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ب�سواحل عني متو�شنت

توقيف  18حراقا على ر�أ�سهم
�سيدة وزوجها
متكنت عنا�رص خفر ال�سواحل
لبوزجار ليلة �أول �أم�س من
اعرتا�ض قاربني للهجرة الغري
�رشعية بال�سواحل ال�رشقية لوالية
عني متو�شنت وتوقيف  18مر�شحا
للهجرة غري ال�رشعية على ر�أ�سهم
�سيدة وزوجها وذلك اثر عمليتني
منف�صلتني .
العملية الأوىل متت على بعد

�5أميال من �سواحل بوزجار �شمال
�رشق والية عني متو�شنت اين
مت توقيف زورق مطاطي اقلع
من �سواحل املنطقة وعلى متنه
11مر�شحا للهجرة غري ال�رشعية
اغلبهم �شباب ورفقتهم �سيدة
وزوجها �،أما العملية الثانية
فقد مت اجها�ضها مبا�رشة بعد
االنطالق �أين مت توقيف زورق

ربع ماليا للإفريقي التون�سي
جابو يت ّ

خبر في
صورة

للتحقيق معهم عن الأطراف
التي تقف وراء عملية حماولة
تنظيم هذه الرحالت خا�صة وان

هن�أ الروائي اجلزائري الكبري وا�سيني الأعرج �صديقه احلبيب ال�سائح
املتوج م�ؤخرا بجائزة كتارا للرواية العربية  2019عن روايتها املن�شورة «�أنا
وحاييم» ال�صادرة يف  2018عن دار ميم باجلزائر ودار م�سكيلياين بتون�س،
قائال الأعرج� ...إليك يف فرحك و�سعادتك احلبيب الغايل .ال�صديق الأنبل.
�سعيد من �أجلك يف هذه اللحظات ونحن نقاوم با�ستماتة جحافل املوت
الأ�سود ،لتبقى اجلزائر العظيمة واقفة وحية ودميقراطية .ت�ستحق دوما
الأجمل يا �صديقي .جهودك التي ا�ستمرت �أربعة عقود باملثابرة والوفاء
للكتابة جعلتك اليوم تتبو�أ من�صة واحدة من �أكرب اجلوائز العربية .ليفهم
الذين ي�صطادون يف املياه العكرة �أن ال خمرج �أمامهم �إال االجتهاد والعمل
وال�سهر واعتبار الكتابة حالة �إبداع وحب وت�سامح.

تيارت

رجاء مزيان �ضمن  100امر�أة
م�ؤثرة بالعامل

توقيف حتفظي لن�شاط وحدة لإنتاج
امل�شروبات الغازية واملياه املعدنية

فازت املغنية ال�شابة رجاء مزيان بلقب �أف�ضل الن�ساء ت�أثريا و�إلهاما يف
العامل �ضمن قائمة �ضمت  100امر�أة عرب خمتلف انحاء العامل �صنعت
عبت املغنية
الت�أثري من خالل املجال الذي تتخ�ص�ص فيه� ،أين رّ
املهاجرة عن �سعادتها �إثر اختيارها �ضمن القائمة التي و�ضعتها �شبكة
«بي بي �سي» ون�رشت من�شورا عرب ح�سابها اخلا�ص على «�أن�ستغرام»،
وهي التي تقوم ب�صدى كبري من خالل الأغاين التي تطرحها خا�صة
املتعلقة باحلراك ال�شعبي وانتقاد النظام ال�سابق والتي حققت لها
رواجا كبريا عرب خمتلف مناطق العامل.

الفيدرالية الوطنية للمهند�سني اجلزائريني

اتفاقية مع املحكمة الدولية لت�سوية النزاعات

�أبرمت الفيدرالية الوطنية
امل�ساحني
للمهند�سني
باجلزائر
الطبوغرافيني,
العا�صمة ,اتفاقية مع املحكمة
الدولية لت�سوية املنازعات الدولية

التي مقرها بلندن و التابعة
ملحكمة العدل الدولية الهاي.
و بح�سب مدير الفيدرالية,
حممد �شرييفي ,تقت�ضي هذه
االتفاقية ,التي مت ابرامها مبقر

االحتاد العام للتجار اجلزائريني,
بتقدمي االعتماد لكل املهند�سني
الطبوغرافيني امل�سجلني ر�سميا
يف جدول وطني للفيدرالية
كخرباء ق�ضائيني و تابع يقول

ب�أن هذا االعتماد �سوف ي�سمح
بت�سجيلهم على م�ستوي املجال�س
و املحاكم الق�ضائية كخرباء لكي
يت�سنى لهم مزاولة ن�شاطهم مع
هذه املحاكم.

دفرت �شروط جديد ل�صناعة الأجهزة الكهرومنزلية

�أعلنت وزير ال�صناعة و املناجم
جميلة متازيرت باجلزائر عن
عر�ض دفرت �رشوط منظم
لفرع تركيب �صناعة الأجهزة
الكهرومنزلية على احلكومة
قريبا لدرا�سته.
و يف ت�رصيح �صحفي على هام�ش
احياء اليوم الوطني ال 23حول
القيا�سة� ,أكدت الوزيرة �أن «

دفرت ال�رشوط هذا �سيحدد ن�سبة
االندماج الدنيا التي يطالب بها
منتجو هذا الفرع ب  20باملائة
بدءا من ال�سنة الثالثة من
االنتاج»يف نف�س ال�صدد� ,أكدت
متازيرت تقول «و�ضعنا هذه ال�سنة
�إجراء يخ�ص حتديد هذا الن�شاط
و �أن دفرت ال�رشوط هذا ي�أتي
ليعزز هذا اجلهد على امل�ستوى

القانوين»كما �أ�شارت الوزيرة �إىل
�أن املتعاملني يف جمال الأجهزة
الكهرومنزلية ملزمون ,على غرار
جميع املتعاملني يف �صناعة
الرتكيب ,بدفرت �رشوط ق�صد
احرتام ن�سبة اندماج و لو ابتداء
من ال�سنة الثالثة من الن�شاط
و ردا على �س�ؤال حول الت�أخر
امل�سجل يف ت�سليم قرارات الر�أي

التقني بالن�سبة للمتعاملني يف
هذا الن�شاط� ,أكدت متازيرت
�أن « هذا الت�أخر يعود �أ�سا�سا �إىل
تن�صيب جلنة تقنية جديدة مكلفة
بهذه امللفات»و ا�سرت�سلت تقول «
نحن ب�صدد حترير هذه القرارات
و من املرتقب �أن يت�سلم جميع
املتعاملني قراراتهم قبل نهاية
ال�سنة».

قا�ضي التحقيق مبحكمة �سيدي �أحممد

�أمر ب�إيداع بهاء الدين طليبة احلب�س امل�ؤقت

�أمر قا�ضي التحقيق لدى حمكمة
�سيدي �أحممد (اجلزائر العا�صمة)
ب�إيداع النائب باملجل�س ال�شعبي
الوطني بهاء الدين طليبة احلب�س

امل�ؤقت ب�سجن احلرا�ش بعد
اال�ستماع اليه يف ق�ضايا ف�ساد,
ح�سب ما علم من م�صدر ق�ضائي
بهاء الدين طليبة متابع بعدة تهم

م�صالح الآمن لعني متو�شنت �سبق
لها وان �أوقفت � 15شخ�صا من
منظمي الرحالت خالل الأ�سبوع

املن�رصم والتي يتزايد عددها
يوما بعد يوم .
حممد بن ترار

وا�سيني الأعرج يهن�أ احلبيب ال�سائح

ت�صوير ب�شري عالوة

مل يتجاهل العب مولودية اجلزائر عبد امل�ؤمن جابو الو�ضعية املالية
ال�صعبة التي مير بها فريقه ال�سابق الإفريقي التون�سي والذي مير
ب�ضائقة مالية معقدة ت�ضعه على املحك يف ظل امل�شاكل العديدة التي
مير بها مع االحتاد التون�سي لكرة القدم وخ�صم النقاط من طرف
الفيفا ،ولهذا الغر�ض قام ابن مدينة �سطيف مب�ساعدة النادي الذي
ت�ألق يف �صفوفه خالل املوا�سم التي ن�شطها معه عرب حتويل مبلغ
مايل �إىل احل�ساب البنكي لإدارة نادي «باب جديد» ،دون الك�شف عن
قيمته ،وهو الت�رصف الذي القى ا�ستح�سانا كبريا من طرف الإدارة
واجلماهري.

على متنه �7أ�شخا�ص مبا�رشة بعد
�إقالعهم من �شاطئ بوزجار  ،كما
مت حجز يف العمليتني �صفائح من
الوقود ومعدات الرحلة من �أغذية
و�صدريات النجاة بالإ�ضافة �إىل
مبالغ مالية وتبني �أنهم كانوا
ب�صدد الإقالع نحو ا�سبانيا ،
هذا وقد مت تقدمي املوقوفني
ال� 18إىل م�صالح الدرك الوطني

من بينها تبي�ض �أموال والتمويل
اخلفي للأحزاب يذكر �أن نواب
املجل�س ال�شعبي الوطني ,كانوا
قد �صوتوا يف جل�سة مغلقة يوم 25

�سبتمرب املن�رصم على رفع احل�صانة
الربملانية على بهاء الدين طليبة بعد
الطلب الذي تقدم به وزير العدل
حافظ الأختام ,بلقا�سم زغماتي.

اتخذ اجراء التوقيف امل�ؤقت التحفظي لن�شاط وحدة �إنتاج امل�رشوبات
الغازية واملياه املعدنية «جلدار» ببلدية تو�سنينة (تيارت) نتيجة عدم
مطابقة ح�صتني للمعايري امليكروبيولوجية ح�سبما �أفادت به مديرية التجارة
للوالية .و�أو�ضحت مديرة التجارة فرح مقيدي�ش �أنه مت يوم الثالثاء املا�ضي
توقيف هذه الوحدة م�ؤقتا وحتفظيا باقرتاح من مديرية التجارة نتيجة عدم
مطابقة احل�صتني املنتجتني يومي � 25سبتمرب و � 2أكتوبر  2019للمعايري
امليكروبيولوجية حيث حجزت الكميات املنتجة �ضمن هاتني احل�صتني من
املياه املعدنية وامل�رشوبات الغازية .و�أبرز ذات امل�صدر �أن النتائج �أ�سفرت
عنها التحاليل املخربية للعينات املقتطعة �أثناء عملية املراقبة الدورية
من طرف فرق املراقبة التابعة ملديرية التجارة لوحدات �إنتاج امل�رشوبات
الغازية واملياه املعدنية.

الرئي�س املدير العام ل�سونلغاز

ال زيادة يف ت�سعرية الكهرباء
تعكف م�ؤ�س�سة �سونلغاز على ا�سرتجاع ديونها التي تبلغ  60مليار دج
«تدريجيا» ,ح�سبما �أعلنه ببوفاريك (البليدة) الرئي�س املدير العام لهذه
امل�ؤ�س�سة� ,شاهر بوخلرا�ص .و�أو�ضح بوخلرا�ص لل�صحافة --على هام�ش
حفل تكرمي امل�ؤ�س�سة من طرف اجلمعية الريا�ضية �إحتاد ريا�ضي بوفاريك
لكرة ال�سلة لذوي االحتياجات اخلا�صة نظري دعمها للفريق� --أن «ديون
امل�ؤ�س�سة يف تفاقم وبلغت  60مليار دج ونحاول حت�صيلها تدريجيا بكل
الو�سائل»و�أ�ضاف ذات املتحدث ان «هذه الديون منق�سمة على امل�ؤ�س�سات
والزبائن العاديني بن�سبة  50باملائة لكل منهما» ,م�شريا �إىل �أن التح�صيل يتم
مبختلف الو�سائل بدء باالت�صال و�صوال لقطع التيار الكهربائي عن الزبون,
مطمئنا يف ال�سياق الزبائن ب�أن «ت�سعرية الكهرباء ال تزال نف�سها».

تلم�سان

رئي�س الدولة عبد يح�ضر جنازة
�شقيقته مبقربة فالو�سن

نزل رئي�س الدولة عبد القادر بن �صالح ع�رص �أول اخلمي�س بوالية تلم�سان
حل�ضور جنازة �شقيقته �صليحة التي وافتها املنية مبغنية عن عمر يناهز
ال�72سنة  .هذا وقد ح�رض رئي�س الدولة رفقة جمع غفري من املواطنني
وال�سلطات املدنية والع�سكرية للوالية مبقربة فالو�سن للأ�رشاف على دفن
املرحومة قبل التنقل �إىل بيت �شقيقته ب�إحدى عمارات حي الكناب مبغنية
 ،هذا وقد رافق عبد القادر بن �صالح العديد من ال�شخ�صيات الوطنية
يتقدمهم الأمني العام بالنيابة حلزب التجمع الوطني الدميقراطي واملر�شح
لرئا�سيات 12دي�سمرب املقبل عز الدين ميهوبي والعديد من والة اجلهة
الغربية للوطن و�إطارات �سامية من حزب التجمع الوطني الدميقراطي
و�إطارات �سامية يف الأمن واجلي�ش .
م.ب
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ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات

145راغب يف الرت�شح
ي�سحبون اال�ستمارات

�سحب� ,إىل غاية �أول �أم�س اخلمي�س  145راغب يف الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية املقررة يوم
 12دي�سمرب املقبل ,ا�ستمارات اكتتاب التوقيعات ,ح�سب ما �أعلن عنه رئي�س ال�سلطة الوطنية
امل�ستقلة لالنتخابات حممد �شريف.
م�.س

ومن �ضمن الراغبني يف الرت�شح
للرئا�سيات املقبلة م�س�ؤولو
�أحزاب ,على غرار رئي�س حزب
التحالف الوطني اجلمهوري
بلقا�سم �ساحلي ,رئي�س حزب
طالئع احلريات علي بن فلي�س,
رئي�س جبهة امل�ستقبل عبد العزيز

بلعيد ,رئي�س جبهة احلكم الرا�شد
عي�سى بلهادي ,رئي�س حركة البناء
عبد القادر بن قرينة ,الأمني العام
بالنيابة حلزب التجمع الوطني
الدميقراطي عز الدين ميهوبي,
بالإ�ضافة �إىل رئي�سي حزبي
التجمع اجلزائري واجلزائر للرفاه
على التوايل علي زغدود ومراد
عروج .ومن �ضمن ال�شخ�صيات

التي �سحبت ا�ستمارات اكتتاب
التوقيعات ب�صفتهم مر�شحني
�أحرار الوزير الأول الأ�سبق عبد
املجيد تبون والرئي�س الأ�سبق
للحزب الوطني للت�ضامن والتنمية
رابح بن �رشيف .ويلزم القانون
الع�ضوي اجلديد اخلا�ص بنظام
االنتخابات املرت�شحني للرئا�سيات
بتقدمي  50.000توقيع فردي على

� 128ألف م�سجل جديد

احلرك يف جمعته 35

اختتام عملية املراجعة الدورية
للقوائم االنتخابية
اختتمت �أول �أم�س عملية املراجعة
الدورية للقوائم االنتخابية حت�سبا
لالنتخابات الرئا�سية املقرر �إجرا�ؤها
يوم  12دي�سمرب املقبل ,وهي العملية
التي انطلقت يوم � 12أكتوبر طبقا
لأحكام القانون الع�ضوي املتعلق
بنظام االنتخابات.
وجاءت املراجعة الدورية يف الفرتة
ما بني  12و� 17أكتوبر يف �أعقاب
املراجعة اال�ستثنائية التي جرت ما
بني � 22سبتمرب املا�ضي و � 6أكتوبر,
وذلك يف خطوة ت�أتي «ا�ستجابة للطلب
امللح» للمواطنني ال�شباب للت�سجيل

يف القوائم االنتخابية ومتكينهم من
ممار�سة حقهم الد�ستوري ,ح�سب
بيان �سابق لل�سلطة الوطنية امل�ستقلة
لالنتخابات.
وقد ك�شفت النتائج الأولية لعملية
املراجعة اال�ستثنائية للقوائم
االنتخابية عن ت�سجيل � 128ألف
م�سجل جديد يف القوائم االنتخابية
و� 40ألف حالة وفاة مت ت�سجيلها على
م�ستوى البلديات ومت �إدماجها يف
عملية ت�صحيح القوائم االنتخابية,
بالإ�ضافة �إىل  75390ملف خا�ص
بتغيري الإقامة ومتت هذه العملية

مبوجب املر�سوم الرئا�سي املت�ضمن
ا�ستدعاء الهيئة الناخبة لالنتخابات
الرئا�سية الذي وقعه رئي�س الدولة
عبد القادر بن �صالح يوم � 15سبتمرب
املا�ضي ,و�ألقى بذات املنا�سبة
خطابا دعا فيه املواطنني �إىل «جعل
هذا املوعد نقطة انطالق مل�سار
جتديد دولتنا ,والعمل جماعيا وبقوة
لأجل �إجناح هذا اال�ستحقاق كونه
�سيمكن �شعبنا من انتخاب رئي�س
جديد يتمتع بكامل �رشوط ال�رشعية,
رئي�س ي�أخذ على عاتقه قيادة م�صري
البالد وترجمة تطلعات �شعبنا».

�سعيداين ي�سري يف االجتاه املعاك�س

ت�صريحات تفتح �شهية الإعالم املغربي
ال�ستفزاز اجلزائر
�أثارت الت�رصيحات التي �أدىل بها
الأمني العام ال�سابق جلبهة التحرير
الوطني عمار �سعيداين ملوقع ()tsa
الإخباري حول ق�ضية ال�صحراء
الغربية �ضجة كبرية على م�ستوى
املغرب طيلة الأ�سبوع وحتولت
ت�رصيحات عمار �سعيداين من
ت�رصيحات �شخ�صية �إىل م�سا�س
باملبادئ الأ�سا�سية للدولة اجلزائرية
وتغيري يف �سيا�ستها .
هذا فقد تناقلت و�سائل الإعالم
بقوة الت�رصيحات التي ن�رشها موقع
ال( )tsaالإخباري والتي ين�سبها

حلوار مع عمار �سعيداين حول ق�ضية
ال�صحراء الغربية والتي �أكد �أنها
مغربية  ،بل راحت بع�ض املواقع
الإخبارية واجلرائد ت�ؤكد �أن اجلزائر
قد غريت من �سيا�ستها اخلارجية
يف حني ت�سارعت التح�ضريات لفتح
احلدود �إىل التي �أكد �سعيداين �أنها
�رضورة ملحة  ،والعديد مما قاله
�سعيداين يف احلوار املن�سوب له مع
موقع ( )tsaالإخباري.
من جانب �آخر مل تن�رش احلكومة
املغربية �أية رد ب�ش�أن الت�رصيحات
التي �أدىل بها �سعيداين حول

البوليزاريو وال حول ال�صحراء
الغربية وال فتح احلدود  ،يف حني
ت�سارعت بيان الأحزاب وعلى ر�أ�سها
حزب اال�ستقالل املغربي يف �إ�صدار
بيان حول االعرتاف الذي و�صفوه
ب�أحقية املغرب على ال�صحراء من
قبل م�س�ؤول جزائري �سابق  ،يف
حني ت�سببت ت�رصيحات �سعيداين
يف فتح جبهة �ضد اجلزائر من
قبل الإعالم الغربي وبعد الأحزاب
واجلمعيات طيلة نهاية الأ�سبوع.

حممد بن ترار

بعد قيامهم باالحتجاج وغلق الطريق ومقر البلدية

متكنت عنا�رص الأمن توقيف � 21شابا
بتهمة الإخالل بالنظام على خلفية
احتجاجات اندلعت نهاية الأ�سبوع
بكل من تيارت ومع�سكر �إثر توزيع
ال�سكن وزيارة م�س�ؤولني �إىل املنطقة
.
ففي بلدية الر�شايقية بوالية تيارت
�،أوقفت م�صالح الدرك الوطني 15
�شخ�صا بعد �إقدامهم على غلق
والطريق الرئي�سية
مقر البلدية

بوالية مع�سكر �أوقفت م�صالح الأمن
�صبيحة اخلمي�س  06ا�شخا�ص على
خلفية �إقدامهم على اعرتا�ض موكب
الذي حل يف زيارة اىل املنطقة
ورف�ض احلديث معهم حيث وجهت
لهم تهمة عرقلة الزيارة والإخالل
بالنظام  ،ومت اال�ستماع �إليهم يف
حما�رض ر�سمية يف انتظار تقدميهم
اىل العدالة

حممد بن ترار

مت�سك برحيل رموز النظام ال�سابق
جدد املتظاهرون الأم�س يف
اجلمعة  35للحراك ال�شعبي رف�ضهم
لالنتخابات الرئا�سية املقررة بتاريخ
 12دي�سمرب املقبل ،و�سط اجلدل
القائم حول قانون املحروقات
اجلديد الذي �صادق عليه جمل�س
الوزراء الأحد املا�ضي.
انطلقت م�سرية اجلمعة  35للحراك
ال�شعبي� ،أين رفع املتظاهرون
�شعاراتهم املعهودة املطالبة رحيل
جميع رموز النظام ،راف�ضني �إجراء
االنتخابات الرئا�سية القادمة يف
ظل بقاء احلكومة احلالية ،وجدد
املتظاهرون رف�ضهم لالنتخابات
الرئا�سية املقررة يوم  12دي�سمرب
املقبل يف ظل احلكومة احلالية،
معتربين ذلك �إعادة ر�سكلة للنظام
ال�سابق .
و عرب املتظاهرون عن �إ�رصارهم
ملوا�صلة حراكهم يف ظل ا�ستمرار
ممار�سة ال�سلطة ل�سيا�سة ال�صمت و
التجاهل للمطالب املطروحة منذ 22
فيفري املا�ضي  ،جمددين رف�ضهم
اال�ستحقاق الرئا�سي املزمع �إجراءه
يف تاريخ  12دي�سمرب املقبل.
و�شدد املتظاهرون رف�ضهم لتم�سك
ال�سلطة بتنظيم �إنتخابات رئا�سية،
داعني �إىل رحيل الباءات الثالث وكل
وجوه النظام ،يف حني نددو ب�إ�رصار
ال�سلطة بتنظيم انتخابات مرفو�ضة
�شعبيا ،حيث �شهدت �شوارع العا�صمة
توافد �أعداد كبرية من املتظاهرين

الذين رفعوا �شعارات �سيا�سية معار�ضة
لإجراء االنتخابات الرئا�سية يف
الظروف احلالية و�شدد املتظاهرين
على �رضورة اال�ستجابة ملطالب
احلراك الذي خرج منذ جمعة 22
فيفري املن�رصم ورفع مطالب �رشعية
يف مقدمتها رحيل كل رموز النظام،
راف�ضني تنظيم انتخابات رئا�سية
حتت �إ�رشاف رموز النظام.

« مربوك لتون�س ولعقوبة
لينا يتنحاو قع»..
حمل املتظاهرون العديد من
الالفتات بهتاف «مربوك لتون�س
ولعقوبة لينا يتنحاو قع « ،»..ما كن�ش
انتخابات يا الع�صابات»« ،مطالبني
برحيل النظام و جميع وجوهه «
حتت الفتات يتنحاو قاع»  ،كما ثم
رفع العديد من الالفتات « امل�سرية
�سلمية ال االنتخابات مع املنظومة
القدمية «  « ،ال لالنتخابات ذهاب
كل رموز الع�صابة نعم لبناء جمهورية
ثانية اجلزائر حرة م�ستقلة « »،دولة
مدنية دميقراطية يف �إطار املبادئ
النوفمربية� « ،أعطيني حريتي»،
« احنا �شعب واحد ميفرقنا حتى
واحد» « ،معا نربحهم قاع « ،جزائر
حرة دميقراطية»..
�أهازيج «ماكن�ش الفوط واهلل ما نديرو
وبدوي وبن �صالح الزم يطريو» كانت
حا�رضة بقوة لإعالن رف�ض امل�شاركني
التوجه لل�صناديق بعد بروز م�ؤ�رشات

على برجمة الإنتخابات الرئا�سية قبل
نهاية ال�سنة ،كما عرفت امل�سرية رفع
�أعالم وطنية كبرية ورفع �شعار «خاوة
خاوة» و «دولة مدنية ما�شي ع�سكرية.
وعرب املتظاهرون عن رف�ضهم لقانون
املحروقات اجلديد ،و �أعابو عليه
بتقدميه تنازالت كبرية لل�رشكات
الأجنبية امل�سثمرة يف الطاقة خا�صة
 ،معتربين �أن حماولة مترير القانون
يعد مبثابة ا�ستفزاز لل�شعب ،وانقالب
على �رشعيته من خالل ربط ثروات
البالد بالتبعية للدول الأجنبية وندد
املتظاهرون ب�إ�ستمرار ال�سلطة يف
جتاهل مطالب ال�شعب و حماولة
مترير هذا القانون ،م�ؤكدين ب�أن
ال�شعب راف�ض لهذه احلكومة الغري
�رشعية  ،يف حني دعو �إىل حل
املجل�س ال�شعبي الوطني.
واعترب املتظاهرون ب�أن الربملان
الميثل ال�شعب و اليحظى بال�رشعية ،
بل هو جزء من الع�صابة التي حتاول
�إنقاذ النظام من خالل مترير القوانني
التي تخدم النظام وال�سلطة.
ورفع املتظاهرون العديد من
الالفتات الراف�ضة لتمرير هذا
امل�رشوع من بينها « اجلزائر لي�س
للبيع قانون املحروقات جرمية ،
« ال لقانون املحروقات� « ،أر�ض
اجلزائر لي�ست للبيع « ،يف دعت بع�ض
الالفتات حلل الربملان « ال�شعب يريد
حل الربملان «.

�إميان لوا�س

حافظ على �سلميته للأ�سبوع 35

احلراك يتم�سك مبطالبه الأ�سا�سية

خرج �أم�س بالعا�صمة ب�ضعة �آالف
من املتظاهرين ،خرجوا للمطالبة
وقد رفع
مبوا�صلة التغيري،
املتظاهرون العديد من ال�شعارات
التي تنادي بالتغيري وموا�صلة
الإ�صالحات ،كما ا�ستمر احلراك يف
�إطار ال�سلمية التي كان قد انطلق بها
منذ البداية،حيث مل يتم ت�سجيل �أي
م�شاحنات مع ال�رشطة ،وقد ت�ضمنت
�شعارات املتظاهرين العديد من
ال�شعارات املتفرقة،تدل على عدم
توحد املطالب و اختالف وجهات
النظر و�سط احلراكيني الذي ي�رصون
على التغيري ،احلراك انق�سم بني
م�ؤيدين للم�ؤ�س�سة الع�سكرية جا�ؤوا
يطالبون با�ستكمال الإ�صالحات،وبني

ت�صوير ب�شري عالوة

الأمن يوقف � 21شابا بتهمة الإخالل بالنظام
بتيارت ومع�سكر
احتجاجا على توزيع ال�سكنات
االجتماعية التي و�صفوها بالغري
من�صفة ومت االعتماد فيها على
املح�سوبية  ،يف حني ترى ال�سلطات
املحلية �أن احلركة االحتجاجية
مت بتحري�ض من املعار�ضني للمري
 ،وقد مت توجيه تهمة الإخالل
بالنظام العام للموقوفني واال�ستماع
�إليه يف حما�رض ر�سمية قبل �إحالتهم
على العدالة �،أم يف بلدية املامونية

الأقل لناخبني م�سجلني يف قائمة
انتخابية ,ويجب ان جتمع يف 25
والية ,وال يقل العدد الأدنى من
التوقيعات املطلوبة من كل والية
 1200توقيع ,وعلى املرت�شح
�إيداع طلب ت�سجيل لدى رئي�س
هذه ال�سلطة ,ح�سب هذا القانون
الذي يلزم املرت�شح ب�إرفاق ملفه
الذي يودعه �شخ�صيا لدى ال�سلطة

امل�ستقلة بعدة وثائق من بينها
�شهادة جامعية �أو �شهادة معادلة
لها و�شهادة اجلن�سية اجلزائرية
وتتوىل ال�سلطة
اال�صلية.
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات
حت�ضري االنتخابات ,تنظيمها,
ادارتها واال�رشاف عليها ابتداء
من عملية الت�سجيل يف القوائم
االنتخابية ,ومراجعتها مرورا

بكل مراحل العملية االنتخابية
وعمليات الت�صويت ,الفرز والبت
يف النزاعات االنتخابية اىل
غاية �إعالن النتائج الأولية كما
تتكفل ال�سلطة املتكونة من 50
ع�ضوا والتي ير�أ�سها وزير العدل
الأ�سبق حممد �رشيف با�ستقبال
ملفات الرت�شح النتخابات رئي�س
اجلمهورية والف�صل فيها.

البع�ض الذي يهاجم امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية التي يرى الكثري من
احلراكيني �أنه ال يجب ا�ستهداف
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،خا�صة �أنه كان

لها دور كبري يف حدوث الكثري من
الإ�صالحات،وكذلك �صمام الأمان
بالن�سبة للجزائريني.

ع�صام بوربيع
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م�صنع رونو يعود للإنتاج يف 2020

قبول ت�صنيع "رونو �سيمبول" و" كليو
 " 4و "دا�سيا �سنديرو �ستاب واي"
.

تدمري قنبلة تقليدية بباتنة

ك�شف وتدمري خمب�أ للأ�سلحة
والذخرية بربج باجي خمتار

فاتورة اال�سترياد بلغت 73ر 3مليار دوالر يف 2018

�أفادت وزارة ال�صناعة و املناجم يف �صفحتها على موقع التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك» �أن ن�شاط
م�صنع «رونو اجلزائر -انتاج» �سي�ست�أنف ن�شاطه �سنة .2020
م�.س
خالل جل�سة العمل التي عقدت يوم
 15اكتوبر مع م�س�ؤويل م�صنع «رونو
اجلزائر -انتاج» و التي خ�ص�صت
لدرا�سة تطور هذا امل�رشوع� ,أكدت
وزير ال�صناعة و املناجم جميلة
متازيرت �أنه «بعد التعديالت التي
مت القيام بها �سنة  2019و املتعلقة
بح�ص�ص جمموعة الأجزاء املوجهة
لرتكيب ال�سيارات (ا�س كا دي) ,التي
منحتهااحلكومة� ,سيتم ا�ستئناف
ن�شاط امل�صنع �سنة .»2020
كما �شكلت هذه اجلل�سة فر�صة
للطرفني من �أجل التطرق �إىل
املرحلة الثانية (�سي كا دي) من
امل�رشوع الذي من �ش�أنه ان ينطلق
ال�سنة املقبلة.
و من جهة �أخرى� ,أ�شارت الوزيرة
�إىل اجلوانب املتعلقة بتطوير
املناولة و الت�صدير وفقا للن�صو�ص
التنظيمية املتعلقة بهذا الن�شاط.
كما مت التطرق خالل هذا االجتماع
بني الوزيرة و م�س�ؤويل م�صنع رونو
اجلزائر �إىل ح�صيلة املرحلة الأوىل

(ا�س كا دي) من هذا امل�رشوع
ال�سيما فيما يتعلق بالإدماج و خلق
منا�صب العمل و يف ت�رصيح ,فند
م�صدر مقرب من م�صنع رونو خرب
غلق م�صنع واد تليالت (وهران),
بعد الإ�شاعات التي مت �إطالقها يف
هذا ال�ش�أن.
و �أو�ضح ذات امل�صدر �أن «االنتاج
من �ش�أنه �أن ي�ست�أنف بعد و�صول
احل�ص�ص اجلديدة ,رمبا مع بداية
�سنة »2020للتذكري فان الفاتورة
االجمالية لال�سترياد جمموعة

الأجزاء املوجهة لرتكيب ال�سيارات
(�سي كا دي-ا�س كا دي) املوجهة
لرتكيب ال�سيارات (ال�سياحية و
النفعية) و ا�سترياد مركبات نقل
الأ�شخا�ص و ال�سلع (منتوج نهائي)
بلغت �أزيد من 73ر 3مليار دوالر
يف  2018مقابل 2ر 2مليار دوالر يف
 2017اي بارتفاع �سنوي قدره 53ر1
دوالر( 70+باملائة) و حققت �شعبة
تركيب ال�سيارات �إنتاجا حمليا قدره
 4.500مركبة �صناعية و 180.00
�سيارة �سياحة يف  2018مقابل

� 110.000سيارة �سياحة يف .2017
و يف �شهر ماي  2019مت اتخاذ
قرارات هامة من طرف احلكومة
من �أجل تخفي�ض فاتورة اال�سترياد
جمموعة الأجزاء املوجهة لرتكيب
ال�سيارات ال�سياحية و كذا الأجزاء
اخلا�صة ب�إنتاج املنتجات الكهرو
منزلية و االلكرتونية و الهاتف
ومت حتديد -من خالل مرا�سلة
للمديرية العامة للجمارك ح�صة
ا�سترياد جمموعة الأجزاء املوجهة
لرتكيب ال�سيارات ل�سنة  2019لأربعة
�أهم م�صنعني لل�سيارات الذين مت
قبول م�شاريعهم االنتاجية من قبل
املجل�س الوطني لال�ستثمار.
و بهذا الغر�ض تو�ضح املرا�سلة �أن
املبلغ الإجمايل املخ�ص�ص ل�رشكة
«رونو اجلزائر �إنتاج» لهذه ال�سنة
يقدر ب  660مليون دوالر منها 50
باملائة موجهة لل�سيارات ذات �سعة
ا�سطوانة اقل من � 2.000سم 3و
فيما يخ�ص النماذج املقبولة للوكيل
الفرن�سي-اجلزائري ف�إن املرا�سلة
ذكرت «رونو �سيمبول» و كليو  « 4و
«دا�سيا �سنديرو �ستاب واي».

اجلزائر

عجز ب68ر 4مليار دوالر يف امليزان التجاري
�سجل امليزان التجاري للجزائر
عجزا ب68ر 4مليار دوالر خالل
الأ�شهر الثماين الأوىل من 2019
مقابل 05ر 3مليار دوالر يف نف�س
الفرتة من  2018ح�سبما علم لدى
املديرية العامة للجمارك.
وتظهر البيانات امل�ؤقتة ملديرية
الدرا�سات واال�ست�رشاف التابعة
للجمارك �أن ال�صادرات اجلزائرية
بلغت 30ر 24مليار دوالر خالل
الأ�شهر الثماين الأوىل من 2019
مقابل 53ر 27مليار دوالر �صدرتها
خالل نف�س الفرتة من � 2018أي
بانخفا�ض قدره (76-ر 11باملائة)
�أما الواردات فقد بلغت 97ر28
مليار دوالر مقابل 58ر 30مليار
دوالر م�سجلة بذلك انخفا�ضا ن�سبته
(26-ر 5باملائة).
ووفقا لنف�س البيانات ف�إن ال�صادرات
اجلزائرية يف الفرتة بني جانفي و
�أوت  2019غطت فاتورة الواردات
بن�سبة 85ر 83باملائة مقابل 03ر90
باملائة يف الفرتة ذاتها من العام
املا�ضي.
و�شكلت املحروقات ح�صة الأ�سد من
�صادرات البالد بن�سبة 82ر 92باملائة
من احلجم الإجمايل لل�صادرات
امل�سجلة يف الأ�شهر الثماين الأوىل
من  2019حيث قدرت ب 55ر22
مليار دوالر مقابل 60ر 25مليار دوالر
خالل الفرتة املناظرة من  2018وهو
ما
يعني ت�سجيل تراجع بن�سبة (91-ر11
باملائة) وفيما يتعلق بال�صادرات
خارج املحروقات فتبقى هام�شية

حيث مل تتجاوز 74ر 1مليار
دوالر خالل الأ�شهر الثماين الأوىل
وهو ما ميثل 2ر 7باملائة من احلجم
الإجمايل لل�صادرات مقابل 93ر1
مليار دوالر خالل نف�س الفرتة من
� 2018أي بانخفا�ض قدره (8-ر9
باملائة) ح�سب نف�س امل�صدر
وتتكون ال�صادرات امل�سجلة خارج
املحروقات يف الفرتة املرجعية
من � 2019أ�سا�سا من املواد ن�صف
امل�صنعة بقيمة 32ر 1مليار دوالر
(مقابل 53ر 1مليار دوالر) مرتاجعة
بن�سبة 92-ر 13باملائة وكذا املواد
الغذائية ب13ر 267مليون دوالر
(مقابل 89ر 249مليون دوالر) بارتفاع
قدره 90ر 6باملائة والعتاد ال�صناعي
ب19ر 65مليون دوالر (مقابل 36ر62
مليون دوالر) بارتفاع ن�سبته 53+ر4
باملائة.
وت�شكلت هذه ال�صادرات �أي�ضا من
املواد اخلام بقيمة 20ر 70مليون
دوالر مقابل 81ر 66مليون دوالر
(07+ر 5باملائة) واملواد اال�ستهالكية
غري الغذائية ب 08ر 24مليون دوالر
مقابل 13ر 24مليون دوالر (24-ر0
باملائة) �إ�ضافة �إىل العتاد الفالحي
بقيمة 20ر 0مليون دوالر مقابل 11ر0
مليون دوالر خالل نف�س الفرتة من
العام املا�ضي (80+ر 82باملائة).
تراجع واردات خم�سة
منتوجات
بالن�سبة للواردات فقد تراجعت
خم�سة من �أ�صل �سبع جمموعات

املنتوجات التي تت�ضمنها �شعبة
اال�سترياد خالل الأ�شهر الثماين
الأوىل من ال�سنة اجلارية مقارنة
بنف�س الفرتة من ال�سنة املا�ضية.
وهو نف�س الو�ضع امل�سجل خالل
الأ�شهر ال�سبع الأوىل من .2019
انخف�ضت فاتورة ا�سترياد جمموعة
الطاقة و زيوت الت�شحيم (الوقود)
بحوايل  42باملائة لت�ستقر عند
72ر 467مليون دوالر مقابل قرابة
56ر 804مليون دوالر وقدرت واردات
املواد الغذائية ب434ر 5مليار دوالر
مقابل 893ر 5مليار دوالر ،م�سجلة
تراجعا قدر ب80-ر 7باملائة ،ح�سب
اجلمارك ولوحظت نف�س الوترية
بالن�سبة للعتاد الفالحي الذي قدرت
فاتورة ا�سترياده 42ر 335مليون
دوالر مقابل 79ر 381مليون دوالر
(15 -ر 12باملائة) وكذلك بالن�سبة
للعتاد ال�صناعي بقرابة 6ر 9مليار
دوالر مقابل 52ر 10مليار
دوالر (75 -ر 8باملائة) و�أخريا
املواد اال�ستهالكية غري الغذائية التي
قدرت ب 38ر 4مليار دوالر مقابل
48ر 4مليار دوالر (12 -ر 2باملائة)
يف املقابل ,عرفت جمموعتان
من �شعبة اال�سترياد ارتفاعا خالل
فرتة املقارنة فقد بلغت واردات
املنتجات ن�صف امل�صنعة جمموع
39ر 7مليار دوالر مقابل قرابة
23ر 7مليار دوالر (33 +ر 2باملائة)
واملنتجات اخلام بلغت 36ر 1مليار
دوالر مقابل 28ر 1مليار دوالر (4+ر6
باملائة).
وبخ�صو�ص ال�رشكاء التجاريني

للجزائر خالل الثمانية �أ�شهر الأوىل
من ال�سنة اجلارية ,حتتفظ فرن�سا
على مكانتها ك�أول بلد زبون للجزائر
كما حتتفظ ال�صني على مكانتها ك�أول
ممون خالل الأ�شهر الثمانية الأوىل
من �سنة  ,2019مثل الزبائن اخلم�سة
الأوائل للجزائر �أكرث من  53باملائة
من ال�صادرات اجلزائرية.
فرن�سا �أول زبون للجزائر
حتافظ فرن�سا على مرتبتها ك�أول
زبون للبالد بحوايل 41ر 3مليار
دوالر (02ر 14باملائة من ال�صادرات
اجلزائرية االجمالية) م�سجلة ارتفاعا
قدره 93ر 11باملائة تليها �إيطاليا
ب25ر 3مليار دوالر (39ر 13باملائة)
و ا�سبانيا ب76ر 2مليار دوالر (37ر11
باملائة) و الواليات املتحدة ب89ر1
مليار دوالر (81ر 7باملائة) وتركيا
ب56ر 1مليار دوالر (42ر 6باملائة).
وميثل املمونون اخلم�سة الأوائل
للجزائر �أكرث من  50باملائة ما بني
�شهري جانفي و �أوت الفارطني.
ويتمثل املمونون الرئي�سيون للجزائر
يف :ال�صني التي ال تزال حتافظ على
مرتبتها الأوىل ب45ر 5مليار دوالر
(80ر 18باملائة من الواردات االجمالية
اجلزائرية) م�سجلة ارتفاعا قدره
11ر 11باملائة تليها فرن�سا ب86ر2
مليار دوالر (86ر 9باملائة) و�إيطاليا
ب 12ر 2مليار دوالر (33ر 7باملائة)
و ا�سبانيا ب11ر 2مليار دوالر (27ر7
باملائة) و �أملانيا ب08ر 2مليار دوالر
(17ر 7باملائة).

ك�شفت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي اثر عملية بحث وتفتي�ش
بربج باجي خمتار خمب�أ للأ�سلحة
والذخرية يف حني دمرت مفرزة
�أخرى قنبلة تقليدية ال�صنع
مبنطقة ثنية احلمراء ،بلدية
الأرباع ،والية باتنة ,ح�سب ما
اورده اليوم اخلمي�س بيان لوزارة
الدفاع الوطني.
وجاء يف البيان انه «يف �إطار
مكافحة الإرهاب وبف�ضل
ا�ستغالل املعلومات ،و�إثر عملية
بحث وتفتي�ش بربج باجي خمتار/
ن.ع ،6.ك�شفت مفرزة للجي�ش

الوطني ال�شعبي ،يوم � 16أكتوبر
 ،2019خمب�أ للأ�سلحة والذخرية
يحتوي على بندقية ( )01تكرارية
و()20
�صمام هاون عيار  82ميليمرت،
بالإ�ضافة �إىل كمية من الذخرية
تقدر بـ ( )248طلقة و()25
كيلوغرام من مادة الأمونياك التي
ت�ستعمل يف �إعداد املتفجرات
وجهازي ( )02ات�صال ال�سلكيني،
يف حني دمرت مفرزة �أخرى قنبلة
( )01تقليدية ال�صنع مبنطقة ثنية
احلمراء ،بلدية الأرباع ،والية
باتنة/ن.ع.5.

البويرة

زيارات فجائية للوايل �إىل مناطق
االحتجاجات
ك�شف وايل البويرة «م�صطفى
ليماين « يف ت�رصيح لو�سائل
االعالم املحلية على هام�ش
الإحتفاالت بيوم الهجرة 17
اكتوبر عن برجمته خالل الأيام
القادمة خرجات وزيارات فجائية
�إىل جل املناطق والقرى النائية
للوقوف بالقرب عن حقيقة
النقائ�ص وامل�شاكل التنموية
التي تعاين منها  ,وت�أتي هذه
اخلطوة بعد موجة االحتجاجات
واالحتقان االجتماعي الذي ميز
عديد مناطق الوالية يف الفرتة
الأخرية على خلفية الو�ضع
التنموي املرتدي ب�إنعدام �شبكات

الغاز الطبيعي واملاء ال�رشوب
واهرتاء الطرقات ما جعل ال�سكان
يخرجون لل�شارع للتعبري عن
�سخطهم بغلق مقرات البلديات
والطرق ك�آخر حل لإي�صال �صوتهم
لل�سلطات وامل�س�ؤولني  ,حيث مت
غلق  8مقرات للبلديات وعدة طرق
وطنية ووالئية يف ظرف وجيز
 ,ويف �أول خرجة فجائية طم�أن
امل�س�ؤول الأول عن الوالية �سكان
قرية قورة بالها�شمية فيما يخ�ص
ان�شغاالتهم ووعدهم بالتكفل بها
خا�صة تزويدهم بالغاز الطبيعي .
�أح�سن مرزوق

ميناء وهران

ت�صدير � 30ألف طن من احلديد
امل�سلح نحو كندا

يتم حاليا على م�ستوى ميناء
وهران �شحن �أوىل عمليات
ت�صدير مادة احلديد امل�سلح نحو
كندا بحمولة �إجمالية تقدر ب 30
�ألف طن  ,ح�سبما �أ�ستفيد لدى
ذات امل�ؤ�س�سة املينائية .و�سيتم
نقل هذه احلمولة التي يبلغ طول
الوحدة الواحدة  15مرتا املنتجة
من قبل مركب احلديد وال�صلب
«تو�سيايل» ببطيوة على منت
باخرة ي�صل طولها �إىل  200مرت
 ,وفق نف�س امل�صدر م�شريا �إىل
�أن عملية ال�شحن ت�سري يف ظروف

جيدة مع اتخاذ جميع الإجراءات
مبا يف ذلك اجلانب اللوج�ستيكي
للإ�شارة فقد مت خالل �شهر
دي�سمرب املن�رصم ت�صدير 11
�ألف طن من احلديد امل�سلح
املنتج من قبل ذات املركب
نحو الواليات املتحدة الأمريكية
انطالقا من ميناء وهران ويتوقع
مركب احلديد وال�صلب «تو�سيايل»
ببطيوة حتقيق �صادرات �أخرى
خالل العام اجلاري مبعدل
�شحنتني �شهريا انطالقا من ميناء
وهران  ,وفق امل�صدر ذاته.
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الإجراءات القانونية طويلة الأمد تدفع بال�ضحايا للجنون

ثغرات قانونية تتيح اال�ستحواذ على
ممتلكات ملك للغري
عرفت ق�ضايا التعدي على �أمالك الغري يف الآونة الأخرية �إرتفاعا رهيبا يف ال�سنوات الأخرية لأ�شخا�ص يتهجمون ويقتحمون �أمالك
غريهم �سواء الدولة �أو اخلوا�ص و ين�سبونها لهم مبنطق القوة �ضاربني عر�ض احلائط قوانني الدولة و �أحكام الق�ضاء ليجد املالك
ال�شرعيني �أنف�سهم يف مركز ال�ضعيف رغم حيازتهم لوثائق �شرعية ت�صبح بال قيمة لها مبجرد ا�صطدامها مع الإجراءات القانونية
طويلة الأمد يف �أروقة املحاكم فيكون هنا ال�ضحية خمريا بني اللجوء لنف�س منطق املجرم و ا�سرتجاع حقه بالقوة �أو اللجوء لطريق
الق�ضاء وهو الطريق الطويل الأمد ،وهي الثغرة القانونية التي ا�ستغاللها املجرمني �أح�سن �إ�ستغالل..
م.ثيزيري
كثرية هي الق�ضايا التي مرت
على حماكمنا عك�ست لنا عمق
هذه الثغرة ل�ضحايا يلج�ؤون
للق�ضاء بعد �أن تهجم على
�شققهم وحمالتهم �أ�شخا�ص
غرباء و ن�سبوها لهم و �أً�صبحت
بالن�سبة لهم   كافة القرارات
الق�ضائية و الأحكام جمرد  
ق�صا�صات ورقية ال تلزمهم ب�أي
وجه من الأوجه .
حماكمة �شيخ ردم فيال
�شقيقه املغرتب و�سطحها
ببئر مراد راي�س!
جرت �أمام هيئة حمكمة بئر
مراد راي�س  بالعا�صمة حماكمة
�شيخ يف العقد ال�ساد�س  من
العمر على خلفية متابعته غيابيا
يف ق�ضية التحطيم العمدي مللك
الغري ،بعد �أن قام املتهم يف
ق�ضية احلال بردم منزل �شقيقه
املغرتب بفرن�سا وت�سطيحه
ومن قام باال�ستحواذ على
هذه القطعة الأر�ضية و�ضمها
ملمتلكاته العقارية بحي الينابيع
بئر مراد راي�س ،وبعد عودة
�شقيقه املغرتب من فرن�سا
لأر�ض  الوطن مل يجد منزله
وبحث عنه ل�ساعات طوال،
حيث وح�سب ما جاء �ضمن
ت�رصيحاته يف جل�سة املحاكمة
�أنه بحث مطوال عن فيلته ،وبعد
�أن تاه خالل عملية البحث عنه،
�س�أل �أحد اجلريان هذا الأخري
الذي �أخطره �أن �شقيقه هو من
قام بت�أجري رافعة لهدم املنزل
و�سطح القطعة الأر�ضية التي
كانت الفيال م�شيدة فوقها،
وعندما ذهب ال�ضحية لي�س�أل
�شقيقه عن �سبب ارتكابه لهذا
اجلرم تفاج�أ با�ستغالل �شقيقه
لبقايا احلطام و�إ�ستغاللها يف
ت�سييج منزله ،وهو  الأمر الذي
�أثار حفيظته ودفع به لإيداع
�شكوى ق�ضائية �ضد �شقيقه،
وجاء يف معر�ض  ت�رصيحات
ال�ضحية خالل جل�سة املحاكمة
�أنه يقطن يف هذه الفيال التي
ورثها عن والده منذ �سنة ،1997
وترك فيها �أغرا�ضا ثمينة بحكم

�أنها حتمل من الذكريات ما
يفوق قيمتها املادية لي�سافر
لفرن�سا �سنة  ،2004وبعد عودته
مل يجد �أثرا ال ملنزله وال حتى
لأغرا�ضه  ،ليجد نف�سه دون
م�أوى بعد �أن قرر اال�ستقرار
يف �أر�ض  الوطن ،وحتت �ضوء
هذه املعطيات التم�س  وكيل
اجلمهورية مبحكمة ت�سليط
عقوبة �سنتني حب�سا نافذا و200
�ألف دج غرامة نافذة.
ديوان الرتقية والت�سيري
العقاري يتابع مواطنا
ب�إحتالل قبو ب�صفة غري
م�شروعة
من بني الق�ضايا التي مرت على
حماكمنا هي ملفمواطن يف العقد
الرابع من العمر قام ب�إحتالل
قبو  متواجد على م�ستوى
منطقة بني م�سو�س  ب�صفة
غري م�رشوعة   وحوله ل�شقة له
ولعائلته رغم كافة القرارات
الطرد   الق�ضائية ال�صادرة
يف حقه مبوجب ال�شكاوى
امل�ستمرة التي �أودعتها �ضده
ديوان الرتقية والت�سيري العقاري
بحكم �أن القبو  تابع لأمالكها
وخالل مثوله للمحاكمة �أكد
للقا�ضي �أنه قد جرت حماكمته
�سابقا بنف�س  التهمة و مت�سك
بت�رصفه متحججا ب�أزمة ال�سكن
التي يعاين منها  
�أرباب  3عائالت ي َ
ُحاكمون
بتهمة �إقتحام مبنى
م�ؤ�س�سة املطاحن ببني
م�سو�س
ق�ضية �أخرى عاجلتها حمكمة
بئر مراد راي�س  بالعا�صمة
لأرباب 3عائالت �إقتحموا مبنى
مل�ؤ�س�سة املطاحن التابعة
للدولة املتواجدة على م�ستوى
منطقة بني م�سو�س  حيث �أكد
املتهمني  للقا�ضي ب�أنهم جل�أوا
خلرق القانون واقتحام هذا
املبنى بعد �أن وجدوا �أنف�سهم
يف ال�شارع بعد طردهم من
البيوت القزديرية التي كانت
ت�أويهم رفقة �أبنائهم ،ليجدوا
�أنف�سهم يف احلب�س اللإحتياطي
ومتابعني جزائيا يف ق�ضية

احلال ،بعد حتريك �شكوى
�ضدهم قبيل الدخول املدر�سي،
�أين �أم�ضوا مدة  15يوما داخل
ال�سجن بعيدا عن �أطفالهم،
حيث التم�س  املتهمون ال�صفح
عنهم م�ؤكدين ب�أن الظروف
القاهرة التي يعي�شونها بعد
تدمري منازلهم القزديرية هي
من دفعت بهم القتحام هذا
املبنى ،خا�صة بعد �أن وجدوا
�أنف�سهم م�ضطرين للمبيت يف
العراء رفقة �أطفالهم وزوجاتهم
منذ �أكرث من � 6أ�شهر ،رغم
�أن �أ�سماءهم وردت يف قائمة
له وقام فوق ذلك بتغيري �أقفال
الرتحيل .
ال�شقة ،ويقوم هذان ال�شخ�صان
كهل يقتحم �شقة فرن�سي و بابتزازه عن طريق تنازلهما
يقوم بكرائها لعدة �أ�شخا�ص عن ال�شقة له مببلغ � 90ألف دج
بعقد مزور
ليلج�أ من جهته للق�ضاء اجلنائي
مل تقت�رص تعدي امللكية الذي ك�شفت فيه التحريات �أن
العقارية على �أمالك الدولة بل عقد الكراء الذي �إ�ستند ،عليه
حتى �أمالك اخلوا�ص وهو حال الطرف الأول من قبل املدعو 
ق�ضية عاجلتها م�ؤخرا حمكمة �ستيفان حمل تزوير ويتم بذلك
�سيدي �أحممد لكهل يف العقد ب�إدانته بعقوبة � 6أ�شهر حب�سا
الرابع من العمر ا�ستوىل على نافذا خا�صة بعدما ثبت ب�أنه
�شقة �أ�صحاب الأقدام ال�سوداء قام بكراء نف�س  ال�شقة لعدة
مبوجب عقد ملكية مزور و قام �أطراف جرت حماكمتهم يف
فوق ذلك ب�إعادة �إيجار ال�شقة وقت �سابق ،ليطالب ممثل احلق
لعدة �أ�شخا�ص ليمثل رفقة العام بت�سليط عقوبة � 3سنوات
�رشيكه �أمام املحكمة �سالفة حب�سا نافدا يف حق املتهمان مع
الذكر بتهمة التعدي على ملكية التما�س �أمر ب�إيداع من اجلل�سة.
عقارية و التزوير التي طالت �شاب يقتحم �شقة بدرقانة
عقد بيع �شقة الكائنة ب�شارع و يقيم فيها مدة � 20سنة !!
العربي بن مهيدي املتكونة من
 8غرف والتي راح �ضحيتها �شاب حالة �أخرى   ل�شاب يف العقد
يف �أواخر العقد الثالث من العمر   الثالث من العمر �أقدم على
وجد نف�سه ورغم ت�سديده لقيمة التهجم و اقتحام منزل مبنطقة
الإيجار املقدرة ب� 45ألف دج درقانة و الإقامة به رغم �صدور
مهددا بالطرد وملزما بدفع � 90أمر بالطرد يف حقه  من املحكمة
�ألف مقابل �إ�سرتجاع ملكه ،وهي  ،املتهم و لدى مثوله للمحاكمة
الق�ضية التي تعود جمرياتها اعرتف مبا ن�سب �إليه م�رصحا
لعقد كراء بني املدعو «�ستيفان» �أنه مل يتهجم على املنزل بق�صد
و امل�سمى «م ،ي»هذا الأخري خمالفة �أوامر الدولة و لكن كونه
قام بكراء ال�شقة لل�ضحية يف كان يف �أم�س  احلاجة لإيجاد
ق�ضية احلال مقابل مبلغ � 45ألف م�أوى هو و �أطفاله الذين عانوا
دينار �شهريا ملدة �سنتني ولدى من الت�رشد نتيجة تنفيذ الأمر
تنقله لإ�ستغالل ال�شقة تفاجئ الإ�ستعجايل القا�ضي بالطرد
ب�شخ�ص �أخر وهو رفقة عائلته خا�صة و �أنه طرد من املنزل
يحتل ال�شقة بحجة �أنه �أجرها يف ف�صل ال�شتاء ،كما �أ�ضاف
من املدعو «م ،ي» و  بعد مدة دفاعه �أن املتهم كان يقطن
ب�شخ�ص ثاين يقتحم نف�س ال�شقة باملنزل منذ كان يف عمره 10
بحجة �أن املدعو «م ،ي» منحها �سنوات �أين كان املنزل ملكا

لأبيه ،و �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية
�سكتت عن اتخاذ �إجراءات
الطرد مدة � 20سنة مما جعله
يظن �أن املنزل ملكه غري �أنها و
بعد �إ�ستفاقتها مل جتعل للمتهم
خيارا �سوى ك�رس الأمر و التعدي
على املنزل مرة �أخرى خا�صة و
�أنه متو�سط الدخل .
كهل يتهجم على �شقة
بربج الكيفان ويتحجج
بعبارة»كلما عمت خفة «
تورط   كهل يف العقد الرابع
من العمر موجود بالتعدي على
�شقة بربج الكيفان تابعة لديوان
الرتقية و الت�سيري العقاري و
حولها ل�شقته اخلا�صة �ضاربا
عر�ض  احلائط كل الأحكام
والقرارات الق�ضائية ال�صادرة
يف حقه والذي جرى توقيفه
بعد تقدمه  امن مركز الدرك
الوطني ق�صد تقدمي ت�رصيح
ب�ضياع رخ�صة �سياقته �أين قدم
مل�صالح الدرك الوطني هوية
غري هوية احلقيقية وهو الأمر
الذي �رسعان ما اكت�شفته
وحولته على مركزها بتهمة
انتحال هوية الغري   واكت�شفت
بعد التحقق من هويته
احلقيقية ب�أنه حمل بحث
ق�ضائي و �صادرة يف حقه عدة
�أحكام ق�ضائية مبا فيها التعدي  
على امللكية العقارية و عدم
االمتثال لأحكام ق�ضائية والتي
تعود  وقائعها لعام  2004حني
قام املتهم بالتهجم على �أحد
ال�شقق مبنطقة برج الكيفان
للإقامة بها غري �أن و مبجرد

اكت�شاف ديوان الرتقية و
الت�سيري العقاري للدار البي�ضاء
للأمر قامت ب�إر�سال حم�رض 
ق�ضائي ق�صد طرده من
ال�شقة،مع تقدمي مهلة له ،غري
�أن املتهم و بعد خروجه من
ال�شقة �أعاد بعد مدة الدخول
لل�شقة و الإقامة بها ،لتقوم مرة
�أخرى برفع ق�ضية طرد �أمام
الق�سم الإ�ستعجايل �ضد املتهم
احلايل،الذي مل ميتثل للأمر و
�أعاد التهجم على ال�شقة �ضاربا
بذلك احلكم الق�ضائي عر�ض 
احلائط ،لتقوم برفع الق�ضية
احلالية التي على �أ�سا�سها
�أ�صدر حكم غيابي يف حقه مع
�أمر بالقب�ض �ضده ،املتهم من
جهته اعرتف مبا ن�سب له مربرا
موقفه �أنه مل يقم بالتهجم على
ال�شقة  مبفرده بل كان برفقة
عدة مواطنني .
�شابان ي�ستوليان على
حمالت مغرتب و يحوالنها
ل�شقق �سكنية!!!
تابع  مغرتب بفرن�سا �شابان يف
�أواخر العقد الثالث من العمر
بتهمة التعدي على مكلية
عقارية على خلفية تهجمهما
التجارية
حمالته
على
با�ستغالل فرتة غيابه   و قاما
بتحويلها ل�سكنات خا�صة بهما
 ،حيث تبني من خالل جمريات
جل�سة املحاكمة �أن وقائع
الق�ضية احلالية تعود حلني
عودة ال�ضحية من دياره بفرن�سا
�أين تفاجئ و مبجرد تفقده
لقطعته الأر�ضية ب�ضواحي
ال�سحاولة باملتهمني يقطنان
يف املحالت التجارية التي كان
ب�صدد جتهيزهها لال�ستغالل
بعدما حوالها ل�شقق �سكنية
جاهزة ،ليقوم من جهته بتقييد
�شكوى �ضدهما �،أين توبعا
من طرف الهيئات الق�ضائية
بالتهمة �سالفة الذكر ،التي
�أنكراها مبثولهما للمحاكمة
،حيث �أكد دفاعهما ب�أن
املتهمان لي�سا هما ال�شاغلني
احلقيقيني للمحلني بدليل
ال�شكوى التي �أودعها ال�ضحية
�ضد جمهول..
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مترنا�ست

تعطيل تنفيذ  1000قرار
لهدم البنايات الفو�ضوية ؟

ب�سبب احرتاق امل�صابيح وقطع الكابل
املزود للإنارة العمومية

حي  114م�سكن بدون �إنارة
عمومية بالأغواط

 .مطالب ب�إن�شاء جمل�س تنفيذي امل�صغر

يت�ساءل الر�أي العام بوالية مترنا�ست احلدودية عن اجلهة التي تقف خلف عرقلة تعليمة
احلكومة القا�ضية بت�شكيل جمل�س تنفيذي م�صغر بجميع واليات الوطن للإ�شراف على عملية
تنفيذ  1000قرار لهدم البنايات الفو�ضوية التي �شيدت فوق �أوعية عقارية عمومية ملك للدولة .
�أحمد باحلاج
نا�شد الع�رشات من املتابعني
لل�ش�أن املحلي ببلديات مترنا�ست
 ،عني �صالح  ،عني قزام
التدخل
ب�رضورة
وادل�س
ال�شخ�صي لوايل والية مترنا�ست
دومي اجلياليل ب�صفته رئي�س
جمل�س االدارة بالوكالة الوالئية
العقارية لتوجيه تعليمات �صارمة
لر�ؤ�ساء البلديات الع�رشة  ،بهدف
الإ�رساع يف تنفيذ  1000قرار
لهدم البنايات الفو�ضوية التي
�شيدت فوق �أوعية عقارية تابعة
الحتياطات الدولة وممتلكات
البلديات بدون رخ�صة بناء .
ويف مو�ضوع مت�صل يرى نف�س
املتحدثني �أن تف�شي مظاهر
ال�سطو و اال�ستيالء على االوعية
العقارية العمومية رهن جت�سيد
الع�رشات العمليات التنموية
مبختلف القطاعات كال�صحة

 ،الرتبية  ،ال�سكن وملف قطع
للبناء
ال�صاحلة
الأرا�ضي
احل�رضي و امل�سجل يف �إطار
الربنامج اخلما�سية الفارطة
وذلك ب�سبب �شح الأوعية
العقارية  .من جهتهم فقد
طالب ممثلي اجلمعيات املحلية
الفاعلة  ،ب�رضورة الك�شف عن

النتائج النهائية للتحقيقات
الأمنية مل�صالح الأمن املخت�صة
وبالتن�سيق مع �أجهزة العدالة
حول ت�سجيل جتاوزات و خروق
باجلملة تتعلق بتورط موظفني
من الإدارات الو�صية على ملف
العقار بالتنازل على م�ساحات
ترتاوح بني 100و 180هكتار

بالدينار الرمزي لفائدة �أ�صحاب
املال والنفوذ  ،ناهيك عن
ت�سجيل حاالت تعدي وا�ستنزاف
�صارخ للجيوب العقارية وذلك
خالل فرتة حتويل االحتياطات
العقارية من البلديات �إىل
الوكاالت املحلية مع مطلع
الألفينية الثالثة و يف مو�ضوع
مت�صل فقد طالب م�س�ؤويل ذات
اجلمعيات �إىل جانب منتخبني
حمليني ب�رضورة الإ�رساع يف
تفعيل ن�شاط املجل�س التنفيذي
امل�صغر والذي �ست�سند له
مهمة املراقبة واملتابعة
ال�صارمة للوقوف على ما مدى
تنفيذ قرارات الهدم للبنايات
واحلظائر
وامل�ستودعات
الع�شوائية ح�سبما جاء على ال�سنة
حمدثنا  .ومعلوم �أن ملف العقار
املنهوب يعترب من بني امللفات
ال�شائكة التي عجزت ال�سلطات
املحلية يف �إيجاد حلول جذرية
لها .

جنحت يف تطهري � 03أحياء

م�صالح �أمن والية مترنا�ست تدك مواقع الإجرام
متكنت م�صالح الأمن امل�شرتكة
واملتخ�ص�صة يف مكافحة اجلرمية
املنظمة مبختلف �أنواعها
و�أ�شكالها  ،من تطهري �03أحياء
ببلدية مترنا�ست من مروجي
الآفات االجتماعية مبختلف
�أ�شكالها و �أنواعها .
ك�شفت م�صادر �أمنية عليمة لـ
«الو�سط «� ،أن م�صالح الأمن
املتخ�ص�صة يف مكافحة اجلرمية
املنظمة ب�أمن والية مترنا�ست
 ،كانت قد متكنت خالل ال�سنة

اجلارية من تنفيذ  25عملية �أمنية
نوعية  ،مكنت من دك مواقع
اجلرمية املنظمة املخت�صة
يف ترويج الآفات االجتماعية ،
من خمدرات و�أقرا�ص مهلو�سة
وم�رشوبات كحولية  ،وذلك عرب
�أحياء مالطا � ،سري�سوف وقطع
الواد  ،مما مكن من الإطاحة
بقرابة � 31شخ�صا لهم �صلة برتويج
وتعاطي املمنوعات بطريقة غري
�رشعية ،وبعد ا�ستكمال الإجراءات
القانونية مع املوقوفني  ،مت

�إعداد ملفات ق�ضائية �ضدهم ،
مت مبوجبها تقدميهم �أمام وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة مترنا�ست
� ،أين �صدر يف حق � 27شخ�ص
منهم �أمر بالإيداع رهن احلب�س
امل�ؤقت  ،فيما ا�ستفاد البقية من
ا�ستدعاءات مبا�رشة باعتبارهم
ق�رص  ،ويف �سياق ذي �صلة فقد
ثمنت اجلمعيات املحلية الفاعلة
بوالية مترنا�ست احلدودية ،
احلرب التي �أعلنتها دوائر
االخت�صا�ص املعنية �ضد مروجي

وم�ستهلكي ال�سموم الب�رشية  ،وما
�أجنر عن ذلك من تبعات وخيمة
بت�سجيل الوالية يف الفرتة الأخرية
،حالتي قتل .
حيث مل تخفي ذات الهيئات
املحلية تثمينهم الكبري للوقوف
امليداين  ،من طرف ملدير الأمن
ال�سابق واحلايل على النتائج
املحققة وموا�صلة امل�سرية
لتطهري جميع مناطق الوالية  ،من
املنحرفني لإعادة الهدوء لل�ساكنة
.
�أحمد باحلاج

بتهمة الإقامة الغري �شرعية

توقيف  18رعية �إفريقي باملقاطعة الإدارية �أوالد جالل
متكنت خالل الأ�سبوع اجلاري
م�صالح الأمن املتخ�ص�صة يف
مكافحة اجلرمية املنظمة و
الهجرة الغري �رشعية ب�إقليم
املقاطعة الإدارية �أوالد جالل
بب�سكرة  ،من توقيف وطرد
جمموعة من الرعايا الأفارقة
املقيمني بالرتاب الوطني
بطريقة غري �رشعية .

ك�شف م�صدر موثوق لـ «الو�سط
« � ،أن م�صالح الأمن املخت�صة
بالكتيبة االقليمية للدرك
الوطني باملقاطعة الإدارية
�أوالد جالل بب�سكرة نهاية
الأ�سبوع املن�رصم  ،من توقيف
 18رعية �إفريقي يحملون �سبع
جن�سيات لدول مايل والنيجر
وت�شاد و الكامريون و ال�سينغال

و الغابون و�ساحل العاج  ،ليتم
اقتيادهم للم�صلحة املعنية وبعد
ا�ستكمال الإجراءات القانونية
معهم مت تقدميهم �أمام وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة �أوالد
جالل للنظر يف و�ضعيتهم بتهمة
دخول الرتاب الوطني بطريقة
غري �رشعية � ،أين مت �إدانة
اجلميع ب�سنة �سجنا موقوفة

النفاذ  ،مع تغرمي كل واحد
منهم بـ � 28ألف دينار جزائري
ليتم بعدها حتويلهم مبا�رشة
للمعرب احلدودي بتيمياوين
ب�أدرار لإ�ستكمال �إجراءات
الطرد من الرتاب الوطني بتهمة
الإقامة الغري �رشعية وفق ما
�أورد م�صدرنا .
�صالح ،ب

ي�شتكي �سكان حي  114م�سكن
بالقرب من حي � 500سكن
باالغواط من �إنعدام �شبكة
الإنارة العمومية على م�ستوى
حيهم  ،وهذا ب�سبب احرتاق
امل�صابيح و قطع الكابل املزود
للإنارة العمومية من طرف مقاول
كان ميرر الكهرباء للعمارات
املجاورة منذ حوايل �سنتني دون
�أن تقوم م�صالح البلدية بالتدخل
لو�ضع حد للخلل رغم املرا�سالت
العديدة التي بعث بها �سكان احلي
لرئي�س البلدية  ،منذ وقت طويل
يف ظل علم ال�سلطات الو�صية ،
التي ظلت تتجاهل مطالبهم يف
كل مرة ي�شتكون فيها رغم كرثة
املحاوالت  ،التي باءت بالف�شل .
�أعرب �سكان احلي املذكور ،
عن انزعاجهم ال�شديد من هذه
الو�ضعية املزرية التي �آلت �إليها
الإنارة العمومية بح ّيهم نتيجة
انعدام هذه الطاقة ،وهو ما
�ساهم يف �صعوبة تنقلهم خالل
فرتة الظالم ،خا�صة مع ال�صباح
الباكر ،باعتبار �أنهم يعي�شون
معاناة حقيقية ب�سبب هذا
امل�شكل ،ويف �سياق مت�صل فقد

طالب قاطنو احلي ،من اجلهات
امل�س�ؤولة التحرك يف �أقرب
الآجال من �أجل ت�صليح اخللل
ومتكينهم من حقهم يف �إ�صالح
خدمات الإنارة العمومية ،والتي
تعترب عن�رصا حيويا �أثناء تنقالت
املارة خالل الفرتة الليلية  ،مما
�ساهم ح�سبهم  -يف �إرتفاع
م�ؤ�رش الإعتداءات من قبل بع�ض
املنحرفني ،م�شريين يف �سياق
حديثهم مع يومية «الو�سط « عن
م�س�ألة نق�ص الإنارة العمومية التي
�شكل غيابها يف بع�ض ال�شوارع و
الأزقة معاناة حقيقية ،مما فتح
املجال لل�صو�ص الليل من تنفيذ
عملياتهم الإجرامية خالفا عن
ا�ستفحال الآفات الإجتماعية
من تعاطي امل�رشوبات الكحولية
و�سموم املخدرات  ،مطالبني يف
ذلك بربجمة عملية اال�ستفادة من
م�رشوع لربط �أحيائهم مب�صابيح
�إنارة جديدة يف جميع الأحياء
التي تفتقد ملثل هاته العملية
�آملني من وايل الوالية اجلديد �أن
يحقق مطالبهم التي يرون �أنها
مطالب �أ�سا�سية تخدم املواطن
الب�سيط .
�صالح ،ب

معدة للتنقيب بدون ترخي�ص

الإطاحة ب�شخ�صني يف ق�ضية حيازة
معدات ح�سا�سة بتمرنا�ست

يف �إطار مكافحة اجلرمية
مبختلف �أنواعها  ،و ا�ستغالال
ملعلومات م�ؤكدة متكنت م�صالح
ال�رشطة لأمن الوالية ممثلة يف
الفرقة اجلنائية التابعة للم�صلحة
الوالئية لل�رشطة الق�ضائية
من توقيف �شخ�صني يبلغان
من العمر (� 18إىل � 20سنة)
متورطني يف ق�ضية احليازة على
معدات ح�سا�سة م�ستوردة عن
طريق التهريب معدة للتنقيب
بدون ترخي�ص مع حجز ثالثة
دراجات نارية من احلجم الكبري
بدون وثائق .  حيثيات الق�ضية
تعود �إىل ورود معلومات لعنا�رص
ال�رشطة مفادها وجود جمموعة
من الأ�شخا�ص تقوم بالتنقيب
عن الذهب عرب �إقليم والية
مترنا�ست با�ستعمال الدراجات
النارية  ،ا�ستغالال للمعلومات مت
و�ضع خطة امنية حمكمة  ،اين مت

الرت�صد لهم و توقيف �شخ�صني
و�سط مدينة مترنا�ست  ،امل�شتبه
فيهما كانا على منت دراجة نارية
من احلجم الكبري و لدى تفتي�شهما
�ضبط لديهما كي�س بال�ستيكي
يحتوي على جهاز كا�شف للمعادن
بجميع معداته ،ثالثة �صفائح
بال�ستيكية �سعة  20لرت ت�ستعمل
يف نقل البنزين  ،ليتم حتويل
امل�شتبه فيهما رفقة املحجوزات
اىل مقر ال�رشطة و فتح حتقيق
يف الق�ضية  ،ليتم بعدها تفتي�ش
منزل امل�شتبه فيه الرئي�سي اين
مت حجز دراجتني ناريتني من
احلجم الكبري    .
بعد �إ�ستكمال التحقيق يف
الق�ضية ،مت تقدمي امل�شتبه فيهما
�أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة
التي �أ�صدرت يف حقهما و�ضع
حتت الرقابة الق�ضائية .
�أحمد باحلاج
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� 17أكتوبر

 18عا ًما على ت�صفية الوزير الإ�سرائيلي زئيفي

"� 17أكتوبر زغرد كامت ال�صوت ،يف فندق ريجن�سي نفذ قرار املوت" ،كلمات لأن�شودة تخلد العملية البطولية يف ذكراها
الـ ،18والتي قتل فيها وزير ال�سياحة الإ�سرائيلي رحبعام زئيفي ،وجاءت ردا على اغتيال االحتالل للأمني العام للجبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني �أبو علي م�صطفى.
ق.د
وكانت قوات االحتالل الإ�رسائيلي،
قد اغتالت الأمني العام للجبهة
ال�شعبية �أبو علي م�صطفى يف � 27أوت
 ،2001عن طريق ق�صف مكتبه يف رام
اهلل مبروحيات الأبات�شي؛ فقررت
اجلبهة االنتقام باغتيال وزير ال�سياحة
"الإ�رسائيلي" رحبعام زئيفي ،والذي
كان قد و�صف الفل�سطينيني قبل مقتله
بـ� 7أيام بـ"احل�رشات والأفاعي".

يوم التنفيذ
قتل "رحبعام زئيفي" عملية جريئة
ونوعية نفذها مقاتلون من اجلبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،حيث
اغتالوا وزير ال�سياحة الإ�رسائيلي
رحبعام زئيفي يف يوم الأربعاء
 2001-10-17يف فندق "ريجن�سي"
بالقد�س املحتلة ،ب�سالح كامت
لل�صوت؛ ف�أردوه قتي ً
ال على الفور.

ففي �صبيحة يوم الثالثاء � 16أكتوبر
(قبل عملية االغتيال بيوم) دخل
جمدي الرمياوي وحمدي قرعان
وبا�سل الأ�سمر ،منفذو العملية فندق
ريجن�سي الذي كان يقيم فيه زئيفي،
بجوازات مزورة ،وحجزوا غرفة يف
الفندق نف�سه ،وبد�ؤوا بتجهيز �أنف�سهم
للعملية.
وكان املنفذون يحملون م�سد�سات
كامتة لل�صوت ،ويف �صباح اليوم التايل
� 17أكتوبر ،وبعد �أن جهزوا �أنف�سهم،
خرج الثالثة من غرفتهم ثم انت�رشوا،
الأول �أمام مداخل الفندق ،والثاين
على مدخل الطابق الثامن ،واجته
الثالث حمدي القرعان �إىل درج
الطوارئ و�صعد �إىل الطابق الثامن
الذي توجد فيه الغرفة رقم  816التي
يقيم بها زئيفي.
كان زئيفي قد خرج لتناول طعام
الفطور يف قاعة الطعام ،فانتظره
حمدي القرعان ،وبعد ربع �ساعة
عاد زئيفي متجهاً �إىل غرفته ،فقام
حمدي القرعان مبناداة زئيفي

الإ�رسائيلي �أرئيل �شارون يف حينها:
"�إن بعد مقتل زئيفي كل �شيء قد
تغري" ،وح ّمل رئي�س ال�سلطة الراحل
يا�رس عرفات م�س�ؤولية االغتيال ،فيما
ا�ستنكر عرفات هذا العمل ،وتوعد
باعتقال امل�س�ؤوليني عن االغتيال،
ودعا "�إ�رسائيل" للكف عن �سيا�سة
االغتياالت التي تطال الن�شطاء
ال�سيا�سيني الفل�سطينيني.

الرد "الإ�سرائيلي"

بـ"هيه" ،فالتفت زئيفي ،فقام حمدي
القرعان ب�إطالق النار عليه فا�ستقرت
 3ر�صا�صات يف ر�أ�سه ،مما �أدى
�إىل �إ�صابته �إ�صابة بالغة اخلطورة،
وان�سحب املنفذون من الفندق ،مت
نقل زئيفي �إىل م�ست�شفى هدا�سا،
وحاولت الطواقم الطبية الإ�رسائيلية

معاجلته �إال �أنه كان قد مات.

ردود الفعل
�ش ّكل مقتل زئيفي �صدمة للجمهور
الإ�رسائيلي ،وقال رئي�س الوزراء

وعقب االغتيال �رشع اجلي�ش
الإ�رسائيلي و�أجهزة الأمن الإ�رسائيلية
بعملية وا�سعة يف ال�ضفة الغربية
للقب�ض على منفذي عملية االغتيال،
ولكنهم ف�شلوا يف القب�ض عليهم.
لكن يف جانفي  2002اعتقلت �أجهزة
ال�سلطة منفذي عملية االغتيال
(جمدي الرمياوي وحمدي القرعان
وبا�سل الأ�سمر) و�أمني عام اجلبهة
ال�شعبية (�أحمد �سعدات) ،والقائد
العام لكتائب �أبو علي م�صطفى

(عاهد �أبو غلمة) وحاكمتهم ال�سلطة،
وقررت �سجنهم يف املقر الرئا�سي يف
رام اهلل.
ويف مار�س  2002حا�رص اجلي�ش
الإ�رسائيلي مقر عرفات املوجود
فيه قتلة زئيفي ،ومت توقيع اتفاق بني
ال�سلطة و"�إ�رسائيل" يتم مبوجب هذا
االتفاق نقلهم �إىل �سجن �أريحا ،وفعال
يف ماي  2002نقل قتلة زئيفي و�أحمد
�سعدات وعاهد �أبو غلمة �إىل �سجن
�أريحا بحرا�سة من قوات خا�صة
�أمريكية بريطانية.
ويف  14مار�س  2006قامت "�إ�رسائيل"
بعملية �ضد �سجن �أريحا �أطلقت عليها
ا�سم (عملية جلب الب�ضائع) واعتقلتهم
على �إثرها ،ومت حماكمة املجموعة
من ق�ضاء االحتالل" ،جمدي
الرمياوي � 106سنوات ،وحمدي
القرعان � ،125سنة وبا�سل الأ�سمر 60
�سنة ،و�أحمد �سعدات بال�سجن ملدة
� 30سنة بتهمة رئا�سة تنظيم �سيا�سي
حمظور ،وعاهد �أبو غلمة بال�سجن 31
�سنة بتهمة قيادة منظمة ع�سكرية".

يف ذكرى "وفاء الأحرار"1

الفل�سطينيون يتطلعون ل�صفقة  2تبي�ض ال�سجون
بعد � 5سنوات من متكن املقاومة
الفل�سطينية من �أ�رس اجلندي
الإ�رسائيلي جلعاد �شاليط ،من داخل
�أحد املواقع الع�سكرية الإ�رسائيلية
املح�صنة جنوب �رشق قطاع غزة،
متكنت من �إمتام �صفقة تبادل مت
مبوجبها �إطالق �رساح �أكرث من �ألف
�أ�سري فل�سطيني ،جلهم من قدامى
الأ�رسى و�أ�صحاب الأحكام العالية.
و�أ�سدلت املقاومة الفل�سطينية يف 18
�أكتوبر 2011م ،ال�ستار عن واحدة من
كربى العمليات الفدائية يف تاريخها،
بعد مفاو�ضات غري مبا�رشة مع دولة
االحتالل برعاية م�رصية ،تخللها
عدوانان ع�سكريان تعر�ض لهما
قطاع غزة ،عقب �أ�رس �شاليط ،يف
جوان  ،2006و�أواخر عام 2008م،
وح�صار م�شدد على القطاع ،لتتوج
ب�صفقة تبادل �أطلقت عليها املقاومة
ا�سم "وفاء الأحرار ."1
ويعي ال�شعب الفل�سطيني اليوم
الذكرى ال�سنوية الثامنة ،لإمتام
�صفقة "وفاء الأحرار  ،"1وهو يتطلع
ل�صفقة تبادل ثانية ،تخرج ما تبقى
من قدامى الأ�رسى ،بع�ضهم اقرتب
من العقد الرابع داخل ال�سجن.

�صفعة لالحتالل
يرى عبد النا�رص فروانة ،املخت�ص
يف �ش�ؤون الأ�رسى� ،أن �صفقة "وفاء
الأحرار� "1شكلت �صفقة �صفعة
وهزمية غري م�سبوقة للإ�رسائيليني،
وباملقابل �سجل الفل�سطينيون
انت�صارا جديدا يف تاريخ املقاومة
و�صفقات التبادل.
وقال فروانة لـ"قد�س بر�س"" :هذه
ال�صفقة هي الأوىل التي تتم وبنجاح
داخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
وما بني الهزمية وانت�صار �آخر ،يقف

الإ�رسائيليون �أمام كابو�س جديد،
يتمثل مبا لدى املقاومة بغزة من
�أوراق"و�أ�ضاف" :هذا الكابو�س �سبب
لل�سيا�سيني والأمنيني الإ�رسائيليني
�صداعا دائما و�إحراجا �أمام
اجلمهور؛ فهم من جانب ال يريدون
تكرار �صفقة �شاليط والإقرار
بالهزمية ،ومن جانب �آخر عاجزون
عن �إقناع �أهايل �أ�رساهم واجلمهور
الإ�رسائيلي بقدرتهم على ا�ستعادتهم
دون �أن ي�شكل ذلك انت�صارا لنا".
و�أ�شار �إىل �أن الإ�رسائيليني جل�ؤوا
�إىل كل الو�سائل منذ العام 2014م،
ومار�سوا ال�ضغط واالنتقام واالبتزاز،
وا�ستخدموا �أوراق امل�ساومة،
ومع ذلك فموقف حما�س ثابت،
و"�إ�رسائيل" مل تنجح يف حتقيق
�أهدافها.

املوافقة على التبادل
وقال�" :إ�رسائيل مل تتعلم من جتربة
�شاليط يف التعامل مع �أ�رساها
يف غزة ،ومل ت�ستخل�ص العرب
والدرو�س ،مبعنى �أن عليها �أن تقر
بالهزمية وتبدي ا�ستعداداتها لدفع
ا�ستحقاقات �صفقة التبادل واخت�صار
الوقت ،ويكفيها خداع اجلمهور
الإ�رسائيلي".
وك�شف فروانة �أنه وح�سب معلومات
موثقة لديه ،ف�إن هذا امللف فتح
مرارا عن طريق و�سطاء عرب
و�أجانب وممثلي دول مهمة.
وقال" :قبيل االنتخابات الإ�رسائيلية
الأخرية ،وقبل �شهر تقريبا� ،أعيد
فتحه جمددا ،يف حماولة من نتنياهو
لتحقيق انت�صار يعيد �أ�رساه وينقذه يف
االنتخابات"و�أكد �أن حركة "حما�س"
دائما م�ستعدة للتبادل ،ولكن امل�شكلة
تكمن لدى الإ�رسائيليني ،الذين ال

يريدون دفع ا�ستحقاقات التبادل،
وخا�صة نتنياهو ،الذي ال يريد �أن
ي�سجل عليه هزميتني يف هذا ال�ش�أن
وقال�" :أعتقد �أن تغري اخلارطة
ال�سيا�سية وت�شكيلة احلكومة اجلديدة
يف �إ�رسائيل يف الفرتة القادمة ،لرمبا
ي�ؤدي �إىل انفراجة يف هذا امللف".
و�أ�ضاف�" :أعتقد �أن امل�شكلة
الأ�سا�سية الآن ال تكمن يف العدد
الإجمايل ،ف�إ�رسائيل ا�ستعدت
ووافقت على عدد كبري ،ولكن
املع�ضلة يف حتديد الأ�سماء".

جوهر ال�صفقة
وتابع�" :إ�رسائيل �أرادت �أن متنح
املقاومة عددا ،وتفقدها امل�ضمون
واجلوهر مع التقدير لكل الأ�رسى
الذين �سيفرج عنهم ،مبعنى �إفراغ
ال�صفقة من م�ضمونها".
وك�شف فروانة �أن هناك �أ�سماء
لأ�رسى ُرف�ض �إدراجهم يف "�صفقة
�شاليط" قبل � 8سنوات ،واليوم تبدي
"�إ�رسائيل" �إمكانية لإدراجهم ،بعد �أن
ق�ضوا �أكرث من � 20سنة يف ال�سجن،
وهذا �سي�شكل خمرجا للإ�رسائيليني
و�سيح�سب انت�صارا للفل�سطينيني،
ويعالج جزءا من امل�شكلة ونبه �إىل
وجود (� )540أ�سريا ،يق�ضون �أحكاما
بال�سجن امل�ؤبد (مدى احلياة) ملرة
واحدة �أو ملرات عدة ،و�أن جزءا
كبريا من ه�ؤالء ال �أمل لديهم باحلرية
�سوى يف �إطار �صفقات التبادل،
خا�صة ممن اتهموا بتنفيذ عمليات
قتل خاللها �إ�رسائيليون.
وعد الكاتب واملحلل ال�سيا�سي،
ّ
�إبراهيم املدهون�" ،صفقة وفاء
الأحرار "1من �أهم �إجنازات املقاومة
يف العقد املا�ضي ،م�شريا �إىل �أنها
�أرغمت االحتالل الإ�رسائيلي على

�إخراج �أكرث من �ألف �أ�سري فل�سطيني،
ن�صفهم من قدامى الأ�رسى ،وممن
نفذوا عمليات فدائية� ،أف�ضت �إىل
قتل �إ�رسائيليني.

نوعية الأ�سرى
وقال املدهون لـ"قد�س بر�س":
"الأهم من عدد الأ�رسى الذين
�أفرج عنهم ،النوعية ،حيث �إن
االحتالل ولأول مرة يُجرب �أن يخرج
هذا العدد من الأ�رسى املحكوم
عليهم بامل�ؤبدات ،والذين كما يقول
االحتالل (على يدهم دم) �أي �أنهم
قتلوا �أو �شاركوا يف قتل �إ�رسائيليني
يف معارك �شتى ،وعددهم حوايل 450
�أ�سريا".
و�أ�شار �إىل �أن هذه العملية حدثت
يف داخل الأرا�ضي الفل�سطينية،
�سواء اخلطف �أو االحتفاظ بالأ�سري
الإ�رسائيلي �أو املفاو�ضات ،كما �أُفرج
عن كثري من املعتقلني من داخل
الأر�ضي الفل�سطينية املحتلة.
وقال املدهون�" :صفقة وفاء
الأحرار� 1شكلت منعطفا مهما يف
حياة وم�سرية ال�شعب الفل�سطيني،
و�أثرت عليه ،ولهذا نرى الآن الأ�رسى
املحررين يتبو�ؤون مراكز قيادية يف
العمل الن�ضايل واملقاوم"و�أ�ضاف:
"تكرار مثل هذه ال�صفقة وارد جدا،
واملقاومة الفل�سطينية تزاد قوة
ومتتلك �أوراقا �أكرث لل�ضغط على
االحتالل الإ�رسائيلي ،لكن هذه
ال�صفقة �أحدثت حالة من اخلوف
وكي الوعي لدى االحتالل ،وال �أحد
الآن من قادة االحتالل ي�ستطيع �أن
يكررها ،خ�صو�صا بنيامني نتنياهو
الذي عقد ال�صفقة الأوىل".

�أوراق قوة
وتابع�" :أعتقد حينما ت�أتي قيادة
�إ�رسائيلية قوية وجريئة ،ومل ت�شارك
يف ال�صفقة املا�ضية� ،ستكرر هذه
ال�صفقة و�أكرث ،لأن ما متتلكه املقاومة
الفل�سطينية من �أوراق قوة ،قادرة على
ال�ضغط على االحتالل للذهاب �إىل
�صفقة جديدة ،لكن ال �شك الآن هناك
معاندة داخلية �إ�رسائيلية للو�صول �إىل
هذه ال�صفقة".
وع ّد �أن حترك عائالت اجلنود
الأ�رسى لدى املقاومة ،ال �سيما
اجلنديني هدار جولن ،و�ش�ؤول �آرون،
�سيكون له الأثر لإجناز �صفقة جديدة
و�أ�ضاف" :االحتالل الآن غري جاهز
داخليا للذهاب �إىل �صفقة ،وغري
م�ستقر �سيا�سيا ،والواقع الع�سكري
�أي�ضا غري من�ضبط ،وب�شكل �أو ب�آخر
لديه تهديدات خمتلفة ،ولهذا هو
ال يريد �أن يدخل يف �صفقة جديدة
يف هذه الظروف ،بالإ�ضافة �إىل �أن
البيئة الإقليمية والدولية ال ت�ساعد
على ذلك""لهذا �أنا باعتقادي يف
حال ن�ضجت هذه العوامل �سنكون
نحن �أمام �صفقة ،رمبا تكون �أو�سع
من ال�صفقة الأوىل ،لأن ما متتلكه
املقاومة الفل�سطينية �أكرث مما كانت
متتلكه �إبان �أ�رس �شاليط" ،يف تقدير
املدهون للموقف.

يوم الن�صر
وع ّد الكاتب واملحلل ال�سيا�سي ،ه�شام
�ساق اهلل� ،أن يوم الثامن ع�رش من
�أكتوبر من العام " ،2011يوم من �أيام
الن�رص والتمكني لل�شعب الفل�سطيني
وللأ�رسى"و�أ�ضاف" :هذا احلدث
الكبري الذي �أدخل ال�رسور والفرح يف
قلوب �أبناء �شعبنا ،رغم ما عاناه خالل

فرتة �أ�رس �شاليط من حروب وويالت،
ولكنه يف النهاية �أثمر الإفراج عن
�أ�رسى ،ما كان لهم �أن يروا النور �إال
بهذه الطريقة".
ورجح "�ساق اهلل" �أن ال�شعب الفل�سطيني
يقرتب من �صفقة تبادل جديدة� ،سيتم
مبوجبها الإفراج عن بقية الأ�رسى يف
�سجون االحتالل ،م�شريا �إىل �أن الأمر
م�س�ألة وقت ،حتى تن�ضج الظروف
الدولية والإقليمية والإ�رسائيلية.

جاهزية املقاومة
و�أكد �أن املقاومة الفل�سطينية جاهزة
لهذه ال�صفقة ،ولكن على "�إ�رسائيل" �أن
تدفع الثمن ،كما دفعته يف �صفقة "وفاء
الأحرار ،"1ودون ذلك لن يرى جنودها
النور و�أو�ضح �أن املقاومة لن تعطي �أي
معلومة عن الأ�رسى املوجودين لديها
�أو اجلثث دون مقابل.
وكانت "كتائب الق�سام" ،الذراع
الع�سكري حلركة "حما�س" قد �أعلنت
يف الثاين من �أفريل � ،2016أن يف
قب�ضتها �أربعة من جنود االحتالل،
ون�رشت �أ�سماءهم و�صورهم ،دون
�إعطاء املزيد من املعلومات ،م�ؤكدة
�أن �أي معلومات حول اجلنود الأربعة
لن يح�صل عليها االحتالل �إال عرب
دفع ا�ستحقاقات و�أثمان وا�ضحة قبل
املفاو�ضات وبعدها ،م�شرية �إىل عدم
وجود �أي مفاو�ضات بهذا ال�ش�أن.
ومتكنت املقاومة الفل�سطينية يف 18
�أكتوبر  ،2011من الإفراج عن �أكرث
من �ألف �أ�سري فل�سطيني من �أ�صحاب
الأحكام العالية وقدامى الأ�رسى،
وذلك بعد مفاو�ضات غري مبا�رشة
مع دولة االحتالل ،برعاية م�رصية
ا�ستمرت خم�س �سنوات متوا�صلة،
مقابل �إطالق �رساح اجلندي
الإ�رسائيلي جلعاد �شاليط.
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املوازن من اخلارج:
ِ

اجتاه وا�شنطن لتقلي�ص التزاماتها
الأمنية وتداعياته غري املق�صودة

«املوازن من اخلارج» ،التي
تتم ّثل �أحد املداخل لتف�سري �سيا�سات الرئي�س الأمريكي «دونالد ترامب» جتاه حلفائه الإقليميني يف تبنيه ا�سرتاتيجية
ِ
تهدف �إىل تقليل الأعباء الأمنية للواليات املتحدة جتاه حلفائها ،ودفعهم للعب دور �أكرب يف مواجهة التهديدات التي تواجه �أمنهم ،خا�صة يف مواجهة
القوى ال�ساعية �إىل حتقيق هيمنة �إقليمية.
د� .شادي عبدالوهاب/
مركز امل�ستقبل للدرا�سات و
الأبحاث املتقدمة
ويف هذا الإطار ،اقرتح «ترامب»
�إن�شاء حتالف �أمني جديد يف ال�رشق
الأو�سط بعنوان «حتالف ال�رشق
الأو�سط الأمني» (،)MESA
املعروف على نطاق وا�سع با�سم
الناتو العربي ،بالإ�ضافة �إىل موا�صلته
ال�ضغط على الدول الأوروبية الكربى
من �أجل زيادة �إنفاقها الع�سكري
حتت مظلة حلف �شمال الأطل�سي
�إىل حوايل  ٪2من ناجتها املحلي
الإجمايل ،وذلك يف حماولة من
وا�شنطن لدفع الدول الرئي�سية يف
املنطقتني ملواجهة القوى الإقليمية
املهدّدة� ،سواء متثلت يف �إيران
ِ
مبنطقة اخلليج العربي� ،أو رو�سيا
بالن�سبة للقارة الأوروبية ،و�ضمان
التفوق وامل�صالح الأمريكية يف كلتا
املنطقتني.

ا�سرتاتيجيات القوى
العظمى:
يُعد من املبادئ امل�ستقرة يف
العالقات الدولية �سعي القوى
العظمى �إىل تعزيز نفوذها يف
مناطق العامل املختلفة .ويف ظل
نظام �أحادي القطبية ،حاولت
وا�شنطن االحتفاظ بوجود م�ؤثر يف
هذه املناطق بهدف �إدامة �سيطرتها
على النظام الدويل ،عرب الت�أكد من
عدم بروز �أي قوة �صاعدة يف �أي
�إقليم ميكن �أن متثل تهديدًا وخ�ص ًما
لنفوذها هناك ،وتتحول تدريج ًّيا �إىل
قوة مكافئة لها .وعلى الرغم من
امل�ساعي احلثيثة لوا�شنطن لتحقيق
ذلك منذ انهيار االحتاد ال�سوفيتي
يف عام � ،1991إال �أن تكلفة ال�سيطرة
على النظام الدويل ،مبا يتطلبه ذلك
من �أعباء والتزامات �أمنية جتاه
احللفاء ،يف �أقاليم العامل املختلفة،
تفوق قدرات �أي دولة مهما حتقق
لها من ثراء اقت�صادي ،كما �أكد
�أن�صار املدر�سة الواقعية دو ًما.
ويبدو �أن هذه احلقيقة بد�أت يف
التبلور مع �صعود النفوذ ال�صيني،
ومبادرته «احلزام والطريق»
( ،)BRIوالذي ال يعد جمرد م�رشوع
اقت�صادي يهدف �إىل زيادة اال�ستثمار
يف البنية التحتية يف عدد وا�سع من
الدول ،ولكن يهدف كذلك �إىل �إقامة
نظام اقت�صادي و�سيا�سي دويل تكون
بكني حموره� ،أي �إن هذه املبادرة
تهدف �إىل تقوي�ض النفوذ الأمريكي
يف خمتلف �أقاليم العامل .ولذلك،
�رشعت الواليات املتحدة يف �إعادة

مراجعة ا�سرتاتيجيتها الأمنية
جتاه دول العامل املختلفة .ويف
هذا الإطار ،بد�أ عدد من ّ
منظري
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يف
دعوة وا�شنطن �إىل تبني ا�سرتاتيجية
جديدة ،هي ا�سرتاتيجية «املوا ِزن
من اخلارج».

ا�سرتاتيجية «املوازن من
اخلارج»:
تُعد «املوازن من اخلارج»
(� )Offshore Balancingإحدى
اال�سرتاتيجيات التي يتم طرحها من
ّ
املنظرين الأمريكيني ب�صورة
قبل
دورية باعتبارها ا�سرتاتيجية بديلة
و�أقل كلفة ملحاوالت الواليات
املتحدة لل�سيطرة على النظام
الدويل ،فقد �سبق و�أن طرح
«كري�ستوفر الين» هذه اال�سرتاتيجية
يف عام  ،1992يف دورية «الأمن
الدويل» ،كما نادى بذلك ٌّ
كل من
«�ستيفن والت» و»جون مري�شامير»
يف عام  2016يف مقالتهما املن�شورة
يف جملة «الفورن �أفريز» (Foreign
 ،)Affairsاملعنونة «الدفاع عن
ا�سرتاتيجية املوا ِزن من اخلارج:
نحو ا�سرتاتيجية كربى �أف�ضل
للواليات املتحدة» .وطالب ه�ؤالء
املنظرون ب�أن تطبق الواليات
املتحدة ا�سرتاتيجية «املوازن من
اخلارج» ،وذلك بهدف احلفاظ على
النفوذ الأمريكي يف ن�صف الكرة
الغربي ،ومواجهة القوى املناوئة
لنفوذها يف �أوروبا ،وجنوب �رشق
�آ�سيا ،واخلليج العربي ،مع تقليل
العبء الأمني على وا�شنطن.ووف ًقا
ّ
املنظرين ،ف�إن اخلطوط
له�ؤالء
العري�ضة لهذه اال�سرتاتيجية تتمثل
يف التايل:
 -1تخلي الواليات املتحدة عن
الهيمنة :يتمثل االفرتا�ض الأ�سا�سي
لهذه اال�سرتاتيجية يف �رضورة
اعتماد وا�شنطن على مفهوم «توازن
القوى» للحفاظ على نفوذها يف
�أقاليم العامل املختلفة ،والتخلي
متا ًما عن م�ساعيها للهيمنة عليها،
�أي �إن هذه اال�سرتاتيجية تدعو
الواليات املتحدة للت�سليم بانتقال
النظام الدويل من نظام الأحادية
القطبية �إىل نظام متعدد الأقطاب،
و�أن وا�شنطن لن ت�ستطيع �إيقاف
ظهور قوى كربى مناوئة لها مثل
رو�سيا وال�صني .ولذلك ،ف�إن اًّ
كل
من «والت» و»مري�شامير» يرى �أن �أي
م�سا ٍع من جانب وا�شنطن للحفاظ
على هيمنتها على النظام الدويل،
�سوف يكون �أم ًرا مرتفع التكلفة،
وحمفو ًفا باملخاطر.

َ -2د ْف ُع احللفاء الإقليميني للعب
دور �أمني �أكرب :تدعو ا�سرتاتيجية
املوازن من اخلارج الواليات
املتحدة �إىل دفع الدول الأخرى يف
كل نظام �إقليمي للعب دور رئي�سي يف
احتواء التهديدات الأمنية ،ومواجهة
الدول ال�ساعية للهيمنة الإقليمية،
بينما تتدخل الواليات املتحدة فقط
عند ال�رضورة وكمالذ �أخري عندما
يتم ا�ستنفاد كل اخليارات الأخرى.
ووف ًقا لهذه اال�سرتاتيجية ،يجب
على وا�شنطن «االعتماد على قوات
الدول احلليفة كخط الدفاع الأول يف
مواجهة القوى املناوئة لهما».
 -3تدخل ع�سكري حمدود و�رسيع:
ت�ساند الواليات املتحدة جهود
حلفائها الإقليميني يف احلفاظ على
توازن القوى الإقليمي �ضد القوى
ال�ساعية لتحقيق الهيمنة الإقليمية،
يف حني �أنّ اجلي�ش الأمريكي �سيبقى
«خارج» الإقليم لأطول فرتة ممكنة.
ويف حالة ف�شل ه�ؤالء احللفاء يف
احلفاظ على التوازن ،ف�إنه يف
هذه احلالة �سيجب على اجلي�ش
الأمريكي التدخل ع�سكر ًّيا ،غري
�أن هذا التدخل �سوف ي�أخذ �شكل
العمليات الع�سكرية املحدودة،
ف�ضلاً عن االن�سحاب يف �أقرب وقت
ممكن.

فوائد هذه اال�سرتاتيجية:
تحُ قق هذه اال�سرتاتيجية ،وف ًقا
لـ»والت» و»مري�شامير» و»الين» ،عدة
�أهداف ومنافع للواليات املتحدة
الأمريكية ،والتي يمُ كن �إجمالها يف
التايل:
 -1تقليل خطر احلرب مع القوى
الكربى :ت�ساعد هذه اال�سرتاتيجية
على تقلي�ص خطر دخول الواليات
املتحدة يف احلرب �ضد قوة �أخرى
مثل رو�سيا �أو ال�صني ،نظ ًرا العتماد
وا�شنطن على حلفائها يف تطويق
هذه القوى ال�صاعدة.
 -2نقل الأعباء الأمنية �إىل
احللفاء الإقليميني :ت�ساهم هذه
اال�سرتاتيجية يف تقليل التكلفة
املادية املرتتبة على مواجهة القوى
ال�صاعدة ،نظ ًرا لأن حلفاء وا�شنطن
الإقليميني �سوف يتحملون الن�صيب
الأكرب من هذه الأعباء.
 -3تعزيز القوة الن�سبية لأمريكا يف
النظام الدويل :يقلل اعتماد وا�شنطن
على حلفائها الإقليميني من الأعباء
املادية التي تتحملها وا�شنطن ،مبا
ي�ساهم يف توجيه هذه املوارد �إىل
دعم القوة االقت�صادية الأمريكية يف
النظام الدويل.
 -4جناح هذه اال�سرتاتيجية يف

ال�سوابق التاريخية :طبقت هذه
اال�سرتاتيجية من قبل القوى
العظمى على مدار التاريخ ،حيث
حاولت اململكة املتحدة با�ستمرار
حمل القوى الأوروبية على حتمل
عبء احتواء القوى املهيمنة
املحتملة يف القارة الأوروبية ،بينما
ظلت هي تراقب هذه اجلهود ،وال
تتدخل �إال ملنع دولة واحدة من
الهيمنة على القارة ،كما يف ال�سيا�سة
الأمنية الربيطانية لإحباط املحاولة
الفرن�سية لل�سيطرة على �أوروبا يف
الفرتة من  1792حتى .1815
ولكن على اجلانب الآخر ،مل
تتدخل اململكة املتحدة يف احلرب
النم�ساوية – الربو�سية (،)1866
�أو احلرب الفرن�سية – الربو�سية
( ،)1871 – 1870والتي ترتب عليها
�إقامة �أملانيا املوحدة ،نظ ًرا لأن
ذلك مل يُخ ّل بالتوازن القائم بني
القوى الأوروبية ،وحتى عندما حلت
�أملانيا حمل فرن�سا باعتبارها الدولة
ال�ساعية للهيمنة على �أوروبا يف
الفرتة املمتدة من عام  1890حتى
عام  ،1930تركت اململكة املتحدة
يف البداية م�سئولية احتواء برلني �إىل
فرن�سا ورو�سيا .ومع ذلك ،عندما
كان من الوا�ضح �أنهما لن يتمكنا
من ذلك ،حتالفت بريطانيا معهما
بني عامي  1905و 1907فيما عرف
بـ»الوفاق الثالثي».

التداعيات غري املق�صودة:
واجهت ا�سرتاتيجية «املوازن من
اخلارج» العديد من االنتقادات ،التي
ميكن تف�صيلها على النحو التايل:
 -1غياب الإرادة �أو القدرة :تفرت�ض
ا�سرتاتيجية املوازن من اخلارج
وجود متاثل يف امل�صالح بني
وا�شنطن وحلفائها الإقليميني ،و�أن
لديها الإرادة والقدرة على احلفاظ
على توازن القوى يف مناطقها يف
مواجهة القوة ال�ساعية �إىل حتقيق

الهيمنة الإقليمية ،مثل ال�صني يف
بحر ال�صني اجلنوبي� ،أو رو�سيا يف
البحر الأ�سود و�رشق �أوروبا ،غري
�أنه من املالحظ �أن هذا الأمر ال
�صحيحا ،فحتى �إذا ت�شاركت
يبدو
ً
القوى الإقليمية يف نف�س امل�صالح
مع وا�شنطن يف مواجهة القوى
الثالث ،ف�إنهم قد ال ميتلكون القوة
الع�سكرية الالزمة �أو املوارد الكافية
ملواجهتها.
على �سبيل املثال ،ف�إن دول االحتاد
الأوروبي جمتمعة ال ميكن �أن تمُ ثل
ثقلاً م�ضا ًدّا ملو�سكو .كما �أن الدول
امل�شاطئة لبحر ال�صني اجلنوبي،
على الرغم من معار�ضتها مل�ساعي
بكني للهيمنة على البحر واملوارد
الكامنة فيه ،ف�إنها ال تقوى على
مواجهة بكني� ،أو عرقلة خططها
الرامية �إىل ال�سيطرة عليه عرب بناء
جزر �صناعية فيه.
 -2التداعيات ال�سلبية لتقليل الدور:
تفرت�ض ا�سرتاتيجية املوازن من
اخلارج �أنه مع ان�سحاب وا�شنطن
من �أقاليم العامل الرئي�سية ،ف�إن
القوى احلليفة لها �سوف ت�سعى
للحفاظ على توازن القوى ،ومواجهة
حماوالت القوى ال�صاعدة ال�ساعية
لتحقيق الهيمنة الإقليمية.
وتتجاهل هذه اال�سرتاتيجية حقيقة
اً
دول
�أن الدول عند مواجهتها
�أخرى تهدد �أمنها ،عاد ًة ما تختار
بني خيارين؛ �إما موازنتها �سواء
ب�صورة فردية �أو من خالل حتالفات
جماعية� ،أو م�سايرة م�صدر التهديد
وحماولة الدخول يف عالقات
تعاونية معها ،فيما يعرف با�سم
ا�سرتاتيجية «االلتحاق بالركب»
( .)Bandwagonويف حال قررت
بع�ض الدول احلليفة للواليات
املتحدة اتباع اال�سرتاتيجية الثانية،
ف�إن هذا �سترتتب عليه تداعيات
كارثية على النفوذ الأمريكي يف هذا
الإقليم.
 -3التحالف مع القوى الدولية

الأخرى :تتجاهل ا�سرتاتيجية
املوازن من اخلارج حقيقة �أن الدول
الإقليمية تكون لديها خيارات �أخرى
غري التحالف مع وا�شنطن ،وهي
التحالف مع قوى دولية بديلة .فعلى
�سبيل املثال ،ف�إنه �إذا كانت الواليات
املتحدة هي احلليف اال�سرتاتيجي
لبع�ض الدول العربية ،وت�ساهم يف
دعم �أمنهم ،وينطبق هذا ب�صورة
وا�ضحة على ال�رشق الأو�سط،
فهناك م�ؤ�رشات قوية تُربز �سعي
كل من رو�سيا وال�صني للعب دور
مت�صاعد يف املنطقة ،خا�صة بعد
التدخل الرو�سي يف �سوريا.
التاريخية
الإخفاقات
-4
لال�سرتاتيجية :على الرغم من �أن
بريطانيا متكنت على مدار عقود
من اتباع ا�سرتاتيجية املوازن من
اخلارج ،ف�إن هذه اال�سرتاتيجية قد
�أخفقت يف بع�ض احلاالت ،ولعل
املثال الوا�ضح يف هذا الإطار ف�شل
القوى الأوروبية عرب اتباع هذه
اال�سرتاتيجية يف و�ضع قيود على
تنامي قوة �أملانيا ،الأمر الذي ترتب
عليه يف النهاية اندالع احلربني
العامليتني الأوىل والثانية بني القوى
الرئي�سية يف النظام الدويل ،وهو
ما يعني �أن هذه اال�سرتاتيجية ال
ت�ساهم دو ًما يف جتنب احلروب بني
القوى الكربى ،كما يرى �أن�صارها.
ويف اخلتام ،ميكن القول �إن ا ّتباع
الواليات املتحدة ال�سرتاتيجية
املوازن بالتزامن مع تبني �إدارة
الرئي�س «دونالد ترامب» �سيا�سات
�إقليمية غري مت�سقة ،تت�سم
بالغمو�ض ،و�أحيا ًنا التخلي عن
احللفاء ،كما يف حالة تخلي وا�شنطن
عن �أكراد �سوريا؛ ي�ساهم يف تقلي�ص
و�إ�ضعاف النفوذ الأمريكي ب�صورة
�أكرب ،ويغري الدول احلليفة يف
�أقاليم العامل املختلفة على تنويع
حتالفاتها اال�سرتاتيجية ،مبا يرتبه
ذلك من �إ�ضعاف لنفوذها على
امل�ستوى الدويل.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية تيزي وزو
دائرة بوزقن
بلدية � :إيولة �أومالو
م�صلحة التنظيم وال�ش�ؤون العامة
الرقم /08 :م.ت�.ش.ع 2019/

و�صل ت�سجيل الت�صريح بت�أ�سي�س جمعية
مبقت�ضى القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر  1433املوافق ل
 2012/01/12املتعلق باجلمعيات مت ت�سجيل الت�رصيح بت�أ�سي�س
اجلمعية
الت�سمية  :جمعية �أولياء التالميذ املدر�سة االبتدائية ال�شهيد تاهني
�رشيف ب�أيت عزيز
الطابع  :تربوي
الهدف  :م�ساعدة التالميذ و حت�سني العالقات بني الأباء و املدر�سة
املقر  :املدر�سة االبتدائية ال�شهيد تاهني �رشيف �أيت عزيز
ير�أ�سها ال�سيد (ة)  :بلخلفة حكيم
املولودة يف  1977/08/05 :ب �أيت عزيز
ال�ساكن ب � :أيت عزيز � ،إيلولة �أومالو
مدة �صالحية هذا الو�صل � :سنة واحدة ابتداءا من تاريخ ام�ضائه
الهاتف 06-62-77-84-15 :
مالحظة
حرر هذا الو�صل للن�رش يف جريدة يومية من طرف اجلمعية و متكينها
من ممار�سة الن�شاطات امل�رصح بها يف قانونها الأ�سا�سي .
حرر ب  :ايلولة �أومالو يف 2019/07/09 :
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
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�سامر العرابيد يفتح ملف جرائم التعذيب
يف �أقبية التحقيق "اال�سرائيلية"

ً
وفقا للأمر الع�سكري رقم  1651فان كل مواطن فل�سطيني يف ال�ضفة الفل�سطينية معر�ض لالعتقال من قبل جندي �أو �شرطي احتاليل ،بدون
�إ�صدار �أمر اعتقال ،وتكون مدة االعتقال من قبل �ضابط �شرطة االحتالل ملدة �أق�صاها � 4أيام (� 96ساعة) منذ حلظة االعتقال ،قبل �أن يتم
عر�ض املوقوف على قا�ضي ع�سكري ،وتعترب هذه املدة فرتة التوقيف الأوىل وخاللها قد يتم حتويل املوقوف للتحقيق مبا�شرة بعد االعتقال
� ،أو بعد انتهاء فرتة التوقيف الأوىل ،وهناك العديد من احلاالت مت حتويلها للتحقيق خالل وجودها رهن االعتقال الإداري.
بقلم  :ح�سن عبدربه
ووفق القوانني الع�سكرية يتم
متديد توقيف املعتقل �أمام
قا�ضي ع�سكري يف جل�سة خا�صة
داخل مراكز التحقيق  ،و�ضمن
القيود وفر�ض العزلة للمعتقل عن
العامل اخلارجي تقوم املخابرات
والق�ضاء الع�سكري مبنع املعتقل
من لقاء املحامي �أثناء جل�سة
التمديد وذلك يف حال وجود "�أمر
منع" ملدة قد ي�صل جمموعها 60
يوماً منذ حلظة االعتقال،واحيانا
يتم منع الن�رش عرب و�سائل الإعالم
عن جمريات التحقيق والتهم
املوجهة للمعتقل  .ت�شكل هذه
الإجراءات والأوامر الع�سكرية
مدخال للتحايل على اتفاقية
مناه�ضة التعذيب ال بل متنح
غطاء عن�رصي يف ال�سماح ل�ضباط
املخابرات ملمار�سة �شتى �صنوف
التعذيب اجل�سدي والنف�سي بحق
املعتقلني الفل�سطينيني بعيدا
عن �أي �أ�شكال رقابية �أو �أ�رشفية
�أو �ضوابط قانونية وان�سانية
.وبح�سب �شهادات املعتقلني
فانهم تعر�ضوا ب�شكل دائم لل�رضب
وال�سباب واالهانة خالل اعتقالهم
ووجودهم يف �سيارات جي�ش
االحتالل �أو خالل احتجازهم يف
امل�ستوطنات قبل و�صولهم لأقبية
التحقيق� .أن التعذيب كان وما زال
منهجاً و�إ�سلوباً م�ست�رشياً داخل
ال�سجون الإ�رسائيلية وب�شكل
وا�سع وتتعدى �أهدافه احل�صول
على اعرتافات ومعلومات من
املعتقلني ،وذلك ب�سبب املنهجية
والعن�رصية يف ممار�سة �أمناط
التعذيب و ممار�ستها على
جميع املعتقلني الذكور والإناث
والأطفال والبالغني واال�صحاء �أو
املر�ضى.وبطبيعة احلال ال يتم

توثيق جل�سات التحقيق بال�صوت
وال�صورة ب�شكل قانوين ر�سمي
 .قرار حمكمة العدل العليا
الإ�رسائيلية ،ال�صادر بتاريخ 6
�سبتمرب من العام  1999ترك
حيزاً ملمار�سة التعذيب من قبل
حمققي املخابرات وا�ستخدام
بع�ض الو�سائل يف حاالت خا�صة،
واالحتماء وراء م�صطلح (دفاع
ال�رضورة) ،خا�صة عند التحقيق
مع املعتقلني الأمنيني الذين
ت�صنفهم �أجهزة الأمن الإ�رسائيلية
(املخابرات) كقنابل موقوتة،
وهكذا ي�ؤمن «دفاع ال�رضورة»
التربير ال�ستخدام التعذيب يف
هذه الظروف ،وبالتايل الإعفاء
من امل�س�ؤولية اجلنائية ملرتكبي
التعذيب يف مثل هذه احلاالت من
االعتقال وهذا يقت�رص ا�ستخدامه
فقط �ضد املعتقلني الفل�سطينيني
وهو �أحد �أوجه عن�رصية االحتالل
 ،وخالل جل�سات التحقيق التي
قد ت�ستمر على مدار � 24ساعة
متوا�صلة ويكون خاللها معزوالً
عن العامل،وان حمققي جهاز
املخابرات ي�ستطيعون ا�ستخدام
�أ�شكال متعددة من التعذيب النتزاع
االعرتافات من املعتقل ،ومن
بني و�سائل التعذيب  ،احلرمان
من النوم ،والهز العنيف ،ال�شبح
لفرتات طويلة بو�ضعية م�ؤملة .
وينتج عن عملية ال�شبح هذه �آالم
حادة يف الظهر ب�سبب الكر�سي
الذي يحول دون املقدرة على
اجللو�س ،ومتزق بالكتفني واليدين
وتقرحات وفقدان الإح�سا�س
بالر�سغني ب�سبب �ضغط الكلب�شات
 ،العزل وال�رضب اجل�سدي العنيف
وامل�ؤمل على البطن وال�صدر
واخل�صيتني و اخلنق واحلرمان من
ق�ضاء احلاجة والطعام وعدم منح
العالج �أو االدوية ك�شكل من ا�شكال

ال�ضغط �أو تعريتهم وجتريدهم من
املالب�س بهدف الإذالل وامل�سا�س
بالكرامة  .عدا عن ع�صب الأعني
و تقييد اليدين بقيود بال�ستيكية
�أو معدنية و�شدها لدرجة متنع
انتظام الدورة الدموية ،ال�صفع
على الوجه ،الركل ،العنف اجل�سدي
والنف�سي والتهديد بالقتل و�شد
ال�شعر والتحقري واهنة الكرامة
والتعري�ض لدرجات حرارة حارة
جدا �أو باردة والو�ضع يف زنازين
انفرادية �سيئة للغاية �أو بنقل
املعتقل �إىل غرف املتعاونني
"العمالء" ( الع�صافري ) والذين
يخ�ضعون مبا�رشة لتوجيهات
املخابرات  .بالرغم من �أن دولة
االحتالل �إحدى الأطراف املوقعة
وامل�صادقة على جمموعة من
االتفاقيات الدولية املتعلقة
بحقوق االن�سان والعهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية
واتفاقية مناه�ضة التعذيب
ومعاهدة جنيف الرابعة لعام 1949
 ،فهي مبوجب ذلك ملزمة دوليا
باالن�صياع وتطبيق تلك االتفاقيات
 .لكن دولة االحتالل الإ�رسائيلي
و يف قانونها اجلنائي لي�س
هنالك جنحة ت�سمى تعذيبا ومل
يكن هنالك �أي حماولة لتعريف
التعذيب يف قرار املحكمة العليا
ل�سنة  1999ومل تو�ضح املحكمة
كذلك ما هي املمار�سات التي
ت�صل �إىل حد التعذيب  .ويتم
التحايل على طبيعة منع التعذيب
ب�شكل تام من خالل قبول مبد�أ
ال�رضورة للدفاع ،وحكومة
االحتالل ت�ستخدم ذلك مبنح
ال�صالحيات للمحققني وفر�صة
ا�ستعمال ا�ساليب تعذيب ج�سدية
يف حاالت ما ي�سمى القنابل
املوقوتة،وتوفري احل�صانة والغطاء
القانوين وال�سيا�سي للمحققني

وانه لن يتم مالحقتهم ق�ضائيا
حول ما يرتكبونه من جرائم
وانتهاكات �أو تعذيب.ويتم اغالق
جميع ملفات �شكاوى �ضحايا
التعذيب دون �أي ا�ستثناء من جانب
مكتب النيابة العامة �أو امل�ست�شار
القانوين للحكومة اال�رسائيلية
دون اتخاذ �أي خطوات جنائية
�ضد الأ�شخا�ص الذين يقومون
باال�ستجواب �أو �ضد ر�ؤ�سائهم
 .وال يوجد ت�رشيع يف دولة
االحتالل اال�رسائيلي يجعل من
التعذيب ح�سب تعريفه يف املادة
( ،)1فقرة ( )1التفاقية مناه�ضة
التعذيب جرمية يعاقب عليها
القانون وقد تناولت املادة االوىل
من اتفاقية مناه�ضة التعذيب لعام
 1984تعريف التعذيب و عرفته
على النحو التايل:
(�أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عذاب
�شديد ،ج�سديا كان او نف�سيا ،يلحق
عمدا ب�شخ�ص ما بق�صد احل�صول
من هذا ال�شخ�ص �،أو من �شخ�ص
ثالث على معلومات �أو اعرتاف� ،أو
معاقبته على عمل ارتكبه او ي�شتبه
يف انه ارتكبه ،هو �أو �شخ�ص ثالث،
�أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو �أي
�شخ�ص ثالث� ،أو عندما يلحق مثل
هذا االمل او العذاب لأي �سبب
من الأ�سباب يقوم على التمييز
�أيا كان نوعه� ،أو يحر�ض عليه او
يوافق عليه �أو ي�سكت عنه موظف
ر�سمي �أو �أي �شخ�ص �آخر يت�رصف
ب�صفته الر�سمية ،وال يت�ضمن ذلك
االمل �أو العذاب النا�شىء فقط
عن عقوبات قانونية� ،أو املالزم
لهذه العقوبات �أو الذي يكون
نتيجة عر�ضية لها )  .ومبوجب
ذلك فالتعذيب ينتج عنه امل او
معاناة ج�سدية او نف�سية ج�سيمة
ويرتك التعذيب ت�أثريات على
اال�شخا�ص الواقع عليهم التعذيب

بهدف احل�صول على معلومات او
املعاقبة او التخويف ولعل حالة
املعتقل �سامر العرابيد خري مثال
على جرائم التحقيق التي يتعر�ض
لها املعتقل الفل�سطيني  .و�سامر
العربيد ،متزوج ولديه � 3أطفال
مت اعتقاله من �أمام مكان عمله
يف بيتونيا �صباح يوم الأربعاء -25
 ،2019-9حيث كان برفقة زوجته،
ومت نقله مل�ست�شفى هدا�سا وهو
فاقد الوعي يوم اجلمعة 9- 27
2019ب�سبب ما �أ�صابه من ك�سور
يف �صدره وف�شل كلوي حاد وعدم
القدرة على حتريك قدميه خالل
تعر�ضه للتعذيب اجل�سدي العنيف
جدا �أثناء التحقيق يف امل�سكوبية
 .ويف �أعقاب اجلهود واحلمالت
االعالمية والتحركات ال�شعبية
والدبلوما�سية والقانونية نحو
امل�ؤ�س�سات الدولية وال�صليب
االحمر كل ذلك وان مل ينجح
يف االفراج عن اال�سري �سامر
العرابيد �أو بال�سماح لزوجته
بزيارته وا�ستمرار منع الن�رش
وااللتقاء باملحامي وعدم ال�سماج
لأي طواقم طبية فل�سطينية من
معاينته اال �أن تلك احلمالت قد
�شكلت �ضغطا على مكتب االمم
املتحدة حلقوق االن�سان الذي
خرج عن �صمته يوم اجلمعة
� 11أكتوبر  .2019حيث قال
مكتب الأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان�،أنه يُتابع بقلق التعذيب
الذي ح�صل للأ�سري الفل�سطيني
�سامر العربيد ( 44عا ًما) وا�ضاف
(هذا التطور يُ�سلط ال�ضوء على
الثغرات والإخفاقات اخلطرية يف
القوانني الإ�رسائيلية وممار�ساتها
فيما يتعلق بالتزامها القاطع
بالق�ضاء على التعذيب واملعاملة
القا�سية والال�إن�سانية مبوجب
القانون الدويل  .).وا�شتمل

املوقف على �أنه ( بالنظر �إىل
الإ�صابات البالغة للعربيد ،ف�إننا
ندعو �إىل فتح حتقيق جنائي على
الفور يف احلادثة � .إننا ن�شعر بقلق
بالغ لك ْون القانون الإ�رسائيلي
ال يُع ّرف التعذيب �أو يحظره �أو
يجرمه ب�شكل كاف ،و�أن حمكمة
العدل العليا قد �سمحت با�ستخدام
"تدابري ا�ستجواب خا�صة" ،يف
انتهاك للحظر ا ُ
ملطلق للتعذيب
 ..يُعد حظر التعذيب �أحد
القواعد القطعية للقانون الدويل
�أو "القواعد الآمرة" التي ال يُ�سمح
ب�أي انتقا�ص منها .وبتعبري �آخر،
ف�إن احلظر ملزم جلميع الدول،
يف جميع الظروف ،ودون ا�ستثناء
 ..ندعو �إ�رسائيل �إىل مراجعة
قوانينها و�سيا�ساتها وممار�ساتها
جلعلها من�سجمة مع التزاماتها
مبوجب القانون الدويل ،وال �سيما
اتفاقية مناه�ضة التعذيب ،و�ضمان
التحقيق على وجه ال�رسعة
وب�شكل م�ستقل ،وبفعالية ونزاهة،
يف جميع حاالت ومزاعم التعذيب
و�إ�ساءة املعاملة ) .هذا املوقف
ملكتب الأمم املتحدة حلقوق
الإن�سان من �ش�أنه �إعادة ت�سليط
ال�ضوء جمددا وفتح ملف التعذيب
يف �سجون االحتالل والذي طال
ع�رشات �آالف املعتقلني و�أدى
خللق �إعاقات وت�شوهات واىل
ا�ست�شهاد نحو  73معتقال يف �أقبية
التحقيق وهذا ي�ستوجب تكثيف
احلمالت واجلهود يف امل�ؤ�س�سات
الدولية مل�سائلة االحتالل على
جرائمه .ومالحقة جمرميه
ا�ستنادا للقانون الدويل  ،مع
�أهمية ا�ستمرار حمالت الت�ضامن
بكافة �أ�شكالها لتكون عنا�رص
�ضاغطة على �سلطات االحتالل
النقاذ حياة الأ�رسى وتخفيف
معاناتهم .

نادي الأ�سري الفل�سطينى

قوات االحتالل تعتقل ت�سعة مواطنني على الأقل بينهم م�صاب
االحتالل
قوات
اعتقلت
الإ�رسائيلي الليلة املا�ضية
وفجر يوم اخلمي�س املوافق
 2019/10/17ت�سعة مواطنني
على الأقل من ال�ضفة ،بينهم
امل�صاب فرا�س احلالق (25

عا ًما) من بلدة بيت حنينا يف
القد�س ،حيث اعتقلته قوات
االحتالل بعد �إطالق النار عليه
خالل اقتحام نفذته ملحافظة
رام اهلل ،وقد جرى نقله �إىل
م�ست�شفى "�شعاري ت�سيدك"

الإ�رسائيلي دون معرفة تفا�صيل
�أخرى عن و�ضعه ال�صحي.
وقال نادي الأ�سري �إن مواطنني
اعتقلهما االحتالل من خميم
الأمعري يف رام اهلل وهم� :إ�سالم
فايق منر ،وبراء �سامر بدرة.

ومن حمافظة جنني اُعتقل ثالثة
مواطنني وهم� :إبراهيم �أ�سعد
بداد ،وفريد حممد عالونه،
ويو�سف حممد ف�شاف�شة .فيما
جرى اعتقال للمواطن عنان
خريي �شبيطة ( 42عا ًما) من

بلدة عزون يف قلقيلية ،ومواطن
�آخر من بلدة عنبتا يف طولكرم
وهو حازم يو�سف فقها (23
عا ًما) .يُ�ضاف �إىل املعتقلني
�أكرم �صبحي امل�ساملة من بلدة
بيت عوا يف حمافظة اخلليل.

ويذكر �أن قوات االحتالل اعتقلت
ع�رص �أم�س الطفل خالد غنام
( 12عا ًما) من قلقيلية� ،إ�ضافة
�إىل �أربعة ن�ساء من القد�س وهن:
عايدة ال�صيداوي ،ومدلني عي�سى،
وهنادي احللواين ،وروان بدير.
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يف الذكرى اخلام�سة لرحيله

مات "اخلال" يف اليوم الذي �أحبه� 17 .أكتوبر

ً
رفيقا يف الن�ضال وزميال للأ�سر و�صديقا يف احلياة.
خمي�س ال�سنداوي "�أبو حممد" .مل يكن بالن�سبة يل جمرد خال و�أخ لوالدتي فح�سب� ،أو الأخ الكبري فقط .وامنا كان
عملت معه و�سافرت برفقته واقرتبت منه كثريا فعرفته جيدا و�أحببته جداً.
بقلم/عبد النا�صر عوين
فروانة
كان واحداً ممن انتموا للجبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني منذ ريعان
�شبابه ،ونا�ضل يف �صفوفها و�أعطاها
ب�إخال�ص ودون حدود ،وقدم الكثري
لأجلها ولأجل رفاقها ،وقاوم االحتالل
من خاللها ،فاعتقل مراراً ،و�أم�ضى يف
�سجون االحتالل فرتات عديدة ،فتعلم
يف مدار�سها يف ال�سجون ،واكت�سب
الكثري من علمها وا�ستفاد من خربات
رفاقها ،وتدرج يف �صفوفها ،ف�أحبها
بعمق و�أحب مقاومتها ب�شدة ،وع�شق
ال�سابع ع�رش من �أكتوبر بجنون وكان
من �أ�شد املعجبني به وكثري الرتديد
للأهازيج ال�شعبية والأغاين الوطنية
التي تتحدث عن هذا اليوم ،حتى
�أنه رحل يف ذات التاريخ � 17أكتوبر
من عام  . 2014ولد "ابو حممد"
يف مدينة غزة عام  ،1962وينحدر
من عائلة هاجرت من مدينة يافا
عقب النكبة عام  1948وا�ستقر بها

احلال يف حي ع�سقولة �رشق مدينة
غزة ،وكرب وترعرع بني �شوارع و�أزقة
احلي ،ودر�س املرحلتني االبتدائية
واالعدادية يف مدار�س وكالة الغوث
لالجئني ،وبعد وفاة والده منت�صف
�سبعينيات القرن املا�ضي ترك
مقاعد الدرا�سة وانتقل اىل �سوق
العمل ،فا�شتغل يف احلدادة والبناء
اىل �أن ا�ستقر به احلال ليعمل تاجرا
يف املالب�س القدمية (البالة) .وهي
مهنة الآباء وتوارثها الأبناء .وتزوج
منت�صف ثمانينات القرن املا�ضي من
�سيدة فا�ضلة من العائلة و�أجنب منها
�سبعة �أبناء وثالث بنات .ات�سم "ابو
حممد" بالب�ساطة والتوا�ضع ،ومتيز
بعالقات اجتماعية وا�سعة مع �أفراد
�أ�رسته وعائلته .فكان لهم الأخ الكبري
واحل�ضن الدافئ .وكان جلريانه ،الأخ
والرفيق ،احلبيب وال�صديق واجلار
الويف .وكان لرفاقه نبعا للعطاء الذي
ال ين�ضب .كما وكان حنونا وكرميا
ومل يبخل على الآخرين ب�شيء .ومع
اندالع انتفا�ضة احلجارة يف التا�سع

من كانون �أول/دي�سمرب  ،1987مل
يرتدد "�أبو حممد" يف االنخراط فيها
وامل�شاركة يف فعالياتها والوقوف
بجانب ن�شطائها ،فعمل ب�إخال�ص
و�أعطى ب�صدق ،وقدم الكثري يف
دعم وا�سناد رفاقه ،ووقف بجانب
�أهله وجريانه وا�صدقائه ،فاعتقلته
�سلطات االحتالل �أوائل �شباط/
فرباير عام  ،1988واقتادته اىل ق�سم
التحقيق يف معتقل �أن�صار 2غرب

مدينة غزة ،وتعر�ض هناك لأ�شكال
خمتلفة من التعذيب اجل�سدي
والنف�سي ،وبالرغم من انكاره للتهم
املن�سوبة اليه وعدم ادالئه ب�أي
اعرتافات� ،إال �أن �سلطات االحتالل
رف�ضت االفراج عنه بعد انتهاء
فرتة التوقيف ،وحولته اىل االعتقال
الإداري ،ومن ثم نقلته اىل معتقل
النقب ال�صحراوي .وبعد خروجه من
ال�سجن ،مل يهد�أ �أو ي�ستكني ،وعاد

مركز الأ�سرى للدرا�سات

تعميم وزارة اخلارجية فى ق�ضية الأ�سرى عام ًال �أ�سا�سي ًا النت�صارهم
ثمن مدير مركز الأ�رسى
للدرا�سات الدكتور ر�أفت
حمدونة  ،تعميم وزارة اخلارجية
واملغرتبني على �سفراء دولة
فل�سطني بخ�صو�ص ق�ضية
الأ�رسى ومعاناتهم وحقوقهم
وحريتهم ,وطالبت ال�سفراء ببذل
�أق�صى اجلهود واملتابعات لهذه
الق�ضية الوطنية الهامة� ،سعياً
منها لتوفري �أعلى درجات احلماية
القانونية الدولية حلقوقهم،
وحل�شد �أو�سع �إهتمام دويل
بق�ضيتهم  .واعترب د .حمدونة
�أن تعميم وزارة اخلارجية فى
ال �أ�سا�سياً
ق�ضية الأ�رسى عام ً
النت�صارهم  ،ودعا وزارة الرتبية
والتعليم بتخ�صي�ص �ساعة �أو
ح�صة درا�سية يف املدار�س
الفل�سطينية
واجلامعات
للتعريف بق�ضية الأ�رسى
ومطالب امل�رضبني عن الطعام
واالعتقال الإداري وانتهاكات
دولة االحتالل بحقهم ،وكذلك
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
الفل�سطينية بتخ�صي�ص خطبة
اجلمعة يوم غد 2019/10/18
للأ�رسى الفل�سطينيني والواجب
الديني ب�أولوية م�ساندتهم حتى
احلرية  .وطرح د .حمدونة
�سابقاً حطة ا�سرتاتيجية لدعم

الأ�رسى امل�رضبني  ،نا�شد
فيها امل�ؤ�س�سات الر�سمية
والأهلية بدعم ن�ضاالتهم يف
ظل تدهور حالتهم ال�صحية
وجتاهل �إدارة م�صلحة ال�سجون
اال�رسائيلية ملطالبهم بعد ما
يقارب من الثالث �شهور على
ا�رضابهم امل�ستمر ،ومتنى
على امل�ؤ�س�سات احلقوقية
واالعالمية الفل�سطينية والعربية
والدولية والقوى الوطنية
واال�سالمية للتعاطى ما �أمكن
مع بنودها النقاذ حياة الأ�رسى
امل�رضبني قبل فوات الأوان ،
والتى تتمثل ب :
 - 1تفعيل دور وزارة اخلارجية
الفل�سطينية ووزارة التعليم
الفل�سطيني ووزارة الأوقاف
الفل�سطينية لتفعيل ق�ضية
الأ�رسى وامل�رضبني .
� - 2أهمية اجتماع جلنة القوى
الوطنية واال�سالمية يف فل�سطني
( ال�ضفة وغزة وال  ) 48وال�شتات
للخروج م�سريات دعم حا�شدة
للأ�رسى امل�رضبني .
 - 3منا�شدة املت�ضامنني
والأ�صدقاء يف العامل وخا�صة
يف دول متنفذة بالقرار للتعريف
بانتهاكات دولة االحتالل
بحق الأ�رسى الفل�سطينيني

وك�شف زيف الدميقراطية
وحقوق االن�سان التي تدعيها (
ا�رسائيل ) بوجود قوانني طوارئ
والعمل مبقت�ضاها واملخالفة
للدميقراطية وحقوق االن�سان .
 - 4عقد م�ؤمتر �صحفي
لنقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني
ومطالبة وحث و�سائل االعالم
الفل�سطينيني
وال�صحفيني
والعرب والدوليني بالرتكيز على
ق�ضايا الأ�رسى وامل�رضبني .
دعوة ال�شخ�صيات
- 5
وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال
الأ�رسى وامل�ؤ�س�سات احلقوقية
ملناق�شة الأفكار والر�ؤى وو�ضع
ا�سرتاتيجية خا�صة بدعم
الأ�رسى .
 - 6م�سريات حممولة تنطلق
من ال�صليب الأحمر وترفع �صور
الأ�رسى امل�رضبني وجتوب
املدن الفل�سطينية .
 - 7حملة الكرتونية �شبابية
بلغات خمتلفة  ،وان�شاء �صفحة
خا�صة بامل�رضبني للتغريد
ودعم الأ�رسى عرب ال�سو�شيال
ميديا واال�ستفادة من فئة
ال�شباب يف هذا املجال .
 - 8وفد خمت�ص بق�ضايا الأ�رسى
يزور املنظمات وال�شخ�صيات
وامل�ؤ�س�سات الدولية الطالعهم

على �آخر �أخبار الأ�رسى
واخلطورة التى تقع على حياتهم
والطلب بت�شكيل حالة �ضغط
على االحتالل لال�ستجابة
ملطالبهم .
 - 9الطلب بتخ�صي�ص ملحق
لل�صحف الفل�سطينية والعربية
ما �أمكن على غرار ال�صحف
اجلزائرية للتعريف بق�ضايا
الأ�رسى امل�رضبني .
 - 10موجة اذاعية م�شرتكة
فل�سطينية ( وعربية ما �أمكن )
للتعريف بامل�رضبني واالعتقال
الإداري وانتهاكات دولة
االحتالل .
 - 11دعوة للف�ضائيات
الفل�سطينية ( والعربية ما �أمكن
) لتوحيد البث وو�ضع " لوجو "
خا�ص بالأ�رسى ملدة �ساعتني
مبوجة م�شرتكة للتعريف
مبطالب امل�رضبني واالعتقال
الإداري وانتهاكات دولة
االحتالل بحق الأ�رسى .
 - 12عقد جل�سة يف نقابة
املحامني وعرب الفيديو
كونفرن�س مع احتاد املحامني
العرب وجلنة فل�سطني اخلا�صة
بالأ�رسى للو�صول لآلية �ضغط
قانونية على االحتالل يف
املحاكم الدولية .

ومار�س حقه وواجبه يف الن�ضال
ومقاومة املحتل ،فاعتقل ثانية عام
 1991واعتقل للمرة الثالثة عام .1992
وبعد كل اعتقال كان يخرج �أكرث قوة
وا�رصارا على اال�ستمرار يف العطاء
ومقاومة االحتالل ،ليتميز باحل�ضور
الدائم يف كل ال�ساحات ،والعطاء الذي
ال ين�ضب حتى حلظة رحيله.
خمي�س �شاكر �سليم ال�سنداوي "�أبا
حممد" .ان�سان حنون ومنا�ضل معطاء
و�أ�سري حمرر ،رحل اثر مر�ض ع�ضال،
عانى منه كثريا ،وذلك عن عمر يناهز
(52عاما) ،بعد حياة حافلة بالعطاء
والن�ضال .كان ذلك يف ال�سابع ع�رش
من �أكتوبر عام  ،2014وهو اليوم
الذي �أحبه يف حياته ،وع�شقه حتى
مماته .يوم الث�أر املحتوم الذي تغنى
به �أبو حممد ورفاقه ،يوم ان متكنت
اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف
ال�سابع ع�رش من �أكتوبر عام 2001
من الث�أر الغتيال �أمينها العام "ابو
علي م�صطفى" ،والذي اغتالته قوات
االحتالل يف ال�سابع والع�رشين من

�أغ�سط�س عام  2001من خالل ق�صف
مكتبه يف رام اهلل ب�صواريخ الأبات�شي
الإ�رسائيلية .وذلك حينما جنحت
جمموعة فدائية من رفاق ال�شعبية
بالت�سلل بطريقتها اخلا�صة اىل داخل
فندق "حياة ريجن�سي" يف القد�س
الذي يخ�ضع حلرا�سات و�إجراءات
�أمنية م�شددة ،ومتكن �أحد �أع�ضائها
من اطالق ر�صا�صاتهم القاتلة من
م�سد�س مزود بكامت ال�صوت باجتاه
وزير ال�سياحة الإ�رسائيلي املتطرف
"رحبعام زئيفي" ،ف�أردوه قتيال.
عملية غري م�سبوقة زلزلت �أركان
االحتالل الإ�رسائيلي وم�ؤ�س�ساته
املختلفة و�أجهزته الأمنية كافة،
لت�سجل بحروف من نور ونار يف �سجل
املقاومة الفل�سطينية وليبقى ال�سابع
ع�رش من �أكتوبر تاريخاً تتوارثه
الأجيال وتردده الأل�سن بفخر وعزة.
رحل "اخلال" وبقيت ذكراه العطرة
و�سريته الطيبة

والدة الأ�سري ح�سن   خطيب

اعتقاله تع�سفي وظامل وجزء من �سيا�سات االحتالل
لتدمري حياة وم�ستقبل �أبنائنا ..
تقرير:علي �سمودي
خالل �أ�سبوع واحد  ،جرى
عر�ض الأ�سري ح�سن حامد
ح�سن اخلطيب  21عاماً  ،على
حمكمة �سامل مرتني  ،ويف كل
مرة متدد توقيفه بناء على
طلب املخابرات ال�ستكمال
التحقيق معه  ،بينما تعرب والدته
�أم ح�سن  ،عن حزنها وقلقها
ال�شديد على ابنها املعيل
لأ�رستها والذي ال يتدخل
بال�سيا�سة ولي�س له انتماء
لتنظيم �أو حزب ح�سب راويتها
 .منذ اعتقاله  ،تتنقل �أم ح�سن
بني ال�صليب الأحمر وم�ؤ�س�سات
حقوق الإن�سان  ،ملتابعة ق�ضية
اعتقال ابنها الذي تعترب تع�سفي
وظامل  ،وتقول " منذ �سنوات ،
يق�ضي حياته بني املنزل والعمل
مل�ساعدة والده يف �إعالة �أ�رستنا
 ،طوال حياته مل ي�شارك ب�أي
ن�شاط �أو يتدخل بال�سيا�سة ،
ورغم ذلك يرف�ض االحتالل
الإفراج عنه " ،وت�ضيف "
املحكمة مل توجه له الئحة
اتهام  ،ويتعر�ض ابني لل�ضغوط
مبزاعم �إ�رسائيلية حول وجود
اعرتافات من �آخرين �ضده ،

ولكن ابني يدفع ثمن �سيا�سات
االحتالل الظاملة باعتقال
�أبنائنا وزجهم خلف الق�ضبان
لتدمري حياتهم وم�ستقبلهم
" .يعترب الأ�سري ح�سن  ،باكورة
�أبناء عائلته املكونة من 5
�أنفار  ،وتقول والدته " ولد
ون�ش�أ وتربى يف مدينة جنني
التي تعلم مبدار�سها حتى
�أنهى حتى ال�صف التا�سع
،ورغم حبه للدرا�سة � ،ضحى
مب�ستقبله وتعليمه ي�سبب
ظروفنا املعي�شية ال�صعبة "،
وت�ضيف " ح�سن � ،شاب مهذب
وطيب وخلوق  ،بار بوالديه
وحمب لأ�رسته وطوال ال�سنوات
املا�ضية ق�ضى حياته يف العمل
بعدة مهن  ،ومل يتدخل ب�أي من
�أمور ال�سيا�سة مطلقاً  ،وتكمل
" امتلك قلب كبري وكان حنون
وخمل�ص ومعطاء لعائلته التي
كانت همه الأول والأخري ".بعد
يوم عمل �شاق يف �إحدى مطاعم
جنني  ،عاد ح�سن ملنزله كالعادة
 ،وتقول والدته " ق�ضى �ساعات
ما بعد العمل معنا وكانت
�أو�ضاعه مثل حياته طبيعية
حتى فوجئنا حوايل ال�ساعة

الثالثة فجراً بع�رشات اجلنود
يحا�رصون منزلنا " ،وت�ضيف
" اقتحم اجلنود املنزل ونحن
نيام  ،و�شاهدناهم يتوزعون
يف كل ركن وزاوية ،عزلونا حتى
انتهت عملية تفتي�ش املنزل ثم
انتزعوا ابني من بيننا وقيدوه
و�سط م�شاعر احلزن وال�صدمة
" ،وتكمل " اقتادوه ملع�سكر
�سامل االعتقايل للتحقيق ،
وبعدها نقلوه ل�سجن جمدو
لنعي�ش دوامة اخلوف والقلق
على م�صريه " .و�سط الدموع ،
تقول �أم ح�سن " تخيم مبنزلنا
وحياتنا �أجواء احلزن والدموع ،
مل �أعد قادرة على النوم لقلقي
على ابني الذي اعتقل ب�شكل
تع�سفي  ،ف�أي قانون و�رشيعة
يف العامل جتيز هذا الظلم ؟"،
وت�ضيف " انه املعيل الوحيد
لأ�رستنا ومل يقرتف �أي ذنب
ليزج يف ال�سجون الظاملة
واملظلمة  ،وننا�شد م�ؤ�س�سات
حقوق الإن�سان التحرك
وال�ضغط لإطالق �رساحه
فا�ستمرار متديد اعتقاله غري
قانوين وعقاب ظامل بحقه
وبحق عائلته ".
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ريا�ضة
اجلولة التا�سعة للرابطة املحرتفة الثانية

القمة يف غليزان الرائد يف خطر
والزيانيون يرتب�صون

يار �سنتيم قر�ضا للإدارة لت�سوية جزءا من امل�ستحقات

بعد منح �أحد الأن�صار  1.1مل

العبو احتاد العا�صمة يعلقون الإ�ضراب
ويعودون �إىل التدريبات
عادت املياه �إىل جماريها يف بيت فريق احتاد العا�صمة بعد تراجع العبي الفريق عن قرار مقاطعة
التدريبات والعودة جمددا �إىل العمل والتح�ضري ملواجهة �أهلي برج بوعريريج املقررة الأربعاء املقبل
حل�ساب اجلولة الثامنة من الرابطة املحرتفة الأوىل ،حيث تو�صلت �إدارة الفريق �إىل اتفاق مع زمالء
الالعب حمزة كودري بخ�صو�ص ت�سوية جزء من امل�ستحقات املالية التي يدينون لها بها من رواتب
�شهرية ومنح مقابل التوقف عن املقاطعة والعودة �إىل التدرب من جديد

عي�شة ق.
ويف هذا ال�صدد ،ك�شفت �إدارة
النادي العا�صمي يف بيان ن�رشته
عرب املوقع الر�سمي للفريق م�ساء
�أول �أم�س �أن الالعبني �سوف
ي�ست�أنفون التدريبات ب�صورة
عادية بداية من احل�صة التدريبية
التي برجمها الطاقم الفني م�ساء
البارحة على ملعب عمر حمادي
ببولوغني من اجل اال�ستعداد
جيدا ملوعد اللقاء املقبل والذين
يعولون خالله على العودة بجدية
�إىل حتقيق النتائج الإيجابية
بعد الغياب عن مقابلة الديربي
العا�صمي الذي كان مربجما

�أمام مولودية اجلزائر وانهزموا
على الب�ساط بالإ�ضافة �إىل خ�صم
ثالث نقاط من الر�صيد ،ولهذا
الغر�ض ك�شف بيان �إدارة االحتاد
�أن الإدارة متكنت من ت�سوية
جزء من امل�ستحقات املتعلقة
مبنحة الت�أهل �إىل دور جمموعات
رابطة �أبطال �إفريقيا بف�ضل
�أحد الأن�صار الذين ي�شجعون
�أ�صحاب اللونني ال�سود والأحمر
والذي قام ب�إقرا�ضهم مبلغا
قيمته  1.1مليار �سنتيم من �أجل
اخلروج من الو�ضعية ال�صعبة التي
يتواجدون عليها وتفادي تعقيد
الأو�ضاع �أكرث يف ظل التهديد
الذي كان يواجهه حامل لقب

املو�سم املن�رصم بخ�صو�ص
امكانيىة الغياب جمددا عن
املناف�سة وو�ضع الفريق حتت
طائل املغامرة بتطبيق القوانني
و�إنزاله �إىل الأق�سام الدنيا وفق
اللوائح القانونية التي ت�سري بها
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم
اللعبة.

ا�ستدعاء دبي�شي
لالمتثال �أمام جلنة
االن�ضباط
يف املقابل ،ك�شفت م�صادر من
بيت ت�شكيلة �أبناء «�سو�سطارة» �أن

جلنة االن�ضباط التابعة للرابطة
املحرتفة لكرة القدم قامت
با�ستدعاء الأمني العام لالحتاد
منري دبي�شي من �أجل الإدالء
ب�أقواله والدفاع عن نف�سه �أمام
�أع�ضائها بخ�صو�ص الت�رصيحات
التي �أطلقها عقب احت�ساب
خ�سارة النادي على الب�ساط �أمام
مولودية اجلزائر واتهام الهيئة
الكروية بعدم احرتام الهيئة
الع�سكرية ومنتخبها الوطني يف
ظل الإ�رصار على برجمة اللقاء
رغم تواجد خم�سة العبني من
االحتاد يف �صفوف املنتخب
الع�سكري الذي يح�رض للم�شاركة
يف دورة دولية بال�صني.

ي�صرون على �إقالة رئي�س االحتادية ب�سبب اخلروقات املالية والت�سيريية

�أع�ضاء املكتب الفدرايل للكيغ بوك�سينغ يرا�سلون
برناوي للتدخل

متر االحتادية اجلزائرية للكيغ
بوك�سينغ مب�شاكل �إدارية عوي�صة
جتمع �أع�ضاء املكتب لفدرايل
والرئي�س عبا�س ال�سيد ،والتي
ت�ؤدي �إىل انفجار الأو�ضاع داخل
بيت الهيئة الريا�ضية يف ظل تكهرب
الأو�ضاع بني الطرفني خا�صة يف
ظل االنفراد يف القرارات التي
يتخذها امل�س�ؤول الأول على
االحتادية والذي تنتهي عهدته
الأوملبية يف العام املقبل ،ويف
هذا ال�صدد حت�رض جمموعة من
�أع�ضاء املكتب الفدرايل تتمثل يف
خم�سة �أفراد �إىل جتديد مرا�سلة
وزارة ال�شباب والريا�ضة متمثلة
يف م�س�ؤولها الأول عبد الر�ؤوف
برناوي من �أجل التدخل وو�ضع حد
للتجاوزات التي ت�شهدها االحتادية
والتي تهدد ب�ضياع الريا�ضة يف
بالدنا وعقوبات من طرف الهيئات
الريا�ضية للعبة على امل�ستوى
الإقليمي ،القاري والدويل.
ولهذا الغر�ض ،ك�شف حممد

غامن نائب الرئي�س �أن �أع�ضاء
املكتب الفدرايل لن ي�سكتوا على
التجاوزات التي ت�شهدها االحتادية
يف ظل القرارات الأحادية التي
يتخذها الرئي�س والتي و�صفها
بغي املقبولة خالل ت�رصيح هاتفي
مع «الو�سط» ،و�أ�شار �أنهم �سوف
يقومون غدا بتوجيه مرا�سلة
جديدة �إىل الوزارة من �أجل
التدخل فورا و�إيجاد احللول وذلك
يف ظل حت�ضريهم لعملية �سحب
الثقة من الرئي�س احلايل لالحتادية
عرب حتقيق الن�صاب القانوين لثلثي
اع�ضاء املكتب الفدرايل يف انتظار
جمع التوقيعات من اع�ضاء اجلمعية
العامة حتى يتم ا�ستبعاد املعني
و�إنهاء مهامه من املن�صب.
و�أردف غامن �أن جتاوزات خطرية
حتدث داخل بيت احتادية الكيغ
بوك�سينغ بطلها رئي�سها عبا�س
ال�سيد من خالل �أخذ قرارات
هامة دون م�شاورة �أع�ضاء مكتبه
الفدرايل و�أخذ موافقتهم على

غرار التغيريات التي �أحدثها يف
عدة منا�صب ،من خالل �إقدامه
على تعيني �سكرتري متقاعد وهو
ما متنعه القوانني� ،إىل جانب القيام
بتعيني مدرب وطني وم�س�ؤول
اللجنة الفنية ورئي�س جلنة التحكيم
ب�رشوط غري مراعية للقوانني
واللوائح الداخلية لالحتادية ومل
يخف حمدثنا �أن رئي�س االحتادية
قام ب�رشاء �أجهزة بقيمة ترتاوح ما
بني  30و 40مليون �سنتيم دون علم
�أع�ضاء مكتبه.
�إىل جانب ذلك ك�شف نائب رئي�س
االحتادية �أن الأخري قام بتخ�صي�ص
�أجرة �شهرية له ترتاوح ما بني 48
الف و� 50ألف دينار رغم �أن
املن�صب تطوعي وال ي�ستلزم
و�ضع اجر �شهرية ملن ي�شغله
�إال �أن املعني يقوم بتجاوزات
وخروقات قانونية فادحة يف ها
اخل�صو�ص من خالل الت�رصف يف
اموال االحتادية دون ح�سيب �أو
رقيب ،مو�ضحا �أن املعني رف�ض

طلب اع�ضاء االحتادية مبراجعة
التقرير املايل لل�سدا�سي الأوىل
للعام اجلاري مربرا الأمر بكونهم
مل ي�شاركوا معه يف القرارات
و�شدد �إىل كون
طيلة تلك الفرتة،
ّ
الأع�ضاء يرف�ضون حتمل تبعات
اخلروقات القانونية التي قام
بها الرئي�س وي�رصون على و�ضع
الوزارة �أمام الأمر الواقع لتحمل
تبعات ما يحدث داخل االحتادية
وو�ضع حد للتجاوزات احلا�صلة.
للإ�شارة رف�ض برناوي يف
وقت �سابق من الأ�سبوع احلايل
ا�ستقبال اع�ضاء املكتب
الفدرايل للكيغ بوك�سينغ ،والذين
كانوا تنقلوا منت�صف هذا
الأ�سبوع �إىل مقر الوزارة بهدف
مالقاته وطرح ان�شغاالتهم على
امل�س�ؤول الأول للريا�ضة يف
بالدنا �إال �أن الأمر مل يحدث يف
ظل رف�ض مدير الريا�ضة �أي�ضا
يف ا�ستقبالهم.
عي�شة ق.

جتري م�ساء اليوم مباريات اجلولة
التا�سعة من الرابطة املحرتفة
الثانية والتي �سوف ت�شهد تنقال
�صعبا ينتظر الرائد �أوملبي املدية
�إىل �رشق البالد ملواجهة مولودية
العلمة يف مباراة تعد بالكثري يف ظل
رغبة �أبناء «التيطري» تفادي التعرث
وتدارك ال�سقوط على ملعبهم
باجلولة املن�رصمة �أمام �رسيع
غليزان ،حيث �ستكون ال�صدارة
على املحك يف ظل املطاردة
القوية التي يجدها العبو الأوملبي
من املالحقني ،وذلك يف ظل
تواجد «البابية» يف �أف�ضل �أحوالهم
�إثر اال�ستفاقة التي حققوها عقب
الفوز امل�سجل يف �آخر جولتني
من البطولة ،بينما ي�سعى وداد
تلم�سان �إىل االنفراد بال�صدارة يف
حال تعرث الأوملبي عندما ي�ستقبل
مبيدانه �شبيبة �سكيكدة رغم
خو�ض املواجهة دون جمهور� ،إال
�أن �أبناء «الزيانيني» ال خيار لهم
�سوى الفوز لت�أكيد الرغبة يف اللعب
على ال�صعود ،ولن تقل مقابلة
�رسيع غليزان و�أمل الأربعاء �أهمية
عن مواعيد القمة اليوم ،يف ظل
الرغبة القوية لت�شكيلة «الرابيد»
موا�صلة معانقة النتائج الإيجابية
وتر�صد ال�صعود �إىل «البوديوم»
عرب ت�سجيل االنت�صار �أمام ت�شكيلة
تواجه تنقال �صعبة بحثا عن ت�أكيد
اال�ستفاقة بفوزها يف اجلولة
املن�رصمة عقب �سل�سلة اربع

هزائم متتالية ،والعودة يف االرتقاء
بجدول الرتتيب.
يف املقابل ،جتري قمة امل�ؤخرة
ببو�سعادة عندما ي�ست�ضيف الأمل
املحلي ال�ضيف مولودية بجاية
بحثا عن مغادرة منطقة اخلطر،
واخلروج على منطقة الأمان،
فيما يجد احتاد عنابة نف�سه �أمام
تنقل �صعب وحمفوف املخاطر
�إىل عا�صمة الغرب عندما يالقي
اجلمعية املحلية ،هذه الأخرية
متلك فر�صة ثمينة من �أجل
حت�سني ترتيبها واالقرتاب من
كوكبة املقدمة ،بينما �أبناء «بونة»
ي�سعون �إىل ت�أكيد اال�ستفاقة،
بينما �سعول كل من �أوملبي ارزيو
ودفاع تاجنانت �إىل تدارك هزمية
اجلولة املن�رصمة واخلروج بنتيجة
�إيجابية يف اللقاء الذي يجمعهما
يف معقل ال�صاعد اجلديد.
عي�شة ق.

برنامج املباريات
�أوملبي �أرزيو  /دفاع تاجنانت
�رسيع غليزان � /أمل الأربعاء
�أمل بو�سعادة  /مولودية بجاية
جمعية وهران  /احتاد عنابة
اللقاءات تنطلق ابتداء من 15:00
وداد تلم�سان � /شبيبة �سكيكدة
دون جمهور
اللقاء ينطلق على ال�ساعة 17:00
مولودية العلمة � /أوملبي املدية
ابتداء من 18:00

رجراج :ت�صريحات الفان ال تعنينا

عرب ر�شيد رجراج املدير العام
اجلديد لنادي �شباب ق�سنطينة،
عن امتعا�ضه من الت�رصيحات
اال�ستفزازية التي �أطلقها املدرب،
ديني�س الفاين ،ب�ش�أن رف�ضه الرحيل
عن تدريب الفريق �إىل غاية نهاية
عقده.وقال رجراج يف ت�رصيح ل
«املدرب حر فيما يقوله من وجهة
نظره ،ت�رصيحاته ال تهمنا وال تعني
لنا �أي �شيء ،و�أ�ؤكد �أننا �إذا �أردنا
�إقالته ف�سن�ستدعيه �إىل املكتب
ونتفاو�ض معه على ف�سخ العقد
بالطريقة التي يريدها»وتابع «حان
الوقت لإدارة النادي �أن تفر�ض

�رشوطها وتتخذ الإجراءات التي
تراها منا�سبة ،لقد اجتمعت رفقة
املدير الريا�ضي ،ن�رص الدين
جموج ،باملدرب و�أعلمناه بان
�إدارة الفريق �ستقوم بجلب مدرب
م�ساعد ب�صالحيات مو�سعة لدعم
اجلهاز الفني ،وهو ما وافق عليه».
وختم رجراج «طلبنا من الفاين
جتهيز تقرير مف�صل عن م�ستوى
كل العب ،والقائمة التي �ستكون
معنية بالت�رسيح� ،إ�ضافة �إىل
املنا�صب التي حتتاج �إىل الدعم،
من �أجل دخول �سوق االنتقاالت
بقوة».
ق.ر.
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ريا�ضة

املغرب  /اجلزائر اليوم ابتداء من 20:00

حمليو اخل�ضر �أمام رهان العودة
بت�أ�شرية الت�أهل لل�شان
يلعب املنتخب الوطني للمحليني مباراة فا�صلة �سهرة اليوم �أمام نظريه املغربي على امللعب
البلدي ملدينة بركان املغرب والتي تندرج حل�ساب �إياب الدور الت�صفوي الأخري امل�ؤهل �إىل
البطولة الإفريقية للمحليني املقررة العام املقبل يف الكامريون ،ويف هذا ال�صدد تدخل
العنا�صر الوطنية املتواجدة بالأرا�ضي املغربية منذ �أول �أم�س �أر�ضية امللعب بحثا عن
العودة بت�أ�شرية الت�أهل �إىل دورة «ال�شان» املقبلة وجتاوز التعادل ال�سلبي الذي �سجلوه قبل
�أ�سبوعني ب�أر�ض الوطن
عي�شة ق.
يدرك �أ�شبال املدرب الفرن�سي
باتيلي �صعوبة امل�أمورية التي
تنتظرهم �سهرة اليوم من �أجل العودة
بت�أ�شرية الت�أهل خا�صة بعد تعقيد
الو�ضعية يف ملعب م�صطفى ت�شاكر
بالبليدة واالكتفاء بالتعادل ال�سلبي،

�أين ف�شلوا حينها يف حتقيق فوز ثمني
ي�سهل و�ضعيتهم� ،إال ان الالعبني
يعولون على جتاوز جميع العراقيل
بحثا عن الت�أهل من املغرب والعودة
جمددا �إىل الظهور وامل�شاركة يف
املناف�سة القارية بعد الغياب عن
الدورات الأخرية من «ال�شان»،
اين ي�سعون على �إعادة هيبة العب

البطولة الوطنية من مدينة بركان
بحثا عن املوا�صلة على نهج املنتخب
الأول الذي ي�سجل النتائج الإيجابية
تواليا ،وهو الأمر الذي ي�سعون �إىل
تكراره من بوابة �ضمان الت�أهل
�إىل البطولة الإفريقية للمحليني.
و�سوف يكون ح�ضور الناخب الوطني
جمال بلما�ضي يف املغرب والتواجد

حت�سبا لالتفاق النهائي حول �إقامة مقابلة ودية بني اخل�ضر
وفرن�سا العام املقبل

زط�شي يدعو لوغريت �إىل اجلزائر جانفي
املقبل ال�ستكمال املفاو�ضات

يلتقي رئي�س االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم بنظريه الفرن�سي
لوغريت نهاية �شهر جانفي 2020
ب�أر�ض الوطن من �أجل موا�صلة
املحادثات ب�شان �إمكانية برجمة
مقابلة ودية بني املنتخبني
اجلزائري و الفرن�سي يف اخلريف
املقبل ح�سب ما ك�شف عنه
رئي�س الفاف خري الدين زظ�شي،
و�أو�ضح القائم الأول على �ش�ؤون
الكرة اجلزائرية يف ت�رصيح �أدىل
به �إىل �إذاعة �أر ام �سي الفرن�سية
ان هيئته وجهت دعوة لرئي�س
االحتادية الفرن�سية للعبة نويل
لوغريت لزيارة اجلزائر �شهر
جانفي  ،2020حيث �سيناق�ش
الطرفان �إمكانية �إقامة مقابلة
ودية بني املنتخبني باجلزائر علما
ان العائق الوحيد الذي يحول حلد

الآن يف برجمتها يتمثل يف الرزنامة
الدولية ،م�ضيفا« :منتخبنا ين�شط
حتت لواء الكونفدرالية االفريقية
ونظريه الفرن�سي حتت راية
االحتاد االوروبي للعبة ،كما �أن
املنتخبني مقبلني على مقابالت
يف �إطار ت�صفيات كا�س العامل
 ،2022مع هذا اعتقد ان �إرادة
�صادقة حتذو اجلانبني من اجل
برجمة هذه املقابلة رغم عائق
الرزنامة الذي �سنعمل �سويا من
اجل جتاوزه «.
والتقى رئي�س االحتادية اجلزائرية
خري الدين زط�شي بنظريه بفرن�سا
من اجل درا�سة م�رشوع برجمة
مقابلة ودية بني «اخل�رض»
واملنتخب الفرن�سي ،وبخ�صو�ص
هذا اللقاء قال زط�شي  »:لقد
تطرقنا لعدة م�سائل خا�صة تلك

املتعلقة بالتبادل يف جمال الفئات
ال�شابة واملقابالت الودية بني
منتخباتنا الوطنية لفئة ال�شباب،
�أما بخ�صو�ص مقابلة منتخبنا
الوطني للأكابر مع نظريه الفرن�سي
فقد �رشعنا يف متهيد الأر�ضية»،
ويف رده عن �س�ؤال يتعلق بامللعب
الذي ميكنه احت�ضان هذه املقابلة
املحتملة او�ضح زط�شي« :نحن
نقرتب من ت�سلم مالعب كبرية
باجلزائر� ,أبرزها ملعب براقي
ووهران التي �ستحت�ضن فعاليات
االلعاب املتو�سطية  ،2021وعليه
فان املن�ش�آت التي �سيتم ا�ستالمها
يف �سنة � 2020ست�ساعدنا كثريا
على �إقامة مقابالت دولية كبرية
ويف مقدمة هذه املواجهات تلك
التي �ستجمعنا باملنتخب الفرن�سي
باجلزائر».
ق.ر.

مدوار :م�سعودان يغرد خارج ال�سرب دبي�شي
وتريمان �سبب و�ضعية االحتاد
فتح عبد الكرمي مدوار النار على
الأطراف التي وجهت له االنتقادات
خالل الفرتة املا�ضية وتدخلت يف
�أموره ال�شخ�صية ،حيث ك�شف
وجود بع�ض الأ�شخا�ص التي
اختارت املنابر الإعالمية من
�أجل توجيه االنتقادات الالذعة
له واتهامه بكونه ابتعد عن
ال�ساحة الكروية عن ق�صد لتفادي
املواجهة عقب الإ�رصار على
برجمة الديربي العا�صمي يف
موعده ،وا�ستطرد يف هذا ال�ش�أن
�أن تلك الأخبار ال �أ�سا�س لها من
ال�صحة وكل ما يف الأمر انه كان
يف عطلة ،وعاد مدوار خالل
ت�رصيحات �إذاعية �أم�س �إىل ق�ضية
نادي احتادا لعا�صمة عندما اتهم

كل من الأمني العام منري دبي�شي
والناذق الر�سمي للفريق امني
تريمان بالت�سبب فيما ح�صل
وحملهما م�س�ؤولية خ�سارة النادي
للقاء الديربي على الب�ساط وخ�صم
ثالث نقاط من الر�صيد ،و�أ�ضاف
يف هذا ال�ش�أن �أن ال�شخ�صني غري
م�ؤهلني التخاذ قرار حا�سم مثل
هذا ،مو�ضحا �أن �صفته ال ت�سمح
له باحلديث عن ما يحدث يف
بيت �أبناء «�سو�سطارة» بل �أبناء
الفريق املخولون يف الأمر مثلما
فعل كل من حمدود و�آ�شيو اللذان
خل�صا الو�ضع داخل بيت النادي،
وبرر الإ�رصار يف �إقامة موعد
الديربي يف موعده عندما �أ�شار
�أن املنتخب الع�سكري من ي�رسح

الالعبني للأندية ولي�س العك�س،
واخلما�سي الذي ين�شط يف
�صفوف االحتاد العبني احتياطيني
ما عدا العب واحد.
واتهم مدوار ع�ضو املكتب
�إم�سعودان باحلديث حول �أمور
غري م�ؤهل له التطرق �إليها يف ظل
غيابه عن اجتماعات املكتب منذ
�شهر �أفريل املن�رصم� ،أين �أو�ضح
�أن اجلميع ملزم باحرتام �صالحيات
رئي�س الرابطة ،وكل ع�ضو ملزم
االهتمام باملهام املوكلة له ،ونفى
املتحدث احلديث حول وجود
ان�سداد يف الرابطة �أو مقاطعة
الجتماعات املكتب م�ضيفا ان
االجتماع املقبل �سوف يعقد
الأ�سبوع املقبل.
عي�شة ق.

بامللعب حافزا معنويا �إ�ضافيا
لرفقاء الالعب فاروق �شافعي من
�أجل بذل املجهودات واللعب بكل
قوة بهدف ت�رشيف الألوان الوطنية
و�ضمان تواجد اجلزائر يف ال�ش�أن
املقبلة ولفت انتباه امل�س�ؤول الأول
على العار�ضة الفنية للخ�رض بحثا
عن جلب االنتباه و�ضمان التواجد

م�ستقبال مع الكتيبة حت�سبا للمواعيد
الدولية املقبلة .ويع ّول الالعبون
على جتاوز الت�أخر يف التح�ضريات
للموعد الكروي من خالل العزمية
والإرادة القتالية التي يعولون الدخول
بها امل�ستطيل الأخ�رض� ،أين �سيجد
الطاقم الفني نف�سه �أمام مهمة
العمل على خمتلف اجلوانب خا�صة

املعنوي من �أجل حتفيز �أ�شباله
ومنحهم الدعم حتى يحققوا النتيجة
املرجوة منهم خا�صة و�أن التعادل
الإيجابي �سيكون كافيا من �أجل
الت�أهل ،وبالتايل �ستكون م�س�ؤولية
العبي اخلط الأمامي كبرية من اجل
هز �شباك العبي املدرب املغربي
ح�سن عموتة.

باتيلي :الالعبون جاهزون للت�ضحية والعودة
بت�أ�شرية الت�أهل

عب مدرب املنتخب املحلي
رّ
لودوفيك باتيلي عن ثقته الكبرية
يف العبيه من �أجل العودة بت�أ�شرية
الت�أهل �إىل البطولة الإفريقية
للمحليني ،حيث �أو�ضح يف
ت�رصيحات للإذاعة الوطنية �أنهم
جاهزون خلو�ض املقابلة رغم
�إقراره ب�صعوبة امل�أمورية ،حيث
�شدد �أنه طالب بالعبيه بالعمل

بجهد من �أجل الو�صول �إىل مرمى
املنتخب املغربي وت�سجيل هدف
خارج الديار الأمر الذي �سوف
مينحهم دافعا �إ�ضافيا من �أجل
الدفاع بقوة عن �إمكانياتهم يف
العودة بالت�أهل �إىل ار�ض الوطن،
م�ستطردا �أن الظروف يف �صاحلهم
من �أجل حتقيق الغاية التي تنقلوا
من �أجلها �إىل املغرب ،و�أو�ضح �أن

الالعبني مركزين جيدا على اللقاء
و�سوف يدخلون �أطوارها بروح
قتالية كبرية ،م�شددا �أنهم لي�سوا
مر�شحني للت�أهل �أمام املنتخب
املغربي الذي �سوف ي�ستفيد من
عاملي الأر�ض واجلمهور ،لكنه
وعد اجلماهري اجلزائرية �أن يت�ألق
الالعبون ويفعلون ما و�سعهم من
�أجل �إفراحهم.
ع.ق.

بوقرة :مل حتدث �أي خطوة لاللتحاق باخل�ضر
و�س�أكون حتت الت�صرف

نفى مدرب الفجرية الإماراتي
جميد بوقرة �أي خطوة منه من �أجل
االلتحاق بالطاقم الفني الوطني
والعمل رفقة الناخب الوطني
جمال بلما�ضي ،حيث �أو�ضح �أن
العالقة املقربة التي جتمع الثنائي
ببع�ضه خا�صة خالل عملهما معا

يف نف�س الفرتة مع نادي الدحيل
ّ
غذت احلديث حول
القطري
�إمكانية التحاق القائد ال�سابق
للخ�رض مبواطنه بلما�ضي يف
العار�ضة الفنية الوطنية ،و�أ�ضاف
بوقرة يف ت�رصيحات �إعالمية �أنه
خالل تلك الفرتة ا�ستهدف العمل

مع نادي من �أجل تطوير �إمكانياته
يف التدريب عو�ض البداية مبا�رشة
مع منتخب وطني ،م�ستطردا �أنه
قريب من بلما�ضي داخل املالعب
وخارجها ،و�سوف يكون حتت
ت�رصف اخل�رض متى احتاجوه.
ع.ق.

يف ظل اتهامات م�سعودان ملدوار �إىل حتويل الرابطة مللكية �شخ�صية

خالفات مكتب الرابطة تخرج �إىل العلن
تتزايد الأحداث يف الت�سارع
داخل بيت الرابطة املحرتفة
لكرة القدم من خالل االن�شقاقات
التي يعرفها مكتب الرابطة بني
�أع�ضائه ورئي�س الهيئة الكروية
عبد الكرمي مدوار ،ويف هذا
ال�صدد جتري عدة ترا�شقا بني
الطرفني مثل االتهامات التي
وجهها الع�ضو جمال �إم�سعودان
�إىل مدوار واتهمه خاللها ب�أخذ
القرارات على انفراد دون منح
الر�أي لأع�ضاء املكتب بعد فجرت
ق�ضية مباراة الديربي العا�صمي
التي كانت مربجمة بني مولودية
اجلزائر واحتاد العا�صمة قوة
اخلالفات خا�صة يف ظل اتهام
مدوار بالت�شبث بالر�أي ورف�ض
ت�أجيل موعد الديربي بحكم منع

قوانني االحتادية برجمة مباريات
البطولة الوطنية خالل تواريخ
الفيفا التي تعرف توقف املناف�سة
ومنح الفر�صة �إىل املنتخبات
الوطنية وذلك يف ظل امتالك
احتاد العا�صمة العبها الليبي
م�ؤيد الاليف رفقة منتخب بالده
خالل فرتة التوقف الدولية �إىل
جانب خم�سة العبني مع املنتخب

الع�سكري الذي يخو�ض دورة دولية
يف ال�صني.
و�أو�ضح ام�سعودان �أن مدوار يتوجه
بالرابطة نحو الهاوية من خالل
الت�سيري ال�شخ�صي للهيئة الكروية،
و�أردف �أن �سيارة الهيئة الكروية
مينحه البنه من �أجل ا�ستغاللها
ال�شخ�صي وهي �أمور تنب�أ بانقالب
الأو�ضاع نحو ال�سلب.
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ريا�ضة دولية

توخيل يثري ال�شكوك حول مبابي وكافاين
انتقد توما�س توخيل
مدرب باري�س �سان جريمان
ازدحام الأجندة الدولية
للمنتخبات وكذلك املوعد
املحدد ملباراة فريقه �ضد
ني�س الذي جرى �أم�س يف
اجلولة العا�رشة من الدوري
الفرن�سي ،وقال توخيل
يف م�ؤمتر �صحفي نقلته
�صحيفة ليكيب�« :سنواجه
ني�س بدون كريير وجايي
ونيمار للإ�صابة ،وكذلك
خوان برينات للإيقاف»،
وتابع «بقية الالعبني �شاركوا
يف التدريبات ب�شكل طبيعي
مبا فيهم دراك�سلر وداجبا،
لكن ال �أعلم �إذا كان هذا
كافيا جلاهزية الثنائي �أم
ال� ،سنقرر الأمر خالل
�ساعات» ،و�أ�ضاف« :حتديد
مباراة بي �إ�س جي وني�س
غدا �أمر غريب ن�سبيا وال
�أفهمه ،علينا الت�أقلم مع
الأمر الواقع ،والتغلب على
عدة عقبات» ،ونوه« :فرياتي
و�سارابيا عادا �إلينا الأربعاء
ومل يتدربا مع الفريق �سوى
مرة واحدة فقط ،بينما
�سافر �آخرون مل�سافات
طويلة مثل ماركينيو�س
وتياغو �سيلفا ،علينا � ً
أي�ضا

اال�ستعداد ملواجهة كلوب
بروج يف دوري الأبطال»،
و�أو�ضح «يجب علينا �إيجاد
�أف�ضل احللول ملواجهة
ني�س ،اخل�صم فريق متوازن،
ويقوده املدرب املميز
باتريك فيريا».
و�أكد املدير الفني ل�سان
جريمان« :نعم الأجندة
الدولية للمباريات كثرية
جدا ،وامل�شكلة الأكرب
هي الفوارق الزمنية بني
املباريات ،مما مينع �أي
مدرب من اال�ستعداد ب�شكل
كايف» ،و�أردف «نحن مثل
بقية الأندية ،نعاين من عدة
�إ�صابات وكرثة املباريات
الدولية يقتل الالعبني،
مما ي�ؤثر على جودة املنتج
النهائي ،حيث يح�رض
اجلماهري �إىل املدرجات

لال�ستمتاع يف الوقت الذي
يعاين الالعبون من �إرهاق
�شديد» ،و�شدد« :نبذل �أق�صى
ما يف و�سعنا لتقليل معدل
الإ�صابات ،هناك �إ�صابات
غري معلوم �سببها ،كل حالة
خمتلفة عن الأخرى ،وهناك
�إ�صابات مثرية لل�شك ،احلل
الوحيد لتفادي الإ�صابات
هو تقنني الأحمال البدنية،
ولكن نواجه �صعوبة يف تعدد
والبطوالت»،
املباريات
و�أو�ضح توخيل« :ن�ضع خطة
معينة لتجهيز كل العب،
ويكون يف ح�ساباتنا عدة
عوامل مثل ال�سن و�إ�صاباته
ال�سابقة ،وذلك بالتن�سيق
مع اجلهاز الطبي» ،و�شدد
«ل�ست مت�أكدا من �إمكانية
م�شاركة مبابي يف مباراة
الغد –اجلمعة� ،-سعدت

للغاية بالتو�صل التفاق مع
منتخب فرن�سا ال�ستبعاده من
املع�سكر الأخري ،لأن كيليان
مل يكن قادرا على اللعب
حتى يف املباراة الثانية �ضد
تركيا».
و�أ�شار «�إيكاردي مل ي�صل �إىل
 % 100من م�ستواه ،ولكنه بد�أ
امل�شاركة و�أظهر جاهزية
على اللعب والتحامل على
الآالم ،هو العب تكتيكي
ومن�ضبط ،ومن اجليد
� ً
أي�ضا �أنه مل ين�ضم ملنتخب
الأرجنتني ،لذلك �سي�شارك يف
مباراة ني�س» ،وتطرق توخيل
«كافاين مثل مبابي يتدرب
ب�شكل طبيعي منذ �أيام،
وجاهز للم�شاركة تدريجيا،
�أما بالن�سبة لتجديد تعاقده
ف�إنه حديث �سابق لأوانه،
رغم علمي بتفاو�ضه مع
�إدارة النادي ،لكن ال �أعلم ما
هي خططه» ،و�أمت «فرياتي
ي�ستحق ارتداء �شارة قيادة
املنتخب الإيطايل� ،أنا �سعيد
من �أجله� ،أي العب ميكنه
�أن يكون قائدا ولكن لي�س
بنف�س املوا�صفات ،فرياتي
العب بقدرات كبرية ويت�سم
بال�رسعة واملهارة واللعب
ال�سهل».

مان�ش�سرت يونايتد ي�ساند �سول�سكاير
قال �إد وودوارد نائب الرئي�س التنفيذي
ملان�ش�سرت يونايتد� ،إن احلديث عن
اتخاذ �إدارة ال تنتمي لكرة القدم
قرارات م�صريية للفريق الإجنليزي
يعد �إهانة لل�شياطني احلمر ،ووجهت
انتقادات وا�سعة ملان�ش�سرت يونايتد
ب�سبب ا�سرتاتيجية انتقاالت الفريق يف
ال�صيف ،عندما رحل  6العبني �سواء
ب�شكل دائم �أو على �سبيل الإعارة مقابل
التعاقد مع ثالثة مبجموع  145مليون
جنيه �إ�سرتليني ،ومل يعزز املان يونايتد
�صاحب املركز  12يف الدوري الإجنليزي
املمتاز خط هجومه بعد رحيل الثنائي
روميلو لوكاكو و�أليك�سي�س �سان�شيز يف

ال�صيف .و�أو�ضح املدرب �أويل جونار
�سول�سكاير �إن الفريق يفتقر لالعب
�أو اثنني و�سط توقعات ب�ضم العبني
جدد يف ال�شتاء ،وقال وودوارد «هناك
خرافة �أننا �أ�شخا�ص ال ننتمي لكرة
القدم� ،أعتقد �أن ذلك �إهانة للأ�شخا�ص
الرائعني الذين يعملون يف كرة القدم يف
هذا الفريق» ،ونوه« :قمنا بتو�سيع ق�سم
التوظيف يف ال�سنوات الأخرية ،نعتقد
�أنه يعمل بطريقة مثمرة» ،و�أ�ضاف «هذا
الق�سم ومدرب الفريق الأول والطاقم
امل�ساعد له ،هم من يعملون على
التعاقد مع الالعبني واتخاذ القرارات
ولي�س الإدارة ،بع�ض الك�شافني يعملون

معنا منذ �أكرث من  25عاما».
ودافع وودوارد عن �سول�سكاير الذي
تعر�ض النتقادات بعد بداية املان
يونايتد ال�سيئة هذا املو�سم ،وقال
«�سول�سكاير �أعاد غر�س االن�ضباط يف
بيئة كنا نفتقرها يف ال�سنوات املا�ضية»،
وتابع« :بعد و�صول �أويل� ،شاهدنا
الالعبني يلعبون ب�إيقاع �رسيع وب�سال�سة
وتعبري وا�ضح عن �أ�سلوب وفل�سفة
املدرب» ،و�شدد« :املدرب الرنويجي
يبني ت�شكيلة حترتم تاريخ هذا النادي
ويجتهد الالعبون ويحرتمون بع�ضهم
البع�ض ،ال يوجد من هو �أكرب من هذا
النادي».

اليويفا يعاقب بورو�سيا دورمتوند

فر�ض االحتاد الأوروبي لكرة القدم
عقوبة على نادي بورو�سيا دورمتوند
الأملاين بعد مباراته �ضد �سالفيا
براج الت�شيكي التي �أقيمت مطلع �شهر
�أكتوبر اجلاري يف اجلولة الثانية من
جمموعات دوري �أبطال �أوروبا ،وعاد
دورمتوند من الت�شيك بفوز ثمني 0-2
ليح�صد  4نقاط و�ضعته يف �صدارة

املجموعة ال�ساد�سة ،بالت�ساوي
مع بر�شلونة الإ�سباين الذي ي�أتي
ثان ًيا ب�سبب فارق الأهداف ،و�أعلن
اليويفا ،عرب موقعه الإلكرتوين تغرمي
دورمتوند حوايل � 29ألف يورو ب�سبب
�إلقاء جماهريه بع�ض املقذوفات
داخل �أر�ض امللعب خالل املباراة،
�إىل جانب تلفيات �أحدثها م�شجعوه

يف املدرجات ،و�أو�صى اليويفا النادي
الأملاين ب�رضورة التوا�صل مع نظريه
الت�شيكي خالل  30يو ًما ،لت�سوية تلك
التلفيات التي �أحدثها م�شجعوه ،كما
قرر االحتاد الأوروبي تغرمي �سالفيا
براج � 26ألف يورو لإغالقه ال�سالمل
املوجودة باملدرجات ،وهو ما يتنافى
مع قواعد الأمن وال�سالمة.

�إميري مينح الأمل لأوزيل
قال �أوناي �إميري مدرب �أر�سنال� ،إن الباب ال يزال مفتوحا �أمام م�سعود �أوزيل من �أجل ا�ستعادة
لياقته البدنية ب�شكل كامل ،و�شارك �أوزيل مرتني فقط مع الفريق اللندين يف كافة امل�سابقات
هذا املو�سم ،بينما غاب عن املباريات للمر�ض لكن يف الوقت ذاته ابتعد عن خطط مدربه،
و�أ�ضاف �إميري لل�صحفيني قبل مواجهة �شيفيلد يونايتد �إن م�سعود �أوزيل يتمتع مبهارات
يحتاجها �أر�سنال ب�شدة ،وتابع« :بداية هذا العام كانت �صعبة له ،خا�ض فرتة اال�ستعداد قبل
املو�سم ب�شكل جيد وكان ي�شارك يف املباريات ،لكن امل�شكلة التي حدثت مع �سياد �أوقفت
ذلك» ،و�أو�ضح �إميري« :بعد هذه امل�شكلة تعر�ض لوعكة �صحية ملدة �أ�سبوع ،ثم غاب عن
العديد من التدريبات للحفاظ على لياقته البدنية» ،ونوه« :لكن خالل �آخر �أ�سبوعني �أو ثالثة
حت�سن م�ستواه يف التدريبات حقا ،مل �أغلق �أمامه �إمكانية اللعب ،هديف اال�ستعانة بجهود كافة
الالعبني وهو العب ميكنه م�ساعدتنا ،يتمتع مبهارات وكفاءة كبرية �سنحتاجها يف املباريات
املقبلة»,

ميندي يعود لتدريبات مان�ش�سرت �سيتي
�أعلن الالعب بنيامني ميندي جاهزيته للم�شاركة مع فريقه مان�ش�سرت �سيتي �أمام كري�ستال
باال�س اليوم يف املرحلة التا�سعة لبطولة الدوري الإجنليزي بعدما �شارك يف تدريبات الفريق
�أول ام�س ،و�أعلن موقع مان�ش�سرت �سيتي �أن ميندي عاد للتدريبات اجلماعية للمرة الأوىل منذ
توقف البطولة ملدة �أ�سبوعني ب�سبب مباريات الأجندة الدولية ،يذكر �أن بنيامني ميندي تعر�ض
للإ�صابة يف �أوتار الركبة قبل وقت وجيز من لقاء وولفرهامبتون ،وي�سعى مان�ش�سرت �سيتي الفائز
باللقب يف املو�سمني املا�ضيني ،ال�ستعادة توازنه �رسيعا وموا�صلة مالحقة ليفربول املت�صدر
يف �سباق املناف�سة على اللقب ،حيث يحتل حاليا الو�صافة بفارق  8نقاط خلف القمة.

االحتاد الإ�سباين ي�ؤجل الكال�سيكو �إىل 18
دي�سمرب
قررت جلنة املناف�سة باالحتاد الإ�سباين لكرة القدم ت�أجيل مواجهة الكال�سيكو بني القطبني
ريال مدريد وبر�شلونة يف ظل االحتجاجات احلالية يف �إقليم كتالونيا ،وذكرت �صحيفة �سبورت
�أن اللجنة ا�ستقرت على ت�أجيل املباراة ،التي كان من ا ُ
ملقرر �إقامتها � 26أكتوبر اجلاري يف
ملعب الكامب نو �إىل  18دي�سمرب املقبل ،وكانت رابطة الليغا قد طلبت من بر�شلونة وريال
مدريد الأربعاء املن�رصم نقل الكال�سيكو املقبل من ملعب «كامب نو» �إىل «�سانتياغو برنابيو»،
لكن ريال مدريد وبر�شلونة رف�ضا الأمر ،ورف�ض الأمن الإ�سباين� ،إقامة املباراة يوم � 26أكتوبر
اجلاري ب�سبب �إقامة مظاهرة حا�شدة يف نف�س اليوم ب�شوارع بر�شلونة ،ويت�صدر ريال مدريد
جدول ترتيب الليغا بر�صيد  18نقطة ،بفارق نقطتني عن بر�شلونة الو�صيف.

فيغو :الكال�سيكو بدون جماهري �سيكون خمزيًا
قال الربتغايل لوي�س فيغو الالعب ال�سابق لريال مدريد وبر�شلونة� ،إن كرة القدم ال يجب �أن
تدخل يف ال�رصاعات ال�سيا�سية ،يف �إ�شارة �إىل الأزمة التي حتيط مبباراة الكال�سيكو املقبلة
بني الفريقني ب�سبب الأو�ضاع امل�ضطربة يف �إقليم كتالونيا ،وقال الدويل الربتغايل الأ�سبق «على
العك�س ،كرة القدم يجب �أن تكون �سببًا يف �أن جتري الأمور ب�شكل قريب من قيم الريا�ضة»،
و�أو�ضح فيغو احلائز على جائزة الكرة الذهبية عام « 2000يجب �أن تُقرر الكيانات املتناف�سة
ما تراه الأف�ضل ،يف النهاية ال �أعتقد �أنه �سيتم تغيري املوعد �أو ملعب اللقاء ،هناك الكثري من
الكالم حول موقف ال زال �أمامه �أيام لرنى ما �سيتم فيه» ،و�أكد «ال�رشطة واحلكومة والأندية
الريا�ضية �ستعلم ما هو الأف�ضل� ،أنا فقط �أديل بر�أيي» ،م�ضيفا «ما يريده الالعبون هو اللعب
وهم �آمنون من الناحية الريا�ضية» ،كما �أكد فيغو �أن خو�ض اللقاء بدون جماهري �سيكون
خمزيا.

المبارد يعار�ض مقرتح اليويفا
�أبدى فرانك المبارد مدرب ت�شيل�سي ر�ضاه عن النظام احلايل لدوري �أبطال �أوروبا ،وذلك
خالل م�ؤمتر م�ست�شارين الدوريات الأوروبية الذي عقد �أول ام�س يف لندن ،وقال المبارد
الذي حقق بطولة دوري الأبطال عام  2012كالعب «كمدرب يعجبني هذا النظام» ،وعرب عن
رف�ضه لإمكانية تغيري �شكل البطولة احلايل و�إ�ضافة عدد �أكرب من املباريات لكل فريق م�شارك
بها ،و�رصح مدرب البلوز «ال �أعلم كيف �سنخو�ض هذه املباريات ،جدول املباريات مزدحم
للغاية».
وكان هذا رد المبارد على مقرتح االحتاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» حول تغيري �شكل البطولة
بداية من عام  2024حيث �ستق�سم البطولة لأربعة جمموعات ،كل منها ت�ضم  8فرق بدال من
 4واختتم المبارد حديثه قائال« :عندما ت�شارك يف دوري الأبطال ،تعلم �أنك تواجه الفرق
الأف�ضل ،بالن�سبة يل النظام احلايل هو ال�صحيح».
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ر�ؤى

التكوين يف مهن الإعالم وحتدياته امل�ستقبلية

مل يعد التكوين اجلامعي خا�صة يف تخ�ص�صات االت�صال وال�صحافة نظريا فقط وهذا الذي يجب �أن تنتبه �إليه العديد من كليات الإعالم على امل�ستوى الوطني
فبالرغم من �أهمية التكوين النظري يف التخ�ص�ص الذي يقت�ضي املاما ب�أدبياته ومرتكزاته النظرية وي�ؤطر هذا العمل �أ�ساتذة حما�ضرون يف علوم االت�صال والإعالم
جامعيون �أعرف �أن الكثري منهم له تكوين حمرتم �إىل �أن التكوين الإعالمي امليداين داخل �أروقة اجلامعة ومنابرها لطلبة ال�صحافة واالت�صال �أ�ضحى �ضرورة ملحة
وق�صوى ولعد اعتبارات فالطالب اجلامعي املتح�صل على �شهادة «لي�سان�س �أو ما�سرت « يف علوم االت�صال والإعالم» يحتاج ملهارات ميدانية وم�ستوى مهني مقبول ي�ؤهله
ان يكون �صحفيا مرتب�صا على الأقل م�ؤهال على اكت�ساب املهارة املهنية ال�صحفية والإعالمية ب�شكل عام بعد التحاقه بالعمل وبداية م�شواره املهني فالتكوين مثال
على فنيات التحرير ال�صحفي والقوالب والكتابة ال�صحفية واملعاجلة الإعالمية يف منابر ال�سمعي الب�صري للموا�ضيع والأحداث ال ميكن �أن يتلقاه طالب «الإعالم
واالت�صال « يف ظرف وجيز وال ميكن �أن يقدم له الأ�ستاذ كل �شيء يف ظرف �سنوات فالتخ�ص�ص له �إ�سقاطاته املهنية وامليدانية وهو مهارة وفن و�أداء تقويه �أخالقيات
و�أدبيات هامة يجب �أن يتحلى بها ال�صحفي �أو من ميار�س الإعالم يف �أي منرب �إعالمي كان .
بقلم د .حممد مرواين /
�أ�ستاذ جامعي وكاتب �صحفي
حتديث طرق التدري�س
�ضرورة ملحة
على كليات الإعالم وال�صحافة
�أن تنجز «ا�ستوديوهات ،
�إذاعات � ،صحف « عرب خمتلف
منابرها اجلامعية لت�سمح للطلبة
بالتكوين امليداين يف التخ�ص�ص
وبجامعة م�ستغامن يعمل ودون
مبالغة يف تو�صيف �أداء ق�سم
وخمرب لالت�صال والإعالم على
تكري�س هذا النوع من املمار�سة
امليدانية يف تكوين وتدريب
الطلبة خا�صة وان التخ�ص�ص
يفر�ض فعال اهتماما بالتكوين
امليداين وقد �إبان الأداء احلايل
حاجة العديد من الطاقات
ال�شابة الإعالمية للمرافقة
يف التدريب وتكوين وجتديد
املعارف وتنمية املهارات
ال�صحفية لذا يجب �أن ينتبه
زمالئنا الأكادمييون امل�سريون
خا�صة للم�ؤ�س�سة اجلامعية لهذه
امل�سالة التي �أراها هامة لأنها
ترتبط بالتزام �أخالقي ومهني
�إزاء طلبة ال�صحافة وعلوم
الإعالم الذي يجب �أن يتلقوا

تدريبات وتكوينا ميدانيا �إبان
الدرا�سة اجلامعية وال�صيغ متاحة
لتفعيل هذا امل�رشوع ليكون �إرادة
تكوين وطنية يف خمتلف كليات
الإعالم املوجودة وحتى الأق�سام
الن�شطة يف التخ�ص�ص .
الإعالم ن�شاط مت�سارع..
كما يجب االنتباه ملعطى يف
غاية الأهمية وهو �أن التكوين
يف مهن الإعالم واالت�صال يتطور
ويت�سارع فاملهنيون املمار�سون
يجدون �أنف�سهم وب�شكل م�ستمر
�أمام حتول تقني جديد و�أمام
طرائق جديدة لنقل اخلرب
ال�صحفي �أو عر�ضه عرب منابر
ال�سمعي الب�رصي وبالتايل فان
املجهود الذي يجب على م�ستوى
املنابر اجلامعية و�أخ�ص بالذكر
كليات الإعالم واالت�صال يجب
�أن يت�صل ب�أر�ضية عمل تالم�س
هذا املعطى الهام وت�ؤكد �أهميته
فال ميكن �أن نكون الطالب
اجلامعي يف الإعالم على العمل
الإعالمي عرب �أ�ساليب التقليدية
وتقاليده الباقية وان كانت قارة
وثابتة وقاعدة يف املمار�سة
بل �إن الأ�ستاذ الباحث واملهني
يف علوم االت�صال والإعالم

مطالب هو الآخر بان يطور من
كفائتة املهنية وخرباته العملية
ويتجه �إىل املمار�سة التي تبقى
احد ركائز التكوين اجلامعي و
العمل الإعالمي كما �أن التكوين
الإعالمي الذي يخ�ص مثال
ال�صحافة والإعالم اجلديد يعترب
من اهم الركائز الأ�سا�سية التي
يجب االهتمام بها يف منظومة
التكوين اجلامعي لتخ�ص�صات
الإعالم واالت�صال خا�صة تلك
التخ�ص�صات التي تتيح �إ�سقاطات
ممار�ستيه ومهنية على غرار
التكوين يف ال�صحافة االلكرتونية
ونفي �صحافة املوبايل والعمل
الإعالمي يف الإذاعات والقنوات
التلفزيونية عرب الويب .
التكوين باملمار�سة
و�آفاقه...
وميكن اعتبار �أن التكوين
باملمار�سة خا�صة يف تخ�ص�صات
ال�صحافة واالت�صال يعترب من
املقاربات الناجحة فال ميكن
ان يكت�سب الطالب اجلامعي يف
تخ�ص�ص مثال «�سمعي ب�رصي «
مهارات «التقدمي والإلقاء « �إال
من خالل ح�ص�ص ميار�س فيها
الن�شاط التدريبي يف قاعات

تكون مكيفة مع الن�شاط املهني
وامليداين كما �أن مهارات
«التحرير ال�صحفي « واكت�سابها
من قبل الطالب ال�صحفي �أن
�صح القول يحتاج �إىل تدريب
مت�صل وم�ستمر يتطلب ممار�سة
م�ستمرة للتحرير ال�صحفي الذي
يعترب املرتكز الأ�سا�سي للعمل
ال�صحفي لذا فان توجه كليات
الإعالم �إىل �إن�شاء «ا�ستديوهات
وقاعات للتدريب الإعالمي «
�أ�ضحى �رضورة ملحة متليها
معطيات الراهن وحتديات
التكوين اجلامعي يف تخ�ص�صات
الإعالم واالت�صال كما �أن تكوين
مثال املكلفني باالت�صال يف
خمتلف امل�ؤ�س�سات واملنابر
ال ميكن �أن يكون �إال من خالل
املمار�سة وطلبة االت�صال
يحتاجون عرب خمتلف اجلامعات
لهذا امل�سار التدريبي يف
جامعاتهم وكلياتهم املتعددة .
ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات
الإعالمية �ضرورة
احلديث عن التكوين امليداين
واملرافقة من قبل امل�ؤطرين
واملهنيني يقودنا للحديث �أي�ضا
عن ال�رشاكة مع امل�ؤ�س�سات

اجلامعة العربية تدعم مكتبة املو�صل يف العراق
ب�أكرث من � 3آالف كتاب

قام الأمني العام للجامعة
العربية �أحمد �أبو الغيط� ،أول
�أم�س ،ب�إهداء مكتبة املو�صل
املركزية يف العراق �أكرث من
ثالثة �آالف كتاب.
وقال م�صدر م�س�ؤول
بالأمانة العامة للجامعة يف
ت�رصيح �صحفي اليوم� ،إنه
يف �إطار املبادرة العربية
لدعم املكتبات العراقية،
وخا�صة مكتبة املو�صل
املركزية ،قام �أبو الغيط
ب�إهداء جمموعة من الكتب
يف خمتلف نواحي املعرفة،
باللغات املختلفة ،ل�سفري
العراق ومندوبها الدائم،
�أحمد الدليمي ،مب�شاركة
عدد من ال�سفراء العرب.
و�أ�ضاف �أن الأمني العام قام
بت�سليم �أكرث من ثالثة �آالف
كتاب تتنوع ما بني �إهداءات
ً

من مكتبة الأمانة العامة
باللغات العربية والإجنليزية
والفرن�سية ،وكتب �أخرى
مهداة من املنظمات العربية
وم�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة
العمل العربي امل�شرتك،
بالإ�ضافة �إىل جمموعة
�أخرى من الكتب املقدمة

من الدول العربية ،وذلك يف
خمتلف جماالت املعرفة
االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية والثقافية.
يذكر �أن مبادرة دعم و�إعادة
�إعمار املكتبات العراقية
وخا�صة املكتبة املركزية
جلامعة املو�صل بجمهورية

العراق مت اطالقها يف عام
 ،2017عقب قيام قوات
التحالف الدويل بتحرير
املدن العراقية من تنظيم
داع�ش الإرهابي ،التي عملت
علي تدمري بناياتها ونهب
مقتنياتها بالكامل.
وعرب املندوب الدائم
جلمهورية العراق عن
خال�ص �شكره وتقديره على
الدعم الذي تقدمه اجلامعة
العربية ملكتبة جامعة
املو�صل ل�سد احتياجاتها
من املجموعات الأكادميية،
والتي تعر�ضت مقتنياتها
من الكتب واملراجع  ،والتي
ال يقل عددها عن مليون
كتاب ومرجع وخمطوطة،
لل�رسقة والنهب واحلرق
على يد اجلماعات الإرهابية
والدواع�ش.

الإعالمية يف هذا املجال �إذ
�أ�ضحى �رضوريا العمل على
تفعيل اتفاقيات عمل و�رشاكة
بني كليات الإعالم و�أق�سام
الإعالم واالت�صال املوجودة وبن
امل�ؤ�س�سات الإعالمية التي يجب
عليها �أن تتعاون يف جمال مرافقة
الطلبة مهنيا وتنخرط يف م�سعى
التكوين املمار�ستي �إذ ميكن
للطلبة يف تخ�ص�صات االت�صال
والإعالم �أن ي�ستفيدوا من �أفاق
مهنية وا�سعة يف جمال التدريب

والتكوين وان يكون ن�شاطهم يف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية �ضمن
�إطار الرتب�صات �أحد املجاالت
التي ميكن فيها اكت�شاف املواهب
وطاقات الطلبة الذين ميكن ان
يكون لهم م�ستقبل مهني واعد
يف الإعالم واالت�صال وهذا ما
ندعو �إليه خا�صة وان االتفاقيات
املوجودة بني اجلامعات وكليات
الإعالم وامل�ؤ�س�سات الإعالمية
مل ترقى بعد �إىل امل�ستوى
املطلوب والغاية املن�شودة .

مو�ضوعات ثقافية و�أدبية متنوعة يف
جديد جملة املعرفة

حفل العدد اجلديد من جملة
املعرفة الثقافية ال�شهرية
ال�صادرة عن وزارة الثقافة
ال�سورية بدرا�سات منوعة يف
ق�ضايا الأدب والعلم والفكر
�إىل جانب كتاب املعرفة
ال�شهري بعنوان (زمن
احلرب) للكاتب ال�صيني ماو
دون الذي لعب دوراً م�ؤثراً
يف الأدب املعا�رص بال�صني.
و�أ�شارت كلمة الوزارة التي
جاءت بعنوان (احتفاء
باملبدعني) �إىل غنى �سورية
باملبدعني على الرغم من
�سنوات احلرب التي عا�شتها
والذين مل يتوقفوا عن
ممار�سة دورهم.
ويف ال�شخ�صيات العاملية
التي ت�ضمنها العدد �أندريه
�شديد وهي �شاعرة وروائية
فرن�سية من �أ�صل لبناين

�سوري تكتب الفرن�سية
وبع�ض �أعمالها املبكرة
كتبتها باللغة الإنكليزية
من �أ�شهر �أعمالها الروائية
الرماد املعتق وجوناثان
واليوم ال�ساد�س التي حولها
لفيلم �سينمائي املخرج
امل�رصي الراحل يو�سف
�شاهني ولها �أعمال �شعرية
نقلت بع�ض �أعمالها �إىل
العربية ونالت العديد من
اجلوائز الأدبية العاملية.
وت�ضمن باب الدرا�سات
والبحوث العديد من
املقاالت منها فل�سطني
يف �أدب حممود علي
ال�سعيد لعبد احلميد ديوان
والرواية اجلديدة و�أدب ما
بعد احلداثة للدكتور زهري
ابراهيم �سعود وكتب الدكتور
وليد العريف عن الأمناط

الأ�سلوبية يف بنية ال�شعر
احلديث وال�شباب العربي
واالغرتاب لنبيل فوزات
نوفل وتراثنا بني امل�صطلح
والأهمية للدكتور ه�شام
�سعيد احلالق .و�أ�ضاءت
نافذة الثقافة على العديد
من الإ�صدارات ال�شعرية
اجلديدة من �إعداد ح�سني
هالل منها مقاالت يف الق�صة
ال�سورية مل�ؤيد جواد الظالل
وجمموعة �شعرية بعنوان
(�أ�شياء العامل ال�صغري) لوفيق
�سليطني وكتاب بعنوان
(فرا�شات الأم�س وزهرة
اليا�سمني) للباحثة �سليمى
حمجوب وق�ص�ص ق�صرية
�صينية م�شهورة ت�أليف لني
يوتانغ وترجمة الدكتور
ابراهيم يحيى �شهابي.
وكاالت
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ر�سائل الأدباء:

�إىل زميلي و�أخي ال�سعيد بوطاجني
�أعلم علم اليقني ب�أنك �أحد الأقالم املثابرة والفخورة بجيلك القادح من الزمن اجلميل ..و�أنه من
الواجب الإن�ساين �أن نقف معك يدا بيد...حتى و�أنه كما يقال (اخلالف ال يف�سد الود) فنحن نختلف
لرمبا يف الأفكار والطرح والر�ؤى ،لكننا ن�شرتك يف كثري من ال�سبل وامل�سالك وامل�سافات
بقلم ال�شاعر وال�صحفي
اجلزائري جمال ن�صر اهلل
�أهمها الكفاح الأدبي يف زمن
اخل�صي الفكري؟ ! والتم ّيع يف
النظر والتدقيق والتحقيق يف
�شتى امل�سائل �أهمها االحتكام
للمنطق والعقالنية...نحن نع�ش
بني ظهرا ّ
ين جيل حتى وهو مهم
ومقبول يف عدد من املحطات
وميكن له �أن يكون مفيدا من باب
امل�صالح وال�رضورات �،إال �أنه
للأ�سف ال�شديد جيل مهزوز على

ر�أ�س �إبرة كما يقال؟! وجيل ال
يعلم قيمة الكلمة والفكرة والبيت
الواحد من الق�صيدة...والقطعة
املو�سيقية ا ُ
مللهمة.
نحييك حتية �إخاء ون�ساندك يف
حمنتك بكل ما �أوتينا من قوة
وما ك�سبنا من جاه ومال ؟! لأنه
حينما قر�أت ر�سالتك و�أنت على
فرا�ش الوهن �شعرت �شخ�صيا
بدرجة من درجات �آالمك
و�أوجاعك وح�رستك على هذا
الزمن الذي �صار االحتكام للمادة
ديدنه الوحيد...وعبادة الهياكل

واملباين املزخرفة كال�صالة
اليومية...زمن �صار فيه العِلم
مثل الفرا�شة التائهة الباحثة عن
م�أوى يحميها من ق�ساة الغالة
وجبابرة الع�رص ...زمن فعال هو
ما ينعت دوما ب�سوق املعرفة(
ولكن للمعرفة تربتها وبذرها
غري املغ�شو�ش)الأخ بوطاجني
من امل�ؤكد �أن احلياة علمتك لغة
الإ�رصار و�إقرار الوجود بكل ال�سبل
والعزائم...و�أن �صحة الإن�سان
هي زاده التي ال تنب�ض و(قربته)
التي ما �إن نفذت �إال ووجدت بني

من � 5إىل  7نوفمرب بوالية �سطيف

ال�سبل التي جتتازها منبعا ولو يف
�أعماق الربع اخلايل؟! حيث ال لغة
هناك �إال لغة الرمل والقحط....
واعلم يا �صاحب اللعنة عليكم
جميعا ب�أن من يبكي عليك يف
�آخر الدقائق هو ع�صارة �أفكارك
وما جنته عليه حمن الأ�سئلة التي
تفي�ض من عقل فيل�سوف �أو كاتب
�ساح يف رحاب الأرجاء لي�س �إال ؟!
وجمموعة الأ�سطر التي ر�سمتها
بكل �أنواع الأقالم...تيمنا مبقولة
العامل الأمريكي ال�شهرية( ُمـت
فارغا) �أي دع الأغ�صان التي هي

من بنات الأفكار هي التي ت�رصف
عليك ومثلها مثل ال�صدقة اجلارية
طول الدهر).
ل�ست هنا لأ�س�ألك يا رفيق الدرب
لكنني �أزف لك ب�رشى العارفني
وكل الذين تنقذهم خ�شوعات
املت�صوفة .ال�صادقني مع الطبيعة
واهلل واحلكم على الأ�شياء وكثري
من التجليات...فالفل�سفة يف هذا

الزمن العنيف ال رائحة لها ولي�س
لأن املناخ العام مل يعد منا�سبا
لها �أو لبا�سا على مقا�س قدها،
ولكن حتى تراكيب الأنوف تبدلت
وتغريت...وكذا �شذرات احلوا�س
وما يعبئ املخيال التاريخي
للب�رش عرب الع�صور واملحطات
من مواقف وذكريات مل تعد بحكم
التحوالت املت�سارعة مت�شابهة �أو
تثمر نف�س النتائج.

من طرف دائرة الثقافة وال�سياحة �أبوظبي

امللتقى الوطني الثاين «الرتاث الأثري �إطالق كتاب «الأ�سلوبية مو�سيقي ًا» للفنان
واملاء عرب الع�صور يف اجلزائر»
�شمه
ن�صري
العراقي
ّ

�سينظم امللتقى الوطني
الثاين حول « :الرتاث الأثري
و املاء عرب الع�صور يف
اجلزائر» يف الفرتة ما بني 5
�إىل  7نوفمرب املقبل ب�سطيف
ح�سب ما علم به �أول �أم�س
من مديرة املتحف العمومي
الوطني بالوالية .
و �سي�شكل هذا امللتقى
الذي بادر بتنظيمه املتحف
العمومي الوطني ب�سطيف
بالتن�سيق مع خمرب الرتاث
و الدرا�سات الأثرية بجامعة
حممد ليمني دباغني
(�سطيف  )2فر�صة لت�سليط
ال�ضوء على مكانة املاء يف
الإبداع الفني الب�رشي و دور
نظم املعلومات اجلغرافية
و اال�ست�شعار عن بعد يف
حتديد بقايا امل�صادر
املائية و عالقتها باملراكز
العمرانية خالل خمتلف
الفرتات التاريخية ,كما
�أكدته �شادية خلف اهلل.

و يهدف هذا امللتقى �إىل
التعرف على طبيعة الآثار
املغمورة يف البحار و
املحيطات و الأنهار و و�ضع
خمتلف املقاربات الأثرية و
التاريخية و كذا اجلغرافية
املتعلقة ب�شبكات املياه و
عالقتها بالتواجد الب�رشي
باجلزائر انطالقا من
�أقدم فرتة تاريخية �إ�ستنادا
للمتحدثة.
و �سيتم التطرق خالل هذه
التظاهرة العلمية �إىل اجلرد
الأثري يف اجلزائر و حتديد
عالقته بامل�صادر املائية
بالإ�ضافة �إىل درا�سة البقايا
الأثرية املتعلقة بتطور
�أنظمة جلب و �رصف و

تخزين املاء و خمتلف
املن�ش�آت املائية كاحلمامات
و املطاحن و املعا�رص و
النافورات و غريها .
كما �سيتم تعريف املجتمع
ب�أهمية الآثار املرتبطة
ب�شبكة املياه و �أثرها
على م�ستقبل الأجيال و و
التح�سي�س ب�أهمية احلفاظ
على املواقع الأثرية
املرتبطة باملاء ال�سيما و �أن
�أغلبها تتواجد يف املناطق
الغري ح�رضية ف�ضال عن
و�ضع بنك للمعلومات ي�ستعمل
يف جرد اللقى و املجموعات
املتحفية بطريقة علمية و
�أكادميية .
و �سيناق�ش امل�شاركون على
مدار ثالثة (� )3أيام �سبعة ()7
حماور تتعلق ب « الإن�سان و
ثقافة اكت�شاف و تخزين
و ا�ستغالل املاء و الأبعاد
العقائدية و الأنرثوبولوجية
« و «تنظيم و تخطيط �أمكنة
التوطني بجنوب حو�ض
البحر الأبي�ض املتو�سط
و عالقتها باملاء» و كذا «
املن�ش�آت املرتبطة باملاء
و تطور عمارة �أنظمة و

�شبكات جلب و نقل املاء
عرب الع�صور و عالقتها
بالنطاقات اجلغرافية».
و �سريكز املحا�رضون
كذلك على «عمليات اجلرد
النظامي للمخلفات الأثرية
الثابتة و املنقولة و عالقتها
ب�شبكات املياه « و « املاء
و املهن و احلرف و ثقافة
الغذاء و تقنيات الإنتاج» و
كذا « الآثار التحت مائية و
�سبل ر�صدها و ا�ستخراجها
و حمايتها و �أهميتها
التاريخية».
و �سيخ�ص�ص املحور الأخري
من �أ�شغال هذا امللتقى
لدرا�سة « البقايا الأثرية
للمن�ش�آت املائية و عالقتها
بديناميكية التعمري مبنطقة
�سطيف عرب التاريخ».
يذكر �أن هذا احلدث العلمي
الذي �سيعرف م�شاركة
جمموعة وا�سعة من
الأ�ساتذة و املخت�صني يف
املجال من خمتلف جامعات
الوطن �سينظم على م�ستوى
املتحف العمومي الوطني
للآثار ب�سطيف.
وكاالت

ّ
نظم نادي «كلمة» للقراءة
كتاب
لإطالق
جل�سة
«الأ�سلوبية مو�سيقياً :مفتاح
ال�رس من باب املعرفة �إىل
�أجنحة املو�سيقى» ال�صادر
عن م�رشوع «�إ�صدارات» يف
الدائرة ،ومن ت�أليف املو�سيقار
العراقي ن�صري �شمه ،وجاء
ذلك �ضمن م�شاركة دائرة
الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي
يف معر�ض فرانكفورت
الدويل للكتاب املقام خالل
الفرتة من � 16إىل � 20أكتوبر
اجلاري يف مدينة فرانكفورت
الأملانية.
وتناولت اجلل�سة حمتويات
الكتاب يف جل�سة نقا�شية مع
امل�ؤلف ن�صري �ش ّمه و�إدارة
املو�سيقية الأملانية مي�شيل
فيكتور �آدم�سكي ،حيث حتدث
�ش ّمه عن الكتاب املكون من
� 180صفحة مدعمة بال�صور
والر�سومات ،وما يقدّمه
من �آفاق جديدة يف نظرية
الأ�سلوبية التي مل تُد َر�س �أو

تط ّبق يف جمال املو�سيقى
من قبل.
ومي ّثل كتاب «الأ�سلوبية
مو�سيقياً :مفتاح ال�رس من
باب املعرفة �إىل �أجنحة
املو�سيقى» ،حماولة لتطبيق
نظر ّية الأ�سلوبية يف الأدب
على املو�سيقى والفنون ،كما
ير�صد حالة التقارب بني
املو�سيقى والفنون الأخرى
مثل ال�شعر .كما تناول بع�ض
النماذج الإبداعية التطبيقية
التي �ش ّكلت �إجنازاً فنياً كبرياً
رب �أ�ساليب مميزةٍ،
وحتليلِها ع َ
لرفد املو�سيقيني والباحثني
ب�أ�سا�سيات �صلبة تو ّفر مرجعاً
متكام ً
ال لأي مو�سيقي ي�أمل
بت�أ�سي�س م�رشوعه اخلا�ص
�أو موا�صلة �إجنازاته و�إمناء
ر�ؤيته الإبداعية على �أ�س�س
�أ�سلوبية وعملية.
ويت�ألف الكتاب من مقدمة
وثمان ف�صول ،حيث قام الكاتب
عرب الف�صول الأربعة الأوىل
من الكتاب بتقدمي درا�س ٍة

نظري ٍة تناولت امل�صطلحات
املتعلقة باملو�ضوع مثل
الأ�سلوب والأ�سلوبية والتنا�ص
والبوليفونية ،ثم تناول
ن�ش�أة وتطور املو�سيقى
منذ الإن�سان الأول ،حتى
انت�شار املو�سيقى الروحية
والكال�سيكية عربياً وغربياً.
ويف الف�صل الثالث يقدّم
امل�ؤلف خال�صة جتربته
ومعرفته العميقة باملو�سيقى
من خالل مو�ضوعات
وثيمات متنوعة منها:
فوا�صل ال�صمت املو�سيقية،
يف
اللحن
ومركزية
واملو�سيقى
املو�سيقى،
واللغة ،والأ�سلوبية كم�سار
�إبداعي� ،أما الف�صل الرابع
فقد خ�ص�صه الجتاهات
الأ�سلوبية ،مر ّكزاً على
�أ�سلوبية املجتمع والتفاعل
بني الثقافات عرب ج�سور
املو�سيقى.
وا�ستند ن�صري �شمه يف
درا�سته على جتربة و�أ�سلوبية

كل من الفنانني زكريا �أحمد،
وحممد الق�صبجي ،وريا�ض
ال�سنباطي ،وحممد عبد
الوهاب ،خا�صة من خالل
جتربتهم الإبداعية مع
�أم كلثوم ،التي ا�ستطاعت
بقدراتها الفنية و�شخ�صيتها
�أن تقود بجدارة ع�رصاً فنياً
كام ً
ال ،ح�سب بيان ر�سمي
للدائرة.
يف حني �أفرد الكاتب ف�ص ً
ال
م�ستق ً
ال لدرا�سة �أ�سلوبية
كل من الفنان العراقي
ناظم الغزايل الذي �أعطى
املقام العراقي حياة جديدة
لعدة عقود منذ انطالقته
وا�ستمرت بعد رحيله ،وكذلك
الفنان البولندي فريدريك
�شوبان الذي ا�ستفاد من
الرتاث البولندي وبنى عليه
م�ؤلفاته التي متيزت بخليط
من الرقة واحلزن ،وكانت
�سبباً يف جتديد �أ�سلوب
العزف على البيانو.
وكاالت

الأكادميية ال�سويدية :مل مننح جائزة نوبل يف
الأدب لداعية حرب

�أكدت الأكادميية ال�سويدية
�أول �أم�س � ،أنها مل متنح
جائزة لأحد «دعاة احلرب»،
وذلك و�سط انتقادات لقرار
منح امل�ؤلف النم�ساوي بيرت
هاندكه ،جائزة نوبل يف
الأدب لعام .2019
وكان هاندكه واجه موجة
من االنتقادات ب�سبب ت�أييده
للرجل ال�رصبي القوي
وزعيم احلرب �سلوبودان

وجتاهله
ميلو�سيفيت�ش،
جرائم احلرب ال�رصبية يف
احلروب اليوغو�سالفية.
وقال ال�سكرتري الدائم
للأكادميية ،مات�س مامل،
املتحدث الر�سمي با�سم
الأكادميية« :من الوا�ضح
�أن الأكادميية ال�سويدية مل
تق�صد منح جائزة لأحد دعاة
احلروب� ،أو �أحد منكري
جرائم احلرب� ،أو الإبادة

اجلماعية».
و�أثار �إعالن جائزة نوبل يف
الأ�سبوع املا�ضي احتجاجات،
من بينها احتجاجات يف
كو�سوفو والبو�سنة.
و�أو�ضح مامل «مل جند �أي
دليل على �أن هاندكه �أ�شاد
ب�سفك الدماء �أوعبد وح�شاً
�أو �أنكر جرائم احلرب ،عندما
ح�رض جنازة �سلوبودان
ميلو�سيفيت�ش» يف .2006

و�أ�ضاف «تعاملت الأكادميية
مع كاتب �أدىل بت�رصيحات
من امل�ؤكد �أنها ا�ستفزازية
وغري متنا�سبة وغري وا�ضحة
حول الق�ضايا ال�سيا�سية،
ولكنه مل يجد �شيئاً فيما
كتبه يت�ضمن هجمات على
املجتمع املدين� ،أو احرتام
القيمة املت�ساوية جلميع
الب�رش».
وكاالت
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الأديبة ال�شابة �أ�سماء �سنجا�سني ،ح�صريا لـ «الو�سط»

�س�أحفز قراء �سيال
 24بـ "�أعلنت عليك حربا يا وجعي"
تعد �أ�سماء �سنجا�سني ا�سم المع يف عامل الأدب ال�شبابي يف اجلزائر فهي �شخ�صية متوازنة تخاطب النا�س بكلماتها الواعية �سعيا منها لإيقاظ الطاقات
الكامنة من �أجل حتويلها �إىل طاقات فعالة ومتعددة يف املجتمع ،يف ر�صيدها الأدبي والإبداعي  5كتب فردية و 3م�ؤلفات جماعية ،ك�شفت لنا يف هذا
احلوار احل�صري مع يومية «الو�سط» عن كتابها اجلديد املو�سوم «�أعلنت عليك حربا يا وجعي» ال�صادر حديثا عن دار اخليال للن�شر والتوزيع وهي عبارة
عن ن�صو�ص حتفيزية �أرادت من خاللها هذه الأدبية ال�شابة �أن تفتح بابا للمواهب ال�شابة من �أجل حثهم على خو�ض معرتك احلياة عن طريق التفكري
ب�إيجابية من �أجل بلوغ �أهدافهم املن�شودة.
حاورها :حكيم مالك
بداية من هي �أ�سماء
�سنجا�سني؟

يف احلقيقة �أنا �أنوع يف القراءة
كثريا ،لكني �أع�شق كتابات
متيم الربغوثي �أعتربه حالة
ا�ستثنائية يف الأدب املعا�رص،
كما �أقر�أ كثريا للمنفلوطي
والرافعي وحممود دروي�ش،
و�أحالم م�ستغامني� ،أما على
ال�صعيد املحلي ف�أقر�أ للكتاب
ال�شباب �أكرث مثل مليكة رافع،
حممد بن زخروفة ،و �سمية
مبارك.

�أ�سماء �سنجا�سني من مواليد
باجلزائر
1995-03-31
العا�صمة ،متخرجة من جامعة
العلوم والتكنولوجيا هواري
بومدين باب الزوار ،اجلزائر
العا�صمة ،حا�صلة على ما�سرت 2
تخ�ص�ص بيولوجي ،كاتبة ولدت
من رحم االنك�سار ،علّمتها
حدثينا عن خمتلف
التجارب ،ور ّبتها املواقف
واحلياة ،لديها خم�س م�ؤلفات �إ�صدارتك؟
فردية يف خمتلف �أنواع الأدب
من خاطرة وق�صة ق�صرية لدي خم�س �إ�صدارات فردية:
ورواية ون�صو�ص حتفيزية ،كما الأول كتاب جامع لعدة خواطر
�صدرت لها �أي�ضا ثالث كتب متنوعة بعنوان من خلف
جماعية رفقة كتاب �آخرين ال�ستار ،وهو الكتاب الذي
�شاركت فيها بق�ص�ص ق�صرية .وجلت به عامل الأدب والت�أليف
وكان ذلك يف املعر�ض الدويل
للكتاب � ،2014أما الثاين فكان
ما الذي يدفعك للكتابة؟
�أي�ضا كتاب خواطر يف بعنوان
�أعر�ض عباءة القوة لكل �ضعيف عوا�صم �أمل ،وكم ق�ضيت �أياما
يعاين ق�سوة الأقدار� ،أخيط �أفكر �أين رمبا �أكتب كي ال �أف�شل،
ب�إبرة احلروف بطانية �أم ٍل لكن احلقيقة �أين �أكتب من �أجلك
تدفئ كل حزين ،وبني الكلمات التفا�ؤل ،و�أعزف على مدرجات
فوا�صل جترب فراغ كل منك�رس ،املو�سيقى �أنغاما و�صلت
والكلمات بحد ذاته ري�شة تر�سم �أحلانها �إىل عوا�صم الأمل� ،أما
ابت�سامة كل عبو�س� ،أحاول �أن كتابي الثالث فكان عبارة عن
�أحرر يف كل �سطر ع�صفورا من رواية بعنوان بقايا احلب� ،إذ
�سجن الوجد ليلتقي يف �سماء كنت �أخاطب كل من ميلك ذرة
الكتابة ب�سطر �آخر يروي ما �شكٍ �أنه لن ي�ستطيع اخلروج
يخالج الغري ،يدفعني احلرب من وكر ال�شجن ،ما م�ضى فات
�أن �أم�سح الغبار عن ح�ضارة فلتحطم كل رغبة يف البكاء...
طويناها يف �أ�سفل در ٍج من وابت�سم ،بالن�سبة للكتاب الرابع
اخلزانة لرنتدي ح�ضارة ال تليق كان عبارة عن جمموعة خواطر
بنا ،وبالتايل كي نحدث التغيري �أي�ضا موا�ضيعها خمتلفة بني
علينا باحلرب الفكرية ،التي احلب والوطن والأحزان عنوانه
ن�ستعمل فيها م�ؤثرات التفكر �أنامل تتحدى الركام ،وقد
والتفاعل مع �أفكارنا والتعلق �صدر يف م�رص �سنة � ،2017أما
مببادئنا ،والتخطيط لردة فعل �سنة  2019فقد �صدر كتابي
ت�ؤدي بنا �إىل �إ�صابة الأهداف املعنون بـ» �أعلنت عليك حربا
وجت�سيد الطموحات على �أر�ض يا وجعي» عن دار خيال للن�رش
الواقع ،وكل هذا يقدم يف باقة والتوزيع باجلزائر والذي هو
مرفق بر�سالة يف قالب كتابات عبارة عن ن�صو�ص حتفيزية
�أدبية هادفة تعالج ق�ضايا وتعرب مق�سمة �إىل �أربع معارك ،كل
عن خوالج ومكبوتات....وهذا معركة تعترب خطوة نحو غاياتنا
جت�سيد
وطموحاتنا..نحو
يف الأ�صل دافعي للكتابة.
�أحالمنا على �أر�ض الواقع،
من هم الكتاب الذين خطوة كلما قمنا بها �إال وابتعدنا
عن هزائمنا وخيباتنا متجهني
تقرئني لهم كثريا؟

واالعالن واالنت�شار ،كما
احتفيت يف ال�سنوات املا�ضية
بكل كتاب كنت �أ�صدره.

نحو �أفق النجاح واالنت�صار،
وبني كل معركة ومعركة هناك
باب ي�سمى الذخرية ،وحتتوي
كل ذخرية على ن�ص يعرب عن ما
يوجعنا بكل �شفافية وواقعية ،كيف ت�صفني لنا جتربتك
يعني يعرب عن انك�ساراتنا مع خمتلف دور الن�شر التي
بكل ما حتمله من �أمل دون �أن تعاملت معها؟
ن�ضيف عليه توابل الأمل ،وهذه
الذخرية هي خط�أ قمنا به يف كانت متفاوتة الأحا�سي�س ،
املعركة ال�سابقة وعلينا �أن ال كتبي الثالث الأوىل ن�رشتها
نقع فيه يف املعركة التي بعد مع دار الكتاب العربي ،جودة
الن�رش والأغلفة كانت جيدة
ها.
كما لدي يف ر�صيدي ثالث لكننا اختلفنا الحقا لعدة
�إ�صدارات جماعية رفقة �أ�سباب �أهمها الأ�سباب املادية
جمموعة من الكتاب :الكتاب لأين كنت �أتعذب و�أبذل جمهود
الأول بعنوان «م�شاعل جزائرية كبري جدا حتى �أوفر تكاليف
«�صدر �سنة � 2018شاركت فيه الن�رش حتى �أين �ضحيت بالكثري
بخاطرة عنوانها «ناكر اجلميل» ،من الأمور يف حياتي كي �أ�ستطع
فكرة الكتاب كانت للأ�ستاذ �إ�صدار كتاب ويف النهاية حني
ال�سعودي م�شعل لعبادي الذي ي�صدر ويباع ال �آخذ حقي،
قام بجمع �أكرث من مئة �أديبة ف�شعرت �أين ا�ستنزفت...لذلك
جزائرية يف م�رشوع «م�شاعل غريت املرافئ وفقدت ال�شهية
«الذي �سيجوب خمتلف يف الن�رش على ال�صعيد املحلي
الأوطان العربية �إن �شاء اهلل ،فتوقفت ملدة عام ثم ن�رشت
الكتاب الثاين عنوانه «ب�صمات يف م�رص كتابي الرابع ،مل يكن
�إبداع» �صدر �سنة � 2019شاركت التعامل موفقا �أي�ضا لأن لهم
فيه بق�صة ق�صرية عنوانها» بع�ض البنود التي اعتربتها �أنا
�أثناء الرحلة» ،وكان عبارة عن جمحفة يف حق الكاتب لذلك
ثمرة م�سابقة �أطلقتها دار �أوقفنا الن�رش يف املنت�صف،
�أجنحة للن�رش والتوزيع وقامت بعدها قررت الرتيث قليال
بن�رش الق�ص�ص الفائزة يف كتاب والبحث كثريا من �أجل �إيجاد
واحد� ،أما الكتاب الثالث فقد دار على �أقل تقدير مريحة
�صدر �أي�ضا �سنة � 2019شاركت يف التعامل وحترتم بنود العقد
فيه بق�صة ق�صرية عنوانها خا�صة ،فن�رشت كتابي اخلام�س
«�أمي ..ماذا يعني ال�شلل؟» ،وهو مع دار خيال التي فتحت �أبوابها
عبارة عن عمل خريي اقرتحته هذا العام ،فوجدت التعامل
دار للعاملني للن�رش والتوزيع من راقي جدا مبدئيا ،جودة الن�رش
�أجل م�ساعدة �إحدى الأخوات �أكرث من رائعة ،ت�صميم الغالف
التي حتتاج م�ساعدة مادية من احرتايف جدا وقمة يف اجلمال،
كما �أنتظر التزام �أكرث وجناحات
�أجل القيام بعملية جراحية.
�أكرب مع هذه الدار بعد �سيال
هل �ستكون كل �إ�صدارتك � 2019إن �شاء اهلل.
�أما بالن�سبة لتعاملي مع كل
حا�ضرة يف �سيال 24؟
من دار للعاملني ودار الأفق
بالطبع كل �إ�صداراتي �ستكون فقد كان التعامل �سطحي وعن
حا�رضة يف املعر�ض الدويل بعد لذلك ال ميكنني التعمق
للكتاب هذا العام (� ،)2019أما �أو احلديث يف و�ضعية الدارين
�أنا ف�س�أكون متواجدة يف دار لكن كتبي املن�شورة عندهم
خيال للن�رش والتوزيع من �أجل كانت جيدة وجودتها رائعة
�أن �أقوم ببيع بالتوقيع لكتابي جدا ،بالن�سبة لدار �أجنحة التي
اجلديد �أعلنت عليك حربا يا تعاملت معها ب�شكل مبا�رش يف
وجعي ،لأحتفي بهذا الإ�صدار كتاب ب�صمات ابداع ،فيمكنني
و�أعطيه حقه من االهتمام القول ب�رصاحة �أن التعامل كان

�سيء ،ال يوجد التزام وال تقدير
للكاتب ،كما �أن التكاليف باه�ض
ة.
لكن ب�شكل عام ويف ر�أي
ال�شخ�صي طبعا �أجد �أن �سيا�سة
الن�رش التي تتبعها دور الن�رش
�أجه�ضت �إبداع العديد من
ال�شباب الواعد الذي ميلك
طموح وال ميلك اكتفاء مادي.
هل اجلوائز الأدبية تعنيك
�أم ال؟
طبعا �أكيد ،فاجلوائز الأدبية
عامل مهم يف �سبيل دفع الكاتب
لالجتهاد من �أجل تقدمي
الأف�ضل ،هي طبعا تعنيني لأنها
ت�ستفزنا كي نبدع.
كيف ا�ستطعت الدمج بني
تخ�ص�صك يف البيولوجيا
وعامل الكتابة؟
تخ�ص�صي هو العلوم الطبيعية
واحلياة والكتابة بالن�سبة يل
�أي�ضا حياة ،قد يكون هناك
اختالف لكن درا�ستي باللغة
الفرن�سية لي�ست �أبدا عائقا
�أو حاجزا �أمامي ،بالعك�س �أنا
جد �سعيدة بهذين االجتاهني

املتعاك�سني اللذين �أ�ؤمن �أنهما
�سيمنحاين ات�ساعا ثقافيا
ومعرفيا كبريا ،و�أي �إن�سان
يريد وي�سعى �أكيد �سي�ستطيع،
و�أنا ا�ستطعت الدمج بينهما
جراء �إمياين الكبري ب�إمكانياتي
وقدراتي الغري حمدودة.
كلمة �أخرية للقراء
وجلريدة «الو�سط»؟
�أقول لكل من �سيقر�أ حوارنا
هذا ال يوجد طريق مفرو�ش
بالورود على اي �إن�سان يف
بداياته �أن يعاين ولو قليال من
�أجل احل�صول على ما يريد،
لذلك ال تي�أ�س ،ال ت�ست�سلم ،ال
تتوقف حني تتعب توقف حني
تنتهي ،لأن كل �شيء يف هذه
احلياة ممكن وقابل للتحقيق،
ويف النهاية امل�ستحيل لي�س ما
عجزنا نحن عن حتقيقه بل ما
مل يكتبه اهلل لنا.
وجلريدة «الو�سط «�أقول �شكرا
جميال كثريا على مبادرتكم
الأكرث من رائعة� ،أمتنى لكم
النجاح والتوفيق وال�سداد يف
م�سريتكم املهنية ،كما �أ�شكركم
جزيل ال�شكر على هذا احلوار
الد�سم وال�شيق.

18

�صحة

اجلمعة  - 18ال�سبت � 19أكتوبر  2019املوافـق ل � 20صفر 1441هـ

فاكهة حتمي الأ�سنان من
خطر الت�سو�س!
فاكهة حتمي الأ�سنان
من خطر الت�سو�س!
يحث �أطباء الأ�سنان ال�رشكات
امل�صنعة لغ�سول الفم ومعاجني
الأ�سنان على البدء يف ا�ستخدام
العنب الربي و�أنواع التوت
الأخرى يف منتجاتها وزعمت
م�ؤ�س�سة �صحة الفم (Oral
� )Healthأن الفاكهة ،والتوت
الربي خا�صة ،تبدو «جيدة
ب�شكل خا�ص ل�صحة الفم».
وي�أتي هذا الت�رصيح بعد �أن
وجد الباحثون �أن التوت ميكن
�أن يقلل من خطر ت�سو�س
الأ�سنان ،عن طريق خف�ض
ن�شاط البكترييا يف الفم
وتعد هذه الأنواع من الفاكهة
م�صدرا غنيا ملادة البوليفينول
(م�ضادات الأك�سدة) .ويدعو
الدكتور ،نايجل كارتر ،الرئي�س
التنفيذي ملكتب ال�صحة
وال�سالمة� ،إىل �أن ي�صبح التوت
الأ�سود مكونا يف منتجات

الأ�سنان ،مثل غ�سول الفم.
وقال مو�ضحا �إن «البوليفينول
يلت�صق يف لعابنا ويحمي فمنا
من امللوثات ،حتى بعد ابتالعه.
وما يثري ب�شكل خا�ص ،هو �أن
هذه امل�ستخل�صات الطبيعية
خالية متاما من ال�سكر ،وهذا
يعني �أنه ميكن �إ�ضافتها �إىل

الدكتور كارتر �إنه من الأف�ضل
تناول التوت يف �أوقات الوجبات،
ولي�س كوجبات خفيفة ،لأنه
يحتوي على ال�سكر الطبيعي.
اجلدير بالذكر �أن مادة
البوليفينول املوجودة يف التوت
الربي ،جيدة للحماية من
�أمرا�ض القلب وال�رسطان.

منتجات العناية بالفم بعدة
طرق».
واخترب باحثو جامعة كوينزالند،
عينات من التوت الربي
والفراولة على بكترييا الفم،
ووجدوا انخفا�ضا ملحوظا يف
تعدادها ،وفقا ملا ورد يف جملة
»Oralويقول
«Sciences

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

«ح�صان طروادة» ينجح
يف عالج ال�سرطان!

ال�شيح لعالج �أكرث الأمرا�ض خطورة

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

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

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

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

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

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

لقد كان نب ّيُنا �صلى اهلل عليه و�سلم ُمك ً
رثا
من اال�ستغفار ،ففي �صحيح البخاري عن
�سمعت ر�سو َل اهلل �صلى
�أبي هرير َة قال:
ُ
اهلل عليه و�سلم يقول« :واهلل � ِيّإن لأ�ستغف ُر
اليوم �أك َ
رث من �سبع َ
ني
أتوب �إليه يف
اهلل و� ُ
ِ
م َّر ًة» .وعن ال َأغ ِّر ا ُ
ملزين� ،أ َّن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم قالِ �« :يّإن لأ�ستغف ُر
اليوم مائ َة م َّرةٍ» .ويف ٍ
لفظ« :يا
اهلل يف
ِ
يّ
أتوب يف
�
إن
�
ف
اهلل،
إىل
�
وا
ب
تو
النا�س
�أيها
ُ
ُ ُ
ِ
اليوم �إليه مائ َة م َّرةٍ»� .أخرجه م�سلم.
ِ
وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قا َل� :إ ْن

لنا يف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم املثل الأعلى يف ال�شفقة
والرحمة يف تعامله مع الفقراء
وامل�ساكني ،يف التفقد وال�س�ؤال
عنهم ،واملالطفة والرفق بهم
والإح�سان �إليهم ،واجللو�س والقرب
منهم ،وعدم التكرب عليهم ،وق�ضاء

كنَّا لنَ ُع ّ ُد لر�سولِ اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
«رب اغ ِف ْر
يف
ِ
املجل�س الواحدِ مائ َة م َّرةٍِّ :
اب ال َّرحي ُم».
علي� ،إ ّنَك �أنت ال ّتَ َّو ُ
يل وت ُْب َّ
�إ�سناده �صحيح� :أخرجه �أحمد ،و�أبو
داود ،والرتمذي ،وابن ماجة.
و�أخرج م�سلم عن عائ�شة ر�ضي اهلل
عنها قالت :كان ر�سو ُل اهلل �صلى اهلل
ميوت:
عليه و�سلم يُكثرِ ُ �أن يقو َل قب َل �أن
َ
أتوب
�
و
ك
«�سبحانَك وبحمدِ ك� ،أ�ستغ ِف ُر
ُ
� َ
قلت يا ر�سو َل اهلل ،ما هذه
إليك» ،قالتُ :
الكلمات التي �أ َراك �أحدثتَها تقول ُ َها؟
ُ

من هو امل�سكني؟

حاجة املحتاج منهم ،والتلبية
حلاجتهم على حاجة �أهل بيته،
واالحرتام والتقدير.
وكان �صلى اهلل عليه و�سلم ينهى عن
�إطعامهم من الطعام الذي ال يرغبه
َت�« :أُ ِت َي
فع ْن َعا ِئ�شَ ةَ ،قَال ْ
النا�سَ ،
ِ
ُ
َ
�سل َ َّم
و
ه
َي
ل
ع
هلل
ا
ّى
ل
�ص
َ ْ َ َ
َر ُ
�سو ُل اهللِ َ

احلج:

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

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

ِلت يل عالم ٌة يف �أمتِي �إذا
«جع ْ
قالُ :
َ
َ
�ص اهللِ َوال ْ َفتْ ُح
ن
ء
ا
ج
ا
ذ
�
إ
ُها»:
ت
قل
ر�أيتُها
ِ
َ َ رْ ُ
ال�سورةِ.
[الن�رص� ]1 :إِىل �آخ ِر ّ ُ
قال ابن تيمية رحمه اهلل« :العب ُد دائ ًما
بني نعم ٍة من اهلل يَحتا ُج فيها �إىل ُ�شك ٍر،
وذنبٍ منه يَحتا ُج فيه �إىل ا�ستغفارٍ ،وك ّ ٌل
من هذين من الأمو ِر الالزم ِة للعبدِ دائ ًما؛
ف�إ ّنَه ال يزا ُل يتقلَّ ُب يف نع ِم اهلل و�آالئِه،
حمتاجا �إىل التوب ِة واال�ستغفارِ،
وال يَزا ُل
ً
ولهذا كا َن �سي ُد ولدِ �آدم و�إما ُم املتق َ
ني
يَ�ستغ ِف ُر يف جمي ِع الأحوالِ ».

ِ�ض ٍّ
بَ ،فل َْم يَ�أْ ُكل ْ ُهَ ،ولمَ ْ يَنْ َه َعنْ ُه،
ب َ
َ
ِ
ِ
�سولَ اهلل� ،أ َفلاَ نُطْ ع ُم ُه
ُقل ُ
ْت :يَا َر ُ
وه ْم
َ�سا ِك َ
ني؟ قَالَ ( :لاَ تُطْ ِع ُم ُ
المْ َ
ْ
لاَ
ُون)» .كما قال رب
ل
ك
ُ
�
أ
ت
ما
َ
َ
مِ َّ
لاَ
ِيث
العزة يف كتابهَ :و تَيَ َّم ُموا الخْ َ ب َ
ون َول َْ�ستُم ِب� ِآخ ِذي ِه �إ اَِّل َ �أن
ِمنْ ُه تُن ِف ُق َ
�ضوا ِفي ِه [البقرة� ]267 :أي
تُ ْغ ِم ُ

�إنه لي�س من الرب �أن يح�سب امل�سلم
اخلبيث من املال والرديء من كل
�شيء ثم ينفقه على الفقراء؛ �إمنا
الرب هو يف الإنفاق والت�صدق مما
ح ّتَى
نحب ،قال تعاىل:ل َن تَنَال ُوا الْبرِ َّ َ
ون َو َما تُن ِف ُقوا ِمن
ما تحُ ِ ّب ُ َ
تُن ِف ُقوا مِ َّ
ِ
ِ
َ
َ
هّ
ِ
يم [�آل عمران:
ل
ع
ه
ب
الل
ِن
�شَ ْي ٍء َف�إ َّ
َ ٌ

العالقة بني ال�صيام والدعاء
�آيات ال�صيام جاء عقبها ذك ُر الدعاء
{ َو ِ�إذَا َ�س�أَل َ َ
ك ِعبَادِي َع ِنّي َف�إ ِيِّن
يب َد ْع َو َة ال َّدا ِع �إِذَا َد َعانِ
ِيب �أُ ِج ُ
َقر ٌ
َفلْيَ ْ�ست َِجيبُوا ْ ليِ َولْيُ�ؤ ِْمنُوا ْ بِي ل َ َعلَّ ُه ْم
يَ ْر�شُ ُدو َن}[ البقرة  ]186 :قال

بع�ض املف�رسين  (( :ويف هذه الآية
�إميا ٌء �إىل �أن ال�صائم مرجو الإجابة ،
و�إىل �أن �شهر رم�ضان مرجوة دعواته
 ،و�إىل م�رشوعية الدعاء عند انتهاء
كل يوم من رم�ضان )) [ التحرير

والتنوير  ]179/2واهلل تعاىل
يغ�ضب �إذا مل ي�س�أل قال النبي عليه
ال�صالة وال�سالم (( من مل ي�س�أل اهلل
يغ�ضب عليه )) [ رواه �أحمد 442/2
والرتمذي . ] 3373

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

الإميان املزور

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

ح�صول التقوى

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

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

 ،]92يعني لن تنال اخلري الكثري،
ولن تنال رتبة ومنزلة الأبرار؛ حتى
تنفق مما حتب.
واملال كله حمبوب؛ ف�إذا �أنفقت
مما حتب كان ذلك دلي ً
ال على
�صدقك لكي تنال بذلك منزلة
الأبرارw .
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�سعد ملجرد ب�ستعد ملفاج�أة جمهوره
ب�أغنية "ال�سالم"
ي�ستعد جنم �أغنية «�إنت معلم» �سعد ملجرد ملفاج�أة جمهوره بعمله الغنائي اجلديد الذي
يحمل عنوان «ال�سالم» ،وذلك بعد جناح �أغنيته الأخرية «يخليك يل يل» التي جتاوزت
ن�سبة م�شاهدتها الـ 35مليون م�شاهدة حتى الآن.
وقد مت الك�شف عن بع�ض
تفا�صيل العمل املرتقب
للمجرد وعن حقيقة
م�شاركته يف مو�سم
الريا�ض يف اململكة
العربية ال�سعودية.
الدويتو امل� َّؤجل
بعد �أ�شهر من ت�سجيل
الدويتو الغنائي امل�شرتك
بني املعلم �سعد ملجرد
وبني فرقة فناير الغنائية،
يبدو �أنه قد حان وقت
طرحه حيث انفردنا يف
ال�سابق �أنه العمل الغنائي
الأول يف خطة ملجرد
خالل الفرتة املقبلة،
حيث �أكد م�صدر نواعم
�أن �أغنية «ال�سالم» هي
الأغنية التي جتمعه

�سجلها
بفريق فناير وقد ّ
قبل فرتة طويلة كما
�ص ّورها على طريقة
الفيديو كليب يف مراك�ش
مع املخرج املغربي عبد
الرفيع العبديوي؛ وهو
املف�ضل لدى
املخرج
ّ
فرقة فناير.
ومن املنتظر الك�شف عن
الربومو اخلا�ص بالأغنية
خالل الأيام القليلة
املقبلة ،بعد �أن ن�رش
ملجرد �صورة خا�صة
له من الكليب املنتظر
عرب الإن�ستغرام قبل �أيام
متهيداً لطرح الكليب.
�إىل ذلك ،نفى م�صدر
نواعم �أن يكون هناك ن ّية
ل�سفر ملجرد �إىل اململكة
ال�سعودية
العربية

مبو�سم
للم�شاركة
الريا�ض كما تردد من
قبل ،خا�صة �أنه ال يزال
رهني ق�ضاياه يف فرن�سا.
حذف ملجرد
على خط �آخر� ،ألغى
بع�ض النجوم من الوطن

�أي�ضاً ،لكن كل هذا توقف
بعد تع ّر�ضه للأزمات
ال�شهرية،
الق�ضائية
كذلك �ألغت �آ�سيل عمران
متابعته رغم ال�صداقة
التي جمعتهما يف بداية
م�شواره الفني.

العربي متابعتهم ل�سعد
ملجرد فور اتهامه ب�أكرث
من ق�ضية يف فرن�سا حتت
عنوان «العنف اجلن�سي»
حيث �ألغت �شريين عبد
الوهاب متابعته والتي
كانت جتمعها �صداقة
قوية به وم�شاريع غنائية

لبلبة تك�شف عن احلالة ال�صحية
للزعيم عادل �إمام

ك�شفت الفنانة امل�رصية
القديرة لبلبة ،عن احلالة
ال�صحية للزعيم عادل
�إمام ،م�شرية �إىل �أنه ب�صحة
جيدة ،وي�ستكمل ت�صوير
�أحدث �أعماله الفنية.
وقالت لبلبة ،على هام�ش
مبهرجان
م�شاركتها

الإ�سكندرية ال�سينمائي،
�أثناء لقائها يف برنامج
«،»ARAB WOOD
املعرو�ض على �شا�شة
روتانا« :عادل بخري وزي
القمر ،ول�سه كنت معه قبل
ما �أجي املهرجان على
طول ،وهو دلوقتي بيكمل

ت�صوير م�سل�سله اجلديد».
ي�شار �إىل �أن م�سل�سل
«فالنتينو» كان من املقرر
عر�ضه يف رم�ضان ،2019
لكن توقف ت�صويره لظروف
�إنتاجية ،ليعلن بعد ذلك عن
عر�ضه يف رم�ضان .2020
وتناولت و�سائل الإعالم

املختلفة خالل ال�شهور
املا�ضية �أنباء و�شائعات
حول حالة الزعيم ال�صحية،

م�شرية �إىل �أنه كان يعاين من
�أزمة �صحية �أدت �إىل ت�أجيل
ت�صوير �أحدث �أعماله.

م�صر :مهرجان وم�ؤمتر املو�سيقى العربية يحتفي
بالفنان حممد منري

وم�ؤمتر
مهرجان
يحتفي
املو�سيقى العربية يف م�رص،
باملغني حممد منري ،الذي بلغ
يف �أكتوبر اجلاري عامه اخلام�س
وال�ستني.
ويحيي منري حفل افتتاح الدورة
الثامنة والع�رشين من املهرجان
يف الأول من نوفمرب بامل�رسح
الكبري لدار الأوبرا امل�رصية.
وقالت مديرة املهرجان ،جيهان
مر�سي «الفنان حممد منري رمز
من رموز م�رص ،فنان جاء من
جنوب م�رص ،من النوبة ،له تاريخ

طويل جداً جداً يف الغناء».
و�أ�ضافت «حممد منري قدم الكثري
من الأغاين امل�ستمدة من الرتاث
النوبي والفلكلور وله جمهور
عري�ض يح�رض حفالته بالآالف،
و�أردنا من خالل اختياره ت�أكيد
�أن املو�سيقى العربية لي�ست هي
املو�شحات والطقاطيق فقط
�إمنا كل ما يرثي الوجدان وي�سعد
الروح».
واملهرجان الذي تنظمه م�رص
�سنوياً ،هو الأكرب والأعرق على
امل�ستوى الدويل الذي يحتفي

باملو�سيقى العربية وتراثها
ويعود الف�ضل يف ت�أ�سي�سه للفنانة
والأكادميية الراحلة رتيبة احلفني
( .)2013-1931وي�شمل برنامج
املهرجان هذا العام  37حف ً
ال
يحييها  92مطرباً ومطربة و22
فرقة مو�سيقية ،من �سبع دول هي
م�رص ولبنان و�سوريا ،واملغرب
والأردن والعراق و�سلطنة عمان.
ومن �أبرز الفنانني امل�شاركني
عا�صي احلالين ووائل ج�سار
ومروان خوري من لبنان ،و�أ�صالة
ن�رصي وفايا يونان من �سوريا

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:

هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�ضجت مواقع التوا�صل
االجتماعي ب�أنباء تفيد
وفاة املطرب العراقي
كاظم ال�ساهر داخل
�أحد م�ست�شفيات بريوت،
وذلك بعد ت�سميمه من
جانب زوجته املغربية
�أثناء تناوله وجبة الع�شاء،
بح�سب الروايات التي مت تداولها على نطاق وا�سع.
ورد ال�ساهر على هذه ال�شائعة بن�رش كلمات �أغنيته «متمردة» ،عرب
�صفحته الر�سمية مبوقع «في�س بوك» ،والتي تقول :متمرد �أي�ضاً
�أنا وحبيبتي متمردة ..متمردان مميزان وعا�شقان بعنفوان وحياتنا
متجددة».
يذكر �أن �أغنية «متمردة» من كلمات كرمي العراقي و�أحلان كاظم
ال�ساهر وتوزيع مي�شال فا�ضل.

مفاو�ضات مع "�صفاء �سلطان"
لبطولة فيلم م�صري
ك�شفت الفنانة الأردنية �صفاء
�سلطان عن تلقيها عر�ضاً من
جهة �إنتاجية م�رصية للم�شاركة
يف بطولة فيلم �سينمائي جديد
يُجري التح�ضري له حالياً ،ولكنها
حتفظت عن ذكر تفا�صيله حلني
امتام التعاقد.
وقالت �سلطان� ،إنها م�شتاقة
ملقابلة اجلمهور امل�رصي بعد
جناحها يف م�سل�سل «دكتور
�أمرا�ض ن�سا» عام  ،2014حيث �أرجعت �أ�سباب ابتعادها عن العمل يف
م�رص منذ هذا التوقيت �إىل عدم تلقيها �أعمال تعجبها ،بخا�صة و�أنها
لن تُقدم �أعماالً ملجرد الوجود فنياً احرتاماً لذكاء امل�شاهد امل�رصي،
بح�سب قولها.
ويف �سياق خمتلف� ،أو�ضحت �سلطان �أنها انتهت �أخرياً من ت�صوير
م�سل�سل �أردين بعنوان «رياح ال�سموم» ،حيث تخو�ض من خالله جتربة
الدراما البدوية التي تتمني �أن تنال �إعجاب اجلمهور.
وي�شارك يف بطولة «رياح ال�سموم» عبري عي�سي وجميل عواد وحممد
العبادي وجميل براهمة و�سهري فهد� ،سيناريو وحوار �سليمان حممد
�أبو�شارب ،و�إخراج �سائد ب�شري الهواري.

الفنانة �أ�صالة عن لبنان:
"احلياة تتم ّثل بك"

ونداء �رشارة من الأردن ،وهمام
�إبراهيم من العراق وف�ؤاد زبادي
من املغرب.
ومن م�رص ،مدحت �صالح وعلي
احلجار وحممد ثروت وحممد
احللو ،وهاين �شاكر و�أنغام ونادية
م�صطفى وحنان ما�ضي ،وريهام
عبد احلكيم ومروة ناجي ،وكارمن
�سليمان وحممد ال�رشنوبي.
وتقام حفالت املهرجان على
م�سارح دار الأوبرا يف القاهرة
والإ�سكندرية ودمنهور حتى 12
نوفمرب.

رئي�س التحرير
وداد احلاج

فني
كاظم ال�ساهر يرد على �شائعة
وفاته ب�أغنية "متمردة "

دعمت الفنّانة �أ�صالة ن�رصي،
لبنان وال�شعب اللبناين ،بعد
عدد من احلرائق التي تعر�ض
لها خالل الـ� 48ساعة املا�ضية.
ون�رشت �أ�صالة ن�رصي� ،صورة
من احلرائق ،عرب ح�سابها على
االنرتنت ،وعلّقت قائلة« :لأ ّنك
معجزة حقيق ّية ...بعث اهلل َ
لك
لن ت�ش ّوه فيك وجهاً ...ف�أنت ال�صامد
من ال�سماء ماء ليُطفئ ناراً ّ
الط ّيبّ ،
غ�ض القلّب وال ّروح ،طبعت على �شعبك مالحمك ،لي�صبح
لبنان ك�أهله ،ال تخيفك ال�صدمات» .وتابعت�« :إن جرحتك احلياة
َ
أنت ذاتك �أرزاً ال يحرتق وال مييل وال يُك�رس،
ففيك دوا�ؤها ،ف�أ�صبحت � َ
َ
وفيك
لأنّ احلياة تتم ّثل بك ،و�أنت املالذ و�أنت الفرح ،تحُ ّب احلياة
حماك اهلل لبنان احلبيب و�أبعد عنّك ّ
َ
رش»
مت ّثلت،
كل � ّ

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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“درا�سة” ال�سيارات الفاخرة تتعطل �أكرث من ال�سيارات االقت�صادية

�أعلنت م�ؤ�س�سة “ويت�ش” حلقوق
امل�ستهلك يف تقريرها ال�سنوي
عن �أف�ضل ال�سيارات اعتمادية
(وهي ال�سيارات قليلة الأعطال،
وتتمتع بوفرة قطع الغيار ب�أ�سعار
منا�سبة ،مع �سهولة الت�صليح)
يف العامل ،وجاء يف التقرير �أن
ال�سيارات الإقت�صادية من الفئة
ال�صغرية �أف�ضل و�أكرث اعتمادية
من ال�سيارات يف الفئة الفاخرة.
وك�شفت امل�ؤ�س�سة يف التقرير
عدد من ال�سيارات ذات الفئة
الفاخرة التي تتعر�ض للأعطال

ب�صورة �أعلى رغم ارتفاع �سعرها
�إىل �أكرث من � 225ألف ريال ،ومنها
“بي �إم دبليو” (الفئتني ال�سابعة
و”مر�سيد�س”
واخلام�سة)
و”�إ�س كال�س” و”�إي كال�س”.
كما جاء يف التقرير �أن %35
من ال�سيارات الفاخرة تعر�ضت
لأعطال خمتلفة خالل الثالث
�سنوات الأوىل من �رشائها ،وهي
تعد ن�سبة عالية جداً بني فئات
ال�سيارات املختلفة ،وجاءت
يف املركز الثاين من حيث
تراجع االعتمادية ال�سيارات

الريا�ضية رباعية الدفع متعددة
اال�ستخدامات ،ووفقاً لتقرير
امل�ؤ�س�سة �أي�ضاً ف�إن زيادة
الإنفاق على ال�سيارات يعني
يف املقابل ،ذكر التقرير �أن
ال�سيارات االقت�صادية كانت على
ر�أ�س قائمة ال�سيارات الأكرث
اعتمادية والأقل �أعطاالً ،وال
تزيد ن�سبة الأعطال يف قطاعها
عن  ،%17وال تق�ضي ال�سيارة
فرتة �إ�صالح �سنوياً تزيد على
يوم ون�صف اليوم فقط ،مقارنة
بـ� 3أيام يف القطاع الفاخر.

و�أو�ضح تقرير “ويت�ش” عن
الأ�سباب الرئي�سية التي ت�سبب
الأعطال يف ال�سيارات الفاخرة،
وهي زيادة عدد التقنيات بها،
و�أن �أكرث هذه التقنيات املعر�ضة
للأعطال هي برامج الأنظمة
الإلكرتونية التي تتحكم يف
وظائف ال�سيارة ،ونظم الرتفيه،
ونظم املالحة الإلكرتونية،
ومن امل�شاكل ال�شائعة بها
�إقفال الأبواب وحمركات زجاج
النوافذ وال�سقف واملرايا ونظم
التحكم يف العادم.

" "JACال�صينية تطرح �سيارات
بيك �آب جديدة يف رو�سيا

�أكد وكالء �رشكة ""JAC
ال�صينية يف مو�سكو عزم �رشكتهم
طرح �سيارات " "JAC T6البيك
احلديثة على الأرا�ضي الرو�سية.
و�ستطرح هذه ال�سيارات يف
رو�سيا بنوعني من املحركات،
حمرك بنزين توربيني ب�سعة
لرتين وعزم  177ح�صانا،
وحمرك ديزل بنف�س ال�سعة بعزم
 136ح�صانا .كما �ستزود تلك
املركبات بعلب �رسعة ميكانيكية

بـ  6مراحل ،وعجالت مبقا�س 17
�إن�شا ،و�أنظمة " "ABSللفرملة،
ونظامي دفع خلفي ورباعي.
و�ست�أتي الن�سخ الغالية من هذه
ال�سيارات ب�أحدث الأنظمة
كم�ست�شعرات
الإلكرتونية،
امل�سافات والكامريات الأمامية
واخللفية ،و�أجهزة ت�سخني
للزجاج واملرايا واملقاعد،
و�أنظمة مولتيميديا وتكييف
متطورة.

بوغاتي فريون مقلدة غري
مكتملة معرو�ضة للبيع

دودج ت�شارجر  2020تظهر لأول مرة �أثناء االختبار
من املرتقب ح�صول موديالت
ت�شارجر وت�شالنجر على حتديثات
قريبا ح�سب تلميح دودج لذلك
م�ؤخرا ..وقد ظهرت �صور جت�س�سية
جديدة ملوديل ت�شارجر القادم
تك�شف عن تغيريات حمدودة
لل�سيارة الع�ضلية.
ال�صور هي لن�سخة “�سكات”
الأ�سا�سية لدودج ت�شارجر ،بنف�س
املقدمة وامل�صابيح الأمامية
وغطاء املحرك للموديل ال�سابق،
ولكن باختالف واحد رئي�سي،
فتحات الهواء ،والتي مت و�ضع اثنتني
منها يف اجلزء العلوي من �شبكة

التهوية بجوار امل�صابيح الأمامية
لإعطاء ت�شارجر مظهرا �أكرث جراءة
ولو ب�شكل حمدود لعام .2020
العجالت جديدة كليا لهذا الإ�صدار
من املوديل ،مع تغيريت حمدودة
للجناح اخللفي الكربوين وبع�ض
التعديالت على �شارة املوديل
�أهم التحديثات مع ذلك تقع �أ�سفل
غطاء املحرك لأداء ال�سيارة ،لرفع
قوتها من امل�ستوى احلايل عند 485
ح�صان ،ويُذكر �أن دودج تنوي �إجراء
حتديثات �شاملة للأداء واملحركات
يف موديل .2021

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

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

رغم ا�ستبدال بوجاتي �شريون
ا�ﻷ حدث وا�ﻷ �رسع لطراز فريون،
�إال �أنها مازالت تعترب واحدة من
�أف�ضل ال�سوبركارز التي مت �صنعها
على ا�ﻹ طالق ،ولهذا ال�سبب تعترب
الآن منا�سبة كي يتم �صنع ن�سخة
مقلدة منها.
بالطبع ،من ال�صعب للغاية بناء
ن�سخة مطابقة لطراز فريون
ب�سعر معقول ،ولكن ،قام رجل
رو�سي با�سم �أفيتو بطرح ن�سخة
ن�صف مكتملة من فريون ،والتي
يقول �أنها حتمل حمرك �سعة 6
لرت بقوة  1,000ح�صان مع معدل
�سري  100كلم فقط� ،إال �أن هذه
التفا�صيل م�شكوك يف م�صداقيتها

بن�سبة كبرية جداً بالطبع.
ح�سب �إعالن �أفيتو ،مبلغ كبري
مقابل ن�سخة مقلدة مع حمرك
مثبت يف ا�ﻷ مام ،حتى لو كانت
بقوة  1,000ح�صان ،فال توجد
طريقة للت�أكد من ذلك دون �أية
اختبارات معتمدة.
فريون
تختلف
بالطبع،
ً
ً
�سوبر�سبورت اختالفا جذريا عن
هذه الن�سخة املقلدة ،فهي ت�أتي
مع حمرك  W16رباعي التريبو
بقوة  1,180ح�صان و  1,500نيوتن.
مرت من عزم الدوران ،مع معدل
ت�سارع من � 0إىل  100كلم�/ساعة
خالل  2.5ثانية و�رسعة ق�صوى
ت�صل �إىل  415كلم�/ساعة.

بي �إم دبليو تبني
م�صنعا يف رو�سيا

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

باملركبات التي �سينتجها
امل�صنع ،فمن املنتظر �أن يتم
فيه ت�صنيع �سيارات �سيدان من
الفئة  3و 5و 7من بي �إم دبليو،
ف�ضال عن �سيارات كرو�س �أوفر
من الفئتني " "Х3و"."Х5
ومن املفرت�ض �أن يتم االنتهاء
من بناء امل�صنع يف فرتة ترتاوح
ما بني عامني �إىل عامني ون�صف،
اعتبارا من الن�صف الثاين من
العام اجلاري.
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�إ�شهار
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«وات�س �آب» يتوقف عن العمل يف بع�ض �أنظمة ت�شغيل الهواتف الذكية

حذرت �رشكة «وات�س �آب» عرب
موقعها الإلكرتوين من �أن تطبيقها
للرتا�سل الفوري لن يكون بالإمكان
العمل به يف بع�ض �أنظمة الت�شغيل
القدمية قريبا.
وح�سب ال�رشكة ،ف�إنه لن يت�سنى

ا�ستخدام تطبيقها بعد  31دي�سمرب
 2018لأ�صحاب الهواتف العاملة
مبن�صة �سل�سلة Nokia Series
 ،40التي كانت من �أكرث من�صات
الهواتف املحمولة ا�ستخداما يف
العامل ،حيث ثُبتت يف �أكرث من 1.5

مليار من الأجهزة عام  .2012كما
�أعلنت «وات�س �آب» �أنها لن تدعم
الهواتف الذكية العاملة بنظامي
الت�شغيل القدميني Android
 2.3.7و 7 iOSو�إ�صداراتهما
ال�سابقة بعد  1فرباير عام .2020

و�أو�ضحت �أنه لن يكون ممكنا
بعد الآن �إن�شاء ح�سابات جديدة
يف �أنظمة الت�شغيل القدمية
املذكورة ،كما �أن بع�ض امليزات
فيها قد تتوقف عن العمل يف �أي
وقت.

�إ�شعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي
�إن�ستغرام وتثري غ�ضبهم!
ر�صد بع�ض امل�ستخدمني حتديث �إن�ستغرام الأخري الذي �أ�ضاف رمز
في�سبوك على �صفحات امللفات ال�شخ�صية ،ما �أثار حرية الكثريين
ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم ،رديت ،قام
بتحميل �صورة لرمز في�سبوك ،وو�صفها ب�أنها «�إ�صدار جتريبي من
�إن�ستغرام».
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ستخدمني ب�إ�شعاراتهم
على في�سبوك ،وذلك على ملفاتهم ال�شخ�صية يف �إن�ستغرام .وي�ؤدي
النقر على الرمز �إىل ت�شغيل تطبيق في�سبوك .ويف حال مل يتم ربط
ح�ساب �إن�ستغرام مع في�سبوك ،ف�ستظهر ر�سالة تقول�« :إن�ستغرام
يرغب بفتح في�سبوك».
وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�صدوا رمز الإ�شعارات على �إن�ستغرام،
ف�إن تذكريهم ب�أن عمالق املواقع االجتماعية ميلك �إن�ستغرام ،كان
�أمرا غري مرحب به �إىل حد كبري ،حيث توجه عدد من امل�ستخدمني
�إىل تويرت لي�صفوا هذا التغيري بـ «املزعج»وقال �أحدهم ب�سخرية:
«من الرائع �أنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل �أ�شهر ،ومع
ذلك ما يزال �إن�ستغرام ير�سل يل �إ�شعارات عن �أن�شطة �أ�صدقائي
على في�سبوك» .ومع ذلك ،قال م�ستخدم �آخر« :يف البداية �شعرت
باالنزعاج من �أن في�سبوك �أ�ضافت الإ�شعارات �إىل ح�سابي على
�إن�ستغرام ،ولكن هذا يعني الآن �أنه لي�س علي التحقق من في�سبوك
على الإطالق ما مل �أح�صل على �إ�شعار يف �إن�ستغرام! ال �أعتقد �أن هذه
هي خطتهم».
ويبدو �أن هذه امليزة هي و�سيلة لت�شجيع م�ستخدمي �إن�ستغرام على
ا�ستخدام في�سبوك ،الذي �شهد انخفا�ضا وا�ضحا يف اال�ستخدام بني
ال�شباب خالل ال�سنوات الأخرية.
و�أو�ضح بحث �أجراه � eMarketerأن �أقل من ن�صف م�ستخدمي
الإنرتنت يف الواليات املتحدة ،الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 12إىل 17
�سنة� ،سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام .كما تتوقع �رشكة الأبحاث �أن
يخ�رس موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم (�أقل من  25عاما) هذا العام.

مت�صفح كروم �سيح�صل على
الو�ضع الليلي يف ويندوز 10
ك�شف �أحد املهند�سني يف قوقل
�أنه يجري تطوير خا�صية الو�ضع
الليلي ملت�صفح كروم لأجهزة
الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز
 .10وكانت مايكرو�سوفت قد
�أتاحت للتطبيقات ب�أن حت�صل
على ميزة الو�ضع الليلي يف
�آخر حتديث لويندوز  10والذي
يحمل ا�سم حتديث اكتوبر
 2018حيث ميكن تفعيله من
الإعدادات وبالتايل �سيمكن
للتطبيقات ولواجهة نظام
الت�شغيل �أن حت�صل على الو�ضع
الليلي بدعم كامل ولي�س جمرد
�سمة ليلية معتمة.
و�سيتغري �شكل املت�صفح مع
تفعيل الو�ضع الليلي لي�شبه
�إىل حد كبري و�ضع الت�صفح
اخلفي Incognito mode
حيث يتم تغيري لون �رشيط
العناوين والقوائم و�رشيط
املف�ضلة والتبويبات �أي�ضاً للون
الأ�سود الذي يعطي راحة �أكرب
للعني �أثناء الت�صفح الطويل
ال�سيما يف الإ�ضاءة املحيطة

ال�ضعيفة ،وكذلك مظهر �أجمل
للواجهات كما يراه الكثري من
امل�ستخدمني .لو �أردت احل�صول
على الو�ضع الليلي الآن ميكنك
تنزيل ن�سخة  Canaryمن
كروم غري امل�ستقرة و�إ�ضافة
–force-dark-mode
بجانب العنوان يف خانة الهدف
يف خ�صائ�ص الربنامج.
ال توجد معلومات كافية حول
موعد و�صول الو�ضع الليلي
�إىل كروم� ،إال �أنه من امل�ؤكد �أن
ال�رشكة تعمل جاهدة للإ�رساع
بذلك لذا ميكن �أن نتوقع �أن
توفر امليزة مع �إ�صداري 73
�أو  74القادمني خالل الأ�شهر
الثالثة املقبلة.
اجلدير بالذكر �أن توفري هذا
الدعم لن�سخة �أجهزة الكمبيوتر
الآن ال يعني بنف�س الوقت
�إتاحته لهواتف �أندرويد ورمبا
�آيفون لأن املن�صتني تختلفان
بالتايل قد حتتاج لوقت �أطول
�إن كانت قوقل تفكر بذلك
� ً
أ�صال.

موتوروال �ستك�شف عن
هواتفها اجلديدة
بد�أت �رشكة موتوروال اململوكة ل�رشكة
لينوفو يف توزيع الدعوات على ال�صحافة
حل�ضور حدث ر�سمي �ستقيمه ال�رشكة
يف مدينة �شيكاغو للك�شف عن هواتفها
اجلديدة هذا العام.
الت�رسيبات الأخرية ت�شري �إىل �أن
ال�رشكة تعمل على هاتفني جديدة
ب�إ�سم  Motorola Oneو One
 Powerمت�شابهة �إىل حد ما يف ال�شكل

مع بع�ض االختالفات يف املوا�صفات
والعتاد الداخلي.
الهاتفني �ستكون �ضمن م�رشوع اندرويد
ون �أي انها �ستعمل بنظام اندرويد
اخلام و�ستتلقى التحديثات ب�شكل �رسيع
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة النظام
�أي�ضا هناك �أحاديث عن �إطالق اجليل
اجلديد من هواتف من �سل�سلة  Zوهذا
يعني ان ال�رشكة �ستك�شف عن هاتفني

من الفئة املتو�سطة وهاتف رائد بعتاد
موا�صفات قوية .
على كل حال يف�صلنا اكرث من �شهر
الآن عن موعد احلدث  ،بالت�أكيد �سيتم
ت�رسيب املزيد من املعلومات خالل
الأيام القادمة لذلك تابعوا اخبارنا
اليومية ملعرفة املزيد حول جديد
موتوروال.

موتوروال تك�شف عن جديدها
تعتزم �رشكة موتوروال الك�شف عن
باكورة هواتفها اجلديدة هذا العام
يف الربازيل وذلك ح�سب بو�سرت
الدعوة املن�شور يف �شبكات التوا�صل
االجتماعية هناك بالت�أكيد الأنظار
تتجه �إىل اجليل ال�ساد�س من �سل�سلة
موتو جي واملعروفة �سلفاً با�سم

 Moto G6و Plus Moto G6
بالإ�ضافة �إىل Play Moto G6
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني
هواتف رئي�سية ومتو�سطة ومنخف�ضة
ال�سعر .حتى الآن اليوجد ت�رسيبات
م�ؤكدة حول موا�صفات هذه الهواتف
ولكن جرت العادة �أن تكون متنوعة

املوا�صفات مع �إختالفات تتمثل يف
نوع املعالج وحجم ال�شا�شة والذاكرة
وما�إىل ذلك �أي�ضاً الدعوة الزالت
مبهمة وغري وا�ضح هل �سيكون
احلدث عاملياً �أو �سيكون جمرد حدث
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف
موتوروال رواجاً هائ ً
ال هناك .

�سام�سوجن ت�صبح �أكرب ُم�ص ِنع
للقطع االليكرتونية
ك�شفت عمالقة التقنية الكورية
�سام�سونغ عن توقعها لعائدات و�أرباح
الربع الأول من العام يف تقريرها
املايل ،والذي �شهد ارتفاعاً كبرياً يف
مبيعات ال�رشكة للقطع �أو الرقاقات
امل�ستخدمة يف الأجهزة الإليكرتونية.
وا�ستطاعت �سام�سونغ بذلك حتقيق

رقم قيا�سي بالأرباح بحوايل  14.7مليار
دوالر يف �أول ربع من  2018وبزيادة
 %19عن الربع الأول من العام املا�ضي
وفق تقديراتها .لتتمكن بذلك من ك�رس
احتكار انتل لل�صدارة على مدار  25عاما
املا�ضية .ويعترب هذا الرقم �أعلى �أي�ضا
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني

يف الفرتة املا�ضية .وللعلم ف�إن ال�رشكة
مل تك�شف عن تفا�صيل التقرير املايل
ب�شكل كامل ،والذي بالعادة ي�صدر مع
نهاية �شهر �أبريل .لكنها �أعلنت فقط عن
رقم قيا�سي يف املبيعات والأرباح دون
ذكر م�صادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة،
ال�شا�شات ،البطاريات … ،وغريها.
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ترعى لقاء حول تطوير
الدفع الإلكرتوين باجلزائر
رافق موبيلي�س ،جتمع النقد الآيل والوكالة
الوطنية لرتقية احلظائر التكنولوجية
يف تنظيم فعاليات الطبعة
وتطويرها
الثانية حول « تطوير الدفع الإلكرتوين
باجلزائر» ،املنعقد يوم اخلمي�س  17اكتوبر
 2019باحلظرية التكنولوجية ل�سيدي عبد اهلل
باجلزائر.
َ
�ض ّمت هذه التظاهرة جميع الأطراف
املتدّ خلة يف م�سار �إدماج التاجر يف �أر�ضية
ممون عرب
الدفع عرب االنرتنت ،لي�صبح ّ
االنرتنت ،حيث تقا�سم احل�ضور خرباتهم
ودر�سوا ال�صعوبات التي تواجههم ،كما قاموا
بتحديد القيود وو�صفها بغر�ض �إزالتها و�إر�ساء
قواعد تفكري جماعي حولها.
الهدف من هذا اللقاء ،هو الو�صول �إىل
تدابري تهدف �إىل تب�سيط الإجراءات الإدارية
والتقنية وجعلها مرنة بقدر الإمكان ،لأجل
ترقية التجارة الإلكرتونية عن طريق ت�سهيل
الدفع الإلكرتوين عرب االنرتنت وتعريفه.
موبيلي�س ومن خالل هذه التظاهرة
االقت�صادية الهامة ،فخور مب�ساندته للتطور
الرقمي وترقية النظام ال�سائر حول الدفع
الإلكرتوين يف اجلزائر.

«مر�ض �إك�س» قد يقتل
 80مليون �شخ�ص
�أفادت تقارير جديدة ب�أن تف�شي مر�ض �شبيه
بالأنفلونزا قد ي�ؤدي �إىل حدوث وباء يقتل 80
مليون �شخ�ص يف جميع �أنحاء العامل.
ويبحث العلماء حاليا عن لقاحات ميكنها
مكافحة الأمرا�ض املعدية غري املعروفة
وم�سببات الأمرا�ض غري املعروفة و�أطلق
العلماء نداء للم�ساعدة يف منع اندالع ما ي�سمى
بـ»املر�ض الفتاك» املعروف با�سم «مر�ض
�إك�س» ،وقال حتالف ابتكارات الت�أهب للوباء
(� ،)CEPIإنه يدعم املن�صات القادرة على
تطوير لقاحات ملكافحة هذا التهديد و�رصح
ريت�شارد هات�شيت ،الرئي�س التنفيذي لتحالف
ابتكارات الت�أهب للأوبئة�« :إننا بحاجة �إىل �أن
نكون م�ستعدين ،ونحن بحاجة �إىل اال�ستثمار
يف تقنيات املن�صات التي ميكن ا�ستخدامها
لال�ستجابة ال�رسيعة لظهور م�سببات الأمرا�ض
ذات الإمكانية الوبائية».
و�أ�ضاف« :لهذا ال�سبب يعزز التحالف متويله
لتقنيات املن�صات التي ميكن ا�ستخدامها
يف �صنع اللقاحات وغريها من امل�ضادات
املناعية يف غ�ضون �أ�سابيع و�شهور ،بدال من
�سنوات».

جلنة حتقيق حلت �أم�س
ببو�سعادة

جتاوزات يف قفة رم�ضان و
قائمة ال�سكن تثري التذمر
حلت �أم�س اجلمعة جلنة حتقيق يف بلدية
بو�سعادة بهدف الوقوف على جتاوزات تكون
قد ارتكبت يف توزيع قفة رم�ضان التي كانت
حمل تذمر من ع�رشات املواطنني ف�ضال
عن ذلك ين�شغل ال�شارع البو�سعادي بتبعات
الك�شف عن قائمة امل�ستفيدين من ال�سكنات
االجتماعية حيث قال �شهود عيان حمليون
�أن القائمة ظمت مواطنني �أودعوا ملفاتهم
يف  2017بينما حرم الكثريون ممن �أودعوا
ملفاتهم قبل �سنوات طويلة وهم يف �أم�س
احلاجة �إليها و من كل الفئات االجتماعية
و من الغريب �أن القائمة �ضمت �أ�شخا�صا
متوفني منذ � 7أ�شهر.

م�.س

ترحيل  75عائلة مقيمة ب"ديار املح�صول" قريبا
�أعلنت رئي�سة بلدية املدنية بالعا�صمة ,حبيبة بن �سامل ,عن ترحيل قريب لـ  75عائلة
مقيمة يف �شقق �ضيقة من غرفة واحدة باحلي العريق «ديار املح�صول».
م�.س
و قالت بن �سامل ,على هام�ش
حفل تكرمي التالميذ النجباء
مبنا�سبة الذكرى  58لأحداث
� 17أكتوبر � ,1961أن «العدد
الإجمايل للأ�رس املعنية
بالرتحيل يف الأيام املقبلة
هو  75عائلة مقيمة يف �شقق
من غرفة واحدة بحي ديار
املح�صول» دون �أن حتدد
تاريخا ليوم الرتحيل و�أ�ضافت
�أن هذه العملية ,التي �ست�رشف
عليها م�صالح الوالية ,تندرج
�ضمن برنامج الرتحيل و�إعادة
الإ�سكان والذي خ�ص�ص لبلدية
املدنية « 80وحدة �سكنية
من �أجل التخفيف من معاناة
الأ�رس املقيمة يف ال�ضيق»,
معتربة �أن «الأولية» اليوم هي

ل�سكان ديار املح�صول الذين
انتظروا طويال دورهم يف
الرتحيل.
و�أكدت ذات امل�س�ؤولة �أن
حمققات تابعات مل�صالح
البلدية ت�رشف حاليا على
«التحقيق امليداين و معاينة
احلاالت على �أر�ض الواقع»,

ما يعني ,تردف بالقول� ,أن
«القائمة مل ت�ضبط نهائيا»
م�ستثنية بذلك الأ�سماء التي
«�أق�صاها نظام الفرز الوالئي».
كما ذكرت �أن بلديتها بحاجة
�إىل ح�ص�ص �سكنية ا�ضافية
للتكفل ب�سكان ال�ضيق والأ�سطح
والأقبية وكذا البناء الفو�ضوي.

مع�سكر

�إجناز  33هيكل تربويا جديد ا
�رشع م�ؤخرا بوالية مع�سكر يف �إجناز
 33هيكل تربوي جديد ت�ضم ثانويات
ومتو�سطات وجممعات مدر�سية ومطاعم
مدر�سية ,ح�سبما علم لدى مدير الرتبية.
وذكر يحيى بال�شالغم �أن الوالية ا�ستفادت
م�ؤخرا من عدد هام من امل�شاريع ل�صالح
قطاع الرتبية على ر�أ�سها �إجناز  5ثانويات
جديدة اثنتان منها تعوي�ضيتني لثانويتني
مبنيتني بالبناء اجلاهز مبدينتي �سيق
واملحمدية وثانويتني جديدتني مبدينة

مع�سكر خ�ص�صتا ل�سكان الأحياء اجلديدة
معظمها ت�ضم �سكنات من �صيغة البيع
بالإيجار �إ�ضافة �إىل م�رشوع ثانوية ببلدية
الكرط التي تفتقر ملثل هذا املرفق
الرتبوي وحظيت والية مع�سكر من جهة
ثانية ب  5م�شاريع لإجناز متو�سطات
جديدة اثنتان منها لتعوي�ض متو�سطتني
ببلديتي ماو�سة و تيغنيف مبنيتني بالبناء
اجلاهز و 3متو�سطات �أخرى ل�سد العجز
يف هذا الطور ببلديات �أخرى بالوالية.

بجاية

هزة �أر�ضية بقوة  3,5درجات
�سجلت �أول �أم�س اخلمي�س يف حدود
ال�ساعة �سا 16و  14دقيقة هزة �أر�ضية
بلغت �شدتها  3,5درجات على �سلم ري�شرت
بوالية بجاية ,ح�سب ما �أفاد به بيان

ملركز البحث يف علم الفلك والفيزياء
الفلكية واجليوفيزياء.و�أو�ضح امل�صدر
ذاته �أن مركز الهزة حدد بـ 14كلم جنوب
غرب �أوقا�س بنف�س الوالية.

البويرة

�أولياء تالميذ مدر�سة ال�سالم اخلا�صة يحتجون

احتج �أول �أم�س اخلمي�س �أولياء التالميذ
املتمدر�سون مبدر�سة ال�سالم اخلا�صة
�أمام مقر والية البويرة ملطالبة ال�سلطات
املعنية �رضورة التدخل العاجل من
�أجل ت�سوية الو�ضعية القانونية لهذه
املدر�سة املعتمدة من الوزارة الو�صية
وهذا بعد ان �صدموا م�ؤخرا بعجزهم
من ولوج الأر�ضية الرقمية لت�سجيل
�أبنائهم بعد مرور �شهرين عن الدخول
املدر�سي خا�صة بالن�سبة لتالميذ �أق�سام
االمتحانات الر�سمية  ,هذا وعلمت يومية

« الو�سط « �أن الإ�شكال القائم يعود �إىل
التحفظ ب�ش�أن رخ�صة البناء التي هي يف
الأ�صل خا�صة بال�شقق ولي�س باملدر�سة
ح�سب رخ�صة مديرية البناء والتعمري ما
عطل يف منح قرار الفتح حلد الآن  ,ويف
ال�سياق نا�شد الأولياء اجلهات املعنية
وخا�صة الوايل التدخل يف هذه الق�ضية
لإنقاذ م�صري  300تلميذ يف خمتلف
الأطوار الثالثة الذين يزاولون درا�ستهم
بهذه امل�ؤ�س�سة اخلا�صة .
�أح�سن مرزوق

وعن م�صري ال�سكنات الفارغة
م�ستقبال ,قالت بن �سامل �أن
ديار املح�صول هو «حي ثوري
و تراثي يحمل ذاكرة �أهم حي
اجلزائر العا�صمة» ,م�ؤكدة
يف ال�سياق ذاته �أن البنايات
«لي�ست م�صنفة يف اخلانة
احلمراء» لكنها تعر�ضت �إىل
�ضغط كبري على مدار �سنوات
طويلة ب�سبب اكتظاظ املقيمني
بها جدير بالذكر� ,أن حي ديار
املح�صول يقع �شمال بلدية
املدنية ,مت ت�شييده بني 1953
و  1955من قبل املهند�س
املعماري فرناند بويون وهو
يتميز بهند�سته املميزة و
احلجر الأبي�ض الذي اعتمد
عليه كمادة �أ�سا�سية يف البناء.

بومردا�س

نحو �إعادة بعث
م�ست�شفى � 240سرير
يجري حاليا ببومردا�س �إمتام الإجراءات
ال�رضورية من اجل �إعادة بعث الور�شة املتعرثة
لإجناز م�ست�شفى � 240رسير بعا�صمة الوالية
وذلك بتعيني مقاولة وطنية جديدة ,ح�سبما ك�شف
عنه وايل الوالية وقال يحي يحياتن يف ت�رصيح
على هام�ش زيارة تفقدية لبلدية �سي م�صطفي
(�رشقا) يف �إطار �إحياء الذكرى الـ 58للهجرة
امل�صادف لـ � 17أكتوبر  --1960ب�أنه مت «جتاوز
املرحلة املا�ضية يف ت�سيري هذه الور�شة احليوية»
من طرف م�ؤ�س�سة �أجنبية و كذلك النزاع القانوين
الذي ن�ش�أ بني هذه الأخرية و مديرية ال�صحة
وال�سكان �صاحبة امل�رشوع ب�سبب تعرث عملية
الإجناز «دخلنا حاليا يف مرحلة جديدة من عمر
هذا امل�رشوع الكبري» ,ي�ؤكد الوايل ,مو�ضحا ب�أنه
مت تكليف مديرية التجهيزات العمومية بالوالية
بعملية مرافقة وجت�سيد هذا امل�رشوع وقبل
ذلك ب�إعداد و�ضبط دفرت �رشوط جديد و�إطالق
مناق�صة وطنية يوم الأحد املا�ضي الختيار
م�ؤ�س�سة الإجناز يف �أقرب الآجال.

�سيدي بلعبا�س

توزيع  80م�سكنا
ببلدية مزاورو

مت �أول �أم�س اخلمي�س ب�سيدي بلعبا�س توزيع
مفاتيح  80م�سكنا عموميا �إيجاريا ببلدية مزاورو
وذلك يف �إطار االحتفاالت املخلدة لليوم الوطني
للهجرة.
وتندرج هذه ال�سكنات املوزعة يف �إطار ح�صة
�سكنية تفوق � 3آالف وحدة من ذات ال�صيغة
جاري توزيعها عرب جممل تراب الوالية ,ح�سب
ما �أو�ضحه املدير العام لديوان الرتقية والت�سيري
العقاري ,عبد الرحمان جربي وك�شف ذات
امل�س�ؤول �أنه �سيتم توزيع ح�صة �سكنية ت�ضم 125
وحدة من �صيغة العمومي الإيجاري مبنا�سبة
الذكرى الـ  65الندالع الثورة التحريرية املجيدة
وذلك على م�ستوى بلديات كل من �سيدي �شعيب
بـ  50وحدة وبئر احلمام بـ  30وحدة و  45وحدة
�أخرى ببواعي�ش.

ي�ؤدي الرئي�س التون�سي املنتخب،
قي�س �سعيد ،يوم الأربعاء � 23أكتوبر
اجلاري ،اليمني الد�ستورية رئي�سا
للبالد وقال رئي�س جمل�س نواب
ال�شعب التون�سي بالنيابة ،عبد الفتاح
مورو� ،إن مكتب الربملان املنعقد،
�أم�س اجلمعة ،قرر عقد جل�سة عامة
الأ�سبوع القادم لأداء اليمني ،بح�سب
�إذاعة «موزاييك �إف �إم» املحلية.
و�أو�ضح مورو �أن الربملان �رشع يف
ترتيبات اجلل�سة العامة من خالل دعوة
ر�ؤ�ساء اجلمهورية واحلكومة والوزراء
ال�سابقني ،وممثلي الهيئات واملنظمات
الوطنية ،و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي
املتواجدين يف تون�س و�أعلنت الهيئة
العليا امل�ستقلة لالنتخابات التون�سية،
�أم�س اخلمي�س ،ر�سميا ،فوز قي�س
�سعيد يف االنتخابات الرئا�سية بن�سبة
 % 72.71من الأ�صوات ،بعد عدم
تقدم مناف�سه نبيل القروي ب�أي طعن
وبلغت ن�سبة امل�شاركة يف االنتخابات
الرئا�سية يف دورتها الثانية ،يوم الأحد
املا�ضي ،%55 ،وهي ن�سبة �أعلى من
تلك التي �سجلت يف الدورة الأوىل،
ويف االنتخابات الت�رشيعية التي تلتها
(.)%41

زوجة ال�سفري
الأمريكي يف تيميون
�أ�شادت زوجة ال�سفري الأمريكي باجلزائر
«جون ديرو�رش « بجمال تيميمون فلقد
علقت يف من�شور على حائط �صفحتها
الر�سمية «الفي�سبوك» قائلة «يف وقت
�سابق من هذا الأ�سبوع  ،كنت �أنا وزوجي
يف تيميمون وكان �أحد الأماكن التي
زرناها الكثبان الرملية اجلميلة� .أحب
الكثبان الرملية وال�صحراء  .بالإ�ضافة
�إىل كونها جميلة  ،فهي واحدة من �أكرث
الأماكن هدو ًءا على وجه الأر�ض .يف
بع�ض الأحيان ال ميكنك حتى �سماع
الريح .يبدو �أن لون وملم�س منظر
ال�صحراء اجلزائرية يتغري كل دقيقة
عندما تتحرك ال�شم�س يف ال�سماء .ال
يوجد مكان مثل هذا يف �أي مكان.

ال�صالون الدويل الرابع
لل�صيدلة و�شبه ال�صيدلة

 Ooredooتقدم
حلولها و عرو�ضها املبتكرة
للمرة الثالثة على التوايل ،ت�شارك
 Ooredooيف الطبعة الرابعة من
ال�صالون الدويل لل�صيدلة و �شبه ال�صيدلة،
وال�صحة والرفاهية (SAIDALYA
اجلزائر ،)2019الذي جتري فعالياته
من  17اىل � 19أكتوبر  2019يف فندق
 MARRIOTبق�سنطينة.
يجمع هذا احلدث الهام لقطاع ال�صيدلة،
كل �سنة عددا كبريا من مهنيي ال�صحة
للتبادل حول تقدمي اخلدمات و�أحدث
االبتكارات التكنولوجية املتعلقة
بال�صناعة ال�صيدالنية.
خالل هذا املوعد العلمي و التجاري،
ت�شارك  Ooredooمن خالل جناح �أين
يقرتحالتجاريون على املهنيني خمتلف
العرو�ض و احللول املبتكرة التي تتك ّيف
مع احتياجاتهم.
من خالل م�شاركتها يف هذه التظاهرة
ذات البعد الدويل ،ت�ؤكد Ooredoo
التزامها نحو مهنيي قطاع ال�صحة و
تعزز موقفها كفاعل رئي�سي يف مرافقة
املتعاملني االقت�صاديني اجلزائريني.

