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وهران ت�ستعد للطبعة  19من الألعاب املتو�سطية

باخرة عمالقة لنقل امل�سافرين  ،قرية
متو�سطية  ،مالعب وقاعة ريا�ضية عمالقة
 .ريا�ضة التجديف تنقل �إىل بلعبا�س
ك�شفت م�صادر مقربة من اللجنة
املكلفة بالتح�ضري للطبعة ال19
من �ألعاب البحر الأبي�ض املتو�سط
املزمع عقدها مبدينة وهران
خالل �سنة  2021ف�أن حت�ضريات
قائمة من �أجل التكفل اجليد
باقتناء باخرة لنقل امل�سافرين
الوفود و�ضان تنقلهم وكذا حت�ضري
الأ�شغال  ،حيث تقرر حتويل ريا�ضة
التجديف �إىل بحرية �سيدي �أحممد
بن علي ب�سيدي بلعبا�س وذلك من
اجل تخفيف ال�ضغط على وهران .
هذا ومن �أجل ا�ستكمال �أمور النقل

التي �ستكون بحرا وتفادي االعتماد
على كراء ال�سفن قررت اجلزائر
اقتناء باخرة عمالقة ب�سعة 1800
م�سافر و 600مركبة  ،حيث مت
االتفاق مع �رشكة �صينية من �أجل
متامها خريف ال�سنة املقبلة،
حيث من املنتظر �أن تكون هذه
الباخرة من حجم بواخر طا�سيلي
1و واجلزائر  2حيث �أنها بالإ�ضافة
�إىل طاقة اال�ستيعاب فهي تتوفر
على  06مطاعم وقاعات ت�سلية
وم�سبح وقاعات لل�صالة ومرافق
هامة  ،حيث مت االتفاق مع �إحدى

مكافحة الت�سمم العقربي

�إتفاقية بني معهد با�ستور
باجلزائر و جامعة ورقلة

اكرب ال�رشكات ال�صينية املكلفة
بانغا ال�سفن المتام ال�سفينة يف اجل
اق�صاه� 26شهرا  ،من جانب اخر
جتري الأ�شغال على قدم و�ساق
بغية �إمتام القرية املتو�سطية
بنواحي كنا�ستيل بالإ�ضافة اىل
القاعة الريا�ضية ببلقايد  ،هذا
ومن املنتظر �أن ت�ضمن وهران
جناح الطبعة التي حتت�ضنها �شهري
جوان وجويلية من �سنة 2021
بعدما �سبق وان احت�ضنتها خالل
�سنة . 1975

م.ب

خبر في
صورة

بومردا�س و �سكيكيكدة

توقيف ثالثة عنا�صر دعم للإرهابيني
يف �إطار مكافحة الإرهاب� ،أوقفت مفرزة م�شرتكة للجي�ش الوطني
ال�شعبي ،يوم  11مار�س  2019ببومردا�س/ن.ع ،1.عن�رصي ( )02دعم
للجماعات الإرهابية ،يف حني مت توقيف عن�رص �آخر وتدمري خمب�أ
للإرهابيني يحوي مواد غذائية و�أغرا�ض خمتلفة ب�سكيكدة/ن.ع.5.
ويف نف�س ال�سياق و�إثر دورية بحث وتفتي�ش قرب ال�رشيط احلدودي
بعني قزام/ن.ع ،6.ك�شفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي خمب�أ
يحوي على كمية كبرية من الذخرية تُقدر بـ( 2059طلقة) من
خمتلف العيارات .ويف �إطار حماربة اجلرمية املنظمة� ،أوقفت
مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي بالتن�سيق مع عنا�رص الدرك الوطني
�سبعة ( )07جتار خمدرات و�ضبطت ( )10كيلوغرام من الكيف
املعالج و( )2629قر�ص مهلو�س بكل من وهران وم�ستغامن/ن.ع2.
وباتنة/ن.ع ،5.يف حني مت حجز ( )2148وحدة من خمتلف
امل�رشوبات بالوادي/ن.ع .4.من جهة �أخرى� ،أوقفت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي �سبعة ( )07منقبني عن الذهب و�ضبطت ()05
مولدات كهربائية و( )05مطارق �ضغط بتمرنا�ست/ن.ع ،6.فيما مت
توقيف ( )40مهاجرا غري �رشعي من جن�سيات خمتلفة بعني قزام.

�أبرمت �أم�س الثالثاء �إتفاقية تعاون بني معهد با�ستور (اجلزائر العا�صمة)
وجامعة قا�صدي مرباح ( ورقلة ) يف جمال مكافحة الت�سمم العقربي ،و جرى
التوقيع على هذه الإتفاقية من طرف كل من املدير العام ملعهد با�ستور
زبري حراث و مدير جامعة ورقلة الربوفي�سور حممد الطاهر حليالت بح�ضور
ال�سلطات الوالئية و �إطارات مديرية ال�صحة و ال�سكان و�إ�صالح امل�ست�شفيات
وتهدف هذه الإتفاقية �إىل �إقحام ن�شاط البحث العلمي يف جماالت تكوين
الطلبة و تبادل اخلربات بني املعنيني فيما يخ�ص هذه الظاهرة الوبائية �سواء
على م�ستوى والية ورقلة التي تعد واحدة من �أكرب الواليات املت�رضرة من
هذه الآفة ال�صحية �أو واليات جنوب الوطن عموما  ،كما �أو�ضح املدير العام
ملعهد با�ستور و �أكد زبري حراث �أن الو�ضعية الوبائية للت�سمم العقربي ال تزال
«مقلقة « ال�سيما من حيث عدد الوفيات امل�سجلة �سنويا  ،حيث مت ت�سجيل
 50وفاة خالل  2018نتيجة التعر�ض للت�سمم العقربي مقابل  47حالة وفاة
خالل ال�سنة التي �سبقتها و ذلك بالرغم من تراجع عدد لدغات العقارب.

عودة زيدان للملكي تفاجئ العامل

�شكلت عودة املدرب الفرن�سي ذو الأ�صول اجلزائرية زين
الدين زيدان �إىل فريقه ال�سابق ريال مدريد اال�سباين مفاجئة
�صادمة للعامل وهو الذي احتل واجهة ال�صحف العاملية بعدما
�أعلنت �إدارة الرئي�س فلورنتينو برييز تعيينه �أول �أم�س على ر�أ�س
العار�ضة الفنية للنادي امللك ،وهو الذي كان غادر العار�ضة
الفنية نهاية املو�سم املن�رصم وعودته تزامن مع خيبة كبرية
للريال الذي خ�رس التناف�س على جميع الألقاب هذا املو�سم.

نتيجة خف�ض الأوبك

ارتفاع يف �أ�سعار البرتول

فيغويل ي�صنع احلدث برتكيا
ي�صنع الالعب الدويل
اجلزائري �سفيان فيغويل
احلدث يف تركيا بعد الت�ألق

الالفت الذي يقدمه خالل
املباريات التي يخو�ضها رفقة
ناديه غاالتا�رساي بالدوري

الرتكي ،حيث وا�صل �أول �أم�س
يف لفت االنتباه �إثر تقدميه
ملباراة كبرية �أمام نادي �أنطاليا

�سبور وم�ساهمته يف الفوز
الكبري عقب ت�سجيله هدف
ومنحه متريرتني حا�سمتني.

حتديد تاريخ الدورة الثانية لالمتحان املهني لال�ساتذة

ك�شفت وزيرة الرتبية
الوطنية ،نورية بن غربيط،
� ّأن الدورة الثانية لالمتحان
املهني �سيكون يوم ال�سبت
 16مار�س املقبل و جاء يف
من�شور للوزيرة على ح�سابها
على موقع “الفاي�سبوك”،
�أن عدد املرت�شحني للدورة

الثانية للإمتحان املهني
بلغ  30103مرت�شحا لـــ
 9023من�صبا وهذا من
�أجل الإلتحاق برتبتي �أ�ستاذ
رئي�سي و�أ�ستاذ مك ّون يف
املراحل التعليمية الثالث
بعنوان  ،2018موزعني على
 168مركز �إجراء.

ارتفعت �أ�سعار ا
لنفط �أم�س  ،مدعومة بطلب قوي وتخفي�ضات �إنتاج
بقيادة �أوبك،
لكن
حد
من املكا�سب ا�ستمرار تنامي املعرو�ض الأمريكي
بينما يحذر امل
حللون من خماطر على االقت�صاد العاملي .وكانت العقود
الآجلة للخام الأم
ريكي غرب تك�سا�س الو�سيط عند  56.92دوالر
للربميل ،مرتفعة
13
�سنتا
مبا يعادل  0.2باملئة عن �أحدث ت�سوية لها
و�سجلت عقود خام
برنت  66.65دوالر للربميل ،بزيادة �سبعة �سنتات
�أو  0.1باملئة
وقال بنك �أوف �أمريكا مرييل لين�ش �إنه رغم العوامل
االقت�صادية املع
اك�سة “مازلنا نتوقع �أن يبلغ متو�سط �أ�سعار برنت 70
دوالرا للربميل
هذا
العام و�أن يتلك�أ غرب تك�سا�س خلفه ،ليبلغ متو�سطه
 59دوالرا للربميل
يف  2019و�أ�ضاف �أن ذلك يرجع لعوامل من بينها
الطلب على ال
ديزل البحري املتوقع من العام القادم يف �إطار قواعد
وقود جديدة
من
املن
ظمة البحرية الدولية.
ف.ن
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ت�أجيل الرئا�سيات و الدعوة ملرحلة انتقالية

املواالة تدعم واملعار�ضة ت�شكك و ال�شارع يتحرك
ت�ضاربت ردود الفعل ما بني الأحزاب ال�سيا�سية :مواالة ومعار�ضة على فحوى ر�سالة الرئي�س الأخرية املت�ضمنة ت�أجيل الرئا�سيات وا�ستحداث عدة هيئات
مع ت�شكيل حكومة جديدة ،ففي حني �أكدت املواالة �أنها جاءت وفقا للمطالب ال�شعبية الوا�سعة ،اختلفت مواقف املعار�ضة رغم �أنها �صبت يف �إطار الت�شكيك،
حمذرة من االلتفاف على الإرادة ال�شعبية ،يف حني طالبت بع�ضها بـ «ا�ستقالة رئي�س الدولة ومتثيل الوظيفة الرئا�سية من قبل جلنة من احلكماء» باملقابل
ركزت عدة �شخ�صيات و�أطراف على نقطة ال�سند القانوين التي مت اعتماده ،حمذرين من �سل�سلة اخلروق بحق الد�ستور.

الأرندي يدعو لدعم املرحلة
املقبلة
�أعرب التجمع الوطني الدميقراطي ،عن
دعمه لقرار ت�أجيل االنتخابات الرئا�سية
وفقا ملا مت الإعالن عنه م�ساء �أول �أم�س،
حيث �أو�ضح حزب الوزير الأول ال�سابق
�أحمد �أويحيى ،يف بيان له �أن :الت�أكيدات
وتو�ضيحات على �أن احلر�ص  الوحيد
لعبد العزيز بوتفليقة هو حت�ضري البالد
ملواجهة حتديات امل�ستقبل والإ�ستجابة
لتطلعات �شباب اجلزائر» ،قائال �أنهم
تلقوا الر�سالة بارتياح عميق.
كما �أكد الأرندي م�ساندته لقرار ت�أجيل
االنتخابات الرئا�سية وحتديد رزنامة
م�سبقة لعقد الندوة الوطنية للتوافق
وكذا الت�أكيد على ت�أ�سي�س هيئة م�ستقلة
لتنظيم االنتخابات املقبلة ،داعيا جميع
�أطياف الطبقة ال�سيا�سية للم�شاركة يف
هذا النهج ال�سيا�سي املعلن عنه ،وا�صفا
�إياه ب�أنه يلتقي يف الكثري من نقاطه مع
مطالب ما فتئت املعار�ضة تنا�شد بها.
كما توجه جلميع املواطنني واملواطنات
وال�سيما ال�شباب منهم «للم�ساهمة يف
ب�سط ال�سكينة واال�ستقرار يف جميع ربوع
الوطن والتحلي باحليطة واحلذر جتاه كل
ما مي�س با�ستقرار بالدنا».
الأفالن
املرحلة فر�صة لكل ال�سيا�سيني
واملجتمع املدين
�سجل حزب جبهة التحرير الوطني ،يف
بيانه قرار ت�أجيل االنتخابات الرئا�سية
التي كانت مقررة يف � 18أفريل املقبل،
معتربا �أنه “يعد ا�ستجابة لتطلعات
ال�شعب اجلزائري التواق �إىل املزيد
من الإ�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية”.
وقال الأفالن �أن “الذهاب �إىل حكومة
كفاءات وطنية و�إ�رشاف �شخ�صية وطنية
م�ستقلة على الندوة الوطنية اجلامعة،
متثل فر�صة حقيقية لكل الطبقة
ال�سيا�سية ومكونات املجتمع املدين
من �شخ�صيات علمية وثقافية لالنخراط
وامل�ساهمة يف حتقيق هدف بناء اجلزائر
اجلديدة”.
و�أبدى حزب الأفالن ،ا�ستعداده التام

الأمبيا
القرارات جاءت ا�ستجابة للمطالب
ال�شعبية
قالت احلركة ال�شعبية اجلزائرية يف
بيان لها� ،أن قرارات رئي�س اجلمهورية
املتعلقة بت�أجيل االنتخابات التي
كانت مقررة يف � 18أفريل  2019جاءت
ا�ستجابة ملطالب امل�سريات ال�شعبية
التي كان مطلبها الرئي�سي عدول الرئي�س
عن الرت�شح لعهدة رئا�سية خام�سة
وتغيري النظام ال�سيا�سي ،يف حني دعا
احلزب �أن ت�ساهم هذه القرارات ب�صفة
فعالة يف تهدئة الأو�ضاع وتعزيز امل�سار
الدميقراطي يف اجلزائر.
كما �أعلنت جتندها «مبعية كافة الفعاليات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والكفاءات الوطنية للم�شاركة الفعالة
يف �إجناح الندوة الوطنية ال�شاملة
وامل�ستقلة وامل�ساهمة يف �إعداد د�ستور
جديد و�إثراء الإ�صالحات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية الالزمة للولوج
�إىل جمهورية جديدة « ،معتربين �أن هذا
امل�سار �سَ يُتوج بتنظيم انتخابات رئا�سية
حرة ونزيهة حتت الإ�رشاف احل�رصي
للجنة الوطنية امل�ستقلة لتنظيم
االنتخابات.
بن فلي�س
مت التعدي بالقوة على الد�ستور
عرب متديد الرابعة
علق رئي�س حزب طالئع احلريات علي بن
فلي�س على الإجراءات التي مت الإعالن
عنها بخ�صو�ص  املرحلة املقبلة ،ب�أن
اجلزائر عا�شت وعرفت تعديا بالقوة
على الد�ستور باالعالن عن متديد العهدة
الرابعة ،م�ؤكدا �أنه “متديد من القوى
غري الد�ستورية التي تبقى م�ستولية على
مركز �صنع القرار” ،و�أ�ضاف “التمديد
للرابعة بدون ترخي�ص �أو �إذن �أو موافقة
من ال�شعب” ،و�أن “القوى تقرر متديد
العهدة الرابعة لرئي�س غائب عن �صنع
القرار”.
كما �أ�ضاف �أنه منذ اال�ستقالل مر عدة
قوانني انتخابات كل واحد يخلف �سابقه،

طلبة و�أ�ساتذة وحمامون ومواطنون

احتجاجات مناه�ضة لقرار
ت�أجيل الرئا�سيات

ردت �أ�صوات احلراك عرب ال�شارع
على ر�سالة الرئي�س الأخرية القا�ضية
بت�أجيل الرئا�سيات ،حيث احتج
الآالف على م�ستوى عدة واليات،
على ر�أ�سهم الطلبة ،فعلى م�ستوى
العا�صمة جتمهر الآالف على م�ستوى
الربيد املركزي :تالميذ ومواطنون
عاديون ،لكن الأبرز جاء من الطلبة
الذين رفعوا �شعارات «الللرتميم»،
معتربين �أن فحوى الر�سالة وما
ت�ضمنته من اقرتاحات ال يعدو
كونه التفافا على مطالب احلراك
ال�شعبي.
وجتمع الطلبة قادمني من خمتلف
بو�سط
بالعا�صمة
اجلامعات

العا�صمة رافعني �شعارات تعرب عن
غ�ضبهم من قرار ت�أجيل االنتخابات،
الذي اعتربوه متديدا للعهدة الرابعة
دون �سند د�ستوري ،من بينها �شعار
“ال للت�أجيل ،ال للتمديد”.
وعلى امل�ستوى الوطني احتج الطلبة
والأ�ساتذة على م�ستوى بجاية رافعني
�شعارات «ال متديد ال متديد ،ال�شعب
فايق وعنيد» ،كما مت تنظيم م�سرية
لطلبة جامعة البويرة ،وعلى م�ستوى
جامعة منتوري بق�سنطينة� .أما
على م�ستوى عنابة فتجمع الطلبة
والأ�ساتذة وكذا املحامني رافعني
«طلبة واعون للت�أجيل راف�ضون».
�سارة بومعزة

ت/ب�شري عالوة

�سارة بومعزة

للعمل على “جت�سيد هذه القرارات �إىل
جانب كل القوى الوطنية ،مبا يتوافق
وطموحات ال�شعب و�آمال �شبابه يف
التغيري وامل�ساهمة يف بناء م�ستقبله”.

منتقدا تعيني بدوي باعتباره �صانع �أ�سوء
قانون انتخابات منذ اال�ستقالل ،وبه مت
تزوير الت�رشيعيات واملحليات و�أرادوا
بوا�سطته تزوير الرئا�سيات ،قائال �أنه
منذ مدة قريب نظم زيارات ماراطونية
ي�ؤكد من خاللها �أن اخلام�سة هي احلل،
و�أنه لوال الرئي�س �سي�أتي الإرهاب.
حم�س
احلوار يجب �أن ي�شمل اجلميع
بدورها قالت حركة جمتمع ال�سلم
�أنه ينبغي تغليب لغة احلوار من طرف
اجلميع ،وت�ستوجب املرحلة امل�ساهمة
اجلماعية وعدم تغليب �أو �إق�صاء �أي
طرف على م�ستوى الطبقة ال�سيا�سية
واملجتمع املدين وكذا احلراك ال�شعبي.
واعتربت حم�س من خالل بيان مكتبها
الوطني� ،أن الإجراءات التي �أقرها
رئي�س اجلمهورية ال ترقى لطموحات
ال�شعب اجلزائري والتفاف على �إرادة
اجلزائريني وتفويت الفر�صة التاريخية
لالنتقال باجلزائر نحو جت�سيد الإرادة
ال�شعبية والتخل�ص  نهائيا من النظرة
الأحادية الفوقية.
كما �أ�ضاف بخ�صو�ص �إجراءات الت�أجيل
ب�أنها ال تتوافق مع مبادرة حركة جمتمع
ال�سلم التي عر�ضتها على الرئا�سة
واملعار�ضة �سابقا ،معددة  5فروق �أهمها
افتقاد القرارات ال�صادرة عن رئي�س
اجلمهورية �إىل مبد�أ التوافق والإطار
القانوين والد�ستوري.
وحملت حم�س املعار�ضة م�س�ؤولية عدم
قدرتها على االتفاق على ر�ؤية �سيا�سية
كاملة وعدم اتفاقها على �آليات حمددة
لالنتقال ال�سيا�سي واالكتفاء بتوجيه
ال�سهام لبع�ضها البع�ض  باملزايدات
واالتهامات اجلوفاء ،يف حني جعلت
من الإرادة ال�شعبية اجلماعية بو�صلتها
الوحيدة بح�سبهم.
الأر�سيدي
بوتفليقة منح لنف�سه متديدا غري
حمدود
اتهم التجمع من �أجل الثقافة
والدميقراطية �أن الر�سالة �صبت يف �إطار
ال�سعي للح�صول على عهدة خام�سة،
معتربا �أن بوتفليقة قرر لنف�سه متديداً
غري �رشعي وغري حمدود يف من�صبه
كرئي�س للدولة ،وانتهك الد�ستور مرة

رتري

بو

�أخرى لي�سلّم البلد لع�صابة مافيوية مل
تفك هيمنتها عليه ،.على حد تعبريه.
وت�ساءل بيان الأر�سيدي « :من ب�إمكانه
�أن ي�صدّق اليوم �أن الرجل الذي �أنكر
تقدمي تر�شحه لالنتخابات الرئا�سية
التي قرر ت�أجيلها بجرة قلم� ،أن يكون
�ضامناً لأي �شيء؟ احلقيقة هي �أن
رئي�س الدولة مل يتغري �أبداً على مدى
الع�رشين �سنة من احلكم» ،معتربا �أن
كل التعديالت الد�ستورية التي �أجراها
لإ�ضفاء ال�رشعية على قب�ضته املفرو�ضة
على البالد ،وكل جلان الإ�صالحات التي
ن�صبها مل تكن �سوى و�سيلة للتخل�ص من
ّ
الظروف الطارئة.
كما �أ�ضاف «تعيني �أحد رجاالته
املخل�صني له يف من�صب الوزير الأول
واال�ستنجاد مبفاو�ض ج ّيد على ال�صعيد
الدويل يف من�صب نائب الوزير الأول هي
م�ؤ�رشات تدل بو�ضوح على حماولة يائ�سة
ال�ستعادة املبادرة �أمام �إ�رصار اجلماهري
ال�شعبية بكل فئاته االجتماعية».
كما رد الأر�سيدي على الت�رصيحات
الفرن�سية ،وا�صفا «ت�رصيحات الدعم
التي �سارع وزير اخلارجية الفرن�سي يف
�إدالئها خلريطة طريق رئي�س الدولة ال
ميكن �إال �أن تكون مبعث قلق ،نتذكر �أن
جان �إيف لو دريان نف�سه من قال بلهجة
ازدراء يف فيفري املا�ضي �أن «االنتخابات
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية انتهت
ريا بنوع من الت�سوية على الطريقة
�أخ ً
الإفريقية وال �أرى ملاذا �سنقف يف وجهه
اليوم».
من جهة ثانية دعا القوى ال�سيا�سية
واالجتماعية �إىل التح�ضري لر ّد يكون يف
امل�ستوى ،م�شرتطا ا�ستقالة رئي�س الدولة

ومتثيل الوظيفة الرئا�سية من قبل جلنة
من احلكماء «هما الطريق الأكرث ائتماناً
لفتح فرتة انتقالية».
تكتل النقابات يتم�سك ب�شل
م�ؤ�س�سات الرتبية اليوم
�أعلن تكتل نقابات الرتبية مت�سكه
بغ�رضاب اليوم ،وكذا الوقفات
االحتجاجية ،داعيا الأ�ساتذة وموظفي
وعمال القطاع لتعزيزه بقوة.
كما ردت النقابات على القرارات الواردة
يف ر�سالة رئي�س اجلمهورية الأخرية
والتي ت�ضمنت العدول عن الرت�شح لعهدة
خام�سة ب�أنها مل ترق يف باقي �أجزائها
�إىل م�ستوى تطلعاتهم ومل ت�ستجب
ملطالب احلراك ال�شعبي ال�سلمي،
قائلني «ال لاللتفاف والقفز على �أهداف
احلراك ال�شعبي ال�سلمي ،ونعم ل�سيادة
ال�شعب واحرتام �إرادته».
كما دعوا ملرحلة انتقالية بوجوه جديدة
تكون حمل قبول �شعبي ت�ؤ�س�س جلزائر
جديدة بنظام جديد.
� أو�صديق
الوعود تلفها ال�ضبابية وجاءت
بتف�سري �أحادي
من جهته اخلبري الد�ستوري فوزي
�أو�صديق� ،أكد يف ت�رصيح له ن�رشه عرب
�صفحته على الفاي�سبوك ،حدد بع�ض 
املحاور املقرتحة للخروج من الأزمة
احلالية ،وا�صفا ردود ال�سلطة ب�أنها ال
ترقى مل�ستوى مطالب ال�شعب فيما
تعلق بالأطر القانونية الد�ستورية وتتعلق

بدهاليز ال�سيا�سة �أكرث منها جانب
قانوين ،م�ضيفا بخ�صو�ص خطة الطريق
املقرتحة ب�أنها حتاول �أن ت�سري مرحلة
انتقالية من طرف دولة ولي�س من طرف
احلراك ال�شعبي ومطالبه.
كما علق على العبارة التي �أكدتها
الر�سالة ب�أن بوتفليقة مل ينو قط الرت�شح
للخام�سة ،داعيا للإجابة عمن دفعه �إذا
للرت�شح رغم املانع ال�صحي ،وكذلك
بخ�صو�ص احلديث عن التناغم ال�سيا�سي
واالجتماعي يف التفاعالت ،مت�سائال ما
�إذا مت اخلروج فعال من ال�رشعية الثورية
ودخول مرحلة ال�رشعية ال�شعبية ،داعيا
يف حالة ذلك �إىل االلتزام مبطالب هذا
ال�شعب مبا �أن ال�رشعية �أعيدت له ،وال
يتم ت�سيري هذه املرحلة عرب الوجوه
القدمية املرفو�ضة عرب تلميعها.
كما ت�ساءل �أو�صديق عن املركز
القانوين الذي �سيتم اال�ستناد �إليه عقب
نهاية الفرتة الرئا�سية لبوتفليقة ،لن�صل
لل�شغور الد�ستوري ،معتربا �أن الرثاء
الد�ستوري الذي عرفته اجلزائر منذ
 1962لي�س ثراء يف الفقه الد�ستوري
اجلزائري بقدر ما هو م�ؤ�رش على
�ضعف م�ؤ�س�سات الد�ستورية التي مل
تكن تبنى على �أ�سا�س �رشعية �شعبية.
�أما بخ�صو�ص التعديل احلكومي فقال
�أنه ينبغي �أن تكون حكومة على قدر
م�س�ؤولية املرحلة القادمة ،يف حني
اعترب �أن الندوة الوطنية ب�أنها تبقى
هالمية غام�ضة ،م�ؤكدا �أن املراد لها
�أن يتم ت�سيريها من طرف ال�سلطة،
وبناء عليه كان ينبغي �أن يتم جدولة
الندوة ومن تت�ضمن حتى ال يتم
ت�سيريها باجتاه من «هب ودب».

نائب الوزير الأول رمطان لعمامرة ...رجل و ملفات

رمطان لعمامرة ابن والية بجابة
 ،1952وهو خريج املدر�سة
العليا للإدارة ومتخ�ص�ص  يف
الدبلوما�سية ،وقبل تعيينه وزيرا
للخارجية يف �سبتمرب ،2013
كان �أمينا عاما لوزارة ال�ش�ؤون
اخلارجية يف  ،2010ومبعوث للأمم
املتحدة �إىل ليبرييا بني �سنوات
 2003و ،2007قبلها ا�شتغل �سفريا
للجزائر يف الأمم املتحدة بني
 1993و ،1996وتخ�ص�ص  يف جمال
الو�ساطة الدولية حلل النزاعات يف
القارة الأفريقية.
غادر لعمامرة احلكومة ال�سابقة،
بعد تعيني عبد املجيد تبون على
ر�أ�سها ،يف حني برز لعمامرة منذ
تعيينه مفو�ضا ملجل�س ال�سلم
والأمن الأفريقي �سنة  ،2008و�أعيد

انتخابه على ر�أ�س هذا املجل�س
حتى عام  ،2010حيث �شارك يف
و�ساطات عديدة بالقارة الإفريقية،
من بينها :و�ساطة يف ليبرييا با�سم
الأمم املتحدة بني احلكومة
وحركة الليبرييني املتحدة من �أجل
امل�صاحلة والدميقراطية ،بعد حرب
�أهلية و�رصاع دام على ال�سلطة،
�أف�ضت �إىل و�ضع ال�سالح .كما
قاد و�ساطة على م�ستوى مايل
ب�صفته وزيرا لل�ش�ؤون اخلارجية ،
تو�صل
وبعد عامي  2014و،2016
ّ
�إىل اتفاق م�صاحلة بني الأطراف
املتنازعة.
و�شغل �أي�ضا من�صب مفو�ض  لل�سلم
والأمن باالحتاد االفريقي (-2008
 )2013و�أمينا عاما لوزارة ال�ش�ؤون
اخلارجية ( .)2007-2005وكان

لعمامرة كذلك �سفريا للجمهورية
اجلزائرية الدميقراطي ال�شعبية
بعدة بلدان على غرار الواليات
املتحدة الأمريكية وجيبوتي
واثيوبيا .وخالل ال�سنتني الأخريتني،
�شغل من�صب ع�ضو يف اللجنة
اال�ست�شارية العليا ملنظمة الأمم
املتحدة املكلفة بالو�ساطة الدولية،
يف �سبتمرب  ،2017وممثل �سامي
لالحتاد الإفريقي املكلف مببادرة
«�إ�سكات البنادق يف افريقيا».
وقبل �أ�سابيع قليلة ،مت تعيني
لعمامرة وزيرا للدولة م�ست�شارا
ديبلوما�سيا لرئي�س اجلمهورية.
لعمامرة
املرحلة ت�ستوجب ال�صفر خط�أ

وبعث نائب الوزير الأول بعدة
ر�سائل خالل حوار له مع الإذاعة
الفرن�سية  ،RFIمراهنا على جعل
احلكومة القادمة نقطة الت�أ�سي�س
للحياد يف عملية تنظيم االنتخابات
الرئا�سية ،وا�صفا املرحلة ب�أن
اجلزائر تعي�ش  “نقطة التحول
الأكرث �أهمية منذ اال�ستقالل �سنة
 ،″1962قائال �أن الأمر مرتبط
الآن بالن�ساء والرجال وبخا�صة
ال�شباب من �أجل حتمل امل�س�ؤولية
التاريخية ،مراهنا على جعلها
مرحلة ال�صفر �أخطاء ،بقوله ب�أن
املرحلة على ثقل م�س�ؤولياتها
جتعلهم كم�س�ؤولني لي�س لديهم احلق
يف اخلط�أ بل الرتكيز على العمل من
�أجل بناء امل�ستقبل.
�سارة بومعزة
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خمت�صون قانونيون يقر�أون قرارات الرئي�س

بدوي �أمام حتدي تفكيك امللفات امللغمة
�أجمع خرباء ونا�شطون �سيا�سيون ب�أن ر�سالة الرئي�س الأخرية �إ�ستجابة جزئية ملطالب احلراك ال�شعبي بخ�صو�ص �سحب الرت�شح
الرئي�س لوالية �أخرى ،م�ؤكدين ب�أن ق�ضية الت�أجيل مع متديد العهدة لي�س من �صالحيات الرئي�س وهي من �صالحيات املجل�س
الد�ستوري ،يف حني حذروا من التدخل الأجنبي يف ال�ش�أن الداخلي .

�إميان لوا�س
علق الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون على قرار ت�أجيل االنتخابات
الرئا�سية التي كانت مقررة � 18أفريل
املقبل ،وتراجع الرئي�س عبد العزيز
بوتفليقة عن الرت�شح لعهدة خام�سة،
ودعا ماكرون ،يف ت�رصيح لوكالة
الأنباء الفرن�سية الأم�س �إىل فرتة
انتقالية معقولة من حيث املدة
ل�ضمان عدم فقدان ال�سيطرة على
الأمور.
علي ربيج
ق�ضية الت�أجيل من �صالحية
املجل�س الد�ستوري
اعترب املحلل ال�سيا�سي علي ربيج
ب�أن ت�رصيح ماكرون حول القرارات
الأخرية للرئي�س بوتفليقة حيث
�أ�شاد بقرارات بوتفليقة وودعا
ملرحلة انتقالية معقولة ،يربز ب�أن
فرن�سا راف�ضة لأي قرار يتوجه نحو
ت�أزمي الو�ضع يف اجلزائر ،م�شريا
ب�أن ذلك �سينعك�س �سلبا على �أمنها
و�إ�ستقرارها.
�أ�شار علي ربيج يف ت�رصيح خ�ص به
«الو�سط» ب�أن الرئي�س عبد العزيز
بوتفليقة ا�ستجاب ملطلب ال�شارع
بخ�صو�ص �سحب تر�شحه لوالية
�أخرى ،معتربا �أن ق�ضية ت�أجيل
الرئا�سيات ومتديد العهدة لي�ست
من �صالحياته و�إمنا من �صالحية
املجل�س الد�ستوري ،مت�سائال �أين هو
دور جمل�س الأمة واملجل�س ال�شعبي.
و�أكد املتحدث ب�أن املجل�س
الد�ستوري مطالب ب�إعطاء ال�رشعية
لقرارات الرئي�س خا�صة فيما متعلق
منها بق�ضية الت�أجيل ،متوقعا ب�أن
املجل�س الد�ستوري �سيقوم ب�إ�صدار
بيان يربز فيه موقفه من هذه
القرارات ،مو�ضحا «قرار ت�أجيل
الرئا�سيات و�سحب الرت�شح لوالية
جديدة قد �أفرغ ال�شارع من حالة
االحتقان ،يف �إنتظار�إ�صدار املجل�س
الد�ستوري موقفه من ذلك «.
وفيما يتعلق بت�رصيح ماكرون حول
قرارت الرئي�س� ،أكد علي ربيج ب�أن
فرن�سا راف�ضة لأي قرار ينعك�س على
�أمنها و ا�ستقرارها ،م�شريا بانها ال
ميكن �أن جتازف با�ستقرارها وتدفع
نحو حلول �سيا�سية ال تخد مها وت�ؤثر
على ا�سرتاتيجيتها خا�صة فيما يتعلق
مبكافحة الإرهاب.
وبخ�صو�ص تعيني بدوي خلفا لأويحيى
وامللفات التي تنتظر احلكومة
اجلديدة التي ورتتها عن احلكومة
ال�سابقة ،قال املتحدث « بدوي غري
متحزب لكنه حم�سوب على ال�سلطة،
كما تنتظره ملفات �ضخمة وهو حتت
�ضغط الوقت واحلراك ال�شعبي «.
بن �شريط
فرن�سا متخوفة من تعوي�ض
احلكومة احلالية
من جهته املحلل ال�سيا�سي بن
�رشيط� ،أكد ب�أن �رسعة ا�ستجابة
ماكرون يف تعليقه على قرارات
الرئي�س �أكرب دليل ب�أن فرن�سا ت�ساند
احلكومة احلالية ومتخوفة من �إقالتها
ب�سبب م�صاحلها يف اجلزائر  ،م�شريا
بان فرن�سا لي�ست بعيدة عن ال�سلطة
ولها ت�أثري قوي على القرار ال�سيا�سي
يف اجلزائر.

اعترب بن �رشيط يف ت�رصيح «للو�سط»
ب�أن قرارات الرئي�س الأخرية هي
عبارة عن حماولة لل�سلطة للبقاء يف
احلكم و�أخذ زمام املبادرة والتوفيق
بني طموحاتها و احلراك ال�شعبي،
معتربا ب�أن هناك �إ�ستجابة جزئية
لإرادة ال�شعب بخ�صو�ص ق�ضية �سحب
الرئي�س تر�شحه لوالية �أخرى .
و�أعاب املتحدث على حماوالت
ال�سلطة للقفز على مطالب ال�شارع
من خالل جتديد احلكم للرئي�س و
متدديه عهدته ،م�شريا بان ال�سلطة
حتاول طم�أنه ال�شارع ب�أن هناك
�ضمانات ولكنها ال تريد التعامل مع
هذا احلراك ال�شعبي مبو�ضوعية من
خالل الإن�صات ملطالب ال�شعب .
�أو�ضح املتحدث ب�أن احلكومة
اجلديدة تنتظرها ملفات �ضخمة
ورثتها عن حكومة �أويخيى  ،يف ظل
القرارات االرجتالية و الغري قانونية
التي اتخذها.
و�أكد بن �رشيط على ا�ستمرار احلراك
ال�شعبي و الت�صعيد الراف�ض للنظام و
احلكومة احلالية  ،يف ظل ال�ضمانات
اجلزئية التي حتاول ال�سلطة تقيمها
حماولة لتك�سري جبهة احلراك
ال�شعبي .
جياليل �سفيان
تعليق فرن�سا تدخل �أجنبي
رف�ض رئي�س حزب اجليل اجلديد
التدخل الفرن�سي يف ال�ش�أن الداخلي
للجزائر ،معتربا بان م�ساندة فرن�سا
لقرارات الرئي�س مبثابة �سطو والتفاف
حول مطالب ال�شعب اجلزائريني
وحماولة �إجها�ض للحراك ال�شعبي.
�أكد �سفيان جياليل ب�أن اجلزائر
راف�ضة لأي تدخل �أجنبي يف الق�ضية
اجلزائرية ،معتربا تعليق الرئي�س
الفرن�سي على القرارات الأخرية
لبوتفليقة جياليل �سفيان بداية تخل
�أجنبي مبا�رش يف الق�ضايا الداخلية
للبالد.
وح�سب جياليل �سفيان ف�إن «فرن�سا
الر�سمية ت�ساند الإطاحة بالدولة
اجلزائرية ب�إلغاء الد�ستور وفر�ض
على اجلزائريني رجال مري�ضا لعهدة
مفتوحة لعدد من ال�سنوات املقبلة
مقابل وعود وهمية والتي تتحدث
عنها فرن�سا وك�أنها دميقراطية»،
م�ضيفا «هذه لعبة غري مقبولة لأن
املرحلة م�ساندة من طرف فرن�سا
الر�سمية يعني لن يقبلوا بهذا امل�سار
وال بهذا التدخل الأجنبي».
عامر خبابة
املجل�س الد�ستوري وحده خمول
بقرار الت�أجيل وجتميد امللفات
�أكد اخلبري القانوين عامر خبابة
ب�أن قرار ت�أجيل الرئا�سيات لي�سمن
�صالحيات رئي�س اجلمهورية و�إمنا
هو من �صالحية املجل�س الد�ستوري،
م�ستغربا من �سيا�سة ال�صمت
الذي ميار�سه املجل�س الد�ستوري
بخ�صو�ص قرار الت�أجيل .
و�أو�ضح عامر خبابة يف ت�رصيح خ�ص
به «الو�سط» ب�أن ت�أجيل الرئا�سيات
من طرف رئي�س اجلمهورية لي�س
بالقرار ال�سليم ،م�شريا ب�أن كان من
الأف�صل �أن يعلن الرئي�س على ندوة
وطنية تقدم فيها ال�سلطة االقرتاحات
واملجل�س الد�ستوري هو من يتخذ
قرارات الت�أجيل وجتميد ملفات
الرت�شح نظرا للو�ضع الأمني الذي

يعرفه البلد .
حممد بو�ضياف
ت�أجيل الرئا�سيات هو اخليار
الأ�سلم والأ�صلح
اعترب املحلل ال�سيا�سي حممد
بو�ضياف ب�أن ت�رصيح ماكرون حول
ت�أجيل االنتخابات والوعود الرئا�سية
ب�إجراء ا�صالحات عميقة ،موقف
طبيعي من فرن�سا للحفاظ على �أمنها
و�إ�ستقرارها ،م�شريا ب�أن الهجرة
غري ال�رشعية واالرهاب ت�ؤرقان دول
ال�ضفة اجلنوبية لأوروبا.
ثمن حممد بو�ضياف يف ت�رصيح خ�ص
به «الو�سط» قرارات الرئي�س الأخرية،
معتربا ذلك �إ�ستجابة ملطالب ال�شعب
الذي رف�ض تر�شحه لوالية �أخرى،
م�ؤكدا بان ق�ضية الت�أجيل فر�ضته
الظروف املالزمة للحراك ال�شعبي
على ا�ستكمال برناجمه اال�صالحي
يف �شقه ال�سيا�سي ويظهر ذلك يف
التعهدات التي ار�سلها كرد على
�رصخة ال�شعب ،داعيا عقالء البلد
�أن يتعاملوا بحكمة ور�شاد مع
اقرتاحات لطاملا �شكلت جوهر
مطالب املعار�ضة .و�أ�شار املتحدث
ب�أن ت�أجيل الرئا�سيات هو اخليار
الأ�سلم والأ�صلح ملا فيه من ف�سحة
امام القوى ال�سيا�سية من فر�صة
لال�ستعداد للمناف�سة يف ظل جلنة
م�ستقلة ملراقبة االنتخابات ،وملا
�سيتيحه امل�ؤمتر االنتقايل من هام�ش
للقوى الوطنية واحلية من مراجعة
للد�ستور وت�ضمينه بع�ض امل�سائل
التي كانت عالقة.
وبخ�صو�ص املوقف الدويل نحو
مايجري يف اجلزائر ،قال املتحدث
«املوقف الدويل جاء مبدئيا ي�ساند
حق ال�شباب يف التظاهر ال�سلمي
و�رضورة حماية هذا املكت�سب ،
وقد نددت به كل الطبقة ال�سيا�سية
والن�شطاء ملا فيه من متهيدات مت�س
�سيادة و�أمن املجتمع اجلزائري
الذي �سيعرف كيف يخرج من �أزمته
بكل روح م�س�ؤولية»،م�ضيفا» بالعودة
للمواقف الدولية  ،فالو�ضع الإقليمي
لأوروبا ال يحتمل ،فالأزمات متعددة
يف ليبيا وتون�س ومنطقة ال�ساحل
كلها م�ست الأمن اجلواري الأوروبي
 ،كما �أن رهانات هذه الدول تتجه
نحو القارة ال�سمراء وتبحث عن
فر�ص جديدة لتجاوز �أزمتها اخلانقة
التي تع�صف بها منذ  ، 2008الكل
حب�س انفا�سه بانفجار هذا الغ�ضب
اجلزائري  ،واليوم مع مقرتحات
الرئي�س من خالل ورقته التي يتعهد

فيها بالت�أجيل واف�ساح املجال لل�شباب
تنف�ست �أوروبا و�أمريكا ال�صعداء
،فالعامل اليوم قرية واحدة وال حتتمل
اقت�صادياته مزيدا من اال�ضطراب
 ،ف�أمن �أوروبا الطاقوي املرتبط
بالغاز املغاربي ب�سبب امل�شكالت
احلا�صلة يف �أوكرانيا ،وكذلك �أمنها
التجاري حيث ن�سبة كبرية من جتارة
ال�ضفة اجلنوبية الأوروبية موجه لدول
�شمال افريقيا ،كل هذه االعتبارات
جتعل من املوقف الأوروبي ينحاز
�إىل الأمن واال�ستقرار  ،كذلك بالن�سبة
�إىل دول اخلليج املتوج�سة من �صعود
التيار الإ�سالمي وفتح الطريق �أمام
حراك قد يطالها جتعلها ت�سارع
بالتزكية واال�ستب�شار» .و يف �سياق
�أخر � ،أو�ضح املتحدث ب�أن �أخطر
ما ورثته حكومة �أويحيى للوزارة
الأوىل بقيادة بدوي هو م�شكلة الثقة ،
وهي م�شكلة حقيقة حتتاج من بدوي
بع�ض احلزم يف �رسعة معاجلة بع�ض
امل�سائل االقت�صادية واالجتماعية
على حد قوله  ،م�شريا ب�أن تردي
�أ�سعار الدينار وانخفا�ض م�ستوى
املعي�شة �سيفتح النار على حكومته
 ،م�ضيفا «كما �أن �إ�صالحات قطاع
الرتبية الذي بات يعاين من التخبط
ب�سبب ال�سيا�سات امل�ستفزة �سواء يف
�شقها املتعلق بت�سيري القطاع �أو ما
تعلق مب�ضمون برامج الرتبية».
نا�صر حمدادو�ش:
الرئي�س الفرن�سي يت�صرف ك�أنه
و�صي على اجلزائر
بدوره نا�رص حمدادو�ش النائب
الربملاين عن حم�س �،أكد ب�أن ت�رصيح
ماكرون يربز ب�أن له يد و�إطالع
قبل ال�شعب اجلزائري على تلك
الإجراءات وك�أنه و�صي على اجلزائر
بعقلية كولونيالية بالية ،م�شريا �أنه
دليل على حجم حماوالت التدخل
اخلارجي يف �ش�ؤوننا الداخلية على
حد قوله  .وقال نا�رص حمدادو�ش يف
ت�رصيح خ�ص به «الو�سط» »،ال �أعتقد
�أنه قد وقع تغيري يف هذه احلكومة
للإ�رشاف على املرحلة القادمة ،فهي
نف�س الوجوه من اخلزانة القدمية،
وهي جزء من الأزمة يكفي �أن وزير
الداخلية م�س�ؤول مع والته على
تزوير االنتخابات ،و�آخرها انتخابات
جمل�س الأمة ،وانحياز الإدارة فيها،
فكيف ميكن الثقة به يف هذا االنتقال
الدميقراطي؟؟؟ هي تعيينات خم ّيبة
لطموحات ال�شعب ،و�صادمة ل�سقف
مطالبه ،ومنها تغيري النظام �إذ ال
ميكن ذلك بنف�س الوجوه ال�سابقة».

الوزير الأول يف �أول ت�صريح له

تعهدات المت�صا�ص الغ�ضب ال�شعبي
تعهد الوزير الأول نور الدين بدوي
لدى ا�ستالمه مهامه اجلديدة
كوزير �أول بق�رص احلكومة بالتكفل
بان�شغاالت املواطنني التي عربوا
عنها طيلة الأ�سابيع املا�ضية م�ؤكدا
�أن الوقت والثقة �رضوريان لتج�سيد
كل الطموحات .
ويف ت�رصيح لل�صحافة عقب مرا�سم
ت�سليم املهام مع الوزير ال�سابق �أحمد
�أويحيى � ،أعرب بدوي عن “امتنانه
وتقديره” لرئي�س اجلمهورية عبد
العزيز بوتفليقة على “الثقة الكبرية”
التي حظاه بها ،و قال بدوي �أتعهد
بالعمل جاهدا لأكون يف م�ستوى الثقة
التي منحني �إياها رئي�س اجلمهورية
و التكفل بان�شغاالت املواطنني
وقال بدوي �إن اجلزائريني ينتظرون
جت�سيد كل الطموحات التي عربوا
عليها خالل الأ�سابيع املا�ضية ،والتي
توجت بخارطة الطريقة التي و�ضعت،
من اجل هذه الإ�صالحات العميقة
والكبرية للجزائر اجلديدة التي يطمح
�إليها كل جزائري وجزائرية وخا�صة
�شبابنا و�أ�ضاف قائال “كما تعهدت
�أمام رئي�س اجلمهورية �س�أعمل

بكل جد و�إخال�ص ملواكبة هذه
الإ�صالحات وجت�سيدها ميدانية،
و�أتعهد �أمام �شعبنا على �أن نكون يف
اال�ستماع اليهم وخدمتهم والتقرب
منهم خا�صة من خالل نداءاتهم التي
ا�ستمعنا �إليها الأ�سابيع املا�ضية كما
�أكد بدوي على �أن الوقت الراهن
يتطلب االلتفاف حول الطموحات
لتحقيق �إ�صالحات عميقة �ستعرفها
اجلزائر و �أ�ضاف الوزير الأول �أن
ال�شعب اجلزائري هو قوة االقرتاح و
�س�أعمل مبعية الطاقم احلكومي الذي
�سريافقني يف هذه املهمة ال�صعبة
على جت�سيد كامل االقرتاحات
ميدانيا
ومن جانبه ،هن�أ �أويحيى الوزير الأول
على الثقة التي و�ضعها فيه رئي�س
الدولة متمنيا له النجاح يف مهامه،
كما �أكد �أن “ال�سيد بدوي غني عن
التعريف ولديه م�سار طويل” ،م�ضيفا
كان يل �رشف التعامل معه طيلة
حوايل � 20شهرا يدا بيد كما �أ�شاد
بال�سند القوي الذي وجده من طرف
رئي�س اجلمهورية
ف.ن�سرين

تفاعال مع التطورات الأخرية

توا�صل امل�سريات االحتجاجية
تظاهر �أم�س املئات من الطلبة و
املواطنني مبختلف �شوارع العا�صمة
على غرار �ساحة �أودان و�ساحة الربيد
املركزي معربين عن رف�ضهم ما �سمي
بالتمديد  ،مطالبني بالرحيل .
وقد غ�صت �أم�س ال�شوارع الرئي�سية
بالعا�صمة باملئات من الطلبة و
املواطنني رافعني خمتلف ال�شعارات
الراف�ضة لر�سالة الرئي�س بخ�صو�ص
�إعالن ت�أجيل الرئا�سيات  ،معتربين
�أياه متديد ،وال يرقى ملطالب ال�شعب
احلقيقية  ،فرحة اجلزائريني مل
تكتمل  ،فمبا�رشة �أو ل �أم�س بعد
�أيذاع خرب ت�أجيل الرئا�سيات  ،و
االن�سحاب  ،خرج بعد املواطنني
يعربوا عن فرحهم  ،لكن �رسعان ما
حتول الفرح �إىل تظاهر ورفع �شعارات
�ضد التمديد  ،خا�صة بعد �أن �أح�سوا
�أنه ال يوجد تغيري فعلي خ�صو�صا بعد
ورود �أخبار تعيني نور الدين بدوي
وزيرا �أوال وخلفا له رمطان لعمامرة
 ،و �أخبار تعيني خل�رض �إبراهيمي
كم�سري للندوة الوطنية  .ويبدو �أن
ر�سالة الرئي�س �أم�س ب�إعالن ت�أجيل

الرئا�سيات ،و �إعالن الندوة الوطنية
مل تكن كافية لتهدئة ال�شارع  ،خا�صة
وبعد م�سريات �أم�س مبختلف �أنحاء
العا�صمة  ،و الإعالنات عن حت�ضري
خروج �شعبي اجلمعة املقبل يوم
15مار�س  ،وبغ�ض النظر عن هذا
عربت العديد من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية ور�ؤ�ساء �أحزاب على رف�ضها
ملحتوى ر�سالة رئي�س اجلمهورية
الآليات
الرئا�سيات،و
بت�أجيل
املقرتحة  ،معتربين �أن ما وجد يف
الر�سالة يف حد ذاته جتاوز للد�ستور ،
معتربين �أن هذا متديد ولي�س ت�أجيل
 .وكان �أول الراف�ضني لر�سالة الرئي�س
واملقرتحات التي ت�ضمنتها ،علي بن
فلي�س رئي�س حزب طالئع احلريات ،
وكذلك عبد اهلل جاب اهلل رئي�س حزب
العدالة و التنمية  ،ورئي�س حركة
حم�س عبد الرزاق مقري .
كما انتقد ال�سيا�سي كرمي طابو ب�شدة
ما جاء يف ق�ضية ت�أجيل الرئا�سيات ،
م�ؤكدين �أن احلراك ال�شعبي �سريفع
من �سقف مطالبه .

ع�صام بوربيع

بعد قرار ت�أجيل الرئا�سيات

املعار�ضة جتتمع اليوم
لبحث �آخر التطورات
جتتمع اليوم �أحزاب املعار�ضة
وخمتلف ال�شخ�صيات و الن�شطني
ال�سيا�سية مبقر حزب جبهة العدالة
و التنمية بالعا�صمة  ،وذلك يف �إطار
لقاء ت�شاوري �آخر لدرا�سة م�ستجدات
و تطورات ال�ساحة ال�سيا�سية .
وي�أتي لقاء �أحزاب و �شخ�صيات و
الن�شطاء ال�سيا�سيني املح�سوبني على
املعار�ضة اليوم بعد الر�سالة الأخرية
التي �أعلن فيها الرئي�س بوتفليقة
املنتهية واليته بت�أجيل الرئا�سيات
،و الإعالن عن تنظيم ندوة وطنية
من املحتمل جدا �أن ير�أ�سها خل�رض
الإبراهيمي � ،إ�ضافة �إىل ا�ستقالة
�أحمد �أويحيى و تعيني نورالدين بدوي
كوزير �أول و رمطان لعمامرة نائبا له،
وقبيل هذا االجتماع  ،كانت �أغلب
�أوجه املعار�ضة قد عربت عن رف�ضها
ملا و�صفته بالتمديد لهدة بوتفليقة ،

والذي جاء يف �شكل �إعالن عن ت�أجيل
الرئا�سيات  ،وانتقدت خمتلف �أوجه
املعار�ضة ما اعتربته مرة �أخرى
خرق للد�ستور  ،والتي ح�سبها حماولة
�أخرى لاللتفاف على مطالب ال�شعب
 ،ولي�س تغيريا حقيقيا  ،وكان عبد
الرزاق مقري رئي�س حركة حم�س قد
عرب على �إثر هذه الر�سالة �أن ال�شعب
يريد تغيريا حقيقيا  ،ال متديدا با�سم
الت�أجيل  ،وهو نف�س موقف علي بن
فلي�س الذي انتقد ب�شدة حمتوى هذه
الر�سالة معتربا �إياه ال يج�سد مطالب
ال�شعب احلقيقية و �إمنا هو فر�صة
لربح الوقت  .وكان عبد اهلل جاب
اهلل �أول امل�سارعني لرف�ض ما �سمي
بقرارات الت�أجيل  ،م�شريا �إىل وجود
خروقات كبرية يف الد�ستور  ،و �أنه �آن
الأوان لإحداث تغيريات حقيقية.

ع�صام بوربيع
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فيما ا�
ستمرت احتجاجات تالميد
املدار�س وطلبة اجلامعات

رابطة علماء و�أئمة
و دعاة دول ال�ساحل

املحامون ي�شلون املحاكم واملجال�س
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ور�شة �إقليمية ب�أبيدجان
حول حماربة التطرف

وا�صل نهار �أم�س املحامني العاملني على م�ستوى حماكم
جمال�س الواليات الغربية على غرار وهران � ،شلف،
تلم�سان �،سيدي بلعبا�س  ،عني متو�شنت � ،سعيدة  ،غليزان
 ،تيارت  ،مع�سكر وم�ستغامن مقاطعة اجلل�سات لليوم الثاين
والتم�سك بالإ�ضراب الذي دعت اليه النقابة الوطنية
وامل�ستمر على مدى ثالثة �أيام دعما للحراك ال�شعبي
الأمر الذي �أدى �إىل تعطل م�صالح املتقا�ضني خا�صة
من املحبو�سني واملتابعني بق�ضايا جنائية وكذا الق�ضايا
اال�ستعجالية التي ت�ستوجب الف�صل من �ساعة �إىل �ساعة.
حممد بن ترار

كما ت�سبب االحتجاج يف خلق
ال�ضغط على م�صالح اجلدولة
واالكتظاظ يف اجلل�سات املقبلة
حيث �أرغم الق�ضاة على ت�أجيل
املحاكمات ملجة ترتاوح بني
الأ�سبوع وال�شهر من اجل حت�ضري
الدفاع ما ي�ستوجب �ضغطا كبريا
 ،من جهة �أخرى انظم العديد من
الق�ضاة �إىل احلركة االحتجاجية
نهار �أم�س بعد ك�رس واجب التحفظ
 .ففي وهران رف�ض املحامني
االلتحاق باجلل�سات على م�ستوى

املحاكم واملجل�س الق�ضائي ليومهم
الثاين  ،يف حني رف�ض حمامو
م�ستغامن االلتحاق باجلل�سات لليوم
الثاين ما �أرغم الق�ضاة على الت�أجيل
يف الوقت الذي كان املحامني يف
وقفة احتجاجية وعلى م�ستوى
جمل�س ق�ضاء تلم�سان وا�صل ما
يزيد عن  1000حمامي يف �شل
حماكم الوالية ال 08بالإ�ضافة �إىل
املجل�س واملحكمة الإدارية وبعني
متو�شنت قاطع حمامو حماكم بني
�صاف  ،متو�شنت  ،حمام بوحجر
والعامرية واملجل�س اجلل�سات
وب�سيدي بلعبا�س قاطع �أكرث من
 1000حمامي جل�سات املحاكم

واملجل�س الأمر الذي عطل م�صالح
املواطنني  ،ونف�س الأجواء �شهدتها
حماكم تيارت وغيليزان ومع�سكر
و�سعيدة و�شلف لليوم الثاين ،
هذا و�أكدت منظمات املحامني
ا�ستمرار الإ�رضاب لنهار اليوم وقد
يتمدد ليوم �آخر .
من جانب �آخر ا�ستمر تالميذ

املدار�س يف حراكهم وخرجوا �إىل
ال�شارع بتلم�سان ووهران وبلعبا�س
ومع�سكر كما رف�ض الطلبة
اجلامعني الرجوع �إىل املدرجات
واملعاهد راف�ضني القرار الثاين
للوزارة  ،حيث نظموا احتجاجات
باجلامعات  ،كما نظموا وقفات
بال�ساحات الرئي�سية

الربنامج املتعلق بالنجاعة الطاقوية �آفاق2030

توفري  25مليار دوالر عن طريق تر�شيد ا�ستهالك الطاقة
�سي�سمح الربنامج املتعلق بالنجاعة
الطاقوية بتحقيق اقت�صاد يف الطاقة
ي�صل �إىل  73مليون طن مكافئ برتول
�سنة  2030مما �سي�ؤدي �إىل توفري مبلغ
مايل قدره  25مليار دوالر عن طريق
تر�شيد ا�ستهالك الطاقة ,ح�سبما
�أكده �أم�س بالعا�صمة ,وزير الطاقة,
م�صطفى قيطوين.
و �أو�ضح ال�سيد قيطوين يف كلمة له
مبنا�سبة افتتاح ندوة حول مو�ضوع
«التحكم يف الطاقة يف �سياق االنتقال
الطاقوي ,حتديات و فر�ص»� ,أن هذا
الربنامج املتعلق بالنجاعة الطاقوية
يهدف �إىل و�ضع عمليات ملمو�سة
مل�شاريع النجاعة الطاقوية بهدف
تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة و التي
مت�س كل القطاعات امل�ستهلكة منها
خا�صة اجلماعات املحلية و النقل و
ال�سكن و ال�صحة و ال�صناعة».
و ذكر يف هذا اللقاء املنظم من طرف
الوكالة الوطنية لتطوير و تر�شيد
ا�ستخدام الطاقة ,انه مت ال�رشوع يف
تنفيذ هذا الربنامج مع بداية ال�سنة
املا�ضية بتنظيم ندوة حول النجاعة
الطاقوية يف اجلماعات املحلية التي
ت�ستهلك اكرث من  80باملائة من الطاقة
املنتجة و االنارة العمومية ال�سيما
على م�ستوى املدار�س و امل�ساجد و
املباين و ال�صناعة و النقل.
كما ذكر  -يف ذات ال�سياق� -أنه مت
التوقيع على مذكرة تعاون مع وزارة
الأ�شغال العمومية و النقل بهدف
�إعطاء «دفعا قويا» لالنتقال الطاقوي
و موا�صلة جهود عقالنية و تر�شيد
اال�ستهالك الوطني للطاقة.
و �أبرز �أن الربنامج الذي مت ت�سطريه
يف قطاع النقل يت�ضمن ترقية املواد
املتوفرة بكرثة و الأقل تلوثا مثل

غاز البرتول امل�سال و الغاز الطبيعي
امل�ضغوط بهدف تقلي�ص ح�صة
املازوت بتجهيز حافالت النقل يف
املدن الكربى و كذلك ح�صة البنزين
بتجهيز � 120ألف �سيارة يف كل �سنة
تعود باملنفعة على االقت�صاد الوطني
و على البيئة و �صحة املواطن.
و لفت �أن هذه املبادرة تكر�س
التعاون بني القطاعات من اجل تنفيذ
الربنامج الوطني للنجاعة الطاقوية,
م�ضيفا انها ت�ؤكد بان م�س�ألة االنتقال
الطاقوي لي�ست من �صالحيات قطاع
الطاقة لوحده و �إمنا يخ�ص جميع
القطاعات.
و �أبرز يف �سياق مت�صل �أن عملية
التحكم يف الطاقة تعترب واحدة من
�أ�س�س االنتقال الطاقوي لذلك يجب
تنفيذها على نطاق وا�سع للحد من
اال�ستهالك الطاقوي املتزايد ب�سبب
النمو الدميغرايف و قال ان اجلزائر
انطلقت بقوة يف م�سعى االنتقال
الطاقوي دون التخلي عن
املحروقات و هذا يتطلب التحرك
تدريجيا نحو مزيج طاقوي ي�أخذ بعني
االعتبار الطاقات املتوفرة بكرثة يف
البالد.
و �أ�ضاف �أن «تنويع املوارد الطاقوية
�أ�صبح خيارا ا�سرتاتيجيا يدفع ب�شكل
دائم لل�سعي �إىل التوفيق بني �إمداداتنا
بالطاقة على املدى البعيد و احلفاظ
على قدراتنا املالية ل�ضمان التنمية
االقت�صادية و االجتماعية للبالد»و مبا
ان املحروقات ثروة زائلة على املدى
الطويل� ,أو�ضح الوزير �أن الدولة
و�ضعت �سيا�سة طاقوية وطنية تهدف
بالأ�سا�س �إىل تدعيم و تطوير و تنويع
م�صادر انتاج
الطاقة الكهربائية ت�أخذ بعني االعتبار

الإمكانيات الهائلة املتوفرة يف البالد
من الطاقات املتجددة كالطاقة
ال�شم�سية و طاقة الرياح.
و بخ�صو�ص تر�شيد ا�ستعمال الطاقة
يف جمال قطاع البناء ,اكد الوزير انه
«يتم عن طريق م�شاريع للعزل احلراري
و الذي ي�شمل الأالف من امل�ساكن
�سنويا بهدف حت�سني و�سائل الراحة و
التقليل من ا�ستهالك الطاقة بتقنيات
جديدة للبناء تنفذ بكفاءة طاقوية
عالية مت�س خمتلف املناطق املناخية
و بال�رشاكة مع وزارة ال�سكن».
و �سي�سمح هذا الربنامج -على حد
قوله -بخلق �صناعة حملية للعوازل
احلرارية مثل ال�صوف ال�صخري و
ال�صوف الزجاجي و البويل �سيرتان و
الفلني املتواجد بكرثة يف اجلزائر و
بالتايل خلق فر�ص عمل جديدة كما
�ستعمل اجلزائر على تعميم االنارة
الفعالة من خالل ا�ستعمال امل�صباح
االقت�صادي على م�ستوى املنازل,

ي�ضيف الوزير.
و عن تر�شيد ا�ستعمال الطاقة يف قطاع
ال�صناعة� ,أكد قيطوين انه يتم من
خالل ت�شجيع املتعاملني ال�صناعيني
على اقت�صاد الطاقة ,دعيا للم�شاركة
يف امل�شاريع التي تقرتحها الوكالة
الوطنية لتطوير و تر�شيد ا�ستخدام
الطاقة يف هذا الإطار بهدف
حت�سني الفعالية الطاقوية بغر�ض
بلوغ املوا�صفات الدولية اخلا�صة
بهذا املجال.
كما دعا الوكالة الوطنية لتطوير
و تر�شيد ا�ستخدام الطاقة �إىل
موا�صلة و تكثيف جهودها لتوعية
و جتنيد املتعاملني االقت�صاديني
خا�صة امل�ستهلكون الكبار للطاقة
حول التحديات املرتبطة بكفاءة
الطاقة و مرافقتهم يف �إطار
تنفيذ الربنامج املتعلق بها بهدف
جت�سيد امل�شاريع الواعدة يف هذا
املجال.

تنظم رابطة علماء و�أئمة و دعاة دول
ال�ساحل ابتداء من اليوم ب�أبيدجان (كوت
ديفوار) الور�شة الإقليمية التا�سعة حول دور
العلماء والدعاة والأئمة يف التنمية املحلية
من �أجل حماربة التطرف والتطرف العنيف.
و�سيكون هذا اللقاء ،كما �أ�شار الأمني
العام للرابطة ,يو�سف بلمهدي ,منا�سبة
لت�سليط ال�ضوء على الدور الذي يلعبه
العلماء وامل�شايخ يف التنمية املحلية يف
منطقة ال�ساحل و�سانحة لتبادل اخلربات بني
بلدان هذه املنطقة من �أجل حماربة فعالة
للتطرف والتطرف العنيف ،وي�شارك يف هذه
الور�شة عدد من الأئمة والعلماء من الدول
الأع�ضاء يف الرابطة وهي اجلزائر ,بوركينا
فا�سو ,موريتانيا ,مايل ,النيجر ,نيجرييا و
ت�شاد بالإ�ضافة �إىل كوت ديفوار ,ال�سنغال
وغينيا .و�سيعرف �أي�ضا هذا اللقاء ح�ضورا
مهما من ممثلي حكومة البلد امل�ضيف.
وي�شري بلمهدي �إىل �أن ما مييز هذه
الور�شة هو «درا�سة الربامج العملية
امليدانية لتجفيف منابع االرهاب الذي
له �أ�سباب كثرية كاجلهل بتعاليم الدين
والفقر واحلاجة ,خا�صة و ان الفقر هو
مرتع خ�صيب للجماعات الإرهابية لتجنيد
ال�شباب العاطلني وا�ستغالل حاجتهم املادية
امللحة» .وترى الرابطة ,ح�سب نف�س
املتحدث� ,أن التنمية االقت�صادية وامل�شاريع
املنتجة من �ش�أنها �أن متت�ص البطالة واحتواء
ال�شباب ,ولذلك  -كما �أ�ضاف« -وجب
تفعيل بع�ض الآليات الإ�سالمية كالزكاة
واال�ستثمار يف �أموالها ,و�إحياء الأوقاف
وتطويرها»كما ت�شارك يف هذه الور�شة
التي تنظمها الرابطة بالتعاون مع وحدة
التن�سيق واالت�صال لدول ال�ساحل االفريقي,
املركز الإفريقي للدرا�سات و البحث حول
الإرهاب التابع لالحتاد الإفريقي ,جلنة
�أجهزة الأمن و اال�ستعالم الإفريقية و بعثة
االحتاد االفريقي �إىل مايل و ال�ساحل.
وتعد هذه الور�شة التا�سعة من نوعها يف
�إطار �سل�سلة الور�شات التي تنظم بدول
املنطقة والتي عكفت على موا�ضيع خمتلفة
�أبرزها« ،مادة الرتبية الدينية يف مدار�س
دول م�سار نواك�شط»« ،دور العلماء واالئمة
مبنطقة ال�ساحل ,يف جمال حماية ال�شباب
من التطرف و التطرف العنيف» و «قيم
التعاي�ش ال�سلمي يف مواجهة التطرف
الديني و التطرف العنيف» .وت�أتي هذه
الور�شة جت�سيدا لنتائج �سابقاتها ال�سيما
بيان داكار (مايو  )2016املنبثق عن الور�شة
الإقليمية الرابعة و الذي �أكد على �رضورة
تبني �سيا�سة ا�ستباقية من خالل �إنتاج
خطاب م�ضاد للإيديولوجيات املتطرفة
يجنب دول املنطقة الت�شدد و الإرهاب و
كذا تعزيز املرجعية الدينية الأ�صيلة لدى
�شعوب دول ال�ساحل والتي تزخر بقيم
الت�سامح و ال�سلم� .أما بيان اجنامينا (
جانفي  )2017ال�صادر عن الور�شة االقليمية
اخلام�سة للرابطة على فقد �شدد على
حتمية مراجعة اخلطاب الديني من �أجل
الت�صدي ملحاوالت جلب ال�شباب �إىل
التطرف ,مع التو�صية بـ»و�ضع فئة �شباب يف
مقدمة االهتمامات من �أجل حمايتهم من
اجلماعات الإرهابية املتطرفة»ويتم تنظيم
هذه الور�شات بال�رشاكة مع وحدة التن�سيق
و الإت�صال وهي �آلية �إقليمية للتن�سيق الأمني
و تبادل اخلربات واملمار�سات احل�سنة بني
دول ال�ساحل يف جمال مكافحة الإرهاب و
التطرف العنيف �أن�شئت �سنة  ,2010ويرتكز
ن�شاطها على التن�سيق بني دول املنطقة و
تفعيل جهود املجتمع املدين يف الوقاية من
الت�شدد و التطرف.
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متكن من ا�سرتجاع م�سروقات بقيمة  200مليون �سنتيم

على خلفية ت�سجيل  30حادث مرور مميت و�إح�صاء  19حالة وفاة

�أمن تقرت بورقلة يلقي القب�ض
على �سارقي حمل جتاري

مطالب بدعم الطريق
الرابط بني تقرت و الوادي

يف �إطار مكافحة اجلرمية ب�شتى �أنواعها ،جنح عنا�صر �شرطة الأمن احل�ضري الأول بتقرت خالل
الأيام الأخرية من و�ضع حد لن�شاط جماعة �أ�شرار قاموا ب�سرقة حمل جتاري و قارورات غاز من على
�إحدى ال�شاحنات املخ�ص�صة لنقل قارورات الغاز .
�أحمد باحلاج
وح�سبما �أفاد به خللية الإعالم
واالت�صال باملديرية الوالئية
للأمن الوطني بورقلة  ،كانت قد
حت�صلت يومية «الو�سط»ن�سخة
منه ،ف�إن حيثيات الق�ضية ،تعود
وقائعها بعد تلقي م�صالح الأمن
احل�رضي الأول بتقرت �شكوى من
طرف �أحد التجار مفادها تعر�ضه
لل�رسقة طالت حمله التجاري
املخ�ص�صة لبيع دهن ال�سيارات،
�أين با�رش عنا�رص ال�رشطة
عمليات البحث والتحري مع جمع
املعلومات والأدلة ،التي توجت
بتحديد رقم ت�سجيل املركبة التي
�أ�ستعملت يف جرم ال�رسقة ،وهي
مركبة م�ست�أجرة من �إحدى وكاالت
كراء ال�سيارات ليتم ن�صب كمني
جنح من خالله عنا�رص ال�رشطة
من توقيف املركبة وم�ست�أجريها
املبحوث عنهم بالقرب من الوكالة
وهم ب�صدد �إرجاعها بعد �إنق�ضاء
مهلة الكراء ،ليتم �إقتيادهم
مبا�رشة �إىل مقر الأمن احل�رضي
الأول و�إخ�ضاعهم للتحقيق
وتفتي�ش املركبة �أين عرث بداخل

�صندوقها اخللفي على بع�ض
امل�رسوقات (جهاز �سكانري +
ما�سحة الدهن  +م�سد�س الدهن)
و�أداة اجلرمية املتمثلة يف مقالع
م�سامري (را�شكلو) ،وخالل �أطوار
التحقيق مع املوقوفني( )02مت
الإكت�شاف �أن هناك �رشكاء يف
اجلرمية ،ليعد عنا�رص ال�رشطة
خطة �أمنية جنحوا من خاللها
من توقيف امل�شتبه فيهما حمل
بحث مع ا�سرتجاع امل�رسوقات
الأخرى املتمثلة يف جهاز
كومبيوتر مت �رسقته من املحل،
وثالث قارورات غاز قاموا
ب�رسقتها من �إحدى �شاحنات
نقل الغاز كانت مركونة مبحطة
بنزين متواجدة ب�أحد الواليات
املجاورة تنقلو �إليها لغر�ض بيع
امل�رسوقات يف نف�س اليوم ،ويف
خ�ضم التحقيق يف الق�ضية ،متكن
عنا�رص ال�رشطة من معرفة مكان
تواجد باقي امل�رسوقات املتمثلة
يف (  13دلوا خا�صا بال�سيارات +
 12علبة دهن خا�ص بال�سيارات +
 03م�ضخات دهن � 14 +إ�سفنجة
تلميع  04 +دي�سك بالطـو) التي
كانت متواجدة ب�إحدى احل�ضائر
مبدخل مدينة والية جماورة

للمقاطعة الإدارية تقرت .
وعقب �إ�ستيفاء كافة �إجراءات
التحقيق الالزمة ،مت �إجناز ملفات
جزائية �ضد املوقوفني الأربعة
وتقدميهم �أمام اجلهات الق�ضائية
املخت�صة الرتكابهم تكوين جماعة
�أ�رشار الغر�ض منها جناية ال�رسقة
بالك�رس من داخل حمل جتاري
املقرتنة بظروف الليل والتعدد

وا�ستح�ضار مركبة ذات حمرك
والإخفاء � .إىل جانب ذلك ف�إن
العملية الأمنية النوعية املذكورة
تندرج يف �إطار التطبيق ال�صارم
ملخطط املديرية العامة للأمن
الوطني الرامي الحتالل امليدان
لتطويق ب�ؤر االجرام وت�أمني
املمتلكات العامة واخلا�صة وفق
ما �أوردته م�صادرنا .

التالميذ يقطعون  16كلم م�شيا على الإقدام للو�صول للمدار�س

 190عائلة بدون كهرباء ريفية بقرية احلمراء بب�سكرة
تكابد الع�رشات من العائالت
القاطنة بقرية احلمراء ببلدية
�سيدي عقبة التابعة لوالية ب�سكرة
حجم املعاناة ب�سبب افتقارهم
ل�شبكة الكهرباء الريفية التي
ظل م�رشوع دعمهم بها حبي�س
الأدراج لأ�سباب غري مفهوم ،
فيما ي�ضطر تالميذ ذات القرية
لقطع م�سافة  16كلم م�شيا على
الأقدام للو�صول ملقاعد الدرا�سة
الدرا�سية الثالثة
بالأطوار
بالبلدية املذكورة .
طالب زهاء  190عائلة تقطن
بقرية احلمراء التابعة �إداريا
لبلدية �سيدي عقبة  ،وايل الوالية
احمد كروم ب�رضورة التدخل

لدى م�صالح مديرية التوزيع
للكهرباء والغاز و�سط وم�صالح
البلدية  ،من اجل انت�شالهم من
الو�ضعية ال�صعبة التي يواجهونها
ب�سبب افتقارهم ل�شبكة الكهرباء
الريفية  ،الأمر الذي دفع
بغالبيتهم ال�ستعمال امل�صابيح
اليدوية لإنارة م�ساكنهم ب�سبب
الظالم الدام�س  ،الذي �أ�صبح
ي�شكل هاج�سا ي�ؤرق يومياتهم ملا
يزيد عن � 15سنة كاملة  ،ورغم
الوعود الع�سلية للجهات املعنية
باقرتاب موعد انطالق م�رشوع
دعمهم بالكهرباء الريفية �إال �أن
 399ن�سمة تقطن بالقرية ال تزال
تعي�ش خملفات الرتاكمات التي

تتخبط فيها الإدارة املحلية وذلك
مع بداية العد التنازيل لنهاية
ال�سدا�سي الأول من ال�سنة اجلارية
 ،م�ؤكدين يف ذات ال�صدد �أن احلل
الأمثل للتجاوب مع مطلبهم
ال�سالف الذكر هو الت�صعيد من
لهجة االحتجاجات باخلروج
لل�شارع يف حالة ما مل ي�سجلوا
امللمو�س يف ظرف الأ�سبوعني
الأخريين من ال�سنة اجلارية  ،من
جهتها ك�شفت جمعيات حملية
مهتمة بال�ش�أن التنموي بوالية
ب�سكرة �أن مطلب �سكان القرية
ذاتها �رشعي و التجاوب معه
�أ�صبح �رضورة حتمية يف �إطار ما
ي�سمى بتوفري اخلدمات ال�رضورية

ل�سكان الأرياف لتثبيتهم بتجمعهم
ال�سكنية  ،باعتبار مناطقهم ذات
طابع رعوي وفالحي بامتياز .
من جهة ثانية فقد �أبدى تالميذ
الأطور الدرا�سية االبتدائي
واملتو�سط والثانوي ا�ستياء
وتذمر كبريين  ،مما �أ�سموه
بالت�أخر الفا�ضح يف التجاوب مع
ان�شغاالتهم العالقة والتي ح�رصوها
يف دعم قريتهم مبجمعات مدر�سية
مع توفري النقل املدر�سي لتالميذ
بقية الأطوار لإنهاء معاناتهم مع
التنقل م�شيا على الأقدام للو�صول
ملقاعد الدرا�سة التي تبعد عن
جتمعاتهم بحوايل  14كلم .
�أحمد باحلاج

طالبت احلركة اجلمعوية
حقوقيون
ونا�شطون
وجمعويون  ،من ال�سلطات
الوالئية بالوادي و ورقلة
ب�رضورة التدخل العاجل لدعم
الطريق الرابط بني املقاطعة
الإدارية تقرت ووالية الوادي
 ،بطريق مزدوج للتخفيف
من االرتفاع املقلق حلوادث
املرور املميتة .
نا�شدت ذات اجلهات املحلية
 ،ال�سلطات املعنية ب�إقليم
واليتي ورقلة والوادي  ،من
�أجل التدخل العاجل لربط
بجهة
الطريق املذكور
مزدوجة  ،للتخفيف من
احلركة املرورية الكثيفة على
الطريق احلايل وما اجنر عن
ذلك من تبعيات وخيمة لعل
من ابرزها االرتفاع املقلق
حلوادث املرور املميتة
خالل ال�سنة اجلارية � ،إذ
�أح�صت م�صالح �رسايا �أمن
الطرقات بالقيادة اجلهوية
الرابعة للدرك الوطني بورقلة
خالل ال�سنة املن�رصمة �أزيد
من  30حادث مرور اليم

خلف م�رصع � 19شخ�صا
و�إ�صابة �28آخرين بجروح
متفاوتة اخلطورة  ،وت�شري
املعطيات الأولية املتوفرة
�أن التحقيقات الأمنية يف
االرتفاع املرعب ملعدالت
�إرهاب الطرقات كان �سببها
الرئي�سي الو�ضعية الكارثية
ل�شبكة الطريق الرابط بني
تقرت والوادي  ،الذي يعج
بكرثة املمهالت التي مت
اجنازها بطرق ملتوية تتنافى
مع املعايري التقنية املعمول
بها يف �إطار بنود اتفاق العمل
مبديرية الأ�شغال العمومية .
�إىل جانب ذلك فقد منتخبون
باملجال�س ال�شعبية الوالئية
 ،يف ت�رصيح لهم مع يومية
«الو�سط «�أن قطاع الأ�شغال
العمومية باجلنوب ال�رشقي
ال يزال بعيد عن م�ستوى
تطلعات م�ستعملي الطرقات
الوالئية و الوطنية خا�صة
ما تعلق باملحاور احل�سا�سة
التي تعرف حركة مرورية
كثيفة .
�أحمد باحلاج

على خلفية �سرقة  60ر�أ�سا من املا�شية

�سارقو املوا�شي يف قب�ضة
م�صالح �أمن والية ورقلة
يف �إطار مكافحة اجلرمية
ب�شتى �أنواعها ال�سيما ال�رسقة،
جنح عنا�رص الأمن احل�رضي
ال�سابع بورقلة من و�ضع حد
لن�شاط �شبكة �إجرامية �إحرتفوا
ال�رسقة  .تفا�صيل الق�ضية تعود
وقائعها عقب تلقي م�صالح
الأمن ل�شكوى من طرف
ال�ضحية مفادها تعر�ضه لل�رسقة
طالت قطيعا من املوا�شي
يقدر بـ ( )60ر�أ�سا ،لتبا�رش
فور ذلك عنا�رص ال�رشطة
عمليات البحث والتحري وجمع
املعلومات والأدلة التي توجت
بتحديد هوية امل�شتبه فيهم
يف الق�ضية ،ليتم �إعداد خطة
�أمنية حمكمة مت من خاللها
توقيف الأ�شخا�ص الثالثة
حمل ال�شبهة وهم �شباب ترتاوح
�أعمارهم ما بني الع�رشين

والثالثني �سنة ينحدرون من
�أحد الأحياء ال�شعبية بالوالية
كما مت اقتيادهم مبا�رشة �إىل
مقر الأمن احل�رضي ال�سابع
و�إخ�ضاعهم للتحقيق� ،أين مت
التو�صل �إىل �أن املوقوفني
الثالثة متورطون يف جرم �رسقة
املوا�شي التي راح �ضحيتها
مربي يف الثالثني من العمر.
عقب ا�ستكمال كافة �إجراءات
التحقيق مت �إجناز ملفات
ق�ضائية �ضد امل�شتبه فيهم
حمل التوقيف وتقدميهم �أمام
اجلهات الق�ضائية املخت�صة،
لتورطهم يف جرم ال�رسقة
املقرتنة بتوافر ظروف الليل
مع �سبق الإ�رصار والرت�صد
ف�ضال عن جناية تكوين جماعة
�أ�شـرار .
�أحمد باحلاج

احرتفا ال�سرقة حتت طائلة التهديد بال�سالح الأبي�ض

�أمن ورقلة ي�ضع حدا لن�شاط رجل و امر�أة
يف �إطار مكافحة اجلرمية يف
الو�سط احل�رضي �سيما ال�رسقة،
متكن عنا�رص ال�رشطة الق�ضائية
التابعني للأمن احل�رضي الرابع
ب�أمن والية ورقلة خالل اليومني

الأخريين ،من و�ضع حد لن�شاط
جمعية �أ�رشار �إحرتفت ال�رسقة.
حيثيات الق�ضية ،تعود وقائعها
عقب تلقي م�صالح الأمن
احل�رضي الرابع ل�شكوى من طرف

ال�ضحية مفادها تعر�ضه لل�رسقة
حتت طائلة التهديد ب�سالح
�أبي�ض من طرف �شخ�صني يجهل
هويتهما لتبا�رش فور ذلك عنا�رص
ال�رشطة عمليات البحث والتحري

التي توجت يف ظرف زمني قيا�سي
من توقيف املجرمني الثالثة حمل
ال�شبهة واحدا تلو الآخر واقتيادهما
مبا�رشة �إىل مقر الأمن احل�رضي
الرابع و�إخ�ضاعهما للتحقيق� ،أين

مت التو�صل �إىل �أن املوقوفني
متورطان يف جرم ال�رسقة ،ليتم
�إعـداد ملفات ق�ضائية �ضد
هما وتقدميهما �أمام اجلهات
الق�ضائية املخت�صة لتورطهم

يف جرم ال�رسقة املقرتنة
بتوافر ظروف الليل والتهديد
والتعدد ف�ضال عن جناية تكوين
جماعة �أ�رشار .
�أحمد باحلاج
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�سوريا

التحركات الأمريكية الأخرية

مالمح �إ�سرتاتيجية
جديدة باملنطقة؟
�إعالن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب املفاجئ �سحب قوات بالده من �سورية ،ت�سبب يف خلط
جميع الأوراق واختالل كافة املوازين ،لي�س يف ال�ساحة ال�سورية وحدها بل يف منطقة ال�شرق
الأو�سط عموما ،حيث بد�أت الدول املعنية والقوى الدولية واالقليمية مرحلة �إعادة احل�سابات
والتمو�ضع بناء على املعطيات الأمريكية اجلديدة.
م�٫س
لكن الطرف الأمريكي ،فيما يبدو �أنه
ب�شكل متعمد ،ترك الأمور �ضبابية غري
وا�ضحة� ،سواء فيما يتعلق باالن�سحاب
حجما وموعدا وجهة وتوقيتا� ،أو على
�صعيد حتديد اجلهة التي �سوف متلأ
الفراغ احلا�صل جراء هذا االن�سحاب،
مما �أثار موجة من القلق والرتدد وغب�ش
الر�ؤية لدى اجلميع دون ا�ستثناء.

الت�صعيد الأمريكي �ضد
�إيران
تزامن الإعالن الأمريكي عن االن�سحاب
من �سورية مع ثالثة �إعالنات ال تقل
�أهمية عنه .الأول هو الت�صدي للنفوذ
االيراين يف �سورية وعموم املنطقة،
والثاين �إعالن نهاية داع�ش ،والثالث
�إعالن حمزة بن الدن خليفة لأبيه يف
زعامة تنظيم القاعدة ،وو�ضع وا�شنطن
مكاف�أة مالية قدرها مليون دوالر ملن
ي�سلمه �أو يدل عليه.
�إعالن نهاية داع�ش معناه يف القامو�س
الأمريكي "�إيجاد /توليد خطر
ا�سرتاتيجي جديد" ،كما �أن �إعالن
حمزة بن الدن خليفة لأبيه يف زعامة
تنظيم القاعدة معناه �أن دائرة اخلطر
الإرهابي القادم يف املنظور الأمريكي
والغربي عموما ،ال زال حم�صورا يف
�إطار امل�سلمني ال�سنة!.
حتى اللحظة يبدو �أن الت�صعيد الأخري
�ضد �إيران ،والتهديدات امل�ستمرة
واملتكررة لها من �أعلى �شخ�صيات
يف هرم ال�سلطة الأمريكية ،والتي مل
تتعد دائرة القول �إىل الفعل ،مرتبط
مب�صلحة ا�رسائيل بالدرجة الأوىل،
بهدف ابتزاز الدول العربية ،واخلليجية
منها على وجه اخل�صو�ص ،من �أجل
دفعها لقبول "�صفقة القرن" التي ي�سوق
لها جاريد كو�شرن� ،صهر الرئي�س ترامب
وم�ست�شاره ،وال�صديق املقرب من رئي�س
الوزراء ال�صهيوين نتنياهو.
قد ي�ستفيد م�ؤقتا من لعبة التجاذبات
بني وا�شنطن وطهران ،ما ي�سمى بالتيار
املت�شدد ،او الدولة الإيرانية "العميقة"،
الذي يقوده مر�شد الثورة االيرانية علي
خامنئي ،ومعه وزير اخلارجية الأ�سبق
علي �أكرب واليتي ،وقائد العمليات
الع�سكرية اخلارجية يف احلر�س الثوري
قا�سم �سليماين .لكن يف جميع الأحوال
وا�شنطن لن تقع يف فخ الت�صنيفات
االيرانية بني معتدل ومت�شدد ،وحمافظ
و�إ�صالحي.
وتعي�ش ال�ساحة ال�سورية حالة من
اال�ستع�صاء واالن�سداد �شبه التام على
جميع ال�صعد ،ال�سيا�سية والع�سكرية
وامليدانية واالقت�صادية .فبينما يقف
الأمريكي متحكما باملوقف ومم�سكا
بزمام الأمور ،يقف اجلميع يف اجلهة

املقابلة حذرا متوج�سا يقظا خائفا من
اجلميع.

�إيران قلقة
الطرف االيراين ي�سعى للت�صعيد
الع�سكري وا�ستمرار املعارك يف �سورية
مهما كلف ذلك من ثمن ،بهدف تخفيف
احل�صار وال�ضغوط الأمريكية �ضده
،اجلي�ش الأمريكي ين�رش نظام الدفاع
اجلوي وال�صاروخي الأكرث تقدما "ثاد
 "Thaadيف �إ�رسائيل للمرة الأوىل ،و
البنتاغون يعلن فوز �رشكة لوكهيد مارتن
بعقد مرتبط ب�رشاء ال�سعودية املنظومة
ذاتها ،حيث كانت ال�سعودية قد اتفقت
يف نوفمرب على �رشاء  44من�صة �إطالق
"ثاد  " Thaadو�صواريخ ومعدات ذات
�صلة بالنظام من الواليات املتحدة يف
�صفقة قيمتها  15مليار دوالر ،من �أجل
احل�صول على قدرات وتقنيات متطورة
متكنها من �إحباط �أي هجوم �صاروخي
حمتمل من خ�صمها الإقليمي �إيران.
القيادة الأمريكية يف �أوروبا قالت يف بيان
لها�" :إن "ثاد  Thaadهو �أكرث النظم
الدفاعية ال�صاروخية واجلوية املتكاملة
تقدما يف العامل ،حيث ب�إمكانها الرد
ب�رسعة تفوق التوقعات على �أي تهديد
يف �أي مكان ويف �أي وقت" ،الإدارة
الأمريكية تقول �إن قرار النقل ال�رسيع
لنظام "ثاد - " Thaadامل�صمم
العرتا�ض ال�صواريخ البالي�ستية ق�صرية
ومتو�سطة املدى� -إىل �إ�رسائيل ُق�صد
به "�إظهار التزام الواليات املتحدة
امل�ستمر بدعم �أمن �إ�رسائيل الإقليمي".
طبعا الدعم هنا �ضد �إيران ،ي�ضاف
�إىل ما �سبق ت�صنيف الواليات املتحدة
الأمريكية م�ؤخراً مليلي�شيات "حركة
النجباء" �ضمن التنظيمات الإرهابية.
كما هو معلوم ف�إن " حركة النجباء" �أحد
ف�صائل احل�شد ال�شعبي ،اجلي�ش املوازي
والداعم للجي�ش العراقي ،الذي منحته
احلكومة العراقية �صفة ر�سمية ،بالرغم
من جميع االعرتا�ضات عليه ،كونه يتلقى
تعليماته و�أوامره من طهران.
القرارات واخلطوات واحل�صار
والعقوبات الأمريكية �ضد �إيران ،ر�سائل
وا�ضحة لطهران� ،إما �أن تذعن وتن�صاع
للتوقيع على اتفاق بال�رشوط الأمريكية،
�أو �أنها �ستواجه احل�صار اخلانق.
طهران قلقة وخائفة ،لأن جميع
مكت�سباتها يف �سورية وبقية دول املنطقة
قد ت�صبح يف مهب يف مهب الريح يف
�أي حلظة� ،إذ من الي�سري حما�رصتها
واتهامها با�ستخدام العنف والإرهاب،
حيث ميلي�شياتها ال تزال ترابط على
الأر�ض ال�سورية ،وهذا ما بد�أ الأمريكان
يدندنون به بوترية منخف�ضة ،لكنها قابلة
للت�صعيد.

تركيا قلقة

تركيا قلقة جدا وتخ�شى من �صفقة
بني وا�شنطن ومو�سكو بخ�صو�ص
منبج و�رشق الفرات .زيارات املبعوث
الأمريكي اخلا�ص ل�ش�ؤون �سورية جيم�س
جيفري املتكررة لأنقرة ،والتطمينات
التي يقدمها الأمريكان للطرف الرتكي
ال تبدو كافية لبناء الثقة ،بعد كم كبري
من الوعود الأمريكية التي مل تلتزم بها
وا�شنطن ،حتى هذه اللحظة مل يقدم
الطرف الأمريكي �أي �سيناريو من �ش�أنه
�إزالة خماوف �أنقرة حول م�صري الأ�سلحة
الثقيلة التي مت ت�سليمها مليلي�شيات
ق�سد .كما �أنه ال يوجد �أتفاق حول هوية
وطبيعة وحجم القوات التي �ستتوىل
مهمة حفظ الأمن يف املنطقة الآمنة
املزمع �إن�شا�ؤها يف ال�رشيط احلدودي
بني تركيا و�سورية.
يف احدث ت�رصيحاته بخ�صو�ص
االن�سحاب الأمريكي من �سورية ،عرب
الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان
عن هواج�س بالده قائال" :ميكنهم
(الأمريكان) �أخذ �أ�سلحتهم معهم �إذا
رغبوا� ،أو بيعها لنا ،لكن عليهم �أن ال
مينحوها للإرهابيني".
ي�ضيف الرئي�س �أردوغان" :يجب �أن
تكون املنطقة الآمنة يف �سورية بعمق
 30كيلوم ًرتا من احلدود مع تركيا،
وبالت�أكيد البد �أن تكون حتت �سيطرتنا،
كما �أن تركيا ال ميكن �أن توافق على منح
ال�سيطرة على هذه املنطقة لأي جهة
غريها".

رو�سيا قلقة
حتى اللحظة ينظر الرو�س بعني الريبة
�إىل �أي تقارب وتفاهم يتم بني وا�شنطن
و�أنقرة ،فيقومون بدفع قوات النظام
وامليلي�شيات االيرانية وحتري�ضها على
خرق اتفاق �سوت�شي ،با�ستهداف �إدلب
وريفها وريف حلب ال�شمايل وبقية
امل�شمولة باتفاق وقف الت�صعيد.

�أكرث من ذلك تطالب مو�سكو ب�أن ت�سلم
وا�شنطن منطقة منبج و�رشق الفرات
لنظام الأ�سد ،وتبدي ا�ستعدادها للعب
دور يف حفظ الأمن هناك ،الأمر الذي
ترف�ضه �أنقرة رف�ضا قاطعا .حيث
يعني ذلك بالن�سبة لها ا�ستمرار تهديد
ملي�شيات ب ي د  /ي ب ج لأمنها
اال�سرتاتيجي ،جلب �إيران لب�شار الأ�سد
�إىل طهران على الطريقة الرو�سية
اال�ستعالئية املهينة ،التي مل تقم له �أي
اعتبار بو�صفه رئي�سا للجمهورية العربية
ال�سورية ،ر�سالة وا�ضحة للرو�س حتديدا،
ب�أن طهران هي من ميلك قرار البت يف
م�صري النظام ال�سوري.
التجاذبات الرو�سية االيرانية يف �سورية
مل تعد باحلجم الذي ميكن جتاوزه �أو
تغطيته بربقع التحالف اال�سرتاتيجي
بني الطرفني .خ�صو�صا بعد االتفاق بني
بوتني ونتنياهو الأخري.
رو�سيا قلقة �أي�ضا من اتفاق قد يح�صل
يف �أي حلظة بني وا�شنطن وطهران.
بالرغم من جميع التجاذبات بني �أمريكا
و�إيران ،ف�إن الطرف الرو�سي يخ�شى من
�صفقة بينهما ت�أتي الدقيقة الأخرية من
املباراة ،رغم كل مظاهر الت�صعيد بني
الطرفني.

خال�صة
ت�ؤكد الأطراف الفاعلة يف �سورية على
�رضورة احلل ال�سيا�سي وحده ،وا�ستبعاد
جميع ما �سواه .لكن جميع هذه الأطراف
ت�سعى يف الوقت ذاته �إىل زيادة مكا�سبها
امليدانية ،باعتبار ان ال�سيطرة امليدانية
تنعك�س ب�شكل طردي على موقعها
و�أوراقها التفاو�ضية يف امل�ستقبل.
هذا التناق�ض �إذا �أ�ضيف �إليه ال�شك
وغياب الثقة بني الأطراف الدولية
والإقليمية الفاعلة يف �سورية ،ف�إن
احلديث عن م�سار �سيا�سي يف امل�ستقبل
القريب� ،أيا كانت �صفته وطبيعته� ،سيبقى
�رضبا من التفا�ؤل املفرط.

خميم الركبان ..م�أ�ساة �إن�سانية
ب�أيا ٍد �أمريكية

حتول خميم الركبان للمهجرين
ال�سوريني �إىل دليل غري قابل للت�شكيك
على تغول الإدارة الأمريكية و�إمعانها
يف ا�ستغالل ق�ضايا ال�شعوب ورقة
لالبتزاز وال�ضغط لتحقيق م�شاريعها
يف املنطقة وم�صاحلها التي ال جتد �أي
حرج يف متريرها على ح�ساب �أب�سط
املبادئ الإن�سانية والقوانني الدولية.
ويقع خميم الركبان يف منطقة
�صحراوية بعمق بادية ال�شام ،بالقرب
من مثلث التنف احلدودي حيث تقبع
قوات �أمريكية غري �رشعية التواجد.
�أحوال مزرية و�صلت �إليها احلياة يف تلك
مهجرين
البقعة اجلغرافية التي ت�أوي
ّ
�سوريني من املناطق ال�رشقية للبادية
ال�سورية ،حيث غادروا مناطقهم تلك
�إثر دخول وانت�شار داع�ش الإرهابي يف
م�ساحات وا�سعة من البالد ،ثم توجهوا
�إىل املخيم كنقطة جت ّمع مل يتمكنوا
بعدها من املغادرة �أبد�أ.
و�أكدت الهيئتان التن�سيقيتان ال�سورية
والرو�سية املعنيتان بعودة املهجرين
ال�سوريني �أن “وا�شنطن ال تهتم بالكارثة
الإن�سانية التي ت�سببت بها يف خميم
الركبان وحتاول االبقاء على املخيم
�أكرث قدر ممكن من الوقت يف منطقة
التنف من �أجل تربير وجودها غري
القانوين جنوب �سورية”.
ويف ال�سياق نف�سه� ،أكدت الهيئتان �أن
وا�شنطن تتعامل مع ملف املهجرين
الذين حتتجزهم يف خميم الركبان من
منطلق “تفكري ا�ستعماري” متجاهلة
كل القيم الإن�سانية التي تزعم ب�أنها
تدافع عنها وت�رص على حتويل ملف
الالجئني �إىل ورقة �سيا�سية ملوا�صلة
ال�ضغط على احلكومة ال�سورية.
وال يزال �آالف ال�سوريني املهجرين
بفعل الإرهاب يف خميم الركبان يع�شون
ظروفاً قا�سية ترقى �إىل م�ستوى الكارثة
الإن�سانية وذلك على مر�أى من قوات
االحتالل الأمريكي التي متنع و�صول

امل�ساعدات الإن�سانية �إىل املخيم.
وجاء يف بيان للهيئتني “هناك عبودية
غذائية يف املخيم” �إ�ضافة �إىل حاالت
كثرية “من الزواج املبكر واالنتهاكات
اجلن�سية وال�رسقة والعنف واجلوع
واملر�ض و�ضعف ال�رصف ال�صحي
والنق�ص احلاد يف مياه ال�رشب” و�أنه
من �أجل اخلروج من املخيم “ما زال
يتوجب دفع  300دوالر �أمريكي وهو
ما ال ميكن لأي من املحتجزين يف
املخيم القيام به” .وبح�سب برنامج
الأغذية العاملي فان املهجرين
يف خميم الركبان “يعي�شون يف بيئة
�صحراوية �ضمن خيام معظمها من
البال�ستيك والأقم�شة البالية والطني”
يف ظل وجود قوات احتالل �أمريكية
يف منطقة التنف تعرقل و�صول قوافل
امل�ساعدات الإغاثية التي ينظمها
الهالل الأحمر العربي ال�سوري بدعم
وتن�سيق مع احلكومة ال�سورية ويف
ظل توكيل وا�شنطن ملرتزقتها من
املجموعات الإرهابية مبنع الراغبني
مبغادرة املخيم والعودة �إىل مناطقهم
التي حررها اجلي�ش العربي ال�سوري
بقوة ال�سالح.
و�شدد البيان على احلقائق التي مت
التو�صل اليها من خالل �صور الأقمار
ال�صناعية والتي تبني ب�شكل وا�ضح
احلواجز الأمنية واجلدران القوية
ونقطة التفتي�ش املجهزة ب�شكل خا�ص
والتي تطوق املخيم وحولته �إىل ما
ي�شبه “مزرعة املوا�شي” حيث يتحرك
املحتجزون �ضمن قف�ص.
وبات خميم الركبان واحداً من �أهم
نقاط ال�ضغط الأمريكي يف املنطقة
ال�رشقية ،حيث يتجول جنود �أمريكيون
مدججني ب�سالحهم يف حميط املخيم
بغية منع �أي �شخ�ص من االقرتاب،
وبالتايل ي�شكلون عائقاً يحول دون
مغادرة املخيم رغم ان غالبية املدنيني
يريدون العودة �إىل مناطقهم .

اليمن

خالفات هادي والإمارات �إىل
العلن ..طلب ب�إنهاء التحالف
انتقد حمافظ املحويت
اليمنية "�صالح �سميع" دور
الإمارات يف احلرب الدائرة
ببالده ،وطالب الرئي�س
اليمني امل�ستقيل "عبد ربه
من�صور هادي" ب�رضورة �إنهاء
حتالفه مع �أبو ظبي .وقال
�سميع -يف مقابلة مع قناة
"�سهيل" اليمنية بالريا�ض-
�إن على الرئي�س (امل�ستقيل)
هادي اال�ستغناء عن خدمات
طرف من التحالف ال�سعودي
الإماراتي يف حال قرر
اال�ستمرار يف غيه ،و�أ�ضاف
�أن هادي طلب دعم اململكة
العربية ال�سعودية ،ومل يطلب
دعم �أي دولة �أخرى ،وو�صف
ذلك الطرف -يف �إ�شارة �إىل
دولة الإمارات -ب�أنه �أرعن،
ويت�رصف ت�رصفات غبية.
و�أ�شار حمافظ املحويت
�إىل �أن الوقت قد حان لأن
يتكلم هادي ،و�أن يو�ضح �أن

هناك العديد من اجلوانب
املحرجة ب�ش�أن العالقة مع
التحالف تتطلب معاجلة ،وقال
�إن طرفا يف التحالف العربي
م�صاب بجنون العظمة ،وذلك
يف �إ�شارة �إىل دولة الإمارات
العربية املتحدة ،مو�ضحا
�أنه �إذا مل تعد الإمارات �إىل
ر�شدها ف�إن �إجراءات �ستتخذ،
وو�صفها ب�أنها طرف يت�رصف
ب�شكل لئيم مع اليمن .ويقول
اليمنيون �إن الإمارات تعمد �إىل
ت�شكيل ملي�شيات م�سلحة ت�أمتر
ب�أمرها يف حمافظات مينية
عدة ،مثل عدن وح�رضموت
و�شبوة ،و�آخرها يف �سقطرة،
لكن احلكومة اليمنية ترف�ض
وجود مثل هذه الت�شكيالت
الع�سكرية �أو الأمنية ،وت�ؤكد
على �رضورة تبعيتها لوزارتي
الدفاع والداخلية ،م�شرية �إىل
�أن تلك الت�شكيالت ال تتمتع
ب�أي وجود �رشعي.
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فجوة الأولويات:

ملاذا يف�ضل الر�أي العام الأمريكي
�سيا�سة خارجية «متحفظة»؟
ّ
�شكلت العالقة بني ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية والر�أي
ً
واحدة من الق�ضايا اجلدلية يف النظام ال�سيا�سي
العام الداخلي
ً
�سياقا للتباين بني �صانعي القرار
للواليات املتحدة ،التي �أنتجت
وقطاع عري�ض من الر�أي العام ،حيث اعتقد العديد منهم �أن
«اال�ستثنائية الأمريكية» ت�سمح بدور خارجي لوا�شنطن ال
ميكن اال�ستغناء عنه ال�ستقرار النظام العاملي .وهذا الدور،
مبا انطوى عليه من �أبعاد قيمية و�أخالقية -من وجهة نظرهم-
ي�ستدعي كافة �أدوات تنفيذ �أهداف ال�سيا�سة اخلارجية مبا
فيها التدخل الع�سكري.
عر�ض :حممد ب�سيوين /مركز امل�ستقبل
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

قطاعا من الر�أي العام الأمريكي
بيد �أن ثمة
ً
يعار�ض هذا الدور اخلارجي املتعاظم
العتبارات متعلقة ب�أولويات ق�ضايا الداخل،
والإ�شكاليات املرتتبة على التدخل اخلارجي
الأمريكي خالل العقود املا�ضية.
ويف هذا ال�صدد ،يتناول «مارك هانا» خالل
درا�سته اال�ستق�صائية «عاملان متباعدان:
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية والر�أي العام
الأمريكي» ،ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة جمموعة
�أورا�سيا يف فرباير  ،2019العالقة اجلدلية
بني ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة
والر�أي العام داخلها .وتتعر�ض الدرا�سة
لوجهات النظر جتاه الق�ضايا والتوجهات
الرئي�سية يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية،
والتي ت�شكلت مالحمها الأولية �إبان احلرب
الباردة ،ومت التكري�س لها ب�صورة �أعمق يف
ع�رص القطبية الأحادية بعد انهيار االحتاد
ال�سوفيتي .تنطلق الدرا�سة من فر�ضية
رئي�سية مفادها �أنه يف ظل قيم الدميقراطية
التي �أ�س�س عليها النظام ال�سيا�سي
الأمريكي ،يجب �أن ت�ؤخذ توجهات الر�أي
العام جتاه ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية على
حممل اجلد من قبل �صانعي القرار ،وال
�سيما �أن جتاهلها وتبني �سيا�سة خارجية
ال حتظى بدعم �شعبي كبري لي�س يف �صالح
الواليات املتحدة؛ لأن احلكومات الأخرى
�ستنظر �إليها كحليف �أقل موثوقية �أو عدو
�أقل �صالبة .ومن ثم تتنامى امل�شكالت
املتعلقة بالتزام وا�شنطن على امل�ستوى
اخلارجي ،وترتاجع الثقة ال�شعبية يف النخب
احلاكمة على امل�ستوى الداخلي.

املقاربات الأمريكية

بالرغم من الأهمية املركزية التي حتظى
بها فكرة «اال�ستثناء الأمريكي» ف�إن ثمة
تباي ًنا ب�ش�أن م�صدره .ويعتقد «هانا» �أن
�صانعي القرار عاد ًة ما يربطونه بالدور
الذي ا�ضطلعت به الواليات املتحدة
على امل�ستوى الدويل .وي�ستدل على ذلك
بت�رصيح الرئي�س الأمريكي ال�سابق «باراك
�أوباما» يف فرن�سا عام  ،2009حينما �أكد
على �إميانه «باال�ستثناء الأمريكي» وربطه
«بت�ضحيات القوات الأمريكية يف احلروب
اخلارجية» و»الكم الهائل من املوارد» التي
خ�ص�صتها الواليات املتحدة لأوروبا بعد
احلرب العاملية الثانية.
ّ
وتو�ضح الدرا�سة �أن ا�ستطالع الر�أي الذي
�أُجري لعينة من الأمريكيني �أثبت �أن الن�سبة
الغالبة ( )%48.8يعتقدون �أن الواليات
املتحدة «ا�ستثنائية» نتيجة ملا متثله من
قيم ،بينما اعتقد � %17.7أنها كذلك ب�سبب
ما فعلته للعامل ،فيما كان هناك %33.5
يرف�ضونها من الأ�سا�س؛ �إذ �إن لكل دولة
�سماتها املميزة ،وتعمل يف النهاية وف ًقا
مل�صاحلها.
ويت�صل بهذه املعطيات طبيعة الر�ؤية
احلاكمة للدور الأمريكي يف النظام الدويل،
والتي ترتاوح -وف ًقا لأطروحة «�آيان برمير»-
بني ثالث مقاربات رئي�سية ،وهي:
� اً
أول -مقاربة «�أمريكا امل�ستقلة» ،التي
تفرت�ض �أن الواليات املتحدة يجب �أن تركز
ب�شكل �أكرب على حتدياتها املحلية.
ثان ًيا -مقاربة «�أمريكا التي ال غنى عنها»،
التي تفرت�ض �أن القيادة الأمريكية �رضورية
من �أجل اال�ستقرار العاملي.
ثال ًثا -مقاربة «ح�سابات التكلفة» ،التي
تعتقد �أن ال�سيا�سة اخلارجية للواليات
املتحدة يجب �أن تكون مدفوعة بح�سابات
التكلفة والعوائد.
وت�ستدعي الدرا�سة � ً
أي�ضا املقاربات الأربع

التي طرحها «والرت را�سيل ميد» وهي:
� اً
أول -املقاربة «اجليفر�سونية» ،حيث
االعتقاد ب�أن ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية
يجب �أن تكون �أقل اهتما ًما بن�رش
الدميقراطية يف اخلارج لتهتم بحماية
الداخل .ثان ًيا -املقاربة «الويل�سونية» ،التي
ت�ؤمن ب�أن الواليات املتحدة لديها م�صلحة
والتزام �أخالقي بن�رش القيم الدميقراطية
واالجتماعية يف جميع �أنحاء العامل مما
يخلق جمتم ًعا دول ًّيا م�سا ً
ملا.
ثال ًثا -املقاربة «اجلاك�سونية» ،التي تعتقد
�أن �أهم هدف للحكومة الأمريكية داخل ًّيا
وخارج ًّيا يجب �أن يكون حتقيق الأمن املادي
والرفاهية االقت�صادية لل�شعب الأمريكي.
راب ًعا -املقاربة «الهاميلتونية» ،التي ت�ستند
�إىل فر�ضية التحالف بني احلكومة الأمريكية
وال�رشكات الكربى باعتباره مدخلاً �أ�سا�س ًّيا
لال�ستقرار الداخلي والعمل الفعال يف
اخلارج.
ويف هذا ال�سياق ،تك�شف الدرا�سة عن
تباينات يف الآراء بني الأمريكيني العاديني
واخلرباء �إزاء املقاربات امل�شار �إليها ،حيث
�إن الن�سبة الأكرب من الأمريكيني العاديني
رجحون مقاربة «�أمريكا امل�ستقلة»،
( )%44يُ ّ
ناهيك عن ترجيح مقاربة «اجليفر�سونية»
بن�سبة  ،%26وتليها مقاربة «الويل�سونية»
بن�سبة  .%25وعلى النقي�ض من ذلك ،ف�إن
ا�ستطالع ر�أي اخلرباء �أو�ضح ترجيحهم
ملقاربة «�أمريكا التي ال غنى عنها» بن�سبة
 ،%47كما �أن الن�سبة الأكرب (مبعدل )%49
ي�ؤيدون مقاربة «الويل�سونية».

التهديدات الرئي�سية
ت�ستمر مع�ضلة التباين يف وجهات النظر
مع التعر�ض لق�ضية التهديدات الرئي�سية
للواليات املتحدة .ويف هذا الإطار ،كانت
االنتماءات احلزبية هي املحدد الرئي�سي
يف تقدير خطورة تلك التهديدات ،حيث
�إن الن�سبة الأكرب من املنتمني للحزب
اجلمهوري يعتقدون �أن �أهم تهديد يواجه
الدولة يتمثل يف تزايد اخلوف من فقدان
الهوية الوطنية ،ب�سبب م�ستويات الهجرة
العالية .ويف املقابل ،و�ضع الدميقراطيون
يف املرتبة الأوىل التهديد الناجم
عن تزايد ت�أثري احلكومات ال�شعبوية
واال�ستبدادية ،والتي تُلقي بتبعات �سلبية
على قيم الدميقراطية ،وحقوق الإن�سان،
وحكم القانون يف جميع �أنحاء العامل.
وتنتقل الدرا�سة من هذا امل�ستوى املتعلق
باملدركات العامة �إىل التهديدات الإيرانية
والرو�سية كق�ضايا مهمة للواليات املتحدة.
فعلى �صعيد التهديد الأول� ،أبدى غالبية
من ا�ستُطلعت �آرا�ؤهم ت�أييدهم للحلول
الدبلوما�سية مقارنة بالتدخل الع�سكري� ،إذ
اختار � %42,4آلية العمل مع احللفاء لفر�ض
عقوبات اقت�صادية على طهران للتخلي عن

�سالحها النووي .كما �أن  %37,1يف�ضلون
�سيا�سة �إحياء املفاو�ضات معها ،وتبني
اخليار الدبلوما�سي.
و�أيد � %12,5آلية عدم التدخل لأن �إيران
لها حق الدفاع عن نف�سها حتى لو اقت�ضى
ذلك امتالكها ال�سالح النووي ك�أداة ردع.
ريا ،اختار  %8,1تنفيذ هجمات ع�سكرية
و�أخ ً
ا�ستباقية �ضد طهران ملنعها من امتالك
ال�سالح النووي ،حتى لو �أدت �إىل حرب
�شاملة .وتدلل تلك النتائج على تراجع
الرغبة لدى الر�أي العام الأمريكي يف تنفيذ
عملية ع�سكرية �ضد �إيران نظ ًرا لتكلفتها
املرتفعة.
وعلى �صعيد التهديد الرو�سي� ،س�ألت
الدرا�سة املبحوثني عن كيف �ست�ستجيب
الواليات املتحدة يف حال قيام مو�سكو بغزو
دولة �إ�ستونيا ،وهي دولة حليفة لوا�شنطن
يف حلف �شمال الأطلنطي (الناتو) .ويف
هذا الإطار� ،أيد  %54من امل�ستطلع
�آرا�ؤهم التدخل الع�سكري الأمريكي يف
تالني ملواجهة القوات الرو�سية .وقد
ارتبط هذا الت�أييد حيال هذا الت�سا�ؤل
االفرتا�ضي بعد ٍد من املربرات يف مقدمتها
التزامات وا�شنطن التعاهدية ،ومن ثم ف�إن
عدم وفائها بالتزاماتها جتاه حلف الناتو
�سيظهرها كحليف ال ميكن الوثوق به.
ويف املقابل ،عار�ض  %46التدخل
الع�سكري يف �إ�ستونيا .وقد ارتبطت هذه
املعار�ضة بعد ٍد من املربرات يف مقدمتها
تكلفة احلرب املرتفعة بالن�سبة للحكومة
واالقت�صاد الأمريكي .ولذا ،ف�إن الق�ضايا
الداخلية يجب �أن تكون ذات �أولوية .كما
�أن ثمة تخو ًفا من القوة النووية الرو�سية،
وبالتايل قد يكون للت�صعيد �ضد مو�سكو
نتائج كارثية .ناهيك عن االعتقاد ب�أن
حلف �شمال الأطلنطي ي�ضع م�صالح الدول
الأخرى يف مرتبة متقدمة على م�صالح
الواليات املتحدة.

م�سئولية احلماية والإنفاق
الع�سكري
ت�شري الدرا�سة �إىل �أن التدخل الع�سكري
اخلارجي �ش ّكل �أحد مظاهر ال�سيا�سة
اخلارجية للواليات املتحدة على مدار
العقود املا�ضية .وبالرغم من تعددية
حمفزات هذا التدخل؛ فقد مترت�ست
�أغلب الإدارات الأمريكية (الدميقراطية
واجلمهورية) خلف فكرة «م�سئولية احلماية»
وااللتزام الأخالقي لوا�شنطن بالدفاع عن
حقوق الإن�سان يف اخلارج �ضد الأنظمة
اال�ستبدادية وانتهاكاتها ال�صارخة .وت�ضيف
الدرا�سة �أن التدخل اخلارجي ،من وجهة
نظر �صانعي القرار الأمريكي ،يُعد مدخلاً
لتحقيق اال�ستقرار الدويل.
يُ�شري «هانا» �إىل �أن مقاربة «م�سئولية

احلماية» و»التدخل الع�سكري اخلارجي»
ال حتظى بت�أييد كبري داخل الر�أي العام
الأمريكي ،وال �سيما بني الفئات العمرية
الأقل من �ستني عا ًما .ووف ًقا ال�ستطالع
الر�أي ف�إن الأ�شخا�ص الذين تقل �أعمارهم
عن ثالثني عا ًما هم الأكرث رغبة يف �أن متتنع
الواليات املتحدة عن التدخل الع�سكري يف
حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان .ويعتقد
ه�ؤالء �أنه ينبغي على وا�شنطن االهتمام
ب�إ�صالح م�شكالتها الداخلية قبل الرتكيز
على الدول الأخرى.
وتك�شف املقارنة بني �آراء الأمريكيني
العاديني واخلرباء �إزاء التدخل اخلارجي
عن اختالفات جوهرية� ،إذ �إن  %43ممن
مت ا�ستطالع �آرائهم من اجلمهور يرغبون
يف فر�ض قيود على عمليات التدخل
اخلارجي ،يف حني ي�ؤيد  %34قيادة منظمة
الأمم املتحدة لتلك العمليات ،ويدعم %21
التدخل الع�سكري الأمريكي� .أما اخلرباء
فقد �أعطوا الأولوية للتدخل الع�سكري
الأمريكي بن�سبة  ،%61بينما جاء مطلب
تقييد التدخل يف املرتبة الثانية بن�سبة ،%28
ويف املرتبة الأخرية جاء خيار قيادة الأمم
املتحدة للتدخل بن�سبة .%11
أ�سي�سا على ما �سبق ،ا�ستحوذ الإنفاق
وت� ً
الع�سكري للواليات املتحدة على اهتمام
الر�أي العام الأمريكي ،والذي ي�صل -بح�سب
الدرا�سة� -إىل  610مليارات دوالر ،وهو ما
يجعلها يف املرتبة الأوىل عامل ًّيا .وقد كان
هذا املعدل من الإنفاق حمور اختالف بني
امل�ستطلع �آرا�ؤهم� ،إذ افرت�ض  %45منهم �أنه
يجب احلفاظ على م�ستوى الإنفاق احلايل.
ويف املقابل� ،ش ّكل من يعتقدون بتخفي�ضه
نحو �ضعف ن�سبة من يعتقدون بزيادته.
وت�شري الدرا�سة �إىل �أن اجتاه تخفي�ض
الإنفاق الع�سكري الأمريكي ارتبط بعد ٍد من
العوامل ،من �أهمها� :أن الواليات املتحدة
لديها �أولويات �أخرى للإنفاق ،ناهيك عن
االعتقاد ب�أن م�ستوى الإنفاق الع�سكري
احلايل غري جم ٍد من الناحية املالية .ويف
املقابل ،ف�إن اجتاه زيادته يرتهن بعدد
من الدوافع �أهمها :االقتناع ب�أن اجلي�ش
الأمريكي تعر�ض للرتاجع وال�ضعف خالل
ال�سنوات الأخرية ب�سبب التخفي�ضات يف
ميزانية الدفاع ،ومن ثم يجب زيادة الإنفاق
الع�سكري ال�ستعادة قوة اجلي�ش كاملة.
وختا ًما ،يخل�ص «مارك هانا» �إىل �أن ثمة
رغبة عامة لدى الر�أي العام الأمريكي
ً
حتفظا ب�شكل �أو
يف �سيا�سة خارجية �أكرث
ب�آخر ،و�أن تُعطي احلكومة الأولوية لق�ضايا
الداخل ،وتتجنب االنخراط املتزايد يف
الأزمات الدولية وا�سعة النطاق .وينتج عن
هذه الرغبة هوة متنامية بني ما يراه كثري
من الأمريكيني كدور مالئم لبلدهم يف
اخلارج ،وبني مدركات ومعتقدات النخبة
امل�سئولة عن �صياغة وتنفيذ ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير
ال�رشاقة – والية اجلزائر
الهاتف /فك�س 36 023 33 46 :
حم�رض تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رش طبقا للمادة  412من ق�.إ.م�.إ
نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،ع�ضو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين  /حمدي با�شا �أحمد-
حممدي مراد  ،الكائن مقرها برقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير  ،ال�رشاقة املوقع �أدناه .
و مبوجب ال�صيغة التنفيذية لأمر الأداء ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ،2018/09/08رقم الرتتيب ، 18/3729رقم الفهر�س رقم
. 18/3061
و تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2019/02/20الفهر�س رقم  ، 19/674املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون حم�رضي التبليغ
الر�سمي للتكليف بالوفاء و ال�سند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب
و مبقت�ضى املادة  412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نكلف عن طريق الن�رش
ال�رشكة ذات الأ�سهم امل�سماة �سكاداكوم  – SCADA COM SPAاملمثلة من قبل مديرها العام
الكائن مقرها  20 :قطعة بن حدادي �سعيد  ،ال�رشاقة  ،والية اجلزائر
بدفعه بني �أيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة  :ال�سيد  /مفاتيح �سفيان
الكائن مقره� :شارع �شنني قدور  ،ورقلة القائم يف حقه و احلا�رضة عنه يف ق�ضية احلال  ،و كيله الأ�ستاذ /الأخ�رض خمتار املحامي لدى املجل�س
املختار موطنا له يف دائرة اخت�صا�ص حمكمة التنفيذ لهذا امللف ال غري  ،مبقر ال�رشكة املدنية املهنية القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره .
ما جمموعه مبلغ  9.150.755٫37دج (ت�سعة ماليني و مائة و خم�سون �ألفا و �سبعمائة و خم�سة و خم�سون دينار جزائري و � 37سنتيم )
و نبهناه (ها) ب�أن له (ها) �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوما للوفاء الإرادي ي�رسي من يوم الن�رش  ،و �إال مت التنفيذ �ضده (ها) جربا بكافة الطرق القانونية
 .و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رش ن�سخة منه ب�صحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

الو�سط2019/03/13:

املح�ضر الق�ضائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير
ال�رشاقة – والية اجلزائر
الهاتف /فك�س 36 023 33 46 :
حم�رض تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رش طبقا للمادة  412من ق�.إ.م�.إ
نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،ع�ضو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين  /حمدي با�شا �أحمد-
حممدي مراد  ،الكائن مقرها برقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير  ،ال�رشاقة املوقع �أدناه .
و مبوجب ال�صيغة التنفيذية لأمر الأداء ال�صادر عن رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ  ،2018/11/18رقم الرتتيب .. 18/1259
و تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ  ، 2019/02/21الرتتيب رقم  ، 19/244املت�ضمن الإذن بن�رش عقد التبليغ الر�سمي ال�صادر
بتاريخ  2019/02/17عن الأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب
و مبقت�ضى املادة  412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نكلف عن طريق الن�رش
ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة �سي�ستيملي كون�سرت ك�سيون  SARL SISTEMLI CONSTRUCTIONاملمثلة من قبل م�سريها
الكائن مقرها  :بلدية اخلراي�سية  ،املكان امل�سمى حو�ش بن �سليمان  ،الطريق الوطني اجلزائر
بدفعه بني �أيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة  :م�ؤ�س�سة اوتي بي ا�ش بي بن بدرة للبناء – ممثلة من قبل مالكتها ال�سيدة  /ف�ضيلة �ساي�س
الكائن مقرها � :شارع عبد العزيز بوخاري رقم  119مكرر ت�سالة املرجة
املختارة موطنا لها يف دائرة اخت�صا�ص حمكمة التنفيذ لهذا امللف ال غري  ،بديوان الأ�ستاذ را�شدي حممد املح�رض الق�ضائي لدى اخت�صا�ص
حمكمة القليعة الكائن برقم � 70شارع الإخوة معمري  ،القليعة  ،والية تيبازة . .
ما جمموعه مبلغ  12.821.912٫86دج (اثنى ع�رش مليونا و ثمامنائة وواحد و ع�رشون �ألفا و ت�سعمائة و اثني ع�رش دينار جزائري و � 86سنتيم )
و نبهناه (ها) ب�أن له (ها) �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوما للوفاء الإرادي ي�رسي من يوم الن�رش  ،و �إال مت التنفيذ �ضده (ها) جربا بكافة الطرق القانونية
 .و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رش ن�سخة منه ب�صحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

الو�سط2019/03/13:

املح�ضر الق�ضائي

والية الأغواط
دائرة عني ما�ضي
بلدية عني ما�ضي
الرقم 2019/01 :
و�صل �إيداع ملف

�إعالن
حتت �إ�رشاف ال�سيد وايل والية الأغواط يعلن ال�سيد
بودادو جلول ب�صفته رئي�سا للنادي الهاوي �إحتاد
الأغواط � ،إىل كافة الدائنني للنادي ب�أنهم مدعوون
للتقدم اىل مكتب حمامية النادي الكائن مقرها
بحي املعمورة بوعامر ابتداء من �صدور الإعالن يف
ال�صحافة و حدد الأجل ب  21يوم من تاريخ �صدور
الإعالن م�صحوبني بكل ال�سندات القانونية التي
تثبت وجود الدين جتاه النادي لت�سوية و�ضعياتهم يف
حالة ثبوت الدين
مالحظة رقم هاتف املحامية 06 68 99 31 97 :
رئي�س النادي
جلول بوداود
الو�سط2019/03/13:

جتديد جمعية بلدية

مبقت�ضى القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر  1433املوافق ل  12يناير
 2012املتعلق باجلمعيات  ،مت هذا اليوم � 2019/03/03إيداع ملف جتديد
جمعية ذات �صبغة بلدية :
ت�سمية اجلمعية  :جمعية رعاية الطفولة و ال�شباب
املقر االجتماعي  :منزل ال�سيد م�سعودي ه�شام – عني ما�ضي
املودع  :م�سعودي ه�شام
الوظيفة يف اجلمعية  :الكاتب العام
مالحظة :
يجب القيام ب�شكليات الإ�شهار تطبيقا لن�ص املادة  18من القانون املذكور
�أعاله

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

مالحظة  :ارفاق القائمة اال�سمية لأع�ضاء الهيئة
القيادية اجلديدة وبالتايل يجب القيام ب�إجراءات
الإ�شهار وفقا لأحكام املادة  18الفقرة  02من القانون
ال�سالف الذكر .
الو�سط2019/03/13:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير
ال�رشاقة – والية اجلزائر
الهاتف /فك�س 36 023 33 46 :
حم�رض تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رش طبقا للمادة  412من ق�.إ.م�.إ
نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،ع�ضو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين  /حمدي با�شا �أحمد-
حممدي مراد  ،الكائن مقرها برقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير  ،ال�رشاقة املوقع �أدناه .
و مبوجب ال�صيغة التنفيذية للقرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء اجلزائر " الغرفة املدنية " بتاريخ  ، 2018/02/15الق�ضية رقم  ،17/6114الفهر�س
رقم .18/1161
و تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2019/02/28الفهر�س رقم  ، 19/806املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون حم�رضي التبليغ
الر�سمي للتكليف بالوفاء و ال�سند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب
و مبقت�ضى املادة  412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نكلف عن طريق الن�رش
ال�سيد  :قري�شي حو�شني
العنوان  :قطعة  95مزرعة بن حدادي �سعيد �رشاقة  ،والية اجلزائر
بدفعه بني �أيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة  :بنك �سو�سيتي جينريال اجلزائر – �رشكة ذات �أ�سهم – املمثلة من طرف مديرها العام
الكائن مقره � :إقامة الكرامة ج�رس ق�سنطينة  ،والية اجلزائر القائمة يف حقه و احلا�رضة عنه يف ق�ضية احلال  ،و كيلته الأ�ستاذة  /عبد الرحيم �صارة
املحامية لدى املجل�س املختار موطنا له يف دائرة اخت�صا�ص حمكمة التنفيذ لهذا امللف ال غري  ،مبقر ال�رشكة املدنية املهنية القائمة بالتنفيذ
ال�سالف ذكره  .ما جمموعه مبلغ  1.122.449٫06دج (واحد مليون و مائة و اثنان و ع�رشون �ألفا و �أربعمائة و ت�سعة و �أربعون دينار جزائري و 06
�سنتيم ) و نبهناه (ها) ب�أن له (ها) �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوما للوفاء الإرادي ي�رسي من يوم الن�رش  ،و �إال مت التنفيذ �ضده (ها) جربا بكافة الطرق
القانونية  .و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رش ن�سخة منه ب�صحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/03/13:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير
ال�رشاقة – والية اجلزائر
الهاتف /فك�س 36 023 33 46 :
حم�رض تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رش طبقا للمادة  412من ق�.إ.م�.إ
نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،ع�ضو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين  /حمدي با�شا �أحمد-
حممدي مراد  ،الكائن مقرها برقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير  ،ال�رشاقة املوقع �أدناه .
و مبوجب ال�صيغة التنفيذية لأمر الأداء ال�صادر عن رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ  ،2018/11/18رقم الرتتيب .. 18/1258
و تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ  ، 2019/02/21الرتتيب رقم  ، 19/245املت�ضمن الإذن بن�رش عقد التبليغ الر�سمي ال�صادر
بتاريخ  2019/02/17عن الأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب
و مبقت�ضى املادة  412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نكلف عن طريق الن�رش
ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة �سي�ستيملي كون�سرت ك�سيون  SARL SISTEMLI CONSTRUCTIONاملمثلة من قبل م�سريها
الكائن مقرها  :بلدية اخلراي�سية  ،املكان امل�سمى حو�ش بن �سليمان  ،الطريق الوطني اجلزائر
بدفعه بني �أيدينا خالل الأجل القانوين
لفائدة  :م�ؤ�س�سة فياليل عبد الغاين – ممثلة من قبل مالكها
الكائن مقرها  :حي  19ماي  1956رقم  : 07بابا ح�سن والية اجلزائر .
ما جمموعه مبلغ  19.074.969٫74دج (ت�سعة ع�رش مليونا و �أربعة و�سبعون �ألفا و ت�سعمائة وت�سعة و �ستون دينار جزائري و � 74سنتيم )
و نبهناه (ها) ب�أن له (ها) �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوما للوفاء الإرادي ي�رسي من يوم الن�رش  ،و �إال مت التنفيذ �ضده (ها) جربا بكافة الطرق
القانونية .
و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رش ن�سخة منه ب�صحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير
ال�رشاقة – والية اجلزائر
الهاتف /فك�س 36 023 33 46 :
حم�رض تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رش طبقا للمادة  412من ق�.إ.م�.إ
نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،ع�ضو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين  /حمدي با�شا �أحمد -حممدي مراد  ،الكائن
مقرها برقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير  ،ال�رشاقة املوقع �أدناه .
بناء على �شهادة عدم الدفع ال�صادرة عن بنك اخلليج اجلزائر وكالة قاملة  114بتاريخ  ، 2018/06/03املتعلقة بال�صك رقم  ، 3704682ال�صادر بتاريخ ، 2018/05/27
احلامل مبلغ  5.900.000.00دج ب�سبب عدم كفاية الر�صيد
و تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2019/02/21الفهر�س رقم  ، 19/672املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون حم�رضي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء
و ال�سند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب
و مبقت�ضى املادة  412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نكلف عن طريق الن�رش
هازل للبناء  - HAZAL CONSTRUCTIONم�أخوذة يف �شخ�ص ممثله القانوين
الكائن مقرها  :رقم  82حي باملبي�ش � :سطاوايل  ،والية اجلزائر
بدفعه بني �أيدينا خالل الأجل القانوين
لفائدة  :ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة جممع الإخوة بن م�ساهل – م�أخوذة يف �شخ�ص ممثلها القانوين
الكائن مقره  :عني ريحانة  ،املحل رقم  ، 01الفجوج  ،والية قاملة
املختار موطنا له يف دائرة اخت�صا�ص حمكمة التنفيذ لهذا امللف ال غري  ،مبقر ال�رشكة املدنية املهنية القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره .
القائمة يف حقها و احلا�رضة عنها يف ق�ضية احلال  ،و كيلها الأ�ستاذة /حب�شي يزيد املحامي لدى املجل�س
ما جمموعه مبلغ  6.089.080٫00دج (�ستة ماليني و ت�سعة وثمانون �ألفا و ثمانون دينار جزائري )
و نبهناه (ها) ب�أن له (ها) �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوما للوفاء الإرادي ي�رسي من يوم الن�رش  ،و �إال مت التنفيذ �ضده (ها) جربا بكافة الطرق القانونية .
و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رش ن�سخة منه ب�صحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/03/13:

الو�سط2019/03/13:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير
ال�رشاقة – والية اجلزائر
الهاتف /فك�س 36 023 33 46 :
حم�رض تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رش طبقا للمادة  412من ق�.إ.م�.إ
نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،ع�ضو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين  /حمدي با�شا �أحمد -حممدي مراد  ،الكائن
مقرها برقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير  ،ال�رشاقة املوقع �أدناه .
و مبوجب ال�صيغة التنفيذية للحكم ال�صادر عن حمكمة �سيدي حممد " الق�سم التجاري  /البحري بتاريخ  ، 2014/05/21اجلدول رقم  ،14/2264الفهر�س رقم
.14/3857
و تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2019/02/20الفهر�س رقم  ، 19/673املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون حم�رضي التبليغ الر�سمي للتكليف
بالوفاء و ال�سند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب
و مبقت�ضى املادة  412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نكلف عن طريق الن�رش
ال�سيد  :تيلوين في�صل
العنوان  :حي مي�شال واد ترفة جتزئة رقم  10ب  ،العا�شور  ،والية اجلزائر
بدفعه بني �أيدينا خالل الأجل القانوين
لفائدة  :البنك اجلزائري اخلارجي – �رشكة ذات �أ�سهم – املمثلة من طرف مديره العام
الكائن مقره � 71 :شارع حممد بلقا�سمي  ،واد كني�س  ،اجلزائر
القائمة يف حقه و احلا�رضة عنه يف ق�ضية احلال  ،و كيله الأ�ستاذ� /صيفي �أبو بكر املحامي لدى املجل�س
املختار موطنا له يف دائرة اخت�صا�ص حمكمة التنفيذ لهذا امللف ال غري  ،مبقر ال�رشكة املدنية املهنية القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره .
ما جمموعه مبلغ  5.196.895٫29دج (خم�سة ماليني و مائة و �ستة و ت�سعون �ألفا و ثمامنائة و خم�سة و ت�سعون دينار جزائري و � 29سنتيم )
و نبهناه (ها) ب�أن له (ها) �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوما للوفاء الإرادي ي�رسي من يوم الن�رش  ،و �إال مت التنفيذ �ضده (ها) جربا بكافة الطرق القانونية .
و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رش ن�سخة منه ب�صحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/03/13:

املح�ضر الق�ضائي

ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير
ال�رشاقة – والية اجلزائر
الهاتف /فك�س 36 023 33 46 :
حم�رض تبليغ ر�سمي حلكم غيابي يف �أول درجة
عن طريق الن�رش طبقا للمادة  412من ق�.إ.م�.إ
نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،ع�ضو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين  /حمدي با�شا �أحمد-
حممدي مراد  ،الكائن مقرها برقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير  ،ال�رشاقة املوقع �أدناه .
لفائدة � :رشكة ميديرتانيان فلوط قال�ص � MFGرشكة ذات �أ�سهم  ،و املمثلة مبديرها العام
العنوان  29 :طريق املفتاح الأربعاء  ،والية البليدة
و تنفيذا للأمر عري�ضة ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2019/02/20الفهر�س رقم  ، 19/675املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون التبليغ
الر�سمي و ذلك على نفقة الطالب و مبقت�ضى املواد � 405 ، 406 ، 336 ، 322 ، 313إىل  416من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بلغنا عن طريق الن�رش �إىل � :رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة " فا�ساد مرت كون�سرتك�سيون " املمثلة مب�سريها ديالفري كدير
العنوان  34 :جتزئة عليوة فو�ضيل  ،ال�رشاقة  ،والية اجلزائر ن�سخة من احلكم الغيابي يف �أول درجة ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�سم التجاري
/البحري بتاريخ  ، 2018/06/04اجلدول رقم  ، 18/1117الفهر�س رقم  - 18/4707و �أعلمناه (ها) ب�أن له �أجل �شهر واحد ( )01للمعار�ضة  ،ي�رسي
من تاريخ التبليغ طبقا للمادة  329من ق�.إ.م�.إ و �إال �سقط حقه يف ذلك  ،كما �أعلمناه (ها) �أنه بعد انق�ضاء �أجل املعار�ضة له �أجل �شهر واحد ()01
للطعن باال�ستئناف �إذا مت تبليغ احلكم �إىل ال�شخ�ص ذاته .
 و ميدد هذا الأجل �إىل �شهرين (� )02إذا مت التبليغ يف املوطن احلقيقي �أو املختار طبقا لن�ص املادة  336من قانون الإجراءات املدنية والإدارية
حتت جميع التحفظات و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رش ن�سخة منه ب�صحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/03/13:
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القر�صنة الإ�سرائيلية للأموال الفل�سطينية:

لي�ست املرة الأوىل ولكنها الأخطر
رغم �أن هذا االعتداء الإ�سرائيلي الأخري على �أموال املقا�صة الفل�سطينية الذي
دخل حيز التنفيذ يف �أوا�سط �شهر �شباط  /فرباير  2019لي�س الأول� ،إال �أن ال�سياق
بناء على قانون �أقره
الذي جاء فيه يجعله الأخطر ،يف ر�أينا ،كونه ولأول مرة يتم
ً
الكني�ست الإ�سرائيلي.
بقلم فادي قدري �أبو بكر/هيئة
�ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

وبخالف املرات ال�سابقة التي
كانت حُتتجز فيها الأموال لأ�سباب
�سيا�سية ،ثم يفرج عنها� ،أو يتم
اخل�صم تغطية لقيمة م�شرتيات
ال�سلطة من الكهرباء واملياه
واخلدمات ال�صحية وغريها ،ف�إن
االقتطاع اجلديد مت لأ�سباب
تتعلق ب�سيا�سات االنفاق العام
لل�سلطة ،وحتديداً مبا تنفقه على
الأ�رسى وعائالتهم من رواتب
وغريها .وبذلك تفتح "�إ�رسائيل"
باباً وا�سعاً لقر�صنة �إ�رسائيلية
م�ستمرة حتت ذرائع خمتلفة ال
تنتهي ،باعتبار �أن ال�سلطة تراعي
كافة فئات ال�شعب الفل�سطيني،
مبا فيها الأ�رسى واجلرحى
وال�شهداء وعائالتهم كواجب
وطني يقع �ضمن م�س�ؤولياتها
ك�سلطة وطنية فل�سطينية .ال
تقت�رص هذه القر�صنة واالرهاب
االقت�صادي الذي ت�شنهما
الإدارتني الأمريكية والإ�رسائيلية
على الفل�سطينيني فقط ،بل
متتد لت�شمل العامل ب�أ�رسه ،فمنذ
تويل الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب دفة احلكم يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،قامت الإدارة
الأمريكية بتقلي�ص ميزانية الأمم
املتحدة بحوايل  285مليون
دوالر ووقف متويل وكالة الأمم
املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (الأونروا) ،يف
قر�صنة علنية و�إرهاب اقت�صادي

موجه مل�ؤ�س�سات املجتمع
وا�ضح ّ
الدويل وكل من يفكر يف الوقوف
�إىل جانب احلق الفل�سطيني ،ومل
يقوى هذا املجتمع الدويل على
اتخاذ وقفة جادة يف وجه ترامب
وارهابه االقت�صادي .ومن هنا
متكن خطورة القر�صنة الأخرية
لأموال ال�شعب الفل�سطيني ،التي
حتتاج من الفل�سطينيني اتخاذ
�إجراءات غري تقليدية لي�ست
على غرار �سابقتها يف مواجهة
هذا الإرهاب االقت�صادي.
على الرغم من املوقف الثابت
والوا�ضح للقيادة الفل�سطينية �إزاء
�رسقة وقر�صنة �أموال املقا�صة
الفل�سطينية ،والذي جتلى برف�ضها
التام ال�ستالم كامل املقا�صة،
�إىل حني �إعادة كامل املبالغ
املقتطعة� ،إال �أنه بات وجوباً
على القيادة ال�سيا�سية اتخاذ

خيارات �أخرى تق�ضي �أهمها
بالتوجه وب�شكل مبا�رش وفاعل
لإلغاء اتفاق باري�س االقت�صادي،
�أو على الأقل �إدخال تعديالت
جوهرية على بنوده ،حيث يعاين
هذا االتفاق �أوجه ق�صور متثلت
ب�شكل �أ�سا�سي يف �أنه اتفاق �أ�صبح
من املا�ضي مرتبط بفرتة انتقالية
كان املفرت�ض �أن تنتهي عام 1999م
وال ي�أخذ يف االعتبار حتديات
االقت�صاد الفل�سطيني احلالية و
طموحاته امل�ستقبلية يف ظل دولة
فل�سطينية م�ستقلة .هذا ف�ض ً
ال عن
عدم التزام �إ�رسائيل بتنفيذ بنود
الربوتوكول مبا يف ذلك التزامها
ب�إعطاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
كامل احلقوق املالية الناجمة عن
ما حُت ّ�صله احلكومة الإ�رسائيلية
من �رضائب �رشاء وجمارك على
الواردات الفل�سطينية القادمة عرب

املوانئ �أو املنافذ الإ�رسائيلية
 .ال تقت�رص م�س�ؤولية املواجهة
على ال�سلطة الفل�سطينية ،فهي
م�س�ؤولية جمتمعية بالدرجة الأوىل
كون االعتداء اال�رسائيلي مي�س
الكل الفل�سطيني ،ومع الأ�سف
ال�شديد ف�إن التفاعل اجلماهريي
لي�س بحجم احلدث حتى اللحظة،
�إذا ما قارناه بحراكات ال�ضمان
االجتماعي علماً ب�أن ق�ضية الأ�رسى
وال�شهداء ذات قد�سية كبرية .تكمن
�أهمية التفاعل اجلماهريي يف
�أنه من �ش�أنه �أن يعزز اخلطاب
الر�سمي املجابه ،بحيث ينقل
ر�سالة مزدوجة للمجتمع الدويل
والثنائي الإ�رسائيلي والأمريكي
تفيد ب�أن ا�ستمرار دفع هذه
املخ�ص�صات �رضورة ل�ضمان ال�سلم
الأهلي الفل�سطيني ،واال�ستمرار
يف هذا القرار املجحف قد يجر
الو�ضع �إىل ت�أزم خطري �سي�ؤثر
على ا�ستقرار املنطقة والأمن
اال�رسائيلي الداخلي خ�صو�صاً يف
ظل وجود خالفات جدية داخل
�أروقة الأجهزة الأمنية الإ�رسائيلية
مرجعها تخوفات �أمنية من انفجار
الأو�ضاع يف املنطقة .حيث �أن
التفاعل اجلماهريي من �ش�أنه دون
�أدنى �شك �أن يعزز هذه املخاوف
الإ�رسائيلية والدولية على حد
�سواء ،و�أن يو�صل ر�سالة مفادها �أن
�سيا�سة القر�صنة وال�رسقة للأموال
الفل�سطينية �ستواجهها ماليني
القنابل املوقوتة التي لن تنفجر �إال
يف وجه االحتالل وكل من يعززه
ويت�ساوق معه.

هيئة الأ�سرى واملحررين :

اجلثمان الأ�سري فى مقابر الأرقام"

دالل املغربى وعملية ال�ساحل
ابراهيم مطر
�صادف يوم االثنني املوافق
 ، 2019/3/11الذكرى الواحدة
والأربعون ال�ست�شهاد املنا�ضلة
الفل�سطينية دالل املغربي ،التي
ولدت عام  1958يف �أحد خميمات
الفل�سطينيني يف بريوت ،وهي ابنة
لعائلة من مدينة يافا جل�أت �إىل
لبنان عقب نكبة عام .1948
تلقت املغربي تعليمها االبتدائي
والإعدادي يف املدار�س التابعة
لوكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني "الأونروا" يف
املخيم ،وقررت االن�ضمام �إىل
�صفوف الثورة الفل�سطينية
والعمل يف �صفوف الفدائيني يف
حركة "فتح" ،وهي على مقاعد
الدرا�سة ،وتلقت العديد من
الدورات الع�سكرية ودرو�س يف
حرب الع�صابات ،تدربت خاللها
على �أنواع خمتلفة من الأ�سلحة،
وعرفت خالل اجتيازها هذه
الدورات بجر�أتها و�شجاعتها
وح�سها والوطني الرفيع و�إخال�صها
لفل�سطني وحلركة "فتح".
وكان الغتيال القادة الفتحاويني
الثالثة كمال عدوان وكمال نا�رص
و�أبو يو�سف النجار على �أيدي
الإ�رسائيليني عام � 1973أثر �سيئ
على دالل ،كما ترك ما كانت
تتعر�ض له املخيمات الفل�سطينية
من عدوان م�ستمر ومقيت ،يف
داخلها �شعورا باملرارة والغيظ،
ناهيك عن الب�ؤ�س الذي كانت
تعي�شه �أ�رستها �ش�أن �سواد قاطني
املخيمات ،نتيجة هجرتهم
الق�رسية التي ما كانت لتحدث
لوال االحتالل الإ�رسائيلي لبلدها
فل�سطني.
لذا �أخذت تراود دالل ،كغريها
من �أترابها ورفاقها يف الأ�سى من
�سكان املخيمات م�شاعر �سلبية
جيا�شة ولدت ت�صميما على الإتيان
ب�أمر تطفئ معه غليلها.

فرقة دير يا�سني و�ضعت اخلطة
على يد ال�شهيد القائد خليل الوزير
(�أبو جهاد) ،وكانت تقوم على
�أ�سا�س القيام بعملية �إنزال على
ال�شاطئ الفل�سطيني وال�سيطرة
على حافلة ع�سكرية والتوجه
اىل تل �أبيب ملهاجمة مبنى
الكني�ست ،حيث ت�سابق الفدائيون
الفل�سطينيون على امل�شاركة فيها
وعلى ر�أ�سهم دالل املغربي التي
كانت يف الع�رشين من عمرها.
ومت اختيارها رئي�سة للمجموعة
التي �ستنفذ العملية واملكونة
من ع�رشة فدائيني ،وقد عرفت
العملية بعملية "كمال عدوان"،
والفرقة با�سم "دير يا�سني".
ويف �صباح  1978/3/11نزلت
املغربي مع فرقتها من قارب
كان مير �أمام ال�ساحل الفل�سطيني
وا�ستقلت املجموعة قاربني،
وجنحت عملية الإنزال والو�صول،
دون �أن يتمكن الإ�رسائيليون من
اكت�شافها لغياب تقييمهم ال�صحيح
جلر�أة الفل�سطينيني.
وجنحت دالل وفرقتها يف الو�صول
نحو تل �أبيب وقامت باال�ستيالء
على احلافلة بجميع ركابها اجلنود،
يف الوقت الذي توا�صل اال�شتباك
مع عنا�رص �إ�رسائيلية �أخرى خارج
احلافلة ،وقد �أدت هذه العملية
�إىل �إيقاع املئات من القتلى
واجلرحى يف اجلانب الإ�رسائيلي،
وعلى �ضوء اخل�سائر العالية قامت
حكومة �إ�رسائيل بتكليف فرقة
خا�صة من اجلي�ش يقودها �أيهود
باراك ب�إيقاف احلافلة وقتل
واعتقال ركابها ،حيث ا�ستخدمت
الطائرات والدبابات حل�صار
الفدائيني ،الأمر الذي دفع دالل
املغربي �إىل القيام بتفجري
احلافلة وركابها ،ما �أ�سفر عن
قتل اجلنود الإ�رسائيليني ،وما �إن
فرغت الذخرية �أمر بارك بح�صد
جميع الفدائيني بالر�شا�شات
فا�ست�شهدوا جميعا.

�إدارة "ع�سقالن" تفر�ض عقوبات بحق عدد من الأ�سرى بدون �أي مربر ب�سام املجدالوي مدير عام هيئة �ش�ؤون
�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى العقوبة بحرمان عدد منهم من �أما عن الأ�سري عمار دغمة ( 37الأ�سري يا�رس ربايعة ( 45عاماً) من اال�سرى واملحررين يف املحافظات اجلنوبية

واملحررين � ،أن �إدارة معتقل
"ع�سقالن" قامت بفر�ض جملة
من العقوبات بحق عدد من
الأ�رسى القابعني يف غرفة رقم ()5
بدون �أي مربر ي�ستدعي لذلك.
وبينت الهيئة �أن العقوبات جاءت
عقب �إجراء حملة تفتي�شات
قمعية لذات الغرفة ،حيث مت
فر�ضها بدون �إجراء حماكمات
داخلية للأ�رسى ،وقد متثلت

زيارة ذويهم ،وهم كل من (�رشيف
ناجي ،اياد املهلو�س ،مازن جابر،
حمارب دعي�سان،عماد ال�رساج
 ،عبد الرحمن عثمان� ،شكري
ميكي).
ً
واحتجاجا على هذا االجراء
التع�سفي� ،سارع الأ�رسى املعاقبني
بتقدمي التما�س با�سمهم �ضد ادارة
ال�سجن لرفع العقوبات املفرو�ضة
عليهم.

عاماً) من مدينة خانيو�س جنوبي
قطاع غزة ،فقد فر�ضت �إدارة
"ع�سقالن" عقوبة م�ضاعفة
بحقه ،والتي متثلت بزجه يف
الزنازين ملدة �أ�سبوع ،وحرمانه
من زيارة ذويه ملدة �ستة �أ�شهر،
وفر�ض غرامية مالية قدرها 600
"�شيكل" اى مايعادل  200دوالر
امريكى .
ويف �سياق ذي �صلة ،ال يزال

مدينة بيت حلم ،يواجه �أو�ضاعاً
�صحية �صعبة للغاية ،فهو م�صاب
مبر�ض ال�رسطان منذ فرتة
طويلة ،وقد تدهورت حالته نتاجاً
ملماطلة وت�سويف �إدارة معتقالت
االحتالل يف تقدمي العالج الالزم
له ،علماً ب�أن الأ�سري ربايعة يخ�ضع
جلل�سات عالج كيميائي ويتناول 6
حبات دواء يومياً ،لكنه بحاجة �إىل
متابعة طبية حثيثة.

مطالب بحماية الأ�رسى نتيجة
اال�ستهتار بحياتهم من قبل
�إدارة ال�سجون طالب مدير عام
هيئة �ش�ؤون اال�رسى واملحررين
يف املحافظات اجلنوبية ب�سام
امل�ؤ�س�سات
املجدالوي،
احلقوقية واالن�سانية بحماية
الأ�رسى الفل�سطينيني من
خطر �أجهزة الت�شوي�ش واخلطر
البيئى والبيولوجى املنبعث من
مفاعل دميونا وامل�ؤثر على كل

من معتقل النقب و�سجن نفحة
ورميون واي�شل .
و�أ�ضاف املجدالوى �أن
اجلهات الأمنية والق�ضائية
ووزارة ال�صحة الإ�رسائيلية
منحت الت�صاريح بزيادة ن�سبة
التجارب الطبية والأدوية على
الأ�رسى  ،الأمر الذى خلف
ع�رشات امل�صابني بالأمرا�ض
املزمنة دون رعاية وعناية
طبية .
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الأ�سري معت�صم ر ّداد ي�صارع املوت بعد �إ�صابته مبر�ض ال�سرطان

�إخوتي الأماجد �أخواتي املاجدات رفاق دربي ال�صامدين ال�صابرين الثابتني املتمر�سني يف قالع الأ�سر�,أعزائي القراء �أحبتي الأفا�ضل فما �أنا ب�صدده اليوم هو ت�سليط ال�ضوء على اخطر حاالت
الأ�سرى امل�صابني بال�سرطان يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي هو الأ�سري /معت�صم ردّ اد ابن ال�سابعة والثالثني ربيع ًا وامل�صاب مبر�ض ال�سرطان يف الأمعاء،وحالته ال�صحية حرجة للغاية نتيجة
الإهمال الطبي وا�ستهتار �إدارة م�صلحة ال�سجون بحياته,وقد �أنهى ثالثة ع�شر عام ًا على التوايل يف الأ�سر ويدخل عامه الرابع ع�شر يف �سجون العدو ال�صهيوين.
بقلم الكاتب� /سامي �إبراهيم فودة
جرنال ال�صرب الأ�سري /ر ّداد يقول
مطلبي الوحيد  ,ال �أريد املوت مكب ً
ال
على �رسيري ولكن �أريد املوت عزيزاً
بني �إخوان
 الأ�سري املري�ض  /معت�صم طالبداوود ر ّداد ( 37عا ًما)
 من مواليد 1982/11/11 /م احلالة االجتماعية � /أعزب البلدة الأ�صلية � /صيدا ق�ضاءطولكرم بال�ضفة املحتلة
 امل�ؤهل العلمي  /اعتقل وهو طالببكلية الريا�ضة يف جامعة خ�ضوري،ومل
يكن يعاين وقتها من �أي مر�ض،
 تاريخ االعتقال 2006/01/12 /م حكم عليه  /بال�سجن الفعليع�رشين عاماً
التهمة املوجة �إليه  /االنتماء
والع�ضوية يف �رسايا القد�س الذراع
الع�سكري حلركة اجلهاد الإ�سالمي
ومقاومة االحتالل ال�صهيوين.

 مكان االعتقال � /سجن عيادةالرملة
 �إجراء تع�سفي وظامل� /أن �سلطاتاالحتالل الإ�رسائيلي مل يكتف
باعتقال الأ�سري معت�صم ر ّداد بل زاد
من عذاباته وهو على فرا�ش املر�ض
ي�صارع املوت من خالل الت�ضييق
علية مبنعه من زيارة الأهل,ف�إن
والدته تتوق لزيارته ولكنها حترم من
ذلك بحجة ما ي�سمى املنع الأمني،وال
ت�صدر لها ت�صاريح زيارة �إال مرة
واحدة كل ب�ضعة �أ�شهر لب�ضع دقائق
ال تكفي لرتوي ظم�أها و�شوقها لر�ؤيته
واالطمئنان عليه...
كيفية اعتقال الأ�سري معت�صم ر ّداد /
اعتقل الأ�سري معت�صم ر ّداد بعد
مطاردته لأ�شهر بعد �أن حا�رصت
قوات االحتالل يف الثاين ع�رش من
كانون الثاين عام  2006منزالً قرب
مدينة جنني كان يتح�صن فيه معت�صم
مع اثنني من رفاقه،وبعد ا�شتباك
م�سلح مع اجلنود قوات االحتالل
الإ�رسائيلي ارتقوا رفيقيه �إىل العال

�شهداء واعتقل معت�صم �إىل جهة
جمهولة وهو يعاين من جروح جراء
ال�شظايا التي دخلت ج�سده من �شدة
�إطالق الر�صا�ص وقت اال�شتباك,
وقد تعر�ض فرتة اعتقاله لتحقيق
والتعذيب القا�سي ب�شدة يف �أقبية
التحقيق مما �أدى �إىل ك�رس �أحد
�أطرافه وخلع �أ�سنانه و�أظفاره ونتف
حليته لإجباره على االعرتاف وبعد
اعتقاله بثالث �سنوات �أ�صيب مبر�ض
ال�رسطان يف الأمعاء وبقي يعاين �إىل
�أن �سمي الآن ب�أخطر حالة مر�ضية يف
�سجون العامل ...احلالة املر�ضية �أو
ال�صحية للأ�سري"معت�صم ر ّداد "
املري�ض" ر ّداد "تعر�ض منذ بداية
عام 2008م ل�سيا�سة �إهمال طبي
متعمد ومق�صود من قبل �إدارة
م�صلحة �سجون العدو ال�صهيوين
بهدف النيل من �إرادته ال�صلبة وك�رس
�شوكته وت�صفيته بهدوء و�سط غياب
للإعالم وجتاهل العدو الزنيم لكل
املواثيق والأعراف الدولية التي كفلت
للأ�رسى حقوقهم الإن�سانية واحلياتية

وال�صحية وهم قيد الأ�رس,ولكن
للأ�سف و�ضعه ال�صحي حرج للغاية
وغري مطمئن فهو يعاين من �رسطان
الأمعاء منذ � 11سنوات،بالإ�ضافة
�إىل جمموعة من الأمرا�ض ال�صعبة
و�أبرزها نزيف حاد يف الأمعاء وهزل
عام يف اجل�سم و�صداع م�ستمر وارتفاع
�ضغط الدم وارتفاع ن�سبة الكول�سرتول
يف الدم،والتقي�ؤ وعدم انتظام يف
نب�ضات القلب ومن �ضيق يف التنف�س
وح�سا�سية يف الأنف والتهاب يف
املفا�صل ونتيجة �سوء و�ضعه ال�صحي
يعترب من �أخطر احلاالت املر�ضية يف
�سجون االحتالل,
فانه حالته ال�صحية ت�ستدعي
ب�أن يكون �إقامته دائمة يف
امل�ست�شفى،ومراجعات دورية ب�شكل
م�ستمر ،لتناول العالج و�أخذ الإبرة
اخلا�صة مبر�ضه،وهو يتناول عدد
كبري من �أنواع الدواء ت�صل �إىل 24
حبة دواء يومياً ويجب �أن يكون حتت
املراقبة الدائمة خوفاً من تدهور
و�ضعه ال�صحي ووفاته يف �أي حلظة,

الأ�سري املحرر واملخت�ص ب�ش�ؤون الأ�سرى ،عبد النا�صر فروانة
"دالل" حا�ضرة يف قلوب
الأحرار رغم احتجاز جثمانها
لدى االحتالل منذ � 41سنة  
ا�شاد الأ�سري املحرر واملخت�ص
ب�ش�ؤون الأ�رسى ،عبد النا�رص فروانة،
بعملية ال�ساحل البطولية التي نفذتها
جمموعة فدائية من مقاتلي حركة
"فتح" بتخطيط وتوجيهات مبا�رشة
من ال�شهيد خليل الوزير "�أبو جهاد"،
وقادتها ال�شهيدة "دالل املغربي" يف
مثل هذا اليوم �11آذار/مار�س عام
 .1978وعرب فروانة عن فخره بتلك
املجموعة املكونة من احد ع�رش
فدائيا ،والتي نفذت واحدة من �أ�شهر
العمليات الفدائية يف تاريخ الثورة
الفل�سطينية ،والتي متثلت بعملية
انزال بحرية على ال�ساحل قرب تل
ابيب وانتهت العملية مبقتل وجرح
قرابة ثالثني ا�رسائيليا.
و�أكد فروانة �أن قيادة "دالل"
للمجموعة الفدائية وا�ست�شهادها
خالل اال�شتباك امل�سلح مع قوات
االحتالل ،امنا هي ر�سالة ت�ؤكد على

دور املر�أة الريادي يف م�شاركة الرجل
يف همومه احلياتية والوطنية ،وكذلك
م�شاركتها الفاعلة بجانب الرجل يف
مقاومة االحتالل يف �سياق دفاعها
عن حرية الأر�ض وحقوق االن�سان،
ومن �أجل احلرية واال�ستقالل .وهي
بذلك تقدم منوذجا رائعا وعنوانا
بارزا للمر�أة العربية ب�شكل عام
واملر�أة الفل�سطينية ب�شكل خا�ص.
وقال فروانة� :أن �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي ما زالت حتتجز جثمان
ال�شهيدة دالل املغربي ،وترف�ض
ت�سليمه ،يف �إطار �سعيها لالنتقام
منها حتى بعد موتها ،ومعاقبة �أهلها
وعائلتها من تكرميها ودفنها مبا
يليق بها يف مقابر م�ؤهلة لذلك وفقا
لل�رشيعة اال�سالمية.
وا�ستطرد قائال :ان �سلطات االحتالل
مُتار�س ذلك يف �إطار �سيا�سة قدمية
جديدة ،جل�أت �إليها دولة االحتالل
منذ امتام احتاللها و�سيطرتها على
باقي الأرا�ضي الفل�سطينية عام
 ،1967وما تزال حتتجز نحو ()260

من اجلثامني ل�شهداء فل�سطينيني
ا�ست�شهدوا يف فرتات متفاوتة
وظروف خمتلفة ،بع�ضهم ا�ست�شهدوا
يف �سبعينيات وثمانينيات وت�سعينيات
القرن املا�ضي ،وبع�ضهم ا�ست�شهدوا
يف العدوان الأخري على غزة �صيف
 ،2014فيما هناك من ا�ست�شهدوا
خالل "انتفا�ضة القد�س" التي اندلعت
يف اكتوبر .2015كما ومازالت ترف�ض
ت�سليم جثمان ال�شهيد "فار�س بارود"
الذي ا�ست�شهد داخل ال�سجن نتيجة
االهمال الطبي �أوائل �شباط/فرباير
املا�ضي بعد اعتقال لنحو � 28سنة.
وا�ضاف :انها حتتجز جثامني ال�شهداء
لأيام و�شهور ،بل ل�سنوات وعقود
يف ما يُ�سمى بـ "مقابر الأرقام" او
داخل ثالجات املوتى .كما وتعاقب
عائالتهم ومتنعهم من الو�صول �إىل
�أ�رضحتهم �أو حتى االقرتاب من
املقابر التي يدفنون فيها!
و�أو�ضح فروانة ب�أن احتجاز جثامني
ال�شهداء تعترب هي واحدة من اكرب
واب�شع اجلرائم االن�سانية والدينية

والقانونية واالخالقية التي ترتكبها
دولة االحتالل .وهي الوحيدة يف
العامل التي متار�س هذه اجلرمية
يف اطار �سيا�سة ممنهجة وعلنية،
ويف الآونة االخرية اقرت قانوناً
يجيز ا�ستمرار احتجاز اجلثامني،
بهدف االنتقام منهم ومعاقبتهم بعد
موتهم ،ولردع االحياء من بعدهم،
واحيانا لغر�ض ال�ضغط واالبتزاز
وايذاء عائالتهم.
وبني فروانة ان احتجاز اجلثامني
ممار�سة منافية لكل الأعراف
واملواثيق والقوانني الدولية ،ال�سيما
اتفاقيات جنيف الأوىل و الثالثة و
الرابعة .تلك االتفاقيات التي ن�صت
يف بع�ض موادها على حق املوتى
يف التكرمي .و�ألزمت دولة االحتالل
بت�سليم اجلثث �إىل ذويها ،ومراعاة
الطقو�س الدينية الالزمة خالل
عمليات الدفن ،بل وحماية مدافن
املوتى وت�سهيل و�صول ذويهم �إىل
قبورهم ،واتخاذ الرتتيبات العملية
الالزمة لتنفيذ ذلك.

بعد تدهور جديد على و�ضعه ال�صحي
نادي الأ�سري الفل�سطيني يحمل
حكومة االحتالل امل�س�ؤولية عن
حياه الأ�سري �سامي �أبو دياك
حمل نادي الأ�سري الفل�سطيني �إدارة
معتقالت االحتالل امل�س�ؤولية عن
حياه الأ�سري املري�ض بال�رسطان
�سامي �أبو دياك الذي نقل اىل �إحدى

امل�ست�شفيات املدنية الإ�رسائيلية،
�إثر تدهور جديد طر�أ على و�ضعه
ال�صحي.
ولفت نادي الأ�سري �إىل �أن الأ�سري �أبو
دياك وهو من حمافظة جنني ،م�صاب
بال�رسطان منذ �أكرث من ثالثة �أعوام،
وقبل ذلك تعر�ض خلط�أ طبي بعد �أن
�أُجريت له عملية جراحية يف الأمعاء

يف �أيلول عام  2015يف م�ست�شفى
"�سوروكا" الإ�رسائيلي حيث مت
ا�ستئ�صال جز ًءا من �أمعائه ،و�أُ�صيب
�إثر ذلك بت�سمم يف ج�سده وف�شل كلوي
ورئوي ،حيث خ�ضع بعدها لثالث
عمليات جراحية ،وبقي حتت ت�أثري
املخدر ملدة �شهر مو�صوالً ب�أجهزة
التنف�س اال�صطناعي .و�أ�ضاف نادي

الأ�سري �أن الأ�سري �أبو دياك واملعتقل
بال�سجن
منذ عام  2002واملحكوم
ّ
امل�ؤبد لثالث مرات و( )30عاماً،
هو واحد من بني (� )17أ�سرياً يقبعون
ب�شكل دائم يف معتقل "عيادة الرملة"؛
علماً �أن نحو (� )700أ�سري يعانون من
�أمرا�ض خطرية وهم بحاجة �إىل رعاية
�صحية حثيثة.

ومن على �سطور مقايل �أوجه ندائي
�إىل كافة امل�ؤ�س�سات والهيئات
الدولية وخا�صة منظمة ال�صحة
العاملية،ومنظمة �أطباء بال حدود
بالتدخل العاجل للإفراج عن
الأ�سري"ر ّداد"وذلك خلطورة حالته
ال�صحية فهو �أم�ضى �أكرث من ن�صف
حمكومتيه يف ال�سجون وحالته
املر�ضية ال تتحمل،وميكن �أن يرتقى

�شهيداً يف �أي حلظة نتيجة الإهمال
الطبي واال�ستهتار بحياته من قبل
�إدارة ال�سجون .
احلرية كل احلرية لأ�رسانا و�أ�سرياتنا
املاجدات القابعني يف غياهب �سجون
االحتالل
وال�شفاء العاجل للمر�ضي امل�صابني
ب�إمرا�ض ال�رسطان وغريها من
الأمرا�ض الفتاكة بالإن�سان

مركز الأ�سرى للدرا�سات

�أجهزة الأمن ت�ستهدف املعزولني
رغم �أو�ضاعهم ال�صعبة
طالب مركز الأ�رسى للدرا�سات
جمموعات ال�ضغط الدولية
وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واجلهات
القانونية واحلقوقية لل�ضغط
على االحتالل لإنهاء �سيا�سة
العزل االنفرادي بحق الأ�رسى ،
ونقلهم للعي�ش مع زمالئهم دون
ا�ستهداف لنف�سياتهم و�صحتهم .
جاءت هذه املطالبة يف �أعقاب
التقارير التى و�صلت املركز
والتى ت�ؤكد حماوالت �أجهزة
الأمن اال�رسائيلية للم�س بالأ�رسى
املعزولني على امل�ستوى ال�صحى
والنف�سى والن�ضاىل  ،و�أن �إدارة
ال�سجون حتاول خلط الأوراق
بنقلهم ووجودهم مع املدنيني
اجلنائيني اليهود يف بع�ض الأق�سام
و�أثناء عمليات النقل .
وقال الباحث املخت�ص الدكتور
�أن �أو�ضاع
ر�أفت حمدونة
الأ�رسى املعزولني فى غاية
الق�سوة من الناحية اجل�سدية
والنف�سية  ،حيث انعكا�س ظروف
الزنازين ال�سيئة على نف�سياتهم
و�صحتهم كالرطوبة وقلة التهوية
وعدم دخول ال�شم�س للزنازين مع
وجود ح�رشات وقلة احلركة و�سوء

الطعام كماً ونوعاً واال�ستهتار
النف�سى
وال�ضغط
الطبى
واالنقطاع عن العامل اخلارجى
ومنع العالقات بني الأ�رسى
واحلرمان من بديهيات احلقوق
الأ�سا�سية كالزيارات واالت�صال
بالأهاىل وم�شاهدة التلفاز �أو
قراءة ال�صحف وعدم ادخال
الكتب ومنع التعليم  ،واخلروج �إىل
�ساحة النزهة (الفورة) مقيدي
الأرجل والأيدي  ،والتعر�ض
لال�ستفزازات املتوا�صلة من
ال�سجان واجلنائيني واالقتحامات
الليلية والتفتي�شات العارية ،
ووجودهم يف زنازين تفتقد للحد
الأدنى من املقومات الإن�سانية
واملعي�شية وت�شكل خطراً حقيقياً
على حياة الأ�رسى وم�ستقبلهم
و�إمكانياتهم .
و�أكد د .حمدونة �أن �سيا�سية
العزل االنفرادى ت�شكل انتهاكاً
للمادة رقم  76من اتفاقية جنيف
الرابعة لعام  ،1949والتي منعت
ب�شكل وا�ضح "النقل الفردي �أو
اجلماعي بالإ�ضافة �إىل الرتحيل
للأفراد من الأرا�ضي املحتلة �إىل
�أرا�ضي القوة املحتلة".
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ريا�ضة
بيل يرد على
عودة زيدان
بغرابة
ترددت يف ال�ساعات الأخرية �أنباء
حول اقرتاب الفرن�سي زين الدين
زيدان من العودة لتدريب املرينغي
خلفا ل�سانتياغو �سوالري املدرب
احلايل للملكي القريب من مغادرة
من�صبه ،وذكرت �صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية� ،أن غاريث
بيل تفاعل مع هذه الأنباء بطريقة
غريبة ،حيث ن�رش فيديو على
ح�سابه ال�شخ�صي مبوقع «تويرت»
يتذكر من خالله م�شاركته يف
ال�صيف املا�ضي يف �إحدى بطوالت
الغولف.

زيدان يعود �إ
م�٫س

�أعلن نادي ريال مدريد الإ�سباين
تعيني الفرن�سي زين الدين زيدان
مدرباً للفريق الأول حتى  30جوان
 ،2022وجاء يف البيان �إنهاء العقد
الذي ربط �سانتياغو �سوالري
كمدرب للفريق الأول ،وقال النادي
�إنه يقدر الوالء وااللتزام بالعمل
الذي �أظهره املدرب �سوالري
يف الفرتة ال�سابقة ،وعر�ض على
العبه ال�سابق فر�صة البقاء يف
النادي ،و�سيقود زيدان الفريق

دريد ر�سمي ًا
ىل م

ب�شكل فوري ابتداء من تدريبات
الأم�س ،ما �سيظهر رئي�س النادي
فلورنتينو برييز وزيدان يف م�ؤمتر
�صحفي �أمام و�سائل الإعالم التي
جرت يف قاعة ال�صحافة يف ملعب
�سانتياغو برنابيو ،وكتب زيدان
�صفحات تاريخية براقة يف مدريد
حني جاء بدي ً
ال لرافا بينيتيز مطلع
عام  ،2016ففاز بدوري الأبطال
لثالث موا�سم متتالية كما مل يفعل
�أحد من قبل.
وجاء الإعالن عن عودة زيدان،
يف وقت ع�صيب مير فيه النادي

امللكي بعد خروجه من دوري
�أبطال �أوروبا على يد �أجاك�س
�أم�سرتدام ومن ك�أ�س �إ�سبانيا على
يد بر�شلونة وخ�سارته فر�صة
املناف�سة على بطولة الدوري
منطقياً ،وكان زيدان فك االرتباط
مع ريال مدريد يف  31ماي ،2018
وجاء مكانه لوبتيغي الذي مل يكمل
املو�سم ،وقاد زيدان يف واليته
الأوىل فريق ريال مدريد يف 149
مباراة حقق الفوز  ،104وتعادل
 29وخ�رس  16مباراة ،وبلغت ن�سبة
انت�صاراته  % 70حمققاً � 9ألقاب.

املان �سيتي يزاحم البايرن على بيبي

ان�ضم مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي
�إىل �سباق جديد يف �سوق
االنتقاالت يزاحم خالله بايرن
ميونخ الأملاين ل�ضم �أحد جنوم
الدوري الفرن�سي ،وبح�سب ما
ذكرته �صحيفة «�سبورت بيلد»
الأملانية ،ف�إن املان �سيتي
و�ضع عينه على نيكوال�س بيبي
مهاجم ليل الفرن�سي ،ل�ضمه

خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية
املقبلة ،ودخل املان �سيتي
بذلك �سبا ًقا يجمع عمالقة
�أوروبا ،ي�أتي على ر�أ�سهم
البايرن وبر�شلونة الإ�سباين
وباري�س �سان جريمان الفرن�سي
للفوز بخدمات الالعب ،وجذب
الدويل الإيفواري �أنظار ال�سيتي
بف�ضل ت�ألقه مع ليل هذا املو�سم

بت�سجيل  17هدفا يف الدوري
الفرن�سي ،لي�أتي ثان ًيا يف قائمة
الهدافني خلف كيليان مبابي
مهاجم باري�س �سان جريمان.
وكانت تقارير �صحفية �أفادت
يف وقت �سابق باقرتاب �صاحب
 23عا ًما من االنتقال �إىل بايرن
ميونخ عقب نهاية املو�سم
احلايل.

�سوالري يودع
العبي ريال
مدريد
ودع الأرجنتيني �سانتياغو
�سوالري املدير الفني لريال
مدريد ،العبيه م�ساء �أول ام�س
عقب التدريباتـ وقالت �صحيفة
«ماركا» الإ�سبانية� ،إن �سوالري
ودع اجلميع يف النادي� ،سواء
العبني �أو موظفني بعدما بات
قريبًا من مغادرة من�صبه ،عقب
الإق�صاء من ك�أ�س امللك ودوري
�أبطال �أوروبا ونهاية �آمال
الفريق يف الدوري اال�سباين يف
غ�ضون �أ�سبوع واحد.

رامو�س:
نحن ال نختبئ
و�سنواجه
احلقيقة
�رشح �سريخيو رامو�س قائد ريال
مدريد و�ضعية الفريق امللكي
خالل الآونة الأخرية ،جلهة
اخلالف بينه وبني فلورنتينو برييز
رئي�س النادي ،رامو�س ر ّد عرب
ح�سابه اخلا�ص على �إن�ستغرام
ً
قائال�« :إن
على �أ�سئلة متابعيه
تطور الأحداث يف الآونة الأخرية
كان كارثياً ولن �أنكر ذلك ،نحن ال
نختبئ و�سنواجه احلقيقة» ،و�أ�ضاف
رامو�س« :كرة القدم فوز وخ�سارة،
عندما نتوج بالبطوالت ن�صبح
�سعداء ،الآن نحن منر ب�أوقات
�صعبة ومن ال�رضوري �أن نتعاي�ش
معها ،لأن كرة القدم حتمل �أوقات
جيدة �أحياناً و�سيئة يف �أحيان
�أخرى ،جميع الالعبني يتحملون
امل�س�ؤولية ،و�أنا �أحتملها ب�شكل
�أكرب باعتباري قائ َد الفريق» ،وعن
الأزمة التي �أثريت بينه وبني برييز
قال« :ال توج ُد م�شكالت ،فقط كان
هناك نقا�ش حول ما حدث معنا يف
الآونة الأخرية».

الرابحون واخلا�سرون
من عودة زيدان

زف جمل�س �إدارة ريال مدريد نب�أ �سارا
جلماهري الفريق ،ب�إعالن التعاقد مرة
�أخرى مع الفرن�سي زين الدين زيدان،
وهو ما القى ترحيبًا �شديدًا من �أن�صار
امللكي ،و�أقالت الإدارة �سانتياغو
�سوالري بعد الأ�سبوع الكارثي الذي
مره به الريال ،والذي ت�سبب يف
تعر�ضهما النتقادات حادة من محُ بي
وع�شاق الفريق ،حيث طالبوا الرئي�س
فلورنتينو برييز بالإقالة ،و�سيكون
قرار تعيني زيدان مبثابة طوق النجاة
لبع�ض الالعبني ،وال�ضوء الأخ�رض
لرحيل جمموعة �أخرى
الرابحون �إي�سكو
عانى �إي�سكو من فرتة ع�صيبة منذ
تويل الأرجنتيني �سانتياغو �سوالري
املهمة ،حيث كان دائ ًما خارج
خططه ومل يعتمد عليه �إال يف دقائق
معدودة ،وا�ستبعده يف الكثري من
املباريات املهمة.وكان زيدان مينح
�إي�سكو فر�صة كاملة ،وحجز مقعده
يف الت�شكيلة الأ�سا�سية لفرتة مع زيزو،
الذي �سيكون مبثابة طوق النجاة له،
بعد خروج �أنباء حول رحيل الالعب
يف ال�صيف املقبل.
كيلور نافا�س
عا�ش احلار�س الكو�ستاريكي فرتة
ع�صيبة منذ بداية املو�سم احلايل،
خا�صة بعد التعاقد مع البلجيكي
ً
تيبو كورتوا ،وكان نافا�س احلار�س
الأ�سا�سي يف والية زيدان ال�سابقة،
لكن بعد رحيل الفرن�سي �أ�صبح
احلار�س الثاين مع لوبيتيغي و�سوالري،
و�أكد نافا�س �أنه �سيُقاتل حتى نهاية
املو�سم من �أجل فر�صته ،لكنه ف�شل
وكان قاب قو�سني �أو �أدنى من الرحيل،
وهو ما �سيتغري بدون �شك بعد عودة
زيزو.
مار�سيلو
رغم �أنه كان العبا �أ�سا�س ًيا يف بداية
املو�سم ،لكنه مل يظهر مب�ستواه
املطلوب مبرور الوقت حتى �أ�صبح
جمرد ورقة بديلة ،وكان الربازيلي
رصا �أ�سا�س ًيا مع زيدان ،ومن
عن� ً
املنتظر �أن يحظى باهتمام املدرب
الفرن�سي� ،أمال يف ا�ستعادة م�ستواه
والعودة جمددا للت�شكيلة الأ�سا�سية.
�أ�سين�سيو
بزغ جنم ماركو �أ�سين�سيو مع زيدان
خالل الوالية الأوىل ،حيث كان ي�ضع
الفرن�سي ثقته فيه وحر�ص على
جتديد عقده وعدم �إعارته.ولكن بعد
رحيل زيزو �أ�صبح حبي�س دكة البدالء
مع لوبيتيغي و�سوالري ،والذي ينتظر
�أن يعود �إىل الت�شكيلة الأ�سا�سية مع
عودة قدوته مرة �أخرى.

فلورنتينو برييز
برييز من �أبرز الرابحني من عودة
زيدان لكي يخمد ثورة اجلماهري
�ضده ،بعد املو�سم الكارثي ،ويبد�أ يف
التخطيط اجليد للم�ستقبل ،و�سيظهر
برييز �أمام اجلماهري الآن ب�أنه ي�ستمع
�إىل اجلميع ،بجانب �أن عودة زيدان،
�ستقلل من احلديث عن �أن رحيله
عقب نهاية املو�سم املا�ضي ،كان
ب�سبب خالفات مع رئي�س النادي.
اخلا�سرون
بيل �أكد بيل بعد رحيل زيدان �أنه مل
يكن �صديقه و�أن العالقة بينهما كانت
احرتافية فقط ،و�شعر بالإحباط
حني �شارك كبديل يف نهائي دوري
الأبطال املو�سم املا�ضي ،و�أ�شارت
عدة تقارير �أن بيل كان على �أعتاب
الرحيل ال�صيف املا�ضي ،لوال قرار
زيدان باال�ستقالة ،وعودة زيدان
قد تدفع النجم الويلزي للرحيل يف
ال�صيف املقبل.
�سيبايو�س
�أعلن داين �سيبايو�س ب�شكل وا�ضح �أنه
كان �سريحل �إذا ا�ستمر زيدان يف ريال
مدريد ،بعد قرار الفرن�سي بالرحيل
ال�صيف املا�ضي ،و�رصح �سيبايو�س
ردا على �س�ؤال حول ما �إذا كان زيدان
حرمه من احل�صول على فر�صة
اللعب« :هذا ال�س�ؤال يجب �أن يوجه
له هو ،كنت �أعمل كثريا ،لكن �أحيانا
ي�أتي عليك وقت تدرك فيه �أن الأمر
م�ستحيل� ،أ�سجل هدفني يف مباراة،
ويف اليوم التايل ال يدعني �ألعب �سوى
دقيقة واحدة».
كورتوا
كان «زيزو» �ضد قرار التعاقد مع �أي
حار�س �آخر لريال مدريد بوجود كيلور
نافا�س خالل فرتة وجوده ،ولذلك
ا�ضطر برييز �إىل االنتظار حتى رحيله
ل�ضم تيبو كورتوا ،و�سيكون البلجيكي
خا�صة و�أنه مل
يف و�ضع �صعب جدًا
ً
يُثبت نف�سه بال�شكل الكايف يف مو�سمه
الأول ،بجانب ارتكابه الكثري من
الأخطاء بجانب ثقة زيدان يف نافا�س
والذي ت�ألق يف املباريات املعدودة
التي �شارك بها هذا املو�سم.
خامي�س
خرج خامي�س رودريغيز معارا لبايرن
ميونخ ،ب�سبب عدم ح�صوله على
فر�صة مع زيدان وازدادت امل�ؤ�رشات
حول عودته مرة �أخرى لريال مدريد
خالل الفرتة املا�ضية ،ويبدو �أن الأمر
بات �صعبا جدا بعد عودة زيزو الذي
يبدو غري مقتنع بخامي�س.

13

الأربعاء  13مار�س  2019املوافـق ل  05رجب 1440هـ

ريا�ضة
�إدارة القلعة احلمراء ت�سابق الزمن
لرفع عدد اجلماهري

العبو ال�ساورة ي�شرعون يف
التح�ضري للأهلي امل�صري
يف �إطار التح�ضري للودية املقررة بني الناديني يف � 11أوت املقبل

اجتماع تن�سيقي بني الوايل و�إدارة ال�سيا�سي لزيارة وفد جوفنتو�س
انطلقت �إدارة فريق �شباب ق�سنطينة يف التح�ضري للمباراة الودية املرتقبة �أمام نادي جوفنتو�س الإيطايل ،حيث مت
الإعالن عن خو�ض الودية �أمام بطل الدوري الإيطايل خالل ال�سبعة موا�سم الأخرية بتاريخ � 11أوت املقبل وفق االتفاق
الذي مت �إبرامه بني �إدارة الفريقني ،ولهذا الغر�ض جرى �أول �أم�س اجتماعا تن�سيقيا على م�ستوى مقر الوالية� ،شهد
ح�ضور كل من املدير الريا�ضي لت�شكيلة «ال�سيا�سي» طارق عرامة والوايل عبد ال�سميع �سعيدون

عي�شة ق.
حيث يبحث اجلميع عن حت�ضري
كافة الأمور املرتقبة لزيارة
وفد �إدارة «ال�سيدة العجوز»
املقررة �شهر �أفريل املقبل من
�أجل �إنهاء الإجراءات الإدارية
اخلا�صة بربجمة املباراة الودية،

وال ي�ستبعد �أن يتم توقيع عقد
�رشاكة بني الفريقني يف ظل رغبة
�إدارة �شباب ق�سنطينة اال�ستفادة
من الإمكانيات املتطورة لدى
النادي الإيطايل �سواء املادية
والب�رشية من �أجل االعتناء
باملواهب ال�شابة يف املقام الأول،
وهي التي ا�ستفادت خالل الفرتة

املا�ضية من قطعة �أر�ض مبنطقة
عني �سمارة من �أجل �إجناز مركز
التكوين اخلا�ص بالنادي.
يف �سياق منف�صل ،عني االحتاد
الإفريقي لكرة القدم ثالثي حتكيم
كامروين من �أجل �إدارة مقابلة
�شباب ق�سنطينة وتي بي مازميبي
الكونغويل املقررة ال�شبت املقبل

جنم مقرة � /شبيبة بجاية£
اليوم ابتداء من 15:00

الرائد ي�سعى لت�أمني
ال�صدارة وميا قوريا
ت�ستهدف نتيجة ايجابية

يلتقي الرائد جنم مقرة م�ساء اليوم �ضيفه �شبيبة
بجاية �ضمن �سياق اجلولة  25من الرابطة املحرتفة
الثانية ،والتي �سوف يدخلها بهدف الفوز ال غري يف
ظل رغبته باحلفاظ على الفارق الذي يف�صله عن
�أقرب املالحقني يف جدول الرتتيب� ،أين ي�سجل
ال�صاعد اجلديد �إىل الرابطة املحرتفة مو�سما رائعا
بكافة املقايي�س وخلق مفاج�أة مدوية هذا املو�سم
يف ظل �رصاعه القوي على �إحراز �إحدى الت�أ�شريات
الثالث امل�ؤهلة �إىل ال�صعود لدوري الكبار بعد مو�سم
واحد من حتقيق ال�صعود من البطولة الهاوية ،و�سوف
يعمل العبو النجم على ا�ستغالل عاملي الر�ض
واجلمهور من �أجل اقتنا�ص النقاط الثالث واحلفاظ
على فارق �أربع نقاط على الأقرب عن �أقرب مطارديه
يف كوكبة املقدمة ،يف ظل املهمة ال�صعبة التي
خا�ضها �أم�س الو�صيف و�صاحب املركز الثالث جمعية
ال�شلف واحتاد ب�سكرة خارج القواعد� ،أين �سوف تكون
الفر�صة ثمينة من �أجل بلوغ جنم مقرة هدفه والبقاء
يف م�أمن بال�صدارة ملوا�صلةا خلطى نحو حتقيق
�صعود تاريخي للفريق ،خا�صة و�أنه يوا�صل حتقيق
نتائج �إيجابية يف لقاءات البطولة الوطنية وهو الذي
مل يتذوق طعم الهزمية يف �آخر ع�رش مواجهات على
التوايل من البطولة الوطنية.
يف املقابل ،يتنقل العبو �شبيبة بجاية نحو مقرة بحثا
عن العودة بنتيجة ايجابية رغم �صعوبة املهمة �أمام
املت�صدر ،حيث تعول ت�شكيلة �أبناء «ميا قورايا» على
الإطاحة بالرائد يف معقله والعودة بنتيجة ايجابية
ت�سمح لهم مبراقبة �سباق ال�صعود عن قرب رغم
تراجع حظوظ الفريق يف حتقيق ال�صعود والعودة �إىل
دوري الكبار.
ع.ق.

حل�ساب اجلولة الأخرية من دور
جمموعات رابطة �أبطال �إفريقيا،
ويتعلق الأمر باحلكم الرئي�سي
املعروف �أليوم نانت ،وي�ساعده
كل من �إيفاري�ست منكواندي
وتريي برينو توكيت بينما �سيكون
احلكم الرابع دوغال�س كواتي
لومو�شيلي.

�رشعت ت�شكيلة فريق �شبيبة
ال�ساورة يف التح�ضري للمباراة التي
تنتظرها ال�سبت املقبل امام الأهلي
امل�رصي حل�ساب اجلولة ال�ساد�سة
والأخرية من دور جمموعات رابطة
�أبطال �إفريقيا ،والتي �ستكون
نهائية بني الناديني اللذان ي�صارعان
على ت�أ�شرية الت�أهل �إىل الدور
ربع النهائي من املناف�سة القارية
والتي �سوف جتري بالقاهرة ،حيث
خا�ضت ت�شكيلة ال�شبيبة م�ساء
�أول �أم�س ح�صة اال�ستئناف بعدما
ا�ستفادت من يوم راحة من �أجل
التخل�ص من الإرهاق والتعب عقب
خو�ض مواجهة �سيمبا التنزاين
ال�سبت املن�رصم والتي �شهدت فوز
ممثل اجلزائر باملناف�سة القارية
بثنائية نظيفة ،وانطلق املدرب
كرمي زاوي يف اال�ستعداد للمقابلة
و�إعداد �أ�شباله من كافة اجلوانب
الفنية ،التكتيكية والنف�سية باعتبار
�أن اجلميع يبحث على دخول التاريخ
من �أو�سع الأبواب وت�سجيل ت�أهل
تاريخي يف املناف�سة القارية ،والتي
يف�صل ت�شكيلة ن�سور اجلنوب 90
دقيقة عنها باعتبار �أنه حتتاج �إىل

التعادل الذي يكفيها من �أجل املرور
�إىل الدور ربع النهائي وموا�صلة
التناف�س على اللقب القاري.
يف املقابل� ،رشعت �إدارة نادي
الأهلي امل�رصي يف التح�ضري
ملواجهتها �أمام �شبيبة ال�ساورة
حيث تبحث م�س�ألة زيادة عدد
اجلماهري التي حت�رض املباراة
لت�شجع ناد القلعة احلمراء ،لهذا
ال�سبب ك�شفت �أم�س و�سائل �إعالم
م�رصية �أن حممود اخلطيب رئي�س
نادي الأهلي تدخل لدى اجلهات
الأمنية امل�رصية من �أجل احل�صول
على الإذن حل�ضور �أكرب عدد من
جماهري الفريق والتي منحتها
املوافقة على دخول � 10آالف
متفرج ،وح�سب امل�صادر نف�سها
ف�إن �إدارة الأهلي هدفها رفع ال�سعة
�إىل � 20ألف منا�رص وهي التي نفذت
ن�صف عدد التذاكر املطروحة ببيع
� 5آالف تذكرة ،من جهتها ،تعول
�إدارة الأهلي على القيام ب�أف�ضل
ا�ستقبال لوفد �شبيبة ال�ساورة عمال
باملثل بعدما لقيت �أف�ضل ترحيب
يف مدينة ب�شار.

عي�شة ق.

االحتاد الدويل لل�سباحة

الكاف تعني ال�سنغايل نداي
بطولة اجلزائر املفتو
حة
لإدارة قمة الن�صرية والزمالك
م�ؤهلة لأوملبياد
طوكيو 2020

�أدرج
االحتاد الدويل لل�سباحة بطولة اجلزائر
ا
ملفت
وحة
داخل احلو�ض الكبري املقررة بني 29
ج
وان و 3
جويلية املقبل مب�سبح  5جويلية الأوملبي
كمناف�سة
م
�
ؤ
هلة
�
إىل
ا
لألعاب الأوملبية طوكيو ،2020
وبالتايل
�ست
كون بطولة اجلزائر ال�صيفية حمطة
ت�أهيلية بالن
�سبة ل�سباحي املنتخب اجلزائري وكذا
باقي �سبا
حي العامل ،من �أجل حتقيق احلد الأدنى
«�أ» و
«ب»
امل
�
ؤهل
�إىل الن�سخة املقبلة من الأوملبياد
يف
ط
وكيو
0
 202بعدما �أدرجها «فينا» �ضمن برناجمه
ال�سنوي.
و�أكد مدير
التطوير والتكوين باالحتادية اجلزائرية
لل�سباحة
ملني بن عبد الرحمان �أنها �سابقة �أوىل
من نوعها
يف اجلزائر� ،سيما بعد اعتماد االحتاد
الدويل
مل�سبح  5جويلية الذي �أعيدت تهيئته يف
ال�صا
ئفة
املا
�ضية مبنا�سبة احت�ضان اجلزائر للألعاب
إفر
ال يقية لل�ش
باب  ،2018وا�ضاف« :لأول مرة �ستكون
مناف�سة و
طنية م�ؤهلة �إىل الألعاب الأوملبية ،ففي
ال�سابق ك
انت
ا
حدى البطوالت الوطنية م�ؤهلة لبطولة
العامل
وم
�
ؤ
خرا الألعاب الإفريقية لل�شباب  2018التي
كانت م�ؤ
هلة للألعاب الأوملبية لل�شباب  2018التي
جرت بالأر
جنتني» .وتابع التقني« :من املتوقع �أن
ي�ستقطب
م
وعد اجلزائر� ،سباحني دوليني �أجانب،
�سيما من البل
دان املجاورة كتون�س ،وهو ما �سيقدم
�إ�ضافة �إىل ا
مل�ستوى الفني العام للبطولة» ،واختتم بن
عبد الرح
مان
ح
ديثه «يجب التنويه �إىل �أن اجلزائر
�أ�ضحت مت
تلك  9حكام دوليني حاليا وهو ما ي�سمح
لنا بتن
ظيم البطولة الوطنية كمحطة ت�أهيلية �إىل
الأومل
بياد
ب
�صفة
عادية» ،للإ�شارة ،حت�صل �أربعة
حكام جزائ
ريني الأ�سبوع الفارط على ال�شارة الدولية
عقب اختيا
رهم �ضمن القائمة رقم  20التي يختارها
«فينا» لل
فرتة املمتدة بني  1جانفي  2019و 31
دي�سمرب
22
 ،20ويتعلق الأمر بكل من ر�ضوان عياد،
�سيد
علي مبارك ،الطيب بورا�س و �سارة عابد.

وكاالت

�أعلنت الكونتفدرالية الإفريقية
لكرة القدم تعيني ثالثي حتكيم
�سنغايل لإدارة مباراة ن�رص ح�سني
داي والزمالك امل�رصي املقررة
الأحد املقبل �ضمن اجلولة الأخرية
من دور جمموعات ك�أ�س الكاف،
حيث �أ�سندت الكاف مهمة �إدارة
املقابلة �إىل احلكم الرئي�سي
ماجيتي نداي وي�ساعده الكامريوين
�ألفي�س جوي نيجوجو والبوركينابي
�ساديو تياما� ،أين ي�سعى ممثل
اجلزائر يف املناف�سة القارية
�إىل حتقيق الفوز ال غري من �أجل
�ضمان ت�أهله �إىل الدور ربع النهائي
من امل�سابقة القارية ،خا�صة

و�أنه ي�ستفيد من عاملي الأر�ض
واجلمهور ،باعتبار �أنه يبتعد
بفارق نقطة واحدة عن املت�صدر
الزمالك امل�رصي ويتواجد يف
الو�صافة منا�صفة رفقة بيرتو
�أتلتيكو الأنغويل والذي انت�رص عليه
يف العا�صمة لواندا بهدفني دون رد.
وتعد جماهري الن�رصية العدة من
�أجل �ضمان تنقل قوي غلى ملعب
 5جويلية الأوملبي والتواجد بقوة
من �أجل م�ساندة وت�شجيع رفقاء
الالعب �شم�س الدين حراق والعمل
على منحهم دفعة معنوية القتطاع
ت�أ�شرية الت�أهل.

ع.ق.

غرمت فريقي مولودية اجلزائر واحتاد
ّ
ب�سكرة ب�سبب ا�ستعمال الألعاب النارية

جلنة االن�ضباط توقع عقوبة مباراة
دون جمهور لوفاق �سطيف
ت�أ ّكد خو�ض فريق وفاق �سطيف
مباراته �أمام مولودية وهران دون
جمهور والتي مت برجمتها بتاريخ
 17مار�س املقبل على ملعب
الثامن ماي حل�ساب اجلولة 24
من الرابطة املحرتفة الأوىل،
حيث وقعت جلنة االن�ضباط
عقوبة اللعب دون جمهور على
النادي ال�سطايفي بعدما دون
حكم مباراة مولودية اجلزائر �إلقاء
اجلماهري ال�سطايفية للألعاب
النارية على �أر�ضية امليدان والتي
متثل الإنذار الثالث على الفريق

وتطبيق «الويكلو» ب�صفة �آلية،
�أين ي�ستقبل رفقاء القائد عبد
امل�ؤمن جابو ال�ضيف مولودية
وهران �أمام مدرجات �شاغرة،
و�إىل جانب عقوبة اللعب دون
جمهور مت توقيع عقوبة مالية
على �إدارة الوفاق بقيمة  20مليون
�سنتيم ،بينما عوقبت �إدارة فريقي
مولودية اجلزائر واحتاد ب�سكرة
بغرامة مالية قدرها ثالثة ماليني
�سنتيم ب�سبب ا�ستعمال جماهريها
للألعاب النارية.

ع.ق.
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ريا�ضة دولية

�صالح ي�ضحي بدوري �أبطال �أوروبا

و�ضع حممد �صالح جنم
ليفربول �أولوية لتتويج فريقه
بلقب الدوري الإجنليزي هذا
املو�سم ،مف�ضال �إياه عن لقب
دوري �أبطال �أوروبا ،وقال
�صالح يف م�ؤمتر دعائي �أقيم
�أول ام�س يف ملعب �أنفيلد:
«�أكدت قبل بداية املو�سم� ،أنه
لدينا طموح يف الفوز بالدوري
فاملناف�سة �صعبة جدا ومن
ال�صعب تعوي�ض �أي نقطة نفرط
بها ،يتبقى  8مباريات �صعبة لنا
وملان�ش�سرت �سيتي ،و�أمتنى
تعرث املناف�س ،ن�ؤمن بقدرتنا
على الفوز بالدوري ،البد �أن
يكون لدينا هذا ال�شعور يف هذا
التوقيت من املو�سم».و�أ�ضاف
املهاجم امل�رصي« :ب�رصاحة
�أكرث بطولة �أحبها دوري �أبطال
�أوروبا� ،أراها الأكرب بالن�سبة يل ،ولكن حلم املدينة هو لقب الدوري ،لذا من املمكن الت�ضحية بالأبطال ،و�إذا فزنا باللقبني
�سيكون �أمرا جيدا».و�أ�شار« :ال�ضغط كبري لأنني و�صلت �إىل مكانة مل ي�صل �إليها �أي العب م�رصي �أو عربي �أو �إفريقي ،ولكن ال
�ألتفت ملا يرتدد عني يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،لأنني �أعلم جيدا ما �أحتاجه وما ينق�صني لتطوير �أدائي ،هذا هو الفارق
بيني وبني �أي �شخ�ص م�رصي �آخر ،ف�أنا حري�ص على التعلم دائما ،وبد�أت �أحب القراءة ،فهي ت�ساعدين كثريا على جتاوز
ال�ضغوط التي �أتعر�ض لها ،وجتعلني قوي ذهنيا ومتوازن عقليا».
وعن ارتباط ا�سمه باالنتقال �إىل �أندية �أخرى مثل ريال مدريد وجوفنتو�س ،رد حممد �صالح�« :إنها �شائعات ترتدد يف و�سط
املو�سم بل يف �أهم مرحلة يل وللفريق ب�شكل عام ،الكالم عن �سوق االنتقاالت �سابق لأوانه ،لأنه �سيبد�أ يف يونيو ويوليو».ووا�صل
هداف ليفربول�« :أركز حاليا يف حتقيق نتائج جيدة مع ليفربول يف الدوري ودوري الأبطال ،لننهي املو�سم ب�شكل جيد ثم نرى
ماذا �سيحدث».و�أو�ضح« :قلت منذ فرتة �أن مثلي الأعلى زين الدين زيدان ورونالدو وتوتي ،لقد كان حلما بالن�سبة يل �أن �أراهم
و�ألعب معهم ،حيث كنت حمظوظا باللعب مع توتي يف روما».و�أ�شار�« :أرى نف�سي يف مكانة كبرية منذ بداية احرتايف وممار�سة
كرة القدم وطموحي يتجدد �سنويا ،وبعد � 10سنوات �أرى نف�سي يف مكانة �أف�ضل كثريا� ،أنا �سعيد حاليا مبا حققته وكوين منوذجا
وقدوة للكثريين ،ال ميكن �أحكم بعد � 10سنوات �أين �س�أكون ،ولكن من املمكن �أن �أكون م�ستمرا يف املالعب».
و�أردف املهاجم امل�رصي�« :أحظى مب�ساندة اجلماهري منذ �أول يوم يل يف النادي ،لقد كنت �أول العب يتغنون با�سمه بعد 6
�أ�شهر فقط من ان�ضمامه للفريق ،هذا �أمر كبري و�أقدره كثريا ،عالقتي بهم قوي للغاية ،لقد تغنوا با�سمي يف مباراة برينلي �أم�س
رغم �أنني مل �أ�سجل �أي هدف من الأربعة».و�أكد حممد �صالح�« :سعيد بالعالقة مع اجلماهري وحري�ص على التوا�صل معهم،
وت�ساعدين ب�شكل كبري على الأداء ب�شكل جيد وبذل �أق�صى جهد».كما تطرق املهاجم امل�رصي للحديث عن حظوظ الفراعنة
يف ك�أ�س �أمم �إفريقيا التي ت�ست�ضيفها بالده يف يونيو املقبل ،قائال« :ال ميكن امل�شاركة يف بطولة �أو مباراة و�أ�ضع يف ح�ساباتي
اخل�سارة ،بل كيف �أحتفل بالبطولة و�أك�سبها و�أعي�ش �أجواءها».و�أمت ت�رصيحاته�« :أمتنى تتويج منتخب م�رص باللقب ،فالفريق
ي�ضم حاليا العبون خرباتهم قليلة ،ومل يعتادوا اللعب و�سط � 120ألف متفرج يف املدرجات».

بر�شلونة يح�صن �ألبا بن�صف مليار يورو
�أعلن بر�شلونة متديد عقد جنمه ر�سميا
حتى عام  ،2024ليح�سم اجلدل حول
م�ستقبل الالعب الذي ا�شتكى كثريا
يف الفرتة املا�ضية من ت�أخر النادي
يف مفاحتته ب�ش�أن متديد ارتباطه
بالبالوغرانا ،و�أفاد بر�شلونة م�ساء

اخلمي�س املا�ضي بتو�صله التفاق مع
الإ�سباين جوردي �ألبا الظهري الأي�رس
لتجديد عقده مع النادي� ،إال �أنه مل
يُعلن موعد التوقيع الر�سمي على
العقد اجلديد ،وظهر �ألبا اول �أم�س يف
م�ؤمتر �صحفي بكامب نو معقل الفريق

الكتالوين بجانب جو�سيب ماريا بارتوميو
رئي�س النادي وجوردي مي�سرتي نائب
الرئي�س ،لإعالن التجديد ر�سميا ،ي�شار
�إىل �أن �ألبا وقع على عقد التمديد حتى
 2024مع �رشط جزائي يف عقده بقيمة
 500مليون يورو.

ح�ص

ار �أمني ي�ستقبل عودة نيمار للبي �أ�س جي

رصم ،وذلك بعد � 3أيام ق�ضاها يف قطر
مقر تدريبات الفريق االثنني املن�
جونيور جنم باري�س �سان جريمان يف
ي�شارك يف احل�صة التدريبية يف �إطار
تواجد نيمار
�صحيفة «لو باريزيان» �إىل �أن نيمار مل
جمه العالجي والت�أهيلي ،و�أ�شارت
�آخر احلا�رضين للح�صة التدريبية
�ضمن برنا
فت �أن الالعب الربازيلي كان �ضمن
ديجون يف الدوري الفرن�سي ،و�أ�ضا
قاء
لل
اال�ستعداد
ابته يف الكاحل ال ت�سمح له بالرك�ض.
ع�رصا� ،إال �أن مراحل تعافيه من �إ�ص
م�شددة ،و�أن قوات الأمن املحيطة
التي �أقيمت
�أ�س جي حما�رصا بتعزيزات �أمنية
إىل �أن نيمار وجد مقر تدريبات بي
تواجد العديد من �سيارات ال�رشطة،
ولفتت ال�صحيفة �
ذي يتواجد بالظروف العادية بخالف
ادل �ضعفني �أو ثالثة �أ�ضعاف العدد ال
بعد خروجه من الدور ثمن النهائي
بامللعب تع
النادي الباري�سي على �صفيح �ساخن
جود �أي ح�ضور جماهريي ،ويعي�ش
يتد الإجنليزي  3-1الأربعاء املا�ضي.
رغم عدم و
باخل�سارة �أمام �ضيفه مان�ش�سرت يونا
لدوري �أبطال �أوروبا

كلوب :لن ينجو �أحد من ليفربول
رفع الأملاين يورغن كلوب املدير
الفني لفريق ليفربول الإجنليزي
درجة التحدي �أمام املناف�سني
وعلى ر�أ�سهم مان�ش�سرت �سيتي ،من
�أجل الفوز بلقب الدوري الإجنليزي
ال�ستعادة العر�ش املفقود من 29
عا ًما ،وا�ستغل كلوب الفوز الكبري
 2-4على نادي برينلي �ضمن اجلولة
 30من الربميريليغ لإعالن احلرب
على مناف�سيه والتم�سك بح�صد
البطولة الغائبة ،وقال الأملاين يف
ت�رصيحات �صحفية« :الر�سالة هي
لن ينجو منا �أحد� ،إذا تابعنا اللعب
مزيجا
كما فعلنا مع برينلي ،كان
ً
مثال ًيا بني لعب كرة القدم والكفاح
�ضد اخل�صم والظروف اخلارجية» ،و�أبدى املدرب الأملاين املت�ألق يف الربميريليغ ثقته
بفريقه والعبيه ،و�إثبات قدرتهم على املناف�سة وانتزاع اللقب هذا املو�سم �إذ يت�أخر عن
املت�صدر مان�ش�سرت �سيتي بنقطة واحدة فقط.
وا�ستطاع ليفربول يف مباراة الأحد �أمام برينلي �أن يحول ت�أخره يف بداية املباراة �إىل
فوز كبري  ،2-4عن طريق جنميه ال�سنغايل �ساديو ماين والربازيلي روبرتو فريمينو بواقع
هدفني يف املباراة ،وي�أتي الفوز العري�ض قبل لقاء ليفربول مع بايرن ميونخ يف �إياب ثمن
نهائي دوري الأبطال الأربعاء املقبل ،ليزيد من ثقة الريدز ب�أنف�سهم ورفع معنوياتهم
وزيادة �أملهم يف املناف�سة على �أهم بطولة �أوروبية.
وقبل املباراة الأخرية مع برينلي �أخفق ليفربول يف هز �شباك خ�صمه يف ثالث من
مبارياته الأربع بينها ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال مع بايرن ميونيخ ،وهو ما يثري
الت�سا�ؤل عن قدرة هجوم فريق كلوب التناف�سية مع الكبار وانتزاع اللقب املحلي �أو
الأوروبي ،لكن مدرب الريدز ال يقبل �أي �شك يف قدرات فريقه وثقته بنف�سه وقوة خط
هجومه ،قائ ً
ال« :لي�ست لدينا م�شكلة بالن�سبة للثقة بالنف�س ،حتى يف مباراتنا مع �إيفرتون
حني ن�سجل � 5أهداف يف مرمى واتفورد ،يكون لدينا �أف�ضل هجوم يف العامل وحني ال
ن�سجل �أي هدف تكون لدينا م�شكلة يف الهجوم».

توخيل ي�سعى للبقاء طوي ًال مع البي �أ�س جي
�أكد الأملاين توما�س توخيل
الإثنني �أنه يريد البقاء طويالً
مع باري�س �سان جريمان ُمت�صدر
وبطل الدوري الفرن�سي بعد 5
�أيام من خروج فريق العا�صمة من
م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا على
يد مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي،
معترباً �أن هذا الف�شل حادث
يجب عدم التعليق عليه يف وقت
قريب ،وقال توخيل يف م�ؤمتر
�صحايف ع�شية املباراة امل�ؤجلة
من املرحلة  18مع م�ضيفه
ديجون�« :إين �أ�شعر بالأمل ،الفريق
كله ي�شعر بالأمل ،نحن حزينون بعد الأربعاء» ،حيث خ�رس على �أر�ضه  3-1يف �إياب ثمن
نهائي امل�سابقة الأوروبية بعد �أن فاز ذهاب يف �أولدترافورد  0-2وكان قريباً من الت�أهل،
و�أ�ضاف« :احل�صة التدريبية �أم�س كانت ا�ستثنائية ،واحلالة النف�سية لي�ست كما كانت عليه
قبل يونايتد ،لكن التدريب كان ا�ستثنائياً والرتكيز ،ن�سري قلي ً
ال �إىل الأمام ،وهذا �أمر مهم
�أن ن�ستمر بامل�ضي قدماً وم�ساعدة الالعبني على ح�سن �إدارة املوقف».
ورداً على �س�ؤال حول ما �إذا كان يريد اال�ستمرار مو�سماً ثانياً ،قال« :لدي عقد و�أريد
البقاء طوي ً
ال� ،أريد �أن �أكرب و�أن �أحقق النجاحات مع هذا النادي هذا هو هديف� ،أما �إذا
�أردنا حتليل ما حدث الأربعاء فهذا �صعب جداً لأنه بر�أيي حادث» ،و�أو�ضح« :اجلميع
ي�ستطيع القول �إن هناك حوادث كثرية يف هذه الفرتة �أو خالل عدة �سنوات� ،أما بالن�سبة
يل فهذه هي �أول مرة وهذا هو حادث لأن ال تف�سري له ،اجلميع� ،أنا ،امل�ساعدون والفريق
كانوا يريدون �أن تكون الأمور خمتلفة ،لكننا مل نكن قادرين على فعل ذلك ،الآن مهم جداً
�أال نقوم بتحليالت يف وقت قريب» ،و�أ�شار توخيل �إىل �أن العب الو�سط مواطنه يوليان
دراك�سلر الذي �أ�صيب خالل املباراة مع يونايتد �سيغيب عدة �أ�سابيع ،فيما تدرب املهاجم
والهداف الأوروغوياين �إدين�سون كافاين ،لكنه مل يتعاف متاماً من الإ�صابة ،و�أو�ضح �أن
الالعبني لن ي�شاركا يف مباراة الغد �ضد ديجون.
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حممد م�سكني

ال ميكن معانقة ال�شعر دون تراكم للتجارب احلياتية
حممد م�سكني �شاب جزائري كباقي ال�شباب موظف و �إىل جانب ذلك �شاعر و كاتب باللغتني العربية و الإجنليزية �إ�ضافة �إىل الكتابة � ،أهوى املطالعة
و الت�صوير الفوتوغرايف.
بقلم � /أ  .خل�ضر  .بن يو�سف

كيف كانت البدايات وملاذا
اختار حممد ال�شعر؟
الكتابة كانت يل هاج�سا منذ ال�صغر
و كانت بداياتي بالثانوي لكنها
كانت حم�صورة يف ق�ص�ص ق�صرية
و بالعربية فقط و قد كانت �أول
كتاباتي بالإجنليزية بعد تخ�ص�صي
اجلامعي يف ال�سنة الثانية جامعي و
هدا بعد درا�ستي للأدب الإجنليزي
و الأمريكي و معرفة قواعده
لكنني �أعتقد �أنني ما �أزال يف
البدايات وما �أم�ضيته ما هي �إال
حماوﻻت جادة يف التورط �أكرث يف
البدايات و االنتماء الأعمق �إليها و
�أظن القراءة كانت بالن�سبة يل الباب
الأول لولوج بيت الكتابة
وجدت نف�سك مع جيل �شعري
جديد كان يفكر بكتابة
جديدة تتجاوز ما �أنتجه جيل
الرواد ال�شعري يف اجلزار ماذا
ميكنك ان تقول ؟
يف احلقيقة لقد عرف الن�ص
ال�شعري حماوﻻت عدة للخروج عن
النمط الفني ال�سائد عليه  ،حيث
�شهد م�سارا حافال بالإبداعات
التي ج�سدت متيزه و مراحل تطوره
�إىل انتقاله �إىل ال�شعر احلر
لكن مع مرور الوقت ظهر خطاب
�شعري ميثل البداية لل�شعر
اجلزائري احلديث مع جيل �شعراء
جمدد و مقلد و جمرب يف الأ�شكال
املختلفة � ،شخ�صيا ﻻ �أ�صنف نف�سي
مع �أي جيل فكل جيل كان بوابة و
همزة و�صل و توا�صل للإبداع للجيل
الذي يليه � ،أنا مع �أي ابداع �رشط
�أن تكون له مل�سة مميزة و فريدة
�أو يعالج ق�ضية ما ف�أنا من خالل
كتاباتي �سواء �شعرية �أو نرثية �أكتب
ما �أح�س به وفق قالب �شعري �أو
نرثي يج�سد و ي�صور ما �أعي�شه و
�أعاي�شه يف حياتي اليومية
بطبيعة احلال فكل جيل مهما كان
انتما�ؤه ف�إن كتاباته تتفاعل و فقا
لأفكاره و مبادئه و الق�ضايا التي
يكتب لأجلها و التي هي انعكا�س
لبيئته و زمانه
من خالل جتربتك اخلا�صة
كيف تنظر اىل �أدوني�س؟
�أدوني�س هو �صاحب مدر�سة خا�صة

بال�شعر العربي انتهجها طوال حياته
كما �أنه رمز احلداثة و ال�شعر و
الأدب يف عاملنا العربي كما اعتربه
من اكرث ال�شعراء العرب اثارة
للجدل فهو قام ببلورة منهج جديد
يف ال�شعر العربي يقوم على اللغة
على نحو فيه قدر كبري من االبداع و
التجريب ت�سمو على اال�ستخدامات
اللغوية التقليدية
حدثنا عن م�ؤلفك وا�صدار
الذي �صدر عن دار املثقف
 ،العنوان و�أ�سباب اختياره
ومو�ضوعات املولود اجلديد
وملاذا اخرتت دار املثقف عن
غريها ؟
A journey within myself
م�ؤلفي هو ا�صدار �صدر عن دار
املثقف باللغة االجنليزية
جاء امل�ؤلف يف  25ق�صيدة حملت
طابع �إن�ساين تغلبه العاطفة  ،حتدثت
فيه عن جتارب �شعورية خمتلفة
امتزجت بني احلب والأمل  ،الأنثى
والأنوثة  ،الغياب وال�شوق
الفكرة التي �أردت اي�صالها للقارئ
هي �أن يجعل من نف�سه لنف�سه كل
�شيء متقدما بال�شكر لذاته على
حتملها و�صربها ووجودها دائما
�إىل جانبه و قد اخرتت دار املثقف
ملا لها من ا�سهام كبري يف اثراء
ال�ساحة الثقافية اجلزائرية وملا لها
من �صدى على امل�ستوى الوطني و
الدويل
�إ�صدارك باللغة االجنليزية
،ما هو التحدي الأكرث �صعوبة
يف كتابة ال�شعر بالإجنليزية
�أو لنقل الكتابة بلغة االخر ؟
اجلانب الأكرث �صعوبة هو احلفاظ
على جمال اللغة مع احداث ت�أثري
جمايل حقيقي على القارئ الذي
ﻻ يعرف اللغة لذا يجب احلفاظ
على البعد الغريب للق�صة ب�شاعرية
جذابة للقارئ من خالل توازن
لتحقيق الأجنبية اجلميلة عند
اجتماع اللغة مع الغربة يف الرتجمة
عو�ضا عن التخلي عن احدهما
ل�صالح الآخر
كما �أرى �أن التحدي الأ�صعب حقا
يف ترجمة ال�شعر هو �ضياع املعنى
و اجلوهر فال�شاعر �أو الكاتب ﻻ
بد �أن يكون ملما بثقافة و تاريخ و
جوانب عدة �أخرى فاملعنى ي�ضيع
بني الكلمات �إن مل حت�سن ترجمتها

فقبل كل �شيء فالرتجمة يف نظري
هي ترجمة االح�سا�س قبل �أن تكون
ترجمة الكلمات
فعند ترجمة ن�ص �شعري �أو
نرثي يجب �أن ترتجم امل�شاعر و
الأحا�سي�س املختبئة بني الكلمات
�أو بني ال�سطور فالكلمات تختلف
باختالف اللغة لكن االح�سا�س هو
لغة واحدة تعرفها كل ال�شعوب و
الأجنا�س فالرتجمة احلقيقية هي
ترجمة االح�سا�س و ال�شعور
ملاذا يعترب القارئ العربي
الكتابة بلغة الآخر �إ�ضافة
ذات قيمة �أدبية؟
يف ر�أيي �أظن �أن الإ�ضافة احلقيقية
هي اي�صال �أفكارك و معتقداتك و
طرحها ب�أ�سلوب �أدبي جمايل من
�أجل اختزالها يف �صورة نقيه �صافية
ت�صل للقراء بلغات �أخرى فهي مر�آة
�أو انعكا�س للمثقف و للقارئ العربي
على حد �سواء كما �أنها نافدة
لغري العرب للتعرف على مالمح
املجتمع العربي و الغو�ص يف
تفكريه و التعرف على ثقافته فهذه
هي اال�ضافة التي يريدها املثقف
�أو القارئ وهو التعريف بنف�سه
للآخر لأنني ﻻ �أخفيك �أن الكثري
من مالمح املثقف العربي ت�ضيع
و تندثر يف الرتجمة لهدا فالكتابة
بلغة الآخر تبقي على هاته املالمح
و تقويها و تعطيها روحا و ت�ضفي
عليها الرونق اجلمايل من خالل
لغة الآخر لتعطيه ال�صورة احلقيقية
بال�صوت و ال�صورة لتجعله يعاي�شها
حلظة بلحظة ب�شموليتها و جمالها
العربي
هل ترى �أن كتابتك باللغة
االجنليزية وهي اللغة
املعتمدة عامليا �أن تفيد القراء
يف جميع �أنحاء العامل؟
�أحاول قدر امل�ستطاع �أن �أ�ساهم و
لو بقليل بالتعريف و ت�صوير املثقف
اجلزائري ب�صفة خا�صة و العربي
ب�صفة عامة ،و حقيقة الفائدة
التي �أرجوها هي �أن �أكون تلك
املر�آة التي تعطي ذلك االنعكا�س
احلقيقي ل�صورة املثقف اجلزائري
و املجتمع اجلزائري وما مييز
اللغة االجنليزية على خمتلف لغات
العامل هي �أنها اللغة الوحيدة التي
كل ال�شعوب تتكلمها و تفهمها
فهي اللغة الوحيدة التي متكنك من

خماطبة العامل �أجمع على الرغم
من تنوعه اللغوي و اختالفه
ملاذا يكت�سب الأدب العربي
الكال�سيكي �أهمية للقراء
املعا�صرين يف العامل الناطقة
باللغة الإجنليزية؟ وكيف
ميكنك منع �ضياع الفروق
الدقيقة يف اللغة العربية يف
الرتجمة؟
يعترب الأدب العربي الكال�سيكي
واحدا من جمموعة قليلة جدا من
الآداب يف العامل التي مازالت تقر�أ
بعد �أكرث من �ألف �سنة من كتابتها
هناك يف بع�ض احلاﻻت ال�صوار
املحددة ثقافيا �أو بع�ض الدﻻﻻت
التي قد ﻻ تتقاطع مع الثقافات
الأخرى يف مثل هده احلاﻻت
ن�ستخدم املالحظات التف�سريية
يف نهاية الكتاب و كذلك يجب �رشح
جوانب معينة يف املقدمة عن ثقافة
و م�سار ال�شاعر و البيئة التي ن�ش�أ
فيها و الزمان و نرتك الباقي للقارئ
لي�سبح و يغو�ص يف خميلته و ي�شهد
تطورها  ،املغزى من هذا كله �أن
العقل الب�رشي يت�شابه بني الثقافات
و عرب الع�صور
لقد بد�أ الكثري من الأدباء وال�شعراء
يقتنعون بفعل الرتجمة كم�رشوع
فكري وح�ضاري �إميانا من الكل
مبا ت�أتي به الرتجمة من �إ�ضافة
معرفية وثقافية تعود بالفائدة على
كل الآداب ومتنحها بعدا توا�صليا
مطلوبا .هل �ستوا�صل الكتابة كل
اعمالك باللغة االجنليزية ام �سيظل
ا�صدارك االول التجربة الأوىل
والوحيدة ؟؟
يعد الأدب و �سيلة ال�شعوب للتعبري
عن ثقافتها ح�ضارتها و �أفكارها �أما
ترجمة الأدب فتعترب �أق�رص الطرق
للتعرف على الآخر لكن العديد من
الكتب التي ترتجم تبقى يف طي
الن�سيان �إذا مل يتم التعريف بها
ب�شكل كاف عن طريق املتلقي �أو
املجالت الثقافية
كما �أن قلة االقبال االوروبي و الغربي
ب�صورة عامة على امل�ؤلفات العربية
املرتجمة �إىل اللغات الأجنبية رغم
اجلهود املبذولة �سببه اكتفاء الغرب
بالنتاج الأدبي الدي متلكه مند فرتة
طويلة ا�ضافة �إىل عائق �آخر وهو �أن
الأدباء العرب مييلون �إىل ال�صيغة
البالغية عك�س �أدباء الغرب لكن
رغم ذلك ف�إنه من ال�رضوري ترجمة
الأعمال �إىل لغات �أخرى و خ�صو�صا
�أن االهتمام بالرتجمة قد بد�أ
مت�أخرا لأ�سباب عدة �أهمها حداثة
تاريخ الرواية العربية
�أما فيما يخ�ص ال�شطر الثاين من
�س�ؤالك ف�إجابتي هي نعم � ،أرى
و يف نظري �أن التنوع الثقايف �أمر
حتمي و ﻻ بد منه و هو مك�سب و
�أنا �أوافقك الر�أي فاللغة الإجنليزية
لها �صدى عاملي و هي لغة عاملية
وخمتلف ال�شعوب تتحدثها و
تتوا�صل بها وهذا يعطيها ميزة
فريدة بحكم متكني منها �س�أبقى و
�س�أوا�صل كتاباتي باللغة الإجنليزية
خا�صة يف ظل تطور التكنولوجيا
وو�سائل التوا�صل االجتماعي الذي
يعطيها ميزة �أخرى هي الوحيدة
التي تنفرد بها

ت�شكل الرتجمة �إحدى ال�رضورات
الأ�سا�سية التي ت�سمح بربط ج�سور
التعاي�ش بني الثقافات وال�شعوب
ودعم روح التوا�صل بني الأجيال ،
كما ت�ساهم الرتجمة يف خلق حوار
�إن�ساين �شامل يقوم على معرفة
الآخر ،عرب تبادل الر�أي واخلربة
والأفكار  ...غري �أنه مع هذه الأهمية
التي تكت�سبها الرتجمة كفعل ثقايف،
تنت�صب �أمام املتلقي �أ�سئلة عديدة
تطرح نف�سها بقوة لعل من �أبرزها
و�أكرثها �إحلاحا ما يرتبط مبدى
م�صداقية هذه الرتجمة يف نقل
املعنى احلريف �أو احلقيقي للن�ص
الأ�صلي من جهة ،وما يندرج حتت
�إ�شكال و�أ�شكال تفاعل املرتجم
مع الن�ص املرتجم من جهة ثانية
 ،خا�صة �إذا كان الأمر يتعلق بن�ص
�إبداعي ي�ستند �إىل مقومات جمالية
وفنية
يف ر�أيك كيف نحدد �صالحية
الن�ص املرتجم؟؟
�أنا بر�أي �أن الرتجمة تعتمد على
الن�ص �أو العمل املرتجم ف�إن كان
الن�ص علميا فرب�أيي الرتجمة يجب
�أن تكون جد دقيقة بال حذف �أو
ا�ضافات
و�إذا كان الن�ص �أو العمل �أدبيا
فهنا املرتجم له احلرية التامة يف
التعامل مع الن�ص �أو العمل فهو
حر يف احلذف من الن�ص الأ�صلي
�أو اال�ضافة ح�سب ما يراه مالئما
للإبقاء على ال�صيغة الفنية و
اجلمالية للعمل الأ�صلي
كما �أرى على املرتجم �أن بكون
له معرفة �أو درا�سة م�سبقة عن
العمل �أو الن�ص كالبيئة و التنوع
�أو االختالف و التي تتفرع يف
فعاليات متنوعة تتمثل يف تعدد
املعتقدات و قواعد ال�سلوك و
اللغة و الدين و القانون و الفنون و
العادات و التقاليد و الأعراف التي
يت�سم بها �أي جمتمع لكن بنقل لنا
�صورة وا�ضحة عن الن�ص �أو العمل

املرتجم حتى يكون مبقدور القارئ
فهم توايل و �رسد الأحداث بطريقة
ﻻ تخلو عن اجلمال الفني
هل �سرنى ال�شاعر حممد يف
عمل ابداعي �سردي قريبا ؟
يف احلقيقة �أنا �أقرتب من االنتهاء
من ا�صداري اجلديد بالعربية وهو
عبارة عن رواية حتاكي ق�ضايا من
جمتمعنا كما �أنني على نية القيام
برتجمته �إىل االجنليزية فور انتهائي
منه
ماهي الطموحات امل�ستقبلية
على �صعيد الكتابة وال�شخ�صي
؟
يف احلقيقة طموحي هو موا�صلة
الكتابة و االبداع و الو�صول �إىل قلب
و عقل القراء ونيل كتاباتي اعجابهم
فالكاتب �أو ال�شاعر مهما كان �صيته
يبقى طموحه �أن تخرتق كتاباته روح
القارئ
ف�أنا ككاتب مبتدئ �أطمح �إىل
�صقل جتربتي يف جمال الكتابة
باللغة الإجنليزية و �أن جتد و ت�شق
طريقها للعاملية و�أن تلقى رواجا و
�صدى وا�سع خا�صة للقراء و الفئة
املهتمة ب�أدب اللغة االجنليزية �سواء
ال�شعري �أو النرثي �أما على ال�صعيد
ال�شخ�صي فطموحي �أن �أرى �أعمايل
من�شورة و معرو�ضة عرب العامل و لها
�صدى و ت�أثري عاملي
كلمة �أخرية ؟
�أريد �أن �أتقدم ب�شكري و امتناين
الكبري جلريدتكم املوقرة عرفانا
لها لإ�سهاماتها الكبرية و اجلبارة
يف اثراء الو�سط الثقايف و الفني
اجلزائري ب�صفة خا�صة و العربي
ب�صفة عامة  ،كما �أحيي كل القراء
جزائريني �أو عرب من منربكم
هذا و خا�صة قراء و مت�صحفي
جريدتكم
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حلقة 10

رواية

خطوط الرخام

يف �أيام املدن الكربى اتيحت يل فر�ص االقرتاب منه � ،صرت �أعرفه
�أكرث  ،وما �شدين م�سحة احلزن املختبئة بني تفا�صيل وجهه فتطلع كلما
ا�شتد قلقه  ،وحزن بني لغة كالمه يف مدح �أو هجاء  ،واملدن الكربى
�صارت خمتزلة عنده مبقولته ال�شهرية تلك  ،والتي طاملا كان يكررها
يف �أوقات �ضيقه وفى الأ�شد منها عند نوبات قلقه ال�شديدة التي جتعله
كائنا �آخر لي�س �أبدا « �شم�س الدين « الذي يقا�سمك الأيام .
ي�سني بوغازي
قولته �صارت ممرا حلمل وط�أة
الأمل و�صدمات احلزن  ،فكان
القرويني الدين عرفوه و اولئك
الدين دخلوا دوائره اليومية ممن
قا�سمهم حرفته او �سهراته حني
عربدته املجنونة التي ال تنتهى
 ،جميعا �أده�شتهم قولته  ،فلقد
حفظت ظهر قلب �رسيعا  ،بل
ان ا�ستعمالها ا�ضحى م�ألوفا
يف حميطه �ضد ملمات االيام
الع�سرية التي تواجه القرويني يف
املدن الكربى  ،قولته �رصت
بدوري احفظها منذ زمن
ك�أترابي  ،احفظها عن ظهر
قلب فقد اختزلت �رس امل�أ�ساة
ب�أبداع منقطع الهامه « مدينة
اال�صابع املقطوعة و الر�ؤو�س
امله�شمة «
الفرن�سي
واملدن بعمرانها
الكولونيايل ال�شاهق الذي �صار
باليا مع مطالع االلفية اجلديدة
 ،باليا متاما كالأفكار التي
�سكبت يف عقلي ايام قريتي ،
ملا طلع احلزن والفو�ضى لأول
مرة �شاهرا همجيته وقيل يل

كذب الرواية  ،وحني بد�أ احلزن
يرتكب الدمار وي�شتت العائالت
و ي�رض بن�سق االيام الهادئة يف
قريتي  ،اىل �ضاع اجلميع و مل
تبقى �سوى الذكرى ؟ تلك االفكار
القدمية عن الظلم والظاملني
قدم احلزن نف�سه  ،واملتقلبة
املزاج بني انواء الليل والنهار يف
جنون االمكنة و الوقت  ،متاما
مثلما مزاجا عرفته يف العاهرين
والعاهرات الدين ي�ؤرخ لهم
بالأجيال يف املدن الكربى .
ل�ست اجتني لأن « �سيزييف «
نف�سه مرة حني غ�ضب قال «
فندقي كاملدينة التي ال تخجل
« حريتني مفردته وما قال ،
لقد كانت املدن الكربى حقا ال
تخجل يف ان جتعل احلزن حادا
كال�سيف فال يرحم حني ي�ستلم
احلزانى  ،وا�شتد حدة يف ايام
الفو�ضى حني �صار احلزن ق�سما
لكي تظل قيد احلياة .
« مدينة الر�ؤو�س امله�شمة
والأ�صابع املقطعة « كان يف
�أحايني كثرية يتلفظ هده املقولة
واملدينة ترتب ايامه يف كل يوم
على الكثري الكثري من جتليات

احلزن  .و�أن�سته الكثري الكثري من
الأ�شياء اجلميلة التي ا�ستقدمها
ال من قريتي  ،ا�ضحى اقل
اهتماما واكرث حدرا  ،فلم يعد
يختلط ب�سهولة مع من ال يعرفهم
�صار خوفا غريبا ي�سكنه مبجرد
ان يلقى الغرباء  ،الغريب انه
نف�سه تراه املدن غريبا ال يطاق
 .ف�صارت �شهوة الكالم عنده
ت�صري ال تطاق وال مندوحة
امامه غري جماراة رغبته .فيتقلب
ف�ؤاده هكذا حزن وكالم باطني و
�إىل وقت مت�أخرا من الليل .فال
�سيل هواج�سه ين�ضب وال النوم
ي�ستقر يف فرا�شه.
يحدث �أن يبقى جال�سا يف كر�سي
احلديدي �إىل وقت مت�أخرا.
مكانه يعرفه جيدا يدرك جميع
االمتدادات من حوله �صار يتقن
كثريا قراءة االبعاد و امل�سافات ،
وجل�سته هده ملرات كثرية تكررت
 .جل�سات مبقا�س �أيام عمره كله
الذي �ضاع .هذا املكان �شاركه
هزائمه وانت�صاراته وخيبات
قلبه واالكاذيب وال�سعادة  ،علي
هذا الكر�سي كتب ر�سالته الأوىل
حلبيبته التي خ�رسها كما خ�رس
ا�شياء كثرية  ،حبيبته لكم �أعطت
لأيامه معنى عندما �صدق بعد
دخوله املدن الكربى انه ي�ستطيع
ان يبني حياة عادية هنا  ،كه�ؤالء
الدين يجتهد ان يعي�ش بتنهم ،
لكنه مل ي�ستطع لقد ف�شا ف�شال
ذريعا يف ان ي�صري كما االخريني
.
كان حبا ممنوعا يف ذات وقت
ال يذكره بالتحديد  ،قال يل مرة
« اتذكرها االن فتمر امامي
خميلتي كالهاالت التي تع�شق
و ال تفهم ابدا « حتى حماقاته
كانت ت�سطو عليه كما ي�سطو
�سارقا دون �أ�ستاذان فتدخل
عليه خلوة ايامه وتف�سد كل �شيء
؟ حماقات الفندق احلديقة عند
ايامه الأخرية التي ق�ضاها معي
قبل ان ي�سافر منذ مدة طويلة ،
كان يتذكر بامل كيف كان خامتا
يف يد دلك ال�سيزييف .
كل طقو�سه وترتيب حياته ،
وجل�سته كل �شيء يتكرر و انه
التكرار الذي كان الثابت الوحيد
ايام املدن الكربى  ،اىل ان غدا
اقرب اىل املتوحد منه اىل
االن�سان  ،بني ال�صمت واحلزن
والدمع يغت�سل من هذه االو�صاف
بال توقف ولي�س غري هذا متاحا
له يف مربعاته ال�ضيقة التي
تكاد تخنقه  ،كر�سي احلديقة
احلديدي لي�س الآن بد�أت حكايته

معه  ،ذاك الكر�سي احلديدي
لطاملا �أ�سلمه �أنا�سا قبله الكثري
من االحالم  ،كل ليلة يغفو على
ق�صة حلم لن يكتمل ؟ وكانه
الوحيد دون االخرين من رمت
به الدنيا قطعة من احلزن يف
م�سارات الت�رشد � ،سيان هنا فوق
هدا الكر�سي واحلديد يت�ساوى
اجلميع ال �شكل ال لون ال حكاية
 ،الن امل�ساء يخفي بظالمه
الهويات و الوجوه فال يبقي �سوى
االرتكاب ؟
كان يدرك جيدا  ،ان احدهم يف
احلديقة ممكن ان يكون جال�سا
يف مكانه فوق الكر�سي احلديدي
.
« �أيتها املدينة �أال ت�ستحني  ،ملا
ت�أخذ �ساعاتك ه�ؤالء يف غيبات
احلزن فال يعرفون متى يعودون
 ،وملا حترقهم �أيامك حتت نري
امل�أ�ساة والعذاب  ،وملا يقذف
بهم وقتك املفرغ من الفرح
يف االجتاهات كلها فرتاهم يف
نهاية املطاف يت�ساقطون ورقا
خريفيا  ،ينحدرون وال ي�صعدون
 ،يبكون وال ي�ضحكون  ،يحزنون
وال يفرحون � ،أال ت�ستحي.
«يحدث يف �إحدى الليايل �أن
ال يجد الكر�سي فارغا  ،قبل

ان ي�شغله احدا هم  ،وغرباء
الكرا�سي ه�ؤالء ي�سكنهم البوح
فرتاهم يحدثون دواتهم �إىل �أن
تخالهم جمانني  ،و�أنت تلمح
واحد منهم لأول مرة  .لو قادتك
قدماك يف �إحدى امل�ساءات
ومررت بتلك احلديقة ليال  ،فلن
تخفيك �رسها � ،ستبوح لك بكل
�شيء  ،وبوحها دون ان ترغب
يف االطالع عليه  ،البوح هنا
على هذا الكر�سي احلديدي ويف
جنبات احلديقة ال يطلب  ،فهو
ملن ي�شاء.
عنده املدن الكربى توزع البوح
فهي تعي�ش به  ،بوح الع�شاق
واملظلومني  ،بوح ال�ضائعني
واخلائفني  ،بوح املن�سيني الذي
ا�ضاعوا هوياتهم  ،وكان بوح
احلديقة ا�ستثنائيا عنده لأنه
رمبا قريب منه وميار�سه كل ليلة
 .ولي�س بعيدا عن بوح احلديقة
هناك من تركوا للتو على رمال
البحر �أ�رسارهم كل ليلة يعبئون
املوج ويرا�سلون النجم ق�ص�صا
متوت عند الفجر � ،آه �أيها
البحر لكم �رسق موجك حكايات
البائ�سني وعاد اىل ظلمات
املحيط  ،مبقيا �أ�رسارهم
ذاكرة مللح ورمل البحر وكر�سي

احلديقة  ،فيا جراح �ضياعه ،
هنا اجلميع ميار�سونه فال تكرتث
يا قلب ثمة من يبنى حياته فقط
على الكالم  .ولأنه اكت�شف بعد
زمن من م�سايرة االيام انها
كما الكالم متاما ال تلبث غلى
قاعدة مهما عظمت بل تلقى
دون حدر  ،تلقى على عجل
الدقائق وال�ساعات و االيام
اىل ان تغدو عمرا فارغا ي�ستمر
مرغما على م�سايرة اليومي
وما حملت ال�ساعات  ،فتقول
احداثها واحزانها و م�آ�سيها دون
رادع ميكنه ان ي�صوب ما تقوله
فيمن ي�سريون حول احالمهم
بني �ضفتي الوقت واجلدران
.عنده املدن الكربى توزع البوح
ا�شتهاء لإعادة مليء الفراغ الدي
ت�رصخ منه  ،فهي تعي�ش به وعليه
 ،بوح ال يهم م�صدره بالقدر
الدي يهم جتليه  ،بوح ال�ضائعني
واخلائفني وبوح الهوية التي
رفعه احلزن و الفو�ضى التي فر
منها من قريتي لكنه وجدها يف
املدن الكربى ا�شد بط�شا  ،وجده
بوح من نوع �آخر يف احلديقة
ا�ستثنائيا عنده  ،ولأنه قريب منه
وميار�سه كل ليلة فوق الكر�سي
احلديدي.
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بوا�سطة املركز الوطني للكتاب

ال�سعي لرتقية الكتاب اجلزائري
والإنتاج الأدبي وطنيا ودوليا
ت�سعى اجلزائر �إىل ترقية الكتاب اجلزائري عرب االعتماد على امل�ؤ�س�سات التي تعطي دفعا
قويا وهذا بغية احتالل مكانة تليق به على امل�ستويني الوطني والدويل ومن �أبرز املراكز
التي تهتم بخري جلي�س املركز الوطني للكتاب التابع لوزارة الثقافة الذي يعمل جاهدا
من �أجل حتقيق حركية ثقافية و�أدبية يف جمال الن�شر والتوزيع والت�سويق يف اجلزائر
والوطن العربي للم�ساهمة يف التعريف ب�إبداعات املبدعني اجلزائريني عامليا .
يف اجلزائر عرب تنظيم خمتلف
الندوات وامللتقيات التي تخ�ص
الكتاب والن�رش ومعاينة وتقييم
خمتلف الكتب من قبل جلان
املركز من �أجل حت�سني الإنتاج
الأدبي يف اجلزائر وامل�شاركة يف
ال�صالون الدويل للكتاب باجلزائر
«�سيال «بعدة �أن�شطة وندوات
ولقاءات علمية.

حكيم مالك
امل�شاركة يف ال�صالون
الدويل للكتاب باجلزائر
«�سيال»
ويقوم هذا املركز بالتعاون مع
ال�رشكاء يف امليدان على امل�ستوى
الوطني بتنظيم عدة ور�شات
باملدرا�س من �أجل تر�سيخ ثقافة
املطالعة عند الطفل �إ�ضافة
لتنظيم دورات تكوينية للمكتتبني
والنا�رشين باال�ستعانة باخلربة
الأجنبية مع بن�شاطات �إعالمية
حت�سي�سية من �أجل ترقية الكتاب

ت�شجيع جميع �أ�ساليب
التعبري الأدبي
ويف ذات ال�سياق فاملركز الوطني
للكتاب يعتمد على مهام كثرية

لرتقية الكتاب وتطويره وهذا
عن طريق ت�شجيع جميع �أ�ساليب
التعبري الأدبي وامل�ساهمة يف
ن�رش الأعمال الأدبية بجميع
�أ�شكالها واقرتاح كل عمل
ومبادرة من �ش�أنها امل�ساعدة
يف تفعيل ن�رش الكتاب وتوزيعه
وترقية املطالعة العمومية مع
دعم كافة املراحل التي مير بها
الكتاب و�إبداء الر�أي حول كل
م�رشوع يوجه لوازرة الثقافة
بهدف احل�صول على امل�ساعدة
املوجهة ملختلف
والإعانة
املتدخلني يف مراحل الكتاب
وذلك بطلب من وزارة الثقافة
مع القيام بتحقيقات ودرا�سات

حول الكتاب واملتمثلة يف جمع
وح�ساب وحتليل جميع املعطيات
واالجتماعية
االقت�صادية
والثقافية والإح�صائية وغريها
باملطالعة ون�رش
املتعلقة
الكتاب وطبعه وتوزيعه وكذا
القيام مبهام الدرا�سة والتقييم
واخلربة واال�ست�شارة يف جمال
مكتبات املطالعة التابعة لقطاع
الثقافة وامل�شاركة يف تنظيم
لقاءات ومعار�ض وتظاهرات
متعلقة برتقية الكتاب اجلزائري
و�إ�شعاعه .اتفاقيات التعاون مع
اخلرباء الدوليني يف جمال الكتاب
ومن �آفاق املركز الوطني للكتاب

املوا�صلة يف عمل الور�شات
اخلا�صة بالأطفال ،عن طريق
تعميمها على خمتلف مدرا�س
الوطن� ،إ�ضافة �إىل �إعداد دليل
النا�رشين اجلزائريني بالتن�سيق
مع املكتبة الوطنية مع �إجراء
درا�سة ميدانية حول املقروئية
يف اجلزائر مع تنظيم ملتقيات
و�أيام درا�سية خا�صة مع املهنيني
وال�رشكاء االجتماعيني يف جمال
الكتاب مع تنويع اتفاقيات التعاون
مع اخلرباء الدوليني يف جمال
الكتاب .

املركز الوطني للكتاب يف

�سطور....
مت �إن�شاء املركز الوطني للكتاب
مبر�سوم رئا�سي رقم  202-09يف
 27مار�س  2009وهو يعد م�ؤ�س�سة
عمومية ذات طابع �إداري ،تتمتع
بال�شخ�صية املعنوية واال�ستقالل
املايل حتت و�صاية الوزير املكلف
بالثقافة ويدير املركز جمل�س
توجيه وي�سريه مدير ويزود
ب�أربع جلان دائمة ومتخ�ص�صة
واملتمثلة يف جلنة الإبداع
والرتجمة وجلنة كتاب ال�شباب
وجلنة الن�رش والتوزيع وجلنة
الأن�شطة املتعلقة بالكتاب.

ميهوبي ي�ؤكد ت�سليم �أزيد من � 10آالف بطاقة فنان عرب الوطن
�أكد وزير الثقافة ،عز الدين
ميهوبي� ،أول �أم�س خالل زيارة
عمل �إىل والية جيجل ت�سليم �أزيد
من � 10آالف بطاقة فنان على
م�ستحقيها عرب الوطن.
و �أو�ضح الوزير بدار الثقافة
اعمر �أو�صديق حيث �أ�رشف
على ت�سليم عدد من بطاقات
الفنان على وجوه فنية حملية
�أن «تعميم اال�ستفادة من بطاقة
الفنان متوا�صل لي�شمل جميع
الفنانني» ،م�ضيفا ب�أنه «�ستكون
لهم م�ستقبال امتيازات �أخرى».

و �أ�شاد ميهوبي �أي�ضا بكل
الإجنازات التي حققتها اجلزائر
يف املجال الثقايف و حتى
املجاالت الأخرى يف ال�سنوات
الأخرية خا�صة «مع ا�ستتباب
الو�ضع الأمني و قانون امل�صاحلة
الوطنية» ،م�ؤكدا على �رضورة
االعرتاف واملحافظة على هذه
املكت�سبات و «جعل اجلزائر فوق
كل اعتبار».
و زار الوزير بدار الثقافة معار�ض
متنوعة للفنون الت�شكيلية واخلط
العربي و ال�صناعات التقليدية
ف�ضال عن اجلناح الأدبي و

�إ�صدارات النخبة الثقافية
بجيجل ،كما تلقى عر�ضا حول
واقع قطاعه بالوالية لي�ستمع
بعده لإلقاءات �شعرية لبع�ض
املواهب ال�شابة.
و �أ�رشف ميهوبي �أي�ضا على
مرا�سم التوقيع على اتفاقية
تعاون ما بني املديريتني
املحليتني للثقافة و اخلدمات
اجلامعية تهدف لإبراز و ت�شجيع
املواهب يف الو�سط اجلامعي
بالإ�ضافة �إىل التو�أمة يف الربامج
الثقافية .و كان الوزير قد �أكد يف
م�ستهل زيارته لهذه الوالية على

«�رضورة دعم الفعل الثقايف و
اجلمعيات الفاعلة بهذه الوالية»
ال�سيما و�أنها تفتخر –كما قال-
بعديد الرموز الأدبية و الثقافية
والتاريخية ذائعة ال�صيت داخل
و خارج الوطن �أمثال �أبو العيد
دودو و فرحات عبا�س و حممد
ال�صديق بن يحيى.
كما عاين وزير الثقافة يف �أوىل
حمطاته م�رشوع �إجناز املكتبة
الرئي�سية للمطالعة العمومية
باملدخل ال�رشقي ملدينة جيجل
والذي تقدمت الأ�شغال بور�شته
بن�سبة  90يف املئة.

و قد تطلب هذا املك�سب الثقايف
الذي و�صفه الوزير ب»الهام»
تخ�صي�ص �أكرث من  355مليون
دج حيث �سي�ضم جناح املكتبة
وقاعة امل�ؤمترات وثالث قاعات
للمطالعة ف�ضال عن جناح
�إداري .و قد �ألح الوزير على
ا�ستغالل هذا الف�ضاء كما يجب
م�شددا على �رضورة مواكبة كل
التطورات لتلبية االحتياجات
الثقافية باعتبار هذه املكتبة
�ستكون مركز ا�ستقطاب دائم
للنا�شطني فيه واملهتمني به.
واطلع عز الدين ميهوبي بنف�س

املوقع على �أ�شغال �إجناز امل�رسح
اجلهوي الذي خ�ص�ص له 730
مليون دج حيث �أكد على �رضورة
االلتزام باملعايري املعمول بها يف
بناء مثل هذه املرافق ال�ستغالله
م�ستقبال يف �أن�شطة ثقافية
وا�سعة م�شددا �أي�ضا على تفعيل
دور هذا امل�رسح اجلهوي عند
ا�ستالمه بهذه الوالية ال�ساحلية.
و�أ�رشف وزير الثقافة خالل
هذه الزيارة كذلك على تد�شني
املقر اجلديد ملديرية الثقافة
بالوالية.
ق.ث

الكاتبة لبنانية فينو�س خوري-غاتا ت�صدر كتابا عن �شاعرة رو�سية بارزة القاهرة� :إعالن �أ�سماء الفائزين
�صدر يف بريوت كتاب ي�سلط بلوك ،بوري�س با�ستريناك،
بجوائز نادي الق�صة
ال�ضوء على �سرية ال�شاعرة نيكوالي غرون�سكي ،والكاتب

الرو�سية البارزة من القرن
الع�رشين ،مارينا ت�سفيتايفا.
ونقلت �صحيفة «L Orian le
 »Jourعن الكاتبة اللبنانية،
فينو�س خوري-غاتا ،التي ت�سكن
يف باري�س وتبلغ من العمر 82
عاما ،قولها �إنها مولعة منذ
فرتة ب�إبداع ال�شاعرة الرو�سية،
مارينا ت�سفيتايفا ،التي تعد رمزا
لل�شاعرات الرو�سيات يف القرن
الع�رشين ،وقررت ت�أليف رواية
عن �سريتها الدرامية.
وتابعت الرواية حياة ت�سفيتايفا
كلها ،منذ طفولتها لغاية
انتحارها ،يف � 31أغ�سط�س عام
.1941
وتت�ضمن الرواية مقتطفات
من ر�سائل ال�شاعرة املوجهة
�إىل ال�شعراء الرو�س� ،ألك�سندر

النم�ساوي ،رايرن ريلكي ،وكذلك
�أ�شعارها املرتجمة �إىل الفرن�سية
والتي تعود �إىل خمتلف مراحل
�إبداعها.
املرتجم الراحل �أبو بكر
يو�سفوفاة �أبو بكر يو�سف �أحد
عمالقة الرتجمة من الرو�سية
�إىل العربية وقالت ،خوري غاتا،
�إن ت�سفيتايفا عا�شت حياة �صعبة
مليئة بامل�آ�سي ،حيث عرفت
املهجر والفقر يف وطنها ،و�أمل
فقدان ذويها الذي هز نف�سها
ال�شاخمة القوية ،وف�ضلت الرحيل
على اخل�ضوع لأمور قاهرة
و�أ�ضافت الكاتبة �أن العامل الأدبي
�آنذاك مل يقدر موهبتها .وعلى
الرغم من كل ذلك ،ف�إنها احتلت
مكانة جديرة يف تاريخ ال�شعر
الرو�سي للقرن الع�رشين.

يذكر �أن الكاتبة اللبنانية ،فينو�س
خوري-غاتا� ،أبدعت  40كتابا.
وفازت بجوائز عديدة ،منها

جائزة غونكورت وو�سام فيلق
ال�رشف الفرن�سيان.
وكاالت

فاز الأديب حممد �سعيد �أبو اليزيد
�شهاب الدين ،بجائزة كمال رحيم
يف الرواية التي ينظمها نادي الق�صة
امل�رصي عن رواية “بريم�ستان”،
وجاء يف املركز الثاين الروائي
حممد عبا�س على داود ،عن رواية
“�أبوتالت” ،وفى املركز الثالث
�إبراهيم طه عبد احلميد �شوكت،
عن رواية “العذراء وال�شيطان”.
كما فاز القا�ص حممد �سامل �أحمد
�سامل عبادة باجلائزة الأوىل يف
م�سابقة الق�صة الق�صرية ،عن ق�صة
“اليب�رصون بها” وفاز باجلائزة
الثانية القا�ص ممدوح حممد
حممد حممد مراد عن ق�صة “�أثر
با ٍق” ،وباجلائزة الثالثة حممد
متوىل حممود العبادي عن ق�صة
“هي�سرتونيك” ،وباجلائزة الرابعة
القا�صة مها ح�سن حممد عن ق�صة

“بوابة �إىل عامل موا ٍز” ،بينما فاز
القا�ص عماد عبد الرا�ضي عبد
الر�ؤوف باجلائزة اخلام�سة عن
ق�صة ” دمية و�شطرية” .وكان
جمل�س �إدارة نادى الق�صة قد
اعتمد النتيجة النهائية للم�سابقة
يف اجتماعه برئا�سة رئي�س النادي
الأديب الكبري نبيل عبد احلميد،
الذي �أعلن �أنه �سيتم توزيع اجلوائز
على الفائزين خالل حفل كبري
يقيمه النادي ،بح�ضور كبار الكتاب،
وامل�سئولون املعنيني بال�ش�أن
الثقايف .و�رصح الكاتب حممد
الق�صبي رئي�س جلنة امل�سابقات يف
النادي �أن الدكتور هيثم احلاج علي
رئي�س الهيئة العامة للكتاب كان قد
وافق على �إ�صدار الأعمال الفائزة
يف امل�سابقة من قبل الهيئة.

وكالة �أنباء ال�شعر
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�أ�سباب ال�شعور بالنغزات يف القلب وعالجها
هناك عدد كبري من النا�س ممن
ي�شعرون بنغزات حادة يف القلب �أو
وخزات يف ال�صدر.
�أن نغزات القلب عبارة عن �آالم
حادة مفاجئة على الرغم من
�أنها غالبًا ال تتعدى دقيقتني ،مع
ا�ستمرار ال�شعور بنغزات القلب
احلادة يبد�أ القلق ينتاب الن�ساء
اللواتي ي�شعرن بهذه النغزات وذلك
لأنه يعترب م�ؤ�رش قوي وخطري عن
وجود بع�ض امل�شاكل ال�صحية
يف القلب ،من خالل هذا املقال
�سوف نتعرف عن �أ�سباب الإ�صابة
بنغزات القلب لدى ال�سيدات وكيف
ميكن عالجها.

�أ�سباب ال�شعور بنغزات
القلب
 1ال�ضغوط احلياتيةمن �أكرث العوامل امل�ؤدية �إىل
الإ�صابة بنغزات حادة يف القلب
مع ال�شعور بالأمل يف ال�صدر
هي تعر�ض املر�أة للكثري من
ال�ضغوطات احلياتية القا�سية
وهذا ي�سبب ال�شعور بالتوتر والقلق
مع ال�شد الع�صبي الذي ي�ؤدي �إىل
انقبا�ض �رشايني القلب وتعر�ضه
مل�شاكل خطرية ينتج عنها ال�شعور
بهذه النغزات و الوخزات.

تت�سبب يف منع و�صول الدم �إىل
ال�صدر لعدة ثوان وخاللها ت�صاب
املر�أة بهذه النغزات ،كذلك �إ�صابة
القلب ببع�ض امل�شاكل منها �إرتخاء
�صمام القلب� ،أو وجود ا�ضطراب
يف نظم القلب ،والإ�صابة بالغ�شاء
القلبي �أو اجللطات الدموية.

 2-اعتالل ع�ضلة القلب

 3-الدورة ال�شهرية

ال�شعور بنغزات يف القلب كذلك قد
تكون ب�سبب �إ�صابة القلب ببع�ض
امل�شاكل ال�صحية املزمنة منها
اعتالل ع�ضلة القلب وم�شاكل
�صمامات القلب امل�س�ؤولة عن
�ضخ الدم والأك�سجني �إىل اجل�سم.
نتيجة لإعتالل ع�ضلة القلب ف�إنها

عادة ما ت�شعر املر�أة بنغزات
حادة يف القلب قبل موعد الدورة
ال�شهرية ب�أيام قليلة وهذا نتيجة
التغريات الهرمونية التي حتدث
جل�سم املر�أة ولذلك جتد الن�ساء
هن �أكرث عر�ضة للإ�صابة بنغزات
القلب احلادة م�صاحبة ال�شعور
ب�أمل يف الثديني.

 4الأنيميا والقولونالع�صبي
من الأ�سباب � ً
أي�ضا والعوامل
ال�صحية التي ت�ؤدي �إىل �شعور
املر�أة بنغزات يف القلب هي
�إ�صابتها بفقر الدم احلاد والأنيميا
ال�شديدة .نق�ص الدم ي�س ّبب زيادة
معدل نب�ضات القلب مما ي�ؤدي �إىل
ال�شعور بالوخزات احلادة ،كذلك
املر�أة امل�صابة مبر�ض القولون
الع�صبي هي �أكرث عر�ضة لل�شعور
بهذه النغزات القلبية احلادة والتي
رمبا ت�صل �إىل نوبة قلبية مفاجئة.

� 5-أ�سباب �أخرى

هناك � ً
أي�ضا بع�ض الأ�سباب
والعوامل املر�ضية الأخرى التي
ت�ؤدي �إىل ال�شعور بنغزات القلب
من �أهمها التهابات املفا�صل
ووجود م�شاكل يف اجلهاز اله�ضمي
والأمعاء� ،أو وجود ارجتاع باملرئ
�أو حمو�ضة املعدة� ،أو الإ�صابة
بفتق يف احلجاب احلاجز،
والتع ّر�ض املفاجئ للحرارة العالية
�أو الربد ال�شديدً � .
أي�ضا املري�ضات
امل�صابات بالإلتهاب الرئوي هذا
بالإ�ضافة �إىل عادة التدخني ال�سيئة
وا�ستن�شاق الهواء امللوث مما
ت�سبب عدم و�صول كمية الأك�سجني
غري املتدفق �إىل القلب وي�ؤدي �إىل
ال�شعور ب�أمل حاد يف ال�صدر مع
عدم القدرة على التنف�س.

درا�سة

تناول الأرز واملعكرونة
قد يكون مميتا!
حذر بع�ض العلماء ،يف درا�سة �أجريت حديثا ،ون�رشت
يف « ،»Nature Microbiologyمن تناول الأرز
واملعكرونة �إذا كانت مطبوخة منذ ب�ضعة �أيام ومت
تخزينها .وجاء يف الدرا�سة �أن تلك الأطعمة ميكن �أن
تت�سبب يف تكوين بكترييا ت�ؤدي �إىل الت�سمم الغذائي ،وحتى
ين�صب اهتمام النا�س على اللحوم
�إىل املوت .وعادة ما
ّ
والدواجن والأ�سماك التي تخزن يف الثالجة لب�ضعة �أيام،
ظنا منهم �أن البكترييا ال�ضارة بالإن�سان ميكن �أن ت�صيب
هذه الأطعمة ،بينما ال يهتم �أحد بالأرز �أو املعكرونة.
وي�شك العلماء يف �أن هناك بكترييا قاتلة حمتملة با�سم
«با�سيلو�س �سرييو�س» ( ،)Bacillus cereusميكن �أن
تتكاثر يف هذه الأطعمة (الأرز واملعكرونة) ،وفقا ملا
ن�رشه موقع « .»Siencealertوحذر �صاحب الدرا�سة،
الباحث الأ�سرتايل من اجلامعة الأ�سرتالية الوطنية ،ماتور
�أنوكريتي ،من خطورة تلك البكترييا ال�شائعة ،حيث �أنها
«تعي�ش يف �أي بيئة جتدها �صاحلة لبقائها مثل الرتبة
واحليوانات واحل�رشات والغبار والنباتات» ،وقد تعي�ش
«با�ستخدام العنا�رص املغذية من املنتجات الغذائية ،مبا
يف ذلك الأرز ومنتجات الألبان والتوابل والأطعمة اجلافة
واخل�رضوات» .و�أما عن احلاالت املميتة للإ�صابة بهذه
البكترييا ،فقد مت الإبالغ عن حالة � 5أطفال من عائلة
واحدة عام � ،2005أ�صيبوا باملر�ض جراء تناولهم ل�سلطة
معكرونة طبخت قبل �أربعة �أيام ،فعانى جميع �أفراد
العائلة من ت�سمم غذائي بدرجات خمتلفة ،بل وتويف االبن
الأ�صغر .ويتابع �أنوكريتي قائال �إن «بكترييا (با�سيلو�س
�سرييو�س) ميكن �أن تنتقل عن طريق الغذاء ،لكن العدوى
بها مل تر�صد ب�سبب �أعرا�ضها اخلفيفة ب�شكل عام ،لكن
حالة م�ستع�صية كهذه ت�ؤكد على احتمال خطورة هذه
البكترييا ب�سبب ما �أحدثته من ف�شل بالكبد».

هذا هو �س ّر ال�صوت ال�صادر
عن «طقطقة» الأ�صابع

علماء رو�س يبتكرون عالجا للربو ال مثيل له يف العامل
ابتكر علماء من رو�سيا دواء
لعالج الربو ميكنه حجب
�إحدى الآليات الرئي�سة للمر�ض
الذي يعاين منه املاليني وتفيد
�صحيفة «�إيزفي�ستيا» ب�أن علماء
معهد املناعة التابع للوكالة
الفدرالية الطبية البيولوجية،
ابتكروا م�ستح�رضا ي�سمح
للمر�ضى بالتخل�ص من نوبات
االختناق .وي�شري العلماء �إىل �أن
هذا الدواء ي�ؤثر يف �سبب ظهور
املر�ض وال يكافح �أعرا�ضه.

واجتاز الدواء بنجاح جميع
االختبارات ما قبل ال�رسيرية،
وقد �أثبت العلماء من اختباره
على الفئران املخربية� ،أن
ا�ستن�شاق امل�ستح�رض ي�ؤدي
�إىل انخفا�ض كبري يف حجم
التهاب ن�سيج الق�صبات وقال
مدير املعهد ،مو�سى خايتوف،
�إن ابتكار هذه املادة على
امل�ستوى اجلزيئي يحجب
�إنتاج الربوتني «املذنب» يف
التهاب «الإنرتلوكني ،»4-الذي

ي�سبب تطور �أمرا�ض احل�سا�سية
من جانبه ،قال الربوفي�سور،
�سيبا�ستيان جون�سون ،من
كلية لندن امللكية يف ت�رصيح
لل�صحيفة� ،إن الواليات املتحدة
وبريطانيا جتريان بحوثا
ودرا�سات يف هذا املجال �أي�ضا،
بيد �أن علماء رو�سيا متكنوا
من �إثبات �أن «الإنرتلوكني»4-
يلعب دورا رئي�سا يف تطور
التهاب املمرات التنف�سية� ،أما
الربوفي�سورة� ،أولغا فيودوروفا،

�أخ�صائية �أمرا�ض احل�سا�سية
واملناعة ،فقالت �إن «الدواء ال
مثيل له يف العامل».

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
الرعا�ش (باركن�سون) .ويعترب حتفيز
بع�ض الأمرا�ض الع�صبية مثل ال�شلل ّ
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.

تو�صل باحثون يف درا�سة علمية حديثة ملعرفة �رس ال�صوت
ّ
الذي ي�صدر لدى «طقطقة» الأ�صابع ،مظهرين �أن �سببه
انفجار فقاعات جمهرية يف ال�سائل املوجود يف املفا�صل،
للتو�صل لهذه اخلال�صات ،ا�ستند الباحثون الفرن�سيون
والأمريكيون �إىل مناذج ريا�ضية.
والفر�ضية التي طرحوها لي�ست جديدة ،وهي ظهرت لأول
مرة قبل  70عاماً ثم �شككت بها درا�سات الحقة� ،إال �أن
اجلديد يف خال�صات الدرا�سة الأخرية �أن انفجار فقاعة
واحدة يكفي لإ�صدار هذا ال�صوت ،بح�سب عبد اهلل بركات
الباحث يف الكلية التقنية يف باري�س.
وكانت درا�سة �أجريت يف العام  2015حتدثت عن �أن �صوت
«القرقعة» ي�أتي من ت�ش ّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها
وقال بركات« :ر ّكزنا على هذه امل�س�ألة من وجهة نظر
ريا�ضية ،لأن ّ
كل الأبحاث ال�سابقة كانت تعتمد على
املراقبة»نو�أ�ضاف« :حاولنا بذلك �أن نبني منوذجاً ريا�ضياً
لو�صف ظاهرة فيزيائية».
وخل�ص الباحثون يف الدرا�سة املن�شورة يف جملة
«�ساينتيفيك ريبورت�س» �إىل �أن انفجار الفقاعات ال�صغرية
هو امل�س�ؤول عن �إ�صدار �صوت «القرقعة» لدى «طقطقة»
الأ�صابع ،ولي�س ت�ش ّكلها وال ت�سبب هذه املمار�سة التهاب
املفا�صل ،بخالف االعتقاد ال�سائد.
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مهما عظمت ذنوبك فرحمة اهلل �أو�سع و �أكرب
َ
أعظم من
ذنبك مهما عظُ م فهو �
إياك �أن تعتقد �أن
� َ
ُ
ال�شيطان ال يريد منك اال هذه ! يري ُد �أن
رحمة اهلل � ،إن َّ
َ
عينيك وي�ص ّغ َر من رحمة اهلل  ,ورحمة
يُكرب الذنب يف
اهلل �
أو�سع من ذنبك - .مع ال ّنَب ِِّي �صلى اهلل عليه و�سلم
ُ
قد ت�أتي للإن�سان �أمور تُ�شعره باحلزن والي�أ�س والهم
يف احلياة .لكن عندما يتذكّر رحمة ربنا الوا�سعة.
يتولّد لديه �إح�سا�س و�شعور �إيجابي جتاه احلياة �أو �أي
�أمر يتعر�ض له �سواء متعلق بدينه او دنياه .و�أحببت
هنا �أُورد حديث فيه معاين عظيمة من رحمة اخلالق
�سبحانه بعباده.
عن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه .قال قدم ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�صبي .ف�إذا �إمر�أة من ال�سبي
ت�سعى� .إذ وجدت �صبياً يف ال�سبي �أخذته .ف�ألزقته
ببطنها ف�أر�ضعته .فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
(( �أترون هذه املر�أة طارحة ولدها يف النار؟ قلنا .ال
واهلل .فقال (( هلل �أرحم بعباده من هذه بولدها )) .متفق
عليه.
�أامل�صائب حكم النعلمها ولكن اهلل يعلمها ولكنبال�صرب والثقة باهلل ي�أتي الفرج وت�أتي رحمات اهلل علينا
الرحمة �صورة من كمال الفطرة وجمال اخللق ،حتمل
�صاحبها على الرب ،وتهب عليه يف الأزمات ن�سيماً علي ً
ال
ترتطب معه احلياة وت�أن�س له الأفئدة.
جاء يف احلديث ال�صحيح :جعل اهلل الرحمة مائة جزءاً،

احلج:

قد يح�سب الإن�سان �أن ال�سفر �إىل البقاع
املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب
من فرائ�ض الإ�سالم على بع�ض �أتباعه
يح�سبه الإن�سان رحلة جمردة
عن املعاين اخللقية ،ومثال ملا قد حتتويه
الأديان �أحيانا من تعبدات غيبية .وهذا
ات َف َمن َف َر َ
�ض
خط�أ {الحْ َ ّ ُج �أَ ْ�ش ُه ٌر َّم ْعلُو َم ٌ
فِي ِه َّن الحْ َ َّج َف َ
ال َر َفثَ َوالَ ُف ُ�س َ
وق َوالَ جِ َدا َل
فيِ الحْ َ ِّج َو َما تَ ْف َعلُوا ْ مِ ْن َخيرْ ٍ يَ ْعلَ ْم ُه اللهّ ُ
َوتَ َز َّو ُدوا ْ َف�إِ َّن َخيرْ َ ال َزّا ِد ال ّتَ ْق َوى َوا ّتَقُونِ يَا
اب}
�أُ ْو يِل الأَلْبَ ِ
هذا العر�ض املجمل لبع�ض العبادات التي
هي �أركان الإ�سالم ،ن�ستبني منه متانة
الأوا�رص التي تربط الدين باملقا�صد
وا ِ
حل َكم� .إنها عبادات متباينة يف جوهرها
ومظهرها ،ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف
واملق�صد .فال�صالة وال�صيام والزكاة واحلج،
وما �شابه هذه الطاعات من تعاليم الإ�سالم،
هي مدارج الكمال املن�شود ،وروافد التطهر
الذي ي�صون احلياة ويعلى �ش�أنها ،ولهذه
ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها �أو تن�ش�أ
عنها� -أعطيت منزلة كبرية يف دين اهلل .ف�إذا
مل ي�ستفد املرء منها ما يز ِّكى قلبه ،وين ِقّى
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�س �صلته فقد هوى.
ورمبا قدر الطفل على حماكاة �أفعال
ال�صالة وترديد كلماتها ..رمبا متكن املمثل
من �إظهار اخل�ضوع وت�صنع �أهم املنا�سك..
لكن هذا وذاك ال يغنيان �شيئا عن �سالمة
اليقني ،ونبالة املق�صد.
واحلكم على مقدار الف�ضل وروعة ال�سلوك
يرجع �إىل م�سار ال يخطئ ،وهو اخللق
العاىل!

ال�صالة الواجبة:
عندما �أمر اهلل بها �أَبَان احلكمة من �إقامتها
فقال تعايل{ :اتْ ُل َما �أُوحِ َي �إِلَيْ َك مِ َن
ال ْ ِكت ِ
ال�ص اَل َة تَنْ َهى َعنِ
ال�ص اَل َة �إِ َّن َّ
َاب َو�أَ ِق ِم َّ
اللِ �أَ ْكبرَ ُ َو هَّ
ال ْ َف ْح َ�شاء َوالمْ ُن َك ِر َولَذِ ْك ُر هَّ
الل ُ يَ ْعلَ ُم َما
ت َْ�صنَ ُعونَ}( )2فالإبعاد عن الرذائل ،والتطهري
من �سوء القول و�سوء العمل هو حقيقة
ال�صالة.

�أنزل يف الأر�ض جزءاً واحداً ،فمن ذلك اجلزء ترتاحم
اخلالئق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خ�شية
�أن ت�صيبه.
وربنا �سبحانه مت�صف بالرحمة �صف ًة ال ت�شبه �صفات
املخلوقني ،فهو �أرحم الراحمني ،وخري الراحمني،
و�سعت رحمته كل �شيء ،وعم بها كل حي ،ومالئكة
الرحمة وهي تدعو للم�ؤمنني �أثنت على ربها وتقربت
ح َم ًة
ت ُك َّل َ
�إليه بهذه ال�صفة العظيمةَ :ر ّبَنَا َو ِ�س ْع َ
�ش ْي ٍء َر ْ
ِ
هِ
َ
اب
ع
م
ق
و
َك
ل
ِي
�سب
ذَ
َو ِعل ْماً ف ْ
َاغ ِف ْر ِلل َ ِّذ َ
َ ْ َ
َ
ين تَابُوا َوا ّتَبَ ُعوا َ
الجْ ِ
يم [غافر.]7:
َح ِ
خمرج
غ�ضبي
تغلب
رحمتي
إن
�
القد�سي:
احلديث
ويف
َّ
يف ال�صحيحني من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه،
ب ْ
ت َ
ح ْم َو�أَنْ َ
ويف التنزيل احلكيمَ :و ُق ْل َر ِّ
ار َ
خيرْ ُ
اغ ِف ْر َو ْ
ح ِ
الر ِ
َ
هّ
ُ
افظاً َو ُه َو
خ
َالل
ف
ؤمنون،]118:
ني[امل�
اح ِم َ
َ يرْ ٌ َ
َّ
َ
ِ
ِ
ني [يو�سف.]64:
م
اح
الر
م
َ
�أ ْر َ
ح ُ َّ
�سبب وا�صل بني اهلل وعباده ،بها �أر�سل
اهلل
رحمة
إن
�
ٌ
ر�سله �إليهم ،و�أنزل كتبه عليهم ،وبها هداهم ،وبها
ي�سكنهم دار ثوابه ،وبها يرزقهم ويعافيهم وينعم
عليهم ،فبينهم وبينه �سبب العبودية ،وبينهم وبينه �سبب
َ
اءتْك ُْم َم ْو ِع َ
ظ ٌة ِم ْن َر ِّبك ُْم
الرحمة :يَا �أ ّيُ َها ال ّنَ ُ
ا�س َق ْد َ
ج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني * ُق ْل
ن
ْم
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ؤ
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ة
م
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ه
و
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َ
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َ ُ ً َ َ ْ َ
ُ
َو ِ�ش َف ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
مِ
َ
هّ
�ضلِ
ما
َ
خ
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ح
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ف
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ف
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ح
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الل
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َ
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ُ َ َ يرْ ٌ َّ
َ َْ َ ُ
َ َ ْ َ
ون [يون�س.]58 – 57:
ع
م
ج َ ُ َ
يَ ْ

الرحمة للم�ؤمنني
والرحمة حت�صل للم�ؤمنني املهتدين
بح�سب هداهم؛ فكلما كان ن�صيب العبد
من الهدى �أمت كان حظه من الرحمة
�أوفر ،فربحمته �سبحانه �رشع لهم �رشائع
الأوامر والنواهي ،بل برحمته جعل
يف الدنيا ما جعل من الأكدار حتى ال
يركنوا �إليها فريغبوا عن نعيم الآخرة،

و�أر�سل ر�سوله حممداَ�صلى اهلل عليه
و�سلم بالرحمة؛ فهو نبي الرحمة للعاملني
اك إِ� اَّل ُمبَ ِ�شرّاً
�أجمعنيَ :و َما �أَ ْر َ�سلْنَ َ
َونَذِ يراً[الإ�رساء ]105:بعثه ربه ف�سكب
يف قلبه من العلم واحللم ،ويف خلقه من
الإينا�س والرب ،ويف طبعه من ال�سهولة
والرفق ،ويف يده من ال�سخاوة والنداء ما

جعله �أزكى عباد الرحمن رحمة ،و�أو�سعهم
عاطفة ،و�أرحبهم �صدراًَ :ف ِب َما َر ْح َم ٍة مِ َن
هَّ
اللِ ِلنْتَ لَ ُه ْم َولَ ْو ُكنْتَ َف ّظاً َغل َ
ِيظ ال ْ َقلْبِ
َ
ْ
َ
لاَ نف ّ ُ�ضوا مِ ْن َح ْولِك [�آل عمران،]159:
لَ َق ْد َجا َء ُك ْم َر ُ�سو ٌل مِ ْن �أَنْ ُف�سِ ُك ْم َع ِزي ٌز َعلَيْ ِه
ني َر�ؤُ ٌ
ي�ص َعلَيْ ُك ْم ِبالمْ ُ�ؤْمِ ِن َ
وف
َما َع ِن ّتُ ْم َح ِر ٌ
َرحِ ي ٌم [التوبة.]128:

العفو عن اخلط�أ والن�سيان يف الفروع
�صا ِئ ٌم َف�أَ َك َل َ�أ ْو �شرَ ِ َب
ولقد عفي اهلل يف الفروع عن اخلط�أ والن�سيان فال حرج علي من ن�سي �أو �أخط�أ فيه « َم ْن نَ�سِ َى َو ُه َو َ
الل ُ َو َ�س َقاهُ»( )10و�صيامه �صحيح «�إِ َّن هَّ
ِنا �أَ ْط َع َم ُه هَّ
�ص ْو َم ُه َف�إ مَّ َ
ا�ستُ ْك ِر ُهوا َعلَيْهِ»
الل َ تجَ َا َو َز َع ْن �أُ َّمتِى الخْ َ َط َ�أ َوال ِن ّْ�سيَا َن َو َما ْ
َفلْيُ ِت َّم َ

الإميان املزور

فلي�ست العربة يف اجلوع والعط�ش �إمنا العربة يف املقا�صد واملعاين و�أ�صول ال�رشيعة ومل يعف الإ�سالم عن اخلط�أ فيها �أو
ن�سيانها لأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�سيل مع دمه يف عروقه ينب�ض بها قلبه .ويف هذا يقول ربنا تبارك ا�سمه�{:أَ َر�أَيْ َت
ِالدينِ * َف َذل َِك الَّذِ ي يَ ُد ّ ُع الْيَتِي َم* َولاَ يَ ُح ّ ُ
�ص اَل ِت ِه ْم
الَّذِ ي يُ َك ِّذ ُب ب ِّ
ام المْ ِْ�س ِكنيِ* َف َويْ ٌل ِلل ْ ُم َ�ص ِلّنيَ* الَّذِ ي َن ُه ْم َع ْن َ
�ض َعلَى َط َع ِ
َ
المْ
َ�سا ُهونَ* الَّذِ ي َن ُه ْم يُ َراءُونَ* وَيمَ ْنَ ُعو َن ا ُعونَ} عالمة املكذبني بيوم الدين �سوء خلقهم مع اهلل بداية بالإهمال يف حقه
ال�صالة ومل يتوجهوا �إليه بالإخال�ص يف العبادة فراحوا يرا�ؤون النا�س ،و�سوء خلقهم مع النا�س نهاية فينهر اليتيم وال
يتمثل �أخالق الدين التي دعت �إيل التكافل واملحبة والر�أفة ،فمنع خريه عن النا�س (وَيمَ ْنَ ُعو َن المْ َا ُعونَ)

ح�صول التقوى

والتقوى غاية الأمر ،وجماع اخلري ،وو�صية اهلل للأولني والآخرين ،وال�صوم فر�صة عظمى للتزود من التقوى ،قال تعاىل
{...لَ َعلَّ ُك ْم تَ ّتَقُونَ}
ت�صور مري�ضا مل يذهب �إيل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول الدواء �أو تناوله علي غري ما �أو�صي به الطبيب؟! فهذا يعد
من ال�سفهاء .فعندما ي�صبح ه ّ ُم امل�سلم �أن ي�ؤدي العبادات بطريقة �شكلية دون االلتفات �إيل مقا�صدها ودون �إحداث
تغيري يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة ,وال يجد حالوة الإميان ,وجتد انف�صاما يف �شخ�صية بع�ض امل�سلمني ,فقد جتده
يتح َّرى ال�صدق ،ويُ�سيء معاملة
ً
�شخ�صا كثري ال�صالة وال�صيام واحلج واالعتمار ،ويف الوقت نف�سه ال يُ�ؤتمَ َن علي �شيء ،وال َ
الآخرين ,وجتده قليل ال�صرب عند البالء؛ فهو �إذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من �أدائها.

حمفزات خارجية
�أوالً  :اجتماع كافة امل�سلمني على �صيام هذا ال�شهر والعبادة فيه ،وهو ما يحفز امل�سلم لال�ستمرار يف العبادة ويدفعه
نحو تغيري �سلوكه وعادته .ثانياً  :تغري ال�سلوك من حيث الطعام وال�رشاب والعبادة ،و�ضبط النف�س والتحكم بها ،ليكون
امل�سلم هو من يتحكم بنف�سه ال �شهواته .ثالثاً  :تالزم �أداء العبادات وا�ستمرارها ما بني �سحور و�صيام و�صالة وفطور
وقيام وتهجد طوال ال�شهر دون انقطاع ،فامل�سلم طوال هذه املدة يف تكامل لأنواع خمتلفة من العبادات مما ي�ساعد
على اال�ستمرار يف الطاعة .رابعاً  :ال�سلوك الإيجابي اجلماعي من خالل التزام امل�سلمني بحفظ �أل�سنتهم وجوارحهم
مما يحفز على روح الألفة واملحبة وي�ساعد على التغيري� .إن كل ما يف الكون يتغري يف رم�ضان ،وهذه املحفزات ينبغي
للم�سلم �أن ي�ست�شعرها ويتعاي�ش يف �أجوائها لكي يبد�أ معها التغيري ،التغيري الإيجابي الذي ي�ستمر مع امل�سلم وال ينقطع
حتى بعد رم�ضان.
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م�ستغامن :انطالق فعاليات الطبعة الرابعة جلائزة «حممد خدة» للفنون الت�شكيلية
انطلقت بعد ظهر �أول �أم�س برواق الفنون بدار الثقافة «ولد عبد الرحمن كاكي» مل�ستغامن
فعاليات الطبعة الرابعة جلائزة «حممد خدة» للفنون الت�شكيلية.

وي�شارك يف هذه الطبعة التي
تنظم اىل غاية  13مار�س
اجلاري  20فنانا ت�شكيليا من
 20والية يتناف�سون على هذه
اجلائزة التي مت ت�أ�سي�سها قبل
خم�س �سنوات تكرميا للفنان
الت�شكيلي الراحل حممد خدة
( .)1990-1930ويت�ضمن برنامج
هذه التظاهرة الثقافية التي
تعرف م�شاركة فنانني ت�شكيليني
من دول عربية كم�رص والعراق
و�سوريا واملغرب وفل�سطني.
تنظيم العديد من الفعاليات
وامل�سابقات املوزعة بني دار
الثقافة «ولد عبد الرحمن كاكي»
واملكتبة الرئي�سية للمطالعة
العمومية «موالي بلحمي�سي».
كما �سيقدم �أ�ساتذة وباحثون

عدة مداخالت حول «واقع
الفن الت�شكيلي» و»الإ�شكالية
بني الفن املعا�رص واحلديث»
ت�ضاف �إىل م�سابقة للأطفال
بعنوان «ق�صة يف لوحة فنية»
ت�ؤطرها الفنانة فايزة بن
يحي ,ي�ضيف امل�صدر.
للتذكري ،ت�أ�س�ست جائزة
«حممد خدة» للفنون
الت�شكيلية يف  2014يف
�أعقاب امللتقى الوطني
للفن الت�شكيلي الذي نظم
مب�ستغامن خالل  .2013وقد
توج بها كل من الفنانني
الت�شكيليني عبد اهلل بن حيمر
يف  2014وعبد الالوي مراد
يف  2015وطالب جمال يف
.2016

وعلق رم�ضان عرب ح�سابه يف
موقع «�إن�ستغرام» قائال�« :سيادة
اجلمهور الغايل ،الأ�سبوع القادم
مليء باملفاج�آت».
وي�ستعد رم�ضان لطرح �أحدث

كليباته الغنائية «فري�س» ،كما
�أنه وعد جمهوره ب�إقامة حفل
غنائي يف �شهر مار�س اجلاري.
يذكر �أن الفنان امل�رصي طرح
مطلع العام اجلاري كليب

املمثل امل�صري حممد رم�ضان :انتظروا �أ�سبوعا مليئا باملفاج�آت
«مافيا» ،عرب قناته الر�سمية
مبوقع «يوتيوب» ،الذي ح�صل
على ما يقرتب من  80مليون
م�شاهدة ،فيما �أثارت �أغنيته
«منرب  »1جدال وا�سعا يف البالد

بني زمالئه من النجوم الذين
اعتربو �أن رم�ضان مغرور
وبت�صنيفه لنف�سه يف املركز
الأول �أق�صى بقية النجوم يف
م�رص.

« »HBOتطلق الإعالن الأول لفيلم كارثة «ت�شرينوبيل»

�أطلقت �شبكة « »HBOالإعالن الت�شويقي الأول ل�سل�سلة
برناجمها التلفزيوين الوثائقي املقبل بعنوان «ت�شرينوبيل»،
والذي ي�ستعر�ض �أحداث واحدة من �أبرز و�أكرب الكوارث
النووية التي �شهدها العامل قبل �أكرث من ثالثة عقود يف
عام  ،1986وذلك �ضمن خم�س �أجزاء منف�صلة.
ومن املقرر �أن يتناول امل�سل�سل الأ�سباب والتداعيات التي
�أدت �إىل حدوث هذا التفجري والتعامل من جانب احلكومة
حينها الحتواء الأزمة واحلفاظ على حياة املواطنني،
من خالل �صور حقيقية ومواقف م�ؤرخة من �أر�شيف هذا
احلادث امل�ش�ؤوم.
ي�شارك يف الفيلم جمموعة من النجوم �أبرزهم النجم
الربيطاين جاريد هاري�س ،وذلك بدور العامل الكيميائي
فالريي ليغا�سوف ،الذي مت تكليفه للتحقيق يف �أ�سباب
الكارثة والتخطيط للتخل�ص من عواقبها� ،إىل جانب
النجمة �إمييلي وات�سون ،وهو من �إخراج ال�سويدي يوهان
رينك ،ومن املقرر �أن يبد�أ عر�ضه يوم  6ماي القادم.

ا�ستبعاد املغربي حممد مفتاح من «كازبالنكا»

ا�ستبعد املنتج وليد من�صور،
الفنان املغربي حممد مفتاح،
من فيلمه اجلديد «كازبالنكا»
دون �إبداء �أ�سباب.
وعلم �أن مفتاح انتابه الغ�ضب
جراء قرار ا�ستبعاده املفاجئ،
ال�سيما �أنه اعتذر عن عر�ض
م�رسحي ب�سبب الفيلم ،الذي
اتفق على الأمور املادية مع
من�صور ،وكان ينتظر التوقيع

ب�شكل ر�سمي ،ولكنه فوجئ
بعدم توا�صل الأخري معه رغم
انطالق الت�صوير يف القاهرة
واملغرب.
وي�شارك يف بطولة «كازبالنكا»
�أمري كرارة وغادة عادل و�إياد
ن�صار وعمرو عبداجلليل
و�أحمد دا�ش وحممود البزاوي،
من ت�أليف ه�شام هالل و�إخراج
بيرت ميمي.

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:

جنوم عامليون يف �إطالق ن�شيد
الأوملبياد اخلا�ص ب�أبوظبي

ي�شارك عدد من �أبرز جنوم العرب والعامل يف �أداء الن�شيد الر�سمي
للأوملبياد اخلا�ص الألعاب العاملية �أبوظبي  ،2019وذلك خالل
حفل االفتتاح الر�سمي الذي ت�ست�ضيفه الإمارات يف مدينة زايد
الريا�ضية يف الفرتة من � 14إىل  21مار�س اجلاري ،والذي يعلن
انطالق احلدث الإن�ساين والريا�ضي الأكرب يف العامل لهذا العام،
مب�شاركة ما يزيد على  7500ريا�ضي من �أكرث من  90دولة للمناف�سة
يف  24ريا�ضة.
وي�ؤدي الن�شيد الذي يحمل عنوان «Right Where I’m
� »Supposed To Beأبرز جنوم الغناء املعروفني على امل�ستويني
العربي والعاملي ،وذلك بح�ضور �أكرث من � 40ألف متفرج ،خالل
حفل االفتتاح الر�سمي للأوملبياد اخلا�ص ،حيث ي�شارك ثالثة
من جنوم الغناء يف العامل العربي وهم الفنان الإماراتي ح�سني
اجل�سمي ،وجنم م�رص والوطن العربي تامر ح�سني والفنانة �أ�صالة
ن�رصي �إىل جانب الفنانة العاملية �أفريل الفني ،واملغني ال�شهري
لوي�س فونزي.
ً
كما ميثل الن�شيد الر�سمي تعاونا بني عدد من منتجي املو�سيقى
والنجوم العامليني ومن �ضمنهم جريج ويلز ،املنتج املو�سيقي
احلائز على جائزة غرامي عن املو�سيقى الت�صويرية لفيلم «The
 ،»Greatest Showmanوكوين�سي جونز ،املنتج املنفذ
الفخري احلائز على  28جائزة جرامي.
وكانت الفنانة العاملية �أفريل الفني ،قد �أدت �أغنية « »Flyوالتي
كانت الن�شيد الر�سمي للألعاب العاملية  ،2015فيما حاز لوي�س
فونزي ،على �شهرة عاملية بعد �أداء الأغنية ال�شهرية «دي�سبا�سيتو،
التي حققت �أعلى ن�سبة م�شاهدات على يوتيوب.
ويحمل الن�شيد الر�سمي للألعاب العاملية هذا العام توقيع كوين�سي
جونز ،املنتج املنفذ الفخري ،واحلائز على  28جائزة غرامي،
والذي �سبق له �أن �ألف �أغنية « ،»I know I canوهي الن�شيد
الر�سمي للألعاب العاملية  2007يف �شانغهاي .و�شارك يف ت�أليف
الن�شيد راين تيدر ،املغني الأول �ضمن الفريق الغنائي الأمريكي
ال�شهري «ون ريبابليك» ،بالتعاون مع امل�ؤلف املو�سيقي الكندي
جريج ويلز وامل�ؤلفة ال�سويدية الأمريكية نينا وودفورد.
و�أعرب النجمان العامليان راين تيدر وجريج ويلز عن فخرهما
بامل�شاركة يف ت�أليف كلمات الن�شيد الر�سمي للأوملبياد اخلا�ص
الألعاب العاملية �أبوظبي  ،2019وامل�شاركة يف تر�سيخ الت�ضامن
والتكاتف يف املجتمع ،وحتفيز الريا�ضيني امل�شاركني على املثابرة
وحتقيق طموحاتهم خالل الألعاب العاملية.

�إياد ن�صار يهاجم منتقدي
حممد ال�شرنوبي
هاجم الفنان الأردين �إياد ن�صار منتقدي زميله الفنان حممد
ال�رشنوبي ،عرب �صفحته ال�شخ�صية بفي�س بوك.
ون�رش ن�صار �صورة لل�رشنوبي ،وعلق عليها قائ ً
ال« :ال�رشنوبي ممثل
�شاطر وجمتهد ،بينجح وبيخفق زي �أي فنان ،يف �أفراح القبة كان
رائع ،وكمغني عنده حالة بحث حُترتم ،لو حمبط وم�ش عارف حتلم
ما تهاجم�ش �أحالم غريك كمربر لك�سلك».
يذكر �أن حممد ال�رشنوبي يواجه حملة انتقادات ب�سبب انت�شاره يف
الأعمال الفنية والغنائية دون امتالكه للموهبة التي ت�ؤهله لذلك،
بح�سب �أ�صحاب هذه االنتقادات.

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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فيات كراي�سلر تبحث االندماج مع بيجو �سيرتوين

كل ما نعرفه عن لينكون
كور�سري  2020اجلديدة

تخطط لينكون �أن تتخلى عن
الأ�سماء ذات ثالثة حروف يف
�سياراتها القادمة ،حيث بد�أ ذلك
مع طراز افياتور الذي مت تد�شينه
م�ؤخراً ،و�سوف ي�ستمر ذلك مع
كرو�س اوفر كور�سري ال�صغرية
القادمة ال�ستبدال طراز ،MKC
فدعونا نتعرف على تفا�صيل
الأخرية.

تبحث فيات كراي�سلر بالفرتة
الأخرية عن فر�ص �رشاكات
�أو اندماجات جديدة منا�سبة
لها ،يف الوقت الذي �أكد فيه
مدير املجموعة التنفيذي،
مايك مانلي� ،أن بيع عالمة
مازيراتي الفاخرة لي�س �ضمن
خطتها.
قال مانلي يف �أحد ت�رصيحاته
م�ؤخراً خالل معر�ض جنيف
لل�سيارات �أن املجموعة لديها
م�ستقبل م�ستقل قوي ،ولكن �إن
كان هناك �رشاكة �أو دمج قادر

على تقوية هذا امل�ستقبل،
فنهو �سيعمل بكل جدية لل�سعي
�إليه .كما �أكد املدير التنفيذي
على عدم نيته بيع عالمة
مازيراتي الفاخرة ملجموعة
جيلي ال�صينية ،رغم �إ�شارة
بع�ض التقارير م�ؤخراً لذلك،
معلقاً بقوله �أن ال�صانعة
الإيطالية الفاخرة واحدة من
عالمات املجموعة اجلميلة
ذات امل�ستقبل املبهر ،ولذلك
لن يتم بيعها .وح�سب التقارير
الأخرية ،ت�ستهدف PSA

بيجو �سيرتوين االندماج مع
فيات كراي�سلر ،نظراً لقوة
الأخرية يف ال�سوق الأمريكية
خا�صة عالمتها جيب ،وبالفعل
كارلو�س تافاري�س رئي�س
املجموعة الفرن�سية يبحث
م�ؤخراً عدة �صفقات لالندماج
مع جرنال موتورز �أو جاكوار
الندروفر ،ما ي�أتي بعد جناح
قوي خالل العقد املا�ضي
وحتقيق �أرباح �صافية قيمتها
 10.2مليار دوالر هذا ومل
يك�شف مدير فيات كراي�سلر

التنفيذي عن �أي تفا�صيل
بعد ،ولكنه �أعلن �أن جمموعته
امل�صنفة �سابع �أكرب �صانعة
�سيارات يف العامل �ستبحث عن
الطريقة الأقل تكلفة لاللتزام
بلوائح معدالت االنبعاثات
اجلديدة املفرو�ضة من قبل
االحتاد الأوروبي ،ما ي�أتي بعد
الإعالن عن نية املجموعة
ا�ستثمار  10.19مليار دوالر
يف تطوير حمركات هجينة
وكهربائية خالل الأعوام
اخلم�سة املقبلة.

دودج ت�شارجر  2019تظهر لأول مرة �أثناء االختبار
من املرتقب ح�صول موديالت
ت�شارجر وت�شالنجر على حتديثات
قريبا ح�سب تلميح دودج لذلك
م�ؤخرا ..وقد ظهرت �صور جت�س�سية
جديدة ملوديل ت�شارجر القادم
تك�شف عن تغيريات حمدودة
لل�سيارة الع�ضلية.
ال�صور هي لن�سخة “�سكات”
الأ�سا�سية لدودج ت�شارجر ،بنف�س
املقدمة وامل�صابيح الأمامية
وغطاء املحرك للموديل ال�سابق،
ولكن باختالف واحد رئي�سي،
فتحات الهواء ،والتي مت و�ضع اثنتني
منها يف اجلزء العلوي من �شبكة

التهوية بجوار امل�صابيح الأمامية
لإعطاء ت�شارجر مظهرا �أكرث جراءة
ولو ب�شكل حمدود لعام .2019
العجالت جديدة كليا لهذا الإ�صدار
من املوديل ،مع تغيريت حمدودة
للجناح اخللفي الكربوين وبع�ض
التعديالت على �شارة املوديل
�أهم التحديثات مع ذلك تقع �أ�سفل
غطاء املحرك لأداء ال�سيارة ،لرفع
قوتها من امل�ستوى احلايل عند 485
ح�صان ،ويُذكر �أن دودج تنوي �إجراء
حتديثات �شاملة للأداء واملحركات
يف موديل .2020

هانتينج ال�صينية ت�ستعد لطرح جاكوار ّ F-Pace
مقلدة
ال�رشكات ال�صينية ال ميكنها
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغراء
تقليد ت�صاميم �سيارات الغرب،
زوتيي هي �إحدى ال�رشكات
املعروفة بتقليدها بور�ش ماكان،
والآن ،عالمة هانتينج التي تتبع
املجموعة التجارية نف�سها ،تريد
القيام ب�شيء مماثل يف �إحدى
منتجاتها القادمة ،حتديداً،
جاكوار  F-Paceال�صني.
حيث تظهر �صور براءات االخرتاع
التي ظهرت على املواقع
ال�صينية ب�أن ال�رشكة �ستطلق

�سيارة مقلدة واجهتها الأمامية
 F-Paceوخلفيتها جتمع بني
جاكوار وبور�ش ،يف حني تقع
كتابة  Hantengبني امل�صابيح
اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�صيل،
لكن و�سائل الإعالم ال�صينية تتوقع
ب�أن ال�سيارة �ست�سمى  X6وتقع بني
 X5و X7وهي موديالت م�رسوق
ت�صميمها من هيونداي ،على �أن
يتم تد�شينها يف معر�ض �شينجدو
لل�سيارات  2018والذي �سينطلق
يف � 7سبتمرب.

الت�صميم
يقرتب الت�صميم من طراز افياتور
كثرياً من خالل ال�سقف الطايف
للأعلى والواجهة الأمامية
املقتب�سة من �شقيقة كور�سري
الأكرب ،رغم اختالفه ب�سبب
الأبعاد الأ�صغر والأق�رص� ،إىل
جانب م�صابيح � LEDسل�سة
وم�صد �أمامي �أب�سط مع تطور
باب حقيبة الأمتعة اخللفي ،يف
حني يظهر ال�سقف الأ�صغر مظهر
ريا�ضي �أكرث.

املق�صورة والتقنيات
ارتبطت  MKCيف مق�صوراتها
ب�سيارات فورد التقليدية �أكرث،
ولكن من املتوقع �أن تكون كور�سري
�أكرث فخامة وتفرد بنف�س ت�صميم
مق�صورة الطائرة املتواجد يف
افياتور ،حيث �سنجد زخرفات من
اخل�شب احلقيقي والكروم بجانب
اجللود عالية اجلودة ،بجانب
ن�سخة بالك ليبل الأكرث فخامة.
�ستحمل لوحة القيادة �شا�شة
مل�سية يف و�سطها مع نظام Sync
 3للرتفيه املعلوماتي مع �أزرار
لناقل احلركة والتهوية والتدفئة
بالأ�سفل� ،إ�ضافة ل�شا�شة عدادات
 LCDقابلة للتخ�صي�ص مع

�إمكانية ا�ستخدام الهاتف الذكي
بفتح ال�سيارة وحزمة Co-
 Pilot360مل�ساعدة ال�سائق
التي تت�ضمن م�ساعد االزدحامات
املرورية والتوجيه الأوتوماتيكي
لتفادي اال�صطدامات.

املحركات
�ستتطابق املحركات على الأغلب
ما جنده بطراز فورد ا�سكيب،
�أي �أننا �سنجد حمرك � 4سلندر
� Ecoboostسعة  2لرت بقوة
 245ح�صان بجانب حمرك 2.3
لرت تريبو بقوة  285ح�صان على
الأقل ،واحتمال �أن نرى ن�سخة
هايربد قابلة لل�شحن مع دفع
�أمامي قيا�سي �أو رباعي اختياري
عرب ناقل �أوتوماتيكي � 8رسعات
مع ا�ستخدام من�صة جديدة
كامل�ستخدمة بطراز فوك�س
اجلديد كلياً.

املناف�سة
�ستناف�س لينكون كور�سري 2020
اجلديدة كلياً كل من اودي  ،Q5بي
ام دبليو  ،X3مر�سيد�س ،GLC
كاديالك  ،XT5فولفو XC60
ولكز�س .RX

موعد الإطالق
مت ر�صد عدة مناذج �أولية لطراز
لينكون كور�سري � 2020أثناء اختبارها
م�ؤخراً مع متويها خفيفة ،ما يعني
�أن الك�شف عنها �سيكون يف امل�ستقبل
القريب ،ما يحتمل �أن يكون خالل
معر�ض نيويورك لل�سيارات ب�شهر
ابريل املقبل وقبل نهاية العام.

بي �إم دبليو تبني
م�صنعا يف رو�سيا
�أعلنت �رشكة بي �إم دبليو
الأملانية عن نيتها بناء م�صنع
جديد لها على الأرا�ضي الرو�سية
وقال عمدة مدينة كالينينغراد
الرو�سية �أنطون �أليخانوف" :من
املنتظر �أن ت�ستحدث �رشكة بي
�إم دبليو الأملانية م�صنعا جيدا
لها يف رو�سيا ،ومن املرجح �أن
يفتتح يف كالينينغراد ،و�سيتم
فيه �إنتاج �أحدث النماذج من
ال�سيارات"�أما يف ما يتعلق

باملركبات التي �سينتجها
امل�صنع ،فمن املنتظر �أن يتم
فيه ت�صنيع �سيارات �سيدان من
الفئة  3و 5و 7من بي �إم دبليو،
ف�ضال عن �سيارات كرو�س �أوفر
من الفئتني " "Х3و"."Х5
ومن املفرت�ض �أن يتم االنتهاء
من بناء امل�صنع يف فرتة ترتاوح
ما بني عامني �إىل عامني ون�صف،
اعتبارا من الن�صف الثاين من
العام اجلاري.
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م�ساعد غوغل على نظام �أندرويد تي يف ي�ضيف  4لغات جديدة

ن�رشت �رشكة غوغل يف �صفحة
الدعم اخلا�ص مب�ساعدها
الذكي عن تو�سيع دائرة فهم
امل�ساعد للأوامر ال�صوتية
على نظام “�أندرويد تي يف”
بلغات جديدة ،فم�ساعد قوقل
�أ�ضاف دعم اللغة الأملانية،
اللغة الإيطالية ،اللغة الربتغالية
اللغة
وكذلك
الربازيلية،
اال�سبانية.

وقد �أ�صبح م�ساعد قوقل على
نظام “�أندرويد تي يف” يدعم 8
لغات حتى الآن ،حيث �أنه كان
يدعم الإجنليزية ،الفرن�سية،
ٍ
وقت
اليابانية ،والكورية يف
�سابق قبل دعم املجموعة
اجلديدة .لكن امل�ساعد الذي
يعمل على التلفزيونيات الذكية
مل ي�صل بعد �إىل دائرة االت�ساع
مثلما احلال مع الهواتف الذكية

املت�ص ّفح اجلديد  Jioعلى
يقدم اً
حل �سري ًعا
�أندرويد ّ
ونظي ًفا لت�ص ّفح االنرتنت

تطبيق � Jioأحدث
الويب
مت�ص ّفحات
من على متجر قوقل
بالي ،واجلميع يعلم
�أن القائمة تطول يف
هذا املجال ،حيث يف
الآونة الأخرية مل�سنا
عدد ال ب�أ�س به من
تطبيقات املت�صفحات
ت�أتي ب�أحجام قليلة
للغاية ،منها هذا
اً
قدم لك كم�ستخدم �أندرويد حل �رسي ًعا ونظي ًفا
املت�ص ّفح ،الذي يُ ّ
لت�ص ّفح االنرتنت.
ومن مميزات هذا املت�ص ّفح �أنه ي�أتي بحجم  4.8ميغابايت فقط،
وهناك الواجهة الرئي�سية التي تعر�ض لك �أحدث الأخبار بكافة
�أ�شكالها ،مع خيارات تعديل حجم الن�ص ح�سب الطلب ،وحماذاة
بالأخبار ي ّقدم لك مت�ص ّفح  Jioمقاطع فيديو ح�سب الذوق ،بطريقة
م�شابهة للمت�ص ّفح الغني عن التعريف .UC
ومن على الواجهة الرئي�سية للمت�ص ّفح �ستُالحظ وجود عالمات تبويب
اً
ف�ضل عن وجود �رشيط بحث
افرتا�ضية لبع�ض مواقع الويب ال�شهرية،
يدعم البحث الن�صي والبحث ال�صوتي ،مع دعمه لفتح عالمات تبويب
متعددة ،وو�ضع الت�ص ّفح اخلفي ،وغريها من املميزات التي �أدعها
ريا ميكنك حتميل مت�ص ّفح Jio Browser
لتكت�شفها بنف�سك� ،أخ ً
ب�شكل جماين وكامل من على متجر قوقل بالي ،على �أن يدعم
�أندرويد  5.0ف�أحدث.

التي تدعم الأوامر ال�صوتية
بنحو  19لغة خمتلفة.
جدا احلديث
رمبا من النادر
ً
للتلفزيون و�إعطاءه الأوامر
ال�صوتية لتنفيذها ،لكن مبا �أنها
�إ�ضافة مميزة للبع�ض ،فبالت�أكيد
�ست�ستمر ال�رشكة بتحديثها
لت�صل �أعلى م�ستوى مع انت�شار
التلفزيونات الذكية ب�شكل هائل
خالل ال�سنوات القادمة.

يكت�سحها اللون الأبي�ض من على تطبيقها

في�سبوك ت�أتي بواجهة م�ستخدم جديدة

قبل �أيام من الآن �أعلن
مارك زوكربريغ ،م�ؤ�س�س
ورئي�س �شبكة في�سبوك ،عن
خطط لإن�شاء من�صة جديدة
تُر ّكز على اخل�صو�صية ،ويف
موازاة ذلك يبدو � ً
أي�ضا �أن
ال�رشكة تعمل على واجهة
م�ستخدم جديدة من على
تطبيقها يف �أندرويد ،وعلى
الرغم من �أن االثنني ال يبدو
�أنهما مرتبطان ،فمن املثري
لالهتمام �أن ال�رشكة ت�صمم
واجهة جديدة و�سط خماوف

متعلقة باخل�صو�صية.
عمو ًما فيما يخ�ص هذا
الت�صميم اجلديد ،فهي
تتوافق مع واجهة ما�سنجر
الأخرية ،مبعنى �آخر تبدو
�أكرث ً
بيا�ضا من ذي قبل ،ومن
اللقطات ا ُ
و�ضحة �أدناه،
مل ّ
نُالحظ ب�أنه مت الإ�ستغناء
على اللون الأزرق الرئي�سي،
اً
ف�ضل عن عر�ض عالمات
التبويب الن�شطة باللون
الرمادي ،كما وهناك م�ساحة
لالخت�صارات،
�إ�ضافية

التي يجب �أن تظل قابلة
للتخ�صي�ص بنا ًء على ما يراه
امل�ستخدم منا�سب له.
ريا فيما يخ�ص هذه
�أخ ً
الواجهة اجلديدة ،فهي ال
تتو ّفر كتحديث منف�صل،
ويبدو �أنها من جانب اخلادم،
بالتايل فهي غري متاحة
للجميع ،وال تُعرف نية
ال�رشكة ب�إطالقها للجميع
�أم ال ،ونحن بدورنا �سنواكب
التطورات مَ
ون َّد ُكم بكل ما
هو جديد.

�أوبو تعلن عن العالمة التجارية
اجلديدة Oppo Reno
على غرار ماقامت به هواوي مع
 Honorو �شاومي مع Poco
اعلنت �رشكة �أوبو هي الأخرى
عن عالمة جتارية جديدة
للهواتف املتو�سطة حتمل
�إ�سم � Oppo Renoأوبو رينو
�ستقدم هواتف ب�أ�سعار معقولة

رمبا تكون مبوا�صفات عالية
مثل مان�شاهد يف هواتف اونور
و هاتف بوكوفون لذلك �أكدت
ال�رشكة �أن الهاتف االول من فئة
� Renoسيتم الك�شف عنه يوم
� 10أفريل القادم.
وبح�سب عدة م�صادر ف�إن الهاتف
اجلديد �سيكون اول هاتف
من �أوبو يقدم كامريا مع ميزة
التكبري اجلديدة حتى  10مرات

دون خ�سارة اجلودة والتي اعلنت
عنها �أوبو قبل �أيام يف امل�ؤمتر
العاملي للهواتف 2019 MWC
حتى الآن اليوجد موا�صفات
م�رسبة للهاتف اجلديد ولكن
بثت ال�رشكة فيديو دعائي ي�ؤكد
ان الهاتف �سيحمل  3كامريات
من اخللف وهذا ي�ؤكد �أن
الكامريا �ستكون ابرز عوامل
ت�سويق الهاتف.

« »NVIDIAتقدم تقنية
غري م�سبوقة لتعديل ال�صور
طور املربجمون يف �رشكة «»NVIDIA
خوارزميات رقمية فريدة ت�ساعد
على تعديل ال�صور وا�سرتجاع الأجزاء
املفقودة منها .وتختلف طريقة عمل
هذه التقنية عن �أ�سلوب عمل برامج
التعديل الأخرى ،فخوارزمياتها ال ت�سعى

للبحث عن املكان املفقود من ال�صورة
وحتديد الألوان القريبة منه مللئه بها،
بل تعتمد على الذكاء اال�صطناعي لتعاين
ال�صورة ب�شكل كامل وتخمن ما ميكن �أن
يكون مكان اجلزء املفقود ومتل�ؤه .كما
ميكن لهذه اخلوارزميات التعامل مع

ال�صور التي حتتوي على الوجوه وحتدد
�شكل العيون مثال ،وانتقاء �أ�شكال عيون
قريبة منها وا�ستبدال الأ�صلية مبا
يتنا�سب مع �شكل الوجه ،الأمر الذي
يجعل منها برجميات مميزة للم�صورين،
وللذين يعدلون ال�صور للمجالت واملواقع

مت�صفح  Braveي�أتي ب�شكل �شبيه
بكروم مع عدة �إ�ضافات
تطور مت�صفح  Braveب�شكل كبري م�ؤخرا ،حيث
�أن م�رشوع العمل جاء �رسيعا ومت تطوير املت�صفح
على نظام  iOSقبل ثالثة �شهور ،ثم �آندرويد قبل
�شهر ون�صف ،وبعدها قدمته لأجهزة الكمبيوتر
ب�أنظمة ويندوز ،ماك ،ولينك�س .ويبدو �أن
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير
املت�صفح احلديث ملناف�سة برامج مثل كروم
وفايرفوك�س ،حيث �أن الن�سخة اجلديدة منه ت�أتي
ب�شكل مميز و�شبيه مبت�صفح غوغل كروم يعمل

مت�صفح � Braveأو بريف على نواة كروميوم
وحمرك  ،Blinkوهي م�صدر مفتوح للربجمة
متلكه غوغل ،وهو ذاته الذي بنت عليه مت�صفحها
كروم .واحتوى التحديث الأخري على واجهة
مطورة عن ال�سابق و�أ�صبح ب�إمكان امل�ستخدمني
ر�ؤية عالمات التبويب ب�شكل ظاهر يف الأعلى
كما هو احلال قوقل كروم ،كما �أن املت�صفح
�أ�صبح �أ�رسع من ال�سابق ،ومن املفرت�ض �أن يكون
حممي ب�شكل �أكرب وذلك ب�سبب ترابطه املبا�رش

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل .وللعلم ،ف�إن
مت�صفح بريف ي�أتي مع �إ�ضافة حلجب الإعالنات
املزعجة -ميكن التحكم بها ،والتي كانت �سببا
رئي�سيا يف �شهرة املت�صفح يف وقت ق�صري .يُذكر
�أن مت�صفح بريف هو �أحد م�شاريع املطور الكبري
بريندان ايت�ش ،وهو مبتكر لغة الربجمة “جافا
�سكربت”  ،JavaScriptكما �أنه �أحد م�ؤ�س�سي
موزيال امل�سئولة عن تطوير مت�صفح موزيال
فايرفوك�س ال�شهري.

24

بلدية �أوالد �سيدي
�إبراهيم بامل�سيلة

الأربعاء  13مار�س  2019املوافـق ل  05رجب 1440هـ

�صناعة ع�سكرية
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ال�شطر الغربي من الطريق ال�سيار

ت�سليم ( )1001ع�صابات تعتدي على امل�سافرين باحلجارة والبي�ض
�سيارة متعددة
املهام و�سيارات
نفعية

موا�صلة لتج�سيد برنامج الإنعا�ش
الإقت�صادي الذي بادر به فخامة
رئي�س اجلمهورية ،القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،وزير الدفاع
الوطني ،الرامي �إىل بعث وت�شجيع
املنتوج الوطني ،وتطبيقا لتعليمات
ال�سيد الفريق نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني
ال�شعبي ،الهادفة �إىل تطوير خمتلف
ال�صناعات الع�سكرية وباخل�صو�ص
امليكانيكية منها ،مبا يُلبي
احتياجات هياكل اجلي�ش الوطني
ال�شعبـي وخمتلـف امل�ؤ�س�سـات
الوطنيـة العموميـة واخلا�صـة ،مت
اليوم الثالثاء  12مار�س ،2019
بتيارت/ن.ع ،2.حتت �إ�رشاف
مديرية ال�صناعات الع�سكرية،
ت�سليم (� )1001سيارة متعددة املهام
و�سيارات نفعية ( )Sprinterمن
عالمة مر�سيد�س-بنز خم�ص�صة
لنقل الأفراد ،الإ�سعاف ،الإ�شارة،
نقل الب�ضائع و �إطفاء النريان لفائدة
كل من املديرية املركزية للعتاد
بوزارة الدفاع الوطني ،املديرية
العامة للأمن الوطني ،املديرية
العامة للحماية املدنية ،اجلماعات
املحلية وم�ؤ�س�سات اقت�صادية مدنية
عمومية وخا�صة ،م�صنّعة من طرف
ال�رشكة اجلزائرية ل�صناعة ال�سيارات
ببو�شقيف والية تيارت/ن.ع.2.

منحتهم � 3أيام
ملغادرة البالد

طالب الع�شرات من م�ستعملي الطريق ال�سيار �شرق غرب من وزارة النقل وامل�صالح الأمنية من الوقوف على
امل�شاكل الكربى التي تعرت�ضهم ليل نهار بهذا الطريق خا�صة بواليات مع�سكر وغليزان وبدرجة �أقل �سيدي
بلعبا�س و �شلف .

حممد بن ترار
هذا و�أكد �سائق �شاحنة يف ت�رصيح جلريدة الو�سط �أن
م�شكل بيع منتج البازيالء على الطريق ال�سيار بالإقليم
الغربي لوالية غليزان يت�سبب يف م�شاكل عوي�صة ل�سائقي
ال�شاحنات من خالل التوقف الع�شوائي للمركبات التي
يحاول �أ�صحابها �رشاء البازيالء  ،بالإ�ضافة اىل احلركة
الكثرية للأطفال الذين يبيعون هذه املادة ما �أدى اىل
عدة حوادث مميتة غالبا ما يدفع ال�سائق متن خط�أ
الطفل الذي ال تهمه حياته بقدر ما يهمه ما يجنيه
من البيع الفو�ضوي للبازيالء  ،هذا من جانب �آخر
�أكد �سائق �سيارة �أجرة �أن ال�سماح ببيع هذه املنتجات
الفالحية على حافة الطريق ال�سيار �رشق غرب خطر
كبري حيث �سبق وان وقف على حادث متزيق طفل �إىل
�أ�شالء من قبل �شاحنة باءت حماوالت �صاحبها تفاديه
بالف�شل  ،من جهة �أخرى ك�شف العديد من املواطنني
�أنهم تعر�ضهم �إىل االعتداء من قبل بع�ض الع�صابات
عن طريق الرمي باحلجارة �أو بالبي�ض لإرغامهم
على التوقف و�رسقة ممتلكاتهم  ،كما مت ت�سجيل

تواجد هذه ال�شبكات ب�أقاليم واليات مع�سكر  ،غليزان
 ،بلعبا�س  ،وبال�شلف مت ت�سجيل الرمي بالبي�ض على
الزجاج ليال من طرف بع�ض الع�صابات لإرغام ال�سائق
على التوقف و�رسقة ممتلكاته وال�سيارة  ،يف حني
ا�صطدم بعد امل�سافرين برمي حجارة كبرية ليال يف

الطريق لإرغام ال�سائقني على التوقف ما ي�ستوجب
التدخل العاجل مل�صالح الأمن حلماية م�ستعملي
الطريق وكذا م�صالح النقل املكلفة بت�سيري الطريق
ال�سيار ملنع بيع اخل�رض والفواكه على حواف الطريق
ال�سيار ملا ت�شكله من خطر على م�ستعمليه.

اهتزت منطقة �أبلوط التابعة لبلدية
تاك�سنة بوالية جيجل على وقع جرمية
قتل مروعة راحت �ضحيتها �أم ل�سبعة
�أطفال �أكربهم اليتجاوز العقد الثاين
من عمره بعد �إ�صابتها بطلقة نارية
�صادرة عن بندقية زوجها قبل �أقل من
�ساعة من �آذان املغرب من يوم الأحد
املا�ضي وح�سب م�صادر حت�صلت
عليها يومية الو�سط ف�إن ال�ضحية
كانت حلظة وفاتها ب�صدد حت�ضري
وجبة الع�شاء لفلذات �أكبادها ال�سبعة
 ،وقد مت نقل جثثها �إىل م�صلحة حفظ
اجلثث مب�ست�شفى جيجل يف الوقت
الذي فتحت فيه م�صالح ال�ضبطية
الق�ضائية املخت�صة �إقليميا حتقيقا
معمقا ملعرفة �أ�سباب وخلفيات هذه
اجلرمية املروعة ،علما و�أن الفاعل �أو
بالأحرى زوج ال�ضحية كان قد ا�ستفاد
منذ �سنوات طويلة من تدابري الوئام
املدين بعدما كان ين�شط يف �صفوف
�إحدى اجلماعات الإرهابية قبل
�أن ين�ضم �إىل �صفوف رجال الدفاع
الذاتي.

ر�شيد هزيل

املنظمة الوطنية لل�صحافيني الريا�ضيني اجلزائريني

الندوة الوطنية لل�شباب

�أ�سرة الإعالميات الريا�ضيات حتظى بالتكرمي

الأمن الوطني يعر�ض مقاربتة التوعوية

ت/ب�شري عالوة

قامت م�ساء اليوم املنظمة الوطنية لل�صحافيني
الريا�ضيني اجلزائريني بتكرمي الإعالميات
الريا�ضيات مبنا�سبة العيد العاملي للمر�أة ،يف
مبادرة هي الثالثة على التوايل والتي �شهدت
ح�ضورا قويا من طرف عائلة الإعالم الريا�ضي
باملركز العائلي لنب عكنون ،حيث مت تخ�صي�ص
التكرمي للطبعة احلالية لفائدة قامات الإعالم
الريا�ضي على غرار زهرة م�شتي ووهيبة بلحوى

قبل �أن تنتقل الهيئة التي ير�أ�سها الإعالمي يو�سف
تازير �إىل منح جوائز تكرميية ملجموع الإعالميات
العامالت يف احلقل الريا�ضي من ال�صحافة
املكتوبة ،املرئية وامل�سموعة والذي جرى �أي�ضا
بالتعاون مع املنظمة الوطنية للمقاولني اجلزائري ً
ني
وهو احلفل الذي حظيت خالله �صحافية جريدة
الو�سط بالتكرمي من طرف املنظمني.
ع .ق.

فنزويال تطرد
الدبلوما�سيني
الأمريكيني الفريق ڤايد �صالح يزور املدر�سة العليا احلربية
�أعلن وزير اخلارجية الفنزويلي ،خورخي
�أريا�سا� ،أن �سلطات بالده منحت الواليات
املتحدة مهلة مدتها � 72ساعة ل�سحب كل
دبلوما�سييها من �أرا�ضي فنزويال ،ون�رش
�أريا�سا ،على ح�سابه يف موقع «تويرت»،
اليوم الثالثاء ،بيانا ر�سميا حلكومة فنزويال
تعلن فيه عن قرارها وقف االت�صاالت
مع الواليات املتحدة بخ�صو�ص �إن�شاء
بعثات التمثيل الدبلوما�سية بني البلدين
وقال �أريا�سا« :يجب �أن يغادر املوظفون
الدبلوما�سيون الأمريكيون �أرا�ضي فنزويال
يف غ�ضون ال�ساعات الـ 72املقبلة»واعترب
وزير اخلارجية الفنزويلي� ،أن وجود
الدبلوما�سيني الأمريكيني يف فنزويال «يهدد
اال�ستقرار يف البالد»وي�أتي منح هذه املهلة
بعد �ساعات من �إعالن اخلارجية الأمريكية
�أنها �ست�سحب هذا الأ�سبوع جميع موظفيها
الدبلوما�سيني املتبقني يف فنزويال ،و�أ�شارت
الوزارة ،يف بيان� ،إىل «الو�ضع املتدهور»
يف كاراكا�س ،معتربة �أن وجود املوظفني
الأمريكيني يف �سفارة وا�شنطن لدى فنزويال
ي�شكل «قيدا على ال�سيا�سة الأمريكية».

الإفراج عن قائمة 300
�سكن عمومي �إيجاري

يقوم الفريق �أحمد ڤايد �صالح ،نائب وزير
الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني
ال�شعبي ،يوم الأربعاء  13مار�س ،2019
بزيارة عمل �إىل املدر�سة العليا احلربية
،الفريق �سيرت�أ�س خالل هذه الزيارة الدورة
الثانية ع�رشة للمجل�س التوجيهي للمدر�سة،
طبقا لأحكام املر�سوم الرئا�سي امل�ؤرخ
يف � 26سبتمرب  2005املت�ضمن �إحداث
املدر�سة العليا احلربية.

ت�شارك املديرية العامة للأمن الوطني يف
فعاليات الندوة الوطنية لل�شباب ،املنظمة
من طرف وزارة ال�شباب والريا�ضة يومي 13
و14مار�س  2019بق�رص امل�ؤمترات «عبد اللطيف
رحال»باجلزائر العا�صمة ،يف �إطار ف�ضاء تفاعلي
يجمع ما بني الفاعلني يف هذا املجال ،مب�شاركة
العديد من ال�شباب من خمتلف �أنحاء الوطن.
يف هذا ال�صدد �سطرت املديرية العامة للأمن
الوطني عدة مداخالت يلقيها �إطارات خمت�صة،

حول املقاربة االت�صالية والربامج التح�سي�سية
املوجهة خا�صة لفئة ال�شباب ،يف جماالت
التوعية من الآفات الإجتماعية ،كاال�ستخدام
ال�سلبي للأنرتنت والإدمان على املخدرات
،باملنا�سبة� ،سيتم تخ�صي�ص ور�شات �ضمن هذا
اللقاء التفاعلي ،لطرحا ن�شغاالت واهتمامات
ال�شباب ،مع عر�ض املقاربة التوعوية وجتربة
خاليا الإ�صغاء والتوجيه للأمن الوطن ي ،يف
العمل اجلواري التح�سي�سي.

ميزانية �أمريكا بعجز تريليوين دوالر
دونالد
الأمريكي
الرئي�س
قدم
ترامب،للكونغر�س م�رشوع ميزانية
�ضخمة للعام املايل القادم بلغت 4.5
تريليون دوالر ،وت�ضمنت زيادة يف الإنفاق
الع�سكري مع تخفي�ضات حادة يف بع�ض
الربامج و�شمل م�رشوع امليزانية زيادة يف
الإنفاق الع�سكري بن�سبة � %5إىل  750مليار
دوالر يف العام املايل  2020مقارنة بـ716
مليار دوالر يف ال�سنة املالية احلالية ،التي
�ستنتهي يف � 30سبتمرب املقبل �إىل جانب

تخ�صي�ص  8.6مليار دوالر �إ�ضافية لبناء
جدار على طول احلدود الأمريكية مع
املك�سيك ،كما ت�ضمن خ�صم مبلغ 818
مليار دوالر من الإنفاق املتوقع على
الرعاية ال�صحية على مدى � 10سنوات،
وخف�ض ما يقارب من  1.5تريليون دوالر
من الإنفاق املتوقع على امل�ساعدات
الطبية ويتوقع م�رشوع امليزانية عجزا
بقيمة تريليون دوالر ملدة �أربع �سنوات
متتالية ابتداء من عام .2019

تاك�سنة بجيجل

وفاة �أم ل�سبعة �أطفال بر�صا�ص زوجها

�أعلنت م�صالح دائرة �أوالد �سيدي �إبراهيم جنوب
والية امل�سيلة ،عن القائمة اال�سمية للم�ستفيدين
من ح�صة300وحدة �سكنية ،ذات طابع
عمومي�إيجاري ،ببلدية �أوالد �سيدي �إبراهيم
،يف ظروف جد عادية ،و �أثار تعليق القائمة

اال�سمية للمرت�شحني امل�ؤقتني لال�ستفادة من
ال�سكن العمومي الإيجاري� ،ضمن ح�صة 300
م�سكنا ،على م�ستوى مقر البلدية ،فرحة العديد
من الأ�شخا�ص الذين وردت �أ�سما�ؤهم فيها كما
لقيت ا�ستح�سان الأغلبية من طالبي ال�سكن

االجتماعي ،فيما �سجلت ا�ستياء عدد قليل
لبع�ض املواطنني غري املدرجني بتلك القائمة
اال�سمية امل�ؤقتة للح�صة ال�سكنية العمومية
الإيجازية املعلن عنها ،وقد مت فتح مكتب خا�ص
ال�ستقبال طعون املواطنني من طالبي ال�سكن

الذين ي�سجلون �إجحافا يف حق ا�ستفادتهم طيلة
فرتة� 8أيام بدءا من تاريخ الإعالن عن قائمة
امل�ستفيدين تبعا للإجراءات القانونية املعمول
بها فيذات ال�سياق .

عبدالبا�سط بديار

