خوفا من ا�ستغالل احلراك ال�شعبي

24�ص

طوق �أمني على ال�شريط احلدودي الغربي
الفريق �أحمد قايد �صالح

حذاري من الذيــن
ي ـ ــزعجهم التـحـ ــام
اجلـ ـ ـ ـي ــ�ش ب�شــعبه

3�ص
1999 �شفيقة العرباوي �سنة:�أ�س�ستها

4189:العدد
1 €  فرن�سا- دج10  اجلزائر: الثمن/ 4893:العدد

4+24�ص

www.elwassat.com
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ردا على ال�شائعات املتداولة

لعمامرة ي�ؤكد �أن الربملان لن يحل
 وزير,�أكد نائب الوزير الأول
,ال�ش�ؤون اخلارجية رمطان لعمامرة
 �أنه "لن يتم حل,�أم�س الأربعاء
الربملان" و�أن جميع الهيئات �ستوا�صل
عملها ب�شكل عادي �إىل غاية انتخاب
...رئي�س اجلمهورية اجلديد

 مدة املرحلة االنتقالية مرهونة مبجهودات الأطراف امل�شاركة.

 من الرابطة املحرتفة الأوىل24 اجلولة
17:00 ى ال�ساعة

اء يجرى اليوم عل

اللق

رف�ضت التمديد

املعار�ضة تدعو �إىل انتقال
دميقراطي �سل�س
4�ص

ر�سـ ـ ــالة بوتـ ـ ــفليقة ا�ستجابة
ـ�شعبي
ـ
ل
ا
ـراك
حل
ا
ـطالب
مل
العم ـ ـ ــيد و�س ـ ـ ــو�سـ ـ ـ ــطارة
�شلل تام يف م�ؤ�س�سات الرتبية
قـــــــطاع التـــــــربية ينـــــتف�ض يف قم ـ ـ ــة ناريـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــموب
�ضد التمديد و بن غربيط والديارتي يف �صــراع البقاء

بالونات اختبار قبل احل�سم
ب�شري عالوة/ت

: غويني

القيادة املفرت�ضة للحراك ال�شعبي

3�ص

EXPERIENCE

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie
Commercial, chargé
De clientéle
Marketing et relations
Publiques

Formations multimédia,

communication digitale

Photoshop cs
Indesign
Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction
Arabe francais
Rédaction sur le web
Photographie
Et camera
Montage video
Graphiste multimedia

TRAVAIL

EMPLOI

FORMATION

PRATIQUE

REDACTION SUR LE WEB

MONTAGE VIDEO
MARKETING

RESULTAT

QUALIFICATION

FORMATION
DIPLOMANTE
QUALIFIANTE
A LA CARTE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Secretariat
Informatique
APPRENTISSAGE
Vidéoprojecteur,Accès Internet
Agent
d’accueil
comptabilité,
Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Documentation
Ressources humaines
Mises en application des logiciels
Et archivage numérique COMPETENCEPROFESSIONNELLE
communication
QUALIFICATION
Evaluation en fin de stage

INFOGRAPHIE

Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du consulat du Maroc
Tel: 021 69 64 83 /06 61 41 25 76 /06 61 41 39 00
www.investplus-dz.com

E-LEARNING METIER
CONTACT
RESULTAT
DYNAMISME
FLEXIBILITÉ

world AVENIR

Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

RÉVES

EXPERIENCE
RIGUEUR

EXPERIENCE

INVESTPLUS

Ecole succès Avenir

TUTORIEL DYNAMISME

EXPERIENCE

4�ص

digital

12�ص

الفاي�سبوك فاعال رئي�سيا يف الأزمة اجلزائرية
3�ص

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

Langues étrangères
tarifs spécial été
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عني الو�سط
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ت/ب�شري عالوة

تفاعل مع احلراك يف ال�شارع

برنارد ليفي ..فيل�سوف
الدم و اجلزائر

دخل ال�صهيوين برنارد
هريف �ضمن املعلّقني على
احلراك ال�شعبي الذي
تعي�شه بالدنا بعدما قام
بن�رش تدوينة عرب ح�سابه
على موقع التوا�صل
«تويرت»،
االجتماعي
�أكد خاللها �أن ثورة
اجلزائريني يف منت�صف
الطريق رغم تراجع
الرئي�س املنتهية عهدته
عبد العزيز بوتفليقة عن
الرت�شح لعهدة خام�سة.

ليفي
برنارد
ولد
لعائلة يهودية ثرية يف
اجلزائر يف 1948/11/5
وبالتحديد يف مدينة بني
�صاف (عني متو�شنت)
اجلزائرية� ،إبان الإحتالل
الفرن�سي للجزائر ،وقد
انتقلت عائلته لفرن�سا
عدة
بعد
(باري�س)
�أ�شهر من ميالده،حيث
عا�ش و در�س الفل�سفة
يف جامعاتها الراقية
وعلمها فيما بعد ،وقد

كان زواجه الأول من
املمثلة الفرن�سية �آريال
دومبال والتي �أجنبت له
بنتني ومن ثم مت الطالق
بينهما وهو الآن متزوج
من �سيلفيا بو�سكا�س،
فيما تويف والد ليفي عام
 1995تاركا وراءة �رشكة
بيكوب،حيث ورثها ليفي
والتي بيعت عام 1997
لرجل الأعمال الفرن�سي
فران�سوا بينو مببلغ 750
مليون فرانك.

خبر في
صورة

كان حمل �أوامر بالقب�ض
من قبل العدالة اجلزائرية

الإطاحة ببارون تهريب
الب�شر "�سومربو "

ما بني � 03إىل  09مار�س 2019

�إرهاب الطريق يح�صد
�أرواح � 4أ�شخا�ص

خالل الفرتة املمتدة ما بني � 03إىل  09مار�س � ، 2019سجلت
وحدات احلماية املدنية  21865تدخال وهذا على �إثر تلقي
مكاملات اال�ستغـاثة من طرف املواطنني ،هذه التدخالت �شملت
خمتلف جماالت �أن�شطة احلماية املدنية �سواء املتعلقة بحوادث
املرور ،احلوادث املنزلية ،الإجالء ال�صحي �إخمــاد احلرائق و
تغطية الأجهزة الأمنية ملختلف التظاهرات ،من بينها 12985
تدخــال خا�ص بعمليات الإجالء ال�صحي� ,أيـن مت فــيهــا �إ�ســعاف و
�إجالء  1598جريحا و حتويل  11058مري�ضا �إىل امل�ست�شفيات من
طرف �أعوان احلــماية املدنيـة� .أما فيما يخ�ص حوادث املرور قامت
وحدات احلماية املدنية بـ  2180تـدخـال من �أجل  1242حادث مرور
�أدت �إىل وفاة � 31شخ�ص و جرح � 1363آخرين مت �إ�سعافهم و نقلهم
�إىل املراكز الإ�ست�شفائية .للعلم �أن �أثقل ح�صــيلة �سجلت يف واليــة
الواد بوفاة � 04أ�شخا�ص و جرح � 23آخريــن مت �إ�سعافهم و حتويلهــم
�إىل املراكز الإ�ست�شفـائية على �إثـر  18حوادثا مرور.

متكنت م�ساء �أول �أم�س عنا�رص اال�ستعالمات التابعة للأمن الع�سكري
بالتعاون مع عنا�رص الدرك الوطني ملدينة وهران من الإطاحة ب�أكرب
بارون لتنظيم الرحالت البحرية من �سواحل وهران نحو ا�سبانيا مقابل
مبالغ مالية كربى وكان وراء غرق ر�ضيعني و� 08أ�شخا�ص خالل بداية
ال�سنة احلالية  .ويتعلق الأمر باملتهم امللقب ب�أ�سم «�سومربو « ال�ضي
كان حمال �أمر بالقب�ض من العدالة بوهران التي �أدانته ب� 10سنوات
غيابيا بتهمة تهريب الب�رش رفقة �رشيكه امللقب با�سم «تروبيكو» ،
املتهم �أوقف ب�إحدى العمارات بحي اليا�سمني بعد حما�رصته على
خلفية تتبع حتركاته  ،هذا وال تزال التحقيقات جارية مع املوقوف
املعروف بتنظيم رحالت الهجرة الغري �رشعية حمليا و�أوروبيا  ،حيث
�سبق وان �أر�سلت ال�سلطات العديد من الإر�ساليات لتوقيفه .
م.ب

داربي ليا�سما واملولودية ال حدث
تف�صلنا �ساعات على انطالق الداربي العا�صمي الواعد الذي يجمع
الفريقني اجلارين احتاد العا�صمة ومولودية اجلزائر والذي يجري يف
فرتة خا�صة متر بها بالدنا عقب احلراك ال�شعبي الذي ت�شهده خمتلف

واليات الوطن� ،أين �أ�ضحى الداربي العا�صمي ال حدث يف �شوارع العا�صمة
وخا�صة الأحياء ال�شعبية املعروفة بع�شقها للفريقني ب�صورة خا�صة باب
الواد� ،سو�سطارة ،بولوغني والق�صبة.

تن�صيب املفت�ش اجلهوي اجلديد ل�شرطة ال�شرق

ممثال لل�سيد املدير العام للأمن
الوطني� ،أ�رشف مدير الإدارة
العامة ،على مرا�سم تن�صيب
املفت�ش اجلهوي ل�رشطة ال�رشق
(ق�سنطينة) ،مراقب ال�رشطة
داود حمند ال�رشيف ،خلفا

ملراقب ال�رشطة م�صطفى بن
عيني الذي ن�صب م�ؤخرا ،يف
نف�س املهام بناحية الو�سط
(البليدة).
جرت مرا�سم حفل التن�صيب،
بح�ضور ال�سيد عبد ال�سميع

�سعيدون وايل والية ق�سنطينة،
ال�سلطات اجلهوية الع�سكرية
والق�ضائية واملدنية.
للإ�شارة ،تقلد املفت�ش اجلهوي
اجلديد ل�رشطة ال�رشق عدة
منا�صب عملياتية يف جهاز

�سرقة �سيارة املدير اجلهوي للخطوط اجلوية اجلزائرية

با�رشت م�صالح �أمن وهران
حتقيقات معمقة مع عون نقابي
يف �رشكة اخلطوط اجلوية
اجلزائرية بوهران على خلفية
حماولته �رسقة �سيارة ثانية
خا�صة بال�رشكة من نوع كيا
رباعية الدفع بعدما �سبق وان مت

�رسقة �سيارة �أخرى منذ ب�ضعة
�أ�شهر دون العثور عليها �إىل اليوم
ح�سب ما علم نهار �أم�س من
م�صالح �أمن وهران  .الق�ضية
وح�سب م�صدر م�س�ؤول ت�شري
�إىل قيام املدير اجلهوي �رشكة
اخلطوط اجلوية اجلزائرية

اكت�شاف خمب�أ �أ�سلحة

الأمن الوطني على غرار رئي�س
امل�صلحة اجلهوية ل�رشطة
احلدود ب�سوق �أهرا�س ،رئي�س
�أمن والية تب�سة ،ثم مفت�ش
جهوي ل�رشطة اجلنوب الغربي
(ب�شار).

وهران

ب�شكوى �أمام الأمن احل�رضي رقم
 22باي�سطو حول واقعة حماولة
�رسقة مركبة ال�رشكة من خالل
�رسقة مفتاحها الذي تركه يف
امل�ؤ�س�سة  ،ومببا�رشة التحقيق
مت ا�ستغالل �صور الكامريات
املن�صوبة يف امل�ؤ�س�سة التي

القطاع الع�سكري �أدرار
بالناحية الع�سكرية الثالثة

ك�شفت �أن ع�ضو نقابي هو من
�رسق املفتاح و�أخفاه يف جيبه
ورغم الأدلة الوا�ضحة �أنكر
التهمة املن�سوبة �إليه ليبقى
التحقيق متوا�صال قبل �إحالة
امللف على العدالة .
م.ب

يف �إطار مكافحة ا
لإرهاب و�إثر دورية بحث وتفتي�ش قرب ال�رشيط
احلدودي بالقطاع
الع�
سكري
�أدرار بالناحية الع�سكرية الثالثة ،ك�شفت
مفرزة للجي�ش ال
وطني
ال�
شعبي ،يوم �أم�س  12مار�س  ،2019خمب�أ
للأ�سلحة والذ
خرية
ي
حتوي
على ما يلي:
 ( )01مدفععيار
106
ملم
مزود بجهاز ت�سديد M90؛ )01( -ر�شا�ش
ثقيل عيار
12.7
ملم،
مع
خمزن ذخرية؛ )01( -ر�شا�ش من نوع PKT؛-
( )01ر
�شا�ش
من
نوع
،RPK
مع خمزن ذخرية؛ )01( -بندقية ر�شا�شة
من
نوع
PK
،FM
مع
�سل
�سلتي ( )02ذخرية؛ )03( -م�سد�سات ر�شا�شة
من
نوع
ك
ال�شني
كوف
مع
ثالثة ( )03خمازن ذخرية؛ )02( -بندقيتني
ن�صف
�
آليتني
من
نوع
�
سيمون
وف؛ )01( -بندقية قنا�صة؛  )02( -قذيفتني
للقاذف ال�صاروخي
9-SPG؛� )12( -صمامة خا�صة بالهاون عيار 120
ملم؛� )18( -ص
مامة
خا�صة
بالهاون عيار  82ملم؛ )79( -لغم م�ضاد
للأفراد؛( -
)602
طلقة
من
خمتلف العيارات.
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الفاي�سبوك فاعال رئي�سيا يف الأزمة اجلزائرية

القيادة املفرت�ضة للحراك ال�شعبي ...بالونات اختبار قبل احل�سم

•�       أحزاب ت�ستغل غياب ممثل للحراك لإعادة التموقع •       علي ربيج  :ال�شعب راف�ض لتعيني ممثل للحراك •       نا�صر حمدادو�ش :الكل معني بدعم احلراك ولي�س متثيله
عجت مواقع التوا�صل االجتماعي باقرتاحات لأ�شخا�ص من �أجل ثمثيل احلراك ال�شعبي للحيث عن مطالبه وفتح نقا�ش مع ال�سلطة خالل الندوة الوطنية
اجلامعة التي �أعلن عنها الرئي�س يف ر�سالته الأخرية ،وكان بو�شا�شي �أبرز الأ�سماء التي ثم اقرتاحها لتمثيل احلراك ال�شعبي وتوحيد كلمته .

علي ربيج
الفاي�سبوك لعب دور م�ؤطر غري
ر�سمي للحراك
و�أو�ضح املحلل ال�سيا�سي علي ربيج ب�أن
ال�شعب اجلزائري راف�ض لأي متثيل
للحراك على �أ�سا�س �أنه عفوي ومتجه
نحو حل مطالبه دون �أي متثيل له من
قبل �أي �شخ�ص ،م�شريا ب�أنه مع اختيار
جمموعة من الأ�شخا�ص لتمثيل احلراك
مع �صعوبة الأليات و الأ�ساليب الختيار
ممثل لل�شعب .
�أ�شار علي ربيج يف ت�رصيح خ�ص به
«الو�سط» بخ�صو�ص اقرتاحات تعيني
بو�شا�شي الناطق الر�سمي للحراك و
ممثل ال�شعب ،قائال» البع�ض راف�ض
لتعيني بو�شا�شي ممثل للحراك ب�سبب
�أنه كان من�ضوي يف حزب الأفافا�س
ثم ا�ستقال ،وال�شعب راف�ض لأي طرح
ل�شخ�ص له انتماء حزبي «.
واعترب املتحدث ب�أن الفاي�سبوك لعب

نا�صر حمدا دو�ش
نرف�ض خذالن ال�شعب يف حراكه
ال�سلمي الواعي
رف�ض النائب الربملاين عن حركة حم�س
نا�رص حمدادو�ش �أي حماولة من �أي جهة
لتبني احلراك ومتثيله ،م�ؤكدا �أن اجلميع
معني بدعمه بقوة ،داعيا �إىل عدم
خذالن هذا ال�شعب يف موجته الثورية
ال�سلمية الواعية
�أو�ضح نا�رص حمدادو�ش يف ت�رصيح خ�ص
به «الو�سط» ب�أنه ال ميكن لأحد �أن يتبنى
هذا احلراك ال�شعبي واالنحراف به عن
�أهدافه احلقيقية لوعي اجلميع بخطورة

حممد بو�ضياف
ال�شعب راف�ض لفكرة متثيله من
طرف �أي �شخ�ص  
من جهته املحلل ال�سيا�سي حممد
بو�ضياف التناف�س� ،أو�ضح ب�أن هناك من
يريد �أن ي�سيطر على احلراك ،م�ؤكدا �أن
احلراك ال�شعبي عفوي و ال ينتمي لأي
�أجندة �سيا�سية و�إمنا يعرب عن �سخطه
العفوي والذي يرف�ض �أن �أ�صال �أن يخ�ضع
لأي ح�ساب.
�أحمد الدان
احلراك ملك لل�شعب فقط
اعترب رئي�س الكتلة الربملانية حلركة
حم�س �أحمد الدان ب�أن احلراك ال�شعبي
هو دليل على م�ستوى من الن�ضج ال�سيا�سي
والوعي العام ب�أن القوى ال�سيا�سية مل
ت�ستطع �أن تزيل حالة التحايل املتكررة
على االنتخابات  ،م�شريا ب�أن ال�شعب
ي�سرتد �سلطاته الد�ستورية ويعرب بو�ضوح

نائب الوزير الأول رمطان لعمامرة

مدة املرحلة االنتقالية مرهونة
مبجهودات الأطراف امل�شاركة
 .احلكومة اجلديدة تظم �شبابا و كفاءات
قال نائب الوزير الأول رم�ضان
لعمامرة � ،أن مدة املرحلة االنتقالية
مرهونة باملجهودات التي �ستبذلها
كل الأطراف م�شددا على ارتباطها
بالعمل اجليد و �رسعته
وقال ذات املتحدث خالل ا�ست�ضافته
بالقناة الإذاعية الثالثة �أم�س �أنه تفهم
خماوف البع�ض �أن تطول املرحلة
االنتقالية و �أ�ضاف قائال  :ميكن
�أن ت�ستغرق ثالثة �أو �أربعة �أ�شهر،
ومن بعدها ميكن تنظيم اال�ستفتاء
على الد�ستور والرئا�سيات عقب
ذلك مبا�رشة ،فيمكن �أن تنتهي هذه
املراحل قبل نهاية �سنة  2019كما
�أكد ذات امل�س�ؤول �أن دور احلكومة
يتمثل يف ت�سهيل عقد الندوة و لي�س
تنظيمها  ،وبخ�صو�ص احلكومة
اجلديدة قال �أنها �ستظم وجوه
جديدة وكفاءات �شابة مع احتمال
وجوه من املعار�ضة و�ستتخذ قرارات
هامة
ووجه رمطان لعمامرة ،النداء لكل
من يريد امل�شاركة يف احلكومة
�سواء من املعار�ضة �أو املجتمع
قائال �أنه ال يوجد �أي �إ�شكال يف
م�شاركة املعار�ضة يف احلكومة ،كما
�أكد عدم بد�أ �أي مفاو�ضات حاليا و
�أو�ضح ذات املتحدث �أن امل�رشفني

على ندوة التوافق الوطني �سيعملون
على مل �شمل اجلزائريني من خمتلف
�أطياف املجتمع وحتى اجلالية
اجلزائرية و قال �أن تفا�صيل الندوة
من عدد احلا�رضين وطريقة عقدها
�ستكون حمل ت�شاور وبخ�صو�ص
احلكومة اجلديدة قال �أنها �ستظم
وجوه جديدة وكفاءات �شابة مع عدم
ا�ستبعاد وجوه من املعار�ضة وقال
�أنها �ستتخذ قرارات هامة
ومن جهة �أخرى �أو�ضح نائب وزير
الأول ،رمطان لعمامرة يف رده عن
�س�ؤال ال�سند القانوين � ،أن ت�أجيل
االنتخابات الرئا�سية وبقاء الرئي�س
عبد العزيز بوتفليقة ،جاءت ل�رضورة
 ،و �أ�ضاف �أن كل بلدان العامل تتخذ
قرارات عاجلة يف حال وجود �أخطار
م�ستدال بالقرار الذي اتخذه رئي�س
اجلمهورية الأ�سبق ،ملني زروال ،حني
قل�ص فرتة حكمه ،م�ؤكدا �أنه تلقى
�أي�ضا انتقادات من قانونيني �آنذاك
وعن ر�سائل رئي�س اجلمهورية
قال لعمامرة البع�ض قال �أن هناك
تناق�ض بني ر�سالة تر�شح الرئي�س و
الر�سالة الأخرية و �أو�ضح نائب الوزير
الأول �أن ر�سالة الرئي�س يوم الثالث
مار�س كانت وا�ضحة و مل يعلن فيها
الرئي�س رغبته يف الرت�شح .

ت/ب�شري عالوة

من �إعداد� :إميان لوا�س

دور م�ؤطر غري ر�سمي للحراك عرب
�صفحات الفاي�سبوك  ،م�شريا ب�أن �سلمية
احلراك وال�شعارات الأعالم �أثبتت ب�أن
احلراك م�ؤطر «
وحذر املتحدث من بع�ض الأطراف
التي حتاول ا�ستغالل عدم وجود ممثل
للحراك لتزعمه وتبنيه ،ال�ستعادة الثقة
والظهور يف امل�شهد ال�سيا�سي مرة
�أخرى

ذلك ،م�شددا بانه م�صلحة اجلميع �أن
وموحدا يف �أهدافه
يبقى �شعبيا و�سلميا
ّ
و�شعاراته.
و�شدد املتحدث ب�أن احلراك ال�شعبي هو
ملك لل�شعب والي�ستطيع �أحد تبنيه من
�أي جهة ،م�شريا ب�أنه الأحزاب ال�سيا�سة
التحقت به يف �أخر املطاف ،داعيا جميع
الأحزاب و املنا�ضلني �إىل االلتحاق
بامل�سريات كمواطنني ولي�س بقبعاتهم
احلزبية.
ويف �سياق مت�صل ،قال املتحدث « البد
على �رضورة الثبات على �سلمية وا�ستمرار
احلراك «،م�شددا على عدم ا�ستغالله �أو
احتوائه من قبل �أي جهة كانت وقوفه
�ضد هذه االنتخابات الفاقدة ل�ضمانات
النزاهة و عدم ال�سماح جلهات خفية
ا�ستعماله لت�صفية احل�سابات و مترير
م�شاريع خفية تفوت هذه الفر�صة
العظيمة للتغيري احلقيقي.
و�أو�ضح املتحدث ب�أن احلركة قد قامت
ب�إطالق ثالث مبادرات وهي �شبكة
الوطنيني الأحرار للتفاعل الإيجابي مع
احلراك ال�شعبي ،مبادرة حتالف القوى
الوطنية �ضد الف�ساد ،مبادرة التيار

النوفمربي.

مطالبه يف ظل مت�سكه بال�سلمية وال�شعور
اجلاد وامل�س�ؤول ب�رضورة تفويت الفر�صة
على �أي انزالق  .ورف�ض �أحمد الدان يف
ت�رصيح خ�ص به «الو�سط» ا�ستغالل �أي
جهة لهذا احلراك الوا�ضح يف مطلبه
ال�سيا�سي الذي هو خيار دميقراطي قوي
ومبا�رش ،م�ؤكدا ب�أن حركة البناء تتخندق
دائما مع خيارات ال�شعب .

مو�سى تواتي
نحن مع ت�أطري احلراك وتعيني
من ميثله
و�أكد رئي�س اجلبهة الوطنية اجلزائرية مو�سى
تواتي يف ت�رصيح خ�ص به الو�سط على �رضورة
ت�أطري احلراك ال�شعبي لتفادي الذهاب �إىل
االنزالقات ،م�شريا ب�أن احلراك اليوم هو
عفوي وغري م�ؤطر فم�صدر جمهول الن�سب.

الفريق �أحمد قايد �صالح

حذار من الذين يزعجهم التحام اجلي�ش ب�شعبه

قال �أم�س الفريق �أحمد قايد �صالح �أن
املهمة التي يتعهد جي�شنا بالقيام بها على
النحو الأ�صوب والأ�سلم ،يف كل الظروف
والأحوال ،تزعج كثريا �أعداء ال�شعب
اجلزائري يف الداخل واخلارج .ه�ؤالء
الأعداء الذين يتقنون اقتنا�ص الفر�ص
واال�صطياد يف املياه العكرة ،ويتقنون
فنون الت�أويالت اخلاطئة واملغر�ضة،
لكن ه�ؤالء الأعداء يجهلون ب�أن ال�شعب
اجلزائري الواعي والأ�صيل واملتم�سك
بتعاليم دينه الإ�سالمي احلنيف الذي يعي
جيدا معاين الآية القر�آنية الكرمية «وال
تلقوا ب�أيديكم �إىل التهلكة» يعرف بحكم

ذلك ،وبحكم تلك التجارب املريرة التي
عا�شها ،بل ،عاي�شها �أثناء فرتة اال�ستعمار
الفرن�سي ثم خالل الع�رشية الإرهابية
ال�سوداء ،قلت ،يعرف بهذا احل�س الوطني
الرهيف كيف يتعامل مع �أزمات وطنه
وكيف ي�سهم بوطنية عالية وبوعي �شديد
يف تفويت الفر�صة على املرتب�صني ببالده،
فال�شعب العظيم ال يخ�شى الأزمات مهما
عظمت ،ويبقى �سبيله دوما ،هو �سبيل
الن�رص واالنت�صار».
الفريق ثمن امل�ستوى املرموق الذي بلغته
املدر�سة العليا احلربية يف جمال التكوين
العايل امل�ستوى بدرجة دكتوراه يف العلوم

الع�سكرية والتي متكنت من توفري نخبة
من الإطارات ذات التمر�س العايل لفائدة
خمتلف القوات« :ففي هذا ال�ش�أن ،قلت
�أكرث من مرة ،و�س�أعيد ذلك مرة �أخرى،
�أنني ال �أمل �إطالقا ،من ترديد بل
واالفتخار بعظمة العالقة وعظمة الثقة
التي تربط ال�شعب بجي�شه يف كل وقت
وحني .فانطالقا من عظمة هذا الر�صيد
العالقاتي الطيب والكرمي ،تعهدت �صادقا
وخمل�صا ،بل ،ومدركا لدالالت ما �أقول،
ب�أن �أمن اجلزائر وا�ستقرارها و�سيادتها
الوطنية ووحدتها ال�شعبية والرتابية ،هي
�أمانة غالية ونفي�سة مو�ضوعة يف �أعناق

�أفراد اجلي�ش الوطني ال�شعبي� ،سليل جي�ش
التحرير الوطني .هذه الأمانة الغالية التي
تبقى قواتنا امل�سلحة جتعل من املحافظة
عليها هاج�سها الأول ،و�شغلها ال�شاغل،
طبقا لأحكام
ومهمتها الأ�سا�سية.
املر�سوم الرئا�سي امل�ؤرخ يف � 26سبتمرب
 2005املت�ضمن �إحداث املدر�سة العليا
احلربية ،تر�أ�س الفريق �أحمد ڤايد �صالح
نائب وزير الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان
اجلي�ش الوطني ال�شعبي� ،صباح هذا اليوم
الأربعاء  13مار�س  2019الدورة الثانية
ع�رشة للمجل�س التوجيهي للمدر�سة العليا
احلربية

مثمنا القرارات الهامة التي ت�ضمنتها هذه الأخرية ،غويني :

ر�سالة بوتفليقة ا�ستجابة ملطالب احلراك ال�شعبي

  ثمن �أم�س رئي�س حركة الإ�صالح
الوطني ،فياليل غويني م�ضمون
الر�سالة الأخرية لرئي�س اجلمهورية عبد
العزيز بوتفليقة التي احتوت على قرارات
هامة�  ،أقرها الرئي�س  جتاوبا وا�ستجابة
ملطالب قطاعات وا�سعة من ال�شعب
 ،ال�سيما �إعالنه العدول عن الرت�شح
لالنتخابات الرئا�سية املقبلة ،وت�أجيل
االنتخابات الرئا�سية و�إقرار ا�ستقالة
احلكومة ال�سابقة.
  وك�شف غويني يف ندوة �صحفية
ن�شطها � أم�س باملقر املركزي باجلزائر
العا�صمة �أن املكتب الوطني للحركة
قد اجتمع �أم�س يف دورة ا�ستثنائية
بالعا�صمة وقام بتدار�س قرارات رئي�س
اجلمهورية يف ر�سالته الأخرية �إىل
الأمة ،ولتقييم الو�ضع العام يف البالد،

وقام �  أع�ضاء املكتب الوطني للحركة
�إىل ت�سجيل جملة من املواقف.
و�أ�شاد   فياليل غويني ب�سلمية امل�سريات
ال�شعبية والإ�شادة العالية بوعي
اجلزائريني واجلزائريات يف التعامل
مع ق�ضاياهم الوطنية  ،وحيا   رئي�س
حركة الإ�صالح الوطني روح امل�س�ؤولية
واحلر�ص على االمن واال�ستقرار والأروح
واملمتلكات عند اجلميع  ،م�ؤكدا �أن مت
ت�سجيل �أن امل�سريات جرت يف ظل روح
م�س�ؤولية م�شهودة مع تقدير االحرتافية
العالية ملختلف �أ�سالك الأمن يف
تعاملها مع املتظاهرين .وعرب ذات
املتحدث عن انخراط حركة الإ�صالح
الوطني يف م�سعى الإ�صالحات العميقة
التي طالب بها اجلزائريون واجلزائريات
و�أقرها الرئي�س بوتفليقة من خالل ورقة

الطريق التي �ستف�ضي �إىل توافق وطني
كبري لبناء جمهورية جديدة بنظام
جزائري جديد يكون من خمرجات
«الندوة الوطنية اجلامعة امل�ستقلة»
املرتقبة والتي ت�ؤكد كحزب �سيا�سي جاد
وم�س�ؤول ،امل�شاركة فيها حر�صا منا على
الإ�رساع يف حتقيق التحول ال�سيا�سي
ال�سل�س املن�شود .وبخ�صو�ص التعديل
احلكومي  ،فلقد ثمن غويني هذه اخلطوة
 ،داعيا من خاللها الوزير الأول اجلديد
نور الدين بدوي �إىل م�ضاعفة اجلهود
لتكري�س  دولة احلق والقانون واحلريات
وتعزيز قنوات التوا�صل واحلوار مع
جميع الفاعلني يف ال�ساحة الوطنية .
وبعد �أن �سجلت حركة الإ�صالح الوطني
�أن ورقة الطريق املقرتحة مل حتظ
بقبول جميع مكونات الطبقة ال�سيا�سية

ون�سبة معتربة من احلراك ال�شعبي،
وعلى هذا الأ�سا�س فلقد اقرتحت ذات
احلركة تقدمي املزيد من ال�ضمانات
لطم�أنة ال�شباب اجلزائري املتظاهر
والطبقة ال�سيا�سية وعموم اجلزائريني
 ،مع فتح نقا�ش بني خمتلف الفاعلني
ل�صياغة �أولويات املرحلة وت�سقيفها
مبدة زمنية يتفق عليها ،لتحقيق
االنتقال ال�سل�س من الو�ضع الراهن �إىل
الو�ضع امل�أمول .ويف الأخري اقرتحت
احلركة على عموم اجلزائريني وبخا�صة
ال�شباب املتظاهر منهم �أن يتهيكل يف
ف�ضاءات متثيلية � ،سواء حزبية �أو نقابية
�أو جمعوية   لت�سهيل متثيله يف « الندوة
الوطنية املقرتحة» دفاعا عن مطالبه
املرفوعة.
حكيم مالك

عبادة عبدالكرمي

رد الـــــ�سلطة غـــــــري متـــــجاوب مـــــــع مـــــــطالب ال�شــــــــعب
انتقدت حركه التقومي والت�أ�صيل حلزب
جبهة التحرير الوطني التي يقودها عبد
الكرمي عبادة القرارات الأخرية للرئي�س،
معتربة ب�أن رد ال�سلطة جاء باهتا وغري
متجاوب �إطالقا مع م�ضمون ر�سالة

ال�شعب اجلزائري .و�أو�ضحت حركه
التقومي والت�أ�صيل حلزب جبهة التحرير
الوطني من خالل بيان لها ب�أن اتخذته
ال�سلطة من قرارت على غرار ت�أجيل
الرئا�سيات مبثابة متديد لل�سلطة ،منددة

مبا ا�سمته «الرغبة امللحة لل�سلطة
ومتاديها يف االعتداء على الد�ستور ن�صا
وروحا ،ال�شعب طالب بالرحيل الفوري
لل�سلطة بجميع م�سمياتها ،والكف عن
العبث بالبالد وكل مقدراتها» .واعتربت

احلركة ب�أن قرار ال�سلطة القا�ضي بتمديد
العهدة دون مربر قانوين ود�ستوري ،متديد
الفرتة احلالية الآيلة لالنتهاء �إىل �أجل غري
م�سمى ،م�شريا بان ذلك مناورة �سيا�سوية
متجددة متكاملة الف�صول واملغامرة

باجلزائر نحو املجهول» ،و�أ�ضاف �أن
«اجلزائر �أكرب من �أن تقزم يف �أي �شخ�ص
�أو �أية جمموعة» .كما نوهت احلركة
باملوقف امل�رشف للق�ضاة واملحامني
الراف�ض للدو�س على الد�ستور ،راف�ضة

املناورات الرامية لإفراغ احلراك
ال�شعبي من حمتواه احلقيقي ،منددة بكل
�أنواع التدخل الأجنبي والتعليقات القادمة
من وراه البحار.

�إميان لوا�س
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�شلل تام يف م�ؤ�س�سات الرتبية

قطاع الرتبية ينتف�ض �ضد
التمديد و �ضد بن غربيط

لبوا نداء تكتل النقابات و�شلوا املدار�س

�أ�ساتذة الواليات الغربية
يف م�سريات حا�شدة

•        امل�آزر البي�ضاء وح�ضور املتقاعدين تطبع ال�شارع

نظم �آالف الأ�ساتذة وموظفي قطاع الرتبية م�سريات راف�ضة ملا ت�ضمنته الر�سالة الأخرية للرئي�س ،معتربين �أنها متديد
للعهدة الرابعة والتفاف على مطالب احلراك ال�شعبي ،معززين م�سرياتهم التي طبعها ارتدا�ؤهم مل�آزرهم البي�ضاء ب�إ�ضراب �شل
جل امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،مع م�شاركة املتقاعدين منهم.

�سارة بومعزة
�شل الأ�ساتذة قطاع الرتبية �أم�س،
بالإ�ضافة �إىل تعزيزها بوقفات
احتجاجية وم�سريات �أمام مديريات
الرتبية على م�ستوى الواليات ،يف
حني انتقلت الوقفات من مديريات
الرتبية بالعا�صمة بعيد العا�رشة
�صباحا مل�سريات اجتمعت ب�ساحة
الربيد املركزي التي حتت�ضن احلراك
وخمتلف االحتجاجات يف كل مرة،
حيث جتمهر �آالف الأ�ساتذة �إىل
جانب ح�ضور بع�ض التالميذ على
م�ستوى الربيد املركزي ومتو�سعني
باجتاه �ساحة �أودان حوايل منت�صف
النهار ،هاتفني بالرف�ض لفحوى
الر�سالة الأخرية ،م�ؤكدين �أنه ال
يعدو كونه متديدا للعهدة الرابعة،
وم�صعدين للهتاف برحيل النظام.
و�أكد الأ�ساتذة ح�ضورهم مب�آزرهم
تعبريا منهم عن فئتهم الداعمة
للحراك الذي ينظم م�سريات كل
جمعة ،يف حني رفعوا �شعارات
«الأ�ساتذة راف�ضون» ،و»مربي
الأجيال �ضد مدمري الأجيال»،
« ولرتحل الع�صابة»« ،ال متديد ال
ت�أجيل نحن نريد التجديد» ،من جهة
ثانية مل تخلوا ال�شعارات والهتافات
من التعبري حول رف�ضهم لواقع قطاع
الرتبية ،حيث توجهوا �إىل وزيرة
الرتبية و�إىل النظام ككل باحلفاظ
على الهوية الوطنية وعدم �رضب
اللغة الوطنية واملدر�سة وحمايتها،
وحتى املطالبة برحيل الوزيرة ،كما
دعوا حلريات التعبري من بينها حرية
العمل النقابي عرب �شعارات «ال لتقييد
عمل النقابات» ،وال لتهمي�ش الأ�ستاذ
لبناء مدر�سة اجلودة».
من جهته الأمن �سار على نهج املرات
ال�سابقة يف االكتفاء بت�أطري احلراك،
يف حني و�ضعوا حاجزا �أمنيا على
م�ستوى ديدو�ش مراد ملنع التوجه
نحو املرادية ،يف حني �أن الأ�ساتذة
بدورهم امتنعوا عن حماولة اخرتاق
احلاجز ،مكتفني بالتجمهر على
م�ستوى الربيد املركزي و�ساحة

�أودان ،و�سري امل�سريات احلاملة
للأعالم الوطنية واملرددة لل�شعارات
الراف�ضة اكتفت ب�أن جتوب املنطقة
املحيطة بني النقطتني .كما نظم
موظفو الرتبية عرب خمتلف الواليات،
فعرفت بومردا�س م�سريات حا�شدة
�ضد ما اعتربوه متديدا لعمر النظام،
داعني للتجديد الكلي والنظر يف
املنظومة الرتبوية التي تعاين ح�سبهم
على كل املقايي�س ،وبوهران خرج
املئات من �أ�ساتذة الطور الثانوي
واملتو�سط �إىل ال�شارع ،م�شددين
على �رضورة احرتام الد�ستور وعدم
العبث به ،ونف�س الأمر عرب م�ستغامن،
منددين مبا �سموه العبث بالد�ستور.
  
متقاعدو الرتبية ي�شاركون
يف امل�سريات
من جهته املكلف بالإعالم على
م�ستوى الإحتاد الوطني لعمال
الرتبية والتكوين م�سعود زوقار،

�أكد يف ت�رصيح لـ»الو�سط» �أن ن�سبة
ال�شلل فاقت الـ 90باملائة على
امل�ستوى الوطني ،مو�ضحا �أن بع�ض
الأ�ساتذة التزموا بالأق�سام اخلا�صة
بتالميذ التح�ضريي كونه ال ميكن
توجيههم لل�شارع ومل يح�رضوا
�أولياءهم لإح�ضارهم ،م�ضيفا �أن
امل�سريات جابت كل �أجراء الرتاب
الوطني �أمام مديريات الرتبية الـ،50
وب�شعارات موحدة ،ومن طرف كل
القطاع �أ�ساتذة وموظفني وعمال
وحتى متقاعدي قطاع الرتبية.
�أما الناطق الر�سمي ملجل�س
ثانويات اجلزائر فقال خالل
امل�سرية« :نريد قرارات فا�صلة
بحجم هذا احلراك النظيف،
بحجم نظافة م�آزرنا البي�ضاء،
بحجم ق�ضية هذا الوطن ،نريد
قرارات بهذا امل�ستوى» ،م�ؤكدا �أن
موقفهم �سواء كنقابات م�ستقلة �أو
ك�أ�ساتذة ب�أن موقفهم موحد اليوم
واملدر�سة خ�ص�صت يوما عرب كل

رف�ضت التمديد

القطاع لقول كلمتها :ال للنظام وال
للقرارات الفارغة وتغيريا جذريا
بحجم احلراك ال�سلمي وبحجم
ق�ضية الوطن» ،معتربا �أن �أي وعود
دون هذه امل�س�ألة فهي فارغة،
فال�شعب خرج بكل �أطيافه وغري
مقبول القرارات الرتقيعية التي
تدير ظهرها للمطالب ال�شعبية،
يف حني حمل م�س�ؤولية �أي انحراف
لل�سلطة كون احلراك �سلمي وهو
ما يدعون ل�ضمانه .من جهته
�أو�ضح املكلف بالإعالم للمجل�س
الوطني امل�ستقل مل�ستخدمي
التدري�س للقطاع ثالثي الأطوار
للرتبية م�سعود بوديبة ،ب�أن ن�سبة
م�شاركة عمال قطاع الرتبية يف
امل�سريات بلغت حوايل  90باملائة،
مو�ضحا �أن تلك امل�شاركة القوية
�شلت �شلت تقريبا كل امل�ؤ�س�سات
الرتبوية عرب الرتاب الوطني،
معتربا دعوة نقابات الرتبية
امل�ستقلة لالنخراط يف احلراك
ال�شعبي املطالب بالتغيري ناجحة.
و�أو�ضح املتحدث ب�أن الأ�ساتذة
امل�شاركني يف امل�سريات رفعوا
�شعارات �سيا�سية تطالب بالتغيري
اجلذري والعمل على التجديد وفق
قوانني وا�ضحة ،م�ضيفا ”:ك�أ�ساتذة
نرغب �أن تكون حكومة انتقالية
م�شكلة من وجوه جديدة تعمل على
خلق بديل حقيقي”.
بورقعة
�أف�ضل ما نقدمه الآن هو
م�ساعدة النظام على الرحيل
رائد الوالية التاريخية الرابعة
خل�رض بورقعة كان حا�رضا يف
امل�سرية ،م�ؤكدا دعمه للحراك
ال�شعبي ككل مرة ،م�رصحا
لـ»الو�سط»� ،أن ال�شعار واحد
وهو م�ساعدة النظام حاليا هو
م�ساعدته على الرحيل ،م�ضيفا
�أن الأ�سلوب الوحيد لتحقيق ذلك
هو احلفاظ على ال�سلمية التي
�سادت احلراك وطبعته ،ومكنت
من �إي�صال �صوته.

املعار�ضة تدعو �إىل انتقال دميقراطي �سل�س
.
عربت �أحزاب و �شخ�صيات وطنية �أم�س
يف اجتماع لها عن رف�ضها لقرارات
الرئي�س �شكال وم�ضمونا و اعتبارها
متديدا للعهدة الرابعة بعد رف�ض ال�شعب
اخلام�سة.
وجاء يف بيان عن االجتماع اخلام�س
الت�شاوري للمعار�ضة و بح�ضور بع�ض
ممثلي النقابات ون�شطاء من « الهبة
ال�شعبية ال�سلمية « ،مبقر جبهة العدالة
و التنمية  ،وبعد اللقاءات و املواقف
ال�سابقة  ،وجتند اجلالية املقيمة يف
اخلارج  ،تناول االجتماع تطورات الأو�ضاع
و الظروف التاريخية اال�ستثنائية التي
متر بها البالد وخا�صة ما �أقدمت عليه
ال�سلطة ال�سيا�سية من خطوات مناق�ضة

غياب الفت ل�سيد �أحمد غزايل ولويزة حنون
ملطالب ال�شعب «.
و �أكد البيان الذي حت�صلت « الو�سط « على
ن�سخة منه اعتبار �أن ال�سلطة ال�سيا�سية
القائمة الميكن �أن ت�ستمر خارج �أي ترتيب
د�ستوري و �ضد الإرادة ال�شعبية  ،وغري
م�ؤهلة لقيادة املرحلة االنتقالية  ،بل �أن
ا�ستمرارها ك�سلطة فعلية ي�شكل خطرا
حقيقيا على اال�ستقرار و الأمن الوطنيني
 .ودعت �أحزاب املعار�ضة جميع « النواب
ال�رشفاء و العقالء لالن�سحاب من الربملان
بغرفتيه  ،م�ؤكدة على م�ساندتها للهبة
ال�شعبية لتحقيق مطالبها باال�ستمرار يف
امل�شاركة معها يف هبتها و �إ�سنادها مع
�إدانة اال�ستخفاف بها و احتقار مطالبها
 ،و�شجب تعنت ال�سلطة ال�سيا�سية القائمة

�إزاءها  ،وعدم االنخراط معها يف
م�سعاها و الدعوة للتجند بقوة و �سلمية
لإجناح م�سريات اجلمعة
وجددت �أحزاب و �شخ�صيات املعار�ضة
يف هذا البيان رف�ضها بقوة لأي تدخل
�أجنبي حتت �أي �شكل من الأ�شكال يف
�ش�ؤوننا الداخلية م�ستنكرة �سعي ال�سلطة
ال�سيا�سية القائمة للإ�ستعانة باخلارج
لاللتفاف على الهبة ال�شعبية ال�سلمية .
و �أ�ضاف البيان « �أنه حر�صا منا على
احلفاظ على الإجماع الوطني حول
اجلي�ش الوطني ال�شعبي وحول مهامه
الد�ستورية نرف�ض �إقحامه يف التجاذبات
ال�سيا�سية وندعوه للتعاطي ب�إيجابية مع
مطالب ال�شعب « كما دعت املعار�ضة يف

�أقدم نهار �أم�س تكتل نقابات الرتبية ب�شل
املدار�س بالواليات الغربية واخلروج
�إىل ال�شارع لدعم احلراك ال�شعبي يف
م�سريات عارمة مل ي�سبق لها مثيل بعدما
مت تدعيمها من قبل املحامني والأ�ساتذة
اجلامعني الذين الزالوا يف االحتجاج من
�أول �أم�س ما �أدى �إىل �شل حركة النقل
باملدن الكربى خا�صة �سيدي بلعبا�س
ووهران �أين مت توقيف �سري الرتامواي ،
ففي وهران خرج الآالف من التالميذ
و�أ�ساتذتهم اىل ال�شارع يف م�سريات كبرية
جابت �أهم ال�شوارع وت�سببت يف �شل
املدينة ووقف حركة الرتامواي  ،ما خلق
اختناقا مروريا و�سط املدينة  ،و�سارت
امل�سرية و�سط طوق امني �شديد لتفادي
خروجها عن نهجها ال�سلمي ،حيث �أبدى
�أعوان الأمن احرتافية كبرية يف تطويق
امل�سرية �إىل غاية مقر الوالية اين اعت�صم
املحتجون مطالبني برف�ض حكومة بدوي
ولعمارة  ،ويف تيارت خرج التالميذ
املدعمني با�ساتذتهم املن�ضوين حتت لواء
الفروع النقابية الداعية �إىل الإ�رضاب يف
م�سريات حا�شدة برحيل بدوي وحكومته
قبل ت�أ�سي�سها م�ؤكدين �أن ال�شعب يطلب
الرحيل وال يحتاج التعديل  ،ومب�ستغامن
خرج الأ�ساتدة يف م�سرية متبوعة بوقفة
�أمام مديرية الرتبية �رسعان ما حتركت
�إىل مقر الوالية  ،ويف والية تلم�سان خرج
التالميذ باكرا على خلفية رف�ض الأ�ساتذة
التدري�س والتحاقهم بامل�سريات ال�شعبية
التي نظمت بكل من تلم�سان  ،الرم�شي

 ،الغزوات  ،ومغنية �أين رفع الطلبة
والأ�ساتذة �شعارات تطالب برحيل وزيرة
الرتبية و دعم احلراك ال�شعبي  ،حيث
نظم الأ�ساتذة والطلبة وقفة احتجاجية
�أمام مقر مديرية الرتبية ،قبل �أن ينظموا
�إىل احلراك ال�شعبي الذي جاب �شارع
24مرت و�صوال �إىل و�سط املدينة ومنه
�إىل مقر الوالية  ،ما �أدى �إىل �شل حركة
املرور باملدينة � .أما مبدينة غليزان فقد
كان الطلب الرئي�سي للأ�ساتذة املحتجني
رحيل مديرة الرتبية وولية �أمرها الوزيرة
بن غربيط  ،حيث مت تنظيم م�سرية حا�شدة
�أمام مقر مديرية الرتبية  ،ويف �سيدي
بلعبا�س خرج الأ�ساتذة والتالميذ يف
م�سرية �سلمية طالبني بالتغيري و�سارو يف
ال�شوارع الرئي�سية قبل االعت�صام �أمام مقر
الوالية  ،ما عطل حركة الرتاموي والنقل ،
وب�سعيدة �سار الأ�ساتذة وتالميذهم جنبا
�إىل جنب للمطالبة برحيل احلكومة دعما
للحراك ال�شعبي  ،ونف�س ال�شيء �شهدته
مدينة مع�سكر والدوائر الكربى التابعة
لها حيث عرف ال�شارع م�سريات حا�شدة
 ،وبعني متو�شنت خرج التالميذ يف
م�سرية حا�شدة جابت ال�شارع الرئي�سي
للمدينة و�صوال �إىل مقر الوالية  ،حيث
طالب املحتجون بر�أ�س وزيرة الرتبية ،
هذا وقد تزامن حراك الأ�ساتذة وطلبة
املدار�س مع احتجاج الطلبة اجلامعيني
واملحامني يف يومهم الثالث الذين انظم
العديد منهم �إىل امل�سرية.

حممد بن ترار

غليزان

م�سرية حا�شدة لعمال
قطاع الرتبية

تتوا�صل االحتجاجات وامل�سريات
الراف�ضة للقرارات الأخرية التي �أقرها
رئي�س اجلمهورية عبدالعزيز بوتفليقة
والرامية �إىل ت�أجيل االنتخابات الرئا�سية
التي كانت مقررة يوم  18افريل القادم
املحتجون اعتربوا تلك القرارات مبثابة
االلتفاف واالنقالب على �سيادة ال�شعب
مطالبني ب�إبعاد جميع الر�ؤو�س امل�شبوهة
داخل النظام وهي املطالب التي نادى بها
�أم�س مئات عمال و�أ�ساتذة التعليم بوالية
غيليزان الذين خرجوا يف م�سرية حا�شدة
راف�ضة لهذه القرارات وهي امل�سرية
التي جابت العديد من الإحياء و�شوارع
املدينة قبل التجمهر �أمام منقر املديرية
حيث رددوا �شعارات راف�ضة للقرارات
الواردة يف ر�سالة الرئي�س بوتفليقة و

التي ت�ضمنت العدول عن الرت�شح لعهدة
خام�سة والتي مل ترق �إىل م�ستوى تطلعات
�أ�رسة الرتبية وال�شعب اجلزائري ككل ومل
ت�ستجب للحراك ال�شعبي ،كما خرج مئات
التالميذ �إىل ال�شارع مبختلف مناطق
وبلديات الوالية غليزان وجابوا ال�شوارع
والأحياء وهو ما جعل العديد من �أولياء
التالميذ يخرجون عن �صمتهم ويحملون
مدراء امل�ؤ�س�سات الرتبوية م�س�ؤولية �أي
مكروه لأبنائهم العتبار �أنهم مدوا لهم يد
امل�ساعدة يف اخلروج من امل�ؤ�س�سة �أثناء
�أوقات الدرا�سة خ�صو�صا وانه مت ت�سجيل
اختفاء طفلني ال يتجاوز عمرهما ال15
�سنة خالل امل�سريات الأخرية بكل من
بلدية حمري ووادي ارهيو .

قم

خلفا لعبدالقادر م�ساهل

الأخري �إىل عقد لقاء وطني يجمع اجلبهة
الراف�ضة مل�سلك ال�سلطة اعتبارا للخطر
الذي ميثله على اال�ستقرار الوطني
ووحدة الأمة  ،بهدف �إجراء حوار جاد
ل�صياغة املطالب ال�شعبية وو�ضع خريطة
طريق لالنتقال الدميقراطي ال�سل�س ،
وبناء نظام حكم جديد بعيدا عن �إمالءات
القوى غري الد�ستورية التي حتكم البالد .
هذا وقد غابت بع�ض الوجوه عن
املعار�ضة على غرار �أحمد بن بيتور ،
وبورقعة � ،إ�ضافة �إىل �سيد �أحمد غزايل و
لويزة حنون هذين الأخريين الذين ح�سب
م�صادرنا مت جتنب دعوتهما بعد رف�ضهما
من القاعدة ال�شعبية.

ع�صام بوربيع

لعمامرة ي�ستلم مهامه على
ر�أ�س وزارة اخلارجية
ا�ستلم رمطان لعمامرة �أم�س الأربعاء
باجلزائر العا�صمة مهامه اجلديدة
كوزير لل�ش�ؤون اخلارجية خلفا لعبد
القادر م�ساهل ،ويف ت�رصيح لل�صحافة
عقب مرا�سم ت�سليم املهام مبقر وزارة
ال�ش�ؤون اخلارجية� ,أعرب لعمامرة عن
«تقديره لرئي�س اجلمهورية ,عبد العزيز
بوتفليقة ,على الثقة الغالية» التي و�ضعها

يف �شخ�صه لتويل هذا املن�صب.
ويف ذات ال�سياق ,قال لعمامرة �أن
الرئي�س بوتفليقة «مهتم بالدبلوما�سية
اجلزائرية وحري�ص على �أن ت�ؤدي دورها
كامال� ,سيما عندما يكون الوطن يف �أ�شد
احلاجة لإبالغ ال�رشكاء الأجانب والعامل
اخلارجي بالر�سالة املعربة عن تطلعات
ال�شعب اجلزائري».
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يف التحوالت الراهنة
بعد �سنوات من التجارب ال�سيا�سية التي �صاحبت بناء
الدولة اجلزائرية منذ اال�ستقالل �إىل عهد «التعددية
ال�سيا�سية « �إىل دخول البالد يف م�ستنقع «الع�شرية
ال�سوداء « وما تركته من تبعات على كيانات النظام
ال�سيا�سي واالجتماعي يجب الت�أمل يف مدخالت
وخمرجات هذه التجارب وما �إ�ضافته للكيان امل�ؤ�س�ساتي
للدولة فال ميكن قراءة احلراك ال�شعبي الذي نراه
وهو غري م�ؤطر �إال من �شباب خرج بطريقة عفوية
وتلقائية يطالب باحداث تغيريات �شاملة على بنية
النظام ال�سيا�سي احلايل �إال من خالل قراءة متفح�صة
حتيدك كقارئ للم�شهد احلايل بحراك املتميز ونقلته
نحو ت�أ�سي�س مرحلة جديدة من ت�صورات لبناء الدولة
اجلزائرية يف تكييف وا�ضح مع الذي يخاطبها اليوم
وهو ال�شباب اجلزائري املنتف�ض الآن على واجهة ر�سمية
للدولة مل تقنعه وخا�صة امل�س�ؤولني الذين يرى فيهم
ال�شباب يف الوقت الراهن �أنهم غري قادرين على التناغم
مع �أفكاره و�إيقاعه يف �إطار �إدارة منظومة الدولة .
بقلم حممد مرواين �/أ�ستاذ جامعي وكاتب �صحفي
�أ�سئلة عن ت�شبيب م�ؤ�س�سات
الدولة

ت/ب�شري عالوة

يف الواقع �أننا منذ �سنوات دخول
اجلزائر يف عهد التعددية ال�سيا�سية
واحلزبية مع �أواخر الثمانيات
وال�سياق التاريخي وال�سيا�سي
خا�صة ال�ضاغط �آنذاك والذي
نقل املجتمع �إىل عهد الأحزاب
واملنابر اجلمعوية والنقابية
و�إحالته �إىل ثقافة التعدد واحرتام
قيم الدميقراطية على عجل هذا
الواقع امل�ستجد يف احلقيقة �إرباك

النظام ال�سيا�سي �آنذاك ومل ميهد
حتى للمجتمع االنخراط فيه كتوجه
�سيا�سي جديد �صاحبته �أحداث
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
مت�سارعة منذ �أحداث اكتوبر 1988
ومل ننتج على ثراء الكم العددي
للأحزاب ومنابر التمثيل املجتمعية
وال�سيا�سية يف ذاك الوقت الق�صري
جدا من عمر التعددية ال�سيا�سية
قيادات �شابة قادرة على الت�أ�سي�س
ملرحلة �سيا�سية جديدة يف التوجه
والعمل والإدارة بل ان البالد دخلت
يف دوامة من «اخلراب والإرهاب
الأعمى « وتوقف كل �شيء وانهمكت
مبحاربة
اجلزائرية
الدولة
«الإرهاب « وحتمل الأعباء الأمنية

�أكرث من التفكري يف �إحداث �أي
حتول �سيا�سي �أو ا�ستكمال م�سار
التعددية الذي عرف هزات عديدة
يف مرحلة «الت�سعينات « ويجب
االنتباه �إىل هذا املعطى املغيب
يف تقديري يف التحليل كثري خا�صة
عند قراءة امل�شهد ال�شعبي احلايل
وحراكه بلغة املطالب املرفوعة
والغايات املن�شودة خارج منابر
املعار�ضة ال�سيا�سية التي دفعت
فاتورة تراجع قدراتها على الت�أثري
ب�سب تبعات «الع�رشية ال�سوداء «
وانخراط قطاع وا�سع من النا�س
يف التفكري يف الهم االقت�صادي
والأمني واالجتماعي �أكرث من
االهتمام بثقافة التحزب ال�سيا�سي
التي منت بقدر حمدود بعد خروج
البالد من الأزمة الأمنية اخلانقة
وامل�شكل �أي�ضا يف هذا ال�سياق هو
�أن ت�شبيب الدولة اجلزائرية مل يكن
م�رشوعا قابال للتج�سيد ولي�س
متاحا ب�سبب عده اعتبارات
يراها البع�ض باملو�ضوعية
فجيل ما قبل اال�ستقالل كان
يف هذا الوقت ما�سكا مبقاليد
احلكم ال�سيا�سي ورغم االنتقال
اىل التعددية ب»غمزة �رسيعة «
�أن �صح القول مل يتوقف خطاب
« ال�رشعية الثورية « عن التداول
بل زاد حدته يف ال�سنوات الأخرية
الأمر الذي جعل احلديث عن
الت�شبيب من باب املجاملة التي
يقذف بها �إىل ال�شباب يف مواعيد
ومنا�سبات يف حني مل ي�شتغل
النظام ال�سيا�سي على ت�شبيب
كيانه وهياكله امل�ؤ�س�ساتية وهذا

خلق قطيعة حقيقية بني النظام
ال�سيا�سي وال�شباب .
واجهة ر�سمية تخاطب
ال�شباب بدون �شباب
ويف اعتقادي �أن املع�ضلة
احلقيقية التي واجهت النظام
ال�سيا�سي فيال البالد على
مدار �سنوات طويلة خا�صة يف
خطاب موجه لل�شباب تتمظهر
جتلياته يف �سيا�سات عمومية
موجهة لتح�سني واقع ال�شباب
عرب م�ستويات عدة �أن املع�ضلة
احلقيقية يف هذا ال�سياق هو �أن
الدولة عرب �سلطاتها العمومية
وال�سيا�سية والإدارية تخاطب
ال�شباب بدون �شباب ومبعنى ادق
�أن الكم املوجود من امل�س�ؤولني
الذي يخاطبون ال�شباب لي�سوا
يف �سن «ال�شباب « وهذا قد
يراه البع�ض لي�س عائقا ولكن يف
نظرنا ونظر العديد من الباحثني
يف ق�ضايا ال�شباب وخا�صة
االت�صال « مع�ضلة حقيقية «
�إذ يجب ان يخاطب ال�شباب «
�شبابا « مثله قريب من اهتماماته
وتطلعاته وان�شغاالته وتوجهاته
التي يفر�ضها التحول والتغيري
االجتماعي الذي تعي�شه �إعمار
الدولة كما يعي�شه املجتمع لذا
فال�شباب اجلزائري الذي الميكن
�أن يكون م�ستوى وعيه واحدا وال
م�شرتكا وال ميكن �أن ت�ضعه يف
�سلة واحدة يحتاج ملنظمة �إدارة
�سيا�سية �شابة تخاطبه من ال�سن

�إىل االهتمام واالن�شغال وهذا
الذي عجزت ال�سلطة عن جت�سيده
�سنوات طويلة من املمار�سة رغم
وجود م�شاريع ر�أى ال�شباب �أنها
�أمل ك�إن�شاء وزارة «لل�شباب « مل
تعمر �إىل �سنة �أو �أكرث .
ويجب االنتباه �إىل �أن ت�شبيب
م�ؤ�س�سات الدولة يف الوقت الراهن
كفيل بطم�أنة ال�شباب و�إقحامه يف
منظومة القرار ال�سيا�سي فلو كنا
منلك والة �شباب ووزرا �شباب
ومدراء عامون �شباب ملا وجدنا
ال�شباب خارج امل�ؤ�س�سات وهذه
م�سالة جوهرية يجب االنتباه
�إليها وقد كتبت يف هذا املو�ضوع
�أكرث من مرة يف ال�صحافة الوطنية
و�أكدت على �أن ال�شباب اجلزائري
يبحث رغم وجود كم معترب من
الأحزاب واجلمعيات عن منابر
متثيل حقيقية ويطالب بحقه يف
�إدارة منظومة القرار ال�سيا�سي .
ملاذا ال�شباب خارج
امل�ؤ�س�سات ؟
�س�ؤال �آخر يفر�ضه املو�ضوع وهو
ملا يتحرك �شبابنا دوما خارج
امل�ؤ�س�سات الر�سمية للدولة وال
يعرف الكثري عن تقدمه الدولة
لفائدته ان على م�ستوى التكوين
�أو الت�شغيل �أو الرتفيه والرعاية
واجلواب يف تقديري الذي ت�ؤكده
�أي�ضا العديد من الدرا�سات
الأكادميية راجع �إىل �أن ال�سلطات
العمومية �أغفلت م�سالة هامة يف

هذا املجال وهو حتويل ال�شباب
�إىل الفاعل ال�سيا�سي بدل �أن
يكون دوما اجلمهور امل�ستهدف
من �سيا�سات وبرامج وك�أنه عاجز
عن التنفيذ وهذا �سلوك عززته
العديد من ال�سلطات العمومية
يف تعاطيها مع اللغة املطالبية
ل�شبابنا لذا جند قطاعا و�ساعا
من ال�شباب اجلزائري مييل يف
هذا الوقت �إىل ا�ستخدام مواقع
التوا�صل االجتماعي وحتتله
هذه املواقع ومن�صات التوا�صل
االجتماعي حيزا هاما من حياته
ويومياته ويحدث هذا بطبيعة
احلال على ح�ساب املجهود الذي
تبذل امل�ؤ�س�سات ال�شبانية التابعة
للعديد من الوزارات والتي يجب
القول �أنها ت�سري �أمور ال�شباب
بطريقة غري مفهومة وكال�سيكية
وقدمية جتاوزها الزمن فال�شباب
يحتاج خلطاب مغاير متاما عن
خطابات الأزمنة املا�ضية وال
ميكن �إن يكون جمهورا يف بلد
يحتل فيها ال�شباب ن�سبة الثمانني
باملائة لذا فان تراجع الكثري
من امل�ؤ�س�سات يف التعاطي مع
ال�شباب والتناغم مع �إيقاعه الذي
يفر�ض منطق احلياة جعل �شبابنا
خارج امل�ؤ�س�سات وخارج برامج
ال�سلطات لت�صبح ال�سلطة يف
فلك وال�شباب يف فلك �آخر وهذا
جزء هام �صور امل�شهد ال�شباين
وال�شعبي الذي نراه يف �أيامنا هذه
عرب احلراك الأخري املطالب
ب�إحداث تغيريات عميقة على
منظومة النظام ال�سيا�سي.

خوفا من ا�ستغالل احلراك ال�شعبي

طوق �أمني على ال�شريط احلدودي الغربي
.
با�رشت م�صالح الأمن امل�شرتكة لوالية
تلم�سان منذ نهار �أم�س عملية مراقبة
دقيقة للحدود اجلزائرية الغربية بغية
الت�صدي �إىل �أية حماولة اخرتاق �سواء
من قبل بارونات املخدرات الذين
يحاولون ا�ستغالل الو�ضع لتمرير
كميات �ضخمة من الكيف املعالج �إىل
اجلزائر �،أو من قبل �أطراف ت�سعى �إىل
تغذية احلراك ال�شعبي ،وحتويله عن

م�ساره ال�سلمي  ،خا�صة بعدما بد�أت
بع�ض الأبواق تدعوا للتمرد والع�صيان
مثلما حدث �سنة � 1992أين تفاجئ
اجلي�ش اجلزائري بقاعدة خلفية
للجماعات الإرهابية جنوب وجدة .
هذا وقد �شهد ال�رشيط احلدودي على
م�سافة  170كلم تطويقا �أمنيا �شديدا
منم قبل قوات اجلي�ش الوطني ال�شعبي
التي اتخذت خمططا خا�صا حلماية

الدرك يراقب الطرق امل�ؤدية �إليه

احلدود اجلزائرية من االخرتاق من
قبل �شبكات املتاجرة بال�سموم التي
حتاول ا�ستغالل امل�سريات التي
تنظمها القطاعات لتمرير �شحنت
كربى من الكيف املعالج �أو اخرتاق
امل�سريات من قبل �أطراف قادمة من
اجلوار ولها عالقة بالبارونات  ،خا�صة
وان م�صالح الأمن بوهران �سبق و�أن
حجزت �أ�سلحة وذخرية بدون ترخي�ص

بكل من �سبدو بجنوب تلم�سان وال�سانية
�رشق وهران بحوزة �شبكة للمخدرات
الأ�سبوع املا�ضي  ،كما مت �إح�صاء
الع�رشات من البارونات امل�سلحة
باحلدود الغربية والتي �أغلبها متابع
من قبل العدالة باملتاجرة الدولية
للمخدرات والتي ميكن ا�ستغاللها
ملحاولة امل�سا�س بالأمن وزرع الفنت
 .هذا وح�سب م�صدر موثوق فقد

�شوهد تنقل قوات �إ�ضافية �إىل احلدود
الغربية بغية تطويقها وحمايتها من
اي حمالة الخرتاقها من قبل بارونات
الكيف الذين مت توقيف � 8شبكات
منذ اندالع احلراك ال�شعبي وتوقيف
ما يزيد عن  20عن�رصا منها والذين
حاولوا ا�ستغالل الو�ضعية الأمنية
لتمرير كميات هامة من املخدرات
بالإ�ضافة �إىل �أ�سلحة وذخرية تبني �أن

م�صدرها املغرب  ،من جانب �آخر
�أخذت املجموعة الوالئية للدرك
الوطني على عاتقها �أقامة حواجز
على الطرق امل�ؤدية �إىل احلدود
خا�صة الطرق الوطنية رقم ، 35، 07
 98،99والطريق ال�سيار للت�صدي لأية
حماولة تهريب ونقل �سموم املغرب
�إىل داخل الوطن.
حممد بن ترار
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نق�ص ال�سيولة وتذبذب �شبكة النظام يفجران غليان الزبائن

رغم ك�شف رئي�س الوكالة الوالئية عن خارطة الحتواء الو�ضع

مديرو املوارد الب�شرية بال�شركات النفطية مراكز الربيد بوالية مترنا�ست
تغرق يف م�ستنقع الفو�ضى
متهمون بالتالعب مبلف التوظيف
.

تقارير ل�صناع القرار من �أجل حما�سبة املتورطني

اتهمت �شكاوى وتقارير و�صفت بـ ال�سوداء رفعتها جمعيات حملية وجهات �أمنية للم�صالح املخت�صة  ،مديرو املوارد الب�شرية
بال�شركات البرتولية بحا�سي م�سعود بالتحايل والتالعب بعرو�ض العمل املقدمة للوكالة الوالئية للت�شغيل  ،من خالل خلق
تعقيدات يف �إجراء الفحو�ص املهنية .يواجه مديرو املوارد الب�شرية يف عدد من ال�شركات البرتولية بحا�سي م�سعود على غرار
خدمات الآبار ،و الأ�شغال يف الآبار ،و امل�ؤ�س�سة الوطنية للتنقيب  ،تهما باجلملة تتعلق بخروق اقرتفوها يف معاجلة عرو�ض
عمل  ،وقالت �شكاوى وتقارير �أعدتها جهات �أمنية و�أخرى جمعوية � ،أن ه�ؤالء امل�س�ؤولني تورطوا يف التحايل على الت�شريع
املنظم ل�سوق ال�شغل وعمدوا �إىل اال�ستيالء على منا�صب هي يف الغالب من حق بطايل الوالية  ،وطالبت ذات امل�صادر امل�صالح
املخت�صة بفتح حتقيق عاجل يف التجاوزات احلا�صلة وكذا متابعة املتورطني ق�ضائيا كون الأمور باتت ال تطاق .
�أحمد باحلاج
وبح�سب ال�شكاوى ذاتها ف�إن
التجاوزات امل�سجلة تخ�ص
وجود حتايل يف دفاتر التوظيف
بال�رشكات النفطية التي ا�ستغلت
غياب الأجهزة املكلفة بالرقابة
كي تنفذ خمططات التي تتنافى
مع قانون العمل  ،م�شرية �إىل
ما ح�صل يعد جتاوزا خطريا
ي�ستوجب تدخال جديا لو�ضع حد
للتالعب مبلف ال�شغل .
من جهة �أخرى ك�شف رئي�س
الوكالة الوالئية للت�شغيل حممد
رايق يف ت�رصيح خ�ص به جريدة
الو�سط � ،أنه يتابع عن كثب �أمور
الت�سيري على م�ستوى الوكاالت
املحلية التي وجهت مل�س�ؤوليها
تعليمات �صارمة من �أجل التكفل
بان�شغاالت طالبي العمل والنظر
يف م�شاكلهم  ،وقال ذات امل�س�ؤول
�أن ر�ؤ�ساء الوكاالت املحلية
مطالبون بتحمل م�س�ؤولياتهم
القانونية حيال الق�ضايا املثارة
على م�ستوى دائرة اخت�صا�صهم
مبا فيها التظلمات التي يرفعها
البطالون حول معاجلة عرو�ض

العمل .
و�أفاد نف�س املتحدث �أنه ما�ض
نحو تطبيق خارطة الطريق التي
�أعلن عنها خالل تن�صيبه على
ر�أ�س الوكالة الوالئية للت�شغيل
ال�سيما تطهري البطاقية الوالئية
لطالبي العمل وكذا �إجبار ال�رشكات
امل�شغلة على احرتام الأليات

اجلديدة التي مت ا�ستحداثها يف
عمليات التن�صيب  ،وا�ستنادا �إىل
تو�ضيحات رئي�س الوكالة الوالئية
ف�إن كل التدابري التي مت اقرارها
ت�صب بالدرجة االوىل يف م�صلحة
طالبي العمل .
ومعلوم �أن الوكالة الوالئية للت�شغيل
 ،قد �أر�سلت قوائم املر�شحني

للعمل يف العرو�ض التي تقدمت
ال�رشكات الوطنية الكربى ،م�ؤكدا
�أن هذه امل�ؤ�س�سات مطالبة
باحرتام الإجراءات املتبعة
يف تنظيم االختبارات املهنية
واالبتعاد عن اال�ساليب االق�صائية
التي عادة ما ترافق الفحو�ص التي
يخ�ضع لها املرت�شحون؟.

م�صالح امن والية ادرار

حملة حت�سي�سية لفائدة �سائقي مركبات الوزن الثقيل
با�رشت م�صالح �أمن والية
�أدرار خالل الأ�سبوع اجلاري
حملة حت�سي�سية لفائدة �سائقي
مركبات الوزن الثقيل بهدف
التوعية من خماطر خمالفة
قواعد و �أحكام ت�أمني احلمولة
و كذا عدم احرتام امل�سلك
املخ�ص�ص لل�سري الوقوف و

التوقف الع�شوائي  ،ال�صيانة
امل�ستمرة للمركبة خا�صة
�أ�صحاب امل�سافات الطويلة
� ،رضورة ال�سياقة بحذر �أثناء
هبوب الرياح املحملة بالرمال
 ،حيث مت تن�شيط ح�صة �إذاعية
عرب �أثري �إذاعة �أدرار اجلهوية
مت خاللها توجيه جملة من

الن�صائح لفائدة ال�سواق كما مت
تنظيم خرجات على م�ستوى
مفرتق الطرق و حواجز املراقبة
مبداخل و خمارج مدينة �أدرار مت
خاللها توزيع مطويات تت�ضمن
ن�صائح و �إر�شادات مرورية مع
توعية ال�سواق ب�رضورة احليطة
و احلذر �أثناء ال�سياقة ،و تفادي

ال�رسعة املفرطة  .من جهة
ثانية فقد ثمن �سائقي مركبات
الوزن الثقيل بوالية �أدرار  ،هذه
املبادرة التح�سي�سية مطالبني
بتعميمها عرب خمتلف بلديات
 ،وذلك بهدف احلد من التزايد
املقلق لإرهاب الطرقات .
�أحمد باحلاج

�أمن مترنا�ست

الإطاحة بع�شريني يف ق�ضية ال�سرقة يف الطريق العام
قامت م�صالح ال�رشطة لأمن
الوالية ممثلة يف الأمن احل�رضي
الرابع من توقيف �شخ�ص يبلغ من
العمر (� 29سنة ) متورط يف ق�ضية
ال�رسقة يف الطريق العام مع حمل
�سالح �أبي�ض حمظور دون مربر
�رشعي (�سكني) متبوع بانتحال
�أ�سم الغري و ال�سكر العلني.

حيثيات الق�ضية تعود �إىل
تلقي ات�صال هاتفي على الرقم
الأخ�رض 1548 مفاده تعر�ض �أحد
املواطنني لفعل ال�رسقة بالقرب
من حمور الدوران موالي عمار
،و عليه تنقلت عنا�رص ال�رشطة
على جناح ال�رسعة �إىل عني
املكان �أين تقدم منهم ال�ضحية

الذي �أعلمهم على تعر�ضه لل�رسقة
حتت طائلة التهديد با�ستعمال
�سالح �أبي�ض من طرف �شخ�ص
يعرفه ،مت حتديد مكان تواجد
امل�شتبه فيه �أين مت توقيفه
وحتويله �إىل مقر ال�رشطة  ،و فتح
حتقيق باخل�صو�ص و بعد مترير
امل�شتبه فيه على نظام ()AFIS

تبني �أنه انتحل ا�سم الغري ،و بعد
ا�ستكمال �إجراءات التحقيق ،مت
تقدمي امل�شتبه فيه �أمام اجلهات
الق�ضائية املخت�صة التي �أ�صدرت
يف حقه حكم بخم�س �سنوات ()05
حب�س نافذة مع الإيداع و غرامة
مالية مقدرة ب  500.000دج
�أحمد باحلاج

تعاين مراكز الربيد بوالية
مترنا�ست جملة من النقائ�ص
الغري منتهية ،ب�سبب النق�ص
الفادح يف توفري ال�سيولة املالية
دون احلديث عن التذبذب يف
توفري �شبكة النظام مما جعل
ال�شبابيك الربيدية ت�شهد
طوابري ب�رشية غري منتهية .
نا�شد الع�رشات من زبائن
مراكز ومكاتب الربيد ببلديات
عني �صالح فقارة الزواى �إينغر
�أدل�س تاظروك �أبل�سة و �سيلت
 ،اجلهات الو�صية ب�رضورة
التدخل العاجل  ،من �أجل
�إعادة النظر يف جملة النقائ�ص
التي تتخبط فيها املرافق
اخلدماتية املذكورة  ،التي
ال تزال تعاين من التذبذب يف
توفري ال�سيولة املالية وكذا
االنقطاع املتكرر ل�شبكة
النظام  ،حيث �أجنر عن ذلك
ت�شكيل طوابري ب�رشية غري
منتهية  ،فتحت باب الت�سا�ؤل
على م�رصاعيه جراء تفاوت
الأدوات الرقابية على ن�شاط
املراكز واملكاتب الربيدية ،
التي �أ�صبحت تغرق يف الفو�ضى
و الت�سيب وحالة من الإهمال ،
ويف ذات ال�صدد قال �أكرث من
متحدث يف املو�ضوع �أن القيام
بعملية االطالع على الر�صيد

�أو �سحب �أموالهم وحتى
حتويلها حل�سابات بريدية
�أخرى يقت�ضي منهم االنتظار
يف الطوابري ملدة ترتاوح بني
الثالثة �أو خم�س �ساعات كاملة
 ،مما ولد حالة من ال�سخط
ال�شعبي الكبري وذلك على
خلفية ظهور بوادر الت�صعيد
من لهجة االحتجاجات
للمطالبة بتدخل وزيرة الربيد
وتكنولوجيا الإعالم واالت�صال
�إميان هدى فرعون  ،لإعادة
النظر يف جملة النقائ�ص
ال�سالف ذكرها  ،الأمر الذي
�أدى �إىل فقدان الثقة بني
الزبون و موظفي ال�شبابيك
املتهمون با�ستغالل منا�صب
عملهم يف عرقلة ال�سري احل�سن
لن�شاط ذات املرافق  ،وموازاة
مع ذلك فقد �شككت جمعيات
حملية يف مربر تذبذب ال�سيولة
املالية لفرتة جتاوزت ال�شهرين
 ،وا�صفة �إياها باملفتعلة .
من جانب �آخر توجد غالبية
�أجهزة ال�سحب املغناط�سي
خارج جمال التغطية  ،ب�سبب
تعر�ضها للتخريب واال�ستيالء
من طرف منحرفني  ،وذلك يف
ظل غياب الو�سائل الردعية يف
حماية املمتلكات العمومية .
�أحمد باحلاج

�سيدي خالد بب�سكرة

منازل �آيلة لل�سقوط
تهدد حياة �سكانها
�أعرب �سكان املدينة القدمية
ببلدية �سيدي خالد باملقاطعة
الإدارية �أوالد جالل التابعة
لوالية ب�سكرة عن تخوفات
�شديدة من الو�ضعية الكارثية
التي �أم�ست عليها معظم
بيوت املنطقة  ،الأخرية
التي تكاد ت�سقط فوق ر�ؤو�س
�سكانها نتيجة تداعي �أ�سقفها
و جدرانها جراء الأمطار مبا
�أنها بنايات املنطقة طينية و
قدمية جدا � .أكد الع�رشات من
ممثلو ال�سكان باملدينة القدمية
املذكورة ب�أن م�صالح احلماية
املدنية قد زارت الد�رشة
يف الأ�سابيع القليلة املا�ضية
ملعاينة الأ�رضار  ،و مت بعدها
�إبالغ ال�سلطات املحلية  ،لكن
هذه الأخرية مل تكلف نف�سها
عناء للقيام بزيارة ميدانية و
تفقد �أحوال املواطنني ،خا�صة
�إذا علمنا ب�أن املنطقة القدمية
املعروفة بالد�رشة ب�سيدي
خالد ت�شهد و�ضعية مزرية منذ
�سنوات  ،و ذلك نظرا لتداعي
جدران البيوت و ت�صدعها جراء

الأمطار و التقلبات اجلوية
 ،مما ترك ال�سكان يف حالة
م�ستمرة من الهلع و اخلوف
من �سقوط �أ�سقف منازلهم
فوق ر�ؤو�سهم يف �أية حلظة ،
علما �أن بع�ض اجلدران قد مت
�إقامتها بوا�سطة دعامات لتمنع
انهيارها  ،و يف هذا ال�سياق
قال حمدثونا ب�أن املواطنني
ا�ستدعوا م�صالح احلماية
املدنية من �أجل التدخل و
معاينة الأ�رضار قبل وقوع
الكارثة  ،لتقوم هذه الأخرية
بتبليغ امل�صالح املخت�صة يف
هذا ال�ش�أن � ،إال �أن املنطقة
مل ت�شهد �أي زيارة من طرف
ال�سلطات حلد ال�ساعة  .من
جهة �أخرى �أفادت م�صادرنا
ب�أن �سكان املدينة القدمية
ب�سيدي خالد مل ي�ستفيدوا من
منحة الرتميم التي تبقى عالقة
حلد ال�ساعة ،يف وقت يبقى
مطلب منحهم ح�صة معينة من
قطع الأرا�ضي ال�صاحلة للبناء
حلما يراودهم .
�أحمد باحلاج
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"الرئا�سة التون�سية"

�ضربة لال�ستخبارات الأمريكية

ال�سب�سي يتابع ق�ضية "اجلهاز ال�سري"

املال عمر كان خمتبئا
بالقرب من قاعدتهم!

�أعلنت الرئا�سة التون�سية ،الثالثاء� ،أن الرئي�س الباجي قائد ال�سب�سي ،يتابع ق�ضية "اجلهاز ال�سري" الذي زعمت هيئة دفاع
حملية �أن حركة "النه�ضة" �أن�ش�أته لـ"تنفيذ اغتياالت" ،وهو ما تنفيه احلركة ب�شدة ،جاء ذلك لدى ا�ستقبال ال�سب�سي ،بق�صر
قرطاج ،وفدا عن جمموعة من نواب الربملان ،قدموا م�ؤخرا �شكوى ق�ضائية تطالب بالبحث يف املزاعم املذكورة ،ونقل بيان
�صادر عن الرئا�سة ،وتلقت الأنا�ضول ن�سخة منه ،عن رمي حمجوب� ،أحد �أع�ضاء الوفد املمثل للنواب ،قولها �إن "اللقاء م ّثل
منا�سبة الطالع رئي�س الدولة ،ب�صفته رئي�سا ملجل�س الأمن القومي ،على حيثيات ال�شكوى املرفوعة".
م�٫س
و�أ�ضافت �أنه جرى �أي�ضا �إطالع
ال�سب�سي على "م�ستجدات الق�ضية
الأ�صلية ،وما ّ
حف بها من بطء
ّ
وتعطل يف م�سار
يف الإجراءات،
ك�شف حقيقة اغتيال ال�شهيدين
�شكري بلعيد وحممد الرباهمي"
(�سيا�سيي ي�ساريني اغتيال يف
نْ
.)2013
والإثنني� ،أثار ال�سب�سي ق�ضية
"اجلهاز ال�رسي" يف اجتماع
ملجل�س الأمن القومي التون�سي،
بح�ضور رئي�س احلكومة يو�سف
ال�شاهد .وقال ال�سب�سي يف �رشيط
فيديو بثته ،يف حينه ،ال�صفحة
الر�سمية للرئا�سة التون�سية عرب
"في�سبوك"� ،إن "التنظيم ال�رسي
�أمر مي�س الأمن القومي ()..
ويجب اتخاذ موقف".

تقدم "43
والأربعاء املا�ضي،
ّ
نائبا من كتل الوالء للوطن (ت�ضم
 10نواب م�ستقلني ،)217 /ونداء
تون�س (ليربايل 41 /نائبا)،
واجلبهة ال�شعبية (ائتالف ي�ساري/
تقدموا ب�شكوى �إىل
 15نائبا)،
ّ
املحكمة االبتدائية بتون�س".
ويف �أكرث من منا�سبة ،اتهمت هيئة
الدفاع عن املعار�ضني الي�ساريني
بلعيد والرباهمي ،حركة النه�ضة
بامتالكها "جهازا �رسيا" مهمته
االغتياالت ،ويف ت�رصيحات �سابقة
� ،أ ّكد املتحدث با�سم "النه�ضة"،
عماد اخلمريي �أن "االتهامات
املوجهة لهم من قبل هيئة الدفاع
كالم تكرره هيئة تعمل بالوكالة
عن جهة �سيا�سية ،بهدف الت�شويه
امل�ستمر حلركة النه�ضة ،ولي�س
بغاية ك�شف احلقيقة بل ل�رضب
احلركة".
كما اعترب �أنّ الهيئة "مل تقدم

جديدا ،وتدعي ادعاء باطال،
وتن�سب للحركة جهازا مل يثبت ال
بالأدلة وال القرائن �أنه موجود ،و�أن
له عالقة باحلركة وباالغتياالت".
ويف نوفمرب املا�ضي ،نفى وزير
داخلية تون�س ه�شام الفوراتي،

وجود "غرفة �سوداء" يف الداخلية،
مو�ضحا خالل جل�سة برملانية،
�أنّ "امل�س�ألة تتعلق ب�إدارة حفظ
للأر�شيف تُ�س ّمى �إدارة الوثائق
حلفظ الأر�شيف الذي له �صبغة
خ�صو�صية".

ليبيا

ال�سراج "منزعج" من ا�ستمرار تقدمي ال�سالح لأطراف ال�صراع
عرب رئي�س املجل�س الرئا�سي
حلكومة الوفاق الوطني الليبية
املعرتف بها دوليا فائز ال�رساج،
عن "انزعاجه من ا�ستمرار تقدمي
ال�سالح لأطراف ال�رصاع" ،مبا
ي�ساهم يف تعقيد و�إطالة عمر
الأزمة.
جاء ذلك خالل اجتماعه،
الثالثاء ،مبقر املجل�س بالعا�صمة
طرابل�س مع عدد من ال�سفراء
ور�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية
لدول االحتاد الأوروبي املعتمدين
لدى ليبيا ،بح�سب بيان ملكتبه
الإعالمي ،وانتقد ال�رساج ما
و�صفه بـ"التدخالت ال�سلبية"
لبع�ض الدول يف ال�ش�أن الليبي،
دون ت�سميتها �أو تو�ضيح ماهية

التدخالت ،وثمن جهود االحتاد
الأوروبي لتحقيق اال�ستقرار يف
ليبيا ،و�شدد على �أهمية عودة
ال�سفارات للعمل من مقارها
يف العا�صمة طرابل�س (�أغلقت
مقراتها منذ �أعوام جراء
ال�رصاعات امل�سلحة).
و�أكد ال�رساج على احلل ال�سيا�سي
للأزمة الراهنة ،و�إجراء انتخابات
على قاعدة د�ستورية �سليمة،
ليقول ال�شعب كلمته عرب �صناديق
االقرتاع.
من جانبهم� ،أجمع ال�سفراء وفق
البيان ،على دعمهم حلكومة
و�أ�شادوا
الوطني،
الوفاق
بت�رصيحات ال�رساج عن الثوابت
التي ت�شمل مدنية الدولة وتوحيد

امل�ؤ�س�سات ال�سيادية ،و�أكد
ال�سفراء على دعم خط املبعوث
الأممي غ�سان �سالمة ،لتحقيق
اال�ستقرار يف ليبيا.
و�أعلنوا دعمهم لنهج احلوار
واللقاءات ما بني الأطراف الليبية
و�آخرها لقاء �أبوظبي الذي جمع
فائز ال�رساج وخليفة حفرت.
والثالثاء املا�ضي� ،أعلن ال�رساج،
�أنه اتفق مع خليفة حفرت ،يف
اجتماع �أبوظبي ،على "عدم
�إطالة الفرتة االنتقالية ،و�إجراء
االنتخابات قبل نهاية عام ،"2019
ح�سب بيان للمكتب الإعالمي
لل�رساج ،ويف  27فرباير املا�ضي،
عقد اجتماع يف �أبوظبي ،بدعوة
من املبعوث الأممي اخلا�ص

�إىل ليبيا غ�سان �سالمة ،ح�رضه
ال�رساج ،وحفرت ،واتفق الطرفان،
ح�سب بيان البعثة الأممية" ،على
�رضورة �إنهاء املرحلة االنتقالية
من خالل انتخابات عامة ،و�سبل
احلفاظ على ا�ستقرار ليبيا
وتوحيد م�ؤ�س�ساتها"ويعد هذا
اللقاء الثاين للرجلني بالإمارات،
يف حماولة لإيجاد حل للأزمة
الليبية املمتدة ل�سنوات ،ومنذ
 ،2011تعاين ليبيا الغنية بالنفط،
�رصاعا على ال�رشعية وال�سلطة،
ً
يرتكز حال ًيا بني حكومة "الوفاق"
املعرتف بها دول ًيا يف العا�صمة
طرابل�س (غرب) ،وخليفة حفرت،
املدعوم من جمل�س النواب
املنعقد مبدينة طربق (�رشق).

االحتالل يعيد فتح �أبواب امل�سجد الأق�صى
�أعادت �رشطة االحتالل "الإ�رسائيلي"،
�أم�س الأربعاء ،فتح �أبواب امل�سجد
الأق�صى املبارك �أمام امل�صلني
والزوار بعد �إغالقها �أم�س.
وقالت م�صادر مقد�سية� ،إن عددا
كبريا من �أبناء مدينة القد�س �أدوا
�صالة الفجر اليوم بعد فتح بوابات
الأق�صى ،وكانت قوات االحتالل
�أغلقت �أبواب امل�سجد الأق�صى
يوم �أم�س ،و�أدى املواطنون �صلوات
الع�رص واملغرب والع�شاء �أمام
�أبواب امل�سجد املبارك ،خا�صة يف
منطقة باب الأ�سباط ،بعد يوم حافل
باالعتداءات على امل�صلني والعاملني
يف الأق�صى ،ودهم م�سجد ال�صخرة،
و�إغالق �أبواب الأق�صى كافة ،واعتقال
عدد من املقد�سيني.
يذكر �أن هذه لي�ست املرة الأوىل
التي تقدم فيها �سلطات االحتالل

الإ�رسائيلي على �إغالق امل�سجد
الأق�صى الذي يتعر�ض لهجمة
�إ�رسائيلية �شعواء ،و�أدى ع�رشات
املواطنني املقد�سيني �صالة الع�شاء
الليلة يف ال�شارع الرئي�س قبالة باب
الأ�سباط ،يف �إطار �إغالق االحتالل
الإ�رسائيلي املتوا�صل للم�سجد
الأق�صى املبارك.
و�أفاد ،مرا�سلنا� ،أن �أذان الع�شاء مل
يرفع �أم�س من امل�سجد الأق�صى
املبارك ،مع �إغالق �إ�رسائيلي
حمكم للم�سجد الأق�صى ،و�أ�ضاف
�أن التكبريات تعالت يف �أرجاء
القد�س املحتلة ،وعلت النداءات
بالنفري حلماية الأق�صى من الهجمة
الإ�رسائيلية الرببرية ،وكان مئات
الفل�سطينيني احت�شدوا قبالة باب
الأ�سباط يف "الأق�صى" ،لأداء �صالة
الع�رص و�إعالن االعت�صام املفتوح

على بابه؛ رف�ضا لقرار قائد �رشطة
االحتالل �إغالق �أبواب امل�سجد،
و�إخالئه بالقوة من املوظفني
واالعتداء على امل�صلني.
وكانت املرجعيات الدينية والفعاليات
الوطنية وال�شعبية يف مدينه القد�س،
دعت �إىل �إقامة �صالة الع�رص وكل
ال�صلوات يف باب الأ�سباط ،مطالبة
�أهايل القد�س وال�ضفة عامة ب�شدّ
الرحال �إىل امل�سجد الأق�صى،
و�إعالن االعت�صام املفتوح هناك بعد
قرار االحتالل �إغالق �أبوابه.
ومن جانبها ،دعت حركة املقاومة
الإ�سالمية "حما�س" جماهري ال�شعب
الفل�سطيني �إىل الزحف نحو امل�سجد
الأق�صى ،والعمل على ك�رس قرار
االحتالل "الإ�رسائيلي" ب�إغالقه،
وفر�ض �إرادة امل�صلني بحقهم الكامل
بالدخول واخلروج من امل�سجد.

وقالت حما�س ،يف بيان لها�" :إن �شعبنا
أبي لن ي�سمح مبرور املحاوالت
ال ّ
ال�صهيونية الهادفة لفر�ض وقائع
جديدة يف امل�سجد الأق�صى ،تنتق�ص
من حقنا الكامل فيه".
وي�شهد امل�سجد الأق�صى ومدينة
القد�س يف الآونة الأخري ت�صعيدا
"�إ�رسائيليا" ،تزايدت وتريته عقب
رف�ض املقد�سيني �إغالق االحتالل
باب الرحمة ،ومتكنهم من فتحه
قبل ثالثة �أ�سابيع رغما عن قرار
االحتالل.
ويف وقت الحق ،اعتدت قوات من
ال�رشطة "الإ�رسائيلية" ،على امل�صلني
يف امل�سجد الأق�صى ،عقب ا�شتعال
النريان يف خمفر �رشطة االحتالل
الواقع على �صحن قبة ال�صخرة
امل�رشفة ،واعتقلت ما ال يقل عن
�أربعة مواطنني؛ منهم �سيدتان.

خالفا ملا اعتقدته وا�شنطن
وكابل� ،أن م�ؤ�س�س حركة "طالبان"
املال عمر ،كان يعي�ش يف باك�ستان،
تبني �أنه اختار االختباء على
م�سافة ق�صرية من قاعدة �أمريكية
يف �أفغان�ستان� ،إىل حني وفاته عام
.2013
مثلت املعلومات التي ك�شف عنها
م�ؤخرا كتاب "البحث عن العدو"،
الذي �أعده �صحفي هولندي،
�إخفاقا جديدا لال�ستخبارات
الأمريكية� ،أم�ضى ال�صحايف
الهولندي ،بيتي دام ،خم�س �سنوات
من الأبحاث من �أجل كتابه ،وقابل
احلار�س ال�شخ�صي مل�ؤ�س�س
حركة طالبان الراحل املال عمر،
جبار عمري ،الذي �ساعد املال
يف االختباء وقام بحرا�سته بعد
�إ�سقاط نظام طالبان.
و�أم�ضى الكاتب �سنوات يف العمل
ال�صحفي ب�أفغان�ستان و�ألف كتابا
عن الرئي�س الأفغاين ال�سابق،
حميد كرزاي ،وبعد هجمات 11
�سبتمرب ،التي �أدت �إىل �سقوط
طالبان ،ر�صدت الواليات املتحدة
مكاف�أة بقيمة  10ماليني دوالر ملن
يعرث على املال عمر الذي كان
خمتبئا يف جممع �صغري يف قالت
عا�صمة والية زابل ،بح�سب ما
كتب دام.
ومل تعلم العائلة التي كانت تعي�ش
يف املجمع هوية هذا ال�ضيف
املجهول ،وقد �أو�شكت القوات
الأمريكية على العثور عليه
مرتني ،اقرتبت دورية �أمريكية يف
املرة الأوىل فيما كان املال عمر
وحار�سه جبار عمري ي�سريان يف
الفناء ،واختب�أ الرجالن خلف كومة
من اخل�شب بعد ر�ؤية الدورية ،لكن
الع�سكريني الأمريكيني مروا من
�أمام املكان دون �أن يدخلوه.
ويف املرة الثانية ،فت�شت القوات
الأمريكية املنزل حيث كان
يعي�ش املال عمر ،لكنها �أخفقت
يف اكت�شاف املدخل ال�رسي �إىل
غرفته .ولي�س وا�ضحاً ما �إذا كان
ذلك التفتي�ش روتينيا �أو نتيجة
معلومة و�صلت �إىل الأمريكيني،
ومل يقرر املال عمر املغادرة
�إال بعد �أن بد�أ الأمريكيون بناء
قاعدة لغمان الأمريكية للعمليات
الع�سكرية املتقدمة عام 2004
على بعد �أمتار قليلة من خمبئه.
وانتقل الحقا �إىل مبنى �آخر ،لكن
�رسعان ما �شيد البنتاغون قاعدة
"وولفرين" الع�سكرية القريبة،
والتي ت�ضم �ألف عن�رص �أمريكي

وحيث متركزت هناك �أحياناً قوات
خا�صة �أمريكية وبريطانية.
ورغم خ�شيته من الإم�ساك به،
مل يقدم املال عمر على تغيري
مكانه مرة �أخرى ومل يخرج من
خمبئه �إال نادرا ،وغالبا ما احتمى
داخل �أنفاق لدى حتليق الطائرات
الأمريكية.
وطبقا للل�صحفي الهولندي دام،
كان املال عمر يتحدث غالبا �إىل
حار�سه وطباخه ،وا�ستخدم هاتفا
قدميا من نوع "نوكيا" من دون
خط (�سيم كارت) لي�سجل فقط
�صوته وهو ين�شد مقاطع من
القر�آن ،كما كان يرف�ض ا�ستقبال
�أفراد عائلته.
ويقول م�ؤلف الكتاب �أن املال عمر
مر�ض عام  2013ومل يزره الطبيب
ورف�ض التوجه �إىل باك�ستان للعالج،
ومات الحقا يف زابل.
�أثارت مقاطع الكتاب ردود
فعل خمتلفة ،حيث كتب هارون
�شاخان�سوري املتحدث با�سم
الرئا�سة الأفغانية" :نحن نرف�ض
ب�شدة هذه املزاعم الوهمية،
ونرى �أنها تهدف �إىل خلق وبناء
هوية لطالبان وداعميها الأجانب"،
م�ضيفا "لدينا �أدلة كافية تظهر �أنه
عا�ش ومات يف باك�ستان .نقطة
على ال�سطر".
كما �أبدى املدير ال�سابق لوكالة
اال�ستخبارات املركزية الأمريكية،
القائد الع�سكري الأمريكي ال�سابق
يف �أفغان�ستان ،ديفيد برتايو�س،
�شكوكا �إزاء هذه املعلومات ،وقال
لو �أن املال عمر قرر كما زعم
الكتاب البقاء يف �أفغان�ستان لكان
ذلك قرارا حمفوفا باملخاطر.
ونقلت �صحيفة "وول �سرتيت
جورنال" عن برتايو�س قوله "لقد
كنا قادرين على دخول �أي مكان
يف �أفغان�ستان ،و�أ�ستغرب جدا �أن
يكون املال عمر خاطر بالبقاء
هناك� ،إذ كان ب�إمكاننا �أن نداهمه
يف �أي حلظة" .وحكم املال عمر
�أفغان�ستان من � 1996إىل 2001
وقاد التمرد الع�سكري بعد ذلك.
وجاء يف الكتاب �أن املال عمر
�أوكل مهام القيادة �إىل �أ�شخا�ص
�أكفاء بعد  2001واكتفى بدور
الزعيم الروحي للجماعة ،و�أبقت
احلركة وفاته �رسا لعامني.
وي�أتي الكتاب فيما جتري حركة
املتحدة
والواليات
طالبان
مفاو�ضات �سالم تهدف �إىل �إنهاء
النزاع امل�ستمر منذ نحو 18
عاما.

فل�سطني املحتلة

خمطط "�إ�سرائيلي" لبنـ ـ ــاء
مئات الوحدات اال�ستيطانية
بالـ ـ ــ�ض ـ ـ ــفة ال ـ ــمحتـ ـ ـ ــلة
من املقرر �أن تعلن وزارة "البناء
والإ�سكان" الإ�رسائيلية عن مئات
الوحدات ال�سكنية اجلديدة يف
ال�ضفة الغربية املحتلة ،خالل
املعركة االنتخابية ،علما �أن بع�ضها
يقع خارج الكتل اال�ستيطانية.

ويت�ضمن املخطط ،بح�سب موقع
�صحيفة "يديعوت �أحرونوت"،
ت�سويق �أكرث من  700وحدة �سكنية
يف منطقة القد�س بع�ضها خارج
"اخلط الأخ�رض"؛ يف "ب�سغات
زئيف" و"راموت".
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ال�صدام القادم:

م�ستقبل التناف�س الرو�سي -
الرتكي على منطقة القوقاز
تناف�سا
ُتعترب منطقة القوقاز �إحدى �أهم املناطق التي ت�شهد
ً
بني رو�سيا وتركيا يف ظل اختالف امل�صالح اال�سرتاتيجية
لعدد من القوى
للبلدين يف تلك املنطقة التي ُتعترب موطئ قدم
ٍ
الدولية (مثل :الواليات املتحدة ،ورو�سيا) ،وكذلك القوى
الإقليمية (مثل :تركيا ،و�إيران ،و�إ�سرائيل) ،وذلك يف ظل موقع
املنطقة اجلغرايف الهام بني �آ�سيا و�أوروبا ،وكذلك يف ظل مت ّتعها
باحتياطات كبرية من النفط والغاز واملوارد الطبيعية ،مما
يجعلها منطقة جذب لتلك القوى.
عر�ض� :أحمد عبدالعليم /مركز
امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

ويف هذا الإطار ،ي�أتي تقرير «ماذا
لو؟ ا�ستك�شاف الأفق� 12 :سيناريو
لعام  ،»2021الذي ن�رشه معهد االحتاد
الأوروبي للدرا�سات الأمنية ()EUISS
يف يناير  ،2019وقد �شارك يف �إعداده
نخبة من املتخ�ص�صني واخلرباء لبحث
م�ستقبل �أكرث من ق�ض ّية ،ومنها مقال
بعنوان« :ماذا لو حدث �رصاع بني تركيا
ورو�سيا يف منطقة القوقاز؟» ،والذي
أعده الباحث «روديريك باركيز» وهو
� ّ
خبري wيف املعهد.
القوقاز كمجال للتناف�س
يركز املقال على بحث التناف�س الرو�سي
الرتكي يف منطقة القوقاز ،وبالتحديد
يف الدول الثالث التي ا�ستقلت بعد
تفكك االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق (وهي:
جورجيا ،و�أرمينيا ،و�أذربيجان) ،حيث
مثلت املنطقة يف مرحلة ما بعد احلرب
الباردة �إحدى مناطق التناف�س بني
مو�سكو و�أنقرة؛ �إال �أن القيادة ال�سيا�سية
يف البلدين ،وبالتحديد منذ عام 2000
مع و�صول الرئي�س الرو�سي «فالدميري
بوتني» �إىل واليته الرئا�سية الأوىل ،ثم
بعد ذلك بعامني مع يّ
تول «رجب طيب
�أردوغان» رئا�سة احلكومة الرتكية يف
عام 2002؛ بد�أتا يف اتّباع �سيا�سة تعاونية
اً
بدل من التناف�س الذي قد ي�صل بهما
حد ال�رصاع ،ومت التوافق على بناء
�إىل ّ
�رشاكة متعددة الأبعاد بينهما يف تلك
املنطقة احليوية.

وتتمتع الدولتان بعالقات متفاوتة
مع الدول �سالفة الذكر ،حيث تعترب
العالقات الرتكية متميزة مع كل من
�أذربيجان وجورجيا ،ولكنها متوترة للغاية
مع �أرمينيا يف ظل العداء التاريخي مع
الأتراك .ويف املقابل ف�إن عالقة رو�سيا
ب�أرمينيا متميزة ،يف مقابل عالقات
متفاوتة مع �أذربيجان وجورجيا.
اخلفي
�صراع املمرات
ّ
يُ�شري الباحث �إىل �أن تركيا قد جنحت يف
حتقيق تعاون اقت�صادي مع بع�ض دول
جنوب القوقاز ،وبالتحديد �أذربيجان
وجورجيا ،حيث ّ
مت افتتاح خط �سكك
حديدية يف �أواخر عام  ،2017وهو خط
(باكو  -تبلي�سي  -قار�ص) ،وهو اخلط
الذي ميتد م�سافة ( 846كم) عرب الدول
الثالث ،ويربط بني �أوروبا وال�صني،
ويُعترب جز ًءا من طريق احلرير اجلديد.
وقد تع ّر�ض خط ال�سكك احلديدية
لأربعة انفجارات �ضخمة ،وقد نتج
عنها تدمري بع�ض قطارات ال�شحن على
احلدود اجلورجية ،عالو ًة على فقدان 17
�شخ�صً ا ،وتلف � 16ألف طن من ال�شحنات
الفاخرة .وبالرغم من �أن االنفجارات
كانت على احلدود اجلورجية� ،إال �أن
معظم القتلى كانوا من �أذربيجان وتركيا
يف ظل وجود عطلة للأرثوذوك�س يف
هذا التوقيت ،مبا ي�شري �إىل �أن تلك
التفجريات كان لها بُعد ديني يف ظل كون
�أغلب القتلى وال�ضحايا من امل�سلمني.
ويُ�شري الباحث �إىل �أن ظهور البُعد الديني
يف ذلك احلادث يعود �إىل �أن هناك
رف�ضً ا من بع�ض اجلورجيني للتنازالت

التي قدمتها تبلي�سي �إىل باكو ،وكذلك
ف�إن هناك دو ًرا خف ًّيا لرو�سيا من وراء
هذه التفجريات خلط ال�سكك احلديدية
الذي يُعترب جز ًءا من طريق احلرير
اجلديد الذي ترعاه ال�صني ،وهو الطريق
مناف�سا ملمر النقل الدويل بني
الذي يُعد
ً
ال�شمال اجلنوب الذي ترعاه مو�سكو،
وبالتايل ف�إن مثل تلك التفجريات قد
تقلل من ثقة امل�سافرين وكذلك العمالء
يف توفري عامل الأمان بخط (باكو -
تبلي�سي  -قار�ص).
وبالتايل ف�إن ظهور البُعد الديني ي�ؤكد �أن
الدين يتم توظيفه من �أجل ال�رصاع على
النفوذ وامل�صالح يف منطقة القوقاز،
وهو توظيف يتم من �أجل تعزيز امل�صالح
اال�سرتاتيجية واالقت�صادية ،حيث تقوم
تركيا بتوظيف الدين يف توطيد عالقتها
بدولة �أذربيجان التي تقطنها غالبية
م�سلمة ،يف حني �أن هناك غالبية من
الأرثوذوك�س يف ك ٍّل من �أرمينيا وجورجيا
حتاول رو�سيا توظيفهم ب�شكل معلن
وكذلك ب�شكل خفي من �أجل حتقيق
م�صاحلها يف منطقة القوقاز.
توتر العالقات
يف نوفمرب عام  ،2015قامت قوات
الدفاع اجلوية الرتكية ب�إطالق النار على
مقاتلة رو�سية ،مما �أدى �إىل �سقوطها
قرب احلدود ال�سورية الرتكية ،وقد
و�صف الرئي�س الرو�سي «بوتني» ذلك
احلادث ب�أنه مبثابة «طعنة يف الظهر»،
يف �إ�شارة �إىل رف�ض الرواية الرتكية التي
زعمت �أن املقاتلة الرو�سية كانت قد
اخرتقت املجال اجلوي الرتكي ،و�أن رد
فعل اجلي�ش الرتكي ب�إ�سقاطها هو واجب
وطني �ضد من يخرتق املجال اجلوي �أو
احلدود الرتكية.
ويُ�شري الباحث �إىل �أن ذلك احلادث
قد �أدى �إىل ان�سحاب جمل�س �شورى
املفتني الرو�سي من اجتماع املجل�س
الإ�سالمي الأورا�سي الذي ُعقد يف
مدينة �إ�سطنبول بعد ذلك احلادث ،كما
توقفت ال�سياحة الرو�سية �إىل تركيا يف
ظل التوتر القائم بني البلدين ،و�أعلنت
مو�سكو عن �إجراءات عقابية �أخرى،
منها حظر ا�سترياد بع�ض ال�سلع الرتكية
وبالتحديد املنتجات الزراعية ،وذلك
قبل �أن يقوم «�أردوغان» يف منت�صف عام
 2016بتقدمي اعتذار ر�سمي لرو�سيا عن
�إ�سقاط املقاتلة الرو�سية ،كما طالب
«�أردوغان» ب�رضورة االهتمام بت�سوية
الو�ضع املتعلق ب�إ�سقاط املقاتلة،
و�إعادة تطبيع العالقات بني البلدين من

جديد.
املحدد الأرميني
تُعترب �أرمينيا �إحدى دول منطقة جنوب
القوقاز ،وهي دول هامة يف حتديد
م�ستقبل العالقات الرو�سية الرتكية يف
منطقة القوقاز يف ظل وجود عالقات
قوية لأرمينيا مع مو�سكو يف مقابل
عالقات متوترة للغاية مع �أنقرة.
فالعالقات الأرمينية الرو�سية تت�سم
ب�أنها عالقات متميزة منذ �أن ح�صلت
يريفان على ا�ستقاللها من االحتاد
ال�سوفيتي عام  .1991ومتتلك مو�سكو
قاعدة ع�سكرية يف �أرمينيا جرى متديد
وجودها حتى عام  ،2044وهو ما يعك�س
حجم التعاون بني البلدين.
وي�صف الرئي�س الرو�سي «فالدميري
بوتني» العالقات بني البلدين ب�أنها
«حتالف كامل» ،وذلك يف مار�س من عام
 2017على هام�ش االحتفال بالذكرى
اخلام�سة والع�رشين لإقامة العالقات
الدبلوما�سية بينهما .وبعد االحتجاجات
التي �شهدتها يريفان يف �أبريل عام ،2018
حتدث البع�ض عن التخوف من ت�أثري
ذلك على العالقات الأرمينية الرو�سية،
�إال �أن و�صول رئي�س جديد للبالد بعد
انتهاء فرتة احلليف التقليدي لرو�سيا
«�سريج �سريكي�سيان» مل ي�ؤثر على طبيعة
تلك العالقات.
وفيما يتعلق برتكيا ف�إن عالقتها عدائية
مع �أرمينيا ،وهي تعود لأ�سباب تاريخية
تتعلق باتهام القوات العثمانية بالقتل
اجلماعي للأرمن خالل احلرب العاملية
الأوىل .وبالرغم من توقيع الدولتني
اتفاق �سالم تاريخ ًّيا يف عام 2009؛ �إال
�أن يريفان قامت ب�إلغاء هذا االتفاق
يف مار�س  ،2018وال توجد عالقات
دبلوما�سية بني البلدين.
وتدعم تركيا دولة �أذربيجان التي لديها
عالقات �سيئة للغاية مع �أرمينيا ب�سبب
�إقليم «ناجورنو كاراباخ»؛ وهي منطقة
انف�صالية تعي�ش فيها غالبية �أرمينية
ترف�ض �سلطة �أذربيجان ،حيث ت�ساند
يريفان العرقية الأرمينية يف الإقليم يف
نزاعهم �ضد احلكومة الأذرية ،وهو ما
يدفع مبواجهات ع�سكرية م�ستمرة بني
البلدين.
ا�ست�شراف امل�ستقبل
يُربز الباحث وجود توترات قائمة
بني اجلانب الرو�سي والرتكي يف ظل
حماولة �أنقرة تعزيز حمور �إ�سالمي يف

القوقاز ،وكذلك يف ظل التداخل بني
اجلغرافيا ال�سيا�سية والعامل الديني من
جهة ،واملناف�سة اجليوا�سرتاتيجية على
طرق التجارة واملمرات التي لها عوائد
اقت�صادية هامة على الدول امل�شرتكة
بها من جهة �أخرى.
ويطرح الباحث �إمكانية تعزيز التعاون
بني الواليات املتحدة ورو�سيا فيما
يتعلق بالطموح اجليوا�سرتاتيجي حول
العامل ،مبا يف ذلك منطقة �آ�سيا الو�سطى
والقوقاز� ،إذ �إن التعاون الرو�سي الأمريكي
من �ش�أنه �أن يجعل الدولتني ت�سيطران
على طرق التجارة العاملية ،وته ّم�شان
�أي دول �أخرى ومنها تركيا التي ت�سعى
لتعزيز م�صاحلها اال�سرتاتيجية مع دول
القوقاز ،مبا ميكن �أن يحدث �رصاعات
بني رو�سيا وتركيا يف منطقة القوقاز.
بيد �أنه من املهم الإ�شارة �إىل �أن هناك
مناطق جغرافية �أخرى حول العامل
تت�شابك فيها امل�صالح الرو�سية الرتكية،
ومنها منطقة ال�رشق الأو�سط ،ووجود
درجة كبرية من التن�سيق بني الدولتني
يف ملفات متعددة فيها ،وهي م�صالح
ت�ؤثر يف بع�ضها بع�ضً ا ،حيث �إن القيادة
الرو�سية والرتكية تدركان �أهمية جتنب
اخلالفات من �أجل حتقيق قدر �أكرب من
التعاون بينهما .وبالتايل ف�إن هذا املقال
يطرح امللمح ال�رصاعي يف العالقات
الرو�سية الرتكية يف منطقة القوقاز دون
تفنيد الأ�سباب الكافية حلدوث ذلك يف
امل�ستقبل القريب� ،أو حتى من خالل
تغي جوهري يف عالقات
ا�ستعرا�ض رّ ُ
الدولتني يف منطقة القوقاز ب�شكل ميكن
�أن يُفهم من خالله م�صداقية حدوث
�رصاع بني الدولتني يف تلك املنطقة.
ويمُ كن �إدراك عدم جنوح الدولتني �إىل
ال�رصاع من خالل مبادرة تركيا �إىل تقدمي
االعتذار لرو�سيا ،بعد مماطلة ق�صرية
املدى ،عن حادث �إ�سقاط الطائرة
الرو�سية ،وقبول مو�سكو لذلك االعتذار،
ورفع درجة التن�سيق بينهما يف امللف
ال�سوري ،بالرغم من اختالف الر�ؤى
ال�سيا�سي ،وتعار�ضها
حول م�سار احلل
ّ
حول م�ستقبل امل�س�ألة ال�سورية.
وقيا�سا على ذلك ف�إنه من ال�صعب
ً
الت�سليم ب�إمكانية حدوث �رصاع بني
الدولتني يف امل�ستقبل القريب يف
منطقة القوقاز ،مع الت�أكيد على وجود
تناف�س بني الدولتني يتم فيه توظيف
كافة �أدوات النفوذ املتاحة ،مبا يف ذلك
العامل الديني ،دون �أن يعني ذلك حتول
التناف�س بني الدولتني �إىل حد ال�رصاع
�أو ال�صدام فيما بينهما ،على الأقل يف
املدى القريب.
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الو�سط2019/03/14:

ANEP N°: 1916006114

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رضة الق�ضائية
الأ�ستاذة  :طالبي نبيلة
حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة بئر مراد راي�س
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش
املادة  ، 613، 612من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذة طالبي نبيلة املح�رضة الق�ضائية املعتمدة لدى اخت�صا�ص حمكمة بئرمرادراي�س .جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبنا ب 03 :
�شارع �إبراهيم هجر�س (مقابل امل�ست�شفى ) بني م�سو�س .اجلزائر املوقعة �أدناه .
لفائدة  :القر�ض ال�شعبي اجلزائري وكالة بوزريعة ممثال باملدعو طالبي م�صطفى
الكائن مقره  :املركز التجاري  22بوزريعة
بعد الإطالع على املواد  612، 613 :من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على احلكم ال�صادر عن  :حمكمة بئرمرادراي�س الق�سم  :اجلنح رقم اجلدول  16/ 03018 :رقم الفهر�س  16/06480 :امل�ؤرخ يف :
 16/10/19املمهور بال�صيغة التنفيذية .
و بناء على الأمر �إذن بالن�رش ال�صادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  2019/02/27 :رقم 19/01695 :
بلغنا ال�سيد  :وا�ضح حممد الهادي
الكائن م�سكنه  :رقم  39حي االمل بوزريعة
و هذا مببلغ  2.452.617 :دج مليونني و�أربعة مائة و اثنان و خم�سون الف و �ستة مائة و �سبعة ع�رش دينار جزائري
بالإ�ضافة �إىل التعليق �أمام املحكمة و البلدية و الأمر بالن�رش و حم�رض الن�رش يف اجلريدة .
و نبهناه /ب�أن له مهلة خم�سة ع�رش يوما ( )15للوفاء ت�رسي من تاريخ تبليغه هذا املح�رض و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية
مع كافة التحفظات
و اثباتا لكل ما تقدم  ،حررنا هذا املح�رض و �سلمنا ن�سخة منه للطالب (ة)  ،للعمل به وفقا للقانون .
املح�رضة القانونية

الو�سط2019/03/14:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية  :الأغواط
دائرة :الأغواط
بلدية :الأغواط
الرقم 2018/151 :
و�صل ت�سجيل الت�رصيح
بت�أ�سي�س جمعية حملية بلدية

الو�سط2019/03/14:

تعـــــــــــزية

مبقت�ضى القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر
 1433املوافق ل  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات
 ،مت هذا اليوم  2018/10/28ت�سليم و�صل ت�سجيل
الت�رصيح بت�أ�سي�س جمعية البلدية امل�سماة :
جمعية االحتاد الريا�ضي الأغواط " 1920USL
الأغواط
مقرها � :ساحة خمي�ستي بلدية االغواط
رئي�س اجلمعية � :أبو بكر بن موالي
تاريخ و مكان امليالد  1956/09/15 :الأغواط
مالحظة :
هذا الو�صل �صالح اىل غاية 2021/10/28

بقلوب را�ضية بق�ضاء اهلل وقــدره تلقت �أم�س
الثالثـــاء امل�صــادف لـ 12مار�س  2019عائلة "
ميمون " نب�أ وفاة املغفور لها ب�إذن اهلل تعاىل
الأم واجلدة العزيزة " فاندي �صافية " التي
انتقلت �إىل جوار ربها عن عمر ناهز ، 90
وبهذا امل�صاب اجللل يتقدم طاقم متو�سطة
عني احلجل اجلديدة �إىل الزميل الأ�ستاذ "
ميمون عزيز " وكافة �أ�رسة الفقيدة ب�أحر
التعازي و�أ�صدق م�شاعر املوا�ساة والتعاطف
� ،سائلني املوىل العلي القدير �أن يثبتها عند
ال�س�ؤال ويتغمدها بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح
جناته  ،وينعم عليها بعفوه ور�ضوانه  ،و�أن يلهم
ذويها جميل ال�صرب وال�سلوان ،

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

و�إنا هلل و�إن �إليه راجعون

الو�سط2019/03/14:

الو�سط2019/03/14:
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ق�ضية الأ�سرى يف القانون الدويل
تعترب ق�ضية الأ�سرى من الق�ضايا احل�سا�سة يف املجتمع الدويل وقد مت تدويل الق�ضية يف كثري من
امل�ؤمترات واالتفاقيات الدولية ولعل �أهم هذه االتفاقيات (اتفاقية جنيف ومالحقها الأربعة)
اخلا�صة بالأ�سرى التي تو�ضح ماهية وكيفية التعامل مع الأ�سرى ب�شكل �أن�ساين .
�إيهاب يو�سف �أبو خو�صة
ق�سم العلوم ال�سيا�سية  -جامعة الأزهر
وب�شكل خا�ص يف ال�ش�أن ق�ضية الأ�رسى
الفل�سطينيون فقد ولدت مع ميالد
املقاومة الفل�سطينية عام 1917م
و�سارت ب�شكل متوازي مع تطوراتها
حيث يقدر عدد عمليات واالنتهاكات
�ضد الأ�رسى الفل�سطينيون منذ عام
1976م حتى عام 2012م ()800000
من �أبناء ال�شعب الفل�سطيني من
�أطفال و�إناث و�شبان ورجال ون�ساء
وكبار �سن قد دخلوا �سجون االحتالل
لفرتات خمتلفة ,وهذا يعني �أن هناك
فئة كبرية من ال�شعب الفل�سطيني
عا�رص احلياة من خلف الق�ضبان
االحتالل ب�سبب حماولة ال�شعب
الفل�سطيني احل�صول على حريته
ونهو�ض مب�رشوعه الفل�سطيني.
وي�شري معدل االنتهاكات املتزايدة
لالحتالل اجتاه ال�شعب الفل�سطيني
على �أن االحتالل الإ�رسائيلي مل
يحرتم تلك االتفاقيات واملعاهدات
الدولية اجتاه الأ�رسى الفل�سطينيون
بينما يقوم مبمار�سات عديدة مل تتفق
مع الطبيعة الإن�سانية  ,ويحاول يوميا
حتى وقتنا احلا�رض ب�أ�رس الأطفال
والن�ساء وال�شبان دون ال�سن الأربعة
ع�رش وهذا يخالف فعليا قواعد
القانون الإن�ساين الدويل املتخ�ص�ص
يف حماية الأ�رسى والذي ينبغي
�أن يوفر احلماية القانونية لهم من
خالل ت�أكيده على حقوق الأ�رسى
التي تبد�أ منذ حلظة وقوع الأ�سري
يف يد الدولة احلاجزة و�أثناء عملية
الأ�رس� .أقيمت العديد من امل�ؤمترات

الدولية والإقليمية ملنا�رصة الأ�رسى
الفل�سطينيون والعمل على حتريك
املجتمع الدويل لإجبار االحتالل
الإ�رسائيلي على الإفراج عنهم ,
�إال �إن االحتالل �أ�ستمر ب�شكل علني
مبخالفه وعدم احرتام لقواعد �أمرة
يف القانون الدويل و�سنبد�أ بعر�ض
عدة ن�صو�ص ذكرت يف اتفاقية
جنيف الثالثة والرابعة وكيف يحاول
االحتالل جاهدا عدم تطبيق وعدم
التزامه لتلك االتفاقية مثال:
-1الق�سم اخلام�س من االتفاقية
ن�ص يف املادة ( )77.67يحق للأ�سري
�أن ير�سل وي�ستلم �أوراق بريد  ,ولكن
ما ميار�سه االحتالل على الأ�رسى
الفل�سطينيون داخل �سجون هو العك�س
متاما ب�شكل علني و�رصيح وتقمع تلك
الن�صو�ص مبد�أ ون�ص -2 .الباب الثاين
يف مادة ()16.15.14.13.12على

احلماية العامة للأ�رسى من عدم
تعر�ض الأ�سري لأي انتهاك ج�سدي
ويجب معاملة الأ�سري معاملة ح�سنة
وتتكفل الدولة احلاجزة تقدمي الرعاية
الطبية للأ�سري جمانا  ,بينما هذا مل
ينطبق على الأ�رسى الفل�سطينيون
داخل �سجون االحتالل بل ميار�س
عليهم �أ�شد التهديدات واالنتهاكات
القمعية ومعاملتهم ب�شكل مل يليق
بالإن�سانية -3 .ويف الق�سم الثالث يف
املادة ( )87.86.85.84.83.82على
الدولة احلاجزة عدم حماكمة الأ�رسى
يف حماكم ع�سكرية وال يعاقب �أ�سري
احلرب �إال مرة واحدة عن الذنب
نف�سه �أو التهمة نف�سها ,وهذا ما يتم
التناق�ض التطبيقي الفعلي لالحتالل
بكيفية عدم التزامها بتلك الإجراءات
الوا�ضحة واملتفق عليها .
�أن جميع تلك الن�صو�ص واملواد

التفاقية جنيف التي تعمل على
حفظ و�صون �إن�سانية الأ�سري � ,إال �أن
تنتهك يوميا من االحتالل الإ�رسائيلي
ويخالف مبادئ القانون الدويل بل �أنه
ميار�س �شتى الأ�ساليب غري امل�رشوعة
من االعتقال الإداري وانتهاك حقوق
الإن�سان وارتكاب اجلرائم العنيفة
اجتاه الأ�رسى الفل�سطينيون
ف�ضال عن ذلك ,هناك �سبعمائة
معتقل �إداري دون تهمه �أو حماكمة
 ,و�ستة نواب من �أع�ضاء املجل�س
الت�رشيعي الفل�سطيني  ,ووزير �سابق
 ,و�سبعة ع�رش �صحافيا  ,ومئات
من الأكادمييني والكفاءات العلمية
والريا�ضيني  ,ووجود قرابة �ألف
و�سبعمائة �أ�سري يعانون من �أمرا�ض
خمتلفة  ,بينهم مئة وثمانون �أ�سريا
يعانون من �أمرا�ض خطرية  ,وخم�سة
وع�رشون �أ�سريا يعانون من مر�ض
ال�رسطان  .بينما هناك �سبعني
�أ�سريا يعانون من �إعاقات ج�سدية
ونف�سية وح�سية  ,بع�ضهم من فقد
القدرة على احلركة يف ظل ا�ستمرار
�سيا�سة الإهمال الطبي املتعمد ,
الأمر الذي فاقم من معاناتهم وي�شكل
خطرا على حياتهم و �أي�ضا هناك من
بني الأ�رسى ما يزيد على خم�سمائة
�أحكاما امل�ؤبد(مدى احلياة) ملرة �أو
عدة مرات �أن االحتالل مل يلتزم
بالقانون الدويل بل �أنه يخالفه بجميع
�أ�شكال العنف وال�صور الب�شعة التي مل
يت�صورها العقل الإن�ساين اجتاه ق�ضية
الأ�رسى الفل�سطينيون البوا�سل خلف
�أ�سوار �سجون االحتالل الذي ي�سعون
دائما لكافة الطرق امل�رشوعة لتحرير
�أر�ضهم .

الأ�سرية املحررة "�سهري الربغوثي " تروي عذابات ال ي�صدقها العقل يف �سجن "الدامون "
قالت الأ�سرية املحررة من �سجون
االحتالل اال�رسائيلي �سهري الربغوثي
"�إن الأ�رسى يتحملون �آال ًما ال ميكن
و�صفها ،و�أن �سجن الدامون ال ي�صلح
للحياة " .وروت الربغوثي تفا�صيل
اعتقالها الأوىل قائلة" :يف بداية
االعتقال مت �إخ�ضاعي للتحقيق يف

�سجن عوفر وقبل البدء بالتحقيق
كانت مرحلة التفتي�ش العاري ،وقد
رف�ضت التفتي�ش ،وعند تهديد �أحد
ال�ضباط يل بقوله �أن هذا �إجراء يتم
بحق كل الأ�رسى" .وتابعت" :كانت
�إجابتي له � يّأن �شخ�صياً مل �أعد �أقيم
وزناً للحياة بعد اقرتابي من �سن

ال�ستني ،ولن �أخ�ضع للتفتي�ش العاري،
حتى لو كانت هذه �آخر حلظة يف
حياتي ،معكم �أ�سلحتكم وت�ستطيعون
�إعدامي ،عندها �صدمت املجندات
وال�ضابط من موقفي ،واكتفوا
بالتفتي�ش بدون خلع املالب�س".
وعما جرى لها يف عزل ه�شارون

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

�صحف جزائرية ُت�سلط ال�ضوء على ق�ضايا الأ�سرى الفل�سطينيني
اجلزائر  -وكالة خرب
تُ�سلط ال�صحف اجلزائرية ب�شك ٍل
م�ستمر ويومى ال�ضوء على
الق�ضية الفل�سطينية وكافة ملفاتها
خا�صة ق�ضية الأ�رسى داخل
�سجون االحتالل الإ�رسائيلي،
وذلك بتخ�صي�ص ملف خا�ص
النتهاكات االحتالل بحق الأ�رسى
الفل�سطينيني.

ويُ�رشف على ملف �صوت الأ�سري
فى الإعالم اجلزائري ،م�س�ؤول
ملف الأ�رسى ب�سفارة فل�سطني
خالد �صالح ،من خالل تكوين
�صيغة تعاون مع عدد من ال�صحف
اجلزائرية بتخ�صي�ص م�ساحات
ثابتة ،ومالحق دورية تخت�ص
ب�ش�أن الأ�رسى.
وجنح امللف يف حتقيق ن�سبة
عالية من املتابعني ،عرب كافة

ال�صحف اجلزائرية ،ومنها:
جريدة ال�رشوق ،و�صحيفة احلوار،
و�صحيفة الو�سط  ،و�صحيفة
البالد ،وجريدة �صوت االحرار،
و�صحيفة املواطن  ،والتحرير ،
والعامل  ،و�صحف اخرى كثرية .
ومن خالل ما يُقدمه ملف
�صوت الأ�سري �أبدى الكثريون
من خمتلف الأطياف اجلزائرية
والفل�سطينية� ،إعجابهم يف

تغطية احلدث الفل�سطيني ب�صيغ
�إقليمية ودولية ،وذلك عرب فريق
عمل ي�ضم نخبة من �صحفيني
جزائريني وفل�سطينيني.
وفيما يلي عناوين ملفات تناولتها
خمتلف ال�صحف اجلزائرية يف
ق�ضية الأ�رسى داخل �سجون
االحتالل يومي ال�سبت والأحد
املوافق الثاين والثالث من ال�شهر
اجلاري للعام 2019م:

يحيى �سكاف  ..الأ�سري
الغائب احلا�ضر
يحيى �سكاف ،الفدائي العربي
الأ�صيل ،منا�ضل لبناين اجلن�سية
ن�ش�أ يف منبع املقاومة ،ووجهه نحو
فل�سطيني االنتماء والع�شق ،وعيونه
ترنو للقد�س �أوىل القبلتني وثالث
احلرمني.
ا�سم لأ�سري يُعتقد �أنه ال يزال حياً
يف �سجون االحتالل ال�رسية وداخل
جدران ذاك ال�سجن الذي يُطلق
عليه "غوانتانامو الإ�رسائيلي"،
ولكن �إ�رسائيل تنفي احتجازها
له �أو حتى معرفة م�صريه ،كما
تنكر احتجازها ملئات املفقودين
الفل�سطينيني والعرب الذين �سبق
و�أن قدمت عائالتهم ب�شكاوي ت�شري
�إىل اختفائهم وك�أن الأر�ض ان�شقت
وابتلعتهم.
فيما كافة ال�شواهد والدالالت
ت�ؤكد �أن �إخفاء واختفاء املعتقلني
واملواطنني ال ُعزل هي من �سمات
دولة االحتالل التي ال تزال تُ�رص
على رف�ضها بفتح �أبواب �سجونها
املو�صدة �أو مقابرها املح�صنة
�أمام ممثلي امل�ؤ�س�سات احلقوقية
والإن�سانية والإعالمية.
يحيى حممد �سكاف "�أبو جالل" من
مواليد  1959/12/15يف بلدة بحنني
�شمال لبنان ،وعيونه ترنو منذ نعومة
�أظفاره �إىل اجلنوب املقاوم و�إىل
فل�سطني املحتلة ،ويحمل بداخله
حلماً �أ�ضحى مع الوقت حقيقة
باالن�ضمام �إىل �صفوف املقاومة
واالنتقام ل�شعبه و�أمته من االحتالل
واعتداءاته الدموية وتعدياته
امل�ستمرة على �أر�ضه و�سمائه
وبحره.
انخرط يف �صفوف املقاومة
و�شاركها العمل املقاوم �ضد
االحتالل ،ويف احلادي ع�رش من
�آذار/مار�س عام  1978التحق مع
جمموعة من �إخوانه يف حركة
التحرير الوطني الفل�سطيني "فتح"
لتنفيذ عملية فدائية نوعية ومميزة،
حملت ا�سم ال�شهيد كمال عدوان،
بعدما ودع والدته وانطلق من
ال�شمال �إىل اجلنوب املقاوم حيث
كان جتمع املجموعة هناك والتي
كانت ت�ضم فدائيني من جن�سيات
عربية خمتلفة ،ونقطة االنطالق
�صوب فل�سطني وحترير الأ�رسى.
عملية رائعة نفذتها جمموعة من
املنا�ضلني قادتها ال�شهيدة /دالل
املغربي ،بعدما جنحت املجموعة
امل�ؤلفة من  13فدائياً من اخرتاق
احلدود على ظهر زوارق مطاطية
�أبحرت ل�ساعات يف مياه البحر
الأبي�ض املتو�سط حلني الو�صول
�إىل �شاطئ فل�سطني املحتلة.
وبعد رحلة متعبة ومرهقة ا�ست�شهد
خاللها اثنان من الفدائيني غرقاً يف
عر�ض البحر ،جنحت املجموعة
ومن بينها يحيى يف الو�صول �إىل
ال�شاطئ فكمنوا هناك �إىل �أن مرت
حافلة ركاب (با�ص) ف�أوقفوها

و�صعدوا �إليها وا�ستولوا عليها
و�أعلنوا عن �سيطرتهم لها واحتجاز
من فيها كرهائن ملبادلتهم ب�أ�رسى.
ويف الطريق �أوقفت املجموعة
حافلة ثانية وا�ستولوا عليها هي
الأخرى واحتجزوا جميع الركاب
يف حافلة واحدة وقادوها باجتاه تل
�أبيب.
ويف �إحدى املناطق املحتلة عام
 1948وعلى الطريق املمتد بني
حيفا وتل �أبيب وبالتحديد يف منطقة
تقع يف حدود تل �أبيب على �شاطئ
البحر ويُطلق عليها الإ�رسائيليون
"هرت�سيليا" متكنت قوات االحتالل
من مهاجمة احلافلة ودارت
ا�شتباكات بينها وبني املجموعة
الفدائية �أدت اىل �إحلاق خ�سائر
فادحة باحلافلة ،كما و�أ�سفرت عن
قتل و�إ�صابة الع�رشات ممن كانوا
على متنها من الركاب ومن اجلنود
الإ�رسائيليني املهاجمني ،وباملقابل
�أدت العملية �إىل ا�ست�شهاد غالبية
�أفراد املجموعة واعتقال ثالثة
منهم بعد نفاذ الذخرية هم "ح�سني
فيا�ض وخالد �أبو �أ�صبع ،ويحيى
�سكاف".
وم�ضت الأيام ومرت ال�سنوات
فتحرر �أبو �أ�صبع وفيا�ض يف �صفقة
التبادل ال�شهرية عام  ،1985وبقي
لغز البطولة يحيى �سكاف حمرياً،
وم�صريه جمهوالً لي�شكل و�صمة عار
على جبني كل من �صمت وي�صمت
�أمام هذه اجلرمية ،وال يُعرف �إن
كان قد ا�ست�شهد يف العملية ونقل
بقى
جثمانه �إىل مقابر الأرقام� ،أم ّ
حياً داخل جدران زنازين ال�سجون
ال�رسية ،فيما يعتقد الكثريون ب�أنه
ال يزال حياً باال�ستناد �إىل املعلومات
امل�ستمدة من عدد من الأ�رسى
الذين �أطلق �رساحهم.
ويبقى "يحيى �سكاف" هو لي�س
جمرد ا�سم عابر جمهول امل�صري
منذ  37عاماً� ،أو ا�سم لواحد من
ال�شهداء املحتجزة جثامينهم يف ما
تُعرف مبقابر الأرقام� ،أو من �أولئك
املفقودين �أو القابعني يف ال�سجون
ال�رسية.
يحيى ا�سم لفدائي لبناين ن�سمو
مبقاومته ،وعنوان لق�ضية نفخر
باالنتماء لها ،ورمز ملقاومة نعتز
بها و�أحد �أبطال عملية ال�ساحل التي
نتغنى بها.
يحيي �سكاف ،لي�س مهماً �إن كنت
�شهيداً حمتجزة جثمانه حتت الأر�ض
يف مقابر الأرقام� ،أم "ال�سجني
�إك�س" احلي يف ال�سجون ال�رسية،
املهم �أنك �أ�سرياً منذ  37عاماً لدى
دولة االحتالل بانتظار من يحررك
ويعيدك �إىل وطنك و�أهلك و�شعبك
الذي �أحبك وانتظر طويال لعناقك.
�أحببناك واحرتمناك وحفرنا ا�سمك
يف قلوبنا ويف �سجالت تاريخنا
الفل�سطيني والعربي املقاوم.
بقلم/عبد النا�رص عوين فروانة
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الأ�سري املحرر

�صالح خ�ضورة يتن�سم عبق احلرية

ال�س ْج ِن" �صدق اهلل العظيم �أ�سرانا جرناالت ال�صرب وال�صمود والتحدي ,يا من �سطرمت ب�صمودكم الأ�سطوري �أروع �صفحات ال�شرف والعزة,ومنحتم
قال تعاىلَ :
"و َقدْ �أَ ْح َ�س َن ِبي ِ�إ ْذ َ�أ ْخ َر َج ِني ِم َن ِ ّ
م ًدا َت ِل ً
يدا بحروف من نوراً ونار و�أنتم خلف ق�ضبان احلديد �أجمل �أن�شودة للن�صر واحلرية والتحرير�,أيها
أعماركم
�
�سنوات
من
الرجال,وكتبتم
فيه
عز
زمن
يف
املعا�صر
للتاريخ
والهيبة
الكرامة
جَ ْ
ً
الرجال ال�صامدون يف زمن االنهيار طوبى لكم �أيها القاب�ضون على اجلمر يف زمن املحن,يا من جعلتم من �أج�سادكم الطاهرة ج�سورا تعرب عليها �أجيال �شعبنا الفل�سطيني الأبي لتوا�صل م�سرية
الكفاح واملقاومة يف مقارعة االحتالل الزنيم وكن�سه عن ثرى فل�سطني احلبيبة....
بقلم � :سامي �إبراهيم فودة
بحمد هلل �أفرجت �إدارة م�صلحة ال�سجون
الإ�رسائيلية م�ساء يوم اخلمي�س املوافق
2019/3/7م يف متام ال�ساعة اخلام�سة
م�سا ًء عن �أحد عنا�رص حركة اجلهاد
الإ�سالمي الأ�سري البطل املحرر� /صالح
�أيوب خ�ضورة "�أبو احمد" البالغ من
العمر"واحد و�أربعون عاماً"من �سكان
م�رشوع بيت الهيا �شمال قطاع غزة,
بعد ق�ضاءه  14عاماً يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي,
واحتفاء بيوم حترر الأ�سري البطل من
غياهب �سجون االحتالل الإ�رسائيلي فقد
زحفت اجلماهري الفل�سطينية املتعط�شة
للقاء الأ�سري املحرر� /صالح �أيوب"�أبو
احمد"نحو معرب بيت حانون"�إيرز"�شمال
قطاع غزة يف ا�ستقباالً مهيباً ,وقد
احت�شدت يف املكان و�سط هتافات
وزغاريد ذويه متجيداً بن�ضاالت الأ�سري
ابتهاجاً بتحرره من ال�سجن ع�سقالن
وكان على ر�أ�س امل�ستقبلني الأهل والأحبة

والأقارب والأ�صدقاء و�أبناء التنظيم من
اجلهاد الإ�سالمي..
بهذا العر�س الوطني الفل�سطيني ال ي�سعني
يف هذا املقام الرفيع�,إال �أن ن�سلط ال�ضوء
على �سرية عطرة للأ�سري البطل املحرر
من �سجون االحتالل الإ�رسائيلي...
 اال�سم� /صالح �أيوب عبد العزيز خ�ضورة" "41عاما
 مواليد1978/10/01 /م البلدة الأ�صلية /القبيبة احلالة االجتماعية  /متزوج و�أبخلم�سة �أطفال احمد� -أ�سيل -عالء –
كما رزقت زوجته يف منت�صف عام 2014
بتو�أم من الذكور "�آدم وكرم" نتاج عملية
تهريب نطفة من داخل �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي.
 امل�ؤهل العلمي /تلقى تعليمهالدرا�سي االبتدائي يف مدر�سة �أبو ح�سني
والإعدادي يف مدر�سة الفاخورة ودر�س
دبلوم �صناعة يف احتاد الكنائ�س وبعد �أن
�أنهى تعليمه الثانوي عمل يف مهنة التجارة
و�أكمل الثانوية العامة "التوجيهي" داخل
�سجن نفحة.

 عائلته الكرمية /تتكون �أ�رسة الأ�سري�صالح من والده ال�شيخ �أبو عمر خ�ضورة
والوالدة وله من الإخوة �أربعة مبا يف
�صالح وهم عمر -خالد – حممود  -وله
من الأخوات �أربعة بنات
 مكان الإقامة /م�رشوع بيت الهيامبحافظة �شمال غزة ؛
 مكان االعتقال /رميون تاريخ االعتقال2005/03/08 /م -تاريخ الإفراج 2019/3/7م
 احلكم� /أربعة ع�رش عاماً التهمة املوجة �إليه /بتهمة مقاومةاالحتالل ،بالإ�ضافة �إىل انتمائه حلركة
اجلهاد الإ�سالمي
كيفية التحاقه �إىل �صفوف حركة اجلهاد
الإ�سالمي/
التحق املجاهد �صالح خ�ضورة يف�صفوف �رسايا القد�س مع ال�شهداء القادة
مقلد حميد وحممود جودة و�شادي مهنا
وكان يتعر�ض دوماً للخطر خالل عمله
اجلهادي،وقد �أ�صيب يف �إحدى املهام
التي �شارك فيها مما ا�ضطره ب�أن ي�سافر
جلمهورية م�رص العربية لتلقي العالج عدة

مرات"ويف �آخر مرة �سافر فيها �صالح
تعر�ض لالعتقال رغم اح�سا�س والده
بالقلق ال�شديد عليه لدرجة طلب منه
بعدم ال�سفر �إال انه �أ�رص على ال�سفر...
كيفية اعتقال الأ�سري املحرر� /صالح
خ�ضورة
كانت قوات االحتالل ال�صهيوين قد قامتباعتقاله بتاريخ 2005/03/08م�,أثناء مروره
من معرب رفح جنوب قطاع غزة عندما
كانت حتكمه ال�سلطات ال�صهيونية,حيث
كان متوجهاً لل�سفر للخارج,وقد �أخربت
املخابرات ال�صهيونية عائلته تفيد ب�إن
�صالح معتقل لديهم
الأ�سري املحرر �صالح �أيوب قد تنقلفرتة اعتقاله عرب ال�سجون :منها /
ع�سقالن -نفحة -رميون -ع�سقالن كما
و�شارك يف معارك الأمعاء اخلاوية مع
الأ�رسى البوا�سل يف ال�سجون مربوك
احلرية للأ�سري املحرر املجاهد� /صالح
خ�ضورة
ن�س�أل الفرج القريب العاجل لكل �أ�رسانا
البوا�سل و�أ�سرياتنا املاجدات من �سجون
االحتالل

وقفات ت�ضامنية مل�ؤ�س�سات الأ�سرى مبدينة خليل الرحمن مع �أ�سريات فل�سطني
م�٫س
نظمت زميالت الأ�سريات و نادي الأ�سري
الفل�سطيني  ،وهيئة �ش�ؤون الأ�رسى،
وجلان املر�أة للقوى الوطنية يف حمافظة
اخلليل،واحتاد املر�أة الفل�سطينية وجلنة
اال�رسى يف اقليم و�سط اخلليل اليوم
الثالثاء وقفة ت�ضامنية مع الأ�سريات
الفل�سطينيات يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي ،ملنا�سبة يوم املر�أة العاملي
.
ورفعت امل�شاركات يف الفعالية التي نظمت
على دوار ابن ر�شد و�سط اخلليل ،الفتات

تطالب بالإفراج عن الأ�سريات ،و�أخرى
تطالب منظمات املجتمع الدويل بتوفري
احلماية الدولية للأ�سريات الفل�سطينيات
يف �سجون االحتالل ،و�صور الأ�سريات
القا�رصات واملر�ضى منهن.
فيما ادارات عرافه الوقفة اال�سرية
املحررة �سو�سن ابو تركي م�سيدة ب�صمود
اال�سريات القابعات يف �سجون االحتالل
وحيا تي�رس ابو �سنينة رئي�س بلدية اخلليل
يف كلمته با�سم م�ؤ�س�سات املحافظة
الأ�سريات الفل�سطينيات يف يوم املر�أة
العاملي ،م�شريا �إىل �أن املر�أة الفل�سطينية
�أثبتت قوتها ومتركزها يف و�سط الأحداث

وقيادتها لكل امل�ؤثرات اخلارجية.
و�شدد ابراهيم جناجرة مدير هيئة
�ش�ؤون اال�رسى على �أن ق�ضية الأ�سريات
متثل عنوانا للحرية ال�شاملة لل�شعب
الفل�سطيني ،وهي ق�ضية وطنية و�إن�سانية
و�أ�سا�سية ومف�صلية لن نخ�ضع لالبتزاز
الإ�رسائيلي ولن ن�ست�سلم �أمام القوانني
التع�سفية الإ�رسائيلية املعادية حلقوق
املعتقلني يف �سجون االحتالل.
ووجه مدير نادي الأ�سري �أجمد النجار،
ر�سالة لكافة منظمات املجتمع وحقوق
الإن�سان ،التي ترعى القرارات والن�صو�ص
يف كيفية التعامل مع الأ�سريات وقت

احلرب ،وطالبها ب�أن تنت�رص لقراراتها
وقوانينها وملواد الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان واتفاقية جنيف ،والقرارات
الأممية الوا�ضحة يف كيفية التعامل مع
املر�أة عندما تتعر�ض لالعتقال .
و�أ�شار �إىل �أن حكومة االحتالل ا�ستخدمت
هذه املواد لإجراءات عقابية وبقوانني
�إجرامية متار�س بحقهن داخل �سجون
االحتالل.
بدوره ،حيا بدران جابر يف كلمة القوى
الوطنية ،الأ�سريات يف يوم املر�أة،
م�شريا �إىل �أهمية امل�شاركة ال�شعبية
يف الت�ضامن مع الأ�سريات املاجدات،

هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

تعددت الأمرا�ض والعالج واحد وهو"امل�سكنات"
قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين يف تقرير �صدر عنها،
�أن �إدارة معتقالت االحتالل
توا�صل �سيا�ستها بانتهاك الأ�رسى
واملعتقلني طبياً ،خا�صة ممن
يعانون من �أمرا�ض مزمنة ،
فهي تتعمد ا�ستهدافهم بتجاهل
�أمرا�ضهم وعدم التعامل معها
ب�شكل جدي ،كما �أنها تتقاع�س عن
تقدمي العالج الالزم لهم وت�ستبدل
ذلك ب�إعطائهم حبوب م�سكنة
ومهدئة للأمل فقط.
ويف هذا ال�سياق ،ك�شفت الهيئة
يف تقريرها عن عدد من احلاالت

املر�ضية القابعة يف عدة �سجون
�إ�رسائيلية ،ومن بينها حالة الأ�سري
وائل �أبو �شخيدم من حمافظة
اخلليل ،والذي جرى نقله م�ؤخراً
�إىل معتقل "ع�سقالن" ،حيث
ي�شتكي الأ�سري من م�شاكل بالكلى
والأع�صاب ومن ت�ضخم يف القلب
والرئة ،وقد تفاقم و�ضعه ال�صحي
بعد خو�ضه ا�رضاب احلرية
والكرامة قبل حوايل عامني،
ورغم ما يعانيه من �أ�سقام ومن
م�شاكل �صحية عديدة� ،إال �أن
عيادة املعتقل ال تُقدم له �سوى
امل�سكنات.

يف حني مير الأ�سري زياد النواجعة
( 48عاماً) من بلدة يطا ق�ضاء
اخلليل ،بو�ضع �صحي غاية يف
ال�صعوبة ،فهو يعاين من دي�سكات يف
ظهره تُ�سبب له �آالم مزمنة وتعيقه
على احلركة ،وي�شتكي �أي�ضاً من
ارتفاع م�ستمر يف كولي�سرتول الدم
ومن م�شاكل حادة يف الأ�سنان ومن
م�شاكل يف النظر �أي�ضاً ،وقد راجع
عيادة املعتقل مرات عديدة ،لكن
مل تجُ ر له �أية فحو�صات طبية ومل
يقدم له �أي عالج �سوى امل�سكنات.
بينما ي�شتكي الأ�سري حممد غزاونة
( 22عاماً) من بلدة الرام �شمال

مدينة القد�س ،من �أوجاع حادة
يف الرا�س ،وتكتفي �إدارة "النقب"
ب�إعطاءه م�سكنات بدون ت�شخي�ص
ما يعانيه ومعاجلته كما يجب� .أما
عن الأ�سري �سيف الدين البدو (20
عاماً) من مدينة طولكرم والقابع
يف معتقل "جميدو" ،فهو يعاين من
مر�ض ال�سكري قبل اعتقاله ،وقد
تدهورت حالته �أثناء ا�ستجوابه
يف مركز حتقيق "اجللمة" ،ودخل
غيبوبة وعلى �إثرها مت نقله �إىل
م�شفى "الكرمل" يف حيفا ،لكن ال
زال الأ�سري بحاجة �إىل متابعة طبية
لو�ضعه ال�صحي.

مبينا �أن الأ�سرية �إ�رساء اجلعابي�ص متثل
�شاهدا على جرمية الأطباء الإ�رسائيليني
ومديرية ال�سجون التي �أهملت حالتها دون
تقدمي العالج لها ،كما ا�ستذكر اال�سريات
القا�رصات عنوان الطفولة امل�سلوبة من
قبل االحتالل املجرم الذي ي�سجل يف كل
يوم جرائم بحق ال�شعب الفل�سطيني الذي
كل �أماله وطموحاته �أن يعي�ش حرا وكرميا
على �أر�ضه.
بدوره طالب �سامح ابو �سنينة ع�ضو قيادة
اقليم حركة فتح و�سط اخلليل بتو�سيع
دائرة امل�شاركة ال�شعبية واجلماهريية
لالنت�صار لأ�رسانا البوا�سل وا�سرياتنا

املاجدات م�ؤكدا ان فعاليات الت�ضامن
مل ترتقي مل�ستوى معاناتهن داخل �سجون
االحتالل ..
فيما خاطب امين القوا�سمة يف كلمته
با�سم جلنة اهايل اال�رسى  ..جماهري
ال�شعب الفل�سطيني ان يقفوا جميعا
عند م�س�ؤولياتهم الوطنية اجتاه معاناة
ماجدات فل�سطني يف �سجون االحتالل
فيما حتدثت ابنتاه اال�سريتان �صفاء ابو
�سنينة وملى خاطر بكلمتني م�ؤثرتني
م�ستعر�ضات معاناتهن كبنات لال�سريات
من جراء اجراءات االحتالل بحق
امهاتهن داخل �سجون االحتالل

هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحرري
ق�ضية الأ�رسى من �أبرز ال�شواهد على
وح�شية املحتل الإ�رسائيلي وهمجيته
اطلع كل من رئي�س هيئة �ش�ؤون
الأ�رسى واملحرري اللواء قدري ابو
بكر ووكيل الهيئة عبد القادر اخلطيب،
اليوم وفدا من اقليم حركة فتح يف
مدينة البرية على الظروف االعتقالية
ال�صعبة وال�سيئة التي يحتجز فيها
�أكرث � 6000أ�سري و�أ�سرية فل�سطينية
يف �سجون االحتالل اال�رسائيلية.
وقال ابو بكر خالل اللقاء�" ،أن ق�ضية
الأ�رسى الفل�سطينيني وحتريرهم
ورعايتهم ورعاية �أ�رسهم �ستبقى
وواجب مقد�س
م�س�ؤولية وطنية
ٌ
َّ
و�سيظل �أ�رسانا البوا�سل
علينا جميعا،
وحمررينا كواكب نعتز بهم وب�أُ�سرَ ِ هِ م
ونثمن ت�ضحياتهم العظيمة من �أجل
فل�سطني و�شعبها وق�ضيتها العادلة".

من جانبه �أكد اخلطيب ،على �أن
القيادة الفل�سطينية وعلى ر�أ�سها �سيادة
الرئي�س حممود عبا�س "�أبو مازن"
�ستبقى تبذل كل اجلهود املمكنة
وعلى كافة الأ�صعدة ،لتقف �سدا
منيعا �أمام الهجمة الإ�رسائيلية الغري
م�سبوقة جتاه ا�رسانا االبطال ،حتى
الإفراج عن كافة الأ�سريات والأ�رسى
من �سجون الظلم واال�ستبداد".
و�أ�ضاف�" ،أن ق�ضية الأ�رسى يف �سجون
االحتالل ،تعترب من �أبرز ال�شواهد
على وح�شية املحتل الإ�رسائيلي
جتاه ال�شعب الفل�سطيني بكافة
مكوناته ،مطالبا كافة امل�ؤ�س�سات
الدولية واحلقوقية باتخاذ اخلطوات
العملية احلقيقية لوقف عمليات القتل
والتعذيب والتنكيل واالعتقال بحق
الفل�سطينيني".
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ريا�ضة
البطولة العربية
للريا�ضة املدر�سية

اجلزائر حت�صد
 3ميداليات
منها ذهبية
اجلولة 24

العميد و�سو�سطارة

حرتفة الأوىل

من الرابطة امل

ديارتي يف �صراع البقاء

يف قمة نارية املوب وال

جتري م�ساء اليوم مباراتان �ضمن برنامج مقابالت اجلولة  24من الرابطة املحرتفة
الأوىل يف انتظار ت�سوية بقية املباريات املقرر برجمة ثالثة منها الأحد املقبل ،ويف
هذا ال�صدد تلتفت الأنظار �أم�سية اليوم مقابلة الداربي العا�صمي الواعد الذي يجمع
الفريقني اجلارين مولودية اجلزائر واحتاد العا�صمة املتعودان على �إثارة الت�شويق
على امل�ستطيل الأخ�ضر يف ح�ضور قوي لأن�صارهما

عي�شة ق.
وهو ال�سيناريو الذي من املتوقع
�أن يتكرر هذه الأم�سية ،خا�صة و�أن
اللقاء يجري يف ظروف ا�ستثنائية
للناديني اللذان ي�رصان على �إحراز
النقاط الثالث ال غري من �أجل
ا�ستعادة الثقة وموا�صلة ما تبقى
من املو�سم مبعنويات قوية.
يف املقابل ،جتري قمة امل�ؤخرة
والتي تدور رحاها على ملعب
الوحدة املغاربية ،حيث جتمع

فريقي مولودية بجاية ودفاع
تاجنانت وجتري دون جمهور
ب�سبب العقوبة امل�سلطة على
�أن�صار املوب» ،ويعول الفريق
البجاوي على حتقيق االنت�صار
للخروج من منطقة اخلطر باعتبار
�أنه ثاين املهددين بال�سقوط وال
خيار له �سوى ح�سم اللقاء ل�صاحله
باعتبار �أن �أي تعرث داخل القواعد
يعقد و�ضعية «املوب» �ضمنا
ملنطقة احلمراء.

برنامج املباريات
مولودية بجاية  /دفاع
تاجنانت يجري دون
جمهور
مولودية اجلزائر /
احتاد العا�صمة
اللقاءان يجريان على
ال�ساعة 17:00

مولودية اجلزائر  /احتاد العا�صمة

العميد لالقرتاب من البوديوم و�أبناء �سو�سطارة لالبتعاد بال�صدارة

يحت�ضن ملعب  5جويلية الداربي
العا�صمي الكبري الذي يجمع الفريقني
اجلارين مولودية اجلزائر واحتاد
العا�صمة يف ظروف خا�صة تفر�ض
الفوز على كل فريق واللذان يلعبان
الأدوار الأوىل من خالل تناف�س
املولودية على مركز م�ؤهل �إىل
املناف�سة القارية يف املو�سم املقبل،
بينما يوا�صل العبو الإحتاد التناف�س
على التتويج بلقب البطولة الوطنية.
يف هذا ال�صدد يدخل العبو ت�شكيلة
«العميد» �أر�ضية امليدان بحثا على
�إحراز النقاط الثالث ال غري خا�صة
و�أن الفريق ي�سعى �إىل تدارك هزمية
اللقاء الفارط �أمام وفاق �سطيف
والبحث عن حتقيق انت�صار يغيب عن
الت�شكيلة يف اللقاءين الأخريين من
البطولة الوطنية� ،أين يدخل رفقاء
الالعب عبد الغني دمو بحثا عن
الزاد كامال وعدم ت�ضييع اي نقطة

من الداربي ،خا�صة و�أنهم يدركون �أن
فر�صتهم املواتية من �أجل ا�ستعادة
الثقة وموا�صلة ما تبقى من املو�سم
احلايل بقوة ،باعتبار �أن الفوز اليوم
ي�سمح لت�شكيلة «العميد» باالرتقاء يف
الرتتيب واالنفراد باملركز الرابع يف
جدول الرتتيب من �أجل مراقبة �سباق
التناف�س على �أحد املركزين الثاين
�أو الثالث امل�ؤهلني مل�شاركة قارية
املو�سم املقبل ،رغم �صعوبة املهمة
باعتبار �أن الفارق عن املركز الثالث
�سيكون �أربع نقاط كاملة.
يف املقابل ،يدخل الرائد احتاد
العا�صمة �أر�ضية امليدان بحثا
عن النقاط الثالث ال غري يف ظل
تواجده ب�سباق التتويج بلقب البطولة
الوطنية ،حيث ي�سعى العبو ت�شكيلة
«�سو�سطارة» �إىل تدارك هزمية
اجلولة املن�رصمة �أمام اجلار نادي
بارادو وال�سقوط بتلقي اخل�سارة يف

�أول داربي هذا املو�سم عرب حتقيق
االنت�صار �أمام الفريق اجلار الذي
اكتفى معه يف لقاء الذهاب بالتعادل،
حيث يتواجد �أ�شبال املدرب الفرن�سي
تيريي فروجي �أمام ظروف خا�صة
ويبحثون عن الفوز الذي يغيب عنهم
يف �آخر لقاءين من البطولة الوطنية،
وذلك بهدف م�ضاعفة الفارق �إىل
ثماين نقاط عن اقرب املالحقني،
ويدرك رفقاء الالعب عبد الر�ؤوف
بن غيث �أهمية الفوز اليوم من �أجل
موا�صلة خطوات �إنهاء املو�سم �أبطاال
للجزائر والعودة جمددا �إىل من�صة
التتويجات التي يغيبون عنها يف
�آخر مو�سمني من املناف�سة ،خا�صة
و�أن تعرث جديد لالحتاد ي�ضعه يف
و�ضع ال يح�سد عليه يف ظل مراقبة
املالحقني ل�سباق اللقب ،و�إمكانية
تقلي�ص الفارق.

عي�شة ق.

عرف اليوم الثامن واالخري من
مناف�سات البطولة العربية املدر�سية
لكرة اليد وتن�س الطاولة �أ�شبال التي
احت�ضنتها العا�صمة امل�رصية القاهرة
حتقيق اجلزائر لثالث ميداليا ذهبية
وبرونزيتني �أول �أم�س بالقاعة الريا�ضية
مللعب القاهرة الدويل ،ومتكن عبد
البا�سط �شاي�شي يف تن�س الطاولة من
انتزاع امليدالية الذهبية من مناف�سه
امل�رصي يو�سف حممد عبد الوهاب
يف نهائي الفردي ذكور بثالثة �أ�شواط
لواحد� ,أما الربونزية فكانت من ن�صيب
امل�رصي الآخر زياد وليد ال�شوة ،يف
حني �أق�صي بقية الالعبني اجلزائريني
الت�سعة املعنيني بهذه املناف�سة خالل
الأدوار االق�صائية ,ويتعلق الأمر بكل من
بلعبا�س مزيان ,طيب ب�شني ,عزالة عبد
الرحمن� ,صبية حممد ,تهمي هاجر,
تيغر�سيفي نورهان ,كي�سا�سي �أمينة,
مرزوق �شيماء ,ثاليجي �سل�سبيل.ب
املقابل ,حت�صل على الربونزيتني
اجلزائريتني الأخريني منتخبا كرة
اليد ذكور و�إناث ،وفاز منتخب الذكور
يف اللقاء الرتتيبي على لبنان بنتيجة
 23 -32فيما توجت م�رص باللقب بعد
فوزها يف النهائي على ال�سعودية بواقع
� ،18 -26أما لدى الإناث فقد �أنهت
فتيات اجلزائر املناف�سة التي جرت
على �شكل بطولة يف املركز الثالث
بعد خ�سارتهن � 10 -39أمام منتخب
م�رص «�أ» �صاحب الذهبية ,فيما عادت
الف�ضية اىل منتخب م�رص «ب» ،وبهذا
تختتم اجلزائر املناف�سة العربية بثماين
ميداليات وذلك بذهبية واحدة ,ثالث
ف�ضيات و�أربع برونزيات .جدير بالذكر
�أن هذه الدورة العربية عرفت نيل رئي�س
االحتادية اجلزائرية للريا�ضة املدر�سية
عبد احلفيظ �إيزم من�صب يف املكتب
التنفيذي لالحتاد العربي للرتبية البدنية
والريا�ضة املدر�سية للعهدة املمتدة ما
بني  2023-2019يف انتخابات جتديد
املكتب التنفيذي بعدما نال ثقة �أع�ضاء
اجلمعية العامة للهيئة العربية ،ويف
خ�ضم ذلك ,انعقد م�ؤمتر خا�ص مبمثلي
الريا�ضة املدر�سية يف الدول العربية
حيث مثل اجلزائر ثالثة �أ�سماء ويتعلق
الأمر بكل من عبد احلفيظ �إيزم و عب�سة
تيجاين العربي مدير مركزي لدى وزارة
الرتبية �إ�ضافة �إىل �شنان رم�ضان مدير
التطوير الريا�ضي يف االحتادية الوطنية
للريا�ضة املدر�سية ,مب�شاركة جمموعة
من اخلرباء والدكاترة للتطرق اىل واقع
الريا�ضة العربية وعلى غرار اجلزائر ,مت
عر�ض جتارب وخربات كل بلد يف جمال
تطويره للريا�ضة املدر�سية� .شاركت
اجلزائر يف هذا املوعد مبجموع 41
العبا من بينهم  21فتاة ,ففي كرة اليد
مثل اجلزائر  31العبا  16منهم �إناث
�أما يف تن�س الطاولة فح�رض  10العبني
النخبتني الوطنيتني �ستة مدربني �أربعة
منهم يف كرة اليد واثنني �آخرين يف تن�س
الطاولة ويتعلق الأمر بكل من غناي
عبد املالك� ،شيخ عبد الرزاق ,خوالدية
علي و ايت �شاو�ش ن�رص الدين كرة اليد
�إ�ضافة �إىل قوا�سمي بن مرية وبايو عمر
تن�س الطاولة.

وكاالت

مولودية بجاية  /دفاع تاجنانت

املوب يف مواجهة
م�صريية والديارتي
ي�سعى لنتيجة ايجابية

يلعب فريق مولودية بجاية
م�ساء اليوم مباراة م�صريية
عندما ي�ستقبل ال�ضيف دفاع
تاجنانت �ضمن اجلولة  24من
الرابطة املحرتفة الأوىل،
ويف هذا ال�صدد ي�سعى
العبو «املوب» �إىل ا�ستغالل
فر�صة اال�ستقبال مبلعبهم
من اجل حتقيق الفوز الذي
ال ميلك املحليون خيارا
غريه من �أجل التناف�س بقوة
على حتقيق البقاء خا�صة
و�أن الفريق البجاوي مهدد
بال�سقوط وهو الذي يعترب
ثاين املهددين لتواجده
باملركز ما قبل الأخري
وبالتايل ف�إن م�صريه بني
يديه باعتبار �أن �إحراز
النقاط الثالث ي�سمح
للبجاويني باخلروج من
منطقة اخلطر والتم�سك
ب�آماله يف حتقيق البقاء،

خا�صة و�أن التعرث وعدم
الفوز اليوم يزيد ال�ضغوط
على مولودية بجاية وي�ضعها
�أمام موقف ال حت�سد عليه،
والأكيد انها تهدده �أكرث من
�أي وقت �سابق بالنزول.
يف املقابل ،ي�سعى دفاع
تاجنانت �إىل العودة بنتيجة
ايجابية من عا�صمة
احلماديني من خالل تفادي
ال�سقوط يف فخ الهزمية،
والذي يجعلها على بعد نقطة
واحدة من الأندية املهددين
بال�سقوط ،وبالتايل يتنقل
العبو ت�شكيلة «الديارتي» �إىل
بجاية بحثا عن تعادل على
الأقل وا�ستغالل الو�ضعية
ال�صعبة التي مير بها
املناف�س والذي مل يفز على
مدار �سبع جوالت الأخرية
من البطولة الوطنية.
عي�شة ق.

الك�أ�س الوطنية الع�سكرية
للتايكواندو بورقلة

م�شاركة �أكرث من 100
م�صارع وم�صارعة

ي�شارك  105م�صارعا
ذكور و �إناث يف مناف�سات
الك�أ�س الوطنية الع�سكرية
لريا�ضة التايكواندو التي
انطلقت �أول �أم�س باملركب
الريا�ضي اجلهوي الع�سكري
للناحية الع�سكرية الرابعة،
و ميثل ه�ؤالء امل�صارعني
خمتلف النواحي الع�سكرية
والقيادات والفرق الع�سكرية
واملدار�س الع�سكرية العليا
والذين �سيتناف�سون على
مدار يومني �ضمن منازالت
يف اخت�صا�صي «بوم�سي» و
«كريوغي» ،و�أ�رشف على
انطالق هذه املناف�سة
الريا�ضية الع�سكرية و نيابة
عن قائد الناحية الع�سكرية

الرابعة القائد اجلوي لنف�س
الناحية العميد عثماين عبد
املجيد الذي �أ�شار باملنا�سبة
�إىل �أن هذه التظاهرة
الريا�ضية فر�صة لتقييم
القدرات البدنية و املعنوية
للفرد الع�سكري و حت�ضريه
القتايل ،و�أكد �أن هذا احلدث
الريا�ضي الذي وفرت له
قيادة الناحية الع�سكرية
الرابعة كل الإمكانيات
املادية منها و الب�رشية
لإجناحها على امل�ستويني
التنظيمي و الريا�ضي �ستكون
منا�سبة �أي�ضا للتناف�س النزيه
بني الريا�ضيني امل�شاركني
للظفر ب�أح�سن النتائج .
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ريا�ضة
�أ�شبال دوما يوا�صلون التح�ضري
خلرجة �أوملبي املدية

�إدارة الكناري متنح ال�ضوء الندماج
بن يو�سف بالتدريبات اجلماعية
�أحرز جائزة رجل اللقاء

بوجناح هداف ويقود ال�سد لأول فوز بدوري �أبطال �آ�سيا
قاد الالعب الدويل اجلزائري بغداد بوجناح فريقه ال�سد القطري �إىل حتقيق الفوز الأول يف دور جمموعات دوري �أبطال
�آ�سيا بعد املباراة الكبرية التي قدمها م�ساء �أول �أم�س يف مواجهة ال�ضيف نادي بري�سوبولي�س الإيراين وانتهى اللقاء الذي
جرى على ملعب جا�سم بن حمد بنتيجة هدف دون رد ،حيث �أهدى ر�أ�س احلربة للمنتخب الوطني فوزا غاليا لفريقه
من خالل توقيعه للهدف الوحيد للقاء والذي جاء يف الوقت القاتل

عي�شة ق.
�إثر متكن ابن مدينة وهران
من االرتقاء مع الكرة و�إيداعها
�شباك اخل�صم بر�أ�سية وذلك
يف الوقت ال�ضائع ،وجاء الفوز
�أمام ممثل الكرة الإيرانية
بعد اخليبة التي �سجلها بطل
الدوري القطري املو�سم
املن�رصم يف اجلولة االفتتاحية
من دور املجموعات عندما
انهزم �أمام نادي �أهلي جدة
ال�سعودي.
وجنح بوجناح يف �إبراز �شهيته
التهديفية على امل�ستوى
القاري بعدما ن�صب نف�سه
هدافا تاريخيا للدوري
القطري ويتزعم �صدارة
الهدافني هذا املو�سم بالدوري

القطري ،حيث عانق ال�شباك
و�سجل هدفا يف املناف�سة
الآ�سيوية وه الذي ي�ستهدف
اكت�ساح خمتلف املناف�سات
وتن�صيب نف�سه هدافا من
النوع اخلا�ص.
ومل متر مواجهة ال�سد القطري
وبري�سوبولي�س الإيراين دون �أن
يرتك الالعب ال�سابق الحتاد
احلرا�ش والنجم ال�ساحلي
التون�سي ب�صمته وهو الذي
اختاره املنظمون رجل اللقاء
بعدما كان حا�سما ومنح
النقاط الثالث لرفقائه قبل
ثوان معدودة على �إطالق
�صافرة نهاية اللقاء.
بوجناح :الرتكيز �سالح
الفوز واجلائزة لي�ست

�أهم من الفوز
مل يخف العب اخل�رض �سعادته
�إثر الفوز الثمني الذي خطفه
رفقة ناديه ال�سد من �أر�ضية
ملعبه �أمام الفريق الإيراين،
حيث �أكد �أن رفقاءه ي�ستحقون
االنت�صار الذي حققوه بعد
املجهودات الكبرية التي
بذلوها طيلة �أطوار املقابلة،
و�أ�ضاف �أن الهدف القاتل
الذي �سجله كان مكاف�أة
املجهودات الكبرية التي بذلها
الالعبون ورغبتهم الكبرية
يف �إحراز االنت�صار وهو ما
حققوه نهاية املطاف� ،إىل
جانب العمل الكبري الذي قام
به الطاقم الفني خارج امللعب،
و�أو�ضح بوجناح يف ت�رصيحات

�إعالمية �أدىل بها عقب نهاية
اللقاء �أن الرتكيز الذي حتلى
به زمال�ؤه طيلة �أطوار اللقاء
كان ال�سالح البارز يف جناحهم
ب�إحراز النقاط الثالث،
مو�ضحا �أن مت�سك الالعبني
ب�آمالهم وحظوظهم الوافرة يف
االنت�صار �أتى ب�أكله يف الدقيقة
الأخرية من اللقاء.
و�أ�شار املتحدث �أن فوزه بلقب
رجل املباراة مل يكن الأبرز يف
اللقاء رغم �أنه حتفيز معنوي
له مل�ضاعفة العمل فيما تبقى
من املناف�سة ،مو�ضحا �أن
الأبرز بالن�سبة له كان حتقيق
الفوز و�إحراز النقاط الثالث
من �أجل العودة بقوة لل�رصاع
على الت�أهل �إىل الدور الثاين
من امل�سابقة القارية.

املان �سيتي جتاوز عقبة
�شالكه �إىل ربع النهائي

بلما�ضي ي�ستدعي �أونا�س
ويجدد الثقة يف بن العمري

غوالم يعود �إىل اخل�ضر
بعد غياب �أكرث من عام

ناخب الوطني جمال بلما�ضي النطالق الرتب�ص التح�ضريي
يح�رض ال
وطني املقرر خالل الفرتة املمتدة من � 18إىل  26مار�س
للمنتخب ال
�سوف يعرف خو�ض العنا�رص الوطنية مواجهتني الأوىل �ضمن
والذي
الأخرية من ت�صفيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة يف 22
اجلولة
غامبيا ،بينما جتري املواجهة الثانية �أمام تون�س يف لقاء
مار�س �أمام
املنتخبني مربمج يف  26مار�س القادم يف �إطار ا�ستعدادات
ودي بني
طرفني خلو�ض املناف�سة القارية،ويف هذا ال�صدد �سوف يعرف
ال
خل�رض املقبل املقرر مبركز حت�ضري املنتخبات الوطنية
ترب�ص ا
�سيدي مو�سى عودة الالعب الدويل فوزي غوالم الذي تلقى
يف
�شاركة يف الرتب�ص رفقة مواطنه وزميله �آدم �أونا�س ،حيث
الدعوة للم
عودة الظهري الأي�رس للت�شكيلة الوطنية بعد غياب طويل عن
ت�أتي
وذلك عقب الإ�صابة اخلطرية التي كان تلقاها على م�ستوى
�صفوفها
نوفمرب � ،2017أبعدته طويال عن امليادين و�أجرى عليها
الركبة �شهر
جراحيتني قبل �أن يعود هذا املو�سم �إىل املناف�سة جمددا
عمليتني
بثقة املدرب بلما�ضي الذي �سوف ي�رشف على غوالم يف
ويحظى
اول ترب�ص له منذ �إ�رشافه على العار�ضة الفنية الوطنية.
ملقابل ،جدد بلما�ضي الثقة يف الدويل الآخر جمال بن العمري
يف ا
حرتف رفقة نادي ال�شباب ال�سعودي والذي تلقى بدوره الدعوة
امل
أجل التنقل �إىل مركز �سيدي مو�سى وامل�شاركة يف الرتب�ص،
من �
املن�شور الذي ن�رشته �إدارة ناديه عرب ح�سابه على موقع
وذلك وفق
وا�صل االجتماعي «تويرت» ،حيث يوا�صل الناخب الوطني و�ضع
الت
بن العمري من اجل ت�أمني اخلط اخللفي للت�شكيلة الوطنية
الثقة يف
الذي يقدم مباريات يف امل�ستوى رفقة زميله مهدي تاهرات
وهو
الدفاع مثلما �أكد عليه يف اللقاءات االخرية التي خا�ضها
يف حمور
بالقمي�ص الوطني.

عي�شة ق.

غوارديوال يوا�صل تهمي�ش
حمرز برابطة الأبطال

ف�شل الالعب ال
دويل اجلزائري ريا�ض حمرز يف �إقناع مدربه
بيب غوارديوال
باحل�صول على فر�صته من اجل اللعب مبناف�سة
دوري �أب
طال اوروبا ،وهو الذي غاب عن امل�ساهمة يف
جان
مهر الأه
داف الذي انتهت عليه مقابلة ناديه مان�ش�سرت
�سيتي االجنل
يزي و�شالكه 04الأملاين مبلعب «الإحتاد» �ضمن
�إياب الدور ثمن
النهائي من املناف�سة الأوروبية والتي انتهت
ب�سباعية نظيفة،
حيث عاد متو�سط ميدان اخل�رض �إىل اجللو�س
على دكة البدالء
والذي تابع منه جميع �أطوار املواجهة بعدما
مل يحظ بفر�صة
اللعب �أي دقيقة يف جمموع مباراتي الذهاب
والإياب من
هذا الدور� ،أين ف�ضل املدرب اال�سباين حتويل
حمرز �إىل دكة ا
الحتياط مقابل منح الفر�صة �إىل زميله �سانيه،
بعدما كان
حمرز لعب �آخر مواجهتني من الدوري االجنليزي
املمتاز بور
منوث وواتفورد ،وت�ألق فيهما ب�صورة الفتة �إال ان
ذلك مل يكن
كافيا له من اجل املوا�صلة يف التواجد �ضمن
اخلطة التكتيكية
للمدرب الكتالوين والذي يقوم بدور املداورة
بني حمرز
و�سانيه يف غياب البلجيكي دي بروين امل�صاب.
ويتواجد خريج
نادي لوهافر الفرن�سي �أمام موقف حرج بعد
الت�ألق الالفت
لزميله �سانيه وهو الذي �ساهم يف ت�سجيل �أربع
�أهداف كاملة
لت�شكيلة املان �سيتي بعدما وقع الهدف الثالث
ومنح ثالث
متريرات حا�سمة جتعله ي�ستعيد ثقة غوارديوال
على ح�ساب العب اخل�رض.

ع.ق.

اندمج الالعب �إليا�س بن يو�سف
جمددا يف تدريبات فريقه �شبيبة
القبائل بعدما تلقى ال�ضوء
الأخ�رض من طرف الإدارة بالعودة
�إىل التدريبات اجلماعية واالندماج
ب�صورة طبيعية مع زمالئه ،بعد
العقوبة التي كان تلقاها من
طرف الإدارة والتي �أنزلته �إىل
التدرب رفقة نادي الرديف عقب
الفيديوهات الذي انت�رشت له
عرب موقع التوا�صل االجتماعي
«فاي�سبوك»� ،أين تلقى على �إثرها
انتقادات الذعة و�أقدمت �إدارة
الرئي�س �رشيف مالل على معاقبته
بالتن�سيق رفقة املدرب الفرن�سي
باتريك دوما لتفادي تنامي الأمور
غري االن�ضباطية التي حتدث يف

�صفوف النادي القبائلي.
ويف �سياق �آخر ،توا�صل ت�شكيلة
«الكناري» التدريبات حت�ضريا
للخرجة ال�صعبة التي تقودها
الأحد املقبل ملواجهة �أوملبي
املدية والتي تندرج �ضمن اجلولة
 24من الرابطة املحرتفة الأوىل،
حيث ا�ست�أنفت الت�شكيلة التدريبات
�أول �أم�س ووا�صلت التدريبات
�أم�س يف ح�صة �صباحية يعول من
خالل املدرب دوما �إىل �إعداد
�أ�شباله من كافة النواحي من
اجل العودة من عا�صمة التيطري
بنتيجة ايجابية والبقاء �ضمن
املناف�سة بلعب الأدوار الأوىل
ومراقبة �سباق اللقب.

ع.ق.

بطولة افريقيا للتن�س للأوا�سط

ريحان يت�أهل �إىل الدور الثاين

اقتطع اجلزائري يو�سف ريحان
�أول �أم�س ت�أ�شرية ت�أهله �إىل
الدور الثاين من بطولة �إفريقيا
للأوا�سط املتوا�صلة فعالياتها
مبدينة مراك�ش املغربية ،بعد
تفوقه على مناف�سه امل�رصي
فار�س زكريا بار بنتيجة �شوطني
ل�صفر ،وح�سم يو�سف ريحان
الذي يعد �أح�سن العب جزائري
من حيث الت�صنيف على امل�ستوى
الدويل يتواجد باملركز 140
نتيجة املقابلة ل�صاحله بعد فوزه
بال�شوطني بواقع  3-6و ،3-6ويف
مقابلة الدور الثاين املقررة �أم�س
التقى العب املجمع البرتويل
مناف�سه املغربي عي�سى بن

�شقرون .
وكان �سمري حمزة رقيق الذي
يتواجد يف املركز  463واينا�س
بكرار يف املركز  478قد خرجا
من املناف�سة يف الدور الأول
من اجلدول النهائي �إناث وذكور
عقب انهزامهما على التوايل �أمام
املغربيان مهدي بلماهي بنتيجة
 1-6و 1-6و�سلمى لوديل بواقع
 ،3-6 ,1-6,6-4ومن جهته ,كانت
اجلزائرية الأخرى ليندة بن قدور
املركز  226التي كان يفرت�ض ان
ت�شارك يف هذا املوعد قد �أعلنت
ان�سحابها من الدورة ب�سبب
الإ�صابة.
ق.ر.
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ورقة �أليغري و�سالح رونالدو يطيحان ب�سيميوين
«دعونا ن�ؤمن بالت�أهل ،ومن املمكن
فعل �شيء لكننا بحاجة مل�ساعدتكم،
و�سنحاول ت�سجيل الأهداف والفوز»
كانت تلك هي ر�سالة الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو جنم جوفنتو�س
جلماهري ال�سيدة العجوز ،قبل مباراة
�أتلتيكو مدريد ،حيث وعد الدون ف�أوفى
بثالثية رائعة ،و�سجل جوفنتو�س 3
�أهداف نظيفة عن طريق رونالدو �أول
�أم�س منحته بطاقة العبور لدور ربع
النهائي من دوري الأبطال ،ال�سيما و�أنه
خ�رس بنتيجة  0-2يف مباراة الذهاب،
ودفع رونالدو عربة ال�سيدة العجوز
خطوة �إ�ضافية نحو حتقيق الهدف الذي
�أتى ب�سببه للفريق وهو ح�صد لقب دوري
�أبطال �أوروبا ،اعتمد �أليغري على طريقة لعب  ،3-3-4وقرر �أليغري االعتماد على ورقة جديدة بالدفع بالالعب �سيبنازوال يف مركز الظهري
الأي�رس والذي مل ي�شارك من قبل يف �أي مباراة بدوري الأبطال ،والذي قدم �أدا ًء رائ ًعا وكان �أف�ضل بديل ل�ساندرو ليمنح رونالدو احلرية
للتواجد ب�شكل �أكرب يف منطقة اجلزاء حيث كان خيا ًرا موف ًقا.
وكثف �أليغري اعتماده على الظهريين كان�سيلو و�سيبنازوال وانطالقتهما على الأطراف ،و�إمداد الهجوم بالكرات العر�ضية مع االعتماد على
ال�ضغط واال�ستحواذ ،وا�ستغالل تراجع اخل�صم املتوقع لت�أمني انت�صاره يف الذهاب ،واعتمد البيانكونريي على الكرات العالية والتمريرات
الطولية لتفادي الإرهاق البدين يف ظل هذا ال�ضغط املتوا�صل ،والذي ظهر يف الدقائق الأخرية من ال�شوط الأول بالفعل.
ا�ستغل رونالدو تكتيك �أليجري باالعتماد على الكرات العر�ضية ب�شكل مميز نظ ًرا لقدراته الهائلة يف االرتقاء العايل والت�سجيل بالر�أ�س،
وجنح يف اقتنا�ص هدفني من �رضبتي ر�أ�س ،وجنح رونالدو يف الهروب من رقابة خوانفران لت�سجيل الهدف الأول ،حيث مل ي�ستطع مدافع
الروخيبالنكو�س �إيقافه ومن خط�أ م�شابه وقاتل من قلبي الدفاع جودين وخيمينيز اقتن�ص الربتغايل الهدف الثاين ،وحتمل امل�س�ؤولية لتنفيذ
ركلة اجلزاء التي ح�صل عليها فريقه يف وقت قاتل لت�سجيل الهدف الثالث ،وقيادة ال�سيدة العجوز لربع النهائي برميونتادا تاريخية ،وقتل
رونالدو �سيميوين بنف�س ال�سكني الذي ا�ستخدمه يف ن�صف نهائي دوري الأبطال مو�سم  2017-2016حني خ�رس املرينغي يف الإياب  1-2بعد
�أن �سجل رونالدو يف الذهاب «هاتريك» يف الربنابيو.
قدم �أليغري مباراة تكتيكية ممتازة وجنح يف اختيار الت�شكيلة الأ�سا�سية والبدالء ،ورمبا تكون �أف�ضل مباراة له مع ال�سيدة العجوز نظ ًرا
لل�ضغط الكبري حوله ،وقرر �أليغري �إجراء تغيري ب�إ�رشاك ديباال بدال من �سبينازوال لتتحول طريقة اللعب �إىل  2-4-4وحول كان�سيلو �إىل مركز
الظهري الأي�رس وت�شان ظهري �أمين ،وترك الثنائي رونالدو وماندزوكيت�ش يف الهجوم ،وقرر تن�شيط الهجوم ب�إ�رشاك ال�شاب موي�س كني بدال
من ماندزوكيت�ش ،وبعد ت�سجيل الهدف الثالث رف�ض �إجراء �أي تغيريات �أخرى ،وا�ستغل �أليغري كان�سيلو ب�شكل �أكرث من رائع ،حيث كان
�أف�ضل ثاين العب يف املباراة بعد رونالدو �سواء كظهري �أمين �أو �أي�رس.
اعتمد �سيميوين على طريقة لعب  ،2-4-4وجل�أ مدرب الروخيبنالكو�س �إىل ال�صالبة الدفاعية منذ البداية� ،سع ًيا منه لالعتماد على
الهجمات العك�سية وا�ستغالل �أي هفوات للخ�صم لكن ف�شل يف ذلك متاما ،وت�سببت الأخطاء الكارثية يف الأهداف الثالثة التي ا�ستقبلها
الأتلتي يف املباراة ،والتي ا�ستغلها �أ�صحاب الأر�ض ب�شكل ممتاز ،وف�شل الروخيبالنكو�س ب�شكل وا�ضح على امل�ستوى الهجومي ،فكان �أول
تهديد �رصيح لأتلتي يف الثواين الأخرية من ال�شوط الأول بر�أ�سية موراتا م�ستغلاً غياب الرقابة من بونوت�شي ،ويف ال�شوط الثاين ا�ستقبل
الفريق الهدف الثاين ُمبك ًرا ،مما قتل حما�س الالعبني للعودة ودفع �سيميوين بفيتولو بدال من �أريا�س ونقل خوانفران �إىل اجلبهة اليمنى،
وو�ضع �سا�ؤول كظهري �أي�رس يف حماولة للت�صدي لهجوم البيانكونريي دون �أي جدوى.

زلزال املان �سيتي ي�ضرب �شالكه بقوة  7ري�شرت
�أجنز مان�ش�سرت �سيتي املهمة وبلغ الدور ربع النهائي من م�سابقة
دوري �أبطال �أوروبا بفوزه الكا�سح على �شالكه بنتيجة  0-7م�ساء
�أول �أم�س على ملعب «الإحتاد» يف �إياب ثمن النهائي ،و�سجل
�أهداف مان�ش�سرت �سيتي كل من �سريجيو �أغويرو هدفني ولريوي
�ساين ورحيم �سرتلينج وبرناردو �سيلفا وفيل فودين وغابريال
جي�سو�س ،وكان لقاء الذهاب يف جيل�سينكري�شن قد انتهى بفوز
مان�ش�سرت �سيتي  2-3ليت�أهل العمالق الإجنليزي مبجموع اللقاءين
 ،2-10و�أجرى مان�ش�سرت �سيتي  3تعديالت على ت�شكيلته الأ�سا�سية
التي تغلبت على واتفورد  1-3م�ساء �أول �أم�س �ضمن اجلولة  30من
الدوري الإجنليزي املمتاز .وكعادته بد�أ مان�ش�سرت �سيتي املباراة
ب�سيطرة وا�سعة ،وكانت �أول فر�صة خطرية له يف الدقيقة  13عندما
مرر كايل ووكر كرة بينية �أنيقة �إىل اجلناح �سرتلينغ الذي �أر�سلها
بدوره داخل منطقة ال�ست ياردات �إىل �أغويرو ،لكن الأخري �ضل
طريق املرمى من م�سافة ق�صرية ،وا�ستمرت �سيطرة مان�ش�سرت
�سيتي واحت�سب احلكم ركلة جزاء ملان�ش�سرت �سيتي بعد �إعاقة
برناردو �سيلفا داخل املنطقة ،وجنح �أغويرو يف تنفيذ الركلة

على طريقة «بانينكا» مهد ًيا التقدم لفريقه يف الدقيقة  ،35ومل
مت�ض �سوى  3دقائق حتى �أ�ضاف �أغويرو الهدف الثاين عندما قابل
متريرة مميزة من �سرتلينغ لي�سدد رغم م�ضايقة الدفاع له يف بني
�أقدام احلار�س ،ثم جاء الدور على �ساين لي�ضيف الهدف الثالث يف
الدقيقة .42
و�أ�ضاع �ساين فر�صة �سهلة يف الدقيقة  51عندما تلقى متريرة مميزة
من غوندوغان لكنه �سدد بجانب القائم البعيد ،ثم عاد وعو�ض
ب�صناعته الهدف الرابع الذي جاء من توقيع �سرتلينغ بلم�سة واحدة
متقنة يف الدقيقة  ،56وعاد �ساين ليقوم بدور �صانع الأهداف وهذه
املرة ا�ستفاد الربتغايل �سيلفا من متريرة متقنة لالعب �شالكه
ال�سابق لي�سدد كرة �أر�ضية على ي�سار احلار�س يف الدقيقة  71معل ًنا
الهدف اخلام�س لأ�صحاب الأر�ض ،ثم مرر الأملاين كرة �أنيقة �إىل
فودين الذي راوغ فاهرمان ،قبل �أن ي�ضع الكرة يف ال�شباك اخلالية
م�سجلاً الهدف ال�ساد�س لفريقه والأول له على امل�ستوى القاري يف
الدقيقة  ،78مل ي�ستطع فاهرمان منع ال�سيتيزنز من ت�سجيل الهدف
ال�سابع الذي جاء عن طريق جي�سو�س.

رونالدو يتخطى مي�سي برقم قيا�سي

فريقه املقامة حاليًا �أمام �أتلتيكو
من ت�سجيل � 3أهداف ،يف مباراة
رونالدو جنم جوفنتو�س الإيطايل
أول والثاين �إىل الثنائية رقم  28يف
متكن كري�ستيانو
�أوروبا ،وو�صل رونالدو بهدفيه ال
طال
ياب دور ثمن النهائي من دوري �أب
�أي العب اَخر يف البطولة ،ويحل
مدريد يف �إ
جوفنتو�س يف امل�سابقة� ،أكرث من
ولة دوري �أبطال �أوروبا والأوىل مع
اف عن طريق رونالدو دون رد من
ببط
م�سريته
امل�سابقة ،و�سجل جوفنتو�س � 3أهد
باملركز الثاين بر�صيد  22ثنائية يف
خ�رس مواجهة الذهاب بنتيجة .0-2
ليونيل مي�سي
دور الثمانية من البطولة ال�سيما و�أنه
خيبالنكو�س منحته بطاقة العبور ل
الرو

ريا�ضة دولية

�سا�ؤول :مل نكن �أذكياء ون�ستحق الإق�صاء
�أكد �سا�ؤول نيجيز العب �أتلتيكو مدريد �أن فريقه ي�ستحق اخل�سارة بثالثية نظيفة
�ضد جوفنتو�س ،يف �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا والإق�صاء من البطولة،
وقال �سا�ؤول ،خالل ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية« :لقد افتقدنا
الكثري من الأ�شياء ومل نتمكن من و�ضع حار�س جوفنتو�س يف خطر ،وال ميكن �أن
يحدث ما حدث اليوم بعد االنت�صار يف الذهاب بهدفني» ،و�أ�ضاف« :جوفنتو�س
كان �أف�ضل ،وعلينا جمي ًعا �أن من�ضي قد ًما ونتم�سك بكل ما ينتظرنا ،ويف النهاية
هذا هو ما ن�ستحقه» ،وتابع« :اليوم كانوا �أف�ضل منا ،وال يوجد الكثري ل�رشحه،
وكانوا متفوقني يف جميع جوانب املباراة ،ومل نعرف كيفية الرد» ،واختتم« :مل
نكن �أذكياء كما يجب ،وحني هاجمنا مل ن�ستغل امل�ساحات التي تركوها ،ومل نخلق
خط ًرا عليهم».

بوفون يهنئ جوفنتو�س
حر�ص الإيطايل جيانلويجي بوفون حار�س مرمى باري�س �سان جريمان الفرن�سي،
على تهنئة فريقه ال�سابق جوفنتو�س بعد الت�أهل �إىل ربع نهائي دوري �أبطال
�أوروبا على ح�ساب �أتلتيكو مدريد ،وخ�رس جوفنتو�س ذها ًبا يف �إ�سبانيا  ،0-2ليعود
ويتمكن من حتقيق الرميونتادا يف الإياب بنتيجة  ،0-3وكتب بوفون عرب ح�سابه
الر�سمي مبوقع التوا�صل االجتماعي «�إن�ستغرام»« :تهانينا للجميع ،عودة مثل هذه
�أمر غري عادي وا�ستثنائي ،رائع م�سرت �أليغري» ،وكان بوفون رحل عن جوفنتو�س
يف ال�صيف املا�ضي ،بعد م�سرية طويلة يف البيانكونريي ف�شل خاللها يف التتويج
بدوري �أبطال �أوروبا.

غوارديوال :ل�سنا ريال مدريد لكننا �سنحاول
�أعرب بيب غوارديوال املدير الفني ملان�ش�سرت �سيتي ،عن �سعادته بفوز فريقه
الكبري على �شالكه بنتيجة  0-7يف �إياب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا وبلوغ ربع
نهائي البطولة ،وقال غوارديوال يف ت�رصيحات نقلتها هيئة الإذاعة الربيطانية
« :BBCكانت نتيجة جيدة �أنا �سعيد بالت�أهل ،مل نبد�أ املباراة ب�شكل جيد ،كنا
متوترين قليال لكن بعد ت�سجيل الهدف الأول ظهر الالعبون على طبيعتهم»،
و�أ�ضاف« :كانت مباراة �صعبة على �شالكه� ،أعلم �شعور مدرب �شالكه الآن هو �شعور
غري جيد مطلقا ،نحن جنحنا يف احلفاظ على م�ستوانا رغم �أن لدينا العديد من
الالعبني امل�صابني» ،وتابع« :على الالعبني موا�صلة التناف�س مع بع�ضهم البع�ض
من �أجل حجز مكان يف الت�شكيلة الأ�سا�سية ،اجلميع يريد اللعب وكلهم يحاولون
الدخول يف الت�شكيلة» .وب�ش�أن توقعه لن�سبة فوز فريقه بدوري الأبطال� ،أجاب:
«لقد ربحت لقبني مع بر�شلونة وخ�رست  7مرات �أنا ل�ست ريال مدريد� ،سنوا�صل
املحاولة ،هذا كل ما �أ�ستطيع قوله» ،وك�شف املدرب الإ�سباين �أنه يتمنى ت�أهل
بايرن ميونخ على ح�ساب ليفربول ،قائال�« :أريد �أن يت�أهل البايرن� ،أنا �أنتمي لهذا
النادي� ،أحب ميونخ ولدي الكثري من الأ�صدقاء هناك» ،وب�ش�أن ا�ستخدام تقنية
الفيديو ،وا�صل« :على احلكام �أن يتخذوا القرار ب�شكل �أ�رسع ،احت�سبت علينا
ركلتي جزاء ب�سبب تقنية الفيديو يف �أملانيا لكنها حتقق العدالة ،وهذا ما نريده
جميعا» ،و�أردف «�أمتنى �أن يتم ا�ستخدامها يف الربميريليغ املو�سم املقبل� ،أنا
�سعيد بتواجدها ،لكن �أريد �أن تتطور �أكرث لتكون �أ�رسع».

جماهري املان يونايتد ترف�ض بيل
يرف�ض معظم جماهري مان�ش�سرت يونايتد ان�ضمام جنم ريال مدريد غاريث بيل �إىل
�صفوف ال�شياطني احلمر يف املريكاتو ال�صيفي املقبل ،فوف ًقا ال�ستطالع ر�أي �أجراه
موقع «مان�ش�سرت �إيفينينج نيوز» ف�إن  %71من جماهري اليونايتد يرف�ضون ان�ضمام بيل
لفريقهم .ومن جانبها ،اعتربت �صحيفة مريور» الربيطانية ام�س �أن جماهري اليونايتد
وجهت بذلك ر�سالة �إىل �إدودوارد املدير التنفيذي للنادي ،ب�أال يقدم على هذه اخلطوة،
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن عددًا قليلاً من �أندية �أوروبا ي�ستطيع دفع تكلفة انتقال بيل ويعد
مان�ش�سرت يونايتد �أحدها ،وو�أ�شارت �إىل �أن رحيل بيل عن الريال بات حم�سو ًما بعد عودة
املدرب زين الدين زيدان ،حيث تت�سم العالقة بينهما بالتوتر منذ الفرتة الأوىل للفرن�سي
داخل قلعة �سانتياغو برنابيو ،وقد جتلى ذلك حينها يف ت�رصيحات الدويل الويلزي.
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طقو�س

عادات الكتابة لدى الروائي اليمني وجدي الأهدل
يف �سنوات درا�سته اجلامعية كان يكتب يف موا�سم االمتحانات والآن يكتفي ب�ساعة واحدة بالنظر �إىل م�سريته الأدبية امل�ستمرة منذ العام  ،1997حتى
كر�سوا حياتهم ّ
لفن ال�سرد الأدبي .خالل اثنتني وع�شرين �سنة� ،أ�صدر
الآن� ،سنجد �أن وجدي الأهدل واحد من قلة قليلة من الك ّتاب اليمنيني الذين ّ
ً
عمال بني الق�صة الق�صرية وامل�سرح والرواية ،والأخرية �أحرز فيها جناحات الفتة كان �آخرها و�صول روايته «�أر�ض امل�ؤامرات
الأهدل �أربعة ع�شر
ال�سعيدة» �إىل القائمة الطويلة يف جائزة ال�شيخ زايد بدولة الإمارات -دورة العام  .2018ورغم ال�سري البطيء للأدب اليمني نحو الإقليم والعامل،
حظي عدد من ق�ص�ص وروايات الأهدل بالرتجمة حلواىل ثمان لغات .وبذلك �صار واحداً من �أولئك القلة الذين ُتذكر �أ�سما�ؤهم وعناوين �أعمالهم
عند �أي حديث عن الأدب اليمني� ،سيما الق�صة والرواية.
تن�شر الو�سط هذه املادة
باتفاق مع �صفحة «مواعيد
�أخرية» على الفي�سبوك

يف هذا املقال �سوف نتعرف
على عادات الكتابة لدى
وجدي الأهدل ،الذي ال يزال
يد�أب ملوا�صلة فنه ،رغم
ظروف احلرب الراهنة.
طاملا اهتم وجدي منذ بداياته
باقتنا�ص الوقت املنا�سب
للكتابة حتى يف موا�سم
االمتحانات اجلامعية والأعياد
الدينية .حينها كانت موا�سم
االمتحانات يف كلية الآداب
بجامعة �صنعاء ،تتحول عنده
�إىل موا�سم �إخ�صاب لأفكار
الق�ص�ص .لقد بلغ الأمر درجة
�أنه وجد نف�سه «يف م�أزق» �إذ
مل يعد يعرف �أي مو�سم ينتظر
لتخ�صب �أفكاره .الحقاً ،وجد
�ضالته يف �شهر رم�ضان ،حيث
كان ي�ساعده ال�صوم يف اجللو�س
للكتابة عدة �ساعات.
الرم�ضانات البعيدة
يف تلك الرم�ضانات البعيدة

كتب «بغزارة» ،لكن ذلك
الفي�ض مالبث �أن جفت منابعه
�أي�ضاً ،فتحول رم�ضان عنده
�إىل فر�صة للقراءة املكثفة.
بعد ذلك عرث على ما اعتربها
«�أهم ن�صيحة» �ساعدته
ككاتب؛ يقول وجدي« :هذه
الن�صيحة �أتت من الروائي
�إرن�ست همنغوي الذي قال مبا
معناه :ال تكتب كل ما يف ذهنك
دفعة واحدة ولكن ادخر �شيئاً
من ع�صري الكتابة لليوم التايل.
ومغزى هذه الن�صيحة التي ال
تقدر بثمن ،هو �أال نندفع يف
الكتابة حتى ن�ستنفدها �إىل
�آخر قطرة ،لأننا �إذا فعلنا
ذلك �سي�أتي اليوم التايل ونحن
ال نعرف ماذا نفعل .وهكذا
قد ي�ضيع الكثري من الوقت
ونحن نحاول الإم�ساك بطرف
اخليط من جديد ،ورمبا نفقد
املزاج احل�سن للكتابة في�ضيع
العمل برمته».
هكذا قرر �أن يكتب �ساعة
واحدة يف اليوم .وقد اعتاد
�أن تكون هذه ال�ساعة يف
النهار ،بينما خ�ص�ص �ساعة

�أو �ساعتني م�سا ًء للقراءة.
�أما طق�س الكتابة لديه فهو
ال يرى فيه فرقاً بينه وبني
كثريين من الكتّاب؛ «كوب من
القهوة للرتكيز واملو�سيقى
اخلفي�ضة ال�صوت للتخل�ص من
التوتر» .و�إىل ذلك ،اعتاد �أثناء
الكتابة �أن ي�ضع �ساعة �أمامه
�أو يف مع�صمه .فهو ال ي�ستطيع
اجللو�س على الكر�سي لأكرث من
�ساعة ،يف و�ضعية تركيز ع�صبي
عايل الوترية ،لفعل «�شيء لي�س
له عالقة باحلياة احلقيقية».
ي�ضيف وجدي معلقاً على هذه
احلالة�« :أنت تف�صل نف�سك
عن العامل اخلارجي وحتاول
ال�سفر داخل �أفكارك اخلا�صة،
تلغي همومك وم�شاكلك لت�صنع
م�شهداً درامياً �أ�صي ً
ال وم�ؤثراً؛
هذه مهمة فظيعة ل�سببني:
الأول لأن ال �أحد يرغمك
على بذل هذا اجلهد الذهني
ال�شاق ،والثاين لأن ما �ستح�صل
عليه مقابل هذا اجلهد من
الناحية املادية –بو�صفه
عم ً
ال ت�ؤديه للمجتمع� -ضئيل
ً
جداً �أو معدوم متاما».
امل�أ�ساة امل�ضاعفة
عند هذه النقطة ،تت�ضح نواة
امل�أ�ساة التي يعي�شها الكاتب،
و�أن تكون كاتباً يف بلد ال يعترب
الأدب �أ�سا�سياً يف �سياقات
حياة النا�س فيه ،ت�صبح هذه
امل�أ�ساة م�ضاعفة .رغم ذلك،
تبدو جتربة وجدي الأهدل
يف هذا ال�سياق ملهمة؛ فهو
من ناحية ،مل ي�ست�سلم لإغراء
امل�أ�ساوية التي دفعت بكثريين
�إىل الأر�ضية ال�سبخة لرثاء
الذات ،ومن ناحية �أخرى،
كر�س املزيد من اجلهد
والإ�رصار لال�ستمرار يف فنه.
يف الفرتات التي ال ي�شعر فيها
بح�ضور مزاج الكتابة ،ميار�س
وجدي متارين يومية عن طريق
كتابة املقاالت ،وتلك طريقته
لتجنب ما �سماه جابرييل
غار�سيا ماركيز برودة يد
الكاتب .و�إجماالً هو يرى ب�أن
الكاتب ،متاماً «مثل الريا�ضي
الذي يجب عليه املحافظة
على لياقته البدنية ،بحاجة
�إىل تدريب يومي» ،لتفادي
تعرث �أ�سلوبه الأدبي اخلا�ص.
مثل غالبية الأدباء يف العامل،
يكتب وجدي الأهدل الرواية
والق�صة الق�صرية ،لكن كتابة
الرواية بالن�سبة له �أ�سهل من
الق�صة .ففي الأوىل «ت�ستيقظ

�صباحاً و�أنت تعلم من �أين تكمل
عملك� ،أما الق�صة الق�صرية،
فعليك يف كل مرة �أن ت�ستيقظ
وتبد�أ واحدة �أخرى من جديد
و�أنت متوتر للغاية حتى تتمكن
من كتابة اجلملة الأوىل .حني
نكتب رواية يحدث هذا التوتر
مرة واحدة فقط ،عند كتابة
اجلملة االفتتاحية ،وبعد
ذلك يدور الدوالب من تلقاء
نف�سه».
غري �أن «دوالب» الكتابة تعرث
منذ اندلعت احلرب ال�شاملة
يف اليمن قبل �أربع �سنوات.
وكغريه من اليمنيني الذين
يعي�شون حتت وط�أتها« ،قلبت
احلرب كل �شيء ر�أ�ساً على
عقب» يف حياتهم .تلك ال�ساعة
التي اعتاد �أن يكتب فيها خالل
النهار� ،صارت متر بدون �أن
يفعل فيها �شيئاً لعدة �أيام.
و�ساعات امل�ساء التي كان
يخ�ص�ص منها واحدة �أو اثنتني
للقراءة ،تخلى عنها حفاظاً
على ب�رصه من التلف يف �ضوء
ال�شموع .وذلك يعني �أنه �صار
م�ضطراً لتق�سيم �ساعات
النهار على كل �شيء يريد �أو
يتوجب عليه فعله .وعالوة
على ذلك� ،أ�صبحت الكلمات
تتال�شى «ب�سبب فقدان ال�شعور
باال�ستقرار».
الكتابة يف �أجواء احلرب
وبرغم �إ�صداره جمموعة
ق�ص�صية ورواية خالل �سنوات
احلرب املا�ضية� ،إ ّ
ال �أنه يرى
يف من يكتبون رواية يف �أجواء
احلرب�« ،أ�شخا�ص قرروا
االنتحار معنوياً»« .كتابة
رواية مث ً
ال حتتاج �إىل �سنوات
من اجلهد اليومي الرتاكمي،
وهذا اجلهد لي�س جهداً
ع�ضلياً ،بل هو جهد ذهني
خالق وعلى درجة عالية من
االبتكار والأ�صالة .وعليه،
ف�إن � ّأي جمتمع يعي�ش حالة
حرب ال ميكنه �أن يوفر البيئة
املنا�سبة لكتابة الرواية» .يف
�أجواء كهذه« ،يبقى (الكاتب)
بج�سده فقط �ضمن �إطار
احلرب ،و�أما روحه فعليها �أن
ترفرف بعيداً .البع�ض ي�سمي
هذا هروباً من الواقع ،ولكن
الت�سمية ال�صحيحة هي هروب
الإن�سان من نف�سه وم�شاكله
وقدره».
هناك مقولة للكاتب الأروغواين
كارلو�س لي�سكانو يتحدث فيها
عن �أن «الكاتب دوماً اثنان:

ذلك الذي ي�شرتي اخلبز
والربتقال ،ويجري االت�صال
الهاتفي ،ويذهب �إىل عمله،
ويدفع فاتورة املاء والكهرباء،
ويح ّيي اجلريان؛ والآخر ذلك
الذي يكر�س نف�سه للكتابة.
الأول ي�سهر على حياة (الآخر)
العبثية واالنعزالية� .إنها خدمة
ي�ؤديها بكل �رسور ،لكنه �رسور
ظاهري فقط؛ لأن التوق
لالندماج يظل موجوداً».
حد�س كارلو�س لي�سكانو
ال يبدو �أن وجدي الأهدل يتفق
متاماً مع هذه املقولة .لي�س
فقط ،لأنها ت�صف حال الكاتب
يف الو�ضع الطبيعي حلياة بال
حرب ،بل لأن ذلك «م�ستحي ً
ال»،
على الأقل بالن�سبة له� ،سوا ًء
اتفقنا �أو اختلفنا مع مقولة
لي�سكانو �أعاله ،ما ر�أيكم �أن
نخ�ص�ص احليز التايل لتعليق
وجدي عليها وتو�صيفه لنف�سه
ككاتب وك�إن�سان �أوالً:
علي
«� ّأي �شخ�ص يتعرف
ّ
لن ي�صدق �أنني ذلك الكاتب
امل�شاك�س املثري للمتاعب
الذي نال تقريباً كل ال�شتائم

املتوفرة ،من التكفري �إىل
التحقري بالقول �إنني كاتب
يبحث عن الإثارة الرخي�صة.
بالن�سبة يل هذا جيد ،لأنني
يف الواقع �شخ�ص حمافظ،
ولكن ذاك (الكاتب) خمتلف
متاماً� .إنه ن�صفي الذي ال
�أعرتف به �إ ّ
ال على م�ض�ض،
وعلى الورق فقط� .إنني �أكره
�أن يعلم الغرباء بهذا الأمر.
لذلك فكرة االندماج بني
ال�شخ�صيتني تعني بب�ساطة �أن
تكون جمنوناً و�أفعالك خارجة
عن ال�سيطرة .لقد حد�س
كارلو�س لي�سكانو ب�صورة
�صحيحة مب�شاعر ال ُكتَّاب؛
التوق موجود حلياة الرهبنة
الكاملة .هذا حلم � ّأي كاتب،
لكن هذا م�ستحيل .فالروائي
والقا�ص بحاجة �إىل االحتكاك
اليومي بالب�رش ليع�رص املزيد
من زيت الكتابة .واحلل �أن
نخو�ض جتربة الرهبنة لفرتة
م�ؤقتة يومياً ،ثم نخلع ثياب
الراهب ونلقيها بعيداً لنعا�رش
العامل من حولنا .وهذا يعني
ملن عاي�ش جتربة الكتابة،
حالة من التمزق الروحي بني
عامل الداخل وعامل اخلارج».
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رواية

خطوط الرخام

لقد حولته ليايل تلك احلديقة �شيء ف�شيء �إىل ان�سان �آخر � ،إىل �أن �ضاع ردحا من
الزمن يف تفا�صيل �أيامه الليلية باملدن الكربى  ،فلم يعطى �شيئا باملقابل ملا �أ�ضاعه
ميكنه ان ي�سرتد احالمه  ،على االقل تلك التي ترك من اجلها قريتي  ،قريته وخا�ض
لأجلها بعيدا يف متاهات �أ�سلمته للغياب � ،أل�سيت هي امل�أ�ساة نف�سها هي التي راودت
�أبيه � ،أباه الدي فرح �أميا فرح عندما اخرب �أن ابنه الأكرب ا�ستدعي للأداء اخلدمة
الع�سكرية وبان تلك�سا ر�سميا ب�ش�أنه ار�سل  ،اخربه به دركي مبقر حر�س الدفاع
الذاتي  ،وكان للتو قد �أنهى دورية حرا�سة  ،الدركي « لقد و�صل تلك�س اال�ستدعاء
البنك يا اجلندي  ،لكي يلتحق باخلدمة الع�سكرية «.
ي�سني بوغازي
كان « �شم�س الدين « كلما
تدكر اخيه وفرح ابيه به ي�صري
غريب االطوار على غرابة
اطواره القاعدية  ،فت�سكن
روحه �إىل �أن تخاله قد رحل
من �أمامك  ،فال عيناه هي
نف�سيهما التي العينني التي
كان مند دقائق يراك به ،
و ال روحه هي نف�سها دات
الروح التني كنت ت�ست�شعرها
من خالل وجوده او كالمه
 ،في�صري �أخر فاقدا لكنه
االنتماء  ،مرة قال « كانت
ق�صة اخي وما تزال غريبة
مبا ال ميكن ت�صديقه بعد
كل تلك ال�سنوات  ،لقد �ضاع
�شابا يف مقتبل ايامه  ،عندما
حملته ت�شجيعات �أبي للذهاب
�إىل خدمته الع�سكرية  ،كان
وفاء �أبي للخدمة الع�سكرية
ال ي�صدق  ،رمبا �أبي كان حالة
من التفاين والع�شق ال ت�صدق
�أي�ضا  ،لكنه �أبدي حزنا

قاتال �أخده من حياته وعامله
وادخله عوامل الأوهام  ،ق�صة
�أخي ت�رض بروحي كثريا ..
كثريا يا �صاحبي «
فرح �أبي كان ال يو�صف ،
�إد ما تزال ت�أدية اخلدمة
الع�سكرية عنده �رشفا  ،ما
تزال وقتها يف ما�ضيه الدي
مل يبق له غريه يف ظروفه
احلالية ليجد بع�ص االنتماء
 ،فقد ق�ضى �أبي �أجمل �أيام
�شبابه يف �صفوفه ثائرا  ،وهو
الدي لطاملا كان يحكى وال
ميل من احلكي بق�ص�ص عن
تلك االيام فال تنهي روائع
حكي عن �أيامه الع�سكرية
ما�ضيه
امل�سرتجعة من
،كان يقول « �إن اخلدمة
الع�سكرية ملن مل ي�ؤديها
تعترب نقي�صة يف رجولته ،
فهي ت�أهل ملا هو اف�ضل ،
واحلقيقة فهي كطلك  ،فهي
لدى الإجيال التي �سبقتني و
�أترابي اف�ضل الفرتات التي
تقا�س عليه احلياة برمتها

 ،كانت مزيجا من اخلوف
منها و اال�شتياق لها  ،فهي
خدمة ت�شد ع�ضد ال�شاب
وتنمي روح املثابرة ومتنحه
ال�شجاعة  ،اخلدمة الع�سكرية
حتمل معاين الرجولة لوحدها
و�أن ادائها ي�سكب تلك املعاين
يف روح ال�شاب الدي مير بها
 ،بل �إن القرويني يق�سمون
حياة �شبابهم ب�شباب ما قبل
اخلدمة  ،و �شباب ما بعد
اخلدمة  ،فقد فتحت �آفاق
ال حدود لها عند الكثريين
يف الأرياف وبني القرويني
وحتى بني �أهل املدن الكربى
الدين متاما كان �أداء اخلدمة
الع�سكرية يكت�سى مهابة
 ،فالدين �أدوا خدمتهم
ي�ضحون م�ؤهلني لالنطالق
مرة �أخرى يف احلياة  ،فبعدما
تلقوا تكوينا يف �أو دربوا على
حرفة �أو حت�صلوا على وظيفة
مكنتهم ان ي�ستعينوا بها بعد
�أيامهم الع�سكرية
وهي لدي القرويني من
الفقراء ال مندوحة لهم عنها
ملن يحلم بالأف�ضل  ،بل
�أن عائالت كانت عندهم
اخلدمة الع�سكرية التزام
عائليا  ،وعائلتي واحدة من
تلك العائالت القرويني يف
داك املا�ضي التي افرادها ال
ميكنهم �إبداء م�شاعر االزدراء
حتى على ا�ستدعاءات
اخلدمة بل عليهم ابداء
م�شاعر الفرح و ال�سعادة ،
عندهم �أين اخلدمة الع�سكرية
ال حياد عنها  ،بل �أن العجيب
لو يقال �أن �أحد ابناء تلك
العائلة رف�ض  ،فال يعقل ان
« ابن اجلندي يرف�ض الذهاب
للخدمة « .
كان ابيه فرحا م�ستب�رشا  ،فلم
يطق ان يظل خرب ا�ستدعاء
ابنه للأداء اخلدمة الع�سكرية
عنده وانطلق �رسيها اىل داره
ليخربه .
ابوه  :لقد و�صل ا�ستدعاءك
اليك  .رد االبن وكانه يعلم به
« ا�ستدعاء اخلدمة الع�سكرية
« اجابه ابيه �« :أجل ا�ستدعاء
اخلدمة « ثم راح يخاطبه
قائال  « :لقد �رصت الآن
رجال يا ولدي  ،من اليوم

الدي ترتك فيه قريتي ،
�ستغدو حينها رجل ميكنني
االعتماد عليه «
لكنه عاد �صندوقا مبرا�سيم
ر�سمية ع�سكرية  ،ودفن عند
ال�سفوح التي جعل منها
ابيه اقامة له  ،فقد خطف
منه خرب وفاة ابنه الدي مل
يدم التحاقه �سوى بع�ض من
ال�شهور خطفا  ،فال تدرى
متاما قريته ا�صار جمنونا
او فاقدا للحوا�س  ،لكنه من
اليوم الدي �سمع خرب ابنه ،
مل يعد كالذي كان اىل ان لفه
الغياب فوق قرب ؟
ظللت �صامتا حني اخرب ابي
اخي باال�ستدعاء  ،فلم انطق
ببنة �شفة  ،وكنت جال�سا اىل
جانبه قال « �شم�س الدين «
الدي اخربين عن تلك الفرحة
التي ارت�سمت على وجه ابيه ،
فرحة قال انها رمبا الوحيدة
التي غمرت وجه �أبيه من
طلوع احلزن و الفو�ضى  ،وظل
يذكرها حتى يف �أيام املن
الكربى  ،قال �إن ما كان ي�شغل
بايل ابي  ،تلك الظروف التي

متر بقريتي الفو�ضى واحلزن
الدي �صار ي�شتد �سطوته على
القرويني كل يوم  ،بل لقد
ا�ضحى واقعا مريرا يف كامل
الرب البحري كله ويف اجلهات
االخرى .كانت فو�ضى ارغم
عليه القرويني ان يعي�شون
فيها بني غرباء يدخلون
،وبني حر�س
ويخرجون
الدفاع الذاتي الدين ق�ست
ايامهم اكرث مع اولئك الغرباء
 ،فلقد �صار �صعبة اليوميات
فهي تقا�س عبى �ساعة احلدر
و احليطة  ،و الن القرويني
مل يعتادوا يوما ان يعي�شون
يف قوالب احلدر و احليطة
فقد كانت ايام �صعبة كثريا ،
ابيه كان كبري احلر�س  ،ان
اداء اخلمة الع�سكرية عالوة
انتماءه كانت �شيئا رائعا ،
فهي بالن�سبة اليه ان ي�ؤدي
ابنه اخلدمة م�س�ألة �رشف
ما بعده �رشف � ،إد كيف وهو
الدي ق�ضى ايامه يحدث عن
الذكريات واالجماد  ،وكان
يربي االجيال ال�صاعدة على
تلك الوطنيات وتلك الأجماد

 ،وكان اول من رفع عقريته
�ضد الفو�ضى واحلزن  ،لهدا
فان فرحة با�ستدعاء ابنه
لأداء اخلدمة الع�سكرية عنده
حدثا مميزا يف حياته بقريتي
،بد�أت اال�ستعداد لأخيه
مبجرد ا�ستالمه اال�ستدعاء
« على املعني االلتحاق يف
اقرب وقت ممكن بثكنة
الع�سكرية الكربى بالبليدة «
كان رنني نطق ا�سم املدينة «
البليدة « قد فتح عيون الطفل
« �شم�س الدين « على عوامل
املدن الكربى  ،وبان حياة
اخرى ميكن ان تبنى خارج
قريتي  ،لهدا فبالقدر الدي
اعترب ا�ستدعاء اخيه فرحا
ال ي�ضاهيه فرح عند ابيه ،
اعترب اال�ستدعاء نف�سه فتحا
يل غلى �أن حياة اخرى تنتظر
.وفى �صياح الطي غادر فيه
اخيه  ،كان ب�صخبة ابيه و قد
اخذا �سيارة ال�سائق الغريب
االطوار والدي ادخلني مقبال
اعايل « عني الطلبة « يف اول
زيارة يل مبا علمت بعد دلك
من القرويني .
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الروائي اجلزائري ب�شري مفتي :

"�أنا مع حراك ال�شعب
ج�سدا وروحا وتفكريا "

�أكد الروائي اجلزائري ب�شري مفتي يف بيان �شخ�صي ن�شره على �صفحته يف
الفيا�سبوك �أنه مع حراك ال�شعب ج�سدا وروحا وعقال وتفكرياً  ،ويرف�ض �سيئاته
ويدافع عن �إيجابياته وحما�سنة  ،حيث يتطلع هذا الأخري �أن يظل هذا احلراك
�سلميا ح�ضاريا ثقافيا يبهرنا نحن قبل �أن يده�ش غرينا  ،م�شريا �أنه ي�ضم �صوته
�إىل �صوت كل مواطن جزائري ويجمعنا حلم م�شرتك  ،لكن يظل ال�صوت ال�شخ�صي
ل�صاحب رواية «غرفة الذكريات « ومطلبه الكبري يتمثل يف احلريات بكل معانيها
ودالالتها ومقا�صدها وروحها.
حكيم مالك
« ل�ست منا�ضال �سيا�سيا
وال �أطمح لت�صيد �أي
من�صب»
ومن جهته قال �صاحب رواية»
دمية النار» التي و�صلت �إىل
القائمة الق�صرية جلائزة البوكر
العاملية العربية دورة  ، 2012ب�أنه
لي�س منا�ضال �سيا�سيا ولي�س له �أي
طموح �أو لهفة لت�صيد �أي من�صب
يف �أي جمال كان م�ؤكدا يف ذات

البيان �أنه ال يريد تزعم �أي �شيء،
وال يحب الزعامات �أ�ص ً
ال ،فهو
ي�شك يف كل متزعم مل يخرج من
رحم التجربة واملعاناة ال�شعبية
و�أحا�سي�سها وتتمخ�ض �أفكاره
وتن�ضج يف غمار هذه التجربة
ولي�س من خارجها معربا يف
هذا ال�صدد عن ر�أيه ال�شخ�صي «
ب�أنه يكره ال�سيا�سية حيث يعترب
�أن رجال ال�سيا�سة هم طبقة
طفيلية ال يعملون �شيئا غري الكالم
والرثثرة وال يقدمون �شيئا ل�شعوبهم
ويفوزون مبنا�صب جتعلهم يف واد
وال�شعب يف واد �آخر.

«�أنا كاتب مهموم
مب�شاغله الأدبية
و�أ�سئلته الوجودية «
كما �أو�ضح ب�شري مفتي �أنه كاتب
مهموم مب�شاغله الأدبية و�أ�سئلته
الوجودية وتهمه بالدرجة الأوىل
املوا�ضيع املتعلقة بعفن الت�سلط
والقهر والظلم وم�س�ألة احلريات
الفردية و�إىل حد كبري منا�ضل
ثقايف بحب وجنون على ح�ساب
�أ�شياء كثرية ي�ضحي بها الواحد يف
�سبيل مبادئه وقناعاته وال يعترب
نف�سه مع ذلك منزها �أو مثاليا،
م�شريا �أن كتبه منخرطة يف الهم

امل�شرتك والق�ضايا الأ�سا�سية ،
وعلى هذا الأ�سا�س فلقد �أبدى
�إميانه الكبري ب�أن الثقافة ركيزة
�أ�سا�سية و�أهم م�رشوع �سيا�سي لأي
جمتمع يعي�ش يف تخلف دائم .

قراءة املثقف اجلزائري
للحراك ال�شعبي يف
اجلزائر
كما ك�شف مفتي �أنه قد اتفق مع
الروائي اجلزائري �سمري ق�سيمي
بتنظيم ندوة يوم غد اخلمي�س
على ال�ساعة الثانية زواال مبقر
جمعية اجلاحظية :حول احلراك

ال�شعبي الذي تعرفه اجلزائر الآن
..كيف نقر�أه ؟ �أهميته يف هذه
اللحظة التاريخية ؟ كيف ي�ستطيع
املثقف اجلزائري امل�ساهمة فيه
ونوعية هذه امل�ساهمة؟ كيف
ننت�رص لهذا احلراك وندافع عنه
؟.

ب�شري مفتي يف
�سطور....
مع العلم �أن ب�شري مفتي هو روائي
جزائري ولد عام  ،1969ولع عدة

روايات من بينها «�أرخبيل الذباب»
و» �شاهد العتمة» و»بخور ال�رساب»
و»خرائط ل�شهوة الليل» و»�أ�شباح
املدينة املقتولة»،و»لعبة ال�سعادة
�أو احلياة الق�صرية ملراد زاهر
«،و�صدرت له يف  2018رواية جديدة
« اختالط املوا�سم « �أو وليمة القتل
الكربى عن من�شورات �ضفاف
ومن�شورات االختالف ،كما �أنه قد
�سبق له و�أن ترجم بع�ضها �إىل اللغة
الفرن�سية وو�صلت روايته «دمية النار»
�إىل القائمة الق�صرية جلائزة البوكر
العاملية العربية دورة .2012

ال�صادرة عن �شركة املطبوعات للن�شر والتوزيع ببريوت يف 2018

باولو كويلو والبعد الإن�ساين يف رواية «الهيبي»
يف روايته «هيبي» ،يخرج الإن�سان �إن�سانيته ،لي�صف
الروائي الربازيلي باولو كويليو ن�ش�أة حركة الهيبيني يف جميع
ّ
من بني جدران �سجنه على �أنحاء العامل ،بعد �أن انت�رشت
يد الديكتاتورية الع�سكرية �أ�ساليبهم من مدينة نيويورك
الربازيلية حماوالً النجاة بنف�سه ،عام  1969على �شكل قبائل
عرب االنخراط يف درب الروحانية ترتدي مالب�س �صارخة باحلياة،
�آم ً
ال �إنقاذ ذاته الغارقة يف البعد يعزفون املو�سيقى ،ويناق�شون
الإن�ساين والذي خلّ َفت ُه نظم بال قيد ،جميع ق�ضايا التحرر
احلياة املعا�رصة ،الأمر الذي والوعي ال�سيا�سي ،ليُ�ش ّكلوا
يدفعه للعي�ش ب�أ�سلوب ب�سيط منوذجاً جلي ٍل �أبغ�ض احلياة
وع�شوائي يف حماولة للتحرر املعا�رصة ،ورف�ض يف ذات
الوقت �سبل العي�ش على طريقة
والوالدة من جديد .
ومن خالل العودة �إىل فرتة الآباء والأجداد ،فخرج ال ي�شب ُه
االنتفا�ضة على الأعراف ال�سائدة �شيئاً �إال ذات ُه « .كويليو املاهر
يف �أمريكا يف �سبعينات القرن يف اكت�شاف الذات الب�رشية،
الع�رشين ،بدءاً من عام  ،1969واخلبري بالغمو�ض الذي يجذب
والتي عرفت با�سم «الهيبية» ،القراء ويحاكي خيالهم ،ومن
ُ
ي�صف الكاتب جمموعة ب�رشية خالل ال�رسد الروائي ،يُبينّ
حر�صت على االبتعاد عن العامل الهيبيني كمجموعات ال يحكمها
املادي ،وخلق منط ع�شوائي ،حاكم ،بال قوانني ومعايري
ثائر ،متمرد على القوانني �سوى التحرر من كل �شيء،
املجتمعية حتى يف �أ�ساليب وتعميم قانون جامع �أ�سا�سه
الطعام واللبا�س ،كاالعتماد ن�رش احلب ورف�ض احلرب،
على الأغذية النباتية والطب ليعك�س بذلك عقائدهم النقية
والتي بادلَتْها جمتمعاتهم بكيل
البديل.
وكمن يعود خللق نف�س ِه من اتهاماتٍ ظاملة وت�رشيع �أحكام
جديد ،ي�ستعيد الكاتب ق�صة م�سبقة حيال الهيبية ك�أ�سلوب
ال�شاب «باولو» احلامل ،ذي عي�ش مرفو�ض ومبتذل،
ال�شعر الطويل ،والذي متنى لتظهر عرب الرواية كمجموعات
دائماً �أن يكون كاتباً ،م�سافراً ت�صارع لفر�ض نف�سها يف قلب
عرب العامل هرباً من حياة جمتمعات مم�سو�سة باحلداثة
يراها �ضيقة ،ونظم حترم الباردة برودة املعدن البعيد عن

العمق الإن�ساين الدافئ .
ومن خالل التمرد على معايري
الر�أ�سمالية واحلياة اال�ستهالكية،
يُظهر الكاتب القلق الوجودي
للهيبيني الغارقني ب�شعورهم
الطويلة وحلاهم الغري م�ش ّذبة
ومو�سيقاهم ال�صاخبة ،لينق َل
القارئ من بني زنزانة �سجنه يف
الربازيل �إىل االنخراط يف عامل
رحب ف�سيح يف �أوروبا – هولندا
– ليتعرف هناك على كارال
الفتاة املفعمة باحلياة ،الباحثة
عن احلب ،لت�أخذه و�إياها على
منت ما �س ّماهُ «القطار ال�سحري
�إىل نيبال» ،يف رحلة حمفوفة
باملخاطر ،كمن يقف وجهاً
لوجه مع القدر ،مع جمموعة ال
تبحث عرب ال�سفر �إال عن احلياة،
فتتن ّقل عرب املدن الآ�سيوية
والأوروبية بحياة قبل ّية ب�سيطة
بعيدة عن ال�شعور بالت�سلّط،
باحثة عن العمق الروحاين
الب�رشي.
«احللم �أم ٌر ال يمُ كن التنب�ؤ به
ري على �أولئك الذين
وهو خط ٌ
ال يتحلّون بال�شجاعة ليحلموا».
بهذه املقولة يربر كويليو هو�س
الهيبيني باحلرية واالنفتاح
والع�شوائية بال قيد يف �سبيل
معرفة ما يعتمل يف نفو�سهم،
ومبا ي�شبه ال�سرية الذاتية �ضمن
قالب روائي خال�ص ،معلناً �أمام
ٍ

قرائ ِه دومنا وجل� ،صارخاً؛ «نعم
 ..لقد كنتُ هيب ّياً» .بل يكاد
القارئ ي�ش ّم ما بني ال�سطور
رائحة االعتزاز مبا عا�شه
الكاتب وج ّربه ،من ارتدا ٍء
ملالب�س ب�سيطة غري متنا�سقة
َ
الألوان� ،إىل اختيار دليل «كيف
تتنقل يف �أوروبا بخم�س دوالرات
يف اليوم» ،مع حر�صه على التنقل
جماناً وارتياد الأماكن التي
تقدم الطعام املجاين ،ليظهر
ذاك ال�شاب اليافع جال�ساً على
ر�صيف مدينة �أوروبية غري �آب ٍه
مبا يقوله الآخرون عنه ،متذ ّكراً
تفا�صيل رحلة تكاد ت�شابه
ارحتال قوافل النوق قدمياً على
طريق احلرير بك ّل ما فيها من
بدائية ،با�ستثناء �أن الو�سيلة يف
التنقل هنا هي حافل ٌة بال �أية
ميزات حداثية ،غري مكرتثٍ
بالأحكام امل�سبقة وال برتهات
النقاد الذين و�صفوا حياته
على تلك ال�شاكلة بالفو�ضى
وال�سوادوية والتقرب من
مهوو�سي املخدرات والعقاقري
.
ومن بني جدران زنزانة عامتة
قب�س
يف بلده ،حيث ال نور وال ٌ
للحياة �إال داخلَهُ ،يج ُد القارئ
باولو ال�شاب متم�سكاً باحلياة
�إىل �أبعد احلدود ،وعلى طريقة
اك والزاهدين� ،إىل جبال
ال ّنُ ّ�س ِ

الآنديز مع حبيب ٍة �شيوعية
يوغ�سالفية ،تكربه بع�رشة �أعوام،
م�ضطراً ب�سبب مرافقته لها �إىل
التع ّر�ض للحجز والتفتي�ش يف
فرتة كان فيها العامل يناه�ض
احلركات ال�شيوعية ،ليفرتق
عنها وينتقل �إىل �أوروبا –
هولندا – راغباً كل الرغبة �أن
يكت�شف العامل من حوله� ،أم ً
ال
يف اكت�شاف ذاته من خالل
االرحتال ،ليحمله القدر بعدها
ملرافقة كارال �إىل جمموعة
احلافلة ال�سحرية املتجهة
�إىل نيبال ،فيلتقي من خاللها
أ�شخا�ص تع ُج بهم ذكرياتهم،
ب�
ٍ
مدفوعني مثل ُه �إىل ال�سفر على
تلك احلال الب�سيطة ،وا�صفاً
�إياهم ،رغم ب�ساطتهم� ،أنهم مل
يكونوا عاديني ،بل كانوا من
اجلامعيني ،واملدراء ،والعارفني
ب�ش�ؤون احلياة والإن�سان .كانوا
�أ�شخا�صاً خربوا احلياة ،وحتى
ال ُق ّ�صار منهم ،هربوا من
عاملهم الذي عتّم على ذواتهم،
�إىل عامل ال قيد فيه وال ن�صل
�سوى احلرية ،راغبني على غرار
الكاتب ال�شاب� ،أن يكت�شفوا
العامل و�أنف�سهم قبل ذلك ،بعد
�أن ي�رسد تفا�صيل حياة ك ًّل منهم
على حدة ،مف�ص ً
ال التجارب
التي دفعتهم مثله �إىل االغرتاب
عن عوائلهم من مثل ما تعر�ض

له يف ال�سجن ،ك�إ�صابة مبر�ض
خطري� ،أو فقدان حمب عزيز،
�أو مترد على عامل كل ما فيه
مك ّبل وم�ضجر  .ويبقى الت�سا�ؤل
الأعمق حول الرواية ،هل كان
كويليو ير ّوج من خالل �إعادة
�إحياء جمموعات خارجة عن
ال�ضوابط االجتماعية خللق
�إن�سان جديد؟ وهل كانت بذور
«�أيلول الأ�سود» التي نرثها عرب
ال�سطور احتجاجاً �صارخاً على
كل ما ي�ستهني باحلقوق الب�رشية
امل�سفوحة على هذا الكوكب؟
وعرب و�صفه للمخدرات
التي ا�ستخدمها بع�ض �أفراد
املجموعة كم�ضخمات للوعي،
هل ق�صد �إظهارها كما لو �أنها
م�سحة يد ال�شيطان التي متنع
خروج �أي جتربة عي�ش ب�رشية
�صافية ب�شك ٍل خال�ص؟
هي رواية عن احلب ،واحلياة،
واحللم ،وكعادته كويليو ير ّكز
على �أن ال�صواب �سبيل لتحقيق
احللم ،من دون �أن يتغافل عن
ّ
ال�صويف يف جميع
ز ّج هو�سه
�أعماله لتن�ضح �سطوره يف كل
مرة مبقولة «اهلل يف كل مكان»،
التوحد مع الذات الإلهية
و�أنّ
ّ
بروحانية عالية هو الطريق
ملعرفة �أنف�سنا قبل معرفة
الآخرين.
وكاالت
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م ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــالق ـ ـ ـ ــة �سـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ــات
" "AirPodsبال�سرطان؟
حذرت الأمم املتحدة ومنظمة
ال�صحة العاملية من �أن �سماعات
الر�أ�س الال�سلكية قد ت�شكل
خماطر للإ�صابة بال�رسطان وو ّقع
نحو � 250شخ�صا على عري�ضة
حتذر من العديد من الأجهزة
التي تنبعث منها �إ�شعاعات الرتدد
الال�سلكي ،والتي ت�ستخدم �شبكات
"واي فاي" والبيانات اخللوية
وتقنية البلوتوث.
ويحذر اخلرباء على وجه
�سماعات
من
اخل�صو�ص،
" "AirPodsلأنها ت�صل �إىل
العمق داخل قناة الأذن ،ب�شكل
يعر�ض هذه الأجزاء اله�شة من
الأذن خلطر الإ�شعاع ،وما تزال
هيئة املحلفني العلمية تدر�س ما
�إذا كانت هذه الأجهزة املعنية
تت�سبب بالفعل يف ال�رسطان �أم ال،
ولكن الدرا�سات التي �أجريت على
نوع من الإ�شعاعات الراديوية التي
تنبعث منها ،ت�شري �إىل وجود �صلة
بال�رسطان.
وال تبث �أجهزة ""AirPods

التي باعت منها �رشكة �آبل يف
العام املا�ضي �أكرث من  28مليون
زوج ،الأ�صوات يف ر�ؤو�س مرتديها
فقط ،بل تت�صل ال�سلكيا بالهاتف
عرب تقنية البلوتوث ،وهي تقنية
ات�صال ال�سلكي ذات م�سافات
ق�صرية ،وتعمل هذه التقنية عرب
بث موجات راديوية منخف�ضة
الطاقة.
وعادة ما يكون اخلطر احلقيقي
للموجات الراديوية عند م�ستوياتها
العالية ،حيث ميكن �أن تولد
احلرارة ما ي�سبب احلروق ،لكن
التعر�ض طويل الأمد للرتددات
املنخف�ضة لهذه املوجات قد
يرتبط مبخاطر كبرية حيث �أنه
عند تعري�ض احليوانات لهذا
النوع من الإ�شعاع� ،أ�صبح ال�رضر
التنا�سلي والع�صبي والوراثي �أكرث
�شيوعا يف تلك احليوانات مما كان
متوقعا يف عينة طبيعية من نف�س
احليوانات ،وهذه الأ�شكال من
الطاقة قوية مبا يكفي لزعزعة
الذرات التي ت�شكل اخلاليا ولكنها

النقل اخللوية قد ت�سبب بالفعل
�أنواعا معينة من ال�رسطان
وي�ساور العلماء ،الذين يدعون
�إىل مزيد من الرقابة والتحذيرات
جلميع �أنواع التقنيات القائمة على
املوجات الراديوية ،قلق خا�ص
ب�ش�أن كثافة وقرب �إ�شعاع البلوتوث
من قناة الأذن الب�رشية والدماغ.
وعلى الرغم من قلة البحوث التي
�أجريت على تقنية بلوتوث نف�سها،
�إال �أن قرب " "AirPodsمن املخ
يجعلها ذات �أهمية خا�صة.

لي�ست قوية مبا يكفي لتغيري بنيتها
ب�شكل �أ�سا�سي .وهذا يعني �أن
املوجات الراديوية �أقل خطورة
من �إ�شعاعات الطاقة العالية مثل
الأ�شعة ال�سينية �أو الأ�شعة فوق
البنف�سجية ،ولكن توفري �إ�شعاعات
طويلة الأمد عرب ترددات
منخف�ضة للغاية قد ي�شكل خطرا
على ال�صحة.
ويف العام املا�ضي ،ن�رشت
املعاهد الوطنية لل�صحة ()NIH
دليال �إ�ضافيا على �أن عمليات

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

«ح�صان طروادة» ينجح
يف عالج ال�سرطان!

ال�شيح لعالج �أكرث الأمرا�ض خطورة

قدم خرباء من ال�صني اكت�شافهم
اجلديد يف عالج مر�ض املالريا،

يف � 25أفريل  ،2018اليوم العاملي
ملكافحة املالريا ،وا�ستخرج

العلماء ال�صينيون اكت�شافهم
اجلديد لعالج املالريا من نبتة
ال�شيح احلويل املعدلة وارثيا ،التي
تعد من النباتات القيمة يف عالج
جمموعة من الأمرا�ض الحتوائها
على مادة الأرتيمي�سينني ،املكون
الرئي�سي للعديد من الأدوية.
لكن امل�شكلة تكمن يف �أن تركيز
الأرتيمي�سينني قليلة جدا يف
نبتة ال�شيح احلويل ،بح�سب
العلماء ال�صينني الذين كتبوا ذلك
يف مقالتهم العلمية يف جملة
« .»Molecular Plantومبا �أن
ال�شيح املجفف يحتوي على ن�سبة
� 0.1إىل  %1من الأرتيمي�سينني ،قام
العلماء بتعديل وراثي على جينات
ال�شيح احلويل و�أ�صبح يعطي النوع
املعدل منه ن�سبة ت�صل �إىل %3.2
من هذه املادة.
و�أو�ضح م�رشف البحث ،كيت�سوان

تانغ ،من جامعة �شانغهاي
جياو تونغ �أن ن�صف �سكان
العامل معر�ضون خلطر الإ�صابة
باملالريا حيث يتم ت�سجيل حوايل
 216مليون حالة كل عام ،ميوت
منهم � 445ألف �شخ�ص.
لذلك قام العلماء ال�صينيون
بتحديد ومعرفة وعزل جينات
ال�شيح بالكامل وح�صلوا على
خريطة جينية جلميع مورثات
النبتة التي يبلغ عددها ،63226
وامل�س�ؤولة عن ترميز الربوتينات
فيها.
ويخطط �أخ�صائيو اجلامعة
ال�صينية لبدء زراعة ال�شيح احلويل
املعدل وراثيا لإنتاج كميات �أكرب
من املركب الدوائي املعالج
للمالريا ،ولت�صبح تكلفته املادية
�أقل بكثري مما هي عليه اليوم.

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

طور باحثون دواء جديدا لل�رسطان يعمل بتكتيك «ح�صان
طروادة» ،جنح يف الت�سلل �إىل اخلاليا وعالج � 6أ�شكال للمر�ض
القاتل يف جمموعة من التجارب الربيطانية ويقول الباحثون
�إن العالج �أثبت فعاليته يف مراحل متقدمة من ال�رسطان لدى
املر�ضى ممن توقفت لديهم اال�ستجابة للعالجات الأخرى.
وتقل�صت الأورام �أو توقفت عن النمو ،مبعدل � 5.7أ�شهر ،وما
ي�صل �إىل � 9.5أ�شهر.
وا�ستفاد نحو  %27من املر�ضى امل�صابني ب�رسطان املثانة،
و %27من مر�ضى �رسطان عنق الرحم ،بالإ�ضافة �إىل  %14من
و�سجلت
مر�ضى �رسطان املبي�ض ،بعد جتربة الدواء املطور ُ
ا�ستجابات �إيجابية لدى  %13من مر�ضى �رسطان املريء،
و %13من امل�صابني ب�أورام يف الرئة غري �صغرية ،و %7من
حاالت �رسطان بطانة الرحم.
ويطلق العقار اجلديد املبتكر ،وا�سمه «tisotumab
� »vedotinأو ( ،)TVمادة �سامة لقتل اخلاليا ال�رسطانية من
الداخل.
واخترب معهد �أبحاث ال�رسطان يف العا�صمة الربيطانية،
لندن ،وم�ست�شفى « ،»Royal Marsdenالعقار يف نحو 150
مري�ضا ،وكانت النتائج �إيجابية للغاية .وجتري الآن املزيد من
التجارب التي �ستتو�سع لت�شمل �أنواعا �أخرى من ال�رسطان ،مبا
يف ذلك الأمعاء والبنكريا�س والر�أ�س والرقبة.
وقال قائد الدرا�سة ،الربوفي�سور يوهان دي بونو« :يتمتع
عالج ( )TVب�آثار جانبية ميكن التحكم بها ،ور�أينا بع�ض
اال�ستجابات اجليدة لدى املر�ضى يف جتربتنا ،خا�صة �أن
جميعهم يف مراحل متقدمة من ال�رسطان ،وعوجلوا م�سبقا
ب�أدوية �أخرى .ولقد بد�أنا بالفعل بتجارب �إ�ضافية لهذا الدواء
اجلديد يف �أنواع خمتلفة من الأورام ،وكعالج للمرحلة الثانية
من �رسطان عنق الرحم ،حيث كانت معدالت اال�ستجابة
عالية ب�شكل خا�ص»ونُ�رشت الدرا�سة يف جملة «Lancet
 »Oncologyالطبية.
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مما ورد يف ال�سنة ما يدل على ف�ضل العمرة وثوابها

فمن ف�ضلها “غفران الذنوب
وزوالها” :
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل
عنه قال :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم :
“العمرة �إىل العمرة كفارة
ملا بينهما ،واحلج املربور
لي�س له جزاء �إال اجلنة”.
{رواه البخاري}،والكفارة
�إن احل�سنات يذهنب ال�سيئات
)  .ومن ف�ضلها “�إكرام اهلل
ل�ضيوفه” :
قال �صلى اهلل عليه و�سلم ”
الغازي يف �سبيل اهلل واحلاج
واملعتمر وفد اهلل دعاهم
ف�أجابوه و�س�ألوه ف�أعطاهم
” رواه ابن ماجه وح�سنه
الألباين .
ومن ف�ضل العمرة �أنها “تنفي
الفقر كما تنفي الذنوب” :
ويف هذا يقول النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم “تابعوا بني احلج
والعمرة ،ف�إن متابعة بينهما
تنفي الذنوب باملغفرة كما

ينفي الكري خبث احلديد”.
ويف
الرتمذي}
{رواه
احلديث ا�ستحباب متابعة
احلج والعمرة ،وقد اعتمر
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�أربع عمرات؛ عمرة احلديبية
يف ذي القعدة حيث �صده
امل�رشكون وعمرة يف العام
التايل يف ذي القعدة حيث
�صالح امل�رشكني ،وعمرة
اجلعرانة وفيها وزع �صلى
اهلل عليه و�سلم غنائم حنني،
وعمرة مع حجته �صلى اهلل
عليه و�سلم .
ومعلوم �أن“:ثواب العمل
يزيد بزيادة �رشف الوقت
كما يزيد بح�ضور القلب
وبخلو�ص الق�صد” كما قال
ابن اجلوزي رحمه اهلل..ومن
هنا كان للعمرة يف رم�ضان
ثواب م�ضاعف ،وقال ابن
ٌ
بطال� :إن ثواب العمرة يف
رم�ضان يعدل ثواب احلج
لكنه ال يقوم مقامه يف
�إ�سقاط الفر�ض.

كبائر ّ
الذنوب

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

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

ومما يلحق بالعمرة من ف�ضائل ..
عن ابن عمر عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �أنه قال“ :من طاف
بالبيت ،مل يرفع قدما ومل ي�ضع
�أخرى �إال كتب اهلل له ح�سنة :وحط
عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة”
رواه �أحمد والرتمذي واحلاكم وابن
خزمية وح�سنه ال�شيخ �أحمد �شاكر
.
وما ورد يف ف�ضل نفقة العمرة :
عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال لها يف

عمرتها �“ :إن لك من الأجر على
قدر ن�صبك ونفقتك” رواه احلاكم
وقال �صحيح على �رشط ال�شيخني .
وما ورد يف ف�ضل احلرمني :
عن جابر ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم قال�“ :صالة يف
م�سجدي �أف�ضل من �ألف �صالة فيما
�سواه �إال امل�سجد احلرام ،و�صالة
يف امل�سجد احلرام �أف�ضل من مئة
�ألف �صالة فيما �سواه” رواه �أحمد
وابن ماجه ب�سندين �صحيحني.

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

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
ف�سون� :إنّ �سبب نزول �سورة الإخال�صَ ،مر ّ ُده �إىل �س�ؤال ا ُ
قال ا ُ
وال�سالم-
مل�رشكني
للنبي الكرمي -عليه ّ
ال�صالة ّ
مل ِرّ
ّ
َ
َ
ِ
ّبي الكرمي
ن
ال
أجابهم
�
و
إخال�ص،
ل
ا
�سورة
وتعاىل
�سبحانه
اهلل
أنزل
�
ف
وتعاىل،
�سبحانه
هلل
ا
لهم
ف
�ص
ي
أن
�
منه
وطلبهم
َ
ّ
ُ
بي بن كعب
عليه ّال�صالة ّ
وال�سالم -عن �س�ؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل �آيات �سورة الإخال�ص ،حيث َروى �أ ّ ُ
الل ُ تعاىلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
الل ُ علَي ِه و�سلَّ َم :ان�سِ ب لَنا ر ّبَ َك ،ف�أَنز َل هَّ
اللِ �صلَّى هَّ
ني قالوا لر�سولِ هَّ
الل ُ
رشك َ
ر�ضي اهلل عنه�( :أ َّن امل� ِ
�أَ َح ٌد هَّ
ميوت � اَّإل �سيو َرثُ  ،و�إ َّن
موت ،وال �شيء
ُ
لي�س �شي ٌء يولَ ُد � اَّإل �سيَ ُ
ال�ص َم ُد)َّ ،
*الل ُ َّ
وال�ص َم ُد :الَّذِ ي لمَ ْ يَ ِل ْد َولمَ ْ يُولَ ْد؛ لأ ّنَ ُه َ
هَّ
الل َ ال
ولي�س كمث ِل ِه �شيءٌ) .وجاء يف �سبب
ميوت وال يو َرثُ َ ،و(لمَ ْ يَ ُك ْن لَ ُه ُك ُف ًوا �أَ َح ٌد) قا َل :مل يَ ُكن لَ ُه �شبي ٌه وال عِ د ٌل،
ُ
َ
وال�سالم� -أن يَ�صف لهم ر ّبَه ،ف�أنزل اهلل
نزول �سورة الإخال�ص كذلك �أنّ اليهود والنّ�صارى �س�ألوا
النبي -عليه ّ
ال�صالة ّ
ّ
النبي �صلَّى اهلل ُ عليْ ِه و�سلَّ َم ،فقالوا:
أتوا
�
د
اليهو
ن
�
أ
(
عنه:
اهلل
تعاىل �سورة الإخال�ص ، .ف ُروِي عن ابن عبا�س ر�ضي
َ
ّ
َ
َّ
ف لنا ر ّبَك الذي تعب ُد ،ف�أنزل اهلل ُ ع َّز وج َّلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
ِ�ص ْ
الل ُ �أَ َح ٌد� ..إىل �آخرها) ،فقال :هذه �صف ُة ر ّبي ع َّز وج َّل).
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تكرمي علولة (�« :)1994-1939أرلوكان ،خادم ال�سيدين» يوم  16مار�س بامل�سرح اجلهوي لوهران
ت�شكل الن�سخة اجلديدة مل�سرحية « �أرلوكان ،خادم ال�سيدين» املقرر تقدمي عر�ضها الأول يوم  16مار�س اجلاري بامل�سرح اجلهوي لوهران «
حتدي للفرقة الفنية التي عكفت عدة �شهور على �إجناز هذا العمل» ،ح�سبما قال مدير امل�سرح اجلهوي لوهران ،مراد �سنو�سي .

ويقرتح هذا العمل ،الذي تندرج عملية
برجمته يف �إطار �إحياء ذكرى رحيل
امل�رسحي عبد القادر علولة (-1939
)1994و الذي ي�أتي �ضمن �إنتاج م�شرتك
بني امل�رسح اجلهوي لوهران وامل�رسح
الوطني «حمي الدين ب�شطارزي»
للجزائر العا�صمة� ،إعادة النظر يف
امل�رسحية التي �أجنزها علولة وحققت
جناحا يف �سنة .1993
وبالن�سبة للفريق الفني الذي �أ�رشف
عليه املخرج زياين �رشيف عياد ،ف�إن
التحدي يكمن يف «�إجناز م�رسحية
مفتوحة على الإبداع واملعا�رصة و�أن
يكون من الرتفيه الهادف يحمل بني
طياته معنى و ذلك من خالل مقاربة
العاملية وواجب الذاكرة «.
ومن هذا املبتغى ف�إن ن�ص الفقيد

عبد القادر علولة خ�ضع �إىل تعديالت
تتمثل �سماتها الرئي�سية يف «الرتكيز
على جوهر �سوء الفهم والتقليل من
امل�شاهد املت�شابهة بغية التقلي�ص من
مدة العر�ض».
وي�شري ذات امل�صدر �أي�ضا �إىل �أن الن�ص
مت بنا�ؤه مبرور مراحل �إجناز امل�رسحية
و درو�س من الركح و من الأحداث
اليومية لبلوغ «م�رسح بني الثقافات» و
«نهاية م�رسحية على منط الكوميديا
املو�سيقية « .وقد �أريد بامل�رسحية
�أن تكون مفتوحة على االبداع ،وفق
ذات امل�صدر الذي �أبرز �أن «اختيار
هذه الكوميديا له �أهمية مطلقة ،حيث
�أنها مدعاة لل�ضحك و تظهر على �أن
احلب با�ستطاعته تغيري العامل و�إنقاذ
الب�رشية».

وتعترب «�أرلوكان ،خادم ال�سيدين»
�صفحة للنقد االجتماعي الذي يثري
م�صري الن�ساء واخلدم ،ح�سبما �أ�شري
�إليه.
وقد مت �إ�رشاك العديد من ال�شباب �آمال
امل�رسح الوطني يف امل�رسحية اجلديدة،
�إىل جانب الفنان القدير حممد حيمور
املمثل الكوميدي للم�رسح اجلهوي عبد
القادر علولة والذي يعد الع�ضو الوحيد
للفرقة التي عرف علولة والذي منح له
دور يف الن�سخة الأوىل لهذا الإبداع.
وقد ترجم عبد القادر علولة العمل
وج�سده على الركح من الن�ص الأ�صلي
للإيطايل كارلو غولديني (1707
 ،)1793بينما اقرتح الن�سخة اجلديدةزياين �رشيف عياد وهي اقتبا�س
للم�رسحي حممد بورحلة .

الفنانة ال�سورية �شهد برمدا�« :أجربت على درا�سة العود»
ك�شفت الفنانة ال�سورية �شهد
برمدا عن جانب مهم يف
حياتها للمرة الأوىل ،معربة
عن اهتمامها وتعمقها يف
منهج ال�صوفية وم�ؤكدة
�أنها ت�سلك طريق الت�صوف
للو�صول �إىل اهلل.
وقالت خالل برنامج «بيت
�شا�شة
على
الق�صيد»
امليادين« :بحثت يف ذاتي،
وكنت
فقر�أت و�س�ألت كثرياً،
ُ
الت�صوف
فجاء
مقيدة
ليحررين بعالقتي مع رب
العاملني ومع نف�سي وبنظرتي
للدين ،ف�أ�صبحت �أكرث حباً
لديني و�أكرث ت�ساحماً ،و�رصت
مقتنعة �أن الت�صوف هو
الإ�سالم ال�صحيح الو�سطي» .
و�أكدت �أنها حتب �أ�شعار
وحتاول
املت�صوفني،
قراءة وت�رشب وفهم ديوان
«املثنوي» جلالل الدين
الرومي الحتوائه على ق�ص�ص
ت�رشح معاناة الإن�سان للو�صول
�إىل حبه الأكمل الذي هو اهلل،
م�شرية �إىل �أن هذه الكتب
�صعبة الفهم لت�ضمنها رموزاً
وجوهراً عميقاً ال ميكن
ا�ستيعابه منذ املرة الأوىل،
نا�صحة النا�س بقراءة رواية
«قواعد الع�شق الأربعون»
لأنها مدخل لل�صوفية.

لكنها يف الوقت ذاته ،حثت
النا�س على التعامل بت�سامح
و�إخاء من باب الإن�سانية
بعيداً عن اختالف الأديان
ال�سماوية ،لأن رب العاملني
�أوحد للجميع.
وخالل احللقة مع الإعالمي
زاهي وهبي غنت برمدا
ق�صيدة «عجبت منك ومني»
للح�سني بن من�صور احلالج
«عجبت
الذي يقول فيها
ُ
منك و م ّني يا ُمنْيَ َة ا ُ
ملتَ َم ِّني،
ظننت �أنّك
�أدنيتَني منك ح ّتى
ُ
وغبت يف الوجد ح ّتى
�أنيّ ،
ُ
�أفنيتنَي بك ع ّني ،يا نعمتي
يف حياتي و راحتي بعد دفني،

ُ
ن�س من حيث
ما يل بغريك �أ ٌ
خويف و�أمني ،يا من ريا�ض
معاني ْه قد ّحويْت كل ف ّني،
و�إن متنيْت �شيْاً ف�أنت كل
التم ّني».
فنياً ،قالت برمدا �إنها تخيلت
�أن الو�سط الفني عبارة عن
املدينة الفا�ضلة و�أن النا�س
فيه مالئكة ،و�أن الأبقى
ل�صاحب املوهبة احلقيقية،
العك�س،
وجدت
لكنها
«�صدمت وقُهرت
م�ضيفة:
ُ
وحزنت ،و�أ�صبحت �أخجل
من و�صف نف�سي بالفنانة ،بل
�أكتفي ب�أن �أ�صف نف�سي ب�أين
�إن�سانة متتلك موهبة الغناء،

مبينة �أن املوهبة تفر�ض
نف�سها وحت�صل على حقها
يف النهاية ،ورغم كل اخلذالن
ف�إنه ال ي�صح �إال ال�صحيح.
ويف ق�صة ال تخلو من
الطرافة ،ك�شفت برمدا �أنها
حتب البيانو لكنها �أُجربت
على درا�سة العود بناء على
رغبة والدها ،فدر�ست العود
على عك�س �إراداتها ورغم
ذلك كانت دوماً الأوىل على
دفعتها ،مو�ضحة �أنها �إىل
الآن ال حتب العود وكان �صعباً
عليها الحقاً درا�سة البيانو
الختالف النوتات املو�سيقية
بينهما.

وافت املنية املمثل الأمريكي لوك
بريي الذي ا�شتهر ب�أدائه دور ديالن
ماكاي يف امل�سل�سل الأ�سطوري
«بيفريل هيلز  »90210عن عمر
ناهز  52عاما.
وتويف جنم م�سل�سل «بيفريل هيلز»

بعد �أ�سبوع من �إ�صابته بجلطة
دماغية حادة يوم االثنني املا�ضي
�أدخل على �إثرها �إىل امل�ست�شفى يف
لو�س �إجنلو�س.
وقال �أرنولد روبين�سون ،وكيل
�أعمال بريي� ،إنه تويف حماطا

بعائلته و�أ�صدقائه( ،ابناه وخطيبته
وزوجته ال�سابقة و�أبواه و�شقيقه
و�شقيقته).
وت�أتي وفاة بريي بعد يوم واحد
من الإعالن عن عودة امل�سل�سل
«بيفريل هيلز  »90210لل�شا�شة

ال�صيف املقبل.
وا�شتهر املمثل الأمريكي بدور
ديالن ماكاي يف امل�سل�سل املذكور
الذي عر�ض يف دول كثرية حول
العامل يف الت�سعينات من القرن
املا�ضي.

وفاة املمثل الأمريكي لوك بريي بطل م�سل�سل «بيفريل هيلز »90210

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
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ملكة جمال العرب لبنان 2019
متثل لبنان يف اجلزائر
ت�ستعد لوت�شيانا مهنا ملكة جمال العرب لبنان  ،2019قريبا  ،لتمثيل لبنان
يف اجلزائر يف حفل ختام ملكة جمال العرب النتخاب امللكة بعد اجراء
الت�صفيات يف معظم الدول العربية من خالل وكالء يف كل الدول .
وقد �أقيم احلفل يف بريوت ب�شهر دي�سمرب  2018ومت انتخاب ماريا كمون
ملكة جمال العرب لبنان بفارق ب�سيط يف النقاط مع لوت�شيانا مهنا ،
ونظرا لظروف الدرا�سة اخلا�صة بامللكة ماريا والتي حتول دون االلتزام
بال�سفر للجزائر ومتثيل لبنان ب�أكرث من فعالية تخ�ص امل�سابقة مت نقل
التاج للو�صيفة االوىل لوت�شيانا مهنا لت�صبح ملكة جمال العرب لبنان 2019
 .و�ست�سافر قريبا لتمثيل لبنان باجلزائر  ،وت�ستعد حاليا بتوفري اللبا�س
التقليدي اللبناين الذي �ستظهر به يف فعاليات حفل اخلتام وامل�ؤمتر
ال�صحفي يف اجلزائر مبار�س املقبل ..
كما ت�ستعد حلمالت دعائية داخل لبنان وخارجها عن طريق امل�سابقة
برئا�سة د .حنان ن�رص ووكيل امل�سابقة بلبنان االعالمية حنان ح�سني،
وم�ؤخرا مت ت�صوير لوت�شيانا مهنا ملكة جمال العرب لبنان  2019وارتدت
التاج ومت ت�صعيد مرينا ازعور للو�صيفة االوىل ،وبعد الن�رش حذرت ادارة
املهرجان انها حتمل كل من يدعي حمله هذا اللقب واال�ستفادة منه �سواء
اعالنيا فنيا و�إعالميا امل�س�ؤولية القانونية وامل�سابقة غري م�س�ؤولة عن اي
�شخ�ص �سوى املذكورين من التوب فايف وامللكة لوت�شيانا مهنا .

هكذا ردت نتفليك�س على
مطالبة �سبيلرغ برف�ض
تر�شيح �أعمالها للأو�سكار
�أ�صدرت �شبكة نتفليك�س بياناً على تويرت ،بعد اعرتا�ض املخرج الأمريكي
�ستيفن �سبيلرغ ،على تر�شيح �أفالمها جلوائز الأو�سكار ،و�أنباء عن مطالبته
�أكادميية الأو�سكار بتغيري �رشوط الفوز بالأو�سكار ،وو�ضع �أخرى خا�صة
بنتفليك�س وغريها من �شبكات البث عرب الإنرتنت.
وجاء الرد غري املبا�رش على املخرج الأمريكي بتغريدة على تويرت قالت
فيها« :نحن نحب ال�سينما ،ون�سعى ملنح ع�شاق ال�سينما ،العاجزين عن
دفع ثمن تذكرة ال�سينما �أو الذين يعي�شون يف مناطق ال تتوفر فيها قاعات
ال�سينما ،جتربة م�شاهدة �أفالمهم املف�ضلة».
وتابعت «نف�ضل منح اجلميع يف �أنحاء العامل ،فر�صة م�شاهدة �أفالمهم
عند �إ�صدارها �إ�ضاف ًة حلر�صنا على �إعطاء �صانعي الأفالم املزيد من
الأ�ساليب مل�شاركة �أعمالهم الفنية».
وي�أتي ذلك بعد فوز فيلم نتلفيك�س «روما» للمخرج املك�سيكي �ألفون�سو
كوارون ،بثالث جوائز �أو�سكار منها جائزة �أف�ضل فيلم بلغة �أجنبية و�أف�ضل
�إخراج و�أف�ضل ت�صوير �سينمائي.

�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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تويوتا �سوبرا  2020معدلة مبحرك  2JZالأ�سطوري

لقد كانت م�س�ألة وقت فقط
قبل �أن يقوم �أحدهم بنزع
حمرك بي ام دبليو من تويوتا
�سوبرا اجلديدة وو�ضع حمرك
 2JZالأ�سطوري امل�أخوذ من
�سوبرا  A80حمله.
ال�شهر املا�ضي� ،أعلنت �رشكة

�أمريكية من كاليفورنيا عن
عزمها تقدمي حزم خا�صة تبدل
حمرك �سوبرا اجليل اخلام�س
مبحركات  ،2JZوالآن يبدو ان
�أحدهم �سبق ال�رشكة ،حتديدا
دايجو �سايتو ،مت�سابق دريفت
ياباين معروف ن�سبياً ب�سياراته

الدريفت املثرية التي ت�شمل
فرياري  ،GTB 599وقد قرر
�سايتور بناء �سيارة دريفت
جديدة مع اختياره ل�سوبرا
 A90اجلديدة كلياً كنقطة
بداية.
�سايتو رفع عدة �صور للتغيريات

ال�ضخمة التي �أجراها على
�سوبرا لتنا�سب دورها اجلديد
للدريفت ،والأهم طبعاً هو
�إ�ضافة حمرك  2JZتوربو
مزدوج �سعة  3.0لرت ب�ست
�سلندرات م�ستقيمة بقوة
هادرة  800ح�صان.

"بنتلي" تطلق واحدة من �أفخم
ال�سيارات الريا�ضية يف العامل!
ا�ستعر�ضت "بنتلي" يف
معر�ض جنيف الأخري
�أحدث منوذج من
�سيارا ت " nContine
 "tal GTالريا�ضية
الفاخرة ،وا�ستوحى
" iCont
مطور و
"nental
GT-9
ت�صميمها
اجلديدة
من روح �سيارات
بنتلي الريا�ضية التي
�أطلقت يف ع�شرينيات
القرن
وثالثينيات
الفائت ،لكنها �أتت
ب�شكل ع�صري ،وهيكل
ريا�ضي ان�سيابي متيزه
الأربعة
امل�صابيح
الأمامية التي طورت
"كري�ستال"
بتقنية
لتعطي �إ�ضاءة قل
مثيلها.
وكجميع �سيارات بنتلي،

�أتت هذه املركبة
بقمرة كبرية ومريحة،
مك�سوة ب�أفخم �أنواع
اجللود التي تتداخل
مع اخل�شب والكروم
ب�صورة غاية يف الأناقة،
وزودت بواجهة قيادة
فيها �شا�شة دوارة يف
املنت�صف ،و�شا�شة قبالة
ال�سائق.
كما زودت "بنتلي" هذه
ال�سيارة بجناح هوائي
و�أنظمة
متحرك،
تعليق ريا�ضية خا�صة،
وحمرك جبار قادر
على الو�صول بها �إىل
�سرعة  360كلم�/ساعة
ويخطط لإطالق 900
ن�سخة فقط من هذه
ال�سيارة ،ب�أ�سعار قد
ت�صل �إىل � 300ألف
دوالر �أو �أكرث بقليل.

بي �إم دبليو الفئة الثامنة كوبيه  2019تك�شف نف�سها ر�سميا
�أزاحت بي �إم دبليو ال�ستار
�أخريا عن الفئة الثامنة كوبيه
اجلديدة عقب �أ�شهر من
ال�صور التج�س�سية والت�رسيبات
املختلفة ..ونعر�ض لكم فيما
يلي �أهم معامل وتفا�صيل
ال�سيارة الفاخرة ،بي �إم دبليو
�أكدت على �أن الرتكيز يف
الكوبيه اجلديدة هو توفري
جتربة قيادة مثرية وديناميكية،
حيث مت �ضبط ال�شا�سيه
ومولدات الطاقة ونظام التعليق
لعر�ض “ر�شاقة ترتقى على

املناف�سني ودقة المتناهية كما
هو متوقع من �سيارة ريا�ضية يف
قمة جمالها”.
الت�صميم اخلارجي
خارجية الفئة الثامنة كوبيه
اجلديدة �أنيقة وجتمع بني
ال�سطوح الع�ضلية يف حزمة
موحدة تفوح برائحة عالمة
بي �إم دبليو وتلتزم مبالمح
ت�صميمها ،واملثال الأبرز
على ذلك هو �شبكة التهوية

ال�ضخمة على �شكل الكليتني  680نيوتن.مرت ،بت�سارع من
وي�صل طول الكوبيه �إىل  4,843ال�صفر �إىل  100كلم\�س يف
مليمرت وعر�ضها  1,902مليمرت  4.9ثانية املحرك الثاين تريبو
وارتفاعها  1,341مليمرت مزدوج �سعة  4.4لرت بثماين
وقاعدة عجالتها � 2,822سلندرات بقوة  523ح�صان
مليمرت.
وعزم دوران  750نيوتن.مرت،
بت�سارع �إىل  100كلم\�س يف
 3.7ثانية فح�سب ..ويت�صل
املحركات
املحركان بجري �أوتوماتيكي
الفئة الثامنة كوبيه �ستتوفر بثمان �رسعات.
مبحركني ،الأول ترييو ديزل
�سعة  3.0لرت ب�ست �سلندرات
�أهم املميزات
بقوة  315ح�صان وعزم دوران

رولزروي�س حتقق �أعلى مبيعات على مر
 115عاماً!
�أعلنت رولز روي�س عن متكنها من بيع � 4,107سيارة خالل ،2018
وهو ما يُعد �أعلى معدل مبيعات �شهدته ال�رشكة خالل تاريخها
على مدى  115عام ،متغلبة بذلك على رقمها القيا�سي ال�سابق يف
 2014عندما باعت  4,063ن�سخة.
متثل مبيعات ال�رشكة يف  2018زيادة ن�سبتها  %22مقارنة بعام
 2017عندما متكنت من بيع � 3,362سيارة فقط ،حيث يعزي
تور�سنت مولر اوتفو�س ،مدير رولز روي�س التنفيذي� ،أغلب هذا
النمو �إىل تد�شني و�إنتاج اجليل الثامن من فانتوم الرائدة.
تظل �أمريكا ال�شمالية حالياً هي �أكرب �أ�سواق رولز روي�س ،حيث
�أنها م�س�ؤولة عن ثلث مبيعات ال�رشكة عاملياً ،بينما ت�شكل �أوروبا
و�آ�سيا  %20فقط ،رغم �أن ال�صني حتديداً منت مبيعاتها يف  2018بن�سبة  %40خا�صة لطرازات فانتوم وجو�ست ،كما منت مبيعات
اململكة املتحدة �أي�ضاً بن�سبة  %10رغم التحديات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي متر بها البالد.
هذا ويتوقع مولر �أن حتظى رولز روي�س بعام رائع �أي�ضاً يف  2019مع بدء الإنتاج املو�سع لـ SUVكولينان اجلديدة ،حيث �أن الطلب
امل�سبق عليها يغطي الفرتة حتى الربع الثالث من العام اجلاري ،ما ي�شري لكونها �ستكون الطراز الأعلى مبيعاً من العالمة الربيطانية
الفاخرة هذا العام.

وت�أتي الكوبيه بنظام تعليق
من طراز  Mاملتكيف ب�شكل
قيا�سي ،والذي ي�شمل نواب�ض
�إلكرتونية متطورة ،بالإ�ضافة
�إىل �أحدث نظم التوجيه
الفعال من بي �إم دبليو ،ونظام
فعال ملنع الدحرجة ،و�أنظمة
�سالمة متعددة مثل التحكم
الأوتوماتيكي يف �رسعة ال�سري
ونظام امل�ساعدة للبقاء يف
حارة الطريق واحلماية من
اال�صطدام اجلانبي وامل�ساعدة
على الركن.

داخل املق�صورة جند �شا�شة
مل�سية بطول � 10.25إن�ش
للوحة القيادة ،و�شا�شة �أخرى
� 12.3إن�ش للوحة العدادات.
اجلمع بني عوامل مر�سيد�س
 S-Classكوبيه وبور�ش 911
بي �إم دبليو تعتقد �أنه يوجد
فراغ بني مر�سيد�س S-Class
كوبيه وبور�ش  911ليتم مل�ؤه
بالفئة الثامنة اجلديدة ،والتي
جتمع بني �أهم ميزات املوديلني،
جتربة القيادة الريا�ضية املثرية
واملق�صورة الفاخرة.

" "Lada Grantaحتافظ على
�صدارة �سوق املبيعات الرو�سية

ن�رش موقع " "autostatنتائج
�إح�صائيات تظهر ال�سيارات التي
حققت �أعلى ن�سب مبيعات يف رو�سيا
خالل �شهر يناير .2019
وجاءت يف املرتبة الأوىل من الت�صنيف
" "Lada Grantaالتي بيع منها
� 7630سيارة ،وتلتها ""Lada Vesta
بـ � 7078سيارة.
وحلّت يف املرتبة الثالثة "Hyundai

 "Cretaالتي بيعت منها  4187ن�سخة،
وبعدها " "HyundaSolarisبـ
.3805
�أما بالن�سبة لل�رشكات التي باعت �أكرب
عدد من ال�سيارات يف رو�سيا ،يف يناير
هذا العام ،فكانت "�أوتوفاز" التي
باعت � 21531سيارة ،وتلتها "كيا" بـ
� 15691سيارة ،و"هيونداي" بـ 10843
�سيارة.
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زوكربريغ يطور تقنية لقراءة �أفكارنا
ك�شف تقرير جديد �أن �رشكة
في�سبوك تعمل على تطوير تقنية قد
تتيح قريبا قراءة ما يدور يف عقلك
من �أفكار ،و�رشح مارك زوكربريغ،
الرئي�س التنفيذي لفي�سبوك،
بالتف�صيل ،كيف يبحث عمالق
وادي ال�سيليكون عن «واجهة جتمع
بني العقل واحلا�سوب» ،يف مقابلة
مع الأ�ستاذ بكلية احلقوق بجامعة
هارفارد ،جوناثان زيرتين ،وفقا
لتقرير موقع «.»Wired
ويف امل�ستقبل القريب� ،سي�سمح هذا
النظام للم�ستخدمني بالتفاعل مع
بيئات الواقع املعزز با�ستخدام العقل
فقط ،حيث لن تكون هناك لوحات
مفاتيح �أو �شا�شات تعمل باللم�س
�أو �إمياءات يدوية ،وهذا املفهوم
الذي يتخيله زوكربريغ� ،سي�سمح
للم�ستخدمني بالتنقل يف القوائم �أو
نقل الأ�شياء من �صفحة �إلكرتونية
�إىل �أخرى �أو حتى كتابة الكلمات
با�ستخدام عقولهم فح�سب.
و�أو�ضح موقع «� »Wiredأن
امل�ستخدمني �سريتدون جهازا ي�شبه
غطاء اال�ستحمام على ر�ؤو�سهم،
وهو قادر على التقاط تدفق الدم
ون�شاط الدماغ والأفكار ،وهذا ما
يك ّون بيانات ميكن قراءتها �إلكرتونيا،

بالإ�ضافة �إىل حتويلها �إىل �أن�شطة
فعلية.
ويتم دعم هذه التكنولوجيا من خالل
حقيقة �أن الباحثني ميكنهم بالفعل
اكت�شاف ما �إذا كان امل�ستخدم يفكر
يف �شيء معني ب�شكل خا�ص من خالل
النظر يف ن�شاطه الع�صبي.
ويزعم زوكربريغ �أن جهاز القراءة
الذهنية �سيجعل من الأ�سهل بكثري
على الب�رش التفاعل مع التكنولوجيا،
«فالطريقة التي تعمل بها هواتفنا
اليوم ،وجميع �أنظمة احلو�سبة،
ا ُ
ملنظمة حول التطبيقات واملهام،
ال تعك�س يف الأ�سا�س طريقة عمل
�أدمغتنا وكيفية تعاملنا مع العامل،
وهذا هو �أحد الأ�سباب التي جعلتني
متحم�سا لفرتة طويلة حول �أ�شياء

خا�صة مثل الواقع املعزز ،لأن ذلك
�سيعطينا من�صة �أعتقد �أنها يف الواقع
طريقة تفكرينا يف الأ�شياء».
ونفى زوكربريغ �أن تكون هناك
�أي �آثار �أخالقية حمتملة قد تن�ش�أ
عن اجلهاز ،م�شريا �إىل �أنه �سيتعني
على امل�ستخدمني املوافقة على
املنتج ،ويف عام  ،2017خ�ص�ص
زوكربريغ مبلغ  50مليون دوالر من
�أمواله اخلا�صة ل�رشكة «Chan
 ،»Zuckerberg Biohubلدعم
تطوير عمليات زرع يف الدماغ بهدف
قراءة ما يدور يف العقل.
وعلى الرغم من �أن عمليات الزرع
هذه �ست�ستخدم فقط يف التطبيقات
الطبية� ،إال �أنه من املمكن �أن يكون
لها ا�ستخدامات �أخرى �أي�ضا.

«وات�س �آب» تطلق حتديثا قد يكون
«مثاليا» للمجرمني!

تعمل «وات�س �آب» على تطوير حتديث �أمني
جديد يتطلب من امل�ستخدمني ت�أكيد هويتهم
من خالل ب�صمة الإ�صبع لفتح التطبيق وبد�أ
تطبيق املرا�سلة ال�شهري ،اململوك من قبل
في�سبوك ،بالعمل على الآلية اجلديدة يف هواتف
�أندرويد و�سيجعل التحديث الأخري من ال�صعب
على �أجهزة ال�رشطة واملخابرات وغريها من
وكاالت �إنفاذ القانون ،قراءة الر�سائل املر�سلة
من قبل املجرمني والإرهابيني.
و�أو�ضح موقع ،»WABetaInfo« ،الذي
يتابع تطورات «وات�س �آب»� ،أن التحديث
ما يزال يف مرحلة « »alpha stageمن

التطوير� ،أول مرحلتي االختبار ،ولكن �سيتم
�إطالقه يف الإ�صدارات امل�ستقبلية ويتيح
التحديث اجلديد فتح التطبيق با�ستخدام
ب�صمات الأ�صابع عند حتميل «وات�س �آب»،
ولكنه لن يحمي املحادثات الفردية وقال
«�« :»WABetaInfoسيتم حماية التطبيق
ب�شكل كامل ،لذا �سيحتاج امل�ستخدم �إىل
توثيق هويته من �أجل ا�ستخدام وات�س �آب».
ويف يوليو املا�ضي ،اعرتفت �رشكة «وات�س
�آب» �أنه ميكن �إ�ساءة ا�ستخدام برنامج الت�شفري
اخلا�ص بها ،من قبل املجرمني والإرهابيني.

ما �أعلنت عنه �سام�سونغ يف م�ؤمتر �إطالق غاالك�سي S10
�إل جي تطلق هاتفها G7
 ThinQاجلديد

�أعلنت �رشكة �إل جي �إطالق هاتفها
الذكي  ThinQ G7بكامريا معدلة،
مع االعتماد على تقنية الذكاء
اال�صطناعي.
و�أو�ضحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية
�أن جهازها اجلديد مزود بنظام
غوغل �أندرويد  8ومعالج كوالكوم
 845 Snapdragonمع ذاكرة
و�صول ع�شوائي �سعة  4جيغابايت
وذاكرة داخلية �سعة  64جيغابايت.
وي�أتي الهاتف �إل جي اجلديد
ب�شا�شة قيا�س  6.1بو�صة وتعمل
بدقة  1440 x 3120بيك�سل وبتن�سيق
 ،19.5:9بالإ�ضافة �إىل وجود جتويف يف اجلزء العلوي لل�سماعة والكامريا
وامل�ست�شعرات .وتر ّوج ال�رشكة الكورية اجلنوبية لهاتفها الذكي اجلديد
من خالل الكامريا املتطورة املزودة باثنني من امل�ست�شعرات 16
ميغابيك�سل ،وميتاز �أحدهما بعد�سة وا�سعة الزاوية ،من �أجل التقاط
�صور �أكرث و�ضوحا مقارنة باملوديالت ال�سابقة ،مع ت�شوي�ش �أقل عند
ا�ستعمال العد�سة وا�سعة الزاوية .وتعول ال�رشكة الكورية على تقنية الذكاء
اال�صطناعي لإعدادات ال�صورة ،حيث تتعرف الكامريا على الأ�شياء
واملناظر املراد ت�صويرها وتقوم مبواءمة بارامرتات الت�صوير ،ويف ظل
ظروف الإ�ضاءة ال�سيئة يتم ا�ستعمال العديد من �أدوات امل�ساعدة ،وتوفر
الكامريا للم�ستخدم ما يبلغ جمموعه  19و�ضعا للت�صوير.
ومن �ضمن املزايا الأخرى ،التي يتمتع بها الهاتف ،الرتكيز على جودة
النغمات ،حيث يوفر هاتف �إل جي � ThinQ G7صوتا بجودة ،DTS:X
بالإ�ضافة �إىل معالج �صوت هاي فاي لت�شغيل ال�صوت عن طريق �سماعة
الر�أ�س .كما ميتاز هاتف �إل جي اجلديد مبقاومة املاء والأتربة و�سيتم
طرحه يف الأ�سواق العاملية مع بداية يونيو (حزيران) باللون الأ�سود
والرمادي.

�أ�سدلت �رشكة �سام�سونغ ال�ستار عن م�ؤمترها اخلا�ص
بالك�شف عن �سل�سلة غاالك�سي  S10وهاتف Galaxy
 ،Foldمع �إطالقها ثالثة هواتف رئي�سية و�أخر
قابل للطي وكذلك ن�سخة تدعم اجليل اخلام�س 5G
و�ساعة ذكية ،بجانب �سماعة ال�سلكية متثل اجليل
اجلديد من �سماعاتها ،لت�ضع بني �أيدي امل�ستخدمني
جمموعة من املنتجات الرائدة وعالية الإمكانيات
كما هي العادة مع بداية كل عام؛ بالرغم من �أنها
جاءت �أبكر من املعتاد .وقد �شهد امل�ؤمتر �إعالن
ال�رشكة عن بيع  2مليار هاتف غاالك�سي منذ �إطالقها
قبل عقد من الزمان.

و�إليكم ما �أعلنت عنه ال�شركة يف
م�ؤمترها:
كما كان منتظرًا ،فقد ك�شفت �سام�سوجن عن الهاتف
القابل للطي  Galaxy Foldحيث يقدم نقلة كبرية
باجلمع بني الهواتف التقليدية والأجهزة اللوحية من
خالل حتويله بكل �سهولة من �شكله العادي ب�شا�شة
 4.3بو�صة �إىل جهاز ب�شا�شة �أكرب مع �شا�شة 7.3
بو�صة بدقة  2152×1536بك�سل .ويوفر الهاتف
طريقة ا�ستثنائية لت�صفح التطبيقات ،حيث ميكن
ا�ستخدامها بالو�ضع العادي ومن ثم حتويلها للو�ضع
الكبري ب�سبب على طريقة الأجهزة اللوحية ،كما ميكن
فتح ثالثة تطبيقات معًا على ال�شا�شة وذلك بف�ضل
التقنية التي ا�ستخدمتها ال�رشكة يف �صناعة الهاتف
والتي متاثل وجود هاتفني معًا.
ويحمل الهاتف ذاكرة رام ب�سعة  12جيجا بايت بتقنية
 7نانو مرت لأول مرة يف الهواتف الذكية مع �سعة
تخزين  512جيجا بايت .وي�أتي مع  6كامريات على
غري العادة ،بوجود كامريتني على اجلانب واثنتني
بالأمام ومثلهما يف اخللف .كما ي�ضم بطاريتني ب�سعة
 4,380ملي �أمبري ،بجانب منفذ  eUFSلالت�صال
ال�رسيع.
وي�أتي ب�سعر ,1ابتدا ًء من � 26أفريل القادم �أي بعد ما
يقارب �شهرين من الآن.

�سل�سلة غاالك�سي S10
ك�شفت �سام�سونغ بطبيعة احلال عن �سل�سلة ،S10
وهذه املرة مع ثالثة هواتف بت�صميم خمتلف
ولأول مرة بوجود النتوء داخل ال�شا�شة لكن بطبيعة

احلال جاءت الهواتف الثالثة بطريقتني خمتلفتني
ب�سبب تواجد كامريا �أمامية مزدوجة يف الهاتف
�صاحب الإمكانيات الأعلى .لكنها ا�شتملت جميعًا
على م�ست�شعرات للكامريا الأمامية موجودة �أ�سفل
ال�شا�شة لتمنح امل�ستخدم �أكرب قدرة من اال�ستفادة
من امل�ساحة ،كما حتتوي على م�ست�شعر ب�صمة
 UltraSonicيف ال�شا�شة يف ن�سختني  S10و
 +S10لأول مرة يف الهواتف الذكية فيما قدم S10e
م�ست�شعر ب�صمة بجانب الهاتف .وحتتوي الهواتف
� ً
أي�ضا على منفذ ال�سماعة كما هو يف هذا اجليل
ال�سابق ،بالإ�ضافة �إىل تقدميها تقنية Dolby
 Atmosال�صوتية.
وباحلديث �أكرث عن الهواتف فهي جتتمع معًا بوجود
معالج �سنابدراغون  855ذو القدرات العالية من ناحية
ال�رسعة والذكاء اال�صطناعي ،كما ت�أتي الهواتف نظام
ت�شغيل �أندرويد  9.0وواجهة امل�ستخدم اجلديدة
 One UIوكذلك تقنية مقاومة املاء .IP68
بالإ�ضافة �إىل دعم تقنية ال�شحن ال�رسيع وال�شحن
الال�سلكي بتقنية  Qiبوجود ال�شاحن الال�سلكي
ال�رسيع .2.0 Fast Wireless Charging
�أما بتف�صيل املزايا الأخرى ،فالهاتف الأقل �إمكانيات
 S10eي�أتي ب�شا�شة  5.8بو�صة بدقة  FHD+وتقنية
 ،HDR10كما يجلب بكامريا خلفية مزدوجة بدقة
 12ميغا بك�سل لكل عد�سة �إحداها وا�سعة الزاوية
والأخرى ت�ستطيع الت�صوير برتكيز عايل وو�ضوح كبري،
فيما ت�أتي الكامريا الأمامية بدقة  10ميغا بك�سل
بفتحة غالق  1.9/fمع قدرتها على الرتكيز التلقائي
والتقاط �صور بدقة  .UHDوي�ضيف الهاتف بطارية
ب�سعة  3,100ملي �أمبري تدعم ال�شحن ال�رسيع .كما
يوفر ذاكرة رام  6جيجا بايت مع �سعة تخزين 128
جيجا بايت �أو  8جيجا بايت مع  256جيجا بايت �سعة
تخزين .وي�صل بالألوان :الأبي�ض ،الأ�سود ،الأزرق،
الأخ�رض ،والأ�صفر الكناري .و�سيبد�أ �سعره من.
بينما غاالك�سي  ،S10ي�أتي مع �شا�شة من نوع �سوبر
�أموليد بحجم  6.1بو�صة وبدقة  +QHDتدعم تقنية
العر�ض  +HDR10وكذلك Dynamic Tone
 ،Mappingوحتمل ال�شا�شة بداخلها م�ست�شعر
لب�صمة الأ�صبع يغطي ن�سبة كبرية من ال�شا�شة� .أما
باحلديث عن الكامريا ،فهو ي�أتي مع كامريا بثالث
عد�سات لديها قدرات كبرية وت�ستطيع ت�صوير فيديو
بدقة  4Kوتقنية  +HDR10ب�رسعة � 60إطار يف
الثانية وتنق�سم �إىل واحدة بدقة  12ميجا بك�سل
للت�صوير العميق والرتكيز ،فيما ت�أتي الثانية بدقة 12

بزاوية  77درجة وفتحة غالق  1.5/fعالية احل�سا�سية
وتقنية التثبيت الب�رصي ،بالإ�ضافة �إىل عد�سة بدقة
 16ميغا بك�سل وا�سعة ج ًدا بزاوية  123درجة وفتحة
غالق  .2.2/fفيما ت�أتي الكامريا الأمامية بدقة 10
ميجا بك�سل �شبيهة بكامريا الهاتف ال�سابق بخا�صية
الرتكيز التلقائي وت�صور بدقة  UHDوتقدم الكامريا
الثالثية الت�صوير البطيء ب�رسعة � 960إطار يف الثانية.
ويحمل الهاتف بطارية ب�سعة  3,400ملي �أمبري .كما
يوفر خيارين من �سعة التخزين بني  128جيجا بايت
و 512جيجا بايت بجانب ذاكرة رام موحدة  8جيغا
بايت .و�سي�صل بالألوان الأبي�ض ،الأ�سود ،الأخ�رض،
والأزرق .فيما �سيبد�أ �سعره من.
فيما ي�أتي هاتف  +S10مبزايا �أعلى من �سابقيه
ال �سيما باحتوائه على كامريا �أمامية مزدوجة،
حيث تقدم �إحدى العد�ستني تقنية ت�صوير ثالثية
الأبعاد ت�ساعد يف تطوير دعم تقنيات الواقع
االفرتا�ضي واملعزز وتقدم جتربة حماية خمتلفة
بالتعرف على الوجه� .أما باحلديث عن الكامريا
اخللفية فت�أتي ب�شكل �شبيه لهاتف  S10كما هو
احلال مع دقة ال�شا�شة  +QHDودعم تقنية
 HDR10لكنها ت�أتي �أكرب بقيا�س  6.4بو�صة.
ويجلب الهاتف معه بطارية ب�سعة  4,100ملي
�أمبري .ويحتوي الهاتف على ذاكرة رام  8جيجا
بايت و�سعة تخزين  128جيجا بايت ،فيما ت�أتي
الن�سخة املحمية بال�سرياميك اً
بدل من الزجاج
مع نوعني؛ ب�سعة  12جيجا بايت مع �سعة تخزين
 512جيجا بايت �أو  12جيجا بايت رام مع �سعة
تخزين  1تريا بايت ميكن زيادتها بـ 512جيغا بايت
�أخرى عرب بطاقات الذاكرة اخلارجية .و�سي�صل
ب�ألوان الهاتف ال�سابق بجانب وجود لونني لن�سخ
ال�سرياميك بالأبي�ض والأ�سود .و�سيبد�أ �سعره من
و�سيزيد يف كل ن�سخة مبزايا �أعلى.

غاالك�سي � S10 5Gأو اجليل اخلام�س
بجانب هواتفها ال�سابقة� ،أعلنت �سام�سونغ عن نيتها
طرح ن�سخة �أ�ضخم من �سل�سلة  S10وهذه املرة
ب�شا�شة  6.7بو�صة من نوع  +QHDوبطارية ب�سعة
 4,500ملي �أمبري تدعم ال�شحن ب�شكل �أ�رسع ،كما
حتمل م�ست�شعر � 3Dإ�ضايف مع الكامريا اخللفية
الثالثية .بينما تت�شابه املزايا الأخرى مع  S10و
 +S10يقدم الهاتف �رسعة كبرية ج ًدا باالت�صال
بف�ضل تقنية اجليل اخلام�س.
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لعمامرة ي�ؤكد �أن توزيع  2000م�سكن عدل و 415م�سكنا ت�ساهميا الأ�سبوع

الربملان لن يحل

�أكد نائب الوزير الأول ,وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
رمطان لعمامرة� ,أم�س الأربعاء� ,أنه "لن يتم حل
الربملان" و�أن جميع الهيئات �ستوا�صل عملها ب�شكل
عادي �إىل غاية انتخاب رئي�س اجلمهورية اجلديد
،و�أو�ضح لعمامرة خالل ح�صة خا�صة بثت على
�أمواج الإذاعة الوطنية �أن "رئي�س اجلمهورية �أكد
يف ر�سالته الأخرية �إىل الأمة �أن الهيئات القائمة
�ستوا�صل عملها ب�شكل عادي �إىل غاية انتخاب
رئي�س اجلمهورية اجلديد و لن يكون ثمة �أي فراغ
على �أي م�ستوى كان .كما �ست�ستمر كل الهيئات يف
العمل ب�شكل عادي ,مبا فيها الربملان".

اهتمام عاملي وا�سع بريادتها
يف تقنيات اجليل اخلام�س 5G

جمموعة Ooredoo
تخطف الأ�ضواء خالل
امل�ؤمتر العاملي للجوال
�أعلنت � ،Ooredooإحدى ال�رشكات الرائدة يف
العامل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
ب�أن امل�ؤمتر العاملي للجوال الذي اختتمت فعالياته
الأ�سبوع املا�ضي يف بر�شلونة كان الن�سخة الأكرث
جناحاً لل�رشكة على الإطالق منذ بدء م�شاركة
 Ooredooيف هذا احلدث العاملي املرموقفي
جمال التقنية واالت�صاالت .حيث زار جناح
 Ooredooيف املعر�ض عدد كبري من امل�س�ؤولني
واملهتمني بالتعرف على �أحدث التقنيات واحللول
الذكية التي عر�ضتها  Ooredooللعامل خالل
امل�ؤمتر .وخالل امل�ؤمتر ،و�ضعت Ooredoo
معيا ًرا جديدًا لالبتكار يف جمال االت�صاالت
وجذبت اهتماماً عاملياً وا�سعاً ،من خالل عر�ض
قوة �شبكتها للجيل اخلام�س � 5Gإىل جانب جمموعة
كبرية من احللول املتطورة التي تدعم تقنية ،5G
ومن بينها �أول تاك�سي  5Gطائر ذاتي القيادة يف
العامل ،و�أنظمة مراقبة �أمنيةمبتكرة بتقنية HD
للمالعب من خالل طائرات الدرون امل�سرية،
وجتربة لعبة كرة القدم من خالل تقنية الواقع
االفرتا�ضي .كما �أبرمت Ooredooالعديد
من ال�رشاكات واالتفاقيات مع كربى ال�رشكات
العاملية لتطوير�شبكتها وتعزيز جاهزيتها
لإطالق اخلدمات اجلديدة ،و�أبرزت جهودها يف
جمال دعم وتعزيز الدمج الرقمي يف الأ�سواق
النا�شئة ،مبا يف ذلك ميامنار واملالديف.

« »OPPOتفاجئ
العامل بهاتف ال مثيل له!
تتح�رض �رشكة « »OPPOلإطالق هاتف مميز
يف �أفريل املقبل ،مزود بتقنيات غري م�سبوقة
متنحه قدرة فائقة على التقاط �صور عالية
الدقة .وخالل احلديث عن بع�ض ميزات هذا
اجلهاز يف معر�ض « »MWCالأخري ،قال
اخلرباء يف «� »OPPOإن هاتف «»Reno
القادم مزود بتقنية خا�صة ت�سمح بو�ضع �أكرب
عدد من عد�سات الكامريا بداخله لت�شغل
�أقل م�ساحة ،وبذلك �ستتمتع كامريته بقدرة
تقريب لل�صورة تعادل « »10xكما يف بع�ض
الكامريات االحرتافية .ويرى اخلرباء �أن هذه
امليزة �ستمكن امل�ستخدم من التقاط �صور
عالية الدقة لأج�سام بعيدة عن الهاتف ،دون
�أن تفقد ال�صورة دقتها وو�ضوحها �أثناء تقريب
اللقطة .ومن املفرت�ض �أن يزود هذا الهاتف
�أي�ضا مبعالج « ،»710 Snapdragonو�شا�شة
مبقا�س  6.4بو�صة بدقة عر�ض «،»Full HD
وكامريا �أ�سا�سية بدقة  5+48ميغابيك�سل،
وكامريا �أمامية بدقة  16ميغابيك�سل.

با�شر وايل والية تلم�سان علي بن يعي�ش حت�ضريات وا�سعة من �أجل مبا�شرة التوزيع للكوطة الثانية من برنامج عدل واملقدرة ب 2000م�سكن بالإ�ضافة 415
وحدة �سكنية ب�صيغة  LPPوالتي تفقدهما نهار �أم�س يف حني �شدد على �ضرورة �إيجاد حل لل�سكنات املت�أخرة .

.

 2700م�سكن تعرف ت�أخرا كبريا وتثري فتنة املكتتبني

تلم�سان حممد بن ترار
هذا وكان وايل والية تلم�سان قد وقف على
اال�شغال النهائية لتهيئة حميط  2000م�سكن يف
�أطار برنامج عدل والتي تقرر توزيعها يوم 19
مار�س املقبل  ،حيث �شدد على �إمتام التهيئة
اخلارجية يف �أوانها ل�ضمان ت�سليم املفاتيح
لكل من ي�ضمن دفع ال�شطر الأخري من ال�سكن
 ،كما عاين الوايل م�رشوع  415وحدة �سكنية
ب�صيغة  LPPبحي الكدية والتي �شدد على
ا�ستكمالها يف �أوانها ل�ضمان ت�سليمها يف �أوانها
خا�صة وانها من امل�شاريع التي تعطلت كثريا
هذا وال تزال م�شاريع عدل تعرف ت�أخرا
على ر�أ�سها  600م�سكن مبن�صورة والتي
ت�رشف عليها �رشكة تركية بالإ�ضافة �إىل
م�رشوع  300وحدة ببلدية احلناية الذي
تعرثت انطالقته و 700وحدة �سكنية مبغنية
و 400وحدة يف الرم�شي و 300ب�سبدو و400

بالغزوات حيث �أ�سندت مهمة اجنازها ل�رشكة
ايطالية التي التزال يف بداية الأ�شغال ما يعرقل
امل�رشوع الذي ت�سعى ال�سلطات العليا جاهدة
وعلى ر�أ�سها وزارة ال�سكن يف �إمتام امل�رشوع
الذي يع�ش املكتتبون بوالية تلم�سان حالة من

القلق واخلوف من تكرار م�ساكن الت�ساهمية
التي ارمتت يف �أيادي مقاولني ومرقني تالعبوا
باملواطنني طيلة � 10سنوات و�أ�صبحوا اليوم
ي�ستفزونهم بدفع مبالغ �إ�ضافية قبل ت�سليم
�سكناتهم بعد � 10سنوات عو�ض � 48شهرا.

غليزان

على �إثر تلقي ذات امل�صلحة مكاملة هاتفية
من قبل �أحد املواطنني للإبالغ عن وقوع
اعتداء على امر�أة داخل منزلها وتكبيلها
و�رسقة مبلغ مايل مقدر بـ 60مليون
�سنتيم وجمموعة من املجوهرات وعليه
تنقلت قوات ال�رشطة على جناح ال�رسعة
�إىل عني املكان للتحقيق يف مالب�سات
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م�.أمني

ب�سبب خالف حول قطعة �أر�ض بجيجل

توقيف � 05أ�شخا�ص خمت�صني يف ال�سطو
الق�ضية حيث �أن التحقيقات والتحريات
التي با�رشتها امل�صالح الأمنية بدائرة
زمورة والتي مكنتها من التعرف على هوية
احد امل�شتبه فيهم وتوقيفه و�أثناء التحقيق
معه ك�شف عن �رشكائه يف اجلرمية والبالغ
عددهم �04أ�شخا�ص �آخرين .

ت�أخر فادح يف
�إجناز �سكنات
«�ألبيا « بخروبة

�إ�صابة �شخ�ص بطعنة خنجر يف عراك

تعر�ض �شاب يف العقد الثالث من
عمره لطعنة خنجر غادرة من �شخ�ص
�آخر ببلدية قاو�س �إثر عراك وقع بينها
ب�سبب خالف و�سوء تفاهم قدمي حول
ملكية قطعة �أر�ضية �أدعى كل واحد
منهما �أنه يحوز على وثائقها ،وح�سب

م�صادر الو�سط ف�إن ال�ضحية نقل على
جناح ال�رسعة �إىل م�ست�شفى جيجل يف
حالة يرثى لها فيما فتحت م�صالح
الأمن املخت�صة �إقليميا حتقيقا يف
احلادثة وتكثيف الأبحاث للقب�ض عن
اجلاين .ر�شيد هزيل

�سطيف

يوم خا�ص ملقاي�ضة النباتات والبذور TROC-DAY
جت�سيدا للربنامج ال�سنوي لقطاع ال�شباب
والريا�ضة املنبثق عن اللجنة التقنية للتن�سيق
وامل�صادق عليه يف الربنامج العام للقطاع يف
جمل�س �إدارة الديوان ،وحتت الرعاية ال�سامية
لل�سيد وايل والية �سطيف وب�إ�رشاف مديرية
ال�شباب والريا�ضة ،ومبنا�سبة اليوم العاملي

لل�شجرة ينظم ديوان م�ؤ�س�سات ال�شباب ودار
ال�شباب الب�شري الإبراهيمي بعني وملان مب�ساهمة
رابطة الن�شاطات العلمية والتقنية لل�شباب يوم
خا�ص ملقاي�ضة النباتات والبذور TROC-
 DAYبحديقة الت�سلية بالقرب من مقر الديوان
يوم ال�سبت  16مار�س  2019ح�سب ما �أكده مدير

ديوان م�ؤ�س�سات ال�شباب ال�سيد نا�رص فا�ضلي،
وهذا جت�سيدا لطموحات ال�شباب املهتم بعامل
النبات ومب�شاركة امل�صالح الفالحية ،مديرية
البيئة ،مديرية الغابات ،مكتب والية �سطيف
جلمعية التطوع ،والنوادي اخل�رصاء مب�ؤ�س�سات
ال�شباب ،و�شباب مهتم بالنباتات حيث ينتظر

م�شاركة �أكرث من � 20شاب من عدة واليات من
الوطن �إ�ضافة �إىل �شباب مهتم من الوالية ،كما
�سيتم تنظيم ور�شة عمل تطبيقية ي�ؤطرها اخلبري
الدويل فروخي ر�ضوان ع�ضو اجلمعية الإفريقية
والفدرالية اليابانية البانزاي ،التظاهرة مفتوحة
جلميع املهتمني للم�شاركة.

�سيدي بلعبا�س

مركز التدريب للم�شاة ب�آفلو

حجز  10كلغ من الكيف املعالج

زيارة موجهة لفائدة و�سائل الإعالم

متكنت م�صالح الدرك الوطني ل�سيدي
بلعبا�س من حجز  10كلغ من الكيف
املعالج ببلدية �سيدي حل�سن ,ح�سب
ما علم �أم�س الأربعاء لدى م�صدر
�أمني و�أو�ضح ذات امل�صدر �أنه مت
حجز هذه الكمية من املخدرات
ليلة �أم�س الثالثاء بعد ورود معلومات
حيث مت العثور عليها

خمب�أة ب�إحكام بداخل مزرعة ببلدية
�سيدي حل�سن.
و�أ�شار امل�صدر الأمني �إىل �أنه مل يتم
العثور على �صاحب املزرعة عند
و�صول عنا�رص الدرك الوطني.
وال يزال التحقيق جاري للإطاحة
باملتورطني يف هذه الق�ضية ,مثلما
�أ�شري اليه.

نظمت �أم�س الأربعاء زيارة موجهة
لفائدة ممثلي و�سائل الإعالم الوطنية
�إىل مركز التدريب للم�شاة ال�شهيد
«�إبراهيم نافع» ب�آفلو (الأغواط) بالناحية
الع�سكرية الرابعة (ن ع  4ل�سنة 2019
الرامي �إىل تقوية رابطة «جي�ش–�أمة»,
كما �أو�ضح قائد املدر�سة التطبيقية
للدفاع امل�ضاد للطائرات العميد عبد
احلفيظ بوعزيز لدى افتتاحه هذه

الزيارة املوجهة نيابة عن قائد الناحية
الع�سكرية الرابعة.
وتهدف هذه املبادرة الإعالمية �إىل
التعريف مبا يحتويه املركز من هياكل
وو�سائل بيداغوجية م�ستعملة يف تدريب
الفرد الع�سكري املقاتل من الناحيتني
البدنية والنف�سية وحت�ضريه للقيام
مبهامه م�ستقبال باحرتافية وجاهزية
عاليتني ,وفق ذات ال�ضابط ال�سامي.

بلدية تازولت ،والية باتنة/ن.ع5.

اكت�شاف �أربعة ( )04خمابئ للجماعات الإرهابية

يف �إطار مكافحة الإرهاب ،ك�شفت
ودمرت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي،
يوم  12مار�س � ،2019أربعة ( )04خمابئ
للجماعات الإرهابية ،وذلك� ،إثر عملية
بحث ومت�شيط مبنطقة بوحيون ،بلدية

تازولت ،والية باتنة/ن.ع.5.
ويف �إطار حماربة اجلرمية املنظمة،
�أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي،
بتمرنا�ست/ن.ع� ،6.ستة ( )06منقبني عن
الذهب وحجزت جهاز ( )01ك�شف عن

املعادن ومولدا ( )01كهربائيا و مطرقة
(� )01ضغط.
من جهة �أخرى� ،ضبط حرا�س احلدود،
خالل دورية على ال�رشيط احلدودي
بتلم�سان/ن.ع )98( ،2.كيلوغرام من

الكيف املعالج ،فيما �أوقف عنا�رص
الدرك الوطني ،بوهران/ن.ع ،2.تاجري
( )02خمدرات بحوزتهما ( )2,25كيلوغرام
من الكيف املعالج ،بالإ�ضافة �إىل ()2400
قر�ص مهلو�س.

