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�شركة «�أوا» العمانية مبر�سى احلجاج بوهران

م�صرع �ضابط �شرطة �سقط
من �أعلى الر�صيف البحري
لقي م�ساء �أول �أم�س،
مالزم �أول يف ال�رشطة
املدعو «بن حبي بلقامي»
�صاحب  29عاما م�رصعه ،
باملركب العماين اجلزائري
« �أوا» لإنتاج الأمونياك و
اليوريا عالية اجلودة� ،أين
لفظ ال�ضابط الذي يعمل
يف م�صلحة حماية و حرا�سة
مبيناء �أرزيو � أنفا�سه
الأخرية مت�أثرا بجروح
عميقة على م�ستوى
الر�أ�س عقب �سقوطه من
علو يفوق الـ � 5أمتار بينما

كان يتجول على م�ستوى
الر�صيف البحري حتديدا
ب�رشكة العمانية اجلزائرية
باملنطقة
للأمونياك
ال�صناعية مبر�سى احلجاج
 55كلمرت �رشقي وهران.
ال�ضحية امل�سمى « بن
حبي بلقا�سم « البالغ من
العمر � 29سنة  ،املنحدر
من منطقة مزغران والية
م�ستغامن كان يتجول ح�سب
زمالءه فوق الر�صيف كا�رس
الأمواج غري �أن موجة عاتية
باغته و دفعت به نحو

اخل�ضر ي�صنعون �أجواء رائعة

البحر من علو �أكرث من 5
�أمتار ليقع فوق �سل�سلة من
ال�صخور احلادة و فورها
تدخل زمالءه الذين كانوا
باجلوار و قاموا ب�إجالئه
قبل �أن تبتلعه �أمواج غري �أن
جراحه العميقة و اخلطرية
عجلت يف وفاته .
من جهتها كتيبة الدرك
الوطني مبر�سى احلجاج
قامت بفتح حتقيق ملعرفة
مالب�سات هذا احلادث
الأليم .
�أ .بن

خبر في
صورة

اجلمهور القبائلي بقوة يف ودية راد �ستار

ن�رش الالعب الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل �صورة جتمعه بعدد
من العبي املنتخب اولطني وذلك عرب ح�سابه على موقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت»� ،أين ظهر يف ال�صورة رفقة عدد من الالعبني
املحليني واملحرتفني يف �صورة عطال ،احلار�س غايا مرباح ،نعيجي،
حمرز ،لكحل ،ح�ساين وماندي ،والتي ابانت عن�أجواء مرحة جتمع
جميع الالعبني يف ترب�ص اخل�رض.

�سجل جمهور �شبيبة القبائل ح�ضورا قويا مبلعب «مي�شال هيدالغو»
من �أجل متابعة املباراة الودية التي خا�ضها الفريق �أول �أم�س �أمام
راد �ستار ،حيث بلغ العدد ما يقارب  6000منا�رص �سجل ح�ضوره من
املدرجات رغبة يف م�شاهدة فريق القلب وت�شجيعه عن قرب ،و�أقدم
جمهور «الكناري» بفرن�سا برفع �صورة التيفو و�صنعوا �أجواء رائعة.

�سوق �أهرا�س الأوىل وطنيا يف �إنتاج العد�س
مكن الإنتاج الوفري من مادة
العد�س الذي حققته والية
�سوق �أهرا�س خالل املو�سم
الفالحي املن�رصم (� 50ألف
قنطار) والذي جمع منه � 35ألف
قنطار هذه الوالية احلدودية
من احتالل املرتبة الأوىل
وطنيا من حيث اجلمع ,ح�سب

ما �أفاد به �أم�س الأحد رئي�س
غرفة الفالحة ال�سيد حممد
يزيد حمبلي .و يف ت�رصيح على
هام�ش لقاء حت�سي�سي لفائدة
الفالحني مبقر ذات الغرفة
�أو�ضح املتحدث �أنه «مت جت�سيد
عملية جني و جمع هذه الكمية
الهائلة من العد�س عرب 2600

هكتار بعدما مل تتجاوز الكمية
التي مت جنيها من هذه املادة
خالل مو�سم � 2017 / 2016أربعة
(� ) 4آالف قنطار» .و �أرجع ذات
امل�صدر �سبب جني وجمع هذه
الكمية الهامة �أ�سا�سا �إىل «تنفيذ
برنامج ا�سرتجاع الأرا�ضي البور
و�إدخالها �ضمن الدورة الإنتاجية

والتجاوب الكبري للفالحني
بالنظر لتح�سن �إيراداتهم ف�ضال
عن عديد احلمالت التح�سي�سية
التي نظمتها الغرفة حول
�رضورة امت�صا�ص الأرا�ضي
البور وا�ستغاللها يف زراعة
البقوليات وكذا توفري بذور ذات
نوعية جيدة».

بني � 23إىل  24مار�س 2019

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح � 8أ�شخا�ص
خالل الفرتة املمتدة بني 23
�إىل  24مار�س  2019و �إىل غاية
�صبيحة هذا اليوم على ال�ساعة
الثامنة �صباحا (�أي خالل � 24ساعة
الأخرية) �سجلت وحدات احلماية
املدنية  2493تدخل يف عــدة

مناطق خمتلفة من الوطن وهذا
على �إثر تلقي مكاملات اال�ستغـاثة
طرف املواطنني ،هذه
من
التدخالت �شملت خمتلف جماالت
�أن�شطة احلماية املدنية �سواء
املتعلقة بحوادث املرور ،احلوادث

املنزلية ،الإجالء ال�صحي� ،إخمــاد
احلرائق و الأجهزة الأمنية ...الخ.
حيث تدخلت وحدات احلماية
املدنية على اثر عدة حوادث
املرور منها  05الأكرث دموية ت�سببت
يف وفاة � 8أ�شخا�ص و �إ�صابة 22

جريحا � ،أثقل ح�صيلة �سجلت يف
والية الأغواط بوفاة � 06أ�شخا�ص
و �إ�صابة � 06آخرين بجروح �إثر
ا�صطدام بني �سيارتني على م�ستوى
الطريق الوطني رقم  23بلدية و
دائرة قلتة �سيدي �سعد.

اجلزائر ال�ساد�سة عربيا ك�أقوى اجليو�ش يف �أعماق البحار

احتلت اجلزائر املرتبة
ك�أقوى
عربيا
ال�ساد�سة
اجليو�ش يف �أعماق البحار
وهذا ح�سب ما ك�شفته بيانات

�صادرة عن موقع خمت�ص
بال�ش�ؤون الع�سكرية ـ بينما
تظهر البيانات امتالك دولتني
عربيتني فقط لغوا�صات قتال،

وهما اجلزائر ( 6غوا�صات)
وم�رص ( 4غوا�صات) وفقا
لبيانات املوقع لعام ، 2019
فيما تفوقت كوريا ال�شمالية

عامليا من حيث عدد غوا�صات
القتال بامتالكها  86غوا�صة،
تليها كل من ال�صني و�أمريكا
ورو�سيا و�إيران.

ميناء بني �صاف

الـــــ�سفن املـــــهمـــلة
تهدد نـ�شاط ال�صـــيد

طالب ال�صي
ادون مبيناء والية عني متو�شنت من ال�سلطات
العليا للبالد
التدخل العاجل من �أجل �إنقاذ مينائي ال�صيد
بالوالية من
الت
وقف
ومعه �أكرث من � 3000صياد يعمل بالقطاع
وذلك
بفعل
امل�شاكل الكربى التي يعي�شها كل من مينائي
بني �صاف
وبوزجازر املعروفان وطنيا ب�إنتاج خمتلف �أنواع
الأ�سماك
وخ
ا�صة
ال�
رسدين الذي ترتبع عني متو�شنت على
بالو
�إنتاجه اليات الغربية .
هذا و�أ�شار
ال�صيادون �أنهم ارتاحوا بعد قرار تهيئة ميناء
بني �صاف
،وهو املطلب الذي ظل عالقا منذ ت�سعينات
القرن املا
�ضي
قبل �أن توافق عليه الوزارة الو�صية خالل
ال�سنتني املا�
ضيتني �إال �أن ت�أخر �أ�شغال تهيئة ميناء بني �صاف
املتوقفة بعد
انطالقتها خالل �شهر �أكتوبر � 2017ضاعفت
من معاناتهم
،
حيث
وعو�ض �أن يتم الأ�شغال قامت امل�ؤ�س�سة
املكلفة بالأ�
شغال بتحطيم البنية التحتية للميناء وحفر �أجزاء
كبرية منه ما
جعله غري �صالح لال�ستغالل ،ويعي�ش اكتظاظا
كبريا �إذ
جند
�
أكرث
من
 200مركبة ن�شيطة بامليناء  ،هذا
ورغم
االج
تماع الأخري الذي كان من �ش�أنه جتاوزامل�شاكل
مع امل�ؤ�س�سة
املكلفة بالأ�شغال ومت منحها � 04أ�شهر لإمتام
امل�رشوع لكن
دون جدوى فقد مت جتاوز املهلة دون االنطالق
يف الأ�شغال ،
حيث
كان من املفرو�ض ربط امليناء بالكهرباء
واملاء .

م.ب
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الإثنني  25مار�س  2019املوافـق ل16رجب 1440هـ
الأرندي يف مواجهة توازنات املرحلة اجلديدة

�أويحي يتم�سك بالكر�سي و مالح يهدد ب�سحب الب�ساط
يعرف بيت احلزب الثاين للمواالة فو�ضى عارمة بني الوزير الأول ال�سابق �أحمد �أويحيى ومناوئيه ،يف ظل جمع  3580منا�ضل �ضده مع الدعوة لتنظيم
التن�سيقية الوطنية للم�ؤمتر اال�ستثنائي اجلامع والعودة مللف ال�شكوى الق�ضائية �ضده ،ومت�سك هذا الأخري عرب اجتماعه ب�أمناء املكاتب الوالئية.
�سارة بومعزة
اجتمع الأمني العام للتجمع الوطني
الدميقراطي� ،أحمد �أويحيى ب�أمناء
املكاتب الوالئية للحزب ،بح�ضور
�أع�ضاء املكتب الوطني ملناق�شة
الأو�ضاع ال�سائدة على ال�ساحة
الوطنية ،يف ظل الظروف التي ي�شهد
فيها احلزب تراجعا ،خا�صة يف ظل
مناوئي �أويحيى الداعني مل�ؤمتر
ا�ستثنائي مع رف�ض جماهري احلراك
ال�شعبي لأحزاب املواالة اجماال
واعتبار توبتها مت�أخرة بح�سبهم.
وي�شهد الأمني العام للحزب موجة

من الهجمات �آخرها ا�ست�ضافة �أخيه
العيفة والت�رصيحات املناه�ضة له،
ي�ضاف لها ازدواج اخلطاب الذي
دخلت فيه قيادة احلزب بني �أويحيى
والناطق الر�سمي للحزب �شهاب
�صديق وحديثه من �أن خيار بوتفليقة
�ضعف ب�صرية ،م�ضيفا ب�أن القوى غري
الد�ستورية هي التي �سريت املرحلة،
قبل �أن يرد احلزب يف بيان يف اليوم
املوايل مربرا الت�رصيحات ب�أنه
جاءت ردا على الأ�سئلة اال�ستفزازية
لل�صحفي .من جهته املرت�شح للأمانة
العامة للحزب يف  2016واملناوئ
لأويحيى بلقا�سم مالح� ،أكد يف

بعدما دعت املعار�ضة اجلي�ش
لال�ستجابة ملطالب ال�شعب

تخوفات من «القابلية ل�سيطرة
الع�سكري على املدين»

تخوف �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
بجامعة اجلزائر  3عامر
م�صباح ،يف قراءة له حول
اجتماع املعار�ضة الأخري
مما �أ�سماه بالقابلية ل�سيطرة
الع�سكري على املدين ،خا�صة
بعدما طالبت قوى املعار�ضة
با�ستحداث هيئة رئا�سية ودعوة
م�ؤ�س�سة اجلي�ش لال�ستجابة
ملطالب ال�شعب ،قائال �أن
خريطة الطريق التي عر�ضتها
املعار�ضة وكان يفرت�ض فيها �أن
تكون بديلة للخريطة املقرتحة
من قبل ال�سلطة« ،لكن من
حيث اجلوهر كال االقرتاحني
ال يختلفان �إال يف نقطة واحدة
وهي دعوة املعار�ضة اجلي�ش
للتدخل من �أجل امل�ساعدة يف
حل الأزمة ال�سيا�سية» .وو�صف
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية الدعوة
باجلانب امل�أ�ساوي كونه متعلق
بالقابلية ل�سيطرة الع�سكري
على املدين ،قائال �أنها تعك�س
خا�صية اال�ستبداد يف الثقافة
ال�سيا�سية ،مو�ضحا «�إن الذين
يريدون تدخل اجلي�ش يبحثون
عن ا�ستدراجه لعقد �صفقة
من �أجل احل�صول على ال�سلطة
والبقاء فيها كتقليد م�ستمر
منذ عهد اال�ستقالل» ،م�ضيفا
�أن الأكرث م�أ�ساوية من ذلك،
�أن املعار�ضة ت�صف ال�سلطة
«بالقوى غري الد�ستورية»،
يف حني �أنها تنتهك الد�ستور
بوا�سطة توريط اجلي�ش يف
�ش�ؤون ال�سيا�سة من �أجل فقط
�إزاحة اخل�صوم ،بح�سبه ،م�شبها
الو�ضع مبا حدث بتايالندا
عام  ،2014عندما عجزت
املعار�ضة وال�سلطة عن حل
الأزمة ،فقام اجلي�ش بالإطاحة
باحلكومة والزال يف ال�سلطة
�إىل اليوم .من جهة ثانية مل
ي�ستبعد تدخل اجلي�ش يف
حالة ا�ستمرار االن�سداد وعدم
التو�صل �إىل �آلية لإطالق مبادرة

ت�رصيح لـ»الو�سط» �أنهم جمعوا
 3580منا�ضل راف�ضا لأويحيى ،قائال
�أنه ال يهمهم اجتماع �أويحيى �أم�س،
و�أن تركيزه منح�رص على التح�ضري
الجتماع التن�سيقية الوطنية للتح�ضري
للم�ؤمتر اال�ستثنائي اجلامع ،م�ضيفا
�أنهم يطالبون �أويحيى بالإ�ستقالة
ومكتبه والدعوة مل�ؤمتر ا�ستثنائي
جامع .من جهته �أو�ضح رئي�س بلدية
اجلزائر الو�سطى �سابقا ،واملدير
احلايل ل�صافك�س ،الطيب زيتوين ،من
خالل حوار له مع موقع كل �شيء عن
اجلزائر ،قال �أن �إعالن �أويحيى ت�أييده
احلراك ال�شعبي ب�أنه نكتة ،و�أنه “يريد

�إعادة التموقع” ،غري �أن “النا�س
يدركون املناورات التي عفا عنها
الزمن والتي ال ميكنك تغيري مو�ضعها
الآن” ،م�ضيفا �أنه يتعني على معار�ضيه
بخا�صة يف املجل�س واملكتب الوطني،
�إىل تو�ضيح ال�صورة له ب�أنه مرفو�ض
�شعبيا ،حمددا الأ�سبوع املقبل لعقد
الدورة اال�ستثنائية للمجل�س الوطني،
داعيا �أع�ضاء املجل�س ملقاطعة هذه
الدورة ،معتربا �أن �أويحيى مل يعد
ميثل �أي �شيء يف الأرندي .و�أ�ضاف
زيتوين ب�أن معار�ضي �أويحيى ينظمون
�صفوفهم من �أجل دفعه للرحيل،
وح�شد جميع االطارات امل�ؤ�س�سة

للأرندي لهذا الغر�ض ،كما ك�شف
�أنهم كانوا يلتقون منذ وقت طويل
لهذا الغر�ض ،و�أنهم قدموا �شكوى

�ضد �أويحيى على امل�ستوى الق�ضائي
�سنة  .2016و�أنهم يوا�صلون جمع
التوقيعات للإ�رساع يف تنحيته.

امل�سيلة

�أفراد الدفاع الذاتي يحتجون يف م�سرية �سلمية �ضد التمديد
نظم املئات من �أفراد الدفاع الذاتي
بامل�سيلة �أم�س ،وقفة احتجاجية
باملحطة الربية لنقل امل�سافرين
بعا�صمة الوالية ليتنقل بعدها
املحتجون يف م�سرية حا�شدة جابت
�شوارع الوالية مناه�ضة لتمديد
العهدة الرابعة للرئي�س بوتفليقة ،
حاملني الراية الوطنية والفتات حتمل
�شعارات متنوعة ،وقد ردد املحتجون
�شعارات من بينها «اجلي�ش ال�شعب

خاوة خاوة» « ،الأفالن ديقاج «،
« فل�سطني ال�شهداء» « ،ال لرتميم
النظام»  ،وتوقفت امل�سرية عند
مقر والية امل�سيلة كما طالبو
بتغيري الوجوه ال�سيا�سية التي مت
تعيينها ،م�ؤخرا ،مطالبني ب�رضورة
اختيار �شخ�صيات جديدة للإ�رشاف
على املرحلة القادمة ومل تخرج
املظاهرة عن �إطارها ال�سلمي .

عبدالبا�سط بديار

�أكدوا رف�ضهم للتدخل اخلارجي واجلهوية

عمال البلديات يحتجون والأ�سالك امل�شرتكة يدعمون
احلوار ال�سيا�سي؛ حمددا جملة
الإيجابيات وال�سلبيات لهكذا
خيار يف �أنه يتيح ا�ستعادة الأمن
و�إنهاء الفو�ضى واملحافظة
على م�ؤ�س�سات الدولة يف العمل؛
مع فر�ض احللول ال�سيا�سية؛
باملقابل ال�سيطرة على اللعبة
ال�سيا�سية يف البالد؛ وزيادة
النفوذ الع�سكري واحللول الأمنية
على �ش�ؤون ال�سيا�سة وخيارات
املجتمع؛ وما يتبعها من تراجع
دور املجتمع ال�سيا�سي واملدين
يف �صناعة ال�سيا�سة الوطنية؛
وعطب التحول الدميقراطي؛
مع �إمكانية ات�ساع الفجوة بني
اجلي�ش وال�شعب؛ وت�صاعد
التطرف كنتيجة للإحباط
دائرة
وات�ساع
ال�سيا�سي
االغرتاب داخل املجتمع.
وراهن عامر م�صباح على
�صياغة احلل يف فكرة التوافق
على �شخ�صية وطنية تكون
مر�شحة ملن�صب رئي�س الدولة،
ت�شكل حزبا �سيا�سيا من احلراك
ال�شعبي ،يت�ضمن برناجمه
ال�سيا�سي املفردات امل�شرتكة
ملطالب ال�شعب العامة ،وخا�صة:
الدميقراطية ،حقوق الإن�سان،
جت�سيد م�ضمون العالقات
املدنية-الع�سكرية ،مكافحة
الف�ساد ،تعهد ا�ستمرارية التحول
الدميقراطي ،واالنتقال من
االقت�صاد الريعي �إىل املنتج.
�سارة بومعزة

نظم العديد من عمال البلديات
�إ�رضابا وطنيا مع تعزيزها
مب�سريات عرب باب الوادي وبن
عكنون بالعا�صمة ،مرددين
�شعارات داعمة للحراك ال�شعبي،
خا�صة يف ظل التحاق العديد
من الفئات وتنظيمها مل�سريات
و�إ�رضابات م�ساندة منذ انطالق
احلراك.
من جهتهم قرر عمال البلديات
اخلروج �إىل ال�شارع اليوم ،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 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» .بدورها النقابة الوطنية
للأ�سالك امل�شرتكة والعمال
املهنيني لقطاع الرتبية الوطنية
دعوا الأ�صوات ال�شعبية املنادية
بالتغيري �أن يكونوا يق�ضني
من �أولئك الذين يتلونون يف
املنا�سبات وي�صطادون يف املياه
العكرة خا�صة يف هذه املرحلة
احلا�سمة وينفذون �أجندات
متلى عليهم من طرف �سما�رسة
ال�سيا�سة ،على حد تعبريهم.

و�أكدت النقابة يف بيان لها
ت�ضامنهم مع مطالب ال�شعب يف
التغيري ال�سلمي املنظم الهادئ يف
�إطار قوانني اجلمهورية وحماربة
كافة �أ�شكال الف�ساد جت�سيدا
ملطالب احلراك ال�رشعي
لل�شعب اجلزائري الذي يتطلع �إىل
م�ستقبل �أف�ضل .من جهة ثانية
�أكدت �أنها ترف�ض رف�ضا قاطعا
كل �أ�شكال التدخل اخلارجي
يف �ش�ؤوننا الداخلية كما تنبذ
اجلهوية املقيتة وتدعوا للوحدة
واحلكمة والتعقل وجعل اجلزائر
فوق كل اعتبار.
�س.ب

�إطارات و منا�ضلون الأرندي بوهران يق�صفون �أويحي:

«�أنت ديكتاتور و هم�شت الكفاءات ل�صالح الوالءات»

فتح �أم�س ،العديد من �إطارات و
منتخبي و منا�ضلي حزب التجمع
الوطني الدميوقراطي بوهران،
النار على الأمني العام للحزب
�أحمد �أويحي،حيث قال الربملاين
ال�سابق و الإطار باحلزب حممد
بورا�س يف ت�رصيح �إعالمي� ،أنه
البد من ت�صفية احلزب الذين
�شوهوا و �أف�سدوا الأرندي حيث
�أ�صبح احلزب ي�سري بقرارات
فوقية بدال من املنا�ضلني « ،و
�أ�ضاف « ال بد اليوم �أن ن�صفي
احلزب ك�أبناء حقيقيني للأرندي

من خالل الإطارات احلقيقية
عن طريق جمعيات عامة و
العودة للدميوقراطية عك�س ما
كان معموال به يف ال�سابق �أين
كان يتم حت�ضري كل �شيء من
بيان ختامي و تو�صيات لو�ضع
املنا�ضلني �أمام الأمر الواقع « .
من جهته الإطار حميد بن ترية
و�صف �أحمد �أويحي قائال «
انت ديكاتور يا �أويحي و ال حتب
املنا�ضلني احلقيقيني و الأرندي
يف عهدك مل يكن ي�سري وفق
الدميوقراطية و لو كان هناك

دميوقراطية حقيقية ال يبقى
على ر�أ�س احلزب ملدة ع�رشين
�سنة ،و حتب �أ�صحاب الوالءات
على ح�ساب املنا�ضلني الأوفياء
و الذين يتمتعون بالوطنية و
الكفاءة و ال�شجاعة الذين قمت
بتهمي�شهم و �إق�صائهم عرب
عدة منا�سبات منها املجال�س
الإ�ستحقاقات
و
الوطنية
الإنتخابية « .جدير بالذكر �أن
حزب الأرندي بعا�صمة الغرب
وهران عرف خالل ال�سنتني
الفارطتني نزيف حاد يف كوادره

من خالل �إ�ستقاالت عديدة و
�إلتحاقهم بحزب الأفالن ،على
غرار املنتخب باملجل�س ال�شعبي
الوالئي و رئي�س مقاطعة بئر
اجلري �سابقا كاهية ثاين نزمي عمر
و رئي�س بلدية ال�سانيا يحي بوناقة
و غريهم  .ناهيك عن النتائج
الباهتة التي حظي بها الأرندي
يف الت�رشيعيات و املحليات و
كذلك ال�رضبة املوجعة من خالل
فقدان احلزب ملقعد �سيناتور
وهران ل�صالح احلزب العتيد.

� .أ .بن عطية

4

� 24ساعة

الإثنني  25مار�س  2019املوافـق ل16رجب 1440هـ

الوزير ال�سابق رحابي عبد العزيز :

املخت�صة يف القانون بن عبو فتيحة :

جتاوزنا احلل الد�ستوري
و الميكن ت�أطري احلراك
قال الدبلوما�سي،والوزير ال�سابق عبدالعزيز رحابي ب�أنه ال ي�ؤمن بت�أطري احلراك ال�شعبي لأنه �أفقي الميكن ت�أطريه ،معتربا
ب�أن ذلك هو خطر على اجلزائريني وعلى الدولة باعتبار ب�أنه الميكن �إفراز قيادات متثل هذا احلراك و ت�ؤطره ،م�شددا على
�ضرورة �إدخال احلراك ال�شعبي يف العمل ال�سيا�سي حتى ال ي�أخذ منحى �آخر ثم الذهاب �إىل انتخابات رئا�سية على حد قوله.

�إميان لوا�س
اعترب رحابي �أم�س يف جل�سة نقا�ش من
تنظيم اجلمعية اجلزائرية للمحامني
ال�شباب ب�أن اجلزائر تعي�ش انتقال
من نظام �سيا�سي معني �إىل نظام
�سيا�سي جديد �أكرث �رشعية  ،مو�ضحا
ب�أن مفتاح االنتقال الدميقراطي هي
االنتخابات  ،م�شددا « بدون حرية
و دميقراطية الميكن الذهاب �إىل
االنتقال الدميقراطي« .
وبخ�صو�ص القرارات الأخرية التي
اتخذها الرئي�س من خالل ر�سائل
وجهها �إىل الأمة ،قال املتحدث
«ر�سائل الرئي�س ال ترقى لتطلعات
ال�شعب.« ،واعترب املتحدث ب�أن
مطالب ال�شعب �ضد متديد العهدة
و الف�ساد و النظام  ،مبثابة برنامج
دميقراطي  ،م�شددا على
�رضورة  االنتقال من النظام الغري

الدميقراطي �إىل نظام دميقراطي،
م�شريا ب�أنه من خالل جتارب
بع�ض الدول انتقال دميقراطي
بحدث قفزة اقت�صادية بتجارب
العديد من الدول .و�أكد املتحدث

ب�أن ا�سرتجاع ال�سيادة ال�شعبية ،و
الدميقراطية ،واحلرية الميكن
حتقيق ذلك بدون انتخابات �شفافة
لأن التمثيل احلقيقي لل�شعب يكون
بعد االنتخابات على حد قوله.

اخلبري االقت�صادي فرحات �آيت علي للو�سط :

ه�شا�شة
واعرتف املتحدث
املنظومة الد�ستورية و النظام
ال�سيا�سي ،يف ظل عدم وجود ثقافة
ال�سلطة و النقا�ش  ،مو�ضحا ب�أنه
ماتعي�شه اجلزائر جتاوز احلل
الد�ستوري  ،حمذرا من تداعيات
الو�ضع ال�صعب الذي تعي�شه اجلزائر
و الذي يحتاج للنقا�ش ،قائال «
الأزمات تربز القوى املتع�صبة
«.وندد نا�رص جابي من القرارات
التع�سفية التي متار�سها ال�سلطة
و جتاهلها ملطالب امل�سريات
ال�شعبية ،م�شريا ب�أن نظام يراهن
على �إ�ضعاف التجنيد ب�شتى الطرق
 ،م�ضيفا «داخل النظام هناك قوى
ال تريد اال�ستقرار.« .
ويف �سياق �آخر ،قال املتحدث
« الثقافة ال�سيا�سية غائبة يف
اجلزائر ،رجال املال و اجلي�ش
فاعلني �أ�سا�سني يف ظل غياب نظام
�سيا�سي «.

الو�ضع االقت�صادي يت�أثر �سلبا بطول احلراك ال�شعبي

�أكد اخلبري االقت�صادي و املايل فرحات
�آيت علي �أن املتعامل الأجنبي �أو ر�أ�سمال
املال ال ميكن �أن يجازف با�ستثماراته
�إال يف مناخ اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالجتماعي ،و�أو�ضح �أن الو�ضع يحتم
�رضورة عدم ت�ضييع وقت طويل يف
الو�صول �إىل �رشعية �سيا�سية �شعبية،
ت�سمح للحكومة القادمة بو�ضع �آليات
الإقالع االقت�صادي وقال اخلبري املايل
�أن البالد تنتظرها حتديات اقت�صادية
كبرية و معقدة يف ظل اختالالت
االقت�صاد املحلي واعترب اخلبري
املايل �أن خروج ال�شعب �إىل ال�شارع مل
يحدث �إال بعد �أن يئ�س من خمططات
املنظومة احلاكمة يف جميع املجاالت

و عن انخفا�ض الدينار قالفرحات
علي ،اخلبري االقت�صادي �إن «انخفا�ض
قيمة الدينار �أثر �سلبا لي�س فقط على
الفقراء و�إمنا الطبقة املتو�سطة �أي�ضا،
فمثال من كان ينفق �ألف دينار �أ�سبوعيا
على ال�سلع الغذائية عام � ،2013أ�صبح
اليوم بحاجة �إىل �أ�ضعافه ،م�ؤكدا �أن
«احلكومة مدعوة اليوم للتدخل من
�أجل حماية القدرة ال�رشائية للمواطن
احلكومة ملزمة برفع �أجور فئات معينة
من العمال �أ�صحاب الدخل ال�ضعيف،
وذلك حماية للقدرة ال�رشائية للمواطن،
والأهم حماية الطبقة الو�سطي املتجهة
بخطى مت�سارعة نحو الزوال ،وهذا ما
يهدد املجتمع اجلزائري ،و�سيزيد من

الطبقية فيه لكن املعادلة �صعبة يف ظل
الو�ضع القائم الذي يتطلب خمطط
اقت�صادي �شامل ويف ذات ال�سياق
ا�ضاف ذات املتحدث قائال :انزالق
الدينار يرتتب عليه العديد من الآثار
ال�سلبية ،منها ارتفاع �أ�سعار بع�ض املواد
واملنتجات ،يف وقت ت�سعى احلكومة �إىل
�ضبط املوجة الت�ضخمية التي تعدت
عتبة  4.5باملائة و �أ�ضاف �أن «اجلزائر
لي�ست دولة ُم�صدرة بالأ�سا�س ،وبالتايل
ف�إن خف�ض �سعر �رصف عملتها ال يندرج
يف �إطار ال�سيا�سات التي تعتمدها بع�ض
البلدان ل�ضمان تناف�سية منتجاتها يف
اخلارج و�ضمان متركزها يف ال�سوق
اخلارجية ،حيث ي�ساهم انخفا�ض �سعر

�رصف العملة يف تراجع �سعر املنتج
واملواد امل�صدرة وكانت احلكومة قد
جل�أت نهاية � ،2017إىل االعتماد على
«التمويل غري التقليدي» الذي ي�سمح
للبنك املركزي بطباعة كتل نقدية
و�إقرا�ضها للخزينة العمومية ،على �أال
يتجاوز �سقف االقرتا�ض  11مليار دوالر
�سنوياً ملدة � 5سنوات غري �أن احلكومة
تعدت احلدود التي ر�سمتها لنف�سها،
بعدما �أمرت بطباعة  41مليار دوالر �إىل
غاية نهاية  ،2018وهو الرقم الذي جعل
املتتبعني لل�ش�أن االقت�صادي يتخوفون
من انفجار ن�سب الت�ضخم وانهيار قدرة
املواطن ال�رشائية.

ف.ن�سرين

�أمن والية اجلزائر

حجز �أزيد من  1مليون يورو من الأوراق النقدية املزورة بال�شراقة
متكنت م�صالح �أمن والية اجلزائر من
تفكيك �شبكة �إجرامية دولية خمت�صة يف
تزوير الأوراق النقدية الأجنبية وتوقيف
�شخ�صني م�شتبه فيهما من جن�سية
دولة �إفريقية بال�رشاقة (غرب اجلزائر
العا�صمة) وحجز �أزيد من  1مليون يورو
من الأوراق النقدية املزورة  ,ح�سبما
�أفاد به �أم�س االحد رئي�س فرقة ال�رشطة
الق�ضائية لأمن املقاطعة الإدارية لل�رشاقة
حمافظ ال�رشطة بوجاجة عدالن ويف
هذا الإطار  ,او�ضح املحافظ بوجاجة يف

ندوة �صحفية �أن هذه العملية «النوعية»
التي نفذتها فرقة ال�رشطة الق�ضائية
لأمن املقاطعة الإدارية لل�رشاقة يف
�إطار مكافحة اجلرمية احل�رضية مكنت
من حجز مبالغ مالية مزورة من العملة
الأجنبية فاقت  1مليون يورو من فئة
 500يورو و  100يورو و  50يورو ,منها
ما يقدر بن�صف مليون يورو مزورة و ما
يزيد عن ن�صف مليون يورو مهي�أة للتزوير
تفوق قيمتها الإجمالية بالعملة الوطنية
 22مليار �سنتيم  .من جهة �أخرى� ,أ�شار

امل�صدر �إىل �أن عنا�رص الفرقة الأمنية
ويف �إطار نف�س العملية حجزت عتاد
ومواد كانت ت�ستخدم يف عملية التزوير
ف�ضال عن �سيارة �سياحية كانت ت�ستخدم
يف تنقل �أفراد ال�شبكة لرتويج الأوراق
النقدية املزورة وهواتف نقالة و وثائق
مزورة وذكر امل�س�ؤول الأمني �أن العملية
متت بناء على معلومات ميدانية م�ؤكدة
بخ�صو�ص �إقدام جمموعة �إجرامية
عرب قطاع االخت�صا�ص ب�ضواحي مدينة
ال�رشاقة على عر�ض عملة �أجنبية (اليورو)

مزورة للتداول يف ال�سوق ال�سوداء حيث
مكنت التحريات املعمقة من الإطاحة
بعن�رصين رئي�سيني من هذه ال�شبكة وهما
من جن�سية �إفريقية  .و بعد ا�ستكمال
الإجراءات القانونية مت تقدمي امل�شتبه
فيهما �أمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
ال�رشاقة للنظر يف ملفاتهم يف ق�ضايا
تخ�ص تزوير �أوراق نقدية �أجنبية داخل
وخارج الرتاب الوطني والن�صب واالحتيال
والإدالء ب�إقرارات كاذبة وانتحال هوية
الغري  ،يربز ذات امل�صدر .

ت�أجيل الرئا�سيات �أدخل
يف �أزمة م�صطنعة
على �أي �أ�سا�س قانوين يتم
.
الإعالن على ندوة وطنية
انتقدت املخت�صة يف القانون فتيحة
بن عبو ب�شدة قرار الرئي�س بت�أجيل
الرئا�سيات ،مو�ضحة ب�أن ت�أجيل
الرئا�سيات يكون يف حالة احلرب
فقط وهذا الينطبق على اجلزائر
على حد قولها.
�أعابت بن عبو �أم�س يف جل�سة
نقا�ش من تنظيم اجلمعية اجلزائرية
للمحامني ال�شباب قرار �سحب الهيئة
الناخبة ،م�ؤكدة ب�أنه ال توجد مادة
قانونية ت�سمح و تعطي احلق للرئي�س
ب�إلغاء ا�ستدعاء الهيئة االنتخابية،
م�شددة على �رضورة �إلغاء هذا
املر�سوم لتفادي االنتقال من �أزمة
�سيا�سية �إىل �أزمة م�ؤ�س�ساتية.
وانتقدت املتحدثة قرار ت�أجيل
الرئا�سيات والندوة الوطنية اجلامعة،
قائلة «�إلغاء امل�سار الدميقراطي
خرق للد�ستور �أدخل اجلزائر يف
�أزمة م�صطنعة ،كما �أن الد�ستور ال
يحتوي على مر�سوم الندوة الوطنية
«،.اعتربت اخلبرية القانونية فتيحة بن

عبو ب�أن ال�سلطة مطالبة باال�ستجابة
ملطالب احلراك ال�شعبي ،م�شرية بان
مطالب ال�شعب معقولة ومنطقية وال
تتناق�ض مع الد�ستور.
و�أو�ضحت بن عبو �أن مطالب احلراك
ال�شعبي يدخل يف �إطار ال�رشعية
الد�ستورية ،مربزة ب�أنه على ال�سلطة
اال�ستجابة للمطالبة العقالنية لأغلبية
ال�شعب ،باعتبارها مطالب �شعبية
تدعو كلها �إىل عدم خرق الد�ستور
على حد قولها ،وفيما يتعلق بالندوة
الوطنية و املرحلة االنتقالية � ،أكدت
املتحدثة ب�أن الرئي�س ال ميلك احلق
و ال�صالحية للإ�رشاف على هذه
املرحلة لأن عهدته تنتهي يف 28
�أفريل و ال ميكنه �أن ميدد عهدته،
مت�سائلة على �أي �أ�سا�س قانوين و
توافق �سيا�سي قوي ال�سيا�سي يعلن
الرئي�س على ندوة وطنية و مرحلة
انتقالية و تنتهي عهدته يف � 28أفريل
املقبل «.
�إميان لوا�س
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حتديد كيفيات احل�صول على االعتماد
ملمار�سة ن�شاط اال�سترياد
مت حتديد كيفيات االعتماد
ملمار�سة ن�شاط ا�سترياد املعادن
الثمينة مثل الذهب و الف�ضة و
البالتني اخلام ن�صف امل�صنعة او
امل�صنعة و
ن�شاط ا�سرتجاع املعادن الثمينة و
ت�أهيلها ,يف مر�سوم تنفيذي �صدر
يف اجلريدة الر�سمية رقم .17
و يرمي هذا املر�سوم �إىل تعديل و
تتميم املر�سوم التنفيذي ال�صادر
يوم  23جوان  2015و الذي يحدد
كيفيات ممار�سة ن�شاط ا�سترياد
الذهب والف�ضة والبالتني اخلام
امل�صنعة �أو ن�صف امل�صنعة،
ون�شاط ا�سرتجاع املعادن الثمينة
و ت�أهيلها .

و يخ�ضع ن�شاط ا�سترياد الذهب
والف�ضة والبالتني اخلام امل�صنّعة
�أو ن�صف امل�صنّعة ،ون�شاط
ا�سرتجاع املعادن الثمينة و ت�أهيلها
اىل اكتتاب �صاحب الطلب لدفرت
ال�رشوط وي�سمح االكتتاب يف
دفرت ال�رشوط ،املعاين قانونا من
طرف امل�صالح اجلبائية املخت�صة
�إقليميا ،للمكتتب باحل�صول على
اعتماد ب�صفة م�ستورد للذهب
والف�ضة والبالتني اخلام امل�صنّعة
�أو ن�صف امل�صنّعة ،وكذا م�سرتجع
و م�ؤهل للمعادن الثمينة ي�سلّمه
املدير الوالئي لل�رضائب يف �أجل
ثالثني يوما ،بعد موافقة املدير
اجلهوي لل�رضائب».

املر�سومان املتعلقان بتعيني بدوي
و لعمامرة باجلريدة الر�سمية

نريان �صديقة يف احلزب العتيد

بو�شارب ي�ستدرك ت�صريحات ح�سني خلدون

جدد حزب بجهة التحرير الوطني
التزامه بخارطة الطريق التي �أقرها
رئي�س اجلمهورية و التي تعهد فيها
بجملة من الإ�صالحات الهادفة �إىل بناء
جزائر جديدة ا�ستجابة لتطلعات ال�شعب
اجلزائري ح�سب ما جاء يف بيان لهذا
احلزب .
و �أ�ضاف بيان الأفالن الذي حت�صلنا على
ن�سخة منه �أن ر�سالة رئي�س اجلمهورية يف
هذا ال�ش�أن �رصيحة يف �أهدافها لإخراج
اجلزائر من هذه الأزمة ويف مقدمة هذه

التعهدات تنظيم ندوة وطنية جامعة
.ت�ضم كل الأطياف ال�سيا�سية املمثلة
لل�شعب اجلزائري وتكون القرارات
ال�صادرة عنها �سيدة وملزمة التنفيذ  ،مبا
ي�ضمن جت�سيد نظام جديد للجمهورية
اجلزائرية يعرب فيها عنه طموحات
ال�شعب اجلزائري ي�ضيف البيان .
وقال ذات امل�صدر �أن جبهة التحرير
الوطني امللتحم دائما مع ال�شعب وكافة
فئة ال�شباب  ،ي�ؤكد جمددا ا�ستعداده
للعمل على جت�سيد هذه القرارات �إىل

جانب القوى الوطنية  ،مبا يتوافق مع
تطلعات ال�شعب و �آمال �شبابه يف التغيري
و امل�ساهمة يف بناء جمهورية جديدة
جت�سيدا ملا عرب عنه احلراك ال�شعبي
 ،وينتهي البيان �أن الأفالن املتم�سك
بتنظيم الندوة الوطنية اجلامعة ي�شارك
يف النقا�ش الوطني من خالل �إطاراته
و منا�ضليه ويعرب عن مواقفه من خالل
بيانات ر�سمية �صادرة عن قيادته  ،و ي�أتي
بيان الآفالن بعد التخبط و التناق�ضات
يف الت�رصيحات بني م�س�ؤويل احلزب ،

كما ي�أتي هذا البيان بعد خارطة الطريق
التي كانت عر�ضتها �شخ�صيات املعار�ضة
 .و كان القيادي ح�سني خلدون قد دعا
�أول �أم�س �إىل انتخاب رئي�س جديد
للأفالن مما فهم منه �أنه تخل عن
الرئي�س احلايل للحزب وهو يف نف�س
الوقت الرئي�س عبدالعزيز بوتفليقة ،و
�أحدثت ت�رصيحات خلون هزة عنيفة يف
�أو�ساط احلزب مما دفع بو�شارب نحو
ا�ستدراك الأمر .

ع�صام بوربيع

�صدر يف العدد الأخري من اجلريدة
الر�سمية املر�سومان الرئا�سيان
املت�ضمنان تعيني نور الدين بدوي
وزيرا �أول و رمطان لعمامرة
نائبا للوزير الأول ,وزيرا لل�ش�ؤون
اخلارجية.
و �صدر باجلريدة الر�سمية
املر�سوم الرئا�سي رقم 97-19
امل�ؤرخ يف  11مار�س ,2019
املت�ضمن تعيني ال�سيد نور الدين

بدوي وزيرا �أول ،كما �صدر �أي�ضا
بنف�س العدد املر�سوم الرئا�سي
رقم  99-19املت�ضمن تعيني
رمطان لعمامرة ,نائبا للوزير
الأول ,وزيرا لل�ش�ؤون اخلارجية و
ت�ضمنت اجلريدة الر�سمية �أي�ضا
املر�سومني الرئا�سيني املتعلقني
ب�إنهاء مهام كل من ال�سيد �أحمد
�أويحيى كوزير �أول و عبد القادر
م�ساهل كوزير للخارجية.
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بلدية برهوم بامل�سيلة

رئي�س ا
لوكالة الوالئية للت�شغيل
بورقلة حم
مد رايق يك�شف لـ»الو�سط»

ال�سكان يطالبون بالإفراج عن
قائمة ال�سكن االجتماعي

هناك من يحاول �ضرب ا�ستقرار
الوكالة عرب ال�شائعات
 .عر
�ض العمل الذي اتهمنا
بالت
العب به يعود لـ2017

فند رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل بورقلة حممد
رايق  ،ما مت تداوله على نطاق وا�سع خا�صة مبواقع
التوا�صل االجتماعي  ،حول �إقدامه على التالعب
بعر�ض عمل للم�ؤ�س�سة الوطنية خلدمات الآبار
،م�ؤكدا �أن هذا االتهام حم�ض افرتاء و �إ�شاعات
هدفها الت�شوي�ش على �إ�سرتاتيجية العمل واملنتهجة
منذ تن�صيبه على ر�أ�س الوكالة الوالئية .
�أحمد باحلاج

قال رئي�س الوكالة الوالئية
للت�شغيل بوالية ورقلة حممد رايق
يف ت�رصيح �صحفي خ�ص به يومية
«الو�سط»� ،أن على اجلميع �أن يعمل
�أن ق�ضية عر�ض العمل الذي حاولت
بع�ض الأطراف اتهام الوكالة
الوالئية  ،هو عر�ض عمل قدمي
يعود �إىل �سنة  2017وهي الفرتة التي
مل �أكن فيها م�س�ؤوال عن ت�سيري هذا
املرفق  ،و �أ�ضاف ذات املتحدث
�أن الوكالة الوالئية ا�ستلمت فعال
قائمة �أ�سمية للناجحني يف من�صب

«�أوبارتر « ،عليها ختم رئي�س الوكالة
الوالئية ّالأ�سبق ف�إن هذه الق�ضية
لي�ست لرئي�س الوكالة الوالئية احلايل
�أي عالقة بها مثلما تروج له بع�ض
الأطراف التي تريد-ح�سبه  -بث
البلبلة يف �صفوف طالبي العمل من
�أجل حتقيق م�صالح �شخ�صية على
ح�ساب امل�صلحة العامة � .إىل جانب
ذلك فقد �شدد رايق يف معر�ض
حديثه معنا على �رضورة التزام
ر�ؤ�ساء الوكاالت املحلية بتعليماته
ال�صارمة وتوجيهات التي تهدف
لت�صحيح امل�سار  ،وذلك انطالقا
من اال�ستقبال البطالني واال�ستماع
الن�شغاالتهم بتطبيق مبد�أ ح�سب

الأولويات والإمكانات املتاحة  ،مع حممد رايق قد قطع الطريق �أمام
تطهري قوائم طالبي العمل املعنيني العديد من الأطراف التي حاولت يف
ب�إجراء الفحو�صات املهنية العديد من املرات بال�ضغط عليه
على م�ستوى ال�رشكات الوطنية من خالل ترويج ال�شائعات بهدف
العاملة يف ال�صناعة النفطية من ت�أجيج االحتقان املحلي يف �صفوف
�أ�صحاب ال�سجالت التجارية وكذا العاطلني عن العمل املتم�سكني
امل�ستفيدين من قرو�ض الوكالة مبطلب العمل بال�رشكات الوطنية
الوالئية لدعم ت�شغيل ال�شباب النفطية دون �سواها وذلك يف �إطار
والوكالة الوالئية للت�أمني على البطالة التطبيق ال�صارم لتعليمات الوزير
 .وح�سبما علم من م�صادر اخلا�صة الأول الرامية ملنح �أولوية التوظيف
ف�إن رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل لفائدة �أبناء املنطقة .

مديريات اال�شغال العمومية للغرب وم�ؤ�س�سة ت�سري الطرق ال�سريعة

�إعذارات باجلملة �إىل جممع حداد قبل الإحالة على الق�ضاء
ت�أخر يف �أ�شغال حمطات الدفع واملحوالت وحمطات الراحة واحلماية املدنية للطريق ال�سيار
با�رشت مديرية الأ�شغال العمومية لكل
من واليات تلم�سان � ،سيدي بلعبا�س ،
مع�سكر  ،غليزان  ،ال�شلف بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة ت�سري الطرق ال�رسيعة باجلهة
الغربية يف توجيه �إعذارات حتت
طائلة الغرامة التهديدية �إىل م�ؤ�س�سة
حداد للأ�شغال العمومية التي �أوكلت
�إليها �أ�شغال حمطات الدفع ال15
املوجودة على  06مواقع بهذه
الواليات والتي كان من املفرو�ض
�أن تنهي �أ�شغالها خالل نهاية 2017
ل�ضمان دخول الطريق ال�سيار اخلدمة
بالدفع خالل نهاية ال�سدا�سي االول
من �سنة  2018وهو ما مل يتم الن
م�ؤ�س�سة حداد مل تنتهي �أ�شغالها
بهذه الواليات يف الوقت املحدد

وكذا ت�أخر ا�ستالم الأجهزة اخلا�صة
باال�ستغالل بالرغم من تلقيها دفعات
مالية كربى على مراحل ما ي�ستوجب
الإعذار قبل �إحالة امللفات على
الق�ضاء خا�صة وان هذه الت�أخريات
تكلف اخلزينة العمومية خ�سائر كبرية
ت�ستوجب التعوي�ض
و كان وزير القطاع ال�سابق عبد القادر
واعلي خالل زيارته �إىل كل من
بلعبا�س وتلم�سان يوم 2016/03/18
كان قد �أكد �أن الطريق ال�سيار
�سيدخل باب اخلدمة بالدفع مع نهاية
الثالثي الأول من �سنة � 2017إال
�أن ذلك مل يكن نتيجة الت�أخر الكبري
يف �أ�شغال املحوالت من قبل هذه
امل�ؤ�س�سة التي مل تويف بالتزاماتها

رغم �أن الوزير كان قد �أمر �آنذاك
برفع عدد العمال �إىل  6000بور�شات
االجناز واعتماد نظام املداولة
لإكمالها قبل نهاية �سنة  2016وهو ما
تعهد به ممثل �رشكة حداد لكن ذلك
ما مل يتم  ،كما �أن �صفقة �رشاء العتاد
اخلا�ص بتجهيز نقاط الدفع التي كان
من املفرو�ض �أن يتم بداية �سنة 2017
مع �إطالق مرحلة التجريب �شهر
جوان من ذات ال�سنة لكن ذلك ما
مل يكن لوجود العديد من املعيقات
على ر�أ�سها ت�أخر �أ�شغال  11مركز
للخدمات و 22مركز للحماية املدنية
و 16ف�ضاء للراحة بالواليات الغربية
ناهيك عن عدم �إطالق �أ�شغال 6
حموالت بالطريق ال�سيار التي توقفت

بها الأ�شغال والتي كلها كانت من
ن�صيب �رشكة حداد التي حولتها �إىل
�رشكات �أخرى عن طريق املناولة ،
زيادة على ذلك ف�أن املدينة ال�سياحية
التي من املفرو�ض �أن حتت�ضنها والية
�سيدي بلعبا�س والتي ا�ستفادت منها
ذات امل�ؤ�س�سة التزال يف مرحلة
الإجناز ومل تتجاوز ال 50باملائة ما
جعل ال�سلطات العليا ت�أمر بتوجيه
االعذارات �إىل هذه امل�ؤ�س�سة التي
�سبق لها وان تلقت اعذارات يف عدة
م�شاريع على امل�ستوى الوطني منها
�إعذارات تخ�ص اجناز خط لل�سكة
احلديدية وطريق �ساحلي بواليات
الغرب .
حممد بن ترار

بحي النور بوهران

فتنة بني الأ�شقاء يف  140عائلة ب�سبب ال�سكن

نا�شدت �أم�س ،نحو  140عائلة تقطن
بالتجمع ال�سكني  1520م�سكن بحي
النور التابع لبلدية بئر اجلري �رشق
وهران ،من وزير ال�سكن و العمران
و املدينة عبد الوحيد متار،ووايل
والية وهران مولود �رشيفي بالتدخل
العاجل،بعد معاناة طويلة الأمد
فاقت � 10سنوات مت تقاذفهم فيها بني
خمتلف امل�س�ؤولني املتوافدين على

ت�سيري �ش�ؤون الوالية.
حيث ك�شف �سكان احلي الغا�ضبون يف
ت�رصيح ل»الو�سط» ب�أنهم مت ترحيلهم
بتاريخ  28جويلية من �سنة  2008يف
عهد الوايل الأ�سبق الطاهر �سكران ،و
رئي�س دائر وهران بالنيابة لرجا ال�شيخ
و مت ترحيلهم عنوة من ر�أ�س العني
ببالنتري،و امل�شكلة �أنهم مت منحهم
عقود �إ�ستفادة من �سكنات �إجتماعية

�إيجارية ل�شقيقني �أو �شخ�صيني يف �شقة
ذات  3غرف �أو  4غرف وهو الأمر
الذي رف�ضوه لكنهم مت طردهم بالقوة
العمومية،لتحدث الفتنة و الفرقة
بني العائالت التي �إ�ضطرت لتق�سيم
ال�شقق لن�صفني فيما ت�سبب الو�ضع يف
حاالت طالق و خراب بيوت و �إقتتال
الأ�شقاء بال�سالح الأبي�ض ،و ك�شف
املت�رضرون �أنهم رفعوا �شكواهم لوايل

وهران ال�سابق عبد الغاين زعالن و
الوايل احلايل لكن دار لقمان بقيت
على حالها،حيث طالبوا ب�إيجاد حل
من خالل ترحيل املت�رضرين و متكني
البع�ض من الإ�ستفادة من بقية �صيغ
ال�سكن املتبقية و نا�شدوا بتدخل
عاجل لوزير ال�سكن عبد الوحيد
متار .
�أ بن عطية

�شن �صبيحة �أم�س �سكان بلدية برهوم �رشق والية
امل�سيلة حركة احتجاجية �أمام مقر البلدية مطالبني
ب�رضورة تدخل الوايل ب�صفته امل�س�ؤول الأول على
م�ستوى الوالية وت�سوية و�ضعيتهم اجتاه ال�سكن من
خالل الإفراج عن ح�صتهم ال�سكنية وكذا الك�شف
عن قائمة امل�ستفيدين من التجزئات الرتابية  ،حيث
يت�ساءل ه�ؤالء عن م�صري ملفاتهم املودعة لدى م�صلحة
ال�ش�ؤون االجتماعية بالدائرة الإدارية منذ وقت طويل
�أو�ضح ه�ؤالء �أنهم يعي�شون ظروفا �صعبة يف �سكناتهم
القدمية وال�ضيقة ،حيث يعاين عدد كبري منهم هذا
امل�شكل الذي يتطلب التعجيل بالك�شف عن قائمة
امل�ستفيدين يف �أقرب الآجال ،ويف هذا ال�صدد �أبدى
ه�ؤالء تخوفهم من الإق�صاء وعدم ا�ستفادتهم من �شقق
الئقة تنهي املتاعب التي يعي�شونها ،ال�سيما �أن ملفاتهم
مودعة عند امل�صلحة االجتماعية منذ �سنوات ،حيث
ت�ضاعف عدد �أفراد العائالت وحت ّول احل�صول على
�سكن الئق �إىل حلم يراود �أغلبها ،خا�صة �أن العديد منها
ي�ؤجر �سكنات ب�أ�سعار جد مرتفعة من جهته� ،أكد رئي�س
بلدية برهوم «عي�سي مرزوقي « بالن�سبة للتجزئات
الرتابية �أن جل الذين احتجوا هم �أ�شخا�ص مل يودعو
ملفات ا�ستفادة وبع�ضهم احتجوا بدافع انتقامات
�سيا�سية وميلكون عقود ملكية لأرا�ضي وبخ�صو�ص
الك�شف عن �أ�سماء امل�ستفيدين �أكد «عي�سى مرزوقي»
انه ال توجد �إي تعليمة وزارية م�شرتكه ت�ؤكد على الك�شف
على �أ�سماء امل�ستفيدين وخا�صة وان امللفات خ�ضعت
لتحقيقات �إدارية وفق بطاقية ال�سكن وبخ�صو�ص
الك�شف عن ق�ؤاىم ال�سكن االجتماعي �أ�شار املتحدث
انه هذا القرار لي�س من �صالحياته بل من �صالحيات
وايل الوالية والقائمة جاهزة للتوزيع يف انتظار مواقفه
ال�سلطات الوالئية .
عبدالبا�سط بديار

لأول مرة بوهران

مديرية ال�صحة
ت�شرع يف تطبيق نظام
التلقيح الإلكرتوين
�أم�ضت وزارة ال�صحة و ال�سكان و �إ�صالح امل�ست�شفيات
�إتفاقية تعاون م�شرتك مع منظمة «اليوني�سيف»
العاملية،يف �إطار العناية بالأطفال و توفري احلماية
ال�صحية لهم،الربنامج متعلق رقمنة عملية تلقيح الأطفال
مبختلف اللقاحات التي ت�صاحب املولود من فرتة ال�شهر
�إىل �أل�شهريني� ،إىل ال�شهر  4و  9و � 18شهرا و املتعلقة
مبكافحة مر�ض «ال�سل و الدفترييا و بتانو�س و كوكلي�س،
الفريو�سات الكبدية ال�صفراوية،ال�شلل» ،حيث �رشعت
مديرية ال�صحة على م�ستوى والية وهران يف تطبيق نظام
التلقيح الإلكرتوين ك�أول والية رائدة على امل�ستوى الوطني
جترب هذه العملية و ذلك على م�ستوى  3عيادات طبية،
و على م�ستوى احلي ال�سكني اجلديد اللواء جمعي علي
ببلقايد ببئر اجلري �أين بلغت ن�سبة الإ�ستجابة للعملية يف
اليوم الأول  90يف املائة و اليوم الثاين  93يف املائة.
ح�سبما ك�شفه املكلف بالإعالم و رئي�س م�صلحة الوقاية
يو�سف بخاري ل»الو�سط»،حيث يتم و�ضع خمطط يحمل
�أرقام هواتف حمددة يتم منحها لأولياء الر�ضع و يتم
االت�صال بهم قبل عملية التلقيح لتفادي �ضياع اللقاحات
التي ت�شرتط �أي عملية تلقيح توفر �أزيد من  20ر�ضيع
حتى يتم تفادي رمي و ف�ساد اللقاحات التي جتلب بالعملة
ال�صعبة،و�سيتم تعميم التجربة على بقية واليات الغرب
�أولها والية مع�سكر.
من جهته ك�شف املتحدث �أن وزارة ال�صحة تعكف و تدر�س
خمطط دفرت التلقيح ال�صحي الإلكرتوين الذي �سيدخل
حيز التطبيق ال�سدا�سي الثاين من ال�سنة اجلارية ،ويتم
تعميمه على م�ستوى �شبكة املعلوماتية لبطاقة ال�شفاء و
بطاقة التعريف البيومرتية ووزارة ال�صحة،حيث �سيتم من
خالله معرفة التاريخ املر�ضي للجزائري من ميالده لتاريخ
وفاته و هو ما �سي�ساعد يف التقليل من التكاليف الطبية و
كذلك ي�ساعد الأطقم الطبية بامل�ؤ�س�سات الإ�ست�شفائية .
� أ بن عطية
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�أخبار اجلنوب

الإثنني  25مار�س  2019املوافـق ل16رجب 1440هـ

رئي�س جلنة االقت�صاد واملالية ي�ؤكد �أن الأغلفة املالية املوزعة قطاعية

�ضغوطات لإيقاع جلنة املالية باملجل�س
ال�شعبي الوالئي يف ال�شبهات
الوايل مطالب ب�إخراج رئي�س املجل�س الوالئي من �سباته العميق

.

تتعر�ض بني الفينة والأخرى جلنة املالية باملجل�س ال�شعبي الوالئي بورقلة برئا�سة مو�سى خريف
ل�ضغوطات لإيقاعها يف ال�شبهات من طرف مقاولني معروفني ح�سب املعلومات املتاحة .
�أحمد باحلاج
نفى رئي�س جلنة االقت�صاد
واملالية باملجل�س ال�شعبي
الوالئي بورقلة مو�سى خريف يف
ت�رصيح �صحفي به يومية «الو�سط
« ،االتهامات املوجهة للجنته من
طرف منتخبون حمليون ببلديات
ورقلة  ،حول الطريقة املعتمدة
يف توزيع امل�شاريع عرب بلديات
الوالية  ،بخ�صو�ص ت�سجيل
جتاوزات تتمثل يف منح موافقات
مبدئية يف ت�سجيل امل�شاريع
لبلديات معينة ترافقها �إجراءات
متكن مقاولني حم�سوبني على
منتخبون نافذين باملجل�س
ال�شعبي الوالئي ،يقومون
باال�ستيالء على م�شاريع موجهة
لبلدياتهم  ،ويف �سياق مت�صل
فقد ذهب رئي�س جلنة االقت�صاد
واملالية ب�أعلى هيئة منتخبة على
م�ستوى والية ورقلة يف معر�ض
حديثه معنا �إىل �أبعد من ذلك

م�ؤكدا �أن غالبية امل�شاريع التي
مت توزيعها حلد كتابة هاته
الأ�سطر قطاعية حم�سوبة على
املديريات التنفيذية والوالئية
 ،كما مل ينفي حمدثنا يف نف�س
ال�سياق الت�أكيد على �أن جلنته
تتعر�ض ل�ضغوطات مبا�رشة وغري
مبا�رشة لإيقاعها يف فخ ال�شبهات
ح�سب قوله .
ويف نف�س ال�سياق طالبت عدد
من الأو�ساط املهتمة مبلف
التنمية بوالية ورقلة  ،الرجل
الأول بالوالية عبد القادر جالوي
ب�صفته امل�س�ؤول الأول على الهيئة
التنفيذية  ،ب�رضورة حث رئي�س
املجل�س ال�شعبي الوالئي بتحمل
م�س�ؤولياته �أمام مواطني الوالية
الناقمني على الأداء الكارثي
لثاين رجل بالوالية  ،نظرا لعجزه
لأكرث من �سنة مال�سمات تطلعات
اجلبهة االجتماعية املحلية
وافتقاره للحنكة والدراية ،وكذا
الكاريزما كمثل لأعلى هيئة

منتخبة بالوالية عجزت عن
مواكبة اجلهود املبذولة من
طرف وايل الوالية .
ورغم �أن املجل�س ال�شعبي الوالئي
بورقلة بع�ض الكفاءة التي برهنت

على �أدائها ميدانيا �إال �أن رئي�س
املجل�س ال�شعبي الوالئي خيب
ظن املواطنني بالوالية ب�سبب
تغليبه امل�صلحة اخلا�صة على
امل�صلحة العمومية .

�سكان املخادمة يطالبون بو�ضع حد ملهازل الأ�شغال

طالب �سكان حي املخادمة بورقلة
 ،وايل الوالية ب�رضورة فتح حتقيق
عاجل يف ما نعت بـ « التقاع�س
والتق�صري « الذي متار�سه �رشكة
كو�سيدار يف �أ�شغال اجناز �شبكات
ال�رصف ال�صحي  ،واعترب ه�ؤالء
�أن ما تقوم به هذه الأخرية م�ستفز
وغري معقول .
نا�شد �سكان احلي ذاته ال�سلطات
امل�س�ؤولة وطالبوها بوجوب
حتمل م�س�ؤولياتها اجتاه �أ�شغال
احلفر غري املجدية التي تقوم
بها �رشكة كو�سيدار املكلفة
باجناز �شبكات ال�رصف ال�صحي
بعدد من �أحياء الوالية  ،وقال
عدد من �سكان احلي املذكور ،
�أن ال�رشكة املذكورة عاجزة عن

احتواء الو�ضع ومتار�س التحايل
والتقاع�س يف القيام ب�أ�شغال
جادة تنهي امل�شاكل املطروحة
 ،م�شريين �إىل �أن الو�ضع �أ�صبح
ال يطاق داعني امل�س�ؤولني وكذا
املنتخبني بتحمل م�س�ؤولياتهم
�إزاء مهازل الأ�شغال احلا�صلة .
واتهم متحدثون يف االن�شغال
املذكور  ،ال�سلطات املعنية
ب�إدارة ظهرها ل�شكاوى �سكان حي
املخادمة و�أحياء �أخرى تعاين
من نف�س الإ�شكال  ،معتربين �أن
امل�ؤ�س�سة غري مكرتثة لتظلمات
املرفوعة من طرف املواطنني
 ،كون امل�ؤ�س�سة حائزة �صفقة
االجناز بالرتا�ضي وهو ما جعلها
توا�صل جتاهل �شكاوى ال�سكان ،

ذاتها.
وكانت العديد من اجلمعيات
املهتمة بال�ش�أن املحلي  ،قد
اقرتحت �إ�رشاك املقاوالت
املحلية مل�ساعدة �رشكة كو�سيدار
املتهمة بالعبث ب�أحياء الوالية ،
وقال مدافعون عن هذا الطرح
� ،أن امل�ؤ�س�سة املذكورة مل تعد
قادرة على احتواء النقائ�ص و�إمتام
�أ�شغال االجناز بطريقة مر�ضية
 ،مما يفتح املجال �أمام حلول
�أخرى من بينها �إ�رشاك املقاوالت
املحلية لإعطاء االن�شغال
ديناميكية ووترية مت�سارعة تخرج
بع�ض الأحياء ال�سكنية الكربى من
م�شاكل ال�رصف ال�صحي .
�أحمد باحلاج

على خلفية في�ضان قنوات ال�صرف ال�صحي

�سكان ق�صر باحو برقان يطالبون ال�سلطات املحلية بالتدخل

�أثار في�ضان قنوات ال�رصف
ال�صحي بق�رص باحو بدائرة
رقان التابعة لوالية �أدرار،
حفيظة الع�رشات من ال�سكان
نظرا ملا جنم عن ذلك تلوث
املحيط البيئي وتعر�ض 05
�آالف ن�سمة ملحا�رصة املياه
القذرة التي اجتاحت �شوارع
الق�رص .
�أعرب �سكان ق�رص باحو النائي

ببلدية رقان ،يف معر�ض حديثهم
مع جريدة «الو�سط « ،عن جام
غ�ضبهم من ال�صمت املطبق
من طرف اجلهات الو�صية
بخ�صو�ص مطلب التكفل مب�شكل
ظاهرة ان�سداد بالوعات ال�رصف
ال�صحي وما اجنر عن ذلك من
تبعات وخيمة ت�سببت يف �إقدام
الع�رشات من العائالت على
جناز الآبار التقليدية ،للتخل�ص

من خملفات منازلهم ،حيث �أن
هذه الطريقة التقليدية ت�سببت
يف انت�شار مقلق للبعو�ض ،الذي
حول حياة ال�ساكنة �إىل جحيم،
دون احلديث عن �إح�صاء العديد
من امللفات الطبية للم�صابني
مبختلف الأمرا�ض الوبائية .
من جهة ثانية ،فقد حمل
مع�ضلة
من
املت�رضرين
الفي�ضان الناجمة عن انفجار

�أمن ورقلة يحجز 02
كلغ من املخدرات و
توقف �أربعة مروجـيــن

يف �إطار مكافحة ظاهـرة ترويج
املخدرات و�سط ال�شباب ،جنح
عنا�رص فرقة البحث والتدخل
التابعني للم�صلحة الوالئية
لل�رشطة الق�ضائية ب�أمن والية
ورقلة خالل اليومني الأخريين،
من و�ضع حد لن�شاط �أربـعة
مروجي للمخدرات مع حجز
 2020.35غرام من مادة الكيف
املعالج .
حيثيات الق�ضية تعـود تفا�صيلها
عقب �إ�ستغالل معلومات تفيد
بعزم �شخ�ص يف الأربعينيات من
العمر نقل كمية من املخدرات
�إىل �إحدى دوائر والية ورقلة
قادما من �إحدى الواليات
املجاورة� ،أين �أطلقت عـنا�رص
فرقة البحث والتدخل عمليات
البحث و التحري و جمع
املعلـومـات عن امل�شتبه فيه التي
توجت بتحديد �سماته اجل�سدية
ف�ضال عن حتديد هوية امل�شتبه
فيه مع التعرف على نوعية
املركبة التي يتنقل على متنها
خالل ترويجه للمخدرات ،ليتم
�إعداد خطة �أمنية حمكمة متكن
من خاللها عنا�رص ال�رشطة من

توقيف امل�شتبه فيه رفقة �شخ�ص
�آخر وهما على منت مركبة
�سياحية ،وبعد عملية تفتي�ش
املركبة بدقة عرث بداخلها على
�صفيحة من املخدرات ،كما مت
يف اليوم املوايل توقيف �شخ�صني
�آخرين على منت مركبة �سياحية
و هما ب�صدد الرتويج للمخدرات،
وخالل تفتي�ش املركبة من قبل
عنا�رص ال�رشطة عرث بداخلها
على كي�س بال�ستيكي به �أربعة
رزم م�ستطيلة ال�شكل وموا�صلة
للتحقيق مت تفتي�ش حمل
التجاري لأحد املوقوفني يف
العملية الثانية املتواجد ب�إحدى
الواليات املجاورة� ،أين مت العـثور
على كمية �أخرى من مادة الكيف
املعالج جمز�أة على �شكل قطع
معـدة للرتويج.
وبعد �إ�ستيفاء جميع الإجراءات
القانونية الالزمة للتحقيق،
مت تقدمي امل�شتبه فيهم �أمام
اجلهات الق�ضائية املخت�صة
لإرتكابهم جرم حيازة وبيع ونقل
املخدرات بطريقة غري �رشعية
ق�صد البيع .

�أحمد باحلاج

ب�سبب رف�ض امل�ستفيدين من املحالت
التجارية ا�ستغاللها

كو�سيدار تعبث بالأحياء ال�سكنية يف ورقلة
الأمر الذي ي�ستدعي تدخل وايل
الوالية عبد القادر جالوي لدفع
ال�رشكة �إىل العمل بجدية مبا ي�سمح
بو�ضع حد ملعاناة الأحياء ال�سكنية
من �أ�شغال االجناز املتباطئة وغري
املجدية يف الكثري من الأحيان .
وي�شرتك يف هذا االن�شغال �أحياء
�أخرى بالوالية منها بني ثور و�سكرة
وبامنديل واحلدب  ،وهي مناطق
ال تزال عمليات والردم متوا�صلة
من طرف �رشكة كو�سيدار التي
�أ�صبحت حمل �سخط ال�سكان
ب�سبب عجزها يف معاجلة النقاط
ال�سوداء وتركها ملواقع عديدة يف
و�ضعية مهرتئة خا�صة الطرقات
التي باتت ت�شهد واقعا مزريا
بداعي خملفات �أ�شغال امل�ؤ�س�سة

يف �إطار مكافحة ترويج
املخدرات و�سط ال�شباب

قنوات املياه امل�ستعملة،
م�صالح املجل�س ال�شعبي البلدي
لبلدية رقان م�س�ؤولية تبعات
امل�شكل املتفاقم ب�شكل رهيب،
الأمر الذي دفع حمدثينا �إىل
التهديد بالت�صعيد من لهجة
االحتجاجات واخلروج لل�شارع
للمطالبة مبا و�صفوه بحقهم
امله�ضوم .
�أحمد باحلاج

� 03أ�سواق جتارية ب�أدرار عر�ضة
للتخريب والإهمال

حتول ال�سوق التجاري باحلطابة
و �سوق تليالن بالإ�ضافة لل�سوق
التجاري بحي  140م�سكن ال�شيخ
حممد بلكبري ،عر�ضة للتخريب
والإهمال ب�سبب رف�ض الع�رشات
من ال�شباب امل�ستفيدين من
املحالت التجارية ال�ستغاللها .
ا�شتكت جمعيات حملية مهتمة
بال�ش�أن التجاري ،يف ت�رصيحات
مل�س�ؤوليها مع جريدة «الو�سط،
من احلالة الكارثية التي �آل
�إليها ال�سوق التجاري باحلطابة
وال�سوق التجاري بتيليالن
وال�سوق التجاري بحي 140
م�سكن ال�شيخ حممد بلكبري
بعا�صمة الوالية �أدرار ،حيث ال
يزال  170حمل جتاري مو�صد
الأبواب ب�سبب رف�ض ع�رشات
ال�شباب امل�ستفيدين منها
ا�ستغاللها ،بذريعة الت�أخر غري
املربر يف ربطها ب�شبكة الكهرباء
 ،مقابل ذلك فقد �أبدت ذات
اجلمعيات امتعا�ضها ال�شديد
من متل�ص ال�سلطات املحلية
لوالية �أدرار من الدور املنوط
بها ،يف حماية مثل هكذا مرافق
جتارية موجهة لال�ستغالل
يف �إطار �إعادة تنظيم قطاع
التجارة وتطهريه من التجار
غري ال�رشعيني ،الذين ينت�رشون

كالفطريات بجوار الأ�سواق
املذكورة
ويف �سياق ذي �صلة ،طالبت
اجلمعيات املحلية املذكورة
ب�إعادة تق�سيم هاته املحالت
ملن ي�ستحقها من ال�شباب
الراغب يف التجارة ،ليذهب
بعدها ه�ؤالء �إىل �أبعد من ذلك،
من خالل ت�أكيدهم على �أن والية
�أدرار احلدودية مع دولتي مايل
وموريتانيا ت�ستطيع �أن ت�صبح
منطقة جتارية كبرية وبامتياز،
لكن امل�س�ؤولون يف الوالية و
بالأخ�ص مديرية التجارة
وم�صالح البلدية عجزوا عن
�ضبط خطة عمل باال�ستغالل
اجليد للأ�سواق التجارية
التي حتولت ملرافق مهجورة
ي�ستغلها املنحرفني لرتويج
خمتلف الآفات االجتماعية
والأقرا�ص
كاملخدرات
املهلو�سة وامل�رشوبات الكحولية
بالإ�ضافة ملمار�سة الرذيلة ،
مقابل ذلك فقد �أح�صت ذات
اجلمعيات ما يزيد عن � 15ألف
تاجر فو�ضوي بعا�صمة الوالية ،
يزاولون ن�شاطهم بجوار حميط
الأ�سواق التجارية ال�سالفة الذكر
بطرق خمالفة للبيع القانوين .
�أحمد باحلاج
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جولة بومبيو الأخرية

الــــــــــوزيــــــر الأمـــريكي يبيع
اجلوالن عند حائط الرباق

ما �سر تغريدة ترامب عن ه�ضبة
اجلوالن ال�سوري املحتل؟

البداية كانت من الكويت التي و�صلها وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو يف حمطته الأوىل �ضمن جولة ت�شمل �إ�سرائيل
ولبنان للفرتة ما بني  19و 23مار�س ،تت�شارك الواليات املتحدة والكويت ب�صداقة عميقة مبنية على تعزيز امل�صالح الأمريكية
يف املنطقة يف جمال الدفاع ومكافحة الإرهاب� ،إ�ضافة �إىل اال�ستثمارات الكويتية يف الواليات املتحدة التي تعزز عالقات
البلدين يف ذات الوقت الذي تنع�ش فيه االقت�صاد الأمريكي وتوفر فر�صا للعاطلني عن العمل.
م�٫س
ويف الكويت التقى الوزير الأمريكي
بكبار امل�س�ؤولني يف �سل�سلة من
االجتماعات الثنائية وحوارات مو�سعة
يف نطاق الن�سخة الثالثة من "احلوار
الإ�سرتاتيجي بني الواليات املتحدة
والكويت" التي انعقدت حتت �شعار
"تعزيز ال�رشاكات الإ�سرتاتيجية"،
وهو احلوار امل�ؤجل منذ جولة مايك
بومبيو مطلع العام لأ�سباب قيل يف
وقتها �أنها عائلية ا�ضطرته للعودة
�إىل بالده.
وخالل اجتماعات هذا العام وقع
البلدان ثمانية ع�رش مذكرة تفاهم
واتفاقية مت الإعداد لها ما بني
�سبتمرب  2017ومار�س اجلاري.
وت�صف الواليات املتحدة دولة
الكويت ب�أنها "حليف �إ�سرتاتيجي
لها يف املنطقة من خارج دول حلف
�شمال الأطل�سي" ،وتلعب ال�رشاكة
الإ�سرتاتيجية بني البلدين دورا مهما
يف جمال الأمن واال�ستقرار يف
املنطقة على قاعدة مكافحة الإرهاب
وردع العدوان اخلارجي ومواجهة
التهديدات امل�شرتكة التي تهدد �أمن
املنطقة وا�ستقرارها ،وت�ست�ضيف
دولة الكويت على �أرا�ضيها الآالف من
القوات الأمريكية ك�رشيك �أ�سا�سي يف
حماربة التنظيمات الإرهابية ،داع�ش
والقاعدة والتنظيمات الأخرى.
وتلتزم الواليات املتحدة باحلفاظ
على �أمن وا�ستقرار الكويت منذ
ت�أ�سي�س التحالف الدويل الذي قادته
الواليات املتحدة عام .1991
االقت�صادية
العالقات
وتلعب
والتجارية بني البلدين دورا حا�سما
يف احلوار الإ�سرتاتيجي مبا ميكن
�أن يوفر املزيد من الفر�ص للتنمية
واالزدهار يف �سقف من اال�ستثمارات
الكويتية جاوزت  380مليار دوالر
يف قطاعات العقارات والطاقة
وامل�صارف.
وبلغ حجم التبادل التجاري بني
البلدين عام  2017ثمانية مليارات
دوالر ،حتدث مايك بومبيو من
الكويت عن اجلانب الأمني م�ؤكدا
�سعي بالده �إىل حث دول املنطقة
على بذل جهود جديدة ملواجهة
التحديات الأمنية ،تنظيمي داع�ش
والقاعدة ،وت�ضع الواليات املتحدة
�أزمة قطر مع جريانها يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي على قائمة
�أولويات �سيا�ساتها اخلارجية يف
املنطقة بدعم الو�ساطة "الر�سمية"
لدولة الكويت و�رضورة التو�صل �إىل
ت�سوية ل�ضمان وحدة دول املجل�س يف
مواجهة التحديات امل�شرتكة.
وحول الأزمة بني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية� ،أ�شاد الوزير
الأمريكي باجلهود التي تبذلها دولة
الكويت وامل�شاركة الإيجابية لها يف
حل �أزمات املنطقة ،يف �سوريا واليمن،
انطالقا من �أن وحدة دول جمل�س
التعاون تعد �أ�سا�سية ل�ضمان جناح
حتالف ال�رشق الأو�سط الإ�سرتاتيجي
"الناتو العربي" الذي يتم احلديث عنه
لتعزيز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة

ومواجهة الن�شاط الإيراين املزعزع
لال�ستقرار.
وتلتقي الواليات املتحدة والكويت
على �أهمية �إن�شاء حتالف ال�رشق
الأو�سط الإ�سرتاتيجي "الناتو العربي"
الذي ي�ضم دول املجل�س ال�ست �إ�ضافة
�إىل الأردن وم�رص مبا يعزز التعاون
متعدد الأطراف للت�صدي للتهديدات
التي تواجه هذه الدول والواليات
املتحدة التي ترعى التحالف.
و�شملت جل�سات احلوار الإ�سرتاتيجي
تو�سيع نطاق العالقات الثنائية حول
االبتكار العلمي واملعرفة وتعزيز
جهود مكافحة املخدرات وحت�سني
�أمن املطارات والتعاون القن�صلي
والتبادالت الأكادميية والتن�سيق
بني رجال الأعمال وال�رشكات يف
البلدين و�صوال لبناء عالقات �أقوى
يف القطاعات االقت�صادية والتجارية
وغريهما ،ويف حمطته الثانية يف
�إ�رسائيل ،اجتمع مايك بومبيو
مب�س�ؤولني من قرب�ص واليونان
و�إ�رسائيل لتعزيز التعاون الرباعي يف
ق�ضايا الأمن والطاقة ،وكذلك ال�سالم
يف املنطقة واحلرب يف �سوريا ،وت�ؤكد
الواليات املتحدة ب�شكل م�ستمر على
دعمها لإ�رسائيل وحمايتها و�ضمان
�أمنها باعتبارها �أقرب احللفاء لها
وال�رشيك الإقليمي الأكرث �أهمية
للم�صالح وال�سيا�سات الأمريكية يف
املنطقة.
ويف بادرة حتا�شى الكثري من
امل�س�ؤولني الأمريكيني الإقدام
عليها ،زار الوزير الأمريكي حائط
"الرباق" الذي ت�سميه دولة االحتالل
اال�رسائيلي حائط "املبكى" يف ت�أكيد
منه على التزام بالده بتعزيز الت�سامح
الديني وحماربة معاداة ال�سامية،
وفقا لوزارة اخلارجية الأمريكية.
وت�أتي زيارة احلائط بعد �أن "ك�رس"
اعرتاف الرئي�س الأمريكي بالقد�س
عا�صمة لإ�رسائيل "حاجز" الرتدد
لدى امل�س�ؤولني الأمريكيني بعد تدين
م�ستوى رد الفعل العربي جتاهه والذي
يعزى �إليه �أي�ضا ،نية ترامب االعرتاف
بال�سيادة الإ�رسائيلية على مرتفعات
اجلوالن ال�سورية املحتلة منذ 1967
واتخذت قرارا ب�ضمها عام 1981

دون اعرتاف �أي دولة بالقرار حتى
الآن ،وتت�شارك الواليات املتحدة
و�إ�رسائيل ب�شكل خا�ص الت�صدي
للنفوذ الإيراين يف املنطقة.
و�أثناء وجود مايك بومبيو يف
"�إ�رسائيل" �أعلن الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب �أن "الوقت قد حان
العرتاف الواليات املتحدة الكامل
ب�سيادة �إ�رسائيل على ه�ضبة اجلوالن
التي لها �أهمية �إ�سرتاتيجية و�أمنية
حيوية لدولة �إ�رسائيل واال�ستقرار
الإقليمي".
وو�صف مايك بومبيو قرار دونالد
ترامب ب�أنه قرار "جريء" لهذا
املكان املهم الذي من املنا�سب
"�أن يكون جزءا ذا �سيادة من دولة
�إ�رسائيل" ،ويف الوقت الذي رحب
فيه رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتنياهو ب�إعالن ترامب الذي قال
انه ي�أتي يف "وقت حتاول فيه �إيران
ا�ستخدام �سوريا من�صة للهجوم على
�إ�رسائيل وتدمريها"� ،أعلنت الأمم
املتحدة التزامها بجميع قرارات
جمل�س الأمن الدويل واجلمعية العامة
التي تن�ص على �أن احتالل مرتفعات
اجلوالن ال�سورية من قبل �إ�رسائيل
هو "عمل غري م�رشوع مبوجب
القانون الدويل" ،قبيل مغادرته
�إ�رسائيل �إىل لبنان حمطته الأخرية،
�رصح وزير اخلارجية الأمريكي ب�أنه
ذاهب �إىل هناك للحديث عن التهديد
الذي ميثله حزب اهلل اللبناين للعامل
ولإ�رسائيل ،ولل�شعب اللبناين ،وا�صفا
احلزب "املدجج بال�سالح" ب�أنه
ي�شكل "خطرا" على اللبنانيني.
وا�ستبق الرئي�س اللبناين مي�شال عون
و�صول وزير اخلارجية الأمريكي
�إىل بريوت قادما من تل �أبيب،
بت�رصيحات انتقد فيها العقوبات
الأمريكية على حزب اهلل واعتربها
"ت�رض لبنان ككل" ،و�أدرجت الواليات
املتحدة حزب اهلل اللبناين على قائمة
العقوبات الأمريكية يف �سياق اجلهود
الرامية لتحجيم النفوذ الإيراين يف
املنطقة.
وقدمت الواليات املتحدة م�ساعدات
بلغت  2.1مليار دوالر منذ بداية
احلرب ال�سورية للم�ساعدة يف تلبية

احتياجات الالجئني ال�سوريني يف
لبنان ،كما تقدم الواليات املتحدة
دعما متوا�صال للحكومة اللبنانية بلغ
�أكرث من  800مليون دوالر خالل عام
 2018لتح�سني اخلدمات الأ�سا�سية
وتعزيز الدميقراطية و�سيادة
القانون.
وتعد لبنان ال�رشيك الأمني
الأبرز للواليات املتحدة التي
قدمت ما يزيد عن  2.2مليار
دوالر للجي�ش اللبناين منذ عام
 2005لتعزيز امل�صالح الأمريكية
يف ال�رشق الأو�سط.
املتحدة
الواليات
ركزت
جهودها منذ و�صول دونالد
ترامب �إىل البيت الأبي�ض يف
جانفي  2017على "مكافحة
ت�أثري �إيران اخلبيث" ،ويعد
حزب اهلل اللبناين �صاحب النفوذ
الأو�سع يف م�ؤ�س�سات الدولة
اللبنانية الأمنية والع�سكرية
وال�سيا�سية �أحد �أبرز و�أخطر
�أذرع �إيران اخلارجية ،ويف لقاء
جمعه مع رئي�س جمل�س النواب
اللبناين نبيه بري ،ناق�ش وزير
اخلارجية الأمريكي ق�ضايا
اللبناين
باالقت�صاد
تتعلق
و�رضورة املحافظة على الهدوء
على طول احلدود اللبنانية مع
�إ�رسائيل مع الت�أكيد على دعم
الواليات املتحدة ان�ضمام
لبنان �إىل الدول الأخرى يف
حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط
لتطوير املوارد البحرية.
كما �أكد على خماوف الواليات
املتحدة من "�أن�شطة حزب اهلل
املزعزعة لال�ستقرار يف لبنان
واملنطقة واملخاطر التي متثلها
على �أمن لبنان وا�ستقراره" ،وكرر
مايك بومبيو خماوف بالده من
�أن�شطة حزب اهلل خالل لقائه
مع رئي�س احلكومة اللبنانية
�سعد احلريري الذي ناق�ش
معه �أهمية "ال�رشاكة الأمنية
الأمريكية اللبنانية واحلاجة
�إىل موا�صلة الدعم للم�ؤ�س�سات
الأمنية ال�رشعية اللبنانية،
خا�صة اجلي�ش اللبناين".

انتقدت ال�سلطة الفل�سطينية
الت�رصيحات الأمريكية بخ�صو�ص
اعرتاف وا�شنطن ب�سيادة الكيان
ال�صهيوين على مرتفعات اجلوالن
ال�سورية ،م�شددة على �أن �رشعية
القد�س واجلوالن يحددهما
ال�شعبان الفل�سطيني وال�سوري
و�أكدت �أن �أي قرارات تتخذها
الإدارة الأمريكية خمالفة للقانون
وال�رشعية الدولية ال قيمة لها
ولن تعطي ال�رشعية لالحتالل
الإ�رسائيلي و�ستبقى حربا على
ورق.
كثريون ال يدركون يف العامل
االهمية اال�سرتاتيجية له�ضبة
بالن�سبة
ال�سوري
اجلوالن
لالحتالل "اال�رسائيلي "فهذه
املنطقة توفر لالحتالل ثلث
االحتياج املائي وهي ت�رشف
على العا�صمة ال�سورية دم�شق
وال تبتعد عنها اكرث من خم�سني
كيلو مرتا  ،منذ واحد وخم�سني
عاما ي�سعى االحتالل �إىل اعرتاف
�أمريكي بال�سيادة على اله�ضبة لكن
دون فائدة ،يف ال�ساعات الأخرية
�أعلن حليف الكيان دونالد ترامب
عن �رضورة منح ال�سيادة لالحتالل
على اجلوالن ،ال�سلطة الفل�سطينية
اعتربت بان ال�سيادة على القد�س
واجلوالن لي�س م�صدرها ترامب

ال�شعب

الفل�سطيني

و�إمنا
وال�سوري.
وقال ع�ضو املجل�س املركزي
الفل�سطيني ،رمزي رباح "ترامب
يرب بعر�ض احلائط باملجتمع
الدويل وقراراته وخا�صة قرار
492لعام 81الذي يعترب اجلوالن
جزء من الأرا�ضي ال�سورية املحتلة
ويعترب كل الإجراءات ال�صهيونية
فيه باطلة وغري �رشعية".
ت�رصيح ترامب الذي جاء يف
اثر زيارة وزير خارجيته للكيان
ال�صهيوين ا�ستقبله بنيامني
نتنياهو �أح�سن ا�ستقبال فهو ي�أتي
كهدية للرجل الذي �سيخو�ض
انتخابات م�صريية خالل الأيام
املقبلة .فالرجل ت�شبث بت�رصيح
ترامب باعتباره وعدا جديدا من
الرجل ي�ستطيع �أن ي�سوقه لل�شارع
ال�صهيوين.
بال�ش�أن
اخلبري
و�أ�شار
"اال�رسائيلي" ،نهاد �أبو غو�ش
�إىل �أنه "يقدم هدية من الواليات
املتحدة ومن مالها وامتيازاتها
ولي�س من مو�ضوع يخ�ص �شعب
�آخر ال�شعب العربي ال�سوري فهذه
�أرا�ضي �سورية ح�سب كل القوانني
الدولية"،وعود ترامب حتيا يف ظل
�ضعف عربي لكن التغري يف معادلة
القوة يجعلها هباء منثورا .

ن�صف ملياردوالر ر�شوة �إبن
�سلمان لـ'وا�شنطن بو�ست'
قال ح�ساب “ذئب الأنا�ضول”
ال�شهري بت�رسيباته على موقع
التوا�صل "تويرت"� ،أن ويل العهد
ال�سعودي عر�ض على رئي�س
حترير �صحيفة “وا�شنطن بو�ست”
الأمريكية ر�شوة �ضخمة تقدر
بن�صف مليار دوالر لتغيري �سيا�سة
ال�صحيفة يف تناولها لق�ضية
ال�صحايف ال�سعودي املغدور جمال
خا�شقجي.
وقال ح�ساب “ذئب الأنا�ضول” يف
�سل�سلة تغريدات له بتويرت� ،إن ويل
العهد ال�سعودي �أنفق مبالغ مالية
طائلة جتاوزت  3مليار دوالر على
م�ؤ�س�سات �إعالمية و�إعالميني
م�ؤثرين يف �أمريكا مقابل عدم
احلديث عن دوره يف ق�ضية اغتيال
جمال خا�شقجي.
و�أو�ضح �أن البع�ض من ه�ؤالء قبلوا
هذه الر�شوة بالفعل ،وجتنبوا
احلديث عن “ابن �سلمان”
خالل تغطيتهم لتفاعالت ق�ضية
االغتيال.

ولفت احل�ساب �إىل انه من بني
الإعالميني الذي رف�ضوا قبول
هذه الر�شوة هو “مارتن بورن”
رئي�س حترير �صحيفة “الوا�شنطن
بو�ست” الأمريكية ،والذي ُعر�ض
عليه مبلغ يتجاوز (ن�صف مليار
دوالر) من �أجل تغيري �سيا�سة
ال�صحيفة يف تناولها لق�ضية
خا�شقجي.
وكان هذا الرف�ض من رئي�س
التحرير بح�سب “ذئب الأنا�ضول”
هو �أحد �أهم الأ�سباب للهجوم
الإ�ستخباراتي -الغري متقن -على
مالك �صحيفة الوا�شنطن بو�ست
امللياردير “جيف بيزو�س” -مالك
�رشكة �أمازون. -
واختتم احل�ساب ال�شهري �سل�سلة
تغريداته بالإ�شارة �إىل �أن رئي�س
حترير الوا�شنطن بو�ست “مارتن
بورن”� ،سيزور مدينة �إ�سطنبول
قريبا و�سيح�صل على تفا�صيل
جديدة عن دور حممد بن �سلمان
يف جرمية االغتيال.
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مكا�سب غري متكافئة:

تداعيات مبادرة احلزام والطريق
على توازنات ال�شرق الأو�سط
ُتعد مبادرة «احلزام والطريق» التي �أطلقها الرئي�س
ال�صيني «�شي جني بينج» يف عام  ،2013م�شروعً ا
اً
�شامل طويل الأجل ،يهدف �إىل ربط ال�صني
ا�سرتاتيج ًّيا
وبحرا بجنوب �شرق �آ�سيا وو�سط �آ�سيا وال�شرق الأو�سط
برا
ً
ًّ
و�أوروبا و�إفريقيا من خالل طريقني رئي�سيني ،هما
«حزام طريق احلرير االقت�صادي الربي» و»طريق احلرير
البحري» .ولي�س من �شك يف �أن لتلك املبادرة تداعيات
كبرية على دول منطقة ال�شرق الأو�سط ،لكونها متثل
مرحلة جديدة يف تفاعل ال�صني مع املنطقة.
عر�ض :با�سم را�شد /مركز امل�ستقبل
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

ويف هذا الإطار ،تناق�ش درا�سة «مها
كامل» ،زميلة ما بعد الدكتوراه بكلية
بال�سيلي لل�شئون الدولية بجامعة واترلو
الكندية ،املعنونة «مبادرة احلزام والطريق
ال�صينية :الآثار املرتتبة على منطقة ال�رشق
الأو�سط» ،املن�شورة يف دورية «كامربيدج
رفيو لل�شئون الدولية Cambridge
»Review of International Affairs
يف يونيو  ،2018الفر�ص التي ميكن �أن
تقدمها املبادرة للمنطقة ،بالإ�ضافة �إىل
املخاطر والتحديات املالزمة لها ،والآثار
االقت�صادية واجليو�سيا�سية املرتتبة عليها
لكل من ال�صني ودول املنطقة.

�أهمية املنطقة للمبادرة:
ت�شري الدار�سة �إىل �أن منطقة ال�رشق
الأو�سط متثل �أهمية بالغة لتنفيذ مبادرة
«احلزام والطريق» ال�صينية ،نظ ًرا لعدة
�أ�سباب� ،أهمها:
� اً
أول -املوقع اال�سرتاتيجي ملنطقة ال�رشق
الأو�سط بني طريق احلرير البحري وحزام
الطريق االقت�صادي الربي ،وبالتايل ف�إن له
�أهمية جوهرية يف التنفيذ الناجح للمبادرة،
ف�ضلاً عن �أن لدى املنطقة نقاط مرور
بحرية حيوية تعترب حا�سمة بالن�سبة لنظام
نقل الطاقة العاملي ،و�إذا تعطلت هذه
النقاط ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل خطري على
�إمدادات الطاقة والأ�سعار ،وكذلك تدفقات
التجارة العاملية.
وت�شري الدرا�سة �إىل م�ضيق باب املندب،
على �سبيل املثال ،مير من خالله حوايل
 %10من التجارة البحرية العاملية ،مبا
يف ذلك معظم �صادرات ال�صني اليومية
�إىل �أوروبا .عالوة على ذلك ،يُعترب م�ضيق

هرمز ،الذي متر من خالله  %20من �سفن
النفط العاملية� ،أهم نقاط مرور النفط
عامل ًّيا.
ثان ًيا -الأهمية احليوية للمنطقة لأمن
الطاقة ال�صيني :ففي عام � ،2015أ�صبحت
ال�صني �أكرب م�ستورد للنفط يف العامل؛ �إذ
�إن ن�صف ا�ستريادها الذي ميثل �أكرث من
 6ماليني برميل يف اليوم ،ي�أتي من ال�رشق
الأو�سط .وبحلول عام  ،2035من املتوقع
�أن ت�ضاعف ال�صني وارداتها النفطية من
املنطقة.
ثال ًثا -ال�رشق الأو�سط «امتداد ا�سرتاتيجي»
ملجاالت الت�أثري اجليو�سيا�سية الأ�سا�سية
لل�صني :ت�شري الدرا�سة �إىل �أن تردي الأو�ضاع
الأمنية يف املنطقة لها ت�أثري مبا�رش على
�أمن وا�ستقرار بكني ،الأمر الذي دفع
احلكومة ال�صينية لبذل مزيد من اجلهود
بالتعاون مع حكومات ال�رشق الأو�سط
ملكافحة النزعات االنف�صالية العرقية،
والتطرف الديني ،وظاهرة املقاتلني
الأجانب ،وهو ما زاد من انت�شار الإرهاب
يف مقاطعاتها الغربية.

�أربعة حماور:
ت�ؤكد الكاتبة �أن ال�صني تواجه مع�ضلة يف
التعامل مع منطقة ال�رشق الأو�سط نظ ًرا
لكونها غنية نفط ًّيا وذات موقع ا�سرتاتيجي
هام ،لكنها يف الوقت ذاته تعاين من �أو�ضاع
�سيا�سية معقدة وحالة من عدم اال�ستقرار.
ويف هذا الإطار ،تعتمد بكني ا�سرتاتيجية
ذات �أربعة حماور تت�سق مع الأهداف
الوطنية لدول املنطقة .وتتمثل تلك
املحاور فيما يلي:
� اً
أول -عر�ض املبادرة يف �إطار مفيد
وغري ُمهدِ د للدول ،وتقدميها على �أنها
«نوع جديد من �آليات التعاون» التي تتميز
باالنفتاح ،واملعاملة باملثل ،واملنفعة
املتبادلة ،والنتائج املتكافئة ،واالبتكار،

والتكامل ،والتعددية .كما ت�ستغل ال�صني
ميزتها ال�سيا�سية باعتبارها «دولة نامية»
ً
تاريخا �إمربيال ًّيا ،وتقوم بت�صوير
ال متلك
نف�سها لل�رشق الأو�سط ك�رشيك حمايد
وغري متحيز وال يتدخل يف ال�شئون الداخلية
للدول.
ثان ًيا -حتديد �أهداف املبادرة ومدى
توافقها مع م�صالح املنطقة من �أجل
زيادة جاذبيتها ،وجذبها لالعبني الرئي�سيني
يف املنطقة؛ �إذ ت�ؤكد ال�صني على تو�سيع
التقارب بني م�صلحة املنطقة وم�صلحتها،
وكذلك �أهمية حتقيق التكامل بني الطرفني،
وتكوين جمتمع يتقا�سم ر�ؤية م�شرتكة
مل�ستقبل الب�رشية.
ويف هذا الإطار ،تُر ِّوج ال�صني ملفهوم
«التعاون يف القدرات الإنتاجية الدولية»
كنموذج تنموي جديد يعزز التعاون من
خالل اال�ستثمار يف �شبكات البنية التحتية،
مثل :ال�سكك احلديدية ،والطرق ال�رسيعة،
و�أنابيب النفط ،والغاز ،و�شبكات الكهرباء،
والتجارة ،بالإ�ضافة �إىل ت�سهيل اال�ستثمار
والتكامل املايل ،مبا يخلق فر�ص عمل
لقطاع ال�شباب املتزايد يف املنطقة.
ثال ًثا -االعتماد على الأدوات الدبلوما�سية
لت�أ�سي�س ما يُعرف بـ»دائرة �أ�صدقاء مبادرة
احلزام والطريق» ،وهو ما يعني �ضمن ًّيا
وجود حتالف ذي تفكري م�شابه .ومنذ
�إعالن املبادرة يف عام  ،2013مت تنظيم
زيارات هامة للقيادات بني ال�صني ودول
ال�رشق الأو�سط؛ �إذ زار الرئي�س ال�صيني
م�رص واململكة العربية ال�سعودية و�إيران
يف يناير  2016بهدف تعزيز املبادرة ،وو َّقع
اتفاقيات �رشاكة ا�سرتاتيجية �شاملة جديدة
مع الدول الثالث ،بالإ�ضافة �إىل توقيع
مذكرات تفاهم مع �سبع دول يف ال�رشق
الأو�سط حول تطوير وتعزيز املبادرة.
راب ًعا -جتنب االعتماد املفرط على �أي
مورد وحيد للطاقة �أو طريق واحد للتجارة،
بل العمل على تنويع �إمدادات النفط،

وبناء �شبكات بديلة من االت�صال والتن�سيق
والتعاون .فربغم اعتماد ال�صني الأ�سا�سي
على ال�سعودية مثلاً يف ا�سترياد النفط� ،إال
�أنها ت�سعى �إىل تعزيز عالقتها الثنائية مع
�إيران لتنويع مواردها النفطية.

الآثار املرتتبة:
ت�ؤكد الكاتبة �أنه برغم ما تعاين منه منطقة
ال�رشق الأو�سط من حتديات �سيا�سية
واقت�صادية و�أمنية� ،إال �أن بع�ض التطورات
داخلها قد متثل فر�صة جيدة لتعزيز
املبادرة ال�صينية مبا يتفق مع م�صالح دول
املنطقة .وت�شري �إىل �أن عملية التطوير
والتحديث االقت�صادي الكربى التي حدثت
م�ؤخ ًرا يف اململكة العربية ال�سعودية – على
�سبيل املثال  -توفر لبكني فر�صة لتعزيز
انخراطها االقت�صادي مع اململكة؛ خا�صة
�أنه خالل زيارة امللك «�سلمان» �إىل ال�صني
يف مار�س  ،2017و َّقعت الدولتان �صفقات
اقت�صادية بقيمة  65مليار دوالر .كما
�ستدعم املبادرة ال�صينية زيادة ال�صادرات
النفطية ال�سعودية �إىل ال�صني ،وتعزيز موقع
اململكة كمركز ا�سرتاتيجي عاملي طب ًقا
لأهداف «الر�ؤية ال�سعودية .»2030
وبرغم ذلك ،تتحدث الدرا�سة عن �أن الآثار
االقت�صادية واجليو�سرتاتيجية للمبادرة
قد ت�ؤثر ب�شكل كبري على الإقليم ،بحيث
�ست�ستفيد بع�ض الدول �أكرث من غريها،
و�ستفتح الباب �أمام احتمال ت�ضارب
امل�صالح بني دول املنطقة .ومن �أبرز تلك
الآثار � :اً
أول -التوزيع غري املتكافئ للمزايا:
وذلك نتيجة للموقع اجلغرايف اال�سرتاتيجي
لبع�ض الدول ،وهو الأمر الذي يدفع ال�صني
�إىل زيادة ا�ستثماراتها بتلك الدول يف
املجاالت املختلفة ،مثل ال�سكك احلديدية
واملوانئ والتعاون يف جمال الطاقة
واخلدمات ،ورفع م�ستوى العالقات �إىل
م�ستوى «ال�رشاكة اال�سرتاتيجية ال�شاملة».
ثان ًيا -التناف�س املحتمل بني ال�رشق
الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى :وذلك من خالل
�إن�شاء ال�صني للممر االقت�صادي ال�صيني-
الباك�ستاين ( ،)CPECوهو �أحد الأجزاء
الرئي�سية واملتكاملة يف املبادرة ال�صينية،
فر�صا جيو�سرتاتيجية هائلة لبكني.
و�سيوفر ً
ومن املتوقع �أن يتم ت�شغيل املمر بحلول
عام  ،2020بعد االنتهاء من مطار جوادر
الدويل يف باك�ستان ،والتطورات الرئي�سية
مليناء جوادر.
ومع ت�شغيل هذا املمر ،وما لذلك من �آثار
�إيجابية لل�صني فيما يتعلق بتقليل الوقت
وامل�سافة يف نقل النفط امل�ستورد ،ف�إنه
من املتوقع �أن ت�ؤثر تلك التطورات -وف ًقا
للدرا�سة -ب�شكل مبا�رش على موانئ عدد
من دول املنطقة ،لأنه يقع خارج م�ضيق
هرمز وميكنه التعامل مع �سفن ال�شحن
الكبرية وناقالت النفط ،ف�ضلاً عن موقعه

اال�سرتاتيجي كمركز �إقليمي وميناء �شحن
م�ستقبلي.
ثال ًثا -تزايد الأهمية اجليو�سرتاتيجية
لقناة ال�سوي�س :فمن املتوقع �أن تزداد
الأهمية اجليو�سرتاتيجية للقناة ب�شكل كبري
مع منو ال�صني اقت�صاد ًّيا .ويرجع ذلك �إىل
قدرة القناة على ا�ستيعاب احلجم الكبري
املتنامي ل�سفن ال�شحن التي تُعترب مهمة
لالقت�صاد ال�صيني ( ٪59من جتارة ال�صني
متر عرب النقل البحري) .لذلك ،من املرجح
�أن تظل بكني معتمدة على قناة ال�سوي�س يف
امل�ستقبل ،خا�صة مع الطلب املتزايد على
الطاقة؛ وهو ما من �ش�أنه �أن يجعل م�رص
نقطة ارتكاز �أ�سا�سية يف املبادرة ال�صينية.
وبالن�سبة لبكني ،قد تكون م�رص مرك ًزا
لوج�ست ًّيا وبوابة لأوروبا و�إفريقيا ،وقد
�أ�ضاف االكت�شاف املفاجئ حلقل «ظهر»
للغاز الطبيعي يف م�رص عام  ،2015بعدًا
�آخر جلاذبية القاهرة؛ �إذ �إنه من املفرت�ض
�أن يكون �أكرب اكت�شاف للغاز الطبيعي على
الإطالق يف البحر الأبي�ض املتو�سط.
لذلك ف�إن بكني حري�صة على تعزيز
التعاون ال�سيا�سي والدبلوما�سي واالرتباط
االقت�صادي مع م�رص ،ورفعت لذلك م�ستوى
العالقات بينهما يف � 2014إىل درجة
«ال�رشاكة اال�سرتاتيجية ال�شاملة» ملا متثله
م�رص للمبادرة ال�صينية من �أهمية كبرية.
راب ًعا -التداعيات االقت�صادية :متتلك
مبادرة «احلزام والطريق» �إمكانات هائلة
لتغيري �أمناط التجارة واال�ستثمار يف
الإقليم ،و�إعادة حتديد املحاور وال�شبكات
الإقليمية ،وذلك بف�ضل �شبكات النقل والبنية
التحتية الهائلة والوا�سعة النطاق ،والأهم
من ذلك تعزيز م�ساهمة ال�رشق الأو�سط يف
النظام العاملي.
ف�أثناء زيارة الرئي�س ال�صيني �إىل املنطقة
يف عام  ،2016مت التو�صل �إىل اتفاق مع
دول جمل�س التعاون اخلليجي لت�رسيع
املفاو�ضات حول اتفاقية التجارة احلرة.
كما مت �إبرام اتفاق �آخر مع �إيران يحدد
ر�ؤية التجارة الثنائية التي من املتوقع
�أن ت�صل �إىل  600مليار دوالر بحلول عام
 .2026كذلك �ستوفر اتفاقيات تبادل
العمالت املحلية التي �أبرمتها بكني مع كل
من م�رص والإمارات وقطر قوة دفع �إ�ضافية
لتعزيز التجارة ال�صينية مع ال�رشق الأو�سط،
بالإ�ضافة �إىل ت�رسيع تدويل اليوان.
من ناحية �أخرى ،تقوم ال�صني ب�إن�شاء
منطقة �صناعية جديدة يف ميناء «الدقم» يف
مدينة عمان اجلنوبية ،والتي من املخطط
�أن تكون مرك ًزا لوج�ست ًّيا متكاملاً ومتعدد
الو�سائط ي�شمل و�سائط النقل البحرية
والطرق الربية واجلوية وال�سكك احلديدية.
و�ستمهد منطقة الدقم ال�صناعية الطريق
�أمام ا�ستثمارات بقيمة  10,7مليارات
دوالر بحلول عام  2022لتمويل امل�شاريع
ال�صناعية.
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حلر�ش حممد وليد
م�ؤ�س�سة ا�شغال البناء
الكائن مقرها بحي بنات بلكحل رقم  58بالقرب من م�ست�شفى العيون-اجللفة

اجللفة يف 2019/03/21
اىل ال�سيد:
مدير ال�صحة و ال�سكان
لوالية اجللفة

املو�ضوع:رد على االعذار رقم 01
حتت رقم 01/2019:املن�شور يف جريدة الو�سط بتاريخ14/03/2019:
حول م�شروع اجناز مقر ال�صحة العمومية ()DSPباجللفة
احل�صةرقم:04ال�سور اخلارجي+غرفة املرجل (هند�سة مدنية)+خزان املاء(هند�سة
مدنية+جتهيزات)+املولد الكهربائي(هند�سة مدنية)+املحول الكهربائي(هند�سة
مدنية)+التهيئة اخلارجية+موقف ال�سيارات
�سيدي
ملوا�صلة اجناز ا�شغال امل�رشوع املذكور �أعاله و التي ال تتعدى ( %15ن�سبة اال�شغال
املنجزة )%85كما هو مبني يف التقرير املف�صل الذي قدم لكم من طرف مكتب الدرا�سات
املكلف باملتابعة حول و�ضعية اال�شغال حتت رقم 2107:بتاريخ 2018/07/31:البد من
ت�سوية و�ضعية م�ؤ�س�ستنا بوثائق ر�سمية كما ين�ص قانون ال�صفقات العمومية:
-01التا�شري و امل�صادقة على امللحق رقم  01لعدم تطابق كميات ال�صفقة اال�صلية و
خمططات الإجناز و ذلك ح�سب قانون ال�صفقات العمومية
-02امر با�ستئناف اال�شغال و ذلك بعدما مت م�ؤخرا انطالق احل�ص�ص املتبقية �سبب
توقف اال�شغال لدينا مبوجب امر بوقف اال�شغال املوجود لدى م�صاحلكم املم�ضي من
كل الأطراف املتعاقدة و امل�ؤرخ يف 2016/11/03
-03ت�سليمنا ن�سخ ا�صلية خا�صة باملقاولة كما جاء يف املرا�سلة الواردة اىل م�صاحلكم
بتاريخ 2019/01/13
املعنى:حلر�ش حممد وليد م�ؤ�س�سة ا�شغال البناءو كل هياكل الدولة والري و الغابات
�س.ت .02ا 1522988.اجللفة .
الو�سط2019/03/25:
نحن الأ�ستاذ بونقاب يحي املح�ضر الق�ضائي املعتمد املحلف لدى دائرة اخت�صا�ص حمكمة بئر مراد راي�س
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر-الكائن مكتبه بالعنوان املذكور �أعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه

حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر املادة  412من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذ بونقاب يحي املح�رض الق�ضائي املعتمد املحلف لدى دائرة اخت�صا�ص حمكمة بئر مراد راي�س
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجلزائر-الكائن مكتبه بالعنوان املذكور �أعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه لفائدة/
ال�سيد كلول �إبراهيم ال�ساكن ب/بني دوالة مركز والية تيزي وزو بعد االطالع على املواد  612،613، 412من قانون
الإجراءات املدنية و الإدارية بناءا على/احلكم العلني احل�ضوري االعتباري ال�صادر بتاريخ  18/03/05فهر�س رقم
 18/02104رقم اجلدول  18/09535املمهور بال�صيغة التنفيذية رقم  2018/3716ال�صادرة بتاريخ 2018/10/09
مت تبليغ ال�سند التنفيذي مرفق بالتكليف بالوفاء عن طريق ر�سالة م�ضمنة مع ا�شعار باال�ستالم بتاريخ2018/11/28
مت تعليق حم�رض التكليف بالوفاء على لوحة �إعالنات بلدية بوزريعةمت تعليق حم�رض التكليف بالوفاء على لوحة �إعالنات حمكمة بئر مراد راي�سبناءا على امر االذن بالن�رش ال�صادر عن رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س بتاريخ  2019/02/04حتت رقم 19/01374كلفنا �رشكة اجلوهرة للبناء ذ م م SARL EL DJAOUHARAممثلة من طرف م�سريها القانونيو ال�رشعي املقر
االجتماعي  71/حي املجاهدين �شفايل و الية اجلزائر بدفع للمدعي مبلغ 2.800.000.00دج و مبلغ تعوي�ض قدره
 1.000.000دج عن كافة اال�رضار مع حتملها امل�صاريف الق�ضائية مقدرة ب750دج بالإ�ضافة اىل مبلغ تنفيذ املقدر
ب7000دج و كذا احلقوق الن�سبية بالقيمة امل�ضافة املقدرة ب 90624.45دج �أي املجموع امل�ستحق 3898374.45دج
ثالثة ماليني و ثمامنائة و ثمانية و ت�سعون الف و ثالثمائة و �أربعة و�سبعون دينار جزائري و خم�سة و اربعون �سنتيم
و نبهناه بان له مهلة  15يوما ت�رسي من تاريخ ن�رش حم�رض التكليف بالوفاء و اال نفذ عليه(ها) جربا بكافة الطرق
القانونية واثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض كما يقت�ضيه القانون
الو�سط2019/03/25:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائية
الأ�ستاذ :حممودي حممد
حم�ضرة ق�ضائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه بـ :حي املعلمني  18م�سكن –عني البنيان
الهاتف05.53.19.79.76 :

حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة  04/ 412ق �إ م �إ

بناءا على طلب ديوان الرتقية والت�سيري العقاري حل�سني داي ،م�ؤ�س�سة عمومية ذات طابع �صناعي وجتاري املمثل من طرف مديرها العام العنوان:
حي عمريو�ش عمارة «د» ح�سني داي القائم يف حقه الأ�ستاذ :عاو�س م�صطفى ،حمامي ،بناءا على املواد التالية 406،613،612 :اىل  416من ق �إ م
�إ بناءا على الن�سخة التنفيذية للحكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة ،الق�سم :التجاري /البحري ،ال�صادر بتاريخ 16/03/07:رقم الفهر�س16/01683 :
رقم اجلدول 15/07814 :واملمهور بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة بتاريخ ،2018/12/10:بناءا على حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي وحم�رض تكليف
بالوفاء وحم�رض تبيلغ التكليف بالوفاء و املبلغني من طرفنا  2019/01/27عن طريق ر�سالة م�ضمنة حتت رقم  ،RR 00058088377بناءا على
حم�رض تبيلغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق امام املحكمة بتاريخ ،2019/02/12 :وامام البلدية بتاريخ 2019/02/12 :بناءا على حم�رض تبليغ
ال�سند التنفيذي عن طريق التعليق �أمام املحكمة بتاريخ 2019/02/12 :وامام البلدية بتاريخ 2019/02/12:لل�سيد لعماري حممد العنوان :حي 1000
م�سكن رابح بوعزيز عمارة  48حمل رقم  94عني البنيان بناءا على االمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  2019/03/10:رقم الفهر�س
 19/952املت�ضمن االذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�سمي و التكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي يف جريدة يومية
وطنية نبلغ ال�سيد  :لعماري حممد العنوان  :حي  1000م�سكن رابح بوعزيز عمارة  48حمل رقم  94عني البنيان عن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية
ال�صيغة التنفيذية املذكورة �أعاله كما نكلفه بالوفاء مقابل و�صل الأداء للمبلغ  500،273،28دج م�ستحقات االيجار الغري م�سددة ،مبلغ 60،000،00
دج تعوي�ض ،مبلغ  35،616،39دج احلقوق التنا�سبية للمح�رض الق�ضائي ،مبلغ  6767،11دج الر�سم على القيمة امل�ضافة  ،مبلغ  6،798،00دج م�صاريف
التنفيذ ونبهناه ب�أن له  15يوما للوفاء من تاريخ تبليغه هذا املح�رض واال تنفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية.

املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/03/25:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائية
الأ�ستاذ :حممودي حممد
حم�ضرة ق�ضائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه بـ :حي املعلمني  18م�سكن –عني البنيان
الهاتف05.53.19.79.76 :

حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة  04/ 412ق �إ م �إ

بناءا على طلب ديوان الرتقية والت�سيري العقاري حل�سني داي ،م�ؤ�س�سة عمومية ذات طابع �صناعي وجتاري املمثل من طرف مديرها العام العنوان:
حي عمريو�ش عمارة «د» ح�سني داي القائم يف حقه الأ�ستاذ� :رسير حممد ،حمامي ،بناءا على املواد التالية 406،613،612 :اىل  416من ق �إ م �إ
بناءا على الن�سخة التنفيذية للحكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة ،الق�سم :املدين ،ال�صادر بتاريخ 15/03/04:رقم الفهر�س 15/01586 :رقم اجلدول:
 15/00031واملمهور بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة بتاريخ ،2018/12/10:بناءا على حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي وحم�رض تكليف بالوفاء وحم�رض
تبيلغ التكليف بالوفاء واملبلغني من طرفنا  2019/01/27عن طريق ر�سالة م�ضمنة حتت رقم  ،RR 00058089777بناءا على حم�رض تبيلغ تكليف
بالوفاء عن طريق التعليق امام املحكمة بتاريخ ،2019/02/12 :وامام البلدية بتاريخ 2019/02/12 :بناءا على حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي عن
طريق التعليق �أمام املحكمة بتاريخ 2019/02/12 :وامام البلدية بتاريخ 2019/02/12:لل�سيد :ب�سة عبد اهلل العنوان :حي  1000م�سكن رابح بوعزيز
عمارة  21حمل رقم  36عني البنيان اجلزائر بناءا على االمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  2019/03/10:رقم الفهر�س19/954 :
املت�ضمن االذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�سمي والتكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي يف جريدة يومية وطنية
نبلغ ال�سيد  :ب�سة عبد اهلل العنوان  :حي  1000م�سكن رابح بوعزيز عمارة  21حمل رقم  36عني البنيان اجلزائرعن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية
ال�صيغة التنفيذية املذكورة �أعاله كما نكلفه بالوفاء مقابل و�صل الأداء للمبلغ  445،161،60دج بدل االيجار املت�أخر ،مبلغ  50،000،00دج تعوي�ض،
مبلغ  6،024،84دج الر�سم على القيمة امل�ضافة ،مبلغ  6،798،00دج م�صاريف التنفيذ ونبهناه ب�أن له  15يوما للوفاء من تاريخ تبليغه هذا املح�رض و
اال تنفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية.

املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/03/25:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائية
الأ�ستاذ :حممودي حممد
حم�ضرة ق�ضائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه بـ :حي املعلمني  18م�سكن –عني البنيان
الهاتف05.53.19.79.76 :

حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة  04/ 412ق �إ م �إ

بناءا على طلب ديوان الرتقية والت�سيري العقاري حل�سني داي ،م�ؤ�س�سة عمومية ذات طابع �صناعي وجتاري املمثل من طرف مديرها العام العنوان:
حي عمريو�ش عمارة «د» ح�سني داي القائم يف حقه الأ�ستاذ� :رسير حممد ،حمامي ،بناءا على املواد التالية 406،613،612 :اىل  416من ق �إ م �إ
بناءا على الن�سخة التنفيذية للحكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة ،الق�سم :املدين ،ال�صادر بتاريخ 15/03/04:رقم الفهر�س 15/01583 :رقم اجلدول:
 15/00025واملمهور بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة بتاريخ ،2018/12/10:بناءا على حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي وحم�رض تكليف بالوفاء وحم�رض
تبيلغ التكليف بالوفاء واملبلغني من طرفنا  2019/01/27عن طريق ر�سالة م�ضمنة حتت رقم  ،RR 00058086677بناءا على حم�رض تبيلغ تكليف
بالوفاء عن طريق التعليق امام املحكمة بتاريخ ،2019/02/12 :وامام البلدية بتاريخ 2019/02/12 :بناءا على حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي عن
طريق التعليق �أمام املحكمة بتاريخ 2019/02/12 :وامام البلدية بتاريخ 2019/02/12:لل�سيد :هلحو منة عدنان العنوان :حي  1000م�سكن رابح
بوعزيز عمارة  48حمل رقم  92عني البنيان اجلزائر بناءا على االمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  2019/03/10:رقم الفهر�س:
 19/953املت�ضمن االذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�سمي والتكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي يف جريدة
يومية وطنية نبلغ ال�سيد  :هلحو منة عدنان  :حي  1000م�سكن رابح بوعزيز عمارة  48حمل رقم  92عني البنيان اجلزائر عن طريق الن�رش بجريدة
يومية وطنية ال�صيغة التنفيذية املذكورة �أعاله كما نكلفه بالوفاء مقابل و�صل الأداء للمبلغ  29،494،18دج بدل االيجار املت�أخر ،مبلغ 50،000،00
دج تعوي�ض ،مبلغ  6،798،00دج الر�سم على القيمة امل�ضافة ،مبلغ  6،798،00دج م�صاريف التنفيذ ونبهناه ب�أن له  15يوما للوفاء من تاريخ تبليغه هذا
املح�رض واال تنفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية.
املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/03/25:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائية
الأ�ستاذ :حممودي حممد
حم�ضرة ق�ضائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه بـ :حي املعلمني  18م�سكن –عني البنيان
الهاتف05.53.19.79.76 :

حم�ضر تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة  04/ 412ق �إ م �إ

بناءا على طلب ال�سيد :ايت احلاج عمر العنوان� 05 :شارع قوجيل على عني البنيان القائمة يف حقه الأ�ستاذة� :رشيفي كرمية ،حمامية ،بناءا
على املواد التالية 406،613،612 :اىل  416من ق �إ م �إ بناءا على الن�سخة التنفيذية للحكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة ،الق�سم :املدين ،ال�صادر
بتاريخ 18/04/11:رقم الفهر�س 18/03201 :رقم اجلدول 18/01320 :واملمهور بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة بتاريخ ،2018/12/05:بناءا على حم�رض
تبليغ ال�سند التنفيذي وحم�رض تكليف بالوفاء وحم�رض تبيلغ التكليف بالوفاء واملبلغني من طرفنا  2019/01/07عن طريق ر�سالة م�ضمنة حتت
رقم ،RR 00058090677 :بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق امام املحكمة بتاريخ ،2019/02/13 :وامام البلدية بتاريخ:
 2019/02/13بناءا على حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي عن طريق التعليق �أمام املحكمة بتاريخ 2019/02/13 :وامام البلدية بتاريخ2019/02/13:
لل�سيد :قوا�سمية جنم الدين العنوان� 03 :شارع اق�شطال حممد عني البنيان بناءا على االمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/03/17:
رقم الفهر�س 19/1065 :املت�ضمن االذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�سمي والتكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي
يف جريدة يومية وطنية نبلغ ال�سيد  :قوا�سمية جنم الدين العنوان� 03 :شارع اق�شطال حممد عني البنيان عن طريق الن�رش بجريدة يومية وطنية
ال�صيغة التنفيذية املذكورة �أعاله كما نكلفه بالوفاء مقابل و�صل الأداء للمبلغ  507،000،00دج تعوي�ض ،مبلغ  22،450،00دج امل�صاريف الق�ضائية،
مبلغ  33،798،00دج احلقوق التنا�سبية للمح�رض الق�ضائي ،مبلغ  6415،73دج الر�سم على القيمة امل�ضافة مبلغ  6،798،00م�صاريف التنفيذ ونبهناه
ب�أن له  15يوما للوفاء من تاريخ تبليغه هذا املح�رض واال تنفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية.

املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/03/25:
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الإثنني  25مار�س  2019املوافـق ل16رجب 1440هـ

الأ�سري ب�سام ال�سايح ي�صارع املوت
"حبيب اهلل" يبكي غياب �أمه
بعد �إ�صابته مبر�ض ال�سرطان
جنل الأ�سرية �سونيا احلموري

�أكتب عن �إمرباطور الأمرا�ض وقاهر احلياة مر�ض ال�سرطان القاتل الذي ا�ست�شرى يف ج�سد الرجل الطيب ال�صنديد
ال�صبور والقائد املجاهد اجل�سور القابع يف عرين الأ�سود�,صاحب االبت�سامة ال�ساحرة التي ال تفارق حمياة املفعمة
حياته باحليوية والإ�شراق والتفا�ؤل والأمل والذي ال يقنط من رحمه اهلل على ما �أ�صابه من بالء,هذا البطل الثابت
ً
الال و �إكباراً �أمام عظمة الرجال,وتعجز كل معاين
كاجلبال الرا�سخة وال�شامخ كالنخيل البا�سقة ,تنحني الهامات �إج
الكلمات واملفردات عن �إيفاءه حقه يف �سطور مقايل املتوا�ضع �أمام �صموده وثباته و�إ�صراره وعنفوانه وحتديه وهو
يواجه �سرطانني,كل منهما �أعتى من الأخر يف ال�ضراوة وال�شرا�سة,

بقلم الكاتب� /سامي
�إبراهيم فودة
فالأول يفتك بج�سده الهزيل
والثاين ي�سعي لقتل �إرادته وتكبيل
حريته,ولكن البطل يقاومهما برابطة
ج�أ�شه وعزمية ال تلني,ف�إن روحه
الطاهرة ت�أبى االنك�سار والهزمية
واال�ست�سالم لهذا الإمرباطور
القاتل ,فلقد عجز ال�صرب عن �صرب
و�صالبة "�أبو �أيوب" الرجل الذي
�أمن باهلل،ومالئكته،وكتبه،ور�سله،و
اليوم الآخر،والق�ضاء والقدر خريه
و�رشه ,ف�إن ل�سان حاله يقول :كما
قال الأمام ال�شافعي� ,س�أ�صرب حتى
يعجز ال�صرب عن �صربي و�أ�صرب حتى
ي�أذن اهلل يف �أمري و�أ�صرب حتى يعلم
ال�صرب �أين �صربت على �شيء �أمر من
ال�صرب...
�إخوتي الأماجد �أخواتي املاجدات
رفاق دربي ال�صامدين ال�صابرين
الثابتني املتمر�سني يف قالع
الأ�رس�,أعزائي القراء �أحبتي
الأفا�ضل فما �أنا ب�صدده اليوم هو
ت�سليط ال�ضوء على اخطر حاالت
الأ�رسى امل�صابني بال�رسطان يف
�سجون االحتالل الإ�رسائيلي والذين
يواجهون املوت البطيء وجميعهم
يعانون من ظروف �صحية واعتقاليه
بالغة ال�سوء وال�صعوبة,ويعترب من
ابرز الأ�رسى الفل�سطينيني امل�صابني
بال�رسطان وحالته ال�صحية حرجة
للغاية نتيجة �سيا�سة الإهمال الطبي
وا�ستهتار �إدارة م�صلحة ال�سجون
بحياته,
هو الأ�سري /ب�سام ال�سايح,ابن
ال�ساد�سة والأربعني ربيعاً,والقابع
حالياً يف �سجن جلبوع يعد من
�أخطر احلاالت املر�ضية املوجودة
يف ال�سجون،فهو يعاين من عدة
�أمرا�ض �أخطرها مر�ض ال�رسطان
يف الدم"اللوكيميا"والعظام ،وقد
�أنهى عامه الثالث على التوايل
يف الأ�رس ويدخل عامه الرابع
يف ال�سجون متنق ً
ال بني عيادات
ال�سجون وامل�ست�شفيات نتيجة حالته
ال�صحية ال�صعبة للغاية..
�أم الأ�سري ال�سايح� /أم خالد تر�سل
�رصخة لكل امل�سئولني و�صناع
القرار لإنقاذ حياة ابنها ب�سام وكلها
�أمل �أن ال ت�ضيع يف جماهل الن�سيان
كما �ضاعت �رصخات �أمهات �أ�رسى
�أخريات قبلها - ...الأ�سري املري�ض
 /ب�سام �أمني ال�سايح" �أبو �أيوب" 46
عاما  -مواليد 1973/8/31 /م
 مكان الإقامة /مدينة نابل�س �شمالال�ضفة الغربية منطقة رفيديا
 عائلته  /تتكون �أ�رسة الأ�سريال�سايح من والده الذي وافته املنية
وهو يف مرحلة الثانوية العامة و�أمه
�أم خالد �أطال اهلل يف عمرها وله من

الأ�سرية ويفتقد ابت�سامتها

تقرير� :إعالم الأ�سرى
ذكرى يوم الأم هذا العام مل يعد جميال
على الطفل حبيب اهلل ( 11عاما)؛ فهو
�آخر العنقود ومدلل والدته ويحظى
مبكانة خا�صة يف قلبها ،لكنها الآن
حبي�سة �سجون االحتالل� ،إنها
الأ�سرية �سونيا احلموري ( 49عاما)
من مدينة اخلليل والتي اعتقلها
االحتالل منذ �سبعة �أ�شهر وما زالت
تنتظر املحاكمة.
ففي قامو�س الأ�رس الكبري ال فرق بني
غياب وغياب ،كل املواقف موجعة
وكل الأيام مت�شابهة ،وهناك يف عتمة
الزنازين وبردها تت�شابك الذكريات
وتتداعى الذاكرة ويبقى الأ�سري رهينة
�شوقٍ وانتظار.

الزيارة املوجعة

الإخوة خم�سة ومن الأخوات اثنتني
 احلالة االجتماعية  /متزوج امل�ؤهل العلمي  /در�س مرحلةالأ�سا�سي والإعدادي مبدار�س مدينة
نابل�س،وبعد انتهاء مرحلة الدرا�سة
الثانوية التحق بجامعة النجاح
ليدر�س العلوم ال�سيا�سية وال�صحافة
وح�صل على �شهادة البكالوريو�س
تخ�ص�ص �صحافة و�إعالم ,كما
عمل يف العالقات العامة ويف جمال
الإعالم وتوىل من�صب مدير عام يف
جريدة فل�سطني,ثم التحق بجامعة
النجاح لدرا�سة ماج�ستري التخطيط
والتنمية ال�سيا�سية وح�صل على
�شهادة دبلوم يف �إدارة �أعمال
والعديد من ال�شهادات ح�صل عليها
�أثناء وجوده يف ال�سجن...
 تاريخ االعتقال 2015/10/8 /م مكان االعتقال /معتقل جلبوع التهمة املوجه �إليه  /هو العقلاملدبر لعملية �إيثمار بالقرب من
مدينة نابل�س يف � 1أكتوبر/ت�رشين
الأول 2015م
 احلكم /مازال موقوف بدونحماكمة وطالبت بحقه �إ�صدار حكم
م�ؤبدين و 30عاماً
 مت �إخطار بهدم منزل �أهل الأ�سريال�سايح ب�سبب �ضلوعه بالعملية وقد
رف�ض اال�ستئناف املقدم من العائلة
وبذلك ويكون قرار الهدم نافذ يف
�أي حلظة..
 اعتقلت قوات االحتالل ال�صحفيب�سام ال�سايح يف �سجون االحتالل
منذ عام  1996و�أم�ضى ما يزيد عن
عام ون�صف وما زال �شقيقه اجمد
يقبع يف ال�سجن وحمكوم � 20سنة.
 اعتقلت قوات االحتالل زوجةالأ�سري ال�سايح الأ�سرية املحررة منى
�أبو بكر ال�سايح من بيتها يف مدينة
نابل�س واقتادتها �إىل �سجن ه�شارون
و�أم�ضت �سبعة �شهور ون�صف بالأ�رس

بتاريخ  2015/4/15ومت الإفراج
عنها بتاريخ 2015/11/22م
 �إجراء تع�سفي وظامل/منعت�سلطات االحتالل زوجة الأ�سري ب�سام
الأ�سرية املحررة  /منى توفيق �أبو
بكر من زيارته منذ � 8شهور لأ�سباب
�أمنية,وقد �سمحت لوالدته احلاجة
�أم خالد ال�سبعينية بالعمر و�أخواته
من زيارته والتي كان تتخللها العديد
من امل�ضايقات,علما ب�إن والدته
بلغت من العمرعتياً ت�شكو من الآالم
والأوجاع والأمرا�ض فلم تعد قادرة
منذ فرتة على موا�صلة زيارة ابنها
الأ�سري .....
 كيفية اعتقال الأ�سري/�أن �سلطات االحتالل �أقدمت على
اعادة اعتقال الأ�سري املحرر
املري�ض "ب�سام ال�سايح" يف
 2015/10/8خالل ح�ضور جل�سة
حماكمة زوجته "منى ال�سايح" يف
حمكمة "�سامل" الع�سكرية والتي
كانت معتقلة يف حينه ،ومت نقله
مبا�رشة �إىل م�ست�شفى الرملة نتيجة
خطورة حالته ال�صحية كما ذكرت
�سالفاً ف�إنه يعاين من جمموعة
�أمرا�ض �أخطرها مر�ض ال�رسطان
يف الدم "اللوكيميا" والعظام...

احلالة ال�صحية
للأ�سري /ب�سام ال�سايح
كان الأ�سري ال�صحفي ب�سام قبل
االعتقال يعاين من �رسطان الدم
"اللوكيميا"منذ العام  2013ومن
�رسطان العظام منذ العام 2011
وبعد عملية اعتقاله تفاقمت حالته
ال�صحية ودخل يف دائرة اخلطر
ال�شديد ,حيث �أ�صبح يعاين من
م�شاكل يف القلب"نتيجة �إ�صابته
بق�صور حاد يف عمل �صمام القلب

ودرجة الق�صور لديه  %80ناجتة
عن تناول جرعات كثرية من
العالج الكيماوي,كما يعاين من
�ضمور يف الرئتني وااللتهاب رئوي
حاد و�صعوبة يف التنف�س،وه�شا�شة
يف العظام والقولون الع�صبي وال
ي�ستطيع امل�شي على قدميه ليزيد
من معاناته و�آالمه املتعددة وهو
بحاجة ملراجعة دورية� ،شبه يومية
للأطباء..
ويعترب الأ�سري ال�سايح من �أخطر
احلاالت املر�ضية يف �سجون
االحتالل وحالته يف انتكا�سة �صحية
خطرية ويعي�ش ظروف �صحية
�صعبة للغاية وهناك خطورة حقيقة
على حياته كونه يعانى من ال�رسطان
وال يتلقى عالج منا�سب للعديد من
الأمرا�ض التي يعانى منها,وقد
خ�ضع م�ؤخراً لعملية زراعة ناظمة
قلبية يف �شهر 2016/9م،وذلك
بعد جهود قانونية بذلها نادي
الأ�سري وزوجته �أم �أيوب مع ثلة من
الأ�صدقاء واملحاميني يف حملة
ت�ضامن و�إ�سناد مع الأ�سري ال�سايح .
من على �سطور مقايل �أوجه ندائي
�إىل كافة امل�ؤ�س�سات والهيئات
الدولية وخا�صة منظمة ال�صحة
العاملية،ومنظمة �أطباء بال حدود
بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة
الأ�سري /ب�سام ال�سايح للإفراج
عنه لتقدمي العالج الالزم له خارج
ال�سجون قبل �أن يلتحق بكوكبة
�شهداء احلركة الوطنية الأ�سرية يف
�أي حلظة نتيجة الإهمال الطبي
واال�ستهتار بحياته من قبل �إدارة
ال�سجون ,ويرف�ض االحتالل �إطالق
�رساحه  ...احلرية كل احلرية
لأ�رسانا و�أ�سرياتنا املاجدات...
وال�شفاء العاجل للمر�ضى امل�صابني
ب�أمرا�ض ال�رسطان وغريها من
الأمرا�ض الفتاكة بالإن�سان

�أما يف حال الأ�سريات فالوجع �أكرب
منهن
والأمل �أقوى وال�شوق م�ضاعف،
ّ
االبنة والزوجة والأم التي تكابد
�أوجاع فراقها عن فلذات �أكبادها،
وكلهن يرفرف حلم احلرية يف
ّ
نفو�سهن والعودة �إىل قطع من قلوبهن
طال الغياب عنهم.
ويقول �أبو الرباء زوج الأ�سرية لـ مكتب
�إعالم الأ�رسى �إن قوات االحتالل
اقتحمت منزلهم يف الرابع ع�رش من
�أغ�سط�س عام  2018فظن اجلميع �أنه
جمرد اقتحام وتفتي�ش ليتفاج�أ الزوج
والأبناء ب�أن االعتقال كان لل�سيدة
احلموري من قلب منزلها.
اقتيدت ال�سيدة �إىل جهة جمهولة
وبقيت العائلة يف حالة ذهول تام ،كان
املوقف عظيما وم�ؤملاً وغري متوقع
�أبداً .للأ�سرية خم�سة �أبناء �أكربهم
ابنتها خزامى ( 21عاما) ثم جمان
( 20عاما) ثم الرباء ( 17عاما) ومنري
( 16عاما) وبعدها حبيب اهلل (11
عاما)� ،أما الأخري فله حكاية قا�سية
مع اعتقال والدته.
تعر�ض الطفل حبيب اهلل ل�صدمة
االعتقال؛ ف�أ�صبح ال يتكلم �إال نادراً
وكره الذهاب �إىل مدر�سته وتغيب
كثريا ،كما عانى من نوبات ت�شبه
ال�رصع خالل الليل ب�سبب طريقة
اقتحام املنزل واعتقال والدته.
وي�ضيف �أبو الرباء ":كان الو�ضع ال
يطاق يف بدايات االعتقال؛ فالأبناء
بحاجة �إىل رعاية و�أنا �أعاين من
�آالم مربحة يف الظهر حتى �أجريت
عملية الدي�سك اجلراحية ومكثت
�أربعة �أ�شهر طريح الفرا�ش دون
وجود زوجتي وحنانها الذي تغمرنا
به �إذا مر�ض �أحدنا ،ثم بد�أنا نالحظ
املر�ض على حبيب اهلل فعر�ضناه
على الأطباء ليو�صونا ب�رضورة
عالجه يف الأردن وبالفعل �سافرت
به للعالج وهناك �أبلغونا ب�أنه يعاين
من �شحنات كهربائية �إ�ضافية يف
الدماغ".

مر�ض حبيب اهلل كان �سببه غياب
والدته عنه� ،أ�صبح انطوائيا �إىل
�أبعد احلدود ،حتى زيارتها يف الأ�رس
حتولت �إىل موجعة ونافذ ًة للأمل �أكرث
منها للراحة واالطمئنان.
وي�شري الأب �إىل �أن حبيب اهلل زار
والدته خالل هذه الفرتة ثالث مرات
فقط ويف كل مرة كان ال يتفاعل
معها وال يتحدث �إليها ويعود من
الزيارة حمبطا ال يريد التحدث مع
�أحد ويتغيب عن املدر�سة يف اليوم
التايل.
كل ذلك �أحدث ما �أحدثه يف نف�سية
الأم الأ�سرية ،كيف ال و�أي �أم ال
حتتمل �أن يُرهق ابنها قلي ً
ال فتقلق
عليه وت�سهر على راحته.

ال�سيدة القدوة
وتعترب الأ�سرية احلموري من
ال�سيدات املثقفات اللواتي يُ�شهد
لهن بعلمها وت�أثريها املجتمعي،
فهي حا�صلة على �شهادة الدرا�سات
العليا يف �أ�ساليب التدري�س و�أخرى
يف الإر�شاد النف�سي والرتبوي كانت
تنوي تقدمي ر�سالتها النهائية عنها
لوال اعتقال االحتالل لها ،كما �أنها
د ّر�ست يف اجلامعة.
ويقول �أبو الرباء �إن زوجته ح�صلت
على درع التفوق من جامعة القد�س
ب�سبب ح�صولها على �أعلى عالمة
بني طالب الدرا�سات العليا ،ولكن
االحتالل يكافئ هذه الكفاءات
العلمية بزجهم يف ال�سجون ومنعهم
حتى من ر�ؤية عائالتهم ،حيث مل
يزرها زوجها �إال مرة واحدة خالل
الأ�شهر ال�سبعة �ضمن ما ب�سمى
باملنع الأمني بينما مل تزرها
ابنتها ويحاول االحتالل �أن يحكم
على الأ�سرية ملدة � 15شهرا على
الأقل دون و�ضوح التهم �أو املوقف
القانوين .ويقول زوجها ":حني زرتها
كانت زيارة م�ؤملة و�صعبة وكادت
جتربين على البكاء خا�صة حني
بد�أت باالعتذار عن غيابها حني
�أجريت العملية يف ظهري ،كما �أننا
مل نخربها عن مر�ض حبيب اهلل كي
ال تن�شغل بتفكريها وكي ال نزيد
مرارة ال�سجن عليها".
معنويات الأ�سرية مرتفعة كما
تقول عائلتها ولكن هناك مواقف
�إن�سانية�صعبة التعبري يف الزيارات
املراقبة ب�شدة عرب الكامريات
والهواتف .ويختتم �أبو الرباء حديثه
قائال ":املر�أة لها ح�ضور ومكانة
يف املجتمع ومن �ضمنهن زوجتي
الأ�ستاذة والأكادميية والأم واملربية،
ونحن دائما ن�ؤكد �أن ح�ضور املر�أة
ومكانتها يف املجتمع مهم جدا وله
قيمته واعتباره يف تراثنا وحقوقنا،
ونحن نفتقد �أم الرباء لأن ح�ضورها
كانت له مكامة عطيمة ودور حيوي
يف حياتنا ومن ال�صعب �أن نتنا�ساه".
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"اال�سرى يحولون عتمة الزنازين ايل منارة ابداع فنى وثقايف وادبي "
ال تغيب �صورة امل�سجد الأق�صى عن خميلة واهتمامات الأ�سرى الفل�سطينيني ،وتعك�س الأ�شغال اليدوية هذه االهتمام مبا يحمله من �آمال و�آالم .للخروج من �صراعات التحقيق والتطرق ايل
احلياة الداخلية لال�سرى وكيف ي�ستثمر اال�سري وقته كما يو�ضح �أ�سرى حمررون وباحثون يف �ش�ؤون الأ�سرى يف تقرير اعده

ابر اهيم مطر
مدير ق�سم الربامج
واالعالم االلكرتونى
مفو�ضية ال�شهداء
واال�سرى واجلرحى
ابراهيم مطر م�س�ؤول ق�سم االعالم
االلكرتونى مبفو�ضية ال�شهداء
واال�رسى واحلرحى �أن قدرة
االحتالل على نزع حرية الأ�رسى
مل تنل من عزميتهم وقدراتهم
الإبداعية ،وا�ستمرار تعلقهم
مبحور ال�رصاع مع االحتالل وهو
امل�سجد الأق�صى.
والرتاث الفل�سطينى الذى يج�سد
الثوابت واحلقوق الفل�سطينية
التى كانت هى احللم الذى دافع
عنه الفل�سطينني وكان ومازال ثمنا
للدفاع عنه من �شهداء وجرحى
وغربة وتهجري و�سجن وابعاد
حيث اوجزت احلكاية واخلروج
من قف�ص ال�سجان و كانت جتربة
اال�سري املحرر رامى عزارة الذى
اعتقل وهو قا�رصا ومل يتجاوز
بالعمر ال 17عام وق�ضي � 8سنوات
باال�رس متنقال بني �سجن ان�صار
والنقب ونفحة واملجدل باحلديث
من خالل جتربته االعتقالية قائال
مل يكتفي الأ�رسى بتحدي ال�سجان
وال�صمود �أمام كل �سيا�ساته
القمعية ،بل ومل تقف كل هذه
املمار�سات عائقا �أمام �أن ينهلوا
من الثقافة والعلم..بل تعدوا
ذلك �إىل حد الإبداع..وعندما

�أبدعوا..ج�سدوا هذا الإبداع
بحبهم وع�شقهم للقد�س بو�صلة
ن�ضالنا..وعا�صمة وطننا .وي�ضيف
�أن امل�سجد الأق�صى حمور
الق�ضية وال�رصاع ،ولذلك يحتل
مكانة وا�سعة من قلوب الأ�رسى
الفل�سطينيني من خمتلف الف�صائل
الذين يحاولون التعبري عن ذلك مبا
يتاح لهم من �إمكانيات .م�شريا �إىل
�أن عمل القبة قد ي�ستغرق ثالثة
�شهور بواقع ثماين �ساعات عمل
يوميا ومن ذكريات �سجن نفحة..
نفحة الأبطال..نفحة الرجال..
الرجال تت�صدر الت�شكيالت التي
حتاكي قبة ال�صخرة امل�رشفة
وامل�سجد الأق�صى �إجنازات
الأ�رسى ،لكن �سلطات االحتالل
كانت تتعمد الت�ضييق عليهم
ومنع دخول املواد الأولية الالزمة
لعمل الأ�شغال اليدوية  .ويو�ضح
�أن قبة ال�صخرة تت�صدر الأ�شغال
اليدوية لغالبية الأ�رسى داخل
�سجون االحتالل ،لكن بلم�سات
خمتلفة نظرا لتميزها معماريا
وملا حتمله من بعد ديني ،مبينا
�أنها "ت�شكل هوية فل�سطني �أمام
العامل".ومن بني الأ�شغال التى
ابدع بها اال�رسى �إ�ضافة �إىل قبة
ال�صخرة؛ �سفينة حتمل القبة،
يف �إ�شارة ال�ستمرار امل�سرية
وحفظ الأق�صى من جهة ،وحتمية
العودة لالجئني الفل�سطينيني
من جهة �أخرى .واالجمل بكثري
من اللوحات الفنية والأ�شغال
والر�سومات ،ال�سيدة التى حتمل

ه ّم ال�صخرة بو�ضعها على كتفها،
وه ّم ابنها الأ�سري الذي مينحها
قلبه من داخل �سجن النقب ونفحا
ورميون وعوفر و ع�سقالن .بطرق
عدة ويف احاديث �سابقة مع
اال�رسى يبني حمودة الزغري ،وهو
�أ�سري حمرر� ،أن الأ�رسى يعربون
عن تعلقهم بالأق�صى ب�أكرث من
طريقة ،بينها الأ�شغال اليدوية،
والر�سومات الفنية ب�أقالم احلرب
�أو الألوان ،وبالق�ص�ص واملقاالت
وال�شعر .ويو�ضح �أنه كان حري�صا
على ر�سم قبة ال�صخرة ملا حتمله
من مل�سة جمالية ،و�صورة تربط
�أي �إن�سان بامل�سجد الأق�صى
الأ�سري ،مبينا �أن الأ�رسى كانوا
يخرجون الأ�شغال اليدوية
من ال�سجن لذويهم يف اخلارج
ب�سهولة .وي�ضيف �أن �أبرز املواد
امل�ستخدمة يف الأ�شغال اليدوية
قطن الأذنني ،وغالف معجون
الأ�سنان املعدنية ،والكرتون
املق ّوى واحلرير ،و�أحيانا اخلبز
بخلطه مبادة الغراء ،وق�رش
البي�ض وبذور نبتة الأفوكادو .ال
يقل اهتمام الأ�سريات بالأق�صى
عن باقي الأ�رسى ،فالأ�سرية
املحررة هبة الزغري ،ق�ضت يف
�سجون االحتالل عدة �أعوام،
وظلت خاللها على توا�صل مع
امل�سجد الأق�صى من خالل
التطريز على القما�ش با�ستخدام
اخلرز واحلرير .ان �إبداعات
الأ�رسى تعك�س ما يف خواطرهم
من جهة ،وتربق بر�سالة مفادها

�أن ال�سجان الذي ا�ستطاع نزع
حريتهم وتقييد �أيديهم ،ال ميكنه
�أن يحب�س �إبداعهم وتفكريهم
وتطلعهم للحرية .من جهته يبني
الباحث يف �ش�ؤون الأ�رسى منقذ
�أبو عطوان� ،رسقة و�ضياع و�أو�ضح
�أن كثريا من �إبداعات الأ�رسى
تعر�ضت لل�رسقة وال�ضياع من
قبل ال�سجانني ،م�شريا �إىل �أن
رشعت �ضياع
�سلطات االحتالل � ّ
املقتنيات ب�إقرار قانون يع ّو�ض
�أي �أ�سري عن مفقوداته مبا ال يزيد
عن مائتي دوالر تقريبا ،علما �أن
امل�شغوالت اليدوية ال تقدر بثمن
عند �أ�صحابها .و�أكد ا�ستمرار
�سلطات االحتالل مبنع دخول
�أب�سط احلاجيات امل�ستخدمة يف
الأ�شغال اليدوية ،وخا�صة الكرتون
واخلرز واحلرير والألوان املائية،
يف حماولة منها ملحا�رصة عقول

الأ�رسى .و�أ�شار �إىل �أن �ضباط
ال�سجون كانوا يعجبون ب�إبداعات
الأ�رسى ،وي�ستغربون من قدرتهم
على �صنعها ،وا�ستغالل �أب�سط
الإمكانيات مثل ق�رش البي�ض.
جتد بع�ض الأعمال اليدوية التي
تعرب عن ارتباط الأ�سري بالأهل
 ,وم�شغوالت تعرب عن مفهومه
الن�ضايل كنق�ش حل�صان يعرب
عن القوة والعنفوان ورف�ض
�صناعة
االن�صياع".وت�ستغرق
امل�شغوالت اليدوية وقتا كبريا
من الأ�رسى لإخراجها ب�صورة
جمالية اما بالن�سبة لالدب وثورة
القلم والكتابة فهناك  5روايات
فل�سطينية ُكتبت يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي وه ًنا على
وهن ،حمل الأ�رسى عذاباتهم بني
ال�ضلوع ويف امل�آقي ،لكنها �أبدًا مل
تك�رس �إرادتهم بل �أمنت �إبداعاتهم

وطورت مواهبهم ،وما �إن �سنحت
لهم الفر�صة حتى عبرّ وا عنها
بثورة القلم ُمبدلني بذلك عتمة
الزنازين �إىل منارات �إبداع �أدبي،
ال يُعرب فقط عن حالة �إن�سانية
عاي�شها الأ�سري يف حلظة اختناق
�أو حلظة ن�رص بعد انتزاع حق
احلرية ،بل ي�ؤ�صل لأبعاد فكرية
ون�ضالية .ومنها الق�صة وال�شعر
وامل�رسح وم�ؤلفات تتحدث
عن جتربة التحقيق واالعتقال
وظروف ال�سجن ،وا�ستعرا�ض
�أ�ساليب التعذيب التي يواجهها
الأ�رسى الفل�سطينيون على يد
ا ُ
ملحققني الإ�رسائيليني ،والتى
انتقلت للعامل اخلارجى وابدع
بها املت�ضامنني ك�ستائر العتمة
والزنزانة وم�رسحية الزم تزبط

�أ�سرى فل�سطني

 86ابن ًا يفتقدون امهاتهم الأ�سريات يف عيد الأم
�أكد مركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات
بان االحتالل يعتقل يف �سجونه ()46
�أ�سرية فل�سطينية من بنيهن (� )22أماً،
لديهن ( )86ابناً يحرمون من ر�ؤيتهم
ويفتقدون اىل حنانهم واالجتماع بهم
يف يوم االم وخا�صة ال�صغار جداً منهم
والذين يحتاجون اىل رعاية مبا�رشة
 .واو�ضح الناطق الإعالمي للمركز
الباحث "ريا�ض الأ�شقر" يف تقرير
له مبنا�سبة عيد الأم والذي ي�صادف
الواحد والع�رشين من �آذار من كل
عام بان هناك عدد من الأ�سريات
تركن خلفهن اطفال ر�ضع ال تتجاوز
اعمارهم عدة �شهور حني االعتقال
مما اثر على نف�سيات امهاتهم ب�شكل
كبري ،بينما يحرم االحتالل بع�ض
الأ�سريات من الزيارة لفرتة طويلة

معاناة م�ضاعفة
وبني "الأ�شقر" بان الأ�سريات ي�شعرن
باملرارة والق�سوة كلما مر عليهن
منا�سبة وهن ال يزلن يف �سجون
االحتالل بعيداً عن الأهل والأحبة،
ولكن معاناة الأمهات منهن تكون
م�ضاعفة الفتقادهن �إىل �أبنائهن
خالل تلك املنا�سبات وخا�صة التي
يحتاج فيها الأطفال اىل وجود
االم بجانبهم ،وحرمان �أبنائهن من
حنان ومودة �أمهاتهن .وتتال�شى
فرحة الأ�سريات الأمهات مع احلزن
والأمل الذي ي�شعرن به كلما تذكرن
�أوالدهن ،وكيف يق�ضون �أوقاتهم
بعيداً عنهم ،وكيف يرافق بقية
الأطفال �أمهاتهم �إىل الأ�سواق ل�رشاء
الهدايا والألعاب وهم فرحني ،بينما

�أبنائهن حمرومني من هذه ال�سعادة
لغياب �أمهاتهم خلف الق�ضبان .
وتعي�ش الأ�سريات الأمهات حالة
نف�سية �صعبة نتيجة القلق ال�شديد،
والتوتر و التفكري امل�ستمر ب�أحوال
�أبنائهن وكيفية �سري حياتهم بدون
�أمهاتهم  ،وخا�صة ان بع�ضهم ال يزال
�صغري ال�سن ومل يتجاوز ال�سنوات
الثالثة الأوىل من عمره  ،وهذا القلق
يزداد يف حالة اعتقال الأب.
�أو�ضاع �صعبة
و�أفاد الأ�شقر بان �أو�ضاع الأ�سريات
�صعبة للغاية حيث تتعمد �إدارة
ال�سجن الت�ضييق عليهن و�إذاللهن و
منع عدد منهن من زيارة ذويهم بحج
واهية ،وتتعر�ض الأ�سريات حلملة

قمع منظمة وحرمان من كافة
حقوقهن " ،وال زالت �إدارة ال�سجون
متار�س �سيا�سة اقتحام الغرف يف
�ساعات مت�أخرة من الليل بهدف
التفتي�ش عن �أ�شياء ممنوعة� ،إ�ضافة
�إىل عدم ال�سماح لهن باقتناء مكتبة
داخل ال�سجن ،وحرمان الأ�سريات
من التعليم ،ونقل اال�سريات يف
�سيارة البو�سة ال�سيئة يف ظروف
�صعبة ،ا�ضافة اىل فر�ض احكام
مرتفعة وردعية بحق اال�سريات،
كما ينتهك االحتالل خ�صو�صيتهن
بو�ضع كامريات مراقبة يف �ساحات
ال�سجن ،و�ضع احلمامات خارج
غرف االعتقال .
ع�شرات الأبناء

وا�شار "الأ�شقر" اىل �أن الأ�سريات
الأمهات لديهن الع�رشات من الأبناء
يف خمتلف الأعمار ومنهم من مل
يتجاوز عمره عدة �شهور ،فقد
اعتقل االحتالل الأ�سرية "ن�رسين
ح�سن ابوكميل" من قطاع غزة،
وكان لديها ر�ضيع عمره ثمانية
�شهور فقط ،و�صدر بحقها حكم
بال�سجن ملدة � 6سنوات ،ومل ترى
ابنائها منذ اعتقالها قبل � 3سنوات ،
كذلك الأ�سرية " فدوى نزيه حمادة"
من القد�س ،وحمكومة بال�سجن 10
�سنوات  .وهي �أم خلم�سة �أطفال،
�أ�صغرهم كان يبلغ من العمر �أربعة
�شهور فقط عند اعتقالها .
بينما الكاتبة ال�صحفية " ملى خاطر
" من اخلليل ،وهى �أم خلم�سة ابناء
تركت خلفها طفل مل يتجاوز عامني

من عمره .
منا�شدة
ونا�شد مركز �أ�رسى فل�سطني
املنظمات التي تنادى بحقوق
الإن�سان  ،وامل�ؤ�س�سات التي تعنى
بق�ضايا املر�آة  ،التدخل العاجل لو�ضع
حد ملعاناة الأ�سريات املتفاقمة،
وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على
الأ�رسى والأ�سريات والتي تزداد
�أو�ضاعهم ق�ساوة يوماً بعد يوم ،كما
دعا يف الوقت ذاته و�سائل الإعالم
"�إىل ت�سليط ال�ضوء �أكرث على معاناة
الأ�سريات الفل�سطينيات,وخا�صة
الأمهات واملري�ضات منهن وف�ضح
االنتهاكات التي يتعر�ضن لها يف
�سجون االحتالل.
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ريا�ضة
الإدارة تخ�ص�ص
� 5آالف تذكرة
مل�شجعي الرتجي
التون�سي

�شكيلة ت�شرع

�أداء

ار يطرح الت�سا�ؤالت

يف التح�ضري لت

الكناري �أمام راد �ست
الت

نقل تاجنانت

�أبان فريق �شبيبة القبائل عن نقائ�ص فادحة خالل املباراة الودية التي خا�ضها �أول
�أم�س �أمام نادي راد �ستار الفرن�سي والتي جرت يف �إحدى �ضواحي العا�صمة الباري�سية،
حيث تلقى الأداء الذي قدمه �أ�شبال املدرب توما�س دوما انتقادات الذعة بالنظر
لل�ضعف الكبري الذي �أبانوه خا�صة على م�ستوى القاطرة الأمامية ،خا�صة وان العبي
الهجوم مل يكونوا يف يومهم وقدموا مقابلة �ضعيفة ف�شلوا على �إثرها يف تهديد مرمى
املناف�س والذي يحتل ذيل الرتتيب يف الدرجة الثانية الفرن�سية

عي�شة ق.
�أين خرج الالعبون بالهزمية
بهدف دون رد يف مواجهة مل
يقدموا فيها �شيئا وظهر ال�ضعف
عرب خمتلف اخلطوط خا�صة
يف الهجوم� ،أين ف�شل العبون
يف �صورة كاباري ،بلغربي،
نايت ومرابط يف منح الإ�ضافة
والو�صول �إىل مرمى النادي
الفرن�سي يف �صورة ت�ؤكد �إفال�س
ت�شكيلة «الكناري» هجوميا ،جعل
الأن�صار ي�صبون جم غ�ضبهم على
الرئي�س �رشيف مالل الذي ف�شل
يف التعاقد مع العبني يف امل�ستوى

عندما وقع مع �أ�سماء �ضعيفة مل
تكن عند م�ستوى رغبة الأن�صار،
ولهذا الغر�ض فقد ارتفعت
الأ�صوات من اجلمهور من �أجل
املطالبة بت�رسيح الأ�سماء التي
�سبق ذكرها وجلب العبني يليقون
مب�ستوى نادي ال�شبيبة وتاريخ
الفريق ،خا�صة وان التخوفات
تزداد بني ع�شاق اللونني الأخ�رض
والأ�صفر بخ�صو�ص �إمكانية
فقدان البوديوم يف حال توا�صل
الأداء على ما هو عليه� ،أين
تتواجد ال�شبيبة قاب قو�سني �أو
�أدين من فقدان �إنهاء املو�سم
اجلاري �ضمن �إحدى املراكز

الثالثة الأوىل.
يف املقابل ،ي�رشع �أ�شبال
املدرب الفرن�سي دوما ابتداء
من اليوم يف التح�ضري للمقابلة
التي تنتظرهم الأ�سبوع املقبل
�أمام دفاع تاجنانت واملربجمة
بتاريخ الفاحت �أفريل املقبل �ضمن
اجلولة  25من الرابطة املحرتفة
الأوىل� ،أين ي�سعى الطاقم الفني
�إىل جتهيز الالعبني من كافة
النواحي حتى يكونوا جاهزين
للقاء الذي يتنقلون خالله خارج
القواعد للقاء الثاين على التوايل
بعد هزمية اجلولة املن�رصمة
�أمام �أوملبي املدية.

االحتادية اجلزائرية لكرة ال�سلة

جتميد املناف�سات الوطنية �إىل غاية انتخاب رئي�س جديد

قرر ر�ؤ�ساء �أندية كرة ال�سلة رجال
و�سيدات النا�شطني يف الق�سم
الأول جتميد كل املناف�سات
املحلية �إىل غاية انتخاب رئي�س
جديد للهيئة الفدرالية ،عقب
االجتماع الذي جمعهم بالأمني
العام لالحتادية اجلزائرية لكرة
ال�سلة �أول ام�س ،و�رصح الأمني
العام ،ر�ضوان جودي>< :بعد
االجتماع الذي جمعني بر�ؤ�ساء
�أندية كرة ال�سلة النا�شطني يف
الق�سم الأول ،قرروا جتميد
املناف�سات املحلية �إىل غاية
انتخاب رئي�س ومكتب فدرايل
جديدين>> ،وكان �أع�ضاء
االحتادية اجلزائرية لكرة ال�سلة

قد رف�ضوا بالإجماع احل�صيلتني
الأدبية واملالية ل�سنة ، 2018
خالل �أ�شغال اجلمعية العامة
العادية ،املنعقدة يف من�صف �شهر
مار�س اجلاري باملركب االوملبي
حممد بو�ضياف ،ومن �أ�صل 59
ع�ضوا ح�رض الأ�شغال� ،صوت
 29منهم �ضد احل�صيلتني الأدبية
و املعنوية املقدمتني من طرف
رئي�س االحتادية علي �سليماين و
مكتبه التنفيذي ،مقابل � 6أ�صوات
ل�صاحله وامتناع � 3أع�ضاء عن
الت�صويت.
و�أ�ضاف نف�س امل�صدر>< :نحن
ننتظر قرار وزارة ال�شباب
والريا�ضة للف�صل النهائي حول

قرار �أع�ضاء اجلمعية العامة� ،إذا
مت الف�صل فيه� ،ستقوم اللجان
التي مت تعيينها خالل اجلمعية
العامة يف العمل وحتديد موعد
اجلمعية االنتخابية>> ،ومعلوم
�أن هذه الو�ضعية �ستجمد �أي�ضا
عمل املديرية الفنية الوطنية
لالحتادية اجلزائرية للعبة والتي
برجمت العديد من الرتب�صات
للفئات ال�شابة تزامنا مع العطلة
الربيعية ،وكان �سليماين قد انتخب
بالإجماع عام  ، 2017بح�ضور
 70ع�ضوا من اجلمعية العامة
االنتخابية الذين �صوتوا �أي�ضا
على �أع�ضاء املكتب الفيديرايل.

وكاالت

�شباب ق�سنطينة
يح�ضر ملقابلة
احلمراوة
بتعداد مكتمل
تد ّرب فريق �شباب ق�سنطينة
بتعداد مكتمل خالل احل�صة
التي خا�ضها الالعبون
م�ساء �أول �أم�س ا�ستعداد
للقاء مولودية وهران الذي
يجرونه اخلمي�س املقبل
�ضمن �إياب ربع نهائي
ك�أ�س اجلمهورية ،حيث عاد
الالعبون الذين كانوا يعانون
الإ�صابة وتعافوا منها يف
�صورة الثنائي جعبوط وعبيد
الذي تدرب مع زمالئه
ب�صورة عادية� ،إىل جانب
الالعب �صاحلي الذي بد�أ يف
التعايف تدريجيا من الإ�صابة
و�رشع يف عملية الت�أهيل
البدين باعتبار �أنه مل ي�رشع
بعد يف التدريبات اجلماعية
وينتظر �أن يكون جاهزا
بدنيا قبل �أن يندمج يف
اتلدريبات اجلماعية خا�صة
و�أنه �سيكون معفيا للقاء
مولودية وهران ولن يكون
جاهزا خلو�ض املقابلة ،يف
املقابل مل ت�شهد التدريبات
�سوى غياب العب واحد
ويتعلق الأمر بالالعب
الكونغويل ديالن باهمبوال
الذي يتواجد مع منتخب
بالده خلو�ض ت�صفيات
ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة
ال�صائفة املقبلة يف م�رص،
ويف �إطار اال�ستعداد للقاء
مولودية وهران� ،أقدمت
اخلرية على تخ�صي�ص
جمموع � 3آالف تذكرة لفائدة
جماهري �شباب ق�سنطينة من
�أجل التنقل وم�ساندة ناديهم
من املدرجات ،وهم الذين
يعولون على التنقل بقوة �إىل
عا�صمة الغرب اجلزائري
من �أجل ت�شجيع رفقاء
الالعب قدور بلجياليل عن
قرب ،خا�صة و�أن الأن�صار
ي�ستهدفون التتويج بلقب
الك�أ�س.
يف املقابل ،قررت �إدارة
«ال�سيا�سي» تخ�صي�ص جمموع
 5000تذكرة لأن�صار الرتجي
التون�سي حت�سبا ملباراة
الفريقني �ضمن ذهاب الدور
ربع النهائي ملناف�سة رابطة
�أبطال �إفريقيا املقررة يف
اخلام�س �أفريل الداخل على
ملعب ال�شهيد حمالوي� ،أين
ميكن رفع ح�صة م�شجعي
الرتجي �إىل  7000ح�سب
�سعة من�صة املدرجات التي
�سوف ت�ستوعبهم وذلك يف
حال �سجلوا ح�ضورا قويا �إىل
عا�صمة اجل�سور املعلقة.
عي�شة ق.

الالعبان �سيكونان حا�ضرين
يف مباراة �شباب بلوزداد

قا�سمي والعريف يندجمان يف
التدريبات اجلماعية للن�صرية
ا�ستعاد الطاقم الفني لفريق ن�رص
ح�سني داي الأنفا�س وذلك بعد
اندماج الثنائي احمد قا�سمي
وح�سني العريف يف التدريبات
اجلماعية� ،أين يتدرب الثنائي
ب�صفة عادية مع زمالئهم وذلك
بعد تعافيه ب�صفة تامة من
الإ�صابة التي كان يعاين منها،
و�سوف تكون عودة كل من قا�سمي
والعريف مفيدة لروح املجموعة
ومتنح دفعا معنويا �إ�ضافيا
لزمالئهما بالنظر لوزنهما الكبري
يف �صفوف الت�شكيلة ،وهما اللذان
يعتربان قطعة �أ�سا�سية يف ت�شكيلة
الفريق ،حيث يح�رض الثنائي حتى

يكون جاهزا وم�ستعدا خلو�ض
مقابلة �شباب بلوزداد املقررة
اخلمي�س املن�رصم وتندرج �ضمن
مباراة �إياب الدور ربع النهائي
من مناف�سة ك�أ�س اجلمهورية،
حيث ي�ضع الفريق واجلماهري
�آماال كبرية من �أجل جتاوز عقبة
اجلار العا�صمي وموا�صلة امل�شوار
�إىل ن�صف النهائي والتناف�س على
اللقب ،وتعرف تدريبات الن�رصية
غياب احلار�س غايا مرباح ب�سبب
ا�ستدعائه �إىل ترب�ص املنتخب
الوطني لتعوي�ض غياب احلار�س
م�صطفى زغبة.

ع.ق.

ن�صف النهائي يجري بني  13و� 23أفريل املقبل

برجمة �إياب ربع نهائي ك�أ�س
اجلمهورية يومي  28و� 30أفريل
ح�سمت جلنة ك�أ�س اجلمهورية
تواريخ املباريات املتعلقة
بالدورين ربع النهائي ون�صف
النهائي من املناف�سة ،والتي
عرفت التعرف على مت�أهل واحد
�إىل املربع الذهبي ويتعلق الأمر
بوفاق �سطيف الذي جتاوز عقبة
احتاد عنابة يف ربع النهائي ،بينما
تتوا�صل املناف�سة للتعرف على
هوية الأندية الثالثة املتبقية
لإكمال عقد الدور ن�صف النهائي،
ولهذا الغر�ض جتري مباريات
الربع النهائي يومي  28و30
مار�س� ،أين جتري مباريات الإياب
التي جتمع كل من ن�رص ح�سني داي

و�شباب بلوزداد ،مولودية وهران
و�شباب ق�سنطينة يوم  28مار�س
على ملعب  5جويلية و�أحمد زبانة
ابتداء من ال�ساعة اخلا�سة م�ساء،
بينما يالقي نادي بارادو ال�ضيف
�شبيبة بجاية يف  30مار�س على
ملعب عمر حمادي ببولوغني.
يف املقابل ،حددت جلنة الك�أ�س
�إجراء مباريات الدور ن�صف
النهائي التي جتري يف �صيغة
الذهاب والإياب على النحو
التايل :مباريات الذهاب يومي 13
و� 16أفريل ،الإياب يجري يف 23
�أفريل.
ع.ق.

البطولة االفريقية للكرة الطائرة
للأندية �سيدات

�إق�صاء املجمع البرتويل من ن�صف
النهائي �أمام حامل اللقب
�أق�صي املجمع الريا�ضي
البرتويل للكرة الطائرة من
مناف�سة للبطولة الأفريقية
للأندية «�سيدات» بعد انهزامه
يف الدور ن�صف النهائي �أمام
نادي قرطاج التون�سي حامل
اللقب بنتيجة � 3أ�شواط لواحد
يف اللقاء الذي جمع بينهما
ع�شية �أول �أم�س بالقاهرة ،وفاز
املجمع بال�شوط الأول 23-25
وكاد ان يظفر بال�شوط الثاين
ملا تقدم يف النتيجة  23-24قبل
�أن يخ�رسه ب  ،26-24لينهار
بعد ذلك يف ال�شوطني املواليني
 25-16و  ،26-24هذه الهزمية

هي الأوىل للمجمع البرتويل
منذ انطالق البطولة.
وكانت البرتوليات قد انهني
الدور الأول بدون انهزام حيث
ت�صدرن املجموعة الرابعة
ب 11نقطة ب�أربعة انت�صارات
يف اربع مباريات� ،أمام على
التوايل ال�شم�س امل�رصي ،2-3
�آ�ساك ميموزا االيفواري ،0-3
ال�سجون الكيني  1-3ونكومبا
االوغندي  ،0-3يف الدور ربع
النهائي تغلنب اجلمعة املن�رصم
على نادي اجلمارك النيجريي
.)0-3
وكاالت
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ريا�ضة
العنا�صر الوطنية عادت �أم�س
�إىل التدريبات ا�ستعداد لودية تون�س

بلما�ضي يوافق على طلب
الرتجي وي�سرح باليلي

رد على ت�صريحات �آ�شيو و�شدد على البحبوحة املالية للفاف

زط�شي :قدوم بلما�ضي جلب اال�ستقرار وال �أتدخل يف �صالحياته
نفى رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي الأخبار الرائجة
بخ�صو�ص تدخله يف عمل و�صالحيات الناخب الوطني جمال بلما�ضي من اجل فر�ض
ر�أيه يف الت�شكيلة الوطنية والقائمة التي يتم ي�ستدعيها بخ�صو�ص العنا�صر الوطنية
املعنية بخو�ض الرتب�صات التح�ضريية للخ�ضر ،و�أو�ضح زط�شي �أن كل ما قيل يف هذا
اخل�صو�ص ال �صحة له ،بناء على ال�شخ�صية القوية التي ميلكها بلما�ضي والذي ال
ي�سمح بحدوث مثل هذه الأمور معه.

.

�سطرنا الربنامج التح�ضريي للخ�ضر قبل «الكان»

عي�شة ق.
و�أ�ضاف زط�شي �أن مدربه ميلك
�شخ�صية متفتحة ويتناق�ش معه
يف املوا�ضيع الكروية لكن دون
�أن يتجاوز �صالحياته ،ويف
نف�س ال�سياق �أكد �أنه مل يتدخل
�سابقا يف عمل املدير ال�سابق
للمنتخبات الوطنية بوعالم
�شارف ،اعرتف زط�شي خالل
احلوار الذي �أجراه �سهرة �أول
�أم�س مع التلفزيون العمومي
�أنه �أخط�أ يف عدد من القرارات
التي اتخذها يف وقت �سابق
لكن اخلربة التي ت�أتي مع
الأخطاء ت�ساهم يف الت�صحيح
وهو ما حدث مع املنتخب
الأول عندما مت ا�ستقدام
الناخب الوطني جمال بلما�ضي
والذي قال ب�ش�أنه �أنه جلب
اال�ستقرار للخ�رض والعار�ضة
الفنية الوطنية ،خا�صة يف ظل
توفر طاقم فني كفء قادر على
العمل وحتقيق النتائج والتتويج
بالألقاب ح�سبه ،م�ضيفا ان
امل�سري يقوم بقرارات خاطئة
و�صائبة الأمر الذي يجعله
يتعلم من �أجل تفادي الوقوع يف
نف�س اخلط�أ جمددا.
وك�شف زط�شي �أن االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم قامت
بالتن�سيق مع املدرب بلما�ضي
ب�ضبط كافة الأمور املتعلقة
بالربنامج التح�ضريي للخ�رض
حت�سبا ملتاف�سة ك�أ�س �إفريقيا
للأمم املقررة هذه ال�صائفة
مب�رص ،ويف هذا ال�سياق �أ�شار
�أن مناجري اخل�رض حكيم مدان
�سوف يتنقل �إىل م�رص قبل
تاريخ �سحب القرعة اخلا�صة
بالنهائيات من �أجل التح�ضري
هناك ،و�أ�شار �أن الفاف
انطلقت يف ات�صاالت مع عدد

ت�ضخيم
زط�شي
من املنتخبات الإفريقية من رف�ض
�أجل خو�ض مباريات ودية �أمام الت�رصيحات التي �أطلقها
عدد منها ،مو�ضحا �أن الت�شكيلة الالعب ال�سابق ح�سني �آ�شيو،
الوطنية �سوف تخو�ض ترب�صني عندما �أو�ضح �أنه من قام
قبل التنقل �إىل م�رص ،الأول يف باقرتاحه على بوعالم �شارف
�أر�ض الوطن والثاين خارجه يف من �أجل العمل معه يف مديرية
بلد ميلك مناخ م�شابه مل�رص املنتخبات الوطنية ،وف�سخ
من �أجل التعود على الأجواء العقد معه جاء ب�صفة �آلية بعد
والذي تتخلله برجمة مباريات ف�سخ التعاقد مع �شارف مثلما
ودية قبل ال�رشوع يف مناف�سة حدث مع بقية املدربني ،خا�صة
و�أن العقود مع املدربني �ضمت
«الكان».
بنودا ت�سمح للفاف بالتخلي
املكتب الفدرايل ال�سابق مل عنهم والهدف كان �إعادة العمل
يرتك م�شروعا ومل نلتق من جديد .عاد امل�س�ؤول الأول
على الهيئة الكروية اجلزائرية
عوار
للحديث عن ح�سام عوار ونفى
يف �سياق خمتلف ،رف�ض زط�شي جمددا تنقله رفقة الناخب
الرد على االنتقادات التي تطال الوطني جمال بلما�ضي غلى
الفاف و�أكد انه ال ميلك الوقت فرن�سا من �أجل لقائه واحلديث
لفعل ذلك ويرف�ض ال�سباحة يف معه من �أجل تقم�ص الوطنية
املياه العكرة ،م�ضيفا �أنه جاء م�ؤكدا �أن الالعب الآخر
�إىل قيادة الهيئة الكروية من ماك�سيم لوبيز مل يتم �أبدا
�أجل خدمة الكرة امل�ستديرة التطرق �إىل �إمكانية ا�ستدعائه
يف بالدنا ومنح الإ�ضافة ،للعب مع اخل�رض مو�ضحا ان كل
م�ستطردا �أن الفاف ال تعاين العب ميلك اجلن�سية اجلزائرية
ماليا بعدما ارتفعت احل�صيلة ويت�ألق مع ناديه ب�إمكانه اللعب
املالية مقارنة مع كانت عليه مع اجلزائر.
قبل التحاقهم ،و�أ�ضاف �أن
عالقتي مبدوار جيدة
الفاف متلك  820مليار �سنتيم
والعبي بارادو الأكرث
منذ نهاية العام املن�رصم والتي
ت�ألقا ب�أوروبا
ارتفعت مقارنة باملبلغ الذي
وجدوه والذي كان مقدرا بقيمة
 650مليار ،و�أ�رص زط�شي �أن نفى زط�شي �سوء عالقته برئي�س
قدومه �إىل الفاف جاء مب�رشوع الرابطة املحرتفة لكرة القدم
يعمل على جت�سيده حاليا عبد احلكيم مدوار �أين �أو�ضح
واملتمثل يف مراكز التكوين� ،أنها جيدة وال توجد م�شاكل
عك�س ما كان عليه احلال مع بينهما وكل ما يف الأمر حدوث
املكتب الفدرايل ال�سابق بقيادة �سوء تفاهم يف بع�ض املوا�ضيع
حممد روراوة ح�سبه والذي مل خالل االجتماعات يعمل البع�ض
يكن له �أي م�رشوع ،م�ضيفا ان على ا�ستغاللها لتعكري الأجواء،
النا�س ملزمة باالعرتاف �أن و�أ�شاد املتحدث بالعمل الذي
املكتب احلايل يعمل ومل ي�أت يقوم بهم دوار �إال انه �أعاب
على ر�ؤ�ساء الأندية �إقدامها
ب�أيادي فا�ضية.

على فر�ض ال�ضغوطات عليه،
مو�ضحا �أنه ال يحمله م�س�ؤولية
ت�أخر الربجمة ب�سبب �رضورة
تقبل ر�ؤ�ساء الفرق لقرارات
الرابطة فيما يتعلق بربجمة
املباريات .وا�ستغرب زط�شي
االنتقادات التي تطاله
من حمللي البالطوهات
والتي �أو�ضح انهه لن يرد
عليها رغم التجاوزات التي
م�سته مو�ضحا �أنه يرتك
ّ
ال�صحافيني واملحللني مع
�ضمريهم بخ�صو�ص ما
قالوه عنه ،و�أو�ضح �أن تاريخ
نهائي كا�س اجلمهورية قد
يعرف تغيريا ب�سبب احلراكم
ال�شعبي والظروف ال�سيا�سية
التي متر بها بالدنا ،مو�ضحا
�أن الوقت كاف من �أجل
�إنهاء البطولة الوطنية
باعتبار �أن الكان تنطلق يف
 21جوان ،وبرر املعني �أن
ت�أخر ح�ضور رئي�س االحتاد
الدويل والإفريقي لكرة
القدم �إينفانتينو و�أحمد
�أحمد يعود �إىل ت�أخر
االنطالق يف جت�سيد م�رشوع
مركز التكوين بتلم�سان
حيث يح�رضان لو�ضع حجر
الأ�سا�س عند االنطالق فيه
خالل الفرتة املقبلة.
بينما انتقد زط�شي الأقاويل
التي تنتقد ا�ستدعاء العبي
نادي بارادو �إىل املنتخب
الوطني عك�س البقية،
و�أو�ضح �أن العبي الأكادميية
الأكرث ت�ألقا من العبي
البطولة الوطنية يف خمتلف
الدوريات الأوروبية على
غرار عطال وبن �سبعيني،
م�ستغربا من منح امتيازات
ا�ستثنائية لالعبي فريقه
ال�سابق.

ق ّرر الناخب الوطني جمال
بلما�ضي ت�رسيح الالعب الدويل
يو�سف باليلي بناء على طلب �إدارة
ناديه الرتجي التون�سي ،والتي
تقدمت مبرا�سلة �إىل االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم من �أجل
ال�سماح بت�رسيح ابن مدينة وهران
للعودة �إىل فريقه والتح�ضري
ملباراة ك�أ�س ال�سوبر الإفريقية
التي يخو�ضها الرتجي �أمام الرجاء
البي�ضاوي املغربي اجلمعة املقبل
والتي جتمع حامل لقب رابطة
�أبطال �إفريقيا وك�أ�س الكاف،
حيث وافق بلما�ضي على منح
ترخي�ص لباليلي من �أجل االلتحاق
بتون�س وخو�ض اال�ستعدادات مع
ناديه حت�سبا للمقابلة ،وهو الذي
كان لعب �أ�سا�سيا مع الت�شكيلة
الوطنية �أمام غامبيا وخ ّيب الظن

بعد زهوره ب�أداء باهت ومل يقدم
الأداء الذي كان منتظرا منه.
يف املقابل عاد الالعبون �أم�س �إىل
جو التدريبات بعدما نالوا ن�صف
يوم راحة اول �أم�س عقب خو�ضهم
ح�صة ا�سرتجاع لالعبني الذين
واجهوا غامبيا وح�صة تدريبية
لالحتياطيني حيث �رشع بلما�ضي
منذ البارحة يف التح�ضريات
اجلدية للمباراة اولدية التي
تنتظرهم �سهرة الغد امام املنتخب
التون�سي والتي ينتظر �أن تعرف
تغيريات على الت�شكيلة الأ�سا�سية
وهو الذي من غري امل�ستبعد ان
يعتمد على ركائز اخل�رض ،بعدما
منح الالعبني ال�شبان وامل�ستدعني
لأول مرة رفقة اخل�رض الفر�صة
للعب يف مقابلة غامبيا.
عي�شة ق.

الت�شكيلة توا�صل حت�ضرياتها
ل�شباب بلوزداد دون الدوليني

احتاد العا�صمة يواجه
غدا �أمل الأربعاء وديا
يواجه فريق احتاد العا�صمة
غدا مباراة ودية �أمام ناي �أمل
الأربعاء النا�شط يف بطولة الهواة،
حيث ف�ضل الطاقم الفني للنادي
العا�صمي والذي يقوده املدرب
امل�ؤقت ملني كبري �إبقاء العبيه
يف جو املناف�سة وا�ستغالل
فرتة توقف البطولة الوطنية
ب�سبب تواريخ الفيفا الدولية من
�أجل برجمة مباراة ودية ت�سمح
لالعبني االحتفاظ بجو املناف�سة
وتفادي البقاء بعيدا عنها وك�رس
التح�ضريات حت�سبا للعودة غلى
امليدان جمددا والذي مت برجمته
يف الثاين �أفريل القادم �أين يخو�ض
رفقاء الالعب حمزة كودري
مباراة داربي الثالث على التوايل

�أمام اجلار �شباب بلوزداد ،والأكيد
�أن الفر�صة �سوف تكون مواتية
�إىل الطاقم الفني من �أجل معاينة
ا�ستعدادات الالعبني والوقوف
على جاهزيتهم حت�سبا ملوعد
اللقاء.
ت�شكيلة
تدريبات
وتعرف
«�سو�سطارة» عددا من الغيابات
لالعبيها الدوليني امل�شاركني مع
املنتخب الوطني الأول والأوملبي
على غرار حممد بلخما�سة الذي
يتواجد يف الرتب�ص مع اخل�رض
واحلار�س �سيفورن بن حمودة
وبلعربي اللذان يخو�ضان ت�صفيات
ك�أ�س �إفريقيا لأقل من � 23سنة
امام منتخب غينيا اال�ستوائية.
عي�شة ق.

يفكر يف ف�سخ التعاقد مع النيجريي �إيفياين

ح ّمار ي�شرع قريبا يف التفاو�ض مع
الالعبني املنتهية عقودهم للتجديد
ينتظر �أن ت�رشع �إدارة فريق وفاق
�سطيف يف التفاو�ض مع الالعبني
املنتهية عقودهم نهاية هذا
املو�سم من �أجل احلديث حول
جتديد العقود ،خا�صة و�أن الأمر
يتعلق ب�ستة العبني يعتربون من
كوادر الت�شكيلة والعبني �أ�سا�سيني
يف الفريق ،ويتمثل يف كل من
القائد عبد امل�ؤمن جابو� ،إ�سالم
بكري ،عبد القادر بدران� ،أكرم
جحنيط� ،سيمر عيبود واحلار�س
م�صطفى زغبة ،لهذا الغر�ض
يتوقع �أن ال يطيل الرئي�س ح�سان
حمار الأمر من �أجل اجللو�س
مع الالعبني املعنيني على طاولة
املفاو�ضات واالنطالق باكرا
يف احلديث عن التجديد وح�سم
الأمور معهم ،خا�صة و�أن الفريق
ي�رص على لعب الأدوار الأوىل

و�إنهاء املو�سم يف �إحدى املراكز
الثالثة الأوىل من �أجل �ضمان
م�شاركة قارية املو�سم املقبل
وبالتايل �سيكون بحاجة �إىل �أف�ضل
العبيه خلو�ض املغامرة القارية
جمددا بعد الغياب عنها يف
طبعتها احلالية.
يف املقابل ،يفكر الرئي�س ح�سان
حمار يف ف�سخ العقد بالرتا�ضي
مع العبه النيجريي �إيفياين �إيفياين
وذلك بعدما مل يقنع ب�إمكانياته
ومل يقدم امل�ستويات التي كانت
منتظرة منه ،وهو الالعب الذي
كان �أحدث �أزمة بني �إدارة «الن�رس
الأ�سود» واملدرب ال�سابق نور
الدين زكري الذي �أطلق ت�رصيحات
بكون الالعب النيجريي لي�س من
عاينه وطلب التعاقد معه.
عي�شة ق.
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الروخا تد�شن خرجتها الأوروبية بالإطاحة بالرنويج
ا�ستهل املنتخب الإ�سباين
م�شواره يف ت�صفيات يورو
 2020باالنت�صار  1-2على
�ضيفه الرنويجي ،و�سجل
رودريغو مورينو الهدف
الأول لإ�سبانيا يف الدقيقة 16
وتعادل جو�شوا كينج للرنويج
يف الدقيقة  65من ركلة جزاء
لكن �سريجيو رامو�س �أعاد
التقدم لالروخا يف الدقيقة
� 71إثر �رضبة جزاء � ً
أي�ضا،
وبهذا االنت�صار رفعت �إ�سبانيا
ر�صيدها �إىل  3نقاط يف
�صدارة املجموعة ال�ساد�سة
بالت�ساوي مع ال�سويد ومالطا
بينما بقيت الرنويج بدون
نقاط ،واعتمد لوي�س �إنريكي،
املدير الفني ملنتخب �إ�سبانيا
على طريقة لعب ،3-3-4
وعلى اجلانب الآخر ،اعتمد
الر�س الجرباك املدير الفني
للرنويج على طريقة .2-4-4
�شهد ال�شوط الأول �سيطرة
�إ�سبانية ُمطلقة ،وكان �أول تهديد يف املباراة من �أ�صحاب الأر�ض ،حيث انطلق �أ�سين�سيو على اجلبهة اليمنى و�أر�سل كرة
عر�ضية �سددها �ألفارو موراتا بالر�أ�س ،لكن احلار�س يار�ستني ت�صدى لها ب�سهولة يف الدقيقة  ،5وجنح رودريغو مهاجم �إ�سبانيا
يف ت�سجيل الهدف الأول يف الدقيقة  ،16حيث توغل جوردي �ألبا يف منطقة جزاء الرنويج و�أر�سل كرة عر�ضية �سجلها رودريغو
بي�ساره يف �شباك احلار�س يار�ستني.
وجاءت �أوىل حماوالت الرنويج يف الدقيقة  ،31حيث تقدم ماركو�س هرنيك�سن على اجلبهة اليمنى ومرر كرة لطارق اليون�سي
الذي �أهدر هدف التعادل برعونة �شديدة ،وحاول �ألفارو موراتا م�ضاعفة النتيجة ،لكنه �أهدر  3فر�ص خطرية خالل ن�صف
ال�ساعة الأول ،وظهر ت�ألق العبي املنتخب الإ�سباين يف اللعب بدون كرة واالنت�شار اجليد وا�ستغالل الأطراف والعمق ،لكن
ظهرت عدة ثغرات يف الدفاع ،كاد �أن يُ�سجل عربها منتخب الرنويج التعادل من فر�صتني خالل ال�شوط الأول.
يف ال�شوط الثاين ،جنح البديل يوهان�سن يف احل�صول على ركلة جزاء للرنويج يف الدقيقة  ،64نفذها جو�شوا كينج بنجاح ،وحاول
�ألفارو موراتا التقدم لإ�سبانيا مرة �أخرى ،حيث �سدد كرة ر�أ�سية قوية يف الدقيقة  ،66لكنها مرت بجانب القائم الأمين للحار�س
يار�ستني ،وتدخل يار�ستني بقوة على موراتا مبنطقة اجلزاء يف الدقيقة  ،69ليحت�سب احلكم ركلة جزاء لالروخا نفذها القائد
�سريجيو رامو�س برباعة على طريقة بانينكا ،وعانى الروخا من عدم ا�ستغالل الفر�ص ،حيث حاول العبو الرنويج ال�ضغط يف
الدقائق الأخرية لتعديل النتيجة ،لكن دون فاعلية تُذكر.

مفاج�أة ب�ش�أن �إ�صابة مي�سي
ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س عن مفاج�أة تتعلق ب�إ�صابة
ليونيل مي�سي جنم بر�شلونة ،خالل م�شاركته مع منتخب
الأرجنتني �أمام فنزويال اجلمعة املا�ضي ،والتي خ�رسها فريقه
بنتيجة  ،3-1ووف ًقا ل�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية،
ف�إن مي�سي كان ي�شعر ب�آالم يف احلو�ض قبل االن�ضمام �إىل
منتخب الأرجنتني ،بل �إنه خا�ض مباراتي ريال مدريد يف
�سانتياغو برنابيو و�سجل هاتريك مرتني يف �إ�شبيلية وريال
بيتي�س �أثناء معاناته من نف�س الإ�صابة ،و�أ�شارت �أن مي�سي

�سيح�صل على راحة ملدة �أ�سبوع قبل �أن يعود للم�شاركة مع
بر�شلونة مرة �أخرى ،لأنه يريد �أن ي�صل �إىل املرحلة احلا�سمة
من املو�سم بكامل لياقته البدنية والفنية.
وكان مي�سي �شعر بتفاقم �آالم احلو�ض خالل لقاء فنزويال،
ولذلك اتفق مع ليونيل �سكالوين مدرب الأرجنتني على غيابه
عن مباراة الأرجنتني الودية �أمام املغرب غدا ،وي�ست�ضيف
البلوغرانا نظريه �إ�سبانيول يف ديربي �إقليم كتالونيا ال�سبت
املقبل� ،ضمن مناف�سات اجلولة  29من الليغا.

هازارد يراوغ حول االنتقال �إىل الريال

تتحدث عن اقرتابه من االنتقال �إىل
زي� ،أنه ال ي�شغل باله بالأنباء التي
إيدين هازارد جنم ت�شيل�سي الإجنلي
حات نقلتها �شبكة �سكاي �سبورت�س« :ال
�أكد البلجيكي �
فية املقبلة ،وقال هازارد يف ت�رصي
لإ�سباين خالل فرتة االنتقاالت ال�صي
�صفيات يورو  ،2020هذا كل ما يدور
ريال مدريد ا
زي ين�صب على مواجهة قرب�ص يف ت
االنتقال �إىل ريال مدريد ،كل تركي
ح�صول على خدمات هازارد مقابل
نباء
�أفكر يف �أ
قدم بعر�ض ر�سمي �إىل ت�شيل�سي لل
و�أكدت ال�شبكة� ،أن ريال مدريد ت
زئية �أن ت�شيل�سي م�ضطر لبيع هازارد
يف بايل حاليا».
لعر�ض ،ويلعب ريال مدريد على ج
رتليني ،لكن �إدارة البلوز رف�ضت ا
البلجيكي التوقيع على عقد جديد،
 60مليون �إ�س
ملو�سم التايل بعد �أن رف�ض الالعب
ملقبل ،قبل �أن يخ�رسه جما ًنا يف ا
مان من �إبرام تعاقدات خالل فرتتي
يف ال�صيف ا
�شى رحيل هازارد ب�سبب عقوبة احلر
بت�شيل�سي ف�إن النادي الإجنليزي يخ
�صت  300مليون يورو ،من �أجل �إبرام
وفيما يتعلق
و�ضحت �أن �إدارة ريال مدريد خ�ص
قبلتني ،وكانت تقارير �صحفية قد �أ
االنتقاالت امل
قوية يف املريكاتو ال�صيفي املقبل.
�صفقات

ريا�ضة دولية

خطوة تف�صل رامو�س
عن معادلة رقم قيا�سي
عندما كادت املواجهة �أمام الرنويج يف ت�صفيات بطولة �أوروبا  2020تفلت من
�إ�سبانيا بعد �إدراك املناف�س التعادل  1-1من ركلة جزاء ظهر املنقذ �سريجيو
رامو�س ليح�سم الأمور ،و�سجل قائد �إ�سبانيا هدفا �آخر من ركلة جزاء بطريقة
«بانينكا» ليمنح بالده الفوز  1-2مبلعبها على الرنويج يف م�ستهل م�شوارها
بالت�صفيات بعد �أداء غري مقنع من فريق املدرب لوي�س �إنريكي ،وكان هذا
الهدف رقم  18الذي ي�سجله رامو�س مع منتخب بالده ،وال يتفوق عليه كمدافع
يف الت�سجيل مع �إ�سبانيا �سوى دانييل با�ساريال الذي �أحرز  22هدفا ،وعلى ملعب
مي�ستايا �سجل رامو�س للمباراة اخلام�سة على التوايل مع �إ�سبانيا ما جعله على
بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم القيا�سي البالغ  6مرات متتالية.
و�سي�سعى رامو�س يف اجلولة الثانية من الت�صفيات �أمام مالطا �إىل معادلة �سجل
ديفيد فيا وفرناندو هيريو وبريي يف هز ال�شباك يف  6مباريات متتالية ،وي�ستمتع
رامو�س مبو�سم رائع �أمام املرمى �إذ �سجل � 10أهداف من ع�رش ركالت جزاء
منها ثمانية مع ناديه ريال مدريد وهدفان مع �إ�سبانيا ،كما �سجل � 5أهداف
حتى الآن مع �إ�سبانيا حتت قيادة لوي�س �إنريكي ما يجعله الأعلى ت�سجيال حتت
قيادة املدرب اجلديد .وبد�أ املنتخب الإ�سباين املباراة بقوة وتقدم مبلعب
مي�ستايا يف فالن�سيا عندما حول رودريغو مورينو كرة جوردي �ألبا العر�ضية يف
ال�شباك من مدى قريب يف الدقيقة  ،16ووا�صل �أ�صحاب الأر�ض ال�سيطرة على
اللعب بدون �صناعة العديد من الفر�ص ،وعادلت الرنويج التي مل تقدم الكثري يف
الهجوم النتيجة يف الدقيقة  65من ركلة جزاء نفذها ب�شكل مثايل جو�شوا كينج
يف �شباك ديفيد دي خيا بعد خمالفة ارتكبها �إنيغو مارتينيز �ضد بيورن يون�سن،
وح�صلت �إ�سبانيا على ركلة جزاء بعد  6دقائق الحقة عندما تعر�ض �ألفارو
موراتا لإعاقة من حار�س الرنويج رون يار�شتاين الذي خدعه رامو�س ب�سهولة
عن طريق ت�سديد كرة �ساقطة يف منت�صف املرمى لي�سجل بطريقة «بانينكا»
للمرة اخلام�سة هذا املو�سم والثامنة يف م�سريته.

تيتي يتح�سر على غياب فيني�سيو�س ونيمار
يرى تيتي مدرب املنتخب الربازيلي �أن من �ضمن �أ�سباب التعادل  1-1مع بنما وديا
�أول ام�س غياب دور الأجنحة ،و�أ�شار املدرب خالل ت�رصيحات �صحفية �إىل افتقاد
ال�سيلي�ساو العبني� ،أمثال نيمار وفيني�سيو�س جونيور الذي مت ا�ستدعا�ؤه لكنه �أ�صيب
خالل مواجهة ريال مدريد و�أجاك�س يف �إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي،
و�أو�ضح �أنه خالل �شوط املباراة الأول مل يقدم منتخبه �أدنى التوقعات املطلوبة منه،
لكنه كان �أف�ضل يف الثاين .ومن جانبه عرب ديلي مدرب بنما ،عن �سعادته بهذا اليوم
التاريخي ،حيث �أن هذه املرة الأوىل التي ي�سجل فيها منتخب بالده هدفا يف �شباك
ال�سيلي�ساو.

زيدان يخطط �إىل تكرار �سيناريو 2016
ي�سعى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لتحقيق نهاية تاريخية للمو�سم
احلايل الذي عاد خالله ب�شكل مفاجئ �إىل قيادة الفريق امللكي ،بعد تتابع
النكبات داخل �أروقة املرينغي ،ووف ًقا ل�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية ،ف�إنه رغم
تبقي عدد قليل من املباريات يف املو�سم احلايل� ،إال �أن زيدان ي�ستهدف حتقيق
االنت�صارات يف كافة مواجهات الريال يف الدوري الإ�سباين ،ويريد املدرب
الفرن�سي �أن يجمع  30نقطة من  10مباريات املتبقية يف الليغا لي�ضيفها �إىل 3
نقاط التي ح�صل عليها من الفوز يف مباراته الأوىل �أمام �سيلتا فيغو ،و�أ�شارت
طموحا للغاية� ،إال �أنه �سبق و�أن حقق �إجنا ًزا
ال�صحيفة �أن هدف زيدان يبدو
ً
م�شاب ًها عندما توىل قيادة ريال مدريد يف الوالية الأوىل مبو�سم .2016 /2015
ويف ذلك الوقت ،حقق زيدان مع الريال الفوز يف �آخر  12مباراة ،وهو ما و�ضع
بر�شلونة حتت �ضغط كبري وجعله غري قادر على ح�سم لقب الليغا �إال يف اليوم
الأخري ،ورغم النهاية املثالية للمو�سم الأول لزيدان مع ريال مدريد ،لكن الفريق
مل يحقق البطولة املحلية �إال �أنه �سيطر على اللقب يف العام التايل ،يذكر �أن
زيدان يف جتربته الأوىل مع املرينغي ،جنح يف الفوز ببطولة دوري �أبطال �أوروبا
 3مرات على التوايل.
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الدكتور بودخيلة بدرالدين

احلاجة ملحة لالهتمام بجودة التكوين لدى بائعي ال�صيدليات
بودخيلة بدرالدين ..دكتور يف ال�صيدلة  ،م�سيــر �صيدلية خـــا�صة �...أ�ستاذ مكــون للبائعيـــن يف ال�صيدليات و مل�ساعد �صيديل يف مركــز زهرة
احليــاة ..ن�شــط يف امليــدان الطبي و ال�صيدالين و مــ�ؤلف كتاب دليل البائع يف ال�صيدليات.
بقلم � /أ  .خل�ضر  .بن يو�سف
�أخربنا عن تخ�ص�صك الدقيق
و ان�ضمامك لهذا التوجه
والتخ�ص�ص ؟
تخ�صــ�صي كما قلت �سابقا دكتور
يف ال�صيدلة تخرجت من كلية الطب
جلامعة البليدة �سنة  2014و كنت
بديت العمل يف ال�صيدليات قبل هذا
التاريخ و �أنا طالب يف ال�صيدلة �سنة
 2009يعني عندي خربة � 10سنوات يف
امليدان
�صدر لك �إ�صدار جديد ومهم يف
ال�صيدالنية  ،خربنا عن كتابك
هذا و �أبحاثك التي تعمل عليها
و�أهميتها ؟
بتوفيق من اهلل و تي�سري منه
�صدر يل كتاب يف املجال حتت
عنوان :
Le Guide d’un vendeur en
 « « pharmacieعن دار املثقف
للن�رش و التوزيع و هو كتاب جديــد
و فريد يف امليدان عبارة عن دليــل
علمي و مب�سط لكل من يريد �أن يلج
ميدان بيع الأدوية �سواء من �صيادلة �أو
بائعي ــن حتى تكون لهم قاعدة علمية
�صحيحة لأن علم الأدوية علم دقيق
و ح�سا�س يحتاج �إىل تعلم و تكوين
جيد و هذا لي�س ما هو موجود الآن
للأ�سف  ...كما دعمت الكتاب ببحث
حول « التداوي الذاتي « على م�ستوى
ال�صيدليات حتى يكون لل�صيديل �أو
البائع دراية ب�أهــم عائالت الأدوية
التي يجب �أن يتمكن منها يف تقدميه
للن�صي ــحة الطبية
ما اجلديد الذي قدمته
للمهتمني يف هذا املجال املهم
وال�ضروري يف احلياة اليومية
للفرد واملجتمع ؟
اجلدي ــد الذي قدمته يف امليدان
هو « التك ــويـ ــن و الت�ألي ـ ــف « ..حيث

الواقع �أن البائعني يف ال�صيدليات لي�س
لهم تكوين علمي و دراية بالأدوية ،و
بع�ض املعارف الأ�سا�سية كما لي�س
لهم مراجع للكتب يف ذلك �...أنا و
بتوفيق من اهلل � ،أ�سعى �إىل التكوين
و الآن �أنا يف �صدد تكوين الدفعة
ال�ساد�سة بائع �صيديل بربنامج حمكم
و دقيق ب�شهادة ال�صيادلة �أنف�سهم
...كما و�ضعة حتت ت�رصفهم هذا
الكتاب الذي �ألفته كدليــل ملن يريد
�أن يلج هذا املجال .
ما دافعك �إىل التوجه العلمي -
البيولوجي  -ومن كان وراء ذلك
يف توجيهك �إليه ؟
دافعي الأول يف ذلك هو الغياب التام
للتكوين يف هذا املجال ..و رغبتي
ال�صادقة بالنهو�ض بال�صيدلة و الرقع
من قيمة اخلدمات الطبية التي
تقدم على م�ستوى ال�صيدليات ....
الذي كان وراء ذلك هي الوالدة اهلل
يرحمها و الوالد �أطال اهلل يف عمره و
حر�صهما على �أن �أقدم �شيئا نافعا يف
هذا التخ�ص�ص
ال�صورة النمطية لل�صيدالين يف
املجتمع دائما ال تتجاوز �صورتها
ال�سطحية عن بيع الدواء
وخالفه ،كيف تقوم بتقدمي
�صورة مغايرة للفرد و املجتمع
عن هذا التخ�ص�ص؟
يف احلقيــقة هــدا تقزيـ ــم و انتقــا�ص
لدور و مهنة ال�صيــدالين يف املجتمع
 ،و ال�صيادلة يحملون جزء كبري من
امل�س�ؤولية عن هده ال�صورة ال�سيئة �إذ
حولوا هده املهنة النبي ــلة �إىل جت ــارة
و فق ــط ...و الأ�ص ــل �أن ال�صيدالين
يلعب دور مهم و حموري و �أ�س ــا�سي
يف التح�سيـ ــ�س و توعية املجتمع
طبيا و �صحيا حول خمتلف الأمرا�ض
و الأدوية ...و بدرجة �أعلى يلعب
دورا �أ�سا�سيا يف البحث و الت�أليف يف
موا�ضيع الأدوية مب�صادرها الطبيعية
و الكيميائية  ،فعلى �سبيل املثال ال
احل�رص مو�ضوع التداوي بالأع�شاب
الذي ي�شغل املجتمع يف كل حني

فالبد لل�صيادلة �أن يدلوا بدلوهم يف
ذلك لأنه �ضمن تخ�ص�صهم و الأمثلة
كثرية و تطول ....و �أنا و �أ�س�أل اهلل
التوفيق �أحاول تغيري هده ال�صورة
النمطية من خالل التكوين اجليد
للبائعني يف ال�صيدليات ....الت�أليف
يف امليدان وو�ضع �أ�س�س علمية ترقى
من م�ستوى املهنة و كذا من خالل
التح�سي�س من خالل عدي ــد الأن�شطة
العلمية التح�سي�سية املنظمة من
طرف النادي العلمي OxyJeunes
 Blidaالتابع لكلية الطب و الذي
اعترب �أحــد �أع�ضائه و امل�ؤ�س�سني له
.
من وجهة نظرك كيف يتعامل
ال�صيادلة مع ت�ضارب �أ�سعار
العمالت وت�أثرياتها ؟
انخفا�ض العملة هده الأيام ي�أث ــر
ب�شكر كبري على �أ�سعار الأدوية
كباقي ال�سلع و بالتايل ي�ؤثر على
ال�صيادلة بالطبع ...لهذا ن�سمع هده
الأيام دعوات لرفع �أ�سعار الأدوية يف
اجلزائر ب�سبب الو�ضع االقت�صادي ..و
�أنا �ضد هذه الفكرة و هذه الدعوات
لأن هام�ش الربح بالن�سبة لل�صيادلة
كبري من جهة و هذا االرتفاع �سي�ؤثر
على القدرة ال�رشائية للمواطن من
جهة �أخرى
حدثنا عن �أهمية االعتماد
الأكادميي يف هذا التخ�ص�ص
البيولوجي وانعكا�سه على
م�ستقبل خريجي تخ�ص�ص
ال�صيدلة ؟
التعليم و التكوي ــن الأكادميي اجليــد
و �أ�ضع ع�رشة خطوط حتت اجليد
 ،ال �شك �أنه يخدم طلبة ال�صيدلة و
�سيكون له ت�أثري ايجابي على م�سارهم
املهني ب�إتقان و احرتافية و م�س�ؤولية
مما �سيعود بالنفع و اخلري للمجتمع و
الأ�رسة الطبية
ملاذا اجلامعات اجلزائرية ال ت�رشك
الطلبة الباحثني يف الأبحاث العلمية
التي تقوم بها  ،وما هو دورهم عادة
ح�سب ر�أيك ؟

هنا نتكلم عن وزارة التعليم و البحث
العلمي و لكن الواقع يوجد تعليم
فقط البحث العلمي مغيب ب�شكل
تام ...ولكن �أتكلم على جامعة البليدة
التي در�ست فيها هناك ن�شاط نوعا
ما يف البحث و هو بالدرجة الأوىل
جمهودات �شخ�صية للطلبة و النوادي
العلمية الن�شطة �...أما على امل�ستوى
الر�سمي فقليلة هي تلكم الأبحاث .
هل �سبب عدم تخريج اجلامعة
اجلزائرية كفاءات علمية
عالية يف ال�صيدلة راجع �إىل
عدم توفري الربامج والدرا�سات
العليا �أم �أن هناك �شيء �آخر
تراه ؟
ح�سب ر�أيي غياب الكفاءات العالية
يعود �إىل ثالثة عوامل �أ�سا�سية :

�أوال التكوين اجلامعي الذي هو
قدمي و قدمي جدا يعتمد على
احلفظ و التلقني و البعيد كل البعد
عن امل�ستجدات احلديثة و التطبيق
املخربي و املمار�سة يف امليدان
...ثانيا ميدان ال�شغل  :يف اجلزائر
قزم دور ال�صيديل و ح�رصه يف البيع
يف ال�صيدليات و فقط يف غياب
فر�ص �أخرى للعمل يف البحث العلمي
و املخابر و الت�أليف و التح�سي�س يف
امليدان الطبي و ال�صيدالين �...أما
العامل الثالث و الأخري  :هو ال�صيادلة
�أنف�سهم كطلبة �أو متخرجني نظرتهم
الدونية لأنف�سهم و ق�رص نظرهم
و ح�رصها يف بيع الأدوية و فقط
بعيدا عن املجاالت الأخرى التي من
املفرو�ض �أن يلقوا بدلوهم فيها .
ال�صيدالين املجتمعي يجب �أن يكون
م�ؤهل وفقاً للمعايري املطلوبة بحيث
يتعامل مع الو�صفات الطبية والتدقيق
لتفادي الأخطاء والتداخالت الدوائية
وتثقيف املر�ضى حول املر�ض و
ن�صح وار�شاد املر�ضى والتوا�صل
الفعال معهم ومع بقية الكوادر الطبية
و التبديل الدوائي املالئم وفق �أ�س�س
علمية و�إجراءات معيارية تالئم
املري�ض وتف�ضيالته وحت�سن من
جودة خمرجات العملية العالجية
 ،حدثنا عن ر�أيك يف هذه النقطة
وماهي الن�صيحة التي تقدمها ؟
الآن هناك غياب الثقة بني املري�ض
و ال�صيديل �أو البائع يف ال�صيدلية
على حد �سواء ...و ال�سبب كما قلت
يرجع للأخطاء الطبية يف تقدمي
الأدوية و كذا يف الن�صائح الطبية و
غياب التوا�صل الفعال ...و هنا �أن�صح
بالتكوين اجليد لل�صيادلة و البائعني
و يجب عليهم وجوبا ال اختيارا �أن
يطوروا من معارفهم يف عامل الأدوية
و خمتلف التفاعالت ...و تطوير
�أنف�سهم يف طرق و �أ�ساليب تقدمي
الن�صيحة الطبية اجليدة و الفعالة و
هذا ما �سيعيد بحول اهلل تلك الثقة
املفقودة ...و لهذا ال�سبب بالذات
كانت فكرة كتابي le Guide d un
. vendeur en pharmacie

�سوق الدواء واحد من �أهم
اجلوانب املليئة بالإ�شكاليات
املعقدة واملت�شعبة ،خا�صة �أنه
يالم�س حياة النا�س و�صحتهم
ومن متطلباتهم الأ�سا�سية  ..ما
ر�أيك ؟
بالطب ـ ــع لأن �صحة النا�س من �أهم
املوا�ضيع التي ت�شغل انتباههم و
ت�أخذ حيزا كبريا من تفكريهم لهذا
وجب علينا نحن �أهل االخت�صا�ص
�أن نكون يف امل�ستوى و عند هذه
الأهمية .
ماهي م�شاريعك امل�ستقبلية ؟
م�شاريعي امل�ستقبلية �ستكون على
ثالث وجهات �...أوال التكوين  :من
خالل املوا�صلة يف تكوين البائعني
يف ال�صيدليات تكوين عايل امل�ستوى
يرفع من قيمة املهني و يحد من
الأخطاء الطبية و ت�ساهم يف عودة
الثقة بني املري�ض و ال�صيدلية
...ثــانيا  :التح�سيــ�س من خالل
امل�شاركة و تنظيم عديد الأن�شطة
الطبية و العلمية مع النادي العلمي
 Oxyjeunes Blidaمن �أجل
خلق ثقافة طبية عالية يف املجتمع
...ثالثا  :الت�أليف  :ت�أليف كتب
�أخرى يف ميدان ال�صيدلة و اثراء
املجال الفقري حاليا مبثل هذه
الكتب � ،أما عناوين الكتب �أتركها
مفاجئة للقارئ .
كلمة �أخرية
يف الأخري �أ�شكرك اخي خل�رض
بن يو�سف على هدا احلوار ال�شيق
و الرائع و �أ�شكر �أي�ضا جريدتكم
املوقرة على تقدميها كل ما هو
نافع و يهم املجتمع ...و �أمتنى
�أن القارئ ي�ستفيد من هذا احلوار
و �أدعوه خا�صة �أهل التخ�ص�ص
لالطالع على كتابي و ابداء ر�أيه
فيه.
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احللقة 20

رواية

خطوط الرخام

والأيام عنده يركبها من خليط من العالقات ال تعري قيمة ملن يدخل �أو
ين�سحب  ،وال تعري ملاهيات ال�شكل �أو الأ�شكال فال يهمه النوع واللون
والرائحة  .كان دائما يتذكر غرابة الأيام التي حت�سه يحاول �سرب غورا من
ال�سر فيجتهد يف معافرته  ،دائما �أي�ضا ي�صطدم مبن ي�سلب منه قواه عند
�أول مواجهة ويقطع وتد العزم فيه ويحبطه لفائدة حالة من التنازل ور�ضي
بالأيام  ،وك�أنه �شعورا ي�سكن الروح فت�صري ال تعتني �سوى باللحظات وهى
الكافية ليعي�ش غ�ضبا يكاد ي�شتعل ثم ينطفئ �سريعا .غ�ضبه ي�صري رمادا
وقد تطول ثوراته �أياما و�أياما ي�صري غري القابل الحت�ضان احلياة ..
ي�سني بوغازي
كل �شيء الأحالم
ترك
والرغبات وطقو�س االعتمار
التي تف�سد يومياته التافهة
التي دائما كان يقول �إنها تافهة
 ،يف هذا املكان الذي ال ي�أبه
بالأحا�سي�س و الغري م�ستعد �أن
ير�ضى امل�شاعر و املركب
من الرف�ض امل�ستمر  ،هذا
املكان يبقيك دائما طوافا يف
�شواطئ الأيام تتنقل بجمرات
احللم املحرق وال حترتق !
�أراد �صديقي �أن يغري واقعه
� ،أن يتجاوز حبال ال�سحرة
و�أن يثور وينتف�ض و�أن يك�رس
مراكب العذاب ويحرق حباال
التي ت�شد خريطة الأمل من
�أق�صى امليالد �إىل �أق�صى
االنق�ضاء و الغياب  ،لكنه
مل يفلح على امتداد جميع
املحاوالت التي �أخذت منه
زمنا طويال هو عمره كله ،
مل ينجح ولو مرة واحدة ،
فكل �شيء يعاد مثلما تعاد
الر�سوم حتت ورق الكربون ،
فهل الف�شل طق�س من طقو�س
املدن الكربى . .
كان �صديقي حني ي�شتد به
حزنه ي�صب عزاءه الوحيد يف
فكرته التي غر�سها بذاكرته
بل وكتبها على �سور �إحدى
البنيات يف �إحدى الليايل
بعد ما �أخذه �رشاب الروح

م�آخذ جنونية فحني �سدل
الليل �ستائره  ،ا�شتدت به
احلنني ودفعه احلزن لل�سفر
عرب حمطات �أيامه املا�ضية
تذكر �أ�شياء كثرية  ،وبالقدر
الذي كان احلزن املمتزج
باحلنني ي�شتد به بالقدر ما
كانت �شهوة �رشب الروح ت�شتد
�أكرث و�أكرث  ،ومع الوقت �صار
معدما يف �أحا�سي�سه فتقدمت
�ساعات الليل ومل ي�شعر  ،حني
طردته احلانات بعد ا�ستهلك
حزنه وما ميلك  ،ثم حني
كن�سته ال�شوارع وعافه الليل
وحني �أرهق �سريا من جادة
البحر البارد فى تلك امل�ساءات
�إىل الأعايل  ،بعدها �سحب
�صديقي من خزائن الغ�ضب ما
�أهداه كالما جارحا �ضد كل
�شيء البحر والأ�سوار والغرباء
واحلديقة � ،ضد ال�صمت
والليل والذاكرة فلم تنجو منه
حتى الكالب ال�ضالة ليلة تلك
احلادثة التي بقيت تعاود وعيه
�أناء الليل و النهار و لطاملا قال
يل تلك حادثة �أعادت تعليمي
�أ�شياء كثرية وان القرويني
مثلي ومثلك ي�سكننا حزنا ال
يخرج �سوى يف �ساعات ال�ضياع
 ،لقد �أمطر املدن الكربى
كلها بوابل من احلجر الذي
كان يلقاه يف الطرقات وبقايا
قارورات �رشاب الروح وب�أوراق
اجلرائد  ،مل ي�سلم منه �شيء
املدن الكربى �أخذت ن�صيبها

يف تلك الليلة من نزقه وكالمه
النابي �سبا و�شتما لقد فك
�صديقي حرائقه الناقمة التي
مل يكن لها حدود على املدن
الكربى  ،وكانت نقمته ا�شد
على �ضياعه هو يف دروب حياة
لي�ست باحلياة التي حلم بها
يوما .
�صديقي قبل حادثة تلك
الليلة كان ناقما على كل �شيء
� ،صديقي كان غا�ضبا على
الغ�ضب وحزين على احلزن
وجريح اق�سي من اجلراح  ،كان
كل �شيء يف �آن واحد ،وحني
ا�ستوفى عربدته انتهى مرميا
على كر�سي احلديدي مملكته
ال�صغرية والن�شوة ت�ستح�رض
حوله الذكريات  ،لقد كانت
جملته التي خطها على ال�سور
القدمي مالئمة جدا ملا
تراوده به الذاكرة « مدينة
الأيادي املقطعة و الر�ؤو�س
امله�شمة « حني كان يتجول
باملدن الكربى كانت ت�ضيق
به الدنيا كان يطلق قدميه يف
كل الطرقات ليخفف �ضيقا
ي�ستحوذ مباغتا  ،يف احد
املرات عند �إحدى ال�شوارع
باملدن الكربى �صادف حبيبته
تلك الفتاة التي كانت حبه
الأول  ،قبل �أن ت�أخذه ليلى
امل�شوية يف عواملها ،كانت
حبيبته وحيدة مثلما قال يل
توهمها تبحث عنه ؟ �أتراها
عرفتني « ردد يف نف�سه كما
عاداته التي ن�ش�أ فيها منذ
�أن ترك قريتي و دخل املدن
الكربى فقد كانت كالم الروح
ملج�أ مما قد ت�سببه الأيام من
�سوء الظن  ،حبيبة �صديقي مل
يكلمها ولو مرة واحدة� ،أحبها
من طرف واحد ،حب كتمه
كما الراهب ،لقد كان ع�شقا
بالعيون ،ما منعه �أن يعلن حبه،
كان يظن �أنها تكرهه فظل
عا�شقا �أ�سطوريا �أحب من
تكرهه  ،التقاها فج�أة يف ذاك
ال�شارع فعيناه ال تخطيء عيون
حبيبتي  ،قال يل �أطلت النظر
وردد :
« �أعرفتني «
تقدم مرتددا كانت حتتل
الب�رص كله  ،تقدم مرتددا
نحوها فتحركت  ،وا�صل
اخلطو وحني دخلت �إحدى
متاجر الأحذية دخل هو،
كان يتبعها بدا يراقب املكان
وحبيبته  ،راقب كل �شيء البائع
ال�سلع وحتى املارة الدين

يقفون �أمام واجهات املتاجر
 ،كان يراقبهم � ،أما حبيبته
فقد ا�ستحوذت قلبه كله  ،ومع
ذلك كان �س�ؤاال يجوب عقله
مرتددا� « :أمل تعرفني « كانت
ال�س�ؤال يلح ويلح  ،مل يكلمها
يوما  ،و ال تدري تلك الفتاة
�أن الذي يراقبها بتلك العيون
احلزينة يتمنى �أن تكلمه ولو
مرة  ،فقد عرفها �أيام �أن
كان يهي�أ يف �إحدى املنازل
ع�شقها من �أول نظرة لكنه
بقى ع�شقا بينه و بني لواعج
روحه  ،غا�ص �صديقي يف
هاالته ومل يوقظه منها �إال
�صوت �صاحب املتجر وهو
ي�س�أله  « :ماذا يريد ؟ �أجابه
على عجل « :بلى � ،أريد حداء
رجاىل «
كانت رجولته كلها تدا�س
حتت حداء امر�أة جميلة ،
فتاة مل يكلمها مطلقا لكنها
�سكنت عليه لواعج الع�شق ،
غريب �أمر �صديقي تذكر
الآن �أنها مرت �أمامه وكانت
حييته  ،تذكر انه مل يكلمها
 ،وتذكر �أنها تكرهه  ،طبقات
على طبقات من الوهم الذي

املدن الكربى تلقيه على ما
�ألقته من ال�ضياع  ،كل �شيء
مر �رسيعا فلم يحتفظ ب�شيء
من اللقاء الذي ذاب مثلما بد�أ
من طرف واحد  ،من �شجن
واحد  ،ومن حزن غليظ جدا
ال يريد �أن تتفتح ا�سارره حتى
�أمام ا�شتياقات الف�ؤاد لكم
كان الإح�سا�س قا�سيا  ،لقاء
من طرف واحد ادخله عوامل
من الوهم مل واالحتماالت
فلم يخرج منها �إال عندما
اكت�شف �أن احلداء الذي
ا�شرتاه قد انتعل فرده الأمين
وخرج  ،تاركا الأي�رس يف حمل
الأحذية وانه ق�ضى ال�ساعات
من امل�شي من �شوارع املدن
�إىل الفندق قبل �أن يكت�شف �إن
احلداء الذي ينتعل حداءين
غري متجان�سني الأول جديدا
والأخر حداءه القدمي  ،فقد
�أدخلته حادثة احلداء ك�آبة مل
يتخل�ص منها ب�سهولة .
مل ي�سلم �صديقي �أبدا احلب
تركه و احلزن ال يريد �أن
يرتك ذاكرته و حتى اااليام
حتاول �أن متار�س عليه �شيء
من ال�ضغينة  ،قال يل حني روى

حكاية احلداء وحبيبته الأول
�،إن هذا الإح�سا�س ينتابه
كلما �صار وحيدا يزداد عنده
ف�ضول املراقبة  ،مراقبة
النا�س والأمكنة وتنقيط الأيام
وفق �سلم الأمل  ،كل دقيقة من
عمره مت�ضى كانت تزيد فيه
وح�شة ت�صل حدا البكاء  ،كان
�إح�سا�سا ميلئ �صدره وندما
قاتال يخرتق روحه مت�صاعدا
لي�ستقر �أملا �شديدا �آخرا يف
اعلي وعيه  ،ت�صاحبه الأفكار
الغريبة والتي طاملا قر�أ عنها
يف بع�ض ال�صحف عن �أولئك
الدين ف�شلوا �أمام ق�سوة
احلياة و�أالم العي�ش  .مازال
الليل طويل وك�أنه ال ينتهي ،
لأجل هدا كان يتجنب البقاء
وحيدا الوحدة قاتلة وهى
عنده بطيئة تقدم يف نفق
من الوجع بخطوات ت�سحب
فرتهل نظارة
جريحة
الأعمار  ،و�سط تيه جديد
قدمي �صديقي يعرف ماهيته
 ،فراغ ميلئ الفراغ  ،وفواتري
طويلة من املعاناة والأمل
حتى �أن ينق�ضي الليل الطويل
�رسيعا وي�أتي النهار .
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علماء يكت�شفون «حلقة»
ميكنها تدمري ال�سرطان
تو�صل علماء �إىل ك�شف علمي
جديد ميكنه تدمري والوقاية
من مر�ض ال�رسطان القاتل،
ب�صورة كبرية غري م�سبوقة
ون�رش معهد �أبحاث ال�رسطان
يف لندن ،تقريرا حول البحث
العلمي اجلديد ،الذي �أعده
باحثون حول اكت�شاف «حلقة»
يف احلم�ض النووي للإن�سان
ميكنها �أن تلعب دورا فعاال
يف الوقاية ومنع الإ�صابة ب�أي
�أورام �رسطانية.
و�أ�شار العلماء �إىل �أن حلقة
«كوهي�سني» يف احلم�ض النووي
للإن�سان ،ميكنها ت�ساعد على
�إيقاف ن�سخ احلم�ض النووي
عندما يت�رضر ب�شدة ،ما ي�ساهم
يف منع �إ�صابة وانت�شار الأورام
ال�رسطانية يف ج�سم الإن�سان
واكت�شف الباحثون �أن حلقة
«كوهي�سني» ميكنها حماية
احلم�ض النووي ،و�إ�صالح

�أي خلل ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
انت�شار الأورام ال�رسطانية يف
ج�سد الإن�سان و�أ�شار البحث

العلمي اجلديد� ،إىل �أن حلقة
كوهي�سني ،تتكون من عدة
بروتينات تعمل معا على تثبيت

خيوط احلم�ض النووي مثل
«احلبل» املتما�سك ،ومتنح
تدمره وانحالله واكت�شف
الباحثون �أن معظم انت�شار
الأورام ال�رسطانية ،يتم عن
طريق حتور هذه احللقة �إىل
مواد جديدة ت�ؤدي �إىل تدمري
«احلبل» وبنية احلم�ض النووي
ب�شكل كبري لذلك وجد الباحثون
�أن تثبيت حلقة «كوهي�سني»
ميكن �أن ي�ساعد ب�صورة �أكرب
يف الوقاية وحماية اجل�سم من
�أي �أورام �رسطانية.
وقالت جي�سيكا داونز ،قائدة
الفريق البحثي �إن تلك احللقة
ميكن �أن تلعب دورا حا�سما
يف الوقاية من ال�رسطان ،كما
�أن تثبيتها ميكن �أن ي�ساهم
ب�صورة �أكرب يف ردع �أي طفرات
تطر�أ على بروتينات كوهي�سني،
وت�ؤدي �إىل انت�شار الأورام
ال�رسطانية.

جهاز ذكي لعالج ال�سكتة الدماغية
علمي
فريق
جنح
�أمريكي بتطوير جهاز
لعالج ال�سكتة الدماغية
وم�ساعدة املر�ضى على
التعايف ب�شكل �أ�رسع
وحت�سني عمل �أجزاء
اجل�سم املت�أثرة بال�سكتة.
اجلهاز هذا الذي يعتمد
يف عمله على الذكاء
ميكن
الإ�صطناعي
�إ�ستخدامه على �أجزاء
خمتلفة من اجل�سم ،مث ً
ال
ميكن و�ضعه يف البلعوم
مل�ساعدة املري�ض على
الكالم على الكالم ،والبلع،
والع�ض ،وامل�ضغ.
كما يت�صل اجلهاز هذا
ال�سلكياً بالأجهزة الذكية

حقن ملنع نوبات ال�صداع الن�صفي

من خالل تطبيق يعمل
كموجه للعمل ،والقيام
بالتمارين الالزمة للتعايف
ال�رسيع ،كما �سيقوم
با�ست�شعار وظائف اجل�سم،
و�إر�سال قراءات يومية
للفريق املعالج ،بالإ�ضافة
اىل تنبيهات عاجلة يف حال
ر�صدة اجلهاز �أي خماطر
تتطلب تدخ ً
ال �رسيعاً من
الفريق املعالج.
ومع بداية العام 2019
مت �إ�ضافة املزيد من
الوظائف �إليه ت�ساعد
على ثني ومتدد الأع�ضاء
املت�رضرة ،وتقدمي �صورة
تبي
تفاعلية للفريق الطبي ّ
حالة الع�ضو املت�رضر.

معهد تون�سي يتح�صل على براءة
اخرتاع دواء م�ضاد ل�سرطان الدم

حت�صل معهد املناطق القاحلة (حكومي) مبحافظة
مدنني جنوب �رشقي تون�س ،على براة اخرتاع لدواء
جديد م�ضاد ملر�ض �رسطان الدم ،مت ا�ستخراجه من
نبتة «الالّزول» املوجودة بكرثة جنوب �رشق البالد
جناع� ،إن
وقالت الباحثة التون�سية يف املعهد حنان ّ
البحوث كانت يف �إطار ر�سالة دكتوراه متحورت حول
الأهمية الغذائية لنبتة «الالّزول».
جناع «انطلقنا منذ فرتة يف البحوث
وتابعت حنان ّ
للتعرف على �أهمية هذه النبتة وانتهينا �إىل قدرتها
على مكافحة اخلاليا ال�رسطانية يف ج�سم امل�صابني
مبر�ض �رسطان الدم»و�أ�ضافت الباحثة التون�سية �أنه قد
متت مقارنة النتائج املتح�صل عليها با�ستعمال نتبة
«الالّزول» مع النتائج التي يعطيها دواء يباع ملعاجلة
تفوق هذه
�رسطان الدم ،م�ؤكدة �أن الدرا�سات �أثبتت ّ
النبتة على الدواء امل�ستعمل ب�شكل كبري يف كل �أنحاء
العامل ولفتت �إىل �أن هذه البحوث متت بالتعاون
بني معهد املناطق القاحلة مبدنني ومعهد با�ستور
(حكومي) املهتم بالأبحاث الطبية بالعا�صمة تون�س
وبح�سب الباحثة ف�إن املعهد الوطني للموا�صفات
ال�صناعية (حكومي) هو اجلهة التي منحت
وامللكية
ّ
ّ
براءة االخرتاع ا�ستنادا �إىل املوا�صفات العاملية يف
جمال االكت�شاف العلمي يف جمال الأدوية امل�ضادة
ملر�ض �رسطان الدم.
و»الالّزول» نبتة من نوع الب�صليات تتواجد ب�شكل كبري
يف منطقة �شمال �إفريقيا وخا�صة اجلنوب ال�رشقي
لتون�س ،ويتهافت الأهايل على التقاطها خا�صة يف
ف�صلي ال�شتاء والربيع لفوائد عالجية.

هذا هو �س ّر ال�صوت ال�صادر
عن «طقطقة» الأ�صابع
تو�صل باحثون يف درا�سة علمية حديثة ملعرفة �رس ال�صوت
ّ
الذي ي�صدر لدى «طقطقة» الأ�صابع ،مظهرين �أن �سببه انفجار
فقاعات جمهرية يف ال�سائل املوجود يف املفا�صل ،للتو�صل لهذه
اخلال�صات ،ا�ستند الباحثون الفرن�سيون والأمريكيون �إىل مناذج
ريا�ضية.
والفر�ضية التي طرحوها لي�ست جديدة ،وهي ظهرت لأول مرة
قبل  70عاماً ثم �شككت بها درا�سات الحقة� ،إال �أن اجلديد
يف خال�صات الدرا�سة الأخرية �أن انفجار فقاعة واحدة يكفي
لإ�صدار هذا ال�صوت ،بح�سب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية
التقنية يف باري�س.
وكانت درا�سة �أجريت يف العام  2015حتدثت عن �أن �صوت
«القرقعة» ي�أتي من ت�ش ّكل الفقاعات ولي�س من انفجارها وقال
بركات« :ر ّكزنا على هذه امل�س�ألة من وجهة نظر ريا�ضية ،لأن كلّ
الأبحاث ال�سابقة كانت تعتمد على املراقبة»نو�أ�ضاف« :حاولنا
بذلك �أن نبني منوذجاً ريا�ضياً لو�صف ظاهرة فيزيائية».
وخل�ص الباحثون يف الدرا�سة املن�شورة يف جملة «�ساينتيفيك
ريبورت�س» �إىل �أن انفجار الفقاعات ال�صغرية هو امل�س�ؤول عن
�إ�صدار �صوت «القرقعة» لدى «طقطقة» الأ�صابع ،ولي�س ت�ش ّكلها
وال ت�سبب هذه املمار�سة التهاب املفا�صل ،بخالف االعتقاد
ال�سائد.

خل التفاح يحارب االنتفاخ
ويخفف حرقة املعدة
ال�صداع الن�صفي وحتى العام  2018كان ما يزال
يحول حياة الغالبية ال�ساحقة من الب�رش اىل جحيم.
فالأدوية الأخرى التي كانت ت�ستخدم لعالجه
�أثبتت ف�شلها وكان االعتماد على م�سكنات االمل
القوية فقط .عدد من الباحثني ك�شفوا يف العام
 2018عن دواء �إيرينوماب والذي هو عبارة عن
حقنة �شهرية متكنت وبعد التجارب من م�ساعدة

ثلث املر�ضي امل�صابني بال�صداع الن�صفي بينما
ف�شلت �أكرث من �أربعة عالجات �أخرى يف منع
الأمل .و�أكد العلماء �أن حقن �إيرينوماب خف�ضت
متو�سط عدد حاالت ال�صداع الن�صفي ال�شهرية
ب�أكرث من  ٪50لأكرث من ثلث الأ�شخا�ص الذين
يعانون من ال�صداع الن�صفي .ويعمل الدواء ب�شكل
خمتلف عن الأدوية الوقائية الأخرى التي يح�صل

عليها مر�ضى ال�صداع الن�صفي ،والتي غالباً ما
تكون �أدوية معاد و�صفها وم�صنعة يف الأ�سا�س
لعالج �أمرا�ض �أخرى ،مثل �ضغط الدم وال�رصع.
لكن دواء �إيرينوماب م�صمم خ�صي�صا لل�صداع
الن�صفي وهو عبارة عن ج�سم م�ضاد م�صمم ملنع
م�ستقبل يعتقد �أنه م�س�ؤول عن نقل �إ�شارات
الأمل املرتبطة بال�صداع الن�صفي.

�أوردت جملة «فرويندين» الأملانية �أن خل التفاح �صديق للمعدة،
حيث يعمل على تن�شيط اله�ضم ويحارب �آالم البطن واالنتفاخ
و�أ�ضافت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال� ،أن خل التفاح ي�ساعد
�أي�ضاً على �ضبط الع�صارة اله�ضمية ،فيخفف من ال�شعور املزعج
بحرقة املعدة كما �أن حم�ض التفاح ميتاز بت�أثري م�ضاد للبكترييا
ويحارب بكترييا الأمعاء ال�ضارة.
ومن ناحية �أخرى ،يعد خل التفاح منجماً من املعادن ،فهو يزخر
بالكال�سيوم واملغني�سيوم وال�صوديوم واحلديد ،ومن ثم فهو يعد
مفيداً �أي�ضاً للمفا�صل والغ�ضاريف وحذرت «فرويندين» من �أن
تناول كمية كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه �آثار �سلبية
لذا ينبغي تخفيفه ب�إ�ضافة ملعقة منه �إىل كوب ماء.
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الرقية ال�شرعية من القر�آن الكرمي
�أعوذ باهلل ال�سميع العليم من
ال�شيطان الرجيم �سورة الفاحتة:
ب ِْ�س ِم هَّ
اللِ ال َّر ْح َمنِ ال َّرحِ ي ِم * حْ َ
ال ْم ُد
للِ هَّ ِ َر ِّب ال ْ َع مَ ِ
ال َ
ني * ال َّر ْح َمنِ ال َّرحِ ي ِم
الدينِ * �إِ ّيَ َ
اك نَ ْعبُ ُد
* َمال ِِك يَ ْو ِم ِّ
ال�صاطَ
َو�إِ ّيَ َ
اك نَ ْ�ستَ ِع ُ
ني * ْ
اهدِ نَا ِرّ َ
�ص َ
مْ ُ
اط الَّذِ ي َن
ال ْ�ستَقِي َم * رِ َ
ي مْ َ
وب
الغ ُ
ْ�ض ِ
�أَنْ َع ْم َت َعلَيْ ِه ْم َغ رْ ِ
ال�ضا ِلّ َ
َعلَيْ ِه ْم َو اَل َّ
ني الفاحتة- 1 :
 .7من �سورة البقرة :امل * َذلِكَ
َاب اَل َريْ َب فِي ِه ُهدًى ِلل ْ ُم ّتَ ِق َ
ني
ال ْ ِكت ُ
* الَّذِ ي َن يُ�ؤْمِ نُو َن بِال ْ َغيْ ِب َويُقِي ُمو َن
ما َر َز ْقنَا ُه ْم يُنْ ِفقُو َن *
ال�ص اَل َة َو مِ َّ
َّ
با �أُنْ ِز َل �إِلَيْكَ
َوالَّذِ ي َن يُ�ؤْمِ نُو َن مِ َ
َو َما �أُنْ ِز َل مِ ْن َقبْل َِك َوب ْ
ِالآخِ َر ِة
ُه ْم يُو ِقنُو َن * �أُولَئ َِك َعلَى ُهدًى
مِ ْن َر ِّب ِه ْم َو�أُولَئ َِك ُه ُم مْ ُ
ال ْفل ُِحو َن
[البقرة5 - 1 :
ب ُق يَخْ َط ُ
�صا َر ُه ْم
ف �أَبْ َ
يَ َكا ُد ال ْ رَ ْ
ُكلَّ َما �أَ َ
�ضا َء لَ ُه ْم َم َ�ش ْوا فِي ِه َو�إِ َذا
�أَ ْظلَ َم َعلَيْ ِه ْم َقا ُموا َولَ ْو َ�شا َء هَّ
الل ُ
�صا ِرهِ ْم �إِ َّن
لَ َذ َه َب ب َِ�س ْم ِع ِه ْم َو َ�أبْ َ
هَّ
الل َ َعلَى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َقدِ ي ٌر [البقرة:

.]20
َوا ّتَبَ ُعوا َما تَتْلُو َّ
ني َعلَى
ال�شيَاطِ ُ
ُمل ْ ِك ُ�سلَيْ َما َن َو َما َك َف َر ُ�سلَيْ َما ُن
َولَ ِك َّن َّ
ال�شيَاطِ َ
ني َك َف ُروا يُ َع ِلّ ُمو َن
ال�س ْح َر َو َما �أُنْ ِز َل َعلىَ
النَ َ
ّا�س ِّ
مْ َ
وت
وت َو َما ُر َ
اللَ َكينْ ِ ِببَا ِب َل َها ُر َ
َ
َو َما يُ َع ِلّ َمانِ مِ ْن �أ َح ٍد َحتَّى
يَق اَ
ُول �إ مَّ َ
ِنا نَ ْح ُن ِفتْنَ ٌة َف اَل تَ ْك ُف ْر
َ
ّ
ُ
َ
َفيَتَ َعل ُمو َن مِ نْ ُه َما َما يُف ِّرقو َن
ِب ِه بَينْ َ مْ َ
ال ْر ِء َو َز ْوجِ ِه َو َما ُه ْم
َ
ِ�ضا ِّري َن ِب ِه مِ ْن �أ َح ٍد �إ اَِّل ِب�إِ ْذنِ هَّ
اللِ
ب َ
َويَتَ َعلَّ ُمو َن َما يَ�ضرُ ّ ُ ُه ْم َو اَل يَنْ َف ُع ُه ْم
َولَ َق ْد َع ِل ُموا مَ َ
لنِ ْ
ا�ش رَتَاهُ َما لَ ُه
اَ
يِف ْ
ْ�س
الآخِ َر ِة مِ ْن َخلقٍ َولَ ِبئ َ
َ
َما �شرَ َ ْوا ِب ِه �أنْف َُ�س ُه ْم لَ ْو َكانُوا
يَ ْعلَ ُمو َن [البقرةَ .102 :ما يَ َو ّ ُد
َاب
الَّذِ ي َن َك َف ُروا مِ ْن �أَ ْهلِ ال ْ ِكت ِ
َو اَل مْ ُ
ال�شرْ ِ ِك َ
ني �أَ ْن يُنَ َّز َل َعلَيْ ُك ْم
ي مِ ْن َر ِّب ُك ْم َو هَّ
َ�ص
مِ ْن َخ رْ ٍ
الل ُ يَخْ ت ّ ُ
ِب َر ْح َم ِت ِه َم ْن يَ َ�شاءُ َو هَّ
الل ُ ُذو ال ْ َف ْ
�ضلِ
ال ْ َع ِظي ِم [البقرة.]105 :
َاب لَ ْو
ري مِ ْن �أَ ْهلِ ال ْ ِكت ِ
َو َّد َك ِث ٌ
ميا ِن ُك ْم ُك َفّا ًرا
يَ ُر ّ ُدونَ ُك ْم مِ ْن بَ ْعدِ �إِ َ

مرتبة ال�صدق

ال�صديقني تَلي مرتبة النب ّوة يف
مرتبة
ّ
ّ
ويدل هذا على �أهم ّية ال�صدق
الإ�سالم،
الدين ّية والدنيو ّية ،فهو يُبلّغنا
يف حياتنا ّ
الل َ
الدرجات ،قال تعاىلَ ( :و َمن يُطِ ِع هَّ
�أعلى ّ
َوال َّر ُ�سو َل َف ُ�أو َلٰئ َِك َم َع الَّذِ ي َن َ�أنْ َع َم هَّ
الل ُ َعلَيْهِم
ني َو ّ ُ
ال َ
ال�ص ِّدي ِق َ
ِّم َن ال ّنَ ِب ِّي َ
ال�ص حِ ِ
ني
ال�ش َهدَا ِء َو َّ
ني َو ِّ
َ
َ
ً
َو َح ُ�س َن �أُولٰئِك َرفِيقا) .وقد و�صف اهلل
بال�صدق يف الآية الكرمية( :ومن
تعاىل َ
نف�سه ّ
�أ�صدق من اهلل قيال) ،كما و�صف ر�سولَه
الكرمي �أي�ضاً يف الآية الكرميةَ ( :والَّذِ ي َجا َء
�ص َّد َق ِب ِه ُ�أولَئ َِك ُه ُم مْ ُ
ال ّتَقُونَ)،
ِال�صدْقِ َو َ
ب ِّ
ال�صدق �إذاً مرتبة عل ّية ي�صلُها امل�سلم
مرتب ُة ّ
حني يرتقي ّ
بكل تفا�صيل حياته ب�صدق تا ّم يف
الأقوال ،والأفعال ،والنّوايا.

�أبناء الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم

الأبناء الذكور القا�سم ،وهو ابنه البكر ،والذي
يكون ر�سول اهلل به� ،إذ يقال له �أبا القا�سم،
وهو ابنه من ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل
عنها .عبد اهلل ،ويلقب بالطيب ،والطاهر،
وهو �أخو القا�سم من ال�سيدة خديجة �أي�ضاً.
�إبراهيم ،وهو �أ�صغر �أبناء ر�سول اهلل من
مارية القبطية .بنات ر�سول اهلل :رقية� .أم
أحب
كلثوم .فاطمة ،امللقبة بالزهراء ،وهي � ّ
البنات �إىل ر�سول اهلل .مالحظة :جميع البنات
ولدتهن ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل عنها� ،إذ �إنّ
ّ
ن�ساء ر�سول اهلل الأخريات مل ينجنب ،ويذكر
�أنّ كافة �أبنائه وبناته ماتوا خالل حياته،
با�ستثناء فاطمة ،والتي توفيت بعده ب�ستة
�أ�شهر.

َح َ�سدًا مِ ْن عِ نْدِ �أَنْفُ�سِ ِه ْم مِ ْن
ي لَ ُه ُم حْ َ
بَ ْعدِ َما تَبَ نَّ َ
اعفُوا
ال ّ ُق َف ْ
ا�ص َف ُحوا َحتَّى يَ�أْت َِي هَّ
الل ُ ِب�أَ ْم ِر ِه
َو ْ
�إِ َّن هَّ
الل َ َعلَى ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َقدِ ي ٌر
[البقرةَ .]109 :ف�إِ ْن �آ َمنُوا
اهتَ َد ْوا
مِ ِ
بثْلِ َما �آ َمنْتُ ْم ِب ِه َفقَدِ ْ
َو�إِ ْن تَ َولَّ ْوا َف�إ مَّ َ
ِنا ُه ْم يِف ِ�ش َقاقٍ
َف َ�سيَ ْكفِي َك ُه ُم هَّ
ال�سمِ ي ُع
الل ُ َو ُه َو َّ
َ
َ
هّ
ال ْ َعلِي ُم * ِ�صبْ َغ َة اللِ َو َم ْن �أ ْح َ�س ُن
مِ َن هَّ
اللِ ِ�صبْ َغ ًة َونَ ْح ُن لَ ُه َعا ِب ُدو َن
[البقرة.]138 ،137 :
َو�إِلَ ُه ُك ْم �إِلَ ٌه َواحِ ٌد اَل �إِلَ َه �إ اَِّل ُه َو
ال َّر ْح َم ُن ال َّرحِ ي ُم * �إِ َّن يِف َخلْقِ
ال�س َما َو ِ
�ض َواخْ ت اَِل ِف
ات َو َْ أ
ال ْر ِ
َّ
ترِي
اللَّيْلِ َوال ّنَ َها ِر َوال ْ ُفل ْ ِك الَّتِي جَ ْ
ّا�س َو َما
با يَنْ َف ُع النَ َ
يِف الْبَ ْح ِر مِ َ
�أَنْ َز َل هَّ
ال�س َما ِء مِ ْن َما ٍء
الل ُ مِ َن َّ
َ
ْ
ال ْر َ
�ض بَ ْع َد َم ْو ِت َها َوبَ َّث
َف�أَ ْحيَا ِب ِه أ
َ�ص ِ
اح
فِي َها مِ ْن ُك ِّل َدا ّبَ ٍة َوت رْ
ِيف ال ِّريَ ِ
اب مْ ُ
َ
ال�س َما ِء
ب
ينْ
ال�س َح ِ
ال َ�س َّخ ِر َ
َّ
َو َّ
َ
ُ
َ
ليَاتٍ ِلق ْو ٍم يَ ْع ِقلو َن
�ض آ
َو ْ أ
الَ ْر ِ
[البقرة.]164 - 163 :

زوجات الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

زوجات الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم يبلغ عدد زوجات
ر�سول اهلل اثنت ع�رش زوجة
ر�ضي اهلل عنهن ،و�أ�سما�ؤهن
كالآتي :خديجة بنت خويلد

�سودة بنت زمعة .عائ�شة بنت
�أبي بكر ال�صديق التيمية.
حف�صة بنت عمر بن اخلطاب
العدوية .زينب بنت خزمية
الهاللية� .أم �سلمة وا�سمها

ك�سوة الكعبة
كثري من امل�سلمني من يعتقد � ّأن ك�سوة الكعبة
ال�سوداء هي �سنّة من ال�سنن ،وهذا غري �صحيح.
يف بداية عهد الإ�سالم كان الر�سول «حم ّمد ّ
�صل
رشفة،
اهلل عليه و�سلّم» �أ ّول من ك�سا الكعبة امل� ّ
وقد ك�ساها بالثياب اليمان ّية ،وهي ثياب خمططة
احلجاج
بي�ضاء وحمراء .بعد ذلك ك�ساها
ّ
بالديباج ،وامل�أمون ك�ساها بالديباج الأحمر
والديباج الأبي�ض �أحياناً �أخرى .لو اطلعنا �أكرث
على كتب التاريخ والتي تدر�س تاريخ الكعبة
امل�رشفة ،لنجد �أنّها مل تك�سى طوال الوقت
باللون الأ�سود فقط ،بل ك�سيت ب�أكرث من لون.
ومن هنا يت�ضح لنا � ّأن �سواد غطاء الكعبة لي�س
�أمراً م�سنوناً �أو �أمراً �إلهياً ،بل على العك�س فقد
عرف � ّأن �سوادها ما هو �إال عرف وعادة �إ�سالمية
فقطّ � .أما يف �أ ّيامنا هذه ف� ّإن اململكة العرب ّية
ال�سعود ّية هي امل�س�ؤولة عن ك�سوة الكعبة ،وقد
�أن�ش�أت م�صنعاً
خا�صا ُ حلياكة غطاء الكعبة ،وهي
ّ
تنتجه ب�أف�ضل املوا�صفات و�أجملها من حيث
التطريز واخلطوط وا�ستخدام الذهب يف ذلك.
ولذلك ف� ّإن اململكة حالي ّا هي امل�س�ؤولة عن
تقرير لون الك�سوة ال �أكرث.

من ماذا تتك ّون الكعبة

تتك ّون الكعبة من باب الكعبة ،وامليزاب ،وامللتزم،
وال�شاذروان ،و�أركانها الأربعة (اليماين ،والعراقي،
وال�شامي ،وال�رشقي) ،واحلجر الأ�سود ،ومقام
�إبراهيم ،وحجر �إ�سماعيل� .أ ّما الكعبة فلها �أ�سماء
خمتلفة �أخرى ،مثل ب ّكة ،والبنية ،وقاد�س ،وال ّ ُد َّوار.
وقد ذكرت يف موا�ضع كثرية يف القر�آن الكرمي ،يقول
ي ذِي
تعاىلَ « :ر ّبَنَا �إ ِيِّن �أَ ْ�س َكن ُْت مِ ْن ُذ ِّر ّيَتِي ِب َوا ٍد َغ رْ ِ
َز ْر ٍع عِ نْ َد بَيْت َِك مْ ُ
اج َع ْل
ال َح َّر ِم َر ّبَنَا ِليُقِي ُموا َّ
ال�ص اَل َة َف ْ
َ
َ
ّا�س تَ ْهوِي �إِليْ ِه ْم َوا ْر ُز ْق ُه ْم مِ َن ال ّث َم َر ِ
ات
�أَ ْف ِئ َد ًة مِ َن النَ ِ
لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْ�ش ُك ُرونَ» (�سورة �إبراهيم . )37 :متتاز الكعبة
رشفة لدى الناظر �إليها برهبة وهيبة وخ�شوع
امل� ّ
ّ
وتغطى
عظيم ،وهي مك�سوة بغطاء �أ�سود اللون ،كما
بغطاء �أبي�ض اللون يف فرتة احلج.

هند بنت �أبي �أمية بن املغرية
املخزومية .زينب بنت
جح�ش الأ�سدية .جويرية بنت
احلارث اخلزاعية .ريحانة
بنت زيد بن عمرو القرظية.

�أم حبيبة رملة بنت �أبي
�سفيان الأموية� .صفية بنت
حيي بن �أخطب الن�ضريية.
ميمونة بنت احلارث بن حزن
الهاللية.

غ�ض الب�صر
عما يف �أيدي النا�س غ�ض الب�رص ال يقت�ضي فقط بالنظر
لل�شهوات ،لكن هناك نوعاً �آخر نهانا اهلل تعاىل عنه �أن ننظر �إليه
وهو ما متع اهلل به غريه ،حيث يتمتع �شخ�ص مبال كثري وجتارة
رابحة هنا يجب غ�ض الب�رص عما ما ميلكه هذا ال�شخ�ص لأن
الأرزاق بيد اهلل تعاىل ،وذلك عندما ينظر لغريه يتولد عند
احل�رسة واحلقد ويت�أمل من حاله وي�صبح لديه قلق وا�ضح عندما
يقارن حاله بحال غريه ،ويف حالة النظر مبا من اهلل عليه غريه
من الأوالد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من
الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه امل�س�ألة تولد احلقد �أي�ضاً،
و�أي�ضاً عند النظر لزوجات الآخرين يقارن بني جمال زوجته
وجمال زوجات الآخرين ،ف�إن كان ن�سبة جمال زوجته قليال
مقارنة مع جمال الآخريات يتولد يف نف�سه كراهية لزوجته ويبد�أ
بتوجيه لها كالم �سقيم ويقارنها يف كالمه مع غريها من الن�ساء
الأخريات لذلك �أمرنا اهلل تعاىل غ�ض الب�رص جتنبا لتلك امل�شاكل.

�أحفاد الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم

يعرف احلفيد على �أ ّنه ابن الولد� ،أما ابن البنت فيعرف با�سم
ال�سبط ،وفيما يتعلّق بر�سول اهلل عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم
فلم يكن له �أي �أحفا ٍد من �أبنائه الذكور ،وذلك ب�سبب موتهم وهم
ٍ
أ�سباط من بناته ،وهم خم�سة ذكور،
ال�سن� ،إال �أنّ له ثمانية �
�صغار
ّ
و�أ�سما�ؤهم هي :علي :وهو ابن زينب ر�ضي اهلل عنها من زوجها
ال�سن.
العا�ص بن عبد �شم�س ،وي�شار �إىل �أ ّنه تويف �صغرياً يف
ّ
�أمامة :هي �أخت علي ،والتي حملها عليه ال�سالم �أثناء �صالته.
احل�سن ،واحل�سني ،وحم�سن :هم �أبناء فاطمة من زوجها علي بن
�أبي طالب ر�ضي اهلل عنهما� .أم كلثوم ،وزينب :هن بنات فاطمة
وعلي بن �أبي طالب .عبد اهلل :هو ابن رقية من خليفة امل�سلمني
عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه .مالحظة :تز ّوج عثمان بن عفان
�أم كلثوم ابنة ر�سول اهلل عليه ال�سالم بعد وفاة اختها رقية� ،إال �أ ّنها
توفيت دون �أن تنجب.
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ال�سعادة م�سرحية جديدة تعر�ض قريبا بوهران
يتم عر�ض م�سرحية جديدة بعنوان «ال�سعادة» بوهران يف  27مار�س اجلاري مبنا�سبة �إحياء اليوم العاملي للم�سرح ،ح�سبما �أ�ستفيد يوم
ال�سبت من املنظمني.
وينتظر عر�ض امل�رسحية
يف املعهد البلدي «�أحمد
وهبي»  ،وفقا ملا �رصح
به ل»و�أج» حممد ميهوبي،
رئي�س اجلمعية الثقافية
املحلية «الأمل» ،منتجة هذا
العمل.
و�أو�ضح املتحدث ،الذي يعد
خمرج العمل �أي�ضا ،قائال �إن
العر�ض �سيتزامن مع حفل
تخرج الدفعة الـ 22ملدر�سة

التكوين يف تقنيات امل�رسح
لذات اجلمعية.
و�أفاد يف هذا ال�سياق بن
الدفعة مكونة من  17فنا ًنا
�شا ًبا �ستتاح لهم الفر�صة
لإبراز مواهبهم على خ�شبة
امل�رسح من خالل تقم�ص
�شخ�صيات خمتلفة يف
املخ�ص�صة
امل�رسحية
لل�شباب.
جمعية
ر�صيد
وي�ضم

«الأمل» عدد من الأعمال،
�أحدثها بعنوان «حتوي�سة
بالكرو�سة>> ،ومن املقرر
�أن تقوم بجولة يف العديد من
املدار�س بوالية وهران.
للتذكري ا�ستفاد �أكرث من 900
من هواة الفن امل�رسحي
من دورات تكوينية �سطرتها
هذه اجلمعية التي حتتفل
هذا العام بالذكرى ال 43
لت�أ�سي�سها.

«رازي» يفوز بجائزة فيلم فري الهندية
حاز الفيلم الهندي رازي ،الذي تقوم ببطولته املمثلة
عليا بهات ،على جائزة فيلم فري ال�سينمائية لأف�ضل
فيلم لعام  ،2019وقد قدم حفل توزيع جوائز فيلم فري
بن�سخته الـ  64النجم الهندي �شاروخان ليلة �أم�س
ال�سبت.
وفازت املمثلة عليا بهات بجائزة �أف�ضل ممثلة يف دور
رئي�سي عن دورها يف فيلم «رازي» ،كما فاز املمثل
رانبري كابور بجائزة �أف�ضل ممثل يف دور رئي�سي عن
دوره يف فيلم «�ساجنو».
ومتكنت املمثلة نينا جوبتا من الفوز بجائزة النقاد

تامر عا�شور يطرح �ألبوم «�أيام»

لأف�ضل ممثلة عن دورها يف فيلم «بادهاي هو» .وحاز
املمثل رانفري �سينج على جائزة النقاد لأف�ضل ممثل
يف دور رئي�سي عن دوره يف فيلم «بادمافاتي».
وفازت املخرجة ميغنا جولزار بجائزة �أف�ضل
خمرج عن فيلم رازاي .وحاز املمثل فيكي كو�شال
على جائزة �أف�ضل ممثل م�ساعد عن دوره يف فيلم
«�ساجنو» .ومتكنت املمثلة �سوريخا �سكري من الفوز
بجائزة �أف�ضل ممثلة م�ساعدة عن دورها يف فيلم
بادهاي هو .يُذكر �أن حفل توزيع جوائز فيلم فري
مُينح للمتميزين يف قطاع ال�سينما الهندي.

طرح املغني امل�رصي تامر عا�شور� ،أحدث �ألبوماته «�أيام» ،عرب
قناته الر�سمية مبوقع يوتيوب .وي�ضم �ألبوم تامر عا�شور»�أيام»
� 12أغنية هي�« :أيام» من كلمات تامر ح�سني و�أحلان تامر علي
وتوزيع النابل�سي« ،حبيبي �أنت حبيبي» من كلمات حممد عاطف
و�أحلان مدين وتوزيع النابل�سي« ،م�شوفنا�ش خري» من كلمات عمرو
يحيي و�أحلان تامر عا�شور وتوزيع النابل�سي« ،من غري ما �أحكيلك»
من كلمات جمال اخلويل و�أحلان حممد النادي وتوزيع النابل�سي،
«قولوله �سماح» من كلمات �أحمد املالكي و�أحلان م�صطفي الع�سال
وتوزيع �إلهامي دهيمة و�شقيقه �أدهم دهيمة« ،ده حكايه» من كلمات
�أمري طعيمة و�أحلان حممد النادي وتوزيع النابل�سي« ،متختلفي�ش»

حممد رم�ضان يطرح برومو «القمر»

طرح املمثل حممد رم�ضان
برومو �أحدث كليباته الغنائية
«القمر» ،على في�س بوك.
كليب «القمر» من كلمات

بالك�س،

و�أحلان فرغلي
و�إخراج يا�رس �سامي.
ي�أتي طرح حممد رم�ضان لكليب
«القمر بعد جناح كليباته «منرب

وان»« ،امللك» ،و»مافيا».
يذكر �أن حممد رم�ضان ي�ستعد
لإحياء �أول حفل غنائي له يف
 29مار�س اجلاري يف مركز

�أمري كرارة يعود للحياة
يف برومو «كلب�ش »3

املنارة بالتجمع اخلام�س
بالقاهرة ،ور�صدت �رشكة
«مزيكا» ميزانية �ضخمة
للحفل.

دينا تك�شف �أ�سباب ارتدائها للنقاب
ا�ستنكرت الفنانة اال�ستعرا�ضية
دينا االنتقادات املوجهة �إليها
�إثر ارتدائها النقاب �أثناء �أدائها
منا�سك العمرة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،بدعوى �أن
هذا الإجراء منهي عنه للمر�أة

امل�سلمة �سواء يف العمرة �أو
احلج.
وقالت دينا� ،إنها تعي �أحكام
منا�سك العمرة جيداً ،وتدرك
عدم جواز ارتداء النقاب فيها،
مو�ضحة« :ارتديت النقاب �أثناء

وجودي يف مطار جدة ،كي ال
علي �أحد ،ولأمتكن من
يتعرف ّ
�إنهاء �إجراءات و�صويل �رسيعاً،
وقد التقطت �صورة لنف�سي يف
ال�سيارة على �سبيل الذكرى،
ولكني مل �أرتد النقاب �أمام

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

الكعبة مثلما تردد».
وو�صفت ما �أثري يف هذا ال�ش�أن
«�سخف» ال تعلم م�صدره،
م�ؤكدة �أن عالقة العبد بربه
ال يحق لأحد التدخل فيها،
بح�سب قولها.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

من كلمات عمرو يحيي و�أحلان تامر عا�شور وتوزيع �أ�رس عا�شور،
«يف بايل» من كلمات نادر عبد اهلل و�أحلان تامر عا�شور وتوزيع
�أماديو .كما ي�ضم «بقايل زمان» من كلمات �أحمد املالكي و�أحلان
حممد خلف وتوزيع النابل�سي�« ،سالم» من كلمات حممد رفاعي
و�أحلان حممد يحيي وتوزيع النابل�سي« ،مره» من كلمات تامر
ح�سني و�أحلان �شادي ح�سن وتوزيع �أحمد وجيه ،و»خل�صانة» من
كلمات ه�شام �صادق و�أحلان مدين وتوزيع النابل�سي.
وكان «عا�شور» قد طرح قبل �أ�سبوعني كليب «�أيام» ،والذي يحمل
ا�سم الألبوم ،عرب قناته الر�سمية على موقع يوتيوب ،والأغنية من
كلمات تامر ح�سني ،و�أحلان تامر علي ،وتوزيع النابل�سي.

طرح �أمري كرارة برومو م�سل�سله «كلب�ش  ،»3املقرر عر�ضه يف
رم�ضان  ،2019عرب �صفحته مبوقع في�س بوك.
ويظهر الربومو عودة ال�شخ�صية ال�شهرية �ضابط ال�رشطة �سليم
الأن�صاري للحياة جمدداً بعد وفاته يف «كلب�ش  ،»2وظهر �أمري كرارة
يف �شخ�صية الأن�صاري للجمهور من خالل الربومو مبزيد من الأك�شن
والت�شويق والإثارة ،ف�ض ً
ال عن م�شاهد التفجري ،والث�أر واعتقال
جمرمني.
ويوا�صل خمرج العمل بيرت ميمي الت�صوير يف القاهرة لالنتهاء من
ت�صوير احللقات الأوىل لت�صبح جاهزة لعمليات املونتاج واملك�ساج
وو�ضع املو�سيقى الت�صويرية ،للحاق بال�سباق الرم�ضاين.
«كلب�ش  »3بطولة �أمري كرارة� ،أحمد عبدالعزيز ،ه�شام �سليم ،ي�رسا
اللوزي ،هالة فاخر� ،أحمد العو�ضي� ،إ�سالم جمال� ،أمرية العايدي،
�أماين كمال ،فاطمة الكا�شف ،نور �إيهاب ،و�أحمد �إمام.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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رينو وني�سان وميت�سوبي�شي يعلنون عن “بداية جديدة” للتحالف

�أعلن املدراء التنفيذيون لرينو
وني�سان وميت�سوبي�شي عن جمل�س
ت�شغيلي جديد ليعرب عن “بداية
جديدة” للتحالف الذي عاين م�ؤخراً
غ�صن بتهم التهرب ال�رضيبي .يف �أول
ت�رصيح م�شرتك بينهم ،قال رئي�س
جمل�س �إدارة رينو ،جون دومينيك
�سينارد ،واملدير التنفيذي لني�سان،

هريوتو �سايكاوا ،واملدير التنفيذي
مليت�سوبي�شي ،او�سامو ما�سوكو� ،أن
املجل�س الت�شغيلي اجلديد للتحالف
�سي�رشف على جميع العمليات.
هذه املجل�س اجلديد لن ي�ؤثر على
الهيكلة احلالية لالحتاد ،ال�ستهدافه
للمحافظة على الهوية امل�ستقلة
لل�صانعات الثالثة ،حيث بهذا الو�ضع

مت ك�رس �إحتكار رينو الإداري و�أ�صبح
القرار جماعياً ال بيد �رشكة واحدة.
املجل�س اجلديد م�رشفاً على جميع
امل�شاريع امل�شرتكة احلالية يف
االحتاد ،مثل م�رشوع رينو ني�سان BV
الهولندي وني�سان ميت�سوبي�شي ،BV
وهي م�شاريع حتت التحقيق حالياً
�ضمن ق�ضية غ�صن .ويُذكر �أن ني�سان

وميت�سوبي�شي اتهمتا غ�صن يف يناير
املا�ضي با�ستالم  8.9مليون دوالر
من م�رشوع ني�سان-ميت�سوبي�شي BV
ب�شكل غري قانوين ،وقد مت ت�أ�سي�س
هذا امل�رشوع ملكافئة املوظفني
املقرتحني لآليات توفري �أموال
لل�رشكة ،لي�ستغل غ�صن الأمر ب�إعطاء
نف�سه جوائز �ضخمة.

"بي �إم دبليو" ت�سحب � 28ألف �سيارة من الأ�سواق
�أعلنت �رشكة بي �إم دبليو عن نيتها �سحب
� 28631سيارة من بلدان االحتاد الرو�سي،
ومن املفرت�ض �أن ت�شمل عملية ال�سحب
� 19919سيارة من طراز " "Fمن فئات،1 :
،25 ،22 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،2
 ،34 ،26جميعها طرحت يف رو�سيا ما بني

 2011و.2015
كما �ست�سحب ال�رشكة � 8712سيارة من طراز
" "Fمن الفئة ( 21و 23و 30و 32و 33و)36
باعتها "بي �إم دبليو" يف رو�سيا ما بني 2014
و� ،2016أما ال�سبب وراء تلك العملية ،فهو
اكت�شاف م�شاكل يف نظام التربيد وعزل

ال�سوائل يف تلك ال�سيارات ،ما قد يت�سبب
باحرتاقها� ،أو ت�رسب الزيت �إىل �أنظمة
العوادم و�أعلنت "بي �إم دبليو" �أنها �ستتوا�صل
مع مالكي ال�سيارات املذكورة ليتوجهوا
ل�صيانتها جمانا يف جميع مراكزها املعتمدة
يف رو�سيا.

فولك�س فاغن تعلن ت�سريح � 7آالف موظف ..واللوم على الروبوتات!

�إليك الأ�سباب امل�ؤدية
�إىل ا�شتعال ال�سيارة

�إحدى �أ�صعب املواقف التي
متر على ال�سائقني هي بال
�شك اندالع حريق يف ال�سيارة،
حيث هذا ي�ؤدي �إىل �آثار مدمرة
عليها وعلى الركاب.
ح�سب الإح�صائيات ،ف�إن
� 1000شخ�ص يف �أمريكا فقط
الحرتاق �سيارته ،وقد �أكدت
الأبحاث �أن الركاب ميتلكون
ثوانٍ معدودة للخروج قبل
حلظة اندالع احلريق فيها
بالكامل ،بنا ًء عليه ،دعونا
ن�ستعر�ض الأ�سباب امل�ؤدية
ال�شتعال ال�سيارة حتى ال
تتعر�ض لها �أبداً مب�شيئة اهلل.

ت�سرب الوقود
ويحدث الت�رسب يف حال
وجود م�شكلة يف �أحد �أجزاء
دورة الوقود ،وهي الأجزاء
التي تقوم ب�إي�صال الوقود من
اخلزان �إىل املحرك ،حيث
�أن وجود ت�رسيب للوقود يزيد
فر�صة اندالع حريق ب�صورة
كبرية خا�صة مع ارتفاع درجات
احلرارة �أو يف حالة وجود �أي
�رشز �أثناء القيادة.

نق�ص �سائل املربد

عندما �أعلنت جمموعة فولك�س
واجن البارحة عن خطتها
الطموحة ب�إطالق  70موديل
كهربائي جديد بحلول  2028وبيع
 22مليون �سيارة كهربائية عاملياً،
مل تذكر ال�رشكة اجلانب الأقل
بهجة لهذه اال�سرتاتيجية.
هذا اجلانب هو قرار ال�رشكة

بت�رسيح  7,000موظف عن
العمل لعالمة فولك�س واجن
ل�سيارات الركاب فقط ،حتديداً
عرب تقدمي خطط تقاعد مبكرة،
ومع ا�ستخدام الآلة حمل الإن�سان
للقيام بالعديد من املهام.
�إذن هو لي�س ت�رسيحا �إجبارياً
له�ؤالء املوظفني بل عرو�ض

مغرية لهم بالتقاعد مع �سعي
فولك�س واجن لتنظيم قوتها
العاملة و�إعادة هيكلتها يف
الأعوام القادمة ،مع نيتها خلق
 2,000وظيفة جديدة يف ق�سم
التطوير التقني ،حتديدا تطوير
الربجميات والإلكرتونيات.
كما تنوي فولك�س واجن حت�سني

الإنتاجية وتوفري  6.6مليار
دوالر �سنوياً بحلول  2023رغب ًة
يف رفع الهام�ش الربحي لـ ،%6
ولتحقيق ذلك� ،ستخف�ض ال�رشكة
عدد ن�سخ املوديالت املختلفة
وتكاليف املواد امل�ستخدمة ،مع
ا�ستهدافها لرفع �إنتاجية امل�صانع
بـ � %5سنوياً.

ال خا�ص ًا من Ceed
كيا تطلق مودي ً

�أطلقت �رشكة كيا مودي ً
ال خا�صاً من  ،Ceedالتي تنتمي لفئة موديالت الكومبي ،يحمل اال�سم  Travelويتمتع باملزيد من التجهيزات
اخلا�صة .و�أو�ضحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية �أن �سيارتها  Ceed Travelاجلديدة تتمتع بالعديد من التجهيزات مثل مكيف الهواء
الأتوماتيكي ،ونظام املالحة ،وكامريا الرجوع للخلف ،والطالء املعدين ،بالإ�ضافة �إىل تدفئة املقاعد يف الأمام ،وجتهيزة التحدث
احلر ،والعجالت امل�صنوعة من معدن خفيف قيا�س  16بو�صة ويتوفر لل�سيارة حمركان بوقود البنزين بقوة  73كيلووات 100/ح�صان �أو
 99كيلووات 135/ح�صان.

يف حال نق�ص ال�سائل يف مربد
املحرك “الردياتري” ف�إن
املحرك �سوف تزيد درجة
حرارته ب�صورة كبرية ،وهو ما
ي�ساعد على ا�شتعال ال�سيارة
خا�صة �إذا كان هناك وقود
�أو زيت م�رسب على حمرك
ال�سيارة.

زيادة كمية زيت
املحرك
بع�ض ال�سائقني يقومون بتزويد
املحرك بكمية زيت كبرية
العتقادهم �أنه مفيد للمحرك،
وهو �أمر خاطئ بالت�أكيد حيث
�أنه مع ال�ضغط ال�شديد يحدث
ت�رسيب للزيت خا�صة مع
ال�سيارات القدمية ،كما �أنه
نتيجة للإهمال ف�إنه �أثناء و�ضع
الزيت يف املحرك يتم �سكب
بع�ض الزيت على املحرك من
اخلارج وهو ما يزيد من فر�ص

اندالع احلريق عندما ترتفع
حرارة املحرك �أثناء القيادة.

م�شاكل يف النظام
الكهربائي بال�سيارة
حيث �أنه ميكن �أن تت�سبب
دورات ال�شحن بالبطارية من
خالل الدينامو يف خروج غاز
الهيدروجني والذي يرتاكم يف
حجرة حمرك ال�سيارة ،ومع
وجود �رشز �أو �سلك مك�شوف
رمبا يحدث حريق.

خلل يف نظام
العادم
عادم ال�سيارة هو امل�س�ؤول
عن �إخراج الغازات ال�ضارة
من املحرك ،و�أحياناً تخرج
بع�ض ال�رشارات النارية والتي
ميكن �أن ت�سبب حريق بال�سيارة
يف حالة و�صولها نحو الأماكن
التي يوجد بها بنزين �أو زيت يف
ال�سيارة.

�إهمال ال�صيانة
الدورية لل�سيارة
كما ذكرنا �سابقاً ،ف�إن �أبرز
�أ�سباب حريق ال�سيارة هو
وجود ت�رسب للوقود �أو للزيوت
يف ال�سيارة �أو وجود �سلوك
كهربائية مك�شوفة �أو نق�ص
مياه املربد ،وهي �أمور ميكن
تفاديها يف حال �إجراء ال�صيانة
الدورية لل�سيارة يف مواعيدها
املقررة ،لذا يجب املحافظة
دائماً على ال�صيانة الدورية
لل�سيارة.

تعر�ض ال�سيارة
للحوادث
قد تت�سبب حوادث ال�سيارات
يف ا�شتعال احلريق يف ال�سيارة
يف حال االرتطام القوي
بال�سيارات الأخرى �أو مع
ج�سم �صلب مع وجود وقود �أو
زيت م�رسب ،حيث �أن احتكاك
الأج�سام ال�صلبة ي�ؤدي �إىل
تولد �رشر ي�سبب انفجار وقود
اخلزان.
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العلماء يطورون معدنا �سائال �سيحدث
ثورة يف جمال الروبوتات اللينة

يبدو �أن املعادن ال�سائلة التي
ت�ستخدم يف الروبوتات اللينة يف
جمال �صناعة الأفالم ،مثل �شخ�صية
« ،»The Terminatorقد جتاوزت
اخليال ووفقا للباحثني الأمريكيني،
ف�إن املعادن ال�سائلة التجريبية مثل
الغاليوم وال�سبائك الأخرى ،عندما
ي�ضاف �إليها النيكل �أو احلديد،
ف�إنها تكون قادرة على الإنحناء
والت�شكل ب�أ�شكال خمتلفة با�ستخدام
املغناطي�س ،مثل ال�شخ�صيات

ال�سينمائية ال�شهرية «»1000-T
:2
The
و»Terminator
 .»Judgement Dayوعلى الرغم
من تطوير الباحثني للمعدن ال�سائل
�سابقا� ،إال �أنه واجه عيبني �أ�سا�سيني،
وهما� :أوال ،ميكن �أن متتد املواد �أفقيا
فقط ب�سبب توتر ال�سطح ال�شديد،
مما يجعلها حمدودة للغاية من حيث
قابلية التنقل .وثانيا ،ال ميكن معاجلة
املواد ال�سابقة �إال عندما تغمرها
املياه بالكامل .ويقول الباحثون �إنه

�إذا �أزيلت املادة من ال�سائل ،ف�إنها
تتحول �إىل نوع من العجينة ،غري �أن
التطورات اجلديدة قطعت خطوات
كبرية يف حل هاتني امل�س�ألتني .و�أ�شار
الباحثون �إىل �أنهم متكنوا الآن من
تقليل التوتر ال�سطحي ب�شكل كبري
عن طريق �إ�ضافة احلديد والنيكل �إىل
الغاليوم ،وكذلك �سبيكة من ال�صفيح
مغمورة يف حم�ض الهيدروكلوريك،
وبذلك متددت املادة �إىل �أربعة
�أ�ضعاف طولها.

تقني
«تويرت» ت�ستعد لإطالق ميزة
املحادثات عرب تطبيقها

بد�أت «تويرت» اختبار طرق جديدة لعر�ض التغريدات� ،سيتم طرحها كجزء من برنامج
جتريبي يف الأ�سابيع املقبلة و�سيت�ضمن الربنامج التجريبي ميزة جديدة للمحادثات
والتفاعل بني م�ستخدمي التطبيق ،بالإ�ضافة �إىل ميزة للردود .ووفقا ملمثل تويرت ،ف�إنه
ميكن ر�ؤية هذه امليزات اجلديدة �أدنى التغريدات.
و�ستوفر �رشكة تويرت عالمة خ�رضاء بجانب �أ�سماء امل�ستخدمني التجريبيني عندما
يكونون ن�شطني عرب الإنرتنت وي�ستخدمون التطبيق ،على غرار ميزة �إن�ستغرام� ،أو
م�ؤ�رشات احلالة التي تُعر�ض عند ظهور املت�صلني بالإنرتنت على خمططهم الزمني،
وفقا لتويرت ويبدو �أن تويرت ت�أمل يف �أنه من خالل ر�ؤية �شخ�ص ما ن�شط على الإنرتنت،
فمن املرجح �أن ت�ستجيب لتغريداته وتبد�أ يف �إجراء حمادثة معه.
وهناك ميزة �أخرى ميكن طرحها م�ستقبال وهي تغريدات « ،»ice breakerوالتي من
املفرت�ض �أن ت�ساعد يف بدء حمادثة حول مو�ضوع حمدد ،حيث تتيح �إ�ضافة �س�ؤال
�إىل ملفات امل�ستخدمني ال�شخ�صية حول مو�ضوع يهتمون به ،كطريقة لبدء حمادثة مع
م�ستخدمني �آخرين و�ستبد�أ تويرت عملية اختبار التحديث اجلديد خالل الأ�سابيع القليلة
املقبلة ،و�سيتمكن اجلميع من طلب االن�ضمام �إىل الن�سخة االختبارية من التطبيق� ،إال �أن
ال�رشكة �ستختار ب�ضعة �آالف يف النهاية لإجناز برناجمها التجريبي.

« »Disneyتطرح �سرتة
ذكية لهواة الألعاب

م�ساعد « »Alexaال�صوتي ي�ساعد
الأطفال على تعلم �آداب احلديث!
�أكدت �رشكة �أمازون امل�صنعة مل�ساعدات « »Alexaال�صوتية �أنها �ست�ضيف
�إليها ميزات جديدة مل�ساعدة الأطفال على تعلم اللباقة و�آداب احلديث.
وي�شري اخلرباء يف ال�رشكة �إىل �أن الكثري من الآباء باتوا ي�شتكون يف ال�سنوات
الأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها �أطفالهم ،وخ�صو�صا عند ا�ستعمال
الأوامر ال�صوتية للتوا�صل مع الأجهزة الذكية ،لذا قرروا �إطالق حتديث جديد
لربجميات م�ساعدهم ال�صوتي املنزيل « ،»Alexaتنفذ �أوامر امل�ستخدم
فقط عندما يتبع �س�ؤاله �أو طلبه بعبارات معينة كـ «من ف�ضلك» و»�شكرا»،
وبالتايل �سيعتاد الأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وبالإ�ضافة لتلك امليزات ف�إن التحديث اجلديد �سيمنع « »Alexaمن
اال�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلفّظ بعبارات نابية ،كما ميكن للآباء �أن
يربجموه ليحظر على الأطفال �سماع الأغنيات التي حتوي عبارات غري الئقة.
يذكر �أن �أمازون �أ�ضافت م�ؤخرا العديد من التح�سينات وامليزات على
« »Alexaليكون مناف�سا قويا للم�ساعدات ال�صوتية املوجودة يف الأ�سواق
كم�ساعد �آبل الذكي وم�ساعد غوغل.

كاديالك ّ
تعدل « »CT6ال�شهرية
تعتزم �رشكة كاديالك قريبا طرح منوذجها اجلديد من �سيارات «»CT6
املعدلة ،املتوقع �أن ت�صبح املناف�س الأقوى ل�سيارات مر�سيد�س و بي �إم
دبليو الفاخرة و�شملت التعديالت العديد من املالمح اخلارجية لـ «»CT6
كممت�صات ال�صدمات الأمامية واخللفية وغطاء ال�صندوق اخللفي وامل�صابيح
التي �أ�صبحت �أكرث متيزا مع �إدخال تقنيات  LEDعليها.
وفيما يتعلق بالن�سخة العادية اجلديدة من هذه ال�سيارة ،ف�ستزود مبحركات بـ
� 8أ�سطوانات ب�سعة  4.2لرت وعزم � 507أح�صنة� ،أما الن�سخة الريا�ضية «CT6
 »V-Sportف�ست�أتي مبحركات توربينية بعزم  557ح�صانا.
ول�ضمان قيادة �سل�سة و�آمنة لهذه ال�سيارات ،زودتها كاديالك ب�أنظمة فرملة
حتوي �أقرا�ص فرامل متينة مبقا�س  19بو�صة ،ووحدات حتكم من نوع
« ،»Bremboف�ضال عن �أنظمة قيادة �إلكرتونية متطورة و�أنظمة منع انزالق
ال�سيارة �أثناء احلركة ال�رسيعة.

تعاون اخلرباء يف �رشكة «»Disney
ال�شهرية مع علماء من معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا لتطوير
�سرتة ذكية خم�ص�صة ملحبي �ألعاب
الفيديو.

و�صممت �سرتة «Force
 »Jacketخ�صي�صا ملحبي
�ألعاب وتقنيات الواقع
االفرتا�ضي ،وزودت بالعديد
من م�ست�شعرات احلركة
وال�ضغط و�أكيا�س هوائية
تنتفخ فج�أة ويف حلظات معينة،
لتعطي امل�ستخدم �شعورا ب�أنه يتلقى
�صدمات حقيقية �أثناء ممار�سة
اللعب.

كما توفر هذه ال�سرتة مل�ستخدمها
�أثناء م�شاهدة الفيديوهات االفرتا�ضية
�شعورا ب�أن الأ�شياء تالم�سه كما يف
الواقع� ،أو �شعور العناق يف احلقيقة،
وميكن مل�ستعملها التحكم ب�شدة
ال�ضغط الذي تولده على ج�سمه.
وي�شري اخلرباء �إىل �أن هذه ال�سرتة
�ستفتح عاملا جديدا يف جمال تقنيات
الواقع االفرتا�ضي ،و�ستزيد من تفاعل
امل�ستخدمني مع تلك التقنيات.

�آبل تطور هاتفا قابال للطي
ذكر �أحد املحللني التابعني ل�رشكة
الأمريكية
»Merrill
«Lynch
املتخ�ص�صة بخدمات التمويل �أن �رشكة
�آبل تتح�رض لإطالق هاتف ذكي قابل
للطي عام  .2020ويتوقع اخلرباء �أن
يزود هذا الهاتف ب�شا�شة مرنة من نوع
« ،»microLEDكانت قد �أكدت عدة
مواقع �أن �آبل تعمل على تطويرها حاليا،
حيث تتميز تلك ال�شا�شات ب�أن كل بيك�سل
فيها قادر على بث ال�ضوء ب�شكل م�ستقل.
وت�أتي تلك الأخبار بعد مدة من ت�أكيد موقع
«� »Patently Appleأن ال�رشكة تعمل

على تطوير �شا�شات
بدقة « »8Kخم�ص�صة
الذكية
للهواتف
والكمبيوترات وخوذ
الواقع االفرتا�ضي،
وتتميز ب�أنها قادرة
على تتبع حركة عني
امل�ستخدم وتوفري
الطاقة .ويذكر �أن
�آبل لي�ست �أول �رشكة تعمل على تطوير
تقنيات الهواتف القابلة للطي ،فمنذ
مدة ،وعلى هام�ش معر�ض 2018-CES

�سجل عمالق �صناعة الإلكرتونيات
ال�صينية « »Meizuبراءة اخرتاع تتعلق
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع
 GizChinaال�شهري �أن «براءة االخرتاع
التي تقدمت بها  Meizuالعام الفائت
و�رصحت عنها م�ؤخرا ،تتعلق بتقنية

جديدة لدمج ما�سح ب�صمات الأ�صابع
حتت �شا�شة الهاتف الذكي ،حيث من
املفرت�ض �أن يو�ضع املا�سح مكان زر
� Homeأ�سفل ال�شا�شة ،لي�ستخدم
لقفل الهاتف وحتى �إمتام عمليات الدفع
الإلكرتوين».

يف ال�س فيغا�س ،رفعت �رشكة �سام�سونغ
ال�رسية عن النموذج الأويل لهاتف ذكي مع
�شا�شة قابلة للطي ،من املفرت�ض �أن يطرح
ر�سميا ،عام .2019

« »Meizuت�سجل
براءة اخرتاع جديدة
ويذكر �أن ميزة دمج ما�سح الب�صمات
يف �شا�شة الهاتف تتوفر حاليا يف جهاز
« »Plus UD Vivo X20فقط ،لكن
من املنتظر �أن تظهر يف هواتف �رشكة
�شاومي « »2S Mi MIXالتي �ستطرح
قريبا.

م�ستغامن
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اال�صطياف
مبزرعة امل�شتبه فيه الأول � ،أين مت العثور تقدر بـ  07.3كلغ خمب�أة بداخل دلو هذا اليوم  2019/03/24تقدمي املوقوفان
الق�ضائية يف �إطار التحقيق الق�ضائي .فيما ينتظر
م�.أمني
يف املرحلة الأوىل على كمية تقدر بـــ 01 :بال�ستيكي خا�ص بالطالء مت ردمها حتت �أمام اجلهات الق�ضائية .
�أي�ضا نتائج تقرير الطبيب ال�رشعي.

درك العا�صمة يوقف �شخ�صان يحرتفا جتارة و ترويج املخدرات

جرمبة قتل يف حجز  08.30كلغ من مادة الكيف املعالج و �سالح �صيد بحري

حق طفلة يف
ظروف «غام�ضة»

�صحيفة «�صنداي
تاميز» الربيطانية

هذه تفا�صيل ما يخطط
له داع�ش يف �أوروبا
ك�شفت وثائق عرث عليها مرا�سل �صحيفة
«�صنداي تاميز» الربيطانية �رشقي �سوريا،
عن خطط لتنظيم داع�ش الإرهابي ب�ش�أن
عملياته امل�ستقبلية يف �أوروبا ،تق�شعر لها
الأبدان ،ح�سب و�صف ال�صحيفة ،و�أعلنت
قوات �سوريا الدميقراطية ،ال�سبت ،عن
متكنها من ال�سيطرة على �آخر معقل كان
يتح�صن فيه م�سلحو تنظيم داع�ش يف بلدة
الباغوز �رشقي نهر الفرات يف �سوريا ،وبذلك
يكون هذا التنظيم املت�شدد قد ُمني بهزمية
كبرية يف �سوريا والعراق ،لكنه و�ضع خططا
لالنتقام بوح�شية ودموية .لذلك ف�إن �سقوط
«داع�ش» يف العراق و�سوريا ،لن ي�شكل على
ما يبدو نهاية لهذا التنظيم املت�شدد� ،إذ
ك�شفت الوثائق التي عرث عليها يف �آخر معاقله
�رشقي �سوريا عن حت�ضريات لت�سليح ومتويل
مت�شددين وخاليا نائمة يف �أوروبا .وو�صفت
ال�صحيفة ما جاء يف الوثائق من خطط ب�أنها
«تق�شعر لها الأبدان» ،وت�ضمنت �أ�سماء املئات
من م�سلحي التنظيم وميزانياتهم ،بالإ�ضافة
�إىل مرا�سالتهم التي عك�ست وجود نظام
بريوقراطي داخل التنظيم.
ويف ر�سالة مكتوبة يف يناير املا�ضي ،موجهة
�إىل زعيم داع�شي حملي يف �سوريا ،يظهر
ا�سم «�أبو طاهر الطاجيكي» الذي لديه خطة
مل�ساعدة �أع�ضاء «داع�ش» يف �أوروبا على �شن
هجمات ،وجتنيد �أفراد من اخلارج �إىل �سوريا.
وتقول الر�سالة املكتوبة� ،إن لدى الطاجيكي
�أفرادا يريدون العمل يف مناطق بعيدة عن
العراق و�سوريا ،وتعطيه الأذن بالتوا�صل معهم
من �أجل تنفيذ عمليات داخل �أوروبا ،وت�شري
الر�سالة ،التي مت العثور عليها يف قر�ص
مدمج يحتوي على ع�رشات املرا�سالت� ،إىل
طلب الإذن لإن�شاء مكتب للعالقات اخلارجية
لإدارة عمليات داع�ش يف �أوروبا وغريها من
املناطق .وتقول الر�سالة« :قبل �أن ينفذوا
العمليات ير�سلون لنا الأهداف �إن كان
التوا�صل �آمنا ،و�إال فلينفذوا .ولن نق�رص معهم
مبا يحتاجون ،ولكن الأمر يحتاج �إىل واقعية
وم�صداقية»،وتظهر الوثائق �أن الطاجيكي كان
يعتزم تقدمي خططه �إىل جلنة �أر�سلها زعيم
«داع�ش»� ،أبو بكر البغدادي ،لكن مت ت�أجيل
االجتماع بعد مقتل �أحد �أفراد اللجنة .ويف
الر�سالة ،ي�س�أل كاتبها عن فر�صة �أخرى لتقدمي
االقرتاح.

من املغرب لأرزيو بوهران

حتت �شعار « ال ترتك احدا يتخلف عن الركب»

«ر�صا�ص» ي�ستغل �شاحنة
«�أون�ساج» لتهريب الكيف

امل�سيلة حتيي اليوم العاملي للمياه

متكن �أم�س� ،أفراد ال�رشطة املتنقلة التابعيني
لأمن دائرة �أرزيو بوالية وهران من حجز كمية
من املخدرات قدر وزنها بـ  4كلغ بحوزة
عري�س يبلغ من العمر � 42سنة الذي مت توقيفه
ليلة دخلته يف حالة تلب�س و�سط مدينة �أرزيو.
تفا�صيل ق�ضية احلال ح�سب امل�صدر الذي
�أورد اخلرب ،الذي �أكد �أن العملية جاءت بناء
لإ�ستغالل معلومات ت�ؤكد عن حتركات م�شبوهة
يقوم بها �شخ�ص ي�شغل مهنة «ر�صا�ص « �إذ
يقوم بتهريب املخدرات من املدن احلدودية
نحو والية وهران بغية املتاجرة فيها على

منت ال�سيارة �صناعية «ور�شة متنقلة « من نوع
« بوجو �إك�سبار» و التي ا�ستفاد منها يف �إطار
ت�شغيل ال�شباب و بعد خطة حمكمة و عملية
تعقب مت مباغتة امل�شتبه فيه الذي كان يح�رض
للرتو�شات الأخرية ملرا�سيم زفافه حيث قام
املحققون بتفتي�ش املركبة �أين عرثوا على
كمية من الكيف املعالج ذو اجلودة العالية
قدر وزنها بـ  4كلغ ح�سب اخلرباء خمب�أة داخل
�أدراج ال�سيارة حيث مت توقيفه و �إحالته على
اجلهات الق�ضائية لإ�ستكمال التحقيق .
�أ ب

احت�ضنت دار الثقافة» قنفود احلمالوي
« بامل�سيلة  ،االحتفاالت اخلا�صة باليوم
العاملي للمياه امل�صادف ل  22مار�س من
كل عام ،بح�ضور الأمني العام للوالية ،
�إطارات من مديريتي اجلزائرية للمياه و
املوارد املائية لوالية امل�سيلة حيث نظمت
�أبوابا مفتوحة حتت �شعار « ال ترتك �أحدا
يتخلف عن الركب» تخللتها عرو�ض لل�صور
الفوتوغرافية ومناذج م�صغرة لل�سدود
بالإ�ضافة �إىل عر�ض �رشوحات وملحات عن
م�شاريع حمطات ت�صفية املياه ومعاجلتها
وهو اجلانب الذي القى اهتماما ،ال�سيما

يف ظل امل�شاريع اخلا�صة باملياه املقامة
بامل�سيلة بغية توفري املياه ال�صاحلة
لل�رشب والق�ضاء على العط�ش وجفاف
احلنفيات ب�شكل نهائي هذا و على هام�ش
هذه االحتفاالت ،مت �إلقاء حما�رضة و�رصح
م�س�ؤول خلية الإعالم باجلزائرية للمياه
«حنان عوينة « �أن هذه الأخرية نظمت
رحالت لفائدة الأطفال ملحطتي حتلية
املياه ومعاجلتها وكذا �سد الق�صب �أين مت
تعريف الأطفال بالتقنيات اجلديدة التي
�ستمكن من اال�ستفادة من مياه ال�سدود .
عبدالبا�سط بديار

حا�سي م�سعود بورقلة

�أيام �إعالمية حول مركز التدريب للمعتمدية
انطلقت فعاليات الأيام الإعالمية حول
مركز التدريب للمعتمدية الكائن مبدينة
حا�سي �أم�س الأحد بدار الثقافة مفدي
زكريا مبدينة ورقلة بتنظيم من الناحية
الع�سكرية الرابعة.
وت�شتمل هذه التظاهرة الإعالمية التي
�أ�رشف على افتتاحها نيابة عن قائد
الناحية الع�سكرية الرابعة نائيه اللواء
عبد الوهاب �رشايرية على جمموعة من
الور�شات البيداغوجية التي تهدف �إىل
التعريف مبختلف التخ�ص�صات التكوينية
التي يوفرها مركز التدريب للمعتمدية

بحا�سي م�سعود والتي من بينها ور�شة
اال�سكايف غ�سيل وتنظيف املالب�س
والتربيد والت�سخني وخياطة املالب�س
ونادل ا�ستقبال واحلالقة وغريها.
وقد مت مبنا�سبة هذه الأيام الإعالمية
التي �ستتوا�صل �إيل غاية ال  26من �شهر
مار�س اجلاري عر�ض جمموعة من
املعدات امل�ستخدمة على م�ستوى بع�ض
التخ�ص�صات التكوينية على غرار قارورات
الغاز اخلا�صة مبحطات ا�سرتجاع الغاز
ولبا�س العمل واحلماية اخلا�ص بتقني
التربيد والت�سخني وغريها .

وهران

�أيام �إعالمية حول القوات اجلوية

انطلقت مبركز الإعالم الإقليمي بوهران
«ال�شهيد بوبرنا�س حممد» بالناحية الع�سكرية
الثانية فعاليات الأيام الإعالمية حول القوات
اجلوية للمدر�سة العليا للطريان «ال�شهيد جبار
الطيب» لطفراوي وقد �أ�رشف قائد اجلو

بالناحية الع�سكرية الثانية العميد دواي�سية
عبد الكرمي ب�إ�سم قائد القوات اجلوية اللواء
بومعيزة حميد على افتتاح الأيام الإعالمية
حول القوات اجلوية التي تدوم �أربعة �أيام
بح�ضور وايل وهران مولود �رشيفي .و�أبرز

قائد القوات اجلوية اللواء بومعيزة حميد
يف كلمة �ألقاها نيابة عنه قائد اجلو بالناحية
الع�سكرية الثانية العميد دواي�سية عبد الكرمي
�أن هذه التظاهرة التي تندرج يف �إطار
املخطط ال�سنوي لالت�صال لوزارة الدفاع

الوطني تهدف �إىل «�إعطاء جمتمعنا املدين
فكرة عامة حول مهام وتنظيم جهاز التكوين
يف القوات اجلوية وحول بع�ض الطائرات
والتجهيزات املوجودة قيد اخلدمة وكذا
م�ؤ�س�سات ت�صليح العتاد».

