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خالل �شهر جوان  بتلم�سان

حجز  366كلغ من الكيف املعالج  وتوقيف  78بارونا  
�سحب  480رخ�صة �سياقة وحجز  116دراجة نارية
حجز  366كلغ  237.26غرام من
املخدرات و434قر�ص مهلو�س ،
من جهة �أخرى مت ت�سجيل  99ق�ضية
متعلقة باجلنايات واجلنح �ضد
الأفراد تورط فيها �150شخ�صا،
يف حني مت �إح�صاء  124ق�ضية
متعلقة باجلنايات واجلنح �ضد
الأموال واملمتلكات والتي تورط
فيها� 159شخ�ص ،كما �أح�صت ذات
امل�صلحة  43ق�ضية متعلقة باجلنايات
واجلنح �ضد ال�شيء العمومي والتي

ك�شفت امل�صلحة الوالئية لل�رشطة
الق�ضائية ب�أمن والية تلم�سان �أن
م�صاحلها قد متكنت  خالل �شهر
جوان املن�رصم من ت�سجيل 283
ق�ضية متعلقة بالقانون العام ،تورط يف
هذه الق�ضايا � 385شخ�صا امل�صلحة
قدمت جميع املتهمني �أمام النيابة،.
ويف هذا ال�سياق مت ت�سجيل  43ق�ضية
متعلقة باال�ستهالك واملتاجرة
باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية والتي
تورط فيها � 78شخ�صا مت من خاللها

تورط فيها � 51شخ�صا ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك �سجلت م�صالح �أمن والية
تلم�سان  01ق�ضايا متعلقة باجلرائم
االلكرتونية تورط فيها � 01شخ�ص
واحد ،من جهة �أخرى متكنت
م�صلحة الأمن  العمومي ب�أمن والية
تلم�سا ن    من �   سحب  4 9 0ر خ�صة
�سياقة ت�سبب �أ�صحابها يف ارتكاب عدة
خمالفات مرورية ت�ستوجب ال�سحب
الفوري لرخ�ص ال�سياقة بالإ�ضافة
�إىل ذلك مت ت�سجيل  84جنحة خا�صة

م�ساعد بلما�ضي يحبط
خطة النيجرييني

بقانون املرور ،كما �سجلت يف جمال
تن�سيق النقل  36جنحة ،فيما يخ�ص
حماربة جنوح �سائقي الدراجات
النارية مت ت�سجيل حجز  116دراجة
نارية من خمتلف الأ�صناف والأحجام
وو�ضعها باملح�رش تدخل يف �إطار
احلد من حوادث املرور وحماربة
املخالفات املتعلقة بالإخالل
بال�سكينة العامة و�أحكام وقواعد
املرور .ويف املقابل �سجلت ذات
امل�صالح 51  حادث مرور ،مل ينتج

م.ب

عا�صي احلالين وماريتا
يهديان �أغنية للجزائر

خبر في
صورة

  

عنها وفاة �أي �شخ�ص ،يف حني مت
�إ�صابة � 53شخ�صا بجروح متفاوتة
اخلطورة منهم  40ذكور و� 13إناث،
حيث تتلخ�ص �أهم الأ�سباب امل�ؤدية
�إىل هذه احلوادث يف العوامل الب�رشية
بالدرجة الأوىل ممثلة يف عدم �إحرتام

قوانني املرور ،تليها عوامل متعلقة
باملركبة يف الدرجة الثانية ومن اجل
تقلي�ص عدد احلوادث  قامت م�صالح
�أمن والية تلم�سان قامت بتكثيف
احلمالت التح�سي�سية والتوعوية
خالل ال�شهر املن�رصم

اجلزائريون يحلمون ب"الكحلو�شة "

�أطلق الفنان اللبناين عا�صمي احلالين �أغنية ديو رفقة ابنته ماريتا
مهداة �إىل اجلزائر مبنا�سبة احتفالها بالذكرى  57لال�ستقالل
امل�صادف لتاريخ  5جويلية من كل �سنة ،حيث �أدى فار�س الأغنية
جمد خاللها الثورة
العربية الأغنية بعنوان «لبيكي يا جزائر» والتي ّ
اجلزائرية وو�صف الأثمان التي كلفتها من �أجل اال�ستقالل.

عبد اهلل جاب اهلل:

�أمتنى تتويج املنتخب الوطني
بك�أ�س �إفريقيا
ت�صوير ب�شري عالوة

�أنقذ م�ساعد الناخب الوطني جمال بلما�ضي اخل�رض من تلقي هدف
التعادل خالل املقابلة التي لعبوها �أمام نيجرييا �ضمن ن�صف نهائي
ك�أ�س �إفريقيا للأمم ،حيث تدخل الفرن�سي �سريجي رومانو وطالب
العنا�رص الوطنية بالعودة �رسيعا �إىل �أر�ضية امليدان مبا�رشة بعد ت�سجيل
ريا�ض حمرز املخالفة املبا�رشة التي جاء منها هدف الفوز وان�شغالهم
باالحتفال بالهدف ،يف وقت تفطن رومانو �إىل حيلة النيجرييني الذين
ح�رضوا تنفيذ الكرة ب�رسعة من و�سط امليدان وقام ب�إيقاف احتفال
الالعبني و�إعادتهم ب�رسعة �إىل امليدان.

ح.م

ورقلة

م�ستغامن

تفكيك�  شبكة دولية لرتويج امل�ؤثرات العقلية
امل�صلحة بخ�صو�ص ن�شاط
�شبكة يف بيع وترويج امل�ؤثرات
العقلية يف و�سط ال�شباب ب�إقليم
االخت�صا�ص على الفور با�رشت
عنا�رص امل�صلحة عمليات البحث
والتحري  ،لتتمكن من �إعداد خطة
�أمنية حمكمة �أثمرت ب�إلقاء القب�ض
على �شابني يف العقد الثاين من
العمر على م�ستوى مركبة نفعية
وبعد عملية التفتي�ش مت �ضبط
كمية معتربة من امل�ؤثرات العقلية

يف �إطار مكافحة اجلرمية ب�شتى
�أنواعها  ،متكنت عنا�رص الأمن
احل�رضي ال�سابع ب�أمن والية امن
والية ورقلة من �إلقاء القب�ض
على عنا�رص �شبكة �إجرامية
دولية منظمة بهدف حيازة ونقل
امل�ؤثرات العقلية بطريقة غري
م�رشوعة لغر�ض البيع با�ستعمال
مركبة ذات حمرك .
وقائع الق�ضية تعود �إىل معلومات
م�ؤكدة حت�صلت عليها عنا�رص

ليال ،بالتوقيت املحلي .ليبلغ
اخل�سوف ذروته ،حوايل ال�ساعة
العا�رشة وواحد وثالثني دقيقة

�ضبط  34كلغ من الكيف
يف �سياق مت�صل� ،ضبط حر�س ال�سواحل ،مب�ستغامن/ن.ع)34,75( ،2.
كيلوغرام من الكيف املعالج ،فيما �أحبطت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي حماولة تهريب ( )2430لرت من الوقود بتندوف/ن.ع.3.من
جهة �أخرى ويف �إطار حماربة الهجرة غري ال�رشعية� ،أوقف حرا�س
احلدود �سبعة ( )07مهاجرين غري �رشعيني من جن�سيات خمتلفة
بتلم�سان/ن.ع.2.

مديرية ال�صحة بالطارف
قدرت بـ 2084كب�سولة  ،كانت معدة

للبيع يف �أو�ساط ال�شباب   .

اجلزائريون ي�شهدون خ�سوف القمر

�شهد اجلزائريون عرب عدة
مناطق خ�سوفا جزئيا للقمر،
ملدة � 5ساعات و 38دقيقة ،حيث
�أو�ضحت جمعية “البوزجاين”،
الفلكية� ،أن اخل�سوف بد�أ بدخول
القمر يف �شبه ظل الأر�ض ،حوايل
ال�ساعة ال�سابعة و�أربعة و�أربعني
دقيقة بالتوقيت املحلي.
ويعرب القمر بظل الأر�ض،
حوايل ال�ساعة التا�سعة ودقيقتني

ثمن رئي�س جبهة العدالة والتنمية  ،ال�شيخ عبد اهلل جاب اهلل على
هام�ش م�شاركته �أم�س يف منتدى» الو�سط « جناحات الفريق الوطني
اجلزائري لكرة القدم التي حققها يف مناف�سات الدورة الـ  32لك�أ�س
�أمم �إفريقيا مب�رص وهذا عقب فوزه على كينيا وال�سينغال وتنزانيا
وغينيا ونيجريا،م�شيدا بالوجه امل�رشف الذي ظهر به اخل�رض يف
كان  ، 2019قائال» طبعا �أنا جزائري وهمني كثريا فوزه وجناحه
و�أملي �أن يتوج املنتخب الوطني باللقب القاري و�أمتنى النجاح له
ب�أي نتيجة املهم حتقيق النجاح ،يف املباراة النهائية التي �ستجمع
كل من «حماربي ال�صحراء» ومنتخب ال�سينغال وهذا يوم اجلمعة 19
جويلية  2019مبلعب القاهرة الدويل.

ليال ،ي�ضيف البيان .ويظهر
القمر عند بلوغ ذروة الك�سوف،
مغطى بن�سبة  65باملائة ،بلون

�أ.ب

�أحمر نحا�سي.
و�أ�ضاف البيان� ،أن القمر
يبد�أ باخلروج من ظل الأر�ض
تدريجيا ،ليخرج نهائيا حوايل
ال�ساعة الواحدة ليال ،من يوم
اخل�سوف
الأربعاء .و�شوهد
عرب ن�صف العامل ،و�سي�سمح
لنا مب�شاهدة كوكبي “زحل”
و”امل�شرتي” كنقاط المعة قريبة
من القمر ،ت�ضيف اجلمعية.

فتح م�سابقة لتوظيف
� 169شبه طبيني
يتعزز قطاع ال�صحة لوالية الطارف يف الأيام القليلة املقبلة بتعيني
 169من�صبا جديدا يف التمري�ض من خمتلف االخت�صا�صات التي
�سجل ب�ش�أنها نق�ص عرب امل�ؤ�س�سات الإ�ست�شفائية بالوالية حيث
�سيتم توظيف  110م�ساعدين ممر�ضني يف ال�صحة العمومية و 30
ممر�ضا �إىل جانب  60منا�صب مل�شغلي �أجهزة الت�صوير الطبي و
 08منا�صب مل�ساعد طبي يف حفظ �صحة بينما مت تعبني من�صبني
ملخت�ص يف حفظ ال�صحة العمومية و �آخر م�ساعد �إجتماعي و 10
م�ساعدين خمربيني بالإ�ضافة �إىل  02خمت�صني يف التدليك من �أجل
جودة اخلدمات ال�صحية املقدمة و تلبية حاجيات العديد من الأ�رس
التي كانت ت�ضطر �إىل التوجيه للعيادات اخلا�صة .
ر�.ش
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عبد اهلل جاب اهلل يف منتدى الو�سط

.
.

ت�صوير ب�شري عالوة

اجلي�ش اتخذ موقفا تاريخيا
يف مرافقته للحراك
بن �صالح غري �شرعي ومتديد عهدته غري د�ستوري
نريد جت�سيد دولة مدنية باملفهوم «الأجنلو�ساك�سوين»

�أكد جاب اهلل بان قوى التغيري التزال تنتظر القرار
الر�سمي من ال�سلطة بخ�صو�ص ورقة الطريق التي مت
�إ�صدارها يف ختام فعاليات املنتدى الوطني للحوار،
 ،م�ؤكدا على �ضرورة �أن يكون احلوار الذي تتحدث
عنه ال�سلطة حوارا �سيدا و �شامال و غري حمدد م�سبقا
ويتناول كل املوا�ضيع ذات ال�صلة بالثورة ال�شعبية ،و
ال م�شروط من قبل ال�سلطة و فتح احلقل ال�سيا�سي و
الإعالمي و حرية الر�أي و الكف عن كل �أنواع الت�ضييق
و التقييد ويف رده على �س�ؤال ال�صحافة بخ�صو�ص

ال�شخ�صية اجلامعة التي تقرتحها قوى التغيري لقيادة
املرحلة القادمة قال جاب اهلل “لن نقرتح �أية �شخ�صيات
لكي ال نكون �سببا يف �إق�صائها و لن نف�صح عن مقرتحاتنا
�إال �إذا طلب منا ذلك �سنجيب يف �إطار ر�سمي.
وعن خمرجات اللقاء الأخري للمعار�ضة يف عني بنيان
 ،قال جاب اهلل انه كان يهدف يف الأ�سا�س �إىل توحيد
مبادرات قوى التغيري يف مبادرة جامعة لتوحيد الر�ؤى
يف �إطار ما ي�ضمن حتقيق مطالب ال�شعب واحرتام
�إرادته ويف ذات ال�سياق اعرتف جاب اهلل بتق�صري

ل�ست ناطقا با�سم احلراك و�إمنا " دالل خري"

�شعار «الدولة املدنية» م�ستمد
من فكر فرن�سي متطرف
اعتقال رموز الف�ساد �ضروري لكن غري كاف
ا�ستعادة ثقة ال�شعب برحيل بدوي وبن �صالح

�أعترب ال�شيخ عبد اهلل جاب
اهلل رئي�س حزب جبهة
العدالة و التنمية يف تعليقه
الدولة
على  رفع�  شعارات
املدنية ولي�س الع�سكرية ،
�أن منظري الدولة املدنية
ي�ستمدون ذلك من املعنى
الفرن�سي  ،وما يتطابق مع
العلمانية الفرن�سية
وقال عبد اهلل جاب اهلل خالل
ا�ست�ضافته يف فوروم « الو�سط
« �أن الفهم املتبنى للعلمانية هو
الفهم الأجنلو�ساك�سوين  ،معقبا
يف �سياق �آخر �أن الدولة املدنية
هي الدولة التي يكون رئي�سها
منتخبا من طرف ال�شعب
 ،م�شريا �إىل رف�ض الفهم
الفرن�سي املتطرف بخ�صو�ص
الدولة املدنية .
و �أو�ضح املتحدث �أن هناك
خلط يف املفاهيم بخ�صو�ص
�شعار مدنية ولي�س ع�سكرية
 ،ال�سيما عندما يق�صدون
بها �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ال
حتا�سب املف�سدين  ،مبا يف�رس
ح�سبه بع�ض املغالطات يف هذا
املو�ضوع .

وثمن عبد اهلل جاب اهلل مفرزات
احلراك ال�شعبي  ،ال�سيما فيما
يتعلق بحملة حماربة الف�ساد ،
واالعتقاالت التي م�ست رموز
الف�ساد ،  لكن ح�سبه احلراك
ال�شعبي البد �أن ي�ستمر و �أن ال
ينخدع ال�شعب �إىل غاية حتقيق
مطالبه ال�سيا�سية .
وقال املتحدث �أن اعتقاالت
رموز الف�ساد مفيذة ونافعة
و�رضورية  ،لكن ال ينبغي لل�شعب
�أن ينخدع بها و �أن ي�ستمر حتى
حتقيق مطالبه ال�سيا�سية .
ويف �إجابته على �أ�سئلة بخ�صو�ص
ما يعرف مبعتقلي الر�أي  ،قال
جاب اهلل �أنهم طالبوا ب�إجراءات
لإطالق �رساح معتقلي الر�أي ،
لكن يعقب ح�سبه �أن حرية الر�أي
لي�ست مطلقة ولها �ضوابطها
 ،وال ينبغي �أن ت�رض باملجتمع
�أو بنف�سه  ،وذلك يف رده على
�س�ؤال خا�ص باملعتقلني الذين
حملوا الرايات الأمازيغية ،
م�ؤيدا لطرح �أو �رشط �أن ال
مت�س تلك بالوحدة الوطنية .
وعقب بذلك �أن حرية الر�أي
لها �ضوابط  ،واليجب �أن ت�سبب

ا�ستبعد رئي�س جبهة العدالة
والتنمية عبد اهلل جاب اهلل،
�أم�س ،تو�صل �أطراف احلوار
الوطني لالتفاق حول �شخ�صية
واحدة لرت�شيحها الحقا يف
حالة جناح خطوات احلوار
الذي تدعو له خمتلف الأطراف
حاليا �سواء من طرفهم �أو من
طرف ال�سلطة.
اعترب رئي�س جبهة العدالة
والتنمية عبد اهلل جاب اهلل،
�أم�س ،خالل حلوله �ضيفا على
منتدى «الو�سط» ،اتفاق �أطراف
احلوار الوطني على تقدمي
�شخ�صية موحدة �أمام الر�أي
العام بغية التوجه لالنتخابات
الرئا�سية يف حالة فتح حوار
جدي من طرف ال�سلطة
اعتربها نقطة م�ستبعدة من باب

جتربته ال�سابقة ،قائال �أنه �سعى
مع عدة �شخ�صيات للتوافق على
مر�شح واحد للمعار�ضة خالل
الرئا�سيات امللغاة التي كانت
مقررة يف � 18أفريل املن�رصم
�إال �أن اخلطوة مل تفلح ،ليعود
بتجربته �إىل بداية الن�ضال
ال�سيا�سي ،م�ضيفا �أنه منذ
 1976يحاول توحيد الإ�سالميني
وهي اخلطوة التي مل تنجح،
متداركا �أن ذلك الواقع داخل
كل التيارات احلزبية ،كونها
ترف�ض التنازل عن حقها
يف ال�سلطة .كما �أ�ضاف �أن
االتفاقات �إن حدثت فيمكن
�أن تكون توافقات جزئية وال
ت�ضم اجلميع ،و�إن كان �أعرب
�أن متنيه ح�صول اخلطوة.
وحول احلوار املطروح فحدد

ال�رضر العام و اخلا�ص .
جاب اهلل مل ينفي وجود العديد
من ال�سلبيات التي بد�أت
تظهر يف احلراك  ،والتي من
بينها عدم توحيد ال�شعارات
و املطالب  ،لهذا ح�سبه كان
لزاما على نخب الأمة �أن جتمع
على ر�ؤية واحدة .
عبد اهلل جاب اهلل الذي قال
�أنه لي�س ناطقا با�سم احلراك
ال�شعبي  ،و �أنه فقط « دالل خري
«  ،م�شريا �إىل وجود م�شاورات
هي قيد الدرا�سة  ،وذلك بعد
نهاية ندوة احلوار التي عقدت
م�ؤخرا و التي كانت ح�صيلة
للكثري من اللقاءات .
و اعترب جاب اهلل �أنه �أن واجب
النخب الآن �أن ت�ؤمل ال�شعب
باحتادها فيما يهمه وفيما
يتعلق مب�ستقبله  ،م�ضيفا �أن
الهدف من طرف فعاليات
ال�شعب �أن يقع الإجماع حول
ر�ؤية واحدة  ،مت�أ�سفا يف ذات
الوقت لوجود تق�صري يف هذا
ال�ش�أن .
ع�صام بوربيع

« احلوار ال�سيد» كفيل ب�إيجاد خمرج من الأزمة

جمموعة من ال�رشوط التي قال
�أنه يتعني على ال�سلطة توفريها
يف احلوار املطروح على
ال�ساحة ال�سيا�سية ،بداية من
�أن يكون �س ّيدا� ،أي �أن ما يتفق
عليه املتحاورون يحال للتنفيذ
ولي�س ليعر�ض على جهة �أعلى
للت�رصف فيه ،مع جعله حوارا
�شامال ولي�س االقت�صار على
نقاط معينة وفكرة حمددة
�سلفا ،بل يتم التطرق جلميع
املوا�ضيع املتعلقة بالثورة
ال�شعبية ،مو�ضحا �أن ذلك ما
�سيجعل من احلوار يتو�صل
�إىل حلوال عملية تخدم مطالب
احلراك وت�صب يف �إطار ال�صالح
العام ،وهو ما �سيمنح ال�رشعية
ال�شعبية لل�سلطة.
�سارة بومعزة

منظمي املنتدى يف تو�ضيح بع�ض الأمور للإعالم مما
ت�سبب يف بع�ض ال�شبهات وعن موقف قوى التغيري فيما
يتع ّلق باملبادرات التي تنادي �إليها ال�سلطة� ،أكد جاب
اهلل �أن ف�شل ال�سلطة يف �إقناع ال�شعب باخليار الذي
تبنته لأنه ال يتما�شى �إرادة ال�شعب” ،م�ؤكدا �إ�صراره
على رف�ض احلوار مع رئي�س الدولة عبد القادر بن
�صالح الذي يراه غري �شرعي بحكم الد�ستور و �شدد على
�ضرورة رحيل رموز النظام ال �سيما احلكومة من �أجل
�إجناح التغيري املن�شود .

عبد اهلل جاب اهلل يك�شف :

�سجلت  122ثغرة يف د�ستور بوتفليقة
قال عبد اهلل جاب اهلل � أم�س
�أنه ر�صد يف كتاب له 122
ثغرة يف د�ستور بوتفليقة ،
وفيها ثغرات كبرية و�صغرية
 ،م�ؤكدا �أن د�ستورا مثل هذا
القبيل ال ي�صلح لأن ينظم
حياة النا�س ويرعى م�صاحلهم
و�ش�أن ال�سلطة والدولة ،داعيا

جاب اهلل �إىل تعديل وا�سع �أو
تغيري �شامل لهذا الد�ستور
�أو د�ستور جديد ي�سد كل
الثغرات ويت�أ�س�س على فكرة
�أن ال�شعب هو �صاحب احلق يف
ال�سلطة والرثوة وبالتايل فالذي
ميتلك الفقه الد�ستوري �سيعي
جيدا هذا التلخي�ص ال�سيا�سي

 ،الد�ستوري  ،القانوين الدقيق
وال�صحيح لكون ال�شعب هو
الأ�صل يف ال�سلطة والأ�صل يف
الرثوة  ،والبنية الد�ستورية بعد
ذلك عند قراءتها تتمحور
�أ�سا�سا حول ما يخدم هذا �أو
ذاك �إما ما يخدم حقوق ال�شعب
يف ال�سلطة �أو ما يخدم حقوق

ال�شعب يف الرثوة ولذلك تنتفي
تلك املمار�سات والذي �ساعد
يف ت�شويه الأحزاب هو عدم
وجود لدميقراطية �صحيحة
مع تدخل ال�سلطات يف �ش�ؤون
الأحزاب ال�سيا�سية يف اجلزائر
فهي متلي ما يجب �أن يكون .
حكيم مالك   

من امل�ستحيل �أن تتوافق املعار�ضة
حول مر�شح توافقي
�أكد رئي�س جبهة العدالة و
التنمية عبد اهلل جاب اهلل ب�أن
مباركة رئي�س جمل�س ال�شورى
ل�سليمان �شنني ال عالقة لها
بحزب العدالة والتنمية ،م�شريا
ب�أن م�شاركة بن خالف يف
جل�سة الت�صويت انتخاب رئي�س
الغرفة ال�سفلى للربملان ب�صفته
برملاين يف الكتلة التي ينتمي
�إليها وهي كتلة االحتاد من
�أجل العدالة و النه�ضة والبناء،
م�ؤكدا ب�أن حزبه ال عالقة
له بذلك من قريب �أو بعيد،
والنواب �أحرار ريف مواقفهم و
قرارتهم على حد قوله.
ال عالقة لنا مبقرتح
حركة البناء ونحن مع
حوار �شامل وم�س�ؤول
رف�ض جاب اهلل الأم�س عند
حلوله �ضيفا على فروم جريدة
«الو�سط» التعليق على مقرتح
حركة البناء بخ�صو�ص طرح
�شخ�صية �سليمان �شنني لإدارة
احلوار الوطني ،مكتفيا القول
«نحن ننتظر املوقف الر�سمي
لل�سلطة ،نحن مع حوار �سيد
�شامل مق�صود ،يتناول مطالب
احلراك العادلة ،له �صلة
مبا نراه حلول لتحقيق �إرادة
ال�شعب ،كما ن�ؤمن ب�أن هذه
الثورة �سلمية ومطالب ال�شعب
تتعلق بال�صالح العام ،وال�سلطة
مدعوة خلدمة ال�صالح العام
الذي ي�ضفي ال�رشعية ،وال�صفة
الثانية للحوار ب�أن يكون �شامال
وم�س�ؤوال و الأطراف التي
ت�شارك فيه خمتارة من قبل
املعار�ضة».
بن �صالح غري �شرعي

ومتديد عهدته فتوى غري
د�ستورية
انتقد عبد اهلل جاب اهلل مت�سك
ال�سلطة بعبد القادر بن �صالح
رئي�سا للدولة ،معتربا بان
ال�شعب غري مقتنع بخيار الذي
تبنته ال�سلطة بتفعيل املادة 102
من الد�ستور ،م�شريا ب�أنه خيار
ال ي�ستجيب مع �إرادة ال�شعب
الراف�ض للنظام واملطالب
برحيله ومتعار�ض مع الفقه
الد�ستوري واملقا�صد الكربى،
قائال «ال�سلطة ال ت�ستجيب
ملطالب ال�شعب بل هي ت�ساعد
على حتقيق بقاء النظام
وتعطيه فر�صة الإ�رشاف على
االنتخابات».
و�أكد جاب اهلل ب�أن موقف جبهة
العدالة و التنمية من رئي�س
الدولة وا�ضح و �رصيح ،مو�ضحا
ب�أن رف�ض حزبه لعبد القادر
بن �صالح لي�س ب�سبب �شخ�صه
و �إمنا يف احلل الد�ستوري الذي
تبنته الدولة ،م�ؤكدا بان احلل
جتاوز تفعيل هذه املادة بن
�صالح غري �رشعي و متديد
العهدة فتوى غري د�ستورية .
وحذر رئي�س جبهة العدالة و
التنمية من تداعيات �إ�رصار
ال�سلطة و مت�سكها بخيارات
مرفو�ضة �شعبيا ،قائال «النريد
�أن يتكرر الف�شل مرة �أخرى
،ال�سلطة لها جتربة حيث �أطرت
�إىل الذهاب �إىل انتخابات
رئا�سية مرفو�ضة �شعبيا «
احلوار ال�سامل امل�س�ؤول
�سيخرج البالد من �أزمتها
من جهة �أخرى� ،ألح رئي�س

جبهة العدالة والتنمية على
�أهمية احلوار الذي تراهن
عليه اجلبهة للخروج من االزمة
ال�سيا�سية الذي تعي�شها البالد،
م�شددا على �رضورة �أن يكون
هذا احلوار بقيادة �شخ�صيات
ذات م�صداقية ،يتم من خالله
مناق�شة كيفية الإجراءات
للتعديالت اجلوهرية لقانون
االنتخابات و�إن�شاء هيئة
م�ستقلة ملراقبة االنتخابات
بعيدة عن الإدارة.
�أكد رئي�س جبهة العدالة
والتنمية عبد اهلل جاب اهلل
�أن «فعاليات قوى التغيري
تدعو امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
�إىل �رضورة احلوار باعتبارها
املالكة الفعلية لل�سلطة والقرار
الفعلي يف الوقت احلايل على
�أن تقوده �شخ�صيات وطنية ذات
م�صداقية  ،داعيا امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية للحوار وذلك ب�أن
تكون الأطراف التي متثله من
املدنيني و�شخ�صيات متلك
م�صداقية �شعبية من امل�ؤمنني
بعدالة مطالب ال�شعب» ،
قائال «ال ميكن �أن نتحاور مع
من يقفون �ضد �إرادة ال�شعب
ولن ن�سمح بتدخل اجلي�ش
يف �صياغة املقرتحات و
�إمنا نطالبه بامل�ساعدة على
تطبيقها»
و�أفاد جاب اهلل �أن «هذه الدعوة
للحوار يجب �أن تكون كذلك
حول االنتخابات والقانون الذي
ي�ضبط �إجرائها والذي �أ�صبح
قناعة م�شرتكة على �أن تقوده
�شخ�صيات ذات م�صداقية»،
قائال «ندعو م�ؤ�س�سة اجلي�ش
للحوار لكننا �ضد املرافقة

التي تقت�ضي املراقبة والتدخل
الذي يعطي اجلي�ش دورا مميزا
يف ال�ش�أن ال�سيا�سي»
حراك  22فيفري « حالة
�صحوة ويقظة لل�شعب»
و�صف رئي�س جبهة العدالة
والتنمية ما تعرفه اجلزائر منذ
 22فيفري ،ب»حالة �صحوة
ويقظة» لل�شعب تب�رش مب�ستقبل
�أف�ضل ،مثمنا الدور الذي
لعبته النخبة �سواء الر�سمية
�أو املوجودة يف م�صادر
القرار ال�شعبية املوجودة يف
الف�ضاءات ال�شعبية ،يف حني
�شدد على �رصورة ا�ستمرار
احلراك ال�سلمي �إىل �أن تتحقق
مطالب ال�شعب ال�سيا�سية.
ثمن عبد اهلل جاب اهلل مواقف
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية منذ
بداية احلراك ال�شعبي ،قائال»
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية قامت
بدورها امل�شهود ،وامل�شكور
يف حما�سبة رموز الف�ساد ،نحن
نثمن هذا اجلهد».
من امل�ستحيل التوافق حول
مر�شح واحد للمعار�ضة
وبخ�صو�ص مر�شح الإجماع
الذي تريد املعار�ضة تقدميه
لالنتخابات الرئا�سية املقبلة
 ،فقال رئي�س جبهة العدالة
والتنمية �أنه «من امل�ستحيالت
ال�سبع �أن يتم التوافق حول
مر�شح توافقي يف املعار�ضة
لأن كل الأحزاب تريد تقدمي
مر�شحها الذي تراه منا�سبا
وال ميكننا �أن نفر�ض عليهم ما
ي�سعون �إليه».
�إميان لوا�س
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�أغلبها ت�سري بطريقة فو�ضوية

وزيرة ال�صناعة و املناجم ,جميلة تامزيرت

جتاوزات باجلملة
�ضمان ا�ستمرار ن�شاط املركبات ال�صناعية
يف ملفات الأحزاب و
املتابع �أ�صحابها ق�ضائيا
اجلمعيات و ذمتها املالية
.

جلنة تقنية للتحقيق يف م�صانع تركيب ال�سيارات

�أكدت وزيرة ال�صناعة و املناجم ,جميلة تامزيرت� ,أم�س الثالثاء بالبليدة �أن الدولة «حر�صت على
اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية و كذا القانونية ل�ضمان ا�ستمرار ن�شاط املركبات ال�صناعية املتابع
�أ�صحابها يف ق�ضايا ف�ساد».
،هو مبثابة «ر�سالة قوية من قبل
م�.س
و�أ�ضافت الوزيرة يف ت�رصيح
لل�صحافة على هام�ش زيارتها
التفقدية التي قادتها اليوم لعدد
من امل�ؤ�س�سات ال�صناعية بالوالية
�أن «الدولة اتخذت كافة الإجراءات
التي ت�ضمن عدم توقف ن�شاط
خمتلف املركبات ال�صناعية التي
يتابع �أ�صحابها يف ق�ضايا ف�ساد و
كذا احلفاظ على منا�صب العمل و
هذا يف ظل احرتام القانون».
و يف �سياق ذي �صلة ك�شفت ذات
امل�س�ؤولة عن ت�شكيل جلنة تقنية
مهامها الوقوف على مدى احرتام
و التزام خمتلف م�صانع تركيب
ال�سيارات ببنود دفرت ال�رشوط
املن�صو�ص عليه قانونا متهيدا
ملنحها الإعتمادات النهائية.
و �أكدت تامزيرت �أنه مت حلد الآن

منح الإعتماد النهائي مل�صنع
«�سريويف» لرتكيب ال�شاحنات من
عالمة رونو ترك�س مبفتاح (�رشق
البليدة) فقط على �أن يتم منحه
لباقي م�صانع تركيب ال�سيارات
ب�شكل تدريجي و هذا بعد الت�أكد
من احرتام هذه الأخرية لكافة

الإجراءات القانونية املنظمة لهذا
الن�شاط ال�صناعي.
و يف هذا ال�ش�أن �أكدت الوزيرة
�أن زيارتها اليوم مل�صنع تركيب
ال�شاحنات مبفتاح الذي �رشع يف
الإنتاج نهاية �شهر مار�س املن�رصم
مبعدل تركيب � 10شاحنات يف اليوم

الدولة مفادها حر�صها و ا�ستعدادها
ملرافقة كافة امل�ستثمرين النا�شطني
يف جمال تركيب ال�سيارات يف ظل
احرتام القانون».
و تقدر طاقة انتاج هذا امل�صنع
الذي هو عبارة عن �رشاكة جزائرية
فرن�سية ,برتكيب � 2000شاحنة
�سنويا بح�سب ما �أو�ضحه املدير
العام للم�صنع ,حاج توحت عبد النور,
م�شريا �إىل �أن جودة هذه ال�شاحنات
املركبة حمليا تعادل تلك امل�صنوعة
بفرن�سا �أو �أي دولة �أوروبية �أخرى و
يف مو�ضوع �آخر� ,أرجعت الوزيرة
�أ�سباب غلق  45مطحنة عرب الوطن
�إىل عدم حيازتها على الرخ�ص التي
ت�سمح لها مبزاولة هذا الن�شاط,
م�شرية �إىل �أن هذا الإجراء مل ي�ؤثر
على تغطية ال�سوق الوطنية مبادة
احلبوب.

برج بوعريريج

�أبواب مفتوحة على التوظيف
مت �أم�س الثالثاء بربج بوعريريج
تنظيم «�أبواب مفتوحة» على
التوظيف بال�رشاكة بني الوكالة
الوالئية للت�شغيل و م�ؤ�س�سة خا�صة،
ح�سب ما لوحظ و �أو�ضح مدير
الوكالة الوالئية للت�شغيل مالكي

اخللويف ب�أن هذه املبادرة التي
�ستتوا�صل �إىل غاية نهاية الأ�سبوع
اجلاري مبركز الرتفيه العلمي «علي
بن حالة» بعا�صمة الوالية تندرج يف
�إطار التكفل بعر�ض عمل ل�رشكة
خا�صة ا�ستعدادا لفتح مركزها

التجاري و الرتفيهي و ذلك لأكرث من
 280من�صب �شغل مع تخ�صي�ص ن�سبة
 5باملائة من املنا�صب املقرتحة
لفائدة ذوي االحتياجات اخلا�صة.
و عرفت عملية التوظيف �إقباال الفتا
لل�شباب من طالبي العمل ،حيث مت

ا�ستقبال �أكرث من � 1000سرية ذاتية
خالل يومني و يتوقع �أن يت�ضاعف
العدد يف الأيام املتبقية فيما �سيكون
االنتقاء النهائي على م�ستوى ال�رشكة
اخلا�صة العار�ضة لفر�ص العمل
ح�سب ما �أ�شار ذات املتحدث.

قا�ضي التحقيق لدى املحكمة العليا

الإفراج امل�ؤقت للوزير عبد القادر بن م�سعود
ا�ستفاد وزير ال�سياحة وال�صناعة
التقليدية ووايل تي�سم�سيلت �سابقا
عبد القادر بن م�سعود من الإفراج
امل�ؤقت ,بعد مثوله �أم�س الثالثاء
�أمام قا�ضي التحقيق لدى املحكمة
العليا باجلزائر العا�صمة ,لال�ستماع
�إىل �أقواله يف ق�ضايا ف�ساد ،ح�سب ما
علم لدى هذه الهيئة.
ومت اال�ستماع لأقوال عبد القادر بن
م�سعود من طرف قا�ضي التحقيق
لدى املحكمة العليا يف �ش�أن الوقائع
ذات الطابع اجلزائي املن�سوبة لرجل
الأعمال طحكوت حميي الدين ومن

معه ويف ال�شق اخلا�ص بالإطارات
واملوظفني ال�سامني.
وكانت النيابة العامة لدى جمل�س
ق�ضاء اجلزائر قد �أحالت يوم 19
جوان املا�ضي,
�إىل النائب العام لدى املحكمة العليا
ملف التحقيق االبتدائي املنجز
من قبل ال�ضبطية الق�ضائية للدرك
الوطني باجلزائر يف �ش�أن الوقائع ذات
الطابع اجلزائي املن�سوبة للمدعو
طحكوت حميي الدين ومن معه ويف
�شقه اخلا�ص بالإطارات واملوظفني
ال�سامني ,وذلك عمال ب�أحكام املادة

 573من قانون الإجراءات اجلزائية.
ويتابع يف هذه الق�ضية -ح�سب ما جاء
يف بيان �سابق للنيابة العامة ملجل�س
ق�ضاء
اجلزائر -كل من «�أويحيى احمد
ب�صفته وزير �أول �سابق ,بن م�سعود
عبد القادر ب�صفته وزير ال�سياحة
حاليا و وايل والية تي�سم�سيلت
�سابقا ,زعالن عبد الغني ب�صفه وزير
الأ�شغال العمومية والنقل �سابقا,
يو�سف يو�سفي ب�صفته وزير ال�صناعة
واملناجم �سابقا ,زوخ عبد القادر
ب�صفته وايل والية اجلزائر �سابقا,

لوح �سيف الإ�سالم ب�صفته وايل والية
�سعيدة حاليا ,بوكربيلة جلول ب�صفته
وايل والية �سعيدة �سابقا ,بن من�صور
عبد اهلل ب�صفته وايل والية البي�ض
�سابقا ,خنفار حممد جمال ب�صفته
وايل والية البي�ض حاليا وبن ح�سني
فوزي وايل واليتي ال�شلف و�سكيكدة
�سابقا».
و�أو�ضح ذات امل�صدر� ,أن «املعنيني
بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع
املجرمة
ي�ستفيدون من �إجراءات امتياز
التقا�ضي».

ورقلة

مطالب بتنحية رئي�س املجل�س ال�شعبي الوالئي
حتول مطلب الإطاحة برئي�س
املجل�س ال�شعبي الوالئي بورقلة  ،بعد
مرور �سنتني من االنتخابات املحلية
ملطلب �شعبي وذلك بعدما جتاوزته
الأحداث يف عديد امللفات ال�شائكة
على غرار تف�شي ظاهرة نهب عقار
 ،ناهيك عن تدهور الو�ضع ال�صحي
� ،إ�ضافة للعجز يف تفكيك طال�سم
ملفي ال�شغل و ال�رصف ال�صحي .
�أبدى ال�شارع املحلي بوالية ورقلة
امتعا�ضه ال�شديد من اجلمود الذي
يخيم على من�صب رئا�سة املجل�س
ال�شعبي الوالئي بورقلة  ،ب�سبب عجز
رئي�سه غري املرغوب فيه من طرف
خمتلف ال�رشائح العمرية بدليل غياب
موقف وا�ضح من طرفه بخ�صو�ص
امللفات ال�شائكة التي �أدخلت الهيئة

التنفيذية يف عنق الزجاجة ،حيث
ت�ساءل عدد من املهتمني بال�ش�أن
املحلي حول الأ�سباب التي تقف
خلف �إعاقة املجل�س ال�شعبي الوالئي
يف برجمة ملف نهب العقار �ضمن
ا�شغال الدورات العادية للمجل�س
ال�شعبي الوالئي  ،خا�صة اذا علمنا
�أن هذا امللف يكتنفه الكثري من
الغمو�ض ب�سبب معاناة امل�س�ؤولني
التنفيذيني ور�ؤ�ساء البلديات يف
جت�سيد امل�شاريع التي لها �صلة
بيوميات املواطن على غرار تلك
املح�سوبة على قطاعات ال�صحة ،
الرتبية وال�سكن  ،الأمر الذي دفع
بالو�صايا لربجمة عديد امل�شاريع
احليوية خارج الن�سيج العمراين .
من جهة ثانية فقد طرح �أكرث من

متحدث يف املو�ضوع عالمات
ا�ستفهام بخ�صو�ص ال�صمت املطبق
من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي
الوالئي ب�صفته �أداة رقابية بخ�صو�ص
متاطل ال�سلطات املعنية يف االفراج
على القوائم الأ�سمية للم�ستفيدين
من قطع الأرا�ضي ال�صاحلة للبناء
احل�رضي و �صيغة ال�سكن االجتماعي
االيجاري العمومي  ،رغم الوعود
املتكررة لل�سلطات الوالئية بالإفراج
على هذين النمطني يف �أكرث من 12
مرة ح�سب املعلومات املتاحة .
�أما بخ�صو�ص ملف ال�شغل فيبقى
طالبي العمل يف حرية من �أمرهم
يف ظل رف�ض املجل�س ال�شعبي
الوالئي كرئي�س وم�س�ؤول مبا�رش
على جلنة ال�شغل اخلو�ض يف هذا

امللف ال�شائك  ،رغم و وجود �أدلة
حلاالت توظيف مبا�رشة لعمال من
خارج الوالية بال�رشكات النفطية
دون املرور على الوكاالت املحلية
للت�شغيل  .وعلى �صعيد �أخر فقد
�أجمع �سكان الأحياء ال�شعبية
والتجمعات ال�سكنية احلديثة الن�ش�أة
 ،على �رضورة مرا�سالت ال�سلطات
الوالئية عن طريق رئي�س املجل�س
ال�شعبي الوالئي الذي نادت �أ�صوات
للإطاحة به لتقدمي ا�ستف�سارات
حول عبث �رشكة كو�سيدار مباليري
اخلزينة العمومية املوجهة لتج�سيد
م�رشوع اعادة ت�أهيل �شبكات ال�رصف
ال�صحي  ،هذا الأخري الذي تنب�أ
الكثريون بف�شله قبل والدته .

�أحمد باحلاج

با�رشت وزارة الداخلية واجلماعات
معمقة
حتقيقات
املحلية
يف الت�سيري املايل الأحزاب
ال�سيا�سية واجلمعيات واملنظمات
الطالبية  والعمالية الن�شطة على
امل�ستوى الوطني بعدما تبني �أن
 85باملائة من الأحزاب تعمل
خارج القانون الع�ضوي الذي
ي�سمح بن�شاط هذه الأحزاب التي
�أغلبها  مل تعقد جمال�سها الوطنية
منذ �سنوات  ما �أدخلها يف مرحلة
للف�ساد الإداري واملايل  و�صارت
ا�ستعل لنهب املال العام فقط خالل
املواعيد  االنتخابية .
وح�سب م�صدر مطلع ف�إن عهد
الدعم والت�سرت قد وىل  بعدما
تبني  العديد من الأحزاب ي�شمل
مكتبها الوطني �أ�سماء من عائلة
واحدة  على غرار حزب الكرامة
مل�ؤ�س�سه حممد بن حمو ،يف حني �أن
هناك �أحزاب  متواجدة يف العا�صمة
فقط  ،و�أخرى ال متلك حتى مكتبا
وطنيا  وهي �أحزاب تظهر يف
االنتخابات  بغية البزن�سة وحت�صيل
الأرباح عن طريق فر�ض مبالغ مالية
على ر�ؤ�ساء القوائم  ،هذا وتفاج�أت
عملية املراقبة الدقيقة مللفات
الأحزاب التي يزيد عددها عن ال50
حزب  بان اغلبها  ال حتوي تقارير
�أدبية ومالية ،و�أخرى حتوي  تقارير

مزورة  ،خا�صة و �أن �أغلب  الأحزاب
املجهرية عدد �أع�ضائها يقل عن
ال ، 20وغري متواجدة يف الواليات
 ،كما �أن �أغلب ر�ؤ�ساء الأحزاب مل
يعقدوا  جمال�سهم الوطنية منذ
�سنوات  ،بحيث ال يهم التنظيم
الإداري للحزب بقدر ما يتح�صل
علية من الدولة  من ريع خا�صة
خالل املواعيد االنتخابية  ،خا�صة
خالل عهدات الرئي�س امل�ستقبل ،
هذا و�أ�شار التقرير �أن العديد من
الأحزاب �سواء املواالة منها �أو
املعار�ضة مل حترتم القانون و�سيتم
�إبالغها من اجل رفع التحفظات
يف اجل �أق�صاه �شهرين  قبل بداية
الإجراءات الردعية  ،من جانب
�آخر مت �إح�صاء ما يزيد عن 10
�آالف جمعية حملية والئية ووطنية
ن�شطة بطريقة فو�ضوية  ،بع�ضها
ممن يجدد  ملفاته منذ � 05سنوات
 ،و�أخرى  متكونة من ع�ضوية �أو
ثالثة يف حني �أن جمعيات �أخرى
توارثت بعد وفاة رئي�سها  كما يورث
الأموال ما خلق �رصاعات كربى ،
من جانب �آخر مت اكت�شاف العديد
من املنظمات العمالية والطالبية
التي بدورها ت�سري بطريقة فو�ضوية
وغالبا ما تعي�ش �رصاعات دائمة من
اجل ال�سيطرة على الرئا�سة .

حممد بن ترار

م�سريات الثالثاء

الطلبة يجددون مطلبهم بالتخل�ص
من رموز نظام بوتفليقة
خرج الع�رشات من طلبة اجلامعة
�إىل �شوارع اجلزائر العا�صمة يف
م�سريتهم التي اعتادوا تنظيمها كل
يوم ثالثاء دعما للحراك ال�شعبي
املتوا�صل منذ  22فرباير املا�ضي
للمطالبة بتغيري النظام ورحيل
رموزه وقد انطلقت امل�سرية التي
�شهدت تراجعا ملحوظا من حيث
عدد امل�شاركني فيها ,من �ساحة
ال�شهداء وجابت �أهم ال�شوارع
امل�ؤدية �إىل �ساحة الربيد املركزي,
وقد �أرجع بع�ض الطلبة �أ�سباب هذا
الرتاجع بالدرجة الأوىل �إىل «انتهاء
املو�سم اجلامعي وما ي�صحبه من
توقيف للخدمات اجلامعية على
غرار النقل والإيواء».وقد رفع

امل�شاركون الذين تو�شح �أغلبهم
بالراية الوطنية ,الفتات تدعو �إىل
رحيل جميع الرموز املح�سوبة
على نظام بوتفليقة و�شعارات على
غرار «ال�سلطة لل�شعب» و جي�ش
�شعب خاوة خاوة» و «نريد جزائر
دميقراطية»كما طالبوا مبوا�صلة
حما�سبة ر�ؤو�س الف�ساد وامل�س�ؤولني
عن نهب املال العام وكذا ا�ستقاللية
العدالة يف حما�سبة الفا�سدين.
للإ�شارة� ,شهدت هذه امل�سرية
تراجعا يف تواجد عنا�رص الأمن
مقارنة بامل�سريات ال�سابقة ,عالوة
على فتح النفق اجلامعي امل�ؤدي
�إىل �ساحة �أودان مع ت�سجيل طفيف
يف عرقلة حركة املرور بال�شوارع.

بعد غد ال�سبت بالعا�صمة

دورة ا�ستثنائية للمجل�س
الوطني للأرندي
�ستنظم الدورة اال�ستثنائية للمجل�س
الوطني للتجمع الوطني الدميقراطي
ال�سبت املقبل باجلزائر العا�صمة
بعد �أن كان من املقرر انعقادها يف
ال�ساد�س من ال�شهر اجلاري ,ح�سب
ما �أعلنه احلزب �أم�س الثالثاء.
و�أو�ضح بيان توج اجتماع
املكتب الوطني للتجمع الوطني
الدميقراطي �أنه «بعد ت�أجيل الدورة
اال�ستثنائية للمجل�س الوطني ,تقرر
تنظيمها يوم ال�سبت  20جويلية 2019
باملركز الدويل للم�ؤمترات باجلزائر
العا�صمة ,ا�ستجابة ملطلب �أكرث من

ثلثي �أع�ضاء املجل�س الوطني».
ويف هذا الإطار� ,سجل املكتب
الوطني «بكل ارتياح ,التح�ضري
اجليد لهذه الدورة وتوفري كل
�رشوط �إجناح �أ�شغالها» وحيا
باملنا�سبة «روح االلتزام التي
حتلى بها �أع�ضاء املجل�س الوطني
ومت�سك املنا�ضالت واملنا�ضلني
با�ستمرارية عمل هياكل احلزب
يف كنف الوحدة واالن�ضباط خدمة
للم�صلحة الوطنية وانخراطا يف
م�سار تعزيز م�ؤ�س�سات الدولة»,
ي�ضيف امل�صدر ذاته.
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بعد �أن تخلى الآباء عن م�س�ؤولية الإنفاق
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ّ
·

املر�أة تتحول �إىل ال�ضحية رقم واحد

راتب املر�أة الذي يعد مدخال ماليا كماليا يف حياة الرجل،وخالل فرتة ولوجها الع�ش الزوجي� ،إال �أنه حتول يف زمن الطمع �إىل نقمة
يف حياة املر�أة ،من املفرو�ض �أن م�س�ؤولية الإنفاق من واجب الرجال يف البيت� ،إال �أن �أمهات كثريات ا�ضطروا �إىل توفري لقمة عي�شهن
بكافة الو�سائل لرتبية �أطفالهن �أو �إعالة منازلهن ،حيث تعاين �أمهات كثريات من م�شاكل اجتماعية �صعبة يف ظل عدم حتمل �أوالدهم
�أو �أزواجهم م�س�ؤولية الإنفاق على منازلهم ،في�ضطررن �إىل الت�ضحية بكافة الو�سائل لتوفري لقمة العي�ش �إال �أنهن يتعر�ضن لكافة
�أنواع العنف الذي ي�صل �إىل القتل بدافع احل�صول على �أموالهن .بالرغم من �أنهن تكبدن �شقاء احل�صول عليها من عرق جبينهن.
تابعته ق�ضائيا بتهمة عدم الإنفاق
�إعداد :م.ثيزيري
على �أطفالها �إال �أنه يتغيب عن
ومن خالل هذا املقال �سن�رسد جل�سات املحاكمة ويغري عنوانه
لكم قراءنا الكرام بع�ض احلاالت ب�إ�ستمرار للتهرب من امل�س�ؤولية
التي عاجلتها حماكم العا�صمة ،اجلزائية.
والتي نقلناها لكم بكل تفا�صيلها
يف ب�ضع �أ�سطر مع �أن ما خفي كان يهدد زوجته بال�ضرب يوميا
�أعظم..
�إن مل يح�صل على جزء من
راتبها:
يرف�ض تقبل والدة �إبنه
املعاق فيتخلى عنه:
تعي�ش �إحدى العامالت البالغة من
العمر � 30سنة ظروفا �صعبة نظرا
«نرج�س» هي واحدة من الأمهات للأو�ضاع املزرية التي تعي�شها
املثاليات اللواتي رف�ضن التخلي داخل منزلها �إ�ضطرتها �أن تكون
عن فلذة كبدهن بل قررن الكفاح رجال و�إمر�أة يف نف�س الوقت،
يف �سبيل توفري �إحتياجاتهن ،حيث �أنها حتملت م�س�ؤولية
حيث �أن روايتها تتلخ�ص يف �أن الإنفاق على اطفالها وزوجها
زوجها مل يتقبل والدتها لطفل �أمام رف�ضه القيام بواجبه يف
معاق فقرر الطالق منها وعدم �إعالة �أ�رسته ،حيث �أن زوجها
حتمل م�س�ؤولية الإنفاق على يالزم البيت وال يبحث عن عمل
مر�ضه ،فلم جتد من خيار �سوى بل يقوم بتهديدها يوميا بال�رضب
العمل ببيتها يف خياطة املالب�س �إذا مل يح�صل منها على جزء من
لزبائنها ،حيث قررت البقاء راتبها ،ليقوم ب�إنفاقه على اخلمر
خلدمة ورعاية �إبنها ويف نف�س حتى �أنه قام ببيع �أقراط الذهب
الوقت تقوم بخياطة املالب�س التي منحتها لها والدتها كذكرى
جلريانها لتوفري �إحتياجات ابنها منها ..وخوفا من �أن يلق الأذى
املعاق .خا�صة �أن والده مل يزره ب�أطفالها قررت عدم الإنف�صال
يوما ومل ي�س�أل عما يحتاجه من عنه يف ظل تهديده الدائم لها..
متطلبات ،وقد ف�ضل التهرب من
امل�س�ؤولية ليرتك احلمل الثقيل ولأخ�صائيي علم الإجتماع
لها ،لتقرر بذلك متابعته ق�ضائيا
ر�أي يف املو�ضوع
بالإهمال العائلي �أين �إلتم�س وكيل
اجلمهورية ت�سليط عقوبة �سنتني يجد �أخ�صائيو علم النف�س
حب�سا نافذا يف حقه..
الإجتماعي� ،أن واجبات الإنفاق من
م�س�ؤولية الزوج �أو الأبناء الذكور،
يرف�ض الإنفاق على بناته كما يجدون �أن �إعتماد الرجل
املعاقات ذهنيا فيطلق
على بنات حواء يف م�س�ألة الإنفاق
زوجته:
�شيء خارق للعادة يف جمتمعنا
اجلزائري ،وال يتوافق مع العادات
خديجة هي �سيدة يف العقد التي كانت �سائدة يف ال�سابق،
الرابع من العمر لديها خم�سة حيث فر�ضت احلياة الع�رصية
�أطفال ت�رصف عليهم مبفردها �إ�ضافة �إىل خروج املر�أة �إىل عامل
حيث �أنها ت�ضطر �إىل مالزمة ال�شغل بروز ظاهرة �إتكال الرجل
بيتها ملراقبة بنتاها املري�ضات على املر�أة يف م�س�ألة الإنفاق،
عقليا ،وقد رف�ضت ت�سليمهما حتى و�إن كان ح�صولهم على
مل�صحة الأمرا�ض العقلية خوفا املال ي�ضطرهم لإ�ستعمال العنف
عليهن من تدهور حالتهن النف�سية ملجرد �إ�ستيالئهم على ممتلكات
خا�صة بعدما �سمعت �أنهم �أمهاتهم وزوجاتهم بالقوة ،هذا
ي�سيئون معاملتهن بداخلها ،حيث ما �أكدته لنا �أخ�صائية علم النف�س
حتاول جاهدة توفري قوت يومها الإجتماعي نبيلة �صابوجني،
و�إحتياجات �أطفالها من خالل خالل حديثها ،كما �أ�ضافت �أن
حت�ضري املعجنات التقليدية ،اعتماد الأبناء على �أمهاتهم يف
وخبز املطلوع ب�شكل يومي خا�صة احل�صول على م�رصوفهم يعود
�أن زوجها تهرب من م�س�ؤولية لأ�ساليب تربية خاطئة تنتهجها
الإنفاق ،وقرر الطالق منها ب�سبب الأ�رسة يف تربية �أطفالها تتطور
�إ�رصارها على الإحتفاظ ببنتاها �إىل مظاهر الإتكال عليهم عند
بعد �إ�صابتهن بهذا املر�ض و�صولهم ل�سن الر�شد يف م�س�ألة
النف�سي ،وف�ضل الزواج ب�أخرى احل�صول على املال من والديهم،
لينعم ب�أطفال عاديني فترب�أ من بالرغم من بلوغهم �سن يكونون فيه
فلذات �أكباده ،وهي الأخرى م�ؤهلني للعمل �إال �أنهم يرف�ضون

بذل جهد ويف�ضلون احل�صول
على م�رصوفهم من والديهم نظرا
لت�أقلمهم مع منط تربوي معني
مبني على الإتكالية ،كما �أرجعت
املتحدثة اللوم �إىل حتمل بع�ض
الزوجات مل�س�ؤولية الإنفاق على
بيتها بالرغم �أنه من واجب الزوج،
مما يجعل الأزواج يت�أقلمون مع
هذا الو�ضع فيف�ضلون البقاء
يف املنزل دون عمل ليح�صلوا
على املال من زوجاتهم بكافة
الطرق ،كالتهديد �أو ال�رضب كما
�أرجعت املتحدثة ذاتها تف�شي
تلك الظاهرة �إىل عوامل نف�سية
�إجتماعية ،من بينها امل�شاكل
الإجتماعية كالفقر والبطالة
بعد موت زوجها ،لكن مازاد العبء
�إ�ضافة �إىل �إدمان ال�شباب.
عليها �أن ابنها البالغ من العمر
�أبناء يعتدون على �أمهاتهن � 35سنة يجربها على �إعطائه
بال�ضرب يف حال مل تقدمن ن�صف راتبها لينفقه على �رشاء
ال�سجائر واجللو�س يف املقاهي،
لهم الأموال:
حيث �أنه يجد �أن ت�رصفاته عادية
تواجه الأمهات معاناة كبرية نتيجة وال يجد حرج �أن والدته هي من
عدم حتمل �أبنائهن �أو �أزواجهن ت�رصف على املنزل وهو جال�س
م�س�ؤولية الإنفاق على منازلهم ،مكتوف الأيدي دون �أن يبحث
فيتحملن عبء ثقيال خا�صة �أنهم عن عمل” ،ما دفعها لإيداع
يعتمدون عليهن يف احل�صول على �شكوى ق�ضائية �ضده تتهمه من
م�رصوفهم اليومي ،والي�ضعون خاللها بالغعتداء على الأ�صول
�أي �إعتبار �أن تلك امل�س�ؤولية وبعد مثوله للمحاكمة �أنكر التهمة
من واجبهم حيث ت�أكدنا �أن تلك املن�سوبة �إليه ،يف حني �إلتم�س
الظاهرة باتت منت�رشة ب�شكل كبري وكيل اجلمهورية ت�سليط عقوبة 3
داخل البيوت اجلزائرية من خالل �سنوات حب�سا يف حقه..
الق�ص�ص الواقعية واحلوادث التي
ت�صل �إىل حد �إرتكاب جرائم عنف مدمن يعتدي على والدته
وقتل يف حق الأ�صول ،يكون �سبب بال�ضرب لرف�ضها منحه منحة
تقاعد �أبيه املتويف:
حدوثها يف �أغلب الأحيان �إجبار
الأبناء �أمهاتهم على تقدمي املال
تعاين �إحدى الأمهات نتيجة
لهم بالقوة،
فمن خالل الواقع املعي�ش بات تعر�ضها يوميا لل�رضب من قبل
�شباب كثريون يعتمدون على ابنها املدمن على املخدرات،
والديهم ليقدموا لهم م�رصوفهم ب�سبب رف�ضها �إعطاءه املال الذي
اليومي على طبق من ذهب ،حتى تتقا�ضاه من منحة تقاعد زوجها
و�إن كانت الو�سيلة امل�ستخدمة املتويف ،وهذا بعد �أن علمت �أنه
هو ا�ستعمال العنف معهم فيكون ينفقه يف �رشاء املخدرات يف
خيارهم �إما العمل حتى و�إن كان الوقت الذي هي يف �أم�س احلاجة
�سنهم ال ي�سمح بذلك� ،أو التخلي �إىل هذه الأموال لتوفري لقمة
عن �رشفهن ك�أ�سهل و�سيلة لتوفري العي�ش لها ولأطفالها ،هذا ما
املال بعد �أن �ضاقت عليهن دفعه �إىل �رسقة منحة التقاعد
بتزوير �إم�ضائها و�رسقة دفرت
و�ضعيتهن املادية،
ال�صكوك وبعدما ك�شفت �أمره
يجرب والدته على �إعطائه قام ب�رضبها وت�سبب يف �إحداث
ن�صف راتبها لإنفاقه على ك�سور خطرية ،ف�إ�ضطرت ابنتها
�شراء ال�سجائر واجللو�س يف التي تعر�ضت هي الأخرى لل�رضب
بعد دفاعها عنها �إىل �إيداع �شكوى
املقاهي:
�ضده ،لكن هذه الأم مل تتمكن من
«رقية» وهي �إحدى العامالت �سجنه بل قامت بتوقيف �إجراءات
البالغة من العمر � 60سنة و ال�شكوى ومل يهن عليها �أن ي�ضيع
بالرغم من كرب �سنها �إال �أنها �شبابه خلف الق�ضبان.
مازالت تعمل يف جمال النظافة
بال�رشكات واملنازل لتعيل �أ�رستها تعرف �أبواب املحاكم ق�ضايا

فريدة من نوعها يكون �أغلب
املتهمني فيها �أبناء يرتكبون
�أب�شع اجلرائم يف حق �أمهاتهم،
ويكون الدافع الرئي�سي وراء تلك
احلوادث هو رغبتهم يف الإ�ستيالء
على �أموالهن بالقوة،
�شاب يقتل والدته للح�صول
على جموهراتها:
بلغ �سيل الطمع اجلاري يف
عروق بع�ض الأابناء �إىل غاية
�إرتكابهم لأب�شع اجلرائم يف حق
�أمهاتهم ،حيث �أن طمعهم كان
�سببا يف �إرتكابهم لأب�شع جرائم
العنف اجل�سدي �أو القتل يف حق
�أمهاتهم ،حيث �أن �إحدى ال�شابات
كانت قد �أودعت �شكوى ق�ضائية
�ضد �شقيقها تتهمه من خاللها
بقتل والدتهما ،وهذا بعد �أن
فقدت والدتها بعدما قام �أخوها
بقتلها ،حيث �إ�ستغل غياب �شقيقته
عن املنزل �سي�ستغل متوجهة
بذلك �إىل عملها ،ليقوم ب�رسقة
ذهب والدتها املري�ضة بالقوة،
حيث �أنها ك�شفته بال�صدفة بعد
عودتها �إىل املنزل وقد وجدت
والدتها غارقة يف دمائها ،حيث
الذ بالفرار وهو يحمل جميع
املجوهرات التي �رسقها..
عنف ج�سدي �ضد الوالدات
ي�صل �إىل حد الإ�صابة بعاهة
م�ستدمية:
وعرفت حمكمة �سيدي �أحممد،
ق�ضايا غريبة من بينها ما حدث
يف حي باب الوادي حيث قام
�شاب بفقء عني والدته وت�سبب يف
فقدانها لب�رصها بعدما رف�ضت
تقدمي املال له ل�رشاء ال�سجائر،
وقد �أثبتت التحاليل التي �أجريت له
بعد �إلقاء القب�ض عليه �أنه ارتكب
اجلرمية حتت ت�أثري املخدرات.

وعاجلت نف�س املحكمة ق�ضية
غريبة �شهدها حي با�ش جراح،
قام ب�إرتكابها �شاب ال يتجاوز
الـ� 20سنة حيث تعود وقائعها
بعد �أن قام هذا ال�شاب ب�رسقة
جموهرات والدته وبعد �أن ك�شفت
�أمره قامت بال�رصاخ فقام بتوجيه
عدة طعنات لها ثم �أخفى جثتها،
وقد حكم عليه بامل�ؤبد بعد �إلقاء
القب�ض عليه.
يتخلون عن والدتهم بعد �أن
�أفنت �شبابها يف خدمتهم:
تفاج�أت �إمر�أة متقاعدة التي
جتاوز �سنهاالـ� 58سنة �أمن نها
�ضيعت �شبابها يف العمل لفرتة
فاقت الـ� 30سنة من �أجل تربية
�أبنائها وتعليمهم� ،إال �أنهم مل
يردوا اجلميل لها بعد عجزها
عن العمل حيث وبعد �أن كانت
توفر جميع طلبات �أبنائها من
خالل الراتب الذي كانت تتقا�ضاه
من عملها وقد �ساعدتهم على
موا�صلة درا�ستهم والو�صول �إىل
�أعلى املنا�صب ،لكنهم تنا�سوا
ما قدمته لهم و�أهملونها و�أنكروا
اجلميل بعد تقاعدها ،فبالرغم
من �أن �أكرب �أبنائها يتقا�ضى راتبا
كبريا من عمله �إال �أنه يف�ضل
الإحتفاظ به وال ينفق دينارا
على املنزل ،كما �أن ابنها الأخر
الي�س�ألها على ما حتتاجه بعد
زواجه ،وال ي�ساعدنها يف الإنفاق
على البيت ،حيث بقيت لفرتة
طويلة غري قادرة على �رشاء
دواء ال�سكري لكنهم مل يراعوا
و�ضعيتها ،وف�ضلت الت�ضحية
بحياتها وعدم �إنفاق املال الذي
وفرته من بيع �أثاث منزلها على
�رشاء هذا الدواء لتوفر �إحتياجات
بيتها والمتد يديها لأبنائها.
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بعد عرقلة م�شروع �إجناز  1000جتزئة عقارية

بارونات العقار بالروي�سات يتحدون الدولة
املري يرمي الكرة يف مرمى الوايل
حتذيرات من انتقال االحتجاج للعقار

يواجه امل�ستفيدون من ح�صة  1000جتزئة عقارية �سنة  ، 2017ببلدية الروي�سات عراقيل حالت دون
متكينهم من اجناز م�ساكنهم  ،ب�سبب ظهور معار�ضني على هذه التجزئات  ،موازاة مع ذلك فقد رمى
املري الكرة يف مرمى الوايل ب�سبب عدم منحه ت�سخرية عمومية لو�ضع حد لن�شاط بارونات العقار .
�أحمد باحلاج
نا�شد ممثلي امل�ستفيدين من
 1000جتزئة عقارية ببلدية
الروي�سات بورقلة يف ت�رصيح لهم
مع يومية «الو�سط» ،وايل والية
ورقلة عبد القادر جالوي ب�صفته
رئي�س جمل�س االدارة على قطاع
العقار  ،ب�رضورة التدخل العاجل
لدى دوائر االخت�صا�ص املعنية
مبا فيها م�صالح الأمن و مديرية
�أمالك الدولة وم�صالح بلدية
الروي�سات لردع مافيا العقار
التي �أجه�ضت حلد كتابة هاته
الأ�سطر م�رشوع اجناز التجزئات
العقارية بحجة امتالكها لعقود
عرفية ،ويف �سياق مت�صل ال يزال
الإ�شكال قائم بهذه التجزئات
رغم الف�صل يف الق�ضية من
طرف م�صالح العدالة لفائدة
امل�ستفيدين من التجزئات

العقارية خالل �سنة .2017
من جهة ثانية فقد وجه رئي�س
املجل�س ال�شعبي البلدي ببلدية
الروي�سات  ،مرا�سلة لوايل ورقلة
عن طريق رئي�س الدائرة من
�أجل ت�سخري القوة العمومية
ق�صد مرافقة مكاتب الدرا�سات

للتوتيد القطع التي �صدرت بها
�أحكام �إخالء يف حق اخلوا�ص
املدعني مللكيتها .
�إىل جانب ذلك فقد ت�ساءل
املت�رضرين من امل�شكل القائم
حول ال�صمت الرهيب للمجل�س
ال�شعبي الوالئي الذي حملوه

م�س�ؤولية العجز الكبري يف
�إدراج ملف النهب العقاري
�ضمن �أ�شغال الدورات العادية
للمجل�س ال�شعبي الوالئي
باعتبار هذا امللف �شائك
وعادة ما ي�سبب �صداع حاد
ل�صناع القرار بالوالية  ،موازاة
مع ذلك فقد تعالت الأ�صوات
املطالبة بفتح حتقيق معمق مع
الرجل الأول بورقلة حول الت�سرت
على جملة ال�شكاوى والعرائ�ض
االحتجاجية بخ�صو�ص التعدي
على الأمالك العقارية العمومية
واخلا�صة .
ومعلوم �أن م�صالح العدالة
بالعا�صمة املركزية للجنوب
ال�رشقي قد �أح�صت عديد
الق�ضايا املتعلقة بالتعدي على
ممتلكات الغري بطرق خمالفة
للقانون  ،حيث �أن هذه الو�ضعية
�ساهمت يف ت�أجيج االحتقان
املحلي .

تعك�س بنيتها اله�شة

�شدد �سكان دائرة تقرت بورقلة
على �رضورة �إعادة االعتبار
ل�شبكة الطرقات بو�سط املدينة
 ،بعد �أن �ضاقوا درعا من
�إهرتا�ؤها الذي يبدوا جليا يف
حجم احلفر الهائلة على طول
طرقاتها  ،مهددة بذلك �سالمة
مرتاديها من املارة و خا�صة
الركاب و �سائقي خمتلف �أنواع
املركبات.
عرب ه�ؤالء عن �إ�ستيائهم ال�شديد
من و�ضعية طرقات تقرت
املحفوفة بالع�رشات من احلفر

طرقات تقرت تعاين الت�آكل
 ،من �ش�أنها �أن تلحق �أ�رضارا
مادية معتربة على مركباتهم ،
مما ينعك�س �سلبا على �سالمتها
 ،حيث ي�ؤ�رش الأمر �إىل حوادث
�سري ج�سمانية خطرية  ،حول
الطريق �إىل ب�ؤرة �سوداء تهدد
�سالمة الأ�شخا�ص .
و يف �سياق ذي �صلة  ،فقد
نا�شد الع�رشات من قاطني
دائرة تقرت  ،و مرتادي الطريق
ال�سالف ذكره ب�صفة عامة ،
عرب ت�رصيحات متفرقة لهم
مع «الو�سط» كافة ال�سلطات

املحلية و اجلهات امل�س�ؤولة
بتويل القطاع ب�رضورة الوقوف
على فتح حتقيق فوري و
عاجل فيما يخ�ص ملف م�صري
الأموال ال�ضخمة املر�صودة
للتكفل بالنقائ�ص امل�سجلة على
م�ستوى الطرقات  ،تلك الأموال
التي تر�صد من نفقات الدولة
 ،و املوجهة خا�صة للتكفل
بتجهيز طرقات خمتلف �أحياء و
بلديات ورقلة  ،غري �أن الطرق
الغري ال�رشعية تقف دون �إجناح
مثل هذه امل�شاريع � ،أين طالبوا

بتفعيل الأدوات الرقابية حلماية
تلك امل�شاريع من قب�ضة املافيا
الإدارية من �أجل النفع العام .
وقد توعد �سكان عا�صمة وادي
ريغ الكربى بالت�صعيد من لهجة
االحتجاجات يف حالة ما مل
حترك ال�سلطات الو�صية �ساكنا
للتكفل بامل�شكل القائم الذي
�أرق يومياتهم  ،نتيجة الأ�رضار
املادية والنف�سية التي �أحلقها
مبركباتهم وبحاالتهم ال�صحية
يف ظل تطاير الغبار .
�أحمد باحلاج

يف ظل نق�ص �سيارات الأجرة

�سيارات الكلوند�ستان تهيمن على قطاع النقل بحا�سي م�سعود
ت�شهد بلدية حا�سي م�سعود
بالعا�صمة املركزية للجنوب
ال�رشقي و الواقعة على بعد
حوايل  80كلم عن مقر عا�صمة
الوالية ورقلة انت�شار وا�سع النطاق
ل�سيارات الكلوند�ستان  ،حيث مل
يجد منها املواطنني باملنطقة
�سبيال بالرغم من درايتهم
املطلقة بعدم �رشعيتها .
خا�صة �إذا علمنا �أنها باتت
تناف�س �سيارات الطاك�سي  ،و
حتى احلافالت م�ستغلني فرتات
تذبذبها  ،و خا�صة �أوقات الزوال
و الفرتات الليلية  ،و هو ما عززه
العديد من املواطنني  ،بقولهم

�أنهم ال يتكبدون عناء يف البحث
عن �سيارات الكلوند�ستان  ،و ذلك
يف ظل التذبذب يف توفري �سيارات
الأجرة ال�رشعية .
من جهتهم املواطنني طالبوا
اجلهة الو�صية و املتمثلة يف
مديرية النقل بالوالية بالوقوف
عن كثب على الظاهرة و �إيجاد
حلول عاجلة لها  ،مع العمل
اجلاد على و�ضع حد ملمتهني
الكلوند�ستان و الذين يف الغالب
ما يكونون مزدوجي الوظيفة ،
حيث يعتمدون عليها يف �أوقات
خارج ن�شاط مداومتهم يف
العمل و ذلك ح�سبهم لعدم كفاية

فيما يفتقد الطريق الرابط بني حيي الزهور
و  5جويلية للتهيئة

�سكان حي  5جويلية بالأغواط
يعانون من تعطل م�صابيح
الإنارة العمومية

�إ�شتكى �سكان حي  5جويلية حا�سي
الرمل جنوب والية الأغواط من
تعطل م�صابيح �أعمدة الإنارة
العمومية منذ عدة عدة �أ�سابيع
 ،حيث مل يتم �إ�صالحها رغم
�شكاوي �أهل احلي املتكررة
مل�صالح البلدية .
م�شريين يف �سياق حديثهم ب�أن
�إنعدام الإنارة �ساهم يف �إنت�شار
الكالب ال�ضالة التي �أ�صبحت
منت�رشة بكرثة م�ؤخرا ،ما دفعهم
�إىل منا�شدة ال�سلطات املحلية
للتدخل من �أجل تغيري امل�صابيح
املعطلة مبا ي�ضمن �إعادة االعتبار
ل�شوارع احلي  ،ومن جهتهم
�سكان حي الزهور بذات املنطقة
ي�أملون من اجلهات الو�صية
�سواءا ال�سلطات املحلية �أو�رشكة

�سوناطراك  ،التي قامت ب�إجناز
هذا الطريق املمتد على م�سافة 2
كلم والذي يربطهم بحي  5جويلية
ب�إعطائه حقه من التهيئة ،ال�سيما
من جانب مده بالإنارة العمومية و
الأر�صفة مبا ي�ضمن تفادي �أخطار
الطرقات والهجمات امل�سعورة
للكالب ال�ضالة  ،خا�صة ونحن يف
ف�صل ال�صيف �أين تزداد احلركة
بهذا الطريق الذي يعد مبثابة
الوحيد املخت�رص .
وقد توعد �سكان احلي باخلروج
لل�شارع للتنديد بامل�شكل القائم
الذي �أثقل كاهلهم يف ظل غياب
�إرادة حقيقية من ال�سلطات
للتجاوب معهم ح�سب الأولوية
والإمكانات املتاحة .
�صالح  ،ب

يف �إطار جت�سيد خمطط تطويق ب�ؤر الإجرام

الأمن احل�ضري ال�سابع بورقلة
يفكك تكوين جماعة �أ�شرار  
يف �إطار املجهودات التي
تبذلها م�صالح ال�رشطة ب�أمن
والية ورقلة من اجل مكافحة
اجلرائم احل�رضية ب�شتى �أنواعها
 ،املحافظة على الأ�شخا�ص و
املمتلكات و املال العام  ،متكنت
م�صالح الأمن احل�رضي ال�سابع
بورقلة من تفكيك جمعية �أ�رشار
حمرتفة يف ال�رسقة  ،بتوفر ظرف
الليل والتعدد و العنف وجناية
حماولة االغت�صاب ،والتي راح
�ضحيتها �شابني يف العقد الثاين
من العمر.
حيثيات الق�ضية تعود وقائعها
اثر �شكوى وردت �إىل م�صالح
الأمن احل�رضي ال�سابع مفادها
تعر�ضهما �إىل ال�رسقة متبوعة
مبحاولة االغت�صاب  ،عقب تلقي
ال�شكوى �رشعت عنا�رص م�صالح
امن احل�رضي يف تكثيف عمليات
البحث و التحري املتوا�صلة التي
مكنتها من حتديد هوية امل�شتبه

فيهم و �إلقاء القب�ض عليهم� ،أين
مت حتويلهم �إىل امل�صلحة لغر�ض
التحقيق معهم و بعد ا�ستكمال
الإجراءات القانونية  ،مت ت�شكيل
ملف جزائي �ضدهم قدموا
مبوجبه �أمام وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة ورقلة �أين �صدر يف
حقهم � أمر �إيداع
يف ذات ال�سياق و خالل اليومني
ال�سابقني متكنت عنا�رص الأمن
احل�رضي ال�سابع من توقيف
�شاب يف الع�رشينيات من العمر
 ،هذا الأخري متورط يف انتهك
حرمة منزل متبوع بال�سب والتي
راح �ضحيتها �شخ�صني يف العقد
الثالث بعد توقيف امل�شتبه فيه
وحتويله �إىل امل�صلحة من اجل
ا�ستكمال �إجراءات التحقيق ،مت
اجناز ملف ق�ضائي �ضد املتورط
وتقدمه �أمام اجلهات الق�ضائية
التي �أ�صدرت يف حقه �أمر �إيداع
احلب�س.
�أحمد باحلاج

الأمن احل�ضري اخلارجي بالروي�سات

حملة وا�سعة للحفاظ على
�صحة امل�ستهلك
راتبهم ال�شهري ل�سد خمتلف
حاجيات �أ�رسهم ال�رضورية ،
كما طالب املواطنني من جهة
�أخرى بالتدخل من �أجل ب�سط
�سيارات الطاك�سي النا�شطة عرب

عدة خطوط  ،ب�إعتبارها الو�سيلة
الوحيدة التي تقلهم �إىل �أماكنهم
املق�صودة و ذلك ب�أمان على
غرار نظريتها الغري �رشعية .
�أحمد باحلاج

يف �إطار املجهودات التي
تبذلها م�صالح ال�رشطة ب�أمن
والية ورقلة من اجل مكافحة
اجلرائم احل�رضية ب�شتى �أنواعها
 ،املحافظة على الأ�شخا�ص و
املمتلكات و املال العام  ،نظمت
م�صالح الأمن احل�رضي اخلارجي
بالروي�سات خرجة ميدانية
بالتن�سيق مع مديرية التجارة
بورقلة  ،مديرية ال�صحة اجلوارية

 ،مديرية البيئة لبلدية الروي�سات ،
املفتي�شية الوالئية للطب البيطري
بورقلة � ،أين �شنت هذه العملية
عدة حمالت وغرف تربيد للحوم
البي�ضاء واحلمراء هذا ب�إقليم
االخت�صا�ص  ،حيث �أ�سفرت
العملية عن حجز  141كلغ من حلم
الدجاج الغري مر�سوم و 109كلغ
من حلم الدجاج الفا�سد .
�أحمد باحلاج
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�أو�ضحت موقفها من ت�صريحات "حماد"..حما�س

ب�أغلبية �ساحقة

جمل�س "النواب" الأمريكي ي�صادق
على �إجراءات �ضد ال�سعودية

�صادق جمل�س النواب الأمريكي ،م�ساء الإثنني ،ب�أغلبية �ساحقة على م�شروعي قرار
متعلقان بال�سعودية� ،أحدهما يطالب بفر�ض عقوبات على امل�س�ؤولني عن قتل ال�صحفي
خا�شقجي"و�صوت ل�صالح م�شروعي القرار "حقوق الإن�سان يف ال�سعودية" و"قانون
"جمال
ّ
املحا�سبة"� 405 ،أ�شخا�ص مقابل ت�صويت � 7أ�شخا�ص �ضده.
م�.س
م�رشوعا القرار قدمهما
ع�ضو الكونغر�س توم
ويطالب
مالينو�سكي،
�أحدهما بفر�ض عقوبات
على ال�ضالعني بقتل
خا�شقجي ،فيما يدين
الآخر "حمالت االعتقال
وانتهاك حقوق النا�شطات"
يف ال�سعودية ومبوجب
م�رشوعي القرار ،يتطلب
من جهاز اال�ستخبارات
الوطنية �أن يحدد عالنية
الأ�شخا�ص ال�ضالعني يف
قتل خا�شقجي وفر�ض
عقوبات �سفر عليهم.
كما يُطلب من وزير
اخلارجية ،مايك بومبيو،
� ً
أي�ضا الإبالغ عن مدى
الأمن
قوات
تورط
واجلي�ش ال�سعودي يف
انتهاكات حقوق الإن�سان
ويرى مراقبون �أنه رغم
مرور الإجراءات �ضد
ال�سعودية جمل�س النواب
ب�سهولة ،ف�إنه من ال�صعب

�صراعنا مع االحتالل ولي�س
مع اليهود �أو اليهودية
�أو�ضحت حركة املقاومة
"حما�س"،
الإ�سالمية
موقفها من الت�رصيحات
التي وردت يف اخلطاب
اجلماهريي لع�ضو املكتب
ال�سيا�سي فتحي حماد �أمام
املحت�شدين يف م�سريات
العودة وك�رس احل�صار
2019/07/12م،
بتاريخ
وقالت� :إنها ال تعرب عن
مواقف احلركة الر�سمية
املعتمدة
و�سيا�ستها
والثابتة.
وقالت احلركة ،يف بيان لها،
اليوم االثنني� :إن �رصاعنا
مع االحتالل الذي يحتل

�أر�ضنا ويدن�س مقد�ساتنا،
ولي�س �رصاعاً مع اليهود
يف العامل وال مع اليهودية
كدين ،و�سبق �أن ا�ستنكرت
احلركة االعتداءات التي
ا�ستهدفت يهوداً �آمنني يف
�أماكن عبادتهم.
و�شددت احلركة على �أن
م�سريات العودة وك�رس
احل�صار م�سريات �شعبية
�سلمية تهدف �إىل تثبيت
حق العودة وك�رس احل�صار
املفرو�ض على قطاع
غزة ،مبينة �أن االجماع
الوطني على �شعبيتها
و�سلميتها ال يعني ال�سماح

لالحتالل بالتغول على
ال�سلميني
املتظاهرين
وقتلهم وا�ستهدافهم.
ودعت "حما�س" جماهري
ال�شعب الفل�سطيني �إىل
االلتزام مبا تقرره الهيئة
الوطنية مل�سريات العودة
وك�رس احل�صار من �سيا�سات
وقرارات وفعاليات.
وجددت حما�س "تقديرها
للو�سطاء كافة ،ويف
الأ�شقاء
مقدمتهم
امل�رص ّيون على جهودهم
لك�رس احل�صار املفرو�ض
على قطاع غزة وحتقيق
الوحدة الوطنية".

ارتفاع عدد �شهداء احلركة الأ�سرية �إىل � 220شهيدا من عام 1967
�أن يتخطى جمل�س
ال�شيوخ الذي ي�سيطر
عليه اجلمهوريون وقتل
خا�شقجي يف � 2أكتوبر
املا�ضي ،داخل القن�صلية
ال�سعودية ب�إ�سطنبول ،يف
ق�ضية هزت الر�أي العام
الدويل و�أثارت ا�ستنكا ًرا
وا�س ًعا مل ين�ضب حتى
اليوم وقبل �أ�سابيع ،ن�رشت
املفو�ضية الأممية حلقوق
الإن�سان تقري ًرا �أعدته
مقررة الأمم املتحدة

اخلا�صة بالإعدام خارج
نطاق الق�ضاء� ،أغني�س
كاالمار ،من � 101صفحة،
ح ّملت فيه ال�سعودية
م�س�ؤولية قتل خا�شقجي
عمدا.
ً
و�أ ّكدت املقرر الأممية
وجود �أدلة موثوقة
ت�ستوجب التحقيق مع
م�س�ؤولني �سعوديني كبار،
بينهم ويل العهد حممد بن
�سلمان.
وذكر تقرير كاالمار

�أن "مقتل خا�شقجي
هو �إعدام خارج نطاق
القانون ،تتحمل م�س�ؤوليته
ال�سعودية"كما �أو�ضح �أن
العقوبات املتعلقة مبقتل
خا�شقجي يجب �أن ت�شمل
ويل العهد ال�سعودي
وممتلكاته ال�شخ�صية يف
اخلارج ،داعياً الريا�ض
�إىل االعتذار من �أ�رسة
خا�شقجي �أمام الر�أي
العام ،ودفع تعوي�ضات
للعائلة.

ا�ست�شهاد الأ�سري ن�صار
ماجد عمر طقاطقة

�أكد نادي الأ�سري الفل�سطيني
�أنه با�ست�شهاد الأ�سري
ن�صار ماجد عمر طقاطقة
(31عاماً) ،يرتفع عدد �شهداء
احلركة الوطنية الأ�سرية يف
معتقالت االحتالل منذ عام
1967م �إىل � 220شهيداً.
وح ّمل نادي الأ�سري �سلطات
االحتالل امل�س�ؤولية الكاملة
عن ا�ست�شهاده وعن م�صري

الأ�رسى كافة يف �سجونها،
خا�صة �أن الأ�سري طقاطقة
اُ�ست�شهد وهو يف فرتة
التحقيق ،الأمر الذي ي�ستدعي
التوقف عند هذه الفرتة التي
ينفذ فيها املحققون �أق�سى
�أنواع التعذيب النف�سي
واجل�سدي.
و�أو�ضح نادي الأ�سري �أن
الأ�سري ن�صار اُعتقل يف 19

حزيران /يونيو  ،2019وما
يزال موقوفاً وقيد التحقيق،
ورف�ض نادي الأ�سري �أي
ادعاءات حتاول الإدارة بثها
حول ظروف ا�ست�شهاده.
و�أكدت عائلة الأ�سري �أن
جنلها ال يعاين من �أية م�شاكل
�صحية ،وهذا االعتقال الأول
له؛ علماً �أن له �ستة �أ�شقاء
غريه ،ووالده متوفى.

تقدير موقف

"داع�ش" يف العراق ..تهديد خفي ب�إمكانات حمدودة
بعد مرور �أكرث من عام
ون�صف على هزمية "داع�ش"
يف العراق ،جدد التنظيم
الإرهابي هجماته عرب خالياه
النائمة ،م�ستهدفا املناطق
التي خ�رسها �شمايل البالد
،واخلاليا النائمة؛ م�صطلح
يطلقه القادة الع�سكريون
العراقيون على جماميع تابعة
للتنظيم ،وتن�شط ب�شكل خفي
يف مناطق خمتلفة من البالد،
وتهاجم �أهدافا حمددة ب�شكل
�رسيع ،قبل �أن تن�سحب من
املناطق امل�ستهدفة.
وبالأ�سابيع القليلة املا�ضية،
ّ�شنت عنا�رص التنظيم هجمات
ا�ستهدفت قوات الأمن
ومدنيني يف �أجزاء من مدينة
املو�صل وكركوك (�شمال)
ودياىل (�رشق) والأنبار (غرب)،
وخلفت قتلى وجرحى.
قاعدة انطالق
جلنة الأمن والدفاع يف الربملان
العراقي ،حذّ رت من خطورة
حتركات خاليا "داع�ش"
مبدينة املو�صل �شمايل البالد
على امللف الأمني العام
و�أ�شارت �إىل �أن التنظيم جنح

عام  2014يف ت�أ�سي�س قاعدة
انطالق له من املو�صل باجتاه
باقي املحافظات.
ويف ت�رصيح للأنا�ضول ،قال
حممد ر�ضا ،رئي�س اللجنة
والذي �شغل من�صبا ع�سكريا
برتبة فريق ركن يف اجلي�ش
العراقي� ،إن "خاليا تنظيم
داع�ش تن�شط يف اجلانب
الأمين (الغربي) ملدينة
املو�صل".
ولفت �إىل �أن "اخلطورة
تكمن يف �أن اجلانب الغربي
ملدينة املو�صل مرتبط
مبناطق البعاج واجلزيرة
(جنوب وغرب املو�صل)،
وهي مناطق مفتوحة متتد
لباقي املحافظات"و�أو�ضح
ر�ضا �أن "هناك م�ساحات
�صحراوية بني قاطع م�س�ؤولية
قيادة عمليات نينوى (�شمال)
وقاطع م�س�ؤولية قيادة عمليات
اجلزيرة والبادية مبحافظة
الأنبار (غرب) ،وهي بحاجة
�إىل قوات �إ�ضافية لإحكام
ال�سيطرة عليها ومنع ن�شاط
التنظيم".
وللق�ضاء على ن�شاط "داع�ش"،
اعترب ر�ضا �أن الأمر بحاجة

�إىل عمليات ع�سكرية وا�سعة
ي�شارك فيها طريان اجلي�ش،
�إىل جانب �إحكام ال�سيطرة
على احلدود ملنع عمليات
الت�سلل لعنا�رص التنظيم.
و�أ�شار �إىل �أنه �إىل "غاية الآن
هناك ت�سلل لعنا�رص داع�ش من
�سوريا �إىل العراق ،لأن املنطقة
احلدودية بطول �أكرث من 600
كيلومرت ،ومل حتكم(�أمنيا)
ب�صورة تامة" ،ووفق ر�ضا ،ف�إن
"خارطة ن�شاط خاليا داع�ش
ترتكز حاليا يف اجلانب الغربي
ملدينة املو�صل ،ومناطق
جنوب كركوك ،خ�صو�صا
يف القرى التي مل يعد �إليها
النازحون لغاية الآن ،عالوة
على ال�صحراء يف حمافظة
الأنبار".
تكثيف اجلهود
اال�ستخبارية
رغم ت�أكيد وزارة الدفاع
العراقية على �أن تنظيم
"داع�ش" فقد املقومات التي
متكنه من �إعادة ال�سيطرة على
بع�ض املناطق كما كان يف
عام � ،2014إال �أنها ت�ؤكد على
الن�شاط الذي تقوم به خاليا

التنظيم با�ستهداف قوات
الأمن واملدنيني.
ر�سول،
يحيى
العميد
املتحدث الر�سمي با�سم
قيادة العمليات امل�شرتكة
(تتبع الدفاع العراقية) قال
�إن "تنظيم داع�ش فقد قدرته
على ال�سيطرة على املناطق"
،وم�ستدركا ،يف ت�رصيح
للأنا�ضول" :لكن خالياه النائمة
تختبئ يف املناطق ال�صحراوية
وال�سال�سل اجلبلية ،وتقوم
عنا�رصها با�ستهداف قطعات
قوات الأمن واملدنيني ،وحاليا
نكثف اجلهود اال�ستخبارية
والقيام بعمليات ع�سكرية".
و�أو�ضح ر�سول �أن "العمليات
الع�سكرية التي نفذتها قوات
الأمن �أ�سفرت عن تدمري
العديد من الأنفاق واملخابئ
اخلا�صة بالتنظيم الإرهابي،
و�أحيانا يتم ا�ستهداف مواقع
التنظيم من قبل طريان اجلي�ش
بالق�صف املبا�رش �أو بعمليات
�إنزال جوي".
كما "ركزت القوات العراقية
خالل عملياتها الأمنية ،على
مناطق غرب حمافظة نينوى،
املتمثلة بق�ضاء احل�رض وق�ضاء

البعاج� ،إ�ضافة �إىل �صحراء
حمافظة الأنبار ،و�سل�سلة
جبال حمرين ومكحول،
وال�رشيط احلدودي العراقي
ال�سوري".
"داع�ش" ال يخطط
لل�سيطرة من جديد
خليل النعيمي ،ال�ضابط
اجلي�ش
يف
املتقاعد
العراقي برتبة عقيد ،يرى �أن
ا�سرتاتيجية "داع�ش" ال تهدف
�إىل ال�سيطرة على مناطق
حمددة يف العراق ،لأن ذلك مل
يعد يخدم التنظيم وخمططاته
للمرحلة املقبلة.
ويف حديث للأنا�ضول ،قال
النعيمي �إن "داع�ش عندما
مت ت�أ�سي�سه يف العراق ،بد�أ
بخاليا نائمة �شنت هجمات
�ضد �أهداف ع�سكرية و�أمنية
ومدنية و�أحدث رعبا لدى
اجلميع ،وهو ما ي�سعى التنظيم
حاليا لتنفيذه" ،و�أو�ضح �أنه
"من خالل العمليات الإرهابية
التي نفذت بعد �إعالن العراق
هزمية داع�ش عام ،2017
يربز وجود نوع من التن�سيق
يف الهجمات من قبل عنا�رص

التنظيم ،رغم �أن االعتقاد
ب�أن مركزية داع�ش يف تنفيذ
العمليات الإرهابية قد انتهت
باختفاء زعيم التنظيم �أبو بكر
البغدادي".
وتابع النعيمي �أن "الق�ضاء على
خاليا التنظيم يتم عن طريق
عمليات ع�سكرية من�سقة،
بالتن�سيق مع التحالف الدويل
الذي ميتلك الأنظمة املتطورة
يف مراقبة وحتديد املواقع التي
يختبئ بها عنا�رص التنظيم،
وفر�ض �سيطرة حمكمة على
�صحراء الأنبار التي متثل �أحد
�أبرز معاقل التنظيم وخطوط
�إمداداته".
وعلى مدى الأ�شهر املا�ضية،
ّ�شنت قوات الأمن العراقية
عمليات �أمنية وا�سعة �شملت
مناطق يف حمافظات دياىل
الدين
و�صالح
(�رشق)
وكركوك(�شمال).
ورغم الإعالن الر�سمي ،نهاية
 2017،عن هزمية "داع�ش"
يف العراق� ،إال �أن القادة
الع�سكريني العراقيني ي�ؤكدون
�أن التنظيم ميتلك خاليا نائمة
تعمل ب�شكل فردي يف املناطق
املحررة.
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ر�ؤى متباينة:

كيف تعاملت �إيران مع
الو�ساطة الفرن�سية؟

رغم �أن �إيران وا�صلت اتخاذ مزيد من الإجراءات الت�صعيدية بالإعالن عن تخفي�ض
جديد اللتزاماتها يف االتفاق النووي ،عرب رفع م�ستوى تخ�صيب اليورانيوم ليتجاوز
الن�سبة املن�صو�ص عليها يف االتفاق ( )% 3.67وي�صل �إىل � ،% 4.5إال �أنها كانت حري�صة
يف الوقت نف�سه على عدم رف�ض اجلهود التي تبذلها فرن�سا من �أجل التو�سط بني
الطرفني ،على نحو بدا جل ًيا يف ا�ستقبالها لإميانويل بون كبري م�ست�شاري الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون ،يومى  9و 10يوليو  ،2019للمرة الثانية خالل �أقل من
ثالثة �أ�سابيع .لكن ذلك ال ينفي يف الوقت ذاته �أن اجتاهات عديدة يف طهران اعتربت
�أن ما ميكن �أن ت�سفر عنه تلك اجلهود ال ي�صل �إىل حد الو�صول �إىل ت�سوية للأزمة
احلالية بقدر ما ينح�صر يف البحث عن �آليات لوقف الت�صعيد احلايل وعدم الدفع يف
اجتاه اتخاذ مزيد من الإجراءات املتبادلة.
مركز امل�ستقبل للأبحاث
والدرا�سات املتقدمة
ر�سائل م�سبقة:
كان الفتًا �أن �إيران حر�صت
على توجيه ر�سائل م�سبقة
لفرن�سا والقوى املعنية
با�ستمرار العمل باالتفاق
النووي ،هدفت من خاللها
�إىل و�ضع حدود لأية نتائج قد
ت�سفر عنها اجلهود التي تبذلها
باري�س ،ومبعنى �أدق تو�ضيح
الظروف التي ميكن �أن تقبل
فيها �إيران بوقف الت�صعيد
احلايل مع الواليات املتحدة
الأمريكية.
فقبيل زيارة بون بيوم واحد،
�أعلنت �إيران �أنها زادت م�ستوى
التخ�صيب �إىل  ،%4.5و�أ�شارت
� ً
أي�ضا �إىل �أن الو�صول �إىل ن�سبة
 ،%20وهى الن�سبة التي كانت
قريبة منها ب�شكل كبري قبل
الو�صول لالتفاق النووي ،ميثل
�أحد اخليارات املطروحة
�أمامها للتعامل مع الإجراءات
العقابية التي توا�صل الواليات
املتحدة الأمريكية فر�ضها.
وتوازى ذلك مع الت�صعيد
الإيراين �ضد بريطانيا ،على
خلفية قيام قوات البحرية
الربيطانية ،بالتعاون مع
�سلطات جبل طارق ،يف 4
يوليو اجلاري ،باحتجاز ناقلة
نفط �إيرانية كانت متجهة �إىل
�سوريا ،حيث هددت �إيران

بالرد على اخلطوة الربيطانية،
و�أ�شارت تقارير عديدة ،يف
 11من ال�شهر نف�سه� ،إىل �أن
بع�ض الزوارق التابعة للحر�س
الثوري حاولت اعرتا�ض �سفينة
بريطانية يف مياه اخلليج قبل
�أن جتربها فرقاطة تابعة
للبحرية امللكية على االبتعاد.
ومن دون �شك ،ال ميكن
ف�صل هذه التحركات عن
الت�رصيحات التي �أدىل بها
�أمني عام حزب اهلل ح�سن ن�رص
اهلل ،يف  12يوليو اجلاري ،وركز
فيها على القدرات الع�سكرية
التي ميتلكها احلزب وعلى
التداعيات التي ميكن �أن
تفر�ضها �أية حرب جديدة
حمتملة على �إ�رسائيل.
وهنا ،ف�إن الر�سالة الإيرانية
وا�ضحة ،ومفادها �أن مزيدًا من
الإجراءات العقابية الأمريكية
معناه ،وف ًقا لطهران ،مزيد
من الت�صعيد من جانب �إيران،
�سواء يف امللف النووي باتخاذ
�إجراءات �إ�ضافية خا�صة برفع
م�ستوى التخ�صيب �أو زيادة
عدد �أجهزة الطرد املركزي
امل�ستخدمة يف عمليات
التخ�صيب �أو غريها� ،أو يف
مياه اخلليج عرب الإيحاء
بقدرتها على ا�ستهداف �أمن
املالحة� ،أو يف منطقة ال�رشق
الأو�سط من خالل الإيعاز
�إىل امليلي�شيات املوالية لها
بالتحرك يف حالة ما �إذا
تعر�ضت لهجوم �أو اندلعت

مواجهة مبا�رشة بينها وبني
الواليات املتحدة الأمريكية.
خيارات حمدودة:
اعتربت اجتاهات عديدة يف
طهران �أن «الأفكار» الفرن�سية
ركزت على احلد الأدنى من
اخلطوات التي ميكن اتخاذها
لوقف الت�صعيد احلايل .وقد
جاءت تلك «الأفكار» يف �إطار
ما ي�سمى «بالوقف مقابل
الوقف» مبعنى توقف وا�شنطن
عن فر�ض مزيد من العقوبات
خالل املرحلة القادمة مقابل
توقف طهران عن اتخاذ
مزيد من اخلطوات اخلا�صة
بتخفي�ض م�ستوى التزاماتها
يف االتفاق النووي ،مع العمل
على تفعيل �آلية «ان�ستك�س»
ملوا�صلة التعامالت التجارية
بني �إيران والدول الأوروبية.
وكان الفتًا �أن �صحيفة «كيهان»
(الدنيا) ،وهى �إحدى �أقرب
و�سائل الإعالم �إىل مكتب
املر�شد الأعلى علي خامنئي،
�شنت حملة قوية �ضد «الأفكار»
الفرن�سية التي �أ�شارت �إىل �أنها
«تت�ضمن املطالب الأمريكية
نف�سها لكن بلغة فرن�سية»،
معتربة �أن باري�س ت�سعى
عربها �إىل حتقيق هدفني:
�أولهما ،دفع �إيران �إىل التوقف
عن اتخاذ مزيد من الإجراءات
اخلا�صة بتخفي�ض التزاماتها
يف االتفاق النووي .وثانيهما،
التمهيد لإجراء مفاو�ضات

جديدة ت�شمل جممل امللفات
اخلالفية ،ولي�س االتفاق
النووي فقط ،على غرار
الربنامج ال�صاروخي والدور
الإقليمي.
وبالتوازي مع ذلك ،وجهت
�إيران ر�سائل مبا�رشة �إىل
باري�س ترتبط بال�سقف الذي
ميكن �أن ت�صل �إليه نتائج
اجلهود الدبلوما�سية احلالية
والق�ضايا التي ميكن �أن تكون
حمل تفاهمات حمتملة� .إذ
قال م�ساعد وزير اخلارجية
الإيراين عبا�س عراقجي،
يف  7يوليو اجلاري« :ال مانع
لدينا للمفاو�ضات النووية مع
الواليات املتحدة الأمريكية يف
حالة مت رفع جميع العقوبات
املفرو�ضة علينا من قبلهم».
هذه الت�رصيحات حتديدًا ت�شري
�إىل �أن الأفكار التي طرحتها
باري�س من �أجل �إجناح جهودها
الدبلوما�سية تواجه خيارات
حمدودة ،تتمثل يف:
ح�رص املفاو�ضات يف النووي:
ويعني ذلك �أن �إيران ترف�ض،
على الأقل يف املرحلة احلالية،
التطرق �إىل امللفات الأخرى،
خا�صة ما يتعلق بدورها يف
املنطقة ،وال �سيما يف دول
الأزمات مثل اليمن و�سوريا
والعراق ولبنان.
وهنا ،ف�إن ثمة م�شكلة تواجه
فرن�سا .فف�ض ً
ال عن �أن �إيران
تعترب �أن «الأفكار» الفرن�سية
هى مبثابة «�إعادة تدوير»
للمطالب الأمريكية ،فقد
�سبق �أن رف�ضت الأوىل دعوات
متكررة من جانب باري�س
للدخول يف مفاو�ضات حول
برنامج ال�صواريخ البالي�ستية� ،أو
تعديل االتفاق النووي ليت�ضمن
بنو ًدا خا�صة بتلك النوعية من
الق�ضايا ،وهو ما ميكن �أن
يفر�ض ت�أثريات مبا�رشة على
�أية احتماالت خا�صة بخروج
اجلهود الدبلوما�سية الفرن�سية
بنتائج �إيجابية.
رفع العقوبات الأمريكية:
وهو ما يواجه عقبة �إ�رصار
الواليات املتحدة الأمريكية

على موا�صلة تبني تلك
ال�سيا�سة و�إي�صالها �إىل درجة
غري م�سبوقة ،بهدف دفع
�إيران �إىل تغيري موقفها باجتاه
القبول ب�إجراء مفاو�ضات
جديدة ،على نحو انعك�س يف
ت�رصيحات الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ،يف  10جويلية
اجلاري ،والتي قال فيها
�أن «العقوبات على �إيران
�ستت�ضاعف قريبًا» ،بعد �أن
اتهم �إيران بالقيام بتخ�صيب
اليورانيوم �رسا.
والالفت يف هذا ال�سياق� ،أن
ذلك توازى �أي�ضا مع العقوبات
التي فر�ضتها وزارة اخلزانة
الأمريكية ،قبل ذلك بيوم
واحد ،على النائبني يف حزب
اهلل �أمني �رشي وحممد رعد
بعد توجيه اتهامات لهما
بـ»ا�ستغالل النظام ال�سيا�سي
واملايل اللبناين ل�صالح حزب
اهلل و�إيران» ،يف �إ�شارة �إىل �أن
وا�شنطن �سوف تتبنى �سيا�سة
متوازية تقوم على حما�رصة
م�صادر التمويل التي تعتمد
عليها �إيران وامليلي�شيات
املوالية لها.
اخلالفات املرتاكمة:
ثمة خالفات �أخرى ت�ضع
حدودا لأية �أدوار و�ساطة
تقوم بها فرن�سا �أو �أى من

الدول الأوروبية الأخرى .فقد
ت�صاعدت حدة التوتر بني
�إيران وبريطانيا يف الفرتة
الأخرية بعد احتجاز ناقلة
النفط الإيرانية يف جبل طارق
وقبلها بالطبع �إ�شارة وزير
اخلارجية الربيطاين جريمي
هانت ،يف  16جوان الفائت،
�إىل دور �إيران يف العمليات
التخريبية التي طالت ناقالت
النفط يف اخلليج.
كما اجتهت فرن�سا نف�سها،
يف � 3أكتوبر � ،2018إىل فر�ض
عقوبات على وحدة تابعة
لوزارة اال�ستخبارات الإيرانية
و�شخ�صني �إيرانيني بعد
اتهامهم بالتخطيط ال�ستهداف
م�ؤمتر نظمته قوى املعار�ضة
الإيرانية يف باري�س يف يونيو
من العام نف�سه.
وعلى �ضوء ذلك ،ميكن القول
يف النهاية �إن النتائج التي
�سوف ترتتب على جهود
الو�ساطة الفرن�سية �سوف ت�ؤثر
على �سيا�سات الدول الأوروبية
جتاه الت�صعيد احلايل بني �إيران
والواليات املتحدة الأمريكية،
حيث �سي�ؤدي �إىل اقرتاب تلك
الدول� ،إىل حد كبري ،من النهج
الذي تتبعه وا�شنطن يف الوقت
احلايل ،ال �سيما بعد �أن فر�ضت
املواقف الإيرانية خيارات
حمدودة �أمام تلك اجلهود.

�إ�شهار
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Comptabilité générale
Formation

APPELEZ AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية ورقلة
دائرة ورقلة
بلدية ورقلة
2019/09 : الرقم

و�صل ت�سجيل الت�صريح
بت�أ�سي�س جمعية حملية
12  املوافق لـ1433  �صفر18  يف06/12 مبقت�ضى القانون رقم
2019/07/01:  مت هذا اليوم،  املتعلق باجلمعيات2012 يناير
ت�سليم و�صل الت�صريح بت�أ�سي�س اجلمعية املحلية ذات طابع
: فلكلوري امل�سماة
فر�سان ال�صحراء للخيل والبارود املخادمة ورقلة: جمعية
 حي املخادمة ورقلة: الكائن مقرها
 مفاتيح عبد املجيد:لرئي�س اجلمعية ال�سيد

12, 14
avril
20,21
et et15
22 mai
20192018
CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion

ANEP N°: 1916016085
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Inscrivezvous
au pluTtarE le 1 KVJMMFU

Date et heure s le 1 , 1 et  KVJMMFU Coùt de la formation
10 000DA
de 10h ,30 au 15h,30

Sarl Investplus / - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El0ouradia Alger

2019/07/17:الو�سط

 بورقلة1982/06/17: تاريخ ومكان امليالد
 حي املخادمة ورقلة: العنوان

2019/07/17:الو�سط

10

الأربعاء  17جويلية  2019املوافـق ل 14ذو القعدة 1440هـ

والدة الأ�سري خليل الهندي :

�أملي احلقيقي  اعتقاله وحكمه
الذي حول حياتنا حلزن ودموع ..
يف مرحلة مبكرة من عمره  ،ترك املدر�سة وتخلى عن �أحالمه وم�ستقبله ليتحمل ال�شاب خليل حممد عبد اهلل
الهندي  ،من خميم جنني  ،امل�س�ؤولية عن  رعاية و�إعالة والدته و ا�سرته بعد �أن تويف والده اثر تعر�ضه جللطة ،
ومب�س�ؤولية ووفاء �أكمل امل�شوار فهو بكر العائلة و�سندها وكل العامل كما ت�صفه والدته التي تبكي ليل نهار دون
توقف منذ انتزعه االحتالل من اح�ضانها و�أ�صبح �أ�سرياً  ،لتعي�ش عائلته ظروف ًا �صعبة وقا�سية بعدما فقدت معليها
الوحيد خا�صة يف ظل معاناة الوالدة من امرا�ض مزمنة جعلتها عاجزة عن العمل .
تقرير :علي �سمودي
الأمل احلقيقي..  
�أجواء حزن و�أمل تعي�شها الوالدة
اخلم�سينية �أم خليل  ،التي تعاين
من�  أمرا�ض ال�سكري وال�ضغط
وان�سداد �رشايني  ،تقول " هذه
االمرا�ض ال ت�ؤملني  ،فقد اعتدت
عليها  ،لكن االمل احلقيقي الذي
ال �أقوى على احتماله اعتقال
ابني الذي كرب قبل �أوانه و�أ�صبح
املعيل الوحيد لنا  ،مل يكن يرتاح
حلظة ويق�ضي حياته بالعمل
لنعي�ش حياة كرمية  ،كان همه
وتفكريه عائلته  ،لكن االحتالل
انتزعه منا وحول حياتنا حلزن
ودموع " ،وت�ضيف " منذ �صغره ،
متيز خليل  باخالقة العالية والرب
واحلنان  ،ملتزم ب�صالته ويهتم

تقرير� :إعالم الأ�سرى

بالقراءة وكان ريا�ضي  ،مل يتدخل
بال�سيا�سة  ،ويتفانى مل�ساعدتي
يف تربيه اخوانه الذين ي�شعرون
بغ�صة وحزن العتقاله وحرمانهم
منه ".
كفاح وت�ضحية ..
يف خميم جنني  ،ولد خليل قبل
 20عاماً  ،هناك  ن�ش�أ وعا�ش
وتربى ،فهو بكر العائلة املكونة
من � 5أنفار  ،وتقول والدته
"  ما �أ�صعب الفراق واحلياة
دون حبيبي خليل  الذي اعتربه
كل �شيء جميل وحلو بحياتنا
 ،اهلل ير�ضى عليه �صرب وكافح
و�ضحى  فلم تكن حياته حتى يف
طفولته كاقرانه  ،فقد تاثر كثرياً
مبر�ض والده الذي اختطفه
املر�ض  ،وا�صبح املعيل لنا "،
وت�ضيف " تعلم مهنة البناء رغم

�صغر �سنه  ،وعمل بها وكافح
وتعب حتى تعلمها  ،مل يق�رص
معنا يوماً  ،ومل يحرم اخوانه
من �شيء  ،يوفر لهم م�صاريفهم
وكافة احتياجاتهم ويفرح عندما
يرى �سعادتهم ".
االعتقال والدموع..  
تروي �أم خليل  ،انه بعد يوم عمل
�شاق وطويل  ،عاد للمنزل واطم�أن
على اخوانه  ،ونام لي�ستعد ليوم
العمل الثاين  ،ويف حوايل
ال�ساعة الرابعة فجراً  ،فوجئنا
بقوات االحتالل تقتحم منزلنا
يف املخيم  ،وت�ضيف " �شعرت
بخوف وقلق  ،فهذه �أول مرة
يتعر�ض فيها منزلنا لالقتحام
والتفتي�ش  ،لكن �صدمتنا
الكربى عندما جتمهر اجلنود
حول خليل وطلبوا منه وداعنا ،
�شعرت ان قلبي توقف واخفيت

دموعاً خالل عناقه حفاظاً على
معنوياته " ،وتكمل "  مل �أ�صدق
�أن بكري و�سندنا كرب ب�رسعة
وا�صبح رهينة بقب�ضة اجلنود
الذين رف�ضوا االف�صاح عن �سبب
اعتقاله  ،وعندما و�ضعوه يف
دورياتهم بكيت وحزنت وال زلت
ال ا�ستوعب ما جرى ".
احلكم واملعاناة ..
حلظات ع�صيبة مرت بحياة
عائلة الهندي وهي تنتظر �أالخبار
عن م�صري خليل  ،وتقول والدته "
مل افكر حلظة �أن غيابه �سيطول
عني  ،مت�سكت بامل عودته  ،لكن
االحتالل رف�ض االفراج عنه
وحوله للتحقيق  ،انقطعت اخباره
وعانيت حتى نقلوه اىل �سجن
جمدو " ،وت�ضيف " ا�ستمرت
رحلة املعاناة بني املحاكم ،

الأ�سرية وفاء مهداوي:

وبعد عقد  15جل�سة  ،حوكم
خليل بال�سجن الفعلي ملدة 30
�شهراً وغرامة مالية � 2000شيكل
� ،صدمت وبكيت لدى �سماعي
احلكم  ،لكن ثبات و�صمود ابني
رفع معنوياتي و�سلحني بال�صرب
" ،وتكمل " حالياَ  ،ابني يقبع
يف �سجن جلبوع  ،ويف كل زيارة
نعاين الويالت ب�سبب اجراءات
التفتي�ش على معرب اجللمة ثم
بوابة ال�سجن  ،فيحتجزنا اجلنود
ل�ساعات طويلة يف ظروف ال
تختلف عن ال�سجن يف ظل اجواء
الطق�س احلارة جداً  ،وتتابع "
ال منلك �سوى ال�صرب واحتمال
كل هذه املعاناة واملمار�سات
التع�سفية حتى نرى ا�رسانا  ،لكن
االحتالل يتحكم بنا  ،فال نراهم
�إال من خلف الزجاج  ،والزيارة
مدتها  45دقيقة تنتهي قبل �أن

تبد�أ و�سط منغ�صات االحتالل
التي لي�س لها حدود ".
الفرح وال�صرب ..
طوال حديثها  ،مل تتوقف الوالدة
�أم خليل عن البكاء  ،وتقول "
ق�ضيت ايام العيد مري�ضة وحزينة
ومت�أملة  ،فال يحتمل قلبي وجع
غياب خليل عن حياتنا ومنزلنا ،
كل منا�سباتنا حزينة والفرح فيه
غ�صة كبرية " ،وت�ضيف " فرحتنا
معتقلة مع �أ�رسانا الذين ال ي�شعر
�أحد بوجعهم و�أملنا  ،ولكن
�سن�صرب برعاية رب العاملني
الن ال�سجن لن يغلق بابه على
�أحد  ،و�سنبقى ننتظر حتى
ينت�رص ابطالنا ويعودون الح�ضان
امهاتهم ون�س�أل اهلل �أن يكونوا
جميعا  يف العيد القادم  معنا
وبيننا ".

قا�س من انتقام االحتالل وعن�صريته داخل الأ�سر
منوذجٌ ٍ

ميار�س االحتالل �ساديته وعن�رصيته
بحق الأ�رسى والأ�سريات ،وينتقم
من �أ�صحاب امللفات اخلطرية
كما ي�صنفها االحتالل وخمابراته،
والأ�سرية والدة ال�شهيد �أ�رشف
نعالوة ،وفاء مهداوي(55عاماً) من
�سكان بلدة �شويكة� ،شمال مدينة
طولكرم ،خري مثا ٍل على عن�رصيته.
الأ�سرية مهداوي اعتقلت بعد
تنفيذ جنلها ال�شهيد �أ�رشف نعالوة
عملية يف م�ستوطنة بركان يف الأول
من ت�رشين �أول من العام ،2018
فبعد عدة �أيام من تنفيذه العملية
الفدائية اعتقل االحتالل والدته
ثم والده و�شقيقه و�صهره و�شقيقته
كذلك.
الأ�سريات الالتي حتررن من
الأ�رس وعائالت الأ�رسى التي
�شاهدت الأ�سرية وفاء مهداوي يف
الأ�رس ،يحفظون وجع الأ�سرية �أم
�أ�رشف قبل ا�ست�شهاد ابنها وبعد

ا�ست�شهاده ،فاالحتالل يوا�صل
عقابه العن�رصي لها.
املحررة املهند�سة �إ�رساء اليف
تقول يف حديثٍ عن الأ�سرية �أم
�أ�رشف ملرا�سل مكتب �إعالم
الأ�رسى" االحتالل مار�س �أ�شد
�أنواع العقوبة بحق الأ�سرية وفاء
مهداوي ،ففي مرحلة التحقيق
تعر�ضت ل�ضغوط هائلة على يد
املحققني وظروف اعتقال �سيئة
من حيث العزل وممار�سة �أ�ساليب
نالت من نف�سيتها ،و�إجبارها
على اعرتافات مل تديل بها وهي
بحالة نف�سية عادية ،وعندما متت
مواجهتها باعرتافات �أدلت بها
�أنكرتها ب�شدة ،وتبني �أن املحققني
بعد ال�ضغط عليها نف�سياً �أجربوها
على االعرتاف باعرتافات مل تكن
تعلم طبيعتها".
ت�ضيف املحررة اليف" كنا نحاول
�أن ن�صربها ونخفي عنها الأخبار،
فكانت الأ�سرية وفاء مهداوي ال
تعلم باعتقال �صهرها د.ن�رص

�رشمي وبعدها ا�ضطررنا لإخبارها،
فكان وقع اخلرب عليها كال�صاعقة،
ويف ليلة ا�ست�شهاد ابنها �أ�رشف مل
تنم طوال الليلة ،وكانت يف حالة
ا�ضطراب ،وكنا نحن الأ�سريات قد
عملنا بخرب ا�ست�شهاده ويف ال�صباح
�أخربناها".
ت�صف املحررة اليف ما حدث مع
الأ�سرية وفاء مهداوي عقب تلقيها
نب�أ ا�ست�شهاد جنلها ،تقول"كانت
ال�صدمة القوية التي �أنهكت قواها،

فمعظم وقتها كان بكا ًء وكان ذهنها
دائم ال�رشود ،والأ�سريات كن يقمن
بواجبهن جتاه �أم �أ�رشف ،وكان
يتم االعتناء بها ب�شدة حتى تبقى
يف حالة ثبات و�صمود ،فالنيابة
العامة طلبت لها حكماً قا�سياً ي�صل
�إىل خم�س �سنوات ،وغرامة مالية
باملاليني".
تتابع املحررة اليف حديثها" االنتقام
يكون من الأ�سرية وفاء مهداوي
عندما يتم نقلها �إىل املحكمة عن

طريق معبار اجللمة ملدة ثالثة
�أيام ذهاباً و�إياباً ،فوحدة النح�شون
متار�س عن�رصيتها عندما تعلم عن
ملف الأ�سرية وفاء مهداوي و�أنها
والدة �أ�رشف ،فتكون ال�سخرية منها
وال�سب وال�شتم وت�ضييق القيود على
مع�صميها بهدف الإيذاء واالنتقام
منها ،وعندما ترجع تكون نف�سيتها
منهارة ،فرحلة املحكمة عذاب
متار�سه وحدة النح�شون وحرا�س
املحكمة وق�ضاتها بحقها ،فتعود
�إلينا وهي حتمل هذه الآالم،
ونحاول �أن نخفف عنها حتى تن�سى
هذه املعاملة القا�سية".
ت�شري اليف �إىل �أنه عندما ت�سمع
الأ�سرية وفاء مهداوي خرب ا�ست�شهاد
�شاب ،حتزن كثرياً وتقول" كان اهلل
يف عون والدته" فهي ذاقت مرارة
ا�ست�شهاد ابنها �أ�رشف.
االحتالل مينع جميع بنات الأ�سرية
مهداوي من حق الزيارة ،تقول
اليف" متنع بناتها من حق الزيارة
من خالل متزيق الت�صاريح

ال�صادرة عند احلواجز الع�سكرية،
فهم ينتقمون منها بهذه الطريقة،
و�شقيقتها هي الوحيدة التي متكنت
من زيارتها ،فالأ�سرية وفاء مهداوي
منوذج قا�سي يف ال�سجون ينتقم منها
االحتالل ويعاملها بعن�رصية".
نا�رص �شواهنة ،والد الأ�سرية �أن�سام
�شواهنة املحكومة خم�س �سنوات
من قرية اماتني �رشق قلقيلية،
يقول عن الأ�سرية وفاء مهداوي
بعد م�شاهدته لها يف قاعة الزيارة
يف �سجن الدامون" الكل يتوجه �إىل
مكان تواجدها يف قاعة الزيارة كي
يهون عليها م�صيبتها ،فاملخابرات
الإ�رسائيلية جعلت منها منوذج
يف االنتقام املتعمد وال�سادي
والعن�رصي ،وتخربين ابنتي الأ�سرية
�أن�سام عنها وعن تفا�صيل وجعها،
فالكل ين�سى جرحه ،ويتذكر
جرح الأ�سرية وفاء مهداوي التي
ت�ستهدفها املخابرات حتى يف
الزيارة التي هي حق لكل �أ�سري
و�أ�سرية".
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الأ�سري مراد �أبو معيلق ي�صارع املوت بعد �إ�صابته مبر�ض كرون ديزيز

يف قالع الأ�سر ,يعي�ش الأالف من اال�سرى الأبطال فى زنازين العدو ال�صهيونى منهم املئات من الأ�سرى املر�ضى املحتجزين فى غرف بال اى اهتمام او رعاية طبية
كفلتها لهم القوانني واالعراف الدولية  ،فما �أنا ب�صدده اليوم هو ت�سليط ال�ضوء على اخطر حاالت الأ�سرى امل�صابني بال�سرطان و�أمرا�ض القلب وال�شلل الن�صفي
والف�شل الكلوي والرئتني ،والكبد ،والأورام والربو و�أمرا�ض �أخرى�,,,ألخ ,يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي والذين يواجهون املوت البطيء وجميعهم يعانون من ظروف
�صحية واعتقاليه بالغة ال�سوء وال�صعوبة ,ويعترب من ابرز الأ�سرى الفل�سطينيني امل�صابني بالأمرا�ض اخلطرية وحالته ال�صحية حرجة للغاية نتيجة �سيا�سة الإهمال
الطبي وا�ستهتار �إدارة م�صلحة ال�سجون بحياته,
بقلم � :سامي �إبراهيم فودة
تفاقمت الأمرا�ض يف اح�شائه وقد
خا�ض عدة �إ�رضابات عن الطعام
من �إجراء �أجل عملية جراحية �إال
ن �إدارة م�صلحة ال�سجون كانت
ترف�ض ان يجريها له ,حتى �أنتهى
به الأمر ان ي�صاب مبر�ض خطري
انه هو الأ�سري /مراد فهمي حمد
�أبو معيلق ,ابن الواحد واربعون
ربيعاً ,والقابع حالياً يف �سجن
اي�شل ويعد من �أخطر احلاالت
املر�ضية ال�صعبة املوجودة يف
�سجون االحتالل التي ت�ستوجب
عالجه والإفراج عنه ل�سوء و�ضعه
ال�صحي املتفاقم ،فهو يعاين من
مر�ض خطري ي�ؤدي لت�آكل الأمعاء
ي�سمى() Crown'n disease
الكرون ديزيز يرافقها �إهمال طبي
ومماطلة وا�ضحة يف تقدمي العالج
الالزم من قبل �إدارة معتقالت
االحتالل.
ف�إن حاله كحال كل الأ�رسى يف
�سجون االحتالل الذين يعانون
الويالت من �سيا�سات الإدارة
العن�رصية التي تتعمد عالجهم
بامل�سكنات دون القيام بت�شخي�ص
�سليم حلالتهم ومعاناتهم امل�ستمرة
مع الأمرا�ض لرتكه فري�سة للمر�ض
يفتك بج�سده ,وقد �أنهى عامه
الثامن ع�رش خلف الق�ضبان ودخل
عامه التا�سع ع�رش على التوايل
يف �سجون االحتالل متنق ً
ال بني
عيادات ال�سجون وامل�ست�شفيات
نتيجة و�ضعه ال�صحي ال�صعب
وكغريه من الأ�رسى املر�ضى
الطبية
امللفات
�أ�صحاب

امل�ستع�صية يف �سجون االحتالل
اال�رسائيلي..
الأ�سري املري�ض :مراد فهمي
حمد �أبو معيلق
تاريخ امليالد� ,16 :أبريل
1978
مكان الإقامة  :خميم
الن�صريات و�سط قطاع غزة,
احلالة االجتماعية� :أعزب
العائلة الكرمية :تتكون عائلة
الأ�سري �إبراهيم من الوالدين وله
من الإخوة �سبعه مبا فيهم الأ�سري
مراد وله من "الأخوات اثنتني.
امل�ؤهل العلمي :تلقى تعليمه
االبتدائي والإعدادي يف مدار�س
وكالة الغوث لت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني و�أنهى الثانوية العامة
يف مدر�سة خالد بن الوليد و�أكمل
تعليمه اجلامعي يف جامعة القد�س
املفتوحة ليدر�س تخ�ص�ص �إدارة
الأعمال �إال �أن ن�شاطه احلركي
ودخوله ال�سجن حال دون �أن
يكمل درا�سته اجلامعية ويف
ال�سجن �أكمل درا�سته وح�صل على
ماج�ستري �إدارة اعمال وح�صل
على ماج�ستري لغة عربية بامتياز
وح�صل على ماج�ستري �سند يف
القران الكرمي.
تاريخ االعتقال ,17 :يونيو
2001
�أ�صدرت بحقه حماكم
االحتالل :حكم ًا بال�سجن 22
عام ًا
التهمة املوجهة �إليه :تنفيذ
عملية ا�ست�شهادية
مكان االعتقال� :سجن بئر
ال�سبع (�إي�شيل)،

�إجراء تع�سفي وظامل :ميعن
االحتالل ال�صهيوين يف موا�صلة
�إجرامه بحق الأ�سري مراد بحرمان
جميع �أفراد �أ�رسته من زيارته منذ
عام 2014م
كيفية عملية اعتقال الأ�سري
البطل  :مراد �أبو معيلق
يف ال�سابع ع�رش من �شهر حزيران/
يونيو من عام ،2001ا�ستيقظ الفتى
اليانع مراد �أبو معيلق ابن خميم
الن�صريات كعادته مع �آذان الفجر
و�صلى �صالته يف امل�سجد داعيا
ربه ب�أن يتمم �أمره على خري ومع
خيوط ال�صباح �ألقى التحية على
�أهل البيت و�أخذ يقبل يدى والدته
ويح�ضنها بني ذراعيه وتوجه
مراد اىل حاجز نت�سارمي جنوبي
قطاع غزة و�أثناء عبوره لل�سياج
الفا�صل بنية تنفيذ عملية فدائية
حيث مت حما�رصته والقاء القب�ض
عليه �سليماً معافى من قبل قوة
�صهيونية من بني �أفرادها جنديان
تابعان جلي�ش حلد اللبناين وهما
من �أطلقا الر�صا�ص املتفجر على
مفا�صل ركبتيه ,وكانت �إ�صابته يف
�إحداهما بالغة لدرجة �أن الأطباء
الإ�رسائيليني الذين �أ�رشفوا على
عالجه اقرتحوا برتها نظراً
لته�شم العظم فيها ب�شكل كبري
فرف�ض الأمر الذي ت�سبب يف
�إعاقته حركيا فا�ضطر ال�ستخدام
كر�سي متحرك وعكاكيز لعدة
�سنوات داخل ال�سجن.
لي�ستمر م�شوار رحلة العذاب الذي
�سار فيه مراد مع هذه ال�ساق التي
كانت مهددة بالبرت ،وجعلته ي�شعر
ب�أمل كا�سح يف كل حلظة ،حيثُ مت

تدعيمها بالبالتني ،وظلت تخرج
ال�صديد وال�شظايا من داخلها
على مدى �أربع �سنوات متوا�صلة,
وما �أن بد�أ مراد املحكوم بال�سجن
ملدة  22عاماً باال�ستغناء عن
الكر�سي املتحرك يف نهاية العام
 ،2001بدت عليه �أعرا�ض مر�ض
جديد ت�سبب يف تراجع وزنه �إىل
الن�صف.
احلالة ال�صحية للأ�سري
املري�ض :مراد �أبو معيلق
الأ�سري معيلق مل يكن يعاين من �أي
�أمرا�ض تذكر قبل عملية اعتقاله,
حيث بدا ي�شكو من �آالم يف
الأمعاء واملعدة ولكن �آالمه كانت
تعالج بالأكمول ح�سب و�صفات
ال�سجان الطبي حتى �أنتهى به
احلال ب�إ�صابته مبر�ض خطري,و�أن
معاناته مع املر�ض بد�أت منذ
عام،2004بنزول �سائل �أبي�ض
ودم مع الرباز ،ف�ض ً
ال عن �إ�صابته
بالدوخة وعدم الرتكيز ،وبقي
على هذه احلال حتى عام 2007
حيث ظهرت �أورام يف اخل�صيتني
و�أجريت له عملية جراحية يف
م�ست�شفى �سوروكا ,2007-11-29
وجرى تنظيف هذه الأورام،
لكن الآالم ا�ستمرت يف الأمعاء,
وتفاقمت حالته وازدادت �سوءاً
ليتبني بعد �إجراء الفحو�صات �أن
�أمعائه م�صابة بفريو�س يدعى
"كرونز"(التعفن) وحتتاج �إىل
ا�ستئ�صال جزء منها,
وبعد وعود كثرية ُمنيه بها الأ�سري
�أبو معيلق من م�صلحة ال�سجون،
فجرى له بتاريخ 2007-2-29
عملية جراحية ا�ستئ�صال 160

�سم من الأمعاء الغليظة والدقيقة
املتعفنة ,م�ضي ًفا �أنه �أ�صيب به
خالل �إ�رضاب جماعي نفذه
الأ�رسى عام  2004و�ساء و�ضعه
ال�صحي وقد خ�ضع الأ�سري �أبو
معيلق لعملية جراحية بتاريخ -20
 , 2013-11هي العملية الثامنة
لعالج نف�س املر�ض "الأمعاء"
حت�سنت �صحة مراد بعد �إجراء
العملية الأخرية ،لكن �إدارة ال�سجن
عادت �إىل املماطلة يف تقدمي
الأدوية التي يحتاجها بعد اجراء
العملية اجلراحية� ،أخربه الأطباء
�رصاحة ب�أن حالته ال�صحية كانت
"قريبة جداً من �أن يكون ميتاً"،
و�أنهم �أجروا العملية وهم يائ�سون
من حالته لوال �أن اهلل �شاء �أن يبق
حياً ,و�أنه �سبق و�أن �أجريت له
عملية جراحية داخل ال�سجون منها
عملية "الدوايل" �إ�ضافة ملعاناته
من �شظايا الر�صا�ص املتفجر
امل�ستقرة يف �ساقه والتي متنعه
من ثني �ساقه ب�شكل طبيعي,
تعر�ض اال�سري مراد للعزل

االنفرادي عدة مرات وعوقب منها
لأ�سباب غري مربرة ملجرد انه كان
يخطب بالأ�رسى يوم اجلمعة يف
ال�سجن ب�إيعاز من �ضابط درزي..
من على �سطور مقايل �أوجه ندائي
�إىل كافة امل�ؤ�س�سات والهيئات
الدولية وخا�صة منظمة ال�صحة
العاملية ومنظمة �أطباء بال حدود
بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة
الأ�سري /مراد �أبو معيلق للإفراج
عنه لتقدمي العالج الالزم له خارج
ال�سجون قبل �أن يلتحق بكوكبة
�شهداء احلركة الوطنية الأ�سرية يف
�أي حلظة نتيجة الإهمال الطبي
واال�ستهتار بحياته من قبل �إدارة
ال�سجون ورف�ض االحتالل �إطالق
�رساحه مبكرا ل�سوء و�ضعه.
احلرية كل احلرية لأ�رسانا
و�أ�سرياتنا املاجدات
للمر�ضى
العاجل
وال�شفاء
امل�صابني ب�أمرا�ض ال�رسطان
والقلب والرئتني والف�شل الكلوي
وغريها من الأمرا�ض الفتاكة
بالإن�سان..

تقديراً جلهودهم املبذولة يف جت�سيد معاناة الأ�سرى داخل �سجون االحتالل

هيئة الأ�سرى ُتنظم حف ًال تكرميي ًا للفنانني امل�شاركني يف املعر�ض الفني "�أج�ساد مكبلة"
كرمت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين مبقرها يف مدينة رام
اهلل 25 ،فناناً فل�سطينياً من خمتلف
حمافظات الوطن� ،ساهموا يف �إجناح
معر�ض فني ت�شكيلي يحمل عنوان
"�أج�ساد مكبلة" ،حيث �أُقيم ليج�سد
واقع ومعاناة الأ�رسى والأ�سريات
الفل�سطينيات يف معتقالت االحتالل.
وح�رض احلفل كل من الدكتور حممد
عودة م�ست�شار رئي�س الوزراء حممد
ا�شتية ،ومعايل رئي�س هيئة الأ�رسى
واملحررين اللواء قدري �أبو بكر،

وعطوفة وكيل هيئة الأ�رسى عبد
القادر اخلطيب ،و�ضيوف ال�رشف
ال�شاعرين حممد احلنيني وحممد
قديح ،والفنانني امل�شاركني يف
املعر�ض الفني الت�شكيلي.
وخالل احلفل �شكر معايل اللواء
قدري �أبو بكر الفنانني والفنانات
امل�شاركني بهذا املعر�ض املتميز،
كما ووجه �شكر خا�ص للجمعية
الفل�سطينية للفن املعا�رص (باكا)
ممثلة برئي�سها الفنان �أ�سامة نزال،
جلهودهم التي بذلوها الجناح

هذا املعر�ض الفني ،والذي يُلقي
ال�ضوء على الت�ضحيات واال�رضابات
واملعاناة التي متر بها احلركة
الأ�سرية  ،وذلك لتحقيق مطالبهم يف
احلرية والكرامة .كما وحيا اللواء
�أبو بكر الفنانني على دورهم الوطني
يف تعزيز ثقافة الن�ضال ،م�شرياً ب�أن
الفنان الفل�سطيني يحمل على
عاتقه م�س�ؤولية �إبراز جزء ب�سيط
من الواقع الفل�سطيني ،وخا�صة
ق�ضية الأ�رسى وواقعها املرير .من
جانبه وجه الفنان �أ�سامة نزال يف

كلمته حتية �إجالل و�إكرام للأ�رسى
البوا�سل و�أمهاتهم وذويهم ،على
�صربهم و�صمودهم يف حتمل لوعة
الأمل والفراق يف البعد عن �أبنائهم
القابعني يف �سجون االحتالل.
وحيا �أي�ضاً الفنانني امل�شاركني
يف هذه الهبة الفنية ،والتي و�صل
عددها �إىل  25فنان فل�سطيني بذلوا
طاقاتهم وقدموا الغايل والنفي�س
القامة معر�ض فني متخ�ص�ص
�أُطلق عليه ا�سم "�أج�ساد مكبلة"،
مو�ضحاً ب�أن الفنان الفل�سطيني

يقاوم االحتالل من خالل ري�شته.
ويف ختام كلمته وجه نزال �شكر
خا�ص لهيئة الأ�رسى واملحررين
ممثلة برئي�سها اللواء قدري �أبو بكر،
على جهودهم يف خدمة الأ�رسى
ودعم ق�ضيتهم وا�سنادها على عدة
�أ�صعدة .وتخلل احلفل التكرميي
فقرات �شعرية �ألقاها كل من
ال�شاعرين حممد احلنيني وحممد
قديح .ويف ختام احلفل مت تكرمي
معايل اللواء �أبو بكر ،وعطوفة
الوكيل عبد القادر اخلطيب ،و

الفنان �أ�سامة نزال رئي�س اجلمعية
الفل�سطينية للفن املعا�رص (باكا)،
وطاقم االدارة العامة للعالقات
العامة واالعالم ممثلة مبديريها الأخ
ف�ؤاد الهوديل ،وتكرمي كوكبة الفنانني
امل�شاركني يف املعر�ض بتوزيع
�شهادات تقديرية لهم وهدايا ،و�أخذ
�صور تذكارية .يذكر ب�أن املعر�ض
الفني "�أج�ساد مكبلة" هو �أحد
الن�شاطات والفعاليات التي نظمتها
هيئة الأ�رسى واملحررين �إحيا ًء ليوم
الأ�سري الفل�سطيني لهذا العام.
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ريا�ضة
�أرقام قيا�سية
ترجح كفة نيجرييا
ّ

تون�س  /نيجرييا اليوم ابتداء من 20:00

ن�سور قرطاج تتحدى الن�سور املمتازة يف مه ّمة ت�ضميد اجلراح
يف حماولة ملزيد من �إثبات الذات وت�ضميد اجلراح ،يختتم منتخبا تون�س ونيجرييا م�شاركاتهما ببطولة ك�أ�س �أمم �أفريقيا يف
طبعتها  32عندما يلتقيان اليوم يف مباراة حتديد املركز الثالث ،ومتثل املواجهة حت�صيل حا�صل ملنتخبي تون�س ونيجرييا بعد
�ضياع فر�صة املناف�سة على اللقب

لكن املباراة قد تت�سم ب�أهمية
للفريقني بعد بطولة ناجحة
لكليهما وخروج م�رشف من املربع
الذهبي ،ويتطلَّع ك ٌل من الفريقني
خلتام جيد لهذه امل�سرية الناجحة
التي قدمها بالبطولة� ،إ�ضافة
لكون املباراة فر�صة مثالية �أمام
العديد من العنا�رص ال�شابة يف
كل من الفريقني الكت�ساب مزيد
من اخلربة ،ومل ترتدد جماهري
كل من الفريقني يف الت�صفيق
وت�شجيع العبيها عقب انتهاء
مباراتهما يف املربع الذهبي؛
حيث قدم املنتخبان ما ي�ستحق
الإ�شادة ،خا�صة منتخب تون�س
الذي �سطع �أمام ال�سنغال ،و�سقط
ن�سور قرطاج �أمام ال�سنغال بهدف
نظيف يف الوقت الإ�ضايف عرب

النريان ال�صديقة؛ حيث ارتطمت
الكرة بر�أ�س ديالن برون ،وارتدت
�إىل داخل املرمى لتحبط �آمال
ن�سور قرطاج بعد مباراة رائعة.
الهزمية كانت هي الأوىل لن�سور
قرطاج يف البطولة بعد  3تعادالت
بالدور الأول ،ثم التعادل مع غانا
يف ثمن النهائي وح�سم الت�أهل
بركالت الرتجيح ،ثم الفوز على
مدغ�شقر بثالثية نظيفة يف دور
ربع النهائي ،ويحتاج املنتخب
التون�سي حل�سم مباراة اليوم خالل
ال�شوط الأول يف ظل معاناة معظم
العبيه من الإجهاد بعد مباراتني
يف الأدوار الإق�صائية �أمام غانا
وال�سنغال �شهدتا وقتًا �إ�ضاف ًيا ،كما
يحتاج الفريق ملزيد من الرتكيز يف
ال�شوط الثاين؛ حيث كانت جميع
الأهداف التي اهتزت بها �شباك
ن�سور قرطاج يف مباريات البطولة

احلالية يف ال�شوط الثاين من الوقت
الأ�صلي �أو يف الوقت الإ�ضايف.
يف املقابل ،يتطلع منتخب
نيجرييا الفائز بلقب البطولة 3
مرات �سابقة ال�ستعادة اتزانه
�رسي ًعا بعد �صدمة املربع الذهبي،
وكانت مباراة الن�سور �أمام اجلزائر
يف طريقها لالنتهاء بالتعادل
 1-1واللجوء لأوقات �إ�ضافية،
لكن ريا�ض حمرز وجه لطمة
كال�صاعقة لنيجرييا وانتزع الفوز
للجزائر يف الوقت ال�ضائع ،وقدم
ن�سور نيجرييا بطولة جيدة يف
جمملها؛ حيث فازوا على بوروندي
وغينيا بالدور الأول وخ�رس ب�شكل
مفاجئ �أمام مدغ�شقر ،و�أطاح
يف الأدوار الإق�صائية مبنتخبي
الكامريون حامل اللقب وجنوب
�أفريقيا �أحد الأبطال ال�سابقني
للبطولة ،لكنه �سقط �أمام براعة

املنتخب اجلزائري الذي يعترب
الفريق الأف�ضل والأكرث جاهزية
يف البطولة احلالية.
وقد يلج�أ الأملاين جرينوت روهر،
مدرب منتخب نيجرييا ملنح بع�ض
العبيه غري الأ�سا�سيني فر�صة
للظهور يف مباراة الغد ،لكن من
املنتظر �أن يوا�صل املدرب
االعتماد على �أوديون �إيجالو ،يف
قيادة الهجوم الفريق ،ال�سيما و�أن
الالعب بحاجة لفر�صة �إ�ضافية
لتعزيز �صدارته لقائمة هدايف
البطولة والتي يحتلها بر�صيد 4
�أهداف ،يف املقابل ،قد يلج�أ
الفرن�سي �أالن جريي�س ،مدرب
تون�س لإجراء عدد من التغيريات
على �صفوف الفريقق؛ ب�سبب
الإ�صابات والإجهاد من ناحية �أو
للرغبة يف �إك�ساب بع�ض العنا�رص
االحتياطية الثقة واخلربة.

�أ�صدرت اجلامعة امللكية املغربية
لكرة القدم بياناً ر�سمياً نفت فيه
خرب ا�ستقالة املدرب الفرن�سي
�إيريف رونار من تدريب منتخب
"�أ�سود الأطل�س" ،وجاء يف وقت
�سابق لأم�س خرب ا�ستقالة رونار
�إال �أن االحتاد نفى اخلرب م�ؤكداً
�أنه مل يتلق �أي �إ�شعار باال�ستقالة
من املدرب ،وجاء بيان اجلامعة

امللكية املغربية كالتايل" :تنفي
اجلامعة امللكية املغربية لكرة
القدم الأخبار التي يتم تداولها حالياً
ب�شان تقدمي ال�سيد هرييف رونار
ا�ستقالته من تدريب املنتخب الأول
�إىل حدود ال�ساعة" ،و�أ�شار البيان
�أن رئي�س اجلامعة امللكية فوزي
لقجع عقد لقاءين مع رونار يومي
االحد واالثنني لتقييم امل�شاركة

يف ك�أ�س �أمم �إفريقيا  2019مب�رص،
وتدار�سا الرهانات امل�ستقبلية
للنخبة املغربية واتفقا على عقد
اجتماعات �أخرى يف الأيام القليلة
القادمة.
من جهته �أكد رونار مدرب منتخب
املغرب �أ ّنه اجتمع برئي�س اجلامعة
امللكية املغربية لكرة القدم فوزي
لقجع بعد خروج �أ�سود الأطل�س من

ك�أ�س الأمم الإفريقية ،وقال رونار
على ح�سابه اخلا�ص يف �إن�ستغرام
�إنّ االجتماع كان بطلب منه ق�صد
تقييم امل�شاركة املغربية يف الكان،
كما �أكد الفرن�سي �أ ّنه عبرّ للقجع عن
وجهة نظره بخ�صو�ص امل�ستقبل،
م�شرياً �إىل �أنهما اتفقا على �أال يدليا
بت�رصيحات ب�ش�أن ما �أ�سفر عنه
االجتماع.

�إعداد :عي�شة ق.

االحتاد املغربي ينفي ا�ستقالة رونار

الكاف يعلن تفا�صيل املباراة الرتتيبية

ق َّرر االحتاد الأفريقي لكرة القدم
�إجراء مرا�سم تتويج الفريق احلا�صل
على املركز الثالث بك�أ�س �أمم
�أفريقيا والذي يتناف�س عليه منتخبا
تون�س وال�سنغال ،عقب انتهاء املباراة
بينهما مبا�رشة وتوزيع امليداليات،
وتن�ص لوائح البطولة على �أ ّنَه يف

حالة انتهاء املباراة يف وقتها الأ�صلي
بالتعادل� ،سيتم اللجوء مبا�رشة
�إىل ركالت اجلزاء الرتجيحية دون
اللجوء للوقتني الإ�ضافيني .ويلتقي
اليوم
منتخبا تون�س ونيجرييا ،م�ساء
ٍ
على ملعب ال�سالم لتحديد �صاحب
املركز الثالث ،ويدير املباراة،

احلكم امل�رصي جهاد جري�شة يعاونه
حممود �أبو رجال ،والت�شادي عي�سى
يايا وجو�شوا بوندو من بوت�سوانا
حك ًما راب ًعا ،وكان االجتماع الفني
اخلا�ص باملباراة انتهى �أن يخو�ض
منتخب تون�س املباراة كفريق
م�ضيف و�سيلعب بالزي الأحمر

عني االحتاد الأفريقي لكرة القدم
احلكم امل�رصي جهاد جري�شة،
لإدارة مواجهة تون�س ونيجرييا
اليوم يف مباراة حتديد املركز
الثالث يف ك�أ�س الأمم الأفريقية،
كما مت تعيني مواطنه حممود �أبو

الرجال م�ساعدا �أول والت�شادي
عي�سى يايا م�ساعدا ثانيا وجو�شوا
بوندو من بوت�سوانا حكما رابعا.
جتدر الإ�شارة �أن منتخب تون�س
كان قد خ�رس �أم�س �أمام ال�سنغال
بهدف نظيف يف ن�صف نهائي ك�أ�س

امل�ساكني واحلار�س معز
يغيبان �أمام نيجرييا
قرر طبيب املنتخب التون�سي
�سهيل ال�شملي منح راحة � 10أيام
للحار�س معز ح�سن و�أ�سبوعني
لقائد ن�سور قرطاج يو�سف
امل�ساكني ،وكان الالعبان تعر�ضا
خالل مباراة ال�سينغال يف �إطار
الدور ن�صف النهائي لكا�س �أمم
�إفريقيا م�رص اىل الإ�صابة ،وهو
ما جعلهما يخ�ضعان �إىل ك�شوفات
مدققة لتحديد نوعية الإ�صابة،
وتبعا لذلك فان يو�سف امل�ساكني
واحلار�س معز ح�سن �سيتغيبان
ر�سميا عن املباراة الرتتيبية من
اجل املركز الثالث يف البطولة
الأفريقية التي �ستجمع اليوم بني

ن�سور قرطاج ومنتخب نيجرييا.
من جهة �أخرى� ،أجرى الفريق
تدريبات ،حيث منح الالعبون
الذين �شاركوا مبباراة ال�سنغال
حل�صة تدريبية خفيفة للتخل�ص
من الإرهاق ،فيما تدرب البقية
ب�شكل طبيعي.

االحتاد التون�سي يقاطع
اجلمعية العامة للكاف

وال�شورت واجلوارب احلمراء،
فيما يرتدي حرا�س املرمى الزي
الأ�صفر بالكامل ،ويرتدي منتخب
نيحرييا ب�صفته الفريق ال�ضيف الزي
الأبي�ض وال�شورت واجلوارب البي�ضاء
بينما يرتدي حار�س املرمى الزي
البنف�سجي بالكامل.

جري�شة حكما ملباراة تون�س ونيجرييا
�أمم �أفريقيا� ،أما نيجرييا فانهزمت
�أمام اجلزائر بنتيجة  2ـ  1يف الدور
ذاته ،ويلتقي يوم اجلمعة املقبل
مبلعب القاهرة الدويل املنتخب
ال�سنغايل مع نظريه اجلزائري يف
املباراة النهائية للبطولة.

ميلك املنتخب النيجريي �أرقاماً
مرعبة عندما يخو�ض مباراة
حتديد املركز الثالث يف ك�أ�س �أمم
�إفريقيا ،فهل ي�ستمر يف حتطيم
الأرقام القيا�سية عندما يواجه
اليوم املنتخب التون�سي
ت ّوج منتخب نيجرييا
•
بك�أ�س �أمم �إفريقيا  3مرات �أعوام
 1980و 1994و ،2013وخالل 18
م�شاركة ح�صد املركز الثاين
يف  4منا�سبات و�أنهى ثالثاً يف 6
منا�سبات.
لتون�س،
مبواجهته
•
�سي�صبح املنتخب النيجريي
الفريق الأكرث م�شاركة يف مباراة
ح�سم املركز الثالث يف تاريخ
ك�أ�س �أمم �إفريقيا  7مرات.
فاز املنتخب النيجريي
•
يف مباراة ح�سم املركز الثالث يف
ك�أ�س �أمم �إفريقيا  6مرات �سابقاً
حمافظاً على نظافة �شباكه يف
جميع املباريات.
فاز املنتخب التون�سي
•
مرة واحدة فقط يف  3م�شاركات
�سابقة يف مباراة ح�سم املركز
الثالث يف ك�أ�س الأمم الأفريقية
تعادل هزمية وفوز يف � 1962ضد

�أوغندا .0-3
يلتقي الفريقان يف
•
مباراة ح�سم املركز الثالث يف
ك�أ�س الأمم الأفريقية للمرة الثانية
بعد  1978فاز منتخب نيجرييا
.0-2
مل يخ�رس املنتخب
•
النيجريي يف  4مواجهات �سابقة
�أمام تون�س يف ك�أ�س �أمم �إفريقيا
فاز مرتني وتعادل اثنتني.
العب و�سط املنتخب
•
التون�سي يو�سف م�ساكني الوحيد
الذي �ساهم يف ت�سجيل هدف
واحد على الأقل يف كل من �آخر
 6ن�سخ من بطولة ك�أ�س الأمم
الأفريقية.
�أكمل امل�ساكني %93.3
•
من مراوغاته بنجاح يف بطولة
� 2019أعلى ن�سبة من بني جميع
الالعبني يف البطولة  5مراوغات
كحد �أدنى.
�ساهم الالعب �أوديون
•
�إيغالو يف ت�سجيل � 5أهداف يف
ك�أ�س الأمم الأفريقية � 2019سجل
� 4صنع واحدة ،و�شارك الالعب يف
ت�سجيل  %63من �أهداف نيجرييا
يف بطولة .2019

�أعلن االحتاد التون�سي لكرة القدم
مقاطعة اجلمعية العامة لالحتاد
الأفريقي املقررة بالقاهرة غدا،
مو�ضحا �أنه ّ
مت �إبالغ الكاف
واالحتاد الدويل بذلك ،ومل يعلن
االحتاد التون�سي �أ�سباب هذا
القرار املفاجئ ،لكن امل�ؤ�رشات
ت�ؤكد �أنه اعرتا�ض ر�سمي على
الأداء التحكيمي يف مباراة ن�سور

قرطاج وال�سنغال الأحد املن�رصم
يف ن�صف نهائي ك�أ�س الأمم
الأفريقية ،وكان احلكم الإثيوبي
بامالك تي�سيما قد احت�سب ركلة
جزاء ملنتخب تون�س ،كانت كفيلة
مبنحه هدف التعادل قبل نهاية
املباراة ،لكن احلكم فاج�أ اجلميع
ب�إلغاء القرار عقب الرجوع لتقنية
الفيديو.
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ريا�ضة

�شدد على قوة املناف�س ال�سنغايل

حمرز :بلوغنا النهائي �ضاعف �شهيتنا
للتتويج باللقب القاري

ّ
�شدد الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز على ا�ستهداف النخبة الوطنية الفوز
مبباراة النهائي �أمام منتخب ال�سنغال وا�ستهداف التتويج باللقب القاري ،حيث �أو�ضح
يف ت�صريحات �أدىل بها للموقع الر�سمي للجنة التنظيمية للمناف�سة القارية �أن اجلزائر
مل تفز باللقب بعد لكن و�صولها �إىل مباراة النهائي يجعل الأطماع يف التتويج �أبطاال
لإفريقيا ترتفع بعد جتاوز عقبة منتخب نيجرييا يف ن�صف النهائي

عي�شة ق.
واجلميع يف املنتخب ي�سعى �إىل
�إحراز اللقب القاري يف م�رص
والعودة بالتاج �إىل اجلزائر
واالحتفال به مع ال�شعب
اجلزائري الذي ينتظره ب�شغف
كبري ،و�أ�شار حمرز �أنهم يعرفون

نقاط قوة و�ضعف املنتخب
ال�سنغايل الذي �سبق �أن واجهوه
يف دور املجموعات ،لكنه
ا�ستطرد �أنهم �سيالقون مناف�سا
�صعبا وقويا وهو الأمر الذي
يجعل اللقاء خا�صا �أمامهم.

وتوجه متو�سط ميدان املنتخب
ّ
الوطني بال�شكر �إىل اللجنة
املنظمة لك�أ�س �إفريقيا �أين
�أكد �أن م�رص جنحت يف تنظيم
العر�س الكروي القاري خا�صة
من خالل توفري مالعب على

�أ�صر على االحتفاظ بالروح الريا�ضية بني الطرفني خالل �أطوار املقابلة

حاجي �ضيوف :حظوظ اجلزائر وال�سنغال
متكافئة والبطل �سيدخل التاريخ

�أو�ضح النجم ال�سنغايل ال�سابق
حاجي �ضيوف �أن حظوظ منتخبي
اجلزائر وال�سنغال متكافئة من
�أجل التناف�س على التتويج بلقب
ك�أ�س �إفريقيا حت�سبا ملقابلة
النهائي التي جتمع املنتخبني
�سهرة اجلمعة املقبل على ملعب
القاهرة الدويل ،و�أو�ضح �أ�سطورة
الكرة ال�سنغالية �أن املتوج باللقب
القاري �سوف يدخل التاريخ
باعتبار �أنه �سيكون �أول منتخب
يتوج باللقب يف �أول مناف�سة قارية
جتمع مب�شاركة  24منتخبا ،و�أو�ضح
�أن اللقاء �سوف يكون مفتوحا على
كل االحتماالت وبالتايل ال ميكن

التكهن بهوية املتوج باللقب
القاري.
و�أ�ضاف �أن منتخب بالده �سوف
يلعب من �أجل �إحراز �أول لقب
قاري يف تاريخ م�شاركاته القارية
ومعادلة اجلزائر التي متلك
لقبا قاريا واحدا ،بينما ي�سعى
اخل�رض �إىل �إحراز النجمة لثانية
يف تاريخهم ،و�أعترب �أن الفرديات
�سوف حت�سم املواجهة لأحد
الطرفني اين �سدد �أن ال�سنغال
متلك جنمها �سايدو ماين بينما
حتوز اجلزائر على ريا�ض حمرز
وكل منتخب ميلك حار�سا جيدا
قدم دورة قارية يف امل�ستوى

والتفا�صيل ال�صغرية �سوف تف�صل
للتعرف على هوية بطل القارة
ال�سمراء خالل الدورة القارية
احلالية.
رص حاجي �ضيوف على �رضورة
و�أ� ّ
حتلي العبي الفريقني بالروح
الريا�ضية والت�سامح وتفادي �أي
�صورة ومظاهر �سلبية ،حيث �أ�شار
�أنه يعرف جمال بلما�ضي ويعتربه
�صديقا ،و�أ�رص على االحتفاظ
بالروح ال�صداقة والأخوة بني
اجلزائريني وال�سنغاليني مهما
كانت هوية الفائز باللقاء واملتوج
باللقب القاري.
عي�شة ق.

�إىل جانب وجود اهتمام من �أندية فرن�سية

امليالن مهتم با�ستقدام باليلي
باملركاتو ال�صيفي

يقرتب الالعب يو�سف باليلي نحو
تكرار خو�ضه جتربة احرتافية يف
�إحدى الدوريات الأوروبية بعدما
�سبق له اللعب يف �صفوف نادي
�إجنيه الفرن�سي ،حيث ك�شفت تقارير
�إعالمية �إيطالية انه حمل اهتمام
العمالق الإيطايل نادي ميالن والذي
يوجه الأنظار نحو ابن مدينة وهران
من اجل التعاقد معه عقب التالق
الالفت وامللحوظ الذي يقدمه
خالل م�شاركته يف ك�أ�س �إفريقيا
مع املنتخب الوطني ،حيث يعترب

�أحد �أف�ضل الالعبني يف �صفوف
الت�شكيلة الوطنية ومت اختياره �ضمن
الت�شكيلة املثالية ،ولهذا الغر�ض
فغن �إدارة ت�شكيلة «الري�سونريي»
تتوجه نحو ال�رشوع يف مفاو�ضات
مع ناديه الرتجي التون�سي من �أجل
احل�صول على خدماته بعدما �أنهت
ملف مواطنه �إ�سماعيل بنا�رص والذي
�سوف يلعب ب�صفة ر�سمية مع �أ�صحاب
اللونني الأ�سود والأحمر خالل
املو�سم الكروي املقبل ،وينتظر �أن
يتم احل�سم يف ملف باليلي بعد نهاية

املناف�سة القارية عرب خو�ض النهائي
املقرر اجلمعة املقبل.
و�إىل جانب نادي ميالن ،ف�إن مهاجم
اخل�رض حمل اهتمام عدد من الأندية
الفرن�سية الرابغة يف احل�صول على
خدماته خالل املركاتو ال�صيفي
احلايل ،ولهذا الغر�ض يعمل �أحد
الوكالء البلجيكي من �أجل التفاو�ض
مع �أندية تن�شط يف الدرجة الأوىل
الفرن�سية من �أجل االنتقال �إىل
هناك.

ع.ق.

ك�شف جرينوت روهر املدير الفني
ملنتخب نيجرييا �أنهم �سيلعبون من
�أجل ح�صد املركز الثالث ،م�ضيفا
�أن الفوز غدا �أف�ضل من خ�سارة
نهائي ك�أ�س الأمم الأفريقية،
وتلعب نيجرييا مع تون�س اليوم
يف لقاء حتديد املركزين الثالث
والرابع بك�أ�س الأمم الأفريقية
املقامة حاليا يف م�رص ،و�أ�ضاف
روهر خالل امل�ؤمتر ال�صحفي
التقدميي�« :أعلم الكثري عن الكرة
التون�سية منذ �أن كنت مدربا

للنجم ال�ساحلي ،ويعمل برفقتي
حاليا التون�سي نبيل الطرابل�سي،
و�أخربين الكثري عن ن�سور قرطاج
لذلك فنحن جاهزون للمباراة
متاما».
وك�شف عن �سعادته مبواجهة
�آالن جريي�س مدرب تون�س بعدما
تزامال يف املالعب ملدة 10
�سنوات.وتابع�« :س�أ�سعى جاهدا
لتحقيق املركز الثالث ،و�أنا
وجريي�س منتلك خربات كبرية
يف �أفريقيا ،وكل منا �سيعمل على

ا�ستغاللها غدا» ،و�أكد �أنهم �شعروا
بالإحباط عقب اخل�سارة من
اجلزائر بركلة ثابتة يف الدقيقة
الأخرية من املباراة ،م�شريا �أنهم
كانوا ي�ستحقون الفوز لأنهم كانوا
الأف�ضل وكل الإح�صائيات كانت يف
�صاحلهم ،ووا�صل« :الآن علينا الفوز
للعودة �إىل البالد ونحن منت�رصون
وجميع الالعبني جاهزون ملباراة
الغد ،ون�أمل يف حت�سني ترتيبنا يف
ت�صنيف الفيفا».

ق.ر.

اخل�ضر فازوا معه مبقابلتني �سابقتني

اجلنوب �إفريقي فيكتور غوميز
حكم مقابلة اخل�ضر وال�سنغال
عينّ االحتاد الإفريقي لكرة القدم
احلكم اجلنوب �إفريقي فيكتور
غوميز لإدارة مباراة نهائي
ك�أ�س �إفريقيا للأمم والتي جتمع
املنتخب الوطني ونظريه ال�سنغايل
وذلك �سهرة اجلمعة املن�رصم على
ملعب القاهرة الدويل ،حيث نزل
اخلرب بالإيجاب على اجلماهري
اجلزائرية بخ�صو�ص اختيار
الهيئة الكروية القارية احلكم
اجلنوب �إفريقي من اجل �إدارة
لقاء اخل�رض وال�سنغال وهو الذي
كان حكما رابعا يف مقابلة اجلزائر
ونيجرييا �ضمن ن�صف نهائي
املناف�سة القارية ،ويعترب �أحد
�أف�ضل احلكام يف القارة ال�سمراء
خا�صة يف ظل الأخطاء التحكيمية
التي مت ّيز املناف�سة القارية والتي
يقع فيها احلكام ،وهو الأمر الذي

يجعل اجلميع متفائل بتواجد هذا
احلكم لإدارة مقابلة احل�سم حول
هوية املتوج باللقب القاري.
و�سبق ان �أدار احلكم غوميز
مقابلتني �سابقتني للجزائر ويتعلق
الأمر بكل من ماالوي و�إثيوبيا حيث
فازت الت�شكيلة الوطنية بنتيجتها
هدفني دون رد للأوىل و�سباعية
لواحد يف الثانية ،احلكم البالغ من
العمر � 37سنة �أدار مباراتني فقط

يف م�سابقة ك�أ�س �أمم �أفريقيا
احلالية ،وحتديدا مواجهة م�رص
والكونغو الدميقراطية يف الدور
الأول ،ثم لقاء تون�س وغانا يف ثمن
النهائي و�أ�شهر فيهما  10بطاقات
�صفراء ،هذا و يعترب جوميز من
بني �أف�ضل احلكام يف �أفريقيا
نظرا للخربة الكبرية التي ميتلكها
حيث ح�صل على ال�شارة الدولية
منذ .2011
عي�شة ق.

عدد كبري ف�ضل املبيت مبلعب  5جويلية لل�سفر �إىل م�صر

توافد غفري للأن�صار للت�سجيل و�سط تنظيم �سيء
�شهد ملعب  5جويلية الأوملبي
توافدا غفريا للأن�صار الراغبني
يف الت�سجيل من اجل التنقل �إىل
م�رص وم�شاهدة مقابلة نهائي ك�أ�س
�إفريقيا للأمم الذي �سوف يعرف
تواجد املنتخب الوطني �أحد
طرفيه والذي �سوف يالقي اجلمعة
املقبل نظريه ال�سنغايل على ملعب
القاهرة الدويل ،ولهذا الغر�ض
�سجلت اجلماهري توافدا كبريا على
امللعب �أين ق ّررت وكالة ال�سياحة
والأ�سفار التي تتكفل بتنظيم
ال�سفريات نحو القاهرة حتويل
الت�سجيل �إىل امللعب الأوملبي يف
ظل الأعداد الكبرية من ال�شباب
الراغبني يف ال�سفر وال يتم ّكنون
من ا�ستيعاب الطلبات �سوى عرب
تخ�صي�ص مكان قادر على ا�ستيعاب
الأعداد الكبرية .ويف هذا ال�صدد
كان ملعب  5جويلية قبلة �أعداد
غفرية من اجلماهري التي ا�صطفت

ت�صوير ب�شري عالوة

روهر :املركز الثالث �أف�ضل من خ�سارة النهائي

�أعلى م�ستوى وو�ضع اجلميع يف
ظروف حت�ضريية رائعة و�أجواء
منا�سبة.
وتطرق الالعب املحرتف رفقة
مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي �إىل
احلديث عن مدربه يف النادي

بيب غوراديوال حيث و�صفه
باملدرب الرائع والذي يعمل مع
التعداد بطريقة احرتافية من
خالل االهتمام والوقوف على
جميع التفا�صيل التي تهمهم
الأمر الذي يجعله رفقة زمالئه

يتح�سنون من حيث طريقة اللعب
وي�ستفيدون منه الكثري ،واختتم
املتحدث عن �أمله يف حتقيق
اكرب عدد من البطوالت والألقاب
مع املان �سيتي خالل املو�سم
الكروي املقبل.

عرب ال�شبابيك منذ ال�صباح الباكر
وتواجد من بينها من ق�ضى الليلة
بامللعب من �أجل التمكن من
احل�صول على التذكرة ،وهم الذينم
قاموا بو�ضع ملف الت�سجيل املتمثل
من الوثائق املطلوبة وجواز ال�سفر
�إىل جانب املبلغ املايل الذي ميثل
تكاليف ال�سفرية واملقدرة قيمته
� 35ألف دينار ،ومتيزت العملية

ب�سوء التنظيم يف ظل غياب التنظيم
املحكم من طرف املنظمني ما
جعل ا�شتباكات حتدث بني الأن�صار
و�أعوان الأمن �إىل جانب التدافع
الكبري الذي وقع وخلّف حاالت من
الإغماء خا�صة يف ظل الطوابري
الطويلة والتي جعلت الأ�شخا�ص
تقف طويال يف انتظار دورها للقيام
بالت�سجيل.
عي�شة ق.
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ريا�ضة دولية

رام�سي يتطلع �إىل حتقيق النجاح مع اليويف
يعتقد �آرون رام�سي
العب و�سط منتخب
ويلز �أن نادي جوفنتو�س
بطل �إيطاليا �أكرث مكان
ينا�سبه حاليا ،م�ضيفاً �أنه
يتطلع للعمل مع املدرب
اجلديد ماوريت�سيو �ساري.
وغادر رام�سي ،الذي وقع
عقداً لأربع �سنوات مع
جوفنتو�س يف �شهر فيفري
املا�ضي� ،أر�سنال بعد �أن
خا�ض �أكرث من  350مباراة
يف  11مو�سماً يف النادي
املناف�س يف الدوري
الإنكليزي املمتاز ،و�أبلغ
ال�صحفيني
رام�سي

خالل تقدميه لو�سائل
الإعالم �أول �أم�س قائ ً
ال:
«عندما �سمعت باهتمام
جوفنتو�س باحل�صول على

خدماتي قلت لنف�سي �إن
احللم حتول �إىل حقيقة
وحان الوقت خلو�ض هذا
التحدي الرائع ،ال ميكن

لأي العب رف�ض هذا
العر�ض� ،إنه �أن�سب مكان
بالن�سبة يل� ،أرغب يف �أن
�أكون جزءاً من تاريخ هذا
النادي».
وتابع« :ا�ستقبلني كل �أفراد
الفريق واجلهاز الفني
بحفاوة �شديدة ،حتدثت
�إىل �ساري عدة مرات،
�إنه مدرب ي�سهل التفاهم
معه� ،أتطلع خلو�ض هذا
التحدي» ،مما �شاهدته
املو�سم املا�ضي ق�ضى
�ساري مو�سما جيداً يف
ت�شيل�سي ،حقق جناحاً
و�أمتنى �أن ينقل خربته

وفل�سفته للفريق ،الفوز
مع تقدمي كرة قدم
جميلة هو الو�ضع املثايل
لكن توجد طرق �أخرى»،
و�أ�صبح رام�سي البالغ 28
عاماً ثالث العب ويلزي
ميثل جوفنتو�س بعد جون
ت�شارلز الذي دافع عن
�ألوان الفريق الإيطايل
من � 1957إىل  1962و�أيان
را�ش ،وقال رام�سي
«ت�شارلز كان �أ�سطورة يف
جوفنتو�س و�أي�ضاً يف كرة
القدم يف ويلز� ،أمتنى
ال�سري على خطواته».

�إميري� :أنتظر قرارا ب�ش�أن م�ستقبل كو�سيلني
ينتظر �أوناي �إميري مدرب
�أر�سنال قرارا بخ�صو�ص م�ستقبل
لوران كو�سيلني ،بعدما رف�ض
القائد ال�سفر مع البعثة �إىل
الواليات املتحدة ،خلو�ض فرتة
الإعداد للمو�سم اجلديد ،بينما
قال املدرب �إن النادي املنتمي
للدوري الإجنليزي املمتاز يجب
�أن يوا�صل امل�ضي قدما ،وذكرت
تقارير بريطانية �أن املدافع
الفرن�سي البالغ  33عاما والذي
ميتد عقدة ملو�سم واحد ،يبدو
مر�شحا لالنتقال �إىل بوردو �أو
�أوملبيك مار�سيليا ،وقال �إميري

يف م�ؤمتر �صحفي بعد فوز
�أر�سنال  0 -3على كولورادو رابيدز
وديا« :لقد حتدثت  3مرات من
�أجل هذا املوقف ،كنا نريده
�أن ي�أتي معنا لكنه قرر البقاء»،
و�أ�ضاف« :بالن�سبة يل يف الوقت
احلايل الأمر وا�ضح ،نحن نحتاج
�إىل امل�ضي قدما ،نحن نلعب بروح
من �أجل �أن ن�شق طريقا جديدا».
و�أكد �إميري �أن كو�سيلني الذي
ان�ضم لأر�سنال من لوريان
الفرن�سي يف  2010وخا�ض �أكرث
من  350مباراة ال يزال العبا
مهما ،وقال املدرب الإ�سباين:

«الآن يتعلق الأمر به وبالنادي،
هما يف حاجة للحديث حول
م�ستقبله� ،أنا يف انتظار النقا�ش
والقرار ،ال ميكنني قول �أكرث
من ذلك» ،و�سيلعب �أر�سنال مع
بايرن ميونيخ اليوم قبل �أن يواجه
فيورنتينا وريال مدريد �ضمن
مناف�سات ك�أ�س الأبطال الدولية
الودية ،و�سيبد�أ �أر�سنال م�شواره
يف الدوري املمتاز �أمام نيوكا�سل
يونايتد يف � 11أوت املقبل،
و�سيحاول �إنهاء امل�سابقة يف
املربع الذهبي بعدما جاء خام�سا
باملو�سم املا�ضي.

كري�ستيانو ال�سالح احلا�سم يف �صفقة دي ليخت
�أكد تقرير �صحفي بريطاين
ام�س �أن الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو مهاجم جوفنتو�س
ريا يف اقرتاب
لعب دو ًرا كب ً
الهولندي ماتيا�س دي
ليخت مدافع �أجاك�س
�أم�سرتدام من التوقيع
لل�سيدة العجوز ،و�أ�شارت
العديد من التقارير �أن دي
ليخت �سيح�رض �إىل تورينو،
على �أن يخ�ضع للك�شف
الطبي يف جوفنتو�س اليوم،
ووف ًقا ل�صحيفة «مريور»

الربيطانية ،ف�إن رونالدو
كان ال�سالح احلا�سم يف
اختيار دي ليخت لعر�ض
جوفنتو�س ،ورف�ض االنتقال
�إىل باري�س �سان جريمان �أو
بر�شلونة.
و�أ�شارت �إىل كلمات رونالدو
لدي ليخت عقب نهائي
بطولة دوري الأمم الأوروبية
عندما حث الالعب
الهولندي على ارتداء قمي�ص
ال�سيدة العجوز ،وعلق
دي ليخت على حديثه مع

رونالدو ،قائلاً « :مل �أفهمه
يف البداية ،ولذلك �صدمت
قلي ً
ال ،ثم �ضحكت ومل �أقل
�شي ًئا» ،و�أو�ضحت ال�صحيفة
�أن رونالدو كان املثل
الأعلى لدي ليخت عندما
كان الأخري طفلاً  ،ولذلك
�أراد املدافع الهولندي �أن
يزامله يف تورينو .يذكر �أن
�صفقة انتقال دي ليخت
من �أجاك�س �أم�سرتدام �إىل
جوفنتو�س �ستبلغ 67.5
مليون �إ�سرتليني.

مان�ش�سرت يونايتد يقرتب من �إنهاء ملف دي خيا

�أكد تقرير �صحفي بريطاين �أم�س
�أن مان�ش�سرت يونايتد بات قريبًا
من االحتفاظ بحار�سه الإ�سباين
دافيد دي خيا ،ووف ًقا ل�شبكة
«�سكاي �سبورت�س» ،ف�إن الثقة
تتزايد داخل قلعة «�أولد ترافورد»
من �أجل توقيع دي خيا على عقد
جديد مع ال�شياطني احلمر ال�سيما

�أن تعاقده احلايل ينتهي يف �صيف
.2020
و�أ�شارت �أن العر�ض الأخري من
جانب اليونايتد يت�ضمن ح�صول
دي خيا على راتب �أ�سبوعي يرتاوح
من � 350إىل � 375ألف �إ�سرتليني،
و�أو�ضحت �أن املفاو�ضات التي
ا�ستمرت بني النادي واحلار�س

لأكرث من عام دون جديد ،اقرتبت
من الو�صول �إىل نقطة النهاية.
يذكر �أن دي خيا خالل الفرتة
ال�سابقة ارتبط باالنتقال �إىل
باري�س �سان جريمان وجوفنتو�س،
لكن املان يونايتد الآن متفائل
ببقائه يف «�أولد ترافورد» ل�سنوات
مقبلة.

وكيل كوتينيو يغلق الباب
�أمام مان�ش�سرت يونايتد
ا�ستبعد كيا جوراب�شيان وكيل
�أعمال الربازيلي فيليب كوتينيو
العب بر�شلونة فكرة انتقاله
ل�صفوف مان�ش�سرت يونايتد خالل
�سوق االنتقاالت ال�صيفية اجلارية،
وارتبط ا�سم كوتينيو بالرحيل عن
�صفوف البار�سا ،بعدما ف�شل يف
�إثبات قدراته مع الفريق الكتالوين،
بالإ�ضافة للتعاقد مع الفرن�سي
�أنطوان غريزمان.
وقال جوراب�شيان ،خالل ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «مريور» الإجنليزية:
«مان�ش�سرت يونايتد نادي عظيم ،و�أنا وكيل لالعبني هناك و�أحرتم النادي،
ولكن �سيكون من ال�صعب جدًا ويكاد يكون م�ستحيال بالن�سبة لكوتينيو
االن�ضمام ملان�ش�سرت» ،و�أ�ضاف�« :سيكون من ال�صعب بالن�سبة لكوتينيو
اللعب لأي من مناف�سني ليفربول ،لأنه ميلك عالقة قوية مع ليفربول،
وق�ضى وقتًا رائ ًعا هناك» ،و�أمت�« :سيكون من ال�صعب عليه الذهاب �إىل
مناف�سه ،ويف كل مرة نتحدث فيها جُنري نف�س املحادثة ،و�سي�صعب
عليه اللعب مع ناد �آخر يف الربميريليجغ».

بر�شلونة يحل �أزماته
بقيمة  120مليون يورو
حتدث تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س عن املميزات التي �سي�ضيفها
الفرن�سي �أنطوان غريزمان عقب االن�ضمام �إىل بر�شلونة هذا ال�صيف،
وكان البار�صا جنح يف �ضم غريزمان اجلمعة املن�رصم مقابل  120مليون
يورو ،قيمة ال�رشط اجلزائي يف عقد املهاجم الفرن�سي مع ناديه ال�سابق
�أتلتيكو مدريد ،ووف ًقا ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف�إن
بر�شلونة جنح يف �ضم �أحد �أف�ضل املهاجمني يف العامل ،والذي يتميز
باللعب يف العمق من مل�سة واحدة ،بالإ�ضافة �إىل امتالكه ر�ؤية تقدمي
التمريرات احلا�سمة و�إحراز الأهداف.
و�أ�شارت �أن  120مليون يورو هو رقم كبري ولكن �إذا متكن غريزمان من
لعب دور اجلوكر على مدار ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،ف�إنه �سيحل �أكرث
ريا �سواء مت
من �أزمة للبار�سا ،و�سبق �أن قال غريزمان �إنه ال يهتم كث ً
توظيفه كجناح �أي�رس �أو �أمين �أو يف عمق امللعب ،وهذا هو التنوع الذي
�سعى �إرن�ستو فالفريدي مدرب بر�شلونة �إىل حتقيقه يف قائمة البار�صا
للمو�سم اجلديد ،ولعب غريزمان ملدة � 5سنوات كجناح �أي�رس يف ريال
�سو�سيداد ،ولكن املدرب الأرجنتيني دييغو �سيميوين منحه املزيد من
احلرية لالقرتاب من املرمى رفقة �أتلتيكو مدريد.
و�أو�ضحت �أنه �إذا غاب الأرجنتيني ليونيل مي�سي عن البار�صا يو ًما ما،
ف�إن غريزمان ميكن �أن يلعب دوره بالربط بني اخلطوط و�إدارة الفريق،
والأمر ذاته يف حالة غياب املهاجم الأوروغواياين لوي�س �سواريز ،فال
يوجد �أف�ضل من غريزمان للتواجد يف مركز ر�أ�س احلربة ،و�أنهت
ال�صحيفة الإ�سبانية تقريرها ب�أن غريزمان لن يبدي �أي امتعا�ض يف
حالة طلب منه تقدمي �أي �أدوار دفاعية مع الفريق ،لأنه �أمر اعتاد عليه
رفقة �أتلتيكو مدريد.

نيمار ي�ست�أنف التدريبات
مع البي �أ�س جي
عاد مهاجم املنتخب الربازيلي نيمار دا �سيلفا اول ام�س �إىل تدريبات
فريقه باري�س �سان جريمان الفرن�سي بعد اللغط الذي دار حول ت�أخره
عن املوعد املحدد لاللتحاق باملع�سكر الإعدادي لبداية املو�سم
اجلديد ،وكان �أحد �أع�ضاء الق�سم الإعالمي للنادي الباري�سي �أكد لوكالة
فران�س بر�س الأحد املن�رصم �أن نيمار «�سيح�رض الإثنني �إىل النادي،
وبح�سب �إذاعة «مونتي كارلو» ف�إن الالعب الأغلى يف العامل :و�صل �صباح
الإثنني للم�شاركة يف ح�صة تدريبية مغلقة.
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م الرابع

الق�س

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

�صرخة من �أجل حرية الأ�سريات الفل�سطينيات

�أن نحو ربع املتهمني بالعنف اجلن�سي هم من �ضباط «رفيعي امل�ستوى» ،والربع الآخر من رتبة
«نقيب» �أو كابنت ،بالإ�ضافة �إىل �ضباط ال�صف و�ضباط املهنيني ،الذين بلغت ن�سبة اتهامهم ،22%
وهو ما يعني �أن �أغلبية املتهمني ب�شكاوى االعتداءات اجلن�سية ،ترتاوح رتبهم من «�ضابط ال�صف»
�إىل الرتب «رفيعة امل�ستوى».
ا.د .عبد الكاظم العبودي
حمنة التحقيق والتعذيب
واملحاكمات قبل الو�صول اىل
تنفيذ االحكام وال�سجون
�أو�ضاع الأ�سريات املوقوفات :
تتعر�ض الأ�سرية التي تُعتقل ،وال
تكون مبراكز التحقيق يتم نقلها
بني معابر «امل�سكوبية» و»الرملة»
و»ال�شارون» وزجها بظروف
قا�سية و�صعبة ،وال يتم �إح�ضارها
�إىل �سجن «الدامون» �إال بعد
حوايل �شهر من اعتقالها .ويف
كثري من الأحيان يتم احتجازهن
بظروف عزل و�أو�ضاع معي�شية
قا�سية ،كحالة الأ�سرية افتكار
كميل (زكارنة) ،فعلى الرغم من
عدم ا�ستجوابها مبركز حتقيق،
غري �أنه مت نقلها ل�سجن «الرملة»
وزجها بظروف عزل غاية يف
ال�صعوبة وبرد قار�ص ملدة �شهر،
والزهرة القا�رص �صابرين �سند
التي مت �إح�ضارها بعد � 10أيام
ل�سجن الدامون والتي خ�ضعت
لذات الظروف.
ظروف نقل الأ�سريات للمحاكم
عرب با�صات ت�سمى « البو�سطة»
هي رحلة تعذيب �أخرى ،ونقال
عن �شهادات �أغلب ال�سجينات :
عند نقل الأ�سريات يتم
تقييدهن ،ويف كثري من الأحيان
تكون القيود �شديدة وحمكمة،
كما �أن معاملتهن تخ�ضع ملزاج
قوات النقل والتي ت�سمى قوات
النح�شون.
هناك م�شكلة عند الأ�سريات
اللواتي يتم حماكمتهن مبحكمة
�سامل الع�سكرية وحمكمة اللد
وذلك ب�سبب احتجازهن مبعابر
«اجللمة» و»ال�شارون» و»الرملة»
بظروف �سيئة وقا�سية ،عدا
عن �أن املدة ت�ستغرق � 3أيام
بالبو�سطة ،وهي مبثابة رحلة
عذاب ومعاناة �شديدة للأ�سريات
.
مت حتقيق اجناز جديد فيما
يخ�ص نقل الأ�سريات ،وذلك
نتيجة مفاو�ضات وتقدمي �شكاوي
عديدة حول نقل الأ�سريات

اللواتي يتم حماكمتهن مبحكمة
القد�س وبئر ال�سبع ،حيث �أنه
بال�سابق كان يتم نقلهن قبل يوم
من املحكمة وتبقى الأ�سرية
باملعرب حوايل � 3أيام بظروف
عزل قا�سية جداً مما يزيد من
معاناتهن ،ولكن اليوم جنحن
الأ�سريات بتح�صيل اجناز وهو
نقل الأ�سريات ملحاكم القد�س
وبئر ال�سبع و�إعادتهن للمعتقل
بنف�س اليوم.
تخويف و�صراخ وتهديد
بالقتل وحتى االغت�صاب؟
م�شهد رعب متكرر
حتدثت الأ�سرية املحررة «
�س�.أ « عن جتربتها يف التحقيق
يف مركز حتقيق امل�سكوبية
�أالحتاليل ،و�أ�شارت �إىل ظروف
اعتقالها فقالت ( :اعتُقلت من
منزيل يف قرية « �أبو دي�س « بعد
اقتحامه فجراً ،وتعر�ضت خالل
جل�سات التحقيق الطويلة ،لل�شتم
والتخويف بال�شبح وال�رصاخ
والتهديد بالقتل ،وترويعي
باعتقال �أفراد �أ�رستي ،وحرماين
من النوم ،كما ُمنعت من مقابلة
املحامي ملدة  18يوماً).
و�أ�ضافت ( :عند انتهاء التحقيق
يف ذلك اليوم ،قال يل املحقق
«رينو» �إنه �سيبقى معي طوال
يدي
الليل ،ثم عمد �إىل تقييد
ّ
وربطهما بظهر الكر�سي و�أنا
يف و�ضعية اجللو�س ،وبقيت على
هذه احلالة �ساعات طويلة ،وبعد
ذلك �أعادوين �إىل الزنزانة ومكثت
فيها حوايل � 3ساعات ،عدت
بعدها �إىل التحقيق جمدداً).
وتابعت� ( :أثناء تخويفي بال�شبح
الليلي� ،أي �أكون جال�سة على
كر�سي ال�شبح ومغم�ضة العينني،
كان املحقق «رينو» ي�رضب على
الطاولة �أو ي�رصخ ب�أعلى �صوته
طوال الليل .ويف ال�صباح كانوا
يعيدونني �إىل الزنزانة و�أم�ضي
فيها ثالث �ساعات �أعود بعدها
�إىل التحقيق الذي ي�ستمر طوال
الليل).
وعن جمريات التحقيق و�سوء

املعاملة ،قالت املحامية
غزاونة  ( :ال تزال قوات
االحتالل توا�صل انتهاك
حقوق الأ�سريات واملعتقالت
الفل�سطينيات يف ال�سجون
الإ�رسائيلية ،مبا يخالف اتفاقية
مناه�ضة التعذيب التي ّ
حظرت
املعاملة غري الإن�سانية وهدر
الكرامة .وقد و ّثقت م�ؤ�س�سة
ال�ضمري عدداً من االنتهاكات
التي مار�ستها قوات االحتالل
وحمققوها وطواقمها الطبية
يف حق الأ�سريات واملعتقالت
الفل�سطينيات يف ال�سجون
ومراكز التحقيق والتوقيف).
و�أ�ضافت� ( :أبلغت الأ�سريات
حمامي م�ؤ�س�سة ال�ضمري �أنهن
يُحرمن من حقوقهن الأ�سا�سية،
مبا فيها اخلدمات ال�صحية،
الطعام واملاء .كما يتعر�ضن
للتفتي�ش العاري ك�إجراء عقابي،
ويُحتجزن يف ظروف غري �صحية،
تعر�ضهن لالعتداء
�إ�ضافة �إىل
ّ
اجل�سدي والنف�سي .وتت�سبب
ظروف االحتجاز واملعاملة
غري الإن�سانية التي تتعر�ض
لها الأ�سريات واملعتقالت
الفل�سطينيات ب�أ�رضار �صحية
ونف�سية وعقلية طويلة املدى).
و�صولهن �إىل
وتابعت ( :لدى
ّ
مراكز التحقيق �أو االعتقال،
مُتنع الأ�سريات الفل�سطينيات من
التحري عن �أ�سباب اعتقالهن،
وغالباً ما يُحرمن من حقهن
حمام ،ويحتجزن �أياماً
يف لقاء
ٍ
ً
�أو �أ�شهرا على ذمة التحقيق،
ويتعر�ضن طوال هذه املدة
للتعذيب و�سوء املعاملة ،مما
ينعك�س معاناة ج�سدية ونف�سية
�شديدة .وت�شمل �أ�ساليب
التحقيق :العزل لفرتات طويلة
عن العامل اخلارجي ،ظروف
اعتقال ال �إن�سانية ،تع�صيب
العينني وتكبيل اليدين ،احلرمان
من النوم والطعام واملاء ،املنع
من تبديل املالب�س لأيام �أو
�أ�سابيع ،والرتهيب بال�رصاخ
وال�شتم والتحر�ش اجلن�سي).
وعن �أ�سلوب التعامل مع الأ�سريات

خالل النقل ،قالت غزاونة( :
تتعر�ض الأ�سريات واملعتقالت
الفل�سطينيات يف �سجون
االحتالل لعمليات نقل مرهقة
ومهينة ،بني �أماكن اعتقالهن
ومراكز التحقيق واالعتقال
واملحاكم ،حيث يتم �إجبارهن
على اجللو�س على مقاعد
غري مريحة بعد انتظارهن يف
�أمكنة ت�شبه الأقفا�ص [مراكز
انتظار] لفرتات طويلة قبل
الو�صول �إىل املحكمة �أو مركز
التحقيق ،وغالباً ما ت�ستغرق مدة
االنتظار �ساعات طويلة ،تحُ رم
الأ�سريات خاللها من ا�ستخدام
دورات املياه).
مدر�سة تعذيب غوانتانامو
تتكرر يف جل�سات التحقيق
ال�صهيونية :
املحققون يهددون باغت�صاب
الأ�سريات يف حال مل يدلني
باالعرتافات التي تدينهن :
ابتكرت قوات االحتالل ال�صهيوين
و�سائل تعذيب جديدة �ضد
الأ�سريات الفل�سطينيات داخل
�سجونها ،كما تقوم با�ستجواب
الأ�سريات وهن عاريات .وبتكرار
هذه املمار�سات وارتفاع عدد
حاالت االحتجاج عليها دفع جلنة
مكافحة التعذيب ال�صهيونية
ان �أو�صت يف عري�ضة قدمتها
للم�ست�شار الق�ضائى للحكومة
ال�صهيونية «يهود فاين�شتاين»
ب�إ�صدار �أوامر مبنع تعذيب
واهانة الأ�سريات الفل�سطينيات
على يد حمققي جهاز الأمن
العام الـ»�شاباك» بعد �أن تفننوا
يف اخرتاع و�سائل تعذيب جديدة
�ضدهن ،ح�سبما ك�شفت �صحيفة
«يديعوت �أحرونوت» ال�صهيونية.
وقدمت اللجنة ال�صهيونية 9
�شكاوى �إىل ق�سم التحقيقات
التابع لل�رشطة ،و� 8شكاوى �أخرى
للنيابة العامة بخ�صو�ص حوادث
تتعلق بالتعذيب ،واالهانة ب�شكل
خمالف للقانون بحق الأ�سريات
الفل�سطينيات ،ونقلت عن العديد
منهن �أنهن يتعر�ض للإهانة

والتحقري وال�رضب املربح،
والتفتي�ش العارى ،على �أيدي
جنود االحتالل.
وك�شفت اللجنة �أنها ا�ستطاعت
جمع �شهادات من � 29أ�سرية
فل�سطينية اعتقلن يف ال�سنوات
الأخرية ومت التحقيق معهن من
قبل جهاز ال�شاباك وتعر�ضن
لهذه االنتهاكات يف ال�سنوات
الأخرية ،حيث ك�شفت �أن اجلنود
معتادون على االقرتاب ج�سديا
من الأ�سريات �أثناء التحقيق
واجللو�س بجانبهن ،وا�ستغالل
كونهن مقيدات ،كما ا�شتكت
بع�ض الأ�سريات من قيام جنود
االحتالل بتفتي�شهن وهن عاريات
متاما ،واجلنود ينظرون �إليهن،
وهددوهن با�ستخدام القوة �إذا
رف�ضن التفتي�ش.
وتتعمد �سلطات االحتالل
�إهانة الأ�رسى والأ�سريات
الفل�سطينيات� ،سواء كان ذلك على
احلواجز الع�سكرية يف ال�ضفة
الغربية ومدينة القد�س� ،أو داخل
ال�سجون واملعتقالت ال�صهيونية،
دون �أن يتحرك مدعوا حقوق
املر�أة وحقوق الإن�سان .وت�ص ِّعد
�سلطات االحتالل ال�صهيوين
من وترية القمع �ضد الأ�سريات
الفل�سطينيات يف ال�سجون
ال�صهيونية ب�شكل كبري وتقوم
با�ستخدام �أ�سلوب التفتي�ش
العاري ،ف�ضلاً عن �أ�سلوب
التعذيب املذل وهو ال�صعق
الكهربائي ،وال�شخ�ص الذي
يتعر�ض للتعذيب بجهاز ال�صعق
الكهربائي يدخل يف غيبوبة
ملدة ن�صف �ساعة ي�ستيقظ
بعدها وهو ي�رصخ وال يقوى على
احلركة لأيام.

وتتعمد �إدارة م�صلحة ال�سجون
�إهمال الأ�سريات املري�ضات
ب�شكل يفاقم �أو�ضاعهن ال�صحية
ويعمل على تدهورها ..وكثفت
�سلطات جي�ش االحتالل
املا�ضية
الأعوام
خالل
عمليات االعتقال �ضد الن�ساء
الفل�سطينيات ،حيث يبلغ عدد
الأ�سريات �أكرث من مائة وثالثني
�أ�سرية.
و�أكدت الأ�سريات الفل�سطينيات
يف «�سجن الرملة» الذي يتم
حتويل معظم الأ�سريات
الفل�سطينيات �إليه� ،أن حمققي
«ال�شاباك» باتوا يتعمدون �إتباع
�سيا�سة التحر�ش اجلن�سي
مع الأ�سريات ك�إحدى و�سائل
التحقيق ذات الت�أثري الفعال يف
ك�رس معنويات الأ�سريات .و�أكدت
الأ�سريات �أن املحققني يهددون
باغت�صاب الأ�سريات يف حال
مل يدلني باالعرتافات التي
تدينهن ،ف�ضلاً عن ترديدهم
عبارات نابية وخاد�شة للحياء
�ضد الأ�سريات ،وخالل الأعوام
الثالثة الأخرية حر�صت قوات
االحتالل على اعتقال زوجات
و�أخوات قادة ون�شطاء املقاومة
دون �أن يكون لهن عالقة
بعمليات املقاومة ،وذلك من
�أجل �إجبارهم على ت�سليم
�أنف�سهم ..ويف مرات كثرية مت
اعتقال زوجات و�أخوات ن�شطاء
املقاومة �أثناء التحقيق معهم
حيث يتم �إدخالهن على ه�ؤالء
الن�شطاء �أثناء التحقيق معهم
من �أجل ك�رس �إرادتهم و�إجبارهم
على الإدالء باالعرتافات
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ت�أليف �أ�ستاذ تاريخ الأديان من �أ�صول فل�سطينية وائل حالق

«نحو د�ستورية �إ�سالمية جديدة» ..كتاب
جديد يتناول القر�آن و�إحياء ال�شريعة
�صدر حديثا عن ال�شبكة العربية للأبحاث والن�شر كتاب «القر�آن وال�شريعة ..نحو د�ستورية �إ�سالمية جديدة» ت�أليف �أ�ستاذ تاريخ الأديان من �أ�صول فل�سطينية وائل
حالق ،وترجمة �أحمد حممود وحممد املراكبي ،ومراجعة وتقدمي هبة ر�ؤوف عزت.
وكاالت
ويتناول الكتاب -الذي يقع يف
� 192صفحة� -أ�سئلة مركزية
عن طبيعة نظام احلكم يف
الإ�سالم ويتناول مو�ضوعات،
مثل العالقة بني الفقه والقانون
وتق�سيم ال�سلطات و�آراء امل�ؤلف
يف النظريتني الد�ستورية
وال�سيا�سية.
ويتكون الكتاب من �أربع مقاالت
كتبت يف فرتات خمتلفة متتد
لنحو عقدين من الزمان وتتناول
مو�ضوع القر�آن وال�رشيعة،
وتتعر�ض املقالتان الأوليان يف
الكتاب لنقد ثالث �أطروحات
ا�ست�رشاقية �أ�سا�سية� ،أوالها عن
بدايات ال�رشيعة و�أ�صولها يف
القرن الأول الهجري.
ويرى حالق يف مقدمة كتابه �أن
القر�آن «هي�أ للإ�سالم الأ�س�س
الد�ستورية التي ا�ستند �إليها
يف الـ 12قرنا التالية �إىل القرن
الـ 19امليالدي عندما دمرت
الكولونيالية م�ؤ�س�سات الإ�سالم
و�أف�سدت �أمناطه احلياتية،
ومنها �أحكام ال�رشيعة».
�أطروحات ا�ست�شراقية
يف املقال الأول بعنوان «�أ�س�س
القانون الأخالقي ..نظرة جديدة
يف الأخالق وت�شكل ال�رشيعة»
يتناول امل�ؤلف بالنقد فكرة
امل�ست�رشق الأملاين جوزيف
�شاخت عن دور القر�آن املحدود
كم�صدر مبكر وت�أ�سي�سي للفقه،
ففي حني اعترب �شاخت القر�آن
م�صدرا للأحكام ال�رشعية يف
مرحلة تاريخية مت�أخرة بعد مئة
عام من الهجرة تقريبا يرى حالق
�أن موقف �شاخت من القر�آن ال
ميكن �أن ي�ؤخذ على حممل اجلد
لأن �أدلته غري مقنعة وم�رشوعه
غري مدرو�س وا�ستقراءه ناق�ص

بالنظر لكون احلديث هو مو�ضوع
�أمثلته الرئي�س.
وجتنب هارالد موت�سكي -الذي
يعد من �أبرز علماء احلديث يف
الغرب� -أخطاء �شاخت ،وتو�صل
لنتائج تدح�ض نظرياته التي
و�صفها بـ»الواهية» ،م�ؤكدا �أن
«امل�سلمني جل�ؤوا بوعي للقر�آن
كم�صدر من م�صادر الت�رشيع
طوال القرن الأول الهجري».
ويرى امل�ؤلف �أن امل�ست�رشقني
�أخط�ؤوا فهم مركزية القر�آن
ب�سبب بحثهم عن اجلانب
الت�رشيعي خارج �إطار الوحي،
معتربا �أن القر�آن يج�سد ر�ؤية
كونية و�أخالقية تقتب�س فيه
العنا�رص القانونية والت�رشيعية
من نظام كوين �أ�شمل ،م�ؤكدا �أن
«القر�آن مثل منذ اللحظة الأوىل
م�صدرا �أ�سا�سيا لفروع الفقه».
وترتبط الأطروحة اال�ست�رشاقية
الثانية بالدور احلقيقي الذي
نه�ض به القر�آن يف بناء ال�رشيعة،
�إذ نظر جمهرة امل�ست�رشقني لها
«باعتبارها نظاما قانونيا مل
يعرف �سبيل التطور �إال بعد �أن
هيمن امل�سلمون الأوائل على
النظامني البيزنطي والروماين
وغريهما من الأنظمة القانونية»،
وبهذا ت�أخرت ن�ش�أة ال�رشيعة
وبدا القر�آن بهذه ال�صورة من
الوجهتني املنطقية والتاريخية
وك�أنه م�سوغ لل�رشيعة ظهر بعد
ت�شكلها.
دعوى
ولأن هذه الدعوى اال�ست�رشاقية
تعترب �أن القر�آن مل يكن م�صدرا
�أ�صيال لل�رشيعة ،فهي تنظر
للإ�سالم من فر�ضية �أوروبية
كدين زائف يفتقر �إىل هوية
تخ�صه ،وتنفي �أن تكون له ر�ؤية
�أ�صيلة للواقع ي�ستقل بها عن
قانون الغرب وثقافته وعن

الت�أثريات الرومانية واليونانية
واليهودية.
لكن حالق يتعر�ض يف الف�صل
الثاين بعنوان «الد�ستورية
القر�آنية وحتكيم الأخالق..
نظريات جديدة يف املبادئ
امل�ؤ�س�سة للمجتمع ومنظومة
لهذه
الإ�سالمي»
احلكم
الأطروحة اال�ست�رشاقية بالنقد،
مبينا �أن القر�آن �أر�سى مبادئ
د�ستورية يف ال�رشيعة ،وهي
بناء م�ؤ�س�سة د�ستورية وتطبيق
�سيادة القانون ،و»قانون الفقهاء»
و�آليات االجتهاد ،و»احلاكمية
الأخالقية» للقانون الفقهي.
وي�ؤكد حالق �أن القر�آن كان
«م�س�ؤوال م�س�ؤولية مبا�رشة عن
تنظيم البنية املعرفية وال�سيا�سية
الت�أ�سي�سية لل�رشيعة» ،م�ضيفا �أن
«ت�أثريات القر�آن كانت يف وقت
نزوله نف�سه ووجهت املمار�سات
التي �أدت لت�شكل بنية ال�رشيعة،
وحددت ما هو الإ�سالم و�صريورة
�أن�ساقه القانونية وال�سيا�سية».
و�أكد امل�ؤلف يف الف�صل ذاته
على كون مفهوم العدالة
الإ�سالمي «ت�أ�سي�سيا ولي�س
ر�سميا �أو تنظيميا فقط ،فهو
ممتزج بالن�سيج الذي يفرت�ض �أنه
قد حيكت منه الأنظمة الكونية
والإن�سانية».
واعترب �أن مفهوم الف�صل بني
ال�سلطات �إ�سالميا كانت له �صفة
مطلقة �-إذا مل نقل مقد�سة-
بحيث تواجه �أي تع ٍد يقع عليها،
والنتيجة كانت «نظاما للعدالة ال
ميكن االعتداء عليه».
واعترب حالق �أن النموذج
الإ�سالمي القر�آين �أكرث قوة من
نظرية فوكو وجرام�شي ،لأنه
«يتبنى ب�إ�رصار مفهوما للعدالة
يتجاوز هيمنة الدولة» يخ�ضع
اخللفاء �أو امللوك �أو احلكام

ل�سلطة اهلل التي تتناغم مع
املفهوم الكوين للعدالة.
ال�شاطبي واملقا�صد
ويتناول الكاتب بعد تفنيده
الأطروحتني ال�سابقتني �أطروحة
بنائية ثالثة بعنوان «�أولية القر�آن
يف النظرية الأ�صولية عند
ال�شاطبي» يثبت فيها �أن «القر�آن
مل يكن م�صدر ال�رشيعة منذ
البدايات املبكرة للفرتة املكية
فح�سب ،بل �إن ال�رشيعة ظهرت
مع القر�آن وب�أثر منه يف �أغلب
مناحيها».
ويرى حالق �أن �أفكار الإمام
ال�شاطبي تك�شف �ضمنيا �أن
الليربالية �أو الر�أ�سمالية وما
�سواهما من الأ�شكال ال�سيا�سية
واالقت�صادية احلديثة لي�ست
هي معايري الإ�سالم �أو مقايي�س
املثالية يف الع�رص الراهن،
م�ضيفا �أن «القر�آن ينه�ض
م�ستقال بو�صفه نقدا �إ�صالحيا
ملا بعد احلداثة ،ولي�س جمرد
نظام قيمي م�ستقل فح�سب».
احلداثة و�إحياء ال�شريعة
ورغم �أن الكاتب ي�شري �إىل كون
املقالة الأخرية «هل ميكن �إحياء
ال�رشيعة؟» حتمل فكرة �أن الدولة

احلديثة ميكن �أن ت�ؤدي دورا يف
�إحياء ال�رشيعة ف�إنه ي�ؤكد �أنه قد
تراجع عن هذه الفكرة الحقا،
ود ّون ر�أيه الأخري يف كتابه
«الدولة امل�ستحيلة» الذي يعترب
فيه مفهوم «الدولة الإ�سالمية»
م�ستحيل التحقق وينطوي على
تناق�ض داخلي ،بح�سب �أي
تعريف �سائد ملا متثله الدولة
احلديثة.
ويف خامتة الكتاب يخل�ص حالق
لكون احلداثة -رغم جدارتها
باالنتقاد -حقيقة واقعة ال
ميكن حتييدها ،فهي بنية نف�سية
ومنظومة �أخالقية ونظرية
معرفية وطريقة حياة ،وقد
ظهرت لتبقى فرتة طويلة مقبلة
على الأقل ،واحلل يكون «تغيري
ما ميكن تغيريه» ،مقرتحا �إعادة
�صياغة النظرية الأ�صولية بدال
عن �أن تكت�سحها احلداثة.
وانتقد حالق يف الوقت ذاته من
�سماهم «املفكرين الإ�سالميني
النفعيني» و»الليرباليني الدينيني»،
مبينا �أن �أطروحاتهم مل يتم
ٍ
واف لتكون
تف�صيلها ب�شكل
نظرية منظمة �شاملة ،كما �أنها
تظل حمدودة االنت�شار ال تتمتع
بجاذبية لدى امل�سلمني ،وحتى لو
حظيت بت�أييد ف�ستظل بعيدة عن

مراكز ال�سلطة� ،إذ ي�صم رجالها
�آذانهم عنها ،على حد تعبريه.
وفيما يبدو خروجا عن الأجواء
النظرية التي �سادت الكتاب يرى
امل�ؤلف يف اخلامتة �أن «م�صلحة
الدول الإ�سالمية ب�أنظمتها
ال�سلطوية امل�ستبدة ال يخدمها
بالقطع تبني برنامج �شامل
للأ�سلمة» ،م�ؤكدا �أن �إ�صدار
قانون العقوبات وتطبيق احلدود
كما يجري يف ال�سعودية و�إيران-ال يعد �إحياء �أ�صيال لل�رشيعة.
ويعترب حالق �أنه ما دام
املفكرون امل�سلمون مبعدين
عن �أجهزة الدولة ،وما دامت
الأنظمة احلالية م�ستمرة يف
�إحكام قب�ضتها على ال�سلطة
فلي�س ثمة �أمل يرجى يف �إحياء
�إ�سالمي حقيقي» ،فالدولة
بح�سب حالق -هي وحدهاالتي ت�ستطيع �أن متهد ال�سبيل
لإحياء ال�رشيعة.
ويرى �أن رعاية ال�رشيعة يجب
�أن تنظم بهيئة هرمية علمية
منف�صلة عن ال�سلطة ال�سيا�سية
حلد بعيد «فا�ستقالل ال�رشيعة
عن م�شاغل ال�سيا�سة ظاهرة
�إ�سالمية مبقدار ما هي -يف
حالة القانون -ظاهرة �أمريكية
و�أوروبية».

قريباً»..مذكرات برا�س كوبا�س بعد املوت» ..رواية �أبو الأدب الربازيلي
ت�صدر يف الأيام القليلة املقبلة
رواية «مذكرات برا�س كوبا�س بعد
املوت» للكاتب الربازيلي «ما�شادو
دي �أ�سي�س» ،عن دار اجليدة للن�رش
والتوزيع ،وترجمة نور ن�رصة.
وبح�سب موقع الدار ،ن�رشت
الرواية بعد وفاة مات�شادو دي
�آ�سي�س ،وهي خليط من ف�صول
�رسيعة جداً ،ومالحظات ،و�أجزاء
من حوار ،وم�شاهد من حب

مبتور ،و�صور و�صفية ل�شخ�صيات،
ومقاالت ق�صرية ،ت�أخذ �شكل
�سرية ذاتية.
يذكر �أن «ما�شادو ده �أ�سي�س» هو
روائى وقا�ص برازيلي ولد يف
 1839يف ريو دى جانريو وبها عا�ش
وتويف ،ويعد الأب احلقيقى للأدب
الربازيلى احلديث ،وم�ؤ�س�س
الأكادميية الربازيلية للآداب
ورئي�سها حتى وفاته يف  1908عن

 69عاماً ،تاركاً وراءه �إرثاً خالداً مزج الواقعية باخليال املح�ض،
وب�صمة م�ضيئة على فن الرواية وانتباهه �إىل �سحر العمق النف�سي
الغرائبية تربى عليه �أكرث من جيل يف ال�شخ�صية الإن�سانية وتنوع
م�شاعرها وتناق�ضاتها.
يف الربازيل.
ورغم �شهرته يف بلده الأ�صلي ،مل ويعترب كثري من النقاد �أن ما�شادو
تبد�أ ترجمة �إبداعاته �إال �أخرياً ،دي �أ�سي�س �أهم كاتب واقعي يف
ناقلة بذلك نتاجه الفريد �إىل �أدب �أمريكا الالتينية ،وجتلت
�أغلب لغات الأر�ض ،باعتباره �أحد براعته ب�شكل وا�ضح يف روايتيه
من الكتاب العظام ،بف�ضل قدرة ال�شهريتني «يف ذكرى رابح �صغري»
ما�شادو دي �أ�سي�س الفائقة على  ،1881و»دوم كا�سمورو» التي فرغ

منها يف  ،1900وبهما جتلت براعة من املك�سيك.
فائقة يف الت�شخي�ص والتقنية ويعد دي �أ�سي�س �أحد رواد
الق�ص�صية ا�ستحق لأجلها �أن املدر�سة «البارنا�سية» واملذهب
يكون من قادة احلركة الواقعية الربنا�سي والواقعية والطبيعية يف
يف �أدب �أمريكا الالتينية جنباً الأدب الربازيلي ،وتربو جملدات
�إىل جنب مع �ألربتو بلَ ْ�ست غانا� ،أعماله الكاملة على  31جملداً،
و بَلْدومريو ليلو وكالهما من غري �أن �شهرته العاملية تقوم
ت�شيلي ،وكلورندا ماتو دو ترينر على �إنتاجه الروائي والق�ص�صي
من بريو ،و يوجنيو كامبا�سريي�س وال�شعرى منذ  1880وحتى وفاته.
من الأرجنتني ،وفدريكو غامبوا
وكاالت
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بقاعة �سينما العمارنة من � 18إىل  23جويلية اجلاري

التعريف بحيثيات �صناعة الفيلم الق�صري
بور�شات تدريبية ب�سيدي بلعبا�س
�ستحت�ضن قاعة �سينما العمارنة ب�سيدي بلعبا�س الدورة التدريبية يف �صناعة الفيلم الق�صري والتي قريبا من
� 18إىل 23جويلية  )2019وبالتايل فهي مبادرة لتدريب ال�شباب ل�صناعة الفيلم والتي ت�ستهدف فئة �صناع
الأفالم من املخرجني والطلبة ال�شباب وجميع املهتمني بالأفالم والإخراج والإنتاج والت�صوير ال�سينمائي.
حكيم مالك
ا�ستك�شاف �صناعة الأفالم
الق�صرية بطريقة �إبداعية
و�أكد منظمو هذه التظاهرة يف
ت�رصيحهم ليومية «الو�سط « �أن
الهدف الأ�سا�سي من خالل هذه
الور�شة التدريبية هو التعريف
بحيثيات �صناعة الفيلم الق�صري
وتطوير ابداعات ال�شباب املهتم
بال�سينما وعليه ف�ستتنوع الور�شة
بني النظري و التطبيقي ،كما
�سيتم خالل الدورة الت�أكيد على
التطبيقات وذلك من خالل �إجناز
فيلم ق�صري كم�رشوع يعر�ض يف
اليوم الأخري من الدورة ،كما
ت�سعى دورة العمل امل�صور �إىل

تطوير قدرات �صناع الأفالم
يف اجلزائر ال�ستك�شاف �صناعة
الأفالم الق�صرية بطريقة �إبداعية
وامل�شاركة يف مهرجانات عاملية
لتحقيق معنى جديد للإبداع يف
فن الفيلم الق�صري.

االعتماد على م�ؤطرين من
العيار الثقيل
كما �سي�ؤطر هذه الدورة كل من:
الدراماتورج� :سماعيل �سوفيط
و الأ�ستاذ واملمثل :ب�شري بن
الذي �سيقوم مببادرة
�سامل
تدريب ال�شباب ل�صناعة الفيلم
وال�سينمائي واملخرج :بن عبد
اهلل حممد  aballaبت�أطري دورة
تدريبية يف �صناعة الفيلم الق�صري

من الفكرة �إىل الإخراج .

ال�شباب املهتم بعامل ال�سينما
والإبداع يثمنون املبادرة
ولقد رحب ع�شاق عامل ال�سينما
بهذه املبادرة التي وجدوا فيها
�أر�ضية خ�صبة ت�سمح لهم بتفجري
طاقاتهم الإبداعية فهي �ست�سمح
لهم باكت�شاف مكنونات الفن
ال�سابع ،عرب بوابة هذه الور�شات
التكوينية التي �ست�ساهم ب�صقل
املواهب اجلزائرية ال�شابة
للم�ضي قدما يف جمال الإخراج
ال�سينمائي عرب �إخراج �أفالم
ق�صرية حتمل يف طياتها دالالت
هادفة عرب طرحها لق�ضايا
اجتماعية راهنة وغريها مع

ت�سليط ال�ضوء على ق�ضايا �أخرى
حتاكي الواقع املعا�ش عرب تناول
موا�ضيع لها �صلة مبا�رشة مبا
يعي�شه الفرد واملواطن اجلزائري
دخل وطنه الأم عن طريق �إبراز
معانته وم�أ�ساته وم�شاكله ،وبالتايل
فال�سينما هي مر�آة الواقع وال ميكن
�إغفال دورها الإيجابي يف تنمية
الوعي الفردي واجلماعي على حد
�سواء ملا له من قيمة فنية ت�ساهم
يف تطوير ال�سينما يف اجلزائر عرب
االعتناء بها لكونها م�صدر �أ�سا�سي
من م�صادر الإبداع لذا فالبد
على امل�س�ؤولني على الثقافة �أن
يكر�سوا �أنف�سهم خلدمتها عرب
ت�شجيع املواهب ال�صاعدة فهي
التي لها الإمكانية يف �صنع
الفارق عرب التتويج بجزائز

عن دار �آفاق للن�شر والتوزيع

«رجل من الريف» لت�شيخوف ..قريب ًا �إىل العربية

ت�صدر قريباً الرتجمة العربية لرواية
«حكاية رجل من الريف» ،للأديب
الرو�سى ال�شهري �أنطون ت�شيخوف،
عن دار �آفاق للن�رش والتوزيع ،ومن
ترجمة يو�سف نبيل.
وي�أتى على غالف الرواية« :بالإ�ضافة
�إىل �شهرة �أنطون ت�شيخوف الوا�سعة
فى جمال الق�صة الق�صرية ،ف�إنه
يعترب �أحد عباقرة الرواية الق�صرية
كذلك يعد هذا العمل �إحدى درر
�أنطون ت�شيخوف عن حق».
وجاء كذلك« :بد�أ ت�شيخوف العمل
على هذه الرواية فى فرباير عام
 1896وانهاها فى يوليو من العام
نف�سه ،ويظهر فى العمل ت�أثر

ت�شيخوف ال�شديد واهتمامه بفل�سفة
تول�ستوى ،كما �أنه ب�ضم بع�ض
املواد امل�ستقاة من حياة ت�شيخوف
احلقيقية ،والأهم من كل ذلك �أن
العمل يك�شف عن مقدرة ت�شيخوف
الرهيبة فى حتليل �شخ�صياته ونفاذه
�إىل �أعماقها ال�سحيقة».
وبح�سب موقع الدار ،يرتكز العمل
ب�شكل �أ�سا�سى على كفاح �شاب
يرتعرع فى و�سط جمتمع مزيف
وما يبذله من حماوالت كى يحافظ
على مثاليته و�سط عامل فا�سد ،وما
يرتتب على ذلك من �شعور بالوحدة
وحرب مروعة.
يذكر �أن �أنطون بافلوفيت�ش ت�شيخوف

( )1904 - 1860هو طبيب وكاتب
م�رسحي وم�ؤلف ق�ص�صي رو�سي
كبري ينظر �إليه على �أنه من �أف�ضل
كتاب الق�ص�ص الق�صرية على مدى
التاريخ ،ومن كبار الأدباء الرو�س ،له
املئات من الق�ص�ص الق�صرية التي
اعترب الكثري منها �إبداعات فنية
كال�سيكية ،كما �أن م�رسحياته كان
لها ت�أثري عظيم على دراما القرن
الع�رشين.
بد�أ تي�شيخوف الكتابة عندما كان
طالباً يف كلية الطب يف جامعة
مو�سكو ،ومل يرتك الكتابة حتى �أ�صبح
من �أعظم الأدباء ،وا�ستم ّر �أي�ضاً يف
مهنة الطب وكان يقول «�إن الطب هو

زوجتي والأدب ع�شيقتى».
ويو�سف نبيل ،كاتب روائى ومرتجم
م�رصى من مواليد  ،1987تخرج يف
«كلية الأل�سن» (ق�سم اللغة الرو�سية)
فى القاهرة عام  ،2008يرتجم من
الرو�سية والإجنليزية� ،صدر له من
قبل اثنتا ع�رشة ترجم ًة من بينها:
«�صبى مع امل�سيح عند �شجرة عيد
امليالد» لفيودور دو�ستويف�سكى،
و»عن الع�صيان ومقاالت �أخرى»
لـ �إري�ش فروم ،و»طريق احلياة»
لليف تول�ستوى ،و»احلر�س الأبي�ض»
مليخائيل بولغاكوف ،و»حكايات من
�أودي�سا» لإ�سحاق بابل.
وكاالت

يف نهاية �سبتمرب املقبل

مالمح مقاومة املر�أة يف تاريخ �شمال �أفريقيا القدمي» مو�ضوع ملتقى بتب�سة
�ست�شكل مالمح مقاومة املر�أة يف
تاريخ �شمال �أفريقيا القدمي عرب
خمتلف احلقب الزمنية مو�ضوع
فعاليات ملتقى دويل �ستحت�ضنه
والية تب�سة يف الفرتة من � 28إىل
� 30سبتمرب املقبل ح�سب ما �أكده
اليوم االثنني بتب�سة الأمني العام
للمحافظة ال�سامية للأمازيغية
�سي الها�شمي ع�صاد.
و�أو�ضح ذات امل�س�ؤول خالل
اجتماع تن�صيب اللجنتني العلمية
والتنظيمية للملتقى بقاعة
االجتماعات مبقر الوالية �أنه
�سيتم تنظيم هذا امللتقى الدويل
لإبراز مالمح املقاومة الن�سوية
يف �شمال �أفريقيا يف خمتلف
املجاالت.
و�أ�ضاف املتحدث �أن هذا امللتقى
يهدف �أي�ضا �إىل ت�أ�سي�س ر�ؤية
جزائرية حول التاريخ املغاربي

للحفاظ عليه وتدويله ونقله �إىل
الأجيال القادمة� ,إ�ضافة �إىل
االعرتاف بالبطوالت الن�سوية
خالل خمتلف الفرتات الزمنية
مبنطقة �شمال �أفريقيا.
و �أ�شار �سي الها�شمي ع�صاد �إىل �أن
تنظيم هذا امللتقى الدويل يندرج
�ضمن �سيا�سة العمل التي �أعدتها
املحافظة ال�سامية للأمازيغية
من خالل تنظيم ملتقيات حول
�شخ�صيات تاريخية من بينها
ما�سيني�سا و يوغرطة و�سيفاق�ص,
على اعتبار –كما قال� -أن التاريخ
مرجع �أ�سا�سي لدرا�سة احلا�رض
والتطلع نحو امل�ستقبل.
و�سيت�ضمن هذا امللتقى الدويل
الذي ت�رشف عليه املحافظة
ال�سامية للأمازيغية بالتن�سيق مع
عدة هيئات من بينها وزارة الثقافة
�إىل جانب احلركة اجلمعوية �إلقاء

حما�رضات من طرف باحثني
وخرباء ومهتمني بالتاريخ القدمي
ملنطقة �شمال �أفريقيا ومب�شاركة
�أ�ساتذة وطلبة الدكتوراه من داخل
وخارج الوطن ف�ضال على تنظيم
جوالت �سياحية لفائدة امل�شاركني
الكت�شاف مواقع �أثرية و تاريخية
مبدينتي تب�سة وبئر العاتر .من
جهتها �أفادت رئي�سة اللجنة العلمية
للملتقى ،الدكتورة �آمال �سلطاين
مديرة متحف �سريتا بق�سنطينة
وخمت�صة يف التاريخ القدمي �أن
املداخالت التي �ستقدم خالل
امللتقى «�ست�صبح مراجع علمية
تقدم �إ�ضافات علمية وبحوث
تاريخية حول م�ساهمة املر�أة
يف خمتلف املجاالت وامليادين
احلربية منها واالجتماعية
وال�سيا�سية والثقافية» ف�ضال على
دورها الفعال يف احلياة اليومية.

و�أردفت ذات املتحدثة �أنه �سيتم
انتقاء املداخالت امل�شاركة
من داخل وخارج الوطن على
�أ�سا�س الكم املعلوماتي التي
تت�ضمنه م�شرية �إىل �أهمية
التدقيق والبحث والت�أكد من مدى
�صحة املعلومات التاريخية قبل
تناولها .وحول امل�شاركني من
خارج الوطن �رصح �سي الها�شمي
ع�صاد �أن امللتقى �سيح�رضه
عدد من اخلرباء والأ�ساتذة من
مراكز بحث دولية ومن منظمة
الأمم املتحدة للرتبية و العلوم
و الثقافة (اليون�سكو) للإ�رشاف
على الور�شات وجل�سات احلوار
التي �سيتم تنظيمها� ,إ�ضافة �إىل
باحثني من الواليات املتحدة
الأمريكية واليونان و �إيطاليا
واملغرب وتون�س وفرن�سا .
وكاالت

عاملية وت�رشيف الراية الوطنية
�أح�سن ت�رشيف يف خمتلف
واملهرجانات
التظاهرات
املغاربية ،
ال�سينمائية
واملتو�سطية والعربية والعاملية
وعليه  ،فهذه التتويجات من
�ش�أنها �إنعا�ش ال�سينما اجلزائرية
لت�ستعيد وهجها واملكانة التي
تليق مبقامها ،وهذا راجع ملا

تكتنزه من خمرجيني �أثبتوا
وجودهم وفر�ضوا �أنف�سهم يف
العامل ب�أ�رسه بف�ضل �أفالمهم
التي لقيت �إ�شادة كبرية من
طرف نقاد ال�سينما.
وللإ�شارة فلقد مت حتديد
تكاليف اال�شرتاك يف هذه
الدورة التكوينية بـ 10.000,00 :
دج (مليون �سنتيم).

باحثون �أمريكيون ي�سعون
«لرقمنة» املخطوطات العربية
بتقنية التعرف الب�صري

يعمل فريق متعدد التخ�ص�صات
الأمريكيني
الباحثني
من
على تطوير تقنية التعرف
الب�رصي على الن�صو�ص العربية
والفار�سية ،حيث ت�سهل حتويل
الكتب واملخطوطات لن�صو�ص
رقمية ميكن تعديلها ،لتجاوز عدم
وجود �أدوات تعرف ب�رصي عملية
وفعالة م�ستخدمة للن�صو�ص
العربية حاليا.
وقدمت م�ؤ�س�سة �أندرو دبليو
ميلون -التي تعمل يف �أن�شطة
خريية وتعليمية بالواليات
املتحدة -منحة ملدة عامني
بقيمة ثمامنئة �ألف دوالر جلامعة
ماريالند-كوليدج بارك لتطوير
تكنولوجيا ت�سهل الو�صول الرقمي
�إىل جمموعة وا�سعة من الآداب
والن�صو�ص املكتوبة باللغتني
الفار�سية والعربية يف الع�صور ما
قبل احلديثة.
و�ستدعم مبادرة الن�صو�ص
الإ�سالمية املفتوحة تقنية
التعرف وامل�سح الب�رصي للحروف
املكتوبة بالأبجدية العربية،
ويعني ذلك �إمكانية حتويل ال�صور
واملخطوطات التي حتتوي
على ن�صو�ص باللغتني العربية
والفار�سية لن�صو�ص رقمية ميكن
التعامل معها �إلكرتونيا.
وتعمل املبادرة على تطوير
برامج �سهلة اال�ستخدام ومفتوحة
امل�صدر قادرة على �إن�شاء هذه
الن�صو�ص الرقمية مبا�رشة من
الكتب الفار�سية والعربية.
ويقود ماثيو توما�س ميلر،
الأ�ستاذ امل�ساعد يف معهد
رو�شان للدرا�سات الفار�سية
بجامعة ماريالند ،فريقا متعدد

التخ�ص�صات من الباحثني ،بينهم
خمت�صون يف علوم احلا�سب
واملعلومات والربجمة والتاريخ
الإ�سالمي والعلوم الإن�سانية.

ن�صو�ص غري مقروءة
وقال ميلر «لقد �أدركنا �أنه كانت
هناك حماوالت جرى تنفيذها
يف جماالت خمتلفة لإن�شاء
�أدوات لرقمنة الوثائق الفار�سية
والعربية» ،ولكن مل يكن هناك
الكثري من التوا�صل عرب احلقول
املختلفة ،كما �أن هذه الأدوات
اجلديدة مل ت�أخذ طريقها �إىل
�أيدي امل�ستخدمني».
وحتى الآن يركز تطوير برجميات
«الرقمنة» يف املقام الأول على
لغات الن�صو�ص الالتينية ،ويف
كثري من احلاالت تتطلب معرفة
متخ�ص�صة لت�شغيلها.
وتفتقر �أدوات الرقمنة للن�صو�ص
العربية املوجودة حاليا �إىل
الدقة ،وتكون غالبا باهظة التكلفة
بالن�سبة للم�ستخدمني الأكادمييني
والباحثني والعامة.
وي�ؤكد فريق امل�رشوع الكم
املذهل للن�صو�ص العربية
والفار�سية التي مت �إنتاجها يف
فرتة ما قبل الع�رص احلديث؛
مما يجعل من امل�ستحيل �إن�سانيا
قراءتها جميعا ،حتى يف كل العمر
العلمي.
وقال ميلر �إن الن�صو�ص غري
املقروءة رقميا تعد «كنزا
حمتمال» ،ويجب جعلها رقمية
لت�سهيل اكت�شافها ودرا�ستها
وتناول حمتوياتها من قبل
الباحثني.
وكاالت
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اكت�شاف «املن�ش�أ الأ�صلي» لل�سرطان!
قال علماء جامعة «� »Salfordإنهم
اكت�شفوا «خلية املن�ش�أ» التي يُعتقد �أنها
حتفز جميع �أنواع ال�رسطان وت�سمح
بانت�شار املر�ض.
و�أظهرت االختبارات �أن هذه اخللية
تنفجر يف حالة «ت�شبه الزومبي» ،خللق
الأورام وحتفيز املر�ض القاتل وو�صف
العلماء اكت�شفاهم ب�أنه ي�شبه عملية
العثور على «�إبرة يف كومة ق�ش» .ولكن
النتائج التي ميكن �أن تعيد كتابة الكتب
الدرا�سية الطبية حول منو ال�رسطان،
قد تنهي العالجات احلالية ،مثل العالج
الكيميائي.
وقال الربوفي�سور ،مايكل لي�سانتي،
معد الدرا�سة املن�شورة يف جملة
«:»Frontiers in Oncology
«يتحدث العلماء عن ال�رسطان الذي
ت�سببه خاليا ميتة تعود �إىل احلياة� ،أو ما
يطلق عليها (خاليا الزومبي) .وبعبارة
�أخرى ،تنف�صل خلية املن�ش�أ عن املحيط
وتندثر ،م�سببة تكاثر اخلاليا اخلبيثة
وخلق الأورام».
وحذر لي�سانتي من �أن بع�ض �أنواع العالج

الكيميائي ميكن �أن ي�شجع اخلاليا
اجلذعية على التكاثر ب�شكل �أكرب ،ما
قد ي�ساعد يف منو الأورام ويف الدرا�سة،
فح�ص الباحثون عينتني من �أورام الثدي
الب�رشية ،وا�ستخدموا عالمات الفلور�سنت
لعزل اخلاليا الأكرث ن�شاطا ،امل�أخوذة من
العينات يف املخترب.

وكانت ن�سبة �ضئيلة من اخلاليا ،التي
�أ�صبحت الآن خاليا جذعية �رسطانية
ن�شطة ( ،) eCSCsذات طاقة �أكرب بكثري
من غريها .بالإ�ضافة �إىل قدرتها على خلق
الورم ،وم�ستويات عالية من االنت�شار ومن
غري الوا�ضح حاليا كيف ميكن للخاليا
املارقة �أن تخرج من حالة الهرم ،وهي

عملية مرتبطة بال�شيخوخة جتعل اخلاليا
تقرتب من نهايتها لـ «تتجمد» وتوقف
التكاثر ولكن الباحثني يعتقدون �أن هذه
اخلاليا قد ت�ستخدم م�ضادات الأك�سدة
وامليتوكوندريا� ،أي قوة اخلاليا ،لإطالق
عملية الهجوم.

فوائد «الق�شطة» العجيبة!

�أكد علماء من جامعة �إ�شبيلية فائدة �أوراق �شجرة الق�شطة
« »Annona muricataيف التخفيف من �أعرا�ض مر�ض
الفيربوميغاليا (�أمل ع�ضلي ليفي يتف�شى يف اجل�سم) وخا�صة
الآالم املزمنة واالكتئاب والقلق.
و�أ�شار العلماء الإ�سبانيون �إىل اخلوا�ص العالجية ملغلي �أوراق
هذه الفاكهة اال�ستوائية يف قمع الآثار اجلانبية املزعجة،
بعد درا�سة ا�ستمرت �شهرا كامال على فئران التجارب.
وقد تو�صل اخلرباء ،من خالل هذه التجربة� ،إىل
اجلرعة املثالية من مغلي �أوراق الق�شطة ،يف �إيقاف
الآالم والأعرا�ض اجلانبية ملر�ض الفيربوميغاليا،
وهم الآن يف املراحل التح�ضريية لإجراء
التجارب ال�رسيرية على الب�رش.
ويذكر العلماء �أن فوائد هذه ال�شجرة مل يتم التعرف عليها
فج�أة ،فقد ا�ستخدمت ثمار و�أوراق الق�شطة يف الطب ال�شعبي
لدى بلدان املنطقة اال�ستوائية والن�صف اجلنوبي للكرة
الأر�ضية ،وعوجلت بها عدة �أمرا�ض كالإ�سهال والقرحة وال�صلع

والزحار
وغريها.
ونوه الباحثون
�إىل اخل�صائ�ص العالجية
التي مت الت�أكد منها علميا .ف�أوراق
�شجرة الق�شطة حتتوي على مواد غذائية تقوي
جهاز املناعة وتقلل خطر الإ�صابة ب�أي �أنواع من
العدوى .كما �أنها تقلل من خطر الإ�صابة بااللتهابات وخا�صة
املتعلقة بالتهاب املفا�صل.

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة �أثناء النوم
جنح باحثون من جامعة نيو ميك�سيكو يف تطبيق طريقة
جديدة لتحفيز الدماغ بوا�سطة �أقطاب كهربائية ب�سيطة
�أثناء النوم ،و�أظهرت نتائج التجربة حت�سن �أداء الذاكرة يف
اليوم التايل .وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�سعة باجتاه
التو�صل �إىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة
الرعا�ش
الذي ي�صاحب بع�ض الأمرا�ض الع�صبية مثل ال�شلل ّ
(باركن�سون) .ويعترب حتفيز الدماغ من املو�ضوعات ال�ساخنة
على موائد البحث يف جمال علم الأع�صاب خالل ال�سنوات
الأخرية .ومتتاز الطريقة اجلديدة ب�أنها تعتمد على النوم الذي
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�سها.
وبح�سب دورية نيورو�ساين�س� ،أم�ضى امل�شاركون يف التجربة
ليلتهم يف خمترب للنوم ،وخ�ضعوا خالل الليل لطريقة التحفيز
الكهربي اجلديدة والتي ت�س ّمى التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة.

طريقة جديدة للك�شف املبكر عن ف�شل القلب
اقرتح باحثون من جامعة
�ستانفورد يف كاليفورنيا �إ�ضافة
عامل جديد ميكن من خالله التنب�ؤ
املبكر باحتمال ف�شل القلب،
وهو قيا�س مدى �سهولة مرور
املوجات الكهربائية الب�سيطة

يف �أن�سجة دهون ال�ساق .وتو�صف
حالة ف�شل القلب ب�أنها ا�ستمرار
القلب يف اخلفقان دون �أن يقدر
على �ضخ ما يكفي من الدم �إىل
�أجزاء اجل�سم .كرثة اجللو�س
وقلة احلركة ت�ؤخر اكت�شاف ف�شل

القلب ونُ�رشت نتائج الأبحاث
اجلديدة يف دورية جمعية
القلب الأمريكية ،ويتم قيا�س
مقاومة دهون اجل�سم للموجات
الكهربائية عن طريق مترير
موجات ب�سيطة يف ال�ساق ،وكلما

زاد املاء وال�سوائل يف ال�ساق كلما
كان مرور التيار الكهربي �سه ً
ال،
وعند زيادة الدهون ي�ضعف مرور
املوجات الكهربائية ،ومن خالل
ذلك ميكن التنب�ؤ املبكر باحتمال
ف�شل القلب.

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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�آخر َمن مات ِمن ال�صحابة والتابعني

• �آخر من مات من ال�صحابة املكرثين من
• �آخر من مات من ال�صحابة الع�رشة املب�رشين
احلديث� :أن�س بن مالك الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه
باجلنة� :سعد بن �أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه ،تويف
خادم النبي عليه ال�صالة وال�سالم ،مات بالب�رصة
باملدينة �سنة  55هجرية.
�سنة  93هجرية.
• �آخر من مات من ال�صحابة الذين �شهدوا غزوة
بدر� :أبو اليَ رَ�س كعب بن عمرو الأن�صاري ر�ضي اهلل • �آخر ال�صحابة موتاً بالإجماع� :أبو الطفيل عامر
بن واثلة الليثي ر�ضي اهلل عنه ،تويف يف مكة �سنة
عنه ،تويف باملدينة �سنة  55هجرية.
• �آخر من مات من �أمهات امل�ؤمنني زوجات النبي  110هجرية.
• �آخر من ر�أى علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه
عليه ال�صالة وال�سالم� :أم �سلمة املخزومية ر�ضي
من التابعني احلفاظ املكرثين من احلديث� :أبو
اهلل عنها ،توفت باملدينة �سنة  62هجرية.
�إ�سحاق ال�سبيعي الهمداين ،تويف يف الكوفة �سنة
• �آخر من مات من ال�صحابة الذين �شهدوا بيعة
 129هجرية ،يف �آخر عهد الدولة الأموية.
العقبة :جابر بن عبد اهلل الأن�صاري ر�ضي اهلل
• �آخر من ر�أى علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل
عنهما ،تويف �سنة  78هجرية.
ً
عنه من التابعني مطلقا :عبد امللك بن ُع َمري
• �آخر من مات من ال�صحابة �أهل بيعة الر�ضوان:
الكويف ،املتوفى �سنة  136هجرية ،يف عهد الدولة
عمرو بن ُح َريث ر�ضي اهلل عنه ،تويف يف مكة �سنة
العبا�سية.
 85هجرية.
• �آخر من مات من ال�صحابة الذين �صلَّوا القبلتني� • :آخر َمن مات ِمن التابعني احلفاظ املكرثين من
رواية احلديث� :سليمان بن مهران الأعم�ش ،تويف
عبد اهلل بن بُ رْ�س املازين ر�ضي اهلل عنه ،تويف
�سنة  148هجرية.
بال�شام �سنة  88هجرية.
• �آخر ال�صحابة موتاً باملدينة ممن لهم رواية كثرية • �آخر التابعني موتاً َخلَ ُف بن َخلِي َف َة الكويف
املع َّمر ،تويف �سنة  181هجرية وقد جاوز عمره
عن النبي عليه ال�صالة وال�سالم� :سهل بن �سعد
املائة� ،أخرب عن نف�سه �أنه ر�أى ال�صحابي عمرو
ال�ساعدي ر�ضي اهلل عنهما ،تويف �سنة  88هجرية.
بن ُحريث وعمره �سبع �سنوات؛ ولهذا عده بع�ضهم
• �آخر ال�صحابة موتاً باملدينة ممن ر�أى النبي
عليه ال�صالة وال�سالم يف �صغره :حممود بن الربيع �آخر التابعني موتاً ،وقيل :مل يثبت �أنه ر�أى عمرو بن
حريث ،واهلل �أعلم.
اخلزرجي ر�ضي اهلل عنه ،تويف �سنة  99هجرية.

الأ�صول النقلية
عند الإمام مالك

القر�آن الكرمي :يلتقي الإمام مع جميع
الأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز
وجل هو �أ�صل الأ�صول ،وال �أحد �أنزع
منه �إليه ،ي�ستدل بن�صه ،وبظاهره ويعترب
ال�سنة تبيانا له .ال�سنة النبوية� :أما ال�سنة
ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي
�أن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه
ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من
�أئمتهم و�أقطابهم ،غري �أنه رمبا عمم
يف ال�سنة لت�شمل ما يعرف عند علماء
احلديث بامل�أثور .وهو بهذا املعنى
يعطي لعمل �أهل املدينة و�إجماعهم
مكانة خا�صة ،ويجعل من قبيل ال�سنة
كذلك فتاوى ال�صحابة ،وفتاوى كبار
التابعني الآخذين عنهم ،ك�سعيد بن
امل�سيب ،وحممد بن �شهاب الزهري،
ونافع ،ومن يف طبقتهم ومرتبتهم
العلمية ،كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل
�أهل املدينة :من الأ�صول التي انفرد
بها مالك واعتربها من م�صادر فقه
الأحكام والفتاوى .وق�سم الإمام الباجي
عمل املدينة �إىل ق�سمني :ق�سم طريقه
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�س�ألة
الأذان ،وم�س�ألة ال�صاع ،وترك �إخراج
الزكاة من اخل�رضوات ،وغري ذلك من
امل�سائل التي طريقها النقل وات�صل
العمل بها يف املدينة على وجه ال
يخفى مثله ،ونقل نقال يحج ويقطع
العذر .وق�سم نقل من طريق الآحاد،
�أو ما �أدركوه بالإ�ستنباط والإجتهاد،
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة،
وعلماء غريهم من �أن امل�صري منه �إىل
ما ع�ضده الدليل والرتجيح .ولذلك
خالف مالك يف م�سائل عدة �أقوال
�أهل املدينة .الإجماع :لعل مالكا �أكرث
الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا
به ،واملوط�أ خري �شاهد على ذلك� .أما
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال:
«وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو
ما اجتمع عليه �أهل الفقه والعلم ومل
يختلفوا فيه».

 5حقائق عن م�سلمي �أوروبا
وفقا لآخر الدرا�سات ،ميثل امل�سلمون �أقلية يف �أوروبا بن�سبة تقرتب من  %5من عدد ال�سكان� ،إال �أن هناك عدة دول �أوروبية ترتفع بها
تلك الن�سبة.
ون�رش معهد «بيو» الأمريكي للأبحاث� ،أول �أم�س الأربعاء  29نوفمرب  ،درا�سة تناول فيها حقائق خم�س عن ن�سبة امل�سلمني يف �أوروبا ،التي
تتزايد مبعدل �رسيع ،حيث بلغت ن�سبة وجودهم  %4.9حتى عام  2016وقد �أدى هذا التحول الدميغرايف بالفعل �إىل ا�ضطرابات �سيا�سية
واجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية ،وخا�صة عقب و�صول ماليني طالبي اللجوء م�ؤخرا ،وكثري منهم م�سلمون ففي االنتخابات
الأخرية يف فرن�سا و�أملانيا ،كان و�صول املهاجرين �إىل تلك البلدان -وال �سيما امل�سلمون منهم -من �أهم الق�ضايا وبا�ستخدام �أحدث
التقديرات ال�سكانية للمعهد ،هناك  5حقائق عن عدد وتكوين ال�سكان امل�سلمني يف �أوروبا:

 1ثالث دول �أوروبية فيها العدد الأكرب من امل�سلمنيفرن�سا و�أملانيا لديهما �أكرب عدد من ال�سكان امل�سلمني يف �أوروبا ( 28دولة ع�ضو يف االحتاد الأوروبي بالإ�ضافة �إىل الرنويج و�سوي�رسا)
ففي منت�صف عام  ،2016كان هناك  5.7مليون م�سلم يف فرن�سا ( %8.8من �سكان البالد) و 5ماليني م�سلم يف �أملانيا %6.1وتعد قرب�ص
هي الدولة الأوروبية التي ي�شكل فيها امل�سلمون �أكرب ن�سبة من ال�سكان ،حيث ي�شكل امل�سلمون البالغ عددهم � 300ألف م�سلم يف اجلزيرة
حوايل ربع �سكانها ( ،)%25.4ومعظمهم من القبار�صة الأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البالد ،فهم �أبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين
و�صلوا قرب�ص �أخريا كمهاجرين.

 2م�ستقبل امل�سلمني يف �أوروباازدادت ح�صة امل�سلمني من جمموع �سكان �أوروبا ب�شكل مطرد و�ست�ستمر يف النمو يف العقود املقبلة ،فمن منت�صف عام � 2010إىل
منت�صف عام  2016وحده ،ارتفعت ح�صة امل�سلمني يف �أوروبا �أكرث من نقطة مئوية واحدة ،من � %3.8إىل ( %4.9من  19.5مليون �إىل
 25.8مليون) وبحلول عام  ،2050ميكن �أن يزيد ن�صيب �سكان القارة العجوز من امل�سلمني �أكرث من ال�ضعف ،لي�صل �إىل � %11.2أو �أكرث،
وهذا يتوقف على مقدار الهجرة امل�سموح بها �إىل �أوروبا .وحتى يف حالة عدم ا�ستقرار الهجرة امل�ستقبلية ب�شكل دائم ،ف�إن عدد
ال�سكان امل�سلمني ال يزال يف ارتفاع تقدر ن�سبته بـ  ،%7.4وذلك ب�سبب ازدياد ن�سبة ال�شباب وارتفاع معدالت اخل�صوبة للمقيمني امل�سلمني
احلاليني يف �أوروبا.

 3متو�سط �أعمار امل�سلمني يف القارة العجوزوفقا لآخر �إح�صاء ل�سكان �أوروبا لعام  ،2016وجد �أن امل�سلمني هم �أ�صغر �سنا بكثري ولديهم �أطفال �أكرث من الأوروبيني الآخرين ،ويبلغ
متو�سط العمر للم�سلمني يف جميع �أنحاء �أوروبا 30.4عاما� ،أي �أ�صغر من متو�سط الأوروبيني الآخرين بـ  13عاما ،حيث بلغ متو�سط
عمر الأوروبي «غري امل�سلم»  43.8عاما.
وبالنظر �إىل ذلك بطريقة �أخرى ،جند �أن ن�صف امل�سلمني يف �أوروبا حتت �سن الـ  30عاما ،مقارنة بـ  %32من غري امل�سلمني يف �أوروبا،
من املتوقع �أن يبلغ متو�سط �إجناب الن�ساء امل�سلمات يف �أوروبا �إىل طفلني ،وذلك �أكرث من متو�سط �إجناب الن�ساء غري امل�سلمات وهو
طفل واحد.

 4عوامل منو امل�سلمني يف �أوروبابني منت�صف عام  2010ومنت�صف عام  ،2016كانت الهجرة �أكرب عامل يدفع منو ال�سكان امل�سلمني يف �أوروبا ،حيث و�صل ما يقدر بنحو
 2.5مليون م�سلم �إىل �أوروبا لأ�سباب �أخرى غري اللجوء ،مثل العمل �أو الدرا�سة فيما ح�صل حوايل  1.3مليون م�سلم على حق اللجوء ،مما
ي�سمح لهم بالبقاء يف �أوروبا ،بينما غادر �أوروبا نحو ربع مليون م�سلم خالل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثاين عوامل تزايد امل�سلمني
الأوروبيني ،فقد كان هناك  2.9مليون حالة والدة خالل هذه الفرتة� ،إ�ضافة �إىل انخفا�ض عدد الوفيات ،بينما ي�أتي التحول الديني
عامال ثالثا.

 5نظرة �أوروبا �إىل م�سلميهاتتباين وجهات نظر امل�سلمني تباينا وا�سعا يف البلدان الأوروبية ،فقد وجد ا�ستطالع ر�أي �أجراه معهد «بيو» للأبحاث عام  2016يف
 10دول �أوروبية� ،أن الآراء ال�سلبية حول امل�سلمني �سادت يف �رشق �أوروبا وجنوبها بينما �أعطى غالبية امل�شاركني يف اململكة املتحدة
و�أملانيا وفرن�سا وال�سويد وهولندا امل�سلمني ت�صنيفا �إيجابيا وترتبط الآراء حول امل�سلمني بالأيديولوجية ،يف حني �أن  %47من الأملان
ينتمون �سيا�سيا لكتالت ميينية ،يعطي امل�سلمني ت�صنيفا غري �إيجابي ،بينما  %17فقط من الي�ساريني الأملان فعلوا ذلك .وازدادت الفجوة
بني �آراء الي�سار واليمني فيما يخ�ص امل�سلمني نحو  30نقطة مئوية يف �إيطاليا واليونان.
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بهذه الأفالم ..ديزين تعد نف�سها
للرتبع على عر�ش �إيرادات 2019

هكذا ردت ن�سرين طاف�ش على
�شائعة وفاتها

كان العام املا�ضي عظيما بالن�سبة ل�شركة ديزين ،حفل ب�أفالم حققت لها �إيرادات خيالية مثل بالك
بانرث ،و�أفنجرز :حرب الالنهائية ،واخلارقون اجلزء الثاين ،ورالف اجلزء الثاين وعودة ماري
بوبينز ،حيث جنت ال�شركة �سبعة مليارات دوالر حول العامل من �إيرادات �شباك التذاكر فقط،
بعيدا عن �أن�شطتها الأخرى.
وهذا العام ،يبدو �أن ال�رشكة
�أعلى
�إيرادات
�ستح�صد
ب�إنتاجات قوية منذ بداية
املو�سم ،ويف هذا التقرير
�سنتحدث عن �أهم �أفالم ديزين
التي حققت الإيرادات العالية
هذا العام وامل�شاريع املقبلة
لل�رشكة.

رف�ضت املمثلة ال�سورية ن�رسين طاف�ش الرد على �شائعة وفاتها،
مكتفية بالقول �إنها تق�ضي �إجازتها يف �إيطاليا ولي�ست متواجدة يف
�سوريا ،خا�صة �أن مطلقي ال�شائعة قالوا �إنها تع ّر�ضت حلادث �سري
يف دم�شق.
أكدت طاف�ش �أنها بخري وب�صحة جيدة ،وكل ما يقال عك�س ذلك فهو
و� ّ
عار عن ال�صحة.
وكانت ن�رسين قد �أطلقت �أحدث �أغنياتها «�شوقي» قبل يومني عرب
يوتيوب� ،ضمن �أغاين �ألبومها اجلديد «احللوة» وهي من كلماتها،
واحلان جان �صليبا.
وي�شار �إىل �أن طاف�ش �أطلت خالل ال�سباق الرم�ضاين املا�ضي من
خالل م�سل�سل تاريخي واحد هو «مقامات الع�شق».

كابنت مارفل

كان واحدا من �أكرث الأفالم
انتظارا لهذا العام ،خا�صة
ملحبي �أفالم مارفل الذين
يرغبون يف التعرف �إىل هذه
البطلة الن�سائية اخلارقة ،عر�ض
الفيلم يف الثامن من مار�س
هذا العام بيوم املر�أة ،وهو
من �إخراج وت�أليف �آنا بودين،
وبطولة بري الر�سون و�صامويل
جاك�سون وجود لو ،وتدور
�أحداثه يف الت�سعينيات من
القرن املا�ضي عندما اكت�شفت
كارول دنفر قدراتها باعتبارها
بطلة خارقة.
ح�صد الفيلم  1.1مليار دوالر
حول العامل ،لي�صبح �أول فيلم
بطلة خارقة ن�سائية يح�صد رقم
املليار دوالر يف التاريخ ،وهو
باملرتبة الثانية يف قائمة �أعلى
�أفالم � 2019إيرا ًدا ،وح�صد
كذلك �إعجاب النقاد خا�صة �أداء
البطلة.
دامبو
�أ�صدرت ديزين فيلما �آخر يف
�شهر مار�س وهو «دامبو»،
وهذه املرة بعيدا عن الر�سوم
املتحركة ،ومن �إخراج �صاحب
اخليال الوا�سع تيم بريتون،
وهو يعيد تقدمي ق�صة دامبو
القدمية ،وبطولة كولني فريث
ومايكل كيتون و�إيفا جرين،
وتدور �أحداثه حول عائلة تعمل
يف �سريك متنقل ،ويرعون فيال
�صغريا ذا �أذنني كبريتني للغاية.
ح�صد الفيلم �إيرادات بلغت 352
مليون دوالر حول العامل ،مع نقد
مت�أرجح بني املدح والقدح من
النقاد ،لكن مع ا�ستح�سان لأداء
املمثلني وامل�ؤثرات الب�رصية.
�أفنجرز� :إيند جيم
�أكرث �أفالم  2019انتظارا،

الفيلم الذي �أنهى حرب �أبطال
مارفل اخلارقني مع ال�رشير
الأهم يف هذا العامل ثانو�س،
وهو الفيلم الثاين والع�رشين يف
عامل مارفل ال�سينمائي ،ومن
�إخراج الأخوين رو�سو ،وبطولة
روبرت داوين جونيور يف دور
�أيرون مان ،وكري�س �إيفانز يف
دور كابنت �أمريكا ،ومارك رافالو
كهالك ،وكري�س هيم�سورث يف
دور ثور ،و�سكارليت جوهان�سون
يف �شخ�صية الأرملة ال�سوداء،
وغريهم من �أهم ممثلي هذه
ال�سل�سلة ال�سينمائية املتميزة.
�سبقت ديزين عر�ض الفيلم
بحملة دعائية وا�سعة للغاية،
وبيعت تذاكر العرو�ض الأوىل
ب�صورة م�سبقة يف العديد من
بلدان العامل ،وح�صل على
�إعجاب النقاد ب�سبب الإخراج
والأداء واملو�سيقى الت�صويرية
وامل�ؤثرات الب�رصية ،وكذلك
الت�أثري العاطفي على امل�شاهدين
بع�ض من
الذين ر�أوا نهايات
ٍ
�أحب �أبطالهم يف هذا الفيلم.
وح�صد الفيلم  2.7مليار دوالر،
ليفوق اجلزء الأول �أفنجرز :حرب
الالنهائية يف الإيرادات بعد 11
يوما فقط من عر�ضه ،وي�صبح
�أعلى الأفالم �إيرادا حتى الآن،
وثاين الأفالم ح�صدا للإيرادات
يف التاريخ بعد �أفاتار.
عالء الدين
�أي�ضا �إعادة تقدمي لفيلم ر�سوم
متحركة قدمي من ديزين� ،إخراج
جاي ريت�شي ،الذي �شارك كذلك

يف كتابة ال�سيناريو ،وهو من
بطولة ويل �سميث ومينا م�سعود
وناعومي �سكوت ،ومروان
كنزاري ،ويعيد �رسد ق�صة عالء
الدين ال�صعلوك الذي يقع يف
حب الأمرية بنت ال�سلطان
ويجد م�صباحا �سحريا ي�ساعده
يف الفوز بحبها.
عر�ض الفيلم يف  24مايو
املا�ضي ،وح�صد جناحا جتاريا
كبريا وو�صلت �إيراداته حتى الآن
�إىل  925مليون دوالر ،لي�صبح
ثالث �أفالم � 2019إيرادا حتى
الآن لتحتل به ديزين املقاعد
الثالثة الأوىل يف هذه القائمة،
وكذلك هو �أعلى �أفالم ويل
�سميث �إيرادا على الإطالق.
ولكن على اجلانب النقدي،
لقي عدم �إعجاب كثري من
النقاد الذين �أ�شادوا ب�أداء
�سميث واملو�سيقى والأزياء،
ولكن انتقدوا �إخراج ريت�شي
وا�ستخدام امل�ؤثرات الب�رصية
ومتثيل كينزاري لدور جعفر.
ق�صة لعبة 4
اجلزء الرابع من �سل�سلة ق�صة
لعبة ال�شهرية من �إنتاج بيك�سار
لديزين ،وهو من �إخراج جو�ش
كويل يف �أول �أعماله ،وت�أليف
�أندرو �ستانتون الذي �شارك يف
كتابة الأجزاء الثالثة ال�سابقة،
والأداء ال�صوتي لأبطال الفيلم
الأ�صليني توم هانك�س يف
�شخ�صية وودي ،وتيم �آلن يف
�شخ�صية باز.

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

بد�أ عر�ض الفيلم يف  11يونيو
املا�ضي ،وح�صد حتى الآن 662
مليون دوالر ،لي�صبح خام�س
�أفالم قائمة الأعلى �إيرادا
يف  ،2019وا�ستح�سان النقاد
لكل من الق�صة وح�س الدعابة
والتحريك والأداء ال�صوتي.
�سبايدرمان بعيدا عن املنزل
فيلم �أبطال خارقني �آخر يف
 2019من مارفل التابعة لديزين،
وهو الفيلم الثالث والع�رشون يف
هذا العامل ال�سينمائي املمتد،
من �إخراج جون وات�س ،وبطولة
توم هوالند يف دور �سبايدرمان
وجيك جيلنهال يف دور مي�سرتيو،
بالإ�ضافة �إىل �صامويل جاك�سون
يف ظهوره الثالث هذا العام
بدوره ال�شهري نيك فيوري.
بد�أ عر�ض الفيلم يف الثاين من
يوليو اجلاري ،وح�صد 608
ماليني دوالر حتى الآن ،لي�صبح
�ساد�س �أفالم � 2019إيرادا،
وح�صل على مراجعات جيدة من
النقاد ،وذلك لتميزه بروح مرحة
و�أداء رائع من بطليه.
الأفالم ال�سابقة عر�ضت بالفعل
لكنها لي�ست الوحيدة يف جعبة
ديزين ،فما زال ن�صف العام
الثاين حافال بالأفالم ،وعلى
ر�أ�سها «الأ�سد امللك» يف ن�سخته
احلديثة ،واجلزء الثاين من فيلم
فروزن ،والأهم اجلزء الأخري
من الثالثية اجلديدة ل�ستار وورز
�أو حرب النجوم ،تلك ال�سل�سلة
التي حققت لديزين -حتى الآن-
�أعلى الإيرادات منذ ا�ستحوذت
على حقوقها.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�شركات التوزيع يف م�صر تدر�س �سحب
فيلم حممد �سعد من دور العر�ض
تدر�س �رشكات التوزيع ال�سينمائي يف م�رص �سحب فيلم «حممد
ح�سني» ،بطولة حممد �سعد ،من دور العر�ض ،النخفا�ض �إيراداته.
وعلم �أن �رشكات التوزيع �ستتخذ قرارها بعد �أيام ،خا�صة �أن �إيرادات
الفيلم مل تتجاوز � 150ألف جنيهاً م�رصياً يف الأيام اخلم�سة املا�ضية،
وهو رقم هزيل مقارنة مع �إيرادات الأفالم املناف�سة مثل «املمر»
و»كازابالنكا».
و�سحبت �رشكات التوزيع فيلم «بور�صة م�رص» ب�سبب �ضعف الإيرادات،
وهو من بطولة ح�سن ح�سني ،ولطفي لبيب ،وعالء مر�سي ،ورانيا
يا�سني.
وي�شارك يف بطولة «حممد ح�سني» مي �سليم ،و�سمري �صربي ،وفريال
يو�سف ،وحممد ثروت ،وهو من �إخراج حممد علي.

�أحمد خالد �صالح :ال �أمانع يف تقدمي
 3م�سل�سالت جمدد ًا

قال �أحمد خالد �صالح� ،إنه ال ميانع تكرار جتربة خو�ض ثالثة
م�سل�سالت يف مو�سم درامي واحد ،مثل التي خا�ضها يف رم�ضان
املا�ضي مب�سل�سالت ن�رس ال�صعيد ،و�أبوجبل ،وقابيل.
و�أ�ضاف �صالح� ،أن تكرار التجربة مرهون بطبيعة الأعمال نف�سها
و�أدواره فيها ،متابعاً «مل يكن ميكنني االعتذار عن امل�سل�سالت الثالثة
ا ُ
مل�شار �إليها ،لأين قدمت �شخ�صيات خمتلفة ،وذات �أبعاد درامية مل
�أج�سدها يف ال�سابق ،وعلى �إثره �شعرت باال�ستمتاع رغم االرهاق التي
انتابني ب�سببها».

�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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�أمريكا تطلق جيال مبتكرا
من ال�شاحنات الهجينة

"Nikola
�رشكة
�أعلنت
 "Motorsالأمريكية عن
تطويرها جليل جديد من
ال�شاحنات العاملة مبحركات
هجينة و�أو�ضحت ال�رشكة �أنها تعمل
حاليا على ت�صنيع �شاحنتني هما
" "2-Nikolaو"،"3-Nikola

�ستزودان مبحركات هجينة بعزم
 1000ح�صان ،ت�ستمد طاقتها
الأ�سا�سية من الأوك�سيجني
والهيدروجني املوجودين يف
الهواء ،وحتول هذه الطاقة �إىل
كهربائية تنقل املركبات دون
�أن ت�صدر �أي تلوث يذكر للبيئة.

كما �ستزود هذه ال�شاحنات
ببطاريات متطورة ب�سعة 500
و 750و 1000كيلواط ،قادرة على
ت�شغيل املحركات الكهربائية
لنقل املركبات مل�سافات ترتاوح
بني  900و 1200كلم ،بالإ�ضافة
�إىل �أنظمة توجيه ذاتية �ستغنيها

عن ال�سائق ومل تعلن "Nikola
 "Motorsعن ال�سعر النهائي
لهذه ال�شاحنات بعد ،لكنها �أكدت
ا�ستالمها لطلبات �رشاء م�سبقة
بقيمة  4ماليني دوالر ،و�أ�شارت
�إىل �أنها �ست�ستعر�ضها ب�شكلها
النهائي ،قبل نهاية العام اجلاري.

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

كان ال�شتاء ي�ستعد للرحيل ،بينما
ن�سمات ف�صل الربيع تقرع �أبواب
املنازل يف مدينة "ماالدا بولي�سالف"
الت�شيكية ،حامل ًة معها روائح غابات
اللوز ،حني فتح ال�شاب اليافع
"فاكالف كليمنت" �صندوق الربيد
على باب بيته ،ليجد مظرو ًفا نُق�ش
عليه يف خانة املر�سل �شعار م�صنع
الدراجات الهوائية الأملاين "�سيدل
وناومان" ..عرف ال�شاب على الفور
�أنه �سيجد داخل املظروف ردًا على
ر�سالته التي كان قد كتبها �إليه بلغته
الت�شيكية الر�صينة طالبًا �إ�صالح
دراجته ،لكنه عندما فتح املظروف
وجد ورقة بي�ضاء ُخط عليها �سطر
واحد متعجرف يقول�" :إذا كنت
ترغب يف الرد على ا�ستف�سارك،
فعليك مرا�سلتنا بلغة ميكننا �أن
نفهمها" ،وقع هذا الرد يف نف�سه
ريا ،وكم من
وقع ال�صدمة و�أغ�ضبه كث ً
جناحات يف هذا العامل خرجت من
رحم الغ�ضب ،وقرر �أن يبد�أ يف �إن�شاء
ور�شته اخلا�صة لإ�صالح الدرجات،
على الرغم من عدم امتالكه �أية خربة

�أكرث �سيارات الكرو�س
�أوفر �أمانا

ن�رش خرباء من املعهد الوطني
ل�سالمة الطرق يف رو�سيا قائمة
ب�سيارات الكرو�س �أوفر التي
تعد الأكرث �أمانا يف عام .2018
وحلت يف املرتبة الأوىل �سيارة
" "Volvo XC90بف�ضل
نظامها الإلكرتوين املتطور
الذي مينع ا�صطدامها ب�أي
ج�سم على الطرقات ،وميكنه
ا�ست�شعار وجود الأ�شخا�ص �أو
راكبي الدراجات على الطريق
وتنبيه ال�سائق لوجودهم
ويف املركز الثاين ،جاءت
�سيارة " "GLEالتي �أطلقتها

"فولك�س فاغن" تو�سع عائلة �سياراتها
الكرو�س �أوفر مبركبة مميزة

�أعلنت �رشكة "فولك�س فاغن"
الأملانية �أنها تخترب �سيارة
" "T-Roc Rالكرو�س
�أوفر املعدلة و�أتت املركبة
اجلديدة بهيكل �أكرب بقليل من
هياكل �سيارات ""T-Roc
ال�سابقة ،مع تعديالت
�شملت امل�صابيح والواجهتني
الأمامية واخللفية ،وجناح

هوائي �صغري لزيادة ثباتها
على ال�رسعات العالية كما
من املفرت�ض �أن تطرح
بن�سختني مزودتني مبحركات
بنزين توربينية بعزم 300
و 400ح�صان ،وعلبة �رسعة
�أوتوماتيكية بـ  7مراحل،
ونظامي دفع �أمامي ورباعي،
و�أنظمة تعليق خا�صة،

تعرف على �سكودا ..جناح من رحم الغ�ضب

يف هذا املجال ،وافتتحها بالفعل عام
 1895هو و"فاكالف لورين" الذي كان
�صان ًعا للدراجات يف مدينة قريبة
تُدعى "تورنوف ،ومنذ هذا التاريخ
بد�أت �أوىل خطوات امل�سرية الطويلة
ل�صناعة ال�سيارات الت�شيكية..
بداية حقيقية
ثالث �سنوات مرت بعد هذا التاريخ،
لي�صال �إىل ربيع عام  ،1898حيث
انتقال �إىل م�صنعهما املبني حدي ًثا،
بعد �أن �أ�س�سا �رشكتهما حتت ا�سم
"لورين �آند كليمنت& Laurin
 .."Klementويف اخلريف من نف�س
العام قاما ب�رشاء ت�صميم الدراجة
النارية امل�سمى "وارنر موتور�سايكليه
" Warner motorcyclette
وامل�صنعة من قِبل امل�صنع الفرن�سي
"وارنر برازرز Warner Brothers
" ،غري �أن هذا الت�صميم ،والذي كان
يعمل بوا�سطة حمرك مت تثبيته
على مقدمة �أذرع التحكم يف العجلة
الأمامية� ،أثبت �أنه غري �آمن باملرة،

خا�ص ًة بعد وقوع حادث كلف "لورين"
نف�سه �س ّنته الأمامية ..ولتجنب فقد
مزيد من الأ�سنان ،كتبا �إىل "روبرت
بو�ش" متخ�ص�ص ت�صميم املحركات
الأملاين ،طلبًا مل�شورته البتكار منوذج
جديد �أكرث �أما ًنا لدراجة نارية جديدة
تكون خا�صة بهما ،وبالفعل مت ابتكار
الدراجة النارية خا�صتهما عام ،1899
والتي �أطلقا عليها ا�سم "�سالفيا".
قرن جديد

مع بداية القرن الع�رشين عام ،1900
وعندما كان  32عام ً
ال هم قوتها
الإنتاجية ،بد�أت ال�رشكة يف ت�صدير
 150ن�سخة من الدراجة النارية
"�سالفيا" �إىل �رشكة هيو�سنت يف لندن،
وبعد خم�سة �أعوام  -1905-قامت
ب�إنتاج �أوىل �سياراتها ،و�أطلقت عليها
ا�سم "لورين �آند كليمنت �آيه Laurin
 ،"& Klement Aوالتي كانت تعمل
مبحرك ذي �أ�سطوانتني وبقوة �سبعة
�أح�صنة ..ويف عام  1907مت االندماج
بينها وبني �رشكة "�سكودا" التي كانت
تعمل يف

مر�سيد�س العام الفائت،
وزودتها ب�أنظمة متطورة
ال�ست�شعار امل�سافات ،والفرملة
الأوتوماتيكية كما �ضمت
القائمة " "Lexus RXيف
املرتبة الثالثة ،بف�ضل �أنظمة
الفرملة املمتازة لديها ،و�أنظمة
تنبيه ال�سائق عند خروجه عن
امل�سار ،وتلتها ""Audi Q7
الأملانية امل�شهورة مبتانة
هيكلها وقدرتها على اجتياز
الطرق الزلقة واملك�سوة
باجلليد ،وبعدها جاءت
" "Acura MDXاليابانية.

جمال ال�صلب ،لتقدم لنا بعد هذا
االندماج يف عام  1910منوذجها
اجلديد امل�سمى " "ENSوالذي
كان يعمل مبحرك ت�صل قوته �إىل 50
ح�صا ًنا ،ولت�ستمر يف �إنتاج وتطوير
مناذجها خالل احلرب العاملية الأوىل،
وتقوم بتزويد دول مثل النم�سا واملجر
مبا حتتاجه من �سيارات خالل احلرب
حتت ا�سم "لورين �آند كليمنت"� ،إىل �أن
مت و�ضع حد لتواجد هذا اال�سم بعد
احلرب ب�سنوات مع نهاية عام ،1926
حيث كان �آخر �إنتاج لها بهذا اال�سم
هو النموذج "لورين �آند كليمنت ،"360
وبعده بد�أ ع�رص جديد هو ع�رص
العالمة التجارية "�سكودا".
ك�ساد وحرب و�أ�شياء �أخرى
بعد ت�سجيل عالمتها التجارية
امل�صممة على �شكل �سهم جمنح
داخل دائرة ،بد�أت الأو�ضاع ال�سيا�سية
واالقت�صادية يف �أوروبا يف التدهور،
فبداي ًة من الك�ساد العاملي الكبري
ت�أثرت حالة ال�رشكة االقت�صادية
ريا ،ومع هبوب رياح احلرب العاملية
كث ً

الثانية ،واحتالل الرايخ الثالث (�أملانيا
النازية) لت�شيكو�سلوفاكيا ،مت و�ضع
ال�رشكة حتت ت�رصف �رشكة "هريمان
جورينج" والتي كانت تعمل خلدمة
املجهود احلربي الأملاين� ،إال �أنه بعد
احلرب عام  1945مت بناء م�صنع ال�رشكة
يف "ماالدا بولي�سالف" –والذي كان
قد تهدم بن�سبة  %70من جراء الق�صف
�أثناء احلرب -ليبد�أ يف �إنتاج �أول طراز
لها بعد احلرب وامل�سمى"�سكودا
 .."1101وعلى الرغم من انف�صال
ال�رشكة عن التقنيات الغربية يف
التطور ،حيث كانت احلكومات
احلاكمة يف ت�شيكو�سلوفاكيا يف تلك

وعجالت كبرية ب�أقرا�ص
�أنيقة م�صنوعة من الكروم
والألومينيوم.
ومن املفرت�ض �أن ترفع
"فولك�س فاغن" ال�ستار عن
هذه ال�سيارة يف الن�صف
الأول من العام اجلاري،
لتطرحها يف �أ�سواق �أوروبا
والعامل �أواخر العام.

الأيام من املع�سكر ال�رشقي التابع
لالحتاد ال�سوفيتي� ،إال �أن �سياراتها
ا�شتهرت يف كل �أنحاء العامل باملتانة
والقوة ،وا�ستطاعت �أن حتفر ا�سمها
بني �صانعي ال�سيارات الكبار.
التحوالت الكبرية
على الرغم من انتماء ت�صميماتها �إىل
مرحلة ال�ستينيات ،مما كان ي�ضعها
يف مو�ضع ال�سخرية� ،إال �أنه كان من
امل�ألوف ر�ؤيتها ت�سري يف �شوارع
�أوروبا الغربية خالل فرتة ال�سبعينيات
والثمانينيات ،خا�ص ًة �أنها كانت تبلي
بال ًء ح�س ًنا يف كل مناف�سة ،فعلى �سبيل
املثال فازت مب�سابقات رايل "راك"
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«غوغل» تطلق هواتف يجمعها
امل�ستخدم على هواه!

�سجلت �رشكة «غوغل»
ّ
م�ؤخرا براءة اخرتاع
جديدة لهواتف فريدة
يقوم م�ستخدمها بتجميع
�أجزائها الأ�سا�سية بنف�سه
ويفيد موقع «»com.T3
ب�أن الهواتف �ستتكون من
� 3أجزاء رئي�سة :هيكل ي�ضم

البطارية واملعالج ومكربات
ال�صوت ،وجزء ي�ضم ال�شا�شة
مع الكامريا الأمامية ،وثالث
فيه الكامريا الأ�سا�سية
مع بع�ض احل�سا�سات
الإلكرتونية ،وجتمع هذه
الأجزاء مع بع�ضها بكل
ب�ساطة على مبد�أ جمع

قطع الليغو.
كما يفرت�ض �أن تطرح
الأجزاء الثالثة لهذه
الأجهزة بعدة مناذج،
ما �سيوفر للم�ستخدم
�إمكانية جتميع هاتف وفقا
للموا�صفات التي يرغب بها
ويرى اخلرباء �أن فكرة هذه

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالف ًا قدمي ًا
حول براءة اخرتاع �آي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع
�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�صيل من ت�صميم هاتف �آي فون،
بح�سب ما �أفادت م�صادر الأربعاء.
وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �صفحة اخلالف بعد
ان حكمت قا�ضية يف مايو (�أيار) املا�ضي على �سام�سونغ بدفع �أكرث
من  530مليون دوالر لن�سخها تفا�صيل من �آي فون من بينها حوافه
امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع ،وكتبت القا�ضية الفدرالية
لو�سي كوه �أنه «مت �إبالغ املحكمة من قبل اجلانبني ب�أنه متت ت�سوية
الق�ضية  ...وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت»،
مو�ضحة �أن املجموعتني تعدالن عن التقدم ب�شكاوى جديدة يف هذا
ال�صدد.
و�أ�صدرت �أبل ت�رصيحاً يف ماي املا�ضي قالت فيه «يف هذا امللف
هناك ما هو �أهم من املال  ...من املهم �أن نوا�صل حماية العمل
ال�شاق واالبتكار» لدى �أبل ،يف املقابل ،رف�ضت �سام�سونغ التعليق على
االتفاق.

يف  2011ك�سبت �أبل ق�ضية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400
مليون دوالر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ست�أنفت احلكم.
وو�صل اخلالف �أمام املحكمة العليا يف الواليات املتحدة التي
�ألغت الغرامة يف  2016و�أعادت امللف �أمام املحاكم العادية وخالل
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني �أن تقرر ما
كانت عنا�رص الت�صميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة الأرباح
التي جنتها من ت�صميم الهاتف الذكي مو�ضع اخلالف �أو ق�سم فقط
من املبلغ .وكانت الق�ضية ت�شمل خ�صو�صاً ثالث براءات اخرتاع لأبل
ت�شمل خ�صو�صاً ال�شكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز
ملونة م�صفوفة على ال�شا�شة.

الهواتف عملية جدا ومنا�سبة
جلميع امل�ستخدمني ،كونها
�ستمكنهم بب�ساطة من
ا�ستبدال �أجزاء هواتفهم
التي �ستتعر�ض للتلف دون
احلاجة للذهاب �إىل مراكز
�صيانة متخ�ص�صة.

«في�سبوك» ت�سعى للتنب�ؤ بتحركات
امل�ستخدمني امل�ستقبلية
يبدو �أن �رشكة في�سبوك ت�سعى ملعرفة
خطواتك امل�ستقبلية ،وفقا ملا ك�شفته
وثائق لدى الهيئة الأمريكية لرباءات
االخرتاع والعالمات التجارية وتك�شف
وثائق براءات االخرتاع كيف �سي�ستخدم
عمالق ال�شبكات االجتماعية بيانات
موقع امل�ستخدمني للتنب�ؤ باملكان
الذي �سيذهبون �إليه يف امل�ستقبل ،حتى
عندما يكونون غري مت�صلني بالإنرتنت.
ومن املحتمل �أي�ضا �أن ت�ستخدم
يتيح الدخول لقائمة بيانات املوقع
في�سبوك بيانات �أ�صدقاء امل�ستخدم
اخلا�صة به ،و�أي�ضا الدخول لبيانات
وبيانات مواقعهم لتوقع حتركاته
املوقع لأ�شخا�ص �أخرين من �أجل
امل�ستقبلية ومت �إيداع براءة االخرتاع،
القيام بالتنب�ؤ ،الذي يقوم على توقع
يف مايو  ،2017لدى الهيئة الأمريكية
�أماكن الزيارات امل�ستقبلية للم�ستخدم
لرباءات االخرتاع والعالمات التجارية،
عن طريق عدد املواقع اجلغرافية
�إال �أنه مت الإبالغ عنها م�ؤخرا بوا�سطة
املر�شحة با�ستخدام منوذج كمبيوتر
موقع «»BuzzFeed Newsوعنونت
وبيانات و�صفية مرتبطة بامل�ستخدم.
في�سبوك تقنيتها اجلديدة التي وردت
وت�شري الوثائق �إىل �أنه «يتم �إن�شاء
يف وثائق براءة االختراع «Offline
منوذج الكمبيوتر با�ستخدام التعلم
 ،»Trajectoriesوقد عر�ضت
الآيل والبيانات الو�صفية املرتبطة
ال�رشكة �ضمن الوثائق بالتف�صيل
بامل�ستخدمني الذين كانوا يف املوقع
كيفية ا�ستخدام بيانات املواقع للتنب�ؤ
اجلغرايف املر�شح»ولن تقوم في�سبوك
باملكان الذي �سيذهب �إليه امل�ستخدم
بجمع بيانات موقعك فقط لبناء
م�ستقبال.
خارطة الزيارات ،بل �ستبحث �أي�ضا
وتقوم تقنية في�سبوك اجلديدة بدرا�سة
عن �أ�صدقائك ،ويف بع�ض احلاالت ،عن
الأماكن ال�سابقة التي
الغرباء الذين ذهبوا �أي�ضا �إىل املواقع
مت ت�سجيلها م�سبقا
التي زرتها لتحديد املكان التايل الذي
واملرتبطة بزيارات
�ستذهب �إليه.
امل�ستخدم لها ،مبا

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

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

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

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

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

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

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

رئي�س نينتندو اجلديد

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

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

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

 ،Runو  .Fire Emblem: Heroesكما
�أنها �أعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى
.Dragalia Lost
رمبا بد�أت ال�رشكة بالتفكري �أكرث بالو�ضع
احلايل مع الرئي�س اجلديد ال�شاب ،حيث �أن
هذا التحول من �ش�أنه �أن يُعيد ال�رشكة للواجهة
عو�ضاً عن �سنوات الغياب التي كانت ترف�ض
فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.
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�إغالق تام ملداخل املخيمات
الفل�سطينية يف لبنان
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تب�سة

�إ�صابة �أربعة �أ�شخا�ص
يف حريق م�ستودع
متكنت فرق التدخل بالوحدة الرئي�سية
للحماية املدنية ال�شهيد ح�شاين دوح
بتب�سة من �إخماد حريق �شب مب�ستودع
للأدوية على م�ستوى حي املدار�س
بتب�سة امل�ستودع م�ساحته حوايل 400
مرت مربع �أين جنحت فرق التدخل يف
�إخماد احلريق �أين مت ت�سجيل �إ�صابة
�أربعة �أ�شخا�ص �أعمارهم 32و48
�سنة بجروح وبداية اختناق مت تقدمي
الإ�سعافات الأولية لهم يف عني املكان
وحتويلهم �إىل م�صلحة اال�ستعجاالت
تب�سة.
عزيزي ر�شيد

الأغواط

رحالت �صيفية لفائدة
 760طفال
ي�ستفيد  760طفال بوالية الأغواط
من رحالت �صيفية �إىل �شواطئ والية
ال�شلف ,ح�سبما علم اليوم الثالثاء من
م�صالح الوالية ،وقد انطلق الأول الفوج
( 250طفل) من هذه الرحالت التي
�سطرتها وزارة الداخلية واجلماعات
املحلية والتهيئة العمرانية وتدوم كل
رحلة ع�رشة �أيام كاملة �أم�س االثنني
على �أن يتبع بفوجني �آخرين ,كما
�أو�ضحت ذات امل�صالح.

�شبيبة ال�ساورة

�إدارة النادي مل تتلق دعوة
للم�شاركة يف ك�أ�س العرب

www.elwassat.com

يقيمون بها �ست ليال و �سبعة �أيام

و�صول �أفواج احلجاج اجلزائريني
�إىل املدينة املنورة

حل فجر �أم�س الثالثاء �أول فوج من احلجاج اجلزائريني باملدينة املنورة من �أجل ت�أدية الركن اخلام�س
من الإ�سالم .ويف هذا الإطار �صرح رئي�س مركز املدينة املنورة �أحمد �سليماين �أنه «مت اتخاذ كافة
الرتتيبات الالزمة حت�ضريا ال�ستقبال احلجاج امليامني لأداء الزيارة».

م�.س
و�أفاد �سليماين ب�أنه «مت اتخاذ
كافة التدابري ل�ضمان ح�سن
التكفل لال�ستقبال و الإ�سكان و
املزارات و الإعا�شة و كذا التكفل
باجلانب ال�صحي و القن�صلي و
الإر�شاد و الفتوى» م�ؤكدا على
«مرافقة احلجاج خالل تواجدهم
باملدينة املنورة -التي يقيمون
بها �ستة ليايل و �سبعة �أيام� -إىل
جانب حت�ضري مغادرتهم باجتاه
مكة املكرمة للحج الأكرب مرورا
بامليقات (�أبيار علي) للإحرام
بالعمرة»ومن جهته �رصح رئي�س
فوج الإ�سكان باملدينة املنورة
حممد م�صباح قائال «نطمئن كل
احلجاج ب�أننا �سنكون يف عونهم

من اجل �ضمان راحتهم» مردفا
انه «مت �إ�سكان �أول رحلة قادمة
من اجلزائر العا�صمة –بوا�سطة

اخلطوط ال�سعودية -على ال�ساعة
اخلام�سة و الن�صف �صباحا
بتوقيت ال�سعودية يف ظروف

جيدة و بفندق ذو جنمتني»و�أ�ضاف
م�صباح «نطلب من احلجاج
ت�سهيل املهمة لنا ال�سكانهم يف
ظرف وجيز» م�ضيفا «نحن هنا
من �أجل �إ�سكان كافة احلجاج و
�ضمان راحتهم الن هذه مهمتنا
و كذا متثيل بالدنا اح�سن
متثيل»كما عرب احلجاج الذين
التقتهم بعد �إمتام عملية الإ�سكان
–من طرف القائمني على البعثة و
خدمة �ش�ؤون احلجاج اجلزائريني
باملدينة املنورة -عن ارتياحهم
لظروف الرحلة و الت�سهيالت التي
قدمت لهم ويتطلع بع�ض احلجاج
�إىل ت�أدية املنا�سك يف ظروف
جيدة معربني عن �أملهم يف ان يعم
الأمن و الأمان باجلزائر و بكل
ربوع البلدان الإ�سالمية.

باتنة

تنظمها جمعية «�صحة �سيدي الهواري بوهران

الطبعة ال 20من الور�شة الدولية
الثقافية ال�صيفية

احلرائق تتلف  90هكتارا من
حما�صيل احلبوب

ت�شهدا وهران منذ نهار �أم�س الطبعة  20من (وهران,
الور�شة الدولية الثقافية ال�صيفية التي تنظمها عني متو�شنت ,تلم�سان ,البي�ض ,تيزي وزو,
جمعية «�صحة �سيدي الهواري» مبقرها الكائن تيميمون و ورقلة) من خالل �إن�شاء  6ور�شات
بحي �سيدي الهواري العتيق و ت�ستمر �إىل مدار�س ملكافحة الت�رسب املدر�سي لل�شباب ما
غاية  26من ال�شهر اجلاري ,ح�سبما ا�ستفيد دون � 18سنة ,كما �أ�شري �إليه .و �ضبط القائمون
من املنظمني ،و تعد هذه الور�شة جزءا على امل�رشوع عدة �أهداف ي�سعون لتحقيقها و
من م�رشوع <>فر�صة>> للتكوين املهني تتمثل يف النهو�ض بالرتاث املعماري و �إعادة
�أو مدر�سة الفر�صة <>الثانية» بتمويل من ت�أهيل املهن بف�ضل ور�شات العمل الفنية
اجلزائر و الإحتاد الأوروبي يف �إطار برنامج ملدر�سة «�صحة �سيدي الهواري» يف تخ�ص�صات ت�سببت احلرائق التي �شهدتها عديد املناطق
�آفاق (مطابقة-تكوين�-شغل-ت�أهيل) و الذي  :البناء التقليدي و قطع احلجارة و جتريد و بوالية باتنة خالل �شهر يونيو املن�رصم يف �إتالف
 90,48هكتارا من حما�صيل القمح وال�شعري وكذا
ميتد على مدى � 23شهرا و يخ�ص  7واليات طالء اجلدران و �صيانة امل�ساحات.
 2280رزمة تنب ،ح�سب ما �أفاد به �أم�س الثالثاء
املكلف بالإعالم باملديرية املحلية للحماية
تيزي وزو
املدنية املالزم �أول ح�سان يحيى ال�رشيف.
و�أو�ضح ذات امل�صدر �أن �أل�سنة اللهب التي �ساعد
على انت�شارها �أحيانا احلرارة املرتفعة و�رسعة
الرياح قد �أتت �أي�ضا على � 3492شجرة مثمرة
و� 250شجرة زيتون �إىل جانب عدد من �أ�شجار
النخيل وكذا البلوط الأخ�رض وال�صنوبر احللبي
والعرعار.
وعلى الرغم من التدخل ال�رسيع الذي مكن يف
كل مرة من حما�رصة احلرائق واحليلولة دون
انت�شارها �إىل املناطق املجاورة فقد مت ت�سجيل
خالل نف�س الفرتة كذلك �إتالف  2,5هكتارات
من احللفاء و 44,5هكتارات من الأع�شاب
الياب�سة عرب الوالية ،وفقا لنف�س امل�صدر .

انتهاء� آجال� إيداع احل�سابات
االجتماعية للمتعاملني االقت�صاديني

�رصحت �إدارة نادي �شبيبة ال�ساورة �أنها مل
تتلق �أي دعوة من قبل االحتاد العربي لكرة
القدم من �أجل امل�شاركة يف ك�أ�س العرب
للأندية ،ح�سب ما �أفاد اليوم الثالثاء �أحد
الأع�ضاء امل�سريين ,حممد جبار.
<>�إىل حد الآن مل نتلق �أي دعوة ر�سمية
من طرف االحتاد العربي لكرة القدم
�أو من الهيئات الوطنية لكرة القدم من
�أجل م�شاركتنا يف هذه املناف�سة>>،
و�أردف نف�س املتحدث عن ما يتداول يف
و�سائل الإعالم حول م�شاركة النادي يف
مناف�سات البطولة العربية م�شريا �أن �إدارة
النادي «م�ستغربة» للخيارات والدعوات
املوجهة من قبل االحتاد العربي لكرة
القدم ملولودية اجلزائر و�شباب ق�سنطينة
للم�شاركة يف الن�سخة القادمة من ك�أ�س
العرب للأندية البطلة رغم �أنهما �أنهيا
البطولة خلف ممثل اجلنوب يف الرتتيب.

ميلة

دعا �أم�س الفرع املحلي للمركز الوطني
لل�سجل التجاري لتيزي وزو املتعاملني
االقت�صاديني املعنيني و الأ�شخا�ص الطبيعيني
و املعنويني �إىل االلتحاق مب�صالح و �شبابيك
الفرع املحلي للمركز الوطني لل�سجل
التجاري بتيزي وزو يف اقرب الآجال لإيداع
احل�سابات االجتماعية ل�سنة  2018قبل نهاية
 31جويلية   2019و ذكرت امل�س�ؤولة الأوىل
للفرع ح�سون فاطمة �أن ال�رشكات التجارية
املعنية بعملية �إيداع احل�سابات هي �رشكة
ت�ضامن و ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة,
ال�رشكة الت�ساهمية� ,رشكة التو�صية الب�سيطة,
�رشكة التو�صية بالأ�سهم ,ب�إجبارية �إيداع
ح�ساباتها االجتماعية لل�سنة املالية  2018يف

اجل �أق�صى  31جويلية  2019هدا كما �أ�ضافت
�أن ال�رشكات املن�شاة يف �إطار �أجهزة دعم
ت�شغيل ال�شباب فهي ملزمة ب�إيداع ح�ساباتها
غري �أنها معفاة من دفع احلقوق املتعلقة
بهدا الإجراء القانوين خالل ال�سنوات الثالثة
املوالية لقيدها يف ال�سجل التجاري و�أ�ضافت
املتحدثة �أن العملية الثانية و التي تخ�ص
تعديل م�ستخرجات ال�سجالت التجارية
القدمية بغر�ض �إدراج الرمز االلكرتوين
�سيكون �أي�ضا �أجاله الأخرية قبل  31جويلية
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ح -كرمي

�إنتاج �أزيد من  76مليون
لرت من احلليب
بلغ �إنتاج والية ميلة من احلليب خالل
ال�سدا�سي الأول من العام اجلاري  76مليون و
� 72ألف لرت مقابل  66مليون و � 55ألف لرت يف
نف�س الفرتة من ال�سنة املا�ضية ,ح�سب ما علم
اليوم الثالثاء من املديرية املحلية للم�صالح
الفالحية و �أو�ضح ذات امل�صدر ب�أن هذه
الزيادة حتققت رغم �أن عدد ر�ؤو�س الأبقار
احللوب تراجع نوعا ما هذا العام �إىل � 43ألف
و 454بقرة حلوب مقابل � 43ألف و 828ر�أ�سا
كانت تتوفر عليها الوالية يف ال�سدا�سي الأول
من ال�سنة املا�ضية.
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فل�س
طين
يني،
ومالحقة العمال ،بدعوى
عدم ح�صولهم على �إجازة عمل ويف
�أ
حدث التطورات ،هدد املحتجون ب�أنهم
�س
يتوق
فون،
ب
داية من �أم�س الثالثاء ،عن
التع
امل مع التجار اللبنانيني ،حلني تراجع
و
زارة
ال
عمل
عن قرارها و�صباح اليوم،
اعت
�صم
الع�
رشات من ال�شبان الفل�سطينيني
عند مدخل خميم اجلليل يف البقاع اللبناين،
وو�ضعوا احلواجز البال�ستيكية ،مانعني �أي
حركة دخول للب�ضائع �إىل املخيم.
و�أ
عرب املعت�صمون عن رف�ضهم التوطني
خارج
فل�س
طني ،ورددوا هتافات �ضد
«
املت�آمرين» على ال�شعب الفل�سطيني
لت
مرير
«�ص
فقة القرن»كما �شهد خميما
«
عني احللوة» و»املية ومية» لالجئني
الفل
�سطي
نيني
يف مدينة �صيدا ،جنوب
لب
نان ،قطعا للمداخل الرئي�سية بالإطارات
ا
مل�شت
علة،
ومنع دخول ال�شاحنات� ،إذ مت
�
إعا
دتها
ل
ـ»ا
حل�سبة» ،والتي ت�شهد هي
ا
ل
أ
خرى
تك
د�سا
للب�ضائع ،وحالة امتعا�ض
من
الت
جار
�
أما
ليلة �أم�س ،فقد �أ�شعل
ال�
شبان الفل�سطينيون الغا�ضبون من قرار
وزير
ال
عمل
اللبناين ،الإطارات امل�شتعلة
عند خميم الربج ال�شمايل يف مدينة
�
صور( ،جنوب لبنان) ،كما نددوا بـ»القرار
العن�رصي».

ا�ستقالة وزير فرن�سي
على خلفية ف�ضيحة
�أعلن وزير البيئة الفرن�سي ،فران�سوا دوروجي،
�أم�س الثالثاء ،ا�ستقالته من احلكومة
الفرن�سية على خلفية ف�ضيحة ف�ساد و�أثارت
تقارير �إعالمية ا�ستق�صائية جدال وا�سعا يف
فرن�سا ،بعدما ك�شفت عن حفالت بذخ للوزير
وزوجته التي تعمل �صحفية يف جملة لأخبار
امل�شاهري ،قالت �إنها على ح�ساب �أموال دافعي
ال�رضائب الفرن�سيني.وذكر موقع «ميديا بارت»
اال�ستق�صائي على الإنرتنت �أن دوروجي وزوجته،
ا�ست�ضافا حفالت ع�شاء �شديدة البذخ� ،أغلبها
لأ�صدقاء ،يف مقر �إقامتهما الر�سمي بباري�س،
وذلك يف الفرتة التي توىل فيها دوروجي رئا�سة
الربملان ،من جوان � 2017إىل �أكتوبر .2018

وفاة خمرتع كلمة مرور
�أجهزة الكمبيوتر!
تويف خمرتع كلمة مرور الكمبيوتر ،فرناندو
كورباتو ،عن عمر يناهز  93عاما ،نتيجة
�إ�صابته مب�ضاعفات مرتبطة مبر�ض ال�سكري
وابتكر الباحث يف معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا ،مفهوم حماية ح�سابات
امل�ستخدمني بكلمة مرور ،عند �إن�شاء نظامه
املتوافق مل�شاركة الوقت ( ،)CTSSوالذي
ي�سمح للعديد من الأ�شخا�ص با�ستخدام
الكمبيوتر يف الوقت نف�سه ،ويف مقابلة
�أجراها مع �صحيفة «وول �سرتيت جورنال»
رصح عامل احلا�سوب الأمريكي،
عام ّ � ،2014
�أن الأمر كان متعلقا مب�شكلة «التق�سيم»
واخل�صو�صية ،ولكن هذه اخلطوة �ست�ساعد
يف ر�سم �شكل الأمن الرقمي يف امل�ستقبل.
وقلل منوذج اال�ستخدام املتزامن لـ CTSS
من وقت انتظار ا�ستجابات الكمبيوتر ،من
�ساعات �إىل ثانية ،ما جعل التكنولوجيا عمل ّية
ب�شكل �أكرب .ويف الوقت نف�سه ،مهد نظام
م�شاركة الوقت الطريق لأنظمة الت�شغيل
امل�ستقبلية ،مثل  ،Linuxمع عنا�رص
حتكم خ�صو�صية دقيقة ونظام ملفات
هرمي وميزات �أخرى ،يعتربها النا�س �أمرا
مفروغا منه اليوم ،و�أدرك كورباتو يف �سنواته
الالحقة� ،أن كلمات املرور تعاين من عدة
م�شكالت ،حيث قال �إن الإنرتنت جعل من
ت�سجيالت الدخول «كابو�سا نوعا ما» ،وفقا
لل�صحيفة ومع ذلك ،ال يوجد �أدنى �شك يف
�أن عمل كورباتو �ساعد يف ت�أ�سي�س �أ�سا�سيات
احلو�سبة احلديثة .يذكر �أن فرناندو ،الذي
ولد يف  1جويلية  ،1926ا�شتهر يف جمال علم
احلا�سوب وفاز بجائزة تورنغ يف عام .1990

