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4�ص

بشير عالوة/ت

 رجل �أعمال20 االقت�صاد اجلزائري يف قب�ضة

 تنحية وزير �سابق ب�سبب ا�ستقباله يل يف مكتبه.
 ت�ضييق متعمد على ا�ستثماراتي ملدة �سنتني.
 غامبيا/ اجلزائر
20:45 غدا ابتداء من

دعا امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إىل تبني مطالب ال�شعب

جاب ينتقد ر�سالة الرئي�س
مبنا�سبة عيد الن�صر
3�ص

الفريق قايد �صالح

قال �أن تر�شيح بوتفليقة مل يكن منطقيا

الأرنـــــــدي يــــــتـــــبـــــــر�أ مــــــن
ت�صريحات ناطقه الر�سمي
3�ص

نظمت رحالت حج وهمية بالواليات الغربية اخل�ضر ي�سعون �إىل
قواتنا امل�سلحة يف �أمت جاهزية فروع غري قانونية لوكاالت فوز معنوي وك�سب
قتالية بف�ضل التكوين اجليد
ثقة بلما�ضي
 �سياحية تن�صب على احلجاج3�ص
EXPERIENCE

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

Formations multimédia,

communication digitale

Photoshop cs
Indesign
Illustrator cs
Powerpoint autocad

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

TRAVAIL

EMPLOI

FORMATION

PRATIQUE

REDACTION SUR LE WEB

MONTAGE VIDEO
MARKETING

RESULTAT

QUALIFICATION

FORMATION
DIPLOMANTE
QUALIFIANTE
A LA CARTE

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

INFOGRAPHIE

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

E-LEARNING METIER
CONTACT
RESULTAT
DYNAMISME
FLEXIBILITÉ

world AVENIR

Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

RÉVES

EXPERIENCE
RIGUEUR

EXPERIENCE

INVESTPLUS

Ecole succès Avenir

TUTORIEL DYNAMISME

EXPERIENCE

24�ص

digital

13�ص

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

Langues étrangères
tarifs spécial été
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تون�س

الق�ضاء على ثالثة عنا�صر من داع�ش
قرب احلدود اجلزائرية
ملت�شددين يحملون
�أ�سلحة يف منطقة
يختبئون
جبلية
فيها منذ �سنوات،
وقال العقيد ح�سام
املتحدث
اجلبابلي
احلر�س
با�سم
ا لو طني ” قو ا تنا
ثالثة
قتلت
ي�شتبه
�إرهابيني
�أنهم تابعون لداع�ش
بعد ا�شتباكات يف
جبال ال�سلوم يف
الق�صرين“ومل يعط

نقلت �أم�س وكالة
رويرتز االخبارية
عن م�س�ؤول �أمني
قوله �إن القوات
التون�سية اخلا�صة
متكنت من الق�ضاء
على ثالثة �إرهابيني
بانتمائهم
ي�شتبه
لداع�ش الإرهابي بعد
ا�شتباكات يف منطقة
جبلية قرب احلدود
ت�أتي
اجلزائرية،
العملية بعد �أيام من
ن�شر التنظيم �صورا

مزيدا من التفا�صيل،
 .و ينت�شر عدد غري
معروف من العنا�صر
االرهابية يف مناطق
نائية قرب احلدود
مع اجلزائر وتعر�ضت
لثالثة
تون�س
هجمات كبرية يف
 ،2015ا�ستهدف اثنان
منها �سياحا والثالث
احلر�س الرئا�سي يف
و�أعلن
العا�صمة.
داع�ش م�س�ؤوليته عن
الهجمات الثالث.

خبر في
صورة

�سليماين يواجه �أبوابا مغلقة
يتواجد الالعب
الدويل اجلزائري
�إ�سالم �سليماين
�أمام و�ضع �صعب ال
يح�سد عليه يف ظل
الأزمة الكبرية التي
يواجهها مع ناديه
فيرنبات�شي الرتكي
ولك بعدما �أو�صدت
جميع الأبواب يف وجه
عودته �إىل املناف�سة
جمددا ،ورغم معاناة
النادي الرتكي من
عدة غيابات يف
�صفوفه لالعبي اخلط الهجومي �إال �أن مدرب فيرنبات�شي رف�ض منح
الفر�صة لالعب �سبورتينغ ل�شبونة البريتغايل ال�سابق ووا�صل تهمي�شه
وعدم االعتماد على خدماته يف املباريات.

وهران

تفكيك �شبكة ترويج و حجز 12.5
كلغ من الكيف املعالج
متكنت �أم�س ،م�صالح ال�رشطة بالأمن احل�رضي  18لأمن والية وهران،من
تفكيك �شبكة �إجرامية منظمة خمت�صة يف حيازة وترويج املخدرات –الكيف
املعالج  ، -تتكون من � 03أ�شخا�ص ترتاوح �أعمارهم ما بني �36سنة و�40سنة
 ،عملية التوقيف جاءت �إ�ستغالال ملعلومات مفادها قيام �شخ�ص رفقة
�رشكائه برتويج املخدرات�،أين مت و�ضع خطة حمكمة التنفيذ �أ�سفرت عن
توقيف امل�شتبه وبحوزته �01صفيحة من الكيف املعالج ،الذين كان رفقة
�رشيكه على منت مركبة من نوع فورد في�ستا،بعد �أن كان ب�صدد �إجراء
�صفقة بيع خمدرات ،موا�صلة للتحريات ومبوجب �إذن بتفتي�ش م�سكنه ،مت
توقيف �رشيكه الثالث ،وحجز � 100صفيحة كانت داخل حقيبة مهي�أة للبيع
،و� 30صفيحة كانت خمب�أة ب�إحكام داخل املطبخ،وقارورة �سائل من نوع
كلونا،لي�صل وزن املحجوزات 12.506كلغ من الكيف املعالج ،ومبلغ مايل
من عائدات الرتويج قدربـ11مليون �سنتيم04،هواتف نقالة ،مت حترير �إجراء
ق�ضائي �ضد املتورطني يف الق�ضية �سيحالون مبوجبه على العدالة.

�أ بن عطية

البويرة

امللتقى اجلهوي الثاين للحماية املدنية

فـي �إطار موا�صلة حت�ضري حملة مكافحة حرائق الغابات و
حملة حرا�سة ال�شواطئ و الإ�ستجمام  ،2019تنظم املديرية
العامة للحماية املدنية امللتقى اجلهوي الثاين بوالية البويرة
ي�ضم  24والية ميثلون واليات الغرب و جنوب غرب الوطن،
يوم  20مار�س  ، 2019تبعا للملتقى اجلهوي الأول والذي �أقيم
بوالية البويرة يوم  17مار�س املنفرط لفائدة مدراء احلماية
املدنية لواليات و�سط� ،رشق و جنوب �رشق الوطن.

غليزان

وقفة احتجاجية للعمال امل�سرحني من مركب تركيب ل�سيارات
نظم �أم�س عمال م�صنع تركيب
ال�سيارات فول�سفاغن باحل�ضرية
ال�صناعية لبلدية �سيدي خطاب
يف والية غليزان وقفة احتجاجية
احتجاجا منهم على ممار�سات �إدارة
ً
امل�صنع التع�سفية والتي زادت وتريتها
يف الفرتات الأخرية و�صلت �إىل غاية

ت�رسيح العديد منهم تع�سفيا مطالبني
ب�رضورة عودة كافة العمال امل�رسحني
فيما �أكد البع�ض الآخر �أن �إدارة امل�صنع
حاولت اللعب على عواطف العمال من
خالل اقرتاحها ب�رصف منحة الت�رسيح
قدرها ال 10ماليني �سنتيم زيادة �إىل
�أجرة �شهر واحد وهي املقرتحات التي

رف�ضها العمال جملة وتف�صيال مطالبني
ب�إعادة �إدماجهم دون �أية �رشوط مادام
�أن لديهم عقود عمل غري حمددة
املدة مع العلم ان العملية تعد الثانية
من نوعها بعد عملية ت�رسيح ع�رشات
العمال مبركب الن�سيج اجلزائري
الرتكي طايال الأ�سبوع املا�ضي نتيجة

احتجاجاتهم ومطالبهم الرامية �إىل
رفع �أجورهم ال�شهرية وعليه يوجه
العمال امل�رسحني امل�س�ؤول الأول عل
ر�أ�س اجلهاز التنفيذي التدخل من �أجل
�إعادة �إدماجهم وتبيثتهم يف منا�صب
عملهم .
ق   م

افتتاح حمل الألب�سة الريا�ضية لوفاق �سطيف
�أقدمت �إدارة فريق وفاق �سطيف
على افتتاح املحل اخلا�ص ببيع

الألب�سة الريا�ضية اخلا�صة بالفريق
على م�ستوى املركز التجاري «بارك

مول» بوالية �سطيف� ،أين �شهد افتتاح
املحل اجلديد للفريق ح�ضور عدد

من �أع�ضاء جمل�س الإدارة للنادي
يتقدمهم الرئي�س ح�سان حمار.

خمطط االت�صال ال�سنوي للجي�ش الوطني ال�شعبي

ملتقى بعنوان« :اليقظة الإعالمية...
واقع و رهانات»

يف �إطار جت�سيد
خمطط االت�صال ال�سنوي للجي�ش الوطني ال�شعبي
وحتت رعاية الف
ريق� ،أحمد ڤايد �صالح ،نائب وزير الدفاع الوطني،
رئي�س �أركان ا
جلي�ش الوطني ال�شعبي ،نظمت مديرية الإي�صال
والإعالم والتوجيه
لأركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي� ،أم�س الأربعاء
 20مار�س ،2019
بالنادي الوطني للجي�ش ببني م�سو�س ،ملتقى
بعنوان« :اليقظة ا
لإعالمية يف اجلي�ش الوطني ال�شعبي  ...واقع و
رهانات».
�أ�رشف
على
ا
فتتاح
فعا
ليات امللتقى ،اللواء مادي بوعالم ،مدير
الإي
�صال
وا
ل
إ
عالم
والتوجيه لأركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،نيابة
عن ال�سيد الفريق،
نائب وزير الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان اجلي�ش
الوطني ال�شعبي ،و
الذي نوه باالهتمام البالغ الذي توليه القيادة العليا
للجي�ش الوطني ال�
شعبي مليدان الإعالم واالت�صال ،خ�صو�صا فيما
يتعلق بتكوين الإط
ارات املتخ�ص�صة يف هذا املجال احل�سا�س
وما يتطلبه من
حتكم يف الآليات والو�سائط احلديثة .ويهدف هذا
امللتقى ،الذي
ح
�رضه �إطارات �سامية من خمتلف هياكل وزارة
الدفاع الوطني و�أ
ركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي� ،إىل الوقوف على
واقع اليقظة الإع
المية بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية وتكييفها مع التطور
التكنولوجي وا
لعمل
على
ت
قوية العالقات مع و�سائل الإعالم الوطنية
وتعزيز الر
ابطة
«جي�ش�-أمة».
بهذه املنا�سبة ،تابع احل�ضور �سل�سلة من املحا�رضات ّ
ن�شطها �إطارات
ع�سكريني �إىل
جانب �أ�ساتذة جامعيني ،متحورت حول خمتلف
اجلوانب املت
�صلة
بتطوير اليقظة الإعالمية وفق الإ�سرتاتيجية
االت�صالية للجي�ش الوطني ال�شعبي.
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دعا امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إىل تبني مطالب ال�شعب

جاب ينتقد ر�سالة الرئي�س مبنا�سبة عيد الن�صر
�إميان لوا�س
�أدان جاب اهلل الأم�س من
خالل بيان له يف رده على ر�سالة
الرئي�س بوتفليقة مبنا�سبة عيد
الن�رص مواقف ال�سلطة  ،حيث
�أكد على   بطالن �رشعيتها
،منددا با�ستمرار �سيا�سة
التجاهل ملطالب ال�شعب
،حممال �إياها   م�س�ؤولية كل
ما قد يقع جراء قراراتها
التع�سفية
ومن خالل ذات امل�صدر،
قال جاب اهلل» الأزمة يف
ّ
حتل
اجلزائر �أزمة �سيا�سية وال
�إ ّ
ال بالطرق ال�سيا�س ّية ال�سلم ّية،
باحرتام القواعد املقررة يف

عاملنا املعا�رص ويف مقدمتها
االعرتاف ب� ّأن ال�شعب هو
�صاحب احلقّ يف ال�سلطة،
وهو م�صدر �رشعيتها و�رشعية
قراراتها ،ومن �أجل خدمة
م�صاحله ورعاية حقوقه تكون
ال�سلطة ،و�أنه من حقه �أن يقرر
ا�سرتجاع �سلطته متى �شاء �إذا
ر�أى �أ ّنها �أ�صبحت غري قادرة
وقدر
على �أداء واجباتها نحوهّ ،
�أ ّنها انحرفت عن ما �أوكلها به
وطغت وظلمت و�أف�سدت ،و�إذا
قرر ا�سرتجاع حقه و�سحب
تفوي�ضه �أو توكيله وجب عليها
االن�صياع لإرادته و�إعادة
ال�سلطة له باال�ستقالة ،و�إذا مل
تفعل ي�صبح وجودها يف احلكم

غري �رشعي ،وجميع ما ي�صدر
عنها من قوانني �أو مرا�سيم �أو
�إجراءات غري �رشعي ،وقد �أراد
ال�شعب اجلزائري ا�سرتجاع
حقه ،وعرب عن ذلك ب�أقوى
طرق التعبري؛ وهي امل�سريات
ال�شوارع
يف
واالحت�شاد
وال�ساحات ومنها م�سرية 15
مار�س  ،2019فمن حقه �أن
ي�سرتجع �سلطته و�سيادته و�أن
يكون �صاحب احلق يف ر�سم
م�ستقبله « .ودعا جاب اهلل
ال�شعب لعدم اال�ست�سالم لعناد
ال�سلطة ال�صارخ وعدم الثقة
يف وعودها ،وعدم الرتاجع
عن املطالب وعدم النكو�ص
على الأعقاب ،لأن اال�ست�سالم

الفريق قايد �صالح

قواتنا امل�سلحة يف �أمت جاهزية
قتالية بف�ضل التكوين اجليد
�أكد نائب وزير الدفاع الوطني ,رئي�س
�أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي ,الفريق
�أحمد قايد �صالح �أم�س الأربعاء بب�شار
�أن التح�ضري القتايل ي�ستلزم تدريبا
وتكوينا «جيدا» ,مربزا �أن تالزم هذه
العوامل وتكاملها يف الغاية وامل�ضمون
ي�ستدعي من كافة الإطارات والأفراد
احلر�ص على �إمتام هذه اجلهود
والو�صول بها �إىل منتهاها.
و�أو�ضح الفريق قايد �صالح يف ثالث
يوم من زيارته امليدانية العملية
والتفتي�شية �إىل الناحية الع�سكرية بب�شار
�أن «التح�ضري القتايل اجليد ي�ستدعي
بال�رضورة تدريبا جيدا وي�ستلزم
بال�رضورة �أي�ضا تكوينا جيدا ,فتالزم
هذه العوامل التطويرية وتكاملها يف
الغاية وامل�ضمون ي�ستدعي من كافة
الإطارات والأفراد ,كل يف جمال
عمله ونطاق مهامه� ,أن يحر�صوا على
�إمتام هذه اجلهود والو�صول بها �إىل
منتهاها» .وتابع الفريق قايد �صالح
يف كلمة توجيهية �ألقاها �أمام �إطارات
و�أفراد وحدات القطاع العملياتي
الأو�سط /برج العقيد لطفي وتابعها
�أفراد جميع وحدات الناحية:
«�إنكم تعلمون جيدا �أن التكوين اجليد
والتدريب اجليد والتح�ضري القتايل
اجليد هو مفتاح الرفع من القدرات
القتالية للوحدات والأفراد ,وهو بالتايل
مفتاح ُح�سن بلوغ �أرقى درجات التقدم
والتطور املهني».
كما �أكد الفريق قايد �صالح على «�أهمية
هذا اللقاء الذي ي�أتي يف �سياق احلر�ص
الذي يوليه با�ستمرار للتوا�صل امليداين
الدائم مع الأفراد الع�سكريني يف جميع
مواقعهم عرب كامل الرتاب الوطني».
وقال يف هذا ال�ش�أن �« :إن التما�شي
ال�سليم مع �صلب املهام املوكلة يتطلب
بال�رضورة اال�ستمرار يف اكت�ساب,
بل امتالك كا ّفة عوامل ومتطلبات
القوة التي ت�صبح اجلاهزية القتالية
والعملياتية �أحد �أهم مظاهرها ,بل
�أحد �أهم �شواهدها الدالة على كثافة
اجلهود التطويرية ويف مقدمتها
جهد تنفيذ كافة مراحل التح�ضري
القتايل وا�ستيعاب براجمه املختلفة
امل�ستويات ,هذا التح�ضري الذي يتعني
�أن يراعى فيه دوما كافة امل�ستجدات
ذات ال�صلة باجلوانب التعليمية
والتكوينية والتح�ضريية».

و�أكد يف هذا ال�صدد �أن اجلي�ش الوطني
ال�شعبي «قد جنح بامتياز يف �إر�ساء
قاعدة متينة ملوارد ب�رشية ماهرة
ومتخ�ص�صة ,م�سلحة بالعلم واملعرفة
والتحكم يف التكنولوجيات احلديثة
مت�شبعة بقيم تاريخها الوطني ومالكة
ملقت�ضيات التكيف الإيجابي واملثمر
مع ال�سبل التي تكفل لها تطويع
النهج امل�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف
امل�سطرة».
و �أو�ضح قائال« :ومن هذا املنظور
حتديدا ,ال بد من الإ�شارة �إىل �أننا ننظر
يف اجلي�ش الوطني ال�شعبي� ,إىل دالالت
التطور ال�شامل لقواتنا امل�سلحة ,نظرة
منطقية وواقعية ,بل و�شديدة الطموح
ت�أخذ يف االعتبار ال�رضورة الت�صاعدية
لكافة املجهودات املتكاملة املبذولة,
و�أخ�ص بال ّذكر هنا جهد التح�ضري
القتايل الذي بلغت فيه وحداتنا حتى
الآن درجة عالية من حيث ه�ضم
وا�ستيعاب الربامج الإعدادية والتدريبية
ال�سنوية املو�ضوعة والتمارين التكتيكية
املجراة ,وعبدت الطريق لبلوغ �آفاق
واعدة ن�ستطيع من خاللها حتقيق
م�ستويات تطويرية رفيعة تتوافق فعليا
مع طموحات اجلي�ش الوطني ال�شعبي».
وتابع الفريق قايد �صالح انه «حتقيقا
لهذه الأهداف امل�أمولة,التي يعترب جناح
امل�سار التطويري لقواتنا امل�سلحة جزء
ال يتجز�أ منها ,قمنا ببذل كافة اجلهود
ويف جميع جماالت املهنة الع�سكرية
�سواء يف املجال التكويني والتح�ضريي,
�أو يف املجال التجهيزي �أو يف املجال
املن�ش�آتي ،حيث وفرنا كافة �أ�سباب
التطور وجميع موجبات التحديث,
وكل عوامل ترقية اجلانب العملياتي
والقتايل لقوام املعركة للجي�ش الوطني
ال�شعبي».
وا�ستطرد رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني
ال�شعبي قائال« :لقد �أولينا يف هذا
ال�ش�أن رعاية �شديدة وم�ستحقة النتهاج
�أ�سلوب اال�ستفادة العقالنية من كافة
هذه الو�سائل املتوفرة ,مع ال�سعي
الدّائم �إىل ح�سن توظيف كا ّفة املعارف
العلمية والتكنولوجية املكت�سبة ,عالوة
على �رضورة ات�سام كافة مكونات جي�شنا
بالطابع العملي واملهني املتكامل
واملن�سجم,الذي يُراعى فيه ت�سخري كل
اخل�صو�صيات امليدانية لفائدة حتقيق
الأهداف اال�سرتاتيجية املر�سومة».

والرتاجع معناه �ضياع احلقوق
وامتهان الكرامة وا�ستمرار
اال�ستبداد والف�ساد ،م�ؤكدا على
الثبات على املطالب وموا�صلة
الن�ضال ال�سلمي حتّى تتحقق
الأهداف وتنجز املطالب التي
خرج من �أجلها ال�شعب �إىل
ال�شوارع وال�ساحات  .و�شدد
جاب اهلل «كل فئات ال�شعب �إىل
اال�ستمرار يف التالحم والتعاون
على تنظيم م�سريات ا�سرتجاع
احلقوق امل�سلوبة من ال�سلطة
القائمة ،واحلذر من دعوات
التفرقة ،وحماوالت اال�ستقواء
باخلارج،اال�ستمرار يف امل�شاركة
يف امل�سريات ودعم �أهداف
ال�شعب ،والتعاون على بلورة
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انتقد رئي�س جبهة العدالة والتنمية عبد اهلل جاب اهلل قرار رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة ب�إقامة ندوة وطنية مبا�شرة بعد ت�شكيل احلكومة
اجلديدة بقيادة الوزير الأول نور الدين بدوي ،م�شددا على �ضرورة اال�ستجابة ملطالب احلراك ال�شعبي الذي �أخذ زمام املبادرة.

ّ
للحل يكون قادرا
ت�صور وا�ضح
على حتقيق مطالبه ،وتفويت
الفر�صة على حماوالت النظام

االلتفاف عليها ،فيعم حينئذ
ال�شعور بالأمن والطم�أنينة
والأمل يف امل�ستقبل .

معاذ بو�شارب

من كانوا بالأم�س حركى �أ�صبحوا اليوم رموزا
حاول من�سق هيئة ت�سيري الأفالن
معاذ بو�شارب نفي امل�س�ؤولية
عن الأفالن يف تردي الو�ضع
الراهن ،قائال �أنه منذ  1999مل
يكن اجلهاز التنفيذي بيد حزب
التحرير �سوى ملرحلة ق�صرية،
م�ضيفا �أن البع�ض يحاولون
�إل�صاق التهم وامل�ساوئ باحلزب،
يف حني هاجم بع�ض الوجوه
بالقول �أن حركى الأم�س حاولوا
متثيل الأفالن.
�سجل من�سق هيئة ت�سيري حزب
جبهة التحرير الوطني ،معاذ
بو�شارب� ،أم�س ،خلل اجتماع

حمافظي احلزب انقالبا على
اخلطاب الر�سمي للحزب
بخ�صو�ص احلراك ال�شعبي،
حيث قال �أن الأفالن يدعم
احلراك ال�سلمي القائم.
قال من�سق هيئة ت�سيري حزب
جبهة التحرير معاذ بو�شارب،
ب�أن الأفالن يدعم احلراك وب�أن
ال�شعب اجلزائري قال كلمته
كاملة غري ناق�صة ،وحزب جبهة
التحرير الوطني ي�ساند بقوة
هذا احلراك ال�شعبي ،م�ضيفا
ب�أن �أبناء الأفالن “يدافعون بكل
�إخال�ص من �أجل �أن ن�صل �إىل

الأهداف املرجوة وفق خارطة
طريق وا�ضحة املعامل”.
كما قال �أن اجلزائريني يدافعون
عن البالد مب�سريات �سلمية
مطالبني خاللها بالتغيري،
مو�ضحا يف هذا ال�سياق”:
مطالب ال�شعب املرفوعة
ا�ستجاب لها الرئي�س بوتفليقة
ب�رصاحة ،بتغيري النظام وجزائر
جديدة”.
من جهة ثانية طبع االجتماع
توتر كبري ،حيث مت منع عدة
حمافظني من احل�ضور من بينهم
حمافظني اجتمعوا يف البويرة يف

وقت �سابق ،رف�ضا لبقاء معاذ
بو�شارب يف قيادة احلزب ،حيث
طالبوا بتنظيم م�ؤمتر ا�ستثنائي
النتخاب �أمني عام للحزب،
معتربين القيادة غري �رشعية.
وبخ�صو�ص الو�ضع القائم ،قال �أن
اجلزائر مل ت�ستطع �إيجاد رئي�س
الإجماع ،منذ الرئي�س الراحل،
هواري بومدين ،يف حني هاجم
بع�ض الوجوه بقوله�« :أن من
كانوا بالأم�س حركى �أ�صبحوا
اليوم رموزا للأفالن» ،بح�سب ما
تناقلته بع�ض و�سائل الإعالم.
�سارة بومعزة

قال �أن تر�شيح بوتفليقة مل يكن منطقيا

الأرندي يرتاجع عن ت�صريحات ناطقه الر�سمي
تراجع التجمع الوطني
الدميقراطي عن ت�رصيحات
الناطق الر�سمي للحزب �صديق
�شهاب خالل ا�ست�ضافته يف
قناة البالد م�ساء �أول �أم�س،
حيث قال �شهاب �أن تر�شيح
الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة
لعهدة رئا�سية جديدة مل يكن
منطقيا والدولة ت�سري من قبل
قوى غري د�ستورية.
و�أكد بيان الأرندي الذي

حتوز «الو�سط» على ن�سخة
منه� ،أن النقا�ش الذي �شارك
�صديق �شهاب جاء ب�أ�سلوب
م�ستفز وموجه ،وهو ما برر
به الأرندي ت�رصيحات ناطقه
الر�سمي ،م�ضيفني �أن انفعال
�صديق �شهاب �أدى �إىل االبتعاد
عن املواقف املعروفة للتجمع
الوطني الدميقراطي.
كما قال �أن التو�ضيحات
ت�أتي لتو�ضيح الر�ؤية وتقدمي

الإجابة �أمام “ت�سا�ؤالت العدد
الكبري من منا�ضلي احلزب
حول هذه الواقعة” ،و�أ�ضاف
ب� ّأن موقف احلزب مبلور
بو�ضوح يف ر�سالة الأمني العام
للتجمع �أحمد �أويحيى يف 17
مار�س .2019
هذا وتعي�ش �أحزاب املواالة
على ا�ضطرابات كبرية
جتلت يف حجم الت�ضارب يف
ت�رصيحاتها وتغيري مواقفها

من النقي�ض �إىل النقي�ض،
بخا�صة حزبي الأغلبية:
الأرندي والأفالن ،خا�صة �أن
الأخري �أعلن الردة على برنامج
رئي�س اجلمهورية بعد نفي
امل�س�ؤولية عن ت�سيري اجلهاز
التنفيذي منذ  ،1999يف �صورة
اعتربها البع�ض حماولة �إعادة
متوقع �أو تعك�س حجم التخبط
احلا�صل داخل ال�سلطة.

�س.ب

رف�ضت التدخل الأجنبي

الزوايا تدعوا االنتقال �إىل نظام �سيا�سي جديد
الزوايا
�شيوخ
دعا
اجلزائر� ،إىل �ضمان انتقال
دميقراطي �سل�س وفق
منظور م�ؤ�س�ساتي بعيدا
عن الفو�ضى ،من �أجل
جتنيب اجلزائر خماطر
الفو�ضى.
كما طالبوا تغليب م�صلحة

الوطن والدخول يف �أقرب
الآجال يف حوار ب ّناء يخرج
اجلزائر من الدوامة التي
تعي�شها و�أفاد بيان من �شيوخ
الزوايا�،أنه على املعنيني
احلر�ص�،أن يكون االنتقال
�إىل النظام ال�سيا�سي الذي
يرت�ضيه اجلزائريون انتقاال

م�ؤ�س�ساتيا ولي�س فو�ضويا
وطالبت الزوايا بتقدمي
الت�ضحيات املطلوبة ل�صالح
الوطن ،واجلزائر التي
حتتاج �إىل �سواعد �أبنائها
دون �إق�صاء ودعا ال�شيوخ
�أركان الدولة �إىل رف�ض �أي
تدخل �أجنبي �أو �إمالءات

خارجية من �ش�أنها �أن مت�س
بال�سيادة الوطنية .و�أ�شادت
الزوايا ،باملواقف الثابتة
للجي�ش الوطني ال�شعبي
“الذي ما فتئ يذوذ عن
احلمى ،ويحفظ للجزائر
ال�سالمة لرتابها ووحدتها
ف.ن�سرين
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�سيدة الأعمال �سعيدة نغزة عرب منتدى يومية الو�سط

االقت�صاد اجلزائري حتت رحمة  15رجل �أعمال
 .تنحية وزير �سابق ب�سبب ا�ستقباله يل يف مكتبه .

ت�ضييق متعمد على ا�ستثماراتي ملدة �سنتني

ر�سمت �سعيدة نغزة رئي�سة الكونفيدرالية العامة للم�ؤ�س�سات �صورة قامتة عن مناخ الأعمال يف اجلزائر،قائلة �أن جمموعة قليلة من
رجال الأعمال متكنت من ب�سط �سيطرتها على كل مفا�صل االقت�صاد الوطني ،و اال�ستئثار بكل املزايا على ح�ساب املناف�سة ال�شريفة
وقالت نغزة �أنها تعر�ضت لت�ضييق متعمد نتج عنه جتميد كل ا�ستثماراتها طيلة عامني مما ا�ضطرها لبيع عتادها للوفاء بالتزاماتها اجتاه
موظفيها و �شركائها،و عر�ضت �ضيفة منتدى يومية الو�سط جملة من الأمثلة على ما تقول �أنه ت�ضييق متعمد �ضدها �أين قالت �أن وزيرا
�سابقا للفالحة متت تنحيته ل�سبب واحد و هو �أنه ا�ستقبلها يف مكتبه بناء على طلب منها و قالت ابي�ضا �أن عددا من والة اجلمهورية مت
ف�صلهم لنف�س ال�سبب،و قالت املتحدثة �أنها تتوقع �أن يالقي رئي�س الأف�سيو نف�س م�صري عبد املومن خليفة.

ت/ب�شري عالوة

�سيدة الأعمال �سعيدة نغزة رئي�سة الكونفيدرالية العامة للم�ؤ�س�سات

رجال �أعمال قاموا بتك�سري االقت�صاد وا�ستولوا على امل�شاريع
.

هناك من يعمل على �إخراج احلراك من طابعه ال�سلمي

�أكدت رئي�سة الكونفدارلية العامة
للم�ؤ�س�سات اجلزائرية �سعيدة نغزة ب�أن
موقفها وا�ضح من احلراك ال�شعبي
وهي ت�ساند ال�شعب يف مطالبه ،م�شرية
ب�أنها �أول من دعت �إىل الع�صيان املدين،
حمذرة من بع�ض الأطراف التي حتاول
تبني احلرام من خالل الإلتفاف على
مطالب ال�شعب.
حذرت �سعيدة نغزة الأم�س عند حلولها
�ضيفة على فروم «الو�سط» من دعوات
ت�أطري احلراك عن طريق تعيني ناطق
ر�سمي ،م�شددة ب�أن احلراك ملك لل�شعب
والي�ستطيع �أحد تبنيه ،م�ضيفة يف ذات
ال�صدد «احلراك ال�شعبي جاء عفوي
والينتمي لأي �أجندات �سيا�سية «.
ودعت نغزة ال�شباب �إىل احلذر من
�أ�صحاب الأموال لزرع لطجية و�سط
املتظاهرين ال�سلميني لزرع الفو�ضى
و�إخراجها عن طابعها ال�سلمي ،مو�ضحة
�أن �سلمية احلراك �أثبتت مدى الوعي
والن�ضج ال�سيا�سي لل�شعب اجلزائر والذي
�أعطى در�سا و�أ�صبح مثال يقتدى به.

ونددت املتحدثة بتماطل ال�سلطة يف
اال�ستجابة ملطالب احلراك ال�شعبي،
حمذرة �إياها من تداعيات قراراتها
التع�سفية ،م�شرية ب�أن ال�شعب �أخذ زمام
املبادرة وهو راف�ض لتمديد الرابعة
ويطالب بتغري النظام.
ويف �سياق مت�صل ،اعتربت املتحدثة «
احلراك ال�شعبي جاء بعد التجاوزات التي
مار�ستها ال�سلطة يف جميع القطاعات،
ال�سلطة واحلكومة �أثبتت ف�شلها ،وب�أنها
لي�ست يف م�ستوى طموحات ال�شعب
اجلزائري «.
وا�ستغربت �سعيدة نغزة من بع�ض
ت�رصيحات امل�س�ؤولني التي يحاولون
من خاللها ركوب املوجة ،م�ؤكدة ب�أن
تغيري موقفهم لن يجدي نفعا فال�شعب
راف�ض لهم ووغري قابل لفتح باب احلوار
ويطالبهم بالرحيل.
من جهة �أخرى� ،أو�ضحت املتحدثة ب�أن
ا�ستمرار احلراك يهدد �أمن وا�ستقرار
اجلزائر يف ظل عدم وجود ممثلني
له ،مقرتحة من رجال القانون وبع�ض

ال�شخ�صيات امل�ستقلة و ممثلني البلديات
عرب خمتلف الواليات �إىل فتح احلوار لنقل
مطالب ال�شعب تفاديا من توجه ال�شارع
نحو املجهول.
وانتقدت املتحدثة القرارات الأخرية
للرئي�س خا�صة فيما يتعلق بتعيني بدوي
وزيرا �أوال ولعمامرة نائب وزير �أول،
م�شرية ب�أن ال�شعب راف�ض لأي �شخ�صية
حم�سوبة على ال�سلطة ،متهمة بدوي
بامل�شاركة يف مهزلة جمع  5ماليني توقيع
ل�صالح الرئي�س ،وفيما يتعلق بتعيني
لعمامرة ،قالت املتحدثة « لعمامرة
اقرتف خطيئة بتلبية دعوة احلكومة «.
نرف�ض �إقحام امل�ؤ�س�سات يف احلياة
ال�سيا�سية
من جهة �أخرى ،فتحت املتحدثة النار
على بع�ض رجال الأعمال اجلزائريني،
متهمة �إياهم بتك�سري االقت�صاد باال�ستيالء
على امل�شاريع وا�ستغالل نفوذهم
لتحقيق م�صاحلهم ال�شخ�صية يف جمال

اال�ستثمار.
وعربت املتحدثة عن �أ�سفها من
ال�ضغوطات التي تعر�ضت �إليها ،منددة
بالتجاوزات التي مار�ستها احلكومة �ضد
كونفدرالية العامة للم�ؤ�س�سات اجلزائرية
من خالل لغلق �أبواب اال�ستثمار.
ورف�ضت رئي�سة الكونفدارلية العامة
مل�ؤ�س�سات اجلزائرية �إقحام امل�ؤ�س�سات
يف ال�سيا�سية ،م�شرية ب�أن العديد من
امل�ؤ�س�سات ثم تك�سريها ب�سبب رف�ضها
مل�ساندة الرئي�س يف العهدة الرابعة
واعتربت املتحدثة ب�أنه ال توجد
�أزمة اقت�صادية يف اجلزائر ،م�ؤكدة
ب�أن الأزمة تكمن �ضعف اال�ستثمار يف
جميع القطاعات ،متهمة ال�سلطة يف
خلق العراقيل من �أجل عرقلة عملية
اال�ستثمار .ودعت املتحدثة �إىل �رضورة
�إعادة النظر يف القاعدة  49/51من خالل
تنحيتها �أو م�ساندة امل�ستثمر اجلزائري،
م�شددة على �رضورة �إعادة فتح �أبواب
اال�ستثمار بالن�سبة للجزائريني.

�إميان لوا�س

قالت �أن القانون احلايل يحول دون ذلك

الأجانب بحاجة �إىل خطوات جريئة لال�ستثمار يف اجلزائر
قدمت رئي�سة االحتادات املتو�سطية
لأرباب الأعمال ورئي�سة الكنفدرالية
العامة للم�ؤ�س�سات اجلزائرية ونائب
رئي�س املكتب الدويل لل�شغل �سعيدة نغزة
 ،ت�صورها للنهو�ض باالقت�صاد اجلزائري
عن طريق اختيار حكومة جديدة
برئي�س جديد مع فتح الأبواب �أمام كل
رجال الأعمال يف اخلارج والذين لهم
نية يف اال�ستثمار يف اجلزائرمن بينها
دوال عديدة كرو�سيا و�أمريكا و �أوروبا
بغية اال�ستثمار يف اجلزائر يف خمتلف
القطاعات كال�صناعة وال�سياحة والفالحة
وغريها من القطاعات الأخرى.
ويف ذات ال�سياق �أبرزت �ضيفة منتدى
يومية «الو�سط» �أنها قامت مبجهودات
كبرية من �أجل اال�ستثمار يف اجلزائر
�إال �أنها قوبلت بغلق كل الأبواب يف
وجهها و �أمام رجال الأعمال اجلزائريني

فحان الوقت اليوم   لفتح اال�ستثمار يف
اجلزائر لكي نخلق منا�صب �شغل جديدة
لل�شباب اجلزائري  ،م�شرية �أن حل الأزمة
االقت�صادية احلالية يف اجلزائر يكمن يف
االعتماد على البنوك فهي الوحيدة التي
ب�إمكانها �إخراج اجلزائر من هذه الأزمة
التي تعاين منها اجلزائر وغريها من  
بلدان العامل .
فيما وجهت �سعيدة نغزة � أ�صابع االتهام
لعبد املجيد �سيدي �سعيد ومراد زمايل  
قائلة �أنهم ت�سببوا ب�إدخال اجلزائر يف
م�أزق يف املكتب الدويل لل�شغل م�ؤكدة
�أنها قامت مببادرات كبرية عن طريق
�إح�ضار �شخ�صيات دولية ورجال �أعمال
�أجانب لهم وزنها على ال�ساحة الدولية من
كل القطاعات � إىل اجلزائر ولكن للأ�سف
ال�شديد مل يتم    ا�ستقبالهم   من
طرف الوزراء اجلزائريني كوزير العمل

والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي �أو وزير
ال�صناعة �أو الوزير الأول م�ستغربة عدم
ا�ستفادة اجلزائر من املكتب الدويل
لل�شغل واالحتادات املتو�سطية لأرباب
العمل .
ومن جهتها ك�شفت �سعيدة نغزة � أن
للم�ؤ�س�سات
العامة
الكنفدرالية
اجلزائرية تقوم بدور فعال لت�شجيع
اال�ستثمار يف القارة الإفريقية من �أجل دعم
التنمية االقت�صادية واالجتماعية فعمله هو
جزء من الديناميكية العاملية التي ت�شمل
جميع اجلهات الأوروبية املتو�سطية
وعن �   BUSINESSMEDأ�شارت
ذات املتحدثة ب�أنها مبادرة هامة ومن�صة
ممتازة لت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش يف اخلارج ورافعة قوية لتعزيز
احلوار املتو�سطي والتكامل االجتماعي
واالقت�صادي التي جتمع قارات البحر

طالبت بك�شف املتواطئني

الأبي�ض املتو�سط من ال�رشكات
االحتاد ،املمثل الرئي�سي للقطاع
اخلا�ص ،الذي ميثل م�صالح االحتادات
� 22أ�صحاب العمل يف املنطقة الأورو-
متو�سطي م�ؤكدة �أن منتدى «STARS
� « AFRICAضم �أكرب منظمات �أرباب
العمل يف �إفريقيا و�أوروبا و البحر
املتو�سط مب�شاركة منظمة العمل الدولية
ومكتب العمل الدويل الذي يعرف
م�شاركة حوايل خم�سني  50منظمة
�أعمال  ،رفقة وفود ال�رشكات مبا يف
ذلك العديد من ال�رشكات النا�شئة ،مع
�أكرث من � 500ضيف دويل من امل�ستوى
العايل من اخلرباء ورجال �أعمال
و�أعظم ال�شخ�صيات والقادة االقت�صاديني
وال�سيا�سيني من �إفريقيا و�أوروبا والبحر
الأبي�ض املتو�سط .
حكيم مالك

 20رجل �أعمال هيمنوا على االقت�صاد

ك�شفت رئي�سة الكنفدرالية العامة
للم�ؤ�س�سات اجلزائرية �سعيدة نغزة ،عن
جملة من التجاوزات التي �أكدت وقوعها
بحق االقت�صاد الوطني من هيمنة ما ال
يزيد عن  20رجل �أعمال على االقت�صاد
الوطني ،مقابل �إزاحة كل م�س�ؤول ي�ستقبلها
هي منهم وزراء ،ي�ضاف لها ت�أكيدها �أن
م�ؤ�س�سات عدة تعر�ضت للتحطيم التدريجي
نظري عدم دعمها للعهدة الرابعة.
اتهمت رئي�سة الكنفدرالية العامة
للم�ؤ�س�سات اجلزائرية ورئي�سة منظمة
«بزن�س ماد» الأورومتو�سطية �سعيدة نغزة،
�أم�س ،خالل حلولها �ضيفة على منتدى
جريدة «الو�سط» ،ما بني  20-15رجل
�أعمال يهيمون على االقت�صاد الوطني،

عن طرق العالقة التي متت بني ال�سلطة
و�أ�صحاب املال ،واحتكار االقت�صاد
الوطني ل�صاحلهم ،م�ؤكدة �أنه مت غلق الباب
يف وجه غريهم من امل�ستثمرين ،لدرجة
�أنه مت �إقالة م�س�ؤولني �سامني منهم وزراء
بعد ا�ستقبلوها على ر�أ�سهم وزير الفالحة
وال�صيد البحري ال�سابق �سيد �أحمد
فروخي ،ي�ضاف لها الغلق على الباقني
وحتويل البنوك لأداة بيدهم متنح القرو�ض
لوجوه بعينها ،مت�سائلة كيف ميكن انعا�ش
اال�ستثمار ومن بعده االقت�صاد الوطني يف
ظل هكذا و�ضعية.
كما �أكدت �سيدة الأعمال �أن ه�ؤالء
الأ�شخا�ص ا�ستولوا على امل�شاريع ومع
ذلك مل ينجزوا معظمها ،يف حني تداركت

ب�أن الو�ضع لن ي�ستمر كون النظام ي�صنع
�أ�صناما ثم يهدمها الحقا على غرار
اخلليفة �سابقا ،قائلة �أنها �سبق و�أن وجهت
هذا التحذير لرئي�س الأف�سيو علي حداد.
ويف ردها على �س�ؤال «الو�سط» حول حملة
االن�سحابات التي عرفها الأف�سيو م�ؤخرا،
وحتى �سعيه لإعادة الهيكلة التي قد تطيح
بر�أ�س علي حداد ،وما �إذا كان هكذا
�إجراءات �سي�ؤدي لتغيريات فعلية �أم جمرد
تغيري واجهة وا�ستمرار اال�ستغالل يف
العمق ،فقالت نغزة �أن العديد من الوجوه
التي دعمت اال�ستمرارية كانت م�ضطرة
يف ظل حتطيم العديد من راف�ضي دعم
العهدة الرابعة ،م�ضيفة �أن الأف�سيو يحوي
رجال �أعمال حمرتمني ،كما �أن ر�أ�س املال

جبان وي�سعى وراء م�صلحته وبناء عليه
جتمعوا حوله لظنهم بحجم املزايا التي
�سيوفرها لهم �أو كما قالت «ظنوا �أن علي
حداد ي�رشيلهم احلوت يف البحر» ،لكن من
الداخل ات�ضحت ال�صورة �أمامهم ،ومن �أن
املنتدى ينهار ،وكان يجب �أن يدرك ذلك
منذ منتدى رجال الأعمال الأفارقة وما
�صاحبه من تركه منفردا �إال �أن رجال املال
عاودوا �ضغطهم الذي بلغ درجة �إزاحة
وزير �أول ÷،يف �إ�شارة منه لعبد املجيد
تبون ،م�ضيفة �أنه يف كل الأحوال الأف�سيو
لن يعود ملا كان عليه من قوة �سابقا ،لأن
ال�صحافة والعدالة وال�شعب �سيفر�ضون حد
�أدنى من تطبيق القانون والرقابة.

�سارة بومعزة

ربطت ت�صفية الأجواء
باال�ستجابة للحراك ال�شعبي

نغزة :اجلزائر ال توفر املناخ
املنا�سب لال�ستثمار

� أكدت رئي�سة الكفيدرالية العامة
للم�ؤ�س�سات اجلزائرية �سعيدة نغزة
،ا�ستعداد الأجانب لال�ستثمار يف اجلزائر
ب�إعتبارها وجهة جذابة لال�ستثمار لكن
العراقيل التي تفر�ضها الدولة اجلزائرية
ال توفر املناخ احل�سن للأعمال.
و قالت رئي�سة الكنفدرالية العامة
للم�ؤ�س�سات اجلزائرية لدي ا�ست�ضافتها
يف منتدى جريدة الو�سط �أم�س �أن
قاعدة  49/51التي �أثرت على اال�ستثمار
الأجنبي وت�سببت يف تعطيله احلد من
تدفقاته و دعت نغزة �إىل حتيني القاعدة
وفق ما يخدم البالد و ت�شجيع اال�ستثمار
و و�ضع مناخ مالئم له و�أ�ضافت نغزة
يجب بناء اقت�صاد قوي و متنوع خ�صو�صا
�أن اجلزائر ال ت�ستغل قطاعاتها ،و هنالك
قطاعات ال تزال عذراء مل يتم اال�ستثمار
فيها وترى نغزة التخوفات من فقدان
ال�سيادة الوطنية يف حال فتح اال�ستثمار
�أمام الأجانب بغري املقبولة و قالت �أن

اجلزائريني و عقلياتهم ال ت�سمح ب�سيادة
على �أر�ضهم.
املتحدثة
ذات
انتقدت
كما
م�شاريع� أون�ساج التي ت�سلم الأموال
ل�شباب دون تكوينات ومرافقة و ت�ساءلت
نغرة كيف ميكن منح �شاب مل يعمل
�أبدا مبلغ مايل و ننتظر منه اال�ستثمار
و�أكدت ذات املتحدثة �أنه يجب �أن تكون
م�شاريع �أون�ساج مرفوقة مب�سري و برنامج
مل�ساعدة ال�شباب على �إجناح م�رشوعهم
وا�سرتجاع املال من امل�ستفيد وبعدها
يتم ت�سليمه �رشكته بالكامل وقالت نغزة
�أن متابعة امل�رشوع ت�ضمن جناحه من
جهة و �إعادة املال للخزينة من جهة
�أخرى.
وبالن�سبة لفكرة اختيار ممثلني عن
احلراك ال�شعبي للتفاو�ض مع ال�سلطة،
رف�ضت نغزة الفكرة و قالت �أف�ضل ترك
احلراك عفويا بال قيادات كما .

ف.ن�سرين

نغزة يف منتدى الو�سط

قاعدة � 51/49أو�صدت
الباب يف وجه الأجانب
�رصحت �سعيدة نغزة رئي�سة كونفدرالية
�أرباب العمل �أن 20من رجال الأعمال
ا�ستولوا على اقت�صاد اجلزائر و ا�ستولوا
على كل امل�شاريع  ،عندما غلقوا كل
الأبواب ومل يرتكوا املجال للآخرين
لال�ستثمار  ،وحملت �سعيدة نغزة
خالل ا�ست�ضافتها مبنتدى «الو�سط
« امل�س�ؤولية لرجال الأف�سيو ورئي�س
احلكومة �أحمد �أويحيى و �شخ�صيات
�أخرى امل�س�ؤولية  ،معتربة �أنهم هم من
�أخرجوا هذا ال�شعب �إىل اخلارج .
وقالت نغزة �أي�ضا �أن الكل يريد �أن
ي�أتي �إىل اجلزائر من م�ستثمرين لكن
الأبواب كلها مغلقة نتيجة القاعدة
 ،51/49م�شرية بذلك �إىل �سيطرة رجال
�أعمال الأف�سيو على الواقع االقت�صادي
 ،وعقبت �أن نهايتهم �ستكون �سيئة
وم�صريهم �سيكون م�صري اخلليفة .
وتابعت نغزة يف و�صف �سيطرة ه�ؤالء
املجموعة من رجال الأعمال عندما
ا�ستطاعوا تنحية الوزير الأول ،كما
كانوا ينزعون الوزراء بالهاتف فقط.
و ك�شفت نغزة �أن والة ووزراء متت
تنحيتهم ملجرد ا�ستقبالها  ،م�ضيفة
�أن الوزير فروخي متت تنحيته ملجرد
�أنه قام با�ستقبالها  ،معقبة �أنه البد
من فتح اال�ستثمار للجميع � ،سعيدة
نغزة التي كانت قد نزلت �إىل ال�شارع
و�أعلنت وقوفها مع احلراك ال�شعبي ،
كررت �أنها مع احلراك ال�شعبي و متنت
�أن تكون اليوم �أخبار جديدة  ،كي يكون

هذا اجلمعة جمعة فرح  ،بدل البقاء يف
املغامرة ب�أبنائنا .
و قالت نغزة �أن ال�شعب راف�ض حلكومة
بدوي  ،كما اعتربت �أن لعمامرة الذي
كان يكن البع�ض له االحرتام قام بخط�أ
كبري عندما قبل بهذا املن�صب وعاد يف
هذه الأجواء .
وحول موقف اجلي�ش و البيان الأخري،
قالت �سعيدة نغزة �أن اجلي�ش هو
ال�شعب و ال�شعب هو اجلي�ش  ،م�ؤكدة �أن
كل عنا�رص الأمن من درك و �رشطة و
جي�ش لن يكونوا �ضد ال�شعب هذه املرة
،نغزة نفت �أن تكون �أي قوة من خلفها
 ،معتربة �أنها هي القوة بذاتها ل�سعيدة
نغزة  ،م�ضيفة �أنه �ستوا�صل حربها حتى
موتها  ،بعد �أن �سالت دموعها وهي
ت�رسد ما وقع لها و عائلتها و ا�صابتها
بال�رسطان وو�صولها �إىل العدالة .
وت�ساءلت نغزة عن كون اجلزائر
الوحيد ي�شرتط فيه احل�صول على
اعتماد ال�سترياد بع�ض املواد مثل
املوز ،واعتماد من �أجل ا�سترياد
التفاح ،وملاذا هذا االحتكار حيث من
املفرو�ض فتح املجال �أمام كل من
ي�ستطيع اال�سترياد.
وحول ما يراج عن ا�ستدعاء الرئي�س
ال�سابق اليمني زروال ملرحلة مقبلة �أو
فرتة انتقالية  ،قالت املتحدثة �أنها ال
تعتقد ذلك رمبا قد يتوىل الأمر ثالثة
�أ�شهر وذلك ب�سبب و�ضعه ال�صحي .
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�إعادة النظر

�سعيدة

يف ت�سعرية القطاع اخلا�ص

املفت�شية الرئي�سية
للجمارك ب�سعيدة ت�ستعر�ض
ح�صيلتها ال�سنوية

� 14ألف حالة جديدة
ل�سرطان الثدي
�شدد الأ�ستاذ م�سعود زيتوين املكلف مبتابعة
وتقييم املخطط الوطني ملكافحة ال�سرطان
 2019 /2015على �ضرورة «�إعادة النظر يف
الت�سعرية التي يحددها القطاع اخلا�ص والتي
هي يف غري متناول املري�ض» وذلك عن طريق
تطبيق نظام التعاقد و�إعادة حتيني مدونة
الأعمال الطبية التي جتاوزها الزمن...
م�.س
داعيا �إىل �رضورة التن�سيق بني القطاعني
العمومي واخلا�ص حتى «ال حتدث
اختالالت بعد تو�سيع عدد املراكز
اجلديدة خالل ال�سنوات القادمة»وت�أ�سف
املتحدث لوجود «عراقيل بريوقراطية»
تقف يف وجه املخطط ناجمة عن غياب
الت�رشيع والتنظيم وغياب يف التكفل النف�سي
والإن�ساين ملرافقة املري�ض� ,إىل جانب
غياب م�صالح وم�ست�شفيات تتكفل ب�رسطان
الأطفال والذي بالرغم من ت�سجيل ن�سبة
�ضئيلة ال تتجاوز  5باملائة من جمموع
�أنواع ال�رسطان املنت�رشة باجلزائر �إال �أن
التكفل بهذه الفئة -ح�سبه»-الزال مل يبلغ
بعد امل�ستوى املطلوب».
وفيما يتعلق بالوقاية القاعدية التي ت�شارك
فيها حوايل  11وزارة ومكافحة عوامل
اخلطورة ويف مقدمتها �آفة التدخني التي
تت�سبب يف عدد كبري من الإ�صابات عرب
الأ�ستاذ زيتوين عن ا�ستيائه من بع�ض
ال�سلوكات الفردية واجلماعية التي حالت

دون حتقيق الهدف املن�شود بالرغم من
الرت�سانة القانونية التي و�ضعتها وزارة
ال�صحة وم�صادقة اجلزائر على االتفاقية
الإطار للمنظمة العاملية لل�صحة ملكافحة
التدخني بالإ�ضافة �إىل و�ضع خمطط وطني
ملكافحته وبعث حمالت منوذجية ببع�ض
املناطق والزيادة ال�سنوية يف الت�سعرية.
و�أ�شاد بالتعليمة الأخرية لوزارة الداخلية
القا�ضية مبنع بيع التبغ ببع�ض امل�ؤ�س�سات
على غرار الفنادق واملطاعم ومنع بيعه
لفئة ال�شباب الذين تقل �أعمارهم عن 18
�سنة ,م�شددا على �رضورة التطبيق الفعلي
للمواد التي جاء بها قانون ال�صحة ل�سنة
 . 2018وبخ�صو�ص �أموال ال�صندوق
الوطني لل�رسطان املقدرة ب  30مليار دج
ك�شف ذات اخلبري عن «ا�ستغالل جزء �ضئيل
منها مل يتجاوز ن�سبة  3باملائة فقط»,
مرجعا ذلك �إىل عدم تناول قانون املالية
الت�رشيع اخلا�ص بت�سيري هذه الأموال من
جهة ونق�ص الكفاءات التي �أنيطت بها هذه
املهمة من جهة �أخرى.
و�أكد يف هذا الإطار �أنه «�إذا مل يتم ا�ستغالل
اجلزء الباقي من �أموال ال�صندوق خالل الـ

� 11شهر املتبقية للمخطط �ستعود هذه
الأموال �إىل اخلزينة العمومية يف الوقت
الذي الزال القطاع بحاجة �إىل دعم
كبري ملواجهة ال�رسطان» .وثمن الأ�ستاذ
زيتوين الإ�سرتاتيجية التي �سطرها رئي�س
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة ملكافحة
ال�رسطان خالل الع�رشية القادمة وهي
�إ�سرتاتيجية «تتما�شى والتطورات التي
ي�شهدها املجتمع والعامل» ,مما ي�ستدعي
ت�ضافر اجلهود والتن�سيق بني جميع الفاعلني
يف امليدان و و�ضع الو�سائل الالزمة مع
جتنيد املجتمع املدين للتخفي�ض خالل
ال�سنوات القليلة املقبلة من ن�سبة الوفيات
الناجمة عن هذه الإ�صابة ب  20باملائة.
كما �أكد الأ�ستاذ م�سعود زيتوين �أنه مت
حتقيق على �أر�ض الواقع ن�سبة  70باملائة
من هذا املخطط الذي يعرف تطبيقه
عدة عراقيل خا�صة فيما يتعلق بالوقاية
القاعدية و مبرافقة املر�ضى و خا�صة
الأطفال منهم .و�أو�ضح الأ�ستاذ زيتوين يف
حديث ع�شية �إحياء اليوم العاملي ملكافحة
ال�رسطان الذي ي�صادف  4فرباير خالل
تقييمه الأويل للمخطط �أنه «مت حتقيق ن�سبة

 70باملائة منه و�أنه ال ميكن القيام بالتقييم
احلقيقي لهذا الربنامج �إال بعد ا�ستكمال
جميع املراحل وانتهاء املدة املتبقية منه
�أي �إىل غاية نهاية � 2019أو بداية .« 2020
و�أكد باملنا�سبة �أن هذا املخطط املت�ضمن
 8حماور رئي�سية قد �سلط ال�ضوء على 4
�أنواع من ال�رسطان والتي متثل لوحدها
ن�سبة  50باملائة من جمموع الأنواع
املنت�رشة باجلزائر واملقدرة ا�ستنادا �إىل
ال�سجل الوطني لل�رسطان ب � 50ألف حالة
جديدة �سنويا ,الن�سبة الكبرية منها تخ�ص
�رسطان الثدي والقولون وامل�ستقيم والرئة
والربو�ستات.
وللتخفي�ض من معدل الإ�صابات بهذه
الأنواع الأربعة �أ�شار ذات اخلبري �إىل
حمالت الك�شف املبكر ل�رسطان الثدي
التي �أطلقتها وزارة ال�صحة يف �إطار هذا
املخطط ب 7واليات منوذجية و هي
ب�سكرة والأغواط وتيبازة وق�سنطينة
وجيجل وبومردا�س وتلم�سان و�أخرى فيما
يتعلق ب�رسطان القولون وامل�ستقيم بثالث
واليات منوذجية بكل من عنابة وباتنة
وبجاية.

�سكان بلدية «�أوالد ما�ضي» بامل�سيلة

الع�شرات من ال�سكان يحتجون �أمام مقر الوالية

جتمع �صباح �أم�س الع�رشات من �سكان بلدية
�أوالد ما�ضي  ،التابعة �إقليميا لدائرة ال�شالل
بوالية امل�سيلة من بينهم ممثلو الأحياء
ور�ؤ�ساء اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي
والريا�ضي �أمام مدخل الوالية،جاء احتجاجا
منهم على �إعالن رئي�س البلدية ال�ستقالته

والتي كانت مبثابة ال�سهم اجلارح ،باعتباره
االختيار الوحيد والأمثل ،بعد �أن منحوه
ثقة يف الت�سيري و�إحداث نقلة نوعية لل�سكان
الذين �ضاقوا ذرعا املحتجون طالبوا وايل
الوالية بالإ�رساع يف التدخل وحل الإ�شكال
القائم ،بعقد لقاء مع �أع�ضاء املجل�س البلدي

الذين قدموا ا�ستقالة جماعية و�إقناعهم
بالعدول والرتاجع عن اال�ستقالة ،على خلفية
رف�ضه االمتثال لعدد من مافيا العقار وكذا
ال�ضغوطات املمار�سة من �أ�صحاب املال
والنفوذ و�أكد رئي�س بلدية �أوالد ما�ضي
�أن ال�ضغوطات النف�سية وامل�ساومات التي

يتعر�ض لها كانت املحرك الرئي�سي يف
اتخاذ قرار كهذا ،و�أن قناعته ال�شخ�صية
يف عدم قدرته على �إحداث التغيري ملدة 12
�شهرا من فرتة ت�سيريه ،كانت ال�سبب الرئي�سي
لإعالن اال�ستقالة .

عبدالبا�سط بديار

حا�سي حلجر ببلدية الروي�سات بورقلة

فالحون �شباب مهددون بالطرد من �أرا�ضيهم
    .رئي�س جلنة الفالحة:الأرا�ضي املتنازع عليها  ملك للم�ستثمرين وال ميكن التنازل عنها
تعالت �أ�صوات جمموعة من الفالحني
ال�شباب باملنطقة الفالحية حا�سي حلجر
ببلدية الروي�سات  ،الوزارة الو�صية من
�أجل التدخل العاجل لإجها�ض خمطط
ترحيلهم من �أرا�ضيهم الزراعية بعد 04
�سنوات من العمل فيها  .نا�شد ممثلو 11
فالحا باملنطقة الفالحية حا�سي حلجر
ببلدية الروي�سات التابعة لوالية ورقلة  ،يف
ت�رصيح لهم  ،وزير الفالحة والتنمية الريفية
و ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية عبد
القادر بوعزقي من �أجل التدخل العاجل
لإيفاد جلنة حتقيق عالية امل�ستوى للوقوف

على مدى يف توزيع الأرا�ضي الفالحية التي
ا�ستفاد منها الفالحون الوهميون  ،مقابل
تعر�ض الفالحني ال�شباب الذين جنحوا
يف خدمة الأر�ض  للم�ضايقات رغم �أن
�أرا�ضيهم �أ�صبحت تعج مبختلف املنتجات
املو�سمية واملحا�صيل الزراعية ،وهو
الأمر الذي يتنافى مع تو�صيات احلكومة
الرامية لت�شجيع الن�شاط الفالحي وتذليل
ال�صعوبات التي تعيق الن�شاط الفالحي
لتعزيز قدرات االقت�صاد الوطني لإنهاء
التبعية لقطاع املحروقات الذي تهاوت
�أ�سعاره يف البور�صات العاملية � .إىل جانب

ذلك فقد طالب الفالحون باملنطقة
املذكورة  ،امل�س�ؤولني ب�رضورة جت�سيد
وعودهم بت�سوية و�ضعية حميطاتهم
الفالحية اداريا  ،خا�صة �إذا علمنا �أن هذه
املحيطات الفالحية �ساهمت ب�شكل كبري
يف حتقيق االكتفاء الذاتي  ،ناهيك عن
خلق منا�صب �شغل مبا�رشة ومو�سمية  .و
يف مو�ضوع مت�صل فقد �أكد رئي�س جلنة
الفالحة ببلدية الروي�سات العيد بن الزاير
� ،أن هذه الأرا�ضي مت توزيعها يف �إطار
اال�ستثمار وامل�ستفيدون احلقيقيون من
عقود االمتياز ميلكون الوثائق الإدارية

وال ميكن التنازل عنها لفائدة ه�ؤالء
الفالحني ال�شباب من طرف م�صالح
العدالة قرار �إخالء املحيطات الفالحية
ال�سالف ذكرها ومعلوم �أن وايل والية ورقلة
عبد القادر جالوي كان قد �أكد يف عديد
خرجاته امليدانية عن ا�ستعداده التام رفقة
م�صاحله لتقدمي كافة �أ�شكال الدعم وتذليل
ال�صعوبات ملنح فر�ص �أكرث للراغبني يف
العمل بالقطاع الفالحي بوالية ورقلة التي
حت�صي على ترابها م�ساحات �شا�سعة من
الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة .
�أحمد باحلاج

غرداية

�شراكة جزائرية �سعودية يف ا�ستثمار فالحي باملنيعة

�أ�رشف وايل والية غرداية عزالدين
م�رشي رفقة الأمري ال�سعودي م�شعل
بن �سعود بن عبدالعزيز على مرا�سيم
انطالق م�رشوع اال�ستثمار الفالحي
باملقاطعة الإدارية باملنيعة يف ت�شارك

مبا�رش بني رجل الأعمال امل�ستثمر
عبد الكرمي بونعامة و الأمري ال�سعودي
.
و ح�سب ما �رصح به امل�ستثمر
اجلزائري بونعامة بخ�صو�ص هذا

االجناز فقد اعتربه مك�سبا للوالية حيث
يندمج هذا امل�رشوع يف �إطار االمتياز
الفالحي مب�ساحة � 5أالف هكتار لإنتاج
القمح ال�صلب و الأعالف احليوانية ملا
متتازبه هذه املنطقة من م�ؤهالت

ب  20بئرا ارتوازيا و توفرها على
�أ�شجار الزيتون و احلم�ضيات مبختلف
�أنواعها و قد قدر الغالف املايل لهذا
اال�ستثمار بحوايل  170مليار �سنتيم .

ب.عبدالرزاق

ن�شط نهاية الأ�سبوع املا�ضي مبقر املفت�شية الرئي�سية
للجمارك ب�سعيدة املكتب احلكمي للمناطق الداخلية
ب�سعيدة ندوة �صحفية لتقدمي احل�صيلة ال�سنوية للعمليات
املح�صلة حيث قدم رئي�س الوحدة بن حولة حممد تقريرا
مف�صال للأ�رسة الإعالمية حول ن�شاطات املديرية
بالوالية �أين �أكد على �أن امل�ؤ�س�سة تلعب دورا كبريا يف
التدخل و تغطية الوالية هذا وذكر �أن الوحدة ت�سمى
مكتب جمركي كامل االخت�صا�ص ميكن �أن تقام فيه جميع
العمليات التجارية اجلمركية يف عمليات الت�صدير كما
ميكن للمتعاملني االقت�صاديني الذين يعملون بالتح�صيل �أو
الت�صدير �أو اال�سترياد بالتن�سيق مع امل�صالح الوالئية و هي
التي تن�سق مع اجلهات احلدودية و املطارات و املوانئ
ح�سب طبيعة الن�شاط وهي تندرج �ضمن العملية الرقابية
و ت�سهيل احلركة التجارية فيما ملح ذات املتحدث
�إىل الدور الذي تلعبه امل�ستودعات اجلمركية لتخفيف
ال�ضغط على املطارات و املوانئ من قبل املتعاملني
االقت�صاديني الذين يقومون بو�ضع ب�ضائعهم و جمركتها و
ي�ستخرج �أموره وهي يف ظل احلماية القانونية هذا وقامت
م�صالح قبا�ضة اجلمارك للتح�صيل و املبيعات باملزاد
العلني ب�سعيدة من جمع �إح�صائيات لل�سنة املا�ضية حيث
�سجلت املديرية يف جمال التدخالت امليدانية من
تنظيم دوريات وحواجز وكمائن ف�ضال عن التحريات و
التحقيقات
من قبل الفرقة متعددة املهام حيث مت ت�سجيل مايقارب
 1000تدخل يف �سنة املا�ضية منها  60تدخال بالتن�سيق مع
الدرك الوطني مت من خاللها معاجلة العديد من الق�ضايا
املحققة من طرف الفرقة يف جمال حجز امل�رشوبات
الكحولية و �سيارات مزورة امللفات القاعدية و و�سائل و
ب�ضائع التهريب التي و�ضح املدير من خاللها �أن التهريب
ي�سري وفق الأمر رقم  6و رقم  5و ي�سمى تهريب حكمي
للب�ضائع احل�سا�سة القابلة للتهريب يف املناطق الداخلية
�أي �أن عمليات التهريب ال تقت�رص على احلدود و املوانئ
و املطارات هذا ومت ت�سجيل يف ال�شق املايل حت�صيل
�أكرث من  6ماليري �سنتيم مق�سمة ح�سب اخت�صا�صات حيث
مت حت�صيل ما يفوق  13مليون دينار يعني مليارا و 300
مليون �سنتيم يف جمال الغرامات امل�ستوجبة ومت ت�سجيل
يف جمال العمليات التجارية ( عمليات اجلمركة) 100
ت�رصيح جمركي يف جمال عمليات تخ�ص عتادا و �سيارات
يف �إطار م�شاريع كربى للدولة من قبل م�ستثمرين و مايفوق
 5ماليني �أورو يف جمال فتح الأفاق و اال�ستثمارات هذا
و يف �إطار احلقوق املح�صلة يف �إطار هذه العمليات 31
مليون دينار �أي �أكرث من  3ماليري �سنتيم و مت ا�ستخال�ص
ن�سبة الب�أ�س بها يف عمليات البيع باملزاد العلني حيث
بلغت قيمة املبيعات مايفوق  29مليون دينار يعني 2
ماليري و  900مليون �سنتيم هذا وح�صلت املديرية يف �إطار
الغرامات لق�ضايا منازاعاتية مايفوق  4ماليني دينار �أي 4
ماليري ليبلغ �إجمايل التح�صيل مايفوق  65مليون دينار
يعني مايعادل  6ماليري و  500مليون �سنتيم هذا وت�ستمر
جهود املفت�شية الرئي�سية للحد من التجاوزات يف خمتلف
املجاالت التي تندرج �ضمن اخت�صا�صها.

خلدون .ع

البي�ض

 15جريحا �إثر انقالب
حافلة لنقل امل�سافرين
�أ�صيب � 15شخ�صا بجروح منهم اثنان ( )2يف حالة خطرية
جراء حادث انقالب حافلة لنقل امل�سافرين وقع اليوم
الأحد بالبي�ض ,ح�سبما علم لدى املديرية الوالئية
للحماية املدنية و�أفاد ذات امل�صدر �أن احلادث وقع على
م�ستوى الطريق الوطني رقم �6أ الرابط بني مدينتي البي�ض
وبوقطب على بعد  12كلم عن عا�صمة الوالية �إثر انحراف
وانقالب حافلة من احلجم ال�صغري لنقل امل�سافرين تعمل
على اخلط الرابط بني بلديتي البي�ض والكاف حلمر.
و قد خلف احلادث �إ�صابة � 15شخ�صا منهم  2يف حالة
خطرية فيما تعر�ض الباقي لإ�صابات خفيفة ,ح�سب ذات
امل�صدر و قد مت ت�سخري � 4سيارات �إ�سعاف تابعة للوحدة
الرئي�سية للحماية املدنية لنقل امل�صابني الذين ترتاوح
�أعمارهم ما بني � 7سنوات و � 63سنة حيث مت حتويلهم
نحو
امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية العمومية «حممد بو�ضياف»
بعا�صمة الوالية من جانبها فتحت امل�صالح املخت�صة
حتقيقا يف مالب�سات احلادث والتي يرجح �أنها ناجمة عن
�سوء الأحوال اجلوية ,ي�ضيف ذات امل�صدر.
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التهمت املاليري دون حتقيق النتائج املرجوة

�ضبط بحوزتهم  04مركبات نفعية م�سروقة

الطرقات الوالئية والوطنية
بورقلة تتحول لكابو�س حقيقي

الإطاحة بع�صابة متكونة من
� 05أ�شخا�ص بتيمياوين ب�أدرار

ت�شهد �شبكة الطرقات الوالئية والوطنية بوالية ورقلة حالة تدهور جد متقدمة ،ب�سبب انتهاج �سيا�سة الربيكوالج
من طرف املديرية الوالئية للأ�شغال العمومية يف عمليات �إجناز الطرقات الطويلة وكذا عمليات ترميم النقاط
ال�سوداء ،التي �أ�صبحت �سببا رئي�سيا يف ت�صدر الوالية لواليات اجلنوب ال�شرقي يف معدالت احلوادث املرورية املميتة .
�أحمد باحلاج
نا�شد الع�رشات من م�ستعملي
الطرقات الوالئية والوطنية
التي تربط عا�صمة الوالية
ورقلة بالبلديات التابعة لإقليم
اخت�صا�صها وكذا الواليات
املجاورة لها ،على غرار الوادي ،
ب�سكرة وغرداية  ،وايل الوالية عبد
القادر جالوي  ،بالتدخل ال�شخ�صي
والعاجل لفتح حتقيق معمق
يف م�صري املئات من املاليري
املر�صودة يف �إطار الربنامج
احلكومي اال�ستعجايل املدعم من
طرف ال�صندوق الوطني لتنمية
مناطق اجلنوب الكبري واله�ضاب
العليا،حيث �سمح منطق تفاوت
الأدوات الرقابية على ن�شاط
امل�ؤ�س�سات املقاوالتية املكلفة
ب�إجناز مقاطع الطرقات اجلديدة
وترميم النقاط ال�سوداء التي
�أح�صتها امل�صالح التقنية ،النتهاج
�سيا�سة الربيكوالج التي ظهرت
للعيان ب�رسعة فائقة ،ب�سبب كرثة
املطبات وت�آكل الأر�ضية الباطنية،
مما �أحلق �إ�رضار ج�سيمة
باملركبات النفعية وال�سياحية
وكذا حافالت نقل امل�سافرين
و�شاحنات نقل الب�ضائع� ،أما يف

�أحمد باحلاج

�أبدى ا�ستعداد كبري لتنحية الأمني الوالئي للأرندي بالوالية
ال�شق املدين ،فت�شري حما�رض
�رسايا امن الطرقات باملجموعة
الوالئية للدرك الوطني بورقلة ،
�أن  78باملائة من حوادث املرور
املميت امل�سجلة خالل ال�سنة
الفارطة و مطلع ال�سنة اجلارية
 ،والتي خلفت م�رصع � 32شخ�صا
و�إ�صابة � 188آخرين بجروح
متفاوتة اخلطورة�،سببها الرئي�سي
الو�ضعية ال�سيئة للطرقات ،مقابل

ذلك �إقدام الع�رشات من ال�سائقني
على ال�رسعة املفرطة والتجاوز
اخلطري وفق ما �أوردت م�صادرنا
.
من جهتهم قال متابعون مللف
ال�ش�أن املحلي بوالية ورقلة
املعروفة بعا�صمة الواحات
يف ت�رصيح لهم مع يومية
«الو�سط «� ،أن اجلهات املعنية
بالعا�صمة املركزية للجنوب

ال�رشقي قامت خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية باجناز 14
باملائة من �شبكة الطرقات
الوالئية وذات الرتقيم الوطني
بدون درا�سة ،مع �إح�صاء 10
باملائة من الطرقات �أجنزت
بطريقة تتنافى مع املعايري
التقنية والقانونية املحددة يف
دفاتر ال�رشوط ح�سبما جاء
على �أل�سنتهم .

يف وقت تلعب فيه ال�سلطات املحلية دور املتفرج

تالميذ بلدية تيرنكوك ب�أدرار ي�ستعلمون
ال�شاحنات للتنقل اىل املدار�س

يكابد الع�رشات من تالميذ الطورين
االبتدائي واملتو�سط باقليم بلدية
تيرنكوك بوالية �أدرار  ،معاناة التنقل
بوا�سطة �شاحنات نقل الب�ضائع
للو�صول ملقاعد الدرا�سة  ،وذلك
ب�سبب رف�ض ال�سلطات املحلية
دعمهم بو�سائل النقل املدر�سي .
نا�شدت جمعيات �أولياء التالميذ
ببلدية تيرنكوك بوالية �أدرار ،
يف عديد ال�شكاوى والعرائ�ض
االحتجاجية املرفوعة لكل من
م�صالح مديرية الرتبية الوطنية و
البلدية  ،من �أجل التدخل العاجل

متكنت يف اليومني الأخريين م�صالح
البحث والتحري بالكتيبة الإقليمية
للدرك الوطني ببلدية تيمياوين
ب�أدرار ،من و�ضع يدها على �شبكة
�إجرامية خمت�صة يف �رسقة ال�سيارات
النفعية وبيعها يف ال�سوق ال�سوداء
ب�أرقام ت�سل�سلية مزورة .
مكنت العملية الأمنية النوعية لفرقة
الدرك الوطني الإقليمية  ،باملنطقة
تيمياوين
ب�صحراء
امل�سماة
باملقاطعة الإدارية برج باجي
خمتار بوالية �أدرار  ،من اكت�شاف
م�ستودع �رسي لتخزين املركبات
النفعية � ،أين �ضبط بداخله 04
�سيارات من نوع «�أك�سنت» تعر�ضت
لل�رسقة خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية من الواليات اجلنوبية
 ،من �أجل �إعادة بيعها بال�سوق
ال�سوداء ب�أرقام ت�سل�سلية مزورة ،
ليتم م�صادرة املركبات امل�رسوقة
وت�سليمها لدوائر االخت�صا�ص
املعنية  ،فيما مت حتويل املوقوفني
اخلم�سة من بينهم رعيتني من دولة
مايل للم�صلحة املخت�صة  ،وبعد

ا�ستكمال الإجراءات القانونية مع
املوقوفني مت تقدميهم �أم�س �أمام
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة رقان
ب�أدرار � ،أين �صدر يف حق اجلميع
�أمر بالإيداع رهن احلب�س امل�ؤقت
يف انتظار حماكمتهم الحقا بتهمة
ال�رسقة املو�صوفة والتعدي على
ممتلكات الغري مع �سبق الإ�رصار
والرت�صد  ،وفق ما �أوردت م�صادرنا
املطلعة على تفا�صيل العملية الأمنية
التي تبقى متوا�صلة لتقفي �أثار بقية
عنا�رص ال�شبكة الإجرامية الثالثة
املوجودين يف حالة فرار حلد كتابة
هاته الأ�سطر ح�سب املعلومات
املتاحة  .جدير بالذكر �أن ذات
امل�صالح املخت�صة كانت قد متكنت
خالل الثالث �سنوات الفارطة من
تفكيك � 03شبكات �إجرامية خمت�صة
يف �رسقة ال�سيارات النفعية من
الأحياء ال�شعبية ببلديات اجلنوب
الغربي من بينهم �شبكة خمت�صة يف
�رسقة ر�ؤو�س ال�شاحنات وتهريبها
لدول اجلوار .

لتوفري و�سائل النقل املدر�سي
لفلذات �أكبادهم  ،بهدف �إنهاء
معاناتهم امل�ستمرة مع رحلة
البحث عن و�سائل النقل املدر�سي
 ،وجلوئهم اليومي حلافالت نقل
الب�ضائع والقمامات  ،كحل ترقيعي
للتنقل مل�ؤ�س�ساتهم الرتبوية ،و�ضع
ح�سبهم من �ش�أنه �أن يكون له
انعكا�سات �سلبية على التح�صيل
العلمي للمتمدر�سني  ،ومما يثري
�سخط وا�ستياء ذات الهيئات
املحلية  ،هو ال�صمت املطبق من
طرف امل�صالح املعنية يف التجاوب

اجلاد وال�رسيع مع امل�شكل القائم
منذ �سنوات طويلة يف ظل حتجج
اجلهات الو�صية بعدم قدرتها يف
دعم املناطق النائية واملعزولة
والتجمعات الريفية مب�ؤ�س�سات
تربوية جديدة  ،يف �إطار �سيا�سة
التق�شف  ،رغم ت�أكيد �أن وزيرة
الرتبية الوطنية نورية بن غربيط
كانت قد �أكدت على هام�ش زيارتها
الأخرية لواليات جنوب البالد الكبري
� ،أن قطاع الرتبية غري معني بعمليات
االمنائية التي مت �إخ�ضاعها للتجميد
وبني هذا وذاك يبقى الغليان يخيم

على الأ�رسة الرتبوية بتيرنكو ك التي
هددت مبقاطعة الدرا�سة لأبنائها
يف حالة ما مل يتدرك الو�ضع خالل
الف�صل الثالث من املو�سم الدرا�سي
احلايل .2019-2018
للإ�شارة فان قطاع الرتبية بوالية
�أدرار  ،كان قد �سجل خالل ال�سنة
الفارطة زهاء  26حركة احتجاجية
لتدارك
تطالب بتدخل جاد
جملة النقائ�ص امل�سجلة لتح�سني
واقع التدري�س باملناطق النائية
واحلدودية .

�أحمد باحلاج

�أويحي ي�أمر بالتحقيق
يف اهانة مكتب الأرندي
بورقلة للراية الوطنية
ك�شفت م�صادر مطلعة � ،أن الأمني
العام للتجمع الوطني الدميقراطي
�أحمد �أويحي قد �أمر بفتح
حتقيق يف حادثة تورط املكتب
الوالئي للأرندي بورقلة يف �إهانة
الراية الوطنية مبنا�سبة االحتفال
بالذكرى الـ  22لت�أ�سي�س ثاين قوى
حزبية يف اجلزائر .
و �أفادت ذات امل�صادر � ،أن الأمني
العام للأرندي قد �أطلع على ما
تناولته و�سائل الإعالم ومواقع
التوا�صل االجتماعي بخ�صو�ص
تورط املكتب الوالئي للحزب
بوالية ورقلة يف حادثة �إهانة الراية
الوطنية وو�ضعها على الطورطا قبل
تق�سيمها وذلك مبنا�سبة االحتفال
بالذكرى الـ  22لت�أ�سي�س ثاين قوة
حزبية باجلزائر بعد االفالن ،
وح�سبما �رسبت م�صادرنا اخلا�صة
ف�إن اويحي قد طالب من مركزية
حزبه ب�إيفائه بتقرير مف�صال عن
هذه االهانة التي م�ست الثوابت
الوطنية التي تعترب خط احمر يف
هذا الظرف احل�سا�س ،متهيدا

لعزل االمني الوالئي للأرندي
املثقل باالخفاقات التي حولت
احلزب �إىل ملكية خا�صة  ،وقامت
مع مرور الوقت بخلق فو�ضى
وان�شقاقات و�رصاعات داخلية
مع اقرتاب كل ا�ستحقاق �سيا�سي
� ،آخرها املهازال التي عرفتها
االنتخابات املحلية وما �شهدته
من ترتيب م�شبوه لقائمة املجل�س
ال�شعبي الوالئي التي ات�سمت
ح�سب العديد من املنا�ضلني
باجلهوية واحل�سابات ال�شخ�صية
 ..ومعلوم �أن الأمني العام لالرندي
قد �أكد ملقربيه عن امتعا�ضه
ال�شديد من الت�سيري الكارثي
لالمني الوالئي للحزب  ،موازاة
مع ذلك فقد تعالت الأ�صوات
املطالبة بر�أ�سه خا�صة بعد العجز
الكبري يف ح�صد مقعد الوالية
يف التمثيل اخلا�ص بالتجديد
الن�صفي النتخابات جمل�س الأمة
التي مت �إجرائها يف الـ  29دي�سمرب
من ال�سنة املن�رصمة .

�أحمد باحلاج

للمطالبة بتح�سني ظروف العي�ش وتلبية مطالبهم

فئة ال�صم والبكم يحتجون �أمام مقر الوالية بورقلة ويلوحون بالت�صعيد
�أقدمت فئة ال�صم والبكم من
خمتلف ال�رشائح العمرية على
تنظيم وقفة احتجاجية � ،أمام مقر
الوالية بورقلة للمطالبة بتح�سني

ظروفهم املعي�شية و �إيجاد حلول
م�ستعجلة لإن�شغاالتهم  .ويف
نف�س ال�سياق فقد ذهبت هذه
الفئة اله�شة �إىل �أبعد من ذلك

بالت�أكيد على �أنهم باتوا يعي�شون
يف زمنا بات يلفظوا �أمثالهم ،
مهددين يف ذات ال�صدد بالت�صعيد
من لهجة خطابهم يف حالة ما مل

تتحرك ال�سلطات الو�صية �ساكنا
لإيجاد حلول جذرية لإن�شغاالتهم
اجلوهرية  .من جهة ثانية فقد
�أعلنت عديد اجلمعيات االجتماعية

الفاعلة بورقلة عن دعمها املطلق
والالم�رشوط لهذه الفئة مطالبني
يف نف�س ال�سياق ال�سلطات الوالئية
وعلى ر�أ�سها وايل الوالية  ،و مدير

الن�شاط االجتماعي بالتكفل اجلاد
ب�إن�شغاالتهم التي بقيت جمرد حرب
على ورق .

�أحمد باحلاج
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ال�شرطة النيوزيلندية

فل�سطني املحتلة

ً
�ساعة انتهت
عمر �أبو ليلى60 ..
با�ست�شهاد بطل �سلفيت
ً
�شهيدا ،بعد ا�شتباك م�سلح طويل مع قوات
على خطى جرار ،ونعالوة ،والربغوثي ،والأعرج ،الفتى عمر �أبو ليلى ( 19عا ًما)
االحتالل يف رام اهلل و�سط ال�ضفة الغربية املحتلة.
م�٫س
ومع بدء �ساعات الليل ،وعلى
خل�سة وغدر ،اقتحمت قوات
�إ�رسائيلية خا�صة بلدة عبوين
قرب رام اهلل ،عرب �سيارات
خ�ضار حلقتها �آليات ع�سكرية،
اً
منزل قال االحتالل
كان الهدف
الإ�رسائيلي �إن منفذ عملية
�سلفيت الفتى عمر �أبو ليلى
( 19عا ًما) متح�ص ٌن داخله.
دوي ر�صا�ص ،و�أ�صوات
انفجارات هائلة ،دامت زهاء
�ساعتني ،يف البلدة الواقعة
�شمال رام اهلل على بعد  30كيلو
مرت منها ،كان عمر �أبو ليلى
ير�سم لوحة جديدة يف �سجالت
الن�ضال والكفاح الفل�سطيني،
رف�ض عمر �أن ي�ست�سلم لقوات
االحتالل ،وخا�ض ا�شتبا ًكا
طويال عنيفا مع القوات
الإ�رسائيلية اخلا�صة "ميام"،
لي�سجل يف �صفحات املجد
ملحمة جديدة م�رشفة يف
تاريخ ال�شعب الفل�سطيني.
قرابة � 60ساعة "دوخ" خاللها
الفتى البطل "دول ًة" ب�أجهزتها
واال�ستخبارية
الأمنية
والع�سكرية ،بعد تنفيذه عملية
بطولية يف �سلفيت قرب
م�ستوطنة "�آرئيل" و�أ�سفرت
عن مقتل  3م�ستوطنني

�صهاينة ،واملالحظ �أنه خالل
اال�شتباك الذي دار يف البلدة
التي تقع على �أطراف رام اهلل،
كان تلفزيون فل�سطني -التابع
لل�سلطة يف رام اهلل -ي�ست�ضيف
�أحد قيادات حركة فتح ،وهو
يكيل االتهامات والتهديدات
لقطاع غزة ،يف حني مل تذكر
� ّأي �أمر عن اال�شتباك الدائر
على بعد ب�ضعة كيلومرتت
من مقر التلفزيون .كما قالت
م�صادر حملية �إن االحتالل
دخل �إىل قلب القرية وخا�ض
اال�شتباك مع عمر �أبو ليلى،

دون �أن حترك �أجهزة ال�سلطة
الفل�سطينية �أي �ساكن ،مع
العلم �أن املنزل الذي حو�رص
فيه عمر يقع بالقرب منه
مركز لل�رشطة .و�أملحت
عربية
�إعالمية
و�سائل
للتن�سيق الأمني مع ال�سلطة،
يف امل�ساعدة للو�صول �إىل
املكان الذي يتح�صن فيه
عمر �أبو ليلى ،وهو الأمر
غري امل�ستغرب والذي حدث
يف مرات كثرية ومنها حادثة
�صالح
ال�شهداء
اغتيال
الربغوثي ،وبا�سل الأعرج،

نيوزيلندا

و�أحمد جرار ،و�أ�رشف نعالوة.
�شهيدا،
م�ضى عمر �أبو ليلى
ً
بعد �أن �أذاق "�إ�رسائيل"
هزمية نكراء ،يف �شوارع
�سلفيت ،كان "رامبو" يقتل
جنودهم املدججني بال�سالح
وم�ستوطنيه ،ويختفي عن
الأنظار ،وت�ستدعي "�إ�رسائيل"
كل طاقتها يف مالحقته.
احلزن والأ�سى ع ّم فل�سطني
بعد ارتقاء عمر ،عربوا عن
فخرهم به ،وبالطريق الذي
ر�سمه ،مطالبني بال�سري على
نهجه.

الدعم للجالية امل�سلمة عند
عودتهم �إىل امل�ساجد وخا�صة
يوم اجلمعة ،كما هناك �أي�ضا
رغبة لدى النيوزيلنديني يف �إحياء
مرور الأ�سبوع الذي انق�ضى منذ
وقوع الهجوم الإرهابي".
وتابعت" :متا�شيا مع هذه الرغبة،
�سنعلن الوقوف دقيقتي �صمت
يوم اجلمعة ،كما �سنبث الأذان
على نطاق البالد عرب التلفزيون
الوطنيني"وح�سب
والإذاعة

الإعالم املحلي ،فقد تقرر
الوقوف دقيقتي �صمت بدال من
دقيقة واحدة ،ب�سبب ج�سامة
امل�أ�ساة كما بعد م�رصع 29
�شخ�صا يف انفجار منجم بايك
ريفر غربي البالد عام .2010
وقالت �أرديرن �إنها ت�شاطر
العائالت املنكوبة م�شاعر
الإحباط نتيجة للبطء يف ت�سليم
جثث ال�ضحايا ،و�أ�شارت �إىل �أن
ذلك يعود ل�رضورة �إمتام العملية

الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان

املعقدة للتعرف على هويات
ال�ضحايا ،وح�سب ال�رشطة،
ف�إنه جرى التعرف على هوية 21
�ضحية حتى ليل الثالثاء ،و�أنه
�سيتم الإفراج عن جثثهم للدفن.
و�شيعت نيوزيلندا اليوم اثنني من
�ضحايا الهجوم على م�سجدي
كراي�س ت�شري�ش يف نع�شني
مفتوحني �إىل مقربة "ميموريال
بارك" يف �أول مرا�سم دفن
ل�ضحايا املجزرة اخلم�سني.

قادة الأوروبيني ...تعلموا من جا�سيندا �أرديرن!
�أ�شاد الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغان برئي�سة الوزراء
النيوزيلندية ،ودعا الزعماء
الغربيني لالقتداء مبواقفها
ال�شجاعة يف �إدانة االعتداء
الإرهابي على امل�سجدين يف
كراي�ست ت�شري�ش.
وقال �أردوغان" :يتعني على كافة

ك�شفت ال�رشطة النيوزيلندية عن
مالب�سات توقيف الإرهابي برينتون
تارانت مرتكب جمزرة امل�سجدين
يف مدينة كراي�ست ت�شريت�ش التي راح
�ضحيتها � 50شخ�صا وذكرت �صحيفة
�أن �ضابطي
"نيوزيلند هريالد"
ال�رشطة اللذين قب�ضا على تارانت
كانا وقت االعتداء يخ�ضعان لتدريب
على كيفية التعامل مع املجرمني
امل�سلحني .وقالت" :ال�ضابطان
و�صال �إىل املدينة للم�شاركة يف دورة
تدريبية داخل طابق غري م�ستخدم
يف �أحد م�ست�شفيات املدينة على
كيفية التعامل مع املجرمني خالل
وقوع حوادث م�سلحة"و�أثناء التدريب
تلقى ال�ضابطان اللذان يعمالن يف
بلدتني �صغريتني خارج املدينة ،بالغا
بوجود م�سلح يطلق النار يف املدينة
وعن حلظات القب�ض على ال�سفاح،
قال م�س�ؤولهما املبا�رش الرقيب بيت
�ستيلز" :كانت معهما �سيارات العمل،
ويحمالن �أ�سلحة نارية ،وجهزا
للمهمة وغادرا يف دورية عرب طريق
فرعي اعتقادا منهما �أن ذلك ما
�سيفعله الإرهابي ،عو�ضا عن املرور
يف منطقة و�سط املدينة"ولفت �إىل
�أنهما قادا �سيارتهما باجتاه �شارع
بروغهام الفرعي ،ذلك �أنهما اعتقدا

�أنه �إذا ما توجه الإرهابي �إىل م�سجد
لينوود فقد ي�سلك هذا الطريق وبعد
حلظات من و�صولهما �إىل ال�شارع،
ر�صدا ال�سيارة امل�شبوهة التي رجحا
�أنها تقل امل�سلح.
وبعدما ت�أكدا من �أنها ال�سيارة التي
ي�ستقلها الإرهابي ،قاما باالنعطاف
وخالل
ملالحقته،
ب�سيارتهما
املطاردة كانا يناق�شان �سبل توقيف
الإرهابي قبل تورطه يف هجمات
جديدة ،وقررا و�ضع حد للمطاردة
عرب �شل حركة ال�سيارة ب�صدمها
مبا�رشة ،وحا�رصا الإرهابي بعد ذلك
وقال مفو�ض ال�رشطة مايك بو�ش
الحقا �إن "الإرهابي مل ي�ست�سلم على
الفور ومل يذعن لأوامر ال�رشطيني
بت�سليم نف�سه" ،و�أ�شاد بو�ش بهدوء
ال�ضابطني �أثناء تعاملهما مع الإرهابي
رغم خطورة الو�ضع ،م�ضيفا �أنه "لوال
ت�رصف ال�رشطيني ال�شجاع ،لكان
من املحتمل مقتل عدد �أكرب من
النا�س"و�أعرب بو�ش يف ت�رصيحات
�أدىل بها اليوم الثالثاء عن يقني
ال�سلطات ب�أن الإرهابي كان ب�صدد
تنفيذ هجوم �آخر و�أظهرت لقطات
م�صورة ن�رشت يوم املذبحة �صورا
ل�ضابطي ال�رشطة اللذين طوقا �سيارة
الإرهابي و�أخرجاه منها.

و�سط �أزمة الطائرة  737ماك�س

جا�سيندا �أرديرن تعلن رفع الأذان والوقوف دقيقتي �صمت
�أعلنت رئي�سة وزراء نيوزيلندا
جا�سيندا �أرديرن الوقوف
دقيقتي �صمت اجلمعة املقبل
يف الذكرى الأ�سبوعية ملجزرة
امل�سجدين� ،إ�ضافة �إىل بث
الأذان على الهواء مبا�رشة عرب
الإذاعة والتلفزيون.
وقالت �أرديرن �أم�س الأربعاء يف
م�ؤمتر �صحفي مبدينة كراي�س
ت�شري�ش املنكوبة�" :أعرف من
كثريين �أن هناك رغبة يف �إظهار

وقائع القب�ض على �سفاح
امل�سجدين حلظة بلحظة

الزعماء الغربيني �أن يحت�ضنوا
امل�سلمني الذين يعي�شون يف
بلدانهم ،وي�أخذوا در�سا يف
الزعامة وال�صدق وال�شجاعة،
من رئي�سة الوزراء النيوزيلندية
جا�سيندا �أرديرن"،و�أ�ضاف" :مع
الأ�سف خيم ال�صمت على �أوروبا
وعلى مناطق �أخرى من العامل

الغربي حيال الإ�سالموفوبيا
وكراهية الأجانب ،وغريها من
املمار�سات التي ال تتوافق مع
القيم اللربالية".
وتابع" :على املجتمعات
واحلكومات الغربية �أال ت�سمح
بتطبيع �إيديولوجيات مثل
العن�رصية ومعاداة الأجانب

والإ�سالموفوبيا".
و�شهدت مدينة كراي�ست
ت�شري�ش بنيوزيلندا هجوما
�إرهابيا على م�سجدين خلف
 50قتيال ،ومت توجيه تهمة
القتل للمواطن الأ�سرتايل
برينتون تارانت املوقوف على
ذمة التحقيق.

بوينغ جتري تعديالت يف �إدارة
وحدتها الهند�سية
�أظهرت ر�سالة بالربيد الإلكرتوين
تخ�ص �رشكة بوينج الأمريكية �أن
ق�سمها للطائرات التجارية ،الذي
يواجه �أكرب �أزماته يف �سنوات يف
�أعقاب �سقوط طائرة من طرازه
الرئي�سي  737ماك�س �أودى بحياة �أكرث
من � 300شخ�ص ،عني نائبا جديدا
لرئي�س وحدة الهند�سة بينما خ�ص�ص
م�س�ؤوال تنفيذيا كبريا �آخر لتويل
م�س�ؤولية التحقيقات يف احلادث.
وي�أتي ذلك التغيري الإداري بينما قالت
�أوروبا وكندا �إنهما �ستطلبان �ضمانات
متعلقة ب�سالمة طائرات  737ماك�س،
مما يزيد من تعقيد خطط بوينج
ا�ستئناف حتليق الطائرة يف �أنحاء
العامل بعد توقفها عن الطريان على
�أثر احلادث الذي وقع يف �إثيوبيا.
و�أبلغ كيفن مكالي�سرت الرئي�س التنفيذي
لوحدة الطائرات التجارية املوظفني
يف ر�سالة بالربيد الإلكرتوين اطلعت
عليها رويرتز ب�أن جون هاميلتون،
الذي كان رئي�سا لوحدة الهند�سة وكبري

مهند�سيها �سريكز فقط على دور كبري
املهند�سني وقال مكالي�سرت ”هذا
�سي�سمح له بتخ�صي�ص كل اهتمامه
للتحقيقات اجلارية يف احلادث“،
م�ضيفا �أن التغيريات الزمة ”بينما
نعطي الأولوية للتحقيقات اجلارية يف
احلادث وجنلب موارد �إ�ضافية لها“.
و�أفاد مكالي�سرت ب�أن لني هوبر ،التي
�سبق لها تويل رئا�سة ق�سم االختبارات
والتقييم يف وحدة الهند�سة ببوينج،
عينت نائبة لرئي�س وحدة الهند�سة،
ورف�ض متحدث با�سم بوينج التعليق
لكنه �أكد �صحة الر�سالة الإلكرتونية،
وي�شكك م�رشعون وخرباء يف �سالمة
الطريان يف مدى دقة الفح�ص الذي
�أجرته الهيئات التنظيمية على
طراز ماك�س وتدريب الطيارين على
خ�صائ�صه اجلديدة و�أوقفت هيئات
تنظيمية عاملية �أكرث من  300طائرة
ماك�س عن التحليق ،وعلقت طلبيات
لنحو خم�سة �آالف �أخرى مبا يتجاوز
قيمته  500مليار دوالر.

ترامب

كل اخليارات مفتوحة
على فنزويال
�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب� ،أن كل اخليارات تبقى
مفتوحة لدفع الرئي�س الفنزويلي
نيكوال�س مادورو للتخلي عن
ال�سلطة .ت�رصيحات ترامب جاءت
خالل ا�ستقباله يف املكتب البي�ضاوي
نظريه الربازيلي جاير بول�سونارو،
الذي �أيد حملة ال�ضغط الأمريكية
على الرئي�س مادورو وقال ترامب:
"ال نريد �أن نحدد ،لكنني �أعرف
بدقة ما �أريد �أن يحدث يف فنزويال،
لكننا �سنبحث خمتلف الأمور ،وكل

اخليارات على الطاولة ون�أ�سف ملا
يحدث يف فنزويال من موت ودمار
وجماعة"و�أ�ضاف" :من ال�صعب �أن
ن�صدق �أن �أحد �أغنى البلدان اليوم،
بني الأكرث فقرا يف العامل ...نحن
�سنبحث ذلك" .وقطعت �سلطات
فنزويال العالقات مع الواليات
املتحدة وطردت الدبلوما�سيني
الأمريكيني من البالد يف �أعقاب
اعرتاف وا�شنطن برئي�س الربملان
املعار�ض خوان غوايدو" ،رئي�سا
م�ؤقتا" للبالد.
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حتديات جديدة:

«قوات الناتو اخلا�صة» ومواكبة
التحوالت الأمنية
يجد حلف �شمال الأطل�سي «الناتو» نف�سه يف ظل التفاعالت الدولية
ً
خا�صة التحركات الرو�سية يف �أوكرانيا وعودة «الدب
املختلفة،
كل من �أفغان�ستان
الرو�سي» للمواجهة من جديد ،والأو�ضاع يف ٍ
وليبيا� ،أمام حاجة ما�سة �إىل �ضرورة �إعادة حتديد �أولوياته ،وكذلك
تطوير قدراته من �أجل مواجهة التحديات اجلديدة� ،إذ يحتاج
«الناتو» �إىل �ضرورة التعامل مع الأزمات الراهنة من دون �إغفال
�أهمية و�ضع ر�ؤية م�ستقبلية ت�أخذ يف ح�سبانها متطلبات التهديدات
النا�شئة� ،سواء كانت تقليدية �أو غري تقليدية ،فالناتو باعتباره
احللف الدفاعي الأقوى يف العامل ي�سلتزم منه تطوير �إمكانياته
ب�شكل يتما�شى مع التحديات وامل�س�ؤوليات املُلقاة على عاتقه.
�إعداد� :أحمد عبدالعليم
يف �ضوء تلك امل�ستجدات ،ت�أتي درا�سة
الكاتب «�أو�سنت لوجن» ،Austin Long
وهو �أ�ستاذ م�ساعد يف كلية ال�ش�ؤون
الدولية والعامة بجامعة كولومبيا،
بعنوان« :العمليات اخلا�صة للناتو :التعهد
وامل�شكلة» ،والتي تطرق خاللها �إىل قوات
العمليات اخلا�صة حللف �شمال الأطل�سي
NATO Special Operations
 ،)Forces (SOFمن حيث تطور هذه
القوات ب�شكل خا�ص ،وتطوير حلف الناتو
ب�شكل عام ،مروراً بقدرات تلك القوات
اخلا�صة للناتو ،وما ميكن �أن حتققه
من �أهداف ا�سرتاتيجية ،وانتها ًء ب�أهم
امل�شكالت والعقبات التي مُت ِّثل حتديات
�أمام تطور الناتو ،وكذلك احللول املقرتحة
لتجاوز تلك امل�شكالت والعقبات.

تطور القوات اخلا�صة للناتو
()SOF
يبد�أ الكاتب «�أو�سنت لوجن» درا�سته بالت�أكيد
على �أن قوات العمليات اخلا�صة للناتو
�أمام مفرتق طرق ،حيث �إنه وبعد �أكرث
من عقد كامل ،باتت هذه القوات �أكرث
قدرة على العمل يف ميادين خمتلفة،
و�إذا ا�ستمر الناتو يف تطويرها ،ف�إنه من
املمكن �أن تلعب دوراً رئي�سياً ،وحتديداً
خارج �أوروبا.
وطبقاً ملا �أوردته الدرا�سة ،فقد �أ�صبح
لقوات العمليات اخلا�صة للناتو دور مركزي
يف حروب القرن احلادي والع�رشين ب�شكل
متزايد ،فبينما باتت الغارات واحلرب
غري التقليدية �أمراً لي�س باجلديد ،ف�إن

العوامل اجليوا�سرتاتيجية والتكنولوجية،
ال�سيما على م�ستوى القيادة وال�سيطرة
واالت�صاالت واال�ستخبارات واملراقبة
واال�ستطالع ،قد ت�ضافرت من �أجل متكني
القوات اخلا�صة للناتو من حتقيق نتائج
غري م�سبوقة ،فمنذ نهاية احلرب الباردة
وبداية احلرب على الإرهاب يف عام 2001
يف �أفغان�ستان والعراق و�أماكن �أخرى،
زادت احلاجة �إىل احلرب غري التقليدية،
وقد جتلَت بو�ضوح قوة العمليات اخلا�صة
للناتو يف الغزو الأول لأفغا�ستان يف عام
� ،2001إذ َ
متّت هزمية حركة طالبان
هزمية �رسيعة و�ساحقة.
ويذكر «�أو�سنت» �أنه وفقاً للقائد الأعلى
حللف الناتو ،اجلرنال «فيليب بريدلوف»،
ف�إن القوات اخلا�صة للناتو قادرة على
مواجهة التحركات غري املعلنة لرو�سيا
يف �رشق �أوكرانيا ،ولعب دور دفاعي
يف مواجهة حمالت غري تقليدية يف
امل�ستقبل؛ وهو ما ي�ستدعي تطويرها يف
هذا الإطار ،حيث م ّثَلت القوات اخلا�صة
للناتو دائماً جزءاً مهماً من دفاع حلف
�شمال الأطل�سي ،فهي  -على �سبيل املثال
 لعبت دوراً مهماً يف جمع املعلوماتاال�ستخباراتية خالل احلرب الباردة يف
مواجهة ال�سوفييت.
ومع نهاية احلرب الباردة ،ظهرت
تهديدات جديدة ،ومعها عمليات جديدة
للقوات اخلا�صة للناتو ،بع�ضها اليزال
�رسياً للغاية ،ومنها عمليات القب�ض على
الأ�شخا�ص املتهمني بارتكاب جرائم
حرب يف يوغ�سالفيا يف الت�سعينيات،
حيث ت�شمل هذه العمليات تن�سيقاً كبرياً
بني قوات الناتو اخلا�صة وبني �أجهزة
خمابرات دول حلف الناتو ،وهو ما يعني

�أن تلك القوات ميكن �أن تنخرط يف مهام
�رسية ومعقدة للغاية.
وقد �ش ّكلت احلرب يف �أفغان�ستان عام
 2001تطوراً مهماً يف قوات العمليات
اخلا�صة للناتو ،ولذلك اتفقت دول احللف
على �إن�شاء قوة الرد ال�رسيع ،والتي
ت�ضمنت ( )SOFباعتبارها واحدة من
مكوناتها الرئي�سية .ويف قمة ريجا بدولة
التفيا يف عام  2006مت �إعالن عمل هذه
القوة ،وكذلك َّ
مت الإعالن عن �إن�شاء مركز
لتن�سيق العمليات اخلا�صة للناتو.
ويف عام � ،2010أعيد تنظيم (،)NSHQ
واملعروف بـ «مقر القوات اخلا�صة
حللف �شمال الأطل�سي» ،و�صاحب ذلك
بذل املزيد من اجلهد من �أجل حت�سني
التدريب من خالل مدر�سة القوات
اخلا�صة حللف �شمال الأطل�سي ،بالإ�ضافة
�إىل الفرع الطبي لقوات العمليات اخلا�صة
للناتو ( ،)SOMBو�أي�ضاً �أ�رشف مقر
القوات اخلا�صة للناتو على بناء �شبكة
ات�صاالت �آمنة.
وت�شري الدرا�سة �إىل �أنه بعد انتهاء احلرب
الباردة� ،شهدت ا�سرتاتيجية حلف الناتو
تطوراً ملحوظاً ،حيث امتد ن�شاطه خالل
الت�سعينيات من القرن املا�ضي �إىل منطقة
حلف وار�سو ال�سابق ،و�سعى �إىل �ضم العديد
من دول الكتلة ال�سوفييتية �إىل ع�ضويته.
وقد تطورت عقيدة احللف خالل الفرتة
ما بني عامي  1991وحتى  ،2001من
الردع �إىل الدفاع عن امل�صالح اجلماعية
لأع�ضائه خارج �أرا�ضيه .كما �أ�صبحت
ت�شكيالته ت�أخذ �شك ً
ال ينا�سب التدخل
ال�رسيع ،حال اندالع �أزمة من �ش�أنها
تهديد م�صالح �أع�ضاء احللف ،خا�ص ًة يف
منطقة حو�ض البحر املتو�سط.

قوات الناتو اخلا�صة..
امل�ساهمات املتاحة
يربز «�أو�سنت» ثالث م�ساهمات رئي�سية
مُيكن للقوات اخلا�صة للناتو �أن ت�شكل
من خاللها ت�أثرياً مهماً لأمن دول احللف:
�أوالها؛ �سهولة ا�ستخدام تلك القوات يف
احلاالت التي تتطلب �إجراءات ع�سكرية
�رسيعة وعاجلة .الأمر الثاين؛ هو �إمكانية
املحافظة على تلك القوات يف ظل
ظروف التق�شف خا�ص ًة لبع�ض دول الناتو
الأوربيني� .أما الأمر الثالث فهو قدرتها
على �أن تعزز �إىل حد كبري من قدرات
احللف يف حاالت الطوارئ الإقليمية
خارج �أوروبا.
على جانب �آخر ،ف�إن هذه القوات باتت
قادرة على تقدمي م�ساعدات ع�سكرية
تت�ضمن توفري التدريب وتقدمي الن�صح
للدول امل�ضيفة من �أجل حت�سني قدراتها
ومهاراتها� ،إذ لدى الناتو خم�س بعثات
رئي�سية تتمثل يف (�أفغان�ستان ،وكو�سوفو،
والبحر الأبي�ض املتو�سط ،ومكافحة
القر�صنة يف القرن الأفريقي ،وتقدمي
الدعم لالحتاد الأفريقي).
عالوة على ذلك ،ف�إن العمليات اخلا�صة
للناتو لعبت دوراً مهماً يف اجلهود املبذولة
عاملياً �ضد الأ�شخا�ص املتهمني بارتكاب
جرائم حرب يف البلقان ،وكذلك ف�إن الناتو
لعب دوراً رئي�سياً يف ليبيا يف عام ،2011
حيث كانت العمليات يف ليبيا على م�ستوى
عا ٍل من الدقة وال�رسية خا�ص ًة فيما يتعلق
بعمليات اال�ستطالع.
ومن املرجح �أن تلعب القوات اخلا�صة
للناتو دوراً �أكرث �أهمية م�ستقب ً
ال ،خا�ص ًة
يف ظل مواجهة �أي حرب غري تقليدية،
وي�شمل هذا مواجهة احلملة الرو�سية
يف �أوكرانيا ،كذلك ف�إن قوات العمليات
اخلا�صة حللف �شمال الأطل�سي لديها
ميزة رئي�سية عن قوات �شمال الأطل�سي
الأخرى من حيث قابليتها لال�ستخدام،
فهي قوات �صغرية احلجم وقادرة على
االنت�شار ال�رسيع ،وتتميز با�ستخدامها
للتكنولوجيات املتطورة.

قوات الناتو اخلا�صة� ..أبرز
امل�شكالت واحللول
على الرغم من التقدم الذي �أحرزته
القوات اخلا�صة حللف �شمال الأطل�سي،
ف�إن ثمة حتديات هائلة تواجهها� ،إذ
يعد تبادل املعلومات على امل�ستوى
اال�ستخباراتي �أحد القيود التي حتد من
قوة العمليات اخلا�صة للناتو ،بالإ�ضافة
�إىل وجود انق�سامات داخل احللف نف�سه،
بني الواليات املتحدة واململكة املتحدة،

من جانب ،وبني عدد كبري من دول احللف،
من جانب �آخر.
ولتجاوز مثل هذه التحديات ،يرى «�أو�سنت
لوجن» �أنه البد من معاجلة م�س�ألة تبادل
املعلومات اال�ستخباراتية ،وذلك من
�أجل حتقيق اال�ستفادة من كل الإمكانات
املتاحة والف َّعالة لهذه القوات ،على اعتبار
�أن الأهداف الأ�سا�سية للحلف تتمثل يف
دعم القيم الدميقراطية وت�شجيع الت�شاور
والتعاون يف ق�ضايا الدفاع والأمن لبناء
الثقة ومنع ال�رصاع على املدى الطويل.
ويعرتف الكاتب �أن �إجراء تغيريات
جوهرية لنظام حلف الناتو ،وب�صفة
خا�صة فيما يتعلق بحرية �إتاحة
املعلومات اال�ستخباراتية ،لي�س �أمراً
�سه ً
ال ،لأنه مرتبط ب�إعادة النظر يف
كثري من املعاهدات اخلا�صة بدول حلف
�شمال الأطل�سي ،وهي معاهدات ُو�ضعت
منذ �أكرث من �ستة عقود ،ومل تعد منا�سبة
للو�ضع احلايل.
ويرى �أنه من ال�رضوري كذلك �أن يلتزم
احللف بال�سعي �إىل حل النزاعات
بالطرق ال�سلمية .ويف حالة ف�شل اجلهود
الدبلوما�سية ،ميتلك احللف القدرة
الع�سكرية الالزمة خلو�ض عمليات �إدارة
الأزمات ،ويتم تنفيذ هذه العمليات
مبوجب املادة اخلام�سة من معاهدة
وا�شنطن؛ وهي املعاهدة التي مت ت�أ�سي�س
احللف مبوجبها.
ختاماً ،يخل�ص «�أو�سنت لوجن» �إىل �أن
القوات اخلا�صة حللف �شمال الأطل�سي
باتت �أمام مفرتق طرق ،يف ظل
التحديات اجلديدة التي تواجه الناتو،
وهي حتديات تتمثل يف انت�شار الإرهاب
ب�شكل وا�سع ،بالإ�ضافة �إىل ال�صحوة
اجلديدة للهوية ال�سيا�سية القومية
والدينية ،وهو ما يتطلب منها البناء
على مكا�سب املا�ضي وعدم ال�سماح
بالرتاجع ،وكذلك �إدخال تعديالت
جوهرية فيما يتعلق بتبادل املعلومات
اال�ستخباراتية ،مع تخ�صي�ص وجتميع
املوارد الالزمة من �أجل جعل هذه
القوات ذات قدرة ا�سرتاتيجية غري
عادية ودائمة للحلف ،و�أن يكون هناك
دمج للخطط واال�سرتاتيجيات بنا ًء على
الت�شاور بني الدول الأع�ضاء.
كذلك ،ف�إنه يجب على الناتو �أن يكون
منرباً للتعاون مع �رشكاء من خارج
احللف .ويف هذا ال�سياق ،ف�إن الناتو
ُمطالب ب�أن يكون �أكرث مرونة يف
التعامل مع م�ستجدات الأمور من �أجل
مواجهة حتديات �أكرث تنوعاً وتعقيداً،
مما ي�ستدعي تبني ا�سرتاتيجية جديدة
تتمثل يف تطوير وظائفه من �أجل
التكيف مع تلك امل�ستجدات ومع تلك
املتغريات التي حتدث يف البيئة الأمنية
العاملية املحيطة.
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اخلمي�س  21مار�س  2019املوافـق ل12رجب 1440هـ
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ال�رشكـة املدنيـة املهنيـة للمح�رضيـن الق�ضائيـني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
رقم  29حي  60م�سكنا ،عي�سات �إيدير ،ال�رشاقة
هاتف فاك�س )023( 36.33.46 :

�إعالن عن بيع منقوالت حمجوز عن طريق املزاد العلني
املادة  712من ق �إ م �إ

لفائ ــدة  :ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة وذات ال�شخ�ص الوحيد �سطابالر  – EURL STAPLERاملمثلة يف �شخ�ص م�سريها العـام.
الكائن مقرها  :حي الإخوة بو�سامل مركز الأعمال �أوكاز مكتب رقم  ،16بلدية زرالدة ،والية اجلزائر......................................
احلاجـزة
�ضـ ــد  :ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة �سيمابات  ،SARL CEMABATاملمثلة يف �شخ�ص م�سريها �أليك�سندر بريتراند دو�شنفــاالن.
الكائن مقرها  :املركز التجاري القد�س ،الطابق  ،08ال�رشاقـة ،واليــة اجلزائـ ـ ـ ــر..................................املحجوز عليها
وبناء علـى :
 ال�صيغة التنفيذية لأمر الداء ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ،2018/07/23رقم الرتتيـب ،2018/3221رقم الفهر�س -----------------------------------------------.2018/2699
 الأمر على عري�ضة ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  2018/11/06الفهر�س رقـم .18/4682تعلن ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين /حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد ،املح�رضين الق�ضائيني لـدى اخت�صـا�ص حمكمـة ال�رشاقـة،
عن بيع منقوالت باملزاد العلني يوم  2019/04/03على ال�ساعة التا�سعة (� )09.00صباحا،مبركز الأعمال (حظرية ال�سيارات) بزرالدة،
للمنقوالت الآتي تعيينه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :

 ( )01طقم �صالون جلدي ثالث ( )03قطع «بنياللون».
 ( )01طاولة �صالون م�ستطيل ـ ـ ـ ـ ــة. ( )01طاولة �صالون دائريـ ـ ـ ـ ـ ــة. ( )01ثالجة �صغرية من نوع هاي ـ ـ ـ ــر. (� )04أربع خزانات خ�شبية ذات بابني «�سوداءاللـون».
 ()01مكتب خ�شبي م�ستطيل «�أ�سود اللـ ـ ــون». ( )01مكتبة خ�شبية �سوداء اللـ ـ ـ ـ ــون. ( )03ثالث خزانات معدنية مدعمـ ـ ـ ــة. ( )02خزانتان خ�شبيتان ق�صريت ـ ـ ـ ــان. ( )03ثالثة مكاتب خ�شبية ن�صف دائرية «�سوداءاللون».
 ( )01مكتب خ�شبي عادي «بني الل ـ ـ ــون». ( )02كر�سيان طويالن « �أحمر الل ـ ـ ــون».� )07( -سبعة كرا�سي ا�ستقب ـ ـ ـ ـ ــال.

 (� )06ستة كرا�سي متعامـ ـ ـ ـ ـ ــل. ( )02مكيفا هواء من نوع كوب ـ ـ ـ ــرا. ( )03ثالث طاوالت �صالون خ�شبية �صغـ ـ ــرية. ( )01طاولة �صالون زجاجية �صغ ـ ـ ـ ــرية. ( )01طاولة اجتماعات خ�شبية مع ت�سعة ()09كرا�سـي )01( - .طابعة من نوع بروذر (BUSNISS
)SMART SERIE
 ( )02طابعتان مع �سكانري من نوع بروذر DCP(. )03( - )T300ثالث وحدات مركزية من ن ـ ــوع �آ�ش
بي )01( - .وحدة مركزية من نوع ديامـ ـ ـ ــون.
 ( )01وحدة مركزية من نوع �آ�س ـ ـ ـ ــار. (� )04أربع �شا�شات كمبيوتر «اثنتان ( )02نوع�سام�سونغ ،واحدة ( )01دال ،واحـ ـ ـ ــدة (� )01أل جي».
 )01( -طابعة من ن ـ ــوع ) 311 PICOH SP(.

 ( )03ثالث بطاريات من نـوع APC-.ETN-ECMU

ب�سعر افتتاحي مقدر مببلغ 638.232.68دج (�ستمائة وثمانية وثالثني �ألفا ومائتني واثنني وثالثني دينارا جزائريا و68
�سنتيما) ،م�ضاف له م�صاريف الت�سجيل والتنفيذ واحلقوق التنا�سبية للمح�رض---------------------------.
وعليه فب�إمكان اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر� ،سحب قائمة �رشوط البيع من ديوان ال�رشكة القائمة
بالتنفيذ الكائن بالعنوان ال�سالف ذكره ،واالطالع على املنقوالت مبكان بيعها كل يوم من التا�سعة �صباحا �إىل منت�صف
النهار.
املح�ضـ ــر الق�ضائ ـ ــي

الو�سط2019/03/21:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية
الأ�ستاذة/معزوز نبيلة
حم�ضرة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة
 36جتزئة قاو�ش ال�شراقة
الهاتف0551196145:

املادة  412من ق �إ م و�إ
نحن الأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبها ب  36جتزئة قاو�ش
ال�رشاقة
تنفيذا لالمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  2019/01/08فهر�س رقم 19/0064
املت�ضمن االذن بن�رش تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب.
بطلب من :البنك الوطني اجلزائري �رشكة م�ساهمة وكالة عني البنيان رمز  630ممثل من طرف مديره
الكائن مقرنا ب� 66:شارع �سي احممد عني البنيان
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�سم التجاري/البحري بتاريخ  2018/05/14رقم الفهر�س 18/04156
و مبقت�ضى املادة  412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بلغنا عن طريق الن�رش� :رشكة ال�صناعة التقليدية للطباعة احلريرية حاجي كرمية املمثلة من طرف حاجي كرمية
الكائن مقرها االجتماعي ب:قطعة ورقم  20ملدراق عني البنيان
م�ضمون احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�سم التجاري/البحري بتاريخ 2019/05/14
رقم الفهر�س 18/04156
و ليكن على علم و حتى ال يجهل:
اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�رض لتن�رش منه ن�سخة ب�صحيفة وطنية طبقا للقانون
املح�ضرة الق�ضائية

الو�سط2019/03/21:

والية اجللفة
دائرة حد ال�صحاري
بلدية عني افقه

و�صل الت�صريح بت�أ�سي�س جمعية حملية
طبقا لأحكام املادة  18من القانون رقم :
 12/06امل�ؤرخ يف  12 :جانفي  2012املتعلق
باجلمعيات  ،مت هذا اليوم  26 :فيفري
 2019ا�ستالم مذكرة التعديالت امل�ؤرخة يف
 2018/12/12ت�سليم و�صل الت�رصيح بت�أ�سي�س
اجلمعية املحلية امل�سماة  :جمعية الأمل
لذوي االحتياجات اخلا�صة بعني افقه .
ير�أ�سها ال�سيد � :صالح الدين غوريد
الكائن مقرها  :حمالت بلدية عني افقه .
الو�سط2019/03/21:

الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي
الأ�ستاذة حا�شور الزهراء
حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�سني داي
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبها ب � 10شارع احمد �ساملي ح�سني داي اجلزائر

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر يف جريدة يومية

حم�ضر تبليغ ر�سمي حلكم عن طريق الن�شر

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الو�سط2019/03/21:

ANEP N°: 1916006787

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�ضاء  :اجللفة
حمكمة  :اجللفة
الق�سم� :ش�ؤون الأ�رسة

حكم باحلجر

رقم اجلدول 18/02928 :رقم الفهر�س 18/03525 :تاريخ
احلكم18/11/21 :
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة
حكما علنيا ابتدائيا ح�ضوريا ،يف ال�شكل :قبول الدعوى .يف
املو�ضوع� :إفراغ احلكم ال�صادر عن حمكمة احلال بتاريخ:
 2018/03/21حتت رقم فهر�س 18/01020 :واعتماد اخلربة
املعدة من طرف اخلبري وبالنتيجة احلكم ب� :أوال :احلجر
على املدعى عليه بورقبة نعا�س املولود بتاريخ1977/11/02 :
باجللفة ثانيا :تعيني املدعى بورقبة ابراهيم كمقدم عليه
لرعايته وت�سيري �ش�ؤونه.على �أن يلتزم با�ستئذان املحكمة يف
حالة قيامه ب�أحد الت�رصفات الواردة يف ن�ص املادة  88من
قانون الأ�رسة .رابعا� :أمر �ضابط احلالة املدنية املخت�ص
بالت�أ�شري بذلك على هام�ش عقد ميالد املحجور عليه .بذا
�صدر احلكم و�أف�صح به جهارا يف املكان والزمان املذكورين
�أعاله ،ول�صحته �أم�ضيناه نحن الرئي�س و�أمني ال�ضبط.
الو�سط2019/03/21:

املادة  613-614من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
املادة  412فقرة  03و ما يليها من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذة  /حا�شور الزهراء حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�سني داي جمل�س ق�ضاء اجلزائر  ،املوقعة �أدناه الكائن مكتبها ب � 10 :شارع �أحمد �ساملي ح�سني داي اجلزائر
لفائدة :حريزي زكية
العنوان ب � :شارع املحمدية �أوالد �شبل بئر التوتة
املختارة موطنها مبكتبنا الكائن مقره بالعنوان املذكور �أعاله
بناء على �أحكام املواد  319-416-406-405-336-313-322من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناءا على القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء اجلزائر  ،غرفة �ش�ؤون الأ�رسة بتاريخ  2017/07/11رقم الق�ضية  17 / 02775رقم الفهر�س  17/04086و املمهور بال�صيغة التنفيذية رقم  2018/2015امل�ؤيد و املعدل للحكم
ال�صادر عن حمكمة ح�سني داي ق�سم �ش�ؤون الأ�رسة بتاريخ  2017/02/01رقم اجلدول  16/05605رقم الفهر�س .17/00688
مبوجب حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف الأ�ستاذة حا�شور الزهراء  ،حم�رضة ق�ضائية .عن طريق التعليق الربيد بتاريخ  2018/10/22حتت رقم
002650
مبوجب حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رضة الق�ضائية عن طريق التعليق بلوحة �إعالنات حمكمة ح�سني داي بتاريخ 2018 /01 /22
مبوجب حما�رض تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رض الق�ضائي عن طريق التعليق بلوحة �إعالنات بلدية ج�رس ق�سنطينة بتاريخ 2019/01/09
بناءا على �إذن بن�رش م�ضمون عقد تبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�صادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ح�سني داي بتاريخ  2019/02/28حتت رقم 2019/ 512
بلغنا اىل � :شيخي عبد الرحمان
العنوان  :حي كازناف  372ج�رس ق�سنطينة
مبا ت�ضمنه ال�سند التنفيذي املذكور �أعاله و ال�سيما الق�ضاء ب  :دفع مبلغ  90.000دج تعوي�ض عن الطالق التع�سفي  +دفع مبلغ  30.000دج نفقة العدة  +دفع مبلغ  20.799دج ميثل نفقة اهمال ملدة � 5أ�شهر و � 06أيام
ت�رسي من تاريخ  2015/11/08و ت�ستمر لغاية �صدور حكم الطالق بتاريخ  2016/04/14على �أ�سا�س مبلغ  4000دج �شهريا  +دفع مبلغ  144.000دج ميثل نفقة اهمال البنت على �أ�سا�س مبلغ  4000دج �شهريا ملدة 36
�شهرا ت�رسي من تاريخ نوفمرب  2015اىل غاية �أكتوبر  2018و ت�ستمر حلني �سقوط موجبها قانونا �أو �صدور حكم خمالف  +دفع مبلغ  240.000دج ميثل بدل �إيجار ال�سكن مالئم ملمار�سة احل�ضانة ملدة � 24شهرا على
�أ�سا�س مبلغ  10.000دج �شهريا ي�رسي من نوفمرب  2016اىل �أكتوبر  2018و ي�ستمر حلني �سقوط موجبها قانونا �أو �صدور حكم خمالف �أي مبجموع  504.000.00 :دج  +م�صاريف التنفيذ و احلق التنا�سبي للمح�رض
الق�ضائي عند الدفع طبقا للقانون
و نبهناه /ب�أنه له مهلة  15يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ ن�رش هذا املح�رض باجلريدة اليومية و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية
و �إثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر �أعاله و �سلمنا ن�سخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون .

الو�سط2019/03/21:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�ضاء  :اجللفة
حمكمة  :اجللفة
الق�سم� :ش�ؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

رقم اجلدول 01203/17 :رقم الفهر�س:
 02036/17تاريخ احلكم07/06/17 :
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون
الأ�سرة حكما علنيا ابتدائيا ح�ضوريا ،يف
ال�شكل :قبول الدعوى .يف املو�ضوع :تعيني
املدعية بن �سامل فريحة املولودة بتاريخ
مفرت�ض �سنة  1961بالإدري�سية مقدما
عن املدعى عليه بن �سامل حممد بدال
من املرحومة بن �سامل �سنية .بذا �صدر
احلكم و�أف�صح به جهارا يف املكان والزمان
املذكورين �أعاله ،ول�صحته �أم�ضيناه نحن
الرئي�س و�أمني ال�ضبط.
الو�سط2019/03/21:

املح�ضرة الق�ضائية

حكم باحلجر
و لهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا ابتدائيا
ح�ضوريا :
يف ال�شكل قبول دعوى �إعادة ال�سري يف الق�ضية
يف املو�ضوع � :إفراغا للحكم ال�صادر عن حمكمة احلال بتاريخ
 2018/10/18حتت رقم الفهر�س  18/02957ق�ضت املحكمة
بامل�صادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري املودعة لدى
�أمانة �ضبط املحكمة بتاريخ  2018/12/19حتت رقم �إيداع 18/344
و بالنتيجة الأمر ب :
�أوال  :احلجر على املرجع �ضدها براكة �أم هاين املولودة بتاريخ
مفرت�ض يف  1965ببلدية دار ال�شيوخ والية اجللفة لأبيها ملبارك و
لأمها �سبع عي�شة
ثانيا  :تعيني املرجعة براكة رحمة كمقدم عليها لرعايتها و ت�سيري
�ش�ؤونها على �أن يلتزم ب�إ�ستئذان املحكمة يف حالة قيامها ب�أحد
الت�رصفات الواردة يف ن�ص املادة  88من قانون الأ�رسة .
ثالثا  :الأمر بن�رش هذا احلكم للإعالم على �أن يكون ذلك ب�سعي من
املرجعة
رابعا � :أمر �ضابط احلالة املدنية املخت�ص بالت�أ�شري بذلك على
هام�ش عقد ميالد املحجوز عليها
خام�سا  :حتميل املرجعة امل�صاريف الق�ضائية بذا �صدر احلكم و
�أف�صح به جهرا و علنيا بالتاريخ املذكور �أعاله  ،و بح�سبه �أم�ضيناه
مع �أمني ال�ضبط

الو�سط2019/03/21:

10

اخلمي�س  21مار�س  2019املوافـق ل12رجب 1440هـ

الأ�سري ريا�ض العمور ي�صارع املوت بعد �إ�صابته مبر�ض القلب
�أ�سرانا امليامني..الأ�سود اجلبابرة يف عرين الأ�سود متى يتحرك ال�ضمري يا �أخي ليكون لكم الن�صري,حق ًا ال يعرف ع�شق احلرية �إال
من يكابدها،وال يعرف ال�سجن �إال من ذاق مرارته،وعانى علقم ظلمه ،وتق ّلب لياليه ،وان�صرام �أيامه الثقيلة,ف�أين هو اليوم الوعيد,
ف�أين هو اليوم الذي ت�صهر فيه قيود احلديد,عاراً عليكم و�أبطالنا الأ�سرى خلف ق�ضبان احلديد....
بقلم � /سامي �إبراهيم فودة
�أخواتي
الأماجد
�إخوتي
املاجدات رفاق دربي ال�صامدين
ال�صابرين الثابتني املتمر�سني يف
قالع الأ�رس�,أعزائي القراء �أحبتي
الأفا�ضل فما �أنا ب�صدده اليوم هو
ت�سليط ال�ضوء على اخطر حاالت
الأ�رسى امل�صابني بال�رسطان
يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي
والذين يواجهون املوت البطيء
وجميعهم يعانون من ظروف
�صحية واعتقاليه بالغة ال�سوء
وال�صعوبة,ويعترب من ابرز الأ�رسى
الفل�سطينيني امل�صابني بال�رسطان
وحالته ال�صحية حرجة للغاية
نتيجة �سيا�سة الإهمال الطبي
وا�ستهتار �إدارة م�صلحة ال�سجون
بحياته,
هو الأ�سري /ريا�ض دخل اهلل
�أحمد العمور ابن اخلم�سون
عليه
يطلق
ربيعاً,والذي
�سجني ثالثة حماب�س:املر�ض،
وا لإ�صابات،والق�ضبان،والقابع
حالياً يف �سجن هدارمي ويعد
من �أخطر احلاالت املر�ضية
ال�صعبة املوجودة يف �سجون
االحتالل التي ت�ستوجب عالجه
فوراً والإفراج عنه ل�سوء و�ضعه
ال�صحي املتفاقم،فهو يعاين من
م�شاكل �صعبة يف القلب حتى
قبل اعتقاله ويوجد يف �صدره
جهاز منظم ل�رضبات القلب،وهذا
اجلهاز يحتاج �إىل تغيري كل عدة
�سنوات،وقد انتهت �صالحيته
منذ �أكرث من �سنوات ومتاطل
�إدارة ال�سجون يف تغيريه ,يرافقها
�إهمال طبي ومماطلة وا�ضحة
يف تقدمي العالج الالزم من قبل
�إدارة معتقالت االحتالل.وقد
�أنهى عامه ال�ساد�س ع�رش ودخل
عامه ال�سابع ع�رش على التوايل
يف �سجون االحتالل حيث �أم�ضى
�أكرث من ثلثيها متنق ً
ال بني عيادات
ال�سجون وامل�ست�شفيات نتيجة
و�ضعه ال�صحي ال�صعب...
 الأ�سري املري�ض /ريا�ض دخلاهلل �أحمد العمور" �أبو منت�رص
 مواليد 1969/6/18 /م البلدة الأ�صلية /التعامرة مكان الإقامة  /بلدة تقوعمبحافظة بيت حلم
 احلالة االجتماعية  /متزوجو�أب وله من الأبناء خم�سة وهم
ثالثة بنات وولدين -منت�رص-

حممد� -آية -لينه -مالك
 عائلته الكرمية  /تتكون �أ�رسةالأ�سري البطل من الوالدين وله
من الإخوة �ستة مبا فيهم الأ�سري
ريا�ض وهم على النحو التايل/
حاب�س -ماجد -عارف -منري-
احمد -وله من الأخوات واحده
ا�سمها  /ماجدة
 امل�ؤهل العلمي /در�س الثانويةالعامة "التوجيهي" داخل ال�سجن
اي�شل يف بئر ال�سبع
 تاريخ االعتقال  /معتقل منذ2002/7/5م بعد مطاردة لعدة
�سنوات
 مكان االعتقال /هدارمي احلكم /حكم �أمام املحكمةالع�سكرية يف بيت �أيل  11عاماً
 التهمة املوجه �إليه /االنتماءلكتائب �شهداء الأق�صى،وتن�سب
�إليه عدة عمليات خالل انتفا�ضة
الأق�صى والتخطيط لغريها مثل
عملية مقتل �ضابط يف ال�شاباك
الإ�رسائيلي نفذها ال�شهيد /ح�سن
�أبو �شعرية وقد تعر�ض لتحقيق
قا�س �أ�صيب خالله مب�شاكل
�صحية يف ر�أ�سه وبطنه,
 �إجراءات ظاملة وجمحفة بحقعائلة الأ�سري ريا�ض فيما يتعلق
بالزيارة وقد القوا احلرمان من
الزيارة لكافة �أفراد العائلة �سوى
والدة الأ�سري املري�ضة ،ووالده ال
ي�ستطيع الذهاب،لعدم مقدرته
ال�صحية على حتمل م�شقة ال�سفر
الطويل واالنتظار على �أعتاب
ال�سجون.
حمطات م�ضيئة يف حياة الأ�سري/
ريا�ض العمور
 ان�ضم الأ�سري املنا�ضل ريا�ضالعمور �إىل �صفوف حركة فتح
يف الثمانينات وانخرط للعمل يف
�صفوفها
 كان املنا�ضل ريا�ض العمورعلى ر�أ�س جمموعات كتائب
�شهداء الأق�صى يف بيت حلم
حملته قوات االحتالل
الإ�رسائيلي وخمابراته امل�س�ؤولية
عن عدة عمليات �ضد قوات
االحتالل ال�صهيوين
 كان املنا�ضل ريا�ض العمور علىر�أ�س قائمة املطلوبني للمخابرات
الإ�رسائيلية
يف اجتياح بيت حلم وح�صار كن�سية
املهد كان الفدائي ريا�ض العمور
�أهم املطلوبني لقوات االحتالل
ال�صهيوين

 بعد مالحقة ومطاردة ملدةثالثة �أعوام اعتقل الفدائي ريا�ض
من منزل �شقيقه الأكرب حاب�س يف
بيت حلم بتاريخ 2002/5/7م
 عمل الأ�سري ريا�ض العمورمبكراً يف مقارعة االحتالل
ال�صهيوين فقد اعتقل يف
االنتفا�ضة الأوىل والتي �أطلق
عليها انتفا�ضة احلجارة ملدة
�شهر،و�أ�صيب الفدائي ريا�ض
العمور ب�إ�صابة خطرية ومت نقله
�رساً �إىل م�ست�شفيات القد�س ملدة
 40يوماً ،وبعدها �أ�صيب �إ�صابة
ثانية بعد مطاردة فرتة طويلة
ا�ستمرت ثالثة �أعوام..
 علما تعر�ض الأ�سري البطل/ريا�ض خالل االنتفا�ضة الأوىل
1987م لر�صا�صة يف البطن كما
و�أ�صيب خالل انتفا�ضة الأق�صى
 2000قبل اعتقاله بعامني
بر�صا�صة يف الرقبة،وامتنع
الأطباء عن �إخراجها خوفاً من �أن
ت�سبب له ال�شلل الكامل ور�صا�صة
�أخرى يف قدمه.
 من العمليات الفدائية التينفذها البطل ريا�ض العمور �ضد
قوات االحتالل الإ�رسائيلي والتي
كانت على طريق تقوع و�سقط
خاللها ثالثة من قوات جنود
االحتالل ...رغم و�ضعة ال�صحي
�إال انه �أ�رص �أن يخو�ض �إ�رضاب
معركة احلرية والكرامة مع رفاقه
يف �سجون االحتالل
 ر�شحته حركة فتح يف تقوع علىقائمتها خلو�ض انتخابات البلدية
الأخرية،ففاز ل�صبح ع�ضوا يف
املجل�س البلدي.
 علماً اعتقلت قوات االحتاللال�صهيوين ابنه حممد بتهمة لقاء
احلجارة حيث يوجد معه يف �سجن
اي�شل ..
احلالة ال�صحية للأ�سري /ريا�ض
العمور
يعترب الأ�سري ريا�ض العمور من
احلاالت املر�ضية ال�صعبة يف
�سجون االحتالل الإ�رسائيلية،فهو
يعاين من م�شاكل �صحية عديدة
منها� :ضعف ع�ضلة القلب،و�إ�صابات
بالر�صا�ص يف الظهر �أدت �إىل تلف
ال�رشايني،وا�ستئ�صال جزء من
الأمعاء ،والكبد،كما يعاين من
وجود مياه على الرئة وتكاد تخنقه
وت�سبب له �ضيق بالتنف�س,
وقد مت ا�ستبدال �صمام االثني
ع�رش له،وقلبه ال يعمل �إال من

خالل جهاز منظم القلب،ويحتاج
�إىل ا�ستبدال ب�سبب انتهاء مدة
�صالحيته ،و�أجرت �سلطة ال�سجون
له عام  2012عملية قلب مفتوح
وذلك لتغيري اجلهاز الذي انتهت
�صالحيته ،فقام �أطباء االحتالل
بتغيري مكان اجلهاز من اجلهة
الي�رسى �إىل اجلهة اليمنى فقط،
الأمر الذي �أدى �إىل املزيد من
االلتهابات احلادة التي يعانى منها
الأ�سري حتى اليوم.
وزادت �أوجاعه بعد عملية القلب
وانتقلت �أمرا�ضه للرئة،وقد �أعطى
له حقنة باخلط�أ وال تزال ت�سبب
له دوخة م�ستمرة،وم�ضاعفات
املر�ض تزداد يوماً بعد يوم,وبات
يعاين من نوبات غيبوبة متكررة
يفقد خاللها الوعي ويتوقف
قلبه ودماغه عن العمل،وازدادت
حدتها يف الفرتة الأخرية ومل يعد
ي�ستطيع التحكم بالبول والرباز,
�إ�ضافة �إىل معاناته الناجمة عن
م�شاكل عديدة يف الأ�سنان،
كيفية عملية اعتقال الأ�سري
البطل /ريا�ض العمور
الأ�سري ريا�ض العمور كان يعاين
منذ نعومة �أظافره من مر�ض
القلب وقد �أ�صطحبه والده احلاج
�أبو حاب�س وهو يف �سن الثانية
ع�رش �إىل م�ست�شفى ايخلوف يف تل
�أبيب وقد خ�ضع لعملية جراحية
قلب مفتوح وقد مت اعتقاله بتاريخ
2002/5/7م بناء على و�شاية من
العمالء اخلونة العاملني ل�صالح
جهاز ال�شني بيت والذين بدورهم
ر�صدوا حتركاته وهو متخفي

بزي رجل كبري طاعن بال�سن
عند ال�ساعة الرابعة فجراً وهو
يف طريقه �إىل منزل �أخوه الأكرب
حاب�س ...وعندما طرق الباب فتح
له �إخوة حاب�س "�أبو بالل" فكان
البطل ريا�ض يف و�ضع �صحي
�صعب للغاية وكانت عليه عالمات
الإعياء والإرهاق والتعب ال�شديد
وك�أنه مل يذق طعم النوم والراحة
منذ فرتة طويلة نتيجة مالحقته
ومطاردته من مكان ملكان لدرجة
كانت بطارية �شاحن القلب خارجة
من حتت جلد ج�سده والدماء تنزف
منه,وقد ذهب �أخوه حاب�س على
الفور �إىل �إحدى ال�صيدليات وقام
ب�رشاء له غيار ودواء مموع للقلب
وعمل الالزم له وا�سرتخي ريا�ض
على ال�رسير ودخل يف النوم بجوار
�أخوه من �شدة التعب ...
قامت جمموعة كبرية من القوات
ال�صهيونية اخلا�صة والكوماندوز
مدعومة بالآليات الع�سكرية
والدبابات مع وجود طائرات
هيلوكبرت عمودية يف �سماء املنطقة
باقتحام املكان واعتالء القنا�صة
�أ�سطح املنازل وفر�ض حالة منع
التجوال وحما�رصة منزل �أخوه
الأكرب عند ال�ساعة الرابعة حتى
ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحاً وقام
�ضابط ال�صهيوين بتهديد والده
بن�سف منازلهم يف حال عدم ت�سليم
ريا�ض نف�سه لقوات االحتالل,
وقد �ألب�سوا والده �سرتة واقية
من الر�صا�ص خوفاً من مواجهة
م�سلحة مع املنا�ضل ريا�ض لأنه
معروف ب�رشا�سته وال ي�سلم نف�سه

ب�سهولة,وذهب احلاج �إىل ابنه وكان
موقف �صعب و�رشح له ب�أن العدو
يهدد بن�سف املنازل يا ولدي �إذا مل
ت�سلم نف�سك وبعد حوار بني الوالد
والبطل ريا�ض مت ت�سليم نف�سه خوفاً
على تدمري منازلهم وتعر�ض �أهله
للخطر,
وقام قائد احلملة ب�إعطاء التحية
الع�سكرية للقائد اجلرنال ريا�ض
العمور على �شجاعته وثباته وطلب
ال�ضابط الإ�رسائيلي من احلاج �أبو
حاب�س ب�إح�ضار ابن ريا�ض ال�صغري
لوداع والده وبعدها جرى اعتقال
ريا�ض و�أخوه الأكرب والأ�صغر وبعد
مرور ع�رشين يوماً من التحقيق
الع�سكري داهم االحتالل منزلهم
وقام بهدمه،وقد �أم�ضى ماجد يف
ال�سجن ثالثة �شهور �إداري وحاب�س
�أم�ضى � 11شهر وبعدها مت الإفراج
عنهم مع كفالة مالية ...من على
�سطور مقايل �أوجه ندائي �إىل كافة
امل�ؤ�س�سات والهيئات الدولية وخا�صة
منظمة ال�صحة العاملية،ومنظمة
�أطباء بال حدود بالتدخل العاجل
لإنقاذ حياة الأ�سري /ريا�ض العمور
للإفراج عنه لتقدمي العالج الالزم له
خارج ال�سجون قبل �أن يلتحق بكوكبة
�شهداء احلركة الوطنية الأ�سرية يف
�أي حلظة نتيجة الإهمال الطبي
واال�ستهتار بحياته من قبل �إدارة
ال�سجون ,ويرف�ض االحتالل �إطالق
�رساحه  ...احلرية كل احلرية
لأ�رسانا و�أ�سرياتنا املاجدات
وال�شفاء العاجل للمر�ضى امل�صابني
ب�أمرا�ض ال�رسطان وغريها من
الأمرا�ض الفتاكة بالإن�سان
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ال�سجون يف حالة من الغليان جراء الإقتحامات املتكررة

تقرير :مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية
�أدان مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية "حريات" عمليات القمع املتوا�صلة
بحق الأ�سرى داخل ال�سجون والإمعان يف �سيا�سة الإقتحامات املتكررة لل�سجون من قبل
القوات اخلا�صة املدججة بالأ�سلحة النارية ومدافع الغاز اخلانق لغرف الأ�سرى وتعري�ض
حياتهم للخطر ،يف �سجون عوفر ،النقب ،ع�سقالن ،وب�شكل خا�ص يف �سجن رميون
حيث �أقدم الأ�رسى على حرق
�أغطيتهم وممتلكاتهم ومالب�سهم
للت�صدي لهجمة القوات اخلا�صة
والدفاع عن �أنف�سهم ولفت �أنظار
الر�أي العام ملعاناتهم وللأخطار
اليومية التي يتعر�ضون لها.
�إن حريات ي�ؤكد ب�أن حالة من
الغليان ت�سود �ساحات ال�سجون
كافة بفعل الإ�ستهداف املمنهج
للحركة الأ�سرية ،الرامي لك�رس
�إرادتها وعزلها عن حميطها
الوطني واحلد من دورها الن�ضايل
والطليعي يف جممل الن�ضال
الوطني الفل�سطيني .وجتلى هذا
يف �سل�سلة القوانني العن�رصية التي
مت�س ب�شكل مبا�رش حياة الأ�رسى
وحقوقهم وحريتهم ويف اللجان
احلكومية التي ت�شكلت "جلنة
�أردان" بهدف �رسقة حقوقهم
وت�ضييق اخلناق عليهم ،والإ�رساع
يف تنفيذ القوانني التي �سنها
الكني�ست الإ�رسائيلي ب�ش�أنهم.
�إن حريات يرى �أن هذا الت�صعيد
غري امل�سبوق والإ�ستهداف
املمنهج للحركة اال�سرية ي�صل

ذروته على �أبواب الإنتخابات
الإ�رسائيلية التي تت�سابق فيها
الأحزاب اليمينية املتطرفة على
مقاعد الكني�ست على ح�ساب
حقوق �شعبنا الوطنية وعلى مكانة
وحقوق �أ�رسانا .وي�أتي ا�ستمراراً
للمحاولة الفا�شلة للحكومة
الإ�رسائيلية ك�رس �إ�رضاب احلركة
الأ�سرية البطويل املفتوح عن

الطعام يف  17ني�سان  2017والذي
�أ�ستمر �أحدى و�أربعني يوماً.
�إن حريات وهو يدرك ت�صميم
احلركة الأ�سرية على الت�صدي لكل
الإجراءات وال�سيا�سات الإ�رسائيلية
التي ت�ستهدفها ،ويف مقدمتها �سحب
وتفكيك �أجهزة الت�شوي�ش امل�رسطنة
من جميع الأق�سام ،يحذر من �إنفجار
و�شيك على �أبواب �أحياء ذكرى

منا�سبة يوم الأ�سري يف  17ني�سان
القادم ،فانه يدعو الأمني العام
للأمم املتحدة وال�صليب الأحمر
وامل�ؤ�س�سات احلقوقية الدولية
لإدانة الإجراءات الإ�رسائيلية التي
مت�س بحقوق الأ�رسى التي كفلتها
الإتفاقيات واملواثيق الدولية،
كما يطالب مكتب املدعي العام
للمحكمة اجلنائية الدولية �أن يعطي
اهتماماً خا�صاً جدياً وفورياً يف كل
ما يتعلق بق�ضية الأ�رسى يف التحقيق
التمهيدي الأول الذي يجريه لر�صد
الإنتهاكات الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي
املحتلة.
كما يهيب بكل �أحرار العامل
للإلتفاف حول احلركة الأ�سرية
يف ن�ضالها اليومي العادل من
�أجل كرامتها الإن�سانية والوطنية
ومن �أجل �أنتزاع حريتها
والت�صدي للرواية الإ�رسائيلية
التي حتر�ض على الأ�رسى وت�شوه
ن�ضالهم ،وا�ستخدامها ذريعة
وغطاء لكل ما ترتكبه من جرائم
منتظمة ومت�سل�سلة بحق الأ�رسى
والأ�سريات يف �سجون االحتالل.

توتر وحالة من ال�سخط يف �سجن النقب

الأو�ضاع يف �سجون االحتالل هي الأخطر على الأ�سرى منذ �سنوات

�أكدت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين� ،أن الأو�ضاع التي يعانيها
الأ�رسى داخل ال�سجون الإ�رسائيلية
خالل ال�سنوات الثالثة الأخرية هي
الأخطر على املعتقلني منذ �سنوات.
وقالت الهيئة يف بيان �صادر عنها
اليوم� ،أن حالة التوتر والغليان وعدم
الإ�ستقرار املت�صاعده يف �صفوف
احلركة الأ�سرية منذ بداية العام
احلايل� ،آخذة بالت�صعيد والت�سارع
وقد تنفجر ال�سجون يف �أية حلظة.
و�أو�ضحت� ،أن حالة الإحتقان التي

تتزايد منذ �أ�شهر ب�سبب قرارات
ما ت�سمى "بلجنة �أردان املتطرفة"
والتي �شكلت من �أجل ت�ضيق اخلناق
على املعتقلني والتنكيل بهم ،توا�صل
ا�ستهداف املعتقلني يف كافة مراكز
التوقيف وت�شدد اجراءاتها العن�رصية،
عرب ادارة ال�سجون يف عدد من
املعتقالت املركزية "ك�سجن عوفر
والنقب ورميون والدامون وغريها".
ولفتت ،اىل �أن الأ�رسى يعملون حاليا
على بلورة ا�سرتاتيجية ملواجهة
الإجراءات القمعية التي متار�س

بحقهم على مدار ال�ساعة ،يف ظل
موا�صلة ادارة ال�سجون تركيب �أجهزة
الت�شوي�ش امل�رسطنة يف عدد من
املعتقالت ،وموا�صلة عمليات القمع
والتفتي�ش والعزل والنقل واالهمال
الطبي املتعمد واعتقال الع�رشات
يوميا والتنكيل بالأ�سريات والأطفال،
و�سن القوانني العن�رصية املتطرفة
جتاه املعتقلني.
وطالبت الهيئة ،العامل �أجمع بربملاناته
وم�ؤ�س�ساته احلقوقية والقانونية
والإعالمية بتحمل م�س�ؤولياته

ازاء جرائم االحتالل يف ال�سجون،
وم�شدد ًة على �رضورة مواجهة الرواية
الإ�رسائيلية يف الإعالم العاملي الذي
يعطي �صورة كاذبة وغري �صادقة عن
الأو�ضاع داخل املعتقالت.
كما دعت الهيئة ،اىل �أهمية تظافر
كافة اجلهود ال�شعبية والر�سمية
يف دعم وا�سناد الأ�رسى يف ظل ما
يتعر�ضون له من انتهاكات متوا�صلة،
ال �سيما يف ظل اقرتاب يوم الأ�سري
الفل�سطيني والذي ي�صادف ال�سابع
ع�رش من ني�سان كل عام.

هيئة الأ�سرى

املعتقلون يحرقون  4غرف يف "رميون" وتكبريات يف "النقب"
�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين قبل قلبل� ،أن املعتقلني
يف �سجن "رميون" قاموا ب�إحراق 4
غرف ،احتجاجاً على قيام الإدارة
بنقل (� )90أ�سرياً من �أ�صل ()120
�أ�سرياً يقبعون يف ق�سم (� ،)7إىل
ق�سم (.)1
و�أو�ضحت الهيئة �أن حالة من التوتر

ال�شديد ت�سود معتقل "رميون"
والعديد من املعتقالت الأخرى،
والأمور تتجه نحو كارثة حقيقية،
حتديداً و�أن �إدارة املعتقالت
قامت بن�صب �أجهزة ت�شوي�ش،
وم�رصة على تو�سيع انت�شارها.
و�أ�شارت الهيئة �إىل �أن الأ�رسى
رف�ضوا نقل مقتنياتهم يف ق�سم

( )7احتجاجاً على عملية نقلهم
�إىل ق�سم ( )1املزود ب�أجهزة
ت�شوي�ش ،و�أبلغوا الإدارة �أنهم
�سينفذون خطوات احتجاجية
راف�ضة لإجراءاتها.
وحذرت الهيئة من تنفيذ جرمية
بحق املعتقلني يف النقب ،حيث
بد�أوا منذ ن�صف �ساعة بالتكبري

والطرق على الأبواب ،وهناك
حتركات غري عادية للإدارة يف
املمرات بني الأق�سام.
يذكر �أن الإحتجاج على �أجهزة
الت�شوي�ش نتيجة ت�أثريها على
حمطات التلفاز ،وا�صدارها لزنات
و�إ�شعاعات ت�ؤدي �إىل الإ�صابة
مبر�ض ال�رسطان.

حتويل ملف عميد االداريني �إبراهيم
العروج اىل ق�ضية بعد � 3سنوات
قال مركز �أ�رسى فل�سطني
للدرا�سات بان �سلطات االحتالل
وبعد �أكرث من � 3سنوات على
اعتقاله ادارياً حولت ملف عميد
الأ�رسى االداريني “”�إبراهيم
عبد اهلل العروج” (� 36سنة )
من قرية العروج �رشق بيت
حلم اىل ق�ضية �أمام املحاكم.
الباحث “ريا�ض الأ�شقر”
الناطق الإعالمي للمركز �أو�ضح
ب�أن الأ�سري “العروج” يعترب
�أقدم �أ�سري ادارى يف �سجون
االحتالل حيث انه معتقل ادارياً
منذ  ،2016/1/25وم�ضى على
اعتقاله ما يزيد عن � 3سنوات
جدد له خاللها  11مرة متتالية ،
وبدل اطالق �رساحه بعد اعتقال
تع�سفي دون تهمه لتلك املدة قام
االحتالل بتحويل ملفه اىل ق�ضية
و�سيخ�ضع للمحاكم من جديد
وتقدم بحقه الئحة اتهام  .و�أ�شار
” الأ�شقر” �إىل �أن االحتالل انهى
عزل الأ�سري “العروج” قبل �شهر
فقط بعد �أن �أم�ضى بداخله
� 14شهراً  ،حيث نقل للعزل
االنفرادي ب�سجن “جمدو ب�أوامر
من املخابرات يف �شهر يناير من
العام املا�ضي بحجة انه ي�شكل
خطرا على االحتالل ،ونقلته

االدارة اىل �سجن جلبوع .
وبني ” الأ�شقر” �أن الأ�سري ”
العروج” خ�ضع بعد اعتقاله
مبا�رشه لتحقيق قا�سى جدا ،
وبعد ان ف�شل يف اثبات �أي تهمه
بحقه  ،قام بتحويله اىل االعتقال
الإداري ،وبعد ان ام�ضى 38
�شهراً قررت خمابرات االحتالل
حتويل ملفه اىل ق�ضية ،بحجة
ان هناك م�ستجدات يف ق�ضيته
 .والأ�سري “العروج” هو �أ�سري
حمرر اعتقل عدة مرات لدى
االحتالل وام�ضى ما يقارب 10
�سنوات يف ال�سجون .وللأ�سري
“ابراهيم” �شقيقني ا�رسى يف
�سجون االحتالل وهما الأ�سري
“ا�سماعيل” ( 33عاماً) ويقبع
يف عزل رميون ،منذ عامني،
وممنوع من زيارة ذويه ،وكان
اعتقل بتاريخ 2014/3/3
ويق�ضى حكما بال�سجن ملدة 7
�سنوات ون�صف بعد �أن ا�ضيف
حلكمه � 3سنوات �أخرى بحجة ان
يقوم بن�شاطات من داخل ال�سجن
 .واال�سري “جعفر”  30عام ،وهو
ا�سري حمرر اعيد اعتقاله يف
دي�سمرب املا�ضي ،وكان اعتقل
�سابقاً ام�ضى �سنوات يف �سجون
االحتالل .

�أو�ضاع خطرية ي�شهدها
�سجن رميون
�أكد مركز �أ�رسى فل�سطني
للدرا�سات ب�أن او�ضاعاً خطرية
ت�سود �سجن رميون ال�صحراوي
بعد اقدام الأ�رسى على حرق
غرف ق�سم  1بالكامل احتجاجاً
على اجبارهم على دخول الق�سم
الذى ركبت فيه �أجهزة الت�شوي�ش .
و�أو�ضح الباحث “ريا�ض الأ�شقر”
الناطق الإعالمي للمركز بان
الأو�ضاع بد�أت بالتوتر يف رميون
قبل ظهر اليوم االثنني عندما
نقلت ادارة ال�سجون الأ�رسى من
ق�سم  7اىل ق�سم  1والذى ن�صبت
فيه  6اجهزة ت�شوي�ش �ضارة،
ورف�ضت االدارة اال�ستجابة
ملطلب الأ�رسى بعدم ادخالهم
اىل الق�سم خ�شية على حياتهم .
و�أ�ضاف “الأ�شقر” بان الأ�رسى
البالغ عددهم  90ا�سرياً ،وبعد
اجبارهم على الدخول اىل
ق�سم  1اعلنوا اال�ستنفار الكامل
وبد�أوا يف التكبري واقدموا م�سا ًء
على حرق الغرف يف الق�سم

كخطوة احتجاجية متقدمة �ضد
تركيب اجهزة الت�شوي�ش ،وقامت
االدارة با�ستدعاء �سيارات
االطفاء وا�ستقدمت اعداد كبرية
من الوحدات اخلا�صة  .وا�شار
“الأ�شقر” اىل ان الوحدات
اخلا�صة اقتحمت الق�سم وبد�أت
باالعتداء على الأ�رسى ونقلهم
اىل اق�سام عزل عقاباً على
احراق الغرف ،االمر الذى اىل
ا�صابه عدد منهم بر�ضو�ض
وخدو�ش ،وال يعرف م�صريهم
حتى االن  .فيما �أعلنت قيادة
احلركة اال�سرية يف كل ال�سجون
اال�ستنفار الكامل ت�ضامناً مع
الأ�رسى يف رميون  ،وحذروا
االحتالل من تداعيات �أي
اعتداء عليهم حيث �سيواجه
بثورة داخل ال�سجون ،ودعوا
كافة الأ�رسى يف كل قالع الأ�رس
اىل ارتداء مالب�س ال�سجن وهو
اجراء يطبقه الأ�رسى يف حاالت
الطوارئ الق�صوى واال�ستنفار .
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ريا�ضة

بن عيادة تواجد بالت�شكيلة املثالية ملجموعات رابطة الأبطال

�شباب ق�سنطينة ي�ست�أنف
التدريبات يف غياب الفان
ا�ست�أنف م�ساء �أول �أم�س فريق �شباب ق�سنطينة التدريبات بعد
فرتة الراحة التي منحها الطاقم الفني لالعبني عقب العودة من
مدينة لومومبات�شي الكونغويل �أين واجهوا نهاية هذا الأ�سبوع تي
بي مازميبي الكونغويل وتلقوا �أمامه هزميتهم الثانية يف املناف�سة
القارية منذ انطالقتها ،حيث ي�ستعد �شباب ق�سنطينة ملباراته
املقبلة املقررة �أمام مولودية وهران بتاريخ  29مار�س املقبل حت�سبا
للقاء �إياب الدور ربع النهائي من مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية

عي�شة ق.
و�شهدت ح�صة اال�ستئناف غياب
املدرب الفرن�سي ديني�س الفان
الذي مل يكن امل�رشف على
تدريبات ت�شكيلة «ال�سيا�سي»
ب�سبب تواجده يف بلده من �أجل

�أخذ ق�سط من الراحة ويكون
التحق �أم�س ب�أر�ض الوطن للعودة
�إىل الإ�رشاف على حت�ضريات
الالعبني حت�سبا للمواعيد التي
تنتظرهم ،حيث تدربوا حتت
�إ�رشاف الطاقم الفني امل�ساعد.
و�شهدت ح�صة اال�ستئناف

عودة الثنائي جعبوط وعبيد
اللذان تعافيا من الإ�صابة التي
كانا يعانيان منها وتدربا رفقة
زمالئهما ،عك�س زميلهما �صاحلي
الذي الزال مل يتعاف من الإ�صابة،
ويجري خالل الفرتة احلالية
ح�ص�صا خا�صة بامل�شي من �أجل

ال�شروع بو�ضع املقاعد يف ملعب تيزي وزو اجلديد

�أوت�شي يجري عملية جراحية على الركبة وي�شرع غدا يف الت�أهيل

�أجرى العب فريق �شبيبة القبائل النيجريي �أوت�شي �أول
�أم�س عملية جراحية ناجحة على م�ستوى الركبة ،حيث
غادر الالعب �أم�س امل�صحة الطبية التي خ�ضع بها للعملية
اجلراحية والذي ينتظر �أن ينطلق يف �إجراء تقوية الع�ضالت
بعد يومني ،من �أجل ال�شفاء �رسيعا من الإ�صابة التي يعاين
منها ،لكنه لن وي�ستطيع الرك�ض �سوى بعد �ستة �أو �سبعة
�أ�شهر ،ح�سب تقدم درجة الت�أهيل على م�ستوى الركبة،
والذي لن يكون مبقدوره العودة �إىل اللعب �سوى بعد انطالق
املو�سم الكروي اجلديد ،وبال�ضبط يف �شهر نوفمرب املقبل.
من جهة �أخرى ،يعرف امللعب اجلديد لوالية تيزي وزو
تقدما �رسيعا يف عملية الت�شييد والبناء بعدما انطلق �إىل
مرحلة و�ضع املقاعد عرب ال�سياج املخ�ص�ص لها ،حيث مت
جلب املقاعد اخلا�صة بامللعب اجلديد لتيزي وزو الأحد
املن�رصم ،والتي �سوف تكون باللونني الأ�صفر والأخ�رض
اللذان ميثالن �ألوان فريق �شبيبة القبائل املنتمي �إىل والية
تيزي وزو و�سوف يكون امللعب الذي يحت�ضن عليه املباريات
م�ستقبالن ولهذا الغر�ض ف�أن جمموع الكرا�سي التي مت

جلبها بلغ جمموع  51100مقعد ،والتي �سوف يتم توزيعها
عرب امللعب الذي و�صل ن�سبة كبرية من اجلاهزية والذي
يتم �أي�ضا و�ضع الأر�ضية حتى يكون جاهزا يف املوعد الذي
مت حتديده وذلك بنهاية ال�سدا�سي الأول من العام اجلاري.
ويف هذا ال�صدد قام وايل الوالية عبد احلكيم �شاطر بزيارة
ميدانية �إىل امللعب اجلديد للمدينة �أين طالب ال�رشكتني
املكلفتني مب�رشوع بناء امللعب اجلديد اجلزائرية والرتكية
مت حتديدها
الإ�رساع يف ت�سليم امل�رشوع وفق الآجال التي ّ
رص على �رضورة
والتي ال تتجاوز �شهر جوان املقبل� ،أين �أ� ّ
تقلي�ص مدة و�ضع الكرا�سي �إىل �شهرين عو�ض ثالثة �أ�شهر
مثلما مت حتديده يف وقت �سابق من خالل م�ضاعفة عدد
العمال ق�صد الإ�رساع يف ت�سليم م�رشوع امللعب اجلديد،
وا�ستغل وايل تيزي وزو الفر�صة من �أجل معاينة تقدم
الأ�شغال يف امللعب الرئي�سي وامللعب امللحق ،حيث �سيكون
املغطى كليا ،وي�ضم ملحق لألعاب
ّ
امللعب الأول يف اجلزائر
القوى مغطى بدوره مبجموع  6500مقعد.

عي�شة ق.

التعايف ب�رسعة والعودة يف �أقرب
وقت �إىل اللعب.
يف �سياق منف�صل ،تواجد
املدافع الأمين ح�سني بن عيادة
�ضمن الت�شكيلة املثالية لأف�ضل
الالعبني يف دور جمموعات
رابطة �أبطال �إفريقيا ،بعد الأداء

الطبيب مينح درارجة � 8أيام راحة �إ�ضافية

عمرو�ش مل يح�ضر اجتماع ف�سخ العقد وميدد ال�سو�سبان�س

غاب املدرب عادل عمرو�ش عن جل�سة االجتماع
التي كان منتظرا �أن جتمعه م�ساء �أول �أم�س باملدير
الريا�ضي ملولودية اجلزائر كمال قا�سي ال�سعيد
من �أجل �إنهاء �إجراءات ف�سخ العقد الذي يربطه
بالنادي العا�صمي ،حيث ا�ستقال املعني بعد مباراة
مولودية اجلزائر راف�ضا موا�صلة املهمة على ر�أ�س
العار�ضة الفنية بعد امل�شاكل التي واجهها مع
بع�ض الالعبني والذي كان طالب �إدارة املولودية
بطردهم �إال �أن قا�سي ال�سعيد رف�ض الأمر ،وبهذا
الغياب ّ
مدد عمرو�ش ال�سو�سبان�س بخ�صو�ص رحيله
وهو الذي كان ك�شف �أنه ميلك عر�ضا من فريق
�سعودي من �أجل الإ�رشاف عليه ،حيث ع ّينت �إدارة
«العميد» املدرب حممد خمازين والذي كان مكلفا
مبن�صب مدير فني للفئات ال�شابة امل�س�ؤول الأول
على العار�ضة الفنية.

�أحرز الدراجان اجلزائريان عز الدين لعقاب �أكابر
ويا�سني حمزة فئة اقل من � 23سنة ميداليتني ف�ضيتني،
فيما نال يو�سف رقيقي �أكابر امليدالية الربونزية �أول
ام�س يف �سباق على الطريق للبطولة الإفريقية التي
جتري مبدينة ب�شري دار يف اثيوبيا ،ح�سبما علم من
االحتادية اجلزائرية لالخت�صا�ص ،واحتل لعقاب
املرتبة الثانية يف ال�سباق الذي جرى على م�سافة
 174كم ،بفارق خم�س ثوان عن الفائز الإريتريي،
ماك�س بيبي�ساي وامام مواطنه يو�سف رقيقي يف
ال�صف الثالث مت�أخرا  25ثانية عن البطل الذي �سجل
توقيتا قدره �3سا 49د 48ثا ،من جهته متكن يا�سني

من جهة �أخرى ،يتوا�صل غياب الالعب وليد
مدة
درارجة عن التدريبات بعدما منحه الطبيب ّ
� 8أيام راحة �إ�ضافية حتى يتعافى ب�شكل كلي من
الإ�صابة ح�سب م�صادر من داخل النادي العا�صمي،
حيث ينتظر �أن يعود الالعب �إىل التدريبات نهاية
الأ�سبوع املقبل و�سيكون جاهزا للعب الداربي
العا�صمي املقرر �أمام ن�رص ح�سني داي حل�ساب
اجلولة  25من الرابطة املحرتفة الأوىل� ،أين متت
برجمته بتاريخ الثاين �أفريل القادم ،خا�صة و�أن
املدرب خمازين بحاجة غلى كافة التعداد حتت
ت�رصفه حتّى ي�سجل عودة قوية فيما تبقى من
املو�سم الكروي اجلاري للتناف�س بقوة على الأدوار
الأوىل و�إنهاء املو�سم �ضمن �إحدى املراكز الثالث
الأوىل امل�ؤهلة املو�سم املقبل مل�شاركة قارية.

عي�شة ق.

طولة �إفريقيا للم�صارعة

البطولة الإفريقية للدراجات �سباق على الطريق

اجلزائر حترز ثالث ميداليات

الرائع الذي قدمه على مدار
املباريات منذ انطالق املناف�سة
مباريات دور املجموعات
وم�ساهمته يف حتقيق الفريق
ت�أهال تاريخيا �إىل الدور ربع
النهائي يف ثاين م�شاركة قارية
بتاريخه� ،أين اقت�رص التواجد

يف الت�شكيلة املثالية
على بن عيادة فقط من تعداد
�شباب ق�سنطينة �أمام العبني من
خمتلف الأندية املت�أهلة والتي
عرفت تواجدا �أكرب لالعبي
تي بي مازميبي مبجموع ثالثة
العبني.

ب

م�شاركة 75

 3م�صارعا مبدينة احلمامات التون�سية

بلدا من بينهم اجلزائر يف فعاليات
حمزة يف املركز ال�سابع يف الرتتيب العام ،من افتكاك ي�شارك  375م�صارعا ميثلون 26
كابر و�سيدات املزمع تنظيمها من
بطولة �إفريقيا �أ�شبال� ،أوا�سط� ،أ
امليدالية الف�ضية لفئة اقل من � 23سنة.
حلمامات بتون�س ،ح�سب ما �رصح
� 26إىل  31مار�س اجلاري بقاعة ا
ونال املنتخب اجلزائري يف املجموع �أربع ميداليات،
ي�س اجلامعة التون�سية للم�صارعة،
به �أول ام�س ح�سني اخلرازي رئ
وانغوال وبورندي والكونغو والكونغو
ف�ضيتان اثنتان من اجناز لعقاب وحمزة بينما
ا�سالم ويتعلق الأمر بتون�س واجلزائر
�رص وغينيا بي�ساو وغينيا وغانا وكينيا
من�صوري وبو�سف رقيقي اكتفيا
بربونزيتني ،وت�ضم الدميقراطية والكوت ديفوار وم
نيجرييا وجنوب افريقيا وال�سنيغال
الت�شكيلة الوطنية ثمانية دراجني ويتعلق الأمر بكل
ومدغ�شقر واملغرب وناميبيا و
رييا وافريقيا الو�سطى وجزر القمر
من عز الدين لعقاب ،يو�سف رقيقي ،عبد الرحمان
و�سرياليون وال�سودان واوغندا وليب
�سني اخلرازي خالل ندوة �صحفية
من�صوري ،عبد الر�ؤوف بن غايو ،عبد اهلل بن يو�سف،
والكامريون ومايل .و�أو�ضح ح
�صمة تون�س« :اجلامعة �أعدت العدة
ن�شطها بدار اجلامعات بالعا
يا�سني حمزة ،ن�سيم �سعيدي وا�سالم من�صوري ،بقيادة
القارية مبوا�صفات عاملية على
الالزمة من �إجناح هذه التظاهرة
املدرب الوطني �رشيف مرابط.
عدة الهامة التي وجدتها اجلامعة
جميع امل�ستويات» ،مثمنا امل�سا
وكاالت
هان تنظيم هذه البطولة الإفريقية
من قبل ال�سلطات من �أجل ك�سب ر

ثلي املنظمات الدولية ويف مقدمتها
التي �ست�سجل ح�ضور عدد من مم
ت�ش رئي�س االحتاد الدويل للم�صارعة.
ال�رصبي نيناد اللوفي
للجامعة التون�سية للم�صارعة من
و�أ�شار احمد خذري املدير الفني
حلمامات الحت�ضان هذه التظاهرة
جهته« :االختيار وقع على مدينة ا
الوطنية اجلديدة للوزارة التي ت�شجع
ي�أتي يف �إطار تنفيذ اال�سرتاتيجية
لريا�ضية الدولية والقارية والإقليمية
على تنظيم كربى التظاهرات ا
وجهة ريا�ضية و�سياحية متميزة»
ملزيد الت�أكيد على ان تون�س تبقى
� 477شخ�صا وهو رقم قيا�سي يف
مبينا« :البطولة �ست�شهد م�شاركة
هلة �إىل الألعاب االوملبية» ،و�أ�ضاف
احل�ضور بالن�سبة للدورات غري امل�ؤ
 عالوة على طابعها ال�سياحي -ان االختيار على مدينة احلمامات
ذلك لقرب نزل الإقامة من القاعة.
يعود اي�ضا لأ�سباب لوجي�ستية و

وكاالت
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ريا�ضة
دوخة �سيكون الرقم  1يف عرين اخل�ضر

لكحل وعبيد مر�شحان
للعب �أ�سا�سيا �أمام غامبيا

اجلزائر  /غامبيا غدا ابتداء من 20:45

اخل�ضر ي�سعون �إىل فوز معنوي وك�سب ثقة بلما�ضي
ي�ضرب املنتخب الوطني �سهرة الغد موعدا مع اجلمهور اجلزائري �أين يخو�ض مباراته �أمام نظريه الغامبي والتي تندرج
حل�ساب اجلولة ال�ساد�سة والأخرية من الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة �شهري جوان وجويلية
املقبلني ،ويف هذا ال�صدد ف�إن العنا�صر الوطنية تخو�ض املقابلة دون �ضغط بعدما �ضمنت الت�أهل �إىل العر�س الكروي
القاري عقب فوزها الثمني يف اجلولة املن�صرمة �أمام الطوغو� ،أين تخو�ض املقابلة يف ثوب املنتخب املت�أهل وبالتايل ف�إن
اللقاء �سيكون معنويا وحت�ضرييا ملوعد «الكان» املقبلة

عي�شة ق.
يخو�ض العبو اخل�رض مباراتهم
�أمام غامبيا يف �إطار البحث عن
فوز معنوي �أمام جمهورهم من
�أجل رفع املعنويات من جهة
وك�سب الثقة ومن جهة �أخرى
ا�ستغالل الفر�صة بهدف الربهنة
على �إمكانياتهم والعمل على ك�سب
ثقة الطاقم الفني الوطني بقيادة
املدرب جمال بلما�ضي ،الذي
ف�ضل ا�ستدعاء قائمة مو�سعة
من الالعبني من �أجل جتريبهم
ومنح اجلميع فر�صته من �أجل
اللعب وا�ستغالل الفر�صة من �أجل
الدخول �ضمن ح�سابات امل�س�ؤول

الأول على العار�ضة الفنية الوطنية
وحجز مكانة �ضمن القائمة
املعنية بخو�ض «الكان».
ي�سعى رفقاء الالعب ريا�ض حمرز
�إىل ت�أكيد فوزهم الثمني الذي
حققوه يف اجلولة املن�رصمة
مبلعب كيغي يف العا�صمة لومي
والذي ت�أهلوا منه مبا�رشة �إىل
الدورة القارية املقبلة� ،أين
�ستكون فر�صتهم ثمينة حتى ينهوا
الت�صفيات القارية بفوز معنوي
وهم الذين انهزموا يف لقاء واحد
منذ انطالقها �أمام البنني ،و�سوف
تعرف الت�شكيلة الوطنية بع�ض
الغيابات خليارات فنية و�إ�صابة
مقارنة بقائمة �شهر نوفمرب

مولر متفاجئ من خرب
�إبعاده عن املان�شافت

اعترب العب نادي بايرن ميونيخ توما�س مولر �أن قرار
املدرب يواكيم لوف �إبعاده عن املنتخب الأملاين
لكرة القدم كان مفاج�أة �سلبية بالن�سبة �إليه ،و�أعلن
لوف ب�شكل مفاجئ هذا ال�شهر ا�ستبعاد ثالثي بايرن،
مولر واملدافعني مات�س هومل�س وجريوم بواتنغ الذين
توجوا مع «املان�شافت» بلقب مونديال الربازيل ،2014
يف �إطار خطته للدفع بدماء �شابة و�إعادة بناء املنتخب
بعد الأداء املخيب واخلروج من الدور الأول ملونديال
رو�سيا  ،2018ويف تعليق له على هذه اخلطوة ،قال
مولر يف ت�رصيحات ملجلة «�سبورت بيلد» ن�رشت
�أم�س« :بالت�أكيد كانت مفاج�أة �سلبية ،لكن من املهم
التطلع قدماً ،لي�س فقط يف الريا�ضة ،لكن يف احلياة
ب�شكل عام» ،ون�رشت ت�رصيحات مولر قبل �ساعات
من ا�ست�ضافة املنتخب الأملاين نظريه ال�رصبي يف
مباراة دولية ودية �أم�س حت�ضرياً النطالق م�شواره يف
الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل نهائيات ك�أ�س �أوروبا ،2020
مبواجهة مرتقبة �ضد هولندا الأحد املقبل �ضمن
مناف�سات املجموعة الثالثة.
و�أ�شار مولر يف ت�رصيحاته «ل�سبورت بيلد» �أنه �سريكز
يف الفرتة املقبلة على �أدائه مع فريقه بايرن ميونيخ
بطل �أملانيا يف املوا�سم ال�ستة املا�ضية ،والذي عاد
اىل �صدارة ترتيب البوند�سليغا على ح�ساب بورو�سيا
دورمتوند بعدما كان متخلفاً عنه بفارق ت�سع نقاط
يف دي�سمرب املن�رصم ،ويت�صدر بايرن الرتتيب بفارق
عن دورمتوند ،و�أكد الالعب البالغ  29عاماً
الأهداف
رغبته يف �إحراز ثنائية الدوري والك�أ�س املحليني مع
فريقه هذا املو�سم ،بعد اخلروج املخيب من الدور
ثمن النهائي لدوري �أبطال �أوروبا �أمام ليفربول
الإجنليزي.

وكاالت

املن�رصم على غرار براهيمي،
مبوحلي ،بن طالب� ،سليماين ،بن
زية ،بلفو�ضيل وغريهم ،لكنها يف
�سياق �آخر فر�صة بلما�ضي من
اجل جتريب وجوه جديدة وجه
لها الدعوة لأول مرة يف �صورة
املحرتف فيكتور حلكل وثالثي
نادي بارادو بوداوي ،لو�صيف
وهداف البطولة الوطنية زكريا
نعيجي� ،إىل جانب عودة املهاجم
�سعيد بن رحمة.

دعوات اجلماهري
ملقاطعة املباراة تهدد
ب�إف�ساد اللقاء

العزوف
اتلخوفات
تطال
اجلماهريي عن ح�ضور مباراة
الطوغو املقررة غدا بعدما
انت�رشت دعوات على نطاق وا�سع
من اجل مقاطعة اللقاء الذي
يتواجد حتت تهديد اللعب �أمام
مدرجات �شبه فارغة يف ظل رغبة
�رشيحة كبرية من ال�شعب اجلزائري
عدم التنقل �إىل ملعب م�صطفى
ت�شاكر ملتابعة املباراة تنديدا
بالو�ضع ال�سيا�سي ال�سائد ببالدنا
خالل الفرتة احلالية ،خا�صة وان
موعد املقابلة ي�صادف خروج
اجلزائريني يف مليونية خلام�سة
جمعة على التوايل رف�ضا لتمديد
العهدة الرابعة.

بهدف جتديد العقد مو�سما �إ�ضافيا
واال�ستفادة ماليا من حتويله

�إدارة بورتو ت�ضغط على
براهيمي بتحويله �إىل االحتياط

قررت �
ّ
إدارة نادي بورتو الربتغايل ال�ضغط
على
الع
بها
الدويل اجلزائري يا�سني براهيمي
بطريقتها
من اجل دفعه على املوافقة لتمديد
العقد
مع �إدارة الفريق والذي ينتهي بنهاية
املو�سم ا
لكروي اجلاري ،حيث ف�ضلت تهمي�شه
وذلك من
خالل �إقدام املدرب كون�سي�ساو على
عدم ال
دفع به للعب يف الت�شكيلة الأ�سا�سية
للت�شكيلة
وحتويله على مقعد البدالء ،وذلك
ما يح
دث مع متو�سط ميدان اخل�ضر والذي
�أ�ص
بح م�ستبعدا عن خيارات مدربه قبل
جو
الت
على اختتام املو�سم الكروي اجلاري
والذي
يع
رف
نهاية التعاقد بني الالعب
والفريق.
ت�صر �إد
ارة بورتو لل�ضغط على براهيمي من
�أجل
جتديد العقد معها ملو�سم �إ�ضايف على
قل
الأ وذ
لك قبل نهاية املو�سم اجلاري من �أجل
اال�ستف
ادة ماليا من حتويله �إىل فريق جديد
بنهاية
هذا املو�سم ،خا�صة و�أنه مطلوب من
عدة �
أن
دية تراقبه عن قرب و�أعربت عن
اهتما
مها بخدماته من خالل معاينته ،وهو
ما ي�ضع
املدرب �أمام موقف حمرج وزهو الذي
�سيعاين نق
�ص املناف�سة واملنتخب الوطني على
�أبواب امل�شار
كة يف نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم
املقررة ال�صائفة املقبلة مب�صر.
عي�شة ق.

يتوجه الناخب الوطني جمال
ّ
بلما�ضي نحو االعتماد على
العبني جدد من �أجل �إقحامهم
يف املباراة التي يخو�ضها اخل�رض
غدا �أمام نظريهم الغامبي وذلك
من خالل �إقحام وجوه جديدة
يف الت�شكيلة الأ�سا�سية والتي
ينتظر �أن يعتمد عليها والهدف
اكت�شاف �أ�سماء جديدة قادرة على
منح الدعم وم�ساعدة املنتخب
الوطني من خالل منح الإ�ضافة
املرجوة يف منا�صبهم ،ولهذا
الغر�ض ف�إن احل�صة التدريبية
الثانية التي خا�ضها الالعبون �أول
�أم�س مبركز حت�ضري املنتخبات
الوطنية يف �سيدي مو�سى �شهدت
تركيز بلما�ضي على بع�ض الأ�سماء
من �أجل �إقحامها يف بداية مباراة
الغد ونذكر بالأخ�ص الوجه
اجلديد فيكتور لكحل املحرتف
رفقة نادي لوهافر الفرن�سي
والذي ينتظر ان ي�سجل �أول
م�شاركة دولية له مع املنتخب
الوطني غدا حيث يدخل لكحل
مكان الالعب امل�صاب �أ�سامة
�شيتة والذي تلقى �إ�صابة خطرية
على م�ستوى الركبة تبعده طويال
عن املناف�سة ،وبالتايل �سيكون
لكحل بديل �شيتة يف من�صب
اال�سرتجاع وي�سجل �أول م�شاركة
دولية بالت�شكيلة الأ�سا�سية وهو
الذي كان لقي الثناء من بلما�ضي
خالل تن�شيطه للندوة ال�صحافية
الأحد املن�رصم.

و�إىل جانب لكحل ال ي�ستبعد
�أن ي�سجل متو�سط ميدان نادي
ديجون الفرن�سي مهدي عبيد
عودته �إىل تقم�ص الألوان الوطنية
بعد غياب عن �صفوف الت�شكيلة
الوطنية ،حيث �أبانت التدريبات
�أن عبيد يناف�س بقوة على اللعب
ا�سا�سيا غدا �أمام غامبيا رغم
وجود مناف�سة قوية يف من�صبه على
غرار العب نادي �إمبويل �إ�سماعيل
بنا�رص والعبا احتاد العا�صمة
وبارادو حممد بلخما�سة وه�شام
بوداوي� ،إىل جانب ذلك ال ي�ستبعد
�أن مينح بلما�ضي الثقة يف حار�س
الرائد ال�سعودي عز الدين دوخة
من �أجل حرا�سة عرين اخل�رض
�أمام غامبيا مكان احلار�س الآخر
راي�س وهاب مبوحلي الذي يغيب
عن الرتب�ص� ،أين يتواجد دوخة يف
�أح�سن �أحواله هذا املو�سم وير�شح
�أن يكون احلار�س الأول للت�شكيلة
الوطنية يف الفرتة املقبلة.
وقام بلما�ضي خالل احل�صة
التدريبية الثانية التي خا�ضها
رفقاء الالعب �سفيان فيغويل بعدد
من التجارب بني الالعبني من �أجل
الوقوف على جاهزية عنا�رصه
واالندماج فيما بينها منت �أجل
�أخذ فكرة حول التعداد الذي
�سوف يعتمد عليه يف �أوىل مبارياته
املقررة �أمام غامبيا و�أخذ فكرة
حول الت�شكيلة الأ�سا�سية التي
�سوف يعتمد عليها.

عي�شة ق.

تخوفا من ت�أثر الع�شب الطبيعي
�سلبا ب�سبب هطول الأمطار

بلما�ضي يرتاجع عن برجمة
ح�صة تدريبية بت�شاكر
قرر الناخب الوطني جمال
بلما�ضي تغيري مكان التدريبات
بالن�سبة للعنا�رص الوطنية بعدما
ف�ضل البقاء يف مركز حت�ضري
املنتخبات الوطنية ب�سيدي
مو�سى وموا�صلة خو�ض التدريبات
على ميدانه ،وذلك �إثر تراجعه عن
التدرب مبلعب م�صطفى ت�شاكر
بالبليدة مثلما كان مربجما �ضمن
برنامج العمل امل�سطر لديه حت�سبا
للرتب�ص التح�ضريي ،حيث جاء
الرتاجع عن التدرب مبلعب ت�شاكر

�إىل رغبة بلما�ضي يف عدم الت�أثري
على �أر�ضية امللعب املع�شو�شب
طبيعيا يف ظل الت�ساقط الهائل
للأمطار خالل اليومني الفارطني،
�أين ي�ؤثر �سلبا على �أر�ضية امللعب
يف حال ال�ضغط عليها ،وهو ما
جعل الت�شكيلة الوطنية توا�صل
حت�ضرياتها مبيدان �سيدي مو�سى
وبالتايل لن تخو�ض �أي ح�صة
تدريبية على ملعب مع�شو�شب
طبيعيا خالل الفرتة احلالية.

ع.ق.
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ت�صفيات يورو  2020ت�ستعد لالنطالق و�سط طموحات الكبار
يتطلع املنتخب الإجنليزي �إىل �رضبة بداية قوية على
ملعب وميبلي ،عندما تنطلق فعاليات الت�صفيات امل�ؤهلة
ليورو  ،2020بينما ي�سعى املنتخب الأملاين �إىل العودة
مل�ساره ال�صحيح ،ويف الوقت نف�سه يحلم املنتخب
الفرن�سي بتحقيق فوز عري�ض خارج ملعبه ،بينما ي�أمل
املنتخب الربتغايل يف تقدمي بداية قوية يف رحلة الدفاع
عن اللقب القاري ،وتقام فعاليات يورو  2020يف  12مدينة
خمتلفة منت�رشة يف �أنحاء �أوروبا ،وهي �أم�سرتدام وباكو
وبيلباو وبوخار�ست وكوبنهاغن ودبلن وغال�سغو ولندن
وميونخ وروما و�سان بطر�سربغ.
يتطلع املنتخب الإجنليزي �إىل موا�صلة انطالقته من
خالل ت�صفيات يورو  ،2020حيث ي�ستهل م�سريته فيها
بلقاء نظريه الت�شيكي غدا ثم يلتقي منتخب مونتنغرو
الإثنني املقبل ،وا�ضطر غاريث �ساوثجيت املدير الفني
للمنتخب الإجنليزي �إىل �إجراء بع�ض التغيريات ،نظ ًرا
للإ�صابات التي طالت جون �ستونز وفابيان ديلف وروبن لوفتو�س ت�شيك ولوك �شاو ،وا�ستدعى جيم�س وورد براو�س وكالوم
هود�سون �أودوي.
يف املقابل ،بد�أ يواخيم لوف املدير الفني للمنتخب الأملاين مرحلة �إعادة بناء الفريق ،بعد اخلروج املهني من الدور الأول يف
مونديال  ،201وا�ستبعد لوف من ح�ساباته ثالثي بايرن ميونخ جريون بواتينغ ومات�س هوميلز وتوما�س مولر قبل مباراته املرتقبة
�أمام هولندا الأحد املقبل� ،ضمن مناف�سات املجموعة الثالثة التي ت�ضم معهما بيالرو�سيا و�أيرلندا ال�شمالية و�إ�ستونيا.
وت�شهد املجموعة نف�سها مباراتني اليوم ،حيث يلتقي املنتخب الهولندي نظريه البيالرو�سي ،وتلعب �أيرلندا ال�شمالية مع
�إ�ستونيا ،ومير املنتخب الإ�سباين ،مبرحلة انتقالية حتت قيادة املدرب لوي�س �إنريكي بعد اخلروج املبكر من مونديال 2018
وي�ستهل املاتادور الإ�سباين م�سريته يف الت�صفيات بلقاء نظريه الرنويجي ال�سبت املقبل �ضمن مناف�سات املجموعة ال�ساد�سة،
التي ت�شهد � ً
أي�ضا مباراتي ال�سويد مع رومانيا ومالطا مع جزر فارو.
وبعد هزميته �أمام الربتغال يف نهائي يورو  2016يخو�ض املنتخب الفرن�سي ت�صفيات الن�سخة اجلديدة من البطولة الأوروبية
بكثري من التفا�ؤل ،يف ظل تتويجه قبل �شهور قليلة بلقب ك�أ�س العامل ،و�أعاد ديدييه دي�شامب املدير الفني للمنتخب الفرن�سي
الالعب كينج�سلي كومان �إىل �صفوف الفريق بعد تعافيه من الإ�صابة ،وحذر دي�شامب من �صعوبة املجموعة الثامنة التي ت�ضم
مع فريقه منتخبات تركيا و�أي�سلندا و�ألبانيا و�أندورا ومولدوفا ،ويبد�أ املنتخب الفرن�سي م�سريته يف الت�صفيات بلقاء منتخب
مولدوفا يف عقر دار الأخري غدا كما ت�شهد املجموعة نف�سها مباراتي �ألبانيا مع تركيا و�أندورا مع �أي�سلندا.
وي�ستهل املنتخب الربتغايل بقيادة جنمه كري�ستيانو رونالدو حملة الدفاع عن اللقب القاري مبباراتيه �أمام منتخبي �أوكرانيا
غدا و�رصبيا الإثنني املقبل �ضمن مناف�سات املجموعة الثانية ،وي�ست�ضيف املنتخب الإيطايل نظريه الفنلندي ال�سبت املقبل
ثم يلتقي منتخب لي�شتن�شتاين الثالثاء املقبل يف بداية م�سريته باملجموعة العا�رشة التي ت�ضم معهم منتخبات اليونان والبو�سنة
و�أرمينيا ،و�أعاد مان�شيني املهاجم فابيو كوالياريال جنم �سامبدوريا �إىل �صفوف الآزوري بعد غياب ملدة � 8سنوات.
ويف بقية مباريات اجلولة الأوىل من ت�صفيات يورو  ،2020يلتقي منتخب كازاخ�ستان مع ا�سكتلندا ،وقرب�ص مع �سان مارينو
وبلجيكا مع رو�سيا يف املجموعة التا�سعة والنم�سا مع بولندا والكيان ال�صهيوين مع �سلوفينيا ومقدونيا مع التفيا يف املجموعة
ال�سابعة ،و�سلوفاكيا مع املجر وكرواتيا مع �أذربيجان يف املجموعة اخلام�سة غدا ،كما يلتقي املنتخب اجلورجي نظريه
ال�سوي�رسي ويواجه منتخب جبل طارق ،نظريه الأيرلندي يف املجموعة الرابعة ال�سبت املقبل.

غيغز يعلن غياب ثالثي ويلز �أمام �سلوفاكيا
قال رايان غيغز مدرب ويلز �إنه �سيفتقد �إيثان �أمبادو و�سام
فوك�س وتوم لورن�س يف اجلولة الأوىل من ت�صفيات بطولة �أوروبا
 2020لكرة القدم �أمام �سلوفاكيا يوم الأحد لكن من املتوقع �أن
يتعافى �آرون رام�سي يف الوقت املنا�سب ،ومل ي�شارك رام�سي
يف تدريبات ويلز �أول �أم�س ولن يواجه ترينداد وتوباغو وديا
�أم�س ،بينما �سيغيب �أمبادو ب�سبب �إ�صابة يف الظهر وفوك�س

ب�سبب �إ�صابة يف الفخذ ولورن�س ب�سبب �إ�صابة بالكاحل ،وقال
غيغز لل�صحفيني�« :آرون يعاين من كدمة خفيفة يف الفخذ لذا
نحن ن�ضعه حتت املراقبة ،من املفرت�ض �أن يكون الئقا مطلع
الأ�سبوع» ،و�أكمل�« :إ�صابات الآخرين خمتلفة ،يعاين �إيثيان من
�إجهاد يف الظهر ،تعر�ض لورن�س لكدمة يف الكاحل ،ويعاين
فوك�س ب�سبب �إ�صابة بالفخذ».

فيني�سيو�س :بر

�شلونة عر�ض �أمواال �أكرث لكني اخرتت الأف�ضل

لأموال بر�شلونة قبل ارتداء قمي�ص
يور العب ريال مدريد� ،سبب رف�ضه
شف الربازيلي ال�شاب فيني�سيو�س جون
دينا �سري« :مل يخربين والدي باهتمام
ك�
فيني�سيو�س يف ت�رصيحات لإذاعة كا
املرينغي يف ال�صيف املا�ضي ،وقال
ر�شلونة» ،و�أ�ضاف «�أراد بر�شلونة دفع
و�ضا من ريال مدريد وب
التعاقد معي ،حتى و�صلت عر ً
أن مار�سيلو وكا�سيمريو حتدثا معي
الأندية التي تريد
كننا اخرتنا امل�رشوع الأف�ضل ،كما �
ول
تي،
دما
سبق �أن �أخربين مار�سيلو وكا�سيمريو
�أموال �أكرث للح�صول على خ
ري مع ريال مدريد جاء �رسي ًعا ،و�
دتي يف اتخاذ القرار» .وتابع« :تطو
خارج الربازيل ،ولكنني الآن �ضمن
مل�ساع
ووا�صل «مل يفكر �أحد �أنني �س�ألعب
كل الأمور هنا حتدث ب�شكل �رسيع»،
عب قريبًا بقدر امل�ستطاع» ،و�أردف
�أن
من الإ�صابة ،و�أعمل للعودة �إىل املال
ريال مدريد� ،أحت�سن ببطء للتعايف
ريق قبل نهاية املو�سم احلايل» ،يذكر
يبة
كت
�س� ،أمتنى العودة للم�شاركة مع الف
«بكيت من �شدة الأمل يف مباراة �أجاك
يون يورو ،قبل �أن ي�ستمر مع فريقه
من فالمنغو عام  2017مقابل  46مل
فيني�سيو�س وقع لريال مدريد قاد ًما
�إىل املرينغي يف ال�صيف املا�ضي.
�أن
الربازيلي ملدة عام �آخر وين�ضم

ريا�ضة دولية

كني :التتويج بدوري الأمم
�أهم من �إجناز املونديال
قال هاري كني قائد �إجنلرتا �إنه �إذا فازت بالده بلقب دوري الأمم الأوروبية هذا العام،
�سيعد �إجنازا �أكرب من بلوغ قبل نهائي ك�أ�س العامل  2018يف رو�سيا ،وتلعب �إجنلرتا
مع هولندا يف قبل نهائي دوري الأمم يف ال�ساد�س جوان ويلتقي الفائز يف النهائي
مع الربتغال �أو �سوي�رسا بعدها بثالثة �أيام يف بورتو ،وقال املهاجم كني لل�صحفيني:
«احل�صول على فر�صة للفوز بلقب بقمي�ص �إجنلرتا هو �شيء ال يتكرر كثريا� ،إذا فزنا بهذا
اللقب ف�إن هذا العام �سيكون من وجهة نظري �أف�ضل من  ،»2018وي�ستعد كني لبداية
م�شوار �إجنلرتا يف ت�صفيات بطولة �أوروبا � 2020أمام جمهورية الت�شيك غدا ثم مواجهة
منتخب اجلبل الأ�سود الإثنني املقبل ،وت�صدرت �إجنلرتا جمموعتها يف دوري الأمم رغم
الوجود �إىل جانب �إ�سبانيا بطلة العامل  ،2010وكرواتيا التي بلغت نهائي ك�أ�س العامل
 ،2018و�صعدت �إجنلرتا العام املا�ضي �إىل م�صف نهائي ك�أ�س العامل لأول مرة منذ 1990
قبل اخل�سارة � 1-2أمام كرواتيا بعد وقت �إ�ضايف .وقال الفائز بجائزة هداف ك�أ�س العامل
يف رو�سيا بر�صيد �ستة �أهداف« :نتمنى �أن نفوز بلقب ،بكل ت�أكيد كان عام  2018رائعا
لكن بالن�سبة يل �أهم �شيء هو الفريق ،ونحن نريد الفوز ب�أ�شياء ،نريد �إ�سعاد امل�شجعني»،
و�أ�ضاف لهيئة الإذاعة الربيطانية بي بي �سي« :يتوقع النا�س �أن ن�ؤدي ب�شكل جيد ،وقبل
ك�أ�س العامل مل تكن هناك توقعات ب�ش�أن ما ميكن فعله ،لذا من الرائع �أننا خالفنا ذلك»،
و�أردف «نحن الفريق الوحيد الذي و�صل �إىل قبل نهائي ك�أ�س العامل ،و�صعد �أي�ضا من
جمموعته يف دوري الأمم وكنا تقريبا يف واحدة من �أ�صعب املجموعات».

�شقيقة غريزمان� :أخي حمبط
وننتظر قراره امل�ستقبلي
ترتقب و�سائل الإعالم املختلفة م�صري �أنطوان غريزمان مهاجم �أتلتيكو مدريد الإ�سباين
يف ظل انت�شار تقارير عديدة ت�ؤكد اهتمام بر�شلونة ب�ضمه جمددا ،وقالت ماود غريزمان
�شقيقة ووكيلة �أعمال الالعب ،يف ت�رصيحات ل�صحيفة ليكيب الفرن�سية« :لقد بات الأمر
مرهقا �أن نقر�أ يوميا �أخبارا و�أ�شياء عديدة ت�شري �إىل ما يفكر به �أخي ،وادعاء البع�ض
ب�أنهم يعلمون جيدا ما بداخل �أنطوان» ،و�أ�ضافت وكيلة �أعمال مهاجم �أتلتيكو مدريد:
«من يدير الأمور اخلا�صة ب�أنطوان غريزمان على مدار عامني ،هم �أنا و�أبي واملحامي
اخلا�ص بنا» ،و�أ�شارت�« :أنطوان يتواجد حاليا يف �صفوف منتخب فرن�سا ،وي�سعى
لت�رشيف قمي�ص بلده مثلما ي�ستهدف دائما ،وهذا ما يفكر به فقط يف الفرتة الأخرية،
و�أ�ؤكد �أنه مل يحدث �شيئا جديدا فيما يخ�ص وجهته».
و�أكدت�« :أنطوان غريزمان حمبط بالطبع بعد اخلروج من دوري �أبطال �أوروبا ،فالفوز
بهذا اللقب هو �أحد �أهم �أ�سباب ا�ستمراره مع �أتلتيكو مدريد ،ورفع الك�أ�س يف ملعب
ت�رصيحاتها�« :سرنى ما �سيحدث بعد عودته من �صفوف منتخب فرن�سا ،ف�أنطوان
غريزمان بالت�أكيد �ستكون له وجهة نظر ،و�إذا كان هناك ناد نرتبط به الآن ،فهو �أتلتيكو
مدريد ولي�س فريقا �آخر» .وكان غريزمان على و�شك االنتقال �إىل �صفوف بر�شلونة مطلع
املو�سم اجلاري� ،إال �أن املفاو�ضات تعرثت بعد �شد وجذب بني الناديني ،قبل �أن يجدد
املهاجم الفرن�سي عقده مع النادي املدريدي حتى �صيف .2023

مي�سي يغادر تدريبات الأرجنتني م�صابا
ا�شتكى النجم ليونيل مي�سي قائد بر�شلونة واملنتخب الأرجنتيني ،من بع�ض الآالم يف
احلو�ض خالل تدريبات راق�صي التانغو الذي �أقيم �أول �أم�س يف العا�صمة الإ�سبانية
«مدريد» ا�ستعدادا ملباراتي املنتخب الوديتني ،وذكرت قناة « »TNTالأرجنتينية �أن
مي�سي مل ي�ستطع �إكمال التدريبات ب�سبب �آالم يف ع�ضلة احلو�ض ،لكن هذه الآالم لن متنع
قائد بر�شلونة من امل�شاركة يف مباراة فنزويال الودية املقرر لها غدا ،وبح�سب القناة ف�إن
ليونيل �سكالوين مدرب منتخب الأرجنتني ،اختار ت�شكيلة منتخب التانغو،غ التي �ستكون
م�ش ّكلة من فرانكو �أرماين� ،سارافيا ،بيتزيا ،كامنان ،تاليافيكو ،لو �سيل�سو ،باريدي�س،
برييرا ،مي�سي ،دي ماريا ،الوتارو مارتينيز .و�شهدت القائمة عودة الربغوث ليونيل مي�سي
جنم بر�شلونة �إىل متثيل منتخب الأرجنتني ،وذلك للمرة الأوىل عقب نهاية ك�أ�س العامل
 2018يف رو�سيا ،وي�ستعد منتخب الأرجنتني خلو�ض مباراتني وديتني خالل مع�سكره
اجلاري ،الأوىل غدا �أمام فنزويال يف ملعب «واندا مرتوبوليتانو» والثانية �أمام املغرب يف
طنجة يوم  26من مار�س اجلاري .يذكر �أن مي�سي ،ظهر يف �إعالن قمي�ص منتخب بالده
اجلديد الذي �سريتديه يف كوبا �أمريكا املقبلة ،حيث التقط �صو ًرا وهو يرتدي قمي�ص
الأرجنتني اجلديد وينظر �إىل الكامريا بينما ي�شري بيده اليمنى ل�شعار االحتاد الأرجنتيني
لكرة القدم.
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الدكتور رحماين جمال

املدر�سة حمرومة من اكت�ساب القدرة على النمو و�سط حميط �سليم
جمال رحماين باحث �أكادميي حا�صل على لي�سان�س �إر�شاد وتوجيه بجامعة حممد بو�ضياف امل�سيلة ،ما�سرت علم النف�س بجامعة
�آكلي حمند اوحلاج بالبويرة ،دكتوراه علم النف�س املدر�سي بجامعة مولود معمري بتيزي وزو ،ع�ضو بفرقة بحث بجامعة �آكلي
حمند اوحلاج بالبويرة ،وع�ضو مبخرب بحث بجامعة �أبو القا�سم �سعد اهلل اجلزائر� ،2أ�ستاذ م�ؤقت بجامعة �آكلي حمند اوحلاج
بالبويرة ،م�شارك يف عدة ملتقيات دولية ووطنية و�أيام درا�سية بجامعات الوطن.
حوار:خل�ضر بن يو�سف
�أنت متخ�ص�ص يف علم النف�س
املدر�سي كما يفهم من ا�سمه
باملدر�سة – البيئة الرتبوية – كيف
ميكنك �أن ت�رشح لنا ذلك من وجهة
تخ�ص�صك ؟
يعد علم النف�س املدر�سي جت�سيدا
مميزا للجانب التطبيقي لنظريات
علم النف�س احلديثة ،حيث انتقل»
علم النف�س املدر�سي» �إىل امليدان
احلقيقي للتعلم (املدر�سة) وذلك
بهدف التعرف من قرب على
خ�صائ�ص التفاعل بني عنا�رص
املوقف يف هذا امليدان ( املتعلم،
املعلم ،عملية التعلم وحمتواها
من علوم ومعارف خمتلفة) وذلك
بهدف التعرف واالكت�شاف املبكر
لأي م�شكلة تعرقل �سري العملية
التعليمية �أو تعرقل تفاعل عنا�رص
املوقف التعليمي معا ،من �أجل
العمل على معاجلتها ،ومن ثم
ن�ش�أت �رضورة وجود اخلدمات
النف�سية يف املواقف الرتبوية حتى
ي�سهل التعرف على امل�شكالت قبل
�أن تزداد تعقيدا.
يقوم علم النف�س املدر�سي على
االفرتا�ض القائل ب�أنه « :كلما
اكت�شفت امل�شكلة ب�شكل �أ�رسع
�سهلت معاجلتها « �أو كلما كانت
املعاجلة قريبة زمنيا من حدوث
امل�شكلة تكون فر�صة جناح
املعاجلة �أف�ضل هذا االفرتا�ض
ي�ؤكد �رضورة وجود خدمات نف�سية
يف املواقف الرتبوية حتى ي�سهل
التعرف على امل�شكالت قبل �أن
وبالتايل ي�صعب
تزداد تعقيدا،
معها احلل �أو العالج.
ما الذي دفعك الختيار
تخ�ص�ص علم النف�س املدر�سي
؟
من وجهة نظري وتفكريي علم
النف�س هو التخ�ص�ص الوحيد يف
نظري الذي �ستتعلم فيه كيف تعي�ش
وكيف ت�ساعد غريك على العي�ش
�أف�ضل ،هو من بني العلوم النادرة
التي تعلمك احلياة ،وبعيدا عن
علم النف�س �أذكرك عزيزي القارئ
مبقولة ( كونفو�شيو�س ) « قم بعمل
حتبه ولن تعمل �أبدا « كون هذا
العمل �سيكون متعة �أكرث منه �شيء
�آخر.
علم النف�س الرتبوي يفيد يف جميع
جماالت احلياة �سواء للدار�س
واملتخ�ص�ص �أو لغري الدار�س ولغري
املتخ�ص�ص ،كيف وملاذا ؟
يقدم علم النف�س الرتبوي
اال�سرتاتيجيات والطرق التي من
�ش�أنها م�ساعدة املعلم على فهم
�سيكلوجية ونف�سية الطالب ،من
خالل و�ضع املناهج التعليمية يف
�ضوء قدرات الطلبة وا�ستعداداتهم،
�أما بالن�سبة لغري الدار�س م�ساعدة
النا�س على حتقيق �إمكاناتهم وزيادة
التفاهم بني الأفراد واجلماعات
وبني البلدان والثقافات،كما
ي�ساعدنا على فهم غرينا.
ح�سب ر�أيك كيف ميكن لعلم النف�س

املدر�سي �أن ي�ساهم يف ت�شجيع
الإبداع واالبتكار يف التعليم ؟
الإبداع واالبتكار اليوم �أ�صبحا
�أ�سا�سيني يف متكني الطلبة من
مواجهة حتديات امل�ستقبل،وما
يحمله من تخ�ص�صات علمية جديدة،
ومواكبة املتغريات العاملية والتطور
التكنولوجي الذي ن�شهده يومياً،وهو
ما يتطلب تكييف املناهج الدرا�سية
مبا يتنا�سب وثورة التكنولوجيا
الرقمية ،ولنظريات علم النف�س دور
كبري يف ت�شجيع الإبداع واالبتكار
يف التعليم كنظرية القيا�س النف�سي
والتي بد�أت مع العامل الفرن�سي
(�ألفرد بينيه) يف تطوير �أوالختبار
لقيا�س الذكاء ،وترتكز على قيا�س
الذكاء وعلى وجود عالقة بني
ال�سلوك والذكاء والإبداع .
�إىل �أي حد ميكن لإدماج
التقنيات احلديثة يف التعليم
�أو ما ي�سمى تكنولوجيا
الإعالم واالت�صال� ،أن ي�ؤدي
�إىل �إعادة االعتبار لدور
الطالب وتفاعله يف عملية
التعلم واكت�ساب املعرفة ؟
ت�ساهم ب�شكل كبري يف تطوير التعليم
عن طريق ا�ستخدام كل ما هو
جديد ومميز وا�ستخدام الأبحاث
العلمية وحرية الو�صول �إليها،
حيث ميكن لأي �شخ�ص الدخول
ل�صفحات الويب املختلفة للح�صول
على �أي معلومة بحرية تامة ،كما
يتم ن�رش الأبحاث والتجارب على
هذه ال�صفحات ويحق لأي �شخ�ص
ا�ستخدام هذه البحوث واال�ستفادة
منها ،وهذا بالطبع ي�رسع يف عملية
التطور وانت�شار البحث العلمي،
فاال�ستعمال احل�سن للو�سائل
التكنولوجية ،والرقابة الوالدية
للأبناء ت�ساهم بحد كبري يف حت�سني
عملية التعلم والتعليم.
مبا �أننا نتحدث عن املدر�سة
وعلم النف�س املدر�سي� ،إىل �أي
مدى ميكن �إيجاد تف�سري نف�ساين
لظاهرة (العنف املدر�سي ،الغ�ش،
الت�رسب املدر�سي ،الألعاب
اخلطرية ،اال�ستعمال ال�سيئ لو�سائل
التكنولوجيا اخلطرية)؟
�إن املدر�سة تعترب مرحلة من
ريا رئي�سيا
املراحل التي ت�ؤثر ت�أث ً
يف تكوين الفرد تكوينا نف�سيا
واجتماعيا ،وكذلك يف تطوير ومنو
�شخ�صيته ،كما �أنها متثل حلقة
الو�صل بني البيئة الأوىل للطفل،
وهي الأ�رسة ،وبني جمتمعه الكبري
الذي �سوف ي�ضطلع فيه مب�س�ؤولياته
ويقوم مبا عليه من �أدوار وواجبات،
ولهذا فكلما كانت الأهداف
الرتبوية للمدر�سة وا�ضحة و�سليمة،
كانت �أكرث فاعلية يف ت�شكيل الأبناء
وتك ّيُفهم مع �أنف�سهم وجمتمعاتهم.
ما هي �أهم الأفكار التي
ناق�شتها يف م�شاركاتك ،وما
هي الر�سالة التي حتاول
تبليغها للباحث ؟
لدي عدة مداخالت دولية ووطنية

من بينها:
الطفل وم�شكالته يف ظل التغريات
االجتماعية.
�صناعة ال�سياحة بني متطلبات
التنمية وترقية املجتمع.
حمددات �أمناط ال�شخ�صية .
ت�أثري مواقع التوا�صل االجتماعي
على منظومة القيم يف املجتمع
اجلزائري.
واقع و�آفاق �إ�صالح املنظومة
الرتبوية بني التجارب املحلية
والنماذج العاملية.
م�شكالت الطفولة يف املجتمع
اجلزائري (واقعها وطرق التكفل
بها).
واقع البحث العلمي يف العلوم
االجتماعية و الإن�سانية.
التعليم التح�ضريي يف اجلزائر بني
املمار�سات املحلية واملقاربات
العاملية.
الدمج الأكادميي للأطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة – بني التنظري
وممار�سة
كل هذه املداخالت قد خل�صت
باقرتاحات وتو�صيات جد هامة
نتمنى �أن ت�أخذ بعني االعتبار �سواء
الطلبة �أو الباحثني �أو اجلهات
الو�صية على جتويد العملية
التعليمية التعلمية.
ما هي جماالت ا�شتغال علم
النف�س املدر�سي عامة ،وكيف
ميكن اال�ستفادة منه على
امل�ستوى الرتبوي والعالجي
وغريها من امل�ستويات ؟
حت�سني طرق التعليم ومواد التعليم،
كما يتم حل م�شكلة التعلم يف هذا
امليدان وقيا�س القدرة على التعلم،
ودرجة التقدم الرتبوي  ،ومن خالل
هذا املجال يقوم الباحثون بو�ضع
اختبارات التح�صيل والتطوير التي
يتم من خاللها و�ضع طرق تعليمية
جديدة  ،كما يتم تقييم درجة
فعالية تلك الطرق �أو درا�سة كيفية
تعلم الأطفال يف خمتلف �أعمارهم
� ،أما من ناحية العالج يتناول
امل�شكالت �أو اال�ضطرابات التي
قد ت�صيب الطالب من الأمرا�ض
وال�صعوبات وحاالت التخلف
العقلي والدرا�سي وبطء التعلم �أو
العجز التعليمي وكافة امل�شاكل
النف�سية والرتبوية والإدارية التي
قد تعوق ر�سالة املدر�سة ويحاول
معاجلتها بحيث يتحقق للطالب
التكيف النف�سي والعقلي وال�صحي
واالجتماعي والأخالقي وبحيث
حتقيق املدر�سة ر�سالتها العظيمة
يف �إعداد الن�شء وتربيته وخلق
املواطنة ال�صاحلة يف نف�سه وغر�س
قيم الأخالق والف�ضائل يف ح�سه
وعقله ووجدانه ،وال بد من جعل
املدر�سة مكاناً جلذب الطالب وال
بد من رعاية املتفوقني والنوابغ
من الطالب وكذلك رعاية �أ�صحاب
االحتياجات اخلا�صة.
ماهي �أهم الق�ضايا والإ�شكاالت
التي يتطرق �إليها علم النف�س
املدر�سي ،وما هي القيمة

امل�ضافة التي يقدمها لتطوير
النف�سي والرتبوي باجلزائر ؟
يعترب علم النّف�س الترّ بوي من
املواد الأ�سا�سية الالزمة لتدريب
املعلمني وت�أهيلهم لأنه يزودهم
النف�سية
واملبادئ
بالأ�س�س
ال�صادقة التي تتناولها طبيعة
التعليم املدر�سي،ويقوم دورعلم
النف�س الرتبوي يف جمال ت�أهيل
املعلمني ،وتدريبهم على االفرتا�ض
القائل بوجود مبادئ عا ّمة للتعلّم
املدر�سي ،ميكن ا�ستنتاجها �أو
ا�شتقاقها من النظريات التي تبدو
�صادقة ،كما ميكن الت�أ ّكد من �صدق
هذه املبادئ على نحو جتريبي،
و�إي�صالها �إىل املعلم بطريقة
تتم ّيز بالكفاية الفاعلية،وهناك
جملة من الأ�سباب جعلت علم
النف�س يتخبط يف م�شاكل خا�صة
يف اجلزائر والدول العربية ومن
بني هذه الأ�سباب نذكرها ب�إيجاز:
قلة ن�رش الأبحاث العلمية يف علم
النف�س ب�سبب ما تعانيه عملية
الن�رش باجلزائر .قلة االحتكاك
بني علماء النف�س باجلزائر ،ب�سبب
قلة اللقاءات العلمية باجلامعات
اجلزائرية  .عدم ربط الأخ�صائي
النف�سي بامليدان واملحيط
االجتماعي �أثناء التكوين ب�سبب قلة
�أو انعدام الرتب�صات
امليدانية .وغري ذلك من الأ�سباب
والذي يجب �أن نذكر به �أن علم
النف�س باجلزائر مل يرق بعد لأن
يواكب ما يقام باجلامعات الأخرى
املتقدمة كالواليات املتحدة
الأمريكية.
دخل الإ�صالح الرتبوي
باملدر�سة اجلزائرية ال�سنوات
الأخرية  ،كيف تقيمون
ح�صيلة هذا الإ�صالح عموما ؟
الإ�صالح الرتبـوي هــو عبـارة
عــن تطــویر وحت�سـنی للعملـيـة
الرتبویـة والتعلیمیــة والــذي یجــب
�أن یعتمــد علــى �أ�سـ�س وركــائز
�أبرزهـا:التخطيط العلمي الرتبوي
ال�سلیم ،مراجعــة الأهداف الرتبویة
و�إعادة �صیاغتها بطریقة علمیة،

�إ�سـناد الإ�صـالح علـى درا�سـة علمیـة
للتلمیـذ واملعلـم والبیئة التعلیمیـة
واملجتمع ،جتریـب الربامج
واملناهج املتطورة قبل ال�شـروع
فـ ــي الإ�صالح ،االعتماد على
ال�شمول والتكامل واال�ستمراریة يف
كل مراحل العملیة الرتبویة
وقد �أعجبني تدخل الربوفي�سور
حداب من جامعة
م�صطفى
ّ
اجلزائر ،حيث يقول� :إن الت�صورات
التي ميكن �أن حتدث نقلة نوعية
يف املنظومة الرتبوية ،يجب �أن
تعتمد على الرتاكم الثقايف داخل
املجتمع برمته ،معتربا �أن حال
الأ�رسة اجلزائرية اليوم ال يقدم هذا
الرتاكم الثقايف ،الأمر الذي يحرم
املدر�سة من اكت�ساب القدرة على
النمو والتطور و�سط حميط �سليم.
حداب خالل
و�أ�ضاف الأ�ستاذ
ّ
تناوله مو�ضوع “م�شاكل املنظومة
الرتبوية ..نوعية التعليم والإدماج
االجتماعي خلريجي النظام
الرتبوي”� ،أن الرتاكم الثقايف داخل
الأ�رسة يلعب دورا فعاال يف م�ساعدة
املنظومة الرتبوية ،ومتكينها من
توفري تعليم �أكرث جناعة ،علما ب�أنه
يجب على املدر�سة �أن تنفتح على
حميطها �سو�سيو  -الثقايف ،و�أن
ت�ستوعب جيدا تلك العالقة اجلدلية
بني املنظومة الرتبوية وحميطها
االقت�صادي ،و�أن تعتمد ب�شكل
�صارم على مفهوم اجلودة ب�شكل
ال يقبل النقا�ش ،وت�سري يف �إك�ساب
املتعلمني الكفاءات ال�رضورية
وفق املتطلبات واحلاجات التي
يفر�ضها �سوق العمل ،يف ظل
عامل ت�سوده املناف�سة القائمة
على معيار اجلودة ،لأن امل�ستهلك
�أ�صبح يخطب ود هذه اجلودة من
الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،مو�ضحا
�أنه على املنظومة الرتبوية �أن
تبدي اهتماما بالر�أ�سمال الب�رش..
وهنا يلعب الو�سط الثقايف ،ح�سب
حداب ،هذا الدور الذي
الأ�ستاذ ّ
حتدث عنه �آنفا� ،ضمن ما ي�سمى
بالتوا�صل االيجابي مع املجتمع،
حداب �أن هذا الواقع غري
ويعتقد ّ
متوفر يف املجتمع اجلزائري حاليا،
وت�ساءل“ :كم هو عدد الآباء الذين
يتناق�شون مع �أبنائهم حول ق�ضايا

ثقافية ،تعطي الطفل ت�صورا للحياة
يقوم على اال�ستهالك الثقايف؟”،
حداب �أن �إبعاد املدر�سة
و�أ�ضاف ّ
عن املجتمع واملحيط الثقايف
ال يوفر فر�ص حتويل املنظومة
الرتبوية نحو النجاعة.
مت تغيري املناهج وامل�ضامني،
ورغم ذلك فالنتائج يف تقهقر
م�ستمر ،ما هو �سبب هذه
املع�ضلة يف ر�أيكم؟
�س�ؤال غاية يف الأهمية �صحيح ما
تقوله وراجع جلملة من الأ�سباب
نذكر منها تكوين املعلمني ،م�شكلة
االكتظاظ ،النظرة ال�سلبية للتعليم
من طرف الوالدين بالدرجة الأوىل
واملجتمع ،اال�ستعمال اخلاطئ
للو�سائل التكنولوجيا وعدم مراقبة
الأولياء للأبناء والغياب التام للحوار
الرتبوي الفعال بني الويل واملتمدر�س
االبن كما ميكنني �أن �أ�ضيف �شيئا
مهما وهو كثافة الواجبات املنزلية
والوظائف واعتماد التلميذ على
اجلاهز بدل البحث عن احللول
هناك
والو�صول لال�ستنتاجات
�أي�ضا االعتماد على الكم بدل الكيف
بالإ�ضافة �إىل القرارات االرجتالية
وتغيري الدرو�س وحذفها من م�ستوى
�إىل �آخر مما يجعل التلميذ م�شتت
والأ�ستاذ غري منتظم يف التح�ضري
وغري م�ستقر على برنامج واحد
ملو�سم واحد .
ماهي طموحاتك على ال�صعيد
ال�شخ�صي وال�صعيد الأكادميي
؟
طموحاتي بالدرجة الأوىل على
ال�صعيد ال�شخ�صي احل�صول على
الوظيفة ،وعلى ال�صعيد الأكادميي
�إثراء املكتبة ب�أبحاث وم�ؤلفات
مل�ساعدة الطلبة والباحثني يف
جمال تخ�ص�صي.
كلمة تود توجيهها يف الأخري
للباحثني وللجريدة .
�أ�شكر كل طاقم اجلريدة وال�صحفي
املت�ألق الأ�ستاذ بن يو�سف الذين
مل يدخروا جهدا يف تنوير عقول
القراء مبا هو نافع ومفيد.
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رواية

خطوط الرخام

�أتعرف حتى �إر�سال الأ�ستدعاء للخدمة الع�سكرية
الذي �إر�سل �إىل �أخيك  ،كنت �أول من �إ�ستلمه  ،انا من
اعطاه �إىل الدركي الذي �أعطاه اىل ابيك  ،لقد فرح
فرحا غامرا يف ذاك اليوم ما يزال يرن يف ذاكرتي
ذاك الفرح الغامر .
ي�سني بوغازي

من كالمه ا�ست�شعرت انه
يعرف ابي وقريتي  ،وبدا
يل لي�س ذاك الذي يحاول ان
يبني حياته اجلديدة يف حومة
امل�شوية بني النا�س  ،بدا يل
�شخ�صا �آخرا قدفته الظروف
يف طريقي لعيد تذكريي مبا
ا�ستطعت ن�سيانه مع ال�سنوات ،
وقد عرفت بعد احلادثة بانه
مبجرد ان علم اين ابن اجلندي
حتى اراد مقابلتي  ،كان يريد
ان ي�صفى ح�سابا هو الآخر مع
ذاكرته  ،مما يعتربه من خالل
نربة كالمه نادما قاتال عما
حدث  ،وبالقدر نف�سه ا�ضحى
امامي �صورة ب�شعة من ذاك
املا�ضي البعيد .
« ماذا تريد مني يا الهاليل او
�سي ه�شام يف هذا امل�ساء «
بادرته قائال  ،فا�ضطرب قليال
ثم رد �رسيعا :
« ال �شيء  ،اردت ان احدثك
لأين احمل كما قلت لأبيك
عرفانا ظل من �شدة اعجابي
به  ،وعلى كل حال  ،اذ ال تريد

احلديث معي ميكنك ان ترحل
الآن «
كلماته بدت يل �صادقة  ،فاغلب
الظن انه كذلك �صادقا معي
 ،مل يريد غري التحدث معي
لأين بع�ض من ذكرات ما تزال
تفعل به ما تفعل  ،وفى االثناء
الحت بعقلي فكرة جمنونة ،
قلت لنف�سي ملا ال ا�س�أله عن
ما حدث لأخي  ،وكيف خرج
�شابا يافعا وعاد تابوتا خ�شبيا
 ،فلم ندري �شيئا وقد مات ابي
دون ان يدري �شيئا  ،وها انا ال
ادري �شيئا اي�ضا  ،فلم ال ا�ساله
عما حدث ؟
بدت افكاري وك�أنها قد و�صلته
 ،ففي ح�رضة هذا ال�ضابط
م�س�ؤول احلر�س  ،او هذا
الغني الباذخ الغناء ورجل
االعمال الذي يوزع االوراق
النقدية مثلما يوزع ابت�ساماته
على اجلميالت ال �سرت يحجب
االفكار .
فقال � « :أتعرف ماذا حدث
لأخيك بعدما التحق بثكنه «
عندها قلت لنف�سي لقد جاء
�س�ؤيل وافتتح هو ف�ضويل يف

االطالع على ما حدث  ،وهاهو
يخت�رص على خطوات كبرية
لكي ا�شبع ف�ضويل من م�أ�ساة
اخي  ،فقلت :
« بلى  ،اريد معرفة احلقيقة «
الهاليل « احلادثة لي�ست لها
�صلة باحلقيقة حني تروى  ،وال
لها �صلة باخليال  ،بل هي من
�صنع ظرف دامي لف اخيك
منذ التحاقه باخلدمة وقبلها «
قبل ان ي�رسد احلادثة  ،كنت
على يقني ان احلزن وايام
الفو�ضى هي من اخدت اخي
يف انحراف توقيتها واالختالط
الرهيب بني االيام العادية
وااليام امل�سلحة  ،لكن اخي كان
�شابا مل يبلغ حينها �سن التا�سعة
ع�رش حينما ام�ضى عقد
التحاقه باخلدمة الع�سكرية
جمندا ل�سنتني .
الهاليل  « :عندما و�صل اىل
الثكنة كانت االو�ضاع على كف
عفريت  ،مل يخ�ضع اىل تكوينا
كافيا بل كان جمرد �شهرا علم
خالله ا�شياء كثرية  ،كانت
ت�ستلزم �شهورا يف االيام العادية
 ،وار�سل اىل �رسايا حماربة
احلزن والفو�ضى كان متعلما
قليال لهدا فقد كون يف ف�صيلة
ال�سلكي والال�سلكي فكان يتقدم
�رسيته املقاتلة  ،بعد التحاقه
ب�شهرين انفجرت قنبلة و�ضعت
يف طريق �رسيته فارتفع �شهيدا
لكنه ابقى مع�ضلة ا�شالءه التي
اخدها االنفجار الكبري  ،يف
امل�ساء عو�ض ج�سده بعلم
وطني بالثكنة وار�سل تابوته اىل
اهله �ساعتها «
كان �رسده �رسيعا مل ي�أبه اىل ما
يرويه عن بع�ض من عائلتي ،
ولأول مرة ا�سمع هذه التفا�صيل
فهل كان ابي ال يعلمها  ،من
امل�ؤكد انه مل يكن يدري بهذه
التفا�ضيل املروعة حني
عو�ض اجل�سد بالعلم  ،وان
فداحة االنفجار الكبري قد
ا�ضاعت جثته متاما .
قلت لهو « هل كان ابي يعلم ما
تقوله الآن «
الهاليل  « :مل يكن اجلندي يعلم
بهده التفا�صيل املروعة  ،لكنه
كان ي�ست�شعر فظاعة ما حدث
 ،فقد طلب منه عند ت�سليمه
التابوت ان ال يفتتحه  ،وان
رفقاء من اخلدمة الع�سكرية
تكفلوا بدفنه  ،لهذا ظل يحر�س
قربه  ،كان يحر�س يف علمه
الوطني دون ان يدرى االخرون
 ،وما حمله طوال تاريخه

الثوري وطوال زمن احلزن
والفو�ضى  ،علمه الوطني الذي
لف به تابوت ابنه فكان كافيا
ان يلتزم اجلندي كما عادته
بحرمة الرمز برغم فطاعة ما
كانت حتدثه به نف�سه «
« �أتدري ابي �صار بعد الدفن
ب�شهور اقرب اىل املجنون منه
اىل العاقل « قلت له بعدما ختم
كالمه  ،فحرك را�سه م�صدقا
ما اقول  ،ثم اردف قائال :
« ظللت �شهورا بعد احلادثة ،
وقد بدا اجلندي امامي يفقد
�شيء ف�شيء بع�ض من وعيه ،
مل تعد االيام تعنى له ال�شيء
الكثري  ،كان الفقد االعظم
قد وقع  ،وع�صف مب�شارعه
ووعيه و ا�شياء كثرية  ،بد�أ
بالنفور من احلر�س ومني  ،ثم
اكتفى بال�صمت يف ايامه االول
وظل يزور قرب ابنه كل يوم ،
ذات �صباح تعجب احلر�س انه
يرتدي لبا�سه ويحمل �سالحه
ويق�صد قرب ابنه يحر�سه  ،هكذا
كان يحر�سه من خطر ال نعرف
م�صدره  ،بعدها �صار م�ستدمي
البقاء هنالك ليل نهار �شتاءا
�صيفا وطول االيام «
« اختار ابي االقامة قرب القرب
من العودة اىل دارنا «
قال الهاليل « بلى  ،عندها
كانت ايامي باحلر�س يف خواتها
 ،تركت اخلدمة بعدها وعدت

اىل بلدتي  ،وتركت اجلندي
يتقطع بني احزانه وخماوفه
 ،فقد افقده ابنه ا�شياء كثرية
 ،وال ادري هل اطلع على ما
رويته لك او ال  ،هل اطلع ان
جثة ابنه مل يعرث عليها من �شدة
االنفجار  ،وانها ذهبت ا�شالء
يف املكان ومل ن�ستطع جمعها
وما دفن جمرد علم وطني ،
لقد كانت امل�أ�ساة يف ا�سمى
التجليات وع�صفت باجلندي،
وقد ظل عالقا بذاكرتي  ،ورمبا
هو نف�سه بذكراه من دفعتني
للحديث اليك  ،لأين ا�شم فيك
بع�ض من عطر تلك امل�أ�ساة
وذاك الرجل «
رغم فداحة ما يرويه يل الهاليل
 ،يف �صالة الفندق الكولونيايل
ال�سيزيفي مل يرث يف �شيئا يذكر
حينها  ،فاكتفيت باالن�رصاف
بعدما ا�شتد بي ما قاله .
« ليت امي مل تلدين قبل ان
تتجر�أ االيام على نب�ش ذاكرة
عائلتي بالفظاعة التي جتر�أ
بها هذا ال�ضابط على احلفر
يف امل�أ�ساة  ،مل اكن ادري ان
احلزن حقا متوغال يف عائلتي
اىل حدود جريحة  ،حتى قرب
اخي وهمي  ،ابي الذي افنى
ايامه يف اخلدمة الع�سكرية
عا�ش ومات مثلما الوهم  ،هذه
الفندق للذي اتقا�سمه مه هذا
الغريب الغري غريب  ،وذاك

ال�سيزيفي ال�صامت الذي ابكم
من فداحة امل�أ�ساة وما ي�سمعه
كلها وهم على وهم  ،حتى ايامي
يف قريتي وايامي يف املدن
الكربى كلها وهم على وهم .
ليت امي مل تلدين قبل ان اخرج
من هذا الفندق بهذه الأثقال
احلزينة  ،لقد ا�ست�شعرت حزنا
عظيما يجتاحني منذ م�ساء
هذا الليلة  ،فحتى احلديقة
كانت انواءها غريبة ،وملا
وقف ال�سيزيفي امامي �رصت
على يقني ال يراوده �شك ان
الليلة غريبة ،لكنها تك�شف على
وط�أتها اجلارجة اىل ما مل اكن
ات�صوره .
تركت الفندق وخرجت ،
تركتهما معا يراقبان خروجي
 ،مل اكن اعرف طريقا �آخرا
ميكنه الن ي�أخذ خطواتي غريه
 ،طريق احلديقة ال�صاعدة نحو
االعلى كمن ي�صعد اىل اجلنة ،
يف احلديقة ا�ستلمت الكر�سي
احلديدي الذي كان �شاغرا فقد
م�ضى ن�صف الليل االول ودهب
الغرباء  ،وحدهم االكرث حزنا من
يظلون يف كرا�سيهم اىل ان تطل
جنمة ال�صباح  ،ا�ستلمت ال�سماء
بناظري فاذا بالنجوم حتاول ان
تكتب يل ر�سائلها ال�سماوية مبا
افهمه  ،ر�سائل حزينة  ،حزينة
جدا بان ذاكرة حتر�ضها القبور
ال يع�شقها احد.
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املدير العام مل�ؤ�س�سة الذكاء للتدريب واال�ست�شارات� ،صالح الدين جيلح «للو�سط»

«اجلزائر حتتل املرتبة الثالثة
عامليا يف اختبار الذاكرة»

ك�شف كبري املدربني املدرب الدويل �صالح الدين جيلح  ،املدير العام مل�ؤ�س�سة الذكاء
للتدريب واال�ست�شارات لدى حلوله �ضيفا يف منتدى «الو�سط» ب�أن هذه امل�ؤ�س�سة تعنى
بتدريب القدرات الفردية ،كا�شفا امل�شرف على بطولة الذاكرة يف الوطن العربي � ،أن
اجلزائر حتتل املرتبة الثالثة عربيا والأوىل عربيا و�إفريقيا و�أوروبيا يف اختبار الذاكرة .
حكيم مالك
اكت�ساب �آليات التدريب
الناجح عرب �صقل
املواهب
مدرب
ويف ذات ال�سياق �أكد
الأبطال � ،أن اجلزائر العا�صمة
�ستحت�ضن من  28مار�س �إىل
� 4أفريل املقبل تظاهرة تهتم
التدريبية
املواهب
ب�صقل
الكت�ساب �آليات التدريب الناجح،

بقلم الباحث وال�صحفي
حممد مرواين

و ملعرفة التوجه املنا�سب يف
عامل التدريب و االنطالق يف
امليدان مبا�رشة بعد الدورة
وهذا كله لرفع م�صداقية الدورة
وزيادة كفاءة متدربيها والتي
تت�ضمن مدخل �إىل عامل التدريب
و�آليات التدريب االحرتايف كل من
فنون العر�ض و الإلقاء ( تطبيقي
) وت�صميم احلقائب التدريبية
والأ�ساليب التدريبية ونظريات
التعلم و�أمناط املتدربني ومراحل
املعلومة وحفظ الأ�سماء والإلقاء
بالذاكرة .

م�شاركة اجلزائر
يف بطولة الذاكرة
للمحرتفني يف  24مار�س
بتون�س
ويف املقابل ك�شف الكوت�ش �صالح
الدين جيلح عن تنظيم الطبعة
الثانية لبطولة الذاكرة للمحرتفني
باملعايري الدولية بالتعاون مع
�أكادميية �أطلنط�س �ستحت�ضنها
تون�س هذه املرة يوم  24مار�س

 2019بعدما كانت الطبعة الأوىل
يف اجلزائر العا�صمة مب�شاركة
العديد من املراكز التدريبية من
خمتلف ربوع الوطن وبح�ضور
�رشيف لبطل العامل  8مرات يف
قوة التذكر دومينيك �أوبراين من
بريطانيا وكبري حكام بطولة العامل
فيليب �شامربز و التي افتك فيها
بطل العرب يحيي ن�رص الدين
را�سيني املرتبة الأوىل.

العمل على تنمية
اخليال والإبداع وتقوية

الرتكيز
وتطرق �صالح الدين جيلح يف
حديثه ليومية «الو�سط « �أن
الربنامج الأف�ضل للأطفال لرفع
م�ستواهم ،يف يومني حيث يقوم
برفع الرتكيز وتقوية الذاكرة
و�رسعة احلفظ والثقة بالنف�س
وزيادة االنتباه والتخل�ص من
اخلوف والإقبال على الدرا�سة
والتفوق الدرا�سي  ،وعليه فهذا
الربنامج يهدف �إىل حت�سني

قدرات الذاكرة وت�رسيع احلفظ
ملختلف الدرو�س و�آيات القر�آن
الكرمي واحلديث النبوي ال�رشيف
و الأبيات ال�شعرية والقانون
والد�ستور وبع�ض احلكم ومقوالت
الر�ؤ�ساء وامل�ؤرخني  ،وتفعيل عمل
�شقي الدماغ وتعزيز القدرات على
الفهم و اال�ستيعاب وزيادة الثقة
بالنف�س واال�ستقرار االنفعايل
وتنمية اخليال والإبداع والذي
يعرف م�شاركة الفئات العمرية من
� 6إىل � 12سنة ومن � 13إىل � 17سنة
ومن � 18سنة فما فوق.

احلراك ال�شعبي و�صحافة الن�ضال الوطني

يجب �أن ينتقل الإعالم الوطني �سواء
العمومي �أو اخلا�ص �إىل حمطة جديدة من
م�ساره فبعد الهبة القوية للطاقات والكوادر
الإعالمية التي خرجت لتلتف حول احلراك
ال�شعبي الراقي وطالبت بحرية التعبري
وب�إعالم عمومي وطني يخدم املجتمع
ويج�س نب�ضه ويقف معه يف ال�شدائد مل
يعد بعد هذه اللحظة التاريخية الفارقة
�أن تبقى ال�صحافة الوطنية املكتوبة وال
الإذاعة الوطنية التي انت�سبت �إليها مهنيا
وال التلفزيون �أن يبقى يف موقع املتفرج
على هذا احلراك الراقي وهمة الوطنيني
ال�شباب الذين �إبان �أدائهم ون�ضالهم على
عفويته عن وطنية خال�صة اثنت عليها
العديد من دول العامل فو�سائل الإعالم
وجدت تاريخيا لكي ترفع م�ستوى العمل
الدميقراطي وتعزز قيم احلرية والتعددية
وتبني جمتمعات نا�ضجة وت�ؤ�س�س لوعي
جمعي وهذا املطلوب من �أي و�سيلة
�إعالمية تخاطب النا�س والن اجلزائر ت�شهد
يف الوقت الراهن حراكا �شعبيا جمددا
مل�سار الدولة ومغريا لكيانها ال�سيا�سي فانه
تقع على �إعالمنا الوطني م�س�ؤولية تاريخية
ثقيلة ويف غاية الأهمية .
�صحافة تعزز كيان الدولة
وقد رفع الع�رشات من ال�صحفيني �شعارات
يف غاية الأهمية ولها داللة قوية يف مرافقة
احلراك ال�شعبي الوطني الراقي الذي
ين�شد تغري نظام احلكم فر�أينا �شعارات
تطالب ب»�صحافة دميقراطية « حتفظ
كيان الدولة وتقوي م�ؤ�س�سات اجلمهورية
وهو �سقف من املطالب �سيتحقق الن
ورائه طاقات �إعالمية خدمت اجلزائر
يف عز الع�رشية ال�سوداء التي دفعنا فيها
ك�صحفيني فاتورة غالية من دماء خرية
�أبناء هذا الوطن الغايل من ال�صحفيني
والإعالميني كما �شاهد اجلميع كيف اجتمع

لأول مرة ال�صحفيون من خمتلف املنابر
الإعالمية مرديني كلمة واحدة تطالب
ب�صحافة حرة �شعبية تتخل�ص من طغيان
املال و�أ�صحابه وتنتقل �إىل ح�ضن ال�شعب
الذي يبقى ال�سيد ورمز ال�رشعية اخلالدة
يف وجدان الأمة و�أنني �أرى �أن الأداء احلايل
ملختلف الفاعلني يف ال�صحافة الوطنية
خا�صة مع مرافقة وتغطية احلراك ال�شعبي
و�إعطائه دعما و�سندا دون ميول لفئة �أو
طرف بعينه ي�شكل نقلة نوعية يف الأداء
الإعالمي الوطني الذي يقرتب من حراك
املجتمع ولغته التي تن�شد يف هذا الظرف
احل�سا�س التغيري ال�شامل ملنظومة احلكم
وبناء جمهورية ثانية قوية مب�ؤ�س�ساتها
وب�شابها الذي يجب ال ميكن �إق�صائه فهو
الفاعل يف هذا احلراك ال�شعبي ،والذي
يقود م�سريته الوطنية اخلال�صة الراقية
وعلى الإعالم �أن يدعم هذا ال�شباب لأنه
احلامي الأول للجمهورية .

ونزاهة العملية االنتخابية وبناء �إطارات
�شابة م�ؤهلة قادرة على قيادة اجلزائر يف
عامل ال يعرتف �إال باملوحد والقوي ومنو
ظاهرة ال�صحفيني املنا�ضلني يف بالدنا
�سيفتح �أفاقا و�ساعة للكثري من الطاقات
الإعالمية لتنخرط يف امل�سعى ال�سيا�سي
النبيل الذي ين�شد التغيري ال�سيا�سي ال�شامل
و�سي�ؤ�س�س الكثري من ال�صحفيني �أحزابا
�سيا�سية للم�شاركة يف العملية االنتخابية
وهذا مك�سب وطني تاريخي يجب �أن
يعزز يوجب �أن ن�ستثمر فيه بكل قوانا لأن
الإعالم الوطني يجب �أن يخرج من هذه
املحطة التاريخية رافعا رايته لأنه كان
مع ال�شعب يف ن�ضاله الراقي من اجل حرية
التعبري وبناء دولة امل�ؤ�س�سات والقانون
وال�صحفيون والإعالميون ب�شكل عام يجب
�أن يكونوا احد بناة هذا الن�ضال الوطني
الراقي الذي �سيفتح للجزائر �صفحة
م�رشقة من تاريخها املعا�رص .

�صحفيون منا�ضلون

�سلطة رابعة وقوة اقرتاح

قد �أنتج احلراك ال�شعبي الوطني اخلال�ص
مناذج لقيادات �شابة قادرة على الإقناع
وطرح بدائل كما �أنتج هذا احلراك
الوطني ال�سلمي �صحفيني �شباب منا�ضلني
من �أجل بناء جمهورية ثانية وتعزيز كيان
الدولة وتقوية م�ؤ�س�ساتها وهذا م�ؤ�رش يف
غاية الأهمية يجب اال�ستثمار فيه بكل قوة
فال�صحفي هو �صوت املجتمع ونب�ضه وهو
احد النخب الفاعلة يف حراك واحد بناة
الدولة مبفهومها احلديث والميكن �أن يبقى
ال�صحفي معزوال عن خيارات املجتمع
عندما ين�شد التغيري ال�سلمي للنظام
ال�سيا�سي ويتطلع �إىل بناء م�ستقبل �أف�ضل
فال�صحفي هو همزة الو�صل بني الدولة
واملجتمع وهو الناقل للحقيقة ال�شعبية التي
تن�شد يف هذا الوقت بناء جمهورية ،و ثانية
�أ�سا�سها العدل وامل�ساواة وحرية التعبري

ويف كنف ما تعي�شه اجلزائر اليوم من
حراك �شعبي �سلمي ومطالب قوية بالتغيري
ال�سيا�سي واالنتقال ال�سل�س لل�سلطة �إىل
جيل من ال�شباب الذي اليقل وطنية عن
باقي �رشائح املجتمع تبقى ال�صحافة
الوطنية �سلطة رابعة وقوة اقرتاح يف نف�س
الوقت وهذا دور يجب �أن متار�سه ال�صحافة
الوطنية بعد االنتقال التاريخي لل�سلطة �إىل
ال�شباب وجيل اال�ستقالل الذي يحمل �أفكار
هامة ا�ست�رشافية لبناء جزائر امل�ؤ�س�سات
وجزائر ال�شباب فال�صحافة املكتوبة التي
واجهت ل�سنوات طويلة متاعب يجب �أن
يتم دعمها يف هذا الوقت بالذات لأنها
تقف �إىل جانب احلراك و�أ�صوات التغيري
ال�سيا�سي وهي �صحافة من رحم ال�شعب
وجهازه الرقابي املعنوي الذي يقيم
الأداء العام �إعالميا وهي كيان من كيانات

التح�رض امل�ؤ�س�ساتي واملجتمعي لذا
فنحن نريد �صحافة وطنية تتقا�سم دور
الرقابة واالقرتاح وتبني جمهورية ثانية
بهذا الفكر الوطني النوعي الذي يجب �أن
يتبناه كل ال�صحفيني والإعالميني الذين
يقودون اليوم هذا احلراك ال�شعبي الوطني
الراقي وعلى الإعالم الوطني �أن يكون
اجلهاز الرقابي للمجتمع ونب�ضه يف التغيري
والبناء ويكون خارج املعاجلة الإعالمية
للأحداث والأخبار قوة اقرتاح قوية للدولة
ي�صوب الأداء ويرثي امل�شهد العام ب�أفكار
وم�شاريع جمتمع ودولة
�إعالم يج�سد �سيادة ال�شعب على
م�ؤ�س�ساته
والأهم يف خ�ضم هذا احلراك ال�شعبي �أن
يج�سد �إعالمنا الوطني املكتوب وامل�سموع
واملرئي �سيادة ال�شعب على كل م�ؤ�س�ساته
فهو رمز ال�سيادة وال�رشعية وال مكان لآي
�رشعية الآن غري �رشعية ال�شعب الذي
قاد منذ �أيام والزال ن�ضاال �سيا�سيا راقيا
�سلميا لبناء جمهورية ثانية �أ�سا�سها ال�سيادة
ال�شعبية على م�ؤ�س�سات الدولة اجلزائرية
وت�أ�سي�س �إذا �أف�ضل لل�شباب الذي �سيقود
بحكمة وثقة و�إرادة �صلبة م�ؤ�س�سات بالده
�أولها «بيان �أول نوفمرب اخلالد « وطابع
اجلمهورية للدولة اجلزائرية الذي يجب
�أن يحافظ عليه وال�شباب اجلزائري واثق
�أن �إعالمه الوطني بعد الوقفات الأخرية
�سيكون معه ولن يكون بعيدا عن همومه
وتطلعاته ومن ابتعد عنه �سيجد نف�سه
خارج حمطة التاريخ الذي ي�صنعه هذا
ال�شعب العظيم الأ�صيل الذي حافظ على
م�ؤ�س�سات الدولة وهو يرتجل يف كل ال�شوارع
ويردد «اجلي�ش وال�شعب خاوة « و»�صحافة
حرة دميقراطية « و�سيولد من دون �شكل
من هذه احلراك ال�شعبي الراقي �إعالم
وطني قوي حر ومتحرر من كل القيود .
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ما الرابط بني االكتئاب و�أمرا�ض القلب؟
ارتبطت �أمرا�ض القلب
باالكتئاب ارتباطا وثيقا منذ
�سنوات عدة� ،إال �أن العلماء
مل يتمكنوا من حتديد ال�سبب
الكامن وراء هذا االرتباط.
ووجدت درا�سة حديثة �أن
االلتهاب ،وهو خط الدفاع
الأول للج�سم ،قد يكون ال�سبب.
وك�شف الباحثون �أن �أمرا�ض
القلب واالكتئاب ،تطلق مواد
التهابية يف الدم ويرتبط
االلتهاب مب�ستويات عالية من
الكولي�سرتول «ال�ضار» والدهون
الثالثية ،وهي الدهون املوجودة
يف دمائنا وحلل الباحثون يف
جامعة كامربيدج ،بيانات �أكرث
من � 360ألف م�شارك للتحقق
من هذا االكت�شاف.
وقال الدكتور غوالم خاندكر،
معد الدرا�سة« :من املحتمل
�أن �أمرا�ض القلب واالكتئاب
ت�شرتك يف �آليات بيولوجية
�أ�سا�سية �شائعة».
و�أ�ضاف �أن هذه الآلية ال�شائعة
«ميكن �أن تظهر يف حالتني
خمتلفتني يف ع�ضوين خمتلفني،
هما اجلهاز القلبي الوعائي
والدماغ».
و�أو�ضح خاندكر قائال« :عملنا
يوحي ب�أن االلتهاب ميكن
�أن يكون �آلية م�شرتكة لهذه
الأبحاث
احلاالت»وت�شري
ال�سابقة �إىل �أن نحو  %40من
املر�ضى يعانون من االكتئاب
بعد نوبة قلبية ،يف حني �أن

 %15من امل�صابني ب�أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية يعانون
من �أ�شكال حادة من حاالت
ال�صحة العقلية وكان يُعتقد
�أن هذا االرتباط قوي جدا
لدرجة �أنه ال ميكن �أن يرجع
�إىل اال�ضطرابات العاطفية
الناجمة عن حماربة �أمرا�ض
القلب وحدها ولتحديد ما �إذا
كانت العوامل البيئية �أو اجلينية
تلعب دورا يف هذا االرتباط،
قام الباحثون بتحليل نحو 368
�ألف �شخ�ص يف منت�صف العمر
من �أ�صل �أوروبي ،من بنك

البيانات احليوية الربيطاين
«.»Biobank
وخ�ضع امل�شاركون ال�ستبيان
عما �إذا كانوا قد �شعروا
باالكتئاب �أو غري قادرين على
اال�ستمتاع بالأ�شياء ملدة �أ�سبوع
على الأقل ،وكذلك ما �إذا كانوا
قد طلبوا امل�ساعدة الطبية يف
حالة مزاجية منخف�ضة كما
قدموا تفا�صيل حول ما �إذا كانت
�أمهاتهم �أو �آبا�ؤهم قد عانوا من
�أمرا�ض القلب وحلل الباحثون
احلم�ض النووي للم�شاركني
الآخرين يف البنك احليوي،

الذين مل ي�شاركوا يف اجلزء
الأول من الدرا�سة ،لتحديد ما
�إذا كان هناك رابط جيني بني
احلالتني .وك�شفت النتائج ،التي
ن�رشت يف جملة «Molecular
� ،»Psychiatryأن �أولئك
الذين فقدوا �أحد والديهم
ب�سبب �أمرا�ض القلب ،هم
�أكرث عر�ضة خلطر االكتئاب،
�إال �أن الدرا�سة مل جتد رابطا
جينيا بني احلالتني ،و�أن الرابط
امل�شرتك هو �إفراز احلالتني
لعوامل التهابية خمتلفة يف
الدم.

خبرية تك�شف كمية البي�ض ال�صحية التي ميكن تناولها

ن�رش باحثون �أمريكيون قبل �أيام
معلومات تفيد ب�أن الأ�شخا�ص الذين
يتناولون �أكرث من بي�ضتني يف اليوم،
�أكرث عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية وحتى املوت
املبكر.
ولكن ،ال يتفق جميع اخلرباء
والأطباء مع هذه اال�ستنتاجات،
لذلك يو�ضحون كم بي�ضة ميكن
تناولها دون الإ�رضار ب�صحة القلب
والأوعية الدموية ،وتقول الدكتورة،
مرغريتا كوروليوفا ،اخلبرية الرو�سية
يف التغذية� ،إن على ال�شخ�ص تناول
 5-4بي�ضات يف الأ�سبوع ،ب�رشط �أن
تكون قد تعر�ضت ملعاجلة حرارية،
لأن تناول البي�ض النييء قد ي�سبب
الإ�صابة ب�أمرا�ض يعاين منها الدجاج.
لذلك ،ميكن ملحبي تناول البي�ض غري
املطبوخ تناول بي�ض ال�سمان ،لأن
حرارة ج�سم هذه الطيور عالية لذلك
ال ت�صاب بالأمرا�ض.
وت�ضيف اخلبرية الرو�سية قائلة« :من

ال�رضوري �أن يتكون فطور ال�صباح
من منتجات �ألبان وحلم دجاج
وبي�ض .بحيث يتم تناول هذه الأغذية
بالتناوب خالل الأ�سبوع .وبهذه
الطريقة ،يح�صل اجل�سم على عنا�رص
غذائية متوازنة ومفيدة».
وقالت معلقة على م�س�ألة ت�أثري البي�ض
يف �صحة القلب والأوعية الدموية� ،إن
تناول ال�سكر و�سكر الفروكتوز �أكرث
خطرا على �صحة القلب والأوعية
الدموية .لذلك ،على كل من يحاول
احلفاظ على �صحة القلب والأوعية
الدموية تقلي�ص كمية ال�سكر التي
ي�ستهلكها يف اليوم ،وتختتم اخلبرية
الرو�سية تعليقها بالقول« :فعال
يحتوي البي�ض على الكولي�سرتول،
بيد �أن هذا لي�س �سببا لالمتناع عن
تناوله .البي�ض م�صدر مهم ملركب
لي�سيثني ،الذي ي�ؤثر ب�صورة �إيجابية
يف عملية التمثيل الغذائي .عالوة
على �أن بيا�ض البي�ض مفيد للج�سم
الب�رشي».

اقرتح باحثون من جامعة
�ستانفورد يف كاليفورنيا �إ�ضافة
عامل جديد ميكن من خالله التنب�ؤ
املبكر باحتمال ف�شل القلب،
وهو قيا�س مدى �سهولة مرور
املوجات الكهربائية الب�سيطة

يف �أن�سجة دهون ال�ساق .وتو�صف
حالة ف�شل القلب ب�أنها ا�ستمرار
القلب يف اخلفقان دون �أن يقدر
على �ضخ ما يكفي من الدم �إىل
�أجزاء اجل�سم .كرثة اجللو�س
وقلة احلركة ت�ؤخر اكت�شاف ف�شل

وجدت درا�سة جديدة �أن العمل كم�ضيف للطريان يزيد ب�شكل كبري
من خطر الإ�صابة مبجموعة من ال�رسطانات ،مقارنة بال�سكان
عموما وتتبع باحثون �أكرث من � 5آالف �شخ�ص ،ووجدوا �أن خطر
الإ�صابة ب�رسطان الثدي زاد بن�سبة تفوق  %50لدى م�ضيفات
الطريان �أكرث من الن�ساء الأخريات ،يف حني ارتفعت خماطر
الإ�صابة ب�رسطان املعدة بن�سبة ت�صل �إىل  ،%74لدى طاقم الطريان
مقارنة بال�سكان العاديني.
ومل تو�ضح الدرا�سة �أ�سباب هذه الزيادة ،لكن الباحثني قالوا �إن
التعر�ض املتزايد للإ�شعاع املت�أين يف الوقت الذي يق�ضيه الطاقم يف
الطبقات العليا للجو الرقيق ،وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات
الوجبات ،ميكن �أن تكون عوامل خطر للإ�صابة ب�أنواع خمتلفة من
ال�رسطانات .وو�صف الباحثون نتائج الدرا�سة التي ن�رشت يف دورية
« »Environmental Healthب�أنها مثرية للقلق ،خا�صة يف ما
يتعلق ب�أ�سلوب حياة طاقم الطريان غري ال�صحي .وقالت الدكتورة،
�إيرينا موندخوفيت�ش ،من كلية ال�صحة العامة بجامعة هارفارد�« :إن
درا�ستنا هي من بني �أكرب الدرا�سات و�أكرثها �شموال حول ال�رسطان
بني �أفراد طاقم الطريان حتى الآن ،ونبلغ عن انت�شار �أعلى ل�رسطان
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليالنيني ،هو �أخطر �أنواع �رسطان
اجللد ،بني �أطقم الطريان مقارنة بعامة ال�سكان».
ولوحظت زيادة خطر الإ�صابة ب�رسطان الثدي بن�سبة  %3.4بني
�أطقم الطريان مقارنة بـ  %2.3يف عامة ال�سكان ،والإ�صابة بعنق
الرحم بن�سبة  %1.0مقارنة بـ  ،%0.70واجلهاز اله�ضمي بـ%0.47
مقارنة بن�سبة  ،%0.27والغدة الدرقية بن�سبة  %0.67مقارنة بـ
 .%0.56كما وجدت الدرا�سة �أي�ضا �أن خطر الإ�صابة ب�رسطان
الثدي و�رسطان اجللد وغريها من �أنواع ال�رسطان ،يرتفع مع كل
� 5سنوات من العمل ،ويتعر�ض م�ضيفو الطريان للعديد من املواد
امل�رسطنة املعروفة واملحتملة يف بيئة املق�صورة ،وت�شمل هذه
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على االرتفاع وتعطيل �ساعة اجل�سم
من خالل �أمناط التحول غري املنتظمة و�سوء نوعية الهواء داخل
املق�صورة .وقال الباحثون �إن فرتات العمل ال يبدو �أنها مرتبطة
ب�رسطان الثدي �أو �رسطان الغدة الدرقية �أو �رسطان اجللد يف كل
الن�ساء ،ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�صابة ب�رسطان الثدي لدى
الن�ساء اللواتي مل يكن لديهن �أطفال �أبدا� ،أو الن�ساء اللواتي لديهن
ثالثة �أطفال �أو �أكرث.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن النتائج ت�شري �إىل �رضورة بذل جهود �إ�ضافية
لتقليل خماطر الإ�صابة بال�رسطان بني امل�ضيفات ،مبا يف ذلك
مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�سل املالب�س
اجلديدة قبل ارتدائها؟
ميكن �أن يكون من ال�صعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رشائها،
ولكن طبيبا يف الأمرا�ض اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�سيتو� ،أ�ستاذ الأمرا�ض اجللدية يف املركز الطبي جلامعة
كولومبيا� ،إن ارتداء املالب�س اجلديدة دون غ�سلها ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
تهيج اجللد �أو اجلرب �أو القمل �أو الإ�صابة بالفطريات و�أو�ضح بيل�سيتو،
�أن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�ضة للكثري من التلوث ،نتيجة
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص �آخر رمبا �أراد �رشاءها يف وقت
�سابق ،وميكن �أن يكون م�صابا باجلرب �أو القمل .وتقول طبيبة الأمرا�ض
اجللدية ،ليند�سي بوردون ،من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا� ،إن
غ�سل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها� ،أمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر
�أن ت�ست�ضيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية ،التي ميكن �أن تنتقل
�إىل ب�رشتك وتلحق بها ال�رضر.

طريقة جديدة للك�شف املبكر عن ف�شل القلب
القلب ونُ�رشت نتائج الأبحاث
اجلديدة يف دورية جمعية
القلب الأمريكية ،ويتم قيا�س
مقاومة دهون اجل�سم للموجات
الكهربائية عن طريق مترير
موجات ب�سيطة يف ال�ساق ،وكلما

م�ضيفو الطريان الأكرث
عر�ضة ملخاطر الإ�صابة
بجميع �أنواع ال�سرطان

زاد املاء وال�سوائل يف ال�ساق كلما
كان مرور التيار الكهربي �سه ً
ال،
وعند زيادة الدهون ي�ضعف مرور
املوجات الكهربائية ،ومن خالل
ذلك ميكن التنب�ؤ املبكر باحتمال
ف�شل القلب.

جراحون هنود ينجحون يف �إزالة
�أكرب ورم دماغي
�أجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية
قامت خاللها ب�إزالة ورم يف دماغ ب�رشي يبلغ وزنه  1.8كيلوغرام وكتبت
�صحيفة «� »The Hinduأن العملية اجلراحية ا�ستمرت � 6ساعات.
ومل ي�ستبعد جراح الأع�صاب ترميورتي نادكارين� ،أن يكون هذا الورم
الأكرب من نوعه يف العامل� ،إذ كان حجمه �أكرب من حجم ر�أ�س املري�ض
وكان الورم يف مخ املري�ض �سانتال بال ،البالغ من العمر  31عاما ،بد�أ
بالنمو منذ � 3سنوات ،لكن �أحدا من الأطباء مل يوافق �آنذاك على �إجراء
مثل هذه العملية اجلراحية ال�صعبة وب�سبب املر�ض اخلطري فقد بال
ب�رصه ،لكن الأطباء ي�أملون الآن بعودة ب�رصه بعد �إزالة الورم.
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�آيات الذرية يف �سورة الأنعام وم�ضامينها الرتبوية

الآية الأوىل :قال اهلل تعاىلَ :و َر ّبُ َ
ك
ح َم ِة �إِ ْن يَ�شَ �أْ يُ ْذ ِهبْك ُْم
ي ذُو َّ
الر ْ
ال ْ َغ ِن ّ ُ
�ستَ ْ
خ ِل ْ
َويَ ْ
ف ِم ْن بَ ْع ِدك ُْم َما يَ�شَ اءُ
ين
ك ََما �أَنْ�شَ �أَك ُْم ِم ْن ُذ ِّر ّيَ ِة ق َْو ٍم �آخَ رِ َ
[الأنعام.]133 :
�أ�شارت هذه الآية الكرمية �إىل
ثالثة توجيهات تربوية مهمة ،هي:
غر�س معاين �أ�سماء اهلل احل�سنى
و�صفاته يف النا�شئة ،واالهتمام
�س نَن اهلل يف خَ ل ِْقه ،وطاعة
مبراعاة ُ
ُ
أمرا
اهلل تعاىل با ِّتباع ما �رشع � ً
ونهيا ،وفيمـا يلي عر�ض لهـذه
ً
التوجيهات:

� اً
أول :غر�س معاين
�أ�سماء اهلل احل�سنى
و�صفاته يف النا�شئة:
رحيم،
غني
�إن اهلل �سبحانه وتعاىل
ٌ
ٌّ
له الأ�سماء احل�سنى ،وال�صفـات
وكثري م ّنَا يقر�أ �أ�سماء اهلل
العلى،
ٌ
العلى؛ ولكن دون
احل�سنى ،و�صفاته ُ
وو ْعي و�إدراك ملا
تدبُ ٍر وت� ّ ُأملٍ َ ،
ّ
معانٍ
�سامية جليلة،
تت�ضمنه من
َّ
تغـر�س يف النف�س الب�رشية الثقة
واليقني بقدرة اهلل تعاىل وعظمته.
وهذا التوجيه مبحث تربوي عظيم،
يحتاج من املربني بعامة والباحثني

مزيد عناي ٍة
الرتبويني بخا�صة
َ
واهتما ٍم ،لبيان مدلوالت وم�ضامني
�أ�سماء اهلل احل�سنى و�صفاته العلى؛
لغر�سها يف نفو�س النا�شئة ،لتكون
و�سياجا
داف ًعا قو ًّيا لزيادة الإميان،
ً
ومنعة من التفريط يف جنب اهلل
تعاىل.

ثان ًيا :االهتمام
مبراعاة ُ�س نَن اهلل يف
الأر�ض:
�إن احلياة منذ �أن خلق اهلل تعاىل
الأر�ض ،وهي ت�سري �إىل �أجل
�سمى ِعل ُْمه عند اهلل �سبحانه،
ُم ًّ
والنا�س فيها يف ابتالء وك ٍّر وف ٍّر
يتكون من خالل ذلك كله الثقافات
م عا�شت
واحل�ضارات ،وكم من �أُ مَ ٍ
�سنني طويلة ،ثم �أ�صبحت يف ذاكرة
أخبارهم ،وما كانوا
التاريخ تُروى �
ُ
عليه من �صالح �أو فجور.
واهلل تعاىل خلق اخللق لعبادته
وا ِّتباع ما �أمر به ،واجتناب ما نهى
عنه ،والكون كله مبا فيه حتت
م�شيئته وقدرته �سبحانه وتعاىل،
و�س نَن عامة
وقد و�ضع له قوانني ُ
وم ْن عرفَها والتزم
ي�سري عليهاَ ،
نهجا مو َّفقًا،
بها
ً
التزاما كاملاً نهج ً

الأ�صول النقلية
عند الإمام مالك

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

فا�ستحق ر�ضا اهلل تعاىل يف الدنيا
َّ
�سار على غري ُه ًدى،
وم ْن
والآخرةَ ،
َ
�س نَن اهلل تعاىل،
ومل
يتعرف على ُ
َّ
ف�سيكون م�آل ُه اخليبة واخلُ�سرْ ان،
والعياذ باهلل.
ويجب على الإن�سان امل�سلم �أن
ي�أخذ العربة ،والعظة من �أحوال
النا�س والأُ مَم ال�سابقة ،و�أن اهلل
مم ،والإتيان
قادر على �إهالك �أُ ٍ
ال�س نَن
بغريها ،و�أن يتعرف على
ُّ
الكونية التي ت�سري عليها حياة
الأُ مَم ،وقد ت�أ َكّد هذا يف كثري من
توجيهات ال�شارع احلكيم؛ فقال
ن
�س نَ ٌ
تعاىلَ :ق ْد خَ ل ْ
َت ِم ْن قَبْ ِلك ُْم ُ
ف ِ
الَ ْر ِ
ف
ْأ
�ض فَانْظُ ُروا كَيْ َ
ريوا فيِ
َ�س ُ
َان َع ِ
ني [�آل عمران:
اقبَ ُة المْ ُك َِّذ ِب َ
ك َ
 ،]137وقال تعاىل :يُرِ ي ُد هَّ
الل ُ
ين
�س نَ َ
ِليُبَ ِنّ َ
ن ال َ ِّذ َ
ي لَك ُْم َويَ ْه ِديَك ُْم ُ
وب َعل َيْك ُْم َو هَّ
يم
ِم ْن قَبْ ِلك ُْم َويَت ُ َ
الل ُ َع ِل ٌ
يم [الن�ساء ،]26 :وقال
َ
ح ِك ٌ
الَ ْر ِ
�ض ث َُّم
ْأ
ريوا فيِ
تعاىلُ :ق ْل ِ�س ُ
َان َع ِ
ني
انْظُ ُروا كَيْ َ
اقبَ ُة المْ ُك َِّذ ِب َ
فك َ
[الأنعام ،]11 :وقال تعاىلُ :ق ْل
الَ ْر ِ
ف
ْأ
�ض فَانْظُ ُروا كَيْ َ
ريوا فيِ
ِ�س ُ
َان َع ِ
ني [النمل:
ُجرِ ِم َ
ك َ
اقبَ ُة المْ ْ
ريوا
 ،]69وقـال تعاىلُ :ق ْل ِ�س ُ
الَ ْر ِ
َان
ْأ
�ض فَانْظُ ُروا كَيْ َ
ف ك َ
فيِ
َ
َع ِ
َان �أك رَْث ُُه ْم
ين ِم ْن قَبْ ُل ك َ
اقبَ ُة ال َ ِّذ َ
ني الروم.]42 :
ُم�شرْ ِ ِك َ

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

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

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

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

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

 5نظرة �أوروبا �إىل م�سلميهاتتباين وجهات نظر امل�سلمني تباينا وا�سعا يف البلدان الأوروبية ،فقد وجد ا�ستطالع ر�أي �أجراه معهد «بيو» للأبحاث عام  2016يف
 10دول �أوروبية� ،أن الآراء ال�سلبية حول امل�سلمني �سادت يف �رشق �أوروبا وجنوبها بينما �أعطى غالبية امل�شاركني يف اململكة املتحدة
و�أملانيا وفرن�سا وال�سويد وهولندا امل�سلمني ت�صنيفا �إيجابيا وترتبط الآراء حول امل�سلمني بالأيديولوجية ،يف حني �أن  %47من الأملان
ينتمون �سيا�سيا لكتالت ميينية ،يعطي امل�سلمني ت�صنيفا غري �إيجابي ،بينما  %17فقط من الي�ساريني الأملان فعلوا ذلك .وازدادت الفجوة
بني �آراء الي�سار واليمني فيما يخ�ص امل�سلمني نحو  30نقطة مئوية يف �إيطاليا واليونان.
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الطبعة الأوىل للفيلم الق�صري بعني الكبرية :فيلم «كاين و ال ما كان�ش» ينال اجلائزة الأوىل
نال الفيلم الق�صري «كاين و ال ما كان�ش» للمخرج ال�شاب عبد اهلل قادة من مدينة عني الدفلى جائزة «�أح�سن فيلم متكامل» يف
الطبعة الأوىل للفيلم الق�صري ملدينة عني الكبرية (�شمال �سطيف) التي اختتمت �أول �أم�س .و يحكي هذا الفيلم يف  15دقيقة
يف قالب درامي حتدي �شاب من ذوي االحتياجات اخلا�صة (معاق حركيا) حالته ال�صحية لأجل �إعانة والدته امل�سنة لي�صل هذا
التحدي �إىل ذروته حني يتمكن من الوقوف على رجليه .
و حاز على املرتبة الثانية فيلم
«نوطة» للمخرج عماد بن عمورة
من والية باتنة تاله يف املرتبة
الثالثة فيلم بعنوان «�ستاي» �أو
البقاء للمخرج حممد الطاهر
بوكات من والية عنابة فيما
عادت جائزة جلنة التحكيم التي
�أ�رشف على ت�شكيلها املركز
اجلزائري لتطوير ال�سينما �إىل
املخرج توفيق �رشفة من �سطيف
عن فيلمه «�سالفيلي» الذي ال
تتجاوز مدته دقيقتني و ذلك
ت�شجيعا لل�شباب لالهتمام مبثل
هذا النوع من الأعمال ال�سينمائية
كونها غري مكلفة و ر�سالتها

خمتزلة و �رسيعة الو�صول وفقا
للمنظمني .
و عقب حفل الإعالن عن نتائج
الطبعة الأوىل للفيلم الق�صري التي
متت فعالياتها بقاعة ال�سينما
رابح بيطاط مبدينة عني الكبرية
على مدار � 3أيام �رصح املدير
التقني لهذه التظاهرة الثقافية و
مدير مدر�سة «الوطنية» للإنتاج
ال�سمعي الب�رصي ب�سطيف
�إدري�س قديدح �أنه مت عر�ض 28
فيلما خالل هذه التظاهرة.
كما �أو�صت جلنة التحكيم برئا�سة
الناقدة ال�سينمائية ليلى بن
عائ�شة ب�رضورة ابتعاد ال�شباب

املبدعني عن النظرة ال�سوداوية
التي طغت على �أغلب الأعمال
املتناف�سة و وجوب الت�سويق
�سينمائيا لثقافة الأمل و القيم
الإن�سانية الإيجابية و االبتعاد
عن احلمالت التح�سي�سية و
اخلطابات املبا�رشة و ال�شعارات
القائمة على التوجيه و الوعظ يف
الأعمال ال�سينمائية و االنطالق
بالأفكار و اخليال للتعبري عن �أي
فكرة و تفادي اال�ستعمال املفرط
يف املو�سيقى.
و دعت �أي�ضا �إىل احلر�ص على
انتقاء ال�سيناريوهات اجليدة
و االهتمام بال�صوت و االنتقاء

احل�سن للأفالم امل�شاركة
و فتح املجال يف الوقت
نف�سه للأعمال الأخرى خارج
املناف�سة حتى ال حترم ال�شباب
من امل�شاركة  .جدير بالذكر �أن
هذه التظاهرة نظمت مببادرة
للمديرية املحلية لل�شباب و
الريا�ضة و ديوان م�ؤ�س�سات
ال�شباب و رابطة الن�شاطات
العلمية والثقافية لذات الوالية
بالتن�سيق مع جمعية «بيت
ال�شباب» ملدينة عني الكبرية
و ذلك يف �إطار االحتفاالت
املخلدة للذكرى الـ 57لعيد
الن�رص ( 19مار�س).

«�أنت �ضد الربية»� ..أول م�سل�سل تفاعلي بالكامل على نتفليك�س

�أعلنت �شبكة نتفليك�س عر�ض
م�سل�سل «�أنت �ضد الربية» (You
 )vs Wildالتفاعلي ب�شكل كامل،
�أي �أن امل�شاهد �سيتدخل يف
اختيار م�صري بطله بنف�سه خالل
امل�شاهدة ،ومن املقرر �أن يبد�أ
عر�ض امل�سل�سل يف العا�رش من
�أفريل القادم ،ويتكون من ثماين
حلقات ،من بطولة حمرتف البقاء
على قيد احلياة واملغامر «بري
جريلز» (.)Bear Grylls
ي�ستطيع امل�شاهدون متابعة
مغامرات جريلز حول العامل،
ولديهم فر�صة اختيار م�سار ق�صة
كل حلقة ب�أنف�سهم ،وعمل على
�إخراج العمل بني �سيم�س ،ومن
�إنتاج كل من �رشكتي �إيلكتو�س
وبري جريلز .يعد «�أنت �ضد الربية»
امل�سل�سل الكامل الأول من نوعه
القائم على تفاعل امل�شاهدين
مبا�رشة ،ويعطيهم الفر�صة يف
ا�ستك�شاف العامل وو�ضع �أنف�سهم
مو�ضع املغامر ال�شهري.
وبد�أت نتفليك�س ت�شويقها للجمهور
عرب �إعالنها الدعائي للم�سل�سل،
الذي جاء ب�شكل تفاعلي �أي�ضا
على يوتيوب ،حيث يحمل الإعالن
عدة �أ�سئلة حول كيفية الهرب
عندما يهاجمك مت�ساح ،ثم ي�صبح
على امل�شاهد �أن يختار االت�صال
بجريلز �أم ال؟

كيف �سيكون امل�سل�سل
اجلديد؟
كل حلقة من حلقات امل�سل�سل
الثماين �سيقوم فيها املغامر
جريلز مبغامرة يف مكان ناء حول
العامل ،يعاين خاللها من م�شاكل
الطق�س والطبيعة الربية القا�سية

يف ظروف �صعبة للغاية ،وعلى
امل�شاهد القيام باخليارات حمله
حتى يخرج من هذه الأزمة.
وميتلك امل�شاهد القدرة على
تغيري م�صري البطل الرئي�سي
الذي �سيحاول الهروب بحياته يف
املناطق املغطاة بالثلوج �أو الغابات
من �أخطار طبيعية متعددة .وتب ًعا
لنتفليك�س ف�إن امل�سل�سل �سيكون
منا�سبًا لكل �أفراد العائلة ولي�س
للبالغني فقط ،مما يعني �أن املوت
�أو النهايات احلزينة لن تكون
متواجدة بالكرثة ذاتها يف حلقة
بالك مريور ال�شهرية.
وقدمت نتفليك�س �إعالنا دعائيا
ق�صريا للغاية للم�سل�سل عرب
يوتيوب ،ويحمل عدة �أ�سئلة حول
كيفية الهرب عندما يهاجمك
مت�ساح ،ثم ي�صبح على امل�شاهد
خيار االت�صال بجريلز �أم ال؟

بري جريلز بطل امل�سل�سل
ا�سمه الكامل �إدوارد مايكل جريلز،
من مواليد عام  1974يف بريطانيا،
كان مقدما باجلي�ش ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك فهو كاتب ومغامر ومقدم
للعديد من الأعمال التلفزيونية
ال�شهرية ،ومنها �سل�سلة «الإن�سان
�ضد الربية» ()Man vs. Wild
الذي ا�ستمر �سبعة موا�سم بني
العامني  2006و ،2011والعديد من
م�سل�سالت البقاء على قيد احلياة
يف الربية بالواليات املتحدة
و�إجنلرتا.
الأعمال
�إىل
وبالإ�ضافة
التلفزيونية ،قام جريلز بالعديد
من املغامرات احلقيقية ،من
�أ�شهرها حتقيقه حلم طفولته
وت�سلق قمة جبل �إيفر�ست عام

 ،1998وهو يف  23من عمره بعد
عام ون�صف العام فقط من �إ�صابته
بك�رس يف ثالث فقرات يف عموده
الفقري خالل التدرب على الهبوط
باملظالت.
ويعد جريلز من �أ�صغر املغامرين
الذين ا�ستطاعوا القيام بهذه
املغامرة ،وبالإ�ضافة لذلك جتول
يف جبال الهيمااليا وا�ستك�شف
القارة القطبية ،وله العديد من
الكتب التي د ّون فيها تفا�صيل
مغامراته ال�شيقة.
ومن املتوقع �أن يظهر جريلز خالل
ال�شهر القادم �أي�ضا يف �سل�سلة على
«نا�شيونال جيوغرافيك» با�سم
«الكوكب العدائي» (Hostile
 ،)Planetالذي �سيقدم خاللها
مغامراته يف �أماكن نائية بكوكب
الأر�ض مع �أخطر احليوانات
احلية.

لي�س الأول ولن يكون
الأخري
قالت �سيندي هوالند نائبة
رئي�س ق�سم املحتوى الأ�صلي
يف نتفليك�س يف ندوة عن تطور

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:

�أ�ساليب ال�رسد «�إن املحتوى
التفاعلي ال زال يف طور التجريب
حاليا بالن�سبة لل�رشكة ،وال زلنا
نعمل على تطويره».
فقد عر�ضت نتفليك�س العمل
التفاعلي الأول لها يف جوان ،2017
وكان موجه للأطفال با�سم «القط
رصا يف ق�صة
يف الكتاب :حما� ً
ملحمية» (Puss in Book:
Trapped in an Epic
 ،)Taleوتبعها بعر�ض �آخر � ً
أي�ضا
موج ًها للأطفال.
و�أول عرو�ضها املوجهة للبالغني
كان يف دي�سمرب املا�ضي
ك�إحدى حلقات م�سل�سل بالك
مريور با�سم «بالك مريور:
باندر�سنات�ش» (Black Mirror:
 ،)Bandersnatchالتي كانت
�أكرث تعقيدًا وتكلفة بالت�أكيد من
الأعمال ال�سابقة ،واحتوت على
نهايات كثرية وم�سارات متعددة
ت�سمح للم�شاهد باختبارها املرة
تلو الأخرى.
وقال تود يلني من نتفليك�س �إنهم
مل يعرفوا كيف �ستكون احللقة
يف �شكلها النهائي وال ردود الفعل
املتوقعة عليها ،ولكن الأخرية �أتت
�إيجابية للغاية.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

با�سكال م�شعالين تطرح
«اتعذبت كفايا»

طرحت املطربة اللبنانية با�سكال م�شعالين �أحدث �أغنياتها «اتعذبت
كفايا» باللهجة امل�رصية ،عرب قناتها الر�سمية مبوقع يوتيوب« .اتعذبت
كفايا» كلمات و�أحلان حممد الرفاعي ،وتوزيع عادل عاي�ش ،ومت ت�سجيلها
حتت �إ�رشاف زوج با�سكال ،امللحن ملحم �أبو �شديد .يذكر �أن �آخر �أعمال
با�سكال كليب «بخاف �أع�شقك» من كلمات مارون روحانا ،و�إخراج فادي
حداد .وكان �آخر �ألبومات با�سكال م�شعالين �ألبومها اخلليجي الأول
بعنوان «با�سكال  ،»2015الذي طرحته يف .2015

حممد رم�ضان يطرح «فري�س»

طرح املمثل امل�رصي حممد رم�ضان �أحدث �أغنياته «فري�س» ،عرب قناته
الر�سمية مبوقع يوتيوب .وتخطت �أغنية «فري�س» ن�صف مليون م�شاهدة،
خالل �ساعات من طرحه ،عرب موقع يوتيوب .ي�أتي طرح حممد رم�ضان
�أغنية «فري�س» بعد جناح كليباته «منرب وان»« ،امللك» ،و»مافيا» .يذكر �أن
حممد رم�ضان ي�ستعد لإحياء �أول حفل غنائي له يف  29مار�س اجلاري
يف مركز املنارة بالتجمع اخلام�س بالقاهرة ،ور�صدت �رشكة «مزيكا»
ميزانية �ضخمة للحفل.

�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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"كاديالك" تطلق �سيارة فارهة لرجال الأعمال

�أعلنت �رشكة كاديالك عن نيتها �إطالق
" "CT5اجلديدة ،التي �ستن�ضم �إىل
قائمة �سياراتها ال�سيدان املخ�ص�صة
لفئة رجال الأعمال.
ومن �أبرز ما �سيميز هذه ال�سيارة،
هيكلها الكبري بطول  4.7مرت،
وواجهاتها الأمامية املزودة بفتحات
هوائية كبرية ،وم�صابيح ""LED

ب�شكل عمودي على جانبي الواجهة
بت�صميم ملفت للأنظار.
و�ست�أتي هذه ال�سيارة ب�أحدث التقنيات
و�أنظمة املولتيميديا ،كنظام ""Bose
لتوزيع الأ�صوات واملو�سيقى داخل
قمرة القيادة ،ونظام خا�ص للتعامل
مع جميع الأجهزة الذكية العاملة
بنظامي "�أندرويد" و"،"IOS

بالإ�ضافة �إىل �أنظمة مراقبة
بالكامريات لكامل حميط ال�سيارة،
و�أنظمة للفرملة الآلية ملنع احلوادث،
ونظام ي�سمح للمركبة بركن نف�سها
�آليا دون االعتماد على ال�سائق .ومن
املفرت�ض �أن ت�أتي " "CT5بنوعني من
املحركات ،توربيني بـ � 4أ�سطوانات،
و�سعة لرتين ،وحمرك بـ � 6أ�سطوانات،

و�سعة  3.0لرتات ،يعمالن مع علبة
�رسعة �أوتوماتيكية بـ  10مراحل.
كما �ستزود هذه املركبة بنظام دفع
خلفي ،ونظام دفع رباعي ،و�أنظمة
تعليق خا�صة ،وفرامل يدخل يف
تركيبها ال�سرياميك و�ألياف الكربون،
لزيادة فعالية الفرملة على ال�رسعات
العالية.

"فولك�س فاغن" تعدل " "Golfال�شهرية
تخترب �رشكة فولك�س فاغن
اجليل الثامن من �سيارات
" "Golfالتي تعد واحدة من
�أكرث ال�سيارات ال�صغرية مبيعا
يف العامل .وتظهر ال�صور
امل�رسبة لهذه ال�سيارات �أن
" "Golfاجلديدة جاءت
بواجهة �أمامية خمتلفة،
مزودة بفتحات هوائية كبرية،
وم�صابيح " "LEDمميزة،

وعجالت ريا�ضية كبرية
رقيقة احلواف ،بالإ�ضافة
�إىل �سقف بانورامي مينح
الركاب �شعورا بالراحة
ويعطي ال�سيارة طابعا
مميزا من الأناقة �أما من
الداخل ،فح�صلت هذه
ال�سيارة على مقاعد جلدية
ومقود ريا�ضي ،وواجهة
قيادة مزودة ب�أحدث �أنظمة

و�شا�شتني،
املولتيميديا،
واحدة يف املنت�صف و�أخرى
قبالة ال�سائق مبا�رشة كما
بنيت هذه ال�سيارة على
من�صات "،"MQB Evo
وزودت بعدة �أنواع من
املحركات :حمرك بنزين
بـ � 4أ�سطوانات ،و�سعة 1.5
لرت ،وحمرك توربيني بـ 3
�أ�سطوانات ،و�سعة لرت واحد،

وحمرك ريا�ضي ب�سعة لرتين،
تعمل جميعها مع علب �رسعة
�أوتوماتيكية بـ  7مراحل.
ومن املفرت�ض �أن ترفع
"فولك�س فاغن" ال�ستار
ر�سميا عن هذه ال�سيارة خالل
عر�ض ر�سمي �ستجريه ،يف
�أكتوبر املقبل ،لتطرحها يف
الأ�سواق ب�سعر يرتاوح ما بني
 24و� 31ألف دوالر.

رو�سيا تطلق جيال مميزا من احلافالت
�أعلن م�صنع غوركي الرو�سي
ل�صناعة ال�سيارات "غاز" عن
بدء �إنتاج جيل جديد مميز
من حافالت النقل ال�صغرية
واملتو�سطة و�أكد بيان �صادر
عن املعمل �أن م�صنع "غاز"
يف مدينة نيجني نوفغورود
الرو�سية� ،ش ّغل خط الإنتاج
اخلا�ص بت�صنيع مركبات

""4.6 Gazelle Next
املعدلة ،املتوقع �أن ت�صبح
واحدة من �أكرث ال�سيارات مبيعا
على �أرا�ضي االحتاد الرو�سي.
وح�صلت حافالت ""Next
اجلديدة للركاب على هيكل
�أطول مبقدار  1.14م من
هياكل حافالت ""Gazelle
احلالية ،وقمرة تت�سع لـ 19

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.

راكبا ،و�أنظمة تعليق وقواعد
عجالت متينة ،تخولها نقل
حموالت ي�صل وزنها �إىل
ط ّنني.
ومن املفرت�ض �أن يطرح "غاز"
هذه احلافالت يف الن�صف
الثاين من العام اجلاري بـ 3
�أنواع من املحركات ،تعمل
بالبنزين والديزل والغاز.

كما �ستظهر ن�سخ خا�صة من
هذه املركبات خم�ص�صة لنقل
الب�ضائع ،بقدرة حمولة ت�صل
�إىل  4.6طن ،مزودة ب�صندوق
خلفي خال من النوافذ ،و�صف
واحد من املقاعد يف املقدمة
يت�سع لل�سائق وراكبني �آخرين،
ون�سخ مزودة ب�صندوق خلفي
مفتوح.

هانتينج ال�صينية ت�ستعد لطرح جاكوار ّ F-Pace
مقلدة

فولك�س واجن جولف 2020
اجلديدة ً
كليا تظهر �أثناء اختبارها

املربع نت – متكن امل�صورون
التج�س�سيون م�ؤخراً من التقاط
�صورتني حديثتني للجيل الثامن
من فولك�س واجن  2020جولف
يف جنوب افريقيا واملانيا دون
�أي متويهات ،رغم �أن هذه النماذج
كانت حتمل �أغطية حُمكمة حول
�أجزاء حمدد مثل امل�صابيح
الأمامية واخللفية ،ولكننا نرى
اليوم �أول �صور جت�س�سية احرتافية
ملوديل � 2020أثناء اختبارها يف
�أوروبا ال�شمالية .تظهر فولك�س
فافن فولف  2020يف هيئتها
الإنتاجية بال�صور مغطاة بتمويهات
كاملة مع لوحات �أرقام �أملانية،
فيظهر منها فقط م�صابيح LED
التوقيعية ب�شكل جزئي ،الزجاج
الأمامي والنوافذ الأمامية،
ويبدو �أننا لن ن�شهد الكثري من
التغيريات ،رغم �أن الأبعاد تبدو
خمتلفة قلي ً
ال ،حيث يبدو الهيكل
�أطول و�أعر�ض قلي ً
ال من املوديل
احلايل ،مع زيادة طول وانخفا�ض
املقدمة ملظهر �أكرث ريا�ضية ،يف
حني َّ
منت قاعدة العجالت لزيادة
م�ساحة الركاب باخللف.
نتيجة لذلك� ،ست�صبح املق�صورة
رحبة �أكرث بجانب ح�صولها على
مزيد من تقنيات االت�صال والأمان
مثل القيادة ن�صف الذاتية ،حيث
�سرتتكز التحديثات بالداخلية

لرنى حت�سينات يف جودة اخلامات
وم�ستوى الراحة .مع تطور ت�صميم
اخلارجية� ،ستتجه فولك�س فاغن
غولف  2020للح�صول على ن�سخة
�أخف من من�صتها با�سم MQB
 Evoعرب ا�ستخدام مزيد من
املواد اخلفيفة يف هيكلها ،مما
يقلل الوزن بقدر  45كغم كما
هو متوقع ،وذلك لزيادة ر�شاقة
التحكم والتوجيه وكفاءة ا�ستهالك
الوقود� .سي�أتي اجليل اجلديد
من جولف مع عدة خيارات
للمحركات ،ما يت�ضمن ن�سخة
 GTEهجينة قابلة لل�شحن ومدى
�أكرب من ال�سابق ،بجانب جمموعة
من حمركات التريبو ون�سخ GTR
و Rعالية الأداء.
هذا ومن غري الوا�ضح �إن كانت
فولك�س واجن �ست�ستمر ب�صنع
ن�سخة غولف هات�شباك بثالثة
�أبواب نظراً لقلة الإقبال على
هذه الن�سخة بالأعوام الأخرية،
ولكن من امل�ؤكد �أننا �سنعرف
مزيد من املعلومات عند تد�شني
اجليل اجلديد كلياً باجليل الثالث
من العام اجلاري ،ما �سيتم على
الأغلب خالل معر�ض فرانكفورت
لل�سيارات ب�شهر �سبتمرب ،حيث
�أعلنت ال�صانعة الأملانية بالفعل
�أنها �ستبد�أ الإنتاج يف يونيو
القادم.

اجلي�ش الأمريكي يطور
تقنية توقف ال�سيارات
فجائيا �أثناء حتركها

مع ازدياد عدد الهجمات التي
ت�ستخدم ال�سيارات ك�سالح
لده�س املدنيني �أو اقتحام
الثكنات الع�سكرية ،بد�أت وزارة
الدفاع الأمريكية بتطوير تقنية
ثورية قادرة على وقف ال�سيارات
امل�رسعة قبل و�صولها لأهدافها،
و�ستكون هذه التقنية عبارة عن
جهاز خا�ص ي�ستخدم ترددات
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات
ال�سيارات و�إيقافها عند اللزوم.
ملنع هذه النوعيات من هجمات
ال�سيارات� ،سيقوم جهاز البنتاجون
ب�إر�سال موجات ميكروويف عالية
الرتدد جتاه ال�سيارات ،ما �سي�ؤدي
لتعطيل مكوناتها الكهربائية
و�إجبار املحرك على التوقف،

وميكنكم م�شاهدة تطبيق للتقنية
يف الفيديو امللحق.
البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من
التقنية ،واحدة مبجال �صغري ميتد
خلم�سني مرت ،ما ي�سمح بو�ضع
اجلهاز يف �صندوق �سيارة بيك �أب
او ما �شابه ،و�أخرى مبجال 100
مرت وجهاز ثابت يف مكان واحد،
و�سيكون هدف الن�سخة الثانية
هو و�ضع الأجهزة يف الأماكن
العامة املتعر�ضة خلطر الهجمات
الإرهابية لده�س املدنيني.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�ضي
مبقتل ع�رشة مدنيني و�إ�صابة
�آخرين ،ويتبع ذلك هجمات مماثلة
يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.
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«ياندك�س» الرو�سية تطلق �شبكتها اخلا�صة للتوا�صل االجتماعي

�ألعاب تهدد ماليني هواتف
«�أندرويد» باالخرتاق!
ّ
حذر اخلرباء يف �رشكة «Check
ب�أمن
املتخ�ص�صة
»Point
املعلومات من فريو�س �إلكرتوين
خطري ينت�رش عرب تطبيقات الألعاب،
ويهدد �أمن الهواتف العاملة ب�أنظمة
�أندرويد .و�أكد اخلرباء يف ال�رشكة
�أن  200تطبيق خم�ص�ص لهواتف
«�أندرويد» ،معظمها تطبيقات
للألعاب� ،ساهمت يف انت�شار
فريو�س» »SimBadوحتميله يف
الهواتف �أكرث من  150مليون مرة.
و�أ�شاروا �إىل �أن الفريو�س عادة ما
يتخفى على هيئة �صور �أو مقاطع
دعائية تظهر عند ت�شغيل تطبيقات
الألعاب ،وعند ال�ضغط على تلك
ال�صور �أو املقاطع ،يت�سلل الفريو�س

بد�أت �رشكة «ياندك�س» الرو�سية
باختبار موقع « »Auraاجلديد
املخ�ص�ص للتوا�صل االجتماعي،
املتوقع �أن ي�صبح مناف�سا قويا
لـ « »VKو»في�سبوك»و�أو�ضح
القائمون على املوقع �أنهم طوروه
وفقا لأحدث املعايري احلديثة
التي تتميز بها مواقع التوا�صل
االجتماعي الكبرية ،وزودوه
بتقنيات الذكاء ال�صناعي التي

�ست�ساعد امل�ستخدم على �إيجاد
الأ�صدقاء باالعتماد على رقم
الهاتف� ،أو الربيد الإلكرتوين،
�أو �أولئك املوجودين يف قوائم
الأ�صدقاء يف باقي مواقع التوا�صل
كـ « »VKو»في�سبوك» و»OK.
 .»RUكما �سيتيح «»Aura
من
اال�ستفادة
مل�ستخدمه
العديد من امليزات التي توفرها
«ياندك�س» عرب موقعها الر�سمي،

كخدمات ال�رشاء عرب الإنرتنت،
وخدمات تو�صيل الطعام ،وخدمات
ا�ستئجار ال�سيارات ،وخدمات
�رشاء بطاقات ال�سفر والعثور على
الفنادق ،وحتى خدمات الرتجمة
الفورية عرب ال�شبكة العنكبوتية
ويف البيان الذي �صدر عنها م�ؤخرا
�أكدت «ياندك�س» �أن املربجمني
�سيحر�صون قدر الإمكان على
خلو « »Auraمن احل�سابات

الوهمية التي قد ي�ستغلها البع�ض
لأهداف معينة ،وطوروا منظومة
خا�صة �ستقوم �أوتوماتيكيا بحذف
العبارات امل�سيئة �أو املخلة
بالأخالق من املوقع .وكانت
«ياندك�س» قد �أعلنت منذ مدة
�أي�ضا �أنها �ست�ضيف خدمات
�إلكرتونية جديدة �إىل تلك التي
تقدمها حاليا ،ومن �أبرزها خدمة
لعر�ض امل�سل�سالت والأفالم.

�أبرز موا�صفات هاتف
« »Plus 7 Nokiaاجلديد
طرحت �شركة « »HMD Globalاملالكة حلقوق بيع نوكيا
هاتف « »Nokia 7 Plusمبوا�صفات مناف�سة وت�صميم
ع�صري �أنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة �أن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا
عند ع�شاق نوكيا ،نظرا ملوا�صفاته املتقدمة ،ومن �أهمها:
 معالج ثماين النوى «.»Qualcomm Snapdragon 660 معالج ر�سوميات «.»Adreno 512 ذاكرة و�صول ع�شوائي  4غيغابايت. ذاكرة داخلية بحجم  64غيغابايت ،قابلة للتو�سيعبا�ستخدام بطاقات ذاكرة خارجية «microSD/HC/
.»XC
 �شا�شة بحجم  6بو�صات و�أبعاد « »18:9ودقة عر�ض( )2160х1080بيك�سل ،حممية بزجاج مقاوم لل�صدمات
واخلدو�ش «.»Corning Gorilla Glass 3
 كامريا خلفية مزدوجة بدقة « »12+13ميغابيك�سل. كامريا �أمامية بدقة  16ميغابيك�سل وفتحة عد�سة«.»f/2.0
 منفذ « »Type-C Genومنفذ  3.5ملم خم�ص�ص ل�سماعاتالر�أ�س.
 �أجهزة ا�ست�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديداملواقع  GPSو A-GPSوغلونا�س.
 منفذين لبطاقات االت�صال «.»nanoSIM بطارية ب�سعة  3800ميللي �أمبري. نظام ت�شغيل (.Android 8.1.0 (Oreo �أبعاد الهاتف ( )158.38х75.64х7.99ملم. -الوزن 183 :غراما.

�إىل جهاز امل�ستخدم ،ويبد�أ بن�رش
برجميات خبيثة ت�سمح لقرا�صنة
الإنرتنت بالو�صول �إىل بيانات
هواتف امل�ستخدمني ،والتحكم يف
التطبيقات املوجودة فيها وحتى
حذفها من الهواتف.
ومن �أكرث الألعاب التي �ساهمت
يف انت�شار هذا الفريو�س:
«Snow Heavy Excavator
 »Simulatorو»Hoverboard
 »Racingو»Real Tractor
 »Farming Simulatorو»Fire
»Truck Emergency Driver
و»»Car Parking Challenge
و»Water Surfing Car
.»Stunt

« »Fitbitتطلق ن�سخا رخي�صة
من �ساعاتها الذكية

�أعربت �رشكة « »Fitbitعن نيتها
احلفاظ على مركزها املتقدم يف
�سوق ال�ساعات الذكية ،من خالل
�إطالق جيل جديد من ال�ساعات
ب�أ�سعار مناف�سة ،و�أو�ضحت ال�رشكة
�أن ال�ساعات اجلديدة التي �ستحمل
ا�سم «� »Versa Liteستزود
بالكثري من ميزات ال�ساعات الذكية
املتطورة ،لكن �سعرها �سيكون
�أرخ�ص من مناف�ساتها من نف�س

الفئة مبئة دوالر تقريبا.
ومن املفرت�ض �أن ت�أتي تلك
الأ�سود والأبي�ض والوردي والأزرق
ال�سماوي والأحمر ،وتزود ب�شا�شة
مبقا�س  1.34بو�صة ،وتقنيات
متكنها من االت�صال مع الهواتف
والأجهزة الذكية عرب البلوتوث
والـ  ،WI-FIوبطارية تكفيها
للعمل � 4أيام متوا�صلة دون احلاجة
ل�شحنها.

ظهور �أغرب هاتف لهذا العام
ببطارية تعمل  50يوما!
ا�ستعر�ضت �رشكة « »Energizerخالل
معر�ض « »MWCالأخري هاتفا مزودا
ببطارية ب�سعة  18000ميللي �أمبري،
هي الأكرب �سعة بني بطاريات الهواتف
يف العامل وتفيد ال�رشكة امل�صنعة ب�أن
بطارية الهاتف الكبرية تكفيه ليعمل
 50يوما يف و�ضع االنتظار ،كما تكفي

مل�شاهدة الأفالم والفيديوهات ملدة
يومني ،وميكن �شحنها من � 0إىل %100
يف ظرف � 9ساعات ،وميكن ا�ستخدامها
ك�شاحن حممول للهواتف والأجهزة الذكية
كما متيز جهاز «Power Max P18K
 »Popبكامريا �أمامية مدجمة داخل
الهيكل ،تخرج عند احلاجة ال�ستخدامها،

�آبل تطلق ن�سخة معدلة من
نظام «»macOS

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�سخة «بيتا» املعدلة عن
نظام « »10 macOSاملخ�ص�ص للحوا�سب
�أ�صبحت متاحة جلميع امل�ستخدمني
و�أو�ضحت ال�رشكة �أن جميع م�ستخدمي
حوا�سب «� »Macأ�صبح ب�إمكانهم حتميل
نظام الت�شغيل اجلديد املعدل الذي يحمل
ا�سم « »10.14 macOSمقابل  99دوالرا.
ولتحميل هذا النظام يجب على امل�ستخدم
�أوال التوجه �إىل موقع «»10.14 MacOS

و�شا�شة مبقا�س  6.2بو�صة ،بدقة عر�ض
( )1080/2160بيك�سل ،وذاكرة و�صول
ع�شوائي  6جيغابايت ،وذاكرة داخلية 128
جيغابايت ،ومعالج «.»Helio P70
ومن املفرت�ض �أن يطرح الهاتف يف
الأ�سواق ،يف جوان املقبل ،ب�سعر 600
دوالر تقريبا.

الر�سمي على الإنرتنت ،ومن ثم ت�سجيل
دخوله عرب ح�ساب « ،»Apple IDواتباع
الإر�شادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج
على حا�سبه ال�شخ�صي.
وي�شري اخلرباء يف �آبل �إىل �أن الن�سخة
اجلديدة من « »macOSتفادت العديد
من الثغرات الربجمية املوجودة يف �أنظمة
الت�شغيل ال�سابقة ،وزادت من حماية بيانات
امل�ستخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد

خطط ال�ستثمار  1مليار دوالر لتطوير �ألعاب الهواتف الذكية

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

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

 ،Runو  .Fire Emblem: Heroesكما
�أنها �أعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى
.Dragalia Lost
رمبا بد�أت ال�رشكة بالتفكري �أكرث بالو�ضع
احلايل مع الرئي�س اجلديد ال�شاب ،حيث �أن
هذا التحول من �ش�أنه �أن يُعيد ال�رشكة للواجهة
عو�ضاً عن �سنوات الغياب التي كانت ترف�ض
فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.
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ت�صفيات ك�أ�س �إفريقيا
للأمم 2019

موبيلي�س دائما
مع اخل�ضر
موبيلي�س ي�شجع الفريق الوطني
ع�شية مباراته �أمام منتخب غامبيا،
يف �إطار اجلولة ال�ساد�سة و الأخرية
لت�صفيات ك�أ�س �أمم �إفريقيا 2019
املقرر �إجرا�ؤها مب�رص من  21جوان
�إىل  19جويلية  . 2019حيث �سيلعب
الفريق الوطني ،يوم اجلمعة  22مار�س
على ال�ساعة  ،20:45مباراته الر�سمية
الأخرية �أمام منتخب العقارب الغامبي
مبلعب م�صطفى ت�شاكر ،بالبليدة،
حيث �إفرتق الفريقان على نتيجة
التعادل ( 1ـ  )1يف مرحلة الإياب �شهر
�سبتمرب املا�ضي بباجنول .هذا ،و
قبل اجلولة ال�ساد�سة من الت�صفيات
�،ضمن املنتخب اجلزائري ت�أهله �إىل
نهائيات العر�س القاري حيث يت�صدر
ترتيب املجموعة «د» بع�رشة ()10
نقاط ،فيما تتناف�س بقية املنتخبات
(غامبيا و البنني والطوغو) على
الت�أ�شرية الثانية .موبيلي�س ،ال�رشيك
الر�سمي للفيديرالية اجلزائرية لكرة
القدم و للمنتخب الوطني لكرة القدم،
يبقى وفيا اللتزاماته حيال مرافقة
و ت�شجيع اخل�رض ،مهما كان املوعد
الريا�ضي و مكانه .حظ موفق و
�سعيد للفنك.

والدة جنم �سان جريمان
�أدريان رابيو

ابني حمتجز يف
النادي الباري�سي
اتهمت والدة ووكيلة �أعمال العب
الو�سط �أدريان رابيو ،نادي باري�س �سان
جريمان ،باحتجاز جنلها «رهينة» لديه،
بعد �إبعاده عن الفريق منذ دي�سمرب
ثم �إيقافه يف  14مار�س احلايل وقالت
فريونيك رابيو ل�صحيفة «ليكيب»
الفرن�سية�« :أدريان �سجني ،هو حتى
رهينة لدى �سان جريمان».
وا�ستبعد رابيو عن ت�شكيلة النادي
الباري�سي منذ ف�شل املفاو�ضات ب�ش�أن
متديد عقده ،ما دفعه �إىل االحتكام
للجنة ال�ش�ؤون القانونية يف رابطة
الدوري الفرن�سي ،لأن �سان جريمان ال
يحرتم «ميثاق كرة القدم املحرتفة»،
وهو االتفاق اجلماعي الوطني الذي
يحكم مهن كرة القدم.
ثم تفاقمت الأزمة بني الطرفني حني
قرر �سان جريمان �إيقاف الالعب من 14
مار�س حتى  27منه على خلفية ال�سهر
يف ملهى ليلي مبا�رشة بعد خروج بطل
فرن�سا من الدور ثمن النهائي مل�سابقة
دوري �أبطال �أوروبا بخ�سارته على �أر�ضه
�أمام مان�ش�سرت يونايتد (.)3-1

فروع غري قانونية لوكاالت �سياحية تن�صب على احلجاج

حذر ديوان احلج والعمرة يف بيان له املواطنني من الوقوع يف فخ بع�ض فروع الوكاالت ال�سياحية بكل من وهران ،تلم�سان ،مع�سكر
� ،سيدي بلعبا�س  ،عني متو�شنت  ،غليزان وتيارات والتي با�شرت ب�إ�شهار �إعالنات لتنظيم احلج للمواطنني الذين مل ي�سعفهم
احلظ يف القرعة  ،عن طريق رحالت اىل البقاع املقد�سة مقابل مبالغ مالية  ،وهو الأمر الغري منطقي بحكم �أن هناك قوانني تنظم
احلج  ،م�ؤكدا ان حتقيقات وزارية انطلقت يف هذا املو�ضوع وتبني �أن بع�ض هذه الفروع يعمل بدون ترخي�ص ر�سمي من الوزارة
�سواء كفرع لوكالة �أو لوكالة م�ستقلة و�سبق وان قام �أ�صحابها بالن�صب على املعتمرين و�سلبهم �أموالهم يف رحالت عمرة .

حممد بن ترار
هذه الق�ضية التي �سبق وان فجرتها
�شكاوي احلجاج بعد التخلي عنهم من
قبل ممثلي الوكاالت يف مطار جدة �أو
املدينة مبجرد و�صولهم �إىل البقاع
املقد�سة ،واخرون دفعوا �أمواال مقابل
رحالت احلج خالل املوا�سم املا�ضية
ومل تت�أكد  ،وبع�ضها اخرى ا�ستغلت
احلجاج يف مترير كميات كبرية من
العملة ال�صعبة �إىل وجهة جمهولة  ،ما
جعل الوزارة الو�صية تبا�رش حملة حتقيق
مع ا�شعار احلجاج بعدم الوقوع يف فخ هذه
الوكاالت  ،هذا وقد مت ك�شف �أكرث من 14
فرعا لوكاالت من العا�صمة وامل�سيلة
واجللفة تعمل بطرق م�شبوهة وتن�صب
على احلجاج واملعتمرين  ،فيما �أ�شارت
م�صادر مقربة ان هذه الوكاالت خالل
العمرة كانت تتلقى �أمواال من احلجاج
على �أ�سا�س الإقامة يف حميط احلرم ،
ليجدوا �أنف�سهم يف منطقة حمب�س اجلن
على بعد  05كلم ويفر�ض عليهم التنقل �إىل
احلرم املكي دفع  05رياالت يف كل مرة
ما يكلفهم مبالغ مالية كبرية � ،ضف �إىل
ذلك ف�أن عملية نقلهم تتم عرب مطارات
قرطاج بتون�س �أو ا�سطنبول برتكيا ما

يجعل احلجاج يتيهون ويق�ضون �أكرث من
� 12ساعة جوعا وعط�شا يف املطارات
ذهابا و�إيابا كما يفر�ض عليهم دفع مبالغ
مالية لنقل �أمتعتهم من مكة �إىل املدينة ،
هذا و�سبق وجد الع�رشات من املعتمرين
�أنف�سهم تائهني يف �إقامة منا�سكهم
بعد تخلي موفود الوكالة عنهم وذلك
الن�شغالهم بتهريب العملة �إىل مناطق
جمهولة حيث من �ش�أن التحقيقات �أن
تك�شف جتاوزات كربى �سواء يف طريقة
فتح فروع الوكاالت وكراء املقرات وكذا
توظيف العمل  ،وطريقة كراء املقاعد يف
ال�سعودية وجلب الت�أ�شريات  ،وممار�سة

بيع التذاكر ما يطرح �أكرث من �س�ؤال حول
العملية التي من �ش�أن التحقيقات ك�شفها
بالتف�صيل خا�صة يف ظل جتنيد كل من
مديريات ال�ضمان االجتماعي والتجارة و
مفت�شية العمل ووكاالت التامني �أعوانها
�ضمن اللجان لكي تت�أ�س�س كطرف مدين
 ،هذا وحتاول هذه املرة ا�ستغالل مو�سم
احلج يف الن�صب على احلجاج لي�سلبهم
�أموالهم فقط بحكم انه من امل�ستحيل ان
تنظم رحلة احلج دون املرور على القرعة
ووزارة ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف ،وديوان
احلج ما ي�ستوجب على احلجاج احلذر
وعدم االن�سياق وراء هذه الإطماع .

متكنت خلية الربط املحلي
بالأنرتبول التابعة للم�صلحة الوالئية
لل�رشطة الق�ضائية  ب�أمن
والية
تب�سة نهار �أم�س من فتح حتقيق
حول ق�ضية حيازة مركبة حمل
�رسقة من دولة �أجنبية و ال�سري
بلوحة ترقيم وطنية تتداول يف
البيع وال�رشاء بطريقة غري قانونية
تعود  حيثيات الق�ضية بعد توقيف
�سيارة من نوع فول�سفاغن �أودي
 4Aعلى م�ستوى مركز احلدود
الربي بو�شبكة كان يف قيادتها
�شخ�ص يبلغ من العمر � 37سنة من
والية جماورة و الذي كان ب�صدد
مغادرة الرتاب الوطني اجلزائري
باجتاه اجلمهورية التون�سية ،
عملية املراقبة للوثائق ال�سيارة
تبني و �أن املركبة حمل �رسقة
من من دولة �أملانيا   من خالل
الدقة واملراقبة للفح�ص لقاعدة
معطيات الأنرتبول مت حتويل
ال�سيارة و مالكها �إىل ذات امل�صلحة
(خلية الربط املحلي بالأنرتبول)
ب�أمن الوالية ليفتح حتقيق يف
الق�ضية حيث �رصح مالكها ب�أن
املركبة اقتناها من �شخ�ص مببلغ
 120مليون وعدم اتخاذ �إجراءات
الكتابة و ت�سجيل املركبة با�سمه
كونه مل يقوم بت�سديد ثمن املبلغ
املتبقي �إىل ال�شخ�ص الذي ا�شرتى
منه املركبة ليتم على �إثرها حجز
ال�سيارة ووثائقها وت�سليمها �إىل
قاب�ض اجلمارك بتب�سة
ع /ر�شيد

وهران

اجلزائر

حجز  100غرام كوكايني و � 240أورو

تذبذب يف توزيع غاز املدينة يف بع�ض البلديات

متكنت الفرقة الأوىل للبحث
والتدخل  01-بامل�صلحة الوالئية
لل�رشطة الق�ضائية ب�أمن والية وهران،
من تفكيك �شبكة �إجرامية� أفرادها
متورطون يف ق�ضية   احليازة واملتاجرة
باملخدرات ال�صلبة ،تتكون من 03
�أ�شخا�ص ترتاوح �أعمارهم ما بني
�20سنة و�40سنة  ،من بينهم م�سبوق
ق�ضائي ،عملية التوقيف جاءت بناء
على حتريات قامت بها ذات الفرقة

�أ�سفرت عن توقيف امل�شتبه به رفقة
�رشكيه ،الذين كانوا على منت مركبة
من نوع لوقان دا�سيا �،أين �ضبط بحوزته
كمية من املخدرات ال�صلبة – كوكايني
 وزنها  100غرام ،ومبلغ مايل منالعملة الوطنية قدربـ14.1مليون �سنتيم،
والعملة ال�صعبة قدرت بـ �240أورو  ،مت
حترير �ضدهم �إجراء ق�ضائي �سيحالون
مبوجبه على العدالة.
�أ بن عطية

ك�شفت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز
لبولوغني عن ت�سجيل انقطاع و تذبذب
يف توزيع غاز املدينة� ,أم�س الأربعاء ,يف
كل من بلديات ال�سويدانية و املعاملة و
الرحمانية باجلزائر العا�صمة.
و �أو�ضحت املديرية يف بيان ,ان هذا
االنقطاع م�س بلدية ال�سويدانية ,يف
حني ان التذبذبات التي مت ت�سجيلها
يف كل من املعاملة و الرحمانية كان

�سببها انزالق الرتبة امل�سجلة �أم�س
الأربعاء على ال�ساعة الثالثة �صباحا
على قناة تابعة للم�ؤ�س�سة اجلزائرية
لت�سيري �شبكة النقل و الغاز.
و �أكد امل�صدر �أن �أ�شغال ال�صيانة يف
طور االجناز ,م�شريا ان فرق التدخل
�ستبقى جمندة حتى العودة العادية
لتوزيع الغاز ,م�ضيفا �أن الو�ضعية �ستعود
للمعتاد فور انتهاء الأ�شغال.

على خلفية �شجار بني �شابني يف مقتبل العمر

مترنا�ست تهتز على وقع جرمية قتل �شنعاء
اهتز �أول �أم�س حي احلوانيت ببلدية
مترنا�ست ،على وقع جرمية قتل �شنعاء
راح �ضحيتها �شاب يف مقتبل العمر  ،وذلك
اثر �شجار عنيف بني �شابني .
علمت يومية «الو�سط»من م�صادر مطلعة
� ،أن حي احلوانيت ببلدية مترنا�ست اهتز
ليلة الثالثاء �إىل الأربعاء من الأ�سبوع
اجلاري  ،على وقع جرمية قتل �شنعاء
راح �ضحيتها �شاب يف مقتبل العمر ،وذلك
اثر �شجار بينه وبني اجلاين الذي ا�ستعمل
�ألة تتمثل يف مفك الرباغي وفور وقوع
احلادثة مت نقل ال�ضحية على جناح
ال�رسعة مل�ست�شفى م�صباح بغداد بعا�صمة
الوالية �أين لفظ �أنفا�سه الأخرية ليتم

حتويله مل�صلحة حفظ اجلثث قبل عر�ضه
على الطبيب ال�رشعي  ،من جهتها قامت
م�صالح الأمن املخت�صة بتطويق موقع
احلادث وفتح حتقيق �أمني معمق لك�شف
مالب�سات احلادثة التي تبقى جمهولة حلد
كتابة هاته الأ�سطر .
من جهة ثانية فقد ا�ستنكر عدد من �سكان
مدينة مترنا�ست جرمية القتل  ،مطالبني
ب�رضورة توفري الأمن حلماية املواطنني
وممتلكاتهم مع ت�سليط �أق�صى العقوبات
لردع املت�سببني يف الإخالل بالنظام
العام و هدوء املدينة املعروفة بطابعها
ال�سياحي بامتياز .
�أحمد باحلاج

