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م�صنفة كمنطقة رطبة عامليا

م�شروع «جنان �أوغنام» لإنقاذ
واحة �أوالد يحيى بتمنطيط

انطلق م�رشوع «جنان �أوغنام»
املدعم من طرف االحتاد الدويل
ل�صون الطبيعة يف �إطار املبادرات
ال�صغرى ملنظمات املجتمع
املدين ،حيث يهدف لإنقاذ واحة
�أوالد يحيى يف ظل ما تعانيه من
جفاف بعد تراجع مياه ال�سقي
بالفقارة وخ�سارتها لـ 70باملائة
من م�ساحتها خالل الع�رشية
الأخرية.
وا�ستفادت دجمعية فقارة ارمول يف
�إطار املبادرات ال�صغرى ملنظمات

املجتمع املدين ب�شمال �إفريقيا،
حيث يهدف امل�رشوع للم�ساهمة
يف �إنعا�ش النظام االيكولوجي
لواحة �أوالد يحيى بتمنطيط ،وهي
واحة م�صنفة عامليا كمنطقة رطبة
ح�سب اتفاقية رام�سار ،حيث كانت
ت�سقى بنظام ري الفقارة التقليدي
لكن تراجع مياه الفقارة حرمها
من تغطية كامل الواحة ،وهو ما
يهدد الواحة باجلفاف ويعر�ضها
للحرائق.
من جهته �أو�ضح ع�ضو جمعية

بوجناح يدافع عن �سولكينغ

فتح الالعب الدويل اجلزائري بغداد
بوجناح النار على الأطراف التي وجهت
انتقادات الذعة �إىل املغني اجلزائري
�سولكينغ بعد الأحداث املروعة التي
عرفها احلفل الغنائي الذي ن�شطه �سهرة
اخلمي�س املن�رصم مبلعب � 20أوت ،حيث
دافع مهاجم اخل�رض على �سولكينغ يف
من�شور له عرب خا�صية «�ستوري» حل�سابه على «�أن�ستغرام» ،ورف�ض
حتميله �أي م�س�ؤولية بخ�صو�ص ال�ضحايا الذين �سقطوا يف حادثة التدافع
التي عرفتها �أبواب املدخل و�شدد �أن �أطراف كثرية مل ت�ستح�سن النجاح
الكبري الذي بلغه ابن مدينة �سطاوايل.

فقارة �أرمول عبد الرحيم �سعيد
يف ات�صال ربطه بـ»الو�سط»� ،أن
�إطالقهم مل�رشوع جنان �أوغنام
ي�أتي بال�رشاكة مع االحتاد الدويل
ل�صون الطبيعة من �أجل �إحياء
واحة �أوالد يحيى بتمنطيط بعدما
تهالك ما يقارب  70باملائة منها
نظرا لرتاجع مياه الفقارة وهو
ما خلف اجلفاف واملتبوع بعدة
حرائق ،لتكون الواحة امل�صنفة
كمنطقة رطبة اتفاقية رام�سار
�أوىل �ضحاياه .ويو�ضح حمدثنا

�أن م�رشوعهم يت�ضمن خطوة �أوىل
لإنقاذ الواحة كعينة �أوىل عرب
ا�ستحداث ب�ستان منوذجي يزود
بالآبار وا�ستحداث جدار ايكولوجي
من �أجل مكافحة الت�صحر الذي
غطى معظم �أطراف الواحة.
ومت �إطالق امل�رشوع منذ الربيع

خبر في
صورة

جيجل

تدمري خمب�أ لالرهابيني

ال�شبيبة تعود بالت�أهل من ال�سودان بذكريات الزمان

�إرهاب الطريق يخطف �أرواح
�8أ�شخا�ص

دخل نادي بارادو التاريخ من �أو�سع الأبواب
بعد الت�أهل لأول مرة �إىل املناف�سة القارية
وعبوره على ح�ساب مناف�س من غينيا
اال�ستوائية� ،أين جنح النادي العا�صمي يف
�ضمان مروره �إىل الدور ال�ساد�س ع�رش من
مناف�سة ك�أ�س الكاف وموا�صلة املغامرة
القارية التي ي�شارك فيها لأول مرة يف تاريخ
النادي منذ ت�أ�سي�سه عام .1994

تيزي وزو

�سكان قرى ايت يحي مو�سى و واد عي�سي يغلقون الطريق

�أغلق �صبيحة �أم�س عدد من �سكان
قرى هليل و تيفاو التابعة لبلدية �أيت
يحيى مو�سى بدائرة ذراع امليزان
تيزي وزو الطريق الوطني رقم
 25الرابط بني واليتي تيزي وزو و
البويرة عرب منطقة ذراع امليزان،
وكذا �شل جميع م�صالح بلدية �أيت
يحيى مو�سى ،وذلك لالحتجاج على
الظروف املزرية املرتب�صة بهم منذ
عقود خلت رغم مطالبهم امل�ستمرة

احتياجاتهم الكثرية ،وقال املواطنون
ب�أن احلل الوحيد لأزمتهم مع هذا
املورد احليوي تكمن يف و�صل القرى
باملاء من قنوات م�رشوع �سد كوديات
ا�رسذون بالبويرة الذي يزود  14بلدية
تيزي وزو باملاء ال�رشوب
�أقدم مواطنون منذ ال�ساعات الأوىل
من �صباح اليوم الأحد على غلق
الطريق الوطني رقم  ،12الرابط بني
بلدية عزازقة و تيزي وزو باملكان

امل�سمى واد عي�سي وبح�سب امل�صدر
ف�إن �أ�سباب الغلق تعود �إىل مطالبة
�سكان منطقة للمطالبة بتح�سني
ظروفهم االجتماعية و توزيع
ال�سكنات االجتماعية و غري املطالب
التي و�صفوها ال�رشعية و ت�سبب
االحتجاج يف ازدحام يف حركة املرور
يف الطريق الذي يربط بني واليتي
تيزي وزو و اجلزائر العا�صمة
ح -كرمي

الأمن احل�ضري للدويرة

تفكيك �شبكة �إجرامية وطنية و ا�سرتجاع  4كلغ
من القنب الهندي

متكنت م�صالح �أمن املقاطعة
الإدارية للدرارية ,من تفكيك
�شبكة �إجرامية وطنية منظمة
خمت�صة يف ا�سترياد و نقل و
تخزين و ترويج املخدرات و
ا�سرتجاع �أزيد من  4كلغ من
القنب الهندي بقيمة 500
مليون �سنتيم و حمتجزات
�أخرى ,ح�سبما �أكده اليوم
الأحد رئي�س الأمن احل�رضي

الثالث الدويرة بالنيابة.
و �أو�ضح املالزم الأول لل�رشطة
كاليعية ع�صام ,رئي�س الأمن
احل�رضي الثالث الدويرة
بالنيابة ,خالل تقدميه لأفراد
الع�صابة على م�ستوى مقر
�أمن املقاطعة الإدارية درارية
(غرب اجلزائر العا�صمة)� ,أنه
و بالتن�سيق مع فرقة ال�رشطة
الق�ضائية ,متكنت م�صاحله

يف �إطار مكافحة الإرهاب وخالل عملية بحث وتفتي�ش بامليلية ،والية
جيجل/ن.ع ،5.ك�شفت ودمرت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي ،يوم
� 24أوت  ،2019خمب�أ للإرهابيني وثالث ( )03قنابل تقليدية ال�صنع.

بني � 24إىل � 25أوت 2019

بارادو يدخل التاريخ

بتغيري هذا الواقع املزري� ،إال �أن
ال�سلطات املحلية مل تعر نداءاتهم
اهتماما ،ما دفعهم لغلق الطريق
ومقر البلدية للت�أثري عليها ودفعها
للتدخل العاجل وو�ضع حد ملعاناتهم
التي عمرت كثريا ،وك�شف ممثل عن
القرى �أن نق�ص املاء ال�رشوب ينغ�ص
حياتهم مع دخول كل مو�سم �صيف
بعدما �أ�صبحت قنوات نقل املياه
�إليهم من القرى املجاورة وال تكفي

املن�رصف بح�ضور �أعيان
وم�س�ؤولني من والية �أدرار ،رفقة
دعم حملي من طرف �أبناء
املنطقة �سواء عرب التطوع �أو على
�شاكلة ما قام به �أحد �أبناء الواحة
من التربع بب�ستانه ليح ّول لتجربة
منوذجية �أولية يف طريق انعا�ش

الواحة.
هذا ويدعم االحتاد الدويل ل�صون
الطبيعة  12جمعية على امل�ستوى
الوطني وفقا لفرع �شمال �إفريقيا
بالإحتاد من �أجل حماية اجلانب
البيئي ودعمه واحلفاظ عليه.
�سارة بومعزة

من تفكيك �شبكة �إجرامية
مكونة من � 9أ�شخا�ص
ترتاوح �أعمارهم بني � 23إىل
� 42سنة و ا�سرتجاع كميات
من املخدرات �أبرزها 4.2
كلغ من القنب الهندي بقيمة
 500مليون �سنتيم .و �أ�ضاف
�أن»اال�ستغالل
املتحدث
اجليد للمعلومات التي وردت
للفرق ال�رشطية ,مكنت

من حجز مركبتني نفعيتني
ا�ستعملها �أفراد ال�شبكة يف
نقل و توزيع هذه ال�سموم و
مت حجزها باملح�رش ,كما
مت حجز م�ؤثرات عقلية (66
قر�ص) و قارورتني من املخدر
ال�سائل» ،كما �أ�شار املالزم
الأول كاليعية �إىل �أن عنا�رص
الأمن ا�سرتجعت مبلغ مايل
قدره � 40ألف دج من عائدات

بيع املخدرات و جمموعة من
الأ�سلحة البي�ضاء من ال�صنف
ال�ساد�س كانت ت�ستعمل يف
الن�شاط الإجرامي للع�صابة و
�سيتم  --وفق امل�صدر ذاته--
تقدمي �أطراف الق�ضية �أمام
اجلهات الق�ضائية املخت�صة
و ذلك بعد ا�ستكمال جميع
الإجراءات القانونية املعمول
بها يف هذا ال�ش�أن.

خالل الفرتة املمتدة ما بني � 24إىل � 25أوت  2019و �إىل غاية
�صبيحة هذا اليوم على ال�ساعة الثامنة �صباحا (�أي خالل � 24ساعة
الأخرية) �سجلت وحدات احلماية املدنية  2619تدخل يف عــدة
مناطق خمتلفة من الوطن وهذا على �إثر تلقي مكاملات اال�ستغـاثة
من طرف املواطنني ،هذه التدخالت �شملت خمتلف جماالت
�أن�شطة احلمايـة املدنية �سواء املتعلقة بحوادث املرور ،احلوادث
املنزلية ،الإجالء ال�صحي� ،إخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية .
كما تدخلت وحدات احلماية املدنية خالل نف�س الفرتة على اثر
عدة حوادث مرور منها  09الأكرث دموية ت�سببت يف وفاة � 08أ�شخا�ص
و �إ�صابة � 44آخرين 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 غرداية بوفاة � 03أ�شخا�ص و
�إ�صابة � 05آخرين بجروح على اثر �إنقالب �سيارة ،بالطريق الوطني
رقم  49ببلدية ودائرة زلفانة.

عنابة

�إحباط هجرة غري �شرعية
ل � 9أ�شخا�ص

�أحبط حرا�س ال�سواحل
حماولة هجرة غري �رشعية
لـ (� )09أ�شخا�ص كانوا على
منت قارب تقليدي ال�صنع
بعنابة/ن.ع ،5.فيما مت
توقيف ( )40مهاجرا غري
�رشعي من جن�سيات خمتلفة
بكل من تلم�سان وعني قزام.

حي املحمدية باحلرا�ش

نفوق عدد من الطيور ب�سبب
�سم الفئران

�شهد حي املحمدية باحلرا�ش �أم�س �صباح �أم�س نفوق عدد من
الطيور ب�سبب و�ضع �سم لقتل اجلرذان خارج العمارة ولي�ست هذه
املرة الأوىل التي يتكرر فيه مثل هذا امل�شهد امل�أ�ساوي.
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عبد الرزاق مقري :

حم�س م�ستعدة لالنتخابات
�شريطة التوافق
 .لدينا خطة ال�سرتجاع الأموال املنهوبة
 .نحن متم�سكون ب�أر�ضية عني البنيان

رافع رئي�س حركة جمتمع ال�سلم ،عبد الرزاق مقري ،من �أجل ا�ستعادة
الأموال التي نهبتها «الع�صابة» ،م�ؤكدا �أن احلركة �ستعر�ض خطة لطريقة
ا�سرتجاع �أموال اجلزائريني.
ف.ن�سرين
وقال مقري ،يف كلمته االفتتاحية
للجامعة ال�صيفية للحركة
ببومردا�س� ،إن «حم�س» لطاملا
حتدثت عن الف�ساد االقت�صادي
لكنها تبقى متفاج�أة من الأعداد
الهائلة للم�س�ؤولني الذين يقتادون
تابعا �إىل ال�سجون ،م�ؤكدا
�أنهم كلهم ثبتت �ضدهم الأدلة،
م�سجال �أن ما يحدث يظهر �أن
البلد كان حمكوما من ع�صابة
مافيا ا�ست�أثرت بالعلم الوطني
والن�شيد الوطني و�سكنت الدولة.
وقال رئي�س «حم�س»� ،إن حجم
ما �أنفقه امل�س�ؤولون الفا�سدون
مقارنة بالأموال التي نهبوها،
ح�سبما ما ت�شري �إليه الأدلة
�ضدهم ال ميثل �سوى  2باملائة

و�رسقوا الباقي من مبلغ
 1000مليار دوالر ،مت�سائال:
«هل ي�سرتجع اجلزائريون
�أموالهم املنهوبة لأن هذا هو
املهم ولي�س �أن يقبع ه�ؤالء يف
ال�سجون؟» معلنا �أن «حم�س»
�ستعر�ض خطتها ال�سرتجاع
�أموال اجلزائريني املنهوبة.
ودافع مقري عن حركة جمتمع
ال�سلم ومواقفها ،م�ؤكدا �أنها
لطاملا كانت تطرح مبادرات
للخروج من الأزمة قبل احلراك،
وهي من �صانعي تن�سيقية
احلريات واالنتقال الدميقراطي،
و�أنها ال متتلك نفوذا داخل الدولة
�أو اخلارج لأنها حركة �شعبية
م�ستقبلها مرتبط بال�شعب ولي�س
مبجموعة امل�صالح .م�ؤكدا
رف�ضه حتميل الأحزاب م�س�ؤولية

عدم طرح مبادرات للخروج من
الأزمة ،لأنها قد تقدمت بعديد
املبادرات �آخرها يوم �أم�س �أين
�شدد رئي�س حركة جمتمع ال�سلم،
عبد الرزاق مقري ،على �أن عدم
جت�سيد �أهم مطلب للحراك وهو
الدميقراطية �سي�ؤدي �إىل �إطالة
عمر الديكتاتورية ورحيل ع�صابة
وتعو�ض الع�صابة ب�أخرى ،جمددا
مت�سك حزبه ب�أر�ضية عني بنيان
التي ج�سدت مطالب الندوة
الوطنية للحوار يوم  6جويلية
املا�ضي للخروج من الأزمة
و�أ�ضاف قائال ”�إننا ن�ؤمن ب�أن
تطور اجلزائر وازدهارها ال
ميكن �أن يكون دون دميقراطية
وجت�سيد للحريات” و �أ�شار ذات
املتحدث �إىل جتاهل النظام �إىل
هذه الوثيقة قائال�“ :إن النظام

ال�سيا�سي القائم ال يزال يت�رصف
بنف�س املنطق ال�سابق وهو
منطق الإ�ستعالء وعدم �إحرتام
الأحزاب وفر�ض �سيا�سية الأمر
الواقع ،حمتم على اجلميع من
يف ال�ساحة �أن ي�ؤيد وي�ساند،
فقط كونهم مل يعتربوا ممن
�سبقوهم”.م�ضيفا �أن حركته
تنا�ضل من �أجل جت�سيد �إرادة
ال�شعب والق�ضاء على التزوير
االنتخابي.
ويف ذات ال�سياق �رصح رئي�س
حركة جمتمع ال�سلم ،عبد
الرزاق مقري� ،أن احلركة جاهزة
لالنتخابات الرئا�سية� ،سواء
كانت بعد �شهر �أو عام ،م�ؤكدا
� ،أن احلركة مع التوافق الوطني
وم�ستعدة ال�ستقبال �أي مبادرة
�أو جمموعة حتاور ،يف �إ�شارة

�إىل جلنة الو�ساطة التي يقودها
كرمي يون�س ،وذلك بعد تردد
يف هذه اخلطوة .و�أكد رئي�س
«حم�س» �أن احلركة ت�شرتط
وجود توافق بخ�صو�ص ملف
االنتخابات الرئا�سية كما ثمن
رئي�س حركة جمتمع ال�سلم ،عبد
الرزاق مقري ،احلراك ال�شعبي
الذي �إعتربه منحة ربانية
�أنقذت اجلزائر من الهالك
ا ُ
ملحتم ،م�شريا �إىل املوقف
ال�سيا�سي للجزائر اليوم بعد
�ستة �أ�شهر تقريبا من احلراك
ال يزال غام�ضا كما دعا مقري،
منا�ضلي احلركة �إىل امل�شاركة
بقوة يف احلراك ال�شعبي ،معتربا
وجودهم يف احلراك �إ�ضافة
يف ميزان القوة ومتثيال جلناح
الدميقراطية واحلرية،

جبهة التحرير الوطني

رئي�س حركة البناء عبد القادر بن قرينة

جلنة احلوار تكفي لإدارة احلوار الوطني
.
.
.
.
�أكد رئي�س حركة البناء
الوطني عبد القادر بن قرينة
رف�ضه لإجراء ندوة وطنية
للحوا،معتربا ب�أن جلنة احلوار
والو�ساطة تكفي لإدارة احلوار
خا�صة بعد �إلتقائها بالأغلبية
ال�ساحقة للأحزاب التمثيلية
واملجتمع املدين .
�إعتربعبد القادربن قرينة
الأم�س يف ندوة �صحفية على
هام�ش �إلتقائه برئي�س جلنة
احلوار والو�ساطة كرمي يون�س،
ب�أنه الداعي لعقد ندوة وطنية
للحوار ،م�شريا ب�أن التحاور
مع هيئة الو�ساطة يكفي ،داعيا
�إياها للعودة �إىل �إقرتاحات
الأر�ضيات التي عرفتها ال�ساحة
�سواء من قبل الأحزاب �أو من
قبل املجتمع املدين.
دعا رئي�س حركة البناء
الوطني ،عبد القادر بن قرينة،
�إن�شاء �سلطة وطنية ت�رشف
على كل مراحل العملية
القانون
االنتخابية،وتعديل
الع�ضوي مبا ي�ضمن الإ�رشاف
التام على العملية و يحقق
�رشط النزاهة وال�شفافية،
مقرتحا مقرتحا تعديل  41مادة
منه ،و 31مادة جديدة ،كا�شفا

رف�ض عقدة ندوة وطنية
مطالبة ب�إن�شاء �سلطة وطنية ت�شرف على العملية االنتخابية
رحيل احلكومة احلالية و عزل كل من عزله احلراك حتمية ق�صوى
الأحزاب التي التقت كرمي يون�س �سرا تفتقد اجلر�أة

يف ذات ال�صدد « �سلمنا لكرمي
يون�س ملف القانون الع�ضوي
لالنتخابات ،و�إقرتحنا تعديل
 41مادة منه ،و 31مادة جديدة
�إقرتحتها احلركة ،من بينها �إلغاء
الإحالة على التنظيم و تقلي�ص
مكاتب و مراكز الت�صويت التي
كانت جهاز خا�ص بالتزوير،
جعل كل الأحكام ال�صادرة
على املحاكم الإدارية قابلة
لاللتفاف « .ويف هذا ال�صدد،
قدم بن قرينة قدم رئي�س حركة
البناء الوطني ،عبد القادر
بن قرينة 3 ،مقرتحات للجنة
احلوار والو�ساطة للخروج من
�أزمة الإن�سداد ال�سيا�سي ،حيث
ك�شف رئي�سها» هناك  3ملفات

�أ�سا�سية قدمتها احلركة لهيئة
الو�ساطة واحلوار ،يتمثل امللف
الأول يف الر�ؤية ال�سيا�سية،
�أما الثاين فيتعلق مبقرتحات
تخ�ص تعديل القانون الع�ضوي
لالنتخابات وذلك باقرتاح تعديل
 41مادة منه� ،أما امللف الثالث
وكم�رشوع قانون كامل متكامل
لل�سلطة االنتخابية الوطنية
اقرتحنا �أن يت�شكل من  72مادة،
منها  41تعديل على القانون
االنتخابات الع�ضوي ،مع �إ�ضافة
 31مادة جديدة اقرتحتها حركة
البناء الوطني».
و طالب بن قرينة بتغيري
احلكومة احلالية ،وعزل كل
من عزله احلراك و كان طرف

يف �إف�ساد احلياة ال�سيا�سية و
املالية ،ومتكني الأحزاب من
الو�سائل املعقولة لأداء وظائفها
مما يكفل امل�ساواة و التناف�س
النزيه .
و�شدد رئي�س حركة البناء على
�رضورة املحافظة على منا�صب
ال�شغل للعمال ،لكل م�ؤ�س�سة
اقت�صادية مت �إدانة �صاحبها،
حتى ال اليتم الوقوع يف �أزمة
عمل و�شدد املتحدث على
�رضورة الإ�ستجابة ملطالب
احلراك ال�شعبي الواقعية،
م�ؤكدا بانها الت�ؤدي �إىل الفراغ
يف م�ؤ�س�سات الدولة و ال تخرق
ال�سيادة الوطنية ،ودعا بن قرينة
�إىل ت�سليم الأحزاب ال�سيا�سية
مرخ�صات احلوار ،الأولية ،قبل
امل�صادقة عليها.
وطعن املتحدث الأحزاب
ال�سيا�سية التي التقت بكرمي
يون�س �رسا ،قائال « حركة
البناء لها ال�شجاعة يف الإعالن
عن مواقفها «و�أكد املتحدث
مت�سكه باحلوار الذكي ،معتربا
ب�أنه ال�سبيل الوحيد للو�صول �إىل
نقاط االلتقاء لإخراج البالد من
حالة الإن�سداد ال�سيا�سي.
�إميان لوا�س

كما ذكر املتحدث ،مببادرة
الوفاق الوطني ،التى �أطلقتها
حركة جمتمع ال�سلم قبل احلراك
ال�شعبي ،معتربا �أن اجلزائر
حتتاج �إىل مرحلة توافقية
لإنتقال دميقراطي �سل�سل،
مو�ضحا يف ذات ال�سياق“ :قلنا
�سابقا �أن اجلزائر حتتاج مل�رشوع
رئي�س توافقي ن�سنده جميعا� ،إال
�أن البع�ض كان م�ستعجال خلالفة
بوتفليقة وهو ال�رصاع الذي كان
يدور يف دوالب ال�سلطة قبل 22
فيفري ،لينقلب ال�سحر على
ال�ساحر بخروج ال�شعب اجلزائري
لل�شارع راف�ضا اجلميع” مرد ًفا:
“�أما اليوم ف�إننا نعي�ش مرحلة
من الغمو�ض والت�أجيل كانت
�ستنقذنا منها مبادرة الوفاق
الوطني لو ج�سدت”.

الداخلية تنفي رف�ضها لقائمة املكتب ال�سيا�سي
الداخلية
وزارة
نفت
واجلماعات املحلية ،الأخبار
املتداولة بخ�صو�ص رف�ضها
لقائمة �أع�ضاء املكتب
ال�سيا�سي حلزب جبهة التحرير
الوطني ،و�أو�ضحت الوزارة
يف بيان لها ،ردا على مقال
�صدر يف جريدة «لو�سوار
داجلريي» ،ت�ضمن معلومات
مفادها �أن وزارة الداخلية
تكون قد رف�ضت قائمة �أع�ضاء

املكتب ال�سيا�سي حلزب جيهة
التحرير الوطني و�أكدت ذات
الوزارة� ،أنها تنفي نفيا قاطعا
هذه املعلومات التي ال �أ�سا�س
لها من ال�صحة.
هذا وعينت اللجنة املركزية
للحزب �أع�ضاء املكتب
ال�سيا�سي خالل اجتماع 25
جويلية ،فيما �أعقبتها بع�ض
اال�ستقاالت على غرار حممد
عليوي و�أبو الف�ضل بعجي

وهو ما خلف اجلدل ،يف
حني �أن احلادثة ال تعد الأوىل
من نوعها ،حيث �أن احلزب
العتيد �سبق و�أن عرف جدال
عرب هياكله احلزبية �آخرها
�أع�ضاء اللجنة املركزية
وت�أجيل اخلطوة ملدة �أكرث
من طويلة مقارنة بحزب كان
ميثل واجهة احلكم �إىل وقت
قريب.
�س.ب

الأفاالن يتعر�ض لهزات متو�صلة

 40ع�ضوا من اللجنة املركزية يطالبون بتنحية جميعي
 .من املوقعني العربي الزبريي،عليوي حممدبعجي �أبو الفا�ضلو�أحمد بناي
�أ�صدر �أم�س  40ع�ضوا يف
اللجنة املركزية للأفاالن
بينا طالبوا فيه بتنحية حممد
جميعي على ر�أ�س احلزب
و حملوه م�س�ؤولية جتذر
االنق�سامات و قال املوقعون
�أن الأمني العام احلايل ن�صب
نف�سه �أمينا عاما بطرق
و�صفها البيان بامللتوية و يف
ظروف خا�صة
و اعترب املعنيون �أن قوانني
احلزب مت انتهاكها و الدو�س
عليها �إىل جانب خرق القانون
الأ�سا�سي خا�صة املواد37و 42
منه و كذا خرق النظام الداخلي
للحزب فيما يتعلق باملواد55و
63و  71و كذا خرق النظام
الداخلي للجنة املركزية فيما
يتعلق باملواد10و 15و 21و
 25و التي متثلت يف جتاوز

العدد امل�سموح به لأع�ضاء
املكتب ال�سيا�سي املحدد
ب 19ع�ضوا على الأكرثو كذا
تن�صيب اللجان الدائمة قبل
و بدون انتخاب �أع�ضائها
من طرف اللجنة املركزية و
�أ�ضاف البيان �أن ما جرى يف
دورة اللجنة املركزية بتاريخ
 2019/04/30التي متخ�ض
عنها �أمني عام فعلي،جرت
خارج �أ�س�س الدميقراطية و
على قواعد االختيار احلرو
با�ستعمال و�سائل غري �أخالقية
منافية لقواعد احلزب و
منافية للمادتني  38و  45من
القانون الع�ضوي للأحزاب
ال�سيا�سية،و طالب املوقعون
ب�رضورة تدخل عاجل من
طرف وزير الداخلية يف �إطار
�صالحياته لت�صحيح الو�ضع

و ذكر البيان �أن دورة اللجنة
املركزية التي انعقدت
بتاريخ  2019/07/25بق�رص
الأمم عبد اللطيف رحال
هي دورة غري �رشعية لعدم
بلوغ الن�صاب القانوين و مت
با�ستعمال وكاالت وهمية
بدون علم �أ�صحابها،ولي�س
لها �أي طابع ر�سمي،كما �أن
ما متخ�ض عنها من ت�شكيلة
املكتب ال�سيا�سي هو خمالف
للمادتني 36و  37من القانون
الع�ضوي و املتعلق بالأحزاب
ال�سيا�سية و �أعاب �أع�ضاء
مركزية الأفالن على القيادة
ال�رضر الناجم على ميزانية
احلزب حيث �رصف �أموالها
ح�سبهم على ن�شاطات غري
ذات جدوى.
م�.س
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يف ظل جتميد الأر�صدة

جممع طحكوت يرا�سل الوزير الأول

بعد �أ�سبوع من حركتهم االحتجاجية

الداخلية حتاور متقاعدي اجلي�ش

را�سلت م�ؤ�س�سة النقل التابع للمجمع “طحكوت” الوزير الأول نور الدين بدوي ،تطالبه بالنظر يف الو�ضعية املالية
للم�ؤ�س�سة التي تواجه م�شاكل كبرية ،بعد جتميد �أر�صدتها على خلفية املتابعات الق�ضائية التي يواجهها مالك
املجمع “حمي الدين طحكوت” املتواجد يف حب�س احلرا�ش رفقة �أفراد من عائلته منذ تاريخ  10جوان املا�ضي.
�س.ب

و�أبرزت الر�سالة املوجهة
للوزير الأول ب�أن الإدارة مل
ت�ستطع دفع �أجور العمال
منذ �شهرين متتاليني،
ب�سبب جتميد �أر�صدتها
البنكية التجارية اخلا�صة
بن�شاط نقل الطلبة،
معربني عن قلقلهم من
الو�ضع خا�صة مع دنو
موعد الدخول املدر�سي،
الذي �سيكون بتاريخ 4
�سبتمرب ،مو�ضحني �أن
امل�ؤ�س�سة تنقل �أزيد
من مليون ومائتني �ألف

طالب جامعي يوميا،كما
توفر  300حافلة لنقل
لل�شبه
امل�سافرين
احل�رضي بالعا�صمة .و100
حافلة لنقل امل�سافرين يف
النقل حل�رضي وال�شبه
احل�رضي يف وهران،
ليتمكن املواطنون من
االلتحاق مبنا�صب عملهم.
و�أ�شار ن�ص الر�سالة �أي�ضا
�إىل ال�صعوبات الكبرية التي
تواجهها �إدارة ال�رشكة
يف الت�سيري ،مبا فيها
“عدم القدرة على �سداد
متطلبات هذا الن�شاط
من متويل احلافالت

بالوقود وت�سديد ما عليها
اجتاه �رشكات التامني
وال�رضائب وم�ستحقات
ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي وغريها من
خمتلف الر�سوم”.

وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة “وفاءها
بالتزاماتها التعاقدية رغم
ال�صعوبات التي تواجهها،
وذلك بتوفري النقل للطلبة
اجلامعيني �إىل غاية نهاية
املو�سم الدرا�سي احلايل

الذي وافق تاريخ 31
جويلية � .2019إ�ضافة �إىل
موا�صلة ن�شاطها فيما
يتعلّق بنقل امل�سافرين”.
امل�ؤ�س�سة
وطالبت
بتدخل بدوي حلل �أزمة
امل�ؤ�س�سة التي ت�ؤكد ب�أنها
“لن ت�ستطيع مواجهة
املعطيات �سابقة الذكر
و�سط الو�ضع الذي و�صفته
“باملزري” ،خا�صة و
هي مقبلة على املو�سم
الدرا�سي اجلديد .م�ضيفة
ب�أن “امل�ؤ�س�سة غري مدانة
لأي جهة كانت ،ومل ت�ستفد
من �أي قر�ض بنكي”.

قا�ضي التحقيق لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر

�أعلنت وزارة الداخلية و
اجلماعات املحلية عن ا�ستقبالها
�أم�س ممثلي اجلمعية الوطنية
ملتقاعدي اجلي�ش و �إ�ستقبل
وزير الداخلية واجلماعات
املحلية والتهيئة العمرانية،
�صالح الدين دحمون ،املمثلني
ح�سبما �أفاد به بيان لوزارة
الداخلية.
وجاء يف البيان ت�أكيد وزير
الداخلية �إلتزامه بالعمل على
حل جميع امل�شاكل العالقة التي
تخ�ص جمعية متقاعدي اجلي�ش
الوطني ال�شعبي وكما ذكر ذات

الوزير باهتمام الدولة بجميع
الإن�شغاالت املعرب عنها و�سجل
دحمون عرفان الدولة اجتاه
�أفراد هذه ال�رشيحة و�أكد على
�رضورة مد ج�سور احلوار يف
كل امل�ستويات وب�صفة دائمة
وم�ستمرة مع ممثلي اجلمعية
لطرح ان�شغاالتهم
و للإ�شارة كان قد �شن متقاعدو
اجلي�ش الأ�سبوع الفارط حركة
احتجاجية ت�صدت لها قوات
الأمن مما ت�سبب يف ازدحام يف
املدخل ال�رشقي للعا�صمة .
ف.ن�سرين

كونيناف
و
طحكوت
و
حداد
جممعات
لت�سيري
إداريني
�
مت�صرفني
تعيني
طلبة الإدارة العامة يحتجون
طالبوا بحل لو�ضعيتهم

�أ�صدر قا�ضي التحقيق املخطر
مبلفات ال�رشكات التابعة
ملجمعات حداد و طحكوت و
كونيناف �أوامر بتعيني ثالثة ()3
مت�رصفني �إداريني من اخلرباء
املاليني املعتمدين ق�صد ت�سيري
هذه امل�ؤ�س�سات ،ح�سب ما
جاء يف بيان للنائب العام لدى
جمل�س ق�ضاء اجلزائر و جاء يف

البيان �أنه «يف اطار التحقيقيات
الق�ضائية املفتوحة �ضد بع�ض
رجال الأعمال �أ�صحاب �رشكات
اقت�صادية منها جممعات
حداد و طحكوت و كونيناف و
�سعيا للحفاظ على ا�ستمرارية
ن�شاطات هذه امل�ؤ�س�سات و
�ضمانا ملنا�صب ال�شغل و للوفاء
مبا عليها من التزامات جتاه

الغري� ،أ�صدر قا�ضي التحقيق
املخطر مبلفات هذه ال�رشكات
بتاريخ � 22أوت � 2019أوامر
بتعيني ثالثة ( )3مت�رصفني
�إداريني من اخلرباء املاليني
املعتمدين».
و قد �أوكل له�ؤالء امل�سريين،
وفق نف�س البيان« ،ت�سيري
امل�ؤ�س�سات املعنية وفق �أحكام

القانون التجاري و حتت و�صايته
و رقابته عمال بتدابري قانون
االجراءات اجلزائية»و �سيتم
اتخاذ «نف�س هذه االجراءات
يف باقي امللفات التي يوجد
بها م�سريين مل�ؤ�س�سات خا�صة
حمل تدابري ق�ضائية ب�سبب فتح
متابعات جزائية �ضد �أ�صحابها»،
ي�ضيف نف�س امل�صدر .م�.س

الأمني العام حلركة النه�ضة يزيد بن عائ�شة

ن�ؤيد احلوار مع ال�سلطة و املعار�ضة
�أكد الأمني العام حلركة النه�ضة يزيد
بن عائ�شة �أم�س الأحد بجيجل �أن
ت�شكيلته ال�سيا�سية مع «مبد�أ احلوار
مع اجلميع �سلطة ومعار�ضة»
و�أو�ضح بن عائ�شة ب�أن حركته مع
«مبد�أ احلوار مع اجلميع �سلطة
ومعار�ضة» من �ش�أنه �أن ي�صل اىل
«توافق وطني على م�ستوى الطبقة

ال�سيا�سية واملجتمع املدين» وذلك
خالل تن�شيطه لندوة �صحفية
بو�سط املدينة على هام�ش جامعة
�صيفية لإطارات حركته وبعدما
�أكد على �رضورة «تقدمي تنازالت
متبادلة لإخراج اجلزائر من �أزمتها»
دعا �أمني عام ذات احلركة �إىل
�رضورة «الإ�رساع يف الذهاب اىل

انتخابات رئا�سية وفق عقد �سيا�سي
ملزم ب�إجراء �إ�صالحات م�ستقبلية»
و�أ�شار بن عائ�شة �إىل �أنه يف هذه
املرحلة «ال بد من املزاوجة بني
احلل الد�ستوري وال�سيا�سي باعتباره
الطريق الوحيد الذي يف�ضي �إىل
احلل»وب�ش�أن جلنة احلوار اعترب
ذات املتدخل ب�أنها «لي�ست يف

امل�سار ال�صحيح وما تقوم به حاليا
هو عمل مبتور» جتدر الإ�شارة �إىل
�أن اجلامعة ال�صيفية حلركة النه�ضة
تتوا�صل �إىل غاية � 26أغ�سط�س
احلايل بالإقامة العائلية «املنار
الكبري» لتتخللها ور�شات عمل
داخلية لإطارات احلركة.
م�.س

كنفدرالية القوى املنتجة:

الإدارة �س ّرحت  700عامل �ساند احلراك

اتهمت الكنفدرالية النقابية
للقوى املنتجة االدارة ببع�ض
امل�ؤ�س�سات العمومية بالت�ضييق
على العمال امل�شاركني بقوة يف
احلراك ال�شعبي ،كا�شفة عن
ت�رسيح ما ال يقل عن  700عامل
وخ�صم رواتب ما يقارب املليون،
ب�سبب م�شاركتهم يف اال�رضابات
التي دعت �إليها ذات الكنفدرالية.
قالت الكنفدرالية النقابية للقوى
املنتجة ،ب�أن جموع كبرية من
العمال امل�شاركني يف احلراك
ال�شعبي يتعر�ضون ل�ضغوطات
رهيبة من طرف الإدارة و
امل�ؤ�س�سات العمومية ،حيث
مت ت�رسيح ما ال يقل عن 700
عامل نا�شط يف احلراك ال�شعبي
ومطالب بالتغيري ،كما مت خ�صم

من الرواتب لأكرث من مليون عامل
جزائري �شارك يف الإ�رضابات
الثالثة من �أجل الدميقراطية
التي دعت لها الكنفدرالية النقابية
للقوى املنتجة �شهر مار�س
و�أفريل وماي الفارط.
وبنت الكنفدرالية اتهاماتها،
بح�سب الر�سائل التي ت�صلها،
قائلة «ت�صلنا ر�سائل بالآالف من
عمال يف كل القطاعات متت
معاقبتهم ب�سبب حملهم للراية
الوطنية يف �أماكن عملهم �أو ب�سبب
ن�شاطاتهم لدعم احلراك �أو
م�شاركتهم يف �إجتماعات وب�سبب
ن�ضالهم لرحيل الع�صابة ما يعد
انتهاك �صارخ للحقوق العمالية،
وهذه الو�ضعية اخلطرية عرفت
انتفا�ضة عمالية عن طريق دخول

الع�رشات من العمال يف �إ�رضابات
عن الطعام للمطالبة بالكف
عن م�ضايقتهم �أو �إلغاء قرارات
العقوبة الت�أديبية” ،م�ضيفة ب�أن
“الأخطر من ذلك ،هو بقايا
نظام بوتفليقة يف وزارة العمل
حلد الآن ت�شن حملة �إنتقامية
�ضد الكنفدرالية و قياداتها ب�سبب
دعوتها للإ�رضابات العامة التي
كانت ال�سبب املبا�رش يف �إنهاء حلم
الع�صابة يف عهدة خام�سة للمخلوع
بوتفليقة  ،بد�أت مبرا�سالت
خارجة متاما عن القانون
للإدارات العمومية تدعوهم لعدم
التعامل مع النقابات املن�ضوية
حتت لواء الكنفدرالية مرجعة
ذلك لعدم �رشعية الهيئة القيادية،
بح�سبها .كما نفت الكنفدرالية

وجود �أي هيئة قيادية �أخرى �أو
نزاع نقابي داخلي يتم بناء عليه
جتميد ن�شاطهم ،حيث م�ضيفني
�أنه مل ي�سلم رئي�س الكنفدرالية من
املتابعات الق�ضائية التي و�صفوها
بالتع�سفية من طرف وزارة العمل
التي ا�ستعملت الق�ضاء مرة �أخرى
و قدمت �شكوى �ضده بانتحال
�صفة رئي�س نقابة �سونلغاز بعد
جملة الإ�رضابات العامة ،تتكللت
ب�إدانته تع�سفيا بال�سجن ل�ستة
�أ�شهر نافذة «يف �سابقة جديدة
بتاريخ اجلزائر� ،إذ �أن �شكاوي
�إنتحال ال�صفة لتمثيل نقابي ال
تتم �إال بني املندوبني النقابيني
املتنازعني و لي�س لهياكل الدولة
دخل فيها” ،بح�سب ت�رصيح نف�س
الهيئة.
�سارة بومعزة

تزامنا مع الدخول اجلامعي

�أعلن طلبة الإدارة العامة عن
تنظيمهم لوقفات احتجاجية
بالتزامن مع الدخول اجلامعي
املقبل بعد قرار الو�صاية توقيف
تخ�ص�صهم ،مطالبني بايجاذ حل
لو�ضعيتهم و االعرتاف بهم
املعنيون
الطلبة
وطالب
املتخرجني يف دفعة  2017مبالقاة
الأمني العام للوزارة لإيجاد حل
لو�ضعيتهم و يف �أ�رسع وقت ح�سب
البيان ال�صادر عنهم و ك�شف البيان
�أن تخ�ص�ص الإدارة فيه دفعتان
ل�سنة  2017و2018و�أنه �صار من

ال�رضوري ت�سوية و�ضعيتهم،
وطالب املعنيون با�صدار قرار
�إن�شاء التخ�ص�ص و�شدد الطلبة
من �أ�صحاب تخ�ص�ص �إدارة
عامة ب�رضورة توظيفهم مبا�رشة
يف الإدارات العمومية ،للرفع من
امل�ستوى نظرا ملا و�صوفوه بغياب
الكفاءة و الفعالية و�أكد الطلبة
من خالل بيانهم ب�أن �أغلبهم قد
با�رشوا تكوينا متخ�ص�صا يف
خمتلف الإدارات العامة وهو ما
ي�سمح لهم بالتوظيف مبا�رشة
ف.ن

الن�صف الأول من �شهر �أوت اجلاري

عبور � 50.983شخ�ص عرب
مركزي حلدادة و �أوالد ميمون

مت خالل الن�صف الأول من �شهر
�أوت اجلاري عبور 50.983
�شخ�صا بني جزائري و�أجنبي
وذلك عرب مركزي العبور الربية
لكل من حلدادة و�أوالد مومن
(�سوق �أهرا�س) ,ح�سبما علم �أوت
الأحد من امل�صلحة اجلهوية
ل�رشطة احلدود.
�أو�ضح ذات امل�صدر ب�أن الأمر
يتعلق بت�سجيل  17.869حركة
عبور لأجانب خالل نف�س الفرتة
منهم  8.550حركة دخول و
 9.319حركة خروج على م�ستوى
ذات مركزي العبور ومت خالل
نف�س الفرتة ت�سجيل 33.114
حركة عبور ملواطنني جزائريني
متثلت يف
 16.550حركة دخول و 16.564
حركة خروج ,ح�سب م�س�ؤويل
امل�صلحة وفيما يخ�ص حركة عبور
املركبات الأجنبية� ,سجلت ذات
امل�صلحة  10.785حركة عبور

منها  5.403حركة دخول و5.382
حركة خروج فيما مت ت�سجيل
 3.284حركة عبور للمركبات
الوطنية منها  1.614حركة دخول
و 1.670حركة خروج عرب نف�س
مركزي املراقبة الربية.
�أما بالن�سبة حلركة الب�ضائع عرب
مركز العبور احلدادة ,مت خالل
نف�س الفرتة ا�سترياد ما يعادل
 1.333طن و  800كلغ فيما مت
ت�صدير  262طن و  80كلغ وقود
بينما مت ت�سجيل  105طن و 772
كلغ ب�ضائع خمتلفة و�أ�ضاف ذات
امل�صدر ب�أن امل�صلحة اجلهوية
ل�رشطة احلدود �سجلت �أربعة ()4
حاالت لوطنيني مرجعني من قبل
�رشطة احلدود التون�سية فيما مت
ت�سجيل �ستة ع�رشة ( )16حالة
لوطنيني مرجعني من قبل �رشطة
احلدود اجلزائرية ف�ضال عن
ت�سجيل حالة واحدة لإقامة غري
�رشعة.
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م�ست�شفى «فران�س فانون» بالبليدة

مر�ضى انف�صام ال�شخ�صية يعي�شون
يف �سجن الندم
« �أم ترمي بر�ضيعها من �أعلى ال�شرفة لإنقاذه من ال�صهاينة ،رجل يذبح ابنه لتخيله ب�أنه ي�ضحي به هلل �سبحانه ،جزار يتقم�ص �شخ�صية �إرهابي فيقتل
�شقيقه ،جاءته زوجته يف �شكل جنية ف�أرداها  ،و�آخر يقتل جدته بعد �أن تخيلها دركي» هذه احلاالت و�أخرى ال ميكن ح�صرها يف بع�ض الأ�سطر هي
ق�ص�ص وروايات لبع�ض الأ�شخا�ص الذين قتلوا �أقاربهم بعد �أن تف�شى يف عقولهم مر�ض خبيث وخطري �أال وهو مر�ض انف�صام ال�شخ�صية ،وبني ت�ضارب
الآراء واختالف التحاليل بني املخت�صني النف�سانيني واللذين يرجعون ذلك �إىل عوامل و�أ�سباب نف�سية متعلقة مبرتكبي الفعل الإجرامي �أنف�سهم وبني
الر�أي ال�شرعي الذي يوجه املري�ض �إىل العالج بالرقية  ،يذهب العديد من الأ�شخا�ص �ضحايا لأنا�س �أو�صلتهم تهيئاتهم �إىل «فران�س فانون» �أال وهو
م�ست�شفى املجانني بالبليدة؟
�إعداد :م.ثيزيري
�أ�صوات �أمرته بذبح ابنه
و�شنق نف�سه بعد �أن عاد �إىل
ر�شده:
مل تقت�رص جرمية قتل الأقارب
يف ق�ضايا انف�صام ال�شخ�صية على
الن�ساء فقط بل جمعت اجلن�سني
معا وعلى �سبيل املثال حالة
ر�شيد /ب الذي �أ�صيب بانف�صام
يف ال�شخ�صية الأمر الذي جعله
ي�سمع �أ�صواتا ت�أمره ب�رضورة قتل
ولده ذو اخلم�س �سنوات فقام يف
تلك اللحظة �إخراج هذا الأخري
�إىل �ساحة املنزل وذبحه �أمام
مر�أى زوجته ،وعلى �إثرها �أدخل
م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية وبعد
معاجلته عاد �إىل وعيه وكلما
تذكر احلادث يرجع �إىل حالته
اله�ستريية وعدم حتمل الواقع
املرير وبعد حماولتني فا�شلتني
جنح يف الثالثة �أين قام ب�شنق
نف�سه للتخل�ص من عذاب الندم
وعدم القدرة على ا�ستيعاب
الفعل الذي اقرتفه يف حق فلذة
كبده ،هذا ما ف�رسته لنا �أخ�صائية
�أمرا�ض عقلية .وال تقل احلاالت
امل�شابهة كحالة ال�شاب عبد
احلميد من مدينة بوفاريك الذي
يحب ابن اجلريان ذا العامني الذي
تعود عليه حيث با�ستمرار ي�أخذه
للتنزه يف احلديقة ويوم احلادث
�أخذه �إىل منزله و�أمام مر�أى من
�شقيقته ذبح الطفل بربودة.

الإن�سان يتخيل �أمورا وهمية
�أقدم (�سعيد /ح) من مدينة
تيزي وزو على قتل زوجته بعد �أن
تهي�أ له �أنها جنية� ،أما (لطفي/ق)
� 17سنة يقطن بالعا�صمة ويوم
تع�ضع النف�صام يف ال�شخ�صية
�سمع �صوتا ي�أمره ب�رضورة ذبح
ابن �أخته القاطنة بقاملة حيث
ا�ستيق�ض �صباحا وا�ستقل القطار
لي�صل �إىل منزل �شقيقته وي�أخذ
ابنها ذا العامني والن�صف �إىل
ال�ساحة املقابلة للعمارة وقام
بذبحه ،وبعد ا�ستجابته للعالج
قرر الطبيب ت�رسيحه �إىل املنزل
�أين �سيجد ال�سند العائلي الذي
ميكنه االندماج من جديد يف
املجتمع غري �أن ال�شاب مل يتقبل
و�ضعيته امل�أ�ساوية وانتحر.
�أم تلقي بر�ضيعها من
ال�شرفة لإنقاذه من بني
�صهيون:

حبيبة/ك من مواليد  ،1969ذات
م�ستوى جامعي كانت تعي�ش
يف كنف �أ�رستها حياة مرتفة
وب�سيطة يف نف�س الوقت �إىل �أن
تزوجت وانتقلت �إىل عامل �آخر
علمها االعتماد على نف�سها
وحتمل امل�س�ؤولية خا�صة بعد
�إجنابها ثالثة �أطفال ولد وبنتني،
ولأنها ف�ضلت املكوث يف البيت
لالعتناء ب�أوالدها� ،أ�صبحت
مدمنة على م�شاهدة التلفزيون
وخا�صة تتبع الأخبار الدولية
املتعلقة بانتفا�ضة فل�سطني
وجمازر ال�صهاينة ،مما جعلها
تخيل �أن زوجته جنية
مت�أثرة باجلرائم املرتكبة يف حق
فقتلها:
البلدين ،ويوم الوقائع كان خالل
بث ح�صة فتاوى على الهواء،
وب�سبب نف�س املر�ض الذي يجعل
حيث تخيلت �أحد الأ�ساتذة

يخاطبها وي�ؤكد لها �أن ر�ضيعها ذا
الإحد ع�رش �شهرا منقذ البلدين
املحتلني و�أمرها ب�رضورة حمايته
وحماية نف�سها من املحيطني
بهما من اليهود وامل�سيحيني،
عندها مبا�رشة قررت قتل فلذات
�أكبادها واالنتحار بعدها� ،ضنا
منها �أنها بذلك �سوف تخل�صهم
من العامل النج�س الذي يعي�شون
فيه ح�سب اعتقادها وت�أخذهم
رفقتها �إىل اجلنة .ويف �صبيحة
ارتكابها اجلرمية� ،أخربت زوجها
�أنها حترم عليه وانتهزت فر�صة
خروجه �إىل العمل لتتوجه نحو
غرفة نوم �أطفالها �أين بد�أت
بذبح ر�ضيعها ،وعندما �أقبلت
على �إحدى ابنتيها البالغة 3
�سنوات �شاهرة يف وجهها ال�سكني،
ا�ستيقظت طفلتها الكربى على
وقع طرقات الباب القوية من
طرف والدها الذي عاد �إىل
املنزل لأخذ بع�ض الوثائق ،وما
�إن �شاهدت والدتها يف حالتها
اله�ستريية هرولت م�رسعة لتفتح
الباب ،وهو الأمر الذي مكن الأب
من �إيقاف زوجته من عملية
الإبادة اجلماعية التي �أرادت
تنفيذها �ضد �أوالدها ونف�سها.
والآن حبيبة تعي�ش يف �سجن
الندم داخل م�ست�شفى الأمرا�ض
العقلية.
قتل جدته ب�سبب تنورة
خ�ضراء
حالة (�سمري/م) ميكن �إدراجها
�ضمن �ضحايا الع�رشية ال�سوداء
التي نتج عنها �آالف املوتى
واملجانني على حد �سواء فق�ضية
هذا ال�شاب تثري ال�شفقة ،حيث
�أقدم على طعن جدته البالغة 70

�سنة �أردتها جثة هامدة ،وبعد
�إخ�ضاعه على طبيب �أمرا�ض
عقلية تبني �أنه تهي�أ له �أن جدته
دركي لأنها كانت ترتدي تنورة
خ�رضاء مو�ضحا الأخ�صائي �أن
املري�ض بعد �أن �أطلق �رساحه
من قبل م�صالح الدرك التي
راودتها ال�شكوك انخراطه يف
جماعات ارهابية ،حيث ت�أثر
كثريا و�أ�صبح ينام بعد �أن ي�ضع
ال�سكني حتت الو�سادة.
جزار يذبح �شقيقه متقم�صا
�شخ�صية �إرهابي
جرمية �شنعاء وقعت مبنطقة
�أوالد عي�ش بالبليدة حيث قام
ال�شاب (�أحمد.ب) � 23سنة بذبح
�شقيقه البالغ � 11سنة املالب�سات
التي بد�أت عندما �أقبل الطفل
ال�ضحية نحو �أخيه الذي كان
ي�شحث ال�سكاكني التي ي�ستعملها
يف عمل اجلزارة �سائال �إياه
كيف با�ستطاعة الإرهابيني
ذبح الآدميني فاقرتح عليه �أن
يريه كيف يقومون بذلك فو�ضع
ال�سكني على رقبته وذبحه بعدها
مبا�رشة �أ�رسع نحو ج�رس حماوال
االنتحار ،وثبتت التحريات
واخلربة الطبية �أنه م�صاب
بانف�صام يف ال�شخ�صية وكذا
�إدمانه على املخدرات.
املحللة النف�سانية «غنية
جفال» جلريدة الو�سط»
انف�صام ال�شخ�صية مر�ض
ت�صاب به الن�ساء بن�سب �أكرب
من الرجال
مر�ض
�إن انف�صام ال�شخ�ص ّية
ٌ
وا�ضطراب يُ�صيب العقل ،وهو
ٌ

ٌ
معروف منذ �آالف
نف�سي
مر�ض
ٌ
ٌّ
ال�سنني ،وهو وا�سع االنت�شار
ّ
تُ�صاب به عاد ًة النّ�ساء بن�سبٍ �أكرب
ُعد الفرتة التي
من ال ّرجال ،حيث ت ّ
يظهر بها املر�ض هي املرحلة
�سن ا ُ
ملراهقة وحتى عمر
ما بني ّ
ال ّثالثني عاماً ،ويُ�صاب به ال ّرجال
يف وقتٍ ُمب ّك ٍر �أكرث من النّ�ساء.
الدرا�سات ف� ّإن انت�شار
وبح�سب ّ
ُ
املر�ض يكون يف املدن ال�صناع ّية
�أكرث منه يف ال ّريف �أو القُرى
والف�صام هو �أحد الأمرا�ض
الذهن ّية التي تُ�س ّبب خل ً
ال
وا�ضطراباتٍ �سلوك ّي ٍة وفكر ّية
أوهام
و�إدراك ّية ،وتكون َم�صحوب ًة ب� ٍ
وهلو�ساتٍ جتعل ا ُ
مل�صاب غري
قاد ٍر على التّمييز بني احلقيقة
واخليال ،وغري قاد ٍر على التّوا�صل
مع الآخرين �أو التّعبري عن نف�سه،
يُ�شخ�ص املخت�صون املر�ض
عن طريق �سماع وتدوين تاريخ
املري�ض من املري�ض �شخ�صياً
وممن يحيطون به ويتفاعلون
معه يومياً ،ويُقام تقييم خا�ص
مبر�ضى الف�صام وب�أدوات تقييم
خا�صة ،وتتم مراقبتهم ملدة ال
تقل عن �ستة �أ�شهر قبل اجلزم
باحلالة.
و يلعب االكت�شاف ا ُ
ملب ّكر ملر�ض
الف�صام دوراً كبرياً يف العالج،
عد
حيث � ّإن العالج يف بداياته يُ ّ
�أ�سهل ،واالنتفاع منه يكون �أكرب،
�أ ّما كلّما تط ّورت حالة املري�ض
ال�صعب عالجه ،وقد
�أ�صبح من ّ
يُ�ؤ ّدي به ذلك �إىل املوت �أو �إيذاء
نف�سه �أو الآخرين .يت ّم عالج
مر�ضى الف�صام عن طريقتني:
املر�ض،
�أعرا�ض
عالج
وحت�سني ُم�ستوى �أداء الوظائف
االجتماع ّية ،والعالجني يرتبطون
معاً ارتباطاً وثيقاً.

الدرا�سات � ّأن هناك
وتُظهر
ّ
ً
ّ
االجتماعي من
فاء
لل�ش
ة
�إمكان ّي
ّ
امل�ضي
املر�ض والقدرة على
ّ
قدماً خ�صو�صاً لدى النّ�ساء،
ولكن بع�ض �أعرا�ض املر�ض
قد تبقى موجودة .و� ّإن �شخ�ص ّية
الفرد ما قبل املر�ض ومدى
توازنه وعزميته لها دور كبري
يف اال�ستجابة لالنتكا�سات التي
يتع ّر�ض لها املري�ض ،حيث � ّإن
 %87من املر�ضى ي�شفون من
االنتكا�سة الأوىل ،و %80يُعانون
من انتكا�سة ثانية خالل خم�س
�سنوات ،و %8ال يخرجون من
االنتكا�سة الأوىل وتتدهور
حالتهم مع ا�ستمرار االنتكا�سات،
و %10ميوتون باالنتحار يف حاالت
االنتكا�سات احلا ّدة ،وبالتّايل ف� ّإن
عالج املر�ض يجب � ّأن يكون
ُم�ستم ّراً و ُمراقباً وغري منقط ٍع
حتّى ال حت�صل انتكا�سات فتتدهور
حالة املري�ض للأ�سو�أ .عالج
املري�ض بالف�صام يكون عاد ًة يف
النف�سي،
للطب
عياداتٍ خارجي ٍة
ّ
ّ
�أو قد يتطلّب دخول ا ُ
مل�ست�شفى
لفرت ٍة من الزّمن ،وذلك بح�سب
احلالة التي و�صل �إليها املر�ض،
وما �إذا كان يُ�ش ّكل خطراً على
نف�سه �أم ال ،وما �إذا كانت البيئة
التي يعي�ش فيها منا�سب ًة للعالج �أم
ال .ويكون عالج املري�ض عالجاً
ُمتكام ً
ال عن طريق ا�ستخدام
العقاقري الطب ّية ،وا�ستخدام
الفردي للمري�ض،
النف�سي
العالج
ّ
ّ
ُ
جتمعي للمري�ض
مل
ا
أهيل
وال ّت�
ّ
ليقدر على التّعامل مع الآخرين،
و�إ�رشاك املري�ض يف برامج
اجلماعي ،وعمل اجلل�سات
العالج
ّ
العائل ّية الإر�شاد ّية التي من �ش�أنها
دعم املري�ض و ُم�ساعدته على
ّ
تخطي االنتكا�سات.

6

�أخبار اجلنوب

الإثنني � 26أوت  2019املوافـق ل 25ذواحلجة 1440هـ

على خلفية اال�ستيالء على  190هكتارا من عقار الدولة

على خلفية توا�صل عطلة �أ�صحاب الق�صابات

مافيا العقار بـ 10واليات جنوبية
تعطل  400م�شروع

ندرة حادة يف التزود باللحوم
احلمراء والبي�ضاء بورقلة

الوالة والأميار عاجزون على تنفيذ  16800قرار هدم منذ 2010

.

متكنت مافيا العقار من �أ�صحاب املال والنفوذ باال�ستيالء وال�سطو على  190هكتارا من ممتلكات الدولة
بـ 10واليات بجنوب البالد الكبري  ،وهو ما رهن جت�سيد  400م�شروع تنموي  ،ب�سبب عجز �صناع القرار يف
تنفيذ  16800قرار هدم للبنايات وامل�ستودعات واحلظائر الع�شوائية منذ �سنة .2010
�أحمد باحلاج
ك�شفت م�صادر مطلعة ليومية
«الو�سط»  ،من واليات ورقلة
 ،مترنا�ست � ،أدرار  ،غرداية ،
االغواط  ،ب�سكرة  ،الوادي و ب�شار
املعروفة بعا�صمة اجلنوب الغربي
�،أن ال�سلطات الوالئية و املجال�س
املنتخبة عجزت على طول
اخلط يف تنفيذ  16800قرار لهدم
البنايات و امل�ستودعات واحلظائر
الع�شوائية التي �شيدت فوق عقارات
عمومية موجهة يف الأ�صل لتنفيذ
 400م�رشوع تنموي بقطاعات
ال�صحة  ،الرتبية ،ال�شباب والريا�ضة
� ،سونلغاز و ال�سكن مبختلف �صيغه
وهو الأمر الذي دفع باحلكومة �إىل
�إ�صدار جملة من القرارات لعل من
�أبرزها حتويل عدد من امل�شاريع
للواليات الأخرى ب�رشق و�شمال
الوطن الأكرث ا�ستعدادا الحت�ضانها

 ،فيما تقرر جتميد عدد من تلك
العمليات الإمنائية بحجة التزام
�سيا�سة التق�شف املنتهجة من
طرف احلكومة �إىل غاية البحث عن
بدائل حقيقة النهاء التبعية لقطاع
املحروقات الذي تهاوت �أ�سعاره
يف البور�صات العاملية قبل �أن ي�أتي
احلراك ال�سلمي امل�ستمر باجلزائر
لي�ؤكد ما مدى حقيقة هذه التعليمة

التي تبخرت بعد رفع التجميد عن
الغالف املايل املخ�ص�ص الجناز
امل�ست�شفى اجلامعي بورقلة،
�إ�ضافة لـ 19م�ؤ�س�سة �صحية
جديدة و  32م�ؤ�س�سة تربوية ظلت
عبارة عن خمطط حبي�سة الأدراج
مبكاتب الهيئات التنفيذية وفق ما
�أوردته م�صادرنا .
من جهة ثانية فقد حمل متابعون

لل�ش�أن املحلي بتلك الواليات
املجال�س ال�شعبية الوالئية
م�س�ؤولية تبعات الت�سرت عن
التجاوزات واخلروق امل�سجلة
يف قطاع العقار بدليل العجز
الكبري للمنتخبني يف برجمة هذا
امللف بالدورات العادية املا�ضية
للمجل�س رغم مت�سك ال�شارع
املحلي بهاته الواليات بتقدمي
الوالة واملنتخبني و م�س�ؤويل قطاع
العقار �أمام امل�ساءالت القانونية
لتقدمي تو�ضيحات حول الغمو�ض
الذي يكتنف م�صري تنفيذي 16800
قرار هدم  ،ناهيك عن اخلروق التي
�صاحبت عملية حتويل االحتياطات
العقارية من البلديات ملديريات
�أمالك الدولة بعد ت�سجيل عدة
عمليات تتعلق بتنازل م�س�ؤولني
حمليني عن عقارات عمومية
بالدينار الرمزي لفائدة �أ�صحاب
املال والنفوذ .

ترميم فقارات ال�سقي التقليدية والدعم بالكهرباء الريفية

اجلفاف يهدد � 50ألف هكتار من امل�ساحة
املزروعة بجنوب البالد

تعالت �أ�صوات فالحو املحيطات
والب�ساتني القدمية بواليات جنوب
البالد الكبري ب�رضورة التدخل
العاجل لإنقاذ حما�صيلهم الزراعية
ومنتجاتهم املو�سمية من الإتالف
ب�سبب �أزمة اجلفاف نتيجة ت�أخر
ترميم فقارات ال�سقي التقليدية
ودعمهم ب�شبكة الكهرباء الريفية.  
دق ممثلو زهاء  20500فالح
بواليات ورقلة ،مترنا�ست � ،أدرار
 ،ب�شار  ،تيندوف  ،ايليزي ،ب�سكرة
والوادي وغرداية يف حديثهم مع
جريدة «الو�سط «ناقو�س اخلطر
ب�سبب ا�ستمرار موجة اجلفاف
وتكبد معظمهم خل�سائر مادية

فادحة وذلك جراء عجزهم عن
توفري مياه ال�سقي ،ناهيك عن
متل�ص م�صالح الفالحة واملجال�س
ال�شعبية البلدية من الدور املنوط
بها ،والذي يكمن يف � إعادة ت�أهيل
وترميم نظام ال�سقي بالفقارات
التقليدية ،خا�صة �إذا علمنا �أن
ال�سلطات الوالئية متم�سكة بااللتزام
بقرار جتميد م�رشوع  1000كلم من
�شبكة الكهرباء الفالحية يف �إطار
التطبيق ال�صارم ل�سيا�سة التق�شف
املنتهجة من طرف احلكومة ،رغم
ت�أكيد الفالحني عن رفعهم العديد
من املرا�سالت لل�سلطات الو�صية
واملحلية من �أجل التدخل لإنقاذ 50

�ألف هكتار من امل�ساحة املزروعة
باملنتجات املو�سمية واملحا�صيل
الزراعية التي تعترب م�صدر رزق
لهم ،وهو ما �أ�ضطر ببع�ض الفالحني
النتهاج حلول ترقيعية تتمثل
يف اقتناء �صهاريج املياه ل�سقي
املحيطات الفالحية والب�ساتني
القدمية وامل�ستثمرات اجلديدة
رغم التكاليف املالية الباهظة التي
ترتتب عن اقتناء املياه ،كما ت�ساءل
املتتبعني للن�شاط الفالحي عن
�أ�سباب عدم �إدراج قطاع الفالحة
يف �أ�شغال الدورة العادية الأخرية
للمجال�س ال�شعبية الوالئية للبحث عن
حلول جذرية للرتاكمات التي يتخبط

فيها القطاع .من جهة ثانية فقد
�أدرج املت�رضرين من �أزمة اجلفاف
التي ت�رضب الن�شاط الفالحي �ضمن
خانة التهمي�ش و الإق�صاء واحلرمان
التي تلزم الفالحني من طرف
ال�سلطات الو�صية على هذا القطاع
وهو ما يتنافى مع خطاب احلكومة
الرامي �إىل �إعادة بعث الن�شاط
الفالحي ل�ضمان الوفرة يف املنتوج
وتعزيز م�صاريف الدخل بالعملة
ال�صعبة للخزينة العمومية وذلك بعد
تهاوي �أ�سعار النفط يف البور�صات
العاملية .
�أحمد باحلاج

�أمن والية �أدرار

حجز  38.97غ من الكيف و � 08أقرا�ص من
امل�ؤثرات العقلية

جاءت العملية على �إثر ورود
معلومات م�ؤكدة لفرقة مكافحة
املخدرات مفادها قيام �أحد
الأ�شخا�ص برتويج املخدرات
م�ستغال �إرتفاع درجات احلرارة
خالل فرتة منت�صف النهار
لرتويج ال�سموم نتائج البحث

والتحري املنجز �سمح بتحديد
امل�سكن حمل املعلومة والتعرف
على �صاحبه ،ليتم على �إثر ذلك
تفتي�ش م�سكن امل�شتبه فيه بعد
�إتخاذ كافة الإجراءات القانونية،
�أين �أ�سفرت العملية عن حجز
كمية من املخدرات قدر وزنها

الإجمايل بـ  38,97غ من مادة
الكيف املعالج و� 08أقرا�ص من
امل�ؤثرات العقلية بالإ�ضافة اىل
مبلغ مايل قدره  46.000,00دج
بعد �إ�ستيفاء جميع �إجراءات
التحقيق و تقدمي امل�شتبه فيه
�أمام ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى

حمكمة �أدرار الذي �أحال ملف
الق�ضية مبا�رشة على اجلل�سة
مبوجب �إجراءات املثول الفوري،
�صدر يف حق املتهم حكم ق�ضائي
يق�ضي ب�إدانته بـ � 18شهرا حب�س
نافذ وغرامة مالية  40.000دج.
�أحمد باحلاج

تتوا�صل مبدينة ورقلة ندرة
حادة يف التزود باللحوم احلمراء
والبي�ضاء ب�سبب توا�صل غلق
الق�صابات رغم مرور ا�سبوعني
عن عيد الأ�ضحى املبارك ،
موازاة مع ذلك تلعب م�صالح
التجارة دور املتفرج عو�ض
البحث عن حلول للم�شكل
القائم .
�أبدى الع�رشات من املواطنني
ببلدية ورقلة يف ت�رصيح لهم مع
يومية «الو�سط « عن امتعا�ضهم
ال�شديد لتوا�صل مع�ضلة الندرة
احلادة يف التزود باللحوم
احلمراء والبي�ضاء  ،ب�سبب
مت�سك عديد الق�صابات بالغلق
بذريعة عيد الأ�ضحى املبارك
رغم مرور ا�سبوعني عن هذا
الأخري  ،ويف �سياق مت�صل
فقد ت�ساءل املت�رضرين من

هذه الندرة عن �أ�سباب ال�صمت
املطبق من طرف االدوات
الرقابية مب�صالح التجارة التي
ف�ضلت التزام ال�صمت عو�ض
التدخل لإيجاد حل جذري
لهذا امل�شكل  ،يف وقت وجد
عديد املواطنني �أنف�سهم
�أمام حتمية التنقل للبلديات
املجاورة ك�أنقو�سة � ،سيدي
خويلد وحا�سي بن عبد اهلل
القتناء هذه املادة ال�رضورية
التي يكرث عليها الطلب يف
جميع الف�صول  .ومما يحز
يف نفو�س املواطنني دخول
مادة اللحوم البي�ضاء واحلمراء
على خط امل�ضاربة واالحتكار
ب�سبب ندرتها ،حيث فاق �سعر
الكيلوغرام الواحد  290دينار
جزائري .
�أحمد باحلاج

ب�شعار احل�صة املبا�شرة لأمنكم

�إطارات �أمن والية تندوف على
�أمواج القناة الإذاعية الأوىل
يف �إطار فتح قنوات التوا�صل مع
خمتلف فئات املجتمع عن طريق
الف�ضاء الإذاعي لالمن الوطني ،
و بالتن�سيق مع الإذاعة املحلية
لتندوف مت برجمة احل�صة
الإذاعية املبا�رشة « لأمنكم «
على �أمواج القناة الإذاعية الأوىل
بعد الربط امل�شرتك مع �إذاعة
تندوف املحلية .
قام املالزم الأول لل�رشطة �أحمد
بن داود رئي�س خلية الإت�صال
و ال�صحافة بالنيابة �إىل جانب
يو�سفات مرمي بتن�شيط احل�صة
حول مو�ضوع ال�سالمة املرورية
و جهود الدولة و املديرية العامة
للأمن الوطني للتقليل من حوادث
املرور بح�ضور لرئي�س كتيبة
حركة املرور التابع للم�صلحة
الوالئية للأمن العمومي ب�أمن
والية تندوف وممثل عن مديرية
الأ�شغال العمومية بالوالية .
و من خالل هذا الربط املبا�رش
تطرق الإطارين �إىل تثمني العمل
اجلواري التح�سي�سي وجمهودات
املديرية العامة للأمن الوطني
التي تبذلها يف غر�س خمتلف
الثقافات  ،ال�سيما املرورية
منها حر�صا على �أمن و �سالمة

املواطن  ،تبيان �أي�ضا مدى
م�ساهمة املواطن يف حتقيق
ال�سالمة املرورية و دوره يف
العمل الوقائي و املعادلة الأمنية
 ،م�شفوعة مبقارنة �إح�صائيات
ال�سدا�سي الأول من �سنة 2018
و ال�سدا�سي الأول من �سنة 2019
حول حمور حوادث املرور و
حمور املخالفات امل�سجلة
املرتبطة بعدم احرتام قوانني
املرور  ،معززة �أي�ضا مبختلف
الأ�سباب الرئي�سية وببع�ض
احللول املقرتحة و الإر�شادات
و التوجيهات مل�ستعملي الطريق
من جهتهما دعا الإطارين
التابعني مل�صالح الأمن املواطنني
�إىل جتنب بع�ض ال�سلوكيات
اخلاطئة وااللتزام ب�أبجديات
وقواعد ال�سالمة املرورية من
�أجل تفادي الوقوع يف حوادث
املرور ،لتحال الكلمة ملمثل
مديرية الأ�شغال العمومية الذي
ثمن جمهودات املديرية للحد
من ظاهرة �إرهاب الطرقات
و حث امل�ستمعني بدوره �إىل
تكاثف اجلهود من �أجل �ضمان
الأمن و الطم�أنينة لل�سواق و
الراجلني.
�أحمد باحلاج
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العمليات بال�ضفة

انعكا�س حلالة الوعي الفل�سطيني ورعب
يطارد امل�ستوطنني
من جديد تعود العمليات الفدائية يف ال�ضفة الغربية �إىل الواجهة ،خا�صة يف ظل ما تعانيه ال�ضفة من ت�ضييق وت�شديد و�سلب للأرا�ضي
وتغول امل�ستوطنني و�أح ّيت العملية الأخرية التي نفذت �صباح اجلمعة من جديد الأمل يف نفو�س الفل�سطينيني ،لت�ؤكد ه�شا�شة منظومة
الأمن الإ�سرائيلية التي يتغنى بها طيلة الوقت.
حديدية� /شظايا.

ق.د
خماوف امل�ستوطنني
وعادت العمليات لتثري
خماوف امل�ستوطنني و�أجهزة
ا�ستخبارات االحتالل ،بعد
مقتل م�ستوطنة �إ�رسائيلية
( 17عاما) مت�أثرة بجراحها
احلرجة ،و�أ�صيب �آخران
بجروح خطرية ،يف انفجار
عبوة نا�سفة ،ظهر اجلمعة،
قرب م�ستوطنة "دوليب"
املقامة على �أرا�ضي قرية
اجلانية الفل�سطينية غربي
مدينة رام اهلل يف ال�ضفة
الغربية املحتلة ،وفق
حمللني.
وو�صف موقع "يديعوت
�أحرونوت" ،العملية التي
وقعت قرب م�ستوطنة دوليب
و�أدت ملقتل م�ستوطنة
و�إ�صابة �آخرين ب�أنها "مقلقة
للغاية"ومنذ بداية العام
اجلاري ،زعمت م�صادر
�أمنية �إ�رسائيلية �إحباطها
 5هجمات م�شابهة لعملية
دوليب التي وقعت �أم�س يف
مدينة رام اهلل.
و�أفاد املرا�سل الع�سكري
للقناة  13العربية �ألون بن
ديفيد� ،أن امل�ؤ�رشات تظهر
�أن من نفذ العملية خلية
منظمة حتى لو مل تكن
خلية تابعة لتنظيم ما ،فهي
لديها خمترب متفجرات،
ودر�سوا �إجراءات الأمن
يف املكان ،والعبوة على
الطريقة اللبنانية تزن ما
بني  4-3كغم ،ومليئة بكرات

�صعوبة الأو�ضاع
امليدانية
من جهته؛ علّق طالل عوكل
الكاتب واملحلل ال�سيا�سي،
�أن ازدياد العمليات يف
ال�ضفة الغربية يدل على
�صعوبة الأو�ضاع امليدانية
على املواطنني وال�سكان.
وذكر عوكل �أن من الأ�سباب
التي تدفع ملثل هذه
العمليات ،هو ثقل ممار�سات
االحتالل وم�ستوطنيه ،وكرثة
احلواجز التي تقطع ال�ضفة
الغربية ،واالنتهاكات التي
ميار�سها بحق املواطنني
و�أو�ضح �أن هذا الثقل الوا�سع
بد�أ ي�ؤثر على الأفراد ب�شكل
كبري ولي�س على الف�صائل
�أو ال�سلطة ب�شكل خا�ص،
الفتا �إىل �أن املربرات
كثرية لكي يبادر ال�شبان
وغريهم لتنفيذ العمليات
الفردية و�أ�ضاف" :كلما
ا�شتد ال�ضغط الإ�رسائيلي
لتنفيذ خمططاته الوا�ضحة
واملك�شوفة ،ف�إنه من امل�ؤكد
�سيكون هناك ردود فعل
�أو�سع ال تقف عند حدود
ما تفعله الف�صائل ،و�إمنا
�سيكون ال�رصاع �شامال،
و�سيجعل الأبواب مفتوحة
على كل االحتماالت".
و�أكد عوكل �أن العمليات
يف ال�ضفة ت�ؤثر ب�شكل كبري
على االحتالل ،مو�ضحا
�أن "�إ�رسائيل" متخوفة

من انفجار الو�ضع يف
ال�ضفة �أكرث من قطاع غزة
ب�سبب و�ضوح املخططات
الإ�رسائيلية وتنفيذها على
�أر�ض الواقع ب�شكل �رسيع.
و�أ�شار �إىل �أن "�إ�رسائيل"
حتاول ا�ستثمار الوقت فيما
يتعلق بالقد�س وامل�سجد
الأق�صى على وجه التحديد،
وفيما يتعلق باال�ستيطان
وال�سيادة على جزء من
الأرا�ضي الفل�سطينية يف
ال�ضفة الغربية ،الأمر الذي
ي�رسع من حالة ال�صدام
وحول التحديات التي تواجه
مثل هذا النوع من العمليات؛
�أكد عوكل �أن االنق�سام
الداخلي الفل�سطيني �أحد
�أهم التحديات كون الف�صائل
ال تثق ببع�ضها البع�ض �سواء
يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع
غزة ،من خالل حماولة
كل طرف احلد من حركة
الطرف الآخر و�أ�ضاف:
"التن�سيق الأمني بني ال�سلطة

الفل�سطينية واالحتالل يلعب
دورا بارز يف احلد من تنفيذ
مثل هذه العمليات� ،إ�ضافة
�إىل احل�سابات ال�سيا�سية
املختلفة بني ال�ضفة
وغزة".
انعكا�س حلالة الوعي
بدوره و�صف الكاتب
واملحلل ال�سيا�سي ح�سام
الدجني عودة العمليات يف
ال�ضفة ب�أنها انعكا�س حلالة
الوعي الوطني الفل�سطيني
يف ال�ضفة الغربية ،يف ظل
ما تقوم به "�إ�رسائيل" من
ا�ستيطان وتهويد وتعذيب
واعتقال للمواطنني� ،إ�ضافة
ل�سلبها �أموال املقا�صة.
و�أ�شار الدجني يف ت�رصيح
خا�ص"للمركز الفل�سطيني
للإعالم"� ،أن عودة العمليات
مبنزلة رد فعل من ال�شبان
على االحتالل وم�ستوطنيه
وعلى كل ما يعانيه ال�شعب

يف �ضاحية بريوت اجلنوبية

�سقوط طائرة ا�سرائيلية م�سرية وانفجار �أخرى
ك�شف م�س�ؤول يف حزب اهلل
اللبناين �أن طائرة ا�رسائيلية
م�سرية �سقطت فجر اليوم
الأحد ،و�أخرى انفجرت يف
�ضاحية بريوت اجلنوبية،
دون معرفة الأ�سباب ونقلت
الـقناة اللبنانية  ،LBCIعن
امل�س�ؤول الذي مل تك�شف
ا�سمه ،قوله :انه قرابة
منت�صف الليل �سقطت طائرة
ا�ستطالع ا�رسائيلية يف
منطقة معو�ض بال�ضاحية
اجلنوبية للعا�صمة اللبنانية،
فوق �سطح �أحد املباين وقد
متكن عنا�رص من احلزب من
�سحب الطائرة اىل مكان �آمن

وبح�سب امل�س�ؤول يف احلزب
ف�إن "العدو اال�رسائيلي
�أر�سل طائرة ا�ستطالع ثانية
اىل املكان نف�سه انفجرت
من دون معرفة اال�سباب
و�سقطت يف ب�ؤرة خالية ما
ادى اىل ن�شوب حريق يف

املكان".
ومل يحدد امل�س�ؤول كيف
ومن اجلهة التي ا�سقطت
الطائرة بعد �ساعات على
اعالن ا�رسائيل ق�صف
اهداف لفيلق القد�س التابع
اليران يف �سوريا.

الفل�سطيني يف كل �أماكن
تواجده من ويالت االحتالل
و�أو�ضح الكاتب واملحلل
ال�سيا�سي �أن �أ�صل العالقة
مع االحتالل هو اال�شتباك،
وبالتايل فالعمليات �أحد
�أ�شكال هذا اال�شتباك.
و�أكد �أن ت�أثري هذه العمليات
على االحتالل كبري ،حيث �أن
اجلانب الأمني لالحتالل ال
ميكنه توقع هذه العمليات �أو
وقفها ،كونها نابعة من داخل
املنفذ نف�سه ،وقد يكون
ال يعلم بالعملية �أو �آليات
تنفيذها �سوى الفرد نف�سه،
الأمر الذي ي�صعب على
�أجهزة ا�ستخبارات االحتالل
توقعها �أو ك�شفها ولفت
�إىل وجود اعتبار مهم لهذه
العمليات؛ وهو �أن ت�ستثمر
ال�سلطة الفل�سطينية هذه
العمليات من �أجل ال�ضغط
على االحتالل ب�إعادة �أموال
املقا�صة� ،ضمن �سيناريو
الفراغ ال�سيا�سي �أو الفراغ

الأمني املحدود.
و�أو�ضح الدجني �أن �أهم
التحديات التي قد تواجه
منفذي العمليات هو غياب
التنظيم والر�صد والعمل
الذي من �ش�أنه �أن يكبد
االحتالل خ�سائر كبرية،
مقارنة بالعمليات املنظمة
التي يكون لها تخطيط
وتنظيم جيد الأمر الذي
يحقق خ�سائر �أكرب يف
�صفوف االحتالل.
و�أ�شار �إىل �أنه يف ظل ما
تعانيه ال�ضفة الغربية من
تن�سيق �أمني ،وتقوي�ض لدور
الف�صائل والعمل املنظم؛
ف�إن العمليات الفردية
تعد بديال جيدا يف هذه
املرحلة من �أجل ال�ضغط
على االحتالل الإ�رسائيلي
و�أو�ضح �أن الهدف واحد
من جانب االحتالل ،وهو
�إحباط احلالة الوطنية
والوعي الوطني اجلمعي
الفل�سطيني ،ودفعه باجتاه
الهجرة والعزوف عن
الوطنية ،خا�صة بعد الت�شويه
المتعمد للقادة و�أبنائهم،
وتغيري ال�صورة النا�صعة
للمقاومة الفل�سطينية يف
الداخل واخلارج.
مباغتة ونوعية
من جانبه قال الكاتب
واملحلل ال�سيا�سي �إياد
القرا� ،إن العملية باغتت
اجلي�ش بنوعيتها ،وكذلك
ال�سيا�سي
امل�ستوى

الذي يتخبط الآن عرب
ت�رصيحات جمنونة؛ خا�صة
من جمرمي اال�ستيطان يف
ال�ضفة ،وحتى ي�سار الو�سط
الذي ا�ستنكر العملية.
و�أ�ضاف القرا يف ت�رصيحات
�صحفية� ،أن �أربع عمليات
�شهدتها ال�ضفة الغربية
خالل �شهر ،قتل فيها جنود
وم�ستوطنون بني ده�س
وطعن و�إطالق نار ،واليوم
عرب عبوة نا�سفة وتابع:
"ال�ضفة ت�شتعل دوما ،ومع
الوقت ينجح املقاومون
يف ت�سديد ال�رضبات رغم
اجلهد الأمني الذي يتم عرب
التن�سيق الأمني ،م�شريا �إىل
�أن العمليات ته�شم نظرية
الأمن التي بناها االحتالل
يف ال�ضفة الغربية".
وم�ضى يقول" :العملية
جاءت يف وقت انتخابي
ح�سا�س ،وقبل �أيام من
الت�صويت ،لذلك تعلو
�رصخات االنتقام والدعوات
لتنفيذ االغتياالت وقتل
الفل�سطينيني"و�أكد القرا
�أن العمليات �ستتوا�صل،
والعملية القادمة قد تكون
جمرد �ساعات �أو �أيام على
�أبعد تقدير.
و�أ�شار �إىل �أن دعوات
وقادة
امل�ستوطنني
االحتالل لتنفيذ اغتياالت
يف غزة يجب �أن ت�ؤخذ
باحل�سبان واحلذر يف
�سياق حالة الف�شل التي
يتعر�ض لها نتنياهو وحزبه
وجي�شه.

"الوفاق" الليبية

مقتل  3مدنيني يف ق�صف جوي �إماراتي جنوبي طرابل�س
اتهمت قوات حكومة
الوفاق الليبية ،ال�سبت،
الإمارات بقتل ثالثة
مدنيني يف ق�صف جوي
جنوبي العا�صمة طرابل�س
ومل يت�سن على الفور
احل�صول على تعقيب
من الإمارات ،وهي تنفي
عادة تدخلها يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول الأخرى
وبدعم من دول �إقليمية،
ت�شن قوات اللواء املتقاعد
خليفة حفرت ،منذ � 4أفريل
املا�ضي ،هجو ًما متع ً
رثا
لل�سيطرة على طرابل�س

(غرب) ،مقر حكومة
الوفاق ،املعرتف بها
دول ًيا.
وقالت قيادة عملية "بركان
الع�سكرية،
الغ�ضب"
التابعة حلكومة الوفاق� ،إن
"ق�صف الطريان الإماراتي
امل�سيرّ  ،الداعم ملجرم
احلرب املتمرد حفرت،
ت�سبب يف مقتل ثالثة
مدنيني ،بعد ا�ستهداف
�سيارتهم ب�شكل مبا�رش،
و�إ�صابة عدد من املدنيني
يف منطقة الكرميية
العا�صمة)"
(جنوبي

و�أرفقت قيادة العملية،
يف من�شور على �صفحتها
بـ"في�سبوك" و"تويرت"،
�صو ًرا تظهر ما يبدو �أنها
دماء على الأر�ض� ،إ�ضافة
�سيارة متفحمة و�سيارات
�أخرى مت�رضرة.
و�أ�سفر هجوم قوات حفرت
على طرابل�س عن �سقوط
�أكرث من �ألف قتيل و�أزيد
من � 5آالف و 500جريح،
ح�سب �أحدث �إح�صاء
ملنظمة ال�صحة العاملية،
يف  5جويلية املا�ضي وبعد
مرور �أكرث من �أربعة �أ�شهر

من بداية الهجوم ،تعددت
�إخفاقات قوات حفرت،
ومل تتمكن من �إحداث
اخرتاق حقيقي نحو
و�سط طرابل�س و�أجه�ض
ذلك الهجوم جهو ًدا كانت
تبذلها الأمم املتحدة
لعقد م�ؤمتر حوار بني
الليبيني� ،ضمن خطة
�أممية ملعاجلة النزاع يف
البلد الغني بالنفط وتعاين
ليبيا ،منذ  ،2011من �رصاع
على ال�رشعية وال�سلطة،
ينح�رص حال ًيا بني حكومة
الوفاق وحفرت.
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تقدير حالة

«�إ�سرائيل» وهدم املنازل يف القد�س
ال�شرقية« :قوننة» التهويد دولي ًا!
لي�ست عملية هدم بيوت الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،جديدة على االحتالل «الإ�سرائيلي» فمنذ نكبة �سنة  1948وحتى يومنا هذا ،ال
تزال �إ�سرائيل متار�س �سيا�سة هدم البيوت كعقاب جماعي �ضد الفل�سطينيني حتت ذريعة «االحتياجات الأمنية» تارة ،و»االحتياجات الع�سكرية» تارة
�أخرى� ،أما النتيجة فهي هدم مئات املنازل وتهجري �آالف الفل�سطينيني.
�إعداد �:أدهم جابر
و�إذا كانت «االحتياجات الأمنية
والع�سكرية» ،هي الهدف املعلن
من قبل اجلانب «الإ�رسائيلي» ،ف�إن
الهدف امل�ضمر ،والذي يثري القلق
الفل�سطيني ،هو تفريغ القد�س
ال�رشقية من �سكانها العرب
الأ�صليني متهيداً لتهويدها.
�أخرياً عمدت «�إ�رسائيل» �إىل هدم
مبا ٍن يف جتمع �صور باهر ال�سكني
يف القد�س ال�رشقية ،يف خطوة
دفعت احلكومة الفل�سطينية �إىل
التهديد مبراجعة كل االتفاقيات
املوقعة مع �إ�رسائيل� ،إذ قال
الناطق با�سم الرئا�سة الفل�سطينية
نبيل �أبو ردينة �إن «القيادة
الفل�سطينية �ستعقد �سل�سلة لقاءات
يف الأيام املقبلة رداً على عمليات
هدم البيوت و�ستتخذ خاللها
قرارات م�صريية» ،م�شرياً �إىل �أن
«اجلانب الفل�سطيني ال ميكنه
اال�ستمرار بااللتزام باالتفاقيات
املوقعة مع «�إ�رسائيل» �إذا
بقيت م�رصة على عدم االلتزام
بها» وقد و�صف رئي�س الوزراء
الفل�سطيني حممد ا�شتية ما تقوم
به «�إ�رسائيل» بـ «جرمية حرب
�ضد الإن�سانية» ،مطالباً يف كلمته
خالل اجتماع احلكومة الأ�سبوعي،
دول العامل وامل�ؤ�س�سات الدولية
واحلقوقية بالت�صدي للجرمية،
ملوحاً بتحويل امللف �إىل حمكمة
اجلنايات الدولية ،فيما و�صف
الناطق الر�سمي با�سم احلكومة
الفل�سطينية �إبراهيم ملحم ما تقوم
به «�إ�رسائيل» يف القد�س ال�رشقية
ب�أكرب عملية تطهري عرقي يف
الأرا�ضي الفل�سطينية ،الأمر الذي
يدفع �إىل احلاجة لتدخل دويل
عاجل لتوفري احلماية لل�شعب
الفل�سطيني  ،وذكرت وكالة الأنباء
الفل�سطينة «وفا» يوم  25جويلية
اجلاري �أن الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س قرر بالفعل ،بعد
اجتماع عقدته القيادة الفل�سطينية،
«وقف العمل باالتفاقيات املوقعة
مع اجلانب الإ�رسائيلي ،وت�شكيل
جلنة لتنفيذ هذا القرار ،وذلك
عم ً
ال بقرار املجل�س املركزي».
�أما «�إ�رسائيل» فاعتربت على
ل�سان القائم ب�أعمال الناطق
با�سم خارجيتها نزار عامر� ،أن
لديها احلق الكامل يف هدم منازل
�شيدت من دون ترخي�ص بالقرب
من ال�سياج الأمني الفا�صل،
ويف تغريدة عرب موقع التوا�صل
االجتماعي قال عامر «�إن
املحكمة العليا الإ�رسائيلية ردت
االلتما�س الذي رفع �ضد عملية
الهدم ،مربرة قرارها باخلطر
الأمني الذي ت�شكله هذه املنازل

على �إ�رسائيل» ،لكن هذا الكالم
مل يقنع ال القيادة الفل�سطينية وال
الأردن وال االحتاد الأوروبي الذين
عبوا عن �شجبهم وا�ستنكارهم
رّ
لعملية الهدم الإ�رسائيلية� ،إذ
اعترب االحتاد الأوروبي �أن �سيا�سة
اال�ستيطان الإ�رسائيلية وما يرافقها
من �إجراءات وعمليات النقل
الق�رسي والإخالء وهدم املنازل
وم�صادرتها ،غري قانونية مبوجب
القانون الدويل ،داعياً �إ�رسائيل
�إىل الوقف الفوري لعمليات الهدم
امل�ستمرة ،لأنها تقو�ض ب�شكل
خطري �إمكانية �أن تكون القد�س
عا�صمة م�ستقبلية للدولتني
الإ�رسائيلية والفل�سطينية.

عمليات الهدم يف القد�س
ال�شرقية ملحة تاريخية
منذ احتاللها القد�س �سنة ،1967
و�ضعت �إ�رسائيل خمططات كثرية
للمدينة املقد�سة ،وذلك لتنفيذ
هدف �أ�سا�سي وهو تهويد املدينة،
والق�ضاء على الوجود العربي
فيها ،فبعد �إعالنها �ضم املدينة
قامت بتهجري الآالف من �سكانها
الأ�صليني ،وقامت ب�أوىل عمليات
الهدم والتطهري العرقي يف قلب
املدينة ،عندما هدمت حارة
ال�رشف وحي املغاربة ،ثم عمدت
�إىل بناء امل�ستوطنات يف خطوة
كانت بدايات خطواتها التو�سعية
وكانت تق�ضم من �أرا�ضي الق�سم
ال�رشقي �أو العربي من املدينة
لت�ضمه �إىل اجلزء الغربي ،وقد
اعتمدت لذلك �سيا�سة م�صادرة
الأمالك و�إجراءات ال�ضم الق�رسي
للأرا�ضي ،واعتماد �سيا�سة
التمييز ال�صارخ �ضد املقد�سيني
من ال�سكان الأ�صليني ،الذين
فر�ضت عليهم قيوداً مل تفر�ضها
على الإ�رسائيليني ،وكانت هذه
الإجراءات وا�ضحة جلهة حرمان
الفل�سطينيني ،وال�سكان الأ�صليني
من املحافظة على وجودهم يف
املدينة ،ومن تلك الإجراءات
الت�أخر املتعمد يف �إ�صدار رخ�ص
البناء اخلا�صة بالفل�سطينيني
وحتديد ر�سوم باهظة ت�صل
�إىل نحو � 25ألف دوالر ،وهذا
ما ي�ؤدي بالعائالت العربية �إىل
القيام ببناء منازل من دون رخ�ص،
وت�ستغل ال�سلطات الإ�رسائيلية
هذا الأمر لهدم هذه املنازل
الحقاً ،ورمبا تكون الإجراءات
الإ�رسائيلية متعمدة حتى تربر
عمليات الهدم ،ي�ضاف �إىل ذلك
قيام ال�سلطات الإ�رسائيلية بعزل
املدينة عن حميطها الفل�سطيني،
والتنكيل باملقد�سيني العرب من
خالل ال�رضائب الباهظة و�إقفال

م�ؤ�س�ساتهم وحمالهم التجارية.

تقديرات املنازل املهدّ مة يف
القد�س ال�شرقية
�أجرى مركز املعلومات الإ�رسائيلي
حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة «بت�سليم»
توثيقاً لأعداد املنازل التي قامت
�إ�رسائيل بهدمها من �سنة � 1987إىل
جوان  ،2019وبح�سب �إح�صاءات
املركز التي اعتمد فيها على
م�صادر معلومات خمتلفة بينها
بلدية القد�س ،ف�إن �إ�رسائيل هدمت
يف الفرتة املذكورة �آالف املنازل
بح�سب تقديراته وتقديرات
ر�سمية ،وب�شكل تف�صيلي� ،أ�شارت
بيانات املركز �إىل �أنه يف الفرتة
بني  1987وحتى  1998مت هدم نحو
 207منازل يف القد�س ال�رشقية،
وذلك يف ظل غياب املعطيات
حول العمليات التي نفذت يف
�سنوات  ،1987و،1990 ،1989
 .1991و�إذ �أ�شار املركز �إىل �أن
بلدية القد�س هدمت يف الفرتة
ما بني  1992و  2003ما جمموعه
 240منزالً لفل�سطينيني ،ف�إنه قدّ م
معطيات مف�صّ لة حول عمليات
الهدم التي جرت بني �سنتَي 1999
و  ،2003والتي بلغت  157منزالً
لفل�سطينيني ،يف حني �أن املن�ش�آت
التي مت هدمها بني بداية 2016
و جوان  ،2019بلغت  221من�ش�أة
بينها  7مبان �سكنية مت هدمها
على يد غري �أ�صحابها.
وقد ن�رش املركز معطياته اخلا�صة
حول عمليات الهدم التي قامت بها
�إ�رسائيل خالل الفرتة ما بني 2004
و جوان  ،2019م�شرياً �إىل �أن عدد
املباين التي ّ
مت هدمها خالل هذه
الفرتة بلغت  862منزالً ،مو�ضحاً
�أن � 2978شخ�صاً �رشدوا ،و�أن 1603
قا�رصين �أ�صبحوا بال منازل ،ويف
تقرير منف�صل �أ�صدره �سنة 2017
حتدث املركز عن قيام �إ�رسائيل
بعمليات الهدم حتت غطاء
االحتياجات الع�سكرية وت�رشيد
�آالف ال�سكان العرب.

غري �أن �أرقام «بت�سليم» تقابلها
�أرقام �أخرى جلهات عدة ،خ�صو�صاً
تلك ال�صادرة عن «مركز �أبحاث
الأرا�ضي» يف القد�س ،والذي
�أو�ضح يف تقارير عدة �أ�صدرها
حول عمليات الهدم «الإ�رسائيلية»
يف القد�س ال�رشقية� ،أن «�إ�رسائيل»
توا�صل منذ  1967هذه ال�سيا�سة
التدمريية التي �أدت �إىل الق�ضاء
على � 5آالف منزل وت�سوية حارات
كاملة بالأر�ض مثل «املغاربة»
و»ال�رشف» ،وبعد �أن ذ ّكر بقيام
�إ�رسائيل بتدمري وهدم  39قرية
تابعة للقد�س وتهجري نحو 198
�ألفاً من �سكانها خالل عام النكبة،
�أ�شار يف تقاريره �إىل �أن االحتالل
وا�صل هدم املنازل بعد �سنة 1967
بحجج خمتلفة .ويف �إح�صائه
للمنازل املدمرة قدّ ر العدد بـ
 1706منازل بني �سنتَي  2000و
 ،2017وتهجري  9422فل�سطينياً،
منهم  5443طف ً
ال ،ويف التقرير
�أ�شار املركز �إىل �أنه ّ
مت تهجري
� 67ألف مقد�سي قبل النكبة ،و
 30الفاً بعدها يف حني �أنه جرى
�إ�سكان � 16ألف يهودي يف املنازل
العربية التي مت تهجري �أهلها ما
بني �سبتمرب  1948و �أوت .1949
كذلك �أفاد التقرير ب�أن نحو 70
�ألف مقد�سي ّ
مت ترحيلهم خالل
حرب  ،1967وي�شمل هذا العدد
الذين كانوا خارج املدينة ومنعوا
من العودة �إليها ،ف�ض ً
ال عن رحيل
ع�رشات الآالف بعد احلرب
لأ�سباب خمتلفة.
وبخ�صو�ص عملية الهدم اجلارية
حالياً يف �صور باهر يف القد�س
ال�رشقية� ،أ�شار مكتب الأمم
املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
«�أو�شا» �إىل �أن القرار الإ�رسائيلي
ي�شمل  10مبان ت�ضم � 70شقة
�سكنية ،بع�ضها ال يزال قيد الإن�شاء
غري �أن م�صادر فل�سطينية حتدثت
عن مئة �شقة ولي�س  70فقط.

هدم البيوت� ..سيا�سة مت
ت�شريعها قانوني ًا:

تكاد �سيا�سة هدم البيوت تكون
عرفاً �إ�رسائيلياً متبعاً منذ �إعالن
ت�أ�سي�س الدولة وحتى يومنا هذا.
فبالعودة �إىل �سنة  ،1948وما
قبلها ف�إن هناك الكثري من الأدلة
على قيام الع�صابات ال�صهيونية
بن�سف بيوت الفل�سطينيني بهدف
ترحيلهم واقتالعهم من �أر�ضهم،
فالـ «هدم» �أدرج ك�أحد العنا�رص
املهمة يف ال�سيا�سات الإ�رسائيلية
املتبعة لتعزيز اال�ستيطان وتفريغ
الأرا�ضي الفل�سطينية من �سكانها
الأ�صليني ،وميكن اال�ستدالل على
ذلك من خالل اعرتافات �أحد
ال�ضباط الإ�رسائيليني ومفادها
�أن �سيا�سة رئي�س احلكومة دايفيد
بن غوريون كانت تق�ضي بتدمري
القرى الفل�سطينية ،وذلك لعدم
منح الفل�سطينيني �أي �أمل بالعودة
�إىل قراهم ،وقد مت ت�سوية قرى
فل�سطينية ب�أكملها بالأر�ض يف
�إطار هذه ال�سيا�سة ،وبذلك فقد
ّ
مت تكري�س «الهدم» �سيا�سياً،
بعد �أن ّ
مت توفري الإطار القانوين
اخلا�ص له كما �سرنى الحقاً.
طبقّ اجلي�ش الإ�رسائيلي �سيا�سات
بن غوريون بحذافريها ،وذلك
بح�سب اعرتافات ال�ضابط ال�سابق
يف اجلي�ش الإ�رسائيلي[،]9
وبحلول �سنة  ،1967قامت �إ�رسائيل
بتو�سيع نطاق هذه ال�سيا�سة يف
خمتلف مناطق ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،وخ�صّ ت القد�س
ب�إجراءات �أكرث �صعوبة بغية الق�ضاء
على �أي تفكري فل�سطيني ب�إقامة
دولة فل�سطينية عا�صمتها القد�س.
وفيما �ش ّكل غياب تراخي�ص البناء
الغطاء القانوين ،كانت احلجج
الإ�رسائيلية هي نف�سها «الأمنية
والع�سكرية» ،وهي حجج كانت
ت�ؤيدها املحكمة العليا يف �إ�رسائيل
بل وتعتمد عليها لإ�صدار �أحكامها
خالل الف�صل يف ق�ضايا النزاع بني
الفل�سطينيني و�إ�رسائيل حول هدم
البيوت وانتزاع الأرا�ضي.
هكذا ر�سمت �إ�رسائيل الإطار
ال�سيا�سي والقانوين لعمليات
الهدم ،التي تقوم بها ،لتنطلق نحو
حتقيق هدفها ب�إخالء القد�س
من �أهلها وفقاً لأ�سلوب العقاب
اجلماعي ،وهو �أ�سلوب وجدت له
هو الآخر �إطاراً قانونياً خا�صاً،
لكن امل�ستغرب هنا هو �أن الإطار
املعتمد كان من خالل ا�ستغالل
�إ�رسائيل لقانون قدمي يعود �إىل
زمن االنتداب الربيطاين «لقوننة»
الهدم� ،إذ قامت باالعتماد على
املادة  119من قانون الطوارئ
ل�سنة  1945التي تن�ص على �أنه
«يجوز لأي قائد ع�سكري �أن
ي�صدر �أمراً ب�أن ت�صادر حلكومة
فل�سطني �أية دار �أو بناية �أو �أر�ض

�إذا كان لديه ما يحمله على
اال�شتباه ب�أن عياراً نارياً �أطلق منها
ب�صورة غري قانونية �أو �أن قنبلة �أو
قذيفة �أو مادة متفجرة �أخرى �أو
مادة حمرقة �ألقيت منها ب�صورة
غري قانونية� ،أو �أية دار �أو بناية
�أو �أر�ض �أو منطقة� ،أو مدينة� ،أو
قرية� ،أو حملة� ،أو �شارع� ،إذا اقتنع
ب�أن �سكان تلك املنطقة �أو املدينة
�أو القرية �أو املحلة �أو ذلك ال�شارع
�أو بع�ضاً منهم ،قد ارتكبوا جرماً
�أو ارتكاب جرم ينطوي على العنف
�أو التخويف �أو ارتكبوا �أو حاولوا
ارتكاب �أي جرم من اجلرائم التي
ت�ستوجب املحاكمة �أمام حمكمة
ع�سكرية �أو �أعانوا �أو �ساعدوا على
ارتكابه �أو كانوا �رشكاء يف ارتكابه
بعد وقوعه ،و�إذا �صودرت الدار
�أو البناية �أو الأر�ض على الوجه
املذكور �أعاله ،يجوز لأي قائد
ع�سكري �أن يهدم الدار �أو البناية
�أو يتلف �أي �شيء مزروع �أو نام يف
الأر�ض».

ماذا عن القانون الدويل؟
�إن مراجعة ب�سيطة للقوانني
واالتفاقيات الدولية اخلا�صة
بحقوق الإن�سان تو�ضح ب�شكل
ال لب�س فيه �أن �إ�رسائيل تخرق
تلك القوانني واالتفاقيات ب�شكل
�سافر ،ففي تعاملها مع ال�شعب
الفل�سطيني وحتديداً يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ارتكبت �أفعاالً
ال ميكن ت�صنيفها �إال يف خانة جرائم
احلرب ،ولع ّل خري دليل على ذلك
�سيا�سة العقاب اجلماعي وهدم
البيوت التي تعتمدها �إ�رسائيل
والتي تعترب خمالفة للمادة 33
من اتفاقية جينيف الرابعة التي
تن�ص بو�ضوح على عدم جواز
معاقبة �أي �شخ�ص يتمتع باحلماية
عن خمالفة مل يقرتفها �شخ�صياً،
كذلك حتظر العقوبات اجلماعية
وجميع تدابري التهديد والإرهاب،
وقد كان لهذه االتفاقية ن�صيب
كبري من اخلروقات الإ�رسائيلية
لبنودها� ،إذ مل تلتزم ،بالإ�ضافة �إىل
املادة  ،33ببنود (املواد،49 ،33 :
.)56 ،55 ،53 ،50
ومن املفارقات الأخرى يف م�س�ألة
عدم التزام «�إ�رسائيل» �أمام
املجتمع الدويل ،كان قرار حمكمة
العدل الدولية يف �سنة  2004حول
جدار الف�صل والذي مل تلتزم به
�إ�رسائيل �أي�ضاً ،وقد ر ّدت �إ�رسائيل
على ذلك كله بالذرائع ذاتها ،والتي
تدعي فيها ب�أنها مل تقم باحتالل
�أرا�ضي دولة ذات �سيادة وبالتايل
ف�إن اتفاقية جينيف الرابعة
وغريها من القوانني الدولية ال
تنطبق على احلالة الفل�سطينية!
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Le Chiffre d’Affaires

تهنئة عيد ميالد
�أطف�أت اجلميلة
�سا�سي
ريهان
�شمعتها العا�شرة
يف �أكناف عائلتها
والتي احتفلت
يف
ب�صغريتها
رائعة،
�أجواء
وبهذه املنا�سبة
ال�سعيدة يتقدم
لها �أفراد عائلتها ال�صغرية الوالد والوالدة
و�شقيقتيها رفيق وميلي�سا ب�أحر التهاين
متمنني لها العمر املديد وعقبال � 100سنة.
عيد ميالد �سعيد ريهان
الو�سط2019/08/26:

PUB
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل
جمل�س ق�ضاء اجللفة
حمكمة اجللفة

حجر
ق�سم الأحوال ال�شخ�صية ق�ضية رقم  02/ 1049 :فهر�س
رقم  02/ 986بتاريخ  2002/ 12/ 14 :ق�ضت املحكمة
حال ف�صلها يف ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية علنيا ابتدائيا
ح�ضوريا يف ال�شكل  :ب�صحة الإجراءات و قبول الدعوى
يف املو�ضوع  :بتوقيع احلجر على امل�سمى بوعبديل بن
طيب املولود يف  1963/ 02/ 28 :بحا�سي الع�ش ابن عمر
و �ساملي �سعدية و ذلك للإعاقة الذهنية امل�صاب بها
على �أن يقوم املدعية ب�صفتها والدته برعاية املحجز
عليه و القيام مقامه بجميع الت�صرفات القانونية
اخلا�صة به مع الأمر بن�شر منطوق هذا احلكم للإعالم
حال �صريورته نهائيا مع �إبقاء امل�صاريف الق�ضائية
على عاتق املدعي و قدرها  300دج
و بهذا �صدر احلكم و اف�صح به جهارا و عالنيا يف
التاريخ املذكور �أعاله و بهذا �أم�ضيناه مع الرئي�س و
�أمني ال�ضبط .
الو�سط2019/08/26:

»
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الأ�سري�أحمد غنام (امل�ضرب عن الطعام
منذ  46يوما) ي�ضعنا جميعا يف خطر ؟!

بداية الذي دفع املعتقل الإداري �أحمد غنام لال�ضراب هذه املرة هو ما تعر�ض له من اعتداء �صارخ وحماولة لتمرير قهر بكل �ألوان احلقد القامتة � ،إذ بعد �إطالق
�سراحه من حب�سة اعتقال اداري دامت ال�سنة والن�صف وبعد �أن �أعلن الق�ضاة الع�سكريني يف حماكمهم التي مر بها �إفال�س ّ
ملفه من �أية تهمة وجهت �إليه  ،وبالفعل
�أطلقوا �سراحه قليال لب�ضعة �أيام ثم ما لبثوا �أن �أعادوه لالعتقال وليبد�أ امل�سل�سل من جديد  :حكم �إداري ثم حمكمة تثبيت ثم حمكمة ا�ستئناف ثم جتديد
وهكذا دواليك  ،وا�صبحت كلمة حمكمة مرادفة متاما ملهزلة ولتدخل ك�أداة مع بقية �أدوات احلرب النف�سية على املعتقل و�أهله واملجتمع الفل�سطيني كله � ،إذ يبقى
االعتقال االداري �سيفا م�سلطا على رقاب الفل�سطينيني �أجمعني .
بقلم :وليد الهوديل
بالفعل االعتقال االداري كما بات
معروفا فزاعة الرهاب كل من
ت�س ّول له نف�سه االقرتاب من العمل
الوطني �أو امل�ساهمة يف حمل
اله ّم العام الذي بات يثقل الكاهل
الفل�سطيني ويف ظل ظروف بات
فيها التوغل اال�رسائيلي �ضخما
يف احلياة الفل�سطينية  ،اليوم
يعمل االعداء مبا ي�سمى "االدارة
املدنية" على دفع النا�س ال�صدار
املمغنط والت�صاريح ودفع
الفل�سطينيني �إىل �إثبات ح�سن
�سلوكهم مع االحتالل وح�رش
الق�ضية الفل�سطينية يف زاوية
حت�سني الظروف املعي�شية  ،ويف
نف�س الوقت �إنزال ا�شد العقوبات
وعلى ر�أ�سها االعتقال الإداري
لكل من يعمل باالجتاه املعاك�س
لتوجهات االحتالل هذه ت�س ّول له

نف�سه �أن يقف يف امليدان الوطني
املخالف لالهداف والرغبات
ال�صهيونية يف حياتنا .
املعتقلون االداريون امل�رضبون
عن الطعام اليوم يفتحون معركة
بطريقة خمتلفة  ،يحركون �ساكنا
ويلقون حجرا كبريا يف بحرية
طال �سباتها وين�رشون ق�ضيتهم
على امللأ  ،املعتقلون � :أحمد
غنام م�رضب منذ  45يوماً،
و�سلطان خلوف م�رضب منذ 43
ُ
يوماً ،و �إ�سماعيل علي منذ 32
يوماً ،وجدي العواودة منذ 34
يوماً ،وطارق قعدان منذ  30يوماً،
ونا�رص اجلدع منذ ( )24يوماً،
وثائر حمدان منذ ثمانية �أيام.
�أحمد غنام با�رضابه املفتوح
يفتح ق�ضية كبرية تطال الكل
الفل�سطيني وتعلن االعتداء على
حقوق االن�سان قاطبة  ،من عمق
جرحه النازف ومن ثنايا انفا�سه
املتقطعة وج�سده املنهك و�أمعائه

التي ت�رصخ يف �أعماقه �أملا وقهرا
يواجه �سجان ال يعرف اال لغة
املواجهة والربح واخل�سارة  ،غنام
يخ�رس من ج�سمه وروحه �أرطاال
واالحتالل يخ�رس ويتاكل من
�صورته املزيفة ودعايته امل�ضللة
 ،غنام يح�رش االحتالل يف الزاوية
ويك�شف �صورته احلقيقية .
غنام وامل�رضبون وفكرة اال�رضاب

مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور ر�أفت حمدونة

 220طفال �أ�سريا يحرمون من
االلتحاق بالعام الدرا�سي اجلديد

دعا مدير مركز الأ�رسى للدرا�سات
الدكتور ر�أفت حمدونة ،بالتزامن
مع بدء العام الدرا�سي اجلديد
 ،2020 -2019املنظمات احلقوقية
اخلا�صة بالطفل �إىل متابعة �أو�ضاع
املعتقلني القا�رصين يف املعتقالت
اال�رسائيلية ،وال�ضغط على
االحتالل من �أجل ت�أمني حريتهم
وااللتحاق مبدار�سهم لتلقي
تعليمهم كباقي الأطفال يف العامل.
وقال د .حمدونة �إن ما يقارب من
مليون وثالثمائة وع�رشة �آالف
طالب وطالبة توجهوا للمدرا�س
�صباح اليوم يف كافة �أرجاء
الوطن ،ومت حرمان ما يقاب من
 220طفل من التوجه ملدار�سهم
كنظرائهم الطلبة متجاوزة
بذلك �إدارة م�صلحة ال�سجون
اال�رسائيلية واحلكومة اال�رسائيلية

خ�صو�صيتهم ومتطلباتهم التي
�أكدت عليها االتفاقيات واملواثيق
الدولية والقانون الدويل االن�ساين.
و�أ�ضاف �أن �سلطات االحتالل
ترتكب بحقهم الأطفال ع�رشات
االنتهاكات كالتعذيب النف�سي
واجل�سدي ،وا�ستغالل بنية الطفل
ال�ضعيفة ،والرتكيز على التعذيب
والتهديد والتنكيل والرتويع �أحياناً
بالكالب ،وا�ستخدام و�سائل غري
م�رشوعة كاخلداع والوعود الكاذبة،
واملعاملة القا�سية ،واملحاكم
الردعية الع�سكرية والقوانني
اجلائرة ،والعقوبات بالغرامات
االنفرادي
والعزل
املالية
وا�ستخدام القوة ،واالحتجاز يف
�أماكن ال تليق بهم وب�أعمارهم
والتفتي�شات اال�ستفزازية .و�أ�شار
د .حمدونة �إىل املعاملة القا�سية

التي يتعر�ضون لها واملخالفة لكل
الأعراف واملواثيق الدولية التي
تكفل حماية ه�ؤالء القا�رصين
وت�أمني حقوقهم اجل�سدية
والنف�سية والتعليمية وتوا�صلهم
ب�أهليهم ومر�شدين يوجهون
معهم
والتعامل
حياتهم،
ك�أطفال بعيداً عن �سيا�سة
الرتهيب بهدف تدمري الطفولة
الفل�سطينية ،واالحلاق بها الآثار
ال�صحية والنف�سية واجل�سدية
واالجتماعية .ودعا املنظمات
احلقوقية اخلا�صة بالطفل
�إىل ملتابعة �أو�ضاع املعتقلني
القا�رصين يف املعتقالت
اال�رسائيلية ،و�سماع �شهاداتهم،
وحما�سبة دولة االحتالل على
جرئمها بحقهم وت�أمني احلماية
لهم.

املفتوح عن الطعام ال بد و�أن تبقى
م�ستمرة ومفتوحة النها ال�صورة
احلقيقية لالحتالل � ،أنها �صورة
الظلم بكل �أبعاده عندما تزج
ان�سانا يف ال�سجن بتهمة �رسية
كمحاكم التفتي�ش يف زمن غابر ،
عندما توظف ق�ضاءك وحماكمك
لتنفيذ رغباتك ال�سادية  ،عندما
تفتح حربا غري متكافئة فقط

الرهاب ال�شعب الفل�سطيني من
خالل من تعتقلهم اداريا  ،انت
بذلك فقط جمرد جمرم معتد
�أثيم خارج عن كل االعراف الدولية
وحقوق االن�سان العاملية .
لي�س فقط �أحمد غنام وامل�رضبون
معه يف خطر بل نحن جميعا يف
خطر  ،فالكل الوطني معر�ض
لهذا االعتقال  ،والكل يقف وجها
لوجه �أمام هذه الفزاعة وكثري من
النا�س يح�سبون ح�سابها فيرتاجع
�أمام ال�سيا�سة اال�رسائيلية القائمة
على �سيا�سة الع�صا واجلزرة ،
فاال�رضاب هذا ناقو�س خطر يف
مواجهة ال�سيا�سة ال�صهيونية ب�شكل
عام �سواء كانت ع�صا �أم جزرة
 ،اال�رضاب يك�شف عورة الع�صا
ويف ذات الوقت تظهر اجلزرة
عارية مك�شوفة ومف�ضوحة  ،بان
هدفها وا�ضح وال تقل خطورة عن
تلك الع�صا امل�رشعة على ر�ؤو�س
�أ�رسانا .

والع�صا هذه تارة من خالل
الزج باملعتقل وممار�سة �سادية
االعتقال االداري واعتقال
االطفال والن�ساء وكل �أ�شكال
االعتقال وتارة ت�رضب الر�ؤو�س
وتفتح فيها االخاديد كما جرى
يف قمع ق�سم  3يف النقب قبل عدة
�شهور .
اخلطر وا�ضح جدا ويك�شفه
امل�رضبون ب�صورة جلية ،
واملطلوب معروف يف احلذر
واملواجهة ال�شاملة لكل �سيا�سات
االحتالل والوقفة ال�صادقة مع
ق�ضايانا خا�صة م�رسانا و�أ�رسانا
 .هي معركة مفتوحة ومك�شوفة
وهذا اال�رضاب زيت يزيدها
ا�شتعاال واقرتابا من املعادلة
بو�ضعها الطبيعي ال�صحيح :
احتالل بغي�ض و�شعب يريد
التحرر من ربقة هذا االحتالل .

"�أبو حبل" فل�سطيني يقبع يف �سجون
النم�سا ويق�ضي حكما بال�سجن امل�ؤبد
عبد النا�صر فروانة:
خالل زيارتي للنم�سا ،وللمرة الثانية،
التقيت ب�سعادة ال�سفري �صالح عبد
ال�شايف� ،سفري دولة فل�سطني هنا،
تلبية لدعوته الكرمية ،وبح�ضور
القن�صل العام �إيهاب الغول،
وت�رشفت بهما و�سعدت بلقائهما.
وبحثنا جمددا خالل اللقاء �سبل
دعم وا�سناد ق�ضية اال�رسى
واهمية التعريف بها على ال�ساحة
النم�ساوية ،وكذلك بحثنا ق�ضية
الفل�سطيني "عبد الكرمي ابو حبل"
املعتقل يف ال�سجون النم�ساوية
ب�شكل خا�ص .وعرب كال من ال�سفري
والقن�صل عن جل احرتامهما
وتقديرهما لال�رسى الفل�سطينيني
يف �سجون االحتالل اال�رسائيلي
ون�ضاالتهم وت�ضحياتهم و�صمودهم
خلف الق�صبان .واتفقنا �سويا على

بع�ض اخلطوات التي ميكن ان
تخدم الق�ضية ،ب�شكل عام ،وت�ساعد
املعتقل "ابو حبل" وتخفف من
معاناته ب�شكل خا�ص .مع التاكيد
على اهمية ا�ستمرار التوا�صل و
التعاون امل�شرتك .هذا و�سيقوم
القن�صل جمددا بزيارة املعتقل
"ابو حبل" يف �سجنه خالل االيام
القليلة القادمة لالطمئنان عليه
و االطالع عن كثب على احواله
واو�ضاعه والعمل قدر االمكان
على توفري احتياجاته اال�سا�سية
هناك .يذكر ان الفل�سطيني "عبد
الكرمي ابو حبل" ،متزوج و من
�سكان خميم جباليا �شمال قطاع
غزة ،و�سبق واعتقل لدى �سلطات
االحتالل اال�رسائيلي وام�ضى يف
�سجونها نحو � ٩سنوات .وبعد
حترره خرج من القطاع وطلب
اللجوء يف اوروبا بحثا عن حياة

اف�ضل مما هي عليه يف غزة ،اىل ان
و�صل النم�سا .عام  2016وبعد فرتة
وجيزة مت اعتقاله بناء على طلب
من �سلطات االحتالل اال�رسائيلي
بتهمة حتري�ض �شبان فل�سطينيني
على تنفيذ عمليات �ضد االحتالل
يف ال�ضفة الغربية .وا�صدرت
املحكمة النم�ساوية بحقه حكما
بال�سجن امل�ؤبد ،وقد مت تثبيت
احلكم .وح�سب التهم املوجهة اليه
فهذه تعترب العقوبة االق�صى وفقا
للقانون النم�ساوي ،وقد ق�ضي منها
� ٣سنوات وما يزال "ابو حبل" يقبع
يف ال�سجن النم�ساوي .واعتقد ان
من واجب امل�ؤ�س�سات احلقوقية ان
تتحرك هي االخرى وان ت�ساهم يف
م�ساعدته والتخفيف من معاناته
و�صوال لالفراج عنه .كل االحرتام
والتقدير جلهودكم يف متابعة ق�ضية
"ابو حبل".
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ال�سجون ال�صهيونية منوذجا ...

احلالة الأ�سو�أ لالحتالل على مدار التاريخ

ال�سجون ال�صهيونية منوذجا تتجلى فيه احلالة الأ�سو�أ يف االحتالل ،على مدار التاريخ ،لأن �أهدافه و�آثاره ال حدود مكتوبة لها ،فهي مت�س اجل�سد والروح ،كما
أحد ي�ستطيع �أن ي�صف ال�سجن وق�سوته ومرارة جدرانه وبرودة احلياة يف عتمته كما يفعل
مت�س الفرد واجلماعة ،وتعيق من تطور الإن�سان واملجتمع .فما من � ٍ
�أولئك الذين كانوا �شهودا على زهور �أعمارهم وهي تذبل خلف الأ�سالك ال�شائكة ويف زنازين االنفراد .
ابراهيم مطر
مدير ق�سم الإعالم
االلكرتونى واملرئي
الدائرة االعالمية
مفو�ضية ال�شهداء
والأ�سرى واجلرحى
بحركة فتح
�إذ يخرج الأ�رسى واملعتقلني
االحتالل
�سجون
من
الإ�رسائيلي ،املوزعة من �شمال
فل�سطني حتى جنوبها ،وال كلمة
على ل�سانهم �سوى" :احلمد هلل
�أن �أخرجنا من القرب"  .واليوم
يعاين � 6750أ�سريا من عذابات
القيد يف � 17سجنا ومعتقال
ومركز توقيف �أبرزها :النقب،
وعوفر ،ونفحة ،وجلبوع،
و�شطة ،ورميون ،وع�سقالن،
وهدارمي ،واي�شل ،و�أهلي كيدار،
وه�شارون ،والرملة ،وجمدو .
وهي �سجون تفتقر� ،إىل احلد
الأدنى من �رشوط احلياة
الأ�سا�سية� .إن معظم الزنازين
ال تتعدى م�ساحة الواحدة منها
 20مرتاً مربعاً ،بها عدد كبري
من الأ�رسى ،غالباً ما ي�ضطرون
للنوم على الأر�ض جراء
االزدحام و�صغر امل�ساحة.
وتغيب عن هذه ال�سجون �أدنى
وذلك
ال�رشوط ال�صحية،
"يتنافى مع املادة  85من
اتفاقية جنيف الرابعة اخلا�صة
بحماية املدنيني ،ومع القواعد
النموذجية الدنيا ملعاملة
ال�سجناء ،خا�صة ما يتعلق

منها ب�أماكن االحتجاز".فكل
من دخل ال�سجون الإ�رسائيلية
مور�س بحقه �أ�شكال متعددة
من التعذيب النف�سي واجل�سدي،
وكذلك يف املعتقالت ومراكز
التوقيف ،التي ورثها االحتالل
عن االنتداب الربيطاين،
ومت تو�سيعها عام .1970
والحقا ،بنت (�إ�رسائيل) عدداً
من ال�سجون واملعتقالت
مبوا�صفاته اخلا�صة ،وهي
منت�رشة جغرافياً على طول
وعر�ض الوطن الفل�سطيني
املحتل ،وال �سيما يف �أرا�ضي
 1948يف الداخل الإ�رسائيلي.
�أما مراكز التحقيق والتوقيف
فهي عديدة ،ويوجد فيها
الع�رشات من املعتقلني .وهي
تابعة لأجهزة الأمن الداخلي،
ومن �أبرزها :اجللمة ،وبتاح
تكفا .وهناك مراكز حتقيق يف
بع�ض ال�سجون ،مثل ع�سقالن
 ،وهناك �سجون ومعتقالت
كانت قائمة ،ثم �أغلقت بعد
اتفاقية �أو�سلو لل�سالم بني
�إ�رسائيل ومنظمة التحرير
الفل�سطينية عام  ،1993حيث
ان�سحبت مبقت�ضاها القوات
ال�صهيونية من بع�ض املناطق
الفل�سطينية ،عندما قامت
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف
مايو� /أيار  .1994وجتمع كافة
الدرا�سات احلقوقية والإن�سانية
على �أن جميع مرافق ال�سجون
الإ�رسائيلية ميل�ؤها العفن
والرطوبة ،ويتعر�ض الأ�رسى

داخلها �إىل ا�ستفزاز وقمع
يومي وتفتي�ش م�ستمر و�إهمال
�صحي .هناك يف ظلمات القهر
حيث التنكيل والعذاب بعيدا
عن العامل� ،إنها زنازين العزل
يف ال�سجون التي ال ميكن
و�صفها ب�أقل من مقابر الأحياء.
وبا�ست�شهاد الأ�سري طقاطقة،
يرتفع عدد �شهداء احلركة
الوطنية الأ�سرية ايل
� 220أ�سريا فل�سطينيا جمموع
من ا�ست�شهدوا و�أعدموا وفقدوا
حياتهم نتيجة املر�ض و�سوء
املعاملة والإهمال يف ال�سجون
منذ عام  ،1967وفق ما ذكر
نادي الأ�سري الفل�سطيني ،الأمر
الذي دفع ال�سلطة الفل�سطينية
�إىل الدعوة لفتح حتقيقات حول
الق�ضايا واملخالفات القانونية
التي ترتكب بحق الأ�رسى،
و�رضورة فر�ض القانون الدويل
على االحتالل.
منهم (� )64شهيد جراء �سيا�سة
الإهمال الطبياملتعمد و (75
) نتيجة القتل العمد  ،و( 7
) معتقلني ا�ست�شهدوا داخل
ال�سجون واملعتقالت نتيجة
اطالق النار عليهم مبا�رشة
) و (  ) 73نتيجة التعذيب .
كان �آخرهم ال�شهيدان فار�س
بارود من قطاع غزة ون�صار
طقاطقة من بلدة بيت فجار وال
زالت �سلطات االحتالل حتتجز
جثامينهم  .ويلقى الأ�رسى
حتفهم خلف ق�ضبان �إ�رسائيل
�إما حتت وط�أة التعذيب �أو

�إهمال الأ�رسى املر�ضى برتكهم
دون عالج .وال ي�ستجيب الكيان
اال�ستعمارى ال�صهيونى لنداءات
املنظمات الفل�سطينية والدولية
ب�ش�أن حت�سني الأ�أو�ضاع داخل
ال�سجون واملعتقالت ومراكز
التوقيف ،نافية وجود �أي
تق�صري بحق الأ�رسى� 700 .أ�سري
مري�ض يقبعون يف معتقالت
االحتالل ،من بينهم  30حالة
م�صابة بال�رسطان ،و� 17أ�سريا
يقبعون ب�شكل �شبه دائم فيما
تعرف "بعيادة الرملة" ب�أو�ضاع
معقدة ،ال يتلقون احلد الأدنى
من الرعاية ال�صحية الالزمة
والتي كفلتها االتفاقيات الدولية
ومبادئ حقوق الإن�سان .ومن
�ضمن الأ�ساليب التى تقدم
عليها م�صلحة ال�سجون
واملعتقالت لالحتالل قانون
التغذية الق�رسية بحق اال�رسى
امل�رضبني عن الطعام
ويعد �إ�ستهتار مبوقف احتاد
االطباء العاملي الذي حظر
التغذية بالقوة لال�رسى
امل�رضبني واعتربه نوعا من
التعذيب و�إجراء ي�ؤدي اىل
القتل .وا�ستخدمت �سلطات
ال�سجون ا�سلوب ( الزوندا)
وهي التغذية الق�رسية بحق
امل�رضبني وذلك من خالل
اقحام االنبوب البال�ستيكي يف
االنف وبعنف �شديد واي�صاله اىل
املعدة حم�شوا ب�سائل غذائي،
و�سحبه و�إدخاله عدة مرات
كجزء من التعذيب وال�ضغط،

يف م�شهد وح�شي الزال اال�رسى
يعي�شون ب�أمل وهم يتذكرون هذا
امل�شهد االرهابي الذي مور�س
بحقهم يف معارك الكرامة التى
خا�ضوها بالإ�رضاب عن الطعام
 .وكان لنتائج التغذية الق�رسية
بهذا اال�سلوب القمعي �سقوط
�شهداء باحلركة الأ�سرية وا�صابة
العديد بنزيف حاد ،بعد ان
�صارعوا املوت ،حيث التعذيب
اجل�سدي ،والنف�سي ،والإهمال
الطبي ،وغريها من االنتهاكات
والإجراءات التنكيلية املرتكبة
بحق الأ�رسى.
هناك يف ظلمات القهر حيث
التنكيل والعذاب بعيدا عن
العامل� ،إنها زنازين العزل
يف ال�سجون التي ال ميكن
و�صفها ب�أقل من مقابر
الأحياء .كما ك�شفت درا�سات
حديثة ان �سلطات االحتالل
� 6آالف
ال�صهيونى�،أجرت
جتربة �رس ّية على الأ�رسى
الفل�سطينيني والعرب يف
�سجونها ،وا�ستخدمتهم كحقول

جتارب .كما او�ضحت وحدة
الدرا�سات والتوثيق يف هيئة
�ش�ؤون الأ�رسى واملحررين،
بدرا�سة عبد النا�رص فروانة� ،أن
“�إ�رسائيل ا�ستخدمت الأ�رسى
والأطفال فئران جتارب
للعقاقري والأدوية ،وحقوالً
للتجارب الطبية والع�سكرية يف
خطوة خطرية جداً” .مما ميثل
انتهاكاً لكافة املواثيق الدولية،
ويتطلب حتركاً جاداً وفعاالً
لف�ضح تلك اجلرائم� ،أن العديد
من الأ�رسى املحررين الذين
�أم�ضوا �سنوات يف املعتقالت
الإ�رسائيلية �شاهدوا �أ�سماء
بع�ض الأ�رسى املفقودين
حمفورة على جدران الزنازين.
و“مئات الأ�رسى م�صابون
بالعديد من الأمرا�ض اخلطرة
كال�رسطان ،و�أن هناك �أ�رسى
ي�شكون من الأدوية والتي
ت�سببت الحقاً يف تدهور
�أو�ضاعهم ال�صحية” ،مطالبًا
كافة امل�ؤ�س�سات الر�سمية
وغري احلكومة ،لأخذ امللف

بجدية وتوثيق �أحداثه ،وح�رص
ال�شهادات والتوجه للم�ؤ�س�سات
الدولة ،و�إحالتها �إىل حمكمة
اجلنيات الدولية .وباخلروج عن
املهمة الإن�سانية التى يحملها
الأطباء ” �سمحت م�صلحة
ال�سجون لالحتالل ب�إجراء
جتارب ع�سكرية على الأطفال
ا لفل�سطينيني  .و ا عطا ئهم
العقاقري الطبية  .والأخطر من
ذلك ،وجود هذا التالزم املقيت
والقا�سي ،بني االعتقاالت
والتعذيب ،بحيث ميكن القول
�إن جميع من مروا بتجربة
االعتقال ،من الفل�سطينيني،
قد تعر�ضوا -على الأقل� -إىل
واحد من �أحد �أ�شكال التعذيب
النف�سي �أو اجل�سدي ،مما
جعل من ال�سجون ال�صهيونية
منوذجا تتجلى فيه احلالة
الأ�سو�أ لالحتالل  ،على مدار
التاريخ ،لأن �أهدافه و�آثاره ال
حدود مكتوبة لها ،فهي مت�س
اجل�سد والروح ،كما مت�س الفرد
واجلماعة ،وتعيق من تطور
الإن�سان واملجتمع .لذا ف�إن
كان حترير الأ�رسى �رضورة
حيوية لتعزيز ثقافة ال�صمود
واملقاومة ،ف�إن التثقيف
بخطورة االعتقاالت يُعترب
واجبا ملحا و�رضوريا حلماية
املقاومة ،و�إن العمل من �أجل
مواجهة االعتقاالت ووقفها،
بات �رضورة مو�ضوعية حلماية
املجتمع من خرابها.

الأ�سري حمدون طه �أبو �سنينة

�أفاد �أجمد النجار مدير نادي
الأ�سري الفل�سطيني يف حمافظة
اخلليل �أن الأ�سري حمدون
طالل �أكرم �أبو �سنينة من
مدينة اخلليل قد دخل عامه
الثاين ع�رش والأخري يف �سجون
االحتالل  ...و�أو�ضح النجار �أن
الأ�سري حمدون طه من مواليد
1985/1/1م كان قد اعتقل
بتاريخ 2008/8/20م لن�شاطه يف
كتائب �شهداء االق�صى ومقاومته
االحتالل وكان قد اعتقل بعد
حما�رصته يف منزله بعد ا�شتباك
مع جي�ش االحتالل لعدة �ساعات
قبل اعتقاله وهدم منزله من قبل
جي�ش االحتالل  ..وكانت حمكمة

العام الثاين ع�شر والأخري يف �سجون االحتالل

عوفر االحتاللية قد حكمت عليه
بال�سجن ملدة  12عاما.
وكان اال�سري قد خا�ض ا�رضاب
احلرية والكرامة والذي ا�ستمر
 45يوما ب�شكل متوا�صل خا�ضه
بكل ب�ساله و�صمود وكاد ان
يفقد حياته خالل اال�رضاب
حيث توقف قلبه ورف�ض ايقاف
ا�رضابه انذاك ومت انعا�شه
مرتني ومب�شيئة اهلل كتبت له
حياه جديدة وا�ستمر يف ا�رضابه
حتى النهاية  ...وخالل اعتقاله
تعر�ض لتحقيق مكثف من قبل
خمابرات االحتالل ا�ستمر الكرث
من �شهرين وتعر�ض مل�ضايقات
كثرية من خمابرات االحتالل

حيث كان �شبه يومي يتم نقله
يف �سيارات البو�سطة وا�ستجوابه
من قبل خمابرات االحتالل
لأكرث من ت�سع مرات متتالية ....
وخالل انتفا�ضة االق�صى تعر�ض
ا�شقاءه �صفوان وحمزة لالعتقال
وعا�ش اال�شقاء الثالثه يف اال�رس
لعدة �سنوات مما �سبب ارهاق
لوالديه ومت منعهم لعدة �سنوات
من الزيارة ك�إجراء عقابي
بحقهم  ..ويعترب اال�سري حمدون
طه من كوادر احلركة اال�سرية
ويتميز بكتاباته االدبية وخواطره
ال�شعرية التي يتحدث فيها
عن ظروف االعتقال وجتربته
اليومية يف اال�رس.

�أكادميية (�إ�سرائيلية)
تك�شف عن � 6آالف جتربة
�سنو َيّا على الأ�سرى
ك�شفت �أ�ستاذة يف علوم اجلرمية
االجتماعي يف اجلامعة
والعمل
ّ
العربية بالقد�س املحتلة ،النقاب
عن �أنّ تنفيذ �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي جتارب ع�سكرية على
الأطفال والأ�رسى الفل�سطينيني،
وحتويل الأرا�ضي املحتلة التي
يقطن فيها فل�سطينيون �إىل حقول
جتارب لل�صناعات الع�سكر ّية.
وذكرت �إذاعة جي�ش االحتالل
ال�صهيونى� ،أن الربوفي�سور نادرة
�شلهوب كيفوركيان� ،أدلت بتلك

املعلومات خالل حما�رضة
الأ�سبوع املا�ضي يف جامعة
كولومبيا مبدينة نيويورك بح�ضور
ع�رشات الطلبة حول العنف �ض ّد
الفل�سطينيني يف �رشقي القد�س
ا ُ
ملحتلّة .و�أفادت كيفوركيان �أنّ
هذه النتائج اخلطرية هي ح�صيلة
بحث علمي عملت عليه ،م�شرية
�إىل (�إ�رسائيل) ت�ستخدم � ً
أي�ضا
الأطفال الفل�سطينيني كتجارب
ً
عو�ضا عن ا�ضطهاد
لأ�سلحتها،
الفل�سطينيني على الدوام .وعد
وزير التعليم نفتايل بينيت ،ما
حتدث به كيفوركيان "و�صمة عار
ومعاداة لل�صهيونية" ،فيما ر�أت
اجلامعة العربية �أنّ ت�رصيحات

املحا�رضة اجلامعية ر�أي
�شخ�صي وال ميثل نهج اجلامعة،
كما �أفادت �صحيفة (ه�آرت�س)
حزب
العرب ّية ،وي�شار �إىل �أن
َ
إ�رسائيلي برئا�سة
مريت�س ال
ّ
يو�سي �رسيد قدم يف العام
 1985ا�ستجوا ًبا لوزير ال�صحة
رسا فيه عن
ال
إ�رسائيلي ،م�ستف� ً
ّ
ِ
ِلجهات
�سببِ َ�سماح الوزارة ل
الأمن ّية بِزياد ِة ن�سبة التجارب
الطبية على الأ�رسى العرب،
حيث �أ ّكد وزير ال�صحة حينها
وقوع هذه التجارب .و�أ�شار �إىل
�أنّ الوزارة ح�صلت على الإذن
الق�ضائي املتعلق باملو�ضوع من
املحكمة الإ�رسائيلية العليا .ويف

معر�ض ت�أكيد هذه احلقيقة �أفاد
العديد من الأ�رسى املح َّررين
الذين �أم�ضوا �سنوات يف
املعتقالت ال�رسية ال�إ�رسائيلية
مثل (معتقل رقم  1091ومعتقل
رقم  1391ومعتقلي باراك
و�رصفند وعتليت ،و�رصفند،
وبتاح تكفا ،واجللمة) ب�أ ّنهم
�شاهدوا �أ�سما َء بَع�ض الأ�رسى
املفقودي َن حمفور ًة على
جدرانِ الزنازين .وتباد َل بَ ُ
ع�ض
الأ�رسى املح َّرري َن احلديثَ
مع � َ
أولئك الأ�رسى الَّذين مَ ْ
ل
تظه ْر لهم �أ�سماء يف �سِ جِ لاّ ِت
ال�صليب الأحمر و�سجلاّ ت �إدارة
ال�سجون.
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ريا�ضة
احتاد عنابة دفعت ثمن عدم ت�أهيل
العبيها اجلدد

الي�سكا والديارتي ي�سجالن
بداية موفقة يف املو�سم اجلديد

بلعياط يودع ملف الرت�شح وانعقاد اجلمعية االنتخابية غدا

خيب يف �أوىل
ي
ف
طي
�س
وفاق
ّ
خرجاته داخل القواعد

�سجل فريق وفاق �سطيف نتيجة خم ّيبة يف �أول ظهوره باملو�سم الكروي اجلديد داخل القواعد بعد التعادل
ّ
الذي حققه �أمام ال�ضيف مولودية وهران بهدف يف كل �شبكة� ،أين �ضيت ت�شكيلة النادي ال�سطايفي فر�صة
ثمينة من �أجل االحتفاظ بالزاد كامال وتدارك هزمية اجلولة االفتتاحية �أمام حامل لقب املو�سم املن�صرم
احتاد العا�صمة� ،أين تبقى بداية الفريق �ضعيفة وغري مر�ضية لأن�صاره الذين تنقلوا بقوة �إىل مدرجات ملعب
الثامن ماي من �أجل ت�شجيع الالعبني والوقوف معهم لتحقيق نتيجة �إيجابية
عي�شة ق.

�إال �أن الظهور كان خميبا لالعبني
والذين قدموا �أداء �ضعيفا جعلهم
يكتفون بنقطة واحدة وي�أجلون
ك�سب �أول ثالث نقاط املو�سم �إىل
موعد �آخر ،ويف هذا ال�صدد �أبان
رفقاء املهاجم احلبيب بوقلمونة
عن وجه �سيئ كانوا على �إثره
مت�أخرين يف النتيجة بعد تقدم
"احلمراوة" على اثر ا�ستغالل
خط�أ من احلار�س �سفيان
خذايرية ،قبل �أن ينجح الظهري

الأمين �سعدي ر�ضواين يف توقيع
هدف التعادل والذي �أنقذ زمالئه
من ال�سقوط يف فخ اخل�سارة
الثانية على التوايل.
وينتظر املدرب خري الدين
ما�ضوي عمل كبري خالل الفرتة
املقبل بالنظر لل�سلبيات التي
�أظهرتها اخلطوط الثالث لت�شكيلة
"الن�رس الأ�سود" ،والتي ظهرت
تائهة وغاب التن�سيق عن الالعبني
ومل تظهر الإرادة والروح القتالية
الأمر الذي انعك�س بال�سلب على
�أداء الفريق فوق �أر�ضية امليدان.

يف �سياق �آخر ،ينتظر ان جتري
غدا اجلمعية االنتخابية للوفاق
من �أجل انتخاب رئي�س جديد
خلفا للرئي�س ال�سابق ح�سان
حمار� ،أين �سوف تعرف مداوالت
اجلمعية االنتخابية امل�صادقة
ب�صفة نهائية على تركيبة �أع�ضاء
اجلمعية العامة للفريق قبل ان
يتم التحول �إىل �صندوق االقرتاع
الختيار �أع�ضاء اجلمعية الرئي�س
اجلديد للنادي والعمل على �إخراج
النادي من النفق املظلم الذي
يتواجد فيه ،ويف هذا ال�صدد

�أعرب رجل الأعمال احل�سناوي
بلعياط عن رغبته يف الرت�شح من
�أجل تر�أ�س الفريق ،ولهذا الغر�ض
فقد قام بو�ضع ملف الرت�شح
وات�صل بوايل الوالية بلكاتب
من �أجل املطالبة بعدم عرقلة
تر�شحه يف ظل وجود �أطراف
ترف�ض تر�أ�سه للوفاق� ،إىل جانب
ذلك ف�إن املعني را�سل مديرية
ال�شباب والريا�ضة للوالية من �أجل
ك�سب الع�ضوية يف اجلمعية العامة
والتي تخول له الرت�شح �إىل رئا�سة
النادي.

بطولة العامل للجيدو بطوكيو

اجلزائر حا�ضرة بخم�سة م�صارعني

ي�شارك املنتخب اجلزائري
للجيدو املكون من خم�سة
م�صارعني يف البطولة العاملية
للعبة املقررة التي انطلقت منذ
�أم�س وتتوا�صل �إىل يوم  31من
ال�شهر اجلاري ,بالعا�صمة اليابانية
ح�سب ما �أو�ضحته االحتادية

اجلزائرية للجيدو ،لدى الإناث,
�ستواجه امل�صارعتان اجلزائريتان
�أمينة بلقا�ضي يف وزن اقل من 63
كغ وكوثر وعالل وزن �أكرث من 78
كغ على التوايل الربيطانية �آلي�س
�شلن�سنجر و الإكوادورية فاني�سا
�شاال .لدى الذكور� ,ست�شارك

اجلزائر بثالثة م�صارعني و هم
فتحي نورين وزن اقل من  73كغ,
عبد الرحمن بن عمادي �أكرث من
 90كغ و اليا�س بو يعقوب �أقل من
 100كلغ ،يف الدور الأول ,يتقابل
نورين مع الهايتي فيليب ميتيلو�س,
بينما يواجه بن عمادي املعفي من

الدور الأول الكولومبي فرا�سي�سكو
باالنتا فيما يتحدى بويعقوب
الكرواتي زالتكو كومنبت�ش.
و�سيكون مونديال 2019-الذي
يعرف م�شاركة  839م�صارع من
 148بلدا م�ؤهال لأوملبياد .2020

ق.ر.

�سجل ت�أهال تاريخيا يف ك�أ�س الكاف

بارادو يت�أهل �إىل الدور ال�ساد�س ع�شر ويالقي
ال�صفاق�سي التون�سي

يوا�صل نادي بارادو املغامرة
القارية يف اول م�شاركاته يف
مناف�سة خارجية منذ ت�أ�سي�سه
يف العام  ،1994حيث متكن ثالث
ترتيب البطولة الوطنية املو�سم
الفارط من جتاوز عقبة نادي
كا�سمار الغيني والت�أهل �إىل الدور
ال�ساد�س ع�رش ملناف�سة ك�أ�س
الكاف ،حيث انهزم ممثل الكرة
اجلزائرية يف املناف�سة القارية
بهدف دون رد �أمام م�ضيفه

يف اللقاء الذي جمعهما م�ساء
�أول ام�س حل�ساب �إياب الدور
التمهيدي ،ورغم اخل�سارة �إال
�أنه متكن من العبور والت�أهل �إىل
الدور املقبل بفوز الثمني الذي
�سجله يف لقاء الذهاب الذي
جرى قبل �أ�سبوعني يف �أر�ض
الوطن بثالثية نظيفة ،وكان
كافيا لالعبي �أكادميية بارادو
من موا�صلة املناف�سة القارية
ومتثيل �أف�ضل للألوان الوطنية

يف ثاين مناف�سات الأندية للقارة
ال�سمراء ،وجنح النادي اعال�صمي
يف التحكم بزمام اللعب واحلفاظ
على النتيجة التي كانت تكفيهم
ملوا�صلة املغامرة القارية رغم
خو�ض الفريق املناف�سة القارية
لأول مرة يف تاريخه ،غالت �أنهم
كانوا عند ح�سن الظن وجنحوا
يف جتاوز اول مناف�سيهم .يف
املقابل� ،سوف يالقي نادي بارادو
مناف�سه ال�صفاق�سي التون�سي يف

الدور ال�ساد�س ع�رش من ك�أ�س
الكاف� ،أين �ستكون املهمة �صعبة
يف مالقاة فريق متعود على لعب
املناف�سة القارية وميلك التجربة
�أف�ضل من النادي العا�صمي ،حيث
جتري مباراة الذهاب يف منت�صف
�شهر �سبتمرب الداخل على ملعب 5
جويلية قبل ان يتنقل العبو بارادو
�إىل مدينة �صفاق�س من �أجل لعب
لقاء العودة.

عي�شة ق.

�سجل فريقا دفاع تاجنانت
ّ
وجمعية اخلروب بداية موفقة
مع بداية املو�سم الكروي اجلديد
بعد االنت�صار الثمني الذي حققاه
يف �أول جوالت املو�سم الكروي
اجلديد من الرابطة املحرتفة
الثانية ،الأمر الذي ي�ؤكد رغبة كل
فريق على لعب الأدوار الأوىل هذا
املو�سم و�ضمان املناف�سة على
�إحدى الت�أ�شريات الثالث امل�ؤهلة
�إىل ال�صعود لدوري الكبار ،ويف هذا
متكنت ت�شكيلة "الي�سكا" ت�سجيل
عودة قوية يف البطولة املحرتفة
عندما �أطاحت بامل�ضيف
مولودية بجاية ،وا�ستغلّت ال�ضعف
الذي يعانيه الزوار و�أطاحت بهم
على قواعدها� ،أين كانت الفر�صة
مواتية لت�شكيلة "الي�سكا" من
�أجل الظهور ب�أف�ضل وجه بعد
ال�صعود من البطولة الهاوية،
وي�سهى الفريق �إىل حتقيق عودة
�رسيعة �إىل الرابطة الأوىل بعد
موا�سم �أخرية ق�ضاها يف الأق�سام
ال�سفلى.
يف املقابل ،كانت ت�شكيلة دفاع
تاجنانت �أحد املنتفعني من نتائج

اجلولة االفتتاحية بعد انت�صارها
على ح�ساب ال�ضيف احتاد عنابة
بثنائية دون رد ،حيث عرفت
ت�شكيلة "الديارتي" كيف ت�ستغل
الو�ضعية ال�صعبة التي يتواجد
عليها نظرائها "�أبناء بونة"
و�أطاحوا بهم بهدفني ،يف ل ف�ضل
احتاد عنابة يف ت�أهيل العبيها
اجلدد الذين تعاقدت معهم
خالل املركاتو ال�صيفي املنق�ضي
ب�سبب م�س�ألة الديون التي مل ت�سو
بعد على م�ستوى جلنة املنازعات
التابعة لالحتادية اجلزائرية لكرة
القدم.
رّ
تعثت ت�شكيلة �شبيبة
بينما
بجاية على ميدانها بعدما اكتفت
بالتعادل �أمام ال�ضيوف وداد
تلم�سان ،و�ضيعت نقطتني هامتني
يف �سباق املو�سم اجلديد الذي
�سوف يكون �صعبة على الأندية
يف م�س�ألة اللعب على الأدوار
الأوىل لتحقيق ال�صعود �إىل دوري
الأ�ضواء وحتقيق البقاء وتفادي
ال�سقوط �إىل غياهب البطولة
الهاوية.

ع.ق.

الألعاب الإفريقية م�سابقة الرتياتلون
باملغرب

ميدالية برونزية
للعداء هالل

�أحرز اجلزائري �أ�سامة هالل
امليدالية الربونزية مل�سابقة
الرتياتلون لدى الذكور التي جرت
مناف�ساتها يوم ال�سبت ب�ضفة وادي
�أبي رقراق حل�ساب الدورة 12
للألعاب الإفريقية التي ي�ست�ضيفها
املغرب �إىل غاية � 31أوت اجلاري،
و�أنهى هالل امل�سابقة يف ظرف
 58د  47ثا خلف املغربيني بدر
�سيوان (57د  48ثا) وحممد
املهدي ال�صديق (58د  04ثا)
املتوجني على التوايل بامليداليتني
الذهبية والف�ضية .
و يف �صنف الإناث ,احتلت
اجلزائريتان كهينة مباركي بتوقيت

1د 11ثا  38و �إميان ماجلي توقيت
1د 12ثا  57على التوايل املركزين
اخلام�س و ال�ساد�س .وعاد لقب
امل�سابقة الن�سوية للم�رصية ب�سملة
ال�سلموين بت�سجيلها توقيت � 1س
و 07د و 34ث ،متقدمة على براون
لورين �إليزابيث من زميبابوي
بتوقيت � 1س و 07د و 25ث ،
تليها يف املركز الثالث مواطنتها
كويبريز ندي لييغ بتوقيت � 1س
و 08و 57ث ،وتتوا�صل مناف�سات
الرتياتلون للألعاب الإفريقية-
 2019يوم غد الأحد ب�إجراء �سباق
التناوب املختلط .

ق.ر.

اال�سباين مارتينيز مدر ًبا
الحتاد بلعبا�س
جنحت �إدارة نادي احتاد بلعبا�س
يف التو�صل �إىل اتفاق نهائي مع
املدرب الإ�سباين خواكني لوبيز
مارتينيز للإ�رشاف على الفريق
�إىل نهاية املو�سم ،وا�ستقر
جمل�س �إدارة النادي اجلزائري
على اختيار خواكني ،من بني
العديد من املدربني الذين
مت طرح �أ�سمائهم على طاولة
النقا�ش ،خلالفة امل�ستقيل يون�س
�إفتي�سان ،و�سجل مدرب بلعبا�س
اجلديد ح�ضوره مبدرجات ملعب
 24فيفري ملعاينة الت�شكيلة
يف مباراة الدوري �ضد �أهلي

برج بوعريريج التي جرت �أول
ام�س ،حيث دون عدة مالحظات
تتعلق مبردود الفريق وم�ستوى
الالعبني ال�شبان ،واتفقت �إدارة
االحتاد مع مدربها اجلديد
على ورقة البقاء ك�أبرز �أهداف
املو�سم .وبد�أ خواكني م�شواره
التدريبي �ضمن الإطار الفني
ل�ش ّبان ريال مدريد ،قبل �أن
ي�رشف على تدريب النادي
ال�صفاق�سي و�أوملبي باجة
التون�سيني والعربي الكويتي.

ق.ر.
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ريا�ضة
وطني للمحليني ينطلق اليوم ب�سيدي مو�سى

ترب�ص املنتخب ال

ما�ضي ي�ستدعي دراوي خلالفة بن خما�سة

بل

ا�ستدعى الناخب الوطني جمال بلما�ضي العب وفاق �سطيف زكريا دراوي
لالن�ضمام �إىل ترب�ص املنتخب الوطني للمحليني الذي ينطلق ابتداء من
اليوم وميتد على مدار ثالثة �أيام على م�ستوى مركز حت�ضري املنتخبات
الوطنية ،حيث قرر بلما�ضي ا�ستخالف العب احتاد العا�صمة حممد بن
�ضمه �إىل قائمة الالعبني  22الذي ا�ستدعاهم �إىل
خما�سة الذي كان ّ
الرتب�ص لكن احرتاف الالعب يف �أوروبا بعد ان�ضمامه �إىل نادي ماالغا
النا�شط يف الدرجة الثانية اال�سبانية
عي�شة ق.
مينعه من ح�ضور ترب�ص املنتخب
املحلي� ،أين واجه امل�س�ؤول الأول
على العار�ضة الفنية الوطنية
�صعوبات يف حتديد القائمة
النهائية لأف�ضل وابرز الالعبني
النا�شطني يف البطولة الوطنية من
�أجل توجيه الدعوة لهم لالنطالق
يف التح�ضري للم�شاركة يف

الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل البطولة
الإفريقية للمحليني التي جتري
العام املقبل ،حيث يواجه حمليو
اخل�رض املنتخب املغربي يف
اللقاء الت�صفوي.
ويف هذا ال�صدد ف�إن بلما�ضي
جل�أ �إىل اال�ستنجاد مبتو�سط
ميدان نادي وفاق �سطيف من
�أجل توجيه الدعوة له وخالفة بن
خما�سة الذي اختار االحرتاف يف

�أوروبا ،قبل عام واحد على نهاية
العقد مع ناديه احتاد العا�صمة،
حيث ين�شط دراوي القادم �إىل
وفاق �سطيف من �شباب بلوزداد
يف نف�س املن�صب متو�سط
امليدان وتلقى الدعوة من اجل
االن�ضمام �إىل العنا�رص الوطنية
ابتداء من اليوم.
و�سوف ي�ستغل بلما�ضي الرتب�ص
الق�صري املدة من �أجل الوقوف

على �إمكانيات الالعبني واخذ
فكرة حول املهارات التي
ميتلكونها بحثا عن اختيار

يخو�ضان الدور املقبل ابتداء من منت�صف �سبتمرب املقبل

ت�أهل الكناري و�شباب بلوزداد �إىل الدور  16لرابطة
الأبطال وك�أ�س الكاف

ت�أهل فريقا �شبيبة القبائل و�سباب
بلوزداد �إىل الدور ال�ساد�س ع�رش
لرابطة �أبطال �إفريقيا وك�أ�س
الكاف على التوايل ،حيث عربت
ت�شكيلة «الكناري» �إىل الدور الثاين
رغم االنهزام �أمام م�ضيفها نادي
املريخ ال�سوداين � ،3-2أين افرتق
الناديان على تقدم املريخ يف
نتيجة ال�شوط الأول  ،1-0بر�سم
�إياب الدور التمهيدي الذي جمع
بينهما �أم�سية اول ام�س مبلعب �أم
درمان ،وتقدم ال�ضيوف يف النتيجة
عرب ثنائية بكري املدينة بثنائية
�إحداها عرب ركلة جزاء افتتح بها
باب الت�سجيل يف الدقيقة الأخرية
من املرحلة الأوىل وهدف عبد
الرحيم طاق ،قبل �أن ت�ستفيق
ت�شكيلة ال�شبيبة يف الرمق الأخري

ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين
عن انتظار الربتغايل جوزيه
مورينيو ،املدير الفني ال�سابق
ملان�ش�سرت يونايتد العودة لريال
مدريد خالل الفرتة املقبلة،
ومل يعمل مورينيو مع �أي فريق
منذ �إقالته من مان�ش�سرت يونايتد

من اللقاء عرب املهاجم حمزة
بانوح وزميله توفيق عداي من
ركلة جزاء ،وجاء هديف ممثل
اجلزائر يف الوقت ال�ضائع،
وبالتايل �ضمن فريق «الكناري»
ت�أهله بف�ضل هديف الوافدين

اجلديدين ،بعدما حقق الفوز يف
مباراة الذهاب بواقع  0-1مبلعب
«الوحدة املغاربية» ببجاية.
من جهته ،ت�أهل �شباب بلوزداد
للدور ال�ساد�س ع�رش من م�سابقة
ك�أ�س الكونفدرالية الإفريقية بعد

مورينيو يرت ّقب ف�شل زيدان

املو�سم املا�ضي ،وحتى الآن
يُفكر يف خطوته التالية ،وبح�سب
�صحيفة «�سبورت» الإ�سبانية،
ف�إن مورينيو يراقب الأمور يف
وخا�صة يف ريال مدريد،
�إ�سبانيا
ً
حيث ي�أمل يف العودة للملكي حال
ف�شل الفرن�سي زين الدين زيدان

خالل املو�سم احلايل ،و�أ�ضافت
ال�صحيفة« :مورينيو تلقى عدة
ريا،
عرو�ض ،لكنه ينتظر ناد ًيا كب ً
وبالن�سبة له ال يوجد �أكرب من
ريال مدريد حال ًيا».
وتابعت« :ا�سم نيمار ارتبط
باالنتقال ل�صفوف ريال مدريد،

فوزه على نادي القطن الت�شادي
بنتيجة  ،0-2حيث انتهى ال�شوط
الأول  0-1يف لقاء �إياب الدور
التمهيدي للمناف�سة القارية جمع
بينهما ع�شية �أول �أم�س بنجامينا،
وجاءت الأهداف عن طريق حمزة
بلحول بعد مرور  4دقائق على
انطالق اللقاء و�أمري �سعيود (د
 )67ل�شباب بلوزداد الذي كان قد
فاز يف لقاء الذهاب بنتيجة 0-2
لي�ضمن بذلك مروره للدور املقبل،
و يف الدور املقبل �سيواجه حامل
الك�أ�س اجلزائرية املت�أهل من
نادي برياميدز امل�رصي و�سيجري
ذهاب الدور املقبل ما بيم  13و
� 15سبتمرب و الإياب ما بني  27و
� 29سبتمرب .
ق.ر.

والربازيلي قادر على دفع النادي
للأمام وحتقيق �أ�شياء �أف�ضل،
و�إذا مل ي�أت وت�أزم موقف زيدان
مع املريجني ،ف�إن مورينيو هو
الرجل الذي مت اختياره لقيادة
الفريق».
وكاالت

بر�شلونة يتقدم بعر�ض جديد ال�ستعارة نيمار
ي�سابق م�س�ؤولو بر�شلونة الزمن
لإمتام �صفقة التعاقد مع نيمار دا
�سيلفا جنم باري�س �سان جريمان،
يف ظل �ضغط الالعب الربازيلي
على الإدارة الكتالونية ب�رضورة
�إنهاء مفاو�ضات ا�ستعادته هذا
ال�صيف ،وك�شفت �صحيفة «لو
باريزيان» يف تقرير مطول لها� ،أن
بر�شلونة ب�صدد التقدم بعر�ض قد
يبدو الأخري ل�ضم نيمار على �سبيل
الإعارة ملدة مو�سم ب�صيغتني
�إحداهما تت�ضمن خيار ال�رشاء
والأخرى �إلزامية ال�رشاء ،وكل
منهما بقيمة  170مليون يورو،

و�أو�ضحت �أن العر�ض يت�ضمن
�أي�ضا ا�ستعارة نيمار مقابل 40
مليون يورو مع �إعارة عثمان
دميبلي مهاجم البار�صا للنادي
الباري�سي ملدة عام ،ولفتت �إىل �أن
توما�س توخيل مدرب بي �إ�س جي
توا�صل مع دميبلي العبه ال�سابق
يف بورو�سيا دورمتوند ،خالل �شهر
جوان املا�ضي ،لإقناعه باالن�ضمام
�إىل النادي الباري�سي بعيدًا عن
ملف نيمار� ،إال �أن املهاجم
ال�شاب رف�ض الرحيل عن العمالق
الكتالوين .و�أكدت ال�صحيفة �أن
ال�صيغة اجلديدة لعر�ض بر�شلونة

ال�ستعارة نيمار �ست�ضمن للنادي
الباري�سي مبل ًغا خيال ًيا قيمته 210
مليون يورو مع اال�ستفادة �أي�ضا
بخدمات دميبلي ملدة مو�سم� ،إال
�أنه يتوقف � ً
أي�ضا على حماوالت
�إدارة البار�صا لإقناع املهاجم
الفرن�سي بقبول الفكرة ،و�أو�ضحت
«لو باريزيان» �أن النادي الكتالوين
غري قادر على �رشاء نيمار ب�شكل
نهائي هذا ال�صيف ،كما يرف�ض
م�س�ؤولو �سان جريمان مبد�أ
الإعارة ،لكن هذا العر�ض املثري
مع ت�ضمني عثمان دميبلي �ضمن
ال�صفقة ،رمبا يدفع ليوناردو

املدير الريا�ضي للنادي الفرن�سي
لتغيري �أفكاره ،و�أ�شارت ال�صحيفة
�إىل �أن هذا العر�ض ،يعد � ً
أي�ضا
فر�صة لرب�شلونة ،للتخل�ص م�ؤقتًا
من عثمان دميبلي الذي تعر�ض
�إىل � 6إ�صابات ع�ضلية خالل �أقل
من عامني ،بخالف ت�رصفاته
املثرية للجدل ،وكانت �آخر وقائع
دميبلي ،تف�ضيل زيارة والدته يف
مدينة رين الفرن�سية ،على عر�ض
نف�سه على �أطباء البار�صا لفح�ص
الإ�صابة التي تعر�ض لها خالل
مباراة �أتلتيك بيلباو يف اجلولة
الأوىل من الليغا.
وكاالت

الأف�ضل منهم ملواجهة ت�شكيلة
«�أ�سود الأطل�س» ،خا�صة و�أن
اجلزائر ت�ستهدف الت�أهل �إىل

الدورة املقبلة «لل�شان» التي
تغيب عنها يف �آخر دورتني على
التوايل.

دخل بديال لفالبوينا ولعب  34دقيقة

�سوداين يعود للمناف�سة بعد
غياب � 10أ�شهر
�سجل الالعب الدويل اجلزائري
ّ
العربي �سوداين عودته �إىل امليادين
بعد غياب طويل عن اللعب امتد
 10ا�شهر كاملة عانى خاللها من
الإ�صابة اخلطرية التي تع ّر�ض لها
عندما كان يحمل املو�سم املا�ضي
�ألوان نادي نوثينغهام فوري�ست
الإجنليزي ،حيث خا�ض مهاجم
املنتخب الوطني �أول مقابالته
بعدما ما يقارب عام عن الغياب عندما �شارك مع فريقه اوملبياكو�س
يف اللقاء الذي جمعه �سهرة اول �أم�س �أمام ال�ضيف �أ�ستريا�س تريبولو�س
يف اجلولة االفتتاحية من الدوري اليوناين� ،أين لعب ابن مدينة ال�شلف
اللقاء ابتداء من الدقيقة  66من املباراة ودخل معو�ضا زميله الدويل
الفرن�سي فالبوينا ،حيث جنح الالعب يف �إثارة االنتباه بعدما قدم �أداء
مقبوال بالنظر للياقته البدنية وهو الذي غاب طويال عن امليادين وكان
عند ح�سن الظن ،حيث �ساهم يف حتقيق ناديه للفوز وحتقيق انطالقة
موفقة يف املو�سم اجلديد.
ع.ق.

مبوحلي يطيح بزغبة ويقود
االتفاق �إىل الفوز

ت�ألق احلار�س الدويل اجلزائري
راي�س وهاب مبوحلي ب�شكل
الفت يف اللقاء الذي جمع ناديه
االتفاق �أمام الوحدة �ضمن افتتاح
الدوري ال�سعودي يف مو�سمه
اجلديد ،حيث قدم مبوحلي
مباراة كبرية و�أثبت جمددا
على قدرته يف اللعب بامل�ستوى
العايل ،من خالل الداء الكبري
الذي �أبانه والت�صديات الرائعة
التي قام بها �أمام العبي اخلط الأمامي للوحدة ،خا�صة يف الهجمات
وجه لوجه والتي متكن خاللها من توقيف عدد من الكرات اخلطرية،
وا�ستطاع على �إثرها من �إنقاذ فريقه من تلقي الأهداف واحلفاظ على
عذرية ال�شباك الأمر الذي قادهم �إىل حتقيق فوز معنوي بهدفني دون
رد ،وهو الرد الذي قدمه املعني للمنتقدين عن كونه يتواجد يف �أف�ضل
�إمكانياته وتلقى على �إثرها الإ�شادة من امل�ستوى الذي قدمه.
و�شهدت املقابلة م�شاركة مواطنه م�صطفى زغبة الذي حر�س عرين
الوحدة وتلقت �شباكه هدفني يف اللقاء يف �أول مقابالته بالدوري
ال�سعودي بعدما ان�ضم �إىل �صفوفه فريقه اجلديد خالل املركاتو
ل�صيفي املنق�ضي قادما من وفاق �سطيف.
عي�شة ق.
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ريا�ضة دولية

النادي امللكي يتعرث بالربنابيو �أمام بلد الوليد
�أخفق ريال مدريد يف
حتقيق الفوز الثاين حني
�سقط يف فخ التعادل
الإيجابي  1-1مع �ضيفه
بلد الوليد �أول �أم�س
يف املرحلة الثانية من
الدوري الإ�سباين ،افتتح
كرمي بن زمية الت�سجيل
يف الدقيقة  82وعادل
�سريجي غوارديوال النتيجة
يف الدقيقة  88يف �أول لقاء
للملكي هذا املو�سم يف
برنابيو ،فبعد جولة �أوىل
�أكرث من مقنعة �أمام �سيلتا
فيغو �شهدت االعتماد على
�صانعي �أجماد الفريق
الأوروبية� ،سقط ريال
مدريد يف فخ بلد الوليد
بعد �أداء مقبول يف ال�شوط
الأول ،وباهت يف الثاين ،يف
�أول ظهور يف معقلهم هذا
املو�سم� ،أتى مردود العبي
زين الدين زيدان بعيداً عن
امل�أمول فال النقاط الثالث
غنمت ،وال اجلماهري
امللكية ليخرج الفرن�سي يف
ت�رصيح ح�رصي غابت عنه
االبت�سامة على غري عادة.

�سلّطت ثنائية حممد �صالح
الأ�ضواء من جديد على
النجم امل�رصي بعد قيادته
الريدز لتجاوز املدفعجية،
�أهداف ليفربول الثالثة
توحي بقدرة �أبناء يورغن
كلوب على التناف�س اجلدي

وبدا ريال مدريد دون
خمالب يف الثلث الهجومي
رغم
حيث
الأخري
ا�ستحواذه واقرتابه من
�صناعة اخلطر اكرث من
مرة وكرثة حماوالته �إال انه
�سقط يف منطقة اجلزاء
حيث مل تكن له اليد العليا،
و�سدد ريال مدريد  22مرة
يف اللقاء ،منها  14حماولة
يف ال�شوط الأول لكن معظم
هذه الفر�ص ال ترتقي �إىل
م�ستوى اخلطورة ،ت�شكيلة
زيزو �شهدت غاريث بايل
جمدداً وخامي�س رودريغيز
الذي عو�ض الربازيلي

فيني�سيو�س و�شارك للمرة
الأوىل �أ�سا�سيا منذ 2017
قبل مغادرته النادي ،كما
�شهدنا الزج ب�إي�سكو مكان
لوكا موردي�ش املوقوف �أما
بخالف ذلك فال تغيريات
عن قائمة املرحلة الأوىل.
وحتى الآن مل ي�ستفد
ريال من  300مليون يورو
التي �رصفها يف �سوق
فللمباراة
االنتقاالت،
الثانية على التوايل مل
ي�رشك زيدان �أي العب
جديد ك�أ�سا�سي يف ظل
غياب هازارد امل�صاب،
لكنه زج بال�رصبي لوكا

يوفيت�ش يف ال�شوط الثاين
يف خطوة كادت �أن حت�سب
�رضبة معلم حني �سدد
العب فرانكفورت ال�سابق
كرة ر�أ�سية يف القائم بعد
نزوله مبا�رشة ،اما ادير
ميليتاو فاكتفى بالإحماء
والت�شجيع ،وكادت خطط
زيدان �أن تثمر �إح�صائياً
ال فنياً ،حني منح كرمي
بن زمية فريقه التقدم� ،إال
�أن �سوء التغطية الدفاعية
منح �سريجي غوارديوال
فر�صة االنفراد والتعديل
يف الدقيقة  88و�سط
اجنراف غريب للأمام من

الفريق الأبي�ض
وعلق الفرن�سي قائال« :هذا
يرتك مرارة لأننا �سجلنا
وفعلنا ما هو الأ�صعب،
فبعد تقدمنا كان يجب �أن
نكون واقعيني �أكرث ونفعل
ما هو مطلوب» ،وبدا
املدير الفني الفرن�سي
مقتنعاً مبا قدمه خامي�س
�إال ان قال �إنه �سحبه يف
ال�شوط الثاين لأن جاهزيته
مل تكتمل بعد و�شعر بعدم
راحة ،وقال زيزو« :لعب
خامي�س جيداً ،مت تبديله
لأنه �شعر ببع�ض االنزعاج
وال نريد �أن ن�أخذ خماطرة،
لعب ب�شكل جيد خ�صو�صا
يف ال�شوط الأول وكان له
فر�صة خطرية للت�سجيل»،
طبعاً املو�سم طويل
والفريق مل يكتمل بعد ،لكن
جماهري امللكي املتعط�شة
للث�أر ل�رشفها بعد املو�سم
الفائت املدمر ،وكذلك
رئي�سه ي�ستعجلون اجلميع
وعلى ر�أ�سهم زيدان
لتحقيق جناحات مازالت
مو�ضع �شك.

دقائق من نهاية املباراة،
وهذه اخل�سارة الأوىل التي
يتلقاها �أر�سنال ليتج ّمد
ر�صيده عند �ست نقاط
يف الوقت الذي انفرد به
ليفربول بال�صدارة بعدما
رفع ر�صيده لت�سع نقاط

من ثالثة انت�صارات ،ومع
�أنّ ال�سيطرة على املباراة
حد ما
كانت متكافئة �إىل ّ
�إال �أنّ ليفربول كان الأكرث
حماوالت� ،إذ بلغ �إجمايل
ت�سديداته  25مقابل  9فقط
لأر�سنال.

الريدز يق�سو على املدفعجية
على لقب الدوري املمتاز،
بعدما حقق و�صيف املو�سم
املا�ضي فوزاً م�ستحقاً
على �ضيفه �أر�سنال 1-3
�أول ام�س �ضمن الأ�سبوع
الثالث من امل�سابقة ،وكان
ليفربول الطرف الأف�ضل يف

اللقاء وتناوب على �أهدافه
الثالثة ّ
كل من الكامريوين
ماتيب وامل�رصي حممد
�صالح �صاحب الثنائية،
وتك ّفل البديل الأوروغوياين
توريرا بت�سجيل هدف
�أر�سنال ال�رشيف قبل خم�س

اليويف يحقق فوز ًا دون �إقناع
حقق نادي جوفنتو�س
املطلوب يف م�ستهل
الدوري الإيطايل حني
تغلب خارج �أر�ضه على
بارما  0-1يف املرحلة
الأوىل من امل�سابقة� ،سجل
القائد جورجيو كيليني �أول
هدف يف الدوري الإيطايل
هذا املو�سم يف الدقيقة
 21ليقود جوفنتو�س �إىل
فوز اول غري براق ،مل يكن
مدرب جوفنتو�س اجلديد
ماوريت�سيو �ساري موجوداً
ب�سبب املر�ض كما �سيغيب
الأ�سبوع القادم عن قمة
نابويل� ،إال �أن فريقه �سيطر
على م�ضيفه بارما و�صنع
العديد من الفر�ص �أهدرها
كلها لكن كل ذلك مت دون

�إبهار بقيادة امل�ساعد
ماتروت�شيلو،
جوفاين
وقال م�ساعد املدرب
نق ً
ال عن �ساري« :حتدثت
مع �ساري بني ال�شوطني
ويف نهاية املباراة ،وكان
�سعيدا بالنتيجة ،لكن مبا
�أنه يحب الكمال فقد كان
ع�صبيا قليال».
حاول كري�ستيانو رونالدو
جاهداً الت�سجيل وكان
الأخطر يف فريقه منذ
البداية ويقيناً ا�ستحق
هدفاً على عطائه املميز
لكن VARحرمه لوحة
�إبداعية خانه كتفه فيها
�إذ ات�ضح �أنه �سبب ت�سلله،
عودة الأرجنتيني غونزالو
هيغوايني مل تكن مميزة

علماً �أنه �شارك �أ�سا�سياً
�إىل جانب كري�ستيانو
عو�ض مواطنه ديباال
الذي قد يغادر الفريق
�إىل وجهة �إجنليزية ،وبقي
الدويل اجلديد املدافع
الهولندي دي ليخت على
مقعد البدالء فيما غاب
الويلزي ارون رام�سي لعدم
اجلاهزية� ،أما الفرن�سي
�أدريان رابيو ف�شارك يف
الدقيقة  63مكان �سامي
خ�ضرية.
قال م�ساعد املدرب حول
هذه النقطة« :هذا فريق
كله جنوم .امل�س�ألة فقط
يف اخليارات واليوم جل�أنا
اىل العبي اخلربة� ،إال �أن
املو�سم طويل و�سنحتاج

للجميع» ،بطل املباراة
كان املخ�رضم كيليني
الذي �سجل هدفه  27يف
م�سرية  14عاماً مع ال�سيدة
العجوز وقدم �أداء مميزاً
متمما واجباته دفاعياً
وكذلك هجومياً .من جهته
�سعى بارما جاهداً لتعديل
النتيجة وكان له بع�ض
املحاوالت املقلقة حلامل

اللقب �إال انه ا�صطدم
برباعة احلار�س ت�شيزين
او �سوء احلظ ،عموماً
جوفنتو�س ظهر الأف�ضل
وا�ستحق الفوز و�إن مل
يكن المعاً ،لكن الفريق
يف بداية امل�شوار وطبعاً
يختزن اكرث للمراحل
القادمة حني يكتمل
بان�ضمام مدربه �ساري

توتنهام يفتح الباب �أمام رحيل �إريك�سن
ك�شف تقرير �صحفي بريطاين �أم�س عن تطور جديد ب�ش�أن م�صري
الدمناركي كري�ستيان �إريك�سن مع توتنهام ،ويعي�ش �إريك�سن حال ًيا املو�سم
الأخري يف عقده مع توتنهام ،ويخ�شى النادي اللندين �أن يرحل الالعب
جما ًنا يف ال�صيف املقبل ،ووف ًقا ل�صحيفة «ذا �صن» الربيطانية ،ف�إن
توتنهام فتح الباب �أمام رحيل �إريك�سن ،وينوي املوافقة على �أي عر�ض
يبلغ  50مليون �إ�سرتليني ،وجاء ذلك بعد �أن �أدرك م�س�ؤولو ال�سبريز �أن
الالعب ال يخطط للتوقيع على عقد جديد رفقة توتنهام ،و�أ�شارت �أن
الالعب �صاحب  27عا ًما لن يوافق على الرحيل هذا ال�صيف� ،إال �إذا
ح�صل على عر�ض من ريال مدريد �أو بر�شلونة �أو جوفنتو�س.،يذكر �أن
�إريك�سن ،كان عن�رصا بارزا بت�شكيلة بوكيتينو التي و�صلت لنهائي دوري
�أبطال �أوروبا يف املو�سم املا�ضي واحتلت املركز الرابع يف الدوري
املمتاز.

لويز يك�شف مفاج�أة عن �صالح

ك�شف الربازيلي ديفيد لويز مدافع
�أر�سنال عن حواره مع حممد
�صالح ،جنم ليفربول ،خالل مباراة
الفريقني التي �أقيمت �أول ام�س
على ملعب �أنفيلد بالربميريليغ،
وكان لويز �أخط�أ يف لعبتني خالل
املباراة ،وت�سبب يف �إحراز �صالح
لهدفني خالل اللقاء الذي انتهى
بنتيجة  1-3ل�صالح ليفربول �ضمن
اجلولة الثالثة من الدوري الإجنليزي املمتاز ،وقال لويز ،يف ت�رصيحات
�أبرزتها �صحيفة «مريور» الربيطانية�« :أعتقد �أن الهدف الثاين الذي جاء
من خالل ركلة جزاء قتل املباراة».
وقام لويز بجذب قمي�ص �صالح يف املباراة ،مما ا�ستدعى احت�ساب
احلكم لركلة جزاء ،و�ضعها الالعب امل�رصي يف ال�شباك ،و�أ�ضاف
املدافع الربازيلي« :الو�ضع خمتلف �سواء قمت ب�سحب القمي�ص �أو و�ضع
يدي عليه ،هناك اختالف يف القوة وهذا الأمر من ال�صعب اكت�شافه يف
الفار» ،وفجر لويز مفاج�أة من العيار الثقيل ،كا�ش ًفا عن جز ٍء من حواره
مع �صديقه القدمي �صالح ،قائلاً « :حتدثت مع �صالح ب�ش�أن ركلة اجلزاء،
و�أخربين ب�أنه مل ي�شعر ب�سحب قمي�صه» ،ويعترب هذا الت�رصيح مبثابة
اعرتاف �ضمني من الفرعون امل�رصي ،بوجود �شك يف مدى �صحة ركلة
اجلزاء التي ح�صل عليها �أمام الغانرز ،و�أمت لويز «يف كرة الهدف الثالث
مل �أ�ستطع ارتكاب �أي خط�أ �ضد �صالح ،لأنني كنت �س�أكلف فريقي �إنهاء
املباراة  10العبني ،حيث �إن احل�صول على �إنذار قيدين يف اللقاء».

�صمت نيمار ي�ضاعف �إحباط بر�شلونة

ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين ام�س
عن تطور جديد يف مفاو�ضات
بر�شلونة ب�ش�أن التعاقد مع الربازيلي
نيمار دا �سيلفا جنم باري�س �سان
جريمان،هذا ال�صيف ،ووف ًقا
ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو»
الإ�سبانية ،ف�إن الت�شا�ؤم �أ�صاب
م�س�ؤويل بر�شلونة يف مفاو�ضات
عودة نيمار �إىل «كامب نو» خالل
املريكاتو ال�صيفي ،ويعتقد م�س�ؤولو البار�صا �أن �سان جريمان لن يبيع
الالعب الربازيلي ،و�سريف�ض �أي عر�ض يتقدم به النادي الكتالوين �إال
�إذا كان جنون ًيا ،وال ي�ساعد الو�ضع االقت�صادي لرب�شلونة يف املريكاتو
ال�صيفي على التهور مال ًيا يف �صفقة نيمار ،ال �سيما بعد التعاقد مع
الفرن�سي �أنطوان غريزمان مقابل  120مليون يورو.وال ينوي �سان
جريمان خف�ض مطالبه املالية البالغة  250مليون يورو �أو املوافقة على
�إدراج العبني يف ال�صفقة.
يف املقابل ،ف�إن �صمت نيمار ورف�ضه التحدث عل ًنا عن رغبته يف العودة
�إىل بر�شلونة ي�صيب البار�صا بالإحباط ،ويجعلهم يبتعدون عن التو�صل
�إىل اتفاق نهائي ،و�أو�ضحت ال�صحيفة� ،أن النجم الربازيلي ال يريد
الإف�صاح عن رغبته �أمام و�سائل الإعالم ،حتى ال يخ�رس خيارات �أخرى
متاحة للرحيل عن �سان جريمان هذا ال�صيف مثل االنتقال �إىل ريال
مدريد �أو جوفنتو�س.
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ثقافة

ر�ؤى

الغزو الثقايف وخماطر تطبيعه على الق�ضية الفل�سطينية
يهدف الغزو الثقايف �إىل احتالل العقل والفكر بخالف الغزو الع�سكري الذي يهدف �إىل احتالل الأر�ض �أو الوطن ,والغزو الثقايف �أكرث خطورة من
نظريه الع�سكري� ,إذ يي�سر الغزو الثقايف عملية الإخ�ضاع الداخلي ,مما يبدو و ك�أنه �إلقاء �ستارة �سوداء للواقع �أو جتميل له ,فيقبل الإخ�ضاع وعلى �أنه
�شيء اَخر ال اللتبا�سه مبفاهيم كثرية تت�صل بعمليات التكوين الذاتي مثل النمو و اال�ستقاللية و الأ�صالة و الوعي وال يزال �أمر الغزو الثقايف و �أدواته
حمرياً لدى الكثريين � ,إذ ال ترى فئة من املثقفني �أنه غزو ,فتختار له �أ�سماء �أخرى  ,وتهون فئة �أخرى �ش�أنه على �أن احلديث عنه و عن خماطره وهم
كبري  ,و تروج له جهة ثالثة كو�سيلة لتبادل الثقافات باعتبار ذلك تالقح ًا معرفي ًا ح�ضاري ًا يعزز التوا�صل بني احل�ضارات الإن�سانية و ال يجدون يف
هذا الغزو ت�أثريات �سلبية على ثقافة وح�ضارة الوطن واملواطنة.
بقلم  :الكاتب والإعالمي
الفل�سطيني ف�ضيل حلمي
عبداهلل
�إن الغزو الثقايف مبفهومه
الإيديولوجي ي�ستهدف احتالل
الفكر واالنتماء  ،كما احتل الأر�ض
 ،وطم�س الهوية ,فهو غزو خا�ص
خارجي جاء من �أجل الهيمنة
ال�سيا�سية واالقت�صادية لدوام نهب
مقدرات ال�شعوب  ,غري �أن الغزو
الثقايف هو يف حقيقته غزو من
الدول  ،من دون جيو�ش غازية
لهذا فهو الأكرث خطورة لأنه
ي�ضمن بعد ذلك يف حاالت ال�ضعف
الذاتي دوام الهيمنة على الإدارة
و الإمكانات القومية برمتها لقد
تطور اال�ستعمار كثرياً يف �شكله
التقليدي الع�سكري املبا�رش �إىل
�شكله االقت�صادي �سوا ًء لت�أمني
الطاقة �أم الرثوات الطبيعية �أم
البحث عن الأ�سواق� ,إىل اال�ستعمار
الثقايف الذي يختلف حول ت�سميته
و الذي اليحتاج �إىل �أ�سحلة تقليدية
لأنه مزود ب�سالحه الفتاك الداخلي
.

التنميط الثقايف من خالل
اَلية �صناعة العقل
�أي التنميط الثقايف من خالل
اَلية �صناعة العقل  ,وهذا هو
ما تخطط له الواليات املتحدة
الأمريكية م�ستخدمة يف �سبيل
ذلك الكيان ال�صهيوين و الأنظمة
الرجعية العربية ك�أداة منفذة .لقد
تكثف الغزو الثقايف يف املنطقة
بعد �أحداث احلادي ع�رش من �أيلول
عام 2001م ,و�أعلنت كونداليزا
راي�س م�ست�شارة الأمن القومي .
�إن �أمريكا �ستخرج ب�سيا�سة جديدة
�إىل املنطقة � ،سيا�سة الإ�صالح
الدميقراطي يف املنطقة العربية
� ،ضمن �سل�سلة امل�شاريع التي
تهدف �إىل �إعادة ت�أهيل العاملني
العربي و الإ�سالمي  ,و( تربيتهما
على القيم الدميقراطية و حت�سني
�صورة �أمريكا لدى عمموم العرب
وامل�سلمني) .
كما و�أن�ش�أت وزارة احلرب
الأمريكية و البنتاغون جهازاً
((لتزييف الوعي)) لدى العرب
امل�سلمني  ,وي�أتي هذا ت�أكيداً
على حر�ص الإدارة الأمريكية على
حترير العاملني العربي والإ�سالمي
من الأنظمة الدكتاتورية,ون�رش
الدميقراطية واحلرية فيهما .
�إن �أهداف �سيا�سة امل�شاريع التي
�أطلقتها الواليات املتحدة من خالل
الدميقراطية,والإ�صالح
تعزيز
االقت�صادي يف املنطقة هو
يف جوهره الغزو الثقايف ,وقد
ا�ستخدمت وا�شنطن منظمة
الأمم املتحدة لت�رشيع حمالتها

وخطواتها يف العامل ,بعد �أن
هيمنت عليها وعلى غريها من
امل�ؤ�س�سات الدولية كمجل�س الأمن
و�صندوق النقد الدويل واملحكمة
الدولية والوكالة الدولية للطاقة
الذرية و اجلامعة العربية و جمل�س
التعاون اخلليجي ومنظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي و منظمة حقوق الإن�سان
وغريها .
و�إذا كان االقت�صاد هو ال�سالح
الذي �أطاح ب�أ�سوار دول و جعلها
مفتوحة و خا�ضعة للقطب الواحد
�إال �أن �سالح الإعالم و الثقافة
الذي يقوم بدورالتمهيد وا�ستكمال
عملية ال�سيطرة  ,ب�إ�ضفاء ال�رشعية
املطلوبة عليها و احالل القناعة
بها و�إحداث تغيريات فكرية و
ثقافية جتعل �شعوب املنطقة
ودولها را�ضية بالإدارة اجلديدة .
ويف �سبيل ك�سب حربها الفكرية يف
منطقة ” ال�رشق الأو�سط ” لقد
�أن�ش�أت �أمريكا حمطات ف�ضائية
و�إذاعية عديدة تبث براجمها
باللغة العربية ,الهدف منها حت�سني
�صورتها و ترويج �سيا�ستها لدى
�شعوب املنطقة ,كما �ساعدت
الكيان ال�صهيوين على �إطالق قمر
ا�صطناعي لبث الربامج التلفزيونية
عرب القناة ( الإ�رسائيلية ) املوجهة
للوطن العربي ,وت�صاعدت
املطالب الأمريكية للدول العربية
ومنها الإعرتاف بالكيان ال�صهيوين
وب�أن القد�س هي العا�صمة لها,
و العمل على بدء التطبيع مع
الكيان ال�صهيوين  ,و تغري املناهج
املدر�سية و�شطب �أي ن�ص يتحدث
يف العداء ل ـ (�إ�رسائيل) .
كما طالب بفتح �سفرات (�إ�رسائيلية)
و بعثات دبلوما�سية يف بالدها .
كما طالبت ب�إقامة منظمات
املجتمع املدين من �أجل الت�آمر
على �شعوبها,و يف �سبيل ال�سيطرة
على العقل العربي و تنفيذ
�سيا�سة الغزو الثقايف ا�ستخدمت
اال�سرتاتيجية الأمريكية و الغربية
عموماً ركائز مهمة لالنطالق
خالل العقود الثالثة املا�ضية
ميكن �أن نذكرها :م�ؤ�س�سة فود ,
وهي تعمل يف املنطقة منذ �أوائل
اخلم�سينات من القرن املا�ضي
وتقدم املنح الدرا�سية للباحثني
العرب .

متويل امل�شاريع و املنظمات
�إ�ضافة �إىل متويل بع�ض امل�شاريع
الثقافية واالجتماعية ” م�ؤ�س�سة
رائد ” التي برز ن�شاطها الوا�سع
خالل ال�سبعينات من القرن
املا�ضي وارتبطت مبجال
الدرا�سات الفل�سطينية .
جمل�س �أبحاث العلوم االجتماعية
وجلنة ال�رشق الأو�سط  ,التي
انبثقت عن املجل�س الذي يعمل

يف املنطقة منذ فرتة لي�ست
بالق�صرية .وكالة التنمية الأمريكية
.
ويذكر �أنها ر�صدت مبالغ طائلة
للبحوث امل�شرتكة بني م�رص
والكيان ال�صهيوين يف جمال
البحوث الزراعية ،م�ؤ�س�سة
فريدري�ش �إيربت الأملانية ,وهي
وثيقة ال�صلة ببع�ض مراكز البحث
العلمي يف العامل العربي  ،املبادرة
من �أجل ال�سالم والتعاون يف ال�رشق
الأو�سط  ,وت�ضم هذه امل�ؤ�س�سة
عدداً كبرياً من رجال ال�سيا�سة
و�سفراء �أمريكيني �سابقني  ،وهدفها
�إعداد ثقافة م�شرتكة بني الأنظمة
العربية والكيان ال�صهيوين  ,من
�شانها �أن ت�سهل طريق ال�سيا�سة،
معاهد ومراكز الأبحاث الأمريكية
وال�صهيونية  ,وبع�ض نظرياتها يف
الدول العربية من �أجل اخرتاق
البحث العلمي يف �شتى امليادين،
املركز الأكادميي يف القاهرة
املعروف بدوره التج�س�سي .
وقد ركز �أبحاثه على معرفة
الأ�صول العرقية للمجتمع امل�رصي
 ,ودرا�سة ت�أثري عملية ال�سالم
على العقل العربي ,فالتف�سري
ال�صحيح لهذه الأطروحات هو �أنها
حتقيق التعليمات و�أوامر وا�شنطن
االَن على �أنها حرب على الفكر
املناه�ض ل�سيا�ستها العدوانية
جتاه �شعوب املنطقة  ,وميكن
�إيجاز واخت�صار االَليات التي
تهدف الواليات املتحدة الأمريكية
ال�ستخدامها يف حرب لأفكارها
امل�ستمرة التي تقودها يف “ال�رشق
الأو�سط” وفق التايل  :الرتويج
للدميقراطية وحقوق الإن�سان
والإ�صالحات ال�سيا�سية من
خالل اتهام معظم الدول العربية
والإ�سالمية بال�شمولية  ,واملق�صود
بهم  ,اجلمهورية العربية ال�سورية ,
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية  ,و
بحجة عدم احرتام حقوق الإن�سان
 ,الأمر الذي ي�ستدعي خلق حالة
من االرتباك والفو�ضى لدى هذه
الدول مع �شعوبها تغري خريطة
املنطقة من خالل االحتالل
الع�سكري �أو �شنّ حرب ا�ستباقية
�ضد بع�ض الدول يف منطقة ”
ال�رشق الأو�سط ” مثلما ما ح�صل
مع اجلمهورية العربية ال�سورية,
والتي اتخذت احلرب العدوانية
على �سورية �أ�شاالً قذرة على عدة
�صعد وم�ستويات .
فكانت حرباً معقدة ومركبة
�إعالمياً وثقافياً واجتماعياً
واقت�صادياً وع�سكرياً  ,حرباً
ا�ستعملت فيها كل املحرمات
والأكاذيب والأ�ضاليل واالفرتاءت
وفق �سيا�سة منهجية مدرو�سة ,
وظهرت يف البداية وفق �أ�شكال
احل�صار ال�سيا�سي والدبلوما�سي ثم
االقت�صادي (املقاطعة واحل�صار)

ثم تطورت �إىل باقي الأحداث ،
فنت طائفية مذهبية ,واجتماعية ,
وعرقية قومية  ,واقت�صادية طبقية
 ,ومن ثم اتخذت �أ�شكاالً ع�سكرية
�إرهابية حني بد�أت العمليات
الإرهابية �ضد الأبرياء من املدنيني
ف�ض ً
ال عن االعتداء املنظم على
بع�ض الع�سكرين وقوات الأمن ,
وعلى بع�ض املرافق العامة  ,وال
�سيما ما يتعلق باملحاكم اجلنائية
وما ح�صل �أي�ضاً مع اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية حني بد�أ
الت�سخني الع�سكري يف اخلليج �ضد
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية .

�إعتداءات
حيث �سعى العدو ال�صهيوين و اخلليج
لدفع الإدارة الأمريكية ارتكاب
عدوان بحق اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية ,وحماولة �إعداد امل�رسح
وا�ستح�ضار اال�ستعدادات الالزمة
حل�ض الإدارة الأمريكية على هذا
العدوان وتوريطها مل�صلحة الكيان
ال�صهيوين  ،وابتكار الأكاذيب
والتهم لتربير عدوانها للعدوان مثل
امتالكها ال�سالح النووي و�أ�سلحة
الدمار ال�شامل  ,وكلها ابتزازا
�سيا�سياً ومربرات للتدخل يف �ش�ؤون
هذه الدول التي تعي�ش حالة نهو�ض
وتطور ح�ضاري وثقايف وا�ستقرار
ويف �أعقاب ذلك  ,حتولت املنطقة
العربية �إىل هجوم ثقايف �إعالمي
كا�سح ,ي�ستهدف الت�شكيك بالهوية
احل�ضارية الثقافية للأمة العربية
ال�شعوب الإ�سالمية  ,ويركز
على ت�شويه امل�ضمون التحرري
للمقاومة والفكر املقاوم املناه�ض
للعدو ال�صهيوين و التبعية الأمريكية,
وهذا الهجوم لي�س بجديد باملعنى
الزماين واملكاين والتاريخي للكلمة
.
ولكن الأعم و الأ�شمل والأخطر
على الإطالق  ,وهو يطال الأمة
دفعة واحدة يف كل مواقعها ,
و�أخطر ما فيه �أنه ي�ستهدف ثقافة

الأمة وتراثها الفكري واحل�ضاري
لتدمري ما يحويه من قيم و �إميان
واحلق والعدالة الإن�سانية ,و�إعادة
�شحنه بقيم م�شوهة تقطع �أو�صال
هذه الأمة وحتولها �إىل �رشاذم
ذات �شخ�صية تابعة متلقية قلقة
مرجتة .
كما هو حا�صل الآن يف الواقع
العربي � ,إنه غزو منظم ومربمج
بامتياز ..
ومل تعد �أ�ساليب الغزو الثقايف
رسية ,
الأمريكي ال�صهيوين � ّ
فم�شاهد هذا الغزو مرئية
يومياً يف الدول العربية .وهناك
ترويج هائل عرب و�سائل الإعالم
الدولية لت�سويق هذا الغزو وتلميع
امل�شاركني فيه املن�ضمني �إىل
مع�سكره من دول اخلليج وت�شويه
الراف�ضني املمانعني ل�سيا�سة
اخل�ضوع واالنبطاح والتخاذل.
وتنق�سم موجة الغزو الثقايف �إىل
ق�سمني :الأول :وت�ستهدف النخبة
واملثقفني .الثاين :ي�ستهدف
الثقافة ال�شعبية .
غزو من نوع جديد
وهما و�أن افرتقا �أو متايزا ف�إنهما
يجتمعان يف الهدف والتوجيه,
ويلعب الإعالم يف كال احلالتني
دوراً مهماً ،فهذا النوع من الغزو ال
ي�أتي على ظهر دبابة  ,بل يفاجىء
املواطن العربي داخل بيته ومكتبه
و�سيارته عرب املذياع �أو جهاز
التلفزيون �أو ال�صحافة ،وعرب
الف�ضائيات والإذاعات واالعتماد
على ال�صورة بدالً عن املو�ضوع
كخطوة لتغري مفاهيم �شعوب
املنطقة ,خا�صة فئة ال�شباب ،
فر�ض مناهج مدر�سية جديدة يف
دول املنطقة تعمل على تذويب
الهوية الثقافية العربية والإ�سالمية
والرتاث التاريخي والديني دعم ال
حمدود لدولة االحتالل ال�صهيوين
والوقوف �إىل جانبها �ضد الدول
العربية  ,و الإ�سالمية بالأخ�ص

�سورية و اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية وحموراملقاومة  ,كنوع
من ال�ضغط لإحداث تغريات
�سيا�سية واقت�صادية وثقافية كما
تعمل �أمريكا والكيان ال�صهيوين من
خالل الغزو الثقايف لفر�ض �سيا�سة
التطبيع  ,والرتويج ملفهوم ال�رشق
�أو�سطية الذي تتكامل فيه جهود
النظام العربي الرجعي و الفكر
الت�ضليلي التكفريي من �أجل �إقامة
منطقة م�شرتكة للتبادل التجاري
بني الكيان ال�صهيوين  ,و دول
التطبيع تقليل الإعتماد على نفط
املنطقة والبحث عن م�صادر �أخرى
 ,بعر�ض ت�ضيق اخلناق االقت�صادي
على اجلمهورية العربية ال�سورية,
واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ,
و العمل على �إفقار املنطقة من
مواردها الطبيعية ت�شجيع و دعم
الأقليات يف بع�ض الدول العربية
مثل م�رص وال�سودان واملغرب
ولبنان وبع�ض الدول الأخرى
 ,بهدف �إ�شعال فتنة عرقية ,
قد ت�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل
متزيق هذه حتويلها �إىل كيانات
�صغرية ومتحاربة ونظراً لأن
الغرب بقيادة الواليات املتحدة
الأمريكية يريد �أن يفر�ض على
الدول العربية املعركة الثقافية
والفكرية بح�سب �أ�ساليبه وبدون
مقدمات  ,ف�إن على الفل�سطينيني
الإرتقاء ب�أنف�سهم �إىل م�ستوى
التحدي .
هذه حتديات حقيقية �أمام الأمن
القومي العربي امل�ستباح الذي
يعاين من فجوات كثرية �أهمها
�أ�صحاب القرار العرب الذين
ف�شلوا يف بناء الإرادة العربية
اجلماعية التي حتفظ لهم كرامتهم
املهدورة  ,واملفكرون العرب
الذين ال ينطلقون ب�أفكارهم �إىل
امل�ستقبل لتطويع التحديات
املتجددة ل�صاحلنا  ,بل يعتنقون
�أفكاراً يف الغالب قدمية حطمتها
الزالزل .
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ثقافة

ترجمها عن الفرن�سية يا�سر عبد اللطيف

�صدور ترجمة رواية �إميل زوال
"بطن باري�س" �إىل العربية
الفرن�سي �إميل زوال ،وترجمها عن الفرن�سية
�صدرت ترجمة رواية «بطن باري�س» ،للكاتب
ّ
الكاتب واملرتجم امل�صري املقيم يف كندا يا�سر عبد اللطيف ،وراجع الرتجمة وقدم لها ال�شاعر
والأكادميي العراقي املقيم يف باري�س كاظم جهاد.
وكاالت
وجاء هذا �ضم َن كال�سيكيات الأدب
الفرن�سي التي ت�صدر عن م�رشوع
«كلمة» للرتجمة يف دائرة الثقافة
وال�سياحة�-أبوظبي ،وبالتزامن
مع الدورة الـ  29ملعر�ض �أبوظبي
الدويل للكتاب.
وبني روايات رائد املدر�سة
الفرن�سي،
الطبيعية يف الأدب
ّ
�إميل زوال  ،190-1840ت�شغل هذه
الرواية مكانة �أ�سا�سية ،ففيها
جتتمع ال�شواغل الرئي�سة للكاتب،
ويف �أولها ر�صد الواقع ال�سيا�سي
واالجتماعي ،ويف الأوان ذاته
�إخراج الكتابة من مطبات التناول
الواقعي املبا�رش.
ّ

حمور
ويف هذا العمل ير�صد زوال
بتف�صيل مفعم بال�شاعرية جمريات
احلياة اليومية ،وطبيعة العالقات
املهنية والإن�سانية بعامة يف

�أ�سواق «ليهال» Les Halles
لبيع اللحوم ،والأ�سماك ،والفواكه،
واخل�ضار التي كانت ،منذ نهايات
القرن الثامن ع�رش ،حتتل قلب
العا�صمة الفرن�سية بعدما تنقلت
على مر العهود بني عدة �أحياء.
ورغم نقلها يف بدايات العقد
ال�سبعيني من القرن الع�رشين
�إىل �ضاحية راجني�س الباري�سية،
و�إخالئها املكان �إىل م�شهد
عمراين جديد بقيت حتمل اال�سم
ذاته« ،ليهال» ،وتعمرها احلدائق
واملغازات الكربى ،وما برحت
هذه الأ�سواق حتتل مكانة يف
وجدان من عا�رصها ويف املخيال
ال�شعبي والأدبي الفرن�سي ،و�سماها
ّ
الروائي يف عنوان عمله هذا «بطن
باري�س» باملعنى احلريف للكلمة،
لأ ّنه كان يرى فيها بطن املدينة،
معدتها الها�ضمة وحمور وجودها
الفيزيائي ،الذي يتحكم مب�شاعرها
وت�شوفاتها ويخط �رصاعات الب�رش
والأهواء يف م�رسحها العري�ض
املت�ش ّعب.

ومن هنا الوفاء يف ترجمة
العنوان لهذه الداللة ،تف�ضي ً
ال
لها على عناوين �أخرى قد تكون
�أقل مبا�رش ًة يف العرب ّية ،من
قبيل «جوف باري�س» �أو «�أح�شاء
باري�س» ،و�سواهما.
«�سمفون ّية �ضروب اجلبنة»
ومثل العادة ،تقرتن لغة زوال يف
هذه الرواية ،ال�صادرة يف ،1873
بخ�صو�صيات ال�شيء املو�صوف
وبتن ّوع جتلّياته ،هكذا ي�صف ما
�سماه «�سمفونية �رضوب اجلبنة»،
ير�صد يف �أ�سواق «ليهال» وفرتها
املذهلة ،و�شتّى �صنوف الأ�سماك
معرو�ض ًة ب�ألوانها وحجومها
و�أ�شكالها وروائحها ،وخمتلف
�صنوف اخل�ضار ،وطقو�س و�صول
العربات املحملة بال�سلع الطازجة
كل �صباح.
كما ير�صد �أروقة ال�سوق و�أقبيتها
ال�سفلية ومزاداتها ،ويحلل طبائع
البائعات ،والبائعني و�أنانيتهم
و�أمزجتهم و�صبواتهم املحبطة

يف الغالب ،وحتالفاتهم املعقودة
فاملنهارة فاملعقودة من جديد،
وهذه التقلبات يقع �ضحيتها بطل
الرواية ال�شاب ،فلوريان ،الهارب
من معتقل املنفيني يف مدينة
كايني يف امل�ستعمرة الفرن�سية
غويانا ،الذي زُج به فيه بعدما
قب�ضت عليه ال�رشطة يف مظاهرة
مناوئة لنابليون الثالث اجنر �إليها
بال�صدفة.

اجلانب املظلم
وحول هذه احلبكة ير�سم زوال �شبكة
وا�سعة من العالقات والنماذج
ال�سلوكية والأهواء ،تاركاً امل�صائر
تتالقى وتتقاطع �أو تفرتق،
احلب
ويتوقف ملياً عند عالقة
ّ
التي تن�ش�أ بني ال�صبي مارغوالن
والفتاة كادين ،وكالهما لقيط
ُعنيت برتبيتهما بائعة خ�ضار،
وي�ستعيد حوارات عن الفن مع
الر�سام كلود الذي يرتاد الأ�سواق
بحثاً عن موديالت وم�شاهد يطبق
عليها ت�صوره اجلديد لفن الر�سم،

وير�صد «ليهال» يف خمتلف
�ساعات النهار والليل ،ويعاين
�أمناط �سلوك الباعة وطقو�س
العمل وخمتلف تعابري هذا
اجلمهور الوا�سع ،وعلى �سطح هذا
الأوقيانو�س الب�رشي املتالطم
تطفو ،وتخط النهاي َة امل�أ�ساوية
للعمل ،روح اجل�شع وال�شغف
بالو�شاية تتعي�ش منه ثالث ن�ساء
يخ�صهن زوال بتحليالت فريدة بها
يُربز اجلانب املظلم من تكوين
املجتمع ب�أ�رسه.

هذا كله مينح الرواية ،كما كتب
الناقد فيليب هامون ،طبيعة
عال
توثيقية م�ؤكدة يفيد منها مِ
االجتماع وامل�ؤرخ والأنرثوبولوجي
واملعماري و�سواهم ،كل يف جمال
ّ
بحثه� ،سوى �أن هذه «الوثيقة» �إمنا
هي مكتنفة يف عم ٍل �أدبي وتخ�ضع
نظام داليل ومتتثل �إىل
�إىل
ٍ
حركات بالغية و�أ�سلوبية ،ويتحكم
بها �إلهام �إبداعي ،وهذا كله هو
بالطبع ما �ضم َن للعمل ا�ستمرار ّية
ت�أثريه وفتنته.

ال�صادرة حديثا عن �أمواج للطباعة والن�شر والتوزيع

"�أَ ْد َر َك َها ال ّن�سيان" رواية جديدة ل�سناء ال�شعالن
�أ�شهرت �أكادمي ّية من اجلامعة
الأردن ّية رواية «�أَ ْد َر َك َها النّ�سيان»
الدكتورة �سناء ّ
ال�شعالن،
للأديبة ّ
ّ
التي ذكرت �أنها فخورة بها؛ �إذ هي
الدخول
جتربة �رسد ّية
خا�صة يف ّ
ّ
يف عوامل كابو�س ّية تندد ب�سقوط
املجتمع ورموزه يف خ�ضم �أحداث
�إن�سان ّية دامية تقهر الإن�سان،
وت�سحق وجوده ،وتعلي من قيم
ّ
والظلم والقهر.
الف�ساد واخلراب
هذه ال ّرواية هي �رصخة وجع يف
وال�سقوط والرت ّدي،
وجه القبح
ّ
للحب واخلري
انت�صار
كما هي
ّ
واحلقّ على ال ّرغم من متاهات
الواقع و�إكراهاته وف�ساده».
حتدثت ال�شعالن يف هذا
يف حني ّ
ّ
الإ�شهار عن الأ�سباب والظروف
التي دفعتها �إىل �صنع عوامل هذه
ال ّرواية ،وما رافق ذلك من �أفكار
ور�ؤى ،ال �سيما �أ ّنها ترى يف هذه
ال�سقوط
ال ّرواية جترمياً لعوامل ّ
ّ
والظلم والإ�سفاف ،يف
والف�ساد
خ�ضم حياة الب�رش امل�سحوقني مبا
حتمل من �آالم ومعاناة وفجيعة،
ولذلك هي ترى هذه ال ّرواية
رواية �شعوب و�أوطان و�سري وحمن
وجتارب ومالحم غن ّية بالأحداث
والنّماذج الإن�سان ّية الغن ّية.
وكانت للأكادمييات مداخالت
حول هذه التجربة ال ّروائية

وتخومها و�إ�سقاطاتها ورموز
تقدم دواخل
�شخ�صياتها التي
ّ
الب�رش على اختالف جتاربهم ،كما
ت�شي مبحنة الإن�سان املعا�رص
يف ّ
ظل �رصاعات عامل ّية قا�س ّية،
وتناحرات ب�رش ّية م�ستكلبة على
وال�سلطة والنّفوذ ،يف حني
املال
ّ
�أ�شارت ّ
ال�شعالن �إىل جمال ّيات بناء
هذا ال ّرواية ،ومغامرة التّجريب
فيها.
وهذه ال ّرواية هي ال ّرابعة لها
و»ال�سقوط
بعد روايتي «�أع�شقني»
ّ
يف ّ
عدة
ال�شم�س» اللتني �صدرتا يف ّ
طبعات ،ورواية «�أ�صدقاء دمية»
التي �ست�صدر يف طبعتها الأوىل
عن جائزة كتارا القطر ّية يف �شهر
�أكتوبر من هذا العام.
وهي رواية ملحم ّية متداخلة
الأزمان والأماكن �ضمن بنى
�رسد ّية متداخلة؛ فهي مزيج
متجان�س ومتداخل من رواية
و�سرية ون�صو�ص نرث ّية ون�صو�ص
�شعر ّية م�ساندة ،وهي تُروى
على ل�سان �أكرث من راوٍ ،حيث
هناك ال ّراوي العليم الذي يروي
من زاوية احلدث املت�سل�سل �إىل
جانب ال ّراوية اجلزئ ّية «باربرا»
التي تقوم بدور �رسدي للراوي
العليم يف هذه الوظيفة� ،أ ّما ال ّراوي
البطل ّ
«ال�ض ّحاك» وال ّراوية البطلة

«بهاء» ،فهما يتناوبان على لعب
ال�سرّ د �ضمن �أزمان متداخلة.
هي رواية ال�صرّ اعات املطلقة
بني عنا�رصها املختلفة؛ فهناك
�رصاع على م�ستوى الزّمان واملكان
ّ
وال�شخو�ص واحلبكات ،وتلعب
تقن ّيات ال�سرّ د �أدوارها املختلفة
واملتباينة يف خلق احلدث الذي
يتوزّع على �أزمان اال�ست�رشاف
واال�ستدعاء واال�سرتجاع.
وال ّرواية قائمة كلّها على تقن ّية
ينمائي ،حيث هناك
ال�س
القطع ّ
ّ
م�شهد ّية احلدث ب�شكل اللّقطة
ال�سينمائ ّية .وال ّرواية تتجاهل
ّ
تعيني الزّمان واملكان يف حالة
�إغفال مق�صودة لتعينهما من
�أجل تعميم التّجربة الإن�سان ّية،
وتوزيعها على الإن�سان ّية كاملة،
وذلك عرب ر�صد �ستني �سنة من

ّ
«ال�ض ّحاك»
عمر بطلي ال ّرواية
و»بهاء» ،وهي فرتة زمن ّية حم ّملة
بتجارب �إن�سان ّية وخما�ضات
تقدم
تاريخ ّية عرب ّية مه ّمة ،وهي ّ
ذلك �ضمن دائرة �شخ�ص ّية �ض ّيقة
احلب والفراق
تنح�رص يف حكاية
ّ
الق�صة على
التي جمعت بطلي
ّ
امل�ستوى ّ
اهري املبا�رش.
الظ
ّ
الداخل ّية التي
يف حني �أنّ البنية ّ
حتمل املعنى الغائب لل ّرواية هي
م�شهدي زمن ّية تاريخ ّية
تقدم
ّ
ّ
العربي
إن�سان
ل
ول
ة
ي
العرب
للمنطقة
ّ
ّ
�ضمن منظومة كبرية من العالقات
وحركاتها.
هذه ال ّرواية حتكي عن معاناة
«بهاء» بطلة ال ّرواية يف حياتها
ال�صعبة يف ّ
ظل فقرها ويتمها،
ّ
ثم تعر�ض جتارب حياتها يف
مواجهة مر�ض ال�سرّ طان الذي

�أ�صاب دماغها ،وبد�أ ي�أكل ذاكرتها
بال�صدفة
بالتّزامن بالتقائها
ّ
ّ
بحبيبها ّ
«ال�ض ّحاك» الذي
ال�ضائع
يق ّرر �أن يقف �إىل جانبها يف
�أزمتها هذه.
وتتواىل �أحداث ال ّرواية �ضمن
�أزمان ا�سرتجاع ّية وا�ست�رشاف ّية
�رسدي
مقدمة لنا ن�سيج
متداخلة ّ
ّ
كامل ي�ض ّم البطلني وحياتهما
امللب�سة املتداخلة التي تك�شف
عن جتربتهم الإن�سان ّية ،بقدر ما
تك�شف عن التّجربة الإن�سان ّية
العربي
اجلمع ّية يف قطبي العامل
ّ
والعامل الغربي.
وقد قال الأديب والنّاقد
العراقي ع ّبا�س داخل ح�سن عن
ّ
ال ّرواية�« :أَ ْد َر َك َها النّ�سيان» هي
حب وان�سحاق م�صائر
رواية
ّ
واغرتاب وحرمان و�ضحايا
حروب معلنة وخفية وبوح  ...ويف
ال ّراوية ّ
كل عوامل النّجاح ّ
الذات ّية
واملو�ضوع ّية ،والأمر امل ّهم فن ّياً
هو �أ ّنها م ّثلت �شك ً
ال جديداً �ضمن
تيار ال ّراوية اجلديدة يف امل�شهد
العربي احلايل ،وحتتاج
وائي
ّ
ال ّر ّ
متعددة ،و�أنا متي ّقن من
قراءات
ّ
إبداعي
�أ ّنها �ستنال ا�ستحقاقها ال
ّ
من الق ّراء واملهتمينّ بال ّراوية
العرب ّية».
الدكتور
قال
حني
يف
الهندي
ّ

�أورنك زيب الأعظمي عنها�« :إنّ
هذه ال ّرواية هي لي�ست رواية
احلب والع�شق واحلرمان فقط،
ّ
بل هي رواية لأ�سفار الواقع
وم�آالت الب�رش وم�صارع الأحرار
ونكد املت�سلّطني وقبح ّ
الظاملني
ومعاناة امل�سحوقني وامله ّم�شني
وف�ضح �رصيح ل�سرت الكاذبني
ال�سلطة
واملدعني و�أرباب
ّ
ّ
والنّفوذ والنّفاق ،هذه هي رواية
�سب الف�ساد واملف�سدين ،ولعن
ّ
املخ ّربني ،وجترمي اخلائنني،
�إ ّنها م�ساحة كون ّية ت�شبه جتربة
الأحرار واملنكودين واملحرومني
وامل�سحوقني يف ّ
كل زمان ومكان.
بل ميكن القول �إنّ «بهاء»
و»ال�ض ّحاك» ميكن �أن يكونا رمزاً
ّ
للأوطان ال للمواطنني فقط،
كما ميكن �أن تكون جتربتهما
املريرة يف احلياة �صورة م�ص ّغرة
ّ
وال�شعوب
عن جتربة الأوطان
وال�سقوط
يف �أزمان املكابدة
ّ
واالنحطاط والفا�سدين واخلونة،
ويف ّ
ظل هذه الترّ ميزات ميكن �أن
نف�سرّ ون�ؤ ّول ال ّرواية و�أحداثها من
منظور �أعمق من جم ّرد حكاية
امر�أة م�سحوقة ي�صيبها مر�ض
ال�سرّ طان ،ويفقدها ذاكرتها،
وجتد ملج�أ لها يف ح�ضن حبيبها
املخل�ص احلنون» .وكاالت
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ثقافة

ت�أليف القا�ص الإيراين حممد مريكياين وترجمة ندى ح�سون

" �أ�سطورة ال�سعادة " خمتارات
من الأدب الفار�سي املعا�صر
�أ�سطورة ال�سعادة خمتارات من الأدب الفار�سي املعا�صر للقا�ص الإيراين حممد مريكياين ترجمتها �إىل العربية الدكتورة ندى ح�سون ب�أ�سلوب
�شيق ولغة �سهلة عميقة قريبة من القارئ العربي.
وكاالت
تت�ضمن املجموعة الق�ص�صية
ال�صادرة عن الهيئة العامة ال�سورية
للكتاب ثماين ق�ص�ص متو�سطة
الطول تقع يف � 139صفحة من
القطع املتو�سط منها “�إبريق
ال�شاي اخلزيف وال�ساعة اجلدارية
وال�شكوى وقطار ال�ساعة الثامنة”.
ويبد�أ القا�ص مريكياين املجموعة
بق�صة �أ�سطورة ال�سعادة التي ميزج
فيها بني الأ�سطورة احلكائية
والواقع ليقول فيها ر�سالته التي
يريد �إي�صالها �إىل القارئ وهي
التم�سك بالأر�ض وعدم االجنرار
وراء الطموح الزائف عرب حكاية

رجل يذهب على ظهر تنني خلطبة
بنت امرباطور الرومان فيفاج�أ �أن
الأخري �أراد ت�صفية دماء ال�شبان
الذين ينوون خطبة ابنته لت�سيري
مركبته التي تعمل بدماء ال�شباب.
�أما ق�صة الأحجار اخلم�سة فهي
ذات �أ�سلوب طريف و�سهل بهدف
احلفاظ على الرتاث من ال�ضياع
و�إبقاء تلك الألعاب اجلميلة
والب�سيطة يف زمن ت�سيطر فيه
الألعاب املتطورة والألعاب
االلكرتونية.
الق�ص�ص ب�شكل عام حتكي واقع
البالد ال�رشقية التي ا�شتهرت
باحلكايات والق�ص�ص للتعبري
عن مواجع و�أفكار ور�سائل �أراد

الكتاب �إي�صالها ب�شكل غري مبا�رش
وعرب مغزى ميكن التو�صل �إليه من
قراءة الق�صة.
يذكر �أن القا�ص مريكياين يعمل
مديراً لق�سم الأطفال واليافعني
يف الإذاعة والتلفزيون الإيراين
له عدة جمموعات ق�ص�صية منها
النافذة والإجازة وحكاية كمال
�إ�ضافة �إىل عدة �أعمال تلفزيونية
�أما املرتجمة الدكتورة ح�سون
فتحمل دكتوراه يف الأدب الفار�سي
وتعمل �أ�ستاذة يف جامعة دم�شق
من �أعمالها املرتجمة تاريخ الأدب
الفار�سي املعا�رص و�أ�سطورة
الع�شق و�ساعي الربيد وغريه.

ال�صادر عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب

للكاتب املغربي حممد الأ�شعري

�شهادات ودرا�سات يف كتاب ال�شاعرة فتاة غ�سان «العني القدمية»رواية جليل
الأحالم املك�سورة باملغرب

وقعت ق�صائدها با�سم “فتاة
غ�سان” فكانت بحجم ذلك اللقب
و�أكرث ..فوالدها العالمة �سليمان
الأحمد و�شقيقها بدوي اجلبل
وهي ال�شاعرة الكبرية فاطمة
�سليمان الأحمد.
“فتاة غ�سان” الكتاب ال�صادر عن
الهيئة العامة ال�سورية للكتاب يف
� 111صفحة من القطع الكبري
يت�ضمن �سرية هذه ال�شاعرة
ودرا�سات عن ق�صائدها وعالقتها
بالبيئة ومقتطفات من �شعرها
جمعت من ال�صحف واملجالت
التي ن�رشت فيها.
الدكتور حممد عبد اهلل قا�سم
ا�ستعر�ض يف الباب الأول من

الكتاب من خالل بحث بعنوان
نظرات يف �شعر فتاة غ�سان �سرية
ال�شاعرة املولودة عام 1908
والراحلة عام  1985وطفولتها
ولقبها ودالالت ذلك اللقب
وحت�صيلها العلم يف بيت �أبيها
حمجة العلم �آنذاك.
الباحث �أ�سامة ديب حفيد
ال�شاعرة ا�ستعر�ض يف بحث البيئة
التي ن�ش�أت فيها فتاة غ�سان كونها
جمعت الأدب والعلم وت�أثريها على
�شعرها و�أدبها كما جاءت درا�سة
الباحث الدكتور جهاد بكفلوين
بعنوان فتاة غ�سان �شاعرة �سبقت
ع�رصها مبينا �أن �شعرها يت�سم
باجلزالة خالف الركاكة هي �سهلة

ممتنعة وجمعت املتانة والعذوبة
يف وقت واحد.
ويف الكتاب حمور للدكتور
ا�سماعيل مروة عن عالقته مع
�أ�رسة ال�شاعرة من حيث هو باحث
يف الأدب وال�شعر والأ�رسة منبع
للأدباء وال�شعراء وكانت الدرا�سة
بعنوان عالقتي مع �أ�رسة العلم �آل
الأحمد.
وختم الكتاب مبختارات من �شعر
فاطمة الأحمد “فتاة غ�سان”
اختارتها خلود �أحمد ر�سول من
�صحف وجمالت الن�صف الأول
من القرن الع�رشين مثل “منريفا”
و”العرفان” و”االمايل”.
وكاالت

نقله �إىل العربية حممد يا�سر احل�سكي ومنال اخلطيب

«خارج الظالم  :من اال�ضطراب �إىل التحول» ل�ستيف تايلور
�صدر حديثاً عن دار اخليال يف
بريوت كتاب «خارج الظالم :
من اال�ضطراب �إىل التحول»
خلبري التنمية الب�رشية �ستيف
تايلور نقله �إىل العربية
حممد يا�رس احل�سكي ومنال
اخلطيب.
ي�رسد �ستيف تايلور امل�ؤلف
الأكرث مبيعاً يف كتابه ،ق�ص�ص
ما يزيد عن ثالثني �شخ�صاً ممن
مروا بيقظة روحية دائمة بعد
�صدمة وا�ضطراب �شديدين
يف حياتهم .اقر�أ عن ال�شابة
التي ولدت من جديد بعد
�أن عانت من �إ�صابات مريعة
يف تفجريات  7/7يف لندن،
الرجل الذي وجد اال�ستنارة

بعد �أن �أ�صبح م�شلوالً �إثر
�سقوطه ،الرجل الذي خا�ض
حتوالً بعد حماولة االنتحار،
مدمن املخدرات املتعايف
الذي انتقل �إىل حالة دائمة من
اال�ستنارة بعد «الو�صول �إىل
احل�ضي�ض» وخ�سارة كل �شيء.
�أجرى �ستيف �أي�ضاً مقابالت مع
الكثري من املعلمني الروحيني
الذين حدثت يقظتهم بعد
ا�ضطراب نف�سي حاد ،ومن
بينهم �إيكارت تول.
بالإ�ضافة �إىل �رسد ق�ص�ص
ه�ؤالء النا�س ،يُف�رس كتاب
«خارج الظالم» ملاذا يتمتع
اال�ضطراب بهذا الت�أثري
التحويل ويعطي �أمثلة عن

يقرتح الكاتب املغربي
حممد الأ�شعري يف
روايته اجلديدة «العني
القدمية» رحلة حافلة
باملطبات يف عوامل
ذات نك�ست �أحالمها،
بالأعطاب
مثخنة
و ا ال �ضطر ا با ت ،
تغدو جمرد انعكا�س
لأعطاب واختالالت
�أو�سع على واجهة
املجتمع وال�سيا�سة.
من�شورات
عن
املتو�سط ب�إيطاليا،
�صدرت الرواية (255
�صفحة) التي تكر�س
الأ�شعري
انحياز
م�ؤخرا لفتنة ال�رسد

بعد م�سرية �أوىل برز
خاللها كواحد من
�أبرز الأ�صوات ال�شعرية
ير�سم
باملغرب.
الكاتب معامل ذات
حتمل ا�سم «م�سعود»
الذي ال يطابق م�سماه،
الرجل ال�ستيني الذي
يت�أمل حياته كحلقات
متعاقبة من الأوهام
والأحالم املك�سورة.
و�سواء بعني «م�سعود»
�أو من ت�أمل خارجي يف
ذاته ويف عالقته مع
حميطه االجتماعي
وال�سيا�سي والعائلي،
تغدو الرواية ديوان
ال�سيا�سي
الزمن

الراهن بامتياز ،ت�ضع
الأ�صبع على مكامن
العلل التي جتعل
من احلا�رض حالة
مر�ضية غارقة يف
وحل االزدواجية بني
الإ�صالح
�شعارات
واحلداثة والكوابح
امل�شدودة �إىل التقليد
والف�ساد و�إعادة �إنتاج
التخلف.
انك�سار الفرد وعطب
املجتمع
ين�سج الأ�شعري �إذن
جدلية العالقة بني
ال�سكيزوفرينيا الفردية
واجلماعية التي تفرز
يف مظهريها حالة

انف�صال عن الواقع،
و�ضبابية يف الر�ؤية
وتوترا مع املا�ضي
وعجزا عن الت�صالح
مع امل�ستقبل .حيلة
الأ�شعري يف ذلك
�شخ�صية
حتريك
«م�سعود» على درب
حياة واقعية و�أخرى
متخيلة تفرز �شخ�صية
م�ضاعفة له ،ندا
ونقي�ضا ،ي�سميها يف
الن�ص «الآخر» ،الذي
ي�صبح مر�آة م�شوهة
مل�سعود ،يحاورها
ويحاول
ويناكفها،
ك�رسها �أحيانا.

درا�سة وحتقيق بالل الأرفه يل وفران�ش�سكو كيابوتي.

�صدور «احلديث والت�صوف» ق�صة العبا�س
بن حمزة مع ذي النون امل�صري

قدرة الب�رش غري املتناهية
تقريباً على جتاوز املعاناة� .إ ّنه
يبني مدى عفوية وقرب اليقظة
منا جميع.
وكاالت

�صدر حديثاً عن دار امل�رشق يف
بريوت ،كتاب «احلديث والت�صوف»:
درا�سة وحتقيق بالل الأرفه يل
وفران�ش�سكو كيابوتي.
طرحا جديدًا
يقدّم هذا الكتيب
ً
للعالقة بني احلديث النبوي
والت�صوف ،وذلك من خالل درا�سة
م�صدر جديد ،وهو خمطوط

موجود يف مكتبة جامعة اليبزغ
يف �أملانيا حتت عنوان :جزء فيه
ق�صة العبا�س بن حمزة مع ذي
النون امل�رصي رحمة اهلل عليه.
وكما يظهر من خالل العنوان،
ير�صد املخطوط زيار َة �أبي
الف�ضل العبا�س بن حمزة بن �أ�شو�ش
النّي�سابوري (ت  )901/288لذي

النون امل�رصيّ (ت نحو )859/245
املت�ص ّوف امل�شهور .وتبينّ ُ هذه
الق�صة الفر َق بني الطريقة ال�سائدة
يف رواية احلديث وبني رواي ِة ما
يُ�س ّمى «حديث الرقاق» ،الأمر الذي
يُ�ساهم يف دح�ض الإتهامات التي
ت�ضعف من رواية الزهاد واملت�صوفة
للحديث النبوي.
وكاالت
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م�شروبات الديتوك�س ...اخلرباء يك�شفون احلقيقة
يف ال�سنوات الأخرية ،ذاع �صيت
م�رشوبات وع�صائر الديتوك�س،
فهل هذه امل�رشوبات بالفعل
م�رشوبات �سحرية خل�سارة
الوزن ون�ضارة الب�رشة وغريها
كثري مما تعد به؟ يف هذه
الفرتة من ال�سنة تلج�أ الكثري
من الن�ساء حلميات غذائية
قا�سية و�أنظمة ريا�ضية �صارمة
وممار�سات غريبة للح�صول
على اجل�سد املثايل .وبينما
ين�صح اخلرباء دوماً باتباع
حمية غذائية متوازنة وبطيئة
الوترية لتحقيق خ�سارة �صحية
يف الوزن� ،إال �أن العديد من
الن�ساء يلج�أن للحلول ال�رسيعة
والتي قد ال يكون بع�ضها �صحياً
متاماً مثل ع�صائر الديتوك�س.
ك�شف اخلرباء م�ؤخراً عن �أن
ما يحدث يف اجل�سم خالل
فرتة تناولك ع�صائر الديتكو�س
قد ال يكون �أمراً �صحياً متاماً،
فهذا النوع من امل�رشوبات-
والذي يجعل اجل�سم بالفعل
يبدو �أكرث نحافة -قد يت�سبب
لك بخ�سارة كميات كبرية
من املاء وقد يلحق ال�رضر
بع�ضالتك ،وذلك ب�سبب حمتوى
هذه امل�رشوبات املنخف�ض
من الكربوهيدرات املعقدة
والربوتينات ،الأمر الذي قد

 8ن�صائح غذائية
للم�صابني بالربو

�صحة

�صادف اليوم الأول من ماي الذكرى  20لليوم العاملي للربو،
حيث يتم ت�سليط ال�ضوء يف هذا اليوم على املر�ض ون�رش
التوعية ب�أ�سبابه وطرق الوقاية والعالج.ي�صادف اليوم الأول
من مايو (�أيار) الذكرى  20لليوم العاملي للربو ،حيث يتم
ت�سليط ال�ضوء يف هذا اليوم على املر�ض ون�رش التوعية
ب�أ�سبابه وطرق الوقاية والعالج.
ومع تطور احلياة يف املدن ،وزيادة التلوث ،وزيادة ن�سب
البدانة ،وا�ستخدام املواد احلافظة على نحو وا�سع،
من املتوقع �أن تزداد حاالت الربو والأمرا�ض التنف�سية
الأخرى .لذلك ال بد من اتخاذ االحتياطات الالزمة،
لتجنب الإ�صابة بهذا املر�ض ،ومن بينها اتباع نظام غذائي
منا�سب ،ي�ساعد يف التخفيف من �أعرا�ضه ،بح�سب موقع �إن
دي تي يف.

 1تناول املزيد من الثوم والب�صليجعلك تبدو �أكرث نحافة بينما
�أنت حقيقة تخ�رس جزءاً من
ع�ضالتك .وال يقت�رص الأمر
على هذه الأ�رضار فح�سب،
بل قد تت�سبب لك م�رشوبات
الديتوك�س بالأمور التالية:
وهن عام يف اجل�سم قد ي�صيبك
ب�إغماء مفاجئ.
تقلبات مزاجية كبرية نتيجة
التغريات الكبرية وال�رسيعة يف
م�ستويات ال�سكر يف اجل�سم.
وين�صح اخلرباء باالبتعاد عن
ما ي�سمى بالديتوك�س� ،أو
احلميات املخ�ص�صة لت�رصيف

ال�سموم من اجل�سم ،واالكتفاء فقط على مبد�أ الديتوك�س،-
باتخاذ قرارات تغذوية �صحية �إال �أن هذه الع�صائر قد ال
بدالً من هذا كله ،مثل جتنب :تكون �صحية متاماً على
الأطعمة الغنية بال�سكر .امل�ستوى التغذوي� ،إذ حتتوي
الطعام املقلي .الطعام املعالج هذه الع�صائر (خا�صة تلك
واملعلبات .واال�ستعا�ضة عن التي يدخل يف مكوناتها �أنواع
هذه كله بالفواكه واخل�ضار من الفاكهة) على كميات كبرية
والطعام الغني بالربوتينات من ال�سكر (تقدر ب 8-6
وكل ما يتم ت�صنيعه من احلبوب مالعق �صغرية من ال�سكر) ،قد
الكاملة.
يت�سبب تناولها وعلى مدى �أيام
وبينما قد ال يت�سبب لك ع�صري متتالية يف التالعب مب�ستويات
الديتوك�س لوحده بالعديد من اجللوكوز والأن�سولني على
الأ�رضار  -مقارنة بالأنظمة املدى الطويل ،خا�صة لدى
الغذائية املعتمدة بالكامل الن�ساء.

�أ�سلحة ملواجهة �أمل الوجه جمهول ال�سبب

قالت الرابطة الأملانية لأطباء
الأع�صاب �إن بع�ض الأ�شخا�ص يعانون
من �أمل م�ستمر �أو متكرر يف الوجه بال
�سبب وا�ضح فيما يعرف با�سم «�أمل
الوجه جمهول ال�سبب» (Idiopathic
 ،)Facial Painما يُ�سبب لهم �ضغطاً
نف�سياً رهيباً .و�أ�ضافت الرابطة �أنه ميكن
مواجهة هذا الأمل من خالل ممار�سة
الريا�ضة كامل�شي وتقنيات اال�سرتخاء مثل
اال�سرتخاء الع�ضلي التقدمي ،بالإ�ضافة
�إىل العالج ال�سلوكي كما �أن م�ضادات
االكتئاب ثالثية احللقات ميكن �أن تدعم
العالج؛ حيث �إنها تخفف الأمل وتعالج يف
الوقت ذاته �أعرا�ض االكتئاب مثل الك�آبة
واخلوف والتوتر وحذرت الرابطة من
�إجراء عملية جراحية؛ لأنها قد ت�ؤدي يف
�أ�سو�أ احلاالت �إىل تفاقم الأمل.

ال يقت�رص دور كل من الثوم والب�صل على �إ�ضافة نكهة مميزة على
وجبات الطعام ،ويقول الباحثون� ،إن الب�صل والثوم ميلكان ت�أثرياً
م�ضاداً للربو ،نظراً لغناهما مب�ضادات االلتهاب.

 2تناول املزيد من الأغذية الغنيةباملغن�سيوم
من املعروف �أن املغن�سيوم يريح ع�ضالت اجلهاز التنف�سي،
وبالتايل ف�إن �إ�ضافة �أغذية غنية باملغن�سيوم يف نظامك الغذائي
قد ي�ساعدك يف الوقاية من الربو .بع�ض الأطعمة الغنية
باملغني�سيوم  :بذور اليقطني واملوز والكاجو وال�شوكوالتة
الداكنة واخل�رضاوات اخل�رضاء الداكنة مثل الربوكلي.

 3بذور الكتانقد ت�ساعدك بذور الكتان يف مكافحة الربو ،وميكنك �إما �أن ت�أكل
البذور بعد حتمي�صها �أو نقعها ،وميكنك حتى �إ�ضافة م�سحوق
بذور الكتان يف اللنب املخفوق والع�صائر� ،أو �إ�ضافة زيت بذور
الكتان يف نظامك الغذائي.

 4الأطعمة الغنية بفيتاميني �سي ودالقد ي�ؤدي نق�ص فيتاميني �سي ودال �إىل زيادة خماطر الإ�صابة
بالربو لدى الأطفال والبالغني ،وت�شمل الأطعمة الغنية بفيتامني
دال الأ�سماك الدهنية ،مثل التونة و�سمك ال�سلمون واالجبان
و�صفار البي�ض� ،أما فيتامني �سي ميكن العثور عليه يف الطماطم
والبابايا والربتقال والعنب الربي واخل�رضوات اخل�رضاء.

� 5إ�ضافة الكركم �إىل النظام الغذائيالكركم هو نوع من التوابل ميلك العديد من الفوائد ،لكن �إحدى
الفوائد الأقل �شهرة للكركم هو �أنه ميكن �أن ي�ساعد يف حماربة
الربو الق�صبي ،ويعترب كوب من املاء يحتوي على القليل من
الكركم والقليل من الفلفل الأ�سود كعالج فعال �ضد ا�ضطرابات
الربو.

 6-التخفيف من م�شتقات الألبان

ما ت�أثري الأرز البني على ال�سكر يف الدم؟
الأرز البني �أو الأرز غري املق�شور من الأطعمة التي
ت�ساعد على الوقاية من مر�ض ال�سكري ،وعلى
�ضبط احلالة عند الإ�صابة .ن�سبة ال�سكر بالدم هي
مقيا�س ملقدار اجللكوز الذي يتم توزيعه بوا�سطة
الدورة الدموية ،ويدخل اجللوكوز �إىل الدم
ب�رسعة وبكمية كبرية عند �أكل الن�شويات ،فيفرز
البنكريا�س الأن�سولني ل�ضبط ن�سبة ال�سكر ،ف�إذا مل
ي�ستطع اجل�سم �ضبط ال�سكر بنف�سه يكون عليك
�أن ت�ضبطه باختيار الأطعمة املنا�سبة والتحكم يف
الكمية.
�أكل الأرز البني بدالً من الأبي�ض وغريه من
الكربوهيدرات الب�سيطة يقلل خطر الإ�صابة
بال�سكري بن�سبة  16باملائة يحتوي الكوب املطبوخ
من الأرز البني على � 150سعرة حرارية ،ويوجد
 30غراماً من الكربوهيدرات يف هذا املقدار،

ويعادل هذا املقدار ح�صتني من الأطعمة قليلة
الكربوهيدرات التي تت�ضمنها قائمة الطعام
ال�صحية ملري�ض ال�سكري (احل�صة الواحدة 15
غراماً).
�أي �أن اختيار مري�ض ال�سكري حل�صة مقدارها
كوب من الأرز البني املطبوخ لي�س مثالياً ،ويجب
�أن يقابله تقليل �أنواع �أخرى من الأطعمة� ،أو اختيار
ن�صف كوب من الأرز البني فقط.
ويحتوي مقدار الكوب من الأرز البني على غرامني
من الألياف التي تبطئ دخول اجللوكوز �إىل الدم،
ولذلك تو�صف الن�شويات التي حتتوي على �ألياف
مثل الأرز البني ب�أنها كربوهيدرات معقّدة.
الوقاية .وتفيد الدرا�سات ب�أن �أكل الأرز البني بدالً
من الأبي�ض وغريه من الكربوهيدرات الب�سيطة
يقلل خطر الإ�صابة بال�سكري بن�سبة  16باملائة.

ين�صح بتجنب اال�ستهالك املفرط ملنتجات الألبان ،حتى لو كنت
ال تعاين من ح�سا�سية من منتجات الألبان ،ويرجع ذلك �إىل �أن
منتجات الألبان قد ت�ؤدي �إىل ان�سداد املجاري التنف�سية.

 7جتنب الأطعمة ال�سكرية واملعاجلةالأطعمة التي حتتوي على �سكر �أو الأطعمة التي يتم معاجلتها،
وميكن �أن ت�شجع احل�سا�سية وتثري الربو ،ويجب جتنب ا�ستهالك
هذه الأطعمة متا ًما �إذا كنت تعاين من الربو �أو معر�ض خلطر
الإ�صابة بالربو.

 8جتنب �شرب املاء املثلج يف كثري من الأحيانتناول الطعام البارد �أو �رشب املاء املثلج ميكن �أن ي�ضيق
املجاري الهوائية ،ويو�صي اخلرباء بتناول وجبات �أ�صغر
لتخفيف ال�ضغط عن احلجاب احلاجز.
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القول بانفراد املالكية بالعمل ب�سد الذرائع
ال�سد يف اللغة فيدل على ما كان حاجزا ومانعا بني �شيئني،
و�أما الذرائع فهي جمع ذريعة وتطلق على عدة معان منها
الو�سيلة .وعند الأ�صوليني تطلق �إطالقني� :إطالق عام:
مبعنى �أنه ي�شمل جميع الذرائع �سواء �أكانت ذرائع مفتوحة �أم
م�سدودة ،و �إطالق خا�ص مبعنى� :أنها تطلق على �أنواع معينة
من الذرائع وهي الذرائع امل�سدودة �رشعا .وهذا الإطالق
هو الذي عرب عنه ابن ر�شد اجلد رحمه اهلل بقوله« :الذرائع:
الأ�شياء التي ظاهرها الإباحة ويتو�صل بها �إىل فعل حمظور».
وهذا هو املق�صود من خالل هذه الكلمة .ويكون �سد الذرائع
يف اال�صطالح :منع الأ�شياء التي ظاهرها الإباحة ال لذاتها
و�إمنا لكونها تف�ضي �إىل الفعل املحرم .فنجد �أن كثري من
علماء املالكية كما يقول القرايف �أن �سد الذرائع قد انفرد
بالعمل به مالك رحمه اهلل دون غريه من الأئمة .لكن احلقيقة
�أن املالكية مل ينفردوا بالعمل ب�سد الذرائع بل وافقهم على
ذلك غريهم من فقهاء املذاهب الأخرى .فاحلنفية ن�صوا
على �أن و�سيلة ال�شيء تعطي حكمه ،ومن مقت�ضيات هذا
�سد الذرائع .ويحكمون يف كتبهم مبقت�ضى �سد الذرائع ،و�أن
احلنابلة �أي�ضا قد �أخذوا به فنجد ابن القيم رحمه اهلل يقول:
«�إن �سد الذرائع �أحد �أرباع التكليف؛ ف�إنه �أمر ونهي» ،يف حني
ال�شافعية اختلفت �آرا�ؤهم يف القول ب�سدها وفتحها ،فاملروي
عن ال�شافعي يف كتابه الأم هو القول بفتحها .ومما �سلف ذكره
يت�ضح �أن املالكية مل ينفردوا ب�سد الذرائع بل �إن احلنفية
واحلنابلة وافقوهم على العمل ب�سدها واختلف القول عن
ال�شافعي رحمه اهلل.

عظمة خُ لقه وحلمه
وعفوه �صلى اهلل
عليه و �سلم
و�أما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها
كانت خلق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب
العاملني يف �إذ يقول( و�إنك لعلى خلق عظيم)
،ويقول النبي عن نف�سه (�أدبني ربي ف�أح�سن ت�أديبي)
 ،ويف ذلك قول عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها
حني �سئلت :كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت»كان
خلقه القرءان» �أي كل خ�صلة خري يف القرءان هي
يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف و�صف خلقه
�أي�ضاً»:مل يكن ر�سول اهلل فاح�شاً وال متفح�شاً وال
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت :ما
انتقم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه �إال �أن
تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول �أبو �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه:
كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�شد حياء من
العذراء يف خدرها وكان �إذا كره �شيئاً عرفناه يف
وجهه» رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من �أو�صافه �صلى
اهلل عليه و�سلم فقد �أمره ربه تعاىل �أن ي�أخذ العفو
من �أخالق النا�س فقال تعاىل {خُ ذِ ال ْ َع ْف َو َو�أْ ُم ْر
ِ�ض َعنِ الجْ َ اهِ ِلنيَ} (الأعراف.)169/
بِال ْ ُع ْر ِف َو�أَ ْعر ْ
فما من حليم �إال عرفت له زلة �أما نبينا الأعظم
عليه ال�صالة وال�سالم فكان ال يزيد مع كرثة الإيذاء
�إال �صرباً ،ومع �إ�رساف اجلاهل �إال حلماً .ومما يدل
على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم« :اللهم اهد
قومي ف�إنهم ال يعلمون» بعدما فعلوا به وب�أ�صحابه
ما فعلوا .وكذلك قوله عليه ال�صالة وال�سالم
يف الذين �أخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه
وحر�ضوا عليه قبائل العرب وغريهم «اذهبوا ف�أنتم
الطلقاء» وذلك يوم الفتح.
وروى �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال»:كنت
مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ
احلا�شية فجذ به �أعرابي بردائه جذبة �شديدة
حتى �أثرت حا�شية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال:
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل
الذي عندك ف�إنك ال حتمل يل من مالك وال من
مال �أبيك!!!
ف�سكت عليه ال�صالة وال�سالم ثم قال :املال مال اهلل
و�أنا عبده و�أعطاه ما طلب ،فهل هناك يف احللم
والعفو يف مثله �صلى اهلل عليه و�سلم.

انفراد املالكية بالقول باخلروج من اخلالف

جند العلماء قد عربوا عن هذه امل�س�ألة
بعبارتني� :إحداهما :اخلروج من اخلالف،
والثانية :مراعاة اخلالف فال�شاطبي ذكر
�أن املراد بها «مراعاة دليل املخالف»
فاملراد بها �إعمال دليل املخالف.
وعرفها ابن عرفة ب�أنها�« :إعمال دليل

يف الزم مدلوله ،الذي �أعمل فيه نقي�ضه
دليل �آخر»� ،إال �أننا من خالل ا�ستقراء
كتب ال�شافعية جند �أنهم ي�أخذون مبراعاة
اخلالف يقول ال�سيوطي« :القاعدة الثانية
ع�رشة اخلروج من اخلالف م�ستحب
فروعها كثرية جدا ال تكاد حت�صى» �أما

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف
على هذه القاعدة من خالل ما داء يف
كتبهم� .إال �أننا نخل�ص �أن املالكية يل
ينفردوا باعتبار «مراعاة اخلالف» بل �إن
ال�شافعية وافقوهم على العمل بها وذلك
كاف لبيان عدم االنفراد.

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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مرييام فار�س تعتذر:

«ال �أحد يزايد على حبي مل�صر»
ً
ً
هاتفيا من املطربة
ات�صاال
قال نقيب املهن املو�سيقية امل�صري ،الفنان هاين �شاكر� ،إنه تلقى
اللبنانية مرييام فار�س ،لالعتذار عما بدر منها يف امل�ؤمتر ال�صحايف الذي �أقيم لها يف املغرب،
�أم�س ال�سبت ،على هام�ش م�شاركتها يف مهرجان «موازين» الغنائي.
و�أكد �شاكر ،يف بيان� ،أن مرييام
�أكدت له �أنه مت فهم كلماتها
ب�شكل خارج ال�سياق ،م�شددة على
�أنه ال ميكن لأحد املزايدة على
حبها وتقديرها مل�رص و�شعبها،
بح�سب قولها.
وك�شف نقيب املهن املو�سيقية
�أن مرييام �أر�سلت له بياناً جاء
ن�صه كالآتي-:
«�أتوجه بكالمي لل�شعب امل�رصي
احلبيب ،على هام�ش امل�ؤمتر
ال�صحفي الذي �أجريته البارحة
بتاريخ � 2019-6-22ضمن
فعاليات مهرجان موازين وعلى
علي
هام�ش ال�س�ؤال الذي طرح ّ
وهو« :ملاذا قلَت حفالتك اليوم
يف م�رص علماً �أنك كنت يف
بداياتك تقيمني حفلني لثالثة يف
الأ�سبوع؟» كان جوابي وا�ضحاً� ،أن
مع مرور الوقت كربت وتطورت
فنياً و�أ�صبحت متطلباتي �أكرب
و�صارت �شوي تقيلة على م�رص
مبا معنى كربت متطلباتي على
املتعهدين امل�رصيني الذين
كنت �أتعامل معهم يف بداياتي.
قلت�« :صارت» يعني
�أعيد و�أكرر ُ
«�ص ُت» يعني
أ�صبحت» ولي�س رِ
«� َ
أ�صبحت» والفرق �شا�سع»
«�
ُ
و�أ�ضافت مرييام يف بيانها «لهذا

ال�سبب قلّت حفالتي يف م�رص �أي
«مل �أعد �أحيي حفلتني �أو ثالثة
يف الأ�سبوع» وهذا منطقي جداً
حايل كحال جميع النجوم العرب
الذين يحيون حفلتني �أو ثالثة يف
ال�سنة ولي�س يف الأ�سبوع الواحد
يف بلدنا الثاين م�رص� ،أنا مل
�أتعاىل على زمالئي الفنانني كما
حاول البع�ض حتريف كالمي

والإ�صطياد يف املاء العكرة ،ومل
�أتعاىل على ال�شعب امل�رصي �أنا
التي ويف كل مقابالتي ال�صحفية
�أقول و�أعيد �أنني �إنطلقت من
لبنان ولكن جنوميتي منحتني
�إياها م�رص».
وتابعت «�أرجوكم ال �أحد
يحاول �أن يزايد على حمبتي
و�إحرتامي وتقديري جلمهورية

م�رص العربية وال�شعب امل�رصي
احلبيب ،ي�ؤ�سفني �أن لهجتي
اللبنانية ور ّدي املخت�رص فتح
جمال جلدال كبري و�سوء تفاهم
�أكرب� ،أعتذر من ال�شعب امل�رصي
فقد خانني التعبري باللبناين
وكما قلت يف امل�ؤمتر ال�صحفي
البارحة «حتيا م�رص» �أعيد و�أكرر
«حتيا م�رص».

�إىل نوعية �أفالم الأك�شن ،ومن املقرر
ت�صويره داخل م�رص وخارجها ،حيث
مل ي�ستقر خمرجه على باقي الأبطال،
بحكم �أن ال�سيناريو ما زال يف مرحلة
الكتابة والتعديالت .يذكر �أن �آخر �أعمال

يا�رس جالل كان م�سل�سل «مل�س �أكتاف»،
الذي عُر�ض يف رم�ضان املا�ضي،
و�شاركه البطولة فتحي عبدالوهاب
وحنان مطاوع و�رشيف د�سوقي وكرم
جابر وهبة عبدالغني ،من ت�أليف هاين

�رسحان و�إخراج ح�سني املنباوي.

هند �صربي� :أرمز للمر�أة العربية �أثناء احلرب يف «املمر»

قالت الفنانة التون�سية هند �صربي� ،إن دورها يف فيلم «املمر» للمخرج �رشيف
عرفة يرمز للمر�أة العربية وقت احلروب والأزمات.
و�أ�ضافت �صربي � ،أن دورها يف الفيلم مهم وحموري ،رغم ظهورها ك�ضيفة
�رشف وعدد م�شاهدها حمدود ،بح�سب قولها ،متابعة« :لعبت دور الزوجة
الذي ين�شغل زوجها با�ستعادة الأر�ض ،حيث كانت مبثابة الأب والأم البنهما
الوحيد ،كما �أنها كانت العن�رص املحفز للزوج ،الذي �أداه �صديقي ورفيق الكفاح
�أحمد عز ،بخا�صة �أن الأخري كان مير بحالة نف�سية �سيئة ب�سبب هزمية ،»1967
بح�سب الأحداث.
واعتربت الفنانة التون�سية دورها مبثابة رمز للمر�أة العربية التي ت�ؤدي دورها
يف املنزل ب�شجاعة وحب وتفاين.
وي�شارك يف بطولة «املمر» �إياد ن�صار وحممد فراج و�أحمد رزق و�أحمد �صالح
ح�سني وحممد جمعة و�أ�سماء �أبواليزيد ،من ت�أليف و�إخراج �رشيف عرفة.

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

�أطلق الفنان هادي �ضو �أغنيته
اجلديدة «يا ن ّيايل» الأ�سبوع
الفائت عرب جميع الإذاعات
واملن�صات الرقمية؛ وهي من
كلمات د� .سعيد حديفة� ،أحلان
رواد رعد ،توزيع طوين �سابا،
ميك�س وما�سرتينغ حممد
املقهور وخالل �أيام معدودة
و�صل عدد امل�شاهدين اىل
ال � 700ألف .هادي الذي قام
بت�صوير ال lyrics video
الذي يحمل �أفكاراً جديدة حتت �إ�رشاف املخرج �إيلي ال�سمعان بد�أ
التح�ضري لأغنية جديدة �سيقوم ب�إ�صدارها نهاية �شهر �سبتمر  .من
جهة �أخرى ،ي�ستعد هادي لإحياء حفالت عيد الفطر ومهرجانات
ال�صيف على �أن ي�سافر مطلع اخلريف القادم يف جولة �أمريكية.

حممد �شاكر يرد على رامي عيا�ش
وكارول �سماحة

يا�سر جالل ي�ستعد لأول بطولة �سينمائية
تعاقد الفنان يا�رس جالل على بطولة
فيلم جديد من ت�أليف ور�شة كتابية،
و�إخراج ر�ؤوف عبد العزيز ،ومن املقرر
انطالق ت�صويره بعد �إجازة مو�سم
عيد الأ�ضحى .وعلم �أن الفيلم ينتمي

هادي �ضو يتخطى ال � 700ألف
م�شاهد يف �أقل من �أ�سبوع

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

رد الفنان اللبناين حممد
�شاكر جنل الفنان ف�ضل
�شاكر على بع�ض الفنانني
اللبنانيني الذين بني
الفينة والأخرى يهاجمون
والده خالل اطالالتهم
الإعالمية .يف هذا
ال�سياق ،ن�رش حممد �شاكر
عرب ح�سابه الر�سمي على
موقع التوا�صل االجتماعي
تغريدتني للرد على ُكل
فنان يتحدث عن والده،
ّ
وقال يف �أول تغريدة «م�شكلة بع�ض الفنانني مفكرين انو كالمهن
مبثابة عدالة وق�ضاء ،لو بيهتموا ب�شغلهم كانوا قدموا �أغاين تن�سمع».
هذا و�أ�ضاف يف تغريدته الثانية «حتى بغيابه عن ال�ساحة الفنية ،ف�ضل
�شاكر �شاغل بال كتري من الفنانني ،والكالم اللي عم ي�صدر عن بع�ضهم
ما الو قيمة وال اعتبار» .هل ق�صد حممد �شاكر يف كالمه الفنان رامي
عيا�ش والفنانة كارول �سماحة على خلفية كالمهما م�ؤخراً عن ف�ضل
�شاكر �ضمن برنامج «عاي�شة �شو» ،حيث تعر�ض رامي لف�ضل ُمتهماً اياه
بالإرهاب والتطاول على الفنانني� ،أما كارول فقد لفتت اىل �أنها مل تعد
تثق بف�ضل �شاكر قائل ًة «�أ�ساحمه ولكن ال �أ�ستطيع �أن �أثق به جمدداً».

نعومي وات�س :اجلزء املقبل من
�صراع العرو�ش لن يكون خميب ًا للآمال
حتدثت النجمة الربيطانية نعومي
وات�س ،عن اجلزء القادم من �سل�سلة
الدراما والفانتازيا التاريخية «�رصاع
العرو�ش» ،م�ؤكدة �أن �أحداثه لن
ت�صيب جمهور ال�سل�سلة باخلذالن
مثل املو�سم الأخري.
واعتربت نعومي وات�س �أن م�شاركتها يف بطولة اجلزء القادم ،الذي
مل يتحدد ا�سمه بعد ،يجعلها متحم�سة ولكنه ي�صيبها بالقلق �أي�ضاً،
ال�سيما بعد ال�شهرة الوا�سعة التي ح�صدتها ال�سل�سلة خالل املوا�سم
ال�سابقة ،قائلة« :كان العامل ب�أكمله يتحدث عنه �سواء على املقاالت �أو
الربامج التلفزيونية �أو ال�رشكات الدعائية».
ً
ً
ً
و�أ�ضافت نعومي «ن�أمل �أن يجد املتابعون �شيئا جديدا وممتعا يف هذا
اجلزء� ،أعتقد �أنهم لن يخذلوا ،فهناك فريق عمل رائع يقف خلف
ذلك».

�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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هوندا با�سبورت �أوفرالند وريدغالين
يتحوالن �إيل فنادق متنقلة

جم�س �سيريا 2020 1500
حت�صل على تقنيات مميزة

مت تعديل ال�صادم وتكتمل
التعديالت با�ضافة وحدات
الإ�ضاءة اخلارجية الأمامية
واخللفية من باجا ديزاين.
�أما م�رشوع ريدجالين �أدفنت�رش
اليف �ستايل بروجكت  ,فتم
الك�شف عنه بالفعل يف معر�ض
�سيما  2018وح�صل على
حتديثات مماثلة من Jsport
مبا يف ذلك باقة لرفع ال�سيارة
وعجالت و�إطارات الطرق
الوعرة .وتوفر العتبات اجلانبية
 Jsportو�صوالً �أ�سهل �إىل
ال�سقف بنظام التحميل اجلديد
 ،يف حني يعزز حامل Mesa
من مرونة ال�شحن.
ويوجد فوق �سقف ال�سيارة
خيمة ومولد كهرباء من طراز
 EU2200iمن هوندا وميكنه
ت�شغيل �أي ملحقات كهربائية
مطلوبة تقريبًا يف الرحالت
الربية .وجميع التعديالت من
 Jsportلريدجالين موديل
 2019معرو�ضة للبيع الآن.

بعد �أن مت �إعادة ت�صميم جم�س
�سيريا  1500بالعام املا�ضي ،مت
الك�شف عن موديل  2020بعدة
حتديثات جتعلها �أكرث جاذبية.
تبد�أ التحديثات مع عدة تقنيات
ت�شارك هوندا يف معر�ض اك�سبو خميمات با�ستخدام ملحقات  RidgeGrapplerللطرق
تت�ضمن نظام �سحب مقطورات
الوعرة
وي�ست يف فالغ�ستاف � ،أريزونا معرو�ضة للبيع بالفعل.
ProGrade
Trailering
 Systemاملحدث والذي يدعم
هذا العام من خالل م�رشوعني وقد مت تطوير م�رشوع هوندا وي�شمل اجلزء العلوي من
ما ي�صل �إىل  15كامريا يتم تثبيت
جديدين هما با�سبورت با�سبورت �أدفنت�رش اليف �ستايل ال�سيارة على ق�ضبان Jsport
بع�ضها على املقطورة اخللفية،
وريدجالين �أدفنت�رش اليف بالتعاون مع  ، Jsportوزودت  Plateauفوق ال�سقف
وهو ما ي�ؤدي لإمكانية تفعيل تقنية
�ستايل  ،ويوفر امل�رشوعان ال�سيارة بنظام لزيادة االرتفاع مع خيمة على ال�سطح من
“املقطورة ال�شفافة” ،ما ي�سمح
نظرة عن كيفية �أداء ال�شاحنات عن االر�ض بواقع  1.5بو�صة  Roofnest Sandpiperكما
لل�سائق بر�ؤية الطريق خلفيه
اخلفيفة على الطرق الوعرة  ،من االمام و  0.75بو�صة يف زودت ال�سيارة بعتبات Jsport
من خالل املقطورة وك�أنها غري
ف�ض ً
ال عن مدى �سهولة حتويلها اخللف  ،بالإ�ضافة �إىل عجالت اجلانبية لت�سهيل الو�صول �إىل
موجودة عرب اثنني من الكامريات
�إىل مركبات منا�سبة للتنقل  Jsport KMC XDمقا�س ال�سقف وحامل الإطارات
و برجميات خا�صة ،كما ميكن
يف املناطق الوعرة ولتكون  18بو�صة مع اطارات  Nittoاالحتياطية من  Jsportكما
�صنع ملفات خا�صة باملقطورات
عرب تطبيق  myGMCكي ميكن
تنبيه املالك مبواعيد �صيانة
مقطوراتهم ومعدل الكيلومرتات
التي مت قطعها بها حتى الآن.
يف �أعقاب تقدمي الن�سخة ال�سيدان من  A6ك�شفت �أودي النقاب عن بانورامية ونظام �صوتي  Bang & Olufsenفاخرة مع � 19سماعة تت�ضمن التقنيات الأخرى مثبت
ن�سخة اال�ست�شن من ال �سيارة Avant A6التي ت�أتي ب�شبكة تهوية عري�ضة وباقة جودة الهواء التي ت�شمل نظام تنقية للهواء وموزع للعطر.
باطار وحيد وج�سم ع�ضلي ورغم تركيز ال�سيارة على العملية ولكنها ت�أتي
ب�سقف ان�سيابي يقلل من �سعة التخزين اخللفية يف ال�سيارة ولكنه يزيد
من اجلانب الريا�ضي يف ت�صميم ال�سيارة عن املوديل ال�سابق.
وزودت ال�سيارة مب�صابيح �أمامية  LEDبينما �أعلى اال�صدارات منها
حملت م�صابيح  HD Matrix LEDمع م�صابيح نهارية مميزة كما
تقدم ني�سان اك�س تريل 2019
عرفت �أودي �أن اجلانب الريا�ضي ال يرتبط بال�شكل فقط ولكن بالأداء.
انطباعاً �أولياً مبهراً ،حيث ت�أتي
�أما مق�صورة ال�سيارة فت�أتي م�ستعارة من املوديل ال�سيدان مع نظام
مالحة  MMIوعدادات رقمية  12.3بو�صة ونظام ترفيهي ب�شا�شة
بت�صميم جذاب بالرغم ب�أنه
 10.1بو�صة مع �شا�شة �أخرى منخف�ضة قيا�س  8.6بو�صة للتحكم يف
م�ضى على �إعادة ت�صميمها 5
املناخ ومزايا �أخرى.
�سنوات كاملة ،حيث ال تزال تبدو
فالكونا
جلدي
فر�ش
ت�شمل
التي
اخليارات
من
بباقة
و�ستتوفر ال�سيارة
وك�أنها جديدة ،كما �أن الت�صميم
كما
والتدليك
والتربيد
التدفئة
بخا�صية
مقاعد
مع
اخل�شب
ومل�سات من
الداخلي جيد باملثل لها..
ميكن للم�شرتين طلب �شا�شة عر�ض بيانات خا�صة وفتحة �سقف زجاجية
ويتوفر بها كثري من التقنيات
احلديثة ،و�سيجد �أولئك الذين
يبحثون عن الكثري من امل�ساحة
املنا�سبة للعائلة واحدة من �أكرب
املق�صورات يف هذه الفئة.
ما اجلديد لعام 2019؟

تعرف على �أودي 2019 Avant A6

�رسعة متكيف مت�صل بالكامريات
ما يعدل ال�رسعة تلقائياً كي
تتالئم مع كيفية �سري احلركة
املرورية بجانب امل�ساعدة
يف وقف املقطور متاماً ،فيما
تت�ضمن خيارات املحركات
� V8سعة  5.3لرت مت�صل بناقل
�أوتوماتيكي � 10رسعات ،وهو ما
يتاح ب�شكل قيا�سي بفئات AT4
ودينايل ،ولكنه اختياري بفئات
 SLEو�أعلى التي ت�أتي بدفع
رباعي.
هذا ونظراً لأن موديل  2019من
البيك اب كان جديد كلياً ،ف�سوف
جند �أن التحديثات كانت حمدودة
يف هذا املوديل ،ولكن مت تقدمي
�إ�صدار كربوين خا�ص با�سم �سيريا
 ،CarbonPro AT4وهو
ما ي�ضيف �شبك �أمامي كرومي
باللون الأ�سود مع �شارات معدلة
و�أنابيب عادم �سوداء بجانب
مرايا خا�صة للمقطورة اخللفية.

مراجعة ني�سان اك�س تريل
 :2019عائلية ع�صرية بامتياز

" "McLarenتفرح ع�شاق ال�سيارات
الريا�ضية مبركبة جديدة

ا�ستعر�ضت �رشكة "� "McLarenسيارة " "GTاجلديدة ،التي
�صنفت كواحدة من �أف�ضل ال�سيارات الريا�ضية الفارهة يف العامل.
و�أتت ال�سيارة بهيكل غاية يف االن�سيابية بوزن طن ون�صف الطن
تقريبا ،م�صنوع وفق �أحدث معايري ديناميكية الهواء ،ومزود
ب�سقف بانورامي ،وفتحات هوائية كبرية ،وعجالت ريا�ضية
مبقا�س � 20إن�ش.
�أما قمرة ال�سيارة فزودت مبقاعد مريحة ،مك�سوة
بجلد النابا الفاخر ،ونظام مولتيميديا متطور ،و�شا�شة
�إلكرتونية تعمل باللم�س مبقا�س  7بو�صات ،ونظام
�صوتيات " ،"Bowers&Wilkinsيعتمد على  12مكرب
�صوت عايل الأداء.
وزودت هذه ال�سيارة مبحرك بـ � 8أ�سطوانات ،و�سعة  4لرت ،وعزم
 620ح�صانا ،قادر على زيادة ت�سارعها من � 0إىل  100كلم�/ساعة يف
غ�ضون  3.2ثانية فقط ،والو�صول بها �إىل �رسعة 326
كلم�/ساعة.

ت�أتي ني�سان اك�س تريل 2019
قيا�سياً بنظام التحذير من
الت�صادم الأمامي مع الك�شف
عن امل�شاة والكبح التلقائي يف
حاالت الطوارئ ،والتحذير من
مغادرة امل�سار ،وم�ساعد ال�ضوء
العايل ،كما �أ�صبحت الفرامل
اخللفية التلقائية وم�ست�شعرات
اال�صطفاف اخللفية يف فئات
 SVو ،SLكما تكت�سب الأخرية
�أي�ضا نظام م�ساعد القيادة الآيل
من ني�سان ونظام تثبيت ال�رسعة
التكيفي ،ونظام متطور للحفاظ
على امل�سار ،ويتوفر �أي�ضاً
�إ�صدار خا�ص جديد ،وحزمة
متميزة جديدة.

داخلية ال�سيارة والتقنيات
الداخلية.
ميكن القول �أن مق�صورة اك�س
تريل  2019هي �أف�ضل �سماتها،
حيث ح�صلت على ت�صميم �أكرث
جاذبية من مناف�سيها الرئي�سيني،
فبف�ضل الزخارف اجللدية
املوجودة على لوحة القيادة
والكون�سول الو�سطي ح�صلت
على مظهراً فاخراً ،بالإ�ضافة
�إىل �أن املواد امل�ستخدمة
ذلت جودة عالية ،كما ح�صلت
على �شا�شة مل�سية قيا�سية
بقيا�س � 7إن�ش وهي لي�ست
كبرية مثل تلك امل�ستخدمة يف
بع�ض املناف�سني ،وهي �أي�ضاً
منخف�ضة قلي ً
ال ،ولكنها �سهلة
اال�ستخدام ،بالإ�ضافة �إىل وجود
بع�ض الأزرار واملقاب�ض لدعم
ال�شا�شة ،ويعد �أبل كاربالي
و�أندرويد �أوتو قيا�سياً يف كل
طرازات ،ولكن يوجد منفذ
 USBواحد فقط.
وقد يجد الأ�شخا�ص طوال
القامة �أن مقعد ال�سائق ال يُعدل
ب�شكل ٍ
كاف� ،سواء يدوياً ب�ستة
اجتاهات �أو برتقيته �إىل مقعد
كهربائي بثمانية و�ضعيات،
وخالف ذلك ،ف�إن املقاعد
نف�سها مريحة للغاية.
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تقني
�إيطاليا تفتتح حتقي ًقا �ضد غوغل
ب�سبب ممار�ساتها االحتكارية يف
نظام �أندرويد �أوتو
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«�سام�سونغ» ت�صلح هاتفها القابل للطي وتطرحه قريبا

ذكرت مواقع مهتمة ب�ش�ؤون التقنية
�أن �رشكة «�سام�سونغ» عملت على
�إزالة امل�شكالت التي ظهرت
يف هواتف «،»Galaxy Fold
ا�ستعدادا لطرح هذه الأجهزة يف
الأ�سواق قريبا.
وتبعا للمعلومات املتوفرة ف�إن
«�سام�سونغ» قامت ب�إخفاء حواف
الطبقة اخلا�صة بحماية ال�شا�شة
حتت �إطارات الهيكل اجلانبية،

كي ال يفكر امل�ستخدم ب�إزالة
هذه الطبقة ،ويعر�ض ال�شا�شة
للعطب.
ومن املفرت�ض �أن تكون
«�سام�سونغ» قد �أدخلت بع�ض
التعديالت على ال�شا�شات وهيكل
الهاتف �أي�ضا ،جلعل اجلزء
املك�شوف من حافة ال�شا�شة عند
املفا�صل يف �أعلى و�أ�سفل اجلهاز
�أ�صغر ،منعا لت�رسب الغبار حتت

ال�شا�شة.
وقررت «�سام�سونغ» �إدخال
هذه التعديالت على هواتف
« »Galaxy Foldبعد �أن
�أجلت طرحها يف الأ�سواق عقب
الف�ضائح التي طالتها من نقد عدد
من ال�صحفيني الذين ا�ستخدموها
ملدة ق�صرية ،و�أكدوا �أن �شا�شتها
تعر�ضت مل�شاكل جدية بعد �أقل
من يومني من اال�ستخدام.

ويذكر �أن «�سام�سونغ» كانت
تخطط لطرح هذه الهواتف
يف الأ�سواق منذ مدة ،لتناف�س
فيها �أف�ضل الهواتف القابلة
للطي املوجودة يف الأ�سواق،
لكن الف�ضائح التي حلقت بهذه
الأجهزة ،حطمت �آمال ال�رشكة
باكت�ساح �سوق جديدة للأجهزة
الذكية.

«�سام�سونغ» ت�صلح هاتفها القابل للطي
وتطرحه قريبا

«تك توك» يحقق انت�شارا مذهال
ويناف�س التطبيقات العاملية!
حقق تطبيق «تك توك» انت�شارا وا�سعا (مل يتوقعه �أحد) عرب �أجهزة iOS
و�أندرويد يف �آ�سيا
والواليات املتحدة
و�أجزاء �أخرى من
العامل ويتيح التطبيق
للم�ستخدمني �إمكانية
�إن�شاء مقاطع فيديو
�صوتية ق�صرية ،مدتها
من � 3إىل  15ثانية،
وفيديوهات ق�صرية
املدى ترتاوح مدتها
من � 3إىل  60ثانية.
من�صة
و�أُطلقت
الفيديوهات ال�صينية
با�سم « »Douyinيف �سبتمرب عام ُ ،2016
وطرحت يف الأ�سواق اخلارجية
با�سم «تك توك» بعد عام واحد فقط ويف عام  ،2018حقق التطبيق �شعبية
كبرية و�أ�صبح الأكرث تداوال يف الواليات املتحدة ،خالل �شهر �أكتوبر
املا�ضي ،كما �أ�صبح متوفرا يف �أكرث من � 150سوقا ،وبـ  75لغة ويف جويلية
 ،2018و�صل عدد م�ستخدمي «تك توك» �إىل �أكرث من  500مليون م�ستخدم
على م�ستوى العامل.
وعلى الرغم من تقييد ا�ستخدام التطبيق من قبل �أولئك ،الذين تقل
�أعمارهم عن  13عاما ،احتفظ «تك توك» باملركز الأول ك�أكرث التطبيقات
املح ّملة يف «متجر �آبل» ،وفقا لتقرير جديد من «.»Sensor Tower
و�شهد التطبيق �أكرث من  33مليون عملية تنزيل من «متجر �آبل» خالل الربع
الأول من عام  ،2019وتاله «يوتيوب� ،إن�ستغرام ،وات�س �آب ،ومي�سنجر» يف
املراكز اخلم�سة الأوىل.
ولن ترتجم هذه الأرقام بال�رضورة �إىل زيادة عدد امل�ستخدمني الن�شطني،
حيث �أن عمليات التحميل ال ترتبط ارتباطا مبا�رشا باال�ستخدام.

�أعلنت �سلطة مناه�ضة االحتكار
الإيطالية عن بدء التحقيق مع غوغل
على خلفية املمار�سات االحتكارية
التي تقوم بها يف نظامها الذكي
�أندرويد �أوتو اخلا�ص بال�سيارات،
لتن�ضم بذلك �إىل االحتاد الأوروبي
والهند بالتحقيق مع ال�رشكة يف
ق�ضايا خمتلفة تتمثل ب�شكل رئي�سي
يف االحتكار.
وي�أتي هذا التحقيق بعد �شكوى
جمموعة  Enelمن عدم �سماح
غوغل لها بو�ضع تطبيق Enel X
 Rechargeعلى نظام الت�شغيل،
وهو تطبيق مت تد�شينه مل�ساعدة
امل�ستخدمني على معرفة �أماكن
ال�شحن وتزويد الوقود القريبة

منهم حول البالد.
وتتبع غوغل �سيا�سة خا�صة مع
نظام �أندرويد �أوتو ت�سمح للطرف
الثالث ب�إطالق تطبيقات متعلقة
بالو�سائط املتعددة �أو الر�سائل
فقط ،ما يعني �أن تطبيق Enel X
 Rechargeيخالف �سيا�ستها .لكن
�إيطاليا تنظر للأمر ب�شكل خمتلف
لذلك قامت بفتح التحقيق.
اجلدير بالذكر �أن جمموعة �رشكات
 Enelتعترب احلكومة الإيطالية
هي امل�ساهم الأكرب فيها ،حيث
مت ت�أ�سي�سها من احلكومة يف 1962
ومن ثم قامت بخ�صخ�صتها يف
 1999مع املحافظة �سيطرتها على
املجموعة.

ذكرت مواقع مهتمة ب�ش�ؤون التقنية �أن
�رشكة «�سام�سونغ» عملت على �إزالة
امل�شكالت التي ظهرت يف هواتف
« ،»Galaxy Foldا�ستعدادا لطرح
هذه الأجهزة يف الأ�سواق قريبا.
وتبعا للمعلومات املتوفرة ف�إن
«�سام�سونغ» قامت ب�إخفاء حواف
الطبقة اخلا�صة بحماية ال�شا�شة حتت
�إطارات الهيكل اجلانبية ،كي ال يفكر

امل�ستخدم ب�إزالة هذه الطبقة،
ويعر�ض ال�شا�شة للعطب.
ومن املفرت�ض �أن تكون
«�سام�سونغ» قد �أدخلت بع�ض
التعديالت على ال�شا�شات وهيكل
الهاتف �أي�ضا ،جلعل اجلزء املك�شوف
من حافة ال�شا�شة عند املفا�صل يف
�أعلى و�أ�سفل اجلهاز �أ�صغر ،منعا
لت�رسب الغبار حتت ال�شا�شة.
وقررت «�سام�سونغ» �إدخال هذه
التعديالت على هواتف «Galaxy
 »Foldبعد �أن �أجلت طرحها يف الأ�سواق
عقب الف�ضائح التي طالتها من نقد عدد

من ال�صحفيني الذين ا�ستخدموها ملدة
ق�صرية ،و�أكدوا �أن �شا�شتها تعر�ضت
مل�شاكل جدية بعد �أقل من يومني من
اال�ستخدام.
ويذكر �أن «�سام�سونغ» كانت تخطط
لطرح هذه الهواتف يف الأ�سواق منذ
مدة ،لتناف�س فيها �أف�ضل الهواتف
القابلة للطي املوجودة يف الأ�سواق،
لكن الف�ضائح التي حلقت بهذه الأجهزة،
حطمت �آمال ال�رشكة باكت�ساح �سوق
جديدة للأجهزة الذكية.

ال�صفحة الرئي�سية على في�سبوك

�إظهار من�شورات الأ�صدقاء املقربني والروابط املهمة
�أعلنت في�سبوك عن تغريات جديدة قادمة
�إىل ال�صفحة الرئي�سية اخلا�صة للم�ستخدم
والتي جتمع املن�شورات املختلفة من
الأ�صدقاء وال�صفحات واملجموعات،
وهذه التغريات بح�سب ال�رشكة �سرتكز
ب�شكل �أكرب �إظهار املحتوى املن�شور من
الأ�صدقاء املقربني يف البداية.
وتقول في�سبوك �أنها قامت با�ستطالعات
للر�أي بني امل�ستخدمني حول املحتوى
واملن�شورات التي متثل اهتمامهم
الأكرب ،وظهرت النتائج ب�أن هناك عوامل
م�شرتكة بني اهتمام امل�ستخدمني
والأ�شخا�ص املقربني والذين يهتم
امل�ستخدم ملحتواهم؛ مثل وجودهم يف
نف�س ال�صورة م ًعا والإ�شارة �إليهم ،وهذا
الأمر �ساعدهم على فهم امل�ستخدمني
ب�شكل �أف�ضل.
وتعمل ال�رشكة على تطوير لوغاريتمات
تتنب�أ املحتوى املف�ضل للم�ستخدمني
لإظهاره يف البداية ،لكن بعد اال�ستطالع

قامت ب�إ�ضافة تعديلني جديدين على
اللوغاريتمات حتى تظهر من�شورات
الأ�صدقاء املقربني يف بداية ال�صفحة
وب�شكل رئي�سي بالإ�ضافة �إىل �إظهار
الروابط التي تعتقد ال�رشكة �أنها مهمة
وهذا بح�سب طريقة تفاعل امل�ستخدمني
واهتمامهم مع املحتوى ال�سابق.

لكن هذا التحديث لن يظهر جل ًيا
للم�ستخدمني على �أنه تغيري كبري يف
ال�شبكة� ،إال �أنه �سي�ساهم يف �إظهار
حمتوى �أكرث من الأ�صدقاء وال�صفحات
التي يتفاعل معها امل�ستخدم وهي ما
متثل اهتما ًما له �أكرث من غريها.
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ي�شرف على تنفيذ مترين بحري

الفريق ڤايد �صالح
يف زيارة �إىل الناحية
الع�سكرية الثانية

www.elwassat.com

اجلمعية العلمية الفـلكـية البوزجـاين

ال�سبت �31أوت..غرة حمرم فلكيا
والأحد �1سبتمرب ر�صديا

يرتقب العديد من امل�سلمني عرب العامل غرة حمرم املوافق لبداية العام الهجري ،1441الرتباطه بذكرى هجرة الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم وبداية عام هجري جديد وفق التقومي القمري الذي يتعلق بدورة القمر حول الأر�ض التي تقدر فلكيا
ب29يوما ون�صف تقريبا ،مع ما يت�ضمنه ذلك من منا�سبات دينية واجتماعية .لذا تكون مدة ال�شهر القمري �إما � 29أو 30يوما
كما جاء يف احلديث النبوي ال�شريف.
م�.س

�رشع �أم�س الفريق �أحمد ڤايــد �صالح،
نائب وزير الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان
اجلي�ش الوطني ال�شعبي ابتداء من
يوم الأحد � 25أوت  ،2019بزيارة عمل
وتفتي�ش �إىل الناحية الع�سكرية الثانية
بوهران �سي�رشف الفريق على تنفيذ
مترين بحري على م�ستوى الواجهة
البحرية الغربية ،ويتفقد بع�ض الوحدات،
ويعقد لقاءات توجيهية مع �إطارات
و�أفراد الناحية الع�سكرية الثانية.

املجموعة الإقليمية للدرك
الوطني ببومردا�س

توقيف تاجر خمدرات

قام عنا�رص املجموعة الإقليمية للدرك
الوطني ببومردا�س خالل دورية منفذة
على م�ستوى حي  350م�سكن ببومردا�س،
�شخ�ص يبلغ من العمر � 31سنة بحوزته
 60غراما من الكيف املعالج و  16قر�صا
مهلو�س من بريغابالني ،و�أي�ضا مبلغ مايل
يقدر بـ  108600دج ناجت عن عائدات بيع
املواد املخدرة وهاتف نقال ،وقد مت
مبا�رشة التحقيق يف الق�ضية.

بتهمة «االغت�صاب اجلماعي»

�شكوى جديدة �ضد
طارق رم�ضان

�أكدت و�سائل �إعالم فرن�سية تقدمي �شكوى
جديدة �ضد املفكر الإ�سالمي ،طارق
رم�ضان ،يف فرن�سا ،حيث تتهمه امل�شتكية
اجلديدة مع �شخ�ص �آخر باغت�صابها يف
مدينة ليون �سنة .2014
و�أفاد موقعا « »Europe1و «Le
 »Journal Du Dimancheب�أن هذه
ال�شكوى الثالثة ُقدمت نهاية �شهر مايو
املن�رصم من قبل «امر�أة تبلغ من العمر
حاليا خم�سني �سنة ،وكانت تعمل �صحفية
يف حمطة �إذاعية» ،ما دفع النائب العام
يف باري�س �إىل �إ�صدار اتهام �إ�ضايف ووفقا
للمعلومات التي ن�رشها املوقعان ،ف�إن
امل�شتكية تتهم رم�ضان بـ «اغت�صابها
جماعيا» رفقة �أحد �أفراد طاقمه �أثناء
لقائه بها لإجراء مقابلة يف �إطار العمل
بتاريخ  23ماي .2014
يذكر �أن رم�ضان يخ�ضع للتحقيق
منذ  2فرباير  2018ب�سبب تهمتني
باالغت�صاب ،وقد �أطلق �رساحه يف �شهر
نوفمرب املن�رصم مع �إخ�ضاعه للمراقبة
الق�ضائية ،بعد �أن ق�ضى � 9أ�شهر يف
احلب�س االحتياطي وطارق رم�ضان هو
مفكر وداعية �سوي�رسي من �أ�صل م�رصي،
كما يعترب حفيد م�ؤ�س�س جماعة «الإخوان
امل�سلمون» ح�سن البنا.

يحدث االقرتان الفلكي اجليومركزي،
بني ال�شم�س والقمر بحول اهلل ،م�ساء
هذا اجلمعة  29ذي احلجة 1440
املوافق لـ�30أوت 2019ـ وهو نف�س
اليوم املخ�ص�ص لتحري هالل حمرم
لهذا العام يف جل الدول العربية
واال�سالميةـ على ال�ساعة العا�رشة
�صباحا و37دقيقة ()10:37بالتوقيت
العاملي (اجلزائر�1+:سا) ،حيث
�ستغرب ال�شم�س يف مدينتي املديـة
واجلزائرالعا�صمة حوايل ال�ساعة
ال�سابعة م�ساء و 23دقيقة()19:23
بالتوقيت املحلي ،بينما يغرب القمر
بعدها ب26دقيقة تقريبا اي على
ال�ساعة ال�سابعةو49دقيقة ()19:49
وعمره �8ساعات و46دقيقة  ،مما
يجعل ر�ؤية الهالل غري ممكنة متاما
بالعني املجردة وحتى با�ستعمال
التل�سكوب.
�أما يف مكة املكرمة ،ف�إن ال�شم�س
�ستغرب يومها على ال�ساعة ال�ساد�سة

و42دقيقة( )18:42بالتوقيت املحلي
للمملكة ال�سعودية (ت ع�3+:سا)
بينما يغرب القمر بعدها ب18دقيقة
فقط ،يف حني تختلف مدة مكثه يف
دول العاملني العربي والإ�سالمي بني
دقيقة واحدة يف جاكارتا اىل  15د
يف عدن و21د يف القد�س وعمان
�إىل 27د يف فا�س باملغرب (انظر
اجلدول) � ،أما عن ارتفاع الهالل

فوق الأفق حلظةغروب ال�شم�س
فال تتعـدى  5درجات قو�سية يف
�أح�سن الأحوال،مما يجعل ر�ؤيته
غري ممكنة يف كافة اململكة و دول
اجلزيرة العربية و حتى يف باقي
الدول العربية والإ�سالمية و قارات
�آ�سيا و �إفريقيا و حتى
�أوروبا ..كما ان هناك
يف العديد من الدول

ات�صاالت اجلزائر

حملة لتنظيف ال�شواطئ
بادرت م�ؤ�س�سة ات�صاالت اجلزائر بتنظيم
حملة لتنظيف ال�شواطئ عرب العديد من
واليات الوطن ,وذلك بهدف حت�سي�س
امل�صطافني حول �أهمية املحافظة على
البيئة ونظافة ال�شواطئ  ,ح�سب ما �أفاد
به �أم�س الأحد بيان للم�ؤ�س�سة ،وترمي هذه
احلملة التح�سي�سية التي انطلقت �أم�س
ال�سبت ونظمت على امل�ستوى الوطني �إىل

«حتذير امل�صطافني من خماطر النفايات
الناجتة عن اال�ستهالك الب�رشي يف الو�سط
الطبيعي» ,ودعت امل�ؤ�س�سة امل�صطافني
�إىل امل�شاركة يف هذه املبادرة خالل مو�سم
اال�صطياف احلايل وح�سب البيان ,تهدف
ات�صاالت اجلزائر �إىل «مرافقة كل الن�شاطات
التي تهم اجلزائريني وخا�صة الفئة ال�شبانية
وكذا امل�ساهمة يف احلفاظ على البيئة».

م�ستغامن

 60حريقا و �إتالف 15هكتار من املحا�صيل

مت بوالية م�ستغامن ت�سجيل �أزيد من  60حريقا
للمحا�صيل الزراعية منذ بداية �شهر جوان
املا�ضي ,ح�سبما علم �أم�س الأحد من املديرية
الوالئية للحماية املدنية و�سجل جهاز مكافحة
احلرائق يف الفرتة من  1جوان �إىل � 24أوت
 61حريقا ت�سبب يف �إتالف  15هكتارا من
املحا�صيل الكربى وال�سيما ال�شعري واحل�صيدة
و�أزيد من  3.100حزمة تنب كان معظمها يف
الهواء الطلق ومعر�ضا لأ�شعة ال�شم�س ,ي�ضيف

نف�س امل�صدر .وت�سبب ارتفاع درجات احلرارة
�إىل معدالت قيا�سية يف ن�شوب عدة حرائق �أدت
وفقا للمديرية الوالئية للحماية املدنية-�إىل �إتالف  330قنطارا من منتوج البطاط�س
والبقوليات اجلافة (احلم�ص) وخ�سارة الفالحني
لأزيد من � 690شجرة مثمرة ووقعت معظم هذه
احلرائق ب�سهول بلدية �سيدي خل�رض �رشقا
ومناطق ا�ستيدية غربا وبلديتي عني تادل�س
وال�صور جنوب م�ستغامن ,وفقا للم�صدر ذاته.

البويرة

تكرم �أبناءها يف عر�س بهيج
�إيليثن ّ

احت�ضنت �أم�س قرية �إيليثن الواقعة �أق�صى
�رشق والية البويرة الطبعة التا�سعة ل « عر�س
القرية « اخلا�ص بتكرمي التالميذ النجباء
املتفوقني يف الإمتحانات الر�سمية للأطوار
التعليمية الثالثة التي
�أ�رشفت على تنظيمها اجلمعية الثقافية
«ثمليلث «  ,وهي املنا�سبة التي �أ�صبحت تقليدا
�سنويا تهدف �إىل �إحياء التقاليد والعادات
العريقة الرا�سخة واملوروثة عن الأجداد والتي
ابت ان متوت رغم انف الزمن وتوايل الأجيال
،ويف ال�سياق تزينت ال�ساحة الكربى للمدر�سة
االبتدائية مبئات العائالت املتنقلة من قرى
حقي و�أزكنون ومالوة وبوعي�ش وا�سطال والتي

�أ�رصت على مقا�سمة فلذات �أكبادها فرحة
النجاح و�سط �أجواء مليئة بالبهجة واملتعة
على مدار �أزيد من � 5ساعات كاملة  ,و�أهم
ما م ّيز هذه الطبعة التكرمي اخلا�ص الذي
حظيت به التلميذة النجيبة « �سهام مرزوق «
والتي �صنعت احلدث بح�صولها على املرتبة
الأوىل والئيا يف �شهادة التعليم املتو�سط لفئة
ذوي االحتياجات اخلا�صة والتي كرمت �سابقا
من طرف ال�سلطات الوالئية ومديرية الرتبية
بالبويرة كما مت تكرمي خالل احلفل فريق
قرية مالوة املتوج بالدورة الكروية املنظمة
هذه ال�صائفة .
�أح�سن مرزوق

العربية من �سياتي كالعادة ويدعي
ر�ؤيته للهالل ليلة اجلمعة علما انه
�سريى وا�ضحا ليلة ال�سبت 31اوت يف
كل العامل !!
وبناء على ما�سبق ذكره ،ف�إن يوم
ال�سبت31اوت اجلاري �سيكون
غرة حمرم بالن�سبة للدول التي
تعتمد احل�ساب الفلكي مثل تركيا
ودول البلقان� ،أما تلك التي تعتمد
الر�صد ،ف�سيكون الفاحت �سبتمرب هو
غرة العام الهجري . 1441كما انها
فر�صة ودعوة تتكرر كل عام ل�رضورة
اعتماد احل�سابات الفلكية الدقيقة
ل�ضبط توقيتها والرزنامات ال�سنوية
م�سبقا لت�سهيل احلياة االجتماعية
واالقت�صادية وحتى الدينية للنا�س
 ،يف زمان �صار فيه غرينا يخطط
لع�رشات ال�سنني القادمة بينما
ننتظر نحن بداية ال�شهر والعام يف
�سيناريو يتكرر كل عام .

غرداية

ثالثة قتلى وخم�سة
جرحى يف حادث مرور

لقي ثالثة (� )3أ�شخا�ص حتفهم فيما �أ�صيب
خم�سة (� )5آخرين بجروح يف حادث مرور
وقع الأحد بجنوب � /رشق غرداية ,ح�سبما
�أفادت م�صالح احلماية املدنية ووقع
احلادث على م�ستوى الطريق الوطني رقم
( ) 49الرابط بني غرداية و ورقلة على بعد
 30كلم من املحطة احلموية زلفانة  ,عندما
انحرفت مركبة لنقل امل�سافرين عن م�سارها
وتتدحرج لعدة مرات خارج الطريق  ,مما �أدى
�إىل مقتل ثالثة قتلى و�إ�صابة خم�سة �آخرين
بجروح  ,مثلما �أو�ضح امل�صدر ذاته.
ومت �إجالء جثث ال�ضحايا ,كلهم ن�ساء ترتاوح
�أعمارهن بني  35و� 60سنة� ,إىل م�صلحة حفظ
اجلثث بالعيادة املتعددة اخلدمات مبدينة
زلفانة  ,ونقل اجلرحى اخلم�سة �أي�ضا من
بينهم ال�سائق التي �أ�صيب بجروح بليغة �إىل
ا�ستعجاالت ذات املرفق ال�صحي  ,الأقرب
�إىل موقع احلادث  ,كما �أ�شري �إليه وفتحت
م�صالح الدرك الوطني حتقيقا للك�شف عن
مالب�سات احلادث .

خالل ال� 24ساعة الأخرية

وفاة � 4أ�شخا�ص غرقا يف
البحر ويف الربك املائية
لقي ثالثة �أ�شخا�ص م�رصعهم غرقا يف
ال�شواطئ ,فيما تويف �شخ�ص رابع على م�ستوى
حاجز مائي بوالية �إليزي ,خالل ال� 24ساعة
الأخرية ,ح�سب ح�صيلة �أوردتها اليوم الأحد
م�صالح احلماية املدنية ،و�أو�ضح نف�س امل�صدر
�أن ال�ضحايا املتوفني مت انت�شالهم من �شواطئ
تي�شي (بجاية) و�شاطئ م�سلمون (تيبازة)
بالإ�ضافة �إىل �شخ�ص �أخر مت انت�شاله ب�شاطئ
ممنوع لل�سباحة مبر�سى بن مهيدي (تل�سمان)
وبوالية �إليزي ,قامت وحدات احلماية بانت�شال
جثة �شاب يبلغ من العمر � 21سنة تويف غرقا
بحاجز مائي باملكان امل�سمى واد تاخمالت,
ببلدية �إليزي.

يف ظل الرهانات التي مير بها الوطن
نحتاج لتغيري ا�سرتاتيجية العمل
احلكومي واليات بناء الدولة وخدمة
املجتمع ،ومن ثمة تتالحق املواقف
حول جدوى بع�ض الوزارات واهميتها يف
البناء املجتمعي والنه�ضة والتنمية.
بعيدا عن اجلدل حول حفل �سولكينغ
واملا�ساة التي وقعت،وبعيدا عن �ضعف
وزارة كاملة وه�شا�ستها يف تنظيم حلظة
فرح جزاىرية �شعبية،وبعيدا عن �سبب
زيارة الوزيرة المريكا وعقد اتفاقيات
رغم �أن احلكومة التي تنتمي لها هي
لت�رصيف الأعمال فقط،ولعل م�شاكل
ت�سيري الوزارة ومطالب موظفيها يحتاح
للوقت الذي تق�ضيه الطاىرة نحو بالد
ترامب؟؟
نقرتح يا
نا�س
بب�ساطة
دمج وزارة الثقافة
مع
ال�سياحة
وكذلك
ا
ملجاهدين لت�صبح
وزارة
«
الثقافة
وال�ساحة
والذاكرة»،ومنح
كل املكاتب والعمارات واملقرات
اخلا�صة بها لوزارة الرتبية وال�شباب
والريا�ضة،و لتحول ملفات وزارة
املجاهدين مثال مل�صلحة اجتماعية
تابعة ملركز من مراكز البحث يف الثورة
واحلركة الوطنية،لنكن �أكرث فعالية
ونواكب فعليا مطالب احلراك ال�شعبي
يف التحول ال�سيا�سي والدميقراكي.
وال ندعو حلل وزارة الثقافة لأننا نعي
قيمة البناء املعنوي والفني والفكري
لل�شعوب،لكن ندعو العادة النظر يف
اال�سرتاتيحية الوطنية للحكامة واالدارة
يف هذا القطاع الهام،والتوزيع اىعقالين
للموارد املادية و .الب�رشية،لت�صبح
الثقافةوال�سياحة من ادوات التمية
االقت�صادية،على الطريقة التون�سية على
اى�أقل.
وال �
أريد
احلديث
عن
ذهاب او بقاء
الوزيرة،
ل
أنني
من�شغل
بتغيري نظام
م�ستبد فا�سد كامل،وحراك ال�شعب يف
�سلميته وح�ضاريته قد قال كل �شىء،واذا
مت تغيري وزراء م�سوا الغذاء البطني
لل�شعب ،فهل يكون الغذاء الثقايف اقل
اهمية؟؟ ،واللبيب باال�شارة يفهم؟؟
وندعو لتفح النقا�ش حول هذه امل�ساىل
مبو�ضوعية،دون تخوين وت�شويه و�شك يف
الوطنية.
د/وليد بوعديلة

بخ�صو�ص مي�سي

�أنباء غري �سارة
لع�شاق بر�شلونة

تلقت جماهري نادي بر�شلونة �أنباء غري
�سارة ،ت�ؤكد غياب جنم الفريق الكتالوين،
الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،عن املباراة
�ضد ريال بيتي�س املقررة اليوم ،حل�ساب
الأ�سبوع الثاين من الدوري الإ�سباين ،وخلت
قائمة «البار�سا» ملواجهة ريال بيتي�س ،من
ا�سم مي�سي ،الذي مت ا�ستبعاده لعدم تعافيه
ب�شكل كامل من �إ�صابة ع�ضلية تعر�ض لها
م�ؤخرا و�سيغيب كذلك عن مباراة بيتي�س،
الدويل الأوروغوياين لوي�س �سواريز ،والنجم
الفرن�سي عثمان دميبيلي ،ب�سبب الإ�صابة.
و�ضمت قائمة بر�شلونة  18العبا وهم:
تري �شتيغن� ،سيميدو ،بيكيه ،راكيتيت�ش،
بو�سكيت�س� ،آرثر ،رافينيا ،لينغليت،
غريزمان ،جوردي �ألبا� ،سريجي روبريتو،
فرينكي دي يونغ ،فيدال� ،أومتيتي،
جونيور� ،إيناكي بينا ،كارلي�س برييز ،و�أن�سو
فاتي ،وكان بر�شلونة ،حامل لقب الدوري
الإ�سباين لكرة القدم ،قد تعر�ض لهزمية
مفاجئة يف املرحة الأوىل �أمام �أتليتيكو
بيلباو ،بهدف دون رد.

