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الإثنني  15جويلية  2019املوافـق ل 12ذو القعدة 1440هـ

�ألف �شقيق البطل ال�شهيد عبا�س لغرور

كتاب جديد عن تاريخ الوالية الأوىل « �أورا�س النمام�شة»
�إحت�ضنت املكتبة الرئي�سية
للمطالعة بخن�شلة م�ساء يوم
ال�سبت الفارط جـل�ســة ثقافيـة
مت من خاللها تقـديـم و توقـيـع
�إ�صدار حملي جديـد ،بح�ضـور
عـدد من الـمثقـفيـن والـمهتميـن
بال�ش�أن الثقايف من داخل الوالية
و من بع�ض الواليات املجاورة
 ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة من
�أ�ساتذة جامعة عبا�س لغرور
خن�شلة  .ون�شط اجلل�سـة الكاتب

و الأ�ستاذ �صالح لغرور « �شقيق
ال�شهيد عبا�س لغرور « بـتقـديــم
�إ�صـداره الـجـديـد و الـمو�سـوم ب ـ
« �إ�ضاءات يف التاريخ الداخلي
للوالية الأوىل الأورا�س -
النمام�شة  « -وال�صـادر حديثا
عن دار اخللدونية .
وي�ضم الكتاب � 297صفحة,
�أراد من خالله �إبراز وتدوين
بع�ض الأحداث التي وقعت
بالوالية الأوىل التاريخية

من الثورة التحريرية .كما ي�ضم
الف�صل الثاين من كتاب»�إ�ضاءات
يف التاريخ الداخلي للوالية
الأوىل التاريخية» على جمموعة
من املقاالت و عدد من
الوثائق وال�شهادات ال�صحفية
من �ضمنها حديث �صحفي مع
املنا�ضل والعقيد ال�سابق يف
جي�ش التحرير الوطني الراحل
عمار بن عودة ()2018-1925
ع�ضو جمموعة الـ 22التاريخية

�إبان حرب التحرير الوطنية
والت�أكيد على الدور الريادي
والغني بالت�ضحيات لوالية
�أورا�س النمام�شة ،كما يحتوي
على ف�صلني �أ�سا�سيني الأول
منهما عبارة عن مقتطفات من
�إ�ستجوابات ال�رشطة الفرن�سية
للمجاهد الراحل عاجل عجول
مرفقة بتو�ضيحات عن بع�ض
الأحداث الهامة التي وقعت
خالل ال�سنتني الأوىل والثانية

خبر في
صورة

الأن�صار اجلزائريون
يغزون القاهرة

                                               
�شهد �أول �أم�س توافدا قويا لأن�صار
املنتخب الوطني �إىل العا�صمة
امل�رصية القاهرة من �أجل ت�شجيع
املنتخب الوطني الذي كان على
موعد �سهرة �أم�س مع مباراة
ن�صف نهائي ك�أ�س �إفريقيا للأمم
�أمام نيجرييا ،حيث عرفت مبادرة
ال�سلطات عليا بتخ�صي�ص ج�رس
جوي ي�ضم ع�رش طائرات �إقباال كبريا من طرف اجلماهري الكبرية التي
قامت بغزو م�رص عرب خم�س مطارات من الرتاب الوطني.

القب�ض على �إرهابيني خططا
لزرع متفجرات يف امل�سريات

يف �إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعمليات التي مكنت من توقيف
خم�س عنا�رص دعم للجماعات الإرهابية بباتنة/ن.ع 5.من طرف
مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي بالتن�سيق مع عنا�رص الدرك الوطني
خالل الفرتة من � 03إىل  07جويلية  ،2019وبعد حتقيقات معمقة
تبني ب�أن الأمر يتعلق ب�إرهابيني غري مبحوث عنهم كانوا يخططون
لتنفيذ هجمات �إرهابية ت�ستهدف املتظاهرين ال�سلميني عرب مناطق
خمتلفة من الوطن ،وذلك با�ستعمال عبوات متفجرة .يتعلق الأمر
بكل من «ع .وائل» و»ب� .أمين» و»م .خالد» و»م �ساعد» و»م .عبد
الرحمان».

بكل من جانت وعني قزام
وبرج باجي خمتار

�أطلق مغنيا الراي ال�شاب عبا�س وال�شابة خرية �أغنية خا�صة بالفريق
الوطني والتي قاما بت�صويرها عرب تقنية الفيديو كليب وجاءت الأغنية
بعنوان « ،»la victoireحيث جاء �أداء الأغنية التي قدماها عرب ديو
ثنائي جمع بينهما بعد ت�ألق اخل�رض يف مناف�سة ك�أ�س �إفريقيا للأمم
اجلارية يف م�رص ،وقاما بت�صويرها بعد الت�أهل �إىل ن�صف نهائي «الكان»
على ح�ساب منتخب كوت ديفوار حيث حمل الفيديو كليب لقطات من
ركالت الرتجيح و�أجواء الفرحة التي ع ّمت الالعبني عقب نهاية املقابلة
والت�أهل.

توقيف  21منقبا عن الذهب
�أوقفت مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي بالتن�سيق مع حر�س احلدود،
يوم  13جويلية  2019خالل عمليات متفرقة بكل من جانت/ن.ع4.
وعني قزام وبرج باجي خمتار/ن.ع )21( ،6.منقبا عن الذهب
وحجزت ( )16مولدا كهربائيا و( )08مطارق �ضغط و(� )05أجهزة
للك�شف عن املعادن و( )20كب�سولة كهربائية و(� )10أمتار من الفتيل
ال�صاعق ،بالإ�ضافة �إىل ( )28قنطار من خليط احلجارة وخام الذهب
وثالث (� )03شاحنات ومركبتني ( )02رباعيتي الدفع.

خالل اخلم�سة �أ�شهر الأوىل من  2019بالعا�صمة

�إ�صابة � 55شخ�صا بت�سممات غذائية

مت ت�سجيل �إ�صابة �أزيد من
� 55شخ�صا بت�سممات غذائية
خمتلفة (فردية وجماعية) خالل
اخلم�سة �أ�شهر الأوىل من ال�سنة
اجلارية  2019باجلزائر العا�صمة
,ح�سبما علم اليوم الأحد عن
ممثل املديرية الوالئية للتجارة
و�أو�ضح دهار العيا�شي لواج �أنه
وفقا تقرير �صادر عن م�صالح
مديرية ال�صحة لوالية اجلزائر
مت خالل اخلم�سة الأ�شهر الأوىل
(جانفي -ماي) من ال�سنة اجلارية
2019

بعد نهاية املناق�شة مت تكرمي
الكاتب  ،كما وقع ن�سخا من
�إ�صداره للجمهور .
زكرياء عايب

يف عملية نوعية بباتنة

عبا�س وخرية يركبان املوجة

ت�سجيل �إ�صابة � 55شخ�ص
بت�سممات غذائية بعد حتديد
 11ب�ؤرة ت�سمم غذائي جماعي
وفردي على م�ستوى العديد من
املطاعم وحمالت الأكل اخلفيف
بالعا�صمة مت توجيههم نحو
خمتلف املرافق ال�صحية لتلقي
العالج تفاديا للتعقيدات .
وا�ستنادا لذات امل�س�ؤول ترجع
�أ�سباب �إ�صابة ه�ؤالء الأ�شخا�ص
بت�سممات �إىل تناولهم وجبات
�رسيعة وحلويات ومرطبات
فا�سدة وكذا حلوم بي�ضاء و�سمك

و�أحد �أع�ضاء الوفد اجلزائري
الذي �أدار مفاو�ضات �إيفيان
مع فرن�سا الإ�ستعمارية .وك�شف
الكاتب �صالح لغرور�أن له
العديد من امل�شاريع مل�ؤلفات
تاريخية جديدة من �ش�أنها �أن
تنف�ض الغبار عن خبايا الثورة
التحريرية مبنطقة �أورا�س
النمام�شة التي يرى �أنها «مل تنل
حظها الوافر من التدوينات يف
كتب التاريخ»ويف ختام اجلل�سة و

عني متو�شنت

�ضبط  30كلغ من الكيف املعالج
�ضبط حر�س ال�سواحل ،ببني �صاف ،والية عني متو�شنت/ن.ع،2.
( )30كيلوغرام من الكيف املعالج ،فيما �أوقفت مفارز للجي�ش
الوطني ال�شعبي وعنا�رص الدرك الوطني� ،إثر عمليات منف�صلة بكل
من ورقلة/ن.ع 4.وب�شار/ن.ع 3.ومترنا�ست/ن.ع ،6.تاجري ()02
خمدرات وحجزت ( )2,9كيلوغرام من الكيف املعالج و()31319
قر�ص مهلو�س.

بكل من �سكيكدة والقالة

وغريها التي ال يتم �إعدادها
جيدا ووفق ال�رشوط ال�صحية
على م�ستوى املطاعم واملحالت
الأكل ال�رسيع وترجع �أ�سا�سا �إىل

عدم احرتام قواعد نظافة اليدين
والأواين وطريقة حت�ضري الوجبات
الغذائية ودرجة حرارة حفظ
الأطعمة بالثالجة والتخزين.

�إحباط هجرة غري �شرعية
ل� 23شخ�صا

وهران

رفع  3.240طن من النفايات عرب  26بلدية
مت رفع زهاء  3.240طن من
النفايات خالل احلملة الوطنية
لتنظيف ومعاجلة املحيط التي
با�رشتها م�صالح والية وهران �أم�س
ال�سبت عرب  26جماعة حملية,

ح�سبما �أ�ستفيد اليوم الأحد لدى
م�صالح ديوان الوايل.
وقد مت رفع  1.240طن من
النفايات عرب  10مواقع بدائرة
وهران و 1.300طن من النفايات

عرب  29موقعا بدائرة بئر اجلري
و 700طن يف  7مواقع بدائرة بطيوة
و�أ�سفرت عمليات التدخل عرب 107
موقعا عن جمع  7.696طن من
النفايات ال�صلبة و 360كي�س حاوي

للقمامة ونزع الأع�شاب ال�ضارة
على م�ستوى  3.400مرت طويل وكذا
معاجلة  15م�ساحة خ�رضاء و3
غابات بالإ�ضافة �إىل الق�ضاء على
 96نقطة �سوداء ,كما �أ�شري �إليه.

�أحبط حر�س ال�سواحل بكل من �سكيكدة والقالة/ن.ع ،5.حماولتي
هجرة غري �رشعية لـ (� )23شخ�صا كانوا على منت قاربني تقليديي
ال�صنع ،فيما مت توقيف ( )24مهاجر غري �رشعي من جن�سيات
خمتلفة بتلم�سان/ن.ع.2.
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رئي�س الكتلة الربملانية حلركة حم�س �أحمد �صادوق يف حوار «للو�سط»:

طريقة تزكية �سليمان �شنني التفاف على احلراك
.
.

اقرتاح حركة البناء لإدارة احلوار موقف خا�ص بها فقط
خمطط يحاك �ضد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية من قبل بقايا الع�صابة واملتطرفني

اعترب رئي�س الكتلة الربملانية حلركة حم�س �أحمد �صادوق يف حوار خ�ص به «الو�سط» ب�أن تزكية �سليمان �شنني على ر�أ�س املجل�س ال�شعبي الوطني
جاءت ب�إيعاز فوقي ،م�شريا ب�أن ذلك مبثابة �إلتفاف على احلراك وعلى املعار�ضة احلقيقية التي ج�سدت ر�ؤيتها يف �أر�ضية منتدى احلوار الوطني،
منتقدا طرح حركة البناء ل�شخ�صية �سليمان �شنني لإدارة احلوار الوطني ،م�ؤكدا ب�أن ما يتعلق ب�إدارة احلوار حركة حم�س �أو�ضحت ر�ؤيتها يف
وثيقة منتدى احلوار �أما ما طرحته حركة البناء فهو ر�أيها احلزبي اخلا�ص بها على حد قولها.
حاورته� :إميان لوا�س
بداية ،ما هو موقف
.
احلركة من تزكية �سليمان
�شنني على ر�أ�س املجل�س
ال�شعبي الوطني؟
قاطعنا جل�سة انتخاب رئي�س
املجل�س ال�شعبي الوطني
ان�سجاما مع موقفنا ال�سابق
الذي اتخذناه مع الكتل
الربملانية املعار�ضة بتجميد
العمل يف املجل�س ال�شعبي
الوطني �إىل غاية حتقيق
مطالب احلراك و ذهاب
الباءات ،و للإ�شارة ف�إن كتلة
االحتاد كانت �ضمن االتفاق
و غريت موقفها مبجرد
وجود فر�صة �أمامها للظفر
برئا�سة املجل�س وو�إنحازت
خليار ال�سلطة الفعلية يف تخل
وا�ضح عن �أولوية تلبية مطالب
احلراك ،كما �أن الآلية التي
متت بها تزكية �سليمان �شنني

�أظهرت �أنه ال �شيء تغري لدى
ال�سلطة �إذ �أن االيعاز و الهاتف
و ال�ضغط هو ال�سيد و ال يعقل
و ال ي�صدق �أحد �أن كتل �أحزاب
املواالة تتنازل ب�إرادتها عما
تراه حقا لها بحكم �أنها متثل
الأغلبية فما حدث هو حماولة
االلتفاف على احلراك و على
املعار�ضة احلقيقية التي
ج�سدت ر�ؤيتها يف �أر�ضية
منتدى احلوار الوطني.
حركة البناء اقرتحت
.
�شخ�صية �سليمان �شنني لإدارة
احلوار الوطني ،ما موقفكم من
ذلك؟
ما يتعلق ب�إدارة احلوار نحن
�ضمننا ر�ؤيتنا يف وثيقة منتدى
احلوار �أما ما طرحته حركة
البناء فهو ر�أيها احلزبي
اخلا�ص بها ،ون�ؤكد ب�أن
التعامل مع الرئي�س اجلديد
للغرفة ال�سفلى للربملان هو

كالتعامل مع بو�شارب.
تعليقكم على دعوات
.
املرحلة االنتقالية واملجل�س
الت�أ�سي�سي؟
نحن الآن بحاجة �إىل مرحلة
متهيدية لتهيئة الظروف
املنا�سبة لإجراء انتخابات
رئا�سية ب�أ�رسع وقت ممكن و
هذه الفرتة حتتاج جمموعة
من الإجراءات ك�ضمان حل�سن
النوايا و على ر�أ�سها ذهاب
الباءات و ت�شكيل الهيئة
امل�ستقلة لتنظيم االنتخابات
و �إ�صالحات قانونية �رضورية
خ�صو�صا يف قانون االنتخابات
و يكون ذلك من خالل حوار
جدي و حقيقي ووملزم يف
نتائجه لل�سلطة الفعلية ،نحن
�ضد املجل�س الت�أ�سي�سي و
املرحلة االنتقالية وذلك بناء
على حتليل منهجي وعلمي،
كون املجل�س الت�أ�سي�سي يلي

مرحلة الثورات ذات ال�رشعية
التاريخية التي ت�ؤ�س�سه ،يف
حني �أنه يف و�ضعية اجلزائر
�سيتم الدخول يف فراغ من
يعني من؟ ،كما �أن طبيعة
احلراك ال�شعبي ال�سلمي
ال ي�سمح بت�أ�سي�س جمل�س
ت�أ�سي�سي معني كونه مل يفرز
قيادات معينة بل كل الأطراف
مبختلف توجهاتها ت�سري �إىل
جانب بع�ضها باحلراك ،وهو
ما يقت�ضي الذهاب للم�سار
االنتخابي ملنح رئي�س
جمهورية ال�رشعية لقيادة
تعديل د�ستوري عميق مع
كل الفعاليات ،ثم انتخابات
ت�رشيعية.
 .احلوار الوطني للمعار�ضة
وجهت له العديد من
االنتقادات وو�صف با الحدث
 ،كما اعترب ب�أنه ن�سخة طبق
الأ�صل على خطاب بن �صالح،

حمكمة امل�سيلة

مثول � 40شخ�صا ب�شبهة الف�ساد
�أمام قا�ضي التحقيق

مثل �أم�س الأحد �أمام
قا�ضي التحقيق لدى حمكمة
امل�سيلة � 40شخ�صا من
بينهم  5موظفني باجلامعة

و  5بالوكالة الوالئية
لل�صندوق الوطني للت�أمينات
االجتماعية للعمال الأجراء
و  30مقاوال بتهم تتعلق

بالف�ساد ح�سبما علم من
م�صدر ق�ضائي .
و�أو�ضح ذات امل�صدر �أن
 22من بني ه�ؤالء وجهت
لهم تهم تتعلق بالتزوير
وا�ستعمال املزور يف وثائق
ر�سمية وعمومية وجنحة
ا�ستعمال �شهادة تثبت
وقائع غري �صحيحة و �سوء
ا�ستغالل الوظيفة وجناية
ا�ستعمال املزور وجنحة
حترير �شهادة تثبت وقائع
و�أ�ضاف
غري �صحيحة
امل�صدر �أن املتهمني كانوا
يقومون بتحديث ملفات

املقاولني ومنحهم وثائق
تدل على ذلك ما كان ي�سمح
لهم بدخول مناق�صات
وطنية مفتوحة لإجناز
م�شاريع عمومية وبني
�إم�ضاء وثائق التحديث على
�أ�سا�س �شهادات جامعية
مزورة وذكر نف�س امل�صدر
�أنه مت �أم�س ال�سبت �إخ�ضاع
� 22شخ�صا من جمموع
املتهمني للحجز حتت
النظر وذلك بغية عر�ضهم
على قا�ضي التحقيق لدى
حمكمة امل�سيلة على خلفية
التهم املذكورة.

حمكمة ال�شراقة

مثول عبد الغاين زعالن �أمام قا�ضي التحقيق

مثل �أم�س الأحد ,وزير
النقل والأ�شغال العمومية
الأ�سبق ,عبد الغني زعالن
� ,أمام قا�ضي التحقيق
مبحكمة ال�رشاقة باجلزائر
العا�صمة  ,لال�ستماع لأقواله
يف �إطار التحقيق يف ق�ضايا
ف�ساد.
و �سيتم اال�ستماع لأقوال
الوزير الأ�سبق ,يف الق�ضايا
املتابع فيها واملتعلقة

بعدة جنح تتمثل �أ�سا�سا
مبنح امتيازات غري مربرة
للغري يف جمال ال�صفقات
و تبديد �أموال عمومية
و �سوء ا�ستغالل الوظيفة
وكان قا�ضي التحقيق لدى
املحكمة العليا ,قد �أمر يف
منت�صف �شهر يونيو املا�ضي
بو�ضع عبد الغني زعالن
حتت الرقابة الق�ضائية
رفقة عدد من الوزراء.

اعتذار
وقع يف عدد �أم�س الأحد خط�أ غري مق�صود يف كتابة ا�سم رئي�س الغرفة الثانية للربملان الأ�ستاذ �سليمان �شنني حيث كتب
بال�شكل التايل �سليم �شنني بدال من �سليمان �شنني وهو اال�سم ال�صحيح لذلك تعتذر يومية الو�سط للمعني

ما تعليقكم على ذلك ؟
املعار�ضة �إىل غاية الآن �أدت
ما عليها من خالل قدرتها
على االجتماع رغم االختالف
بينها و اجتماعها كان على
وثيقة مهمة متثل خارطة
طريق حقيقة خلروج اجلزائر
من الأزمة و الكرة الآن يف
مرمى ال�سلطة كيف ميكن
�أن تتجاوب مع هذه الفر�صة
و تتنازل ل�صالح اجلزائر لأن
الوقت �ضاغط على اجلميع
 ،تعر�ض املعار�ضة لالنتقاد
�أمر طبيعي و عادي بل
بالعك�س نحن جميعا بحاجة
�إىل النقد املتبادل من �أجل
الت�صحيح و الت�صويب و لكن
املطلوب ممن ميتهن لغة
االنتقاد فقط �أن ينخرط يف
ال�ش�أن العام و يقدم البدائل
التي يراها منا�سبة اجلزائر ،و
يف كل احلاالت نحن جنتهد و
نبادر و هذا �شيء ايجابي و ال

يالم و ينبغي �أن يتحول النقد
ال�صادق ملن بيده القدرة على
الفعل والت�أثري.
ما تعليقكم على مواقف
.
اجلي�ش منذ بداية احلراك
ال�شعبي؟
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية دورها
املحوري هو مرافقة احلراك
ومرافقة ال�سيا�سيني للو�صول
�إىل انتقال دميقراطي حقيقي
وهي متثل كل اجلزائريني
وما من �أ�رسة جزائرية اال
ولها �أبنا�ؤها يف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،ونحن ال نقبل �أن
ت�رضب امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
�سواء من �أعداء الداخل
وبقايا الع�صابة �أو من خالل
االمتدادات اخلارجية لبع�ض
املتطرفني وعلى امل�ؤ�س�سة
�أن ترف�ض التوظيف لتعديل
ميزان القوة ل�صالح هذا �أو
ذاك و�أال ت�سمح بالعودة �إىل

و�ضع �سابق اين كانت ت�ستعمل
يف �صناعة الر�ؤ�ساء.
يف نظرك ،ماهي
.
احللول للخروج من
الأزمة التي تعي�شها
البالد منذ حراك فيفري
املا�ضي؟
حل الأزمة وفق ر�ؤيتنا موجود
يف وثيقة منتدى احلوار
الوطني ،حيث ثم الت�أكيد من
خالل هذه الوثيقة عن رحيل
الباءات ،والدفاع عن احلريات
والتنديد ب�سجن الأ�شخا�ص
بناء على �أفكارهم� ،أما مبا
يتعلق باحلل الد�ستوري
فيمكن �أن نزاوج بني احلل
الد�ستوري واحلل ال�سيا�سي
من خالل قراءة مو�سعة
للد�ستور والنظر يف كيفية
جت�سيد املادتني 7و 8وجتدر
الإ�شارة �إىل �أننا الآن خارج
الد�ستور.

القب�ض على خم�سة �إرهابيني يف باتنة

حماولة فا�شلة لزرع قنابل
يف امل�سريات ال�سلمية
العمل النوعي مل�صالح الأمن يجنب البالد كارثة حقيقية

يبدو �أن التخوفات و
التوج�سات التي لطاملا
�أطلقها متابعون للحراك  ،قد
ت�أكدت ال�سيما بعد بيان وزارة
الدفاع الأم�س الذي يك�شف
عن 5عنا�رص �إرهابية كانت
تخطط لعمليات �إرهابية �ضد
املتظاهرين ال�سلميني يف
خمتلف �أنحاء الوطن بعبوات
نا�سفة .
ي�أتي هذا يف ظل حتذيرات
عديدة من م�صالح �أمنية كانت
متخوفة من وقوع �أي عمليات
�إرهابية قد ت�ستهدف احلراك
ال�شعبي الذي كان انطلق يف
22فيفري املا�ضي  ،وهو ما
مكان يف�رس اليقظة الأمنية
مبختلف �أجهزتها التي لطاملا
كانت حتيط باحلراك .
وقد جت�سد هذا والذي ال
ينكره احد يف دور وزارة
الدفاع يف حماية هذا احلراك
ال�شعبي من خمتلف ما قد
يجره �إىل العنف  ،وذلك من
خالل العديد من التعليمات
من طرف قيادة اجلي�ش
حلماية احلراك ال�شعبي ،
لكن كما يقال لي�س دائما
ت�سلم اجلرة  ،حيث �أن �إطالة
عمر احلراك  ،ال ي�ضمن �أن
تكون هناك �أي حوادث معينة
 ،خا�صة و �أن م�صالح الأمن
�أبطلت يف العديد من املرات
كوارث كانت قد حت�صل داخل
احلراك  ،والتي يف بع�ض
الأحيان مت التكتم عليها ومل
تذاع لعامة النا�س .

ويف حقيقة الأمر كان هذا
الهاج�س منذ البداية  ،حول
�إمكانية �أي ا�ستهداف للحراك
من طرف جماعات ارهابية
 ،ال�سيما يف ظل هذا الزخم
ال�شعبي ،و الذي لوال خربة
م�صالح الأمن ماكان الأمر
ليكون بهذه ال�سهولة  ،ناهيك
عن خربة م�صالح الأمن
اجلزائرية و املخابراتية يف
مكافحة الإرهاب  ،ومتتعها
بخربة متكنها من حتييد �أي
عمليات مرتقبة .
توقيف بالأم�س ملجموعة
�إرهابية متكونة من خم�س
�أفراد كانت تخطط لأعمال
�إرهابية من خالل عبوات
نا�سفة ت�ستهدف املتظاهرين
ال�سلميني ،دليل وا�ضح �إىل �أن
هناك الكثري من املخططات
املوجودة يف الدهاليز
ت�ستهدف هذا ال�شعب ،
ومنها من ال يخدمه هذا
احلراك  ،ولعل هناك الكثري
من الأمثلة لكن من نوع �آخر ،
عندما حاولت بع�ض الأطراف
ا�ستعمال بلطجية و �إحداث
�أعمال �شغب من �أجل �إف�شال
هذا احلراك  .لكن اخلطر
احلقيقي و التخوف امل�ستمر
�أو الهاج�س  ،هو التخوف من
وقوع �أعمال �إرهابية جمهولة
قد ت�ؤدي �إىل �سقوط �ضحايا .
احلراك ال�شعبي الذي انطلق
يوم 22فيفري املا�ضي و الذي
ا�ستمر اىل اجلمعة الأخرية
 ،ال ينكر �أحد �أنه لوال ف�ضل

اجلي�ش الوطني ال�شعبي
وقيادته وتعهداته بحمايته ،
ماكان لي�صل �إىل هذه الدرجة
 ،رغم �أن الكثري من هم يف
الأ�صل �ضد احلراك ال�شعبي
من مند�سني مقتنعون بدور
اجلي�ش وقيادته  ،لكن للأ�سف
هم م�أجورون ال�ستهداف
اجلي�ش الذي يثبت يف كل
مرة ح�سن نيته ازاء ال�شعب ،
ولعل تفكيك هذه املجموعة
الإرهابية التي كانت ت�ستهدف
احلراك �أكرب دليل  ،بعد
�سل�سلة التعهدات بحماية
احلراك من املناورين .
احلراك ال�شعبي الذي بف�ضل
اهلل  ،ثم بف�ضل خمتلف م�صالح
الأمن التي عرفت كيف ت�ؤطر
هذا الزخم ال�شعبي كانت
نتيجته جد ايجابية  ،بف�ضل
كذلك الغالبية من ال�شعب
اجلزائري الواعي الذي عرف
كيف ي�ضع يده يف يد اجلي�ش
 ،هذا الرتابط املتني بني
ال�شعب و اجلي�ش الذي يبدوانه
مل يعجب الكثري من املند�سني
على خمتلف امل�ستويات ،
وراحت ت�سعى خللط الأوراق
من �أجل فك هذه اللحمة ،
ومن خالل �شعارات مزيفة
لتدوير الر�أي العام وتغليطه
و ت�أليبه �ضد اجلي�ش  ،ورغم
ذلك يبقى اجلي�ش الوطني
ال�شعبي يعامل هذه الفئة
ال�ضالة مثل االبن حتى يعود
اىل ر�شده .
ع�صام بوربيع
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ب�ش�أن دور الأئمة يف اخلروج من الأزمة

االحتاد الوالئي للعمال اجلزائريني يتهم املدير العام

اخلالفات ت�سود ديوان املطبوعات املدر�سية
�سجل االحتاد الوالئي لالحتاد العام للعمال اجلزائريني لوالية اجلزائر واالحتاد املحلي لل�شراقة واالحتادية الوطنية لعمال
الرتبية تنديده بعطوي �إبراهيم املدير العام ملركب الديوان الوطني للمطبوعات املدر�سية بواد الرمان بالعا�شور ،متهمني �إياه
بالغرق يف القرارات الالم�س�ؤولة ،قائلني �أنه والذي يقوم ب�شن معركة �شر�سة �ضد الفرع النقابي التابع لالحتاد العام للعمال
اجلزائريني ومنخر طيه وال�سبب املبا�شر لت�سلط املدير يعود �إىل ان�ضمام املنخرطني �إىل االحتاد العام والقيام برفع مطالب
مهنية اجتماعية تخ�ص الفئة العمالية.
�سارة بومعزة
كما �أ�ضاف االحتاد �أن جهودهم
�أثارت غ�ضب املدير العام الذي
�سلط عقوبات على معظم �أع�ضاء
الفرع النقابي دون وجه حق ودون �أي
�سند قانوين ،بح�سبهم ،ومن بني هذه
العقوبات قيامه بطرد جمموعة من
املنخرطني يف �صفوف االحتاد مبا
فيهم الأمينة العامة للفرع النقابي
واملكلفة بال�ش�ؤون االجتماعية،
�إ�ضافة �إىل التحويل التع�سفي
ملجموعة من املنخرطني �إىل اقل
م�سافة تبعد  500كلم دون التكفل
بهم،التوقيف امل�ؤقت عن العمل ملدة
�شهر �إىل غاية ثالثة �أ�شهر ،والتجريد
من اال�ستفادة من منحة املردود
الفردي واجلماعي ملدة �ستة �أ�شهر

ملجموعة من املنخرطني ،وقد
حدثت كل هذه الأمور رغم جل�سات
التفاو�ض حتت �إ�رشاف وزير الرتبية
املمثل يف مدير ديوانه والأمني العام

املكلف بالعالقات مع التنظيمات
النقابية بح�ضور ممثلي االحتادية
الوطنية لعمال الرتبية وممثلني اثنني
عن الفرع النقابي ملركب العا�شور

وهذا بغية �إيجاد �أر�ضية للتفاهم
واخلروج بخريطة الطريق خلدمة
العمال واملركب يف نف�س الوقت،
م�ضيفني �أن ذلك مل يدفع املدير
للرتاجع بل مت�سك بقراراته الأحادية
التع�سفية والت�سلطية �ضد منخرطي
االحتاد العام للعمال اجلزائريني
وممثليهم ،ووا�صل حتري�ض م�س�ؤويل
املركب �ضد كل الإطارات النقابية.
كما طالب املعنيون بتو�ضيح
الأ�سباب الكامنة وراء عدم جتاوب
هذا امل�س�ؤول مع تعليمات وزارة
الرتبية ولوائح العمل النقابي
املكفول قانونا ،يف حني �أعلنوا �أنه
نظرا للت�رصفات غري امل�س�ؤولة ف�إن
االحتاد الوالئي للعا�صمة �سيلج�أ
ملختلف ما يتيحه القانون من
�أ�ساليب احتجاجية.

 4مراحل للت�سجيالت اجلامعية

�أبواب مفتوحة على اجلامعة بداية من اليوم
حددت جامعة اجلزائر  4مراحل
للت�سجيالت اجلامعية ،حيث �أطلقت
�أبوابا مفتوحة على اجلامعة،
وذلك بعد الإعالن عن نتائج
البكالوريا وح�صول الناجحني
اجلدد على رقمهم اخلا�ص ،حيث
تنطلق مرحلة الت�سجيالت الأولية
من  20جويلية �إىل غاية � 03أوت
 ،2019و تت�ضمن هذه املرحلة
ملء بطاقة الرغبات وايداعها
عرب اخلط من خالل موقع الواب
للت�سجيالت اجلامعية http:www:

HYPERLINK
«http://
»orientation-esi.dz/
\t
«_blank» orientation-esi.
  ” dzواالعالن عن نتائج التوجيه.
ويتم ت�أكيد الت�سجيالت الأولية يف
الفرتة املمتدة ما بني  04اىل17
�أوت ،وي�سمح للطلبة اجلدد خالل
هذه الفرتة بت�أكيد الت�سجيل الأويل
�أو �إعادة التوجيه يف الفرتة املمتدة
ما بني  04و  08اوت� 2019أو �إجراء
اختبارات من ومقابالت بالن�سبة
لل�شعب املعنية .

كما �أو�ضحت وزارة التعليم العايل �أنه
يف نف�س الفرتة فتح البوابة املخ�ص�صة
للإيواء من  08اىل  17اوت ،يف حني
يتم �إجراء املعاجلة الثانية يف حالة
الر�سوب يف االختبارات واملقابالت
و طلبات �إعادة التوجيه يف الفرتة
املمتدة ما بني  14اىل  17من نف�س
ال�شهر .ويتم الإعالن عن الت�سجيالت
النهائية و كذا ملفات اخلدمات
اجلامعية من  02اىل � 08سبتمرب وهي
مرحلة الت�سجيالت النهائية.
و ح�سب املن�شور فان مرحلة معاجلة

احلاالت اال�ستثنائية من طرف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل و�إعادة فتح
البوابة املخ�ص�صة للإيواء و املنحة
و النقل تكون من  02اىل � 12سبتمرب
بحيث حدد تاريخ � 12سبتمرب ك�آخر
اجل للت�سجيالت النهائية بعنوان
ال�سنة اجلامعية . 2020-2019
وتنظم وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي �أبوابا مفتوحة على م�ستوى
م�ؤ�س�سات التعليم العايل من � 15إىل
 23جويلية . 2019

�سارة بومعزة

�إيداع مدير ال�صحة لوالية تلم�سان احلب�س يف والية �سطيف

�إيداع � 05إطارات من مديرية م�سح الأرا�ضي بتلم�سان
مت م�ساء �أول �أم�س �إيداع مدير
ال�صحة لوالية تلم�سان رهن
احلب�س امل�ؤقت يف ق�ضية ف�ساد
حلقته ملا كان ي�شغل نف�س
املن�صب بوالية �سطيف بعدما
ظل طيلة � 03أ�سابيع رهن احلب�س

�أمر بالقب�ض يف حق مدير م�سح الأرا�ضي لوالية �سعيدة

امل�ؤقت .
من جانب �آخر �أودع وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة تلم�سان
� 05إطارات من مديرية م�سح
الأرا�ضي رهن احلب�س امل�ؤقت
بتهمة التزوير وا�ستعمال املزور

يف حمررات ر�سمية مع �إ�صدار
�أمر يف حق موظف الذي ي�شغل
الآن مديرا والئيا ملديرية م�سح
الأرا�ضي بوالية �سعيدة  ،هذا
وقد ك�شفت التحقيقات على نهب
مئات الهكتارات من الأرا�ضي

الغابية والعقار ال�صناعي بوالية
تلم�سان عن طريق تزوير الدفاتر
العقارية كما مت حتويل العديد من
امل�ساحات التابعة لأمالك الدولة
�إىل ملكيات خا�صة .
حممد بن ترار

ال�صفقة كبدت الدولة  1300مليار �سنتيم

مطالب بتوقيف م�شروع النفق البي�ضوي �شطر
الواحات  -غرداية

طالب جمعيات حماية البيئة
والتنمية امل�ستدامة فعاليات
املجتمع املدين لواحات وق�رص
غرداية  ،ب�رضورة التدخل العاجل
لوايل الوالية لوقف �أ�شغال
م�رشوع النفق البي�ضوي �شطر
الواحات – غرداية الذي التهم
 1300مليار �سنتيم دون حتقيق
النتائج املرجوة .
نا�شدت �شكوى جلمعيات حماية
البيئة والتنمية امل�ستدامة
فعاليات املجتمع املدين
لواحات وق�رص غرداية  ،موجهة
لوايل الوالية  ،كانت قد ت�سلمت

يومية «الو�سط»ن�سخة منها
ب�رضورة توقيف فوري مل�رشوع
النفق البي�ضوي على  م�ستوى
�شطر الواحات من �سد �أحبا�س
�أجديد �إىل حم�رضة ال�شيخ حمو
واحلاج (بلدية غرداية)� ،إال �أنه
مت مالحظة جتاوزات تقنية
ج�سيمة يف عملية الإجناز و
�أهمها غياب تام لهيئة املراقبة
التقنية CTH ((Contrôle
technique du projet
يف �أر�ضية امليدان ،ناهيك عن
حتويل �شكل النفق من نفق
بي�ضوي �إىل نفق مربع ال�شكل

و جاهز (،)Dallant M/F
علما ب�أن ال�شكل املقرر الجناز
امل�رشوع عند بداية الأ�شغال
هو نفق بي�ضوي مع �أن امل�ستوى
امل�سطح للنفق ي�ساعد على
تر�سب الأو�ساخ ال�صلبة والأتربة
مما ي�ؤدي �إىل ان�سداد القناة
خالل مدة ق�صرية �إ�ضافة وجود
فراغات كبرية عند تركيب
الأنابيب ببع�ضها مع عدم و�ضع
املطاط العازل بني الأنابيب
( )d’étanchéitéJointمما
ي�سمح بت�رسب املياه القذرة والتي
ت�ؤذي لتلوث املياه اجلوفية .

وح�سبما �أفادت به نف�س ال�شكوى
فقد تطرقت هذه الأخرية لعدم
وجود طبقة من اخلر�سانة
امل�سلحة فوق النفقdalle (  
 )de compressionحلمايته
و رمي �أطنان من الأنقا�ض و
احلجارة الكبرية مبا�رشة فوق
النفق وعدم وجود طبقة من
الرمل الناعم.
ويف مو�ضوع مت�صل فقد �شددت
نف�س ال�شكوى على �رضورة
التوقيف الفوري للأ�شغال
وتزويد املجتمع املدين وكذا
هيئة �أمناء العر�ش بن�سخة من

الدرا�سة التقنية للم�رشوع خا�صة
�شطر الواحات لالطالع عليها،
دون ن�سيان مطلب �إعادة �إجناز
�شطر الواحات بالتقنية الأ�صلية
للم�رشوع وهي النفق البي�ضوي
جتنبا للعواقب املذكورة
�سالفا من تلوث للمياه اجلوفية
والبيئة،مع تعديل م�سار القناة
ح�سب االقرتاح املقدم من طرف
اجلمعيات على م�ستوى حم�رضة
ال�شيخ حمو و احلاج �إىل ل�شبور ،
وكذا �إمتام �إجناز احلائط الواقي
يف اجلهة ال�رشقية للواد.

�أحمد باحلاج

حجيمي يرحب بدعوة وزير
ال�ش�ؤون الدينية

رحب رئي�س التن�سيقية الوطنية
ّ
للأئمة ،جلول حجيمي ،بدعوة
وزير ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف،
يو�سف بلمهدي ،لتفعيل دور
الإمام من �أجل امل�ساهمة يف
احلفاظ على ا�ستقرار الوطن،
حيث �أو�ضح �أن امل�ساجد لعبت
�أدوارا �أ�سا�سية يف وحدة ال�شعب
اجلزائري ،وهو ما وا�صلته عرب
احلراك ال�شعبي  22فيفري،
م�ؤكدا �أنها مل ت�سقط يف فخ
“التحزب” وخدمة �أي �أطرف �أو
�أجندات �سيا�سية.
�أعرب رئي�س تن�سيقية الأئمة جلول
حجيمي عن ترحيبه بدعوة وزير
ال�ش�ؤون الدينية ،بح�سب موقع
«�سبق بر�س» ،ب�أن الأئمة لعبوا
دورا هاما يف حماية املجتمع
اجلزائري ،عائدا بال�صورة ملا
قبل احلراك ال�شعبي“ ::قبل
احلراك ال�شعبي �شددنا على دور
امل�سجد يف احلفاظ على وحدة
الأمة ومتا�سكها ،وكنا ال�سباقني
لذلك وهو ما �أ�سهم فعال يف
متا�سك احلراك ال�شعبي ،فقد
�سعينا لت�صويب �أخالق النا�س
حتت املبادئ الإ�سالمية.

كما �أكد �أنهم ك�أئمة يعملون على
بذل املجهود الأكرب من �أجل
احلفاظ على الرتابط بداية
من دور اخلطب على توعية
املجتمع ،متداركا �أن هذا ال
ّب خلدمة
يعني �أن امل�سجد تحَ َ َز َ
�أطراف �سيا�سية على ح�ساب
�أخرى ،بل عرب اختيار املوا�ضيع
بعناية ون�ساهم يف اختيار كلماتنا
وطرحها بطريقة مالئمة تفيد
يف تهدئة النفو�س” .و�أ�شار رئي�س
التن�سيقية الوطنية للأئمة� ،أن
الأئمة دافعوا على مطالب ال�شعب
منذ �إنطالقة احلراك ال�شعبي
ودعوا �إىل عدم خنق احلريات
و�صوت احلق ،والإن�صاف وعدم
تكميم الأفواه وهي الر�سالة التي
جعلت خطابه متوازنا ومقبوال
وم�ؤثرا �أو�ساط املجتمع.
وقد �أكد وزير ال�ش�ؤون الدينية
والأوقاف �أم�س �أن اخلطاب
امل�سجدي الإيجابي �رضوري
وهام لر�ص �صفوف املجتمع يف
هذا الظرف ال�صعب الذي متر
به البالد و الإ�سهام ب�إيجابية يف
�إخراج البالد من نفق الأزمة.
�س.ب

عني متو�شنت

الإطاحة ب�شاب يدعم داع�ش و
يجند ل�صاحلها
عنا�رص
جنحت
ا لبحث     و ا لتد خل )b r i (   
عني
والية
التابعة  لأمن
متو�شنت من االطاحة ب�شاب
يف الأربعينيات من العمر بتهمة
اال�شادة بالإرهاب ودعم تنظيم
القاعدة  يف بالد املغرب
املخت�رصة با�سم «داع�ش»  بوالية
عني متو�شنت عن طريق مواقع
التوا�صل االجتماعي.  
املتهم الذي كان ي�ستغل ح�سابا
با�سم  م�ستعار  يبلغ من العمر
� 40سنة  و مت  حتديد هويته بعد
�سل�سلة من املتابعات على ح�ساب
التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك
«  ،حيث كان ين�رش  عبارات
اال�شادة باجلماعات الإرهابية

و�أمراء داع�ش  ويدعوا لهم
بالن�رص وي�سعى �إىل جتنيد
ن�رش
طريق
ال�شباب  عن
دعوات لاللتحاق بهم  وين�رش
تدريباتهم  ،  كما كان ين�رش �صورا
دعما معنويا لهم على الفاي�سبوك
 ،حيث مت توقيفه  ومواجهته
مبن�شوراته حيث اعرتف بالتهم
املن�سوبة له  وبتقدميه �أمام
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
عني متو�شنت �أمرا بو�ضعه
رهن احلب�س امل�ؤقت  يف
انتظار ا�ستكمال التحقيقات ،
حيث ي�شتبه انه ين�شط �ضمن
�شبكة  خا�صة بتجنيد  امل�سلحني
يف �صفوف داع�ش .
حممد بن ترار

املتهم مدان ب 120مليارا للبنوك

تورط رجل �أعمال معروف يف
تزوير العملة بتلم�سان

با�رشت حمكمة �أوالد ميمون 33
كلم �رشق والية تلم�سان حتقيقات
معمقة يف تورط �أحد كبار رجال
الأعمال املوجود خارج الوطن
والذي هو �شقيق ع�ضو جمل�س
وطني �ضمن �شبكة لتزوير العملة
تن�شط ما بني امل�سيلة وتلم�سان.
العملية جاءت بع�ض �أن حجزت
م�صالح الآمن �سائق رجل الأعمال
اخلا�ص رفقة احد عنا�رص ال�شبكة
بامل�سيلة وبحوزته كمية من الورق
امل�ستعمل يف تزوير العملة ،
هذا ويبدو �أن ال�سائق قد �أدىل
بت�رصيحات جتر رجل الأعمال

الذي يوجد يف حالة �إفال�س بعدما
�أخد من البنوك العمومية مبالغ
كربى �أ�شارت م�صادرنا �أنها جتاوزت
ال 120مليار �سنتيم  ،هذا ومن �ش�أن
التحقيقات �أن تك�شف التجاوزات
الكربى التي قام بها هذا رجل
الأعمال الذي فر �إىل �أوروبا مبجرد
بداية احل�ساب والعقاب بحكم
انه مدان مببالغ كربى للبنوك،
بالإ�ضافة �إىل تورطه يف �صفقات
م�شبوهة مع بع�ض الإطارات التي
عادت على م�ؤ�س�سته بالفائدة ورغم
ذلك مل يتم �إنقاذها من االفال�س .
حممد بن ترار
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القانون يعاقبهم ب�إدخالهم م�صحات الأمرا�ض العقلية

«جمانني» يرتكبون �أب�شع اجلرائم ويهددون اجلميع
يتعر�ض املواطن خالل حياته اليومية ملخاطر عديدة قد تكون كفيلة لو�ضع حد حلياته وخا�صة �أمام انت�شار اجلرائم وا�ستفحالها
عند فئة ال�شباب الذين باتوا ي�سريون يف ال�شوارع والأ�سلحة البي�ضاء و ال�سكاكني �أهم رفيق لهم  ،غري �أن القانون و رجال الأمن
املتواجدين يف كل مكان يبقى العزاء الوحيد للمواطن مقارنة ببع�ض الأخطار ال�صادرة عن فئات �أخرى ال ي�سري عليهم القانون
رغم �إرتكابهم للجرائم و هي فئة املجانني،فمن منا مل يتعر�ض ل�صفعة من جمنون لأ�شخا�ص غري مميزين فقدوا عقولهم �شاركونا
طريقنا و �شوارعنا بكل حرية دون رقيب و ال ح�سيب يتلفظون ب�أب�شع العبارات على م�سامعنا ومنهم من �إرتكب حتى �أب�شع اجلرائم
و�أزهق �أرواح �أبرياء وبات تواجدهم خطرا على حياتنا ،ففي حلظة غفلة يباغتون املارين بال�شوارع ويوجهون لهم طعنات قاتلة
بوا�سطة �سكني او �آالت حادة تزهق روحهم دون �أي �سبب �أو ذنب وت�سفك دمائهم هباء من دون �إخ�ضاع اجلاين للعقاب بحكم �أن القلم
مرفوع عنه والقانون ال يعاقبه على جرائمه مهما كانت خطورتها ...ليطوى امللف بتوجيه نحو مكانه املنا�سب بامل�صحات العقلية �أين
كان ميكن تفادي خطورته بعدما غفلت ال�سلطات عنه.
وقت طالب والد املرحومة من مق�ص عرث عليه ،و�أ�ضاف ب�أنه
�إعداد :م.ثيزيري
ال�سلطات بتوفري الأمن للأبناء حلق بال�ضحية ليوا�صل طعنه فلم
يلحقه.
عدد كبري من املجانني ميثلون يف ال�شوارع..
�أمام املحاكم منهم من يبدي
حركات غريبة ويتلفظ بكالم
�سيدة تدخل الإنعا�ش
و �آخر يقتل ع�سكريا
وعبارات غري منا�سبة ومنهم من
بطعنتني من زوجها املجنون
مبق�ص بربج الكيفان
يبقى �صامتا وال ي�ستجيب لأ�سئلة
بباب الوادي
القا�ضي وك�أنه يف عامل �آخر ،من بني �ضحايا هاته الفئة
هي كلها حاالت �شهدتها حمكمة املدعو « �ش ،حممد « املنحدر تعر�ضت �سيدة يف العقد اخلام�س
جنايات العا�صمة التي عاجلت من والية م�سيلة وهو ع�سكري من العمر تقطن ببلدية باب
ق�ضايا من هذا النوع و�أ�سقطت يعمل بوحدة احلر�س اجلمهوري الوادي بالعا�صمة ملحاولة قتل
العقوبة عنهم بتحويلهم اىل الذي قتل بطريقة ب�شعة على و موت حمتوم على يد زوجها
م�ست�شفى االمرا�ض العقلية يد خمتل عقليا� ،أثناء جتوله املجنون بعدما قام بطعنها
للعالج بعدما �أثبتت اخلربات ببلدية برج الكيفان  ،حيث بوا�سطة �سكني مرتني على م�ستوى
املنجزة ب�أن اجلاين كان يف حالة باغته املختل وبدون مقدمات الظهر و القلب وحل�سن حظها
جنون �أثناء ارتكابه اجلرمية �أو بطعنات قاتلة من مق�ص جنت من املوت باعجوبة  ،وهذا
ا�صابته با�ضطراب عقلي عقب على م�ستوى البطن  ،وزاد �أن ب�سبب �شكوك راودته بان زوجته
الواقعة ودخوله ال�سجن .
تبعه حماوال موا�صلة طعنه تخونه و التي حتولت مع مرور
لكن ال�ضحية وو�سط الدماء الوقت لعقدة نف�سية و بالتايل
فتاة يف الع�شرين تفارق
واجلروح ا�ستطاع امل�شي �إىل حلالة جنون ظاهرة حملته بيوم
احلياة بطعنة �سكني من
غاية مقهى قريب حيث �سقط الوقائع املوافق امل�صادف ليوم
جارها املجنون
مغ�شيا عليه ،وهناك تعرف  28جانفي  20122لطعن زوجته
عليه اثنان من زمالئه ونقاله بعدما ا�ستغل فر�صة غياب �أوالده
مل تت�صور فتاة يف �أوائل عقدها
على منت �سيارة �إىل م�ست�شفى لدى توجههم ملدار�سهم لتنجو
الثاين من العمر تقطن ببلدية
م�صطفى با�شا اجلامعي ،وكل ال�ضحية ب�أعجوبة من احلادثة
الدويرة بالعا�صمة �أن نهاية
ما ا�ستطاع قوله �إن املختل حل�سن حظها  ،ولدى مثوله امام
حياتها �ستكون بطريقة ب�شعة
يكنى «بال�شينوي» ،ليفارق احلياة حمكمة اجلنايات بالعا�صمة بتهمة
على يد جارها املجنون الذي
�صادفته يف طريق عودتها الحقا بامل�ست�شفى الع�سكري حماولة القتل العمدي بدا يف حالة
�إىل منزلها م�ساءا بعدما قام لعني النعجة  ،وبع يومني من �صحية جد متدهورة على كر�سي
مبباغتتها يف �سالمل العمارة الواقعة �ألقي القب�ض على اجلاين متنقل وهو م�شلول كلية وال يتكلم
وتهجم عليها بطعنة �سكني قاتلة البالغ من العمر � 28سنة والذي  ،وقد او�ضح دفاعه انه يعاين من
على م�ستوى القلب لتزهق روحها كان متواجدا مب�ست�شفى دريد مر�ض نف�سي منذ �سنة 20033
هباءا بعدما ق�ضت املحكمة ح�سني للأمرا�ض العقلية ،وتعذر وقد تدهورت حالته ال�صحية اثناء
بتوجيهه مل�صحة عقلية عليهم ا�ستجوابه خلطورة حالته تواجده بامل�ؤ�س�سة العقابية ن ومن
وو�ضعت بذلك حد خلطورته النف�سية ،لي�رصح الحقا مل�صالح اجل ذلك وبعد االطالع على ملفه
على حياة الأخرين  ،بعدما الأمن ب�أنه كان يوم اجلرمية يف الطبي قرر قا�ضي اجلل�سة و�ضع
�سبق له حماولته االعتداء على حالة متوترة لأنه مل يتناول دواءه املتهم بامل�ؤ�س�سة الأ�ست�شفائية
مواطن �أخر بقطعة زجاج .يف املهدئ ،فتفاج�أ بال�ضحية ينظر فران�س فانون للأمرا�ض العقلية
�إليه ،فقرر االنتقام منه بوا�سطة بالبليدة اىل غاية �شفائه  ،و هو

الطلب نف�سه الذي تقدم به النائب
العام.
خمتل عقليا يقتل �شقيقه
بوا�سطة مطرقة
ق�ضية �أخرى ال تختلف كثريا عن
�سابقتها �أين تعر�ض �شاب اىل
القتل على يد �شقيقه املجنون
بوا�سطة مطرقة وجه له بها عدة
�رضبات على م�ستوى الر�أ�س اىل
ان فارق احلياة لك�رس يف اجلمجمة
ونزيف حاد باملخ  ،و�أوقف اجلاين
الذي �أحيل على حمكمة اجلنايات
و�أمام هيئة املحكمة �رسد الوقائع
وا�شار اىل �أن الق�ضية ق�ضية ث�أر
بينه وبني �شقيقه املرحوم الذي
اتهمه بقتل حماته التي انتحرت
املتوفى ومنذ ذلك الوقت يقول
« كنت �أعي�ش معه يف م�شاكل
م�ستمرة ،حيث كنت �أعمل معه
وكان يرت�صد يل يف الكثري من
املرات من �أجل قتلي» و اعرتف
ب�رضبه �شقيقه مبطرقة عدة
مرات مل يتذكر عددها ،و�أنه
تعر�ض للحقرة والقهر من قبل
�أخيه ،املتهم كان قبل ارتكاب
الوقائع يعالج عند طبيب عقلي
ويعاين من ا�ضطرابات نف�سية
وهي ما �أكدته والدته وما �أثبته
تقرير اخلربة لتقرر املحكمة
حتويله مل�صحة عقلية من �أجل
العالج ..
�شاب ينجوا من موت حمتم
بعدما طعنه �شقيقه املجنون
ب  11طعنة

�أزيد من  100م�ساجني ،على
خلفية مناو�شات وم�شادات يف
ال�سجن كان �سببها وعلى ح�سب
ما اكده �أحد املحامني ان �أحد
املحبو�سني الذي �أدين بثماين
�سنوات ق�ضى منها  5وتبقى
�أمامه � 3سنوات ذكر خالل
جل�سة حماكمته �أن �سبب حالة
التمرد التي �شهدتها الزنزانة
هو �أحد املختلني عقليا الذي
كاد �أن يت�سبب بوفاة �أحدهم
بعدما تهجم عليه و حاول خنقه
حيث �أثبتت تقارير من جهات
خمت�صة وجود جمانني داخل
ال�سجون وامل�شكل يرجع �أ�سا�سا
اىل املدة التي ت�ستغرقها عملية
�إعداد اخلربات .

املدعو « و�،س» يعمل دهانا
ويقطن ببلدية ج�رس �شاب
بج�رس ق�سنطينة بالعا�صمة
�أ�صيب باختالل عقلي بعد
�إدمانه على املخدرات يف
�سن التا�سعة ،والتي جرته اىل
م�صحات نف�سية ،ولأن ال�شاب
مل يتناول دواءه �أقدم على طعن
�شقيقه الذي ينام معه يف غرفة
واحدة ب � 11رضبة �سكني ،لكن
ال�شقيق جنا من املوت ب�أعجوبة،
فيما �سلم املتهم نف�سه لل�رشطة
وهو ملطخ بالدماء ،وبرر فعلته
ب�أنه «ر�أى الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم يف منامه يطلب منه قتل
�شقيقه الكافر» ومن الت�رصيحات
الغريبة للمتهم باجلل�سة «الرئي�س
بوتفليقة دائما يتكلم عني يف
خطاباته ،واملخابرات تتبعني القانون ال يعاقب املختلني
عقليا لغياب الق�صد
من مكان اىل �آخر» و�أ�ضاف
اجلنائي
«الزم ڤاع املحابي�س يعاونوا
بع�ضهم بع�ض ،ونخرجوا بع�ضنا
من احلب�س »..وهي عبارات �أكد قانونيون �أن املجنون ال
ادىل بها امام حمكمة اجلنايات يعاقبه القانون لغياب الق�صد
يوم حماكمته .
اجلنائي بحكم انه ال ميتلك �أي
�أهلية �أو نية الرتكاب اجلرمية
وهذا وفقا للمادتني  477و 21
م�ساجني يثورون يف
من قانون العقوبات اجلزائري
الزنزانات ب�سبب دمج
اللتان ت�شريان اىل انتفاء العقوبة
الأ�صحاء مع املجانني
على املختل عقليا واحلق يف
مل تقت�رص هاته احلاالت التعوي�ض املادي لل�ضحية ،
على ال�شوارع �أين نقابل فيها ووفقا لأحكام املادة  143من
املجانني بل حتى يف امل�ؤ�س�سة القانون املدين فان املتهم
العقابية التي مل ت�سلم من تواجد يعاقب بطريقة عادية اذا ثبت
هاته الفئة من املجانني الذي �أنه �أثناء ارتكابه الوقائع كان
بات تواجدهم خطرا على حياة يف حالة عادية وفقا ملا تثبته
الآخرين يف واقعة �شهدتها اخلربة العقلية وهذا يف حالة ما
حمكمة احلرا�ش حني مثل ي�سمى باجلنون املتقطع
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�أخبار اجلنوب

الإثنني  15جويلية  2019املوافـق ل 12ذو القعدة 1440هـ

على خلفية ابرام �صفقات م�شبوهة و ت�ضخيم فواتري اقتناء جتهيزات

حتقيقات �ضد 40رئي�س بلدية و 25
مدير تنفيذي باجلنوب

با�شرت دوائر االخت�صا�ص الأمنية حتريات معمق مع  40رئي�س بلدية و  25مدير تنفيذي ب�شبهات �إبرام
�صفقات م�شبوهة حتت الطاولة وكذا ت�ضخيم فواتري اقتناء جتهيزات  ،مما ت�سبب يف تبديد �صارخ للمال
العام على مدار اخلم�س �سنوات الأخرية ح�سب املعلومات املتاحة .
�أحمد باحلاج
ك�شفت م�صادر �أمنية مطلعة
ليومية «الو�سط»� ،أن م�صالح الأمن
املخت�صة قد �رشعت مع بداية
�شهر جويلية اجلاري التحقيق
مع  40رئي�س بلدية و  25مدير
تنفيذي بواليات اجلنوب الكبري
على غرار مترنا�ست � ،أدرار ،
ب�شار  ،تيندوف  ،ب�سكرة  ،الوادي
وورقلة ي�شتبه �صلتهم يف ابرام
�صفقات م�شبوهة خمالفة للت�رشيع
 ،ناهيك عن ت�سرتهم على ت�ضخيم
فواتري القتناء جتهيزات من طرف
ممونني لفائدة م�ؤ�س�سات عمومية
ح�سب املعلومات املتاحة .
وح�سبما �أفادت به م�صادرنا
املطلعة على ملف مكافحة
الف�ساد ف�إن حترك االجهزة
الأمنية جاء مبا�رشة بعد ح�صولها
على �شكاوى وعرائ�ض احتجاجية
 ،خا�صة اذا علمنا �أن التحقيق
�سيتمد ليطال م�س�ؤولني لهم �صلة
مبا�رشة يف تبديد املال العام عن
طريق �سوء ا�ستغالل الوظيفة من
خالل تكرار ميزانية ال�رصف على

م�شاريع غري جمدية ،دون ن�سيان
�رصف �أموال م�شاريع مل ت�ستكمل
�أ�شغالها �إ�ضافة لعمليات �أخرى
تتعلق بالإم�ضاء حما�رض ا�ستالم
عتاد وهو الأمر الذي يتنافى مع
توجيهات احلكومة الرامية ملنح
الأولية يف �رصف �أموال اخلزينة
العمومية على امل�شاريع التي لها
�صلة بيوميات املواطن ك�إعادة
االعتبار ملرافق البنية التحتية
واجناز امل�شاريع الرتبوية و

ال�صحية وفق ما �أوردته م�صادرنا .
ويف �سياق مت�صل فقد �أ�رست
م�صادرنا اخلا�صة �أن من بني
امللفات التي تقرر فتحها م�رشوع
احلزم ال�أخ�رض بالطريق الرابط
بني ورقلة وتقرت على م�سافة
 150كلم � ،إ�ضافة مل�رشوع القرن
لإعادة ت�أهيل �شبكة ال�رصف
ال�صحي بنف�س الوالية � ،أما بوالية
مترنا�ست فيعترب ملف م�رشوع
القرن جللب املاء من عني �صالح

باجتاه عا�صمة االهقار على
م�سافة  670كلم و م�رشوع �إعادة
االعتبار ل�شبكة الطريق الرابط
بني املدينتني املذكورتني يعترب
من بني �أوىل الأولويات املعنية
بالتحقيق لك�شف حجم الف�ساد
الذي كبد خزينة الدولة خ�سائر
مالية �ضخمة فاقت تكلفتها 10
�أالف مليار �سنتيم دون حتقيق
النتائج املرجوة ح�سب املعلومات
املتاحة .

قرية عوينة مو�سى بورقلة

�سكان يطالبون بتح�سني
ظروفهم الإجتماعية

تعاين قرية عوينة مو�سى بوالية
ورقلة من تخلف تنموي عوي�ص
 ،و نق�ص فادح يف جل املرافق
املدرجة يف خانة ال�رضوريات،
التي ال ي�ستطيع قاطني عوينة
مو�سى الإ�ستغناء عنها  ،على الرغم
من �أنها ترتبع على كثافة �سكانية
معتربة  ،باتت حياتهم �صعبة �إىل
م�ستحيلة جراء التهمي�ش و الإق�صاء
من امل�شاريع التنموية التي تر�صد
لها الدولة ميزانية هائلة توزع
ح�سب املخطط للوالية  ،و التي
يتم توزيعها لتلبية حاجة كل �أنحاء
و بلديات الوالية .
و ذلك وفق مواطن النق�ص بها ،
ذلك النق�ص و اخللل الذي تظل
ال�سلطات املحلية على علم به ،
دون حتريك �أي �ساكن  ،و هو الذي
�إ�ستنكر له ال�سكان  ،م�شريين �أنهم
باتوا يتخبطون لوحدهم يف تبعات
و خملفات نق�ص التنمية ال�شاملة
مبنطقتهم .
و يف ال�سياق ذاته  ،عرب ال�سكان
عن �إ�ستيائهم ال�شديد كذلك من
الو�ضعية الغري م�ستقرة على
م�ستوى و�سائل املوا�صالت يف

اخلط الذي يربط املنطقة �إىل
مقر الدائرة و كذا �إىل عا�صمة
الوالية  ،هذا التذبذب املح�سوب
�أ�سا�سا على قطاع النقل بالعا�صمة
املركزية باجلنوب ال�رشقي ،
�إذ تظل اجلهة الوحيدة حمليا
امل�س�ؤولة على و�ضع حل له  ،قبل
نقل الإن�شغال �إىل مبنى الوزارة
الو�صية بالعا�صمة .
�إذ �أن �إ�ستمرار الو�ضع على حاله
يجربهم على �إ�ستغالل �سيارات
الأجرة  ،هذه الأخرية التي
�أثقلت كاهل جيوبهم  ،و خا�صة
�أنهم من طبقة ه�شة يف املجتمع
و البع�ض منهم معدوم الدخل ،
غري �أن احلاجة املا�سة لق�ضاء
�أمورهم ال�رضورية يدفعهم �إىل
�إقتناء الفرود و ال�سيارات اخلا�صة
ب�أ�سعار خيالية �أو ي�ضطر غالبيتهم
للتنقل م�شيا عن الإقدام قبل
ا�ستغالل احلافالت املحلية
بدائرة �سيدي خويلد للتنقل �صوب
وجهات خمتلفة و�سط معاناة ال
يقوى على حتملها �سوى ال�شباب .
�أحمد باحلاج

مدينة عني �صالح بتمرنا�ست

املواطنون يطالبون
بتهيئة الطرقات

بلدية مترنا�ست

ارتفاع مقلق لظاهرة ال�سطو الليلي على املنازل
ي�شكو القاطنني ببلدية مترنا�ست
 ،من االنت�شار الفظيع لظاهرة
ال�سطو على املنازل  ،التي مل
يو�ضع حد لها بالرغم من النداءات
املتكررة لل�سكان  ،الذين طالبوا
ال�سلطات املحلية بتمرنا�ست
تخلي�صهم من تلك الع�صابات التي
�أتت على ممتلكاتهم اخلا�صة  ،رغم
توفر عوامل الردع و الرقابة  ،و هو
الذي �أدى �إىل ا�ستفحال الظاهرة ،
و التي �أخدت يف تزايد مرتفع
و�سط وجود حمفزات �إنتعا�شها  ،و
خا�صة عند حلول الظالم .

عرب الع�رشات من القاطنني ب�أحياء
�سري�سوف  ،تربكات  ،تهقارت
الغربية ومالطا ببلدية مترنا�ست
عن �إ�ستيائهم من ظاهرة ال�سطو
على املنازل و التي دقت ناقو�س
اخلطر و ذلك بالرغم من �أن
الأحياء ال تبعد عن عا�صمة الوالية
�إال بب�ضع كيلومرتات .
و �أ�ضاف �سكان تلك الأحياء
يف ت�رصيحات متفرقة لهم مع
« الو�سط « �أن هناك جملة من
الإقرتاحات ي�ستدعي العمل بها من
�أجل �إنقاذهم من خطر الع�صابات

الليلية  ،التي ت�ستهدف مقراتهم
ال�سكنية و ممتلكاتهم اخلا�صة  ،و
التي �أحيانا ما ت�ؤدي عمليات ال�سطو
تلك �إىل جرائم قتل يف حال �إبداء
مقاومة �شديدة من ال�ضحية  ،حيث
طالبوا بو�ضع برنامج خا�ص يف كل
ف�صول ال�سنة  ،و ب�شكل خا�ص منه
خالل الفرتة الليلية  ،و ذلك بتعزيز
الأحياء يف خمتلف نقاطه بالإنارة
العمومية � ،إذ لطاملا كان الظالم
احلالك من بني العوامل امل�شجعة
لن�شاط ال�شباب املنحرف  ،و ذلك
ملمار�سة �شتى طقو�س الف�ساد

و الرذيلة  ،على غرار ال�رسقة و
ال�سطو على املنازل و املحالت
التجارية  ،و كذا ا�ستهالك و
ترويج �شتى �أنواع املخدرات و
املهلو�سات  ،و التي كثريا ما
يرتادها منحرفني غرباء عن
الأحياء املذكورة بحيث يتخذون
من الأماكن الدام�سة وكرا لهم ،
كما طالب ال�سكان من ال�سلطات
الأمنية بتكثيف الدوريات الليلية ،
هذا الأخري الذي يعترب عامل قويا
لو�ضع حد للظاهرة .
�أحمد باحلاج

املن�سق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�شرقي علي بن عيوة يك�شف :

الدولة ترافق خارطة مبادرة م�سار احلوار ال�شامل
ثمن املن�سق اجلهوي لفعاليات
املجتمع املدين باجلنوب ال�رشقي
علي بن عيوة � ،أهم املحاور التي
حملها خطاب رئي�س الدولة عبد
القادر بن �صالح يف م�سعى تقدمي
ل�سلك طريق جت�سيد احللول
املعمول بها د�ستوريا لتجاوز
الأزمة احلالية التي متر بها البالد
.
يرى املن�سق اجلهوي للمجتمع

املدين باجلنوب ال�رشقي علي
بن عيوة � ،أنه حان الوقت جلميع
فئات املجتمع املحلي وخمتلف
الت�شكيالت ال�سيا�سية ملرافقة
واالنخراط التلقائي يف مبادرة
احلوار ال�شامل تلبية لنداء الوطن
ومن ثم متكني البالد من اخلروج
من الأزمة الراهنة التي ت�ستدعي
ترك جميع االختالفات واخلالفات
جانبا  ،وذلك على خلفية اللقاء الذي

جمع بني رئي�س الدولة عبد القادر
بن �صالح و الوزير الأول نور الدين
بدوي بهدف عر�ض «التدابري التي
تعتزم الدولة اتخاذها ملرافقة
م�سار احلوار ال�شامل الذي
�سيتناول كل االن�شغاالت املتعلقة
بتنظيم االنتخابات الرئا�سية.
 اىل جانب ذلك فقد �شدد علي بن
عيوة على �رضورة املحافظة على
التما�سك الكبري لل�شعب اجلزائري

مع م�ؤ�س�ساته الع�سكرية ل�ضمان
نزاهة و�شفافية املرحلة املقبلة
التي يعلق عليها  40مليون من
�أجل اال�رساع يف �إجراء انتخابات
رئا�سية و تعيني رئي�س جديد للبالد
ملوا�صلة م�سرية الق�ضاء على
الف�ساد و �إخراج البالد من التخلف
يف �شتى املجاالت االقت�صادية و
االجتماعية و الثقافية .
�صالح  ،ب

ت�شهد �شبكة الطرقات ببلدية
عني �صالح 700كلم عن مقر
والية مترنا�ست  ،تدهور م�ستمر،
الأمر الذي �أحلق �أ�رضارا ج�سيمة
ب�أ�صحاب املركبات ال�ساخطني من
امل�شكل القائم .
ندد الع�رشات من �سائقي املركبات
النفعية ببلدية عني �صالح بوالية
مترنا�ست  ،يف معر�ض حديثهم
مع» الو�سط « من الو�ضعية الكارثية
التي توجد عليها و�ضعية الطرقات
التي �رصف عليها املاليري من اجل
�إعادة االعتبار لها لكن دون جدوى
 ،الأمر الذي فتح باب الت�سا�ؤل من
جديد عن م�صري �أموال الدولة
املر�صودة �سنويا للتكفل بامل�شكل
القائم الذي �أرق يوميات ما يزيد
عن � 70ألف ن�سمة .
وقال منتخبون حمليون باملجل�س
ال�شعبي الوالئي بتمرنا�ست يف
حديثهم معنا  ،ان م�شاريع الأ�شغال
العمومية التي ر�صدتها الدولة من
�أجل التكفل بان�شغاالت  املواطنني
ح�سب الأولويات و الإمكانات

املتاحة غالبيتها مت اجنازها
بعيدا عن املعايري القانونية
املعمول بها  ،يف وقت �أكد
مواطنني غا�ضبني مبدينة عني
�صالح �أنهم را�سلوا وايل والية
مترنا�ست ب�صفته امل�س�ؤول الأول
على اجلهاز التنفيذي ورئي�س
جمل�س الإدارة من �أجل برجمة
لهم زيارة ميدانية للوقوف على
حقيقة ا�ستعمال درا�سات قدمية
يف م�شاريع تنموية ذات طابع
ا�ستعجايل .
وقد توعد املواطنني ببلدية
عني �صالح  ،بالت�صعيد من لهجة
االحتجاجات لل�ضغط على
ال�سلطات الو�صية من �أجل التكفل
بالنقائ�ص امل�سجلة رغم اعرتاف
جهات لها �صلة بدائرة القرار
مب�صالح والية مترنا�ست �أن بلدية
عني �صالح تتمتع ببحبوحة مالية
 ،من �ش�أنها التخل�ص من جملة
امل�شاكل التقليدية التي باتت تهدد
بن�سف كيان املجتمع املحلي.
�أحمد باحلاج
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الإثنني  15جويلية  2019املوافـق ل 12ذو القعدة 1440هـ
فل�سطني املحتلة

� 8أ�سرى يوا�صلون �إ�ضرابهم عن الطعام
و�سط ظروف �صحية مزرية
�أكد مركز �أ�سرى فل�سطني للدرا�سات �أن � 8أ�سرى فل�سطينيني يوا�صلون الإ�ضراب املفتوح عن الطعام لنزع حقوقهم بوقف
االعتقال الإداري املتجدد بحقهم بدون تهمة ،م�شريًا �إىل تدهور �صحة عدد منهم .وذكر الناطق با�سم املركز ريا�ض الأ�شقر
يف بيان �صحفي� ،أن الأ�سرى هم الأ�سري القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي جعفر �إبراهيم عز الدين  48عاما ،من جنني،
وذلك منذ ال�ساد�س ع�شر من يونيو املا�ضي حيث دخله يومه الـ  28على التوايل.
م�.س
وكان �أعيد اعتقاله يف يناير و�صدر
بحقه قرار �إداري بعد انتهاء
حمكوميته البالغة � 5أ�شهر ،وهو
�أ�سري �سابق �أم�ضى �سنوات يف �سجون
االحتالل ،وقد تراجعت �صحته ب�شكل
كبري ونقل مل�ست�شفى الرملة ،وي�شتكى
من �آالم حادة يف كل �أنحاء ج�سده،
و�صداع م�ستمر وزغللة يف العينني،
ونق�ص وزنه �أكرث من  15كيلو جرام،
وهناك خطورة حقيقة على حياته،
ويخو�ض الأ�سري �أحمد عمر زهران
( 25عا ًما) من رام اهلل �إ�رضاباً مفتوحاً
عن الطعام منذ الثالث والع�رشين من
يونيو املا�ضي �ضد اعتقاله الإداري،
الذي جدد له ملرتني دون تهمة ،وهو

�أ�سري �سابق �أم�ضى �سنوات يف ال�سجون
قبل �أن يعاد اعتقاله يف نهاية فرباير
املا�ضي ،وتراجعت �صحته ب�شكل
وا�ضح ،ويعاين من �آالم �شديدة يف
ج�سده ودوخة م�ستمرة.
و�أ�شار �إىل �أن ثالثة �أ�رسى يخو�ضون
�إ�رضابا مفتوحاً منذ الأول من يوليو
اجلاري وهم حممد ن�ضال �أبو عكر
(22عاماً) من بيت حلم ،وهو طالب يف
جامعة بيت حلم ،و�أ�سري حمرر �أعيد
اعتقاله بتاريخ  2018/11/1و�صدر
بحقه قرار اعتقال �إداري وجدد له
مرتني مما دفعه خلو�ض الإ�رضاب.
والأ�سري م�صطفى احل�سنات من بيت
حلم ،وهو �أي�ضاً �أ�سري �سابق �أعيد
اعتقاله يف  ،2018/6/5و�صدر بحقه
قرار اعتقال �إداري ملدة � 6أ�شهر،

وجدد له  3مرات متتالية ،والأ�سري
املقد�سي حذيفة بدر حلبية (33
عاما) من �أبو دي�س �رشق القد�س
املحتلة ،وهو �أ�سري حمرر �أعيد
اعتقاله بتاريخ  2018/6/10و�صدر
بحقه قرار اعتقال �إداري وجدد له
مرتني ،ويعاين من ظروف �صحية
�سيئة ،وتع ّر�ض �أثناء طفولته حلروق
بليغة ،و�أ�صيب �سابقاً ب�رسطان الدم،
وهو بحاجة ملتابعة �صح ّية بعد �أن
ُ�شفي منه.
وبني �أن ثالثة �أ�رسى ان�ضموا يف
العا�رش من يوليو اجلاري لقافلة
امل�رضبني عن الطعام وهم ال�شقيقان
ح�سن و�أ�رشف ،حممد الزغاري من
خميم الدهي�شة يف بيت حلم ،والأ�سري
منري عثمان زهران  31عاما من دير

�أبو م�شعل يف رام اهلل ،ح�سب ما �أكد
بيان �صادر عن اجلبهة ال�شعبية يف
ال�سجون ،والتي ينتمي �إليها الأ�رسى
امل�رضبون ،ويقبعون يف �سجن النقب
ال�صحراوي.
و�أ�ضاف "الأ�شقر" ب�أن الأ�سريين
"الزغارى" هم �أ�رسى حمررون ،وكان
�أعيد اعتقال ح�سن"( 23عاما) يف
يوليو من العام املا�ضي ،و�صدر بحقه
قرار اعتقال �إداري ،ومت التجديد
له  3مرات متتالية ،علماً �أنه �أ�سري
�سابق اعتقل ملدة خم�س �سنوات
على ثالث فرتات �أولها وهو طفل،
بينما �شقيقه " �أ�رشف" ( 25عاما)
هو �أي�ضاً �أ�سري حمرر كان �أم�ضى 4
�سنوات يف �سجون االحتالل ،و�أعيد
اعتقاله يف  2018/8/30و�صدر

"االتفاق النووي مع �إيران"

ت�سريب مرا�سالت ال�سفري الربيطاين تف�ضح
خبايا "ان�سحاب ترامب

�أظهرت وثائق م�رسبة من مرا�سالت
�سفري بريطانيا ال�سابق لدى وا�شنطن،
�أن ال�سفري يعتقد ب�أن الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ان�سحب
من ال�صفقة النووية مع �إيران لأنها
مرتبطة با�سم �سلفه باراك �أوباما.
ت�رسيب مرا�سالت ال�سفري الربيطاين
تف�ضح خبايا اال�ستخبارات حتدد
امل�شتبه به يف ت�رسيب مرا�سالت
ال�سفري الربيطاين لدى وا�شنطن
وكتب ال�سفري الربيطاين (ا�ستقال
م�ؤخرا) ،كيم داروك ،يف برقية
دبلوما�سية تعود �إىل مايو 2018
ب�صدد �صفقة االتفاق النووي مع
�إيران �أن الإدارة الأمريكية (�إدارة
ترامب) راهنت على عمل يندرج يف
�إطار "التخريب الدبلوما�سي" ،وذلك
"على ما يبدو لأ�سباب �إيديولوجية
و�شخ�صية ،لأنها كانت �صفقة
�أوباما"وهذه الربقية جزء من دفعة

ثانية من التقارير ال�رسية امل�رسبة،
التي ن�رشتها �صحيفة "ذا ميل �أون
�صنداي" ،فيما كانت برقية �أوىل
قد �سرُ بت ودفعت داروك الأربعاء
املا�ضي �إىل اال�ستقالة وكان وزير
اخلارجية الربيطاين �آنذاك ،بوري�س
جون�سون ،قد توجه يف مايو 2018
�إىل وا�شنطن ملحاولة �إقناع ترامب
بعدم التخلي عن ال�صفقة النووية مع
�إيران.
ويف برقية مت �إر�سالها عقب ذلك،
�أ�شار داروك �إىل وجود انق�سامات
يف فريق ترامب ب�ش�أن القرار الواجب
اتخاذه.
ووجه داروك االنتقاد �إىل البيت
الأبي�ض ب�سبب عدم امتالكه
ا�سرتاتيجية طويلة الأمد ،وكتب:
"ال يمُ كنهم �صوغ �أي ا�سرتاتيج ّية
لليوم التايل .واالت�صاالت مع وزارة
اخلارجية هذا ال�صباح ال تقرتح �أي

خطة مل ّد اليد �إىل ال�رشكاء واحللفاء،
�سواء يف �أوروبا �أو يف املنطقة"وكان
داروك قد و�صف يف مذكرات
نُ�رشت ال�سبت املا�ضي الرئي�س
الأمريكي ب�أنه "خمتل" و"غري كف�ؤ"،
موجها انتقادات حادة لأداء الإدارة

الأمريكية و�أثارت الت�رسيبات غ�ضب
الرئي�س الأمريكي ،الذي �أكد االثنني
املا�ضي� ،أن الواليات املتحدة "لن
جتري بعد الآن" ات�صاالت مع داروك،
وا�صفا الدبلوما�سي الربيطاين ب�أنه
"غبي جدا".

خبري �أملاين يتحدث عن تداعيات ح�صول تركيا على "�إ�س"400-

يرى خبري �أملاين �أن ال�رصاع حول
توريد �أنظمة "�إ�س "400-ال�صاروخية
الرو�سية �إىل تركيا قد ي�سفر عن
ان�سحاب الأخرية من حلف الناتو،
الأمر الذي �سيكون "انت�صارا كبريا
بالن�سبة لفالدميري بوتني".
وكتب اخلبي الأملاين� ،أ�ستاذ العلوم
ال�سيا�سية ،توما�س �إيغري ،يف مقال
مبجلة "� "Focus Onlineأن
ال�صفقة بني �أنقرة ومو�سكو �ست�ؤدي
�إىل تدهور العالقات ال�صعبة بني
تركيا والواليات املتحدة ،ال �سيما
�أن وا�شنطن �ست�ضطر لفر�ض
عقوبات على تركيا ب�سبب �رشائها
هذه �ألأنظمة .وعرب عن اعتقاده �أن
"الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب،
�سيحاول على الأرجح ت�أجيل فر�ض

هذه العقوبات ،لكن لن يكون ب�إمكانه
التخلي عنها بالكامل"و�أ�ضاف
الربوفي�سور �أن "قرار تركيا حول
ان�سحابها من حلف الناتو �سي�صبح
حال اتخاذه فقدانا ا�سرتاتيجيا
هائال بالن�سبة للحلف" .و�أو�ضح �أن
هذه ال�صيغة ال ميكن ا�ستبعادها،
م�شريا �إىل �أن نتيجة ال�رصاع �ستعتمد
على من الذي �سيعتربه الرئي�س
الرتكي ،رجب طيب �أردوغان� ،ضمانا
مل�ستقبله ال�سيا�سي.
ويف الوقت ذاته �أ�شار اخلبري �إىل �أن
واقع ظهور هذا ال�رصاع بني �أنقرة
ووا�شنطن هو نف�سه يعد "انت�صارا
كبريا لفالدميري بوتني" .و�أكد �أن
�أجواء عدم الثقة ببع�ضها البع�ض
�ستزدهر يف العالقات بني الدول

الأع�ضاء يف حلف الناتو ،حتى يف
حال بقاء تركيا ع�ضوا فيه و�شدد
على �أن "دق الإ�سفني يف الناتو قد مت،
و�سي�ستمر ت�أثريه حتى يف حال احلفاظ
على احللف يف �شكله احلايل".
و�أ�ضاف �أن �سمعة رو�سيا يف العامل
�ستوا�صل ارتفاعها ب�سبب ال�صفقة مع
تركيا ،و�سيح�صل الع�سكريون الرو�س
على الدخول �إىل املعلومات ال�رسية،
الأمر الذي �سي�صبح �أف�ضلية هائلة
بالن�سبة ال�ستخباراتها.
كما و�صف تعزيز االت�صاالت بني
مو�سكو و�أنقرة ب�أنه "مفاج�أة دولية"،
م�شريا يف الوقت ذاته �إىل �أن �إ�ضعاف
االت�صاالت مع الواليات املتحدة
وحت�سني العالقات مع رو�سيا �سي�سفر
عن خ�سائر �سيا�سية واقت�صادية كبرية

بالن�سبة لرتكيا .و�شدد على �أن ثمن
هذه اخلطوة قد يكون عاليا حلد
�أن �أردوغان قد يحتاج �إىل م�ساعدة
مو�سكو من �أجل احلفاظ على
�سلطته.
هذا عرب اخلبري عن اعتقاده �أن �أكرث
طرف �ضعفا يف هذه احلالة هو �أوروبا
العاجزة عن الت�أثري على حل هذه
امل�س�ألة ،بالرغم من �أن هذا ال�رصاع
مي�س م�صاحلها الوطنية.
و�أفادت وزارة الدفاع الرتكية ،اجلمعة
املا�ضية ،ببداية توريد �أنظمة
"�إ�س "400-الرو�سية �إىل تركيا .وقد
و�صلت �إىل قاعدة �أكينجي اجلوية يف
�أنقرة خالل يومي اجلمعة وال�سبت
املا�ضيني  4طائرات �شحن رو�سية
حتمل �أجزاء من �أنظمة "�إ�س."400-

بحقه قرار اعتقال �إداري وجدد له 3
مرات ،بينما الأ�سري منري زهران هو
�أ�سري حمرر كان �أم�ضى �سنوات يف
�سجون االحتالل ،و�أعيد اعتقاله من
وحدات امل�ستعربني اخلا�صة بتاريخ
 ،2018/1/30حيث كان مطلوباً
لالحتالل ،و�صدر بحقه قرار اعتقال
�إداري وجدد له  4مرات متتالية.
وطالب املركز امل�ؤ�س�سات احلقوقية

الدولية ب�رضورة التدخل العاجل
لإنقاذ الأ�رسى امل�رضبني حيث �إن
�أو�ضاعهم ال�صحية يف خطر ،وخا�صة
�أن اعتقالهم �إدار ًّيا تع�سف ًّيا وغري
قانوين ،ودعا ال�شعب الفل�سطيني
وم�ؤ�س�ساته الر�سمية وال�شعبية
بت�صعيد فعاليات الت�ضامن مع
امل�رضبني الذين ترتاجع �أو�ضاعهم
ب�شكل م�ستمر.

يف �أعقاب فيديو �إ�سرائيلي متثيلي عن اغتياله

#نهجك_مقاومة  ..و�سم فل�سطيني
ي�ستذكر املفكر ال�شهيد ال�شقاقي
يف �أعقاب التحقيق الإ�رسائيلي
اخلا�ص بعملية "خانيون�س" التي
جرت قبل �أكرث من ن�صف عام ،والذي
�أثبت خيبة وف�شال �إ�رسائيليا كبريين،
عمدت و�سائل �إعالم �إ�رسائيلية
ال�ستهداف قيادات املقاومة �سواء
الأحياء منهم وال�شهداء ،يف حماولة
لت�سجيل نقاط انت�صار حتفظ لها ماء
وجهها وتخفف من هول ال�رضبة.
فبعد الإ�شاعات التي �أطلقتها
و�سائل �إعالم االحتالل عن حماولة
الختطاف قادة كبار يف كتائب
الق�سام والتي نفاها املتحدث با�سم
الكتائب �أبو عبيدة ،وقال�" :إن ذلك
حم�ض تلفيق ووهم و�أحالم ال �أ�سا�س
لها من ال�صحة ،و�إن املقاومة بف�ضل
اهلل يف حالة يقظة دائمة ومعركة
مفتوحة ،و�ستظل �شوكة يف حلق
االحتالل حتى زواله" ،عمدت قناة
�إ�رسائيلية لبث فيديو متثيلي لعملية
اغتيال نفذها املو�ساد الإ�رسائيلي
بحق ال�شهيد فتحي ال�شقاقي يف
جزيرة مالطا عام .95
ورد الفل�سطينيون على االحتالل
الذي حاول ت�سجيل نقاط انت�صار،
بو�سم #نهجك_مقاومة ،وا�ستذكروا
�سريته العطرة ،ومواقفه النبيلة،
وتاريخه النا�صع ،ودوره البطويل.
وتزينت مواقع التوا�صل االجتماعي
املختلفة مبقوالت ال�شهيد ال�شقاقي
التي حتث على املقاومة �ضد
املحتل الإ�رسائيلي ،وتلفظ التطبيع
العربي ،وتنادي بالوحدة الوطنية
الفل�سطينية والإ�سالمية يف مواجهة
املحتل الإ�رسائيلي.
الدكتور �صالح الربدويل القيادي
يف حركة حما�س قال يف تغريده
له عرب "تويرت" :غدا �سيتم بث
�رشيط فيديو يوثق عملية اغتيال
املو�ساد للأمني العام حلركة اجلهاد
الإ�سالمي ،فتحي ال�شقاقي ،مبالطا
عام  ،1995الكيان ال�صهيوين يتفاخر
ب�إرهابه وغدره ،وميلأ الدنيا لطما

�إذا لطمته املقاومة وجها لوجه،
و يقنع الأغبياء ب�أنه مظلوم و�أننا
�إرهابيون!.
الكيان ال�صهيوين يتفاخر بارهابه
وغدره  ،و ميلأ الدنيا لطما �أذا
لطمته املقاومة وجها لوجه  ،و
يقنع االغبياء ب�أنه مظلوم و �أننا
�أرهابيون !
النا�شط حممد البط�ش كتب على
ح�سابه يف في�س بوك "#نهجك_
مقاومة" متبعاً الها�شتاج يف �صورة
لل�شقاقي حتمل مقولته ال�شهرية:
"�إن حركة ي�ست�شهد �أمينها العام لن
تهزم ..ولن تنك�رس ..ولن ترتاجع..
ولن تعود �إىل اخللف".
وكتبت وئام جهاد على �صفحتها يف
موقع تويرت" :ما كان قتله �إبداعا
جديدا ،فهم معتادون على الغدر
واخليانة #نهجك_مقاومة" ،مرفقة
ت�صميماً يحمل �صورة لل�شقاقي
وخارطة فل�سطني التاريخية ذيلت
�أ�سفلها عبارة "اجلهاد الإ�سالمي
تقدم القادة قبل اجلند".
كما ،وكتب ح�ساب وائل كراز على
موقع تويرت" :لقد نه�ضنا لقتال
العدو ،وما دون ذلك هوام�ش"،
وهي مقولة لل�شهيد القائد فتحي
ال�شقاقي.
وكتب ح�ساب �أركان �أبو احل�سن
مقولة لل�شقاقي على �صفحته يف
تويرت" :طريقنا طويل وتكلفته
عالية لكن هذا خيارنا املقد�س
#..نهجك_مقاومة".
كما ،وكتب ح�ساب رندا يا�رس
معل ًقا على جرمية اغتيال ال�شهيد
ال�شقاقي�" :إن على ال�صهاينة �أن
يدركوا �أن جرائمهم �ستولد لدى
املقاومني املزيد من الإ�رصار
والثبات" ،مرفقة �صورة لل�شهيد
ال�شقاقي �إىل جانب علم لفل�سطني
وجمموعة من املجاهدين التابعني
ل�رسايا القد�س اجلناح الع�سكري
حلركة اجلهاد الإ�سالمي.
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خالفات مرتاكمة:

ملاذا احتجزت بريطانيا
ناقلة النفط الإيرانية؟
ت�صاعدت حدة التوتر جمددًا بني �إيران وبريطانيا ،بعد قيام القوات البحرية
الربيطانية ،بالتعاون مع �سلطات جبل طارق ،باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية
«غري�س  ،»1يف  4يوليو  ،2019ال �سيما بعد �أن ا�ستدعت وزارة اخلارجية الإيرانية
ال�سفري الربيطاين لإبالغه احتجاجها الر�سمي على هذا الإجراء ،بالتوازي مع
التهديدات التي �أطلقها �أكرث من م�سئول �إيراين بالرد باملثل عرب احتجاز ناقلة
بريطانية يف اخلليج .ومن دون �شك ،ف�إن هذه اخلطوة التي �أقدمت عليها لندن ال
تنف�صل عن جممل التطورات التي ت�شهدها امللفات الإقليمية التي حتظى باهتمام
خا�ص من جانبها خالل املرحلة احلالية ،وخا�صة امللفني ال�سوري والنووي.
مركز امل�ستقبل للأبحاث
والدرا�سات املتقدمة
مواقف مت�شددة:
الالفت يف هذا ال�سياق ،هو
�أن ردود الفعل التي �أبدتها
�إيران جتاه اخلطوة الربيطانية
الأخرية تعيد �إلقاء ال�ضوء
على التداعيات التي تفر�ضها
الأن�شطة وال�سيا�سات الإيرانية
يف املنطقة ،التي باتت تهدد
�أمنها وا�ستقرارها ،خا�صة فيما
يتعلق ب�أمن املالحة البحرية يف
اخلليج ،والذي تع َّر�ض لتحديات
جدية يف الفرتة الأخرية ب�سبب
العمليات التخريبية التي
ا�ستهدفت �سفن �شحن وناقالت
عديدة .فقد �سعت �إيران �إىل
توجيه حتذيرات ب�أنها ميكن �أن
تقدم على خطوة مماثلة ،يف
حالة ما �إذا مل تفرج بريطانيا
عن حاملة النفط الإيرانية.
وبدا جل ًيا �أن النظام الإيراين
حاول الإيعاز ب�أنه من املمكن

�أن يتخذ تلك اخلطوة عرب
«تغريدة» من�سوبة لأمني جمل�س
ت�شخي�ص م�صلحة النظام
حم�سن ر�ضائي ،حيث �أن ذلك
يخدم �سيا�سة «تق�سيم الأدوار»
التي يتبناها وتقوم على تكليف
بع�ض ال�شخ�صيات القريبة منه
بالإدالء بت�رصيحات �أو توجيه
تهديدات ،ويف الوقت نف�سه
الإيحاء ب�أن ذلك ال يعرب عن
ال�سيا�سة الر�سمية للدولة.
اعتبارات عديدة:
ميكن تف�سري �إقدام بريطانيا
على اتخاذ تلك اخلطوة يف �إطار
اعتبارات رئي�سية ثالثة ،تتمثل
يف:
ر�سائل قوية:
يبدو �أن بريطانيا �سعت عرب
تلك اخلطوة �إىل توجيه ر�سائل
حتذير لإيران مفادها �أن اجلهود
التي تبذلها الدول الأوروبية من

�أجل تعزيز فر�ص ا�ستمرار
العمل باالتفاق النووي ،عرب
موا�صلة التعامالت التجارية
مع �إيران يف �إطار ما ي�سمى
بـ»�آلية ان�ستك�س» ،ال يعني �أن
تلك الدول �سوف تتغا�ضى عن
الأن�شطة التخريبية التي تقوم
بها �إيران يف املنطقة ،وت�سعى
من خاللها �إىل االلتفاف على
العقوبات الأمريكية والدولية
املفرو�ضة عليها وعلى �أطراف
�أخرى حليفة لها.
�إذ يبدو �أن الدول الأوروبية باتت
تدرك �أن �سعيها �إىل اال�ستجابة
لبع�ض املطالب الإيرانية
اخلا�صة مبوا�صلة العالقات
الثنائية ميكن �أن يوجه ر�سائل
خاطئة لإيران ،على نحو يدفعها
�إىل حماولة ممار�سة �أق�صى قدر
من ال�ضغوط على تلك الدول
عرب موا�صلة اتخاذ �إجراءات
لتخفي�ض م�ستوى التزاماتها
يف االتفاق النووي ،ال �سيما ما
يتعلق بتجاوز كمية اليورانيوم
منخف�ض التخ�صيب بن�سبة 3.67
 %التي ن�ص عليها االتفاق النووي
وت�صل �إىل  300كيلو جرام� ،أو ما
يرتبط برفع م�ستوى التخ�صيب
ذاته �إىل �أكرث من  ،% 3.67وهى
اخلطوة التي اتخذتها طهران
بالفعل يف  7يوليو اجلاري ،ح�سب
ما جاء يف ت�رصيحات املتحدث
با�سم وكالة الطاقة الذرية بهروز
كمالوندي.
وكانت �إيران ،خالل الفرتة
الأخرية ،قد حاولت بالفعل
توجيه تهديدات عديدة �إىل

الدول الأوروبية من �أن عدم
ح�صولها على عوائد اقت�صادية
من االتفاق النووي ميكن �أن
يدفعها �إىل �إعادة تن�شيط
برناجمها النووي من جديد،
ب�شكل قد يزيد من احتماالت
ن�شوب مواجهة ع�سكرية يف
املنطقة .وتوازى ذلك مع
حتذيراتها من �أن انهيار االتفاق
النووي ورفع م�ستوى العقوبات
املفرو�ضة عليها ،ورمبا
ا�ستخدام اخليار الع�سكري يف
النهاية ،ميكن �أن يُع ِّر�ض الدول
الأوروبية ملوجات جديدة من
الالجئني ف�ض ً
ال عن تهريب
كميات كبرية من املخدرات.
وكان قائد �رشطة مكافحة
تهريب املخدرات يف �إيران
حممد م�سعود زاهديان قد
لوح ،يف  10يونيو الفائت،
بـ»�إغراق �أوروبا باملخدرات،
�إذا ما �أدى ت�شديد العقوبات
�إىل منع ا�ستمرار امل�ساعدات
لإيران يف جمال مكافحة تهريب
املخدرات».
ولذا ،كانت بريطانيا حري�صة
يف الفرتة املا�ضية على ت�أكيد
اهتمامها ب�رضورة اتخاذ
�إجراءات للتعامل مع التهديدات
املوجهة لأمن املالحة يف
املنطقة ،وعلى الربط بني
الأن�شطة التي تقوم بها �إيران
وتلك التهديدات ،حيث قال وزير
اخلارجية جريمي هانت ،يف 16
يونيو الفائت� ،أن «�إيران تقف
وراء الهجمات التي تعر�ضت لها
ناقلتا النفط يف خليج عمان».

قدمته له كل من رو�سيا و�إيران
وامليلي�شيات املوالية لها ،ال
يعني �أن الدول الأوروبية ميكن
�أن تقوم ب�إجراء تغيري بارز يف
�سيا�ستها �إزاءه.
وبالطبع ،ف�إن ذلك ال ينف�صل
بدوره عن الت�صعيد احلايل
مع �إيران ،اخلا�ص باالتفاق
النووي ،ال �سيما �أن الدول
الأوروبية ت�سعى �إىل �إثبات
�أن �سعيها �إىل دعم ا�ستمرار
العمل باالتفاق النووي ال يعني
�أنها �ستوا�صل التغا�ضي عن
الأدوار التي تقوم بها �إيران على
ال�ساحة الإقليمية ،خا�صة يف
�سوريا واليمن ،وال عن امللفات
اخلالفية الأخرى ،ويف مقدمتها
برنامج ال�صواريخ البالي�ستية،
وذلك يف �إطار ردها على �سعى
�إيران �إىل تبني �سيا�سة ما ي�سمى
بـ»ف�صل امل�سارات» التي تقوم
على رف�ض �إجراء مفاو�ضات
حول امللفات الأخرى ،كالدور
الإقليمي والربنامج ال�صاروخي،
مع الرتكيز على االتفاق النووي
ا�ستمرار اخلالف:
ركز امل�سئولون الربيطانيون والعالقات الثنائية.
يف ت�رصيحاتهم الأخرية على
ملفات مفتوحة:
�أن ال�سبب الرئي�سي يف احتجاز
ناقلة النفط ،التي يُ�شتبه يف رغم �أن بريطانيا كانت من
�أنها حتمل كميات من النفط الدول الأوروبية الرئي�سية التي
�إىل �سوريا ،يكمن يف «حرمان �سعت �إىل منع ت�صعيد حدة
النظام ال�سوري من موارد التوتر مع طهران خالل مراحل
النفط لقمع ال�سوريني» ،خا�صة ما�ضية� ،إال �أن ذلك ال ينفي
يف �ضوء العقوبات التي يفر�ضها �أن ثمة ق�ضايا خالفية عديدة
االحتاد الأوروبي منذ عام  2011ما زالت تفر�ض ت�أثريات قوية
على مبيعات النفط �إىل �سوريا .على ال�سيا�سة الربيطانية جتاه
وهنا ،ف�إن لندن ت�سعى �إىل ت�أكيد العالقات مع �إيران ب�شكل عام،
�أن تغري توازنات القوى داخل وعلى ر�أ�سها ملف الرعايا
�سوريا ل�صالح النظام ال�سوري ،الأجانب املعتقلني لدى طهران،
ب�سبب الدعم الع�سكري الذي ويف مقدمتهم الربيطانية من

�أ�صل �إيراين نازانني زغاري
راتكليف التي اعتقلت يف �إبريل
 ،2016وحكم عليها بال�سجن
� 5أعوام بتهمة امل�شاركة يف
حماولة لقلب نظام احلكم
والتج�س�س والتظاهر.
امل�سئولون
حاول
وقد
الربيطانيون مرا ًرا ت�سوية تلك
الق�ضية مع ال�سلطات الإيرانية،
بل �إن وزير اخلارجية الأ�سبق
بوري�س جون�سون قام بزيارة
�إيران لهذا الهدف حتديدًا
يف دي�سمرب � ،2017إال �أن كل
اجلهود التي بذلت يف هذا
ال�سياق ف�شلت يف حتقيق �أية
نتائج �إيجابية ،بل �إن ت�رصيحات
ن�سبت جلون�سون يف ذلك الوقت
قال فيها �أن «راتكليف كانت
تقوم بتدريب �صحفيني» كادت
�أن تُع ِّر�ض الأخرية مل�شكالت
جديدة مع ال�سلطات الإيرانية،
على نحو دفع وزير اخلارجية
جريمي هانت ،يف  8مار�س
� ،2019إىل منح راتكليف
احلماية الدبلوما�سية ،لتتحول
الق�ضية �إىل نزاع دويل بني
طهران ولندن.
وعلى �ضوء ذلك ،ميكن القول يف
النهاية �إن الت�صعيد �سوف يكون
العنوان الرئي�سي للعالقات بني
�إيران والدول الأوروبية ،بعد
�أن حاولت �إيران بدورها حتييد
التوتر مع الواليات املتحدة
الأمريكية عن تلك العالقات
خالل الفرتة املا�ضية ،وذلك
ب�سبب تراكم امللفات اخلالفية
العالقة بني الطرفني� ،سواء
حول االتفاق النووي �أو الدور
الإقليمي �أو الربنامج ال�صاروخي
�أو مزدوجي اجلن�سية �أو غريها.
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الو�سط2019/07/15:

ANEP N°: 1923003122
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ANEP N°: 1916015832

ouradia Alger

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
Par décision n° 234 du 2717/19:
رقم avril
رقم 19/19:
Le Chiffre d’Affaires
2019 du ministre de l’Energie,
إيداع ملف
SRUWDQWو�صل �
و�صل �إيداع ملف
XQ DJUpPHQW
Gp¿QLWLI
جمعية والئية
 deجتديد
جتديد جمعية والئية
autorisation
d’exercice
l’activité de stockage et de
مبقت�ضى القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر
مبقت�ضى القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر
distribution des carburants
 1433املوافق ل  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات
 1433املوافق ل  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات
(extension
augmentation
جتديد
etإيداع ملف
� 2019/05/06
 deاليوم :
 ،مت هذا
 ،مت هذا اليوم � 2019/05/22 :إيداع ملف جتديد
aux propriétaires
والئية FDSDFLWp G¶XQ
�صبغةSRLQW
GH YHQWH
والئية  Nous demandonsجمعية ذات
deجمعية ذات �صبغة
de carburants),
a été
accordé
à -kiosques
مل�سجد
اللجنة الدينية
اجلمعية :
ت�سمية
مل�سجد �سعد
buralistesالدينية
اجلمعية  :اللجنة
et autres
ت�سميةqu’en
cas de
خملوف
�BELLABASسيدي
الف�صف�صة بلدية
sisاخلليل
�إبراهيم
بن �أبي وقا�ص بلدية وادي مرة
Monsieur
AMAR,
distribution
م�سجد de
notre :journal,
nous
اخلليل
وقا�ص  -nonاملقر االجتماعي  :م�سجد �إبراهيم
�سعد بن �أبي
املقرdeاالجتماعي
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
بلدية وادي مرةcontacter au numéro suivant :الف�صف�صة بلدية �سيدي خملوف
[GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX
 املودع  :خليفي خملوف املودع  :مرزوقي م�سعودGLVSRVLWLRQV
GX GpFUHW
021
رئي�س اللجنة
H[pFXWLIاجلمعية :
 الوظيفة يف69اللجنة
 : 64رئي�س
83اجلمعية
 الوظيفة يفGXIpYULHU
Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
الوايل
الوايل

Avis aux kiosques
et points de vente

الو�سط2019/07/15:

الو�سط2019/07/15:
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املر�أة الفل�سطينية الأ�سرية
و�صناعة اللحظة التاريخية

ي�سجل التاريخ حلظات ال�شعوب املف�صلية التي تتطلع لإحداث التغيري ب�إرادة البقاء الوجودي لهذه ال�شعوب يف
مواجهة �إحتالل يهدف �إىل الق�ضاء على الهوية الوجودية لها .وال�شعب الفل�سطيني ومنذ ما يقارب قرن من الزمان
وهو يواجه �إحتالل عن�صري �إجرامي يحاول طم�س هويته الوطنية والدينية والثقافية والتاريخية واجلغرافية،
�إحتالل �ضرب وجتاهل ب�شكل منهجي كافة القوانني واالتفاقيات والأعراف واملعاهدات الدولية.
بقلم د .عماد م�صباح خميمر
�إن ال�شعب الفل�سطيني يواجه
االحتالل ال�صهيوين بكل �آلته
الع�سكرية وحتالفاته الدولية مع
رعاته و�رشكا�ؤه وعلى ر�أ�سهم
الواليات املتحدة الأمريكية،
والتي حتولت من جمرد حليف
�إىل �رشيك مت�ضامن مع الإحتالل
ال�صهيوين ،بقراراتها املر�سخة
لالحتالل واملعار�ضة للقانون
وال�رشعية الدولية ،واملتمثلة
يف الإعرتاف مبدينة القد�س
كعا�صمة لدولة الكيان ال�صهيوين،
والإعرتاف بيهودية الدولة،
والتنكر حلق العودة للفل�سطينيني،
واال�ستهانة وعدم الإعرتاف
بكافة احلقوق الوطنية وال�سيا�سية
والتاريخية والدينية واالقت�صادية
لل�شعب الفل�سطيني من خالل
مترير ما ي�سمى ب�صفقة القرن،
الأمر الذي و�سع من دائرة التحدي
لل�شعب الفل�سطيني الذي يوجه
الآن الدولة ال�صهيونية والواليات
املتحدة بهيمنتها و�سيطرتها على
النظام الدويل ،ونقل ال�رصاع �إىل
م�ستويات ت�شكل تهديدا جديا على
الوجود الفل�سطيني نف�سه.
منذ بداية ال�رصاع مع امل�رشوع
ال�صهيوين وال�شعب الفل�سطيني
يخو�ض هذا ال�رصاع بكافة مكوناته

وكافة �إمكانياته ،م�ستح�رضا
�إرادته و�صالبة احلق التاريخي
والقانوين يف �أر�ضه وترابه الوطني،
�إن طبيعة ال�رصاع حتتم �إن يكون
الكل الفل�سطيني حا�رضا وم�شاركا
وفاعال وال مربر لأي تقاع�س �أو
تراجع .واملر�أة الفل�سطينية �شكلت
ح�ضورها املركزي والأ�سا�س يف
ال�رصاع مع الكيان ال�صهيوين ،فلم
تكتفي بدورها كحا�ضنة ومن�ش�أة
للأجيال لتجهيزهم للم�شاركة يف
ال�رصاع ،مل تكتف بدورها ك�أم
و�أخت وزوجة لل�شهيد �أو الأ�سري
�أو املنا�ضل ،ولكنها �أ�رصت على
تكون هي ال�شهيدة وهي الأ�سرية
وهي املنا�ضلة لكي ت�سجل
ح�ضورا مذهال يف م�سرية ال�شعب
الفل�سطيني ،ح�ضورا �شكل تكامال
مع الرجل الفل�سطيني ،فامل�شهد
الفل�سطيني كان �أكرث اكتماال
بح�ضور املر�أة الفل�سطينية التي
�سجلت الكثري من معامل البطولة
والت�ضحية والت�صدي للإحتالل،
وامل�شاركة يف الن�ضال الفل�سطيني
ب�صربها وقوة �إحتمالها وحتملها
امل�سئولية يف غياب الزوج ال�شهيد
�أو الأ�سري.

الدفاع عن حق وهوية
�إن م�شاركة املر�أة الفل�سطينية
يف الدفاع عن حقوق وهوية

كانت
الفل�سطيني
ال�شعب
م�ستمرة طوال مراحل ال�رصاع
مع الكيان ال�صهيوين ،ولعل الأرقام
والإح�صائيات التي ت�شري �إىل عدد
الن�ساء الفل�سطينيات الأ�سريات
لدى دولة الكيان ال�صهيوين ،يحمل
داللة �إىل القيمة الوطنية الكربى
للمر�أة الفل�سطينية يف م�سرية
ال�شعب الفل�سطيني الن�ضالية.
فح�سب الإح�صائيات عن موقع
املعلومات الوطني الفل�سطيني –
وفا :على مدار �سنوات ال�رصاع
الطويلة مع �إ�رسائيل ،تعر�ضت
�أكرث من  16.000فل�سطينية
(بني م�سنة وقا�رص) لالعتقال يف
�سجون االحتالل ال�صهيوين .ويف
مرحلة انتفا�ضة احلجارة 1987
و�صل عدد الن�ساء املعتقالت
نحو  3000فل�سطينية� .أما خالل
انتفا�ضة الأق�صى  2000فقد
و�صل عدد حاالت االعتقال للن�ساء
الفل�سطينيات نحو  .900ومنذ
الهبة اجلماهريية الفل�سطينية
اً
و�صول �إىل
نهاية عام ،2015
املقاومة ال�شعبية عند �إغالق
�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
بوابات امل�سجد الأق�صى املبارك
يف متوز /جويلية 2017؛ لي�صل
عدد الأ�سريات اللواتي تعر�ضن
لالعتقال منذ بداية الهبة
اجلماهريية ،وحتى الأول من

ت�رشين الأول � 2017إىل نحو
 370حالة اعتقال؛ وبلغت ذروة
الت�صعيد يف عمليات اعتقال
الفل�سطينيات على يد �سلطات
االحتالل ال�صهيوين منذ اندالع
"هبة القد�س" العا�صمة الأبدية
لفل�سطني -بعد �إعالن الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب امل�ش�ؤوم
يف ال�ساد�س من دي�سمرب 2017؛
وا�ستمرت خالل عام 2018
ارتفاعا يف وترية
والذي �شهد
ً
اعتقال الفل�سطينيات ،وخا�صة
املرابطات يف امل�سجد الأق�صى،
لتتوا�صل خالل العام  2019حيث
بلغ عدد الأ�سريات رهن االعتقال
حتى تاريخ  12ماي  2019نحو 45
�أ�سرية.

معاناة بالحدود
�إن الأرقام الواردة �أعاله لت�ؤ�رش
على احلجم الكبري واملكانة
الرفيعة للمر�أة الفل�سطينية يف
م�سرية الن�ضال الفل�سطيني ،ومدى
م�ساهمة املر�أة الفل�سطينية يف
�صناعة اللحظة التاريخية الفارقة
لل�شعب الفل�سطيني ،م�ساهمة
�أ�سا�س ومركزية ت�ستن�سخ نف�سها،
لت�ستمر وتتطور ت�ضحية ومعاناة
وم�شاركة وعطاء يف كل مراحل
م�سرية ال�شعب الفل�سطيني� .إن
املر�أة الفل�سطينية الأ�سرية لهي

عنوان بارز �آخر ل�صالبة ال�شعب
الفل�سطيني ومواجهته جلالديه،
لقد حتملت املر�أة الفل�سطينية
وحتدت ال�سجان ال�صهيوين بكافة
�أ�ساليبه الهمجية الإجرامية
امل�ستهدفة النيل من عزميتها
مبمار�سة �أب�شع �أنواع التعذيب
والتحقيق اجل�سدية والنف�سية،
وحرمانها من حقوقها الطبيعية
والإن�سانية دون مراعاة لكونها
�إمر�أة تت�صف بال�ضعف اجل�سدي،
يف انتهاك فا�ضح ووقح لكافة
املواثيق واملعاهدات الدولية
كاتفاقية جنييف الرابعة الداعية
لعدم امل�سا�س بالن�ساء وال�شيوخ
والأطفال من قبل كيان الإحتالل،
وعدم جواز معاملة املطالبني
بحقوقهم الوطنية وال�سيا�سية
والقانونية والإن�سانية كمجرمني
وحماكمتهم� .إال �أن هذا االحتالل
ال�صهيوين املجرم ال يقيم وزنا ال
للقوانني وال للإن�سانية وميار�س
�أعتى �أنواع التعذيب بحق
الأ�سريات والأ�رسى الفل�سطينيني.
هو احتالل ميار�س جرائمه التي
تخطت جرائم احلرب واجلرائم
�ضد الإن�سانية مت�سلحا بعقيدة
تلمودية فا�سدة وخمتلقة ومزورة
يف �إطار �رشاكة وحتالف مع ر�أ�س
النظام الدويل الذي ال يت�سم
بالتوازن واملتمثل يف الواليات

املتحدة الأمريكية التي تقوم
مبنحه ال�رشعية الباطلة يف وجوده
ويف كافة ممار�ساته الال�إن�سانية �أو
القانونية.
وتظل املر�أة الفل�سطينية الأ�سرية
درة تاج الن�ضال الفل�سطيني يف
كافة مراحله ،حا�ضنة وراعية
ورهان الأجيال الفل�سطينية يف
ا�ستمرارية الوعي الفل�سطيني
بحقوقه التاريخية الأ�صيلة ،التي
ال تلغيها �رشعية باطلة ،وال وهم
تاريخي – ديني مزور ،وال قوة
غا�شمة وحتالفات و�رشاكة ال تقيم
وزنا ل�رشائع وال قوانني وال �أخالق
�أو �إن�سانية� .إن ال�شعب الفل�سطيني
مبكوناته الوطنية وثقافته الثورية
والن�ضالية ميتلك كافة الأدوات
التي متكنه من �إدارة ال�رصاع مع
العدو ال�صهيوين انتزاعا حلقوقه
الوطنية كاملة ،تلك احلقوق التي
ال ت�سقط بالتقادم وال تن�سى مهما
حاول االحتالل و�رشكا�ؤه من
خالل ممار�ساتهم الإجرامية من
طم�س للحقائق وتغييب للوعي،
فهذه احلقوق حا�رضة يف الذاكرة
الفل�سطينية حتوطها حا�ضنة
وطنية ،تر�ضعها حليب البقاء
املر�أة الفل�سطينية التي انت�رصت
وما زالت تنت�رص يف ن�ضالها يف
�ساحات املواجهة �أو يف زنازين
املعتقالت ال�صهيونية.

تراجع الو�ضع ال�صحي للأ�سري امل�ضرب عن الطعام القيادي جعفر عزالدين
�أكدت م�ؤ�س�سة مهجة القد�س
لل�شهداء والأ�رسى واجلرحى � ،أن
الو�ضع ال�صحي للأ�سري امل�رضب
عن الطعام  /القيادى الفل�سطينى
جعفر �إبراهيم حممد عز الدين
بات يف تراجع م�ستمر وملحوظ.
و�أفاد الأ�سري عزالدين يف ر�سالة
و�صلت مهجة القد�س ن�سخ ًة عنها
�أنه مازال يوا�صل �إ�رضابه املفتوح
عن الطعام لليوم ( )30على التوايل
رف�ضاً لتحويله لالعتقال الإداري
التع�سفي بدون �أن يوجه له �أي اتهام.
م�ضيفاً �أن ما ي�سمى �إدارة م�صلحة
االحتالل ال�صهيوين نقلته �إىل عزل
�سجن الرملة قبل ثالثة �أيام لرتاجع
و�ضعه ال�صحي امل�ستمر ،وهو
يرف�ض �إجراء �أي فحو�صات طبية

�أو �أخذ �أية مدعمات �أو فيتامينات
وفقط ي�رشب املاء .و�أو�ضح يف
ر�سالته �أنه يعاين من �آالم حادة
يف املفا�صل واخلا�رصة الي�رسى
جهة الكلى ،ويعاين من �صداع حاد
بالر�أ�س وزغللة يف العني ودوخة
م�ستمرة� ،إ�ضافة �إىل �أنه يرجع
حمو�ضة و�أحما�ض كريهة بني الفينة
والأخرى ،ونزل وزنه ب�شكل وا�ضح
وظاهر .وقال القيادي عزالدين يف
ر�سالته التي و�صلت مهجة القد�س:
"�إن خيار الإ�رضاب هو اخليار الأخري
واخليار الأ�صعب واخليار املر ،بل
هو العلقم بكله وكليته ،ولكن كان ال
بد منه وال منا�ص وال مفر من هذه
اخلطوة وذلك انت�صاراً للظلم الذي
ح ّل بي وبعائلتي وحتقيقاً للحرية

والعدالة ووقفاً لهذا االعتقال الذي
بات يالحقني طيلة حياتي ،ف�أينما
ح ّل �شيء �سواء يف ال�ضفة �أو يف غزة
�أو يف �أي حدث كان ،تكون ردة الفعل
هي حملة اعتقاالت وا�سعة تطالني
�أوالً ،فهذا االعتقال وهذا القانون
الإداري الظامل بات يالحقنا يف كل
مكان وعند �أي حدث ،فكان ال بد
من الإ�رضاب رغم علمي امل�سبق
بتداعياته وخطورته و�آالمه و�أوجاعه
وال�ضغوطات النف�سية واجل�سدية
التي تالحقني يومياً والإرهاق
املتوا�صل طيلة �أيام الإ�رضاب،
ناهيك عن الآالم والأوجاع والأرق
الطويل ،و�أعلم جيداً �أن اجل�سم
ي�ضعف و�أنه �سيذهب اللحم ويذوب
ال�شحم ويت�آكل العظم وينحل اجل�سم

ولكن تبقى الإرادة ال�صلبة �صالبة
ال�صخر والفوالذ ،وتبقى املعنويات
عالية �إىل عنان ال�سماء و�شاخمة
ك�شموخ اجلبال ال تهزها الرياح
والعوا�صف وال جترفها ال�سيول وال
الوديان ،وليعلم العامل وليعلم �شعبنا
الفل�سطيني ولتعلموا جميعاً �أنني
ل�ست يف نزهة وال �أهوى الإ�رضاب
وال اجلوع وال الأمل وال املر�ض،
ولكن عزتي وكرامتي �أغلى من كل
�شيء وحريتي ال تقدر بثمن ،وعودة
�أبنائي و�أزواجي و�أهلي يوم �إفراجي
مك�سوري اخلاطر بعد �ساعات طويلة
من االنتظار ،هذا �شيء كبري بالن�سبة
يل و�أمل �أ�صابني يف قلبي ويف �صدري
ولن �أ�سمح لهم ب�أن يتكرر هذا يف كل
جتديد وال �أي اعتقال ،و�س�أحقق

الهدف املن�شود و�س�أرى االبت�سامة
على وجوه �أطفايل و�ستكتحل عيناي
بوالدتي املري�ضة بر�ؤياي قريباً �إن
�شاء اهلل و�س�أحت�ضنها لأخفف عنها
فراقي وبعدي".
وكانت حمكمة �سامل الع�سكرية
ال�صهيونية قد �أ�صدرت حكماً
بتاريخ  2019/05/27بحق املجاهد
عزالدين بال�سجن الفعلي ملدة
خم�سة �أ�شهر وغرامة مالية قدرها
خم�سة �آالف �شيكل – اى ما يعادل
 1500دوالر امريكى وذلك بعد �أن
وجهت له تهمة االنتماء والع�ضوية يف
حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني
والقيام بن�شاطات يف �صفوفها ،وكان
من املقرر �أن يتم الإفراج عنه يوم
الأحد 2019/06/16م �إال �أن �سلطات

االحتالل ال�صهيوين حولته لالعتقال
الإداري التع�سفي ملدة ثالثة �أ�شهر
بدون �أي اتهام.
جدير بالذكر �أن املجاهد جعفر عز
الدين ولد بتاريخ 1971/07/07م؛
وهو متزوج و�أب ل�سبعة �أبناء؛ و�سبق
�أن �أم�ضى عدة �سنوات ب�سجون
االحتالل ال�صهيوين يف اعتقاالت
�سابقة على خلفية ن�شاطاته
املقاومة لالحتالل ال�صهيونى يف
فل�سطني؛ ويعد �أحد �أبرز الأ�رسى
الذين �شاركوا يف معركة الأمعاء
اخلاوية �ضد �سيا�سة االعتقال
الإداري التع�سفي .وهو �شقيق
الأ�سري املحرر يف �صفقة وفاء
الأحرار (�شاليط) واملبعد �إىل قطاع
غزة طارق عزالدين.
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حمكوم مدى احلياة وتويف والده خالل اعتقاله

زوجة الأ�سري حممد زاوهرة تروي ف�صول
م�سل�سل املعاناة والأمل يف غيابه ..

– تنهدت مطو َ
ال الزوجة جيالن زواهرة " �أم عبادة " ،وقد بدت عليها معامل احلرية واال�ستغراب من �أين تبد�أ برواية
ف�صول حكاية االمل واملعاناة التي ما زالت تعي�شها منذ مطاردة واعتقال االحتالل لزوجها الأ�سري حممد عبد الكرمي ح�سن
زواهرة  ،فقد تزاحمت يف ذاكرتها ال�صور بني اخلوف والقلق خالل مطاردته  ،والغ�ضب وال�سخط عندما ا�ستخدمها اجلنود
ذرع َا ب�شري ًا للتفتي�ش عن زوجها واحتفالهم حلظة اعتقاله  ،و�أملها وحزنها عندما تبني انها حامل بطفلها الثالث الذي رزقت
به ووالده خلف الق�ضبان ومل يعرفه ل�سنوات �إال من خالل ال�صور  ،وو�سط ذلك � ،صمودها و�صربها �أمام احلكم اجلائر وتربية
االطفال واكمال امل�شوار ولي�س انتهاءاً بزواج كرميتها وهي تبكي لغياب والدها �أو حرمانها من زيارة رفيق دربها .
تقرير  /علي �سمودي
 18عام ًا ..
بحزن و�أمل  ،تقول الزوجة الوفية �أم عبادة
" من �أين ابد�أ وزوجي يدخل عامه الثامن
ع�رش خلف ق�ضبان �سجون االحتالل التي
حترمنا منه ومل تبقي لنا �سوى �رشيط
الذكريات التي ا�ستعيدها كل يوم بكل
�صورها امل�ؤملة وال�سعيدة نوعاً معا ،
ففرحتنا اعتقلت مع زوجي " ،وت�ضيف "
�أيام ال تن�سى تتفاقم بها املعاناة و�أطفايل
يكربون بعيداً عن ح�ضن ورعاية والدهم
احلنون واملخل�ص والويف  ،واللحظة
التي تركت اثرت وب�صمة بحياتي طفلي
االخري عبد الكرمي الذي كنت حام َ
ال به
يوم اعتقال والده  ،فلم نفرح " ،وتكمل "
كيف �أن�سى بنادقهم التي كانت حتا�رصين
وهم يقتفون اثر زوجي وحلظات التحقيق
والعزل و�صوالً للمحطة اال�صعب يوم النطق
باحلكم الذي كان �صاعقة كبرية  ،فقد اكنت
�أتوقع حكماً بال�سجن � 5سنوات  ،لكن حوكم
بامل�ؤبد  ،وما يخفف عني ثقتي �أن احلكم
لرب العاملني ،وان �شاء اهلل �سيتحرر ويكون
معنا قريباً" .
من حياته ..
قبل  48عاماً � ،أب�رص الأ�سري حممد النور
يف قرية املع�رصة مبحافظة بيت حلم
التي ن�ش�أ وعا�ش وتزوج فيها وزرق بولدين
وابنتني �أكربهم بي�سان وا�صغرهم عبد
الكرمي  17عاماً  ،وتقول �أم عباده " كل من
عرف حممد  ،احبه وقدره واحرتمه ملا
متيز به من �صفات واخالق وتوا�ضع وحمبة
ووفاء وت�ضحية  ،ان�سان خمل�ص وحنون
ومتوا�ضع بكل معنى الكلمة  ،حمب الهله
وا�رسته و�شعبه ووطنه " ،وت�ضيف " تعلم
يف مدار�س قريته حتى حقق النجاح يف

الثانوية العامة ثم انت�سب جلامعة القد�س
املفتوحة تخ�ص�ص برجمة كمبيوتر
وح�صل على �شهادة البكالوريو�س " ،وتكمل
" و�سط اجواء الفرح وال�سعادة تزوجنا يف
 ، 1997/9/12وام�ضينا معا ً حياة �سعيدة
لفرتة � 4سنوات  ،رزقنا خاللها بطفلني
ثم اعتقل واجنبت طفلي الثالث وهو خلف
الق�ضبان ".
املطاردة واالعتقال ..
�أدرج ا�سم حممد �ضمن قائمة املطلوبني
خالل انتفا�ضة االق�صى عام  ، 2001وتقول
زوجته " تكررت مداهمات االحتالل
ملنزلنا  ،لكنه مترد ورف�ض ت�سليم نف�سه
 ،وقد عا�ش جتربة ح�صار كني�سة املهد
وجنا من االعتقال واكمل امل�شوار  ،وطوال
فرتة مطاردته مل نتمكن من م�شاهدته
�سوى مرات عديدة " ،وت�ضيف " بتاريخ
 ، 2002/6/28فوجئنا بقوات االحتالل
تقتحم قريتنا وحتا�رصها وتغلق كافة
مداخلها وت�شن حملة مداهمات وا�سعة
بحثاً عن زوجي حتى �شعرنا اننا يف �ساحة
حرب كبرية " ،وت�ضيف " اقتحم الع�رشات
من اجلنود منزلنا بعدما حا�رصوه حوايل
ال�ساعة الثالثة فجراً  ،دمروا كافة
حمتوياته واحرقوا �ستائر الغرف كاملة
وك�رسوا النوافذ وا�ستمروا باحتالل منزلنا
وعمليات التفتي�ش حتى منت�صف الظهر
" ،وتكمل " عندما مل يعرثوا على حممد
 ،اعتقلوين وحتت تهديد ال�سالح اقتادوين
�أمامهم كدرع ب�رشي لتفتي�ش املنازل
واملنطقة  ،كانت منظراً رهيباً وانا اراهم
يحا�رصونني وي�شهرون ا�سلحتهم ولكن مل
�أ�شعر �سوى باخلوف على زوجي وحياته
لعدم معرفتي مب�صريه ومكانه " ،وتتابع
" ا�ستمرت العملية حتى �سمعت �صوت
اطالق نار كثيف  ،ف�شعرت بخوف وقلق

العتقادي انهم اطلقوا النار على حممد
 ،لكن �رسعان ما اكت�شفت ان اجلنود
يحتفلون ب�سبب و�صولهم اليه واعتقاله ،
ف�شكرت رب العاملني النه حماه وانقذه
من قب�ضتهم رغم حزين العتقاله  ،وبعدها
اخلوا �سبيلي ".
التحقيق واملنع ..
�أيام ع�صيبة عا�شتها الزوجة �أم عبادة
بعدما انقطعت اخبار زوجها على مدار
� 3شهور  ،وتقول " نقلوه القبية التعذيب
يف �سجن امل�سكوبية  ،وع�شنا اخلوف
والقلق النقطاع اخباره  ،وطوال الفرتة
عانى من كافة �صنوف التحقيق واثارها
حتى نقل لعيادة �سجن الرملة ثم تنقل
بني عدة �سجون وحالياً يقبع يف جلبوع
وو�ضعه ال�صحي جيد " ،وت�ضيف " مل
تنتهي معاناتنا  ،فتتالت الويالت بحياتي
عندما حرمني االحتالل من زيارته على
مدار � 7سنوات بذريعة عدم وجود �صلة
قرابة بزوجي رغم تقدمي االوراق الثبوتية
 ،وطوال تلك الفرتة مل نتمكن من ر�ؤيته
ومل نعلم �أخباره �إال عن طريق املحاكم
والر�سائل "،وتتابع "بعد عامني من
املعاناة بني املحاكم  ،ا�صدرت املحكمة
الع�سكرية يف عوفر  ،حكما بال�سجن امل�ؤبد
مدى احلياة بحق زوجي ".
ال�صرب واالمل ...
ً
الزوجة �أم عبادة  ،كانت الأكرث ت�أثرا ،
وتقول " ا�ستمرت كوابي�س الرعب واالمل
بعد احلكم الذي كان �صدمة كبرية  ،لكن
�صمود و�صالبة زوجي �ساعدين كثرياً
لتجاوز املحنة  ،وا�صبح �سالحي ال�صرب
واالمل باهلل واالمل باهلل هو االكرب واالقوى
"،وت�ضيف " يف كل خطواتنا وحمطات
حياتنا م�صائب يجب ان ن�صرب ونتحملها

الن اهلل دائما  ،ففو�ضت
�أمر زوجي لرب العاملني " ،وتكمل "
مهما كانت احكام وظلم االحتالل  ،لدينا
اميان وقناعة ،انه لن يغلق ال�سجن على
ا�سري فل�سطيني دافع عن ار�ضه وهويته
وتاريخه ،فرب العاملني من يتوالهم
و�سيكرمنا بحريتهم والفرج عنهم ولي�س
االحتالل ".
م�شوار الت�ضحية ...
يف عمر  19عاماً  ،كانت �أم عبادة عندما
واجهت كل هذه املحن ببطولة وت�ضحية
ووفاء  ،وتقول " كرمني رب العاملني
بال�صرب والقوة والعزمية رغم �صغر �سني ،
و�شجعني �صمود وثبات وت�ضحيات زوجي
على اكمال امل�شوار وجتاوز كل التحديات
خا�صة �أن لدي ولدين وكنت حام ً
ال يف
الثالث " ،وت�ضيف " احت�ضنت اطفايل
وربيتهم كما �أحب ومتنى والدهم  ،لكنهم
عانوا الكثري لغيابه خا�صة بي�سان التي
كانت متعقلة كثرياً بوالدها و كثرية الت�سا�ؤل
عنه  ،وقد حرمها االحتالل منه ومل ي�سمح
لها وال�شقاءها بزيارة والدهم �إال بعد 5
�سنوات " ،وتكمل " تاملت كثرياً واجلنني
يكرب ووالده خلف الق�ضبان  ،افقتدته يف
�أهم حلظة تتمنى الزوجة وجود رفيق
دربها جلانبها  ،وبكيت عندما اب�رص النور
الن والده مل يكرب يف اذنه ومل ي�شاركني
ا�ستقباله الذي حتول حلزن " ،وتكمل " مل
يتمكن زوجي من ر�ؤية مولودنا بعد والدته
ب�سبب املنع االمني  ،وار�سلت له �صوره
االوىل مع والدته  ،فا�صبح يتمنى ر�ؤيته
والفرح به الذي بقي م�ؤجال لفرتة طويلة
" ،وتتابع " طفلنا اال�صغر عبد الكرمي
 ،يفتقد حلنان والده وتامل كثرياً وكانت
تتفاقم معاناته كلما يكرب حلرمانه من
م�شاعر االبوة والهدايا التي يح�رضها كل

رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

�أب لطفله  ،ولكنه تعرف بوالده وا�صبحت
عالقتهما مميزة ويواظب على زيارته ".
حلظات �صعبة ..
من اللحظات اال�صعب يف حياة عائلة
الأ�سري حممد  ،وفاه والده ال�سبعيني قبل
�أن يتحقق حلمه بر�ؤيته حراً وعناقه ،
وتقول �أم عبادة " ال�صدمة االكرب لزوجي
ولنا  ،عندما اختطف املر�ض والده ورحل
وهو ينتظر عودته ملنزله والفرح بحريته ،
بكى وحزن زوجي الذي ما زال ي�صلب لرب
العاملني ليكرم والدته التي تعاين من عدة
امرا�ض مزمنة ومينحها العمر املديد
حتى يجتمع �شملها به  ،فرغم امرا�ضها
ما زالت منذ  17عاما تقف على بوابات
ال�سجون لزيارته " ،وت�ضيف " وجعي
امل�ؤمل جداً  ،عندما عقد قران كرميتي
بي�سان ثم تزوجت يف غياب والدها  ،فقد
كانت حتلم دوماً ان يكون جلانبها وي�شاركها
الفرح وخروجها ملنزل زوجها عند زفافها
 ،فعمت م�شاعر احلزن وكانت فرحتنا
منقو�صة وممزوجة بالدموع واالمل ".
االنتظار ال�صعب ..
�سنبقى ننتظر ولن نفقد االمل " ...قالت
�أم عبادة  ،وهي تعرب عن اعتزازها بزوجها
الذي اكمل درا�سته خلف الق�ضبان وي�ستعد
لاللتحاق بربنامج املاج�ستري يف العلوم
ال�سيا�سية  ،وا�ضافت "نفخر ب�صمود
و�صربه  ،ولكن وجعنا ال يتوقف لغيابه
ووجوده بيننا يكفينا لن�شطب كل �سنوات
االمل والعذاب من حياتنا " ،واكملت "
�أنا�شد كافة اجلهات املعنية ،عدم اال�رسى
و ق�ضيتهم  ،وامتنى ان يدرج ا�سم زوجي
الذي ام�ضيت معه � 4سنوات فقط �ضمن
ال�صفقات القادمة لنفرح بحريته وكل
اال�رسى قريبا ان �شاء اهلل ".

يزور املحرر ذياب ثوابته وعائلة الأ�سرية طقاطقة يف بيت فجار
زار رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين اللواء قدري ابو بكر،
�أم�س ،الأ�سري املحرر املري�ض
ذياب نايف ثوابته من بلدة بيت
فجار جنوب بيت حلم ،والذي �أم�ضى
13عاما داخل �سجون االحتالل

الإ�رسائيلية وحترر يف �صفقة التبادل
عام .1985
كما زار ابو بكر ،عائلة الأ�سرية امل
جهاد طقاطقه  25عاما ،واملعتقلة
بتاريخ  ،2014/12/1وتق�ضي حكماً
بال�سجن الفعلي مدة �سبع �سنوات،

وقد تعر�ضت لدى اعتقالها للإ�صابة
بالر�صا�ص احلي بعد �إطالق جنود
االحتالل النار عليها قرب مفرتق
جتمع م�ستوطنات غو�ش عت�صيون.
وكانت الأ�سرية طقاطقة �أ�صيبت
بخم�سة ر�صا�صات يف القدم

واخل�رص واليد ،و�أ�شيع يف حينها خرب
ا�ست�شهادها ،ثم تبني بعد �ساعات
ب�أنها مل ت�ست�شهد ومت اعتقالها
ونقلها وهى جريحة �إىل م�ست�شفى
هدا�سا عني كارم بحالة �صعبة،
و�أجريت لها عدة عمليات جراحية

لل�سيطرة على حالتها احلرجة.
ووجه االحتالل للأ�سرية طقاطقة
تهمة حماولة تنفيذ عملية طعن
مل�ستوطن ،وهي تق�ضي حكماً
بال�سجن مدة �سبع �سنوات لقاء ذلك،
وقد حرمها االحتالل من زيارة ذويها

ف Ù Šالفرتة الأوىل لالعتقال رغم
�إ�صابتها ،و قبل �أن ت�شفى من جراحها
والتي و�صفت يف حينها باخلطرية،
مت نقلها �إىل �سجن ه�شارون دون
مراعاة حالتها ال�صحية ،وحاليا تقبع
يف �سجن الدامون.
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ريا�ضة
لقجع يت�أخر يف ح�سم
م�صري رينارد

م�س�ؤول �سابق بالكاف يتهم �أحمد �أحمد بالف�ساد

ك�شف حممد ال�شريعي املدير املايل ال�سابق باالحتاد الأفريقي لكرة القدم عن كوالي�س �إقالته من من�صبه
بداعي �سوء ال�سلوك ،ووجه اتهامات بالف�ساد املايل والإداري لرئي�س االحتاد امللغا�شي �أحمد �أحمد ،وقال
ال�شريعي يف ت�صريحات تليفزيونية� ،إن االحتاد الأفريقي �أحاله للتحقيق لكنه مل يح�ضر �أول جل�سة ويف
اجلل�سة الثانية كان م�سئوولو الكاف يف فرن�سا
عي�شة ق

ويف اجلل�سة الثالثة خ�ضع للتحقيق
مبعرفة ال�سكرتري العام وع�ضوين
من جلنة االن�ضباط وم�س�ؤول
املوارد الب�رشية ،وكانت اجلل�سة
ودية جدًا وتقرر بعدها �إيقافه
ملدة �شهرين ،وتابع �أنه قدم
�شكوى لالحتاد الدويل لكرة القدم
�ضد قرار الإيقاف بتاريخ  31ماي
املا�ضي ،لكن الفيفا رد عليه ب�أنه
ت�سلم ال�شكوى يف الفاحت جويلية
اجلاري ،قبل �أن يفاج�أ ب�إقالته

يوم  8من نف�س ال�شهر بحجة �سوء
ال�سلوك ،و�أردف "�أحمد �أحمد
كان وزي ًرا لل�صيد يف مدغ�شقر،
ويف نف�س الوقت كانت فاطمة
�سامورا ممثلة للأمم املتحدة يف
مدغ�شقر ملدة � 4سنوات ،رمبا
تعارفوا على بع�ضهما البع�ض يف
هذا التوقيت".
ووا�صل ال�رشيعي�" :إذا كان �أحمد
�أحمد قرر �إقاالتي بحجة الع�صيان،
فما هو دوره داخل الكاف ،رئي�س
الكاف حاول �أن يرهبني ويرهب
املوظفني يف االحتاد الأفريقي

وخا�صة امل�رصيني� ،أحمد �أحمد
دائ ًما يتحدث عن ك�أ�س الأمم
 ،2019يف احلقيقة هو مل يفعل
�شي ًئا لأنه ال ي�صلح �أن يفعل �أي
�شيء" ،وزاد" :دور رئي�س الكاف
متابعة �سري الأمور وفق القوانني
املتبعة ،الغريب �أنه دائ ًما ما كان
يعقد اجتماعات للمكتب التنفيذي
يف دول خمتلفة رغم �أنه املفرت�ض
عقد هذه االجتماعات يف دولة
املقر".
و�أو�ضح املدير املايل ال�سابق
للكاف" :على مدار عام ون�صف مل

يعقد �أحمد �أحمد �أي اجتماع للجنة
املالية ومل ي�س�أل عن ح�سابات
الكاف يف البنوك ،بل �إنه طلب نقل
ح�سابات الكاف �إىل بنوك مغربية
يف فرن�سا كما �أنه �شكل جلنة �أو
�إدارة ت�سمى �إدارة االلتزام دورها
فقط مراقبة املوظفني لنقل كل ما
يحدث �إليه" ،ولفت �أن �أزمة �إيقافه
ثم �إقالته بد�أت عندما طلب منه
�أحمد �أحمد حتويل مبالغ مالية �إىل
 10دول منها م�رص واملغرب لكنه
ا�شرتط �أن يوقع على هذا الطلب
وي�ضع ختم االحتاد.

�أزمة تهدد نقل مقر الكاف من م�صر

تدور يف كوالي�س ك�أ�س الأمم
الأفريقية التي تقام يف م�رص خالل
الفرتة من  21جوان �إىل  19جويلية
العديد من امللفات ال�شائكة،
وك�شف �شبكة �إن�سايد ورلد فوتبول
�إن �أحمد �أحمد رئي�س االحتاد
الأفريقي احلايل يرغب يف توقيع
اتفاقية ا�ست�ضافة مع احلكومة
امل�رصية ،ليتحول "كاف" �إىل
هيئة دبلوما�سية دولية يف م�رص،
و�أ�ضاف �أن هذه االتفاقية ي�سعى
�إليها رئي�س الكاف منذ توليه
امل�س�ؤولية يف مار�س  ،2017لتمكنه
من �إعادة هيكلة الكوادر الإدارية
باالحتاد الإفريقي لتكون مق�سمة
بني العنا�رص امل�رصية وكذلك
موظفني من باقي �أنحاء القارة.
و�أو�ضح �أن االحتاد الأفريقي كان
مقره يف م�رص منذ عام � 1957إىل
 ،2007و�أن هناك اتفاقية وقعها
عي�سى حياتو رئي�س االحتاد
ال�سابق مع احلكومة امل�رصية
يف  2007بعد م�شاورات مطولة
و�صعبة ،مت جتديدها تلقائيا يف

 2012ملدة � 5سنوات ولكنها انتهت
يف  ،2017و�أ�شار التقرير �أن اتفاقية
اال�ست�ضافة �ستمكن م�س�ؤويل
االحتاد الإفريقي من اال�ستعانة
مبوظفني �أجانب من باقي �أنحاء
القارة دون احلاجة ال�ستخراج
ت�صاريح عمل يف م�رص ،والتي تعد
مهمة �صعبة �أو �شبه م�ستحيلة و�أن
موظفي "كاف" الأجانب كانوا ال
يتمتعون بكامل حقوقهم �أثناء
العمل يف م�رص بدون اتفاقية
ا�ست�ضافة ،وذكرت �إن�سايد ورلد
فوتبول �إن اتفاقية اال�ست�ضافة مع
احلكومة امل�رصية خطوة �رضورية
لبقاء مقر "كاف" يف م�رص ،وتوزيع
الوظائف ب�شكل جغرايف على
الدول الأع�ضاء وعددهم  54دولة.
ونقلت ال�شبكة ت�رصيحات مل�صدر
م�س�ؤول يف الكاف ،قائال" :منذ
فرتة طويلة ،كانت عملية التوظيف
غري متوازنة وت�صب يف �صالح
البلد امل�ضيف ،وعلينا تغيري
الأمر و�إذا مل نتمكن من توقيع
اتفاقية اال�ست�ضافة مع م�رص،

ف�إنه �سيكون من ال�صعب علينا
حتقيق الأهداف التي ن�سعى �إليها
يف ملف التوظيف" ،ولفتت �إىل �أن
�أحمد �أحمد يحاول جاهدا يف
هذا امللف على مدار عامني� ،إال
�أنه مل يجد ردود فعل �إيجابية من
احلكومة امل�رصية.
و�أ�ضاف امل�صدر" :نتمنى �أن تتفهم
احلكومة امل�رصية مطالبنا ون�صل
معها التفاق ،ليتمكن الكاف من
ت�سيري �أمور لي�ست يف ا�ستطاعته
بالوقت احلايل ،ونقدر اجلهود التي

تبذلها م�رص وح�سن ا�ست�ضافتها
لنا ،ون�ؤكد �أننا نرغب يف بقاء
املقر هنا" ،وا�ستدرك "لكن �إذا
مل نتو�صل التفاق مع احلكومة
امل�رصية ،ف�إن كل �شيء �سيكون
مطروحا للنقا�ش ،مبا فيه البحث
عن دول �أفريقية �أخرى ت�ست�ضيف
مقر الكاف" ،و�أمت ت�رصيحاته
"هناك دول افريقية عديدة على
ا�ستعداد لال�ستجابة ملطالب �إذا
قررنا نقل املقر ،ولكن ن�أمل �أال
ن�ضطر لهذه اخلطوة".

مدرب اجلونة :حزنت لوداع الفراعنة ك�أ�س �أفريقيا

�أكد ال�رصبي نيبو�شا ميلو�سيفيت�ش
املدير الفني اجلديد لنادي
اجلونة امل�رصي على حزنه
خلروج املنتخب امل�رصي من
بطولة ك�أ�س �أمم �أفريقيا ،وقال
يف ت�رصيحات نقلها املوقع
الر�سمي لنادي اجلونة" :م�رص
تنظم بطولة الأمم الإفريقية،
وهذه خطوة مهمة وحمبط
بع�ض ال�شيء خ�سارة املنتخب

امل�رصي اللقب والوداع املبكر،
كانت مفاج�أة كربى بالن�سبة يل"،
و�أ�ضاف �أن هدفه حتقيق الفوز مع
فريقه اجلديد اجلونة يف جميع
املباريات ،و�أو�ضح�" :سنقاتل يف
كل مباراة لنحقق الفوز واحل�صول
على النقاط الثالث ،ولكن الأهم
بالن�سبة يل �أن ن�ستقر يف الدوري
و�أن نخطو خطوة �أف�ضل من
املو�سم املا�ضي".

و�أردف نيبو�شا" :اجلونة خا�ض
مباراته ال�سابقة يوم  27ماي
املا�ضي وبعد ذلك �سيخو�ض
مباراة مهمة جدًا �أمام نادي
الزمالك ،و�أعي �أن الأهلي
والزمالك وبرياميدز ي�سعون
نحو حتقيق الألقاب" ،ووا�صل:
"�أما نحن فبالن�سبة لنا مباراة يف
مرحلة الإعداد للمو�سم اجلديد،
و�سن�سعى لبذل كل اجلهد للفوز

وح�صد النقاط مع الو�ضع يف
االعتبار �أنها مباراة يف طريق
�إعدادنا للمو�سم املقبل" ،وزاد
مدرب اجلونة" :خالل الأ�سبوعني
املقبلني �س�أجمع كل املعلومات
عن الفريق والالعبني والعقلية
هنا وعقب مباراة الزمالك �سنحلل
موقفنا لنحدد احتياجاتنا للمو�سم
اجلديد ون�ضع خطة للدوري
املقبل".

ما زالت عالمات اال�ستفهام ،حتوم
حول م�ستقبل الفرن�سي هرييف
رينارد مع املنتخب املغربي،
بعد الإخفاق الأفريقي يف م�رص
واخلروج املخزي من املناف�سة
على يد منتخب بنني بدور ثمن
النهائي ،وكانت كل امل�ؤ�رشات
ت�ؤكد �أن االحتاد املغربي �سيتخذ
قراره مبا�رشة بعد الإق�صاء ،غري
�أن ال�صمت هو ما ي�سيطر على
الأجواء �سواء على م�ستوى احتاد
الكرة الذي مل ي�صدر �أي بيان �أو
من جانب رينارد الذي بدوره مل
يتحدث عن م�ستقبله.
حترك م�صري
اخلطوات ال�رسيعة التي اتخذها
م�س�ؤولو احتاد الكرة يف م�رص،
جعلت فوزي لقجع رئي�س
االحتاد املغربي يف حرج كبري،
وذلك بعد اال�ستقالة التي تقدم
بها هاين �أبو ريدة رئي�س احتاد
الكرة امل�رصي وجمل�سه وكذا
�إقالة املدرب املك�سيكي خافيري
�أجريي ،وتطرق النقاد واملحللون
يف املغرب للتغيريات التي طالت
الكرة امل�رصية ،واخلطوات التي
قام بها امل�س�ؤولون كرد فعل على
الإق�صاء ،وهو نف�س ال�شيء الذي
تطالب به و�سائل الإعالم املغربية
واملتتبعون لل�ش�أن الكروي املحلي،
خا�صة فيما يخ�ص م�ستقبل رينارد
واحتاد الكرة.
عقد رينارد
رغم عدم الك�شف عن الكثري من
حيثيات عقد رينارد الذي �سينتهي
يف  2022منها راتبه ال�شهري
والأهداف امل�سطرة يف ك�أ�س �أمم
�أفريقيا� ،إال �أن الف�شل يف الذهاب
بعيدًا خالل ن�سخة م�رص كانت
من بني الأهداف التي كان يركز
عليها احتاد الكرة مع رينارد،
وكان املدرب الفرن�سي مرغ ًما
بالو�صول على الأقل �إىل املربع
الذهبي يف ن�سخة م�رص �أو الفوز
باللقب ،بدليل �أن فوزي لقجع كان
ميرر قبل امل�شاركة يف املونديال

الأفريقي ر�سائل م�شفرة ،ت�ؤكد
�أن الوقت قد حان للكرة املغربية
�أن تناف�س على اللقب ،والأكيد
�أن هذه ال�رشوط التي و�ضعها
لقجع واحتاد الكرة من الطبيعي
�أن تدفعه لإقالة رينارد خالل
حما�سبته على ف�شله الأخري.

عر�ض �سعودي
مبا�رشة بعد �إق�صاء الأ�سود
واالنتقادات التي تعر�ض لها
رينارد� ،أكدت و�سائل �إعالم
�سعودية �أن احتاد الكرة ال�سعودي
بات قريبًا من التعاقد مع املدرب
الفرن�سي ،والأكيد �أن هذه الأخبار
فر�ضت على احتاد الكرة املغربي
الت�أكد منها مع رينارد ،خا�صة �أنه
ما زال على ارتباط باحتاد الكرة
املغربي بعقد ممتد ملدة ثالثة
�سنوات ،وعلم �أن من بني �أ�سباب
ت�أخر احل�سم يف م�ستقبله العر�ض
ال�سعودي� ،إذ ي�سعى احتاد الكرة �أال
يكلف انف�صاله عن رينارد املال،
خا�صة �إن كانت هناك رغبة من
رينارد لتدريب املنتخب ال�سعودي
�أو غريه ،عل ًما ب�أن عدة �أخبار ت�ؤكد
ح�صوله على عرو�ض �أخرى.
حان وقت الرحيل
ومن ردود فعل املدربني والنقاد
واجلمهور املغربي ،ت�أكد �أن ن�سبة
كبرية تطالب برحيل املدرب
رينارد ،حيث يعتربون �أن �صالحيته
انتهت ،و�أنه �أخذ الفر�ص الكافية
وتوفرت له الإمكانيات الكبرية
للفوز باللقب ،وهو الذي �شارك
مع الأ�سود يف ن�سختي 2017
بالغابون وم�رص  ،2019وعك�س
املدرب هالل الطري ر�أي النقاد
والفنيني عندما �أكد يف ت�رصيحات
�صحفية� ،أنه لو كان مكان رينارد
ال�ستقال لأنه مل ي�ستغل �إمكانيات
الكرة املغربية يف املناف�سة
الإفريقية ،وكل امل�ؤ�رشات ت�ؤكد
�أن �أيام رينارد باتت معدودة مع
املنتخب املغربي ،يف انتظار
�أن يخرج احتاد الكرة عن �صمته
ويقرر م�صري املدرب الفرن�سي.

اللجنة املنظمة للكان تترب�أ من
جماملة تون�س واجلزائر

نفت اللجنة املنظمة لأمم �أفريقيا
حتيزها لأي من املنتخبات الأربعة
التي ت�أهلت لن�صف النهائي ،م�ؤكدة
�أنها على م�سافة واحدة من اجلميع،
والتقى �أم�س منتخبا تون�س وال�سنغال
على ملعب الدفاع اجلوي ،فيما
ت�صطدم اجلزائر بنيجرييا على
ملعب القاهرة �ضمن مناف�سات الدور
ن�صف النهائي للبطولة ،وتلقت اللجنة
مالحظات من منتخبي ال�سنغال
ونيجرييا مبجاملة املنتخبات
ت�سهيالت
وتقدمي
العربية،
جلماهريها حل�ضور املباريات ،كما
ذكرت تقارير �صحفية �أن اللجنة
املنظمة منحت تذاكر جمانية
جلماهري تون�س واجلزائر حل�ضور
مباراتي ن�صف النهائي.
وتتنقل اجلماهري اجلزائرية ب�أعداد
كبرية ،عرب ج�رس جوي مع القاهرة
مل�ساندة حماربي ال�صحراء ،فيما

ا�ستقبلت م�رص  4طائرات من
اجلماهري التون�سية و�سط ت�سهيالت
كبرية من ال�سلطات امل�رصية،
و�أ�صدرت اللجنة املنظمة بيا ًنا جاء
ن�صه كالتايل" :ت�ؤكد اللجنة املنظمة
لبطولة الأمم الأفريقية برئا�سة هاين
�أبو ريدة ،وقوفها على م�سافة واحدة
من جميع املنتخبات التي ت�أهلت
�إىل الدور قبل النهائي للبطولة
عن جدارة وا�ستحقاق " ،و�أ�ضاف:
"كما ت�ؤكد اللجنة املنظمة على
ترحيبها منذ البداية بكل �ضيوف
البطولة وجماهري الكرة من كافة
�أنحاء القارة ،وتكرر ترحيبها بكل
جماهري املنتخبات الأربعة التي
تابعت البطولة منها �أو التي ح�رضت
خ�صي�صا مل�ؤازرة فرقها يف الدور
قبل النهائي ،راجية جلميع الفرق
واجلماهري طيب الإقامة واال�ستمتاع
باملباريات والتوفيق للكل".
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احتاد العا�صمة يف

ريا�ضة

طريق جمهول ب�سبب احلجز على �أمالك حداد

ال�شركة اجلديدة تهدد باالن�سحاب
من �صفقة �شراء الأ�سهم
يتوا�صل الإبهام يف لف عنق فريق احتاد العا�صمة فيما يتع ّلق مب�ستقبل النادي والذي
مل تت�ضح معامل هوية املالك اجلديد للنادي بعد �إعالن عائلة حداد بيع �أ�سهما يف الفريق
على م�ستثمر جديد �أو �شركة تتوىل ملكية النادي ،ويف هذا اخل�صو�ص ك�شفت م�صادر
مقربة من النادي العا�صمي �أن املالك اجلديد لالحتاد والذي قام ب�شراء ن�صيب الأ�سهم
لعائلة حداد واملتمثل يف �شركة خا�صة يهدد باالن�سحاب من ال�صفقة والرتاجع عن �إمتام
عملية �شراء الأ�سهم

عي�شة ق.
ويعود الأمر �إىل التعقيدات التي
متيز �إجراءات نقل ملكية الأ�سهم
من عائلة حداد �إىل ال�رشكة
اجلديدة ب�سبب م�صادرة �أمالك
رجل الأعمال علي حداد املتواجد
خلف �أ�سوار ال�سجن ب�سبب ق�ضايا
ف�ساد ،هذه الأمر جعل �إنهاء العملية
ي�شوبها الت�أخري عن موعدها �إىل

جانب ارتفاع ال�ضغط لدى الأن�صار
وحمبي الفريق العا�صمي ب�سبب
التخوف على م�ستقبل الفريق
والذي يبقى غام�ضا.
بن خما�سة باق و�إيبارا يهدد
بلجنة املنازعات
ويف مو�ضوع منف�صل ،يتوجه

ملف الالعب حممد بن خما�سة
نحو الغلق نهائيا من خالل قرار
متو�سط امليدان بالبقاء يف االحتاد
مو�سما �آخر وهو الأخري االلأخري
خري يف العقد الذي يربطه بالفريق
وينتهي يف جوان � 2020أين �سي�صبح
بنهاية املو�سم املنق�ضي حرا من
�أي التزام ،حيث ف�شل انتقال بن

حت�سبا لت�شجيع اخل�ضر يف مباراة نيجرييا

خما�سة �إىل فريق خليجي مثلما
كان يرتدد خالل الفرتة ال�سابقة
ب�سبب املطالب املالية الكبرية من
طرف �إدارة االحتاد مقابل ت�رسيح
العبها.
من جهته ،رف�ض الالعب الكونغويل
برين�س �إيبارا العودة �إىل الفريق
وا�ستئناف التدريبات ب�سبب عدم

ا�ستالم م�ستحقاته املالية حيث
ي�رص على ا�ستالم الأموال التي
يدين بها للإدارة مقابل العودة
�إىل الفريق و�أقدم على رفع
اللهجة والتهديد برفع �شكوى على
طاولة جلنة املنازعات للف�صل
يف الق�ضية ،بينما ينتظر �أن تكون
تدريبات ت�شكيلة «�سو�سطارة» حتت

قيادة املدرب العائد بالل دزيري
عرفت التحاق العب مغرتب يدعى
ياني�س زياتة البالغ  22عاما من
�أجل �إجراء جتارب مع النادي قبل
الف�صل يف االحتفاظ �ضمن التعداد
من عدمه ،وللإ�ض�شارة الالعب
خريج مدر�سة نادي �أوملبيك ليون
الفرن�سي.

�شافعي يقرتب من العودة �إىل فريقه ال�سابق

تنقل �أزيد من  140منا�صرا من ورقلة نحو م�صر مولودية اجلزائر تنهي ترب�ص تون�س
دون مباراة ودية

تنقل �أزيد من  140منا�رصا ليلة اول
�أم�س من ورقلة نحو م�رص لت�شجيع
املنتخب الوطني يف املباراة ن�صف
النهائية لك�أ�س �إفريقيا للأمم التي
جمعته �أم�س بنظريه النيجريي
ح�سبما علم �أم�س من مدير وكالة
ال�سياحة والأ�سفار بالوالية ،وت�أتي

هذه املبادرة تنفيذا لتعليمات الوزير
الأول نور الدين بدوي لربجمة رحالت
جوية لتنقل منا�رصي الفريق الوطني
نحو العا�صمة امل�رصية القاهرة بعد
النتائج املميزة التي حققها املنتخب
الوطني يف املباريات التي �أجرها
خالل هذه املناف�سة الإفريقية.

وقد مت نقل منا�رصي الفريق الوطني
من مطار «عني البي�ضاء» بورقلة على
منت طائرة من نوع «بوينع »800-300
تابعة للخطوط اجلوية اجلزائرية
نحو مطار القاهرة مب�رص ،فيما
برجمت رحلة العودة �صباح اليوم
على منت نف�س اخلطوط نحو
مطار عني البي�ضاء بورقلة ،ح�سب
تو�ضيحات مدير الوكالة خل�رض
حمالوي ،وحددت ت�سعرية التذكرة
ال�سفر بقيمة � 35ألف دينار لل�شخ�ص
الواحد مع �ضمان ت�أمني خالل
الرحلة وتذاكر جمانية للدخول �إىل
امللعب ملتابعة املباراة وكذا توزيع
وجبة باردة خالل املباراة.
ق.ر.

البداية بت�سديد م�ستحقات امللغا�شي �أمادا

و�ضع خارطة طريق وترتيب الأولويات لإنقاذ الفريق
و�ضع �أع�ضاء الإدارة
امل�ؤقتة لنادي وفاق
�سطيف خطة طريق
مت من خاللها ترتيب
الأولويات لأجل �إنقاذ
الفريق ح�سب ما �رصح به
م�ساء �أول �أم�س ب�سطيف
الناطق الر�سمي امل�ؤقت
للنادي و احلكم الدويل
ال�سابق �سليم �أو�سا�سي،
و�أو�ضح ذات املتحدث
يف ندوة �صحفية ن�شطها
رفقة املدير الإداري
ال�سابق و الأمني العام
للفريق ر�شيد جرودي
مبقر النادي �أن �أع�ضاء
املكتب امل�سري امل�ؤقت
املجتمعني و هم العيد
خابر املدير العام
مل�ؤ�س�سة �إ�سمنت عني
الكبرية ،وليد �صادي
ال�سابق
املناجري
للفريق الوطني و ر�شيد

جرودي املدير الإداري
و�سليم �أو�سا�سي حكم
دويل �سابق) و �إبراهيم
العرباوي ع�ضو املكتب
امل�سري �سابقا و فار�س
فالحي مناجري الوفاق
قد و�ضعوا خارطة طريق
تت�ضمن عدة �أولويات
لإنقاذ الفريق بعد
ا�ستقالة الرئي�س و مغادرة
العديد من الركائز نحو
فرق �أخرى .
و�أ�ضاف �سليم �أو�سا�سي �أن
�أوىل الأولويات التي �أجمع
عليها الأع�ضاء تتمثل
يف الإ�رساع يف ت�سديد
الالعب
م�ستحقات
امللغا�شي �إبراهيم �أمادا
لأن الأمر يتعلق بقرار
االحتاد الدويل لكرة
القدم وعواقب الإخالل
به �ستكون وخيمة على
حد تعبريه ،و�أكد ذات

املتحدث �أن االن�شغال
الثاين يتعلق بتوفري
الأموال لت�سديد ديون
الالعبني قبل جلوئهم
�إىل جلنة املنازعات
م�شريا يف هذا ال�سياق �أن
ال�سلطات املحلية و كل
حمبي الفريق قد �أبدوا
ا�ستعدادهم مل�ساعدة
الفريق  ،و طم�أن
باملنا�سبة �أن�صار الوفاق
�أنه و رغم االنطالقة
املت�أخرة يف التح�ضريات
منذ ثالثة �أيام فقط-�إال �أن الرتب�ص الإعدادي
�سينطلق يف موعده
يوم  22جويلية اجلاري
بتون�س كما �أن التدريبات
جتري حاليا يف ح�ضور
 22العبا بقيادة املدرب
بدر الدين فالحي .
و�أ�شار �أو�سا�سي �أي�ضا �أن
�أع�ضاء املكتب امل�سري

احلاليني كلهم م�ؤقتني و
�سيغادرون مبجرد �إعادة
هيكلة النادي و�ضعه
على ال�سكة ال�صحيحة
مفيدا ب�أن انعقاد
اجلمعية العامة لل�رشكة
التجارية لنادي الوفاق
الريا�ضي ال�سطايفي
«بالك �إيقلز» �ستكون
«بداية �إعادة هيكلة
وفاق �سطيف وبدونها
ال ميكن اتخاذ �أي قرار،
وخل�ص املتحدث �أن
ال�سلطات املحلية رفقة
بع�ض املمولني قد
وعدوا مب�ساعدة الفريق
و �أن الأمر يتعلق فقط
بت�سوية بع�ض الأمور
الإدارية و �سيعود الوفاق
�إىل �سابق عهده يف
معانقة الألقاب ح�سب
تعبريه.
ق.ر.

�أنهى فريق مولودية اجلزائر
الرتب�ص التح�ضريي الأول الذي
�أجراه خارج الوطن وكان بتون�س،
حيث عادت الوفد �صباح �أم�س
عرب رحلة برية نحو �أر�ض الوطن،
من اجل التح�ضري للمرحلة الثانية
من انطالق املو�سم الكروي
اجلديد  ،2020/2019حيث ركز
الطاقم الفني للنادي العا�صمي
بقيادة املدرب الفرن�سي برنارد
كازوين على التح�ضري من اجلانب
البدين و�أخ�ضع العبيه �إىل برنامج
عمل مكثف من �أجل اجلاهزية
جيدا على م�ستوى اللياقة البدنية
رفقة املح�رض البدين حتى يكون
اجلميع عند �أف�ضل ا�ستعداد
خلو�ض املناف�سة على نف�س الريتم
وذلك على مدار املو�سم اجلديد،

و�شهد الرتب�ص التح�ضريي بتون�س
عدم خو�ض �أ�شبال املدافع �أيوب
عزي �أي مباراة ودية رغم �أن
كازوين كان برمج �ضمن برنامج
العمل خو�ض مباراة ودية قبل �أن
يتم �إلغاء اللقاء الذي كان متفقا
على خو�ضه �أول �أم�س �أمام �شباب
بلوزداد الذي يرتب�ص بدوره يف
تون�س ،بعدما تراجع املدرب عبد
القادر عمراين عن لعب اللقاء
الودي ،الأمر الذي دفع كازوين �إىل
برجمة مباراة تطبيقية م�ساء �أول
�أم�س جمعت بني العبيه و�شهدت
ت�سجيل امل�ستقدم اجلديد للعميد
يف املركاتو ال�صيفي روين ثالثة
�أهداف كاملة ،ويخو�ض العبو
املولودية ترب�صا ثانيا خارج
الوطن و�سيكون يف بولونيا اين

�سوف يعرف برجمة مباريات ودية
على مدار مدة الإقامة يف بولونيا
ق�صد الوقوف على جاهزية
الالعبني وا�ستوعاب برنامج
العمل طيلة فرتة الرتب�ص.
يف املقابل ،تتوا�صل املفاو�ضات
بني �إدارة مولودية اجلزائر
والالعب فاروق �شافعي من
�أجل العودة �إىل فريقه ال�سابق
بعدما قرر الرحيل عن ناديه
احتاد العا�صمة ،ويقرتب املدافع
املحوري من التو�صل �إىل اتفاق
نهائي مع �إدارة املولودية والتوقيع
مع النادي �أين ي�رص على و�ضع
بند ي�سهل مهمته يف الرحيل عن
النادي يف حال تلقى عر�ضا للعب
خارج الوطن.
عي�شة ق.

�إدارة الفريق جتدد ما يقارب ن�صف التعداد

�شبيبة ال�ساورة جتري ترب�صها الثاين
يف عني البنيان
�رشع فريق �شبيبة ل�ساورة يف
ال�شطر الثاين من التح�ضريات
حت�سبا للمو�سم الكروي اجلديد
� ،2020/2019أين بد�ؤوا ترب�صهم
التح�ضريي الذي برجمته الإدارة
على م�ستوى مدر�سة الفندقة
والإطعام يف عني البنيان بعد
املرحلة الأوىل من الإعداد التي
جرت يف مدينة ب�شار وبالتحديد
يف ملعب � 20أوت حيث ا�ست�أنف
الالعبون حت�ضريات املو�سم
اجلديد قبل ان يلتحقوا بالعا�صمة
من �أجل ال�شطر الثاين من العمل
والتح�ضري والذي جرى حتت
قيادة املدرب اجلديد التون�سي
معز بوعكاز ،والذي قام باجتماع

مع العبيه اجلدد �أول �أم�س �أين
�رشح الأهداف امل�سطرة حت�سبا
للمو�سم اجلديد ومنحهم برنامج
العمل على م�ستوى مركز الفندقة
والإطعام ،والتي عرفت يف اليوم
الأول ح�صة ا�سرتخاء بامل�سبح
وقاعة تقوية الع�ضالت بهدف
اال�سرتجاع قبل �أن ينطلق العمل
اجلدي منذ �أم�س �أين رفع بوعكاز
ريتم العمل بعدما برمج ح�صتني
تدريبيتني يف اليوم الأوىل �صباحية
تركز على العمل البدين بينما
يعمل املدرب التون�سي مع رفقاء
الالعب �سيد علي يحي �رشيف من
الناحية التكتيكية خالل تدريبات
الأم�سية.

وي�ضم برنامج ت�شكيلة �أبناء
اجلنوب ترب�صا ثالثا يف �إحدى
املدن التون�سية حيث �سوف تكون
الفر�صة مواتية لالعبي ال�ساورة
حت�سبا خلو�ض مباريات ودية �أمام
�أندية تون�سية وجزائرية تتواجد يف
عني املكان ق�صد اال�ستعداد جيدا
لتحقيق انطالقة قوية مع بداية
املو�سم اجلديد ،ولهذا الغر�ض
�أقدمت �إدارة الرئي�س حممد
زرواطي على جتديد ما يقارب
ن�صف الت�شكيلة بعدما ا�ستقدمت
خالل املركاتو ال�صيفي جمموع
 11العبا جديدا تعاقدت معهم
من �أجل تقدمي مو�سم جيد.
ع.ق.
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ريا�ضة دولية

تطور جديد يقرب �إيكاردي من اليويف
تتزايد احتماالت انتقال
الأرجنتيني
املهاجم
ماورو �إيكاردي �إىل نادي
جوفنتو�س الإيطايل يوماً
بعد يوم ،و�أعلن نادي
�إنرت ميالن الإيطايل �أن
مهاجمه الأرجنتيني ماورو
�إيكاري غادر باالتفاق معه
املع�سكر التدريبي للفريق
حت�ضرياً للمو�سم املقبل،
يف ظل تقارير عن اقرتابه
من االن�ضمام جلوفنتو�س،
ون�رش �إنرت على تويرت �أن
�إيكاردي �سيغادر املع�سكر
التدريبي يف لوغانو
ال�سوي�رسية ويعود �إىل
ميالنو ،و�أ�ضاف« :تو�صل
النادي واملهاجم �إىل هذا
القرار باتفاق م�شرتك،
�سيتابع �إيكاردي تدريبات

ما قبل انطالق املو�سم
اجلديد خالل الأيام
املقبلة ،لكنه لن ي�شارك
يف اجلولة التح�ضريية يف
�آ�سيا».
وت�أتي مغادرة �إيكاردي

البالغ  26عاماً و�سط
تقارير عن احتمال انتقاله
�إىل جوفنتو�س بطل الدوري
الإيطايل يف املوا�سم
الثمانية الأخرية ،بعد
مو�سم م�ضطرب مع الفريق

اللومباردي الذي جرده من
�شارة القيادة ل�صالح زميله
حار�س املرمى ال�سلوفيني
هاندانوفيت�ش،
�سمري
يف ظل عدم التو�صل �إىل
اتفاق ب�ش�أن جتديد عقده
الذي من املقرر �أن ينتهي
عام  ،2021وتوج املهاجم
الأرجنتيني هدافاً للدوري
الإيطايل مو�سم -2017
 2018بر�صيد  29هدفاً
م�شاركة مع مهاجم الزيو
ت�شريو �إميوبيلي� ،إال �أنه
مل ينجح املو�سم املن�رصم
يف ت�سجيل �سوى  11هدفاً
بعدما �أم�ضى  53يوماً خارج
امل�ستطيل الأخ�رض ب�سبب
نزاعه مع �إنرت ،وحجز �إنرت
ميالن ب�شق النف�س بطاقته
�إىل م�سابقة دوري �أبطال

�أوروبا ب�ضمانه املركز
الرابع يف املرحلة الأخرية
من الدوري.
و�شهدت �صفوف �إنرت
العديد من التغيريات مع
�إقالة املدرب لوت�شانو
�سباليتي يف ماي املا�ضي
وحلول مدرب جوفنتو�س
ومنتخب �إيطاليا وت�شيل�سي
الإجنليزي ال�سابق �أنطونيو
كونتي بدالً منه ،كما ن�شط
الفريق اللومباردي يف
�سوق االنتقاالت وتعاقد
حتى الآن مع الأوروغوياين
دييغو غودين من �أتلتيكو
مدريد الإ�سباين يف انتقال
حر ،والعب الو�سط الدويل
الإيطايل نيكولو باريال
من كالياري ملدة خم�سة
�أعوام.

بايرن ميونخ يربك ح�سابات المبارد

رف�ض نادي بايرن ميونخ الأملاين
الرتاجع عن �سعيه نحو التعاقد مع
مهاجم ت�شيل�سي الإجنليزي خالل
فرتة االنتقاالت ال�صيفية اجلارية،
ووف ًقا ل�صحيفة «ديلي �ستار»
الربيطانية ،ف�إن النادي البافاري
مل يعر اهتما ًما لت�رصيحات فرانك
المبارد مدرب ت�شيل�سي ب�ش�أن
املهاجم ال�شاب كالوم هود�سون
�أودوي م�ؤخ ًرا.

و�أ�شارت �إىل عزم البايرن موا�صلة
�سعيه نحو جلب الدويل الإجنليزي
البالغ من العمر  18عا ًما �إىل ملعب
�أليانز �أرينا ،من خالل التقدم بعر�ض
يبلغ  70مليون جنيه �إ�سرتليني،
وي�سعى البايرن بكل قوة لتعزيز
قوته الهجومية ب�ضم جناح جديد
لتعوي�ض رحيل الثنائي املخ�رضم
فرانك ريبريي و�آريني روبن بنهاية
املو�سم املن�رصم ،وارتبط البايرن

طوال املو�سم املا�ضي ب�أودوي،
لكن النادي اللندين قابل كافة
عرو�ضه بالرف�ض ،قبل �أن يحول
�أنظاره نحو لريوي �ساين جناح
مان�ش�سرت �سيتي.
ومع غمو�ض موقف �ساين من
العر�ض البافاري ،عاد البايرن
للرتكيز على هدفه القدمي رغم
�إ�رصار المبارد والبلوز على الإبقاء
عليه داخل ملعب �ستامفورد بريدج،

وكان المبارد قد حتدث م�ؤخ ًرا
للموقع الر�سمي لناديه ب�أنه �سيعقد
جل�سة خا�صة مع �أودوي ،لإقناعه
مب�رشوعه وخطته للتعويل عليه
فور ا�ستعادة جاهزيته البدنية بعد
التعايف من الإ�صابة .جدير بالذكر
�أن �أودوي تعر�ض لإ�صابة قوية يف
وتر �أكيلي�س خالل �شهر �أفريل
املا�ضي ليت�أكد غيابه عن انطالقة
الفريق اللندين يف املو�سم املقبل.

غوارديوال يطلب �ضم داين �ألفي�س

�أكد تقرير �صحفي
بريطاين �أم�س �أن الإ�سباين
بيب غوارديوال املدير
الفني ملان�ش�سرت �سيتي
طلب التعاقد مع �أحد
جنوم بر�شلونة ال�سابقني،
يف املريكاتو ال�صيفي
احلايل ،ووفقًا ل�صحيفة
«�إك�سربي�س» الربيطانية،
ف�إن غوارديوال حتدث
مع الربازيلي داين �ألفي�س
الظهري الأمين ال�سابق

لباري�س �سان جريمان من
�أجل القدوم �إىل ال�سيتي،
عقب انتهاء عقده رفقة
النادي الفرن�سي هذا
ال�صيف ،وطلب الظهري
الربازيلي من م�س�ؤويل
مان�ش�سرت �سيتي احل�صول
على راتب �أ�سبوعي يبلغ
� 120ألف �إ�سرتليني يف
حال انتقاله �إىل ملعب
االحتاد.
و�سبق �أن رف�ض �ألفي�س

االنتقال �إىل ال�سيتي قبل
مو�سمني مف�ضلاً متثيل
باري�س �سان جريمان،

حتى ال يجل�س احتياط ًيا
للإجنليزي كايل ووكر،
ويف حالة التعاقد مع

�ألفي�س ف�إن مان�ش�سرت
ربا
�سيتي �سيكون جم ً
على الت�ضحية مبواطنه
دانيلو املطلوب يف �إنرت
ميالن .يذكر �أن �ألفي�س
وغوارديوال �سبق �أن عمال
م ًعا يف بر�شلونة خالل
الفرتة من  2008وحتى
 ،2012وجنحا يف التتويج
بلقب دوري �أبطال �أوروبا
مرتني  2009و.2011

ال�ضرائب تعقد عودة نيمار �إىل بر�شلونة

ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين
�أم�س عن �أزمة جديدة تهدد عودة
الربازيلي نيمار دا �سيلفا جنم
باري�س �سان جريمان �إىل بر�شلونة
يف ال�صيف احلايل ،ووف ًقا ل�صحيفة
«موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف�إن
ال�رضائب الإ�سبانية تطالب نيمار
بدفع  35مليون يورو يف حالة عودته
للعب مع بر�شلونة ،و�أ�شارت �أن
ال�رضائب حققت يف ال�سنوات الأربع

التي لعبها نيمار يف الليغا رفقة
بر�شلونة ،وكذلك يف عقد انتقاله
�إىل باري�س �سان جريمان قبل �أن
تعلن عن حجم مديونيات النجم
الربازيلي .و�أو�ضحت �أن نيمار �إذا
عاد �إىل بر�شلونة ورف�ض الت�صالح
مع ال�رضائب فقد يتم حجزه ،مع
نقل الأزمة �إىل املحاكم الإ�سبانية،
و�أفادت ب�أن ال�رضائب كانت حتقق
� ً
أي�ضا يف ق�ضية انتقال نيمار �إىل

�سان جريمان و�أزمة املكاف�أة
اخلا�صة به ،عقب التوقيع على
عقد جديد مع النادي الكتالوين
لأن الالعب �أقام ملدة  183يو ًما
يف �إ�سبانيا عقب التجديد ،وبالتايل
كان ينبغي �أن يعلن دخله ال�سنوي
لل�رضائب ،وذكرت �أن باري�س �سان
جريمان �أعطى ال�رضائب الإ�سبانية
العقود املوقعة مع بر�شلونة ولكن
مع ال�شطب على الأرقام.

بر�شلونة يغزو القرن 21
بثالثيات تاريخية
مل يتوقف بر�شلونة الإ�سباين عن عادته يف �سوق االنتقاالت خالل ال�سنوات
املا�ضية ،بعدما �أبرم �صفقة نارية جديدة بجلب املهاجم الفرن�سي
�أنطوان غريزمان من �أتلتيكو مدريد مقابل  120مليون يورو ،الفريق
الكتالوين �أ�صبح لديه من جديد ثالثي هجومي من العيار الثقيل مكون
من غريزمان ،ليونيل مي�سي ولوي�س �سواريز ،لتُطلق عليه ال�صحف و�صف
«،»GMS

�شفرة مدريدية

مع قدوم الويلزي غاريث بيل �إىل ريال مدريد يف �صيف  2013بد�أت ال�صحف
يف �إطالق و�صف « »BBCعلى الثالثي الهجومي للفريق امللكي ،ال�شفرة
املدريدية جاءت بالأحرف الأوىل لأ�سماء بيل ،كري�ستيانو رونالدو وكرمي
بنزمية لي�شكلوا م ًعا �رشاكة هجومية نارية لعدة �سنوات� ،شهدت تتويج
الفريق � 4ألقاب لدوري الأبطال خالل � 5سنوات ،ومل تدم هذه ال�رشاكة
لوقت طويل رغم الإجنازات التي حققها الثالثي ،ليرتاجع م�ستوى بيل
ويخفت بريق بنزمية ،قبل �أن يُنهي رونالدو كل �شيء برحيله �إىل جوفنتو�س
يف �صيف .2018

ثالثي الرو�سونريي

يف مو�سم 2004ـ  2005امتلك ميالن الإيطايل ت�شكيلة ذات جودة عالية،
جنحت يف قيادة الفريق للو�صول �إىل نهائي دوري �أبطال �أوروبا يف
�إ�سطنبول ،ومع قوة ت�شكيلة الرو�سونريي ،كان خلط الهجوم الدور الرئي�سي
يف التوهج مع تواجد الثالثي هرينان كري�سبو� ،أندري �شيفت�شينكو وريكاردو
كاكا ،رغم ذلك ،ف�شل الثالثي رغم الت�ألق ،يف التغلب على ليفربول يف
نهائي دوري الأبطال بعدما حقق الريدز عودة تاريخية �أف�سدت هديف
كري�سبو ومتريرات كاكا احلا�سمة ،كما �صمد احلار�س البولندي جريزي
دوديك �أمام �شيفت�شينكو بت�صد تاريخي.

�شياطني مان�ش�سرت

وا�ستطاع ال�سري �أليك�س فريغ�سون املدرب الأ�سطوري ملان�ش�سرت يونايتد
الإجنليزي ت�شكيل قوة هجومية عاتية بني عامي  2007و ،2009وامتلك
فريج�سون حينها الثالثي رونالدو ،واين روين وكارلو�س تيفيز ،ما منح
اليونايتد فر�صة للهيمنة كل ًيا على �ألقاب الربميريليغ ،ف�ضلاً عن الت�أهل
مرتني لنهائي دوري الأبطال ،وقاد الثالثي ال�شياطني احلمر حل�صد اللقب
الأوروبي عام  2008قبل خ�سارته يف العام التايل على يد البار�سا يف ملعب
الأوملبيكو.

تر�سانة بافارية

وخلق الثنائي �آريني روبن وفرانك ريبريي �رشاكة مثالية يف بايرن ميونخ
الأملاين ل�سنوات طويلة ،قبل �أن ين�ضم �إليهما رفيق ثالث.ويف عام ،2014
اقتحم املهاجم البولندي روبرت ليفاندوف�سكي هذه ال�رشاكة ،لي�شكل
الثالثي هجو ًما نار ًيا على مدار � 5سنوات.وهيمن الفريق البافاري بف�ضل
هذا الثالثي ،على الألقاب املحلية يف �أملانيا ،بالإ�ضافة القرتابه من
الت�أهل لنهائي دوري الأبطال يف �أكرث من منا�سبة ،لوال تعر�ضه للإق�صاء
على يد الفرق الإ�سبانية.

�شفرات بر�شلونة

مع بزوغ جنم مي�سي يف بدايات عام  2007الحت يف الأفق �رشاكة
هجومية جديدة داخل الفريق الكتالوين ،مع تواجد الثنائي �صامويل
�إيتو ورونالدينيو ،مل تدم �رشاكة « »RMEلفرتة طويلة بعدما قرر بيب
غوارديوال مدرب الفريق الأ�سبق الإطاحة برونالدينيو من ت�شكيلته ،خللق
ثالثية جديدة يف الهجوم ،و�شكل مي�سي و�إيتو �رشاكة جديدة مع املهاجم
الفرن�سي تيريي هرني ا�ستمرت حتى عام  ،2009و�أثمرت �شفرة «»HME
عن نتائج مميزة للفريق الكتالوين ،ال�سيما التتويج بلقب دوري الأبطال يف
مو�سم 2008ـ .2009
ومع رحيل �إيتو ومن بعده هرني ت�شارك مي�سي لب�ضعة �سنوات مع الثنائي
ديفيد فيا وبيدرو رودريغيز ،وقادوا البلوغرانا حل�صد اللقب الأوروبي
جمددًا عام  ،2011تلك ال�رشاكات رغم قوتها ،مل حت�صل على االهتمام
الإعالمي بقدر ثالثية « »MSNالتي ت�شكلت يف بر�شلونة مع قدوم نيمار
دا �سيلفا ولوي�س �سواريز عامي  2013و ،2014ال�سيما مع وجود ثالثي
« »BBCيف اجلهة املقابلة مبدريد.
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الق�سم

الثالث

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.
ا.د .عبد الكاظم العبودي
التحر�ش والتعذيب اجلن�سي
ممنهج يف ممار�سات �سجون
االحتالل ال�صهيوين:
ميثل �سجن الدامون الوح�شية
واجلرمية بحق الأمهات الفل�سطينيات
والإن�سانية املعذبة يف �سجون االحتالل
ال�صهيوين .ونقال عن م�ؤ�س�سة «مهجة
القد�س لل�شهداء والأ�رسى واجلرحى»
�أن جمموعة من الأ�سريات ذوات
الأحكام العالية يف �سجن الدامون قمن
بتوجيه كتاب ر�سمي لإدارة ال�سجن
لبدء الإ�رضاب املفتوح عن الطعام
اعتبارا من تاريخ (،)01.07.2019
يف حال مل تقم الإدارة باال�ستجابة
ملطالبهن احلياتية ،فيما �أطلق على
هذا الإ�رضاب ا�سم «�إ�رضاب احلرائر
الأول» ..ويرتافق هذا الإ�رضاب
مع �إ�رضاب عام عن الطعام يقوم
به املعتقلون الفل�سطينيون يف بقية
ال�سجون واملعتقالت �ضد ما ي�سمى
( االعتقال الإداري)
ومن مطالبهن �إزالة كامريات املراقبة
ب�شكل نهائي من الفورة والتي مت�س
حريتهن ،وزيادة �ساعات الفورة بحيث
تكون � 8ساعات كحد �أدنى ،و�أن تكون
احلمامات املعدة لال�ستحمام داخل
الق�سم ولي�س يف ال�ساحة ،حيث �أن
احلمامات احلالية متواجدة يف الفورة
وال يوجد به �أبواب داخلية وهذا
يتنافى مع �أب�سط حقوق الأ�رسى وال
يراعي خ�صو�صيتهن كن�ساء �أ�سريات،
وحت�سني ظروف زيارة الأهايل لأنهم
ينتظرون ل�ساعات طويلة بهذا احلر
خالل ال�صيف والربد خالل ال�شتاء.
�إن احلركة املطلبية لأ�سريات
ال�سجون ال�صهيونية تنا�شد الر�أي العام
العاملي لاللتفات �إىل جملة الظروف
القا�سية التي متر بها املعتقالت
الفل�سطينيات ،وخ�صو�صا يف مراحل
التحقيق والتعذيب القا�سية ،وقبل
وبعد �إ�صدار الأحكام الظاملة عليهن.
�إن ال�صور وال�شهادات عن حاالت
التعذيب للأ�سريات من خمتلف
الأعمار ومن �شتى التهم اجلزافية
�ضدهن بات يقلق العامل ومن ال�صعب
جمع تلك ال�شهادات املرتاكمة يف
مقالة واحدة.
التهديد باالغت�صاب
ولعل حاالت رعب التهديد باالغت�صاب
ظل �إحدى و�سائل املحققني ال�صهاينة
البتزاز املجتمع الفل�سطيني وعوائل

الأ�سريات واملعتقالت .تت�شابه
الإفادات املنقولة عن ال�سجينات
يف تكرار للم�شهد مع اجلالدين من
ع�سكريني ومدنيني وخالل جل�سات
التحقيق وحتى خالل �ساعات
املحاكمة وعند النقل من واىل
التحقيق واملحاكمات وال�سجون ،من
مقطع يكاد �أن يكون مكررا ومت�شابها
نقر�أ يف بع�ض الإفادات من ال�ضحايا
 ... ( :وخالل التحقيق معها كان
احد املحققني ي�ضغط بيديه على
�أكتافها ،وان نظرات املحققني كانت
غري مريحة ،وتبعث على اال�شمئزاز،
وقالت �إنهم كانوا ي�ضعون �أرجلهم على
ركبها ،وهي م�شبوحة على الكر�سي.
و�أ�ضافت� :إن احد املحققني ،وهو
طويل القامة هددها ب�أنه يف حالة
عدم االعرتاف �سوف تتعر�ض
لالغت�صاب).
حاخامات اليهود يفتون بــ
[اغت�صاب الفل�سطينيات حالل!
�أفتى �إيال كرمي ،احلاخام الأكرب
جلي�ش االحتالل يف �سل�سلة من
الفتاوى املثرية التي �أدىل بها  ،بجواز
اغت�صاب الفل�سطينيات! و�أجاز جلنود
�إ�رسائيل اغت�صاب الفل�سطينيات وغري
اليهوديات يف حالة احلرب ،كما �أجاز
تعذيب املعتقلني الفل�سطينيني النتزاع
االعرتافات ،وقتل الفل�سطينيني
امل�صابني ،وهي فتاوى تُر�سخ � ً
أي�ضا
ملا لفت �إليه مقال �أروين حول جرائم
احلرب ووقائع االغت�صاب التي مرتّ
يف النهاية مرور الكرام ،دون معاقبة
اجلناة.
وقد �أثارت ت�رصيحات �إيال كرمي
اجلدل ،واال�ستنكار وقال عنها
�إيزنكوت �إ ّنها «غري من�سجمة مع قيم
اجلي�ش الإ�رسائيلي» ،ولكن ذلك مل
مينع كرمي من االحتفاظ مبن�صبه،
بعدما قال يف يوليو (متوز) � 2016إن
ت�رصيحاته «كانت تقت�رص فقط على
الع�صور القدمية» وهو ما ي�ؤكد � ً
أي�ضا
جرائم احلرب التي ارتكبها جي�ش
االحتالل الإ�رسائيلي عام  1948والتي
ذكرها « �أورين» نقلاً عن �أر�شيف
النيابة الع�سكرية الإ�رسائيلية.
ومن م�صادر ا�رسائيلية نقل «_
� »blankأمري �أورين� ،أحد كبار
املرا�سلني ،وكاتب عمود يف �صحيفة
«ه�آرت�س» الإ�رسائيلية� : ،إنّ ( �إ�رسائيل
يف غالبية العمليات واجلرائم مل تطلق
�رساح �أحد لأنها بب�ساطة مل تعتقلهم
ومل حتاكمهم اً
وبدل من �سيا�سة «الباب

الدوار» �رشعت �إ�رسائيل الباب عرب
مو�ضحا ( :حني
قوانني العفو العام)،
ً
انتهت احلروب الكربى ()1967 -1948
مب�شاعر من الن�رص ،نُ ّ�صب جميع من
�شاركوا فيها يف مرتبة الأبطال ،ومت
�إ�سكات جرائم احلرب حتت �شعار
«يف احلرب نُقاتل ويف الداخل نعفو
ون�سامح).
ملفات النيابة الع�سكرية
وا�ست�شهد «�أورين» بعدد من وقائع
االغت�صاب ،يف ملفات النيابة
الع�سكرية الإ�رسائيلية ،والتي انتهت
بغلق امللفات دون معاقبة اجلناة،
من بينها عمليات اغت�صاب وقعت يف
عكا ليلة  29مايو (�أيار  )1948وواقعة
�أخرى قدم مواطن فل�سطيني دعوة
قال فيها� :إن ( �أربعة جنود �إ�رسائيليني
اقتحموا منزله و�أخرجوه منه،
واغت�صبوا زوجته) ،و�أمر قائد مدينة
الرملة بالتحقيق يف تلك الواقعة ،لكن
التحقيق �أغلق � ً
أي�ضا.
وقعت جرمية اغت�صاب �أخرى ،يف
نوفمرب  /ت�رشين الثاين  ،1948يف مقر
كتيبة  11الإ�رسائيلية ،حينما التقى
�أربعة جنود �إ�رسائيليني قافلة عربية،
كانت ت�سري بالقرب من بلدة تر�شيحا،
وا�ستوقفوا فتاتني اغت�صب �أحدهم
الأوىل ،وحاول البقية اغت�صاب الثانية،
وادعى اجلنود يف التحقيق �أن (الفتاتني
قاومتا بداية الأمر عملية االغت�صاب
لكنهما بعد ذلك وافقتا عليه بل
�ساعدتا يف تنفيذ االغت�صاب)؛ مما
دفع النائب العام �إىل حماكمة اجلنود،
ولكن ما هي �إال �أيام قليلة حتى دخل
قرار العفو العام حيز التنفيذ ليُطلق
�رساح الأربعة جنود.
وت�ضمنت وقائع االغت�صاب تلك
اغت�صاب فتيات �صغريات ال�سن
مل يتعدين �سن  18عا ًما ،من بينها
اغت�صاب جنود لفتاة عمرها 16
�سنة� ،أمام والديها يف قرية [عراق
�سويدان] ،يف نوفمرب ،1948
و�أمرت النيابة الع�سكرية بالتحقيق يف
الواقعة لكن قائد املنطقة اجلنوبية
رف�ض تقدمي �سيارة للمحققني ،ومل
يُج َر التحقيق من الأ�سا�س .ويروي
�أمري �أورين واقعة اغت�صاب �أخرى( :
يوم �إقامة �إ�رسائيل اغت�صب ثالثة من
رجال ال�رشطة الع�سكرية الإ�رسائيلية
طفلة يف الثانية ع�رشة من العمر يف
مدينة يافا ،وجرت حماكمتهم بعد
� 10أيام من اجلرمية� ،أُدينوا بارتكاب
وحكم عليهم بال�سجن
«عمل م�شني» ُ

ثالثة �أ�شهر فقط ال غري ،لكن رئي�س
الأركان �أمر بعدم تنفيذ العقوبة).
خرافة « طهارة ال�سالح» وال�رسطنة
بالدن�س اليهودي ال�صهيوين
نظرة يف وقائع االغت�صاب يف
�أر�شيف النيابة الع�سكرية الإ�رسائيلية
يدعي اجلي�ش الإ�رسائيلي انه قدّ�س
منذ �إقامته قي ًما مهمة ،من بينها:
احرتام الإن�سان ،واحلفاظ على
طهارة ال�سالح ،وهذه القيم ت�ستند
�إىل موروث يهودي ميتد �إىل �سنوات
طويلة م�ضت .قال هذه الكلمات،
جادي �إيزنكوت ،رئي�س �أركان جي�ش
االحتالل الإ�رسائيلي ،يف ر�سال ٍة
ع َّممها على املجندين يف �إ�رسائيل
نهاية مار�س (�آذار)  ،2016لي�أتي رد
مل يكن عرب ًيا ،و�إمنا من مواطنه
الإ�رسائيلي �أمري �أورين� ،أحد كبار
املرا�سلني ،وكاتب عمود يف �صحيفة
«ه�آرت�س» الإ�رسائيلية ،الذي ا�ستفزته
كلمات �إيزنكوت وبالأخ�ص «طهارة
ربا �أن بكلماته «خط�أً
ال�سالح» معت ً
ريا» ،ولفت �إىل ما و�صفه بـ«تاريخ
كب ً
من الف�ساد والعفن يقف وراء موروث
املعارك» .و�أفرد �أورين اً
مقال ،يعود
ّ
�إىل � 3أبريل (ني�سان)  ،2016يُف ِند فيه
كلمات �إيزنكوتُ ،م�ستعي ًنا ب�أر�شيف
النيابة الع�سكرية الإ�رسائيلية ،الذي
ريا من جرائم احلرب التي
ت�ض َّمن كث ً
�شملت ت�صفية للأ�رسى ،وحاالت
اغت�صاب ،جتاوزتها �إ�رسائيل ،دون
عقاب اجلناة ،مثلما وقع مع ال�سيدة
الفل�سطينية التي �سلف احلديث عنها.
ويبدو �أن امل�سئولني يف �إ�رسائيل
دائ ًما ما يتذمرون «�إعالم ًّيا» على
الأقل من حقيقة اغت�صاب جي�ش
االحتالل الإ�رسائيلي للفل�سطينيات،
وهو ما ظهر جل ًيا � ً
أي�ضا ،على عدد
من امل�سئولني الإ�رسائيليني ،على
ر�أ�سهم ،رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي
بنيامني نتنياهو ،من عر�ض جمعية
الأفالم الإ�رسائيلية لفيلم يحمل ا�سم
«ليبي�ستيكا» يف عدد من دول العامل من
بينها �أمريكا و�أملانيا.
وما �أزعج نتنياهو ،هو م�ضمون الفيلم
كونه م�أخو ًذا من ق�صة حقيقية ،لفتاتني
فل�سطينيتني تعر�ضتا لالغت�صاب عام
� ،1994أثناء االنتفا�ضة على يد جندي
من جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي ،لتحكيا
آ�س ،ت�ضمنت � ً
أي�ضا
ما تعر�ضتا له من م� ٍ
«العار» االجتماعي الذي قد ي�صيب
بع�ض ال�ضحايا الفل�سطينيني ،ولذلك
اعترب نتنياهو ،يف ت�رصيحات يف
فرباير (�شباط) � ،2011أن عر�ض

الفيلم مبثابة ا�ستفزاز له وجلي�ش
االحتالل الإ�رسائيليُ ،مطالبًا بوقف
عر�ضه.
جرائم �إ�سرائيل اجلن�سية متتد
نحو الفل�سطينيني؟
عندما �أباحت الفتاوى اليهودية
ال�صهيوينة للمر�أة الإ�رسائيلية بيع
ج�سدها للغواية والدعارة ف�إنها
�أرادت �أن تك�رس �أهم طابوهات
االخالق الإن�سانية بانتهاك املر�أة
ك�إن�سان يف جمتمعها والآخر .وهم
يعرفون حق املعرفة �أن العفة عند
املر�أة العربية والفل�سطينية ت�صل
�إىل مقام قد�سية الأر�ض والعر�ض،
لذا �سعت �إىل انتهاك العر�ض بعد �أن
ا�ستباحت الأر�ض واغت�صبتها بالقوة
امل�سلحة.
�أفادت رابطة مراكز �أزمة االغت�صاب
يف �إ�رسائيل ،بو�صول � 43ألف �شكوى
عنف جن�سي خالل عام ،2015
ولفتت ب�أن �شكاوى العنف اجلن�سي
قد ارتفعت بن�سبة  %17خالل
خم�سة �أعوام ،و�أ�شارت ب�أن 9197
من ال�شاكني يف  2015كانوا «مت�صلني
جددًا» ،الالفت � ً
أي�ضا �أن  %60من
رصا.
ه�ؤالء ال�ضحايا كانوا ُق� ً
ومل تتوقف االعتداءات اجلن�سية
على التحر�ش فقط الذي بلغ %17
من ال�شكاوى ،و�إمنا امتد لالغت�صاب
�أو حماولة االغت�صاب بن�سبة %37
من ال�شكاوى ،فيما تعلقت  %22من
ال�شكاوى ب�سفاح الأقارب ،وبلغت
ن�سبة ال�شكاوى التي و�صلت لل�رشطة
بح�سب �إح�صاءات الرابطة %14.5
فقط .وتقرتب �إح�صاءات الرابطة من
�إح�صاءات عام  ، 2014الذي بلغ فيه
عدد ال�شكاوى � 40أل ًفا » وهو نف�س
عدد عام  ،)2013وبلغت ن�سبة الإبالغ
الر�سمي لل�سلطات  %13فقط.
يحتل اجلي�ش الإ�رسائيلي مرتبة
متقدمة بني جيو�ش العامل بتجنيد
الن�ساء ،ويف عديد املرات ت�رسبت
�أخبار ف�ضائح انت�شار ظاهرة

العنف اجلن�سي فيما بني �أع�ضائه،
لدرجة تعر�ض» واحدة من بني كل
�ست جمندات للتحر�ش واالعتداء
اجلن�سي ،ح�سب جريوزاليم بو�ست
اال�رسائيلية  2017مع تورط �ضباط
«رفيعي امل�ستوى» ،والأمر امتد
ملكتب «نتنياهو» نف�سه ،والكني�ست
الإ�رسائيلي ،الذي تعر�ضت %.87.5
من نائباته للتحر�ش اجلن�سي ،وهو
�شيء ال ينف�صل عن جمتمع و�صل
فيه عدد االعتداءات اجلن�سية 43
�ألف اعتداء يف عام ،ويوجد فيه
ثالثة موقع �إباحية يف قائمة �أعلى 50
موق ًعا على �أليك�سا.
ومل تتوقف االعتداءات اجلن�سية
على جمندات جي�ش االحتالل على
التحر�ش اجلن�سي فقط ،و�إمنا ميتد
لالغت�صاب يف بع�ض احلاالت ،ومن
بني هذه احلاالت التي وقعت العام
املا�ضي ،جمند اعرتف يف �أغ�سط�س
(�آب)  ،2016باغت�صاب جمندة يف
وحدته «عدة مرات» ،وقد ُقب�ض عليه
يف �أفريل  ،2017وحكم عليه بال�سجن
ملدة ترتاوح ما بني عامني وعامني
ون�صف ،وتخفي�ض رتبته الع�سكرية،
ودفع تعوي�ضات لل�ضحية.
يف �شهور جويلية وماي و �أفريل ،2016
بلّغت ثالث جمندات �إ�رسائيليات عن
وقوع واقعة اغت�صاب لكل واحدة
فيهن ،وي�ضاف على ذلك واحد من
�أ�شهر املتورطني يف وقائع حتر�ش
واغت�صاب ،وهو العميد الع�سكري
العام يف اجلي�ش الإ�رسائيلي� ،أوفيك
بوكري�س ،الذي اتهم ب ـ  16اتها ًما
باالعتداء اجلن�سي ،بينهم ثالث
حاالت اغت�صاب ،وقد اعرتف
�أوفيك يف النهاية بتلك االتهامات
باالتفاق مع املدعي الع�سكري
بجي�ش االحتالل لتنخف�ض رتبته �إىل
كولونيل [ عقيد] ،دون �أن يق�ضي
�أي مدة حب�س يف ال�سجن ،ويف 2015
بلغت حاالت االغت�صاب  12مر ًة يف
اجلي�ش «الإ�رسائيلي» مبعدل مرة كل
�شهر.
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الكاتبة �سامية جفال «للو�سط»

«بني جدران الإرادة» ...دليل مهم ملن يريد النجاح
�سامية جفال من مواليد� 24أفريل  1976امر�أة ولدت من رحم املعاناة لكنها عبدت طريقها بالإرادة والعزمية ولدت بني �أح�ضان رو�سيكادا ،
تعلمت يف مدار�سها ولكن مدر�سة احلياة هي من �صقلت �شخ�صيتها.
بقلم � /أ .خل�ضر .بن يو�سف
 .لو حتكي لنا عن م�شوارك
بالرتبية والتعليم من البداية
حتى و�صولك ملن�صب مديرة
املدر�سة؟
امل�شوار كان طريقه �شائكا لأن
ظرويف العائلية كانت �صعبة ف�أبي
كان مهاجرا يف فرن�سا ومل نكن
منلك �سكنا خا�صا بنا مما جعلنا
ننتقل من منزل �إىل �آخر وتفرقت
�أ�رستي بني بيوت خاالتي و خايل
�أين كنت �أنتقل من مدر�سة
�إىل �أخرى  ،در�ست مبدر�سة 8
ماي ال�سنة الأوىل والثانية ثم
مبدر�سة حمبارك خمتار ال�سنة
الثالثة بعدها مدر�سة فاطمة بن
خوخة ال�سنة الرابعة واخلام�سة
وال�ساد�سة �آنذاك  ،ثم انتقلت �إىل
متو�سطة �إبن خلدون در�ست فيها
ثالث �سنوات النتقل �إىل ثانوية
باب الأورا�س در�ست بها عام لأ�شد
الرحال �إىل ثانوية �أ�شجار الدلب بـ
ليبالطان ونلت �شهادة البكالوريا
�شعبة �آداب وعلوم �إن�سانية �سنة
بعدها �سجلت بجامعة باب الزوار
لأدر�س علوم �سيا�سية وعالقات
دولية لأن حلمي كان ال�صحافة
لكن لظروف الع�رشية ال�سوداء
تبخر حلمي و�سجلت باملعهد
التكنولوجي للرتبية �أين وجدت
باب الت�سجيل يف املعهد لكن اهلل
�أر�سل يل عبدا من عباده ال�صاحلني
فقد بحث يف �سلة مركونة �أمام
مكتبه عن وثيقة للت�سجيل وفعال
�سجلت يف ورقة مكرم�شة �أ�ستاذة
لغة فرن�سية لي�س رغبة مني
لكنه القدر تخرجت من املعهد
�سنة 1996ودخلت عامل ال�شغل
والبداية كانت مبدر�سة نائية
عن و�سط �سكيكدة وبعد عامني
غريت املدر�سة وعملت و�سط
�سكيكدة ملدة �21سنة و�أنا �أدر�س
اللغة الفرن�سية وكنت متفوقة يف
ذلك وتخرج العديد على يدي من
اجلامعات اجلزائرية �سنة2016
�أردت تغيري م�ساري ف�شاركت يف
م�سابقة مدير املدر�سة االبتدائية
وجنحت بعدما اجتزت تكوينا
مبعهد مرمي بوعتورة بق�سنطينة
 1994مت تن�صيبي باملدر�سة التي
�أديرها الآن �سنة. 2017
معلمة ثم مديرة ما
.
الرابط ليتفق قلمك و�إياهما
فتبدعني يف احلالتني؟
حب العمل وتقدمي ر�سالة نبيلة
ونقل التجارب للأجيال القادمة

كما �أن القلم �سالح فتاك �ضد
اجلهل وعدت نف�سي �أن ال �أبرحه
�أبدا.
بني التوجه االداري
.
املرتبط قطعا بالعقل،
واملوهبة الأدبية املن�سية من
القلب ،كيف توفقني بينهما
وهل من ترابط؟
عندما حتب �شيئا ويجري معك
جمرى الدم البد �أن ت�ضحي والبد
�أن تت�سلح بال�شجاعة والإقدام مع
تنظيم الوقت طبعا �أ�ضع جدول
�أعمايل يوميا و�أطبقه حرفيا ويف
كل مرحلة �أدون يف مذكرتي ما
�صادفني ذلك اليوم �سواء فرح �أو
انزعاج �أو �أي طارئ ،حبي للكتابة
جعلني هادئة متزنة ،قراراتي
�صائبة وهذا ما نتج عنه قيادة
ر�شيدة ونتائج �إيجابية.
 .لنعد �إىل جمال تخ�ص�صك،
هل تختلف الإدارة يف املرحلة
االبتدائية عن الإدارة
يف املرحلتني املتو�سطة
والثانوية؟
من حيث العمل الإداري فهي ال
تختلف باختالف الأطوار لأننا
جميعا حتت رعاية ال�سيد مدير
الرتبية لوالية �سكيكدة الذي
غمرنا بتوا�ضعه و�سهل علينا
عملية الت�سيري الإداري بحنكته
لكن الإختالف يكمن يف وقوع
املدر�سة االبتدائية يف �شباك
البلدية والذي تطرقت �إليه يف
الكتاب احلقيقة واقع مرير تعي�شه
معظم املدار�س االبتدائية خا�صة
نق�ص الو�سائل والعمال ومعدات
�أخرى  ،رغم جمهودات البلدية
املبذولة لكن يبقى الو�ضع �سيئا
� ،أمتنى �إعادة النظر يف �إ�سناد
ت�سيري املدر�سة االبتدائية.
� .صدر لك كتاب مو�سوم
بـ  :بني جدران االدارة  ،لو
حتدثينا قليال عن م�ضامني
هذا الكتاب  ،ومرجعياته
والثقافية
الفكرية
والرتبوية وخرباتك املهنية
والتعليمية ؟
الكتاب عبارة عن دليل مهم لكل
قائد يريد النجاح يف عمله الإداري
فهو يت�ضمن طرق الت�سيري احلديثة
و ايجاد احللول لكل املعيقات
التي ي�صادفها املدير وكذلك
�أفكار تربوية ت�ساعد الأ�ساتذة
والفاعلني يف العملية التعلمية
على �أداء مهمتهم بطريقة �سل�سة

وناجحة ،كما �سلطت ال�ضوء على
كيفية التعامل مع التالميذ لأنهم
�سبب تواجدنا يف امليدان فهناك
من هو مراهق وهناك من نتائجه
�ضعيفة علينا م�ساندته ومرافقته
�إىل بر الأمان  ،يف الكتاب ذكرت
�أي�ضا كيف تخلق م�ساحة فنية
ب�إعادة ر�سكلة �أ�شياء �شوهت البيئة
كالإطارات املطاطية مثال وزرع
هذه الثقافة يف �أبناءنا ال�صغار من
خربتي العملية واحلياتية وحبي
للمطالعة ن�سجت هذا الكتاب
وعلقت عليه قالدة من حب
العمل واتقانه وحتمل امل�س�ؤولية
 ،الكتاب خارطة طريق مل�ستقبل
زاهر لكل جمتهد.
 .ما هي الأمور الأ�سا�سية
املهمة خللق بيئة تعليمية
وتربوية داعمة؟
من خربتي الطويلة يف التعليم
وتعاملي مع �شخ�صيات وطباع
خمتلفة وجدت �أن �شخ�صية
القائد تلعب دورا كبريا فعليه �أن
يكون �صبورا ،رزينا ،يحفظ �رس
املهنة ويعتمد عليه ومرنا ثم
عليه �أن يكون مثقفا مطلعا على
كل امل�ستجدات ويحتك بالآخرين
ف�ضال على جانبه الإن�ساين لأنه
يحتاجه يف بعث احلب واحلنان يف
الو�سط املدر�سي �أعترب املدر�سة
عائلة كبرية يجب احلفاظ عليها.
 .ما ر�أيك يف املعلم احلايل
وكيف ميكن للمعلم �أن ينه�ض
مب�ستواه ملواكبة هذا الع�صر؟
حاليا يحتاج املعلم للتكوين لأن به
�سيواجه كل ما حتمله هذه املهنة
ال�شاقة وامل�شوقة يف نف�س الوقت
كما يحتاج للمرافقة الدائمة من
طرفنا نحن كم�س�ؤولني� ،صادفنا
كثريا معلمني مفعمني باحليوية
والن�شاط ولديهم �أفكار �إبداعية
رائعة فقط �أن�صح زمالئي
املعلمني باالحتكاك مع من لهم
خربة و�أن ال يكتفوا بالتكوين
الذي يتلقونه دوريا و�إمنا
يت�سلحون بالتكوين الذاتي �أتو�سم
فيهم اخلري و�أمتنى لهم التوفيق
يف م�سارهم املهني.
 .ماهي اجلوانب النف�سية
واالجتماعية والرتبوية
التي ركزت عليها يف تقدمي
كتابك؟
جوانب عديدة اعتمدت عليها
لإعداد هذا الكتاب �أولها جانب
تربوي جعلني �أفكر بالكتابة

كتغيري املناهج و�إدخال م�صطلح
اجليل الثاين وطرق التدري�س
احلديثة وكيفية التوظيف و�أ�س�س
العملية الرتبوية وجانب نف�سي
خا�صة عندما تر�أ�ست �إدارة
املدر�سة انتابني فرح كبري مع
مزيج من الرتقب وحالة من
الف�ضول ملعرفة دهاليز الإدارة
ورغبة جاحمة يف �إ�شباع غريزة
الكتابة عندي �أما اجلانب
االجتماعي فكان حبي لأ�رستي
ال�صغرية والكبرية و�إحلاحي على
زرع بذور املحبة وزيادة روابط
التوا�صل االجتماعي ركائز
داعمة جعلتني �أكتب بكل ثقة
وتفاخر.
ما هي �أهم املقرتحات
.
التي قدمتها يف كتابك
للتطوير من �ش�أن االدارة
الرتبوية خا�صة للجيل
اجلديد ب�شكل خا�ص؟
يف الكتاب مقرتحات عملية
وجديدة تظهر جليا يف �أفكاري
البناءة التي ترجمتها يف يومياتي
كاحلاجة امللحة لإن�شاء ف�ضاء
للمطالعة وتزويده بكتب متنوعة
�سواء على �شكل مكتبة مغلقة
�أو مكان مفتوح يف ال�ساحة �أو
حديقة املدر�سة ن�ضع فيه خزانة
مفتوحة مملوءة بالكتب املفيدة
وجنعل املجال للطفل ك�أن ي�ضع
كتاب ي�أخذ �آخر �أو ي�ستعري كتابا
ويعيده مرفوقا بتلخي�ص نقدم
له جائزة رمزية كلما فعل ذلك ،
�أفكار �أخرى كالر�سكلة �أو �إعادة
التدوير لقد قمت ب�صنع مزهريات
زينت بها �ساحة املدر�سة كذلك
�إجراء ور�شات �إبداعية كالكتابة
ب�أنواعها ومقرتحات حول كيفية

اجلزاء واالبتعاد كليا عن التجريح
اللفظي وحتى اجل�سدي.
 .من املعروف �أنك متتلكني
خربة كبرية ًّ
جدا يف جمال
الرتبية والتعليم ،كونك
كنت معلمة والآن مديرة،
َّ
حتدثنا عن �أهم
هل لك �أن
الن�صائح التي قدمتها يف منت
كتابك للمديرين من اجليل
اجلديد؟
يف احلقيقة مل �أقدم ن�صائح
مبا�رشة لزمالئي املديرين
ل�سببني �أولهما رغم خربتي
�إال �أنني مازلت �أتعلم وثانيهما
الكتاب فيه معلومات دقيقة عن
كيفية معاجلة بع�ض املواقف
يبقى
التي تعر�ضت �إليها
القارئ الذكي هو من �سيكت�شف
الن�صائح املوجودة بني ال�سطور،
على �أي مدير �أن يت�سلح بالروح
املت�ساحمة والنف�س الطويل
وبعد النظر والإن�صات للآخرين
قبل �أي �إجراء .
 .يعاين ال�شباب اليوم من
دور الن�شر التي ال تن�شر
�إال للكتاب املعروفني ،هل
واجهتك م�شاكل من هذا
النوع وما الذي تقرتحينه
للنهو�ض بهذا االجتاه؟
يف البداية مل تكن لدي فكرة
حمددة عن دور الن�رش لكن مع
الوقت اكت�شفت �أن هناك اختالفا
وا�ضحا من دار لأخرى فهناك
من فتح الدار للتجارة وال عالقة
له بالأدب وهناك من يحتال على
ال�شباب املبدع خا�صة على منابر
التوا�صل االجتماعي ك�أن تقوم

الدار ب�إعالن م�سابقة للمبدعني
والفائز يحظى بن�رش عمله يف
�شكل كتاب جامع فيه �أعمال
جمموعة من املبدعني ويدفع
امل�شارك مبلغ رمزي وهذا ما
ح�صل معي فعال مع �إحدى دور
الن�رش الفتية الدخيلة �أ�صال على
هذا املجال � ،أمتنى من امل�ؤلفني
�أن يفكروا �ألف مرة قبل التعاقد
مع �أي دار وعلى دور الن�رش �أن
ت�أخذ بيد �شبابنا املبدع وترتقي
�أكرث  ،فيما يخ�ص الدار التي
اخرتتها �أي دار املثقف فهي
معروفة وت�سودها االحرتافية
واجلدية وتوا�ضع مديرة الدار
جعلني �أتعامل معها ب�أريحية .
هل ميكن �أن نراك يف
.
عمل �آخر يف قادم الأيام
كالق�صة �أو الرواية؟
نعم �أكيد عندي رواية جاهزة
وق�ص�ص للأطفال و�أعمال �أخرى
�أمتنى �أن تخرج من ظالم درج
مكتبي �إىل نور الكتب.
كلمة �أخرية للقراء
.
واجلريدة؟
بالن�سبة للقراء �أمتنى لهم قراءة
ممتعة و�أطلب منهم دعمي
بالكلمة الطيبة ،لدار الن�رش �أمتنى
لها مزيدا من التفوق والنجاح
و�س�أتعامل معها يف �أعمال �أخرى
�إن �شاء اهلل ،للجريدة ال تكفيني
احلروف الأبجدية ل�شكرها
ابتداء من مدير اجلريدة �إليك
�أنت �أ�ستاذ بن يو�سف �صحفي
يف قمة االحرتافية والب�ساطة
�أ�شكرك ل�صربك معي ورحابة
�صدرك.
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بعد ت�شريفهم «للجزائر» يف ك�أ�س �أمم �إفريقيا  2019مب�صر

فنانون جزائريون يتغنون بانت�صارات املنتخب الوطني

عرب الفنانون اجلزائريون عن م�ساندتهم للمنتخب الوطني اجلزائري بعد م�شاركته امل�شرفة يف ك�أ�س �أمم �إفريقيا كان  2019ب�أم الدنيا م�صر حيث ت�سارعت الأ�سرة الفنية
اجلزائرية ب�إ�صدار جمموعة من الأغاين الريا�ضية الت�شجيعية ملحاربي ال�صحراء الذين �شرفوا الراية الوطنية يف اخلارج  ،فوقع االختيار على طرح هذه الكليبات
والأغاين اجلديدة تعبريا عن حبهم الكبري للجزائر بلد املليون ون�صف املليون �شهيد ،ولهذا املنتخب الذي حقق انت�صارات تلو الأخرى يف هذه املناف�سة القارية التي
حتظى مبتابعة وا�سعة من طرف جنوم الكرة امل�ستديرة يف العامل ب�أ�سره .
حكيم مالك
«ماما �أفريكا» ...تنال �إعجاب
اجلماهري اجلزائرية
ومتكن كليب �أغنية «ماما �أفريكا «
ملوح ميالنو رفقة زنكة كريزي بجلب
�أنظار اجلمهور اجلزائري من خالل
هذه املبادرة الفنية فلقد �أ�شادت هذه
الأغنية باالنت�صارات الفريق الوطني و
التي �صنعها رفقاء ريا�ض حمرز
م�ستعدين هيبتهم الكروية �إفريقيا
وعربيا  ،فلقد احتلت هذه الأغنية
ن�سبة عالية من امل�شاهدة لتقارب 5
ماليني م�شاهدة على موقع يوتيوب،
كما �أعجب ال�شعب اجلزائري �أي�ضا

ب�أغنية « بالدي « للفنان ال�شاب ريا�ض
�شهري والتي جتاوزت مليون م�شاهدة
على موقع اليوتيوب .
«الفيكتوار» جديد ال�شابة خرية
وال�شاب عبا�س يف كان2019
ولقد مت طرح ديو غنائي م�شرتك بني
ال�شابة خرية وال�شاب عبا�س حمل
عنوان «الفيكتوار» �أي ( االنت�صار) ،
كما �أ�صدر مغني الراي هواري دوفان
كليب �أغنيته « مانا�ش مالح يا بوجناح
«  ،و�شارك فنان الراي �أمني تي جي
ب�أغنية «داقا داقا « وال�شيء اجلميل
فيها م�ضمون كلماتها املعربة  ،حيث
�أ�ضفى لها هذا الفنان املبدع رونقا
جمايل خا�ص عن بف�ضل �صوته الرائع

وهذا ما �أك�سب لهذه الأغنية جناحا
جماهرييا منقطع النظري يف ظرف
زمني ق�صري  ،وعاد ال�شاب وحيد بالل
ميالنو وه�شام �سماتي يف تريو لأغنية
« خل�رضة وعرة» التي جتاوزت مليوين
ون�صف م�شاهدة  ،ولقد طلت النجمة
اجلزائرية ال�شابة مرمي حليم ب�أغنية
رائعها «معانا ربي»،و�سجل ح�ضوره
طارق القليعي ب�أغنية « تيكي تاكا».
«رانا جايني « تعيد �شم�سو»
ديزاد جوكار» �إىل الواجهة
وقدم �شم�سو» ديزاد جوكار» �أغنية
«رانا جايني» لت�شجيع الفريق الوطني
يف كان  2019مب�رص  ،مقدما فيها
ر�سالة لل�شعب امل�رصي  ،وطرح الفنان

هواري القلب �أغنية «يا حلو تفرج يا
عط�شان « والتي اختريت خ�صي�صا
مل�ساندة «اخل�رض» يف مناف�سات
ك�أ�س �أمم �إفريقيا  ،ولقد �سجل �أبطال
امل�سل�سل الرم�ضاين «�أوالد احلالل»
م�شاركة مع �أوالد احلاجة مغنية «يف
�أغنية جيبوها جيبوها « ت�شجيعا
لرفقاء يو�سف باليلي  ،وا�شرتك
ال�شاب بيلو و�أمني  31ودي جي موالي
يف �أغنية عن املنتخب الوطني حتمل
ا�سم « خليها �شابة» �إ�ضافة لتقدمي
الأ�رسة الفنية اجلزائرية �أغنية
م�شرتكة املو�سومة بـ «اجلزائر بالدنا»
والتي عرفت م�شاركة نخبة من الفنانني
اجلزائريني  :حممد �صحرواي وكادير
وعادل وهواري �صابر وعبا�س وبيلو

وزينو وهواري بوعبد اهلل وجمال
ميالنو ور�سيم كيناين و�سكربيون
وليديا وحممد بن �شنات ومراد
وكاديرتريقو وديدو لباريزيان وحكيم
وجليل الوهراين وحممد الوهراين ،يف
حني قام الفنان جالل بالريمو وفوفا
فادو تورينو بطرح �أغنية» معاها
ودميا معاها» لت�شجيع لأبناء جمال
بلما�ضي�،إ�ضافة لطرح كليب جديد من
طرف ال�شاب �سفيان ع�سلة مع مهدي
ليل – جي بعنوان « كوب دافريك وال
مكا�ش» .
ال�شاب مازي ي�شكر اخل�ضر بـ
«يعطيكم ال�صحة»
فيما حقق ال�شاب مازي جناحا كبريا

من خالل طرحه لأغنية «يعطيكم
ال�صحة « التي بلغت ما يقارب مليوين
م�شاهدة ،فلقد �أ�شاد فيها هذا الفنان
اجلزائري املت�ألق مب�ستوى الفريق
الوطني وكان هذا عن طريق توظيف
كلمات تعرب عن الروح الوطنية والتي
ت�شيد بقوة هذا الفريق املتنا�سق
واملتكامل مع بع�ضه البع�ضو الذي
ا�ستطاع من خالله الناخب الوطني
جمال بلما�ضي �أن ي�شكل وحدة
مرتا�صة متكنت من الفوز على
املنتخبات الإفريقية بداية بكينيا ثم
ال�سينغال وتنزانيا وكوديفوار ليثبت
حماربو ال�صحراء للعامل �أجمع �أنهم
قادرون على حتقيق امل�ستحيل يف
كان.2019

خن�شلة :الكاتب �صالح لغرور يقدم كتابه «�إ�ضاءات �صدور ديوان «املنحطون» للإيطايل جوزيبي �إلي ِ ّتي للعربية
يف التاريخ الداخلي للوالية الأوىل» للجمهور

مت �أول �أم�س ببهو املكتبة
للمطالعة
الرئي�سية
العمومية بوالية خن�شلة
تقدمي �إ�صدار جديد
مو�سوم بـ «�إ�ضاءات يف
التاريخ الداخلي للوالية
الأوىل التاريخية» للكاتب
�صالح لغرور.
ويتمثل الإ�صدار اجلديد
ال�صادر باللغة العربية
واملو�سوم ,ح�سب �صاحبه
املهند�س �صالح لغرور،
�شقيق ال�شهيد عبا�س
لغرور ،يف كتاب تاريخي
�صادر عن دار اخللدونية
للن�رش والتوزيع يتكون
من � 297صفحة� ،أراد من
خالله �إبراز وتدوين بع�ض
الأحداث التي وقعت
بالوالية الأوىل التاريخية
�إبان حرب التحرير الوطنية
والت�أكيد على الدور الريادي
والغني بالت�ضحيات لوالية
�أورا�س النمام�شة.
وي�ضم الكتاب الذي مت
تقدميه بح�ضور جمع غفري
من الكتاب وامل�ؤرخني

ومثقفي والية خن�شلة
ف�صلني �أ�سا�سيني الأول
منهما عبارة عن مقتطفات
من ا�ستجوابات ال�رشطة
للمجاهد
الفرن�سية
الراحل عاجل عجول
مرفقة بتو�ضيحات عن
بع�ض الأحداث الهامة
التي وقعت خالل ال�سنتني
الأوىل والثانية من الثورة
التحريرية.
كما يحتوي الف�صل الثاين
من كتاب»�إ�ضاءات يف
التاريخ الداخلي للوالية
الأوىل التاريخية» على
جمموعة من املقاالت
و عدد من الوثائق
وال�شهادات ال�صحفية من
�ضمنها حديث �صحفي
مع املنا�ضل والعقيد
ال�سابق يف جي�ش التحرير
الوطني الراحل عمار
بن عودة ()2018-1925
ع�ضو جمموعة الـ22
التاريخية و�أحد �أع�ضاء
الوفد اجلزائري الذي
�أدار مفاو�ضات �إيفيان مع

فرن�سا اال�ستعمارية.
وك�شف الكاتب �صالح لغرور
على هام�ش حفل البيع
بالتوقيع لكتابه التاريخي
�أن له العديد من امل�شاريع
مل�ؤلفات تاريخية جديدة
من �ش�أنها �أن تنف�ض الغبار
عن خبايا الثورة التحريرية
مبنطقة �أورا�س النمام�شة
التي يرى �أنها «مل تنل
حظها الوافر من التدوينات
يف كتب التاريخ».
للإ�شارة ف�إن الكاتب �صالح
لغرور مهند�س يف الإعالم
الآيل و�إطار �سابق بوزارة
الري و ميلك العديد
من امل�ساهمات العلمية
والتاريخية يف ال�صحافة
الوطنية باللغتني العربية
والفرن�سية و�سبق �أن �صدر
له كتاب عن دار ال�شهاب
�سنة  2014عن ال�شهيد
عبا�س لغرور بعنوان
«عبا�س لغرور ،من الن�ضال
�إىل قلب املعركة».
وكاالت

�صدر عن مركز املحرو�سة للن�رش ديوان
«املنحطون» لل�شاعر الإيطايل جوزيبي
�إلي ِتّي ،برتجمة املرتجم املغربي
رشاطي ،وبت�صميم الفنانة ر�شا
الر َّداد � َّ
عبداهلل.
ُّ
ال�ش َعرا ُء
ويرى جوزيبي �أليتي �أن
اب ا َ
مل ْعنَى يف ا ُ
مل ْجتَ َمع
يُ َج ِّ�س ُدون غِ يَ َ
ا ُ
ملعا�رص ،وهو ما يَ ْج َعل ُ ُهم ُم َه َّددي َن
َ
االجتماعي ذا ِت ِه الذي يَنْتَظِ ُر
ت
و
مل
با ْ
ِّ
العا ّمة ،بح�سب بيان �صحفي للمركز.
وتمُ َثل ق�صائ ُد ا َ
مل ْج ُموعة ال�شعر ّيَة
«ا ُ
ملن َْح ّطون» َم ْر َحلَة ال َعدَم وال ّت ْدمري
الذاتي التي نَ ُ
عي�شها� ،إذ ت َِ�ص ُ
ف ُدون
ّ
ت ََ�صنُّع واق َع مجُ ْ تَ َم ٍع �آي ٍل �إىل االنحطاط
والتبع ّية ،حيث �إ ّنها ق�صائ ُد تنطوي على
�صو ُن
عقي َد ٍة يائ�سة ،تَبْ َحثُ عن معنى يَ ُ
ُطرائقَ ال َعيْ�ش وا َ
حليَاة.
وتت َو َّ�س ُل ق�صائ ُد ا َ
مل ْج ُموعة ال�شعر ّية
مل ّ
«ا ُ
مب ْع َج ٍم ُمتَدَا َول يف
نحطون»
ُ
ا�س ِت ْعمالِها لهذا ا ُ
مل ْع َجم داخ َل البنَيْ ِة
ْ
ال�ش ْعر ّية ،تَ ْف ِق ُد ُمف َرداتُ ُه ا َ
ِّ
مل ْعنَى
وتلب�س معا َ
تتح َّرى
أ�صلي
ين ُم ْ�ست َْحدَثة َ
ُ
ال ّ
�ضع ّيَاتٍ تَ ْعبري ّي ًة عدي َد ًة تَف ُ
ْر�ض َها ُك ّ ُل
َو ْ
ل ُ َغة.
ويقول ال�شاعر« :ما يَ ُ�ش ّ ُدين يف الإبداع
ِّ
هريي الذي
ري ويف الأثَر الت ّْط ّ
ال�ش ْع ّ
ُ
يَ ْحمِ لنَا �إىل �إ ْد َر ِ
اك َج َمال ّي ِة البَيْت هو
ذاك ال ْإح َ�سا�س ا ُ
ملثري الذي تَ ْك�شِ ُف ُه
ات ا َ
ذات ال َو ْق ِع ال َّأخاذ،
�صقُول ُة ُ
الكل َم ُ
مل ْ
ُ
ال�صف َْح َة تَ ْهتَ ّ ُز
ل
ع
ج
ي
الذي
إح�سا�س
ال
َ ْ َ
َّ
عند ِق َرا َء ِة الأبْيَات».

َ
تك�شف
«حني �أكت ُُب �شِ ْع ًرا � ْأ�س َعى �إىل �أ ْن
يل ُك ّ ُل ق�صي َد ٍة ُمتَ َف ِّر َدة عن ق ْ
ِط َع ِة
مل َ�ش ِّكلَة للح َقاَئقِ ؛ ق ْ
ِ�ساء ا ُ
ِط َعة
الف َُ�سيْف َ
ُ
تُف ِ
ْ�ص ُح مِ ْن خاللها التجربَة ال ُو ُجود ّية
وال َف ّن ّية للق�صائد ،التي منها تت�ألّ ُ
ف
ا َ
مل ْج ُموعة ِّ
ّ�ص ّ ُور ال َفنّي
ال�ش ْعر ّية ،عن التَ َ
الذي يَ ْح ُك ُم ُك َّل ق�صيدة ،مبا يُ�ضيفُ
ِ�ساء ،وذلك
قط َع ًة َجدي َد ًة لهذه الف َُ�سيْف َ
َ
تتقاط ُع
عبرْ َ �إحال ٍة ُم ْ�ستَمِ َّرةٍ ،فيها
مت ُ
خُ ْ
َلف الأحا�سي�س الإبداع ّيَة ،على
ّ
ٌ
ُ
ُ
رُ
نَ ْح ٍو يَ ْعث فيه كل منّا على َج ْوهَ ر ِه
بريي ا ُ
ملتَ َف ِّرد ،انْ ِطال ًقا مِ ْن ُعبُو ٍر
ال ّت ْع ّ
َ
أخْ
ُالمِ
اتٍ
�س ُح ُدو َد
ت
ى
ر
�
ر
ا
�س
مل
ْمي َ َ
َ
ُ
َحت ٍّ
َ
ما َ�سنَ ْغ ُدوه يف هذا املن َْحى ،يَت ََج َّ�س ُد
ا َ
مل ْعنَى ال َعميق لكالمِ نَا ا ُ
مل ْ�سترَ ْ�سل،
ُفرا َدى وجماع ًة ،يف الآن ذاته ،حيَا َل ما
تَ َق َّد َمنَا».
�س ا َ
مل ْعنَى العميق هو
ويقول�« :إ َّن َح ْد َ
رص ا ُ
ُ
ُ�ص ا ُ
ملت ََ�ص ِّد َع
عا�
مل
ا
ع
ملجتم َ
َ
ما يَنْق ُ
وا َ
و�س ب�إنتاج ما يُ ْ�ستَ ْهلَ ُك يف ال ّت َوتُّر
مل ْه ُو َ
ا ُ
ال�سياق ،تُعي ُد
مل ْ�ستَمِ ّر لليَ ْومي .يف هذا ّ
ق�صائ ُد هذه ا َ
وعة ِّ
�صقْل
مل ْج ُم َ
ال�ش ْعر ّيَة َ
الأ�سرْ ا َ
وي الذي يَ ُ
عي�ش ُه الإن�سا ُن
مل� َأ�س ّ
ا ُ
مل ْف َر ُغ ،الذي تُ ْعو ُزهُ الذاكرة؛ �إن�سا ٌن
ُمتَنَ ِّك ٌر ل َعا َداتٍ نبيل ٍة ُمت ََج ِّذ َرة� ،إن�سا ٌن ال
ف َع ْن نَبْذِ ا َ
يَ ُك ّ ُ
ري ُم ْ�ستَ ْهل َِك
مل ْعنَى ليَ�ص َ
ربها هَ َد ًفا ال َو�سيلَ ًة ،هَ َدفاً
�سِ لَ ٍع يَعت ُ
�صي�ص َة ا َ
يُ َح ِّد ُد ا َ
ِ�صة للأنا».
خلال َ
خل َ
ومِ ْن هذا ا َ
ملن ُْظور ،يَ ْك�شِ ُ
ف ال�شاعر،
يف ق�صائِدِ هذه ا َ
مل ْج ُموعة ِّ
ال�شعر ّية
َ
«ا ُ
اب امل ْعنَى
عي ب ِغيَ ِ
ملن َْح ّ ُطون» ،ال َو َ

ملعا�رص ا ُ
مل ْجتَمع ا ُ
يف ا ُ
ملثري ،ال َو ْع َي
الالاجتماعي والال�إن�ساينّ ،انطال ًقا من
ّ
َر ْف ِ
�ض ال�شاعر ب ُق َّو ٍة ُك ّل � ْأ�ش َكال الأ�سرْ
َ
ُ
مي ،التي تَ ْقتُل امل ْعنَى والإن�سا َن
اليَ ْو ّ
َم ًعا يف هذا ال�سياق.
َّ
وال�شاعر الإيطايل جوزيبي �أليتي
ولد يف  21من مار�س  1969مبدينة
تارانتو ،ويعترب م� ِّؤ�س ً�سا ومدي ًرا ملجلة
�ٱفاق ،التي تهتم مبنجز اجليل الأدبي
ُّ
وال�شعراء
اجلديد ،وكذلك �أهم ال ُكتَّاب
املعا�رصين،
ويكتب النقد ،و�أن�ش�أ �سنة  1996دار
الن�رش �أليتي ،التي تُ ْعنى بال�شعر
وترجمته.
فاز بعدة جوائز من بينها جائزة «القلعة
الذهبية» ِّ
لل�شعر ملدينة الجونيجرو،
كما اختري و�صيف الفائزين بجائزة
مدينة فوريل اخلا�صة ب�إجناز املقدمات
النقدية للدواوين ال�شعرية ،و�أجنز
مقدمة كتاب «البحر داخلنا « لل�شاعر
الأمريكي لوران�س فريلينجيتي.
وقد نظم تظاهرات ثقافية عاملية من
بينها ،جائزة �سلفاتوري كوا�سيمودو
العاملية ،وحازت جمموعته ال�شعرية
«املنحطون» على عدة جوائز ،من بينها
جائزة Poesidonia Paestum
اخلا�صة بالإبداع ال�شعري ،ور�أ�س
ال�شاعر جوزيبي �أليتي عدة جلان حتكيم
جوائز �أدبية ،كما ينظم خمتربات للكتابة
ال�شعرية والتدري�س بها.
وكاالت
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ال�سجائر الإلكرتونية ت�سبب ال�سرطان!
�أعلن علماء اجلمعية الدولية
لأطباء الأ�سنان يف مدينة
الإ�سكندرية بوالية فريجينيا
الأمريكية� ،أن ال�سجائر
الإلكرتونية تزيد من خطر
الإ�صابة ب�رسطان جتويف
الفم ،ويقول بنجامني ت�شايف
من جامعة كاليفورنيا ب�سان
دييغو« :بينت نتائج التحاليل
التي �أجريناها �أن معظم الذين
ي�ستهلكون النيكوتني بطرق
خمتلفة با�ستثناء التبغ ،يح�صلون
على مواد م�رسطنة م�ساوية �أو
حتى �أكرث ،ميكنها �أن تزيد من
خطر الإ�صابة ب�رسطان جتويف
الفم كاملدخنني التقليديني».
وقد متكن ت�شايف وفريقه
العلمي من اكت�شاف ميزة �سلبية
جديدة لل�سجائر الإلكرتونية،
فقد �أخذوا عينات من دم وبول
حوايل  1500مدخن �أو تارك
للتدخني ،وحللوها وقارنوا

نتائجها .وتبني �أن حال مدخني
ال�سجائر الإلكرتونية لي�س �أف�ضل
من مدخني ال�سجائر التقليدية،
حيث كانت ن�سبة املواد
امل�رسطنة متقاربة يف العينات

جميعها .فمثال كانت ن�سبة مادة
نيرتو�سونورنيكوتني امل�رسطنة
متقاربة يف العينات ،وهي
من م�سببات �رسطان املريء
وجتويف الفم.

وت�ؤكد النتائج على �أن ال�سجائر
الإلكرتونية ال حتمي املدخن
من ال�رسطان كما ي�شاع يف
الإعالنات التجارية ،بل على
العك�س ،ت�ساهم يف تطوره.

اكت�شاف مادة غذائية تخف�ض الإجهاد والعدوانية
اكت�شف علماء جامعة ما�سات�شو�ست�س
لويل الأمريكية� ،أن تناول الأطفال
الأحما�ض الدهنية غري امل�شبعة
�أوميغا  3-ب�صورة دورية منتظمة،
يخف�ض م�ستوى الإجهاد والعدوانية
لديهم وبينت نتائج درا�سة العلماء
�أن �سلوك الأطفال الذين يتناولون
�أوميغا� 3-أكرث هدوءا مقارنة
ب�أقرانهم ،ما ينعك�س �إيجابيا على
اجلهاز الع�صبي لوالديهم.
ووفقا للخرباء ،يرتبط ال�سلوك
العدواين وحتى الإجرامي بعوامل
بيولوجية .ويفرت�ض العلماء �أن
تعوي�ض النق�ص يف الأحما�ض
ال�رضورية ي�سمح مبنع ال�سلوك
العدواين يف املجتمع .كما
«ميكن للإجهاد �أن ي�سبب تغريات
فيزيولوجية ت�ؤدي �إىل زيادة العدوانية
وال�سلوك املت�رسع»وحت�سن �أوميغا3-
عمل الدماغ واالنتباه والذاكرة ،ومن

�أف�ضل م�صادرها امل�أكوالت البحرية
و�أكدت نتائج درا�سات �سابقة �أن
تناول الأحما�ض الدهنية غري
امل�شبعة والأ�سماك واملواد الغذائية
الغنية ب�أوميغا 3-يخف�ض من معدل
الوفيات.
ك�شفت نتائج درا�سة �أجراها
الربوفي�سور ،كيفان مقبل ،حل�ساب
مركز م�ست�شفى الأمرية غري�س،
�أن �صبغ ال�شعر  6مرات يف ال�سنة
يزيد من خطر الإ�صابة ب�رسطان
الثدي ،بن�سبة %14وعقب درا�سته
ملفات الن�ساء امل�صابات ب�رسطان
الثدي ،ن�صح الربوفي�سور قائال« :من
الأف�ضل عند �صبغ ال�شعر ا�ستخدام
و�سائل ومواد حتتوي على �أقل كمية
من الأمينات العطرية ،من �أجل �أن
يكون ت�أثريها يف ال�شعر واجللد �أقل
ما ميكن .كما ال ين�صح ب�صبغ ال�شعر
�أكرث من مرة كل � 3-2أ�شهر».

علماء يكت�شفون «�أخطر» فئات الدم!
اكت�شف علماء من م�ست�شفى جامعة طوكيو �أن الذين
جتري يف عروقهم ف�صيلة الدم الأوىل «� »Oأكرث عر�ضة
للوفاة يف حال تعر�ضهم لنزيف.
وتفيد جملة  Critical Careالتي ن�رشت نتائج
الدرا�سة ،ب�أن العلماء در�سوا �أكرث من  900حالة طوارئ،
واكت�شفوا �أن ن�سبة الوفيات بني امل�صابني الذين جتري يف
عروقهم فئة الدم الأوىل كانت  ،%28يف حني مل تتجاوز
بني الآخرين .%11
ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما� ،أحد امل�شاركني يف
البحث� ،إن �أ�صحاب ف�صيلة الدم الأوىل �أكرث عر�ضة
للموت ب�سبب �ضعف تخرث دمهم عند تعر�ضهم للإ�صابات.
وقد يكون ال�سبب يف عامل فون ويلرباند (الربوتني
ال�سكري لبالزما الدم) .و�أ�ضاف تاكاياما مو�ضحا« :تثري
درا�ستنا م�س�ألة كيفية ت�أثري نقل الدم من الف�صيلة الأوىل
�إىل الأ�شخا�ص الذين تعر�ضوا لإ�صابات �شديدة ،يف
جتان�س الو�سط ،الذي بف�ضله يتوقف نزف الدم ،وهل
هناك اختالف باملقارنة مع ف�صائل الدم الأخرى».
و�أكد تاكاياما على �رضورة اال�ستمرار يف �إجراء درا�سات
يف هذا املجال ،من �أجل التو�صل �إىل ا�سرتاتيجية لعالج
امل�صابني.

م�ضيفو الطريان الأكرث
عر�ضة ملخاطر الإ�صابة
بجميع �أنواع ال�سرطان
وجدت درا�سة جديدة �أن العمل كم�ضيف للطريان يزيد ب�شكل كبري
من خطر الإ�صابة مبجموعة من ال�رسطانات ،مقارنة بال�سكان
عموما وتتبع باحثون �أكرث من � 5آالف �شخ�ص ،ووجدوا �أن خطر
الإ�صابة ب�رسطان الثدي زاد بن�سبة تفوق  %50لدى م�ضيفات
الطريان �أكرث من الن�ساء الأخريات ،يف حني ارتفعت خماطر
الإ�صابة ب�رسطان املعدة بن�سبة ت�صل �إىل  ،%74لدى طاقم الطريان
مقارنة بال�سكان العاديني.
ومل تو�ضح الدرا�سة �أ�سباب هذه الزيادة ،لكن الباحثني قالوا �إن
التعر�ض املتزايد للإ�شعاع املت�أين يف الوقت الذي يق�ضيه الطاقم يف
الطبقات العليا للجو الرقيق ،وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات
الوجبات ،ميكن �أن تكون عوامل خطر للإ�صابة ب�أنواع خمتلفة من
ال�رسطانات .وو�صف الباحثون نتائج الدرا�سة التي ن�رشت يف دورية
« »Environmental Healthب�أنها مثرية للقلق ،خا�صة يف ما
يتعلق ب�أ�سلوب حياة طاقم الطريان غري ال�صحي .وقالت الدكتورة،
�إيرينا موندخوفيت�ش ،من كلية ال�صحة العامة بجامعة هارفارد�« :إن
درا�ستنا هي من بني �أكرب الدرا�سات و�أكرثها �شموال حول ال�رسطان
بني �أفراد طاقم الطريان حتى الآن ،ونبلغ عن انت�شار �أعلى ل�رسطان
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليالنيني ،هو �أخطر �أنواع �رسطان
اجللد ،بني �أطقم الطريان مقارنة بعامة ال�سكان».
ولوحظت زيادة خطر الإ�صابة ب�رسطان الثدي بن�سبة  %3.4بني
�أطقم الطريان مقارنة بـ  %2.3يف عامة ال�سكان ،والإ�صابة بعنق
الرحم بن�سبة  %1.0مقارنة بـ  ،%0.70واجلهاز اله�ضمي بـ%0.47
مقارنة بن�سبة  ،%0.27والغدة الدرقية بن�سبة  %0.67مقارنة بـ
 .%0.56كما وجدت الدرا�سة �أي�ضا �أن خطر الإ�صابة ب�رسطان
الثدي و�رسطان اجللد وغريها من �أنواع ال�رسطان ،يرتفع مع كل
� 5سنوات من العمل ،ويتعر�ض م�ضيفو الطريان للعديد من املواد
امل�رسطنة املعروفة واملحتملة يف بيئة املق�صورة ،وت�شمل هذه
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على االرتفاع وتعطيل �ساعة اجل�سم
من خالل �أمناط التحول غري املنتظمة و�سوء نوعية الهواء داخل
املق�صورة .وقال الباحثون �إن فرتات العمل ال يبدو �أنها مرتبطة
ب�رسطان الثدي �أو �رسطان الغدة الدرقية �أو �رسطان اجللد يف كل
الن�ساء ،ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�صابة ب�رسطان الثدي لدى
الن�ساء اللواتي مل يكن لديهن �أطفال �أبدا� ،أو الن�ساء اللواتي لديهن
ثالثة �أطفال �أو �أكرث.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن النتائج ت�شري �إىل �رضورة بذل جهود �إ�ضافية
لتقليل خماطر الإ�صابة بال�رسطان بني امل�ضيفات ،مبا يف ذلك
مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�سل املالب�س
اجلديدة قبل ارتدائها؟
ميكن �أن يكون من ال�صعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رشائها،
ولكن طبيبا يف الأمرا�ض اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�سيتو� ،أ�ستاذ الأمرا�ض اجللدية يف املركز الطبي جلامعة
كولومبيا� ،إن ارتداء املالب�س اجلديدة دون غ�سلها ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
تهيج اجللد �أو اجلرب �أو القمل �أو الإ�صابة بالفطريات و�أو�ضح بيل�سيتو،
�أن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�ضة للكثري من التلوث ،نتيجة
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص �آخر رمبا �أراد �رشاءها يف وقت
�سابق ،وميكن �أن يكون م�صابا باجلرب �أو القمل .وتقول طبيبة الأمرا�ض
اجللدية ،ليند�سي بوردون ،من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا� ،إن
غ�سل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها� ،أمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر
�أن ت�ست�ضيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية ،التي ميكن �أن تنتقل
�إىل ب�رشتك وتلحق بها ال�رضر.

جراحون هنود ينجحون يف �إزالة
�أكرب ورم دماغي
�أجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية
قامت خاللها ب�إزالة ورم يف دماغ ب�رشي يبلغ وزنه  1.8كيلوغرام وكتبت
�صحيفة «� »The Hinduأن العملية اجلراحية ا�ستمرت � 6ساعات.
ومل ي�ستبعد جراح الأع�صاب ترميورتي نادكارين� ،أن يكون هذا الورم
الأكرب من نوعه يف العامل� ،إذ كان حجمه �أكرب من حجم ر�أ�س املري�ض
وكان الورم يف مخ املري�ض �سانتال بال ،البالغ من العمر  31عاما ،بد�أ
بالنمو منذ � 3سنوات ،لكن �أحدا من الأطباء مل يوافق �آنذاك على �إجراء
مثل هذه العملية اجلراحية ال�صعبة وب�سبب املر�ض اخلطري فقد بال
ب�رصه ،لكن الأطباء ي�أملون الآن بعودة ب�رصه بعد �إزالة الورم.
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جتليات رحمة اهلل لعباده يف رحمة الأم بر�ضيعها
من �أوائل �أ�سماء اهلل احل�سنى و�صفاته �صفة
« الرحمة « فو�صف اهلل ج ّل وعال نف�سه
خ�ص �إحدى �سور
بالرحمن والرحيم ،كما ّ
كتابه العزيز وهي عرو�س القر�آن با�سم»
الرحمـن» لتبتدئ بقوله �سبحانه( :الرحمـن،
علّم القر�آن ،خلق الإن�سان ،علّمه البيان) ويف
�آية �أخرى يقول ع ّز وج ّل( :هو اهلل الذي ال اله
�إال هو ،عامل الغيب وال�شهادة،هو الرحمان
الرحيم)
و�إذا و�صف اهلل نف�سه �سبحانه ب�صفة «الرحمة»
فلأن هذه ال�صفة لها معاين جليلة رفيعة فهي
تعني عند بني الب�رش االنفعال اخلا�ص الذي
يعر�ض على القلب عند م�شاهدة النق�ص
�أو احلاجة ،فيندفع املت�صف بهذه ال�صفة
اندفاعا نحو رفع ذلك النق�ص �أو احلاجة.

و�إذا �أطلقت هذه الكلمة على اهلل �سبحانه
�أريد بها العطاء والإفا�ضة لرفع احلاجة.
وقد ذهب بع�ض املف�رسين �إىل �أن �صفة
«الرحمـن» هو ذو الرحمة ال�شاملة والتي
ع ّم بها املوىل �سبحانه امل�ؤمنني والكافرين
واملح�سنني وامل�سيئني ،وكل موجود يف هذه
احلياة الدنيا ،بينما �صفة « الرحيم» هو ذو
الرحمة الدائمة ،وذلك ما يخت�ص بامل�ؤمنني
ق�سموا الرحمة �إىل رحمة
وحدهم .ومن هنا ّ
«رحمانية» تعم اجلميع ورحمة «رحيمية»
تخت�ص بامل�ؤمنني فقط .ولعلنا جند يف بع�ض
الآيات تلميحا �إىل هذه احلقيقة عند قوله
تعاىل( :وكان بامل�ؤمنني رحيما) وقوله ج ّل
وعال (�إ ّنه بهم ر�ؤوف رحيم) وقوله تعاىل يف
مو�ضع �آخر (:قل من كان يف ال�ضاللة فليمدد

له الرحمـن مدّ ا) وقوله (الرحمـن على العر�ش
ا�ستوى)
حني قدم على النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم)
ب�سبي ،ف�إذا يف ال�سبي امر�أة تطوف وهي يف
حالة ذهول ،تبحث عن فلذة كبدها تبحث
عن ر�ضيعها ،وكان هذا التطواف منها
مبر�أى النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) وبع�ض
من �صحابته ،فما هو �إال �أن وجدت ولدها
ذاك فلتزمته ،و�أل�صقته ب�صدرها ،و�ألقمته
ثديها تطعمه وت�ضمه ،فنظر النبي (�صلى اهلل
عليه و�سلم) �إىل عاطفة الأمومة ورحمة الأم
وتعجب ال�صحابة من ذلك ف�س�ألهم� :أترون
هذه املر�أة ملقية ولدها يف النار؟ قالوا  :ال
يا ر�سول اهلل ،فقال« :اهلل �أرحم بعباده من هذه
بولدها»

عظمة ُخلقه وحلمه وعفوه �صلى اهلل عليه و �سلم

العبادات معللة مب�صالح اخللق :

الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها كانت خلق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على االنتهاء يف كمالها ويكفيك من
ذلك �شهادة رب العاملني يف �إذ يقول( و�إنك لعلى خلق عظيم) ،ويقول النبي عن نف�سه (�أدبني ربي ف�أح�سن ت�أديبي)  ،ويف �أيها الأخوة الأكارم ،ال زلنا يف مو�ضو ٍع يت�صل �أ�شد االت�صال بـ�« :سبل الو�صول وعالمات القبول»
ذلك قول عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها حني �سئلت :كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت»كان خلقه القرءان» �أي كل خ�صلة �أال وهو اخل�شوع .العبادات كالزكاة معللة مب�صالح اخللق وقد بينت يف اللقاء ال�سابق �أن هناك
خري يف القرءان هي يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .وقالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف و�صف خلقه �أي�ضاً»:مل يكن ر�سول
عبادات كما قال عنها الإمام ال�شافعي :معلل ٌة مب�صالح اخللق ،و�أن هناك طقو�ساً من �سمات
ً
ً
ومتتمات ال معنى لها ،بينما
إمياءات،
و�سكنات ،و�
حركات،
اهلل فاح�شا وال متفح�شا وال يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت :ما انتقم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه الديانات الو�ضعية الأر�ضية ،الطقو�س
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
أ�شد
�
و�سلم
عليه
اهلل
�صلى
اهلل
ر�سول
كان
عنه:
اهلل
ر�ضي
اخلدري
�سعيد
أبو
�
يقول
حيائه
ويف
تعاىل.
اهلل
حرمة
تنتهك
�إال �أن
�ص َد َق ًة ت َُط ِّه ُر ُه ْم َوتُ َز ِّكي ِه ْم ﴾ [ �سورة التوبة الآية
حياء من العذراء يف خدرها وكان �إذا كره �شيئاً عرفناه يف وجهه» رواه البخاري .وكان احللم والعفو مع املقدرة من �أو�صافه العبادات معللة مب�صالح اخللق ﴿ ُخ ْذ مِ ْن �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ
ال�صيَا ُم َك َما ُكت َِب َعلَى الَّذِ ي َن مِ ْن َقبْ ِل ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ّتَقُو َن ﴾
ِ�ض َعنِ  ﴿ ]103 :يا �أَ ّيُ َها الَّذِ ي َن �آَ َمنُوا ُكت َِب َعلَيْ ُك ُم ِّ
�صلى اهلل عليه و�سلم فقد �أمره ربه تعاىل �أن ي�أخذ العفو من �أخالق النا�س فقال تعاىل {خُ ذِ ال ْ َع ْف َو َو�أْ ُم ْر بِال ْ ُع ْر ِ
ف َو�أَ ْعر ْ
[ �سورة البقرة ]
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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
َ
ُ
ّ
َ
ُ
ِ
ال�صغا ِئرِ ،
ذنوب
ِ؛
ني
�صنف
يف
نوب
الذّ
ُ
َّ
جمع الكبرية،
َبائر
ُ
�إىل املَعنى ،فالك ُ
العظيم من ال ّ ُذنوب ،ويف َ
ذلك
ومعناها
ُ
تعظيم لأمرِ ها وتنبي ٌه لخِ طَ رِ ها وما
ٌ
ب عليها �أو يَجني ِه ال َعب ُد ِمنها ،وقَد
يَرت ّتَ ُ
َذكَرها اهلل ُ تَعاىل يف القر�آن الكرمي
تتَ ِنبُوا كَبَا ِئ َر َما تُنْ َه ْو َن
فقال� ﴿ :إِ ْن جَ ْ
�س ِّيئَا ِتك ُْم َونُ ْد ِخلْك ُْم
ُم
َعنْ ُه نُ َك ِف ّْر َعنْك ْ َ
ِ
َّ
كرها على
ميا ﴾،
ُم ْدخَ لاً كَرِ ً
فدل ذ ُ
ِ
ِ
ت�صنيف ال ّ ُذ ِ
نوب �إىل كبا ِئ َر
ح ِة
�ص َّ
الَ
و�صغا ِئر ،و ُكلُّها يف مقا ِم اهللِ كبرية� ،إ ّ
َ
ع�ضها ي ّتَ ِ
بال�صغرِ نظراً ملا
ف
�ص ُ
� َّأن بَ َ
ِّ
ال�سحر،
أكب من ِّ
أكب من ُه ،فالقَت ُل � رَ ُ
هو � رَ ُ
أكرب من القتل ،ويف قولِ
�
ك
وال�ش
ُ
ِرّ
ُ
العلماء �أن ال كبري َة مع اال�س ِتغفا ِر وال
ُ
�صغري َة مع الإ�رصار ،و�أمث ُل الأقوالِ
ِ
ب علي ِه
يف
تعريف الكَبائر �أنَّها ما يَرت ّتَ ُ
ح ّ ُد يف ال ّ ُدنيا �أو وعي ٌد يف الآخر ِة �أو
غ�ضب �أو تهدي ٌد �أو ل َعن ،ومع اخ ِت ِ
الف
ٌ
العلما ِء وال ِفرقِ يف مفهو ِم الكَبائر،
يبقى هذا القو ُل �أمثَ َل ما قي َل يف
تعريفها؛ ل�سالم ِت ِه من القوا ِد ِح الواردةِ
ال�سلف.
على غريِه ،وال�ش ِتها ِر ِه عن َد َّ

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

ق�سم ُجمهور الفُقهاء من احلنف ّية،
ّ
وال�شافعية ،واملالكية ،واحلنابلة
وعدمه،
ال�صالة ح�سب تَ�أ ّكدها َ
ُ�سنن ّ
وح�سب ما يَرتتّب على تركِها �إىل
ق�سمها ا َ
حلنف ّية �إىل
ق�سمني؛ حيث ّ
فال�سنن عن َدهم هي
ُ�سنن و�آداب؛
ُّ
ال�سنّة ا ُ
مل�ؤ ّكدة عن ر�سول اهلل �صلّى
َ
اهلل عليه و�سلم ،والتي واظ َب على
َ
ال�صحاب ُة
وواظب عليها
فعلها،
ّ
ال�سنن �إذا
فهذه
عليهم،
اهلل
ر�ضوان
ُ
رص ا ُ
مل�سلم على تركها �أثِمّ � ،أما
�أ� ّ

ُ�سنن ال�صالة

الآداب فهي ال�سنن غري امل�ؤ ّكدة،
فق�سموها �إىل �أبعا�ض
� ّأما ال�شافع ّية
ّ
ال�سنن التي تجُرب ب�سجود
وهي
ُّ
مل�صلّي عمداً
ال�سهو� ،سوا ًء تر َكها ا ُ
وهي الّتي ال
�أو �سهواً ،وهيئات؛
َ
فق�سموها �إىل
جُت رَبّ � ،أما املالك ّي ُة
ّ
ال�سنن
هي
ال�سنن
ُ�سننَ ٍ ومندوبات؛
ُ
ال�سنن غري
امل�ؤ ّكدة ،واملندوبات
ُ
فق�سموا
امل�ؤكدةّ � ،أما فقهاء احلنابلة ّ
ال�سنن باعتبار القول والفعلِ �إىل ُ�سنن
ُ
و�سنن �أفعال وهيئات.
�أقوالُ ،

خ�صو�صيات املذهب املالكي
على م�ستوى �أ�صول الفقه
ميتاز املذهب املالكي على م�ستوى �أ�صول الفقه بعدة مزايا وخ�صو�صيات من �أهمها:
�أوال :وفرة م�صادره وكرثة �أ�صوله املتمثلة يف الكتاب وال�سنة و�إجماع الأمة وعمل �أهل املدينة والقيا�س وال�ستح�سان
واال�ستقراء وقول ال�صحابي و�رشع من قبلنا واال�ست�صحاب وامل�صالح املر�سلة و�سد الذرائع والعرف والأخذ
بالأحوط ومراعاة اخلالف .بالإ�ضافة �إىل القواعد العامة املتفرعة عنها والتي �أنهاها بع�ض املالكية �إىل �ألف
ومائتي قاعدة تغطي جميع �أبواب الفقه وجماالته.
هذه الكرثة �أغنت الفقه املالكي و�أعطته قوة وحيوية وو�ضعت بني �أيدي علمائه من و�سائل االجتهاد و�أدوات
اال�ستنباط ما ي�ؤهلهم لبلوغ درجة االجتهاد وميكنهم من ممار�سته وي�سهل عليهم مهمته.
و�إذا كانت بع�ض املذاهب �شاركت املذهب املالكي يف بع�ض هذه الأ�صول ف�إن ميزة الفقه املالكي تكمن يف الأخذ
بجميع هذه الأ�صول بينما غريه مل ي�أخذ �إال ببع�ضها ورد الباقي.
ثانيا :تنوع هذه الأ�صول وامل�صادر ف�إنها ترتاوح بني النقل الثابت والر�أي ال�صحيح امل�ستمد من ال�رشع وامل�ستند �إليه
كالقيا�س .هذا التنوع يف الأ�صول وامل�صادر واملزاوجة بني العقل والنقل والأثر والنظر وعدم اجلمود على النقل
�أواالن�سياق وراء العقل هي امليزة التي ميزت املذهب املالكي عن مدر�سة املحدثني ومدر�سة �أهل الر�أي وهي �رس
و�سطيته وانت�شاره والإقبال ال�شديد عليه و�رضب �أكباد الإبل �إىل �إمامه يف �أيام حياته.
ثالثا :تو�سعه يف ا�ستثمار الأ�صول املتفق عليها تو�سعا كبريا مما �ساعد وي�ساعد على �سد الفراغ الذي ميكن �أن
يح�س به املجتهد عند ممار�سة االجتهاد واال�ستنباط ،وهكذا جنده يف التعامل مع الكتاب وال�سنة ال يكتفي بالن�ص
والظاهر بل يقبل مفاهيم املخالفة واملوافقة وتنبيه اخلطاب كما يقبل داللة ال�سياق وداللة االقرتان والداللة
التبعية ،وقد ا�ستدل بقوله تعاىل :على عدم وجوب الزكاة يف اخليل القرتانها باحلمري )واخليل والبغال واحلمري
لرتكبوها ( التي ال زكاة فيها ،كما تو�سع يف باب القيا�س فقبل �أنواعا من القيا�س ال يقبلها غريه ومل يخ�صه بباب من
�أبواب الفقه وال نوع من �أنواع احلكم.
بينما جند كثريا من الفقهاء يردون بع�ض �أنواع القيا�س وي�ضيقون جماالت املقبول عندهم .فال يقبلون القيا�س
على ما ثبت بالقيا�س وال القيا�س املركب والقيا�س على خم�صو�ص وقيا�س العك�س .وال يجيزون القيا�س يف احلدود
والكفارات والرخ�ص والتقديرات والأ�سباب وال�رشوط واملوانع.
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وهران  :افتتاح معر�ض جماعي من
توقيع  5فنانني من غرب البالد

افتتح �أول �أم�س مبتحف العمومي و الوطني «�أحمد زبانة» بوهران معر�ض جماعي مبنا�سبة �إحياء
الذكرى الـ  57لعيد اال�ستقالل مب�شاركة  5فنانني من واليات غرب البالد.
وي�ضم هذا املعر�ض املنظم من
طرف املكتب الوالئي لالحتاد
الوطني للفنون الثقافية بالتعاون
مع امل�ؤ�س�سة املتحفية املذكورة
 60لوحة ت�شكيلية من توقيع مليكة
ك�سكو�سة و طالب حممود من
وهران وعبد الهادي طالبي من
عني متو�شنت ونور الدين مقد�س
من �سيدي بلعبا�س و يو�سف
عالوية من غليزان.
وتربز الأعمال الفنية جمال
الطبيعة اخلالبة ملدن اجلزائر و
ثراء عاداتها و تقاليدها و جت�سد
تراثها الأ�صيل منها ا�ستعرا�ضات
للفرو�سية (الفنتازيا) و لوحات
حتمل �صور للمر�أة اجلزائرية التي
ترتدي �أزياء تقليدية مثل «احلايك»
و �أخرى ت�ستلهم موا�ضيعها من
الواقع اليومي لل�شعب اجلزائري.
ويغلب على اللوحات املعرو�ضة يف
هذه التظاهرة طابع االنطباعية و
تنوع التقنيات و جمالية اللون
الأزرق با�ستثناء لوحات الر�سام
طالب حممود املعروف ب�أ�سلوبه
يف فن اجلذريات الذي جمع بني
النحت و اخلط العربي و الفن
الت�شكيلي،على غرار القطعة
الفنية الذي ج�سد فيها مقولة
�شاعر عراقي «اجلزائر يتعاىل

فيها جمد االكرمني قلوبهم تن�ضب
فينا حياة عزو كرامة».
ويهدف هذا املعر�ض الذي
يتوا�صل �إىل غاية � 31أغ�سط�س
القادم �إىل �إعطاء فر�صة للفنانني
الت�شكيلني املوهبني ،على غرار
نور الدين مقد�س و يو�سف
عالوية لإبراز �أعمالهم للجمهور
الوهراين و التعريف بتجربتهم
الفنية و تن�شيط احلركة الت�شكيلية

بوهران ح�سب ما �أكده رئي�س
مكتب وهران لالحتاد الوطني
للفنون الثقافية على هام�ش هذا
املعر�ض اجلماعي.
و�أ�ضاف بوعالم عبد احلفيظ
قائال «�أن والية وهران التي تزخر
بعدد كبري من رجال الفن و تعد
عا�صمة الغرب اجلزائري و ثاين
�أكرب مدينة يف اجلزائر تعاين
من نق�ص يف الف�ضاءات الثقافية

،مما يتعني تدعيمها برواق للفنون
الت�شكيلية ال�سيما �أن املدينة
مقبلة على احت�ضان الألعاب
املتو�سطية يف  ،»2021مثمنا يف
ذات ال�سياق امل�ساعدات املقدمة
من طرف املتحف الوطني «�أحمد
زبانة « الذي يعمل على توفري
قاعة لالحتاد لإقامة ن�شاطاته
الثقافية.

دي كابريو وبراد بيت ميتدحان العمل مع تارانتينو
يف «حدث ذات مرة يف هوليوود»
�أغدق النجوم ليوناردو دي كابريو
وبراد بيت ومارغوت روبي
بالثناء على املخرج كوينتني
تارانتينو خمرج فيلمهم اجلديد
«Once Upon a Time...
� »in Hollywoodأو «حدث
ذات مرة يف هوليوود» �أحد �أكرث
الأفالم املنتظر عر�ضها هذا
العام.
ويف م�ؤمتر �صحفي بلو�س
�أجنلي�س عن الفليم الذي يبد�أ
عر�ضه يف دور ال�سينما الأمريكية
يف  26من ال�شهر اجلاري،
قال بيت« :اجلميع يلبي نداء
تارانتينو».
و�أ�ضاف دي كابريو الذي �سبق
وعمل مع تارانتينو يف فيلم
«»Django Unchained
الذي عر�ض عام « 2012دائماً ما
حتظى مواقع الت�صوير اخلا�صة
به ب�أجواء م�ؤثرة».

و�أردف« :حواراته تتمتع بلم�سة
خا�صة جتعلك حتفظها مثل
االجنيل ،ولكننا جميعاً منتلك
طاقة لأننا ن�صنع �شيئاً فريداً
وخا�صاً كل يوم .ال ميكنني و�صفه
بطريقة حمددة ولكن هناك
�أجواء حما�سية للغاية».
ومن ناحيته قال تارانتينو« :منذ
فرتة طويلة و�أنا �أريد �أن �أقدم
فيلماً عن �صناعة الأفالم..
هذا نوع مثري مثل �أفالم
<< Singin in the Rain
و> .>Hooperكنت �أود �أن
تدور �أحداثه يف لو�س �أجنلي�س
التي ع�شت بها �أثناء �شبابي».
ويتناول الفيلم ،الذي تدور
�أحداثه يف لو�س �آجنلي�س يف
القرن املا�ضي ،ق�صة املمثل
ريك دالتون (دي كابريو) الذي
تبد�أ م�سريته يف التعرث وكليف
بوث (بيت) متخ�ص�ص م�شاهد

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

احلركة و�صديقه .بالإ�ضافة
�إىل هذا ي�سكن دالتون بجوار
منزل املخرج رومان بوالن�سكي
وزوجته �شارون تيت (روبي) التي
قتلت مبنزلها عام .1969
وعن العمل مع تارانتينو قالت
روبي« :فاق الأمر ما تخيلته.
كنت اود �أن ا�شاهده (تارانتينو)
وهو يعمل» .و�أ�ضافت مازحة
�أنها تخيلت �أنه عندما تعمل يف

املدير م�س�ؤول الن�رش

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

فيلم لتارانتينو �ستج�سد �شخ�صية
«م�سلحة ملطخة بالدماء تقوم
بال�رضب» �إال �أن دورها يف
«Once Upon a Time...
 »in Hollywoodجاء خمتلفا
متاماً.
و�أبرز دي كابريو �أنه من حمبي
االفالم التي تتحدث عن هوليوود
م�شدداً على �أن «قيام تارانتينو
ب�إخراج الفيلم جعله فريداً».

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

ماجدة الرومي تن�شد �أمن و�سالم
لبنان مبهرجانات جونية الدولية
ب�صوتها ال�شجي �سخرت
املطربة ماجدة الرومي
حفلها يف مهرجانات جونية
الدولية �أول �أم�س لإطالق
نداء �سالم وحمبة وت�صالح �إىل
كل اللبنانيني ،ويف مقدمتهم
امل�س�ؤولون يف �أرفع املنا�صب.
وقد افتتحت الرومي حفلها
مبهرجانات جونية الدولية
التي تقام �سنويا عند خليج
مدينة جونية ال�ساحلية الواقعة
ب�شمال بريوت ب�أغنيتها ال�شهرية
«عم ي�س�ألوين عليك النا�س» قبل
�أن توجه التحية �إىل اللبنانيني قائلة «�أنتم �شعب عظيم وال �أحد ا�ستطاع
�أن يتحمل ما حتملتموه� ،أنتم ما بخلتم بالروح».
واعتربت الرومي �أن �إحياء املهرجانات وليايل ال�سهر بعد كل املراحل
التي مر بها لبنان «ي�شكل هدية ونعمة من ال�سماء» .ثم غنت من
جديدها �أغنية «ال تزعل مني وتروح» من كلمات و�أحلان �إيلي �شويري
الغائب عن ال�ساحة الفنية منذ �سنوات.
كما قدمت على مدى �أكرث من �ساعتني �أغنيات �صارت من الذاكرة
اللبنانية والعربية فغنت «كلمات ،كن �صديقي ،طلّي بالأبي�ض طلّي يا
زهرة ني�سان ،ا�سمع قلبي ،ميلي يا حلوة» التي �أدتها مبرافقة فرقة
دبكة راق�صة.
ومتايلت الأيدي مع �أغاين الرومي الفلكلورية وتعاىل الت�صفيق مع
�أدائها �أغنية «يا �ست الدنيا يا بريوت».
وقالت رنا جوين التي ح�رضت احلفل «ماجدة الرومي �أف�ضل �شخ�ص
يعرب عنا ،عن وجعنا ،عن ما ن�شعر به من خيبة �أمل يف هذا البلد ،كل
يوم ن�صحى على م�شكل جديد ،خال�ص ،تعبنا ،نحن نريد �أن نعي�ش
ب�أمن و�سالم يف هذا البلد ،هذه ال�رصخة التي �أطلقتها الأ�سطورة
ماجدة �رصختنا �أي�ضا».

«ذا روك» و�ستاثام و�إلبا ي�شاركون يف
االفتتاح العاملي لـ «هوب�س و�شاو»
�شارك دوين جون�سون «ذا روك»
و�إدري�س �إلبا وجي�سون �ستاثام
م�ساء �أم�س ال�سبت مبدينة لو�س
�أجنلي�س الأمريكية يف االفتتاح
العاملي لفيلم «& Hobbs
� »Shawأو «هوب�س و�شاو» ،وهو
�أول عمل م�أخوذ عن �سل�سلة
الأفالم الناجحة «Fast and
� »Furiousأو «�رسيع وغا�ضب»،
واملمثلون الثالثة هم الثالثي
القتايل للعمل.
و�شهد العر�ض الأول من «هوب�س
و�شاو» ،املقرر طرحه يف دور
العر�ض يف الثاين من �أوت املقبل ،حادثة ب�سيطة� ،إذ انقطع عر�ض
الفيلم يف الدقيقة  30ب�سبب م�شكلة كهربائية.
وعقب دقائق من القلق والت�شو�ش ،اللذين دفعا بع�ض امل�شاهدين
لرتك مقاعدهم ،ا�ست�ؤنف عر�ض الفيلم بعد  15دقيقة من انقطاعه
بعد تدخل الفنيني وحل امل�شكلة الكهربائية.
وعر�ض الفيلم الذي �أخرجه ديفيد ليت�ش يف م�رسح دولبي يف مدينة
لو�س �أجنلي�س الأمريكية ،الذي ي�ست�ضيف �سنوياً حفل توزيع جوائز
الأو�سكار.
وعالوة على جون�سون و�ستاثام اللذين �شاركا يف بطولة عدة �أفالم من
�سل�سة « ،»Fast and Furiousح�رض العر�ض الأول للعمل ال�سينمائي
كل من �إدري�س �إلبا وفاني�سا كريبي واملك�سيكية �إيزا جونزالي�س الذين
ي�شاركون يف بطولة «هوب و�شاو».
وتعد «� »Fast and Furiousأحد �أجنح �سال�سل الأفالم يف تاريخ
ال�سينما ،وقد ح�صدت �أفالمها الثمانية حتى الآن يف املجمل 5
مليارات و 132مليون دوالر ،وفقاً لبيانات املوقع املتخ�ص�ص (Box
..)Office Mojo

�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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�سيارات

الإثنني  15جويلية  2019املوافـق ل 12ذو القعدة 1440هـ

�أودي  Q4اي ترون االختبارية متهد لإطالق  SUVكهربائية �أملانية

مازدا تعدل بيك �آب " "50-BTال�شهرية
قررت �رشكة مازدا اجتذاب جيل
جديد من ع�شاق �سيارات "بيك
�آب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيارات
" ."50-BTو�شملت التعديالت
على البيك �آب اجلديد املظهر
اخلارجي للهيكل الذي �أ�صبح �أكرث
ان�سيابية مبقدمة ت�شبه مقدمة
�سيارات " "5-CXو""9- CX
التي طرحتها مازدا يف ال�سنوات
الأخرية .كما طالت التعديالت
مق�صورة ال�سيارة التي �أ�صبحت
�أو�سع و�أكرث ع�رصية بف�ضل �أنظمة

املولتيميديا احلديثة وال�شا�شات
التي تعمل باللم�س ،والقادرة على
التوا�صل مع نظامي Apple
 CarPlayو،Android Auto
و�أنظمة التحكم املوجودة على
املقود ،و�ستزود ن�سخة ال�سيارة
املخ�ص�صة لل�سوق الأ�سرتالية
والأمريكية والآ�سيوية مبحركات
ديزل بـ � 4أ�سطوانات و�سعة 2.2
لرت وعزم  375ح�صانا ،وحمركات
ديزل �أقوى ب�سعة  3.2لرت وعزم
 470ح�صانا.

تدر�س اال�ستحواذ على فيات كراي�سلر

هيونداي ت�صبح �أكرب �شركة
�سيارات بالعامل

ك�شفت �أودي عن  Q4اي ترون
االختبارية يف معر�ض جنيف
لل�سيارات ،والتي ت�شارك
�سماتها مع موديالت اي ترون
الكهربائية الأخرى ،مع متيزها
ببع�ض املالمح الفريدة من
نوعها ،وتاتي مقدمة ال�سيارة
ب�شبكة تهوية ف�ضية كبرية
وفتحات هواء منحرفة مع
�شارة اي ترون م�ضيئة يف
اجلزء ال�سفلي من امل�صد،

وم�صابيح �أمامية نحيفة.
اختبارية
�سيارة
كونها
�سمح لأودي بو�ضع عجالت
و�إطارات �ضخمة غالباً لن
نراها يف املوديل الإنتاجي،
بينما يف اخللفية نرى �رشيط
�ضوئي  LEDعلى مدار
عر�ض ال�سيارة ،مع �شارة اي
ترون �أخرى م�ضيئة يف اخللف،
بالن�سبة ملولد الطاقة فتعتمد
 Q4اي ترون على موتورين

كهربائيني بقوة �إجمالية 301
ح�صان ،مع نظام دفع رباعي
كواترو وت�سارع ال ب�أ�س به
�إىل  100كم\�س يف 6.3
ثانية ،و�رسعة ق�صوى حمددة
�إلكرتونياً عند  180كم\�س.
بالطبع من �أهم الأ�شياء يف �أي
�سيارة كهربائية هو مداها،
وهنا نرى مدى جيد عند 450
كيلومرت لكل �شحنة واحدة،
مع �إمكانية �شحن  %80من

البطارية يف ثالثني دقيقة.
الداخلية رحبة وحتتوي على
مق�صورة �أودي االفرتا�ضية
الأحدث ،ب�شا�شة مل�سية
� 12.3إن�ش تتكفل بجميع
مهام املعلومات الرتفيهية
وخا�صيات ال�سيارة ،ومن
املتوقع و�صول  Q4اي ترون
ملرحلة الإنتاج يف نهايات
 ،2020لتكون خام�س موديل
كهربائي بالكامل لأودي.

�شيفروليه تقدم املوديل اجلديد من Blazer

ك�شفت �رشكة �شيفروليه عن املوديل
اجلديد من �أيقونتها ،Blazer
التي تنتمي للفئة املتو�سطة من
املوديالت الريا�ضية متعددة

الأغرا�ض  .SUVو�أو�ضحت
ال�رشكة الأمريكية �أن �سيارتها
اجلديدة يتوفر لها حمرك
رباعي الأ�سطوانات �سعة 5ر 2لرت

مع اقرتاب مو�سم ال�صيف
والإجازات �أ�شارت منظمة الفح�ص
الفني "ديكرا" �إىل �أنه يتعني على
�أ�صحاب ال�سيارات مواءمة طريقة
القيادة وجتهيزات الإ�ضاءة عند
االنطالق بال�سيارة املحملة
بالكامل .و�أو�ضحت املنظمة
الأملانية �أنه عند القيادة يف الليل
يتغري مدى �إ�ضاءة الك�شافات،
نظراً لأن حمولة �صندوق الأمتعة
جتعل ال�سيارة تنخف�ض من اخللف،
وبالتايل قد تر�سل الك�شافات

�إ�ضاءتها لأعلى ،وهو ما ي�ؤدي �إىل
خطر �إبهار ال�سيارات القادمة يف
االجتاه املقابل .و�أ�ضاف اخلرباء
الأملان �أن �أداء املكابح يتغري يف
حالة ال�سيارات املحملة بالكامل،
كما �أن عمليات جتاوز املركبات
الأخرى ت�ستغرق وقتا �أطول ،مع
�رضورة مراعاة تغري �أداء ال�سيارة
عند اجتياز املنعطفات.
ولذلك ين�صح اخلرباء بو�ضع
الأ�شياء الثقيلة يف الأ�سفل قدر
الإمكان ،مع و�ضع
ا لأ�شياء

وبقوة  193ح�صان و 255نيوتن
مرت لعزم الدوران الأق�صى،
بالإ�ضافة �إىل حمرك �سدا�سي
الأ�سطوانات  V6بقوة 305
ح�صان 365/نيوتن مرت .وتنتقل
هذه القوة �إىل عجالت الدفع
عرب ناقل حركة �أتوماتيكي من
� 9رسعات ،وتت�ضافر جهود
املحركات مع نظام الدفع
الأمامي �أو الرباعي.
وتزخر ال�سيارة اجلديدة ،التي
ت�سع ملا ي�صل �إىل  1818لرتا
من احلمولة ،بالعديد من �سبل
الراحة ،مثل ال�سقف البانورامي
املتحرك واملقود القابل للتدفئة
ووظيفتي التدفئة والتهوية

للمقاعد الأمامية ،ف�ضال عن
ال�شا�شة اللم�سية قيا�س  8بو�صة
اخلا�صة بنظام امللتيميديا
املتوافق مع نظامي �أبل كاربالي
و�أندرويد �أوتو .كما تقدم ال�سيارة
نظام �شحن الهواتف الال�سلكي
و 6منافذ  .USBويتوفر لل�سيارة
عجالت قيا�س  18بو�صة �ضمن
باقات التجهيز القيا�سي وعجالت
قيا�س  21بو�صة �ضمن باقة
التجهيزات االختيارية .و�أعلنت
�شيفروليه عن �إطالق ال�سيارة
 Blazerاجلديدة مطلع 2019
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني املوديلني
 Equinoxو  ،Traverseغري
�أنها مل تك�شف بعد عن الأ�سعار.

اخلفيفة يف �صندوق ال�سقف
حتى ال يرتفع مركز ثقل ال�سيارة

وتتعر�ض لالنقالب عند اجتياز
املنعطفات.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة

تناقلت الإ�شاعات جمددا عن
اندماج حمتمل بني هيونداي
وفيات كراي�سلر ،حيث �رصحت
م�صادر جلريدة Asia Times
�أن الرئي�س التنفيذي لهيونداي
موتور ،ت�شوجن موجن كو ،يراقب
�أ�سهم فيات كراي�سلر عن كثب
وي�ستهدف �رشاء ح�صة كافية من
الأ�سهم لال�ستحواذ على ال�رشكة
قبل مغادرة �سريجيو مارت�شيوين
العام القادم .الهدف هو �إغراء
فيات كراي�سلر باالندماج مع
هيونداي يف وقت مغادرة
مارت�شيوين وخواء املن�صب الأهم
لل�رشكة ،خا�صة و�أن رئي�س جمل�س
الإدارة احلايل جون �إلكان عري
مهتم بالإدارة التنفيذية لل�رشكة
بنف�سه .هيونداي قد تكون �رشيكا
جيدا لفيات كراي�سلر ،باعتبار
�أن الأخرية �ضعيفة يف املنطقة
الآ�سيوية ،وهي املركز الرئي�سي
ملبيعات هيونداي ،بينما قد ت�سهل

اتفاقية جتارة حرة بني الواليات
املتحدة وكوريا اجلنوبية عمليات
نقل املوديالت بني الدولتني.
ويُذكر ان �سريجيو مارت�شيوين،
الرئي�س التنفيذي لفيات كراي�سلر،
عرب يف املا�ضي عن رغبته يف
االندماج مع �رشكة �أخرى ،حيث
عر�ض �صفقة اندماج على جرنال
موتورز بغري جناح ،كما حاول
مع �رشكات �أخرى مثل بيجو-
�سيرتوين و�رشكات �صينية ،لذا
الأمر ممكن بالت�أكيد العام القادم.
اجلدير بالذكر �أن جمموعة فيات
كراي�سلر متتلك عالمات جيب
ورام ودودج وكراي�سلر وفيات و�ألفا
روميو ومازيراتي والن�سيا ،يف
حني �أن جمموعة هيونداي متتلك
هيونداي وكيا وجيني�سي�س ،و�إذا
ما حدث اندماج بالفعل بينهما،
�سي�ؤدي ذلك لإن�شاء �أكرب �رشكة
�سيارات يف العامل مببيعات 11.5
مليون �سيارة �سنويا.

ن�صائح ذهبية لقيادة الدراجة
النارية يف ال�صيف

ملواجهة ال�صعوبات ين�صح نادي
ال�سيارات  ADACالأملاين
قائدي الدراجات النارية بارتداء
املالب�س الواقية املخ�ص�صة
لف�صل ال�صيف ،حمذراً من �أن
التخلي عنها قد يعر�ض قائد
الدراجة النارية ل�سحجات
خطرية �أو ك�سور يف العظام يف
حال التعر�ض حلادث ما .و�أ�شار
اخلرباء الأملان �إىل �أن اخلوذات
الكاملة للوجه ذات التهوية اجليدة
ت�ضمن تربيد منطقة الر�أ�س حتى
يف ظل درجات احلرارة العالية،
كما ميكن االعتماد على اخلوذة
املفتوحة كبديل لها يف ف�صل
ال�صيف .ويتعني على قائد الدراجة
جتنب �ساعات الذروة يف القيادة
مل�سافات بعيدة .وبوجه عام

تكون القيادة �أكرث متعة يف فرتات
ال�صباح وامل�ساء ،مع مراعاة �أخذ
فرتات راحة كافية كل �ساعة �أو
�ساعتني ،وفيها يتم خلع املالب�س
الواقية لل�سماح للج�سم بالتربيد.
ومن الأمور املهمة يف فرتات
الراحة �رشب املاء بكميات كافية،
واالبتعاد عن الوجبات الد�سمة
وا�ستبدالها بتناول اخل�رضوات
والفاكهة .ومن ناحية �أخرى ،البد
�أن تكون الدراجة جاهزة لتحمل
دراجات احلرارة العالية ،مع العلم
ب�أن امل�شاكل يف هذه احلالة عادة
ما حتدث مع املوديالت املعتمدة
على نظام التربيد بالهواء .ويراعى
�إيقاف املحرك عند التوقف �أو
االنتظار يف االزدحام املروري
ملنع زيادة حرارة املحرك.

22

الإثنني  15جويلية  2019املوافـق ل 12ذو القعدة 1440هـ

�إ�شهار

23

تقني

الإثنني  15جويلية  2019املوافـق ل 12ذو القعدة 1440هـ

«تويرت» ت�ستعد لإطالق ميزة
املحادثات عرب تطبيقها

روبوت ذكي «ي�سرق» مئات ماليني الدوالرات من بنك رو�سي
�رصح رئي�س م�رصف «�سبريبنك»
الرو�سي ،جريمن غريف ،ب�أن بنكه خ�رس
مليارات الروبالت نتيجة �أخطاء ارتكبها
روبوت يعمل بالذكاء ال�صناعي.
و�أو�ضح رئي�س البنك �أن الذكاء ال�صناعي
يتخذ عادة قرارات داخل �أنظمة كبرية،

وميكن �أن ي�ؤدي خط�أ �ضئيل يتوغل
�إىل اخلوارزمية �إىل �آثار ملمو�سة حيث
يخ�رس البنك املليارات من م�ستحقاته
وقال غريف �إن بنكه يقوم دوما بت�صحيح
الأخطاء ،حيث ت�ضاف �إىل الأنظمة
خوارزميات م�ساعدة من �ش�أنها �أن

حت�سن عمل الذكاء ال�صناعي ،وب�صورة
خا�صة ،تقيم الأخطار املحتملة ،ما
ي�سمح باحلد من اخل�سائر يذكر �أن
م�رصف «�سبريبنك» الرو�سي كان قد
ك�شف ال�صيف املا�ضي عن ذكاء �صناعي
من تطوير خربائه.

و�صمم الروبوت على هيئة امر�أة بعينني
زرقاوين تدعى «نيكا» (�إلهة الن�رص)،
ويتزامن عملها مع عمل م�شغل العمليات
املالية .ومتت برجمتها كي جتيب عن
�أ�سئلة يوجهها م�شغل الربنامج وترد على
م�شاعره وت�ستعر�ض م�شاعرها.

« ..»Nimbخامت ذكي قد ينقذ حياة املاليني!
ا�ستعر�ضت �رشكة « »Nimbالرو�سية خامتها الذكي املخ�ص�ص لإنقاذ �صاحبه يف املواقف اخلطرة و�صمم هذا اخلامت ليكون و�سيلة متكن النا�س من طلب
امل�ساعدة يف املواقف التي يتعر�ضون فيها للخطر� ،أو عندما يحتاجون �إىل م�ساعدة طبية ،وزوده م�صمموه ب�أجهزة �إر�سال خا�صة ليكون مت�صال دوما بال�شبكات اخللوية،
و�أ�ضافوا له زرا عندما يقوم امل�ستخدم بال�ضغط عليه ،ير�سل اخلامت �إ�شارة �إىل مراكز ال�رشطة والإ�سعاف ليح�رضوا للم�ساعدة.
ويحوي هذا اخلامت بطارية تكفي �أجهزته لتعمل �أ�سبوعا كامال ،كما ميكن ل�صاحبه تعقب مكانه يف حال فقدانه عرب تطبيق خا�ص يعمل مع منظومات «.»GPS

« »Disneyتطرح �سرتة
ذكية لهواة الألعاب

بالكبريي تقا�ضي تويرت بزعم
انتهاكها �ست براءات اخرتاع
قامت �رشكة بالكبريي برفع دعاوي ق�ضائية
�ضد من�صة التوا�صل االجتماعي تويرت بزعم
�إنتهاكها للعدد من براءات االخرتاع اخلا�صة
بها يف �أنظمة الرتا�سل وتقنيات الإعالنات عرب
الهواتف وكذلك كتم الإ�شعارات حيث ن�صت
ال�شكوى على �أن تويرت التزال تنتهك حقوق
براءات االخرتاع لبالكبريي يف �ست مناحي
خمتلفة ومن �ضمنها �إن�شاء املن�صة لتطبيقات
مرا�سلة با�ستخدام ابتكارات بالكبريي وواجهات
امل�سخدم خا�صتها التي طاملا متيزت بها
وكانت �سبيل تعزيز جناحها التجاري.
وقد وجهت بالكبريي تهماً م�شابهة العام
املا�ضي لفي�سبوك بزعم انتهاك �سبع براءات
اخرتاع لها تتعلق بالأمان وامليزات امل�ضافة
لواجهة امل�ستخدم كما حتديثات حالة البطارية
كذلك �أخرى خا�صة بر�سائل الهاتف يف الألعاب
و�أخرى م�شابهة بق�ضية تويرت.
�إال �أن في�سبوك ردت عليها باملثل متهم ًة �إياها
بانتهاك خم�س من براءاتها حيث ال تزال
الدعاوي يف قاعات املحاكم للحظة ،واجلدير
بالذكر �أن بالكبريي �أبدت توجهها للجانب
الربجمي بعد �إيقافها خلط ت�صنيع الهواتف يف
مل�صنع من
 2016و�إطالق هاتفها  KEYoneا ُ
قبل �رشكة  TCLعام  2017والتي �أعنلت عن
حتديثه خالل معر�ض 2019 MWC

بد�أت «تويرت» اختبار طرق
جديدة لعر�ض التغريدات،
�سيتم طرحها كجزء من برنامج
جتريبي يف الأ�سابيع املقبلة
و�سيت�ضمن الربنامج التجريبي
ميزة جديدة للمحادثات
والتفاعل بني م�ستخدمي
التطبيق ،بالإ�ضافة �إىل ميزة
للردود .ووفقا ملمثل تويرت،
ف�إنه ميكن ر�ؤية هذه امليزات
اجلديدة �أدنى التغريدات.
م�ستقبال وهي تغريدات «ice
عالمة
و�ستوفر �رشكة تويرت
 ،»breakerوالتي من املفرت�ض
بجانب
خ�رضاء
�أ�سماء �أن ت�ساعد يف بدء حمادثة حول
امل�ستخدمني
التجريبيني مو�ضوع حمدد ،حيث تتيح �إ�ضافة
عندما يكونون ن�شطني عرب �س�ؤال �إىل ملفات امل�ستخدمني
الإنرتنت وي�ستخدمون التطبيق ،ال�شخ�صية حول مو�ضوع يهتمون
على غرار ميزة �إن�ستغرام� ،أو به ،كطريقة لبدء حمادثة مع
م�ؤ�رشات احلالة التي تُعر�ض م�ستخدمني �آخرين و�ستبد�أ تويرت
عند ظهور املت�صلني بالإنرتنت عملية اختبار التحديث اجلديد
على خمططهم الزمني ،وفقا خالل الأ�سابيع القليلة املقبلة،
لتويرت ويبدو �أن تويرت ت�أمل يف �أنه و�سيتمكن اجلميع من طلب
من خالل ر�ؤية �شخ�ص ما ن�شط االن�ضمام �إىل الن�سخة االختبارية
على الإنرتنت ،فمن املرجح �أن من التطبيق� ،إال �أن ال�رشكة
ت�ستجيب لتغريداته وتبد�أ يف �ستختار ب�ضعة �آالف يف النهاية
�إجراء حمادثة معه.
لإجناز برناجمها التجريبي.
وهناك ميزة �أخرى ميكن طرحها

تعاون اخلرباء يف �رشكة «»Disney
ال�شهرية مع علماء من معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا لتطوير
�سرتة ذكية خم�ص�صة ملحبي �ألعاب
الفيديو.

و�صممت �سرتة «Force
 »Jacketخ�صي�صا ملحبي
�ألعاب وتقنيات الواقع
االفرتا�ضي ،وزودت بالعديد
من م�ست�شعرات احلركة
وال�ضغط و�أكيا�س هوائية
تنتفخ فج�أة ويف حلظات معينة،
لتعطي امل�ستخدم �شعورا ب�أنه يتلقى
�صدمات حقيقية �أثناء ممار�سة
اللعب.

كما توفر هذه ال�سرتة مل�ستخدمها
�أثناء م�شاهدة الفيديوهات االفرتا�ضية
�شعورا ب�أن الأ�شياء تالم�سه كما يف
الواقع� ،أو �شعور العناق يف احلقيقة،
وميكن مل�ستعملها التحكم ب�شدة
ال�ضغط الذي تولده على ج�سمه.
وي�شري اخلرباء �إىل �أن هذه ال�سرتة
�ستفتح عاملا جديدا يف جمال تقنيات
الواقع االفرتا�ضي ،و�ستزيد من تفاعل
امل�ستخدمني مع تلك التقنيات.

بالكبريي تك�شف عن ن�سخة حمدثة من هاتفها Key2

�أطلقت بالكبريي العام املا�ضي هاتفها
 Key2لي�شكل عودة جديدة ل�سوق
الهواتف الذكية مع نظام ت�شغيل �أندرويد
ولكنه على عك�س الهواتف الذكية من
ال�رشكات الأخرى ،كان يحمل لوحة
املفاتيح التقليدية امللمو�سة من ال�رشكة
بجانب احتوائه على �شا�شة مل�سية.
�أما الآن فلم تعلن ال�رشكة عن هاتف
جديد ،لكنها ف�ضلت �إطالق ن�سخة
حمدثة من هاتفها  Key2بلون �أحمر مع

بع�ض التحديثات املتعلقة بال�سعة ونظام
الت�شغيل.
ويحتوي هاتف بالكبريي على ذاكرة رام
 6جيجا بايت مع �سعة تخزين داخلية
 128جيجا بايت ما ميثل �ضعف ال�سعة
يف الن�سخة ال�سابقة  64جيغا بايت
ويجلب الهاتف نف�س املعالج بوجود
�سنابدراغون  .660ويحمل �شا�شة بقيا�س
 4.5بو�صة من نوع � LCDأ�سفلها لوحة
مفاتيح تقليدية ،ويقدم كامريا مزدوجة

باخللف .كما ي�أتي مع نظام ت�شغيل
�أندرويد � 8.1أوريو .وي�أتي  Key2مع
بطارية  3,000ملي �أمبري ويدعم ال�شحن
ال�رسيع من كوالكوم.
وبالرغم من مزاياه املتو�سطة� ،إال �أن
الهاتف �سي�أتي ب�سعر و�أعلى بنا ًء على
املنطقة اجلغرافية ،ورمبا تعترب ال�رشكة
هذا ال�سعر جيد كونها توفر مزايا حماية
وغريها لي�ست متوفرة لدى ال�رشكات
الأخرى.
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الأغواط

 366حالة ت�سمم
عقربي
�سجلت بوالية الأغواط � 366إ�صابة
بت�سمم عقربي دون �أي حالة وفاة وذلك
خالل ال�سدا�سي الأول من ال�سنة اجلارية,
ح�سبما علم �أم�س الأحد من م�صالح
مديرية ال�صحة وال�سكان.

تي�سم�سيلت

تعر�ض � 27شخ�صا
لت�سمم غذائي
تعر�ض � 27شخ�صا بدوار �صب ال�سمن
ببلدية ملعا�صم (تي�سم�سيلت) لت�سمم
غذائي جنم عن ا�ستهالك حلوى زفاف
بنف�س املنطقة ,ح�سبما �أفاد به �أم�س
الأحد مدير ال�صحة وال�سكن و�أو�ضح عبد
الكرمي بن بية� ,أن م�صلحة اال�ستعجاالت
الطبية بامل�ؤ�س�سة العمومية اال�ست�شفائية
لتي�سم�سيلت قد ا�ستقبلت م�ساء �أم�س
اجلمعة � 27شخ�صا �أ�صيبوا بحاالت غثيان
وتقي�ؤ وا�سهال والذين مت التكفل بهم طبيا
ليغادر اجلميع نف�س امل�صلحة �سهرة �أم�س
بعد متاثلهم لل�شفاء التام و�أ�ضاف ب�أن
هذا الت�سمم نتج عن ا�ستهالك امل�صابني
حللوى (كعكة) خالل حفل زفاف بدوار
�صب ال�سمن والتي مت اقتنائها من حمل
لبيع احللويات مبدينة تيارت.

يف مهرجانات جونية الدولية

ماجدة الرومي
تن�شد الأمن
وال�سالم للبنان

ب�صدقها املعهود و�إخال�صها لوطنها
و�صوتها ال�شجي �سخرت املطربة ماجدة
الرومي حفلها يف مهرجانات جونية
الدولية لإطالق نداء �سالم وحمبة وت�صالح
�إىل كل اللبنانيني ويف مقدمتهم امل�س�ؤولني
يف �أرفع املنا�صب.
ومن فوق امل�رسح خاطبت الرئي�س اللبناين
مي�شال عون ب�أوجاع وخماوف �أبناء وطنها
الذين ح�رض منهم الآالف للحفل قائلة
”�أنا مثل كل ه�ؤالء النا�س عندي �رصخة
و�أود �أن �أقول لفخامة الرئي�س ،متوجعني
نحن من ال�سجاالت التي حت�صل بو�سائل
الإعالم ،من التقاتل ،هذا الذي يحرق
قلوبنا ،بح�س ك�أننا نعي�ش ببيت االخوة
فيه بيتقاتلوا  ..الإخوة
الأعداء �رصنا“.

بحث عن مفقود

مواليد
اال�سالم
نور
موالي
 1993//02/11انقطعت �أخباره منذ يوم
6جويلية خرج ومل يعد ملن ر�آه االت�صال
على الرقم التايل 0553115189 :جزاكم
اهلل خريا

www.elwassat.com

ورقلة

احلرائق تتلف �أكرث من �ألفي نخلة
�أدت احلرائق التي ن�شبت بغابات النخيل عرب خمتلف املناطق بوالية ورقلة خالل ال�سدا�سي
الأول من هذه ال�سنة �إىل �إتالف ما ال يقل عن  2.267نخلة ,ح�سبما علم اليوم الأحد من مديرية
احلماية املدنية بالوالية.
م�.س
وعرفت الوالية خالل نف�س
الفرتة اندالع  232حريق
بغابات النخيل مما ت�سبب �أي�ضا
يف �إتالف  5.525مرت طويل من
احلواجز امل�ستعملة من طرف
املزارعني حلماية ب�ساتني
النخيل من خمتلف امل�ؤثرات
اخلارجية �إىل جانب �إتالف
�أي�ضا �أكرث من � 100ألف مرت
مربع من الغطاء النباتي,
وفقا لنف�س امل�صدر والحظت
مديرية احلماية املدنية �أن

هناك زيادة حم�سو�سة يف عدد
�أ�شجار النخيل املتلفة بفعل

احلرائق على م�ستوى الوالية
مقارنة بنف�س الفرتة من ال�سنة

املن�رصمة حيث مل يتجاوز
خاللها عدد النخيل املتلف
بفعل احلرائق  1.953نخلة.
ومت �إح�صاء  380حريق بوالية
ورقلة خالل �سنة 239( 2018
يف ال�سدا�سي الأول) �أ�سفر عن
�إتالف  3.049نخلة ,مثلما
كما مت
جرى تو�ضيحه
ت�سجيل خالل الع�رش �سنوات
املا�ضية حدوث بوالية ورقلة
 3.897حريق و�سط غابات
النخيل نتج عنه لإتالف
 40.579نخلة ,وفق ما �أ�شري
�إليه.

املديرية العامة للأمن الوطني
تر�سم خمططا �أمنيا

ال�سلطات املحلية لبلدية العوانة ال تبايل

�شاطئ �أفتي�س يغرق و�سط الأو�ساخ
لتعزيز الأمن
واملياه
القذرةت�ستقطب �سنويا عدد كبري من بال�ساحات العمومية
يعاين �شاطئ «�أفتي�س» ببلدية العونة يف جيجل ال�سياحية والتي

من الإهمال والالمباالة التي متنحها �إياه
ال�سلطات املحلية ،حيث ال يلقى ال�شاطئ �أي
اهتمام من طرف �أعوان البلدية التي ال تكلف
نف�سها عناء التنظيف من الأو�ساخ والقاذورات
التي يتكفل بها ال�شباب املتطوع ،وذلك رغم
�أن الدخول �إىل ال�شاطئ من طرف امل�صطافني
لي�س جمانيا بل يتم مقابل دفع مبلغ مايل� ،إال
�أن بلدية العوانة ال تقوم على االهتمام بال�شاطئ
الذي لوال وقوف ال�شباب املتطوع بو�سائله
اخلا�صة كان �سوف يتحول �إىل �شاطئ مهجور
من امل�صطافني يف �صورة ال ت�رشف الوالية

امل�صطافني من خارج الوالية نظرا �إىل موقعها
اجلغرايف وامتالكها مناظر طالبية خالبة ت�رس
الأنظار.
مل تتوقف معاناة �شاطئ ّ«�أفتي�س» عند انت�شار
الأو�ساخ والقاذورات عرب امتداد ال�شاطئ ،بل
انتقل الأمر �إىل موقف ال�سيارات ،حيث ّ
مت
و�ضع جمرى ل�رصف املياه ب�صورة غري قانونية
رسب مياه املجاري
وهو الأمر الذي �أدى �إىل ت� ّ
واملياه القذرة �إىل ال�شاطئ وبلغت مياه البحر
وهو ما مينح �صورة غري الئقة بال�شاطئ وينفر
املتوافدين عليه.

عي�شة ق.

مزرعة �سي بن �ساحة غبليزان

العمال يقطعون الطريق الوطني
رقم 04

يوا�صل عمال املزرعة النموذجية �سي بن �ساحة
ببلدية جديوية �إ�رضابهم عن العمل حيث قاموا
�أم�س الأحد بقطع الطريق الوطني رقم  04يف
�شطره الرابط بني بلديتي احلمادنة ووادي
ارهيو وحملوا الفتات كتبت عليها ال للحقرة
و�أخرى تقول من اال�ستثمار �إىل اال�ستعمار وقد
جاء هذا تعبريا منهم ورف�ضهم للأو�ضاع التي
يتخبطون فيها منذ دخول اتفاقية ال�رشاكة
م�ؤ�س�سة كازا اوليف -حيز العمل مطلع ال�سنةاملا�ضية � 2018أين تعر�ضوا لعقوبات تع�سفية

التي اتخذتها الإدارة اجلديدة يف حقهم و�صلت
�أحيانا �إىل الطرد وخ�صم من الراتب �أو منحة
وهران
املردودية الفردية وهي الإجراءات التي مل
يه�ضمها عمال املزرعة وو�صفوها بالإجراءات
االنتقامية على حد تعبري العديد منهم العمال
طالبوا بتدخل عاجل لوايل الوالية و�إيفاد جلنة
للتحقيق يف اخلروق والتجاوزات اخلطرية
املرتكبة يف حق العمال الذين ا�صحوا مهددين تقوم وحدات حر�س ال�سواحل بالتن�سيق مع
بالطرد والإحالة على البطالة الإجبارية .

اختفاء �شخ�ص بعد
انقالب قارب

ق  م

بنك التنمية املحلية يطلق منتوج بنكي جديد

«ال�سند النقدي» �صيغة �إيداع للأ�شخا�ص
بن�سبة فائدة حتى  05باملائة

�أطلق بنك التنمية املحلية منتوج بنكي جديد
على الأ�شخا�ص حتت ت�سمية «ال�سند النقدي»،
و ميكن من خالله لأي �شخ�ص طبيعي �أو
مادي �إيداع �أمواله يف كل وكاالت بنك التنمية
املحلية للح�صول على ن�سبة فائدة مرتفعة
ميكن �أن ت�صل حتى �إىل  05باملائة يف حال
�إيداع  100مليون دينار �أو �أكرث يف مدة زمنية
ت�ساوي �أو تفوق � 60شهر.
عملية ت�سويق املنتوج البنكي « ال�سند النقدي
« لبنك التنمية املحلية انطلقت بداية الأ�سبوع
املا�ضي عرب  147وكالة عرب كامل الرتاب

و�ضعت املديرية العامة للأمن الوطني خطة
�أمنية ،مبنا�سبة مباراة ن�صف نهائي ك�أ�س
�أمم �إفريقيا ،املقررة م�ساء اليوم الأحد 14
جويلية  ،2019بني الفريق الوطني ونظريه
النيجريي.
املقابلة التي �سيتم بثها مبا�رشة عرب عديد
ال�ساحات والأماكن العمومية ،من املنتظر �أن
تعرف توافدا وا�سعا لأن�صار الفريق الوطني،
لذات الغر�ض ،ت�ضمنت اخلطة الأمنية
امل�سطرة بهذه املنا�سبة ،ت�أمني نقاط البث
يف الأماكن العمومية بت�سخري ت�شكيالت �أمنية
على م�سار الطرق وال�شوارع امل�ؤدية �إليها،
وال�سهر على �ضمان االن�سيابية املرورية،
بحيث تتكفل دوريات راكبة وراجلة لقوات
ال�رشطة ب�ضمان �أمن املنا�رصين وتوفري
اجلو املالئم ملتابعة املقابلة.

الوطني ،و ميكن لأي �شخ�ص طبيعي �أو مادي
�إيداع �أمواله و احل�صول على ن�سبة فائدة مهمة
 ،و تكون ن�سب الفوائد متفاوتة ح�سب القيمة
املادية املودعة ،و التي ترتاوح ما بني � 2إىل
 05باملائة ،عند �إيداع ما قيمته ما بني � 50إىل
 100مليون دينار جزائري يف مدة زمنية ترتاوح
ما بني � 03إىل � 60شهر ،و يف حال �إيداع مبلغ
 100مليون دينار �أو �أكرث يف مدة � 60شهر ميكن
للزبون احل�صول على ن�سبة فائدة ت�صل �إىل 05
باملائة� ،أي كل ما كانت الآجال متباعدة كاملا
كانت ن�سبة الفائدة مرتفعة.

م�صالح احلماية املدنية بالبحث عن �شخ�ص
مفقود يف عر�ض البحر بعد انقالب قاربه
للنزهة م�ساء �أم�س ال�سبت ,ح�سبما علم
اليوم الأحد لدى م�صالح احلماية املدنية.
وح�سب نف�س امل�صدر فان �شاب يبلغ من
العمر � 18سنة كان على منت قاربه للنزهة
بعد �أن خرج م�ساء من �ساحل ر�أ�س فالكون
(عني الرتك) قبل �أن يتعر�ض قاربه لالنقالب
يف عر�ض البحر ,م�ضيفا �أن املعني مل يتم
العثور عليه حلد الآن وتتوا�صل عملية البحث
عن ال�شخ�ص املفقود باالعتماد على فرقة
من الغطا�سني التابعني للحماية املدنية
وفرق حرا�س ال�سواحل وكانت م�صالح
احلماية املدنية قد �سجلت يف نف�س اليوم
هالك �شخ�ص يبلغ �سنه  20عاما بعد العثور
عليه ميتا داخل بركة ماء بقرية غابية تابعة
حلا�سي مف�سوخ �رشق مدينة وهران.

شفت �صحيفة «وول �سرتيت جورنال»
الأمر
يكية �أن �رشكة «هواوي» ال�صينية
تخ
طط
التخاذ �إجراءات جوابية ،ردا على
ا
لقرا
رات الأمريكية ب�إدراجها يف القائمة
ل�سو
ا داء.
ون
قلت ال�صحيفة الأمريكية عن م�صادر
م
طلعة
قولها �إن �رشكة «هواوي» تخطط
لت�
رسيح
عدد كبري من موظفيها يف
الوال
يات املتحدة ،ومن املتوقع �أن
ت�
شمل
عمليات الت�رسيح وظائف يف وحدة
الب
حث
والتطوير التابعة ل�رشكة «هواوي»
يف
ا
لوال
يات املتحدة ،التي توظف نحو
850
�ش
خ�صا يف معامل �أبحاث يف �أرجاء
�أمر
يكا ،مبا يف ذلك بواليات تك�سا�س
وكا
ليفو
رنيا ووا�شنطن� ،إال �أن هواوي
رف
�ضت
التعليق حول هذا املو�ضوع.
وتا
بعت
ال�صحيفة �أنه ال ميكن حتديد عدد
الع
مال املراد ت�رسيحهم� ،إال �أن م�صدرا
م
طلعا
رجح لل�صحيفة �أن يكون عدد ه�ؤالء
الع
مال
ب
املئات ،يف الوقت ذاته �أبلغت
ال�
رشكة العاملني ال�صينيني بخيار العودة
�
إىل
بالد
هم ،وموا�صلة العمل يف ال�رشكة.
ول
فتت
ال�صحيفة �إىل �أن ال�رشكة �أبلغت
عددا
من املوظفني بت�رسيحهم ،بينما قد
يتم ا
ل
إع
الن قريبا عن �إلغاء املزيد من
الوظائف.

ليفربول يناف�س للتعاقد
مع مهاجم رو�سي
دخل نادي ليفربول الإجنليزي ،حامل لقب دوري
�أبطال �أوروبا ،املناف�سة للظفر بخدمات الدويل
الرو�سي ،فيودور ت�شالوف ،مهاجم نادي ت�سي�سكا
مو�سكو و�أوردت �صحيفة «مريور» الإجنليزية� ،أن
الأملاين يورغن كلوب ،مدرب ليفربول ،يرى يف
ت�شالوف ،اخليار املنا�سب والأف�ضل لتعوي�ض
املهاجم الإجنليزي دانييل �ستوريدج ،الذي رحل
عن «الريدز» مع نهاية املو�سم املن�رصم.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن ليفربول� ،سيتناف�س
للظفر بخدمات ت�شالوف �صاحب الـ 21عاما،
مع عدة �أندية على غرار �أر�سنال ،ومان�ش�سرت
يونايتد ،وبايرن ميونخ ،وبورو�سيا دورمتوند،
و�إ�شبيلية ،وموناكو وبرز ت�شالوف ،ب�شكل الفت
يف املو�سم املا�ضي ،حيث ت�صدر قائمة ترتيب
هدايف الدوري الرو�سي املمتاز لكرة القدم،
بت�سجيله  15هدفا.
ويقدر موقع « ،»Transfermarktاملخت�ص يف
حتديد �أ�سعار العبي كرة القدم ،القيمة ال�سوقية
لت�شالوف ،يف حدود  16مليون يورو.

�أ�سعار وموا�صفات هواتف
«�آيفون» القادمة
رسب موقع  Wccf Techاملتخ�ص�ص
� ّ
ب�ش�ؤون التقنية بع�ض املعلومات املتعلقة
ب�أ�سعار وموا�صفات هواتف «�آيفون» املنتظر
طرحها �صيف العام اجلاري ،و�أ�شار املوقع
�إىل �أن �أ�سعار هواتف «�آيفون» املنتظرة من
املفرت�ض �أن تبد�أ من  989دوالرا ،وهذا ال�سعر
على الأغلب �سيكون ثمن هاتف iPhone
� 11Rأما هاتف  11 iPhoneفمن املفرت�ض
�أن ي�صل �سعره �إىل  1294دوالرا ،والهاتف
الأكرب من هذه الأجهزة MAX 11 iPhone
فيفرت�ض �أن يبدا �سعره من  1425دوالرا ،و
�ستتغري هذه الأ�سعار وفقا لذاكرة التخزين
الداخلية املوجودة يف الهواتف.
وكانت ت�رسيبات �سابقة قد �أكدت �أن «�أبل»
�ستطرح هذا العام عددا من هواتف «�آيفون»
منها  XSو ،XS Maxحيث �ستاتي تلك
الأجهزة ب�شا�شات  ،OLEDمبقا�س 5.8
و 6.1بو�صة ،وكامريا �أ�سا�سية بثالث عد�سات،
مو�ضوعة مع م�صباح الإ�ضاءة يف �إطار مربع
ال�شكل ،على الواجهة اخللفية ،بالإ�ضافة �إىل
معاجلات « »A13الأحدث من «�أبل» ،وتقنيات
ت�ساعدها على التعامل مع الواقع االفرتا�ضي
واملعزز.
كما ميكن �أن تطرح هاتف  ،XR2بكامريا
خلفية مزدوجة ،فيها خا�صية التقريب
والتثبيت الأوتوماتيكي لل�صورة ،ولديه القدرة
على التعامل مع تقنيات الواقع االفرتا�ضي
واملعزز �أي�ضا.

