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م�شاريع وهمية لنهب املال العام وتهريبه �إىل اخلارج

التحقيق مع �أ�صحاب م�صانع
ومقاوالت بتلم�سان

با�رشت م�صالح الدرك الوطني
حتقيقات معمقة مع �أ�صحاب
م�صانع ومقاوالت وم�ؤ�س�سات
بوالية تلم�سان عن تهمة الن�صب
واالحتيال على الدولة اجلزائرية
والتهرب
وتهريب العملة
ال�رضيبي ونهب العام يف قرو�ض
بدون �ضمانات .
ففي مدينة مغنية جتري حتقيقات
معمقة مع جممع خربو�ش لرتكيب
اجلرارات الذي �أقيم على �أنقا�ض
م�صنع الزيت الذي مت خو�ص�صته
و�إغالقه وت�رسيح عماله  ،كما تبني

�أن �صاحب امل�صنع قام بت�رسيح
العمال وغلق امل�صنع وحوله �إىل
خمزن للجرارات و�آالت الفالحة
التي ي�ستوردها قطع غيار ويركبها
 ،كما تبني �أن م�سري امل�ؤ�س�سة
املوجود رهن احلب�س امل�ؤقت
حت�صل على قرو�ض باملاليري
من البنوك اجلزائرية والتي مت
تهريبها �إىل اخلارج عرب ميناء
الغزوات  ،من جانب �آخر جند
�صاحب م�صنع للآجر بالرم�شي
الذي ا�ستفاد من قرو�ض وقطعة
ومركز ال�ستخراج املادة الأولية

فيغويل يعود للظهور جمددا

على �أنقا�ض مناطق فالحية
بناحية مديونة لكن مل يج�سد
امل�صنع و�أخذ املال وبا�رش
يف حتويل املواد الأولية لبيعها
دون م�صنع �أو حتويل �أو توظيف
العمال التي �أم�ضي عليها يف
دفرت ال�رشوط  ،يف حني ا�ستفاد
م�صنع �آخر من �أرا�ضي وا�سعة
لال�ستغالل والإنتاج لكنه اليدفع
للدولة اجلزائرية �سوى مبلغ
 120مليون �سنتيم ك�رضيبة على
اال�ستغالل وهو ما عجل بفتح
حتقيق معمق  ،وب�سيدي احل�سني

ا�ستفاد م�ستثمر من خو�ص�صة
امل�صنع الوحيد ل�صناعة الأجر
باملنطقة والذي مل يدفع مقابله
وقام بنهب حمتوياته واحل�صول
على قر�ض من البنك والفرار
�إىل املغرب دون رجعة  ،من
ناحية �أخرى ا�ستفاد م�ستثمر
�آخر من ماليري الدينارات وهيكل
م�صنع جديد لال�ستثمار يف جمال

خبر في
صورة

�إزدحام كبري عند مداخل العا�صمة

املعلوماتية ليفاجئ بتحويل
الأموال �إىل اخلارج والفرار معها
دون �أي م�رشوع  ،نف�س الو�ضع
�شهده م�صنع للتبغ والكربيت
الذي �أقيم يف املنطقة ال�صناعية
بالرم�شي بعدما ا�ستفاد �أ�صحابه
من م�ساحات وا�سعة والتي مت
ت�شييد عليها هيكل معدين للم�صنع
 ،واحل�صول على قرو�ض ب02

مليون �أورو قبل الفرار �إىل اخلارج
وترك الأر�ض وما فيها  ،وعن
املقاوالت �أح�صت م�صالح الدرك
ما يزيد عن  13مقاولة ا�ستفادت
من م�شاريع هامة وحت�صلت على
قرو�ض مالية من البنوك قبل �أن
تختفي ويختفي معها املال العام
الذي حت�صل على �شكل قرو�ض.
حممد بن ترار

زوجة �أونا�س تخرج
عن �صمتها

خرجت زوجة الالعب الدويل
اجلزائري �آدم �أونا�س املدعوة �سارة
عن �صمتها وحتدثت �إىل متابعيها عرب
�صفحتها يف موقع التوا�صل االجتماعي
«�أن�ستغرام» �أين ك�شفت انها متلك
اجلن�سية اجلزائرية و�أ�صولها تعود
�إىل مدينة م�ستغامن ،مو�ضحة �أنها ال
متلك �أي قرابة مع العب اخل�رض ،وتعرفه منذ �سن املراهقة قبل �أن
يرتبطا ويتزوجا معا قبل ثالثة �أعوام.

امل�سيلة

�سكان دائرة اجمدل يحتجون
على تردي اخلدمات ال�صحية

عاد الالعب الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل �إىل الظهور جمددا
بعدما غاب خالل الفرتة املا�ضية �إثر تعر�ضه �إىل وعكة �صحية
الزمته �إحراء عملية جراحية لنزع احل�صى من الكلى ،حيث ن�رش
متو�سط ميدان اخل�رض �صورة له برفقة الربوفي�سور الذي �أجرى
له العملية يف تركيا على ح�سابه يف «تويرت»� ،أين �شكره على جناح
�صحته.
العملية و�شكر جميع من حاول االطمئنان على ّ

�سيدي بلعبا�س
�أعرب العديد من املواطنني
ورواد مواقع التوا�صل االجتماعي
بوالية �سيدي بلعبا�س عن �أ�سفهم
ملا حدث يف �سهرة �أول �أم�س
�ضمن فعاليات املهرجان الثقايف
الوطني لأغنية الراي بعد تقدمي
ال�شابة فريدة لأغنية ال متت

ف�ضيحة يف مهرجان الراي

ب�صلة لهذا النوع من الغناء بعد
ترديدها لكلمات �سوقية فاح�شة
تركت انطباعا �سيئا لدى اجلمهور
العبا�سي والعائالت التي ح�رضت
احلفل
مل يكن حمبو الراي يتوقعون نزول
امل�ستوى �إىل هذا احلد بعد �صعود

ال�شابة فريدة التي كانت فريدة
من نوعها وحطمت �أحالم العديد
من ع�شاق الفن الأ�صيل ب�سبب
تلفظها بكلمات �سوقية منحطة
جعلت العديد يغادرون يف وقت
كان يتوقع جناح املهرجان للمرة
الثانية بعد تويل الفنان حممد

بو�سماحة قيادته لكن هذه املرة
الأمر كان خمالفا عك�س ال�سنة
املا�ضية ،بعد هذه اخلرجة
الغريبة للم�سماة ال�شابة فريدة
،حيث ت�ساءل رواد الفاي�سبوك عن
الثقافة التي يتحدثون عنها ،و�أين
هو الفن ؟

مبعوث وزير العدل يدعو الق�ضاة بتلم�سان

ا�ستعادة هيبة هيبة العدالة م�س�ؤولية اجلميع
دعا امل�ست�شار الأول لدى املحكمة
العليا طبي ر�شيد على هام�ش
تن�صيب رئي�س املجل�س اجلديد
بوخر�صة يو�سف والنائب العام
لدى جمل�س ق�ضاء تلم�سان ال�سيد
بن �صالح علي الق�ضاة �إىل �إعادة
هيبة العدالة اجلزائرية والعمل
على مكافحة الف�ساد بكل �أنواعه
و�أ�شكاله بغية حتقيق العدالة
والدفع بالوطن نحو االزدهار

ب�صفتهم م�س�ؤولني �أكرث من وقت
م�ضى لتحقيق العدالة وا�سرتجاع
حقوق النا�س وهبة الدولة .
هذا و�أكد ذات امل�س�ؤول املكلف
من قبل وزير العدل �أن الق�ضاء
يعمل مبقايي�س التوا�صل واملرونة
والتعاون مع باقي
وحتقيق
م�ؤ�س�سات الدولة للمحافظة على
ا�ستقرار الوطن خا�صة يف ظل
الأو�ضاع التي متر بها البالد  ،كما

دعا الق�ضاة �إىل �رضورة تطبيق
القانون على اجلميع دون اخلروج
عنه مع املحافظة على واجب
التحفظ وعدم الإخالل بالواجب
املهني ب�صفتهم امل�س�ؤول الأول
عن حماية املال العام وا�ستقرار
الوطن  ،هذا وقد مت تن�صيب
يو�سف بوخر�صة الذي كان ي�شغل
من�صب م�ست�شار باملحكمة العليا
رئي�س جمل�س ق�ضاء تلم�سان يف

حني مت تن�صيب علي بن �صالح
نائبا عاما ملجل�س ق�ضاء تلم�سان
وهو الذي �شغل من�صب وكيل
جمهورية لدى حمكمة الغزوات
ملدة طويلة قبل امن يرقى �إىل
نائب عام م�ساعد مبجل�س ق�ضاء
م�ستغامن ليحول بنف�س الرتبة اىل
جمل�س ق�ضاء عني متو�شنت قبل
�أن يعود �إىل تلم�سان برتبة نائب
عام .

نظم �أم�س الع�رشات من �سكان بلدية اجمدل جنوب والية
امل�سيلة،وقفة احتجاجية امام مقر الدائرة ،مطالبني اجلهات
الو�صية بالتدخل العاجل ق�صد اجناز م�ست�شفى جديد باملنطقة
ب�سبب ت�ضاعف عدد ال�سكان بالبلدية ،الأمر الذي �أدى �إىل تردي يف
اخلدمات الطبية خالل ال�سنوات الأخرية   .وعرفت بلدية اجمدل،
تو�سعا عمرانيا كبريا وت�ضاعفا يف عدد ال�سكان ب�سبب امل�شاريع
ال�سكنية الكبرية التي ا�ستفادت منها واملرافق العمومية الإدارية
والتعليمية واالقت�صادية غري �أن هذا التطور من حيث البنى التحتيية
مل ي�صاحبه حت�سني يف اخلدمات ال�صحية حيث زاد ال�ضغط ب�شكل
رهيب على العيادة � ،أين �أ�ضحت اخلدمات ال�صحية بهذا املرفق
تعرف ترديا م�ستمرا ،حيث �أكد ال�سكان �أن هذا الأخري حتول �إىل
مركز عبور للمر�ضى فقط ليتم حتويلهم مبا�رشة �إىل م�ست�شفى
بو�سعادة ،لتلقي العالج �أو �إجراء العمليات اجلراحية ويكتفي الطاقم
الطبي املتواجد بالعيادة،بالفحو�صات والعالج الأويل فقط ،مطالبني
ب�إجناز م�ست�شفي يتطلع ملتطلبات دائرة اجمدل.
عبدالبا�سط بديار

عزابة ب�سكيكدة

حتول نوعي يف بريد اجلزائر



الحظ �سكان بلدية عزابة ب�سكيكدة حت�سنا يف خمتلف خدمات
بريد اجلزاىر،من خالل التعامالت املالية املتعددة التي جتري
على م�ستوى مكاتب الربيد،مع ح�سن التوا�صل مع املواطنني،
واحلل ال�رسيع لكل �أ�شكال،بخا�صة يف مرافق الربيد املركزي
للمدينة،والذي ت�رشف عليه القاب�ض من�صوري نادية،ملا لها
من خربة يف الت�سيري و�إدارة �أعمال قطاع الربيد،ومتنى �أبناء
املدينة دعمها وم�ساندتها من طرف ال�سيد املدير العام
للم�ؤ�س�سة،ملوا�صلة �إ�سرتاتيجية التح�سني والتطوير،ونتمنى �أن
ت�شهد كل القطاعات التي تهم ال�ش�أن العام حت�سنا وتفاعال مع
طريق الكفاءة واجلودة التي يريدها املجتمع.
و.ب
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كرمي يون�س يرد على منتقديه:
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ت�صوير ب�شري عالوة

من ال يريد احلوار فليحاول
حرق البالد مبفرده !
طلبة و�شباب ي�شاركون يف جلنة احلوار بتحفظ

عمد رئي�س جلنة احلوار والو�ساطة كرمي يون�س ،خالل جل�سة جلنة ال�شباب واملجتمع املدين التي ت�شرف عليها حدة حزام ،للرد على االنتقادات املوجهة له ولأع�ضاء اللجنة،
قائال �إنهم ال يحتاجون ملن يعطيهم درو�سا يف الوطنية من �أي كان ،و�أنهم يحملون درو�س العمل �ضمن ما�ضيهم ،مدافعا عن �أع�ضاء جلنته بالقول �أن كل املحيطني بها حمرتمون،
م�صعدا يف الرد «من ال يريد احلوار ال يتحاور لكن فليبق هو يف اجلو املكهرب لكن ال مينع الآخرين من نهج احلوار» م�ضيفا « ال حترموين من حقي اخرتت �إ�صالح الو�ضع العام
للبالد ومن ال ير�ض باحلوار ال يتحاور فليحاول حرق البالد مبفرده» ،يف حني رد بع�ض احلا�ضرين الحقا على العبارة باال�ستنكار ،مو�ضحني �أن اختالف الر�ؤى ال يعني رف�ض
احلوار �أو حماولة حرق البالد ،داعني لالبتعاد عن فكرة من لي�س معي فهو �ضدي.
�سارة بومعزة
كما �أ�ضاف يون�س ب�أنه يرف�ض
حماوالت تزعم احلقيقة على حد
و�صفه ،قائال �أن احلقيقة لي�ست
حكرا على �أحد �إمنا هي ملك
اجلميع عرب ما ي�صلون له عرب
التوافق.
باملقابل عمد كرمي يون�س للتدارك
بخ�صو�ص تعامله مع ال�صحفيني،
حيث ركز على الرد على الأ�سئلة
على هام�ش افتتاحه للجل�سة بعدما
غادر القاعة ،بالإ�ضافة �إىل تبادل
التحية معهم وحتى التنكيت.
�شروط التهدئة ت�سيطر على
مطالب احلا�ضرين

حدد املتدخلون خالل جل�سة جلنة
احلوار� ،أم�س ،جملة ال�رشوط التي
يتعني توفريها خالل املرحلة
الراهنة من �أجل �إعطاء دفعة
وم�صداقية للحوار ،و�إن ا�شرتكوا
يف التحفظ على اللجنة وو�ضعيتها
بح�سبهم ،يف حني جاءت ال�رشوط
لت�صب يف �إطار �رشوط التهدئة
ال�سابقة :وعلى ر�أ�سها �إطالق �رساح
معتقلي احلراك ،داعني لتو�ضيح
و�ضعية من يتم نفي �أن تكون
خلفيات اعتقالهم مت�س �آراءهم،
بالإ�ضافة حلرية الإعالم وفتح
�أبوابه �أمام اجلميع والنزول لل�شارع
لإي�صال �صوت اجلميع والأخذ والرد

بدل الغلق ،مع مطلب رف�ض وجوه
النظام ال�سابق ،داعني لرحيلهم
وتعوي�ضهم بحكومة كفاءات ثم
الذهاب �إىل انتخابات رئا�سية
عرب �إن�شاء هيئة م�ستقلة لتنظيم
والإ�رشاف على االنتخابات.
كما مت التطرق لطبيعة القرارات
التي تتخذ خالل املرحلة احلالية،
على ر�أ�سها نقطة تعزيز اللغة
االجنليزية ،حيث اعتربها طالب
الدكتوراه بالل مقنعي من قاملة
ب�أنها ال تتعدى ال�شعبوية يف حني
يتعني �أن تخ�ضع لدرا�سات ،داعيا
لرتك هكذا ملفات ملا بعد �إر�ساء
الو�ضعية بدل حماولة ا�ستغاللها
والتالعب عن طريقها حاليا.

حزام :ال توجيهات للحوار ولو
من ال�سلطة الفعلية
من جهتها رئي�سة اللجنة حدة حزام
قالت �أن اخلطوة لها ما بعدها و�أن
جو احلوار وحريته كان مكفوال،
قائلة بف�ضل الرهان على التوا�صل مت
الو�صول لفئة وا�سعة و�شباب مل يكونوا
را�ضني عن اللجنة يف البداية .كما
رف�ضت توجيه تهمة الت�سقيف للحوار،
قائلة �أنه مت طرح الأفكار كما ي�شا�ؤون
وبكل حرية ،راف�ضة ربطهم بتوجيهات
�أي جهة على ر�أ�سها ال�سلطة الفعلية.
�أما بخ�صو�ص �أحزاب املواالة فقالت
�أنها لي�ست املخت�صة بالأحزاب لكن
العمل ي�سري يف اجتاه تفادي من

جمل�س الدولة �سي�سرتجع
املمتلكات املنهوبة

الذهاب �إىل ندوة جامعة حتمية �ضرورية
الرئا�سيات يف ظل الظروف احلالية ر�سكلة لنف�س النظام
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لعبت دورا �إيجابيا يف التعاطي مع االزمة

رف�ض رئي�س اجلبهة الوطنية
اجلزائرية مو�سى تواتي
يف حوار «للو�سط» تنظيم
انتخابات رئا�سية يف ظل
الو�ضع القائم ،معتربا ب�أن ذلك
�سيعيد ر�سكلة نف�س النظام
 ،داعيا �إىل الذهاب �إىل ندوة
جامعة تلتقي فيها جميع
التنظيمات و املجتمع املدين
وحتى ممثلي احلراك للخروج
بتو�صيات ميكن تبنيها ك�أفكار
للخروج من الأزمة ال�سيا�سية .
بداية ،ما موقفكم من
جلنة احلوار والو�ساطة،
والأع�ضاء الذين ثم
تن�صيهم لإدارة احلوار
الوطني؟
ال ميكن احلكم على جلنة
احلوار والو�ساطة لأنها يف
البداية ،كما �أن احلوار الذي
تدعوا له مل تظهر معامله
بعد ،ويت�ساءل البع�ض عن
ميكانزمات لهذه اللجنة،
وعن رزنامتها� ،أما بخ�صو�ص
�أع�ضاء جلنة احلوار يتفق
اجلميع ب�أن �أع�ضاءها �أغلبهم
عا�شوا يف فرن�سا وميثلون
ما�ضي اجلزائر ومرفو�ضة
من قبل ال�شعب ،وال �أظن بانها
�ستم�شي يف طريق مطالب
احلراك ال�شعبي.
جلنة احلوار با�شرت
م�شاورتها مع الأحزاب يف
حالة وجهت لكم الدعوة
هل �ست�شاركون؟
حلد الآن مل توجه لنا �أي
دعوة من قبل جلنة احلوار
والو�ساطة ،ويف حالة ثمت
دعوتنا �سيف�صل احلزب �أنداك

يف ذلك ،نحن ل�سنا مثل الكثري
ممن يهللون وتعودنا �أنهم من
الأوائل الذين يبادرون ويزكون
دون البعد ال�شعبي لقواعدهم
الن�ضالية.
العديد
برزت
من النقاط لل�سطح
املتعلقة بالتوازن املدين
كيف
الع�سكري،
تقيمون مرافقة امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،خا�صة �إثر
ت�أكيدها على دعم خطاب
بن �صالح اخلا�ص احلوار؟
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لعبت دورا
�إيجابيا يف التعاطي مع هذه
املتغريات ،وال تزال يف �صالح
ال�شعب اجلزائري ،ونتمنى
�أن ي�ستمر هذا التناغم بني
اجلي�ش وال�شعب يف املطالب
ال�سيا�سية الأ�سا�سية ،مع
تقديرنا لالختالف يف بع�ض
االجتهادات ،كما �أن اجلي�ش قام
بواجبه الد�ستوري ومل يتدخل
لكنه رافق احلراك ال�شعبي
ومطالبه ال�رشعية ،ونحن يف
الأفانا نطالب مرافقته �أي�ضا
للإعالم جلعله �سلطة حقيقية
لإي�صال املعلومة وعدم جعلها
حمتكرة من قبل جهات فقط.
تقييمك خلطوة العدالة
يف حماربة الف�ساد؟
نثمن خطوة العدالة يف حماربة
الف�ساد ،وحماولة ا�سرتجاع
الأموال املنهوبة من الداخل
واخلارج وهي خطوة �إيجابية،
لكن يجدر الإ�شارة ب�أن العدالة
الزالت تخ�ضع للهاتف ومل
تتحرر بعد ،وحني تعاقب
العدالة القا�صي عبى الأخطاء

القانونية ويتم انتقاء القا�صي
بطريقة �شفافة ونزيهة حينئذ
ميكن احلديث عن عدالة عادلة
وغري �إق�صائية ،وميكن القول
ب�أنه للأ�سف بوتفليقة زرع
فريوز يف جميع القطاعات،
والبد من تطهري كل م�ؤ�س�سات
الدولة منه.
تعليقك على املبادرات
ال�سيا�سة التي عرفتها
ال�ساحة ؟
�أظن �أن جممل املبادرات
تتكامل فيما بينها وتتفاعل،
وهي حوارات جمتمعية تليق
ب�شعب ثار من اجل ا�ستعادة
�إرادته ،وهذه املبادرات هي
حالة من العقلنة والرت�شيد
ل�شعارات ال�شارع و�رصخاته
و�أنينه ،البد من �إدارة هذه
املبادرات و�صقلها من اجل
حتقيق تطلعات ال�شعب ،كرثة
املبادرات �شيء �إيجابي من
خالل التجاذب والتحاور
لإيجاد حل لالزمة ال�سيا�سية
يف البالد.
ما ردك على دعوات
االنتقالية
املرحلة
واملجل�س الت�أ�سي�سي ،؟
�أنا �ضد دعوات املجل�س
الت�أ�سي�سي لأنه ميكن �أن
ينعك�س �سلبا على الو�ضع
و تكون انزالقات يف حالة
عدم مرافقته وو�ضع جدول
زمني حمدد� ،أما بخ�صو�ص
االنتخابات الرئا�سية �أظن �أن
الو�ضع ال�سيا�سي يف اجلزائر ال
ي�سمح بالذهاب �إىل انتخابات
لرئا�سية لأن ذلك �سيعيد
ر�سكلة نف�س النظام ،كما �أنه

نالت �أحزاب التحالف الرئا�سي حيزا
كبريا من الرف�ض ،حيث دعت العديد
من التدخالت حللها ب�صفتها جزء
من الأزمة ال�سابقة ،حيث افتتحت
اجلل�سة على �رصخات رف�ضها من
�أحد احلا�رضين من باتنة ،فيما �أكد
عدة متدخلون على ذلك على غرار
طالب الدكتوراه عالء الدين بورزق
لي�صعد للدعوة حلل حزب جبهة
التحرير واعتباره ارثا تاريخيا ،من
جهتها ترد �أحزاب املواالة ب�أن
م�صريها رهن منا�ضليها.

من جهتها الع�ضوة بهيئة احلوار
فتيحة بن عبو ،قالت يف ت�رصيحات
لها على هام�ش الندوة �أن اخلطوة
مت�س ال�شباب ككل ،معلنة عن
م�رشوع انتقال اللجنة ملختلف
واليات الوطن باجلزائر العميقة
و�إىل اجلنوب الكبري ،بدل تكبيد
املتنقلني اجلهد منفردين ،ويف
نف�س الإطار دعا بع�ض امل�شاركني
للجنة منبثقة عن اللجنة الرئي�سية
تكون على م�ستوى الواليات
للإ�صغاء للجميع.

وزير العدل بلقا�سم زغماتي:

مو�سى تواتي ينتقد جلنة احلوار ويحذر من تداعيات الأزمة

.
.

يرف�ضه احلراك.
الرف�ض يواجب �أحزاب التحالف
الرئا�سي

جلنة احلوار �ستبا�شر التنقل
للجزائر العميقة

ال ميكن الذهاب �إىل انتخابات
و �سلطة ال�شعب غري را�ضية،
ال�شعب ا�ستقال من املمار�سة
ال�سيا�سية ومل يعد يثق يف
النظام ،لذلك البد من �إعادة
الثقة اىل ال�شعب خا�صة �أننا
مقبلون على دخول اجتماعي
�ساخن� ،أي�ضا يف ظل الو�ضع
االقت�صادي اله�ش الذي يعتمد
على الريع البرتويل ،بدل
النهو�ض باالقت�صاد الوطني و
اال�ستثمار يف املنتوج املحلي
كل هذه الظروف �أثرت على
الو�ضع االجتماعي االقت�صادي
ال�سيا�سي مما انعك�س �سلبا
على اجلبهة االجتماعية.
ماهي احللول للخروج
من الأزمة؟
نحن ندعو �إىل الذهاب �إىل
ندوة جامعة تلتقي فيها جميع
التنظيمات و املجتمع املدين
وحتى ممثلي احلراك وتخرج
بتو�صيات ميكن تبنيها ك�أفكار
للخروج من الأزمة ال�سيا�سية،
و�أن يكون تفكري وطني
منطقي ،و �أن ال نبقى يف
الطريقة و الأ�ساليب نف�سها،
فجيل اليوم يختلف عن اجليل
املا�ضي ،له نظرة غري تلك
النظرة التي عا�شها الأجيال يف
ظل اال�ستعمار و االنقالبات
الأفقية و الدكتاتورية  ،وذلك
ظهر يف �سلميته ،و مطالبه
�رشعية ،هو يطلب ب�أن يكون
هو م�صدر ال�سلطة و البد من
اال�ستجابة لذلك .
حاورته � :إميان لوا�س

 .الف�ساد الإداري ال يقل خطورة عن الف�ساد املايل
 .حركة رئا�سة جمل�س الدولة والر�ؤ�ساء هدفها حت�سني العمل الق�ضائي
قال وزير العدل � ،أن جمل�س
الدولة �سي�ساهم بدوره يف حماربة
الف�ساد.و�أ�ضاف � ،أن الف�ساد نتج
عنه نهب الأموال بقرارات
غري م�رشوعة م�شريا �أنه �سيتم
ا�سرتجاع املمتلكات املنهوبة
تع�سفا وعدوانا بغري وجه
حق.داعيا يف ذات ال�سياق الإدارة
لل�سعي �أمام الق�ضاء وت�صحيح
القرارات غري امل�رشوعة لو�ضع
حد للو�ضعيات غري القانونية
التي �أن�ش�أتها.
وقال زغماتي ،خالل مرا�سيم
تن�صيب رئي�س جمل�س الدولة،
�أن �أهمية الق�ضاء والعدالة تكمن
يف حماربة �آفة نهب ممتلكات
الأمة ،م�شريا اىل ان �آفة الف�ساد
مل تقت�رص على حتويل املال
العام والر�شاوى وغريها من
املمار�سات ،بل �إمتدت االعتداء
�إىل املمتلكات العامة بقرارات
�صادرة من الإدارة تع�سفا من
م�س�ؤولني وموظفني ا�ستحوذوا
على ممتلكات عامة دون وجه
حق
واعرتف  ،بلقا�سم زغماتي،
بوجود تواط�ؤ بني امل�س�ؤولني
والإدارة لنهب املمتلكات العامة
ب�شكل تع�سفي ا�ستحوذوا خاللها
على ممتلكات ال�شعب دون وجه
حق ،مو�ضحا �أن جمل�س الدولة
اليوم مدعو ال�سرتجاع املمتلكات
املنهوبة بقرارات الإدارة ،كما
�أكد وزير العدل حافظ الأختام
� ،إن الف�ساد �شوه من �سمعة
الإدارة العمومية و�سمعة موظفيه
و�أ�ضاف الوزير� ،أن املواطن

�أ�صبح ي�شكك يف كل ما ي�صدر
عن الإدارة ب�سبب الف�ساد ،وانه
من غري املجدي �إنكار ما هو
جار يف �إدارتنا العمومية
كما �أ�شار ذات امل�س�ؤول �إىل
املهمة الثقيلة امللقاة على عاتق
جهاز العدالة والآمال املعلقة
عليه من طرف اجلزائريني الذين
يطالبون كل جمعة حراك بدولة
احلق والقانون ولي�س الهاتف
وذكر ذات املتحدث �أن “العدالة
اليوم يف مفرتق طرق وحمط
�أنظار اجلميع �سلطة و�شعبًا،
وهي مدعوة �أكرث من �أي وقت
م�ضى ال�سيما يف جمايل الت�صدي
للجرمية �أهمها ظاهرة الف�ساد،
وتطبيق العدالة للقانون و�ضمان
هيبة الدولة عرب فر�ض �سلطان
القانون
و �أو�ضح ذات امل�س�ؤول �أن
احلركة التي م�ست رئا�سة
جمل�س الدولة والر�ؤ�ساء،
تهدف للتح�سني امل�ستمر للعمل
الق�ضائي واالرتقاء به مل�ستوى
تطلعات ال�شعب ال�سميا يف هذه
املرحلة بالذات ،التي يعلق فيها
ال�شعب كل �آماله على امل�ؤ�س�سة
الق�ضائية لتلعب دورها ،املنوط
بها د�ستوريا ،من خالل حر�صها
على التطبيق ال�صارم للقانون
واحرتام احلقوق واحلريات
والأ�س�س واملبادئ التي تقوم
عليها دولة احلق والقانون ،بكل
جترد وحياد وا�ستقاللية”
و�أ�شار امل�س�ؤول الأول عن
العدالة � ،أنه يف جمال حماربة
الف�ساد �أ�صبح من غري املجدي

يف �إدارتنا العمومية ا�ستمرار
تف�شيه فيها وهي الظاهرة التي
قل�صت من فعاليتها وحطمت
ثقة املواطن فيها ،الذي �صار
ي�شكك يف كل القرارات التي
ت�صدرعنها ولو كانت يف �صاحله
ويف ذات ال�ش�أن اعترب بلقا�سم
زغماتي� ،أن �آمال ال�شعب معلقة
على العدالة وكل امل�ؤ�س�سات
الق�ضائية خ�صو�صا يف هذا
الوقت احل�سا�س الذي متر به
البالد ،م�شريا �أن الف�ساد قد
�شوه �سمعة الإدارة ،لذلك �سيتم
حماربته والت�صدي له بقوة
القانون.
تن�صيب فريدة بن يحيى
على ر�أ�س جمل�س الدولة
و للإ�شارة مت �أم�س تن�صيب
فريدة بن يحيى رئي�سة ملجل�س
لدولة من طرف وزير العدل
حافظ الأختام بلقا�سم زغماتي
وانت�سبت فريدة بن يحيى ل�سلك
الق�ضاء عام  1975وتدرجت
خالل م�سارها املهني الطويل
من قا�ضية مبحكمة ق�سنطينة
�إىل م�ست�شارة ،فرئي�سة مبجل�س
ق�ضاء ق�سنطينة ،رُ
لتقى يف �سنة
� 1998إىل م�ست�شارة مبجل�س
الدولة ثم �إىل رئي�سة ق�سم،
ورئي�سة غرفة بذات املجل�س
�إىل �أن ُعينت رئي�سة له يف الثامن
من �شهر جويلية اجلاري ،بقرار
وقعه رئي�س الدولة امل�ؤقت عبد
القادر بن �صالح� ،ضمن �سل�سلة
تغيريات يف �سلك الق�ضاء.
ف.ن�سرين
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نا�صر بو�ضياف ي�صرح

�أعتقد يف �ضلوع �أربعة �ضباط
كبار باغتيال والدي
.

طرح ملف االغتيال على العدالة يف �سبتمرب

قال نا�صر بو�ضياف جنل رئي�س املجل�س الأعلى للدولة املغتال حممد بو�ضياف �أنه حدد �شهر �سبتمرب
القادم لطرح ملف ت�صفية والده على العدالة و هو ب�صد ا�ستكمال الرتتيبات الأخرية على امللف.
عبدال�سالم .غ
نف�س املتحدث �أ�شار �أنه �إىل
كون «املتهمني الرئي�سيني»
املفرت�ضني يف الق�ضية هما
وزير الدفاع الأ�سبق ،خالد
نزار ،وقائد املخابرات ال�سابق
حممد مدين ،املدعو «اجلرنال
توفيق»،واعترب �أن �صدور مذكرة
توقيف دولية بحق «نزار»،
املوجود خارج البالد ،يعد
�أمرا �إيجابيا للغاية من املنظور
القانوين ،لأنه ي�ساعد على فتح
ملف بو�ضياف.
نا�رص بو�ضياف قال �أنه يوجه
تهمة االغتيال خلالد نزار،
لأنه كان وزير الدفاع يف ذلك
الوقت وع�ضو املجل�س الأعلى
للدولة ،وهو من عمل على �إقناع
بو�ضياف بالعودة من منفاه يف
املغرب وتويل �ش�ؤون الرئا�سة
كما �أ�ضع اجلرنال توفيق يف
درجة االتهام ذاتها ،فقد كان
الرجل يقود جهاز املخابرات
�آنذاك ،ويوجد هو الآخر يف
ال�سجن الع�سكري اليوم بتهمة
الت�آمر على اجلي�ش وامل�سا�س
بالنظام العام كما �أعتقد ب�ضلوع

�أربعة من ال�ضباط الكبار يف
اغتيال والدي ،وتويف منهم
اجلرنال العربي بلخري ،رئي�س
ديوان الرئا�سة ،واجلرنال عبد
املالك قنايزية ،الذي �شغل
ل�سنوات من�صب نائب وزير
الدفاع ،يف حني ال يزال نزار
وتوفيق على قيد احلياة.
يف ال�سياق ذاته قال نا�رص �إن
العدالة لي�س من حقها اليوم �أن
تتماطل يف �إعادة فتح امللف،
و�إال �سيعتربها متواطئة يف هذه
اجلرمية الكبرية التي �أطف�أت
واحدا من رجاالت ال�صف
الأول يف الثورة التحريرية �ضد

امل�ستعمر الفرن�سي ،كما �أنني
مقتنع ب�أن اجلرمية نفذها ه�ؤالء
امل�س�ؤولون الع�سكريون ،مبباركة
من الرئي�س الفرن�سي الأ�سبق
فران�سوا ميرتان الذي �أعطى،
ح�سبه ،ال�ضوء الأخ�رض لذلك
كما �أنا مقتنع بهذه الفر�ضية،
بعد �صدور كتاب لل�سفري
الفرن�سي ال�سابق لدى اجلزائر،
برنارد باجوليه ،م�ؤخرا ،ذكر فيه
�أن «فرن�سا مل ترتك بو�ضياف
ليكمل مهمته»اعترب جنل
بو�ضياف و�أن اغتيال والدي كان
�سيا�سيا بامتياز ،ب�سبب م�رشوعه
الذي �أراد من خالله و�ضع

حزب جبهة التحرير الوطني
يف املتحف كونه الوحيد الذي
كان ميلك �رشعية ذلك باعتباره
من م�ؤ�س�سيه ،وكذلك عمله على
�أن �إعادة اجلي�ش �إىل الثكنات
و�إبعاده عن ال�سيا�سة وهو ما مل
يرق ،وفقه ،ملن كانوا يف احلكم
يف ذلك الوقت.
وتزيد هذه الق�ضية من متاعب
وزير الدفاع الأ�سبق ،خالد نزار،
املوجود على الأرجح ب�إ�سبانيا،
خ�صو�صا بعد �أن �أعلن الق�ضاء
ال�سوي�رسي فتح ملفه املتعلق
بجرائم الع�رشية ال�سوداء يف
اجلزائر من جديد يف �سبتمرب.
وكانت املحكمة الع�سكرية
بالبليدة قد �أ�صدرت الأربعاء
املا�ضي �أمرا بالقب�ض الدويل
على نزار وجنله رجل الأعمال
«لطفي» ،الذي ميلك �رشكة
ات�صاالت كبرية ،بتهم «الت�آمر
وامل�سا�س بالنظام العام»ورد
وزير الدفاع الأ�سبق ببث فيديو
م�صور يدعو فيه �ضباط اجلي�ش
�إىل التمرد على رئي�س الأركان
احلايل الأمر الذي اعتربه
كثريون �سقطة من �سقطات
الرجل.

ب�سبب �شرارة كهربائية

حريق مب�صلحة الأنف واحلنجرة مب�ست�شفى حممد
بو�ضياف بورقلة

�شب يوم �أم�س حريق مب�صلحة
الأنف واحلنجرة بامل�ست�شفى
املركزي بورقلة حممد بو�ضياف
،حيث ت�شري املعطيات املتوفرة
�أن احلريق ناجت عن �رشارة
كهربائية .
ت�سببت �رشارة كهربائية يف اندالع

حريق مب�صلحة الأنف واحلنجرة
مب�ست�شفى حممد بو�ضياف
بعا�صمة الوالية ورقلة  ،ليتم
اجالء ثالثة مر�ضى كانوا بنف�س
امل�صلحة  ،قبل �أن يتدخل اعوان
امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية للقيام
بعملية االطفاء  ،قبل و�صول

م�صالح احلماية املدنية التي
قامت بتطويق احلريق واطفائه
ومن تفادي انتقال ال�سنة النريان
للم�صالح املجاورة  ،وح�سبما
علم من نف�س امل�صادر ف�إن مت
ت�سجيل خ�سائر مادية فقط دون
ت�سجيل �أي خ�سائر ب�رشية .

من جهتها فتح دوائر
االخت�صا�ص املعنية حتقيقا
يف احلادثة لك�شف مالب�ساتها
وان كانت املعلومات الأولية
املتوفرة مل ت�ستبعد �صلتها
ب�رشارة كهربائية .

�أحمد باحلاج

واليات غرب الوطن

200مدر�سة مهددة باالنهيار على ر�ؤو�س التالميذ
يعي�ش قطاع الرتبية بواليات
الغرب و�ضعية كارثية خا�صة يف
املناطق الريفية واجلبلية التي
يعاين تالميذها الويالت يف
�سبيل بلوغ املدار�س و�ضمان
حق التمدر�س لوجود العديد
من العراقيل ناهيك عن و�ضعية
املدار�س امل�سرية من قبل
البلديات التي اغلبها يعاين من
العجز املايل ما يجعل ت�سري
املدار�س عائقا كبريا عليها يف
حني تعي�ش املناطق احل�رضية
�أزمة اكتظاظا كبريا يخنق
الأنفا�س ويعرقل ال�سري احل�سن
للتدري�س خا�صة قدم العتاد
واهرتائه وغياب العمال والنقل
املدر�سي الذي �سام يف رفع
ن�سبة الت�رسب املدر�سي خا�صة
يف �صفوف الإناث .
ففي والية �شلف تعاين املنطقة
من غلق ما يزيد عن  20مدر�سة
ابتدائية من الع�رشية ال�سوداء
واغلبها تعر�ضت للتخريب
ورغم عودة ال�سكان بقيت مغلقة

والتالميذ يعانون يف ظل غياب
النقل املدر�سي يف الوقت الذي
مت �إح�صاء ما يزيد عن 53
مدر�سة تعرف نقائ�ص كبرية
و�أخرى تعاين من االكتظاظ
ونق�ص العمال  ،ويف غليزان
مت �إح�صاء حوايل  33مدر�سة
مغلقة وخمربة وما يزيد عن 30
مدر�سة �أخرى قدمية تعاين من
نقائ�ص جمة على غرار العمال
واملطاعم والعتاد الذي بع�ضه
�أ�صبح غري �صالح لال�ستغالل ،
ناهيك عن �أزمة النقل املدر�سي
،وب�سيدي بلعبا�س تعاين الوالية
وخا�صة باجلهة اجلنوبية من
م�شاكل املدار�س التي اهرت�أت
و�أ�صبح التدري�س فيها جمازفة
يف حبني مت ت�سجيل ما يزيد عن
 20مدر�سة �أغلقت �أبوابها خالل
الع�رشية ال�سوداء و�أخرى تدر�س
بنظام الدوامني  ،كما ي�شهد
النقل املدر�سي �أزمة كبرية
بفعل ف�شل �أغلب املخططات
ال�سابقة  ،وبتلم�سان مت ت�سجيل

غلق  50مدر�سة لأبوابها واهرتاء
� 23أخرى منها م�ؤ�س�سة �آيلة
لل�سقوط بكل من �سيدي العبديل
ومر�سى بنت مهيدي كما تعاين
البلديات النائية من �أزمة النقل
املدر�سي بفعل عدم جتديد
حظرية النقل وف�شل البلديات
يف التعامل مع امل�شكل ،
ويف عني متو�شنت �أح�صت
ال�سلطات الوالئية  12مدر�سة
مغلقة و 10مدار�س قدمية يف
حني مت ت�سجيل اكتظاظ كبرية
باملناطق احل�رضية يف حني
توجد الوالية يف راحة من جانب
النقل املدر�سي� ،أما ب�سعيدة
فهي الأخرى ت�شهد بلدياتها
م�شاكل نقل مدر�سي ونق�ص يف
التجهيز وقدمة وغياب التدفئة
مع ت�سجيل  14مدر�سة مغلقة
و� 16أخرى قدمية  ،ويف تيارت
تعاين الوالية من قدم هياكل
 16م�ؤ�س�سة تربوية وغلق 15
اكتمال
�أخرى بفعل عدم
الن�صاب كما تعاين الوالية من

عجز يف النقل املدر�سي ب60
حافلة �إ�ضافة �إىل نق�ص كبري
يف التجهيزات  ،نف�س الأو�ضاع
ت�شهدها مدينة مع�سكر التي مت
�إح�صاء  08مدار�س قدمية و11
�أخرى مغلقة وم�شاكل للنقل
املدر�سي باملناطق اجلبلية
�،أما بوالية وهران فتعرف
الوالية �ضغطا كبريا يف عدد
التالميذ بالق�سم الواحد الذي
قد ي�صل �إىل  60تلميذا كما مت
�إح�صاء  112م�ؤ�س�سة قدمية
وحتوي �أثاثا وجتهيزات قدمية
ناهيك عن  05م�ؤ�س�سات مغلقة
و�أزمة للنقل املدر�سي خا�صة
باملناطق ال�رشقية والغربية ما
ي�ستوجب على وزارتي الداخلية
التدخل لدعم البلديات الفقرية
يف جتهيز املدار�س وتهيئتها
وعلى وزارة الرتبية التدخل مع
وزارة الت�ضامن من اجل حت�سني
التمدر�س والنقل املدر�سي
ل�ضمان مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص.

حممد بن ترار

حتذيرات من توا�صل االن�سداد

م�ؤ�شرات تدهور امليزان
التجاري للجزائر
�أكد خرباء اقت�صاديون جزائريون �أن تدهور
امليزان التجاري للجزائر خالل ال�سدا�سي
الأول من  2019كان مرتقبا وهو مرتبط
بهيكلية االقت�صاد الوطني التي مييزها
انعدام حمركات �أخرى لنمو ال�صادرات.
ويرى اخلرباء الذين ا�ستجوبتهم و�أج �أن
اجلزائر التي �شهدت من جديد ارتفاع
عجزها التجاري �إىل نهاية جوان � 2019إىل
18ر 3ماليري دوالر مقابل 84ر 2مليار دوالر
خالل نف�س الفرتة من  2018جتد نف�سها
اليوم م�ضطرة �إىل تغيري املنحى والتوجه
فعليا نحو اال�ستثمار املنتج.

م�صطفى مقيد�ش
تنويع االقت�صاد خمرج �آمن
قال اخلبري االقت�صادي م�صطفى مقيد�ش
يف هذا ال�صدد �إنه «يجب �إيجاد حلول ناجعة
لتحقيق منو اقت�صادي متنوع» م�شريا �إىل �أن
ذلك ميثل حتديا «�أ�سا�سيا»و�أو�ضح �أن تدهور
امليزان التجاري للجزائر خالل ال�سدا�سي
الأول من « 2019هيكلي» ي�سجل عموما منذ
عقد من الزمن و�أ�ضاف �أن غياب حمركات
�أخرى لنمو ال�صادرات يف �سياق عدم ا�ستقرار
�سوق البرتول �أو�صل اجلزائر �إىل و�ضع العجز
التجاري هذا.
ويرى اخلبري �أن احلل يكمن يف توجه اجلزائر
نحو �سيا�سة «فعلية» لتنويع اقت�صادها مع
بعث القطاع ال�صناعي حمذرا من «تدهور
و�ضع جتارتنا اخلارجية �أكرث �إذا مل يتم حل
هذا امل�شكل الهيكلي» �سيما و�أن �أ�سعار
البرتول ال تزال غري م�ستقرة بالنظر �إىل
ال�سياق اجليو�سيا�سي الدويل وكذا تراجع
الطلب العاملي على هذه الطاقة جراء ت�صعيد
النزاع االقت�صادي بني ال�صني والواليات
املتحدة الأمريكية ويعترب ال�سيد مقيد�ش
�أنه �سيتعني «�إعادة ت�صميم جممل �سيا�سة
�إعادة الت�صنيع يف االقت�صاد الوطني»�إال �أنه
يعترب �أن هذه ال�سيا�سة «ال تنتج موارد للعملة
ال�صعبة للبلد».
و�أ�شار �إىل �أن «اجلزائر و�ضعت منوذجا
اقت�صاديا ميت�ص �أكرث العملة ال�صعبة وال
ي�سمح يف املقابل ملنتوجاته بالتموقع يف

اال�سواق الدولية»وعليه فان ارتفاع عجز
امليزان التجاري خالل ال�سدا�سي املن�رصم
يعترب نتيجة لهذا النموذج القت�صادي.
و�أكد مقيد�ش �أنه «�إىل غاية الآن تنق�صنا
الفعالية يف تنويع االقت�صاد ،وهذا م�شكل
حقيقي» ,معتربا �أنه ال بد من «الذهاب
بكل جدية نحو عقد جل�سات وطنية حول
االقت�صاد وفتح هذا امللف بعيدا عن
ال�شعبوية واملزايدات لأن هذه احلالة ال
ميكن �أن يطول �أمدها �أكرث».

ح�سن الملا�س
ت�شجيع اال�ستثمار املنتج

وللتخفيف من تدهور امليزان التجاري
للبلد ,يعتقد املخت�ص يف التجارة اخلارجية,
ا�سماعيل الملا�س �أنه من ال�رضوري ت�شجيع
اال�ستثمار املنتج وخلق امل�ؤ�س�سات ف�ضال
عن تعزيز التناف�سية يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة و�أ�ضاف الملا�س �أنه «ال ميكن
�أن نقت�رص على مراقبة عمليات اال�سترياد
ونتجاهل تطوير االقت�صاد الوطني الذي مير
حتما عرب خلق امل�ؤ�س�سات والرثوة»و�أ�شار
ذات اخلبري �إىل �أن العجز التجاري امل�سجل
خالل ال�سدا�سي املن�رصم يبني «ف�شل كل
الآليات واالجراءات التي اتخذت والرامية
اىل �ضبط الواردات وترقية ال�صادرات خارج
املحروقات».
وللتذكري �سجل امليزان التجاري للجزائر
عجزا بقيمة 18ر 3ماليري دوالر خالل
ال�سدا�سي الأول من �سنة  2019مقابل عجز
قدر ب 84ر 2مليار دوالر يف نف�س الفرتة
من �سنة  2018ح�سب املديرية العامة
للجمارك.
وبلغت �صادرات اجلزائر خالل ال�سدا�سي
الأول من ال�سنة اجلارية 96ر 18مليار دوالر
مقابل 29ر 20مليار دوالر �صدرتها خالل
نف�س الفرتة من � 2018أي انخف�ضت بن�سبة
57ر % 6ح�سب معطيات مديرية الدرا�ساتواال�ست�رشاف التابعة للجمارك �أما الواردات
فقد بلغت 14ر 22مليار دوالر مقابل 14ر23
مليار دوالر يف  2018م�سجلة بذلك انخفا�ض
ب 30-ر.%4

توا�صل موجة احلر وت�أخر ت�سليم املن�ش�آت باجلنوب

جمعيات حملية تطالب بت�أجيل
الدخول املدر�سي
طالبت جمعيات حملية مهتمة بال�ش�أن الرتبوي
بواليات جنوب البالد الكبري ب�رضورة تدخل
جاد من طرف احلكومة لإعادة النظر يف
موعد الدخول املدر�سي املقرر يف الـ 04من
�شهر �سبتمرب الدخل وذلك ب�سبب ا�ستمرار
موجة احلر ال�شديدة  ،ناهيك عن الت�أخر
الكبري يف ت�سليم عدد من امل�ؤ�س�سات الرتبوية
وكذا االبتدائيان املعنية بالرتميم .
نا�شد ممثلو اجلمعيات املحلية الفاعلة
بواليات جنوب البالد الكبري  ،على مترنا�ست
،ورقلة � ،أدرار  ،الوادي � ،إيليزي  ،غرداية ،
ب�شار وتيندوف يف حديثهم مع يومية «الو�سط»
�صناع القرار بالبالد ب�رضورة التدخل العاجل
لدى وزارة الرتبية الوطنية من �أجل ت�أجيل
الدخول املدر�سي اجلديد  2020/2019اىل
نهاية �شهر �سبتمرب �أو مع بداية �شهر �أكتوبر ،
وقد برر ه�ؤالء مطلبهم الذي و�صفه بال�رشعية
بعديد الأ�سباب لعل من �أبرزها توا�صل االرتفاع
املقلق ملعدالت درجة احلرارة التي جتاوزت
عتبة الـ 50درجة مئوية حتت الظل  ،الأمر
الذي من �ش�أنه �أن يعر�ض التالميذ ل�رضبات
ال�شم�س احلارقة وهو ما من �ش�أنه �أن يرتتب
عنه تعر�ض طلبة الأطوار الدرا�سية الثالثة
االبتدائي  ،املتو�سط والثانوي مل�ضاعفات
�صحية .

من جهة ثانية فقد ت�ساءل ذات املتحدثني عن
ما مدى تتبع الوزارة الو�صية لقطاع الرتبية
لواقع و �أفاق املرافق اجلديدة �أو القدمية
املعنية بالرتميم بواليات جنوب البالد الكبري
و التي مل يتم ت�سليم معظمها حلد كتابة هاته
الأ�سطر  ،حيث �أن الفو�ضى التي يتخبط فيها
القطاع الرتبوي دفعت ب�أولياء التالميذ للتهديد
بالدخول يف حركات احتجاجية مفتوحة يف
حالة ما مل يتم ت�سليم امل�ؤ�س�سات اجلديدة
وا�ستكمال عمليات ترميم االبتدائيات قبل
موعد الدخول املدر�سي اجلديد .
�إىل جانب ذلك فقد ذهب عدد من املنتخبني
املحليني باملجال�س ال�شعبية الوالئية
بالواليات احلدودية �إىل �أبعد من ذلك عندما
�أجمعوا ب�أن قطاع الرتبية بالواليات املذكورة
ال يزال بعيدا عن امل�ستوى املطلوب مقارنة
بباقي واليات الوطن  ،حيث ال تزال مظاهر
االكتظاظ داخل حجرات التدري�س  ،النق�ص
الفادح يف النقل املدر�سي و �ضعف الت�أطري
من بني �أبرز الأ�سباب التي تقف خلف احت�ضار
قطاع الرتبية على مدار ع�رشين �سنة الأخرية
بدليل تذيل هاته الواليات للرتتيب الوطني
يف االمتحانات النهائية ل�شهادات التعليم
االبتدائي  ،املتو�سط و�شهادة البكالوريا
ح�سب قولهم .
�أحمد باحلاج
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تعددت الأ�سباب و الغاية واحدة

�شخ�صيات ريا�ضية يف �أروقة املحاكم
تذرعت بع�ض ال�شخ�صيات الريا�ضية يف املجتمع اجلزائري ب�ألقابها ملمار�سة
الطغيان و جتاوزت اخلط الأحمر ظنا منها ب�أن �شهرتها �ستحول دون مثولها
للمحاكمة� ،إال �أن هذا مل ي�شفع لها فتحولت حماكماتهم بعد �أن وقفت لهم
العدالة باملر�صاد حلديث العام و اخلا�ص ،بعد �أن �أ�سرفت يف املثول للمحاكمة
�أمام الق�ضاء اجلزائري يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،بعد �أن جرت حماكمة هذه
ال�شخ�صيات يف ق�ضايا متفرقة ،تباينت بني القذف� ،إهانة هيئة نظامية وحتى
ق�ضايا الن�صب واالحتيال ،وتوبع ه�ؤالء الريا�ضيون وب�صفة عادية كمواطنني
و�أفراد عاديني �أمام املحاكم اجلزائرية ،ومتت �إدانتهم بعقوبات متفاوتة ح�سب
التهم املوجهة �إليهم ،بعد �أن تبادر لأذهان املواطنني �أنهم �سيعاملون معاملة
خا�صة �إال �أن الق�ضاء اجلزائري �أظهر لعامة ال�شعب عك�س ذلك.
�إعداد :م.ثيزيري
وهذه بع�ض الأمثلة التي
ا�ستقيناها من جل�سات املحاكم
اجلزائرية خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية ،وعلى ر�أ�سها مثول
الالعب كرار �أني�س �أمام العدالة
بعد قيامه بالإعتداء على قوات
الأمن..
الالعب كرار �أني�س �أمام
العدالة يف ق�ضية االعتداء
على هيئة نظامية
التم�س وكيل اجلمهورية مبحكمة
بئرمرادراي�س بالعا�صمة ،م�ساء
ت�سليط عقوبة �سنتني حب�سا
نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة
 20مليون �سنتيم يف حق املدعو
”كرار �أني�س” ،وهو العب بفريق
بارادو ومدافع �سابق بفريق
�شباب بلوزداد ،والذي مثل
للمحاكمة مبوجب �إجراءات
املثول الفوري عن تهم تنوعت
بني االعتداء بالعنف على رجال
القوة العمومية ورف�ض الإمتثال
لإنذار التوقف والتحطيم العمدي
مللك الغري.
تفجري ق�ضية احلال جاء بتاريخ
� 18أفريل من ال�سنة اجلارية،
عقب �إرتكاب الالعب ”كرار
�أني�س” ملخالفة مرورية بعد �أن
ا�صطدم بالفتة مرورية مبنطقة
�سيدي يحي بالعا�صمة ،وهو
يف حالة متقدمة من ال�سكر،
وعندما طلبت منه قوات الأمن
العمومي الإمتثال لإنذار التوقف
رف�ض اللإن�صياع لأوامرهم ،وفر
هاربا على منت �سيارته ،يتم
بذلك توقيفه مبنطقة بارادو
يف حيدرة� ،أين تدخل �صديقاه
اللذان حلقا به �إىل هناك وقاما
بالدخول يف م�شاداة بالأيدي مع
قوات ال�رشطة ،بهدف منعهم
من توقيف �صديقهم الالعب
”كرار �أني�س” الذي كان حتت
ت�أثري امل�رشوبات الكحولية .هذه
امل�شاداة بالأيدي التي ت�سببت يف
�إحداث �أ�رضار ج�سدية لقوات
الأمن ،حيث تعر�ض �أحدهما
لك�سور على م�ستوى كاحله� ،أين
ا�ستفاد من عجز طبي عن العمل
ملدة  21يوما ،يف حني ا�ستفاد
الثاين من عجز طبي قدره

الطبيب ال�رشعي بـ 15يوما.
ومت�سك املتهمون خالل مثولهم
للمحاكمة ب�إنكار التهم املوجهة
�إليهم ،يف حني جاء يف معر�ض
�أقوال الالعب ”كرار �أني�س”
�أنه مل يرف�ض الإمتثال لإنذار
التوقف ،معرتفا بذلك ب�إرتكابه
للمخالفة املرورية ،حيث طالب
ال�رشطيان على ل�سان دفاعهما
ب�إفادتهما بتعوي�ض مايل بقيمة
 100مليون �سنتيم جربا بالأ�رضار
الالحقة بهما ،لتتم �إدانته بعد
املداولة يف الق�ضية ب�سنتني
حب�س نافذ.
الالعب �أك�سا�س �أمني يف
قف�ص االتهام ب�سبب ق�ضية
قذف
�أدانت حمكمة بئر مراد راي�س
بالعا�صمة  ،الالعب ”�أك�سا�س
�أمني” وهو مدافع �سابق بفريق
مولودية اجلزائر والعب ب�شبيبة
ق�سنطينة حاليا ،ب�شهرين حب�سا
نافذا عن تهمة القذف ،هذه
الق�ضية التي راح �ضحيتها املدعو
”احلاج طالب” وهو رئي�س جمل�س
�إدارة مولودية اجلزائر الأ�سبق.
تفجري ق�ضية احلال تعود لتاريخ
10جوان من ال�سنة اجلارية ،وهذا
عقب الت�رصيحات النارية التي
�أطلقها الالعب ”�أك�سا�س �أمني”
�ضد رئي�س جمل�س �إدارة مولودية
اجلزائر الأ�سبق املدعو ”احلاج
طالب” يف ح�صة تلفزيونية
ريا�ضية ،حيث و�صف املتهم
خالل هذه احل�صة ال�ضحية ب�أنه
”�سو�سة املولودية”.
وح�سب ما دار يف اجلل�سة العلنية
ف�إن املتهم �رصح يف هذه احل�صة
ب�أن ”احلاج طالب” هو من
قام بتنحيته من فريق مولودية
اجلزائر وهذا ل�ضم العبني
�آخرين بدال عنه ،حيث جاء على
ل�سان دفاع ال�ضحية الذي غاب
عن جل�سة املحاكمة� ،أن هذه
الت�رصيحات تعترب قذفا �صارخا
يف حقه وت�شويه ل�سمعته بالو�سط
الكروي ،حيث التم�س ال�ضحية
على ل�سان دفاعه �إلزام املتهم
ب�أن يدفع له مليون دينار جزائري
غرامة مالية جربا بالأ�رضار
الالحقة به.
ومبثول الالعب ”�أك�سا�س �أمني”

للمحاكمة �أنكر ارتكابه جلنحة
القذف جملة وتف�صيال ،حيث
جاء يف جممل ت�رصيحاته �أنه
خالل ا�ست�ضافته يف هذه احل�صة
التلفزيونية �أجاب عن �أ�سئلة
ال�صحفي ،التي جاءت للرد عن
الت�سا�ؤالت التي طرحها منا�رصوه
من خالل احل�صة ،والتي ان�صبت
حول ال�سبب الرئي�سي الذي دفعه
لالن�سحاب من �أكرب الأندية
اجلزائرية.
احلب�س �أربعة �أ�شهر نافذة
�ضد احلكم بيطام! .
كان احلكم امل�ساعد بيطام قد
اتهم حموم خليل وحمفوظ قرباج
رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة
القدم يف � 19سبتمرب الفارط،
خالل املباراة التي جمعت �أهلي
الربج ووداد تلم�سان حل�ساب
الرابطة املحرتفة الثانية،
«ال�ضغوطات»
با�ستعمالهما
و»املناورات» �ضده ،من خالل
ارتداء قمي�ص مكتوب عليه باللغة
الفرن�سية «قرباج و حموم ق�صة
لعبة مناورة».
ومت�سك بيطام خالل جل�سة
املحاكمة بقوله انه» كان �ضحية
�ضغوطات» مع تنحيته من قائمة
احلكام الدوليني لكنه رف�ض
الإدالء للمحكمة عن ماهية هذه
ال�ضغوطات .ي�أتي احلكم يف وقت
طالبت فيه النيابة بت�سليط عقوبة
�شهرين حب�سا نافذا وغرامة
مالية نافذة بقيمة � 50ألف دينار
جزائري يف حق بيطام� ،إال �أن
القا�ضي �أدانه ب�أق�صى العقوبات
نظرا ل�سل�سلة املناورات التي
�أجهد بها القا�ضي بتاريخ اجلل�سة
والتي دامت �أكرث من �ساعتني،
خا�صة و�أن القا�ضي نبه بيطام
لأكرث من مرة �إىل �أن عزفه عن
االعرتاف بحقيقة العبارة التي
د ّونها يف قمي�صه �ستج ّره �إىل
ما ال حتمد عقباه ،كما �أكد له
رصف كان
ب�أن قيامه بذلك الت� ّ
�سيح ّول امللعب �إىل �ساحة معركة
واملنا�رصين جلثث هامدة يف
مدرجات امللعب.
حتريك ق�ضية احلال جاء بناء
على �شكوى رفعها كل من
حمفوظ قرباج ،رئي�س رابطة
كرة القدم املحرتفة ،وخليل

حموم ،رئي�س اللّجنة الفدرالية
للتحكيم �ضد احلكم الدويل
امل�ساعد منري حممود بيطام
بعد حماولته تلطيخ �سمعتهما من
خالل اتهامات خطرية وجهها
لهما حتمل يف طياتها عبارات
قذف �صارخة مفادها تقدمهما
بطلب للتالعب بنتائج مباراة
كرة القدم التي جمعت �شباب
عني فكرون �أمام �شبيبة القبائل
مبلعب �أول نوفمرب بتيزي وزو،
خالل الدور ن�صف النهائي من
ك�أ�س اجلزائر للطبعة الأخرية،
حيث �إن املتهم وبالتحديد �أثناء
لقاء اجلولة الرابعة من الرابطة
املحرتفة الثانية التي جمعت
�أهلي برج بوعريريج ووداد
تلم�سان مبلعب الربج امل�صادف
لتاريخ � 19سبتمرب � ،2014أقدم
يف حدود الدقيقة  26على خلع
قمي�صه الذي كان يرتدي حتته
قمي�صا �آخر يحمل كتابات حتمل
اتهامات يف منتهى اخلطورة يف
حق ال�ضحيتني مفادها �أن “قرباج
وحموم ق�صة لعبة موجهة”.
وكان احلكم الدويل امل�ساعد
بيطام قد �أنكر بجل�سة املحاكمة
ارتكابه جلنحة القذف يف حق
قرباج وح ّموم يف ق�ضية احلال،
كما �أكد للقا�ضي ب�أنه قد مور�ست
عليه عدة �ضغوط ي�صعب عليه
�رسدها يف اجلل�سة العلنية كونها
حمل حتقيق بوزارة ال�شبيبة
والريا�ضة ،واعترب القا�ضي ذلك
مناورة ،معلقا على ذلك ب�أن
بيطام يناور الق�ضاء اجلزائري
ويرف�ض اخلو�ض يف جوهر
الق�ضية.
بيطام �أكد ب�أن العبارة التي كانت
خمطوطة يف قمي�صه هي عبارة
نقية وبريئة و�أراد من خاللها
لفت انتباه امل�س�ؤولني لل�ضغوط
التي متار�س �ضده ،كما �أكد ب�أنه
حاول االت�صال برئي�س “الفاف”
حممد روراوة لأكرث من مرة
ولكنه مل ي�ستقبله و�أخطره عدة
�أ�شخا�ص بالفدرالية ب�أن روراوة
يطلب منه االت�صال مب�س�ؤوليه
املبا�رشين وحل الق�ضية معهم
�أوال ،بعد �أن ُمنع من االلتحاق
للتحكيم مبباراة دولية با�ستدعاء
من الفيفا التي علمت ن�صيا بهذه
املتابعة الق�ضائية �ضده.

الالعب حجاج �أمام العدالة
بتهمة االحتيال
ح�سب ما �رصحت به ال�ضحية،
وهي �سيدة �أعمال ،يف جل�سة
املحاكمة ،ف�إنها تعرفت على
املتهم بعد عالقة جتارية جمعت
بينها وبني �أحد �أ�صدقائه ،حيث
قامت بكراء حمل جتاري له،
وبقيت على ات�صال بالالعب
لأزيد من �سنة ،ليعر�ض عليها
�إ�رشاكها يف �صفقة جتارية
متثلت يف ا�سترياد مادة احلديد
من �إيطاليا ،بعد �أن �أقنعها ب�أنه
يعاين من نق�ص مايل لإبرام هذه
ال�صفقة املربحة ،على �أن يعيد
لها املبلغ الذي �أقر�ضته له يف
�أجل �أق�صاه �شهر واحد ،مع ن�سبة
معتربة من �أرباح ال�صفقة وح�سب
ما جاء على ل�سان ال�ضحية ،ف�إنها
قدمت للمتهم مبالغ مالية على
دفعات ،بح�ضور �شهود ،ودون
�أن ت�ستلم منه �أي وثيقة تثبت
ا�ستالمه هذه املبالغ.
وذكرت ال�ضحية ،خالل جل�سة
املحاكمة� ،أن املتهم �أوهمها ب�أنه
م�سري ل�رشكة ا�سترياد وت�صدير
وهمية ،وا�ستعمل معها عدة طرق
احتيالية لال�ستحواذ على املبالغ
املالية التي و�صلت  1.45مليار
�سنتيم ،ثم انتظرت ا�سرتداد
�أموالها مع ن�سبة الأرباح التي
وعدها بها.
لكن عندما ت�أخر املتهم يف دفع
الدين الذي عليه ،راحت ال�ضحية
تطالبه ب�أموالها خا�صة عندما
�أظهر لها عقدا يت�ضمن انت�سابه
لفريق مولودية العا�صمة بقيمة
 500مليون �سنتيم ،و�شيكا �آخر
با�سم �شقيقه ي�ضم مبلغ 800
مليون �سنتيم .وبعد �أن اكتفى
املتهم ب�إعادة مبلغ  152مليون
�سنتيم فقط ،ثار غ�ضب ال�ضحية،
و�سارعت لإيداع �شكوى �ضد
املتهم لدى وكيل اجلمهورية
مبحكمة بئر مراد راي�س ،ليتم �إثر
ذلك ا�ستدعا�ؤه من قبل ال�ضبطية
الق�ضائية و�سماعه.
وح�سب ما جاء يف حما�رض
ال�سماع ،ف�إن الالعب حجاج
اعرتف خالل �سماعه من قبل
ال�ضبطية الق�ضائية مبعرفته
بال�ضحية ،فيما �أنكر ما ن�سب

�إليه من تهم ،مو�ضحا ب�أنه يعرفها
�سطحيا ومل يدخل معها يف �أي
م�رشوع جتاري ،م�ؤكدا ب�أنه مل
ي�سلبها هذا املبلغ املايل ال�ضخم
ال عن طريق االحتيال والن�صب
وال حتى يف معامالت جتارية.
قالت ال�ضحية يف ردها على
�أ�سئلة رئي�س اجلل�سة�“ :سيدي
القا�ضي ،الالعب حجاج ف�ضيل
�شخ�صية ريا�ضية معروفة ،ظننت
�أنه لن يخاطر ب�شهرته وب�سمعته
�أمام جمهوره الريا�ضي ،لهذا
�سلمته الأموال دون �أي وثيقة
فلم يخطر ببايل �أن يقوم بالن�صب
علي” ،م�ؤكدة �أنها لو كانت تعلم
ب�أن الأمور �ست�ؤول لهذا احلد،
لكانت طالبته بو�صوالت دفع �أو
وعد بالدين.
ا�ستغرب القا�ضي بورزقة عبد
احلميد الذي تر�أ�س جل�سة
املحاكمة ،من ت�رصفات ال�ضحية
بعد �أن و�ضعت ثقتها العمياء يف
�شخ�ص غريب �سلمته مبلغ 1
مليار و 450مليون �سنتيم دون
�أن يوقع لها على �أي وعد بالدين
�أو �أي و�صل يثبت ا�ستالم �رشكته
الوهمية ،حيث جاء على ل�سانه
“كيف تراهنني بكل هذه الأموال،
وا�ضعة ثقتك يف �شهرة العب؟
فحتى ديننا احلنيف يحثنا على
االكتتاب حتى ال ت�ضيع حقوق
النا�س”.
تغيب الالعب حجاج فو�ضيل
عن جل�سة املحاكمة يوم الأربعاء
مبحكمة بئر مراد راي�س ،وهو ما
ت�سبب يف وجود عدة عالمات
ا�ستفهام يف ق�ضية احلال ،يف
حني ح�رض جل�سة املحاكمة �أحد
ال�شهود ،فيما ت�أخر ال�شاهد الثاين
عن ح�ضور اجلل�سةجاء يف مرافعة
دفاع ال�ضحية ،املحامي رم�ضاين
في�صل� ،أن موكلته تعر�ضت لعملية
ن�صب واحتيال بطريقة حمرتفة،
وعلى يد ريا�ضي ا�ستغل �شهرته
للن�صب عليها بعد �أن �أوهمها
ب�إ�رشاكها يف �صفقة جتارية مع
�أجانب .وبعد �أن �سلبها مبلغ مليار
و 450مليون �سنتيم ،اختفى عن
الأنظار وراح مياطل يف ت�سديده
بعد انق�ضاء الأجل املحدد.
و�ألزم دفاع ال�ضحية املتهم بدفع
قدره بـ 200مليون
تعوي�ض مايل ّ
�سنتيم جربا للأ�رضار الالحقة
مبوكلته.
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تتعلق باجلنايات واجلنح �ضج ال�شيء العمومي ،املمتلكات والأفراد

�أمن والية ورقلة يعالج  100ق�ضية
خالل �شهر جويلية املن�صرم
يف �إطار املجهودات التي تبذلها م�صالح ال�شرطة ب�أمن والية ورقلة ،من �أجل مكافحة اجلرائم
احل�ضرية ب�شتى �أنواعها  ،املحافظة على امن الأ�شخا�ص واملمتلكات و املال  ،فقد متكنت ذات
امل�صالح من معاجلة  100ق�ضية خالل �شهر جويلية املن�صرم تتعلق باجلنايات واجلنح �ضد ال�شيء
العمومي ،املمتلكات والأفراد
�أحمد باحلاج
�أفاد بيان خللية االعالم و االت�صال
والعالقات اخلارجية مبديرية �أمن
والية ورقلة ،كانت قد ت�سلمت
يومية»الو�سط»ن�سخة منه �أن م�صالح
ال�رشطة الق�ضائية خالل �شهر جويلية
املن�رصم  ،متكنت من معاجلة 08
ق�ضايا تتعلق باجلنايات واجلنح �ضد
ال�شيء العمومي �أ�سفرت عن توقيف
وتقدمي � 10أ�شخا�ص ،منها03
ق�ضايا تتعلق بتكوين جماعة �أ�رشار
تورط فيها �05أ�شخا�ص قدموا
�أمام اجلهات الق�ضائية � ،أين �صدر
�ضد �04أ�شخا�ص �أمر �إيداع فيما
و�ضع �شخ�ص واحد حتت الرقابة
الق�ضائية ،مع معاجلة 04ق�ضايا
تتعلق   بحمل �سالح حمظور تورط
فيها � 04أ�شخا�ص قدموا �أمام
اجلهات الق�ضائية اين �صدر �ضد
�شخ�ص واحد �أمر �إيداع ،وا�ستفاد
�شخ�ص واحد من �إفراج م�ؤقت فيما
ا�ستفاد البقية من ا�ستدعاء مبا�رش
� أما بخ�صو�ص اجلنايات و اجلنح
�ضد الأموال و املمتلكات فقد
عاجلت م�صالح ال�رشطة الق�ضائية

خالل نف�س الفرتة  38 ،ق�ضية ،
حيث مت توقيف و تقدمي �40شخ�ص
ملعاجلة  29ق�ضية
�،إ�ضافة
فيها
تتعلق بال�رسقة تورط
� 35شخ�صا �صدر �ضد � 14شخ�صا
�أمر �إيداع  ،فيما ا�ستفاد �05أ�شخا�ص
من ا�ستدعاء مبا�رش فيما و�ضع
البقية حتت الرقابة الق�ضائية  ،كما
مت معاجلة  05ق�ضايا تتعلق بتحطيم
ملك الغري تورط فيها � 05أ�شخا�ص
قدموا �أمام العدالة �أين �صدر �ضد
�شخ�صني من �أمر �إيداع  ،ا�ستفاد

�شخ�صان من ا�ستدعاء مبا�رش فيما
ا�ستفاد �شخ�ص واحد من �إفراج
م�ؤقت  ،ناهيك عن ق�ضية واحدة
تتعلق بالتزوير وا�ستعمال املزور
تورط فيها�  شخ�ص واحد � أين
ا�ستفادا من �إفراج م�ؤقت،وكذا
ق�ضيتان تتعلق بالن�صب واالحتيال
تورط فيها �شخ�صان قدم �أمام
العدالة �أين �صدر �ضد �شخ�ص واحد
ا�ستدعاء مبا�رش  ،فيما ا�ستفاد �أخر
من �إفراج م�ؤقت .
  من جهة ثانية فقد عاجلت م�صالح

ال�رشطة الق�ضائية ب�أمن والية ورقلة
�شهر جويلية  49، 2019ق�ضية تتعلق
تورط
باجلنايات واجلنح
فيها � 63شخ�ص ،منها ق�ضيتني
بخ�صو�ص حماولة القتل العمدي
تورط فيها �شخ�صان اثنان قدما
�أمام اجلهات الق�ضائية �صدر
�ضدهما �أمر �إيداع ،و  23ق�ضية
تتعلق بال�رضب و اجلرح تورط
فيها � 32شخ�ص قدموا �أمام
اجلهات الق�ضائية �صدر �ضدهم
�أحكام ق�ضائية خمتلفة ،موازاة مع
ذلك فقد مت ت�سجيل  06ق�ضايا
تتعلق بال�سب وال�شتم تورط فيها
�07أ�شخا�ص قدموا �أمام العدالة
حيث ا�ستفادوا من ا�ستدعاء
مبا�رش،مع معاجلة  03ق�ضايا تتعلق
بالتهديد تورط فيها � 03أ�شخا�ص
قدموا �أمام اجلهات الق�ضائية �أين
ا�ستفادوا من �إفراج م�ؤقت .
ويف �سياق �آخر فقد عاجلت م�صالح
ال�رشطة الق�ضائية خالل ال�شهر
املا�ضي  15 ،ق�ضية تورط فيها 21
�شخ�ص ،قدموا �أمام اجلهات
الق�ضائية �صدر يف حقهم �أحكام
ق�ضائية خمتلفة.

مترنا�ست

مدير ال�صحة وال�سكان بورقلة م�صدق
فا�ضل لـ»الو�سط»

طلبنا من الوزارة من�صبا
جديدا لدمج املحا�سب
الإداري باحلجرية
ك�شف مدير ال�صحة وال�سكان
لوالية ورقلة � ،أن م�صاحله
تتابع باهتمام لإيجاد حل
لق�ضية املحا�سب الإداري
مب�ست�شفى احلجرية الذي
ا�ستقال من من�صبه قبل �أن
يتم رف�ض جناحه مب�ست�شفى
الوادي لأ�سباب �إدارية خا�صة
من اجل �إعادة �إدماجه يف
من�صبه الأول .
�أكد الرجل الأول بقطاع ال�صحة
بوالية ورقلة م�صدق فا�ضل
يف ت�رصيح خ�ص به يومية
«الو�سط «�أن م�صاحله طلبت
من وزارة ال�صحة وال�سكان
و�إ�صالح امل�ست�شفيات ب�إعادة
فتح من�صب جديد لدمج غايل
الأخ�رض املحا�سب االداري
بامل�ؤ�س�سة العمومية لل�صحة
اجلوارية بدائرة احلجرية
يف ذات املن�صب يف من�صبه
برتبة حما�سب �إداري وهذا
نظرا لال�ستقالة املقدمة من

طرفه  ،بعد جناحه يف م�سابقة
التوظيف اخلارجية ل�سنة
2018مبركز مكافحة ال�رسطان
بوالية الوادي ،الذي اثبت عدم
جناحه كون املعني حما�سبا
�إداريا ويثبت م�ستوى ت�أهيلي
�أعلى من الرتبة املراد �شغلها
.
جدير بالذكر �أن املعني كان
يحوز على مرا�سلة من املديرية
العامة للوظيفة العمومية و
الإ�صالح الإداري املوجهة اىل
مدير امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية
املتخ�ص�صة «مركز مكافحة
ال�رسطان بالوادي «�،أين �أبدت
يف ذات املرا�سلة موافقتها
اال�ستثنائية على �إعادة دمج
املعني يف �إدارته الأ�صيلة وهو
ما جتاهلته �إدارة امل�ؤ�س�سة
العمومية لل�صحة اجلوارية
بدائرة احلجرية ح�سبما �أفاد به
املت�رضر من امل�شكل القائم.
�أحمد باحلاج

حتت �شعار معا �ضد الت�سمم العقربي

مكتب ورقلة للنخبة
الوطنية للعلوم الطبية
ينظم حملة حت�سي�سية

مواطنيون يتعر�ضون لعقاب جماعي مبراكز الربيد
ي�شكو قا�صدي مراكز بريد
اجلزائر بوالية مترنا�ست  ،من
هاج�س الطوابري الب�رشية غري
املنتهية �أثناء تقدمهم ل�شبابيك
�سواء من �أجل ال�سحب �أو الدفع و
حتى االطالع على الر�صيد  ،وهو
الأمر الذي يتنافى مع توجيهات
الو�صايا الرامية لتح�سني �أداء
اخلدمة ب�شكل يتما�شي مع
تطلعات القطاع وزبائنه .
عرب الع�رشات من رواد مراكز
الربيد بكل من �سري�سوف ،قطع

الواد و �أنكوف  ،يف ت�رصيح لهم
مع يومية «الو�سط «عن ا�ستيائهم
وتذمرهم ال�شديدين مما ا�سموه
بتعر�ضهم لعقاب جماعي �أثناء
تقدمهم لهذه املراكز للقيام
بعمليات �سحب �أموالهم � ،أو الدفع
وحتى االطالع على الر�صيد ،
حيث �أ�صبحت هذه املرافق تغرق
يف الفو�ضى الناجمة عن الطوابري
الب�رشية غري املنتهية  ،وهو ما
طرح �أكرث من عالمة ا�ستفهام عن
حقيقة التزام املديرية الوالئية

لربيد اجلزائر بتو�صيات ال�سلطات
املعنية الرامية لتح�سني �أداء
اخلدمة املقدمة لدى زبائن بريد
اجلزائر بعا�صمة الأهقار .
من جهة ثانية فقد ذهب
املت�رضرون من امل�شكل القائم �أن
معاناتهم مع تردي خدمات مراكز
الربيد متوا�صلة رغم مرور �أ�سبوع
كامل عن عيد الأ�ضحى املبارك ،
الأمر الذي بات ي�ستدعي ح�سبهم
تدخال فعليا من وزارة الربيد من
�أجل �ضخ دماء جديدة بالقطاع

لبعث ا�سرتاتيجة العمل مع تدعيم
املراكز الفرعية والربيد املركزي
ب�شبابيك جديدة  ،ناهيك عن
ايجاد حل ملع�ضلة االعطاب
امل�ستمرة التي ت�صيب �آالت
ال�سحب املغناط�سي للتخفيف
من حدة ال�ضغط امل�سجل على
مثل هكذا مرافق خدماتية لها
�صلة مبا�رشة بيوميات املواطن
املحلي الذي بات يعي�ش يف زمنا
يلفظ �أمثاله .
�أحمد باحلاج

�أمن �أدرار

الإطاحة ب�سارق هاتف نقال من داخل حمل جتاري
متكنت عنا�رص الأمن احل�رضي
الرابع ب�أمن والية �أدرار نهاية هذا
الأ�سبوع من الإطاحة ب�شخ�ص يف
عقده الثاين من العمر ،متورط
يف ق�ضية �رسقة هاتف نقال من
داخل �أحد املحالت التجارية
الكائنة بعا�صمة الوالية.
جاءت العملية على �إثر تقدم �أحد

املواطنني �أمام م�صالح الأمن
احل�رضي الرابع ق�صد تقييد
�شكوى بخ�صو�ص تعر�ضه ل�رسقة
هاتفه النقال بينما كان من�شغال
يف ق�ضاء بع�ض امل�ستلزمات من
داخل �أحد املحالت التجارية
املتواجدة ب�سوق « زكري عبد
القادر» ب�أدرار ،حيث �أف�ضت

نتائج البحث والتحري التي
با�رشتها عنا�رص ال�ضبطية
الق�ضائية �إىل حتديد هوية
امل�شتبه فيه وتوقيفه مع حتويله
�إىل مقر امل�صلحة على ذمة
التحقيق .
بعد ا�ستيفاء جميع �إجراءات
التحقيق و تقدمي الأطراف �أمام

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
�أدرار� ،صدر يف حق املتهم بعد
�إحالة ملف الق�ضية مبا�رشة على
اجلل�سة مبوجب �إجراءات املثول
الفوري ،حكم ق�ضائي يق�ضي
ب�إدانته ب�ستة �أ�شهر حب�سا موقوفة
النفاذ وغرامة مالية.
�أحمد باحلاج

ينظم مكتب ورقلة للنخبة
للعلوم الطبية
الوطنية
بداية من اليوم الأثنني وعلى
مدار ثالثة ايام كاملة حملة
حت�سي�سية توعوية �ضد الت�سمم
العقربي للحد من االرتفاع
املقلق ملعدالت الإ�صابة
بالل�سع العقربي .
احلملة التح�سي�سية التوعوية
املربجمة �أيام 20 ،19و  21من
�شهر �أوت اجلاري  ،ت�رشف عليها
جمعية النخبة الوطنية للعلوم
الطبية ورقلة و�ست�سهدف ثالث
نقاط على غرار مركز الت�سوق
كري�ست الين ماركت اخلا�ص ،
حي الن�رص املعروف باخلفجي
وبال�ضبط بجانب العيادة
املتعددة اخلدمات �إ�ضافة اىل
امل�ست�شفى املركزي بعا�صمة

الواحات حممد بو�ضياف .
ومعلوم �أن هذه اجلمعية
نا�شطة من طرف طلبة الطب
و ال�صيدلة و طب الأ�سنان
و �شبه الطبي �ستقوم يوم
علمي تكويني لفائدة الطلبة
امل�شاركني يف احلملة هذا
اليوم التكويني م�ؤطر من طرف
�أطباء خمت�صني..بعد هذا الي َوم
العلمي املنظم بحر الأ�سبوع
اجلاري .
جدير بالذكر �أن م�صالح ال�صحة
بوالية ورقلة قد �سجلت خالل
ال�صائفة احلالية ارتفاع مقلق
يف معدالت الإ�صابة بالت�سمم
العقربي من بينهم  04حاالت
وفيات لتبقى احل�صيلة مر�شحة
لالرتفاع وفق ما �أوردته
م�صادرنا .
�أحمد باحلاج
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الكيان ال�صهيوين

نتنياهو يحدد �شخ�صا وريثا له لقيادة
"�إ�سرائيل" ..فمن هو؟

�إ�صابة مواطن رابع بجراح

� 3شهداء يف ق�صف �إ�سرائيلي
�شمال قطاع غزة

قالت حمللة �سيا�سية "�إ�سرائيلية" �إن "بنيامني نتنياهو بد�أ يحدد عددا من ال�شخ�صيات الإ�سرائيلية
الذين قد يخلفونه يف قيادة "�إ�سرائيل" يف حال غاب عن امل�شهد ال�سيا�سي لأي �سبب كان ،وك�شف
يف لقاءات مغلقة �أن املر�شحني الأكرث تف�ضيال لديه هما؛ ال�سفري الإ�سرائيلي يف الواليات املتحدة
رون درمر ،ورئي�س جهاز املو�ساد يو�سي كوهني ،باعتبارهما الأكرث مالءمة".
ق.د
و�أ�ضافت تال �شاليف
يف حتليل مطول ملوقع
ويلال الإخباري ،ترجمته
"عربي� "21أن "عددا من
كبار ال�سا�سة الإ�رسائيليني
�أعربوا عن تفاجئهم يف
الآونة الأخرية ل�سماع نتنياهو
يذكر �أ�سماء الرجلني ،وهما
�أمناء �رسه ،باعتبارهما ورثة
حمتملني لقيادة الدولة ،دون
�أن يذكر �أحدا من قادة حزبه
الليكود الذي يرت�أ�سه".
و�أ�شارت �إىل �أنه "يف حني
ال يبدو درمر ذا انخراط
وا�ضح يف اخلارطة ال�سيا�سية
واحلزبية الإ�رسائيلية ،ف�إن
كوهني تتجه نحوه التقديرات
ب�صورة �أكرث بعد انتهاء
تر�ؤ�سه جلهاز املو�ساد ،لأنه
يف الوقت الذي يتجهز فيه
قادة حزب الليكود للقفز �إىل
قيادة احلزب يف اليوم التايل
لغياب نتنياهو ،فقد تبني لهم
�أن لديه �أفكارا �أخرى".
و�أكدت �أنه "كان الفتا �أال
يذكر نتنياهو يف اجلل�سات
املغلقة �أ�سماء رموز الليكود
مثل غدعون �ساعر �أو
غلعاد �أردان� ،أو �سيا�سيني
�آخرين من املع�سكر اليميني
الإ�رسائيلي ،لكنه اختار �أن

يذكر ا�سمني فقط ممن
لديهم حظوة متقدمة يف
ر�سم اخلارطة ال�سيا�سية
اال�سرتاتيجية لإ�رسائيل يف
ال�سنوات الأخرية ،وقد حتوال
�إىل �أمناء �رس له ،وم�ؤمتنني
على حتركاته ال�سيا�سية".
و�أو�ضحت �أن "نتنياهو لن
ينتخب وريثه القادم ،و�إمنا
هي مهمة مرتوكة لقيادات
الليكود و�أع�ضائه ،لكن
تفوهات نتنياهو تعطي
م�ؤ�رشات وا�ضحة على عدم
تقديره خل�صومه يف الليكود،
مقابل تقديره املبالغ به
جتاه القريبني منه ،وهما
درمر وكوهني ،وهما من �أكرث

ال�شخ�صيات قربا من نتنياهو
خالل العقد الأخري ،خالل
تر�ؤ�سه للحكومة الإ�رسائيلية
منذ ."2009
و�رشحت قائلة� :إن "درمر ابن
 48عاما بد�أ طريقه ال�سيا�سية
كم�ست�شار ا�سرتاتيجي لرئي�س
الوكالة اليهودية الأ�سبق نتان
�شريان�سكي ،ثم بد�أ العمل
مع نتنياهو �أوائل عام
 ،2000وحني عاد نتنياهو
�إىل مكتب رئي�س احلكومة
يف  2009عينه م�ست�شارا
�سيا�سيا ،ومنذ  2013ي�شغل
درمر من�صب �سفري الكيان
ال�صهيوين يف وا�شنطن لأكرث
من �ست �سنوات ،وهي مدة

طويلة ن�سبيا وغري معهودة
يف هذا املن�صب".
وك�شفت النقاب �أن" :درمر
طلب عدة مرات يف
ال�سنوات الأخرية من نتنياهو
�إنهاء مهامه ،والعودة �إىل
�إ�رسائيل ،لكن نتنياهو رف�ض
طلبه ،وطلب منه البقاء يف
وا�شنطن ،ب�سبب العالقة
الوثيقة التي ن�ش�أت بينه
وبني �إدارة الرئي�س الأمريكي
دونالد ترمب".
�أما كوهني ،فقالت �شاليف:
هو "يرت�أ�س جهاز املو�ساد
منذ  ،2016ويعد من
ال�سيا�سية
ال�شخ�صيات
امل�ستقبلية يف �إ�رسائيل،

رغم �أنه يعلن عدم االنخراط
بها ،لكنه عمل يف املو�ساد
ع�رشات ال�سنني ،ويف 2013
عينه نتنياهو رئي�سا ملجل�س
الأمن القومي وم�ست�شارا
للأمن القومي ،وبعد عامني
ون�صف عينه رئي�سا للمو�ساد،
ويعد من �أكرث ال�شخ�صيات
قربا من نتنياهو وزوجته
�سارة".
و�أ�ضافت �أن "كوهني يعد من
�أكرث ر�ؤ�ساء املو�ساد جناحا
يف مهامه ،فهو العب مركزي
يف جهود نتنياهو للتغلب على
التهديد الإيراين ،ومنع �إجناح
االتفاق النووي ،خا�صة عقب
الو�صول �إىل الأر�شيف النووي
الإيراين ،وجلبه لإ�رسائيل،
وفتح قنوات التوا�صل مع
الدول العربية".
و�أو�ضحت �أنه "حتت قيادة
كوهني جلهاز املو�ساد،
فقد ح�صل على موازنات
مفتوحة ،يف ظل زيادة
مهامه وم�شاريعه الأمنية
وال�سيا�سية ،ومن املتوقع �أن
ينهي كوهني رئا�سته للمو�ساد
عام  ،2021حيث �سيبد�أ
االنخراط املبكر يف احللبة
ال�سيا�سية واحلزبية ،وفق
تقديرات تتحدث عن فر�ص
كبرية له بال�صعود فيها".

الأ�سري حناي�شة من قباطية يدخل عامه الـ 14يف الأ�سر
دخل الأ�سري �أ�رشف
عبد اخلالق حناي�شة
من بلدة قباطية جنوب

جنني ،اليوم الأحد ،عامه
الرابع ع�رش على التوايل
يف �سجون االحتالل

،وذكر
الإ�رسائيلي
مدير نادي الأ�سري يف
جنني منت�رص �سمور يف

ت�رصيحات �صحفية� ،أن
الأ�سري حناي�شة حمكوم
بال�سجن مدى احلياة،

و�أم�ضى �سنوات طويلة
يف العزل وحرمان ذويه
من زيارته.

ليبيا

جلنة �أممية تزور مطار زوارة غداة تعر�ضه لق�صف طريان حفرت
زارت جلنة من بعثة الأمم
املتحدة للدعم يف ليبيا،
ال�سبت ،مطار زوارة املدين
�شمال غربي البالد ،غداة
تعر�ضه لق�صف �شنته قوات
اللواء املتقاعد خليفة حفرت.
جاء ذلك وفق ما �أوردته عملية
"بركان الغ�ضب" ،التي �أطلقتها
حكومة "الوفاق" املعرتف بها
دولياً ،للت�صدي لهجوم حفرت
على طرابل�س ،عرب ح�سابها
"في�سبوك"وبح�سب
على
امل�صدر ذاته ،ف�إن اللجنة

الأممية زارت املطار لـ"الت�أكد
من خلوه من �أي مظاهر
متكرر،
ع�سكرية"وب�شكل
تق�صف قوات "حفرت" مطارات
زوارة وم�رصاتة ومعيتيقة
يف الغرب الليبي ،بزعم �أنها
ت�ستخدم يف �أغرا�ض ع�سكرية،
رغم نفي حكومة "الوفاق"
لذلك.
كما جتولت اللجنة داخل
مرافق املطار ،للوقوف على
الأ�رضار التي حلقت باملهبط
ومبنى هيئة ال�سالمة الوطنية

نتيجة الق�صف ،بح�سب ذات
امل�صدر واجلمعة� ،أفادت
عملية "بركان الغ�ضب" عرب
ح�سابها على "في�سبوك"
بتعر�ض مطار زوارة املدين،
لق�صف من قبل طريان حفرت،
ما �أ�سفر عن �إ�صابة �أحد
�أفراد احلماية املدنية ،الذي
نُقل �إىل امل�ست�شفى لتلقي
العالج وق�صف اجلمعة ،هو
الثاين ملطار زوارة خالل
� 24ساعة ،حيث تعر�ض
لق�صف جوي من قبل طريان

حفرت� ،صباح اخلمي�س ،للمرة
الأوىل منذ بدء الهجوم على
طرابل�س يف �أفريل املا�ضي
واخلمي�س� ،شجبت الأمم
املتحدة الهجمات املمنهجة
واملتزايدة على املطارات
التي ي�ستخدمها املدنيني يف
غرب ليبيا.
وطالبت البعثة الأممية يف
بيان بـ "الوقف الفوري" لتلك
الهجمات حيث �أنها "ع ّر�ضت
حياة �آالف امل�سافرين املدنيني
للخطر ،مبن فيهم موظفو

الأمم املتحدة والعاملون يف
املجال الإن�ساين"و�أكدت البعثة
الأممية� ،أن "املطارات التي
ي�ستخدمها املدنيون لي�ست
�أهدافا ع�سكرية"وت�شن قوات
حفرت ،منذ � 4أفريل املا�ضي،
هجوما متعرثا لل�سيطرة على
طرابل�س ،مقر حكومة الوفاق؛
ما �أ�سقط �أكرث من �ألف قتيل
و�أزيد من � 5آالف و 500جريح،
ح�سب ما �أفادت به منظمة
ال�صحة العاملية يف  5يوليو/
متوز.

ا�ست�شهد  3فل�سطينيني
و�أ�صيب رابع يف ق�صف
نفذته طائرات االحتالل
"الإ�رسائيلي" -يف وقت
مت�أخر م�ساء ال�سبت -جتاه
أرا�ض زراعية حماذية
� ٍ
لل�سياج الأمني الفا�صل
�شمال قطاع غزة.
وقالت وزارة ال�صحة
الفل�سطينية يف بيان مقت�ضب
�إن جثث � 3شهداء و�صلت
م�ست�شفى الإندوني�سي �شمال
قطاع غزة ،بالإ�ضافة �إىل
م�صاب رابع وال�شهداء هم؛
وفق الوزارة :حممود عادل
الواليدة ( 24عا ًما) ،حممد
فريد �أبو نامو�س (27عاما)،
حممد �سمري الرتام�سي (26
عا ًما) وقال الناطق با�سم
جي�ش االحتالل� :إن قوات
اجلي�ش ر�صدت عددا من
الأ�شخا�ص بالقرب من
ال�سياج الأمني �شمال قطاع
غزة ،و�أن مروحية حربية
ودبابة �أطلقت باجتاههم
النار و�أفادت م�صادر حملية
ملرا�سلنا� ،أن طائرات
مروحية لالحتالل ق�صفت
هدفا يف بيت الهيا ،كما
�أطلقت قنابل �إنارة يف

املنطقة ،و�أ�ضافت امل�صادر
�أن مدفعية االحتالل ق�صفت
�أرا�ضي زراعية يف بيت الهيا
ويف وقت الحق جددت
طائرات االحتالل ق�صفها
للمنطقة القريبة من ال�سياج
الأمني الفا�صل ،بعد حديث
عن وقوع عملية ت�سلل من
املنطقة.
وم�ساء ال�سبت �أعلنت قوات
االحتالل ال�صهيوين� ،أنها
اعرت�ضت �صاروخني من �أ�صل
ثالثة �صواريخ �أطلقت من
قطاع غزة باجتاه جتمعات
ا�ستيطانية حماذية لقطاع
غزة ،وزعم جي�ش االحتالل
�أن � 3صواريخ �أطلقت من
غزة اعرت�ضت منظومة القبة
احلديدية اثنني منها بعيْد
انطالق �صفارات الإنذار.
وحتدثت القناة العربية
ال�سابعة عن �إ�صابة 6
م�ستوطنني  2منهم بجروح
طفيفة و 4بالهلع بعد
�سقوط �صاروخ يف فناء
منزل يف �سديروت و�أم�س
زعمت قوات االحتالل �أنها
ً
�صاروخا مماثال؛
اعرت�ضت
واتخذت من ذلك ذريعة ل�شن
�سل�سلة غارات على القطاع.

نواب �إيرانيون يفتحون دفاتر قدمية

حرب على وا�شنطن بـ10
م�شاريع قوانني مدوية

طرح نواب يف الربملان
الإيراين �أم�س الأحد 10
م�شاريع قوانني �ضد الواليات
املتحدة للت�صويت عليها
وت�شمل م�شاريع القوانني ما
يلي:
�إلزام احلكومة با�سرتداد
عائدات النفط الإيراين من
الواليات املتحدة وبريطانيا
بعد االنقالب على حكومة
م�صدق عام .1953
�إلزام احلكومة مبتابعة حقوق
�ضحايا انقالب عام 1953
واملت�رضرين منه.
تغرمي املديرين الذين متا�شوا
مع العقوبات الأمريكية.
�إلزام احلكومة بدعم املراكز
العلمية والبحثية التي تعمل
�ضد اال�ستكبار العاملي.
�إلزام احلكومة بدعم م�ؤمتر
"�أفق نو" (م�ؤمتر ي�ست�ضيف
�شخ�صيات �سيا�سية وثقافية

وفنية مناه�ضة لل�سيا�سات
الأمريكية من خمتلف دول
العامل).
منع دخول ال�صحفيني
الأجانب �إىل �إيران العاملني يف
و�سائل �إعالم تتبع العقوبات
الأمريكية على �إيران.
�إلزام احلكومة بتقدمي �شكوى
�ضد هوليود لإنتاجها �أفالما
م�سيئة لل�شعب الإيراين
وتاريخ �إيران.
�إلزام القوات الع�سكرية
ب�إف�شاء ون�رش املعلومات
الع�سكرية والأمنية الأمريكية
يف ال�رشق الأو�سط يف �إطار
امل�صالح الوطنية الإيرانية.
الثقافة
وزارة
�إلزام
والإعالم بدعم �إنتاج
الأفالم املناه�ضة للواليات
املتحدة.
فر�ض العقوبات على بع�ض
امل�س�ؤولني الأمريكيني.
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«منوذج ريجانوف»:

�سيناريوهات �سيا�سة رو�سيا الع�سكرية بعد بوتني

�أثار �ضم رو�سيا ل�شبه جزيرة القرم يف �أوائل عام  ،2014والأزمة التي تلت ذلك يف عالقاتها مع دول اجلوار والعامل الغربي ،العديد من الت�سا�ؤالت حول
طموحات ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية على املدى البعيد وا�سرتاتيجيتها الع�سكرية .وعلى الرغم من اهتمام وا�شنطن يف الوقت احلايل بالأهداف
ال�سيا�سية للرئي�س «فالدميري بوتني» ،بيد �أن تخطيط ال�سيا�سات الأمنية الأمريكية على املدى الطويل يتطلب فهم االجتاهات ال�سيا�سية الرئي�سية يف
رو�سيا لو�ضع ال�سيناريوهات امل�ستقبلية.
د� .إ�سراء �إ�سماعيل/
مركز امل�ستقبل للأبحاث و
الدرا�سات املتقدمة
يف هذا ال�سياق� ،أ�صدرت دورية
،Washington Quarterly
درا�سة حتت عنوان« :نحو رو�سيا
ريجانوف ..ال�سيا�سة الأمنية
الرو�سية بعد بوتني» ،لكل من
«كليفورد جادي» و»مايكل هانلون»
 ،وهما من كبار الباحثني يف معهد
بروكينجز ،حيث تناولت الدرا�سة
�سيناريوهات ال�سيا�سة الأمنية
واال�سرتاتيجية الع�سكرية الرو�سية
امل�ستقبلية ،والآثار املرتتبة على
عليها.
�سيناريوهات امل�ستقبل
تطرق الباحثان �إىل عر�ض ثمانية
�سيناريوهات م�ستقبلية ب�ش�أن
ال�سيا�سات الرو�سية ،ثم حماولة
حتديد اال�سرتاتيجيات الأكرث
قبوالً منها ،والتي من املحتمل
�أن تتبعها مو�سكو يف ال�سنوات
املقبلة ،ونتائجها الع�سكرية،
والآثار املرتتبة على العالقات مع
الغرب ،وكيف ميكن الت�أثري على
اخليارات الرو�سية يف املرحلة
املقبلة .وهذه ال�سيناريوهات
هي:
 -1رو�سيا ما بعد وي�ستفاليا Post-
 :Westphalian Russiaهذا
النموذج يعترب رو�سيا دولة �أوروبية
ليربالية مثل �سوي�رسا ،غري راغبة
يف اتباع �سيا�سة القوة ،وتركز
�سيا�ستها الأمنية على الدفاع عن
النف�س.
 -2رو�سيا ع�ضواً يف حلف الناتو
 :NATO Russiaوفقاً لهذا
النموذج ،ف�إن رو�سيا �ست�سعى
لالن�ضمام �إىل حلف «الناتو».
 -3رو�سيا املوالية للغرب Pro-
 :Western Russiaطبقاً لهذا
النموذج ،ف�إن مو�سكو لن تن�ضم
حللف «الناتو» ،ولكن قد ي�صبح
ثمة روابط �أوثق مع الغرب من
خالل �أنواع �أخرى من الرتتيبات
الأمنية.
 -4رو�سيا املعتدلة Minimalist
 :Russiaقد ال تكون الر�ؤية
امل�ستقبلية الرو�سية يف حدها
الأدنى ُموالية للغرب ،لكن ميكن
�أن ترى �أن م�صاحلها تفر�ض
عليها و�ضع �سيا�سة �أمنية معتدلة
ومقيدة.
 -5رو�سيا القومية «منوذج
ريجانوف»
«»Reaganov
 :Russiaوفقاً لهذا ال�سيناريو،
تتمتع رو�سيا بدرجة عالية من
ال�شعور الوطني ،تدفعها للقيام
بتعزيزات ع�سكرية ،مع وجود
هدف رئي�سي يتمثل يف �إعادة
ت�أكيد النموذج الع�سكري التقليدي
للدولة� ،أخذاً يف االعتبار عدم
توظيف هذه القوة الع�سكرية �إال

يف حالة ال�رضورة الق�صوى ،مثلما
�أعاد «رونالد ريجان»– ومنه ا�شتُق
ا�سم النموذج «ريجانوف» -ت�سليح
الواليات املتحدة و�أعطى البالد
دفعة من الثقة داخلياً وعاملياً.
وبالتايل ،ف�إن هذه الر�ؤية لرو�سيا
ت�سعى �إىل �إيجاد دولة قوية دون
�إر�سال قوات للقتال ب�شكل متكرر.
 -6رو�سيا ا ُ
ملحا�صرَ َة Besieged
 :Russiaهذا املفهوم �أقرب
�إىل النموذج ال�سابق ،ولكنه يركز
بدرجة �أقل على ال�شعور بالوطنية
�أو هيبة الدولة ،ويركز بدرجة �أكرب
على ت�صفية احل�سابات مع الأعداء
واخل�صوم ،وبالتايل لن تكون رو�سيا
يف ظله دولة �صديقة.
 -7رو�سيا الكربى Greater
 :Russiaي�سري هذا النموذج
يف نف�س �سياق منوذج «رو�سيا
القومية» ،بل وي�ضيف �إمكانية
�سعي مو�سكو نحو فر�ص حمددة
لتوظيف �سلطتها لإعادة بناء جزء
من الإمرباطورية الرو�سية الكربى،
مع ما يتطلبه ذلك من ممار�سة
قدر معني من النفوذ على الدول
املجاورة الواقعة يف �إطار املجال
احليوي الرو�سي.
ً
 -8رو�سيا �أكرث طموحا «منوذج
Brezhnevian
بريجنيف»
 :Russiaطبقاً لهذا النموذج،
ف�إن مو�سكو �سوف ت�ضع هدفاً
يتمثل يف العودة �إىل القوة واملكانة
التي متتعت بها خالل احلقبة
ال�سوفييتية ،و�سيتم بذل كل اجلهود
ا ُ
ملمكنة للحفاظ على التعادل مع
الواليات املتحدة �أو التفوق عليها
فيما يتعلق بالأ�سلحة النووية،
وال�صواريخ ،وجمال الف�ضاء.
و�إقليمياً� ،ست�سعى رو�سيا للهيمنة
املبا�رشة على الدول املجاورة.
ويف حني �أنه لي�س من املحتمل
على املدى املتو�سط �أن تعتمد
رو�سيا هذا النموذج� ،إال �أن نفوذها
قد يتجاوز �شبه جزيرة القرم
و�أجزاء من جورجيا ،وال�سيطرة
على جمهوريات �آ�سيا الو�سطى،
ودول البلطيق ،من خالل القوة
الع�سكرية املبا�رشة �أو عن طريق
الإكراه غري الع�سكري.
�سيناريوهات م�ستبعدة
يف �ضوء عر�ض ال�سيناريوهات
املحتملة لل�سيا�سة الرو�سية
امل�ستقبلية� ،أ�شارت الدرا�سة �إىل
ا�ستبعاد رو�سيا يف الغالب لثالثة
منها ،وهي( :رو�سيا ما بعد
وي�ستفاليا ،ورو�سيا كع�ضو يف حلف
الناتو ،ومنوذج «بريجنيف») ،حيث
من املرجح �أال يحظى منوذج «ما
بعد وي�ستفاليا» بت�أييد الرو�س،
لأنهم فخورين بتاريخهم و�أمتهم
ودولتهم ،وال يوجد لديهم من
ي�شاركهم يف بناء �أي نظام جديد
ما بعد وي�ستفاليا ،لأن رو�سيا ال

ت�شعر بالقرب جتاه �أي كتلة �أخرى
من الدول.
وفيما يتعلق بان�ضمام رو�سيا حللف
الناتو ،فهذا اخليار كان وارداً بعد
احلرب الباردة ،ولكن بعد مرور
عقدين من الزمن �شهدتا حروب
«الناتو» يف كو�سوفو وليبيا ،والرف�ض
ال�شعبي الرو�سي لهذه احلروب،
ف�ض ً
ال عن اخلالف املمتد حول
م�س�ألة الدفاع ال�صاروخي ،جنباً
�إىل جنب مع تو�سع احللف حتى
و�صل �إىل �أعتاب رو�سيا بعد دعوة
جورجيا و�أوكرانيا لالن�ضمام �إليه،
لذلك يعترب الرو�س �أن حلف الناتو
يحمل طابعاً معادياً لرو�سياً �سوا ًء
يف ع�ضويته �أو الغر�ض منه� .أما
بالن�سبة لنموذج «بريجنيف» ،ف�إنه
يعد طموحاً و ُمكلفاً حتى من
وجهة نظر القوميني الرو�س.
خم�سة �سيناريوهات حمتملة
ا�ستكماالً ملا �سبق ،ترى الدرا�سة
�أن ثمة �سيناريوهات خم�س قابلة
للتحقق فيما يتعلق بال�سيا�سات
الرو�سية بعد «بوتني» ،وهي:ـ
 1رو�سيا املوالية للغرب:Pro-Western Russia
من املمكن �أن ت�سعى مو�سكو
بعد «بوتني» لر�أب ال�صدع وتطوير
م�صالح متوافقة مع الغرب ،وتوجد
عدة دوافع ميكن �أن ت�شجع الرو�س
جتاه هذا النموذج؛ �أهمها حتقيق
النمو االقت�صادي ،والتحوط �ضد
التطرف الإ�سالمي ،وال�صعود
ال�صيني.
ويتمثل جوهر هذه ال�سيا�سة يف
العودة �إىل هدوء العالقات بني
حلف «الناتو» ورو�سيا ،كما �أنها
يمُ كن �أن تخلق �آليات م�ؤ�س�سية
جديدة �أو تعمل على ا�ستمرار
وتطوير الآليات القائمة ،مثل:
منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
( ،)OSCEو»جمل�س رو�سيا -
الناتو» ،وكذلك احتمال عودة
رو�سيا ملجموعة الثماين .G8
 2رو�سيا املعتدلة Min i:malist Russia
ت�شري الدرا�سة �إىل �أنه �إذا �أدركت
رو�سيا �أنها لن تتعر�ض لهجوم �أو
تهديد خارجي ،فرمبا يتم �إقناعها
بحجم معتدل من اجلي�ش ،والقوات
البحرية ،وميزانية الدفاع� ،إىل
جانب وجود تر�سانة نووية كبرية.
وبالتايل ،ف�إن االعتقاد ب�أن الأمن
الرو�سي يواجه حتديات خارجية
حمدودة مقابل املزيد من
التحديات الداخلية ،ميكن �أن
ي�ساعد يف حتفيز هذا النموذج.
 3رو�سيا القومية «منوذجريجانوف» «»Reaganov
:Russia

�إذا متكنت مو�سكو من اتباع
اخلارجية
ال�سيا�سة
نهج
لـ»رونالد ريجان» والتي ميكن
حتليل عنا�رصها يف( :التمتع
بجي�ش قوي ولكن نادراً ما يتم
ا�ستخدامه ،وجود زعامة تتمتع
بالدماثة والقبول ال�شعبي ،و�أمة
ناجحة اقت�صادياً و�صناعياً) ،ف�إذا
ا�ستطاعت رو�سيا ال�سري على
هذا النهج ،حينها �ستتمتع بثقة
كافية بالنف�س ،وقد ال حتتاج �إىل
ا�ستخدام �أ�ساليب عدوانية يف
امل�ستقبل.
وجتدر الإ�شارة �إىل قيام م�س�ؤول
بوزارة الدفاع الرو�سية «دميرتي
روجوزين» بت�شجيع هذه الأفكار،
وهو ما يعزز �إتباع هذا النهج الذي
يعد ال�سيناريو الأرجح.
املحا�ص َرة B e
 4رو�سياَ
:sieged Russia
تو�ضح الدرا�سة �أن هذا النموذج
ميثل ر�ؤية الرئي�س «بوتني» ،ووفقاً
له ف�إن املوقف الرو�سي لن يلني،
على الرغم من احتمال القيام
بتعديالت تكتيكية و�إظهار �ضبط
النف�س ب�شكل م�ؤقتُ ،م�ضيف ًة
�أن مو�سكو يمُ كن �أن تبحث يف
امل�ستقبل عن فر�ص للتو�سع
�أو على الأقل �أن ت�سعى �إىل
�إعادة تفعيل دورها يف جمالها
احليوي يف �أوكرانيا وبيالرو�سيا
ومولدوفا وجورجيا ،ف�ض ً
ال عن
اتباع �سيا�سات عدائية جتاه دول
البلطيق ورمبا بولندا ودول �أخرى
يف �أوروبا الو�سطى.
وت�شري الدرا�سة �إىل �أن «فالدميري
بوتني» قد يظل يف من�صبه ملدة
عقد كامل ،ورمبا �أي�ضاً يقوم
باختيار خليفته ،وهو ما يدعو
لالعتقاد ب�أنه ال ميكن ا�ستبعاد
هذا النموذج �أو ما ي�شابهه من
م�ستقبل رو�سيا.
 5رو�سيا الكربى Greater:Russia

ت�سعى رو�سيا  -وفق هذا النموذج
 لي�س فقط للإنتقام وا�ستعادةالهيمنة على الدول القريبة منها،
ولكن لتعظيم �سلطاتها ،وهذا
يعني �إمكانية القيام ب�إجراءات
�أكرث عدوانية �ضد اجلمهوريات
ال�سوفيتية ال�سابقة ،حيث يمُ كن
�أن ي�شمل التو�سع الرو�سي
جمهوريات �آ�سيا الو�سطى ،نظراً
لوجود ن�سبة كبرية من ال�سكان من
�أ�صل رو�سي ،ما قد يوفر ذريعة
للعدوان الرو�سي .كما ميكن �أن
تنطوي هذه التحركات �أي�ضاً على
زيادة ا�ستخدام القوة البحرية
الرو�سية يف املناطق االقت�صادية
للدولة وخارجها ،والهيمنة على
املمرات املالحية يف القطب
ال�شمايل .وتو�ضح الدرا�سة �أن
هذا ما يحدث بالفعل يف عهد
«بوتني» مع احتالل جزر �سيبرييا
اجلديدة يف �سبتمرب ،2013
وزيادة املناورات الع�سكرية يف
البحار ال�شمالية.
الآثار املرتتبة على �سيا�سة
رو�سيا الع�سكرية
ثمة نتيجتان محُ تملتان لل�سيا�سة
الع�سكرية الرو�سية ،وهما وفقاً
ملا عر�ضته الدرا�سة ،كالتايل:
 -1رو�سيا القوية :وفقاً لهذه
النتيجة تظل رو�سيا تتمتع
مبيزانية ع�سكرية ترتاوح ن�سبتها
من  %4 – 3من الناجت املحلي
الإجمايل يف امل�ستقبل .وتعد
هذه واحدة من ن�سب الإنفاق
املرتفعة يف العامل.
ويف هذا الإطار ،قد يرتاوح
الإنفاق الع�سكري الأمريكي
يف عام  2020بني� 500إىل 550
مليار دوالر ،والإنفاق الع�سكري
ال�صيني قد يبلغ نحو  300مليار
دوالر� .أما بالن�سبة لرو�سيا،
فنظراً لرتاجع اقت�صادها ،قد
يرتاوح �إنفاقها الع�سكري بني
� 100إىل  150مليار دوالر �سنوياً.
وبالتايل� ،سيكون من ال�صعب
على مو�سكو ت�أمني جميع احلدود

الربية من خالل قواتها التقليدية
وحدها ،و�ستظل غري قادرة على
ا�ستعادة القوة الع�سكرية التي
كان يتمتع بها االحتاد ال�سوفيتي،
ولكنها �ستظل قوة عظمى نووياً،
و�ستُعترب القوة الع�سكرية الثالثة
يف العامل ،و�ستحتفظ بنفوذ
وت�أثري كبري على الأحداث
اال�سرتاتيجية التي �ستقع بالقرب
من حدودها.
 -2رو�سيا النووية «منوذج
القنفذ» :من املرجح �أن حتافظ
مو�سكو على مبد�أ التكاف�ؤ النووي
مع الواليات املتحدة ،مع وجود
نحو  1000ر�أ�س حربية نووية �أو
�أكرث لديها ،والعمل على ت�أكيد
فكرة �أنها �أقوى من �أي دولة على
حدودها ،خا�ص ًة فيما يتعلق
بالقوة الإلكرتونية .و�سيظل
لديها جي�ش �أكرب من �أي دولة
�أوروبية ع�ضو يف حلف «الناتو».
وبخالف ذلك ،ميكن �أن تعتمد
على ما ميكن ت�سميته موقف
«القنفذ» «� »Porcupineأي
موقف الدفاع ،بحيث تكون
قدراتها و�أهدافها الهجومية
�أقل ،يف مقابل اتباع نهج ملنع �أي
دولة �أخرى من اال�ستيالء على
�أجزاء منها.
ختاماً ،ت�شري الدرا�سة �إىل �أنه مع
�إدراك حقيقة �أن ت�أثري «بوتني»
�سيظل قوياً لبع�ض الوقت يف
امل�ستقبل الرو�سي ،ف�إنه ي�صعب
ترجيح �أحد ال�سيناريوهات
اخلم�سة املحتملة ،لكن �سيناريو
«املواالة للغرب» يبدو احتماالً
بعيداً.
وبالن�سبة لنموذج «ريجانوف»،
فعلى الرغم من �أنه قد ال ي�ؤدي
�إىل تخفي�ض م�ستوى الإنفاق
الع�سكري الرو�سي� ،إال �أنه يعد
�أكرث اعتداالً ،حيث ينطوي على
ثقة �أكرث بالنف�س ،وبالتايل يقل
م�ستوى العدوانية يف ال�سيا�سة
اخلارجية الرو�سية ،وهذه
تعد نتيجة مرغوبة بالن�سبة
لوا�شنطن ،و�أف�ضل ما ميكن �أن
ت�أمله.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجللفة
دائرة االدري�سية
بلدية الدوي�س
مكتب االنتخابات و اجلمعيات
رقم حم�ضر ق�ضائي 2019/ 04 :
رقم19/ 02:

و�صل ت�سجيل الت�صريح بت�أ�سي�س جمعية حملية
طبقا لأحكام املادة  70 :من القانون رقم 06/ 12:امل�ؤرخ يف
� 18صفر  1433املوافق ل  12جانفي 2012
املتعلق باجلمعيات مت هذا يوم2019/ 07/ 17:
ت�سليم و�صل ا�ستالم الت�صريح بتا�سي�س اجلمعية املحلية
امل�سماة

جمعية �أولياء التالميذ متو�سطة رابحي بن داود بالدوي�س
يرا�سها ال�سيد:جداوي بلخري
الكائن مقرها ب :متو�سطة رابحي بن داود بالدوي�س
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
و بالتايل يجب القيام ب�إجراءات اال�شهار وفقا لأحكام املادة
 18الفقرة  02من القانون ال�سالف الذكر

الو�سط2019/08/19:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية �أدرار
دائرة رقان
بلدية رقان
الرقم 2019/ 05 :

و�صل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية
طبقا لأحكام املادة  18من القانون رقم  12-06امل�ؤرخ
يف � 18صفر  1433ه املوافق ل  12يناير  2012املتعلق
باجلمعيات مت هذا اليوم ا�ستالم مذكرة التعديالت
امل�ؤرخة يف  13/04/2019املتعلق بتغيري ت�شكيلة
الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية
امل�سماة  :جمعية طريق ال�سالمة للوقاية من حوادث
املرور – رقان
امل�سجلة حتت رقم  11 :بتاريخ 2014/ 08/ 28
املقيمة ب  :دار ال�شباب – رقان
يرت�أ�سها ال�سيد (ة)  :الطيبي ن�صر الدين
و بالتايل يجب القيام ب�إجراءات الإ�شهار وفقا لأحكام
املادة  18الفقرة  02من القانون ال�سالف الذكر
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
الو�سط2019/08/19:

الو�سط2019/08/19:

ANEP N°: 1916018168
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مقاومة االحتالل يف ال�سجون

الأ�سرى الفل�سطينيون يقاومون املحتل رغم قيودهم
�إن الثورة الفل�سطينية هي جزء ال يتجز�أ من احلركة الثورية العاملية ،وجزء �أ�سا�سي من احل�ضارة الإن�سانية ،وتعترب ق�ضية الأ�سرى واملعتقلني
الفل�سطينيني داخل �سجون االحتالل الإ�سرائيلي معلم ًا �أ�سا�سي ًا من معامل الق�ضية الفل�سطينية ،وجزءاً ال يتجز�أ من هموم ال�شعب الفل�سطيني ،وعنوان ًا
بارزاً يف تاريخه الن�ضايل ،باعتبار قطاع الأ�سرى واحداً من �أهم قطاعات احلركة الوطنية الفل�سطينية .لذا فقد �أ�صبح للأ�سري الفل�سطيني منزلة
كبرية يف وجدان �شعبه و�أمته ،ملا ميثله من قيمة معنوية ون�ضالية.
بقلم/عبد النا�صر عوين
فروانة
�أ�سري حمرر وخمت�ص
بالأ�سرى
كما غدا منوذجاً يُحتذى يف
مقاومة املحتل� .أما دولة
االحتالل الإ�رسائيلي ،ف�إنها
تعتربهم جمرد �أفراد منحرفني
وقتلة ،وتعترب �سجنهم انتقاما
ي�ستحقونه .وهذا ناجت عن
نظرة �إ�رسائيلية عن�رصية ال
ترى يف الفل�سطينيني �سوى
خمربني،ال ي�ستحقون احلياة �أو
حتى املعاملة الإن�سانية التي
فر�ضها القانون الدويل .فلقد
ُقمع الأ�رسى طويال ومرات ال
حت�صى ،وعانوا �أ�شكاال متعددة
من الإذالل والإهانة ،وظلت
ال�سجون الإ�رسائيلية دوماً
ومنذ حلظة �إن�شائها -و�سائلعقابية قاهرة لأج�ساد الأ�رسى
ونفو�سهم،
الفل�سطينيني
و�إحلاق الأذى املتعمد بهم،
ومكاناً للت�أثري على �أفكارهم
ومعتقداتهم ،و�أداة للقتل
املعنوي والت�صفية اجل�سدية
التدريجية والبطيئة .وما ذاك
�إال لأن �سلطات االحتالل ترى
يف الفل�سطينيني �أعداء لها،
يجب التخل�ص منهم� ،أو على
الأقل ردعهم بكل الو�سائل
املمكنة .وما من �شك ب�أن هذا
ال�سلوك ال�شاذ ،لي�س هو ما ولد
املقاومة لدى الفل�سطينيني ،بل
�أن االحتالل و�أ�سا�س وجوده يف
فل�سطني هو امل�صدر الأ�صيل
لكل تفكري يف املقاومة .وقد
فكر الفل�سطينيون باملقاومة
منذ ما قبل �إن�شاء ال�سجون
الإ�رسائيلية ،وقادوا �أ�رش�س
عمليات املواجهة مع جنود
االحتالل .كما و�أن املقاومة
امل�سلحة التي انطلقت يف
فل�سطني ،كانت قد انطلقت قبل
�أن ت�سجن �إ�رسائيل فل�سطينيا
واحداً .لكن بالت�أكيد ف�إن
معاناة الأ�رسى يف ال�سجون من

حماوالت حمو هويتهم والإ�ساءة
ملكانتهم وت�شويه كفاحهم� ،أو
ال�سيطرة على وعيهم والتعمد
ب�إذاللهم وايذائهم ،قد �أن�ش�أت
لديهم دافعا كفاحياً �إ�ضافياً،
هو دافع مواجهة ال�سجانني
الإ�رسائيليني مبا ي�ؤملهم
ويف�ضح ممار�ساتهم ،ومبا
يُحافظ على ان�سانية الإن�سان
الفل�سطيني وجوهره .من هنا
يتبني لنا �أن ثقافة الهيمنة،
التي �سعت �إدارة ال�سجون
الإ�رسائيلية �إىل فر�ضها على
�أرواح الأ�رسى ،قد �أنتجت
رد فعل عك�سي متاما متثل
بثقافة م�ضادة ومقاوِمة ،و�أن
تلك الثقافة وا�صلت تطورها
وجتذرها ،بفعل تراكم اخلربات.
ف ّر�ص الأ�رسى �صفوفهم،
ووحدوا جهودهم ،ونظموا
عالقاتهم الداخلية ،مبا �أثار
�إعجابا مكتوما لدى عدوهم.
وهكذا غدا ال�سجن �ساحة
�أخرى من �ساحات اال�شتباك
واملواجهة ،بني الفل�سطينيني
والإ�رسائيليني .وهكذا حتول
ال�سجن الإ�رسائيلي -على
�أيدي ه�ؤالء الأبطال  -من
م�ؤ�س�سة هيمنة� ،إىل م�ؤ�س�سة
وطنية مقاومة ،حتافظ على
�إن�سانية الإن�سان ،وتعزز من
انتمائه الوطني والقومي.
وما كان لذلك �أن يت�أتى دون
خو�ض هذه الرحلة الطويلة
من العذابات والإ�رضابات عن
الطعام واملواجهات املختلفة
خلف ق�ضبان ال�سجون .لقد
ات�سم ن�ضال احلركة الأ�سرية،
املختلفة،
املراحل
يف
بالطابع ال�سلمي :حيث ال
ميلك املعتقلون �سوى الإرادة
والعزمية .ولقد �أنتج هذا
ال�سالح جمموعة متزايدة
من االحتجاجات ال�سلمية،
والإ�رضابات عن الطعام،
ويف بع�ض الأحيان القليلة
مواجهات عنيفة� ،رسعان ما
كانت تنتهي� .إذن فاملواجهات

ال�سلمية كانت هي الغالبة يف
كل املراحل .ولعل الإ�رضاب
عن الطعام هو الأبرز من بني
الأ�شكال الن�ضالية ،التي جل�أ
�إليها الأ�رسى ،النتزاع احلقوق
الأ�سا�سية اخلا�صة بالفرد �أو
اجلماعة .حيث كان عنوانها
الأبرز دائما :نعم لآالم اجلوع.
وال لآالم الركوع .لقد قيل منذ
القدم �أن اجلوع كافر ،لكن هناك
مِ ن الفل�سطينيني َمن جعلوا
من اجلوع ثائراً خلف ق�ضبان
�سجون االحتالل الإ�رسائيلي،
وخا�ضوا
مراراً،
فثاروا
"الإ�رضاب عن الطعام" مئات
املرات ،وا�ستطاعوا بفعل
ذلك انتزاع الكثري من حقوقهم
امل�سلوبة وتغيري واقعهم
نحو الأف�ضل ،على قاعدة �أن
احلق يُنتزع وال يُوهب ،و�أن
مقاومة املحتل حق وواجب،
داخل وخارج ال�سجون ،و�أن
"الإ�رضاب عن الطعام" �شكل
من �أ�شكال املواجهة ويج�سد
ثقافة املقاومة ال�سلمية داخل
�سجون االحتالل الإ�رسائيلي،
ويُعترب امتدادا طبيعيا حلالة
اال�شتباك اليومي واملواجهة
املبا�رشة مع االحتالل خارج
ال�سجون .لقد �أدرك الأ�رسى
الفل�سطينيون مبكرا� ،أهمية
مواجهة �سجانيهم ،فلج�أوا
�إىل الإ�رضابات املفتوحة عن
الطعام ،رغم علمهم ب�أنها قد

ت�ؤدي �إىل تدهور �صحتهم،
�أو حتى يف بع�ض احلاالت
�إىل املوت� ،إال �أنهم وا�صلوا
�إ�رضاباتهم كخيار ال بديل عنه،
كلما �شعروا بف�شل الو�سائل
الأخرى الأقل �أملا و�رضراً .لذا
مل يكن الإ�رضاب عن الطعام
غاي ًة ،بل بات اخليار الأخري
غري املف�ضل ،الذي يلج�أ �إليه
الأ�رسى .نعم ،مل يكن الإ�رضاب
عن الطعام يوماً هو اخليار
الأول �أمام الأ�رسى ،كما مل
يكن هو اخليار املف�ضل لديهم،
ولي�س هو الأ�سهل والأقل �أملاً
ووجعاً ،و�إمنا هو اخليار الأخري
وغري املف�ضل ،وهو الأ�شد
�إيالماً والأكرث وجعاً ،فهم
ال يهوون جتويع �أنف�سهم وال
يرغبون يف �إيذاء �أج�سادهم،
كما ال يرغبون يف �أن ي�سقط
منهم �شهداء يف ال�سجون.
لكنهم يلج�ؤون لهذا اخليار
م�ضطرين ورغما عنهم،
ذوداً عن كرامتهم ،ورف�ضا
ملحاوالت �إذاللهم وجت�سيداً
لثقافة املقاومة يف انتزاع
احلقوق امل�سلوبة ،ودفاعاً عن
مكانتهم وم�رشوعية مقاومتهم
للمحتل.
وبنا ًء على ذلك فلقد خا�ض
الأ�رسى منذ عام  1967ع�رشات
الإ�رضابات اجلماعية عن
الطعام ،وكان �سجن ع�سقالن
�شهد يف جويليةعام 1970

�أول �إ�رضاب جماعي منظم
يخو�ضه الأ�رسى ،وا�ست�شهد
خالله الأ�سري "عبد القادر �أبو
الفحم" الذي يُعترب �أول �شهداء
الإ�رضابات عن الطعام.
وبالرغم من �أن �إ�رضابات عدة
�سبقته� ،إال �أن هذا الإ�رضاب
يُعترب �أول �إ�رضاب جماعي
ومنظم عن الطعام .وقد �أحدث
هذا الإ�رضاب وهذه ال�شهادة
ت�أثرياً كبرياً على واقع احلركة
الأ�سرية فيما بعد ،و�ش ّكل حافزاً
للأ�رسى لال�ستمرار على ذات
النهج ،فتوالت الإ�رضابات بعد
ذلك يف �إطار ال�رصاع الدائرة
رحاه يف �ساحات ال�سجون
كافة ،وقدم خاللها الأ�رسى
ت�ضحيات ج�ساماً و�سقط من
بينهم العديد من ال�شهداء
�أمثال� :أبو الفحم ورا�سم حالوة
وعلي اجلعفري و�إ�سحق مراغة
وح�سني عبيدات ،لقد اعتمدت
احلركة الأ�سرية على وحدتها
ووحدة موقفها يف مواجهة
ال�سجان ،و�أن الإ�رضابات
ال�شاملة واملفتوحة عن
الطعام ،ال ت�ستطيع �أن تقوم
مبن�أى عن ثقافة جماعية،
هي العن�رص الرئي�سي يف ح�سم
املعركة وحتقيق االنت�صار،
ولكن خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية بد�أنا نرى يف ال�سجون
�أ�رسى يخو�ضون �إ�رضابات
فردية مبن�أى عن اجلماعة،
ك�شكل ن�ضايل فر�ضته �أ�سباب
ذاتية ومو�ضوعية� ،إال �أنه
وباملقايي�س ال�سابقة يُعترب
�شك ً
ال ن�ضالياً جديداً نُقدره
ونحرتمه وندعمه .وكثريون
هم الأ�رسى الذين �أ�شهروا
�سالح الأمعاء اخلاوية يف وجه
ال�سجان وخا�ضوا �إ�رضابات
فردية عن الطعام لأيام
و�شهور طويلة� ،أمثال :خ�رض
عدنان ،هناء �شلبي� ،أمين
ال�رشاونة� ،سامر العي�ساوي،
بالل كايد� ،سامي جنازرة ،ثائر
حالحلة ،حممد القيق ،حممود

ال�رس�سك ،ن�ضال ابو عكر
وغريهم ،وما يزال هناك عدد
من الأ�رسى يخو�ضون ا�رضابا
عن الطعام �ضد "االعتقال
الإداري" ،وه�ؤالء وغريهم
�أحدثوا حراكا ن�ضاليا داخل
ال�سجون و�سلطوا ال�ضوء على
ملفات مهمة ،ولعل غالبيها
العظمى كانت �ضد �سيا�سة
"االعتقال الإداري" ،و�ش ّكلت
مبجموعها امتداداً طبيعياً
للثورة على االحتالل وجت�سيداً
حقيقياً لثقافة املقاومة خلف
ق�ضبان �سجون االحتالل .و�أن
جميع من خا�ضوا الإ�رضابات
اجلماعية والفردية �ش ّكلوا
مناذجاً م�رشقة يف املواجهة
ّ
و�سطروا حاالت
والتحدي،
ن�ضالية فريدة ومتميزة يف
الت�ضحية .لقد كنا ومازلنا نرى
ب�أننا �صوتاً للأ�رسى واملحررين،
وق�ضاياهم املتعددة وملفاتهم
املختلفة ،لذا مل ندخر جهدا
�إال وبذلناه ،وقدمنا كل الدعم
والإ�سناد للم�رضبني عن
الطعام ،و�سنقف دائما و�أبدا
وبكل طاقاتنا و�إمكانياتنا
ال�رشيحة
هذه
بجانب
املنا�ضلة و�سنوا�صل دفاعنا
عن حقوقهم و�صوال حلريتهم
املن�شودة .ويف �أي وقت يقرر
فيه الأ�رسى ب�شكل جماعي
�أو فرادى مواجهة ال�سجان
وا�شهار �سالح الإ�رضاب عن
الطعام ،ف�إننا وبدون تردد
�سنكون كما عاهدناهم دائما
�سندا لهم ولن نتخلى عنهم،
فمعركتهم هي معركتنا جميعا،
وانت�صارهم ي�شكل انت�صارا
للحق الفل�سطيني وكفاحه
امل�رشوع.
ع�ضو املجل�س الوطني
الفل�سطيني
رئي�س وحدة الدرا�سات والتوثيق
يف هيئة الأ�رسى الفل�سطينية
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ن�صار طقاطقة �شهيد جديد يف مدفن الأحياء
كنت �شاهدا يف ليلة املوت يف م�شفى الرملة  ،عاد امل�سن رزق العرعري بعد عملية قلب مفتوح �إىل م�شفى الرملة ،
�أ�صروا على �إجراء هذه العملية يف الهزع الأخري حلب�سته � ،سبع وع�شرون �سنة تبقى ملوعد حريته �ستة �شهور
 ،رف�ضوا اطالق �سراحه و�أبو وا�ستكربوا وعتوا عتوا كبريا  ،كانت ليلة حزينة  ،هبط ظالمها عنيفا يف �صدور
الأ�سرى �ساءت حالته  ،حت�شرج �صدره وا�ضطرب قلبه طارقا جدران حب�سه ب�آخر ما ميلك من قوة وعزم
بقلم الأديب/
وليد الهودىل
مل ي�سمع �أحد من الإن�س
�أو اجلان طرقات اخلزان
وبقي ي�صارع املوت وحده
يف لهيب الهاجرة وخلف
اجلدران � .أخرجوه من
امل�شفى وقلوب املر�ضى
يف حناجرهم ينظرون
ويرتقبون  ،غابوا �ساعة
من زمانهم الكئيب وعادوا
يطلبون �رش�شفا �أبي�ضا ،
حركة تُفهم الأ�رسى ب�أن
�صاحبهم قد �أ�صبح يف ذمة
اهلل  ،وك�أن �صاعقة عاتية
قد �رضبت ما ي�سمى م�شفى
الرملة يف حينها  ،مل نعد

قادرين على الكالم �أو حتى
الوقوف على �أقدامنا  ،الذ
كل منا �إىل م�سك الدموعه
يف امل�آقي خ�شية من �شماتة
ال�سجان � ،شخ�صت م�شاهد
خروجه جثمانا م�سجي
على حمالة �إ�سعاف ثم كيف
�سي�ستقبله �أوالده و�أحفاده
وكيف �سي�شيع جثمانه و�سط
حمبيه  ،ون�صور اي�ضا �صورة
هذا العدو الذي ال يرف له
جفن وهو ميعن يف االنتقام
م�سن ق�ضى �شطر
من
ّ
حياته يف ال�سجن ويوغل
يف تعميق روح العداء لدى
الفل�سطيني بكل الطرق
ال�شنيعة التي ميار�س فيها
�ساديته املفرطة  ،ع�رشات

ال�ضحايا خرجت من ذات
اخليمة � ،إهمال طبي مربمج
يودي بالقتل البطيء وير�سم
م�شهد اجلنازة بني عيني
ودماغ كل �أ�سري  ،جرمية
مفتوحة ت�صب على ر�ؤو�س
مر�ضانا حيث كان �آخر
ال�شهداء ن�صار طقاطقة
من بيت فجار الذي اعتقل
يف  2019-6-19وهو يتمتع
بوافر ال�صحة والعافية
 ،ورزق العرعري بعد �أن
�أم�ضى �سبعا وع�رشين �سنة
 ،وما بني ال�شهيدين  ،ت�سعة
ع�رش �سنة وبينهما �سل�سلة
من �شهداء مدافن الأحياء
 ،وال�س�ؤال  :ماذا فعلنا بها
لأ�رسانا املر�ضى ؟ يف

حينها بجهدي املتوا�ضع
�أ�شعلت �شمعة يف عمق
ظالم االحتالل ب�إ�صدار
كتاب مدفن الأحياء الذي
ر�صد �شواهد حية با�سمها
ور�سمها من الأ�رسى
املر�ضى  ،ثم حتول اىل
فيلم بعد ع�رش �سنوات
 ..يف الفيلم ر�صدنا ق�صة
ال�شهيد جعفر عو�ض
وجتربة الأدوية ل�صالح
�رشكات ا�رسائيلية اىل �أن
يخرج من ال�سجن يف الرمق
الأخري من حياته املعذبة
 ،وي�ست�شهد �رسيعا بعد
�أن فعلت �أدويتهم القاتلة
فعلها يف ج�سده  .ن�صار
طقاطقة �صعقة جديدة

لكل من كان له قلب � ،صعقة
جديدة علها تطلق فعال �أو
متابعة �صادقة وجريئة
لهذا امللف الذي �أمعنوا
فيه قتال وتعذيبا  ،ن�صار
جت ّرع املوت طويال وهو يف
غياهب عزلهم بعيدا عن
عد�سات الإعالم قبل �أن
يلقى موتته الأخرية  ،مع كل
فح�ص (يعمل خارج ال�سجن
يف غ�ضون �ساعات) ي�ستغرق
عدة �سنوات ليفلحوا �أخريا
بت�شخي�ص املر�ض ولكن
بعد فوات الأمر وا�ستفحال
املر�ض  .لن ن�صف ولن
ن�ستطيع تقدير حجم
االمل الذي يجتاح ج�سد
الأ�سري يف �أقبيتهم التي

تفتقد كل �رشوط العالج
�أو احلياة بحدها الأدنى
 ،فمن معرفتنا ب�شواهد
حية كثرية ندرك متاما
�أنهم �أذاقوه �سوء عذابهم ،
مل يقتلوه ب�رسعة فرييحوه
ومل يعاجلوه ب�إن�سانية ال
وجود لها يف قوامي�سهم ،
روحه لعنة تطاردهم وتدق
ناقو�س اخلطر ملر�ضانا
هناك  ،ه�ؤالء ال يعرفون
�إال لغة واحدة لأنهم ال
يعرتفون ب�إن�سانية غريهم ،
هم الب�رش وغريهم �أفاعي
و�رصا�صري ال ت�ستحق منهم

�إال ال�سحق والتعذيب  ،لقد
�آن الأوان �أن يفتح هذا
امللف على م�رصاعيه
عامليا وعلى ال�صعيدين
الإعالمي والقانوين يف
كل املحافل الدولية ذات
االخت�صا�ص  ،يبقى بعد
هذا الكم الهائل من �شهداء
الإهمال الطبي املربمج :
من وكيف ؟؟ كل من يقدر
وال يفعل على امل�ستوى
الر�سمي وغري الر�سمي
فانه يرتكب جرمية قد ال
تقل عن جرمية املحتل ..

والدة الأ�سري م�صطفى دراغمة

االحتالل يرف�ض عالجه ويوا�صل متديد توقيفه رغم ا�صابته بف�شل كلوي
تقرير :علي �سمودي

من حياته ..

تخيم �أجواء اخلوف والقلق يف منزل
عائلة الأ�سري املري�ض م�صطفى
معت�صم م�صطفى دراغمه 23 ،
عاماً  ،يف مدينة طوبا�س  ،بعدما
تدهورت احلالة ال�صحية البنها
الوحيد ب�سبب ظروف االعتقال
والتحقيق يف زنازين و�سجون
االحتالل  ،التي �أدت لإ�صابته بف�شل
كلوي حاد  ،ورغم خطورة و�ضعه ،
ما زال االحتالل يرف�ض الإفراج
عنه  ،وتوا�صل حماكمه متديد
توقيفه  ،وتقول والدته ثناء دراغمة
" عندما اقتحم االحتالل منزلنا ،
واعتقله � ،أبلغناهم �أن م�صطفى
يعاين من مر�ض ال�سكري الدرجة
الأوىل وبحاجة لدواء دائم ورعاية
�صحية  ،لكنهم مل يهتموا واقتادوه
لأقبية التحقيق مما �أثر على �صحته
كثرياً ب�سبب �إهمال عالجه وعدم
توفر الأدوية " ،وت�ضيف " الكارثة
الكربى  ،انه �أ�صيب بالف�شل الكلوي
 ،ورغم ذلك  ،ما زالوا ميددون
توقيفه ف�أين م�ؤ�س�سات حقوق
الإن�سان ؟".

يعترب الأ�سري م�صطفى وحيد والديه
 ،ولد ون�ش�أ وتربى يف مدينة طوبا�س
 ،وتقول والدته " ربي يحميه وينجيه
وي�صرب قلبي على فراقه  ،فابني
�شاب بار وحنون و�صاحب �أخالق
عالية  ،متيز بالتزامه الديني وحب
العائلة والأهل والأ�صدقاء  ،متميز
ومتفوق بدرا�سته وطوال حياته مل
يتدخل بال�سيا�سة �أو ينتمي حلزب
�أو تنظيم " ،وت�ضيف " امتلك
طموحاً كبرياً  ،ودوماً كان يخطط
مل�ستقبله وو�صوله لأعلى الدرجات
ليفرحنا ويحقق �أمنياتنا فهو كل
�شيء جميل يف حياتنا وعاملنا "،
وتكمل " م�صطفى تعلم يف مدار�س
طوبا�س حتى �أنهى الثانوية العامة
بنجاح  ،وفرحنا عندما انت�سب
جلامعة القد�س املفتوحة تخ�ص�ص
�إدارة �صحية  ،لكن بعدما �أنهى
ال�سنة الدرا�سية الأوىل قطع
االحتالل عليه الطريق وحوله من
طالب علم لأ�سري وعليل ".
االعتقال ال�صادم ..

تنهمر دموع الوالدة �أم م�صطفى
عندما بد�أت ت�ستعيد حلظات
انتزاع ابنها من فرا�شه فجر
تاريخ  ، 2018/7/17وتقول "
مل نتنبه القتحام الع�رشات من
اجلنود ملنزلنا قبيل الفجر ب�ساعة
 ،فج�أة نهن�ضنا من نومنا لنجدهم
حولوا منزلنا لثكنه ع�سكرية ،
ودون �س�ؤال �أو جواب توجهوا
فوراً لغرفة م�صطفى وك�أنهم
يعرفون كل �شيء ومكانه وغرفته
" ،وت�ضيف " �أيقظه اجلنود من
نومه وفت�شوه ثم احتجزونا يف
غرفة واحدة حتى انتهت حملة
التفتي�ش وتخريب وتدمري الأثاث
وكل �شيء  ،لكن اللحظة ال�صادمة
كانت عندما ابلغونا باعتقال ابني
" ،وتكمل " �شعرنا ب�صدمة ورعب
 ،ومل ن�صدق ب�سبب معاناة ابني من
مر�ض ال�سكري من الدرجة الأوىل ،
فقال والده لل�ضابط الإ�رسائيلي :
ابني مري�ض وبحاجة لدواء ورعاية
وال ميكنكم اعتقاله  ،ف�أجابه :
نحن نعرف كل �شيء عن حياته
و�سنقوم باملحافظة على �صحته
قدر الإمكان  ،لكننا مل ن�صدقهم
ملعرفتنا مبا ميار�سه االحتالل

من �إهمال وتدمري حلياة الأ�رسى
املر�ضى ".
املر�ض واملحاكمة ..
اقتاد االحتالل م�صطفى لغياهب
الزنازين وال�سجون  ،وبد�أت عائلته
بالتحرك النقاذ حياته  ،وتقول
والدته " توقعنا �أن يفرج عنه
ب�أ�رسع وقت ملعرفتنا بعدم عالقته
ب�أي حزب واهتمامه فقط بدرا�سته
وب�سبب حالته ال�صحية واخلطر
الكبري اذا بقي كثرياً يف ال�سجون
 ،لكن فوجئنا بتقدميه ملحكمة
�سامل ورف�ض الق�ضاة الإفراج عنه
بذريعة وجود اعرتافات �ضده "،
وت�ضيف "رف�ض االحتالل تزويد
ابني بالعالج ومتابعة حالته
ال�صحية  ،وجرى حتى اليوم عر�ضه
على املحكمة  12مرة  ،ويف كل
جل�سة يقدم املحامي تقارير
حول و�ضعه ال�صحي لكن املحكمة
ترق�ض �إطالق �رساحه ومتدد
توقيفه �ضاربة عر�ض احلائط
كافة الأعراف والقوانني التي متنع
اعتقال املر�ضى وحرمانهم من
العالج ".

م�ضاعفات خطرية ..
تتجدد دموع الوالدة حزناً خوفاً
على حياة وحيدها القابع يف عيادة
�سجن " الرملة " ،التي يعترب الأ�رسى
" ثالجة املوتى " و" مقربة للأحياء
" ،وتقول " ابني املري�ض يتناول
يومياً  3جرعات من " االن�سولني "،
وال ميكنه العي�ش الطبيعي وتخفيف
امله دون الإبر التي مل توفرها
�إدارة ال�سجون له " ،وت�ضيف "
ب�سبب الإهمال الطبي � ،أ�صبح اليوم
م�صاباً ب الف�شل الكلوي وتعاين
�إحدى كليتيه من عطل تام بينما
الكلى الأخرى يجري لها غ�سيل
يوما بعد يوم  ،فم�صطفى مل يكن
يعاين من الكلى �إال بعد اعتقاله "،
وتكمل " لدينا قلق وخوف كبري
على حياته ،لذلك ننا�شد الرئي�س
حممود عبا�س واجلهات املعنية
بالأ�رسى� ،إنقاذ حياة ابني ووحيدي
" ،وتتابع "ننا�شد اجلميع وخا�صة
امل�ؤ�س�سات احلقوقية واالن�سانية
التحرك ب�شكل فوري وال�ضغط على
االحتالل لالفراج عن ابني ملتابعة
عالجه خارج ال�سجون �أو �إدخال

طبيب خمت�ص ملعاينة و�ضعه
وتناوله الدواء املنا�سب له ".
�أنقذوا ابني ..

بحزن و�أمل  ،تقول �أم م�صطفى "
طرقنا كافة الأبواب مل�ساندتنا
والوقوف بجانب ابني الذي ي�صارع
املر�ض ولكن دون جدوى  ،مل
يحرك �أحد �ساكناً  ،وابكي كل يوم
عندما �أطالع ر�سالته التي بعثها لنا
من �سجنه  ،وقال فيها "�أريد العودة
�إىل �أهايل ووطني وبلدي و ترابها
وهوائها � ،أنقذوين لأعود حيا
وب�صحة جيدة " ،وت�ضيف " �أين
ال�ضمائر احلية التي تقف مع الأ�سري
املري�ض ؟ ،فال يوجد ب�أيدينا حيلة
لإنقاذه ولكني م�ستعدة لأفديه
بعمري وامنحه حياتي لتحريره "،
وتكمل " �أملي باهلل رب العاملني
�أن ينقذه  ،و�سالحي الوحيد
الدعاء والتوجه �إىل اهلل لكي ا�صرب
و ي�شفي من املر�ض ابني البعيد
عني والذي ال يعرف �أجد حقيقة
ظروفه ومدى �أمله و�أوجاعه  ،فقد
�أ�صبح املر�ض واالعتقال �أكرث �أملا
ووجعاً ".
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ريا�ضة
نادي بارادو  /مولودية اجلزائر

قمة عا�صمية ب�شعار
ّ
الفوز ال غري

يحت�ضن ملعب عمر حمادي
ببولوغني �سهرة اليوم مباراة
الداربي العا�صمي التي جتمع
فريقي نادي بارادو ومولودية
اجلزائر والتي تعترب هامة للفريقني
اللذان ي�سعيان �إىل البحث عن
هدف واحد ويتعلق الأمر بتحقيق
االنت�صار ال غري ،تدخل ت�شكيلة
بارادو �أر�ضية امللعب بحثا عن
مباريات مقدّ مة للجولة الثانية من الرابطة املحرتفة الأوىل
النقاط الثالث وحتقيق انت�صارها
الأول يف املو�سم الكروي اجلديد،
خا�صة و�أنها تعول على تدارك
هزميتها يف اجلولة االفتتاحية
من املو�سم الكروي اجلاري �أمام
احتاد ب�سكرة ،وانت�صار رفقاء
الالعب �آدم زرقان فر�صتهم من
�أجل الرتكيز على بقية امل�شوار
جتري �سهرة اليوم �أربع مباريات مقدمة عن اجلولة الثانية من الرابطة املحرتفة الأوىل ب�سبب امل�شاركة
بحثا على تكرار �سيناريو املو�سم
القارية للأندية اجلزائرية ،ويف هذا ال�صدد ي�شهد ملعب ال�شهيد حمالوي مباراة القمة التي جتمع فريقي
املن�رصم والتناف�س جمددا على
عن
�شباب ق�سنطينة واحتاد العا�صمة واللذان يدخالن اللقاء ب�أهداف متباينة من خالل بحث �أ�صحاب الر�ض
لعب الأدوار الأوىل يف البطولة
حتقيق اول فوز يف املو�سم اجلديد وا�ستعادة التوازن بعد هزمية اجلولة االفتتاحية �أمام �شبيبة ال�ساورة
الوطنية ،ويدرك العبو النادي
يف قدرتها على لعب الأدوار الأوىل مبلعبهم وحتقيق انطالقة قوية ،الزيبان وتعرث املولودية داخل العا�صمي �أهمية االنت�صار يف لقاء
عي�شة ق.
اليوم �أمام املناف�س العنيد واجلار
هذا املو�سم بعد الأداء املخيب بينما �سيكون ال�صاعد اجلديد القواعد �أمام جمعية عني مليلة.
مولودية اجلزائر واالحتفاظ
بينما ي�سعى النادي العا�صمي �إىل �أمام ن�رص ح�سني داي ،وتبحث �أمام مهمة �صعبة وفر�صته مواتية
برنامج املباريات
بالنقاط الثالث داخل القواعد
موا�صلة الت�أكيد على انطالقته عن االنت�صار على ملعبها عندما �سعيا لت�أكيد بدايته القوية والفوز
هام للت�شكيلة والتي حت�رض
القوية و�سعيه �إىل الدفاع على اللقب ت�ست�ضيف احتاد ب�سكرة الفائز التاريخي الذي �سجله على ح�ساب نادي بارادو  /مولودية اجلزائر للمناف�سة القارية ،اين �سيكون
الذي �أحرزه املو�سم املن�رصم من نهاية الأ�سبوع املن�رصم �أمام نادي �أوملبي ال�شلف ،من جهته� ،سيكون ابتداء من 20:30
الفوز اليوم هام لالعبني من �أجل
خالل موا�صلة النتائج الإيجابية بارادو ،بينما �ستكون مقابلة  20الداربي العا�صمي الذي يدور بني �شبيبة القبائل  /احتاد ب�سكرة
رفع املعنويات قبل ال�سفرية التي
بعد انت�صاره يف اجلولة الأوىل �أمام �أوت بالعا�صمة والتي جتمع فريقي بارادو ومولودية اجلزائر حمل �شباب بلوزداد  /جنم مقرة
تنتظرهم هذا الأ�سبوع نحو غينيا
وفاق �سطيف.
�شباب بلوزداد وجنم مقرة هامة يف املتابعة واالهتمام ،خا�صة يف ظل �شباب ق�سنطينة  /احتاد العا�صمة خلو�ض مقابلة كام�سار الغيني
يف املقابل ،تعول �شبيبة القبائل على ظل الندية التي جتمع الفريقني ،بحث كل فريق عن حتقيق االنت�صار اللقاءات جتري على ال�ساعة حت�سبا لإياب الدور التمهيدي
مل�سابقة ك�أ�س الكاف ،حيث
ا�ستعادة ثقة �أن�صارها امل�شككني �أين يبحث العا�صميون عن االنت�صار الأول بعد هزمية بارادو يف عا�صمة 21:00
يعولون على العودة منها بت�أ�شرية

داربي ب�ست نقاط يف بولوغني وحامل اللقب
يف تنقل �صعب لق�سنطينة

حت�سبا للألعاب االفريقية 2019

االحتادية اجلزائرية للرماية تطمح للفوز ب�ست ميداليات
تهدف ريا�ضة الرماية اجلزائرية,
التي ت�شارك يف الطبعة 12
من االلعاب االفريقية املقررة
باملغرب يف الفرتة املمتدة من
 19اىل  31اوت يف اخت�صا�صات
رماية االطباق تراب و �سكيت
والرماية بالقو�س ,اىل الفوز
ب�ست ميداليات منها ذهبية
واحدة ح�سب توقعات مدير
التنظيم الريا�ضي على م�ستوى
االحتادية كمال قرين ،و و�ضح
ذات املتحدث املكلف مبلف
االلعاب االفريقية  2019ان
اجلزائر �ست�شارك يف موعد
املغرب برماة متعودين على
املناف�سات الكربى ,يتوزعون على
ثالثة اخت�صا�صات هي الرماية
بالقو�س  6رماة وتراب  5و�سكيت

 ،3وتتوقع الهيئة الفدرالية ان
تعود بعثتها الريا�ضية امل�شاركة
يف دورة املغرب ب�ست ميداليات
منها واحدة ذهبية يف الفردي
وواحدة ف�ضية يف مناف�سة ح�سب
الفرق �سكيت.
ومن �أجل حتقيق هذا امل�سعى,
وقع اختيار املدربني على
اح�سن العنا�رص املوجودة يف
الوقت احلايل ويتعلق الأمر بكل
من �أيوب رحالوي ,عبد املجيد
ح�سني ,عماد باركي ,يا�سمني
بالل ,هادية بورا�س ولينة �رساف
القو�س وف�ؤاد عبيد� ,سيف الدين
بوعلي ,بالل �شعبان� ,سعايدية
زرقان و ليندة بن خو�شة تراب،
�إىل جانب عمور الكبري جنيب,
يون�س ع�ساوي و ع�صام ن�سيب

�سكيت ،وحتت ا�رشف املدربني
جميد فرات تراب و �سكيت
وعبد القادر بنية قو�س ا�ستفادت
العنا�رص الوطنية من ترب�ص
اعدادي دام �شهرا كامال مت فيه
و�ضع الروتو�شات الالزمة بعد
حوايل �سنة من العمل املتوا�صل،
حيث ركز فيه الرماة على
تقوية ن�سبة الدقة و الت�صويب
دون اهمال اجلانب النف�سي و
الذهني ،وعن هذه التح�ضريات,
او�ضح ذات املتحدث ان الرماة
كانوا يقومون برتب�صات منتظمة
تدوم ثالثة اىل اربعة ايام يف
اال�سبوع ,وهي الرتب�صات التي
جرت يف ظروف جيدة -ح�سبه-
حيث ا�ستفاد امل�شاركون من
كل و�سائل العمل و اال�سرتجاع

حتت�ضن العا�صمة اجلزائر الطبعة
 22من بطولة �إفريقيا لألعاب
القوى �أكابر يف الفرتة املمتدة
من  24ايل  28يجوان 2020
ح�سبما �أعلنه �أول �أم�س رئي�س
الكونفدرالية الإفريقية لألعاب
القوى الكامريوين كالكابا مالبوم،
وكانت مقررا �أن جتري هذه

البطولة �أ�سا�سا مبدينة وهران قبل
�أن تتحول �إىل العا�صمة اجلزائرية
ح�سب تغريدة رئي�س الهيئة القارية
لألعاب القوى عرب ح�سابه الر�سمي
يف تويرت ،وجرت الن�سخة ال�سابقة
من بطولة �إفريقية لألعاب القوى
�سنة  2018مبدينة �أ�سابا نيجرييا.

ق.ر.

عي�شة ق.

�شباب ق�سنطينة  /احتاد العا�صمة

من �أجل خو�ض غمار املناف�سة
االفريقية يف اح�سن الأحوال.
و بالإ�ضافة اىل رهان التتويج
بامليداليات ,ف�إن دورة الرماية
للألعاب االفريقية هذه تكت�سي
اهمية بالغة بالن�سبة للم�شاركني
باعتبار انها �ستكون م�ؤهلة
للألعاب االوملبية املقبلة
طوكيو  2020وفق القانون الذي
و�ضعته االحتادية الدولية للرماية
بالقو�س ف�إن �صاحب امليدالية
الذهبية فقط هو من ي�ضمن
مكانه يف موعد اليابان االوملبي,
االمر الذي �سيجعل ال�رصاع يف
هذا االخت�صا�ص على ا�شده بني
الريا�ضيني  60امل�شاركني من
بينهم  35اناث.

اجلزائر حتت�ضن بطولة �إفريقيا لألعاب القوى 2020

الت�أهل للدور الثاين.
بينما ي�ستهدف مولودية اجلزائر
البحث عن االنت�صار الأول
له هذا املو�سم وتدارك تعرث
اجلولة الفارطة عندما تعرث على
�أر�ضية ملعبه �أمام جمعية عني
مليلة واكتفى بالتعادل� ،أين تعترب
املواجهة فر�صة رد االعتبار
لرفقاء الالعب زيدان ميباراكو
من �أجل ك�سب �أول ثالث نقاط
املو�سم اجلديد واللعب بق ّوة من
�أجل حتقيق مو�سم يف امل�ستوى
وت�سجيل عودة قوية بحثا عن لعب
الأدوار الأوىل يف البطولة الوطنية
هذا املو�سم ،والذي يعول خالله
الفريق كثريا من �أجل العودة
جمددا �إىل من�صة التتويجات
التي يغيب عنها خالل املوا�سم
الأخرية.
وينتظر �أن يقوم املدرب الفرن�سي
برنارد كازوين بعدد من التغيريات
على م�ستوى الت�شكيلة الأ�سا�سية
بعدما خيب عدد من الالعبني
�ضنه يف لقاء "ال�صام"� ،أين ال
ي�ستبعد �أن مينح الفر�صة على
الالعب يامي فريوي و�شم�س
الدين حراق من �أجل اللعب
ومنح الأف�ضلية للتعداد بعد
الوقوف على عجز القاطرة
الأمامية لت�شكيلة "العميد" عقب
عجز الثنائي ه�شام نقا�ش ووليد
درارجة يف حتويل الفر�ص التي
كانت �سانحة لهم �إىل اهداف.

ق.ر.

ال�سنافر للتدارك و�أبناء
�سو�سطارة يرفعون التحدي

يتجدد لقاء اجلولة اخلتامية
ّ
للممو�سم املا�ضي بني فريقي
�شباب ق�سنطينة واحتاد العا�صمة
عندما يلتقي الفريقان �سهرة
اليوم على ملعب ال�شهيد حمالوي
بق�سنطينة �ضمن اجلولة الثانية من
البطولة الوطنية� ،أين يبحث الفريق
املحلي على حتقيق انت�صاره الأول
يف املو�سم اجلديد وهو الطي
يعول على ا�ستغالل عاملي الأر�ض
واجلمهور للحفاظ على الزاد
جمددا
كامال وا�ستعادة التوازن
ّ
بعد هزمية اجلولة االفتتاحية امام
�شبيبة ال�ساورة� ،أين �سيكون �أ�شبال
املدرب ديني�س الفان على موعد
مع البحث عن االنت�صار �أمام
حامل لقب املو�سم الفارط من
�أجل ا�ستعادة ثقة االنت�صار ورفع
املعنويات حت�سبا للمو�سم الطويل
الذي ينتظرهم� ،أين ال ميلك
العبو ت�شكيلة "ال�سيا�سي" خيارا
�آخر �سوى االنت�صار وتفادي �أي
نتيجة �سلبية خا�صة بعد الهزمية
التي تلقوها يف اجلولة ال�سابقة،
وهو الأمر الذي يجعل امل�ؤ�رشات
توحي بلقاء قوي.
يتوجه احتاد العا�صمة
يف املقابلّ ،

�إىل عا�صمة اجل�سور املعلقة يف
خا�صة يف ظل امل�شاكل
ظروف
ّ
التي يواجهها من الناحية املالية،
�أين يرفع رفقاء الالعب حممد
بلخما�سة التحدي من �أجل الوقوف
يف وجه امل�شاكل التي تعرت�ضهم
من خالل ت�أكيد البداية القوية
التي �سجلوها يف البطولة الوطنية
عرب االنت�صار يف القمة التي
جمعتهم بوفاق �سطيف والعودة
بنتيجة �إيجابية من ق�سنطينة
ت�سمح لهم بالبقاء يف مقدمة
جدول الرتتيب ومراقبة �سباق
التناف�س على اللقب� ،أين تعول
ت�شكيلة "�سو�سطارة" التناف�س من
�أجل الدفاع عن اللقب.
ويجد املدرب بالل دزيري نف�سه
امام غيابني يف اللقاء ويتعلق
املر بكل من �أوكال وبن �شاعة،
�أين يبحث عن البديل املنا�سب
لتعوي�ض الالعبان الأ�سا�سيان،
بينما يتوا�صل غياب كل من �أ�سامة
�شيتة وزكريا حدو�ش اللذان
يوا�صالن العالج على الإ�صابة
التي يعانيان منها.

عي�شة ق.
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ريا�ضة
جة ر�سمية �أمام زامبيا بعد «الكان» الأخرية
خر

�ضر يتبارون  3لقاءات ودية �شهري �سبتمرب و�أكتوبر
ا�ستعدادا لأول

اخل

ينتظر �أن يعود الناخب الوطني جمال بلما�ضي قريبا �إىل العمل والتح�ضري مع املنتخب الوطني
لل�شروع جمددا يف املناف�سة القارية ولعب ت�صفيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة العام  2021يف
الكامريون ،ويف هذا ال�صدد ف�إن املنتخب الوطني على موعد مع خو�ض ثالث مقابالت ودية
خالل الفرتة التح�ضريية املقررة �شهري �سبتمرب و�أكتوبر املقبل حت�سبا لتواريخ االحتاد الدويل
لكرة القدم ،والتي �سوف تكون حمطة حت�ضريية ا�ستعداد لالنطالق يف املناف�سة الر�سمية
املقررة �شهر نوفمرب القادم مبواجهة منتخب زامبيا �ضمن اللقاء االفتتاحي عن جمموعات الدور
الت�صفوي امل�ؤهل �إىل «الكان» املقبلة.
عي�شة ق.
ويف هذا ال�صدد ف�إن االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم ينتظر
�أن تر�سم الأمور بالتن�سيق رفقة
امل�س�ؤول الأول على العار�ضة
الفنية الوطنية من �أجل برجمة
ثالثة مقابالت ودية �ضمن الربنامج

التح�ضريي للعنا�رص الوطنية وفق
موقع «ديزاد فوت ّ»� ،أين �سيكون
رفقاء الالعب يو�سف باليلي على
موعد مع خو�ض مقابلتني وديتني
على ملعب م�صطفى ت�شاكر يف
البليدة ومواجهة منتخب ثالث
وديا خارج الوطن وهي اللقاءات
التي �سوف تلعب �شهري �سبتمرب

و�أكتوبر املقبلني ،وح�سب نف�س
امل�صدر ف�إن اخل�رض �سوف
يواجهون منتخبا من �إفريقيا
و�آخر من �أمريكا اجلنوبية يف
انتظار تر�سيم الأمور خالل الفرتة
املقبلة ،حيث مل يتم الك�شف بعد
عن هوية املنتخبات التي �سوف
تالقي اخل�رض وديا خالل ال�شهرين

املقبلني ،بعد االقرتاحات التي

بروتوكوالت اللقاءات الودية مل

من �أجل ق�سط من الراحة بعد

وديا

ب�أر�ض الوطن وهو الذي يتواجد

منذ الفرتة التح�ضريية التي �سبقت

و�صلت هيئة الرئي�س خري الدين

زط�شي

ب�ش�أن

التباري

امام ابطال �إفريقيا لكن توقيع

اكتفى بلعب  10دقائق الأخرية من مواجهة توتنهام

غوارديوال يعرتف بخطئه نحو حمرز
اعرتف مدرب نادي مان�ش�سرت
�سيتي الإجنليزي بيب غوارديوال
�أنه �أخط�أ يف عدم اقحام الالعب
الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز
�ضمن الت�شكيلة الأ�سا�سية التي
واجهت اول �أم�س مناف�سها
توتنهام �أول �أم�س �ضمن اجلولة
الثانية من الدوري الإجنليزي
املمتاز ،و�أو�ضح املدرب اال�سباين
خالل الندوة ال�صحافية التي
عقدها عقب نهاية املواجهة
�أنه ف�ضل �إحداث تغيريات على
الت�شكيلة الأ�سا�سية التي واجهت
وا�ست هام يف اجلولة االفتتاحية
من �أجل و�ضع جميع الالعبني امام
و�ضع واحد وعدم �ضمان �أي منهم

ملكانه �أ�سا�سيا يف الفريق.
و�أو�ضح غوارديوال ان حمرز
وزميله غابريال خي�سو�س كان من
بني الأف�ضل �أمام وا�ست هام لكنه
�أحدث تغيريات على الت�شكيلة

حت�سبا لدفع كل العب �إىل عامل
املناف�سة والبحث عن العمل
بجدية وم�ضاعفة اجلهود ق�صد
موا�صلة التناف�س على مركزه
�أ�سا�سيا.

و�أبان املدرب ال�سابق لفريقي
بر�شلونة اال�سباين وبايرن ميونيخ
الأملاين انه ال يتعامل بامل�شاعر
وكل العب يف التعداد قادر على
التواجد يف دكة البدالء ،وهو ما
حدث مع متو�سط ميدان اخل�رض
الذي رغم �أنه كان اف�ضل العب يف
مقابلة وا�ست هام ومت اختياره
�ضمن الت�شكيلة املثالية للجولة
االفتتاحية من «الربميرليغ» �إال
ان الأمر مل ي�شفع له وحتول �أمام
توتنهام �إىل االحتياط بعدما ف�ضل
املدرب غوارديوال االعتماد على
الربازيلي �سيلفا ،قبل �أن يخلفه
حمرز يف �آخر ع�رش دقائق من
املقابلة.
عي�شة ق.

�شبيبة ال�ساورة  /فوموبوين القمري

ن�سور اجلنوب ي�سعون لالقرتاب من ت�أ�شرية الت�أهل

ي�رشع فريق �شبيبة ال�ساورة اليوم
يف التناف�س على ت�أ�شرية الت�أهل
�إىل البطولة العربية للأندية
عندما يخو�ض الدورة الت�أهيلية
التي ت�ست�ضيفها مدينة الدار
ال�صدد
البي�ضاء املغربية ،ويف هذا ّ
ف�إن ممثل الكرة اجلزائرية الذي
يتواجد منذ �أول �أم�س يف املغرب
�سوف يواجه �سهرة اليوم �أول
مناف�سيه يف الدورة نادي فومبوين
من جزر القمر والذي �سوف ي�سعى

خاللها �أ�شبال املدرب ال�شاب
م�صطفى جاليت �إىل حتقيق
الفوز من �أجل موا�صلة املناف�سة
مبعنويات مرتفعة قبل مالقاة
ممثل جيبوتي والنادي البنزرتي
التون�سي وال�سعي نحو العودة �إىل
ار�ض الوطن حممال بت�أ�شرية
الت�أهل �إىل الدورة النهائية.
ويع ّول العبو ال�شبيبة على رفع
التحدي وجتاوز مناف�سيهم من
اجل بلوغ الهدف الذي ّ
�سطروه

وهو التواجد يف املناف�سة
واقتطاع �إحدى ت�أ�شريتي الت�أهل
من املغرب� ،أين يتواجد الالعبون
يف اف�ضل املعنويات من �أجل رفع
التحدي وجتاوز مناف�سيهم الثالثة
ق�صد الت�أهل خا�صة بعد الفوز
الثمني الذي حققوه يف افتتاح
البطولة الوطنية عندما واجهوا
اخلمي�س الفارط نادي �شباب
ق�سنطينة وحققوا انت�صارا معنويا
ي�سمح لهم بدخول املناف�سة

العربية بقوة من �أجل ت�رشيف
الألوان الوطنية ومتثيل �أندية
اجلنوب �أف�ضل متثيل خا�صة �إذا
علمنا تعود ت�شكيلة «ن�سور اجلنوب»
على لعب املناف�سة القارية خالل
الأعوام الأخرية وبالتايل لن جتد
م�شاكل يف الت�أقلم مع املناف�سة
العربية ،وهي التي تعول على
اللحاق بفريقي مولودية اجلزائر
و�شباب ق�سنطينة املت�أهالن
مبا�رشة �إىل الدور ال�ساد�س ع�رش.

�شباب ق�سنطينة يعاقب حداد وبن عيادة

ت�سود حالة من الغ�ضب داخل
�أروقة جمل�س �إدارة نادي �شباب
ق�سنطينة ،ب�سبب ت�رصف الثنائي
ح�سني بن عيادة وف�ؤاد حداد
العبي الفريق ،يف املباراة
املا�ضية �ضد �شبيبة ال�ساورة،
وتلقى كل من بن عيادة وحداد
خالل م�شاركتهما يف اللقاء
املا�ضي� ،إنذا ًرا لالحتجاج ،ما
يعني �إق�صائهما �آليا من امل�شاركة
يف اللقاء املقبل� ،ضد احتاد
العا�صمة.وقرر جمل�س الإدارة،

ت�سليط عقوبة مالية بخ�صم ن�صف
الراتب ال�شهري للثنائي مع توجيه
�إنذار لهما ،و�أ�شار امل�صدر �إىل
�أن املدير العام للفريق عدالن
بوخدنة� ،أكد لالعبني �أنه لن
يت�سامح يف الأمور االن�ضباطية
التي قد ت�رض مب�صلحة الفريق،
جتدر الإ�شارة �إىل �أن ت�شكيلة
�شباب ق�سنطينة �ست�شهد غيابات
باجلملة عن مواجهة الغد �ضد
احتاد العا�صمة.
ق.ر.

يتم بعد يف انتظار التحاق بلما�ضي
يف فرن�سا رفقة عائلته يف عطلة

املجهودات الكبرية التي بذلها

خو�ض «الكان» الأخرية مب�رص.

ك�شف ا�ستعداده للتواجد حتت ت�صرف
الطاقم الفني يف لقاء الفتح

بن العمري :الإ�صابة �سبب
ابتعادي عن تدريبات ال�شباب

خرج الالعب الدويل اجلزائري جمال بن العمري عن �سمته وك�شف
الأ�سباب التي جعلته يغيب عن التدريبات رفقة ناديه ال�شباب ال�سعودي
بعد ال�ضجة التي رافقت عدم تواجده يف احل�صة التدريبية مع زمالئه
خالل احل�صة التي خا�ضوها اجلمعة املن�رصم ،ويف هذا ال�صدد �أكد
املدافع املحور للمنتخب الوطني �أن غيابه عن االن�ضمام �إىل التدريبات
اجلماعية لفريق ال�شباب تعود �إىل معاناته من الإ�صابة التي حرمته من
االندماج يف التدريبات ،وقال �أنه يعاين من �شد ع�ضلي ا�ضطره لالبتعاد
عن خو�ض التمارين مع زمالئه والبقاء يف عيادة الفريق من �أجل العمل
مع الطاقم الطبي للنادي واخل�ضوع �إىل العالج على م�ستوى الإ�صابة التي
يعاين منها من اجل العودة �رسيعا على العمل والتدريبات.
و�أو�ضح ابن احلرا�ش �أنه �شارك ب�صورة طبيعية يف ك�أ�س �إفريقيا للأمم
التي جرت يف ال�صائفة احلالية مب�رص ،قبل �أن يعود بعدها �إىل مدينة
الريا�ض من �أجل االن�ضمام �إىل الفريق وتدرب ب�صورة عادية قبل �أن
يتعر�ض �إىل الإ�صابة مع الفريق ،و�أ�ضاف �أنه يعمل بجهد من �أجل ال�شفاء
�رسيعا والتواجد حتت ت�رصف الطاقم الفني لناديه بقيادة املدرب
الأرجنتيني خورخي �أملريون ابتداء من ال�سبت املقبل اين تنطلق مناف�سة
الدوري ال�سعودي ويالقي ال�شباب نادي الفتح يف اجلولة االفتتاحية من
املناف�سة.
وكان الإعالم ال�سعودي قد ن�رش �أخبارا خالل اليومني املا�ضيني ان بن
العمري قاطع تدريبات فريقه ال�شباب وهدد م�س�ؤويل الفريق بالرحيل
يف حال عدم اال�ستجابة �إىل مطالبه املالية وحت�سني العقد الذي يربطه
مع الفريق عرب رفع راتبه وهو الذي يتقا�ضى مبلغ مليون ون�صف دوالر
�سنويا.
عي�شة ق.

ف�شل يف قيادة مونبلييه بالفوز من بوردو

ديلور يفتتح العداد التهديفي
عرب مق�ص ّية

ت�ألق الالعب الدويل اجلزائري انديه ديلور ب�شكل الفت خالل املقابلة
التي خا�ضها �أول �أم�س رفقة ناديه مونبلييه يف مواجهة امل�ضيف بوردو
�ضمن اجلولة الثانية من دوري الدرجة الأوىل الفرن�سية ،حيث �ساهم
مهاجم املنتخب الوطني يف التعادل الذي عادت به مونبلييه من تنقلها
خارج القواعد بهدف يف كل �شبكة ،وكان زمالء ديلور ال�سباقون �إىل
افتتاح باب الت�سجيل بعد مرور  22دقيقة على انطالق املقابلة عرب
الالعب اجلزائري الذي افتتح عداده التهديفي هذا املو�سم و�سجل �أول
�أهدافه يف الدوري الفرن�سي من املو�سم احلايل ،وجاء بطريقة رائعة
عرب مق�صية رائعة جتعله �أحد �أجمل الأهداف هذا املو�سم ،لكن زمال�ؤه
ف�شلوا يف احلفاظ على التقدم يف النتيجة بعدما متكن �أ�صحاب الأر�ض
يف ت�سجيل هدف التعادل قبل  20دقيقة على نهاية املواجهة.
و�شهدت املقابلة دخول ديلور �أ�سا�سيا يف املقابلة �أين لعب  86دقيقة قبل
�أن يغادر �أر�ضية امليدان ويرتك مكانه لزميله ال�سنغايل �سليمان كمارا،
�إال �أن التغيريات مل جتد نفعا وف�شل مونبلييه يف العودة بالفوز من ديار
بوردو.
ع.ق.
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ريا�ضة دولية

امللكي يفتتح املو�سم بثالثية يف �سيلتا فيغو

افتتح ريال مدريد مناف�ساته
بالدوري الإ�سباين ملو�سم
 2020-2019بالفوز 1-3
على �سيلتا فيغو ،يف معقل
الأخري «بااليدو�س» �ضمن
مناف�سات اجلولة الأوىل،
و�سجل �أهداف ريال مدريد
كرمي بنزمية وتوين كرو�س
ولوكا�س فا�سكيز بينما
�سجل لو�سادا هدف �سيلتا
الوحيد يف الدقيقة ،بد�أ
ريال مدريد ا ُ
ملباراة بهدف
ُمبكر ،حيث انطلق الويلزي
غاريث بيل على اجلهة
الي�رسى ومرر كرة عر�ضية
يف منطقة اجلزاء �إىل بنزميا
الذي �أ�سكنها يف ال�شباك يف
الدقيقة  ،12وانح�رص بعد
ذلك اللعب يف خط الو�سط
دون �أي تهديدات �رصيحة
من اجلانبني رغم �سيطرة
ريال مدريد على الكرة ب�شكل

�أكرب ،وحاول �سيلتا فيغو
العودة يف النتيجة ،وجاءت
�أخطر حماولة من القائد
�أ�سبا�س على الطرف الأمين
والذي �أر�سل كرة عر�ضية
لزميله فرينانديز لكن فاران
حولها �إىل ركنية يف الدقيقة
 ،31وجنح �سيلتا فيغو يف
ا�ستغالل خط�أ كارثي من
�أودريوزوال لت�سجيل هدف

التعادل ب�أقدام براي�س
مينديز ،لكن حكم املباراة
�ألغاه بداعي الت�سلل بعد
اللجوء �إىل تقنية الفيديو.
ومع بداية ال�شوط الثاين،
حاول كرمي بنزمية مهاجم
ريال مدريد ُم�ضاعفة النتيجة
بالهدف الثاين ،حيث ا�ستقبل
متريرة من زميله مار�سيلو
لكن ت�سديدته مرت بجانب

القائم الأي�رس ل�سيلتا فيغو يف
الدقيقة  ،46وجاء الرد �رسي ًعا
عرب �أ�سبا�س الذي انطلق
وانفرد باحلار�س كورتوا،
وت�ألق البلجيكي يف الت�صدي
لت�سديدة قائد �سيلتا فيجو
يف الدقيقة  ،48و�أ�شهر حكم
املباراة البطاقة احلمراء يف
وجه لوكا موردريت�ش العب
خط و�سط ريال مدريد� ،إثر

تدخله العنيف على ديني�س
�سواريز ،وجنح الأملاين توين
كرو�س العب خط و�سط
ريال مدريد يف ت�سجيل
الهدف الثاين للمرينغي،
بت�سديدة �صاروخية من
خارج منطقة اجلزاء يف
الدقيقة  ،61ووترك البديل
فا�سكيز ب�صمته يف املباراة
بت�سجيل الهدف الثالث
لريال مدريد يف الدقيقة
 ،80حيث ا�ستقبل متريرة
من بنزمياةيف منطقة
اجلزاء ،و�سدد يف �شباك
�سيلتا فيغو ،لي�ؤمن النقاط
الثالث للمرينغي ،وقل�ص
ال�شاب لو�سادا الفارق
ل�سيلتا فيجو ،بت�سجيله
الهدف الأول لفريقه يف
الدقيقة  ،91حيث �سدد كرة
قوية �أق�صى ميني احلار�س
كورتوا.

الفار ينقذ توتنهام جمدد ًا �أمام مان�ش�سرت �سيتي

�سيطر مان�ش�سرت �سيتي حامل
اللقب وتقدم توتنهام مرتني لكن
�ضيفه جنا ال�سبت بنقطة  2-2يف
موقعتهما امل�شوقة �ضمن املرحلة
الثانية من الدوري الإجنليزي،
واحتفل �سيتي بت�سجيل هدف
التقدم يف اللحظات الأخرية قبل
�أن تلغي تقنية الفيديو امل�ساعد
هدف الربازيلي غابريال جيزو�س،
على غرار ما فعلت يف �إياب ربع
نهائي دوري �أبطال �أوروبا عندما
ت�أهل توتنهام ب�شق النف�س ،وكما
�أنهى املو�سم املا�ضي ،ال يزال

رحيم �سرتلينغ يف م�ستوى رائع
�إذ �سجل ثالثية خالل فوز �سيتي
االفتتاحي على و�ست هام 0-5
ثم افتتح الت�سجيل على ملعب
االحتاد ،بعد عر�ضية لولبية
من البلجيكي دي بروين تابعها
املهاجم الدويل بر�أ�سه من م�سافة
قريبة يف ال�شباك اجلانبي البعيد
اىل ي�سار لوري�س ،كن توتنهام
الفائز ب�صعوبة افتتاحا على
ا�ستون فيال  ،1-3رد �رسيعا بهدف
التعادل عرب االرجنتيني اريك
الميال بي�سارية �أر�ضية حمكمة اىل

ميني احلار�س الربازيلي ايدر�سون،
وا�ستعاد «�سيتيزنز» تقدمه عرب
هدافه التاريخي الأرجنتيني
�سريخيو �أغويرو متابعا من م�سافة
قريبة عر�ضية لدي بروين.
وا�ستمرت �سيطرة �سيتي مطلع
الثاين ف�أمطر مرمى توتنهام
مبحاوالت لدي بروين الذي قدم
اداء رائعا واغويرو والربتغايل
برناردو �سيلفا ،لكن توتنهام تابع
هوايته باقتنا�ص الأهداف وهذه
املرة بر�أ�سية من الربازيلي البديل
لوكا�س مورا اثر ركنية بعد 27

ثانية من نزوله بديال ،ونابت
العار�ضة عن لوري�س يف �صد كرة
املدافع الأرجنتيني نيكوال�س
اوتامندي بعد ركنية.
عاد ليفربول من �أر�ض مناف�سه
�ساوثهامتون بالفوز  ،1-2و�سجل
لليفربول ال�سنغايل �ساديو مانيه
والربازيلي فريمينو فيما وقع
على هدف �ساوثهامتون دانييل
�إيغن�س  ،83ورفع ليفربول ر�صيده
�إىل  6نقاط من فوزين فيما هذه
اخل�سارة الثانية ل�ساوثهامتون.

دورمتوند ي�ضرب بق ّوة يف افتتاحية البوند�سليغا

ا�ستهل بورو�سيا دورمتوند
مو�سمه يف الدوري الأملاين
ب�أف�ضل طريقة ممكنة،
عندما اكت�سح �ضيفه
�أوغ�سبورغ  1-5على ملعب
«�سيغنال ايدونا بارك»،
وت�صدر دورمتوند م�ؤقتا
الرتتيب قبل ثالث مباريات
على انتهاء املرحلة الأوىل
التي �شهدت تعرث بايرن
ميونيخ حامل اللقب يف
�آخر �سبعة موا�سم على
�أر�ضه مع هرتا برلني 2-2
اجلمعة املن�رصم ،ويريد
دورمتوند ا�ستخال�ص العرب
من املو�سم املا�ضي بعد ان
تقدم على الفريق البافاري

بفارق ت�سع نقاط قبل نهاية
العام ،قبل ان يرتاجع م�ستواه
ب�شكل كبري يف الق�سم الثاين
لينهي املو�سم يف املركز
الثاين ويحرز بايرن لقبه
ال�سابع تواليا يف اجناز غري
م�سبوق يف البوند�سليغا.
وعزز مدرب دورمتوند
ال�سوي�رسي لو�سيان فافر،
ت�شكيلته بعودة املدافع
مات�س هومل�س اىل �صفوف
النادي الذي لعب معه بني
عامي  2009و 2016وحقق
معه لقب البوند�سليغا يف
2011و2012
منا�سبتني
قاد ًما من بايرن ميونيخ بعد
ثالث �سنوات حقق خاللها

اللقب املحلي ثالث مرات
ب�صفقة بلغت  37مليون يورو
وذلك لتعوي�ض رحيل قلب
الدفاع الفرن�سي عبدو ديالو
الذي عاد اىل بالده من
بوابة باري�س �سان جريمان،
كما عزز �صفوفه با�ستقدام
كل من املهاجم البلجيكي
ثورغان هازار من بورو�سيا
الظهري
مون�شنغالدباخ،
الأي�رس نيكو �شولت�س من
هوفنهامي واجلناح يوليان
براندت من باير ليفركوزن،
وكانت املباراة خمتلفة
متاما عن مواجهة املو�سم
املا�ضي املجنونة ،فبعد 31
ثانية غط دفاع دورمتوند يف

�سبات عميق ليتابع فلوريان
نيدرلي�شرن عر�ضية من
الدمناركي ماد�س بيدر�سن
داخل �شباك ال�سوي�رسي
مارفني هيت�س.رد الكا�سري
متابعا يف ال�شباك كرة �شتتها
احلار�س�،سيطر دورمتوند
على جمريات ال�شوط االول
مع عدة فر�ص �أمام دفاع
قوي الوغ�سبورغ ،لينتهي
ال�شوط االول بالتعادل .1-1
لكن يف الثاين ،ومن فا�صل
مهاري لفيت�سل على اجلهة
الي�رسى لعب عر�ضية لولبية
اخط�أ احلار�س الت�شيكي
توما�ش كوبيك القادم من
رين الفرن�سي يف ابعدها،

فتهي�أت �أمام �سان�شو الذي
تابعها ار�ضية قوية يف
ال�شباك ،ومن خط�أ جديد
فادح من احلار�س يف
ت�شتيت عر�ضية و�صلت اىل
روي�س ،تابعها يف املرمى
اخلايل م�سجال الهدف
الثالث ،وتالعب �سان�شو
بالدفاع ليلعب عر�ضية
داخل املنطقة �سددها
قوية الكا�سري يف الزاوية
الي�رسى العليا ملرمى
اوغ�سبورغ ،ولعب فيت�سل
عر�ضية مق�رشة جميلة
لرباندت تابعها ب�سهولة
من م�سافة قريبة هدفا
خام�سا.

زيدان� :سعيد جد ًا مبا قدمه الالعبون

قال الفرن�سي زين الدين زيدان مدرب
قدم عم ً
ال
ريال مدريد �إن فريقه ّ
ممتازاً يف املباراة �أمام �سلتا فيغو
خ�صو�صاً يف �شوطها الأول الفتاً �إىل �أن
فريقه كان يدرك �صعوبة املواجهة،
و�أ�ضاف زيدان�« :سعيد جداً مبا قدمه
الالعبون ،اليوم قدمنا مباراة مكتملة،
كان لدينا فاعلية �أمام املرمى رغم
النق�ص العددي» ،وحقق ريال مدريد
اليوم فوزاً مقنعاً على م�ضيفه �سلتا فيغو  1-3يف املرحلة من الدوري
الإ�سباين التي �شهدت �سقوط بر�شلونة يوم �أم�س �أمام �أتلتيك بلباو بهدف
ا�ستعرا�ضي للمخ�رضم �أدوريز ،وتابع« :واجهنا بع�ض ال�صعوبات يف
ال�شوط الثاين خ�صو�صا بعد طرد لوكا مودريت�ش» ،وعن طرد الكرواتي
مودريت�ش قال الفرن�سي« :مل �أ َر اللقطة ،حتدثت مع مودريت�ش وقال �إن
الأمر ال ي�ستحق البطاقة ،احلكم قرر وعلينا �أن نتقبل القرار».

�إ�سرتاتيجية توتنهام تقرب
�إريك�سن من الريال
ك�شف تقرير �صحفي بريطاين عن تطور جديد ب�ش�أن رحيل الدمناركي
كري�ستيان �إريك�سن عن توتنهام يف املريكاتو ال�صيفي ،ووف ًقا ل�صحيفة
«ذا �صن» الربيطانية ،ف�إن ريال مدريد يخطط لتقدمي عر�ض بقيمة
 60مليون �إ�سرتليني ل�ضم �إريك�سن يف اللحظات الأخرية من املريكاتو،
ويهدف م�س�ؤولو ريال مدريد �إىل ال�ضغط على دانييل ليفي رئي�س توتنهام
لقبول العر�ض ،ال �سيما �أن الأخري يتبع �سيا�سة يف ال�سبريز بعدم ال�سماح
برحيل �أي العب كبري جما ًنا ،وينتهي عقد �إريك�سن مع توتنهام يف ال�صيف
املقبل ،ومل ي�صل الطرفان حتى الآن �إىل �أي اتفاق ب�ش�أن التجديد ،وترى
�إدارة النادي امللكي �أن �إريك�سن اخلليفة امل�ستقبلي للكرواتي لوكا
مودريت�ش يف خط و�سط ريال مدريد.

بر�شلونة ي�ستغل ورطة البي
ا�س جي ب�صفقة نيمار
�أكد تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س �أن
م�س�ؤويل بر�شلونة يريدون ا�ستغالل
ورطة باري�س �سان جريمان ،من
�أجل التعاقد مع الربازيلي نيمار
دا �سيلفا ،ووف ًقا ل�صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف�إنه بعد
انتقال فيليب كوتينيو �إىل بايرن
ميونخ هذا ال�صيف ف�إن حل
الإعارة هو الأن�سب للبار�صا ،من
�أجل �إعادة نيمار �إىل «كامب نو»،
وي�ضغط بر�شلونة ال�ستغالل �أن الالعب ال يريد �سوى االنتقال �إىل البار�صا
و�أن الوقت ينفذ من �سان جريمان يف املريكاتو ،حتى يح�صل على نيمار
ب�صيغة الإعارة ،ويخ�شى �سان جريمان �أن يظل نيمار يف حديقة الأمراء
خالل املو�سم احلايل بال فائدة ،ال �سيما �أنه مت ا�ستبعاد الالعب من
قائمة الفريق للمباراة الثانية على التوايل بالدوري الفرن�سي.
و�إذا تو�صل بر�شلونة �إىل حل �ضم نيمار على �سبيل الإعارة ،ف�إن �أولوية
النادي الكتالوين �أن يكون بند ال�رشاء يف ال�صيف املقبل غري �إلزامي
ً
غام�ضا يف «كامب نو» �إذا مت
على البار�صا ،ويبقى موقف عثمان دميبلي
التعاقد مع نيمار ،حيث �إن الالعب �سبق و�أن رف�ض االنتقال �إىل بر�شلونة
عام  ،2016ب�سبب وجود الثالثي نيمار وليونيل مي�سي ولوي�س �سواريز،
كما �أ�ضيف لهم حال ًيا �أنطوان غريزمان ،وتو�ضح ال�صحيفة الإ�سبانية �أن
دميبلي قد يفكر يف خيار االنتقال �إىل �سان جريمان هذا ال�صيف ،ومل
يخرج ريال مدريد بعد من �صفقة نيمار ،ولكن بات من ال�صعب �أن يغ�ضب
فلورنتينو برييز رئي�س املرينغي مدربه زين الدين زيدان بفر�ض ال�صفقة
عليه ،ال �سيما بعد �أن حقق الفريق الفوز يف اجلولة الأوىل بالليغا على
�سيلتا فيجو.
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ثقافة

ه�سترييا يف تركيا الأردوغانية..

بطلة الرواية اخليالية الرتكية
�إليف �شافاق �أمام املحاكم
عن القمع الذي ميار�سه الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان بحق
ال�صحافيني وحرية الر�أي ،كتبت رىل خلف يف �صحيفة «فاينن�شال
تاميز»� ،أن تكيال ليلى هي �شخ�صية يف رواية ،وفتاة متخيلة لعائلة
حمافظة يف �شرق تركيا فرت من طغيان عائلتها لتجد نف�سها متار�س
الدعارة يف املجتمع الدينء لإ�سطنبول.
وكاالت
كتابة اخليال �صعبة يف تركيا.
لكن هذا امل�ستوى من اله�سترييا
جديد لأنه مزيج من القوانني غري
الدميقراطية واجلانب املظلم
لو�سائل التوا�صل االجتماعي
ولفتت �إىل �أنه لن يكون مفاجئاً
�إذا ما نُفخت احلياة يف ليلى،
كي حتاكمها ال�سلطات الرتكية،
فالهجوم على حرية الأفكار ،يف
اخليال ميكن �أن يتجاوز يف �أحيان
كثرية �أية نتائج �سرييالية.
رواية �شافاق الأخرية
و�أ�ضافت �أن تكيال ليلى هي
البطلة يف رواية �أليف �شافاق
الأخرية 10 »،دقائق و 38ثانية يف
هذا العامل الغريب» ،وهي ق�صة
غنية وح�سا�سة عن احلياة ،وعن
احلب وال�صداقة لعاهرة عرث
عليها ميتة يف مكب للنفايات
با�سطنبول .وعلى غرار الكثري من

كتابات امل�ؤلفة الربيطانية الرتكية
احلائزة على جائزة ،ف�إن ق�صة
الفيلم جت�سد كفاح تركيا احلديثة
يف املوا�ضيع املتعددة للم�ؤلف،
وهي عدم امل�ساواة بي اجلن�سني
والتحر�ش اجلن�سي.
وبينما كانت تقر�أ الكتاب يف عطلة
نهاية الأ�سبوع ،علمت خلف �أن
ال�سيدة �شافاق تخ�ضع للتحقيق
بتهمة الكتابة عن العنف اجلن�سي
يف رواية �سابقة« ،النظرة» ،ق�صة
حب غريبة بني امر�أة بدينة وقزم.
ويف عام  ،2006مثلت �شافاق
�أمام املحكمة ب�سبب روايتها
الأكرث مبيعاً« ،نذل ا�سطنبول»،
التي تطرقت �إىل القتل اجلماعي
للأرمن يف احلرب العاملية
الأوىل.
ه�سترييا
وطاملا نفت تركيا �أن تكون �أعمال
القتل التي ارتكبتها عبارة عن �إبادة
جماعية .وقد متت تربئتها (وقد

جرى تعديل قانون العقوبات الذي
ا�ستندت �إليه الق�ضية و�إن مل يكن
بالقدر الكايف) .وعندما ات�صلت
بها خلف ل�س�ؤالها عن الق�ضية
قالت يل �إنه كان على «حماميها
الرتكي الدفاع عن ال�شخ�صيات
الأرمنية املتخيلة يف الرواية».
ولي�س هناك بعد ما ي�شري �إىل �أن
روايتها الأخرية �ستواجه حتقيقاً
ر�سمياً -على الأقل حتى الآن.
لكن»  10دقائق و 38ثانية يف هذا
العامل الغريب» ،تتعر�ض للهجوم
بالفعل .وكل الر�سائل على و�سائل
التوا�صل االجتماعي تتهم الكاتبة
بالفجور والفح�ش.
وتقول �شافاق �إن «كتابة اخليال
�صعبة يف تركيا .لكن هذا امل�ستوى
من اله�سترييا جديد لأنه مزيج
من القوانني غري الدميقراطية
واجلانب املظلم لو�سائل التوا�صل
الإجتماعي».
والحظت خلف �أن ق�ضية �شافاق

فريدة من نوعها بكل املعايري.
ومعلوم �أن الأتراك القوميني
اليمينيني لطاملوا هاجموا كتاب
اخليال منذ عقود .ويف عام ،2006
ا�ستهدفوا الكاتب �أورهان باموك،
الروائي الأكرث �شهرة يف تركيا.
وقد اتهموه «ب�إهانة الرتكية» يف
مقابلة �صحافية حتدث فيها عن
مليون �أرمني ماتوا يف احلرب.
ا�ستبداد زاحف
وقالت �إن املناخ بات �أكرث ظلمة

د�شن �أدب الرعب عربيا..

مع اال�ستبداد الزاحف وعدم
الت�سامح املتزايد مع رجب
طيب �أردوغان ،الرئي�س الرتكي
املحافظ الذي ي�سيطر على
امل�شهد ال�سيا�سي يف البالد
منذ عام  .2002ويعمد املوالون
للحكومة �إىل �شن هجمات ب�شعة
يف و�سائل الإعالم الرئي�سية �ضد
امل�ؤلفني ،م�ستهدفني �أخرياً �أولئك
الذين يكتبون عن االعتداءات
اجلن�سية و�إ�ساءة معاملة الأطفال.

ويف ماي قب�ض لبع�ض الوقت على
الروائي عبد اهلل �سفكي ب�سبب
ت�صويره روائياً مل�شهد اعتداء
جن�سي على طفل .وهو يخ�ضع
الآن للتحقيق .وتقول �شافاق �إن
«الأدب يخلق التعاطف ويربط
النا�س .ويف عملي� ،أ�رسد ق�ص�ص
ال�ضحايا من خالل عيونهم
و�أحاول منح العاجزين �صوتاً� .إن
ما يح�صل عليه امل�ؤلفون اليوم هو
الإعدام اجتماعياً».

ي�صل عمره �إىل نحو ثالثة �آالف عام اخلبري الأثري امل�صري �أحمد �صالح

توفيق
خالد
أحمد
�
مبيالد
يحتفي
غوغل
ر�أ�س الفرعون الأ�شهر للبيع يف لندن

«مل تكن لغتي الإجنليزية جيدة مبا
يكفي لقراءة �أدب الرعب ،لذا بد�أت
يف كتابته بنف�سي» هكذا تكلم الطبيب
امل�رصي والأديب امل�ؤلف �أحمد خالد
توفيق عن اختياره �أدب الرعب «�شديد
اجلاذبية» ليبد�أ به رحلته الطويلة مع
الكتابة مل تنته �إال برحيله املفاجئ يف
�أفريل  .2018واحتفى حمرك البحث
غوغل اليوم بذكرى ميالد «�أول و�أكرب
كاتب عربي كتب �أدب الرعب واخليال
العلمي» الذي ولد يف طنطا يف مثل
هذا اليوم من عام  .1962ون�ش�أ توفيق
يف منزل مليء بالكتب ،وقر�أ فيه �أعمال
وليام �سومر�ست موغام ومارك توين
وت�شيكوف وتول�ستوي التي كانت يف
مكتبة والده الكبرية ،ويف �سن العا�رشة
بد�أ يف كتابة �أول ق�ص�ص املغامرات
اخلا�صة به .وقبل رحيله العام املا�ضي،
قال يف مقابلة �صحفية «�أكتب للحفاظ
على ا�ستقراري العقلي».
ومع ذلك ،ف�إن ك�سب املعي�شة من
الكتابة مل يكن خيار توفيق الذي التحق
بكلية الطب ،وح�صل الحقا على درجة
الدكتوراه يف الأمرا�ض املدارية لي�صبح
�أ�ستاذا للطب يف جامعة طنطا التي
عا�ش فيها �أغلب حياته .وعلى �صفحته
مبوقع التوا�صل االجتماعي في�سبوك،

�شكر حممد جنل الراحل �أحمد خالد
توفيق غوغل على االحتفاء بذكرى
والده ،و�أ�ضاف «لن نن�ساك وحتى حترتق
النجوم» .ورغم حماوالت توفيق الأدبية
يف الق�صة الق�صرية وال�شعر منذ �شبابه
ف�إن القراء مل يعرفوه �إال كاتبا لق�ص�ص
اجليب مع ن�رش �أوىل ق�ص�صه عام .1993
وبعد الكتابة ل�سنوات عديدة بدون ن�رش
جمع توفيق جمموعة من خمطوطاته
و�أر�سلها �إىل نا�رش ليقوم بطباعتها
وتوزيعها ،وقال «كل كاتب لديه �أ�صدقاء
مقربون يخربونه �أنه عبقري ،لكنني
مل �أثق بهم» .ويف جانفي  1993ن�رش
�أ�سطورة «م�صا�ص الدماء» ،وجنح يف
ربط القراء ب�شخ�صية الدكتور رفعت
�إ�سماعيل بطل �سل�سلة ق�ص�صه ال�شهرية
«ما وراء الطبيعة» .وت�شبه �شخ�صية
رفعت �إ�سماعيل م�ؤلفها ،فهي متثل �أ�ستاذ
�أمرا�ض الدم املت�شائم وال�ساخر دائما
�أثناء بحثه عن املغامرات ومعاناته مع
املر�ض واهتمامه بالأحداث اخلارقة
للطبيعة ،ف�ضال عن وحدته وعدم
تف�ضيله ح�ضور املنا�سبات االجتماعية.
وقدم توفيق �أي�ضا �شخ�صية عالء عبد
العظيم بطل رواية �سفاري ،وهو طبيب
م�رصي يعمل يف الكامريون ومتزوج من
زميلته الطبيبة برنادت ،وتدور حكايته

ب�أربعة ماليني جنيه �إ�سرتليني

بني الطب وال�سحر والغابة ،وقدم توفيق
�أي�ضا �شخ�صية عبري عبد الرحمن بطلة
الفانتازيا التي تدخل عامل اخليال بف�ضل
جهاز عقلي اخرتعه زوجها �رشيف.
وترك الأديب امل�رصي الراحل
ب�صمات وا�ضحة يف جمال �أدب اخليال
العلمي والفانتازيا والرعب ،واخت�ص
يف جماالت �أدبية ال تزال بكرا يف
حقل الإبداع العربي .و�أ�صدر توفيق
العديد من الروايات ،منها «يوتوبيا»
( )2008التي ترجمت لعدة لغات ،بينها
الأملانية والفرن�سية والإجنليزية،
و»مثل �إيكارو�س» ،و»يف ممر الفئران»،
و»اللغز وراء ال�سطور» ( ،)2017كما
ترجم ع�رشات الكتب والروايات ،وله
مقاالت يف بع�ض ال�صحف واملواقع
الإلكرتونية.
وكاالت

ك�شف اخلبري الأثري امل�رصي �أحمد
�صالح �أن ر�أ�س امللك الفرعوين ال�صغري
توت عنخ �آمون معرو�ضة للبيع يف �صالة
مزادات كري�ستي الربيطانية ،الفتا �إىل �أن
قدرت قيمتها ب�أربعة ماليني جنيه
الر�أ�س ّ
�إ�سرتليني .ونقلت �صحيفة فاينن�شال
تاميز عن م�س�ؤولة بال�صالة تدعى ليتيتا
دياللوي �أنها كانت على ات�صال دائم
بال�سلطات امل�رصية حول خططها لبيع
الآثار ،و�أنها �سرت�سل تفا�صيل عن الر�أ�س
وغريها من القطع الأثرية يف عملية البيع
�إىل ال�سلطات امل�رصية عند ن�رش دليل
البيع (الكتالوغ)هذا الأ�سبوع .وبح�سب
ال�صحيفة ف�إن هذه هي املرة الأوىل التي
يظهر فيها الر�أ�س اململوك ملجموعة
خا�صة يف ال�سوق املفتوحة منذ عام
 ،1985ومن املقرر �أن يتم بيعه يف الرابع
من جويلية املقبل.
و�أكدت ال�صحيفة �أن التقدير املرتفع
للقطعة الأثرية -التي يتم بيعها بوا�سطة
جمموعة خا�صة تعرف با�سم جمموعة
ريزاندرو -يعك�س �أي�ضا حقيقة �أن متاثيل
توت عنخ �آمون نادرا ما تظهر يف ال�سوق،

حيث يوجد معظمها الآن يف املتاحف.
وي�صل عمر الر�أ�س احلجري �إىل نحو
ثالثة �آالف عام ،وهو يحمل مالمح توت
عنخ �آمون� ،أ�شهر الفراعنة امل�رصيني،
والذي تويف قبل �أن يكمل الع�رشين من
عمره على الأرجح.
واكت�سب الفرعون ال�صغري �شهرته كونه
الفرعون الوحيد الذي عرثت بعثة �أثرية
يف القرن قبل املا�ضي على مقربته
كاملة ،مبا يف ذلك موميائه وحليه
الذهبية ومتاثيله وغرفة نومه املدفونة
معه كاملة.
و�سجل التاريخ للملك ال�صغري خ�ضوعه
للدولة العميقة التي �أعاقت ثورة �شقيقه
�أو والده -امللك �أخناتون الدينية ،حيثارتد امللك ال�صغري لعبادة �آمون بعدما
قرر �سابقه امللك �أخناتون نقل العا�صمة
من طيبة (قنا جنوبا) �إىل تل العمارنة يف
م�رص الو�سطى (املنيا) والدعوة لعبادة
�إله واحد �أ�سماه �آتون ،بينما عاد توت
عنخ حلمل لقب �آمون والعودة لطيبة
وهناك لقي حتفه.
وكاالت
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ثقافة

للكاتبة الأمريكية الأفريقية �آلي�س ووكر

«اللون �أرجواين» ..رواية
ُتو ّثق العن�صرية يف �أمريكا
�صدرت م�ؤخراً عن دار املدى يف بريوت رواية «اللون �أرجواين» للكاتبة الأمريكية
الأفريقية �آلي�س ووكر ،ترجمة �سيزار كبيبو ومراجعة زياد عبداهلل .وتعد «اللون
�أرجواين» مف�صلية يف تاريخ الرواية الن�سوية ،وعم ً
ال �أدبي ًا حترري ًا باملعنى الإبداعي
والفكري ،حظي باحتفاء كبري �سواء يف �أمريكا �أو يف �شتى �أرجاء العامل ،حيث حازت
جائزة بوليتزر عام  ،1983وجائزة الكتاب الوطني يف العام نف�سه ،وبيع منها بعد
خم�س �سنوات على �صدورها �أكرث من �ستة ماليني ن�سخة حول العامل ،ثم ت�ضاعف
آ�س تنزل بها ال�سود يف قالب درامي ت�صعيدي
ما ي�صري �إىل م� ٍ
وكاالت
على �أيدي الرجال� ،سواء جراء يقود ال�شخ�صيات �إىل متغريات
تر�صد «اللون �أرجواين» (طبعت اغت�صاب زوج �أمها لها� ،أو حتويلها لن تكون �إال متردية ثورية .يف
للمرة الأوىل عام  )1982العن�رصية �إىل خادمة م�ضطهدة على يدي العام  ،1985وبعد ثالثة �أعوام
يف الواليات املتحدة وتوثق روائياً زوجها ،والذي �رسعان ما يف�صل من �صدور رواية «اللون �أرجواين»،
ت�أثريها على الن�ساء ب�شكل خا�ص بينها وبني �أختها نيتي التي تكون اقتب�س املخرج املعروف �ستيفن
يف ظل املجتمع البطريركي الإن�سان الوحيد الذي حتبه يف �سبيلربغ الرواية ل�صناعة فيلم
الذكوري ،وتتخذ من ق�صة �سيلي هذا العامل القا�سي ،و�صوالً �إىل حمل العنوان نف�سه .ويف العام
معرباً �إىل ذلك جراء اال�ضطهاد �شخ�صيات �أخرى تنوجد لت�ستكمل  2005حتولت «اللون �أرجواين»
الذي تتعر�ض �إليه ،والذي �رسعان م�شهد الع�سف الذي عا�شه ويعي�شه �إىل م�رسحية مو�سيقية ناجحة

للكاتب الربيطاين ال�شهري
�إيان ماك �إيوان

رواية عن رجل �آيل تثري
اجلدل قبل �صدورها
«�آالت مثلي» رواية للكاتب الربيطاين ال�شهري �إيان ماك �إيوان ،احلائز
على جائزة مان بوكر� ،أثارت اجلدل قبل �صدورها ويتوقع البع�ض
يف ال�صحف الأجنبية �أنها �سوف تثري جدال �أو�سع بعد �صدورها يف
�أفريل  ،2019ملا تناق�شه من ق�ضايا ومع�ضالت �أخالقية تتعلق باحلد
الفا�صل الذي مييز الب�رش عن الآالت وعن احلب الب�رشي حني يكون
لإن�سان �آيل .الرواية تندرج �ضمن فئة �أدب اخليال العلمي ،وتدور حول
رجل وامر�أة يقعان يف حب �إن�سان ا�صطناعي .ت�شاريل ..رجل ينجرف
يف احلياة ويتفادى التفرغ الوظيفي ،يقع يف حب مرياندا ،وعرب م�سار
الأحداث ي�شرتي ت�شاريل �إن�سانا ا�صطناعيا ،ين�شئ الزوجان ما �أطلق
عليه النا�رش جوناثان كاب «�إن�سانا جميال وقويا وذكيا ..قريبا من
الكمال» .ولكن عندما يت�شكل مثلث احلب ،يواجه الثالثة «مع�ضلة
�أخالقية عميقة» .ووفقا للنا�رش ،ح�سبما ذكر فى �صحيفة اجلارديان،
تواجه الرواية �أ�سئلة جوهرية ،حول ما الذى يجعلنا ب�رشا �إذا كان
ميكن للآلة فهم قلب الإن�سان ،وتتمتع مبا لديه �أي�ضا؟.
وكالة �أنباء ال�شعر

عن م�سكيلياين للن�شر والتوزيع يف تون�س

«كوباين  :الفاجعة والربع»
للكاتب جان دو�ست
�صدر عن م�سكيلياين للن�رش والتوزيع يف تون�س رواية «كوباين :
الفاجعة والربع» للكاتب جان دو�ست الرواية التي هي مزيج من
اخليال مع الواقع ،ر�صد الكاتب فيها حياة �أ�رسة كوبانية كم�سند
ملجريات احلياة يف هذه املدينة ،وجعل من �أبناءها �أبطاالً لروايته.
فهي ت�رسد ق�صة لعائلة نزحت من �شمايل كرد�ستان وهربت من ظلم
الأتراك ابان ف�شل الثورة الكردية ،لت�ستقر يف كوباين ..يقول دو�ست
«�أكتب رواية «كوباين» ف�أ�ستح�رض كل التفا�صيل التي تتعلق بطفولتي
طويلة ،دون �أن يُ�سفك فيها دم �إن�سان بريء ،وفج�أة وجدت مدينتي
م�رسحا جلرمية همجية ،فت�رشد �سكانها عن بكرة �أبيهم ،ومل
هذه
ً
يبقى فيها �سوى ثلة من املقاتلني يدافعون عنها؛ فج�أة ر�أيت بيتي
وبيوت �أهلي وجرياين و�أبناء مدينتي قد حتولت �إىل ركام ،ثم حدثت
فيها جمزرة رهيبة غفل عنها الإعالم ،حيث قتل �أكرث من ثالثمئة
وقن�صا� ،شاهدت �صور
�شخ�ص يف ليلة ليالء ،وحتى و�ضح النهار نح ًرا
ً
القتلى ،عرفتهم بوجوههم :هذا جاري وذاك ابنه ،هذا والد �صديقي
وذاك رفيق الطفولة وهذا وذاك .يا اهلل .احلرب ب�شعة جدًا وال يعرف
ب�شاعتها وطعمها الكريه �إال من تذوقها».

على نحو ا�ستثنائي على م�رسح
برودواي ،وكانت دور العر�ض
تعج باجلمهور كل ليلة على مدار
ما يزيد عن �سنة .وبعد ع�رشة
�أعوام على نقل «اللون �أرجواين»
�إىل برودواي ،مت عر�ضها يف العام
 2015على �أكرث امل�سارح احرتافاً
يف �أمريكا �ضمن عر�ض غنائي.
وتعد ووكر ،احلائزة على جائزة

حممود دروي�ش للإبداع للعام
 ،2017روائية و�شاعرة وقا�صة
ونا�شطة حقوقية ،لديها ما يزيد
عن  13رواية وجمموعة ق�ص�صية،
�إ�ضافة �إىل ع�رش جمموعات
�شعرية ،وع�رشات املقاالت ،عالوة
على جمموعة من كتب الأطفال.
عرفت ووكر مبناه�ضتها للعن�رصية
يف كل مكان ،ورف�ضها حلرب

فيتنام وحرب العراق ،ون�رصتها
و�سجلت
للق�ضية الفل�سطينية.
ّ
ووكر مواقفها �إزاء خمتلف �أ�شكال
الف�صل العن�رصي� ،أهمها رف�ضها
ال�شديد عام  ،2012ل�صدور ترجمة
�إ�رسائيلية لروايتها هذه مبا �أنّ
�إ�رسائيل تقوم على العن�رصية
«وهي مذنبة بالأبارتهايد وا�ضطهاد
ال�شعب الفل�سطيني».

للكاتب ال�صحايف والروائي �سلطان احلجار

«دموع على جدران احلي» ..حبكة �أدبية بلغة ال�سينما
حتمل راوية «دموع على جدران يغدو مع الأيام �شاباً ي�سافر �إىل
احلي» للكاتب ال�صحايف اخلارج ال�ستكمال درا�سته ليقع
والروائي �سلطان احلجار ،طابعاً يف �رصاع مرير مع اجلن�س
غام�ضاً منذ ال�سطور الأوىل ،الآخر فهو �أراد االنتقام من �أي
حيث جنح الكاتب يف توظيف فتاة تقع يف طريقه كنوع من
�شخو�ص الراوية وو�ضعها يف الت�شفي يف زوجة الأب «دالل»،
دائرة حمكمة حيث تتداخل التي القى على يديها يف طفولته
الأحداث وت�صطدم ببع�ضها كل �أنواع العذاب من دون علم
البع�ض من خالل �سياقها الأب .ومع تطور �أحداث الراوية،
الزمني واملكاين .والراوية التي �صدرت عن «دار نبطي
بطابعها االجتماعي الغزير للن�رش» ،و�صمم لها الغالف
�أ�شبع بعامل ال�سينما ،و حتكي الفنان ور�سام الكاريكاتري خالد
الرواية ق�صة «�سامل» الطفل جلل ،يفجع �سامل مبوت �أخته
البائ�س الذي يتعر�ض يف �صغره «مرام» من زوجة �أبيه التي تلقى
لق�سوة زوجة الأب وهو يتجرع حتفها غرقاً ،ثم موت الأب
املرارة دون بوح ويتحمل الكثري نتيجة فاجعته بهروب ابنته،
من امل�صاعب ،لكن �سامل الذي ومن ثم موت �صديقه «عي�سى»،

الذي تويف مت�أثراً بجراحه
نتيجة حادث مدبر ،وتتواىل
املفاج�آت بدخول �سامل ال�سجن
ملدة ثالث �سنوات ،ليجد نف�سه
وحيداً بعد خروجه ي�صارع
ق�سوة احلياة ،حتى نراه ينت�رص
يف نهاية الرواية حلب قدمي
فيتزوج من حبيبته مهرة وينجب
منها طفلة وي�سميها «مرام»
وفاء لأخته الغريقة ،ولكن كيف
�ستكون عالقته بـ»دالل» التي
تدخل �إىل م�صحة نف�سية نتيجة
فقدانها البنتها ،وهل يت�سامح
معها� ،أم ي�سعى لالنتقام
منها..؟ .وقدم للطبعة الأوىل
منها الأديب والكاتب ال�صحفي
نا�رص الظاهري  ،حيث قال

«حملت رواية ال�صديق الكاتب
�سلطان احلجار يف تلك احلقيبة
امل�سافرة ،حيث للقراءة متعة
اال�سرتخاء ،والك�سل اللذيذ،
فق�ضيت معها وقتني ،وقتاً
ملتعة القراءة ،ووقتا لكتابة
مقدمة لها ..الرواية عمل
�آخر ،وجديد ،وخمتلف للكاتب
واملبدع احلجار ،بعد جتارب
�أدبية متنوعة ،طرق بها باب
الإبداع ،وتركها لتعي�ش بني
النا�س ،حمدثة ذلك ال�ضجيج».
يذكر �أنه �صدر للحجار ثالث
روايات من قبل ،هي« :فرا�شة
امليدان»« ،نا�شطة �سيا�سية»،
و»احلا�شية».
وكاالت

نوبل للفيزياء «تن�شطر» بني �أمريكي ..وفرن�سي وكندية
�أعلنت الأكادميية ال�سويدية
للعلوم م�ؤخرا  ،فوز  3علماء
من الواليات املتحدة وفرن�سا
وكندا بجائزة نوبل للفيزياء
لعام  ،2018بف�ضل �إجنازات
يف جمال تكنولوجيا الليزر
التي تعمل على حتويل الأ�شعة
ال�ضوئية �إىل �أدوات ت�صويب لها
ا�ستخدامات خمتلفة.
ومن بني الفائزين �أول امر�أة
تفوز بجائزة نوبل للفيزياء منذ
 55عاماً.
وفاز العامل الأمريكي �آرثر
�آ�شكني ،الذي يعمل يف
«خمتربات بل» يف الواليات
املتحدة بن�صف اجلائزة
تكرمياً له على اخرتاع «ملقاط

ب�رصي».
وتقا�سم العامل الفرن�سي جريار
مورو الذي يحمل اجلن�سية
الأمريكية �أي�ضاً ،والعاملة
الكندية دونا �سرتيكالند،
الن�صف الآخر لعملهما يف
جمال الليزر عايل الكثافة.
وبذلك ت�صبح �سرتيكالند التي
تعمل يف جامعة «ووترلوو»
الكندية ثالث امر�أة تفوز بنوبل
للفيزياء على الإطالق بعد
ماري كوري عام  ،1903وماريا
جوبرت-ماير عام .1963
وقالت �سرتيكالند يف م�ؤمتر
�صحايف عرب الهاتف بعد وقت
ق�صري من تلقيها نب�أ الفوز
باجلائزة «من الوا�ضح �أننا

بحاجة لالحتفاء بعاملات
الفيزياء لأننا موجودات ون�أمل
�أن مي�ضي هذا التوجه قدماً
بوترية �أ�رسع مع مرور الوقت».
ويهيمن العلماء الذكور على
معظم جوائز نوبل منذ
وقت طويل خا�صة يف جمال
الفيزياء.
و�سرتيكالند هي �أول امر�أة تفوز
بجائزة نوبل يف �أي فئة منذ 3
�سنوات .وقالت الأكادميية
امللكية ال�سويدية للعلوم العام
املا�ضي� ،إنها �ست�سعى للت�شجيع
على تر�شيح الباحثات للبدء يف
التعامل مع هذا اخللل.
وتعود اخرتاعات العلماء الثالثة
�إىل منت�صف ثمانينيات القرن

الع�رشين ،و�أحدثت مبرور
ال�سنني ثورة يف جمال فيزياء
الليزر.
ونوبل للفيزياء هي ثاين جوائز
نوبل التي تعلن هذا العام بعد
الإعالن ،االثنني ،عن الفائزين
بجائزة نوبل للطب تكرمياً
لهما على اكت�شافات يف �سبيل
ت�سخري جهاز املناعة ملحاربة
ال�رسطان.
وحجبت جائزة نوبل للآداب
هذا العام للمرة الأوىل منذ
عقود بعد ف�ضيحة �سوء �سلوك
جن�سي �أدت �إىل ان�سحاب عدد
من �أفراد الأكادميية ال�سويدية
التي متنحها.
وكاالت
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ثقافة

ال�صادرة عن (دار نينوى يف دم�شق)2019 -

" متحف الأنقا�ض" ن�صو�ص احلرب
والعزلة خلليل �صويلح
لي�ست هذه الن�صو�ص جردة ح�ساب للأنقا�ض التي خلفتها احلرب يف الأرواح� ،أو �صورة
�شعاعية للأج�ساد املعطوبة� ،أو بروفة للع�شاء الأخري وح�سب� ،إمنا هي مقربة متنقلة ملوتى
م�ؤجلني ،و�أر�شيف غري مكتمل ب�أ�صوات من جنوا بامل�صادفة.
وكاالت
من امل�ستغرب يف عامل ال�شعر
�أن ت�صدر جمموعة �شعرية حتت
عنوان (متحف الأنقا�ض ) .هذا
اال�ستغراب �سوف يت�ضاعف بعد
�أن نعلم ب�أن اختيار العنوان مل
يكن من اختيار �أي �شاعر من
�سكان املتحف ،و�إمنا من قبل
«خليل �صويلح» حمرر املجموعة
امل�ؤلفة من ن�صو�ص قام بتدوينها
� 28شاعراً �سورياً معظمهم من
جيل ال�شباب�( :أ�سامة الدياب -
�أحمد ودعة �-إياد حمودة� -إياد
عي�سى� -إهاب معروف  -ب�رشى
الب�شوات -ب�سمة �شيخو -ب�شري
العاين  -دمر حبيب  -راما بدرة-
ر�أفت حكمت  -زيد القطريب
 �سامر حممد ا�سماعيل�ستيفاين داالل -عايدة جاوي�ش عبري �شورى  -عي�سى ال�شيخح�سن -عمران عز الدين -قتيبة
اخلو�ص  -مرح ا�سماعيل -معتز
حرامي  -معاذ زمريق  -مناهل
ال�سهوي  -مروة ملحم  -نور
كنج  -نربا�س حممد خالد تركية
هنادي الهوي  -ي�رس برو).لكن هذا اال�ستغراب �رسعان
ما يتبدد ونحن نقر�أ ما جاء يف
املقدمة« :لي�ست هذه الن�صو�ص
جردة ح�ساب للأنقا�ض التي
خلفتها احلرب يف الأرواح،
�أو �صورة �شعاعية للأج�ساد
املعطوبة� ،أو بروفة للع�شاء
الأخري وح�سب� ،إمنا هي مقربة
متنقلة ملوتى م�ؤجلني ،و�أر�شيف
غري مكتمل ب�أ�صوات من جنوا
بامل�صادفة� .أي �أن الن�صو�ص
املوزعة على مائة �صفحة
امل�شكلة مبجملها للمجموعة

ال�صادرة عن (دار نينوى يف
دم�شق )2019 -هي ملوتى
م�ؤجلني ،موتى يجمعهم احللم،
واخلوف ،والعدم� .إنهم غرقى
الياب�سة ،ن�صو�ص ولدت يف
عراء اجلحيم ،تلوذ بالهام�ش،
ت�صطف يف رتل طويل بانتظار
«الإعا�شة» .ال مييزها عن بع�ض
ّ
لكل منهما
�سوى ما منحت
م�ساحات «الهوية الفنية» داخل
ّ
كل هذا اخلوف.
يت�ساءل �أحد �سكان املتحف
عن الذي �أقلق غفوته ،بعدما
�صلبوه مبا فيه الكفاية على
الكتب العتيقة! .الرجال واحداً
تلو الآخر تداعوا كخيوط كنزة
منزلية ،وحده طفله ال�صغري كان
ي�شد على القداحة ال�صغرية،
ّ
ي�شد على قلعة حلب املطبوعة
ّ
حولها ب�ألوان ترابية ،وي�ضحك،
ي�ضحك ،ي�ضحك على �صوت
الزغاريد والآويهات ال�سوداء التي
تت�ساقط زخاتٍ زخات كالطلقات
الفارغة .ويف املتحف ميزق
�أحدهم الإجابات كالف�ساتني.
يقول من يجاوره يف العزلة« :كان
ِ
وكنت ت�صدحني يف
يرجتف مثلي،
ر�أ�سي مثل املو�سيقا ،احت�ضنته
يف رق�صة جمنونة �إىل �أن تعبنا،
عندما �صحونا مل �أجد احلرب
الذي كان يغطي �أوراق دفاتري».
ورقة �أخرى من متحف الأنقا�ض
تد ّون ب�أن «كازانتزاكي�س»يف
جتربته اخليميائية الهادفة �إىل
حتويل تراب العبث �إىل ذهب
املعنى مل متنحه �سوى الإخفاق،
«الإخفاق الذي يجمع الن�صو�ص
بيد �سقطت �أخرياً .الن�ص
ال�ساد�س ي�رصخ ب�أنها هي لي�ست
يدي ،تلك التي حتمل وحمة

املقددة التي تكن�س
يف ر�سغها
ّ
�صوت املوت بق�شة».
م�ؤجل �آخر من املوت مي�سك
املكن�سة ،يلم �أ�شالءه« :كنت �أر ّبي
اخلوف كحيوان �أليف� ،أربت على
ر�أ�سه� ،أتركه يلعق �أقدام الغد،
كان يداعب �أحالمي ،ويرجف
معي عند �سماع �أ�صوات احلرب،
كنت �أز ّينه� ،أجمل ما ّ
يف كان وجه
اخلوف».
الورق الثامنة من الأر�شيف د ّونها
ب�شري العاين قبل ينتهي ت�أجيل
موته على يد داع�ش» بتهمة
الردة يف � 10آذار  -مار�س :2016
«لهكذا حزن �أ�رسجتني �أمي يا
عكاز وقتي الكفيف ،ويا مقاعدي
على �أر�صفة التعب الطويل ،ها
�أنا� ،أنا العاثر بجماجم اتزاين،
ال�شاغر �إال منك� ،أبحث عن
�رصة مللمت فيها �أوجهي التي
ان�رسبت ،مللمت فيها براءتي،
خ�سائري� ،أنا الذي قاي�ض
الطم�أنينة بالهزائم».
اخلائف يف ال�صفحة  30ي�س�أل:
«ماذا �سيفعل القنا�ص عندما
ي�ستبدل منظار قنا�صته بالعني
ال�ساحرة لذلك الباب الذي ينتظر
خلفه من ي�شتاق ل�ضحيته؟».
جتيبه العزلة�« :سوف نعيد
م�أ�ساتنا باحلركة البطيئة �أمام
�شا�شة عمالقة».
من زاوية ما ت�ضيف ورقة �أر�شيف:
«ونتحدث عنك ب�صوت منخف�ض،
نقر�أ م�شهداً ليلياً ،في�ضيع ظلك..
ويبقى الأثر»..
راحل عا�رش �إىل العزلة يقول:
«�سبعة �أعوام ك�أمنا �شارع مظلم
ومقنو�ص قطعناها مناورة ..
املر�أة التي حاولت بج�سدها �سد
ثقبٍ يف جدار العائلة ،ماتت رمياً

بال�شتائم ،الطفل يف خميمات
«اليون�سيف» ال يجيد يف در�س
الفنون � اّإل ر�سم البنادق».
م�ؤجل من ال�صفحة « 42يعرتف
أحب يف جميع
بخيانته ملن � ّ
مقرات الأمن فوق الو�سادات
النتنة ،قبل �أن متوت يف انفجار
كلية احلقوق» .والآن يبحث
عن قلب للإيجار مثل ميلي�شيا
حتارب بال ق�ضية .من يجاوره
يف بيت الأنقا�ض ي�س�أل «ملاذا
كل نباتات ال�صالة تعرب�شت فوق
�صورنا ال�ضاحكة بال �سبب!!».
م�ؤجلون من �صالة العزلة،
يعتقد من كان منهم على هيئة
«�سواتر رملية» ب�أن هذا ف�صام
 �شيزوفرينيا الأ�شياء« :زاوي ٌة يفنفق على هيئة بيت».
�صاحب «�شرب �أبعد» يرى ب�أن
هذه احلرب تهز�أ بنا كما وقاحة
ال�شم�س ،ف�أخوه ميوت فجراً،
«والع�صفور نف�سه ما زال ينتظر
فراخة القادمة يف املكان املعتاد
على ما كان بيتنا».
الن�ص الذي حمل ا�سم ال�سكني
يقول« :لن نحتاج بعد اليوم �إىل
�ساعات لنعرف توقيت املوت،
يف كل ربع �ساعة نحظى بجثة».
املقيم يف املتحف حتت رقم 15
ي�ؤمن ب�أن «احلرب تقتل الناجني»
فها هو «يوم �آخر بال �أطفال
ينتظرون حافالت مدار�سهم».
و�أخ من ن�ص «ثقوب» ي�س�أل« :من
ي�صدق �أن م�شط الر�صا�ص �صار
�شعراً �أخ�رض وطويل» .يجيبه
من يحمل املقربة على ظهره:
«�ستموت ولن جتد من يدفنك».
ميت م�ؤجل من ال�صفحة 70
يبوح بحبه للندبات« :كل الندبات

 ..لدرجة �أنني �أحاول �أن �أندب
كل الأ�شياء التي اعرت�ضها كي
�أحبها � ..إنني �أعي�ش يف عامل
مليء بالفقاعات ،كلما حاولت �أن
�أ�صنع منه ندبة ،انفجر الفراغ يف
وجهي».
ن�ص م�ؤنث بعتمة املتحف
يقول« :يف الليل �س�أحبك بع�رشين
امر�أة ،و�س�أبد�أ من الطيف الذي
�شيد بيته يف ر�أ�سك».
مقيم �آخر من �أر�شيف الأنقا�ض،
يبدو �أنه كان مقات ً
ال ،قبل �أن يُكفن
�أخوته الأربعة ،وقبل �أن يفقد
ذاكرته ،يد ّون�« :أ�شجع اجلنود
ذلك اجلندي الذي مي�شي يف
م�ؤخرة ال�صفوف ،دائماً ما تدمع
عيناه ،وهو يتعرث بني حقو ٍل من
�أج�ساد رفاقه املبعرثة».
يف رق�صة رجل م�سكور وخائب،
نقر�أ« :ماذا �أفعل �إذا كانت
اجلراح ت�ضحك وقلبي بار ٌد
كطعنة يف الظهر».
ن�ص من املتحف ي�س�أل من
يجاوره يف العزلة�« :أمل تفكر يوماً
برتك م�ساحة للموت بيننا».
تقول �صفحة الأر�شيف رقم :90
«لو كنت رم ً
ال ،ويل من وجع

هرب مربر  ..لو كنت
ال�صالبة
ٌ
�أجفل غرز م�سلة الرغبة يف
�ضلوعي ،و�أت�شكل باملاء ج�سداً
جديداً ،لكني زورق �أهادن
املاء على �سفر احلنني كغريق
م�ؤجل».
م�ؤجل من ال�صفحة  92يقول:
«�أنا بخري ،يف املنام هناك
امر�أة تقدم يل �سهماً ،ويف
اليقظة �أالحظ تقو�ساً �شديداً يف
ظهري».
لمِ َ ّ
كل هذا ال�صمت �إذاً� :س�ؤال
نقر�أه يف بيا�ض ما بني ال�سطور
لورقة الأر�شيف ما قبل الأخري،
يجيب «ال�صوت»« :ال�صوت
وجودك ،هويتك ال�شخ�صية».
امل�ؤجل الذي يليه يرى «�أن
قطيع الثريان ال يدو�س البنف�سجة
عمداً».
�آخر امل�ؤجلني من املوت
يف متحف الأنقا�ض يقول:
«امل�ستقبل لي�س هنا  ..على
�أمل وحيد ب�أنني ،وبعد ن�صف
�ساعة ما يف حياتي� ،س�أ�ستيقظ
لأجد نف�سي �شاهداً على حدث
ا�ستثنائي� :إنني ل�ست هنا»

عن دار ن�شر بريل الهولند ّية املرموقة
�صدر العدد 27من الدورية املح ّكمة ُنّ
«تبي للدرا�سات
ال�شهية النهمة :طعام م� ّؤ�ش ًرا للثقافة يف
الفل�سفية والنظريات النقدية»
�أعلنت دار ن�رش بريل الهولند ّية
املرموقة عن �إ�صدار جديد
بعنوان «ال�شه ّية النهمة :الطعام
م�ؤ�شرّ ً ا للثقافة يف ال�رشق
الأو�سط و�أبعد» بتحرير ثالثة
أدبي
باحثني بارزين يف التاريخ ال ّ
ّ
والثقايف يف ال�رشق الأو�سط
وهم :كرييل دميرتييف من رو�سيا
وجوليا هاو�رس من �أملانيا وبالل
الأرفه يل من لبنان.
ّ
الثقايف
يبحث الكتاب يف الت�ش ّعب

ال�شرق الأو�سط
املرتبط بالطعام وقنوات انتقاله
مكان ًّيا وزمان ًّيا يف حو�ض ال�رشق
العربي
الأو�سط والعاملني
ّ
إ�سالمي .يهت ّم الكتاب باملعنى
وال
ّ
ّ
زمني
الثقايف للطعام من منظور
ّ
وا�سع منذ الع�صور القدمية وحتّى
احلا�رض ،م�ستعي ًنا مبقاربات
من اخت�صا�صات خمتلفة منها
الفيلولوجيا اليونان ّية والأدب
العربي والدرا�سات الإ�سالم ّية
والأنرثوبولوجيا والتاريخ.

�أ ّما ف�صول الكتاب فتندرج يف
�أجزاء �ستّة بح�سب مو�ضوعاتها
الطبقي
التي ترتاوح من الو�ضع
ّ
الديني
االجتماعي واحلظر
ّ
ّ
واجلندر �إىل ال�سكر والن�شوة
والدعوة �إىل النبات ّية والقلّة
�أو العدم .وقد رعى الكتاب
الأكادمي ّية العرب ّية الأملان ّية
للعلماء ال�شباب ووزارة التعليم
العلمي الأملان ّية.
والبحث
ّ

وكاالت

�صدر العدد ال�سابع والع�رشون
نّ ُ
«تبي
من الدورية املح ّكمة
للدرا�سات الفل�سفية والنظريات
النقدية» ،التي ي�صدرها املركز
العربي للأبحاث ودرا�سة
ال�سيا�سات .وا�شتمل العدد على
ملف خا�ص حول «علم اجلينوم
و�س�ؤال الأخالق :منظور
�إ�سالمي» .وت�ضمن هذا امللف
درا�ستني �أخالقيتني؛ الأوىل
ملحمد غايل بعنوان «علماء
ال�رشيعة ومنجزات الطب

احلديث :التحديات الأخالقية
منوذجا»،
يف ع�رص اجلينوم
ً
والثانية ملعتز اخلطيب بعنوان
«احلدود الأخالقية للتدخل
اجليني :النقا�ش الفل�سفي
والفقهي حول �أخالقيات
التقنية الوراثية».
كما ت�ض ّمن امللفً � ،
أي�ضا،
درا�سات فقهية مهمة؛ الأوىل
لعبد اهلل بن يو�سف اجلديع
«بحوث علم اجلينوم يف �ضوء
ن�صو�ص الكتاب وال�سنة :قراءة

فقهية مقا�صدية» ،والثانية
ملحمد نعيم يا�سني «دور
االختبار اجليني يف حفظ
الأن�ساب» ،والثالثة لفوزان
�سامي الكريع «علم اجلينوم من
منظور �إ�سالمي :الت�سا�ؤالت
الع�سرية».
وا�شتمل امللف � ً
أي�ضا على
تعقيبني حول درا�سة فوزان
�سامي الكريع؛ �أحدهما لأحمد
الري�سوين ،والآخر ملحمد نعيم
يا�سني.

وكاالت
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ما الفرق بني �ضربة ال�شم�س وال�ضربة احلرارية؟
ال�شم�س
�رضبة
تندرج
وال�رضبة احلرارية �ضمن
املتاعب ال�شائعة خالل
ف�صل ال�صيف ب�سبب �أ�شعة
ال�شم�س ال�ساطعة وارتفاع
درجة احلرارة والرطوبة
العالية ،فما الفرق بينهما
التعامل
ميكن
وكيف
معهما؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال،
قالت الرابطة الأملانية
لأطباء الأمرا�ض اجللدية
�إن �رضبة ال�شم�س تن�ش�أ
الر�أ�س
لتعر�ض
نتيجة
لأ�شعة ال�شم�س املبا�رشة،
وتتمثل �أعرا�ضها يف ال�صداع
و�آالم م�ؤخرة العنق والدوار
ينبغي
وهنا
والغثيان.
االبتعاد عن �أ�شعة ال�شم�س

فورا وتربيد الر�أ�س بحذر.
�أما ال�رضبة احلرارية فتن�ش�أ
ب�سبب الرطوبة العالية
واحلرارة ال�شديدة كما هو
احلال داخل ال�سيارة مثال.
وميكن اال�ستدالل على
ال�رضبة احلرارية من خالل
احمرار و�سخونة اجل�سم
ب�أكمله ،ولي�س الر�أ�س فقط،
بالإ�ضافة �إىل احلمى والدوار
والغثيان و�أعرا�ض ال�صدمة.
ويف هذه احلالة ينبغي
اخلروج من ال�سيارة فوراً،
مع تربيد اجل�سم بوا�سطة
كمادات رطبة بعيداً عن
القلب� ،أي اليدين والأقدام،
ثم تربيد بقية اجل�سم �شيئاً
ف�شيئاً ،مع مراعاة عدم
تربيد اجلذع مبا�رشة .وعلى

اقرتح خرباء من جامعتي يورك و�أك�سفورد تكنولوجيا جديدة حلل م�شكلة
رائحة العرق الكريهة ون�رش العلماء نتائج درا�ستهم يف جملة ،eLife
حيث ت�شري �إىل �أن جلد الإن�سان يف منطقة ما حتت الإبط هو مكان
فريد لن�شاط البكترييا ،ب�سبب ن�شاط �إفرازات الغدد يف هذه املنطقة ،ما
يجذب امليكروبات والبكترييا.
لكن امل�شكلة تكمن يف �أن بع�ض البكترييا التي حتيا على جلد الإن�سان
مفيدة ،وقليل منها ي�سبب هذه الرائحة الكريهة ،يف الوقت الذي يت�سبب
فيه ا�ستخدام البخاخات بالق�ضاء على كافة �أنواع البكترييا ،ال�ضارة منها
واملفيدة على حد �سواء.
�أية حال ينبغي ا�ست�شارة
الإ�سعاف يف حال اال�شتباه
يف الإ�صابة ب�رضبة حرارية.
ولتجنب الإ�صابة ب�رضبة
�شم�س �أو �رضبة حرارية
ينبغي جتنب التعر�ض لأ�شعة
ال�شم�س املبا�رشة خا�صة

خالل فرتة الظهرية ،مع
احلر�ص على ارتداء غطاء
للر�أ�س ،خا�صة بالن�سبة
للر�ضع والأطفال ال�صغار
والأ�شخا�ص ذوي ال�شعر
اخلفيف �أو الذين لديهم
�صلع.

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
الذي ي�صاحب بع�ض الأمرا�ض
الرعا�ش
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
و�أظهرت النتائج حت�سن القدرات
املعرفية ومهارات الذاكرة يف
اليوم التايل مبا�رشة ،ويعني ذلك �أن
حتفيز الذاكرة �أثناء النوم طريقة
ف ّعالة ،و�أنه بالإمكان تطوير هذه
الطريقة حلماية ذاكرة الإن�سان
من امل�شاكل الع�صبية التي تتط ّور
مع العمر.

ما �أعرا�ض االن�سداد الرئوي املزمن؟
يعترب مر�ض االن�سداد الرئوي
ال�سبب الرابع للوفيات يف العامل،
ومن املتوقع �أن ي�صبح ال�سبب
الثالث بحلول العام  2030وفق
منظمة ال�صحة العاملية .يُعد
التع ّر�ض لدخان التبغ (من خالل
تعاطي التبغ �أو التع ّر�ض لدخان
التبغ غري املبا�رش) ال�سبب الأ ّول
لظهور مر�ض الرئة االن�سدادي
املزمن ،فما �أعرا�ضه وكيف ميكن
منع تفاقمه؟
يعد االن�سداد الرئوي املزمن
ّ
مر�ضاً رئوياً ي�سبب ان�سداداً يف
تدفق الهواء من الرئتني .ومن �أبرز

�أ�سبابه التدخني والتعر�ض للغازات
�أخرى خمتلفة.
ماذا عن �أعرا�ضه؟
الأعرا�ض الأكرث �شيوعاً ت�شمل:
* �ضيق التنف�س
* ال�سعال
* �إفراز البلغم
* التهابات اجلهاز التنف�سي
املتكررة.
* التعب واالرهاق

طريقة جديدة حلجب
رائحة العرق

ن�صائح كثرية وار�شادات ممكن ان
ت�ساعد املري�ض على عدم تفاقم
اعرا�ض مر�ضه ،و�أهمها:
 الإقالع عن التدخني زيادة الن�شاط البدين التلقيح �ضد الفريو�ساتوااللتهاب الرئوي
 االلتزام بالأدوية النوم ب�شكل ٍكاف
* الإكثار من �رشب املاء
* زيارة الأطباء ب�صورة دورية

ن�رشت وكالة الأنباء ال�صينية �شينخوا� ،أن الذكاء اال�صطناعي ال�صيني
« ،»BioMindتفوق على �أف�ضل الأطباء يف م�سابقة من م�ستويني
لت�شخي�ص �أورام الدماغ والتورم الدموي ،و�شخ�ص نظام الذكاء ال�صيني
 225حالة من �أورام الدماغ خالل  15دقيقة وبدقة ت�شخي�ص بلغت ن�سبتها
 .%87يف حني �شخ�ص  15طبيبا من �أمهر �أطباء الأورام يف ال�صني هذه
احلاالت بدقة بلغت  %66فقط.
و�أ�ضافت الوكالة �أي�ضا �أن الذكاء اال�صطناعي �شخ�ص حاالت ملر�ضى
التورم الدموي بن�سبة جناح بلغت  %83وبدقة �أعلى من ت�شخي�ص �أمهر
الأطباء بن�سبة %20و�أعلنت �إدارة امل�ست�شفى الذي احت�ضن التجربة �أن
الهدف منها لي�س التقليل من �ش�أن الأطباء احلقيقيني ،بل م�ساعدتهم
على التقدم يف جمال الت�شخي�ص من خالل التفاعل مع التقنيات احلديثة
التي طورها الإن�سان لهذا الغر�ض.

�أعرا�ض تنذر بالتهاب املفا�صل
الروماتويدي
قالت اجلمعية الأملانية للروماتيزم �إن التهاب املفا�صل الروماتويدي يعد
�أكرث �أنواع الروماتيزم �شيوعاً.
و�أو�ضحت �أن �أعرا�ضه املميزة تتمثل يف �آالم وتورم املفا�صل ،خا�صة يف
�أ�صابع اليد والقدم ،وتيب�س اجل�سم ملدة طويلة يف ال�صباح ب�صفة خا�صة،
�إ�ضاف ًة �إىل �أعرا�ض �أخرى مثل ارتفاع درجة حرارة اجل�سم والإرهاق
وجفاف الفم والعني وفقدان ال�شهية.
و�شددت اجلمعية على �رضورة ا�ست�شارة الطبيب فور مالحظة هذه
الأعرا�ض ،حمذرة من �أن �إهمال عالج التهاب املفا�صل الروماتويدي
ب�شكل مبكر و�صحيح ،قد ترتتب عليه عواقب وخيمة مثل ت�شوه املفا�صل
وت�آكلها.
يُ�شار �إىل �أن التهاب املفا�صل الروماتويدي هو مر�ض مزمن غري قابل
لل�شفاء ،وميكن عالجه جيداً بالأدوية والعالج الطبيعي ،بعد الت�شخي�ص
املبكر ،وميكن �أن يظهر التهاب املفا�صل الروماتويدي يف �أي مرحلة
عمرية ،وتعد الن�ساء �أكرث ُعر�ضة للإ�صابة به من الرجال.

هل طنني الأذن م�شكلة �صحية
تثري القلق؟

لكن كيف ميكن منع تفاقمه؟

الفول ال�سوداين طعام م�ضاد لالكتئاب و�أمرا�ض القلب
�سواء كنت ت�أكل ال�سوداين كوجبة
خفيفة �أو تتناول زبدة الفول
ال�سوداين على الإفطار مع اخلبز
�أو �رشائح التفاح ال ينبغي �أن
تنظر �إليه على �أنه م�صدر للطاقة
يجدد الن�شاط فقط .هناك فوائد
�صحية رائعة تعود على القلب
والدماغ وكل �أجزاء اجل�سم من
هذا الطعام� ،إليك ما حتتاج
معرفته عنها:
* يحتوي ال�سوداين على دهون
ومكونات نباتية حتارب �رسطان
املعدة ،ومتنع من ّوه.

« »BioMindيتفوق على
�أمهر الأطباء يف دقة ت�شخي�ص
الأمرا�ض

* يقلل الكول�سرتول اجليد الذي
يحتويه ال�سوداين من الكول�سرتول
ال�ضار يف اجل�سم ويطرده.
* يوفر ال�سوداين م�ضادات
للأك�سدة متنع ان�سداد ال�رشايني
واجللطة.
* �أكل ال�سوداين مفيد للوقاية من
ال�سكري ،لأنه ال يرفع ن�سبة ال�سكر
بالدم ب�رسعة ،ويعزّز الإح�سا�س
بال�شبع.
* يحتوي ال�سوداين على مادة تزيد
�إنتاج اجل�سم لهرمون ال�سريوتونني
الذي يخ ّفف االكتئاب.

رغم �أن طنني الأذن يعترب من
امل�شاكل ال�صحية املزعجة،
�إال �أن الربوفي�سور بريغيت
مازورك مديرة مركز طنني
الأذن مب�ست�شفى �شارتيه
بالعا�صمة الأملانية برلني
�أو�ضحت �أن هذه احلالة ال
ت�ستدعي القلق وتختفي من
تلقاء نف�سها.
و�أو�ضحت الطبيبة الأملانية �أن طنني الأذن من الأمور الطبيعية ،وقد
يظهر ب�سبب ال�ضو�ضاء والإجهاد واالنفعاالت العاطفية املفرطة من
خالل حترير العديد من الناقالت الكيميائية يف خاليا حا�سة ال�سمع
ب�شكل �أكرب من املعتاد.
وت�شري مازورك �إىل �أن الطنني يختفي يف معظم احلاالت بعد وقت ق�صري،
لكن يف الوقت ذاته يتعني االبتعاد عن م�سبباته ،ويعترب طنني الأذن مزمناً
�إذا ا�ستمر ملدة ثالثة �أ�شهر ،وال يتم ت�شخي�ص الطنني ب�أنه حالة مر�ضية
�إال عند ال�شعور بقيود �شديدة ب�سببه.
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من معاين احلكمة الورع

﴿ َو َم ْن يُ�ؤْ َت حْ ِ
ال ْك َم َة َف َق ْد �أُوت َِي َخ رْياً َكثِرياً﴾ [�سورة البقرة
ً
الآية ]269:من معاين احلكمة �أن يكون ورعا ,فقد ورد
ري من �ألف ركعة من خملط)) [
�أن (( :ركعتان من ورع خ ٌ
اجلامع ال�صغري عن �أن�س]
الورع هو الذي ي�ضع هام�ش بينه وبني املعا�صي الورع
هو الذي يبتعد عما يجره �إىل مع�صية ,الورع هو الذي يدع
هام�ش �أمان بينه وبني املعا�صي؛ لأن اهلل عز وجل يقول﴿ :
ِتل ْ َك ُح ُدو ُد هَّ
اللِ َف اَل تَ ْق َربُوهَ ا﴾ [�سورة البقرة الآية]187:
يقول عليه ال�صالة وال�سالم يف احلديث ال�صحيح(( :احلاللَ
بي ,واحلرام ِنّ
ِنّ
بي)) [�أخرجه البخاري وم�سلم عن النعمان
بن ب�شري] ال�رسقة و القتل و الزنا �أ�شياء حمرمة وهي
وا�ضحة كال�شم�س ,يغت�صب ماالً حراماً ,الغيبة حرام,
النميمة حرام� ,إن�سان دخله حالل ,طبخ و�أكل ال ي�س�ألك؛
لأنه مل يعمل �شيئاً ,يعمل عم ً
ال م�رشوعاً ,وك�سبه م�رشوع,
وماله حالل ,ا�شرتى طعاماً و�أكل هو و�أوالده .ما �سمعت يف
تاريخ الدعوة �إن�ساناً يقول� :أ�ستاذ طبخت فا�صولياء ,هل يف
عملي �شيء؟ ال �أحد ي�س�أل؛ لأن العمل حالل� .إن�سان تزوج,
�إن�سان فتح حم ً
ال جتارياً ,باع مواد غذائية ,مل يكذب ,مل
يغ�ش؛ فاحلرام ال�رصف بني ,واحلالل ال�رصف وا�ضح ,وال
يختلف فيه اثنان ,ولي�س هناك �أية م�شكلة� ,أين امل�شكلة؟
يف ال�شبهات� ,شيء من زاوية حالل من زاوية حرام ,الورع
يقت�ضي �أن تدع هذا ال�شيء ورعاً.

كبائر ّ
الذنوب

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

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

كارثة التبول يف امل�سجد
و�إليك كارثة وقعت �أمام خري الورى
حممد بن عبد اهلل  ،بال الأعرابى يف
امل�سجد  ،نعم بال  ،كارثة  ،تخيلتها
علي تخيلها  ،ولكن
حقيقة و�صعب
ّ
تراه �صلى اهلل عليه و�سلم فاق حد
التخيل يف رد فعله  ،عن �أن�س بن مالك
ر�ضي اهلل عنه قال  :جاء �أعرابي فبال
يف طائفة امل�سجد  ،فزجره النا�س ،
فنهاهم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،
فلما ق�ضى بوله �أ َم َر النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم بذنوب من ماء ف�أُ ْهرِيق

عليه .
لقد جتاوز النبى �صلى اهلل عليه و�سلم
�أزمة كادت �أن تراق فيه دماء  ،ولكنه
�صلى اهلل عليه و�سلم علم الرجل �أمر
دينه بكل رفق ولني ..
وهنا يكتب �أحد املبدعني  « :لقد
�أبعد عليه ال�صالة وال�ســالم احلاجز
ال�ضبابي عن عني املخطئ  :املخطئ
�أحياناً ال ي�شعر �أنه خمطئ  ،و�إذا كان
بهذه احلالة وتلك ال�صفة فمن ال�صعب
�أن توجه له لوماً مبا�رشاً وعتاباً قا�سياً

 ،وهو يرى �أنه م�صيب� .إذن البد �أن
ي�شعر �أنه خمطئ �أوالً حتى يبحث هو
عن ال�صواب؛ لذا البد �أن نزيل الغ�شاوة
عن عينه ليب�رص اخلط�أ،وعندما نعرف
كيف يفكر الآخرون  ،ومن �أي قاعدة
ينطلقون  ،فنحن بذلك قد عرثنا على
ن�صف احلل .حاول �أن ت�ضع نف�سك
مو�ضع املخطئ  ،وفـكـ ــر من وجهة
نظره هو  ،وفكر يف اخليارات املمكنة
التي ميكن �أن يتقبلها  ،فاخرت له ما
ينا�سبه « ..

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

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

ح�صد كيانو ريفز� ،شعبية وجماهريية وا�سعة جعلته �أحد �أكرث جنوم ال�سينما طلب ًا يف الفرتة الآخرية ،و�سط ت�أكيدات ر�سمية
عن رغبة ا�ستديوهات مارفل ل�ضمه لأحد �أفالمها املقبل ،وفق ت�صريح الرئي�س التنفيذي ل�شركة مارفل.
وعلق املدير التنفيذي ل�رشكة
مارفل ،كيفن فيغ على الأخبار
املتداولة عن رغبة مارفل يف �ضم
كيانو ريفز لأبطال مارفل ،قائ ً
ال:
"نعم هناك رغبة يف ذلك ،وحتدثنا
بالفعل معه عن جميع الأفالم التي
نعمل على �إ�صدارها يف الوقت
احلايل ،ولكنها م�س�ألة وقت فقط
الختيار الأن�سب".
ومن جهة �أخرى ت�سعى مارفل
لإعادة طرح فيلم "�أفينجرز:اندغيم"
مرة �أخرى يف نهاية الأ�سبوع املقبل،
ليت�ضمن لقطات جديدة مل تكن يف
الن�سخة الأوىل ،وملناف�سة فيلم
"�أفتار" على �أكرث الأفالم حتقيقاً
للإيرادات يف تاريخ ال�سينما.
ولقد ت�سابق املعجبون باملمثل
الأمريكي كيانو ريفز ،م�ؤخرا
للمطالبة باختياره �شخ�صية ،2019
يف ت�صنيف جملة تامي الأمريكية،
وذلك ب�إطالق عري�ضة من قبل
�أحد املتابعني على املوقع

االلكرتوين"."change.org

والإ�شادة ب�أخالقه بعد انت�شار �صوره

االجتماعي لو�صفة بالنبيل.

ظهر فيها ي�ضع يديه خلفهن دون

حتاول جمع � 15ألف توقيع� ،أكرث من

�أ�صبح كيانو ريفز حديث مواقع

مع ن�ساء ،ومعجبات وم�شاهري،

اجلرمية والقتال "جون ويك ،"3

مل�سهن ،ما دفع رواد مواقع التوا�صل

التوا�صل االجتماعي ،بعد جناح فيلم

وفاق عدد موقعي العري�ضة ،التي

� 10آالف ،بعد �ساعات من �إطالقه.

الفنان �أمري دندن من �أ�سرتاليا �إىل فل�سطني
بعد حفلتني ناجحتني يف �أ�سرتاليا
ولقائه بال�سفري الفل�سطيني ال�سيد عزت
عبدالهادي وت�سليمه له درعا تقديريا
على ما يقدمه على ال�صعيد الفني
والوطني ولقائه باجلاليات العربية ،
يعود الفنان �أمري دندن �إىل فل�سطني
لإحياء �أهم وا�ضخم مهرجانات ال�صيف
ال�سباط
يف فل�سطني مهرجان �صدى ُ
للفن واملو�سيقى بدورته اخلام�س� .إذ
دعا جمهوره حل�ضور املهرجان ،بعد
ذلك �سي�ستكمل لإحياء حفالت ال�صيف
من هذا العام  ،حيث �سيحيي حف ً
ال يف
العا�صمة الربيطانية لندن يف ال�سابع من
متوز ال�شهر املقبل ،بعد ذلك �إىل �سل�سلة
حفالت يف كندا لأول مرة والواليات

املتحدة الأمريكية.
يذكر �أن دندن قد اطلق اغنية بعنوان
"ملا تفتكريني" باللهجة امل�رصية من
كلمات و�أحلان احمد الزعيم وتوزيع عادل
عا�ش ،ومت ت�صويرها فيديو كليب يف
اوكرانيا حتت �إدارة املخرج زياد خوري،
بينما الأغنية القت النجاح الباهر حيث
ح�صدت على ن�سبة م�شاهدة عالية من
�أول انطالقها على االنرتنت واال�ستماع
على تطبيق �أنغامي يف الدول العربية ومن
خالل �إطالق اول حتديه بعنوان "حتدي
ملا تفتكريني"  ،وهو انت�شار فيديوهات
تفاعلية من اجلمهور على �صفحات
و�سائل التوا�صل االجتماعي للفنان �أمري
دندن.

هيوجاكمان ي�ستعيد �أحالم طفولته بف�ضل نا�سا

ا�ست�ضاف مركز لندون
بي جون�سون بوكالة نا�سا
الف�ضائية ،بع�ض جنوم
هوليوود� ،أبرزهم النجم
هيوجاكمان ،يف �إطار
حملتها الدعائية الأخرية،
التي �أطلقتها احتفاالً
بالذكرى ال�سنوية  51لأول
هبوط على �سطح القمر.
و�شكر هيوجاكمان عرب
ح�سابه على �إن�ستغرام
وكالة نا�سا للف�ضاء ،بعد
زيارته الأخرية ون�رش
�صوراً التقطها يف رحلته
معلقاً�" :شكراً نا�سا لإعادة
�إحياء �أحالم طفولتي".

وتدعو احلملة اجلديدة
لإعادة التوا�صل مع كوكب
الأر�ض ،بتج�سيد حلظات
الرهبة التي يعي�شها رواد
الف�ضاء عندما ينظرون
�إىل الأر�ض من الف�ضاء.
وتهدف احلملة لدعوة
النجوم لإعادة ا�ستك�شاف
الف�ضاء من خالل زيارتهم،
التي ت�ضمنت لقا ًء مع رائد
الف�ضاء ال�سابق لريوي
ت�شياو ،الذي ق�ضى 299
يوماً يف الف�ضاء ،وكان
�أول �أمريكي ي�صوت يف
االنتخابات الأمريكية من
خارج الأر�ض.

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:

�أجنلينا جويل تلتحق
بفريق حترير جملة «تامي»
يف �سابقة الأوىل من نوعها ،التحقت
النجمة الهوليوودية� ،أجنلينا جويل
بفريق حترير جملة تامي الأمريكية
مبن�صب م�ست�شار حترير ،وذلك
للم�ساهمة يف مقاالت املجلة
املتعلقة بحقوق الإن�سان وم�شاكل
النزوح والهجرة وغريها .و�أعلن
عن تلك ال�رشاكة رئي�س حترير
والرئي�س التنفيذي ملجلة تامي،
�إدوارد فيل�سينثال يوم الأربعاء املا�ضي مو�ضحاً �أن جويل �ست�شارك من
خالل من�صبها اجلديد يف كتابة وحترير عدد من املقاالت الإخبارية
املتنوعة والتي تتعلق بال�رصاعات وق�ضايا اللجوء والهجرة وغريها مع
الرتكيز على حقوق الإن�سان.
وبح�سب ما ن�رشته جملة هوليوود ريبورتر الأمريكية� ،ستعتمد
م�ساهمات جويل ال�صحافية علي دورها احليوي وخربتها الطويلة
املمتدة علي مدار  18عاماً خالل عملها لدى وكالة الأمم املتحدة
ملفو�ضية الالجئينن ،والتي �شاركت من خاللها يف حوايل  60مهمة عمل
ميدانية ،والتي كان �آخرها زيارة خميمات الالجئني يف كولومبيا وبريو
وبنغالدي�ش ،ب�صفتها املبعوث اخلا�ص ملفو�ضية الأمم املتحدة ،لت�صبح
من �أبرز املدافعني يف م�سائل النزوح واللجوء حول العامل .ومن املقرر
�أن تن�رش �أوىل �إ�سهامات جويل يف جملة «تامي» يوم الأربعاء املقبل،
على �أن يتم ن�رش املقال يف عدد  1جويلية املقبل من الإ�صدار الورقي
املطبع اخلا�ص باملجلة ،و�سيتبعه مقال كتبته لتامي عن الدور الذي
تلعبه املر�أة يف مفاو�ضات ال�سالم يف �أفغان�ستان� .أو�ضحت جويل يف
�أحدث مقال لها عن �أ�سباب ا�ستحقاق الالجئني �أن يعاملوا بكرامة
ومعاملة عادل ،كما دعت قيادة الواليات املتحدة �إىل «الرتكيز على
ال�سالم طويل الأجل القائم على العدالة واحلقوق وامل�ساءلة لتمكني
الالجئني من العودة �إىل ديارهم».

عمرو عبد اجلليل� :إيرادات
«كازابالنكا» فاقت توقعاتي

قال الفنان عمرو عبد اجلليل،
�إنه مل يتوقع جتاوز فيلمه اجلديد
«كازابالنكا» حلاجز اخلم�سني
مليون جنيه م�رصي بعد �أ�سبوعني
من طرحه بدور العر�ض ال�سينمائي.
و�أ�ضاف عبداجلليل� ،أنه ال ي�شغل
تفكريه مب�س�ألة الإيرادات ب�شكل عام،
لإميانه ب�أنها رزق من اهلل ولي�س من
�صنع الب�رش ،م�شرياً �إىل �أن �شخ�صية «عرابي» التي ج�سدها يف الفيلم جديدة
عليه ،ولذلك خلق لها «�إيفيهات» من وحي خياله و�أ�ضافها �إىل ال�سيناريو
بعد االتفاق مع خمرج الفيلم بيرت ميمي ،بح�سب قوله .وي�شارك يف بطولة
«كازابالنكا» �أمري كرارة وغادة عادل و�إياد ن�صار ولبلبة و�أحمد دا�ش والنجم
الرتكي خالد �أرغن�ش ،من ت�أليف ه�شام هالل.

كاظم ال�ساهر يطرح «متمردة»
طرح النجم العراقي كاظم
ال�ساهر �أحدث �أغنياته
«متمردة» ،عرب قناته
الر�سمية مبوقع يوتيوب.
�أغنية «متمردة» من كلمات
ال�شاعر كرمي العراقي،
و�أحلان كاظم ال�ساهر ،وتوزيع
مي�شال فا�ضل.
وتخطت �أغنية «متمردة» 15
�ألف م�شاهدة ،خالل �ساعات من طرحها ،عرب موقع يوتيوب.
وي�ستعد كاظم ال�ساهر للم�شاركة يف مهرجان»�إهدنيات» �أواخر جويلية
املقبل ،وكان كاظم �أحيا م�ؤخراً عدد من احلفالت الغنائية يف ال�سعودية
�شهر �أفريل املا�ضي بجدة والريا�ض.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�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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درا�سة J.D. Power

ك�شف عن �شركات ال�سيارات الأكرث اعتمادية لعام 2019

يف حني يعتقد �أغلب الأ�شخا�ص
�أن حتمل تكلفة ال�سيارات الفاخرة
مرتفعة الثمن بدالً من ال�سيارات
االقت�صادية الأكرث �شعبية �سينتج عنه
احل�صول على معدالت اعتمادية
�أعلى خالل الأعوام الالحقة� ،إال
�أن �أحدث درا�سات وكالة J.D.
 Powerالأمريكية ملعدل اعتمادية
ال�سيارات  2019ت�شري لتفوق
ال�سيارات التقليدية على نظريتها

الفاخرة بفارق ب�سيط فيما يتعلق
بعدد امل�شكالت التي تظهر بها
خالل الفرتة ذاتها ،وذلك للمرة
الأوىل على الإطالق.
تظهر لنا الدرا�سة ظهور  141م�شكلة
لكل � 100سيارة فاخرة ،يف حني
واجهت ال�سيارات التقليدية 135
م�شكلة فقط ،حيث عقدت هذه
الدرا�سة بني �شهري �أكتوبر ودي�سمرب
 2018بناء على ردود  32,952من
املالك الأ�صليني ل�سيارات موديل

.2016
ولكن على الرغم من كون فئة
العالمات الفاخرة ب�شكل عام تواجه
�أعطال �أكرث يف املتو�سط ،جند
�أن عالمة لكز�س الفاخرة ت�ستمر
للعام الثامن على التوايل بالرتبع
على عر�ش معدل االعتمادية ،حيث
واجهت �سياراتها  106عطل100/
�سيارة فقط ،كما جائت بور�ش
الفاخرة �أي�ضاً يف املركز الثاين مع
تويوتا ،بعد �أن واجهت �سياراتها 108

عطل� 100/سيارة.
�أما فيما يتعلق بجائزة الطراز الأعلى
اعتمادية ح�سب هذه الدرا�سة ،فقد
فازت بها بور�ش  ،911وذلك بعد �أن
قل معدل الأعطال فيها بن�سبة %4
مقارنة بالدرا�سة ال�سابقة ،لتكون
هذه �أي�ضاً هي املرة الأوىل منذ
 30عاماً التي تتغلب فيها العالمات
الأملانية على املتو�سط العام لعدد
الأعطال يف كل � 100سيارة بالدرا�سة
الأمريكية املعروفة.

فولفو ت�ستعر�ض �أوىل �شاحناتها الكهربائية

ن�رشت �رشكة فولفو �صورا جديدة لأوىل �شاحناتها الكهربائية،
املنتظر �أن تظهر �أواخر العام املقبل.
وطورت فولفو " "FL Electricاجلديدة لتكون �شاحنة نقل
متو�سطة احلجم خم�ص�صة للرحالت الق�صرية ومتو�سطة
املدى ،وزودتها مبحرك كهربائي �صديق للبيئة و 6بطاريات
ب�سعات ترتاوح ما بني  100و 300كيلواط� /ساعة.
ول�شحن البطاريات� ،صممت ال�رشكة �شاحن "CCS/
 "Combo2الذي ميلأ البطاريات خالل �ساعتني فقط،
لتتمكن ال�سيارة بعدها من نقل نحو  16طنا من احلمولة
مل�سافات ت�صل �إىل  300كلم .وي�شري اخلرباء يف فولفو �إىل
�أن �إنتاج هذا النوع من ال�شاحنات �سيبد�أ يف �أوروبا �أوائل
العام املقبل ،لتطرح بعدها بعدة �أ�شهر ب�أ�سعار مناف�سة
وكلفة �صيانة رخي�صة ،ت�شجع �أ�صحاب ال�رشكات واملعامل
على اقتنائها.

بالأرقام� ..سوبرا � 2020أ�سرع
و�أقوى مما ت�صرح به تويوتا
الأرقام الر�سمية القادمة من تويوتا
ت�شري �إىل ت�سارع �سوبرا اجلديدة
�إىل  96كم\�س يف  4.1ثانية ،ولكن
طبقاً لتجربة واقعية من جملة
 ،Car And Driverال�سيارة
قادرة على الو�صول لتلك ال�رسعة
يف  3.8ثانية فح�سب.
وتقول تويوتا �أن قوة �سوبرا 335
ح�صان وعزم دورانها  494نيوتن.
مرت ،ولكن جمدداً ت�ؤمن املجلة من
جتاربها �أن هذه الأرقام متوا�ضعة
مقارنة باملعدالت احلقيقية ،حيث
�سجلت املحاكاة على الداينو قوة
ّ
 339ح�صان وعزم دوران 578
نيوتن.مرت� ،أي �أعلى بـ  4ح�صان

و 84نيوتن.مرت من املعدالت
الر�سمية.
ويعني ذلك �أن تويوتا ل�سبب ما تقوم
بتقليل معدالت �أداء حمرك بي ام
دبليو التريبو �سعة  3.0لرت ب�ست
�سلندرات ،ملاذا؟ ،رمبا لإبقاء
�سوبرا يف نف�س �صف  Z4اجلديدة،
حيث �أن الأرقام احلقيقية من
االختبارات تثبت �أن �سوبرا تنتج
عزم دوران �أف�ضل من  Z4ورمبا
املزيد من الأح�صنة.
امليزة الأهم لتويوتا �سوبرا فوق بي
ام دبليو  Z4هي ال�سعر مع ذلك،
حيث تبد�أ �سوبرا من  49,990دوالر
 ،بينما تبد�أ  Z4من  65,690دوالر

�شيفروليه �سيلفرادو  2020حت�صل
على حمركات وتقنيات جديدة
�أعلنت �شيفروليه م�ؤخراً عن
ح�صول بيك اب �سلفرادو 1500
 2020على حتديث جديد ي�ضيف
لها عدد من خيارات املحركات
اجلديدة والتقنيات احلديثة التي
تزيد من قدرتها باملناف�سة.
تبد�أ التحديثات مع توفري ناقل
�أوتوماتيكي � 10رسعات مت�صل مع
حمرك � V8سعة  5.3لرت القيا�سي
بفئة  LT Trail Bossوحمرك
� V8سعة  6.2لرت بفئات LT
 Trail BossوCustom Trail
 Bossو ، RSTثم جند بعد ذلك
عدة تقنيات جديدة تت�ضمن مثبت
�رسعة متكيف وكامريات لتح�سني
ر�ؤية ال�سائق بجانب حت�سني قدرة
القطر والقدرة احل�صانية.
مبوديالت � ،2020ست�أتي �أكرث من
ن�صف فئات ون�سخ �سلفرادو 1500
املختلفة مبحرك � V8سعة 6.2
لرت بقوة  420ح�صان وعزم 623
نيوتن.مرت ،فيما حت�صل فئتي

 Custom Trail BossوLT
 Trail Bossعلى نظام تعليق
مرتفع عن الأر�ض بفارق � 5سم
�إ�ضايف بجانب حزمة  Z71للطرق
الوعرة مع معامل �إغالق خلفي
و�ألواح حماية �سفلية مع ممت�صات
�صدمات  Ranchoوعجالت 18
�إن�ش مع �إطارات جوديري للطرق
الوعرة.
هذا وتت�ضمن تقنيات الأمان
اجلديد ح�صول �سلفرادو اخلفيفة
واملخ�ص�صة للأعمال ال�شاقة
 2020من فئة  HDعلى  15كامريا
خمتلفة تت�ضمن خا�صية الر�ؤية من
خالل املقطورة احل�رصية فقط
بهذه البيك يف فئتها� ،إىل جانب
تقنية املقطورات الذكية مع دعم
االت�صال بتطبيق خارجي ،يف حني
يعمل نظام تثبيت ال�رسعة املتكيف
على م�سح الطريق �أمام البيك اب
للحفاظ على م�سافة �آمنة بينها
وبني ال�سيارات الأخرى.

�شيفروليه و�شل تطلقان خدمة دفع
تكلفة الوقود عرب �شا�شة ال�سيارة

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

مازدا ُتعلن عن مازدا� 6أول �سيارة تدعم كار بالي و�آندرويد �أوتو

ك�شفت �رشكة ت�صنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن
�سيارة مازدا 6والتي �ستكون �أول �سياراتها التي
تدعم من�صتي �آندرويد �أوتو وكار بالي الذكيتني،
وجاء ذلك يف معر�ض ال�سيارات الدويل يف نيويورك
الأمريكية.
�ستكون �أول ن�سخة من النظامني الذكيني متاحة يف
�صيف العام

احلايل  ،2018كما �سيكون �أ�صحاب ال�سيارات من
هذا النوع قادرين على حتديث كار بالي و�آندرويد
�أوتو ب�شكل كامل واختياري فور �إ�صدار التحديث يف
ال�صيف و�رصحت مازدا ب�أن من�صتي �آندرويد �أوتو
وكار بالي �ستكونان �ضمن �إ�ضافات نظام الت�شغيل
الذكي املوجود يف �سيارات ال�رشكة Mazda
 .Connectedيُذكر �أن موقع ال�رشكة
اليابانية يف كندا ن�رش بيانا حول
دعم املن�صتني ل�سيارة ،3-CX

لكن املتحدث با�سم ال�رشكة يف املعر�ض الدويل
لل�سيارات مل يتحدث عن ذلك الأمر خالل كلمته،
مما �أثار ا�ستغراب امل�ستخدمني كانت �رشكة مازدا
�أعلنت عن رغبتها ب�إ�ضافة من�صتي قوقل و�آبل يف
العام املا�ضي ،بعد �أن بد�أت التخطيط لذلك منذ
�إطالق نظامها  Mazda Connectedعام
.2014

ق ّدمت �شيفروليه و�شل �أول تقنية
دفع تكلفة الوقود يف لوحة القيادة،
والتي كل ما عليك فعله ال�ستخدامها
�أن تنقر على �أيقونة  Shellيف ق�سم
 Marketplaceبال�شا�شة اللم�سية
واختيار موقع حمطة الوقود التابعة
�إىل �شل.
بعد ب�ضعة نقرات على ال�شا�شة،
�سيتم توليد كود ي�سمح بتفعيل
م�ضخة الوقود والبد�أ يف تزويد
�سيارتك بالبنزين .عملية الدفع
نف�سها �آلية حيث يتم احت�ساب كمية
الوقود التي تز ّودت بها ويخ�صم
املبلغ تلقائيا من بطاقتك البنكية
 ..ويعود الف�ضل يف ذلك التطور �إىل

من�صة �شيفروليه التجارية يف نظام
املعلومات والرتفيه للحجوزات
و�رشاء املنتجات وطلب اخلدمات.
عرب  ،Marketplaceب�إمكان
عمالء �شل امل�ساعدة يف العثور
على �أقرب حمطة �شل ،مع �إتاحة
معلومات حول و�سائل الراحة
يف املحطة وت�سجيلك يف برامج
مكاف�آت الوقود.
التقنية يتم حاليا اختبارها يف
الواليات املتحدة ،ومقرر �إطالقها
يف �أ�سواق خمتارة م�ستقبال ،واجلدير
بالذكر �أن  Marketplaceمتاحة
يف موديالت �شيفروليه 2017
فالأحدث.
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بحلول2020

تقرير «مثري» عن غوغل يثري غ�ضب م�ستخدمي �أندرويد

تو�صل تقرير حول جمع بيانات غوغل �إىل �أن نظام الت�شغيل� ،أندرويد،
ير�سل معلومات �شخ�صية �أكرث بع�رش مرات ،مبا يف ذلك بيانات املوقع� ،إىل
عمالق التكنولوجيا مقارنة بنظام �آبل .iOS
ومع ذلك ،ف�إن البحث الذي �أجراه الأ�ستاذ ،دوغال�س �سي �شميدت ،من
جامعة  ،Vanderbiltيدعي �أن هذا الرقم هو جمرد «قمة جبل اجلليد»،
لأنه ال ميثل الن�شاط عندما يكون اجلهاز قيد اال�ستخدام .ومبجرد �أن يبد�أ
امل�ستخدمون با�ستعمال هواتفهم ،تزداد البيانات املر�سلة �إىل اخلادم
«ب�شكل ملحوظ»و�أثار هذا البحث غ�ضب م�ستخدمي �أندرويد الذين اتهموا
غوغل يف منا�شري على تويرت ،ب�أنها «ت�ستفيد من جميع بياناتهم».
ووجد البحث �أن �أجهزة �أندرويد غري املفعلة قادرة على �إر�سال حوايل
 900عينة بيانات �إىل غوغل ،خالل � 24ساعة فقط .وير�سل هاتف �أندرويد
اخلامل (مع ن�شاط مت�صفح  Chromeيف اخللفية) ،معلومات املوقع �إىل
غوغل  340مرة خالل اليوم� ،أو مبعدل  14عينة من البيانات يف ال�ساعة ويف

املقابل ،تتلقى خوادم �آبل بيانات املوقع مرة واحدة يوميا ،وو�صل حجم
بيانات املوقع املجمعة �إىل �أقل بـ 16مرة مما تتلقاه غوغل عرب �أجهزة
�أندرويد وت�سلط هذه النتيجة ال�ضوء على حقيقة �أن من�صات �أندرويد و
 ،Chromeتلعب دورا مهما يف جمع بيانات غوغل ،وفقا للورقة البحثية
التي نُ�رشت الأ�سبوع املا�ضي.
ويعد هذا التقرير مبثابة �رضبة ثانية لل�رشكة يف غ�ضون �أيام قليلة ،بعد
�أن اتُهمت غوغل بتتبع حركات امل�ستخدمني ب�شكل روتيني على الرغم من
مطالبتهم ال�رصيحة بالتوقف عن ذلك وت�ستطيع غوغل احل�صول على مثل
هذه البيانات دون �أن يتفاعل امل�ستخدم مع اجلهاز ،عرب �أندرويد ومت�صفح
 Chromeوتطبيقات يوتيوب واخلرائط ،ف�ضال عن �أدوات النا�رش
والإعالنات ،مثل  Analyticsو AdMobو.AdWords
وانتقدت غوغل ب�شدة هذا البحث ،حيث قال املتحدث با�سمها �إنه «يحتوي
على معلومات م�ضللة ب�شكل كبري» ،ح�سبما ذكرت تقارير تلغراف.

وفقا لتقرير جديد �صدر اليوم،
فيبدو �أن �رشكة �أمازون تعمل على
جهاز جديد قابل للإرتداء ” يقر�أ
عواطف الإن�سان “� .سيكون اجلهاز
ً
قابال للإرتداء على م�ستوى املع�صم،
و�سيتعرف على الأوامر ال�صوتية ،ولكن
�ستكون وظيفته الأ�سا�سية هي قراءة
العواطف الإن�سانية .وبالتايل ،هو
�سيكون عبارة عن جهاز �صحي ال مثيل
له يف ال�سوق اليوم.
التقرير ال�صادر من وكالة الأنباء
بلومبورغ يقول �أنه مت احل�صول على
معلومات من م�صادر مطلعة على
امل�س�ألة ووثائق داخلية تخ�ص �رشكة
�أمازون تفيد �أن الفريق امل�س�ؤول عن
 Alexaوق�سم Amazon Lab126
يعمالن م ًعا على هذا املنتج� .سيحتوي
هذا اجلهاز على ميكروفونات تتيح له
” متييز احلالة العاطفية ملرتديه من
خالل �صوته “ ،و�أ�ضاف التقرير �أن
هذه التكنولوجيا �ستتمكن يف النهاية
من ” تقدمي امل�شورة للم�ستخدم ب�ش�أن
كيفية التفاعل ب�شكل �أكرث فعالية مع
الآخرين “.
لقد كان الق�سم Amazon Lab126
وراء تطوير العديد من الأجهزة التابعة
ل�رشكة �أمازون ،مبا يف ذلك على �سبيل
املثال ال احل�رص الهاتف Amazon

 Fire Phoneو�سل�سلة مكربات
ال�صوت  .Amazon Echoوتردد
� ً
أي�ضا يف العام املا�ضي �أن هذا الق�سم
يعمل على روبوت منزيل.
مل ت�ؤكد �رشكة �أمازون �أو تنفي وجود
هذا امل�رشوع ولكن الفكرة تبدو
منطقية ويف نطاق الإحتمال .هناك
العديد من امل�ؤ�رشات احليوية القابلة
للقيا�س والتي ميكن �أن تك�شف عن
امل�شاعر الإن�سانية .ومع ذلك ،ف�إن
مدى فعالية اجلهاز يف متييزها تبقى
م�س�ألة خمتلفة متا ًما .يقول التقرير
�أنه لي�س من امل�ؤكد يف الوقت الراهن
ما �إذا كان امل�رشوع �سينتج عنه �إن�شاء
منتج �سيتم طرحه جتاريًا �أم ال� .إذا مل
تنجح التقنية ،فب�إمكان �رشكة �أمازون
�إلغاء امل�رشوع بب�ساطة.

�آبل تطور هاتفا قابال للطي

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

�أمازون تعمل على جهاز جديد قابل
للإرتداء " يقر�أ عواطف الإن�سان "،
وفقا لتقرير جديد

ذكر �أحد املحللني التابعني ل�رشكة
« »Merrill Lynchالأمريكية
املتخ�ص�صة بخدمات التمويل �أن
�رشكة �آبل تتح�رض لإطالق هاتف
ذكي قابل للطي عام  .2020ويتوقع
اخلرباء �أن يزود هذا الهاتف ب�شا�شة

مرنة من نوع «،»microLED
كانت قد �أكدت عدة مواقع �أن
�آبل تعمل على تطويرها حاليا،
حيث تتميز تلك ال�شا�شات ب�أن
كل بيك�سل فيها قادر على بث
ال�ضوء ب�شكل م�ستقل .وت�أتي
تلك الأخبار بعد مدة من
ت�أكيد موقع «»Patently Apple
�أن ال�رشكة تعمل على تطوير �شا�شات
بدقة « »8Kخم�ص�صة للهواتف
الذكية والكمبيوترات وخوذ الواقع

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

 WhatsAppت�ؤكد �أن الإعالنات �ستبد�أ
بالظهور يف تطبيقها �إبتداء من العام 2020

على الرغم من �أن تطبيق WhatsApp
ظل موجو ًدا منذ �سنوات ،ومع دفع
الفي�سبوك ملا ي�صل �إىل  16مليار دوالر
�أمريكي للح�صول عليه� ،إال �أن ال�رشكة
مل حتدد بعد الكيفية التي �ستجني بها
املال من التطبيق .يف ال�سابق ،كان
ميكن �رشاء تطبيق  WhatsAppملرة
واحدة ،وبعد ذلك مت �إقرتاح الإ�شرتاك
يف التطبيق �سنو ًيا ،ولكن يف نهاية
املطاف �أ�صبح التطبيق جمان ًيا متا ًما.
ومع ذلك� ،إت�ضح يف العام املا�ضي
�أن الفي�سبوك لديها خطط لعر�ض
الإعالنات يف التطبيق ،وقد �أكدت
�رشكة  WhatsAppذلك الآن من
خالل الإ�شارة �إىل �أن الإعالنات �ست�صل
�إىل التطبيق اخلا�ص بها يف العام .2020
وقد مت الك�شف عن ذلك من قبل
 Matt Navarraوالذي قام بن�رش
�صور من عر�ض تقدميي مت تقدميه يف
قمة  Facebook Marketingيف
هولندا.

ووفقا للإعالن الذي �صدر يف العام
املا�ضي ،فلن تظهر الإعالنات �إال يف
 ،WhatsApp Statusمتاما كما هو
احلال الآن يف خا�صية الق�ص�ص على
�شبكة �إن�ستاجرام .واخلرب ال�سار هو
�أنه �إذا كنت ال ت�ستخدم WhatsApp
ريا ،ف�إن فر�ص ظهور هذه
 Statusكث ً
الإعالنات �ضئيلة جدًا.

حل�سن احلظ ،ف�إن ت�صميم هذه
الإعالنات لي�س متداخ ً
ال ،لذا يجب �أن
تظل قاد ًرا على �إ�ستخدام التطبيق على
ما يرام دون �أي �إنقطاعً � .
أي�ضا� ،ست�صل
هذه الإعالنات فقط يف العام ،2020
ٍ
كاف لبدء
لذلك ال يزال هناك وقت
البحث عن بدائل � WhatsAppإذا
كان هذا يزعجك ح ًقا.
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مل يتلقوا �أجورهم طيلة
�شهرين كاملني

عمال جممع طحكوت
يحتجون يف �ست واليات
�أقدم نهار �أم�س عمال �رشكة طحكوت
للنقل اجلامعي بواليات تلم�سان  ،م�ستغامن
 ،وهران� ،سطيف  ،البليدة والذين يزيد
عددهم عن  600عامل على االحتجاج
�أمام مقر الواليات مكن �أجل �ضمان �إيجاد
حلول مل�شكلة االجوراملوقوفة منذ �شهرين
متتاليني  .هذا وا�شار املحتجوزن انهم
حرموا من حق عيد اال�ضحى مهددين
ب�شل الدخول اجلامعي  ،مطالبني ال�سلطات
العليا بالتدخل ل�ضمان حقهم يف االجر
بحكم انهم عمال يف م�ؤ�س�سات لها مداخيل
وتربطها اتفاقيات مع اجلامعة اجلزائرية
لنقل الطلبة ملدة � 05سنوات  ،كما انهم
غري م�س�ؤولني عن جتاوزات مالك ال�رشكة
املوجودين يف ال�سجن ،هذا واكد ممثل
ال�سائقني ح�سون حممد يف ات�صال هاتفي
ان االحتجاجات امام مقر واليات تلم�سان
 ،وهران  ،م�ستغامن  ،البليدة و�سطيف
الهدف منها لفت انتباه ال�سلطات العليا اىل
معاناتهم ك�ضحايا دنبهم الوحيد انهم عمال
لدى �رشكة طحكوت للنقل التي ت�رشف على
نقل الطلبة بجامعات تلم�سان  ،وهران ،
م�ستغامن  ،البليدة و�سطيف وفقا التفاقيات
م�شددين على ايجاد حل لو�ضعيتهم قبل
تفاقمها .
حممد بن ترار

�شواطئ بومردا�س

ع�شرة ماليني م�صطاف
يف منذ بداية جوان
جتاوز عدد الوافدين على �شواطئ
بومردا�س منذ بداية �شهر جوان و �إىل
غاية �أم�س ال�سبت كل التوقعات حيث
اجتاز �سقف الع�رشة ماليني م�صطاف من
خمتلف واليات الوطن خا�صة منها الواليات
الداخلية ح�سبما �أفاد به �أم�س الأحد م�صدر
من احلماية املدنية .و �أو�ضح املالزم �أيت
قا�سي �أحمد م�س�ؤول خلية االت�صال للحماية
املدنية يف ت�رصيح� ,أن عدد الوافدين على
�شواطئ بومردا�س ,الذي ت�ضاعف بعدة
مرات بعد انق�ضاء �شهر رم�ضان ,يتجاوز
بكثري عدد امل�صطافني الذين ف�ضلوا
اال�صطياف مبجمل �شواطئ الوالية يف نف�س
الفرتة الزمنية من �سنة  2018و الذي جتاوز
بقليل الأربعة ماليني م�صطاف ،و ت�ستقبل
ال�شواطئ الكربى على غرار قور�صو و
بومردا�س و ر�أ�س جنات و زموري البحري
و دل�س وبودواو البحري ي�ضيف �أيت قا�سي
العدد الأكرب من امل�صطافني و خا�صة يف
عطلة نهاية الأ�سبوع.

كمية الع�سل التي ميكن
تناولها يف اليوم؟
حتدث الأطباء وخرباء التغذية عن كمية
الع�سل التي ميكن �أن يتناولها الإن�سان يف
اليوم دون �أن ت�سبب له �أي �أ�رضار �صحية
ووفقا للأطباء وخرباء التغذية ،يجب �أال
تزيد كمية الع�سل التي يتناولها ال�شخ�ص
يف اليوم عن ملعقتي طعام يقول �أليك�سي
بويفريوف بروفي�سور ق�سم العالج يف
العيادات اخلارجية بجامعة �سيت�شينوف
الطبية« ،يف�ضل تناول الع�سل يف الن�صف
الأول من النهار ،على �أن يرافقه منط حياة
ن�شط»و�أ�شار الربوفي�سور� ،إىل �أن م�ضادات
الأك�سدة املوجودة يف الع�سل ،متنع
ت�أك�سد اخلاليا� ،إ�ضافة �إىل احتوائه على
الفيتامينات و�سكر الفركتوز م�صدر الطاقة.

www.elwassat.com

�شواطئ والية وهران

 15مليون م�صطاف منذ بداية املو�سم

�سجلت م�صالح احلماية املدنية توافد ما ال يقل عن  15مليون و� 196ألف م�صطاف على
�شواطئ والية وهران منذ  1يونيو �أي بداية مو�سم اال�صطياف ح�سبما �أبرزته ذات الهيئة
يف ح�صيلة وزعت على و�سائل الإعالم.
م�.س

ويعد هذا الرقم ح�صيلة
م�ؤقتة يف انتظار نهاية مو�سم
اال�صطياف الذي �سيتزامن
والدخول االجتماعي مع بداية
�شهر �سبتمرب املقبل.
وجتدر الإ�شارة اىل �أن �شواطئ
والية وهران ال  34قد عرفت
خالل مو�سم ا�صطياف العام
املا�ضي ( )2018توافد ما يربو
عن  18مليون م�صطاف وتعد
�شواطئ والية وهران املمتدة
من بلدية مر�سى احلجاج �رشقا
�إىل عني الكرمة غربا قبلة
امل�صطافني من داخل الوالية

ومن خمتلف �أرجاء الوطن
ناهياك عن �أفراد اجلالية
الوطنية املقيمة باخلارج وكذا

ال�سياح الأجانب.
وت�سجل احل�صيلة امل�ؤقتة
ملو�سم اال�صطياف اجلاري

البليدة

�أمن بلعبا�س

توقيف � 341شخ�صا تورط
يف  312ق�ضية
ك�شفت امل�صلحة الوالئية لل�رشطة
الق�ضائية ب�أمن والية �سيدي بلعبا�س �أن
م�صاحلها قد �أح�صت خالل �شهر جويلية
املن�رصم  312ق�ضية متعلقة بجرائم
القانون العام ،تورط يف هذه الق�ضايا
� 341شخ�صا الذين مت تقدميهم �أمام
النيابة التي �أمرت ب�إيداع � 78شخ�صا
منهم احلب�س ،يف حني ا�ستفاد البقية من
�إجراءات اال�ستدعاء املبا�رش .
هذا وقد �سجلت امل�صلحة يف هذا ال�سياق
 116ق�ضية متعلقة باجلنايات واجلنح �ضد
الأفراد تورط فيها � 133شخ�صا ،مت
تقدميهم �أمام النيابة التي �أمرت ب�إيداع 16
�شخ�صا منهم احلب�س بينما ا�ستفاد البقية

من �إجراءات اال�ستدعاء املبا�رش ،يف حني
مت �إح�صاء  115ق�ضية متعلقة باجلنايات
واجلنح �ضد الأموال واملمتلكات والتي
تورط فيها � 105أ�شخا�ص ،حيث مت تقدمي
املتهمني �أمام النيابة التي �أمرت ب�إيداع
� 19شخ�صا منهم احلب�س بينما �إ�ستفاد
البقية من �إجراءات الإ�ستدعاء املبا�رش،
هذا كما �أح�صت ذات امل�صلحة  43ق�ضية
متعلقة باجلنايات واجلنح �ضد ال�شيء
العمومي والتي تورط فيها � 45شخ�صا مت
تقدميهم �أمام النيابة التي �أمرت ب�إيداع
� 17شخ�صا منهم احلب�س بينما �إ�ستفاد
البقية من �إجراءات الإ�ستدعاء املبا�رش.

حممد بن ترار

وهران

�إحباط هجرة غري �شرعية ل� 29شخ�صا

�أحبط حرا�س ال�سواحل حماولتي هجرة
غري �رشعية لـ (� )29شخ�صا كانوا على
منت قاربني تقليديي ال�صنع بوهران/

ن.ع ،2.فيما مت توقيف ( )17مهاجرا
غري �رشعي من جن�سيات خمتلفة
بتلم�سان وتيارت.

امل�سيلة

�سكان بو�سعادة يغلقون مقر
اجلزائرية للمياه

�شهدت مدينة بو�سعادة جنوب والية
امل�سيلة� ،أم�س ،حركة احتجاجية من
قبل الع�رشات من املواطنني �أمام مقر
منددين
�رشكة «اجلزائرية للمياه»،
ّ
بالطريقة التي انتهجتها �إدارة ال�رشكة
يف توزيع املياه  ،حيث �شهدت املدينة
�شح احلنفيات،حيث
جفافا �شبه كلي �أمام ّ
اجتمع املحتجون يف ال�ساعات الأوىل
من نهار �أم�س� ،أمام مقر ال�رشكة
مبدينة بو�سعادة  ،طالبني ا�ستف�سارات
عن غياب املاء �سيما يومي العيد،

 4.267تدخال مكن من �إنقاذ
� 1.569شخ�صا من املوت
غرقا عرب هذه ال�شواطئ بينما
مت �إ�سعاف � 2.342شخ�صا
منهم  341مت حتويلهم اىل
خمتلف املراكز الطبية القريبة
من ال�شواطئ.
وبالن�سبة حلوادث الغرق فقد
مت ت�سجيل  12حالة وفاة من
بينها  9حاالت متت معاينتها
بال�شواطئ ال�صخرية غري
م�سموحة ال�سباحة �إ�ضافة اىل
حالتي وفاة مت ت�سجيلها خارج
�أوقات احلرا�سة.

حيث يزداد الطلب على هذه املادة ،يف
حني �أ ّكد البع�ض الآخر � ّأن حنفياتهم مل
تزرها املياه منذ قرابة �شهر ،ما �أجرب
معظم ال�سكان على التزود عن طريق
ال�صهاريج التي وجد �أ�صحابها فر�صة
لرفع الأ�سعار �إىل ال�ضعف يف ّ
ظل تزايد
الطلب ،واتهم املحتجون «اجلزائرية
للمياه» بانتهاج �سيا�سة الكيل مبكيالني
يف عملية تزويد �سكان املدينة بهذه
املادة.
عبدالبا�سط بديار

الذكرى ال 63
ال�ست�شهاد البطل
كريتلي خمتار

�أحيت والية البليدة �أم�س الأحد الذكرى ال
 63ال�ست�شهاد البطل كريتلي خمتار املدعو
�سي يو�سفوح�رضت ال�سلطات املحلية وعلى
ر�أ�سها وايل الوالية بالنيابة كمال كربو�ش اىل
جانب الأ�رسة الثورية ,مرا�سم االحتفال بهذه
الذكرى التاريخية التي نظمت �أمام الن�صب
التذكاري املخلد له ببلدية قرواو.
وتطرق املتدخلون خالل هذه الوقفة ملناقب
ال�شهيد الفذ و �أخالقه و توا�ضعه و ت�ضحياته
و بطوالته للتذكري ,ولد ال�شهيد كريتلي خمتار
املدعو �سي يو�سف يف � 19أبريل  1921يف
قرواو يف �أ�رسة متوا�ضعة حفظ القر�آن يف
طفولته وتلقى تعليما عربيا �إ�سالميا حيث
�صار يطلق عليه لقب ال�شيخ وهو �شاب
يافع و�أ�صبح يحكم بني النا�س لرجاحة
عقله وعدله ويف �سن ال � 21سنة جند �سي
يو�سف كباقي �أقرانه من ال�شباب يف �صفوف
جي�ش اال�ستعمار الفرن�سي ومت حتويله اىل
املغرب �أين احتك باملنا�ضلني واكت�سب
ثقافة �سيا�سية ودينية .وفور عودته �إىل قريته
انخرط يف حزب ال�شعب ليكون �أحد حم�رضي
و مفجري ثورة نوفمرب و�أحد قادة املنطقة
الرابعة باملتيجة.

ا�ضطرابات على �شبكتها للتغطية

�أوريدو ُتطمئن زبائنها
تبعا لال�ضطرابات التي عرفتها �شبكتها
�أم�س الأحد  18اوت  ،2019تُطمئن
 Ooredooزبائنها ب�أن هذه الو�ضعية
م�ؤقتة ويف طريق العودة حلالتها العادية
،ترجع هذه اال�ضطرابات �إىل م�شكل
تقني ّ
مت حتديده وهو يف طور الإ�صالح
من طرف فرقنا التقنية املجندة لإعادة
الو�ضعية لطبيعتها يف �أقرب الآجال حاليا،
تعمل الفرق التقنية لـ Ooredooجاهدة
للحد من هذه اال�ضطرابات امل�ؤقتة .تعد
 Ooredooبعودة �رسيعة للو�ضع �إىل
طبيعته وتعتذر لزبائنها عن الإزعاج الناجم
عن هذه الو�ضعية.

قدم العر�ض ال�رشيف الأول للفيلم
الوثائقي «تادل�س ...مدينة الألفيات»
ملخرجه �صالح بوفالح م�ساء ال�سبت
مبركز الفنون لق�رص
ريا�س البحر باجلزائر العا�صمة
و�أنتج هذا الفيلم الذي ي�ستغرق
�ساعة ون�صف من الزمن من قبل
م�ؤ�س�سة بالي فيلم «»Play film
بدعم من وزارة الثقافة واملجل�س
ال�شعبي لوالية بومردا�س وي�رسد
فيلم «تادل�س ...مدينة الألفيات»
ق�صة هذه املدينة ال�ساحلية من
خالل ا�ستح�ضار املا�ضي التاريخي
ملدينة دل�س ( 100كلم �رشق
اجلزائر) انطالقا من الت�سمية
الفينيقية �إىل العهد الروماين والفرتة
الإ�سالمية و�إىل املرحلة العثمانية
ثم �إىل مرحلة اال�ستعمار الفرن�سي.
ويعتمد هذا العمل على حوارات مع
خمتلف اجلامعيني من بينهم الباحثة
ي�سمينة �شايد �سعودي التي تطرقت
�إىل املميزات اجليولوجية للمنطقة
وظهور الإن�سان بها وا�سماعيل بن
نعمان املخت�ص يف التاريخ العربي
الإ�سالمي والذي تطرق �إىل خم�سة
قرون من تاريخ املدينة.

ملكة بريطانيا حتظر
اجلينز املمزق
حظرت ملكة بريطانيا �إليزابيث الثانية
على دوقة �سا�سك�س زوجة حفيدها
الأمري هاري ،الظهور يف ح�رضتها
ب�رساويل اجلينز املمزقة و�أحذية الكعب
العايل وت�رص امللكة على �أن يراعي
الأمري هاري وزوجته ميغان ماركلأثناء
زيارتهما قلعة باملورال (مقر امللوك يف
ا�سكتلندا)� ،أعراف اللبا�س وبروتوكول
الظهور �أمام امللوك ،مبا يتعني على
ماركل التخلي عن بنطالها املف�ضل،
و�أحذية الكعب العايل.
وقال م�صدر ل�صحيفة «ذا �صن»
الربيطانية« :امللكة ال حتبذ اللبا�س
على الطريقة الأمريكية مبا يف ذلك
اجلينز املمزق و�أحذية الإ�سفني التي
تكرهها ب�شدة ،ولذا ف�إن اجلينز املمزق
�إىل جانب الأحذية ذات الكعب العايل
التي تكرهها �صاحبة اجلاللة من كل
قلبها �سي�ضطر املراهقة الأمريكية �إىل
املغادرة».

لإعادة احتجاز ناقلة النفط
الإيرانية

�سلطات جبل طارق
ترف�ض طلبا �أمريكيا
�أعلنت �سلطات جبل طارق �أنها
عاجزة عن ا�ست�صدار قرار من
حمكمة جبل طارق العليا لتقييد
حتركات الناقلة الإيرانية «�أدريان
دريا» (� 1-Graceسابقا) تلبية لطلب
من احلكومة الأمريكية و�أ�شارت
حكومة جبل طارق يف بيان لها �أم�س
الأحد �إىل �أن عجزها عن ا�ست�صدار
حكم ق�ضائي يعود لعملها بقوانني
االحتاد الأوروبي واالختالفات
بني �أنظمة العقوبات التي يفر�ضها
على �إيران كل من التكتل الأوروبي
والواليات املتحدة ،مو�ضحة �أن
نظام العقوبات الأوروبي الذي يطبق
يف جبل طارق� ،أ�ضيق بكثري منه يف
الواليات املتحدة

