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منطقة ال�سواين بتلم�سان

م�سريات احتجاجية �ضد
رئي�س حزب الكرامة
�أقدم املئات من �سكان
املناطق احلدودية بالغرب
على
االحتجاج
على
ت�رصيحات رئي�س حزب
الكرامة حممد بن حمو
والتهديد بحرق منزله
،ومزارعه  ،وزاويته الكائنة
بال�سواين على خلفية
الت�رصيحات ال�صحفية التي
حاول من خاللها تو�ضيح
�أن خروج �سكان احلدود
كان ب�سبب اجلوع ولي�س
دعما للحراك ال�شعبي  ،هذه

االحتجاجات التي �أرغمت
رئي�س حزب الكرامة وعائلته
�إىل الفرار من بلدية ال�سواين
نحو وجهة جمهولة .
هذا وقد نظم املحتجون
م�سريات حمملة ب�شعارات
�ضد رئي�س حزب الكرامة
 ،كما طالبوا بحل
حزبه م�ؤكدين �أن �سكان
احلدود «عاي�شن برزقهم»
والينتظرون من بن حمو �أن
يدفع عنهم م�ؤكدين �أنهم
يطالبون برحيله من منطقة

الفنانون والريا�ضيون
يلتحقون باحلراك ال�شعبي

ال�سواين  ،مذكرين ب�أنهم من
دعموه يف �أوىل خطواته وما
جناه منهم �أو كرئي�س حزب
� ،أو كنائب �سابق ،حيث �أنه
مل يقدم �شيئا للمنطقة وال
ينتظرون منه �شيئا وا�صفني
�إياه ب�أ�سو�أ النعوت  ،هذا
وح�سب م�صادر مقربة ف�أن
رئي�س حزب الكرامة حممد
بن حمو قد غادر ال�سواين
وا�ستقر بتلم�سان �أو العا�صمة
�أين ميلك م�ساكن هناك.

م.ب

خبر في
صورة

تلم�سان

حجز 150كلغ من
الكيف املعالج ب�سبدو

�شهدت اجلمعة اخلام�سة من احلراك ال�شعبي
م�شاركة عدد من الفنانني والالعبني الذين
�ساندوا ال�شعب اجلزائري يف خروجه �ضد
النظام واملطالبة بالتغيري ورف�ض متديد العهدة
الرابعة ،حيث انت�شرت �صور للثنائي �صالح
�أوقروت وخل�ضر بوخر�ص و�سط امل�شاركني يف
امل�سريات �إىل جانب العبي احتاد العا�صمة عبد
الر�ؤوف بن غيث و�أمني حامية اللذين كانا
بدورهما و�سط اجلماهري الغفرية راف�ضني لبقاء
ال�سلطة احلالية� ،إىل جانب زميلهما يف النادي
ر�ضوان �شريفي الذي ن�شر �صورة
له حامال للعمل الوطني رفقة �صديقني له.

يف �إطار حماربة اجلرمية املنظمة �ضبطت
مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي بالتن�سيق مع
عنا�صر الدرك الوطني ب�سبدو والية تلم�سان
بالناحية الع�سكرية الثانية يوم  21مار�س
 ،2019مركبة �سياحية حُمملة بكمية كبرية
من الكيف املعالج ُتقدر بـ ( )150كيلوغراما و
�أوقفت �شخ�صا( )01كان على متنها .مرة �أخرى
ت�ؤكد وحدات اجلي�ش الوطني ال�شعبي عزمها
وحر�صها على تقوي�ض كل املحاوالت الدنيئة
التي ترمي �إىل ن�شر مثل هذه الظواهر الدخيلة
على جمتمعنا وقيمنا.

�أمن العا�صمة

 12در�سا حت�سي�سيا لفائدة تالميذ امل�ؤ�س�سات الرتبوية
�ألقت م�صالح �أمن والية اجلزائر بحر الأ�سبوع
اجلاري )12( ،در�سا حت�سي�سيا متحور حول
ال�سالمة املرورية� ،آفة املخدرات و�أخطار
الأنرتنت وذلك ل�صالح تالميذ امل�ؤ�س�سات
الرتبوية مبختلف �أطوارها.
يف هذا ال�صدد� ،ألقت خاليا الإ�صغاء والن�شاط
الوقائي التابعة لأمن املقاطعة الإدارية لكل

من براقي ،بوزريعة ،بئر التوتة ،ح�سني داي،
درو�سا حت�سي�سية حول ال�سالمة املرورية
ا�ستهدفت ( )06ابتدائيات بقطاع االخت�صا�ص،
�أعطيت فيها �رشوحات وافية حول ماهية
ال�سالمة املرورية لفائدة التالميذ ،مع
حت�سي�سيهم ب�رضورة احرتام �إ�شارات املرور،
كما �أقيمت ن�شاطات �إت�صالية �أخرى ل�صالح

�سواق احلافالت وال�شاحنات بكل من براقي
قدمت خاللها ن�صائح و�إر�شادات
واحلرا�شّ ،
مع حت�سي�سهم بخطر االفراط يف ال�رسعة،
�إجبارية و�ضع حزام الأمان ،احرتام م�سافة
الأمان بني املركبات ،وتبني �سلوك م�س�ؤول
�أثناء القيادة ،كل ذلك حتت �شعار « �سياقة
بحذر ..عطلة بال خطر».

« »la liberteتلهب �أجواء �أ�سود الأطل�س

�صنعت الأغنية التي �أطلقها الفنان
اجلزائر �سولكينغ رفقة جمموعة
�أوال البهجة «� »la liberteأجواء

خا�صة يف ترب�ص املنتخب املغربي
من خالل ن�رش الالعب الدويل مهدي
بن عطية فيديو عرب خا�صية �ستوري

على ح�سابه اخلا�ص مبوقع التوا�صل
االجتماعي «�أن�ستغرام» وهو ي�ستمع
�إىل الأغنية يف احلافلة والتي كان

يردد كلماتها رفقة جمموعة من
زمالئه من ت�شكيلة �أ�سود الأطل�س يف
�صورة بو�صوفة ،بلهندة وبوطيب.

قيادة الدرك الوطني

�إجراءات ل�ضمان الأمن خالل العطلة الربيعية
اتخذت قيادة الدرك الوطني جمموعة
من الإجراءات ل�ضمان الأمن وال�سكينة
العموميني للمواطنني ,وهذا مبنا�سبة
حلول العطلة الربيعية التي ت�شهد
حركية للأ�شخا�ص واملركبات على
م�ستوى الطرقات و�أماكن التنزه
والرتفيه و�أو�ضح بيان مل�صالح الدرك

الوطني �أنه مت يف هذا الإطار «ت�سخري
كل الإمكانيات املادية والب�رشية
لوحدات الدرك الوطني عرب الرتاب
الوطني ملراقبة طرق املوا�صالت
و�ضمان �سيولة حركة املرور يف الزمان
واملكان»كما �سيتم «ال�سهر على �ضمان
الأمن والطم�أنينة يف الأماكن التي ت�شهد

توافدا معتربا للمواطنني والعائالت
خالل هذه الفرتة ,على غرار �أماكن
الراحة واال�ستجمام ,الغابات و�أماكن
الت�سلية والرتفيه ,املحطات املعدنية,
النقل الربي للم�سافرين والقطارات,
املناطق ال�سياحية وال�صحراوية �ضمن
�إقليم االخت�صا�ص»و�ضمانا للتواجد

اجلواري امل�ستمر وتعزيزا ملبد�أ
الدرك اجلواري� ,سيتم --ي�ضيف
البيان« --تكثيف الدوريات الراجلة
وعلى منت املركبات ليال ونهارا
لت�أمني تنقل املواطنني والأماكن
التي يتوافدون عليها �ضمانا لأمنهم
وحفاظا على ممتلكاتهم».

مكتتبوعدل باملالح وعني متو�شنت

اعت�صام �أمام الوالية
للمطالبة بتدخل الوزارة

�أقدم الع�رشات
من مكتتبي عدل ببلديات املالح وعني متو�شنت
على االعت�صام
�
أمام
مقر والية عني متو�شنت للمطالبة بالتهيئة
اخلارجية ب
عدما مت ت�سليمهم �سكنات غري جاهزة ومغ�شو�شة
خالل الأ�سابيع املا�ضية
املحتجون ا
مل�ستفيدون من  1104م�ساكن بكل من دائرتي املالح و
عني متو
�شنت
�سبق و �أن رفعوا ان�شغالهم �أمام وزير ال�سكن عبد
احلميد متار كا
�شفني على النقائ�ص الكبرية والغ�ش يف الأ�شغال يف
ال�سكنات التي
�سلمت لهم بعد طول انتظار كما مت حرمانهم من
التهيئة اخلا
رجية
والتي وعد الوزير ب�إيجاد حل للم�شكل وكلف
بعملية التهيئة
على �أن يتكفل ال�صندوق الوطني للتوفري واالحتياط
بالتكاليف وهو
ما مل يتم اىل اليوم  ،حيث فقد ال�سكان �أع�صابهم
وتوجهوا ل
العت
�صام
�
أمام مقر الوالية للمطالبة بتدخل الوايل بعني
متو�شنت على
خلفية اكت�شاف جتاوزات كربى يف ال�سكنات التي
وزعت عليهم م
�ؤخرا من قبل وزير ال�سكن بعد ت�أخر جاوز ال10
�سنوات وتبني
�
أن
ال
�سكن املوزع عليهم غري مطابق ملا هو
موجود يف ال
عقود التي ا�ستلموها �سواء يف امل�ساحة �أو املوقع ما
يجعلهم يف م
�شكل عوي�ص ي�صعب حله  ،هذا وقد �أ�شار امل�ستفيدون
�أنهم دفعوا ما
يزيد عن ال 300مليون منذ � 10سنوات قبل يقفوا
على عملية ن
�صب
كبرية بداية من امل�ساحة تقل�صت ب�أكرث من 20
مرت مربع يث
�أنهم دفعوا مقابل م�ساحة 95مرت مربع ليفاجئوا
با�ستالمهم م�ساحة  75مرت مربع .

م.ب
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حنون تفتح النار على املواالة و تنتقد الندوة الوطنية

الأرندي و الأفالن يريدان ركوب املوجة
         .املرحلة الإنتقالية خطر على البالد

�إميان لوا�س
انتقدت لويزة حنون الأم�س
خالل كلمة افتتاحية لها قبيل
عقد �أ�شغال اجتماع طالبي مبقر
حزبها القرارات الأخرية التي
�إتخذها الرئي�س املنتهية �صالحياته،
معتربة ب�أن الندوة الوطنية التي
تر ّوج لها ال�سلطة هي مبثابة انقالب
على ال�سيادة ال�شعبية  ،مو�ضحة
ب�أن تركيبة املمثلني فيها يختارهم
الوالة ،وهم يف الغالب من حزبي
ال�سلطة ،حيث تختارهم ال�سلطة
بعناية من �أجل البقاء يف احلكم على
حد قولها ،معتربة ب�أن هذه الندوة
الوطنية ال ميكنها �أن تكون �سيادية
وت�أ�سي�سية وهذه الندوة غري م�ؤهلة
ل�صياغة د�ستور دميقراطي».
ويف ال�سياق ذاته ،حذرت الأمينة
العامة حلزب العمال من تداعيات
املرحلة االنتقالية ،معتربة �إياها
خطر على البلد ،م�ست�شهدة بتجارب
�سابقة يف دول �إفريقية ،م�شرية � إىل
�أن جميعها ترعاها الدول الأجنبية
والأمم املتحدة.
حزبي
املتحدثة
و�إتهمت
ال�سلطة املمثلة يف حزب جبهة
التحرير الوطني والتجمع الوطني

الدميقراطي ب�أنهما ال�سبب الرئي�سي
يف تف�سخ الو�ضع ال�سيا�سي وتعفينه»،
م�شرية �أن «النظام يف اجلزائر هو
نظام احلزب الواحد وليد حزب
«االفالن» الذي مت تطبيبه لتعطى له
واجهة مزيفة عرب ت�أ�سي�س االبن غري
ال�رشعي له وهو «الأرندي» و�أحزاب
�أخرى «تاج» و»االمبيا» و»الأحرار»
عملت على التف�سخ ال�سيا�سي والتلوث
امل�ؤ�س�ساتي» .وبخ�صو�ص امل�سريات
ال�سلمية التي ت�شهدها كل ربوع
الوطن  ،اعتربت لويزة حنون ب�أن
اجلزائر ت�شهد حاليا م�سار ثوري
ولي�س حراك �شعبي �أو ربيع  ،م�شرية
عجزت النظام
ب�أن �سلمية امل�سريات ّ
اجلزائري واحلكومات الغربية ،حيث
باتت هذه الأخرية خائفة من �أن
يكون امل�سار الثوري باجلزائر كقدوة
لل�شعوب امل�ضطهدة بالعامل ح�سبها.
قالت حنون �أن «م�سريات اجلمعة
املا�ضي كانت الأ�ضخم منذ 22
فيفري والتي و�صل عدد اجلزائريني
واجلزائريات فيها �إىل املاليني
من املتظاهرين الراف�ضني للو�ضع
احلايل» ،م�ؤكدة انه «مل يحدث منذ
اال�ستقالل ان تالحم ال�شعب حول
الوحدة الوطنية على هدف واحد كما
يحدث اليوم من اجل الدميقراطية».

و�أ�ضافت حنون �أن «خروج كل فئات
املجتمع �إىل امل�سريات ال�شعبية منذ
انطالقها بتاريخ  22فيفري يجعلها
ثورة ولي�ست باحلراك ال�شعبي مثلما
ي�سميه البع�ض» ،مربزة �أن «ال�شعب
خرج من اجل التغيري ورف�ض العهدة
اخلام�سة ،وكذا رف�ض العهدة الرابعة
والن�صف مثلما و�صفتها».
ويف ذات ال�صدد ذكرت حنون �أن
«رفع الراية الوطنية �إىل جانب
الراية االمازيغية والفل�سطينية هو
ت�أكيد على التم�سك بالهوية الوطنية
اجلزائرية القوية لدى ال�شعب والتي
مل تفرقتهم من قبل �أية م�ؤامرات
داخلية �أو خارجية حيث اظهروا من
خالل هذا احلراك ال�شعبي والتالحم
الكبري �إظهار درجة الوعي الذي
و�صل �إليه اجلزائريني».
وقالت حنون �أن «امل�سريات التي
عرفتها عدة قطاعات كاالحتاد
العام للعمال اجلزائريني وبع�ض
القطاعات الأخرى هي مبثابة
عن�رص فرز لتقوية امل�سار الثوري
جتاه تفكيك النظام» ،مو�ضحة �أن
«ر�سالة بوتفليقة يف عيد الن�رص ت�ؤكد
رف�ضه لتطلعات ال�شعب وان الإحلاح
على الندوة الوطنية يعترب مبثابة
انقالب على �سيادة ال�شعب» .يف

احلزب نفى �أم�س خرب تنحي �أمينه العام

معار�ضو �أويحي يف
الأرندي يجتمعون اليوم
يجتمع اليوم خ�صوم الأمني العام
لالرندي لتحديد موعد مل�ؤمتر
ا�ستثنائي للحزب و للمطالبة با�ستقالة
�أويحي،و قال بلقا�سم مالح �أبرز
مناوئي �أويحي يف ات�صال مع الو�سط
�أن التن�سيقية التي ت�ضم املعار�ضني
للتوجهات احلالية �ستذهب بعيدا
لتحقيق مطالبها ومل يرت ّدد بلقا�سم
مالح يف حتميل �أويحي الو�ضع احلايل
الذي مير به احلزب  .و كان الأرندي
قد نفى �أم�س خرب �إ�ستقالة �أويحيى
من �أمانة احلزب ،م�ؤكدا ب�أنه م�ستمر
يف �أداء مهمته ،التي انتخب لها
بالأغلبية املطلقة ،نفى حزب التجمع
الوطني الدميقراطي من خالل بيان

له كل ما مت تداوله حول خرب ا�ستقالة
الأمني العام للأرندي ،مو�ضحا ب�أن
الأخبار التي ثم تناقلها من قبل و�سائل
الإعالم خا�صة اخلا�صة ال �أ�سا�س
لها من ال�صحة و�أكد ذات امل�صدر
ب�أن �أحمد �أويحيى ،م�ستمر يف �أداء
مهمته ،التي انتخب لها بالأغلبية
املطلقة ،عن طريق االقرتاع ال�رسي،
من طرف امل�ؤمتر اخلام�س ،الهيئة
ال�س ّيدة للحزب ،كما نوه بااللتفاف
القوي للهياكل النظامية ،وملنتخبي
و�إطارات احلزب حول قيادة التجمع
الوطني الدميقراطي ،وعلى ر�أ�سها
�أحمد �أويحيى ،الأمني العام.

 �إميان لوا�س

�سياق �آخر ،هاجمت حنون دعوات
�إ�صالح النظام والتحذير من
�إ�سقاطه  ،م�شرية ب�أنها تخويف
و�إ�ضفاء لل�ضبابية بال�ساحة ،قائلة
يف ذات ال�صدد «حتركات بع�ض
الأطراف �أن�صار النظام حتاول
�رسقة امل�سار الثوري للجزائريني من
خالل التموقع واالنخراط بطريقة
�أو ب�أخرى يف م�سعى ال�شعب الذي
ال يزال يرف�ضهم» .وقالت لويزة
حنون ب�أن مطلب رحيل النظام
مبمار�سته ووجوهه و�سيا�سته هو
القا�سم امل�شرتك بني كل اجلزائريني
الذين خرجوا بامل�سريات ،وكذا
رف�ض حماولة االلتفاف على
هذه الثورة عرب الندوة الوطنية،
معتربة ب�أن م�ضمون املطالب
يتو�ضح ويت�أكد �أ�سبوعا بعد �أ�سبوع،
على غرار عدم ال�سماح بالتدخل
الأجنبي من �أي طرف كان ،م�شرية
�إىل �أن حمل �صور ال�شهداء ومفجري
ثورة  1نوفمرب يف هذه امل�سريات،
يدل على عدم القطيعة بني امل�سار
الثوري الذي انطلق يف  22فيفري
املا�ضي ،وبني الثورة التحريرية
املجيدة ل  1نوفمرب .1954
وك�شفت الأمينة العامة حلزب
العمال �إىل وجود حت�ضريات لإن�شاء
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فتحت الأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون النار على حزبي الأفالن والأرندي بعد ت�صريحاتهم اجلديدة التي تناق�ض مواقف احلزب ال�سابقة ،متهمة
�إياهم مبحاولة ركوب موجة احلراك  ،معتربة ب�أن هذين الت�شكيلتني ال�سيا�سيتني يهدفان للتموقع بامل�سار الثوري من �أجل املحافظة على م�صاحلهم.

جلان طالبية �شعبية داخل اجلامعات
ومعاهد التكوين العايل� ،أين تدور
نقا�شات داخلها بني الطلبة حول
م�ستقبل م�سارهم الثوري ومطالبه،
مو�ضحة ب�أن هذه اللجان ال�شعبية
تهدف ل�ضمان تغذية النقا�ش وتعبئة
م�ستمرة لهذا امل�سار ،وكذا احلر�ص
على توا�صل �سلميته م�ستقبال،
�إ�ضافة �إىل �أنها حماية من الثورة
امل�ضادة مل�سارهم املوجودة فعال
ح�سبها ،حمذرة من اال�ستعجال يف
حتقيق مطالب هذا امل�سار الثوري.
و�شددت حنون على �رضورة تعميم

رئي�س حزب طالئع احلريات علي بن فلي�س

القوى غري الد�ستورية هي التي ا�ستدعت الهيئة الناخبة �سابقا
�أعطى رئي�س حزب طالئع
احلريات علي بن فلي�س ،تف�صيال
عن القوى غري الد�ستورية التي
حتدث عنها يف الكثري من املرات،
والتي �أكد الناطق با�سم الأرندي
�صديق �شهاب وجودها ،و�أنها
هي من كانت ت�سري البالد منذ 7
�سنوات .و�أفاد علي بن فلي�س يف
حديث لل�صحافة ،ب�أنه منذ �أكرث
من ثالث �سنوات وهو يتكلم عن
القوى غري الد�ستورية ،مو�ضحا
ب�أنها تتمثل يف �أولئك الذين
ي�ستعملون خامت الرئا�سة ،والذين

ي�ستعملون املال العام ،ويرافقهم
�إعالم فا�سد ي�ساير وي�ؤيد هذا
الف�ساد�« ،أ�ؤكد و�أنتم تذكرون قبل 3
�سنوات ،وجود قوى غري د�ستورية،
وهم من ي�ستغلون ختم الرئي�س
وينهبون املال العام ،م�ضيفا �أنه
يف و�سطهم �إعالم فا�سد ي�ساير
الو�ضع» ،م�ضيفا �أن الأمر اجنر
على م�ؤ�س�سات مدنية للدولة
اجنرت معهم بحكم ال�سيطرة من
طرف القوى غري الد�ستورية على
القرار ال�سيا�سي واالقت�صادي
« بالإ�ضافة �إىل جر م�ؤ�س�سات

الدولة بحكم �سيطرة القوى غري
الد�ستورية على القرار ال�سيا�سي
واالقت�صادي وغريها» .كما �أ�ضاف
�أن القوى غري الد�ستورية هي التي
ا�ستدعت الهيئة الناخبة النتخابات
�أفريل امللغاة ،وهي من �أ�س�ست
للعهدة اخلام�سة ،قبل �أن ي�سقطها
ال�شعب ،قائال �أنه يتم حماولة
االلتفاف من خالل متديد العهدة
الرابعة التي يرف�ضها ال�شعب
للجمعة الثانية على التوايل ،داعيا
ال�ستمرار �إرادة ال�شعب الذي
و�صفه بالعظيم عائدا بال�صورة �إىل

املحامون يف ال�شارع دعما للحراك ال�شعبي
نظم املحامون وقفة م�ساندة
للحراك ال�شعبي يف �ساحة الربيد
املركزي هاتفني ب�شعارات
احلراك وحتى مطالبة وزير
القطاع بالرحيل.
جتمهر �أ�صحاب اجلبب ال�سوداء،
�أم�س ،على م�ستوى الربيد
املركزي بالعا�صمة ،قادمني
من خمتلف الواليات ،رافعني
�شعارات احلراك ال�شعبي ،مع
الت�أكيد على الوحدة الوطنية
عرب �شعارات “ال �رشقية ال
غربية وطنية وطنية” و”جزائر
حرة دميقراطية” و”الن�ضال

جنحوا يف ك�رس الطوق الأمني
على ال�ساعة احلادية ع�رش،
والذي كان يقف حاجزا للحيلولة
دون تنقلهم �إىل �ساحة “موري�س
�أودان” ،حيث �ساروا عرب النفق
وو�صلوا �إليها.
من جهتهم قرر عمال البلديات
اخلروج �إىل ال�شارع يوم 25
مار�س يف م�سرية وطنية �سلمية
داعمة للحراك ال�شعبي،
حيث �أو�ضحت فدرالية عمال
البلديات �أن “عمال البلديات
يعتربون الطبقة العمالية الأكرث
ه�شا�شة والأكرث فقرا يف قطاع

الوظيف العمومي عرب كامل
الرتاب الوطني وبعد �سنوات
طويلة من املقاومة متثلت يف
�إ�رضابات وم�سريات عديدة �ضد
هذا النظام الظامل والفا�شل
يف كل املجاالت االقت�صادية
وال�سيا�سية
واالجتماعية
ا�ستوجبت علينا �أن نرفع
�أ�صواتنا عاليا وبقوة لن�رصخ
كفانا ظلمنا وحقرة”.
كما �أ�ضافوا �أنه «نحن عمال
البلديات بجميع �أ�سالكها النزول
�إىل ال�شارع لن�شارك يف امل�سرية
الوطنية يوم االثنني  25مار�س

ثورة نوفمرب وما �أحدثه ،مو�ضحا
�أن انتظار ال�شعب الذي كان يف كل
مرة ي�صابر على ظروفه ال يعني �أنه
لن يتحرك وهو ما �أبرزه م�ؤخرا.
وبح�سب رئي�س طالئع احلريات،
ف�إن القوى غري الد�ستورية قد
ا�ستهدفت �أي�ضا امل�سريات ومل
ت�صب �أهدافها ،لأن ال�شعب
فر�ض ر�أيه ،مربزا ب�أن امل�سريات
يف �أنفا�سها الأخرية و�سريحلون
وال�شعب �سيقرر م�صريه على حد
تعبريه.
�سارة بومعزة

ت/بشير عالوة

عمال البلديات ينظمون غدا

الن�ضال حتى ي�سقط النظام”،
م�صعدين للهتاف �ضد وزير
العدل الطيب لوح مطالبني �إياه
بـ «يا لوح رجع الربنو�س».
و�أكد املحامون �رضورة احرتام
الد�ستور وقوانني اجلمهورية
وحرية الر�أي والتعبري وم�ساندة
املطالب ال�شعبية يف تغيري نظام
احلكم ،م�ؤكدين تخندقهم يف
�صف الدفاع عن احلريات
“الدفاع يريد رحيل الف�سادين”
و�شعار ” وطني وطني غايل
الثمن ..نف�سي روحي ..و�أنا
احلامي وطني الغايل” .كما

فكرة اللجان ال�شعبية �إىل العمال
واملعلمني والأطباء والبطالني
للإدالء بدلوهم م�ستقبال ،مربزة
ب�أنه حتى �أ�سالك املنظومة الأمنية
معنيون بتحديد طبيعة نظام احلكم
يف اجلزائر م�ستقبال .ودعت
املتحدثة � إىل تبني نظام برملاين من
غرفة واحدة يف اجلزائر� ،رشيطة �أن
ينتخب ب�شفافية من املواطنني الذين
ميكنهم عزل النواب الحقا� ،أما رئي�س
اجلمهورية فينتخب من هذا الربملان
الذي �سيمثل ال�سيادة ال�شعبية ،كما
تكون �صالحيات الرئي�س حمدودة.

على ال�ساعة احلادية ع�رشة
�أمام الربيد املركزي باجلزائر
العا�صمة تنديدا بهذا النظام

القامع لكل العمال ب�صفة خا�صة
ولكل اجلزائريني ب�صفة عامة».
�سارة بومعزة  

4

� 24ساعة

الأحد  24مار�س  2019املوافـق ل15رجب 1440هـ

دعت �إىل مرحلة انتقالية ق�صرية و ت�شكيل هيئة رئا�سية

املعار�ضة تدعو اجلي�ش للم�ساعدة
قدمت �شخ�صيات املعار�ضة اقرتاحا خلارطة طريق للحل ال�سيا�سي للأزمة يف اجلزائر يف �إطار ال�شرعية ال�شعبية املن�صو�ص
عليها يف املادة 07من الد�ستور لتنفذ بعد انق�ضاء العهدة الرئا�سية احلالية .
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ع�صام بوربيع

وجاء يف بيان ل�شخ�صيات املعار�ضة
املجتمعة �أم�س بالعا�صمة �أن هاته
خارطة الطريق تتمثل يف الإقرار
مبرحلة انتقالية ق�صرية  ،يتم فيها
نقل �صالحيات الرئي�س املنتهية
عهدته لهيئة رئا�سية  ،وكذلك دعوة
اجلي�ش الوطني ال�شعبي لال�ستجابة
ملطالب ال�شعب و امل�ساعدة على
حتقيقها يف �إطار احرتام ال�رشعية
ال�شعبية .
و �أ�ضاف البيان �أن ت�شكيل الهيئة
الرئا�سية من �شخ�صيات وطنية
م�شهود لها بامل�صداقية و النزاهة
و الكفاءة  ،تتبنى مطالب ال�شعب
 ،و يلتزم �أع�ضا�ؤها باالمتناع عن
الرت�شح �أو الرت�شيح يف اال�ستحقاقات
االنتخابية الالحقة  ،م�ضيفة �أنه
تتوىل الهيئة الرئا�سية �صالحيات
رئي�س الدولة وتقوم باملهام التي
هي تعيني حكومة كفاءات وطنية
لت�رصيف الأعمال � ،إن�شاء هيئة وطنية
م�ستقلة لتنظيم االنتخابات  ،وتعديل
قانون االنتخابات مبا ي�ضمن �أجراء
انتخابات حرة ونزيهة .
وقد اتفق احل�ضور على اال�ستمرار يف

امل�شاورات حول الق�ضايا و اخلطوات
املكملة لها مبا ي�ضمن حتقيق مطالب
ال�شعب  ،وحتديد فرتة جت�سيد بنود
خارطة الطريق يف �أجل ال يتجاوز
ال�ستة �أ�شهر .
و �أ�ضاف بيان �شخ�صيات املعار�ضة
امل�شكلة من عدة �شخ�صيات وطنية
و ر�ؤ�ساء �أحزاب و �أ�ساتذة جامعيني
ونا�شطني من خمتلف التيارات
احلزبية �أن احل�ضور ي�ؤكدون على
اال�ستمرار يف النقا�ش حول خارطة

الطريق لو�ضع التفا�صيل الالزمة و
الآليات املنا�سبة لتحقيق مطالب
ال�شعب  ،وا�ستعدادهم لدرا�سة
مقرتحات �أخرى تلبي مطالب ال�شعب
 .وبعد �أن نددت املعار�ضة باحلملة
التي يقوم بها وزير اخلارجية عرب
خمتلف الدول الأجنبية و الرامية
�إىل ت�شويه الهبة ال�شعبية ال�سلمية و
االلتفاف حول مطالبها  ،اقرتحت
املعار�ضة �أي�ضا ت�سمية جل�سات
الت�شاور ب» فعاليات قوى التغيري

خالل فرباير 2019

لن�رصة خيار ال�شعب «  ،كما وجهت
نداءا لل�شعب اجلزائري لال�ستمرار
يف احلراك و االنتباه لكل حماوالت
االخرتاق �أو الإ�ضعاف �أو االلتفاف
حول مطالبه  ،و �أن ال يتوقف عن
ذلك �إىل غاية حتقيق مطالبه .
من جهة �أخرى  ،وبخ�صو�ص دعوة
م�ؤ�س�سة اجلي�ش الوطني ال�شعبي
للم�ساعدة على حتقيق مطالب
ال�شعب � ،أو�ضحت �شخ�صيات
املعار�ضة �أنها دعوة للجي�ش من
�أجل امل�ساعدة على تطبيق هذا
احلل  ،ي�ساعد فيه اجلي�ش لتج�سيد
مطالب ال�شعب  ،يتدخل كم�ساعد.
كما اعتربت �أن هذا لي�س �إقحام
للجي�ش بل هو طلب د�ستوري و
اجلي�ش م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات
الدولة  ،وهذا �شيء موجود يف
جميع الدول  ،م�ؤكدين على �أن
م�ساعدة اجلي�ش هي تخريجة
د�ستورية و �صحيحة .
ومن جهة �أخرى  ،اعتربت
�شخ�صيات املعار�ضة �أن احلراك
ال�شعبي هو هبة اجتماعية �شعبية
 ،ال تنتمي �إىل ايدولوجية عك�س
ما يريد البع�ض ترويجه من �أجل
ت�شويه هذا احلراك ال�شعبي .

�أ�سعار ال�سلع الغذائية تراجعا بن�سبة  3ر 1باملائة
.
بلغ تطور الأ�سعار لدى اال�ستهالك
1ر 4باملائة على �أ�سا�س �سنوي �إىل
غاية فرباير  , 2019ح�سبما علم
لدى الديوان الوطني للإح�صائيات و
يعترب تطور الأ�سعار لدى اال�ستهالك
على �أ�سا�س �سنوي �إىل غاية فرباير
 2019مبثابة معدل الت�ضخم ال�سنوي
الذي يتم احت�سابه خالل الأ�شهر
ال 12ابتداء من مار�س� 2018إىل
فرباير  2019مقارنة بالفرتة املمتدة
من مار�س � 2017إىل غاية فرباير
.2018
�أما بالن�سبة للتطور ال�شهري مل�ؤ�رش
الأ�سعار عند اال�ستهالك يف فرباير
 , 2019الذي يعد امل�ؤ�رش اخلام
للأ�سعار عند اال�ستهالك يف فرباير
 2019مقارنة ب�شهر جانفي ، 2019

معدل الت�ضخم بلغ 1ر 4باملائة على �أ�سا�س �سنوي
فقد بلغ 5ر 0باملائة و ح�سب املتغري
ال�شهري بح�سب فئة املنتجات,
عرفت �أ�سعار ال�سلع الغذائية تراجعا
بن�سبة  3ر 1باملائة يف فرباير 2019
مقارنة ب�شهر جانفي .2019
وانخف�ضت �أ�سعار املواد الفالحية
الطازجة بن�سبة 8ر 2باملائة ,ح�سب
ما �أو�ضح الديوان و لقد م�س تراجع
الأ�سعار الفواكه (8-ر 10باملائة) و
البي�ض (4ر - 12باملئة) و اللحوم
البي�ضاء (8-ر 8باملائة) و البطاطا
( 8-باملائة) و هذا بتوجه �شهري و
من جهة �أخرى� ,أفاد الديون الوطني
للإح�صاء �أن منتجات غذائية �أخرى
عرفت ارتفاعا يف الأ�سعار كاخل�رض
الطازجة (55+ر 1باملائة) و ال�سمك
الطازج (47ر 2باملائة) و ارتفعت

�أ�سعار املواد الغذائية امل�صنعة
(ال�صناعات الغذائية) بن�سبة 1ر0
باملائة.
وبدورها عرفت �أ�سعار ال�سلع
امل�صنعة ا�ستقرار بن�سبة (02ر-0
باملائة)  ,يف حني �سجلت اخلدمات
ارتفاعا طفيف (64+ر 0باملائة) يف
فرباير  2019مقارنة بجانفي 2019و
ح�سب جمموعات ال�سلع و اخلدمات,
م�س ارتفاع الأ�سعار جمموعة مواد
ال�صحة و النظافة اجل�سدية (72+ر0
باملائة) و �سكن و �أعباء ( 1+باملائة)
و تربية و ثقافة و ترفيه (1+ر0
باملائة) و جمموعة ال�سلع املختلفة
(13+ر 0باملائة)� .أما بخ�صو�ص
مواد جمموعة « �ألب�سة و �أحذية فقد
عرفت �أ�سعارها انخفا�ضا ب 52ر0

على ر�أ�سهم �سيدي ال�سعيد

باملائة يف فرباير مقارنة بجانفي
.2019
و �أما التوجه ال�شهري للأ�سعار يف
فرتة جانفي-فرباير  2019مقارنة
بنف�س الفرتة  2018فقد عرفت
ارتفاعا قدره 64ر 2باملائة .و
بالتايل فان هذا االرتفاع م�س
املواد الغذائية ( 66+ر ) 1و املواد
الفالحية الطازجة (01ر 1باملائة )
و املواد الغذائية امل�صنعة (3+ر2
باملائة) و م�س ارتفاع الأ�سعار �أي�ضا
املواد امل�صنعة (87+ر 3باملائة) و
اخلدمات (56+ر 2باملائة) يف الفرتة
يناير-فرباير  2019مقارنة بنف�س
الفرتة ل�سنة  2018ويذكر �أن ن�سبة
الت�ضخم بلغت 3ر 4باملائة �سنة
. 2018

النقابيون يجددون احتجاجهم �ضد قيادة املركزية النقابية

نظم مئات النقابيني االحتجاج �ضد
الأمني العام للمركزية النقابية عبد
املجيد �سيدي ال�سعيد ،مطالبني �إياه
بالرحيل رفقة القياديني ،م�ؤكدين
م�ساندتهم للحراك ال�شعبي.
جدد مئات النقابيني املنخرطني يف
االحتاد العام للعمال اجلزائريني،
�أم�س ،االحتجاج �ضد قيادات
املركزية النقابية ،حيث نظموا
وقفة احتجاجية �أمام مقر االحتاد
بالعا�صمة ،م�ؤكدين �أنهم ح�رضوا
من خمتلف الواليات وخمتلف
القطاعات من �أجل �إي�صال �صوتهم،
جمددين التهم التي وجهوها
للقيادة ،بخا�صة ما تعلق بالتخلي
عن العمال والتخندق ال�سيا�سي،
يف ظل دعم �سيدي ال�سعيد يف وقت
�سابق للعهدة اخلام�سة للرئي�س
بوتفليقة.

ورفع املحتجون� ،شعارات جزء
منها يتعلق باحلراك ال�شعبي على
غرار «ال متديد ال ت�أجيل» وجز�ؤها
الثاين �ضد �سيدي ال�سعيد متهمني
�إياه بجعل النقابة مملكة خا�صة،
والت�سيري االرجتايل على ح�ساب
العمال والعامالت ،واالنحراف عن
الأهداف النقابية النبيلة والتعدي
على القوانني ب�شعار “ديقاج �سيدي
ال�سعيد” ،معلنني مت�سكهم مبوا�صلة
االحتجاجات التي حتولت �إىل عادة
�أ�سبوعية مطالبني القيادة بالإ�صغاء
�إىل �صوتهم.
هذا ويعرف االحتاد العام للعمال
اجلزائريني نزيفا ،حيث �أكدت نقابة
جممع امل�ؤ�س�سة الوطنية لل�سيارات
م�ؤخرا ،نزع الثقة من �شخ�ص الأمني
العام لالحتاد جاء بعد عقد م�ؤمتر
ا�ستثنائي لال�ستجابة ملطالب

القاعدة العمالية ،التي ال ترغب
با�ستمرار �سيدي ال�سعيد على ر�أ�س
املركزية ،داعني عمال امل�ؤ�س�سة
للتحلي بالوعي وروح امل�س�ؤولية
ومبا�رشة الن�شاط للحفاظ على
املكت�سبات املحققة ،مو�ضحني
يف هذا ال�سياق ”:يجب احلر�ص
لتفادي �أي انزالق �أو متييع للهدف
املن�شود» ،معلنني دعمهم للحراك
ال�شعبي الذي ت�شهده اجلزائر منذ
 22فيفري .كما �شهد مقر املركزية
عدة وقفات حاملني �شعارات تطالب
الأمني العام لالحتاد العام للعمال
اجلزائريني بالرحيل ،متهمني �إياه
بالف�ساد والتورط مع ال�سلطة �ضد
م�صالح العمال وما ينبغي �أن يلتزم
به الإحتاد كممثل عن العمال،
خا�صة �أنه الطرف الوحيد املخول
القيام بهكذا مهمة ثقيلة يف وجه

الباترونا واحلكومة كونه الوحيد
امل�سموح له بامل�شاركة يف الثالثية،
يف حني هددوا يف وقت �سابق
باالعت�صام قرب مقر املركزية
النقابية �إىل غاية اال�ستجابة
ملطالبهم التي مل يتم ت�ؤخذ
بعني االعتبار رغم االحتجاجات
الكثرية التي ي�شنها مئات العمال
من خمتلف القطاعات املهنية
لتنديد ب�سوء الت�سيري ،بح�سبهم،
كما دعا املحتجون �إىل التعبئة
من طرف كل الفئات التي عانت
التهمي�ش و” احلقرة ” خالل عهدة
الأمني العام احلايل املتهم ب�أنه
حول املركزية النقابية مللكية
خا�صة خدمة مل�صاحله ال�ضيقة
على ح�ساب م�صلحة الطبقة
العمالية ،بح�سبهم.
�سارة بومعزة

مقابل �شح املوارد و انهيار العملة و �سعر البرتول

اخلرباء يحذرون من ه�شا�شة
التوازنات االقت�صادية

مع الرتقب لإعالن ت�شكيلة
احلكومة اجلديدة ،ت�شهد البالد
ظروف مالية �صعبة نتيجة ن�سبة
الت�ضخم التي و�صلت �إىل حدود
 4باملائة وتراجع يف قيمة
الدينار وتقلي�ص يف احتياطي
ال�رصف وغريها ،و�أكد اخلرباء
االقت�صاديني �أن احلكومة
اجلزائرية �ستعمل على
معاجلة امل�سائل املطروحة،
واالحتياطات املتبقّية لديها من
العمالت الأجنبية تكفي ملدة
عام �أو عا َمني ال�ستخدامها يف
التخفيف من ال�صدمة يف
غ�ضون ذلك ،ينبغي عليها تنفيذ
�إ�صالحات وا�سعة ما ي�ضعها
�أمام حتديات كبرية.
حميدو�ش حممد:
احلل هو االجتاه نحو
اقت�صاد ال�سوق

وقال اخلبري املايل حميدو�ش
حممد يف ات�صال مع جريدة
الو�سط يجب �أال نبقى بني
اقت�صاد ال�سوق واالقت�صاد
امل�سري و �أن نذهب نحو
اقت�صاد ال�سوق الذي يرتكز
على املناف�سة التي بدونها ال
ميكن �أن يكون هناك اقت�صاد
�سوق حقيقي مما يبعد
ويلغي كل �إ�شكال االحتكار
والكارتالت و �أو�ضح �أنه يف
الدولة
هذا الإطار يبقى على ّ
الدور املنظم حلرا�سة املواقع
ّ
امل�سيطرة وفر�ض �إذا اقت�ضت
احلاجة عمليات التفكيك،
لأ ّنه داخل اقت�صاد ال�سوق ال
يوجد لل�سلطات العمومية دورا
الداخلي
تلعبه يف الت�سيري
ّ
للم�ؤ�س�سات لكن دورها ي�شمل
ت�أطري املجموعة االقت�صادية
باعتبارها منظمة لت�سيري
النقد ومراقبة القرو�ض يف
الإ�ستثمارات وعمل الهياكل
القاعدية ويف الرتبية من
�أجل ت�أمني وتكوين ي�ستجيب
امل�ؤ�س�سات
الحتياجات
وال�رشوع يف �سيا�سة تهيئة
للرتاب الوطني ترتكز على ال
مركزية حقيقية واقعية ت�ساهم
فيها اجلماعات املحلية
و�شبكات جمتمع املدين كما �أكد
اخلبري املايل على الإ�صالحات
يف قوانني االقت�صاد والتجارة
وقال يجب �إعادة النظر يف �أكرث
من 1000قانون فيما يخ�ص
اال�ستثمار و القر�ض و غريها
من القوانني و يف ذات ال�سياق
قال ذات املتحدث علينا
اخلروج من الدولة االجتماعية
�إىل الدولة الإ�سرتاتيجية التي
تعتمد على خمططات و
ا�ست�رشاف ملدة � 50سنة ومن
جهة �أخرى �أكد حميدو�ش
على حتديد القطاعات
الإ�سرتاتيجية و �أردف قائال

حلد الآن ننظر �إىل قطاع النفط
كقطاع ا�سرتاتيجي و هو لي�س
كذلك و �أو�ضح ذات املتحدث
�أن القطاع اال�سرتاتيجي هو
الذي ي�ضمن دميومة �أمة مثل
ميدان ال�صناعة احلربية كما
�أكد �سيكون لهذه املراجعة
ت�أثري حتويل على االقت�صاد
اجلزائري
�سراي عبد املالك :
يجب �إعادة النظريف
القوانني لت�سهيل احلياة
االقت�صادية

من جانبه يرى يف هذا ال�صدد
اخلبري االقت�صادي �رساي عبد
املالك �أننا ال منلك الأرقام
و احل�سابات التي �سترتكها
احلكومة القدمية و انتقد
ت�أخري ت�شكيل احلكومة اجلديدة
وقال �رساي يف ات�صال مع
جريدة الو�سط انه يجب �إعادة
النظريف القوانني وتعديلها
لت�سهيل احلياة االقت�صادية من
خالل حتديث الإطار القانوين
و التنظيمي الذي يحكم عمل
الأن�شطة االقت�صادية و القوانني
املتعار�ضة و غري الوا�ضحة والتي
تعد من املعوقات الرئي�سية
التي تعرقل امل�ستثمرين و
ر�أى �رساي انه يجب التكفل
باجلانب االجتماعي وو�ضع
لتدعيم
معينة
ميزانية
الأ�شخا�ص املعوزين م�شريا
�إىل تردي الو�ضع االجتماعي
بالن�سبة للمواطنني كما دعا
ذات املتحدث �إىل فتح جمال
اال�ستثمار و رفع البريوقراطية
و تدعيم امل�شاريع ال�صغرية و
املتو�سطة لأنها تخ�ص ال�شباب
و �أ�ضاف اخلبري االقت�صادي
قائال ط ملا يتم التكفل بهاتني
الفئتني �ست�شهد البالد حتركا
كبريا.
الملا�س �إ�سماعيل:
علينا الق�ضاء على
االقت�صاد الريعي
ويرى اخلبري االقت�صادي
ورئي�س جمعية اجلزائر
ا�ست�شارات للت�صدير �إ�سماعيل
الملا�س ب�أن احلكومة املقبلة
تنتظرها حتديات كربى يف
املجال االقت�صادي الذي
يعترب �سيئا مع تراجع احتياطي
ال�رصف ب�صفة كبرية و�صل �إىل
اقل من  70مليار دوالر وهذا
ال يكفي ملدة �سنتني �أ�ضاف
ذات املتحدث �أنه ويجب على
احلكومة املقبلة ك�سب رهان
جمموعة من االقرتاحات من
�أجل الو�صول �إىل توازن كلي
ويف مقدمتها الق�ضاء على
االقت�صاد الريعي.
ف.ن�سرين
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وزير ال�صحة مطالب بالتدخل للتحقيق
يف الق�ضية مب�ست�شفيات الغرب

�
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�أطباء وم�س�ؤولون يف
امل�ست�شفيات العمومية
يتحولون �إىل �سما�سرة
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 .تعطيل متعمد للتجهيزات
الطبية يف امل�ؤ�س�سات العمومية

ت�شهد عدة جمال�س بلدية بوهران حالة من االن�سداد ،و حالة من
التخبط دفعت بوايل الوالية مولود �شريفي لتجميد مهام كل من
املجل�س البلدي ل�سيدي بن يبقى و الربية �شرقي الوالية بعد م�ضي
�أزيد من عام على توا�صل م�سل�سل االن�سداد و تعطيل عجلة التنمية
املحلية من خالل عدم امل�صادقة على امل�شاريع و املداوالت �سواء خالل
الدورات العادية �أو اال�ستثنائية يف حني ال زال ال�صراع على �أوجه
ببلديتي الكرمة  ،و بئر اجلري و عني الرتك .
�أ بن عطية
خرج م�ساء �أول عدد من املنتخبني
رفقة ع�رشات ال�سكان من بلدية
بئر اجلري لل�شارع رافعني الفتات
تطالب برحيل كل من رئي�س البلدية
احلايل حممد الأمني قنفوذ ،و نوابه
املكلف باملالية و العمران و العقار
و ال�ش�ؤون االجتماعية و الثقافية ،و
حملت الالفتات �شعارات وجه فيها
املحتجون الغا�ضبون �إتهامات بالف�ساد
و تبديد املال العام له�ؤالء ال�سالف
ذكرهم �سابقا� ،أين طالب املحتجون
بتدخل عاجل للم�س�ؤول التنفيذي
الأول عن ت�سيري �ش�ؤون عا�صمة الغرب
مولود �رشيفي بو�ضع حد للتجاوزات
ال�صارخة يف �إبرام �صفقات عمومية
و �إق�صاء عدد من املقاولني �سيما �أن
امليزانية املالية املخ�ص�صة للبلدية
التي �ستحت�ضن �ألعاب البحر الأبي�ض
املتو�سط خالل �سنة � 2021أ�ضحت

ت�سيل لعاب الكثريين.
و�شدد املحتجون على رحيل رئي�س
البلدية احلايل املنتمي حلزب جبهة
التحرير الوطني ،و املجل�س التنفيذي
العامل معه  ،حيث �شكك املحتجون
يف ت�رصيح ل»الو�سط» يف �شفافية
ال�صفقات العمومية املربمة خالل
فرتة ال�سنة املا�ضية ،ناهيك عن
غ�ضب �سكان حي �أول نوفمرب من منح
رخ�صة بناء لأحد املرقني العقاريني
الذي ي�سعى لت�شييد عمارة على
م�ساحة  600مرت مربع ل 12طابقا
يف حني �أن الرخ�صة القانونية ت�شري
لطابق �أر�ضي و خم�س طوابق فقط
ما دفع ل�سكان احلي للخروج لل�شارع و
حملوا م�س�ؤولية ما �سيحدث ل»املري»
و امل�صلحة التقنية .
يف �سياق مت�صل قرر  10منتخبني
من بلدية الكرمة غرب الوالية رفع
�شكوى م�صحوبة ب�إدعاء مدين �ضد
رئي�س البلدية املنتمي للتجمع الوطني
الدميوقراطي مو�سى بن ميينة ب�سبب

�شتمهم و تلفظه بكلمات خاد�شة خالل
الدورة العادية للمجل�س ،ح�سبما ك�شفه
بو�شيخي معمر ممثل كتلة «الأفالن»
يف ت�رصيح ل»الو�سط» �أين ك�شف �أن
حالة الإن�سداد بلغت ن�صابها بالكرمة
عقب مقاطعة  10منتخبني ملداوالت
املجل�س من �أ�صل  19منتخب مبن
فيهم رئي�س البلدية ،و �أ�ضاف املتحدث
�أنهم رفعوا �شكوى لوكيل اجلمهورية
لدى حمكمة ال�سانيا بخ�صو�ص �إبرام
�صفقات و �إتفاقيات م�شبوهة تتعلق
بت�ضخيم الفواتري و تبديد املال العام
و يتعلق الأمر ب�صفقة �إبادة كالب
�ضالة مببلغ � 15ألف �سنتيم للحيوان
الواحد ،و �إتفاقية �إقتناء كرا�سي
�شابتها رائحة ت�ضخيم الفواتري حيث
�سبق و �أن �إ�ستدعى وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة ال�سانيا «املري» و املقاول
امل�ستفيد من ال�صفقتني و مت التحقيق
معهما .
ومل تتوقف حالة الفو�ضى على
املجال�س البلدية بوهران عند بلديتي

بئر اجلري و الكرمة ،بل تعدته لبلدية
عني الرتك بالكورني�ش الوهراين التي ال
زالت تعرف حالة من الإحتقان بالرغم
من مرور عام و � 3أ�شهر على تن�صيب و
�إنتخاب املجل�س البلدي ،الذي ال مير
فيه التيار بني رئي�س البلدية �سمارة
عبد النور و بقية املنتخبني  ،19ناهيك
عن حالة الإن�سداد التام ببلدية �سيدي
بن يبقى «النيقرية» التي �إ�ضطرت
وايل الوالية لتجميد مهام املجل�س و
عزل رئي�سه املنتمي للأفالن خبيزات
يو�سف جراء �رصاعه مع كتلة الأرندي
و امل�ستقبل و �إن�شقاق منتخبني من
الأفالن �ضده ،ناهيك عن توقيفه
الأمني العام بوهنية و عزل موظفني
�أخريني ب�سبب ح�سابات �سيا�سية بحثة
على حد تعبري ه�ؤالء .
بلدية الربية هي الأخرى مل تكن مبعزل
عن ال�رصاعات ال�سيا�سية و احلزبية
بني املنتخبني ،ما دفع الوايل لتجميد
مهام املجل�س و تعيني مت�رصف
�إقليمي لت�سيري �ش�ؤون البلدية .

يواجهون �شبح الإفال�س

مرقون عقاريون يطالبون مب�ستحقاتهم املالية بوهران
يعي�ش عدد من املرقني العقاريني
بعا�صمة الغرب وهران على �أع�صابهم،
�سيما و �أن �شبح الإفال�س يتهددهم و
من �شانه �أن يحيل املئات من العمال
على بطالة �إجبارية،حيث رفع �أم�س،
ممثل عن �رشكة �شاو�ش للبناء و
الأ�شغال �شكوى �ضد مدير الوكالة
العقارية لل�سانيا لكل من وزير ال�سكن
و العمران و املدينة عبد الوحيد
طمار من �أجل �أن يقوم مدير الوكالة
الوفاء ب�إلتزامته القانونية و املالية و
ت�سديد م�ستحقات تفوق  10ماليري
�سنتيم نظري �إمتام و ت�سليم م�رشوع
 120م�سكن عمومي �إجتماعي تابع
للوكالة ،و �إنتقد املتحدث يف ت�رصيح
ل»الو�سط» ب�شدة ما و�صفها بالوعود
الكاذبة و �سيا�سة الت�سويف املنتهجة
مع عدد من املرقني العقاريني طيلة

فرتة عامني ترف�ض فيها الوكالة
العقارية ت�سديد م�ستحقات �رشكته .
و طالب املرقون الغا�ضبون من وزير
ال�سكن عبد الوحيد طمار ب�إيفاد
جلنة حتقيق وزارية عاجلة للنب�ش يف
جتاوزات باجلملة لدى الوكالة العقارية
لل�سانيا ،من �ضمنها متاطل ممنهج يف
�سداد امل�ستحقات املالية للمرقني
العقاريني الذين �أ�شهر العديد منهم
�إفال�سه ب�سبب عدم ت�سديد م�ستحقاته
العالقة منذ �سنوات .
هذا و تدين �رشكة �شاو�ش التي هي
جمرد عينة من جمموعة من العينات
التي تنتظر �سداد م�ستحقاتها املالية،
مببلغ يفوق  10ماليري �سنتيم نظري
ت�شييدها عددا من ال�سكنات العمومية
الإيجارية و ي�ضيف ممثلها القانوين �أنه
مت ت�سليم ال�سكنات وفق ما مت حتديده

زمنيا و متا�شيا مع املقايي�س التقنية
و الهند�سية التي مت االتفاق عليها يف
دفرت ال�رشوط ،و ما زاد من حريتهم
و تعجبهم هو الدوافع الأ�سا�سية
و احلقيقية من وراء رف�ض الوكالة
العقارية لل�سانيا يف مقدمتها مديرها
عن ت�سديد م�ستحقاتهم املالية ،حيث
�أن هذه الأخرية ال تعاين من �ضائقة
مالية بل �سبق و �أن �أمر وايل وهران
مولود �رشيفي ب�سداد ديون جميع
املرقني و املقاولني ،يف حني مت
ت�سديد م�ستحقات عدد من املرقني
املح�سوبني على جهة معينة يف حني
يتوا�صل م�سل�سل الوعود القائم حلد
كتابة هذه الأ�سطر يف ت�سديد ديون
�رشكة «�شاو�ش» للبناء و الأ�شغال .
و �أو�ضح ممثل ال�رشكة املت�رضرة �أنهم
�سبقوا و �أن �أودعوا عدة مرات �شكاوى

مكتوبة لديوان وايل الوالية مولود
�رشيفي لكن مل يتلقوا �أية رد فعل،
و �أ�شار املتحدث �أن هناك تواط�ؤ
مق�صود من جهات معينة حتاول فر�ض
قانونها على املرقني العقاريني ،و
حتاول حتطيم �رشكة �شاو�ش للبناء و
الأ�شغال.
خدمة لأجندة معينة و ملجموعة
بحد ذاتها ،و �شدد عدد من املرقني
العقاريني �آخرين من �ضمنهم �أجانب
«�أتراك» على �رضورة فتح امل�س�ؤول
التنفيذي الأول عن ت�سيري �ش�ؤون
عا�صمة الغرب مولود �رشيفي حتقيقا
معمقا ملعاقبة امل�س�ؤوليني الذين
ي�ستغلون منا�صبهم  ،و الذين يحرمون
املرقني العقاريني من م�ستحقاتهم
املالية.
�أ بن عطية

�أو�سعه �ضربا مب�صلحة اال�ستعجاالت الطبية و اجلراحية

عون �أمن بكلية الطب يك�سر �أنف طبيب �أ�شعة بوهران

تعر�ض طبيب خمت�ص يف الأ�شعة يبلغ
من العمر  50عاما على م�ستوى م�صلحة
الإ�ستعجاالت الطبية و اجلراحية
بامل�ست�شفى اجلامعي بن زرجب ببالطو
بوهران ،لل�رضب املربح من قبل �شاب يبلغ
من العمر � 34سنة و الذي �أو�سعه �رضبا و
ت�سبب له يف ك�سور على م�ستوى الأنف

�إ�ستدعت حترير �شهادة طبية بعجز  25يوما
 ،حيث �إلتم�س وكيل اجلمهورية على م�ستوى
حمكمة اجلنح تطبيق عقوبة � 18شهرا حب�سا
نافذة ليقرر قا�ضي احلكم ب�إدانته بعقوبة
عام حب�سا نافذة.
حيثيات ق�ضية احلال تعود للأيام القليلة
املا�ضية عندما تقرب اجلاين وهو عون

�أمن بكلية الطب ،رفقة �شقيقته التي كانت
تعاين من نوبة ربو حادة ،ليقوم الطبيب
املناوب بفح�صها ووجهها لإجراء �أ�شعة
على م�ستوى ال�صدر،ليقوم �شقيقها اجلاين
بالتوجه برفقتها مل�صلحة الأ�شعة بذات
امل�صلحة ليطلب منه الطبيب املخت�ص
بالبقاء خارج القاعة نظرا خلطورة الأ�شعة و

هو الأمر الذي مل يه�ضمه اجلاين الذي �إنهال
على الطبيب بر�أ�سية و لكمات قوية �أردته
مغ�شيا عليه ليقوم �أعوان الأمن بامل�صلحة
على توقيف اجلاين و �إ�ستدعاء م�صالح الأمن
الذي �أوقفته و �إيداعه ال�سجن االحتياطي
من قبل وكيل اجلمهورية املخت�ص �إقليميا .

�أ بن عطية

طالب الع�رشات من الأطباء واالخت�صا�صني مب�ست�شفيات كل
من تيجاين دمرجي بتلم�سان  ،عبد القادر ح�ساين ببلعبا�س ،
بن زرجب يف عني متو�شنت � ،أول نوفمرب وامل�ست�شفى اجلامعي
بوهٍ ران م ،وزي ٍر ال�صحة التدخل العاجل من �أجل الوقوف على
جتاوزات كبرية يعرفها القطاع بالواليات الغربية �أثر �سلبا على
العمل ال�صحي بامل�ست�شفيات وحولوها �إىل مٍراكز للن�صب
واالحتيال �ألذي يدفع ثمنه امل َر�ضى وي�ستفذ منه� أ�شخا�ص ال
عالقة لهم بالطب و�أحيانا �أطباء من ذوي ال�ضمائر امليتة ،
وذلك من خالل ال�سماح لإقامة م�صحات خا�صة بجوار
امل�ست�شفيات ومراكز حلقن الدم والأ�شعة وال�سكانري والتي
�صارت تقدم ر�شاوى �إىل عمال القطاع اخلا�ص لتحويل
املر�ضى لهم .
ففي تلم�سان ك�شف الربوفي�سور حممد واعلي �أن �إحدى العيادات
التي فتحها رئي�س م�صلحة مب�ست�شفى الأم والطفل بتلم�سان
با�سم طبيب عام �صار يحول �إليها املر�ضى من امل�ست�شفى
العمومي من �أجل القيام بعمليات لهم من قبل الأطباء العاملني
بالقطاع العام الذين يتم توظيفهم ب�ساعات �إ�ضافية دون ت�أمني
مقابل املال بعمليات التي من املفرو�ض التي تقام بالقطاع
العام لكن الأطباء يتحججون بغياب الو�سائل لتحويل املري�ض
�إىل امل�ست�شفيات اخلا�صة للقيام بعملية مببالغ ترتاوح ما بني
 05ماليني و 15مليون  ،بالإ�ضافة �إىل ذلك يهربون املعدات
والأدوية من امل�ؤ�س�سة العامة �إىل امل�صحات اخلا�صة التي
يدفع املري�ض متنها رغم انها حتول وفقا للم�صلحة الإن�سانية
 ،ومب�صلحة اال�ستعجاالت يحول املر�ضى للقيام بالتحاليل
�إىل املراكز املجاورة ب�أمر من املمر�ض الذي ال يتوانى يف
منحك ورقة �صغرية حتمل ا�سمه للمر�ضى،وقد �سبق مل�صالح
الأمن احل�رضي الرابع بتلم�سان قد با�رشت حتقيقات معمقة
مع القائمني على خمزن  بنك الدم بامل�ست�شفى اجلامعي
بتلم�سان على خلفية �شكاوي تقدم بها متربعون بالدعم
تفيد بالبزن�سة بدمائهم  من قبل القائمني على مركز حقن
الدم  املوجود مبدخل م�ست�شفى تيجاين دمرجي ما خلق
ف�ضيحة من العيار الثقيل  ،وذلك بعد ك�شف عاملني مبركز
الدم قد عقدوا �صفقات مع م�ؤ�س�سات طبية خا�صة مرخ�ص لها
القيام بالعمليات اجلراحية من �أجل بيعها�  أكيا�س الدم مببالغ
ترتاوح ما بني ال 1000و2000دج  ال�ستغاللها يف العمليات
اجلراحية مب�ؤ�س�ساتهم اخلا�صة  ،و�أ�شارت املعطيات الأولية
�أن هذه الأكيا�س التي ح�صل عليها مركز حقن الدم جمانا من
خالل املتربعني من جمعيات وطلبة ،وم�صالح الأمن وفاعلي
اخلري تباع بامل�ؤ�س�سات اخلا�صة للمر�ضى مببالغ ترتاوح ما بني
5000و10000دج  للكي�س الواحد  وهو ما جعل عدد املتربعني
يتناق�ص عددهم من يوم �إىل  يوم  بعدما اكت�شفوا �أن دمائهم
يتم بيعها للخوا�ص وعو�ض �أن ت�صل للمر�ضى املتربع لهم
�أ�صبحت حتول للم�ست�شفيات اخلا�صة� أين تباع ويقب�ض متنها
بتواط�ؤ من م�س�ؤولني مبركز حقن الدم  وهو ما جعل خزينة
الدم مب�ست�شفى تيجاين دمرجي بتلم�سان  تعاين النق�ص من
الدماء على خلفية فقدان املتربعني للثقة يف امل�س�ؤولني
عليه  .وب�سيدي بلعبا�س ك�شف رئي�س م�صلحة بامل�ست�شفى
اجلامعي تيجاين دمرجي �أن عددا من املمر�ضني وال�شبه
الطبيني يحولون املر�ضى �إىل القطاع اخلا�ص خا�صة يف
التحاليل الطبية والأ�شعة رغم وجودها يف امل�ست�شفى جمانا
وهو ما يعد بزن�سة ب�صحة املواطن  ،كما مت حتويل العديد
من املر�ضى لإجراء عمليات يف م�ؤ�س�سات خا�صة ،وبعد
تعر�ضهم للم�ضاعفات يتم �إعادتهم� إىل امل�ست�شفى العمومي ،
م�ؤكدا �أن الق�ضية مطروحة على م�ستوى الوزارة التي �سمحت
ب�إقامة مراكز طبية وخمابر للتحاليل بجوار امل�ست�شفيات
التي ت�ضاعفت كنمو الفطريات  ،ما يعد عمال ال �أخالقيا
من بع�ض �أ�صحاب امل�آزر البي�ضاء الذين من املفرو�ض �أنهم
ي�سمون مالئكة احلياة �إال �أنهم حتولوا �إىل �شياطني املوت
بعدما فقدوا �ضمائرهم بفعل املال  ،ومب�ست�شفى بن زرجب
بعني متو�شنت كرثت املراكز الطبية اخلا�صة وخمابر التحاليل
بجوار هذا امل�ست�شفى الذي �أجنز حديثا �إال �أنه �أ�صبح مركز
ثراء للمخابر واملراكز الطبية بفعل كرثة التحويالت من قبل
املمر�ضني وبع�ض ال�شبيهني الذين هم موظفني لدى الدولة
ويعملون لدى العيادات اخلا�صة �رسا حيث يبزن�سون ب�صحة
املر�ضى  ،حيث يتعمد القائمون على التحاليل والأ�شعة تعطيل
التجهيزات العمومية بامل�ست�شفيات لإرغام املر�ضى �إىل
التحول �إىل القطاع اخلا�ص وكثريا ما را�سل امل�س�ؤولون الوزارة
يف هذا الإطار لكن دون جدوى  ،وبوهران تعد الظاهرة � أخطر
بكثري حيث �أن �أ�صحاب هذه املخابر والعيادات موظفني
بامل�ست�شفيات و�إطارات �سامية ي�صطادون املر�ضى من
داخل امل�ست�شفيات �إىل عياداتهم وك�أنهم �سما�رسة والعالقة
لهم بالطب  ،كما �أن هذه العيادات ت�ساهم يف تلويث البيئة
حيث �سبق �أن تقدم املحامي عبد القادر وادفل ب�شكوى �إىل
وزير ال�صحة يطالبه بالتدخل للتحقيق يف عيادة خا�صة
ميلكها �أحد نواب الربملان والتي تت�سبب يف كوارث �صحية ،
كما �سبق لإحدى العيادات �أن تويف بها العديد من املر�ضى
الذين دخلوها مي�شون على �أرجلهم ورغم ال�شكاوي لكن نفوذ
�أ�صحابها �أوقف التحقيقات ،ما ي�ستلزم على وزير ال�صحة
التدخل من �أجل الوقوف بالبزن�سة ب�صحة املواطن من قبل
بارونات.

بنبنترار
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املكتب الوالئي بورقلة ي�ستنكر ت�صرفات رئي�س الهيئة الوطنية

فيديرالية املقاولني ال�شباب تنتف�ض
�ضد القيادة دعما للحراك ال�شعبي

ندد املكتب الوالئي للفيدرالية الوطنية للمقاولني ال�شباب بورقلة  ،بالت�صرفات التي و�صفت بـ
الالم�سوولة واالنفرادية التي ينتهجها رئي�س الفيدرالية خا�صة توظيف هذه الأخرية يف توجهات
�سيا�سية تتنافى والأهداف واملبادئ التي ت�أ�س�ست عليها .
�أحمد باحلاج
وقال بيان للأمانة الوالئية
لفيدرالية املقاولني ال�شباب
مم�ضي من طرف رئي�س املكتب
الوالئي حمدود زوبري وكذا ع�ضو
املكتب الوطني بوخلخال حفناوي
� ،إن التوجه ال�سيا�سي الذي اتخذه
رئي�س الفيدرالية بدعمه الرئي�س
املرت�شح لعهدة خام�سة وفتحه
مكاتب ال�ستقبال توقيعات الدعم
والوقوف �ضد الإرادة ال�شعبية
ال�سلمية  ،هو خرق فا�ضح للقانون
الأ�سا�سي الذي مينع �إقحام
الفيدرالية يف �أي توجه �سيا�سي
�سواء بتلقي الدعم �أو تقدمي ال�سند
وهو ما ي�ؤكده الف�صل الأول من
املادة  05من القانون الأ�سا�سي
وذلك حفاظا على �أهداف
الفيدرالية التي ت�صب يف م�صلحة
ال�شباب املقاول ب�إبعاده عن �أي
جتاذبات �أو �رصاعات �سيا�سية
واحلفاظ على ا�ستقرارها ورقيها
ووحدتها .
و�أبدى البيان الذي حتوز
جريدة «الو�سط» على ن�سخة
منه  ،رف�ضه التام ومعار�ضتهم
ال�شديدة للت�رصفات االنفرادية

لرئي�س الفيدرالية الوطنية
البعيدة كل البعد عن املبادئ
الأ�سا�سية التي ت�أ�س�ست عليها
 ،كما دعا ذات البيان جميع
الغيورين على هذه الهيئة
بالن�أي و�شجب هذه الت�رصفات
التي تهدم ركائز الفيدرالية يف
هذا الوقت الع�صيب الذي
متر به البالد وحتطم �أحالم

ال�شباب املقاول الذي يعاين
م�شاكل عديدة زادت من
حدتها التجاوزات احلا�صلة
بالفيدرالية يقول البيان.
واعترب نا�شطون �ضمن
فيدرالية املقاولني ال�شباب � إن
هذه اخلطوة املنتهجة من
قبل الأمانة الوالئية ،حترك
م�س�ؤول وي�أتي تعبريا عن

م�ساندة املقاولني ال�شباب
للحراك ال�شعبي الراف�ض
للعهدة اخلام�سة وموقف
داعم لإرادة ماليني املواطنني
اجلزائريني الذي خرجوا
والزالوا يخرجون �إىل ال�شارع
للمطالبة بوقف انتهاكات
الد�ستور وم�صادرة حق ال�شعب
يف فر�ض �سيادته .

مهاجم م�ستقبل املجاهدين عبد املالك زقري لـ»الو�سط»

بف�ضل �إرادة وعزمية الالعبني حققنا ال�صعود
قال املهاجم اخلطري مل�ستقبل
املجاهدين بعني �صالح عبد
املالك زقري � ،أن االجناز
الكبري الذي حققه الفريق
بتحقيقه ال�صعود للق�سم ال�رشيف
كان منتظرا بالنظر لتكاتف
جهود اجلميع من م�سريين و
طاقم فني والعبني وكذا حمبي
وع�شاق امل�ستقبل .
�أكد املهاجم عبد املالك زقري
يف ت�رصيح �صحفي خ�ص به
يومية «الو�سط»�أن م�ستقبل
املجاهدين قبل اجلولة الأخرية

من �إ�سدال ال�ستار على بطولة
الق�سم ما قبل ال�رشيف متكن
من حتقيق ال�صعود لبطولة
الق�سم ال�رشيف وذلك بعد فوزه
داخل قواعده بنتيجة هدفني ما
قبل هدف على ح�ساب ال�ضيف
ترجي مليانة  ،م�ضيفا يف ذات
ال�صدد �أن االجناز املحقق جاء
بف�ضل �إرادة وعزمية الالعبني
الذين قدموا جمهودات كبرية
طيلة املو�سم الكروي دون
نكران جمهودات كل من الطاقم
الفني و امل�سري .

و يف مو�ضوع مت�صل فقد �أكد
زقري عبد املالك يف معر�ض
حديثه معنا �أن الالعبون قرروا
رفع التحدي من �أجل ت�رشيف
�ألوان النادي العريق الذي جتمد
ن�شاطه ل�سنوات قبل �أن ي�ست�أنف
منذ عامني من �أجل �إعادة
فريق الأباء ملكانته احلقيقة
وا�سرتجاع جمده ال�ضائع ،
خا�صة �إذا علمنا �أن الفريق
ميلك ت�شكيلة تناف�سية �شابة
موجودة معظم عنا�رصها حمل
�أطماع �أندية تن�شط بالق�سم

اجلهوي الثاين .
وبخ�صو�ص م�ستقبله مع
الفريق فقد �أكد ذات الالعب
�،أن احلديث عن البقاء مع
الفريق او مغادرته نحو وجهة
�أخرى يبقى كالم �سابق لأوانه
مكتفيا بالت�أكيد عن �أنه وجد
راحته مع م�ستقبل املجاهدين
ب�صفته قطعة �أ�سا�سية يف ا�شارة
وا�ضحة منه �أن تغيري الأجواء
حلد كتابة هاته الأ�سطر يبقى
م�ستبعد بن�سبة كبرية .
�أحمد باحلاج

برج باجي خمتار ب�أدرار

توقيف و �إعتقال  07رعايا �أفارقة بتهمة الإقامة غري ال�شرعية
متكنت يف اليومني الأخريين
م�صالح الأمن املخت�صة يف
مكافحة الهجرة غري ال�رشعية
بالكتيبة الإقليمية للدرك
الوطني باملقاطعة الإدارية برج
باجي خمتار ب�أدرار  ،من توقيف
واعتقال  07رعايا �أفارقة بتهمة
الإقامة غري ال�رشعية .

�أفاد م�صدر �أمني عليم ليومية
«الو�سط»� ،أن م�صالح الأمن
املخت�صة يف مكافحة الهجرة
غري ال�رشعية كانت قد متكنت
نهاية الأ�سبوع املن�رصم  ،من
توقيف و �إعتقال  07رعايا
�أفارقة يحملون جن�سيات خمتلفة
لدول مايل  ،النيجر  ،ت�شاد ،

الكامريون  ،ال�سينغال والغابون
بدائرة برج باجي خمتار بوالية
�أدرار ليتم اقتيادهم للم�صلحة
املعنية وبعد التحقيق معهم و
�إجناز ملفات ق�ضائية �ضدهم
مت مبوجبها �إحالتهم على وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة رقان
بنف�س الوالية � ،أين مت �إدانتهم

جميعا ب�سنة �سجنا موقوفة
النفاذ مع تغرمي كل واحد منهم
بـ � 48ألف دينار جزائري قبل
�إ�ستكمال اجراءات ترحيلهم
نحو بلدانهم الأ�صلية بتهمة
الإقامة غري ال�رشعية بالرتاب
الوطني .
�أحمد باحلاج

مري بلدية حا�سي م�سعود
يرد على امل�شو�شني :

حي  136م�سكن ا�ستفاد
من م�شاريع و�أبوابي
مفتوحة ل�سكانه

�أكد رئي�س املجل�س ال�شعبي لبلدية
حا�سي م�سعود حممد يا�سني بن
�سا�سي � ،أن جمل�سه املنتخب ال
ميار�س الإق�صاء والتهمي�ش �ضد
�أي جتمع �سكني باملدينة البرتولية
 ،م�شريا �إىل �أن كل الأحياء حت�ضى
باالهتمام ولها كل احلق يف
برامج التنمية املحلية  .وجاء ت
ت�أكيدات مري بلدية حا�سي م�سعود
 ،يف �سياق ما مت الرتويج له من
قبل �أطراف ادعت �أن البلدية
ق�رصت يف حق حي  136م�سكن
 ،وقال رئي�س البلدية �أنه ال داعي
لركوب �أي موجة موجها كالمه
لإحدى اجلمعيات التي ذكرها
باال�سم رفقة املجتمع املدين .
و�أو�ضح املري �أن احلي ا�ستفاد
من عمليات ترميم املدار�س  ،كما
مت املنح امل�ؤقت لتك�سية امللعب
بالع�شب اال�صطناعي ،ف�ضال
عن �أنه مت منح م�رشوع جتديد
�شبكة ال�رصف ال�صحي بالرغم من
�أنها من �صالحيات � ، ONAإىل
جانب منح م�رشوع جتديد �شبكة
املياه ال�صاحلة لل�رشب وكذا

منح الدرا�سة اخلا�صة بالتهيئة
احل�رضية ملكتب الدرا�سات من
اجل �إعداد دفرت ال�رشوط  ،زيادة
على ترميم م�سجد احلي  .وقال
املري مو�ضحا يف نف�س املو�ضوع
� « :أنا من �أعطى املوافقة على
التو�سيع  ،حيث مت ت�سجيل 4
مليار �سنتيم للرتميم والتو�سيع �إال
�أنها مل تكفي  ،وقد متت �إ�ضافة
 2مليار يف املداولة الأخرية
للمجل�س «  ،و�أكد املتحدث �أنه
مت منح مبلغ  500مليون �سنتيم
للمدر�سة القر�آنية ،دون احلديث
عن ا�ستقباالت �أبناء احلي يوميا
�سواء ما تعلق باال�ستماع �إليهم �أو
امل�ساعدة يف ق�ضايا الت�شغيل و
الفالحة و�أمور خا�صة ومل يتم غلق
الباب على �أي �شخ�ص من �أبناء
احلي .ودعا رئي�س البلدية حممد
يا�سني بن �سا�سي � ،سكان حي
 136م�سكن �إىل ال�صرب كون الأمور
الإدارية ت�أخذ وقتا ويجب احرتام
القانون واالجراءات املعمول بها
يف جت�سيد امل�شاريع .
�أحمد باحلاج

بعد فوزه �أمام ترجي مليانة بثنائية

م�ستقبل املجاهدين يحقق ال�صعود
للق�سم ال�شريف بت�شكيلة �شابة
 .رئي�س الفريق :ال�صعود جاء مبيزانية
فارغة وال�سلطات مل تدعمنا ماديا
ر�سميا فريق م�ستقبل
افتك
املجاهدين بعني �صالح ت�أ�شرية
املرور الثانية مبجموعته للق�سم
ال�رشيف بعد فوزه ال�صعب داخل
قواعده وبثنائية �أمام ترجي مليانة
الذي عمل كل ما بو�سعه لفر�ض
التعادل لكن امل�ستقبل فر�ض
واقعيته على املناف�س .
جمريات ال�شوط الأول دخلها
املحليني بعزمية و �إ�رصار كبريين
بحثا عن هدف ال�سبق وهو ما حتقق
عن طريق الالعب املميز �صابر
بوخ�شبة يف الدقيقة الـ  ، 21ليوا�صل
بذلك �أ�شبال املدرب خل�رض حيلو
مدهم الهجومي بحثا عن هدف ثاين
لتعميق النتائج وهو ما ا�ستغله فريق
ترجي مليانة لالعتماد عن الهجمات
املعاك�سة ليتمكنوا يف الدقيقة الـ 36
من تعديل النتيجة  ،وهو ما ا�ستفز
كربياء امل�ستقبل الذي حاول ترجيح
الكفة ل�صاحله قبل نهاية املرحلة
الأوىل لكن الت�رسع وغياب الرتكيز
�أمام املرمى حول الأهداف املحققة
لفر�ص �ضائعة � .أما يف ال�شوط الثاين
فدخل العبو امل�ستقبل بندية كبرية
بحثا عن هدف ثاين وهو ما جتلى
يف اخليارات التكتيكية التي �أقدم
عليها املدرب خل�رض حيلو ب�إقحامه
للمهاجم القنا�ص و�صانع �أفراح
الفريق عبد الغني �صادقي الذي

جاء بقدمه اليمنى اخلرب ال�سعيد
بتوقيعه للهدف الثاين ومتكني فريقه
من ح�صد النقاط الثالث ومن ثم
تعزيز مركزهم كو�صيف للبطل
�أمل �شويطر ،وبهذه النتيجة يكون
امل�ستقبل الريا�ضي للمجاهدين قد
حجز ر�سميا مقعده �ضمن بطولة
الق�سم ال�رشيف يف املو�سم الكروي
القادم  .2020/2019ويف مو�ضوع
مت�صل فقد �أكد رئي�س امل�ستقبل
الريا�ضي للمجاهدين ببلدية عني
�صالح الزقري �صالح يف ت�رصيح
�صحفي خ�ص به يومية «الو�سط»،
�أن فريقه متكن من حتقيق ال�صعود
بف�ضل ارادة وعزمية املكتب امل�سري
وكذا حرارة الالعبني فوق امل�ستطيل
الأخ�رض  ،رغم �شح ال�سيولة املالية
 ،مع العلم �أن م�ستقبل املجاهدين
الفريق الوحيد الذي حقق ال�صعود
مبجموعته على م�ستوى عا�صمة
التيديكلت يف ظل النتائج الكارثية
لكل من احتاد الكهرباء و �أمل بلدية
عني �صالح  ،ويف �سياق مت�صل فقد
ذهب نف�س املتحدث يف معر�ض
حديثه معنا �إىل �أبعد من ذلك عندما
طالب ال�رشكات العاملة برتاب عني
�صالح وكذا ال�سلطات املحلية بتقدمي
تو�ضيحات حول �إدارة ظهرها للفريق
الذي يعاين من �أزمة مالية خانقة .

�أحمد باحلاج
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مهران بعجور

برفع الأذان وال�صمت حدادا

الجئ فل�سطيني خمتطف
يف غانا ..ما ق�صته؟

مدن غربية تت�ضامن مع �ضحايا
َ
امل�سجدين"
"جمزرة

جتمع ع�شرات الفل�سطينيني واللبنانيني يحملون الفتات من الأمل والقلق واخلوف على م�صري
�أمام ال�سفارة الغانية و�سط لبنانّ ،
ّ
الالجئ الفل�سطيني مهران بعجور مهران م�صطفى بعجور ا�سم تردد على ع�شرات ال�صفحات الإعالمية الغانية ،لكنه مل يحظ
همها الأول :حفظ حياة النا�س وكرامتهم.
�إىل الآن باهتمام اجلهات الر�سمية التي يُفرت�ض فعال �أن يكون ّ

حمل الغا�ضبون الفتات غطاها
ال�سواد ،حتمل �صور الالجئ
الفل�سطيني املقيم يف لبنان،
مهران بعجور ،الذي فقدت �آثاره
يف دولة غانا بعد هبوط طائرته
هناك �أواخر  ،2018حيث كان
يقوم ب�أعمال جتارة حرة عند
هبوط الطائرة اقتادت املخابرات
الغانية ثالثة ممن كانوا على
متنها� ،شابني من غانا� ،إ�ضافة �إىل
الالجئ الفل�سطيني ماهر بعجور،
وهو من مواليد  1980يف طرابل�س،
وكان مقيما يف خميم البداوي
�شمايل لبنان ،خ�ضع الثالثة
لتحقيقات مكثفة بعد االحتجاز،
كان يقودها رجل �أبي�ض يتكلم
اللغة الإجنليزية ،بغري اللكنة التي
تع ّود عليها النا�س يف غانا ،يقول
"جهاد" �شقيق "مهران" ملرا�سل
"املركز الفل�سطيني للإعالم".
و�أ�ضاف" :ال�شابان الغانيان هما
�شهود لدينا �أمام حمكمة حقوق

الإن�سان يف غانا ،و�أكدا �أنّ �أخي قد
احتجز معهما ،و�أنه قيد احلب�س
لدى املخابرات الغانية"ال�سلطات
الغانية التي �أفرجت عن ال�شابني
الغانيني تنفي الآن �أن يكون الالجئ
الفل�سطيني يف حوزتها ،وتقول
لأهله" :اذهبوا ابحثوا عنه يف �أي
مكان �آخر" ،يقول جهاد" :بهذه
الوقاحة تتحدث معنا ال�سلطات
الغانية رغم �أن �أخي اختطف بعد
خروجه من املطار مبا�رشة"وزاد:
"�إذا كان لديه �أي تهمة فلتخربنا
بها ال�سلطات ،وليقدم للمحاكمة،
لكن من املعيب �أن دولة تدعي
�أنها دميقراطية حتتجز �إن�سا ًنا
وتنفي �صلتها بذلك"وبر�أيه" :هذا
عمل منظمات �إرهابية ولي�س عمل
دولة دميقراطية حترتم نف�سها،
لذلك يجب فورا الإفراج عن
�أخي"و�أو�ضح �أن �أخاه مل يذهب
�إىل غانا ال لعمل �سيا�سي وال �إىل
ما �شابه ذلك ،هو ذهب للتجارة،
انطالقا من لبنان؛ ب�سبب الأو�ضاع
املزرية التي نعاين منها يف لبنان
هل من املعقول �أن يختفي مهران

بعجور مبثل هذه الظروف بلمح
الب�رص؟ يقول جهاد ملرا�سلنا:
"رفعنا ق�ضية يف حمكمة حقوق
ال�سفري الفل�سطيني يف غانا،
وال�سفري اللبناين كذلك ،ح�سب
جهاد بعجور ،مل يقوما ب�أي جهد

يذكر لك�شف م�صري �أخي مهران.
وقال�" :إذا كان ال�سفراء يف هذه
الدول ال يهتمون بهذه الق�ضايا
فبماذا يهتمون؟ �إذا كانوا ال
يتحركون عندما تكون حياة النا�س
يف خطر فمتى �سيتحركون؟".

تقرير "�إ�سرائيلي"

م�صر تعد جي�شا كبريا وجاهزة لأي حرب
ر�صد موقع "ماكو" العربي،
�صفقات الأ�سلحة التي
عقدتها م�رص يف الآونة
الأخرية ،خا�صة �صفقة
الغوا�صات الأملانية التي
�أربكت ح�سابات اجلي�ش
الإ�رسائيلي .وقال املوقع يف
تقرير له بعنوان "لي�س فقط
غوا�صات ..م�رص ت�شرتي
ال�سالح ب�شكل جنوين وت�ستعد
للحرب"� ،إن �صفقة الغوا�صات
املتقدمة التي وافقت �أملانيا
على بيعها للقاهرة لي�ست
�سوى واحدة من �سل�سة
م�شرتيات ال�سالح التي تقوم
بها اجلارة اجلنوبية ،وتعد
دليال على �إعداد جي�ش كبري
من �أجل احلرب ،ويف ظل
عدم وجود تهديد حقيقي
باملنطقة ،يجب علينا القلق

�إذا كان ال�سالم ه�شا مع
امل�رصيني" .وتابع "�إذا ما
نظرنا لل�صورة من م�سافة
بعيدة ور�أيناها كاملة ،ميكننا
القول �إن جارتنا م�رص ال
تكتفي بامتالك الغوا�صات،
فم�ؤخرا مت الإعالن عن
ل�رشاء
�ضخمة
�صفقة
مقاتالت رو�سية ال�صنع،
والتي تن�ضم ل�سل�سلة من
�صفقات ال�سالح التي نفذتها
القاهرة يف الأعوام الأخرية،
مبا فيها �رشاء املروحيات
وال�صواريخ وحتى حامالت
الطائرات ،عالوة على بناء
قواعد �ضخمة حديثة و�رشاء
العديد من و�سائل النقل".
وذكر "على ما يبدو للعيان ،ف�إن
اجلي�ش امل�رصي ال يعزز من
قدراته من �أجل احلرب �ضد

الإرهاب التي ي�شنها اليوم،
و�إمنا يبني قدراته ب�شكل
متكامل ويف �إطار الألوية
والفرق من �أجل اال�ستعداد
حلرب تقليدية ،الأمر الذي
ال ينتبه �إليه �أحد ما ،يف تل
�أبيب" .لفت املوقع "وفقا
لتقديرات متنوعة ،يوجد يف
�سيناء اليوم ما بني � 60إىل 70
�ألف جندي م�رصي ومعهم
حوايل �ألف عربة من دبابات
وناقالت جنود مدرعة،
وهناك مئات من الطائرات
تعمل يف �شبه اجلزيرة ،بينما
يتمركز الكثري منها ب�شكل
دائم يف قواعد �سالح اجلو،
والتي حظيت بالتطوير يف
الأعوام الأخرية" ،يذكر �أن
الأنباء قد �أفادت بح�صول
م�رص على جمموعة كبرية

من مقاتالت ال�سيادة اجلوية
"�سوخوي "35-الرو�سية ،حيث
من املتوقع �أن يبد�أ توريدها
مل�رص يف الفرتة بني -2020
 .2021و�ستلتحق "�سو"35-
يف م�رص مبقاتالت -MiG
 29Mاالعرتا�ضية متعددة
املهام ،ومروحيات 52-Ka
الهجومية،
Alligator
ومنظومات الدفاع اجلوي
 300VM-Sبعيدة املدى و
 Buk-M2Eمتو�سطة املدى
و Tor-M2Eق�صرية املدى،
ورادارات الإنذار املبكر
ثالثية الأبعاد Protivnik-
 GEبعيدة املدى ،وغريها
من منظومات الت�سليح العاملة
�أو املنتظر الإعالن عن
التعاقد عليها خالل الفرتة
القادمة.

 .مدن يف الواليات املتحدة وبريطانيا
و�أ�سرتاليا �شهدت فعاليات ت�ضامنية
�شهدت مدن حول العامل،
خالل الأيام القليلة املا�ضية،
مظاهر عدة للت�ضامن مع
�ضحايا "جمزرة امل�سج َدين"
يف نيوزيلندا ،تنوعت بني
الوقوف دقيق َة حدادٍ ،ورفع،
و�أداء �صالة الغائب ،يف
�أ�سرتاليا ،وقف م�سافرون يف
مطار �سيدين دقيقتي �صمت
ت�ضامنا مع عائالت �ضحايا
الهجوم ،الذي تعر�ض له
م�سج َدين يف مدينة كراي�ست
ت�شري�ش النيوزيلندية ،اجلمعة
املا�ضية؛ ما �أ�سفر عن
مقتل  50م�صليا و�إ�صابة 50
�آخرين .وتزامن الت�ضامن مع
وقفة �صمت لدقيقتني جرت
يف عموم نيوزيلندا خالل
مرا�سم ت�أبني �ضحايا جمزرة
امل�سج َدين.
وبد�أت املرا�سم يف نيوزيلندا
ببث الإذاعة والتلفزيون �أذان
اجلمعة �أعقبته دقيقتا �صمت،
ثم خطبة و�صالة اجلمعة،
لتبد�أ بعد ذلك مرا�سم ت�شييع
�ضحايا املجزرة ،يف ال�سياق
ذاته� ،شهد ميدان ترافالغار
و�سط لندن ،اخلمي�س ،رفع

الأذان خالل فعالية تكرميا
لل�ضحايا .ووقف امل�شاركون
�أي�ضا دقيقة �صمت ،وعرب
ح�سابة على "تويرت" ،بث
" ،"KOLAWALEوهو
�شاب نيجريي م�سلم مقيم يف
بريطانيا ،مقطع فيديو لعملية
رفع الأذان يف امليدان وو�صف
ال�شاب حلظة رفع الأذان ب�أنها
كانت "حلظة جميلة ومفعمة
بامل�شاعر".
يف الواليات املتحدة� ،شهدت
جامعة �أريزونا الأمريكية،
 ،فعالية تخللها رفع الأذان
�إكراما ل�ضحايا الهجوم.
ويف مدينة وافورد بوالية
كارولينا ال�شمالية الأمريكية،
دعا القائمون على "م�سجد
املدينة" �إىل �صالة غائب
وحفل ت�أبيني يف ال�ساعة
الـ 14:00بالتوقيت املحلي
( 21:00ت.غ) ،اليوم ،تكرميا
ل�ضحايا امل�سجدين .وقالوا
يف بيان �إنهم من املتوقع �أن
ي�شارك يف الفعالية ممثلون عن
الكنائ�س واملعابد واملواطنني
غري امل�سلمني؛ حيث متت
دعوتهم لذلك.

"�أنت التالية" ..جا�سيندا
تتلقى تهديدات بالقتل!

تلقت رئي�سة وزراء نيوزيلندا
جا�سيندا �أرديرن تهديدا بالقتل،
بعد الإعجاب والإ�شادة الوا�سعة
التي حظيت بها على م�ستوى
العامل لتعاملها ب�شكل �إن�ساين مع
جمزرة امل�سجدين .ومت �إر�سال
تغريدة حتمل �صورة �سالح �إىل
ح�ساب جا�سيندا �إىل جانب ن�ص
كتب فيه باالجنليزية "� ِ
أنت التالية"،
ثم جرى ن�رش ال�صورة مرة ثانية يف
موقع "تويرت"وظلت ال�صورة يف
املوقع ملدة � 48ساعة ،ثم قامت
من�صة التوا�صل االجتماعي بحذف
احل�ساب الذي ن�رشها و�أو�ضح
متحدث با�سم "تويرت" �أن املوقع

اتخذ �إجراءات �رسيعة بعد تلقيه
بالغا ب�ش�أن التغريدة ،و�أو�ضح �أن
احل�ساب كان ين�شط منذ مدة يف
الرتويج لأفكار تدافع عن تفوق
العرق الأبي�ض �إىل ذلك ،قامت
ال�رشطة النيوزيلندية بفتح حتقيق
ب�ش�أن التغريدتني ،بالنظر �إىل ما
ورد فيهما من تهديد �رصيح حلياة
رئي�سة الوزراء ،بح�سب �صحيفة
"ديلي ميل" .وعا�شت نيوزيلندا
�أ�صعب �أ�سبوع يف تاريخها بعد
حادثة اقتحام م�سلح �أ�سرتايل
يوم اجلمعة املا�ضي مل�سجدين
و�إطالقه النار على امل�صليني
ليقتل � 50شخ�صا.

بريطانيا ردا على ترامب

اجلوالن �أر�ض حتتلها �إ�سرائيل
�أكدت وزارة اخلارجية الربيطانية،
�أن اململكة املتحدة ما زالت تعترب
مرتفعات اجلوالن "�أر�ضا �سورية
حمتلة من قبل �إ�رسائيل"وقالت
اخلارجية الربيطانية ،يف بيان

�أ�صدرته تعليقا على ت�رصيح
للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
بهذا اخل�صو�ص�" ،إن اململكة
املتحدة تنظر �إىل مرتفعات
اجلوالن على �أنها �أر�ض حمتلة من

قبل "�إ�رسائيل" .و�شددت اخلارجية
الربيطانية على �أن "�ضم الأرا�ضي
بالقوة �أمر حمظور مبوجب القانون
الدويل ،مبا يف ذلك ميثاق الأمم
املتحدة" .و�أ�ضافت الوزارة�" :إننا

مل نعرتف ب�ضم �إ�رسائيل للجوالن
عام  ،1981وال خطط لدينا لتغيري
موقفنا"واخلمي�س ،قال ترامب
عرب "تويرت"� ،إنه "حان الوقت
بعد  52عاما� ،أن تعرتف الواليات

املتحدة ب�سيادة �إ�رسائيل الكاملة
على مرتفعات اجلوالن ،التي
تت�سم ب�أهمية ا�سرتاتيجية و�أمنية
بالغة لدولة �إ�رسائيل ،واال�ستقرار
الإقليمي" .واحتلت �إ�رسائيل

اجلوالن ال�سوري عام  ،1967ويف
� 1981أقر الكني�ست (الربملان) قانون
�ضمها �إىل �إ�رسائيل ،لكن املجتمع
الدويل ما زال يتعامل مع املنطقة
على �أنها �أرا�ض �سورية حمتلة.
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ت�سيي�س «احلقائق»:

ملاذا تنت�شر ظاهرة «التحليالت
امل�ضللة» يف عاملنا؟
اعتقد الفيل�سوف هرني �سيدغويك Henry
نظرا
� Sidgwickأن احلقيقة ق�ضية جدلية،
ً
لعدم االتفاق على �صيغة �أخالقية موحدة
ً
خا�صة حينما يكون
حول ماهية احلقيقة،
للكذب والت�ضليل م�سوغاته املو�ضوعية .وهذه
امل�س�ألة اجلدلية مل تكن غائبة عن الظاهرة
ال�سيا�سية بجانبيها العملي والأكادميي.
حممد ب�سيوين عبد احلليم/مركز
امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة
ففيما كانت هناك �أطروحات تتعاطى مع الت�ضليل
والكذب ال�سيا�سي من منظور براجماتي بحت يفرت�ض
�أن الت�ضليل �إحدى الأدوات التي مُيكن لل�سيا�سيني
ا�ستخدامها لتحقيق �أهداف حمددة؛ بدا �أن ا�ستدعاء
مثل هذا الطرح يف احلقل الأكادميي مبثابة تقوي�ض
للمنظومة الأخالقية للتحليالت والدرا�سات ال�سيا�سية
التي ت�ستند ب�شكل �أ�سا�سي �إىل حتري ال�صدق واحلقيقة
قدر الإمكان.
مداخل تف�سريية:
ي�شري الت�ضليل -يف �أب�سط تعريفاته� -إىل عملية ت�شويه
متعمد للواقع املدرك بهدف الرتويج لأفكار مغايرة
للواقع واحلقائق ،وبالتايل يكون الهدف منه غر�س
الأوهام واالعتقاد اخلاطئ يف الأ�شخا�ص امل�ستهدفني،
ويتعني الت�أكيد هنا على �أن هذا التعريف ال ي�شمل
ُعب عن ر�أي �شخ�ص ما طاملا �أنها
مقاالت الر�أي التي ت رّ
ال تت�ضمن معلومات مغلوطة يزعم �صحتها.
وتعتمد التحليالت امل�ضللة على �آليات عديدة ،لعل
�أبرزها الإخفاء وال�رسية �أو ما يُعرف بالنماذج ال�سلبية
للكذب والت�ضليل ،ويف هذه احلالة يكون الهدف من
حجب املعلومات �إعطاء متثيل زائف ل�شيء �أو �شخ�ص
�أو حدث ما ،وبالإ�ضافة �إىل الإخفاء مُيكن تزوير
املعلومات امل�ستخدمة ،و�إعادة �إنتاج املعلومات،
�أو ما يُطلق عليه «بارتون ويلي» �إعادة التعبئة
 ،repackagingوحتويلها عن جوهرها احلقيقي
لتكت�سب دالالت جديدة تخدم حتيزات و�أهدا ًفا
م�سبقة.
ويف هذا الإطار ،تبدو ثمة مداخل �أ�سا�سية (مرتبطة
بطبيعة احلقل البحثي والأكادميي) ت�صلح لتف�سري
ظاهرة التحليالت امل�ضللة يف عاملنا الراهن:
(*) التداخل مع املمار�سة ال�سيا�سية:
�إذ �إن عدم و�ضوح احلدود الفا�صلة بني املمار�سة
ال�سيا�سية واحلقل الأكادميي ،يدفع الكثريين �إىل
اجرتار الأفكار واملمار�سات التي يعتنقها ال�سيا�سيون،
وتطبيقها يف املجال البحثي الأكادميي ،وهو ما
يت�ضمن �إمكانية قبول الكذب والت�ضليل يف التحليالت
والدرا�سات ال�سيا�سية ،على اعتبار �أن الت�ضليل
�إحدى الأدوات التي ي�ستخدمها ال�سيا�سيون ،وذلك
أ�سي�سا على عد ٍد من املقوالت ،على غرار مقولة
ت� ً
«الأكاذيب النبيلة» لأفالطون ،وكذلك مقولة ت�رش�شل
«يف زمن احلرب ي�صبح ال�صدق �شي ًئا ثمينًا ،ال بد �أن

يُحاط ب�سياج من الأكاذيب» ،ناهيك عن التحوالت يف
�أدوار بع�ض املراكز البحثية ،وجعلها �أ�شبه بجماعات
امل�صالح وجلان العمل ال�سيا�سي التي ت�ضغط لتنفيذ
�سيا�سات حمددة.
(*) الرباغماتية احلاكمة:
فالت�ضليل يكت�سب �رشعيته من التكوين الفكري
الرباجماتي الذي يتحرر من املنطلقات الأخالقية،
ويحكم على الفعل بالنتائج املرتتبة عليه� ،أو بتعبري
«لودفيج فون ميز�س» ف�إن «ت�سمية عمل ما ب�أنه خري
�أو �رش يتوقف ب�شكل �أ�سا�سي على عواقب هذا العمل،
فاحلكم عليه يتم وف ًقا ملكانه يف منظومة ال�سبب
والنتيجة» ،وهكذا ي�صبح العمل و�سيلة تقييم بناء على
ما يُف�ضي �إليه .فالتحليالت امل�ضللة ال ترى �أن ما
تقوم به غري �أخالقي ،حيث �إنها تخدم �أهدا ًفا نبيلة
وطنية وعامة ،وقد �أكد هذه الإ�شكالية «توم لوجلاك»
 Tom Luljakيف درا�سة له عن اخلداع والت�ضليل
�ص �إىل �أن «اخلداع ال�صحفي
يف ال�صحافة حينما َخل ُ َ
�أمر روتيني� ،إىل درجة �أن ال�صحفيني ال يرون يف الأمر
�إ�شكالية �أخالقية».
(*) التحيزات امل�سبقة:
فالكثري من التحليالت امل�ضللة تعتمد ب�شكل جوهري
على التحيزات واالفرتا�ضات امل�سبقة للباحثني
واملحللني ،فحينما ي�رشع الباحث يف العملية البحثية
يكون حمكو ًما بتحيزات وافرتا�ضات م�سبقة ،و�أثناء
مرحلة جتميع البيانات واملعلومات قد يتم �إثبات هذه
التحيزات واالفرتا�ضات �أو نفيها ،ويحدث الت�ضليل
عندما يوظف الباحث املعلومات (�سواء باالجتزاء
املتعمد �أو الإخفاء �أو �إعادة الإنتاج والتزوير والكذب)
ب�شكل غري �أخالقي خلدمة حتيزاته و�إثبات فر�ضياته
امل�سبقة.
وتُ�شري التحيزات امل�سبقة �إىل حالة من الت�شويه
املنهجي لنتيجة بحثية ما ،وذلك عرب جتاهل �أو
�إهمال �أحد العوامل امل�ؤثرة يف الظاهرة ،وتتجلى
حالة الت�شويه تلك يف الأدوات امل�ستخدمة يف جتميع
وحتليل البيانات ،والتي مُيكن من خاللها التكري�س
لنماذج انتقائية تعتمد ب�شكل مركزي على البيانات
واملعلومات التي تتفق مع تف�ضيالت الباحث ،ولهذه
االعتبارات فقد اقرتحت الأدبيات �آلية املراجعة
املنهجية  systematic reviewلتقليل حدة ت�أثري
التحيزات امل�سبقة بدمج وتناول كافة العوامل احلاكمة
وامل�ؤثرة يف الظاهرة مو�ضع الدرا�سة والتحليل.
(*) مع�ضلة االختزال:

وقد عربت عن هذه اال�شكالية «حنا �أرندت» عندما
افرت�ضت �أن جز ًءا من الت�ضليل يحدث نتيجة لالختزال
والتب�سيط املخل للواقع املتعدد الأبعاد واملتغريات،
وهذا الأمر قد يتعزز نتيجة للرتكيبة احلديثة للنظرية
ال�سيا�سية ،وظهور نظريات من قبيل نظريات اللعبة ،يتم
بناء عليها و�ضع �سيناريوهات تخت�رص الواقع ال�سيا�سي
�إىل خيارات حمدودة ،وتظهره يف �صورة متوالية من
املع�ضالت التي ت�ستبعد بع�ضها ً
بع�ضا .وتُ�ضيف �أرندت
�أن هذا النمط من التفكري والتنظري ال يكاد يخدم �أي
غر�ض �سوى ت�شتيت العقل ،والتقليل من �أهمية الطرح
بوجود �إمكانيات واحتماالت حقيقية متعددة.
(*) قيد الإدارة والتمويل :حيث يُفر�ض على الباحث
عدد من التوجهات تت�سق مع �سيا�سات اجلهة امل�سئولة
عن التمويل ب�صورة تُعزز من قابلية �إنتاج حتليالت
ودرا�سات م�ضللة ،ومتثل هذه الق�ضية �إحدى الق�ضايا
الإ�شكالية يف العديد من املجتمعات مبا يف ذلك
املجتمعات الغربية ،ويكفي هنا ا�ستدعاء منوذج
كاتب من طراز «ليزيل جيلب» يف �إطار تفاعله مع
عملية حرب العراق� ،إذ ذكر يف مقال له باال�شرتاك
مع «جني بالوما زيلماتي» بعنوان «مهمة مل تكتمل»
� ،mission unaccomplishedأن ت�أييده للحرب
يف البداية كان «ناب ًعا من اجتاهات م�ؤ�سفة يف و�سط
العاملني بال�سيا�سة اخلارجية ،ومنها :احلفاظ على
و�ضعك الوظيفي ،واحلوافز التي تنهال عليك من جراء
ت�أييد احلرب ،واحلفاظ � ً
أي�ضا على و�ضعك ال�سيا�سي
وامل�صداقية املهنية».
�سياقات م�أزومة:
تفرت�ض الأدبيات �أن جناح اخلداع والت�ضليل يعتمد
ب�شكل كبري على ال�سياق والعالقات االجتماعية
املحيطة بالفعل مو�ضع التحليل ،ومن ثم كلما تزايدت
حدة الأزمات وال�رصاعات ،تنامى االجتاه نحو
التحليالت ال�سيا�سية امل�ضللة ،والتي يُنظر �إليها يف
حينها على �أنها �أداة من �أدوات ال�رصاع ،خا�صة يف حالة
تراجع املعايري العلمية والبحثية الدقيقة التي حتول
دون ت�شويه ال�سمة الأخالقية للمنظومة الأكادميية.
وتُ�ش ّكل الفر�ضية ال�سابقة مدخال ها ًّما لفهم ظاهرة
التحليالت امل�ضللة؛ �إذ �إن ثمة عالقة متداخلة
بني الواقع بكافة �أزماته ،والتحليالت والدرا�سات
ال�سيا�سية .ويف هذا ال�سياق تبدو �أربعة متغريات
�أ�سا�سية يف هذا الواقع كان لها الت�أثري الأكرب يف ظاهرة
التحليالت امل�ضللة:
�أوال -النزعة العن�صرية والطائفية:
فقد �شهدت العقو ُد املا�ضية تنام ًيا يف النزعات
واالنق�سامات العن�رصية والطائفية داخل الدول،
وتراجع فكرة الدولة يف خميلة الكثريين ،واالرتباط
بهويات �أولية تنتمي �إىل مرحلة ما قبل الدولة والهوية
الوطنية ،وهذه الظاهرة ت�شرتك فيها الكثري من
املجتمعات ،و�إن كانت بتمظهرات خمتلفة.
ففي املجتمعات الغربية ،متكنت النزعة العن�رصية من
جتديد خطابها عرب ظهور حركات لليمني املتطرف،
وبزوغ قادة ومفكرين متطرفني يتبنون خطا ًبا عن�رص ًّيا
يعك�س ب�شكل �أو ب�آخر ال�شعور املتنامي لدى الكثري من
املجتمعات الغربية بوجود تهديدات فعلية لها� ،سواء
كانت من املهاجرين القادمني �إىل �أرا�ضيها� ،أو من
بع�ض الفئات داخل املجتمع� ،أو من خالل ال�شعور
بالرتاجع االقت�صادي ،وتراجع الثقة يف مكانة الدولة
ووجود مناف�سني خارجيني لها.
وعلى �صعيد املجتمعات النامية ،كانت النزعة الطائفية
وخروجا عن القيود املنطقية الكفيلة
�أكرث ح�ضو ًرا
ً
با�ستمرار الدولة ب�شكلها التقليدي ،حيث ظهرت العديد
من النماذج خالل العقود املا�ضية حلاالت تفكك
دول عرب �رصاعات طائفية و�إثنية ،ا�ست�صحبت معها
حماوالت ال�ستدعاء �أدوار جديدة للتحليالت ال�سيا�سية
ك�أداة منحازة مل�صالح كل طرف من �أطراف ال�رصاع،
ومن ثم يتجاوز التحليل ال�سيا�سي (مع الت�أكيد على �أن
منوذجا تعميم ًّيا) �إطاره الأخالقي
هذا النموذج لي�س
ً
لي�صبح �آلية ل�رشعنة روايات الكراهية الطائفية ،و�إ�ضفاء
�صبغة علمية تنظريية و�أخالقية متوهمة (م�ضللة) عرب
�آليات اخلداع ،واالنتقاء املعلوماتي ،و�إخفاء احلقائق،

ب�صورة تخرج هذه الروايات من طور الروايات املدانة
�إىل الروايات املقبولة.
ثانيًا -ال�صراعات احلادة:
�إذ �إن �سمة من �سمات النظام العاملي خالل ال�سنوات
املا�ضية تزايد حدة ال�رصاعات بتجلياتها املختلفة،
وجلوء الكثري من الفاعلني �إىل م�سارات عنيفة يف �إدارة
العالقات والتفاعالت مع الآخرين ،ومل يكن العامل
الغربي ا�ستثناء من هذا الطرح ،فالواليات املتحدة
كر�ست لفكرة ال�رصاعات العنيفة يف النظام الدويل
حينما اختارت ع�سكرة �سيا�ستها اخلارجية عقب
�أحداث احلادي ع�رش من �سبتمرب  ،2001واندفعت
لغزو �أفغان�ستان والعراق.
ريا عن
لقد كانت حرب العراق  2003احلالة الأكرث تعب ً
كيفية �صياغة التحليالت امل�ضللة يف العامل املعا�رص،
فقد ت ََ�ش َّك َل يف فرتة ما قبل احلرب منوذج �أقرب �إىل
التماهي بني ال�سلطة وعد ٍد من مراكز الفكر والر�أي
 ،think tanksوبدا �أن الت�ضليل يكت�سب �صفة تفاعلية
جوهرية يف توجهات الطرفني؛ فالإدارة الأمريكية
�آنذاك -ر ّوجت لرواية م�ضللة ب�ش�أن امتالك النظامالعراقي �أ�سلحة دمار �شامل ،وذلك لتربير احلرب،
وبالتوازي مع ذلك التوجه كانت هناك مراكز فكرية
وحتليالت �سيا�سية متفقة ب�شكل م�سبق مع �أطروحات
الإدارة ،ومنحازة �ضد النظام العراقي ،ومتجاهلة
للكثري من املعلومات التي تقو�ض �أطروحات �إدارة
جورج دبليو بو�ش.
ثمة منوذج �آخر مرتبط بال�رصاع العربي الإ�رسائيلي،
والن�ش�أة امل�صطنعة لدولة �إ�رسائيل يف منطقة ال�رشق
الأو�سط ،فمثل هذه الن�ش�أة كانت تعني ب�شكل �أو ب�آخر
البحث عن �أ�سانيد تربر احتالل الأرا�ضي الفل�سطينية،
واجلزء الأكرب من �إنتاج هذه الأ�سانيد ا�ضطلعت به
مراكز بحثية و�أكادميية ،كان هدفها الرئي�سي �صناعة
«الأ�ساطري القومية» ،على حد تعبري جون مري�شيمر
يف كتابه «ملاذا يكذب القادة؟» ،التي متنح لإ�رسائيل
�رشعية �سيا�سية و�أخالقية متوهمة ،ومل يتوقف الأمر
عند الأ�ساطري امل�ؤ�س�سة ،ولكن � ً
أي�ضا مت تدعيمه
بتحليالت ودرا�سات م�ضللة تعزز ا�ستمرار ال�سيا�سات
العدائية التي يتم انتهاجها يف مواجهة الآخر ،على
اعتبار �أن هذا الطرف (الفل�سطينيني) يتبنى ممار�سات
متطرفة «�إرهابية» ت�ستلزم من �إ�رسائيل الدفاع عن
نف�سها.
ً
ثالثا� -إعادة �إنتاج ال�سلطوية:
حيث �أنتجت التطورات العوملية املت�سارعة يف النظام
ً
�ضغوطا على الكثري
العاملي خالل ال�سنوات املا�ضية
من الأنظمة ال�سلطوية ،كان بع�ضها ناب ًعا من الداخل
ومطالب الأجيال النا�شئة ب�إ�صالحات �سيا�سية
حقيقية ،والبع�ض الآخر كان قاد ًما من اخلارج� .صحيح
�أن هذه ال�ضغوط كانت مُتثل يف بدايتها �أزمة بالن�سبة
لهذه الأنظمة ،ولكن مبرور الوقت متكنت هذه الأنظمة
من التو�صل �إىل �صيغة للتكيف مع هذه ال�ضغوط ،تقوم
ب�شكل �أ�سا�سي على االنفتاح ال�سيا�سي املقيد ،مع
االحتفاظ بجوهر املنظومة ال�سلطوية ،يف عملية
�أقرب ما تكون �إىل «�إعادة �إنتاج لل�سلطوية».
ويف �سياق عملية �إعادة �إنتاج ال�سلطوية ،حظيت مراكز
الفكر والتحليالت ال�سيا�سية ب�أهمية مركزية ،على
اعتبار �أنها ميكن �أن تخدم ال�سلطة بالرتويج خلطاب
م�ضلل عن الدميقراطية ال�شكلية القائمة يف املجتمعات
املحكومة بال�سلطويني اجلدد ،وبالتايل امل�ساهمة يف
بناء �رشعية داخلية وخارجية لل�سلطة احلاكمة .ويف
هذا الإطار ،ميكن �أن تتحول التحليالت ال�سيا�سية �إىل
�أداة لل�سيطرة من جانب ال�سلطة ،و»التحكم مبعرفتهم
و�آرائهم واجتاهاتهم و�أيديولوجياتهم ،وكذلك متثيالتهم
ال�شخ�صية �أو االجتماعية» على حد تعبري «توين فان
دايك» يف كتاب «اخلطاب وال�سلطة».
رابعًا -ت�صاعد ال�شعبوية:
ومبوجب هذا النموذج ي�صبح الفكر تاب ًعا حلركة
ال�شعوب اجلماعية غري املنظمة املت�سمة بدرجة كبرية

من اجلنوح والع�شوائية ،ففي خ�ضم ال�صعود املعا�رص
لل�شعبوية يف الكثري من املجتمعات ،وما يرتبط بهذا
ال�صعود من تقدي�س الطبقات ال�شعبية ،ت�صبح ثمة
فر�صة مواتية لإعادة �إنتاج عمليات التفكري والبحث
ال�سيا�سي ،لتظهر العديد من الكتابات والتحليالت
التي تبحث عن فر�ضيات و�أ�سانيد ميكن من خاللها
�إر�ضاء املواطنني العاديني والب�سطاء ،والفوز بر�ضاهم
وت�أييدهم ،وذلك بغ�ض النظر عن مدى جدوى هذه
الفر�ضيات ،ومدى �صحتها ومتا�سكها العلمي.
وي�ؤدي متاهي التحليالت ال�سيا�سية مع موجة ال�شعبوية
املعا�رصة يف العامل �إىل تقوي�ض الكثري من م�رشوطيات
التحليالت ال�سيا�سية التي يتعني �أن تكون حمايدة جتاه
الواقع ،وم�ستقلة عن تف�ضيالت الطبقات ال�شعبية
واجتاهاتها العاطفية ،ناهيك عما تف�ضي �إليه النزعة
ال�شعبوية يف التحليل ال�سيا�سي من تب�سيط و�سطحية
�شديدة يف التعاطي مع الظواهر ال�سيا�سية ك�أحد
الظواهر املجتمعية ،والتي هي بطبيعتها ظواهر
معقدة متعددة الأبعاد.
تداعيات حمتملة:
ينطوي االعتماد على التحليالت امل�ضللة على عدد
من التداعيات ال�سلبية� ،صحيح �أنها يف بع�ض الأحيان
قد تخدم �أهدا ًفا معينة تحُ قق م�صالح طرف ما ،ولكنها
يف الوقت ذاته -تقو�ض ال�رشعية الأخالقية للمنظومةالأكادميية ،وتخف�ض من الثقة يف التحليالت ال�سيا�سية،
ف�ضال عن امل�شاركة يف �إنتاج عقول �ضيقة منغلقة،
وذلك وف ًقا ملا ذكره الفيل�سوف «هاري فرانكفورت»
ب�أن «التعر�ض للكذب والت�ضليل ي�ؤدي �إىل حرمان الفرد
عامل
من التجارب احلقيقية املحيطة به ،واالنعزال يف
ٍ
من الأوهام واملعلومات امل�ضللة».
قد تُ�سهم التحليالت امل�ضللة يف �صوغ حالة من
ال�رشعية الوهمية ل�سيا�سات معينة� ،أو ما يُعرف
ب�صناعة املوافقة والر�ضا manufacturing
 ،consentباال�ستعارة من «ناعوم ت�شوم�سكي»
و»�إدوارد هريمان» ،ومن ثم تدفع نحو �إنتاج روايات
ومفردات جتعل البع�ض يتوهم ب�أنه يحظى بقبول �أو
�رشعية غري حقيقية ،من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل نتائج
كارثية على املدى البعيد ،خا�صة �أنها ت�رصف االنتباه
عن الق�ضايا الأكرث �أهمية.
ثمة جانب �آخر مرتبط بالتحليالت امل�ضللة ،وهي �أنها
ري من الأحيان� -إىل خلق �أعداء ،وتثري
تُف�ضي -يف كث ٍ
القلق واخلوف لدى الأفراد العاديني ،ولتحقيق هذا
الأمر ميكن توظيف عدد من املغالطات املعتادة ،على
غرار الهجوم على �شخ�صية الفرد ،Ad hominem
والرتكيز على اجلانب العاطفي ،وا�ستخدام العينة
املتحيزة ،والتماثل الكاذب ،واملع�ضلة املزيفة false
 .dilemmaوهكذا ميكن للتحليالت امل�ضللة �أن
حتفز على حالة من التطرف املجتمعي ،والتع�صب،
والكراهية املتبادلة بني املكونات املجتمعية.
لقد تنبهت «�إميا جراي �إيلي�س» Emma Grey
 Ellisلهذه امل�شكلة حينما انتهت �إىل �أن ال�سياق
البحثي يف الواليات املتحدة بات ي�شهد تزايدًا يف عدد
مراكز الفكر والر�أي املزيفة fake think tanks
التي تتبنى خطاب الكراهية والعن�رصية بني الفئات
املختلفة يف املجتمع ،حيث متكنت املراكز املعربة
عن التفوق العن�رصي الأبي�ض من �إنتاج ما يكفي من
املواد البحثية املتمركزة حول التمايزات العن�رصية
داخل املجتمع.
خال�صة القول
�إن التعاطي مع ق�ضية التحليالت امل�ضللة ي�ستلزم
�إعادة النظر يف ماهية التفاعالت بني املمار�سة
ال�سيا�سية واحلقل الأكادميي والبحثي ،وحدود التداخل
بني امل�سارين ،والكيفية التي مُيكن من خاللها للمجال
البحثي والأكادميي التفاعل الإيجابي مع الظواهر
ال�سيا�سية ،بدون التخلي عن امل�رشوطيات الأخالقية
التي �أ�صبحت لها �أهمية كبرية يف الواقع املعا�رص،
والذي ي�صفه «ما�سيمو بيجليوت�شي» Massimo
 Pigliucciبقوله�« :إننا ال نعي�ش يف ع�رص ما بعد
احلقيقة ،ولكننا نعي�ش يف ع�رص الرتهات والهراء من
خالل الإنرتنت».
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الو�سط2019/03/24:
مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي معتمد لدى حمكمة ال�شراقة
جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب  07 :حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف
023.33.04.22

حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق
الن�شر باجلريدة املادة  412من ق ا م ا
نحن اال�ستاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه
 .بناءا على طلب � :رشكة « دار الكتاب العربي للطباعة و الن�رش و التوزيع
« �رشكة تو�صية ب�سيطة لبنانية ممثلة من طرف مديرها �سجل جتاري رقم
 . 12667الكائن مقره االجتماعي � 06شارع فردان بناية بنك بيبلو�س /
بريوت  -لبنان املتخذة موطنها املختار مبكتب حماميها اال�ستاذ براهمي
ح�سان الكائن ب � 55شارع تلة �أح�سن ال�رشاقة  .بناءا على االمر ال�صادر عن
رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  2019/03/17رقم الرتتيب  1122فهر�س
رقم  19/1020املت�ضمن الرتخي�ص بن�رش و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء .
بناءا على ال�سند التنفيذي املتمثل يف امر االداء عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة
 ،بتاري ـ ــخ  2018/06/21رقم اجلدول 18/02656 :رقم الفهر�س18/2303 :
املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ  . 16 2018/12/18كلفنا  :ال�سيد
زالقي املختار  .ال�ساكن ب :احلي التطوعي خايطي �أحمد ا�سطاوايل .
القا�ضي ب  - :مبلغ  112.542,30دوالر امريكي �أو مايقابله بالعملة الوطنية
مبلغ  12.078.849,94دج ( اثني ع�رش مليون و ثمانية و �سبعون الف و
ثمامنائة و ت�سعة و اربعون دينار و اربعة و ت�سعون �سنتيم ) و الذي ميثل مبلغ
الدين بالت�ضامن مع �رشكة دار املختار للطباعة و الن�رش و التوزيع « �ش.ذ.م.م
املمثلة من طرف م�سريها  + .م�صاريف التنفيذ االختياري  6798دج +
 373156.62دج احلقوق التنا�سبية للمح�رض الق�ضائي  ،ونبهناه  :بان لها مهلة
 15يوما ت�رسي من تاريخ ن�رش هذا املح�رض و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق
القانونية  ،ولكي ال يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل
طبقا للقانون .املح�رض الق�ضائي .

الو�سط2019/03/24:

الو�سط2019/03/24:

ANEP N°: 1916006945

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي معتمد لدى حمكمة ال�شراقة
جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب  07 :حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف
023.33.04.22

حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق
الن�شر باجلريدة املادة  412من ق ا م ا

نحن اال�ستاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه
 .بناءا على طلب � :رشكة « دار الكتاب العربي للطباعة و الن�رش و التوزيع
« �رشكة تو�صية ب�سيطة لبنانية ممثلة من طرف مديرها �سجل جتاري رقم
 . 12667الكائن مقره االجتماعي � 06شارع فردان بناية بنك بيبلو�س /
بريوت  -لبنان املتخذة موطنها املختار مبكتب حماميها اال�ستاذ براهمي
ح�سان الكائن ب � 55شارع تلة �أح�سن ال�رشاقة  .بناءا على االمر ال�صادر عن
رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  2019/03/11رقم الرتتيب  1123فهر�س
رقم  19/1021املت�ضمن الرتخي�ص بن�رش و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء .
بناءا على ال�سند التنفيذي املتمثل يف امر االداء عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة
 ،بتاري ـ ــخ  2018/06/21رقم اجلدول 18/02656 :رقم الفهر�س18/2303 :
املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ  . 16 2018/12/18كلفنا � :رشكة «
دار املختار للطباعة و الن�رش و التوزيع « �ش.ذ.م.م املمثلة من طرف م�سريها
 .الكائن مقره(ها) /حي خايطي �أحمد جمموعة ملكية  311ق�سم  03حمل �أ/
بلدية ا�سطاوايل .القا�ضي ب  - :مبلغ  112.542,30دوالر امريكي �أو مايقابله
بالعملة الوطنية مبلغ  12.078.849,94دج ( اثني ع�رش مليون و ثمانية و
�سبعون الف و ثمامنائة و ت�سعة و اربعون دينار و اربعة و ت�سعون �سنتيم ) و
الذي ميثل مبلغ الدين بالت�ضامن مع ال�سيد زالقي املختار  +م�صاريف التنفيذ
االختياري  6798دج  373156.62 +دج احلقوق التنا�سبية للمح�رض الق�ضائي
 ،ونبهناه  :بان لها مهلة  15يوما ت�رسي من تاريخ ن�رش هذا املح�رض و اال
نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية  ،ولكي ال يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك
حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون .املح�رض الق�ضائي .

الو�سط2019/03/24:

الو�سط2019/03/24:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة
دائرة احلجرية
بلدية احلجرية
الرقم 2019 /002

و�صل ت�سجيل الت�صريح
بت�أ�سي�س جمعية حملية
مبقت�ضى القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر
 1433املوافق لـ  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات
،مت هذا اليوم  2019/02/10ت�سليم و�صل الت�رصيح
بت�أ�سي�س اجلمعية املحلية ذات الطابع االجتماعي
امل�سماة :
جمعية الرب والإح�سان باحلجرية
الكائن مقرها  :احلجرية
لرئي�س اجلمعية ال�سيد  :بن ال�شيخ عبد احلفيظ
تاريخ ومكان امليالد 1961/02/12 :باحلجرية
العنوان  :حي �أول نوفمرب احلجرية
الو�سط2019/03/24:

الو�سط2019/03/24:
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االحتالل جعل من "الإعدام امليداين" ً
بديال لالعتقال

حقوق الأ�سرى يف القانون الدويل

قال مدير موقع "فل�سطني خلف الق�ضبان" املخت�ص ب�ش�ؤون الأ�سرى ،عبد النا�صر فروانة،
�أن �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي ومنذ االنتخابات الت�شريعية الإ�سرائيلية الأخرية يف
�صعدت من جرائم القتل خارج نطاق القانون (االغتيال والت�صفية
�آذار/مار�س عام ،2015
ّ
العزل.
الفل�سطينيني
املدنيني
من
خطرا
ي�شكلون
أنهم
�
تدعي
من
اجل�سدية) بحق
ُ
وتابع� :أن جنود االحتالل وقوات
امل�ستعربني ت�رصفوا كق�ضاء
وجالدين وجعلوا من "االعدام"
بدي ً
ال لالعتقال ،و�أن الغالبية
العظمى من املدنيني الذين مت
�إعدامهم بر�صا�ص قوات االحتالل
خالل ال�سنوات الأربع الأخرية ،مل
يكن ي�شكلون �أي خطر على حياة
الإ�رسائيليني (كما تدعي حكومة
االحتالل) ،بل كان بالإمكان
ال�سيطرة عليهم واعتقالهم بدال
من �إطالق الر�صا�ص عليهم .وان
كثري من امل�شاهد امل�صورة كانت
وا�ضحة يف توثيق الأحداث.
و�أ�ضاف� :أن بع�ض الفل�سطينيني
الذين �أطلقت النريان الإ�رسائيلية
باجتاههم و�أ�صيبوا ب�شكل مبا�رش،
تُركوا ل�ساعات طويلة ينزفون
دما حتى ا�ست�شهدوا دون تقدمي
اال�سعافات لهم� ،أو ال�سماح بنقلهم
�إىل امل�ست�شفيات .و�أن بع�ضهم
�أطلقت النريان عليهم من نقطة
ال�صفر .الأمر الذي ي�ؤكد �أن

عمليات اطالق النريان كانت
بهدف القتل املتعمد.
و�أو�ضح فروانة� :أن هذا الت�صعيد
اخلطري يف عمليات القتل
والإعدام امليداين بدم بارد
وملجرد اال�شتباه ،مل يكن �صدفة
�أو ب�شكل فردي ،وامنا يندرج

�ضمن نهج امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية
و�أذرعتها الأمنية وال�سيا�سية
لتخويف وترهيب الفل�سطينيني،
وي�أتي ان�سجاما مع دعوات
املتطرفني وحتري�ض ال�سيا�سيني
والأمنيني الإ�رسائيليني ،وترجمة
مل�رشوع قانون "اعدام الأ�رسى"

الذي نوق�ش و�أقر بالقراءة
التمهيدية الأوىل من قبل الكني�ست
الإ�رسائيلي (الربملان).
نّ
وبي فروانة اىل �أن القانون الدويل
يحظر �إ�صدار اوامر بتنفيذ �أي
نوع من �أنواع القتل خارج نطاق
القانون� ،أو االعدام التع�سفي
�أو االعدام دون حماكمة او
التحري�ض على ذلك .ويعترب جميع
هذه العمليات جرائم حرب يعاقب
عليها القانون وال يجوز التذرع
باحلاالت اال�ستثنائية.
و�أكد قروانة �أن ما ي�شجع احلكومة
اال�رسائيلية على موا�صلة هذه
اجلرائم هو ال�صمت الدويل وعدم
اتخاذ قرارات رادعة من قبل
املجتمع الدويل والأمم املتحدة.
الأمر الذي ي�ستدعي توثيق علمي
جلميع تلك احلاالت والتوجه بها
اىل الف�ضاء القانوين وال�ضغط
على املجتمع الدويل لتحمل
م�س�ؤولياته وتوفري احلماية لل�شعب
الفل�سطيني.

اال�سرى وامهاتهم
بقلم  /عبد النا�صر عوين فروانة
ع�ضو املجل�س الوطني الفل�سطيني

�صدق �شاعر النيل حافظ ابراهيم
يف قوله" :الأم مدر�سة �إذا �أعددتها،
�أعددت �شعباً طيب الأعراق" .بيت
�شعر �شهري يو�ضح عظمة وقيمة
ودور الأم ،لي�س يف حياة وتربية
�أبنائها فقط� ،أو ت�أثريها على الأ�رسة
فح�سب ،وامنا يف تنمية املجتمعات
وم�سرية ال�شعوب ونه�ضة الأمم.
والأم الفل�سطينية ،هي جزء من
�أمهات العامل ،لكنها لي�ست ك�أي �أم
�أخرى� ،إنها ال ت�شبه �أحداً بعظمتها
وال �أحدا ي�شبهها ،هي امر�أة من
امل�ستحيل �أن تكون عادية ،فهي الأم
ج�سدت �صور متعددة ،و�أظهرت
التي
ّ
قدرات خارقة يف حجم العطاء
والت�ضحية وقوة ال�صرب والتحمل،
و�سجلت �أروع �آيات البطولة واملجد
يف �ساحات املواجهة ومتيزت
مبقاومتها البا�سلة ومواقفها
ّ
و�سطرت روايات قد
البطولة،
يُخيل للبع�ض �أنها من وحي اخليال.
و�أمهات الأ�رسى واملعتقلني لهن
من ذاك التاريخ ح�صة ،ومن تلك
امل�سرية ن�صيب� .أمهات ماجدات
من نوع خا�ص نعجز عن و�صفهن
بالكلمات امل�ستحقة� ،أو �إيفائهن من
احلق ما يليق مبكانتهن ومعاناتهن

وتاريخهن� .أمهات عظيمات
بع�ضهن رحلن دون رجعة وتوارين
عن الأنظار فج�أة ،دون �أن يُ�سمح
لنا بوداعهن ،ودون �أن تتاح الفر�صة
لأبنائهن الأ�رسى ليقبلهن قبلة
الوداع الأخري.
و"عيد الأم" الذي ي�صادف يف21
�آذار/مار�س من كل عام ،هو منا�سبة
�سعيدة تُك َّرم فيها الأمهات يف العامل
وتُقدم خاللها الهدايا الرمزية من
الأبناء لأمهاتهم ،وفر�صة رائعة
يجب �أن ال يُ َفوِتها �أي ابن لكي يُكرم
�أمه بالطريقة التي يحبنب �أن يُكرمن
بها ،لكنها مل تكن يوما منا�سبة
�سعيدة للأ�رسى و�أمهاتهم ،فهي
ثقيلة عليهم وتزيد من �أمل الأ�رسى
�أملاً ،ومن حزنهم حزناً ،وت�ضاعف
من م�أ�ساتهم ،كيف ال ؟ وقد حرموا
من تكرمي �أمهاتهم ،ومنعوا من
تقدمي الهدايا الرمزية لأمهات ال
زلن على قيد احلياة ،بل ومنعوا
�أي�ضاً من تقدمي التهاين والكلمات
ال�سعيدة عرب الر�سائل والهواتف.
في�ضطرون لق�ضاء �ساعات النهار
وجزء من �ساعات الليل با�ستح�ضار
م�شاهد طويلة وذكريات جميلة
عا�شوها مع �أمهاتهم ،وكلمات
�سمعوها من �أفواههن يف طفولتهم
و�شبابهم ،وبني �أيديهم جمموعة من
ال�صور كانت قد و�صلتهم يف �أوقات

�سابقة ،فيما الأمل يكرب لدى �أولئك
الأ�رسى الذين رحلت �أمهاتهم ومل
يعد ب�إمكانهم ر�ؤيتهن �أو تقبيل
�أياديهن وتكرميهن.
والأ�رسى الأبناء هم لي�سوا
وحدهم من ي�ستح�رضون �أمهاتهم
املاجدات ،الأحياء منهن �أم
الأموات ،بل ونحن كذلك نقف معهم
وبجانبهم لأننا جزء من احلالة� ،إذ
ن�ضطر لأن ن�ستح�رض ذكرياتنا مع
�أمهاتنا حينما كنا �أ�رسى ونعاين
بفعل ال�سجن وقهره ،ون�ستح�رض
كذلك �أمهات لغرينا رحلن قبل �أن
يتحرر �أبنا�ؤهن ،ون�ستذكر كلماتهن
و�رصخاتهن ونعيد للذاكرة م�شاهد
ر�ؤيتهن �أمام بوابات ال�سجون وعلى
�شبك الزيارات ويف االعت�صامات
�أمام مقار ال�صليب الأحمر ،ويف
امل�سريات والفعاليات وهن يحملن
�صور �أبنائهن ويطالنب بحريتهم،
فيتحرر الأبناء يف غياب الأمهات.
فيما ما يزال الآالف من الأبناء
الآخرين يقبعون يف غياهب ال�سجون
ويت�أملون بفعل االجراءات القمعية
وق�سوة ال�سجان ،و�أمهات يخ�شون
�شبح املوت والرحيل الأبدي قبل
�أن يعانقن �أبنائهن ،ويرددن دائما
دعائهن امل�شهور "اللهم امنحنا
طول العمر لنكحل �أعيننا بر�ؤية
�أبناءنا �أحراراً وان ن�ضمهم ل�صدورنا

قبل الرحيل".
وبفعل الزمن وال�سجن َه ِر َم الأبناء
ورحلت �أمهات ،و�آالف �أخريات
ينتظرن �شوقاً على بوابات ال�سجون
عودة �أبنائهن بعد �أن طال غيابهم.
و( )22اما من جمموع ( )47ا�سرية
يقبعن اليوم يف ال�سجون بال �أي
حقوق  .لهذا مل تعد املنا�سبة
�سعيدة كما يُراد لها ،ومل يعد يوم
"عيد الأم" خفيفاً على الأ�رسى
و�أمهاتهم .فال الأ�رسى يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي قادرون على
االحتفاء مع �أمهاتهم .وال الأمهات
مبقدورهن التمتع بهذا اليوم وتلقي
الهدايا وكلمات التكرمي حتى ولو
على �شبك الزيارة �أو عرب ا�ستقبال
ب�ضع كلمات جميلة �آتية من وراء
ال�شم�س حيث يقبع الأبناء �أ�رسى
هناك.
ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يحفظ
لنا �أمهاتنا ويبارك فيهم ويرزقنا
ر�ضاهن عنا ،و�أن يطول بعمر �أمهات
الأ�رسى الأحياء �أجمعني ،و�أن يحقق
لهن حلمهن باحت�ضان �أبنائهن قبل
الرحيل الأبدي وقبل �أن يختطفهن
القدر واملوت املحتم.
وكل عام و�أمهاتنا و�أمهات الأ�رسى
واملعتقلني ب�ألف خري ،ون�س�أل اهلل �أن
يرحم الأموات منهن و�أن ي�سكنهن
جنات الفردو�س الأعلى.

على مدار الأزمنة و القرون التي تتابعت
فيها احل�ضارات و الإمرباطوريات و
املجتمعات الب�رشية مل يكن هناك
نظام �أو قواعد قانونية مع ّينة حتكم
�أطراف �رصا ٍع ما يف � ّأي مكا ٍن بالعامل
فيما يتعلق ب�ش�أن الأ�رسى و حقوقهم
 ،فكان التعامل يف هذه الق�ضية �أقرب
ما يكون �إىل النظام العريف القدمي و
الذي يعترب الأ�سري جزءاً من غنائم
احلرب يتم فيها �إ�ستعباده و �إرتكاب
كافة �أ�شكال الإهانة بحقه  ،و ذلك �إىل
�أن جاء مطلع القرن الع�رشين و الذي
حتققت فيه البداية الفعلية لتنظيم
�أو�ضاع الأ�رسى و ق�ضاياهم فتم ذلك
يف ثالث �إتفاقيات و هي :
� -1إتفاقية الهاي 1907م .
� -2إتفاقية جينيف 1929م املتعلقة
بتح�سني حالة �أ�رسى احلرب .
� -3إتفاقية جينيف الثالثة 1949م
املتعلقة مبعاملة �أ�رسى احلرب .
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك  ،فلقد حدثت عملية
تنقيح لهذه الإتفاقيات الثالث و
تو�سّ عت الواحدة تلو الأخرى  ،و كما
هو وا�ضح فقد ج�سّ دت الزيادة يف
املواد املتعلقة بالأ�رسى و التطور
الذي ح�صل يف ق�ضيتهم تلك الأهمية
التي �إتخذها امل�صطلح الذي �أ�صبح
يطلق عليه الأ�رسى يف احلرب
احلديثة و كذلك تعرب �أي�ضاً عن رغبة
الدول التي �إجتمعت يف �سوي�رسا
بدمج و �إخ�ضاع اجلوانب التي تخ�ص
الأ�رسى و ما يتعلق بهم يف القانون
الدويل لإلزام جميع الدول و الأطراف
ب�إحرتامها  .و من خالل ما ورد يف
�إتفاقية جينيف الثالثة 1949م ميكن
تعريف الأ�سري ب�أ ّنه  " :مقاتل �أو
�شخ�ص يتبع لأحد القوات امل�سلّحة
النظامية لدولة ما ،وكذلك ي�ضم
التعريف �أولئك الأ�شخا�ص الذين
يتبعون القوات امل�سلّحة و لكنّهم ال
ي�شكلون جزءاً منها ب�شكل مبا�رش
(املرا�سلون احلربيون و امل�سعفني
على �سبيل املثال) و كذلك ي�شمل
التعريف �أفراد حرب الع�صابات الذين
يتبعون لكيان ما  ،حتى لو مل يكن
يعرتف بهم الطرف اخل�صم .
و لقد �ضمنت الإتفاقيات الدولية
و على وجه اخل�صو�ص �إتفاقية
جينيف الثالثة 1949م جمموعة من
احلقوق لأ�رسى احلرب و التي يجب
على الدول احلاجزة �أن تطبقها كما
يقع على عاتق هذه الدول م�س�ؤولية
املعاملة التي يلقاها الأ�رسى  ،حيث
ي�ؤكد الباب الثاين من هذه الإتفاقية
و املتعلق باحلماية العامة لأ�رسى
احلرب على جمموعة من احلقوق
يتمتع بها الأ�رسى و منها على �سبيل

املثال ال احل�رص:
املادة  13التي تن�ص على معاملةالأ�رسى ب�إن�سانية .
املادة  14التي تن�ص على �إحرتام�أ�شخا�ص الأ�رسى و قيمتهم كب�رش .
املادة  15التي تن�ص على �إعا�شةالأ�رسى و توفري �إحتياجاتهم.
املادة  16التي تن�ص على امل�ساواةيف املعاملة على �إختالف اجلن�سية و
الدين و اجلن�س .
و ي�سهل للناظر يف الإتفاقيات الدولية
و قواعد القانون الدويل املتعلقة
بالأ�رسى �أن ي�ست�شف و ب�شكل وا�ضح
قدرة الدول التي �إجتمعت يف جينيف
على الو�صول �إىل �أف�ضل �صيغة ممكنة
حلماية حقوق �أ�رسى احلرب ؛ و لكن
تبقى امل�شكلة يف هذه الق�ضية وجود
فجوة كبرية بني التنظري و التطبيق لدى
بع�ض الدول و الكيانات  ،كما لعبت
�إزدواجية املعايري و مزاج ّية الدول
الكربى بتغا�ضيها عن الإنتهاكات التي
متار�س بحق الأ�رسى و املعتقلني هنا
و هناك �إىل �إ�ضعاف تطبيق القواعد
ن�ص عليها القانون الدويل .
التي ّ
و لعلنا يف معر�ض حديثنا عن هذا
املو�ضوع نتطرق و لو ب�شك ٍل ب�سيط
�إىل ما يح�صل للأ�رسى الفل�سطينيني
يف �سجون الكيان ال�صهيوين و حجم
الإنتهاكات و اجلرائم التي تُرتكب
بحقهم ب�إ�ستخدام �شتّى �أنواع التعذيب
�إ�ضاف ًة �إىل حرمانهم من �أدنى احلقوق
التي تُعطى للأ�رسى  ،و الأخطر من
ذلك و ما يغفل عنه الكثري منّا فيما
يخ�ص ق�ضية الأ�رسى الفل�سطينيني
هو �إ�رصار االحتالل على رف�ض
�إعتبارهم �أ�رسى حرب لكي ي�ساعده
ذلك على ممار�سة عادته املح ّببة �إليه
و املتم ّثلة يف التن�صّ ل من الإلتزامات
التي �أُق ّرتها املواثيق و القوانني
الدولية و منها تلك التي تتعلق
بق�ضية الأ�رسى  .فعلى الرغم من
دخول منظمة التحرير الفل�سطينية
مع االحتالل يف خ�ضم ما ي�سميه
البع�ض "عملية ال�سالم" و التي نتج
عنها توقيع �إتفاقية �أو�سلو عام 1993م
و التي كان من املفرت�ض و كما هو
متعارف يف �أعراف و قواعد احلرب
و ال�سلم يف العامل �أن يتم �إطالق
�رساح اال�رسى من كال اجلانبني فور
توقيعهم و مبا�رشتهم لإ�ستحقاقات
عملية ال�سالم �إال �أنّ �شيئاً من هذا مل
يح�صل و بقي الأ�رسى يعانون عذابات
ال�سجن .

ق�سم العلوم ال�سيا�سية -
جامعة الأزهر – غزة .
حممد �إيهاب جودة .
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الأ�سري يا�سر ربايعة ي�صارع املوت بعد �إ�صابته مبر�ض ال�سرطان

زمن ال�سجن يطحن �آالف الأ�سرى القابعني يف غياهب �سجون االحتالل,هناك بالغرف املظلمة �أ�سرى معلقون بني املوت واحلياة �أيديهم و�أرجلهم مكبلني بالأغالل,وهم على فرا�ش املوت تتدىل
من �أج�سادهم املنهكة الربابي�ش الطبية وتطفح �أج�سادهم بالأدوية امل�سكنة,ف�إن �صرخات �آالمهم جتاوزت حدود الزمن ,يف ظل ال�صمت املخزي لقلوب ماتت �ضمائرها ومل يعد يحرك فيها �ساكن,
�أهات وعذابات و�أنني �أ�سرانا و�أ�سرياتنا املاجدات القابعني خلف الق�ضبان,ف�إن �أ�سمى مطالب �أ�سرانا املر�ضى الوحيد هو الإفراج عنهم واملوت بني �أح�ضان ذويهم....
بقلم الكاتب� /سامي �إبراهيم فودة �أم يا�رس تقول  :ب�أنها حتيا لأن ابنها تاريخ االعتقال 2001/6/26 /م
الزال حيا،و�أن ابنها لي�س يف �رصاع  -التهمة املوجه �إليه  /انتفا�ضة
الأماجد
�إخوتي
�أخواتي مع املوت والأمرا�ض القاتلة بل  2001هبة الأق�صى وجهت له تهمة
ال�صامدين
دربي
رفاق
املاجدات
هو يف �رصاع مع احلرية� ،أن �إرادته ال�رشوع بقتل رهط يوناين
ال�صابرين الثابتني املتمر�سني يف هي التي تقاوم املوت...
 مكان االعتقال  /ع�سقالنقالع الأ�رس�,أعزائي القراء �أحبتي  -الأ�سري املري�ض  /يا�رس حممد بقي موقوف  /ثالثة �سنوات
الأفا�ضل فما �أنا ب�صدده اليوم هو عبيد ربايعة 44-عا ًما � -أبو  -حكم عليه  /م�ؤبد وع�رش
ت�سليط ال�ضوء على اخطر حاالت حممد
�سنوات
1974/5/10م
/
مواليد
الأ�رسى امل�صابني بال�رسطان  -من
 �إجراء تع�سفي وظامل /بقىيف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي البلدة الأ�صلية  /العبيدية املحتلة ممنوع من الزيارة منذ عملية
والذين يواجهون املوت البطيء عام 1948م
اعتقاله ملدة ثالثة �سنوات وبعدها
العيزرية
منطقة
إقامة/
وجميعهم يعانون من ظروف مكان ال
�سمحوا للوالد والوالدة والإخوة
�صحية واعتقاليه بالغة ال�سوء ر�أ�س الب�ستان �رشق القد�س
والأخوات والزوجة و�أبنائه من
وال�صعوبة,ويعترب من ابرز الأ�رسى عائلته املنا�ضلة  /تتكون �أ�رسة زيارته والتي كانت تتخللها العديد
الفل�سطينيني امل�صابني بال�رسطان �أ�سرينا من والده الذي وافته من امل�ضايقات
وحالته ال�صحية حرجة للغاية املنية يف عام 2017م ووالدته �أم  -كيفية اعتقال الأ�سري /يا�رس
نتيجة �سيا�سة الإهمال الطبي يا�رس ال�سبعينية من العمر �أمد ربايعة
وا�ستهتار �إدارة م�صلحة ال�سجون اهلل يف عمرها فهي على قيد كان يا�رس يعمل �سائق على �شاحنة
بحياته,
احلياة ,له من الإخوة يا�رس -طه وقد جرى اعتقاله من مكان عمله
هو الأ�سري /يا�رس حممد عبيد  -نا�رص -وله �سبعة �أخوات..
يف منطقة الطور يف القد�س ويف
ربايعة ابن الرابعة والأربعون  -احلالة االجتماعية  /متزوج نف�س اليوم من اعتقاله قامت
ربيعاً,والقابع حالياً يف �سجن و�أب وله من الأبناء حممد" والذي قوات االحتالل مبداهمة منزلهم �شعر خاللها بالآم �شديدة يف الكبد مرة �أخرى وا�ستئ�صال �أجزاء من الأ�سري /يا�رس ربايعة للإفراج
ع�سقالن وامل�صاب مبر�ض تركه وعمره  40يوماً وهو الآن يف وتفتي�شه وعاثوا خراباً دماراً يف �أثناء وجوده يف �سجن رميون,وقد الأمعاء يف م�ست�شفى �إي�شل يف بئر عنه لتقدمي العالج الالزم له خارج
ال�رسطان ويعاين من �أورام �رسطانية التوجيهي وبنت ا�سمها نوار تركها املنزل منذ ال�صباح حتى �ساعات خ�ضع لعملية جراحية يف عام ال�سبع,وقد تفاقم و�ضعه ال�صحي ال�سجون قبل �أن يلتحق بكوكبة
 2007مت خاللها ا�ستئ�صال جزء جراء مماطلة �إدارة معتقالت �شهداء احلركة الوطنية الأ�سرية
يف الكبد والقولون,والذي يواجه وعمرها عام وهي الآن يف �سنه امل�ساء...
االحتالل يف تقدمي العالج الالزم يف �أي حلظة نتيجة الإهمال
احلالة املر�ضية �أو ال�صحية من الكبد يف م�ست�شفى �سوروكا,
�أو�ضاعاً �صحية �صعبة بعد الك�شف ثانية جامعة �صيدالنية...
وبعد مرور خم�س �سنوات من له خا�صة جرعات من الكيماوي الطبي واال�ستهتار بحياته من قبل
عن �إ�صابته بال�رسطان,وقد �أنهى  -امل�ؤهل العلمي /تلقى �أ�سرينا للأ�سري /يا�رس ربايعة
الأ�سا�سي الأ�سري ربايعة م�صاب مبر�ض �إجراء العملية اجلراحية عاد يف املوعد املحدد "يوجد كي�س �إدارة ال�سجون,
تعليمه
عامه ال�سابع ع�رش على التوايل مراحل
يف الأ�رس ويدخل عامه الثامن والإعدادي يف مدر�سة العيزرية ال�رسطان وحالته ال�صحية �سيئة ي�شكوا من �آالم يف الكبد وقد من الف�ضالت يو�ضع على جانبه" احلرية كل احلرية لأ�رسانا
ع�رش بعد � 4شهور يف ال�سجون ودر�س الثانوية العامة يف مدر�سة للغاية وهو يف حاجة ما�سة تبني من خالل الفحو�ص الطبية من على �سطور مقايل �أوجه ندائي و�أ�سرياتنا املاجدات...
متنق ً
ال مابني عيادات ال�سجون الر�شيدية بالقد�س وقد ح�صل للمتابعة الطبية الفائقة,علما التي �أجريت له �إ�صابته مبر�ض �إىل كافة امل�ؤ�س�سات والهيئات وال�شفاء العاجل للمر�ضى
�إ�صابته على �شهادة الثانوية العامة" مل ي�شكوا الأ�سري ربايعة من �أي ال�رسطان يف منطقة امل�ستقيم الدولية وخا�صة منظمة ال�صحة امل�صابني ب�أمرا�ض ال�رسطان
وامل�ست�شفيات,نتيجة
بعدة �أمرا�ض من �أبرزها مر�ض التوجيهي" بعد �أن منعته �إدارة �أمرا�ض قبل عملية اعتقاله وبعد ظهرت بعد عملية الكبد ومت العاملية،ومنظمة �أطباء بال حدود وغريها من الأمرا�ض الفتاكة
ال�رسطان,
�أربع �سنوات تعر�ض لوعكة �صحية �إجراء عملية جراحية يف الكبد بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة بالإن�سان ...
ال�سجون بعامني يف �سجن نفحة

نادي الأ�سري الفل�سطيني

( )79ابن ًا وابنة حترمهم �سلطات االحتالل من � ّأمهاتهم املعتقالت

�أ�شار نادى اال�سري الفل�سطينى ب�أن
�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي تعتقل
(� )22أ ّماً فل�سطينية لـ( )79ابناً وابنة
من بني (� )45أ�سرية يقبعن يف معتقل
"الدامون".
جاء ذلك يف بيان �صدر عن نادي
الأ�سري ملنا�سبة يوم الأم ،والذي
ي�صادف اليوم  21من �آذار /مار�س
من كل عام� ،أو�ضح فيه �أنّ �إدارة
معتقالت االحتالل حترم بع�ض

أبنائهن،
الأ�سريات الأ ّمهات من زيارة �
ّ
كما وحترم الأ�سريات الأمهات من
متكينهن
الزيارات املفتوحة ،ومن
ّ
من احت�ضان �أبنائهن� ،إ�ضافة �إىل
منع التوا�صل الهاتفي معهم ،ومتنع
أبنائهن الأ�رسى يف
لقاء الأ�سريات ب�
ّ
معتقالت االحتالل.
وبينّ نادي الأ�سري �أن من بني الأ�سريات
ّ
ر�ضع اعتقلتهن
�أ ّمهات لأطفال
عليهن
�سلطات االحتالل وحكمت
ّ

باالعتقال ل�سنوات طويلة ،كالأ�سرية
ن�رسين ح�سن من حيفا ،واملحكومة
باالعتقال ل�ست �سنوات ،والتي يقبع
زوجها و�أطفالها ال�سبعة يف قطاع
غزة ،وحترمها �سلطات االحتالل من
زيارتهم� ،إىل جانب حرمان �إخوتها
القابعني يف حيفا -من زيارتها�أي�ضاً ،وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 18
�أكتوبر  ،2015علماً �أن �أ�صغر �أطفالها
كان بعمر ثمانية �شهور عند اعتقالها

و�أكربهم فتاة كانت بعمر ( 11عاماً)،
ما تزال تقوم برعاية �أ�شقائها �إىل
جانب والدها.
بالإ�ضافة �إىل الأ�سريات :فدوى حمادة
من القد�س ،املعتقلة منذ العام ،2017
واملحكومة باالعتقال لـ(� )10سنوات،
وهي �أم خلم�سة �أطفال� ،أ�صغرهم
كان يبلغ من العمر �أربعة �شهور عند
اعتقالها ،والأ�سرية املوقوفة ملى
خاطر من اخلليل ،الأ ّم خلم�سة،

والتي مل يبلغ �أ�صغرهم العامني
عندها اعتقالها ،والأ�سرية املوقوفة
بل�سم �رشايعة من الرملة ،الأم لثالثة،
�أ�صغرهم بعمر �سنة ون�صف.
و�أ�شار نادي الأ�سري �إىل �أن االحتالل
يعتقل �أي�ضاً الأ�سرية �أمينة حممود-
عودة ،من القد�س ،منذ العام ،2017
ويحرمها من لقاء ابنها الوحيد حممد
�أحمد هل�سة املعتقل يف "رميون"،
والذي كان يبلغ من العمر ( )17عاماً

عند اعتقاله عام  2016واحلكم عليه
باالعتقال لـ( )18عاماً.
كما وي�ستهدف االحتالل عائالت
و�أ ّمهات ال�شهداء كا�ستمرار ل�سيا�سة
العقوبات اجلماعية بحقّ عائلة
الأ�سري ّ
وال�شهيد ،كاعتقال �سوزان �أبو
ّ
غنام ،من القد�س ،وهي والدة ال�شهيد
حممد �أبو غنام ،با ّدعاء التحري�ض،
واعتقال وفاء مهداوي ،من طولكرم،
والدة ّ
ال�شهيد �أ�رشف نعالوة.

هيئة الأ�سرى:

االحتالل يعزل الأ�سري امين طبي�ش بظروف قا�سية يف عزل "ايالون"

قالت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين � ،أن
�إدارة �سجون االحتالل ،ال تزال تعزل الأ�سري
�أمين علي �سليمان طبي�ش ( 39عاماً) من �سكان
دورا ،ق�ضاء اخلليل يف عزل ايالون ،يف ظل
ظروف �صعبة و�سيئة.

و�أو�ضحت الهيئة� ،أن االحتالل يحتجز طبي�ش
يف زنزانة �ضيقة تفتقر �إىل �أدنى مقومات
احلياة الآدمية ،ومعدومة النظافة والتهوية،
ومليئة بالرطوبة والإ�ضاءة اخلافتة ،ويحرم
الأ�سري طبي�ش من اخلروج �إىل الفورة �سوى

�ساعة يوميا ،وكذلك ال يزال حمروماً من
الزيارة� ،إ�ضافة �إىل املعاملة ال�سيئة التي
يتلقاها من ال�سجانني.
ولفتت� ،أن الأ�سري طبي�ش اعتقل بتاريخ
 2016/8/1و�صدر بحقه عدة �أوامر اداريه،

ينتهي �آخرها بتاريخ  ،2019/5/20وقد
�صدر بحقه عدة قرارات عزل انفرادي منذ
 2018/12/27وينتهي قرار العزل الأخري
بتاريخ .2019/4/9
وقالت الهيئة� ،أن اال�سري طبي�ش اعتقل عدة

مرات يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلية،
�أم�ضى خاللها ما يزيد عن  12عاماً يف الأ�رس
غالبيتها يف االعتقال الإداري ،وقد دخل عدة
ا�رضابات مفتوحة عن الطعام خالل ال�سنوات
ال�سابقة �ضد اعتقاالته الإدارية العديدة.
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ريا�ضة
ك�أ�س اجلزائر
لل�سباحة

احتاد اجلزائر
يت�صدر الرجال
واملجمع
البرتويل لدى
ال�سيدات

وفاق �سطيف

حمار وعرامة

ح�ضر بولطيف

ريبات ونغيز ي

ي�ست�أنف التد

مدوار حتت الإع�صار

يف قب�ضة حديدية و

برزت القب�ضة احلديدية بني رئي�سي وفاق �سطيف و�شباب ق�سنطينة ح�سان حمار
وطارق عرامة ب�سبب برجمة املباراة التي جتمع الفريقني املقررة يف الثاين �أفريل املقبل
�ضمن اجلولة  25من الرابطة املحرتفة الأوىل ،حيث عرامة على عدم لعب املقابلة
ب�سبب حت�ضري فريقه مباراة هامة �أمام الرتجي التون�سي والتي يلعب لقائها يف ال�ساد�س
�أفريل املقبل على ملعبه ال�شهيد حمالوي حل�ساب ذهاب الدور ربع النهائي من مناف�سة
رابطة �أبطال �إفريقيا

عي�شة ق.
وي�رص عرامة على رف�ض خو�ض
املواجهة باعتبار �أن فريقه
�سوف يواجه مولودية وهران يف
 28مار�س القادم �ضمن �إياب ربع
نهائي ك�أ�س اجلمهورية ،ولن يكون
منطقيا �أن يلعب �أ�شباله مقابلتني
يف �أقل من �أ�سبوع قبل لقاء الرتجي
بعد خم�سة �أيام الأمر الذي يهدد
الالعبني مبواجهة الإرهاق والتعب
ح�سبه ،يف املقابل ،ي�رص ح�سان
حمار على رف�ض ت�أجيل اللقاء
لتاريخ الحق ويلح على لعب اللقاء
يف موعده الأ�صلي �أو تقدميه 24
�ساعة وخو�ضه يف الفاحت �أفريل
من اجل منح العبي ال�شباب

فر�صة التح�ضري للماف�سة القارية،
حيث يرف�ض بقاء العبي ت�شكيلة
«الن�رس الأ�سود» �شهرا بعيدين عن
املناف�سة وهم الذين يتناف�سون
على الأدوار الأوىل هذا املو�سم
بحثا على �إنهائيه �ضمن �إحدى
املراكز الثالث الأوىل يف جدول
الرتتيب ،وهو الو�ضع الذي �سوف
يدخل رئي�س الرابطة املحرتفة
لكرة القدم عبد الكرمي مدوار
يف دوامة من �أجل بحث اخلروج
بالقرار ال�سليم يف ظل �إ�رصار
رئي�سي الناديني على موقفهما.
يف �سياق منف�صل ،ا�ست�أنف رفقاء
الالعب �أكرم جحنيط التدريبات
م�ساء �أول �أم�س بعدما نالوا �أربعة
�أيام راحة عقب مقابلة مولودية

وهران ،وهي احل�صة التي يبحث
خاللها املدرب نبيل نغيز و�ضع
التح�ضريات حت�سبا ملقابلة
�شباب ق�سنطينة املقررة يف الثاين
افريل الداخل ،وقد عرفت ح�صة
اال�ستئناف غياب كل من قراوي
الذي يتواجد يف فرن�سا برتخي�ص
من الإدارة �إىل جانب كل من
�ساعد ،بوقلمونة ،بانوح واحلار�س
زغبة امل�صاب.
ويح�رض املدرب نغيز احلار�س
الثاين بولطيف حتى يكون جاهزا
خلالفة زغبة يف حرا�سة املرمى
خالل اللقاءات املقبلة ،بعدما
ت�أكد غياب احلار�س الدويل ملدة
لن تقل عن ثالثة �أ�سابيع عقب
الفحو�صات الطبية التي �أجراها.

�صاحلي يغيب �أمام مولودية وهران

�إدارة ال�سيا�سي ت�ؤجل التفاو�ض مع الالعبني املنتهية عقودهم
� ّأجلت �إدارة فريق �شباب ق�سنطينة
التفاو�ض مع الالعبني املنتهية
عقودهم بنهاية املو�سم الكروي
اجلاري من �أجل التجديد وذلك
رغبة منها يف احتفاظ جميع
التعداد يف �أجواء الرتكيز على
املناف�سة التي يخو�ضها ال�شباب
هذا املو�سم وهو الذي الزال
يتناف�س على لعب الأدوار الأوىل
يف البطولة الوطنية والت�أهل �إىل
ن�صف نهائي ك�أ�س اجلمهورية
�إىل جانب خو�ض مقابلة رقع
نهائي رابطة �أبطال �إفريقيا،
ولهذا الغر�ض ارت�أت �إدارة النادي
الق�سنطيني عدم الت�أثر على
العنا�رص املعنية وت�أجيل فتح ملف
التجديد مع العنا�رص املعنية �إىل
�شهر �أفريل الداخل ،حيث يتعلق
الأمر بكل من الرباعي عبيد،
بلخري ،العمري واحلار�س رحماين
والذين يعتربون من كوادر ت�شكيلة

«ال�سيا�سي» وبالتايل ف�إن �إدارة
النادي تعول على �إقناعهم
من �أجل موا�صلة امل�شوار مع
الت�شكيلة خالل الفرتة املقبلة،
وهي املفاو�ضات التي تدخل فيها
ابتداء من ال�شهر املقبل على �أمل
�إقناعهم بالتجديد ،وينتظر
املدير الريا�ضي طارق عرامة
تقريرا مف�صال من املدرب
الفرن�سي ديني�س الفان حول
اجلانب الفني لالعبني باعتباره
امل�س�ؤول على اجلانب الفني
قبل احل�سم يف الأمر� ،أين �سيكون
الفان �صاحب كلمة احل�سم يف
رغبته باالحتفاظ بالالعبني
املنتهية عقودهم ورغبته يف
التجديد معهم وموا�صلة اللعب
مع النادي من عدمه ،خا�صة و�أن
العبي �شباب ق�سنطينة �أ�ضحوا
ميلكون ات�صاالت من الأندية
الراغبة يف التعاقد معهم خالل

املركاتو ال�صيفي املقبل ،خا�صة
يف ظل ت�ألق النادي هذا املو�سم
على عدة جبهات.
يف �سياق منف�صل ،ت�أكد الغياب
الر�سمي لالعب �صاحلي عن
مباراة مولودية وهران املربجمة
يف  30مار�س املقبل مبلعب
احمد زبانة �ضمن �إياب ربع نهائي
ك�أ�س اجلمهورية ،حيث مل يتعاف
الالعب من الإ�صابة التي يعاين
منها وهو الذي الزال بحاجة �إىل
مدة �أ�سبوع قبل ال�رشوع يف مل�س
الكرة ومداعبتها �أين �رشع يف
عملية الرك�ض وفق الربنامج الذي
و�ضعه املح�رض البدين ،ويبقى
هدف الطاقم الفني ا�ستعادة
خدماته قبل مباراة الرتجي
التون�سي املقررة مطلع ال�شهر
القادم ،يف ظل ال�صعوبات التي
وجدها الطاقم الفني من �أجل
البحث عن خليفته يف املن�صب.

يت�صدر �سباحو احتاد
اجلزائر الرتتيب العام
املوقت عند الرجال،
بينما انفردت �سباحات
املجمع البرتويل بريادة
الرتتيب امل�ؤقت يف ختام
مناف�سات اليوم الأول
لك�أ�س اجلزائر لل�سباحة
�أول �أم�س مب�سبح «ح�سان
خيتمان» بحيدرة ،وانفرد
�أ�شبال مدرب االحتاد علي
معن�رصي بريادة الرتتيب
�إثر فوزهم بعدد من
التخ�ص�صات التي �سمحت
لهم بجمع �أكرب عدد من
النقاط بقيادة الثالثي
الدويل ريا�ض بوحميدي،
�أني�س جاب اهلل ومن�صف
بلمان ،يف انتظار الت�أكيد
مبنا�سبة �إجراء اليوم الثاين
والأخري من طبعة ك�أ�س
اجلزائر ل�سنة  2019يف
ظل املناف�سة ال�رش�سة
من «البرتوليني»� ،أما
عند ال�سيدات ،وبح�ضور
البطلة الإفريقية رانيا
نف�سي �أكدت «البرتوليات»
ُعلو كعبهن ،باعتالئهن
لكر�سي ال�صدارة بفارق
كبري من النقاط يف ظل
غياب مناف�سات من العيار
الثقيل لدى باقي الفرق
امل�شاركة ،حيث يبدو �أن
�سباحات املجمع لبرتويل
يف الطريق ال�صحيح
للتتويج بك�أ�س اجلزائر
عند اختتام ال�سباقات
وتن�ص لوائح مناف�سة
ك�أ�س اجلزائر لل�سباحة،
على تتويج الفريق الأكرث
ح�صدا للنقاط يف ختام
جميع ال�سباقات عند
الرجال باللقب ،ونف�س
الأمر عند ال�سيدات،
�إ�ضافة �إىل لقب �أح�سن
ريا�ضي ح�سب كل
تخ�ص�ص عند اجلن�سني،
جتدر الإ�شارة �إىل غياب
الثنائي الدويل �أ�سامة
�سحنون و�سعاد �رشواطي
عن امل�شاركة يف هذه
الطبعة من ك�أ�س اجلزائر
رفقة ناديهما املجمع
البرتويل ،وجتري هذه
املناف�سة يف احلو�ض
الكبري مفتوحة �إىل 24
ناديا الأوائل ح�سب ترتيب
بطولة بني الأندية التي
جرت �شهر نوفمرب الفارط
و تقام ك�أ�س اجلزائر
على مدار ثالث ح�ص�ص
مب�شاركة � 228سباح من
بينهم  98فتاة.

وكاالت

حا�شي وكني�ش يلتحقان بقائمة امل�صابني

العميد ي�شرع يف ترب�ص عني البنيان
ويواجه احتاد البليدة وديا

يخو�ض فريق مولودية اجلزائر
ترب�صا حت�ضرييا ابتداء من اليوم
وذلك على م�ستوى مركز الفندقة
والإطعام بعيني البنيان من
اجل املوا�صلة يف التح�ضريات
املتعلقة مبا تبقى من مناف�سة
املو�سم الكروي احلايل ،و�سوف
يعتمد املدرب حممد خمازين
الذي خلف عادل عمرو�ش
امل�ستقيل على تطبيق برنامج
عمل خا�ص من �أجل جتاوز
توقف البطولة الوطنية ب�سبب
تواريخ الفيفا الدولية والعمل على
احتفاظ �أ�شباله بجو املناف�سة،
ويختتم العبو ت�شكيلة «العميد»
الرتب�ص التح�ضريي بخو�ض
مقابلة الودية الثالثاء املقبل
�أمام احتاد البليدة ،والتي �سوف
تكون فر�صة للطاقم الفني من
�أجل معاينة الالعبني والوقوف
ا�ستعداد
جاهزيتهم
على
ال�ستئناف املناف�سة املقررة
بخو�ض الداربي العا�صمي الثاين
على التوايل �أمام ن�رص ح�سني

داي املقرر بتاريخ الثاين �أفريل
الداخل حل�ساب اجلولة  25من
الرابطة املحرتفة الأوىل.
يف املقابل ،ان�ضم الثنائي فار�س
حا�شي وريا�ض كني�ش �إىل قائمة
امل�صابني ،بعدما تلقيا الإ�صابة
خالل التدريبات الأخرية والتي
جتعلهما يبتعدان عن التدريبات
خالل الفرتة املقبلة يف انتظرا
خ�ضوعهما �إىل فحو�صات طبية
دقيقة قبل احل�سم يف مدة
غيابهما عن املناف�سة.
من جهة �أخرى ،تتواجد �إدارة
«العميد» يف مفاو�ضات متقدمة
مع �رشكة «�أديدا�س» للألب�سة
الريا�ضية ،حيث �أكدت م�صادر
من داخل النادي �أن امل�س�ؤولني
على النادي العا�صمي يتوجون
نحو التعاقد مع ال�رشكة العاملية
للألب�سة الريا�ضية للعودة �إىل
العمل معها وف�سخ العقد مع
ال�رشكة احلالية التي يتعاملون
معها «�إمربو».
عي�شة ق.

الإدارة تف�سخ العقد مع الالعب كوخلري

�شبيبة ال�ساورة ت�ست�أنف التح�ضريات
وتطوي �صفحة املناف�سة القارية

ا�ست�أنفت م�ساء �أول �أم�س ت�شكيلة
فريق �شبيبة ال�ساورة التدريبات
بعد ح�صول الالعبني على راحة
ملدة ثالثة �أيام مبا�رشة عقب
العودة من �سفرية م�رص �أين
�أق�صي النادي من دور جمموعات
رابطة �أبطال �إفريقيا عقب
هزميته �أمام النادي الأهلي،
حيث عاود �أ�شبال املدرب كرمي
زاوي �أجواء التدريبات ا�ستعداد
تنتظرهم
التي
للمناف�سة
وخو�ض ما تبقى من مباريات
البطولة الوطنية� ،أين ميلك
النادي مباراتني مت�أخرتني �أمام
كل من �شباب ق�سنطينة واحتاد
بلعبا�س حل�ساب اجلولتني 18
و 24على التوايل ،وكانت العودة
�إىل التدريبات يف �أجواء معنوية

مرتفعة �أين يح�رض الالعبون
ملقابلتهم املقبلة يف البطولة
الوطنية �أمام جمعية عني مليلة
�ضمن اجلولة  25واملقررة يف
الفاحت �أفريل املقبل.
يف املقابل� ،أقدمت �إدارة
الرئي�س حممد زرواطي على
ف�سخ العقد مع العبها يون�س
كوخلري بالرتا�ضي بني الطرفني
والتي جرت �أول �أم�س ،بعدما
�أعرب الطاقم الفني عدم ر�ضاه
عن �أداء الالعب وتواجد بعيدا يف
امل�ستوى مقارنة ببقية الالعبني،
وهو ثاين العب يتم ف�سخ
التعاقد معه بعد الالعب الهادي
بولعويدات الذي غادر ت�شكيلة
«ن�سور اجلنوب» قبل ايام.

ع.ق.
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ريا�ضة

ت/ب�شري عالوة

ك�شف عن حت�ضري خطة جديدة النتهاجها �أمام تون�س

بلما�ضي� :ضيعنا فوزا قاتال
ورا�ض ب�أداء الالعبني

بينما تواجد باليلي يف قائمة الكان غري م�ؤكدة

لو�صيف بوداوي حلي�ش وبنا�صر يك�سبون نقاطا �إ�ضافية لدى بلما�ضي
ّ
ا�ستغل الناخب الوطني جمال بلما�ضي فر�صة خو�ض مواجهة منتخب غامبيا من اجل جتربة عدد من الالعبني اجلدد
خا�صة منهم من يتلقى دعوته الأوىل �إىل �صفوف املنتخب الأول ،ولهذا الغر�ض فاج�أ امل�س�ؤول الأول على العار�ضة
الفنية الوطنية الفر�صة من �أجل االعتماد على وجوه �شابة منحها الفر�صة ومل ت�ضيعها �أين كانت عند ح�سن الثقة التي
و�ضعها فيها وتركت املجال مفتوحا بقوة من اجل التناف�س حول التواجد �ضمن القائمة النهائية للخ�ضر املعنية بخو�ض
نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة هذه ال�صائفة يف م�صر

عي�شة ق.
�أقنع عدد من الالعبني مدربهم
من خالل الأداء الطيب الذي
قدموه طيلة �أطوار املقابلة ويف
مقدمتهم ثنائي نادي بارادو هيثم
لو�صيف وزكريا بوداوي اللذان كانا
عند ح�سن الظن ولقيا الثناء الكبري
من بلما�ضي خالل عقده للندوة
ال�صحافية التي �أعقب نهاية اللقاء،
والذي قال حولهما �أنهما �أبانا
�إمكاناتهما وكانا عند ح�سن الظن،
حيث �صال لو�صيف وجال على

الرواق الأمين وهو الذي يعغترب
م�رشوع العب م�ستقبلي بعدما كان
يف امل�ستوى مبن�صبه مدافعا �أمين،
�أين لعب مكان العب ني�س يو�سف
عطال الذي بقي يف دكة االحتياط
و�ساه كثريا يف خلق اخلطورة من
خالل �صعوده املتكرر وم�ساعدته
للهجوم �أين لعب يف نف�س الرواق مع
العب نابويل االيطايل �آدم �أونا�س،
بينما مل يخ ّيب بوداوي يف و�سط
امليدان وكان يف امل�ستوى وهو
الذي ا�ستغ ّل فر�صة غياب �أ�سامة
�شيتة الذي تلقى �إ�صابة خطرية

�سانفيت :ت� ّأ�سفت لعدم مواجهة
املنتخب الأول للخ�ضر

و�سيبتعد عن املناف�سة خالل
الأ�شهر املقبلة ،وتلقى الثناء من
طرف بلما�ضي �إىل جانب زميله
�إ�سماعيل بنا�رص الذي كان يف
امل�ستوى يف و�سط امليدان.
يف املقابل ،فقدت بع�ض العنا�رص
نقاطا عند بلما�ضي بعد ظهورها
املخ ّيب خالل املقابلة خا�صة
يو�سف باليلي و�أ�سامة درفلو اللذان
مل يكونا يف يومهما وخيبا الظن،
خا�صة العب الرتجي التون�سي
والذي مل يكن �أف�ضل خليفة
لالعب يا�سني براهيمي الذي ف�ضل

امل�س�ؤول الأول على العار�ضة الفنية
الوطنية �إعفائه من هذا الرتب�ص،
بينما مل يجد درفلو امل�ساندة من
زمالئه والذي مل ت�صله كرات كثرية
من زمالئه ،خا�صة �آدم اونا�س الذي
غلب عليه اللعب الأناين وتف�ضيله
االحتفاظ بالكرة عو�ض التمرير،
كما غاب احل�س الهجومي لدى
املدافع الأي�رس حممد فار�س
والذي اكتفى باللعب الفردي ومل
ي�صعد مل�ساندة باليلي يف الهجوم
عك�س الدور الذي كان يقوم به
غوالم.

غوالم يخو�ض الت�أهيل
الع�ضلي ببلجيكا

ع مدرب منتخب غامبيا توم �سانفيت عن �أ�سفه لعدم
يتواجد الالعب ال
برّ
دويل اجلزائري فوزي غوالم يف بلجيكا �أين
هذا
مواجهة �أ�شباله املنتخب الوطني بالفريق الأول وقال يف
يخ
�ضع
�
إىل
برن
امج
خ
ا�ص
للت
�
أ
هيل
ال
بدين
و
ذلك يف �إحدى العيادات
اخل�صو�ص بت�رصيحات �إعالمية �أنه كان يتمنى لعب املقابلة
الطبية اخلا�صة،
وك�شفت تقارير �إعالمية �إيطالية �أن الالعب
�أمام العنا�رص الأ�سا�سية للت�شكيلة الوطنية التي واجهها يف
املحرتف يف �ص
فوف نادي نابويل قرر ا�ستغالل فرتة توقف
مباراة الذهاب واالحتكاك ب�أف�ضل الالعبني النا�شطني يف
املناف�سة ب�سبب تو
اريخ الفيفا الدولية واالنتقال �إىل بلجيكا من
خمتلف الدوريات الأوروبية �إال �أن الأمر لك يحدث ،و�أو�ضح
�أجل تطبيق برنامج
للت�أهيل الع�ضلي والذي ي�سمح له با�ستعادة
أنه
�أنهم خا�ضوا مباراة �صعبة �أمام منتخب ال ي�ستهان به رغم �
امكانياته يف �أقرب
وقت ،خا�صة بعدما �ضيع مكانته الأ�سا�سية
لعب اللقاء بفريقه الثاين ،و�أ�ضاف �أن الالعبني الذين �أقحمهم
مع نادي اجلنوب ا
لإيطايل ومل ي�ستدعى �إىل املنتخب الوطني
املدرب جمال بلما�ضي لعبوا بقوة وعملوا على �إقناعه من
ب�سبب عدم جاه
زيته بدنيا وهو الذي كان غائبا عن املناف�سة
�أجل ك�سب ثقته والتواجد �ضمن القائمة النهائية املعنية
ل
أكرث من عام ب�
سبب تلقيه �إ�صابة خطرية على م�ستوى الركبة.
بخو�ض نهائيات ك�أ�س �إفريقيا .و�أو�ضح �سانفيت �أن العبي
ويعمل الظهري الأ
ي�رس للت�شكيلة الوطنية رفقة الأخ�صائي يف
تاكا
اخل�رض قدموا �شوطا �أوال رائعا ولعبوا بطريقة التيكي
الت�أهيل الع�ضلي ل
يفان مي�س�شالك والذي يعترب �أحد �أع�ضاء
ال
دفاع،
م�ستغلني عودة العبيه �إىل اخللف واعتمادهم على ال
طاقم
ال
طبي ل
لمنتخب البلجيكي ،حيث يعول غوالم للعودة �إىل
الأمر الذي جعلهم يتحملون عبء اللقاء ويخلق لهم �صعوبات ،م�ستواه يف �أقرب
وقت ممكن والتواجد جاهزا لإنهاء املو�سم
وا�ستطرد �أن �أ�شباله عادوا ب�أداء �أف�ضل يف ال�شوط الثاين
الكروي احلايل
بقوة والتواجد �ضمن قائمة املدرب بلما�ضي
متكنوا على �إثره من حتقيق التعادل الذي عرب عن ر�ضاه به
املعنية بخو�ض ك�أ�س �إفريقي للأمم.
ع.ق.
رغم عدم �ضمان الت�أهل �إىل العر�س الكروي.
ع.ق.

عبرّ الناخب الوطني جمال بلما�ضي
عن ر�ضاه بالأداء الذي قدمه العبو
املنتخب الوطني خالل املقابلة
التي خا�ضوها �أول �أم�س �أمام
غامبيا ،اعترب �أن �أ�شباله قدموا ما
عليهم وكانوا الأف�ضل على �أر�ضية
امليدان باعتبار �أنه يتواجد يف
مرحلة جتريب الالعبني و�إعادة
هيكلة الت�شكيلة الوطنية ،و�أ�شار
�أنهم كانوا قادرين على حتقيق
نتيجة �أف�ضل وقتل اللقاء باكرا،
خا�صة لو عرف الالعب اونا�س
ا�ستغالل الفر�ص التي �أتيحت له
من �أجل الت�سجيل ،وحمل بلما�ضي
الدفاع م�س�ؤولية الهدف الذي تلقوه
يف �آخر �أنفا�س املقابلة ،عندما
�أو�ضح �أن الهدف امل�سجل عليهم
جاء ب�سبب خط�أ يف املراقبة
و�سوء التفاهم بني العبي الدفاع.
و�أ�شاد بلما�ضي ب�أداء الالعب رفيق

حلي�ش وزميله بوداوي عندما قال
�أنهما كانا يف امل�ستوى ،مو�ضحا
�أن حلي�ش قدم م�ؤ�رشات �إيجابية
وقدم مباراة يف امل�ستوى كان �أدا�ؤه
حينها جيدا رفقة زميله بوداوي،
وقال املتحدث يف ت�رصيحات
�صحافية �أنه �سيح�رض للقاء الودي
�أمام املنتخب التون�سي والذي
�سيكون فر�صة من �أجل الوقوف
على جاهزية جميع الالعبني
ومنح الفر�صة مت�ساوية لهم من
اجل �إثبات �إمكانياتهم ،وا�ستطرد
انه �سوف يعتد خطة جديدة عند
مواجهة «ن�سور قرطاج» ،حيث
ميلك الوقت الكايف من �أجل
التح�ضري للقاء وو�ضع املبادئ
الأ�سا�سية للخطة اجلديدة التي
ينوي اعتمادها يف مباراة الثالثاء
املقبل.
عي�شة ق.

البطولة العربية للمالكمة

اجلزائر تختتم املناف�سة
باملركز الثاين
�أنهى املنتخب اجلزائري
للمالكمة البطولة العربية �أكابر
رجال يف املركز الثاين ح�سب
الفرق ب�إحرازه ثماين ميداليات
 4ذهبيات 3 ،ف�ضيات و برونزية
يف ختام املناف�سة العربية التي
�أقيمت �أول �أم�س بالعا�صمة
ال�سودانية اخلرطوم ،وكانت
امليداليات الذهبية من ن�صيب
حممد فلي�سي يف وزن  52كغ،
حممد حمري  81كغ  ،مرجان
�أ�سامة  56كغ وكرامو �شم�س
الدين  69كغ ،بينما نال حممد
�سلطاين  49كغ ،حمند �سعيد
حماين  91كغ ومنو�شي يون�س
 75كغ امليدالية الف�ضية ،من
جهته� ،أق�صي �شعيب بلودينات
(91+كلغ) الذي دخل املناف�سة
يف الدور ن�صف النهائي
حيث انهزم على يد ال�سوري
حممد مليا�س وهي خيبة �أمل
بالن�سبة لهذا املالكم الذي عاد
حديثا �إىل املناف�سة واكتفي

بالربونزية.
وفقد املنتخب اجلزائري
لقبه العربي الذي �أحرزه
خالل الطبعة ال�سابقة التي
نظمت �أي�ضا باخلرطوم ل�صالح
�سوريا التي حت�صلت على ت�سع
ميداليات  4ذهبيات  4 ،ف�ضيات
و برونزية وهو ما يعد �سابقة
بالن�سبة لهذا البلد الذي عاد اىل
جو التتويج بعد غياب طويل،
و�شارك املنتخب الوطني يف
هذا املوعد الريا�ضي العربي
مبجموع  10مالكمني بقيادة
الطاقم الفني املكون من
املدربني� :أحمد دين ،بوبكري
عبد احلفيظ و�سليمان بلوني�س.
يذكر �أن املنتخب اجلزائري
كان قد �أحرز املرتبة االوىل
خالل البطولة العربية 2018
باخلرطوم  ،بر�صيد �سبع
ميداليات منها  5ذهبيات،
ف�ضية وبرونزية.
وكاالت

�إدارة ريال بيتي�س ت�ستعد
لتمديد العقد مع ماندي
ت�ستعد �إدارة نادي ريال بيتي�س
اال�سباين �إىل متديد العقد مع
الالعب الدويل اجلزائري
عي�سى ماندي خالل الفرتة
املقبلة وذلك وفق ما ك�شفت
عنه �أم�س �صحيفة «�إ�ستاديو
ديبورتيفو» اال�سبانية ،ويعول
م�س�ؤولو النادي الأندل�سي
�إىل متديد العقد مع مدافع
املنتخب الوطني بعد الأداء
الطيب الذي �أ�ضحى يقدمه
يف �صفوفه بالدوري اال�سباين
وحت�سن م�ستواه يف املو�سمني
الأخريين خا�صة و�أنه �أ�ضحى

يلفت االنتباه من الأندية
الأوروبية التي تعاينه ق�صد
مراقبة �أدائه وامكانية التعاقد
معه يف ال�صيف املقبل يف �صورة
�أتلتيكو مدريد اال�سباين ،وي�ست
هام ،ار�سنال وتتوتنهام من
اجنلرتا ،ولهذا الغر�ض يعمد
م�س�ؤولو النادي اال�سباين على
التح�ضري لتقيم عر�ض متديد
العقد مع ماندي املرتبط
معهم �إىل غاية جوان ،2021
�إىل جانب رفع قيمة ال�رشط
اجلزائي املدون يف العقد.
ع.ق.
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رونالدو يعجز �أمام دروع �أوكرانيا

تعادل منتخب الربتغال مع �ضيفه
الأوكراين بدون �أهداف ،يف املباراة
التي جمعت الفريقني مبلعب النور
يف ل�شبونة يف اجلولة الأوىل من
الت�صفيات امل�ؤهلة لبطولة يورو
 ،2020وح�صلت الربتغال و�أوكرانيا
على نقطة وحيدة ليحتال املركزين
الثاين والثالث خلف املت�صدر
لوك�سمربغ  3نقاط عقب فوزه على
ليتوانيا  ،1-2وف�شل كري�ستيانو
رونالدو قائد املنتخب الربتغايل ،يف
�إنقاذ فريقه �أمام الدفاع املحكم من
ال�ضيوف يف �أول مباراة له بعد عودته
ل�صفوف الفريق ،الربع �ساعة الأوىل
من املباراة مل ت�شهد �أي خطورة على كال املرميني ،فيما كان املنتخب الربتغايل امل�ستحوذ على �أول  15دقيقة لكن بدون
خطورة ،بينما لعب املنتخب الأوكراين على �إغالق امل�ساحات وحماولة ا�ستغالل الهجمات املرتدة ،ويف الدقيقة  16جاءت
�أوىل هجمات املباراة ل�صالح الربتغال ،بعد ركلة ركنية نُفذت وو�صلت �إىل املدافع بيبي الذي �سدد كرة بقدمه الي�رسى من على
حدود املنطقة �أبعدها احلار�س برباعة لركنية ،و�ألغى حكم املباراة هدفا �سجله ويليام كارفالو العب و�سط الربتغال بالدقيقة
 ،17بعد عر�ضية من الناحية اليمنى حولها كارفالو بالر�أ�س يف املرمى ليقرر احلكم �إلغاءه بداعي وجود حالة ت�سلل.
وح�صل كري�ستيانو رونالدو على كرة طولية من و�سط امللعب يف اجلهة الي�رسى ،بالدقيقة  23توغل الدون و�سدد بيمناه كرة قوية
يف الزاوية ال�ضيقة لأندري بياتوف،حار�س �أوكرانيا ،ت�صدى لها الأخري برباعة ،وكاد حار�س �أوكرانيا� ،أن يرتكب خط�أ فادحا يف
الدقيقة  45من ال�شوط الأول ،بعدما و�صلته الكرة وحاول ا�ستقبالها بطريقة ا�ستعرا�ضية لينجح يف �إبعادها يف اللحظة الأخرية
قبل �أن ينجح رونالدو يف الو�صول �إليها.
ويف الدقيقة  50ح�صل رونالدو على الكرة داخل منطقة اجلزاء ،وهي�أها ب�شكل مميز �إىل �أندريه �سيلفا الذي �سدد الكرة من على
حدود منطقة اجلزاء ،ليت�صدى لها احلار�س الأوكراين ،ووا�صل بياتوف ت�ألقه بعدما �أنقذ مرماه من هدف حمقق يف الدقيقة 56
بعد ت�سديدة قوية من �سيلفا من على حدود املنطقة ،ت�صدى لها احلار�س برباعة ،وا�ستمرت �سيطرة املنتخب الربتغايل على
�أحداث ال�شوط الثاين فا�ستحوذ رفاق كري�ستيانو على اللقاء طوالً
ً
وعر�ضا فيما ظل املنتخب الأوكراين متمركزًا �أمام منطقة
جزائه.
�أوكرانيا جنحت يف حتجيم قدرات جنوم الربتغال من خالل التقارب بني الالعبني ،والذي �ساهم يف تقليل فر�ص الربتغال
يف ال�شوط الثاين مقارنة بال�شوط الأول ،وت�صدى احلار�س بياتوف لر�أ�سية �سددها املهاجم البديل دييغو �سوزا بالدقيقة ،81
ليحافظ على نتيجة التعادل لفريقه يف املباراة ،و�أهدر العبو املنتخب الأوكراين فر�صة ذهبية بالدقيقة  ،85بعد ت�صويبة من
كونوبليانكا ت�صدى لها باتري�سيو بطريقة خاطئة لرتتد �إىل موراي�س �أمام املرمى ،قبل �أن ينجح مدافع الربتغال يف �إبعادها
لركنية.

فاران يزيح ال�ستار عن م�ستقبله
�أكد رافائيل فاران مدافع ريال مدريد ومنتخب فرن�سا� ،أن
موقفه وا�ضح و�رصيح ب�ش�أن م�صريه مع النادي امللكي الذي
يرتبط معه بعقد حتى �صيف  ،2022وقال فاران يف ت�رصيحات
ن�رشتها �صحيفة ليكيب« :لقد ترددت �شائعات كثرية حويل يف
الفرتة الأخرية ،رغم �أنني �شخ�ص متحفظ» ،و�أ�ضاف بعد فوز
الديوك على مولدوفا  1-4يف ت�صفيات يورو « :2020هناك
اجتاه لتحريف ت�رصيحات ب�سيطة يل وت�شويهها ومنحها
تف�سريات �أخرى خا�صة يف �إ�سبانيا» ،وتابع« :لقد بذلت �أق�صى
جهد بقمي�ص فريقي ،التحدي دائم يف ريال مدريد ،وال �أ�شعر
ب�أي �صداع بهذا ال�ش�أن» ،و�أ�شار املدافع الدويل�« :أعلم متاما

امل�ستوى الذي قدمته والأزمات التي عانى منها الفريق طوال
هذا املو�سم ال�صعب ،ولكن ذلك �أمر وارد يف حياة العب كرة
القدم الذي يلعب يف م�ستويات كبرية».
وا�ستدرك يف ختام ت�رصيحاته« :ولكن هذا ال يعني �أنني ل�ست
�سعيدا بتواجدي يف �صفوف ريال مدريد» ،وكانت �صحيفة
«ماركا» الإ�سبانية قد قالت« :فاران �أخرب غرفة تغيري املالب�س
بريال مدريد برغبته يف الرحيل بنهاية املو�سم احلايل» ،كما
حتدثت تقارير �أخرى عن رغبة فاران يف خو�ض جتربة
جديدة باملو�سم املقبل ،و�سط اهتمام عدد من كبار �أوروبا
ب�ضمه كمان�ش�سرت يونايتد وليفربول وباري�س �سان جريمان.

زيدان يقنع هازارد باالنتقال �إىل الريال

ريد �أقنع البلجيكي �إيدين هازارد جنم
دين زيدان املدير الفني لريال مد
�صحفي بريطاين �أن الفرن�سي زين ال
إن زيدان عقد حمادثات مع هازارد
ك�شف تقرير
ًقا ل�صحيفة «مرتو» الربيطانية ،ف�
دوم �إىل ملعب �سانتياغو برنابيو ،ووف
يف قلعة «�سانتياغو برنابيو» ،و�أكدت
بالق
ت�شيل�سي
على �أن ي�صبح الالعب الأعلى �أجرا
القمي�ص امللكي يف املو�سم املقبل
�أن املرينغي خ�ص�ص  98.5مليون
داء
ليقنعه بارت
على عقد مدته � 5سنوات م�شرية �إىل
وافق على التوقيع مع ريال مدريد
�أن الالعب
«�ستامفورد بريدج» وخو�ض مغامرة
�إ�سرتليني لإمتام ال�صفقة.
مت يف �إقناع النجم البلجيكي برتك
عودة زيدان �إىل ريال مدريد �ساه
لبيع هازارد يف ال�صيف املقبل ،قبل
و�أو�ضحت �أن
ريد على جزئية �أن ت�شيل�سي م�ضطر
مع الفريق امللكي ،ويلعب ريال مد
وفيما يتعلق بت�شيل�سي ف�إن النادي
جديدة
الالعب التوقيع على عقد جديد،
ًنا يف املو�سم التايل بعد �أن رف�ض
رتتي االنتقاالت املقبلتني ،والتي يعاين
�أن يخ�رسه جما
حلرمان من �إبرام تعاقدات خالل ف
يخ�شى رحيل هازارد ،ب�سبب عقوبة ا
الإجنليزي
خمالفته للوائح �ضم العبني ق�رص.
منها البوز عقب

ريا�ضة دولية

غريزمان ومبابي يقودان فرن�سا بنزهة
مولدوفا
فاز منتخب فرن�سا على م�ضيفه مولدوفا ب�سهولة تامة  1-4يف م�ستهل مناف�سات املجموعة
الثامنة لت�صفيات يورو  ،2020و�سجل رباعية �أبطال العامل �أنطوان غريزمان ورافائيل
فاران و�أوليفيه جريو وكيليان مبابي فيما �أحرز هدف �أ�صحاب الأر�ض الوحيد ،فالدميري
�أمربو�س ،وبذلك حقق منتخب فرن�سا �أول  3نقاط يف م�شواره باملجموعة الثامنة ليت�ساوى
مع �أي�سلندا وتركيا يف ال�صدارة ،و�إن كان الديوك يتقدمون بفارق الأهداف .كان غريزمان
حمور اخلطورة الدائم على مرمى مولدوفا ،ومل ي�صمد �صاحب ال�ضيافة �سوى  24دقيقة،
حينما مرر بول بوغبا كرة رائعة �إىل غريزمان الذي �سدد مبا�رش ًة يف �شباك احلار�س
�أليك�سي كو�سيليف ،وبعد  3دقائق لعب غريزمان ركلة ركنية ارتقى لها فاران لي�ضعها
بر�أ�سه يف املرمى م�سجلاً الهدف الثاين ،كما �صنع جنم �أتلتيكو مدريد عدة فر�ص لبليز
ماتويدي وكيليان مبابي ،لكنها �أخط�أت ال�شباك ،وقتل الديوك املباراة متاما ل�صاحلهم
بهدف ثالث بعد متريرة من ماتويدي قابلها جريو مبا�رش ًة يف املرمى ،ومل تختلف �أحداث
ال�شوط مركز ر�أ�س احلربة ال�رصيح بعد ا�ستبدال جريو ،واقتن�ص فر�صة بعد �ضغط ليمار
على العب مولدوفا لينفرد وي�سدد ب�سهولة يف ال�شباك ،وو�سط ا�سرتخاء تام ملنتخب
فرن�سا ،ارتقى دام�سكان لكرة عر�ضية من اجلهة اليمنى بر�أ�سه �إال �أن القائم الأي�رس ت�صدى
للمحاولة ،لت�صل �إىل �أمربو�س الذي تابعها بقدمه يف ال�شباك م�سجال الهدف ال�رشيف
ملولدوفا.

�سرتلينغ يقود �إجنلرتا الكت�ساح الت�شيك
بد�أ املنتخب الإجنليزي م�شواره يف ت�صفيات ك�أ�س �أمم �أوروبا  2020ب�أف�ضل طريقة
ممكنة بتغلبه م�ساء �أول ام�س على �ضيفه الت�شيكي بنتيجة  0-5على ملعب «وميبلي»،
�ضمن مناف�سات اجلولة الأوىل للمجموعة الأوىل ،ولعب رحيم �سرتلينغ دورا بطوليا يف
فوز منتخب بالده ب�إحرازه ثالثة �أهداف يف الدقائق و�أ�ضاف هاري كني هدفا من ركلة
جزاء والت�شيكي توما�س كاال�س باخلط�أ يف مرمى فريقه ،وبهذه النتيجة يت�صدر املنتخب
الإجنليزي مناف�سات املجموعة بر�صيد  3نقاط ،متفوقا على منتخبي بلغاريا ومونتينيغرو
بعدما تعادال  1-1يف وقت �سابق ،علما ب�أن املجموعة ت�ضم �أي�ضا منتخب كو�سوفو� .شهدت
املرمى الت�شيكي ،و�أرغمت الإ�صابة �إيريك داير على اخلروج مبكرا من امللعب ليدخل
مكانه رو�س باركلي ويعود هندر�سون للعب �أمام اخلط الدفاعي .وعلى عك�س املجريات،
افتتحت الت�شيك م�سل�سل الفر�ص يف الدقيقة  23بعدما و�صلت الكرة �إىل داريدا الذي �سدد
على حدود منطقة اجلزاء كرة عالية بجانب املرمى ،الرد الإجنليزي جاء �رسيعا و�صارما،
طبق ذهبي �أمام املرمى �إىل �سرتلينغ الذي مل يجد �صعوبة يف حتويلها لل�شباك معلنا عن
بدل ال�ضائع من ال�شوط الأول ،عندما احت�سب احلكم ركلة جزاء بعد �إعاقة �سرتلينغ داخل
و�سجل �سرتلينج هدفه الثاين يف املباراة
املنطقة ،ترجمها الهداف كني للهدف الثاين.
بالدقيقة  ،62عندما و�صلت الكرة �إثر هجمة �رسيعة �إىل العب مان�ش�سرت �سيتي داخل
منطقة اجلزاء ف�سدد بي�رساه كرة مقو�سة عانقت ال�شباك ب�سهولة ،و�أكمل �سرتلينغ ثالثيته
يف الدقيقة  ،69عندما �سدد كرة من خارج منطقة اجلزاء ارتدت من ج�سد �سيلوت�سكا
لتخدع احلار�س وت�سكن ال�شباك ،وظل الو�ضع قائما مع هجوم �إجنليزي �رسيع حتى الدقيقة
 ،84عندما مرر �سان�شو الكرة �إىل هود�سون �أودوي يف الناحية الي�رسى فاخرتق العب
ت�شيل�سي منطقة اجلزاء قبل �أن ي�سدد كرة �أبعدها احلار�س لكن املدافع كاال�س حولها يف
مرمى فريقه.

خطوة جديدة تقرب بر�شلونة من دي ليخت
يخطط بر�شلونة للتقدم خطوة جديدة نحو ح�سم �صفقة الهولندي ماتيا�س دي ليخت
مدافع �أجاك�س �أم�سرتدام الهولندي يف املريكاتو ال�صيفي املقبل ،ووف ًقا ل�صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف�إن جو�سيب ماريا بارتوميو رئي�س بر�شلونة و�أو�سكار جراو املدير
العام للنادي الكتالوين ،من املقرر �أن ي�سافرا �إىل �أم�سرتدام الإثنني �أو الثالثاء املقبلني
حل�ضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية ،و�أ�شارت �أن وفد بر�شلونة قد يعقد جل�سة مع
مارك �أوفر مار�س املدير الريا�ضي لأجاك�س و�إدوين فان دير �سار املدير التنفيذي للنادي
الهولندي من �أجل ح�سم �صفقة دي ليخت .ويحظى الالعب الهولندي حتى الآن باهتمام
من ريال مدريد ،باري�س �سان جريمان وجوفنتو�س �إىل جانب بر�شلونة ،و�أكدت ال�صحيفة �أن
�أجاك�س لن يقف �أمام رغبة دي ليخت يف حتديد وجهته املقبلة ،طاملا �أن النادي الهولندي
�سيح�صل على املقابل املادي املطلوب ،و�أو�ضحت �أن �أجاك�س يتوقع ح�سم �صفقة دي
ليخت بقيمة م�شابهة النتقال زميله فرينكي دي يوجن �إىل �صفوف بر�شلونة .جدير بالذكر �أن
دي يوجن وقع لرب�شلونة مقابل  75مليون يورو بالإ�ضافة �إىل  11مليو ًنا كمتغريات ،و�سينتقل
للبار�صا عقب انتهاء املو�سم اجلاري.
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ثقافة

ر�ؤى

�ص ـف ـقــة ال ـقــرن الـ ـم ـه ـمــة ال ـمــ�س ـت ـح ـي ـلــة
�أ ً
تام ًا ،ومعار�ض لأي حل �أو عالقة مع �إ�سرائيل قبل
وال :داخلي ًا ،ال زال الر�أي العام العربي يدعم مطالب الفل�سطين ّيني دعم ًا ّ
ت�سوية النزاع الفل�سطيني الإ�سرائيلي ،ويف �ضوء ال َتّحديات الداخلية للدول العربية كالقوى املعادية واملحر�ضة ،والرتاجع
االقت�صادي ،والتغريات االجتماعية والتكنولوجية ال�سريعة ،من ال�صعب قبول حلول ت�ؤدي �إىل تدهور الو�ضع الداخلي،
وزعزعة الإ�ستقرار.
د�.سليم الزعنون
مركز الروابط للبحوث
والدرا�سات اال�سرتاتيجية د.
�سليم حممد الزعنون

�إ�ضافة �إىل �أن م�رص والأردن وهم �أكرث
ارتباطاً بالق�ضية الفل�سطينية ،لن يعربوا
عن مرونة على �أي خطة ت�ؤثر على
م�صاحلهم القومية ،يف �ضوء خ�شية م�رص
من تبعية غزة االقت�صادية لها ،ب�شكل
يجعلها م�شكلة م�رصية ال �إ�رسائيلية،
وخ�شية الأردن من �آثار �صفقة القرن
على تغيري تركيبتها الدميغرافية �إذ �أن
ن�سبة الأردنيني من �أ�صل فل�سطيني ما
بني .%70-50
ً
ثانياً� :إقليميا؛ �إن �أي حل بدون ت�سوية
الق�ضية الفل�سطينية� ،سيتم ا�ستغالله
امل�سا�س
من قبل �إيران وتركيا من �أجل ّ
ب�رشعية الدول العربية واتهامها
بالتخلي عن الفل�سطينيني واملقد�سات
الإ�سالمية ،نظراً لذلك ف�إن الدول
العربية وخ�صو�صاً ال�سعودية يف
�رصاعها مع �إيران ،وم�رص يف تناف�سها
مع تركيا ،غري قادرتان على �أن ت�سمح
لنف�سيهما بتقدمي مكا�سب لإيران �أو
تركيا تتيح لهما مراكمة �أرباح �سيا�سية
�إقليمية على ح�سابهما.
�أثراً لذلك لن تدعم الدول العرب ّية �أيّة
ّ
خطة �سيا�س ّية ،مبا فيها �صفقة القرن
�إذا كانت قريبة من موقف �إ�رسائيل
وبعيدة عن موقف الفل�سطين ّيني ،وت�ؤ�رش
ت�رصيحات الأردن وم�رص وال�سعودية
الداعمة للموقف الفل�سطيني ،وراف�ضة
ل�صفقة القرن ،باعتبارها مل تت�سق
مع القرارات الدولية ،واالتفاقيات
ال�سابقة �إىل ف�شل �سيا�سة وا�شنطن
القائمة على جلب «ال�سالم من اخلارج
�إىل الداخل» ،وتبدّيد التو ّقعات ب�أن
ت�ساعد الدول العرب ّية يف تليني املوقف
الفل�سطيني ،ويف املح�صلة مل تتمكن
ّ
الإدارة الأمريكية من العثور على جهة
عربية جدية تتعامل ب�شكل جدي مع
خمرجات «�صفقة القرن» ،وف�شلت يف
ّ
ت�شكيل مظلة �إقليمية ت�س ّند املخطط
وتقنع الطرف الفل�سطيني بالتعاطي مع
ال�صفقة.

 - 4تراجع الرغبة
الإ�سرائيلية يف
ال�سالم.
تدرك احلكومة الإ�رسائيلية �أنه ال
ميكن التو�صل �إىل ت�سوية �شاملة
مع الفل�سطينيني يف هذه املرحلة،
لأ�سباب متعددة ،منها :غياب قيادة
فل�سطينية موحدة قادرة على التو�صل
�إىل اتفاقيات وتطبيقها؛ مع ا�ستناد
احلكومة الإ�رسائيلية �إىل ائتالف
مييني يعار�ض �أية اتفاقية ت�شرتط حل
الدولتني.
وانعك�س ذلك يف تراجع حاد يف الرغبة
الإ�رسائيلية لل�سالم مقارنة باملا�ضي،
�سواء على امل�ستوى ال�شعبي� ،أو على
امل�ستوى ال�سيا�سي� ،شعبياً �أظهر
ا�ستطالع ر�أي �أجرته جامعة تل �أبيب

يف اغ�سط�س املا�ضي �أن  %9فقط من
الإ�رسائيليني يريدون من حكومتهم
�إعطاء الأولوية للتو�صل �إىل اتفاق �سالم
مع الفل�سطينيني يف عام  ،2019وجاءت
ت�رصيحات امل�ستوى ال�سيا�سي ما بني
نتنياهو «خطة ترامب لل�سالم لي�ست
�رضورة ملحة» ،ووزيرة العدل «ب�أن
اخلطة م�ضيعة للوقت».
نظراً لذلك تتمو�ضع احلكومة
الإ�رسائيلية يف الوقت الراهن يف احل ّيز
املريح امل�س ّمى «و�ضعاً قائماً» ،وهو
ح ّيز ال ي�ستوجب اتخاذ قرارات �صعبة بل
موا�صلة �إدارة ال�رصاع مع الفل�سطينني،
باعتباره �ساحة ثانوية مقارنة بالتهديد
على اجلبهة ال�شمالية.

ً
ثانياَّ :
الــتــداعـيـات
الـ�سـلـبـيـة للـتـطـبـيـق
َّ
الأحـادي للـ�صـفـقـة
عملياً يتم تطبيق �صفقة القرن على
�أر�ض الواقع؛ من جانب الواليات
املتحدة و�إ�رسائيل ،ويرتك ذلك
�إنعكا�ساته ال�سلبية على �إ�رسائيل
بالدرجة الأوىل ،ودول الإقليم يف م�ستوى
ثاين ،والفل�سطينني بدرجة ثالثة.

 .1على م�ستوى
�إ�سرائيل.
على عك�س ما يعتقد البع�ض ب�أن
�إ�رسائيل الفائز الأول من تطبيق �صفقة
القرن� ،إال �أنها ترتك انعكا�ساتها ال�سلبية
عليها يف اجتاهني:

�أ .االنزالق نحو
واقع الدولة الواحدة.
التطبيق العملي لل�صفقة يُعمق من
�سيطرة �إ�رسائيل على ال�ضفة والقد�س،
حيث مت �سن قانون تنظيم اال�ستيطان
ب�أثر رجعي للم�ستوطنات غري القانونية،
ويعترب تطبيق القانون �شكل من �أ�شكال
ال�ضم القانوين ،ويف �إطاره مت طرح
مقرتحات يف «الكني�ست الإ�رسائيلي»
لفح�ص عملية �ضم �أجزاء من ال�ضفة �إىل
�إ�رسائيل ،ويرتتب على ذلك ت�شكيل واقع
معقد جديد يف �صلبه عدم القدرة على
االنف�صال عن الفل�سطينني ،مبا ي�ضع
�إ�رسائيل �أمام خيار الدولة الواحدة،
الذي ي�شمل احتمالني:

الأول ،دولة بحقوق
مت�ساوية لليهود
والفل�سطينيني ،وهذا
يق�ضي على فكرة
الدولة يهودية.
الثاين دولة من دون حقوق مت�ساوية،
وهذا يق�ضي على فكرة �إ�رسائيل
دولة دميقراطية و�أخالقية ،والأخطر

االنزالق نحو دولة واحدة ب�أغلبية
عربية ،مبا يُعر�ض ا�ستمرارية الدولة
الإ�رسائيلية للخطر ،لذلك من الأف�ضل
لإ�رسائيل االنف�صال عن الفل�سطينيني
�سيا�سياً ودميغرافياً وجغرافياً ،وفق
خيار «دولتني ل�شعبني».

ب .هدم فكرة
االحتالل النظيف.
�إن عدم حتقيق ت�سوية �سيا�سية يقبلها
الفل�سطينيون� ،سي�ؤدي �إىل زعزة
ال�سلطة الفل�سطينية باعتبارها �سلطة
م�سئولة ،وقادرة على العمل والتعاون
مع �إ�رسائيل حلفظ اال�ستقرار ،والقيام
بواجباتها املدنية جتاه ال�سكان ،مبا
يرفع من فر�ص اندالع العنف يف ال�ضفة،
وا�ستغالل قوى �إقليمية كرتكيا و�إيران
حلركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي
ال�سلطة الفل�سطينية
للت�صعيد �ضد ّ
و�إ�رسائيل ،ويف هذه احلالة ت�ضطر
�إ�رسائيل �إىل التدخل الأمني والع�سكري
يف ال�ضفة ،مبا يرفع من التكلفة
االقت�صادية ،والأمنية والع�سكرية.
�أثراً لذلك ف�أن تطبيق �صفقة القرن
على �أر�ض الواقع له ت�أثري �سلبي
على �إ�رسائيل ،على املدى الق�صري
يهدم فكرة االحتالل النظيف ويرفع
التكلفة ،وعلى املدى البعيد يهدد فكرة
دميقراطية ويهودية الدولة� ،إن �ضمان
الوجود دولة يهودية ودميقراطية ،ويف
ذات الوقت تنعم بالأمن واال�ستقرار
يتطلب �إيجاد حل ي�أخذ يف االعتبار
وجود الفل�سطينيني وحقوقهم.

 .2على م�ستوى
الإقليم.
ال ّتَداعيات على امل�ستوى الإقليمي ت�أتي
يف اجتاهني ،الأول يف ميزان ال�رصاع
الإقليمي ،والثاين يف ميزان حماربة
الإرهاب.

�أ.

يف ميزان ال�صراع
الإقليمي.

بدء تطبيق �صفقة القرن على
�أر�ض الواقع بدون ت�سوية الق�ضية
الفل�سطينية ،يعطي فر�صة لإيران
وتركيا من �أجل امل�سا�س ب�رشعية
الدول العربية واتهامها بالتخلي عن
الفل�سطينيني واملقد�سات الإ�سالمية،
ويراكم النقاط يف ال�رصاع الإقليمي
ل�صالح �إيران وتركيا ،يف ال�رصاع مع
ال�سعودية وم�رص على التوايل ،ويف
هذا الإطار بدء الإعالم الرتكي و�إعالم
الإخوان امل�سلمني يف الرتويج �إىل �أن
الزعماء العرب باعوا القد�س من �أجل
مواجهة �إيران ،مبا ي�ؤدي اىل حتري�ض
الر�أي العام العربي ،و�شحن املعار�ضة
والتنظيمات املتطرفة �ضد الأنظمة
العربية.

ب .يف ميزان حماربة
الإرهاب.

 .3على امل�ستوى
الفل�سطيني.

ت�ؤ�رش التجربة التاريخية �إىل ا�ستغالل
التنظيمات املتطرفة الق�ضية
الفل�سطينية كحجة وم�سوغ لتربير
�أعمالها ،فقد �شكلت م�س�ألة القد�س
وفل�سطني ركائز �أ�سا�سية يف �أدبياتها،
ومع البدء يف تطبيق �صفقة القرن على
الأر�ض� ،صدرت العديد من البيانات من
تنظيمات متطرفة كالقاعدة ،وداع�ش،
وحركة ال�شباب املجاهد ،وحركة
«ح�سم» الذراع الع�سكري للإخوان
امل�سلمني يف م�رص ،وحركة حترير
ال�شام يف �سوريا ،وجميعها دعت �إىل
العمل من �أجل القد�س ،ويف هذا ال�سياق
�سوف تعمل التنظيمات املتطرفة على
ا�ستغالل الظروف للعمل يف ثالثة
اجتاهات:
الأول ،ا�ستغالل الظروف لإعادة
هيكلة ذاتها والتبلور يف �إطار الق�ضية
الفل�سطينية خا�صة و�أن تنظيم مثل
القاعدة يريد العودة وال�سيطرة على
امل�شهد مرة �أخرى ،وتنظيم داع�ش
يريد م�سوغات جديد لإعادة بناء
الذات.
الثاين ،ا�ستغالل الو�ضع من �أجل العمل
�ضد الأنظمة القائم ،فحركة ح�سم
ذراع الإخوان امل�سلمني �أكدت يف بيانها
على �أن القد�س لن حترر قبل حترير
القاهرة ،وحركة «هيئة حترير ال�شام»
�أكدت �أن الطريق �إىل القد�س مير عرب
املدن ال�سنية يف �سوريا.
الثالث� ،ستعمل التنظيمات املتطرفة
على ا�ستعالل املو�ضوع كم�سوغ
للتجنيد ،ثم يتم توجيه املجندين
نحو القيام بعمليات يف مناطق �أخرى
و�أهداف خمتلفة يف دول العامل ،حتت
�شعار امل�سا�س باملقد�سات الإ�سالمية.
وفقاً لهذا املنظور ف�إن تطبيق �صفقة
القرن من جانب واحد� ،سي�ضعف موقف
الدول العربية املعتدلة يف �رصاعها
الإقليمي مع تركيا و�إيران ،من جانب
�آخر يوفر البيئة اخل�صبة لإعادة تفعيل
التنظيمات املتطرفة ،باتخاذ مو�ضوع
املقد�سات ركيزة للعمل العنيف �سواء
�ضد الأنظمة �أو على امل�ستوى الأو�سع.

بدء تطبيق �صفقة القرن ،وما ترتب
عليها من نقل ال�سفارة الأمريكية
للقد�س ،وت�صفية مو�ضوع الالجئني،
والتجفيف املايل لل�سلطة الفل�سطينة،
ووقف العمل الدبلوم�سي ،ي�ؤدي �إىل
زعزعة ال�سلطة وا�ستقرارها ،ويفتح
املجال �أمام حركتي حما�س واجلهاد
الإ�سالمي لتنفيذ خمطتهما لتفعيل
�أعمال العنف يف ال�ضفة الغربية،
وبال�سلطة
امل�سا�س ب�إ�رسائيل
بهدف
ّ
ّ
الفل�سطين ّية.

ً
ثالثا :نــافــذة
ُ
الــفــر�ص
يوفر الو�ضع الراهن لإ�رسائيل نافذة
لفر�ص ا�سرتاتيج ّية نادرة� :إدارة
�أمريكية م�ؤيدة واعمة ،ودول عربية
رائدة م�ستعدة للتعاون معها والإ�سهام
يف عملية ت�سوية النزاع مع الفل�سطينني،
وفقدان الق�ضية الفل�سطينية �أهميتها يف
�سيا�سات ال�رشق الأو�سط واملنظومة
الدولية ،هذه الأو�ضاع ّ
متكن �إ�رسائيل
من ا ّتخاذ خطوات فعالة يف املو�ضوع
الفل�سطيني ،و�إن مل تتمكن واملجتمع
الدويل من ا�ستغالل هذه الفر�صة
لإجناز اتفاق �سيا�سي قائم على ت�سوية
الق�ضية الفل�سطينية ،ف�إن الأمور �ستبدو
�أكرث تعقيداً يف امل�ستقبل.
باالرتكاز على الواقع الراهن ،ميكن
لإ�رسائيل والواليات املتحدة ممار�سة
�سيا�سة مبادرة ون�شطة من �أجل ايجاد
حلول خالقة ،مب�شاركة الفل�سطينني،
بدالً من �سيا�سة الإكراه ،والتي لها
تداعياتها اخلطرية على �إ�رسائيل
والإقليم� ،سيا�سة قائمة على انف�صال
�إ�رسائيل ال�سيا�سي والدميُغرايف
واجلغرايف عن الفل�سطينني وفقاً
حلل الدوليتني ويُ�شكل ذلك م�صلحة
�إ�رسائيلية �أوالً لعدة اعتبارات:

� ً
أوال� :سيمنع انزالق
�إ�سرائيل نحو واقع

الدولة الواحدة ،الذي
�سيق�ضي على فكرة
يهودية ودميقراطية
الدولة� ،أو دولة
برتكيبة دميغرافية
ل�صالح الفل�سطينني.
ثانياً :ت�صميم واقعاً �سيا�سياً �أمنياً �أكرث
ا�ستقراراً ،ي�ساعدها يف حتقيق ر�ؤية
دولة يهودية دميقراطية� ،آمنة ،وتر�سيم
حدودها ،ومواجهة ال ّتَحديات الإقليمية،
وحت�سن من مكانتها الدولية.

ً
ثالثا :يح�سن من
قدرتها على ا�ستغالل
الفر�ص الكامنة يف
عقد عالقات ر�سمية
مع الدول العربية،
ملواجهة التهديدات
امل�شرتكة.
اخلامتة:
من غري املمكن �أن تنجح الإدارة
الأمريكية يف قيادة عملية �سيا�سية
ناجحة ،تمُ ّكنها من �إر�ساء حالة
دائمة من ال�سالم واال�ستقرار ،نتيجة
جمموعة مركبة من ال ّتَحديات ،كما
�أ ّن التطبيق الأحادي ل�صفقة القرن
يرتك تداعياته ال�سلبية واخلطرية على
الفاعلني الرئي�سيني ،بي َّد �أن الو�ضع
الدويل والإقليمي والفل�سطيني الراهن
يفتح نافذة فر�ص �إن مل يتم ا�ستغاللها
ف�إن الأمور �ستبدو �أكرث تعقيداً يف
امل�ستقبل ،على �إ�رسائيل والواليات
املتحدة ممار�سة �سيا�سة مبادرة
ون�شطة من �أجل ايجاد حلول خالقة،
قائمة على انف�صال �إ�رسائيل ال�سيا�سي
واالقت�صادي والدميُغرايف واجلغرايف
عن الفل�سطينني ،وفقاً حلل الدوليتني،
وي�شكل ذلك م�صلحة �إ�رسائيلية �أوالً
وقبل كل �شيئ.
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احللقة 19

رواية

خطوط الرخام

تذكرت ملا انتهت ورقة �صديقي  ،حكاية القرب الذي كان يحر�س يف �أعايل قريتي  ،كان الأب حار�سه
 ،والذي �أ�ضحى ب�أواخر �أيامه �شخ�صا يرثى له  ،رثة ثيابه التي مل يخلعها منذ �سنوات القرويني
يقولون �أنه مل يخلع ثيابه منذ خرب وفاة ابنه  ،لقد كانت ثيابا ر�سمية تذكار ظل من �أيامه الثورية
وكان يحمل �سالحه تذكارا �آخرا من �أيام احلر�س  ،فقد قيد �أيامه الأخرية يف حرا�سة قرب ! مل يكن
القرب مبقربة عني الطلبة فقد اختارت عائلة �صديقي �أن يدفن ابنها يف �أرا�ضي العائلة تلك املنزوية
يف املنحدرات واملغطاة بالأ�شجار الكثيفة  ،لهذا ظل قربا منزويا ي�صعب الو�صول �إليه ومع �أيام احلزن
والفو�ضى التي ف�صلت كل �شيء عن بع�ضه البع�ض �أ�ضحى مكانا خطري جدا زيارته والو�صول �إليه ،
كان اجلندي مبحاذاة القرب حار�سا ليال نهارا  ،وقد تغريت مالمح وجهه البا�سم �صار حزينا ال يطاق
حزنه املنت�شر يف وجهه  ،و�شعره الأبي�ض الكثيف �صار يغطى ر�أ�سه فال يتكلم �إال بالقدر الذي يب�صر
ويختلط على القرويني  ،لقد كان م�أ�ساة لطاملا �أملت قريتي .

ي�سني بوغازي
و�أتذكر �أن �إ�شاعة عجيبة قد
�رست يف �أواخر �أيامه بني
الأوالد القرويني ن بان اجلندي
يحر�س يف كنز كبري له مدفونا
يف القرب ؟ �صدقت �رسيعا بني
الأوالد بل �أ�ضحت حديثهم
الرئي�سي الذي جعلهم يفكرون
يف �رسقته من القرب � ،أتذكر
الآن �أين احد الأوالد القرويني
 ،فكنا نحاول الكرة وراء الكرة
للو�صول �إىل القرب لكن كل
حماوالتنا تكلل بالف�شل فقد
كان اجلندي حار�سا له ليال
نهارا  ،بعدها حني كربت
علمت �أن تلك الإ�شاعة مل
تكن �سوى لأبعاد الأوالد عن
م�أ�ساة اجلندي و حكاية ابنه
؟ لكن الف�ضول الطفويل كان
كبريا لالكت�شاف الكنز وكانت
الكثيفة تغطى
الأ�شجار
املكان مما كان يعطينا فر�صا
من التل�ص�ص لعلنا ن�ستطيع
�إخراج الكنز املدفون  ،مع
الأيام الطفولية تلك �أ�ضحت
هواية لنا و ا�ستمر الأمر مدة
طويلة رمبا �سنوات طفولتنا
ق�ضيناه على حوا�ش حكاية

القرب والكنز و�رسقته .
�أتذكر يف احد الأيام كنا نراقبه
من الأعايل بني الأ�شجار
كالعادة  ،وفج�أة ينزلق احدنا
ويهوي ر�أ�سا �أمام القرب  ،لقد
كان هول ال�سقوط كبريا فجعلنا
نفي�ض م�شاعرا ت�شتد خوفا و
رعبا على القروي الذي �سقط
بني �أيدي اجلندي  ،كان خوفنا
من انتقامه �شديدا  ،بعد
هنيهات معدودات من ال�سقوط
بدت الأو�ضاع حول القرب
غريبة قليال  ،فاجلندي الذي
كان �شبه جال�سا �أمام القرب
على ركبتيه هوى على وجهه
 ،لقد كان و�ضعه م�ؤثرا جدا
من تلك الأعايل  ،ومبجرد �أن
ا�صطدم الولد القروي الذي
�سقط هوى بدوره على القرب
جثة هادمة ! كان متوفيا ن�صف
جال�س  ،بعدها �أخد ال�صمت
يحل مكان اخلوف �شيء ف�شيء
لنكت�شف �أن احلار�س قد مات .
لقد حانت فر�صتنا يف احل�صول
على كنز القرب الذي ظل خمبئ
ومل يجر�أ احد من القرويني �أن
يقرتب منه �أو يحدث عنه �سوى
ما �أ�شيع من حكايات غريبة
عنه � ،أ�رسعنا وكل واحد منا

كان يحفر مبا �أوتي بالأيادي
والأظافر  ،ب�أعواد ال�شجر
وما كان متاحا من حول
القرب  ،لكن املفاج�أة كانت
كبرية فبعد رفع �أحجار القرب
مل يكن هنالك كنزا البتة  ،مل
يكن الكنز خمب�أ يف القرب  ،ما
عرثنا عليه علم وطني مطبق
ب�إحكام داخل التابوت  ،متاما
مثلما اخرب الهاليل �صديقي
�شم�س الدين يف �صالة الفندق
�أن اجلثة �أكلها االنفجار وان
العلم الوطني عو�ض اجلثة  ،يف
تلك الأيام مل يفرق معنا الكنز
من العلم  ،مل ت�ستوعب حينها
ما الفرق بني الكنز و العلم و
اجلثة  ،وهل ي�ستطيع العلم �أن
ي�صري جثة  ،ثم ملاذا جاء العلم
الوطني بديل يف التابوت  ،رغم
الأ�سئلة التي تهزين الآن ملا
�أتذكر ما حدث  ،مل تفرق كثريا
معنا يومها فانطلقنا يف تلك
الأعايل بني الأ�شجار الكثيفة
مبليء ال�ضحكات وال�صخب
الطفويل جنرى رافعني العلم
حتى تخوم قريتي .
الآن من دارنا �أب�رص تلك
الأ�شجار البعيدة قليال عني
 ،فتبدو يل االجتاهات متتد
�أمامي موغلة يف املدى الذي
ال ينتهي  ،والأفق رغم ال�صفاء
البادي يف �أرجاءه تتك�شف تلك
البطيئة الباهتة
احلركات
لقطع ال�سحاب وك�أن ال�سماء
ينفر من املكان  ،رزمة الأوراق
و �صديقي يقرتبان من حدود
مثلما ال�سحاب التي حتاول
�أن يت�شكل كو�شاح من الغرابة
واخلوف  ،واملكان من بعيد
ا�ست�شعره وك�أنه يكاد ي�رصخ
من فواجع التفا�صيل امل�ؤملة
 ،يف قريتي بعد ما �أ�ضحى
�أمامي من �أ�رسار ما مل �أكن
اعرفها  ،رغم �أين �أ�شعرها من
دفعت بي و�صديقي و قرويني
�إىل دخول املدن الكربى  ،يف
قريتي مرور النا�س وحتياتهم
 ،نظرات احلب والكره وكل
الكالم القابل لتبادل وال�ساكن
،
يف م�ساحات ال�صمت
التي
القهقهات املخذولة
�سمعتها يف املقهى القدمي
املو�سومة بح�رشجات من
احلزن لي�ست �سوى مرا�سيم
حياتية عادية  ،مرا�سيم ال
تعنى �شيء �إال ذاك الت�سجيل
نف�سه الذي يتكرر هنا من �شبه
احلياة لأ�شباه الب�رش .
ملا
�أتذكر �أن �صديقي

دخل املدن الكربى  ،كانت
ال�شوارع وتقا�سيم العمران
وهند�سة احلدائق وحتى
قرميد البنيات ي�شهــر يف
وجهك �شعورا ي�ستودع
من عيون من يعي�شون هنا
ر�سائل غربتهم  ،القرميد
ا�ستطاع ال�صمود دون �إن
يخد�ش كربياء ه �شيء ،
�صمد و�أبقى وف�شلت املدن
الكربى وهزمية �أعوام حزنها
املتتايل مند �أن طلع احلزن
والفو�ضى  ،لقد اف�شل احلزن
جميع حماوالت تدجينه
بان يحتفظ باالنتماء حلياة
خارج مقايي�س الفرح  ،و
الأيام رحل �أ�صحابها وتركوا
مواقعهم  ،يحدث يف املدن
الكربى �أن تبهرك البنايات
الأوربية التي ما تزال ت�شهر
االنتماء ملا وراء البحر ،
يقطنها من العرب و الرببر
وقد اختلفوا يف كل �شئ
عن ال�سابقون  ،النا�س هنا
ف�شلوا يف �إخ�ضاع املكان
فظل يعاندهم هذه عقودا
وعقودا م�ضت  ،لقد بقى
موح�شا ينفر من كل احلنني

وهواج�س اليوميات ودائما
كان هدا املكان ي�ضمر رغبة
يف حفظ هويته  ،لكن احلزن
و الفو�ضى يحاول �أن ي�صده
على االن�سياق وراء جذره
الأول  ،هنا ا�ست�سلمت املدن
الكربى فعطلت كل �شيء
وحدها عيونهم ما تزال ترمق
احلياة بر�سائل االنقاد .
الدين قاوموا يف املدن
كانت �أ�رساب
الكربى
احلمام املنت�رشة يف الأ�سقف
ومداخل البنايات وحتت
ذلك القرميد
�صفحات
� ،أحيان ي�صري
الأحمر
اجلمال يف حلظة فارقة هو
الهالك بعينه  ،وان تتك�سى
املدن الكربى بغطاء اجلمال
الذي �أ�صبح �سو�سا ينخر
الأعماق  ،وان �أ�رساب احلمام
هذه التي تخو�ض حربا غري
معلنة بدون تعب على املدن
الكربى هي نف�سها �أحد �أبهى
جتليات اجلمال يف �ساحاتها
� ،أ�رساب احلمام هنا مفخرة
املدن الكربى وهى تخفى
ال�رش كله  ،في�سكنك �شعورا
�أنها مر�سلة وان الأقدار قد

ح�سمت يف غيبها �أن جتعل
كل �شيء دكا ..دكا « هي
تنحر يف املدن الكربى وهم
ينتحرون يف جمالها «
غريب احلال  ،والأغرب �أن
�أ�رساب احلمام لي�ست هي
املدمرة بل برازه املتهم
بتهرئه البنيان والأ�س�س
و�أ�سقف املنازل و�إف�شاء
ال�سو�س يف ال�رشفات �إف�ساد
الآما�سي يف املدن  ،براز
تت�صدر
�أ�رساب احلمام
خراب املدينة  ،ومع دلك
ال يعبء به  ،لقد ا�سرتخ�ص
�أيامنا احلمام ف�أناب برازه
�إىل احلد الذي �أ�صبحت
املدن الكربى حتت رحمته
بظاهر من البهاء و الروعة
وبباطن من التدمري والهدم «
ورقة من اغرب ما قر�أت
يف رزم �أوراق �صديقي  ،ال
ادري ملاذا يذهب �إىل هذه
االجتاهات فرتاه يرتاوح
ما بني الثوري و الفيل�سوف
 ،ما بني جتليات ال�صالح
وممار�سات الفا�سق  ،يف كل
مرة يده�شني مبا اقر�أ .
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الكاتب امل�صري �أ�سامة �إبراهيم يك�شف عن جديده «للو�سط»

"�أ�شباح الكمبوند "ر�صد
خلفايا �أعماق القرية امل�صرية

ك�شف الكاتب امل�صري �أ�سامة �إبراهيم ،يف ت�صريح خ�ص به يومية «الو�سط « عن
تفا�صيل جمموعته الق�ص�صية اجلديدة « �أ�شباح الكمبوند» ال�صادرة حديثا عن
دار النخبة للطباعة والن�شر والأبحاث مب�صر  ،م�شريا �أنه حاول من خاللها ر�صد
تفا�صيل خفية وخمفية من �أعماق القرية امل�صرية  ،وجوانب غام�ضة من كوالي�س
املجمعات ال�سكنية الأر�ستقراطية .
يحملون على �أكتافهم امر�أة و�أنا
�أختبئ مذعورة خلف اجلدار،
ذبحها �أحدهم با�سم اجلهاد ويف
�سبيل اهلل  ،حياه الآخرون ،الدم
امل�سفوح غطى الأر�ضيات ،وهم
يخرجون وهم يكربون وي�سبحون
دون �أن يغ�سلوا �أيديهم».

حكيم مالك
توظيف الطابع اخليايل
والرعب يف قالب ق�ص�صي
ويف ذات ال�سياق �أ�شار ذات
املتحدث �أن» �أ�شباح الكمبوند»
يغلب عليها الطابع اخليايل املثري
وامل�شوق  ،واملرعب �أحيانا ،مع
ت�سليط ال�ضوء ب�شكل فوتوغرايف
على التناق�ضات ال�صارخة بني
الأ�رس املهم�شة بالقرى والنجوع
واملجتمعات املخملية بالفلل
والق�صور ،م�ستدال بذلك مبقتطف
عن هذا العمل « قائال فيه
الأنوار �شاحبة �أظهرت يل خم�سة
رجال �أقوياء  ،برزت هياكلهم
العظيمة ك�سيوف م�سنونة وهم

م�شاركة دار النخبة
يف فعاليات الدورة 15
ملعر�ض الإ�سكندرية
الدويل للكتاب
كما �أو�ضح امل�ؤلف امل�رصي
�أ�سامة �إبراهيم «للو�سط» �أن دار
النخبة للطباعة والن�رش والأبحاث
�ست�شارك ر�سميا يف فعاليات
الدورة  15ملعر�ض الإ�سكندرية
الدويل للكتاب مب�رص يف الفرتة

املمتدة من  25مار�س اجلاري
�إىل غاية � 7أفريل  2019وعلى
هذا الأ�سا�س فدار النخبة ت�سعى
دائما لتكون عالمة فارقة يف
امل�شهد الثقايف العربي وهذا
عن طريق �إعطائها بعدا جديدا
للمحتوى اخلربي والتحليلي،
بوا�سطة خماطبة كل قارئ يبحث
عن املحتوى ال�شامل املكتوب
واملدعم بالفيديوهات وال�صور
والر�سوم البيانية والإح�صاءات
التي تخدم الر�سالة واملتمثلة يف
املعرفة  ،م�ؤكدا �أن لدار النخبة
للطباعة والن�رش والأبحاث قد
�شاركت يف العديد من املعار�ض
الدولية والعربية للكتاب من بينها
معر�ض اجلزائر الدويل للكتاب
وغريها.

الكاتب امل�صري �أ�سامة
�إبراهيم يف �سطور ....
مع العلم �أن �أ�سامة حممد �أحمد
�إبراهيم ولد بتاريخ  17جوان
 1966و ي�شغل حاليا رئي�س
�إدارة دار النخبة للطباعة والن�رش
والأبحاث بالقاهرة م�رص ا�سم
ال�شهرة� :أ�سامة �إبراهيم وهو
�إعالمي ونا�رش و كاتب م�رصي
 ،يف ر�صيده جمموعة ق�ص�صية
بعنوان « احلب يف ميدان النه�ضة «
وكتاب مميز وهو عبارة عن مغامرة
�صحفية املو�سومة بـ « ال�صحراء
الغربية بعيون م�رصية « كما �أن �أنه
متخرج �سنة  1988ق�سم ال�صحافة،
بكالوريو�س �إعالم ،جامعة القاهرة
 ،ولديه خربات �سابقة (يف م�رص)
حيث �سبق له وا�شتغل كمحرر

مديرا لتحرير جملة «الثقافة
ال�صحية» التي ت�صدر �شهريا
عن م�ست�شفى قوى الأمن
بالريا�ض2001 -1999( .م) و
مدير حترير جملة «الثقافة
ال�صحية» التي ت�صدر �شهريا
عن م�ست�شفى قوى الأمن
بالريا�ض (2001 -1999م)
 ،و�سكرتري حترير جملة
«امللتقى ال�صحي» التي ت�صدر
�شهريا عن الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية (-2002
 )2006و �سكرتري حترير جملة
«التعاون» التي ت�صدر عن
جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية2001 -2000( .م)و
�سكرتري حترير جملة ال�سكري
التي ت�صدر �شهريا عن
م�ؤ�س�سة «�سكري �إنرتنا�شيونال
اخلريية1997( .م. )1998 -

مبجلة «روزاليو�سف» القاهرية
(1997-1990م) ومدير حترير
�صحيفة عاجل الإلكرتونية-
مكتب القاهرة وم�ساعد مدير
مكتب جريدة ال�رشق القطرية
بالقاهرة (1997-1994م) و مدير
التحرير املركزي ،م�ؤ�س�سة روناء
للإعالم املتخ�ص�ص بالريا�ض
(�إحدى �رشكات جمموعة دار
اليوم ال�سعودية (2003م حتى تاريخ
2012/9/1م) ورئي�س حترير جملة
«عامل الغذاء»� ،شهرية ت�صدر
من الريا�ض( .من ماي 2006م
حتى 2012/9/1م) و مرا�سل
مبكاتب عدد من ال�صحف العربية
منها :الوطن الكويتية ،القب�س
الكويتية ،الراية القطرية ،اللواء
العربي البريوتية � ،إ�ضافة �إىل
خرباته ال�سابقة يف اململكة
العربية ال�سعودية فلقد عمل

من 22مار�س اجلاري �إىل � 30أفريل املقبل

حفالت فنية ربيعية مع م�ؤ�س�سة فنون وثقافة بالعا�صمة

�سطرت م�ؤ�س�سة فنون وثقافة
لوالية اجلزائر برناجما ثريا
ومتنوعا وي�أتي هذا مبنا�سبة
حلول العطلة الربيعية ،2019
مبختلف �أحياء العا�صمة و
البلديات املجاورة لها و ذلك

من  22مار�س اجلاري �إىل
غاية � 30أفريل  2019و�سيكون
جمهور اجلزائري العا�شق للفن
اجلزائري الغني �رشقا وغربا
و�شماال وجنوبا على موعد مع
�أحلى الطبوع الغنائية و�أجمل

الأحلان املو�سيقية التي ت�ضفي
بهجة ال مثيل لها .
ويف ذات ال�سياق ف�ستجمع هذه
الفعالية الفنية كل من املطرب
ال�شعبي القبي والفنان ن�سيم بور
و�أمني عليك و�سيلحات وبالل

بو�شنني و�سمري وحميد وعماد
الهواري وحممد �شتوح ورمزي
عليلو�ش وكمال بلخريات وجمال
�شايب والفنان طاهر زهاين
حيث �سيحيي ه�ؤالء الفنانون
اجلزائريون حفالتهم يف خمتلف

املراكز والقاعات يف كل من
ميناء بور �سعيد و�ساحة ال�شهداء
و�ساحة الربيد املركزي و�ساحة
�أودان و�ساحة الكيتاين وحديقة
طالب عبد الرحمان واملركز
الثقايف عبان رم�ضان واملركز

الثقايف ح�سان احل�ساين وقاعة
البلدية راي�س حميدو ،وقاعة
البلدية بابا ح�سن وقاعة البلدية
عني بنيان وقاعة البلدية ببني
م�سو�س.
حكيم مالك

ر�ؤى

د-وليد بوعديلة /جامعة �سكيكدة

ي�ستمر احلراك اجلزائري ال�سلمي
م�سريته املجيدة اخلالدة ،وفاء لل�شهداء
واقرتابا من حتقيق اال�ستقالل الكامل،
بعد �سنوات من ا�ستقالل �سيا�سي
واقت�صادي وثقايف ناق�ص ،ومن ثمة
يحتاج احلراك ال�سلمي لبع�ض من
الت�أمالت التي تتوقف عند م�سائل هامة
 ،على كل جزائري �أن ينتبه لها ،و هذه
ال�سطور حماولة لك�شفها �أمام الر�أي
العام اجلزائري والعربي والدويل.
الثورات العربية و�سلبيات احلراك؟
على احلراك ال�شعبي ال�سلمي اجلزائري
ان ي�ستفيد من الثورات ال�شعبية التي
�شهدتها بع�ض الدول العربية قبل �سنوات
 ،حتى ال تتكرر الأخطاء ،ومن ثمة يجب
 على �سبيل املثال -اال�ستفادة منالثورة ال�شعبية امل�رصية يف نقاط كثرية
 ،منها :
 -1عدم ت�صديق �أية وعود من ال�سلطة
ورموزها ،فال ميكن ت�صديق هذا
النظام الفا�سد امل�ستبد لأنه حكم
ووعد �أكرث من ع�رشين �سنة ،دون �أن
يفي بالوعود التي يرفعها يف كل موعد
انتخابي .بل رجاله �ص ّوروا اجلزائر

ت�أمالت من ميدان احلراك ال�شعبي و �أماله
مثل ال�سويد و�أملانيا وكندا يف كالم
�سيا�سي بائ�س ميار�س اال�ستحمار على
عقل ال�شباب اجلزائري؟؟ -2كما يجب
عدم �إثارة االختالفات العرقية وعدم
رفع ال�شعارات الهوياتية املفرقة ،بل
يجب الت�أكيد على �شعارات الوحدة و
االحتاد ،واحلمد هلل قد قر�أنا الكثري من
ال�شعارات و�سمعنا الكثري من الأ�صوات
والأغاين عن الأخوة العربية و القبائلية
و ال�شاوية ...لكن مع وجود �شعارات
قليلة جدا تغنت ب�أبعاد ثقافية تق�سيمية،
فاحلذر احلذر...
-3علينا االنتباه ملا ين�رش يف �شبكات
التوا�صل االجتماعي واحلذر من
نداءات التق�سيم والفتنة ،مثل تلك التي
ارتفعت يف الأ�سابيع املا�ضية حمذرة
من �أعمال تخريبية لفرق من اجلي�ش
وال�رشطة ،والق�صد هو الرتهيب والدفع
بال�شعب لالحتكاك وال�شتم وغريهما
من الأفعال التي تنحرف بامل�سار
ال�سلمي للحراك ،و هنا ننبه كذلك
لبع�ض الأ�صوات التي حتتقر �أو ت�ش ّوه
ن�شاط املعار�ضة ال�سيا�سية وتعاملها
مثل الأحزاب املطبلة للنظام ،او بع�ض
الأ�صوات التي تفتعل ال�رصاع التاريخي
القدمي بني اال�سالميني والعلمانيني

�أو الدميوقراطيني .وهي كلها تندرج
�ضمن الذباب االلكرتوين الذي يهدف
لاللتفاف على الثورات ال�شعبية وخنقها
وت�شجيع �سيا�سة فرق ت�سد  ،فاحلذر
احلذر �أيها ال�شباب اجلزائري الثائر
بوعي وحكمة ...
 -4ال حظنا م�ؤخرا ظهور بع�ض الوجوه
التي هي يف الأ�صل من جمموعات
م�ساندة ودعم الرئي�س املن�سحب
وكانت يف مديريات حمالته االنتخابية،
و�أخذت م�ؤخرا تتغنى �إعالميا باحلراك
فنحن نعرفها ،وعلى من يعرفهم من
جريانهم و �أهلهم يف مدنهم و�أماكن
عملهم املختلفة �أن يك�شفهم ،وقد
نقل لنا بع�ض الزمالء مثال �أن احد
الأ�ساتذة اجلامعيني هو مطبل ومداح
للعهدة اخلام�سة،بل وع�ضو يف احلملة
االنتخابية للرئي�س ببلدته ،قد ح�رض
من بعيد لوقفة احتجاجية للأ�ساتذة
�ضد العهدة اخلام�سة من بدايات
احلراك ،وقد �أخفى الراية الوطنية يف
حمفظته وبعد �أن كرث عدد الأ�ساتذة و
الطلبة �أخرج الراية و �أخذ بع�ض ال�صور
بهاتفه واختفى منتظرا نتائج احلراك
وتداعياته ،كان ذلك يف وقفة اخلام�س
مار�س ،وبعد ان�سحاب الرئي�س وت�ساقط

املواالة وعراكها احلزبي وتوبتها،
�ساند هذا الأ�ستاذ احلراك �إعالميا
و فاي�سبوكيا و مثاله كثريون ،فاحلذر
احلذر....

هل ينتبه البحث
االجتماعي للحراك
ال�شعبي؟
�إن هذا احلراك ال�شعبي ال�سلمي يحتاج
لدرا�سات اجتماعية علمية تك�شف
مميزاته وخ�صائ�صه ،ونتمنى�أن ينتبه
الباحثون الأكادمييون عرب جامعاتنا
ل�رضورة ت�سجيل مو�ضوعات ومذكرات
�أكادميية تك�شف كل املالمح و العنا�رص
يف احلراك ال�شعبي ،وكذلك الأمر
بالن�سبة للدرا�سات الل�سانية والثقافية
التي عليها درا�سة ال�شعارات ،و ال�سلوكات
املجتمعية التي واكبت احلراك ال�شعبي
عرب الوطن ،فقد ظهرت ممار�سات
�شعبية من عمق الرتاث والأخالق
اجلزائرية مثل اجلود والكرم وتقدمي
املاء ،و الأكل للم�شاركني يف امل�سريات.
كما �سجلنا ح�ضور الراية الف�سلطينية
يف معظم امل�سريات عرب الوطن،فعلينا

درا�سة العالقة بني املوقف ال�سيا�سي
والرتاث ال�شعبي ،والعالقة بني الن�ضال
اجلزائري والق�ضية الفل�سطينية ،وغريها
من املالمح  ...كما �شاهدنا ح�ضورا
لفئات اجتماعية متعددة وخمتلفة(
الطبيب ،البناء ،التاجر  ،الفالح ،املعلم،
املحامني البطال ،ال�صحفي ،الإمام،
املتقاعد ،)...ونحتاج ملعرفة ت�أثري
ح�ضور الأطفال والعائالت على الأبعاد
ال�سلوكية و املعرفية للطفل،وهناك
ممار�سات اجتماعية �أخرى كثرية
حتتاج للبحث العلمي االنرتوبولوجي
االجتماعي و الثقايف...

عن اجلي�ش واحلراك
من �أهم املواقف التي اطلع عليها
اجلزائريون م�ؤخرا حول العالقة بني
ال�شعب واجلي�ش ،هو موقف مولود
حمرو�ش الذي يقول يف مقال مطول حول
الدولة و احلكم ،ن�رشه بجريدة اخلرب
 ،ومما قال فيه» لي�س هناك �أي جي�ش
وطني يف العامل غري م�سي�س ،و�أكرث من
ذلك لي�س هناك جي�ش معاد لل�سيا�سة،
بل كل جي�ش مدرك وعلى اطالع على
ال�سيا�سات العامة واخليارات والربامج

اجلار تنفيذها والبدائل املقرتحة،
ومدرك خا�صة للتحديات والرهانات
الأ�سا�سية التي �سترتتب عليها ،لهذه
الأ�سباب حرر منوذج الدولة املعا�رص،
اجلي�ش من �سيطرة امللوك والرجال
او �أية متطلبات ظرفية  ،يجعله يندمج
كلية يف الدولة ويلتحم بال�شعب والأمة،
مل يعد اجلي�ش �أداة يف يد امللوك
والأباطرة واحلكام و�أداة للقمع(»،
جريدة اخلرب عدد يوم  20مار�س ،2019
�صفحة  )5وقد يكون قادم الأيام فا�صال
م�آالت احلراك وحتقيقه لكل غاياته،
فال ميكن �أن ي�ستمر اجلي�ش بر�سائله
الودية ،فقط دون الإ�سهام النهائي
بتوقيف من يهدد الأمن القومي داخليا،
بتعنته وت�سيريه للم�شهد ال�سيا�سي
اجلزائري من غري تفوي�ض د�ستوري من
ال�شعب؟؟ وهل ت�أتي الر�سائل القادمة
لتنهي كل �شيء وتخرج اجلزائر منت�رصة
،ويتوا�صل الفرح اجلزائري ونطمئن
عل م�ستقبل �أطفالنا ،و يطمئن ال�شهداء
يف قبورهم على م�صري الوطن ؟؟اللهم
احفظ اجلزائر ووفق �أهلها للوفاء
مبجد ال�شهداء و ال�سري على طريق
بن بادي�س ،العربي بن مهيدي ،الطيب
العقبي ،زيغود يو�سف...
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الفيتامينات

�أنواعها وم�صادرها و�أهم الأمرا�ض الناجتة عن نق�صانها

�أثر احلديث يف ال�سنوات الأخرية
ب�شكل كبري على عالقة الغذاء
الذي نتناوله ب�صحة اجل�سم،
وخا�صة بعد �صدور العديد من
الدرا�سات التي تربط بني التغذية
وبع�ض الأمرا�ض ،بل �أ�صبحت
بع�ض الأطعمة متهمة بعالقتها
ببع�ض الأمرا�ض اخلطرية ،يف
هذا العدد من جملتكم ال�صحة
«�أوال» نتطرق مع ال�سيدة رمي
القادري املكلفة باملنتوج عند
جمموعة «�سانويف» ،بالتف�صيل
لأهم �أنواع الفيتامينات ووظائفها
وم�صادرها ،مع الإ�شارة لأهم
الأمرا�ض الناجمة عن نق�صانها
يف ج�سم الإن�سان.

ما عالقة التغذية
بال�صحة؟
�أن التغذية علم يخت�ص بدرا�سة
املواد املغذية وكيفية تعامل
اجل�سم معها ،وثمة عالقة قوية
بني الغذاء وال�صحة ،فالغذاء
املتكامل واملتوازن الذي يحتوي
على جميع العنا�رص الغذائية التي
يحتاجها اجل�سم مثل الربوتينات
والدهنيات
والفيتامينات
وال�سكريات ،ي�ؤثر �إيجابا يف
عمليات النمو الطبيعي جل�سم
الإن�سان ،وميكن من مقاومة
الأمرا�ض وامل�ساعدة يف �شفائها،
ويف املقابل �أي خلل يف النظام

الغذائي الذي يتبعه �إن�سان ما ،ي�ؤثر
�سلبا على حياته وي�صاب على �إثره
بالعديد من الأمرا�ض اخلطرية،
وللإ�شارة فهذا االرتباط الوثيق
بني التغذية وال�صحة لي�س وليد
اليوم ،ف�أبقراط �أبو الطب و�أحد
�أعظم �أطباء ع�رصه ،قال «الغذاء
�أول خطوة للتطبيب».

ما هي الفيتامينات،
و�أهم �أنواعها؟
�أن الفيتامينات عبارة عن مركبات
كيميائية يحتاجها ج�سم الإن�سان
مبقادير موزونة ،و�إذا زادت
مقاديرها ت�صبح �ضارة على �صحة
الإن�سان ،وتعمل الفيتامينات �أي�ضا
على تنظيم تفاعالت كيميائية
هامة يحول فيها اجل�سم الطعام
�إىل طاقة و�أن�سجة حية.
وتعترب الفيتامينات وحدة هامة
من املجموعات الرئي�سية للمواد
الغذائية التي يحتاجها ج�سم
الإن�سان ،وتوجد ثالثة ع�رش
فيتامينا معروفا ،وهم م�صنفون
�إىل جمموعتني :الفيتامينات
الذائبة يف املاء كفيتامني (ب)1
و(ب )2و(ب )3و(ب )6و(ب )9و(ج)،
والفيتامينات الذائبة يف الدهون،
كفيتامني (�أ) و(د) و(ه )و(ك).

جميع الفيتامينات �رضورية
لل�صحة بدون ا�ستثناء ،فهي
عنا�رص غذائية مهمة ،والتي
تتميز عن العنا�رص الأ�سا�سية
الأخرى كالكربوهيدرات والدهون
والربوتينات ،ب�أنها تلعب دورا
هاما يف متثيل الطعام وحتويله
�إىل عنا�رص ي�ستطيع اجل�سم �أن
ي�ستوعبها وي�ستفيد منها .

هل جميع هذه

ما هي وظائف

الفيتامينات �ضرورية
لل�صحة الإن�سان؟

الفيتامينات؟
لكل فيتامني وظيفة خا�صة به
دون غريه ،لدرجة �أن �أي فيتامني
من الفيتامينات ال ميكن �أن يحل
حمل فيتامني �آخر �أو يعمل عمله،
بيد �أن افتقار اجل�سم لواحد
من الفيتامينات يعرقل وظيفة
الآخر ،وي�ؤدي النق�ص �أو االفتقار
امل�ستمر �إىل فيتامني معني �إىل
حدوث مر�ض نق�ص �أو �ضعف
الفيتامينات ،وت�شمل هذه النوعية
من الأمرا�ض ،الربي بري والك�ساح
والعمى الليلي و�صداع الر�أ�س.

ما هي فوائد و�أ�ضرار نق�ص كل فيتامني؟

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

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؟

تختلف فوائد و�أ�رضار نق�ص فيتامني معني يف اجل�سم ح�سب نوع
الفيتامني ،ففيتامني «�أ» مثال ،يعترب فيتامينا م�ساعدا على منو
ج�سم �إن�سان ،و�رضوري لتقوية الأرجوان الب�رصي يف �شبكة العني
و�سالمة الأ�سنان واجللد ،ومن �أهم م�صادره النباتية ،الليمون
واجلزر وامل�شم�ش واملوز� ،أما م�صادره احليوانية ،فتبقى الكبد
ومح البي�ض واحلليب واجلني واللنب من �أهمها .ومن �أعرا�ض
نق�صه يف اجل�سم ،هي الإ�صابة بالعديد من الأمرا�ض منها على
اخل�صو�ص ت�أخر النمو عند الأطفال وجفاف اجللد والأغ�شية
املخاطية والعمى الليلي� .أما فيتامني «ب» في�صطلح عليه بفيتامني
الأع�صاب ،وتزداد احلاجة �إليه عند مزاولة عمل �شاق وتعرق
غزير ،كما �أنه مادة عاملة يف اجلهاز الع�صبي ،ويعترب الأرز والقمح
وامل�شم�ش واجلزر والتني والفواكه الزيتية من لوز وجوز وبندق من
�أهم م�صادره الطبيعية ،كما �أن الأ�سماك واللحوم من �أهم م�صادره
احليوانية� .أما �أعرا�ض نق�صانه ،فتتجلى يف ا�ضطرابات ع�صبية،
ك�صداع وتعب والأرق وتعرق .
�أما فيتامني «ب « 2فهو مهم يف منو اخلاليا وي�ساعد على
امت�صا�ص مادة احلديد ومتثيلها وا�ستقالبها داخل اجل�سم،
ومن املعروف �أنه فيتامني احليوية وال�شباب ،ومن �أهم م�صادره

الطبيعية ،اخل�رضاوات ذات اللون الأخ�رض كال�سبانخ واخل�س� ،أما
�أعرا�ض نق�صانه ،فتظهر على �شكل توقف يف النمو وانخفا�ض
الوزن ،والتهابات الل�سان واللثة والتقرحات اجللدية.
يف حني ي�ساعد فيتامني «ب »3على تكوين كريات الدم احلمراء،
وعلى النمو عند الأطفال والأوالد ,وال ي�ستغنى عنه يف العمل
الطبيعي للجهاز الع�صبي واجللد وجهاز اله�ضم ،ومن �أهم م�صادره
هي القطاين اجلافة ،وخا�صة احلم�ص والفا�صولياء والكبد و�صفار
البي�ض واللحوم  .وي�صاب ال�شخ�ص يف حالة نق�صه ،بتخلف عقلي
و�ضعف يف الذاكرة وبت�شوي�ش فكري ،وكذالك بالإم�ساك وغثيان
وقيء .من �أهم م�صادره الطبيعية ،هي الفواكه على اختالف
�أنواعها ،بالإ�ضافة �إىل القمح والذرة والفول والفا�صوليا وال�سبانخ
وق�صب ال�سكر� ،أما م�صادره احليوانية ،فتعترب الكبد واللحوم
واللنب ومح البي�ض من �أهمها�.أما �أعرا�ض نق�صانه ،فتتمثل يف
الإ�صابة بااللتهابات اجللدية والقلق واال�ضطراب النف�سية و�ضعف
الع�ضالت و�ضمورها و�ضعف كريات الدم البي�ضاء.
�أما فيتامني «ب� »9أو حام�ض الفوليك ،فهو �رضوري لتكوين
الكريات احلمراء وت�أمني ن�ضوجها ،ويعترب فيتامينا �رضوريا للن�ساء
احلوامل.

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.

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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اخل�شوع وح�ضور القلب عند قراءة الفاحتة

لب العمل ،وحالوتُه،
املناجاةُ هي ّ ُ
وطالوتُه ،فهي منبع اخل�شوع ،و�أ�سا�سه،
احلث عليه،
الن�صو�ص على
وقد تكاثَ َرت
ِّ
ُ
ومن ذلك حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل
عنه ،قال� :سمِ ْع ُت ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم يقولَ (( :قا َل هَّ
الل ُ تَ َع ىَ
ال:
ال�صلاَ َة بَيْنِي َوبَ نْ َ
ِ�ص َف نْيِ،
َق َ�س ْم ُت َّ
ي َعبْدِ ي ن ْ
َو ِل َعبْدِ ي َما َ�س َ�أ َلَ ،ف�إِ َذا َقا َل ال ْ َعبْ ُد :الحْ َ ْم ُد
للِ هَّ ِ َر ِّب ال ْ َعالمَ ِ نيََ ،قا َل هَّ
الل ُ تَ َع ىَ
الَ :حمِ َد يِن
َعبْدِ يَ ،و�إِ َذا َقا َل :ال َّر ْح َمنِ ال َّرحِ ي ِمَ ،قالَ
هَّ
الل ُ تَ َع ىَ
ال� :أَثْنَى َعلَ َّي َعبْدِ يَ ،و�إِ َذا َقا َل:
َ
َ
ِ
ِ
الد
م
و
ي
ِك
ل
ا
َم
م َد يِن َعبْدِ ي،
:
ل
ا
ق
،
ينِ
ّ
جَ َّ
َِْ
�ض �إ يَ َّ
ِل َعبْدِ يَ ،ف ِ�إ َذا َقالَ:
َ
َ
َ
ً
َوقال َم َّرة :ف َّو َ
اك نَ ْعبُ ُد َو ِ�إ ّيَ َ
�إِ ّيَ َ
اك نَ ْ�ستَ ِعنيَُ ،قا َلَ :ه َذا
بَيْنِي َوبَ نْ َ
ي َعبْدِ يَ ،و ِل َعبْدِ ي َما َ�س�أَ َلَ ،ف ِ�إ َذا
�ص َ
ال�ص َ
اط
َقا َلْ :
اهدِ نَا ِرّ َ
اط المْ ُ ْ�ستَقِي َم رِ َ
َ
وب
ي المْ َغ ُ
ْ�ض ِ
الَّذِ ي َن �أنْ َع ْم َت َعلَيْ ِه ْم َغ رْ ِ
َعلَيْ ِه ْم َو اَل َّ
ال�ضا ِلّنيََ ،قا َلَ :ه َذا ِل َعبْدِ ي،
َو ِل َعبْدِ ي َما َ�س َ�أ َل))[.]1
�إ َّن ا�ست�شعارك لهذه املناجاة ،هو
وحها؛ ولكن احذر من
ُّ
لب ال�صالة و ُر ُ
و�ساو�س ال�شيطان �أن تكون حائلاً بينك
وبني تلك املناجاة العظيمة؛ ف�إنك بهذا
احلذر تك�سب اخل�شوع يف �صالتك،
وتقر عينك ،ويهد�أ بال ُ َك ،ويكتب لك
�أج ُر �صالتك.

باب من ال�سماء
الفاحتة نورُ ،فتِح لها ٌ
مل يُ ْفتَح من قبل ،ونزل بها َملَ ٌك مل
ينزل ّ ُ
واخت�ص بها نب ّيُنا �صلى اهلل
قط،
َّ
عليه و�سلم دون �سائر الأنبياء ،ووعد
احتوت عليه من املعاين؛
ب�إعطاء ما
ْ
فعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه قال:
�صلَّى
«بَيْنَ َما جِ رْبِي ُل َقاعِ ٌد عِ نْ َد ال ّنَب ِِّي َ
هَّ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم َ�سمِ َع نَق ً
ِي�ضا مِ ْن َف ْو ِقهِ،
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
اب مِ ْن
ب
ا
ذ
ه
:
ل
ا
ق
ف
ُ،
ه
�س
�
أ
ر
ع
ف
ر
َ
َف َ َ َ َ
َ ٌ
ط �إ اِّلَ
ال�س َما ِء ُف ِت َح الْيَ ْو َم لمَ ْ يُ ْفتَ ْح َق ّ ُ
َّ
الْيَ ْو َمَ ،فنَ َز َل مِ نْ ُه َملَ ٌك َف َقا َلَ :ه َذا َملَ ٌك
نَ َز َل �إ ىَِل ْ أَ
�ض لمَ ْ يَنْ ِز ْل َق ّ ُ
ط �إ اَِّل الْيَ ْو َم
ال ْر ِ
َ
ُ
َ
َف َ�سلَّ َمَ ،و َقال� :أبْ�شرِ ْ ِبنُو َريْنِ �أوتِيتَ ُه َما
َاب،
لمَ ْ يُ�ؤْتَ ُه َما نَب ّ ٌِي َقبْلَ َك :فَاتحِ َ ُة ال ْ ِكت ِ
َو َخ َواتِي ُم ُ�سو َر ِة الْبَ َق َرةِ ،لَ ْن تَ ْق َر َ�أ ب َِح ْر ٍ
ف
مِ نْ ُه َما �إ اَِّل �أُ ْع ِطيتَهُ»[ ]2ف�سورة بهذه
املنزلة يجب �أن تُ ْع َطى ح َقّها من الت�أ ّ ُمل
واحل�ضور.
�إ ّنَك حني تقر�أ الفاحتة ،ف�أنت تُناجي
ر ّبَك ،فال يليق بك �أن تن�شغل عنه ،ولي�س
من الأدب مع اهلل �أ ْن ي�سمعك حني تقول:
احلمد هلل ،فيقول :حمدين عبدي ،و�أنت
غافل ،فال بُ َّد �أن ت�ست�شعر �إجابة اهلل
لك ،وال�سورةُ كلّ ُها ثناءٌ على اهلل ،ودعاء،
رضا ،حني
فال بُ َّد �أن يكون قلبُ َك حا� ً
الثناء ،وحني الدعاء.

مواقف للخليفة
الرا�شد �أبي بكر
ال�صديق ر�ضي اهلل عنه
ومن �أمثلة هذه املواقف ما يلي� :أ-
َع ْن َعائ َِ�ش َة َر ِ�ض َي هَّ
الل ُ َعنْ َها َقالَ ْت :لمَ َّا
�صلَّى هَّ
ِ�ض َر ُ�سو ُل هَّ
ُقب َ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم،
اللِ َ
�صلَّى
َف َج َعلُوا يَ ُقولُونَ :لمَ ْ مَ ُ
ي ْت ال ّنَب ّ ُِي َ
َ
هَّ
ْ
َ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َمَ ،ف َقا َم �أبُو بَك ٍر ،ف َ�ص ِع َد
الل َ
الل َ َف�إِ َّن هَّ
ْبَ ،ف َقا َلَ :م ْن َكا َن يَ ْعبُ ُد هَّ
المْ ِ ن رَ َ
َ
م َّمدًا
ي ْتَ ،و َم ْن كا َن يَ ْعبُ ُد حُ َ
َح ّ ٌي لمَ ْ مَ ُ
م َّم ٌد �إ اَِّل
م َّمدًا َق ْد َم َ
اتَ ،و َما حُ َ
َف ِ�إ َّن حُ َ
َ
َر ُ�سو ٌل َق ْد َخلَ ْت مِ ْن َقبْ ِل ِه ال ّ ُر ُ�س ُل �أ َف ِ�إ ْن
ات �أَ ْو ُق ِت َل انْ َقلَبْتُ ْم َعلَى �أَ ْع َقا ِب ُك ْم َو َم ْن
َم َ
يَنْ َقل ِْب َعلَى َع ِقبَيْ ِه َفلَ ْن يَ�ضرُ َّ هَّ
الل َ َ�شيْ ًئا
َو َ�سيَ ْج ِزي هَّ
الل ُ َّ
ال�شا ِك ِري َن [�آل عمران:
.144
ب -عندما قاتل �أبو بكر ال�صديق ر�ضي
اهلل عنه املرتدين ملنعهم الزكاة ،وهي
حادثة معروفة ،وم�شهورة ،ومروية
يف كتب احلديثَ ،قـا َل �أَبُـو بَ ْك ٍر َر ِ�ض َي
هَّ
الل ُ َعنْهُ َ :أُل َقا ِتلَ َّن َم ْن َف َّر َق بَ نْ َ
ال�صلاَ ِة
ي َّ
َوال َّز َكاةِ ،ف�إن الزكاة حق املالَ ،و هَّ
اللِ لَـ ْو
اً
ون
عقال َكانُوا يُ�ؤَ ّ ُدونَه �إ ىَِل َر ُ�سولِ
َمنَ ُع يِ
�صلَّى هَّ
هَّ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم لَ َقاتَلْتُ ُه ْم َعلَى
اللِ َ
اللَِ
َمنْعِهَ .قا َل ُع َم ُر َر ِ�ض َي هَّ
الل ُ َعنْهَُ :ف َو هّ
َما هـ ُ َو �إ اَِّل �أَ ْن َر َ�أيْ ُت َ�أ َّن هَّ
الل َ تَ َع ىَ
ال َقـ ْد
َ
�ص ْد َر �أَبِي بَ ْكـ ٍر لل ِقتَالِ َف َعـ َر ْف ُت �أ ّنَ ُه
�شرَ َ َح َ
الحْ َ ّ ُق .ج -يف ق�صة الإ�رساء واملعراج،
عندما �أتى �إليه م�رشكو مكة ،فقالوا:
هل لك يف �صاحبك؟ يزعم �أنه �أُ�رسي به
يف الليل �إىل بيت املقد�س ،قال� :أو قال
ذلك؟ قالوا :نعم ،قال :لئن كان قال ذلك
لقد �صدق ،قالوا :وت�صدقه �أنه ذهب
الليلة �إىل بيت املقد�س ،وجاء قبل �أن
ي�صبح؟ قال :نعم� ،إين لأ�صدقه مبا هو
�أبعد من ذلك� :أ�صدقه بخرب ال�سماء يف
غدوة �أو َروحة.

 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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افتتاح معر�ض لل�صور الفوتوغرافية باجلزائر العا�صمة
افتتح �أول �أم�س باجلزائر العا�صمة معر�ض لل�صور الفوتوغرافية للم�صور لدي حممد الأمني تناول فيها العا�صمة من عدة زوايا و
ج�سدت العديد من مظاهر احلياة اليومية ل�سكانها.
و تتكون جمموعة امل�صور
ال�شاب «�إرث امل�ستقبل»
حوايل � 20صورة فوتوغرافية
بالأبي�ض و الأ�سود داعيا
الزوار �إىل اعادة اكت�شاف
العا�صمة بعد�سته.
و يرى الفنان لدي حممد
«ال�صورة
�أن
الأمني
باللونني
الفوتوغرافية
الأبي�ض و الأ�سود جتذب
الأنظار �أكرث و ت�سمح ب�إبراز
جميع الزوايا و الأ�شكال و

اخللفيات».
و �أ�ضاف يف ذات ال�سياق
�أن هذه ال�صور التي تتناول
�أهم املعامل ال�شاهدة على
خمتلف احلقب التاريخية
مثل الق�صبة العتيقة و كني�سة
ال�سيدة االفريقية و بع�ض
ال�شوارع و كذا مظاهر احلياة
اليومية للعا�صميني ت�شد
االنتباه �أكرث نظرا لغياب
الألوان التي من �ش�أنها �أن
تعيق قراءة ال�صورة.

و �سلط امل�صور ال�ضوء يف
احدى �صوره «�شوارع التاريخ»
على احدى الطرقات الفرعية
املهرتئة يف هذه املدينة
العتيقة �إ�ضافة �إىل �صور
اخرى تروي جانبا من احلياة
اليومية على غرار ور�شة
جنارة يف الق�صبة و بع�ض
الزوارق الرا�سية يف ميناء
ال�صيد.
و ي�ستمر عر�ض «�إرث
امل�ستقبل» بقاعة ع�سلة

خا�صة وبرامج الهواة �أخذت من وقتي
ق�صة ّ
راغب عالمة�" :صدفة" تروي ّ

ق ّرر النجم راغب عالمة �إعادة
�إحياء �أغنياته القدمية والتي
ح ّققت �صدى وا�سع ،وذلك من
خالل جل�سة غنائية وت�صوير مع
تطبيق "�أنغامي" ،وحتدّث لكامريا
"لها" ،عن �أغنية "�صدفة" التي

ً
ي�ستع ّد لإطالقها قريباً
ف�ضال عن
تعاونه مع فنانة �شابة تُدعى �أماين
نوري� ،إىل جانب احلديث عن
ا�ستعداداته لإطالق �أعمال جديدة
�أخرى و�إعالنه �أ ّنه بات بعيداً جدّاً
عن برامج الهواة.

تامر ح�سني يُع ِ ّلق على م�شاركته
يف �أوملبياد 2019

زياد الرحباين وحازم �شاهني� ..أعمال فنية م�شرتكة قريبا
قال املو�سيقار وامللحن اللبناين زياد رحباين �إنه يخطط لزيارة القاهرة بعد
�إنهاء جولته املو�سيقية الأوروبية ،لت�سجيل �أغان جديدة عدة مع املطرب
وامللحن امل�رصي حازم �شاهني� ،أحد م�ؤ�س�سي فرقة «�إ�سكندريلال» الغنائية.
و�أ�ضاف الرحباين خالل املقابلة التي �أجراها مع هيئة الإذاعة الربيطانية «بي
بي �سي» بعد حفل �أحياه بالعا�صمة الإجنليزية لندن� ،أنه و�شاهني قد اتفقا على
نحو ثالث �أغنيات جديدة بالفعل من الأغنيات القدمية ،التي كان مفرت�ضا �أن
يغنيها رفيقه املطرب اللبناين الراحل جوزيف �صقر لكنه منذ حينها مل يجد
�صوتا منا�سبا لغنائها حتى تعرف على املطرب امل�رصي حازم �شاهني.
وعن حازم �شاهني ،قال الرحباين �إن �شاهني �سي�ؤدي هذه الأغنيات ب�سهولة
ولن يو�ضع مبقارنة �أمام جوزيف �صقر ،لأنه يتمتع ب�إح�سا�س خمتلف و�صوت
ميزج �أ�صواتا م�رصية عدة كمحمد عبد املطلب وال�شيخ �إمام عي�سى وال�شيخ
�سيد دروي�ش ،ف�ضال عن احرتاف �شاهني وفرقته «�إ�سكندريلال» تقدمي الأغاين
االجتماعية وال�سيا�سية.
و�أ�ضاف الرحباين �أنه قبل التعرف �إىل حازم �شاهني ،اعتاد تق�سيم �أغنيات
جوزيف �صقر �إىل مقاطع ،يوزعها على �أفراد فرقته ،حتى جاء �شاهني الذي
ي�ؤدي وحده هذه الأغنيات كاملة ب�إح�سا�س جديد وخمتلف.

عب الف ّنان تامر ح�سني عن �سعادته باختياره
رّ
لي�شارك فى الأغنية الر�سمية لأوملبياد
 ،2019والتي �أقيمت م�ؤخراً بدولة الإمارات.
وقد ك�شف ح�سني �أنّ اجلزء اخلا�ص باللهجة
امل�صرية �،ضمن الأغنية من كلماته ،وهو
بعنوان «�صدق نف�سك �صدق حلمك اوعى
تخاف» ،و�أعرب عن �سعادته بردود الفعل..
ون�شر تامر على �صفحته الر�سمية مبوقع
التوا�صل  ،جزءاً من كوالي�س م�شاركته
باحلفل ،وكتب ُمع ّلق ًا�« :سعيد باختياري
لتمثيل م�صر يف الأغنية الر�سمية لأوملبياد
 2019العاملية اخلا�صة�( ..صدق نف�سك �صدق
حلمك اوعى تخاف) ..اجلزء اخلا�ص باللهجة
امل�صرية من كلماتي».

رغدة :من املعيب �أن يتم تكرميي
مع ممثلة "بنت مبارح"
يف ظهور نادر لها ،ك�شفت
النجمة رغدة لكامريا
م�صور ،عن
حديث
لها يف
ٍ
ّ
�سبب غ�ضبها مما حدث يف
تكرميها �أخرياً من مهرجان
املركز الكاثوليكي لل�سينما،
كما تكلمت عن تقدمي

ثان
املمثل هيثم زكي جزء ٍ
من فيلم "كابوريا" ،الذي
لعبت فيه دور البطولة �أمام
والده الفنان الكبري الراحل
�أحمد زكي ،وك�شفت �أي�ض ًا
عن موقفها من م�سل�سل
"ال�ضاهر" امل�ؤجل.

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج
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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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كيا  2019 KX5اجلديدة هي �سبورتاج املوا�صفات ال�صينية
طرحت كيا �سيارة KX5
 2019اجلديدة ،وهي
الن�سخة ال�صينية ل�سبورتاج
مع بع�ض االختالفات ،مثل
�إعادة ت�صميم املقدمة
بالتكامل ،مع التخلي عن
الت�صميم املنحني ل�صالج
ت�صميم تقليدي منا�سب
للأذواق ال�صينية ،مع
م�صابيح �أمامية نحيفة
جديدة.
بال �شك ،ال�سيارة تبدو
حمافظة باملقارنة مع
ن�سخ �سبورتاج الأخرى،
ولكن البع�ض �سيعجب
�أكرث بالت�صميم اجلديد..
وبالنظر للخلفية ،ال نرى
�أي اختالفات تقريباً من
املوديل العاملي.
من االختالفات الأخرى
نراها يف داخلية ،KX5
والتي ح�صلت على ت�صميم
جديد للوحة القيادة مع
لوحة عدادات رقمية � 7إن�ش

و�شا�شة معلومات ترفيهية
� 10.25إن�ش ..وقد تخلت
ال�سيارة عن الأزرار للتحكم
يف املكيف ،لتف�ضل لوحة
مل�سية.
2019
KX5
وتتوفر
مبحرك توربو �سعة 1.6
لرت بقوة  174ح�صان وعزم

دوران  265نيوتن.مرت،
مت�صل بجري مزدوج ب�سبع
�رسعات ،مع حمرك �ضغط
هواء �آخر �سعة  2.0لرت
ب�أربع �سلندرات بقوة 162
ح�صان وعزم دوران 203
نيوتن.مرت ،مت�صل بجري
�أوتوماتيكي ب�ست �رسعات.

وت�شمل مزايا ال�سيارة
الأخرى نظام حتكم �صوتي
جديد و�شحن ال�سلكي
للهواتف وكامريا  360درجة،
مع ا�ستخدامها ملواد عازلة
لل�صوت ومتعددة الطبقات،
ما يجعلها �أهد�أ من �سبورتاج
العاملية.

"بنتلي" تطلق �سيارة مك�شوفة فاخرة
�رشكة
ا�ستعر�ضت
�سيارة
م�ؤخرا
بنتلي
"Continental
"GT
بهيكل مك�شوف غاية يف
الأناقة وجاءت ال�سيارة
اجلديدة بت�صميم يحمل
طابع مركبات بنتلي الفاخرة
الدائرية
مب�صابيحها
وواجهتها الأمامية العري�ضة،
وزودت ب�سقف ينطوي

�أوتوماتيكيا ليختفي داخل
الهيكل ،ف�ضال عن مق�صورة
مك�سوة ب�أفخم �أنواع اجللود
والأخ�شاب وعنا�رص من
الكروم.
اجلبار
الأداء
وي�ضمن
لهذه ال�سيارة حمرك بـ 12
�أ�سطوانة ،و�سعة  6.0لرتات،
بعزم  635ح�صانا ،ي�ستهلك
 14لرتا من الوقود لكل 100

كلم تقطعها ال�سيارة ،وي�صل
بها ل�رسعة  333كلم�/ساعة،
ويزيد ت�سارعها من � 0إىل
 100كلم�/ساعة يف غ�ضون
 3.8ثانية فقط.
كما �أتت هذه املركبة بنظام
تعليق هوائي تتحكم فيه
منظومة �إلكرتونية متطورة،
ف�ضال عن �أقوى نظام مكابح
�شهدته �سيارات بنتلي حتى

اليوم ،وعجالت ريا�ضية
مبقا�س � 21إن�شا وتوفر
هذه ال�سيارة العديد من
و�سائل الرفاهية للم�ستخدم،
ك�أنظمة ال�صوت املمتازة
املدعومة بـ  18مكرب �صوت
ومقاعد مريحة املزودة
ب�أنظمة تدفئة وتربيد
وتدليك للراكب� .أما �سعرها،
فبلغ � 173ألف يورو.

ملاذا "تويوتا �سن�شري" � 2018سعرها �أغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟
عقب � 21سنة كاملة؛ قامت تويوتا
�أخريا ب�إعادة ت�صميم �سن�رشي
الرائدة للجيل الثالث ،مع احلفاظ
على ال�شكل الأيقوين الهادئ
لل�سيارة وحتديث �أ�سا�ساتها
ومن�صتها ملا ينا�سب وقتنا
احلايل.
تويوتا �ست�صنع  50ن�سخة فقط

من ال�سيدان الفاخرة كل �شهر،
وقد ظهر فيديو جديد يك�شف عن
جميع تفا�صيل ال�سيارة عن قرب
من اخلارج والداخل �أثناء عر�ضها
يف اليابان.
ال�سيارة ت�شع فخامة و�أناقة يف
ت�صميمها اخلارجي الكال�سيكي،
ويف مق�صورتها الفريدة من نوعها،

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.

مع ا�ستخدام زخرفات خ�شبية
المعة يف الداخل وت�صميم مثري
لالهتمام ملقاب�ض الأبواب ونظام
�أوديو فاخر بع�رشين مكرب �صوت
ونظام لكتم ال�صوت اخلارجي
متاما عن اجلال�سني يف املق�صورة
و�ستائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر
ممكن من اخل�صو�صية.

ال غرابة �إذن يف �أن �سن�رشي
اجلديدة يبد�أ �سعرها من 180,000
دوالر ( 675,000ريال �سعودي) ،ما
يجعلها �أغلى من مر�سيد�س مايباخ
 S560بـ  168,600دوالر (626,000
ريال) ،ويُذكر �أن كل الطلبات
على ال�سيارة حمجوزة حتى العام
القادم.

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

هيونداي تو�سان  Nالين
الريا�ضية تك�شف نف�سها ً
ر�سميا

عقب طرح ن�سخ N Line
الريا�ضية ملوديالت  i30و i30
فا�ستباك العام املا�ضي ،تتجهز
هيونداي لإعطاء هذه احلزمة
املغرية من التعديالت ل�سيارة
 SUVللمرة الأوىل ،تو�سان،
والتي �ستحظى مبظهر �أكرث
جراءة مع حتديثات خفيفة يف
الداخلية كذلك.
وتتعدى التغيريات التي ح�صلت
عليها تو�سان اجلانب ال�شكلي،
حيث قامت هيونداي بتعديل
التوجيه ونظام التعليق لتوفري
جتربة قيادة �أمتع ،حيث
�أ�صبحت النواب�ض �أكرث ثباتاً بـ
 %8يف الأمام و %5يف اخللف،
مع تعديالت برجمية جلعل
التوجيه �أكرث ا�ستجابة.
وت�أتي هيونداي تو�سان  Nالين
بجنوط � 19إن�ش �أ�سود كبري،
مع ا�ستمرار ال�سواد الغامق
يف �أغطية املرايا اجلانبية
وجناح ال�سقف ،مع �إعادة
ت�صميم امل�صدات خ�صي�صاً
لهذه الن�سخة .ون�ستمر يف

التغيريات التي ت�شمل م�صابيح
 LEDنهارية خا�صة لل�سيارة
مع مقاعد ريا�ضية �أمامية
بدعم جانبي �أف�ضل وتخييط
�أحمر هنا وهناك يف املق�صورة
و�شعارات  Nعلى املقاعد
لتمييزها عن تو�سان العادية.
كما هو احلال مع موديالت
 Nالين الأخرى ،ال توجد �أي
حتديثات لقوة املحركات ،التي
ت�شمل وحدة برتولية �سعة 1.6
لرت بقوة  174ح�صان وديزل
 1.6لرت بقوة  134ح�صان
وديزل �آخر  2.0لرت بقوة 182
ح�صان� ،إما بنظام دفع �أمامي
او رباعي ،مع جري يدوي ب�ست
�رسعات �أو اوتوماتيكي مزدوج
ب�سبع �رسعات.
له�ؤالء الراغبني يف املزيد من
القوة عليهم االنتظار لن�سخة
 Nالكاملة لتو�سان ،والتي
تناقلت الإ�شاعات عنها م�ؤخراً
بقوة  340ح�صان ،ولكن لي�س
من املتوقع ر�ؤية ال�سيارة قبل
عامني من الآن.

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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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الأ�ستاذة زغال�ش المية
حم�ضرة ق�ضائية
لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
� 03شارع با�سطا علي باب الوادي
الهاتف 021 51 97 09 :
�إعالن عن بيع مناب مفقود باملزاد العلني ( ت�أجيل ثاين )
املادة  749و  750من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ستادة  /زغال�ش المية املح�رضة الق�ضائية لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها برقم � 03شارع با�سطا علي باب الوادي
املوقعة �أدناه
لفائدة ال�سيدة  :يحياوي وردية ارملة علوا�ش اعمر مقدما عن ابنها املفقود علوا�ش كرمي
ال�ساكنة ب � 12 :شارع ح�سان عا�شور – باب الوادي -اجلزائر
 بناء على حم�رض �إيداع قائمة �رشوط البيع املودع امام رئي�س �أمناء ال�ضبط مبحكمة باب الوادي بتاريخ  ، 2018/12/12حتت رقم  2018/15و امل�ؤ�رش عليه من طرف ال�سيد رئي�س حمكمة بابالوادي بنف�س التاريخ
نعلن للجمهور �أنه �سي�رشع يف بيع مناب مفقود و ذلك يف حدود ح�صته املقدرة ب  112/14من العقار املعني �أدناه باملزاد العلني لأعلى عر�ض و �أخر مزايد مبحكمة باب الوادي  ،ق�سم البيوع العقارية
امل�ؤجلة جلل�سة  2019/ 04/ 17على ال�ساعة � 10:30صباحا
التعيني :
حقوق عقارية يف ال�شيوع متمثلة يف مناب مفقود و املقدر بن�سبة  112/14فيما يخ�ص الأماكن ذات طابع ال�سكني الكائنة بوالية اجلزائر بلدية باب الوادي � ،شارع ح�سان عا�شور عمارة رقم  12املتمثلة
يف �شقة �سكنية توجد يف عقار ذي ملكية م�شرتكة تقع بالطابق اخلام�س ت�شتمل على ثالثة غرف (03غ)  ،مطبخ  ،مرحا�ض و توابع �أخرى تقدر م�ساحتها بواحد و ثمانون مرت مربع
( 81م ) 2و متثل ن�سبة �ستة و �أربعون جزء لاللف  100/46من الأجزاء امل�شرتكة للقطعة رقم  18ح�سب البيان الو�صفي للتق�سيم امل�شهر باملحافظة العقارية للجزائر بتاريخ  1984/05/05حجم 118
رقم  69و املعدل يف  2009/02/19حجم  327رقم .30
 وكما يوجد هذا العقار و ميتد و ي�سرت�سل مع جميع منافعه و مرافقه وارتفقاته ال�سلبية و الإيجابية من دون ا�ستثناء و ال حتفظ.الثمن الأ�سا�سي :
ت�ستقبل املزايدات على �أ�سا�س �سعر افتتاحي قدره 771.875.00دج ح�سب اخلربة املنجزة من طرف الأ�ستاذة  /فراي ن�صرية مهند�سة معمارية خبرية معتمدة لدى املجل�س و املحاكم  ،بتاريخ
.2018/10/03
�رشوط البيع :
�إ�ضافة اىل ال�رشوط املذكورة يف قائمة �رشوط البيع امل�شار اليها �أعاله ف�إنه يجب على الرا�سي عليه املزاد �أن يدفع حال انعقاد اجلل�سة  5/1الثمن زائد حقوق الت�سجيل و اال�شهار و احلقوق
التنا�سبية و يدفع باقي املبلغ يف �أجل �أق�صاه � 08أيام  ،املوالية لر�سو املزاد  ،فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة االطالع على قائمة �رشوط البيع لدى كتابة �ضبط حمكمة باب الوادي �أو مكتب
املح�رضة الق�ضائية الكائن بالعنوان املذكور �أعاله .

املح�ضرة الق�ضائية

الو�سط2019/03/24:

الأ�ستاذة زغال�ش المية
حم�ضرة ق�ضائية
لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
� 03شارع با�سطا علي باب الوادي
الهاتف 021 51 97 09 :
�إعالن عن بيع مناب حمجوز عليه باملزاد العلني( ت�أجيل ثاين)
املادة  749و  750من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نحن الأ�ستادة  /زغال�ش المية املح�رضة الق�ضائية لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها برقم � 03شارع
با�سطا علي باب الوادي املوقعة �أدناه
لفائدة ال�سيد  :بوعازي عبد الرحمان ب�صفته مقدما عن املحجوز عليه بوعازي علي
ال�ساكنة ب  34 :احمد بوخزر – باب الوادي -اجلزائر
 بناء على حم�رض �إيداع قائمة �رشوط البيع املودع امام رئي�س �أمناء ال�ضبط مبحكمة باب الوادي بتاريخ  ، 2018/12/12حتت رقم  2018/14و امل�ؤ�رش عليه من طرفال�سيد رئي�س حمكمة باب الوادي بنف�س التاريخ
نعلن للجمهور �أنه �سي�رشع يف بيع مناب مفقود و ذلك يف حدود ح�صته املقدرة ب  3168/80من العقار املعني �أدناه باملزاد العلني لأعلى عر�ض و �أخر مزايد مبحكمة
باب الوادي  ،ق�سم البيوع العقارية امل�ؤجلة جلل�سة 2019/04/17على ال�ساعة � 10:30صباحا
التعيني :
حقوق عقارية يف ال�شيوع متمثلة يف مناب حمجوز عليه و املقدر بن�سبة  3168/80من املحل املخ�ص�ص لل�سكن املوجود باجلزائر بلدية باب الوادي �شارع مونتان رقم
 34امل�شتمل على �شقة توجد يف عقار ذي ملكية م�شرتكة تتكون من  04غرف – مطبخ -مرحا�ض – مدخل و رواقني و �رشفتني تقدر م�ساحتها بواحد و ت�سعون مرت مربع
( 91م )2و  1000/122من الأجزاء امل�شرتكة قطعة رقم  04ق�سم  08املجموعة امللكية رقم 118
الثمن الأ�سا�سي :
ت�ستقبل املزايدات على �أ�سا�س �سعر افتتاحي قدره  391.805.56دج ح�سب اخلربة املنجزة من طرف الأ�ستاذ  /بن تركي عبد ال�سالم مهند�سة معماري خبري معتمد
لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر ،املحررة بتاريخ .2018/10/14
�رشوط البيع � :إ�ضافة اىل ال�رشوط املذكورة يف قائمة �رشوط البيع امل�شار اليها �أعاله ف�إنه يجب على الرا�سي عليه املزاد �أن يدفع حال انعقاد اجلل�سة  5/1الثمن زائد
حقوق الت�سجيل و اال�شهار و احلقوق التنا�سبية و يدفع باقي املبلغ يف �أجل �أق�صاه � 08أيام  ،املوالية لر�سو املزاد  ،فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة االطالع على قائمة
�رشوط البيع لدى كتابة �ضبط حمكمة باب الوادي �أو مكتب املح�رضة الق�ضائية الكائن بالعنوان املذكور �أعاله .

الو�سط2019/03/24:

ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني
لدى اخت�صا�ص حمكمة ال�رشاقة  ،جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير
ال�رشاقة – والية اجلزائر
الهاتف /فك�س 36 023 33 46 /0555 98 01 10:
حم�رض تعلني م�ستخرج من قائمة �رشوط بيع عقار باملزاد العلني ( املادة  748من ق�.إ.م�.إ
بناء على احلكم العقاري النهائي ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2018/01/07رقم اجلدول  ، 17/5310رقم الفهر�س 18/170
وبناء على قائمة �رشوط البيع امل�ؤ�رش عليها بتاريخ  ، 2019/03/14حتت رقم 19/02
لفائدة  :ورثة املرحوم �سليمان �سبتي ابن عبد القادر و هم  -01 :زوجته ال�سيدة عزوز فتيحة بنت عمار
� -02أوالده  :عمر �سبتي بن �سليمان  ،حممد �سبتي بن �سليمان  ،عبد الغاين �سبتي بن �سليمان
ب�شري فاحت �سبتي بن �سليمات  ،فريدة �سبتي بن �سليمان  ،نادية �سبتي بنت �سليمان
ال�ساكنني � 27 :شارع دكار رحمون  ،الأبيار  ،والية اجلزائر
�ضد  :ال�سيد  /حكيم �سبتي بن �سليمان
ال�ساكن � 25 :شارع م�سعود بودماغ  ،بلدية ال�رشاقة  ،والية اجلزائر
تعلن ال�رشكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني للأ�ستاذين  /حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد الكائن مقرها برقم  29حي  60م�سكنا  ،عي�سات �إيدير  ،ال�رشاقة
 ،املوقع �أدناه
�أن �ستبا�رش �إجراءات البيع عن طريق املزاد العلني للعقار الأتي تعيينه :
(  575م ) 2حتمل رقم  ، 25و
* قطعة �أر�ض �صاحلة للبناء كائنة ببلدية ال�رشاقة �شارع دايل �إبراهيم  ،ذات م�ساحة تقدر بخم�سمائة و خم�سة و �سبعني مرتا مربعا
هي حمدودة كالتايل :
 من ال�شمال القطعة رقم  ، 20من اجلنوب القطعة رقم 30من الغرب ممر و الواقع �أن العقار حمل التقيني يرتبع على م�ساحة  745م ، 2التي تفوق امل�ساحة املذكورة يف عقد امللكية املحددة ب
من ال�رشق ملكية خا�صة ،
 575م� ، 2أي ب�أكرث من  20/1امل�سموح به  ،و هي ت�ضم بناية �سكنية ذات طابق �أر�ضي و �أخر علوي ح�سب تقرير اخلبري الق�ضائي الأ�ستاذ  /عبد املالك براهمة
و قد حدد تاريخ جل�سة النظر يف الإعرتا�ضات االحتمالية ليوم الثالثاء  2019/04/23على ال�ساعة العا�رشة متاما (� 10.00سا) مبكتب ال�سيد رئي�س املحكمة
و جل�سة البيع باملزاد العلني ليوم  2019/05/26على ال�ساعة التا�سعة متاما (� 09.00سا ) بقاعة اجلل�سات رقم .02
ب�سعر افتتاحي قدره  121.000.000.00دج( مائة وواحد و ع�رشون مليون دينار جزائري )

املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/03/24:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رضة الق�ضائية
الأ�ستاذة  :طالبي نبيلة
حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة بئر مراد راي�س
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر
حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش
املادة  ، 613، 612من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذة طالبي نبيلة املح�رضة الق�ضائية املعتمدة لدى اخت�صا�ص حمكمة بئرمرادراي�س .جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبنا ب � 03 :شارع �إبراهيم هجر�س (مقابل امل�ست�شفى ) بني م�سو�س .اجلزائر املوقعة �أدناه .
لفائدة  :لعبان عثمان
الكائن م�سكنه  :حي بوحمام بوزريعة اجلزائر
بعد الإطالع على املواد  612، 613 :من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بناء على الأمرال�صادر عن  :حمكمة �سيدي حممد بتاريخ  2018/10/28 :رقم الرتتيب  2018/91 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية .
و بناء على الأمر �إذن بالن�رش ال�صادر عن رئي�س حمكمة �سيدي حممد بتاريخ  2019/03/12 :رقم 19/1341 :
بلغنا  :ا�س دي جي  .ا ال�رشكة ذات ال�شخ�ص الوحيد ( )EURL S.D.G.Aاملمثلة يف �شخ�ص م�سريها
الكائن مقره � 04 :شارع بو�شاقور �أول ماي اجلزائر
و هذا مببلغ  2.650.000 :دج مليونني و �ستة مائة و خم�سون الف دينار جزائري بالإ�ضافة �إىل التعليق �أمام املحكمة و البلدية و الأمر بالن�رش و
حم�رض الن�رش يف اجلريدة .
و نبهناه /ب�أن له مهلة خم�سة ع�رش يوما ( )15للوفاء ت�رسي من تاريخ تبليغه هذا املح�رض و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية
مع كافة التحفظات
و اثباتا لكل ما تقدم  ،حررنا هذا املح�رض و �سلمنا ن�سخة منه للطالب (ة)  ،للعمل به وفقا للقانون .

الو�سط2019/03/24:

املح�ضرة القانونية
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الأحد  24مار�س  2019املوافـق ل15رجب 1440هـ

غوغل قد تتوقف عن
تطوير حوا�سب لوحية
وحممولة جديدة
بد�أت غوغل ّ
بحل فريق املهند�سني واملطورين
العاملني على تطوير العتاد بالأخ�ص احلوا�سب اللوحية
واملحمولة ما قد ي�شري �إىل �أنها تخلت عن تطوير
�أجهزة مماثلة جديدة .وبح�سب امل�صادر ف�إن غوغل
�أبلغت ع�رشات املهند�سني ومدراء الربامج ب�أنهم �سيتم
تعيينهم يف �أق�سام و�أماكن جديدة �ضمن �رشكة �ألفابت.
وهذا يعني �أن غوغل �إما �ستوقف م�شاريع تطوير �أجهزة
جديدة� ،أو على الأقل لن يكون هناك تو�سع فيها.
ويقول �أحد املوظفني العاملني يف غوغل �أن ال�رشكة كان
لديها قطاع يدعى  Createم�س�ؤول عن تطوير حا�سبي
بك�سل بوك املحمول و .Pixel Slate
وعندما �أطلقت غوغل حا�سبها بك�سل بوك كان مت�أخراً
عندما جاء عام  2017وهناك الكثري من احلوا�سب
امل�شابهة املتحولة يف ال�سوق من العالمات التجارية
الرائدة مثل لينوفو و�أ�سو�س ،حتى �أن �سعره املرتفع
وعمله بنظام كروم جعله خياراً �أقل جاذبية من بدائل
�أف�ضل وتعمل بويندوز .وكانت غوغل تعمل على �إطالق
�إ�صدار ثاين منه من املتوقع �أن نراه قريباً حتت ا�سم
 2 Pixelbookي�أتي بحواف �شا�شة �أنحف ودقة عر�ض
�أعلى ودعم ال�شحن ال�رسيع.
كما نعلم �أن عائدات غوغل ال تتحقق من بيع الأجهزة
بل الإعالنات واخلدمات الأخرى ،ومنذ �أيام هواتف
نك�سو�س الأوىل كانت تهدف منها �إىل ن�رش نظام
الت�شغيل �أندرويد �أكرث لتحقيق الدخل بالطرق الأخرى،
ونف�س الأمر اتبعته مع حوا�سبها اللوحية واملحمولة
�ضمن العالمة التجارية بك�سل.

�آبل تعلن عن حتديث �سل�سلة iMac
مع معاجلات �إنتل اجليل التا�سع

�أعلنت �آبل عن طرح ن�سخ جديدة من �سل�سلة
جدا
حوا�سيب  iMacوالتي ت�أتي مب�ستو عا ٍل ً
بف�ضل وجود معاجلات �إنتل اجليل التا�سع
والتي حتمل  8نوى ولأول مرة يف �أجهزة ماك،
وكذلك معالج ر�سومات Radeon Pro
 Vegaمن  AMDمع عدة خيارات تتنا�سب
مع الفئات املختلفة.
وعلق توم بوغر ،املدير الأول لق�سم ت�سويق
ماك ،بقوله�“ :سيع�شق العمالء التح�سن الكبري
يف �أداء  .iMacمع معاجلات مبا ي�صل �إىل
ثمان نوى وخيارات قوية ملعاجلات ر�سومات
� ،Vegaأ�صبحت جمموعة منتجات Mac
�أقوى من �أي وقت �سابق� .إن  iMacهو
�أف�ضل جهاز �سطح مكتب يف العامل ،حيث
يتميز ب�شا�شة  Retinaخالبة ،وت�صميم رائع،
و�ضعف قوة الأداء ،ونظام الت�شغيل macOS

”.Mojave
وت�أتي �أجهزة  iMacاجلديدة بن�سختني؛
الأوىل بقيا�س  21.5بو�صة وت�أتي مع معاجلات
�إنتل اجليل الثامن رباعية النوى ،وتقدم �أدا ًء
�أ�رسع بنحو  %60من اجليل ال�سابق ،وكذلك
معالج ر�سومات  Radeon Pro Vegaب�أداء
�أف�ضل  %80عن اجليل ال�سابق� .أما الن�سخة
الثانية فت�أتي مع �شا�شة بقيا�س  27بو�صة مع
معاجلات �إنتل اجليل التا�سع رباعية �أو ثمانية
النوى والتي تقدم �أدا ًء �أ�رسع حتى  2.4مرة،
ومعالج ر�سومات Radeon Pro Vega
ب�أداء �أف�ضل  %50عن اجليل ال�سابق.
ويتمتع كال اجلهازين ب�شا�شة  Retinaحتتوي
على  14.7مليون بك�سل ومليار لون ،مما
يعطي و�ضوح �أعلى يف الر�ؤية والقدرة على
تعديل وم�شاهدة فيديوهات  4Kبدقة كاملة.

�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.

�سام�سونغ تعمل على �شا�شة هاتف كاملة
ال ُتظهر حواف كامريا ال�سيلفي

التطور املت�سارع يف طريقة �إظهار
الكامريا الأمامية يف الهواتف الذكية
يدفع بالت�سا�ؤل حول ماهية خطوة
الدمج القادمة لكامريا ال�سيلفي مع
�شا�شة لإظهارها كاملة ب�شكل تام دون
اللجوء للكامريا املنبثقة كما فعلت فيفو
�أو ل�شا�شة خلفية واالعتماد على كامريا
الهاتف التقليدية.
يبدو �أن �سام�سونغ حتمل �إجابة لهذا
الت�سا�ؤل حيث �سلطت وكالة Yonhap
 Newsال�ضوء على �إعالن ال�رشكة
عن عملها لت�ضمني الكامريا الأمامية
وامل�ست�شعر حتت ال�شا�شة دون ترك
حواف ظاهرة على �سطحها لتكون
بذلك قد حققت عر�ض �شا�شة كامل
ب�شكل مثايل قد يتم ا�ستخدامه يف ن�سخ
هواتف �سام�سونغ القادمة.

وعلق نائب رئي�س جمموعة R&D
يف ال�رشكة يانغ بيوجن-دوك على هذا
املو�ضوع ب�أنه قد ال يكن ممكناً توفري
�شا�شات هواتف كاملة باملعني احلريف
خالل العام القادم �أوالذي يليه ،لكن
هذا ال ينفي �أن عجلة التكنولوجيا ال
تزال م�ستمرة يف التقدم باجتاه النقطة
التي �ستو�صلنا لفتحة كامريا غري مرئية
مع احلفاظ على كفاءة �أداء الكامريا
بطريقة ما.
كما نوه يانغ �إىل تركيز ال�رشكة على
�شا�شات Crystal Sound OLED
التي جتعل ال�شا�شة تعمل بوظيفية
�أخرى كمرب لل�صوت واال�ستغناء عن
وجود �سماعات خارجية منف�صلة ب�شكل
م�شابه ل�شا�شة هاتف  LG G8التي
�أُعلن عنه م�ؤخراً.

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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اجلي�ش الوطني ال�شعبي

الأحد  24مار�س  2019املوافـق ل15رجب 1440هـ

تلم�سان

1500تاجر فو�ضوي
و�19سوقا بدون جتار
طالب الع�رشات من كبار التجار
تلم�سان،واجلمعيات
بوالية
الفاعلة بالوالية وزارة التجارة
بالتدخل العاجل من �أجل الوقوف
على الواقع املرالذي ي�شهده
القطاع بوالية تلم�سان والذي �أثر
�سلبا على العمل التجاري وتطوره
رغم املبالغ املالية التي ر�صدتها
الدولة من �أجل تنظيم القطاع
التجاري والق�ضاء على الفو�ضى
والتجارة الفو�ضوي التي ت�ضاعفت
بفعل عدم جناعة احللول الرتقيعية
التي قدمتها ال�سلطات الوالئية
وعلى ر�أ�سها مديرية التجارة .

هذا و�أ�شارت املرا�سلة
�إىل تف�شي انت�شار التجارة
الفو�ضوية على �ضفاف الطرق
وال�شوارع حيث مت �إح�صاء ما
يزيد عن  1500تاجر فو�ضوي
بالوالية ال يك�سبون �صفة
التاجر بحكم �أنهم ال ميلكون
ال�سجالت التجارية وميار�سون
ن�شاطهم يف ال�ساحات العمومية
وال�شوارع وعلى حواف
الطرقات الوطنية مت�سببني
يف م�شاكل عوي�صة على غرار
الطريق الوطني رقم ، 98 ،35
كما مت �إح�صاء حوايل 2000
تاجر وهمي فهم ميلكون
ال�سجالت لكنهم لي�سوا جتارا
بحكم انهم الوجود لهم يف
الواقع ما يعترب حتايال على
مديرية التجارة ،التي ف�شلت
كافة براجمها التجارية التي
مت اجنازها من قبل ال�سلطات
الوالئية و التي عملت على
تهيئة � 08أ�سواق بغالف مايل
قدر ب 02ماليري �سنتيم و�إقامة
� 11سوق بال�صفيح لفائدة 440
تاجر بغالف مايل جتاوز ال40
مليار �سنتيم بعدة بلديات  ،لكن
�أغلب هذه الأ�سواق �رسعان ما
�أغلقت �أبوابها بفعل ال�سيطرة
عليها من قبل جتار وهميني .

حممد بن ترار

�أمن العا�صمة

حجز  307غ
من القنب الهندي
و � 11سالحا �أبي�ض
عاجلت م�صالح �أمن والية
اجلزائر )23( ،ق�ضية� ،أوقفت
من خاللها ( )29م�شتبها فيه يف
ق�ضايا خمتلفة ،كما مت ّكنت من
حجز ( )307غراما من القنب
قر�صا من
الهندي)844( ،
امل�ؤثرات العقلية� )11( ،سالحا
ابي�ض و ( )33.5مليون �سنتيم.

العدد  /4900 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

www.elwassat.com

�شوهد يفرت�س كالبا �ضالة بالقرب من ر�صيف ديوان احلبوب

حيوان «الكومودو» يزرع الرعب يف ميناء وهران
يعي�ش ميناء وهران حالة ا�ستنفار و طوارئ ق�صوى عقب اكت�شاف حيوان «الكومودو» الذي يعترب مبثابة
�سحلية ت�شبه «التم�ساح» يف �شكله ،و الذي يظن �أنه مت جلبه من �إحدى الدول الأ�سيوية و فر من قف�صه
عرب الباخرة التي �أقلته و ر�ست م�ؤخرا مبيناء وهران التجاري.
�أ بن عطية
و �رشعت ليلة �أول �أم�س،م�صالح
الأمن يف عملية تفتي�ش و بحث
وا�سعة النطاق م�ست كل من �أر�صفة
امليناء و الف�ضاءات املهجورة و
املخازن و مناطق ركن احلاويات
امل�ستوردة ،و ذلك لتقفي و ر�صد
احليوان املفرت�س اخلطري جدا الذي
قدرت م�صادر مطلعة ل»الو�سط» �أن
طوله يقارب � 3أمتار ،و هو مفرت�س
من الدرجة الأوىل ،و الذي �شوهد
م�ؤخرا ي�صول و يجول بالقرب من
�أحد الأر�صفة التي عرث فيها على
عظام منهو�شة لعدد من الكالب
ال�ضالة الذي يرجح �أن حيوان
الأرخبيل الأندوني�سي ،حيث �شوهد مبيناء وهران ليال ي�صطاد الكالب
الكومودو» قام ب�إفرتا�سها  .جدير
بالذكر �أن هذا النوع من احليوانات مرتني ح�سب �شهود عيان يجوب ال�ضالة و الطيور البحرية التي
حميط الديوان الوطني للحبوب
تع�ش�ش على طول الر�صيف.
مهدد بالإنقرا�ض و يعي�ش يف جزر

وفاة ثالثة ا�شخا�ص اختناقا بغاز �أك�سيد
الكربون وانت�شال جثتني جرفتهما املياه

يف �إطار حماربة التهريب
واجلرمية املنظمة� ،أوقفت
مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي
بالتن�سيق مع عنا�رص الدرك
الوطني ،يوم  22مار�س 2019
بغرداية/ن.ع ،4.تاجري ()02
خمدرات وحجزت �أربعة
وخم�سون ( )54كيلوغرام من
الكيف املعالج و �شاحنة.
يف نف�س ال�سياق� ،أوقفت مفرزة
للجي�ش الوطني ال�شعبي �سبعة
( )07منقبني عن الذهب من
جن�سيات خمتلفة وحجزت
جهاز ك�شف عن املعادن،
مطرقة
�ضاغطة،
مولد
كهربائي و�سيارة ،كما حجزت
�شاحنة حمملة ب�أكرث من �سبعة
�أطنان ( )07من املواد الغذائية
و �ستة �أالف ( )6000لرت من
زيت املائدة بكل من برج باجي
خمتار ومترنا�ست/ن.ع .6.فيما
متكنت مفرزة اخرى للجي�ش
الوطني ال�شعبي بكل من الوادي
و ورقلة /ن ع  4من حجز()4206
وحدة من خمتلف امل�رشوبات
بالإ�ضافة �إىل �شاحنة حمملة ب
( )750علبة �سجائر.

�أ�سبوع الطفولة بال�شلف

خالل ال� 24ساعة الأخرية (حماية مدنية)
لقي ثالثة ا�شخا�ص حتفهم اختناقا
بغاز �أحادي �أك�سيد الكربون املت�رسب
من �سخان املاء ببلدية بو�سالمة (والية
�سطيف) ومت انت�شال جثتني لفتاتني
جرفتهما املياه بكل من �سكيكدة
و�سطيف خالل ال� 24ساعة االخرية,
ح�سب ما �أورده اليوم ال�سبت بيان مل�صالح
احلماية املدنية .و�سجلت ذات م�صالح
عدة تدخالت تتعلق بتقدمي اال�سعافات
االولية لأ�شخا�ص �أ�صيبوا باختناقات
جراء ا�ستن�شاقهم غاز �أحادي �أك�سيد
الكربون املنبعث من املدافئ و�سخانات
املاء بواليات البليدة ,غليزان وتيارت.

حجز()4206
وحدة من خمتلف
امل�شروبات

وخالل نف�س الفرتة ,تدخلت وحدات
احلماية املدنية على �إثر التقلبات اجلوية
االخرية ,حيث مت انت�شال جثتي فتاتني
جرفتهما مياه الأودية :االوىل باملكان
امل�سمى بداي �شعبان (�سطيف) والثانية
ب�أوالد ال�سبع (�سكيكدة) .وفيما يخ�ص
حالة الطرقات ,فقد �أو�ضح نف�س امل�صدر
�أن العديد من الطرق وامل�سالك تبقى
مقطوعة ب�سبب تراكم الثلوج ,ال �سيما
على م�ستوى واليات باتنة ,البويرة وتيزي
وزو .وذكرت احلماية املدنية ان عملية
�إعادة فتح هذه الطرقات متوا�صلة مع
خمتلف

م�شاركة  13فرقة خمت�صة يف م�سرح الطفل
ت�شهد فعاليات �أ�سبوع الطفولة التي
انطلقت اليوم ال�سبت بال�شلف م�شاركة
ما يربو عن  13فرقة خمت�صة يف م�رسح
الطفل ,ح�سبما ا�ستفيد لدى املنظمني.
و جتري فعاليات هذا الن�شاط الرتفيهي
الذي جاء تزامنا والعطلة الربيعية
للتالميذ بدار الثقافة حيث �شهد خالل
اليوم الأول اقباال ملفتا للعائالت املرفوقة
ب�أبنائها و�سط �أجواء فنية ترفيهية متيزها
الر�سالة الهادفة.
و �أو�ضح يف هذا ال�سياق مدير هذا ال�رصح
الثقايف ,جياليل دحماين� ,أن هذه التظاهرة
التي ت�شارك فيها  13فرقة خمت�صة يف
م�رسح الطفل» تهدف بالأ�سا�س لتن�شئة
الطفل وزرع لديه القيم احل�ضارية من

خالل عرو�ض م�رسحية هادفة م�ضمونها
حب الوطن والوالدين ,الكتاب ,الأمانة ,و
احلفاظ على البيئة».

البويرة

حملة ت�شجري مبحيط " �سد تال�سديت "
نظمت حمافظة الغابات لوالية البويرة �إحتفاال
باليوم الدويل للغابات حملة حت�سي�سية حول
�أهمية الأ�شجار و فوائدها يف املحيط البيئي
ملنطقة « �سد تال�سديت » مبنطقة ب�شلول على
بعد  20كلم عن البويرة .احلملة التح�سي�سية
نظمت حتت �شعار« تعلم �أن حتب الغابات »

مب�شاركة احلماية املدنية  ،امل�صالح البلدية
،و �أفواج الك�شافة الإ�سالمية اجلزائرية و
عدد من اجلمعيات البيئية وجهت اىل تالميذ
امل�ؤ�س�سات الرتبوية من خمتلف �أنحاء
الوالية حيث �أعطيت لهم درو�س حول �أنواع
خمتلف الأ�شجار و�أهمية غر�سها  ،الإعتناء و

املحافظة عليها من �أجل خلق حميط بيئي
نظيف  ،و باملنا�سبة مت عر�ض منتوجات غابية
فالحية خمتلفة من زيت الزيتون  ،الع�سل
مبختلف �أنواعه  ،البقوليات  ،اخل�رض و الفواكه
القابلة للت�صدير.
كما مت �إعطاء ا�شارة �إنطالق تهيئة منطقة «

�سد تال�سديت » من طرف �أحد اخلوا�ص من
�أجل حتويلها �إىل م�ساحة �سياحية ب�إمتياز تتميز
بكل املوا�صفات املطلوبة من �أجل التوازن
البيئي� ،إ�ستقطاب الزوار و تفعيل الإقت�صاد
بالوالية .

ز/م

قرار ترامب االعرتاف ب�ضم اجلوالن للكيان ال�صهيوين

الدور الغام�ض لرجل الأعمال جورج ميت�شل؟
ن�رشت �صحيفة «ه�آرت�س» ال�صهيونية تقريرا
تطرقت فيه �إىل دور رجل الأعمال الأمريكي
الراحل جورج ميت�شيل يف دعوة الرئي�س دونالد
ترامب لالعرتاف ب�سيادة «�إ�رسائيل» على
اجلوالن وغريها من قراراته املثرية للجدل.
و�أ�شارت ال�صحيفة العربية �إىل �أن ميت�شيل
( )2013-1919امللقب بـ»�أبو ثورة ال�صخر
الزيتي» يف الواليات املتحدة ،وهو م�ؤ�س�س �رشكة

Mitchell Energy & Development
العمالقة للنفط والغاز ،هو �شخ�صية تتحمل
امل�س�ؤولية املبا�رشة عن �سيا�سات وا�شنطن
احلالية يف ال�رشق الأو�سط.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن ميت�شيل ،خالفا للر�ؤية
ال�سائدة حينئذ ،ظل ملتزما خالل �سنني ب�أ�سلوب
ا�ستخراج النفط والغاز من ال�صخر من خالل
التك�سري الهيدروليكي ب�أ�سعار معقولة ،ومتكن قبل

نحو  20عاما من حتقيق اخرتاق يف هذا املجال،
و�أتاح هذا الإجناز للواليات املتحدة التحول يف
ال�سنوات الأخرية �إىل �أكرب دولة منتجة للنفط
يف العامل ومنحها اال�ستقاللية يف جمال الطاقة
و�سمح لها بك�رس اعتمادها على م�صادر الذهب
الأ�سود يف ال�رشق الأو�سط وخفف من خماوف
الأمريكيني ب�ش�أن �إمكانية انق�ضاء احتياطيات
الطاقة يف �أرا�ضيهم كما حررت �إجنازات ميت�شيل

وا�شنطن من الهيمنة ال�سعودية امل�ستمرة خالل
عقود على �أ�سواق النفط العاملية.
و�رسعان ما انعك�س هذا التغري على ال�سيا�سات
اخلارجية للواليات املتحدة وغري جذريا التوازن
ال�سيا�سي يف املنطقة والعامل كله ،حيث تخلت
وا�شنطن عن نزعة �شن حروب و�إر�سال قواتها
�إىل ال�رشق الأو�سط وبد�أت �سحب تلك القوات
�إىل الوطن.

