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عني الو�سط

الإثنني   �   15أفريل    2019املوافـق  ل� 09شعبان 1440هـ

الدورة  46مل�ؤمتر العمل العربي بالقاهرة

�سعيدة نغزة متثل اجلزائر
�سجلت رئي�سة الكونفدرالية
العامة للم�ؤ�س�سات اجلزائرية
�سعيدة نغزة م�شاركتها رفقة
�أمينها العام املحفوظ ميقاتلي يف
�أ�شغال الدورة ال�ساد�سة والأربعون
مل�ؤمتر العمل العربي والتي جترى
بالقاهرة مب�رصوالذي انطلقت
فعاليته يوم �أم�س والذي �سي�ستمر
�إىل غاية � 21أفريل اجلاري فلقد
عرف هذا امل�ؤمتر م�شاركة عدة
وزراء و�أمراء من خمتلف البلدان
العربية �إ�ضافة ملمثلني عن �أرباب
ونقابات العمل .

كما �سيتم متثيل اجلزائر بوا�سطة
وفد عن وزارة العمل والت�شغيل
وال�ضمان االجتماعي والأمني
العام للمجل�س الوطني االقت�صادي
واالجتماعي �إ�ضافة لوفد من
الكونفدرالية العامة للم�ؤ�س�سات
اجلزائرية التي ترت�أ�سها �سعيدة
نغزة  ،وهذا ح�سب ما �أكده
البيان الذي حت�صلت يومية
«الو�سط «على ن�سخة منه .
فيما �ستخ�ص�ص الدورة  46مل�ؤمتر
العمل العربي بالقاهرة لدرا�سة
تقرير املدير العام ملنظمة

بن غربيط تن�شر ملخ�صا
لتجربتها الوزارية

العمل العربية فايز علي املطريي
ويتمحور حول عالقات العمل
ومتطلبات التنمية امل�ستدامة ،
كما �سيتم يف هذا امل�ؤمتر فتح
نقا�ش حول تعزيز دور االقت�صاد
الأزرق بغية دعم فر�ص الت�شغيل
مع ت�سليط ال�ضوء على دور
التكنولوجيا احلديثة يف �إدماج
الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف �سوق العمل  ،كما
�ست�شهد هذه الدورة امل�صادقة
على االتفاقيات وتو�صيات العمل
العربية .

خبر في
صورة

امل�سيلة

ال�سكان يحتجون �ضد تردي
اخلدمات ال�صحية

�أقدمت وزيرة الرتبية الوطنية ال�سابقة نورية بن غربيطعلى القيام
مبلخ�ص للأعمال وااللتزامات التي قامت بها منذ تعيينها على ر�أ�س
الوزارة الو�صية ،وقامت بن�رش من�شور عرب ح�سابها اخلا�ص على موقع
التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك»
ذكرت خاللها كافة التفا�صيل من الإجراءات والقرارات التي مت
اتخاذها طيلةفرتة عملها و�إ�رشافها على وزارة الرتبية الوطنية.

�شهدت ،اول �أم�س ،بلدية امل�سيلة وقفة احتجاجية� ،أمام
م�ست�شفي الزهراوي وم�ست�شفي �سليمان عمريات» للتوليد «
املقدمة ،وعدم
 ،تنديدا منهم على تدين م�ستوى اخلدمات
ّ
قدرتها على تلبية حاجيات املر�ضى ،خا�صة بعد التو�سع
العمراين الذي ت�شهده والية امل�سيلة وندد ال�سكان مبا �سموه
بغياب �أدنى و�سائل التكفل الطبي مبر�ضاهم ونق�ص التجهيزات
الطب ّية ملعاجلة املر�ضى ف�ضال عن الغياب املتكرر للأطباء
لأماكن عملهم وكذا النق�ص الفادح يف الأدوية ،جاءت الوقفة
االحتجاجية اثر التطورات اخلطرية التي عا�شتها املنطقة
على خلفية وفاة �إمر�أة ا�ﻷ �سبوع املا�ضي وردد املتظاهرون
عبارات التنديد مبدير م�ست�شفي الزهراوي وكذا مدير
م�ست�شفي �سليمان عمريات الذي حملوهم م�س�ؤولية تردي
اخلدمات ال�صحية .
ع.ب

بيبي ي�ساند براهيمي

وجد الالعب الدويل اجلزائري يا�سني براهيمي دعما خا�صا من طرف
زميله يف نادي بورتو الربتغايل ويتعلق الأمر بالالعب الدويل الربتغايل
بيبي ،والذي ن�رش �صورة له مع متو�سط ميدان اخل�رض عرب ح�سابه
على موقع التوا�صل االجتماعي «�أن�ستغرام» وكتب عبارة عائلة واحدة
ت�أكيدا على تواجد الالعبني جميع يف الفريق عائلة واحدة ،وهي
اخلطوة التي اقدم عليها العب ريال مدريد �سابقا كخطوة مل�ساندة
براهيمي خالل الفرتة ال�صعبة التي مير بها مع النادي بعدما حتول �إىل
العب احتياطي.

�سي�شرف على تنفيذ مترين تكتيكي
بالذخرية احلية

نتيجة اجتماع طلبة كلية الإعالم واالت�صال

�إ�ضراب تتخلله وقفة احتجاجية كل يوم ثالثاء

اجتمع �أم�س كل من ممثلي الطلبة
يف كلية علوم الإعالم واالت�صال
بجامعة اجلزائر  3مع عميد
الكلية «احمد حمدي « ورئي�سة
ق�سم االت�صال « عطوي مليكة
«للحديث عن حيثيات القرار
الر�سمي املتخذ فيما يخ�ص
الإ�رضاب الذي تداولته خمتلف
و�سائل التوا�صل االجتماعي
واملقرر من جهة معينة من الطلبة
,حيث �أرجعت النتائج ر�سميا بعد
�صب �أراء الطلبة الذين ح�رضوا

االجتماع حوايل  350طال انه
�سيكون هناك �إ�رضاب مفتوح
ابتداء من اليوم االثنني مع �إجراء
االمتحانات اال�ستدراكية ب�صفة
عادية.
ويف �سياق مت�صل فقد كان هناك
عدد قليل من الطلبة �أي�ضا �ضد
هذا الإ�رضاب ال يتعدى عددهم
حوايل 20طالب فقط �أما بالن�سبة
للم�ؤيدين لهذا القرار فقد �أعلنوا
�أنهم �سيبد�ؤون الإ�رضاب ابتداء
من اليوم وفيما �سيتم ت�سليم

البيان للإدارة والذي ين�ص على
�أن الإ�رضاب �سيكون مغلوق وهو
قابل للتجديد ،اجتماع كل خمي�س
التخاذ قرار التمديد من عدمه،
واحل�ضور الإجباري كل يوم جمعة
�إبقاء يوم الثالثاء يوم خا�ص
مل�سريات الطلبة و�إقامة الدورة
اال�ستدراكية ب�شكل عادي.
ومن جهة ثانية �أبرز العديد من
الطلبة ت�شكرهم للأ�ساتذة الذين
ح�رضوا االجتماع و�ساهموا فيه
بقوة يف التوعية و�أ�شاروا اىل

االخرين الذين نددوا لهم بان هذا
خط�أ وعبارة عن نقطة �سوداء
�ستخلد يف التاريخ بان هذا غري
�صحيح و�أن تاريخ اجلزائر �سي�شهد
�أن الطلبة قد �ساهموا يف م�ساندة
احلراك �ضد النظام وهم قابلني
ل�سنة بي�ضاء وهمهم الوحيد هو
الق�ضاء على كل الأوجه القدمية
�أي ما �سميت بالباءات الأربعة
ومطالبهم الوطنية ت�شري اىل و�ضع
�أوجه جديدة تخدم البلد و�شعبه.

الفريق قايد �صالح يف زيارة
للناحية الع�سكرية الرابعة

�إ.ي

بلدية �أرزيو بوهران

رئي�س البلدية و الأمينة العامة يقا�ضون �صفحة ب»الفاي�سبوك»

علمت �أم�س ،الو�سط من م�صدر
مطلع �أن رئي�س املجل�س ال�شعبي
البلدي لأرزيو �رشقي وهران ،قد
�أودع �شكوى م�صحوبة ب�إدعاء
مدين لدى م�صالح �أمن الدائرة
ووكيل اجلمهورية مبحكمة
دائرة �أرزيو �ضد جمهول ب�سبب
الإتهامات املتهاطلة �ضده و يف
حق الأمينة العامة للبلدية بورعدة

خمتارية و�صلت حدا الت�شهري
و جملة من التهم اخلطرية عرب
�إحدى �صفحات موقع التوا�صل
الإجتماعي «الفاي�سبوك» حتت
ت�سمية «�رصخة �شعب» و التي
مت خلقها م�ؤخرا متا�شيا مع
احلراك ال�شعبي.
رفعت م�صالح �أمن دائرة �أرزيو
ق�ضية مهاجمة و �إتهام رئي�س

بلدية �أرزيو و نائبه درقاوي و
الأمينة العامة و عدد من �إطارات
البلدية من الإداريني و امل�صلحة
التقنية للم�صلحة الوالئية ل�رشطة
مكافحة اجلرائم الإلكرتونية
بوهران ،لتحديد هوية املتورط
يف ت�سيري هذه ال�صفحة التي مت
التطرق فيها لإتهامات خطرية
للأطراف امل�س�ؤولة عن البلدية

ال�سابق ذكرهم ،منها التزوير و
�إ�ستعمال املزور يف اال�ستحقاق
االنتخابي املحلي بدي�سمرب من
�سنة  ،2017و تبديد املال العام
و تف�ضيل مقاولني حمددين على
بقية املقاولني و غريها من
االتهامات التي �أ�صبحت حديث
العام و اخلا�ص ب�أرزيو عا�صمة
البرتوكيماويات .
 �أ ب

الفريق �أحمد ڤايد �صالح ،نائب وزيـر الدفاع الوطني ،رئي�س
�أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي يف زيارة عمل وتفتي�ش �إىل الناحية
الع�سكرية الرابعة يقوم الفريق �أحمد ڤايد �صالح ،نائب وزير
الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،من 15
�إىل � 18أفريل  ،2019بزيارة عمل وتفتي�ش �إىل الناحية الع�سكرية
الرابعة بورقلة.
خالل هذه الزيارة� ،سي�رشف الفريق على تنفيذ مترين تكتيكي
بالذخرية احلية ،يهدف ملراقبة املرحلة الثانية من التح�ضري
القتايل ،ويتفقد بع�ض الوحدات ،ويعقد لقاءات توجيهية مع
�إطارات و�أفراد الناحية الع�سكرية الرابعة.
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� 24ساعة

الإثنني � 15أفريل  2019املوافـق ل� 09شعبان 1440هـ
علي بن فلي�س

�أرف�ض امل�شاركة يف انتخابات حتت قيادة بن �صالح
� .إعادة فتح ملفات الف�ساد م�ؤ�شرات لبداية تنحية القيود عن الق�ضاء
 .نثمن موقف الق�ضاة الراف�ض الإ�شراف على انتخابات مزورة
 .م�ؤ�س�سات الدولة عجزت عن �إيجاد حل للأزمة

�إميان لوا�س
�أكد بن فلي�س الأم�س عند
حلوله �ضيفا على فروم جريدة
احلوار ب�أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
لي�س فقط دورها مرافقة
البحث عن خمرج ،بل الإ�سهام
يف ت�سهيل الو�صول �إليه ،مو�ضحا
ب�أنه الطاملا كان �ضد تدخل
اجلي�ش يف ال�سيا�سة ،لكن ميكن
للجي�ش مرافقة امل�سار ال�سيا�سي
يف ظل عجز كل م�ؤ�س�سات الدولة
.
وعلق علي بن فلي�س على البيان
الأخري للم�ؤ�س�سة الع�سكرية
الذي �إحتكم فيه القايد �صالح
�إىل احلل الد�ستوري و موافقته
لتويل بن �صالح رئا�سة الدولة،
م�ؤكدا ب�أن املادة � 102صاحلة
ل�شيء واحد وهو معاجلة ق�ضية
الإ�ستقالة ومل تعد �صاحلة يف
الوقت احلايل  ،معتربا ب�أن
مطالب ال�شعب يف �إطار الد�ستور
وغري خارجة عنها وهي تفعيل
املادة  7التي ت�ؤكد ب�أن ال�شعب

م�صدر ال�سلطة و جت�سد �إرادته
املتمثلة يف �إقالة رموز النظام .
وحيى املتحدث قرار اجلي�ش
ب�إعادة فتح ملفات الف�ساد،
م�ؤكدا �أن ذلك مبثابة م�ؤ�رشات
لبداية تنحية القيود عن الق�ضاء
.
يف �سياق �أخر ،رف�ض بن فلي�س
امل�شاركة يف الإنتخابات
الرئا�سية املقبلة ،مو�ضحا
« رف�ضت امل�شاركة يف
الإ�ستحقاقات املا�ضية التي كان
مزمع �إجراءها يف � 18أفريل لأن
«املات�ش كان مبيوع مع «كرثة
املطبلني للخام�سة « ،ونرف�ض
�أي�ضا امل�شاركة يف �إ�ستحقاقات
بقيادة �شخ�صية مرفو�ضة �شعبيا
ويف ظل نف�س القانون و نف�س
الهيئة «.
و ثمن رئي�س حزب طالئع
احلريات موقف الق�ضاة مبقاطعة
الإ�رشاف على الرئا�سيات املزمع
�إجراءها  4جويلية املقبل ،م�ؤكدا
ب�أن الق�ضاة رف�ضوا امل�شاركة يف
�إنتخابات مزورة منذ البداية.

وك�شف بن فلي�س ب�أنه مل يتلقى
�أي دعوة حلد ال�ساعة حل�ضور
امل�شاورات يف احلكومة ،م�ؤكدا
عن رف�ضه حل�ضور م�شاورات مع
�شخ�صيات منبوذة و مرفو�ضة
�شعبيا ،م�ؤكدا �أنه متخندق مع
ال�شعب و مطالبه امل�رشوعة
على حد قوله .
يف �سياق �أخر� ،إعرتف بن فلي�س
بعجز م�ؤ�س�سات الدولة يف
الو�صول حلل للأزمة ال�سيا�سية
التي تعي�شها البالد ،م�شريا ب�أنها
مل ت�ستطيع الإجتماع ولو جلل�سة
واحدة للخروج مببادرة لإيجاد
حل الأزمة احلالية ،قائال «
كل امل�ؤ�س�سات القائمة غري
قادرة على الإ�سهام يف احلل بل
�أ�صبحت هذه امل�ؤ�س�سات جزءا
من املع�ضلة و لي�ست �إطالقا
فاعال يف احلل».
و �إ�ستنكر بن فلي�س ماجرى يف
اجلمعة املا�ضية للحراك ال�شعبي
من قبل م�صالح الأمن التي
�إ�ستعملت الغاز امل�سيل للدموع
رغم �سلمية امل�سريات ،م�ؤكدا

قالت �إن هناك من يخ�شى تر�شحه للرئا�سيات

عائلة اللواء هامل بتلم�سان تتهم �أطرافا
�سيا�سية بت�شويه �سمعته
فندت عائلة املدير ال�سابق للأمن
الوطني اللواء عبد الغاين هامل املقيمة
بقرية برباطة التابعة لدائرة �صربة  25كلم
غرب تلم�سان  الإ�شاعات التي مت طرحها
من قبل بع�ض و�سائل الإعالم وف�ضاء
التوا�صل االجتماعي حول ا�ستدعاء
ابنها عبد الغاين هامل للتحقيق من قبل
املحكمة الع�سكرية �أو جتريده من �سالحه
و�إخراجه من م�سكنه بالعا�صمة   م�ؤكدين
�أن اللواء  ومنذ �إنهاء مهامه على ر�أ�س
املديرية الوالئية للأمن الوطني  يعي�ش
حياته العادية متم�سكني ب»نظافته»
من التهم «امللفقة» له من قبل رواد
الفاي�سبوك على غرار عالقته بق�ضية
البو�شي للكوكايني او ق�ضايا نهب العقار
بوهران م�ؤكدين عن وقوف �أطراف
�سيا�سية وراء ت�شويه �سمعة اللواء وحميطه
خوفا من دخوله الرئا�سيات املقبلة.
هذا و�أكدت العائلة الكبرية لهامل�  أن

اللواء �أو �إخوته عملوا يف قطاعات قيادية
على غرار اجلمارك واجلي�ش الوطني
ال�شعبي وخدموا وطنهم بتفاين كما �أن
�أخالقهم  ي�شهد لها البعيد قبل القريب
و�أغلبهم يعي�شون حياة ب�سيطة  مبجرد
دخولهم م�سقط ر�أ�سهم  ،من جانب �آخر
ربط �أحد املقربني من اللواء انت�شار
هذه الإ�شاعات خالل هذه الفرتة جاءت
يف حماولة لت�شويه �سمعة اللواء الذي
تخاف بع�ض الأطراف تر�شحه للرئا�سيات
وما قد  حتمله  من قرارات مثلما
حدث مع  القرارات االجتماعية الكربى
والإ�صالحات العميقة لقطاع الأمن
الوطني التي ي�شهد بها �أعوان ال�رشطة
الذين ا�ستفادوا من  حت�سني �أو�ضاعهم
االجتماعية التي كانت حترم منها بفعل
�أطراف م�شريين ان اللواء حلد الآن ال
يفكر يف الرت�شح.
حممد بن ترار

اال�ستقبال الثاين من نوعه

بن �صالح ي�ستقبل وزير اخلارجية �صربي بوقادوم
ا�ستقبل رئي�س الدولة ,عبد القادر
بن �صالح� ,أم�س الأحد مبقر رئا�سة
اجلمهورية (اجلزائر العا�صمة) ,وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية� ,صربي بوقادوم ،ويعد

هذا اال�ستقبال الثاين من نوعه لنب �صالح
منذ توليه من�صب رئي�س الدولة ,حيث
كان قد ا�ستقبل اخلمي�س املا�ضي الوزير
الأول ,نور الدين بدوي.

ت/ب�شري عالوة

�أعلن رئي�س حزب طالئع احلريات علي بن فلي�س عن عدم م�شاركته يف الإ�ستحقاقات الرئا�سية املقبلة املزمع �إجراءها يف  4جويلية ،معربا عن رف�ضه للم�شاركة
يف م�سار �إنتحابي بنف�س قانون الإنتخابات و نف�س الهيئة ونف�س الوجوه طاملا �أن من �إ�ستدعى الهيئة الناخبة �شخ�صية مرفو�ضة �شعبيا .

ب�أن احلكومة هي من تتحمل
امل�س�ؤولية ومطالبة ب�إعطاء
تف�سريات رغم �أن ال�شعب راف�ض
لها .
وو�صف علي بن فلي�س احلكومة
و املجل�س الد�ستوري و جمل�س
الأمة بالألغام التي تريد تك�سري
الثورة ال�شعبية بكل الطرق ،و
بع�ض الإعالم و املال الفا�سد
بالأذرعة التي �أدخلت اجلزائر
يف كوكنة الدولة ،معتربا ب�أن هذه
القوى الغري د�ستورية �أخذت

امل�شاريع وختم الدولة و�أ�صبحت
تقيل وتعني احلكومات والوزراء
و الوالة ،وخلقوا �إعالما خا�صا
بهم دوره متجيد ال�صورة و عبادة
الأوثان على حد تعبريه
و�أكد رئي�س حزب طالئع
احلريات ب�أن تفعيل املادة 102
قد انتهى منذ تقدمي الرئي�س
عبد العزيز بوتفليقة ا�ستقالته
و �إعالن املجل�س الد�ستوري
حالة �شغور املن�صب  ،م�ؤكدا
على �رضورة الذهاب �إىل تطبيق

املادة  7و  8للخروج من الأزمة
ال�سيا�سية التي تعي�شها البلد
،قائال «�إذا مل يتم الذهاب �إىل
تطبيق هذا املادتني مل نفعل
�شيئا «.
و�إقرتح املتحدث �أن احلل
للأزمة يكمن الذهاب يف �أ�رسع
وقت �إىل انتخابات رئا�سية
ت�ستجيب لإرادة ال�شعب حتت
قيادة �شخ�صية م�ستقلة نظيفة
لي�س لديها طموح للرت�شح ولها
ر�ضى كبري من طرف ال�شعب .

خمت�صون ير�سمون معامل العالقة بينهما

البناء الدميقراطي هو احلل للتوازن املدين –الع�سكري
 .عامر م�صباح :دعوات ال�سيا�سيني للجي�ش غري مقبولة
دعا �أ�ساتذة العلوم ال�سيا�سية �إىل حتقيق
مرحلة انتقال دميقراطي جدي بانتخابات
�شفافة وم�ؤ�س�سات قوية ،معتربين �أنها
�رشط �أ�سا�سي لبناء عالقات مدنية
ع�سكرية متوازنة عامليا ،باملقابل تركيز
املدنيني على ت�سيري املرحلة املقبلة بدل
تركيز االعتماد والدعوات على التوجه
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
�أكد امللتقى الوطني جلامعة اجلزائر 3
اخلا�ص بالعالقات املدنية الع�سكرية
والدفاع املجتمعي :حتليل وتقييم
التجارب الدولية ،على نهج حتقيق عالقات
مدنية ع�سكرية متوازنة عرب الت�أ�سي�س
لدميقراطية فعلية من انتخابات �شفافة
وم�ؤ�س�سات قوية مع بناء الإقت�صاد وهو ما
يف�ضي �إىل �سيطرة مدنية وحتييد الع�سكر
�سيا�سيا وتفادي �أي ا�صطدام بالإ�ضافة
�إىل التما�شي �أو ا�ستغالل الظروف الدولية
امل�ساهمة على غرار ما جل�أت له تركيا مع
الإحتاد الأوروبي ،بح�سب الدكتور بن علي
لقرع عن جامعة م�ستغامن ،م�شددا �أن ذلك
م�سايرة لالجتاهات الدولية وابتعادا عن
�أي تدخل دويل ،م�ضيفا �أن حزب العدالة
والتنمية يف تركيا جل�أ جلملة �إ�صالحات
�سيا�سية للدمقرطة و�صبت يف اجتاه التوازن
يف العالقات بني املدنيني والع�سكر ،بداية
من البعد امل�ؤ�س�ساتي بتعديل الد�ستور
وبع�ض القوانني التي كانت ت�سمح للجي�ش
بالتدخل فمنح الأولوية للمدنيني وحرمانهم

من �أع�ضاء يف امل�ؤ�س�سات املدنية وكذا
بخ�صو�ص مادة حماية اجلمهورية الرتكية
�إىل حماية البلد من التهديدات اخلارجية.
بالإ�ضافة �إىل حماربة الكيانات املوازية
و�آخرها التحول للنظام الرئا�سي.
كما �أكد الدكتور ن�صري �سمارة �أن اجلي�ش
عامليا ال ميكن تغييبه كليا عن ال�سيا�سة
حتى يف �أرقى الدميقراطيات لكن ما
يختلف هو طريقة العمل التي يجب �أن
تخ�ضع للد�ستور الذي ي�ضمن خارطة العمل
الطرفني مع حتديد دوره ونطاقه.
من جهته امل�رشف على امللتقى الدكتور
عامر م�صباح يف ت�رصيح لـ»الو�سط» اعترب
�أن عالقة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية باحلراك
ال�شعبي يف الو�ضع املثايل يفرت�ض �أال
تتدخل لكن الواقع �أنها تدخلت نظرا
لظروف معينة ،لكن اجلانب امل�أ�ساوي
يف اجلزائر �أن املدنيني ب�أنف�سهم يدعون
لإقحامها بالنيابة عن احلراك ،يف حني كان
يفرت�ض على املدنيني �أن يطالبوا با�ستبعاد
اجلي�ش من �صناعة الإ�صالحات والقرارات
ال�سيا�سية املهمة ،رادا على دعوات
وتربيرات الوجوه ال�سيا�سية يف خلفيات
تلك الدعوات مبجرد املرافقة املرحلية
ب�أنه يبقى حتايال ،و�أن مهام اجلي�ش
حمددة بالد�ستور وال تطلب املرافقة،
يف حني عند املطالبة �ستتو�سع العملية،
بداية من اال�ستجابة وتطبيق املادة ،102
والأهم �أن الدعوات ال تقت�رص على وجوه

معينة بل العديدين وبلغت بالبع�ض دعوة
امل�ؤ�س�سة لعزل الباءات الثالث ،يف حني
يتوجب خالل الإ�صالحات ال�سيا�سية �أن
تتم باملدنيني.
و�أكد م�صباح وجود طبقة �سيا�سية يف
حني مل ن�ضع �إطار للحوار ال�سيا�سي
ولت�سهيل م�ساهمة النخب ال�سيا�سية
لتبقى هيمنة بالطوهات القنوات ومواقع
التوا�صل االجتماعي ،داعيا لإبراز ممثلني
�أو منظمني للحراك من �أجل االنتقال
خلطوة �أين نتجه ،حمذرا من االجتاه نحو
الراديكالية والتي �سبق و�أن جعلت اجلزائر
ت�صطدم باحلائط ،مذكرا ب�أن الراديكالية
ميكن �أن ت�ؤدي للهالك ،معرتفا ب�رضورة
الإ�صالح �إال �أنه ي�أتي تدريجيا وباحلفاظ
على القليل املتوفر حاليا والبناء عليه
من م�ؤ�س�سات الدولة لغاية بناء م�ؤ�س�سات
جديدة منتخبة وانتخاب رئي�س للدولة
الذي ميكنه �أن يقرر.
�أما بخ�صو�ص العالقات املنية الع�سكرية
وهي مو�ضوع امللتقى ب�أن هدفه هو طرح
النظريات الغربية وبالف�صل بني اجلانبني
وملا جنحت يف مناطق من دول العامل
الثالث دون املنطقة العربية ،وخلق لدينا
حتدي قابلية الأمن املجتعي للعطب
وم�أزق الأمن املجتمعي ،وهو ما ي�ستدعي
بح�سبه البحث واال�ستفادة من التجارب
العاملية وت�أكيد الدفاع املجتمعي.
�سارة بومعزة
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امل�ؤ�س�سة الوطنية للتنقيب بدائرة حا�سي م�سعود بورقلة

19مرتب�صا يوا�صلون املبيت �أمام
ال�شركة للأ�سبوع الثاين
 .بعد �سنتني من الرتب�ص وجود �أنف�سهم يف ال�شارع
 .مرتب�صون من واليات �أخرى مت تثبيتهم رغم تواجدهم يف فرتة الرتب�ص
وا�صل �أم�س للأ�سبوع الثاين على التوايل  ،مرتب�صي امل�ؤ�س�سة الوطنية للتنقيب بدائرة حا�سي م�سعود
بورقلة اعت�صامهم باملبيت �أمام مقر ال�شركة للمطالبة بتوظيفهم مبا�شرة بعد انتهاء مدة تكوينهم
املقدرة ب�سنتني ون�صف .
�أحمد باحلاج
نا�شد ممثلو مرتب�صي امل�ؤ�س�سة
الوطنية للتنقيب املعروفة ب�أنافور
بدائرة حا�سي م�سعود بورقلة
املعت�صمني �أمام مقر امل�ؤ�س�سة لليوم
التا�سع تواليا  ،يف ت�رصيح لهم يومية
«الو�سط «  ،الرئي�س املدير العام
للم�ؤ�س�سة �سليمان جمرب ب�رضورة
التدخل العاجل للتجاوب مع ما
و�صفوه مبطلبهم امل�رشوع املتمثل
يف توظيفهم مبا�رشة بعد انتهاء فرتة
ترب�صهم بهاته امل�ؤ�س�سة ملدة تقدر
ب�سنتني ون�صف  ،عو�ض ت�رسيحهم
 ،ومما يحز يف نفو�س حمدثنا �أن
هناك جمموعة من املرتب�صني
من خارج الوالية رغم عدم اكتمال
فرتة تكوينهم لكنهم متكنوا من
التن�صيب مبنا�صبهم  ،وهو ما فتح
باب الت�سا�ؤل عن م�رصاعيه حول
عدم التزام امل�ؤ�س�سة باالتفاقيات
املربمة  ،ناهيك عن انتهاجها

ل�سيا�سة املفا�ضلة يف توظيف
مرتب�صيها .
من جهة ثانية فقد �أبدى املحتجني
يف معر�ض حديثهم معنا مت�سكهم
الكبري بخيار موا�صلة الت�صعيد من
لهجة خطابهم اىل غاية التدخل

اجلاد من الو�صايا وامل�صالح املعنية
لإيجاد خمرج م�ستعجل للم�شكل
القائم و من ثم انت�شالهم من مع�ضلة
البطالة التي �أ�صبحت ت�شكل هاج�س
يق�ض م�ضاجعهم .
�إىل جانب ذلك فقد �رسبت م�صادر

م�ؤكدة من امل�ؤ�س�سة الوطنية للتنقيب
النا�شطة حتت و�صاية املجمع
النفطي العمالق �سوناطراك بحا�سي
م�سعود  ،معلومات دقيقة عن وجود
تالعب كبري مبلف التوظيف  ،دون
ن�سيان اخلرق ال�صارخ لتعليمة
الوزير الأول الأ�سبق عبد املالك
�سالل الرامية ملنح �أولوية التوظيف
بال�رشكات الوطنية العاملة يف
ال�صناعة النفطية لفائدة �أبناء
املنطقة ،وكذا ال�رشوط التعجيزية
التي عادت ما ت�سقط الع�رشات من
�أ�سماء البطالني املعنيني ب�إجراء
الفحو�صات املهنية .
ومعلوم �أن تقارير �سوداء رفعت
خالل الفرتة الأخرية للمطالبة
بايفاد جلنة حتقيق للم�ؤ�س�سة
الوطنية للتنقيب للوقوف على
حجم التجاوزات واخلروق التي
ظل م�سكوت عنها  ،مبلفات عديدة
تتعلق بتبديد املال العام ،التوظيف
املبا�رش  ،دون ن�سيان �سوء الت�سيري
وفق املعطيات الأولية املتوفرة .

الإعالن عن نتائج البكالوريا يف  20جويلية

ال ت�أخري يف املواعيد الر�سمية لالمتحانات

�أكد وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم
بلعابد � ,أم�س الأحد باجلزائر
العا�صمة � ,أن االمتحانات املدر�سية
الوطنية لنهاية ال�سنة الدرا�سية احلالية
للأطوار التعليمية الثالثة �ستجري يف
مواعيدها املقررة التي متتد من 29
ماي �إىل  20جوان املقبل.
و�أو�ضح الوزير خالل الندوة الوطنية
ملديري الرتبية ب�أن «االمتحانات
التي تعني �أزيد من مليونني مرت�شح
 ,ميتحنون يف ما يقارب 18.600
مركز �إجراء تكت�سي طابعا خا�صا
لأنها ت�أتي يف �سياق دقيق يحتاج �إىل
التجنيد واليقظة من طرف اجلميع
الجتيازه ب�أمان».
و ح�سب الرزنامة املحددة من
طرف الوزارة و الديوان الوطني

لالمتحانات وامل�سابقات� ,سيجري
امتحان �شهادة البكالوريا من 16
�إىل  20جوان املقبل ,وامتحان نهاية
التعليم املتو�سط من � 9إىل  11جوان
وامتحان نهاية التعليم االبتدائي
يف  29مايو �أي يف �شهر رم�ضان
املعظم ،و ح�سب الوزير �سيتم
الإعالن عن نتائج هذه االمتحانات
الوطنية يف حدود  20جويلية
بالن�سية المتحان �شهادة البكالوريا
ويف الفاحت جويلية بالن�سبة المتحان
�شهادة التعليم املتو�سط و  16جوان
بالن�سبة المتحان نهاية مرحلة التعليم
االبتدائي ويبلغ تعداد امل�سجلني يف
امتحان �شهادة البكالوريا 674.831
مرت�شحا  ,بحيث متثل الإناث
ن�سبة  54.57باملائة ,و يبلغ عدد

امل�سجلني يف امتحان �شهادة التعليم
املتو�سط  631.395مرت�شحا  ,بحيث
متثل الإناث ن�سبة  52.26باملائة ,
بينما يبلغ عدد امل�سجلني يف امتحان
نهاية الطور االبتدائي 812.655
مرت�شحا  ,بحيث متثل الإناث ن�سبة
 48.60باملائة.
�أما عن املراكز امل�سخرة لهذه
االمتحانات الثالثة  ,فيبلغ عددها
 18.811مركزا ،من بينهم 18.570
مركز �إجراء و  47مركز جتميع و191
مركز ت�صحيح و  3مراكز خا�صة
ب�إعالن النتائج .
ووفق �أرقام الوزارة  ,ي�ؤطر هذه
االمتحانات  627.655م�ؤطر يف
مراكز الإجراء و  51.114م�ؤطر يف
مراكز التجميع للإغفال و 95.916

م�ؤطر يف مراكز الت�صحيح ,م�شريا
�إىل �أن تعداد م�ؤطري االمتحانات
املدر�سية بلغ  735.058موظفا ويف
�إطار حت�ضري الدخول املدر�سي
 2019/2020والتي انطلقت منذ
�أ�شهر قال الوزير �أن يف الدخول
املدر�سي املقبل �سيتم ا�ستقبال
�أزيد من  9ماليني و � 110آالف تلميذ
و تلميذة  ,يف كل الأطوار التعليمية
�أي بزيادة ما يقارب � 400ألف تلميذ
مقارنة مع ال�سنة املا�ضية.
و ح�سب الوزير �سيتعزز القطاع
مع الدخول املدر�سي املقبل ب
 452مدر�سة ابتدائية جديدة منها
 20تعوي�ضية و � 144إكمالية منها
 11تعوي�ضية و  99ثانوية منها 7
تعوي�ضية.

ممثلو 11فرع نقابي يعت�صمون بتلم�سان

�15000شهادة نهاية التكوين جممدة الإم�ضاء مند 2014
فجر الع�رشات من ممثلي  11فرع
نقابي من �أ�صل  24فرعا من�ضوي
حتت �أطار التن�سيقية الوالئية
بوالية
لعمال التكوين املهني
تلم�سان ف�ضائح كبرية ينام عليها
قطاع التكوين املهني بالوالية والتي
�أ�صبحت تهدد بانفجار الو�ضع يف
القريب العاجل بفعل ف�شل املديرة
الوالئية احلالية يف ت�سيري �أمور
قطاعها مطالبني بتدخل الوزارة
اليفاد جلنة حتقيق وزارية التي من
�ش�أنها ك�شف امل�ستور .
هذا وقد �أكد ممثلوا الفروع النقابية
التي نظمت اعت�صاما �أمام مقر

املديرية الوالئية للتكوين املهني
للمطالبة برحيل املديرة التي
متكنت بتجميد �أم�ضاء �شهادات
� 15000ألف �شهادة تخرج للممتهنني
من الطلبة منذ  2014ما حرمهم من
حق ولوج احلياة املهنية بفعل عدم
وعي املديرة بامل�س�ؤولية امل�سندة
�إليها ناهيك على قيامها ب�أعمال
تنايف القانون على غرار حتري�ضها
لعمال مقربني منها على اقتحام 20
م�سكن وظيفي بحي ببوجليدة التي
قامت الوزارة بتجميد عملية التوزيع
مبوجب من�شور  2019/01والذي �صدر
عن وزير القطاع الذي كان قد تلقى

تقارير حول �شبهات توزيع ال�سكنات
التي حرم منها عمال  16مركز من
خمتلف �أنحاء الوالية واقت�رصت على
مقربني من املديرية فقط.
من جهة �أخرى �أ�شار املحتجون يف
بيانهم �أن املديرة �صارت تطبق
عقوبات تاديبية يف حق النقابيني
وحرمانهم من كافة احلقوق
وحرمانهم حتى من حق الدفاع عن
�أنف�سم مع �أهانتهم بكالم جارح مثلما
حدث مع ا�ستاذة من مغنية وموظف
من مركز التكوين ببوهناق كما هذا
واتهم املحتجون املديرة بالتكرب
والتعجرف يف التعامل مع ال�رشيك

االجتماعي  ،و اتهموها بعدم اجناز
املنا�صب املمنوحة من قبل الوزارة
الو�صية ناهيك على تراجع التوظيف
يف الوالية �سواء داخليا �آو خارجيا مع
حرمان احلمال من الرتقية  ، ،هذا
وقد حاولنا االت�صال مبديرة التكوين
الوالئية للتكوين املهني ال�سيدة زدور
�إبراهيم حفيظة لكن دون جدوى �إال
�أن مقربني منها �أكد و �أن النقابني
الذين حاولوا احل�صول على مزايا
ومنها ال�سكن وراء هذا االحتجاج
الذي الهدف منه ال�ضغط لتح�صيل
مطالب خا�صة.

تلم�سان  :حممد بن ترار

تعزيزات امنية باملدينة

توا�صل �إ�ضراب الإدارات
العمومية بالبويرة
توا�صل �أم�س للأ�سبوع الثاين على
التوايل �إ�رضاب خمتلف الإدارات
العمومية على م�ستوى والية البويرة
مرفوقا بتنظيم �إعت�صامات حا�شدة
�أمام مقر تلك الإدارات واملديريات
من طرف ح�شود العمال واملوظفني
الذين رفعوا �شعارات م�ساندة للحراك
ال�شعبي مطالبني بقايا رموز النظام
باال�ستجابة الفورية ملطالب ال�شعب
اجلزائري املتمثلة يف رحيلهم جميعا
وترك ال�شعب ميار�س ال�سيادة بكل
حرية ودميقراطية وبناء دولة جديدة يف
م�ستوى �آمال وحلم �أبناء اجلزائر  ,ويف
ال�سياق الحظنا خالل اجلولة التي قادتنا
اىل �شتى الإدارات �شغورا تاما لها على
غرار الأ�سبوع الفارط وما لفت انتباهنا
هو ال�سخط العارم الذي عرب عنه بع�ض

املواطنني من خالل تعطل م�صالح
الربيد عن اخلدمة اين ا�ستحال عليهم
�سحب �أموالهم ومنحهم ما جعلهم يف
حرج كبري ا�ضطرت البع�ض �إىل اللجوء
لال�ستدانة من اجل تغطية حاجياتهم ,
اىل جانب �شهدت امل�ؤ�س�سات الرتبوية
هجرة جماعية للتالميذ الذين رف�ضوا
الولوج �إىل داخلها منهم تالميذ بلدية
الأ�سنام �رشق الوالية الذين جابوا
ال�شوارع يف م�سرية مرددين �شعارات
ت�ساند احلراك ال�شعبي  ,هذا فيما
عرفت مدينة البويرة منذ �ساعات
ال�صبيحة تعزيزات �أمنية مكثفة من
خالل االنت�شار الوا�سع لقوات الأمن
بال�شوارع الرئي�سية ومبحاذاة الإدارات
العمومية على غرار مقر الوالية .
�أح�سن مرزوق

النا�شط ال�سيا�سي عزالدين جرافة :

مهمة بن �صالح باتت م�ستحيلة

وجه النا�شط ال�سيا�سي املخ�رضم
عزا لدين جرافة ر�سالة جاءت بعنوان
« مهمة بن �صالح هل هي ممكنة �أم
م�ستحيلة  ،وذلك بعد الر�سالة ال�سابقة
التي توجه بها جرافة �إىل قائد الأركان
الفريق قايد �صالح .
وقال جرافة �أنه يف ظل الواقع اجلديد
الذي ي�شهد تزايدا معتربا للم�سريات
ال�شعبية املليونية و االحتجاجات
القطاعية لطلبة و �أ�ساتذة اجلامعات
وللنقابات و املحامني وحتى الق�ضاة
و التي جتري فعاليتهم دعما ملطالب
احلراك ال�شعبي ال�شامل و الراف�ض
جلميع رموز الع�صابة ويف مقدمتهم
بدوي وبلعيز و بن �صالح ح�سب ماجاء
يف ر�سالة جرافة .
ويقول املتحدث �أنه « انطالقا من
املهمة املحددة د�ستورا لنب �صالح
كرئي�س م�ؤقت للدولة و لفرتة ال تتعدى
90يوم  ،ويف ظل امل�شهد ال�سيا�سي
العام الراف�ض لأي حوار مع بن �صالح
حول مو�ضوع االنتخابات الرئا�سية
املزمع تنظيمها يف 4جويلية 2019فهل
�سينجح بن �صالح يف مهمته الد�ستورية
اجلديدة ؟�أم �أن مهمته هذه باتت مهمة

م�ستحلية .
وقال عزا لدين جرافة « �أوال دعنا
ندقق ون�رشح هذه املهمة اجلديدة لنب
�صالح وفق منطوق الد�ستور احلايل ثم
ن�سقطها على الواقع احلايل الذي تعي�شه
اجلزائر �سيا�سيا و اجتماعيا ..من
الوا�ضح متاما ب�أن املهمة الرئي�سية
لنب �صالح كرئي�س الدولة و�ضحتها
وحددتها املادة 104من الد�ستور
احلايل وخال�صتها تنظيم انتخابات
رئا�سية يف غ�ضون 90يوم بقي منها
80فقط  ،لكن تنظيم انتخابات رئا�سية
يف مثل هذا اجلو العام الذي �أ�رشنا �إليه
�أعاله يتطلب كما �رصح بن �صالح ذاته
يف �أول خطاب له حوارا �سيا�سيا مع
الطبقة ال�سيا�سية ومع املجتمع ممثال
يف احلراك ال�شعبي وذلك من �أجل
تكوين هيئة م�ستقلة للإ�رشاف على
هذه العملية االنتخابية .
وقال جرافة �أنه �إمكانية جلوء بن �صالح
�إىل احلل الثاين رغم كونه مرفو�ض
حزبيا و �شعبيا ف�إنه �سي�صطدم حتما
مع موقف اجلي�ش الوطني ال�شعبي
الذي ا�شرتط يف احلل املنتظر
ع�صام بوربيع

خالل الثالثي الأول ل�سنة 2019

ال�شرطة تنجح يف حل  30ق�ضية قتل
متكنت م�صالح ال�رشطة الق�ضائية ,خالل
الثالثي الأول من ال�سنة اجلارية ,من حل
 30ق�ضية تتعلق بالقتل العمدي وال�رضب
واجلرح املف�ضي �إىل الوفاة ,وذلك
يف اطار مكافحة اجلرمية يف الو�سط
احل�رضي ,ح�سب ما �أفادت به �أم�س
الأحد املديرية العامة للأمن الوطني.
و�أو�ضح ذات امل�صدر انه «مت توقيف يف
هذه الق�ضايا � 69شخ�صا م�شتبه فيهم ما
بني فاعل رئي�سي و�رشيك وتقدميهم �أمام
اجلهات الق�ضائية املخت�صة �إقليميا»,
م�شريا �إىل �أن م�صالح الأمن الوطني

اعتمدت يف فك لغز هذه الق�ضايا
املعاجلة على «�آخر التقنيات املتو�صل
�إليها يف جمال البحث والتحري اجلنائي
بالإ�ضافة �إىل التحاليل املخربية الدقيقة
التي ت�ستغل يف حل الق�ضايا املطروحة».
وت�ؤكد هذه احل�صيلة --ي�ضيف ذات
امل�صدر« --حر�ص املديرية العامة
للأمن الوطني على احلد من ن�سبة
الإجرام واملحافظة على الأمن وال�سكينة
العامة ,مركزة يف ذلك على الدور
الوقائي الذي تقوم به خمتلف امل�صالح
العملياتية».

تب�سة

�إلغاء زيارة تفقد لوزير الطاقة
ب�سبب االحتجاجات

�ألغيت زيارة التفقد لوزير الطاقة
حممد عرقاب �إىل والية تب�سة �أم�س
الأحد ب�سبب جتمع ع�رشات املواطنني
�أمام مطار العربي التب�سي داعني �إياه
ل»لعودة �إىل العا�صمة» ح�سبما لوحظ.
و قد حطت الطائرة التي كانت تقل
الوفد الوزاري يف حدود ال�ساعة
الواحدة مبطار تب�سة يف الوقت الذي
كان فيه ع�رشات املواطنني متجمعني
للتعبري عن رف�ضهم «للحكومة احلالية»و
ردد املتظاهرون على اخل�صو�ص
عبارات «حكومة ديقاج» و «حكومة
بدوي غري �رشعية» ما �أدى �إىل �إلغاء

الزيارة بعد �ساعتني من الزمن.
و كان مقررا �أن ي�ستهل وزير الطاقة
زيارته ببلدية �صف�صاف الو�رسى (40
كلم جنوب تب�سة) بالإ�رشاف على حفل
ربط عديد ال�سكنات بهذه املنطقة
ب�شبكة الكهرباء الريفية ثم �إىل م�صنع
الإ�سمنت باملاء الأبي�ض حيث كان
مربجما �أن يتلقى عر�ضا حول قطاع
الطاقة بالوالية
للتذكري فقد مت تعيني عرقاب وزيرا
للطاقة �ضمن احلكومة احلالية التي مت
ت�شكيلها يف  31مار�س املا�ضي برئا�سة
الوزير الأول نور الدين بدوي.
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الإثنني � 15أفريل  2019املوافـق ل� 09شعبان 1440هـ
نظرا لنق�ص حاد يف الأوعية العقارية

حمكمة تيبازة

�سكان بلدية مر�سى الكبري بوهران ي�ستغيثون

ت�أجيل ق�ضية ال�سيناتور
بوجوهر املتورط يف
ق�ضية ف�ساد

 .رئي�س البلدية رحماين �سعيد ل"لو�سط" :تلقيت وعودا بح�صة حمرتمة ملنطقتنا من ال�سكن الإجتماعي
ي�ؤكد رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي للمر�سى الكبري بوهران رحماين �سعيد يف لقاء مع «الو�سط»� ،أن املنطقة
مل ت�شهد �أية عملية لتوزيع ال�سكنات العمومية الإيجارية منذ  30عاما خلت ،و هو ما يف�سر الإنت�شار الرهيب
لل�سكنات الفو�ضوية و اله�شة و التي يفوق تعدادها الألفي �سكن �سيما بكل من �أحياء «با�ستيان ،و ال�سردينة»
� ،أين ترزح املئات من العائالت حتت وط�أة �أزمة �سكن خانقة رفقة �أبنائها حولت يومياتهم جلحيم ال يطاق ،و
�أرجع «مري «املر�سى الكبري التي يبلغ تعداد �ساكنتها � 20ألف ن�سمة �سبب عدم ت�شييد �سكنات �إىل النق�ص احلاد يف
الأوعية العقارية ناهيك عن نوعية الأر�ضية التي يف غالبها هي طينية و ال ت�صلح للبناء.
�أ بن عطية

�أزيد من � 2000سكن فو�ضوي
ب»با�ستيان» و «ال�سردينة»
دعا �أم�س ،رئي�س بلدية مر�سى الكبري
�سعيد رحماين العائالت املت�أزمة
�سكنيا ملوا�صلة �صربها  ،م�شريا �أنه
تلقى وعودا من امل�س�ؤول التنفيذي
الأول عن ت�سيري �ش�ؤون عا�صمة
الغرب مولود �رشيفي ،بتخ�صي�ص
ح�صة �سكنية لب�أ�س بها من ال�سكنات
االجتماعية من �أجل الق�ضاء
التدريجي على املجمعات الفو�ضوية
باملنطقة ناهيك عن ال�سكن اله�ش و
املهدد بالإنهيار يف �أية حلظة نظرا
لقدمه.
و �أو�ضح املتحدث م�سرت�سال يف
معر�ض حديثه عن جولة ميدانية
متت م�ؤخرا جمعت م�صاحله التقنية،
مبمثلني عن مديرية ال�سكن و التعمري
من �أجل �إختيار �أر�ضيات ت�صلح
لإجناز ع�رشات الوحدات ال�سكنية
االجتماعية ،و طم�أن امل�س�ؤول
الأول عن بلدية مر�سى الكبري �سكان
املنطقة ب�أنه مت رفع التقرير التقني
و املايل للجهات الو�صية التي تدر�س
امللف .
وبخ�صو�ص ح�صة ال�سكن الرتقوي
املدعم الذي خ�ص�صته وزارة ال�سكن
لوالية وهران ب�أفريل من ال�سنة
املا�ضية ،و الذي قدرت ب� 2500سكن
«�أل بي يا» لوالية وهران ببلدياتها ،26
و�صفها «املري» بال�ضئيلة مقارنة مع
عدد الطلبات املودعة ،و على �سبيل
املثال ببلدية مر�سى الكبري ال ميكن
�إر�ضاء اجلميع حيث مت تخ�صي�ص 20
�سكن فقط ،و قائمة امل�ستفيدين مت
�إعدادها يف �شفافية و مت رفعها لدى
م�صالح دائرة عني الرتك .
�أزيد من � 20ألف ن�سمة من دون
وحدة لتوليد الن�ساء وال �سيارة
�إ�سعاف
فيما يخ�ص قطاع ال�صحة ف�رصح
رئي�س البلدية �أنه «مري�ض» للغاية
حيث ال توجد وحدة �صحية لأمرا�ض

الن�ساء و التوليد ،ما ي�ضطر احلوامل
و عوائلهم لنقلهم لعدة كلمرتات �سواء
�صوب م�صلحة التوليد مب�ست�شفى
جمرب تامي �أو العقيد عبا�س ،و غالبا
ما يتم حتويلهن يف احلاالت الوالدة
امل�ستع�صية مل�ست�شفى بن زرجب
ببالطو بعا�صمة الوالية وهران ،و
�إ�شتكى املتحدث ب�شدة لعدم توفري
امل�صالح املعنية يف مقدمتها مديرية
ال�صحة و ال�سكان ل�سيارة �إ�سعاف
و هو ما ي�شكل خطرا ج�سيما على
حياة احلوامل و مواليدهن ناهيك
عن بقية املر�ضى امل�صابني مبختلف
الأمرا�ض الع�ضال و املزمنة .
و يف ال�سياق ذاته و�صف املتحدث
امليزانية املالية لبلدية مر�سى
الكبري ،بال�ضعيفة و هو الأمر الذي ال
ي�ساعد ال�سلطات املحلية يف �إيجاد
احللول الناجعة و الفورية ،لإن�شغاالت
ال�ساكنة �سيما فيما يخ�ص النق�ص
احلاد فيما يخ�ص عتاد و �آليات البناء
و ال�صيانة اخلا�صة بالطرقات و التي
تفتقر حظرية البلدية ملعظمها،
مرورا بالنق�ص احلاد يف املالعب
اجلوارية و �إنعدام املرافق الرتفيهية
و الريا�ضية.
املري» وجدنا قطاع الريا�ضة يف
غرفة االنعا�ش
يف ذات ال�صدد و بخ�صو�ص القطاع
الريا�ضي ،الذي ي�شري رحماين �سعيد
�أنه كان منوما �ضمن غرفة الإنعا�ش
لأزيد من � 3سنوات قبل تن�صيب
املجل�س ال�شعبي البلدي احلايل
و تر�أ�سه له� ،أين كان الريا�ضيون

مهم�شون وتدريجيا ي�ضيف املتحدث
�أنه مت �إعانة الفرق من خالل
ت�شجيع لعبة الكرة احلديدية و
تنظيم دورات تناف�سية �أخرها التي
�أقيمت على م�ستوى البلدية �أين
حاز فريق مر�سى الكبري املرتبة
الثالثة ،مرورا بريا�ضات ت�ستقطب
ال�شباب و املتمثلة يف حمل الأثقال
و كمال الأج�سام ،مرورا مبع�شوقة
اجلماهري كرة القدم و التي تطور
فيها الفريق الهاوي و تقدم بخطوات
كثرية ،و هنا دعا «املري» اجلمعيات
الريا�ضية و الثقافية �إىل الرتيث من
خالل مطالب الإعانات املالية نظرا
للو�ضعية املالية ال�صعبة للبلدية التي
ال ت�ستطيع خزينتها تقدمي مبالغ
مالية كبرية ك�إعانات و هو ما من
�ش�أنه �إق�صاء بقية اجلمعيات حل�ساب
جمعية ريا�ضية ما �أو ثقافية  ،و �أن
م�صاحله ملزمة بتطبيق القانون الذي
ين�ص على �رضورة تقدمي �إعانات
للفرق و اجلمعيات بن�سبة  3يف املائة
من مداخيل و ميزانية البلدية .
�إكتظاظ رهيب يف امل�ؤ�س�سات
الرتبوية
و يف قطاع الرتبية �أكد املتحدث على
وجود م�شكل كبري و هو الإكتظاظ
عرب امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف مقدمتها
الطور الإبتدائي ،م�شريا �أن م�صاحله
�أخطرت م�صالح مديرية الرتبية و
جلنة الرتبية و التعليم باملجل�س
ال�شعبي الوالئي يف �إنتظار تلقي
ردها  ،و �شدد رئي�س البلدية على
مطالب �سكان مر�سى الكبري على

مطلب تخ�صي�ص م�صلحة م�صغرة
للإ�ستعجاالت الطبية و اجلراحية
�سيما مع تزايد الكثافة ال�سكانية ،و
عن التح�ضريات ملو�سم الإ�صطياف
املقبل بحكم �أن مر�سى الكبري هي
بوابة الكورني�ش الوهراين� ،أ�شار
املتحدث �أن امليزانية املخ�ص�صة
غري كافية� ،سيما و �أنه تكليفنا فقط
بتهيئة و �صيانة قنوات ال�رصف
ال�صحي بالقرب من مركز احلماية
املدنية ،كما نقوم حاليا ب�صيانة
�أعمدة الإنارة العمومية بكل من
املدخل الأول بالطريق الوطني رقم
 2و طريق الطنف العلوي من قبل
م�ؤ�س�سة «�أرامي�سو» .
�إ�ضافة لأ�شغال تهيئة و تزفيت
الطرقات التي كانت يف حالة كارثية،
�أين �رشعت معدات الزفت يف �إعادة
م�سالك طرقية وعرة على م�سافة
 200مرت مبدخل البلدية و  800مرت
بحي الون�رشي�س ،و عن قفة رم�ضان
و بلغة الأرقام ك�شف «املري».
تطهري قائمة امل�ستفيدين من
قفة رم�ضان من  546حمتاال
و عن عملية تطهري م�ست قوائم
امل�ستفيدين حيث بلغ عدد العائالت
ال�سنة املا�ضية ب 1750م�ستفيد و
مت تقلي�صها هذه ال�سنة من خالل
الغربلة �إىل  1204عائلة �سيتم �صب
مبلغ  6000دج يف ح�ساباتهم الربيدية
اجلارية قبل  15من ال�شهر اجلاري
تنفيذا لتعليمات وايل الوالية مولود
�رشيفي .
وبخ�صو�ص املعلومات التي ت�ؤكد
تواجد �إن�سداد بينه و بني عدد من
املنتخبني،فند املتحدث ذلك جملة
و تف�صيال ،م�ؤكدا �أنه مت عقد مداولة
عادية م�ؤخرا ومتت فيها امل�صادقة
على عدد من امل�شاريع و املجل�س
يعي�ش حالة تناغم بني منتخبيه
املكونني من � 13أفالن و منتخبني
�أرندي.
من جهته �شدد املتحدث على
�رضورة تزويد البلدية ب�سوق باري�سي
و موارد ب�رشية تخ�ص العمال مرورا
بخط حلافالت النقل �شبه احل�رضي
«�إيطو» بني مر�سى الكبري  -و هران .

�سائقو �سيارات الأجرة يحتجون �أمام مقر الوالية
احتج �أم�س الع�رشات من �أ�صحاب
�سيارات الأجرة مبدينة امل�سيلة  ،بعد
توقفهم عن العمل ،واعت�صموا �أمام
مقر والية امل�سيلة ،رافعني جملة من
املطالب �إىل اجلهات املعنية للتدخل
و�إيجاد حلول لها ويف مقدمتها ظروف
العمل ال�صعبة التي �أ�صبحوا يعملون
فيها �أمام املناف�سة ال�رش�سة لأ�صحاب

ال�سيارات الأجرة غري ال�رشعية
وكذا ال�رصاعات الالمتناهية يوميا
بني الطرفني حول نقل امل�سافرين،
وهو ما �أثر ح�سب املحتجني على
مداخيلهم ونق�ص الركاب ،الأمر
الذي �أثار ا�ستياء �سائقي �سيارات
الأجرة �أمام نق�ص املداخيل من جهة
وكذا النفقات الكثرية من جهة �أخرى

وكذا تعنت و�إ�رصار وكالة ال�صندوق
الوطني لل�ضمان االجتماعي لغري
الأجراء وت�رصفاته �إال قانونية برفع
قيمة اال�شرتاكات ال�سنوية ،الأمر
الذي رف�ضه �سائقي �سيارات الأجرة
م�ؤكدين مت�سكهم بدفع احلد الأدنى
من ا�شرتاكاتهم ال�سنوية مطالبني
اجلهات املعنية من اجل التدخل

وحتديد القيمة الأدنى لال�شرتاكات
ال�سنوية يف ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي لغري الأجراء ،وقد ترتب
عن هذه احلركة االحتجاجية �شلل
يف و�سائل النقل  ،ما كان وراء تعطل
و�صول كل من العمال والطلبة �إىل
مقا�صدهم  ،الأمر الذي �أثار امتعا�ض
املواطنني  .عبدالبا�سط بديار

قررت املحكمة االبتدائية لتيبازة �أم�س الأحد يف جل�سة
تر�أ�ستها القا�ضية را�ضية بن غزال ت�أجيل حماكمة ع�ضو
جمل�س الأمة ,مليك بوجوهر ,املتورط رفقة متهمني
اثنني �آخرين يف ق�ضية ف�ساد �إىل الأ�سبوع القادم.
و جاء قرار الت�أجيل يف �أول جل�سة حماكمة للمتورط
الرئي�سي ال�سيناتور بوجوهر املتواجد رفقة متهمني
اثنني رهن احلب�س االحتياطي منذ �أغ�سط�س املا�ضي
بقرار من قا�ضي التحقيق اثر توقيفهم من طرف
ال�رشطة الق�ضائية متلب�سني بجنح «طلب مزية غري
م�ستحقة» و «ا�ستغالل النفوذ» و «الإ�ساءة للوظيفة»,
بعد طلب ممثل النيابة وكيل اجلمهورية امل�ساعد,
حممد خيار ,لغياب ال�شهود حيث يبلغ عدد �أطراف
الق�ضية  6منهم ثالثة متهمني (منهم املتهم الرئي�سي)
و �ضحية و ثالثة �شهود.
كما رف�ض ق�سم اجلنح ملحكمة تيبازة طلب دفاع املتهم
الرئي�سي ممثال بالأ�ستاذ مقران �أيت العربي للإفراج
عن موكله فيما مت ت�أجيل الق�ضية �إىل جل�سة تاريخ 21
�أفريل القادم ح�سبما لوحظ بعني املكان و متت جدولة
ق�ضية ال�سيناتور الذي كان ميثل حزب التجمع الوطني
الدميقراطي قبل �أن يتم ف�صله نهائيا من �صفوف
احلزب يف قرار ت�أديبي ,عقب توقيفه من قبل م�صالح
ال�رشطة الق�ضائية لأمن والية تيبازة متلب�سا با�ستالم
مبلغ مايل يقدر ب 2مليون دج يكون قد طلبها املتهم
من م�ستثمر خا�ص يف قطاع ال�سياحة مقابل ت�سوية
ملفه اال�ستثماري الذي هو لدى امل�صالح الإدارية.
و بتاريخ � 16أوت املا�ضي �أ�صدر حزب «الأرندي»
قرارا يق�ضي بف�صل ال�سيناتور بوجوهر نهائيا من
�صفوف احلزب يف قرار للمكتب الوطني حمل توقيع
�أمينه العام �أحمد �أويحيى م�ؤكدا �أنه (قرار الف�صل)
ا�ستند �إىل �أحكام القانون الأ�سا�سي للحزب امل�صادق
عليه من قبل امل�ؤمتر اخلام�س للتجمع الوطني
الدميقراطي و كذا النظام الداخلي الذي �صادق
عليه املجل�س الوطني للأرندي.
و بتاريخ � 4سبتمرب قاطع حوايل  20ع�ضوا من جمل�س
الأمة �أ�شغال اجلل�سة االفتتاحية للدورة الربملانية
العادية  2019/ 2018التي تر�أ�سها رئي�س املجل�س
وقتها ,عبد القادر بن �صالح ,ت�ضامنا مع زميلهم
بوجوهر املوقوف يف ق�ضية الف�ساد املذكورة
�سابقا.
و تق�ضي �إجراءات القانون اجلزائي يف ق�ضايا
التلب�س �سيما منها �أحكام املادة  111و كذا املادة
 128من الد�ستور التي ا�ستند لهما وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة تيبازة يومها ب»توقيف املتهم املتمتع
باحل�صانة الربملانية فورا و مبا�رشة التحقيق
الق�ضائي دون انتظار».
و موازاة مع مبا�رشة التحقيق الق�ضائي و توقيف
املتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام ب�إخطار
رئي�س الغرفة الربملانية التي ينتمي لها الع�ضو
املتورط متلب�سا يف ق�ضية ما على �أن يجتمع مكتب
املجل�س التخاذ قرار �سواء برفع احل�صانة عن
املتابع ق�ضائيا �أو تثبيتها (احل�صانة) �إال �أنه يبقى
قرار الغرفة الربملانية بدون تبعات قانونية ت�ؤثر
على �صريورة املتابعة الق�ضائية و �إ�سقاطها عنه
وفقا لأحكام املادة  111من قانون العقوبات.
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على خلفية انتهاجه ل�سيا�سة املفا�ضلة يف معاجلة ملفات طالبي القرو�ض

مطالب بالإ�سراع يف �إنهاء مهام املدير
اجلهوي لبنك بدر بورقلة
و�صف فالحو عني �صالح بالـ» « déchetيف اجتماع ر�سمي للوكاالت
تعالت �أ�صوات الفالحني وامل�ستثمرين بواليات ايليزي  ،مترنا�ست وورقلة املطالبة ب�ضرورة تدخل جاد من وزارة
املالية لدى الرئي�س املدير العام لبنك الفالحة والتنمية الريفية بوعالم جبار لإنهاء مهام املدير اجلهوي لبنك بدر
بورقلة وذلك بعدما جتاوزته الأحداث و�إدالئه بت�صريحات ا�ستفزازية يف حق فالحي املنطقة .
�أحمد باحلاج
طالبت �شكاوى وعرائ�ض
احتجاجية لفالحني وم�ستثمرين
حم�سوبني على املديرية اجلهوية
لبنك بدر بورقلة  ،مرفوعة لوزارة
املالية ب�رضورة التدخل العاجل
لدى ال�سلطات املركزية من اجل
الإ�رساع يف �إنهاء مهام املدير
اجلهوي لبنك الفالحة والتنمية
الريفية بورقلة  ،الذي جتاوزته
الأحداث ب�سبب عجزه الكبري يف
معاجلة امللفات ال�شائكة خا�صة
مبلفات الفالحني
ما تعلق
القاطنني ببلديات واليات ورقلة
� ،إيليزي ومترنا�ست الراغبني يف
احل�صول على قر�ض التحدي يف
�إطار �إن�شاء م�ستثمرات فالحية
وتربية احليوانات  ،مقابل ح�صول
م�ستثمرين اثنني من خارج الوالية

على املوافقة البنكية يف ظرف
قيا�سي لقر�ضني ترتاوح قيمتهما
الإجمالية الـ  400مليار �سنتيم
وبدون �ضمانات كافية  ،وهو
الأمر الذي يتنافى مع توجيهات
وتعليمات احلكومة الرامية
لتقدمي كافة الت�سهيالت و تذليل
ال�صعوبات لفائدة امل�ستثمرين

الراغبني يف خدمة الأر�ض وذلك
يف �إطار تعزيز م�صادر الدخل
للخزينة العمومية لإنهاء التبعية
لقطاع املحروقات الذي تهاوت
�أ�سعاره يف البور�صات العاملية .
من جهة ثانية فقد حمل الفالحني
وامل�ستثمرين بالواليات املذكورة
،يف معر�ض حديثهم مع يومية

«الو�سط»  ،املدير اجلهوي لبنك
الفالحة والتنمية الريفية م�س�ؤولية
تف�شي مظاهر البريوقراطية و
املح�سوبية واملحاباة بانتهاج
�سيا�سة املفا�ضلة يف درا�سة
ملفات الفالحني و امل�ستثمرين .
ويف مو�ضوع مت�صل فقد طالب
عدد من الفالحني و امل�ستثمرين
بهاته الواليات ،بتقدمي تو�ضيحات
و �إحالة املدير اجلهوي لبنك
بدر �أمام امل�ساءالت القانونية
على خلفية و�صفه للفالحني
باملقاطعة الإدارية عني �صالح
بوالية مترنا�ست ببقايا املنتوج،
حيث تعترب هذه الت�رصيحات
اال�ستفزازية من بني الأ�سباب
الرئي�سية التي تقف خلف ت�أجيج
االحتقان املحلي وتغذية الت�شنج
 ،خا�صة يف ظل الظروف ال�صعبة
التي متر بها البالد .

املت�ضررون حملوا ال�سلطات املعنية امل�س�ؤولية كاملة   

املطالبة بالتحقيق يف طريقة �إجناز الطرقات بورقلة
ت�شهد والية  ورقلة،و�ضعية ال
حت�سد عليها ب�سبب تدهورو�ضعية
الطرقات التي ا�صبحت كابو�س
يهدد حياة املارة و �أ�صحاب
املركبات،  ومما يثري الده�شة
و اال�ستغراب �أن هذه الطرقات
منجزة حديثا ،  بالإ�ضافة
النعدام ممرات الراجلني  ،عرب
الطرق الرئي�سية والثانوية ،خا�صة
بعد عملية التو�سيع التي �شهدتها
خالل املدة الأخرية.
قال متتبعون لل�ش�أن املحلي بوالية
ورقلة يف ت�رصيحات لهم مع يومية
«الو�سط»� ،أن   ال�سلطات املعنية
وعلى ر�أ�سها كل من مديرية
الأ�شغال العمومية  والقائمون
على بلديات  الوالية الواحد
والع�رشون يتحملون  امل�س�ؤولية

كاملة  ،جراء ما �ألت �إليه
الطرقات الوالئية والبلدية  ،و يف
�سياق مت�صل � ،سجلنا تذمرا و�سط
الراجلني   ،الذين وجدوا �أنف�سهم
جمربين على احليطة واحلذر ،
�أكرث ف�أكرث �أثناء اجتياز الطريق
خا�صة يف ظل ال�رسعة املفرطة ،
التي ي�سري بها �أ�صحاب املركبات
من خمتلف الأحجام  ،وت�سجل
بذلك حوادث مرور �أليمة يذهب
�ضحيتها الأطفال وال�شيوخ
وغريهم  ،فاملتجول عرب خمتلف
مناطق والية ورقلة   ،حيث توجد
العديد من الأحياء بها يف و�ضعيات
متهرئة  ،حتولت ب�سبب احلفريات
املتكاثرة �إىل �شبح يطارد �أ�صحاب
املركبات  ،الأمر الذي يعيق ال�سري
العادي حلركة املرور  ،و ما يزيد

من تذمر و ا�ستياء م�ستعمليها  ،و
خا�صة منهم �أهايل املنطقة
 ،وكذا �أ�صحاب املركبات و
احلافالت  ،ملا حتمله من
متاعب و معاناة  ،مما دفع بهم
يف الكثري من الأحيان �إىل القيام
مبرا�سلة اجلهات املعنية�   ،إال �أن
ذلك مل يجدي نفعا فمعظم هاته
الطرقات حتتاج �إىل ترميم كلي
  ،و هي غري قابلة لل�سري يف بع�ض
الأحيان الأخرى حتى �أن الكثري
من قاطني الوالية �أعربوا  يف
ت�رصيحات متفرقة لهم مع يومية
«الو�سط» عن عميق ا�ستيائهم
و غ�ضبهم ال�شديد  ،اجتاه ما
�آلت �إليه هاته الطرقات على
الرغم من �أهميتها وحيويتها ،
و كذا ربطها بالعديد من املدن

و القرى الأخرى التابعة للوالية،
وهو الأمر الذي دفع مبحدثونا
ملطالبة وزير اال�شغال العمومية
ب�رضورة ايفاد جلنة حتقيق يف
القريب العاجل  ،لل�ؤقوف على
حجم  التجاوزات التي رافقت
اغلب امل�شاريع اخلا�صة بهذا
القطاع احليوي .
من جهة ثانية فقد �أكدت
ال�سلطات املحلية عزمها الكبري
يف جت�سيد جملة من امل�شاريع
امل�سجلة بتطبيق مبد�أ ح�سب
الأولويات و الإمكانات املتاحة مع
احرتام املعايري التقنية والقانونية
املعمول بها يف الإجناز و �أجال
الت�سليم وفق ما هو من�صو�ص
عليه يف دفاتر ال�رشوط .

�أحمد باحلاج

 58حادث مرور خلف 05قتلى و  86جريحا

�أمن ورقلة ي�سحب  1547رخ�صة �سياقة خالل الثالثي الأول
�سجلت م�صالح �أمن والية ورقلة
 ،خالل الثالثي الأول من ال�سنة
اجلارية  ،عديد املخالفات
املرورية  ،ناهيك عن ت�سجيل
ارتفاع مقلق حلوادث املرور
املميتة
يف �إطار �ضمان التواجد الأمني
عرب املنافذ والطرقات من �أجل
ت�أمني املدينة ،قامت امل�صلحة

الوالئية للأمن العمومي بـتنظيم
 41410دورية راجلة و متنقلة  ،مت
من خاللها مراقبة � 86549سيارة
 ،حيث مت ت�سجيل  4889خمالفة
مرورية عرب �إقليم االخت�صا�ص
 ،منها  32خمالفة تن�سيق 211 ،
جنحة مرورية كما مت �سحب 1547
رخ�صة �سياقة ملدة  03ا�شهر و 06
ا�شهر .

و بالرغم من اجلهود املبذولة
من طرف امل�صلحة الوالية للأمن
العمومي  ،ق�صد حماية ال�سواق و
الراجلني من حوادث املرور من
خالل التطبيق ال�صارم للقوانني
التي تنظم حركة ال�سري �إال �أن
م�صاحلي �سجلت يف جمال حوادث
املرور  58حادث مرور نتج عنه 86
جريحا و 05قتلى .

من جهتها عاجلت فرقة �رشطة
العمران و حماية البيئة خالل نف�س
الفرتة  131ق�ضية منها  122ق�ضية
متعلقة باجناز بناء بدون رخ�صة ،
فيما مت ت�سجيل  09ق�ضايا تتعلق
بالبيئة ويف �سياق مت�صل عاجلت
فرقة �رشطة العمران و حماية
البيئة  272ق�ضية تتعلق بالتجارة
غري ال�رشعية � .أحمد باحلاج

لإيجاد حل م�ستعجل ملع�ضلة غياب �شبكة
االنارة العمومية

مري بلدية ورقلة مطلوب بحي
�أحمد متام

يتخبط قاطني حي احمد متام
التابع �إداريا لبلدية ورقلة يف
جملة من النقائ�ص لعل من �أبرزها
الظالم الدام�س الذي من �ش�أنه �أن
يعكر �صفو يومياتهم وذلك تزامنا
مع بدء العد التنازيل حللول ف�صل
ال�صيف احلار الذي عادة ما تتكاثر
فيه احل�رشات ال�سامة .
طالب قاطنو ال�شارع املجاور ملقر
القيادة اجلهوية الرابعة للدرك
الوطني بحي �أحمد متام ببلدية
ورقلة  ،رئي�س املجل�س ال�شعبي
البلدي ببلدية ورقلة بوبكر عزي
ب�رضورة برجمة زيارة ميدانية لهم
للوقوف على حجم املعاناة التي
يكابدونها يف ظل ا�ستمرار مع�ضلة
الظالم الدام�س  ،حيث مل يخفي
ذات املت�رضرين من امل�شكل
القائم تخوفهم الكبري من ا�ستمرار
هذا امل�شكل خا�صة ونحن وعلى
�أبواب ف�صل ال�صيف احلار ،

حيث �أن هذه الو�ضعية املزرية
من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف االرتفاع
املقلق للح�رشات ال�سامة .
من جهة ثانية فقد �أكد رئي�س
بلدية ورقلة بوبكر عزي يف
ت�رصيح �صحفي �سابق له مع يومية
«الو�سط»� ،أنه ملتزم بتو�صيات
وتوجيهات وايل والية ورقلة عبد
القادر جالوي الرامية لفتح قنوات
احلوار البناء مع املواطنني و
اال�ستماع الن�شغاالتهم و ال�سعي
خلف التكفل اجلاد بها .
ويف انتظار تدخل جاد من طرف
م�صالح بلدية ورقلة للتكفل
بان�شغال قاطني حي �أحمد متام
املوجود على مرمى حجر من
مقر �صناع القرار بالوالية  ،يبقى
لزاما على ال�ساكنة معاي�شة الو�ضع
املزري لأجل غري م�سمى .

�أحمد باحلاج

ح�سب �إح�صائيات م�صالح الدرك الوطني
باجلنوب

هالك � 97شخ�صا و  670م�صابا
خالل ال�سنة املن�صرمة

�أبانت ح�صيلة م�صالح الدرك
الوطني بواليات جنوب البالد
الكبري ،خالل ال�سنة املن�رصمة
ت�سجيل  384حادث مرور منها
 73حادثا مميتا �أدى �إىل هالك 97
�شخ�صا و �إ�صابة � 670أخر بجروح
بليغة  ،وح�سب تقرير ذات امل�صالح
ف�إن �إرهاب الطرقات تقل�صت
مقارنة بال�سنة قبل املا�ضية نتيجة
الإجراءات الردعية و التدابري
التي اتخذتها امل�صالح الأمنية
نف�سها للتقليل من حوادث املرور
منها �ضمان املراقبة امل�ستمرة
ل�شبكة الطرقات  ،ف�ضال عن
تكثيف تواجدها بالطرق احليوية
و الرئي�سية .
و ح�سب ذات امل�صالح الأمنية ف�إن
�سبب وقوع حوادث املرور يعود
�إىل عدم احرتام قوانني ال�سياقة
ال�سليمة من طرف ال�سائقني ،
بالإ�ضافة �إىل ال�سياقة املتهورة
من طرف ال�شباب و املرهقني
 ،ف�ضال عن القيادة يف حالة
�سكر و حتت ت�أثري املخدرات
و الأقرا�ص املهلو�سة  ،و قد
�ساهمت الإجراءات الردعية التي
اتبعتها امل�صالح نف�سها للتقليل

من �إرهاب الطرقات الذي ح�صد
الأرواح عدد من ال�ضحايا  ،و التي
منها زرع عدد من الرادارات بعدد
من الطرقات الرئي�سية و احليوية
التي ت�شهد حراكية كبرية يف �سحب
�آلفني و  124رخ�صة �سياقة .
و قد اتخذت م�صالح الدرك
الوطني جملة من التدابري و
الإجراءات للتقليل من حوادث
املرور املميتة على غرار
التكثيف من احلمالت التح�سي�سية
عرب و�سائل الإعالم ال�سمعية و
الب�رصية و كذا يف امل�ؤ�س�سات
الرتبوية  ،ف�ضال عن تدعيم
مراقبة الإقليم اجلوية بتنفيذ
برنامج الطلعات اجلوية التي
تهدف �إىل التن�سيق بني خمتلف
الدوريات و ال�سدود من �أجل
ردع ال�سائقني املخالفني لقانون
املرور  ،ناهيك عن زيادة عدد
�أجهزة قيا�س ال�رسعة خا�صة يف
الطرقات ال�سوداء التي �سجلت
عدد كبري من حوادث املرور ،
بالإ�ضافة �إىل و�ضع خطة فعالة
من طرف قائد املجموعة تق�ضي
بتقدمي �إح�صائيات ح�سب املكان
و الزمان .
�أحمد باحلاج
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تون�س

خميم املحطة يف الأردن ..هواج�س
الإخالء وتكرار اللجوء!

ال�صراع على الزعامة يعمق
االنق�سامات داخل حزب الرئي�س

حتت �أ�سقف "الزينكو" ويف بيوت متال�صقة ال تتجاوز م�ساحة البيت منها  100مرت ،حتت�ضن � 6أفراد على الأقل ،ي�ضيق
بهم املكان والزمان ،حيث ما تزال هواج�س تكرار جتربة التهجري حا�ضرة يف خميم "املحطة" لالجئني الفل�سطينيني
يف الأردن ،نتيجة مطالبة �أ�صحاب الأر�ض املقام عليها املخيم ب�أر�ضهم.
ق.د
ويعاين املخيم  -الذي يقطنه 80
�ألف الجئ مب�ساحة ال تتجاوز
 70دومنا � -أزمة مركبة ،حيث ال
تعرتف (الأونروا) به خمي ًما لالجئني
الفل�سطينيني من بني خميماتها
الـ  13يف الأردن ،واليوم بعد مرور
 70عا ًما على ت�أ�سي�سه ي�صدم بحكم
ق�ضائي يق�ضي ب�إخالء املخيم
و�إعادة الأرا�ضي لأ�صحابها.
يقول عبد الرحيم اخلطيب ،ع�ضو
هيئة الدفاع عن املخيم� :إن �أرا�ضي
املخيم هبه ملكية من �أيام امللك
الراحل طالل بن عبد اهلل ،وهو من
�أقدم املخيمات يف الأردن ،ويعي�ش
�أهايل املخيم فيه بنا ًء على هذه
الهبة امللكية.
بني الإخالء والتعوي�ض
وك�شف اخلطيب يف حديث خا�ص
لـ "املركز الفل�سطيني للإعالم"
عن وعود حكومية حلل م�شكلة
املخيم ب�شكل جذري ،يف �إ�شارة
منه �إىل نتائج لقاءات �أهايل املخيم
مع رئي�س الوزراء عمر الرزاز
وجمموعة من الوزراء ،الذين �أكدوا
�أنه �سيتم �إيقاف جميع الق�ضايا
التنفيذية والإنذارات بحق �سكان
املخيم.
و�أ�شار اخلطيب �إىل �أن الإخالء
والهدم �صعب التنفيذ قانون ًّيا ،لكن
امل�شكلة بدفع التعوي�ضات لأ�صحاب

الأر�ض ،و�أجرة ثالث �سنوات،
بعد
مطالبًا اجلهات املخت�صة
ِّ
�أهايل املخيم طر ًفا حمايدًا ،لأنهم
�أردنيو اجلن�سية ،ويجب ت�أمينهم
ب�سكن منا�سب للحياة الكرمية ،وحل
م�شكلتهم ب�شكل جذري.
كما �أكد اخلطيب �أن هناك لقا ًء
مرتقبًا بني �أ�صحاب الأر�ض �أو
حماميهم ،واحلكومة الأردنية حلل
امل�شكلة ب�إعطائهم �أرا�ضي �أخرى
مقابل �أرا�ضي خميم املحطة،
وخ�ضوع الأخرية للتنظيم.
دور �أمانة عمان
وعن دور �أمانة عمان الكربى يف
حل الق�ضية� ،أكد اخلطيب �أنه"
مت عر�ض الق�ضية عليها� ،إال
�أنها مل جتد اًّ
حل يليق باملخيم
– با�ستمالك الأرا�ضي – نتيجة
للظروف املالية ال�صعبة ،لكنها
�ستقف بجانب الأهايل وحقوقهم".
من جانبه قال ع�ضو جمل�س �أمانة
عمان الكربى عمار الداود� :إن
الأمانة لي�ست طرفا باملعادلة �أو
امل�شكلة ،وال نية للحكومة حال ًّيا
با�ستمالك الأر�ض ،نتيجة ارتفاع
كلفتها .م�شريا �إىل �أن احلكم
والف�صل للق�ضاء ،نتيجة رفع
�أ�صحاب الأرا�ضي ق�ضايا للمطالبة
بها.
ومع �صدور احلكم الق�ضائي املتمثل
ب�إخالء املخيم و�إعادة الأرا�ضي
لأ�صحابها ،ي�ستدرك الداود ب�أن
التنفيذ �سيكون �صعبًا ،لكن ال بد من

�إيجاد حلول بديلة ،رمبا عن طريق
التعوي�ض �أو �إعطاء �أجر باملثل،
وحول م�رشوع القطار ال�رسيع الذي
�سريبط بني عمان والزرقاء ،ومير
من �أرا�ضي خميم املحطة ،وت�أثريه
على الأزمة ،اكتفى الداود بالإ�شارة
�إىل ا�ستمالك بع�ض الأرا�ضي قبل
� 10سنوات للم�رشوع ،الذي مل ينفذ
حتى الآن.
كارثة اجتماعية
من جانبه ،قال وكيل الدفاع عن
�سكان املحطة ،وع�ضو جمل�س
النواب الأردين �أندريه العزوين:
"�إن الق�ضية الآن مبحكمة التمييز،
لأننا نحاول �إثبات �أن هذه الأر�ض
ملكا للأمانة (عمان الكربى) بحكم
الواقع ،لعلنا نخرج بحل".
�إخالء املخيم يعني كارثة
اجتماعية و ت�شريد جديد

و�سط توترات بني الف�صائل

واعترب النائب �أندريه �أن قرار
الإخالء والدفع باملثل ي�شكل كارثة
اجتماعية ،م�ؤكدا �أن �أهايل املخيم
لي�سوا مغت�صبني لها كما يحاول
البع�ض ت�صوريهم للأ�سف ،و�أنهم
اقتلعوا من �أر�ضهم غ�صبا ،وجل�سوا
هنا (يف املخيم) ب�أمر �سيا�سي
فر�ض عليهم ".
ورف�ض وكيل �أ�صحاب الأر�ض
املحامي ليث ال�شمايلة الت�رصيح
حول الق�ضية ،من جانبها� ،أو�ضحت
دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية يف
الأردن �أنها طرف حمايد بالق�ضية،
مربرة ذلك بكون املخيم جتمعا
�سكانيا لالجئني ،وغري معرتف به
من "الأونروا" .ليبقى بذلك خميم
املحطة معلقا بني الق�ضاء والوعود
املنتظرة ،على �أمل �أن تكون هذه
الأزمات �آخر "حمطة" يف طريق
عودتهم �إىل ديارهم الأ�صلية.

احلكومة الفل�سطينية ت�ؤدي اليمني

�أدت احلكومة الفل�سطينية اجلديدة
برئا�سة حممد �إ�شتية القيادي يف
حركة فتح اليمني القانونية �أمام
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س.
واحتفظ وزراء اخلارجية واملالية
وال�سياحة يف احلكومة ال�سابقة
مبنا�صبهم يف احلكومة احلالية فيما
�شهدت باقي الوزارات �أ�سماء جديدة
وت�أتي حكومة �إ�شتية وهو ع�ضو يف
مركزية فتح وخبري اقت�صادي خلفا
للحكومة ال�سابقة برئا�سة رامي
احلمد اهلل التي ت�شكلت يف عام 2014
بتوافق بني حركتي فتح وحما�س
وكان الهدف الرئي�سي لها �إنهاء
االنق�سام بني احلركتني �إال �أن ذلك
مل يتحقق.
وت�ضم احلكومة احلالية وزراء من
قطاع غزة �إال �أن حركة حما�س التي
ت�سيطر على قطاع غزة قالت �إنها ال
تعرتف بهذه احلكومة.
وقالت حما�س �إن ”ت�شكيل حركة
فتح حكومة �إ�شتية ا�ستمرار

ل�سيا�سة التفرد والإق�صاء ،وتعزيز
االنق�سام تلبية مل�صالح حركة فتح
ورغباتها على ح�ساب م�صالح �شعبنا
الفل�سطيني ووحدته وت�ضحياته
ون�ضاالته“و�أ�ضافت �أن ”هذه
احلكومة االنف�صالية فاقدة لل�رشعية
الد�ستورية والوطنية ،و�ستعزز من
فر�ص ف�صل ال�ضفة عن غزة كخطوة
عملية لتنفيذ �صفقة القرن“.
ال�شعبية
اجلبهتان
ورف�ضت
والدميقراطية لتحرير فل�سطني
امل�شاركة يف احلكومة فيما ان�ضمت
�إليها باقي ف�صائل منظمة التحرير
الفل�سطينية يف ظل مقاطعة حركتي
حما�س واجلهاد الإ�سالمي لها وتوىل
رئي�س الوزراء وزارتي الداخلية
والأوقاف �إىل حني اختيار وزيرين
ل�شغلهما ،وتواجه احلكومة اجلديدة
برئا�سة �إ�شتية �أزمة مالية حيث
ت�سلم موظفوها خالل ال�شهرين
املا�ضيني ن�صف راتب بعد رف�ض
ال�سلطة الفل�سطينية ت�سلم �أموال

ال�رضائب التي جتمعها "�إ�رسائيل"
عن الب�ضائع التي تدخل عربها �إىل
ال�سوق الفل�سطينية بعد �أن خ�صمت
جزءا منها قالت �إن ال�سلطة تدفعه
رواتب لأ�رس املعتقلني الفل�سطينيني
يف �سجونها ،وتعهد �إ�شتية يف رده
على كتاب التكليف الذي �سلم له قبل
خم�سة �أ�سابيع ب�أن ”نخدم النا�س
و�أن نرفع الظلم عنهم و�أن ن�صون
كرامتهم“.
وقال ”�إن ا�ستعادة الإ�شعاع
الدميقراطي ل�شعبنا ،وتو�سيع
واحرتام
العامة،
احلريات
االن�سان ،وتعزيز اقت�صادنا الوطني
وا�ستثماراتنا فيه ،وخلق فر�ص
عمل لل�شباب ،ومكافحة الفقر ،هي
عنا�رص رافعة لإجناز اال�ستقالل
ودحر االحتالل ومتطلبه الرئي�سي
�إنهاء االنق�سام ،وعودة قطاع غزة
�إىل �إطار ال�رشعية الفل�سطينية،
ورفع املعاناة عن �أهلنا هناك“.
وكرر عبا�س يف كلمة لأع�ضاء

احلكومة اجلديدة رف�ضه خلطة
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
لل�سالم وقال �إن من غري املفيد
�إجراء حمادثات مع ترامب بعد نقله
ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل
القد�س واعرتافه بالقد�س عا�صمة
للكيان ال�صهيوين.
وقال عبا�س ملمحا �إىل احتمال
�إعالن مبادرة ترامب لل�سالم
”�سيح�صل يف الأيام القليلة القادمة
تطورات �أكرث ولكن نحن �سنواجهها
ونحن �سنتعاون معا يف مواجهتها
لأنها �ستكون �صعبة“ورحب مبعوث
الأمم املتحدة لل�سالم يف ال�رشق
الأو�سط نيكوالي مالدينوف ب�إعالن
ت�شكيل حكومة جديدة ووعد بالتعاون
معها ،وقال �إن ”الأمم املتحدة ما
زالت ملتزمة ب�شكل كامل بالعمل
مع القيادة وال�شعب الفل�سطينيني
لإنهاء االحتالل وتعزيز طموحاتهما
الوطنية امل�رشوعة ب�إقامة وطن على
�أ�سا�س قرارات الأمم املتحدة“.

انتخب �أع�ضاء حزب نداء تون�س
احلاكم زعيمني للحزب� ،أحدهما
ابن الرئي�س الباجي قائد ال�سب�سي،
يف م�ؤمترين موازيني يف خطوة
تعمق االنق�سامات التي تع�صف
باحلزب يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية وت�أتي الأزمة اجلديدة
التي يواجهها نداء تون�س قبل �أ�شهر
من انتخابات برملانية متوقعة يف
�أكتوبر ت�رشين الأول ورئا�سية يف
نوفمرب ت�رشين الثاين هذا العام
مما قد يجعل مهمته �صعبة �أمام
مناف�سه حزب النه�ضة اال�سالمي،
وعلى الرغم من �أن �شعار امل�ؤمتر
االنتخابي الأول حلزب نداء تون�س
كان حتت عنوان ”مل ال�شمل“ �إال
�أنه انتهى باالنق�سام �إىل م�ؤمترين
النتخاب القيادة� ،أحدهما يف
مدينة احلمامات والثاين يف مدينة
املن�ستري.
�ضم امل�ؤمتر الأول قيادات احلزب
وجرى خالله انتخاب النائب يف
الربملان �سفيان طوبال رئي�سا
للجنة املركزية للحزب ،بينما
انتخب امل�ؤمتر الثاين حافظ قائد
ال�سب�سي جنل الرئي�س.
وت�رضب االنق�سامات احلزب
بالفعل منذ � ،2015إذ واجه
حافظ ال�سب�سي انتقادات وا�سعة
ب�أنه ي�سعى لل�سيطرة على احلزب
و�إدارته ب�شكل منفرد مما دفع
عددا من قادته لال�ستقالة ،ودخل
�أي�ضا رئي�س الوزراء يو�سف ال�شاهد
يف خالف مع جنل الرئي�س واتهمه
بت�صدير م�شاكل احلزب للدولة.
وبعد ذلك جمد احلزب ع�ضوية
ال�شاهد قبل �أن يعدل عن ذلك
هذا اال�سبوع بطلب من الرئي�س
الباجي قائد ال�سب�سي ،وقالت �أن�س
احلطاب القيادية بنداء تون�س �إن
ما ح�صل يف املن�ستري ”هو حتايل
وت�ضليل بعد �أن مالت الكفة يف
بداية امل�ؤمتر �ضد طرف معني“
يف �إ�شارة حلافظ قائد ال�سب�سي.
ولكن حافظ قائد ال�سب�سي قال
�إنه فوجئ ب�سلوك بع�ض القيادات
الذين اجتهوا مل�ؤمتر مواز م�ضيفا

�أن ذلك فيه �رضر للحزب ومن
املتوقع �أن جتري تون�س انتخابات
برملانية يف ال�ساد�س من �أكتوبر
ت�رشين الأول ورئا�سية يف 17
نوفمرب ت�رشين الثاين ومل تعلن
�شخ�صيات بارزة حتى الآن الرت�شح
ل�سباق الرئا�سة وكان الرئي�س
التون�سي قال الأ�سبوع املا�ضي �إنه
ال يرغب يف الرت�شح لوالية ثانية
رغم دعوات حزبه له بذلك.
وتلقي االحتجاجات احلا�شدة
التي �أطاحت بالرئي�س اجلزائري
عبد العزيز بوتفليقة بظاللها
على امل�شهد يف تون�س ،حيث
بد�أت بع�ض احلمالت على مواقع
التوا�صل االجتماعي لرف�ض تر�شح
ال�سب�سي ( 93عاما) لوالية ثانية،
والد�ستور التون�سي اجلديد الذي
�أقره الربملان يف  2014يعطي
احلق لأي رئي�س يف الرت�شح
لواليتني فقط.
وكان ال�سب�سي قد فاز يف
انتخابات  2014على مناف�سه
املن�صف املرزوقي لي�صبح �أول
رئي�س لتون�س ينتخبه ال�شعب
انتخابا حرا ومبا�رشا ،ويدير
تون�س حاليا ائتالف حاكم
لكن اخلالفات داخله تعرقل
عملية �صنع القرار وتبطئ وترية
الإ�صالحات االقت�صادية التي
يطالب بها املانحون الأجانب.
ويُنتظر �أن ت�شهد االنتخابات
الربملانية مناف�سة �رش�سة بني
حزبي النه�ضة الإ�سالمي ونداء
تون�س �إ�ضافة اىل حزب حتيا
تون�س الذي يقوده رئي�س الوزراء،
واالنتخابات املقبلة �ستكون ثالث
اقرتاع حر بعد ثورة  2011التي
�أنهت حكم الرئي�س زين العابدين
بن علي.
ونالت تون�س �إ�شادة وا�سعة
النطاق ملا �شهدته من انتقال
دميقراطي ،لكن حكوماتها الت�سع
املتعاقبة منذ  2011مل تفلح يف
حل امل�شكالت االقت�صادية التي
ت�شمل ارتفاع معدالت الت�ضخم
والبطالة.

فل�سطني املحتلة

م�ستوطنون يزرعون قنابل مبدر�سة
ومدخل احلرم الإبراهيمي
زرع م�ستوطنون� ،أم�س الأحد،
عبوات نا�سفة �أمام مدر�سة باخلليل
بال�ضفة املحتلة بالإ�ضافة لعبوات
�أخرى زرعت على �أحد مداخل
امل�سجد الإبراهيمي.
و�أفادت م�صادر حملية �أن
امل�ستوطنني فخخوا ع�رشات
القنابل قرب درج املدر�سة
الإبراهيمية قرب امل�سجد
الإبراهيمي باخلليل حيث ُعرث
عليها ،يف �سياق مت�صل� ،أخلت قوات
االحتالل املدر�سة من الطلبة يف
�أعقاب اكت�شاف �سكان املنطقة

مبدينة اخلليل العبوات ،حيث
و�صفت م�صادر حملية ما جرى
�أنه منع جمزرة حمققة وخالل
الفرتة الأخرية كثف امل�ستوطنون
من االعتداءات بحق الفل�سطينيني
واملدنيني يف ال�ضفة املحتلة يف
الوقت الذي توفر قوات االحتالل
فيه احلماية لهم و�سبق و�أن نفذ
م�ستوطنون عمليات �إرهابية
ت�ستهدف الأطفال بالإ�ضافة �إىل
دور العبادة كما حدث قبل �سنوات
يف جمزرة امل�سجد الإبراهيمي
وغريها من احلوادث.
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جملة «ذا نا�شيونال �إنرت�ست» الأمريكية

من هي �أقوى خم�سة جيو�ش يف
العامل بحلول عام 2030؟

ؤخرا
تقرير ن�شرته جملة «ذا نا�شيونال �إنرت�ست» الأمريكية م� ً
لروبرت فاريل ،الأ�ستاذ املحا�ضر يف كلية باتر�سون للدبلوما�سية
والتجارة الدولية يف جامعة كنتاكي الأمريكية ،ر�صد �أقوى 5
جيو�ش يف العامل بحلول عام .2030وفق التقرير� ،ستكون جيو�ش
الهند وفرن�سا وال�صني والواليات املتحدة ورو�سيا� ،أقوى  5جيو�ش
يف العامل يف عام .2030

حتول تركيز العمليات القتالية
الربية ب�شكل كبري منذ نهاية
احلرب الباردة ،عمليات قليلة
ن�سبياً تنطوي الآن على هزمية قوة
مماثلة من الناحية التكنولوجية
والعقائدية ،مما ي�ؤدي �إىل غزو
�أو حترير الأرا�ضي ،ال يزال
التح�ضري لهذه العمليات مه ًما،
لكن فروع القتال الربي لها � ً
أي�ضا
جمموعة من الأولويات الأخرى،
بع�ضها (مبا يف ذلك مكافحة
التمرد وال�رشطة) يعود �إىل �أ�صول
املنظمة الع�سكرية احلديثة.
كيف �سيبدو ميزان القوة للجيو�ش
الربية يف عام  2030بعد احلروب
على الإرهاب وحروب �إعادة
التوحيد الرو�سية؟
الهند
ي�ستعد اجلي�ش الهندي للوقوف
جنباً �إىل جنب معظم القوات
القتالية الربية يف العامل .لقد
تعامل اجلي�ش الهندي مع
العمليات القتالية يف خمتلف
�أنحاء الطيف ،احتواء معار�ضة
التمرد املاوي يف الداخل،
والتمرد الذي تدعمه باك�ستان
يف ك�شمري ،وجمموعة متنوعة
من العمليات املحلية الأخرى
الأ�صغر .ويف الوقت نف�سه ،يظل
اجلي�ش الهندي م�ستعدًا جيدًا
للقتال ال�شديد �ضد باك�ستان ،بعد
قبوله منذ فرتة طويلة باحلاجة
�إىل تدريب قتايل واقعي .و�إجماالً،
�ساعدت هذه التجارب يف تعزيز
القوة لت�صبح �أداة فعالة ل�سيا�سة
نيودلهي اخلارجية والداخلية.
يف حني �أن معدات اجلي�ش
الهندي تخلفت عن املناف�سني

بطرق مهمة ،ف�إن الهند لديها
الآن �إمكانية الو�صول �إىل عامل
التكنولوجيا الع�سكرية ب�أكمله
تقريبًا .تبيع كل من رو�سيا
و�أوروبا و»�إ�رسائيل» والواليات
املتحدة ب�ضائعها �إىل الهند ،مما
يك ّمل جممع �صناعي ع�سكري
حملي متزايد .وعلى الرغم من
احلاجة �إىل التناف�س مع القوى
اجلوية والبحرية ،يجب �أن يتمتع
اجلي�ش الربي الهندي بو�صول
�أكرب �إىل التكنولوجيا املتقدمة
يف امل�ستقبل مقارنة مبا كان عليه
يف املا�ضي ،مما يجعله قوة هائلة
�أكرث من �أي وقت م�ضى.
فرن�سا
من بني جميع الدول الأوروبية،
من املحتمل �أن حتتفظ فرن�سا
باجلي�ش الأكرث قدر ًة على الفتك
يف امل�ستقبل .ال تزال فرن�سا
ملتزمة بفكرة لعب دور رئي�سي يف
ال�سيا�سة العاملية ،وت�ؤمن بو�ضوح
ب�رضورة وجود قوات برية فعالة
لال�ضطالع بهذا الدور .يجب �أن
ي�ستمر هذا الأمر يف امل�ستقبل،
ورمبا قد يت�سارع ذلك مع �سيطرة
فرن�سا على اجلهاز الع�سكري
والأمنييف االحتاد الأوروبي.
ال يزال املجمع ال�صناعي
الع�سكري الفرن�سي قو ًيا ،على كل
من اجلبهتني املحلية وال�صادرات.
اجلي�ش لديه قيادة حديثة ومعدات
ات�صاالت حديثة ،ويوفر العمود
الفقري ملعظم قوات االحتاد
الأوروبي املتعددة الأطراف .كما
يتمتع املجمع ب�إمكانية الو�صول
�إىل املعدات امليدانية املمتازة،
مبا يف ذلك الدبابات واملدفعية.

�إن التزام احلكومة الفرن�سية
باحلفاظ على �صناعة �أ�سلحة
حملية قوية يعمل ل�صالح اجلي�ش.
يتمتع اجلي�ش الفرن�سي بخربة
كبرية يف العمليات من الأنواع
املنخف�ضة �إىل املتو�سطة من
الطيف القتايل .وقد خدم يف
امل�سارح الأفغانية و�شمال �أفريقيا
للحروب على الإرهاب ،وذلك
با�ستخدام القوات النظامية وقوات
النخبة لدعم ال�سكان املحليني
وهزمية القوات غري النظامية
للعدو .يتمتع اجلي�ش �أي�ضاً بدعم
من اثنني من الأجهزة الفرن�سية
الأخرى .لدىقوات البحرية
الوطنية قدرات ا�ستك�شافية
موثوقة ،وقد ركز �سالح اجلو
ب�شكل متزايد على عمليات الدعم،
مبا يف ذلك ال�رضب يف �ساحة
املعركة ،والنقل ،واال�ستطالع.
الطبيعة االحرتافية للجي�ش جتعله
قاب ً
ال للن�رش ب�سهولة عرب جمموعة
وا�سعة من الأرا�ضي.
رو�سيا
م ّر اجلي�ش الرو�سي بتح ّول جذري
بعد نهاية احلرب الباردة ،وفقد
الكثري من و�صوله �إىل املوارد،
و�إىل النفوذ ال�سيا�سي ،والقوى
العاملة .لقد انهار املجمع
الع�سكري ال�صناعي الذي دعم
“اجلي�ش الأحمر” (ال�سوفياتي) يف
حركة بطيئة ،تار ًكا للقوة معدات
عفا عليها الزمن و�صيانتها
�سيئة .انخف�ضت املعنويات،
وكافح اجلي�ش يف القتال �ضد غري
النظاميني يف ال�شي�شان وغريها.
مل يتحول كل �شيء ،ولكن
بع�ض الأ�شياء .التح�سينات يف

االقت�صاد الرو�سي �سمحت ملزيد
من اال�ستثمار يف القوة� .ساعد
الإ�صالح ،وخا�صة يف �صفوف
قوات النخبة ،رو�سيا يف ك�سب
احلرب يف ال�شي�شان .يف عام
 ،2008هزم اجلي�ش الرو�سي
جورجيا ب�رسعة ،ويف عام 2014
قاد عملية اال�ستيالء على �شبه
جزيرة القرم من �أوكرانيا .قد
ن�سمي هذه احلروب “حروب
�إعادة التوحيد الرو�سية” ،وهو
�رصاع رمبا مل ينت ِه بعد .يوا�صل
اجلي�ش (الربي) الرو�سي لعب دوراً
مركزياً يف �إدارة مو�سكو للقريب
يف اخلارج ،حتى بعد التنازل عن
بع�ض الف�ضاء للقوات البحرية
واجلوية خالل العامني املا�ضيني.
�سيظل اجلي�ش الرو�سي قوة مميتة
يف عام  ،2030ولكن – مع ذلك –
�سوف يواجه م�شاكل خطرية .قد
ي�صبح الو�صول �إىل التكنولوجيا
م�شكلة �أكرب يف امل�ستقبل .وقد
بد�أت �سكرات املوت تخ ّيم �أخرياً
على املجمع ال�صناعي الع�سكري
ال�سوفياتي ،تارك ًة نظا ًما لالبتكار
والإنتاج نا�ضل على اجلانبني .قد
تثبت م�س�ألة القوى العاملة ب�أنها
م�شكلة � ً
أي�ضا ،حيث يبدو اجلي�ش
عال ًقا بني منوذج التجنيد القدمي
(املدعوم من قِبل عدد ال�سكان
املتناق�ص) ،والنظام التطوعي
الذي يجعل قوات النخبة مميزة
للغاية .ومع ذلك � ،سي�ستمر جريان
رو�سيا يف اخلوف من حجم ومهارة
اجلي�ش الرو�سي (خا�صة يف ما
ي�سمى بالعمليات “الهجينة”)
لفرتة طويلة.
الواليات املتحدة الأمريكية
ميثل جي�ش الواليات املتحدة
املعيار الذهبي لقوة قتالية برية
منذ عام  1991على الأقل .وال
تزال هزمية اجلي�ش العراقي يف
عام  ،1991والتدمري املذهل له يف
عام  ،2003من �أكرث املعارك �إثارة
للإعجاب يف القتال الربي منذ
نهاية احلرب الباردة .على مدار
اخلم�سة ع�رش عا ًما املا�ضية،
وا�صل اجلي�ش عملياته امليدانية
يف العراق و�أفغان�ستان؛ وقد ذهب
امل�شغلون اخلا�صون �إىل مناطق
�أبعد من ذلك بكثري.
ي�ستمر اجلي�ش الأمريكي يف
الو�صول �إىل نظام هائل من االبتكار
الع�سكري .ي�شرتك اجلي�ش يف
موازنة الدفاع مع �سالح البحرية
والقوات اجلوية وم�شاة البحرية

(املارينز) ،ولكن على الرغم من
النمو البطيء يف العقد املا�ضي،
تظل املوازنة كبرية جدًا .يف حني
�أن بع�ض املعدات التي ي�ستخدمها
اجلي�ش الأمريكي ال تزال تعود �إىل
احلرب الباردة ،فقد خ�ضعت
جميع هذه املواد تقريبًا ل�سل�سلة
من التح�سينات جلعلها ترقى �إىل
م�ستوى احلرب احلديثة املت�صلة
بال�شبكات االلكرتونية .اجلي�ش
لديه �أكرب جمموعة من طائرات
اال�ستطالع بدون طيار يف العامل،
والتي تربط املراقبة الأمامية
بالنريان القاتلة والدقيقة.
عالوة على ذلك ،يتمتع اجلي�ش
بخم�س ع�رشة �سنة من اخلربة
القتالية يف احلروب على الإرهاب؛
�أطول فرتة من العمليات القتالية
امل�ستمرة منذ احلروب الهندية
على الأقل .ال �شك �أن هذه
التجربة حتمل خماطر ،ولي�س
�أقلها ا�ستنزافاً تنظيمياً .هذا �أمر
مقلق ب�شكل خا�ص بالنظر �إىل
الطبيعة التي ال نهاية لها على ما
يبدو حلربي العراق و�أفغان�ستان.
ومع ذلك ،يجب �أن يظل اجلي�ش
الأمريكي �أقوى قوة قتالية برية يف
العامل يف عام  ،2030ولي�س بفارق
�ضئيل عن غريه من اجليو�ش.
ال�صني
منذ �أوائل ت�سعينيات القرن
الع�رشين على الأقل ،انخرط
جي�ش التحرير ال�شعبي يف �إ�صالح
�شامل لقواته الربية .لعقود من
الزمان ،عملت عنا�رص من جي�ش
التحرير ال�شعبي ال�صيني ك�ضامن
لف�صائل �سيا�سية معينة داخل
احلزب ال�شيوعي ال�صيني .مع
بدء الإ�صالحات� ،أ�صبح جي�ش
التحرير ال�شعبي ال�صيني منظمة
جتارية بقدر ما هو منظمة
ع�سكرية ،و�سيطر على جمموعة
وا�سعة من ال�رشكات ال�صغرية.
بد�أ هذا الو�ضع يتحول مع اندالع
االقت�صاد ال�صيني يف ت�سعينيات
القرن املا�ضي والعقد الأول
من القرن احلادي والع�رشين.
مع الو�صول �إىل التمويل وقطاع
التكنولوجيا االبتكاري املتزايد،
بد�أ العن�رص الأ�سا�سي جلي�ش
التحرير ال�شعبي يف التخفيف من
حجمه و�إ�صالح نف�سه ،لي�صبح
منظمة ع�سكرية حديثة.
مثل نظريته الأمريكية ،يجب
�أن تتقا�سم القوة الربية جلي�ش
التحرير ال�شعبي ال�صيني موازنة

مالية مع زوج من ال�رشكاء
ال�رشهني .انتهى الع�رص احلا�سم
الذي ركزت فيه ال�صني على
القوة الربية على ح�ساب القوتني
البحرية واجلويةً � .
أي�ضا ،ال ميكن
جلي�ش التحرير ال�شعبي ال�صيني
�أن ينف�صل متا ًما عن ال�رصاعات
بني الف�صائل داخل احلزب
ال�شيوعي ال�صني ()CCP؛ �إذ
يت�شابك االثنان عن كثب بحيث
ال ميكن لأي �شيء يقرتب من
العالقات املدنية الع�سكرية على
النمط الغربي �أن ي�سيطر.
وقد �شمل الإ�صالح م�شاريع
حتديث املعدات ال�ضخمة،
والتدريب الواقعي ،وخطوات نحو
�إ�ضفاء الطابع املهني على القوة
الربية .يف حني �أن جي�ش التحرير
ال�شعبي ال يتمتع بنف�س م�ستوى
التمويل الذي يتمتع به اجلي�ش
الأمريكي� ،إال �أنه يتمتع بو�صول
�إىل قوة ب�رشية غري حمدودة
تقريبًا ،كما �أنه ي�سيطر على
موارد �أكرب من �أي جي�ش �آخر يف
العامل تقريبًا .ال�شيء الوحيد الذي
يفتقر �إليه جي�ش التحرير ال�شعبي
هو جتربة العامل احلقيقي؛ فهو
مل يقم بعمليات قتالية حية منذ
احلرب ال�صينية-الفيتنامية ،ومل
يلعب �أي دور يف النزاعات الكربى
يف هذا القرن .ومع ذلك ،ال يوجد
�سبب لالعتقاد ب�أن االجتاهات
احلالية يف حتديث جي�ش التحرير
ال�شعبي ال�صيني و�إ�صالحه �سوف
تغيرّ اجتاهها يف ال�سنوات اخلم�س
ع�رشة املقبلة.
خال�صة
يف النهاية ،تبقى الإجابات على
ً
�س�ؤال “كيف نبني
جي�شا قو ًيا”
ب�سيطة ب�شكل م�ؤمل� .إن الدول
التي تتمتع ب�إمكانية الو�صول �إىل
ال�سكان املتحم�سني ذوي ر�أ�س
املال الب�رشي املرتفع ،والتي
ميكنها اختيار �أكرث التقنيات
ابتكا ًرا من االقت�صادات القوية
واحلديثة ،والتي ميكنها تنظيم
عالقاتها الع�سكرية – املدنية
ٍ
كاف – ولكن لي�س
با�ستقالل
ا�ستقالالً كثرياً ،متيل �إىل القيام
بعمل جيد جداً .التجربة لي�ست
م�ؤملة �أي�ضاً� .إال �أن ب�ساطة
الإجابات ال تعني �أن الو�صفات
�سهلة التحقيق.
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Le Chiffre d’Affaires

املكتب العمومي للمح�ضر الق�ضائي الأ�ستاذ بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ضاء امل�سيلة
الكائن بحي اله�ضبة رقم  12 /62بو�سعادة الهاتف 035.43.46.05 :
حم�ضر تبليغ م�ضمون حكم جتاري عن طريق الن�شر بجريدة يومية
املادة  412فقرة  4من ق�.إ.م�.إ
نحن األستاذ بن قسمية الساسي المحضر القضائي لدى مجلس قضاء المسيلة
لفائدة  :البنك الجزائر الخارجي مؤسسة اقتصادية شركة ذات أسهم – ممثلة في مديرها العام الكائن مقره ب  11شارع العقيد عميروش
الجزائر العاصمة محاميها بن سراج بلقاسم
ضد :حوميميد خليف ----------------------الساكن  :حي سيدي سليمان رقم  910 /04بوسعادة والية المسيلة
بناء على الحكم الصادر عن محكمة بوسعادة القسم التجاري  /البحري بتاريخ  2017 /12 /21قضية رقم  17 /02142فهرس رقم 17 /02891
الممهور بالصيغة التنفيذية
بناء على محضر التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء و تبليغ التكليف بالوفاء المؤرخ في  2018 /06 /04 :المرسل بواسطة رسالة مضمنة
بريد بوسعادة .
و بناءا على محضر تبليغ السند التنفيذي المؤرخ في 2018 /06 /04 :
و بناءا على اإلذن بنشر مضمون عقد تبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء المحرر بتاريخ  2018 /12 /09 :عن السيد رئيس محكمة بوسعادة تحت
رقم  18 /917و الذي أذن لنا بموجبه بنشر مضمون التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء المحرر بتاريخ  2018 /06 /04للمنفذ عليه حوميميد
خليف الساكن حي سيدي سليمان رقم  910/ 04بوسعادة والية المسيلة
لفائدة المنفذ له بنك الجزائر الخارجي وكالة بوسعادة بجريدة يومية وطنية طبقا لنص المادة  412فقرة  04من قانون اإلجراءات المدنية و
اإلدارية .
كلفنا نحن المحضر القضائي المذكور أعاله السيد  :حوميميد خليف الساكن  :حي سيدي سليمان رقم  04/910بوسعادة والية المسيلة
و ألزمناه بالوفاء بمبلغ الوديعة  2.237.537.93 :دج مليونان و ومائتان و سبعة و ثالثون الف و خمسمائة و سبعة و ثالثون دينار جزائري
و  93سنتيم باإلضافة الى المصاريف و اتعاب المحضر القضائي و أخطرناه بأن له مهلة ( )15خمسة عشر يوما للوفاء تسري من تاريخ
نشر مضمون محضر التكليف في جريدة يومية وطنية و إال نفذ عليه جبرا .
املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/04/15:

املكتب العمومي للمح�ضر الق�ضائي الأ�ستاذ بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ضاء امل�سيلة
الكائن بحي اله�ضبة رقم  62/12بو�سعادة الهاتف 035.43.46.05 :
حم�ضر تبليغ م�ضمون حكم جتاري عن طريق الن�شر بجريدة يومية
املادة  412فقرة  4من ق�.إ.م�.إ
نحن األستاذ بن قسمية الساسي المحضر القضائي لدى مجلس قضاء المسيلة
لفائدة  :البنك الجزائر الخارجي مؤسسة اقتصادية شركة ذات أسهم – ممثلة في مديرها العام الكائن مقره ب  11شارع العقيد عميروش الجزائر
العاصمة محاميها بن سراج بلقاسم
ضد :بن بشير ياسين ----------------------الساكن  :حي  144مسكن عمارة  05رقم  48طريق الجزائر بوسعادة والية المسيلة
بناء على القرار الصادر عن مجلس قضاء الغرفة التجارية  /البحرية بتاريخ  2017 /04 /10قضية رقم  17 /00301فهرس رقم 18 /00831
الممهور بالصيغة التنفيذية
بناء على محضر التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء و تبليغ التكليف بالوفاء المؤرخ في  2018 /07 /26 :المرسل بواسطة رسالة مضمنة بريد بوسعادة
.
و بناءا على محضر تبليغ السند التنفيذي المؤرخ في 2018 /07 /26 :
و بناءا على اإلذن بنشر مضمون عقد تبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء المحرر بتاريخ  2018 /12 /10 :عن السيد رئيس محكمة بوسعادة تحت رقم
 922/18و الذي أذن لنا بموجبه بنشر مضمون التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء المحرر بتاريخ  2018 /07 /26للمنفذ عليه بن بشير ياسين الساكن
بحي  144مسكن عمارة  05رقم  48طريق الجزائر بوسعادة والية المسيلة بن بشير ياسين
لفائدة المنفذ له بنك الجزائر الخارجي وكالة بوسعادة بجريدة يومية وطنية طبقا لنص المادة  412فقرة  04من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية .
كلفنا نحن المحضر القضائي المذكور أعاله السيد  :بن بشير ياسين الساكن بحي  144مسكن عمارة  05رقم  48طريق الجزائر بوسعادة والية
المسيلة
و ألزمناه بالوفاء بمبلغ الوديعة  1.899.799.40 :دج مليون و ثمانمائة و تسعة وتسعون الف و سبعمائة و تسعة و تسعون دينار جزائري و أربعون
سنتيم باإلضافة الى المصاريف و اتعاب المحضر القضائي و أخطرناه بأن له مهلة ( )15خمسة عشر يوما للوفاء تسري من تاريخ نشر مضمون
محضر التكليف في جريدة يومية وطنية و إال نفذ عليه جبرا .

املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/04/15:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الأ�ستاذ دري�سي �سمري حم�ضر ق�ضائي
لدى جمل�س ق�ضاء ورقلة حمكمة
حا�سي م�سعود حي عي�سات �إدير رقم 19
24-40-91-0697

حم�ضر تبليغ حكم غيابي يف �أول درجة

(طبقا لن�ص املادة  336 /329من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بتاريخ العا�رش من �شهر �أكتوبر  2018على ال�ساعة �04سا 45
بناءا على طلب  :م�ؤ�س�سة �ستار قروب كو ممثلة يف �شخ�ص م�سريها القانوين ال�سيد ق�صاب
اليا�س  ،العنوان  :الكائن مقره مبدر�سة خديجة �أم امل�ؤمنني حا�سي م�سعود بوا�سطة الأ�ستاذ
(ة) برغي�س انديرة املي�ساء
نحن الأ�ستاذ دري�سي �سمري املح�رض الق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء ورقلة حمكمة حا�سي م�سعود
الكائن مقره بحي عي�سات �إيدير رقم  19حا�سي م�سعود
واملت�ضمن تبليغ احلكم رقم  18/01043امل�ؤرخ يف  18/09/30 :ال�صادر عن حمكمة حا�سي
م�سعود الق�سم  :التجاري  /البحري
قمنا بتبليغ  :م�ؤ�س�سة  PETRO KM INTERNATIONALبرتوكام انرتنا�سيونال
مل�ساعدة ال�رشكات الوطنية الأجنبية يف جمال الطاقة و ال�صيانة و اخلدمات العامة ممثلة يف
�شخ�ص مديرها و م�سريها القانوين ال�سيد حوا�س كمال  .العنوان  :الكائن مقرها االجتماعي
الرئي�سي حي املخادمة ورقلة و مقرها االجتماعي الفرعي بحا�سي م�سعود
حيث خاطبناه ( �شخ�صيا ) �أو (بوا�سطة) ...................................................... :
.........................................
 كما �سلم له ن�سخة طبق الأ�صل من احلكم املذكور �أعاله خمربين �إياه ب�أن له مهلة �شهر( )01للمعار�ضة �أمام نف�س املحكمة و انق�ضائها ي�سقط حقه فيها و �أجل الطعن باال�ستئناف
حمدد ب�شهر واحد (� )01إبتداء من تاريخ التبليغ �إذا كان لل�شخ�ص ذاته و ميدد �أجل اال�ستئناف
�إىل �شهرين (� )02إذا مت التبليغ يف موطنه (ها) احلقيقي �أو املختار طبقا لن�ص املادة  336من
قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
و لكي ال يجهل ما تقدم
و اثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر �أعاله و �سلمنا ن�سخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل
طبقا للقانون

الو�سط2019/04/15:

و لهده الأ�سباب
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف الق�ضايا التجارية
علنيا  ،غيابيا يف �أول درجة :
يف ال�شكل  :قبول الدعوى
يف املو�ضوع  :الزام املدعى عليها م�ؤ�س�سة بيرتوكام
�أنرتنا�سيونال  ،مل�ساعدة ال�رشكات الوطنية و الأجنبية
يف جمال الطاقة و ال�صناعة و اخلدمات العامة  ،ممثلة
يف �شخ�ص مديرها و م�سريها القانوين حوا�س كمال
�أن تدفع للمدعية م�ؤ�س�سة �ستار قروب كو  ،ممثلة يف
�شخ�ص مديرها و م�سريها ق�صاب اليا�س مبلغ الدين
امل�ستحق املقدر ب  2.393.149.50دج اثنني مليون و
ثالثمائة و ثالثة و ت�سعون �ألف و مائة و ت�سعة و �أربعون
دينار جزائري و خم�سون �سنتيم  ،و مبلغ  100.000دج
مئة �ألف دينار جزائري تعوي�ض عن ال�رضر الالحق
به  ،و رف�ض باقي الطلبات لعدم الت�أ�سي�س  ،و حتميل
املدعي عليها امل�صاريف الق�ضائية .
بذا �صدر احلكم و اف�صح به جهارا باجلل�سة العلنية
املنعقدة بالتاريخ املذكور �أعاله و ام�ضى ا�صله من
طرف الرئي�س و امني ال�ضبط.
الو�سط2019/04/15:

�إ�شهار
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FORMATION INTENSIVE

Ecole de formation aux métiers-agréée par l’Etat sous numero1650

Formation

12, 14
avril
2018
20,21
et et15
22 avril
2019

Le plan comptable en général
Les pièces comptables
justificatives
Les imputations comptables
Enregistrer les opérations comptables
Les factures d’achats et venteT
Les rabais remises et ristournes
les avoirs
Les moyens de réglement
La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales
La trésorerie
Les emprunts et les prÐts
Les immmobilisations
et les frais généraux
Les Ïcritures comptableT

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Date et heure s le 1 , 1 et  KVJMMFU Coùt de la formation

Inscrivezvous

APPELEZ AUX NUMEROS
10 000DA
au pluTtarE le 1 KVJMMFU
de 10h ,30 au 15h,30
0666970737
الو�سط2019/04/15:
El0ouradia Alger
ANEP0661413900
N°: 1916008758 Sarl Investplus / - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier
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حمطة جديدة يف مواجهة ع�سف ال�سجان طا�سني الأ�سر
«معركة الكرامة »2

�شرعت قيادة احلركة الأ�سرية �إىل جانب مئات الأ�سرى ( ،)4/8بالإ�ضراب املفتوح عن الطعام ،بعد ف�شل احلوارات
مع �إدارة ال�سجون الإ�سرائيلية جراء تعنتها وجتاهلها ملطالب الأ�سرى وحقوقهم .و�أطلقت احلركة الأ�سرية على
الإ�ضراب ا�سم «معركة الكرامة  ،»2والتي تقودها الهيئات القيادية الأوىل للف�صائل الفل�سطينية يف �سجون االحتالل،
وهم ،الأ�سري ح�سني دربا�س ممثل �أ�سرى اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني ،الأ�سري حممد عرمان ممثل �أ�سرى
حركة حما�س ،الأ�سري زيد ب�سي�سي ممثل �أ�سرى اجلهاد الإ�سالمي ،الأ�سري �أكرم �أبو بكر ممثل �أ�سرى حركة فتح
والأ�سري وائل اجلاغوب ممثل �أ�سرى اجلبهة ال�شعبية.
غزة -تقرير و�سام زغرب
وعلق نحو � 30أ�سرياً على ر�أ�سهم
قيادات احلركة الأ�سرية �إ�رضابهم
املفتوح عن الطعام ،بعد �ساعات من
بدءه يف ( )4/7كون الإ�رضاب لي�س
هدفاً بل و�سيلة لتحقيق �أهدافهم،
وذلك ا�ستجابة للحوارات اجلارية
مع �إدارة ال�سجون الإ�رسائيلية
بغية التقدم نحو حتقيق مطالبهم،
و�إرغامها على الرتاجع عن
�إجراءاتها التي اتخذها وزير �أمن
االحتالل �أردان والتي �أدت لت�صاعد
حدة املواجهة مع الأ�رسى ،وو�صلت
ذروتها بعد عمليتي القمع الأ�شد يف
معتقلي «رميون» ،و«النقب».
الإ�رضاب على دفعات
وبد�أ الأ�رسى الإ�رضاب عن
الطعام ،وفق خطة الإ�رضاب
املعلنة واملتمثلة بدخول عدد من
الهيئة القيادية الأوىل للف�صائل
الفل�سطينية �إ�ضافة �إىل جمموعة من
الأ�رسى ،وهذه الدفعة الأوىل ،يليها
دفعة ثانية ت�شمل الهيئات القيادية
للف�صائل يف ( ،)4/11والدفعة الثالثة
وت�شمل � 25أ�سرياً �سي�رضبون عن
املاء يف ( )4/13والدفعة الرابعة
من الأ�رسى املتطوعني يف (،)4/17
على �أن ي�صل عدد الأ�رسى لنحو
� 1500أ�سري يف خمتلف ال�سجون.
ويتعر�ض الأ�رسى لعمليات قمع
ممنهجة من وحدات القمع
و�إدارة ال�سجون الإ�رسائيلية منذ
 2019/2/19ا�شتدت ذروتها يف
نهاية ال�شهر املا�ضي ،والتي قوبلت
ب�سل�سلة من اخلطوات �أبرزها ،حل
الهيئة القيادية لتمثيل الأ�رسى
و�صوالً خلطوة الإ�رضاب املفتوح

عن الطعام لت�شمل كافة الأ�رسى.
و�أو�ضح مراقبون فل�سطينيون،
�أن �إدارة ال�سجون مل ت�ستجب
ملطالب احلركة الأ�سرية وحقوقهم
امل�سلوبة ،املتمثلة ب�إزالة �أجهزة
الت�شوي�ش ،وتركيب هواتف عمومية
بني �أق�سام ال�سجون ،و�إعادة زيارات
�أهايل �أ�رسى قطاع غزة ،وحت�سني
ظروفها االعتقالية ،من وقف
�سيا�سة الإهمال الطبي والنقل
التع�سفي ،ووقف االقتحامات
املتكررة والتنكيل بالأ�رسى،
وال�سماح ب�إدخال �أموال الكانتينا،
و�إنهاء عزل الأ�رسى �إثر �أحداث
�سجني «النقب» و«رميون».
مماطلة على وقع االنتخابات
وتن�صلت �إدارة ال�سجون من
التفاهمات التي وافقت عليها بعد
حوارات ا�ستمرت على مدار يومني،
وتعمدت �إطالة �أمد املفاو�ضات
يف حماولة لك�سب الوقت لتجاوز
موعد االنتخابات الإ�رسائيلية ،بعد
رف�ض حكومة االحتالل الت�سليم
مبطالبهم.
وح َّملت احلركة الأ�سرية ،حكومة

االحتالل و�إدارة ال�سجون امل�س�ؤولية
الكاملة عن تداعيات الو�صول
ملرحلة الإ�رضاب .وطالبت �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني ،ب�رضورة
االلتفاف حول ق�ضيتهم العادلة
ومعركتهم الن�ضالية ،و�إ�سنادهم
مبختلف ال�سبل والأدوات املمكنة.
ووجه مركز الدفاع عن احلريات
واحلقوق املدنية «حريات» بياناً
للر�أي العام� ،أكد فيه �أن «�إ�رضاب
الكرامة  »2امتداد لـ«�إ�رضاب
الكرامة  »1الذي خا�ضته احلركة
الأ�سرية يف  17ني�سان (�إبريل) 2017
وا�ستمر  41يوماً ،م�صممة على
انتزاع مطالبها ،والت�صدي لل�سيا�سة
الإ�رسائيلية املمنهجة التي ت�سعى
لالنق�ضا�ض على حقوق الأ�رسى
ومكانتهم الن�ضالية التي حتتلها
يف وعي �شعبها ويف قلب احلركة
الوطنية الفل�سطينية.
و�أو�ضح حلمي الأعرج مدير
«حريات»� ،أن �إدارة ال�سجون
تطبيق
عطلت
الإ�رسائيلية
التفاهمات بعد التو�صل �إليها،
م�شرتط ًة موافقة امل�ستوى ال�سيا�سي

الإ�رسائيلي ،ما دفع الأ�رسى لرف�ض
اال�شرتاطات الإ�رسائيلية التي
ت�ستخدم ق�ضية الأ�رسى كورقة
�سيا�سية انتخابية للتالعب فيها
بني الأحزاب اليمينية الإ�رسائيلية.
م�ضيفاً� :أن «معركة �إ�رضاب الكرامة
 2حتظى ببعد وطني �شامل على
كافة الأ�صعدة».
ووجه الأعرج ر�سالة للأ�رسى يف
�سجون االحتالل ،ت�ؤكد دعم �شعبنا
وقواه ال�سيا�سية لق�ضية الأ�رسى
يف معركتهم البطولية .داعياً
امل�ؤ�س�سات الر�سمية الفل�سطينية
لنقل ملف الأ�رسى للم�ؤ�س�سات
احلقوقية الدولية واملحافل الدولية
مبا فيها الأمم املتحدة وهيئاتها
املختلفة خا�صة اجلمعية العامة
وجمل�س حقوق الإن�سان لتعرية
ال�سيا�سة الر�سمية الإ�رسائيلية �أمام
الر�أي العام العاملي.
و�أكد مدير مركز الأ�رسى للدرا�سات
ر�أفت حمدونة �أن �إ�رضاب النخبة
( )4/8يعد �أحد �أ�شكال �إبداعات
الأ�رسى الن�ضالية ،و�شكل من �أ�شكال
اخلطوات الإ�سرتاتيجية ال�سلمية
يف مواجهة �سلطات االحتالل .
وقال نادي الأ�سري الفل�سطيني،
�إن «الهيئات القيادية للأ�رسى يف
معتقالت االحتالل بد�أت خطوة
الإ�رضاب عن الطعام ،بعد رف�ض
�إدارة ال�سجون ملطالبهم».
ودعا نادي الأ�سري �إىل م�ساندة
ودعم الأ�رسى يف معركتهم �ضد
ال�سجان و�سيا�سته التي تهدف �إىل
ّ
ك�رس �إرادتهم و�سلبهم حقوقهم.
وجابت حمافظات قطاع غزة
وال�ضفة الفل�سطينية فعاليات �إ�سناد
ودعم للأ�رسى.

رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

تقدم كبري يف املفاو�ضات مع الأ�سرى

ك�شف رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين اللواء قدري �أبو بكر
عن حدوث تقدم يف ملف مفاو�ضات
الأ�رسى مع ما ت�سمى "�إدارة م�صلحة
ال�سجون الإ�رسائيلية" بخ�صو�ص
املوافقة على �أبرز مطالب
الأ�رسى ،مقابل فك �إ�رضابهم عن
الطعام الذي دخل يومه الثامن.
و�أو�ضح �أبو بكر �أ ّنه من املفرت�ض

�أن تتلقى "�إدارة م�صلحة ال�سجون"
من قيادة الأ�رسى الفل�سطينيني
اليوم الأحد ،جوابا نهائيا حول
املوافقات التي قدمتها "�إدارة
ال�سجون" على مطالب اال�رسى،
بعد عقد اجتماع �ضم "ال�شاباك"
وممثلي معتقل "رميون" و"�إدارة
م�صلحة ال�سجون".و�أ�شار �إىل
�أ ّنه مت خالل االجتماع املوافقة

على عدة مطالب من بينها �إزالة
�أجهزة الت�شوي�ش ،وتركيب مقا�سم
هواتف ،وعودة من مت ابعادهم
من ال�سجون �إىل �سجون �أخرى،
و�أي�ضا مت املوافقة على تخفي�ض
العقوبات على اال�رسى الذين
احرقوا الغرف.
وتوقع �أبو بكر �أن يكون هناك رد
ايجابي من قبل قيادة الأ�رسى

�أزاء هذا التقدم احلا�صل يف
املفاو�ضات التي اقرتن بها
"ا�رضاب الكرامة ."2و�أكد �أنّ
املوقف الرئا�سي واحلكومي ثابت
جتاه ق�ضية الأ�رسى ،التي متثل
خطا احمرا ،داعياً �إىل "م�ضاعفة
اجلهود اجتاهم لنثبت للعامل �أنه
ال ميكن امل�س بهم حتى ال مي�س
بن�ضاالتنا".

علي �شك�شك

هو لي�س جمرد ملف ,لكنه �أحد
مفردات الأبجدية الفل�سطينية
احلديثة ,وف�ص ٌل من القامو�س
الذي ي�شكل دليل التاريخ الكنعاين
القادم والطريق �إىل فهم اجلغرافية
ال�سيا�سية اجلارية ,ذلك هو طا�سني
الأ�رس,
وهو �أحد التجليات للوجه
ال�صهيوين و�إجنازاته املعا�رصة,
رجعي من
وهو الذي ينتقم ب�أث ٍر
ٍ
كل طقو�س الأ�رس يف التاريخ,
حمتكراً للمحرقة ودور ال�ضحية
وفن الإبادة ,ومرتبعاً عل قمة
الهرم يف التكنولوجياً وروائع ال�شبْح
واالغت�صاب يف ال�سجون ,ومتجا ِوزاً
للمتخ ّيَل يف �إنتاج �أ�شكال العن�رصية
وابتكار امل�صطلح ,فهذا �سجني
ملطخة يداه ,وهم الذين تقطر
�أيديهم و�أرواحهم ونواياهم بال�سوء
واجلرمية ودمنا ,وقد �رسقوا
ما مل ي�رسقه �إن�سان يف التاريخ
منا؛ تاريخنا وانتماءنا و�أع�ضاءنا
وراحتنا وقرارنا وم�ستقبلنا
ون�سيجنا وعاداتنا ومياهنا
ولبا�سنا ,وهم الذين تتلطخ كل
�أوقاتهم بحرماننا من �أوقاتنا
وطقو�س عبادتنا ويتنف�سون هواءنا
وحقولنا ,وهم الذين ي�سجنون
ن�صف �شعبنا �أمام �أ�سوار املنايف
والن�صف الآخر وراءها,
وهم الذين يعربدون يف الإن�سان
بعيداً عن ب�صرية احلق ورقابة
ال�ضمري ,ويبتزّون اجل ّثة وميحقون
معنى الب�رشية يف املعاجم,
ويُنتجون �صورة كئيب ًة للإن�سان
ت�ضيف بعداً جديداً �إىل تف�سري
"كونوا قرد ًة خا�سئني" ,وقد
حتايلوا على املنظمات الدولية
وحقوق الإن�سان والر�أي العام كما
حتايلوا على ال�سبت ,والتفوا على
ال�رشائع والقوانني والقرارات
وتف�سري الكلمات كما حرفوا دوما
الكلم عن موا�ضعه ,وا ّدعوا ما ال
ميلكون كما ا ّدعوا العهد ,وو�صفوا
الأ�رسى بالإرهابيني كما "قالوا �إنّ
ري,
اهلل فق ٌ
وهو �أحد الو�صايا يف "عقيدة
ي�رشعون
فالذين
امللك",
قتل الأطفال لأنهم �سيكربون
و�سي�شكلون خطراً على اليهود
كما ورد يف كتاب احلاخام �إيت�سيك
�شابريا بالتعاون مع احلاخام يو�سي
�أليت�سور ,ال يرون يف �ضحاياهم
الأ�رسى �إال �إرهابيني ,بينما
الأطفال �إرهابيون قادمون ,ومن
هنا عقيدة القتل املعنوي للأ�سري
ومن هنا �إحكام الأ�رس و�إطباق
كافة �أ�شكاله ,واعرتا�ض كل قناة

لتخفيف �آثاره,
ً
وهي ت�سجن �شعبا ب�أكمله ,بطرق
خمتلفة ,جت ُد جتليها الكامل يف
ال�سجون التقليدية ,بينما تتنوع
باقي فنون ال�سجن واحل�صار,
يف داخل اخلط الأخ�رض وعلى
حواجز ال�ضفة ,وما ح�صار غزة �إال
�أحد هذه التجليات املحكمة التي
�ض عليها العامل وجتند دوالً
حت ّر ُ
و�أحالفاً ع�سكرية لت�شديد اخلناق
عليه و�شد الوثاق ,وتتعر�ض حتى
للغداء والدواء ,وتظ ّل تلب�س دور
ال�ضحية,
وهي تعتقل العامل كله يف ت�رشيعات
ومفاهيم ي�صعب الفكاك منها
�أو التحرر من �أ�رسها ,حتى على
م�ستوى الفكرة ,فمن ميلك الفكاك
من �أ�رس مفهوم املحرقة ,ومن يف
العامل الغربي نف�سه ميلك �أن
يتحمل تهمة العداء لل�سامية,
وهو رغبة دفينة يف �أ�رس العامل
كله والهيمنة عليه� ,إعالمياً
واقت�صاديا ,والتحكم مبزاج
الأغيار وحتريك مفا�صل الأر�ض
كما حترك الدمى,
واملعتقلون �شاه ٌد حي على ما
ينتظر من يقف يف الطريق ,فهم
عام ٌل ردعي لفكرة املقاومة,
وتثبيت فكرة العقاب التي ت�شكل
ركيزة �أ�سا�سية يف النهج ال�صهيوين,
رص على
وهي نف�سها الفكرة التي ت� ّ ُ
مالحقة املنا�ضلني يف ف�ضاءات
الأر�ض واغتيالهم ,وهي نف�س
الفكرة التي جتعلهم ي�صنفون
املعتقلني �إىل �أ�صناف ,ف َمن حم َل
ال�سالح وجاهد و�أ�صاب مِ ن الذين
قتلوا �أهله و�شعبه و�أخرجوهم من
ديارهم لي�س كالآخرين,
حتى �إذا ادله ّم الأمر وبلغت القلوب
احلناجر واختلطت املعايري وكاد
ينقلب النو ُر قطعاً من الليل,
وكادت ت�أفل النجوم ,يكون الأ�رسى
ب�أبعادهم املتجا ِوزة هم ال�ضوء
وهم العالمة والدليل ,ففي قلب ك ٍّل
منهم حتققت احلري ُة كامل ًة وتكا َم َل
الوطن ,فغدوا بالإ�ضافة �إىل ما
�سبق ال�شاه َد وال�ضحية والبو�صلة
والرافعة ,و�أ�صبحوا الراية ,هم
وال�شهداء واجلرحى والرجال
والن�ساء والولدان املحا�صرَ ون,
هم ال�شاهد على ظلم وظالم
اجلاين ,وهم الدليل على مبدئه
وم�ساره ,وال�رشعية وجوده ,و�سوء
وجهِه ,وهم الوعد الآخِ ر بنهايته
وهم الذين �سيك�شفون �سوءاتهم
ويَ�سو�ؤون وجوهَ هم يف العاملني,
عالمة على حتقق الوعد ,مقدم ًة
لِ "ولِيدخلوا امل�سجد كما دخلوه
�أ ّول م ّر ٍة وليُتبرّ وا ما َعلوا تتبريا".
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� 6آالف �أ�سري يحتاجون لكل �أ�شكال الت�ضامن

�أكد مركز �أ�سرى فل�سطني للدرا�سات يف ذكرى يوم الأ�سري الفل�سطيني بان االحتالل ال يزال يعتقل يف �سجونه ( 6االف) �أ�سري فل�سطيني يف ظروف �صعبة
وقا�سية ،وه�ؤالء يحتاجون اىل كل �أ�شكال الدعم والت�ضامن حملي ًا وعربي ًا ودولي ًا للتخفيف من معاناتهم ووقف الهجمة امل�سعورة بحقهم .
م�.س
اقتحامات متتالية والتنكيل
باملعتقلني
و�أو�ضح الناطق الإعالمي للمركز
الباحث "ريا�ض "الأ�شقر" " يف
ت�رصيح �صحفي مبنا�سبه اقرتاب
ذكرى يوم الأ�سري الفل�سطيني التي
ت�صادف ال�سابع ع�رش من ني�سان بان
االحتالل �صعد خالل ال�شهور االخرية
من هجمته امل�سعورة على اال�رسى
ونفذ جرميتني وا�ضحيتني بحق
ا�رسى �سجن عوفر والنقب ا�صيب
خاللها ما يزيد عن � 200أ�سري بجراح
بع�ضها خطرية .
و�أ�شار "الأ�شقر" اىل ان االحتالل ال
يزال ميار�س عمليات االعتقال بحق
ال�شعب الفل�سطيني ب�شكل يومي ،
وقد بلغت حاالت االعتقال منذ بداية
العام اجلاري ما يزيد عن 1500حالة
اعتقال طالت كافة �رشائح املجتمع،
ا�ضافة اىل ارتقاء ال�شهيد "فار�س
احمد بارود" خالل �شهر فرباير
املا�ضي بعد  28عاماً من االعتقال
املتوا�صل نتيجة االهمال الطبي
املتعمد .
وقال "الأ�شقر" " بان  6االف �أ�سري
فل�سطيني يقبعون يف �سجون
االحتالل يفتقدون للحماية والن�رصة
من قبل املجتمع الدويل وم�ؤ�س�ساته
احلقوقية واالن�سانية التي تقف
متفرجة على معاناتهم املتفاقمة

االمر الذى ا�ضطرهم اىل الدخول
يف ا�رضاب عن الطعام ال�ستعاده
حقوقهم ووقف االنتهاكات اليومية
امل�ستمرة بحقهم .
مئات الأطفال والن�ساء
وبني "الأ�شقر" ب�أن من بني الأ�رسى
( )250طفل قا�رص ،بينهم عدد من
اجلرحى الذين ا�صيبوا بالر�صا�ص
خالل االعتقال ،كما يوجد بينهم
�أطفال ما دون الرابعة ع�رش من
اعمارهم  ،يعي�شون يف ظروف قاهرة
ويحرمون من كل مقومات احلياة
ويتعر�ضون للتعذيب والتنكيل من
بداية االعتقال و�صوالً اىل اق�سام
ال�سجن مرورا مبرحلة التحقيق .
كذلك يعتقل االحتالل يف �سجن
الدامون ( )46امر�أة وفتاة ،منهن ()22
ا�سرية �أم لديهن ع�رشات الأبناء ،و
(� )4أ�سريات حمررات �أعاد االحتالل
اختطافهم مرة �أخرى ،وقد فر�ض
احكاماً خمتلفة بال�سجن على ()30
ا�سرية )10( ،ا�سريات مري�ضات يعانني
من �أمرا�ض خمتلفة ،وال يتلقني عالج
منا�سب ابرزهن " ا�رساء اجلعابي�ص"
والتي تعانى من حرق بن�سبة  %60وبرت
لثمانية من ا�صابعها وحتتاج اىل عدة
عمليات ،وهىى تق�ضى حكم بال�سجن
ملدة  11عام ،بينما تعترب اال�سرية
"يا�سمني �شعبان " عميدة اال�سريات
الفل�سطينيات و�أقدمهن على الإطالق
وحمكومة بال�سجن ملدة � 5سنوات،
ومعتقلة منذ عام . 2014

الأ�سرى الإداريني
وبني" الأ�شقر" بان االحتالل يوا�صل
اعتقال ( )500ا�سرياً حتت قانون
االعتقال الإداري التع�سفي  ،و�صعد
خالل الأعوام االخرية من ا�صدار
االوامر االدارية بحق اال�رسى ،والتي
قاربت على (� )3500آمر منذ انتفا�ضة
القد�س اكتوبر  ،2015ما بني جديد
وجتديد ،الأمر الذى دفع اال�رسى
االداريني العام املا�ضي على مقاطعة
حماكم االحتالل االدارية بكافة
ا�شكالها ،وذلك بهدف ت�سليط ال�ضوء
على معاناتهم جراء هذا االعتقال
الذى ي�ستنزف �أعمارهم دون وجه
حق .
وتطال االعتقاالت الإدارية ب�شكل
خا�ص النا�شطني واالعالميني ،
والقيادات الوطنية واال�سالمية ونواب
املجل�س الت�رشيعي وهم من يتهمهم
االحتالل بالتحري�ض دون ان ميلك
دلي ً
ال لإدانتهم امام املحاكم .
املر�ضى واجلرحى
وتطرق "الأ�شقر" اىل �أو�ضاع اال�رسى
املر�ضى املرتدية والتي تزداد �صعوبة
مع ا�ستمرار االهمال الطبي بحقهم،
وت�صاعدت فى العام االخري حاالت
ا�صابة الأ�رسى بجلطات وف�شل كلوى،
وال يزال (� )1100أ�سري مري�ض يعانون
من الأمرا�ض املختلفة ،وهم ي�شكلون
ما ن�سبته ( )%17من اعداد اال�رسى،
بينهم ( )23ا�سرياً يعانون من مر�ض

ال�رسطان القاتل ،بينما ( )33ا�سريا
يعانون من اعاقات خمتلفة منها
النف�سية واجل�سدية ،واربعة ا�رسى
يتنقلون على كرا�سي متحركة ،وهناك
عدد من الأ�رسى يعانون من الف�شل
الكلوي ،بينما ال يزال هنالك ()18
�أ�سريا مقيمون ب�شكل دائم فيما يُ�سمى
"م�ست�شفى الرملة" �أ�صحاب اخطر
الأمرا�ض واجلرحى.
�شهداء احلركة الأ�سرية
و�أكد "الأ�شقر" بان �أعداد �شهداء
احلركة الأ�سرية يف �سجون االحتالل
ارتفعت منذ ني�سان العام املا�ضي
لي�صل اىل (� )218شهيد ،بعد ارتقاء
 6من الأ�رسى ،كان �أخرهم ال�شهيد
الأ�سري "فار�س �أحمد بارود" من
مدينة غزة نتيجة االهمال الطبي
املتعمد ،وذلك بعد �أن ام�ضى 28
عاماً متوا�صلة يف �سجون االحتالل،
حيث كان اعتقل عام  ، 1991وعانى
يف �سنواته االخرية من و�ضع �صحى
متدهور ورف�ض االحتالل عالجه اىل
ان ارتقى �شهيداً يف فرباير املا�ضي .
بينما ال يزال الباب مفتوحاً الرتقاء
املزيد من ال�شهداء داخل ال�سجون
نتيجة وجود املئات من اال�رسى
املر�ضى بع�ضهم بحاالت خطرية،
واي�ضاً نتيجة اعتداءات االحتالل
بحقهم واطالق النار والر�صا�ص
املطاطي عليهم من م�سافات قريبة
كما جرى يف �سجن النقب م�ؤخراً ،
حيث ا�صيب  3ا�رسى بجرح و�صفت

باخلطرية ،وكان من املتوقع ان يرتقى
�شهداء يف هذا احلدث .
ظروف �صعبة
ويعانى الأ�رسى يف كافة ال�سجون
من انتهاكات ال ح�رص لها يف ظل
تنكر االحتالل للمواثيق الدولية ذات
العالقة بالأ�رسى ،حيث يتفنن يف
ابتداع الأ�ساليب التي تنكد عليهم
حياتهم ،ويبدع يف اخرتاق الذرائع
لق�ضم حقوقهم و�سحب االجنازات
التي حققوها عرب ع�رشات ال�سنني من
املعاناة .
وال يزال االحتالل ميار�س �سيا�سة
العزل االنفرادي لفر�ض مزيد من
القهر والتنكيل بالأ�رسى ،وينفذ عرب
وحداته اخلا�صة عمليات التفتي�ش
التع�سفية فى �أوقات مت�أخرة ،والتي

غالباً ما يرافقها اعتداء بال�رضب
وال�شتم واال�ستفزاز وم�صادرة الأجهزة
الكهربائية والأغرا�ض ال�شخ�صية ،هذا
عدا عن االهمال الطبي للمر�ضى،
واحلرمان من الزيارات  ،وغريها من
ا�ساليب التنكيل والتعذيب للأ�رسى .
ودعا الباحث "الأ�شقر" املجتمع
الدويل �إىل حتمل م�س�ؤولياته القانونية
والأخالقية ،وال�ضغط على االحتالل
لوقف جرائمه امل�ستمرة بحق اال�رسى
الفل�سطينيني ،وتطبيق القانون الإن�ساين
عليهم ،وتوفري احلماية الدولية لهم،
كما دعا كافة �أبناء �شعبنا الفل�سطيني
يف الوطن وخارجه ب�إحياء فعاليات يوم
اال�سري بكل قوة  ،وخا�صة انها تتزامن
مع ا�رضاب يخو�ضه اال�رسى للح�صول
على حقوقهم العادلة .

نقابة املحامني تدعو الفل�سطينيني للم�شاركة بالفعاليات الت�ضامنيه مع مطالب الأ�سرى
دعت نقابة املحامني الفل�سطينيني
جماهري �شعبنا للم�شاركة والتفاف حول
مطالب احلركة الأ�سرية والت�ضامن
معهم من خالل التفاعل مع الفعاليات
امل�سانده ال�رضاب الأ�رسى حتى
حتقيق كافة مطالبهم .كما حذرت نقابة
املحامني الفل�سطينيني من ت�صاعد
الإجراءات الإجراميه بحق الأ�رسى
يف �سجون الإحتالل وذلك بعد �صعود
اليمني املتطرف املدعوم من الإدارة
الأميكية يف الإنتخابات ال�صهيوينة
االخرية والتي �أعلنت ال�سيا�سه العدائيه
البناء �شعبنا  .وقالت نقابة املحامني
يف بيانها الذي ن�رش م�ساء اليوم "�إذ

نقف اليوم وقفة عز وم�ساندة يف نقابة
املحامني الفل�سطينيني للأ�رسى الأبطال
خلف الق�ضبان والأ�سالك ال�شائكة يف
معتقالت العدو ال�صهيوين يف معركة
الكرامة الثانية ،معركة الأمعاء اخلاوية
يف مواجهة جربوت اجلالد وغطر�سته
و�إدارة ظهره لكافة املعاهدات
واملواثيق الدولية ب�ش�أن حقوق الأ�رسى
واملعتقلني".وقال البيان"�أ�رسانا هم
عنوان عزتنا وعنوان وحدتنا التي
ج�سدتها قيادة احلركة الأ�سرية ال�سباقة
يف ميدان التحدي واملواجهة ،وحدة
الدم وامل�صري التي ا�ستلهمها الأ�رسى
وت�سلحوا بها وب�إميانهم بحتمية

االنت�صار يف املواجهة .هم الأ�سريات
والأ�رسى البوا�سل طائر الفينيق الذي
يبعث مقاتال من حتت الرماد يف كل
مرة ليحمي ليلنا وحلمنا الفل�سطيني".
و�أ�ضافت�" :إننا يف نقابة املحامني و�إذ
ندعم ون�ساند كافة مطالب احلركة
الأ�سرية والتي متثل احلد الأدنى
للحقوق املعرتف بها دوليا للأ�رسى
واملعتقلني وفقا التفاقيات جنيف
الثالثة والرابعة لعام  1949والتي تلزم
�سلطات االحتالل بتوفريها كزيارات
الأهل وتوفري الرعاية ال�صحية للأ�رسى
ومنع اتخاذ �أية �إجراءات عقابية تعر�ض
حياة الأ�رسة و�سالمتهم للخطر ك�أجهزة

الت�شوي�ش التي تن�رشها �سلطات ال�سجون
ال�صهيونية يف املعتقالت� ،أو ا�ستخدام
العقوبات اجلماعية للأ�رسى كالعزل
الإنفرادي وغريها من الإجراءات
الال�إن�سانية واحلاطة بالكرامة التي
تنتهجها �سلطات ال�سجون يف التعامل
اليومي مع الأ�رسى والأ�سريات� ،أو
من خالل الإجراءات الإجرامية مبنع
املحامني العاملني مع الأ�رسى من زيارة
الأ�رسى امل�رضبني عن الطعام والتحقق
من ظروفهم الإعتقالية وال�صحية ونقل
احلقائق للر�أي العام املحلي والدويل".
وحذر البيان من ت�صاعد الإجراءات
الإجرامية بحق �أ�رسانا و�أ�سرياتنا ال

�سيما بعد �صعود اليمني املتطرف
املدعوم من الإدارة الأمريكية املعادية
ل�شعبنا يف االنتخابات ال�صهيونية
الأخرية ،عدا عن الت�رصيحات
العن�رصية امل�ستمرة من قادة اليمني
املطرف ال�صهيوين اجتاه ك�رس
�إرادة الأ�رسى الفل�سطينيني وت�رشيع
�إعدامهم ،وتدعو نقابة املحامني
املجتمع الدويل والدول الأطراف يف
�إتفاقيات جنيف الأربع للوقوف �أمام
م�س�ؤولياتها التعاقدية بقمع الإنتهاكات
اجل�سيمة لهذه الإتفاقيات باعتبارها
جرائم حرب وجرائم �ضد الإن�سانية
ت�ستوجب مالحقة وحماكمة قادة العدو

و�ضباطه عن هذه اجلرائم �أمام حمكمة
اجلنايات الدولية".وختم البيان"تتوجه
نقابة املحامني �إىل جماهري �شعبنا
لأو�سع م�شاركة والتفاف حول مطالب
احلركة الأ�سرية والت�ضامن معهم،و
تدعو نقابة املحامني كافة املحاميات
واملحامني �إىل الإنخراط وامل�شاركة
الفاعلة يف كافة الفعاليات الت�ضامنية
مع الأ�رسى يف معركتهم العادلة معركة
الكرامة الثانية وكذلك يف ال�سعي
احلثيث لزيارة الأ�رسى امل�رضبني عن
الطعام ونقل احلقيقة الكاملة للر�أي
العام وف�ضح ممار�سات �أجهزة العدو
�أمامهم ".

مفو�ضية ال�شهداء والأ�سرى واجلرحى بحركة فتح

�أكدت مفو�ضية ال�شهداء والأ�رسى
واجلرحى بحركة فتح وعلى ل�سان م�سئول
الدائرة الإعالمية فيها الأ�سري املحرر
رامي عزارة على خطورة الأو�ضاع التي

معركة الأ�سرى هي معركة كل �أبناء �شعبنا وكل �أحرار العامل

ت�شهدها ال�سجون الإ�رسائيلية املتوا�صلة
جتاه الأ�رسى ،و�إ�ستمرار �إنق�ضا�ض
وق�ضم �إدارة م�صلحة ال�سجون للحقوق
التي �أجنزت بف�ضل الت�ضحيات التي

قدمها ع�رشات االالف من الأ�رسى على
مدار جتربة احلركة الوطنية الأ�سرية.
وحتدث عزارة ب�أن الأ�رسى ير�سمون
اليوم من جديد لوحة وطنية جامعة

كانت ومازالت بو�صلتها هي القد�س
والوطن ،ويو�صلون ر�سالة جديدة
قدمية �إىل كل ف�صائل و�أبناء �شعبنا ب�أن
بالوحدة ت�سرتد احلقوق ،و�أن املعركة

التي يخو�ضونها اليوم هي للدفاع عن
كرامتهم ،وعن حقوقهم هي معركة كل
ال�شعب الفل�سطيني ،بل وكل �أحرار العامل
والذين يقفون وي�صطفون �ضد الظلم.

وطالب عزارة من اجلميع ب�أن ي�ساند
�أ�رسانا وبكافة الو�سائل املتاحة ليكون
�صوتا ملعاناتهم و�آالمهم ،وحتديدا يف
ظل ما يتعر�ضون له اليوم.
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ن�صر ح�سني داي  /جمعية عني مليلة

الن�صرية لالقرتاب من البوديوم وال�صام
لالبتعاد عن اخلطر
يلتقي فريقا ن�صر ح�سني داي وجمعية عني مليلة م�ساء اليوم يف مباراة تندرج
�ضمن ت�سوية رزنامة املواجهات املت�أخرة عن اجلولة  23من الرابطة املحرتفة
الأوىل ،ي�سعى خاللها النادي العا�صمي �إىل ا�ستغالل ا�ستقباله للقاء على ملعبه
� 20أوت من اجل ح�سم الأمور ل�صاحله واالحتفاظ بالنقاط الثالث داخل
القواعد ،حيث ي�صر الالعبون على جتاوز هذا اللقاء ب�سالم وحتقيق االنت�صار
يف ظل املعنويات املرتفعة التي يتواجدون عليها
عي�شة ق.
عقب التعادل الذي عادوا
به يف خرجتهم ال�سابقة
ملالقاة دفاع تاجنانت رغم
االعتداءات اخلطرية التي
تعر�ضوا لها� ،أين يدرك
رفقاء الالعب خا�سف �أهمية
نقاط مواجهة اليوم يف ظل
رغبتهم ال�شديدة العودة بقوة
من �أجل لعب الأدوار الأوىل
يف البطولة الوطنية ،باعتبار
�أن انت�صار الن�رصية اليوم
يجعلهم يت�سلقون جدول
الرتتيب ويلتحقون باملركز
اخلام�س ملراقبة ال�سباق عن

قرب خا�صة وان الن�رصية
يف حالة فوزها ف�إنها �سوف
تقل�ص الفارق عن البوديوم
�إىل نقطتني فح�سب وثالث
نقاط فقط عن الو�صافة.
وينتظر ان يجد العبو الن�رصية
م�ساندة قوية من �أن�صارهم
من �أجل حتقيق الفوز
و�إحراز النقاط الثالث التي
ت�سمح لهم �إنهاء ما تبقى من
املو�سم احلايل بقوة ،خا�صة
و�أنهم يبقون مبباراة م�ؤجلة
�أمام نادي بارادو وهو ما
يجعل �أ�شبال املدرب حممد
ال�سات �أمام فر�صة قوية من
�أجل اللحاق بو�صافة جدول

الرتتيب وت�ضييق اخلناق على
الرائد عرب تقلي�ص الفارق �إىل
خم�س نقاط فح�سب.
يف املقابل ،يعول جمعية
عني مليلة البحث عن العودة
بنتيجة ايجابية من العا�صمة
رغم �صعوبة املهمة وتفادي
ال�سقوط يف فخ الهزمية من
�أجل االبتعاد عن منطقة
اخلطر خا�صة و�أنه يتواجد
ثالث املهددين بال�سقوط
منا�صفة رفقة مولودية بجاية،
وبالتايل ف�إن العودة بتعادل
على الأقل من ملعب 20
�أوت ي�سمح لت�شكيلة «ال�صام»
االبتعاد عن اخلطر.

ريا�ضة
اخلزينة انتع�شت مبا
يقارب  20مليار �سنتيم

برجمة اجلمعية االنتخابية الحتادية
الرماية يف  23افريل

�شركة �أورويدو
ت�ستعد للتعاقد مع
احتاد العا�صمة

تن�صيب جلنتي الرت�شيحات والطعون

يتوجه فريق احتاد العا�صمة نحو
ّ
التعاقد مع ممول جديد ل�سوق
الهواتف النقالة بعد ان�سحاب �رشكة
جيزي من التمويل عقب ال�ضغوطات
التي مت فر�ضها من �أجل الرتاجع عن
متويل رائد البطولة الوطنية ،ويف
هذا ال�صدد ف�إن م�صادر «الو�سط»
من داخل النادي العا�صمي ك�شفت
عن وجود خطوات نحو التعاقد مع
متعامل الهاتف النقال «�أوريدو» الذي
ي�ستعد م�س�ؤولوه �إىل حت�ضري عقد
مغري من �أجل االن�ضمام �إىل عائلة
املمولني الحتاد العا�صمة
وبالتايل حمل عالمة ال�رشكة على
�أقم�صة الفريق وهو الذي يت�صدر
حاليا جدول الرتتيب ويناف�س على
ا�ستعادة طعم التتويج بلقب البطولة
الوطنية الغائب عن خزائنه يف �آخر
مو�سمني� ،إىل جانب �أن �رشكة اوريدو
اختارت توقيع عقد مع ت�شكيلة
�أ�صحاب اللونني الأ�سود والأحمر
لكونها �سوف ت�شارك يف املناف�سة
القارية املو�سم القادم وت�شارك يف
الن�سخة املقبلة من مناف�سة رابطة
�أبطال �إفريقيا يف حال �إنهاء املو�سم
احلايل ب�إحدى املركزين الأول �أو
الثاين رغم �أن الفريق يناف�س بقوة على
التتويج بلقب البطولة الوطنية ،وح�سب
نف�س امل�صادر ف�إن العقد �سوف يكون
�ضخما وي�ضم عدة امتيازات للفريق.
يف املقابل ،انتع�شت خزينة احتاد
العا�صمة مببلغ يقارب  20مليار �سنتيم
والذي دخل من طرف املمولني
للنادي وهي القيمة التي ت�سمح للإدارة
بت�سوية امل�ستحقات املالية لالعبني
التي الزالوا يدينون بها� ،أين ي�ساهم
الأمر يف رفع معنويات الالعبني
قبل مباراة وفاق �سطيف املقرر يف
� 20أفريل املقبل �ضمن اجلولة 26
للرابطة املحرتفة الأوىل.

عي�شة ق.

برجمة اجلمعية االنتخابية الحتادية كرة ال�سلة يف � 20أفريل

�أع�ضاء اجلمعية العامة يعيدون االعتبار لبوعريفي
�أعاد �أع�ضاء اجلمعية العامة
لالحتادية اجلزائرية لكرة ال�سلة
خالل جمعية ا�ستثنائية الإعتبار
للرئي�س ال�سابق للهيئة الفيدرالية
رابح بوعريفي ،الذي ُرف�ضت
ح�صيلته الأدبية يف نهاية عهدته
�سنة  ،2017وحدد  43ع�ضوا من
�أ�صل  74املكونني للجمعية العامة
الحتادية كرة ال�سلة يوم ال�سبت
� 20أفريل اجلاري كموعد لإجراء
اجلمعية العامة االنتخابية ،وك�شف
بوعريفي الذي متت تزكيته
بالأغلبية ال�ساحقة من طرف
الأع�ضاء احلا�رضين �أنه مت�أثر
مبا و�صفه ح�س امل�س�ؤولية الذي
�أبان عليه �أع�ضاء اجلمعية العامة،
متهما وزير ال�شباب والريا�ضة
ال�سابق ولد علي ،بتدخله يف
�ش�ؤون الهيئة الفيدرالية ،و�رصح
بوعريفي قائال�« :صوت �أع�ضاء

اجلمعية العامة �ضد احل�صيلة
الأدبية ل�سنة  2017بعد �ضغوط
من م�س�ؤويل الوزارة ،وهو ما �أدى
�إىل خلل بالفيدرالية واحلركة
الريا�ضية» ،م�ضيفا�« :س�أتر�شح
لالنتخابات املقبلة وال�صندوق
االنتخابي هو من �سيقرر».
ورف�ض �أع�ضاء اجلمعية العامة
االحتادية اجلزائرية لكرة ال�سلة
بالإجماع احل�صيلتني الأدبية
واملالية  2018للرئي�س علي
�سليماين ومكتبه التنفيذي يوم
 14مار�س الفارط لتتوقف جميع
املناف�سات الوطنية �إىل غاية
انتخاب رئي�س جديد ،وعند
نهاية �أ�شغال اجلمعية العامة
اال�ستثنائية التي تر�أ�سها رئي�س
اللجنة الأوملبية الريا�ضية
اجلزائرية والرئي�س ال�رشيف
الحتادية كرة ال�سلة م�صطفى

براف ،ف ّعل الأمني العام لالحتادية
بالنيابة زاكي حلمر وممثل الوزارة
الو�صية حممد �رشاك ،جلان
الرت�شيحات الطعون وت�سليم
املهام ،بعدما مت تن�صيبهم �أثناء
اجلمعية العامة العادية حت�سبا
لالنتخابات القادمة ،دون حتديد
�آخر �أجل لإيداع ملفات الرت�شح،
و�أكد الأمني العام لالحتادية
بالنيابة الذي يحمل كذلك قبعة
املدير الفني الوطني« :هدفنا
الأول هو �إنقاذ املو�سم اجلاري
عرب �إيجاد حلول للو�ضعية التي
تتخبط فيها االحتادية� ،سيما
بعودة املناف�سات الوطنية
وعودة ن�شاط املنتخبات الوطنية
حت�سبا للمناف�سات الدولية هذه
ال�صائفة».
من جانبه ،عرب براف عن قلقه
بخ�صو�ص هذه الو�ضعية املعقدة

لكرة ال�سلة اجلزائرية متمنيا
احتاد عائلة هذه اللعبة للنهو�ض
بها �»:أمر غري مقبول �أن نرى
ريا�ضتنا على هذا احلال ،يجب
ان ت�شارك كل القوى لإعطاء
نف�س جديد لكرة ال�سلة الوطنية
والعمل على تطويرها» ،وهي
ر�سالة براف �إىل �أع�ضاء اجلمعية
العامة ،ويوجد رابح بوعريفي
الذي تر�أ�س االحتادية اجلزائرية
لكرة ال�سلة ،يف عهدة -2013
 ،2016حتت طائلة عقوبة عدم
الأهلية من طرف وزارة ال�شباب
والريا�ضية يف عهد الوزير ولد
علي ،لكنه �سي�ستفيد من قرار
الوزير اجلديدر�ؤوف برناوي،
املت�ضمن ا�سرتجاع حقوق
الأ�شخا�ص الذين ا�ستبعدتهم
الإدارة بطريقة غري من�صفة.

وكاالت

ن�صب �أع�ضاء اجلمعية العامة
لالحتادية اجلزائرية للرماية يف
اجتماع ا�ستثنائي �أول �أم�س جلنتي
الرت�شيحات والطعون حت�سبا
للجمعية العامة اال�ستثنائية
االنتخابية واملقررة بتاريخ 23
�أفريل اجلاري بدار االحتاديات
بدايل براهيم ،وعني الأع�ضاء
 29احلا�رضين بينهم  16رئي�سا
للرابطات الوالئية ،ليلى ولد قابلية
رئي�سة للجنة الرت�شيحات املكونة
من ثالثة �أع�ضاءثم جلنة الطعون
املكونة من جنان حممد وفرحات
�أحمد ،وعرفت هذه اجلمعية،
التي جرت يف ظروف عادية
والتي �أ�رشف عليها االمني العام
بالنيابة عبد الكرمي جمهوم ،غياب
ممثل وزارة ال�شباب والريا�ضة،
و�أو�ضح جمهوم« :ت�رشع جلنة
الرت�شيحات يف ا�ستقبال ملفات
الرت�شح ملن�صب الرئي�س واملكتب
الفيدرايل ابتداء من يوم الأحد،
يف الوقت الذي مت حتديد فيه
�آخر �أجل لإيداع امللفات بتاريخ
� 16أفريل ،وتبد�أ جلنة الطعون
يف عملها يوم � 20أفريل� ،أما ن�رش

قائمة املرت�شحني ف�ستكون بتاريخ
� 22أفريل ،وتليها االنتخابات بيوم
واحد  23من نف�س ال�شهر».
من جهة �أخرى ،دعا بع�ض من
�أع�ضاء اجلمعية العامة وزير
ال�شباب والريا�ضة ،اىل تفادي
رفع عدم الأهلية على ر�ؤ�ساء
و�أع�ضاء �سابقني من املتابعني
ق�ضائيا واملعنيني بق�ضايا �سوء
ت�سيري ،و�رصح رئي�س رابطة تيزي
وزو ،تاغزيرت كمال« :لدينا جميع
امللفات التي تخ�ص الأع�ضاء
املعنيني بق�ضايا يف العدالة
والذين مل تتم �إدانتهم ،وه�ؤالء
يح�رضون �أنف�سهم من �أجل تويل
من�صب الرئي�س .لقد ح�رضنا
مطلبا لإدانة ه�ؤالء الأ�شخا�ص
�أمام الهيئات الق�ضائية املعنية».
جدير بالذكر �أن �أع�ضاء اجلمعية
العامة لالحتادية اجلزائرية
للرماية رف�ضوا ،بتاريخ 27
فرباير الفارط ،احل�صيلتني
االدبية واملالية للرئي�س ال�سابق
علي حمالت ،والذي عا�ش عدة
خالفات مع اع�ضاء مكتبه.

وكاالت

�أر�سنال وبورتو يحفظان حلم
غوارديوال بدوري الأبطال

خ�رس مان�ش�سرت �سيتي يف ذهاب
ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا،
الأ�سبوع املا�ضي ،بهدف نظيف
�أمام توتنهام ،وبات بحاجة للفوز
بفارق هدفني ملوا�صلة املغامرة
الأوروبية ،ومطاردة الرباعية
التاريخية غري امل�سبوقة يف
تاريخ الكرة الإجنليزية ،ويبحث
بيب غوارديوال عن التتويج بلقب
دوري �أبطال �أوروبا الأول له مع
مان�ش�سرت �سيتي والثالث له ب�شكل
عام ،بعد �أن توج به رفقة بر�شلونة
مو�سمي  2009 -2008و-2010
 ،2011ويعاين غوارديوال طوال
م�سريته التدريبية يف الأدوار
الإق�صائية بدوري الأبطال ،من
قلب الهزائم التي يتعر�ض لها يف
مباريات الذهاب� ،إىل انت�صارات
يف مباريات الإياب ،والت�أهل
للأدوار التالية ،ففي �أول مو�سم
تدريبي له يف دوري �أبطال �أوروبا
 ،2009 -2008مل يتعر�ض لأي
هزمية مع بر�شلونة يف مباريات
الذهاب بالأدوار الإق�صائية وجنح
يف التتويج بلقب تلك البطولة ،و�أتت
الهزمية الأوىل لبيب يف مباريات
الذهاب بالأدوار الإق�صائية يف

مو�سم  ،2010 -2009عندما خ�رس
�أمام �إنرت الإيطايل بنتيجة 1-3
على ملعب �سان �سريو يف ذهاب
ن�صف النهائي ،ويف مباراة الإياب
حقق الفوز بهدف وحيد مل يكن
كاف ًيا لت�أهل بر�شلونة �إىل املباراة
النهائية.
ويف مو�سم  ،2011 -2010جنح
غوارديوال مع بر�شلونة يف قلب
خ�سارته ذها ًبا يف ثمن النهائي
�أمام �أر�سنال بنتيجة  1-2على
ملعب الإمارات �إىل فوز يف مباراة
الإياب بنتيجة  ،1-3وحجز بطاقة
العبور �إىل ربع النهائي بل والتتويج
باللقب يف ذلك املو�سم ،ويف
مو�سمه الأخري على ر�أ�س القيادة
الفنية لرب�شلونة  2012 -2011خ�رس
غوارديوال يف ذهاب ن�صف النهائي
بهدف نظيف �أمام ت�شيل�سي على
ملعب �ستامفورد بريدج ،وتعادل
يف الإياب على ملعب الكامب نو
 2-2ليودع امل�سابقة الأوروبية،
وبعدها ح�صل غوارديوال على عام
كامل للراحة قبل �أن يتوىل تدريب
بايرن ميونخ يف مو�سم -2013
.2014

وكاالت

13

الإثنني � 15أفريل  2019املوافـق ل� 09شعبان 1440هـ

ريا�ضة
لعوايف ،غ�شة و�ساعد يوا�صلون الغياب عن التدريبات

نغيز يح�ضر بولطيف للعب �أ�سا�سيا
�أمام �شبيبة بجاية

�شدد �أن ت�صريحاته ال�سابقة مت فهمها باخلط�أ

بلما�ضي� :أ�سعى �إىل قيادة اخل�ضر للتتويج باللقب القاري
ك�شف الناخب الوطني جمال بلما�ضي �أن اخل�ضر �سوف يتوجهون �إىل م�صر من �أجل التناف�س على التتويج
باللقب القاري والتناف�س بقوة على �إحراز ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة ال�صائفة املقبلة ،ورفع بلما�ضي �سقف
الطموحات من خالل حتديه للمنتخبات الكبرية واملر�شحة للتناف�س على التتويج بالك�أ�س �أين �أو�ضح �أنه
يدرك وجود منتخبات متعودة على �إحراز اللقب ،وذكر املنتخب امل�صري املتعود على �إحراز الألقاب يف
مناف�سة ك�أ�س �إفريقيا �إىل جانب �أنه م�ست�ضيف الدورة املقبلة من املناف�سة القارية
عي�شة ق.
وا�ستطرد �أنه ير�شح منتخبات
�أـخرى للعب على التاج القاري يف
�صورة تون�س ،املغرب ،نيجرييا
وال�سنغال ،لكنه مل يقلل من �ش�أن
املنتخب اجلزائري وقال �أنه لن
يتكهن بهوية املنتخب املتوج
باللقب لكنه �سيقود الت�شكيلة
الوطنية �إىل م�رص بهدف تقدمي
دورة كبرية والعودة متوجة باللقب
القاري
و�شدد امل�س�ؤول الأول على
ّ
العار�ضة الفنية الوطنية يف حوار
م�ص ّور �أجراه رفقة موقع «�سوبر

كورة» �أنه ال ميكن احلديث يف
الوقت الراهن عن وجود منتخبات
قوية و�ضعيفة ،يف رده على �س�ؤال
بخ�صو�ص املجموعة التي �أوقعت
فيها القرعة اخل�رض ،و�أو�ضح �أن
املنتخبات امل�شاركة يف نهائيات
ك�أ�س �إفريقيا متلك م�ستوى
متقارب جتعل املتتبعني يح�رضون
دورة قوية ومناف�سة �صعبة بني
جميع املنتخبات امل�شاركة.
واعرتف بلما�ضي �أنه ال ميلك
املعلومات عن جميع املنتخبات
 24امل�شاركة يف العر�س الكروي
القاري ،حيث قال ان عددا كبريا
من املنتخبات �سوف ي�شارك يف

الطبعة احلالية من ك�أ�س �إفريقيا،
وبالتايل مل يكن لديه الوقت من
�أجل معاينة جميع املنتخبات
املعنية ،م�ضيفا �أن م�شاركة
منتخبات غائبة عن املناف�سة
القارية لفرتة طويلة ال يجزم �أنها
�ضعيفة.
عاد املتحدث �إىل التطرق
للت�رصيحات التي �أطلقها يف
وقت �سابق حول تف�ضيله تنظيم
ك�أ�س �إفريقيا احلالية يف جنوب
�إفريقيا على ح�ساب م�رص ،حيث
�رشح املر �إىل كون رغبته تلك
كانت مرتبطة بعامل الطق�س ال
غري باعتبار �أن جنوب �إفريقيا

تكون يف ف�صل ال�شتاء خالل
�شهر جوان عك�س ما مييز م�رص
مثل باقي بلدان �شمال �إفريقيا
خالل نف�س الفرتة �أين تكون
فرتة ال�صيف واحلرارة ال�شديدة،
و�شدد بلما�ضي �أنه ال ميلك �شيئا
�ضد م�رص ويكون مرتاحا عندما
يزور بلدا عربيا وم�سلما لكن
ت�رصيحاته مت تف�سريها بطريقة
خاطئة يف ذلك الوقت ،م�ضيفا ان
الوفد اجلزائري لقي ترحابا كبريا
منذ و�صوله الأرا�ضي امل�رصية
وهو ما يجعله يتفاءل خريا بنجاح
الدورة القارية.

يحول تركيزه على ك�أ�س اجلمهورية و�إنهاء املو�سم بلقب

ال�سيا�سي يف�شل يف خلق املفاج�أة ويو ّدع
املغامرة القارية
�أنهى فريق �شباب ق�سنطينة
مغامرته القارية من خالل توديع
الدور ربع النهائي ملناف�سة
رابطة �أبطال �إفريقيا ،بعد �سقط
جمددا يف فخ الهزمية امام
مناف�سه الرتجي التون�سي والذي
هزمه على امللعب الأوملبي
بالعامة تون�س بنتيجة  1-3بعدنا
كان انهزم يف لقاء الذهاب �أي�ضا
بنتيجة  ،3-2حيث ف�شل ممثل
اجلزائر يف املناف�سة القارية من
موا�صلة خلق املفاج�أة و�أوقف
م�سريته القارية �أمام حامل
ن�سخة العام الفارط �إثر االنهزام
�أمامه ذهابا و�إيابا ،وظهر نق�ص
اخلربة والتجربة على ت�شكيلة
«ال�سيا�سي» التي ف�شلت يف تكرار
�سيناريو الرتجي مبلعب ال�شهيد
حمالوي و�سقطت يف اخل�سارة،
التي يتحمل م�س�ؤوليتها بن�سبة
كبرية احلار�س ح�سام ليمان الذي
تلقى �أهدافا من كرات ثابتة �إىل
جانب ف�شل اخلط الأمامي يف
حتويل الفر�ص التي خلقها �إىل
�أهداف ومل ي�صل �شباك احلار�س
الدويل التون�سي بن �رشيفة �سوى
يف منا�سبة واحدة عرب العبه
الكونغويل بهمبوال ،وهو الهدف

الذي مل يكن كافيا من اجل
عبور ت�شكيلة الرتجي وجعل
الالعبني يودعون امل�سابقة
القارية ،بعدما قدموا دورة رائعة
جنحوا خاللها يف بلوغ الدور ربع
النهائي لأول مرة يف م�شاركاتهم
القارية ،قبل �أن تتواىل الهزائم
يف �آخر �أربع مباريات منذ مقابلة
النادي الإفريقي التون�سي يف دور
جمموعات رابطة الأبطال.
ويتحول تركيز ت�شكيلة «ال�سيا�سي»
نحو املناف�سة املحلية� ،أين
ي�رضبون موعدا مع فريق �شباب
بلوزداد خلو�ض مقابلة ذهاب
الدور ن�صف النهائي ملناف�سة

ك�أ�س اجلمهورية والتي جتري
الربعاء املقبل على ملعب ال�شهيد
حمالوي بق�سنطينة ،حيث طالب
املدرب الفرن�سي ديني�س الفان
من �أ�شباله طي �صفحة الرتجي
التون�سي ون�سيان الإق�صاء القاري
من �أجل الرتكيز على مناف�سة
ال�سيدة الك�أ�س والتي ت�ضع �إدارة
�شباب ق�سنطينة اهتمامها عليها
من �أجل التتويج باللقب وتفادي
�إنهاء املو�سم �صفر اليدين.
الفان :اخلربة �ساعدت
الرتجي يف الت�أهل وكنا
ن�ستحق نتيجة �أف�ضل

ب ّرر مدرب �شباب ق�سنطينة
ديني�س الفان خروج فريقه من
ربع نهائي رابطة �أبطال �إفريقيا
�إىل فارق اخلربة والتجربة بني
الت�شكيلتني ،حيث �أرجع �أن خربة
الفريق التون�سي كان وراء ت�أهل
املناف�س �إىل املربع الذهبي
من املناف�سة القارية و�صنع
الفارق حل�سم الت�أ�شرية ل�صاحله،
وت� ّأ�سف املدرب الفرن�سي خالل
الت�رصيحات الإعالمية التي �أدىل
به عقب نهاية املواجهة لهزمية
فريقه والإق�صاء من املناف�سة
القارية و�أو�ضح �أن �أ�شباله مل
يكونوا ي�ستحقون الهزمية بتلك
النتيجة خا�صة و�أنهم قدموا
مباراة جميلة وكان �أدا�ؤهم مقبوال
يف ال�شوط الثاين �أين كانت �أمام
الفر�صة من اجل تعديل النتيجة،
لكنه ا�ستطرد �أن العبي الرتجي
التون�سي تفوقوا عليهم بف�ضل
ح�سن ا�ستغاللهم للكرات الثابتة
وللتي كانت �صالحهم من �أجل
التفوق على العبيه ،م�ضيفا ان
العبيه ارتكبوا بدورهم �أخطاء
دفعوا ثمنها غالية �إىل جانب
الأخطاء يف تقديرات احلكم
كذلك.
عي�شة ق.

يح�رض الطاقم الفني لفريق
وفاق �سطيف احلار�س الثاين
عبد الرحمان بولطيف من �أجل
امل�شاركة يف مباراة �شبيبة بجاية
املربجمة غدا على ملعب الثامن
ماي حت�سبا للقاء ذهاب الدور
ن�صف النهائي من مناف�سة ك�أ�س
اجلمهورية ،حيث تتوجه امل�ؤ�رشات
نحو غياب احلار�س الأول للفريق
م�صطفى زغبة ب�سبب عدم تعافيه
من الإ�صابة التي يعاين منها على
م�ستوى اليد ،حيث يوا�صل التدريبات
على انفراد لكن دون ا�ستعمال الكرة
باليد امل�صابة ،وهو ما يجعله غري
جاهز بن�سبة تامة من �أجل لعب
مقابلة الغد �أمام �شبيبة بجاية ،وهو

الأمر الذي جعل املدرب نبيل نغيز
ي�رشع يف �إعداد حار�سه االحتياطي
حتى يكون جاهزا من كافة النواحي
خال�صة النف�سية ليقدم مباراة كبرية
وي�ساهم يف قيادة فريقه نحو �إحراز
فوز مريح قبل موعد لقاء العودة
املقرر بعد �أ�سبوع على ملعب
الوحدة املغاربية ببجاية.
ويتوا�صل غياب الثالثي �ساعد،
غ�شة ولعوايف عن التدريبات،
وذلك ب�سبب التزام الثنائي الأخري
باخلدمة الع�سكرية بينما يوا�صل
املدافع �ساعد مقاطعة التدريبات
احتجاجا على عدم ا�ستالم
م�ستحقاته املالية.
ع.ق.

ف�شل يف الت�أهل �إىل الدورة النهائية لكرة
القدم داخل القاعة

ربيع وهران ي�سجل �إخفاقا
مفاجئا يف البطولة

ف�شل فريق جمعية ربيع وهران يف
الت�ألق هذا املو�سم مثلما جرت
عليه العادة يف املوا�سم ال�سابقة بعد
عجزه يف الت�أهل �إىل نهائي البطولة
الوطنية لكرة القدم داخل القاعة يف
ثاين �إخفاق له بعدما تعرث �أي�ضا يف
مناف�سة الك�أ�س ،وخابت �آمال �أبناء
وهران ،الذين ت�صدروا جمموعتهم
خالل �أطوار املرحلة الأوىل
للبطولة ،حيث �أخفقوا يف الت�أهل �إىل
الدور النهائي من مرحلة اللقب التي
�أقيمت �أول �أم�س بق�سنطينة بعد
�إق�صائهم �أمام الأمل املحلي.
وولد هذا الإخفاق �شعورا بالإحباط
لدى كافة عائلة النادي الذي كان
يراهن كثريا على التتويج بلقب
البطولة من �أجل تعوي�ض ف�شله
يف ك�أ�س اجلمهورية التي �سبق
له و�أن تذوق طعمها يف ثالث

منا�سبات �سابقة ،لكن طموح �أبناء
<>الباهية>> مل يكن كافيا للت�ألق
هذا املو�سم بعدما وجدوا �صعوبة
كبرية حتى يف الت�أهل �إىل دورة
اللقب عن جمموعتهم وهم الذين
عودوا �أن�صارهم واملتابعني لهذه
الريا�ضة على تقدمي مردود �أف�ضل
يف ال�سنوات الأخرية.و�أرجعت �إدارة
النادي تدين م�ستوى فريقها هذا
املو�سم ،والذي يعترب من بني �أكرب
حاملي م�شعل كرة القدم داخل
القاعة يف عا�صمة الغرب اجلزائري
واملروجني لهذه اللعبة� ،إىل بع�ض
العراقيل املالية التي �أ�ضحى فريقها
يواجهها ،علما و�أن ربيع وهران يعد
رفقة م�ستقبل حي ال�صباح الفريقان
الوحيدان اللذان ين�شطان يف كرة
القدم داخل القاعة بكامل تراب
والية وهران.
وكاالت

الق�سم املمتاز لكرة اليد

فارق الأهداف ينقذ ترجي �أرزيو
من ال�سقوط

انتظر ترجي �أرزيو لكرة اليد
اجلولة الثامنة والأخرية من دورة
البقاء لرت�سيم ا�ستمراره يف البطولة
املمتازة �أكابر ذكور وذلك بف�ضل
�أف�ضلية عدد الأهداف ،واكتفى
الرتجي بالتعادل �أمام �ضيفه مولودية
�سعيدة م�ساء �أول �أم�س بر�سم
اجلولة الأخرية من املناف�سة -34
 34لريفع ر�صيده �إىل ثماين نقاط،
وهي نف�س ح�صيلة كل من �شباب
احلرو�ش ونادي الأبيار �صاحبي
املركزين ال�سابع والثامن على
التوايل ما كلفهما ال�سقوط معا �إىل
بطولة الق�سم الأول املو�سم املقبل،
وتنف�س اجلميع يف �أرزيو ال�صعداء
ويف مقدمتهم رئي�س النادي �أمني
بن مو�سى ،الذي �أكد ب�أن فريقه
عاد من بعيد بعدما كان من بني
�أكرب املهددين بالنزول ،م�ؤكدا على
�رضورة طي �صفحة هذا املو�سم مع
ا�ستخال�ص الدرو�س لتفادي الوقوع
يف نف�س الأخطاء خالل املوا�سم
املقبلة.

و�سجل ترجي �أرزيو ،الذي ت�أ�س�س
يف  ،2009قفزة نوعية خالل
ال�سنوات الأخرية ما مكنه من
فر�ض تواجده يف �ساحة الكبار،
قبل �أن يخو�ض املو�سم الفارط
�أول جتربة دولية له عندما �شارك
يف الك�أ�س العربية للأندية احلائزة
على الك�ؤو�س بتون�س ويتقدم على
هام�ش املناف�سة بطلب تنظيم دورة
 2019التي نال �رشف ا�ست�ضافتها يف
انتظار �إجرائها الحقا بعدما تعذر
�إقامتها يف مار�س املن�رصم.
ولكن النادي تراجع كثريا هذا
املو�سم على خلفية تراجع موارده
املالية التي عقدت كثريا من �أمور
�إدارته يف توفري �أب�سط ال�رضوريات
التي يحتاجها فريق ين�شط يف
الق�سم املمتاز ،وانعك�ست هذه
الو�ضعية بال�سلب على العبي
الرتجي الذين كادوا �أن يعرفوا نف�س
م�صري جريانهم يف مولودية وهران،
الذي �سقط �إىل الق�سم الأول يف
نهاية املو�سم الفارط .وكاالت
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�أتلتيكو مدريد يتخطى عقبة �سيلتا فيغو
حقق نادي �أتليتيكو مدريد الإ�سباين انت�صاراً
ثميناً على ح�ساب �ضيفه �سيلتا فيغو بهدفني
نظيفني يف �إطار مباريات اجلولة  32ببطولة
الدوري اال�سباين لهذا املو�سم ،وكان �شوط
اللقاء الأول قد انتهى بتقدم �أتلتيكو مدريد
بهدف �سجله �أنطوان غريزمان يف الدقيقة ،42
يف ال�شوط الثاين �أ�ضاف �ألفارو موراتا الهدف
الثاين للروخيبالنكو�س يف الدقيقة  74لينتهي
اللقاء بتلك النتيجة ،بهذا يحافظ �أتلتيكو
مدريد على املركز الثاين بجدول ترتيب الليغا
بر�صيد  65نقطة.
يف املقابل� ،سقط نادي بر�شلونةيف فخ التعادل
ال�سلبي �أمام م�ضيفه هوي�سكا ،وبهذا التعادل يرفع بر�شلونة ر�صيده �إىل  74نقطة يف �صدارة ترتيب الليغا مقابل  25نقطة
لهوي�سكا يف ذيل البطولة ،واعتمد �إرن�ستو فالفريدي املدير الفني لرب�شلونة على طريقة لعب  ،2-4-1-3وقرر فالفريدي
االعتماد على البدالء وعدد من الالعبني ال�شباب يف املباراة بعدما �أراح العنا�رص الأ�سا�سية وعلى ر�أ�سهم القائد ليونيل مي�سي
ريا ملواجهة مان�ش�سرت يونايتد يف �إياب ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،وعلى اجلانب الآخر اعتمد فران�سي�سكو رودريغيز
حت�ض ً
املدير الفني لهوي�سكا على طريقة لعب .3-3-4
�أول تهديد يف املباراة كان من �أ�صحاب الأر�ض ،حيث �سدد املهاجم �أفيال كرة بالر�أ�س ،لكنه مرت بجانب القائم الأمين
للحار�س تري �شتيغن ،وت�ألق �سانتاماريا حار�س هوي�سكا يف الت�صدي النفراد من عثمان دميبلي يف الدقيقة  ،16حيث حول
ت�سديدة الالعب الفرن�سي �إىل ركلة ركنية ،وا�ستحوذ فريق بر�شلونة على الكرة وحاول طوال ال�شوط الأول ،بت�سديدتني فقط
على املرمى يف املقابل اخل�صم مل يُ�سدد �أي كرة على مرمى تري �شتيغن ،ومل ينجح البلوغرانا يف ترجمة هذه ال�سيطرة �إىل
�أهداف ،حيث عانى هجوم البار�صا من غياب الفاعلية على املرمى يف ظل وجود العديد من العنا�رص اجلديدة.
ومع بداية ال�شوط الثاين ،حاول هوي�سكا مباغتة بر�شلونة وا�ستقبل �إنريك جاليجو ،متريرة يف منطقة اجلزاء من زميله �أفيال،
وا�صطدم باحلار�س تري �شتيغن و�سقط وطالب بركلة جزاء يف الدقيقة  ،51لكن �أ�شار احلكم �إىل ا�ستمرار اللعب ،و�أهدر عثمان
دميبلي فر�صة ت�سجيل الهدف الأول ،حيث ا�ستقبل متريرة عر�ضية من اجلبهة اليمنى� ،سددها بقوة قبل �أن ت�صطدم ب�أحد
املدافعني وتتحول �إىل ركلة ركنية يف الدقيقة  ،56وحرم القائم الأمين ملرمى هوي�سكا الربازيلي مالكوم من الت�سجيل ،حيث
ا�صطدمت ت�سديدته القوية يف الدقيقة  57بالقائم.
اً
وقرر رودريغيز مدرب هوي�سكا الدفع ب�أوىل �أوراقه يف املباراة ،و�أ�رشك جونزالو ميلريو بدل من خوانبي لتن�شيط اخلط
الهجومي يف حماولة للت�سجيل ،وحول طريقة اللعب �إىل  1-4-1-4ل�صنع كثافة عددية يف خط الو�سط وغلق امل�ساحات �أمام
البار�صا ،ودفع �إرن�ستو فالفريدي بتغيريين دفعة واحدة ،حيث �أ�رشك جوردي �ألبا وفيليب كوتينيو اً
بدل من ريكي بويج وعثمان
اً
ريا �آرثر بدل من
دميبلي ،وخرج الالعب الفرن�سي ك�إجراء احرتازي نظ ًرا لكونها املباراة الأوىل له بعد العودة من الإ�صابة ،و�أخ ً
�ألينيا ،ورغم و�صول بر�شلونة يف عدة فر�ص ملرمى هوي�سكا يف الربع �ساعة الأخري من املباراة ،لكن دون �أي تهديد خطر على
احلار�س �سانتاماريا ليتوقف قطار انت�صارات بر�شلونة يف الليغا.

غاتوزو :تع ّر�ضت للإ�صابة ب�سبب �شجار الالعبني

�أكد جينارو غاتوزو املدير الفني مليالن� ،أنه حاول تهدئة
العبيه ونظرائهم يف الزيو روما عقب نهاية مباراة الفريقني
�أول ام�س باجلولة  32من الدوري الإيطايل ،وفاز ميالن بهدف
نظيف ،يف مباراة �شهدت الكثري من اجلدل حول التحكيم،
وانتهت مب�شاجرة بني العبي الفريقني عقب �إطالق احلكم
�صافرة املباراة ،وقال غاتوزو يف ت�رصيحات ل�شبكة :»DAZ
أ�صبت نف�سي يف منطقة الفخذ خالل رك�ضي لتهدئة
«لقد � ُ
اجلميع ،كنت على مقاعد البدالء ور�أيت ما حدث ،الأمر املهم
�أن هذا قد انتهى» ،و�أ�ضاف» «عندما كنت العبًا ،هذا النوع من
الأ�شياء كان يغ�ضبني ،لكن الآن �أرى الأمور بعيون خمتلفة ،و�أنا
كبري يف ال�سن على هذه الأمور ،بجانب �أنني �إذا قمت ب�إطالق
�صفعة لأحدهم فمن املحتمل جدًا �أن �أح�صل على �صفعة � ً
أي�ضا،

فجميعهم يتواجدون يف �صاالت الألعاب الريا�ضية �أكرث مني».
وتابع« :من �أجل اللعب �ضد الزيو �أنت حتتاج �إىل النهج ال�صحيح،
حيث ال�رسعة والفنيات والأمور البدنية ،لقد �أظهرنا بالفعل
منذ �أ�سبوع �أمام جوفنتو�س �أننا نتح�سن ،بينما فزنا يف معركة
الليلة يف منطقة و�سط امللعب ،والفريق قام بواجبه» ،و�أردف:
«يجب على الالعبني القتال من �أجل هذا القمي�ص ،املدربني
ي�أتون ويرحلون ،لكن النادي باقٍ ،كان من واجبنا تقدمي �أداء
قوي وعلينا �أن نثني على �أداء ه�ؤالء الالعبني الذين قدموا
كل �شئ ،اللحظات ال�سلبية ال مفر منها لكننا عدنا �إىل طريق
االنت�صارات» ،وحول �إ�صابات ميالن ،ختم غاتوزو ت�رصيحاته:
«بالن�سبة لرومانيويل مل تكن م�شكلة ع�ضلية ،لكنه تلقى �رضبة
قا�سية لذلك طلب اال�ستبدال».

املان يونايتد يغري بوغبا لرف�ض الريال

ظل ال�رصاع مع ريال مدريد الذي
يدة لنجمه الفرن�سي بول بوغبا ،يف
�سرت يونايتد لتقدمي �إغراءات جد
املقبل ،وبح�سب �صحيفة «مريور»
يخطط نادي مان�ش
ملعب �سانتياغو برنابيو يف املو�سم
إىل
او�ضات مع الالعب ،على �أمل نقله �
حلمر بداية من املو�سم املقبل ،كي
دخل بقوة يف املف
ملنح بوغبا �شارة قيادة ال�شياطني ا
�ؤولو مان�ش�سرت يونايتد ا�ستعدادهم
يتد لعقد جديد لبوغبا براتب �أكرب،
م�س
الربيطانية� ،أبدى
وي�أتي ذلك بالتزامن مع جتهيز اليونا
ويختار اال�ستمرار يف �أولد ترافورد،
جي �أويل جونار �سول�سكاير باملو�سم
كرب
ي�شعر بتقدير �أ
نية ،ويدعم م�رشوع املدرب الرنوي
االنتقال �إىل نادي العا�صمة الإ�سبا
يد ،الطامح يف الفوز ب�صفقة بوغبا
كي يتخلى عن فكرة
دين زيدان املدير الفني لريال مدر
غبا من �أبرز �أهداف الفرن�سي زين ال
ادوري �أنطونيو فالن�سيا �صاحب 33
املقبل .ويعد بو
ملنتظر �أن يرحل قائد يونايتد الإكو
ملرينغي يف املريكاتو املقبل ،ومن ا
�أدوار �أخرى داخل الفريق .يذكر �أن
ا
سط
لدعم خط و�
يح�صل القائد الثاين �أ�شلي يونغ على
ل�صيف املقبل ،بينما من املتوقع �أن
�سرت يونايتد خالل املو�سم احلايل.
ا
ريق
عا ًما عن الف
ي�س �سمولينغ ارتدوا �شارة قيادة مان�ش
كلاً من بوغبا ،ديفيد دي خيا وكر

ريا�ضة دولية

اعتزال هاري كني الكابو�س الأ�سود

تعر�ض هاري كني لإ�صابة قا�سية يف
�أنكل قدمه يف مباراة مان�ش�سرت �سيتي
�ضد فريقه توتنهام يف ذهاب ربع نهائي
دوري �أبطال �أوروبا التي انتهت بهدف
نظيف ل�صالح ال�سبريزكني يف �آخر
عامني ون�صف تعر�ض خلم�سة �إ�صابات
ح�سا�سة على م�ستوى القدم ليذكرنا
بق�صة ماركو فان با�سنت الذي �إعتزل
عامل كرة القدم ب�سبب �إ�صابات الأنكل
�أو كما ي�سمى �إ�صابات الكاحل ،وبرت كاليتون ا�ست�شاري جراحة العظام يف اجلمعية الربيطانية
جلراحة العظام والكاحل �أكد �إن تكرار �إ�صابات كني يجعل من تزايد احتمال وجود عيب
�أ�سا�سي يف الرباط يف الكاحل ويجب التدخل اجلراحي لأن الراحة فقط جتعله يعود للمالعب
ب�رسعة لكنه ينتك�س ويحتاج لإ�صالح رباط الكاحل و�إال قد يعتزل كرة القدم �إن تكررت هذه
امل�شاكل.
الآن على كني �أن يختار مابني جراحة وهذا �سيجعله يغيب عن ن�صف نهائي دوري الأمم
الإجنليزي �أمام هولندا يوم  6جوان املقبل �أو �سريتاح ويعود على مباريات املنتخب يف جوان
املقبل ولكن هذا قد يجعله ينتك�س مثلما حدث مع �صامويل �أومتيتي ،امل�ؤكد حاليا �إن كني
لن ينتقل يف ال�صيف املقبل عن توتنهام لأنه ال يوجد فريق �سيغامر بدفع مبلغ �ضخم قبل
�أن يطمئن متاما على كاحل الالعب كما �إن الالعب يجب �أن يتدخل جراحيا كي ال يتعر�ض
ل�سيناريو قا�سي وي�ضطر العتزال كرة القدم مبكرا.

�أ�سباب جتعل �سيميوين يرف�ض رحيل كو�ستا

على الرغم من الهجوم ال�رش�س الذي
�رضب غكو�ستا بعد �إيقافه ثمانية
مباريات ل�سبه والدة احلكم خيل
مانزانو �أثناء مباراة بر�شلونة و�أتلتيكو
مدريد لكن املدير الفني الأرجنتيني
دييغو �سيميوين دافع عن العبه
ال�صحافة الأ�سبانية حتدثت عن رحيل
دييغو كو�ستا خ�صو�صا لو جاءه مقابل
مايل �ضخم ولكن �سيميوين يرى عدم
التفريط يف كو�ستا و�سوف ن�ستعر�ض
معا بع�ض الأ�سباب التي جتعل �سيميوين
متم�سك بالالعب ويتعلق الأمر ب�أداء كو�ستا �ضد بر�شلونة يف الدور الأول ومباراة الذهاب �ضد
جوفنتو�س يجعل �سيميوين مت�أكد �إن كو�ستا ال يزال لديه الكثري من امل�ستوى و�إن �إ�صاباته كانت
ال�سبب يف تعطله لي�س �أكرث ،غياب الألقاب برحيل كو�ستا يف  2014وذهب لت�شيل�سي وح�صد
الدوري الإجنليزي مع ت�شيل�سي ومع عودته لأتلتيكو ح�صد الدوري الأوروبي وال�سوبر الأوروبي،
رحيل ودي مع فيليبي لوي�س وخوان فران �سيجعل الفريق يخ�رس كل جنومه الكبار وكو�ستا
بعمر  31عاما ي�ستطيع �إعطاء الثقة واخلربات لزمالئه ،يريد تكوين هجوم قوي مع جريزمان
ومناف�سة موراتا وكو�ستا يف �صالح الفريق ،رحيل كو�ستا �سيجعل هجوم �أتلتيكو مدريد يفتقد
ال�رشا�سة كما �إنه من �أجل تعوي�ضه �سيحتاج الفريق لرثوة �ضخمة ل�رشاء مهاجم بدال منه
وال�س�ؤال الأهم.

�أومتيتي على رادار جوفنتو�س

�أكد تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س
�أن نادي جوفنتو�س بات من �ضمن
املهتمني بالتعاقد مع مدافع بر�شلونة
يف املريكاتو ال�صيفي املقبل ،ووف ًقا
ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية،
ف�إن فابيو باراتي�سي املدير الريا�ضي
جلوفنتو�س ي�ستهدف �ضم الفرن�سي
�صامويل �أومتيتي ،خا�صة �أن الأخري
فقد مركزه الأ�سا�سي برب�شلونة ،وكان
�أومتيتي تعر�ض لإ�صابة يف غ�رضوف
الركبة �أبعدته طويال خالل املو�سم احلايل ،مما جعل مواطنه كليمنت لينجليت يح�صل على
مركز �أ�سا�سي يف دفاع بر�شلونة بجوار جريارد بيكيه ،وي�ضع اليويف يف خطته �ضم الهولندي
ماتيا�س دي ليخت مدافع �أجاك�س �أم�سرتدام الهولندي� ،إال �أن الأخري قد يذهب �إىل بر�شلونة،
وهو ما يعزز من فر�ص رحيل �أومتيتي ،ووقع املدافع الفرن�سي على عقد جديد مع بر�شلونة
يف جوان املا�ضي حتى �صيف  2023وب�رشط جزائي يبلغ  500مليون يورو.
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الروائي اليمني وجدي الأهدل

الكتابة فعل مزعج لل�سلطة وله كلفة �شخ�صية
بد�أ الروائي اليمني وجدي الأهدل حياته بكتابة الق�صة الق�صرية ،وخالل العام  1997كان �أ�صدر �أوىل جمموعته الق�ص�صية «زهرة العابر» ،التي مثلت
بداية انطالقته يف عامل الكتابة� ،أتبعها عقب ذلك بثالث جمموعات ق�ص�صية خالل �أربع �سنوات ،ليلج عامل الرواية يف العام  2002من خالل روايته
«قوارب جبلية» التي �أثارت جد ً
والعرف وال�سيا�سية ،و ُّاتهم الأهدل بالإ�ساءة �إىل
ال وا�سع ًا ب�سبب تناولها اجلريء لثالثي اخلطر يف اليمن ،الدين ُ
�ض ّيق عليه من قبل ال�سا�سة ،و�صو ً
املقد�س الديني واالجتماعي ،ورحل على �إثر ذلك منفي ًا �إىل لبنان بعد �أن ُ
ال �إىل ا�ستباحة اجلماعات املتطرفة لدمه.
نقال عن :املوقع بو�ست
ظل الأهدل يف املنفى لوقت
ق�صري ،حيث �صادفت حكايته يف
تلك الفرتة زيارة الروائي الأملاين
غونرت غرا�س �إىل اليمن ،وعلم
هذا الأخري بق�صة الأهدل ،وحني
ذهب للقاء الرئي�س اليمني �ضمن
وفد ح�رضه الكثري من الأدباء
منهم �أدوني�س ودروي�ش؛ بادره
الرئي�س �صالح بو�سام اجلمهورية؛
لكنه رف�ض ت�سلُمه وا�شرتط عودة
الأهدل من منفاه ،وبعد تردد وافق
الرئي�س �صالح.
بعد فرتة ق�صرية من عودته �أطلق
الأهدل روايته «حمار بني الأغاين»،
يف  ،2004ثم «فيل�سوف الكرنتينة»
التي و�صلت �إىل القائمة الطويلة
يف جائزة البوكر للرواية العربية يف
 ،2008وهو العام ذاته الذي �شهد
ميالد رواية ثالثة للأهدل «بالد
بال �سماء» ،ليتوقف بعد ذلك مدة
ع�رش �سنوات عن الكتابة؛ ويطل
الأهدل مليئاً بامل�آثر جمدداً يف
 2018برواية جديدة ،وهي «�أر�ض
امل�ؤامرات ال�سعيدة» ،التي جاءت
بعد وقت طويل �أم�ضاه يف ت�أمل
وطن يبدو �أنه مل يعد �سعيداً اليوم.
�إطاللة على «�أر�ض امل�ؤامرات
ال�سعيدة»
يقول الأهدل� :أنه �أ�ستوحى فكرة
روايته من جرمية اغت�صاب حدثت
يف الواقع ،حيث عمد �شيخ قبلي
�إىل اغت�صاب طفلة ،وظللت �أتابع
الق�صة عرب ال�صحافة ،ويف النهاية
�أفلت ال�شيخ من العقوبة بب�ساطة،
وهو الأمر الذي دفعه �إىل ال�رشوع
يف كتابة الرواية ،مثلت هذه
احلادثة النقطة الأ�سا�سية التي
انطلقت منها الأحداث يف الرواية،
�شيخ موال لل�سلطة يغت�صب طفلة
يف مدينة احلديدة ،وبال�صدفة مير
�صحفي حم�سوب على املعار�ضة،
ينقل الق�ضية لت�صبح حديث
الر�أي العام ،تتطور الأحداث ويتم
التحقيق مع ال�شيخ ،ثم ينجو بفعل
تزوير ال�صحفي للق�صة و�إل�صاقها
مبجهول ب�ضغط من رئي�س التحرير
املوايل لل�سلطة.
عاجلت �أبعاد الرواية م�س�ألة تواط�ؤ
ال�سلطة مع الأعراف القبلية ،وكذا
ال�سماح بزواج القا�رصات حتت
ذرائع خمتلفة يف املجتمع� ،أما
ق�صة ال�صحفي الفا�سد فتعطي
داللة رمزية على ارتهان ال�صحافة
لل�سلطة ،وازدواجية املثقف.
وت�أتي الرواية بت�ص ّور جلي ينقل
الواقع اليمني بكل تنويعاته
ال�سيا�سية واالجتماعية كما هو،
دون لب�س ،يقول الأهدل« :نحن

نعي�ش جنباً �إىل جنب مع الف�ساد
واحلرب والفقر ،ولذا ف�إن الرواية
اليمنية يف �أ�صدق حاالتها هي
انعكا�س لهذا الواقع ،ويتلخ�ص
دورها يف توعية النا�س بق�ضاياهم،
وقيادة م�سرية التنوير يف املجتمع
الذي يجهل غالباً ما يدور يف
حميطه ،يقع علينا معاجلة مثل
هذه الق�ضايا ثقافياً �سيما �أن
معظمها يتم جتاهله من قبل
ال�سلطة».
امل�شهد الثقايف يتجه نحو
االنق�سام
يرى الأهدل �أن ت�س ّيُد العنف
للم�شهد اليمني جعل الثقافة تنزوي
بعيداً ،وا�ستلب فاعلية املثقفني.
ي�رشح ذلك بالقول« :نحن اليوم منر
مبرحلة جمود وانح�سار ،وامل�شهد
الثقايف �أ�ضحى غائباً مع ت�ص ُدّر
موجة ال�رصاع ،فال �شك �أن للحرب
ت�أثريها على الثقافة يقا�س مبدى
فاعليتها ،والواقع يف اليمن يفر�ض
نف�سه على الن�شاط الثقايف ،وحني
ال توجد احلرية ال توجد ثقافة،
هذا ما نعي�شه».
ال يقت�رص الأمر على توقف الدعم
احلكومي لالحتادات الأدبية
ومراكز الن�شاط الفني فقط ،بل
�أ�صبح املثقفون �أنف�سهم هدفاً
للجماعات املت�صارعة ،و ُفر�ضت
الرقابة على الن�شاطات الثقافية
املختلفة ،وهذا �أمر خطري ي�ؤدي
�إىل ن�شوء ثقافة جهوية حمافظة
وموجهة يف الغالب ،ذلك �أن �أي
و�صاية فئوية على الثقافة حتولها
�إىل �أداة من �أدوات احلرب.
يقول الأهدل �أن الواقع حمبط،
وهو ما حدا ببع�ض الفنانني
والأدباء �إىل الهجرة �إىل خارج
الوطن ،و�أن امل�شهد الثقايف
مي�ضي نحو ال�شتات واالنق�سام
ب�سبب الت�شظي الداخلي الذي
ت�شهده البالد ،وقد بدت م�ؤ�رشات
هذا االنق�سام تطفو على ال�سطح
يف عدن ،حيث عمد بع�ض الأدباء
هناك �إىل ت�أ�سي�س احتاد خا�ص بهم
حتت م�سمى «احتاد �أدباء اجلنوب
العربي» ،هذا يتناق�ض مع الر�ؤية
الإن�سانية للمثقف الذي يفرت�ض
�أن يظل يتنكر للحدود القومية
بني ال�شعوب ،فاملثقف ال ميكن �أن
يكون عن�رصياً �أو فئوياً.
الثقافة كيان منف�صل عن
الواقع
للأهدل قراءته اخلا�صة لواقع
الرواية اليمنية ،يقول� :أن الرواية
تتطور ،لكن ببطء ،ويعتقد رغم
ذلك �أنها ما زالت حبي�سة للواقع
اجلغرايف لليمن ،ويرى �أن معظم
الأعمال الروائية اليمنية يف

الفرتة الأخرية لي�ست �إال �إعادة
�إنتاج لأ�شكال �أدبية �سابقة ،لكن
توجد �أي�ضاً الروايات اجلادة التي
ميكننا ان نقي�س من خاللها تطور
الرواية.
ثمة نزوح كبري جتاه فعل الكتابة،
ب�رصف النظر عن معايري القيمة،
لكن تعد هذه ظاهرة �صحية،
خ�صو�صاً �أننا اليوم �أحوج �أكرث من
�أي وقت م�ضى للثقافة ،فبدالً من
�أن ينخرط ال�شباب يف ال�رصاعات
العبثية �أف�ضل لهم �أن يتجهوا
للكتابة ،ليكتبوا ولو ب�شكل خاطئ،
ال م�شكلة ،لأن الكتابة فعل جمايل
يُعلي من قيم الإن�سان ،ال�سالم
والتعاي�ش واملحبة� ،إ�ضافة �إىل
كونها فناً يهذب ذائقة اجلماهري.
�أما بالن�سبة لل�صعوبات التي
تواجه الرواية اليمنية فهي كثرية،
فالكتابة الروائية لي�ست مربحة
بطبيعة احلال ،وال ميكن �أن تكون
مهنة .يف اليمن حني جتد نف�سك
تكتب الرواية ف�أنت حتتاج �إىل ماالً
لتعي�ش ،مما يجعل الكثري يهجر
الكتابة وين�شغل با�ستحقاقات
املعي�شة املفرو�ضة عليه ،وحتى
لو كتب الروايات ف�إنه قد ي�ضطر
�إىل طباعتها من ح�سابه اخلا�ص،
وهو �أمر مكلف وحمبط ،لأن اليمن
اليوجد بها دور ن�رش ،لهذا ال�سبب
�أكرث الروائني اليمنيني يُ�صدرون
�أعمالهم عن دور ن�رش عربية.
تكمن امل�شكلة حني تُطبع الرواية
يف اخلارج يف كونها ال ت�صل غالباً
للجمهور اليمني ب�سبب معوقات
الن�رش ،وهذا يخلق حالة ف�صام
بني النا�س وثقافتهم ،كذلك تنعدم
الفاعلية بني الكاتب واجلمهور،
لهذا ال�سبب ف�إن حال الكثري من
الأدباء اليمنيني هو �أنهم معزولون
ثقافياً عن واقع النا�س يف الداخل،
ب�سبب �أن م�ؤلفاتهم ت�صدر من دور
ن�رش خارجية ،يقر�أ لهم اجلمهور
العربي �أكرث من اجلمهور املحلي،
وهي نقطة بقدر ماهي جيدة تُعد
�سيئة �أي�ضاً ،كل هذا يجعل من
الثقافة كياناً منف�ص ً
ال عن الواقع
املعي�ش ب�سبب القطيعة بني النا�رش
والقارئ املحلي.
الكتابة فعل مترد
انطالقاً من جتربته يقول الأهدل:
�أن الكتابة فعل مترد له كلفة
�شخ�صية ،وهي يف �أ�صدق حاالتها
حماولة للبحث يف الأ�سباب
العالئقية للأ�شياء من حولنا ،كما
�إنها �سعي حثيث خللق املعنى،
�إ�ضافة �إىل �أن الكتابة متنحنا عزا ًء
لأنها حت ّول املعاناة �إىل معرفة.
�أما من الناحية املهنية فهي عمل
�شاق يتطلب جهداً كبرياً ،يعتمد
جناحها على املحاولة والف�شل،

وهي يف هذا تختلف عن ال�شعر،
لأن ال�شعر فعل �إلهام ال يتطلب
ممار�سة ،بينما الكاتبة ال�رسدية
تتطور بفعل املمار�سة.
والكتابة كفن ناقد هي فعل مزعج
لل�سلطة ومقلق لبنية امل�ألوف
االجتماعي ،وت�سبب املتاعب،
تنطبق هذا احلالة على الواقع
املعي�ش كثرياً ،لأن املجتمع اليمني
جمتمع حمافظ ومنغلق على ذاته،
يزعجه النمط غري امل�ألوف يف
الكتابة ،وحتكمه �سلطة �سيا�سية
غارقة يف الف�ساد ،ما يجعل من
املعاجلات الثقافية للق�ضايا �أمراً
بالغ اخلطورة.
الرواية كمو�ضة ُ
للقراء
ُ
والكتاب
�س�ألْنا الأهدل عن �سبب الرواج
الوا�سع للرواية يف الو�سط الثقايف،
ف�أجاب ب�أنه ال يرى م�شكلة يف ذلك،
فالرواية �أكرث جماهريية من بقية
الأجنا�س الأدبية ،لأنها تخلو من
تعقيد ال�شعر و ُكلفته� .أنا من النوع
الذي ي�شجع على ممار�سة ال�رسد
�أياً كان نوعه� ،إمنا يعود �سبب
توجه ال ُكتّاب �إىل ت�أليف الرواية �إىل
ُّ
كونها ظاهرة وجدانية تخلو من
تعقيد الفكر ،ولأنها حماكاة يومية
للواقع ي�سهل التقاط تفا�صيلها من
التجارب واملعاي�شات ،كما �إنها
تُلبي حاجة ال ُكتاب �إىل التعبري
الذاتي ،ومتنحهم حرية كبرية
يف ممار�سة الإبداع ،على عك�س
الكتابة الفكرية �أو املنهجية التي
تلتزم بنمط معني من الكتابة،
والرواية ت�ستهدف عاطفة
املتلقي ،وهو ما يف�رس �سبب
اجنذاب القراء �إليها من خمتلف
الفئات العمرية ،ب�سبب �أ�سلوبها
الذي يخلو من جمود ورتابة كتب
الفكر والفل�سفة ،فالنا�س متيل
�إىل الإيقاع العاطفي الذي يحاكي
واقعها اليومي ،وتنفر من الأفكار
العقلية املجردة.
يبدي الأهدل تفا�ؤله ب�ش�أن تنامي

ظاهرة الكتابة الروائية يف اليمن،
ويرى ب�أنها �سلوك �صحي ب�رصف
النظر عن معايري القيمة .ال خوف
مع الوفرة يقول :فالإبداع يزدهر
كلما زاد الإنتاج ،وتو�سع دائرة
الت�أليف الروائي هو ا�ستجابة
حلاجة اجلماهري للقراءة ،هذا
يعني �أن لدينا جماهري تقر�أ وتهتم
بالثقافة رغم ظرف احلرب،
ومعوقات الن�رش اخلارجي ،هي
ظاهرة جيدة على �أي حال ،ونحن
�أحوج ما نكون �إليها يف اليمن ،ومن
�ش�أن القراءة �أن تحُ دث نقلة نوعية
يف الوعي اجلماهريي� ،إذ �إننا
نعول كثرياً على هذا اجليل من
ال ُكتاب وال ُقراء.
معايري الرواية الناجحة
عن معايري الرواية الناجحة حتدث
الأهدل� :أن جناح الرواية مرهون
مبدى ت�أثريها على خميلة القارئ،
ومالم�ستها لواقعه ،والفكرة هي
مٙن حتدد هوية كل رواية ،عدا
�أنها غري كافية �إذا جتاهلنا �أ�سلوب
الكتابة ،فالأمر تكاملي بني الفكرة
والأ�سلوب ،و�أف�ضل الروايات تلك
التي ا�ستطاع ُكتابها املزج بني
جدية الفكرة ور�شاقة الأ�سلوب.
بالن�سبة للرواية التي ت�ؤ ّول الواقع،
يكون جناحها بقدر ارتباطها
بواقع الإن�سان ،ومبدى القرب
من �أدق همومه اليومية ،وكذلك
�سعة ت�أثريها على الوعي اجلمعي
للجماهري.
�أما الروايات التي تهدف �إىل

خلق واقع افرتا�ضي بديل،
فيكون جناحها بقدر ابتعادها
عن الطوباوية الزائدة ،وقدرتها
على املزج بني تناق�ضات الواقع
واخليال بطريقة بارعة.
ي�شتغل الأهدل يف الوقت
احلا�رض على عملني متوازيني يف
الق�صة� ،إحدهما يف �أدب اخليال
العلمي والأخرى �ستتحدث عن
الديكتاتورين العرب الذين حكموا
خالل الفرتة ال�سابقة .يقول
الأهدل :حالياً �أقر�أ يف العلوم
حماوالً التقاط م�سارات افتتاحية
لكتابة ق�ص�ص اخليال ،بينما �أُعد
يف نف�س الوقت للمجموعة الثانية
عن احلكام الديكتاتوريني العرب
ب�أ�سلوب ال�رسد الواقعي.
وعن طبيعة ال�رسد الق�ص�صي
يرى الأهدل� :أن تقنية الكتابة
الق�ص�صية تتطلب حِ رفية �أكرث
من عملية ال�رسد الروائي ،يف
ُ�ضمن الفكرة
الق�صة يتوجب �أن ت ِّ
ب�أ�سلوب موجز ،با�ستخدام ُجمل
ق�صرية ذات داللة كثيفة ،عليك
�أن تقود ال�رسد دون �أن تفقد
الزخم وت�صل �إىل قفلة تنهي
الق�صة وتدع املعنى مطلقاً،
ذلك �أن �أ�سو�أ الق�ص�ص هي التي
تف�سرّ كل �شيء ،وال ترتك للقارئ
م�ساحة للت�أويل ،لأن جودة الق�صة
تُقا�س مبدى قدرتها على �إيقاد
خميلة القارىء لي�صل �إىل املعنى
املق�صود بالإيحاء ،ولي�س من
واقع ال�رسد ،يف الق�صة؛ املعنى
يُلتقط وال يُكتب.
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للكاتب دافيد �سوالر

�صدور كتاب "اليوم الأخري
لأدولف هتلر"

هي ال�سرية الذاتية لـ»لأدولف هتلر» ب�شكل خمت�صر ومكثف ،منذ مولده ومراهقته ودخوله
اجلي�ش الأملاين يف احلرب العاملية الأوىل� ،إىل دخوله عامل ال�سيا�سة ،وكيف �أ�صبح احلاكم الأول
لأملاين و يت�ألف كتاب (اليوم الأخري لأدولف هتلر) للكاتب دافيد �سوالر من خم�سة ف�صول وخامتة.
وكاالت
بداية هتلر
جاءت بداية هتلر نف�سه عندما بد�أ
كطالب ر�سم فا�شل ليكت�سب مبنتهى
ال�رسعة مهارات اخلطابة والدعاية
والدمياجوجية وال�سيطرة على
اجلماهري .وقد �صمم على الو�صول
مت�أخ ًرا حتى يتطلَّع اجلميع حل�ضوره،
ويبد�أ خطبه ب�صوت خفي�ض بحيث
ال ي�سمعه �سوى جلو�س ال�صف الأول
فيتوق جلو�س ال�صفوف اخللفية ل�سماع
كلماته ،ثم ال يلبث �أن يهز ب�صوته
اجلهور جنبات القاعة حتى يكاد ي�صيب
احلا�رضين بال�صمم .حيث �أنه تدرب
على يد �شخ�ص كان يدعي كذ ًبا قدرته
على ا�ستب�صار امل�ستقبل ،وقد ركز
على ا�ستخدام اليد والإمياءات التي
ميكن القيام بها عن طريق الذراع.
الذاكرة الفوالذية
مهند�سا
كان هتلر يحلم �أن ي�صبح
ً
متكبرّاً� ،ضعيف
معمار ًيا ،وكان عنيداً،
ِ
امل�ستوى الدرا�سي ،ال يقبل الن�صح
واللوم« .لديه ذاكرة فوالذية مل يرزق
بها ب�رش من قبل» .فا�شل يف درا�سته،
مل يكن يهتم �سوى بالر�سم الذي كان
موهو ًبا فيه ،وف�شل يف االلتحاق بكلية
الهند�سة ب�سبب م�ستواه الدرا�سي،
وف�شل يف االلتحاق بكلية الفنون
اجلميلة ب�سبب �أن قدراته الفنية يف
الر�سم دون امل�ستوى .كان فنا ًنا يف
ر�سم الأماكن ولكنه كان عاجزًا عن
ر�سم الوجوه الإن�سانية .كان ال يدخن
وال ي�رشب الكحول ،قليل امل�أكل،
نباتي ،ال يطيق اجلن�س الآخر ،انعزايل،
قليل الأ�صدقاء ،ال يعرف كيف ي�ستمتع
مع زمالئه ،مار�س كل �أعمال الأجرة،
يق�ضي وقت فراغه يف رفقة الكتب
�أو ر�سوماته ،ينفق �أغلب �أمواله على
رضا فريدًا
عرو�ض الأوبرا ..كان حما� ً
متع�صبًا لوطنه ،وطابعه املبا�رش يف
دح�ض احلجج يجعل احلا�رضين يف
حالة انتباه عام� ،سيطرت حنجرته
احلما�سية على امل�ستمعني و�أطلقت
عيناه الزرقاوان �أل�سنة اللهب.
وعلى الرغم من ذلك ت�سلم هتلر مقاليد
احلكم يف �أملانيا ،التي كانت حينئ ٍذ
مهزومة يف احلرب ،مدمرة اقت�صاد ًيا،

�إ�سالم عبده
منذ بداية العام احلايل واحلركة الأ�سرية
داخل �سجون االحتالل ت�شهد هجمة
�رش�سة وغري م�سبوقة ،يف حماولة من
�إدارة ال�سجون وحكومة االحتالل �أن
تفر�ض واقع اعتقايل جديد ،عنوانه
الت�ضيق على الأ�رسى وك�رس �إرادة
و�صمود احلركة الأ�سرية  ،التي حققت
خالل ال�سنوات املا�ضية �سل�سلة من

موقعة على معاهدة «فر�ساي» والتي
تن�ص على حتديد عدد �أفراد اجلي�ش،
والقدرات الع�سكرية الأملانية .لكنه بعد
ذلك زاد القدرات الع�سكرية الأملانية،
و�ألغى معاهدة فر�ساي ،و�أن�ش�أ امل�صانع
وو�صلت البطالة �إىل معدالت منخف�ضة،
كما انتع�ش االقت�صاد الأملاين.
�أفكار اال�شرتاكية القومية ور�ؤاها
ال�سيا�سية والإيديولوجية
ب�سط هتلر �أفكار اال�شرتاكية القومية
ّ
ور�ؤاها ال�سيا�سية والإيديولوجية ،حيث
و�ضعها يف كتابه «كفاحي» ،وفحواها
�أن االختالف بني الأجنا�س والأفراد
�أمر فر�ضته الطبيعة يف نظامها الأزيل
و�أن (العن�رص الآري) هو العن�رص
الوحيد اخلالق يف تاريخ الب�رشية ،و�أن
ال�شعب هو الوحدة الطبيعية الأ�سا�سية
للب�رشية ،وال�شعب اجلرماين هو �أعظم
ال�شعوب قاطبة و�إمنا املارك�سية
وال�شيوعية بت�أكيدها للعاملية وال�رصاع
الطبقي ،وخلف املارك�سية يكمن العدو
يج�سدون ال�رش
الأكرب وهم اليهود الذين ّ
على الإطالق ويريدون تدمري العن�رص
الآري ،لذلك يجب تطهري الرايخ منهم
واحلفاظ على نقاء الدم الآري.
احرتاق الرايخ�ستاغ
عرب �سل�سلة من الإجراءات التي �أزاح
بها خ�صومه من امل�رسح ال�سيا�سي ثبت
دعائم دكتاتوريته ال�شخ�صية املطلقة.
حيث �أنه عندما احرتق الرايخ�ستاغ
�أعلن حالة الطوارئ وح�صل على
تفوي�ض ب�إ�صدار القوانني من دون
الرجوع �إىل الربملان ،وبد�أ بتطهري
جهاز الدولة من اخل�صوم ومن غري
الآريني ،وانطلقت حملة �ضد ال�شيوعيني
واليهود والأحزاب املعار�ضة ،كما
�ألغيت النقابات و�شكلت جبهة العمل
الأملانية و�أعقبها �أ�س�ست منظمة
�شبيبة هتلر لرتبية ال�شباب وتدريبهم
ح�سب املبادئ النازية الآرية.
هتلر كان ينادي بالقومية وتوحيد
الدولة اجلريمانية
بعد موت هندنبورغ ُدمج من�صبا
م�ست�شار الرايخ ورئي�س الرايخ يف
�شخ�ص هتلر ،الذي �أدى له اجلي�ش ق�سم
الوالء وحتولت �أملانيا �إىل دولة احلزب
الواحد الذي �سيطر على جماالت
احلياة كافة بوا�سطة جهاز الغ�ستابو
(ال�رشطة ال�رسية) ومنظمات احلزب

االنت�صارات والنجاحات يف مواجهة
�إدارة ال�سجون.
وتتكامل ف�صول املعاناة على الأ�رسى،
بعد تقدمي وزير الأمن الداخلي يف
حكومة االحتالل املجرم «جلعاد �آردان»
خطة للت�ضيق على الأ�رسى و�شكل
لذلك جلنة �سميت با�سمه ،عنوانها
زيادة العقوبات و�سحب املنجزات
التي حققها الأ�رسى عرب �سنوات من
الت�ضحية والدماء ،مثل ( الكنتية ،الفورة،

الع�سكرية .وهكذا �أم�سك هتلر بزمام
الأمور وبكل مفاتيح ال�سلطة املدنية
والع�سكرية وال�شعبية التي تركزت يف
�شخ�ص الفو َرر (الزعيم) .وظل ينادي
بالقومية وتوحيد الدولة اجلريمانية،
وي�ؤ ِّيد العن�رصية ويعادي ال�سامية.
معاداة اليهود وعدم االعرتاف بهم
كان هتلر يرى �أن اليهودي لي�س
�إن�سا ًنا ،بل هو �شيطان فائق القدرات
اجلهنمية ،م�سئول عن احلداثة
التي طاملا �أزعجته يف املو�سيقى،
والفنون اجلميلة ،والإباحية ،والزنا،
والنقد ال�صحايف للوطنية وا�ستغالل
اً
الر�أ�سمالية ،و� ً
م�سئول عن
أي�ضا كان
عجز ال�شعوب عن االرتقاء .فكان
اليهود – يف نظره  -يتن�صلون من
احلرب ويوفرون جمهودهم ملرحلة
الن�رص .يقول هتلر« :ال يتقبل اليهود
�أي �شيء من ال�شعب الذي يعي�شون
بينه �سوى اللغة فتجدهم يلج�أون
لتكوين جمتمعات منغلقة ترف�ض
املجتمع وترف�ض التخ ِلّي عن املزايا
التي تتمتَّع بها ،فهو عرق غريب،
ي�ستنزفون ومي�صون ثروات ال�شعوب
ويتحولون �إىل م�صا�صي دماء �شعوبهم،
يدمرون الكربياء الوطني وقوة ال�شعوب
عن طريق الر�أي العام وال�صحافة،
واال�شرتاكية والدميقراطية لي�ست
�سوى و�سيلتهم للو�صول �إىل ال�سلطة
وجني املال».
هروب هتلر من اخلدمة الع�سكرية يف
بلد مولده «النم�سا»
هرب هتلر من اخلدمة الع�سكرية
يف بلد مولده «النم�سا» ،ولكنه تط َّوع
للحرب مع اجلي�ش الأملاين يف احلرب
�ستوحد
العاملية الأوىل التي ر�أى �أنها
ِّ
الدولة اجلريمانية �-شارك بها كجندي
مرا�سلة ،جندي يتف َّوق على نف�سه يف
�أداء واجبه ،يتط َّوع يف الكثري من املهام
الطارئة ،وح�صل على العديد من
الأو�سمة .قامت احلرب العاملية الأوىل
ب�سبب �رصبيا والنم�سا ،وانتهت بهزمية
�أملانيا وقبولها �رشوط الهدنة رغ ًما
ُّ
الت�ضخم ،والبطالة،
عنها مما �أدى �إىل
واجلوع ،والفو�ضى ال�سيا�سية.
«اجلي�ش الأحمر» ال�سوفياتي و�إجبار
الأملان على الرتاجع �إىل �أوروبا
الو�سطى
يف نهاية درامية �رسيعة ،وبحلول
نهاية عام  1944كان «اجلي�ش الأحمر»

ال�سوفياتي قد �أجرب الأملان على
الرتاجع �إىل �أوروبا الو�سطى ،وكانت
قوات احللفاء الغربيني تتقدم �صوب
�أملانيا .و�أدرك هتلر �أن �أملانيا قد
خ�رست احلرب ،ولكنه مل ي�سمح
باالن�سحاب .ومتنى هتلر �أن يقوم
بالتفاو�ض املنفرد من �أجل ال�سالم
مع الأمريكيني والربيطانيني؛ وهو
الأمل الذي دعمه وفاة فرانكلني دي
روزفلت يف الثاين ع�رش من �أفريل
 .1945و�سمح عناد هتلر وا�ستخفافه
ب�أخذ احلقائق الع�سكرية يف االعتبار
با�ستمرار الهولوكو�ست .كما �أ�صدر
هتلر �أوامره بالتدمري الكامل لكل البنية
التحتية ال�صناعية الأملانية قبل �أن تقع
يف �أيدي قوات احللفاء.
خطة الأر�ض املحروقة
قال هتلر �إن ف�شل �أملانيا يف الفوز
باحلرب �أدى �إىل خ�سارتها حلقها يف
البقاء .وهكذا ،قرر هتلر �أن الأمة
ب�أ�رسها يجب �أن تنتهي معه .وعهد
هتلر بتنفيذ خطة الأر�ض املحروقة
(تدمري كل ما ميكن �أن ينفع العدو
قبل االن�سحاب من الأر�ض) �إىل وزير
الت�سلّح �ألربت �سبري الذي مل يطع �أمر
قائده ،ويف �أفريل  ،1945هاجمت
القوات ال�سوفياتية �ضواحي مدينة
برلني .ووجد هتلر نف�سه يف و�ضع
يجربه فيه مطاردوه على الفرار �إىل
جبال بافاريا ليتمكن من مواجهتهم يف
جولة �أخرية يف املعقل الوطني الذي
جل�أت �إليه الفلول املتبقية من القوات.
ولكن هتلر كان م�صم ًما على �أن يعي�ش
يف عا�صمة بالده �أو يهلك فيها.
وجد هتلر �أن �سبيل النجاة الوحيد
�أمامه يتمثل يف تنفيذ خطة جديدة
ي�ستعني فيها بقوات اجلي�ش الثاين
ع�رش بقيادة اجلرنال فالرت فنك .وكان
اخلطة تقت�ضي �أن يقوم فنك بتحويل
جي�شه –الذي كان يواجه القوات
الأمريكية يف الغرب حينها– �إىل
ناحية ال�رشق لتحرير برلني .وهكذا،
يلتحم اجلي�ش الثاين ع�رش مع اجلي�ش
التا�سع القتحام املدينة .وقام فنك
بالفعل بالهجوم ،ويف غمار الفو�ضى
ا�ستطاع �أن يقوم بات�صال م�ؤقت مع
حامية بوت�سدام .ولكن ،مل ينجح �أبداً
يف االت�صال باجلي�ش التا�سع -كما كان
مقر ًرا يف اخلطة �أ�ص ً
ال.
يف الثالث والع�رشين من �أفريل� ،ألقى
جوزيف غوبلز بالبيان التايل �أمام �سكان
برلني�« :أدولف هتلر يدعوكم للقتال من

ر�ؤى

ملاذا الأ�سرى الآن ...
الزيارة ،املياه ال�ساخنة ،االقتحامات،
االعتداء وجلب وحدات من خارج
ال�سجن ،وتركيب �أجهزة ت�شوي�ش ،اغالق
كامل لأق�سام ال�سجون ،ومنع من زيارة
املحامني ،وتنقالت وافراغ �أق�سام ،بل
هي �أ�شبه ب�ساحة حرب حقيقة.
و�أمام هذه الهجمة كان البد من الأ�رسى
مواجهة هذه الإجراءات ،لأن �أي تراجع
�سيكون مبثابة الكارثة للحركة الأ�سرية
ب�شكل عام ،فهم الذين عودونا �أن

يكونوا يف خط املواجهة الأول مع
هذا االحتالل ،ولن يكون �أي �إجراء على
ح�ساب كرامتهم وحقوقهم وت�ضحياتهم،
لذلك �أعلنوا املواجهة لأخر نف�س
وقطرة دم ،وكانت البداية بالإعالن عن
حل التنظيم  ،وعمليات الطعن الفردية
وحرق الغرف والأق�سام ،وت�صعيد
اخلطوات و�صوالً �إىل الإ�رضاب املفتوح
عن الطعام «معركة الكرامة الثانية».
واليوم ومع دخول الأ�رسى يف هذه

�أجل مدينتكم .حاربوا بكل ما �أوتيتم
من قوة ،من �أجل زوجاتكم و�أطفالكم،
و�أمهاتكم و�آبائكم� .إن �أ�سلحتكم تدافع
عن كل ما هو عزيز عليكم� ،إنها
تدافع عن الأجيال التي �ستخلفنا.
كونوا �أعزاء �شجعان! كونوا مبدعني
وماكرين!� .إن من �سيطر على املدينة
مبئتي رجل فح�سب� ،سي�ستخدم اليوم
كل و�سيلة لتمكني دفاعات املدينة.
�إن معركة برلني يجب �أن تكون �إ�شارة
للأمة جمعاء كي تنه�ض وتقاتل».
وقام الرجل الثاين يف حكومة الرايخ
الثالث وقائد القوات اجلوية هريمان
جورينغ ،ب�إر�سال برقية من منطقة
رصح
بريت�شتي�سغادين يف بافاريا .و� ّ
فيها ب�أنه بعد �أن مت ح�صار هتلر يف
برلني ،ف�إنه يطالب بتويل حكم �أملانيا
خل ًفا لهتلر الذي كان قد اختاره لتويل
هذا املن�صب خل ًفا له من قبل .وذكر
جورينغ فرتة زمنية معينة يتم بعدها
اعتبار هتلر غري م�ؤهل للبقاء يف
احلكم .ورد هتلر -يف حنق -ب�إ�صدار
�أوامره بالقب�ض على جورينغ .وعندما
كتب و�صيته يف التا�سع والع�رشين من
�أفريل� ،أعفى جورينغ من كل املنا�صب
التي كان يتقلدها يف احلكومة.
مع انق�ضاء يوم ال�سابع والع�رشين،
كانت برلني قد انعزلت متا ًما عن
باقي الرايخ .ويف الثامن والع�رشين،
اكت�شف هتلر �أن قائد وحدات النخبة
النازية هايرني�ش هيلمر ،كان يحاول
مناق�شة �رشوط اال�ست�سالم مع احللفاء
(عن طريق الدبلوما�سي ال�سويدي
كونت فولك برينادوت) .و�أ�صدر هتلر
�أوامره ب�إلقاء القب�ض على هيلمر ،كما
�أمر ب�إطالق النار على نائب هيلمر يف
برلني هريمان فيجالين .ويف م�ساء
الثامن والع�رشين� ،رصح اجلرنال فينك
ب�أن جي�شه الثاين ع�رش قد مت �إجباره

املعركة البد �أن نقف كم�ؤ�س�سات عاملة
يف جمال الأ�رسى �أوالً ،و�أن ن�ست�شعر
جميعاً امل�س�ؤولية الوطنية لدي اجلميع
وخطورة املوقف لأن ما يحاك للأ�رسى
خطري للغاية .
وينبغي من الكل الفل�سطيني �أن تتظافر
اجلهود لدعم الأ�رسى و�إ�سنادهم
حملياً ،من خالل التعريف والتثقيف
مبعاناة الأ�رسى ودعم وذويهم ،ودولياً
عرب الفعاليات امليدانية والأن�شطة

على الرتاجع على طول جبهة القتال.
و�أ�ضاف �إنه مل يعد من املمكن القيام
ب�أية هجمات �أخرى على برلني .ومل
يبلغ اجلرنال �ألفريد يودل (القائد
الأعلى للجي�ش) هذه املعلومات �إىل
هانز كرب�س يف برلني حتى وقت مبكر
من �صباح يوم الثالثني .ويف التا�سع
والع�رشين ،كان كل من هانز كرب�س
وفيلهلم برغدورف وجوزيف غوبلز
ومارتن بورمان �شهوداً على و�صية
�أدولف هتلر الأخرية ووقعوا عليها.
لقد �أملى هتلر هذه الوثيقة على
�سكرتريته اخلا�صة تراودل يونغ .ويف
اليوم نف�سه ،مت �إبالغ هتلر ب�أخبار وفاة
الإيطايل الفا�شي بينيتو مو�سوليني،
العنيفة يف الثامن والع�رشين من �أفريل؛
وهو الأمر الذي زاد من ت�صميمه �أن
يتجنب الوقوع يف الأ�رس.
ُ�سمع دوي �إطالق الر�صا�صُ ،وجد
هتلر وزوحته �إيفا براون جثتني
هامدتني ،كانت �إيفا حافية جتل�س
على الأريكة وقد و�ضعت قدميها على
هتلر و�أ�سندت ر�أ�سها على كتفه .كانت
قد ق�ضمت كب�سولة �سيانيد البوتا�سيوم
عايل ال�سمية� .أما �أدولف فقد كان
جال�سا على الأريكة ،كانت ر�أ�سه
ً
ت�ستند �إىل ظهر الأريكة وفمه معوج
وفيه بقايا كب�سولة ال�سيانيد ويف جانب
ر�أ�سه الأمين كان هناك ثقب �أ�سود
ت�سيل منه الدماء ،كانت يده الي�رسى
مو�ضوعة على قلبه ومت�سك ب�صورة
�أمه التي احتفظ بها ملدة خم�سني
عا ًما� .أما يده اليمنى فقد كانت تتدىل
بال حراك بعد �أن �سقط منها على
الأر�ض امل�سد�س الذي ال بد و�أنه قد
ا�ستخدمه يف الوقت نف�سه مع ال�سم.

اجلماهريية التي تف�ضح االحتالل
وتعريته عرب امل�سار الإعالمي وبذل
كل جهد يف مالحقته القانونية عرب
امل�سارات الدولية واحلقوقية .
لنج�سد معاً وخلف الأ�رسى �شعار (
�أ�رسانا لي�سوا وحدهم) واقعاً عملياً
من قِبل الكل الوطني وخا�صة ف�صائل
املقاومة  ،فالأ�رسى اليوم بحاجة �إىل
كل نف�س وكلمة وموقف ي�ساندهم يف
هذه املعركة.
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املكتبة الرئي�سية للمطالعة العمومية بباتنة...
منهل من مناهل املعرفة

ت�ساهم مكتبات املطالعة العمومية واملكتبة الرئي�سية للمطالعة العمومية بباتنة بدور فعال وهذا ما مييزها عن بقية الأنواع الأخرى من املكتبات �أال
وهو ن�شر الثقافة بني املواطنني على خمتلف الأعمار وامل�ستويات التعليمية �أو الثقافية دون تفرقة ،كما �أنها تعد دعامة �أ�سا�سية يف تدعيم القيم الأ�صيلة
للمجتمع  ،وو�سيلة هامة لالنفتاح على الثقافات املختلفة من �أجل �إحداث التطوير والتغيري امل�ستمر ،كما تعد املح�صلة النهائية للفكر الإن�ساين وهي بذلك
ت�شجع وت�ساعد اجلمهور على قراءة الإنتاج الفكري .
حكيم مالك
االهتمام بالإنتاج الفكري
والأدبي
من �أهم ن�شاطات املكتبة
الرئي�سية للمطالعة العمومية بباتنة
وملحقاتها القيام ب�أن�شطة ثقافية
متنوعة على مدار ال�سنة وتهتم
هذه املكتبة بالإنتاج الفكري يف
جميع التخ�ص�صات وتتمحور يف
تنظيم م�سابقات ثقافية حول
الكتاب والقراءة واملطالعة
وتنظيم �أن�شطة وعرو�ض ترفيهية
لفائدة الأطفال وتنظيم امللتقيات
الدولية والوطنية واجلهوية مع
تنظيم �أم�سيات �شعرية وندوات
�أدبية وتاريخية وعلمية و�أيام
درا�سية  ،كما يتم �أي�ضا التن�سيق
مع خمتلف اجلمعيات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات الفاعلة يف ميدان
القراءة واملطالعة والكتاب �إ�ضافة
لتنظيم معار�ض للكتاب داخل
وخارج املكتبة مع �إحياء خمتلف
الأيام الوطنية والدينية وتنظيم
خمتلف الور�شات لفائدة الأطفال
املنخرطني يف الر�سم والأ�شغال
اليدوية واخلط العربي والزخرفة
الإ�سالمية وقراءة ق�صة وور�شة
الإعالم الآيل  ،كما �أن املكتبة
الرئي�سية للمطالعة العمومية
بباتنة وحتت�ضن هذه املكتبة
م�سابقات دورية بني امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،كما ال نن�سى الن�شاط
ال�سنوي واملتمثل يف مهرجان
«قراءة يف احتفال.
ر�صيد وثائقي معترب
وحتتوي هذه املكتبة على ر�صيد
وثائقي معترب ومهم ي�شمل جميع
التخ�ص�صات وامليادين واملتمثلة
يف املعارف العامة وفيه املعرفة
وعلم احلا�سوب وعلوم املكتبات
واملعلومات وو�سائل الإعالم

وال�صحافة واملجموعات العامة
وت�ضم �أي�ضا الفل�سفة وعلم
النف�س وفيها الديانات والإ�سالم
واحلديث
والقر�آن الكرمي
ال�رشيف وعلم الكالم والعقيدة
الإ�سالمية والفرق الإ�سالمية
�إ�ضافة للعلوم االجتماعية وفيها
علم االجتماع والعلوم ال�سيا�سية
واالقت�صاد والقانون والإدارة
العامة واملناهج والتجارة
والعادات والتقاليد والرتبية
والتعليم واللغات من بينها اللغة
العربية والعلوم كالعلوم الطبيعية
والريا�ضيات والفيزياء والكيمياء
والبيولوجيا وعلم احليوان وعلم
البيئة �إ�ضافة للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا كالطب وال�صحة
والهند�سة والزراعة و�إدارة
املنازل واملحا�سبة واملباين
و�إدارة الأعمال كما �أن املكتبة
الرئي�سية للمطالعة العمومية
بوالية باتنة تهتم بالفنون مبختلف
�أنواعها كالفنون اجلميلة والر�سم
والزخرفة واملو�سيقى والت�صوير
الفوتوغرايف والفنون الرتفيهية
والريا�ضة والعرو�ض امل�رسحية
مع تواجد الأدب يف هذه املكتبة
كالأدب العربي والنقد وال�شعر
والق�صة والرواية والق�صة باللغة
الفرن�سية و التاريخ الذي ي�شمل
تاريخ اجلزائر والتاريخ العام
والرتاجم واجلغرافيا والرحالت
مع توفر القوامي�س واملعاجم
واملو�سوعات الدورية والأدلة
املدر�سية بجميع الأطوار وكتب
الأطفال وخمتلف الت�سجيالت
ال�صوتية لفئة املكفوفني ويف
خمتلف التخ�ص�صات واملجاالت
.
تقدمي خدمات مكتبية
للقراء
وتقوم املكتبة الرئي�سية للمطالعة
العمومية بباتنة بتجميع الكتب
و�أوعية املعلومات الأخرى
والتي حتتاج �إليها لربط الفرد

واجلماعة يف حميط دائرتها
باحلياة املعا�رصة وهي تقوم
بتنظيم وتي�سري الو�صول �إىل
م�صادرها ملا ي�سهل ا�ستخدامها
من خالل الوظائف التي تقوم بها
وتتمثل هذه الوظائف يف وظيفتي
الإمداد باملواد واخلدمة وبالتايل
فالإمداد باملواد ت�شكل �أوعية
املعلومات الطريق الذي ميكن
لكل فرد من �أفراد املجتمع
من �أن يبتعد عن حدوده ال�ضيقة
ال�شخ�صية  ،ولذلك كان اختيار
املواد التي حتتاج �إليها هو الوظيفة
الأ�سا�سية للمكتبة العامة  ،وعندما
تبد�أ املكتبة باالختيار من الإنتاج
الفكري العام  ،ف�إن عليها �أن ال
ت�سرت�شد فقط مبطالب الذين
يتعاملون معها �أو ي�ستخدمونها
عن قرب  ،ولكن ينبغي عليها �أي�ضا
�أن تنتبه �إىل احلاجات غري املعلنة
�أو املعلومات داخل املجتمع
وذلك �إذا رغبت يف تقدمي خدمات
�أكرث فاعلية وكفاءة وباعتبارها
بابا مفتوحا للجميع حيث ينبغي
�أن ي�ؤدي الإمداد باملواد وتي�سري
التعليم الذاتي غري الر�سمي لكل
النا�س باملجتمع و�إثراء و�إغناء
وتنمية املو�ضوعات التي يحتاجها
الأفراد يف درا�ستهم النظامية ل�سد
احلاجات املتباينة من املعلومات
لكل النا�س وم�ساندة وتدعيم
الأن�شطة التعليمية واالجتماعية
والثقافية للجماعات وامل�ؤ�س�سات
وت�شجيع الرتفيه والت�سلية
واال�ستغالل البناء لأوقات الفراغ
ومن خدمات هذه املكتبة هو
الرتكيز على الوظيفة الأ�سا�سية
الثانية التي متيز هذه الأخرية
بحيث ال ت�صبح املكتبة العامة
جمرد جمموعة من الكتب واملواد
الأخرى فقط هي اخلدمة والتي
ت�شمل و�ضع خمتلف الأر�صدة
الوثائقية واخلدمات املرتبطة
باملطالعة العمومية وجميع
اخلدمات امللحقة الأخرى حتت
ت�رصف امل�ستعملني مع تخ�صي�ص

ف�ضاء للمطالعة العمومية يتكيف
مع احتياجات امل�ستفيد وتوفري
وحت�ضري
ف�ضاء للدرا�سات
االمتحانات وت�سهيل تطور
الكفاءات القاعدية با�ستعمال
الإعالم الآيل وتوفري الو�سائل
التي ت�سمح للأ�شخا�ص املعاقني
بالو�صول �إىل املطالعة العمومية
مع تنظيم املواد من �أجل تي�سري
الو�صول �إليها من قبل القارئ او
امل�ستفيد مع �إر�ساء الإجراءات
التي ت�ضمن ب�أن املواد ميكن
�أن ت�ستعمل يف الوقت واملكان
والزمان واملرغوب من قبل
اجلمهور وتوجيه امل�ستفيد �إىل
م�صادر املعلومات التي يحتاج
�إليها و�إعداد برنامج �إعالمي عام
يهدف �إىل التعريف باملجموعات
الفكرية املوجودة يف املكتبة
و�إعالم امل�ستفيدين بكل ما هو
جديد من �أوعية املعلومات من
خالل الإحاطة اجلارية والقيام
بعملية البث االنتقائي واالت�صال
املبا�رش بامل�ستفيدين و�إ�رشاك
امل�ستفيدين من خالل �إبداء
�أراءهم فيما يتعلق باخلدمات

«زيارة ملكتبات العامل» �أحدث �إ�صدارات دار العربي للن�شر
�صدر حديثاً عن دار العربي
للن�رش والتوزيع كتاب «زيارة
ملكتبات العامل» للكاتب
خورخي كاريون وترجمة رمي
داوود.
وي�ستهل الكتاب حكايته عن
�أ�شهر املكتبات يف العامل
مبقولة «كل مكتبة لبيع الكتب
هي ن�سخة مكثفة من العامل»
يتخذها مبد�أ ومنطلقاً لر�ؤيته
للمكتبة كمفهوم.
ي�أخذنا الكتاب يف زيارة �إىل
�أ�شهر مكتبات بيع الكتب حول

العامل� ،إذ ينطلق امل�ؤلف يف
كتابه من �إ�سبانيا �إىل فرن�سا
حيث يزور مكتبة «�شك�سبري
وكومبني» يف باري�س ومكتبة
«�سيتي اليت�س» يف �سان
فران�س�سيكو يف الواليات
املتحدة.
ويحكي لنا الكاتب الإ�سباين
خورخي كاريون عن �أ�شهر
امل�ؤلفني الذين �أقاموا فيها
املناق�شات وحفالت التوقيع،
مثل :جيم�س جوي�س و�إرن�ست
همنجواي و�شعراء «جيل

ات�ساع قاعة للمطالعة لـ 300
مقعد
كما �أن هذه املكتبة تتكون من
ثالثة طوابق فالطابق الأر�ضي
يوجد به خمزن للكتب ومكتب
ا�ستقبال ونادي �صغري وبهو
املكتبة خا�ص بتنظيم خمتلف
املعار�ض وقاعة حما�رضات ت�سع
لـ  200مقعد وف�ضاء الطفل وقاعة
للإعالم الآيل ومكتب االنخراط
وقاعة �رشفية� ،أما الطابق الأول
في�شتمل على قاعة للمطالعة ت�سع
لـ  300مقعد ومكنب للموظفني
وور�شات ونوادي فكرية و�أدبية
ونادي للمكتبة ال�صوتية خا�صة
باملكفوفني يف حني يتوفر الطابق
الثاين على قاعة للباحثني حتتوي
على  16جهاز حا�سوب مزود
بالأنرتنت وقاعة متعددة الأن�شطة
تت�سع لـ  100مقعد وي�ضم قاعة
االجتماعات ومكاتب ملوظفي
الإدارة واملدير .

للدكتورة ر�ضوى زكي

للكاتب الإ�سباين خورخي كاريون

البييت»وغريهم الذين تعاونوا
مع �أ�صحاب املكتبة الذين
قاموا بتوزيع الكتب املمنوعة
من الن�رش وقاوموا االحتالل
النازي واحلرب.
خورخي كاريون ولد يف تارلغونا
يف �أ�سبانيا عام  .1976وهو
حا�صل على درجة الدكتوراه
يف الإن�سانيات من جامعة
بومبيو فايرا يف بر�شلونة،
ويعمل الآن يف الكلية نف�سها،
حيث يدر�س مادة الأدب
املعا�رص ،كما يقوم بالتدري�س

املقدمة لهم وذلك عن طريق
�سجل املالحظات واالقرتاحات .

 15مكتبة مطالعة عمومية بوالية
باتنة
كما �أن املكتبة الرئي�سية للمطالعة
العمومية بباتنة م�ؤ�س�سة عمومية
ذات طابع �إداري تتمتع بال�شخ�صية
املعنوية واال�ستقالل املايل
ومت افتتاحها ر�سميا يف �أواخر
�سنة  2015والتي مت ان�شا�ؤها
من طرف وزير الثقافة ال�سابق
عز الدين ميهوبي يف� 02أكتوبر
 2017ويدير املكتبة الرئي�سية
للمطالعة العمومية بباتنة جميد
بوديار وي�رشف عليها طاقم ن�شط
ف�ؤاد حمودة مكلف برئي�س ق�سم
خدمات امل�ستعملني و�سعيدي
�سارة املكلفة برئي�سة ق�سم معاجلة
الر�صيد الوثائقي وتثمينه وبن
ح�شاين ن�رص الدين مكلف برئي�س
م�صلحة ت�سيري الر�صيد الوثائقي
وتوجد  15مكتبة مطالعة عمومية
بوالية باتنة واملتواجدة يف باتنة
� ،رسيانة ،املعذر ،نقاو�س  ،عني
جا�رس� ،أوالد �سالم ،عني ياقوت
 ،وادي املاء  ،بوزينة �،شمره
،تاك�سالنت ،اجلزار  ،تكوت ،ثنية
العابد  ،امدوكال.

يف دورة الكتابة الإبداعية
لربنامج املاج�ستري ويكتب
جلريدة «نيويورك تاميز»
وبع�ض اجلرائد ال�شهرية يف
�أمريكا الالتينية.
وفازت �إحدى روايات كاريون
بجائزة «في�ستيفال دي
ت�شامربي» عام  ،2011كما
ح�صل كتابه «زيارة �إىل مكتبات
العامل» على جائزة «�أناغرام»
عام  ،2013كما متت ترجمته
�إىل �أكرث من ع�رش لغات.

وكاالت

«�إرث احلجر»� ..سرية الآثار املنقولة
يف عمارة القاهرة

يعد هذا الكتاب درا�سة
فريدة يف جمال فل�سفة
العمارة الإ�سالمية ،ويلقي
ال�ضوء على تراث املعمار
الإ�سالمي بالقاهرة من
�أنرثوبولوجي،
منظور
ويعالج عالقتها الوطيدة
بوقائع التاريخ االجتماعي
وال�سيا�سي يف م�رص
الإ�سالمية.

الكتاب املعنون بـ«�إرث
احلجر� ..سرية الآثار
املنقولة يف عمارة القاهرة
الإ�سالمية» للدكتورة ر�ضوى
زكي ،ي�سعى لتقدمي منظور
تاريخي �شامل للتجربة
الإ�سالمية امل�رصية يف
البناء ،عرب توظيف الآثار
املنقولة ،ترتكز جغرافياً

على مدينة القاهرة ،وتتبع
الظاهرة زمنياً على مدار
فرتة تقارب ت�سعة قرون.
كما يهدف الكتاب �إىل
الإملام مبختلف جوانب
ظاهرة ا�ستخدام العنا�رص
املعمارية والآثار املنقولة
يف الع�صور الإ�سالمية
مبدينة القاهرة .
وكاالت
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كيف يرتبط «ال�شواء»
بالإ�صابة بال�سرطان؟
ك�شف فريق دويل من علماء ال�صني
وبريطانيا �أن ا�ستن�شاق دخان النار
لي�س �أقل خطورة من التدخني� ،إذ
قد ي�سبب تطور االلتهاب الرئوي
والربو وال�رسطان وال�سل.
ون�رشت جملة» »ATS Journals
نتائج درا�سة العلماء ،التي ت�شري �إىل
�أن خطورة هذا الدخان تزداد عند
�شوي اللحوم وغريها على النار ،وقد
يكون الدخان �سببا يف تطور عدد من
الأمرا�ض اخلطرية يف �آن واحد.
وتابعت الدرا�سة احلالة ال�صحية
لأكرث من � 300ألف مواطن �صيني،
من غري املدخنني �أعمارهم -30
� 79سنة ،كانوا �أ�صحاء متاما عند
بداية هذه الدرا�سة ،وتويف من
امل�شاركني خالل الدرا�سة (ا�ستمرت
ت�سع �سنوات) � 20ألف �شخ�ص ب�سبب
ال�رسطان و�أمرا�ض الرئة امل�ستع�صية
�أو نقلوا �إىل امل�ست�شفيات .وجميع
ه�ؤالء �إما كانوا يح�رضون الطعام
على النار (ب�إ�شعال مواد كاخل�شب ،ال
النار الناجتة عن الغاز يف املنازل)،
�أو ي�ستخدمون املواقد املنزلية

للتدفئة.
وي�شري الباحثون �إىل �أن الذين
يح�رضون الطعام على النار ،كانوا
�أكرث عر�ضة للموت ب�أمرا�ض الرئة،
مقارنة ب�أقرانهم الذين ا�ستخدموا
الأفران يف حت�ضري الطعام ،بن�سبة
 .%54و�أن اخلطورة الأكرب تكون

عند حت�ضري الطعام على نار
الأخ�شاب ،حيث تزداد الإ�صابة
ب�أمرا�ض الرئة بن�سبة .%37
وا�ستنادا �إىل نتائج هذه املتابعة،
ا�ستنتج الباحثون �أن «ا�ستن�شاق
دخان النار يزيد من خطر االلتهاب
الرئوي والربو و�أمرا�ض ال�رسطان

بن�سبة ،»%60-40وي�ضيف اخلرباء
�أنه حتى ا�ستن�شاق دخان النار
لفرتة ق�صرية ،قد ي�سبب زيادة
تركيز امل�رسطنات يف اجل�سم،
وهذا ي�ؤدي �إىل زيادة خطر
الإ�صابة ب�رسطان الرئة واملثانة
واجللد.

فيتامني « »Dلعالج �سرطان الأمعاء
تو�صل باحثون �إىل �أن تناول
جرعات كبرية من فيتامني «»D
ميكن �أن يوقف منو �رسطان
الأمعاء ملدة �سنة كاملة وت�شري
نتائج درا�سات جديدة �إىل �أن
تناول جرعات كبرية من فيتامني
« »Dميكنه وقف منو وتطور
�رسطان الأمعاء ،حيث ات�ضح �أن
تناول  4000وحدة عاملية من
هذا الفيتامني� ،أدى �إىل توقف
منو الورم ال�رسطاين يف املتو�سط
مدة � 13شهرا �أما املر�ضى الذين
تناولوا جرعات من فيتامني «،»D

�أكرب من املعتاد ،فقد توقف منو
الورم لديهم مدة � 11شهرا.
ولكن درا�سة �أجراها علماء من
معهد دانا فاربر لل�رسطان ،ت�سمح
باالفرتا�ض ب�أن اجلرعات الكبرية
من فيتامني « »Dميكنها وقف منو
الورم ال�رسطاين حتى يف املراحل
الأخرية للمر�ض.
كما ي�شري الباحثون �إىل �أن النتائج
التي ح�صلوا عليها مهمة جدا،
لأنها توفر للب�رشية طريقة غري
مكلفة ويف متناول اجلميع لعالج
�رسطان الأمعاء.

اكت�شاف نقاط �ضعف ال�سرطان بعد تفكيكه!

قام علماء بتفكيك ال�رسطان قطعة تلو �أخرى واكت�شفوا
نقاطه ال�ضعيفة ،يف اخرتاق علمي حمتمل ويف �إحدى
�أكرب الدرا�سات من نوعها� ،أوقف العلماء جميع التعليمات
الوراثية داخل  30نوعا من ال�رسطان .واكت�شفوا  600جينة
وراثية ،ميكن ا�ستهدافها بالعقاقري التي لن ت�رض اخلاليا
ال�سليمة يف اجل�سم.
ويف الوقت احلايل ،تهاجم العالجات الكيميائية اجل�سم
كله ،ما ي�ؤدي �إىل �آثار جانبية غري مرغوب فيها ،مبا يف ذلك
ت�ساقط ال�شعر والغثيان والتعب ولكن النتائج اجلديدة ،التي
ُو�صفت ب�أنها «قوية» من قبل �أبحاث ال�رسطان الربيطانية،
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل عالج خال من الآثار املرهقة ويف حديثها
مع  ،BBCقالت الدكتورة ،فيونا بيهان ،املعدة امل�شاركة يف
الدرا�سة« :هذا مهم للغاية ،لأننا نعالج ال�رسطان حاليا عن
اخلاليا ال�رسطانية على وجه التحديد� .إن املعلومات التي ك�شفنا
طريق عالج ي�ستهدف ج�سم املري�ض ب�أكمله ،دون ا�ستهداف
عنها يف هذه الدرا�سة ،حددت نقاط ال�ضعف الرئي�سة للخاليا ال�رسطانية ،ما ي�سمح للعلماء بتطوير عقاقري ت�ستهدفها دون �إحلاق ال�رضر باخلاليا
ال�سليمة».
ّ
وعطل العلماء ،بقيادة معهد « ،»Wellcome Sangerنحو � 20ألف جينة وراثية ،يف �أكرث من  300منوذج �رسطاين يف املخترب.
وركزوا على ال�رسطانات ال�شائعة ،مثل الرئة والقولون والثدي ،وكذلك تلك التي حتتاج �إىل عالجات عاجلة ،مثل البنكريا�س.
وعرث العلماء على عدة �آالف من اجلينات الرئي�سة ،التي ال غنى عنها يف «ازدهار» ال�رسطان وقام فريق البحث بتقلي�ص العدد �إىل  600من اجلينات
الوراثية الأكرث �أهمية ،يف جمال تطوير العالج .ونُ�رشت النتائج يف جملة «الطبيعة»وتبني �أن ال�رسطان الذي يحتوي على م�سار حم�ض نووي خاطئ،
يحتاج �إىل �إنزمي «هيليكيز �آر �إي �سي كيو» ( )WRNكي ي�ستمر يف النمو ،ولكن �إذا كان ميكن ا�ستهدافه بالعقاقري ،فيمكن الق�ضاء على الأورام
ال�رسطانية ويوجد « »WRNيف زهاء  %15من �رسطانات القولون ،و %28من �رسطانات املعدة ،ولكن ال توجد �أدوية ت�ستهدفه.
ويوجد جني �آخر وهو «هر�سبتني» ،املوجود يف �رسطان الثدي ،والذي يعد بالفعل هدفا لبع�ض العالجات ،ما �أكد للفريق �صحة النتائج.

�صحة
ب�ؤب�ؤ العني لر�صد �إجهاد
العمل املرهق

اكت�شف باحثون �أن حجم ب�ؤب�ؤ العني يتغري بطريقة وا�ضحة عندما ن�ضطر
ملواجهة مهام متعددة وتغريات غري متوقعة وت�شري النتائج �إىل �أن جمرد
النظر �إىل عني ال�شخ�ص ،قد يتيح معرفة مدى حدة حالة الإجهاد التي
مير بها وي�أمل الباحثون يف �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تطوير �أداة ميكن لأ�صحاب
العمل ا�ستخدامها ملراقبة موظفيهم وحمايتهم من بلوغ مرحلة الإجهاد
احلاد.
ودر�س الباحثون يف جامعة مي�سوري بكولومبيا ،كيف ي�ؤثر الإجهاد على
احلالة الذهنية لل�شخ�ص ،وركزوا على كيفية ت�أثري عبء العمل املرتفع
على اجل�سم مثل الت�سبب يف م�شاكل الظهر وقال املعد الرئي�سي ،الدكتور
جونغ هيوب كيم� ،إنه على الرغم من عدم وجود قيا�س لل�سالمة العقلية
ل�شخ�ص ما� ،إال �أنه و�أفراد فريق البحث وجدوا �أن «حجم ب�ؤب�ؤ العني
ميكن �أن يكون املفتاح الرئي�س لقيا�س احلالة العقلية ل�شخ�ص ما �أثناء
قيامه مبهام متعددة»وتعقب الباحثون املتطوعني ،من خالل تقنية
التقاط احلركة وتتبع العني بينما كانوا يجل�سون يف غرفة التحكم يف
مكان يحاكي حمطة لتكرير النفط والغاز.
وكان على امل�شاركني �أن ي�ستجيبوا للتغيريات غري املتوقعة ،مثل
الإنذارات ،بينما ي�رشفون على مراقبة �شا�شتني ،و�أظهرت النتائج خالل
املهام الب�سيطة� ،أن حركات �أعني امل�شاركني كانت متوقعة �إىل حد ما،
ولكنها �أ�صبحت غري منتظمة عندما حدثت تغريات غري متوقعة وقارن
فريق البحث نتائجه مع النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة �أجرتها وكالة
نا�سا حول كيفية تغري ب�ؤب�ؤ العني لدى رواد الف�ضاء ا�ستجابة للإجهاد
وتبني �أن جميع النتائج تك�شف �أن حجم ب�ؤب�ؤ العني يتغري ب�شكل غري
طبيعي عند الإجهاد.

مر�ض الإيدز :هل يحمل العام
اجلديد العالج ال�شايف؟
مر�ض الإيدز الناجت عن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية ،رمبا
�صار من القريب اكت�شاف العالج ال�شايف له بح�سب معهد
با�ستور الفرن�سي� ،أ�صبح ب�إمكان الباحثني من معهد با�ستور،
�أن يفهموا ب�شكل �أف�ضل طريقة عمل التهاب نق�ص املناعة
الب�رشية – الأيدز ،ويبحثون الآن عن و�سائل للتو�صل �إىل عالج
ٍ
�شاف متا ًما ،والأبحاث تتقدم يف هذا املجال ،ويف حني تغيب
الإح�صاءات الدقيقة عن عدد مر�ضى الإيدز يف الدول العربية،
ف�إ ّنَه يف فرن�سا وحدها على �سبيل املثال يتعاي�ش حواىل 150
�ألف �شخ�ص ب�شكل يومي مع الإيدز .ومن بني ه�ؤالء ،هناك ما
بني � 30ألف �إىل � 40ألف �شخ�ص يجهلون ذلك.
والعالجات احلالية �ضد الإيدز يجب �أخذها مدى احلياة .ويف
واقع الأمر ،ف�إنّ م�ضادات الفريو�سات الرجعية (بعبارة �أخرى
العالج الذي �سوف مينع تقدم الفريو�س) ال ت�سمح بالق�ضاء
على الإيدز متا ًما :هذه الفريو�سات تبقى دائ ًما يف «املخزون
االحتياطي» يف اخلاليا التائية  T CD4املوجودة يف نظام
املناعة.
ولكن فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية ال ي�صيب جميع اخلاليا
ّ
 ،T CD4وحتى وقتنا هذا ال يعرف الباحثون ملاذا يح�صل
ذلك.
ّ
ولعل اخلرب ال�سار هو �أنّ الباحثني من معهد با�ستور ،ا�ستطاعوا
حتديد خ�صائ�ص اخلاليا التائية T CD4التي �ستكون مف�ضلة
للإ�صابة بالتهاب الفريو�س .وبعبارة �أخرى �أو�ضح ،فقد اكت�شف
العلماء �أنّ فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية �سي�أخذ الأولوية يف
اخلاليا التي تقوم بن�شاط �أي�ضي عالٍ ،وبالتايل �إنتاج كمية �أكرب
من الطاقة.
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مرحب ًا �شعبان  ..وحياك يا رم�ضان

ب�سم اهلل وال�صالة وال�سالم على
ر�سول اهلل نبينا و حبيبنا حممد �أما
بعد  :عن �أ�سامة بن زيد ر�ضي اهلل
عنهما قال :قلت يا ر�سول اهلل :مل
�أرك ت�صوم من �شهر من ال�شهور
ما ت�صوم من �شعبان؟ قال (( :ذاك
�شهر تغفل النا�س فيه عنه ،بني
رجب ورم�ضان ،وهو �شهر ترفع
فيه الأعمال �إىل رب العاملني،
و�أحب �أن يرفع عملي و�أنا �صائم))
َع ْن عَائ َِ�ش َة َر ِ�ض َي هَّ
الل ُ َعنْ َها َقالَتْ ( :
َكا َن َر ُ�سو ُل هَّ
اللِ َ�صلَّى هَّ
الل َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم
يَ ُ�صو ُم َح ّتَى نَ ُقو َل ال يُ ْفطِ ُر َ ،ويُ ْفطِ ُر

َح ّتَى نَ ُقو َل ال يَ ُ�صو ُم َ ،ف َما َر�أَيْتُ
َر ُ�سو َل هَّ
اللِ َ�صلَّى هَّ
الل َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم
ا�ستَ ْك َم َل ِ�صيَا َم َ�ش ْه ٍر ِ�إال َر َم َ�ضا َن
ْ
َ ،و َما َر�أَيْتُ ُه �أَ ْك رَ َ
ث ِ�صيَا ًما ِمنْ ُه يِف
َ�ش ْعبَا َن )
َ
َع ْن �أُ ِّم َ�سلَ َم َة َر ِ�ض َي هّ
الل ُ َعنْ َها َع ْن
ال ّنَ ِب ِّي َ�صلَّى هَّ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم � (( :أَ ّنَ ُه
ال�سنَ ِة َ�ش ْه ًرا تَا ًّما
لمَ ْ يَ ُك ْن يَ ُ�صو ُم ِم ْن َّ
�إِال َ�ش ْعبَا َن يَ ِ�صل ُ ُه ِب َر َم َ�ضا َن )
كل الأحاديث ال�سابقة تدل
وترغب على ف�ضل �صيام �شهر
�شعبان وقد كان ذلك مما حر�ص
على فعله الر�سول �صلى اهلل عليه

قال تعاىلَ :و َقا َل َر ّبُ ُك ُم ا ْد ُعونيِ �أَ ْ�ستَ ِج ْب
لَ ُك ْم [غافر ،]60:وقالَ :و ِ�إ َذا َ�س�أَلَ َك
يب َد ْع َو َة
يب �أُ ِج ُ
عِ بَادِي َع ِّني َف�إِ ِيّن َق ِر ٌ
ان َفلْيَ ْ�ستَ ِجيبُواْ ليِ َولْيُ�ؤْ ِمنُواْ
ّاع �إِ َذا َد َع ِ
ال َد ِ
ِبي لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْر ُ�شدُو َن [البقرة،]186:

الأ�صول النقلية
عند الإمام مالك

و�سلم  ..وعلينا بالت�أ�سي باحلبيب
امل�صطفى يف هذا ال�شهر الذي
كان يحبه ويخت�صه بهذا القدر
من ال�صيام  ,ويجب على من عليه
ق�ضاء �أن يبادر ويق�ضي ما عليه من
�صيام .
وذكر �أهل العلم حكما يف تف�ضيل
التطوع بال�صيام يف �شعبان على
غريه من ال�شهور منها� :أن �أف�ضل
التطوع ما كان قريبا من رم�ضان
قبله وبعده ،وذلك يلتحق ب�صيام
رم�ضان ،لقربه منه ،وتكون منزلته
من ال�صيام مبنزلة ال�سنن الرواتب

ف�ضل الدعاء

وقال  { :الدعاء هو العبادة } ،ثم
قر�أَ :و َقا َل َر ّبُ ُك ُم ا ْد ُعونيِ �أَ ْ�ستَ ِج ْب لَ ُك ْم
[غافر.]60:
وقال � { :أف�ضل العبادة الدعاء } ،وقال
 { :لي�س من �شئ �أكرم على اهلل تعاىل

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

مع الفرائ�ض قبلها وبعدها ،فيلتحق
بالفرائ�ض يف الف�ضل ،وهي تكملة
لنق�ص الفرائ�ض ،وكذلك �صيام ما
قبل رم�ضان وبعده ،فكما �أن ال�سنن
الرواتب �أف�ضل من التطوع املطلق
بالن�سبة لل�صالة ،فكذلك يكون
�صيام ما قبل رم�ضان وبعده �أف�ضل
من �صيام ما بعد منه ،ولذلك
ف�إنك جتد رم�ضان ي�سبق بال�صيام
من �شعبان واال�ستكثار منه ثم بعد
انق�ضاء رم�ضان ي�سن �صيام �ست
من �شوال ،فهي كال�سنن الرواتب
التي قبل وبعد ال�صالة املفرو�ضة.

من الدعاء } ،وقال � { :إن ربكم تبارك
وتعاىل حيي كرمي ي�ستحي من عبده �إذا
رفع يداه �إليه �أن يردهما �صفراً خائبني
} ،وقال  { :ال يرد الق�ضاء �إال الدعاء،
وال يزيد يف العمر �إال الرب }.

وقال  { :ما من م�سلم يدعو اهلل بدعوة
لي�س فيها �إثم وال قطيعة رحم �إال �أعطاه
اهلل بها �إحدى ثالث� :إما �أن تعجل له
دعوته ،و�إما �أن يدخرها له يف الآخرة،
و�إما �أن ي�رصف عنه من ال�سوء مثلها }،

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

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

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

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

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

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

قالوا� :إذاً نكرث الدعاء ،قال { :اهلل �أكرث
}وقال � { :إنه من مل ي�س�أل اهلل تعاىل
يغ�ضب عليه } وقال � { :أعجز النا�س
من عجز عن الدعاء ،و�أبخل النا�س من
بخل بال�سالم }.
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م�شاركة  50فنانا يف �صالون ال�صورة الفوتوغرافية بب�سكرة
تعر�ض يف الطبعة الأوىل لل�صالون الوالئي الأول لل�صورة الفوتوغرافية بب�سكرة الذي افتتح اليوم ال�سبت ت�شكيلة من ال�صور امللتقطة
بعد�سات م�صورين امتزج فيها الفن بتقنيات �آالت الت�صوير احلديثة.
وتتناول ال�صور املعرو�ضة يف
هذا ال�صالون الذي حتت�ضنه
و تنظمه دار الثقافة �أحمد
ر�ضا حوحو مو�ضوع «الربيع
يف �صورة» من خالل م�شاهد
التقطت يف �أماكن متعددة
و زوايا فنية راقية حاول
ملتقطوها �إبراز املعامل
ال�سياحية عرب ربوع الوطن
واملناظر الطبيعية التي تتميز
بها والية ب�سكرة �إىل جانب
موا�ضيع �أخرى ذات ال�صلة
بالعمران والرتاث ال�شعبي

الوطني

والتاريخ املادي
والطبيعة ال�صامتة.
وف�ضال عن �أجنحة عر�ض
ال�صور التي �شهدت تواجدا
الفتا لفنانني و فنانات ال�سيما
من فئة ال�شباب مت باملنا�سبة
كذلك فتح ور�شات تكوينية يف
تخ�ص�صات عديدة على غرار
تقنيات الرتكيب والت�أطري
وا�ستعمال �آالت الت�صوير
بالإ�ضافة �إىل عر�ض جتارب
الفنانني اخلرباء يف جمال
التقاط ال�صورة.

وترمي هذه التظاهرة الثقافية
يف جوهرها ح�سب امل�رشف
عليها ر�ضوان مازري ،ف�ضال
عن �إبراز االبداعات الفنية
يف الت�صوير واالحتكاك بني
الفنانني �إىل �إثراء امل�شهد
الثقايف باملنطقة و ن�رش ثقافة
التقاط �صورة ذات �أبعاد جمالية
وفنية.
وي�شارك يف هذه التظاهرة
التي تدوم �إىل غاية � 16أفريل
اجلاري  50فنانا فوتوغرافيا
ح�سب ما علم من املنظمني.

«م�سرت بني» يك�شف �سر توقفه امل�ؤقت عن التمثيل

فاج�أ املمثل الكوميدي ال�شهري،
روان �أتكن�سون ،املعروف بدور
«م�سرت بني» ،جمهوره واملقربني
منه بقراره التوقف عن التمثيل
لعام كامل و�أو�ضح �أتكين�سون �أنه

يقدم على هذه اخلطوة «لق�ضاء
�أكرب قدر من الوقت مع طفلته
ال�صغرية �آيال ،ويف�سح املجال
حلبيبته املمثلة ،لوي�س فورد ،يف
الرتكيز على م�سريتها الفنية التي

بد�أت باالزدهار م�ؤخرا»و�أو�ضح
م�صدر ل�صحيفة � The Sunأن
«�أتكين�سون �أكد �أنه �سيم�ضي هذا
العام ب�سعادة مع طفلته ،فهو
مولع بها متاما»والتقى �أتكن�سون

باملمثلة لوي�س فورد �سنة ،2012
وبد�أت بينهما ق�صة حب عرفت
للعلن بعد عامني ،ويف دي�سمرب
� ،2017أجنبت منه فورد طفلتها
�آيال.

«�إخوان النازي» ..فيلم يك�شف عالقة ح�سن البنا ب�أدولف هتلر
لفت الفيلم الوثائقي «�إخوان
النازي» ،الأنظار �ضمن فعاليات
الدورة احلادية والع�رشين
ملهرجان الإ�سماعيلية ال�سينمائي
الدويل للأفالم الت�سجيلية
والق�صرية.
وتدور �أحداث الفلم حول
عالقة م�ؤ�س�س جماعة الإخوان
امل�سلمني ،ح�سن البنا ،بالزعيم
الأملاين النازي �أدولف هتلر بح�سب
ما ذكرت �صحيفة «العرب».
و�أو�ضحت خمرجة الفلم جيهان
يحيى توفيق وكاتب املادة
الوثائقية توحيد جمدي� ،أن كل
ما جاء يف الفيلم ي�ستند �إىل وثائق

بريطانية و�أملانية ذات م�صداقية،
وتك�شف حجم تعاون الإخوان مع
الأملان ،يف الوقت الذي كانوا
يعربون للواليات املتحدة عن
والئهم وتعاونهم ،وكيف ت�آمر
ح�سن البنا على عزيز امل�رصي،
بعد �أن ر�أى فيه الأملان رمزاً
وطنياً يحظى باالحرتام واجلدارة
بتويل حكم م�رص.
ويك�شف الفيلم الت�سجيلي امل�رصي
«�إخوان النازي» عالقة م�ؤ�س�س
جماعة الإخوان امل�سلمني ب�أملانيا
النازية ،انطالقاً من التوافق
الفكري بني البنا و�أدولف هتلر؛
فالأول ينطلق من ا�ستعالء �إمياين

يطمح �إىل الهيمنة على العامل
ب�أتباع يخ�ضعون لتنظيمه ،والثاين
مهوو�س باال�ستعالء العرقي وتفوق
اجلن�س الآري على غريه.
وك�شف الفيلم ،جتنيد البنا تودريبه

�أع�ضاء يف اجلماعة للقتال يف
�صفوف النازينيُ ،قتل �أكرثهم
يف احلرب ،ومل يعد منهم �سوى
ب�ضع ع�رشات �إىل م�رص عرب ميناء
الإ�سكندرية.

«�إمرباطور باري�س» يفتتح مهرجان مو�سكو ال�سينمائي الدويل
�أعلن املكتب ال�صحفي ملهرجان
مو�سكو ال�سينمائي الدويل الـ
� 41أن فيلم «�إمرباطور باري�س»،
�سيفتتح �أعمال املهرجان الذي
�سيقام يف الفرتة � 25-18أبريل
اجلاري مبو�سكو.
متحف الف�ضاء يف مو�سكوفعاليات
مثرية يف مو�سكو ع�شية االحتفال
بعيد الف�ضاء يف رو�سيا
ويروي الفيلم �سرية املجرم

الفرن�سي امل�شهور من القرن
الـ � ،19إيجني فران�سوا فيدوك.
وي�ؤدي �أدوار بطولة الفيلم جنوم
ال�سينما الفرن�سية :فن�سان
كا�سيل ،باتريك �شيني� ،أغ�ست
ديل ،واملمثلة الرو�سية� ،أولغا
كرييلينكو ،وغريهم.
والفيلم من �إخراج الفرن�سي ،جان
فران�سوا ري�شه ،وكاتب ال�سيناريو
هو� ،إريك ب�سنارد.

ويتوقع �أن يعر�ض يف اختتام
«اللقاء
فيلم
املهرجان
بغوربات�شوف» من �إخراج
الأملاين ،فرنر هرت�سوغ ،الذي
�أجرى مقابلة �صحفية مع
الرئي�س ال�سوفيتي ال�سابق،
ميخائيل غوربات�شوف ،وحتدث
معه يف موا�ضيع خمتلفة.
وكان مدير برامج املهرجان،
كرييل رازلوغوف ،قد �أعلن يف

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

وقت �سابق �أن املهرجان �سيختتم
بعر�ض فيلم «الإخاء» من �إخراج
املخرج الرو�سي ،بافل لونغني.
يذكر �أن مهرجان مو�سكو
ال�سنيمائي الدويل مت ت�أ�سي�سه
عام  .1935و�صار يقام �سنويا منذ
عام  .1995وتوىل الفنان الرو�سي
املعروف ،نيكيتا ميخالكوف،
عام  1999رئا�سة املهرجان.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

النجم نا�صيف زيتون ُيج ّهز
�ألبومه الثالث

ي�ستعد النجم نا�صيف زيتون لإ�صدار �ألبومه الغنائي الثالث ،والذي
ّ
�أجنز ّ
كل �أغنياته خالل الفرتة املا�ضية و�سلّمه �إىل ال�رشكة املنتجة ،يف
حني يحمل الألبوم تعامالت جديدة مع �شعراء وملحنني جدد ،و�آخرين
وجه ر�سال ًة �إىل متابعيه قال فيها:
�سبق لزيتون �أن تعامل معهم ،وقد ّ
«حمبتكن ودعمكن اكرت ما متنيت وتعبرّ عن حبي غنّيت ...بدي غنّي
وو�صل فني..
لأنو هيدي لغتي بالأ�سا�س ...ر�سالتي �إلكن �ضل غنّي ّ
نا�صيف اليا�س زيتون».
يف �سياقٍ �آخر ،يعود نا�صيف زيتون �إىل م�سل�سل «الهيبة» يف جزئه
الثالث «الهيبة -احل�صاد» ب�أغنية ترت جديدة ،بعد �أن ح ّققت �أغنية
«جمبور» خالل املو�سمني املا�ضيني من امل�سل�سل جناحاً كبرياً ،ويُك ّرر
التعاون مع ال�شاعر علي املوىل يف هذا ال�صدد.

يحي الفخراين ي�ستعيد
ذكريات عر�ض "امللك لري"
�أ�شاد الفنان يحيى الفخراين مب�رسحيته اجلديدة «امللك لري» ،التي
انطلق عر�ضها ،قبل �أيام ،على م�رسح «املاركيه» يف القاهرة ،وا�صفاً
�إياها بواحدة من �أهم العرو�ض املميزة يف امل�رسح.
وقال الفخراين ،يف امل�ؤمتر ال�صحايف الذي �أقيم علي م�رسح
«املاركيه» ،م�ساء �أول �أم�س � ،إنه �سعيد بحجم الإيرادات التي
حققتها امل�رسحية يف �أيامها الأوىل ،م�ضيفاً �أن جهة الإنتاج cairo
 showذللت كل العقبات يف �سبيل تقدمي عر�ض م�رسحي مبهر.
وا�ستعاد الفنان ذكريات عر�ض امل�رسحية على م�رسح حمكي القلعة،
قبل �أعوام ،م�ؤكداً �أن عدد احل�ضور حينها كان يتجاوز � 5آالف
م�شاهد ،متابعاً« :ال �أن�سى ارتفاع �أ�صوات الأطفال حينها ،وتطاير
الديكور جراء �رسعة الهواء والرياح ،وكدت �أن �ألغي العر�ض حينها
ب�سبب هذه الظروف» ،ولكنه تراجع عن قراره احرتاماً للجمهور.
وو�صف الفنان فاروق الفي�شاوي م�رسحية «امللك لري» بالعمل
التاريخي الذي �سيظل را�سخاً يف الأذهان ،معرباً عن �سعادته
مب�شاركة الفنان يحيى الفخراين بطولة العر�ض ،ال�سيما �أن الأخري
يقدم فناً راقياً يحرتم اجلمهور.
و�شهد امل�ؤمتر ال�صحايف ح�ضور �أبطال العر�ض ن�ضال ال�شافعي
وريهام عبد الغفور ورانيا فريد �شوقي و�أحمد عزمي و�أحمد ف�ؤاد
�سليم.

�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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"فولك�س فاغن" تك�شف عن جيلها
اجلديد من احلافالت ال�صغرية
ن�رشت �رشكة "فولك�س فاغن"
الأملانية �صورا ومعلومات
عن اجليل اجلديد من
التي
""Transporter
�ستطرحها يف الأ�سواق قريبا.
وبالنظر لل�صور التي ن�رشتها
ال�رشكة ،يالحظ �أن الت�صميم
اخلارجي لهذه ال�سيارات ح�صل
على بع�ض التعديالت ،فامل�صابيح
�أ�صبحت �أكرب ،وزودت بتقنيات
 ،LEDوال�شبك املوجود على
الواجهة الأمامية �أ�ضحى �أكرث
ع�رصية ،وتزين بخطوط مطلية
بالكروم.
ومل تقت�رص التعديالت على
الت�صميم اخلارجي لل�سيارة،
بل طالت القمرة �أي�ضا،
فواجهة القيادة يف مركبات
"� "6.1 Transporterأ�صبحت
جديدة كليا ،وزودت بزوج من
ال�شا�شات ،واحدة مبقا�س 8
بو�صات ،تعمل باللم�س ،موجودة
يف منت�صفها ،و�أخرى مقابل
ال�سائق مبا�رشة ،كما زودت

هذه املركبة بنظام مولتيميديا
متطور قادر على التعامل مع
الأجهزة الذكية العاملة بنظامي
�أندرويد و ،iosبالإ�ضافة �إىل
�أنظمة تربيد وت�سخني للمقاعد

واملرايا والزجاج ،وكامريات
مل�ساعدة ال�سائق على ركنها
ب�سهولة.
"Transporter
و�ستطرح
 "6.1بعلب �رسعة �أوتوماتيكية بـ

 6مراحل ،وعدة �أنواع من
حمركات " ،"TDIبعزم  90و110
و 150ح�صانا ،ومن املفرت�ض �أن
حت�صل الن�سخ الأقوى منها على
نظام دفع رباعي.

�صغري ن�سبيا ،وقمرة تت�سع لـ  4ركاب،
و�صندوق خلفي لنقل الأمتعة ب�سعة
 290لرتا.
كما �ستزود هذه املركبات ب�أنظمة
مولتيميديا ميكن و�صلها عرب
البلوتوث مبختلف �أنواع الأجهزة
الذكية� ،إ�ضافة �إىل �أنظمة تكييف
ممتازة ،ونظام ت�سخني للمقاعد

هكذا ت�ستطيع �إيقاف �سيارتك ب�أ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

حالة قيادة �سيارة
يدوية:
عند القيادة ب�رسعة عالية يف
ال�سيارة اليدوية ،وتعر�ضت
خلطر اال�صطدام ،يجب عليك
ال�ضغط على املكابح بكل قوتك،
وال ترفع قدمك حتى تتوقف

ال�سيارة ،مع عدم ال�ضغط على
دوا�سة “الدبرياج” ،حتى ال
حترر ال�سيارة من قيود الرتو�س
وهو ما ي�ساعدك على التوقف
ب�صورة �أ�رسع وال�سيطرة على
ال�سيارة.

حالة قيادة �سيارة
�أوتوماتيك:
يجب هنا �أي�ضا ال�ضغط على
مكابح  ABSبكل قوتك ،وال
ترفع قدمك حتى تتوقف
ال�سيارة مع عدم االقرتاب من
القري الأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب
الإم�ساك مبقود ال�سيارة بكلتا

اليدين حتى ت�ستطيع ال�سيطرة
على ال�سيارة من االنحراف
والرتنح ،مع عدم تثبيت النظر
على اجل�سم الذي �أنت معر�ض

للإ�صطدام به ،وانظر �إىل
االجتاه الذي ترغب يف �أن
تبتعد ب�سيارتك �إليه لتفادي
الت�صادم بهذا اجل�سم.

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9مليار دوالر يف لوت�س ملناف�سة بور�ش وفرياري
منذ ثمانية �أعوام� ،أعلنت
لوت�س الربيطانية املعروفة
الريا�ضية
ب�سياراتها
الفاخرة عن خطط
لطرح ثمانية موديالت
جديدة ،ولكن مل يتحقق
ذلك ب�سبب �ضعف موارد
ال�رشكة �آنذاك ،ولكن كل
ذلك تغري مع �رشاء جيلي

قررت �رشكة "�أفتوفاز" الرو�سية
ل�صناعة ال�سيارات وقف ت�صدير
�سياراتها من نوع "الدا" �إىل �أوروبا
وعزا م�صدر يف "�أفتوفاز" �سبب
اتخاذ القرار �إىل ت�شديد املعايري
البيئية املتعلقة بالغازات العادمة
ووقود الديزل لل�سيارات يف الدول
الأوروبية.
وقال امل�صدر" :نقوم بتعديل
ن�شاطنا الت�صديري يف هذه
املنطقة .ال �شك �أنه �سيتعني علينا
�أن نرتكها لبع�ض الوقت"وك�شف
امل�صدر عن وجود خطط لدى
"�أفتوفاز" لت�صميم ن�سخة عاملية
من �سيارات "الدا" والعودة بها �إىل
ال�سوق الأوروبية.

و�ستوقف ال�رشكة ت�صدير ال�سيارات
اجلديدة من عائلة "الدا" �إىل �أملانيا
والنم�سا بدءا من مايو املقبل،
لكنها �ستوا�صل بيع ال�سيارات
املوجودة يف م�ستودعاتها يف
الدولتني و�شددت "�أفتوفاز" على
�أن �أوروبا لي�ست منطقة ذات �أولوية
بالن�سبة ل�صادراتها� ،إذ �أنها تركز
على بلدان رابطة الدول امل�ستقلة
و�أمريكا الالتينية وال�رشق الأو�سط
و�سجلت "�أفتوفاز" يف العام 2018
زيادة يف مبيعاتها ل�سيارات "الدا"
للخارج مبقدار  57باملئة لت�صل �إىل
� 38ألف �سيارة وت�شمل قائمة الدول
التي ت�شرتي "الدا"  34دولة.

�أوزبك�ستان تطلق �سيارة اقت�صادية ورخي�صة
"GM-
�رشكة
ت�ستعد
 "Uzbekistanلإطالق جيل جديد
من �سيارات " "Ravonال�صغرية،
مبيزات جتعل منها �إحدى �أبرز
املركبات املخ�ص�صة للتنقل داخل
املدن.
و�ست�أتي �سيارة "Ravon Nexia
 "R3اجلديدة بهيكل هات�شباك

�أحياناً يواجه ال�سائقني مواقف
�صعبة �أثناء القيادة ،ومنها خطر
التعر�ض للت�صادم نتيجة القيادة
ب�رسعات عالية ،وهنا يُت�ساءل
عن �أف�ضل طريقة لإيقاف
ال�سيارة يف �أق�رص م�سافة،
وهذا ما �سوف نتحدث عنه يف
ال�سطور التالية.

"الدا" تغادر �أوروبا

حل�صة متحكمة من لوت�س
يف مايو .2017
جيلي ال�صينية �أعلنت عن
خطط ال�ستثمار  1.9مليار
دوالر على الأقل يف لوت�س
لإعادة �إحياء ال�رشكة
وحتويلها �إىل “ا�سم معروف
يف عامل الفخامة ملناف�سة
بور�ش وفرياري” ،و�سيتم

�إنفاق املال يف تعيني 200
مهند�س جديد وبناء م�صنع
ومركز ت�صميم وابتكار.
جيلي ترغب يف تكرار
التجربة الناجحة مع
فولفو ،عقب ا�ستثمارها
 11مليار دوالر يف ال�صانعة
ال�سويدية وحتويلها ال�سم
المع يف جمالها مبوديالت

رائجة يف �أوروبا وحول
العامل.
ر�ؤيتنا
املتوقع
من
ملوديالت جديدة من
لوت�س يف العامني القادمني،
مع �إ�شارة بع�ض التقارير
لتطوير �سيارتي كرو�س
�أوفر جديدتني ملناف�سة
بي �إم دبليو  X4و.X6

والزجاجني الأمامي واخللفي،
ومقود مزود ب�أزرار متكن ال�سائق
من التحكم ب�أنظمة ال�صوت ،والرد
على املكاملات التي ترد �إىل الهاتف
املو�صول مع ال�سيارة.
و�ستح�صل هذه ال�سيارات على
نظام دفع �أمامي ،وعلبة �رسعة
�أوتوماتيكية بـ  6مراحل ،وحمركات

بنزين اقت�صادية ب�سعة  1.2لرت،
ت�ستهلك  6لرتات من الوقود لكل 100
كلم تقطعها املركبة.
ومن املفرت�ض �أن تطرح هذه
ال�سيارات يف �أوزبك�ستان ورو�سيا
�أواخر �أبريل اجلاري ،ب�سعر يبد�أ من
 7900دوالر تقريبا ،ويف باقي الأ�سواق
العاملية ،بدءا من ماي املقبل.

ملاذا ت�ضع ال�شركات ر�سائل
خفية يف �سياراتها؟

نالحظ يف كثري من الأحيان
وجود تفا�صيل �صغرية مميزة
مر�سومة على �أحد الأجزاء
الزجاجية �أو البال�ستيكية
من �سياراتها اجلديدة ،حيث
حتمل ا�سم الر�سائل اخلفية
والتي تكون دلي ً
ال على
رغبة امل�صممني يف زيادة
�أ�صالة �سياراتهم يف كثري من
الأحيان.
�أحد �أبرز الأمثلة على ذلك
يظهر يف جاكوار E-Pace
التي حتمل ر�سم ظلي ب�سيط
لنمر جاكوار و�صغريه بالزاوية
ال�سفلية من الزجاج الأمامي.
بينما حتمل كورفيت �شعار
�صغري لها على زجاجها
اخللفي ومتتلئ طرازات
جيب ب�شعار �شبك العالمة
الأمريكية املميزة الأمامي
ل�سياراتها خالل احلرب
العاملية الثانية ،يف الوقت
ذاته ،حتمل كافة ن�سخ بيك
اب جيب جالديتور اجلديدة
رقم  419مع رمز قلب حمفور

يف �صندوقها اخللفي ،ما
يُعد �إ�شارة �إىل كود منطقة
مدينة توليدو يف والية �أوهايو
الأمريكية ،وهو مكان ت�صنيع
كافة طرازات راجنلر .ولكن
بعيداً عن كون هذه الر�سائل
تُ�سعد حمبي العالمات
كثريا وتُعد �إثبات على كونها
�أ�صلية� ،إال �أنها تزيد من �أرباح
ال�رشكات �أي�ضاً.
نظراً لكون كافة �أجزاء
ال�سيارات الأ�صلية حتمل
هذا النوع من هذه ال�شعارات
املميزة والأ�صلية ،يف حالة
ت�رضر الزجاج الأمامي
احلامل لل�شعار امل�سجل
اخلا�ص بجاكوار �أو حتى
جيب� ،سيفكر مالك هذه
ال�سيارات مل ّياً قبل �أن يقوموا
ب�رشاء قطع غري �أ�صلية
ل�سياراتهم ،فعلى الرغم من
كون هذه القطع �أرخ�ص
عادة �إال �أنها لن حتمل هذه
الر�سائل اخلفية التي تُعد
�إثبات على �أ�صالة ال�سيارة
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«�سام�سونغ» تتحدى كل ال�شركات
بهاتف غري م�سبوق!

 85٪منها مقر�صنة

ثالثة مليارات �صورة تتم م�شاركتها عرب االنرتنت يوميا
�أ�صدرت �رشكة “كوبي تراك”
العاملية التي تعمل يف جمال
متابعة وحماية حقوق امللكية
الفكرية تقريرها ال�سنوي حول
م�شاركة ال�صور عرب الإنرتنت.
وي�شري التقرير �إىل نتائج �صادمة
و�إن كانت متوقعة ن�سبيا فيما يتعلق
بحقوق امللكية الفكرية اخلا�صة
بال�صور التي تتم م�شاركتها يوميا
عرب الإنرتنت.
ال يختلف اثنان على �أن ال�صور التي
تتم م�شاركتها عرب الإنرتنت قليال
ما يلتفت من ي�شاركها �إىل حقوق

ا�ستخدامها و�إعادة م�شاركتها مع
�آخرين .ولكن الأرقام التي �أعلنت
عنها ال�رشكة تقدم لنا ت�صورا
حلجم هذة الق�ضية ،حيث ي�شري
تقرير ال�رشكة �إىل �أن م�ستخدمي
الإنرتنت حول العامل يقومون
مب�شاركة ما يزيد عن  3مليارات
�صورة �إلكرتونية يوميا ،و�أن ن�سبة
 ٪85من هذة ال�صور تعد مقر�صنة
�أو مبعنى �أكرث تب�سيطا تعد �صور
ال ميتلك من ي�شاركها �أو ين�رشها
احلق يف �إ�ستخدامها نظرا لكونها
ملكا ل�شخ�ص �أو جهة �أخرى مل

متنح لأحد احلق يف ا�ستخدامها.
ت�أتي الواليات املتحدة الأمريكية
يف مقدمة دول العامل من حيث
م�شاركة ال�صور املقر�صنة بن�سبة
تزيد قليال عن  ٪22من �إجمايل
ال�صور املقر�صنة امل�ستخدمة
يف العامل �أجمع .وتعد قارة
�أمريكا ال�شمالية ب�شكل عام
الأكرث ا�ستخداما لتلك ال�صور
املحمية بحقوق امللكية الفكرية
بن�سبة  ٪33تليها �أوروبا بن�سبة
 ٪31ومن ثم �آ�سيا بن�سبة ،٪29.3
�أما قارة �أ�سرتاليا فهي الأقل

« »Huаweiتك�شف عن
واحد من �أف�ضل الهواتف قريبا
�صناعة
عمالق
ي�ستعد
«»Huаwei
الإلكرتونيات
لإطالق هاتف «20 Honor
 ،»Proمبوا�صفات جتعل منه
�أحد �أف�ضل الأجهزة الذكية يف
الأ�سواق.
ومن �أبرز املوا�صفات التقنية
والفنية التي �سي�أتي بها
الهاتف:
 معالج « »980 Kirinثماين النوى ،برتدد 2.4غيغاهريتز.
 معالج ر�سوميات « ،»ARM Mаli-G76بتقنية CPU.Turbо
 كامريا �أ�سا�سية ثالثية العد�سات ،بدقة ( )8+20+48ميغابيك�سل. كامريا �أمامية بدقة  32ميغابيك�سل. ذاكرة و�صول ع�شوائي  6غيغابايت. ذاكرة داخلية  256/128غيغابايت ،قابلة للتو�سيع. �شا�شة  OLЕDمبقا�س  6.1بو�صة ،ودقة عر�ض ()2340/1080بيك�سل.
 بطارية ب�سعة  3650ميللي �أمبري ،بخا�صية ال�شحن ال�رسيع. منفذان لبطاقات االت�صال. �رشيحة  NFCلنقل البيانات ،والدفع الإلكرتوين. منفذ  3.5ملم لل�سماعات. ما�سح لب�صمات الأ�صابع مدمج يف ال�شا�شة. -م�ستقبل لإ�شارات الراديو «.»FM

خمالفة حلقوق امللكية الفكرية
يف ا�ستخدام ال�صور الإلكرتونية
بن�سبة ال تتجاوز .٪1.27
جدير بالذكر �أن قائمة الدول
واملدن الع�رشين الأكرث ا�ستخداما
لل�صور املقر�صنة قد خلت متاما
من �أية دولة �أو مدينة عربية ،و�إن
كان البد من الأخذ بالإعتبار �أن
معدل انت�شار ا�ستخدام االنرتنت
يف الدول التي تت�صدر تلك القائمة
على الأرجح يتجاوز معدل انت�شار
االنرتنت يف العديد من الدول
العربية.

ا�ستعر�ضت �رشكة «�سام�سونغ»
جهاز « ،»Galaxy A80الذي جاء
مبيزات مل ي�شهدها �أي هاتف ذكي
من قبل و�أبرز ما يف هذا الهاتف هو
الكامريا الأ�سا�سية ثالثية العد�سات
بدقة  48ميغابيك�سل ،والتي يتحرك
الق�سم احلامل لها �إىل الأعلى
لتدور وتتحول �إىل كامريا �أمامية،
قادرة على التقاط �صور «�سيلفي»
عالية الدقة ،و�صور ثالثية الأبعاد
كما زودت هذه الكامريا بتقنيات
متطورة ت�ساعدها على التقاط
عدة �إطارات يف �أجزاء من الثانية،

ودجمها مع بع�ض لتكوين �صور
عالية الدقة ،بالإ�ضافة �إىل م�ست�شعر
ليزري لإعطاء عمق �أف�ضل لل�صور.
ب�شا�شة
اجلهاز
وجاء
« »AMOLEDكبرية ،مبقا�س 6.7
بو�صة ،متلأ كامل م�ساحة الواجهة
الأمامية ،ومعالج «Qualcomm
 »730 Snapdragonثماين
النوى ،وذاكرة و�صول ع�شوائي
 6غيغابايت ،وذاكرة داخلية 128
غيغابايت ،قابلة للتو�سيع ،ومنفذين
لبطاقات االت�صال ،وبطارية ب�سعة
 3700ميللي �أمبري.

�آبل تطلق جمموعة وا�سعة من الأجهزة
الإلكرتونية هذا العام
ذكرت م�صادر يف �رشكة «TF
»International
Securities
املتخ�ص�صة ب�ش�ؤون التقنية �أن «�آبل» تنوي
�إطالق جمموعة متنوعة من الأجهزة
الإلكرتونية هذا العام.
ومن بني هذه الأجهزة� ،ستطلق «�آبل» عدة
مناذج من حوا�سب « ،»iPadب�شا�شات
مبقا�س  10و 12بو�صة� ،ستكون �أول حوا�سب

لوحية تطلقها ال�رشكة ،مزودة بكامريا تعمل
بتقنيات التعرف على الوجوه ،وفيها ما�سح
لب�صمات الأ�صابع مدمج حتت ال�شا�شة.
كما من املفرت�ض �أن تطلق «�آبل» نهاية
هذا العام منوذجا جديدا من حوا�سب
« »MacBook Proال�شخ�صية ،فيها
�شا�شات مبقا�س  13بو�صة ،قادرة على
عر�ض فيدوهات « ،»6Kومزودة بلوحات

مفاتيح فيها ما�سح لب�صمات الأ�صابع،
و�رشيط حتكم يعمل باللم�س.
وينتظر �أن تطرح ال�رشكة خريف العام
اجلاري �أي�ضا 3 ،مناذج جديدة من هواتف
«�آيفون» ،جميعها مزودة بكامريا �أ�سا�سية
بثالث عد�سات ،مو�ضوعة مع م�صباح
الإ�ضاءة يف �إطار مربع ال�شكل ،على
الواجهة اخللفية.

«مايكرو�سوفت» تتحدث عن بيع تقنية
ذكية حلكومات عاملية
انتقد مدير �رشكة «مايكرو�سوفت» املطالبات
الأخرية الداعية �إىل وقف بيع تقنيات «التعرف
على الوجوه» جلميع احلكومات العاملية.
و�أ�شار مدير ال�رشكة ،براد �سميث� ،إىل �أن
القرار �سيكون «قا�سيا»� ،إذا ما جل�أت �رشكات
التقنية ملنع احلكومات من احل�صول على
تقنية «التعرف على الوجوه» ،بهدف منع
الأخرية من مراقبة حتركات النا�س و�أفعالها
يف كل مكان ويف ت�رصيحاته خالل منتدى
دافو�س االقت�صادي ،حتدث �سميث قائال:
«ال �أفهم احلجة التي تطالب جميع ال�رشكات
بوقف منح التقنية لكافة احلكومات ولأي

�سبب كان»و�أتت ت�رصيحات �سميث بعد
مطالبة  85منظمة وجماعة حقوقية بوقف
بيع التقنية ال�سابقة للحكومات ،يف حني
وجهت هذه املنظمات ر�سالتها لكل من
«مايكرو�سوفت» و»�أمازون» و»غوغل»كما
بررت املنظمات احلقوقية مطلبها،
مبخاوف ا�ستخدام احلكومات لتقنية
«التعرف على الوجوه» يف «مراقبة وتهديد»
النا�شطني احلقوقني والالجئني وغريهم
ويف ال�سياق نف�سه� ،أ�ضاف �سميث �أن التقنية
ت�ساعد يف حل عديد من الق�ضايا املعقدة،
«كالعثور على الأطفال املفقودين» ،يف حني

�أكد النا�شطون احلقوقيون �أن القرارات التي
تتخذها ال�رشكات اليوم ،حتدد فيما �إذا
كانت الأجيال القادمة �ستعي�ش يف «خوف
من التعقب واملالحقة يف حال ا�شرتاكها
مبظاهرة �ضد احلكومة �أو ق�صدها لدور
عبادة� ،أو حتى يف حال عي�شها حياة
طبيعية».
واملثري للجدل �أي�ضا ،هو �أن املدير �سميث
نف�سه� ،أعلن يف املا�ضي عن خماوف
ا�ستخدام التقنية ال�سابقة ،مل�شاكل متعلقة
بالتمييز العن�رصي واخل�صو�صية وحقوق
الإن�سان.

رئي�س نينتندو اجلديد

خطط ال�ستثمار  1مليار دوالر لتطوير �ألعاب الهواتف الذكية
عينت �رشكة الألعاب اليابانية نينتندو رئي�ساً
جديداً لها قبل �أيام خلفاً للرئي�س ال�سابق
تات�سومي كيمي�شيما ،ويبدو �أن الرئي�س اجلديد
يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقب ً
ال.
حيث �رصح الرئي�س اجلديد �شنتارو فوروكاوا،
عن رغبته با�ستثمار  100مليون ين ياباين
(حوايل مليار) لتطوير �ألعاب خمتلفة للهواتف
الذكية.

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

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

كانوا يوفرون احلماية لبارون املخدرات اخلطري « تي يايا'

�سقوط امر�أة من الطابق
الرابع مب�شدالة

�إدانة � 8أعوان و�ضابط �شرطة لتهريب
املخدرات بوهران

تدخلت �صبيحة �أم�س فرقة احلماية املدنية
مب�شدالة �رشق عا�صمة والية البويرة  ,لنقل
امراة تبلغ � 49سنة �إىل امل�ست�شفى املحلي
على اثر �سقوطها من الطابق الرابع بعمارة
تقع يف حي بوكريف عي�سى  ,و�أكدت م�صادر
طبية ليومية « الو�سط « �أن ال�ضحية تعاين من
�إ�صابات متعددة يف خمتلف �أنحاء اجل�سم
وهي ترقد يف م�صلحة العناية املركزة ,
فيما فتحت امل�صالح الأمنية حتقيقا معمقا
يف احلادثة الأليمة التي خلفت جوا من
الذعر والهلع و�سط �سكان احلي .

�أح�سن مرزوق

غليزان

مواطنو املطمر يحتجون
على تدين اخلدمات ال�صحية
نظم الع�رشات من �سكان دائرة املطمر
بوالية غليزان �أم�سية �أول �أم�س وقفة
احتجاجية �أمام مقر العيادة املتعددة
اخلدمات الوحيدة باملنطقة احتجاجا
منهم على تردي الأو�ضاع وتدين اخلدمات
ال�صحية املحتجون طرحوا جملة من
املطالب تت�صدرها م�صلحة التوليد  ،قابالت
وتوفري �سيارة �إ�سعاف � 24/24إ�ضافة �إىل
م�صلحة الأ�شعة وحتويل طبيب املناوبة
ب�سبب طغيانه وف�صل العيادة متعددة
اخلدمات املطمر عن امل�ؤ�س�سة العمومية
لل�صحة اجلوارية يلل حيث هدد املحتجون
بالت�صعيد يف الأيام املقبلة مطالبني بتدخل
الو�صايا و�إيفاد جلنة لتق�صي احلقائق
والوقوف على الأو�ضاع التي يتخبط فيها
ال�سكان اجلدير بالذكر �أن ال�سلطات املحلية
لوالية غليزان يتقدمهم رئي�س الديوان كان
له لقاء مبجموعة ممثلني عن املحتجني
ووعدهم برفع جملة املطالب اىل الو�صايا
للنظر فيها يف وقت هدد فيه املحتجون
مبوا�صلة االحتجاج �إىل غاية جت�سيد الوعود
واال�ستجابة ملطالب ال�سكان .

�س�  أ

معظم ال�سوريني غري
�آمنني غذائيا

بلغت ن�سبة الآمنني غذائيا يف �سوريا نحو
 33يف املئة ،يف ظل متو�سط �إنفاق �شهري
ي�صل �إىل � 116ألف لرية ،مبا يزيد بنحو
ثالثة �أ�ضعاف عن متو�سط الأجور البالغ
� 35ألفا.
وبينت نتائج م�سح �أجراه املكتب املركزي
للإح�صاء ،و�شمل  11من �أ�صل  14حمافظة
�سورية� ،أن ن�سبة غري الآمنني بلغت 28.7
يف املائة ،والباقيون ( )%38.1معر�ضون
النعدام الأمن الغذائي ،و�أن �أعلى ن�سبة
انعدام �أمن غذائي �سجلت يف حمافظة
حماة �إذ جتاوزت  ،%53تلتها القنيطرة
بـ ،%46وحلب بـ.%36.6
و�أظهرت نتائج «امل�سح الدميوغرايف
االجتماعي املتكامل املتعدد الأغرا�ض
لعام  »2017الذي ن�رش املكتب نتائجه على
موقعه �أم�س� ،أن هناك جتان�سا بني الريف
واحل�رض من ناحية ن�سبة الأ�رس التي تعاين
انعدام الأمن الغذائي ،وكان الفتا �أن هذا
امل�ؤ�رش يرتفع قليال يف الريف� ،إذ تزيد
ن�سبة الأ�رس غري الآمنة غذائيا هناك ،ب�أكرث
من  ،%5عن مثيالتها يف احل�رض.

�أ .بن عطية
�أدانت حمكمة عني الرتك الإبتدائية غربي
وهران� ،ضد  10متهمني يف ق�ضية بارون
املخدرات اخلطري «تي يايا» من �ضمنهم 8
�أعوان �رشطة و �ضابط برتبة مالزم �أول  ،حيث
تراوحت الأحكام الق�ضائية الإبتدائية بني  3و
� 6سنوات �سجنا نافذة يف حق املتهمني .
املتهمني الذين مت توجيه تهم تكوين جمعية
�أ�رشار و تبي�ض الأموال ،والت�شجيع على
الإجتار باملخدرات و كذا تهمة االجتار
باملخدرات  ،و اال�ستفادة من مزايا مبا�رشة
و غري مبا�رشة و عرقلة مهام م�صالح �أمنية و
توفري الغطاء ملجرمفار من العدالة.
وقد مثل املتهمون �أمام الهيئة الق�ضائية
مبحكمة عني الرتك و مت الإ�ستماع �إىل �أقوالهم
و �إىل مرافعات هي�أة الدفاع  ،ليتم �إدانة املتهم
الرئي�سي بارون املخدرات اخلطري «تي يا ي ّا»
و�شقيقه الفار بـ � 6سنوات �سجنا نافذا و 3
�سنوات �سجنا لأعوان ال�رشطة و ال�ضابط.
وقائع الق�ضية تعود ل�شهر جوان املن�رصم

بعدما جنحت امل�صلحة الوالئية لل�رشطة
الق�ضائية لأمن وهران من توقيف «تي يا
يا»الذي كان حملبحث و�صدرت �ضده �أحكام
ق�ضائية بينها حكم بـ � 20سنة �سجنا نافذا و
ذلك من خالل كمني ن�صب له بحي «الربكي
�سابقا» فالو�سن حاليا و خالل التحقيق معه
اعرتف بوجود �شبكة �أغلب �أفرادها من �سلك
ال�رشطة تتوا�صل معه عرب الهاتف و مكنته يف

كل مرة من الفرار   من قب�ضة الأمن مقابل
مبالغ مالية متفاوتة لتبا�رش بعدها حتريات
مكثفة انتهت بتوقيف �أفراد ال�شبكة من رجال
الأمن و �إيداعهم احلب�س  وحماكمتهم يف
ف�ضيحة مدوية مت ك�شفها بعد �أيام عديدة
عن �إكت�شاف ف�ضيحة «البو�شي» و  7قناطري
من الكوكايني مبيناء وهران قادمة من �إ�سبانيا
عرب �سفينة «فيفا ماري كوري».

حملة حت�سي�سية
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املراقبة وال�سدود الثابتة .

ت�شجيع املقاوالتية لدى ال�شباب �أ�صحاب امل�شاريع

 Ooredooراعي Start-up Weekendعنابة
تُوا�صلOoredooدعمها لإبداع املواهب
اجلزائرية ال�شابة بامل�شاركة كرا ٍع يف حدث
الذي
«»Start-up Weekend Annaba
ُ
ن�ضم من � 11إىل � 13أفريل  2019باملدر�سة
العليا للتقنيات ال�صناعية بعنابة.
جمع هذا احلدث �أكرث من  80م�شار ًكا،ال�سيما
ُمطورونُ ،م�صممون،قانونيون ومبتكرون
يف جمال الت�سويق وكذا طالب من خمتلف

اجلامعات واملدار�س الكربى اجلزائرية تهدف
هذه املبادرة �إىل تعزيز الروح املقاوالتية
يف ان�شاء امل�ؤ�س�سات وذلك يف �إطار م�سابقة
�أ�رشفت عليها جلنة حتكيم مكونة من خرباء
ومقاولني وم�ستثمرين وممثلي امل�ؤ�س�سات
الراعية.
يف ختام امل�سابقة،كاف�أتOoredooا�صحاب
امل�شاريع الفائزة من خالل تزويدهم بالدعم

اللوج�ستي وح�ضانة �أولية يف حا�ضنتها
التكنولوجية بعنابة وو�ضع يف متناولهم خرباتها
يف جمال االت�صاالت لتمكينهم من جت�سيد
م�شاريعهم.
م�شاركة  Ooredooيف هذا احلدث الهام يعترب
جزء من ا�سرتاتيجيتها املتمثلة يف مرافقة
حاملي امل�شاريع املبتكرة و�إن�شاء حمتوى
رقمي «م�صنوع يف اجلزائر» من خالل برنامج

البليدة

Start (tStartو )iStartالذي مت �إطالقه عام
 2013والذي �سمح مبرافقة � 29رشكة تكنولوجية
نا�شئة مبا يف ذلك حوايل ع�رشين �رشكة مت
�إيوا�ؤها يف حا�ضنات،Ooredooوتكوين
منوذجا للأجهزة
� 5400شاب،و�إن�شاء 20
ً
املت�صلة يف خمترباالبتكاراخلا�ص بها وكذا
 273تطبي ًقا للهواتف النقالة حققت �أكرثمن
مليوين حتميل.

�أمن والية امل�سيلة

�إنقاذ �شخ�ص �سقط داخل بئر بعمق  40مرت توقيف �شخ�صني بتهمة حماولة القتل
جنحت فرقة غطا�سي احلماية املدنية
بالتن�سيق مع فرقة التدخل يف الأماكن
الوعرة التابعة ملديرية احلماية املدنية
بوالية البليدة يف �إنقاذ �شخ�ص �سقط ببئر
بعمق حوايل  40مرت ,ح�سبما ك�شفت عنه
�أم�س الأحد ذات امل�صالح ،و �أو�ضح ذات
امل�صدر �أنه فور تلقي بالغ م�ساء �أم�س
ال�سبت يفيد ب�سقوط �شخ�ص يبلغ من

العمر � 46سنة ببئر بعمق حوايل  40مرت
مبركز الغرابة ببلدية ال�صومعة (�رشق
الوالية) تدخلت ذات امل�صالح على الفور
�أين متكنت من انقاذه بعد مرور  40دقيقة
من بدء العملية و �أ�ضافت ذات امل�صالح �أنه
مت حتويل ال�شخ�ص املعني فور �إخراجه من
البئر نحو امل�ؤ�س�سة الإ�ست�شفائية ببوفاريك
�أين يتواجد يف حالة �صحية جيدة.

قامت م�صالح ال�رشطة للأمن احل�رضي
الثامن بوالية امل�سيلة  ،بتوقيف �شخ�صني
عن تهمة تكوين جمعية �أ�رشار ،وحماولة
القتل العمدي ،حيث جاءت هذه الق�ضية
 ،على �إثر ورود معلومات لذات امل�صالح
مفادها وقوع �شجار بالأ�سلحة البي�ضاء ب�أحد
�أحياء �إقليم االخت�صا�ص، ،وبعد تنقل ذات
امل�صالح �إىل عني املكان �أين وجدت الأمر
يتعلق باعتداء بال�سالح الأبي�ض راح �ضحيته

�أربعة �أ�شخا�ص �أحدهم كان م�صاب بطعنة
خنجر على م�ستوى الرقبة �أين ا�ستفاد من
�شهادة طبية عجزية بها  30يوما وعلى �إثره
فتحت ذات امل�صالح حتقيق يف الق�ضية
بعد �إعالم النيابة املخت�صة �إقليميا و�سماع
جميع الأطراف على حما�رض ر�سمية و�إجناز
ملف ق�ضائي �ضد امل�شتكى منهما ال�سالفي
الذكر وتقدميهما �أمام وكيل اجلمهورية لدي
حمكمة امل�سيلة  .عبدالبا�سط بديار

هو الثاين بعد وثيقة بن غوريون

يعد مفهوما جديدا للأمن القومي
نتنياهو ّ
يعكف رئي�س وزراء العدو ال�صهيوين بنيامني
نتنياهو على �صياغة نظرية �أمن قومي
جديدة ،حتت عنوان «املفهوم الأمني ،»2030
�سيطرحها على جمل�س الوزراء ال�سيا�سي
الأمني فور ت�شكيل حكومته اجلديدة.
وا�شتغل نتنياهو على �إعداد وتنقيح هذه
الوثيقة طوال عدة �أ�شهر ،وح�سب م�صادر
غربية ،ف�إن بيبي كتبها بالت�شاور مع كبار
م�س�ؤويل الدفاع والأمن احلاليني وال�سابقني
يف البالد ،وهذه هي املرة الثانية التي يحدد

فيها الكيان ال�صهيوين «املفهوم الأمني
القومي» للدولة� ،إذ كان �أول من �صاغ هذا
املفهوم م�ؤ�س�س الدولة ،و�أول رئي�س وزراء
دافيد بن غوريون ،الذي يو�شك نتنياهو على
�أن ينتزع منه لقب �صاحب �أطول فرتة يف
من�صب رئي�س الوزراء.
ومتثل وثيقة نتنياهو تغيريا جذريا يف املفهوم
الأمنيللكيان ال�صهيوين ،وهي انعكا�س كامل
لل�سيا�سة الدولية ،وخا�صة الأمريكية جتاه تل
�أبيب ،كما متثل تغيريا جذريا يف �سيا�سته �إزاء

الفل�سطينيني� ،إذ ي�سعى فيها �إىل �إعادة تعريف
املفاهيم الأ�سا�سية ،مثل حل الدولتني الذي
يتجاهله متاما ،ومبد�أ الأر�ض مقابل ال�سالم،
الذي مل يعد ي�أتي على ذكره �أبدا� ،إذ �أن
«تراكم التهديدات» التي تواجهها «�إ�رسائيل»
يتطور على مر ال�سنني ،وحتتوي وثيقة نتنياهو
ت�صورا وا�ضحا لبناء القوة ،كما حتتوي ب�شكل
�أ�سا�سي على تعريف للتهديدات ويقول
نتنياهو يف وثيقته التي مل يك�شف عنها حتى
الآن� ،إنه من الآن ف�صاعدا � ،سرتتبط ميزانية

الدفاع بالناجت القومي ل»�إ�رسائيل»و�ست�شمل
على الأقل  6يف املائة منه.
وهذا الربط بني الإنفاق الوطني على الإنتاج
والدفاع غري م�سبوق ويتناق�ض مع االجتاه
الوا�ضح يف حماولة تخفي�ض الإنفاق الدفاعي
مقارنة بالناجت القومي الإ�رسائيلي ،الأمر
الذي �سي�ؤدي �إىل ت�سارع النمو وا�ستمرار
التنمية االقت�صادية ،ولي�س تقلي�ص الإنفاق
الدفاعي ،وهو �أمر يناق�ض فيه نتنياهو معظم
االقت�صاديني.

