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االنتخابات هي احلل ﻹ�نهاء الأزمة

·

 حمرو�ش وبو�شا�شي، بن بيتور،غياب الإبراهيمي
   التجمع الوطني الدميقراطي

 غينيا/ اجلزائر
20:00 اليوم ابتداء من ال�ساعة
3�ص

ر�ؤ�ساء و�شعوب ينحنون احرتاما

ت�أجيل انتخاب �أمني عام
بالنيابة
وزير الداخلية �صالح الدين دحمون

الأمن �أحبط م�ؤامرات خطرية
ا�ستهدفت اجلزائر

3�ص

 احتجاجات واتهامات بالتزوير حلم الكان ينطلق.. احلراك يزلزل العامل
املجهر
حتت
اجلزائر
وي�ضع
�أمام غينيا
وت�ضخيم نقاط
الرتقيات واحلركات التنقلية للأ�ساتذة بواليات الغرب
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Graphiste multimedia
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MONTAGE VIDEO
MARKETING
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QUALIFIANTE
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FORMATION
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Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
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Tel: 021 69 64 83 /06 61 41 25 76 /06 61 41 39 00
www.investplus-dz.com
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CONTACT
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FLEXIBILITÉ

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Secretariat
Informatique
APPRENTISSAGE
Vidéoprojecteur,Accès Internet
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comptabilité,
Exercices individuels sur PCS,upports de cours
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Ressources humaines
Mises en application des logiciels
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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من�سق املجتمع املدين باجلنوب ال�شرقي علي بن عيوة ي�ؤكد:

تالحم اجلي�ش وال�شعب كان وراء
ا�سقاط رموز الف�ساد

�أثنى املن�سق اجلهوي للمجتمع
املدين باجلنوب ال�رشقي علي
بن عيوة  ،على التالحم الكبري
بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وال�شعب
 ،وهو ما عجل ح�سبه با�سقاط
رموز الف�ساد وتقدميهم �أمام
اجلهات الق�ضائية التي تعي�ش
مرحلة التوهج يف م�سعى تقدمي
لتج�سيد مبد�أ ف�صل ال�سلطة عن
�أ�صحاب املال .

�أكد علي بن عيوة من�سق املجتمع
املدين باجلنوب ال�رشقي � ،أنه
بف�ضل التما�سك الكبري بني
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بقيادة نائب
وزير الدفاع الوطني وقائد هيئة
الأركان العامة للجي�ش الوطني
ال�شعبي الفريق �أحمد قايد �صالح
وال�شعب ،دون ن�سيان ا�ستقاللية
الق�ضاء  ،ف�إن الدولة اجلزائرية
توا�صل �إ�سقاط الأقنعة على رموز

الف�ساد وبقاياهم ،حيث ذهب
نف�س املتحدث �إىل �أبعد من ذلك
من خالل التثمني على اخلطوات
العمالقة التي حققتها العدالة يف
�سابقة تاريخية من خالل الزج
بكل من الوزير الأول ال�سابق و
الأ�سبق  ،ناهيك عن بارونات
املال الفا�سد من رجال مال و
�أعمال .
كما ثمن بن عيوة قرارات العدالة

بلما�ضي بالدموع يف الندوة
ال�صحافية

املتعلقة با�سرتجاع �أموال الدولة
املنهوبة �سواء بالداخل �أو اخلارج
 ،مع �سحب جوازات ال�سفر

دبي حتتفي باجلزائر

خبر في
صورة

غلبت الناخب الوطني جمال بلما�ضي
الدموع وهو يتحدث عن والده عند
طرح �أحد ال�صحافيني الأجانب �س�ؤاال
عليه خالل تن�شيطه �صبيحة �أم�س ندوة
�صحافية ت�سبق مقابلة اليوم �أمام غينيا،
حيث اظهر احرتاما كبريا لوالديه يف
�صورة م�ؤثرة من امل�س�ؤول الأول على
العار�ضة الفنية الوطنية.

زين العلم الوطني اجلزائري برج
خليفة بدبي بالإمارات العربية
املتحدة يف  5جويلية اجلاري والتي
ت�صادف  الذكرى الـ 57لعيدي اال�ستقالل
وال�شباب  ،فلقد رددت اجلماهري
اجلزائرية والعربية العبارة امل�شهورة
لدى اجلزائريني «  123فيفا ال جلريي»
لت�صنع �أجواء رائعة يف هذه املنا�سبة
التاريخية التي حتتفي بها اجلزائر كل
عام.

�سفري اجلزائر مب�صر يقيم
ا�ستقبال للأن�صار

خالل ال � 48ساعة الأخرية

�إرهاب الطريق يح�صد
�أرواح � 22شخ�صا

�أقام ال�سفري اجلزائري يف م�رص نذير العرباوي حفل ا�ستقبال على �رشف
الأن�صار اجلزائريني املتواجدين يف القاهرة من �أجل ت�شجيع املنتخب
الوطني امل�شارك يف كا�س �إفريقيا للأمم اجلارية على الأرا�ضي امل�رصية،
وهي املبادرة التي ت�أتي باملوازة مع مبادرة مماثلة �أقامها على �رشف
البعثة الإعالمية اجلزائرية املعنية بنقل م�شاركة اخل�رض يف «الكان» ،حيث
�أقام العرباوي م�أدبة ع�شاء على �رشف الأن�صار اجلزائريني ليلة االحتفال
بالذكرى املزدوجة لال�ستقالل وال�شباب امل�صادف للخام�س جويلية.

مديرية الرتبية البي�ض

و�ضع �إطار و موظف حتت الرقابة
الق�ضائية يف ق�ضية ف�ساد
�أمر قا�ضي التحقيق لدى حمكمة
البي�ض بو�ضع �إطار و موظف
مبديرية الرتبية بالوالية حتت
الرقابة الق�ضائية و توجيه
ا�ستدعاءات مبا�رشة لـ10
�أ�شخا�ص يف ق�ضية ف�ساد ,ح�سبما
علم اليوم ال�سبت لدى م�صالح
�أمن الوالية و �أفاد امل�صدر �أن
قا�ضي التحقيق ا�ستمع م�ؤخرا لـ

� 12شخ�صا ترتاوح �أعمارهم ما
بني � 38سنة و � 60سنة يف ق�ضية
ف�ساد تتعلق بالتزوير و ا�ستعمال
املزور يف وثائق �إدارية و اختال�س
�أموال عمومية و �إ�ساءة ا�ستغالل
الوظيفة و تعود حيثيات هذه
الق�ضية التي عاجلتها امل�صلحة
الوالئية لل�رشطة الق�ضائية ب�أمن
الوالية �إىل حوايل �شهرين و ذلك

بناء على معلومات وردت �إىل
ذات امل�صالح الأمنية بخ�صو�ص
التزوير يف ترقية موظفني تابعني
ملديرية الرتبية بالوالية .و بعد
فتح حتقيق معمق يف الق�ضية ,مت
ا�ستدعاء و اال�ستماع لـ  12موظفا
بقطاع الرتبية و �أجنز ملف ق�ضائي
يف حق ه�ؤالء الأطراف حولوا
مبوجبه على اجلهات الق�ضائية

املخت�صة لدى حمكمة البي�ض و
�أمر على �إثر ذلك قا�ضي التحقيق
بو�ضع كل من رئي�س م�صلحة
امل�ستخدمني و التفتي�ش و م�ساعد
م�صالح اقت�صادية رئي�سي مبديرية
الرتبية حتت الرقابة الق�ضائية
فيما ا�ستفاد باقي الأطراف الـ10
من ا�ستدعاءات مبا�رشة ,وفقا
لذات امل�صدر.

عنابة

ت�سليم مقررات ا�ستفادة من  812وحدة

مت اليوم ال�سبت ت�سليم مقررات
ا�ستفادة �ضمن ح�صة �إجمالية بـ
 812وحدة �سكنية ب�صيغتي العمومي
الإيجاري والرتقوي العمومي
املدعم بعنابة وذلك مبنا�سبة
االحتفال بالذكرى املزدوجة الـ57

الدبلوما�سية لرموز الف�ساد التي
�سبق لها تقلد منا�صب �سامية
بالدولة خالل فرتة حكم الرئي�س

امل�ستقيل عبد العزيز بوتفليقة
على مدار ع�رشين �سنة ح�سب
قوله .
�صالح ،ب

لعيدي اال�ستقالل وال�شباب و�سلمت
مقررات اال�ستفادة من هذه ال�سكنات
التي تتوزع عرب بلديات البوين وعني
الباردة وبرحال والعلمة خالل حفل
رمزي �أقيم بقاعة املداوالت مبقر
الوالية بح�ضور ال�سلطات املحلية

وعدد من امل�ستفيدين و�شملت
احل�ص�ص ال�سكنية اخلا�صة ب�صيغة
ال�سكن العمومي الإيجاري ما
جمموعه  436وحدة �سكنية تقع
مبناطق جماز الغ�سول واحلرو�شي
وعني ال�صيد وب�سبا�سة ببلدية عني

الباردة كما خ�صت احل�ص�ص التي
�سلمت ب�ش�أنها مقررات اال�ستفادة
 300وحدة �سكنية ترقوية عمومية
مدعمة مبنطقة «الكاليتو�سة»
ببلدية برحال و  76وحدة �أخرى من
نف�س ال�صيغة ببلدية البوين.

لقي � 22شخ�صا حتفهم و�أ�صيب � 45آخرون بجروح متفاوتة اخلطورة
يف  21حادث مرور خالل ال� 48ساعة الأخرية مبناطق متفرقة من
الوطن ,ح�سب ما �أفادت به �أم�س ال�سبت ح�صيلة مل�صالح احلماية
املدنية.
و�أو�ضح ذات امل�صدر �أن �أثقل ح�صيلة �سجلت على م�ستوى والية
اجللفة بوفاة � 4أ�شخا�ص و�إ�صابة �آخر بجروح على �إثر ا�صطدام بني
�سيارة و�شاحنة بالطريق الوطني رقم  40ببلدية مليلحة ،من جانب
�آخر ,تدخل غطا�سو احلماية املدنية بواليتي بومردا�س وعنابة من
�أجل انت�شال �ضحيتني من جن�س ذكر يبلغان من العمر  16و � 40سنة
توفيا غرقا على م�ستوى كل من �شاطئ ال�صخرة املفتتة (ممنوع
لل�سباحة) و�شاطئ �سيدي �سامل (م�سموح لل�سباحة).

البويرة و خن�شلة

توقيف 3عنا�صر دعم
لالرهابيني

يف �إطار مكافحة الإرهاب� ،أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي
بالتن�سيق مع عنا�رص الدرك الوطني ،يوم  05جويلية  ،2019ثالثة
( )03عنا�رص دعم للجماعات الإرهابية بكل من البويرة /ن.ع 1.و
خن�شلة  /ن.ع.5.

�سواحل �سكيكدة

�إحباط هجرة غري �شرعية
ل � 14شخ�ص

�أحبط حر�س ال�سواحل ب�سكيكدة/ن.ع 5.حماولة هجرة غري �رشعية
لـ(� )14شخ�ص على منت قارب تقليدي ال�صنع ،يف حني �أوقفت مفارز
للجي�ش الوطني ال�شعبي ( )09مهاجرين غري �رشعيني من جن�سيات
خمتلفة بكل من برج باجي خمتار/ن.ع 6.وتلم�سان/ن.ع 2.وتب�سة/
ن.ع.5.
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ندوة املعار�ضة للحوار

االنتخابات هي احلل الوحيد ﻹ�نهاء الأزمة
 .غياب الإبراهيمي ،بن بيتور ،حمرو�ش وبو�شا�شي يف الندوة

�شدد �أحزاب املعار�ضة الأم�س خالل �إنعقاد املنتدى الوطني للحوار على �ضرورة تنظيم
انتخابات رئا�سية يف �أقرب الآجال لو�ضع حد حلال الإن�سداد الذي يعي�شها البلد  ،م�ؤكدين على
�ضرورة تبني احلوار لبلورة ر�ؤية م�شرتكة لتج�سيد الإنتقال الدميقراطي  ،كما �أ�شادوا مبا
حققه احلراك ال�شعبي من مكا�سب وتوفري مليزان القوة املنا�سب للتغيري ،مثمنني الدور الذي
لعبته امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف مرافقة احلراك و تقدمي ال�ضمانات ملحاربة الف�ساد.
�إميان لوا�س
غياب الإبراهيمي ،بن بيتور،
حمرو�ش
�شهد املنتدى الوطني للحوار
مبدر�سة
الذي عقد �أم�س
الفندقة يف عني بنيان غرب
العا�صمة ،غياب �أ�سماء وازنة
ور�ؤ�ساء �أحزاب �سيا�سية معروفة
و�شخ�صيات ثورية مت الرتويج يف
وقت �سابق من قبل املنظمني عن
تلقي موافقة حل�ضورها ،وغاب
عن الطاولة البي�ضاء التي جمعت
ممثلني عن املعار�ضة ،وزير
اخلارجية ال�سابق �أحمد طالب
الإبراهيمي ،ورئي�س احلكومة
الأ�سبق مولود حمرو�ش ورئي�س
احلكومة الأ�سبق �أحمد بن بيتور
واملحامي م�صطفى بو�شا�شي
بالإ�ضافة �إىل مقاطعة �أحزاب
البديل الدميقراطي لأ�شغال
املنتدى وعلى ر�أ�سهم �أحزاب
الأفافا�س والأر�سيدي والعمال.
وح�رض املنتدى حوايل 600
م�شارك من بينهم ر�ؤ�ساء �أحزاب
وممثلني عن اجلمعيات بالإ�ضافة
�إىل �شخ�صيات وطنية .يف حني
كلف الوزير ال�سابق عبد العزيز
رحابي مرفوقا بفتيحة بن عبو
و�أرزقي فراد ب�إدارة �أ�شغال
اجلل�سة.
مقري يرف�ض دعوات
املرحلة الإنتقالية و املجل�س
الت�أ�سي�سي

�أكد رئي�س حركة حم�س عبد
الرزاق مقري ب�أنه ال ميكن
جتذير الدميقراطية و حتقيق
الإ�صالحات الد�ستورية العميقة
�إال بعد االنتخابات الرئا�سية
التي يجب �أن تكون �ضمن �أجال
معقولة غري بعيدة  ،داعيا �إىل
�رضورة بلورة ر�ؤية م�شرتكة
لتج�سيد االنتقال الدميقراطي
الناجح و�أ�شاد مقري بالدور
الذي لعبته امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
يف مرافقة احلراك و حتقيق
املكا�سب ،م�شددا على �رضورة
تبني لغة احلوار لتقريب وجهات
النظر للخروج من حالة االن�سداد
الذي تعي�شها البلد ورد مقري
على دعوات املرحلة االنتقالية
و املجل�س الت�أ�سي�سي ،معتربا ب�أن
« احلديث عن جمل�س ت�أ�سي�سي
معني لإعادة بناء الدولة قول
غري معقول وال دميقراطي ،و�أن
املراحل االنتقالية الطويلة �أدت
يف الغالب �إىل الفو�ضى و الت�شتت
« و �شدد مقري على �رضورة
الذهاب �إىل انتخابات رئا�سية
�أنه �ضمن �أجال قريبة للخروج من
الأزمة ال�سيا�سية و حالة االن�سداد
الذي تعي�شها البالد ،م�شددا على
�رضورة احلفاظ على املكا�سب
املحققة
وثمن مقري مبا حققه احلراك
ال�شعبي من مكا�سب مهمة  ،داعيا
�إىل �رضورة بلورة الر�ؤية امل�شرتكة
لتج�سيد الإنتقال الدميقراطي،

م�ؤكدا ب�أن مايحفظ مكا�سب
احلراك هو الإنتقال الدميقراطي
احلقيقي الذي ينتج م�ؤ�س�سات
قوية ذات م�صداقية جت�سد
الإرادة ال�شعبية الفعلية ،م�ضيفا «
�إن اخلطوة الأوىل لتحقيق كل ذلك
هو التوقف عن التزوير الإنتخابي
الذي هو �أ�سا�س كل الف�ساد و
املظامل ،وتنظيم �إنتخابات حرة و
نزيهة يهنئ فيها اخلا�رس الناجح
بكل �سكينة و طم�أنينة وبكامل
امل�صداقية و امل�س�ؤولية « .
وقال مقري « لقد �ضيعت اجلزائر
منذ �إ�ستقاللها فر�صا توالت عليها
كل ثالثني �سنة منذ الإ�ستقالل
لبناء احلكم الر�شيد القادر على
حتقيق نه�ضة البلد و�ضمان
كرامة الإن�سان ،فكانت الفر�صة
ال�ضائعة الأوىل غداة الإ�ستقالل،
ثم �ضاعت الفر�صة الثانية التي
جاءت بها �إنتفا�ضة اجلزائريني يف
� 5أكتوبر  ،1988ثم ها نحن �أمام
فر�صة ثالثة مبنا�سبة هذا احلراك
ال�شعبي العظيم ،فهل �ستكون هذه
الفر�صة هي الفر�صة احلقيقية
املن�شودة؟ «.
وحذر مقري من املرحلة
التمهيدية قبل الإنتخابات،
وا�صفا �إياها باملرحلة اخلطرية
احلا�سمة ،قائال « املرحلة
التمهيدية قبل الإنتخابات �سواء
كانت ق�صرية �أو طويلة ،عليها
تبنى �أ�س�س جتذير الدميقراطية
بعد الإنتخابات الرئا�سية� ،أو هي
التي تقب�ض كل الفر�ص لتج�سيد

رئي�س الأر�سيدي حم�سن بلعبا�س

خطاب بن �صالح ال يحمل نية الذهاب نحو حوار مثمر
حم�سن بلعبا�س رئي�س حزب
التجمع من �أجل الثقافة
والدميقراطية “الأر�سيدي” �إن
“انتفا�ضة  22فيفري هي التقاء
جميع ثورات ال�شعب اجلزائري
م�ؤكدا �أنها لي�ست حركة مطالب
بقدر ما هي انتفا�ضة ال�ستعادة

احلريات وتقرير م�صري الوطن
ويف تعليقه على خطاب رئي�س
الدولة امل�ؤقت عبد القادر بن
�صالح �أكد بلعبا�س �أن”خطاب بن
�صالح مل يحمل �أية �إ�شارة �إىل نية
ال�سلطة يف الذهاب �إىل احلوار”،
م�شريا �إىل �أنه حتدث عن �رضورة

“تبادل الآراء من دون �إ�رشاك ال
اجلي�ش و ال م�ؤ�س�سات الدولة”.
وهو ما يعني لدى حم�سن بلعبا�س
“ب�أن ال�سلطة ترف�ض احلوار
و�إ�رشاك القوى ال�سيا�سية يف حل
الأزمة “.
ف.ن�سرين

التجمع الوطني الدميقراطي   

ت�أجيل انتخاب �أمني عام بالنيابة �إىل وقت الحق
�أعلن التجمع الوطني الدميقراطي
ت�أجيل الدورة اال�ستثنائية ملجل�سه
الوطني التي كانت مقررة �أم�س
�إىل تاريخ الحق.
و�أو�ضح احلزب يف بيان له � ،أنه
«بعد الت�شاور مع �أغلبية �أع�ضاء
املجل�س الوطني للتجمع الوطني

الدميقراطي ،اجتمع �أع�ضاء
املكتب الوطني باملقر املركزي
للحزب ،حيث مت االتفاق على
ت�أجيل الدورة اال�ستثنائية
للمجل�س الوطني املقررة اليوم
�إىل تاريخ يعلن الحقا» للإ�شارة،
فقد كان من املقرر خالل هذه

الدورة اال�ستثنائية انتخاب �أمني
عام بالنيابة لإدارة �ش�ؤون احلزب
�إىل غاية انعقاد امل�ؤمتر ،وهذا
خلفا لأحمد �أويحيى املتواجد
رهن احلب�س امل�ؤقت يف �إطار
التحقيق يف ق�ضايا ف�ساد.
ف.ن

فياليل غويني

حركة الإ�صالح ت�ستجيب لدعوة بن �صالح
�أكد رئي�س حركة الإ�صالح
الوطني ,فياليل غويني� ,أم�س
ال�سبت باجلزائر العا�صمة,
ا�ستجابة حزبه «املبدئية»
للم�شاركة يف احلوار الذي دعا
�إليه رئي�س الدولة ,عبد القادر
بن �صالح.

و�أو�ضح غويني يف افتتاح اجتماع
جمل�س ال�شورى� ,أن حركة
الإ�صالح «تثمن الدعوة املتجددة
للحوار التي دعا �إليها رئي�س
الدولة عبد القادر بن �صالح»,
م�ؤكدا «ا�ستجابة احلزب املبدئية
للم�شاركة فيه ويف كل حوار جاد

وم�س�ؤول»و�شدد على �أهمية
�أن يكون هذا احلوار «جامعا
ملختلف الفاعلني يف ال�ساحة
الوطنية وامل�ستوعب ملختلف
املمثلني �أو للمبادرات التي
افرزها احلراك ال�شعبي ,بعيدا
عن منطق الإق�صاء والتهمي�ش».

الإرادة ال�شعبية «
بن فلي�س :
نرف�ض احلوار حتت قيادة
م�ؤ�س�سات منبوذة �شعبيا
�إعرتف رئي�س حزب طالئع
احلريات علي بن فلي�س ب�أن
اجلزائر تعي�ش �أزمة �سيا�سية و
م�ؤ�س�ساتية و د�ستورية تولدت
عنها حالة الإن�سداد الكامل الذي
يواجهه البلد  ،م�ؤكدا ب�أن اخلروج
من هذا الإن�سداد يقت�ضي تفاهما
و توافقا يف �إطار حوار وطني
هادئ و منظم مت�سك بالثقة و
امل�صداقية .
عرب بن فلي�س عن رف�ضه للحوار
حتت قيادة م�ؤ�س�سات �سيا�سية
منبوذة �شعبيا ،داعيا �إياها لرفع
يدها فا�سحة املجال لو�ضعه حتت
رعاية و�إ�رشاف �شخ�صيات وطنية
حتظى ب�أكرب قدر من الإحرتام
و القبول  ،م�شددا على �رضورة
�أن يت�صدر احلوار حوار يوفر كل
ال�رشوط امل�ؤ�س�ساتية للإنتخابات
الرئا�سية ويف مقدمتها �إحداث
�سلطة وطنية يو�ضع بني �أيديها
ب�صفة ح�رصية كامل امل�سار
االنتخابي من حت�ضري �إىل تنظيمه
والإ�رشاف عليه و مراقبته .
و�شدد بن فلي�س على �أن يرمي
احلوار �إىل �رضورة تعديل
قانون الإنتخابات يف كل تدابريه
املرتبطة ب�سريورة الإنتخابات
الرئا�سية ،ويرافق �إجراء رئا�سيات

يف �أجال معقولة متكن ال�شعب
من �إنتخاب �أول رئي�س بطريقة
دميقراطية �أ�صيلة متنحه
ال�رشعية القوية ما ميكنه من
�إحداث القطعية و �إجناح التغيري .
وعلق بن فلي�س على خطاب
بن �صالح  ،قائال « خطاب بن
�صالح قد �أدخل يف اللهجة و
امل�ضمون نوعا من التغيري
مقارنة باخلطابات ال�سيا�سية
العقيمة التي عهدناها يف النظام
ال�سيا�سي القائم  ،وحركت هذه
الر�سالة اخلطوط املتحجرة
بقدر ي�ستدعي العناية به و التمعن
فيه ،كما �أن هذه الر�سالة قد
عر�ضت قاعدة و لو غري كاملة
ميكن التفاعل و التعامل معها
لو�ضع معامل اخلروج من حالة
الإن�سداد.
و �أ�شار بن فلي�س ب�أن اجلزائر
تعي�ش �أزمة نظام مكتملة الأركان
و املوا�صفات ورثتها من النظام
ال�سيا�سي القائم ت�سببت يف �إنهيار
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية للدولة
و �إفراغ النظام الد�ستوري من
معناه .
جاب اهلل ينتقد دعوة بن
�صالح
دعا رئي�س جبهة جاب اهلل �إىل
�رضورة التعجيل يف �إجراء
انتخابات رئا�سية حرة ونزيهة
ت�رشف عليها هيئة عليا م�ستقلة
ملراقبة االنتخابات ،ي�سبقها حوار

وطني جامع لتفويت الفر�صة �أمام
املرتب�صني الذين يردون اال�صطياد
يف املياه العكرة ،حماوالت بع�ض
الأطراف التي تريد �إيقاع البالد
يف فخ الفراغ الد�ستوري لإطالة
عمر الأزمة ،م�ؤكدا �أن هدف
ه�ؤالء وا�ضح وهو زعزعة امن
وا�ستقرار البالد.
جدد رئي�س جبهة العدالة والتنمية
عبد اهلل جاب اهلل دعوته للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية بفتح حوار م�س�ؤول و
جاد حول كيفية تفعيل املادة 7
من الد�ستور  ،م�ؤكد ب�أن جت�سيد
هذه املادة �سيمكن ال�شعب من
ا�سرتجاع �سيادته وممار�سة
�سلطته .
دعا جاب اهلل ال�شعب �إىل �رضورة
موا�صلة احلراك ال�شعبي اىل غاية
حتقيق كل مطالبهم املرفوعة
وعدم االن�سياق وراء دعوات
التفرقة التي يراد منها جر البالد
�إىل دائرة العنف ،وااللتفاف على
مطالب احلراك.
وجدد جاب اهلل دعوته للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية لفتح حوار جاد
وم�س�ؤول مع خمتلف الفاعلني
ملحاولة تفعيل �آليات املادة  7من
الد�ستور ،على اعتبار �أن العمل
بها هو ما يج�سد مطالب ال�شعب و
ا�ستطرد قائال»:اليوم نكرر الدعوة
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ومن يعنيهم
�أمر هذا البلد لتثمني اجلهود
املبذولة يف حماربة الف�ساد بفتح
حوار �سيد مع من تنيبهم من
مدنيني حول كيفية تفعيل املادة 7

من الد�ستور ،فبذلك ي�سقط نظام
اال�ستبداد والف�ساد ويقع النجاح
يف حتقيق مطالب ال�شعب واقامة
دولة بيان اول نوفمرب «.
�أعاب رئي�س جبهة العدالة والتنمية
عبد اهلل جاب اهلل على ما ت�ضمنه
خطاب بن �صالح بخ�صو�ص �إعالنه
تكليف �شخ�صيات م�ستقلة لإدارة
احلوار الوطني بغية الو�صول �إىل
تنظيم انتخابات رئا�سية ،معتربا
ذلك غري كاف ويفتقد لل�ضمانات.
جياليل �سفيان:
لن ن�شارك يف �أي حوار �إىل
حني �إطالق �سراح �سجناء
الر�أي
دعا رئي�س حزب اجليل اجلديد
جياليل �سفيان �إىل �رضورة �إحرتام
الإرادة ال�شعبية و ترجمتها �إىل
مقرتحات ملمو�سة  ،معربا عن
رف�ضه لأي دعوة للحوار �إىل حني
�أطالق �رساح �سجناء الر�أي.
قال جياليل �سفيان « �إذا كانت
ال�سلطة احلالية �صادقة يف رغبتها
يف م�ساعدة التغيري الذي يطالب
به اجلزائريون ،مثلما تعهدت
بذلك ،فعليها ب�إطالق �رساح
جميع �سجناء الر�أي ،الميكن
احلوار يف الوقت الذي يقبع فيه
�شباب و جماهدين ال�سجن ملجرد
م�شاركتهم يف امل�سريات �أو حمل
ال�شارة الأمازيغية �أو حتى انتقاد
ال�سلطة «.

وزير الداخلية �صالح الدين دحمون

الأمن �أحبط م�ؤامرات خطرية ا�ستهدفت اجلزائر
الدولة لن تدخر �أي جهد يف مرافقة احلراك ال�شعبي

� أكد وزير الداخلية واجلماعات
املحلية و التهيئة العمرانية ،
�صالح الدين دحمون� ،أن الأمن
الوطني �أحبط م�ؤامرات خطرية
كانت ت�ستهدف و اجلزائر
وجنبها الكثري من امل�شاكل
�سيتم الك�شف عنها الحقا
وقال ذات الوزير ،على هام�ش
تد�شينه ملن�ش�آت تابعة للأمن
�أن م�صالح الأمن باملر�صاد
وتعمل ليل نهار�،شاكرا �إياهم
على مرافقتهم للحراك و�أ�شار
دحمون،كما �أ�شار دحمون �إىل

�أن تكفل الوزارة باحتياجات
ال�رشطة و�صل  87باملائة على
امل�ستوى الوطني� أكد الدين
دحمون � ،أن الدولة لن تدخر �أي
جهد ملرافقة احلراك ال�شعبى
الذى تعي�شه اجلزائر من �أجل
حتقيق التغيري الذي ي�صبو
�إليه وقال دحمون فى ر�سالة
وجهها �إىل الوالة واملنتدبني
ومنتخبني وكوادر الإدارة
الإقليمية مبنا�سبة الذكرى الـ57
لعيدى اال�ستقالل وال�شباب «�إننا
نتح�س�س التحركات املت�سارعة

هنا وهناك ملخابر ال�سوء
داخل البالد وخارجها من �أجل
التكيف مع املعطيات اجلديدة

وحماولة ال�ضغط ق�صد توجيه
حراك �شعبنا خلدمة م�صالح
ف.ن�سرين
�ضيقة.

ورقلة

�إطالق مبادرة النخبة للحوار الوطني

دعا نخبة من �أ�ساتذة جامعيني
و�أطباء وحمامني ونا�شطني اىل
�رضورة دعم احلوار اجلامع
وال�شامل لإيجاد حلول فعالة
للخروج من الأزمة الراهنة
التي تعي�شها البالد ,وذلك
خالل ندوة حول املبادرة
الوطنية للنخب من �أجل
تثمني احلراك الوطني والتي
نظمت �أم�س ال�سبت باملكتبة
الرئي�سية للمطالعة العمومية
املجاهد التيجاين حممد
بورقلة و�أكد باملنا�سبة مريزق

رم�ضان من جامعة ورقلة
على �إ�رشاك النخب املثقفة
يف متثيل مطالب احلراك
وامل�ساهمة الفعالة يف طرح
ت�صور متكامل يكفل الر�صيد
التاريخي والن�ضايل لل�شعب
اجلزائري ويلبي طموحاته,
م�شريا �إيل �أهمية جت�سيد
مقاربة توافقية ب�إقحام
القرارات ال�سيا�سية �ضمن
القوانني الد�ستورية.
و�أبرز من جهته� ,سعيد
فروحات �أ�ستاذ بجامعة

غرداية� ,أهمية تعديل قانون
االنتخابات مبا ي�ضمن الآليات
الكفيلة بانتخابات نزيهة
وذات م�صداقية جت�سد �إرادة
ال�شعب اجلزائري وت�شكيل
جلنة وطنية م�ستقلة ت�رشف
على تنظيم مراقبة العملية
االنتخابية يف كل مراحله
ومن بني �أهم تو�صيات الندوة
�رضورة انخراط النخب عرب
الوطن مببادرات فعالة للخروج
من الأزمة واغتنام الفر�صة
التاريخية التي تعي�شها البالد

لتحقيق نقلة نوعية نحو دولة
م�ؤ�س�سات دميقراطية لتمثيل
�شعبي حقيقي �إ�ضافة �إيل
تدعيم الد�ستور ببع�ض احللول
ال�سيا�سية .
كما دعت الندوة �إىل الإ�رساع
يف �إطالق ور�شات وندوات
على امل�ستوى الوطني تتطرق
ب�صفة فعالة �إىل كيفية تنظيم
ومراقبة االنتخابات من حيث
ت�شكيلها وت�أطريها القانوين
من �أجل احل�صول على نتائج
انتخابية نزيهة و�شفافة.
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الوزارة الو�صية تطلق ا�ستطالعا خا�صا

الفرن�سية تواجه �أياما �سوداء يف اجلامعة
.

االنتقال مرهون بـ� 3شروط

�أطلقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اجلمعة الفارط ا�ستطالعا للر�أي خا�ص بتعزيز ا�ستعمال
اللغة الإجنليزية يف الو�سط اجلامعي ،حيث ميتد اال�ستطالع طيلة �شهر كامل بداية من  5جويلية �إىل
� 5أوت ،يف عدة ر�سائل بداية من تاريخ �إطالقه املتزامن وعيدي اال�ستقالل وال�شباب يف ر�سالة تفيد
بالتوجه نحو التخلي عن اللغة الفرن�سية.
تهيئة فهي حتتاج لأن تعقبها ب�آليات
للتطبيق بداية من املكتبات ،حيث
يتوجب حتيينها خا�صة �أن غالبيتها
مفرن�سة بخا�صة على م�ستوى
تخ�ص�صات معينة ،تفاديا لأن
ي�صادف الباحث ندرة يف املراجع
الإجنليزية .بالإ�ضافة �إىل تكوين
الكادر املتخ�ص�ص يف االنتقال من
لغة �إىل �أخرى ،واال�ستعانة بكفاءات
متمكنني لت�سيري املرحلة مبختلف
املنا�صب ،وتدعيمها عرب اتفاقيات
و�إر�ساليات معينة ،ب�شكل يجعل
الأمر قابال للتطبيق.

�سارة بومعزة
ويو�ضح اال�ستطالع الوطني ت�أنه
«حت�سبا لفتح ملف تعزيز ا�ستعمال
اللغة الإجنليزية يف الو�سط اجلامعي
والبحثي ،للدرا�سة والنقا�شّ ،
مت
من�صة رقمية �ستُتي ُح عملية
�إعداد
ّ
�سرب الآراء بد ًءا من تاريخ 05
جويلية �إىل � 5أوت  2019عرب املوقع
االلكرتوين للوزارة ومواقع م�ؤ�س�سات
التعليم العايل كلّها و�صفحاتها على
�شبكات التوا�صل االجتماعي» ،يف
حني مت فتحها �أمام الأ�رسة اجلامعية
خ�صو�صا واملواطنني عمو ًما من �أجل
ً
الإدالء ب�آرائهم مبا�رشة .وح�سب
�صفحة وزير التعليم العايل ف�إن
نتائج العملية �ستن�رش دوريا مع
كل �أربعاء من الأ�سبوع ،يف حني
ن�رش املن�سق الوطني للكنا�س عبد
احلفيظ ميالط على ح�سابه مبوقع
التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك» �أن
ن�سبة م�ؤيدي تعزيز ا�ستعمال اللغة
الإجنليزية باال�ستطالع يف �ساعات
الأوىل بلغت ن�سبة  95باملائة.
حاج جيدور
االنتقال من الفرن�سية
لالجنليزية مرهون بـ� 3شروط
ا�شرتط �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
حاج ب�شري جيدور  3عوامل يجب
املراهنة عليها من �أجل �إجناح
االنتقال من اللغة الفرن�سية
للغة الإجنليزية ،بداية من النية
وتعزيزها بالإطار القانوين مع توفري

�آليات التطبيق ،وذلك تخوفا من �أن
يكون القرار فردانيا عو�ض القرار
امل�ؤ�س�ساتي الذي من �ش�أنه �أن يكفل
اال�ستمرارية والتطبيق الفعلي.
حدد �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
بجامعة غرداية حاج ب�شري جيدور
يف ت�رصيح لـ»الو�سط» 3 ،عوامل
رئي�سية ي�ستوجب توفرها من �أجل
تفعيل نقلة فعلية جت�سد على �أر�ض
على الواقع من ا�ستعمال اللغة
الفرن�سية �إىل اللغة الإجنليزية ،بداية
من النية كون العديد من القرارات
يغلب عليها النزعة الفردانية عو�ض
امل�ؤ�س�ساتية وهو ما يدفع للتخلي
عنها مبجرد تغيري امل�س�ؤول الذي
ا�ستحدثها و�أطلق القرار ،رغم �أنها
خالل مرحلة اطالقها يربز وك�أنه
توجه عام وخيار للدولة �إال �أن
مغادرة امل�رشف عليه يتبعه التخلي
القرار ،وهو ما يعك�س واقع االعتماد

على مزاجية الأ�شخا�ص عو�ض �أن
يكون بناء م�ؤ�س�ساتيا ،م�ست�شهدا يف
ذلك على طغيان ال�شكل العاطفي
عو�ض االعتماد على الواقعية،
وذلك باعتماد العديد من املروجني
للخطوة على بغ�ض الفرن�سية بناء
على معطى اال�ستعمار وحتولها
ل�شكل من �أ�شكال الفر�ض على
اجلزائريني ،يف حني �أن معاجلة
الأمر تقت�ضي الواقعية التي
ي�ستوجب �أن ترتبط بال�رشط الثاين
الذي حدده وهو الإطار القانوين.
و�أو�ضح حمدث «الو�سط» �أن خطوة
�إر�ساء اللغة الإجنليزية حتتاج
لأطر قانونية مرفوقة بالآليات،
فالن�صو�ص القانونية ميكنها �أن
ت�ضمن االنتقال من الو�ضعية �أ �إىل
الو�ضعية ب ،وذلك عرب قانون ع�ضوي
�أو قانون عادي يحدد ا�ستعمال اللغة
الإجنليزية .ويف حالة اتخاذ هكذا

�صاغور
الأوان �أوان الإجنليزية
من جهته �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
بجامعة اجلزائر  3عبد الرزاق
�صاغور يف ت�رصيح لـ»الو�سط»،
اعترب �أن اللغة الإجنليزية هي
لغة عاملية ولغة ال�سيطرة عامليا
والقوة مع العوملة حاليا وهي لغة
العلم عامليا ،ففي حالة ال�سري يف
اجتاه اعتمادها �أكد �أنها نقطة
�إيجابية جدا ،وب�أن اللغة الإجنليزية
ال حتتاج حاليا للدعاية لها فالواقع
يو�ضح حاجيات العلم.
باملقابل �أ�ضاف �أن وزارة التعليم
العايل هي من متلك معطيات
الواقع على م�ستوى اجلامعات
والكفاءات ،وبالتايل يف حالة �أقرت
ال�سري باجتاه اللغة الإجنليزية
فهو �سيكون بناء على املعطيات
املتوفرة لديها.

ميتد �إىل غاية العام القادم

برنامج ا�ستعجايل لدعم احلماية املدنية يف مواجهة احلرائق
تر�أ�س الوزير الأول ،نور
الدين بدوي ،اخلمي�س
املا�ضي ،اجتماعا للمجل�س
الوزاري امل�شرتك خ�ص�ص
لدرا�سة �آليات تعزيز
القدرات
العملية مل�صالح احلماية
املدنية وم�صالح �إدارة
الغابات يف جمال حرائق
واملزروعات
الغابات
و�أ�شجار النخيل ،ح�سب
ما �أورده �أم�س ال�سبت بيان
مل�صالح الوزير االول.
و�أو�ضح ذات امل�صدر �أنه
مت خالل هذا االجتماع
الذي ح�رضه وزراء
الداخلية واملالية والفالحة
واملدراء العامون للحماية
املدنية والغابات« ،عر�ض
ح�صيلة �أولية للحرائق التي
مت ت�سجيلها خالل ال�سنة
اجلارية وكذا الإمكانات
امل�سخرة يف �سبيل حماية
الرثوة الغابية التي تتعدى
 4,5مليون هكتار على
امل�ستوى الوطني ،خا�صة

ما تعلق منها بتج�سيد
اقتناء الأرتال املتنقلة
لفائدة احلماية املدنية
التي ت�صل �إىل  37رتال
متنقال موزعة حاليا
على الواليات املعنية يف
انتظار تدعيمها الحقا،
وكذا الإمكانيات املادية
والب�رشية التي حتوزها
�إدارة الغابات ملجابهة
هذه الظاهرة ،خا�صة ما
تعلق منها بتن�صيب اللجان
الوالئية حلماية الغابات».
عر�ض
مت
كما
«اال�سرتاتيجية املتعددة
لالت�صال
القطاعات
والتوعية
والتح�سي�س
مبخاطر حرائق الغابات
يف فائدة املواطنني
وكذا التجمعات ال�سكنية
املتواجدة يف املحيط
الغابي تنفيذا لقرارات
اجتماع املجل�س الوزاري
امل�شرتك املنعقد بتاريخ
 7ماي .»2019
وعقب ذلك ،وبعد �إ�شارته

�إىل «�رضورة التقييم
الدوري ملخلفات احلرائق
والتي ال تقدر بثمن»� ،أكد
الوزير الأول على «�رضورة
ت�أهيل قدرات التدخل
لدى احلماية املدنية
و�إدارة الغابات وجعلها يف
م�ستوى املعايري املعمول
بها»وكمرحلة �أوىل ،مت
«�إقرار برنامج ا�ستعجايل
تكميلي ميتد على �سنتني
( )2020-2019من �أجل
الرفع من جاهزية عنا�رص
وفرق التدخل للحماية
املدنية والغابات خا�صة
بتزويد كل املناطق الغابية
ب�أرتال متنقلة جديدة
وجتديد املتوفر منها
( 20رتل متنقل للحماية
املدنية) وتعزيز القدرات
املتخ�ص�صة
الب�رشية
لإدارة الغابات ،وتدعيمها
هي الأخرى بـ�10أرتال
متنقلة».
كما �ألح بدوي على «�رضورة
اعتماد مقاربة ت�شاركية

تعطي الفر�ص للمواطنني
مبحاذاة
القاطنني
املحيط الغابي وكذا
اجلمعيات البيئية من �أجل
امل�ساهمة يف املحافظة
على ثروتنا الغابية والرفع
من درجة اليقظة و�رسعة
التدخل»ويف هذا ال�ش�أن،
مت «تكليف �إدارة الغابات
بالتن�سيق مع احلماية
املدنية من �أجل مبا�رشة
حمالت حت�سي�س ومتارين
تكوينية و�إ�سعافية لفائدة
ال�شباب القاطنني باملحيط
الغابي وت�أطريهم ومنحهم
الأولوية يف عمليات
املو�سمية
التوظيف
حلماية الغابات».
وكلف الوزير الأول
�أي�ضا املدير العام
للغابات ب�إعداد «ت�صور
�شامل حلماية ثروتنا
الغابية باالعتماد على
التكنولوجيات احلديثة
للرفع من درجة الإنذار
والتدخل ،بالتن�سيق مع

الوكالة الف�ضائية اجلزائرية
والأر�صاد اجلوية ،وكذا
�سبل ا�ستغاللها �سياحيا
لفائدة مواطنينا ،عرب
اال�ستثمار
ت�شجيع
ال�سياحي ال�صديق للبيئة
يف املحيط الغابي،
كغابات الت�سلية».
كما ثمن الوزير الأول
«الدور الهام للجي�ش
الوطني ال�شعبي يف
جمال التدخل لإ�سعاف
القاطنني
املواطنني
الغابات
مبحاذاة
واملرافقة يف الوقاية
حرائق
ومكافحة
الغابات»ويف اخلتام ،نوه
ال�سيد بدوي بامل�صادقة
من طرف الربملان على
القانون املتعلق بالفزع
والوقاية من احلرائق
والذي �ستكون له --كما
قال« --نظرة م�ستقبلية
فيما يخ�ص اال�سرتاتيجية
املتعلقة بحماية املواطن
ومقدرات البالد».

الرتقيات واحلركات التنقلية بواليات الغرب

احتجاجات واتهامات بالتزوير
وت�ضخيم نقاط �أ�ساتذة

تعي�ش العديد من مديريات الرتبية
بواليات غرب الوطن حالة طوارئ
واحتجاجات بفعل اتهام الأ�ساتذة
م�صالح
واملوظفني لر�ؤ�ساء
اللجان
و�أع�ضاء
امل�ستخدمني
املت�ساوية الأع�ضاء بتزوير ملفات
بع�ض الأ�ساتذة يف الرتقية ومنحهم
الأولوية يف احلركات التنقلية الأمر
الذي فجر احتجاجات و�شكاوي و�صلت
�إىل حدود الوزارة والعدالة .
ففي والية البي�ض و�صلت ق�ضية
الرتقية والتالعب مبلفات املوظفني
�إىل العدالة �أين مت �إيداع رئي�س م�صلحة
امل�ستخدمني و�إطار �آخر مبديرية
الرتبية حتت نظام الرقابة الق�ضائية
عن تهمة التزوير وا�ستعمال املزور
يف ملفات الأ�ساتذة والرتقية للمقربني
دون احت�ساب النقاط احلقيقية للرتقية
 ،كما مت ا�ستفاد � 10إطارات �آخرين من
الإفراج امل�ؤقت يف انتظار حماكمتهم
 ،وبتلم�سان �أ�شعلت احلركة التنقلية
فتيل االحتجاجات فوق ر�أ�س رئي�س
م�صلحة امل�ستخدمني « ر ب» ،وو�صلت
امل�شاكل �إىل حد الوزارة والق�ضاء �أين
رفعت مديرة مدر�سة ابتدائية بعني
يو�سف �شكوى �أمام املحكمة الإدارية
تتهم فيها رئي�س م�صلحة امل�ستخدمني
باملتاجرة مبن�صبها الأمر الذي جعل
الوزارة تتدخل وت�صدر �أمرا ب�إرجاعها

�إىل من�صبها الأ�صلي مع توجيه �إنذار
لرئي�س امل�صلحة الذي اتهمه الع�رشات
من الأ�ساتذة باملحاباة يف منح
املنا�صب لذوي القربى على ح�ساب
�أ�صحاب الأقدمية وهو ما جعل مدير
الرتبية يتدخل يف امللف وي�صحح
بع�ض االختالالت  ،وبعني متو�شنت
تواجه رئي�سة م�صلحة امل�ستخدمني
والتعليم االبتدائي «خ �س « موجة من
االنتقادات و�صلت �إىل الفا�سبوك �أين
اتهموها باملح�سوبية يف ت�ضخيم
ملفات احلركة واملحاباة يف التعامل مع
املوظفني وو�صل بع�ض رواد التوا�صل
االجتماعي باتهامها بالر�شوة  ،يف
الوقت الذي ت�ؤكد �أنها مل حترتم غري
القانون  ،نف�س اال�شكال يواجه رئي�س
م�صلحة امل�ستخدمني مبديرية الرتبية
لوهران وكذا م�ستغامن  ،وغليزان � ،أين
جند الع�رشات من املعلمني والأ�ساتذة
يرف�ضون نتيجة الرتقيات واحلركات
التنقلية ويتهمون م�س�ؤوليهم بالتزوير
 ،ويف بلعبا�س فتحت م�صالح الأمن
حتقيقا يف تزوير قوائم الرتقية بعد
ر�سالة جمهولة و�صلنت �إىل م�صالح
الأمن  ،هذا ويوجه مدراء الرتبية
للغرب موجة احتجاجات عارمة قد
تع�صف بالعديد من ر�ؤ�ساء امل�صالح
حممد بن ترار

وزير املالية الأ�سبق ،عبد الرحمن بن خالفة

�سوق العملة ال�صعبة غري ثابت
وتديره ال�شائعات

�أكد  وزير املالية الأ�سبق ،عبد
الرحمن بن خالفة� ،إن �سوق العملة
ال�صعبة يف اجلزائر غري ثابتة وتطبعها
العديد من الإ�شاعات اليوم يف ظل
االرقام املتداولة ب�ش�أن �سعر �رصف
العملة ال�صعبة فهناك من يتحدث
عن � 20ألف دينار و�آخرون يتحدثون
عن � 17ألف دينار لكل مائة وحدة من
الأورو.
وبخ�صو�ص االنهيار الذي ت�شهده
�سوق العملة ال�صعبة يف اجلزائر،
قال بن خالفة �أنه “ال ميكن �أن جنزم
اليوم ب�أي �شيء ..فالإ�شاعات ت�سري
كل �شيء”  ،وهذا ما يجعل اخلرباء
عاجزين عن ا�ست�رشاف م�ستقبل

الأ�سعار خالل املرحلة املقبلة ،و�إذا
ما كان تراجع قيمة الأورو �سيدوم
لفرتة طويلة �أم �أنه �سيكون ملجرد
�أيام معدودة.
و و�أو�ضح عبد الرحمن بن خالفة �أن
�أ�سعار الأورو �شهدت انهيارا على
م�ستوى �سوق ال�سكوار للعملة ال�صعبة
وبقية النقاط املوازية للعملة ال�صعبة
بالواليات وهو ما �أحدث حالة خوف
ترقب لدى البائعني يف ظل عزوف
الزبائن عن االقتناء وي�أتي ذلك
تزامنا مع تواجد عدد كبري من رجال
الأعمال يف �سجن احلرا�ش ،يف حني
ت�شهد العمليات املالية على م�ستوى
البنوك �شبه توقف عن الن�شاط.

امل�ؤ�س�سات التي تواجه �صعوبات على �إثر �سجن م�س�ؤوليها

جلنة برئا�سة وزير املالية
للتكفل مبختلف الو�ضعيات

�أكد م�س�ؤول �سامٍي بوزارة ال�صناعة
واملناجم �أم�س ال�سبت �أن الدولة لن
«تتخلى» عن امل�ؤ�س�سات التي تواجه
�صعوبات على �إثر �سجن م�س�ؤوليها
ل�ضلوعهم يف ق�ضايا ف�ساد ويف حديث
�أكد املدير العام للتطوير ال�صناعي
والتكنولوجي ,م�صطفى حمودي �أن
«الدولة ا�ستحدثت �آلية للحفاظ على
�أداة الإنتاج الوطني مع تن�صيب جلنة
خا�صة يرت�أ�سها وزير املالية ,بحيث
ي�ستم التكفل بهذه الو�ضعيات عن طريق
هذه الآلية».
وتابع ذات امل�س�ؤول يقول «لن تتخلى
الدولة عن �أي م�ؤ�س�سة وهو الهدف
الذي �أن�شئت من �أجله هذه الآلية»,
م�ضيفا �أن «احلكومة تعمل جاهدة لكي
ال يت�أثر متوين ال�سوق و�إجناز امل�شاريع
بالإ�ضافة �إىل �ضمان اخلدمات التي من
املحتمل تت�أثر بهذه الو�ضعيات».
ويف رده عن �س�ؤال حول م�صري م�صانع
تركيب ال�سيارات التي ُ�سجِ َن �أ�صحابها
يف �إطار التحقيقات التي با�رشتها
العدالة� ,أكد حمودي �أنه «مهما كان
املجال الذي تن�شط فيه امل�ؤ�س�سة �سواء

تعلق الأمر ب�صناعة ال�سيارات �أو �أن�شطة
�صناعية واقت�صادية �أخرى ف�إنه ال يوجد
فرق».
وكان وزير العدل حافظ الأختام� ,سليمان
براهمي قد �أكد يوم االثنني الفارط
خالل يوم درا�سي حول «مكافحة الف�ساد
وحماية االقت�صاد الوطني» �أن هذه
املعركة ت�ستند �إىل «التطبيق ال�صارم
للقانون مع �ضمان متابعات و�أحكام طبقا
ملتطلبات املحاكمة العادلة باملوازاة
مع تفعيل كل االجراءات وتعزيز الآليات
التي تتما�شى مع تطبيق القانون وحماية
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية».
كما �أو�صى براهمي بذات املنا�سبة
بتحديد الآليات القانونية التي من
�ش�أنها حماية ال�سري احل�سن للم�ؤ�س�سات
االقت�صادية مع ال�سهر على احلفاظ
على منا�صب ال�شغل يف امل�شاريع التي
يتواجد �أ�صحابها يف ال�سجن امل�ؤقت
ب�سبب ق�ضايا ف�ساد»ودعا امل�شاركني يف
هذا اللقاء �إىل درا�سة «الأحكام القانونية
والتنظيمية» التي ت�سمح با�سرتجاع
الأموال واملمتلكات املنهوبة داخل
البالد وخارجها».

5

� 24ساعة

الأحد  07جويلية  2019املوافـق ل 04ذو القعدة 1440هـ

ر�ؤ�ساء و�شعوب ينحنون احرتاما للحراك اجلزائري

احلراك يزلزل العامل ..
وي�ضع اجلزائر حتت املجهر
 .ال�شعب اجلزائري يتحول ملاركة جتارية مربحة يف زمن احلراك

�إعداد :م.ثيزيري

ال�شعب اجلزائري فهو �شعب بطل
ب�أخالقه وعندما قرر املطالبة
بالتغيري ر�ضخت له الع�صابة
احلاكمة يف ظرف زمني وجيز»
بال�ش�ؤون
متحدث
تون�سي
ال�سيا�سية� « :إن حت�رض ال�شعب
اجلزائري يوازي حت�رض ال�شعب
الياباين� ،أفتخر بكون ال�شعب
اجلزائري �شعب عربي ،كونه �رسى
ب�أخالقه يف مطالبته للتغيري نحو
العاملية»
مذيع ح�صة تلفزيونية« :تهانينا
لنا ولكم فقد �أعدمت لنا الأمل
واهلل ،بعثتم الأمل للورود يف احلياة
ورود يعدمها ال�سي�سي على �أعواد
امل�شانق يف م�رص ،بعثتم الأمل يف
�أر�ض دم�شق يف �سقوط ال�سفاح..
وفقكم اهلل� ،أيدكم اهلل ،ن�رصكم
اهلل»

احلراك اجلزائري �ضد العهدة
اخلام�سة للرئي�س امل�ستقيل
ال�شعب
ب�إرادة
واملخلوع
اجلزائري هو ما جعل �أنظار
العامل تلتفت نحوه ،وقد توالت
�إثر ذلك املواقف الدولية �إزاءه
حيث خ�ص�صت «نيويورك تاميز»
افتتاحيتها للتعليق على احلراك
بالقول � « :إن احتجاجات اجلزائر
�أفلتت من ثورات الربيع العربي
 ،نادرة �سلبيا ،ونظام احلكم لن
يفلت من غ�ضب ال�شباب هذه
املرة»  ،يف حني �رصحت ماغا
كو�سيجانيك املتحدث با�سم
املفو�ضية الأوروبية والني دعت
�إىل احرتام حرية التعبري والتجمع
يف اجلزائر ،فيما اتخذت وا�شنطن
موقف املراقب واملنحاز �إىل
�أردين يقول..« :يا ريت كل
جانب احلراك �إننا نتابع احلركات
العرب مثل اجلزائر «
الإحتجاجية التي حتدث يف
اجلزائر و�سن�ستمر يف متابعتها،
فل�سطيني يقول يف ح�صة
تلفزيونية »:يُقال �أن ال�شعب
احلراك ي ّ
ُرو�ض �شعوب العامل الفل�سطيني �شعب جبار و�أنا �أقول
نحن جبارون �صغار �أما اجلبارين
�أ�صبح مذيعو احل�ص�ص التلفزيونية الكبار فهم اجلزائريني جبارين
يلقبون احلراك ال�شعبي اجلزائري جبارين ..ال�شعب اجلزائري من
باحلراك املبارك ،و�أ�صبح ال�شعب �أعظم ال�شعوب العربية التي حتب
اجلزائري قدوة ملن ال قدوة له فل�سطني..نتمنى �أن ي�سلمها اهلل
يقتدي بها بعد �أن بد�أت الع�صابة من �أي �إنق�سام ومن �أي فتنة ومن
بالر�ضوخ له بعد �أ�سبوعني من �أي حرب �أهلية «
احلراك ،حتى �صار احلراك يدلع بعد �أن �شهد ال�شعب الفل�سطيني
ب�أروح الألقاب و�أفخمها على لل�شعب اجلزائري منذ الأزل
ر�أ�سها احلراك ال�شعبي الفخم بتاريخ ن�ضاله وتغا�ضى عنه
واملحرتم،
البع�ض الآخر من �شعوب العرب
مدونة مغربية تطلق العنان هاهو احلراك يغري جمرى
لل�سانها وتتحدث قائلة « :نحن �سريان �أفكار العرب يف �أذهانهم
ال�شعب املغربي عندما يقع وهاهي الثورة اجلزائرية املجيدة
م�شكل يف بالدنا نعرف �أن نقول تعود للواجهة من جديد مب�سمى
فقط �أنعم �سيدي �أنعم اللة� ،أما �آخر �أال وهو احلراك ال�شعبي

اجلزائري ،ف�أ�صبحت الأبيات
ال�شعرية للن�شيد الوطني تت�صدر
عناوين برامج تلفزيونية لدول
عربية ،من �أجل حث �شعوبهم على
�إتخاذ حراك ال�شعب اجلزائري
قدوة لهم لتغيري م�صائرهم نحو
الأف�ضل،
مذيع م�صري
«ال جتد موطن من مواطن
العزة �إال وفيها ال�شعب
اجلزائري»
املمثلة ال�سورية �سالف فواخرجي
تزلزل �أ�ستوديو ح�صة نزلت �ضيفة
عليها ب�رسد بيت من �أبيات
الن�شيد الوطني اجلزائري ،حيث
راحت تقولها ويدها تهتف عاليا
وبكل حما�سة.. »:وعقدنا العزم
�أن حتيا اجلزائر فا�شهدوا»..

ت�صوير ب�شري عالوة

« ماكا�ش اخلام�سة يا بوتفليقة� ،سلمية �سلمية تروحو قاع  ،رحيل
الباءات الأربع « هي الهتافات التي تعالت يف مظاهرات �سلمية ل�شعب دام
�صموده  20جمعة غريت تاريخه وقلبت ما�ضيه ر�أ�سا على عقب لرتفع
رايات �أبناء نوفمرب عاليا ما دفع �شموخها بر�ؤ�ساء العامل و�شعوبها للركوع
احرتاما وعرفانا مبا�ض وحا�ضر وم�ستقبل �صنعه �شعب اجلزائر الذي ال
تزال دماء ثورة التحرير اخلالدة ت�سري يف عروقه..
خطرية جدا وذات �أهمية تاريخية
للعامل كله ،ال�شعب اجلزائري
خرج يف ال�شوارع يف الأ�سابيع
الأخرية لالحتجاج على ال�سلطة
الديكتاتورية اال�ستبدادية التي
يجب �أن تغادر على الفور ،ماليني
اجلزائريني ال يريدون هذا النظام
ويريدون حله يف اقرب وقت
ممكن لإقامة عهد جديد بال�شعب
ولل�شعب..
ال�شعب اجلزائري ماركة
جتارية مربحة :

ت�صوير ب�شري عالوة

حتول ال�شعب اجلزائري ملاركة
جتارية مربحة يف زمن احلراك،
حيث باتت �أفعال و�أخالق وكل ما
ي�صدر عن ال�شعب اجلزائري من
�أي عمل �أو فعل �أو حادثة تعودنا
على فعلها بالرغم من ب�ساطتها �إال
�أنها �أ�صبحت يف نظر الإعالميني
ال�شعب اجلزائري يت�صدر
والقائمني على قنوات �إخبارية
خطابات ر�ؤ�ساء العامل:
وح�ص�ص تلفزيونية مواقف
بوتني يحيي ال�شعب
بطولية يتغنون بها وي�صدرونها
اجلزائري من منرب رو�سيا
يف ح�ص�صهم ون�رشاتهم الإخبارية
يف خطاب �أبهر العامل خرج كون ال�شعب اجلزائري �أ�صبح
رئي�س جمهورية رو�سيا االحتادية
ماركتهم التجارية املربحة..
«فالدميري بوتني» عن �صمته
وخاطب ال�شهب اجلزائري من
مذيع بي بي �سي نيوز..« :جزائري
�أعلى منربه قائال�« :أعزائي
ينقذ طفلة �سورية ب�إ�سطنبول»
�أع�ضاء املجل�س االحتادي �أيها
هذا العمل البطويل الذي تعودنا
ال�شعب اجلزائري العزيز م�ساء
ر�ؤيته يف �شوارع اجلزائر حتى
اخلري �،أريد �أن �أحيي ال�شعب
�صار �شيئا جد عادي نظرا
اجلزائري العزيز م�ساء اخلري..
لأخالق ال�شعب اجلزائري الراقية
لقد تابعت املظاهرات يف
هو اخلرب الذي ت�صدر عناوين
اجلمهورية اجلزائرية عن قرب
ح�صة تلفزيونية م�شهورة يف قناة
و�أريد �أن �أحيي ال�شعب اجلزائري
بحرارة �شديدة ل�شجاعته البي بي �سي،حيث راح املذيع
وح�ضارته املثالية ..حيث راح يتغنى بالعمل البطويل لهذا ال�شاب
احل�ضور ي�صفقون ويطلقون اجلزائري قائال ..« :جزائري
الهتافات لأكرث من دقيقة كاملة يلتقطها مبهارة �سقطت من نافذة
 ..نحن هنا الليلة ملناق�شة م�شكلة منزلها�« ..أين خ�ص�ص لها ح�صة
كاملة ..حتى لقبها الفاي�سبوكيني
بامل�شهد الأو�سكاري البطويل،
لتزلزل بذلك �صفحاته..
وها هو نف�س املذيع يتغنى من
جديد ب�صالبة الأنثى اجلزائرية
املتحر�شني
مواجهة
يف
اجلن�سيني ،حيث ت�صدر عناوين
ح�صته حتر�ش ببنت جزائرية
من جديد ،وهو ما يظهر جليا �أن
ال�شعب اجلزائري بات مادة لزجة
يتناولها الإعالميني عرب دول
العامل وحتى ر�ؤ�ساء العامل كيفما
�شا�ؤوا.
الفريق اجلزائري �شبل
�أجنبته جزائر اليوم:
الفريق الوطني من وجهة
نظر حمللني ريا�ضيني:

يف �س�ؤال مت طرحه على حملل
ريا�ضي م�رصي يف قناة اجلزيرة
الريا�ضية والذي جاء فيه كيف
ترى اجلزائر يف هذه البطولة
ر�أينا فريق قوي تكتيكيا وفرديا
وجماعيا؟ ،حيث كانت �أجابته
كالتايل..« :جزائر الآن هي جزائر
ال�شعب الرائع الذي مل يرتك
امليادين وال�شوارع ملدة �شهور
حقق من خاللها  90باملائة من
مبتغاه ،هي جزائر �شعب ولي�ست
جزائر كره قدم فقط هو فريق
جماعي ب�إمتياز»..
كما �أبرز اجلمهور اجلزائري
�أخالقه من خالل هتافاته يف
«جزائري م�رصي خاوة خاوة»
وهو ما �أبهر العامل خا�صة بعد
�أن قام بتنظيف �أر�ضيات امللعب
تطوعا منه لرتك الأماكن نظيفة
قبل مغادرته للأماكن..
مذيع ريا�ضي م�رصي« :بعد 3
�أيام من البطولة الإفريقية هو
�أف�ضل و�أح�سن جمهور ح�رض
حتى الآن ،جماهري يف منتهى
الود»
مذيع م�رصي يندد ب�سبب عدم
ال�سماح للجمهور اجلزائري
ب�إدخال الأعالم الفل�سطينية
داخل امللعب ،وقال بعبارة
�ساخرة» لو �أنهم �أدخلوا الأعالم
الإ�رسائيلية لكانوا قد قبلوهم
من �أفواههم» الأ�شقاء منعوا
من �إدخال الأعالم الفل�سطينية
ولكنهم هتفوا ب�إ�سم الدولة
الفل�سطينية دوال اللقاء..
وطال ب�إلقاء التحية للأ�شقاء يف
اجلزائر يف نهاية احل�صة.
هذه هي اجلزائر التي مل
يروها من قبل
�أدخلت اجلماهري اجلزائرية
وطنها احلبيب بلد املليون ون�صف
�شهيد ر�سميا كتاب جيني�س
للأرقم القيا�سية مبظاهرات
عدت الأكرب عائليا و�سلميا
و�شبابيا خالل العقدين الأخريين
والأ�ضخم عامليا � ،أين بات العامل
يتغنى ب�أخالقيات هذه اجلماهري
لتمدنها وحت�رضها و �سلم ّيتها
و�شعورها العايل بامل�س�ؤولية
وو�ضعها �أمن وا�ستقرار اجلزائر
فوق كل اعتبار ،ورف�ضها التدخل
اخلارجي حتت �أي �شعار،
وجعلها مطلب التغيري اجلذري
وحده اخليار ..هذا ما عرب عنه
الدكتور ناجح خملوف يف حوار
جمعه ب»جريدة الو�سط»..

الدكتور ناجح خملوف
باحث يف علم الإجتماع يف
جامعة امل�سيلة
ملاذا �أبهر ال�شعب اجلزائري
العامل من خالل حراكه
قدم ال�شعب اجلزائري للعامل
در�سا جديدا مل ت�سبق �إليه
مدار�س ال�شعوب الأخرى من
خالل م�ستوى التح�رض والوعي
واملواطنة وهذا منذ حراكه
يف  22فيفي �إىل يومنا ،حتى �أن
بع�ض ال�شعوب كانت لها خلفية
معرفية عن الفرد اجلزائري
خمالفة متاما ملا يعتقدون،
ورغم �أنه توجد قوا�سم م�شرتكة
بني ال�شعوب �إال �أن ال�شعب
اجلزائري له خ�صو�صياته
والإقت�صادية
ال�سيا�سية
والإجتماعية والثقايف يف
املطالبة بالتغيري ،و�أعتقد �أن
الفرد اجلزائري �إ�ستفاد من
جتربة الول ال�سابقة من خالل
ثوراتها و�إكت�سب مناعة وح�صانة
قوية من خالل الع�رشية ال�سوداء
و�إنعك�ساتها الأمنية ،الإقت�صاية،
الإجتماعية وحتى ال�سيا�سية،
فال�شعب اجلزائري الوحيد من
خالل حراكه من قابل رجال
الأمن بالورود وحتى حمايتهم
حتى يثبت للداخل واخلارج �أن
ال�شعب لي�س هدفه التخريب
و�إمنا رف�ض العهدة اخلام�سة ،
كما �أن ال�شيء املميز الذي حدث
هو امل�شاركة النوعية لكل فئات
املجتمع اجلزائري �سواء تعلق
الأمر باملر�أة �أو الرجال وال�شباب
وحتى الأطفال وامل�سنني وهي
ال�صورة تلغي النمطية التي اعتاد
عليها املحتجون يف اجلزائر
وكذلك بعفوية وارجتال حيث
مل ينت�سب هذا احلراك ال�شعبي
الذي �شمل كافة ربوع الوطن �إىل
�أي جهة حزبية بل بالعك�س �سبق
كل الأحزاب بخطوات كبرية مما
ا�ضطرها للحاق به ،كما ن�سجل
التوظيف الذكي واملكثف لو�سائل
التوا�صل االجتماعي التي تدعو
للتظاهر �سلميا وبال�شعار جي�ش
�شعب خاوة ورف�ض كل التدخالت
الأجنبية مطالبني ب�إبقاء احلل
جزائريا  ،وفق ما تقت�ضيه
م�صلحة الوطن ،ومقاربات
ال�شارع اجلزائري الذي �أ�صبح
جماهرييا و نخباويا مما فوت
على الأجندات اخلارجية
ا�ستغالله.
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املغري بالوادي

تبعا ملا ن�شرته يومية «الو�سط»

التهيئة والإنارة العمومية مطلب
�سكان حي 19مار�س

طلب لرفع التجميد عن منطقة
الن�شاطات بعني البي�ضاء
قررت ال�سلطات الوالئية بورقلة مرا�سلة ال�سلطات املركزية باجلزائر العا�صمة من خالل رفع
التما�س بغية رفع التجميد على الغالف املايل املخ�ص�ص للتهيئة مبنطقة الن�شاطات ببلدية عني
البي�ضاء بورقلة لإماطة اللثام عن  250م�شروع ا�ستثماري �صناعي وذلك على خلفية ن�شر معاناة
امل�ستثمرين يف عدد �سابق بيومية «الو�سط».
�أحمد باحلاج
�أكد وايل والية ورقلة عبد القادر
جالوي ب�صفته امل�س�ؤول الأول
على الهيئة التنفيذية يف ت�رصيح
�صحفي خ�ص به يومية «الو�سط»،
نهاية الأ�سبوع املن�رصم � ،أنه رفع
التما�س لل�سلطات املركزية من �أجل
رفع التجميد على عملية التهيئة
املخ�ص�صة لفائدة  250م�ستثمر
ببلدية عني البي�ضاء بنف�س الوالية ،
لتمكينهم من جت�سيد م�شاريعهم على
�أر�ض الواقع  ،ومن ثم ا�ستحداث
منا�صب �شغل مبا�رشة وغري مبا�رشة
 ،ناهيك عن تعزيز م�صادر الدخل
للخزينة العمومية  ،ح�سبما �أفاد به
الرجل الأول بالوالية.
وي�أتي حترك ال�سلطات رغم ت�أكيد
امل�ستثمرين على منحهم عقود
�إدارية و رخ�ص البناء هذه الأخرية

التي ت�رشف على نهاية  ،وهو
الأمر الذي يتنافى مع توجيهات و
ا�سرتاتيجية عمل الدولة الرامية
لتقدمي الت�سهيالت وتذليل ال�صعوبات
خللق بدائل اقت�صادية لتعزيز م�صادر
دخل اخلزينة العمومية لإنهاء التبعية

لقطاع املحروقات الذي تهاوت
�أ�سعاره يف البور�صات العاملية وهو
ما ادخل اجلزائر يف دوامة من
امل�شاكل التي �أرغمت على انتهاج
�سيا�سة التق�شف على مدار �أكرث من
� 05سنوات الأخرية .

�إىل جانب ذلك فقد طرح �أكرث من
مت�رضر من امل�شكل القائم ت�سا�ؤالت
كبرية حول عدم التزام مديرية
ال�صناعة و املناجم بردها على
مرا�سلة جمعية الفردو�س لال�ستثمار
حيث مت �إخطار هذه الأخرية ب�أن
الدرا�سة قد انتهت و �أ�شغال التهيئة
�ستنطلق عما قريب وكان ذلك خالل
�سنة .2017
من جهة ثانية فقد ت�ساءل متابعني
مللف اال�ستثمار بالوالية عن حقيقة
ت�رصيحات وايل الوالية عبد القادر
جالوي ب�صفته رئي�س اللجنة الوالئية
لال�ستثمار � ،أين �أكد يف عديد خرجاته
الإعالمية الأخرية عن اال�ستعداد
لل�سلطات املحلية يف تقدمي
الت�سهيالت للم�ستثمرين الراغبني يف
امل�ساهمة يف �إنقاذ االقت�صاد الوطني
ومن ثم ا�ستحداث منا�صب �شغل
مبا�رشة وغري مبا�رشة .

تعرث م�شروع كو�سيدار لت�أهيل �شبكة ال�صرف ال�صحي

مواطني املخادمة بورقلة يحذرون من كارثة بيئية
حذر قاطني منطقة املخادمة
بورقلة من مغبة العواقب الوخيمة
التي قد تنجر عن ف�شل م�رشوع
�رشكة كو�سيدر املكلفة ب�إعادة ت�أهيل
�شبكة ال�رصف ال�صحي  ،للق�ضاء
على النقاط ال�سوداء بهدف انت�شال
ال�ساكنة من ظاهرة �صعود املياه
القذرة .
�أعرب الع�رشات من قاطني �أحياء
املخادمة ببلدية ورقلة يف ت�رصيح
لهم مع يومية «الو�سط «  ،عن
ا�ستيائهم وتذمرهم ال�شديدين من

التعرث الكبري مل�رشوع �إعادة ت�أهيل
�شبكة ال�رصف ال�صحي الذي ا�سند
ل�رشكة كو�سيدار  ،وهو الأمر الذي
بات ينذر بكارثة بيئية باتت مالحمها
تلوح يف الأفق  ،ف�ضال عن اتخاذ
عدد من ال�شوارع مكانا للعب من
طرف الأطفال  ،الأمر الذي �أثار
تخوف الأولياء على فلذات �أكبادهم
من الإ�صابة مبختلف الأمرا�ض و
الأوبئة على غرار املالريا  ،كما
منع عدد من ال�سائقني من �سلوك
ذات الطريق نتيجة حجم املياه

التي تغمر هذا الأخري  ،ما عطل
م�صاحلهم نتيجة تغيريهم للطريق و
عبورهم م�سالك �أخرى .
وح�سب ت�رصيح عدد من املواطنني لـ
« الو�سط « ف�إنه رغم عديد ال�شكاوي
التي وجهها لل�سلطات املعنية بغية
التكفل بامل�شكل املطروح � ،إال �أنه
مل تتدخل �أي جهة بعينها الحتواء
املع�ضلة القائمة على غرار اهرتاء
�شبكة الطريق و الأر�صفة  ،الأمر الذي
زاد من حدة املع�ضلة املطروحة ،
وعليه نا�شد ه�ؤالء اجلهات املعنية

بالتدخل العاجل حللحلة امل�شكل و
حماية فلذات �أكبادهم من خمتلف
الأمرا�ض .
من جهة وايل والية ورقلة �أكد
يف خرجته الإعالمية الأخرية �أن
م�صاحله تتبع هذا امل�رشوع عن كثب
مع توجيه مالحظات عديدة يف حالة
ما مت ت�سجيل �إخالل باملعايري التقنية
والقانونية املعمول بها يف اجناز مثل
هذا النوع من امل�شاريع التي لها �صلة
بيوميات املواطن املحلي .

�أحمد باحلاج

عني قزام بتمرنا�ست

توقيف  10رعايا افارقة بتهمة الإقامة الغري �شرعية
�أوقفت م�صالح الأمن املتخ�ص�صة
يف مكافحة اجلرمية املنظمة
والهجرة الغري �رشعية بالكتيبة
الإقليمية للدرك الوطني ،
باملقاطعة الإدارية عني قزام

الواقعة  420كلم عن مقر والية
ورقلة  10 ،رعايا �أفارقة يحملون
جن�سيات خمتلفة لدول مايل ،
النيجر  ،ت�شاد والكامريون و �أثناء
التقرب منهم للقيام ب�إجراءات

التلم�س القانونية تبني �أنهم مقيمون
بالرتاب الوطني بطريقة غري
�رشعية وبعد ا�ستكمال االجراءات
القانونية معهم مت عر�ضهم على
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة عني

قزام � ،أين مت �إدانة اجلميع ب�سنة
�سجنا موقوفة النفاذ مع ا�ستكمال
�إجراءات الطرد من الرتاب الوطني
بتهمة الإقامة الغري �رشعية .

�أحمد باحلاج

�أمن مترنا�ست

توقيف �شخ�صني يف ق�ضية حماولة ال�سرقة
متكنت م�صالح الأمن احل�رضي الثالث
ب�أمن الوالية من توقيف �شخ�صني
يبلغان من العمر (� 29-21سنة) يف
ق�ضية حماولة ال�رسقة بالتعدد متبوع
بال�رضب و اجلرح العمدي.
حيثيات الق�ضية تعود �إىل �إت�صال
هاتفي على الرقم الأخ�رض48 
 15من �أحد املواطنني مفاده طلب

تدخل على م�ستوى حي فرياج
�أنكوف بتمرنا�ست وعليه �سارعت
عنا�رص ال�رشطة �إىل عني املكان �أين
تبني الأمر بعملية الإعتداء بال�رضب
واجلرح العمدي بوا�سطة �سالح �أبي�ض
(خنجر) متبوع مبحاولة ال�رسقة
من طرف �شخ�صان ،وبعد عملية
البحث والتحري وكذا تفعيل اجلانب

الإ�ستعالمي و الإ�ستعانة بال�ضحية،
مت توقيف امل�شتبه فيهما و حتويلهما
�إىل املقر من �أجل ا�ستكمال �إجراءات
التحقيق يف الق�ضية ،ومت تقدميها
�أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة التي
�أ�صدرت يف حقهما ( )03ثالثة�سنوات
حب�س منها (�سنتني نافذة و الباقي
موقوفة التنفيذ) مع الإيداع و غرامة

مالية قدرها خم�سون �ألف ()50.000
دج .وح�سبما علم من نف�س امل�صادر
ف�إن العملية الأمنية الأخرية تندرج
يف �إطار تطويق ب�ؤر الإجرام وذلك
يف �إطار التطبيق ال�صارم ملخطط
احتالل امليدان التزاما بتو�صيات
وتوجيهات املديرية العامة للأمن
الوطني .
�أحمد باحلاج

ال يزال �سكان حي  19مار�س
الواقع مبدينة املغري يف اجلهة
الغربية بالوادي  ،ينتظرون
ن�صيبهم من االهتمام و�إيجاد
حلول للم�شاكل التي حتا�رصهم
دون �أن جتد ان�شغاالتهم
وم�شاكلهم �آذانا �صاغية.
و�أكد بع�ض القاطنني يف هذا
التجمع ال�سكاين العريق � أن
انعدام التهيئة احل�رضية جعلتهم
يغرقون يف دوامة حقيقية
�صيفا و�شتاءاً ،يف �ضل الأو�ضاع
املزرية التي تعرفها �شبكة
الطرقات الداخلية والتي ي�صعب
اجتيازها بفعل الأوحال �شتاء و

الأتربة ،ناهيك عن نق�ص الإنارة
العمومية على م�ستوى ال�شوارع
الداخلية مما �شكل هذا الآمر
خوف كبري لدى �سكان احلي .
حيث �رصح احد ال�سكان ليومية
«الو�سط» عن معاناتهم يومية
يف كل �صباح باكر وقت الذهاب
�إىل امل�سجد ب�سبب االنت�شار
الرهيب للكالب ال�ضالة وغياب
الإنارة ت�سبب يف خطورة
الو�ضع وغريها من النقائ�ص
التي حملوا م�س�ؤوليتها �إىل
اجلهات املعنية ,م�ؤكدين ب�أنهم
�سئموا من الو�ضع الراهن .
�صالح ،ب

ب�سبب نق�ص طب الأطفال والقابالت

�  سكان دائرة �أوقروت بادرار
يطالبون بتدعيم قطاع ال�صحة
نا�شد مواطنو دائرة �أوقروت
ب�أدرار ال�سلطات املحلية وكذا
مديرية ال�صحة بالوالية �رضورة
التدخل لتدعيم قطاع ال�صحة
على م�ستوى دائرة �أوقروت ،
ب�سبب النق�ص امل�سجل لديهم
يف عدة عيادات بداية من نق�ص
الطب الأخ�صائي خا�صة طب
الأطفال و الأمرا�ض ف�ضال عن
نق�ص القابالت يف العيادات
املتواجدة عرب مقر البلديات.
ما ي�ضطر الن�ساء احلوامل �إىل
التنقل �إىل مقر الدائرة من �أجل
�إجراء فحو�صات طبية بالإ�ضافة
�إىل ذلك ت�شتكي معظم العيادات
من غياب �سيارات الإ�سعاف وهو
ما يجعل الكثريين يلجئون �إىل
ا�ستعمال �سيارات الأجرة لنقل
مر�ضاهم �إىل م�ست�شفى �أوقروت

�أو متيمون .
وبالتايل يعانون مع نقلهم وكثري
ما يتعر�ض املري�ض �إىل الوفاة يف
الطريق خا�صة الن�ساء احلوامل
الالتي كثريا ما ت�ضع املر�أة
حملها وهي يف الطريق �إىل
امل�ست�شفى  ،كما طالب ال�سكان
من اجلهات املعنية ب�رضورة
توفري امل�صل امل�ضاد للت�سمم
العقربي خا�صة خالل فرتة
ال�صيف الذي يكرث فيه االنت�شار
الكبري للعقارب واحل�رشات
ال�ضارة �إال �أن املري�ض ي�ضطر
يف كثري من الأحيان �إىل التنقل
�إىل متيمون على م�سافة  80كلم
ب�سبب غياب امل�صل امل�ضاد
للت�سممات على م�ستوى عيادات
الدائرة
�صالح  ،ب

احتفاال بعيد اال�ستقالل وال�شباب
امل�صادف لـ  05جويلية

برنامج ثري جلمعية املركز
الثقايف ب�سكرة بورقلة
�سطرت نهاية الأ�سبوع املن�رصم
جمعية املركز الثقايف ب�سكرة
ببلدية الروي�سات التابعة لوالية
ورقلة  ،برنامج ثري احتفاال بعيد
اال�ستقالل وال�شباب امل�صادف لـ
 05جويلية من كل �سنة .
�أ�سدلت �أم�سية اجلمعة من
الأ�سبوع املن�رصم جمعية املركز
الثقايف �سكرة ببلدية الروي�سات
بورقلة بح�ضور ال�سلطات املحلية
و الأمنية ال�ستار على التظاهرة
الريا�ضية املقامة باملركز
الثقايف التي عرفت ح�ضور
كل البطل العاملي للفوفتنام
الريا�ضي عمران علي �صالح
فيما متيز احل�ضور الأجنبي يف
الالعب الليبي موالي حممد و

الالعب التون�سي حازم املهذبي،
�أما جائزة �أح�سن العب فقد
عادت ملتو�سط ميدان هجوم
وفاق ورقلة حممود رويغي ،
كما مت يف نف�س اليوم برجمة
حملة حت�سي�سية لفائدة الأطفال
قامت بها فرقة حماية الأحداث
لدرك الوطني بورقلة واملخت�صة
بالق�رص لتعريف ب�أن�شطة الفرقة
( اختطاف الأطفال  .الوقاية
من املخدرات .طرق ا�ستعمال
االنرتنت بالن�سبة للأطفال وعدة
حماور تخ�ص الق�رص )..وكان
ذالك بح�ضور احلماية املدنية
التي غطت احلفل من الناحية
الوقائية .
�أحمد باحلاج
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فل�سطني املحتلة

�إنهيار �أ�سوار الأق�صى ..خطر يتزايد بعد افتتاح نفق �سلوان
عرب  15نفقا "�إ�سرائيليا" �آخرها النفق املفتتح قبل �أيام ،بات امل�سجد الأق�صى و�أ�سواره مهددا باالنهيار الكلي �أو اجلزئي يف �أي حلظة ،وفق تقديرات خرباء
فل�سطينيني .ومع افتتاح النفق العابر �أ�سفل �سلوان� ،أ�صبح ال�سور اجلنوبي للم�سجد الأق�صى معلقا يف الهواء دون �أ�سا�سات حتميه ،ما يجعل انهياره احتماال
واردا ،يف حني �أن الأنفاق الأخرى واحلفريات امل�ستمرة منذ �سنوات نه�شت �أ�سفل امل�سجد ،وخلخلت �أ�سا�ساته حت�ضريا لتحقيق �أحالم امل�ستوطنني بانهياره.
م�.س
وافتتحت �سلطات االحتالل ،قبل
�أيام ،نفقا حتت قرية �سلوان ،يف
القد�س املحتلة؛ جز ًءا من افتتاح
ما ي�سمى بـ"طريق
احلجاج" جلبل
ّ
الهيكل املزعوم ،الذي د�شنته
جمعية "�إلعاد" اال�ستيطان ّية،
مب�شاركة ال�سفري الأمريكي يف كيان
االحتالل ديفيد فريدمان ومبعوث
الرئي�س الأمريكي للمنطقة جي�سون
غريبنالت ،و�شوهد فريدمان وهو
يحمل مطرقة �ضخمة يهدم بها
ً
حائطا داخل النفق ،يف �إ�شارة �إىل
ت�شجيع احلفريات واال�ستيطان؛ وهو
الأمر الذي �أغ�ضب الفل�سطينيني.
و�أكد ع�ضو جلنة الدفاع عن �أرا�ضي
�سلوان فخري �أبو ذياب� ،أن هذا
امل�رشوع التهويدي يعني البدء
عمليا يف خمططات االحتالل لهدم
�أجزاء من امل�سجد الأق�صى ،م�شريا
�إىل �أن هذا النفق بد�أ التخطيط له
منذ عام  2005ووقع عليه نتنياهو
عام  2010وبد�أ العمل فيه منذ ذلك
العام.
و�أكد �أبو ذياب -وفق �صحيفة
"فل�سطني"� -أن هذه املخططات
التهويدية تعد مرحلة متقدمة
من مراحل ال�سيطرة على املدينة
املحتلة ،م�ؤكدا �أن مثل هذه
املمار�سات التلمودية �سرتتد
يف نهاية الأمر نحو االحتالل
وم�ستوطنيه.
عني �سلوان

وب�ش�أن املعلومات حول النفق ،ذكر
�أبو دياب �أن النفق ميتد من الب�ؤرة
اال�ستيطانية من "مدينة داود" يف
�ضاحية �سلوان �إىل حائط الرباق
املال�صق للم�سجد الأق�صى
يف البلدة القدمية من القد�س
املحتلة.
وي�أتي النفق �ضمن خمطط ما
ي�سمى طريق "درب احلجاج"
املمتد على طول  700مرت
يف �إطار م�ساعي اال�ستيطان
والتهويد لأ�سوار القد�س القدمية
وبلدة �سلوان التي تعد اخلا�رصة
اجلنوبية ملنطقة الق�صور الأموية
التي ح ّولتها �سلطات االحتالل
�إىل "حدائق توراتية".
و�أ�شار �أبو دياب �إىل �أن حفر

النفق الذي مير من �أ�سفل منازل
الفل�سطينيني �أدى اىل حدوث
ت�شققات يف تلك املنازل ،م�ؤكدا
�أن االحتالل ي�ضع العراقيل
الكثرية وال�صعبة يف طريق ترميم
�أي منزل فل�سطيني يف البلدة
القدمية من القد�س املحتلة.
نَّ
وبي �أن هذا النفق هو جزء
من �سل�سلة خمططات و�ضعها
االحتالل بال�رشاكة مع جمعيات
دينية ،وتنفذها بلدية القد�س
وجمعية "�إلعاد" اال�ستيطانية؛ من
�أجل التمهيد لربط �ساحة الرباق
ب�سلوان للو�صول �إىل �أ�سفل قبة
ال�صخرة امل�رشفة.
ور�أى �أبو دياب �أن م�شاركة
امل�س�ؤولني الأمريكيني فريدمان
وغرينبالت يف االفتتاح ي�شري

�إىل طبيعة انتمائهما للتيار
الديني اليهودي املرتبط بالتيار
الإجنيلي امل�سيحي املتنفذ
يف الواليات املتحدة ،عا ًّدا
�أن م�شاركتهما تعطي ت�أكيدا
على ال�ضوء الأخ�رض املمنوح
لالحتالل لإكمال املخططات
وامل�شاريع التهويدية داخل
و�أ�سفل البلدة القدمية.
وذهب �إىل �أن ال�صمت العربي
والإ�سالمي ،و�ضعف التحرك
العربي وغياب الإ�سرتاتيجية
العربية املوحدة� ،سهلت الظروف
�أمام االحتالل لتحقيق �أهدافه،
وتنفيذ خمططاته اال�ستيطانية
دون م�ساءلة.
 15نفق ًا �أ�سفل الأق�صى

من ناحيته� ،أكد نائب مدير �أوقاف
القد�س ال�شيخ ناجح بكريات� ،أن
�سلطات االحتالل �أكملت حتى
الآن حفر  15نفقا �أ�سفل امل�سجد
الأق�صى ،م�شددا على �أن تلك
الأنفاق تركت جزءا كبريا من
امل�سجد وحميطه دون �أ�سا�سات
حتميه من خطر االنهيار.
وقال بكريات� :إن املعاول التي
ظهرت على الإعالم وهي تنه�ش
يف �أ�سفل امل�سجد الأق�صى هي يف
حقيقة الأمر معاول تهدم تاريخ
امل�سلمني يف املدينة وحا�رضهم
وم�ستقبلهم �إن مل يقوموا من
�سباتهم وين�رصوا مقد�ساتهم،
وفق ما نقلته �صحيفة فل�سطني.
و�أ�شار �إىل النفق املفتتح هو
اجلزء الأول الذي ي�صل نحو 545
مرتا ،منبها لأن االحتالل يريد �أن
يعزز تغلغله داخل اجلزء اجلنوبي
من مدينة القد�س املحتلة الذي
تقطنه العائالت الفل�سطينية.
و�أ�شار بكريات �إىل �أن الهدف
الأ�سا�سي من هذه احلفريات هو
البحث عن �آثار مزعومة تعود
لليهود ،م�شددا على �أنهم وبرغم
كل احلفريات الوا�سعة اجلارية
منذ احتالل املدينة يف عام
� 1967إال �أنهم مل يجدوا حتى الآن
�أي �آثار �أو حجر يخ�ص التاريخ
اليهودي القدمي.
و�أو�ضح �أن احلفريات امل�ستمرة
�أ�سفل الأق�صى وحميطه قد
ت�سببت بالكثري من الت�شققات يف

املنازل الفل�سطينية مثلما ح�صل
يف املنازل الواقعة �أعلى النفق
الذي افتتح عام  1996على طول
اجلدار الغربي للم�سجد الأق�صى
بدءا من املدر�سة العمرية يف
طريق املجاهدين و�صوال �إىل
منطقة حائط الرباق.
و�شدد بكريات على �أن تلك
احلفريات هي بطابع �سيا�سي
ولي�س علميا بحثيا كما يروج
لذلك االحتالل ،حمذرا من �أنه
يف حال ح�صول زلزال �أو تفجري
قوي ف�إنه قد ي�ؤدي �إىل انهيار
امل�سجد �أو جزء منه.
وقال� :إن املقد�سيني باتوا
مقتنعني �أن خمططات التهويد
ن�ضجت ومل يتبق �سوى ح�صادها،
م�شريا �إىل �أن �سلطات االحتالل
�أ�صبحت تدر�س �أ�ساليب امت�صا�ص
غ�ضب اجلمهور الإ�سالمي وردة
فعله عندما يحدث الأمر.
و�أكد �أن الت�صدي ملخططات
االحتالل يجب �أن يكون على
م�ستويات عدة منها :امل�ستوى
ال�سيا�سي من خالل خطوات
ت�أخذها ال�سلطة الفل�سطينية
والأنظمة العربية جتاه االحتالل،
وامل�ستوى القانوين من خالل
تفعيل الن�صو�ص القانونية
التي حتمي املقد�سات والآثار
اال�سالمية ،وامل�ستوى ال�شعبي
من خالل زيادة وترية الوجود يف
الأق�صى وحميطه للفل�سطينيني
يف ال�ضفة والداخل املحتل.

من ينزل لبنان عن �ضهر الوح�ش؟
ن�سيم اخلوري (ن�سر حرمون)
�أما زال �شعار العدالة يف لبنانكم
� ّأن "الق�ضاء لل�ضعفاء"؟
الفكر واحلرب يف لبنانكم
مرذول وال�سالح جاهز ويف
ّ
بيت مقبول.
كل ٍ
هذا لي�س وطن ًا .هذا طنني
نحل ّ
ينط يف �أ�شواككم الياب�سة
ٍ
بحث ًا عن بقع و�أوطان جديدة.
ن�سي اللبنانيون بلحظات طبقات
القلق والف�ساد الر�سوب ّية التي
تنه�شهم وتراكمها دولتهم فوق
�صدروهم ،عرب تقنني الأكل واملاء
والهواء وال�ضوء عنهم مل�صلحة
حفن ٍة من �أ�صحاب احلروب
ةالأ�سلحة واملزاريب و�أقنية الهدر
وال�رسقات الطائفية التي ت�صب
ّ
التق�شف يف املوازنة
حتت ذريعة
العا ّمة حيث مل يبق من �شعب لبنان
�سوى اجللد والكراعني.
ون�سوا �أنّ ب�ضعة �أ�شخا�ص ي�أمترون
مبا يتنا�سب بطلبات البنوك
وامل� ّؤ�س�سات الدول ّية امل�ستوردة،
�أ�سقطوا لبنان بلحظ ٍة يف لغة
ال�سالح املدفونة يف جبل لبنان

 ،حيث م�شاهد حماولة اغتيال
وزيري اخلارجية والنازحني التي
�أودت بحياة �إثنني من املرافقني
ورمت اجلميع يف ال�صور والغمو�ض
والتحديات يف الأ�سباب والنتائج
وتقاذف امل�س�ؤوليات ورميها يف
ح�ضن الق�ضاء....والقدر وتبوي�س
اللحى وطم�س احلقائق.
وذ ّكرين الأمر ب�شعار لبناين:يتداوله
زعماء احلروب يف لبنان :الق�ضاء
لل�ضعفاء!
عاد ال�رصاع مظهراً �شباباً �سكنتهم
املذهب ّية الثقافية وال�سلوكية،
مت�سكاً
بال�سدود
و�أظهرت
ّ
والتحدّيات نفياً لإمكانات التالقي
والتجديد .كان ميكننا اعتبار
اجل�سم املف ّكر ،يف بل ٍد ما ،روح
احل�ضارة ،ي�ص ّفي التاريخ من �أدران
املا�ضي فيولّد الأفكار مقابل من
ّ
وينظمها �أو يك ّرر ،لكن
يديرها
اختالط الأمنيني وال�سيا�سيني
والإعالميني يف زم ٍن واحد وبلد
واحد حول حدث واحد هي مع�ضلة
بالن�سبة للمف ّكرين ،حيث ال قيمة
للأفكار يف ن�سف الطائفية املطبقة
على لبنان ،مبا قد ال نعرث عليه على
�سطح الكرة.

ما زال لبنان فوق ظهر الوح�ش منذ
ال  1975وما قبلها حتى ال 1989
واتفاق الطائف  /الن�ص /الد�ستور
اجلديد للبنان الذي �سحب د�سمه
بتقا�سم الدول املتعددة للنريان.
�أط ّل الوح�ش متح ّركاً من كو ٍع �إىل
كوع يف �أر�ض عداء امل�س�ؤولني حول
املنا�صب ،وتقا�سم احل�ص�ص �أر�ضاً
وماء وف�ضاء من مقالع ال�صخور
والك�سارات ومنتجعات ال�سباحة
ّ
وال�سياحة ومواقع الإر�سال
املزدحمة بالإذاعات وال�شا�شات.
يقيم هذا الوح�ش يف ال�صدور،
مل يرحل مع ال�شهداء وركام
لبنان بتبادل اخلطب ال�صفراء
وامل�صاحلات الرخوة وامل�آدب ،لأنّ
املا�ضي ي�ستدعي النار قاب�ضاً على
احلا�رض وامل�ستقبل الوطني.
ميكنني بكلمة واحدة ،وبال تعميم،
اخت�صار تاريخ لبنان بني �إن�سانني /
ل�سانني ،لهما دالالت وا�سعة و�شعار
خطاً
ّ
كريه برموزه �أ�ضع حتته
بالأ�سود� :أحدهما يتل ّفظ بالقاف،
والآخر يتلفظها ب «الآف» ،ك�أن
يقول واحدهم مث ً
ال :ب�أنّ املا�ضي:
«قفز من قرب �شمون قفزاً مقيتاً
وقتاالً فوق قلوبنا ويقلقنا قلباً

قلباً ودقيقة بدقيقة» ،بينما يقول
امل�سيحي ب�أنّ املا�ضي�« :أفز
من �أبر �شمون �أفزاً مئيتاً و�إتاالً
فو�أ �ألوبنا ويُ�ؤ ِل�ؤنا �ألباً �ألباً ودئيئة
بدئيئة».
�أخذت تلك القاف ت�شظ ّياتها
احلزب ّية وال�سيا�سية املتعدّدة
بني عربية و�إ�سالم ّية وم�سيحية
و�أعجمية و�أجنب ّية واخلطورة �أ ّنها
لطاملا التمعت �سيوفاً م�سلولل ًة
تقطع بني القاف والقاف ،وبني
ال�صدر والطفل الر�ضيع فتقلع
الأر�ض �أبداً من بذرة ال�سالم
واال�ستقرار.
هذه هي املع�ضلة الوح�ش ّية
التاريخية يف لبنان ،باعتباره بلداً
عرب ّياً �أو ذا وجه عربي ،كلّفتنا
الكثري بني امل�سيحيني وامل�سلمني
ّ
ت�شظياتها بني مذاهب
وتقوى
�أ�صحاب العقيدة الواحدة.
لن �أعود �إىل هذا التاريخ املفتقر
�إىل د�سم الفكر و�أي�ضاً:
 -1لأنّ من يقر�أ هذا التاريخ،
اليوم ،يجده قارة ّ
مه�شمة مفتوحة
ب�رسعة على قطع «البازل» يتناولها
املف ّكرون وامل�ؤرخون والإعالميون
حقباً و�أ�صنافاً توحي بالتنوع لكنها

غري متنوعة ،حافلة بالتح ّيزات
والنفو�س امل�شحونة التي ت�رصخ
باملو�ضوعية� ،إىل درجة تذ ّكرين
باملف ّكر الفرن�سي جان بول �سارتر
القائل�« :أنا موجود �إذن �أنا �أف ّكر»،
مقدّماً ال�صحة اجل�سدية والنف�س ّية
على �صحة التفكري واملف ّكرين ،وقد
�شنّ �أق�سى نقده على املف ّكرين،
ويذ ّكرين �أي�ضاً برميون �آرون الذي
ر�أى يف املف ّكرين طبقة خمدّرين
خارج الواقع.
 -2ولأنّ املف ّكر �أو الكاتب املدّعي
احلر ّية واال�ستقالل ّية بالتفكري يخال
نف�سه مه ّماً وم�ؤ ّثراً ،لكنه �رسعان
ما يكت�شف ،مع �أ ّول ر�صا�صة� ،أ ّنه
مقاتل� ،صامت� ،أو ال �شيء ،على
الرغم من �أنّ ال�صحافة تتقاطر
عليه �أحياناً ،لرتفعه ب�ضوئها �إىل
ال�صف الأ ّول ،وك�أ ّنه نوع من املو�ضة
التي جتذب النا�س لي�س �أكرث.
 -3ولأنّ لك ّل �شا�شة �س ّيداً ونظاماً
و�إعالمياتها الفاتنات املت�شاوفات
املحم ّيات واملغاليات اللواتي
يتجاوزن الإعالميني والق�ضاء
واملف ّكرين والعقالء حيال
الأحداث .يعثرّ ن م�ضيفيهم
ويح ّقرنهم يف رمي الأ�سئلة اخلبيثة

ال�شائكة من دون كوابح حتقيقاً
ال واعياً حلر ّية املر�أة  /املر�آة
اللبنانية امللحوظ ،وك�أ ّنهن «�سلطة
ال�سلطات» .ال ي�سقط القول �أو
الن�ص يف الآذان والفهم� :إن مل يكن
ّ
من مفردات الأحزاب� .أنت مرذول
يف الإعالم م�ستق ًّ
ال ،لأنّ االنق�سام
ي�صبح على ح ّد ال�سيف يف انتقاء
التعابري ،و�إ ّال فم�صريك �سلّة
املهمالت �أو الرميوت كونرتول.
 -2ال ت�أثري للمف ّكرين و�أ�ساتذة
اجلامعات وم�ست�شاري احللول،
�أو ما يعرف ب «الأنتليجن�سيا»
يف بالدنا .هم لي�سوا طبقة ميكن
الدخول واخلروج منها ،وال ميكن
توريثها .غالباً ما ين�رش املف ّكر
الكتب والن�صو�ص يك ّد�سها� ،أو
يبتكر فكر ًة قد تكون جديدة ،مع
�أنّ ال جديد حتت ال�شم�س ،لكنه
يدرك �أنّ ال�صحافة هي التي تبيع
الكتب ،لأ ّنها تبيع �أكرث من دور
الن�رش .املف ّكر قد ي�صوغ �أ�سئل ًة
لل�سلطة ال �أجوب ًة ،وهو يدرك �أنّ
ال�سلطة هي �سلطة الآخر التي ال
ي�شعر املف ّكر بها ،وهي ال ت�شعر به
لكونه م�شغوالً بال�س�ؤال اجلوهري:
من ينزل لبنان عن ظهر الوح�ش؟
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مراقبة طهران:

كيف تتبع ال�شركات الدولية ال�سلوك الإيراين جتاه العقوبات؟

جل�أت �إيران يف مواجهة العقوبات الأمريكية املفرو�ضة على قطاع الطاقة منذ نوفمرب املا�ضي ،والتي تق�ضي بحظر �صادارتها من النفط
اخلام واملنتجات املكررة للعامل �إىل تبني �أ�ساليب خمتلفة لتهريب هذه املنتجات للأ�سواق الدولية مع �إخفاء وجهات الت�صدير ،ويتمثل
�أبرزها يف غلق الأنظمة الآلية للناقالت ،وتغيري �أعالم ال�سفن ،ونقل ال�شحنات من ناقلة لأخرى يف عر�ض البحر وغريها .وبرغم ذلك� ،إال
�أن �شركات تتبع ال�سفن متكنت بالآونة الأخرية عرب ا�ستخدامها لو�سائل تقنية متطورة على غرار �صور الأقمار ال�صناعية التجارية بجانب
توظيف تقنيات الذكاء اال�صطناعي يف ر�صد حاالت خمتلفة النتهاك العقوبات الأمريكية على �صادرات النفط الإيرانية ،وهذا ما �سوف
ي�ساعد املجتمع الدويل على فهم ال�سلوك الإيراين املتعلق بكيفية جتاوز العقوبات الأمريكية ب�شكل �أف�ضل.
�إبراهيم الغيطاين/مركز
امل�ستقبل للدرا�سات و
الأبحاث املتقدمة
�أ�ساليب التهريب:
تُ�رص �إيران �أن مبقدورها
موا�صلة مبيعاتها من النفط
اخلام للأ�سواق الدولية رغم
العقوبات الأمريكية املفرو�ضة
على قطاع الطاقة الإيراين منذ
نوفمرب املا�ضي ،والتي حتظر
�صادرات اخلام واملنتجات
املكررة الإيرانية لكافة دول
العامل .ورمبا ميكن تف�سري ذلك
ب�أن طهران قد يكون لديها من
الأ�ساليب التي قد متكنها من
جتاروز العقوبات الأمريكية
وذلك مثلما جرى عليه الأمر
عند ت�شديد العقوبات الدولية
عليها يف الفرتة من (-2012
.)2015
وطبقاً للعديد من االجتاهات،
فالزال لدى طهران �إمكانية
لت�صدير ما يرتاوح بني 200
�ألف � 300-ألف برميل يومياً-
وهو ما دون �صادراتها البالغة
 2.5مليون برميل يومياً يف
�إبريل  -2018عن طريق
التهريب للأ�سواق الدولية
با�ستخدام امل�سارات البحرية
غري املك�شوفة �أو عرب احلدود
الربية بالتعاون مع بع�ض دول
اجلوار.
ويف الوقت احلا�رض ،جل�أت
�إيران ملجموعة من الأ�ساليب
لإخفاء وجهات �شحنات من
النفط املنقولة عرب البحر
ولعل �أهمها �إغالق �أنظمة التتبع
لناقالتها واملعروفة بنظام
«�إيه�.آي�.إ�س» ،وهو نظام تتبع
�آيل مت�صل بالأقمار ال�صناعية
ت�ستخدمه ال�سفن.
ومبوجب القانون الدويل ،ف�إن
ال�سفن التجارية ملزمة بحمل
�أجهزة تتبع بالقمر ال�صناعي
على متنها عند الإبحار �إىل
وجهاتها املختلفة حول
العامل ،وذلك من �أجل متكني
ال�سلطات البحرية من حتديد
مواقع ال�سفن وحت�سني ال�سالمة
البحرية ،وهو �أمر ينطبق �أي�ضاً
على ناقالت النفط والغاز
الطبيعي.
وطبقاً ل�رشكات تتبع ال�سفن،
فقد بد�أت طهران يف �إيقاف
ت�شغيل �أنظمة التتبع الآيل
لناقالتها منذ �شهر �أكتوبر

املا�ضي حتى بات معظم
�أ�سطول الناقالت الإيرانية
غري قابل للتتبع يف �أمر يعرف
يف جمال ال�شحن البحري بـ
«التعتيم الكامل» لل�سفن.
وعالوة على ذلك ،فقد قامت
�إيران بعمليات متويه �أخرى
لإخفاء وجهات �صادراتها ومنها
�إر�سال �إ�شارات ال�سلكية ملواقع
حتميل خاطئة ،وتغيري �أعالم
ال�سفن ،ونقل ال�شحنات من
�سفينة لأخرى يف عر�ض البحر،
بالإ�ضافة لإجراء تعديالت
م�ستمرة على مواعيد الناقالت،
وهذا كله ما قد يعقد من عملية
تتبع الناقالت ومعرفة وجهات
ال�شحنات املنقولة.
�آليات التعقب:
يف املقابل ،فمنذ بداية تطبيق
العقوبات الأمريكية على �إيران
يف نوفمرب املا�ضي ،ن�شطت
�رشكات تتبع ال�سفن على غرار
تانكر تراكرز الأمريكية ،وكبلر
لبيانات الطاقة ومقرها لندن يف
تعقب حتركات ال�سفن الإيرانية
انطالقاً من خمتلف املوانئ
الإيراين �أو من جزيرة خرج،
املنفذ الرئي�سي لت�صدير النفط
الإيراين للوجهات املختلفة
وذلك يف حماولة لك�شف
م�سارات تهريب �شحنات اخلام
الإيراين �أو املنتجات املكررة
لعمالئها من دول العامل.
وهنا ،ينبغي الإ�شارة �إىل �أن
كثري من �رشكات تتبع ال�سفن
بات لديها من الو�سائل التقنية
املتطورة التي متكنها من ر�صد
حركة ال�سفن ب�صفة �شبه يومية،
بعدما كان يت�ستغرق الأمر
�أ�سبوعاً �أو �أكرث يف املا�ضي،
وت�ستعني يف ذلك ب�صور الأقمار
ال�صناعية التجارية التي حت�صل
عليها من �رشكات املتخ�ص�صة
يف هذا املجال ،كما تتعاون يف
بع�ض الأحيان مع قطاع وا�سع
من الهيئات احلكومية و�رشكات
ال�شحن البحري و�رشكات
الت�أمني والعمالء مل�ساعدتها
يف �إجراء م�سح يومي لطرق
�شحن النفط العاملية.
ولدى بع�ض �رشكات تتبع ال�سفن
عمالء حاليني من احلكومات
والهيئات الدولية والتي تقدم
لها خدمات معلوماتية خا�صة
ببع�ض الق�ضايا ال�سيا�سية
الدولية وذلك على غرار �رشكة

 Windwardوهي �رشكة
تقع يف تل �أبيب تعمل مع الأمم
املتحدة للت�أكد من التزام
دول العامل بالعقوبات الدولية
املفرو�ضة على كوريا ال�شمالية،
كما تقوم بجانب �رشكات �أخرى
بتقييم التزام الدول بالعقوبات
الأمريكية املفرو�ضة على
قطاع الطاقة الإيراين.
وبجانب �صور الأقمار ال�صناعية،
فقد بد�أت بع�ض �رشكات تتبع
ال�سفن م�ؤخراً يف توظيف
تقنيات الذكاء اال�صطناعي يف
تدقيق ح�سابات �رسعة ال�سفن
وامل�سافات التي تقطعها،
ف� ً
ضال عن معرفة وجهاتها
النهائية و�أحجام حمولتها وذلك
عن طريق معاجلة كميات كبرية
من البيانات الدقيقة من بينها
ال�سمات الب�رصية لل�سفن ،ومبا
يعمل بنهاية الأمر على التنب�ؤ
ب�سلوك ال�سفن ب�شكل �أف�ضل.
مالمح خمتلفة:
ك�شفت بيانات �رشكات تتبع
ال�سفن بالفرتة الأخرية عن
ثمة مالمح �أ�سا�سية متعلقة
بال�سلوك الإيراين يف تهريب
منتجات النفط للأ�سواق
الدولية ،وفيما يلي �أبرزها-:
 -1مالذات التهريب :على
ما يبدو �أن الأ�سواق الآ�سيوية
وال�سيما ال�صني هي املالذ
الرئي�سي ملبيعات النفط
الإيراين رغم العقوبات
الأمريكية .وبجانب الرف�ض
ال�صيني للعقوبات الأمريكية
�أحادية اجلانب ،ميثل اخلام
الإيراين خياراً جاذباً مل�صايف
النفط ال�صينية ال�سيما

ومن املحتمل �أن ت�ستقبل
�أوربا يف القريب العاجل �أول
ناقلة حمملة بالنفط الإيراين
وذلك منذ �أواخر عام 2018
مع تطبيق العقوبات الأمريكية
على طهران .وطبقاً لوحدة
لويدز مارين �إنتليجن�س
الربيطانية ،فقد مت ر�صد ناقلة
نفط تدعى «جراي�س  »1وترفع
علم بنما وعلى متنها مليوين
برميل من النفط الإيراين ،وقد
غادرت اخلليج العربي يف 14
مايو املا�ضي ويف طريقها لأن
تعرب م�ضيق جبل طارق و�صوالً
�إىل �أوربا يف  4يوليو اجلاري،
ولعل ذلك ي�أتي بعد �أيام قليلة
من بدء االحتاد الأوروبي تفعيل
مع تقدمي طهران مزيد �آلية «�أن�سيتك�س» بهدف تفادي
من اخل�صم على املبيعات العقوبات الأمريكية وذلك يف
وت�سهيالت لل�سداد بجانب  28يونيو املا�ضي.
حتمل تكلفة النقل والت�أمني
للعمالء .وعليه ،فقد وا�صلت  -2نطاق التهريب :وعلى غرار
بع�ض ال�رشكات ال�صينية يف النفط اخلام ،تو�سعت �إيران
ا�سترياد النفط الإيراين حتى �أي�ضاً يف بيع منتجات النفط
بعد �إلغاء الإعفاءات الأمريكية املكررة والبرتوكيماويات لبع�ض
ل�صادرات النفط الإيرانية يف عمالئها يف �آ�سيا وال�سيما
ال�صني والهند بخ�صومات
مايو املا�ضي.
وطبقاً ملا ر�صدته �رشكة وت�سهيالت كبرية يف ال�سداد
«تانكر تراكز» الأمريكية وذلك يف حماولة لتعوي�ض
 ،TanckerTrackersفقد تراجع �صادرات النفط.
جرى نقل عدد من �شحنات ويف هذا ال�صدد ،ك�شفت �رشكة
اخلام الإيراين لل�صني يف كبلر لبيانات الطاقة عن اجتاه
الفرتة الأخرية ومنها �شحنة ما ال يقل عن �أربعة ناقالت
تابعة لل�رشكة الوطنية للنفط عمالقة حمملة بالغاز البرتول
الإيرانية مبقدار مليون برميل امل�سال الإيراين -الذي ي�ستخدم
لأحد عمالئها يف ال�صني وهو يف الطهي -يف مايو ويونيو �إىل
«جممع جني ک�شي للتكرير ال�صني وب�شحنات قيمتها 80
والبرتوكيماويات» وذلك على مليون دوالر .وعلى هذا النحو
منت الناقلة «�س�ؤز مك�س �سالينا» �أي�ضاً� ،أو�ضحت بيانات تتبع
وقد غادرت حمطة جزيرة خرج ال�سفن �أن ع�رش �شحنات على
الإيرانية يف  24مايو املا�ضي .الأقل من امليثانول �أُر�سلت
ويف العادة ،ما يتم نقل �شحنات �إىل ال�صني من �إيران منذ
النفط الإيراين للعمالء يف بداية العام اجلاري.
ال�صني عرب اتباع الناقالت كما من الالفت �أن �إيران
م�سارات بحرية مبا�رشة� ،إال اجتهت بالآونة الأخرية يف
�أنه يف بع�ض الأحيان يتم نقل ت�سويق �شحنات من منتجات
لأ�سواق
ال�شحنات �إىل م�ضيق «ملقا» البرتوكيماويات
بالقرب من �سواحل ماليزيا بعيدة عنها وذلك على غرار
البحرية على �أن يتم حتميلها الربازيل ،والتي ا�ستقبلت نحو
على �سفن وناقالت �أخرى � 230ألف طن على الأقل من
لت�صل �إىل وجهاتها النهائية اليوريا الإيرانية منذ بداية
يف ال�صني الحقاً .كما يجرى العام وذلك بح�سب بيانات
يف بع�ض الأحيان نقل النفط �رشكات تتبع ال�سفن ،وذلك
الإيراين من �سفينة �إىل �أخرى يف م�سعى منها على ما
يف املياه الواقعة بني �رسيالنكا يبدو لتنويع �أ�سواق وجهات
وجزر املالديف وفقاً لبيانات �صادراتها من البرتوكيماويات
بجانب الأ�سواق الآ�سيوية.
تتبع ال�سفن.

 -3م�ستويات التخزين:
ركزت �رشكات تتبع ال�سفن
جهودها م�ؤخراً �أي�ضاً على
تعقب م�ستويات املخزونات
الإيرانية من النفط اخلام
�سواء يف املواقع الربية �أو
البحرية وذلك باعتبارها
�أحد امل�ؤ�رشات الرئي�سية
العاك�سة حلركة ون�شاط
ال�صادرات الإيرانية ،فكلما
زادت املخزونات دل ذلك
على وجود �صعوبات �أكرب �أمام
�إيران لبيع نفطها بالأ�سواق
الدولية ،والعك�س �صحيح
�أي�ضاً.
وكما يبدو ،ف�إنه مع تراجع
قدرة �إيران على ت�صدير
نفطها للخارج ،زدات كميات
النفط اخلام املخزنة
مبن�ش�آت التخزين ب�شكل
كبري بالفرتة الأخرية ،وقد
بلغ حجم املخزون الربي يف
�إيران نحو  46.1مليون برميل
يف مايو املا�ضي وذلك من
�سعة �إجمالية قدرها  73مليون
برميل ( %63.1من �إجمايل
�سعة التخزين) لي�سجل �أعلى
م�ستوياته منذ منت�صف يناير
املا�ضي طبقاً لبيانات ل�رشكة
كايرو�س ،وهي �رشكة تر�صد
التدفقات النفطية.
وعلى جانب �آخر ،فقد زادات
املخزونات العائمة� ،أي
النفط املخزن يف الناقالت،
مل�ستويات غري م�سبوقة.
وحتى مايو املا�ضي كان
هناك  16ناقلة �إيرانية حمملة
بنحو  20مليون برميل وذلك
باملقارنة بنحو  12ناقلة حتمل
ما ال يقل عن  13مليون برميل
من النفط يف مار�س املا�ضي،
وبزيادة يف املخزونات ال تقل
عن  7مليون برميل ،مبا يعك�س
عدم �إمكانية �إيران ت�صدير
نفطها للخارج.
وختاماً ،ميكن القول� ،أن
�رشكات تتبع ال�سفن باتت
متار�س دوراً جوهرياً يف فهم
ال�سلوك الإيراين املتعلق
بكيفية جتاوز العقوبات
الأمريكية على قطاع الطاقة
الإيراين ،الأمر الذي قد يدعم
جهود الإدارة الأمريكية يف
تنفيذ خطتها الرامية لت�صفري
ال�صادرات الإيرانية بالتوازي
مع ت�شديد ال�ضغوط على
الدول املنتهكة للعقوبات.
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حادث مرور �أراد بها
INVESTPLUSالوجود لكن �ستبقيه
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FORMATION INTENSIVE

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Date et heure s le 1 , 1 et  KVJMMFU Coùt de la formation
10 000DA
de 10h ,30 au 15h,30

Inscrivezvous
au pluTtarE le 1 KVJMMFU

Sarl Investplus / - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El0ouradia Alger

APPELEZ AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

وزارة العدل
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
مكتب الأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة
حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
العنوان  :طريق فوكة الطابق الأر�ضي
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة
الهاتف 024.36.63.69 :
0673.83.51.03

حم�ضر تبليغ �إعذار عن طريق الن�شر
املواد  12و  4/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بتاريخ الرابع من �شهر جويلية �سنة الفني و ت�سعة ع�شر 2019/07/04:
نحن الأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة  ،دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور �أعاله و املوقع �أ�سفله .
بطلب من  :مدير البنك الوطني اجلزائري  ،وكالة زرالدة رمز 428
الكائن (ة) ب  :زرالدة
بوا�سطة القائم يف حقه �شركة املحاماة للأ�ستاذ  /حمودة زين الدين و من معه  ،حمام
بعد الإطالع على املادة  12من قانون تنظيم مهنة املح�ضر الق�ضائي و املواد من � 406إىل غاية املادة  416من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال ب�أحكامها
�إعذار بالدفع قبل املتابعة الق�ضائية ال�صادر عن البنك الوطني اجلزائري وكالة زرالدة بتاريخ  ، 2018/11/29 :املحرر و مم�ضي من طرف مدير البنك  ،الكائن مقره
بالعنوان املذكور �أعاله .
بناءا على حم�ضر تبليغ �إعذار بوا�سطة ر�سالة م�ضمنة بتاريخ  2019/01/14حتت رقم 42 000 803 104 RR :
Par décision n° 234 du 27 avril
Le Chiffre d’Affaires
بناءا على حم�ضر تبليغ �إعذار عن طريق التعليق و امل�ؤ�شر عليه من طرف رئي�س �أمناء ال�ضبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2019/05/12
2019 du ministre de l’Energie,
بناءا على حم�ضر تبليغ �إعذار عن طريق التعليق و امل�ؤ�شر عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية املعاملة بتاريخ 2019/05/15 :
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
 ، 2019/06/20حتت رقم الرتتيب  19/00765 :و الذي يرخ�ص للمح�ضر الق�ضائي بن�شر م�ضمون
بتاريخ
حمكمة القليعة
و مبوجب الأمر ال�صادر عن ال�سيدة رئي�سة
autorisation
d’exercice
de
l’activitéإ.م�.إ
 4/412من ق�.
عقد التبليغ الر�سمي على �إحدى اجلرائد اليومية طبقا للمادة
de stockage et de

Avis aux kiosques
et points de vente

carburants

des

distribution

بلغنا و �سلمنا �إىل
(extension et augmentation de
اجلديدة  ،املعاملة  ،والية اجلزائر� ،إعذار بالدفع قبل املتابعة الق�ضائية للمبلغ املقدر ب :
املدينة
اجلامعي ،
حي
ال�ساكن ب :
احلميد عبد
deاملدعو (ة) :
اهلل Nous،
demandons
عبدaux
propriétaires
FDSDFLWp
G¶XQ
SRLQW GH
YHQWH
القر�ض ال�صادر عن البنك الوطني اجلزائري وكالة زرالدة بتاريخ  ، 2018/11/29املحرر و
أخري يف ت�سديد
لالرتفاع عن كل
 1.683.257.48دج و الذي هو مر�شح
de carburants),
accordéت�a été
à
kiosques et autres buralistes qu’en cas de
.
أعاله
�
املذكور
بالعنوان
مقره
الكائن
،
البنك
مدير
طرف
مم�ضي من
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
non distribution de notre journal, de nous
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\Dو لكي ال يجهل ما تقدم
�إثباتا لذلك
contacter
suivant
:
احلايل مرفقة بالإعذار للمخاطب(ة) و الكل طبقا للقانون .
FRQIRUPpPHQWاملح�ضر
[ DXالأ�صل من هذا
ن�سخة طبق
numéroوauتركنا
ذكر �أعاله
تكلمنا كما
بلغنا و
GH 'MHOID
املح�ضرة الق�ضائية
GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW H[pFXWLI
021 69 64 83

الو�سط2019/07/07:

ANEP N°: 1916015229

الو�سط2019/07/07:

GXIpYULHU
Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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�أبرز الإ�ضرابات اجلماعية منذ العام1967

يف ذكرى �إ�ضراب �سجن "ع�سقالن"
وا�ست�شهاد الأ�سري "�أبو الفحم"
كان �أول �إ�ضراب جماعي ومنظم عن الطعام يخو�ضه الأ�سرى يف �سجون االحتالل ،قد حدث يف �سجن
ع�سقالن ،يف اخلام�س من جويلية عام .1970وا�ست�شهد فيه الأ�سري عبد القادر �أبو الفحم .واحلق �أن هذا
الإ�ضراب املبكرّ ،
�شكل حافزاً لالنطالقـة والنوعية ،نحو املزيد من الإ�ضرابات اجلماعيـة املنظمة عن
الطعام .فتوالت الإ�ضرابات بعد ذلك ،يف ال�سجون كافة ،و�سقط املزيد من الأ�سرى �شهداء.

بقلم/عبد النا�صر عوين فروانة
ع�ضو املجل�س الوطني
الفل�سطيني
مل يكن الإ�رضاب عن الطعام يوماً هو
اخليار الأول �أمام الأ�رسى ،كما مل
يكن هو اخليار املف�ضل لديهم ،ولي�س
هو الأ�سهل والأقل �أملاً ووجعاً ،و�إمنا
هو اخليار الأخري وغري املف�ضل ،وهو
الأ�شد �إيالماً والأكرث وجعاً ،فهم ال
يهوون جتويع �أنف�سهم وال يرغبون يف
�إيذاء �أج�سادهم ،كما ال يرغبون يف �أن
ي�سقط منهم �شهداء يف ال�سجون.
لكنهم يلج�ؤون لهذا اخليار
م�ضطرين ورغما عنهم ،وذلك
بعد ا�ستنفاد اخليارات الأخرى،
وبعدما يتو�صل الأ�رسى اىل قناعة
بف�شل تلك اخليارات التي تُعترب
�أقل �أملا وق�سوة ،يف ظل تقاع�س
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املجتمع الدويل وعجز م�ؤ�س�ساته
احلقوقية والإن�سانية عن �إلزام
دولة االحتالل باحرتام االتفاقيات
واملواثيق الدولية يف تعاملها مع
الأ�رسى الفل�سطينيني القابعني يف
�سجونها ومعتقالتها ،وذلك جت�سيداً
لثقافة املقاومة ،باعتبار الإ�رضاب
عن الطعام�  شك ً
ال من �أ�شكال
املقاومة ال�سلمية خلف الق�ضبان،
وعلى قاعدة �أن احلقوق تُنتزع وال
توهب ،و�صوناً لكرامتهم املهانة،
ودفاعاً عن مكانتهم الن�ضالية
والقانونية وم�رشوعية مقاومتهم
للمحتل.
وبنا ًء على ذلك فلقد خا�ض الأ�رسى

منذ عام  1967ع�رشات الإ�رضابات
اجلماعية عن الطعام� ،أقدمها كان
يف �سجن الرملة عام  ،1968و�أطولها
يف ع�سقالن عام  1976وا�ستمر لـ 45
يو ًما ،و�أحدثها "احلرية والكرامة" عام
 2017ومت تعليقه بعد  41يو ًما ،فيما
�أعلن املعتقلون الإداريون م�ؤخرا عن
بدء ا�رضاب متدحرج ويت�سع مع مرور
الأيام وقد ي�صل اىل ا�رضاب جماعي
رف�ضا لالعتقال الإداري.
وقدم الأ�رسى خالل تلك الإ�رضابات
ت�ضحيات ج�ساما ،و�سقط من بينهم
�شهداء ،ويُعترب الأ�سري "عبد القادر
�أبو الفحم" الذي ا�ست�شهد يف �سجن
ع�سقالن عام 1970هو �أول �شهداء
اال�رضابات عن الطعام ،ومن ثم
تبعه را�سم حالوة وعلى اجلعفري
عام  1980وا�سحق مراغة عام 1983
وح�سني عبيدات عام  ،1992هذا
بالإ�ضافة �إىل �أن الإ�رضابات عن
الطعام ت�سببت ب�أمرا�ض كثرية
و�إعاقات عديدة لع�رشات من الأ�رسى
الفل�سطينيني جراء التغذية الق�رسية
والإجراءات التع�سفية واالهمال
الطبي للم�رضبني.
ومع مرور الوقت� أ�ضحت الإ�رضابات
عن الطعام –رغم مرارتها وق�سوتها-
ثقافة متجذرة لدى احلركة الوطنية
الأ�سرية ،ومن خاللها ا�ستطاع
الأ�رسى انتزاع العديد من حقوقهم
امل�سلوبة وتغيري ال�رشوط احلياتية
وحت�سني ظروف احتجازهم .ومنذ
العام  2011برزت ظاهرة الإ�رضابات
الفردية الآخذة يف االت�ساع وغالبيتها
كانت رف�ضا لالعتقال الإداري.
ولعل �أبرز الإ�رضابات اجلماعية التي
خا�ضها الأ�رسى منذ العام 1967
تتلخ�ص بالتايل:
�  إ�رضاب �سجني الرملة و"كفاريونا" بتاريخ  18فرباير  1969وا�ستمر
 11يو ًما ب�سجن الرملة و 8يف كفار

يونا.
 �إ�رضاب الأ�سريات الفل�سطينيات يف�سجن "نفي تري�سنا" بتاريخ � 28أفريل
 1970وا�ستمر � 9أيام.
 �إ�رضاب �سجن ع�سقالن  5جويلية� 7( 1970أيام) ،وا�ست�شهد خالله
الأ�سري عبد القادر �أبو الفحم.
�  إ�رضاب �سجن ع�سقالن بتاريخ 13�سبتمرب ،1973والذي ا�ستمر ملدة 24
يو ًما.
 �إ�رضاب يف عدة �سجون انطلقمن �سجن ع�سقالن بتاريخ 11
دي�سمرب 1976وا�ستمر ملدة  45يو ًما،
وبعدها مت تعليق الإ�رضاب ،وبتاريخ
 24فرباير  1977ا�ست�أنف الأ�رسى يف
�سجن ع�سقالن �إ�رضابهم وا�ستمر
ملدة  20يو ًما ،كامتداد للإ�رضاب
ال�سابق ،بعدما تن�صلت �إدارة ال�سجون
من التزاماتها وتراجعت عن الوعود
التي قطعتها للأ�رسى.
 �إ�رضاب �سجن نفحة بتاريخ 14جويلية 1980وا�ستمر ملدة  32يو ًما.
وقد �شاركت باقي ال�سجون ب�إ�رضاب
�إ�سنادي ،وا�ست�شهد خالله الأ�سريان؛
علي اجلعفري ورا�سم حالوة ،ثم
التحق بهما يف نوفمرب 1983الأ�سري
ا�سحاق مراغة ،وا�ست�شهد جراء
"التغذية الق�رسية" ،ويعترب هذا
الإ�رضاب "الأ�شهر والأعنف".
 �إ�رضاب �سجن جنيد يف �شهر�سبتمرب  1984وا�ستمر  13يو ًما ،وذلك
بعد افتتاح ال�سجن املذكور يف مدينة
نابل�س يف �شهر جويلية .1984
 �إ�رضاب �سجن جنيد بتاريخ 25مار�س 1987و�شارك فيه � 3000أ�سري
فل�سطيني من معظم ال�سجون،
وا�ستمر ملدة  20يو ًما ،وكان له �إ�سهام
فعال يف اندالع انتفا�ضة احلجارة
الكربى يف كانون �أول عام .1987
 �إ�رضاب �سجن نفحة بتاريخ 23جوان  1991وا�ستمر ملدة  17يو ًما.

 �إ�رضاب �شامل يف كافة ال�سجونواملعتقالت بتاريخ � 27سبتمرب ،1992
وا�ستمر  19يو ًما ،و�أ�صطلح على
ت�سميته بـ "�أم املعارك" كونه �ش ّكل
مرحلة مهمة يف الذود عن كرامة
الأ�سري ،وقد �شارك فيه نحو � 7آالف
�أ�سري ،وحظي مب�ساندة جماهريية
وا�سعة يف الوطن وال�شتات ،وحقق
العديد من الإجنازات والتح�سينات،
وا�ست�شهد خالله الأ�سري املقد�سي
ح�سني عبيدات.
�إ�رضاب الأ�رسى بتاريخ 18جوان 1995حتت �شعار "�إطالق
�رساح جميع الأ�رسى والأ�سريات دون
ا�ستثناء" ،وجاء بغر�ض "حتريك"
ق�ضيتهم ال�سيا�سية قبل مفاو�ضات
طابا ،وا�ستمر  18يو ًما.
�إ�رضاب الأ�رسى عن الطعام بتاريخ 5دي�سمرب � 1998إثر قيام �سلطات
االحتالل بالإفراج عن � 150سجينًا
جنائ ًيا� ،ضمن �صفقة الإفراج التي
ريا وفق اتفاقية "واي
�شملت � 750أ�س ً
ريفر" وع�شية زيارة الرئي�س الأمريكي
�آنذاك بيل كلنتون للمنطقة ،والذي
ا�ستمر  16يو ًما.
احتجاجا على
�إ�رضاب  2ماي 2000ً
�سيا�سة العزل ،والقيود وال�رشوط
املذلة على زيارات �أهايل املعتقلني
الفل�سطينيني ،وقد ا�ستمر هذا
الإ�رضاب ما يقارب ال�شهر.
�إ�رضاب �سجن "نيفي تري�ستا"بتاريخ  26جوان 2001حيث خا�ضته
الأ�سريات وا�ستمر ملدة � 8أيام
احتجاجا على �أو�ضاعهن
متوا�صلة
ً
ال�سيئة.
�إ�رضاب �شامل يف كافة ال�سجونبتاريخ � 15أوت  2004وا�ستمر 19
يو ًما.
�إ�رضاب �أ�رسى �سجن "�شطة" بتاريخ 10جويلية  2006وا�ستمر � 6أيام،
احتجاجا على تفتي�ش الأهل املذل
ً

خالل الزيارات ،وكذلك لتح�سني
ظروف املعي�شة بعد م�ضايقات على
وخ�صو�صا التفتي�ش
ظروف املعي�شة
ً
الليلي املفاجئ.
�إ�رضاب �أ�رسى اجلبهة ال�شعبيةوبع�ض املعزولني وذلك بتاريخ 27
�سبتمرب  2011والذي ا�ستمر  22يو ًما.
�إ�رضاب مفتوح عن الطعام ،لقرابة
� 1600أ�سري ،بتاريخ � 17أفريل،2012
وا�ستمر  28يو ًما.
 �إ�رضاب الأ�رسى الإداريني يف�سجون االحتالل وبد�أ بتاريخ 24
�أفريل  ،2014و�شارك فيه نحو 120
معتقلاً قبل �أن يتو�سع وي�ضم مئات
احتجاجا على ا�ستمرار
�آخرين،
ً
�سيا�سية االعتقال الإداري بدون تهمة
�أو حماكمة ،وا�ستمر  63يو ًما.
 يف التا�سع من دي�سمرب � 2014أعلنقرابة � 70أ�سريا يف �سجون :النقب،
رميون ،ونفحة� ،إ�رضابهم عن الطعام
وان�ضم �إليهم الح ًقا ع�رشات الأ�رسى
وانتهى بعد � 9أيام.
يف � 17أفريل عام � 2017أعلن نحو(� )1500أ�سري يف عدة �سجون �إ�رسائيلية
بقيادة الأخ مروان الربغوثي�  إ�رضا ًبا
مفتوحا عن الطعام؛ حتت عنوان
ً
"احلرية والكرامة" وطالبوا بتحقيق
جملة مطالب� ،أبرزها؛ �إنهاء �سيا�سة
العزل ،و�سيا�سة االعتقال الإداري،
وقف �سيا�سة الإهمال الطبي وتوفري
الرعاية الطبية للمر�ضى ،ووقف
الإجراءات املذلة واملهينة بحق
الأ�رسى والأ�سريات� ،إ�ضافة �إىل
املطالبة برتكيب تلفون عمومي
للأ�رسى الفل�سطينيني ،للتوا�صل مع
ذويهم ،وجمموعة من املطالب التي
تتعلق يف زيارات ذويهم ،وال�سماح
بالتعليم وادخال ال�صحف وم�شاهدة
بع�ض القنوات العربية ،ومت تعليقه
بعد  41يو ًما بعد اجراء مفاو�ضات
مع ادارة ال�سجون �أف�ضت اىل اتفاق

يق�ضي بتعليق اال�رضاب مقابل
موافقة ادارة ال�سجون على تلبية
العديد من مطالب الأ�رسى .وبذا
حقق الأ�رسى انت�صارا جديدا يُ�ضاف
اىل انت�صاراتهم ال�سابقة عرب ما
يُعرف بـ "معارك الأمعاء اخلاوية" �أو
"الإ�رضابات عن الطعام".
يف � 17أفريل  2019خا�ضتجمموعات من الأ�رسى ا�رضابا
عن الطعام "احلرية والكرامة"2
احتجاجا على �سوء ظروف االحتجاز
وتدهور الأو�ضاع وق�سوة املعاملة،
وطالبوا بتفكيك �أجهزة الت�شوي�ش
وتركيب تليفونات عامة يف اق�سام
الأ�رسى للتوا�صل مع عائالتهم ،والغاء
منع الزيارات ومنح كافة الأ�رسى
حقهم يف التزاور ،ورفع العقوبات
املفرو�ضة على الأ�رسى ،وحت�سني
ظروف "املعبار" وتوفري العالج
الالزم للأ�رسى املر�ضى واجلرحى،
وحت�سني ظروف احتجاز الأطفال.
وقد �أعلن املعتقلون الإداريونم�ؤخرا عن بدء معركة "الوحدة
والإرادة" ،وتتمثل يف بدء جمموعة
من املعتقلني الإداريني الإ�رضاب عن
الطعام ويت�سع تدريجيا مع مرور الأيام
وقد ي�صل اىل ا�رضاب جماعي ،وذلك
رف�ضا لالعتقال الإداري التع�سفي.
ويف اخلتام البد من الت�أكيد على �أن
جناح �أي ا�رضاب يخو�ضه الأ�رسى
يحتاج اىل كثري من العوامل امل�ساعدة
التي يجب توفرها داخل وخارج
ال�سجون ،ولعل �أهمها و�أبرزها :وحدة
املوقف وات�ساع احلراك الن�ضايل
والت�ضامني ،وتفعيل �أ�شكال الدعم
وامل�ساندة ،وتعزيز قوة ال�ضغط
والت�أثري.

�أ�سري حمرر ،و خمت�ص يف �ش�ؤون
الأ�سرى واملحررين
رئي�س وحدة الدرا�سات والتوثيق
يف هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

املعتقلون الإداريون يخ�سرون �سنوات من �أعمارهم ثمنا لل�سيا�سات العن�صرية

� 12أ�سريا ال زالوا يوا�صلون �إ�ضرابهم املفتوح عن الطعام

قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين اللواء قدري �أبو بكر،
�أن الأ�رسى الإداريني يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلية يخ�رسون
�سنوات من �أعمارهم ثمنا ل�سيا�سات
"�إ�رسائيلية عن�رصية ومتطرفة" ،مبا
ي�شكل خط ًرا على حياتهم وحقوقهم

الإن�سانية والقانونية يف ظل عدم توفر
�إرادة دولية لإلزام "�إ�رسائيل" باحرتام
حقوق الأ�رسى .و�أ�ضاف� ،أن � 12أ�سريا
ال زالوا يوا�صلون �إ�رضابهم املفتوح
عن الطعام ملدد متفاوتة �ضد �سيا�سة
االعتقال الإداري بحقهم ،يف �إ�شارة
وا�ضحة على ات�ساع رقعة جمابهة هذه

ال�سيا�سة املتطرفة وامل�سلطة على
رقاب �أكرث من  500معتقل يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلية .ودعا �أبو بكر،
�إىل دعم موقف الأ�رسى الإداريني
امل�رضبني و�إ�سنادهم لف�ضح اجلرائم
الإ�رسائيلية التي ت�صاعدت يف الأعوام
الأخرية مبا ي�شكل خط ًرا على حياة

الأ�رسى وحقوقهم ،م�شددا على �أنّ
"�إ�رسائيل" هي الكيان الوحيد الذي
يعتقل ال�سكان املدنيني كبا ًرا و�صغا ًرا،
اً
رجال ون�ساء ،دون حماكمات عادلة،
و�أن هدفها زج �أكرب عدد ممكن منهم
داخل الزنازين� .أقوال �أبو بكر تلك
جاءت خالل زيارته ووفد من الهيئة

عدد من الأ�رسى والأ�رسى املحررين
يف حمافظة جنني ،بعد �سنوات طويلة
من االعتقال يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلية .حيث زار الوفد منزل
الأ�سري وع�ضو املجل�س الثوري حلركة
فتح زكريا زبيدي ،واال�سري املحرر
حترير �ضبايا بعد اعتقال دام  15عاما

من خميم جنني ،وكذلك زيارة الأ�سري
املحرر حممد اخلالدي بعد اعتقال
دام  18عاما من بلدة عرانة ،واملحرر
هاين غنام من بلدة جبع ،وزيارة منزل
الأ�سري �سامر املحروم من مدينة
جنني والذي رزق بطفلة قبل �أ�سابيع
عن طريق تهريب النطف.
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16عام ًا على اعتقال الأ�سري القائد عالء احمد �أبو �صالح

ا�سرانا البوا�سل حماة الوطن يا فخر الرجال وتاج عزها ,يا عظمة ال�صناديد و�صمود �أوفياءها ,يا �شيمة الرجال ومروة �شهامة ابطالها,بقدر
قيمة ت�ضحيات ج�سامكم الطاهرة,تتقزم كل معاين الكلمات �أمام ح�ضوركم ,وتتك�سر ر�ؤو�س الأقالم �أمام عطائكم ,وتنحني الهامات والقامات
�إكباراً و�إجال ً
ال ل�صمودكم يا ن�شامي الوطن....
بقلم� :سامي �إبراهيم فودة
�أخوتي الأماجد �أخواتي املاجدات
�أعزائي القراء �أحبتي الأفا�ضل فما
�أنا ب�صدده اليوم هو ت�سليط ال�ضوء
على �سرية عطرة وذكرى طيبة للأ�سري
املنا�ضل القائد البطل عالء احمد
عبد املنعم �أبو �صالح ابن حركة
التحرير الوطني الفل�سطيني فتح من
�سكان خميم جباليا �شمال قطاع غزة،
ي�صارع املوت واملر�ض ومعتقل منذ
عام  2004وحمكوم بال�سجن امل�ؤبد
حيث �أنهى عامة  15ودخل عامة 16
على التوايل يف ال�سجون الإ�رسائيلية.
اال�سم :عالء احمد عبد املنعم �أبو
�صالح
تاريخ امليالد1973/10/19:م
االنتماء  :فتح  -الديانة :م�سلم-
اجلن�سية :فل�سطيني
البلدة الأ�صلية  :بطيمة
الوظيفة :عامل
احلالة االجتماعية :متزوج وله من
الأبناء ابنتان هما � /سمر "متزوجة",

يا�سمني "�آن�سه"
مكان ال�سكن :خميم جباليا بجانب
مدر�سة الفاخورة خلف برج الكحلوت
امل�ؤهل العلمي :تلقي تعليمة االبتدائي
والإعدادي يف مدار�س وكالة الغوث
الدولية يف خميم جباليا والثانوية
العامة يف (�سجن نفحة)
عائلته الكرمية :تتكون عائلته من 12
فرداً وهو البكر وي�أتي هو الرتتيب
الأول من بني �إخوته و�أخواته يف
العائلة
احلالة ال�صحية :يعانى من الأمرا�ض
التالية منها ك�رس يف العمود الفقري
الفقرة الرابعة مما يجعله يف دميومة
الأمل وتقو�س يف م�شيته -ت�آكل حاد
وم�ستمر يف العظم ب�سبب الرطوبة
العالية يف زنازين احلب�س االنفرادي-
�آالم والتهابات حادة يف املعدة وتقيئ
م�ستمر� -ضعف يف الر�ؤية ب�سبب عتمه
الزنازين ,وقد �أجرى عملية جراحية
قبل عام بالغدة يف م�ست�شفى �سجن
الرملة ويعاين من الفالت فوت �أو
القدم امل�سطحة وقد ادخلت زوجته له

حذاء طبي..،
بقي بدون حماكمة :عامني
مكان االعتقال� :سجن نفحة رامون
تاريخ االعتقال2004/6/22:م
احلكم  99 :عام مكرر �أربع م�ؤبدات +
ق�ضية 16عام
التهمه املوجة له  :قتل جندي وخطف
جنود وحماولة خطف رجل �أعمال
�إ�رسائيلي
�سلطات االحتالل مازالت توا�صل

�سيا�ستها التع�سفية مبنع �أخوته
و�أخواته وبناته �سمر ويا�سمني لأ�سباب
امنية
كيفية عملية االعتقال :عالء احمد
عبد املنعم �أبو �صالح
غادر الأ�سري عالء �أبو �صالح �سكان
مدينة خان يون�س حي الأمل يف الأ�صل
يف العام 1999م �إىل ال�ضفة الغربية هرباً
من مطاردة قوات االحتالل له وهناك
التحق يف �صفوف كتائب �شهداء

انتفا�ضة العي�سوية:

الأق�صى 2004م بعد �أن مت جتنيده على
يد املنا�ضل �سامل ثابت وال�شهيد ح�سن
املدهون من خميم جباليا بعد ان
توا�صل معهم ,ومت �إلقاء القب�ض على
الأ�سري عالء يف املنطقة ال�صناعية
مدينه الطيبة داخل اخلط الأخ�رض,
�أثناء وجوده مع �سائق �شاحنة كبرية
فهو كان يخطط خلطف رجل الأعمال
وعمل على ا�ستدراجه للمكان املراد
خطفة� ,إال �أن رجل الأعمال كان على
توا�صل مع خمابرات ال�شني بيت �أول
ب�أول بخ�صو�ص ما يفكر فيه عالء ومت
حما�رصة ال�شاحنة وهي يف طريقها
�أثناء تنفيذ عملية خطف رجال �أعمال
�إ�رسائيلي ,وقاموا بالتحقيق ميدانيا
وقد قاموا ب�رضبة �رضباً مربحاً مما
�أدي �إىل ك�رس �أنفة والفقرة الرابعة يف
العمود الفقري بعيدا عن املنظمات
الأهلية وامل�ؤ�س�سات احلقوقية
والإن�سانية.....
كان مطلوباً ومطار لقوات االحتالل
حتى جمي ال�سلطة الوطنية لأر�ض
الوطن 1994م وله �أخ �شهيد ا�سمه �إياد

ا�ست�شهد يف �أحداث مذبحة احلرم
الإبراهيمي
اعتقل �سابقاً بتاريخ 1988م �إداري
�أربع �شهور واعتقل بتاريخ 1990/3/7م
واعتقل بتاريخ 1991/1/23م واعتقل
1992/3/18م جلها يف �سجن النقب
كيت�سعوت
الأ�سري /عالء احمد عبد املنعم �أبو
�صالح خ�ضع جلوالت حتقيق قا�سية
و�صعبة بعد اعتقاله وقد تنقل بني
كافة ال�سجون وخ�ضع للعزل الإنفرادي
وخا�ض العديد من معارك الأمعاء
اخلاوية مع الأ�رسى البوا�سل يف
ال�سجون خالل فرتة اعتقاله الطويل
تنقل عرب ال�سجون :جلمة -هدارمي-
�شطة -جلبوع -بئر ال�سبع  -ع�سقالن
– نفحة -بئر ال�سبع رميون -جمدو -
وق�ضى يف �سجن الرملة عدة �سنوات
ويقبع حالياً يف �سجن نفحة ...
املجد كل املجد ل�شهدائنا الأبرار.
واحلرية كل احلرية لأ�رسانا البوا�سل
و�أ�سرياتنا املاجدات من �سجون
االحتالل.

احلمام يطري يعلن دولة يف الريح بني ر�صا�صتني
الكاتب :عي�سى قراقع
دائما من القد�س ومن �أعماق
�أ�رسارها ومفاج�آتها وروحها الكونية
تتفجر االنتفا�ضات والثورات ،ك�أن
القد�س منذ ان احتلها الإ�رسائيليون
ظلت على قلق مت�أهبة يف الدفاع عن
قد�سيتها وعروبتها و�أبوابها املفتوحة
على ال�سماء.
منذ تاريخ  27حزيران املا�ضي
والعي�سوية تنتف�ض يف وجه املحتلني
وامل�ستوطنني ،ال تنام ،ال يغم�ض لها
جفن� ،صاحية ب�شبابها وحجارتها
ب�أحيائها
ون�سائها،
و�أطفالها
و�شهدائها ،م�شتعلة ليل نهار ،وكان
هناك دم كثري� ،سقط ال�شهيد

كتب ن�ش�أت الوحيدي الناطق با�سم
مفو�ضية ال�شهداء والأ�رسى واجلرحى
بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة
الأ�رسى للقوى الوطنية والإ�سالمية
 :الأ�رسى الفل�سطينيون يف خطر
حقيقي �شديد يتهدد حياتهم وعلى
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
النهو�ض بواجباتها الإن�سانية
والتزاماتها الدولية والتاريخية
لإنقاذهم من قب�ضة املوت التي
حتا�رصهم يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي  .و�أ�ضاف �أن على اللجنة

حممد عبيد� ،أعدموه �أمام البيت،
وكان هناك هجمة وحمالت تنكيل
واعتقاالت واعتداءات� ،أ�صيب �أكرث
من مائة �شاب ،اعتقل �أكرث من 40
�أ�سري� ،سيا�سة عنف منظم وعقاب
جماعي ،م�صادرة �أرا�ضي ،هدم بيوت،
اقتحامات يومية ،لكن قرية العي�سوية
مل تركع ومل تخ�ضع.
عجز جي�ش االحتالل من ال�سيطرة
عليها ،فالعي�سوية منذ �أن خلقها اهلل
هي العني اليمنى للقد�س ال تقبل
التعاي�ش مع االحتالل ،فهي القرية
التي �سكنت �رصختها القد�سية وردت
على ال�سيوف الغادرة ،ال نامت �أعني
اجلبناء ،ال للحديقة التلمودية.
قرية العي�سوية انتف�ضت بلحمها

وعظمها ،جاء الأنبياء والأولياء
وال�شهداء وحت�صنوا فوق جبل
امل�شارف ،الإ�رسائيليون يدركون �أنهم
مل يحتلوا العي�سوية ،ال زالت بالن�سبة
لهم منطقة معادية ،وان العي�سوية
�إذا حترك ج�سدها ونب�ض قلبها فان
القد�س حتطم حدود الهاوية.
قرية العي�سوية انتف�ضت ،رف�ضت كل
ال�رشوط املذلة وا�سرتجعت جثمان
ال�شهيد حممد عبيد ،كان عر�سا وزفافا
ور�سالة من القد�س �إىل الذين ت�آمروا
يف ور�شة املنامة ،ور�سالة �إىل �صفقة
القرن الأمريكية وخمططات ت�صفية
حقوق ال�شعب الفل�سطيني العادلة،
هنا القد�س ،هنا العي�سوية ،الدم
فوق م�صاطب القد�س ،امل�سيحيون

وامل�سلمون يف �صالة جماعية واحدة.
انتف�ضت العي�سوية ،حتركت عظام
الأر�ض وما فيها ،حترك الزيتون
واجلبل والبحر وال�صلوات اخلم�س
و�آيات الرحمن ،حترك ال�شيخ والراهب
واحلجر واملقالع واملالئكة ،ارتفعت
العي�سوية فوق جذوع احلكايات ،خارج
الوقت الإ�رسائيلي� ،أعادت ذاكرتها
حبوب القمح �إىل �أرا�ضيها التي
�صودرت ،عاد ال�شهداء يف حزيران
�إىل ار�ض ال�شهوات الكنعانية ،ار�ض
الكلمات الأوىل� ،سقطت اخلرافة
الإ�رسائيلية عندما �أ�شهرت العي�سوية
عظام الأجداد ،الزيت املقد�س من
ال�صخور ،طلة امل�سيح� ،إ�رضاب �سامر
العي�ساوي عن الطعام طويال طويال

وهو يهتف :يف القد�س ولدت ويف
القد�س �سوف �أموت.
انتف�ضت العي�سوية يف وجه ال�سفري
الأمريكي الذي �شارك يف حفل افتتاح
نفق مير من عمق �سلوان �إىل الرباق،
انتف�ضت يف وجه املتطرفني الذين
يقتحمون الأق�صى يوميا ويعتدون
على العباد ،انتف�ضت كل اخلطوط
احلمراء التي تتجاوز القد�س العربية
الإ�سالمية امل�سيحية هوية وتاريخا
وعا�صمة لدولتنا الفل�سطينية،
انتف�ضت العي�سوية ،الأطفال الرازحني
يف االقامات املنزلية ،الأطفال
املعتقلني يف زنازين امل�سكوبية،
الأطفال املعدومني على احلواجز
الع�سكرية ،انتف�ض �سمري �أبو نعمة

الأ�سرى الفل�سطينيون يف خطر حقيقي يتهدد حياتهم

الدولية لل�صليب الأحمر اخلروج من
دائرة ال�صمت ورفع العتب �إزاء ما
يتعر�ض له الأ�رسى الفل�سطينيني
�إىل دائرة العمل لإنقاذهم من قب�ضة
املوت واملر�ض التي ت�أكل �أعمارهم
و�أج�سادهم يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي فهناك تراجع كبري
ملمو�س لدور هذه املنظمات يف ظل
التغول ال�صهيوين يوما بعد يوم للنيل
من �إرادة وكرامة وحياة الأ�سريات
والأ�رسى الذين عاي�شوا  219من
زمالئهم الأ�رسى وهم يق�ضون نحبهم
�شهداء ووجعا بني �أنياب اجلرائم

والقوانني العن�رصية الإ�رسائيلية .
و�أو�ضح ن�ش�أت الوحيدي الناطق با�سم
مفو�ضية ال�شهداء والأ�رسى واجلرحى
بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة
الأ�رسى للقوى الوطنية والإ�سالمية
�أن هذه ال�رصخة ت�أتي والعامل
يعمل على �إحياء العاملي ملناه�ضة
التعذيب يف  26حزيران حيث اخلطر
ال�شديد الذي يتهدد �أ�رسانا يف
�سجون املوت والإرهاب يف �سجون
وزنازين املوت وال�صلب والقهر
ال�صهيونية علما �أن هناك كوكبة

من الأ�رسى الفل�سطينيني يخو�ضون
�إ�رضابا مفتوحا عن الطعام تنديدا
بجرمية الإعتقال الإداري التع�سفي
الذي ال يرحم طفال �أو �شيخا �أو
امر�أة وهو �سيف م�سلط على رقاب
�أبناء ال�شعب الفل�سطيني  .وحذر
الوحيدي ب�أن الأ�رسى يتعر�ضون
ل�سيا�سات وجرائم عدوانية ترتكبها
�إدارة م�صلحة ال�سجون ووحدات
القمع اخلا�صة ب�ضوء �أخ�رض من ر�أ�س
الهرم ال�سيا�سي يف دولة االحتالل
الإ�رسائيلي وتت�صاعد هذه اجلرائم
العدوانية الإرهابية يف الإعتقال

الإداري وجتديد الإعتقال الإداري
ويف النقل التع�سفي والعزل الإنفرادي
ويف التفتي�ش الليلي والعاري املهني
ويف الإقتحامات و�رسقة مقتنيات
الأ�رسى وحرمانهم من الزيارة ومن
الأغذية ال�صاحلة ومن م�شاهدة
الف�ضائيات ويف ا�ستمرار زرع �أجهزة
الت�شوي�ش امل�رسطنة والت�سويف
والتمل�ص من التفاهمات والإتفاقات
ويف الإهمال الطبي املتعمد وحرمان
عدد كبري من الأ�رسى من حقهم
الك�شف الطبي احلقيقي على �أيدي
�أطباء خمت�صني خا�صة و�أن الأ�رسى

وعالء البازيان و�إ�رساء اجلعابي�ص
وا�سحق مراغة وعمر القا�سم وفي�صل
احل�سيني وحممد �أبو خ�ضري ،الطور
و�شعفاط و�سلوان و�صور باهر واملكرب
والأغنيات واملرابطات وحيفا وعكا
واجلليل وطائرات الورق يف غزة
تن�سف امل�شاريع اال�ستيطانية.
انتف�ضت العي�سوية ،انتف�ضت الآيات
والعظام واملحاريث واللغة العربية،
و�أنا من �سمع العي�سوية تردد مع
�شاعرنا متيم الربغوثي:
يف القد�س رغم تتابع النكبات
ريح براءة يف اجلو ،ريح طفولة
فرتى احلمام يطري يعلن دولة يف
الريح
بني ر�صا�صتني

امل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة وخطرية
مل تعد �أج�سادهم حتتمل امل�سكنات
وحالة الأ�سري �سامي �أبو دياك منوذجا
حيث انت�شار الكتلة ال�رسطانية يف
كافة �أنحاء ج�سده  .وقال ب�أن ال�شعب
الفل�سطيني ال يزال ي�أمل �أو ي�سمع �أو
يقر�أ ت�رصيحاً للجنة الدولية لل�صليب
الأحمر ينطلق من جنيف �أو يف مدينة
القد�س عا�صمة فل�سطني الأبدية
يدين جرائم وقوانني و�سيا�سات
االحتالل الإ�رسائيلي ويخفف �شيئا
من عذابات الأ�رسى ويبعث �شيئا من
الأمل يف نفو�س الأ�رسى وذويهم .
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ريا�ضة

مدغ�شقر  /جمهورية الكونغو

مدغ�شقر ت�سعى �إىل موا�صلة املغامرة
�سطع �إىل �سماء مناف�سة ك�أ�س �إفريقيا للأمم مباراة مفاجئة وموعد غري متوقع من خالل
خو�ض املباراة التي جتمع بني منتخبي مدغ�شقر وجمهورية الكونغو الدميوقراطية،
يجمع منتخبني �أفادا من تو�سيع بطولة الأمم �إىل  24فريقا بدال من � 16ضمن الدور ثمن
النهائي ،وحققت مدغ�شقر التي ت�شارك للمرة الأوىل ،مفاج�أة بقيادة مدربها الفرن�سي
نيكوال دوبوي� ،إذ �أنهت املجموعة الثانية يف ال�صدارة على ح�ساب نيجرييا الثانية
وغينيا الثالثة وبوروندي الرابعة ،ال�سيما بنتيجة فوزها املفاجئ على نيجرييا  2-0يف
اجلولة الثالثة الأخرية.

�إعداد :عي�شة ق.
وي�أمل املنتخب الذي ميثل بالد
رئي�س االحتاد الإفريقي �أحمد
�أحمد ،يف موا�صلة مغامرته يف
البطولة القارية الأوىل على م�ستوى
املنتخبات الأوىل يف عهده ،بعد

بطولة املحليني التي �أقيمت العام
املا�ضي ،وقال مهاجم مدغ�شقر
�شارل �أندريا الذي �سجل هدفني
حتى الآن" :ما حققته يعود �إىل
زمالئي ،حققنا ما نحتاج اليه وي�أتي

وقت يحتاج فيه الالعب �إىل �أن يقدم
�أداء فرديا �إذا احتاج الفريق �إليه،
وهذه هي قوة املنتخب" ،و�شدد:
"عدم وجود �أ�رسار لدينا لأن �رسنا
هو املجموعة املتما�سكة جدا،

رعونة زيا�ش وف�شل رينارد ا�ضاع حلم املغرب
مل ينتبه املنتخب املغربي
للتحذيرات التي وجهت له قبل
مباراة بنني ،التي �أقيمت �أول �أم�س
يف ثمن نهائي ك�أ�س الأمم الأفريقية
ليودع البطولة مبكرا ،وينتهي حلمه
يف الفوز باللقب ،ون�رش م�ؤخرا
تقريرا عن الذكريات املريرة
للمغرب �أمام املنتخبات ال�صغرية،
والتي ف�شل املدرب هرييف رينارد
فك �شفرتها ،وفجرت بنني مفاج�أة
مدوية ب�إق�صاء املغرب من ك�أ�س
الأمم الأفريقية املقامة حاليا يف
م�رص ،بعد الفوز على الفريق العربي
بركالت الرتجيح عقب التعادل يف
الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف بهدف
لكل منهما.
احلر�س القدمي
عاد رينارد لعادته باالعتماد على
احلر�س القدمي ،وو�ضع ثقته يف
الأ�سماء املخ�رضمة التي رافقته
منذ توليه مهمة تدريب الأ�سود،
بتف�ضيل مروان دا كو�ستا على
يون�س عبد احلميد لتعوي�ض غياب
املهدي بن عطية امل�صاب ،واعتمد
على نبيل درار يف الرواق الأمين
مكان نو�صري مزراوي ،والثنائي
الذي �شارك يت�سم بالبطء ال�شديد

و�ضعف اللياقة البدنية.
تكتل دفاعي
وبدا �أن رينارد مل ي�ستفد من
الدرو�س ال�سابقة ،واحتاج لوقت
طويل كي يدخل �أجواء املباراة،
وكما كان الأمر �أمام ناميبيا يف
الدور الأول� ،ساهم تكتل مدافعي
بنني واالعتماد على  5العبني �أمام
احلار�س يف �شل حركة مهاجمي
الأ�سود ،واعتمد املنتخب املغربي
على بع�ض احللول الفردية ،التي
كانت ت�أتي ب�أقدام حكيم زيا�ش
بالت�سديد من بعيد �أو حماولة
االخرتاق من الأطراف ،وهو ما
جربه مرارا نور الدين �أمرابط،
وهذه لي�ست املرة الأوىل التي
يعاين خاللها منتخب الأ�سود ،من
متاعب كبرية �أمام مناف�سني يلعبون
بنف�س النهج التكتيكي ،وت�سبب
مروان دا كو�ستا الذي يعد �أ�سو�أ
العبي املغرب يف تلك املباراة،
يف ا�ستقبال هدف على عك�س �سري
اللعب ،بعد ركنية �أ�ساء التعامل معها
ليرتك �أديليهو بال رقابة ومتكن
الأخري من الت�سديد يف ال�شباك.
حت�سن تدريجي

دخول بوفال �أحدث انتعا�شة كبرية
يف الأداء الهجومي للأ�سود من
خالل م�ساهمته يف العديد من
الهجمات الناجحة ،وكاد �أن يدرك
التعادل يف واحدة منها بر�أ�سية مرت
بجوار القائم يف الدقيقة � ،60أداء
املنتخب املغربي حت�سن بان�ضمام
�أ�رشف حكيمي للهجوم وظهور
متريراته املميزة ،ورغم تعادل
الأ�سود بوا�سطة يو�سف الن�صريي
قبل ربع �ساعة من نهاية املواجهة،
�إال �أن الفريق �سقط يف فخ الت�رسع
و�أ�ضاع فر�صة قتل املباراة.
رعونة زيا�ش
بعد �سيل من الفر�ص للمغرب،
ح�صل الفريق على ركلة جزاء يف
الثواين الأخرية من اللقاء لكن
حكيم زيا�ش �سدد الكرة يف القائم
مهدرا فر�صة ح�سم اللقاء وبطاقة
الت�أهل لربع النهائي ،وظهر زيا�ش
مب�ستوى مرتاجع مقارنة مبا قدمه
مع فريقه �أجاك�س الهولندي على
مدار املو�سم املا�ضي ،كما ف�شل
املنتخب املغربي يف ا�ستغالل
النق�ص العددي يف �صفوف بنني،
بعد طرد مدافعها خالد �أدنون يف
الدقيقة .97

"�أ�سود التريانغا"تتجاوز الرافعات ويالقي البنني

حجزت ال�سنغال �أحد �أبرز
املر�شحني للفوز باللقب وبف�ضل
جنمها الأول �ساديو ماين مكانها
يف الدور ربع النهائي لك�أ�س �أمم
�إفريقيا بتغلبها على �أوغندا 0-1
�أول �أم�س يف ثمن نهائي البطولة.
يف ملعب القاهرة الدويل ،منح
جنم "�أ�سود التريانغا" وحمرتف
ليفربول الإجنليزي منتخب بالده
هدف الفوز مبكراً بعد انفراده
باحلار�س الأوغندي ديني�س
�أونيانغو ،ولفت يف املباراة �إ�ضاعة

مانيه الذي رفع ر�صيده �إىل 3
�أهداف ،ركلة جزاء مل�صلحة
ال�سنغال هي الثانية التي ي�ضيعها
بعد �أوىل يف مباراة اجلولة الثالثة
الأخرية للمجموعة الثالثة �ضد
كينيا ،علماً ب�أنه �سجل �أخرى يف
املباراة ذاتها وقاد بهدفني منتخب
بالده للفوز بثالثية نظيفة.
و�ستواجه ال�سنغال يف الدور ربع
النهائي الأربعاء املقبل على
ملعب  30جوان بالقاهرة نظريتها
بنني التي فجرت مفاج�أة كربى

عقب �إزاحتها للمغرب بركالت
الرتجيح � 1-4إثر التعادل يف
الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف ،وبلغت
ال�سنغال ثمن النهائي بحلولها
ثانية يف املجموعة الثالثة
بر�صيد  6نقاط خلف اجلزائر
 9نقاط و�أمام كينيا  3وتنزانيا
دون ر�صيد ،بينما حلت �أوغندا 4
نقاط و�صيفة مل�رص  9نقاط يف
املجموعة الأوىل متقدمة على
جمهورية الكونغو الدميوقراطية
وزميبابوي.

ماين� :س�أتوقف عن ت�سديد ركالت اجلزاء
اعتذر �ساديو ماين جنم منتخب
ال�سنغال جلماهري بالده عقب
�إهدار ركلة جزاء �أمام �أوغندا
يف املباراة التي جمعتهما يف
ثمن نهائي ك�أ�س �أمم �إفريقيا.
وقال ماين يف ت�رصيحات
�صحفية عقب اللقاء" :لن �أكون

�أنان ًيا� ،س�أتوقف عن ت�سديد
ركالت اجلزاء بعدما �أهدرت
مرتني حتى الآن يف البطولة"،
و�أ�ضاف" :منتخب بالدي ي�أتي
� اً
أول ،و�س�أمنح الفر�صة لزميل
�آخر لت�سديد ركالت جزاء �إذا
ح�صلنا عليها م�ستقبل" ،و�أهدر

ماين ركلتني حتى الآن يف البطولة
�أمام كينيا و�أوغندا رغم ت�صدره
قائمة هدايف البطولة بر�صيد
� 3أهداف ،وي�ستعد منتخب
ال�سنغال ملواجهة بنني يوم 10
جويلية اجلاري يف دور الثمانية
با�ستاد القاهرة.

ثمة مزيج بني �شبان والعبني من

الدميوقراطية كثالثة يف املجموعة

و 1974حققت �أف�ضل نتيجة لها يف

ذوي اخلربة ،هذا ما ي�ساعدنا".

الأوىل خلف م�رص و�أوغندا ،علما

الن�سخ الأخرية باحللول ثالثة عام

يف املقابل ،ت�أهلت الكونغو

ب�أن حاملة اللقب مرتني 1968

.2015

ديبوي :الفوز على الكونغو �سيكون مفاج�أة جديدة

يرى نيكوال ديبوى املدير الفني
ملنتخب مدغ�شقر �أن مباراة
فريقه �أمام الكونغو الدميقراطية
يف دور ثمن نهائي ك�أ�س �أمم
�إفريقيا� ،ستكون �صعبة للغاية
نظرا لأن الهدف هو الت�أهل،
ويلتقي منتخب مدغ�شقر مع
الكونغو الدميقراطية اليوم على
ملعب الإ�سكندرية ،يف ثالث �أيام
الدور ثمن النهائي ،وقال ديبوى يف
م�ؤمتر �صحفي �أول ام�س�" :أتوقع
مباراة قوية ،قمنا باال�ستعداد

ب�شكل جيد ونعرف مكامن القوة
وال�ضعف لدى املناف�س" ،و�أ�ضاف:
"الفريق �سيخو�ض التدريب الأخري
اليوم ،و�سنت�أكد من جاهزية
جميع الالعبني بدنيا وذهنيا،
نتطلع للمباراة التي نخو�ضها
�أمام �أحد الفرق املميزة� ،إنه
فريق جيد والتحدي معه �سيكون
كبريا" ،و�أو�ضح" :نحن نتحدث
عن مباراة تعترب م�صريية يف
م�سرية املنتخب خالل مناف�سات
البطولة الإفريقية ،لذلك ف�إن

احلذر �سيكون مطلوبا من جميع
الالعبني طوال جمريات اللقاء،
وال بد �أن يتحلى اجلميع بالإ�رصار
والرتكيز الالزمني لتخطي هذه
العقبة".
وقال" :ال نخ�شي املناف�س ولكننا
نحرتمه كما احرتمنا نيجرييا،
غينيا ،وبوروندي من قبل .لي�س
لدينا ما نخاف منه و�أعتقد
�أن الفوز على الكونغو �سيكون
مفاج�أة جديدة" ،وتابع" :جنحنا
يف بث ال�سعادة يف نفو�س وقلوب
 25مليون مواطن مبدغ�شقر،
وح�ضور رئي�س اجلمهورية
ميدنا بالقوة ويبث روح احلما�س
بداخلنا ،و�أعتقد �أن ذلك ي�ساعدنا
يف املباراة و�سوف نقتل التوتر يوم
املباراة .نريد �أن نربح وميكننا
كتابة �صفحة جديدة يف تاريخ
مدغ�شقر� ،سنفخر مبا حققناه
ونحققه دائما يف هذه البطولة".

ال�سناجب تزيح �أ�سود الأطل�س من الكان
�أزاحت بنني يف �أوىل مفاج�آت
الدور ثمن النهائي من ك�أ�س �أمم
�إفريقيا املغرب املر�شح منطقياً
للعبور بالفوز عليه بركالت
الرتجيح  1-4بعد التعادل يف
الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف 1-1
�أول �أم�س على ملعب ال�سالم بادر
منتخب بنني بافتتاح باب الت�سجيل
عرب موي�س �أديليهو ومتكنت
املغرب من �إدارك التعادل بف�ضل
القنا�ص يو�سف الن�صريي ،مع
العلم �أن حكيم زيا�ش �أهدر ركلة
جزاء للمغرب يف الوقت البديل،
كما �أكملت بنني املباراة منقو�صة
من مدافعها �أدينون الذي �أق�صي
بعد تلقيه الإنذار الثاين.
وف�شل املغرب الذي كان من �أبرز
املر�شحني لإحراز لقبه الثاين
بعد  ،1976يف ا�ستغالل النق�ص
العددي لبنني بطرد عبدو �أدينون
يف الوقت الإ�ضايف قبل �أن تذهب
املباراة �إىل ركالت ترجيح �أهدر
فيها املغرب اثنتني عرب �سفيان
بوفال ويو�سف الن�صريي �ساحما
لبنني ببلوغ ربع النهائي ،وموا�صلة
مغامرتها التي بد�أت بتخطيها
دور املجموعات للمرة الأوىل يف
م�شاركتها القارية الرابعة ،وفر�ض

منتخب بنني املتوا�ضع  88عامليا
يف ت�صنيف االحتاد الدويل فيفا
ب�إ�رشاف املدرب الفرن�سي مي�شال
دو�سوييه ،طوقاً دفاعياً �صارماً
على العبي املنتخب املغربي
الذي ي�رشف عليه الفرن�سي هرييف
رينار.
ومل ينجح املغرب يف تكرار الفوز
الذي حققه على بنني يف لقائهما
الوحيد �سابقاً يف البطولة ،وذلك
برباعية نظيفة يف ن�سخة تون�س
 ،2004حني متكن �أ�سود الأطل�س
من بلوغ النهائي قبل اخل�سارة �أمام
�أ�صحاب الأر�ض ،كما مل يتمكن

"�أ�سود الأطل�س" من بلوغ املرحلة
ذاتها على الأقل من ن�سخة الغابون
 ،2017حني خ�رسوا �أمام م�رص يف
ربع النهائي بهدف نظيف ،وكان
املغرب قد �أمت الدور الأول يف
 2019مت�صدراً املجموعة الرابعة
بالعالمة الكاملة و�شباك نظيفة
يف املباريات الثالث التي فاز فيها
بالنتيجة ذاتها  0-1على ناميبيا
وكوت ديفوار وجنوب �إفريقيا
توالياً ،يف املقابل ،ت�أهلت بنني �إىل
ثمن النهائي ك�أحد �أف�ضل �أربعة
منتخبات حتتل املركز الثالث عن
املجموعة ال�ساد�سة.
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ريا�ضة
عرب عن رغبته يف تكرار جتربته
مع املنتخب القطري جمددا

بلما�ضي :طموحنا لن يتوقف عند ثمن
النهائي و�أي خط�أ �سنعود �إىل الديار

اجلزائر  /غينيا اليوم ابتداء من ال�ساعة 20:00

حلم الكان ينطلق �أمام غينيا

ي�ضرب املنتخب الوطني موعدا �سهرة اليوم �أمام نظريه غينيا حل�ساب الدور ثمن النهائي من مناف�سة ك�أ�س
�إفريقيا للأمم وهي املواجهة التي يحت�ضنها ملعب الدفاع اجلوي يف القاهرة ،حيث يدخل العبو الت�شكيلة
الوطنية املقابلة وهم حمفزون بعد امل�ستويات الباهرة التي قدموها يف الدور الأول من املناف�سة القارية عقب
ثالث انت�صارات متتالية على ح�ساب منتخبات كينيا ،ال�سنغال وتنزانيا ،ويبحثون الت�أكيد على الت�ألق الذي
قدموه يف بداية «الكان» خالل مقابلة غينيا
خطة تكتيكية قادرة على �إيقاف
املناف�س الذي كان ت�أهل �ضمن
�إحدى املنتخبات الرابعة املحتلة
خا�صة و�أن احللم
للمركز الثالث،
ّ
بالعودة �إىل معانقة اللقب القاري
جمدد بعد غياب عن من�صة
التتويج دام � 29سنة كاملة مير عرب
حتقيق الفوز �أمام غينيا والإطاحة
ب�أ�شبال املدرب البلجيكي بول

عي�شة ق.
يدرك الناخب الوطني جمال
بلما�ضي امل�أمورية التي تنتظر
�أ�شباله يف مواجهة غينيا ،خا�صة
يف ظل تقارب امل�ستوى بني
املنتخبات الإفريقية املت�أهلة
�إىل هذا الدور ،الأمر الذي يجعله
يتوخى واحلذر من خالل توظيف

بوت من اجل موا�صلة الدرب نحو
التناف�س على اللقب القاري.
�أجرى رفقاء الالعب �سفيان
فيغويل حت�ضريات خا�صة حت�سبا
ملواجهة غينيا خا�صة من
الناحبة الب�سيكولوجية من اجل
تفادي ال�ضغط املفرو�ض عليهم
من طرف التقنيني واملحليني
واملناف�سني الذين يعتربون

اخل�رض �أف�ضل منتخب يف الدورة
القارية ،الأمر الذي يهدد بتحول
الأمر �إىل نقمة على الالعبني،
وهو الأمر الذي يجعل العنا�رص
الوطنية ملزمة بو�ضع الأرجل على
الأر�ض واحرتام املناف�س لتفادي
�أي مفاج�أة غري �سارة مثلما حدث
مع املغرب �أمام البنني.

براهيمي عاد �إىل التدريبات ومنح حلوال �إ�ضافية

بلما�ضي يعود �إىل االعتماد على الت�شكيلة
الأ�سا�سية �أمام غينيا
يح�رض الناخب الوطني جمال
بلما�ضي �إىل العودة لال�ستعانة
بالت�شكيلة املثالية التي يدخل بها
املواجهة التي تنتظر الت�شكيلة
الوطنية �سهرة اليوم �أمام نظريتها
غينيا ،حيث وبعدما منح الفر�صة
للت�شكيلة االحتياطية من اجل
اللعب �أمام تنزانيا �ضمن اجلولة
الثالثة والأخرية من الدور الأول
لك�أ�س �إفريقيا للأمم ف�إنه �سوف
يعود �إىل االعتماد على الت�شكيلة
الأ�سا�سية التي لعبت مواجهتي

كينيا وال�سنغال وفازت بها� ،أين
�أظهرت تدريبات اخل�رض الأخرية
�أن بلما�ضي ال ينوي �إجراء �أي
تغيري عليها ،وحت�ضريها ن �أجل
مالقاة غينيا واخلروج بالفوز
منها ق�صد موا�صلة م�شوارها يف
امل�سابقة القارية.
ويعول بلما�ضي على �إبقاء الثنائي
املت�ألق �أمام تنزانيا �آدم �أونا�س
و�إيلي ديلور على االحتياط من
�أجل االعتماد عليه جوكري يف
ال�شوط الثاين يف حال احتاج

على الدفع بحلول هجومية،
يف املقابل ف�إنه �سوف يوا�صل
اللعب برباعي الدفاع عطال ،بن
�سبعيني ،مانديوبن العمري ،بينما
�سيكون الثالثي قديورة ،فيغويل
وبنا�رص يف و�سط امليدان� ،أما
الثي الهجوم �سوف يت�شكل من
حمرز ،باليلي وبوجناح ،حيث لن
يغامر الناخب الوطني باالعتماد
على يا�سني براهيمي الذي عاد
�أول �أم�س فقط �إىل التدريبات
اجلماعية بعد غيابه عن

التدريبات منذ مقابلة كينيا التي
لعب يف �شوطها الثاين ،الأمر الذي
يجعل باليلي يوا�صل االحتفاظ
مبركزه الأ�سا�سي ،بينما يتوا�صل
غياب احلار�س �ألك�سندر �أوكيدجا
عن التدريبات ب�سبب معاناته
�إ�صابة يف الظهر.
الت�شكيلة املحتملة :مبوحلي،
عطال ،ماندي ،بن العمري ،بن
�سبعيني ،قديورة ،بنا�رص ،فيغويل،
حمرز ،باليلي وبوجناح.

عي�شة ق.

اعترب الناخب الوطني جمال
بلما�ضي �أن املنتخب الوطني
انتقل �إىل مرحلة ثانية
وحا�سمة من م�شاركته يف كا�س
�إفريقيا للأمم ،بعدما عرب دور
املجموعات بنجاح ،وذلك باعتبار
�أن اللقاءات املقبلة �سوف تلعب
على �شكل نهائيات م�صغرة بني
املنتخبات املناف�سة ،و�أو�ضح �أن
طموح الت�شكيلة الوطنية لن يتوقف
عند حدود الدور ثمن النهائي بل
�سوف ي�سعون �إىل التناف�س على
اللقب القاري ،مو�ضحا �أن طريقة
التح�ضري �سوف تختلف لنوعية
اللقاءات التي تنتظرهم والالعبون
واعون بامل�س�ؤولية التي تنتظرهم
ح�سبه ،خا�صة و�أن اجلميع يدرك
ان اخل�سارة تعني حزم احلقائب
والعودة �رسيعا �إىل الديار.
و�شدد بلما�ضي �أن �إحرازه على
لقب �أف�ضل مدرب يف الدور الأول
من «الكان» ال يهمه �شخ�صيا رغم
�أنه يت�رشف باختياره من طرف
اللجنة املنظمة ،م�ضيفا �أن الأهم
للمجموعة اللعب على �إحراز التاج

القاري ،وعبرّ بلما�ضي خالل
تن�شيطه �أم�س ندوة �صحافية
ت�سبق املقابلة عن تفاجئه
لإق�صاء املنتخب املغربي من
ثمن النهائي خا�صة و�أنه قدم دورا
�أوال دون خط�أ ليجدوا �أنف�سهم
معنيني بحزم احلقائب بعد دور
واحد للعودة �إىل الديار ،مو�ضحا
�أنه مل ينتظر خروج املغرب
لتوخي احلذر خا�صة و�أنه �سيواجه
منتخبا قويا يتفوق على اخل�رض
يف تاريخ املواجهات بينهما
وح�سبه ف�إن الإق�صاء �أمامه لو
يحدث �سيكون لقوة الغينيني ولي�س
تق�صري يف التح�ضريات التي تقوم
بها الت�شكيلة الوطنية
وعرب القائد ال�سابق للخ�رض عن
�إح�سا�سه بخو�ض جتربة مماثلة
ملا عا�شه مع املنتخب القطري
يف ك�أ�س اخلليج الذي مل ي�سبق
له �إحراز اللقب ومل يفز �أمام
ال�سعودية منذ � 32سنة ،متمنيا ان
يعيد نف�س ال�شعور مبا حققه مع
ت�شكيلة «العنابي».

عي�شة ق.

معاذ حاجي برر عدم رفع العقوبة عنه

طلب رفع العقوبة عن عبيد �شارف
و�صلنا مت�أخرا

�أو�ضح الأمني العام للكونفدرالية
الإفريقية لكرة القدم معاذ حاجي
�أن غياب احلكم الدويل اجلزائري
مهدي عبيد �شارف عن نهائيات
ك�أ�س �إفريقيا للأمم 2019-مب�رص
كان ب�سبب الو�صول املت�أخر لطلب
رفع العقوبة ،و�رصح الأمني العام
للهيئة القارية خالل ندوة �صحفية
ن�شطها �أول ام�س بامللعب الدويل
للقاهرة قائال« :لقد مت رفع
العقوبة على احلكام الآخرين
املعاقبني ،لكن طلب رفع العقوبة
عن عبيد �شارف و�صلنا مت�أخرا
من الفاف وهو ما يف�سرّ غيابه عن
هذه الدورة».
و كان عبيد �شارف قد عوقب بعد

حتكيم �سيئ خالل �إدارته لذهاب
املباراة النهائية لرابطة الأبطال
الإفريقية بني الأهلي امل�رصي
و الرتجي التون�سي بالإ�سكندرية،
وكان ابن مدينة ق�سنطينة قد منح
�رضبتي جزاء للنادي امل�رصي
اعتربتا خياليتني رغم ا�ستنجاده
يف كل مرة بجهاز الفيديو يف
�أول ا�ستعمال له يف مناف�سة بني
الأندية على ال�صعيد الإفريقي،
وخالفا للحكم اجلزائري ،مت
رفع العقوبة عن احلكم الزّامبي
جاين �سيكازوي و امل�رصي جهاد
جري�شة اللذان �سجال ح�ضورهما
يف هذه الدورة.

ق.ر.

ت�صريحات
عطال :احلذر �ضروري
لتحقيق الت�أهل و�إق�صاء
املغرب �إنذار لنا
�شدد الالعب الدويل للجزائري
يو�سف عطال �أن اجلزائر لن
توقف عند الدور ثمن النهائي
من ك�أ�س �إفريقيا خا�صة و�أن
�إرادة كبرية تتملك زمالئه
الالعبني من �أجل الذهاب
بعيدا يف «الكان» ،مو�ضحا انه
�سوف مينحون مناف�سهم غينيا
كل االحرتام وتفادي �سيناريو
البنني امام املغرب ،حيث
قال يف الندوة ال�صحافية التي
عقدها �أم�س رفقة الناخب
الوطني جمال بلما�ضي �أنهم لن
ي�ست�صغروا املناف�س ويركزون

على املقابلة لإدراكهم ان
املنتخبات امل�شاركة متلك
م�ستويات متقاربة ،خا�صة و�أنهم
تلقوا در�سا قويا من مقابلة
املغرب والبنني ،و�أو�ضح �أنهم
يح�رضون بجدية ملوعد غينيا
من كافة النواحي خا�صة و�أنهم
يدركون ما ينتظرهم يف لقاء
اليوم ،يف ظل امتالك املناف�س
�إمكانيات مميزة جتعل احلذر
�رضوري لتحقيق الفوز �أمامه
والت�أهل �إىل الدور املقبل.
�إبراهيما تراوري :ت�أهل
البنني مينحنا الثقة
وهدفنا الفوز �أمام اجلزائر
اعترب العب منتخب غينيا

ابراهيما تراوري �أن ت�أهل
منتخب البنني �إىل ربع نهائي
الكان على ح�ساب املغرب دفعة
�إيجابية للمنتخبات ال�صغرية
وغري املر�شحة للت�أهل والذهاب
بعيدا يف املناف�سة القارية� ،أين
قال �أنهم �سوف يلعبون بثقة �أمام
اجلزائر من �أجل �إعادة حتقيق
نف�س ال�سيناريو ،وا�ستطرد �أن
مقابلة اخل�رض �سوف تكون
قوية خا�صة و�أنهم يالقون �أقوى
املنتخبات يف املناف�سة القارية
ح�سبه ،و�شدد �أنه ال يفكر متاما
يف املنح واملكاف�آت املالية
للمرور �إىل �أدوار متقدمة وكل
ما يركز عليه دخول �أر�ضية
امللعب اليوم والفوز ،واعرتف
�أن تلقي جنم املنتخب نابي كيتا

للإ�صابة واالبتعاد عن الدورة
القارية �رضبة موجعة ملنتخب
بالده يف ظل اخلربة والتجربة
التي ميلكها العب نادي ليفربول
الإجنليزي.
بول بوت :بلما�ضي مدرب
رائع وقادرون على �إق�صاء
اخل�ضر
�أبان مدرب منتخب غينيا
مناف�س اخل�رض يف لقاء اليوم
�ضمن ثمن نهائي ك�أ�س �إفريقيا
تفا�ؤال كبريا ب�ش�أن قدرة العبيه
على تخطي عقبة اخل�رض
وموا�صلة املغامرة القارية،
حيث �أكد املدرب البلجيكي
خالل تن�شيطه ام�س للندوة

ال�صحافية التي ت�سبق املقابلة
�أنه تابع مباريات الت�شكيلة
الوطنية يف «الكان» وميلك فكرة
عنهم من خالل الوقوف على
نقاط القوة وال�ضعف ،وا�ستطرد
ان العبي غينيا بدورهم قدموا
مباريات كبرية لكنهم افتقدوا
الت�سجيل �أين خانهم احلظ يف
الو�صول �إىل �شباك املناف�سني،
وقال �أن اجلزائر وغينيا ال فرق
كبري بينهما يف جدول ت�صنيف
االحتاد الدويل ،لكن اخل�رض
ظهروا بوجه قوي يف املناف�سة
القارية ح�سبه.
وتطرق املدرب البلجيكي الذي
�سبق له تدريب احتاد العا�صمة
�إىل غرميه يف لقاء اليوم جمال
بلما�ضي �أين �شدد �أنهه يقوم

بعمل رائع منذ انطالق املناف�سة
القارية �ساهم يف عبورهم الدور
الأول وت�صنيفهم �أحد اف�صل
املنتخبات يف الكان ،مو�ضحا
�أن �أ�شباله مطالبون مب�ضاعفة
املجهودات حتى يتمكنوا من
عبور اجلزائر يف الدور ثمن
النهائي ،خا�صة و�أنه اعترب
�أن مفاج�أة البنني ب�إق�صائها
للمنتخب املغربي تعترب م�صدر
الإلهام لالعبيه من �أجل تكرار
نف�س ال�سيناريو �أمام اجلزائر،
و�أو�ضح انه مل يح�سم بعد خطة
تكتيكية من �أجل �إيقاف العبي
اجلزائر لكنه ك�شف انه �سوف
يركز على التعامل مع الكرات
العالية.
عي�شة ق.
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ريا�ضة دولية

كوبا امريكا

ال�سامبا تخ�شى مفاج�آت بريو يف النهائي
نالت الربازيل لقب ك�أ�س
كوبا �أمريكا يف كل مرة
ا�ست�ضافت فيها البطولة،
و�ستحاول احلفاظ على
�سجلها املثايل بح�صد �أول
لقب كبري منذ  2007عندما
تواجه بريو يف النهائي
اليوم و�أي نتيجة �سوى فوز
الربازيل مبلعب ماراكانا،
�ستحول الأمر �إىل ف�شل
للذكرى ورمبا يكلف
املدرب تيتي من�صبه بغ�ض
النظر عن التطور امل�ستمر
حتت قيادته ،ورغم غياب
نيمار ب�سبب الإ�صابة قبل
انطالق البطولة ،ظهرت
الربازيل ك�أكرث املنتخبات
قوة واكتماال �إذ �أحرزت
ع�رشة �أهداف ومل تهتز
�شباكها يف  5مباريات.
وجعلت ت�شيلي حاملة
اللقب طريق الربازيل �إىل

املجد �أ�سهل بعدما ودعت
البطولة �أمام بريو التي
خ�رست � 0-5أمام فريق
البلد امل�ست�ضيف يف دور
و ُوجهت
املجموعات،
انتقادات لداين �ألفي�س
قائد الربازيل ب�سبب ثقته
املفرطة بعدما كتب يف
ح�سابه يف تويرت« :انتهى

الأمر» بعد فوز بريو
املفاجئ على ت�شيلي لكن
الظهري الأمين نفى �أن يكون
قد �سخر من فريق املدرب
ريكاردو جاريكا ،و�ستكون
الربازيل هي املر�شحة
للفوز على بريو ،لكن ال
توجد �أي حاجة لتذكري
جماهريها مبا حدث يف

نهائي ك�أ�س العامل 1950
مبلعب ماراكانا عندما
كانت واثقة من ح�صد
اللقب قبل �أن تخ�رس �أمام
�أوروغواي.
لكن املدافع ماركينيو�س
�أكد �أن منتخب بالده ال
ي�ستهني ببريو التي و�صلت
النهائي لأول مرة منذ �أن

نالت لقبها الثاين يف كوبا
�أمريكا يف  ،1975وح�صدت
الربازيل اللقب يف ثماين
منا�سبات من بينها 4
مرات عندما ا�ست�ضافت
البطولة ،و�أبلغ ماركينيو�س
ال�صحفيني« :نعلم �أن الأمور
ميكن �أن تتغري �رسيعا يف
كرة القدم ،وبريو يف حالة
خمتلفة الآن واجلميع
يعلم �أننا بحاجة ملجهود
كبري للفوز لأن النهائي من
مباراة واحدة عك�س �أي
مواجهة �أخرى» ،و�أ�ضاف:
«الأمر �سيعتمد على
امل�شاعر واخلطط واحلالة
الفنية ،يجب علينا املزج
بني كل ذلك والتفا�صيل
الب�سيطة �ست�صنع الفارق
يف املباراة .الفريق الذي
�سريتكب العدد الأقل من
الأخطاء �سي�صبح بطال».

�أعلن جو�سيب ماريا
بارتوميو رئي�س نادي
بر�شلونة بدء املفاو�ضات
الر�سمية للتعاقد مع
�أنطوان غريزمان مهاجم
�أتلتيكو مدريد ،خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية
احلالية ،وقال بارتوميو
خالل م�ؤمتر ال�صحفي:
�س�أك�شف
«عريزمان
رسا ،بالأم�س مت عقد
� ً
اجتماع يف مدريد بني
املدير التنفيذي للبار�صا

�أو�سكار جراو وميغيل
�أنخيل جيل مارين
الرئي�س التنفيذي لأتلتيكو
ملناق�شة ال�صفقة» ،وتابع:
«�أقدر العمل الذي قدمه
نائب الرئي�س ال�سابق
جوردي مي�سرتي خالل
وخا�صة
هذه ال�سنوات،
ً
يف قطاع كرة القدم
و�أ�ضاف:
الن�سائية»،
«قبل يومني ذهبنا لتناول
الطعام مع مي�سرتي،
و�رشح يل �أن قرار رحيله
لأ�سباب خمتلفة منها
االختالف مع الإدارة،
وطلب مني املغادرة و�أال
�أطلب منه اال�ستمرار»،
ووا�صل« :تفهمت قراره
ال�صعب ،و�سوف �أتوىل
هذا املن�صب كما فعلت
منذ عامني حني ا�ستقالت
�سوزانا موجني من من�صب
النائب االقت�صادي وحني

قام مانيل �أوريو ذلك».
وب�س�ؤاله عن ارتباط
ا�ستقالة مي�سرتي بعودة
الربازيلي نيمار العب
�سان جريمان ك�شف« :غري
�صحيح ،فقط االختالف
مع الإدارة ،وبع�ض
الأ�سباب الأخرى دفعته
للرحيل» ،و�أردف« :نحن
نعلم �أن نيمار يريد الرحيل
عن �سان جريمان ،لكننا
نعرف � ً
أي�ضا �أن باري�س
ال يريد رحيله» ،ووا�صل:
«مي�سي توا�صل مع نيمار
�أعرف ذلك من ال�صحافة،
ولكن ليونيل �أ�سطورة
النادي ومل يطالب هو �أو
غريه من جنوم الفريق
ب�أي �صفقات� ،إنهم يلعبون
فقط» ،وحتدثت تقارير
�صحفية عن تدخل مي�سي
يف �صفقات بر�شلونة ،و�أنه
يرف�ض �ضم جريزمان

ويف�ضل عودة نيمار
وا�ستكمل:
للبار�صا،
«عثمان دميبلي �أف�ضل من
نيمار بالن�سبة يل الأول
العب خمتلف ونريده
�أن ي�ستمر هنا ،ونحن
ال نتحدث عن الالعبني
يف الأندية الأخرى،
بل نتحدث فقط عن
جنومنا».
وعن م�ستقبل مدرب
الفريق �إرن�ستو فالفريدي،
قال« :مل نتحدث يف
جمل�س الإدارة عن �أمر
رحيله �أو ا�ستمراره �أبدًا»،
وب�س�ؤاله عن ماتيا�س دي
ليخت مدافع �أجاك�س،
�أو�ضح« :لقد قلت منذ
وقت طويل �إنني �أعرف
�أين �سيلعب ومازلت
�أردد ذلك ولن �أقول كلمة
�أخرى» ،وزاد« :التعاقد مع
نيكوال مريوتيت�ش �أ�ستطيع

�أن �أقول �إن املفاو�ضات
متقدمة ،لكن مل نح�سمها،
وهناك بع�ض الأمور
متبقية و�آمل �أن ينتهي
الأمر ب�شكل جيد» ،وتابع:
«ال�صمود حتى نهاية فرتة
رئا�ستي ،من الطبيعي �أن
يكون للنادي فرتات من
ال�صعود والهبوط ،ويتعلق
الأمر باحلما�س والقوة
ومنذ عام  2010حدثت
العديد من التغيريات ،لكن
لدينا الكثري من الرغبة
واحلما�س» ،وعن �إمكانية
عمل فيكتور فالديز
احلار�س ال�سابق للبار�صا
يف بر�شلونة� ،أجاب« :لقد
حتدثت معه قبل �أيام
قليلة ،وقلت له �أال تعتقد
�أن الوقت قد حان للعودة،
و�أجابني بنعم ،ولذلك يف
غ�ضون �أيام قليلة �سوف
ً
عر�ضا».
نر�سل له

بارتوميو :بد�أنا مفاو�ضات �ضم غريزمان ومي�سي بريء

مفاو�ضات غريزمان والبار�صا ال�سرية تزعج �أتلتيكو مدريد
�أكد جوزيب ماريا بارتوميو
رئي�س بر�شلونة دخول النادي يف
مفاو�ضات ر�سمية مع �أتلتيكو
مدريد ب�ش�أن احل�صول على
خدمات الفرن�سي �أنطوان
غريزمان ،م�ضيفا �أن باري�س

�سان جريمان ال يريد مغادرة
جنمه الربازيلي نيمار ل�صفوفه،
هذا و�سارع �أتلتيكو مدريد �إىل
�إ�صدار بيان تو�ضيحي ب�ش�أن
الفرن�سي �أنطوان غريزمان� ،إدارة
النادي املدريدي ذكرت �أن لديها

معلومات ت�ؤكد �أن املفاو�ضات بني
الالعب ونادي بر�شلونة بد�أت منذ
فيفري املا�ضي ،وتو�صال التفاق
بعد خروج �أتلتيكو مدريد من
دوري الأبطال على يد جوفنتو�س،
وهذا ما تعتربه الإدارة عدم

احرتام للنادي واجلماهري على
حد �سواء ،وجاء يف البيان �أي�ضاً
�أنه رغم االجتماع الذي ح�صل
مع �إدارة نادي بر�شلونة ف�إن �إدارة
النادي تطالب غريزمان باحل�ضور
لتمارين الفريق يوم الأحد املقبل.

تهديدات خطرية حلار�س
مرمى ت�شيلي
عر�ضت احلكومة الت�شيلية توفري احلماية وامل�ساعدة حلار�س مرمى
املنتخب غابرييل �أريا�س �إثر تلقيه وعائلته تهديدات خطرية عرب �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،عقب خ�سارة ن�صف نهائي كوبا �أمريكا بثالثة
�أهداف دون رد على يد بريو و�رصح وزير الداخلية الت�شيلي �أندري�س
ت�شادويك «التهديدات �ضد �أ�رسة حار�س مرمى املنتخب غابرييل
�أريا�س ،م�ؤ�سفة وغري مقبولة وم�ستهجنة متاما حتت �أي ظرف».
و�شدد الوزير على �أن من يطلقون التهديدات لالعب و�أ�رسته هم
�أ�شخا�ص �سيئون ،ي�ستغلون �إمكانية �إخفاء الهوية كي يهددوا �شخ�صا
حمرتفا يرتدي قمي�ص بالدنا ،وكان �أريا�س �أحد �أكرث الالعبني تعر�ضا
لالنتقادات ،عقب الهزمية الثقيلة �أمام بريو بثالثية نظيفة يف ن�صف
نهائي كوبا �أمريكا ،وهي النتيجة التي حرمت «ال روخا» من خو�ض نهائي
البطولة ،لتواجه ت�شيلي الأرجنتني ،يف مباراة حتديد �صاحب املركز
الثالث والتي جرت �أم�س.

�صراع �إجنليزي على �أومتيتي

دخل �أر�سنال االجنليزي يف �رصاع مع مان�ش�سرت يونايتد على �ضم مدافع
بر�شلونة يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية اجلارية ،ووف ًقا ل�صحيفة «ديلي
ميل» الربيطانية ،ف�إن يونايتد يركز بقوة على �ضم الدويل الفرن�سي
�صامويل �أومتيتي هذا ال�صيف ،ويحاول بكل ما �أوتي من قوة من �أجل
�إقناعه بالرحيل عن كامب نو قبل �أن يفاج�أ بتدخل من �آر�سنال.
وميلك �أر�سنال ميزانية للتعاقدات تقدر بقيمة  45مليون جنيه �إ�سرتليني
�أي ما يزيد عن  50مليون يورو بقليل ،وهو رقم �أقل من املتوقع �أن
يطلبه بر�شلونة لبيع مدافعه املتوج بك�أ�س العامل ،ومن املتوقع �أن
يحاول �أر�سنال ا�ستعارة الالعب ملدة مو�سم �أو اثنني ،مع و�ضع بند
ب�أحقية ال�رشاء بعد انتهاء فرتة الإعارة ،ويف ظل عدم رغبة �أومتيتي يف
مغادرة بر�شلونة �إال �أنه �سيتعني عليه التفكري جمددًا ،بعدما كون �إرن�ستو
ريا
فالفريدي املدير الفني ثنائية بني بيكيه ولينجليت وخلقت
جتان�سا كب ً
ً
يف الفريق الكتالوين.

الريال ي�سابق الزمن للتخل�ص
من  6العبني

�أكد تقرير �صحفي �إ�سباين ام�س
�أن نادي ريال مدريد ي�سابق
الزمن من �أجل التخلي عن 6
العبني خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية احلالية ،ووف ًقا ل�صحيفة
«موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية
ف�إن ريال مدريد تخل�ص حتى
الآن من  5العبني هم ماركو�س
يورينتي �أتلتيكو مدريد ،ماتيو
كوفا�سيت�ش ت�شيل�سي ،را�ؤول دي
توما�س بنفيكا� ،سريجيو ريجيلون
�إ�شبيلية ومارتني �أوديجارد ريال �سو�سييداد ،وح�صل ريال مدريد حتى
الآن على  100مليون يورو مقابل رحيل  5العبني ،ومن املقرر �أن تعمل
�إدارة املرينغي على التخل�ص من  6العبني �آخرين خالل املريكاتو،
و�أ�شارت �إىل �أن قائمة الراحلني �ست�ضم ثيو هرينانديز ،الذي بات على
�أعتاب ارتداء قمي�ص ميالن مقابل  20مليون يورو ،بالإ�ضافة �إىل بورخا
مايورال الذي يطلب املرينغي  15مليون يورو للتخلي عنه ،ويعد ريال
�سو�سييداد وليفانتي من �أكرث الأندية املهتمة ب�ضمه.
ويتفاو�ض النادي امللكي مع نابويل على بيع خامي�س رودريغيز،
حيث ي�ستهدف املريجني احل�صول على  42مليون يورو ،بينما يريد
البارتينوبي دفع  35مليو ًنا فقط ،وت�ضم الئحة املر�شحني للمغادرة
� ً
أي�ضا داين �سيبايو�س املطلوب يف �أر�سنال وليفربول وتوتنهام ،بينما
تعر�ض �إدارة ريال مدريد ماريانو دياز على عدة �أندية ،وي�أتي �ضمن
قائمة الراحلني ،الويلزي غاريث بيل الذي ال يريده املدرب الفرن�سي
ً
عر�ضا ل�ضمه هذا
زين الدين زيدان ،ولكن حتى الآن مل يقدم �أي نا ٍد
ال�صيف.
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ء الأول

اجلز

فل�سطني املغت�صبة من �أدمي الأر�ض �إىل خ�ضاب اجل�سد

�صرخة من �أجل حرية الأ�سريات الفل�سطينيات
تالحقت م�شاهد احلب الوطني اخلالد عند اجلزائريني مبنا�سبة ذكر اال�ستقالل وال�شباب ،وعاد
�شهداءهم يف م�سريات الكرامة والتحرر من اال�ستبداد ،حيث جاء كل �شهيد لرياقب احلراك ال�سلمي
احل�ضاري ،ووا�صلت العدالة فتح ملفات الف�ساد ،كما حترك الأئمة ليقولوا كلمتهم.
الق�سم الأول
ا.د .عبد الكاظم العبودي
املر�أة الفل�سطينية هي رحم
الوطن الفل�سطيني
يف هذا امللف الإعالمي يف �أق�سامه
الأربعة هو خال�صة لدرا�سة وبحث
تابع �أو�ضاع الأ�سريات الفل�سطينيات
يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،ب�شكل
خا�ص .ويتوقف ب�شكل عام عند
حال �أو�ضاعهن يف املجتمع
الفل�سطيني ،ومعاناتهن كن�ساء،
ومنا�ضالت �ضد االحتالل
ال�صهيوين.
ال نحتاج �إىل عر�ض كافة الأدلة
والن�صو�ص و�أالرقام التي وردت يف
تقارير املنظمات الدولية و�ضمن
اعرتافات ال�صهاينة �أنف�سهم حول
جرائمهم �ضد ال�شعب الفل�سطيني،
وما �سجل يف �شهادات �ضحاياهم
التي وردت يف ن�صو�ص اعرتافات
الأ�سريات الفل�سطينيات اللواتي
تعر�ضن �إىل القمع والإذالل
وحتى
والنف�سي
اجل�سدي
االغت�صاب� ،إ�ضافة اىل تعر�ضهن
�إىل التجارب الطبية والبيولوجية
عليهن وعلى �أطفالهن.
التمعن العميق فيما كتب ون�رش يف
التقارير امللحقة بحقوق الأ�رسى
وظروف ال�سجناء وال�سجينات وما
خرق منها بجوانب حقوق الإن�سان
حتت واقع االحتالل �أو يف الأ�رس
وال�سجون بات ف�ضيعا ،جتاوز كل
احلدود ،ومل يعد ال�سكوت عنه �أو
جتاهله ممكنا.
هناك الكثري من الوثائق التي ميتنع
�أ�صحابها عن الن�رش ب�أ�سمائهم
ال�رصيحة حلراجة املوقف،
وخا�صة من ق�ضية التحر�ش
اجلن�سي �أو حاالت االغت�صاب
للمعتقالت ،ومنها ما هو من�شور
وموثق� ،سواء بالرتميز �أو بالأ�سماء
احلقيقية �أحيانا ،وكلها ت�شري �إىل
ت�أكيد حاالت االغت�صاب للرجال
والن�ساء وحتى الأطفال ،ويجري
حتديد عددها وموا�ضعها يف
ال�سجون ال�صهيونية الر�سمية
وخارجها يف مراكز التحقيق
واالحتجاز ،وهي ممار�سات
�صهيونية مدانة بكل الأعراف
الإن�سانية والأخالقية ،وهو �سلوك
�صهيوين �إجرامي بات مربجما
ي�ستمر �ضمن نهج ثابت ،وق�ضاياه
باتت ال حترج قادة وم�ؤ�س�سات
الكيان ال�صهيوين بوقائعها؛ وقد
�أ�صبحت تندرج �ضمن التوجه
ال�صهيوين العام يف ا�ستهداف
الكرامة الفل�سطينية والعربية
باالعتداء على حرمة املر�أة
الأ�سرية ،ملا فيها من رمزية وقيم

مت�س املقاومة والكرامة للرجل
واملجتمع العربي والإ�سالمي،
وملا لهذا املو�ضوع من جانب
نف�سي واجتماعي ح�سا�س يتعلق
بكرامة �شعب ،وكفاح امة من اجل
احلرية ومناه�ضة االحتالل.
موروث بريطانيا وعهود االنتداب
ونظرة الغرب اىل وظيفة ال�سجون
الزال يحكم �أو�ضاع املعتقالت
الإرث
ذلك
واملعتقلني
اال�ستعماري واالحتالل البغي�ض
الذي يعترب ال�سجون ومراكز
االحتجاز وعنف التحقيق من
الو�سائل الرادعة ملقاومة ال�سكان
والأهايل املناه�ضني لالحتالل.
ومل تكتف امل�ؤ�س�سات ال�سجنية
االحتاللية ال�صهيونية ب�إيداع
ال�شخ�ص ال�سجن فقط؛ بل ت�سعى
�إىل اعتباره رهينة ،تتعر�ض �إىل كل
�أنواع االبتزاز والتعذيب والإهانات
املادية واجل�سدية والنف�سية ،كي
يكون عربة ملن يتمرد ويثور ويقاوم
االحتالل و�سلطاته.
حماوالت ردع

يتعر�ض املقاومون واملقاومات
�ضد االحتالل ،على حد �سواء �إىل
القتل� ،أو النفي� ،أو االعتقال والعزل
داخل ال�سجون واملعتقالت .ورغم
�أن االحتالل هو �صورة حلالة حرب
قائمة وم�ستمرة �ضد �شعب وجمتمع
مقاوم ،فان القوانني اخلا�صة بهذا
املو�ضوع تطالب قوات االحتالل
معاملة ه�ؤالء ال�سكان املقاومني،
ومن يقع يف الأ�رس ،هم �أ�رسى لهم
حقوق وا�ضحة ،نظمتها وكفلتها
االتفاقيات الدولية املعروفة .وهم
لي�سوا ب�سجناء جنائيني عاديني �أو
جمرمني؛ لذا ينبغي �أن ال ت�شملهم
تهم اجلرائم واجلنايات الأخرى.
وح�سب دوركهامي �شهدت �أدوات
العقاب حتوالت خمتلفة نتيجة
التغريات والتحوالت التي حدثت
يف منط العالقات االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية والفكرية
التي �شهدها النظام االجتماعي.
ولكن االحتالل اال�ستيطاين
ال�صهيوين لفل�سطني ا�ستمر يف
حقده الهاتف لت�صفية مقومات
الوجود الفل�سطيني على �أر�ضه.
وكما هو معروف �إن �أية �سلطة
لالحتالل ال متتلك �رشعية احلكم
على جمتمع واقع حتت االحتالل
بقوة ال�سالح ،لذا مينع على
�سلطات االحتالل ممار�سة العقاب
ب�أ�شكال عدة .منها ما �أ�شار �إليه
الكاتب الفرن�سي مي�شيل فوكو ،مبا
ا�سماه « العقاب �أمل�شهدي» ،الذي
ميار�س فيه احلاكم قتل وت�شويه
ذلك اخلارج عن القانون [قانون

احلاكم �أمام النا�س ليكون عربة
للآخرين.
والعقاب �أمل�شهدي ال يهدف
فقط قتل �أو �إنهاء حياة املخالف؛
و�إمنا ب�شكله يعترب و�سيلة رادعة
مل�شاهدي هذا العقاب بهدف عدم
تكرار احلدث نف�سه ،ويت�ضح ذلك
لنا من خالل الق�صة التي ذكرها
م�شيل فوكو وا�صفا ذلك النوع من
«العقاب �أمل�شهدي» مبا حدث
لداميان  Damiensيف مار�س
من عام 1757م الذي مت �سحبه
وجره باخليول ،وتقطيع �أو�صال
ج�سده �أمام اجلمهور ،ثم حرقه
على جرمية قتل �أبيه.
�إجرام م�ؤ�س�سات

�إن �إظهار العنف الذي متار�سه
امل�ؤ�س�سات ال�صهيونية وقواتها
الأمنية والع�سكرية مل يعد �رسا؛ بل
�صار علنيا ويطال كل فئات ال�سكان
الفل�سطينيني ومن كل الأعمار
والفئات ،لغر�ض زرع حالة اخلوف
و�شل �إرادة املقاومة لالحتالل.
وبهذا ال�سلوك الإجرامي من القمع
املمنهج حتولت مراكز التحقيق
واملعتقالت وال�سجون الإ�رسائيلية
�إىل �أماكن للتعذيب والعقاب
اجل�سدي والنف�سي ،واكت�سبت
خرباتها القمعية بق�صد الت�صفية
للفرد الفل�سطيني ب�شكل منظم
وممنهج ،طال ع�رشات الآالف من
�أبناء ال�شعب الفل�سطيني.
�إن تفا�صيل و�أ�شكال التعذيب
ال�سجناء
على
املمار�سة
الفل�سطينيني وال�سجينات فاقت
جميع مثيالتها يف العامل .وهذه
امل�ؤ�س�سات ال�صهيونية ،ومن خالل
ما ت�رسب عن ما يجري بداخلها
�شكلت نظاما من الأ�ساليب القهرية
اليومية لل�سجناء وال�سجينات
من حيث حتديد تقنني مربمج
لل�ضحية املرتهنة هناك حتدد
له زجريا وقت ال�صحوة والنوم
ونوع الأكل وكميته و�ساعات عمل
ال�سخرة .....الخ  .مبحاولة م�سخه
وحتويله �إىل كائن م�سجون الإرادة
او املقاومة بق�صد الإذالل له.
تختلف ال�سجون املوجودة
يف امل�ستعمرات التي عرفتها
املجتمعات يف املناطق املحتلة
من العامل متاما عن ما هو حادث
يف �سجون فل�سطني املحتلة؛ لكون
االحتالل ال�صهيوين يظل يف طبيعته
و�أهدافه ا�ستيطانيا حاقدا ي�سعى
�إىل التخل�ص من ال�سكان املحليني
من �أبناء فل�سطني و�إحالل اليهود
الغرباء بديال عنهم ،وب�شكل مربمج
وبعيد املدى.
ويبقى ما ي�سمى «االعتقال

الإداري» من تركة ت�رشيعات
االنتداب الربيطاين ،ورثته بريطانيا
اال�ستعمارية �إىل دولة االحتالل
الإ�رسائيلي بعدها  ،حيث يرجع
�أ�صل القانون �إىل قانون الطوارئ
لالنتداب الربيطاين عام  ،1945مت
اعتماده كقانون ي�ستعمل يف حالة
الطوارئ ب ـ «�إ�رسائيل» بعد �إعالن
دولة الكيان ال�صهيوين ,وقد �أعلن
الكيان ال�صهيوين حالة الطوارئ
منذ قيامه عام  ،1948ويُ�ستخدم
االعتقال الإداري بالأ�سا�س
العتقال الأ�رسى ال�سيا�سيني
الفل�سطينيني .وهو من وجهة نظر
القانون الإن�ساين حالة اعتقال
تع�سفي ت�ستخدمه ال�سلطات
الإ�رسائيلية ل�سجن �أ�شخا�ص بدون
تهمة ،ومن غري تقدمي لوائح اتهام
�ضدهم .وح�سب ادعاء املخابرات
الإ�رسائيلية انه خطوة وقائية
لكي ال يقوم ال�شخ�ص بتنفيذ
�أي خمالفة بامل�ستقبل ،لذلك ال
يوجد وقت حمدّد لفرتة االعتقال.
ويجري االعتقال الإداري دون
حماكمة ،وا�ستنادًا �إىل �أمر يُ�صدره
قائد املنطقة متحججا باعتماد
رسية تدعي بها
�أدلّة وب ّيانات � ّ
�سلطات االحتالل ،وال ّ
يطلع عليها
املحامي ،وال ح ّتى املعتقل نف�س.
هذا الإجراء يجعل من املعتقل
يقف عاج ًزا يف مواجهة ادّعاءات
ال يعرفها؛ وبالتايل ال ميلك طريقة
لتفنيدها ودح�ضها بال الئحة
ا ّتهام ،وال حماكمة عادلة وبالتايل
دون �إدانة ،ودون �أن يعرف متى
�سيت ّم �إطالق �رساحه.
وهكذا يتم اعتقال الأ�رسى
والأ�سريات الفل�سطينيني �إداريا
لفرتات زمنية طويلة بحجة وجود
[معلومات خمابراتية �رسية
ال يعرفها الأ�رسى �أو حمامي
الدفاع عنهم .وبالرغم من �أن
مدة االعتقال الإداري �أق�صاها
� 6أ�شهر ،ولكن ميكن متديده
وجتديده لأجل غري م�سمى .هذا
االعتقال املجحف ي�سلب من
الأ�رسى حق معرفة املعلومات
التي اعتقلوا ب�سببها ويبقيهم
بالظالم لفرتات طويلة ،حيث �أنهم
ال يعرفون متى �سيطلق �رساحهم،
و�أحياناً ميتد الأمر �سنوات
طويلة .عرف من بني الأ�سريات
ال�سيا�سيات الفل�سطينيات اللواتي
قيد االعتقال الإداري:
الأ�سرية خالدة جرار ،ع�ضو
املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني،
� 55سنة ،من مدينة رام اهلل،
اعتقلت يف  2يوليو/متوز ،2017
وقد �أ�صدر ال�ضابط الع�سكري �أمر
اعتقال �إداري بحقها ل�ستة �أ�شهر,

ومت متديد �أمر االعتقال الإداري
وجتديده ب�شكل م�ستمر ،وهي
رهينة التمديد الثالث الذي ينتهي
به مدة �أمر االعتقال الإداري
بتاريخ .2019-2-28
الأ�سرية فداء دعم�س  24عاماً،
من بيت �أمر ق�ضاء اخلليل ،وهي
طالبة جرى اعتقالها بتاريخ 29
وحكم عليها بال�سجن
ماي ُ 2018
ملدة  95يوم ،ويف اليوم املحدد
للإفراج عنها � ,صدر بحقها �أمر
اعتقال �إداري ل�ستة �أ�شهر ،وينتهي
بتاريخ .2019-2-15
ما وراء ق�ضبان الأ�سر
الإ�سرائيلي:

الأ�رس اال�ستعماري وتناوله ما
بني»ال�سيا�سي» و»اجلن�سي»
كتبت الباحثة هديل بدارنة،
وهي نا�شطة وخمت�صة يف القانون
الدويل ،من جامعة جورج تاون /
وا�شنطن مقالتها يف 2016/12/20
«/العدد  24من جملة [ جدل التي
ي�صدرها (مركز مدى الكرمل)
حول هذا امل�ضمون ،وا�ستفدنا
كثريا منها ،وقد �أ�شارت �إىل الر�ؤية
اال�ستعمارية لوظيفة ال�سجن ،
وكذلك �إىل الر�ؤية اال�ستعمارية
العن�رصية لق�ضية الأ�رس جاء فيها
 ( .مل يكن �سِ جن الرجل الأبي�ض
�ضبطي
رقابي
يو ًما جم ّرد جهاز
ٍّ
ٍّ
و�ضعه النظام ليعاقب خمالفي
ِّ
ليهذب خم ّربي
القانون� ،أو
املجتمع ،فقد �سبقت م� ّؤ�س�سة
ال�سجن القوانني اجلنائ ّية احلديثة
ِّ
مبا يقارب القرنني ،وما كان الهدف
إداري
من الأخرية � اّإل التمكني ال ّ
مل� ّؤ�س�سات احلجز العقاب ّية �آنذاك
و�إ�ضفاء ال�رشع ّية عليها .ا ّتخذت
م� ّؤ�س�سات احلجز � اً
أ�شكال متعدّدة
عب التاريخ الأوروبي احلديث،
رْ
متظهرت يف �أقبية العبود ّية
الق�رسي يف القرون
والعمل
ّ
الو�سطى ،ويف اال�ستعرا�ضات
وجزُر
العقاب ّية اجلماهري ّية
ُ
العزل يف امل�ستعمرات الأوروب ّية
يف القرنني ال�سابع ع�رش والثامن
ع�رش ،حتّى هيئتها احلديثة
التي مت�أ�س�ست يف القرن التا�سع
أ�س
ع�رش) .وتاريخ ًّيا ( ،كان ال رْ
ح ّي ًزا لعزل «املجنون ،املتم ّرد،

املثلي/ة،
الأ�سود ،الفقري،
ّ
املري�ض جن�س ًّيا« ،العاهرات»
و�أطفالهنّ غري ال�رشع ّيني �إلخ،)،».
و [ ظ ّل يعمل ك�أداة لإنتاج اجلرائم
واالنحرافات ،ومن خالله
جرى �إخ�ضاع اجل�سد املنح ِرف
لعمل ّيات «ت�أهيل» عقاب ّية حتت �آلة
التعذيب يف عزلة عن املجتمع،
ويف من�أًى تا ّم عن احل ّيز العا ّم حتّى
ينتقل هذا اجل�سد من االنحراف
�إىل �رصاط �أكرث «ا�ستقامة» يليق
مبجتمع «م�ستقيم».
ويف �سياقنا املحلّ ّي ،ت�شري الباحثة
ال�سيا�سي
أ�س
 ( :ال ي�ش ّكل ال رْ
ّ
ذراعا تنفيذ ًّيا
إ�رسائيلي
ال
ً
ّ
للمعاقبة فح�سب ،بل هو انعكا�س
وا�ضح لعالقات القوى التي على
تراكماتها االقت�صاد ّية واجلندر ّية
والع ْرق ّية تعتا�ش كينون ُة املنظومة
الإ�رسائيل ّية ،كمنظومة ر�أ�سمال ّية
ا�ستعمار ّية .فمنذ املعتقالت
الأوىل يف العامني  1948و1949
حتّى يومنا هذا ،ت�سعى هذه
املنظومة للتح ّكم الدميوغرايف،
والرقابة اجلماع ّية ،وال�ضبط
ال�سيا�سي لل�س ّكان
االقت�صادي
ّ
ّ
الأ�صل ّيني الفل�سطين ّيني) .وبح�سب
املعطيات (،يقبع اليوم []2016
يف ال�سجون الإ�رسائيل ّية 5800
فل�سطيني ،من بينهم 414
ري
�أ�س ٍ
ٍّ
معتقلاً �إدار ًّيا ،و� 26أ�سرية ،و182
طفلاً .
وح�سب الكاتبة  ( :هذه لي�ست
�أرقا ًما جم ّردة منزوعة عن
�سياقها ،و�إنمّ ا تتما�شى �أيديولوج ًّيا
مع الرتكيبة الدميوغرايف يف �سائر
�سجون الأنظمة اال�ستعمار ّية
والر�أ�سمال ّية اليوم .على �سبيل
املثال ،ت�شري النا�شطة والكاتبة
�أجنيال دافي�س� :أنّ ن�سبة ال�س ّكان
الأ�صل ّيني يف �أمريكا ال�شمال ّية
داخل ال�سجون مقابل ن�سبتهم
حد الـ� .٪40أ ّما
خارجه ت�صل ّ
اً
مثال �آخر،
�إذا �أخذنا �أ�سرتاليا
ف�إ ّننا جند �أنّ ن�سبة الن�ساء
الأبوريجنيل ّيات (من ال�س ّكان
الأ�صل ّيني يف �أ�سرتاليا) ت�صل
�إىل  ٪30من جمموع ال�سجينات
ن�سبتهن الدميغراف ّية
رغم � ّأن
ّ
ّ
يف املجتمع الأ�سرتايل ال
تتجاوز .٪2
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من طرف يا�سر ال�صاروط

ترجمة عربية للمقاالت الفل�سفية
االجتماعية للأملاين �أك�سل هونيت
�صدر يف �سل�سلة «ترجمان» عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب االجتماعي وعامله
أك�سل هونيت
املمزق :مقاالت فل�سفية اجتماعية ،وهو ترجمة يا�سر ال�صاروط العربية لكتاب � ِ
بالأملانية Die zerrissene Welt des Sozialen Sozialphilosophische Aufsätze Erweiterte
مهمة داخل
 .Neuausgabeي�ضم الكتاب جمموعة من الدرا�سات مُت ّثل مناق�شات نقدية ملقاربات ّ
النظرية ال�سو�سيولوجية احلديثة ،هدفها امل�شرتَك ذو طابع متهيدي يف املقام الأول :يتعلق الأمر
ّ
للمفكر ،حاول هونيت فيها الظفر بنظرة
بدرا�سات تاريخية  -نظرية ،غال ًبا على �شكل بورتريه
عامة على ال�صعوبات ال�سو�سيولوجية  -الفل�سفية التي يواجهها اليوم منهج ًيا � ّأي م�شروع لنظرية
تت�ضمن يف م�سار النقا�ش
اجتماعية نقدية .وجد �أنه ينبغي �أن َتن ُتج وجهة نظر جديدة ومو�ضحة،
ّ
عنا�صر تقليدية من الفل�سفة االجتماعية الفرن�سية خا�صة؛ غري �أن الدرا�سات املجموعة يف الكتاب
ال تهدف �إىل �أكرث من م�ساهمة غري مبا�شرة ،تلقي ال�ضوء على امل�شكالت املتعلقة بحالة النظرية
االجتماعية النقدية� ،أكرث مما تبحث عن �أجوبة.
وكاالت
مركز وحميط
يت�ألف هذا الكتاب (� 355صفحة
ومفهر�سا)
بالقطع الو�سط ،موث ًقا
ً
اً
ف�صل .يف الف�صل
من اثني ع�رش
الأول« ،عامل من التمزّق :حول
الراهنية اخلفية لأعمال لوكات�ش
الأوىل» ،يقول هونيت �إن احلجج
النظرية والإجابات التي
حتتويها بواكري �أعمال جورج
لوكات�ش الفل�سفية لي�ست ما يثري
االهتمام اليوم� ،إمنا امل�سائل
املو�ضوعية التي لفت االنتباه
�إليها .فقد تبنّى املقاربات
املختلفة يف النقا�شات الفكرية
ملطلع القرن ،كي يتم ّكن من
تقدير ما ت�ستطيع تقدميه من
حلول للم�سائل الوجودية التي
كانت ت�شغله.
يقول هونيت يف الف�صل الثاين،
«نظرية نقدية :من مركز �إىل
حُميط تقليد فكري»� ،إنه على
الرغم من االهتمام امل�ستمر
الذي تثريه النظرية النقدية
حتى اليوم ،ينت�رش وعي �أكرث
اتزا ًنا يف ما يتعلق ب�إ�سهاماتها
النظرية .فكل موجة تلَ ٍّق جديدة
للنظرية انتزعت من م�رشوعها
القدمي جانبًا من االفتتان الذي
ا�ستُقبِلت به يف بدايتها ،و�أنزلتها
�إىل املرتبة الواقعية ب�صفتها
مقاربة نظرية قابلة لالمتحان؛
وجب على كل حماولة لإعادة
بناء منهجية للنظرية النقدية �أن
تنطلق من النتائج النقدية التي
طرحتها هذه العملية .يحاول
هونيت �إعادة بناء منهجي
للنظرية ب�إ�ضافة �أعمال م�ؤلفني
احتلوا مكانة هام�شية يف معهد
الأبحاث ال�سو�سيولوجية �أي
انتموا �إىل الأطراف.
حداثة و�أنرثوبولوجيا
يف الف�صل الثالث« ،فوكو
و�أدورنو� :شكالن من نقد

احلداثة» ،يرى هونيت �أنه كما
يف جدلية التنوير ،و�ضع نقد
احلداثة لدى مي�شيل فوكو خربة
تعاظم ال�سلطة والعنف يف نقطة
املركز؛ يرى تاريخ التحرر
الإن�ساين يف تيار عملية وحيدة
هي عملية تو�سيع ال�سيطرة.
ويتم نزع احلجاب عن عملية
احل�ضارة الذي �صنعه الإميان
بالتقدم والتفا�ؤل بالتنوير ،من
خالل ت�سمية «قدر اجل�سد»:
الفعل ال�صامت ال�ستعباد اجل�سد
الإن�ساين الذي ر�أى �أدورنو
وهوركهامير فيه تاريخ �أوروبا
التحت �أر�ضي ،تع ّرف فوكو عليه
يف الت�أديب اليومي للج�سم ،ويف
تروي�ضه ا ُ
ملح َكم.
يف الف�صل الرابع« ،ك�شاف
توا�صلي للما�ضي :عن العالقة
بني الأنرثوبولوجيا وفل�سفة
التاريخ لدى فالرت بنيامني»،
يقول هونيت �إن ا�ستخدام فالرت
بنيامني الذاكرة غري الع�شوائية
لأجل ا�ستعادة طفولته اخلا�صة،
ا�سرت�شد بها منهج ًيا كي يحدد
�أ�سلوب كتابة تاريخية م�ضا ّدة
للتاريخانية .يظهر الهدف الذي
�سعى بذلك �إليه من الوظيفة
الأخالقية التي يجب على عمارة
التاريخ �أن تتنكب لها :لأن عليها
�أن تُو ِلّد �صو ًرا من املا�ضي
ت�ستطيع �أن تدخل يف عالقة
توا�صلية مع خربات احلا�رض.
قام بنيامني مبحاولة �صعبة ،ال
بل جريئة ،تتمثل بتطبيق جممل
تقنياته ال�رسدية على عر�ض
التاريخ.
ثنائية كيانية
يرى هونيت يف الف�صل اخلام�س،
«رو�سو بو�صفه مف ّك ًرا بنيو ًيا:
عن �أنرثوبولوجيا كلود ليفي
�سرتو�س»� ،أنه كما �أن ا�سم كلود
ليفي �سرتو�س معروف ومنت�رش
يف �أو�ساط الر�أي العام العلمي،
ف�إن �سوء تفاهم كثري التبعات
منت�رش � ً
أي�ضا :لك�أمنا ك ّر�س

هذا املفكِر �أعماله يف �سبيل
بناء علم �أنرثوبولوجي ،يتم ّثل
هدفه يف التحليل اليقظ لبنية
الأ�ساطري و�أ�شكال القرابة .يُقال
عن ليفي �سرتو�س �إنه ا�ستعمل
�أ�ساليب الأل�سنية البنيوية يف
بحوثه الإثنولوجية لأنه �أراد �أن
مينحها طابع العلم املو�ضوعي؛
ويُنظر �إىل حماولة جعل درا�سة
احل�ضارات الغابرة �أكرث علمي ًة
تو�صل العلم �إليه،
مبا يفوق ما ّ
وك�أنها النواة املركزية لنظريته.
يف الف�صل ال�ساد�س« ،عقل
مرتبط باجل�سد :عن �إعادة
اكت�شاف مرلو بونتي» ،وبالن�سبة
�إىل حتديد عالقة اجل�سد
بالعقل التي وقعت يف �صلب
اهتمام موري�س مرلو بونتي يف
بحوثه الظاهراتية ب�ش�أن اخلربة
الوجودية للإن�سان ،يقول هونيت
�إن هذه الأفكار النظرية عن
الإدراك �س ّببت عواقب هائلة،
نتجت منها املالمح الأ�سا�سية
لنقد الثنائية الكيانية التي
�أ�صبحت يف التقاليد الديكارتية
م�سلّمة فل�سفية.
اجتماعية �أو بينية
يف الف�صل ال�سابع�« ،إنقاذ
�أنطولوجي للثورة :عن النظرية
لكورنيليو�س
االجتماعية
كا�ستوريادي�س» ،يقول هونيت
�إن النظريات التي �صاغها
كا�ستوريادي�س مت ّثل �أحد �أكرث
الإجنازات �إثارة للإعجاب،
فعمله ولد من الدافع نف�سه
ّ
تغذت منه النظريات
الذي
النقدية االجتماعية� ،أي �إنقاذ
النيات العملية  -ال�سيا�سية
لأعمال كارل مارك�س ،من خالل
التخلي احلا�سم عن م�سلّماتها
الأ�سا�سية .ابتعد كا�ستوريادي�س
عن الإطار النظري للمارك�سية
كي يتمكن من �إنقاذ نواتها
العملية� ،أي فكرة قلب النظام
الر�أ�سمايل ثور ًيا ،لذلك تدور
تعاليمه حول الثورة.

يجد هونيت يف الف�صل الثامن،
«كفاح من �أجل االعرتاف :عن
نظرية البين ّية الذاتية ل�سارتر»،
�أن من بني الفال�سفة الذين
�أجنبهم قرننا ،كان جان بول
�سارتر �أكرثهم راديكالية .ظلت
نظريته الفل�سفية مرتبطة
بخربات معا�رصيه الوجودية
الدنيوية .وتت�شارك فل�سفة
�سارتر مع م�شاريع �أخرى للتقليد
الظاهراتي يف ميزة ت�سويغ �أكرث
الأمور جتريدية من خالل الإحالة
الدائمة �إىل جمريات احلياة
اليومية� ،إال �أنها تتميز بطابع
اخلربات اليومية ا ُ
مل�ستفاد منها
نظر ًيا ،ففيها تكت�سب الإجنازات
احلياتية للثقافة اليومية للمدينة
�رشعية فل�سفية.
عامل ممزق
يف الف�صل التا�سع« ،العامل املمزق
للأ�شكال الرمزية :حول عمل بيار
بورديو الثقايف – االجتماعي»،
وجه
يقول هونيت �إن بورديو ّ
اهتمامه �إىل عامل البنى الرمزية،
وما جذب انتباهه كان املجاالت
التي تتمثل بالعادات الثقافية
و�أ�شكال التعبري الرمزية التي
اعتادت املارك�سية رف�ضها
منتوجا جانب ًيا لإعادة
باعتبارها
ً
الإنتاج االجتماعية .لكن بورديو
املارك�سي حاول حتليل البنية
االجتماعية التي يرتكز عليها
مفهوم ال�رصاع الطبقي بطريقة
لتفح�ص علمي للواقع
تتيح
ّ
الثقايف �أن يندمج يف التحليل
املذكور ،جام ًعا بني عن�رصين ال
ميكن الروح الت�صنيفية التقليدية
لعلم االجتماع �أن تتحملهما م ًعا.
يرى هونيت يف الف�صل العا�رش،
«الدميومة الالنهائية حلالة
الطبيعة :حول املحتوى املعريف
النظري لكتاب كانيتي ’اجلماهري
وال�سلطة‘«� ،أنه خال ًفا ملحاوالت
تف�سري ظاهرة ت�شكيل اجلماهري
يف القرن الع�رشين ،ال يقف
احلكم امل�سبق ال�سلبي للناقد

يف بداية حتليل �إليا�س كانيتي
�إدراك قوة جاذبية اجلماهري،
�إمنا ال�شعور امللتب�س للمتاح.
ومن ي�سمح لنف�سه �أن ي�سرت�شد
مبنظور كهذا ،عليه �أن يتد ّبر
�أمر الدوافع التي ت�ؤدي �إىل
م�شاركة الجماهري يف حالة
الهيجان .ر�آها كانيتي طوال
حياته يف حقيقة قابلية البدن
الب�رشي لال�ستهداف؛ فالإن�سان
بالن�سبة �إليه جمبول باخلوف
من املالم�سة اجل�سدية .ت�ش ّكل
هذه املالحظة نواة نظرية
كانيتي حول احلياة االجتماعية،
وهي مفتاح حتليله العمليات
اجلماهريية وتف�سريه ال�سعي
وراء ال�سلطة.
بال مذ ّلة
يف الف�صل احلادي ع�رش« ،الذات
يف �أفق القيم املت�صارعة:
حول الأنرثوبولوجيا الفل�سفية
لت�شارلز تايلور» ،يقول هونيت
�إن تايلور ي�شارك الروح الواعية
بالدميقراطية
املت�رشبة
للفل�سفة الأنكلو�سك�سونية التزام
منط تفكري مرتبط باملحاجة.
فبالن�سبة �إليه ،بدهي �أن يكون
التطوير الوا�ضح للحجج،
القابل للفهم بذاتية بينية ،هو
املبد�أ الرائد يف بناء النظرية
الفل�سفية ،حتى �إنه �صاغ كتاباته
وك�أنها موقف مبا�رش يف نقا�ش
عقلي.
يف الف�صل الثاين ع�رش والأخري،
«جمتمع دون �إذالل؟ عن م�رشوع
�أفيخاي مرغليت لـ ’�سيا�سة
الكرامة‘« ،يقول هونيت �إنه
يُفترَ َ�ض مب�صطلح الإذالل
و�صف املمار�سات امل�ؤ�س�ساتية
التي يرى فيها الأفراد انتها ًكا
الحرتامهم الذاتي .انطال ًقا من
ذلك ،ا�ستنتج مرغليت عاقبتني:
الأوىل ،ال ينبغي اختزال م�صطلح
الإذالل يف انتهاك حقوق
الإن�سان فح�سب ،فرمبا يُحقّر
ال�شخ�ص بغري ما ت�شمله حقوقه

املعرتَف بها عامل ًيا؛ وتتعلق
الثانية باملعنى ال�ض ّيق مل�صطلح
الإذالل نف�سه ،فاملفرتَ�ض �أن
يكون مق�صو ًدا بالأفعال ا ُ
ملذِ لّة
تلك املمار�سات التي ميكن
الأ�شخا�ص عربها �أن يروا
�أنف�سهم منت َهكني يف جانب يطلق
مرغليت عليه ا�سم االحرتام
الذاتي .ويرى �أن املمار�سات
الإذاللية جترح �شعور النا�س
جتاه �أنف�سهم ،بينما يتعلق بُعد
رصف الب�رش يف
الكرامة بت� ّ
حميطهم االجتماعي.
�أك�سل هونيت فيل�سوف وعامل
اجتماع �أملاين ،و�أ�ستاذ فل�سفة
ومدير معهد البحوث االجتماعية
يف جامعة غوته ،فرانكفورت.
ت�أثر بفكر فال�سفة كرث �سبقوه،
و�أهمهم يورغن هابرما�س.
�سعى �إىل جتديد الفكر الفل�سفي
والنقدي ،فعمل على ت�أ�سي�س
ت�صور جديد معا�رص �سماه
«نظرية االعرتاف» .من م�ؤلفاته:
(Kritik der Machtنقد
ال�سلطة)؛ Kampf um
( Anerkennungال�رصاع
من �أجل االعرتاف)؛ Das
Recht der Freiheit
(احلق يف احلرية)؛ Die Idee
( des Sozialismusفكرة
اال�شرتاكية).
ترجمة :يا�رس ال�صاروط مهند�س
معماري وكاتب ومرتجم من
لبنان .له بحوث ومقاالت عدة
يف العمارة واالجتماع من�شورة
يف عدد من ال�صحف واملواقع
الثقافية العربية ،منها« :العمار
بالطني :تراث معماري عريق...
للم�ستقبل» (جملة البيئة
والتنمية)؛ «فوكو و�أدورنو:
�شكالن من نقد احلداثة»
(موقع �ضفة ثالثة) .متخ�ص�ص
بالرتجمة عن الأملانية .ترجم
وراجع ترجمة عدد من الكتب،
منها مراجعته كتاب �إرن�ست
كا�سرير فل�سفة التنوير ،ال�صادر
عن املركز العربي للأبحاث
ودرا�سة ال�سيا�سات.
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القا�ص املغربي فريد اخلمال يفتح قلبه «للو�سط»

«بوح مل ينته» ...حلقات م�صارحة مع القدر
فتح القا�ص املغربي فريد اخلمال قلبه ليومية «الو�سط « ،فلقد ك�شف لنا يف هذا احلوار احل�صري �أ�سرار وتفا�صيل جمموعته الق�ص�صية املو�سومة بـ « بوح مل ينته
«ال�صادرة حديثا عن دار �سرتا�س للن�شر والتوزيع املغربية  ،مت �ضم ا�سمه م�ؤخرا يف الكتاب املو�سوعي «�أنطولوجيا كتاب طنجة  -مائة عام من الإبداع» وهذا
راجع ل�سال�سة لغته الر�صينة و�أ�سلوبه ال�سل�س ،وحتليه بالنف�س االجتماعي من خالل املوا�ضيع التي يعاجلها يف جل الق�ص�ص التي يكتبها ابن مدينة طنجة الذي
توج باملرتبة الأوىل يف م�سابقة ق�ص�ص على الهواء بالكويت  ،فاجلميل يف امل�سرية الأدبية للخمال هو احتكاكه ب�أدباء وازنني ،وهذا ما �ساهم يف تنمية قدراته
الإبداعية يف جمال الكتابة التي �سخر لها الليل لي�سافر بني دروبها املتنوعة وليبوح ب�أفكاره بكل �صراحة و�صدق .
حاوره :حكيم مالك
بداية ،من هو القا�ص
.
فريد اخلمال؟
فريد اخلمال كاتب وقا�ص مغربي،
من مواليد يوم  14جويلية �سنة 1994
مبدينة طنجة ،خريج املدر�سة
العليا للأ�ساتذة مبارتيل .و�أ�ستاذ
بالتعليم العمومي .فاعل جمعوي.
ومكلف بالعالقات العامة للجمعية
املغربية خلدمة اللغة العربية (فرع
طنجة) توجت باملرتبة الأوىل يف
م�سابقة ق�ص�ص على الهواء املنظمة
من طرف جملة العربي بالكويت ،
لدي جمموعة من الإنتاجات الأدبية
والق�ص�صية امل�شرتكة واملتمثلة يف
«ر�ؤى القلب» �صدرت عن دار ال�شهد
امل�رصية� .سنة2016م .و»على حافة
ال�رسد» �صدرت عن دار جولدن
بوك امل�رصية2017.م( .م�سابقة)
و «طريق الالعودة»� ،صدرت عن
دار كاريزما امل�رصية� ،سنة 2018م.
و «رعب � « 12+صدرت عن دار
املعرفة امل�رصية� ،سنة 2019
بقلم جمموعة من الأدباء ال�شبان
 ،ولقد �صدرت حديثا جمموعتي
الق�ص�صية حتت عنوان «بوح مل
ينته» عن دار ت�رسا�س املغربية
للن�رش والتوزيع ، 2019وم�ؤخرا مت
�ضم ا�سمي يف الكتاب املو�سوعي
«�أنطولوجيا كتاب طنجة  -مائة
عام من الإبداع» ، .ن�رشت يل بع�ض
من ق�ص�صي يف اجلرائد واملجالت
الوطنية والعربية ولقد �أطرت
جمموعة من الور�شات .
متى بد�أت رحلتك مع
.
دروب الكتابة؟
الكتابة كانت يف مرحلة متقدمة
�شيئا ما ،يف الثانوية من تعليمي
غري �أن هذه البداية مل تكن لها
وجهة حمددة ،فبد�أت بكتابة
بع�ض اخلواطر وكتابتها ُخفية
على احلا�سوب ،ب�سبب التخوف
من م�ستوى ما �أكتبه ،واالنتقادات
التي �س�أتعر�ض لها ..وا�صلت ذلك
ويف املرحلة الأخرية من التعليم
اجلامعي ،كان االنتقال من اخلواطر
�إىل الق�صة ،الق�صة الأوىل التي
�شقت طريقها نُ رِ�شت قبل ثالث �أو
�أربع �سنوات ،بعد مدة غري ي�سرية
من االحتفاظ بها ..وجمع ق�ص�صي
ميرون من م�سلكني؛ الأول وهو
�إر�سال العمل ل�صديقي لإبداء ر�أيه،
والثاين لكاتبة من �أجل مراجعته،
�أوجه لهما التحية.
 .ملن تقر�أ؟
القراءة هي ذلك املتنف�س الذي
�أواجه به احلياة ،فكما �أين ال
ميكن �أن �أعي�ش بدون تنف�س ،ال
ميكنني العي�ش بدون قراءة � ...أما

خطتي يف القراءة �أختار طريقة
االنكباب على الكاتب و�أعماله
جميعها ،ثم االنتقال بعده �إىل �آخر؛
فقر�أت لكتاب عرب ومغاربة ،كما
قر�أت للأدب املرتجم ..غري �أن
هذه الطريقة ت�ؤخر على معرفة
الكثريين.
 .ماهي الداللة التي يحملها
عنوان جمموعتك الق�ص�صية
«بوح مل ينته»؟
ت�سمية املجموعة الق�ص�صية جاء
بعد خما�ض دام لثالث �سنوات
تقريبا ،حتى خرج للوجود ا�سم «
بوح مل ينته» ويعود ذلك للق�ص�ص
املت�ضمنة لها ،واملتمثلة يف الربيء،
اخلطيئة الأوىل ،الوطن ،اجلزاء،
الفر�صة  ،متجر الألعاب ،التدوينة،
االت�صال الأخري ،ال�سمفونية
ال�صامتة ،اللقاء  ،املت�رشد ،املوعد،
وقت م�ستقطع  ،ال�رساب وعليه
فهي ت�شرتك يف خا�صية « البوح»،
والتعبري عن مكنونات النف�س...
فجعلتُ العن�رص امل�شرتك ا�سما،
و�أمتمته بـ «مل ينته» ب�سبب كمية
البوح الذي رغم ما ت�ضمنته
املجموعة مل ينته ،ولن ينته والتي
ت�ضم جمموعة من الق�ص�ص.
 .هل لنا �أن نحظى مبقطع
من «بوح مل ينته»؟
«حلقات مت�صلة من القدر لو فقدت
حلقة واحدة الختلفت م�صائر
�شتى ..الأمور قد اختلطت ،املا�ضي
يتداخل مع احلا�رض..والدموع ال
ت�ستطيع �أن ت�صلح قلوبا حتطمت،
ولو ظل الإن�سان يبكي طيلة حياته.
�إىل �أن جاء يوم �سكنت فيه اجلدران
ومل ي�سكن من خلفها ،ف�أفقت على
�صدمة خمتلفة ،مل يكن هناك من
كالم يقال ،امل�صيبة ال حتتاج ل�شيء
�إال �صمت ثقيل ،يخفف من هول
�صدمة ثقيلة.»...
 .كيف كان تعاملك مع دار
ت�سرا�س املغربية؟
تعرفت على دار ت�رسا�س ال�سنة
املا�ضية يف م�سابقة للق�صة
الق�صرية� ،شاركت فيها �إال �أين مل
�أفز .غري �أن هذا مل مينعني من
امل�شاركة هذه ال�سنة حينما ر�أيت
على �صفحتهم يف الفي�س بوك ،خرب
�إطالق مبادرة «حلم وكتاب» الذي
تهدف �إىل دعم الكتاب ال�شباب،
فتقدمت يف �آخر الآجل كعادتي مع
�أي م�سابقة ،ومت الرد بالإيجاب،
ومت قبول العمل .وا�ستمر التوا�صل
منذ تلك اللحظة.
ماذا عن انطباع القراء
.
من �إ�صدارك اجلديد» بوح مل
ينته « ؟
ألتق بالقراء
حلد ال�ساعة مل � ِ

يف منا�سبة ما حتى �أعرف
انطباعهم� ..إىل �أن االنطباع الأول
باال�سم والغالف ،والتفاعل مع
بع�ض االقتبا�سات على �صفحتي
ال�شخ�صية يف الفي�س بوك تب�رش
باخلري ،وبنتائج قد تكون ُمر�ضية..
 .ما هو �شعورك وا�سمك وارد
يف مو�سوعة �أنطولوجيا كتاب
طنجة مائة عام من الإبداع؟
حقيقة �أن �ضم ا�سمي لكتاب بحجم
الكتاب املو�سوعي» �أنطولوجيا
كتاب طنجة مائة عام من الإبداع
« لهو من دواعي الفخر وال�رسور،
ويُذكر ا�سمي رفقة مفاخر طنجة
وعظمائها من الذين �أناروا دروبها،
و�أعل ْو �ش�أنها.
 .ما هي �أبرز املوا�ضيع التي
تتطرق لها يف جل ق�ص�صك؟
الق�ص�ص ا�شرتكت يف النف�س
االجتماعي ،وما يعانيه ال�شباب
والأ�رس املغربية خا�صة والعربية
عامة ..يف قالب يجمع بني الدراما
والرعب النف�سي.
 .ما تقييمك للواقع الثقايف
يف طنجة واملغرب؟
بالن�سبة لل�ش�أن الثقايف يف طنجة
يعرف حركية ودينامية تدعو
للفخر ،ب�أدباء وكتاب غيورين
وحمبون للمدينة� ..أما ال�ش�أن
الثقايف باملغرب يعرف مدا وجزرا،
وذلك راجع الختالف ال�ش�أن بالن�سبة
لكل مدينة ..غري �أن الو�ضع عموما
يحتاج �إىل تظافر اجلهود لالرتقاء
�أكرث و�أكرث بالواقع الثقايف.
كيف وفقت بني مهنة
.
التعليم والكتابة؟
كما ال يخفى على علمكم �أن التعليم
من املهن التي ترتبط بالورقة
والقلم ،ما يجعل الإن�سان دائما
على �صلة بالكتابة والقراءة .فتجيء
كتاباتي على فرتتني؛ الفرتة الأوىل
«العمل» وتكون القتنا�ص الأفكار،
والثانية «العطل» لكتابة وجتميع ما
اقتن�ص من الأفكار يف مدة العمل..
وذلك راجع لتوقيت الكتابة عندي
فجل كتاباتي ليلية ،مما يلزم التفرغ
�صباحا ،الأمر الذي ال تتيحه فرتة
العمل ،ف�أ�ستغلها يف القراءة و�شحذ
الذهن وتروي�ضه.
القارئ يريد اكت�شاف
.
فحوى ق�ص�صك امل�شرتكة
التي �شاركت بها يف امل�سابقات
العربية؟
�شاركت يف م�سابقات عربية ،املعلن
عنها من طرف دور الن�رش ،والتي
تكون جائزتها عبارة عن طبع العمل
ون�رشه يف جمموعة ق�ص�صية ،وهذا
ما ح�صل يف جمموعة؛ «ر�ؤى القلب»

فهي �أول دار ن�رشت ق�صتني بعنوان
«املوعد» و «على غري املعهود»
وا�ستفدت كثريا من تلك التجربة..
ما �أك�سبني دفعة قوية للم�ضي
قدما والو�صول �إىل ما و�صلت له،
وموا�صلة امل�سري .بعدها بفرتة
ق�صرية جاء فوزي ون�رش ق�صتي يف
جمموعة «على حافة ال�رسد»� ..أم
م�شاركتي يف م�سابقة دار املعرفة
كانت �أول تعامل يل مع دار بذلك
احلجم التي ت�ضم �أدباء وكتابا
وازنني� ،شاركت بق�صتني وتكللتا
بالفوز ،تتحدث الأوىل عن �سفيان
الذي يعاين من فوبيا الأماكن
املغلقة ،والذي يواجه م�شكال
ب�سبب هذا املر�ض يف قالب
خمتلف و حقيقة م�شاركتي مع
دار املعرفة كانت متميزة ،وعليه
فاللجنة امل�رشفة مع املوهبة
تتعامل عك�س ال�سائد عند الكثريين
بالتعامل مع الأ�سماء ..نحتاج كثريا
�إىل هكذا مبادرات ت�شجع املواهب
على ن�رش كتابتها ،وحتتاج �إىل من
يرعاها ويدعمها ،وي�ضعها على
«ال�سكة» و�إطالق العنان للحرف..
حدثنا عن تتويجك
.
باجلائزة الأوىل يف م�سابقة
ق�ص�ص على الهواء بالكويت؟
التويج باملرتبة الأوىل جاء يف
وقته ،فكما ال يخفى على علمكم
�أن الكاتب بني مد وجزر ،مير
بفرتات يكون فيها �إنتاجه غزيرا،
ومير كذلك مبرحلة ركود وجمود،
يعجز فيها عن نظم الكلمات بل
ترا�ص يف
حتى احلروف ،تن�أى �أن
َّ
عقد واحد ،ال يعرف فيها �إنتاجا
وال تتويجا .وحينما �أتى هذا
التتويج كنت �أمر بهذه الفرتة ،التي
ا�ستغرقت ال�سبعة �أ�شهر ،واعتربته
وقودا ملوا�صلة الطريق ،وجتاوز ما
�أ ُم ّ ُر به .فكان التتويج حمفزا ب�شكل
كبري خ�صو�صا �أنه جاء م�صحوبا
بر�أي الناقدة العمانية «ابت�سام»،
و�إذاعة (الق�صة والقراءة النقدية)
على �إذاعة مونتي كارلو الدولية.
ون�رش الق�صة يف املجلة الرائدة
«العربي».

ما هو امل�شروع الثقايف
.
الذي حتمله يف جوفك؟
امل�رشوع الثقايف الذي يحمله
«فريد» هو �إرجاع القيمة للكتاب
بجعله حاجة �رضورية يف حياتنا
اليومية ،كالأكل وال�رشب ...وذلك
بتعاون الكتاب �أوال والقراء ثانيا؛
ال ُكتاب بجعل ما يكتبونه هادفا
مفيدا ،جامعا بني الأ�سلوب
الر�صينة،
واللغة
ال�سل�س،
واملعارف ال�صحيحة والدقيقة،
عك�س كمية الرداءة امل�صفوفة يف
بع�ض املكتبات التي تنفر فكرة
القراءة من ذهن القارئ .والقراء
بجعل القراءة هي العنوان اليومي
حلياتنا ،حيث ال مير يوم وال ليلة
بدون قراءة ،حتى ولو كانت �صفحة
واحدة.
ما هو طموحك ككاتب
.
مغربي م�ؤمن بر�سالة الإبداع
الأدبي؟
الطموح الذي �أحمله ككاتب
مغربي عربي م�ؤمن بر�سالة
الإبداع؛ هو تالقي الأدباء العرب
يف �أعمال كثرية ،كما يقع يف
املجموعات الق�ص�صية �إال �أين
�أطمح �أن يتكرر الأمر نف�سه مع
الرواية ،فرنى الرواية املكتوبة ب
�ست �أو �سبع كتاب عرب من بلدان
متفرقة ،فيجمع الكِتاب ما فرقته
اجلغرافيا ،واحلدود ..و�س�أق�صد
الدور التي ت�ؤمن بالأفكار ،عك�س
ما فعلت يف املرة الأوىل بعد �أن
ق�صدت بع�ض الدور التي تو�سمت
فيها خريا ،وكان اجلواب فارغا
حلد ال�ساعة.
ماهي �أغلب معار�ض
.
الكتاب التي �شاركت فيها؟
يف احلقيقة كانت برامج حل�ضور
توقيعات يف معار�ض ال�سنوات
الثالثة ال�سابقة بالدار البي�ضاء
�إال �أن بع�ض امل�شاكل الطارئة
لدور الن�رش حالت دون ذلك� ..أما
معر�ض القاهرة تلقيت دعوات �إال
�أن امل�سافة وبع�ض الأ�شغال كانت
حاجزا عن احل�ضور.

 .كلمة عن طنجة؟
احلديث عن طنجة ال �أظنه �ستوفيه
عبارات ق�صرية ،فامل�سكون بحب
طنجة لن ت�سعفه الكلمات ...وطنجة
بالن�سبة يل ذلك احلو�ض املائي
الذي كلما غادرته �إال رجعت مهروال
خ�شية االختناق خارجه ..وق�صة
ع�شق ال ينتهي ،كما البوح.
ماهي امل�شاريع الأدبية
.
التي حت�ضر لها م�ستقبال؟
�رصاحة �أ�ؤمن بر�سالة الأدب ،و�أن
كل كاتب يجب �أن يكون لديه م�رشوع
يطمح �إليه ،عك�س ما نراه من البع�ض
�أ�شباه الأدباء والكتاب املهرولني �إىل
جمع املال وت�سويق �أعمال ال ترقى
�إىل الأجنا�س الأدبية ،املحرتمة
لذائقة القراء .وانطالقا من هذا
الإميان �أفكر يف م�رشوع رواية
م�شرتكة مع كتاب عرب ،تهدف �إىل
تقارب الأفكار والعادات والبلدان..
كانت يل حماولتني من قب ُل ،للأ�سف،
باءتا بالف�شل ،بعد عر�ض الفكرة على
داربن للن�رش ،غري �أين لن �أي�أ�س ولن
يهد�أ يل بال �إال بعد �أن يرى النور.
فقد �أكون طرقت الباب الغلط.
كما يل م�رشوع �شخ�صي جاءت
فكرته بالتزامن مع كتابة املجموعة
الق�ص�صية ،فرتكتها جانبا وتعهدتها
بال�سقي .امل�رشوع هو كتابة رواية،
�س�أحاول فيها اخلروج على املعهود
قدر امل�ستطاع ،كي ال �أ�سقط يف
النمطية �أو تكرار الأفكار .وهذا ما
جعلني حلد ال�ساعة منتظرا ،تاركا
البذرة حتى تكرب
كلمة �أخرية نختم بها
.
حوارنا؟
�أ�شكر جريدة» الو�سط «كثريا
على �إتاحة الفر�صة ملعرفة بع�ض
الأفكار والآراء اخلا�صة بـ»فريد»
وت�سليط ال�ضوء على بع�ض الأمور
ب�شكل ح�رصي ،وم�شاركتها مع
القراء الأعزاء ،و�آمل �أن جتد بع�ض
الأفكار وامل�شاريع �أذهانا م�صغية
من الكتاب �أوال ودور الن�رش ثانيا،
حتى ن�صل �إىل ما ي�صبو �إليه كل كاتب
غيور ..مودتي اخلال�صة لكم.
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الن�ساء �أكرث عر�ضة للإ�صابة بـ �ألزهامير
ال يزال اخلرباء ،وعلى مدى ما
يقرب من عقدين من الزمن
يعتقدون �أن الن�ساء اللواتي يحملن
عدداً من ن�سخ النمط  ε4من
اجلني امل�سمى «�أبواليبوبروتني»
لديهن خطر �أكرب للإ�صابة مبر�ض
�ألزهامير مقارنة ب�إ�صابة الرجال
الذين يحملون نف�س العدد من ن�سخ
ذلك اجلني ،وفقاً ملا نقله املوقع
الطبي «يونيفادي�س»
وقد جاء ذلك يف نتائج الدرا�سة
التحليلية التجميعية التي �أجراها
باحثون من جامعة وا�شنطن يف
�سياتل ،املن�شورة يف عدد نف�س
ال�شهر من جملة «جاما نيورولوجي»،
التي �أو�ضحت �إمكانية حدوث
املر�ض عند الن�ساء ولكن فقط
يف �سن �أ�صغر .و�شملت الدرا�سة
التحليلية مراجعة  27درا�سة بحثية
م�ستقلة يف ال�شبكة التفاعلية لرابطة
�ألزهامير العاملية ،مع بيانات عما
يقرب من  58000م�شارك .مت
ح�ساب الن�سب الأرجحية للإ�صابة

بوا�سطة م�ؤ�رشات �ضعف الإدراك
املعتدل ومر�ض �ألزهامير عند ك ٍّل
من الرجال والن�ساء عرب الأمناط
الوراثية (.)APOE
وي�شري الباحثون يف هذه الدرا�سة

�إىل �أن الآليات املحتملة الكامنة
وراء هذه االختالفات بني �إ�صابة
اجلن�سني باملر�ض قد تكون
مرتبطة بالتغريات الف�سيولوجية
املرتبطة بانقطاع الطمث وفقدان

هرمون الإ�سرتوجني الحقاً عند
الن�ساء .و�أو�صوا بتقدمي العالج يف
وقت مبكر للن�ساء خ�صو�صاً لأولئك
الالتي يحملن النمط اجليني ε4
«�أبواليبوبروتني .»E

�آلية جديدة يف عالج �ألزهامير واخلرف!

طور علماء خمترب �ستانفورد الوطني يف �أمريكا
عالجا جديدا ي�ساعد على ا�ستعادة الذاكرة بعد
احلوادث ويعالج مر�ضى �ألزهامير.
وتتلخ�ص تقنية العالج اجلديدة بالك�شف عن
املناطق املت�رضرة يف الدماغ ،جراء احلوادث �أو
الأمرا�ض الع�صبية املختلفة ،بتخطيط كهربائي
من نوع جديد عرب و�صل الدماغ ب�أقطاب
كهربائية ت�ضخ �إليه �شحنات معينة.
و�سيحدد التحفيز من خالل الأقطاب املناطق
الأكرث �ضعفا يف الدماغ ،والتي �ستعالج وت�ستعيد
ن�شاطها بعد تعري�ضها لنب�ضات كهرومغناطي�سية
موجهة وت�ساعد هذه التقنية اجلديدة على
حتفيز عمل الدماغ بعد �إعادة ت�شكيل الو�صالت
الع�صبية يف املناطق امل�صابة منه ،ويعتقد
العلماء �أن هذه الطريقة �ستب�سط �إىل حد كبري
عالج الكثري من الأمرا�ض احلديثة ك�ألزهامير
وداء باركن�سون واخلرف ب�أ�شكاله املتعددة،
ف�ضال عن �إ�صابات الدماغ جراء حوادث ال�سري
وغريها من الكوارث.

عمر الدماغ يرتبط ب�شعورك ب�سنك
ك�شفت درا�سة حديثة �أن دماغ ال�شخ�ص الذي ي�شعر ب�أنه ال يزال �شابا ،حتى
و�إن تقدم به العمر ،ي�شيخ ببطء ويتمتع بخ�صائ�ص حيوية �أكرث �شبابا من عمره
احلقيقي .تعودنا على �أن التقدم يف العمر يحدث مب�صاحبة �سل�سلة من العمليات
البيولوجية غري العك�سية والتي ت�صيب �أجهزة اجل�سم فت�سبب �شيخوخته ،مبا
يف ذلك �شيخوخة الدماغ .لكن التقدم يف العمر ال يبدو وا�ضحا على كل الب�رش
بنف�س الطريقة ،فالعمر «الذاتي» (كيفما ي�شعر الإن�سان بعمره) يختلف من
�إن�سان لآخر ،وهنا يطرح ال�س�ؤال :هل ميثل العمر الذاتي املعدل احلقيقي
ل�شيخوخة الدماغ؟ ت�ؤكد الدرا�سات اجلديدة التي �أجراها علماء من جامعة
�سيئول بكوريا اجلنوبية ،على �أن الأ�شخا�ص الذين ي�شعرون �أنف�سهم �شبابا،
يظهرون بالفعل دالئل �أقل على �شيخوخة الدماغ ،مقارنة بالأ�شخا�ص الذين
ي�شعرون بعمرهم البيولوجي احلقيقي �أو �أكرب.

هو داء ي�صيب الإن�سان ،والأرق عبارة عن عدم
القدرة على النوم �أو ّ
تقطعه وعدم ا�ستمراره
�إن ُوجد ،مما ي�سبب تدهور ال�صحة النف�سية
واجل�سدية ،والأرق مرتبط ببيئة املري�ض
وظروفه ،والعوامل التي ت�سببهتختلف �أ�سباب

الأرق

الأرق وعالجاته من �شخ�ص لآخر ،ومن هذه
الأ�سباب �صعوبة النوم و اال�ستيقاظ املتكرر
�أثناء الليل و اال�ستيقاظ مبكرا يف ال�صباح،
وللأرق �أنواع عدة منها الأرق العابر وهو الأرق
الذي ي�ستمر ليلة واحدة �أو عدة �أ�سابيع والنوع

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

حبة دواء متنع
و�صول ال�سكر �إىل الدم

ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من
الأمعاء الدقيقة �إىل الدم ،و�أظهرت النتائج الأولية
لتجارب ا�ستخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل
ا�ستجابة اجل�سم للجلوكوز بن�سبة  50باملائة .وتعترب
هذه الطريقة من العالجات التي ال تتطلب حقن مري�ض
ال�سكري ،ويف الوقت نف�سه حتقق فعالية كبرية حبة
الدواء اجلديدة تقلل ا�ستجالل�سكر �إىل الن�صف ويقوم
العالج بطالء جدار الأمعاء لإعاقة امت�صا�ص ال�سكر
من اجلهاز اله�ضمي �إىل الدم ،وي�شار �إىل العالج بحروف
خمت�رصة هي.LuCI :
ويتوفر الدواء على �شكل حبوب ،وتقوم الأمعاء
بامت�صا�ص مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع
الدواء بفرتة وجيزة ،ثم يذوب الطالء بعد ب�ضع �ساعات
من ابتالعه.
وبح�سب التقرير الذي ن�رشته دورية «نات�شيورال
ماتريال» عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�سكري
تناول حبة الدواء قبل الأكل لطالء جدار معدته ومنع
عبور ن�صف ال�سكريات التي تناولها �إىل الدم وت�ساعد
هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد
حتت �إ�رشاف الربوفي�سور علي ترافكويل مر�ضى
ال�سكري الذين يعانون من �ضعف ا�ستجابة الإن�سولني،
وحتميهم من ارتفاع م�ستوى ال�سكر بالدم ب�شكل كبري
ومفاجئ ،ويعترب الدواء اجلديد بدي ً
ال جلراحات ت�صغري
املعدة التي يتم اللجوء �إليها كعالج حلاالت البدانة.

درا�سة تنقذ 5000
م�صابة ب�سرطان الثدي
من م�شاق الكيماوي
�أ�شاد خرباء بدرا�سة حديثة �أجراها العديد من العلماء
الربيطانيني م�ؤخراً ،والتي خل�صت �إىل �أن عدداً كبرياً
من الن�ساء امل�صابات ب�رسطان الثدي يت�أثرن �سلباً
بالعالج الكيماوي .وبح�سب الدرا�سة ف�إن ما ي�صل �إىل
 5000مري�ضة ب�رسطان الثدي� ،سيتجننب التعر�ض للعالج
الكيماوي القا�سي �سنوياً .كما ك�شفت الأبحاث التي �شملت
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�ساء ب�أن ما يقرب من
ثلث الن�ساء امل�صابات ب�رسطان الثدي ميكن �أن يتجننب
اخل�ضوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور �ألي�سرت
رينغ من م�ست�شفى رويا مار�سدن يف لندن يف ت�رصيح له
ل�صحيفة مريور الربيطانية� ،إن الدرا�سة تعترب �أكرب �إجناز
طبي يف جمال �رسطان الثدي منذ  20عاماً� ،إذ �ستتفادى
املري�ضات التعر�ض للعالجات الكيماوية التي ال تفيد
كثرياً يف عالج املر�ض.
من جهتها �أ�شادت الرئي�سة التنفيذية ملنظمة عالج
�رسطان الثدي يف بريطانيا ،ديليث مرغنا ،باالكت�شاف
اجلديد وقالت �أنها ت�أمل ب�أن ت�ساعد هذه النتائج على
حت�سني ا�ستخدام الأطباء للعالج الكيماوي يف عالج
مر�ضى ال�رسطان ،و�أن تتحرر الآالف من الن�ساء �سنوياً
من عذاب العالج الكيميائي وقد �أجرت اجلمعية
الأمريكية لأطباء الأورام يف �شيكاغو ،جمموعة من
االختبارات على عدد كبري من الن�ساء امل�صابات ب�رسطان
الثدي با�ستخدام العالجات البديلة واالبتعاد عن العالج
الكيماوي .وا�ستخدمت اجلمعية االختبارات الوراثية
لتحديد نوع ال�رسطان وتقدمي العالج املنا�سب له ،حيث
تبني ب�أن  10باملائة من املري�ضات ال ي�ستفدن من العالج
الكيماوي.
وذكر الأخ�صائي بالأورام الدكتور جوزيف �سبارانو ،من
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك « :يجب على �أي
امر�أة تعاين من �رسطان الثدي يف �سن مبكرة ،اجراء
االختبار اجليني ومناق�شة نتائج التعر�ض للعالج الكيماوي
الذي ميكن �أن يكون له �آثار جانبية مثل ت�ساقط ال�شعر
والتقي�ؤ وخطر الإ�صابة بالتهابات تهدد احلياة».
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الفكر املقا�صدي عند الإمام مالك

�إن �أخ�ص ما امتاز به فقه مالك هو رعاية امل�صلحة واعتبارها ،لهذا فهي
عمدة فقه الر�أي عنده اتخذها �أ�صال لال�ستنباط م�ستقال� ..إن الإمام مالكا
عندما يطلق الر�أي يعني به فقهه الذي يكون بع�ضه ر�أيا اختاره من جمموع
�آراء التابعني ،وبع�ضه ر�أيا قد قا�سه على ما علم ،ومن ثم ف�إن باب �أ�صول
فقه الر�أي عنده هو ما عليه �أهل املدينة وعلم ال�صحابة والتابعون .وميكن
تلخي�ص ذلك يف قاعدة جلب امل�صالح ودرء املفا�سد التي عليها مدار
مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية .فهذا هو �أ�سا�س الر�أي عنده مهما تعددت
�رضوبه واختلفت �أ�سما�ؤه� ،أو كما قال �أبو زهرة «فالر�أي �سواء كان بالقيا�س
�أو كان بغريه من اال�ستح�سان �أو امل�صالح املر�سلة �أو �سد الذرائع قوامه جلب
امل�صالح ودرء املفا�سد».
ومراعاة امل�صلحة يف املذهب املالكي لي�س جمرد الأخذ بامل�صلحة املر�سلة
حيث الن�ص وال قيا�س بل هو ا�ستح�ضار امل�صلحة عند فهم الن�ص وعند
�إجراء القيا�س ،ف�ضال عن حاالت �إعمال امل�صلحة املر�سلة .
ومن هنا يجب �أن يكون االجتهاد الفقهي قائما على �أ�سا�س اال�ست�صالح ،و�أن
يكون فهم الن�صو�ص واال�ستنباط منها قائما على �أ�سا�س �أن مقا�صدها جلب
امل�صالح ودرء املفا�سد .وقد قرر الإمام ال�شاطبي هذه احلقيقة بقوله« :وقد
ا�سرت�سل مالك فيه ا�سرت�سال املدل العريق يف فهم املعاين امل�صلحية مع
مراعاة مق�صود ال�شارع� ،أن ال يخرج عنه وال يناق�ض �أ�صال من �أ�صوله».
وقبل ال�شاطبي جند «القا�ضي عيا�ض» ي�سجل �أن �أحد االعتبارات املرجحة
ملذهب مالك هو النظر امل�صلحي القائم على مقا�صد ال�رشيعة وقواعدها،
فيقول« :االعتبار الثالث يحتاج �إىل ت�أمل �شديد ،وقلب �سليم من التع�صب
�سديد ،وهو االلتفات �إىل قواعد ال�رشيعة وجمامعها ،وفهم احلكمة املق�صودة
بها من �شارعها كما �أن الإ�ستح�سان عند مالك لي�س �إال الإلتفات �إىل امل�صلحة
والعدل.

كبائر ّ
الذنوب

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

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

رحمة اهلل هي اجلنة
�إنه رحمة اهلل عز وجل ,وقد رغبت
�أن �أتعرف �إىل الآيات الكرمية ,التي
تتحدث عن رحمة اهلل ,فهناك �آيات
كثرية ,لكن ي�ستنبط من هذه الآيات
حقائق .
احلقيقة الأوىل :يقول اهلل عز
اج ُروا
وجل :الَّ ِذ َ
ين �آَ َمنُوا َوالَّ ِذ َ
ين َه َ
ُ
هَّ
اللِ �أول َ ِئ َ
َ�سبِيلِ
ك
َو َج َ
اه ُدوا فيِ
َ
هّ
ِ
َ
يَ ْر ُجو َن َر ْح َمة الل [�سورة البقرة
الآية]218:
معنى ذلك� :أن الإن�سان الذي

ي�ؤمن ,وي�ستقيم ,ويجاهد يف �سبيل
اهلل نف�سه وهواه� ,إمنا يرجو رحمة
اهلل؛ امل�ؤمن يرجو رحمة اهلل,
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها,
يرجو ن�ساءها ,يرجو �سمعتها.....
فالإن�سان عليه �أن يتب�رص ,هل يرجو
رحمة اهلل من عمله؟ غري امل�ؤمن
يبحث عن م�صلحته ,يبحث عن
�شهوته ,يبحث عن لذته ,يبحث عن
مكا�سب مادية ,بينما امل�ؤمن يرجو
رحمة اهلل ,هذا هو الفرق اجلوهري,

رحمة اهلل هي اجلنة ,قال تعاىل:
وه ُه ْم َف ِفي
ين ابْيَ َّ
َو�أَ َّما الَّ ِذ َ
ت ُو ُج ُ
�ض ْ
َر ْح َم ِة هَّ
اللِ ُه ْم ِفي َها خَ ا ِل ُدو َن [�سورة
�آل عمران الآية ]107:احلقيقة:
من املعاين اجلامعة ,املانعة,
الوا�سعة ,ال�شاملة ,هي رحمة
اهلل عز وجل ,هي اجلنة ,الهدف
من الإميان ,والعمل ال�صالح,
واملعامالت ,والأخالق ,وما �إىل
ذلك ,هو �أن امل�ؤمن يرجو رحمة
اهلل ,و�صل للجنة ,اجلنة :هذه رحمة

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

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

تامر ح�سني يغني
لأحمد حلمي جمان ًا

يحل املو�سيقي اللبناين زياد الرحباين �ضيفا على تون�س يف �أوت  ،عندما يزورها للم�شاركة يف
مهرجان احلمامات الدويل بدورته اخلام�سة واخلم�سني.
وقال مدير املهرجان ل�سعد �سعيد
يف م�ؤمتر �صحفي”جنحنا يف
برجمة الفنان زياد الرحباين �ضمن
فعاليات املهرجان ..نتوقع �أن
يكون حدثا فنيا كبريا لأنه بالرغم
من مكانة الفنان على امل�ستوى
العربي والدويل لكنه يزور تون�س
لأول مرة ويكون يف مهرجان
احلمامات“.
ويقدم الرحباين ( 63عاما) حفلني
يف مهرجان احلمامات يومي الثاين
والثالث من �أوت املقبل .
وك�شف مدير املهرجان عن
تفا�صيل الدورة اجلديدة التي
ت�شمل  30عر�ضا موزعة على 27
�سهرة ن�صيب الفن التون�سي منها
 16عر�ضا.
وقال ”هو مهرجان دويل بامتياز
منفتح على حميطه املغاربي
والعربي واالفريقي واملتو�سطي
والدويل� ..سي�ستمتع اجلمهور
بعرو�ض متميزة من تون�س
واجلزائر واملغرب ولبنان وم�رص
وكندا ومايل والكامريون وفنزويال
والواليات املتحدة وجاميكا
وفرن�سا“.

و�أ�ضاف ”العرو�ض املو�سيقية
للمهرجان تنفتح على كل الألوان
والأمناط املو�سيقية والتيارات
واالجتاهات بح�ضور مو�سيقى
اجلاز ومو�سيقى امليتال وعرو�ض
�شبابية �إ�ضافة �إىل جنوم الأغنية
التون�سية �صابر الرباعي و�أمينة
فاخت“.
ويبد�أ املهرجان يف العا�رش من
يوليو متوز بالعر�ض امل�رسحي
(ر�سائل احلرية) امل�أخوذ عن ن�ص

للكاتب عز الدين مدين و�إخراج
حافظ خليفة والذي يقدم لأول
مرة باملركز الثقايف الدويل يف
احلمامات.
وي�أتي اخلتام يف � 17أوت مع حفل
املطربة التون�سية �أمينة فاخت.
ويكرم املهرجان املغنية التون�سية
نعمة ( 85عاما) بعر�ض حتييه
فرقة الأوبرا التون�سية وي�شارك
فيه فنانون من �أجيال خمتلفة يوم
 24جويلية اجلاري .

ت�ستكمل �رشكة ديزين �سل�سلة جتاربها يف
�إعادة �إ�صدار �أ�شهر �أفالمها الكرتونية

البحر كان حلماً روادها كثرياً ،وذلك
بح�سب ما ك�شفت عرب ح�سابها على تويرت
قائلة« :احللم �أ�صبح حقيقة».
ً
جاء ذلك بعد �إعالن ديزين ر�سميا اخلرب،
وت�أكيد خمرج العمل روب مار�شال لذلك
من خالل ت�رصيحه قائ ً
ال�« :أخرياً وبعد
رحلة بحث طويلة وجدنا بطلة حورية
البحر يف ن�سختها اجلديدة» ،الفتاً �إىل �أن
هاللي متتلك املزيج اخلا�ص الذي تتميز
به هذه ال�شخ�صية من اجلوهر والقلب
والرباءة وال�شباب ،بالإ�ضافة المتالكها
موهبة الغناء» ،ومن املتوقع �أن يبد�أ ت�صوير
الفيلم بداية عام .2020

هاين �شاكر يت�ألق يف ال�سعودية

�أحيا املطرب هاين �شاكر
حف ً
ال غنائياً على امل�رسح
الروماين مبدينة جدة
ال�سعودية ،م�ساء �أم�س
اجلمعة ،و�سط ح�ضور
جماهريي كبري من
خمتلف اجلن�سيات العربية.
وا�ستهل �شاكر حفله الذي
حمل �شعار «هاين �شاكر
جاي على جدة» ب�أغنية

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
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«�شبهك �أوي» ،ثم قدم
بعدها باقة من �أغنياته،
�أبرزها «ن�سيانك �صعب،
ياريتني ،بعد حبك ،غلطة،
�أمرك ،على ال�ضحكاية»
وغريها من الأغنيات التي
القت تفاع ً
ال من احل�ضور.
و�شارك املطرب اللبناين
مروان خوري ،هاين �شاكر،
يف غناء �أغنية «م�شرتيكي»،

حيث �أجرى الثنائي بروفة
عليها قبل انطالق احلفل
ب�ساعات ،حيث توجه
�شاكر بال�شكر خلوري على
م�شاركته غناء هذه الأغنية.
يذكر �أن احلفل كان من
تنظيم ال�سيد عبداهلل
�أبواجلدايل ،و�أ�رشف عليه
مدير �أعمال هاين �شاكر،
تامر عبداملنعم.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

ديانا حداد تطرح
«�أحبك وكذا»

ومن بني �أبرز امل�شاركني
باملهرجان املغربي عزيز
�سحماوي والفنانة الكندية
�شارلوت كاردان واجلزائرية
�سعاد ما�سي وامل�رصي حممد
حم�سن واللبناين مروان اخلوري
والأمريكية ليز ماكومب.
ويكت�سب املهرجان الذي ت�أ�س�س
يف  1966ا�سمه من مدينة
احلمامات ال�ساحلية يف �شمال
تون�س.

ديزين تنتج الن�سخة احلية من فيلم «حورية البحر»
وحكاياتها الكال�سيكية وتقدميها خالل
ن�سخة �سينمائية حية ،معلنة ا�ستعدادها
لإنتاج الن�سخة احلية من فيلم الر�سوم
املتحركة ال�شهري «حورية البحر� -أرييل»،
االبنة ال�صغرى املتمردة مللك البحر
«تريتون» ،التي دائما حتلم بالعي�ش على
�سطح الأر�ض ،و�ستجد دورها النجمة
واملغنية الأمريكية هايل بيلي.
وك�شفت جملة هوليوود ريبورتر �أن املغنية
هايل بيلي ( 19عاماً) ،والتي اكت�شفتها
النجمة بيون�سيه ،من خالل تقدميها
يف عدد من جوالتها وحفالتها الغنائية
مل�شاركتها الغناء� ،أن لعبها لدور حورية

رف�ض تامر ح�سني تقا�ضي �أي
�أجر عن الأغنية الدعائية لفيلم
«خيال م�آتة» للمخرج خالد
مرعي ،وبطولة الفنان �أحمد
حلمي ،واملقرر عر�ضه يف
مو�سم عيد الأ�ضحي املبارك.
وقال م�صدر مقرب من ح�سني
� ،إن بينهما �صداقة متينة منذ
�أداء ح�سني لأغنية «هو�صلك»
يف فيلم حلمي «ظرف طارق»
قبل �أعوام ،التي حققت الأغنية جناحاً كبرياً ،م�ضيفاً �أن ح�سني اعترب
�أغنيته اجلديدة هدي ًة حللمي.
وي�شارك يف بطولة «خيال م�آتة» منة �شلبي ،وخالد ال�صاوي ،وبيومي
ف�ؤاد ،ولطفي لبيب ،وح�سن ح�سني.

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

طرحت اللبنانية ديانا
حداد �أحدث �أغانيها
«�أحبك وكذا» ،عرب
قناة «روتانا» على
يوتيوب.
�أغنية «�أحبك وكذا»
من كلمات فرا�س
احلبيب� ،أحلان علي
�صابر ،وتوزيع حمب
الراوي.
�أغنية
وتخطت
«�أحبك وكذا» 854
�ألف م�شاهدة بعد

طرحها.
ً
ويُذكر �أن ديانا حداد طرحت �أخريا «ع�شريي» ،باللهجة اخلليجية ،من
كلمات و�أحلان �سعيد الدوبي.

فيفيان مراد تبد�أ ت�صوير
�أغنيتها اجلديدة

بد�أ املخرج فادي حداد
 ، ،ت�صوير فيديو كليب
جديد للفنانة فيفيان
مراد انتاج �رشكة اليف
�ستايلز �ستوديوز .ون�رش
“حداد” بع�ض ال�صور
من �أجواء التح�ضريات
النطالق
اجلار ّية
ت�صوير اليوم الأول من
الأغنية اللبنانية التي
و�صفها املخرج املتميز
باجلميلة جدًا.
وكالعادة ي�ص ّور فادي
حداد كليباته يف الربوع
اللبنانية ومبوا�صفات عامل ّية خا�صة �أن هناك الكثري من املناطق
ال�شهرية مبناظرها اخلالبة وتخدم فكرة العمل.
نذكر ان فادي حداد انتهى من ت�صوير كليب الفنانة مروة ناجي ومن
املتوقع �صدوره قريباً .كما يتح�رض لت�صوير �أغنية مع الفنانة روان
عليان قريباً وجميعها من انتاج اليف �ستايلز �ستوديو ال�رشكة الرائدة
يف عامل الأعمال امل�صورة.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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"الدا نيفا"من اجليل اجلديد
قد تثري اهتمام الأوروبيني

تع ّرف على معاين �أ�سماء
ال�سيارات اليابانية!

تعترب ماركات ال�سيارات اليابانية
اليوم من بني �أف�ضل املاركات
العاملية يف �صناعة ال�سيارات .وجند
اليوم الكثري من �أنواع ال�سيارات
املختلفة من الطراز الياباين ولها
الكثري من الأ�سماء التي قد ال نعلم
معناها ..تع ّرفوا معنا على �أ�سماء
ال�سيارات اليابانية ومعانيها:

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

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

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

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

�سيارات ذاتية القيادة يف �شوارع مو�سكو الربيع املقبل

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

بوابة الوثائق
التابعة لبلدية
وذكرت البوابة:
اقرتاح ب�إجراء
على ا�ستخدام

القانونية
مو�سكو
"هناك
جتربة
ال�سيارات

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

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

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

وقالت �سلطات املدينة �إن
التنقل يف هذه ال�سيارات
جلميع
جمانيا
�سيكون
املوجودين يف املدينة خالل
فرتة املعر�ض ،والذي �سيعمل
ما بني  7و 9نوفمرب.
تقنيات
�إىل
وبالإ�ضافة
ال�سيارات ذاتية القيادة،
�ست�ستعر�ض ال�رشكات ال�صينية
�أحدث ما لديها يف جمال
وخ�صو�صا
التكنولوجيا،
تقنيات اجليل اخلام�س من
الإنرتنت "."5G

 �سيارة ني�سان:وهي من بني املاركات اليابانية
الأكرث انت�شارا والتي تعني باللغة
اليابانية �أن ال�سيارة �إنتاج الدولة
اليابانية.
 �سيارة �سوزوكي:والتي تنق�سم �إىل ق�سمان وهما �سوزو
وتعني �أجرا�س او جر�س واحد وكي
والتي تعني �شجرة وهذا يعني �أن كلمة
�سوزوكي هي �شجرة الأجرا�س.
�سيارة هوندا:
ا�سم هوندا هو لقب عائلة م�ؤ�س�س
تلك ال�رشكة هوندا �سو�شريو وعن
معني اال�سم فهو معناه احلقل
الرئي�سي وهو ا�سم مكون من
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا
معناه الرئي�سي.
 �سيارة تويوتا:هذا ال يتعلق باال�سم اخلا�ص مبن
�أن�شئ ال�رشكة ولكن مت اللجوء �إىل
ذلك اال�سم كي يكون �سهل النطق
على اجلميع ،واجلدير بالذكر ف�أن
كلمة تويوتا مق�سومة لق�سمني وهما
تيو والتي تعني الوفري وتا والتي تعني
الوفري يف حقل الأرز ومعني تويوتا
على بع�ضها على احلقل الوفري.

 �سيارة مازدا:وتعد تلك ال�سيارة من ال�سيارات التي
قد مت تغيري �أ�سمها من مات�سودا
�إىل مازدا ورجع ذلك اال�سم �إىل
�أ�سم عائلة يابانية ،ومعنى �أ�سم تلك
ال�سيارة هو حقل �أو �أ�شجار ال�صنوبر
ولكن قد مت تخفيف اال�سم وقد
�أ�صبح مازدا بعد �أن وجدت ال�رشكة
�صعوبة يف الرتويج لتلك ال�سيارة
على م�ستوى العامل ،وقد مت اللجوء
�إىل �أ�سمها احلايل كي ي�سهل نطقها
خا�صة على الأجانب.
 �سيارة ميت�سوبي�شي:تعد من ال�سيارات التي لها ق�صة
خمتلفة والتي �أدت �إىل تلك
الت�سمية،ولكن املعني اخلا�ص بتلك
ال�سيارة هي اجلواهر الثالثة والتي
تظهر يف ال�شعار اخلا�ص بتلك
ال�سيارة ،وتعود ق�صة الت�سمية اخلا�صة
بتلك ال�سيارة هو قيام �صاحب تلك
ال�رشكة وخالل بداية العمل يف
التجارية البحرية وذلك خالل عام
 ،1870وكان ميتلك عدد ثالثة من
ال�سفن والتي يحملها بالكثري من
الب�ضائع بني كوريا وال�صني ،واجلدير
بالذكر ف�أن تلك ال�سفن كانت �أغلى
ما ميلك ذلك التاجر لذا فقد مت
ت�سميتهم ميت�سوبي�شي �أو اجلواهر
الثالثة ،ومع التطور الكبري الذي قد
�شهدة ذلك الرجل على مدار ال�سنني
زادت جتارته ب�شكل كبري ،وقد
�أ�صبح له الكثري من امل�صانع التي
قد تخ�ص�صت يف �صناعة املحركات
والكثري من املنتجات املختلفة،
وقد �أ�صبح لتلك املاركة الكثري
من ال�رشكات الهامة على م�ستوى
العامل ،وقد �أ�صبحت ميت�شوبي�شي
من املاركات العاملية يف �صناعة
ال�سيارات اليوم.

ني�سان تعدل �سيارات
" "Terranoال�شهرية
�أعلنت �رشكة ني�سان عن
نيتها �إطالق ن�سخ معدلة من
�سيارات " "Terranoرباعية
الدفع ال�شهرية ومن املقرر �أن
تكون التعديالت على ال�شكل
اخلارجي لل�سيارة قليلة وفقا
لل�رشكة ،و�ست�شمل تغيريا
طفيفا يف �شكل الواجهة
الأمامية ،و�شكل امل�صابيح
من الأمام واخللف ،والتي
�ستدخل عليها تقنيات ،LED
كما �ستزود النماذج اجلديدة
بعدة �أ�شكال من العجالت،
منها عجالت  R16ب�إطارات
�سميكة.
�أما من الداخل ،ف�ستكون
" "Terranoالقادمة �أكرث

ع�رصية ،و�ستزود مبقاعد
جلدية مريحة ،وواجهة
قيادة جمهزة ب�أحدث �أنظمة
املولتيميديا ،و�شا�شة تعمل
باللم�س مبقا�س  7بو�صات،
ميكن من خاللها التحكم
ب�أنظمة ال�سيارة ،وم�شاهدة
الأفالم ،وعر�ض ال�صور
من الكامريات الأمامية
واخللفية لل�سيارة و�ستجهز
هذه ال�سيارات بنوعني من
املحركات :اقت�صادية ب�سعة
 1.6لرت ،وعزم  114ح�صانا،
وحمركات  2.0لرت بعزم
 143ح�صانا ،بالإ�ضافة �إىل
علب �رسعة �أوتوماتيكية
وميكانيكية بـ  6مراحل.
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�إ�شهار
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طريقة جديدة ل�سرقة �أموال
�أ�صحاب هواتف �أندرويد!
�أعلن خرباء �شركة « »McAfeeعرب
موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف �أكرث
من  10تطبيقات �ضارة بالهواتف الذكية
العاملة بنظام �أندرويد يف متجر« « oGo
.»gle Play
وقال الأخ�صائيون �إن قرا�صنة من
جمموعة « »AsiaHitGroupهم الذين
متكنوا من الت�سلل وزراعة برامج �ضارة
يف املتجر ،و�أدخلوا فريو�سا حتت ا�سم
« ،»Sonvpayيت�سلل عرب �إ�شعارات
�صامتة .فبعد �أن يثبت التطبيق ،ير�سل
تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي
حتت زره ا�شرتاكا «مقنعا» بخدمات
مدفوعة.
ولكي ال ي�شعر م�ستخدمو الهواتف
الذكية بهذه امل�صيدة ،ي�ستخدم الهاكرز
تقنيات ال تتطلب ت�أكيد التحديث
�أو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�سائل
«.»SMS
وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز
ب�سحب النقود مبا�شرة من ح�ساب الهاتف،
ويف الوقت نف�سه ،لن يجد امل�ستخدمون
�أي �أثر لعملية االحتيال هذه عرب تاريخ
الر�سائل املر�سلة.

�سام�سونغ ت�شوق لهاتفها القادم
9 Galaxy Note

م�ساعد �أمازون ال�صوتي ي�صل
«»10 Windows

ذكرت �رشكة مايكرو�سوفت �أن
م�ساعد « »Alexaال�صوتي الذي
طورته �أمازون بات متاحا يف �أنظمة
« »10 Windowsاملخ�ص�صة
لت�شغيل احلوا�سب و�سيمكن هذا
امل�ساعد امل�ستخدمني من ا�ستعمال
الأوامر ال�صوتية للقيام بالعديد
من املهام ،ك�ضبط املنبه ،و�إن�شاء
قوائم التذكري ،واال�ستف�سار عن حالة
الطق�س� ،أو فتح امللفات املختلفة
والتعرف على حمتوياتها ،وفتح

�صفحات ومواقع الإنرتنت.
وما زال هذا امل�ساعد يفتقد وفقا
خلرباء �إىل العديد من امليزات،
فهو ال مي ّكن امل�ستخدم من ت�شغيل
ملفات املو�سيقى والفيديو �أو
التحكم بها ،كما ال مي ّكنهم من �إجراء
املكاملات عرب تطبيقات االت�صال.
ويتوفر « »Alexaحاليا يف الأجهزة
العاملة بنظام « »10 Windowsيف
الواليات املتحدة وبريطانيا و�أملانيا،
وقريبا �سيطرح يف بقية بلدان العامل.

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

�أ�صدرت �رشكة �سام�سونغ ثالث
�إعالنات دعائية ت�شويقية جديدة
لهاتفها الرئي�سي املنتظر
غاالك�سي نوت Galaxy
 ،9 Noteوالذي من املفرت�ض
�أن تك�شف النقاب عنه بتاريخ 9
�أوت عرب حدث ،Unpacked
حيث يعتمد م�صري العالمة
التجارية � Galaxy Noteإىل
حد كبري على رد فعل العمالء
على هاتف Galaxy Note
 ،9وتب ًعا لإدراكها لهذا الأمر
ف�إن الفيديوهات الت�شويقية
اجلديدة ت�ؤكد �أن لدى ال�رشكة
الكورية اجلنوبية حتديثات
جذرية حقيقة قد تغري م�سار
الأمور.
وكانت الت�رسيبات ال�سابقة قد
�أكدت �أن �سام�سونغ تفكر جد ًيا
يف �إلغاء عالمتها التجارية
 Galaxyب�سبب
Note
انخفا�ض الربحية ،وت�شبع
�سوق الهواتف الذكية ،وت�أخري
دورات الرتقية مع احتفاظ
العمالء ب�أجهزتهم لفرتة �أطول،
وت�شابه مناذج Galaxy S
 Plusو  Galaxy Noteمن
حيث خ�صائ�ص املنتج ،مما
قد ي�ستدعي توحيد املنتجني
لتخفي�ض التكلفة �إذا كانت
مبيعات اجلهاز اجلديد حمبطة،

ولكن دون وجود تفا�صيل حول
كيفية حدوث ذلك.
ويبدو �أن �سام�سونغ قررت
ا�ستباق احلدث والإعالن
بطريقة ت�شويقية عن امليزات
التي من املفرت�ض �أن يت�ضمنها
هاتفها اجلديد ،مبا يف ذلك
بطارية ب�سعة �أكرب من املعتاد
بالن�سبة لت�شكيلة هواتف
 ،Galaxy Noteيف حماولة
منها جلذب امل�ستخدمني مبك ًرا
للهاتف ،حيث ي�شري الفيديو �إىل
اتخاذ ال�رشكة قرا ًرا بزيادة
�سعة البطارية ،والتي قد تعترب
بالن�سبة للكثريين �أكرب نقطة بيع
يف هاتف .9 Galaxy Note
و�أو�ضحت املعلومات ال�صادرة
�سابقًا �إمكانية ح�صول الهاتف
على بطارية ب�سعة  4000ميلي
�أمبري ،قادرة على ال�صمود ملدة
� 25ساعة من زمن م�شاهدة
الفيديو امل�ستمر ب�أعلى �سطوع
لل�شا�شة ،مما يجعلها �أكرب �سعة
بطارية تطرحها �سام�سونغ
�ضمن �أي هاتف ذكي من
ت�شكيلة هواتفها املختلفة ،كما
ريا بالن�سبة
�أنها ت�شكل حت�سنًا كب ً
لبطارية جهاز العام املا�ضي
 ،8 Galaxy Noteوالذي كان
ميتلك بطارية ب�سعة  3300ميلي
�أمبري.

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

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

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

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

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

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

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

رئي�س نينتندو اجلديد

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

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

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

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

 440فح�ص متخ�ص�ص
و  44عملية جراحية

�أجرى فريق طبي متخ�ص�ص من املركز
اال�ست�شفائي اجلامعي نفي�سة حمود «بارين
�سابقا» بح�سني داي (اجلزائر العا�صمة) زهاء
 440فح�ص طبي و 40عملية جراحية يف عدد
من االخت�صا�صات مب�ست�شفى اجللفة يف �إطار
تو�أمة مع امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية اجلامعية،
ح�سبما علم �أم�س ال�سبت من رئي�س الوفد
الطبي لهذه التو�أمة ،الأ�ستاذ الإ�س�شتفائي
ياعي�ش عا�شور .
و �أكد رئي�س الوفد الذي هو رئي�س م�صلحة
التخدير و الإنعا�ش باملركز اال�ست�شفائي
اجلامعي «نفي�سة حمود» �أن هذه التو�أمة
التي انتهت من ن�شاطها الطبي نهاية الأ�سبوع
الفارط م�ست عديد التخ�ص�صات بح�ضور
عدد من الإ�ست�شفائيني املتخ�ص�صني ال�سيما
منهم املخت�صني يف الإنعا�ش و التخدير حيث
�أجرت فحو�صات طبية دقيقة وكان لها برنامج
مكثف �أثمر عن �إجراء  44عملية مبعدل يومي
على مدار خم�سة �أيام كاملة.

ا�ستغل نفوذه بكل من تلم�سان
�سعيدة ومترنا�ست

رجل �أعمال ميار�س
ن�شاطا منجميا بالقوة

با�رشت م�صالح الدرك الوطني حتقيقات معمقة
مع �إحدى ال�رشكات اململوكة لرجل �أعمال
معرف بعالقاته مع كبار امل�س�ؤولني ينحدر
من �سيدي بلعبا�س بعدما قام باال�ستيالء على
�أرا�ضي مملوكة ملواطنني وا�ستغاللها بالقوة
والنفوذ وحتويلها �إىل مناجم ال�ستخراج الرثوة
دون االكرتاث مبعار�ضة �أ�صحابها ليح�صل
املاليري دون ترخي�ص .
ففي بلدية دار يغمرا�سن  ،قام ذات املقاول
من ا�ستحداث  03مناجم القتالع الرخام بكل
من الزياتن وفلفة وباب خروفة �رشق دائرة
الغزوات  ،وبدون ترخي�ص  ،حيث ا�ستغل رخ�صة
ا�ستك�شاف لنهب الرخام من �أرا�ضي املواطنني
الذين مل ينجيهم منه املعار�ضة واالحتجاج  ،ليتم
توقيفه م�ؤخرا بعدما نهب ما يزيد عن  25مليار
من الرخام وبيعه يف ال�سوق ال�سوداء وبدون دفع
ال�رضائب بحكم انه ا�ستغل �شهادة اال�ستك�شاف
لال�ستغالل وهو ما يعترب عمل خارج القانون
 ،كما قامت ذات ال�رشكة بنهب قطعة ار�ض
مبنطقة �سيدي امل�شهور ببلدية حمام بوغرارة
دائرة مغنية  ،ودخل يف م�شادات مع �أهلها  ،كما
نهب قطعة �أر�ضية �أخرى ب�سعيدة وحولها �إىل
منجم دون االكرتاث ب�أهلها الذين ميلكون عقود
موثقة �،أكرث من هذا فقد قامت ذات امل�ؤ�س�سة
وبفعل نفودها يف نهب منجم بوالية مترنا�ست
دون االكرتاث بقانون املناجم وال بالطريقة
التي تنظم ا�ستغالل املواد الباطنية وال دفع
ال�رضائب عنها .
حممد .ب

خن�شلة

انت�شال جثة غريق
ب�شالالت �إيقلي بخريان
مت انت�شال جثة غريق (� 18سنة) من �شالالت
�إيقلي بقرية «�شبلة» ببلدية خريان ( جنوب
خن�شلة) ,ح�سب ما �أفادت به اليوم ال�سبت
خلية الإعالم واالت�صال باملديرية املحلية
للحماية املدنية ،و�أو�ضح املالزم �أول عادل
م�ساعدية� ,أن عنا�رص الوحدة الثانوية
للحماية املدنية ببلدية �ش�شار تنقلوا م�ساء
�أم�س اجلمعة للتدخل على �أمل �إنقاذ ال�ضحية
الذي وجد يف حالة وفاة بعدما قام مواطنون
بانت�شال جثته من املياه.
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خن�شلة

املخيم ال�صيفي للحفظ املكثف
للقر�آن الكرمي يف ن�سخته الرابعة

انطلقت �أمي�س ال�سبت مبقر الفرع البلدي جلمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني بخن�شلة الطبعة
الرابعة للمخيم ال�صيفي للحفظ املكثف للقر�آن الكرمي لفائدة  160طفال ,ح�سب ما علم من
حمام رئي�س الفرع البلدي جلمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني
املنظمني ،و�أكد ال�شيخ يا�سني ّ
وامل�شرف على تنظيم الطبعة الرابعة للحفظ املكثف للقر�آن الكرمي� ,أن الدورة الأوىل من هذه
الطبعة التي تدوم � 10أيام تعرف حلد الآن م�شاركة  160طفال من خمتلف بلديات الوالية.

م�.س
و�أ�ضاف املتحدث �أن امل�شاركني
يف هذه الطبعة من الذكور والإناث
وترتاوح �أعمارهم ما بني  7و 15
�سنة ,يقوم املنظمون بتق�سيمهم
�إىل �أفواج عمل مع مراعاة عوامل
ال�سن واجلن�س وعدد الأحزاب
التي يحفظها كل تلميذ بهدف
تنظيم الأفواج وحتقيق الأهداف
املن�شودة من تنظيم هذه الدورة،
و�أردف �أن الفرع البلدي جلمعية
العلماء امل�سلمني اجلزائريني قد
�سخر كافة الإمكانات املادية
والب�رشية لإجناح الطبعة الرابعة
من املخيم ال�صيفي للتحفيظ
املكثف للقر�آن الكرمي على غرار
 15م�ؤطرا ي�رشفون على جانب
التدري�س واجلانب الإداري و

�ضمان وجبة الغذاء للم�شاركني
مبا �أن فرتة التدري�س تنطلق من
ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباحا
�إىل غاية الثالثة والن�صف بعد

الزوال من كل يوم.
و�أو�ضح كذلك �أنه ال ي�شرتط حفظ
عدد معني من الأحزاب يوميا على
التالميذ بل يرتك ذلك الجتهادات

اجللفة

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح ثالثة �أ�شخا�ص
لقي ثالثة �أ�شخا�ص حتفهم و جرح اثنان
�آخران يف حادث �سري وقع �أم�س ال�سبت بوالية
اجللفة ,ح�سب ما علم من م�صالح احلماية
املدنية ،وا�ستنادا لذات امل�صالح فقد متثل
هذا احلادث ,الذي وقع باجلهة ال�شمالية
للوالية على حمور الطريق الوطني رقم واحد
يف �شطره الرابط بني عا�صمة الوالية وحا�سي
بحبح ,يف ا�صطدام �شاحنة ذات مقطورة (

ترقيم والية م�سيلة) و�سيارة �سياحية (حتمل
ترقيم والية �سطيف).
وقد �أ�سفر احلادث عن هالك امر�أتان يف عني
املكان ( 29و � 31سنة) فيما توفت ال�ضحية
الثالثة جمهولة الهوية يف امل�ست�شفى «العقيد
�أحمد بوقرة « مبدينة بحبح ،وكما �أدى هذا
احلادث �إىل �إ�صابة �شخ�صني �آخرين �أعمارهما
( 29و 36عاما) بجروح متفاوتة اخلطورة.

ورقلة

تدابري جديدة لإ�صالح �أعطاب �شبكة الكهرباء
تدعمت فرق التدخل التابعة مل�ؤ�س�سة
�سونلغاز ب�أعوان تدخل جدد بغر�ض ت�صليح
خمتلف الأعطاب ب�شبكة الكهرباء بورقلة
حت�سبا للفرتة ال�صيفية ,ح�سب ما �أعلنت عنه
امل�ؤ�س�سة،وقد مت جتنيد  19فرقة تدخل من
�أجل �ضمان ال�سري احل�سن ل�شبكة الكهرباء
وتعمل على
مدار �أيام الأ�سبوع � 24ساعة على � 24ساعة
للتدخل وت�صليح خمتلف الأعطاب التي قد

ت�سجل بزيادة الطلب جراء ارتفاع درجات
احلرارة والرياح املو�سمية وانعكا�ساتها
ال�سلبية على ال�شبكة مما ي�ؤثر على نوعية
التوزيع ,ح�سب بيان ل�سونلغاز،و قد �سجلت
م�صالح �سونلغاز بورقلة زيادة يف الطلب على
الكهرباء ب 41جيغاواط خالل �شهر جوان
 2019الفارط مقارنة بنف�س الفرتة يف ال�سنة
املا�ضية ما يقابله ارتفاع بن�سبة  19باملائة,
وفق ذات امل�صدر.

الدرك الوطني بامل�سيلة

تفكيك ور�شة �سرية ل�صناعة ال�شمة املقلدة
متكن �أفراد املجموعة الإقليمية للدرك
الوطني بوالية امل�سيلة من تفكيك ور�شة
�رسية ل�صناعة مادة ال�شمة املقلدة ببلدية
املعاريف وكذا حجز كمية معتربة من مادة
ال�شمة قدرت ب  4500كلغ جاهزة لال�ستهالك
و 1400كلغ غري جاهزة لال�ستهالك وجاءت
العملية ا�ستغالال ملعلومات واردة مفادها
وجود ور�شة ل�صناعة مادة ال�شمة املقلدة
وت�شغيل رعايا �أجانب بدون رخ�صة ب�إحدي
املزارع وبعد ا�ستكمال الإجراءات القانونية
مت توقيف � 10أ�شخا�ص 2جزائرين و8
�أ�شخا�ص من جن�سيات خمتلفة مت تقدمي

املعنيني �أمام وكيل اجلمهورية لدي حمكمة
بو�سعادة الذي �أمر ب�إيداع كل من ب�.إ وم�.أ
مب�ؤ�س�سة �إعادة الرتبية ببو�سعادة من �أجل
احليازة والعر�ض من �أجل بيع التبغ غري
املعب�أ  ،الغ�ش يف بيع منتج موجه لال�ستهالك
الب�رشي � ،صناعة التبغ خارج م�صانع
امل�ؤ�س�سة الوطنية للتبغ والكربيت  ،خمافة
عدم �إلزامية �إعالم امل�ستهلك � ،أما الرعايا
الأجانب حكم عليهم بـ ـ (� )6أ�شهر موقوفة
النفاذ مع ت�سليمهم مل�صالح �أمن دائرة
بو�سعادة لطردهم خارج الرتاب الوطني من
�أجل الهجرة غري ال�رشعية .

امل�شاركني يف هذه الدورة والذين
ي�سعى كل واحد منهم �إىل التميز
وحفظ �أكرب عدد ممكن من
�أحزاب القر�آن الكرمي حتى ينال
ت�شجيع وثناء الأولياء وامل�ؤطرين
امل�رشفني على هذه الدورة.
وخل�ص ال�شيخ يا�سني ح ّمام �إىل
الت�أكيد على �أنه مت فتح باب
الت�سجيالت للتالميذ الراغبني يف
االلتحاق بالدورة الثانية من هذه
الطبعة ,م�شريا �إىل �أن الهدف من
برجمة املخيم ال�صيفي للتحفيظ
املكثف للقر�آن الكرمي للمرة
الرابعة على التوايل هو العمل
على ا�ستغالل العطلة ال�صيفية
الحتواء الأطفال والتالميذ و
امل�ساهمة يف حتفيظهم القر�آن
الكرمي و�إبعادهم عن كافة الآفات
االجتماعية.

ك�أ�س �إفريقيا للأمم م�صر 2019

موبيلي�س معاك يا
اخل�ضراء

موبيلي�س ال�رشيك الر�سمي للفيدرالية اجلزائرية
،ي�شجع اخل�رض
لكرة القدم واملنتخب الوطني (�أ)
ّ
ع�ش ّية مباراتهم حل�ساب الدور الثاين لك�أ�س �أمم
�إفريقيا  2019يف طبعتها ، 32املنعقدة من  21جوان
�إىل  19جويلية  2019مب�رص.
�أن َهى حماربي ال�صحراء اجلولة الأوىل لدور
املجموعات دون خط�أ مت�صدرين املجموعة الثالثة
بـ  9نقاط ،ليواجهوا يف الدور الثمن نهائي منتخب
غينيا يوم الأحد  07جويلية على ال�ساعة 20:00
(بتوقيت اجلزائر) ،مبلعب  30جوان بالقاهرة ،م�رص،
منتخب غينيا ت�أهل للدور الثمن نهائي بعد احتالله
املركز الثالث يف املجموعة الثانية بـ  4نقاط ،بعد
تعادله �أمام منتخب مدغ�شقر ( )2-2ثم هزمية �أمام
منتخب نيجرييا ( )1-0وفوز على البورندي ()0-2
،الفريق الفائز يف هذا اللقاء �،سيت�أهل للدور الربع
نهائي ،ويواجه نظريه املتف ّوق خالل مباراة مايل –
كوت ديفوار ،موبيلي�س ،و ّ
يف اللتزاماته حيال مرافقة
وت�شجيع اخل�رض ،يجدد دعمه غري امل�رشوط للفريق
الوطني ،مهما كان املوعد الريا�ضي ومكانه.
! حظ موفق و�سعيد للفنك

و�
صفت اخلارجية الرو�سية اال�سرتاتيجية
التي
�
أع
دتها الوكالة الأمريكية للتنمية
الد
ولية �ضد «الت�أثري اخلبيث للكرملني «،
ب�
أنها
«د
عاية �رشيرة مناه�ضة لرو�سيا»
وه
دفها
بث كراهية الرو�س يف العامل،
وو�
صفت �إدارة الإعالم وال�صحافة يف
ا
خلار
جية
الرو�سية هذه اال�سرتاتيجية
التي
�
أع
لنها مدير الوكالة الأمريكية
للت
نمية الدولية ( )USAIDمارك غرين
ب�
أنها
«�
صوت من املا�ضي ودعاية �ضارة
مع
ادية
ل
رو�سيا».
و�أ�ضافت« :ته
دف
هذه
ا
ال�س
رتاتي
جية
ب�رص
احة �إىل بث كراهية الرو�س يف العامل،
وال�
سيما
يف الدول املجاورة لنا .الرغبة
يف
غ
ر�س
اخلوف من بلدنا ،والتخويف
من
بعبع
التدخل الرو�سي الوهمي ،تظهر
بو
�ضوح الرغبة يف �إخ�ضاع العامل للت�أثري
ا
ل
أمر
يكي
وت�أليبه �ضد رو�سيا».

قنبلة تربك مطار
فرانكفورت

�أعلنت ال�رشكة امل�شغلة ملطار فرانكفورت
الأملاين �أن رحالت الطريان �ستعرف
الت�أخري ،يف الوقت الذي �سيعمل فيه
املهند�سون على �إبطال قنبلة تعود للحرب
العاملية الثانية وجدت يف منطقة جماورة
ومن املتوقع �أن تبد�أ الت�أخريات يوم الأحد
عند ال�ساعة الـ� 10صباحا بتوقيت غرينت�ش،
كما �ست�ؤثر �إجراءات الأمان املتخذة على
حركة املوا�صالت العامة يف املدينة و�أفادت
ال�رشطة ب�أن ال�سلطات �ستجلي نحو 16500
�شخ�ص يعي�شون يف حميط كيلومرت واحد
عن موقع القنبلة قرب برج البنك املركزي
الأوروبي يف �رشق املدينة ،حلني �إمتام
الفنيني تفكيك القنبلة التي يبلغ وزنها نحو
 500كيلوغرام يذكر �أن مطار فرانكفورت
يبعد  14كيلومرت �إىل ال�رشق عن موقع القنبلة،
وي�سافر عربه  68مليون راكب �سنويا.

«�إن�ستغرام»

ميزة جديدة
للتوا�صل االجتماعي
عرب تطبيقها

النعامة

تركيب  4حمطات
جديدة للجيل الرابع
مت تركيب و ت�شغيل  4حمطات جديدة لتقنية اجليل
الرابع خلدمات االنرتنت للهاتف الثابت على م�ستوى
مناطق نائية و معزولة تابعة
لبلديات والية النعامة ,ح�سبما �أفادت مديرية الربيد
و املوا�صالت و التكنولوجيات و الرقمنة.
و �إ�ستفادت املنطقة ال�سكنية للتجزئة الرابعة غرب
بلدية مقر الوالية �إىل جانب قريتي «عبد املوىل»
ببلدية «مكمن بن عمار» و «قلعة ال�شيخ بوعمامة»
ببلدية «مغرار» و منطقة ال�سكن الريفي املجمع
بطريق تي�سمولني ببلدية م�رشية من و�ضع و تركيب
هذه املعدات اجلديدة بهدف تدعيم �شبكة الهاتف
الثابت و الأنرتنت ذي التدفق العايل للجيل الرابع
بقدرة ا�ستيعاب ب  32مدخل و  514خط فردي لكل
حمطة كما او�ضحت نف�س املديرية

�أ�ضاف القائمون على تطبيق
«�إن�ستغرام» مل�صقا جديدا �إىل
التطبيق ،ميكن امل�ستخدمني من
�ضم الأ�صدقاء �إىل حمادثات خا�صة
�أو جماعية عرب الهاتف ،ويطلق على
املل�صق اجلديد ا�سم ،chat sticker
ويعمل عرب خدمة «الق�ص�ص» يف
«�إن�ستغرام» ليكون مبثابة دعوة من
امل�ستخدم �إىل الأ�صدقاء ملناق�شة
مو�ضوع يتعلق بال�صورة التي و�ضع
عليها هذا املل�صق.

