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عني الو�سط

الأربعاء  10جويلية  2019املوافـق ل 07ذو القعدة 1440هـ

�ضمن عملية لتطهري العقار الفالحي

الغاء  30عقد من االرا�ضي
غري امل�ستغلة بامل�سيلة

يوا�صل وايل والية امل�سيلة «ابراهيم
او�شان « تطهري العقار الفالحي
وا�سرتجاع الأرا�ضي الفالحية غري
امل�ستغلة ،وجت�سيد �شعار «االر�ض
ملن يخدمها « وح�سب ما جاء
يف بيان �صحفي خللية االت�صال
والإعالم بالوالية  ،فقد اتخد
الوايل قرارات �إلغاء اال�ستفادة ل 30
ا�ستفادة من الأرا�ضي املعنية ب�سبب

«عدم التزام الفالحني امل�رشفني
عليها بربنامج اال�ست�صالح الزراعي
منذ عقود  ،كما �أنهم تركوا
الأرا�ضي الفالحية مهملة وغري
م�ستغلة لي�صبح العدد االجمايل
لال�ستفادات امللغاة  62لال�شارة
يف جمال تطهري العقار الفالحي
ان العملية �شملت  1624م�ستثمرة
فالحية وا�سفرت النتائج عن 380

معاينة ايجابية ومت حترير وت�سليم
 305قرار رفع ال�رشط املبطل و
 170عقد امتياز ال�صحابها منذ
تاريخ  18مار�س  2019ايل يومنا
هذا وان هذه العملية متوا�صلة
وم�ستمرة من اجل التطبيق ال�صارم
لل�رشوط القانونية وت�شجيع وحتفيز
الفالحني اخلقيقني .
عبدالبا�سط بديار

ديلور ينتف�ض على لعبة فيفا

خبر في
صورة

امل�صري ر�ضا عبد العال يتوقع تتويج
اجلزائر بلقب ك�أ�س �إفريقيا للأمم
توقع الالعب امل�رصي ال�سابق واملحلل الريا�ضي احلايل  ،ملك
التوقعات ر�ضا عبد العال تتويج املنتخب اجلزائري ،باللقب الإفريقي
للمرة الثانية يف تاريخه ،بعد الأوىل عام  1990وي�أتي هذا بعد الأداء
الرائع الذي قدمه حماربي ال�صحراء يف الن�سخة الـ  32من بطولة ك�أ�س
�أمم �إفريقيا املقامة يف م�رص.

عب الالعب الدويل
رّ
اجلزائري �آندي ديلور
عن غ�ضبه لعدم �إقدام
االحتادية الدولية لكرة
القدم على تغيري جن�سيته
الريا�ضية على م�ستوى
لعبة فيفا والتي بقيت على
حالها بالعلم الفرن�سي
رغم ان الالعب حت ّول �إىل
الدفاع على �ألوان املنتخب
اجلزائري ،وقال ديلور عرب ح�سابه اخلا�ص على موقع التوا�صل
االجتماعي تويرت« :حان الوقت �إىل تغيري جن�سيتي الريا�ضية� ،أنا
جزائري ول�ست فرن�سيا».

�أن�صار اخل�ضر يكرمون
بلما�ضي يف م�صر

تصوير :بشير عالوة

�أقدمت جمموعة من �أن�صار
املنتخب الوطني املتواجدة يف
م�رص ق�صد ت�شجيع املنتخب
الوطني امل�شارك يف ك�أ�س �إفريقيا
للأمم بتكرمي خا�ص لفائدة الناخب
الوطني جمال بلما�ضي بعد العمل
الكبري الذي قام به مع النخبة
الوطنية وم�ساهمته الفعالية يف
ت�أهيله �إىل ربع نهائي امل�سابقة
القارية ،يف �صورة ت�ؤكد االعرتاف
اجلماهريي بالدور الإيجابي الذي لعبه بلما�ضي مع الالعبني.

خن�شلة

توقيف عن�صر دعم لالرهابيني

يف م�صر البلد املنظم لنهائيات ك�أ�س الأمم الإفريقية

عام حب�س نافذ ملنا�صر جزائري حمل الفتة "تتنحاو قاع "
ق�ضت حمكمة الدار البي�ضاء
�أم�س ،بت�سليط عقوبة عام
حب�سا نافذا و� 50ألف دينار
جزائر غرامة مالية نافذة يف
حق منا�رص �شاب ينحذر من
والية مع�سكر املدعو“ب.
موفق” الذي رفع الفتة “ال
�إله �إال اهلل… يتنحاو قاع
دولة مدنية ما�شي ع�سكرية
والفاهم يفهم”� ،أمام مدخل
ملعب القاهرة ،حيث مت
اتهامه بعر�ض �أوراق على
�أنظار اجلمهور من �ش�أنها

الإ�رضار بامل�صلحة الوطنية،
يف حني متت �إدانة املنا�رصين
“خ.حممد علي” و”ن .بدر
الدين” ب� 6أ�شهر حب�سا
موقوف التنفيذ و� 20ألف دينار
جزائري غرامة مالية نافذة
عن تهمة �إدخال �ألعاب نارية
�إىل من�ش�أة ريا�ضية من �ش�أنها
امل�سا�س ب�أمن اجلمهور يف
�إطار تظاهرة ريا�ضية ،جنحة
رمي �ألعاب نارية ،هذه الق�ضية
التي �أ�سالت حربا كثريا يف
ال�صحافة اجلزائرية والدولية

على حد �سواء بعد �أن �أوقف
رجال الأمن امل�رصي ،منا�رص
جزائري ب�سبب حمله ل�شعار
“يتنحاو قاع” يف ملعب الدفاع
اجلوي ،خالل مواجهة املنتخب
الوطني مع منتخب كينيا ،هذا
املنا�رص الذي ينحدر من
والية مع�سكر وكان يحمل راية
مكتوب عليها ” يتنحاو قاع”..
دولة مدنية ما�شي ع�سكرية
والفاهم يفهم» حيث يعترب هذا
ال�شعار �سيا�سيا ،وممنوع خالل
املباريات ح�سب ما تن�ص عليه

قوانني كرة القدم امل�رصية،
ليتم بذلك ترحيل هذا
املنا�رص �إىل جانب منا�رصان
�آخران قاما ب�إدخال ال�شماريخ
للملعب عقب تدخل ال�سفارة
اجلزائرية يف م�رص ،وفور ولوج
املتهمني �أر�ض اجلزائر متت
حماكمتهم بعد �أن ن�سبت لهم
التهم املذكورة �سالفا ،ليتم
النطق باحلكم �سالف الذكر
بعد املداوالت القانونية يف
الق�ضية.

يف �إطار مكافحة الإرهاب وبف�ضل ا�ستغالل املعلومات� ،أوقفت
مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي بالتن�سيق مع عنا�رص الدرك الوطني،
يوم  08جويلية  2019بخن�شلة/ن.ع ،5.عن�رص ( )01دعم للجماعات
الإرهابية.
ّ
ويف �إطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة� ،أوقفت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي بتمرنا�ست/ن.ع ،6.ثمانية ( )08منقبني عن الذهب
وحجزت مولدا ( )01كهربائيا ومطرقة (� )01ضغط وخم�سة ()05
�ألواح لتوليد الطاقة ال�شم�سية ،يف حني مت �ضبط ( )16188وحدة من
خمتلف امل�رشوبات بالوادي/ن.ع،.4.من جهة �أخرى� ،أحبط عنا�رص
الدرك الوطني حماولة هجرة غري �رشعية لـ (� )06أ�شخا�ص وحجزوا
قاربا تقليدي ال�صنع بالقالة/ن.ع.5.

بني  30جوان و 6جويلية 2019

�إرهاب الطريق يح�صد
�أرواح � 41شخ�صا

م.ثيزيري

وهران

�إحباط حماولة ترويج  40كلغ من الكيف
متكنت م�صالح الأمن الوالئي
بوهران هذا الأ�سبوع من �إحباط
حماولة ترويج  40كلغ من مادة
الكيف املعالج ح�سبما علم اليوم
لدى الهيئة الأمنية
الثالثاء
املذكورة و ح�سب نف�س امل�صدر,
فان العملية متت بناء على ا�ستغالل
معلومات �سمحت بو�ضع حد

لن�شاط ع�صابة حترتف االجتار
باملخدرات عدد عنا�رصها �أربعة
ترتاوح �أعمارهم ما بني  24و 41
�سنة و �سبقت عملية توقيف ه�ؤالء
الأ�شخا�ص و حجز كمية الكيف
املعالج بعد تر�صد حتركاتهم و
حتريات معمقة حول ن�شاطهم وذلك
من قبل فرقة مكافحة املخدرات

التابعة للم�صلحة الوالئية لل�رشطة
الق�ضائية.
و قد مت �ضبط الكمية املحجوزة من
الكيف املعالج على منت �سيارة على
�شكل � 397صفيحة خمب�أة ب�إحكام
ق�صد التمويه باخلزان الإ�ضايف
للوقود .و موا�صلة للتحريات متكن
املحققون من حجز مركبتني

�أخريتني كانتا ت�ستعمالن من قبل
ذات الع�صابة اىل جانب �أجهزة
لالت�صاالت الهاتفية و مبالغ
مالية بالعملتني الوطنية و ال�صعبة
كعائدات هذا الن�شاط الإجرامي و
يجري حترير �إجراء ق�ضائي �ضد
ه�ؤالء املتورطني الذين �سيقدمون
مبوجبه �أمام العدالة.

لقي � 41شخ�صا حتفهم و�أ�صيب � 1831أخرون بجروح ت�سبب فيها 1571
حادث مرور �سجلته املديرية العامة للحماية املدنية خالل الفرتة
املمتدة ما بني  30جوان و 6جويلية  2019ح�سب ما افاد به �أم�س
الثالثاء بيان لذات املديرية وكانت �أثقل ح�صيلة �سجلت ذات الوحدات
يف والية اجللفة بوفاة � 09أ�شخا�ص و جرح � 40آخرين مت �إ�سعافهم و
حتويلهــم �إىل املراكز الإ�ست�شفـائية على �إثـر  23حادث مرور و�أو�ضح
ذات امل�صدر �أن وحدات احلماية املدنية قامت بـ  2822تـدخـل من
�أجل  1571حادث مرور �أدى �إىل وفاة � 41شخ�صا و جرح � 1831آخرين
مت �إ�سعافهم و نقلهم �إىل املراكز الإ�ست�شفائية .كما قامت وحدات
احلماية املدنية ب 12617تدخـل خا�ص بعمليات الإجالء ال�صحي من
خالل �إجالء  1553جريح و حتويل  10702مري�ض �إىل امل�ست�شفيات.

3

� 24ساعة

الأربعاء  10جويلية  2019املوافـق ل 07ذو القعدة 1440هـ

و�سط مقاطعة املعار�ضة جلل�سة النتخاب رئي�س الغرفة ال�سفلى للربملان

الأفالن ير�شح جميعي خلالفة بو�شارب

 .نا�صر حمدادو�ش :مهزلة �أخرى من مهازل املواالة
 .بن خالف :م�شاركتنا متوقفة على هوية املرت�شح
 .جودي :نحن غري معنيني
تعقد اليوم جل�سة انتخاب رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني و�سط مقاطعة العديد من الكتلة الربملانية باعتبار �أن املجل�س
ال�شعبي الوطني ال ميثل الإرادة ال�شعبية وال يحظى بال�شرعية و هو مرفو�ص �شعبيا وهذا ما ج�سده احلراك ال�شعبي الذي
طالب منذ  22فيفري بحل املجل�س ،يف حني ف�ضل البع�ض امل�شاركة بحجة حماية م�ؤ�س�سات الدولة ،ب�شرط �أن ي�ستويف املرت�شح
لهذا املن�صب ال�شروط الأ�سا�سية التي تخوله لقيادة هذه امل�ؤ�س�سة الد�ستورية .
� إميان لوا�س
نا�صر حمدادو�ش
مهزلة �أخرى من مهازل
املواالة
ك�شف النائب الربملاين عن
حركة جمتمع ال�سلم نا�رص
حمدادو�ش ب�أن حركة حم�س
غري معنية بجل�سة انتخاب
رئي�س املجل�س ال�شعبي
الوطني ،مو�ضحا بان حم�س
مقاطعة لأ�شغال املجل�س منذ
مدة
و�صف نا�رص حمدادو�ش يف
ت�رصيح خ�ص به «الو�سط»
جل�سة انتخاب رئي�س املجل�س
ال�شعبي الوطني املزمع
�إجراءها اليوم ب�أنها مهزلة
�أخرى من مهازل املواالة،
املرفو�ضة �شعبيا ،وهي خطوة
�أخرى ا�ستفزازية مل�شاعر
ال�شعب اجلزائري
وقال نا�رص حمدادو�ش» وال
يختلف الو�ضع بني ذهاب �إحدى
الباءات وهو بو�شارب ،وقد ي�أتي

من هو �أ�سو�أ منه ،ولذلك فنحن
مقاطعون لهذه اجلل�سة ناهيك
�أن يكون لنا مر�شح فيها»

بن خالف
م�شاركتنا من عدمها
متوقفة على هوية
املرت�شح

ا�ستبعد النائب الربملاين عن
جبهة العدالة والتنمية خل�رض
بن خالف تقدمي حزبه مر�شح
لإنتخابات املجل�س ال�شعبي
الوطني ،مو�ضحا ب�أن م�شاركة
حزبه من عدمها متوقفة على
هوية املرت�شح الذي �ستقدمه
الأغلبية الربملانية.
�أكد خل�رض بن خالل يف ت�رصيح
خ�ص به «الو�سط» ب�أن م�شاركة
جبهة العدالة والتنمية يف جل�سة
انتخاب رئي�س املجل�س ال�شعبي
الوطني متوقفة على هوية
املرت�شح وال�رشوط التي يتوفر
عليها ،معلنا �أنه يف حالة عدم
توفره على ال�رشوط الالزمة
لن يكون حزبه معنيا بهذه
االنتخابات و�سيوا�صل موقفه

الذي �أخذه منذ مار�س املا�ضي
و يوا�صل مقاطعته لكل �أ�شغال
الغرفة ال�سفلى للربملان.
و�شدد املتحدث على �أن تتوفر
يف الرئي�س اجلديد للمجل�س
ال�شعبي الوطني العديد من
ال�رشوط �أهمها �أن �أال يكون
متورط يف الف�ساد� ،أن ال يكون
متورط مع النظام البو تفليقي
العهدة اخلام�سة� ،أن ال يكون
ممن �أكلوا «كيلو كا�شري» على
حد و�صفه.
واعترب بن خالف ب�أن رغم
�أن املجل�س ال�شعبي الوطني
منقو�ض ال�رشعية� ،إال �أنه البد
من �أن يقوم بدوره وي�ستجيب
ملطالب احلراك ال�شعبي.
ودعا املتحدث « من ميلكون
الأغلبية باال�ستجابة ملطالب
احلراك ال�شعبي و�إحداث
قطيعة مع ال�شخ�صيات التي
ارتبطت بالع�صابة حللحة
الأمور خ�صو�صا �أن الهيئة
الت�رشيعية �سيكون لها دور
يف ت�سهيل العودة للم�سار
االنتخابي من خالل النظر يف

يف االنتخابات التي �ستجرى اليوم

حظوظ كبرية ملحمد جميعي
للفوز برئا�سة الربملان

اجتمع �أم�س نواب الربملان الأفالنيون و
عدة قيادات من احلزب من �أجل تر�شيح
الأمني العام احلايل لالفالن حممد
جميعي لرئا�سة الربملان خلفا ملعاذ
بو�شارب الذي قدم ا�ستقالته م�ؤخرا ومت
�إعالن �شغور املن�صب.
وقد اجتمع �أم�س رئي�س كتلة الربملان خالد
بورياحي �إ�ضافة اىل نواب الأفالن و عدة
قيادات من احلزب مبقر احلزب بحيدرة
بالعا�صمة لإعالن دعمهم للأمني العام
احلايل حممد جميعي للرت�شح النتخابات
رئي�س الربملان الذي �ستجرى فعاليته
اليوم بقبة زيغود يو�سف .
وقد كان يف البداية �شبه تردد لدى الأمني
العام احلايل حممد جميعي يف الرت�شح
لرئا�سة الربملان � ،إال �أن اجتماع الأم�س
مبقر احلزب و �إ�رصار النواب على تر�شحه
 ،قد �أقنع جميعي للرت�شح �إىل رئا�سة
الربملان  ،خا�صة �أن هذا الأخري لطاملا
كان نائبا يف هذه امل�ؤ�س�سة ويعرف جيدا
كوالي�سها .
كما ي�أتي هذا يف ظل �إعالن ال�سعيد
بوحجة جلوءه اىل الق�ضاء من اجل

ا�سرتجاع من�صبه كرئي�س للربملان  ،وهو
ما من امل�ؤكد ما يت�صادم مع العديد من
الأفالنيني الذي �ساهموا يف �إ�سقاط
بو�شارب � ،إ�ضافة �إىل حمافظة جميعي
على خط الرجعة وعدم دخوله يف �رصاع
مبا�رش مع بوحجة .
مع العلم �أن ال�سعيد بوحجة قد �رسع من
وثرية �ضغطه م�ؤخرا للعودة �إىل من�صبه
 ،ال�سيما بعد ظهور بوادر �سقوط معاد
بو�شارب  ،اال �أن جميع املعطيات ت�صب
يف �صالح حممد جميعي لتويل قبة زيغود
يو�سف  ،خا�صة �أن الكثري من امل�صادر
ت�شري �إىل رغبة قبلية ز �سابقة جلميعي يف
تويل رئا�سة الربملان .
و�إ�ضافة �إىل هذا ف�إن كل املعطيات هي
يف �صالح حممد جميعي خا�صة و �أن له
الدور الكبري يف افتكاك الربملان من معاذ
بو�شارب و جماعته  ،وكان �أول املنادين
بتنحية بو�شارب فور �أن �أ�صبح �أمني عاما
للأفالن .
من جهة �أخرى ّ  ،يوجد العديد من
املناف�سون ملحمد جميعي و الذين من
بينهم عبد احلميد �سي عفيف  ،هذا
الأخري الذي �سقطت حظوظه � ،سيما بعد
التفاف نواب الأفالن و قيادات احلزب
حول جميعي  ،مما يجعل �سي عفيف
معزوال�  أن مل  ين�سحب هو الآخر وي�ساند
جميعي .
ومن املنتظر �أن تقام اليوم انتخابات
الربملان الختيار رئي�س جديد لهذه
الهيئة بعد �إعالن حالة ال�شغور  ،و يبدو
�أن هناك ان�سجام داخل قبة الربملان  ،وال
توجد ت�شجنات كبرية مثلما كانت  ،خا�صة
بعد عودة بع�ض التالحم �أو التقارب يف
التوجهات بني خمتلف الكتل احلزبية يف
الربملان .

ع�صام بوربيع

قانون االنتخابات».
و�شدد بن خالف �أن �أول عمل
يجب �إرجاع احلق للمعار�ضة يف
التواجد �ضمن هياكل املجل�س
حقنا يف التواجد يف الهياكل كما
تن�ص  114الد�ستور.

خالد بورياح
حممد جميعي مر�شح
الأفالن بالإجماع
ك�شف رئي�س كتلة الربملان
حلزب الأفالن خالد بورياح ب�أن
حزب جبهة التحرير الوطني
�سي�شارك يف جل�سة انتخاب
رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني
باملر�شح حممد جميعي الأمني
العام للأفالن لرئا�سة املجل�س
ال�شعبي الوطني.
�أفاد خالد بورياح ب�أن كتلة
الأفالن بالربملان بعد العديد
من االجتماعات للجان
والهياكل و النواب ثم الإجماع
على تر�شيح حممد جميعي
لرئا�سة الربملان ،يف انتظار
موافقته النهائية على الرت�شح

لرئا�سة الربملان ،مو�ضحا
«ب�أن كتلة احلزب قدمت طلبا
لأمني العام حممد جميعي من
�أجل الرت�شح لرئا�سة املجل�س
ال�شعبي الوطني اليوم «.
وقال بورياح «ب�أن حممد
جميعي تتوفر فيه ال�رشوط
للكفاءة و اخلربة التي يتمتع بها
 ،وهو قادر على قيادة م�ؤ�س�سة
د�ستورية لإعادة بعث ن�شاط
املجل�س ال�شعبي الوطني
خا�صة يف ظل الو�ضع الذي متر
بها البالد «.

جودي
نحن غري معنيني

�أكد رئي�س املجموعة الربملانية
حلزب العمال جلول جودي ب�أن
حزبه راف�ض جلل�سة انتخاب
رئي�س للمجل�س ال�شعبي الوطني
املزمع �إجراءها اليوم ،داعيا
�إىل �رضورة اال�ستجابة ملطالب
احلراك ال�شعبي منذ  22فرباير
املطالب بحل املجل�س ال�شعبي
الوطني .
�أو�ضح جلول جودي يف جودي

يف ت�رصيح «للو�سط» ب�أن حزب
العمال غري معني بجل�سة
انتخاب رئي�س املجل�س ال�شعبي
الوطني ،مذكرا بان حزبه قرر
منذ  26مار�س اال�ستقالة من
املجموعة الربملانية للحزب
من املجل�س ال�شعبي الوطني”.
�شدد جلول جودي على �رضورة
اال�ستجابة ملطالب احلراك
ال�شعبي منذ بداية احلراك
ال�شعبي و حل الربملان ،م�شريا
بان هذه امل�ؤ�س�سة ال متثل �إرادة
ال�شعب و مطالبه املطروحة
احلاج بلغوتي

فطة ال�سادات
نواب الأر�سيدي
يقاطعون

�أكد رئي�س الكتلة الربملانية
حلزب جبهة امل�ستقبل ب�أن
م�شاركة حزبه يف جل�سة انتخاب
رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني
نابعة من تخوف احلزب من
الفراغ امل�ؤ�س�ساتي وواجبا
حلماية م�ؤ�س�سات الدولة من
االنهيار والعمل على تقويتها.
وبخ�صو�ص مر�شح اجلبهة

من جهة �أخرى� ،أكدت النائب
عن التجمع من �أجل الثقافة
والدميقراطية فطة ال�سادات
ب�أن حزبها غري معني بجل�سة
انتخاب رئي�س املجل�س ال�شعبي
الوطني م�شرية ب�أن نواب
الأر�سيدي يقاطعون �أ�شغال
املجل�س ال�شعبي الوطني منذ
انطالق احلراك ال�شعبي يوم
 22فيفري املن�رصم وقد حددنا
موقفنا من ن�شاطاته �سابقا.

جبهة امل�ستقبل متخوفة
من الفراغ امل�ؤ�س�ساتي

لرئا�سة املجل�س ال�شعبي
الوطني� ،أو�ضح املتحدث ب�أن
احلرك �سيكون لها موقف قبل
جل�سة انتخاب رئي�س الغرفة
ال�سفلى للربملان ،م�شريا ب�أن
املرت�شح لهذا املن�صب يجب �أن
يحظى بثقة احلراك ال�شعبي،
حتى يكون هنالك خيار �سليم
لقيادة امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية
التي تخبطت يف الال�رشعية
منذ مدة على حد تعبريه .

املجل�س ال�شعبي الوطني

الأفالن ال يفرط يف معاقله التقليدية
ف�صلت الكتلة النيابية حلزب
جبهة التحرير الوطني ،باملجل�س
ال�شعبي الوطني �أم�س م�س�ألة
مر�شحها لرئا�سة الغرفة ال�سفلى
خلفا ملعاذ بو�شارب ،ور�شجت
الكتلة الأمني العام للحزب حممد
جميعي لرئا�سة املجل�س ،بعد
االجتماع الذي عقدته الكتلة مبقر
احلزب يف حيدرة بالعا�صمة.
و�أكد رئي�س الكتلة خالد بولرباح يف
ت�رصيح للو�سط عقب الإجتماع� ،أن
الأخري الذي عقد ال�صبيحة جاء
بعد العديد من االجتماعات التي
متت بالأم�س كاجتماع املجموعة
الربملانية للحزب و اجتماع يتعلق
بدرا�سة تر�شيح رئي�س املجل�س
ال�شعبي الوطني و �آخر يخ�ص هياكل
املجل�س ال�شعبي الوطني التابعة
جلبهة التحرير و كذا اجتماع هياكل
اللجان الدائمة املنبثق من اللجنة
املركزية و �أ�ضاف ذات املتحدث

انه من درا�سة كل الأطروحات وفق
نقا�ش و ت�شاور و حتت �إ�رشاف
جلنة احلكماء وقال رئي�س الكتلة
�أن نواب جبهة التحرير الوطني
�أجمعوا على تر�شيح جميعي ،يف
انتظار موافقته النهائية على
الرت�شح لرئا�سة الربملان و�أ�ضاف
ذات املتحدث ب�أن من�صب رئي�س
املجل�س ال�شعبي الوطني ،لي�س
من�صبا عاديا لذا وجب �أن تتوفر
يف املرت�شح له جمموعة من
ال�رشوط منها الكفاءة واخلربة
لقيادة هذه امل�ؤ�س�سة الد�ستورية
وقال ب�أن املجل�س ال�شعبي الوطني
�سيكون له دور فعال م�ستقبال يف
درا�سة العديد من القوانني الهامة
املرتبطة باحلياة العامة للمواطن و
قال بولرباح �أن رئي�س املجل�س
ال�شعبي الوطني له دور فعال
يف �إعادة بعث ن�شاط امل�ؤ�س�سة
الد�ستورية وبح�سب املتحدث ف�إن

حممد جميعي” يتمتع بخربة كبرية
كربملاين وهي نائب للعهدة الرابعة
له ،ويعرف كل خبايا املجل�س
ال�شعبي الوطني”.
ومن املنتظر �أن يعقد املجل�س
ال�شعبي الوطني ،اليوم  ،جل�سة
النتخاب الرئي�س اجلديد ،بعدما
�أقرت جلنة ال�ش�ؤون القانونية
والإدارية واحلريات باملجل�س
�إثبات حالة �شغور من�صب رئي�س
املجل�س ولال�شارة كان الرئي�س
ال�سابق للمجل�س ،معاذ بو�شارب،
قد قدم ا�ستقالته ،الثالثاء
املا�ضي ،يف �أعقاب حراك �شعبي
يطالب برحيل كل رموز نظام
حكم الرئي�س ال�سابق ،عبد العزيز
بوتفليقة و من جهة �أخرى وبتاريخ
� 30أفريل املا�ضي ،انتخب �أع�ضاء
اللجنة املركزية حلزب جبهة
التحرير الوطني ،رجل الأعمال
حممد جميعي �أمينًا عا ًما جديدًا

لالفالن ،ومن جهة �أخرى كان
وجه الرئي�س الأ�سبق للمجل�س
ال�شعبي الوطني� ،سعيد بوحجة،
دعوة �رصيحة للأمني العام احلايل
للحزب جبهة التحرير الوطني
حممد جميعي ،و�إىل كافة منا�ضلي
احلزب من �أجل دعمه وم�ساعدته
يف ما يعتربه ”دفاعا عن ال�رشعية
التي يتم�سك بها ال�شعب و�إنهاء كل
دور ملا و�صفه بـ«الع�صابة” ،داعيا
ه�ؤالء �إىل ت�أييد م�سار عودته �إىل
رئا�سة املجل�س ال�شعبي الوطني و
عن تداول �أ�سم الأمني العام للحزب
حممد جميعي خلالفة الآفالن ،
قال بوحجة �أن حممد جميعي �أمني
عام �رشعي للحزب متت تزكيته من
قبل اللجنة املركزية ،و باملقابل
�أكد بوحجة �أنه الرئي�س ال�رشعي
للربملان الذي �أبعدته الع�صابة من
املن�صب بقوة الأمر الواقع ولي�س
ب�رشعية القانون”.

ف.ن�سرين

يروج فيه خلطاب مرتفع عن املنا�صب

�أمني عام الأفاالن يرت�شح لرئا�سة الربملان
تر�شح الأمني العام للجبهة
التحرير الوطني حممد جميعي،
لرئا�سة املجل�س ال�شعبي الوطني
خلفا ملعاذ بو�شارب امل�ستقيل
نهاية الأ�سبوع املن�رصم وذلك
يف وقت يرافع فيه خلطاب
مرتفع عن منا�سب امل�س�ؤولية ما
ي�ؤكد ا�ستمرار احلزب العتيد يف
خطابته التي حتمل ازدواجية يف
القرار الفعلي
و ح�سب ما ك�شفت عنه م�صادر
برملانية ف�إن الأمني العام للعتيد

تقدم مبعية كل من عبد احلميد
�سي عفيف ،بوعالم بو�سماحة،
ترب�ش ،تور�شي و كان جميعي قد
قال يف خطاب �أمام نواب الكتلة
الربملانية حلزب جبهة التحرير
الوطني �أنه ال يجب على نواب
الكتلة التم�سك بالأ�شخا�ص
ولو تعلق الأمر بالأمني العام
للحزب م�ؤكدا �إن ربط م�صري
احلزب ب�شخ�ص ،يعد خط�أ من
الأخطاء مهما كانت �صفته لأن
ال�شيء الذي يربطنا باحلزب هو

اجلزائر ويف ال�سياق دعا جميعي
الذي يتم تداول ا�سمه خلالفة
معاذ بو�شارب يف رئا�سة املجل�س
ال�شعبي الوطني ـ �إطارات ت�شكيلته
ال�سيا�سية �إىل �رضورة املحافظة
على م�ؤ�س�سات الدولة قوية
ل�ضمان �سريورة الدولة و�ضمان
م�ستقبل الأجيال القائمة ،قائال
�إن التاريخ لن يرحمنا �إن مل نقم
مبهامنا ،ولتذهب املنا�صب
�إىل اجلحيم يف �سبيل م�صلحة
اجلزائر وم�ستقبل �شبابها فيما

ال يزال رئي�س املجل�س ال�شعبي
الوطني ال�سابق �سعيد بوحجة
متم�سكا بالعودة �إىل رئا�سة
�شدد على �أن
املجل�س حيث
ّ
�رشعية الربملان تتعلق بال�سعيد
بوحجة و لي�س بالأمني العام
للأفالن حممد جميعي وقد
خري بوحجة احلزب العتيد بني
�إعادته �إىل من�صب الرجل الثالث
يف الدولة �أو اللجوء �إىل الق�ضاء
لإن�صافه

�إليا�س .ر
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مع جتديد رف�ض ا�ستمرار الوجوه القدمية

على خلفية توظيف عمال دون املرور على �أجهزة ت�شغيل

حتقيقات يف توظيف  200عامل ب�شركات عاملة باجلنوب
 .موجة االحتجاجات حتا�صر الوالة

با�شرت دوائر االخت�صا�ص املعنية بواليات جنوب البالد الكبري ،حتريات �أمنية يف مالب�سات توظيف 200
عامل من واليات �شمالية و�شرقية بال�شركات الوطنية النفطية دون املرور على وكاالت الت�شغيل املحلية
ح�سب املعلومات املتاحة .
�أحمد باحلاج
علمت يومية «الو�سط» من م�صادر
مطلعة �أنه بناء على �شكاوى
وعرائ�ض احتجاجية  ،فقد با�رشت
دوائر االخت�صا�ص املعنية  ،حتريات
�أمنية يف مالب�سات توظيف ال�رشكات
الوطنية النفطية العاملة يف ال�صناعة
النفطية لـ  200عامل من خارج واليات
جنوب البالد الكبري على غرار
ورقلة  ،مترنا�ست � ،أدرار والأغواط
دون املرور على الوكاالت املحلية
للت�شغيل ،وهو الأمر الذي يتنافى
مع توجيهات وتو�صيات احلكومة
القا�ضية مبنح �أولوية التوظيف
لفائدة �أبناء املنطقة الحتواء
احتقان البطالني املتم�سكني بخيار
الت�صعيد من لهجة خطابهم لل�ضغط
على اجلهات املكلفة بت�سيري ملف
اليد العاملة من �أجل التجاوب مع
مطلبهم املتمثل �أ�سا�سا يف و�ضع
حد للتجاوزات و اخلروق امل�سجلة
يف �سوق ال�شغل .   
�إىل جانب ذلك فقد با�رشت م�صالح

العدالة بوالية ورقلة التحقيق مع
�إطارات بوكالة الت�شغيل الوالئية
بورقلة وم�س�ؤولني على م�ستوى
ال�رشكات النفطية  ،حيث قررت
دوائر االخت�صا�ص املعنية� إيداع
رئي�س جلنة جلب العرو�ض ومتابعة
التن�صيبات بالوكالة الوالئية للت�شغيل

�سابقا رهن احلب�س امل�ؤقت ،يف
انتظار حماكمته بالتهم املن�سوبة
�إليه على خلفية توظيف ختم اللجنة
التي كان ي�رشف على ت�سيريها
قبل ف�صله عن العمل مبوجب قرار
من املجل�س الت�أديبي  ،ويف �سياق
مت�صل ف�إن املحاكمة التي �شملت

�إطارات �أخرى من بينهم ر�ؤ�ساء
وكاالت حملية �سابقني مت متابعتهم
كذلك يف جل�سة علنية نهاية الأ�سبوع
املن�رصم  ،حيث ت�ضاربت الأنباء
حول الإجراءات التي اتخذت
�ضدهم منها �صدور �أوامر بالإيداع و
�أخرى تتعلق بو�ضعهم حتت الرقابة
الق�ضائية وهي الق�ضية التي �أثارت
ردود فعل كبرية على م�ستوى مواقع
التوا�صل االجتماعي التي هللت
لفتح العدالة مللف خروق �سوق
الت�شغيل .
�إىل جانب ذلك فقد �أبدى عدد من
والة الواليات املذكورة امتعا�ضهم
الكبري مما �أ�سموه من �سوء ت�سيري
ملف ال�شغل  ،الأمر الذي �ساهم يف
التزايد املقلق ملعدالت احلركات
االحتجاجية وبات ينذر بدخول
اجتماعي �ساخن ،وذلك يف ظل
الغمو�ض الذي يكتنف م�صري القوائم
اال�سمية للناجحني يف الفحو�صات
املهنية على م�ستوى امل�ؤ�س�سات
النفطية العاملة حتت و�صاية
املجمع النفطي العمالق .

الطلبة ي�ؤكدون التم�سك
ب�سيادة ال�شعب

جدد الطلبة �أم�س ،م�سريتهم الع�رشين
الداعمة للحراك ال�شعبي ،هاتفني
بجزائر حرة ،مع �إطالق �رساح املعتقلني
على ر�أ�سهم الرائد بورقعة والهتاف
«ماكان�ش حوار مع الع�صابات» ،تقود
امل�سرية الفتات تت�ضمن �صور الطالب
عبد الرحمن ومفجري الثورة التحريرية
ال�ستة.
وانطلقت امل�سرية بُعيد  10.30من
�ساحة ال�شهداء باملئات من الطلبة،
هاتفني با�ستمرارية احلراك ،متم�سكني
برحيل باقي الباءات « ،الطالب دار
الكوراج ديقاج ديقاج» و» ال بدوي ال
حكومة ال�شعب يريد التغيري» و»يا حنا يا
نتوما يا حنا يا نتوما ديقاج يا احلكومة»
الذي ردد كثريا مع «ليبريي الجلريي» و
«جزائر حرة دميقراطية».
كما توجهوا �إىل �سلك العدالة «يا قا�ضي
عليك مبن خانوا الأمانة» و»ال�شعب يريد
ق�ضاء م�ستقل» واختتامها ب» ارتاح
ارتاح يا �شهيد» و» يا بن بولعيد يا بن
بولعيد حبوا يرجعونا عبيد».
�أما بخ�صو�ص ملف الهوية ف�أكدوا �أنه
مف�صول فيها بالهتاف « الوحدة الوطنية
خط �أحمر» و» قبايلي عربي خاوة خاوة»
و» يا اهلل يا موالنا عاونا وكون معنا با�ش
انحوا هاد اخلونة وماكان�ش عن�رصية
زكارة فاحلركية» �شعارات «مطالبنا
�سيا�سية الهوية ف�صب فيها بيان �أول
نوفمرب» ،عائدين مللف املعتقلني
ب»حرروا حرروا املعتقلني» ،و» ليبريي

بورقعة» وليبريي املجاهد.
وعلى طول م�سار امل�سرية و�صوال ل�ساحة
الأمري عبد القادر حياه الطلبة بالأنا�شيد
الوطنية وترديد الن�شيد الوطني ق�سمنا
ويا بالدي يا بالدي ،ملتفني حول
الن�صب� ،أين التحق بهم املئات جمددا
هاتفني « ما كان�ش حوار مع الع�صابات»
و» دولة مدنية ما�شي ع�سكرية» و»هذا
ال�شعب ال يريد حكم الع�سكر من جديد»
مع ت�أكيد رف�ض الع�صابة ب» اهلل اهلل
يا بابا جينا نحوا الع�صابة» واتباعها
«�سي�ستام ديقاج».
كما �أكد الطلبة على تطبيق املادتني 7
و  ،8مع رفع �شعارات �إجناح املرحلة «
حرية الإعالم» و» املادة  »7و» ال�سلطة
لل�شعب» باللون الأخ�رض مع �شعار « ال
للعن�رصية» باللون الأحمر.
وبلغ الطلبة �شارع عمريو�ش �أين جتمع
الآالف لي�صلوا �إىل نفق �شارع ح�سيبة
والعودة ل�ساحة �أودان� ،أين جتمهروا ملا
بعد الواحدة بعد الزوال مرددين نف�س
الهتافات قبل االن�سحاب تدريجيا بعدها
واختتام امل�سرية باجتاه �شارع عمريو�ش
جماعات ملتحفني بالعلم الوطني .
من اجلانب الأمني مل ت�شهد امل�سرية
الت�ضييقات التي طبعت بخا�صة امل�سرية
 ،١٨خا�صة �أنها ت�أتي مع اجلدل الذي
�أعقب اجلمعة 20والفيديو اخلا�ص
ب�رضب متظاهرين �ساقطني �أر�ضا وما
�أعقبه من فتح حتقيق حوله.
�سارة بومعزة

بتهمة �أ�ضعاف معنويات اجلي�ش الوطني ال�شعبي

�إيداع �أ�ستاذ جامعي ومهند�س
�إطارات �سامية تخرج عن �صمتها
�إعالم �إىل رهن احلب�س
هكذا احتالت مكاتب درا�سات احتيالية يف متابعة م�شاريع الدولة
.

فجرت �إطارات �سامية من مدير
ال�سكن والتهيئة العمرانية ق�ضية
ف�ساد كربى هزت والية تلم�سان خالل
عهد الوايل الأ�سبق نوري عبد الوهاب
تخ�ص  03مكاتب درا�سات خمت�صني
يف املتابعة والتي كان يديرهم ابن
الوايل نوري عبد الوهاب ومقربني
منه والذين قاموا بنهب املاليري يف
عملية متابعة م�شاريع بطريقة غري
مطابقة عن طريق ا�ستعمال النفوذ
يف احل�صول على ال�صفقات والتحايل
الأمر الذي �أدى �إىل �إ�سقاط عدة
�إطارات �سامية تتقدمهم مديرة
ال�سكن والتجهيزات العمومية فتيحة
ك�سرية التي مت حتويلها �إىل عنابة
بعد ،وقوفها يف وجه ق�ضية نهب ما
يزيد عن مليار و 200مليون �شهريا
يف �صفقة �إقامة الدولة ملدة 21
�شهرا كامال والذي ا�ستفاد من ريعه
الوايل بعد حتويل حفيدة الأمري عبد
القادر زجرا بالإ�ضافة �إىل العديد من
التجاوزات التي قد جتر وايل الوالية

ك�شف ق�ضية �إقالة مديرة ال�سكن بتلم�سان بعد رف�ضها الف�ساد

الأ�سبق �إىل العدالة .
هذا و�أ�شارت املعطيات الأولية
يف هذا امللف الذي قد يجر وايل
تلم�سان ووزير املوارد املالية نوري
عبد الوهاب �إىل التحقيق رغم انه
مل مي�ضي على �أي وثيقة وت�سبب يف
نهب ما يزيد عن  23مليار يف ق�ضية
املتابعة مل�رشوع الدولة الذي مل
تنتهي ا�شغاله بعد  ،حيث قام وايل
الوالية بتق�سيم م�رشوع متابعة �أ�شغال
�إقامة الدولة الذي مت بغالف يقارب
ال 600مليون �سنتم �شهريا على مدى
� 21شهرا لفائدة مكتب درا�سات الذي
يعمل به ابن الوايل على ثالث م�شاربع
كل م�رشوع يتابع ب 600مليون  ،الأمر
الذي رف�ضته ال�سيدة ك�سرية فتيحة
وطالبت �إعادة امل�رشوع �إىل ماكان
عليه �سابقا من خالل توحيد املتابعة
معتربة التق�سيم تبديد ملا يقارب
1مليارو 200مليون �شهريا الأمر الذي
رف�ضه الوايل ودخل يف �رصاع مع
املديرة م�ستعمال نفوذه يف حتويلها

والإتيان باملدير علي ع�صنوين الذي
�أم�ضى على �إزالة التحفظات والعديد
من امللفات التي كلفته ال�سجن النافد
واملتابعة �أمام حمكمة اجلنايات وقد
يتم جره يف هذا امللف �أي�ضا  ،من
جانب �آخر فجرت ذات الإطارات
ملف حرمان متابعة �أ�شغال م�ست�شفى
� 120رسير من احد مكاتب الدرا�سات
بوهران الذي فاز بال�صفقة عن
طريق مناق�صة دولية  ،وحتويلها اىل
مكتب الدرا�سات الذي ي�شغل فيه ابنه
و�آخر ي�سريه �صهره  ،حيث وبعد ف�شل
كل الطرق يف �إقامة عدم اجلدوى
نتيجة دقة درا�سة مكتب وهران
و�سعره املعقول قرر الوايل حتويل
موقع ان�شاء امل�ست�شفى ببع�ض
الأمتار ومعه �سقطت ال�صفقة باملاء
وعادت املتابعة ملكتب الدرا�سات
الذي ي�شتغل فيه ابن الوايل نوري ،
من جهة �أخرى ن�صبت ذات مكاتب
الدرا�سات على اجلامعة اجلزائرية
يف عملية متابعة جامعة تلم�سان عن

طريق ا�ستعمال نف�س الدرا�سة التي
�أقيمت بجامعة �سطيف تقا�ضي �أجر
درا�سات جديدة ولإخفاء العملية
مت تق�سيم الإجناز على كوطات
ب�2000رسير و 2000مقعد يف كل
كوطة  ،ورغم �أن الأر�ضية واملوقع
يختلف �إال �أن مكتب الدرا�سات مل
يهتم للمخاطر التي قد تنجم عن
�سوء املتابعة يف اجلامعة التي تعد
من �أهم امل�ؤ�س�سات امل�ستقطبة
للجمهور والتي رف�ضت احلماية
املدنية حتمل امل�س�ؤولية �آنذاك وهو
ما كلف انهيارا يف مدرجا مبعهد
الأدب املنجز �سنة  ،2006هذا ومن
�ش�أن التحقيقات �أن تك�شف جتاوزات
�أخرى �شملت م�ست�شفى ال�رسطان
ب�شتوان والعديد من امل�ؤ�س�سات
الأخرى والتي تلقى فيها مقربو
الوايل مبالغ كربى غري م�ستحقة
عن طريق الن�صب واالحتيال وزجر
الإطارات النزيهة.
م.ب

عبدالرحمن بوقادوم

خمطط ا�سرتاتيجي ملكافحة التغريات املناخية
ك�شف املدير العام للوكالة
الوطنية للتغريات املناخية
عبدالرحمن بوقادوم لدى
حلوله �أم�س �ضيفا �ضمن
برنامج «�ضيف ال�صباح» على
القناة الإذاعية الأوىل عن
خمطط ا�سرتاتيجي وطني
ملكافحة التغريات املناخية
�ستعر�ضه وزارة البيئة يف
الأيام القادمة على احلكومة
والذي ي�شمل ن�شاطات
الت�أقلم وتقلي�ص االنبعاثات
وي�ضم هذا املخطط 165
ن�شاطا  65منها للت�أقلم

والبقية لتقلي�ص االنبعاث يف
املديني الق�صري واملتو�سط
�إىل غاية .2030
كما �أكد بوقادوم التزام
اجلزائر مبخططها لتقلي�ص
االنبعاث احلراري والت�أقلم
البيئي داعيا �إىل تعاون دويل
عن طريق توفري الأموال
الالزمة ملكافحة الظاهرة ،
م�شريا �أن االحتبا�س احلراري
�سيتوا�صل م�سببا جملة
من الظواهر على ر�أ�سها
الفي�ضانات وارتفاع درجة
احلرارة ،م�ؤكدا ت�سجيل �أرقام

قيا�سية غري م�سبوقة ت�سجلها
الكرة الأر�ضية مو�ضحا �أن
درجة احلرارة املرتفعة التي
�شهدتها اجلزائر م�ؤخرا جاء
جراء التغريات املناخية �أنها
ال تخ�ص اجلزائر فقط يف بل
جتري على كل بلدان العامل،
م�ضيفا �أن ال�سيناريوهات
التي و�ضعها خرباء املناخ
تتوقع ارتفاع احلرارة
واجلفاف والفي�ضانات ب�شكل
متكرر وم�ستمر.
وحذر ذات املتحدث من
التغريات املناخية الكبرية

التي �شهدتها اجلزائر يف 3
عقود الأخرية والتي �أ�سفرت
عن نق�ص لكمية الأمطار
ب�أكرث  13باملائة ،مما �أدى
�إىل اجلفاف و�شح املياه
ارتفاع الفي�ضانات خا�صة يف
اجلنوب اجلزائري ويف هذا
ال�صدد قدم ذات املتحدث
مثاال حيا عرب في�ضانات
�إيلزي الأخرية والتي �أرجعها
�إىل التغريات املناخية.
كما اعترب عبدالرحمن
بوقادوم �أن اجلزائر من
الدول القليلة التي وفت

بتعهداتها لقمة املناخ
 2015فيما يخ�ص برناجمها
لتقلي�ص االنبعاث احلراري ،
والت�أقلم البيئي ، ،م�ؤكدا �أن
اجلزائر لي�ست م�س�ؤولة على
االنبعاث �إال مبا ميثل ن�سبة
 0.48وا�صفا هذه الن�سبة
بالقليلة جدا حيث ت�شرتط
خطة اجلزائر ،ح�سب التي
رفعت لقمة املناخ عدة
�أ�س�س على ر�أ�سها انتقال
التكنولوجيا وتوفريالأموال
للدول النامية.

ح.م

�أمر قا�ضي لتحقيق لدى حمكمة
تلم�سان ب�إيداع �أ�ستاذ جامعي بجامعة
تلم�سان ومهند�س يف الإعالم الآيل
بذات اجلامعة رهن احلب�س امل�ؤقت
على خلفية �إحالتهم من قبل وكيل
اجلمهورية عليه بتهم تتعلق ب�أ�ضعاف
معنويات اجلي�ش الوطني ال�شعبي .
هذا و يتعلق الأمر بكل من الأ�ستاذ «ب

عبد املجيد « واملهند�س « �س ع�صام «
الذي ي�شغل بدوره من�صب �أ�ستاذ م�ساعد
�أ�شارت املعطيات الأولية �إن التحقيقات
انطلقت على خلفية �إ�صدار الإطارين
لبيانات و�أقوال منافية للثوابت الوطنية ،
يف انتظار ا�ستكمال التحقيقات يف هذا
امللف املرتبط بق�ضايا التدوين.
حممد بن ترار

تلم�سان

النيابة ت�ستدعي �إطارات من
مديرية م�سح الأرا�ضي
�أمر بالقب�ض على متهم فار بفرن�سا
مبحكمة
العامة
�أطلقت النيابة
تلم�سان  حتقيقات معمقة من خالل
ا�ستدعاء باقي �إطارات م�سح الأرا�ضي
و�أمالك الدولة مع ا�صدر ب�أمر
بالقب�ض  والإح�ضار بالقوة العمومية
يف حق املحافظ الفار  بفرن�سا  ،بعدما
تبني �أنهم �شكلوا مملكة لنهب العقار
الفالحي وال�سياحي والتابع لأمالك
الدولة عن طريق التزوير وا�ستعمال
املزور يف خمططات الأرا�ضي والعقود
والرتقيمات  ،بالإ�ضافة �إىل  ا�ستخراج
دفاتر عقارية ب�أ�سماء �أ�شخا�ص  يف
�أرا�ضي الدولة لت�سهيل عملية نهبها .
هذا وقد با�رشت النيابة يف
ا�ستدعاء العديد من �إطارات م�سح
الأرا�ضي  و�أمالك الدولة على خلفية
تورطهم  يف نهب العقار الفالحي
وال�سياحي  والتابع للدولة ،حيث
مت ا�ستدعاء مدير م�سح الأرا�ضي
بالنيابة  الذي التحق باملدير الوالئي
املحبو�س ،و م�س�ؤول ملحقة م�سح
الأرا�ضي بدائرة الرم�شي وموظفني من
نف�س القطاع و مفت�شني رئي�سيني من
املديرية الوالئية لأمالك الدولة  والذين
مت و�ضعهم ا حتت النظر بتهمة الإهمال
يف الت�سيري الإداري �أثناء ت�أدية املهمة و
التي فتحت باب التزوير للتالعب بعقود
امللكية العقارية  التي �شملت العديد من
البلديات كما �شملت  مواقع�  سياحية
على  غرار هنني  ،الوردانية  ،اقلة ،

�سيدي يو�شع  ،بيدر  ،بحرية �أوالد بن
عايد ومر�سى بن مهيدي  ،بالإ�ضافة
�إىل الأرا�ضي الفالحية بكل من الرم�شي
 ،مغنية  ،بني وار�سو�س � ،سبعة �شيوخ ،
زناتة  ....و�أخرى تابعة لأمالك الدولة
على  غرار من�صورة  ،تلم�سان
من جانب �آخر �آمر وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة تلم�سان بالإح�ضار الق�رسي
بالقوة  يف حق املحافظ العقاري
لوالية تلم�سان   الذي يتواجد حاليا
بفرن�سا املتورط يف التالعب يف هوية
العقود التي تغريت من �أمالك وطنية
�إىل�  أمالك خا�صة بعد التحري يف
عالقته بق�ضية نهب العقار التي
حت�صل فيها الكثري من الإطارات على
امتيازات مادية مبا فيها قطع ار�ضية
و �سيارات و فيالت نظري م�شاركتهم
يف �رسقة م�ساحات عمومية و الت�سرت
على ملف ح�سا�س كما مت ا�ستدعاء
مدير  وكالة بنكية بتلم�سان  و
�سم�سارين يف العقار ينحدرون بكل
من �سبدو و تلم�سان  بالإ�ضافة �إىل
مقاولني  تبني �ضلوعهم  يف ملف
نهب العقار  ،من جانب �آخر التزال
التحقيقات متوا�صلة يف هنني والغزوات
والرم�شي ومر�سى بن مهيدي  بعدما
تبني �أن �إطارات من م�سح الأرا�ضي
حولو �إدارتهم �إىل مملكة لنهب العقار
والبزن�سة فيه .
حممد بن ترار
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�سد ال�سواين بتلم�سان ..
م�شروع عمالق يعاين االهمال

طالب الع�شرات من اجلمعيات الفاعلة باحلدود الغربية من ال�سلطات العليا
اليجاد حل ل�سد ال�سواين الذي يجاور املدينة من اجلهة الغربية التي تبعد 30
كلم غرب مدينة مغنية الذي يعترب كارثة من العيار الثقيل ال تزال مو�سومة
لدى مديريتي الفالحة واملوارد املالية بالوالية والتي �أجه�ض معها م�شروع
فالحي �صناعي ارت�سم باملنطقة و ظل حلم �شباب بني وا�سني ومغنية خالل
فرتة نهاية ال�سبعينات وبداية الثمانينات .
حممد بن ترار
هذا امل�رشوع الذي ظل حمل
�أمل �سكان مغنية انطلقت والذي
�أ�شغاله نهاية �سنة  1979و حمل
معه م�رشوع طموح جدا للنهو�ض
بالقطاع الفالحي وال�صناعي ل�سهل
بني وا�سني ومغنية  ،حيث كان من
املنتظر �إقامة �سد ب�سعة 15مليون
مرت مكعب وربطه ب�سد بني
بهدل من �أجل امت�صا�ص فائ�ض
مياه هذا ال�سد  ،هذا امل�رشوع
انق�سم �إىل �شطرين ال�شطر الأول
ويخ�ص �إقامة 3حواجز مائية
بقرية ال�سواين لأقامه �سد ب�سعة
 15مليون مرت مكعب ال�ستيعاب
املياه القادمة من �سد بني بهدل
حيث يخ�ص امل�رشوع ربط �سد
بني بهدل ب�سد ال�سواين على
م�سافة  100كلم بقنوات �إ�سمنتية
حيث ر�صد لهذا امل�رشوع �أكرث من
 78مليار �سنتيم حيث مت االنطالقة

�أي

ر

د-وليد بوعديلة
فتحت �أبواب احلوار بني �أبناء الوطن
الواحد ،و�ستقرتب مالمح احلل
النهائي لالزمة ،بكثري من ال�سلمية
و الوعي الوطني ،ب�رشط ح�ضور
املبادرات التي ت�ضع اجلزائر فوق
كل اعتبار لتجاوز االنهيار املجتمعي
واالقت�صادي الذي تفننت الع�صابة
يف ت�شكيله .
احلوار..يف ظل التوافق
وح�صار الف�ساد
بعد دعوة رئي�س الدولة للحوار
ال�شامل جتلت املواقف ال�شعبية
و ال�سيا�سية ،بني م�ؤيد ومعار�ض
ومرحب ومتخوف ،ويف الوقت الذي
وا�صلت الأحزاب املط ّبلة لل�سلطة
البوتفليقية تطبيلها لل�سلطة النب
�صاحلية( عبد القادر بن �صالح)  ،من
غري نقا�ش �أو قيود �أو مقرتحات؟؟
حتفظت بع�ض الأحزاب واعتربت
مقرتح ال�سلطة مناورة لإنقاذ
نف�سه(مثل موقف حزب الأر�سيدي)،
وقدمت �أحزاب �أخرى �رشوطا
ل�ضمان ال�رشعية ال�شعبية( مثل
حم�س ،جيل جديد،العدالة و
التنمية)...
و بادرت جمموعة من �أحزاب
املعار�ضة وفعاليات املجتمع
املدين و�شخ�صيات وطنية ت�ساند
احلراك ال�شعبي مببادرة وطنية
توافقية ،تدعو لت�شكيل هيئة توافقية

يف جت�سيد ال�شطر الأول ،و�إقامة
ال�سد ومت �إقامة م�صنع ل�صناعة
الأنابيب قرب وادي املويلح بجوار
قرية الزريقة بغالف يتجاوز
ال 18مليار �سنتيم من �أجل تزويد
امل�رشوع بالأنابيب الإ�سمنتية
لتج�سيد ربط �سد بني بهدل ب�سد
ال�سواين من خالل ا�ستغالل فائ�ض
املياه الذي يتدحرج عرب القنوات
�إىل �سد ال�سواين الذي يقع يف
منخف�ض مقارنة مبوقع �سد بني
بهدل ويقع يف منطقة مرتفعة
مقارنة ب�سهول بني وا�سني هذا
ال�سد الذي كان �سيدعم مبياه
 50نقب عميق مبنطقة الزريقة
وهوما مل يكن حيث كان الهدف
من امل�رشوع �سقي  600هكتار من
الذرى التي كان مربجما لأقامتها
لتحول
ب�سهول بني وا�سني
املنطقة من زراعة البطاطا �إىل
زراعة الذرى لتدعيم م�صنعي
الزيت وم�صنع الذرى الذين مت

�إقامتهما مبغنية باملواد الأولية
لكن امل�رشوع �أجه�ض نهاية �سنة
 1989ومل يو�صل ال�سد ب�أية جرعة
ماء ومل تغر�س �أية �شجرة درى
ومت الإعالن عن ف�شل امل�رشوع
من بدايته  ،وقد �أدى ف�شل م�رشوع
�سد ال�سواين الذي برمج �أن يدعم
زراعة الذرى باملنطقة وتدعيم
م�صنع مغنية ال�ستخراج الزيت
وم�صنع طحن الذرى ل�صناعة
العلف �إىل توقيف م�صنع الزيت
مبغنية وخو�ص�صته كما بيع م�صنع
الذرى بالدينار الرمزي يف حني
بقي هيكل �سد ال�سواين بدون
روح و�صار نقمة على مدينة
ال�سواين بحكم �أنه �أ�صبح يعيق
تو�سع املدينة وعلى هذا الأ�سا�س
طالبت اللجنة الوالئية للتجهيز و
التهيئة العمرانية للمجل�س ال�شعبي
الوالئي يف �إحدى دوراته يف �شهر
جويلية من �صائفة  2012بو�ضع
�إ�سرتاتيجية عقالنية ال�ستغالل

�سد ال�سواين الذي �أعاق التو�سع
العمراين للبلدية و حت�سني العقار
الفالحي بتوفري املوارد املائية
بالإ�ضافة �إىل �إعطاء الت�سجيالت
املتعلقة ب�شغل الأرا�ضي و تهيئة
العمليات اخلا�صة بالقطاع
و�ضع نوع من التوازن التنموي و
التكفل بالتوجيهات اجلديدة لكل
الإجنازات �سيما و بلدية ال�سواين
ترتبع على م�ساحة  55كيلو مرت
مربع و يبلغ عدد �سكانها حوايل
 9499ن�سمة و حتتاج لر�سم �آفاقها
امل�ستقبلية يف التعمري وم�سايرة
ركب التطور التنموي بال�شمال
الغربي لوالية تلم�سان  ،هذه
املعطيات جعلت الوزير الأول
عبد املالك �سالل يعلن خالل
زيارته �إىل تلم�سان يوم 13دي�سمرب
 2013عن تهدمي هذا ال�سد و�إنهاء
امل�شكل والف�ضيحة التي و�صلت �إىل
�أعلى امل�ستويات وحتويل م�ساحته
�إىل مركز لتو�سيع النطاق العمراين

لبلدية ال�سواين احلدودية ،والعمل
على بعث الن�شاط العمراين
باملنطقة  ،هذه املعطيات جعلت
اجلمعيات الفالحية النا�شطة
ب�إقليم بني وا�سني ترا�سل رئي�س
اجلمهورية يف الق�ضية وت�ؤكد �أن
هذا امل�رشوع مل يولد ميتا كما مت
االدعاء و�إمنا وئد من قبل جهات
لها نفوذ التي ت�سعى �إىل حتطيم
القطاع الفالحي باحلدود الغربية
ومت اقرتاح خمطط �سقي جديد
للنهو�ض ب�سهل بني وا�سني و�إعادة
االعتبار حلقوله يف ظل �سيا�سة
احلكومة التي ت�سعى اىل االعتماد
على الفالحة لتامني الغذاء
وتقلي�ص فاتورة الغذاء ومت تبليغ
املخطط اجلديد لل�سقي الذي
تبنته وزارة الري واملوارد املائية
يف �أطار برنامج تدعيم وتو�سيع
ال�سهول امل�سقية باحلدود الغربية
ومنها �سهل بني وا�سني وهو الأمر
الذي برجمته زيارة وزير املوارد

املائية والري ال�سابق ال�سيد
ح�سني ن�سيب �إىل املنطقة يوم 03
ماي  2015والذي عر�ض برنامج
ال�سقي اجلديد ل�سهول مغنية
والذي ادخل يف �أجندته �سد
ال�سواين ومت �إنقاذه من التهدمي
يف �آخر حلظة لكن حلد ال�ساعة
وبعد مرور �أكرث من � 03سنوات
اليزال ال�سكان والفالحني باحلدود
الغربية ينتظرون من ال�سلطات
العليا التدخل لكي ال يتكرر
�سيناريو الإهمال الذي يطال هذا
ال�سد الذي حتول �إىل و�صمة عار
يف جبني الدول باحلدود الغربية
وهو الذي من �ش�أنه �أن يحول
املنطقة �إىل جنة خ�رضاء ،خا�صة
بعدما انتظر ال�سكان الزيارة
الأخرية لوزير املائية �إىل املنطقة
ملناق�شة الو�ضع لكن الأحوال
اجلوية والإمطار �أ�سقطت
املنطقة الغربية من الزيارة ومعها
بقاء م�شكل �سد ال�سواين قائما .

اجلزائر....هل تنجح مبادرات احلوار والتوافق؟

طريق النجاح الوطني بال�سلمية و�إبعاد رموز النظام
لإدارة امل�شاورات مع ال�سلطة .و
�أكد «املنتدى الوطني للحوار» على
انه يجب و�ضع هيئة توافقية م�ستقلة
ت�شارك فيها كل القوى ال�سيا�سية
التي وقفت �ضد العهدة اخلام�سة
للرئي�س ال�سابق.
كما حر�ص البيان اخلتامي على
�رضورة تعوي�ض رموز النظام ال�سابق
ب�شخ�صيات توافقية ،وتعني حكومة
كفاءات لتح�ضري انتخابات رئا�سية
حرة و�شفافة يف �آجال معقولة،
و بالن�سبة للجي�ش الوطني فبيان
املنتدى بني �أن دوره هو الت�سهيل
واملرافقة و احلماية للم�سار
االنتقايل ال�رضوري للخروج من
الأزمة لتج�سيد تطلعات ال�شعب
اجلزائري.
اجلي�ش وال�شعب خاوة خاوة
وبالن�سبة للجي�ش فقد وا�صلت
قيادته على م�ساندة ال�شعب يف
حراكه ،وحتديدا يف املطالب
ال�شعبية مبحاربة املف�سدين ،
رغم وجود معار�ضة �شديدة تبديها
الأطراف املت�رضرة من العدالة
النزيهة امل�ستقلة؟؟ وجاء يف خطاب
قائد الأركان ليوم الرابع جويلية:
«�سنط ّهر البالد من عبدة اال�ستعمار
و�أ�صنامه» .وقال كذلك»�إنه من
امل�ؤ�سف حقان ومن غري القبول
دينيا واجتماعيا و�أخالقيا �أن ي�صل
بع�ض الإطارات ال�سامية �إىل هذا

امل�ستوى املتدين من الف�ساد على
الرغم من معرفيته التامة بالقوانني
ال�سارية املفعول».
وللأ�سف من املخجل �أن نتحدث
عن النفوذ ال�سلطوي الفا�سد يف
البلديات و الواليات ،ونهب الأرا�ضي
والعقارات من املواطنني بتع�سف
وتدخل وعراقيل �إدارية� ،أمام
�صمت جهاز الق�ضاء وم�ساهمته
امل�شبوهة يف �ضياع احلقوق ،يف ظل
تغ ّول ال�سلطة ال�سيا�سية وحتكمها
يف االعالم و العدالة واالقت�صاد
خدمة للع�صابة و املافيا املالية
ال�سيا�سية؟؟ وحماكمنا ت�شهد على
ملفات كثرية لنهب املواطن الغلبان
و�رسقته بطرق �إلتوائية م�شبوهة
حقرية؟؟
ويف ظل كل هذه التحديات ال�سيا�سية
ال يجب ن�سيان التحديات الأمنية،
علما �أن جي�شنا �أجنز عمليات نوعية
ملحاربة اجلرمية املنظمة  ،وقد
�أطاح ببارونات خمدرات وحجز
قرابة  500كلغ من الكيف بورقلة،
وكذلك �أوقفت ع�صابات خمدرات
يف البليدة و اجلزائر واجللفة ...و يف
عمليات نوعية �أخرى �أوقفت مفارز
اجلي�ش عنا�رص داعمة للجماعات
االرهابية ودمرت قنابلها مبناطق
خمتلفة من الوطن.
�سلمية احلراك تبهر العامل
ووا�صل احلراك �صناعة م�شاهد
الفرح ال�سلمي بالتغيري والتحرير،

ونال �إعجاب الدول  ،وعربت
–مثال�-سفرية كندا باجلزائر عن
دعمها احلراك ال�شعبي وانبهارها
ب�سلمية اجلزائريني ،مع متنياتها
بدوام التفاعل اجلزائري الكندي
ثقافيا واقت�صاديا وتربويا.
من نتائج احلراك ال�شعبي ك�شف
الكثري من احلقائق وقد قد قال
برينار باجويل ( وظف �سابق يف
�سفارة فرن�سا باجلزائر ،ثم �سفري
لبالده يف اجلزائر يف عهد �ساركوزي،
ثم مديرا عاما للأمن اخلارجي
الفرن�سي يف عهد هوالند� )،إن
�شقيق الرئي�س ال�سابق وم�ست�شاره
اخلا�ص ال�سعيد بوتفليقة ي�سمى يف
ال�صالونات ب « ال�سيد  15باملائة»؟؟؟
وهي الن�سبة التي يتح�صل عليها من
امل�شاريع وال�صفقات،يف ت�رصيح
مثري لقناة �أملانية فرن�سية(ARTE
)حول احلراك ال�شعبي.
وهنا ميكن تف�سري خمتلف االمتيازات
التي حت�صلت عليها فرن�سا يف ال�سوق
التجارية و املالية و االقت�صادية
اجلزائرية ،فمن جهة تنومي ال�شعب
بخطاب الوطنية و الثورة ومن جهة
نهبه وبيع �أر�ض ال�شهداء لال�ستعمار
الغا�شم؟؟ف�أي خيانة هذه؟؟ و�أي
لعنة �شهداء �ستحل على اخلونة
و املت�آمرين �ضد اجلي�ش والوطن
وال�شعب؟؟
ال�سلطة م�صرة على الت�ضييق
وكيف �سيكون حال هذا الوطن �أمام

الدول عند �سماع �أخبار ع�صابات
ال�سيا�سة و املال ؟؟ فتهم منح
امتيازات و�إبرام �صفقات وحتويل
�أموال للخارج تالحق ر�ؤ�ساء الوزراء
ال�سابقني ووزراءهم معهم( اويحي
و�سالل ويو�سفي وزعالن �أمام
العدالة يف ق�ضايا عديدة؟؟) وال
نن�سى �سعي رجال املال الفا�سد
ل�رشاء عقارات يف تركيا وقرب�ص
وتون�س ودبي ،وك�شف رئي�س
الفدرالية الوطنية للوكاالت العقارية
نور الدين منا�رصة عن اقتناء بع�ض
اجلزائريني لعقارات يف دول حمددة،
وك�شف عن توازن �سوق العقار مع
احلراك ال�شعبي .
وما يهم املواطن اجلزائري اليوم هو
ا�سرتجاع الأموال املنهوبة ،مبختلف
الآليات املمكنة،لت�أكيد النية يف
مكافحة الف�ساد وحماية االقت�صاد
الوطني ،لأن جرائم الف�ساد هي
�أعمال �إرهابية �أي�ضا ،وهي تهدد
ال�سالمة الوطنية وحتدث الفنت و
اخلراب وتعرقل كل طوح وطني
للنهو�ض.
ال يوجد �أي �أمل يف برملان ت�أ�س�س
يف عهد النظام الفا�سد املزور؟؟
وال غرابة �أن يقدم الربملانيون على
غلق �أبواب القاعات بالكرا�سي ،كما
�أغلقوها بالكادنات �سابقا؟؟ وال
غرابة �أن جندهم يقب�ضون الأجر
ال�شهري ال�ضخم ،رغم البطالة
املقننة والغياب عن ال�ساحة الوطنية
ال�سيا�سية ،ورغم كل ال�سلبيات ،فكثري

من الربملانيني باق يف كر�سيه ومل
ي�ستقل ومل يتنازل عن احل�صانة؟؟
ومنجل قلع املت�آمرين على ال�شعب
قادم ،و ال�شعب م�رص على كن�س
كل الفا�سدين الناهبني املزورين؟؟
والأمر نف�سه ي�شمل امل�ؤ�س�سات
البنكية اجلزائرية لك�شف ال�رسقات
والثغرات املالية( مثل بنك بدر
ب والية تيارات واكت�شاف ثغرة
ب50مليار �سنتيم)
يف الأخري
ويف كل احلاالت فاحلراك ال�شعبي
متوا�صل ،وقد بادرت ال�سلطة
القائمة بالدعوة للحوار ،على �أن
يتكفل احلراك ال�شعبي به بت�سيري من
�شخ�صيات م�ستقلة نظيفة مقبولة
وطنيا ،ولكن نحتاج ملبادرات
تر�ضي ال�شعب ،ومنها الرتاجع عن
الت�ضييق على م�سريات العا�صمة
وحجز النا�س يف الطرق حتت حرارة
�شديدة ،فلماذا كل هذا احل�شد
الأمني يف حراك �سلمي ح�ضاري؟؟
وهل من بيانات ر�سمية حول اعتقال
املتظاهرين و�أعدادهم و اجلنح
املرتكبة منهم؟؟
و يريد املواطنون من ال�سلطة
املبادرة بتفعيل ا�ستقالة احلكومة
املرفو�ضة �شعبيا ،و منح م�سريات
احلراك ال�سلمي امل�ساحة الإعالمية
التي ي�ستحقها يف الإعالم الر�سمي...
اللهم احفظ اجلزائر وامنحها ال�سلم
والأمن.
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طالبوا امل�س�ؤولني بربجمة زيارة ميدانية لهم

قرية من�سية رغم ترقيتها لوالية منتدبة

عني �صالح بتمرنا�ست ...تنام على
املاليري وترزح حتت الفقر
.

ال�صحة  ،الفالحة  ،الرتبية وال�شغل ملفات حتولت لقنبلة موقوتة

حت�صي الوالية املنتدبة عني �صالح بوالية مترنا�ست  ،على ترابها عدد هام من ال�شركات النفطية
مما رفع ميزانية بلدياتها التي تنام على املاليري مقابل ذلك يرزح ن�صف تعدادها ال�سكاين حتت
خط نار الفقر .
�أحمد باحلاج
مما ال يختلف عليه اثنان ف�إن
رغم ترقية عني �صالح والية
منتدبة لكن ذلك مل ي�شفع لها يف
حتقيق الوثبة التنموية املنتظرة
 ،حيث يعترب قطاع ال�صحة من
بني القطاعات التي باتت بحاجة
لعالج لإ�سقاط م�صطلح حتويل
مر�ضى الهياكل ال�صحية لفئران
جتارب  ،ولن يت�أتي ذلك اال
بتدعيم الهياكل ال�صحية املنت�رشة
عرب تراب املقاطعة االدارية عني
�صالح ب�أجهزة ال�سكانري والراديو
 ،ناهيك عن النق�ص الفادح يف
الأطباء الأخ�صائيني  ،ويف �سياق
مت�صل دعت بع�ض اجلمعيات وايل
الوالية� ،إىل �رضورة ت�شكيل جلنة
خا�صة للوقوف على ما يحدث
من كوارث م�سكوت عنها ،ف�ضال
عن فتح حتقيق يف الواقع املتعفن
للخدمات ال�صحية بعا�صمة
الذهب الأ�سود ،وف�شل القائمني
على املنظومة ال�صحية يف
التحكم بالقطاع ،وهو ما يتنافى
مع تو�صيات وزارة ال�صحة
وال�سكان و�إ�صالح امل�ست�شفيات
القا�ضية ب�رضورة ال�سهر على
تدارك النقائ�ص وحت�سني
اخلدمات الطبية لتقريب ال�صحة
من املواطن .
من جهة ثانية فقد طالبت
�شكاوى وعرائ�ض احتجاجية ،
وزارة الفالحة والتنمية الريفية

وال�صيد البحر واملوارد ال�صيدية
ب�رضورة ايفاد جلنة حتقيق
عالية امل�ستوى للوقوف على
التجاوزات و اخلروقات التي
ظل م�سكوت عنها باملديرية
املنتدبة للفالحة  ،حيث �أبدى
الفالحون امتعا�ضهم ال�شديد من
انتهاج اجلهات املعنية ل�سيا�سة
املفا�ضلة يف توزيع التجهيزات
 ،ناهيك عن التالعب ال�صارخ
بالأغلفة املالية املر�صودة بهدف
تنظيف الأبار االرتوازية  ،وهو
الأمر الذي يتنافى مع ا�سرتاتيجة
عمل احلكومة الرامية لتقدمي
الت�سهيالت وتذليل ال�صعوبات التي
قد تواجه الفالحني وامل�ستثمرين
بهدف الرفع من الإنتاج والإنتاجية

بهدف خلق بدائل اقت�صادية قوية
لإنهاء التبعية لقطاع املحروقات
الذي تهاوت �أ�سعاره يف البور�صات
العاملية .
�إىل جانب ذلك فقد حذر متابعون
مللف اليد العاملة بعني �صالح ،
�صناع القرار بالوالية مترنا�ست
من مغبة العواقب التي قد تنجر
عن تكرار �سيناريو �أعمال العنف
امل�سجلة �سنة  2002يف حالة
التمادي يف الت�سرت على التجاوزات
واخلروق امل�سجلة يف �سوق ال�شغل
وذلك على خلفية تف�شي مظاهر
التوظيف لعمال من خارج الوالية
بال�رشكات النفطية دون املرور
على الوكاالت املحلية للت�شغيل .
وعلى �صعيد �آخر ،اتهمت فعاليات

احلركة اجلمعوية باملقاطعة
االدارية عني �صالح � ،أطرافا
حملية و بارونات املال والف�ساد،
بال�سطو واال�ستيالء على �أوعية
عقارية بال ح�سيب وال رقيب،
وهو ما ولد حالة من الغليان
وال�سخط الكبريين لدى ال�سكان
الذين توعدوا باخلروج لل�شارع
واالنتفا�ضة والتنديد بجملة
امل�شاكل العالقة التي �أثقلت كاهل
املواطن املحلي ،ومن �أبرزها
التالعب بالأوعية العقارية خالل
الفرتة التي �أقرت فيها ال�سلطات
املعنية حتويل االحتياطات
العقارية من م�صالح البلديات �إىل
الوكاالت العقارية املحلية.

مواد �سريعة التلف تهدد ال�صحة

الأ�سواق البلدية بالوادي بعيدة عن �أعني الرقابة
حذر خمت�صون من الو�ضعية املزرية
التي تتخبط فيها الأ�سواق البلدية
بوالية الوادي  ،يف وقت �سجلت فيه
امل�صالح ال�صحية ،تزايد حم�سو�س
يف حاالت الت�سمم الغذائي وتدهورا
كبريا يف �صحة امل�ستهلك املحلي،
نتيجة ا�ستهالك مواد غذائية غري
خا�ضعة للمعايري ال�صحية ،و تُباع
بعيدا عن �أعني الرقابة .
طالب الع�رشات من رواد الأ�سواق
املحلية ببلديات املغري  ،جامعة
 ،الطالب العربي  ،قمار ،الدبيلة ،
الرقيبة وعا�صمة الوالية واد �سوف
 ،من وزير الداخلية واجلماعات
املحلية  ،ب�رضورة التدخل العاجل،
لدى ال�سلطات املحلية باملناطق
املذكورة ،من �أجل �إعادة ترميم
املرافق التجارية التي حتولت
مرتعا لتكدي�س �أطنان من النفايات

وب�ؤرة لظاهرة �صعود املياه القذرة،
دون احلديث عن االنت�شار الفظيع
للتجار غري ال�رشعيني الذين يبيعون
مواد ا�ستهالكية �رسيعة التلف،
بعيدا عن �أعني م�صالح الرقابة
وقمع الغ�ش ،وعلى �سبيل املثال ال
احل�رص ،مادة اخلبز ،وهو ما ولّد
حالة من الغليان وال�سخط الكبريين

لدى ال�سكان الذين ح ّملوا الأدوات
الرقابية ،وعلى ر�أ�سها م�صالح
التفتي�ش واملراقبة مبديرية
التجارة ،م�س�ؤولية ما يحدث من
جتاوزات و خروقات يقرتفها
�أ�شباه التجار يف حق زبائنهم الذين
يلهثون وراء الأ�سعار الزهيدة .
من جهتهم قال متابعون لل�ش�أن

التجاري� ،أن �أ�صحاب الق�صابة،
باتوا يبيعون اللحوم يف نقاط
تفتقر للمعايري ال�صحة و�سالمة
امل�ستهلك و�سط تطاير كبري
للغبار ،وهو ما دفع بال�سكان �إىل
االمتناع عن �رشائها وتف�ضيل
اقتناء موا�شي وذبحها لالطمئان
على �سالمة نوع اللحوم الذي
ي�ستهلكونه .
وقال مهتمون بقطاع التجارة بوالية
الوادي � ،أن تعليمة وزارة الداخلية
واجلماعات املحلية لل�سلطات
املحلية بخ�صو�ص تنظيم الأ�سواق
التجارية والق�ضاء على الأ�سواق
الفو�ضوية ،بقيت جمرد حرب على
ورق ،نتيجة غياب �إرادة حقيقية
من ال�سلطات املحلية للتكفل
بامل�شكل القائم .
�أحمد باحلاج

�سكان حي  440م�سكن
ببلدية ورقلة يعانون
يتخبط القاطنني بحي الن�رص07
كلم عن مقر والية ورقلة يف جملة
من امل�شاكل التي �أرقت يومياتهم
نتيجة غياب �إرادة حقيقية من
ال�سلطات املحلية للتخل�ص
من م�شكل االهرتاء الذي طال
الطريق ،دون احلديث عن غياب
الإنارة العمومية ،ومما زاد الطني
بلة ،االنت�شار املخيف للكالب
ال�ضالة ،مما فر�ض حظر التجوال
و�إلزام املواطنني بااللتحاق مبكرا
مبنازلهم .
نا�شد الع�رشات من �سكان حي
 440م�سكن بحي الن�رص املعروف
باخلفجي ،ببلدية ورقلة يف ت�رصيح
لهم مع يومية «الو�سط» ال�سلطات
الوالئية وعلى ر�أ�سها امل�س�ؤول
الأول على اجلهاز التنفيذي
ورئي�س جمل�س الإدارة بورقلة ،
ب�رضورة برجمة زيارة ميدانية
لهم للوقوف على �أمهات امل�شاكل
التي يكابدونها ،يف ظل التدهور
امل�ستمر للطريق الذي يربط ما
بني حيهم وعا�صمة الوالية ،نتيجة
غياب عمليات �إعادة االعتبار له
وهو ما �أحلق �أ�رضارا ج�سيمة

ب�أ�صحاب املركبات ،الذين هددوا
بعدم ت�سديد م�ستحقات ق�سيمات
ال�سيارات ،كما طالب �سكان
الناحية املذكورة يف معر�ض
حديثهم مع جريدة «الو�سط « ،
ب�رضورة فتح حتقيق يف الأموال
ال�ضخمة املر�صودة للتكفل
مب�شكل �شبكات الطرقات على
م�ستوى النقاط ال�سوداء .
وقال حمدثونا يف ال�سياق نف�سه،
�أن حي  440م�سكن يغرق يف
الظالم مبجرد غروب ال�شم�س
نتيجة انعدام �شبكة الإنارة وهو
ما ولد حالة من الذعر واخلوف
الكبريين لدى ال�سكان الذين مل
يخفوا �سخطهم من امل�شكل
القائم ،الذي �سبب ح�سبهم
الكثري من امل�شاكل ،من �أبرزها
تف�شي ظاهرة ترويج املخدرات
والأقرا�ص املهلو�سة وامل�رشوبات
الكحولية ،كما طالب ه�ؤالء من
ال�سلطات الأمنية ب�رضورة تكثيف
الدوريات الأمنية الليلة ،للحد من
الظواهر امل�شينة التي تخد�ش
حياء املجتمع املحلي الورقلي .
�أحمد باحلاج

املت�ضررون طالبو مديرية النقل بالتدخل

حي ال�صادقية بالأغواط
بدون نقل

يجد �سكان حي ال�صادقية
بالأغواط �صعوبة كبرية يف
التنقل من مقر �سكناتهم �صوب
عملهم و�إىل و�سط املدينة يف ظل
بعد امل�سافة من جهة ،وغياب
احلافالت من جهة �أخرى.
طالب �سكان حي ال�صادقية ببلدية
الأغواط من مديرية النقل �إعادة
تفعيل اخلط رقم  02و توفري العدد
الكايف من احلافالت ،مبا ي�سمح
بالتنقل من و �إىل احلي على غرار
عمال الور�شات و معلمي املدار�س
املتواجدة باحلي ،يحدث هذا يف

ظل احتيال �أ�صحاب �سيارات
الأجرة الفر�صة لفر�ض �أ�سعارهم
الباه�ضة وما على املواطن �سوى
قبول ذلك  ،بالرغم من �أن هذا
�أثقل كاهلهم و�أغرق جيوبهم  ،و
هو ما جعل �سكان احلي يدخلون
يف �شجارات مع �أ�صحاب �سيارات
الأجرة باعتبار �أن الت�سعريات
باه�ضة و احلي يقع داخل �إقليم
بلدية الأغواط لكن يف ظل غياب
م�صالح الرقابة ملديرية النقل
يبقى ال�سكان يكابدون م�شقة
التنقل �إ�ضافة �إىل م�شكل العزلة.

�شرطة مترنا�ست

توقف �شخ�صني يف ق�ضية ال�سرقة
من داخل م�سكن
يف �إطار حماربة اجلرائم
عنا�رص
بجميع� أنواعها متكنت
ال�رشطة بالأمن احل�رضي الرابع من
توقيف �شخ�صني يبلغان من العمر
( � 19سنة ) عن ق�ضية ال�رسقة من
داخل م�سكن مع توافر ظريف الليل
و التعدد .
وقائع الق�ضية تعود� إىل تلقي ات�صال
هاتفي على الرقم الأخ�رض-48 
 15مفاده طلب تدخل من �أحد
املواطنني على م�ستوى حي تهقارت
الغربية مترنا�ست  ،على الفور تنقلت
عنا�رص ال�رشطة اىل مكان التدخل
�أين تقدم منهم احد املواطنني
و اخربهم �أن منزله العائلي كان

عر�ضة لل�رسقة و ان الفاعلني الذوا
بالفرار  ،ا�ستغالال للمعلومات التي
امدها املواطنني لعنا�رص ال�رشطة و
تكثيف الأبحاث و الدوريات باملكان
و كذا تكثيف اجلانب اال�ستعالماتي ،
تو�صلت ال�رشطة اىل توقيف امل�شتبه
فيهما وحتويلهما �إىل مقر ال�رشطة
�أين مت فتح حتقيق يف الق�ضية ،
بعد ا�ستكمال الإجراءات مت تقدمي
ال�سالفي للذكر �أمام اجلهات الق�ض
ائية املخت�صة  ،التي � أ�صدرت يف
حقهما عقوبة �سبع �سنوات حب�س
نافذة  ،غرامة مالية تقدر مبائتي
�ألف دينار جزائري مع �إيداعهم
احلب�س .
�أحمد باحلاج
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يف ذكرى معركة الع�صف امل�أكول�..أبو عبيدة:

الإعداد و�صراع الأدمغة م�ستمران
وما تدخره املقاومة �أعظم
قال الناطق الع�سكري با�سم كتائب الق�سام �أبو عبيدة� :إن �شعبنا ومقاومته �سطرا
ملحمة بطولية خالل معركة الع�صف امل�أكول �أذهلت العدو وال�صديق و�أ�ضاف �أبو
مقت�ضب له" :منذ انتهاء املعركة (الع�صف امل�أكول) مل تتوقف
ت�صريح
عبيدة ،يف
ٍ
ٍ
عجلة الإعداد وال �صراع الأدمغة مع املحتل الذي ر�أى بع�ضا من ب�أ�س املقاومة
خالل معركة حد ال�سيف.
م�.س

و�أ�شار �إىل �أن تداعيات هذه
املعركة الأخرية ال تزال
تزلزل �أركان املنظومة الأمنية
والع�سكرية ال�صهيونية ،م�ؤكدا �أن
ما تدخره املقاومة �أعظم بف�ضل
اهلل ،ويف ال�سابع من جويلية ،2014
�شن االحتالل "الإ�رسائيلي" حربه
الثالثة على قطاع غزة� ،أطلق
عليها "اجلرف ال�صامد" ،يف حني

�أطلقت عليها كتائب الق�سام ا�سم
"الع�صف امل�أكول".
وعلى مدار " 51يو ًما" تعر�ض
قطاع غزة ،الذي يُعرف ب�أنه �أكرث
املناطق كثافة لل�سكان يف العامل،
(مليونا فل�سطيني) لعدوان ع�سكري
�إ�رسائيلي جوي وبري ،ت�سبب
با�ست�شهاد  2322فل�سطينيا ،منهم
 578طف ً
ال (�أعمارهم من �شهر �إىل
 16عاما)  ،و 489امر�أ ًة (،)40-20
و 102م�سنّ ( ،)80-50وجرح نحو

� 11ألفا �آخرين ،)10870( ،بح�سب
وزارة ال�صحة الفل�سطينية.
يف املقابل ،ك�شفت بيانات ر�سمية
"�إ�رسائيلية" عن مقتل  68ع�سكر ًّيا
من جنودها ،و 4م�ستوطنني،
�إ�ضافة �إىل عامل �أجنبي واحد،
و�إ�صابة � 2522إ�رسائيلياً بجروح،
منهم  740ع�سكر ًّيا ،حوايل ن�صفهم
باتوا معاقني ،بح�سب بيانات
عربية.
و�أثناء احلرب� ،أعلنت "كتائب

كيف ك�شفت احتجاجات "الفال�شا"
ه�شا�شة املجتمع الإ�سرائيلي؟

"�إ�رسائيل منزل حممي بجدران
قوية من اخلارج ،ي�أكله النمل
الأبي�ض من الداخل ،و�إن حالة
الف�ساد فيها وتفتت النا�س هي
م�صدر قلق كبري بالن�سبة �إ ّ
يل على
امل�ستوى الوطني"  -بهذه الكلمات
خل�ص عامو�س جلعاد ،رئي�س
م�ؤمتر هرت�سيليا للأمن ورئي�س
الهيئة ال�سيا�سية والأمنية يف وزارة
احلرب �سابقا ،احلالة القائمة يف
"�إ�رسائيل".
وعك�ست تظاهرات الإ�رسائيليني
من �أ�صول �إثيوبية املندلعة يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
�سنة  1948بح�سب مراقبني حالة
التفتت االجتماعي الداخلي يف
"�إ�رسائيل" ،الأمر الذي قد ي�شكل
خطرا على م�ستقبل �أداء دولتهم
على املدى البعيد.
ويف مقالة له بعنوان "بيت العنكبوت"
تعلي ًقا على �أحداث الفال�شا ،قال
الدكتور وليد عبد احلي رائد
الدرا�سات امل�ستقبلية يف العامل
العربي ومدير مركز "ا�ست�رشاف"
للأبحاث� ،إن خال�صة درا�سات
وحدة متابعة ال�ش�أن املحلي
الإ�رسائيلي التابعة للمركز ت�شري
�إىل �أن تناق�ض املجتمع الإ�رسائيلي
رصا على
ومتييزه داخل ًّيا لي�س مقت� ً
يهود الفال�شا وحدهم ،فاملجتمع
املحلي كله ب�شكل عام مق�سم �إىل
طبقات عرقية واجتماعية �شديدة
التفاوت ،وبع�ض الهويات تتعر�ض
لتمييز ثقايف واقت�صادي يف نف�س
الوقت.
وي�ؤكد عبد احلي �أن املجتمع العربي
املولود يف "�إ�رسائيل" (عرب )48
يعاين ا�ضطهادًا مماثلاً ال ي�شفع
فيه والدتهم يف الداخل وحملهم
اجلن�سية الإ�رسائيلية واحت�سابهم
على جمتمع ال�صابرا ،بالنظر �إىل
جذورهم العربية واعتناق �أغلبيتهم
الإ�سالم وامل�سيحية ،فت�شري

�أحدث ا�ستطالعات الر�أي �إىل
�أن  %75من املجتمع الإ�رسائيلي
يرف�ض ال�سكن مع العرب و%40
من املجتمع ي�ؤيد �سلب حقوقهم
االجتماعية وال�سيا�سية كالرت�شح
لع�ضوية الكني�ست.
من جانبه ،قال عدنان �أبو عامر
اخلبري واملخت�ص يف ال�ش�أن
اال�رسائيلي �إن املجتمع اال�رسائيلي
ك�شف عن جملة من اال�ستقطابات
الداخلية وعدد من الثغرات يف
مدى التما�سك املزعوم بني
الإ�رسائيليني ،خا�صة بعد الأحداث
الأخرية مع يهود الفال�شا.
و�أو�ضح �أبو عامر يف حديث خا�ص
لـ "املركز الفل�سطيني للإعالم"،
�أن "�إ�رسائيل" دولة جمعت بني
�أ�شتاتها مكونات لي�ست متجان�سة
من اليهود من خمتلف بقاع الأر�ض؛
حيث �ضمت اال�شكيناز والغربيني
والأوروبيني والأمريكان والرو�س
والفال�شا والدول العربية ،م�ؤكدا
�أنهم جتمعوا على عدائهم للعرب
والفل�سطينيني.
و�أ�شار �أبو عامر �إىل �أنه يف بع�ض
الأحيان كانت حتدث مثل هذه
واملظاهرات
االحتجاجات
لكن بوترية منخف�ضة ،لكن هذه
املرة ك�شف النقاب عن حجم
اله�شا�شة املوجودة داخل املجتمع
الإ�رسائيلي وو�ضعت اليد على
حجم الثغرات والثقوب التي حتيط
باملجتمع الداخلي الإ�رسائيلي غري
املتما�سك.
ون ّبه �إىل �أن التحذير الآن يف
"�إ�رسائيل" يقوم على �أنه ورغم
ال�سيطرة على هذه املظاهرات
بني احلني والآخر� ،إال �أنها تك�شف
النقاب عن �أن هذا املجتمع ه�ش
وي�شبه بيت العنكبوت ،وما يجمعهم
هو العداء بني الفل�سطينيني
والعرب.
و�أ�شار �إىل �أن ما حتدث به عامو�س

جلعاد يف م�ؤمتر هرت�سيليا هو
تو�صيف دقيق ملا يعي�شه املجتمع
الإ�رسائيلي ،م�ؤكدا �أنه كان هناك
حتذيرات كثرية يف ال�سنوات
الأخرية من منظرين وخرباء علوم
�سيا�سية يف "�إ�رسائيل" من بقاء
حالة التمييز العن�رصي والتباين
ولالختالفات يف التعامل احلكومي
والتهمي�ش لبع�ض اليهود ،ما من
�ش�أنه �أن يقيم دويالت �إ�رسائيلية
داخل الدولة و�إيجاد دولة خا�صة
بكل قومية على حدة ،و�صوال �إىل
مرحلة حرب الكل يف الكل.
وحول ت�أثري �أحداث الفال�شا على
حالة اال�ستقطاب والهجرة من
اخلارج� ،أ�شار �أبو عامر �أنه لن يكون
هناك ت�أثري كبري فيما يتعلق بهذا
الأمر خا�صة فيما يتعلق باليهود
الأوروبيني والغربيني ،الفتا �إىل
�أن الوكالة اليهودية لال�ستقطاب
والهجرة تعمل على قدم و�ساق
ال�ستيعاب �آالف اليهود.
وكان نحو � 20ألفا من اليهود
الإثيوبيني نُقِلوا �إىل فل�سطني
املحتلة �سنة  1948على منت
رحالت جوية �رسية يف منت�صف
الثمانينات و�أوائل الت�سعينات من
القرن املا�ضي.
يقول اخلبري يف �ش�ؤون االحتالل
الإ�رسائيلي د� .صالح النعامي� :إن
توا�صل املظاهرات التي ينظمها
اليهود من �أ�صول �أثيوبية احتجاجا
على املمار�سات العن�رصية �ضدهم
وتعطيلها احلياة يف عدة مدن
بفل�سطني املحتلة �سنة  1948يدلل
على ه�شا�شة هذا املجتمع.
وي�ضيف النعامي يف من�شور عرب
�صفحته يف موقع في�سبوك :عدم
الرتدد يف ا�ستخدام العنف يف
مواجهة تبعات اال�ستقطاب على
خلفية عرقية ودينية وقطاعية؛
يف�ضح زيف الرواية التي قام عليها
هذا امل�رشوع ال�صهيوين.

الق�سام" يف  20جويلية ،2014
عن �أ�رسها اجلندي الإ�رسائيلي
�شا�ؤول �آرون ،خالل ت�صديها
لتوغل بري للجي�ش الإ�رسائيلي
�رشق مدينة غزة .وبعد يومني،
اعرتف االحتالل بفقدان �آرون،
لكنه رجح مقتله يف املعارك مع
مقاتلي "حما�س".
�أما معركة حد ال�سيف ،فهو اال�سم
الذي �أطلقته كتائب الق�سام على

العملية التي �أعقبت ك�شف قوة
�صهيونية خا�صة وقتل قائدها
و�إف�شال خمططها التج�س�سي
�رشق خانيون�س.
ومت ّكن مقاتلو "كتائب الق�سام"
من �إف�شال خمطط "�إ�رسائيلي"
والتج�س�س
للت�سلّل �إىل قطاع غزة
ّ
على املقاومة الفل�سطينية؛
باعرتا�ضهم يف ،2018/11/11
قوة �إ�رسائيلية خا�صة دخلت �إىل

�رشق خانيون�س ،وا�شتبكوا معها،
ّ
تدخل الطريان احلربي
قبل
"الإ�رسائيلي" لإخراجها من
القطاع بعد �شن ع�رشات الغارات
اجلوية.
و�أ�سفرت العملية عن ا�ست�شهاد
�سبعة مقاومني ومقتل قائد القوة
"الإ�رسائيلية" برتبة مقدم و�إ�صابة
�آخر بجراح ،بح�سب اعرتاف
جي�ش االحتالل.

لأول مرة

فل�سطيني ي�شغل من�صب قا�ضي ق�ضاة
بالواليات املتحدة

بعد �إجناز "ر�شيدة
طليب" ،التي تعد
من
نائب
�أول
فل�سطينية،
�أ�صول
ينجح بالو�صول �إىل
الكونغر�س الأمريكي،
�أدى القا�ضي عبد
املجيد عبد الهادي،
اليمني القانونية ،قا�ضيا
لق�ضاة مدينة باتر�سون
يف والية نيوجري�سي
ك�أول
الأمريكية،
فل�سطيني يف الواليات

املتحدة ي�صل �إىل هذا
املن�صب الهام ،و�أم�ضى
القا�ضي عبد الهادي،
ابن بلدة "دير دبوان"
�رشقي مدينة رام اهلل،
�أعواما عديدة ،مدعيا
عاما ،ثم قا�ضيا للمدينة
ملدة � 5سنوات ،قبل �أن
ي�صبح قا�ضيا للق�ضاة يف
مدينة باتر�سون ،وفق
ما �أفادت وكالة "وفا".
و�أعرب رئي�س بلدية
باتر�سون �أندريه �صايغ،

عرب �صفحته ال�شخ�صية
على "الفي�س بوك"،
عن فخره بتعيني عبد
الهادي قا�ضيا للق�ضاة،
ك�أول فل�سطيني �أمريكي
يف الواليات املتحدة،
عا ًّدا ذلك حدثا
تاريخيا.
وكانت ر�شيدة طليب،
متكنت من الو�صول
للكونغر�س الأمريكي،
ك�أول نائب من �أ�صول
بعد
فل�سطينية،

فوزها يف االنتخابات
للحزب
التمهيدية،
يف
الدميقراطي،
مدينة ديرتويت ،ووالد
ر�شيدة من مواليد
بلدة بيت حنينا �رشق
القد�س ،وعا�ش فرتة يف
نيكاراغوا قبل قدومه
�إىل مي�شيغني ،بينما
تنحدر والدتها من
قرية "بيت عور الفوقا"
من حمافظة رام اهلل
بال�ضفة الغربية.

ك�شفت و�سائل �إعالم
مغربية تطورات وخفايا
جديدة يف ق�ضية كربى
م�ست �أطفاال بال م�أوى
ترعاهم جمعية �إ�سبانية
ت�سمى "ال طفل بال
�سقف" يف مدينة طنجة
وذكر تقرير بهذا ال�ش�أن
�أن ال�سلطات املحلية
يف مدينة طنجة قررت
نقل الأطفال الذين كانت
اجلمعية
"ترعاهم"
الإ�سبانية �إىل دور رعاية
�أخرى ،الفتا ب�شكل
خا�ص �إىل �أن امل�س�ؤولة
عن هذه اجلمعية
امل�شبوهة غادرت البالد
على الرغم من "كون
ال�شبهات حتوم حول
ارتباطها بالق�ضية" التي
تدور حول ا�ستغالل
الأطفال جن�سيا.
وذكرت م�صادر مطلعة
نقال عن جناة نور التي
تر�أ�س منظمة حقوقية

خمت�صة ا�سمها "ما
تقي�ش ولدي" �أن الوكيل
العام يف مدينة طنجة قرر
"�إحالة القا�رصين الذين
كانت ت�ؤويهم جمعية "ال
طفل بال �سقف" �إىل
مراكز �أخرى للرعاية"،
م�شرية �إىل �أنه "مل يتم
�إغالق اجلمعية �إىل حد
ال�ساعة لكون القرار
من اخت�صا�ص �سلطات
وزارة الداخلية".
كما �أفادت نور ب�أن
رئي�سة جمعية "ال طفل
بال �سقف" غادرت
املغرب �إىل �إ�سبانيا ،يف
حني ال تزال التحقيقات
جارية �إىل حد ال�ساعة.
وك�شفت نور تورط ن�ساء
يف االعتداءات اجلن�سية
على الأطفال يف هذه
الق�ضية وقالت" :هناك
�أ�ستاذة �إ�سبانية كانت
على عالقة مع ه�ؤالء
الأطفال وو�صل بها الأمر

�إىل الإجها�ض مرتني،
ناهيك عن وجود قا�رص
�آخر كانت له عالقة مع
م�س�ؤولة يف اجلمعية".
ونقل عن مت�رضر من
اجلن�سي
اال�ستغالل
للأطفال �أن �أ�شخا�صا
م�شاهري من �إ�سبانيا
كانوا ي�أتون "الغت�صاب
�أطفال مغاربة متواجدين
باجلمعية التي تعنى
ب�أطفال ال�شوارع ،ف�ضال
عن تورط ن�ساء �أي�ضا يف
االعتداء اجلن�سي"وكانت
هذه الق�ضية قد ظهرت
�إىل العلن و�صدمت
اجلميع حني تقدم
�شاب يبلغ من العمر 19
عاما ب�شكوى اتهم فيها
"�شخ�صا �إ�سبانيا م�شهورا
باالعتداء عليه جن�سيا
منذ �أن كان عمره 13
�سنة ،وقدوم �شخ�صيات
م�شهورة
�إ�سبانية
للجمعية لالعتداء على

�أطفالها".
و�أو�ضحت نور �أن
"ال�ضحية �رصح ب�أنه
العتداءات
تعر�ض
جن�سية منذ كان عمره
� 13سنة" ،و�أن املتهم
�إ�سباين اجلن�سية ميلك
قناة تلفزيونية يف مدينة
ماربيال ،وكان يعد ه�ؤالء
الأطفال بت�شغيلهم فيها،
م�ضيفة ب�شكل خا�ص �أنه
"خالل هذه املدة كان
ي�أتي برفقة م�شاهري من
�إ�سبانيا ،وكانوا ي�ستغلون
ه�ؤالء الأطفال جن�سيا".
ور�أت نور �أن هذه
مرتبطة
الق�ضية
منظمة،
ب�شبكات
والدليل على ذلك �أن
املمار�سات
"هذه
اجلن�سية كانت تتم يف
فنادق كربى ،حيث كان
يتم ا�صطحاب ه�ؤالء
الأطفال �إىل املطاعم
واحلانات".

املغرب ..ف�ضيحة من العيار الثقيل �ضحاياها �أطفال
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هربا

من العنو�سة وغالء لقمة العي�ش يف اجلزائر

من "بال�صتك يف الكوزينة" �إىل
جمندات يف �صفوف "داع�ش"
·

�سن ال�شباب يف املثول �أمام املحاكم اجلنائية
فتيات تناف
اجلزائرية والدولية

مل يعد مفهوم الإنخراط ب�صفوف داع�ش منوطا باجلن�س الذكري طمعا يف الرجولة
التي تعد �أ�سا�س القوة ،و�إمنا �أ�صبح ي�سحب بذيول حبله الطويل حتى اجلن�س الأنثوي،
منظمني
ما دفع بن�ساء جزائريات لنزع اللبا�س الأنثوي مرتدين بذلك لبا�س احلروب
ّ
بذلك لأخطر تنظيم عرفه التاريخ ،بعد �أن �أغراهم باخلروج من حاالت الفقر التي
يعي�شونها مانحا �إياهم �أمواال بالعملة ال�صعبة ،كما ا�ستغل �شبح العنو�سة الذي بات
هاج�سهن الوحيد عار�ضا عليهن جهاد النكاح مع مقاتلي التنظيم الإرهابي..
�إعداد :م.ثيزيري
ق�ص�ص عن جتنيدهن من
�أر�ض الواقع:
ومن خالل هذا املقال �سن�رسد لكم
قراءنا الكرام بع�ض الروايات التي
ا�ستقيناها من الواقع جلزائريات
انخرطن يف تنظيم «داع�ش»
مبح�ض �إرادتهن ،ق�ص�صهن
لي�ست من وحي اخليال و�إمنا هي
ق�ص�ص من �أر�ض الواقع ،بطالتها
جزائريات حتولن بني حلظة
و�ضحاها لداع�شيات ب�إمتياز،
�أملانية من �أ�صول جزائرية
تن�ضم ل»داع�ش»:
و�أول ق�صة ن�رسدها لكم هي ق�صة
�أملانية من �أ�صول جزائرية انتمت
لتنظيم داع�ش يف عمر الزهور،
حيث �أعلن االدعاء العام يف �أملانيا
يف ال 24من �شهر �أفريل املن�رصم
عن حتريك دعوى ق�ضائية �ضد
�شابة �أملانية من �أ�صل جزائري
بتهمة االنتماء �إىل تنظيم «الدولة
الإ�سالمية» واملعروف على نطاق
وا�سع با�سم (داع�ش) ،وكانت
املتهمة ،التي �أ�شار لها االدعاء
العام با�سم «� Sahra O.سارة و.
« ( 21عاما) قد تركت املدر�سة
عندما كانت يف املرحلة الثانوية
لتن�ضم �إىل تنظيم «داع�ش» يف
�سوريا .و�أو�ضح االدعاء �أنها متهمة
�أي�ضا باالجتار بالب�رش و�سلبهم
حريتهم ،وكانت الطالبة املنحدرة

من مدينة كون�ستانت�س �سافرت
�إىل �سوريا يف عام  2013وكان
عمرها �آنذاك  15عاما ،وتزوجت
هناك مبقاتل من «داع�ش» ينحدر
من �أملانيا ،وتواجه �سارة تهمة
تويل خدمة احلرا�سة وال�رشطة
ل�صالح التنظيم الإرهابي .ويُ ْعتَ َقد
�أنها وزوجها �أبقيا ثالث �إيزيديات
لديهما كعبيد للعمل يف رعاية
الأطفال والقيام ب�أعمال منزل
الزوجية ،كما �أنهما ا�ستوليا
على م�سكن بعد قتل� ،أو ت�رشيد
�أ�صحابه ،ومت ترحيل �سارة من
تركيا �إىل �أملانيا بعدما �أرادت
الفرار ب�سبب تفاقم الو�ضع
الع�سكري يف �سوريا .وو�صلت
�سارة ب�صحبة �أطفالها الثالثة
�إىل مطار دو�سلدورف يف �سبتمرب
 2018ومت �إلقاء القب�ض عليها فور
و�صولها ،وال تزال قيد احلب�س
االحتياطي منذ ذلك التاريخ ،كما
وجه االدعاء االتهامات �إىل �سارة
وكذلك �إىل والدي زوجها ( 48و 51
عاما) ،وهما �أملانيان يُ ْعتَ َقد �أنهما
�ساعدا ابنهما و�شقيقه يف خدمة
«داع�ش» .و�سمحت الأم عدة
مرات بتو�صيل خزانات طلقات
و�أجهزة ت�صويب ب�رصي ل�رضب
النار �إىل عنوانها يف �أملانيا وكان
الأب دفع ثمن بع�ض هذه املواد.
� 1000أورو مقابل هجرانها
لزوجها والإنتماء لداع�ش:
�أما الق�صة الثانية فهي ل�سيدة

متزوجة فرت من قف�صها الزوجي
حملقة لك�شفت جمريات حماكمة
 36عن�رصا من تنظيم «داع�ش»
الإرهابي �أمام حمكمة جنايات
بومردا�س ،عن حقائق �صادمة
ومريعة ب�سبب فرار �سيدة من
بيتها الزوجي مبنطقة الرويبة
�رشق العا�صمة خالل �سنة ،2015
ليتبني بعد التحريات التي انطلقت
مبوجب بحث يف فائدة العائالت،
�أن املعنية غادرت الرتاب الوطني
باجتاه تركيا ومنها التحقت بتنظيم
“داع�ش” يف �سوريا ،خملفة بذلك
زوجها و�أطفالها ،وهو نف�س حال
امل�سماة “ب�.أمينة” التي خرج
والدها للبحث عنها ،ليت�ضح �أن
هناك �شبكة تعمل على التجنيد
ل�صالح تنظيم “داع�ش” الإرهابي
الذي يتزعمه “�أبو بكر البغدادي”،
الذي يقدم لهن عرو�ضا مغرية
تتمثل يف زوج زائد مبلغ 1000
�أورو ،مع ت�سديد ثمن التذكرة نحو
تركيا.
توقيف طالبة بعنابة تنتمي
�إىل «داع�ش»
ويف ق�صة ثالثة جند طالبة بجامعة
«باجي خمتار» بعنابة قد �أوقفتها
م�صالح الأممن بتهمة االنتماء
�إىل تنظيم الدولة الإ�سالمية يف
العراق وال�شام «داع�ش» الإرهابي،
كما �أن امل�صالح املخت�صة قامت
مبتابعة ن�شاط هذه الطالبة داخل
اجلامعة لفرتة طويلة كما راقبت

ن�شاطها على مواقع التوا�صل
االجتماعي قبل �أن تقوم بالإطاحة
بها ،كما �أكدت اجلهة ذاتها ب�أن
العملية متت يف �رسية تامة و�أن
الطالبة كانت �ضمن �شبكة تن�شط
على م�ستوى عنابة والواليات
املجاورة لها على غرارالطارف،
قاملة و�سكيكدة وهدفها جتنيد
ال�شباب اجلزائري من �أجل القتال
يف �صفوف التنظيم الإرهابي على
اجلبهات ال�سورية والليبية ،وت�أتي
هذه الق�ضية �ضمن �سل�سلة طويلة
من الق�ضايا التي عاجلتها م�صالح
الأمن يف ال�سنوات الأخرية التي
تفوق  60ق�ضايا والتي مكنتها
من تفكيك العديد من ال�شبكات
التي حمل بع�ضها الطابع الدويل
من خالل م�شاركة تون�سيني فيها،
حيث كان مطار «رابح بيطاط»
منطلقا لهم نحو تركيا ومن
هناك �إىل �سوريا ،يف الوقت الذي
التحقت فيه العديد من ال�شابات
اجلزائري بليبيا �أين «ا�ستعبدهم
التنظيم» خ�صو�صا من ناحية
اجلن�سية ويجدن �أنف�سهن حاليا
عالقات هناك ،يف الوقت الذي ال
توجد �أرقام ر�سمية عن �أعدادهن،
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن خمتلف
الأجهزة الأمنية تقوم مبالحقة
ومهاجمة التنظيم عرب كامل
الرتاب الوطني.
و�أخرى �شبح العنو�سة يدفع
بها للإنخراط يف �صفوف
داع�ش
مليكة هي فتاة يف �أواخر
العقد الثالث من العمر قررت
الإنخراط يف تنظيم داع�ش بعد
�أن ظنت �أنها مهددة من قبل �شبح
العنو�سة التي ظل يالحقها حيث
�ضم امللف الق�ضائي ل»حوراء
ال�شام» وهو الإ�سم امل�ستعار لها،
والتي توا�صلت عرب ح�سابها
“الفاي�سبوك” مع �شخ�ص جزائري
ين�شط �ضمن تنظيم “داع�ش”
وخططت لل�سفر اىل �سوريا من
�أجل “جهاد النكاح” بعدما وعدها
الإرهابي ال�سوري بذلك ،واعرتفت
املتهمة �أنه مت �إغرا�ؤها بالزواج
لاللتحاق بالتنظيم الإرهابي،
وهذا حتى تتخل�ص من ظروفها
االجتماعية املزرية وقد فتحت
ح�سابا �سنة  2015با�سم “�سامية

كاميليا” وتوا�صلت مع كل من
املتهمني “ح�سن �ضحاك” و”عبد
اهلل لغواطي” العائد من ليبيا
واقرتحت عليهما الزواج بهما،
وحتدث معهما عن �أمور اجلهاد
وعن تنظيم داع�ش.
«زواج النكاح» يجر 8
جزائريات للهروب �إىل قف�صه
هي ق�صة  8جزائريات قررن
اللحاق بتنظيم «داع�ش» للولوج
للقف�ص الذهبي ،ه�ؤالء الن�سوة
اللواتي مت توقيفهن من قبل
م�صالح ال�رشطة الق�ضائية لوالية
بومردا�س� ،أين متكنت هذه
الأخرية من تفكيك �شبكة �إرهابية
تن�شط ل�صالح التنظيم الإرهابي
«داع�ش» ،تتكون من � 21شخ�صا،
من بينهم  8ن�ساء ،كانوا ينوون
االلتحاق بالتنظيم الإرهابي
لالنخراط فيما يعرف بـ»جهاد
النكاح».
هذه اخللية التي تعترب �أكرب ثاين
خلية �إرهابية تعمل على جتنيد
العنا�رص للقتال �ضمن هذا
التنظيم الإرهابي ،بعد تلك التي
ت�ضم نف�س العدد تقريبا ال�سنة
املن�رصمة ،قد مت بناء على
معلومات ا�ستقتها م�صالح الأمن،
بعد توقيف �شابة يف الثالثينات
من العمر تنحدر من بلدية �أوالد
هداج دائرة ببودواو غربي والية
بومردا�س ،البلدية احلدودية مع
العا�صمة ،كانت تنوي االلتحاق
بالتنظيم الإرهابي الذي يقوده
“�أبو بكر البغدادي” لغر�ض
م�شاركة عنا�رص التنظيم فيما
يعرف بـ”جهاد النكاح”.
هذه اخللية التي مت تفكيكها يف
دائرة بودواو ت�ضم  21عن�رصا
من بينهم  8ن�ساء ،وفيما كان
ينوي العن�رص الرجايل االلتحاق
بالتنظيم وحمل ال�سالح والقتال
يف �صفوف “داع�ش” ،كان ينوي
العن�رص الن�سوي االنخراط �ضمن
�صفوف التنظيم وامل�شاركة �ضمن
ما يعرف بـ”جهاد النكاح” ،وتبني
�أن ال�شابة التي تنحدر من �أوالد
هداج ببومردا�س ،قد قدمت
�أ�سماء وقائمة لن�ساء كن يح�رضن
لاللتحاق مبع�سكرات التنظيم
الإرهابي امل�سمى تنظيم الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام

“داع�ش” يف �سوريا عرب تركيا،
ه�ؤالء الن�ساء املعنيات ينحدرن
من منطقة مفتاح بالبليدة ووالية
مع�سكر وكذا والية ق�سنطينة،
كما قدمت املوقوفة معلومات
مهمة حول �صفحات “داع�شية”
على الأنرتنت ،تعمل على جتنيد
عنا�رص للقتال لفائدة هذا التنظيم
الإرهابي مقابل مزايا مادية،
ويعد �إحكام قوات الأمن قب�ضتها
على خلية �إرهابية جتند فتيات
جزائريات جلهاد النكاح لدى
تنظيم داع�ش� ،سابقة يف “تاريخ”
حماربة الإرهاب يف اجلزائر،
فزيادة على �أن ح�صائل حماربة
الإرهاب مل تت�ضمن �أعدادا الفتة
لن�ساء �ضمن التنظيمات الإرهابية،
�إال يف حاالت نادرة ،ف�إن هيكلة
ن�ساء جزائريات من �أجل “جهاد
النكاح” ،تعترب مبثابة �أمر �صادم
مل يخطر حتى على بال الأجهزة
املكلفة مبكافحة الإرهاب ،حتى
عندما تعالت �أ�صوات يف اجلارة
تون�س ،حتذر من عواقب �إر�سال
ع�رشات التون�سيات �إىل مع�سكرات
“داع�ش” ب�سوريا والعراق يف
الأعوام املا�ضية ،وذلك باعرتاف
م�س�ؤولني بالأجهزة الأمنية
التون�سية ،ومن م�ؤ�رشات ا�ستبعاد
ظاهرة “جهاد النكاح” جلزائريات
بداع�ش ،ق�ضاء قوات اجلي�ش على
تنظيم “جند اخلالفة” املوايل
للتنظيم ،نهاية عام  ،2014مبا
مل يرتك �أثرا له ،بالق�ضاء على
ر�أ�سه عبد املالك ڤوري ،لكن
اخلاليا النائمة ،املعتنقة للفكر
اجلهادي ،ا�ستن�سخت ن�سخة جهاد
النكاح بتون�س ،و�أرادت تنفيذها
باجلزائر من خالل جتنيد فتيات
جزائريات ،للغر�ض نف�سه،
رغم ق�ساوة الدرو�س الآتية من
تون�س ،لتون�سيات عدن من معاقل
التنظيم ،روين هول ما تعر�ضن له
من قبل عنا�رص التنظيم .بيد �أن
الف�ضاء االفرتا�ضي الذي يلغي
احلدود اجلغرافية� ،ساهم �إىل
حد بعيد يف “�إقناع” جزائريات
من قبيل اللواتي مت القب�ض
عليهن �ضمن ال�شبكة الإرهابية
بااللتحاق بالتنظيم ،رغم �أن
عدد اجلزائريني املقاتلني فيه
�أقل بكثري من �أعداد املقاتلني
امللتحقني ب�سوريا والعراق ،من
تون�س �أو املغرب مثال.
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Comptabilité générale
ذكرى و ترحم

INVESTPLUS

Le plan comptable en général
Les pièces comptables
justificatives
Les imputations comptables
Enregistrer les opérations comptables
Les factures d’achats et venteT
Les rabais remises et ristournes
les avoirs
Les moyens de réglement
La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales
La trésorerie
Les emprunts et les prÐts
Les immmobilisations
et les frais généraux
Les Ïcritures comptableT
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
رقم 20/19 :

و�صل �إيداع ملف جتديد جمعية والئية
مبقت�ضى القانون لرقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر
 1433املوافق ل  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات
 :مت هذا اليوم � 2019/05/28 :إيداع ملف جتديد
جمعية ذات �صبغة والئية
ت�سمية اجلمعية  :اللجنة الدينية مل�سجد �سيدي�أحمد بن حرز اهلل بلدية حا�سي الدالعة
املقر االجتماعي  :م�سجد �سيدي �أحمد بن حرز
اهلل بلدية حا�سي الدالعة
املودع  :ب�شري رميالت
الوظيفة يف اجلمعية  :رئي�س اللجنة
الو�سط2019/07/10:

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

021 69 64 83
الو�سط2019/07/10:

Le Chiffre
d’Affaires
ANEP
N°: 20/05/2019
1916015536

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجلزائر
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
رقم 2019/37 :

و�صل �إ�شعار بتجديد املكتب
طبقا لأحكام القانون لرقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر 1433
املوافق ل  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات  :و ردا على
مذكرة التعديالت امل�ؤرخة يف  2018/10/04حتت رقم
 18/713املتعلقة بتغيري ت�شكيلة املكتب التنفيذي للجمعية
املحلية امل�سماة :
اللجنة الدينية مل�سجد الطالب حممد ع�شو امل�سجلة حتت
رقم  111 :بتاريخ 2001/10/03 :
الكائن مقرها ب  :م�سجد الطالب حممد ع�شو – �سيديخويلد
ي�شرفني �أن �أحيطكم علما مبوافقتنا هذا اليوم :
 2019/06/23على جتديد مكتب اجلمعية التي يرت�أ�سها
ال�سيد  :علي ذكار
تاريخ و مكان االزدياد  1966/12/15 :بورقلة
العنوان ال�شخ�صي  :حي امل�ستقبل – �سيدي خويلد – ورقلة
يجب القيام ب�إجراءات الإ�شهار وفقا لأحكام املادة 18
الفقرة  02من القانون ال�سالف الذكر

الو�سط2019/07/10:
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ي�صادف الثامن
جويلية
من
 2019الذكرى
الأوىل احلزينة
لوفاة �أعز النا�س
و الأقرب �إىل
الزوج
القلب
حممد
قدري
ال �أدري ما
�أقول �سوى �أن
يوم وفاتك هو
يوم را�سخ يف
12, 14
20,21
�et15أنet
22
mai
2019
القدر �شاء
avrilلكن
املثايل
 2018الزوج
الذاكرة..كنت
تغادرنا �إىل الأبد.
CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants
de Comptabilité,
أحبتكEntrepreneurs,
Etudiants en� Finance,
Comptabilité et Contrôle
de Gestion
أكفهم �إىل
يرفعون �
،عائلتك و
زوجتك
Inscrivezvous
Coùt de
la formation
برحمته
يتغمدك
القدير
العلي
Date et heure
أنs le 1 , 1
اهلل�et
�سائلنيKVJMMFU
10 000DA
au pluTtarE le 1 KVJMMFU
de
10h ,30
au 15h,30
اجلنة
ريا�ض
يجعل قلبك رو�ضة من
الوا�سعة و
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Par décision n° 234 du 27 avril
2019 du ministre de l’Energie,
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
autorisation
d’exercice
de
l’activité de stockage et de
distribution des carburants
(extension et augmentation de
FDSDFLWp G¶XQ SRLQW GH YHQWH
de carburants), a été accordé à
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
[GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX
GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW H[pFXWLI
GXIpYULHU
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية �إليزي
دائرة عني �أمنا�س
بلدية برج عمر �إدري�س
مكتب اجلمعيات
رقم /05 :ب ع د  /م ج 2019/

و�صل ت�سجيل الت�صريح بت�أ�سي�س جمعية حملية

طبقا لأحكام القانون لرقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر  1433املوافق ل  12يناير  2012املتعلق
باجلمعيات مت هذا اليوم  10جوان  2019ت�سليم و�صل ت�سجيل الت�صريح بت�أ�سي�س جمعية حملية
ذات طابع ثقايف امل�سناة:
جمعية البهجة للفلكلور و الفنون ال�شعبية برج عمر �إدري�س
املقيمة ب  :حي احلوانيت بلدية برج عمر �إدري�س
يرت�أ�سها ال�سيد  :خل�ضر عدنان
تاريخ و مكان االزدياد  1988/08/29 :ب  :برج عمر �إدري�س
العنوان ال�شخ�صي  :حي احلوانيت بلدية برج عمر �إدري�س
مالحظة  :هذا الو�صل �صالح لغاية 2022/05/28 :
املكتب التنفيذي للجمعية
الرقم
01
02

اال�سم و اللقب

الوظيفة يف اجلمعية

عله يحي

نائب �أول رئي�س

جانتي �إ�سماعيل

نائب ثاين للرئي�س

03

ما عطااهلل حممد الأمني

�أمني عام

04

جانتي حممد

م�ساعد الأمني العام

05

خل�ضر حمزة

�أمني املال

06

ما عطااهلل عزيز

م�ساعد �أمني املال

07

عله عبد الهادي

ع�ضو م�ساعد

08

بلغيتي عبد الكرمي

ع�ضو م�ساعد

09

علة طارق

ع�ضو م�ساعد

الو�سط2019/07/10:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
رقم 23/19 :

و�صل �إيداع ملف جتديد جمعية والئية
مبقت�ضى القانون لرقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر
 1433املوافق ل  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات
 :مت هذا اليوم � 2019/05/28 :إيداع ملف جتديد
جمعية ذات �صبغة والئية
ت�سمية اجلمعية  :اجلمعية الدينية للزاويةالطيبية للمدر�سة القر�آنية بلدية حا�سي
الدالعة
املقر االجتماعي  :بلدية حا�سي الدالعة
املودع  :معمر �شاليل
الوظيفة يف اجلمعية  :رئي�س اجلمعية
الو�سط2019/07/10:
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زوج الأ�سرية يا�سمني �شعبان :

نتمى اال�ستقالل واحلرية الر�ضنا
و�شعبنا و�أ�سرانا قريب ًا

يتمنى املواطن �أبو م�صطفى � ،أن يتحقق اال�ستقالل واحلرية لل�شعب الفل�سطيني ليتحرر الأ�سرى والأ�سريات
من �سجون االحتالل وبينهم زوجته الأ�سرية يا�سمني تي�سري عبد الرحمن �شعبان  34 ،عام ًا  ،ممثلة
الأ�سريات يف �سجن " ه�شارون" اال�سرائيلي  ،والتي ما زالت �صابرة و�صامدة رغم وجعها امل�ستمر بعدما فرق
االحتالل �شملها عن عائلتها و�أطقالها االربعة م�صطفى  15عام ًا  ،احمد  13عام ًا  ،عبد الرحمن  11عام ًا
و�أ�صغرهم ابراهيم � 10سنوات .
تقرير :علي �سمودي
هدية االطفال لوالدتهم
يف منزله ببلدة اجللمة � ،شمال
جنني  ،يكر�س الزوج �أبا م�صطفى
حياته وجهوده لرعاية وتربية
�أطفاله والتخفيف من معاناتهم يف
ظل غياب والدتهم التي ق�ضت 3
�سنوات خلف الق�ضبان  ،ويقول "
الظلم لن يدوم وباذن اهلل االحتالل
و�سجونه لزوال  ،ورغم امل�ؤثرات
الكبرية لغباب �أم م�صطفى ،
فان �أطفايل حتدو بعزميتهم
وا�رصارهم هذا الفراق الق�رسي
وي�رصون على اكمال حياتهم
والعي�ش بنظام تقديراً لوالدتهم
واحرتاما جلهودها وتربيتها لهم
" ،وي�ضيف " رغم �صغرهم  ،فانهم
يقدمون لها هدية كبرية  ،وهي
معنوياتهم العالية التي ا�ستطاعوا
من خاللها ان يتاقلموا ويعي�شون
وي�ساعدون بع�ضهم البع�ض
ويقومون باالعمال املنزلية
يف ظل غياب والدتهم اال�سرية
يا�سمني التي غر�ست فينا احلب

بقلم الروائى  :وليد الهودىل
ال يوجد ما هو �أ�صعب من االعتقال
� ،أن تف�صل عن حياتك الوا�سعة
بكل تفا�صيلها اىل زنزانة يتحكم
فيك �سجان بكل �شيء  ،تتحول من
ان�سان يختار اكله و�رشبه وفكرته
وحركته  ،اىل �أن يختارون له دون
علمه او م�شاركته اكله و�رشبه ،
ي�شلون حركته  ،ويحا�رصون عقله
وروحه  ،متاما كمن يو�ضع يف
قرب  ،واال�صعب من هذا كله ان
تعتقل املر�أة وزوجها واطفالها
ي�شاهدونهم وهم ي�ضعون القيد يف
يدها ويدفعونها اىل زنزانة متحركة
لتنقلها خلف ال�شم�س وتغيبها يف
ظالم ال�سجون � ،أن يعتقل املرء
الف مرة خري من ان تعتقل زوجته
وهو ينظر اليها ت�ساق �أمامهم دون

والعطاء وحب التعاون واالخالق
وال�صدق واحلمد اهلل ".
ذكري اال�ستفالل

 ،الن الدم الفل�سطيني موحد  ،وان
�شاء اهلل نحتفل بعيد اال�ستقالل
القادم  ،حتت راية وعلم فل�سطني
".
حمطات من حياتها

�أبو م�صطفى  ،الذي متكن من
زيارة زوجته ممثلة الأ�سريات يف
�سجن "ه�شارون " ،يوم االثنني
املا�ضي � ،أفاد انها ب�صحة جيدة
واحلمد اهلل  ،وت�ؤدي واجبها
برعاية وخدمة الأ�سريات وزرع
االمل واالرادة يف قلوبهن حتى
تبزغ �شم�س احلرية  ،والتي يراها
كما يقول " قريبة مهما ت�أخرت
 ،و�أمتنى يف ذكرى اال�ستقالل
ان نفرح قريباً بحرية كافة
اال�رسى من ال�سجون  ،وان تكون
فل�سطني حرة بعدما لبى اهلها
النداء للدفاع عنها وعن االر�ض
املغت�صبة  ،فقدموا ال�شهداء
واال�رسى واجلرحى " ،وي�ضيف
" اليخلو كل بيت فل�سطيني من
االمل والوجع  ،ت�ضحية وعطاءا
لفل�سطني لتحريرها من دن�س
املحتل  ،ولكن لتحقيق ذلك ،
املطلوب حتقيق الوحدة الوطنية

يف عمان  ،ولدت ون�ش�أت يا�سمني
و�سط عائلة حمافظة وملتزمة
عانت الكثري يف ظل الغربة
وال�شتات بعدما نزحت من م�سقط
را�سها قرية رمانة عام ، 1967
لكنها عادت للوطن عام ، 1995
ويف رمانة  ،يقول والد الأ�سرية
تي�سري عبد الرحمن " تابعت
تعليمها ثم اكملت الثانوية العامة
يف مدر�سة الزهراء الثانوية للبنات
يف مدينة جنني ثم تزوجت عام
 ، 2001وانتقلت حلياتها اجلديدة
يف منزل زوجها يف اجللمة ،
فرزقت باالبناء الذين كر�ست
حياتها لرتبيتهم وتعاونت مع
زوجها لبناء حياة جميلة وم�ستقرة
" ،ويكمل " ابنتي يا�سمني متدينة
وخلوقة واجتماعية وحتب ان
ت�ساعد االخرين ".

ان يكون قادرا على فعل �أي �شيء
 .واطفالها ال يقدرون على اللحاق
بها �أو حتى جمرد االقرتاب منها .
ولكنه االحتالل
املر�أة الفل�سطينية طيلة عقود
مقارعة االحتالل وهي اما جنبا
اىل جنب مع الرجل او متقدمة
احيانا كثرية  ،يقع على عاتقها
احلمل االكرب من هذه امل�صابرة
واملواجهة ال�ساخنة التي مل يكد
يخب اوارها اال وا�شتعلت من جديد
ذلك بان هذا ال�شعب ال يتعاي�ش مع
الظاملني برجاله ون�سائه  ،فلم
يتخل االحتالل عن اعتقال الن�ساء
ومل تفرغ معتقالته منها وهو بذلك
ال يحرتم خ�صو�صية امراة �أو حتى
طفال او م�سنا او مري�ضا  ،الكل يف
ماكينة عذابه دون ادنى اعتبار الية
خ�صو�صية .

متر املراة الفل�سطينية �سواء كانت
فتاة او طفلة او �أما مبراحل العذاب
ذاتها التي مير بها الرجل  ،طريقة
االعتقال املريعة ثم الزنازين
والتحقيق لتق�ضي فرتة قد ت�ستمر
لعد �شهور وهي تواجه مبفردها
زبانية التحقيق  ،يتفننون بو�سائل
وا�ساليب لتحطيمها معنويا ونف�سيا
وج�سديا  ،يتعاورون كل ا�شكال
العذاب ما بني النف�سي واملادي
 ،احيانا يركزون على النف�سي
واحيانا اجل�سدي  ،احلرمان من
النوم اليام طويلة وال�شبح وتناوب
جمموعة من املحققني ليل
نهار على امراة واحدة الرهاقها
نف�سيا ويزيدون على املر�أة �أحيانا
التهديد باالعتداء اجلن�سي عليها ،
�صحيح انه مل ت�سجل حالة واحدة
بانهم اقدموا على هذا الفعل ولكن

االعتقال والتخقيق
فوجئت العائلة  ،باقتحام
منزل زوج يا�سمني فجر تاريخ
 ، 2014/11/3وانتزاعها من بني
�أطفالها  ،ويقول والدها " مل
يتوقع �أحد اعتقال ابنتي  ،وعندما
داهم اجلنود منزلها  ،طلب
ال�ضابط من زوجها ان ترافقهم
يا�سمني معهم ال�ستجوابها  ،لكنه
رف�ض وطلب منهم تركها تقديراَ
الطفالها و�سيقوم باح�ضارها
يف ال�صباح  ،لكن ال�ضابط رف�ض
ومت�سك مبوقفه " ،وي�ضيف "
�أكد ال�ضابط اال�رسائيلي � ،أنه
�سيجري التحقيق معها ل�ساعات
فقط  ،لكن ال�ساعة حتولت
العتقال وحتقيق يف �سجن اجللمة
ثم حكم بال�سجن الفعلي ملدة 5
�سنوات " ،ويكمل " ا�ستطاعت
يا�سمني  ،على الرغم من وجعها
واعتقالها وفراقها عن ابنائها
 ،ان تتحدى واكملت م�شوارها
الدرا�سي وانهت الثانوية العامة
بنجاح وتفوق خلف الق�ضبان ،

يعرب الوالد ال�سبعيني �أبا عبد
الرحمن  ،عن اعتزازه ب�صمود
وثبات كرميته التي تكر�س حياتها
خلدمة الأ�سريات  ،كما ت�سعى يف
كل زيارة لرفع معنويات �أطفالها
واخفاء وجعها ودموعها  ،ويقول "
من خربتها وجتربتها و�صالبتها ،
ا�صبحت متثل الأ�سريات وترعاهن
وتدافع عن حقوقهن  ،فهي قوية
و�شجاعة و�صابرة  ،لكن وجعها
مثل �أملنا �سببه القلق واخلوف
واملعاناة من فراق االطفال
اللذين ينتظرون كل ثانية وحلظة
زيارتها " ،وي�ضيف " االطفال
يفرحون مبرافقة امهاتهم للعب

والت�سلية  ،لكن �أحفادي ترتبط
حياتهم مبواعيد زيارة والدتهم
 ،فا�صبحوا يحفظون طريق
ال�سجن واجراءات االحتالل
الذي يفر�ض علينا ممار�سات
تع�سفية خالل الزيارات ت�شمل
حتى االطفال وال تراعي �سنهم ،
لكنهم يتحملون لر�ؤية والدهم "،
ويكمل " �أما ابنتي  ،ففي كل زيارة
يرافقني فيها �أطفالها  ،نراها
متمار�سكة و معنوياتها عالية
ومل ارى دمعة واحدة تذرفها من
عينيها امامهم " ،ويكمل " حتى
الأطفال كربوا قبل �أوانهم  ،فهم
يتحملون املعاناة وما�ساة الفراق
 ،ينظرون اليها بحنان وحب من
خلف الزجاج العازل وهم يتمنون
احت�ضانها وان ي�شعروا بحنانها
وعطفها  ،لكن االحتالل مينعهم
من عناقها ".

التهديد به والقائه يف وجه امراة
تواجه بط�شهم وحدها امر مريع
و�صادم وعلى ا�شد درجات الق�سوة
 ،ت�ستغرق املراة اياما طويلة من
عذابات الزنازين وهناك املكر
من خالل عمالئهم ( الع�صافري
) وا�ستخدام كل و�سيلة مهما
كانت خ�سي�سة من اجل الو�صول
اىل هدفهم فهم خريمن يطبق
امليكافيلية يف مبدا الغاية تربر
الو�سيلة وال حدود لو�سائلهم
املجرمة .
بعد مرحلة التحقيق تقاد اىل
ال�سجن حيث ظروفه التعي�سة
غري املهي�أة الحتجاز الن�ساء
املعتقالت على خلفية �سيا�سية ،
كثري ما تزج اال�سرية مع معتقالت
جنائيات ومع يهوديات دخلن
ال�سجن بتهم جنائية واجرامية

والهدف من هذا اخللط هو اهانة
الن�ضال الفل�سطيني وا�شعار املراة
الفل�سطينية انها جمرمة او خمالفة
لقانون او مرتكبة جلنحة اال ان
املراة الفل�سطينية واجهت هذه
الظروف القا�سية وا�ستطاعت ان
حتفر يف ال�صخر وت�صل اىل ظروف
معي�شية اف�ضل بكثري مما يريد
ال�سجان  .احلديث عن ظروف
اعتقال اال�سريات طويل اذ اننا ال
بد من ا�ستعرا�ض فرتات تاريخية
قا�سية جدا وا�رضابات مفتوحة
عن الطعام ون�ساء واجهن ال�سجان
واملر�ض يف نف�س الوقت واالعتقال
االداري للمراة  ..املو�ضوع ذو
�شجون ولكن للمراة اال�سرية يف
يوم املر�أة نرفع القبعات وال ي�سعنا
اال ان ن�شيد بروحها العالية وان
ن�ؤكد بان العدو اللدود االول للمراة

ودورها يف جمتمعها هو االحتالل
الن من �ش�أنه ان يواجه ن�صف
املجتمع خري له من ان يواجه
املجتمع كله  ..مزيد من التفا�صيل
عن املراة اال�سرية باالمكان قرائة
روايتي عن هذا املو�ضوع امهات
يف مدفن االحياء ( موجودة على
النت )

�أمهات يف مدافن االحياء

فتما�سكها و�صالبتها �شجعتها
على ال�صمود واكمال حياتها
الطبيعية" .
وجع الفراق
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املحررة �أم عا�صف الربغوثي

عذاب دائم
�إدارة ال�سجون تتعمد حتويل حياة الأ�سريات �إىل
ٍ

أ�سري
ال ميكن لأحد �أن يجري حواراً مع املحررة �سهري الربغوثي� ،أم عا�صف ،دون �أن ي�شعر بالرهبة ،فهي قبل �أن تكون �أ�سرية ،كانت زوجة � ٍ
ووالدة �شهيد ووالدة �أ�سريين �أي�ض ًا ،فعند اعتقالها كان بيتها فارغ ًا ،حتى حني نال جنلها حممد حريته مل يكن هناك �أحد يف ا�ستقباله ،ال �أم
وال �أب وال �أخ ،جلهم كانوا يف الأ�سر.
تقرير �:إعالم الأ�سرى
تقول املحررة �أم عا�صف يف حديثٍ
هاتفي من داخل منزلها يف قرية
كوبر ،ق�ضاء رام اهلل ،مع مرا�سل
مكتب �إعالم الأ�رسى وا�صف ًة �أيام
اعتقالها" للأ�رس وج ٌع ال ي�شعر به
�إال الأ�سري �أو الأ�سرية ،ف�أنا كنت
�أظن �أن الأ�سري همه واحد ،لكن
بعد اعتقايل عرفت �أن الأ�رسى
يتحملون وجعاً ومعاناة و�أملاً ال
ميكن و�صفه ،وكنت يف ال�سابق
�أدعو للأ�رسى عندما �أتذكرهم لكن
بعد هذا االعتقال مع كل رم�شة
عني يلهج ل�ساين بالدعاء لهم،
ومن واجبنا �أن نكثف الدعاء لهم،
فما يرونه داخل الأ�رس ال تتحمله
اجلبال".
التفتي�ش العاري واالنتهاكات

تروي �أم عا�صف تفا�صيل اعتقالها
الأوىل ملرا�سل مكتب �إعالم
الأ�رسى ،تقول" يف بداية االعتقال
مت �إخ�ضاعي للتحقيق يف �سجن
عوفر وقبل البدء بالتحقيق كانت
مرحلة التفتي�ش العاري ،وقد
رف�ضت التفتي�ش ،وعند تهديد
�أحد ال�ضباط يل بقوله �أن هذا
�إجراء يتم بحق كل الأ�رسى ،كانت
�إجابتي له" �أنا �شخ�صياً مل �أعد
�أقيم وزناً للحياة بعد اقرتابي من
�سن ال�ستني ،ولن �أخ�ضع للتفتي�ش
العاري ،حتى لو كانت هذه �أخر
حلظة يف حياتي ،معكم �أ�سلحتكم
وت�ستطيعون �إعدامي ،عندها
�صدمت املجندات وال�ضابط من
موقفي ،واكتفوا بالتفتي�ش بدون
خلع املالب�س".
ت�ستكمل �أم عا�صف حديثها حول

ما جرى لها يف عزل ه�شارون،
تقول" مكثت لوحدي داخل غرفة
مع جنائيات يهوديات وكانت
الفو�ضى عارمة ،والإزعاج م�ستمر
بالأ�صوات العالية ،فكنت �أ�ضع ورق
املحارم املبلول يف �أذين كي ال
�أ�سمع �صوتهن املزعج واملتعمد،
وبعد فرتة من الزمن مت نقلي �إىل
�سجن الدامون".

املحررة ا�ستربق التميمي:

�أو�ضاع الأ�سريات �صعبة و�أم �أ�شرف
نعالوة تتعر�ض لال�ستفزاز الدائم
ك�شفت املحررة الطالبة
ا�ستربق التميمي (23عاماً)
من �سكان بلدة الرام ،يف
القد�س� ،أن �أو�ضاع الأ�سريات
يف �سجن الدامون �صعبة
للغاية ،من الناحية املعي�شية،
بعد تذرع االحتالل ب�إجراء
ت�صليحات داخل ال�سجن،
ومن جانب �سيا�سة الإهمال
الطبي املوجودة ب�صور
خمتلفة يف الأ�رس ،ونق�ص
امليزانيات املخ�ص�صة لذلك
.
وقالت املحررة التميمي
ملكتب �إعالم الأ�رسى حول
فرتة اعتقالها" فرتة الأ�رس
التي كانت ملدة عامني
قا�سية؛ ف�أثناء اعتقايل
تخرجت دفعتي من اجلامعة
والدفعة التي تليها ،واحلكم
كان انتقامياً وردعياً يف
ذات الوقت ،وفرتة التحقيق
كانت قا�سية بكل ما تعنيه
الكلمة".
ولفتت املحررة التميمي �إىل

�أن هناك � 48أ�سرية يف �سجن
الدامون ،وتتعر�ض على وجه
اخل�صو�ص والدة ال�شهيد
�أ�رشف ،الأ�سرية وفاء
مهداوي لال�ستفزاز يف رحلة
املحكمة عندما يعلم حرا�س
البو�سطة ب�أنها والدة ال�شهيد
�أ�رشف ،وهذا اال�ستفزاز ي�ؤثر
عليها نف�سياً وج�سدياً ،وكنا
نت�أثر من م�شاهد اال�ستفزاز
لها؛ فالبو�سطة ب�شكل عام
قا�سية ،ولكن للأ�سرية وفاء
مهداوي كانت �أكرث ق�سوة
و�إيالماً".
وعن املحاكم الع�سكرية
التي عر�ضت عليها الأ�سرية
التميمي ،تقول" ع�شت
مرحلة انتظار املحكمة
ب�صعوبة ،وكان عدد املحاكم
بلغ قرابة اخلم�سة ع�رش
حمكمة حتى �صدور احلكم
النهائي ،فبو�سطات املحاكم
عذاب مزدوج من �صعوبة
املعابر ،ومعاملة ال�سجانني،
واالقتياد املذل �إىل قاعة

املحكمة ،وتكرار الأمل عند
العودة �إىل ال�سجن ،و�صدور
احلكم النهائي بالرغم من
ق�سوته �إال �أنه يريح الأ�سرية
من عذاب رحلة البو�سطة".
اجلدير ذكره �أن املحررة
ا�ستربق التميم اعتقلت
بتاريخ  ،2017/3/20وكانت
ال تزال طالبة يف كلية
الإعالم يف جامعة بريزيت،
وتدر�س تخ�ص�ص الإذاعة
والتلفزيون ،ومع اعتقالها مت
حرمانها من التخرج وهي يف
ال�سنة الرابعة.

ت�صف �أم عا�صف �سجن الدامون
باملعتقل الذي ال ي�صلح للحياة،
تقول" الرطوبة تنه�ش �أج�ساد
الأ�سريات ،حتى �أن ملبة ال�ضوء
تنفجر من �شدة الرطوبة ،وعند
الذهاب للعيادة تكون امل�أ�ساة ،وقد
خاطبت املمر�ض �ساخرة منه ومن
الأطباء فقلت لهم :الطبيب عندكم
يحتاج �إىل طبيب ،ال �أريد منكم

�شيئا �سوى �أدويتي التي �أح�رضتها
معي عند اعتقايل" ،وت�ضيف"
�إن �أ�سريات الدامون يع�شن وجعاً
ال ميكن و�صفه ،وخالل �أ�سبوع
عندهن �شاهدت العذاب اليومي،
ف�إدارة ال�سجون تتعمد حتويل
حياتهن �إىل عذاب دائم ،وهناك
الأ�سريات اجلريحات مثل �إ�رساء
اجلعابي�ص ،والتي تعترب منوذجاً
�صارخاً على الظلم الواقع على
الأ�سريات ،فمنظرها يحكي ق�صة
وج ٍع ال يو�صف".
عذاب البو�سطة
ال ت�ستطيع �أم عا�صف �أن تن�سى بعد
الآالم التي �أحلقتها بها البو�سطة،
تقول" البو�سطة قرب متحرك و�أمل
ال يتوقف ،فالأ�رس وجعه الأول
البو�سطة ،وقد جربتها �سبع مرات
وك�أنها �سنوات طوال من العذاب،

�أتذكر �أنني علمت يف املحكمة �أن
ابني حممد �سيتم الإفراج عنه،
وهذا اخلرب خفف من عذاب
البو�سطة التي كنت �أعي�ش فيها
حلظات ال تو�صف من القهر
والإذالل".
فرحت �أم عا�صف بحريتها �أميا
فرح وكانت �أكرث ابتهاجاً بها منها
يف يوم زفافها ،وت�ؤكد على �أنها
�شعرت بوفاء اجلميع� ،سواء عند
ا�ستقبالها �أو عند ا�ستقبال ابنها
حممد ،تع ِلّق" هذا الوفاء له الأثر
الطيب يف حياة الأ�سري ،و�أقول
لأبناء �شعبي �شكراً على الوفاء الذي
�شعرت به �أنا وكل عائلتي ،و�أقول �أن
الأ�رسى والأ�سريات يحتاجون لوفا ٍء
من نو ٍع �آخر كي يتم حتريرهم
والإفراج عنهم ،فال�سجون مكا ٌن
للقهر والإذالل واالنتقام الذي
متار�سه �إدارة ال�سجون".

الأ�سري حممد احللبي من غزة �صاحب �أطول حماكة يف �سجون االحتالل
�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين،
ان الأ�سري املهند�س حممد خليل احللبي
من قطاع غزة ،خ�ضع ( ل  124جل�سة
حماكمة ) ،وذلك منذ �إعتقاله عام ،2016
خالل تنقله على معرب بيت حانون.
و�أ�ضحت الهيئة ان �سل�سلة اجلل�سات
التي خ�ضع لها الأ�سري احللبي ،تك�شف
مدى تبعية اجلهاز الق�ضائي الإ�رسائيلي
جلهاز ال�شاباك ،حيث ال يوجد هناك
�أي تهم بحقه وال �إعرتافات ،وحتاول
اجهزة الإحتالل من خالل املماطلة
ب�إعداد الئحة �إتهام ال ا�سا�س لها
من ال�صحة ملحاكمته عليها .وبينت
الهيئة ان حماكمة احللبي تعترب �أطول

املحاكمات يف تاريخ احلركة الفل�سطينية
الأ�سرية ،و�إنها تندرج �ضمن اجلرائم الال
�إن�سانية والال اخالقية ،وفيها �إ�ستهتار
وجتاوز وا�ضح لكل مكونات الق�ضاء
الدويل والعاملي .وطالبت الهيئة كافة
امل�ؤ�س�سات احلقوقية والإن�سانية وعلى
وجه اخل�صو�ص ال�صليب االحمر الدويل،
بالتحرك الفوري لو�ضع حد للإغتيال
والتفريغ الذاتي للأ�سري احللبي ،واخلروج
عن ال�صمت القاتل واملعيب ،كما تطالب
الكل الفل�سطيني للإنخراط �ضمن حملة
ت�ضامنية معه ،قادرة على و�ضع حد
لهذه املهزلة ،من خالل ف�ضح جرمية
الإحتالل بحقه يف كافة املحافل .يُذكر

�أن الأ�سري حممد احللبي ( 41عاماً)،
�سكان خميم جباليا �شمال قطاع غزة،
وحا�صل على �شهادة ماج�ستري هند�سة
مدنية ،ومتزوج ولديه خم�سة �أبناء،
اعتقل خالل تنقله عرب (معرب بيت
حانون� /إيرز)� ،شمال قطاع غزة ،يف
اخلام�س ع�رش من حزيران /يونيو عام
 ،2016ويقبع حالياً يف معتقل رميون يف
ظروف حياتية �سيئة ،حيث تتعمد �إدارة
م�صلحة ال�سجون الإ�رسائيلية الت�ضييق
عليه ،ومفاقمة معاناته عرب التنقالت
امل�ستمرة يف “البو�سطة” ،وما يتعر�ض
خاللها من تعذيب وتنكيل و�إهانة،
�إ�ضافة لعزله فرتات طويلة.

هيئة الأ�سرى وال�صليب والأحمر

اجتماع ب�ش�أن �إمتام الزيارة الثانية للمعتقلني

اجتمع رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين اللواء قدري �أبو بكر ، ،مع نائب
رئي�س بعثة ال�صليب الأحمر الدويل يف
ال�ضفة الغربية �أوليفر كا�سوت "Olivier
 "chassotب�ش�أن متابعة وامتام الزيارة
الثانية للمعتقلني الفل�سطينيني القابعني
يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلية .و�شارك
يف االجتماع الذي عقد مبقر الهيئة برام
اهلل ،كل من وكيل الهيئة عبد القادر
اخلطيب ،ومدير العالقات الدولية �أكرم
العي�سة ،وم�س�ؤول ملف الزيارة الثانية يف

الهيئة املحامي حممود العريان ،ومدير
مكتب ال�صليب الأحمر يف رام اهلل و�أريحا
�سهى م�صلح ،ونائب من�سق برنامج
اعادة الروابط الأ�رسية والبحث عن
املفقودين كلوديا مليت .و�أكد الطرفان
خالل االجتماع ،على �أهمية دور ال�صليب
الأحمر الدويل يف زيارة الأ�رسى يف
�سجون االحتالل واالطالع على ظروفهم
االعتقالية والإن�سانية ب�شكل دوري منذ
ع�رشات ال�سنني ،و�رضورة ا�ستمرار
التعاون امل�ستقبلي ما بني الهيئة وطواقم

ال�صليب الأحمر الدويل .و�شدد الطرفان
على �رضورة العمل امل�شرتك والتعاون
امل�ستمر واملكثف لإمتام الزيارة الثانية
للأ�رسى نظرا لأهمية امتامها للأ�سري
وعائلته على ال�صعيد االن�ساين ،وللقيام
بكامل الواجبات جتاه اال�رسى واملعتقلني
على اكمل وجه".كما تباحث الطرفان
يف الأو�ضاع االعتقالية والظروف التي
يحتجز فيها الأ�رسى وكذلك الظروف
التي يحتجز فيه الأ�رسى االطفال
والأ�سريات والأ�رسى امل�رضبني.
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نيجرييا  /جنوب �إفريقيا

الن�سور املمتازة والبافانا بافانا
يف مواجهة �صعبة التكهن

ريا�ضة
 17:00ال�سنغال  /البنني
 20:00نيجرييا  /جنوب �إفريقيا

تنطلق اليوم مناف�سات الدور ربع النهائي لنهائيات ك�أ�س الأمم الإفريقية املقامة يف
ّ
التقدم على ح�ساب
تعول نيجرييا على هدافها �أوديون �إيغالو ملوا�صلة
م�صر ،حيث ّ
جنوب �إفريقيا التي �أق�صت م�صر امل�ضيفة

�إعداد :عي�شة ق.
حققت نيجرييا �شبه مفاج�أة يف
الدور ثمن النهائي بالتغلب على
الكامريون حاملة اللقب ،2-3
يف مباراة مثرية بني منتخبني
يعدان من الأكرب على م�ستوى
ّ
القارة منتخب "الن�سور املمتازة"
النيجريي املت ّوج ثالث مرات
باللقب �آخرها عام  ،2013ومنتخب
"الأ�سود غري املرو�ضة" الكامريوين
الذي كان يبحث عن االحتفاظ
بلقبه والتتويج للمرة ال�ساد�سة

يف تاريخه ،كان �إيغالو مفتاح
الفوز النيجريي على الكامريون
يف اال�سكندرية ،بت�سجيله هدفني
ملنتخب بالده رافعا ر�صيده �إىل
ثالثة �أهداف ت�شاركا يف �صدارة
ترتيب الهدافني مع ال�سنغايل
�ساديو مانيه واجلزائري �آدم
�أونا�س والكونغويل الدميوقراطي
�سيدريك باكامبو الذي و ّدع
منتخب بالده املناف�سات �أمام
مدغ�شقر يف ثمن النهائي.

وقال �إيغالو" :كانت مباراة �صعبة،
كنا نعرف �أنها �ستكون �صعبة
من البداية لكننا كنا مركزين
من البداية لأننا كنا نعرف �أن
الكامريون منتخب بدين و�رسيع
جدا ،كنا نعرف �أنه �إذا احتفظنا
بالكرة �أكرث �سنح�صل على جمال
للت�سبب ب�أ�رضار .حتى عندما
كنا مت�أخرين  ،2-1رفعنا من
�إيقاعنا" ،و�أ�ضاف�" :إذا وا�صلنا
ال�ضغط بهذه الطريقة �سنح�صل

على الأهداف".
يف املقابل ،حققت جنوب
�إفريقيا املفاج�أة بت�سجيل هدف
الفوز على م�رص يف الدقيقة ،85
ما ت�سبب ب�صدمة داخل ملعب
القاهرة الدويل وخارجه ،و�صلت
مفاعيلها �إىل �إقالة اجلهاز الفني
والإداري ملنتخب م�رص وعلى

ر�أ�سه املدرب املك�سيكي خافيري
�أغريي ،مدرب جنوب �إفريقيا
اال�سكتلندي �ستوارت باك�سرت ر�أى
يف ال�شجاعة نقطة ارتكاز لفوز
منتخبه الباحث عن لقب قاري
ثان بعد  ،1996وقال�" :أعتقد �أن
الالعبني قاموا بعمل جيد جدا،
كان عليهم �أن يلعبوا بطريقة

�شجاعة �ضد فريق بجودة م�رص،
بالن�سبة �إلينا كانت هذه الطريقة
الوحيدة التي ميكن لنا من خاللها
الفوز باملباراة" ،يف �إ�شارة �إىل
مفاج�أة م�رص باعتماد �أ�سلوب
هجومي عو�ضا عن االكتفاء
بالدفاع واالتكال على الهجمات
املرتدة.

�أ�سود التريانغا تطمح جتاوز ال�سناجب دون مفاج�آت الأفيال تتخطى الن�سور وت�ضرب موعدا للخ�ضر
ال�سنغال  /البنني

تتطلع ال�سنغال �أف�ضل املنتخبات
الإفريقية بح�سب ت�صنيف االحتاد
الدويل �إىل تثبيت موقعها ك�أحد
�أبرز املر�شحني ،ال�سيما بعد
�إق�صاء مناف�سني متوقعني مثل
املغرب وم�رص والكامريون،
وتع ّول ال�سنغال ب�شكل �أ�سا�سي
على مانيه جنم ليفربول الإجنليزي
بطل �أوروبا يف املو�سم املن�رصم،
والذي �سجل ثالثة �أهداف حتى
الآن ،وطرح �أداء مانيه بعد
املو�سم الذي ق ّدمه مع ليفربول،

ت�سا�ؤالت حول تر�شيحه جلائزة
الكرة الذهبية التي متنح لأف�ضل
العب ،ورداً على �س�ؤال بهذا ال�ش�أن
قال مدرب ال�سنغال �آليو �سي�سيه
يف م�ؤمتر �صحايف �أم�س�" :إذا فاز
ببطولة �إفريقيا نعم ،لكن اليوم
ال يجب �أن نفكر بالكرة الذهبية،
املهم ل�ساديو موا�صلة القتال من
�أجل املنتخب".
و�أ�شار النجم ال�سنغايل ال�سابق �أن
الن�صيحة التي دائما ما يقدمها
لالعبه�" :أعط �أف�ضل ما لديك

للمنتخب ،واملنتخب �سريد لك
اجلميل" ،م�ؤكدا �أن الالعب
متوا�ضع ويفهم �أن املجموعة �أهم
من الفرد ،ور�أى �سي�سيه الذي ي�سعى
لقيادة منتخب بالده �إىل لقبه الأول
يف البطولة" :ب�ش�أن بنني �أقول و�أكرر
و�أحاول �إقناعكم بعدم وجود فرق
�صغرية و�أعتقد �أن هذه البطولة
�أظهرت ذلك" ،متابعا" :الفوز يف
�إفريقيا �صعب ومع ّقد ،املباراة
�ستكون �صعبة �ضد بنني كما كان
احلال �ضد تنزانيا وكينيا".

مباي دياين :ال �أحد ي�ستطيع �إيقافنا يف الكان

�أبدى مباي دياين مهاجم منتخب
ال�سنغال ثقته يف تخطي عقبة
بنني يف الدور ربع النهائي
بك�أ�س الأمم الأفريقية ،وقال
مهاجم غاالتا�رساي الرتكي يف
ت�رصيحات �صحفية "لن جند
�صعوبة كبرية خالل مواجهة
بنني ،يف ظل الفارق الكبري يف
الإمكانيات الفنية بني املنتخبني"،

و�أ�ضاف" :بنني لي�ست م�شكلة
بالن�سبة لنا ،ولكن علينا احلذر،
حيث نتوقع �أن يقدم املناف�س
�أف�ضل م�ستوى فني ،بعد اجلرعة
املعنوية الكبرية التي ح�صلوا
عليها بعد الفوز على املغرب
بثمن النهائي" ،وتابع "لدينا
فريق كبري ،ي�ستطيع حتقيق
لقب ك�أ�س الأمم ،ولن نتخلى عن

طموحاتنا بالفوز بالبطولة ،و�أرى
ال�سنغال هي الأف�ضل من جميع
الفرق املتبقية بالبطولة ،ولكن
علينا �أوالً الفوز على بنني" ،وزاد:
"�سنتقدم خطوة كبرية يف البطولة
حالة الفوز على بنني حيث
�سنتواجد يف املربع الذهبي ،ولن
ي�ستطيع �أحد �أن يوقف م�سريتنا
بالبطولة".

التحق املنتخب التون�سي بركب
املت�أهلني �إىل ربع نهائي ك�أ�س
الأمم الإفريقية بعد فوزه يف
مباراة بطولية على غانا بركالت
الرتجيح � 4-5إثر انتهاء الوقتني
الأ�صلي والإ�ضايف بالتعادل
 ،1-1على ملعب الإ�سماعيلية
قدم املنتخب التون�سي ملحمة
ّ
كروية �أزال بها ال�صورة القامتة
التي ظهر عليها يف الدور الأول
للبطولة ،حيث بادر بالت�سجيل
مل�صلحته القنا�ص طه يا�سني
اخلني�سي قبل �أن تدرك غانا
التعادل يف الوقت البديل بف�ضل
ر�أ�سية معاك�سة من البديل رامي

البدوي غالط بها حار�س مرماه
معز ح�سن ،ويف �سل�سلة ركالت
الرتجيح ،حققت "ن�سور قرطاج"
ن�سبة جناح مكتملة حيث �صوبت
ركالتها اخلم�س و�سجلتها
جميعها بف�ضل نعيم ال�سليتي
ووهبي اخلزري وديالن برون
ويا�سني مرياح وفرجاين �سا�سي،
�أ ّما غانا فقد د ّونت ركالتها الأربع
عرب واكا�سو مبارك وجوردان �آيوو
ولومور �أغبنيينو وتوما�س براتي،
يف حني �أهدر لها كاليب �إكوبان.
وبعد خيبة التعادالت الثالثة
والأداء املتوا�ضع يف الدور الأول،
تعهد اخلني�سي مهاجم نادي

يقدم ن�سور قرطاج
الرتجي ب�أن ّ
�أدا ًء ير�ضي م�شجعيهم ويبقي على
�آمالهم ب�أن يحرزوا يف جويلية
اللقب القاري الثاين يف تاريخهم
بعد  2004على �أر�ضهم وبالفعل
تعد
قدم التون�سيون مباراة بطولية ّ
من الأف�ضل لهم حتى الآن ال�سيما
يف ال�شوط الثاين ،و�ستواجه تون�س
يف ربع النهائي الذي �سيلعب غدا
على ملعب ال�سالم بالقاهرة
مع نظريتها مدغ�شقر املت�أهلة
بدورها بركالت الرتجيح على
ح�ساب الكونغو الدميقراطية
بعد التعادل يف الوقتني الأ�صلي
والإ�ضايف.

ن�سور قرطاج تتجاوز عقدة النجوم ال�سوداء
ويبلغون املربع الذهبي

اقتن�ص منتخب كوت ديفوار
بطاقة الت�أهل �إىل ربع نهائي ك�أ�س
الأمم الأفريقية ،بعد �أن حقق
فوزاً �صعباً على مايل بنتيجة 0-1
م�ساء اول ام�س مبلعب ال�سوي�س
اجلديد يف دور ثمن النهائي،
وت�أهل الأفيال بقيادة املدرب
�إبراهيما كمارا �إىل دور الثمانية،
لي�رضبوا موعداً مع اجلزائرغدا
مبلعب ال�سوي�س اجلديد يف ربع
نهائي الكان� ،سجل هدف املباراة
ويلفريد زاها يف الدقيقة  ،76بعد
�أداء متو�سط للمنتخبني ولكن مايل
دفعت ثمن �إهدار الفر�ص يف
ال�شوط الأول حتديداً.
بد�أت املباراة ب�أداء هجومي
�رسيع من منتخب مايل الذي
تفوق ب�شكل وا�ضح على الأطراف
وخا�صة اجلبهة الي�رسى بوجود
عبد اهلل ديابي ،و�أ�ضاع مو�سى
ماريجا حماولة مبكرة بعدما
ف�ضل التمرير بدالً من الت�سديد يف
منطقة اجلزاء ،ويف الدقيقة ،16
ارتكب حار�س كوت ديفوار خط�أ
�ساذجاً بعدما ف�شل يف الإم�ساك
بالكرة ولكن ديابي �أهدرها ب�صورة
غريبة ،وفر�ض املنتخب املايل
�سيطرته التامة على اللقاء،
و�أ�ضاع هاماري تراوري انفراداً

�آخر ب�صناعة مميزة من ماريجا ثم
ت�سديدة مباغتة من ديابي �أبعدها
حار�س الأفيال.
حت�سن م�ستوى الأفيال الإيفوارية
مع بداية ال�شوط الثاين خا�صة
مع �إجراء تعديل تكتيكي من
جانب املدرب �إبراهيما كمارا
باللعب  3-3-4ومنح احلرية
يف االنطالقات لنيكوال�س بيبي
وكودجيا واللجوء للكرات الطولية
الخرتاق دفاعات مايل ،وفقد
منتخب مايل ال�سيطرة ،و�أ�ضاع
كودجيا انفراداً لكوت ديفوار
بغرابة و�أ�رشك منتخب الأفيال
العبه ماك�س كورنيه بدالً من
نيكوال�س بيبي الذي مل يقدم
�شيئاً.

اعتمد منتخب كوت ديفوار على
االخرتاقات الطولية من �أجل
هز �شباك املناف�س ،خا�صة �أن
املجهود البدين الذي بذله العبو
مايل يف ال�شوط الأول �أثر عليهم،
وجنح ويلفريد زاها يف ا�ستغالل
كرة طولية مع خط�أ دفاعي �ساذج
لي�سجل الهدف الوحيد يف الدقيقة
� ،76ضاعت حماولة قريبة ملايل
من كرة عر�ضية مل ي�ستغلها
ماريجا قبل �أن يدفع منتخب كوت
ديفوار بالالعب ويلفريد بوين بدالً
من جوناثان كودجيا ،و�أم�سك
احلار�س الإيفواري بكرة عر�ضية
خطرية ،و�أبعد دفاع الأفيال
انفراداً خطرياً لينتهي اللقاء بفوز
كوت ديفوار.

اجلماهري التون�سية حتتفل بفك عقدة غانا
اجتاحت موجة فرح عارمة خمتلف
املدن التون�سية عقب الفوز املثري
لن�سور قرطاج على منتخب غانا،
والت�أهل �إىل الدور ربع النهائي
لك�أ�س �أمم �أفريقيا املقامة مب�رص،
وت�أهل منتخب تون�س لربع النهائي
بعد الفوز بركالت الرتجيح ،عقب
انتهاء املباراة بالتعادل بهدف
ملثله وهو الفوز الأول لها يف
جميع مواجهاتها الثماين مع غانا
يف نهائيات �أمم �أفريقيا منذ عام
 1963مقابل  6انت�صارات للنجوم
ال�سوداء ،وا�ستعادت جماهري

تون�س ب�سمتها بعد الأداء املخيب
للمنتخب يف الدور الأول الذي
اكتفى فيه بالتعادل يف مبارياته
الثالث ،ومبجرد ت�سجيل فرجاين
�سا�سي ركلة اجلزاء الأخرية
�أطلقت اجلماهري التون�سية العنان
لفرحتها يف املقاهي وال�شوارع
الرئي�سية.واحت�شدت اجلماهري
ب�شارع احلبيب بورقيبة و�سط
العا�صمة ،وعلت �أ�صوات �أبواق
ال�سيارات كما احت�شد الآالف
و�سط مدينة �صفاق�س لالحتفال
بالت�أهل ال�صعب.

وخرجت �أفراد اجلالية التون�سية
لالحتفال يف �شارع ال�شانزليزيه يف
العا�صمة الفرن�سية باري�س حاملني
الرايات الوطنية.وحفلت �صفحات
مواقع التوا�صل االجتماعي ب�صور
�أعالم تون�س وبتعليقات �ساخرة
بعد ف�شل املنتخب يف حتقيق
فوز �رصيح يف مبارياته الأربع
حتى الآن لكنه جنح يف الو�صول
�إىل الدور ربع النهائي بركالت
الرتجيح ،ويلتقي ن�سور قرطاج مع
مدغ�شقر غدا يف مباراة الدور ربع
النهائي.
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ريا�ضة
املنتخب الإيفواري يتفوق ن�سبيا يف تاريخ
املواجهات �أمام اجلزائر

اخل�ضر يالقون الأفيال
جمددا بذكريات كابيندا

حتدّ ث عن باليلي و�شدد تغيري طريقة التح�ضري لكوت ديفوار

بلما�ضي :حان الوقت لتت�صدر اجلزائر
امل�شهد الكروي القاري
• عقلية �ضمان الالعبني مكانة �أ�سا�سية و ّلت

ّ
�شدد الناخب الوطني جمال بلما�ضي حول �ضرورة العمل على �إعادة الهيبة �إىل املنتخب الوطني وا�ستعادة مكانته
احلقيقية يف م�صاف املنتخبات الكربى ،و�أو�ضح �أن اجلزائر ت�ستحق مكانة بني الكبار والتواجد �ضمن اف�ضل منتخبات
القارة ال�سمراء ،وهي التي كانت �إىل وقت قريب الأف�ضل ،لكن الوقت الراهن �أ�صبح الأن�سب من اجل �إعادة تلك الهيبة،
والتي قال �أنها لن تت�أتى �سوى عرب التتويج بلقب ك�أ�س �إفريقيا للأمم
عي�شة ق
والذي ي�سمح للجزائر ت�س ّيد
املنتخبات الإفريقية جمددا،
وح�سبه ف�إن اللقب القاري لدورة
م�رص �أ�صبح هدف اجلميع يف
املنتخب الوطني ،وفتح امل�س�ؤول
الأول على العار�ضة الفنية الوطنية
النار على الفرتة ال�سابقة التي �سبقت
�إ�رشافه على تدريب اخل�رض عندما
�أ�شار يف حوار �أجراه مع قناة «بني
�سبورت» الفطرية �أن الفرتة املا�ضية
كان من ال�سهل التعرف م�سبقا على
الت�شكيلة الأ�سا�سية التي �سوف تبد�أ

املباراة وهو الأمر الذي ي�سهل
مهمة املنتخبات املناف�سة ،مرجعا
ذلك �إىل �ضمان عددا من الالعبني
مكانتهم الأ�سا�سية رغم �أنهم ال
ميلكون امل�ستوى الدويل الذي
ي�سمح لهم بلعب مباريات املنتخب
الوطني .وعاد بلما�ضي �إىل احلديث
عن الالعب يو�سف باليلي والدور
الكبري الذي �أ�ضحى يقدمه مع
النخبة الوطنية حاليا ،حيث �أكد �أن
التحاقه بالعار�ضة الفنية �سمح لهم
بتغيري تلك العقلية التي كانت �سائدة
يف الفرتة التي كانت قبله ،و�أردف �أنه
العب مثل باليلي والذي مل يحظ

بالثقة يف وقت �سابق ومل يكن �ضمن
م�رشوع املنتخب الوطني ا�ستدعائه
عادي وفق املردود الذي يقدمه يف
ناديه لكن البع�ض ا�ستغرب تواجده
�ضمن القائمة النهائية امل�شاركة يف
«الكان» ،م�ضيفا �أن مهاجم الت�شكيلة
الوطنية رد بطريقته اخلا�صة واخذ
مكان العب دويل ميلك تاريخا كبريا
مع اخل�رض وهو يا�سني باليلي الذي
ذهب �ضحية الإ�صابات التي الحقته
وت�ألق باليلي يف املن�صب ح�سبه.
وعاد املدرب ال�سابق لنادي خلويا
واملنتخب القطري �إىل احلديث
عن مباراة كوت ديفوار التي يلعبونها

�ضمن ربع نهائي ك�أ�س �إفريقيا
و�أو�ضح �أن �أ�شباله يتواجدون �أمام
مرحلة جديدة تتطلب الرتكيز جيدا
من �أجل بلوغ الهدف املنتظر منهم
والتح�ضري بطريقة خا�صة ،و�أو�ضح
�أنه �سوف ي�ضع يف احل�سبان التح�ضري
اجليد لأ�شباله يف القيام ب�أف�ضل ردة
فعل يف حال تلقت �شباك اخل�رض
هدفا مباغتا والذي مل ميروا عليه
يف الدورة القارية احلالية ،واختتم
بلما�ضي �أن الالعبني اتفقوا على
�إ�سعاد اجلماهري اجلزائرية عرب
القيام بكل �شيء حتى يحققوا
حلمهم.

بعد خروج منتخبات م�صر املغرب وموريتانيا

اجلزائر وتون�س مينحان العرب الأمل يف الكان
بعدما �أ�سدل ال�ستار على مباريات
ثمن نهائي ك�أ�س الأمم الأفريقية،
�أ�صبحت الآمال يف ا�ستعادة الكرة
العربية لقب البطولة الغائب
عن خزائنها منذ �أكرث من ت�سعة
�أعوام ،معقودة على املنتخبني
اجلزائري والتون�سي فقط ،ورغم
امل�شاركة القيا�سية للمنتخبات
العربية يف البطولة يف ظل ت�أهل
خما�سي للنهائيات ،التي جترى
بح�ضور  24منتخبا للمرة الأوىل
يف تاريخ امل�سابقة التي انطلقت
ن�سختها الأوىل عام  ،1957ف�إن
التمثيل العربي يف البطولة �أ�صبح
مق�صورا على منتخبني اثنني
فقط ،وكان املنتخب املوريتاين
امللقب باملرابطني ،الذي �شارك
للمرة الأوىل يف �أمم �إفريقيا� ،أول
املنتخبات العربية التي ودعت
البطولة بعدما خرج من مرحلة
املجموعات عقب تذيله ترتيب
املجموعة اخلام�سة بر�صيد
نقطتني فقط.
وجاء املنتخب املغربي لي�صدم
اجلماهري العربية بخروجه املوجع
من الدور الثاين للبطولة ،عقب
خ�سارته بركالت الرتجيح �أمام
املنتخب البنيني يف مفاج�أة مدوية

ملحبي الكرة املغربية ،خا�صة
و�أنها �أتت بعد االنطالقة الرائعة
ملنتخب �أ�سود الأطل�س يف البطولة
بعدما حقق العالمة الكاملة يف دور
املجموعات ،وتلقت اجلماهري
العربية لطمة جديدة ،بخروج
املنتخب امل�رصي �صاحب ال�ضيافة
الذي يحمل الرقم القيا�سي يف عدد
مرات الفوز بالبطولة بر�صيد �سبعة
�ألقاب ،بخ�سارته املفاجئة �أمام
منتخب جنوب �أفريقيا ،الذي �صعد
للأدوار الإق�صائية بعدما احتل
الرتتيب الرابع يف قائمة �أف�ضل
املنتخبات احلا�صلة على املركز
الثالث يف املجموعات ال�ست
مبرحلة املجموعات.

وجاء املنتخب اجلزائري بطل
امل�سابقة عام  ،199ليعيد الب�سمة
من جديد للكرة العربية بفوزه
الثمني  0/ 3على نظريه الغيني
ليوا�صل حماربي ال�صحراء �إبداعهم
يف الن�سخة احلالية للبطولة،
وبعد مرور � 24ساعة على الت�أهل
اجلزائري ،اقتن�ص منتخب تون�س
بطاقة الرت�شح لدور الثماين،
بعدما �أطاح بنظريه الغاين بركالت
الرتجيح من ثمن النهائي ،لي�ضع
التون�سيون حدا لتفوق منتخب
النجوم ال�سوداء عليهم ،بعدما حقق
منتخب ن�سور قرطاج �أول انت�صار
يف ثماين مواجهات جرت بني
املنتخبني ب�أمم �أفريقيا.

ورمبا ت�شهد البطولة نهائيا عربيا
خال�صا بني اجلزائر وتون�س ،يف ظل
ابتعاد كل منتخب عن طريق الآخر
حتى املباراة النهائية ،التي �ستجرى
يف جويلية اجلاري مبلعب القاهرة،
غري �أن م�شواري املنتخبني لن
يكون مفرو�شا بالورود نحو النهائي
املنتظر ،.ي�ستعد منتخب اجلزائر
ملواجهة منتخب كوت ديفوار ،ويف
حال تخطي املنتخب اجلزائري
العقبة الإيفوارية ،ف�سوف يلتقي يف
الدور قبل النهائي الأحد املقبل مع
الفائز من مباراة نيجرييا وجنوب
�إفريقيا.
يف املقابل ،يلتقي املنتخب
التون�سي الذي يتطلع هو الآخر
للتتويج بلقبه الثاين يف البطولة
بعدما �سبق �أن فاز بها مرة وحيدة
عام  ،2004مع منتخب مدغ�شقر
على ملعب ال�سالم ،ويف حال ت�أهل
املنتخب التون�سي للمربع الذهبي،
�سوف ي�رضب موعدا يف الدور قبل
النهائي مبلعب الدفاع اجلوي مع
الفائز من مباراة منتخبي ال�سنغال
املدجج بالنجوم والذي يبحث
عن تتويجه الأول بلقب البطولة،
ومنتخب بنني الذي ي�شارك للمرة
الأوىل يف دور الثمانية.
وكاالت

ي�رضب املنتخب الوطني موعدا كرويا
جديدا رفقة املنتخب الإيفواري
والذي جنح يف قطع ت�أ�شرية الت�أهل
على الدور ربع النهائي من مناف�سة
ك�أ�س �إفريقيا للأمم اجلاري يف م�رص
بعدما تغلب على مناف�سه مايل يف
مواجهة جمعت املنتخبني م�ساء
�أول �أم�س �ضمن الدور ثمن النهائي
وهي املباراة التي �سارت عك�س
التيار ومنحت ت�أ�شرية دور الثمانية
�إىل ت�شكيلة «الأفيال» بهدف النجم
زاها قادها نحو مالقاة اخل�رض يف
مواجهة قوية عودتنا على احلما�س
وال�سو�سبان�س طوال �أطوارها.
ويف هذا ال�سياق ف�إن تاريخ املواجهات
الكروية التي جمعت املنتخبني
الوطني والإيفواري متثل نتيجتها على
الأخري ،باعتبار �أن املنتخبني التقيا
يف املواعيد ال�سابقة �سبع مرات،
عاد خاللها الفوز �إىل فائدة املنتخب
الإيفواري يف ثالث منا�سبات مقابل
فوزين للمنتخب الوطني وانتهاء
لقاءين بينهما بالتعادل ،و�شهد �آخر
لقاء جمع املنتخبني يف العام 2015
خ�سارة املنتخب الوطني يف الدور
ربع النهائي لك�أ�س �إفريقيا حتت قيادة
املدرب ال�سابق كري�ستيان غوركوف

بنتيجة  ،3/2وهي املباراة التي الزال
حا�رضا منها يف الت�شكيلة احلالية
ت�سعة العبني ويتعلق الأمر بكل من
رفيق حلي�ش� ،إ�سالم �سليماين ،ريا�ض
حمرز ،يا�سني براهيمي ،عز الدين
دوخة ،مهدي زفان� ،سفيان فيغويل
وعي�سى ماندي.
�إىل جانب ذلك يبقى اللقاء الرا�سخ
يف �أذهان اجلماهري اجلزائرية
لقاء املنتخبني يف نف�س الدور من
املناف�سة القارية للعام  2010والتي
�شهدت فوزا دراماتيكيا للخ�رض يف
عهد الناخب الوطني ال�سابق رابح
�سعدان بنتيجة  2/3والتي جاءت
ب�أقدام كرمي مطمور ،جميد بوقرة
وعامر بوعزة� ،أهلت الت�شكيلة
الوطنية �إىل ن�صف النهائي والذي كان
نهاية املغامرة القارية.
بينما �سبق لكوت ديفوار الفوز يف
لقاءين �سابقني على اجلزائر وكان
طلك عامي  1968و 1992بينما فازت
الت�شكيلة الوطنية على كوت ديفوار
يف طبعة ك�أ�س �إفريقيا  1990التي
جرت ببالدنا وتوجت بلقبها ،بينما
انتهى لقاءان بالتعادل واللذان لعبا يف
العامي  1988و.2013

عي�شة ق.

با�ستحداث تقنية « »VARابتداء من الدور ربع النهائي

الكاف تعني غربال لإدارة
لقاء ال�سنغال والبنني
�أ�سند االحتاد الإفريقي لكرة القدم
مهمة �إدارة املباراة املرتقبة اليوم
بني منتخبي ال�سنغال والبنني �ضمن
الدور ربع النهائي �إىل احلكم الدويل
اجلزائري م�صطفى غربال والذي
يدير مباراته الرابعة منذ انطالق
املناف�سة الكروية القارية ،اين
�سوف يكون غربال حكما ملواجهة
املنتخب ال�سنغايل للقاء الثاين على
التوايل بعدما �سبق ان كلفته الكاف
ب�إدارة مواجهة «�أ�سود التريانغا»
و�أوغندا �ضمن الدور ثمن النهائي
من امل�سابقة القارية ،و�سوف تعرف
مقابلة ال�سنغال والبنني املقررة م�ساء
اليوم ابتداء من ال�ساعة اخلام�سة
م�ساء طاقم حتكيم مو�سع مكون
من ثمانية حكام باعتبار ان الهيئة

الكروية التابعة للرئي�س امللغا�شي
�أحمد �أحمد قررت ا�ستحداث العمل
بتفنية الفيديو « »VARابتداء من
الدور ربع النهائي ،وبالتايل ف�إن
اخلما�سي الذي �سوف يدير اللقاء
�سوف يكون مكونا من م�صطفى
غربال حكما رئي�سيا ومواطنه فوزي
مقران حكما ثالثا ،بينما �سيكون
احلكم الثاين امل�رصي حممود �أبو
الرجال� ،أما احلكم الرابع امل�رصي
الآخر �أبو جهاد جري�شة واحلكم
خلام�س التون�سي �أنور حميلة ،بينما
يتكون ثالثي حتكيم تقنية «»VAR
من الهولندي بول فان بوبكال،
الغامبي غا�ساما بكاري واجلنوب
�إفريقي زاخلي �سيويال.

ع.ق.

الدولة ت�ضمن طائرتني لنقل  450منا�صر

�إقبال كبري للأن�صار على
ت�سجيالت التنقل �إىل م�صر

انطلقت �صبيحة �أم�س عملية
الت�سجيالت اخلا�صة بالأن�صار
الراغبني يف التنقل �إىل م�رص من
�أجل ت�شجيع املنتخب الوطني حت�سبا
للقاء ربع نهائي ك�أ�س �إفريقيا للأمم
املقررة غدا يف مدينة ال�سوي�س،
ويف هذا ال�صدد �شهد مقر وكالة
ال�سياحة والأ�سفار �إقباال للأن�صار
الراغبني يف التواجد مب�رص من اجل
الوقوف خلف �أ�شبال الناخب الوطني
جمال بلما�ضي ودعمهم حت�سبا
للت�أهل �إىل ن�صف النهائي وموا�صلة
م�شوار التناف�س على اللقب القاري،
حيث كان عددا من الأن�صار الذين
ح�رضوا �إىل مقر «تورينغ» متواجدين
يف ال�صباح الباكر من اجل احل�ضور
على فر�صة الت�سجيل �ضمن الأوائل
و�ضمان التواجد �ضمن قائمة الأن�صار

املعنيني بال�سفر ،حيث وفرت
ال�سلطات العليا مكانا على جمموع
� 450شخ�صا �سيكونون معنيني بال�سفر
وذلك مقابل دفع قيمة ثالثة ماليني
ون�صف �شهدت تدخل الدولة من �أجل
الدعم وم�ساعدة الأن�صار على ت�سجيل
تنقل كبري �إىل ال�سوي�س والوقوف �إىل
جانب الت�شكيلة الوطنية.
و�سوف ت�ضمن وكالة ال�سياحة
والأ�سفار التكفل بت�أ�شرية الدخول �إىل
الرا�ضي امل�رصية ،توفري احلافالت
لنقل الأن�صار من مطار القاهرة
نحو ملعب ال�سوي�س الذي يبعد عن
العا�صمة بنحو  130كم ،بالإ�ضافة
�إىل تذكرة الطائرة وتذاكر امللعب،
و�ستكون عودة الأن�صار يف نف�س يوم
املقابلة.

ع.ق.
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ريا�ضة دولية

كوبا �أمريكا تعك�س الواقع املتدين
للكرة الالتينية

فر�ضت الربازيل �سيطرتها
على لقب ك�أ�س كوبا
�أمريكا ،وا�ستمر �صيام
الأرجنتني عن الألقاب
وك�شفت امل�سابقة القارية
عن ات�ساع الفجوة بني
باقي منتخبات �أمريكا
اجلنوبية وكرة القدم
و�أحرزت
الأوروبية،
الربازيل �صاحبة الأر�ض
اللقب للمرة التا�سعة
الأحد املن�رصم بعد الفوز
امل�ستحق  1-3على بريو
يف ملعب ماراكانا بريو دي
جانريو ،ويف طريق ح�سم
اللقب �أحرزت الربازيل
 13هدفا ،منها خما�سية
يف �شباك بريو يف دور
املجموعات ،وا�ستقبلت
هدفا واحدا فقط ،وكانت
�سيطرة الربازيل وا�ضحة
بف�ضل وفرة املواهب
و�شهدت امل�سابقة عدة
مفاج�آت منها خروج
�أوروغواي املبكر وت�أكيد
فنزويال �أنها مل تعد
املنتخب ال�ضعيف يف
القارة وو�صول بريو �إىل
�أول نهائي منذ  ،1975ومل

يكن خروج الأرجنتني من
قبل النهائي �أمام الربازيل
مفاجئا ب�شكل كبري ،يف
ظل غياب اال�ستقرار
الفني عن الفريق يف
ال�سنوات الأخرية ،ويتوىل
قيادة الأرجنتني رابع
مدرب يف خم�س �سنوات
كما �أن ليونيل �سكالوين
الذي ي�شغل لأول مرة
من�صب الرجل الأول ،ال
يزال مدربا م�ؤقتا رغم
توليه املن�صب قبل حوايل
عام واحد.
ومل تفز الأرجنتني بكوبا
�أمريكا منذ  1993ومل

يظهر الفريق قدرته على
�إنهاء هذا ال�صيام مع
�إجراء �سكالوين تغيريات
عديدة ومتكررة يف
الت�شكيلة ،كما �أن �أبرز
العبيها ،و�أهمهم ليونيل
مي�سي ،ال يكون بو�سعهم
مع بالدهم على ال�صعيد
الدويل تكرار م�ستوياتهم
مع �أنديتهم ،وال�شيء
الالفت للنظر انخفا�ض
معدل ح�ضور امل�شجعني
وقرارات التحكيم املثرية
للجدل وافتقار البطولة
جلذب الأ�ضواء ،يف الوقت
ذاته الذي اختتمت فيه

وطالبت الأرجنتني دون
جدوى باحل�صول على
ركلتي جزاء �أمام الربازيل
و�شعرت بغ�ضب �شديد
ب�سبب عدم النقا�ش حتى
مع حكم الفيديو امل�ساعد،
رغم واقع توقف الكثري
من املباريات ب�سبب هذا
الأمر ،وزاد �شعور الغ�ضب
لدى الأرجنتني بعد بطاقة

�أعرب نادي باري�س �سان
جريمان الفرن�سي عن
ا�ستنكاره ب�سبب عدم
التحاق جنمه الربازيلي
نيمار �أغلى العب كرة
قدم يف العامل ،بالتدريبات
حت�ضرياً للمو�سم اجلديد،
و�سط التقارير عن رغبته
بالعودة لناديه ال�سابق
الإ�سباين،
بر�شلونة
وقال نادي العا�صمة
الفرن�سية�« :إن نيمار
مل يح�رض �إىل املكان
ويف الزمان املحددين
ال�ستئناف التمارين ،ومن

دون �إذن م�سبق بذلك»،
و�أ�ضاف النادي« :باري�س
�سان جريمان ي�ستنكر
هذا الو�ضع و�سيتخذ
الإجراءات املنا�سبة»،
ون�رش النادي الذي احتفظ
يف املو�سم املن�رصم بلقبه
بطال للدوري الفرن�سي
عرب ح�ساباته على مواقع
التوا�صل� ،صورا لالعبيه
مثل النجم كيليان مبابي
والإيطايل ماركو فرياتي
والقادم اجلديد الإ�سباين
�أندير هرييرا ،يخ�ضعون
للفحو�ص الطبية متهيدا

لبدء حت�ضريات املو�سم،
وان�ضم الربازيلي نيمار
�إىل الفريق الباري�سي يف
�صيف العام  2017قادماً
من بر�شلونة مقابل
 222مليون يورو ،كانت
قيمة البند اجلزائي
لف�سخ تعاقده مع النادي
الكاتالوين وجعلت منه
�أغلى العب يف العامل.
وبعد مو�سمني يف باري�س
�شابتهما غيابات مطولة
ب�سبب الإ�صابات ،وف�شل
يف حتقيق النتائج املرجوة
ال�سيما يف م�سابقة دوري

�أبطال �أوروبا� ،أ�شارت
التقارير يف الآونة الأخرية
اىل رغبة نيمار يف العودة
اىل بر�شلونة ،الفريق
الذي دافع عن �ألوانه منذ
العام  2013قبل االنتقال
اىل فرن�سا ،ولفتت النربة
ال�صارمة يف بيان �سان
جريمان والتي ت�أتي يف
�أعقاب ت�رصيحات ملديره
الريا�ضي العائد الربازيلي
ليوناردو �أكد فيها �أنه
«ال يهم �إذا ما كان نيمار
نيمار ،وال يهم ما اذا
كان كري�ستيانو رونالدو

ك�أ�س العامل لل�سيدات
والك�أ�س الذهبية وهو ما
يثري القلق.
غ�ضب ب�سبب بطاقة
حمراء ملي�سي

حمراء مثرية للجدل للنجم
مي�سي يف مباراة حتديد
�صاحب املركز الثالث
�أمام ت�شيلي ،و�أو�ضح هذا
الغ�ضب �إ�ضافة �إىل اتهام
مي�سي الحتاد �أمريكا
اجلنوبية بت�سهيل مهمة
�أ�صحاب الأر�ض ،ورد
تيتي مدرب الربازيل
عليه مبطالبته ب�إظهار
املزيد من االحرتام
ودفاع االحتاد القاري
عن نف�سه من كلمات
مي�سي بخ�صو�ص �رضورة
الأرجنتني
مقاطعة
امل�سابقات امل�ستقبلية،
التي ينظمها احتاد و�صفه
بالفا�سد ،ب�أنه مهما زاد
عدد الالعبني املوهوبني
يف �أمريكا اجلنوبية ف�إن
الأحداث خارج امللعب
عادة ما تطغى على ذلك،
وما زاد ال�ضجة هو قرار
احتاد �أمريكا اجلنوبية
بال�سماح للرئي�س الربازيلي
جاير بول�سونارو املنتمي
لليمني املتطرف ،بت�سليم
الك�أ�س للمنتخب الفائز
باللقب.

البي ا�س جي ي�صدر بيان ًا �شديدا حول نيمار

رحب تياغو �ألكانتارا العب
و�سط بايرن ميونخ الأملاين
بان�ضمام الفرن�سي عثمان
دميبلي مهاجم بر�شلونة الإ�سباين
ل�صفوف الفريق البافاري،
وارتبط الدويل الفرن�سي
م�ؤخ ًرا بالنادي البافاري ،يف
ظل بحث البايرن عن تعوي�ض

الثنائي فرانك ريبريي و�آريني
روبن بنهاية املو�سم املن�رصم،
وخالل ت�رصيحات ل�صحيفة
«بيلد» ،قال �ألكانتارا« :دميبيلي
العب رائع ،لكني ل�ست املدير
الريا�ضي الذي يقرر من ي�أتي �أو
ال» ،واختتم« :لكوين العب كرة
قدم ونظ ًرا ل�سابق مواجهتي له،

دافع �أ�سطورة حرا�سة املرمى يف باراغواي �سابقا خو�سيه لوي�س ت�شيالفريت
عن النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،وان�ضم له يف هجومه على احتاد �أمريكا
اجلنوبية لكرة القدم متهما �إياه بتهيئة كل الظروف من �أجل فوز الربازيل
باللقب ،مطالبا يف الوقت ذاته مبقاطعة امل�ؤ�س�سة الأكرب للعبة يف القارة،
و�أكد ت�شيالفريت يف ت�رصيحات لراديو « »La Redالأرجنتيني« :لي�س لدي
�شك يف �أن هذه البطولة �أعدت م�سبقا لفوز الربازيل بها» ،كما دافع احلار�س
الدويل ال�سابق عن حرية �إبداء الر�أي بالن�سبة للنجم الأرجنتيني ،م�ؤكدا �أن
االحتاد القاري يقتل كرة القدم ،و�أ�ضاف «كونيمبول يقتل كرة القدم ،ملاذا
�سيعاقب مي�سي �إذا كنا نعي�ش يف عامل دميقراطي ،على الالعبني االحتاد
ومقاطعة الكومنيبول».
كما تطرق �صاحب  74مباراة دولية للحديث عن تقنية حكم الفيديو امل�ساعد
ك�أحد �أدوات ت�رشيع الف�ساد يف القارة الالتينية ،و�أو�ضح «م�س�ألة تقنية VAR
جاءت لت�سمح بالف�ساد املوجود يف كرة القدم يف القارة ،حيث �أن ال�رشكة
امل�س�ؤولة عن هذه التقنية كانت متورطة يف الف�ضيحة املعروفة ببوابة
الفيفا ،هذا ما يجعلني �أ�ضحك عندما يقولون ت�شيالفريت كان �صائبا>،
وكان النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي قد وجه انتقادات الذعة لـ»كومنيبول»
وللحكام وللجنة املنظمة بعد طرده يف مباراة حتديد املركز الثالث ببطولة
كوبا �أمريكا � 2019أمام ت�شيلي ،ومن قبلها توديع البطولة من ن�صف النهائي
على يد الربازيل بهدفني نظيفني ،ملمحا لوجود ف�ساد ونية م�سبقة مل�ساعدة
«ال�سيلي�ساو» على الفوز باللقب ،وجاء رد االحتاد القاري �رسيعا ،حيث اعترب
�أن ت�رصيحات النجم الأرجنتيني اتهامات ال �أ�سا�س لها وغري مقبولة.

الك�شف عن �سبب ف�شل
مفاو�ضات بر�شلونة ودي ليخت
ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س عن �سبب ف�شل املفاو�ضات بني بر�شلونة
والهولندي ماتيا�س دي ليخت مدافع �أجاك�س �أم�سرتدام خالل املريكاتو
ال�صيفي ،ووف ًقا ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف�إن بر�شلونة اتفق
مع �أجاك�س �أثناء املو�سم املنتهي على �ضم دي ليخت مقابل  75مليون يورو،
لكن النادي الكتالوين ف�شل يف التو�صل �إىل اتفاق مع الالعب ،و�أ�شارت �أن
ف�شل املفاو�ضات يعود يف الأ�سا�س �إىل عدم االتفاق مع دي ليخت ،ب�سبب
قيمة الراتب وال�رضائب ،وكان جوفنتو�س عر�ض على الالعب احل�صول على
 10ماليني يورو عقب خ�صم ال�رضائب ،وهذا �سيكلف النادي الإيطايل 16.3
مليون يورو� ،أما بر�شلونة فاكتفى بعر�ض راتب يبلغ  8ماليني يورو فقط
عقب ال�رضائب ،ولذلك اختار الالعب احل�صول على مليوين يورو زيادة
�سنو ًيا على مدار  5موا�سم.
يذكر �أن جوفنتو�س اقرتب من ح�سم �صفقة دي ليخت ،حيث يرغب نادي
ال�سيدة العجوز يف الإعالن عن ال�صفقة اليوم مع انطالق املع�سكر التدريبي
اخلا�ص باملو�سم اجلديد� ،أو يوم  19جويلية اجلاري مع بدء اجلولة الآ�سيوية
للفريق.

هرييرا يك�شف �أ�سباب الرحيل
عن املان اليونايتد
رونالدو.
كري�ستيانو
النادي هو م�ؤ�س�سة يجب
احرتامها ،وهو من �سيقوم
بتوجيه هذا امل�رشوع
ولي�س نيمار».

�ألكانتارا يرحب بتعاقد بايرن ميونخ مع دميبلي
ميكنني القول ب�أنه العب جيد
للغاية ،و�أنا �أود اللعب بجانب
كافة الالعبني الكبار الذين
يريدون القدوم �إىل بايرن» .يذكر
�أن دميبلي �سبق له خو�ض جتربة
مميزة يف البوند�سلي�صا بقمي�ص
بورو�سيا دورمتوند ،قبل رحيله
�صوب البار�صا يف �صيف .2017

ت�شيالفريت يدافع عن مي�سي

قال �أندير هرييرا� ،إن قراره بالرحيل
من مان�ش�سرت يونايتد �إىل باري�س
�سان جريمان جاء ب�سبب افتقار ناديه
لل�رسعة يف التفاو�ض حول متديد
التعاقد� ،إ�ضافة �إىل ت�سا�ؤالت حول
دوره مع الفريق ،وانتقل هرييرا �إىل
�سان جريمان بطل فرن�سا ،بعدما لعب
يف �صفوف اليونايتد منذ االن�ضمام �إليه
قادما من �أتلتيك بيلباو يف  ،2014ووقع
على عقد جديد ملدة � 5سنوات بعد
انتهاء تعاقده مع العمالق الإجنليزي.
وقال هرييرا ل�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية« :ال �أحب النظر كثريا �إىل املا�ضي
لكن كانت هناك اختالفات تتعلق بامل�رشوع ومدى �أهميتي» ،و�أ�ضاف« :كنت
�سعيدا جدا ويجب �أن �أ�شكر النادي وامل�شجعني وكذلك املدرب �أويل جونار
�سول�سكاير» ،وتابع« :لقد فعل الكثري من �أجل بقائي لكن الأمور مل تتم فقد
جاء النادي مت�أخرا ويف هذا الوقت كنت اتخذت قراري باللعب يف باري�س».
وخا�ض هرييرا  189مباراة مع اليونايتد و�سجل  20هدفا ،و�أحرز لقب ك�أ�س
االحتاد الإجنليزي وك�أ�س رابطة الأندية الإجنليزية والدوري الأوروبي خالل
وجوده هناك.
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م الرابع

الق�س

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
ال�سجينات وال�سجناء الفل�سطينيون
غمو�ض يف الإعداد والتعداد:
يف �آخر الإح�صائيات والدرا�سات
املن�شورة املتوفرة عام  2018جند
انه منذ عام  ،1948تاريخ قيام الكيان
ال�صهيوين ،وحتى يومنا هذا ،جتاوز
عدد الأ�رسى الفل�سطينيني مليون �أ�سري
فل�سطيني ،بح�سب �آخر الإح�صائيات
التي �أ�صدرها نادي الأ�سري الفل�سطيني،
وبح�سب النادي ف�إن هذا الرقم قد يكون
�أكرث من ذلك بكثري؛ خا�صة �أن يف �سنوات
االحتالل الأوىل ،مل تكن هناك جهة
ر�سمية موثوقة حت�صي حاالت االعتقال
بحق الفل�سطينيني ،كان بني املعتقلني
والأ�رسى �آالف الن�ساء اللواتي ،اعتقلهن
جي�ش االحتالل خالل م�سرية ن�ضال
ال�شعب الفل�سطيني املمتد لع�رشات
ال�سنني.
يقدر عدد من اعتقلتهن �سلطات
االحتالل من الن�ساء نحو � 16ألف امر�أة
فل�سطينية منذ نك�سة عام  ،1967وبح�سب
�إح�صائيات نادي الأ�سري الفل�سطيني
التي ت�شري �إىل انتفا�ضتي عام  1987وعام
 2000كانت فيها الن�سبة الأعلى من حيث
حاالت اعتقال الن�ساء.
كما يقدر عدد الذين مت اعتقالهم ما
بني عامي ( 1978ولغاية عام  )1985ما
ن�سبته ( )%25من عدد �سكان ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،وهذا يعني �أنه
يوجد �سجني من كل بيت فل�سطيني
تقريبا .ويف بداية االنتفا�ضة الأوىل بلغ
عدد املعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون
االحتالل حوايل  175000معتقل ( ح�سب
جملة ال�صياد .) 1995،وكان اجلزء الأكرب
من ه�ؤالء املعتقلني هم من فئة ال�شباب
�أي �أن �أعمارهم كانت ترتاوح ما بني
(� )25 -15سنه يف الغالب ،وقد �شكلت
ن�سبة املعتقلني الذين تقل �أعمارهم عن
(� )25سنة ( )%50من جمموع املعتقلني
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وهذا
العدد الهائل من الذين مت اعتقالهم
يف االنتفا�ضة الأوىل هو من الطالب
والأيدي العاملة ال�شابة.
وح�سب الأ�سرية املحررة «�آمال �أحمد
�سعدة» قالت عقب الإفراج عنها يف
عام � ( ،2016إن االحتالل ال يزال يحتجز
قرابة � 70أ�سرية فل�سطينية ،بينهن 7
�أ�سريات قا�رصات دون �سن الـ  16عاماً
) ،و �أكدت ” �آمال �أحمد �سعدة « ( �أن 20
�أ�سرية يحتجزن يف �سجن [الدامون]،
حيث كانت �آمال حمتجزة ،و� 50أ�سرية
�أخرى يقبعن يف �سجن ال�شارون يف
الأرا�ضي املحتلة).
دور املر�أة الفل�سطينية يف الثورة

واالنتفا�ضات البطولية:
جتلت م�شاركة املر�أة بو�ضوح يف انتفا�ضة
 ،1987فقد لعبت املر�أة الفل�سطينية دورا
رئي�سيا يف االنتفا�ضة منذ البداية ،مما
لفت نظر املراقبني ،ولوال ذلك ما قيل
�أن امل�شاركة يف االنتفا�ضة كانت �شاملة،
وذلك من خالل دورها الفاعل يف ت�شكيل
اللجان ال�شعبية على م�ستوى الأحياء التي
كانت تقدم للجمهور اخلدمات املختلفة
يف جمال ال�صحة والتعليم ،والرعاية
االجتماعية ،وكذلك يف �أ�شكال الن�ضال
املختلفة املبا�رشة وغري املبا�رشة
ملواجهة االحتالل �أدت هذه املواجهات
�إىل اعتقال  433امر�أة مابني الأعوام
 1990-1967لفرتة ما بني �شهر وم�ؤبد ،
هذا بالإ�ضافة �إىل ما يقارب  1000امر�أة
تعتقلهم �سلطات االحتالل �سنويا ما بني
�ساعة ويوم و�شهر  ،كما �أبعدت �سلطات
االحتالل خالل الفرتة ذاتها  250امر�أة
وطفلة �إىل خارج الوطن[ عن  /مركز
معلومات حقوق الإن�سان الفل�سطيني
بالقد�س [.
�ساهمت فعاليات االنتفا�ضة وما رافقها
من ت�ضامن وطني فل�سطيني يف بلورة
وعي جديد لدى املر�أة وب�شكل خا�ص
فيما يتعلق بدورها املجتمعي الهادف
�إىل تفعيل دورها يف بناء جمتمع مدين
دميقراطي يفي مببد�أ امل�ساواة ويوفر
تكاف�ؤ الفر�ص بني الرجال والن�ساء
واالقتناع ب�رضورة م�شاركة املر�أة يف
القيادة ال�سيا�سية� ،سواء يف الهيئات
القيادية للأحزاب �أو يف القيادة الوطنية
املوحدة لالنتفا�ضة ،وقد جتلت هذه
النقا�شات يف م�ؤمتر االنتفا�ضة وبع�ض
النقا�شات حول ق�ضايا املر�أة الذي
�أقامته م�ؤ�س�سة بي�سان للبحوث دي�سمرب
 ، 1990ويف ( م�ؤمتر املر�أة العدالة
والقانون) ،الذي �أقامته م�ؤ�س�سة احلق
والتعاون مع كافة الأطر وامل�ؤ�س�سات
الن�سائية عام .1992
حكمت عالقة الرجل واملر�أة يف
املجتمع الفل�سطيني �صيغة الن�ضج
والتفاعل� ،إال �أن �أوجه العالقة التقليدية
بينهما مل تتال�شى ،وهذه على �صلة
باخللفية االجتماعية والثقافية للمجتمع،
وامللفت يف االنتفا�ضة هو �أن الدور
امللمو�س والفاعل واملتكامل واملتمازج
الذي �أ�سقط احل�سا�سية التقليدية لدور
املر�أة و�ضوابطه يف االنتفا�ضة �أدى
�أي�ضاَ لذوبان الفوارق ال�شكلية بني املر�أة
والرجل يف الفعل اجلماهريي ،حتى �أن
تقييما ن�ضالياً جديداً للعمل برز من
خالل االنتفا�ضة بني الرجل واملر�أة
مما �أعطى املر�أة دوراً بارزاً ومتقدماً ال
ً
مثال اعتقال الأطفال
ي�ستطيعه الرجل
وال�شباب يف القرى واملخيمات واملدن
وقيام الن�ساء بتخلي�صهم من �أيدي

اجلنود . .
وكما كان لدور املر�أة والفتاة الفل�سطينية
بروزاً مميزاً يف انتفا�ضة اال�ستقالل
والن�رص �أي�ضاً كان لدورها يف الثورة
الفل�سطينية ال�سابقة �أثراً كبرياً حينما
قامت بقيادة املظاهرات ورفع الأعالم
الفل�سطينية يف انتفا�ضة عام  74حيث بلغ
احلقد ال�صهيوين على الفتاة الفل�سطينية
درجة من الوح�شية حينما دا�ست
الدبابات الإ�رسائيلية يف مدينة جنني
ج�سد املنا�ضلة فتحية عو�ض احلوراين
التي ت�صدت للدبابة بج�سدها الطاهر
و�أ�ضافت ببذلها وعطائها �صفحات
جديدة لن�ضال ال�شعب الفل�سطيني،
وكذلك يف انتفا�ضة عام  1977التي
ا�ستمرت ثالثة �أ�سابيع ،برز احلقد
ال�صهيوين مرة �أخرى حينما جل�أ �أحد
�ضباط االحتالل �إىل �إطالق الر�صا�ص
عن قرب على املنا�ضلة ال�شهيدة
لينا النابل�سي يف مدينة نابل�س لأنها
كانت تقود مظاهرة كبرية وا�ستطاعت
النجاح يف الإفالت من قب�ضة االحتالل،
ولكن جي�ش االحتالل تابعها ،وبعد
مطاردة طويلة ا�ستطاع �أن ي�ساعدها
يف نيل ال�شهادة لتعطي ن�ضال املر�أة
الفل�سطينية دفعة قوية ،ولتثبت للعامل �أن
جميالت فل�سطني هن �أمثال جميالت
ومنا�ضالت اجلزائر .
كما عملت املر�أة الفل�سطينية على
حترير العديد من �شباب و�أبطال
االنتفا�ضة و�أفراد املجموعات ال�ضاربة
من �أيدي جنود االحتالل حينما كان يلقي
القب�ض عليه وكذلك �إنقاذ �أعداد كبرية
من االعتقال وتهريبهم وتوفري كمائن
لهم داخل البيوت �أو احلقول ،وكانت
حتمل للمطاردين يف اجلبال واحلقول
احتياجاتهم من املالب�س والغذاء
اليومي مما �ساعدهم على اال�ستمرار
يف مطاردة االحتالل واالختفاء
حلمايتهم من االعتقال .ومل يخت�رص دور
املر�أة على هذه اجلوانب الن�ضالية بل
�ساهمت ب�إجناح برامج نداءات القيادة
ً
مثال
املوحدة لالنتفا�ضة حينما طلب
رفع الأعالم الفل�سطينية يف معظم
�أيام االنتفا�ضة جل�أت املر�أة �إىل توفري
القما�ش ب�ألوانه الأربعة وقفت �ساعات
طويلة وهي تخيط راية العزة والن�رص ،
علم فل�سطني وزودت املنا�ضلني بكميات
كبرية وب�أحجام خمتلفة من الأعالم
الفل�سطينية لرتفرف يف كل موقع معلنة
�أن فل�سطني حرة عربية .
وها هي املر�أة الفل�سطينية يف
االنتفا�ضة تخرج لل�شارع لت�شارك يف
االعت�صامات واملظاهرات وت�صطدم مع
قوات االحتالل متحدية الغازات ال�سامة
والدبابات والر�صا�ص وتقدم فلذات
�أكبادها والأجنة يف بطونها �شهداء على

درب اال�ستقالل والن�رص جراء ا�ستن�شاق
الغازات ال�سامة �أو اال�ست�شهاد �أو ال�رضب
على �أيدي جنود االحتالل وتقول للعامل
�أن اجلنني الفل�سطيني ي�سابق جميع
الأحياء �إىل ال�شهادة من �أجل �أن حتيا
فل�سطني ومن �أجل دولة فل�سطني
امل�ستقلة التي ولدت جنني البطولة
والنداء من ال�صمود واالميان بعدالة
ق�ضية فل�سطني .
احلرب ال�صهيونية خمططة
وم�ستمرة �ضد املر�أة الفل�سطينية :
الأ�سريات يف �سجون االحتالل
ودور املر�أة الفل�سطينية يف
املقاومة:
�شهد عام  1955اعتقال �أول �أ�سرية
فل�سطينية وهي «فاطمة برناوي» �إثر
تفجريها قنبلة يف �سينما �صهيون يف
القد�س ،وباعتقالها عدت فاطمة
برناوي �أول �أ�سرية فل�سطينية ،منذ �أن
بد�أت املقاومة الفل�سطينية ن�شاطاتها
الن�ضالية �ضد قوات االحتالل وكبدته
خ�سائر يف الأرواح واملعدات وتكبدت
املقاومة مئات ال�شهداء واجلرحى من
بينهن ن�ساء مبختلف الأعمار ومن عموم
مدن فل�سطني.
وهكذا يظل العب�أ الأكرب يقع على املر�أة
الفل�سطينية� ،أما كانت �أم �أختا �أو زوجة
 .مل يقت�رص دورها على رعاية البيت
واحلفاظ على العائلة وتربية الأوالد
ورعاية اليتامى فقط؛ بل �سجلت
امل�شاركة الفعلية يف �صفوف املقاومة
بكل �أ�شكالها امل�سلحة �أو ال�سلمية ،فقد
�أ�سهمت يف كل االنتفا�ضات والتظاهرات
التي عرفتها املدن الفل�سطينية
خ�صو�صا بعد  1965و  ، 1967حيث زج
بالكثري من املنا�ضلني واملنا�ضالت
يف ال�سجون ال�صهيونية .وقامت
قوات االحتالل مبئات احلمالت من
االعتقاالت الوا�سعة واجلماعية يف
ال�ضفة والقطاع ويف القد�س و�شملت
مناطق احتالل  ،1948حتى غدا كل
بيت �أو عائلة فل�سطينية تعرف �إجراءات
االعتقال وظروفه لوجود �شخ�ص لها
داخل املعتقالت.
وهكذا ونتيجة للدور الهام واجلرئ للمر�أة
الفل�سطينية يف االنتفا�ضة �أدركت الإدارة
الإ�رسائيلية ذلك �إذ قالت ( ان احلرب
هي احلرب و�إن للن�ساء الفل�سطينيات
دوراً فعاالً يف االنتفا�ضة لذلك ال بد
من اعتقالهن وتعذيبهن �إذ لزم الأمر
لنزع االعرتاف منهن ) [ ،جملة الوطن
العربي عدد 1988/10 /28-611– 85
] نق ً
ال عن تقرير جرى ت�رسيبه
بوا�سطة جمعية ن�سائية ت�شكلت لن�رصه
املعتقالت ال�سيا�سيات الفل�سطينيات

الذي كان يفوق الرقم  150امر�أة ،وقد
اعرتفت به الإدارة الإ�رسائيلية ر�سمياً
يف ذلك الوقت.
بل عدد الن�ساء الالئي اعتقلن خالل
عام  2015نحو  106معتقلة بني فتاة
وامر�أة ،يف مقابل  164معتقلة منهن 79
�أ�سرية مقد�سية خالل عام  ،2016ويف
نهاية العام ذاته ،بلغ عدد املعتقالت
الفل�سطينيات  53معتقلة من بينهن 11
معتقلة قا�رص و 14معتقلة مقد�سية
وثالثة معتقالت �إدار ًيا .،ويف نهاية العام
 2017بلغ عدد املعتقالت  53معتقلة،
بينهن  11معتقلة قا�رصا ،و 14معتقلة
مقد�سية ،وثالث معتقالت �إداريا ،الأمر
الذي دفع م�صلحة �سجون االحتالل
�إىل افتتاح �سجن الدامون خالل العام
 ،2016ال�ستيعاب املعتقالت� ،إىل
جانب �سجن ال�شارون ،يف �إ�شارة �إىل
االرتفاع امل�ستمر يف ن�سب املعتقالت
يف �سجون االحتالل .يذكر �أن هذه
الأعداد هي الأعلى ،منذ عملية تبادل
«وفاء الأحرار» ،والتي �أجنزت بتاريخ
 18ت�رشين الأول� /أكتوبر من العام
 ،2011بني احلكومة الإ�رسائيلية وحركة
املقاومة الإ�سالمية [حما�س]،
بح�سب التقرير ال�سنوي لالنتهاكات
الإ�رسائيلية ،الذي �أجراه نادي الأ�سري
الفل�سطيني.
ويف هذا ال�سياق� ،أ�صدرت اللجنة
العامة ملناه�ضة التعذيب بال�سجون
الإ�رسائيلية ،تقريرا ير�صد عدد حاالت
التعذيب املمنهج بني �أعوام ( 2011
 ، )2017وجاء فيه �أن هناك 658حالة مت ر�صدها عن طريق �شهادات
املعتقلني �أو ذويهم �أو حماميهم ،و460
حالة مت ر�صدها خالل العام  ،2016من
قبل امل�ؤ�س�سات احلقوقية الفل�سطينية،
و 137حالة ر�صدتها منظمات �إ�رسائيلية
خمتلفة .هذا وت�سعى حركات املقاومة
دوما �إىل جعل ملف تبادل الأ�سريات
على �أولوية قوائمها،
كما ر�صد (مركز �أ�رسى فل�سطني
للدرا�سات ) ما يزيد عن  615حالة اعتقال
بحق الن�ساء والفتيات الفل�سطينيات منذ
انتفا�ضة القد�س عام  2015حتى الآن،
و�أ ّكد املر�صد� ( ،أنّ الهدف الرئي�سي

من ت�صعيد هذا ال�شكل من االعتقال
هو �إدخال الرعب يف نفو�سهن ،ملنعهم
من امل�شاركة ب�أي فعاليات �أو م�سريات
داعمة للق�ضية الفل�سطين ّية).
بدوره �أ�شار الباحث والناطق الإعالمي
للمركز ،ريا�ض الأ�شقر �إىل ( �أنّ االحتالل
بالغ يف ا�ستهداف الن�ساء والفتيات
الفل�سطينيات ،حيث اعتقل العديد
من القا�رصات وامل�سنات واجلريحات
حتت خمتلف الذرائع لتحقيق هدفه ،يف
منعهم من م�شاركة الرجال يف الت�صدي
ملخططات �سلطته و�سيا�سته التع�سفية
جتاه ال�شعب الفل�سطيني) .وح�سب
الإح�صاءات ال�صادرة عن املركز� ،أعلن
الأ�شقر ،عن ( ارتفاع عدد الأ�سريات
يف �سجون االحتالل يف العام ، 2018
اذ و�صلن �إىل � 56أ�سرية موزعات بني
�سجنى ه�شارون والدامون ،بينهن 9
�أ�سريات م�صابات بالر�صا�ص و�أو�ضاعهم
ال�صحية �سيئة ،ويوجد بينهن �أ�سريات
م�سنات يعانني ظروف �صحية �صعبة،
و�أكربهن �سناً الأ�سرية ابت�سام مو�سى
 60عاماً ،من قطاع غزة وتق�ضي حكم
بال�سجن ملدة عامني).
وعن الذرائع التي ي�ستخدمها االحتالل
لتنفيذ خمططه يف االعتقال� ،أو�ضح
ريا�ض اال�شقر� ،أ ّنه ون�سب ًة للبيانات( ،
تبني �أن �سلطة االحتالل عمدّت �إىل
انتهاج �سيا�سة االعتقال الإداري ،حيث
�أ�صدر ما يزيد عن  49قرار اداري
بحق الن�ساء والفتيات ما بني جديد
وجتديد ...ومن �أبرز الذرائع التي
مت اتباعها من قبل االحتالل خالل
ال�سنوات الأخرية ،هي دعاوى بحق
العديد من الفتيات بتهمة حماولة
تنفيذهن عمليات طعن ،وفر�ض �أحكام
بحق قا�رصات وجريحات ل�سنوات
طويلة) .و�أ�ضاف ريا�ض اال�شقر � ( :أن
االحتالل ابتدع مربر التحري�ض على
موقع التوا�صل االجتماعي «الفي�سبوك»
كذريعة العتقال الن�ساء ،حيث اعتربه
االحتالل حتري�ض على ا�ستمرار
املقاومة ،و�صلت حاالت االعتقال بني
الن�ساء على تلك التهمه ( )52حالة ،من
بينهن النائبة �سمرية حاليقه من اخلليل،
وال�صحفية �سناء دويك من القد�س).
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ال�شاعر دحمان بن �سامل «للو�سط»

50ق�صيدة جت�سد نب�ض و�صدى
م�سريات احلراك

حتدث ال�شاعر دحمان بن �سامل عن �أحدث دواوينه ح�صد الأ�شواك مبنجل احلراك لـ
« الو�سط « واملكون من  50ق�صيدة عن ما يحدث يف اجلزائر.
لباز مربوك

يف حوار لـ « الو�سط حل
ال�شاعر دحمان بن �سامل
�ضيفا لـ» الو�سط» مقدما
ديوانه ح�صد الأ�شواك مبنجل
احلراك والذي �ضم �أكرث من
 50ق�صيدة ق�صرية عالج
فيها عديد من املوا�ضيع،
كما �أنه �أ�شار اىل ا�ستخدام
م�صطلح القطع ال احل�صد
لإن الأول ي�شري �إىل اجتثاث
ماال يرجى من ورائه فائدة
عك�س احل�صد والذي يدل
على املح�صول.
من وحي احلراك
وج�سد ال�شاعر دحمان بن
�سامل نب�ض و�صدى م�سريات
احلراك التي ح�رضها يوم
بيوم و�ساعة ب�ساعة وكل
جمعة على غرار خمتلف
�رشائح ال�شعب اجلزائري يف
كل �أقطار الوطن.
و�أدىل الأ�ستاذ والإعالمي
�صادق قدور ب�إذاعة عني

دفلى بدلوه يف هذا ال�ش�أن
حيث قدم درا�سة نقدية
للديوان وقدم له بن �سامل
بن داود ت�صفيف وت�صميم
الغالف وتقدمي الديوان
اال�ستاذ الزجال توفيق ومان.
كاتب له باع طويل على
امل�ستوى املغاربي

م�سقط ر�أ�س بن �سامل
دحمان مبدينة الزعفران
والية اجللفة �سنة 1971م وله
باع طويل وطنني ودوليني
على امل�ستوى املغاربي
على غرار تون�س وكل
واليات الوطن وله دواوين
احلرف املجنون و الفتات

قيد الطبع وديوان قطع
الأ�شواك مبنجل احلراك
وله عديد امل�شاركات
الإذاعية والتلفزية يف كل من
�إذاعة اجللفة ،وب�سكرة  ،ميلة
 ،البي�ض  ،تي�سم�سيلت �،أدرار
الوادي  ،و عني متو�شنت ،
ب�شار .

ثقافة
امل�صطلح العربي ..كتاب يناق�ش
فو�ضى االزدواجية واللهجات

رغم �أن امل�صطلح �أو علم
امل�صطلح يعد من �أبرز
الق�ضايا التي ت�شغل الباحثني
الإن�سانية
الثقافة
يف
املعا�رصة ملا ي�ضطلع به من
دور حيوي وفعال يف �ضبط
املفاهيم وت�شكيل النظريات
وحتديد مناهج البحث،
و�إقامة اجل�سور بني الباحثني،
وتعزيز املعرفة والفكر
واحل�ضارة ،ف�إن امل�صطلح
العربي ال يزال يعاين من
�إ�شكاليات كثرية كظاهرة
االزدواجية وتعدد اللهجات
والرتادف.
وكانت تلك الإ�شكاالت مو�ضوع
كتاب «امل�صطلحية العربية يف
فكر علي القا�سمي» (الأردن-
مركز الكتاب الأكادميي
 )2019للباحثة املغربية مرية
ال�شوياخ يف حماولة لتعميق
النظر يف ق�ضية امل�صطلح،
واقرتاح زوايا جديدة للدر�س
امل�صطلحي العربي.
وتقول الكاتبة �إن اختيارها
لأعمال الأكادميي العراقي
علي القا�سمي يعود لكونها
ات�سمت باملزاوجة بني
التنظري والتطبيق ،و�أثرت
امل�صطلحية
الثقافة
العربية بالكثري من املبادئ
والأفكار التي حفل بها الفكر
امل�صطلحي العاملي ،ولكونها
نابعة من غرية �شديدة على
اللغة العربية ،ترمي �إىل
تعميق النظر يف الظواهر
امل�صطلحية ،والرقي بواقع

املعجم العربي املعا�رص يف
جميع التخ�ص�صات املعرفية.
وتبني الباحثة عملها على
م�سلمة �أن اللغة العربية
لغة عمل منذ قرون حيث
كانت حاملة لإجنازات
علمية واجتماعية و�سيا�سية
وفنية غزيرة ،فزخرت
والرموز،
بامل�صطلحات
وذلك باعتبارها لغة ا�شتقاقية
توليدية تعتمد على النحت
واال�شتقاق والتوليد ،وهو ما
يجعلها تزخر برثوة لفظية
كبرية.
عراقيل كثرية

ويكت�سي مو�ضوع امل�صطلح
وتعريبه �أهمية بالغة جتعل
ملحة وم�ستعجلة
منه ق�ضية ّ
ملواكبة ع�رص التحوالت
والتغيريات املتالحقة ،لكن
غياب �سيا�سة وا�ضحة� ،أو
منهجية حمددة متفق عليها
يف هذه الق�ضية� ،أفرز تعددا
يف االجتهادات وتباينا يف
الآراء �أثناء عملية نقل وترجمة
وتعريب امل�صطلحات.
ي�ضاف �إىل ذلك ت�ش ّعب
امل�صطلحية
الظاهرة
وت�شابكها مع علوم �أخرى،
خا�صة علم املفهوم ،وعلم
اللغة ،وعلم العالمات
(ال�سيميائيات) ،وعلم الرتجمة
والتعريب ،وعلم احلا�سوب،
وعلم التوثيق ،وعلم �صناعة
املعجم.
وتقول مارية ال�شوياخ �إنه على

الرغم من �أن العرب قطعوا
�شوطا طوي ً
ال يف العلوم
والثقافة وغريهما ،وبلغوا
�ش�أوا مهما يف الإنتاج باللغة
العربية عامة ،ف�إن امل�صطلح
ال يزال يعاين من كثري من
الأزمات.
ثم �إن هناك معوقات كثرية
حتول دون مت ّكن املجامع
املخت�صة
وامل�ؤ�س�سات
من القيام بدورها الكامل،
و�أي�ضا �ضعف اال�ستعمال
والتداول اجلماهريي لهذه
امل�صطلحات املنحوتة من
قبل هذه امل�ؤ�س�سات ،فتبقى
امل�صطلحات رهينة الرفوف
و�سجينة الكتب واملعاجم.
كما يعاين امل�صطلح يف
العامل العربي من تعدد
اجلهات الوا�ضعة له ،وانعدام
التوا�صل بني الأقطار العربية
نتيجة للعراقيل وال�صعوبات
وال�سيا�سية
اجلغرافية
حتد من رواج
التي
والتقنية
ّ
الكتب وامل�ؤلفات التي تنتجها
هذه اجلهات.
وب�سبب ذلك تعم الفو�ضى يف
ترجمة امل�صطلح العلمي،
الأمر الذي يفرز تعددا يف
امل�صطلحات الدالة على
املفهوم العلمي الواحد ،مما
ينعك�س على عملية التوحيد
التي ال ميكن �أن تتحقق
�إال باالعتماد على املرجع
الواحد.
وكاالت

للباحث اجلزائري �سمري دردور

كتاب جديد يروي ملحمة اجلزائر عرب �إلياذة مفدي زكريا
�صدر حديثا عن «م�ؤ�س�سة هنداوي»
كتاب للباحث �سمري نور الدين
دردور بعنوان «ملحمة اجلزائر:
�رشح تاريخي لإلياذة اجلزائر
ل�شاعر الثورة مفدي زكريا» ،قدم
خالله �صاحبه ت�سل�سال مللحمة
تاريخ اجلزائر م�ستعينا مب�صادر
تاريخية متنوعة.
وتناول دردور يف كتابه ما رواه زكريا
عن م�سرية ال�شعب اجلزائري،
و�أبرز معامل نبوغه ونه�ضته
ون�ضاله من �أجل �إثبات وجوده
و�سعيه لال�ستقالل ونيل حريته عرب
فرتات تاريخية متعاقبة منذ العهد
الفينيقي وحتى ا�ستقالل البالد،
م�ؤرخا للبطولة والفخر ب�أمازيغية
الأ�صل وبعروبة املنبع وب�إ�سالم
املعت َقد التي قال عنها:

حائر
�أيف ر�ؤية اهلل فكرك
ْ
وتذهل عن وجهه يف
اجلزائر
ْ
وا�ستفاد زكريا من درا�سته
باملدر�ستني اخللدونية والزيتونية
بتون�س ل�صقل قريحته اللغوية
و�شارك يف احلركة الأدبية والن�ضال
الوطني وان�ضم للثورة ب�صفة ع�ضو
يف جبهة التحرير وتعر�ض للحب�س
يف �سجون اال�ستعمار الفرن�سي
مرات عدة ثم هرب منه عام 1959
و�أر�سلته اجلبهة خارج اجلزائر،
ليكون �شاعر الثورة الذي ي�صل

ب�صوتها �إىل العامل.
وكتب زكريا -الذي تغذت روحه
الوطنية بتجربته الن�ضالية -الإلياذة
لت�سجل تاريخ اجلزائر وا�شرتك
معه يف و�ضع مقاطعها وزير التعليم
ال�سابق مولود قا�سم نايت بلقا�سم
والباحث التون�سي عثمان الكعاك.
وجاءت الأبيات بجر�س مو�سيقي
خا�ص ورونق جمايل تواق لو�صف
جمال اجلزائر والهيام يف �سحرها،
وربط فيها زكريا ب�سال�سة بني
العقيدة وجمال الطبيعة ،قائال:
الورى وملأنا الدنا
�شغلنا َ
ب�شعر نرتله كال�صالة
ت�سابيحه من حنايا اجلزائر
ومنح التنا�ص القر�آين للق�صيدة
(الت�شابه مع الن�ص القر�آين) بُعدا
جماليا ون�سقا �إبداعيا مميزا
و جتلت فيها الرغبة املت�أ�صلة
يف ال�شعب اجلزائري الداعية
�إىل حترير فل�سطني املغت�صبة
والطاحمة �إىل توحيد الأمة العربية
والإ�سالمية يف زمن ال مكان للفرقة
وال�ضعف فيه.

ق�صة اجلزائر
قال الباحث اجلزائري �سمري
دردور �أنه حاول يف الكتاب
اجلديد �أن يقدم مقاربة تاريخية
و�أن يراعي الت�سل�سل التاريخي

الوارد يف الإلياذة ،م�ستلهما
التو�ضيح واالقتبا�س من امل�صادر
املوثقة ومتجنبا ما �أ�سماه بـ
«�أباطيل امل�ست�رشقني و�أراجيف
احلاقدين».
ويناق�ش الكتاب يف املبحث الأول
تاريخ الع�صور القدمية للجزائر
مبا فيها العهد الفينيقي والروماين
وع�رص القبائل الوندالية اجلرمانية
والعهد البيزنطي ،ثم ينتقل يف
املبحث الثاين ملناق�شة الع�رص الذي
بد�أ بالفتح العربي الإ�سالمي للبالد،
يف حني يتناول يف املبحث الثالث
الع�رص احلديث الذي ا�ستعر�ض فيه
تاريخ التدخل الأجنبي واالنتفا�ضة
اجلزائرية واحلركة الوطنية وفرتة
ما بعد اال�ستقالل.
ويبد�أ دردور بال�رشح التاريخي
لق�صيدة مفدي زكريا مع ربطها
بالوقائع التاريخية ،بدءا بعهد
الفينيقيني يف القرن الـ 12قبل
امليالد الذين هاجروا من �رشق
املتو�سط و�أ�س�سوا قرطاجة (يف
تون�س حاليا) و�إيكو�سيم (اال�سم
القدمي ملدينة اجلزائر) يف القرن
ال�ساد�س قبل امليالد.
الرببر
مقاومة
وي�ستعر�ض
لال�ستعمار الروماين والحتالل
قبائل الوندال اجلرمانية الأوروبية
الذين �أ�س�سوا لهم دولة يف ال�شمال
الأفريقي ،وذلك قبل قدوم العرب

الفاحتني �إىل �شمال �أفريقيا بقيادة
عقبة بن نافع عام 682م بح�سب
دردور.
وعمل القائد الأموي ح�سان بن
النعمان على ترقية التعاي�ش العربي
الأمازيغي ،فع َّرب الدواوين وجنَّد
َّ
ونظم
الأمازيغ جتنيدا طوعيا،
اخلراج والأ�سواق
فتو�سعت رقعة
َّ
الإ�سالم يف بالد اجلزائر ،لكن
ال�رصاعات الطائفية ق�سمت البالد
لدويالت م�ستقلة منها الدولة
الر�ستمية مبنطقة الزاب وق�سنطينة
وتلم�سان ،والدولة الإدري�سية
مبنطقة وهران و�شلف ومع�سكر
والدولة الأغلبية ب�سكيكدة و�سطيف
وميلة ،قبل �أن تت�أ�س�س الدولة
الفاطمية يف اجلزائر على �أنقا�ض
�رصا ٍع بني الأغالبة والر�ستميني.

ت�أ�سي�س الدولة
تناول دردور يف ف�صل بعنوان
«الدويالت امل�ستقلة يف اجلزائر»
ق�صة ت�أ�سي�س الدولة احلمادية يف
اجلزائر �سنة 1014م التي �أعلنت
والءها للعبا�سيني يف بغداد بعد
�سقوط الدولة الزيرية ،و�شهدت
هجرة الهالليني ال�شهرية �إىل
املغرب العربي ،وكذلك املذهب
املالكي ،ثم عرفت البالد حكم
املرابطني واملوحدين.
وقامت على �أنقا�ض الدولة
املوحدية بح�سب ما ا�ستعر�ضه

الكاتب الدول احلف�صية واملرينية
والزيانية ،وظهر هذا االنق�سام
يف فرتة ت�أهب القوى الأوروبية
الحتالل العامل الإ�سالمي.
وتناول الف�صل الثالث للكتاب
�أحداثا معا�رصة منها االحتالل
الأجنبي والهجمات الإ�سبانية التي
ت�صدى لها الأخوان بربرو�سا �سنة
1516م ،ويعر�ض احلقبة العثمانية
يف اجلزائر مبيزاتها وعيوبها،
ويتناول العالقة الودية بني اجلزائر
وفرن�سا قبل اال�ستعمار معتربا
حادثة املروحة يف �سنة 1827م
�سببا واهيا لقرار غزو اجلزائر.
َّ
وحتطم الأ�سطول اجلزائري يف
معركة نافارين يف ال�سنة نف�سها
ووقع �أول �إنزال بحري للقوات
الفرن�سية �سنة  1830م وما لبثت
الثورات ال�شعبية �أن خرجت من
امل�ساجد بزعامة الطرق الدينية
التي ه َزّت �أركان فرن�سا بقيادة
الأمري عبد القادر اجلزائري.

احلركة الوطنية
انطلقت احلركة الوطنية اجلزائرية
بن�شاط حممد البدوي ثم ت�ش َّكلت
اجلزائريني
ال�شبان
حركة
وا�ستفادت من �إ�ضافات الأمري
خالد وتع َزّزت بن�شاط جمعية
العلماء امل�سملني وذلك بح�سب
كتاب الباحث اجلزائري.
وخرج ال�شعب اجلزائري مبا�رشة

بعد �إعالن انت�صار احللفاء يف
احلرب العاملية الثانية فرِحا،
�آمال يف حتقيق فرن�سا وعدها
باال�ستقالل لكنه تلقى ردا قا�سيا
متثل مبجزرة مروعة ا�ستُ�شهد
فيها � 45ألف جزائري ،وحلت على
�إثرها الأحزاب ال�سيا�سية و�ألقي
القب�ض على الزعماء ال�سيا�سيني
والإ�صالحيني.
وبد�أت املقاومة امل�سلحة بح�سب
ما تناوله الكاتب يف ف�صل بعنوان
«االنتفا�ضة اجلزائرية �ضد
االحتالل الفرن�سي» ،وقامت ثورة
نوفمرب 1954م وواجهت وح�شية
اال�ستعمار الفرن�سي حتى قبلت
فرن�سا بالأمر الواقع وفاو�ضت
الثورة اجلزائرية ليجري ا�ستفتاء
لتقرير امل�صري و�إعالن اال�ستقالل
عام 1962م بعد حرب ق َّدم فيها
ال�شعب اجلزائري الت�ضحية
والفداء.
وختم الكاتب ف�صول كتابه بتناول
العلم والنه�ضة الفكرية وجزائر
ما بعد اال�ستقالل ،م�ست�شهدا
ب�أبيات مفدي زكريا �صاحب
�إلياذة اجلزائر الزاخرة باملواعظ
واملفاخر التي ا�ستعر�ض فيها
نظما ت�أريخيا لأبرز �أحداث
اجلزائر ،منذ القدمي وحتى
الع�رص احلديث م�ستعر�ضا
�أجمادها القدمية واملعا�رصة.
وكاالت
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الأربعاء  10جويلية  2019املوافـق ل 07ذو القعدة 1440هـ

من � 01إىل � 05أكتوبر  2019باجلزائر

�إطالق م�شاريع فنية يف الطبعة  12للمهرجان
الدويل لل�شريط املر�سوم" فيبدا"

�ستنطلق الطبعة 12للمهرجان الدويل لل�شريط املر�سوم» فيبدا» من � 01إىل � 05أكتوبر 2019ب�ساحة ريا�ض الفتح باجلزائر العا�صمة وتنظم هذه
الفعالية بال�شراكة مع الديوان الوطني حلقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة «�أوندا» بال�شراكة مع ال�سفارة البولندية يف اجلزائر والتي تقرتح �إطالق
جمموعة من امل�شاريع الثقافية والفنية بني البلدين من بينها م�سابقة املواهب ال�شابة التي ت�سعى اجلهة املنظمة من خاللها �إىل �إجناح هذا العر�س
الذي ينتظره اجلميع على �أحر من جمر لأهميته البالغة عند املبدعني اجلزائريني الذين �أثبتوا �أنف�سهم يف هذا النوع من الر�سوم الذي يحظى مبكانة
عاملية مرموقة  ،وهذا راجع ملا يحمله من �أفكار ودالالت ومعاين منقطعة النظري  ،فلقد ا�ستطاع امل�صممون املوهوبني باالعتماد على �أناملهم من
ترجمتها �إىل ر�سومات رائعة نالت �إعجاب اجلمهور اجلزائري واملخت�صني يف هذا املجال الإبداعي الذي ي�سمح لتفجري الطاقات الكامنة لدى ال�شباب
اجلزائري العا�شق للفن والثقافة على حد �سواء .
حكيم مالك
م�سابقة «املواهب ال�شابة
لل�سفارة البولندية يف
اجلزائر»
كما يقرتح املهرجان الدويل
«فيبدا
لل�رشيط املر�سوم
«مناف�سات يف م�سابقة «الأمل
املدر�سي» مع اختيار املو�ضوع
ح�سب الرغبة �إ�ضافة مل�سابقة
املل�صقات املوجهة ح�رصيا
لطالب مدار�س الفنون اجلميلة يف
اجلزائر عن طريق اختيار مو�ضوع
«الأبطال اخلارقون يف اجلزائر»
وم�سابقة»  cosplayوم�سابقة
املواهب ال�شابة وهذا بال�رشاكة
مع ال�سفارة البولندية يف اجلزائر
ومع ال�رشكاء الأخريني Société
ومع
Générale Algérie
 TV5Mondeوهي مفتوحة
جلميع امل�صممني اجلزائريني
الذين ترتاوح �أعمارهم من 18
�إىل � 35سنة مع �إعداد �ألبوم
يحمل يف حمتواه �سيناريو يتعلق
بتاريخ م�شرتك بني اجلزائر
وبولندا و�ست�ضم امل�سابقة الدولية
الألبومات املن�شورة فقط.
م�سابقة لأف�ضل اقتبا�س
كاريكاتوري

كما �ستنظم حمافظة املهرجان
الدويل لل�رشيط املر�سوم «فيبدا «
ح�سب البيان الذي حت�صلت يومية
«الو�سط «على ن�سخة منه  ،م�سابقة
لأف�ضل اقتبا�س كاريكاتوري للق�صة
الرائعة ل�ضابط اال�ستخبارات
البولندية Mieczysław ،
 SLOWIKOWSKIحتمل
اال�سم الرمزي « »RYGORو
هو بطل خارق لق�صة واقعية قام
ب�إجناز مهام �شبه م�ستحيلة وي�أتي
هذا احتفاال بالذكرى الثمانني
الندالع احلرب العاملية الثانية
و نظرا للعالقات اجلزائرية
البولندية التي لطاملا كانت قوية
ب�سبب كفاحهما من �أجل احلرية
حيث كانت بولندا واحدة من
�أوىل الدول التي اعرتفت باجلزائر
كدولة م�ستقلة (عام .)1962
جت�سيد �ألبوم بولندي-
جزائري يحكي ق�صة
م�شرتكة بني البلدين
وتهدف هذه امل�سابقة �إىل
جت�سيد �ألبوم بولندي -جزائري
يحكي ق�صة م�شرتكة مع الك�شف
من خالل �رشيط مر�سوم عن
تاريخ وجود و كفاح البولنديني يف
اجلزائر  ،والذي �أ�صبح معروفا
ب�شكل �سيء و �أحداث تهدف

�إىل وقف تو�سع �أملانيا النازية و
جت�سيد م�رشوع �رشيط مر�سوم
يتطرق �إىل امل�شوار الطويل يف
القتال من �أجل حرية الدولتني -
البولندية واجلزائرية مع تثمني
م�ساهمة البولنديني واجلزائريني
يف االنت�صار على النازي ،وعلى هذا
الأ�سا�س و�ضعت حمافظة مهرجان
«فيبدا» �رشوطا للم�شاركة يف هذه
التظاهرة بتج�سيد من � 15إىل 20
لوحة وفقا للم�شاهد املقرتحة
حيث يعتمد االختيار الأول على
ال�شخ�صية الرئي�سية التي ر�سمها
املر�شح و�أ�سلوب الر�سومات وفهم
الق�صة وعليه فلقد حدد الفاحت
من �سبتمرب � 2019آخر �أجل لتقدمي
الأعمال .
فتح م�سابقة املل�صقات
لطالب مدار�س الفنون
اجلميلة يف اجلزائر
كما �أن م�سابقة املل�صقات
مفتوحة لطالب مدار�س الفنون
اجلميلة يف اجلزائر �إذ يجب على
كل م�شارك ت�صميم مقرتحات
مل�صق واحد �أو اثنني حول مو�ضوع
«الأبطال اخلارقون يف اجلزائر»
وي�أتي هذا جت�سيدا له�ؤالء الأبطال
اخلارقني و ذلك احتفاال مبرور
 80عا ًما من عمر  ، Batmanو

 70عا ًما من  Spirouو  50عا ًما
.M>Quidechو�ستحل
من
الواليات املتحدة الأمريكية �ضيفة
�رشف هذه الطبعة الـ  12للمهرجان
الدويل لل�رشيط املر�سوم «فيبدا
«باجلزائر العا�صمة ،ومن معايري
االختيار ٪ 50اجلانب الفني ،و 50
 ٪التعبري عن املو�ضوع والأ�صالة
 ،كما �سيتم عر�ض مل�صقات
املر�شحني الآخرين خالل
مهرجان اجلزائر الدويل لل�رشيط
املر�سوم  ،والذي �سيعقد يف الفرتة
من � 01إىل � 05أكتوبر .2019
 100.000دج للفائز مع ن�شر
�ألبوم وتوزيعه يف اجلزائر

للباحث والكاتب د.جودت هو�شيار

«م�أ�ساة الكتاب الرو�س» ..عوامل الأدب
وال�سلطة يف �إ�صدار جديد

�صدر �أخرياً عن دار الزمان ،كتاب
«م�أ�ساة الكتاب الرو�س» ،للباحث
والكاتب د.جودت هو�شيار ويتناول
الكتاب عوامل �شعراء و�أدباء رو�سيا
واجلانب اخلفي واملثري للجدل يف
عالقتهم بال�سلطة ،والرتاجيديا
الرا�سخة يف حياة وممات كل واحد
منهم ،و�أبرز ما ت�ضمنه امل�شهد
الأدبي من البداية وحتى اليوم.
وبح�سب مدونة هو�شيار� ،أ�صبح
الأدب الرو�سي منذ ع�رصه الذهبي،
يف القرن التا�سع ع�رش� ،شبيهاً بالدين،
يحمل عبئاً� ،أخالقياً هائ ً
ال ،ومثل
الفل�سفة� ،أخذ على عاتقه التف�سري
الفكري للعامل املحيط ،وحتول
الأدب من ظاهرة فنية -جمالية
اىل كتاب احلياة  ،و»كان ينظر اىل
الكاتب كنبي� ،أو معلم لل�شعب قادر
على الت�أثري يف النظام القائم وتغيري
املجتمع ،وهم ي�صغون باهتمام بالغ

اىل �آراء الكتاب وال�شعراء ،ويوجهون
اليهم الأ�سئلة حول نتاجاتهم خالل
اللقاءات ،التي جتري معهم �سواء
يف قاعات االحتفاالت �أو يف و�سائل
الإعالم».
وي�ضيف هو�شيار« :كان الرو�س
يتفاخرون عن جدارة ب�أنهم ال�شعب
الأكرث قراءة يف العامل ،وال تهدف
القراءة عندهم اىل مت�ضية الوقت
�أو الت�سلية ،بل �أن املثقفني منهم
يعتربون الكتب زاداً فكرياً وروحياً ال
غنى عنه للإن�سان ،كما �أن املناهج
الدرا�سية يف �شتى مراحل التعليم
تت�ضمن قراءة وحتليل �أهم ما �أنتجه
الفكر الإن�ساين من �آداب وفنون،
والرو�س مغرمون بت�شبيه معارفهم
و�أ�صدقائهم ب�أبطال الق�ص�ص
والروايات من حيث طبائعهم
ومالحمهم ،وهم يتخذون الكتّاب
وال�شعراء مث ً
ال يف حياتهم الروحية،

ويتابعون كل ما يتعلق بنتاجاتهم
ويومياتهم ور�سائلهم وعالقاتهم
الأدبية وال�شخ�صية� ،سواء الأحياء
منهم �أم الأموات ،ويزورون
املتاحف التي كانت يوماً ما م�ساكن
لهم ،والتي ت�ضم �أعمالهم الأدبية
املن�شورة واملخطوطة وم�سودات
نتاجاتهم ،ومرا�سالتهم ،و�صورهم
يف خمتلف مراحل العمر ،وكل ما
يتعلق بهم» .
وي�ضيف« :رحيل �أي كاتب �أو �شاعر
معروف على امل�ستوى القومي يعد
خ�سارة عظمى عند الرو�س ،لأنهم
يعتربون الكاتب �أو ال�شاعر معلماً
لل�شعب ،لذا ف�أن ال�سلطة ال�سيا�سية
كانت وما تزال تتوج�س من الكتاب
كثرياً وتراقب �أعمالهم».
الكتاب
حمتويات
و�ض ّمت
املو�ضوعات التالية�« :أدب ع�صى
على املوت»« ،مك�سيم جوركى،

نهاية م�أ�ساوية لكاتب عظيم»،
«�آخر كلمات �إ�سحاق بابل :دعوين
�أكمل عملي»« ،الطريق �إىل املوت
واخللود :ق�صيدة ماندل�شتام التهكمية
ب�ستالني»« ،زو�شينكو ..ال�ساخر
احلزين» ،حياة ايرنبورج ال�صاخبة
بني باري�س ومو�سكو»« ،الكاتب الذى
ركعت مارلني ديرتيت�ش لتح ّيته»،
«يفجينى يفتو�شينكو :ال�شاعر يف
رو�سيا �أكرث من �شاعر»« ،فا�سيلى
�أك�سيونوف :الرائد امل�ؤ�س�س للأدب
الرو�سي املعا�رص»« ،اجليل ال�ضائع
فى الأدب الرو�سي احلديث»،
«مفارقات امل�شهد الأدبي الراهن
يف رو�سيا»« ،هل مات الأدب
الرو�سي؟ عندما ال تقود املعاناة
�إىل احلرية»« ،التوظيف ال�سيا�سي
للأدب يف رو�سيا»« ،يوم يف �ضيافة
ت�شيخوف».

وكاالت

وبولندا
و�سيتح�صل الفائز على  1000يورو
�أي ما يعادل  100.000دج يف
حني يتقا�سم مبلغ هذه اجلائزة
التي تقدمها ال�سفارة البولندية
يف اجلزائر يف حالة املنا�صفة،
كما �سيتم ن�رش الألبوم وتوزيعه
يف اجلزائر وبولندا ،و�سيكون
الفائز �ضيفا يف املهرجان الدويل
لل�رشيط املر�سوم � FIBDAسنة
 2020ب�صفته م�ؤلفا.
الرتكيز على جودة الر�سم
و�أ�صالة وفهم الن�ص

وتتكون جلنة التحكيم من فنانني
جزائريني وممثلني عن ال�سفارة
البولندية يف اجلزائر حيث ب�إمكان
جلنة التحكيم منح جوائز حتفيزية
�أخرى (غري نقدية) ،وتقوم جلنة
التحكيم باختيار الفائز وف ًقا
للمعايري كاحرتام اجلانب التاريخي
(عدة معلومات حول امل�صادر
التاريخية املتعلقة بالأبطال
اخلارقني « »RYGORالتي يتم
ا�ستالمها يف �سفارة بولندا مع
الرتكيز على جودة الر�سم و�أ�صالة
وفهم الن�ص واالمتثال لقانون
امل�سابقة وتعليمات العر�ض.

رام اهلل :متحف يا�سر عرفات ي�ست�ضيف
ن�ساء فل�سطني و�إلهام دروي�ش
رغم مرور �أكرث من ثالثة
عقود تظل وثيقة �إعالن
اال�ستقالل التي كتبها
ال�شاعر الراحل حممود
دروي�ش م�صدر �إلهام
للمبدعني الفل�سطينيني
خا�ص ًة الن�ساء ،وهو ما
جتلى يف املعر�ض الفني
«حار�سة نارنا الدائمة»،
املقام يف متحف يا�رس
عرفات برام اهلل.
وي�ضم املعر�ض لوحات
و�أعماال
ومنحوتات
تركيبية من �إبداع 12
فل�سطينية وفنانة �سورية،
وح�رضت االفتتاح غالبية
با�ستثناء
امل�شاركات
ثالث من قطاع غزة ب�سبب
الت�صاريح التي رف�ضت
ال�سلطات الإ�رسائيلية

�إ�صدارها لهن.
وقال مدير املتحف،
حممد حاليقة« :ميكن
لأول مرة ن�شاهد هذا
العدد من الفنانات يف
معر�ض واحد ،وجهنا
دعوة عامة لكل من حتب
امل�شاركة يف املعر�ض
على �أن يكون عن املر�أة
دون �أن ن�ضع �أي قيود
على امل�شاركات انطالقاً
من �إمياننا ب�أنه ال قيود
على الإبداع».
«املر�أة
و�أ�ضاف
موجودة
الفل�سطينية
يف كل جماالت احلياة
ال�سيا�سية ،واالجتماعية
وال ميكن ح�رصها يف
مكان �أو جمال حمدد،
تركنا للمر�أة حرية

التحدث عن نف�سها ،من
خالل �أعمال فنية».
�أعمال
وتنوعت
امل�شاركات ور�ؤية كل
منهن للمر�أة ،بع�ضها
عرب لوحات فنية بالألوان
الزيتية ،و�أخرى بالطباعة
على الزجاج� ،إ�ضاف ًة �إىل
�أعمال منحوتة عك�ست
يف جمملها دور املر�أة يف
الن�ضال �ضد االحتالل،
وجمالها يف زيها الرتاثي
التقليدي.
واملعر�ض الذي ي�ستمر
�إىل  8دي�سمرب املقبل ،هو
ال�ساد�س �ضمن �سل�سلة
يخ�ص�صها متحف يا�رس
عرفات لت�سليط ال�ضوء
على املر�أة الفل�سطينية.
وكاالت
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ملاذا جنهل الكثري عن داء «ال�صداع الن�صفي»؟
ي�صيب داء ال�صداع الن�صفي واحدة
من كل � 5سيدات ،ويحتل املرتبة
الثانية يف الأمرا�ض التي تعيق
ممار�سة احلياة الطبيعية ،ومع ذلك،
ال يوجد له دواء طبي فعال .فما الذي
مييز هذا املر�ض عن غريه؟
وي�صنف املر�ض عادة �ضمن �أنواع
«ال�صداع» ،لكن ال�صداع املعتاد ميكن
ال�سيطرة عليه بقر�ص �أو اثنني من
م�سكن يحتوي على «بارا�سيتامول»،
يف حني �أن ال�صداع الن�صفي هو �أمل
عنيف ي�رضب الر�أ�س وي�صل �أحيانا
�إىل درجة توهن املري�ض وتعيقه عن
ممار�سة �أن�شطته اليومية كما يعد هذا
الداء �أكرث انت�شارا بني الن�ساء منه عند
الرجال� ،إذ ي�صيب واحدة بني كل 5
�سيدات بينما ي�صيب واحدا من كل
 15رجال.
والغريب يف هذا الداء ،هو عدم تو�صل
الأطباء بعد ل�سبب وا�ضح لل�صداع
الن�صفي� ،إذ يعتقد �أنه نتيجة لتغري
الهرمونات �أو لن�شاط غري طبيعي يف
الدماغ ،وبالتايل ال يوجد بعد عالج
فعال للق�ضاء عليه �أو احلد من نوباته
على املدى الطويل.

يف حني ميز طبيب الأع�صاب
الأمريكي ،هارولد وولف� ،أحد �أكرب
الباحثني يف جمال �آالم الر�أ�س ،بني
مر�ضى ال�صداع الن�صفي لدى الرجال
والن�ساء� .إذ كان يرى �أن الرجال «ال
ي�صابون بال�صداع الن�صفي �إال من
�أثر التعب ،يف حني �أن الن�ساء ي�صنب

�أجرى باحثون من كلية امللك
يف لندن درا�سة مب�شاركة علماء
من جامعات �أملانية و�إ�سبانية،
�أكدت �أن تناول التوت قد يقلل
من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض

القلب ،ووجد الباحثون �أن
امل�رشوب ال�صيفي البارد من
التوت يحافظ على الأوعية
الدموية �صحية وي�ساعد على
حت�سني الدورة الدموية.

بع�ض فوائد للبطيخ
الأحمر تغري �صحتك

�صحة

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ ،ومالءمتها ال�شديدة
حلرارة ال�صيف ،ف�إنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها
معظمنا.

بذور البطيخ
بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�سحوق ،فهي �رضورية
ومفيدة الحتوائها على ن�سبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني
 ،Вكما �أن زيت البذور مفيد لتح�سني ال�شعر ون�ضارة اجللد،
وي�ستخدم يف الزيوت اخلا�صة بالأطفال ،فهو غني بالعنا�رص
املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�صلح
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�صري البطيخ الأحمر
به ب�سبب عدم تقبلهن لأدوارهن يف
املجتمع»والواجب ذكره �أي�ضا� ،أن
ال�صداع الن�صفي هو من �أقل الأمرا�ض
حظا يف البحث والتمويل الدوليني� ،إذ
ت�شري الإح�صاءات �إىل �أنه يظل الأقل
متويال بني الأمرا�ض يف امل�ؤ�س�سات
الطبية الأوروبية.

�أما يف الواليات املتحدة ،فقد �أنفق
على �أبحاث الربو ما يعادل � 13ضعف
املبالغ التي �أنفقت على ال�صداع
الن�صفي ،و�أنفق على مر�ض ال�سكري
� 50ضعف املبالغ التي �أنفقت على
ال�صداع الن�صفي ،بالرغم من �أنه
ي�صيب  %15من ال�سكان.

وقام الباحثون بفحو�صات دم
وبول للم�شاركني قبل �رشبهم
الع�صري ،وبعد �ساعتني
من �رشبه ،وبعد يوم من
ذلك وك�شفت النتائج لدى
امل�شاركني الذين ا�ستهلكوا
م�رشوب التوت ،بعد �ساعتني،
متددا �أف�ضل لل�رشايني
بوا�سطة التدفق (،)FMD
وهو ات�ساع ال�رشيان عند زيادة
تدفق الدم ،ما يعد م�ؤ�رشا
على �صحة بطانة الأوعية
الدموية ويعتقد الباحثون
�أنه �إذا كان التوت قادرا على
تغيري متدد ال�رشايني لفرتة
كافية ،ف�إنه �سيقلل من خطر

الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
بن�سبة ت�صل �إىل %15و�أظهر
حتليل �آخر �أن هناك زيادة
ملحوظة يف م�ستويات مركب
اليوروليثني «»urolithin
الأي�ضي للم�شاركني مع حت�سن
متدد ال�رشايني .وهذه العملية
تنتج بف�ضل بكترييا الأمعاء،
حيث يقوم اجل�سم باال�ستجابة
ملادة كيميائية موجودة
يف التوت معروفة با�سم
«»ellagitanninsوت�ضاف
هذه النتائج �إىل القائمة
املتزايدة من الأدلة ب�ش�أن
فوائد ا�ستهالك التوت
وخا�صة الأحمر.

التوت يخف�ض خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب

مادة كيميائية يف م�سحوق الكاري تقاوم الأورام ال�سرطانية

ك�شفت درا�سة حديثة قام بها علماء من جامعة
كاليفورنيا �أن مادة كيميائية يف م�سحوق الكاري
ميكن �أن تقاوم ال�رسطان ويعتقد العلماء �أن الكركمني
( ،)Curcuminوهي مادة كيميائية يف الكركم
تعطي م�سحوق الكاري لونه الأ�صفر ،ميكن �أن تبطئ
منو الأورام ال�رسطانية يف الثدي والدم ،عرب جعل
اخلاليا ال�رسطانية �أقل قدرة على حتطيم �أو تدمري
خاليا �أخرى .وقد يكون الكركمني ،الذي كان يعتقد
يف املا�ضي �أن له قدرة على حماربة ال�رسطان� ،أقوى
بن�سبة  500مرة مما كان يعتقد �سابقا .وعند دمج
الأدوية �شائعة اال�ستخدام لعالج �رسطان الدم مع
الكركم وجدت االختبارات �أن الكركمني جعلها تعمل
ب�شكل �أف�ضل ،و�ساعد يف التقليل من �آثارها اجلانبية
ويقول الباحثون �إن نتائج التجارب على الفئران
كانت «غري متوقعة» ،وي�أملون الآن يف تطوير عالج
ال�رسطان با�ستخدام الكركمني وميكن ا�ستخدام هذه
املادة ملحاربة ال�رسطان لأنها عندما تتواجد يف
الدم ،تربط بني �أنواع حمددة من الإنزميات ت�سمي
« ،»DYRK2وعند ات�صال االثنني ،ال ميكن للخاليا
�أن تتكاثر ب�رسعة ويو�ضح الباحثون �أن ال�سمة املميزة
لل�رسطان هي القدرة علي النمو ب�رسعة ال ميكن
التحكم بها ،ولكن ميكن �إبطا�ؤها من خالل الكركمني
ويو�ضح الباحث �سوراف بانريجي �أنه «ب�شكل عام ،يتم
طرد الكركمني من اجل�سم ب�رسعة كبرية ،ولكي ي�صبح
دواء فعاال ،ف�إنه يحتاج �إىل تعديل لدخول جمرى الدم
والبقاء يف اجل�سم لفرتة كافية ال�ستهداف ال�رسطان».

يعترب �أف�ضل �رشاب قبل التدريبات البدنية القا�سية ،الحتوائه
على الأحما�ض الأمينية التي ت�ساعد على تخفيف الأمل
الع�ضلي بعد التدريب ،حيث �أثبتت نتائج درا�سات �أجريت على
الريا�ضيني �أن احلم�ض الأميني �سيرتولني L -ال�رضوري للحياة،
متوفر بن�سبة عالية يف البطيخ الأحمر ،وهو احلم�ض الذي
يخفف �أمل الع�ضالت الناجت عن التدريبات القا�سية ،وكذلك
ي�ساعد يف عودة نب�ضات القلب �إىل معدالتها الطبيعية.

�صبغة الليكوبني
البطيخ الأحمر غني ب�صبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ
لونه الأحمر �أو الوردي ،وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها
الأحمر ،لذلك ف�إن تناول البطيخ مينح اجل�سم القدرة على
احل�صول على الليكوبني ب�سهولة ،دون احلاجة �إىل معاجلته
مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم .وتقي هذه ال�صبغة من
�أمرا�ض ال�سكري وم�ضاعفات �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية،
وحت�سن املناعة.

م�ضادات الأك�سدة
يحتوي البطيخ �إىل جانب �صبغات الليكوبني وال�سرتولني على
م�ضادات �أك�سدة كحم�ض الأ�سكوربيك وبيتا كاروتني ،اللذين
يقلالن من ال�رضر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�ضارة الناجمة
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�سم الإن�سان.

م�ستودع املعادن والفيتامينات
تعطي كمية قدرها  100غرام من البطيخ الأحمر � 30سعرة
حرارية ،وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات  Aو Bو Cو،D
وعنا�رص البوتا�سيوم والف�سفور والزنك واحلديد وغريها �إىل
جانب احتواء البطيخ على  %92من املاء.

فوائد للحوامل
يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املر�أة
احلامل ،مثل غثيان ال�صباح ،واحلمو�ضة والت�شنجات الع�ضلية،
لذلك ف�إن تناول قدح من ع�صري البطيخ الأحمر يف ال�صباح
يكفي للتخفيف من �آثار تلك الأعرا�ض.

خطر غري متوقع للت�صوير
بالرنني املغناطي�سي!
القاتل ال�صامت

يتناول �أغلبية النا�س كميات كبرية من ال�صوديوم الذي ي�شكل املكون الرئي�سي للملح .يحدث ذلك
عن الأطعمة امل�صنّعة مثل البيتزا والربغر وال�سجق والبطاط�س ال�شيب�سي واملعجنات اجلاهزة.
وي�سبب ال�صوديوم الزائد ارتفاع �ضغط الدم الذي ي�س ّمى «القاتل ال�صامت» لأنه يهدد �صحة
القلب .وينبغي �أال تزيد كمية ال�صوديوم التي تتناولها يومياً عن  2.3غرام ،ويف حال وجود زيادة
خلطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة يجب �أال تزيد الكمية على  1.5غرام فقط .لذلك �إذا
ا�ضطرتك الظروف ل�رشاء معلبات �أو �أطعمة جاهزة ابحث عن عبارة «قليل ال�صوديوم» على العبوة
قبل ال�رشاء .وت�صنّف كثري من املواد احلافظة امل�ستخدمة يف الأطعمة امل�صنّعة باعتبارها مواد
م�رسطنة ،وتعترب م�س�ؤولة عن انخفا�ض ذكاء الأطفال .كذلك احذر من الوجبات ال�رسيعة مثل
الربغر وقطع الدجاج املقلية ،لأنه ي�ستخدم يف حفظها ويف �إعطاءها �شكلها الذهبي بعد القلي
مواد كيميائية �ضارة تعترب من م�سببات ال�رسطان

ميكن لأجهزة الت�صوير املقطعي التي تخلق حقال مغناطي�سيا قويا �أن
حترر �أحد املكونات ال�سامة للح�شوات الزئبقية الف�ضية يف الأ�سنان،
ون�رشت جملة  Radiologyم�ؤخرا ،نتائج درا�سة �أجراها باحثون من
جامعة كرييكايل الرتكية ،تفيد ب�أن احل�شوات الف�ضية حترر كميات
كبرية من الزئبق ،عقب تعر�ضها لعملية الت�صوير املقطعي بالرنني
املغناطي�سي .وينطبق ذلك ب�شكل خا�ص على الأجيال اجلديدة من
�أجهزة الت�صوير املقطعي بالرنني املغناطي�سي ،القادرة على خلق جمال
مغناطي�سي قوي ،تبلغ قوته  7ت�سال ،ميكنه �أن يحرر املعدن ال�سام ،ما
قد ي�سبب ت�سمما خطريا ،وتو�صل الباحثون الأتراك �إىل هذه النتائج بعد
�سل�سلة جتارب على ت�صاميم لتجويف الفم فيه �أ�سنان وح�شوات زئبقية
ف�ضية ولعاب ا�صطناعي ،حيث اختربت يف هذه الت�صاميم �أجهزة تبلغ
قوتها  1.5و 7ت�سال.
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كيف يرقي امل�سلم نف�سه

الدين ورحمته �أنّه مل
من عظمة هذا ّ
ٍ
يجعل بني العبد ور ّبه � ّأي وا�سطة من
الو�سائط ،ف�إذا �أراد العبد �أن يدعو ر ّبه
ّ
بالدعاء ليناجيه
جل وعال ،رفع يده ّ
ويدعوه ،فهو يعلم ب�أنّه ال يوجد بينه وبني
ر ّبه ّ
جل وعال حجاباً �أو وا�سطةً ،قال
تعاىل ( وقال ربكم ادعوين ا�ستجب لكم
) ،ويفهم من هذه الآية الكرمية � ّأن اهلل
الدعاء من عبده بدون �أن
تعاىل ي�سمع ّ
يكون بينه وبينه حجاب ،وكذلك احلال
مري�ض مبت ً
ال يف
حني ي�شعر الإن�سان ب�أنه
ٌ
نف�سه �أو ماله �أو ولده ،ويريد �أن يعالج ذلك
بالرقية ،فكما علم من �س ّنة ال ّنبي �صلّى اهلل
ّ
حق كما � ّأن ال�سحر
عليه و�سلّم ب� ّأن العني ٌ
حق ،وعلى من �أراد ال ّتخل�ص من احل�سد
ّ
وال�سحر �أن يرقي نف�سه مبا ورد عن ال ّنبي
ّ
الرقية والأدعية
�صلّى اهلل عليه و�سلّم من ّ
التي حتفظ ال ّنف�س من الّ�رشور ،وقد يلج�أ
امل�سلم �أحياناً �إىل من يرقي له ممن علم
�صالحه وتقواه من امل�سلمني ،ولكن تبقى
ال�شخ�ص امل�صاب بنف�سه
الرقية من خالل ّ
ّ
ً
هو �أوىل و�أوجب و�أكرث �إخال�صا ،ذلك
يحب �أن ي�سمع �صوت عبده
ب� ّأن اهلل تعاىل
ّ
امل�سلم وهو يدعوه ويلج�أ �إليه ،فكيف
الرقية من خالل الإن�سان نف�سه  :من
تكون ّ

كبائر ّ
الذنوب

نوب واملعا�صي يف َوق ِعها
تَختَ ِل ُ
ف ال ّ ُذ ُ
نتيج ِتها والأ�رضار
ويف
ف�س
يف ال ّنَ
َ
ِ
املُرت ّتبة عليها ،ومهما كان ،ف�إنَّها
ِك يف كو ِنها خط�أ ال َع ِ
بد لمِ قا ِم
تَ�شترَ ُ
ِ
ِ
ت�صنيف
العلماءُ على
ق
ف
ت
ي
َ
ُ
ّ
ر ِّبه ،و َ
ُ
الذّ ِ
ال�صغا ِئرِ ،
ذنوب
ِ؛
ني
�صنف
يف
نوب
ُ
َّ
دالالت تقو ُد
والكبائر ،ويف �أ�سمائها
ٌ
جمع الكبرية،
َبائر
ُ
�إىل املَعنى ،فالك ُ
العظيم من ال ّ ُذنوب ،ويف َ
ذلك
ومعناها
ُ
خِ
تعظيم لأمرِ ها وتنبي ٌه لطَ 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
َعنْ ُه نُ َك ِف ّْر َعنْك ُْم َ
َّ
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،
هو �أكبرَ ُ من ُه ،فالقَت ُل �أكبرَ ُ من ِّ
أكرب من القتل ،ويف قولِ
وال�ش ُ
ِرّ
ك� ُ
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 الوارد ِة
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�ِ ﴿ :إ َّن َر َّب َ
ك
اد ﴾ [�سورة الفجر]14 :
�ص ِ
َل ِبالمْ ِْر َ

الرقية ،والتي
الأدعية والأذكار الواردة يف ّ
�صحت عن ال ّنبي �صلّى اهلل عليه و�سلّم،
ّ
�أنّه كان يقر�أ باملع ّوذات وينفث فيها على
نف�سه ،كما كان ال ّنبي الكرمي يرقي احل�سن
ال�سالم ،بقوله ب�سم اهلل
واحل�سني عليهما ّ
�رش ّ
�أرقيك من ّ
كل
كل �شيء ي�ؤذيك ،ومن ّ
ٍ
نف�س� ،أو عني حا�س ٍد اهلل ي�شفيك� ،أو قوله
�أعوذ بكلمات اهلل ال ّتامة ،من ّ
كل �شيطانٍ
وهامة ،ومن ّ
كل ع ٍ
المه ،وكذلك قد ثبت
ني ّ
ّ
ال�صحابة الكرام �أنّهم قر�ؤوا الفاحتة
عن ّ
يوماً على رج ٍل من قو ٍم كان لديغاً فك�أنمّا
أقرهم ال ّنبي �صلّى
ن�شط من عقال ،وقد � ّ
اهلل عليه و�سلّم على فعلهم هذا �أقرهم
على �أخذ الأجرة عليه .ميكن للإن�سان
الذي ي�شعر ب�أنّه قد �أ�صابه �شيءٌ من
ال�سحر �أن يقر�أ ب� ٍ
معينة خم�صو�ص ٍة يف
آيات ّ
ّ
ال�ساحرين ،بقراءتها على ماء زمزم
كيد
ر ّد
ّ
ال�شفاء
ي�رشبه
م
ث
الربكة،
من
فيه
ملا
بنية ّ
ّ
ّ
من �سحره �أو مر�ضه ،ويف ّ
كل الأحوال
يجب �أن ي�ستح�رض امل�سلم وهو يرقي
نف�سه ب� ّأن اهلل تعاىل وحده هو الذي ي�شفيه
وال�سحر واملر�ض ،و�إنمّا كانت
من احل�سد
ّ
جمرد و�سلي ٍة من الو�سائل التي حثّنا
الرقية
ّ
ّ
ال�صالة و
أف�ضل
�
عليه
الكرمي
نبينا
عليها
ّ
ال ّت�سليم.

�آيات و�أحاديث وافقت �آراء عمر الفاروق
قوله للنبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يا ر�سول اهلل ،لو اتخذنا
من مقام �إبراهيم م�صلى:
(وا ّتَ ِخ ُذوا ْ ِمن َّم َقا ِم
فنزلت الآية َ
�إِبْ َر ِ
�صلًّى) البقرة.125 :
اه َ
يم ُم َ
قوله يا ر�سول اهلل� ،إن ن�ساءك
يدخل عليهن الرب والفاجر،
فلو �أمرتهن �أن يحتجنب ،فنزلت
�آية احلجاب( :و�إذا �س�ألتموهن
متاعاً ف�س�ألوهن من وراء
حجاب) الأحزاب .53 :قوله

لن�ساء النبي (�صلى اهلل عليه
و�سلم) وقد اجتمعن عليه يف
ُن
�سى َر ّبُ ُه �إ ِْن طَ لَّ َقك َّ
الغريةَ :
(ع َ
َ
ِ
ُن)
�أَ ْن يُبْ ِدل َ ُه �أ ْز َواجاً َ
خيرْاً منْك َّ
التحرمي .5 :ولعل نزول الوحي
موافقاً لر�أي «عمر» هو الذي
جعل النبي (�صلى اهلل عليه
و�سلم) يقول :جعل اهلل احلق
على ل�سان عمر وقلبه .قال يف
احلث على التدين يف ال�صديق :
عليك ب�إخوان ال�صدق تع�ش يف

�أكنافهم ،ف�إنهم زينة يف الرخاء،
وعدة يف البالء ،و�ضع �أمر
�أخيك على �أح�سنه حتى يجيئك
ا يغلبك منه ،واعتزل عدوك،
واحذر �صديقك �أال الأمني من
القوم ،وال �أمني �إال من خ�شى
اهلل فال ت�صحب الفاجر فتتعلم
من فجوره وال تطلعه على
�رسك و�إ�ست�رش يف �أمرك الذين
يخ�شون اهلل تعاىل� .آخر ما قال
الفاروق يف خطبته الأخرية.

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�صيالً
 ،الكفر و الإحلاد �سطحي  ،هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�شهدون �أن اهلل موجود  ﴿ :لمَ ْ تَ ُك ْن ِفتْنَتُ ُه ْم �إ اَِّل �أَ ْن َقالُوا
َو هَّ
اللِ َر ِّبنَا َما ُكنَّا ُم�شرْ ِ ِك َ
ني ﴾ [�سورة الأنعام ]23 :قال تعاىل ﴿ :انْ ُظ ْر َكيْ َف َك َذبُوا َعلَى �أَنْفُ�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
ن
ال
أجابهم
�
و
إخال�ص،
ال
�سورة
وتعاىل
�سبحانه
اهلل
أنزل
�
ف
وتعاىل،
�سبحانه
هلل
ا
لهم
ف
�ص
ي
أن
�
منه
وطلبهم
َ
ّ
ُ
بي بن كعب
عليه ّال�صالة ّ
وال�سالم -عن �س�ؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل �آيات �سورة الإخال�ص ،حيث َروى �أ ّ ُ
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
ميوت � اَّإل �سيو َرثُ  ،و�إ َّن
موت ،وال �شيء
ُ
لي�س �شي ٌء يولَ ُد � اَّإل �سيَ ُ
ال�ص َم ُد)َّ ،
*الل ُ َّ
وال�ص َم ُد :الَّذِ ي لمَ ْ يَ ِل ْد َولمَ ْ يُولَ ْد؛ لأ ّنَ ُه َ
َ
هَّ
َ
َ
لمَ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ٌ
ولي�س كمث ِل ِه �شيءٌ) .وجاء يف �سبب
ميوت وال يو َرثُ َ ،و( يَك ْن ل ُه ك ُف ًوا �أ َح ٌد) قال :مل يَكن ل ُه �شبي ٌه وال عِ دل،
الل َ ال
ُ
َ
وال�سالم� -أن يَ�صف لهم ر ّبَه ،ف�أنزل اهلل
نزول �سورة الإخال�ص كذلك �أنّ اليهود والنّ�صارى �س�ألوا
النبي -عليه ّ
ال�صالة ّ
ّ
النبي �صلَّى اهلل ُ عليْ ِه و�سلَّ َم ،فقالوا:
أتوا
�
د
اليهو
ن
�
أ
(
عنه:
اهلل
تعاىل �سورة الإخال�ص ، .ف ُروِي عن ابن عبا�س ر�ضي
َ
ّ
َ
َّ
َ
َ
هّ
ُ
َ
ّ
ُ
ِ�ص ْ
ف لنا ر ّبَك الذي تعب ُد ،ف�أنزل اهلل ُ ع َّز وج َّلُ ( :ق ْل ُه َو الل �أ َح ٌد� ..إىل �آخرها) ،فقال :هذه �صفة ر ّبي ع َّز وجل).
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كاميليا ورد  ..ق�صة
جزائرية بلغت النجومية

�سوزان جنم الدين مع يا�سر
العظمة يف «مرايا »2020

منذ طفولتها �أرادتكاميليا ور د حتقيق حلمها والغناء على م�سرح كبري �أمام ماليني احل�ضور ،متام ًا
مثل جدّ تها رق ّية اجلزائرية ،فوجدت الفنانة اجلزائرية كاميليا ورد فر�صة
امل�شاركة يف برنامج «�أراب
�آيدول »4
كاميليا ورد �إ�سمها احلقيقي
كوثر خوامتية� ،إتفقت عليها
جلنة حتكيم الربنامج ،وو�صلت
اىل مرحلة العرو�ض املبا�رشة
بني جميع املواهب اجلزائرية،
وتتم ّيز بالإ�رصار وتريد النجاح
مهما كلف ال ّثمن.
ولدت كاميليا ورد يف 21
جويلية عام  1990يف مدينة
�سوق �أهرا�س يف اجلزائر ،ما �إن
�شجعت
اكت�شفت موهبتها حتّى ّ
نف�سها بنف�سها على تطويرها،
قبل �أن ي�ساعدها والدها
يف ذلك ،وبعده �أ�ستاذها يف
املدر�سة ومن ث ّم �أ�صدقا�ؤها.
� ّأمها �أرادتها �أن تدخل عامل
التمثيل لكنها ف�ضلت الغناء �أوالً.
يف ر�صيدها عدد من احلفالت
التي �أحيتها �إىل جانب عدد من
النجوم  ،منهم الفنان التّون�سي
�صابر ال ّرباعي.
متعددة املواهب
كاميليا ورد
ّ
والهوايات ،ف�إىل جانب كونها
عار�ضة �أزياء ،وخبرية جتميل
ومقدمة برامج ،تهوى
ومعدة
ّ
ّ
كاميليا ال�سباحة والرماية وركوب
اخليل �إ�ضافة كتابة الأغنيات

�أحمد �صفوت :ال�صدفة وراء
تقدميي مل�سرحية «جوازة مرتاحة»
وتلحينها .وهي مذيعة معروفة
على �إحدى القنوات الفل�سطينية
الف�ضائية .كاميليا يف برناجمها
التلفزيوين ،كانت تروي حكايات
مرتبطة مبجموعة �أغنيات
تراثية فلكلورية فل�سطينية مثل
«يا ظريف الطول»« ،هدي يا
بحر»« ،موطني»« ،وين َع رام
اهلل» ،وغريها من الأعمال وقد
ا�ستطاعت �أن تك ّون لنف�سها
قاعد ًة جماهريية وا�سعة� .أما
مثالها الأعلى فهي �أم كلثوم،
ووردة اجلزائر ّية وذكرى.
الوجه احلقيقي لـ كاميليا ورد 

ُعرفت كاميليا ورد �سابقاً
من قبل جلنة حتكيم برنامج
«�أحلان و�شباب» ،وهي يف �سن
الـ ،18وهي للتذكري من مدينة
�سوق �أهرا�س م�سقط ر�أ�س
الفنانة الراحلةوردة اجلزائرية
 ،ورمبا لهذا ال�سبب ت�أثرت
ورد بفنها ،فكانت �أغنية «لوال
املالمة» ثم «العيون ال�سود»
ت�أ�شرية و�صولها ،ملا يعرف
مبرحلة العرو�ض املبا�رشة يف
�أراب �آيدول.
كاميليا ورد ومت�سكها بوطنها
اجلزائر

منذ بداياتها قدمت كاميليا ورد
الأغنيات الوطنية نظراً حلبها
رصحت �أن لديها
لهذا الوطن و� ّ
ح�ساً وطنياً عالياً ،واعتربت
�أن كل �إن�سان يجب �أن يحمل
هويته معه من وطنه �إىل العامل
كله .والأجمل �أن نبد�أ دائماً
ب�أغنية وطنية تعبرّ عن هويتنا
ومت�سكنا بها ،و�أ�شارت اىل �أن
الفنانة فلة اجلزائرية التي
تعرفها منذ طفولتها وتعتربها
�أماً لها وخالل م�شاركة اجلزائر
يف املونديال غنت �أغنية تريو
معها.

طالل مداح «يظهر» يف مو�سم جدة

ن�رش املمثل ال�سعودي ،حممد
الزهراين ،يف ح�سابه على
موقع «تويرت» �صورا تق ّم�ص
فيها �شخ�صية املغني ال�سعودي
الراحل ،طالل مداح.
وعلق الزهراين على ال�صور:
«كنت قد حتدثت عن حتقيق
حلمي ،واليوم �أقول �أنني
ج�سدت �شخ�صية �صوت
ّ
الأر�ض» .وتابع �أن ذلك جاء
�ضمن عمل درامي يحكي عن
الفنان ال�سعودي الراحل .ويف
�إطار و�سم «مو�سم جدة».
ويف ال�صور ،يبدو الزهراين
وقد ارتدى مالب�س م�شابهة
ملا كان يرتديه مداح ،وجت ّول
يف املنطقة التاريخية مبدينة
جدة ،حامال ب�إحدى يديه �آلة
العود ،مثل مداح �شخ�صيا.
وعرف طالل مداح (-1940
 )2000ب�ألقاب عديدة من

بينها «احلنجرة الذهبية،
و»�صوت الأر�ض» ،و»زرياب»
(وهو اللقب الذي �أطلقه عليه
حممد عبد الوهاب عندما
حلن له �أغنية «ماذا �أقول
له») ،وهو ذو ت�أثري كبري على
الثقافة املو�سيقية العربية يف
القرن الع�رشين ،ورائد الأغنية

احلديثة يف ال�سعودية.
يذكر �أن مو�سم جدة هو
مهرجان فني ثقايف �ضمن 11
«مو�سما» �آخر ت�ضمها مبادرة
بعنوان «موا�سم ال�سعودية
 ،»2019والتي حتتفل بها
اململكة طوال ال�سنة .وت�سلّط
هذه الفعاليات ال�ضوء على

املدير م�س�ؤول الن�رش

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

العنوان

ك�شفت املمثلة ال�سورية�سوزان
جنم الدين ملوقع «الفن» �أنها
�ست�شارك يف عدة لوحات يف
م�سل�سل «مرايا  «2020مع
املمثل يا�رس العظمة يف حال
مت �إنتاجه هذا العام.
وقالت جنم الدين« :العظمة
�أ�ستاذ كبري ومعلم وقدوة فنية
جلميع الفنانني ،وهو قامة
كبرية وذو مكانة مرموقة يف
الفن ال�سوري والعربي ،و�رشف لأي ممثل �أن يقف �إىل جانبه �أمام
كامريا واحدة».
و�أكدت �أنها تلقت عدة عرو�ض درامية و�سينمائية من �سوريا وم�رص،
لكنها مل حت�سم �أمورها بعد ،خا�صة �أنها تق�ضي �إجازة ال�صيف يف
دم�شق �إىل جانب الأهل والأ�صدقاء ،بعدما قدمت هذا العام م�سل�سلني
هما «كلب�ش  »3و»ابن �أ�صول» �إ�ضافة �إىل فيلم «حملة فرعون» وكلها يف
م�رص.

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

مدينة جدة التاريخية بهدف
الرتويج ل�ضمها �إىل املجتمع
العاملي ،وتتويجها عا�صمة
ال�سياحة والرتفيه يف اململكة.
ي�ستمر املو�سم حتى 18
جويلية اجلاري  ،ويقام يف
حي البلد� ،أكرث الأحياء التي
تعك�س روح املدينة القدمية
ونب�ضها ،و�أحد مواقع الرتاث
العاملي التابعة لليون�سكو.
وي�ضم املو�سم �إىل جانب
عرو�ض املج�سمات والأعمال
الفنية واملنحوتات وال�صور
الفوتوغرافية عرو�ضا فريدة
من نوعها لأ�صحاب �أف�ضل
املواهب على م�ستوى العامل،
من خالل فعاليات و�أن�شطة
كثرية حتت مظلة املو�سم،
الذي يعد �أحد الأحداث البارزة
على ال�أجندة االجتماعية
للمدينة.

رئي�س التحرير
وداد احلاج

هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

قال الفنان �أحمد �صفوت� ،إنه �سيقدم �أويل عرو�ض م�رسحية «جوازة
مرتاحة»� ،أول �أم�س  ،على �أحد امل�سارح مبدينة الغردقة يف م�رص.
و�أ�ضاف �صفوت� ،أنه ر�أى امل�رسح املقام عليه العر�ض بال�صدفة،
وراودته فكرة تقدمي م�رسحية على خ�شبته ،بحيث يتم ت�أ�سي�س ن�شاط
م�رسحية يف هذه املدينة ال�سياحية ،م�ضيفاً �أن �أحداث امل�رسحية
تدور يف �إطار كوميدي ،ولكنه حتفظ عن ذكر تفا�صيلها منعاً لعدم
حرق �أحداثها.
وي�شارك يف بطولة «جوازة مرتاحة» ه�شام �إ�سماعيل ومنة عرفة ،من
ت�أليف �أحمد امللواين و�إخراج حممد جرب.

«�سبايدر مان» يت�صدر �إيرادات
ال�سينما يف �أمريكا ال�شمالية

احلركة
فيلم
ت�صدر
واملغامرات اجلديد «الرجل
العنكبوت  :بعيدا عن الوطن»
(�سبايدر مان  :فار فروم
هوم) �إيرادات ال�سينما يف
�أمريكا ال�شمالية يف مطلع
الأ�سبوع حمققا �إيرادات
بلغت  93.6مليون دوالر.
والفيلم بطولة توم هوالند
وجيك جيلنهال وماري�سا
تومي وزيندايا ومن �إخراج
جون وات�س.
وتراجع اجلزء الرابع من فيلم الر�سوم املتحركة «حكاية لعبة (»4توي
�ستوري  )4من املركز الأول �إىل املركز الثاين هذا الأ�سبوع حمققا
�إيرادات بلغت  34.3مليون دوالر.
واحتفظ الفيلم الكوميدي «�أم�س» (ي�سرتداي) باملركز الثالث للأ�سبوع
الثاين على التوايل ب�إيرادات بلغت  10.8مليون دوالر.
والفيلم بطولة هيمي�ش باتل وليلي جيم�س وكيت مكينون ومن �إخراج
داين بويل.
وتراجع فيلم الرعب «عودة �أنابيل» (�أنابيل كمز هوم) من املركز الثاين
�إىل املركز الرابع ب�إيرادات بلغت  9.8مليون دوالر.
والفيلم بطولة باتريك ويل�سون وفريا فاميجا و�ستيفان بالكهارت ومن
�إخراج جاري دوبرمان.
وتراجع فيلم اخليال «عالء الدين» من املركز الرابع �إىل املركز
اخلام�س حمققا �إيرادات بلغت  7.6مليون دوالر.
والفيلم بطولة مينا م�سعود ونعومي �سكوت وويل �سميث ومن �إخراج
جاي ريت�شي.

�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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"�سوبارو" ت�سحب �أكرث من
� 25ألف �سيارة يف ال�صني

�أعلنت �رشكة �سوبارو عن نيتها
�سحب � 25641سيارة كانت قد
طرحتها يف ال�سوق ال�صينية و�أ�شارت
ال�رشكة �إىل �أنها واعتبارا من 11
يناير العام � ،2019ستبد�أ ب�سحب
مناذج من �سيارات ""Forester

و" "XVو" ،"BRZكانت قد
طرحت يف ال�صني ما بني عامي
 2012و .2013و�أو�ضحت �سوبارو �أن
عملية ال�سحب ت�أتي ب�سبب خلل فني
يف نواب�ض �صمامات املحركات
يف تلك ال�سيارات ،وهذا اخللل

قد يت�سبب بدخول �شوائب �إىل
املحركات وانفجارها يف حاالت
معينة وتعهدت �سوبارو ب�إ�صالح
تلك الأعطال جمانا ،وا�ستبدال
القطع املعطلة وتعوي�ض مالكي
ال�سيارات عن �أي �أ�رضار كانت

قد حلقت بهم ب�سببها ومثل تلك
امل�شاكل كانت قد اكت�شفت �سابقا
يف بع�ض مناذج �سيارات مازدا التي
طرحت ما بني  2002و ،2008ما
دفع ال�رشكة ل�سحب �أكرث من 600
�ألف �سيارة حول العامل.

حمكمة �أملانية جترب "�أوبل" على ا�ستدعاء
�سيارات مرتبطة بف�ضيحة العادم
رف�ضت املحكمة الإدارية
يف والية �شلزفيج هول�شتاين
الأملانية دعوى م�ستعجلة
رفعتها �رشكة �أوبل ملعار�ضة
قرار �صادر من املكتب
االحتادي للمركبات يلزمها
با�ستدعاء �سيارات ديزل من
�إنتاج ال�رشكة على خلفية
ف�ضيحة التالعب يف قيم
العوادم.
وقالت املحكمة يف حيثيات
حكمها �إن هناك �أدلة قوية
تفيد ب�صحة وجهة نظر املكتب
االحتادي للمركبات يف �إ�صدار
�أمر اال�ستدعاء.
يف الوقت نف�سه ،قالت
املحكمة �إن قانونية القرار ال
ميكن تقييمها ب�شكل نهائي يف
دعوى م�ستعجلة كان املكتب
االحتادي للمركبات تو�صل �إىل
وجهة نظر تقول �إن موديالت
�أوبل (زافريا � 1.6سي دي تي

�آي ،وزافريا� 2.0سي دي تي
�آي ،وكا�سكادا  2.0وان�سيجيا
� 2.0سي دي تي �آي) حتتوي
على �أجهزة غري م�سموح بها
لإغالق انبعاث العوادم.
وقد �أ�صدر املكتب يف ال�سابع
ع�رش من �أكتوبر املا�ضي
�أمرا بناء على ذلك يلزم �أوبل
با�ستدعاء هذه ال�سيارات
و�إخراج هذه الأجهزة منها
وحتديث برنامج توجيه
املحركات يف هذه ال�سيارات،
ور�أى املكتب �أن عملية
اال�ستدعاء الطوعية احلالية
غري كافية.
وتقدمت �أوبل مبعار�ضة �ضد
القرار �أمام املحكمة الإدارية،
وميكن لل�رشكة الآن �أن تتقدم
بطعن على قرار املحكمة
�أمام املحكمة الإدارية العليا
يف غ�ضون �أ�سبوعني من تاريخ
ت�سلمها احلكم.

كيف �ستواجه �شركات ال�سيارات الأوروبية خطر الر�سوم الأمريكية؟
يواجه امل�ستثمرون يف �رشكات
�صناعة ال�سيارات الأوروبية مرة
�أخرى �شهورا من تقلبات �أ�سعار
الأ�سهم بعد �أن تداولت الواليات
املتحدة م�سودة تقرير ب�ش�أن فر�ض
ر�سوم على وارداتها من ال�سيارات،
يف الوقت الذي �أملح فيه جان كلود
يونيكر رئي�س املفو�ضية الأوروبية
�إىل �أن الهدنة احلالية يف احلرب
التجارية بني االحتاد الأوروبي
والواليات املتحدة ،على و�شك
االنتهاء .و�أ�شارت وكالة بلومربغ
للأنباء �إىل �أن التقرير يعد جزءا
من حتقيق جتريه وزارة التجارة
الأمريكية ملعرفة ما �إذا كان يجب

فر�ض ر�سوم �إ�ضافية على واردات
الواليات املتحدة من ال�سيارات
وعربات الفان وال�شاحنات اخلفيفة
وقطع الغيار.
و�أمام الوزارة مهلة حتى فرباير
املقبل لت�سليم نتائج التحقيق �إىل
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
الذي كان قد هدد يف وقت �سابق
بفر�ض ر�سوم ن�سبتها  %25على
ال�سيارات امل�ستوردة .ومن املنتظر
�أن تت�رضر ال�رشكات الأوروبية من
هذه الر�سوم رغم �إعفاء �سياراتها
امل�صنوعة يف م�صانعها بالواليات
املتحدة واملك�سيك من هذه
الر�سوم ،بح�سب حمللي �رشكة

اال�ست�شارات املالية "�آر.بي�.سي
كابيتال ماركت�س" .كما �ستواجه
�رشكات �صناعة مكونات ال�سيارات
�صعوبات �أكرب من هذه الر�سوم على
قطع الغيار امل�ستوردة يف ال�سوق
الأمريكية.
وت�شري ال�رشكة �إىل تقرير جمل�س
�سيا�سات �صناعة ال�سيارات الأمريكي
الذي قدر الزيادة املحتملة يف
تكلفة �إنتاج ال�سيارة يف الواليات
املتحدة نتيجة هذه الر�سوم مبقدار
 2000دوالر� ،إىل جانب  2400دوالر
�إ�ضافية نتيجة الر�سوم املفرو�ضة
على واردات ال�صلب والألومنيوم.
كان االحتاد الأوروبي قد �صدر يف

العام املا�ضي 1ر 1مليون �سيارة
�إىل الواليات املتحدة ،حيث
كانت �سيارات "�أودي" و"بور�شه"
التابعة ملجموعة "فولك�سفاغن"
الأملانية و"بي�.إم.دبليو" �أكرث
ال�سيارات الأوروبية مبيعا يف ال�سوق
الأمريكية.
وكانت املفو�ضية الأوروبية قد
ذكرت يف يونيو املا�ضي �أن الر�سوم
الأمريكية املنتظرة �ست�ؤثر على
�سيارات وقطع غيار بقيمة 58
مليار يورو ( 65مليار دوالر) ،حيث
�ست�ضيف حوايل � 10آالف يورو �إىل
�سعر ال�سيارة امل�صنعة يف �أوروبا.
وكان تراجع التوتر التجاري

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

مازدا ُتعلن عن مازدا� 6أول �سيارة تدعم كار بالي و�آندرويد �أوتو
ك�شفت �رشكة ت�صنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن
�سيارة مازدا 6والتي �ستكون �أول �سياراتها التي تدعم
من�صتي �آندرويد �أوتو وكار بالي الذكيتني ،وجاء ذلك
يف معر�ض ال�سيارات الدويل يف نيويورك الأمريكية.
�ستكون �أول ن�سخة من النظامني الذكيني متاحة يف �صيف
العام احلايل  ،2018كما �سيكون �أ�صحاب ال�سيارات من
هذا النوع قادرين على حتديث كار بالي و�آندرويد �أوتو
ب�شكل كامل واختياري فور �إ�صدار التحديث يف ال�صيف
و�رصحت مازدا ب�أن من�صتي �آندرويد �أوتو وكار بالي

�ستكونان �ضمن �إ�ضافات نظام الت�شغيل الذكي املوجود
يف �سيارات ال�رشكة  .Mazda Connectedيُذكر �أن
موقع ال�رشكة اليابانية يف كندا ن�رش بيانا حول دعم
املن�صتني ل�سيارة  ،3-CXلكن املتحدث با�سم ال�رشكة
يف املعر�ض الدويل لل�سيارات مل يتحدث عن ذلك
الأمر خالل كلمته ،مما �أثار ا�ستغراب امل�ستخدمني
كانت �رشكة مازدا �أعلنت عن رغبتها ب�إ�ضافة من�صتي
قوقل و�آبل يف العام املا�ضي ،بعد �أن بد�أت التخطيط
لذلك منذ �إطالق نظامها Mazda Connected
عام .2014

بني الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي قد �أدى �إىل هدنة م�ؤقتة
بني اجلانبني يف يوليو املا�ضي ،بعد
لقاء يونيكر ،مع الرئي�س الأمريكي

دونالد ترامب يف وا�شنطن .وكان
يونيكر قد �أملح االثنني �إىل احتمال
انتهاء هذه الهدنة بنهاية العام
احلايل.

""هايرب كار" من�ساوية
بـ  2مليون يورو
ك�شفت �رشكة ميالن �أوتوموتيف
النقاب عن �أيقونتها Milan
 Redاجلديدة ،التي تنتمي لفئة
"هايرب كار" اخلارقة و�أو�ضحت
ال�رشكة النم�ساوية �أن �سيارتها
اجلديدة تظهر بطول 4.74
مرت وعر�ض  2.16مرت ،وارتفاع
 1.20مرت ،وقاعدة عجالت
بطول  2.75مرت ،كما تعتمد
على هيكل �أحادي من �ألياف
الكربون .ويز�أر بداخل ال�سيارة
حمرك ثماين الأ�سطوانات على
�شكل حرف � Vسعة  6.2لرت.
وبف�ضل التعزيز ب�أربعة �شواحن
تربو يز�أر هذا املحرك بقوة
 1325ح�صان 1400/نيوتن مرت
لعزم الدوران الأق�صى ،والتي
يتم توجيهها لعجالت الدفع
عرب ناقل حركة �أوتوماتيكي
مزدوج القاب�ض من � 7رسعات.

وبف�ضل هذه القوة الهائلة
تت�سارع ال�سيارة ،التي تزن
 1300كجم ،من الثبات �إىل 100
كلم�/س يف غ�ضون  2.47ثانية،
يف حين ت�صل �رسعتها الق�صوى
�إىل  400كلم�/س .ويتوىل
كبح جماح هذه القوة الهائلة
مكابح برميبو من الكربون/
ال�سرياميك.
وتتمتع ال�سيارة مبالمح ريا�ضية
�رش�سة تر�سمها العنا�رص
الأيروديناميكية مثل اال�سبويلر
الأمامي واخللفي الكبريين
ونا�رش الهواء ال�ضخم ،كما
تقف ال�سيارة على جنوط
قيا�س  20بو�صة بالأمام و21
بو�صة باخللف ومن املقرر
طرح  99ن�سخة من ال�سيارة
فقط ب�سعر حوايل  2مليون
يورو.
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�سام�سونغ تك�شف عن تلفزيون
«يختفي» باالندماج مع حميطه

في�سبوك تدخل عامل ت�صنيع املعاجلات!

ذكر موقع � Bloombergأن
�رشكة في�سبوك ت�ستعد لإنتاج
معاجلات �إلكرتونية جديدة
لأجهزتها الذكية القادمة
ولتحقيق هذه اخلطوة ،قامت
في�سبوك م�ؤخرا با�ستقطاب،

�شهريار رابي ،املربمج ال�سابق
يف غوغل ،وعينته نائبا لرئي�س
ال�رشكة ،وم�س�ؤوال عن ق�سم
تطوير املعاجلات والنواقل
الرقمية.
كما اختارت في�سبوك هذا

املربمج كونه عرف بتطويره
ل�رشائح «»Visual Core
املخ�ص�صة لهواتف «،»2 Pixel
والتي طورت خ�صي�صا لتح�سني
جودة ال�صور يف كامريات
الهواتف ،وخ�صو�صا يف ظروف

الإ�ضاءة ال�سيئة .ومن املفرت�ض
�أن ي�ساعد اخلبري في�سبوك على
تطوير معاجلات خم�ص�صة
لنظارات الواقع االفرتا�ضي
وامل�ساعدات املنزلية الذكية
التي تنوي ال�رشكة �إطالقها.

�آبل تطور هاتفا قابال للطي

�إ�شعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي
�إن�ستغرام وتثري غ�ضبهم!
ر�صد بع�ض امل�ستخدمني حتديث �إن�ستغرام الأخري الذي �أ�ضاف رمز
في�سبوك على �صفحات امللفات ال�شخ�صية ،ما �أثار حرية الكثريين
ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم ،رديت ،قام
بتحميل �صورة لرمز في�سبوك ،وو�صفها ب�أنها «�إ�صدار جتريبي من
�إن�ستغرام».
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ستخدمني ب�إ�شعاراتهم
على في�سبوك ،وذلك على ملفاتهم ال�شخ�صية يف �إن�ستغرام .وي�ؤدي
النقر على الرمز �إىل ت�شغيل تطبيق في�سبوك .ويف حال مل يتم ربط
ح�ساب �إن�ستغرام مع في�سبوك ،ف�ستظهر ر�سالة تقول�« :إن�ستغرام
يرغب بفتح في�سبوك».
وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�صدوا رمز الإ�شعارات على �إن�ستغرام،
ف�إن تذكريهم ب�أن عمالق املواقع االجتماعية ميلك �إن�ستغرام ،كان
�أمرا غري مرحب به �إىل حد كبري ،حيث توجه عدد من امل�ستخدمني
�إىل تويرت لي�صفوا هذا التغيري بـ «املزعج»وقال �أحدهم ب�سخرية:
«من الرائع �أنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل �أ�شهر ،ومع
ذلك ما يزال �إن�ستغرام ير�سل يل �إ�شعارات عن �أن�شطة �أ�صدقائي
على في�سبوك» .ومع ذلك ،قال م�ستخدم �آخر« :يف البداية �شعرت
باالنزعاج من �أن في�سبوك �أ�ضافت الإ�شعارات �إىل ح�سابي على
�إن�ستغرام ،ولكن هذا يعني الآن �أنه لي�س علي التحقق من في�سبوك
على الإطالق ما مل �أح�صل على �إ�شعار يف �إن�ستغرام! ال �أعتقد �أن هذه
هي خطتهم».
ويبدو �أن هذه امليزة هي و�سيلة لت�شجيع م�ستخدمي �إن�ستغرام على
ا�ستخدام في�سبوك ،الذي �شهد انخفا�ضا وا�ضحا يف اال�ستخدام بني
ال�شباب خالل ال�سنوات الأخرية.
و�أو�ضح بحث �أجراه � eMarketerأن �أقل من ن�صف م�ستخدمي
الإنرتنت يف الواليات املتحدة ،الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 12إىل 17
�سنة� ،سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام .كما تتوقع �رشكة الأبحاث �أن
يخ�رس موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم (�أقل من  25عاما) هذا العام.

و�أحجام
�أ�شكال
ظلت
التلفزيونات «لعنة» م�صممي
الديكور الداخلي لعقود ،ولكن
ذلك قد يبيت �شيئا من املا�ضي
ووعدت �سام�سونغ بطرح �شا�شة
جديدة فائقة الو�ضوح تندمج
مع اجلدار عندما تكون خارج
اال�ستخدام ،و�ستقدم �شا�شة
« »QLED TVتقنية ت�شبه
احلرباء ،قادرة على تغيري اللون
والنق�ش ب�شكل غام�ض ،وتعك�س
الألوان والأ�شكال املحيط
بها عندما يكون التلفزيون يف
و�ضع «،»ambient mode
و�ست�صبح ال�شا�شة التي �صممت
لتحقق التميز اجلمايل ،جزءا
من الأثاث املنزيل.
وو�صف روبرت كينغ ،نائب رئي�س
ق�سم الإلكرتونيات اال�ستهالكية
لدى �سام�سونغ ،التكنولوجيا
اجلديدة ب�أنها «رائدة» ،م�شريا
�إىل �أنه «حان الوقت لأن نقول

وداعا ل�شا�شات التلفاز اململة
يف املنزل»وميكن لأ�صحاب
التلفزيون امل�ستقبلي التقاط
�صورة اجلدار اخللفي ،وبذلك
تتعرف ال�شا�شة على ال�صورة ثم
تتكيف مع حميطها وميكن دمج
التلفزيون املزود بتقنية ،4K
مع اجلدران البي�ضاء واجلدران
املنقو�شة ،تاركا فقط الإطار
الرقيق للغاية لل�شا�شة مرئيا
كما ميكن �ضبط و�ضع التلفزيون
ليعر�ض معلومات مفيدة على
مدار اليوم مثل عناوين الأخبار
وتقارير حركة املرور وحتديثات
الطق�س ،ولكن هذه التكنولوجيا
املذهلة ت�أتي مكلفة ،حيث تبد�أ
الأ�سعار مبا يزيد قليال عن
 1562دوالرا �أمريكيا لل�شا�شة
بقيا�س  55بو�صة ،وميكن للعمالء
االختيار بني  55و ،65و 75بو�صة
التي ت�أتي بتكلفة تزيد عن 3255
دوالرا �أمريكيا.

ذكر �أحد املحللني التابعني ل�رشكة
« »Merrill Lynchالأمريكية
املتخ�ص�صة بخدمات التمويل �أن
�رشكة �آبل تتح�رض لإطالق هاتف
ذكي قابل للطي عام  .2020ويتوقع
اخلرباء �أن يزود هذا الهاتف ب�شا�شة
مرنة من نوع « ،»microLEDكانت
قد �أكدت عدة مواقع �أن �آبل تعمل

على تطويرها حاليا ،حيث
تتميز تلك ال�شا�شات ب�أن كل بيك�سل
فيها قادر على بث ال�ضوء ب�شكل
م�ستقل .وت�أتي تلك الأخبار بعد
مدة من ت�أكيد موقع «Patently
� »Appleأن ال�رشكة تعمل على
تطوير �شا�شات بدقة « »8Kخم�ص�صة
للهواتف الذكية والكمبيوترات وخوذ
الواقع االفرتا�ضي ،وتتميز ب�أنها

قادرة على تتبع حركة عني امل�ستخدم
وتوفري الطاقة .ويذكر �أن �آبل لي�ست
�أول �رشكة تعمل على تطوير تقنيات
الهواتف القابلة للطي ،فمنذ مدة،
وعلى هام�ش معر�ض  2018-CESيف
ال�س فيغا�س ،رفعت �رشكة �سام�سونغ
ال�رسية عن النموذج الأويل لهاتف ذكي
مع �شا�شة قابلة للطي ،من املفرت�ض
�أن يطرح ر�سميا ،عام .2019

موتوروال تك�شف عن جديدها
تعتزم �رشكة موتوروال الك�شف عن
باكورة هواتفها اجلديدة هذا العام
يف الربازيل وذلك ح�سب بو�سرت
الدعوة املن�شور يف �شبكات التوا�صل
االجتماعية هناك بالت�أكيد الأنظار
تتجه �إىل اجليل ال�ساد�س من �سل�سلة
موتو جي واملعروفة �سلفاً با�سم
 Moto G6و Plus Moto G6
بالإ�ضافة �إىل Play Moto G6
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني
هواتف رئي�سية ومتو�سطة ومنخف�ضة

ال�سعر .حتى الآن اليوجد ت�رسيبات
م�ؤكدة حول موا�صفات هذه الهواتف
ولكن جرت العادة �أن تكون متنوعة
املوا�صفات مع �إختالفات تتمثل يف
نوع املعالج وحجم ال�شا�شة والذاكرة
وما�إىل ذلك �أي�ضاً الدعوة الزالت
مبهمة وغري وا�ضح هل �سيكون
احلدث عاملياً �أو �سيكون جمرد حدث
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف
موتوروال رواجاً هائ ً
ال هناك .

�سام�سوجن ت�صبح �أكرب ُم�ص ِنع للقطع االليكرتونية

ك�شفت عمالقة التقنية الكورية
�سام�سونغ عن توقعها لعائدات و�أرباح
الربع الأول من العام يف تقريرها
املايل ،والذي �شهد ارتفاعاً كبرياً يف
مبيعات ال�رشكة للقطع �أو الرقاقات
امل�ستخدمة يف الأجهزة الإليكرتونية.
وا�ستطاعت �سام�سونغ بذلك حتقيق

رقم قيا�سي بالأرباح بحوايل  14.7مليار
دوالر يف �أول ربع من  2018وبزيادة
 %19عن الربع الأول من العام املا�ضي
وفق تقديراتها .لتتمكن بذلك من ك�رس
احتكار انتل لل�صدارة على مدار  25عاما
املا�ضية .ويعترب هذا الرقم �أعلى �أي�ضا
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني

يف الفرتة املا�ضية .وللعلم ف�إن ال�رشكة
مل تك�شف عن تفا�صيل التقرير املايل
ب�شكل كامل ،والذي بالعادة ي�صدر مع
نهاية �شهر �أبريل .لكنها �أعلنت فقط عن
رقم قيا�سي يف املبيعات والأرباح دون
ذكر م�صادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة،
ال�شا�شات ،البطاريات … ،وغريها.
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البويرة

�إنقطاعات متكررة
للكهرباء
يعاين� ،سكان عديد مناطق والية البويرة حالل
هذه الفرتة من الإنقطاعات املتكررة للكهرباء
وكذا حاجة بع�ض املناطق اىل حموالت
كهربائية ملجابهة الطلب الكبري لهذه املادة
مما خلّف موجة
ال�رضورية يف ف�صل ال�صيف ّ ،
عارمة من ال�سخط واال�ستياء يف �أو�ساطهم حيث
مل يعد يقوى ه�ؤالء ال�سكان حتمل املزيد ج ّراء
هذا امل�شكل الذي ن ّغ�ص حياتهم وحولها �إىل
جحيم ،ب�سبب ما خلفته الإنقطاعات املتكررة
للكهرباء من تعطل الأجهزة الكهرومنزلية منها
�أجهزة التلفزيون ،الثالجات ،املكيفات الهوائية
وغريها ،كما �شهدت املحالت التجارية خ�سائر
مادية معتربة ،حيث تعر�ضت املواد الغذائية
مما خلق ذلك انزعاج كبري
اخلفيفة للتلفّ ،
و�سط التجار الذين �صبوا جام غ�ضبهم على
م�صالح �سونلغاز .وذكر بع�ض الذين حتدثوا معنا
�أن هذه الو�ضعية الكارثية تتكرر كلما حل ف�صل
ال�صيف ،خا�صة مع ارتفاع درجات احلرارة �إىل
م�ستويات قيا�سية على غرار ما تعي�شه والية
البويرة وجل واليات الوطن هذه الأيام وهنا
ا�ستغرب ال�سكان من عدم و�ضع م�صالح �سونلغاز
االحتياطات الالزمة جتاه هذه االنقطاعات
املتكررة للكهرباء ،مطالبني يف ذات ال�سياق ،من
ذات امل�صالح التدخل لإنهاء امل�شكل املطروح
يف �أقرب الآجال  ,ونذكر ان مواطنو منطقة
ال�رشفة �أق�صى �رشق الوالية خرجوا �إىل ال�شارع
جراء هذا امل�شكل مطالبني بتوفري حموالت
�إ�ضافية على م�ستوى �أحيائهم .
�أح�سن مرزوق

االقت�صادي حمروين �إ�سماعيل

النزاهة والكفاءة
�صفتان مطلوبتان يف
رجل ال�سلطة

�أكد رجل الأعمال حمروين �إ�سماعيل عن الأو�ضاع
الراهنة للبالد ون�رضته كمتعامل اقت�صادي
من �رضورية اخلروج بحلول �رسيعة قبل ت�أزم
الأو�ضاع بقوله.ب�أن
النزاهة والكفاءة �صفتان مطلوبتان يف رجل
ال�سلطة مهما كانت مرتبته �إمنا فوق هده املرتبة
البد من �شيء من املالئمة ،تبقى ال�سيا�سة �سوقا
ت�شرتي فيه ال�ضمائر وتباع ويبقى الن�شاط
االجتماعي معطال ب�سبب �رشوط �سلبية تفر�ضها
�إرادة خفية على حياتنا ويجعلها من له بها �صلة
يف بالدنا مربرات ف�شلنا و ي�ضيف و بالرغم من
خطط ال�رصاع الفكري املحكمة وو�سائله الفعالة
�إال �أن ال�رشوط النف�سية-االجتماعية تبقى هي
الفي�صل يف �إحداث الفرق بني جناح تلك اخلطط
�أو ف�شلها...وهذا ي�شعرنا مب�صداقية الآية
الكرمية « �إن كيد ال�شيطان كان �ضعيفا « ويك�شف
لنا الواقع حقيقة كربى هي �ضعف جهازنا
الفكري ،وتدهور املنظومة الرتبوية و الأخالقية
يف جمتمعنا ،و�أحيانا يك�شف لنا الواقع ال�ضعف
املركب للجانب الفكري و الأخالقي معا عندما
ت�صبح ال�سيا�سة عاجزة عن �صياغة احلكم الالئق
عن واقع البالد �أوعن �صياغة احلكم املوفق
يف توجيه �سيا�ستها� ،أو تعديلها �إذا انحرفت،
فت�صبح ال�سيا�سة موجهة يف االجتاه املعاك�س،
لأن الفكر هو �أداة تن�سيق و تركيب للأفكار تركيب
ع�ضوي حتى ت�ؤدي وظيفتها.
�س�ؤال يراودين دائما ما الدي يجعل تفكرينا
عاجزا عن التفكري ال�شامل الذي ي�شمل جمموعة
من الأفكار يف ن�سق مت�سل�سل مركب و موحد...
�إن التفكري التجزيئي مبني على الف�صل بني
العقل و بني تتبع الفكرة يف حركتها املنطقية،
والتاريخية .وهذه النزعة الذرية يف امليدان
ال�سيا�سي �سبب مبا�رش يف حتطيم وحدة
امل�شكالت الع�ضوية ،وجتزئة احللول ال�سيا�سية
وحتولها �إىل حلول عاطفية  ،تخدم �أ�صحاب
املواقع املنفذين ل�سيا�سة م�صالح ما.؟
وهنا تربز لنا م�شكلة مهمة هي م�شكلة املقايي�س
التي لها دورها يف �سائر امليادين ،حيث يروج
لق�ضايا ثانوية و تغيب ق�ضايا كربى مبعايري
خا�صة ال تخدم �إال ال�سيا�سة اال�ستعمارية...

www.elwassat.com

تدابري لعدم تفاقم هذه احل�صيلة وتكرار �سيناريو 2017

� 3آالف ق�ضية لنهب العقار الغابي
.

 678حريق ت�أتي على  1970هكتار من امل�ساحات الغابية

�أعرتف املدير العام للغابات علي حممودي لأول يف ت�صريح �صحفي خالل الزيارة التي قادته
�إىل والية �شلف عن ارتفاع عملية نهب العقار الغابي باملناطق ال�ساحلية  ،بعدما �سبق وان كان
ي�صفها باال�ستثمارات يف قطاع الغابات وهو الأمر الذي رف�ضته نقابة عمال الغابات املتمثلة
للفيدرالية الوطنية للطبيعة والنمو.
م.ب
هذا و�أ�شار حممودي �أن م�صاحله
ت�سجل  3000ق�ضية لنهب العقار
الغابي من قبل النافذين خا�صة
باملناطق ال�ساحلية والقريبة
من الأماكن العمرانية  ،م�شريا
�أن �أعوان م�صالح الغابات ورغم
املخاطر التي يعانون منها
والتهديدات اخلطرية �أقاموا
حما�رض �ضد املعتدين و�إحالتها
على الق�ضاء  ،هذا ونفى املدير
العام للغابات �أن يكون على علم
بتورط �إطارات من الغابات يف
هذه الق�ضايا �أو الت�ساهل مع
بارونات العقار م�شريا �أن القوانني
�صارمة  ،وان كل من يتثبت تورطه
يف نهب الغابات تتخذ �ضده
الإجراءات القانونية ال�صارمة .
من جانب �آخر �أ�شار املدير العام
�أن بارونات العقار جل�أو �إىل حيل
حرق الغابات ونهب �أرا�ضيها
كا�شفا ان مديريته �سجلت 678
حريقا يف ظرف �شهرا فقط
خالل �أتت على  1970هكتار من
الأرا�ضي الغابية وهي م�ساحة
كبرية ت�سجل لأول مرة بداية من
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م�صر

�شهر جوان �إىل غاية �أم�س فقط
مطالبا اجلميع التجند حلماية
الرثوة الغابية ب�صفتها م�صدر
الأك�سجني واحلياة .
�أح�صت املديرية العامة للغابات
منذ انطالق حملة الوقاية
ومكافحة حرائق الغابات يف الفاحت
جوان و �إىل غاية  8جويلية اجلاري
زهاء  678حريقا عرب الوطن �أتت
على  1970هكتار من امل�ساحات
الغابية.

وك�شف املدير العام للغابات,
حممودي علي ,يف ت�رصيح
لل�صحافة املحلية على هام�ش
تن�صيبه للرتل املتنقل بغابة
الداولة الكفاف�سة بال�شلف �أن «ما
يربو عن  678حريقا مت ت�سجيله
�إىل غاية الثامن من �شهر يوليو
�أتت يف جمملها على  1970هكتار
من امل�ساحات الغابية».
وا�سرت�سل قائال « :بالرغم من �أن
 50باملائة من هذه احل�صيلة هي

�سيدي بلعبا�س

تيزي وزو

�سكان بني دوالة يطالبون
ب�سوق جواري

طالب العديد من �سكان بلدية بني دوالة
يف والية تيزي وزو هو غياب �سوق جواري،
وهو ما �أ�شار �إليه �سكان املنطقة الذين
�أعربوا عن حاجتهم املا�سة ل�سوق جواري
على م�ستوى البلدية التي ترتبع على كثافة
�سكانية معتربة ما يجعل املواطن بحاجة
ما�سة �إىل �سوق يقتني حاجياته اليومية
دون التنقل خارج املنطقة وهو ما �أو�ضحه
ال�سكان ،بحيث يقطعون م�سافات طويلة
للح�صول على مقتنياتهم اليومية ليطالبوا
ب�سوق يغطي احتياجاتهم دون اللجوء �إىل
خارج البلدية و يف �سياق �آخر �أ�شاروا �إىل
م�شكل غياب االنرتنت ونقائ�ص عديدة
غري ال�شكوى التي تنقلنا لأجلها واملتمثلة
يف غياب االنرتنت والتي تعترب حق من

حقوق املواطن.وباعتبار �أن هذا البلدية
من �أكرب البلديات فغياب االنرتنت به يعترب
�أمرا غري منطقيا بحيث و�صلتنا �شكاوي من
عدد معترب من املواطنني مبختلف الفئات
حلاجتهم املا�سة لهذه اخلدمة املنعدمة،
ومل يقت�رص بحثنا عن هذا اخللل ف�أثناء
جولتنا بقرية ايت بويحي ال�سفلى مرورا
بلخمي�س �صادفتنا م�شاكل تنموية كثرية
من بينها حالة الطرقات التي ت�شهد و�ضعا
متدهورا ومل تعرف التهيئة مطلقا� ،إ�ضافة
�إىل الغاز الطبيعي والذي مل تنعم به �أغلب
املنازل رغم مرور �أنابيب الغاز باحلي،
بحيث ال يزال املواطن يعتمد على قارورة
غاز البوتان يف التدفئة والطهي.

ح -كرمي

امل�سيلة

تعليق ن�شاط  5مرامل وتوجيه
�إعذارات ل  3اخرين
�أ�صدر وايل والية امل�سيلة «�إبراهيم �أو�شان
« يف �إطار متابعة ملف املرامل ون�شاطاتها
قرار يت�ضمن تعليق ن�شاط  5مرامل وتوجيه
�إعذارات ل � 3آخرين بح�سب ما �أفادت به
خلية الإعالم واالت�صال انه وبعد االطالع
على �أعمال اللجنة الوالئية املخت�صة يف
جمال التفتي�ش واملراقبة  ،خا�صة وان 4
يرتكز ن�شاطها ببو�سعادة و�أخري ب�سيدي
عامر مع حجز عتادها ملدة �شهر وهذا
ب�سبب عدم احرتامها اللتزاماتها وخمالفة
دفاتر ال�رشوط املن�صو�ص عليها قانونا

ح�شائ�ش و�أحرا�ش �إال �أنها تبقى
ثقيلة ومر�شحة لالرتفاع �أكرث».
و لفت حممودي �إىل �رضورة
تكاثف اجلهود والتن�سيق مع جميع
القطاعات للحيلولة دون تفاقم
هذه احل�صيلة وتكرار �سيناريو
 2017الذي �شهد �إتالف �أزيد من
 54.000هكتار م�شريا �إىل �أن
مو�سم  2018يعد اال�ستثناء حيث
مل ت�أت النريان �إال على 2300
هكتار.

بالإ�ضافة �إىل عدم التقيد بالإحداثيات
املحدد كما مت توجيه �إعذارات ل  3مرامل
لت�سوية و�ضعيتها القانونية اجتاه ت�سديد
حقوق اخلزينة العمومية يف �آجال �أق�صاها 15
يوما و�إال �سيتم غلق هذه املرامل يف حالة
عدم اال�ستجابة لالعذارات للإ�شارة لي�صبح
العدد الإجمايل للمرامل التي م�سها الإلغاء
والتعليق  14مرملة وان هذه العملية متوا�صلة
وم�ستمرة من اجل التطبيق ال�صارم لبنود
ودفاتر ال�رشوط واملحافظة على املحيط
البيئى .

عبدالبا�سط بديار

هالك �شخ�صني يف
ا�صطدام دراجتني
ناريتني
لقي �شخ�صان حتفهما يف حادث مرور وقع
ليلة �أم�س االثنني �إىل الثالثاء ب�سيدي بلعبا�س,
ح�سبما علم لدى خلية الإعالم و االت�صال
مل�صالح احلماية املدنية.
و �أو�ضح ذات امل�صدر �أن احلادث وقع �إثر ت�صادم
بني دراجتني ناريتني �إحداها من احلجم الكبري
و ذلك على م�ستوى الطريق الوطني رقم 94
الرابط بني بلديتي تالغ و مرين و �أ�ضاف ذات
امل�صدر �إىل �أن �أحد �سائقي الدراجة النارية
لفظ �أنفا�سه الأخرية بعني املكان يف حني تويف
الآخر مب�ست�شفى تالغ مت�أثرا بجروحه
و �أ�شار ذات امل�صدر �إىل �أنه مت حتويل جثتي
ال�ضحيتني البالغني من العمر  23و � 24سنة
مل�صلحة حفظ اجلثث مب�ست�شفى تالغ.

�أحياء بلدية احلرا�ش

انقطاع التموين
بالغاز اليوم
�أفادت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز للحرا�ش
يف بيان لها اليوم الثالثاء عن انقطاع التموين
بالغاز اليوم الأربعاء على م�ستوى
بلدية احلرا�ش ب�سبب �أ�شغال ال�صيانة.
و�أو�ضح البيان �أن انقطاع الغاز الذي �سيكون
ابتداء من ال�ساعة � 23سا  00و ي�ستمر اىل غاية
� 8سا � 00سيم�س �أحياء كوريفا و �سيدي مبارك
�إثر ذلك ,تعتذر مديرية
و الأقبية الثالث
توزيع الكهرباء والغاز للحرا�ش على الإزعاج
الناجت عن هذا االنقطاع وت�ضع يف حوزتهم من
اجل �أي معلومات الرقم , 3303و هذا � 24سا 24
و� 7أيام. 7/

تعداد ال�سكان بلغ
 98.1مليون ن�سمة
�أ�صدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة
والإح�صاء يف م�رص مبنا�سبة اليوم العاملي
لل�سكان� ،إح�صاء بتعداد ال�سكان ون�سبة الإناث
�إىل الذكور ومعدل امل�سنني واملعيلني.
وذكر اجلهاز يف بيانه �أن عدد �سكان م�رص
ارتفع من  72.8مليون ن�سمة وفقا لتعداد
عام � 2006إىل  94.8مليون عام �( 2017آخر
تعداد) ،وارتفع �إىل  98.1مليون ن�سمة يف
بداية عام  2019بزيادة قدرها  3.3مليون
عن بيانات �آخر تعداد ٪51.6( ،ذكور٪48.4،
�إناث) ،وبلغت ن�سبة اجلن�س  106.3ذكر لكل
� 100أنثى.

نائب الرئي�س الأمريكي

ال نريد حربا
مع �إيران

قال ال�سيد مايك بن�س نائب الرئي�س
الأمريكي ،ام�س االثنني� ،إن بالده ال تريد
حربا مع �إيران و�أ�ضاف بن�س يف ت�رصيح
له بثه موقع راديو �/سوا /الأمريكي� ،أن
بالده لن ت�سمح لإيران بامتالك �سالح
نووي ،مو�ضحا �أنه على طهران «عدم
�إ�ساءة فهم �ضبط النف�س
الأمريكي».
وتابع بن�س «الإدارة الأمريكية ال�سابقة
مل متنع �إيران من امتالك �سالح نووي،
ولكنها �أجلت ح�صولها عليه لعقد من
الزمن»يذكر �أن حدة التوترات زادت ب�شكل
كبري خالل الفرتة املا�ضية بني وا�شنطن
وطهران ،خا�صة بعدما �أعلنت الإدارة
الأمريكية ان�سحابها من االتفاق النووي،
و�إعادة فر�ض العقوبات على �إيران التي
ردت ب�إعالنها تقلي�ص التزاماتها باالتفاق
الذي �أبرم يف فيينا  14جويلية ،2015
و�سط قلق دويل من هذه التطورات.

