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وا�شنطن حت�شر �أنفها يف ال�ش�أن اجلزائري
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ب�شري عالوة/ت

 �سلمية احلراك فوتت على الأجندات الأجنبية فر�صة ا�ستغالله: �أحمد الدان.
مطالب بت�شكيل جلنة خا�صة
ل�صون حقوق البطالني يف ورقلة

اعتربوه فاقدا لل�شرعية

ا�ستقالة نواب الأفافا�س من الربملان

هي الثانية بعد ق�ضية احميدة العيا�شي
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digital
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Mises en application des logiciels
Et
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communication
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FORMATION

PRATIQUE

REDACTION SUR LE WEB

MONTAGE VIDEO
MARKETING
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INFOGRAPHIE
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DIPLOMANTE
QUALIFIANTE
A LA CARTE

Ecole succès Avenir

QUALIFICATION

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

 ان�سحاب لغديري من الرئا�سيات غري مطروح.
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املخرب اجلهوي للجزائرية للمياه ب�سيدي بلعبا�س

كارثة ايكولوجية تهدد
عمال املنطقة ال�صناعية
فجر املخرب اجلهوي
للجزائرية للمياه ب�سيدي
بلعبا�س ف�ضيحة مدوية
والتي �صارت تهدد بكارثة
بيئية و�إيكولوجية يعد
عمال املنطقة ال�صناعية
الواقعة باملخرج اجلنوبي
للوالية بجوار طريق مع�سكر
�أول �ضحاياها.
هدا وقد �أ�شار التقرير
ال�صادر نهار �أول �أم�س �إىل
وجود اختالط ما بني املياه
القذرة واملياه ال�صاحلة
لل�رشب التي تتزود بها

املنطقة ال�صناعية ل�سيدي
بلعبا�س  ،هذا وقد ك�شفت
التحاليل التي �أجريت على
املياه من قبل ذات املخرب
�إىل �أنها ت�شكل خطرا على
ال�صحة بفعل اختالطها
باملياه القذرة مبحاذاة
الناقلة
القناة الرئي�سية
للمياه والتي اهرت�أت خا�صة
وان عمرها يزيد عن � 45سنة
بحكم �أنها �أجنزت �سنة 1974
 ،هذا ورغم �أن واليي الوالية
ال�سابق الطاهر حجار كان
قد خ�ص�ص غالفا ماليا

طق�س حار �سيا�سيا و جويا !

هاما من اجل تهيئة املنطقة
ال�صناعية ل�سيدي بلعبا�س
التي تعد قطبا �إنتاجيا
بامتياز وحتوي م�ؤ�س�سات
كربى على غرار �رشكة
�إيني املعروفة عامليا ،هذا
ومن اجل تفادي �أية كارثة
با�رشت م�صالح اجلزائرية
للمياه بوقف تزويد املنطقة
ال�صناعية باملياه مع بعث
حتذيرا للم�ؤ�س�سات من
خماطر املياه يف انتظار
جتديد القنوات .
م.ب

خبر في
صورة

زط�شي يرفع معنويات �سوداين

تعرف الأجواء طق�سا حارا خالل الفرتة الأخرية ،حيث �أو�ضحت
م�صالح الأر�صاد اجلوية� ،أنّ درجات احلرارة تعدت الأربعاء  28درجة
على ال�سواحل و 27درجة على الواليات الداخلية .و�أرجعت االرتفاع
�إىل اندفاع تيارات هوائية جنوبية غربية حم ّملة بهواء �ساخن يعمل
على ارتفاع درجات احلرارة ،يف حني قالت �أن درجات احلرارة �ستعود
�إىل معدلها الف�صلي اخلمي�س ب�سبب قدوم ا�ضطراب جوي حممل
بهواء بارد ،حم ّمال �أي�ضا ب�أمطار على الواليات الغربية والو�سطى،
لتعود الأجواء �إىل التح�سن بداية من ظهرية اجلمعة.

ا�ستغل رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي
فر�صة تواجده بقطر من �أجل زيارة العب املنتخب الوطني العربي
�سوداين من �أجل االطمئنان على الإ�صابة التي يعاين منها ودرجة
�شفائه منها ،حيث دعمه من �أجل املوا�صلة على تكثيف العالج يف
مركز �أ�سبيطار الذي ميلك اتفاقية توقيع مع الفاف ق�صد العودة
�رسيعا غلى امليادين والتح�ضري للم�شاركة مع اخل�رض يف نهائيات
ك�أ�س �إفريقيا للأمم.

الفنانون يواكبون امل�سريات ب�أغاين وطنية

واكب الفنانون الأحداث التي تتواجد عليها
بالدنا من خالل خروج ال�شعب �إىل ال�شارع تنديدا
بالعهدة اخلام�سة وراف�ضا لها ،ويف هذا ال�سياق
�أطلق بع�ض الفنانني �أغاين وطنية ت�ساند ما ي�سعى
�إليه ال�شعب اجلزائري وتدعم مطلبه برف�ض
العهدة اخلام�سة و�إحداث تغيريات �إ�صالحية
�شاملة ،حيث �أطلق ال�شاب مازي �أغنية بعنوان
«م�سرية �سلمية» ،وتبتعه الفنانة رجاء مزيان
التي �أطلقت فيديو كليب بعنوان «�ألو النظام راك
ت�سمع فيا» والتي �أثارت الإعجاب نظرا لتلخي�صها
واقع ال�شعب اجلزائري.

حمامون يدافعون عن كل متظاهر �سلمي متابع
قررت منظمة حمامي اجلزائر
التكفل بالدفاع بدون ا�ستثناء
عن كل املتابعني �أمام اجلهات
ملجل�س
التابعة
الق�ضائية

ق�ضاء اجلزائر جمانا ،مع تكفل
جمل�س املنظمة بتنظيم مداومة
ملجموعات املحامني املتطوعني
لهذا الغر�ض .و�أو�ضحت املنظمة

�أن القرار جاء تبعا للحراك ال�شعبي
الذي تعرفه البالد وما ترتب عليه
من عر�ض للمتظاهرين ال�سلميني
�أمام اجلهات الق�ضائية عمال مببد�أ

الدفاع عن احلقوق واحلريات
املكر�سني د�ستوريا واملنوه عليها
فري القانون الأ�سا�سي لر�سالة
ومهنة املحاماة.

من � 07إىل  10مار�س 2019

الطبعة الثانية لل�صالون الدويل للبيئة
تنظم وزارة البيئة و الطاقات
املتجددة من � 07إىل 10
مار�س  2019بق�رص املعار�ض
ال�صنوبر البحري الطبعة
الثانية لل�صالون الدويل للبيئة

و الطاقات املتجددة حتت
�شعار « الطاقات املتجددة
خارج ال�شبكة يف خدمة
التنمية امل�ستدامة يف اجلنوب
اجلزائري و املناطق املعزولة

« و لهذا �ست�رشف معايل وزيرة
البيئة و الطاقات املتجددة
ال�سيدة فاطمة الزهراء
زرواطي على فعاليات الإفتتاح
الر�سمي لل�صالون و ذلك يوم

اخلمي�س  07مار�س 2019
بق�رص املعار�ض ال�صنوبر
البحري �إبتداءا من ال�ساعة
� 13: 30سا الواحدة و الن�صف
زواال .

العا�صمة

فنون وثقافة تكرم املر�أة يف عيدها

�ست�شهد والية اجلزائر
العا�صمة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية مبنا�سبة
اليوم العاملي للمر�أة 8
مار�س  2019والتي �ستنظمها م�ؤ�س�سة فنون وثقافة لوالية
اجلزائر   حيث ا
ختارت
�
أن تكرمها على طريقتها بهذه املعار�ض املتنوعة
كاملعر�ض اجل
ماعي
لل�صن
اعات التقليدية واحلرف الذي �سيقام من � 09إىل 19
مار�س ا
جلاري
ب
ف�ضاء
الن�شاطات الثقافية بعني بنيان  ،كما �سيحت�ضن مركز
الن�ش
اطات
الث
قافية
�
أغا
با
جلزائر من � 05إىل غاية  14مار�س اجلاري و�ستنظم
جم
موعة
من
امل
عار�ض
وا
ملتمثلة يف معر�ض اللوحات الت�شكيلية مع �صونيا بابور
وم
عر�ض
ل
وحات
مو
زاييك
مع �صونيا كوا�ش ومعر�ض للتزيني بالورد من طرف
كرمية
رادي
وم
عر�ض
املجوهرات مع فوزية بلعيدي مع باب مو�سى زينب
ومعر�ض خا�ص باحل
لويات التقليدية لل�سيدة جنوة ،كما �سيقام معر�ضا لل�صناعة
التقليدية كالألب�سة
الت
قليدية
واملجوهرات والر�سم على اخل�شب من � 05إىل 16
مار�س
الن�ش
 2019مبركز اطات الثقافية عبان رم�ضان بالعا�صمة .

بومردا�س

ك�شف وتدمري خمب�أ
للإرهابيني ببومردا�س

متكنت مفارز للجي�ش
الوطني ال�شعبي� ,أول �أم�س الثالثاء ,من ك�شف
وتدمري خمب�أ للإره
ابيني وخم�سة قنابل تقليدية ال�صنع بوالية بومردا�س،
ح�سب ما �أفاد به
�
أم�س االربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني و�أو�ضح
امل�صدر ذاته انه
«يف
�إطار مكافحة الإرهاب ،ك�شفت ودمرت مفارز
للجي�ش الوطني ال
�شعبي
يوم  05مار�س  2019خالل عمليات بحث ومت�شيط
بكل من بني ع
مران
ودل�س بوالية بومردا�س (الناحية الع�سكرية الأوىل)
خمب�أ للإره
ابيني
و
خم�سة ( )05قنابل تقليدية ال�صنع ،فيما �أوقفت مفرزة
م�شرتكة �أ
خرى
عن�رص
( )01دعم للجماعات الإرهابية بوهران (الناحية
الع�سكرية الثانية)».
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طالب مرت�شحي الرئا�سيات باالن�سحاب

بورقعة يرا�سل قايد �صالح من �أجل احلراك
وجه املجاهد خل�ضر بورقعة ر�سالة م�سجلة لنائب وزير الدفاع �أحمد قايد �صالح داعيا �إياه لالنحياز لل�شعب يف هكذا حلظات حازمة من �أجل �إنقاذ الوطن ،مع
ّ
منا�شدة كل «الإخوان باجلي�ش الوطني» �أن ي�ساندوه يف مطالبه وعدم اال�صطفاف مع العهدة اخلام�سة وم�ساعدة من �أ�سماهم ب�آل بوتفليقة ومن معهم ،م�ضيفا
للقايد �صالح �أن يكون اجلي�ش مب�ستوى املرحلة التي و�صفها باحلا�سمة باعتباره امل�ؤ�س�سة الوحيدة التي ميكن �إنقاذها من التورط يف عملية غري حم�سوبة.
�سارة بومعزة
و�أرجع رائد الوالية الرابعة
التاريخية يف ت�سجيل له من 15
دقيقة� ،إحلاحه على القايد �صالح
من باب �أنه جماهد ،و�أن املوقف
ينقذ الو�ضع من �أي انزالقات،
واخلروج من باب النفق وبناء
م�ؤ�س�سة اجلزائر بعد اخليبة التي
طالت ال�شعب اجلزائري جراء
ال�سيا�سات االقت�صادية الفا�شلة
وحتى امل�سا�س باملجتمع.
كما دعا املرت�شحني للرئا�سيات
ل�سحب تر�شحهم ،مو�ضحا �أن
احلراك ال�شعبي الذي قال «نعلق
عليه �آماال كبرية» يجب �أن يحافظ

على �سلميته واالن�ضباط واالبتعاد
عن احلراك بالليل ،كون املطالب
والق�ضية والر�سالة وا�ضحة ،م�ضيفا
جلموع احلراك ال�شعبي �أن احلراك
مل ي�سبق له مثيل �سواء باجلزائر �أو
باملنطقة وبناء عليه �أعلن م�ساندته
له يف مطالبه ال�سلمية وال�رشعية،
معلنا رف�ضه للعهدة اخلام�سة وما
و�صفه بالطغمة التي تعمل من
خلف الرئي�س املري�ض ،جمددا
مطالبة احلراك ال�شعبي مبوا�صلة
مطالبه يف �إطار �سلمي وح�ضاري
لغاية حتقيق �أهدافه التي طال
انتظارها .وبالعودة لطلبه من
القايد �صالح �أو�ضح �أنه جاء بناء
على �أنه امل�ؤ�س�سة الوحيدة والتي

نتمنى منها �إنقاذ البالد من حدوث
�أي انزالق ،مو�ضحا �أن اجلي�ش
الوطني هو �سليل جي�ش التحرير
الذي حرر البالد ،وبناء عليه توجب
الآن �أن يبقى بعيدا عمن و�صفهم
باملافيا التي حتيط مبحيط
الرئا�سة .كما حذر من احتقار
ال�شارع واحلراك عرب اال�ستفزازت
يف الت�رصيحات ،مت�سائال مل ال
يتم التكلم مع ال�شعب بدل الكالم
عن طريق املرا�سلة با�سم الرئي�س
املري�ض ،م�شخ�صا التحذير من
وجوه بعينها ،حيث ذكرهم بالإ�سم،
عائدا لفتح ملفات الف�ساد :على
ر�أ�سها ملف «البو�شي» ،م�سائال
كيف بلغ تلك الدرجة ومن منحه

الت�سهيالت وكذلك مللف اخلليفة،
مرجعا بلوغ ذلك ب�سبب غياب
ال�شفافية وعدم احرتام ال�شعب
اجلزائري .عائدا ال�صورة للـ،2015
ولتحذيره من الوقوع يف دارفور
جزائر ،وبناء عليه بنى دعوته
للجي�ش للحفاظ على اال�ستقرار
يف ظل حجم التهديد على احلدود
اجلزائرية ،و�أن اجلزائر واحدة
وحافظت على ا�ستقالل ال�صحراء
اجلزائرية �إىل جانب كل الرتاب
الوطني بعد حماولة االحتالل
الفرن�سي تق�سيم الوطن ،حيث
برف�ض التق�سيم ا�ستمرت الثورة لـ3
�سنوات �أخرى وكبدت �سقوط 80
باملائة من ال�شهداء.

الفريق قايد �صالح:

عبد الرزاق مقري لرئي�س الأركان :

اجلي�ش يعرف كيف يكون
يف م�ستوى امل�س�ؤولية

اخلطر الوحيد على البالد هو النظام ال�سيا�سي

خاطب نائب وزير الدفاع الفريق
قايد �صالح ال�شعب بت�أكيد التزام
امل�ؤ�س�سة ب�ضمان ت�أمني العملية
االنتخابية ،يف حني ق ّرب ال�صورة
بني املواطنني واجلي�ش عرب ت�أكيد �أن
ال�شعب يفخر باجلي�ش ويعتمد عليه
يف املقابل الرهان على الروابط
ال�شعبية النبيلة وال�صادقة التي قال
�أنها جتد يف نفو�سهم كع�سكريني كل
العرفان ،م�ؤكدا �أن اجلي�ش �سيعرف
كيف �سيكون يف م�ستوى امل�س�ؤولية.
قال نائب ويزر الدفاع الفريــق
�أحمد ڤـايـد خالل كلمته يف زيارة
عمل وتفتي�ش �إىل الأكادميية
الع�سكرية ل�رش�شال «الرئي�س الراحل
هواري بومدين» ،يف لقاء تر�أ�سه
الفريق� ،أول �أم�س ،مرفوقا باللواء
�سعيد �شنقريحة قائد القوات الربية
واللواء علي �سيدان قائد الناحية
الع�سكرية الأوىل ،واللواء بلقا�سم
بوعافية قائد الأكادميية� ،أكد على
توحيد ال�صورة بني طموحات اجلي�ش
وال�شعب ،قائال« :فاعتبارا لثقل
امل�س�ؤولية املو�ضوعة على عاتقه،
و�أخذا بامل�ستلزمات التي يقت�ضيها
اكتمال املهام النبيلة املوكلة �إليه،
عليكم �أن تدركوا بل وتفتخروا ب�أن
اجلي�ش الوطني ال�شعبي� ،سليل
جي�ش التحرير الوطني ،يوا�صل
تطوير قوام املعركة لديه ،ويعمل
دون هوادة وبال كلل وال ملل على
تنظيم خمتلف مكوناته وعلى ترقية
قدراته الب�رشية واملادية لي�صبح
بذلك ،مبثابة املنظومة املتكاملة
واملن�سجمة الأجزاء واملتما�سكة
الأداء ،ليحق بذلك لل�شعب
اجلزائري� ،أن يفتخر ب�أبنائه يف
اجلي�ش الوطني ال�شعبي� ،أن يعتمد
عليهم».
باملقابل راهن على العالقة التي
تربط بني اجلي�ش وما ي�ستمده من
ال�شعب بقوله« :ويحق جلي�شنا �أن
ينوه بغزارة �آيات التواد والرتاحم
والتعاطف والت�ضامن والأخوة
ال�صادقة التي ما انفكت تتقوى
عراها بينه وبني �شعبه ،وهي
عالمات فارقة على مدى قوة
الرابطة التي ت�شد ال�شعب اجلزائري
جلي�شه» ،م�ضيفا «فطوبى لهذه
الروابط ال�شعبية النبيلة وال�صادقة

التي جتد يف نفو�سنا كع�سكريني،
كل العرفان والتقدير والإجالل
لهذا ال�شعب والتي ت�شد على �أيدينا
وت�شجعنا �أكرث ف�أكرث على امل�ضي
قدما بعزمية وهمة يف �سبيل
حفظ ر�سالة نوفمرب اخلالدة»،
م�ؤكدا على �صيانة وديعة ال�شهداء
الأجماد« ،الذين نحن مدينون لهم
بالتذكر والرتحم وبالوفاء بالعهد،
�سواء الذين فدوا اجلزائر بالأم�س
بدمائهم الزكية وا�شرتوا حرية هذا
الوطن ب�أرواحهم الطاهرة� ،أو الذين
قدموا �أنف�سهم ودماءهم الزكية
من �أجل �أمن اجلزائر وا�ستقرارها
ا�ستجابة لنداء الواجب الوطني».
وبالعودة لالنتخابات فجدد رئي�س
�أركان اجلي�ش التزام اجلي�ش
وا�ستعداده الكامل لتوفري الظروف
الآمنة التي تكفل لل�شعب اجلزائري
�أداء واجبه وحقه االنتخابي يف جو
من الأمن ،قائال �أن اجلزائر على
�أعتاب ا�ستحقاق وطني هام ،و�أن
اجلي�ش وكافة الأ�سالك الأمنية
الأخرى �أبدت كل االلتزام بتوفري
كل الظروف الآمنة ،مبا يكفل متكني
ال�شعب من ممار�سة حقه و�أداء
واجبه االنتخابي يف كنف الأمن
وال�سكينة واال�ستقرار ،مو�ضحا �أنها
م�س�ؤولية وطنية ج�سيمة ال بد �أن
يتحملها اجلميع .وخاطب الفريق
املواطنني ب�أن اجلي�ش يعي جيدا
التعقيدات الأمنية التي تعي�شها
بع�ض البلدان يف حميطنا اجلغرايف
القريب والبعيد ،ويدرك خبايا
و�أبعاد ما يجري حولنا ،وما ميثله
ذلك من �أخطار وتهديدات على
بالدنا التي تبقى دوما م�ستهدفة من
�أعدائها لأنها حم�سودة على نعمة
الأمن التي يتمتع بها �شعبها على
حد ت�أكيد كلمته ،باملقابل قال �أن
�إدراك ذلك �سيجعل اجلي�ش يف غاية
الفطنة والتيقظ و�سيكون دوما،
حار�سا �أمينا للم�صلحة العليا للوطن
وفقا للد�ستور ولقوانني اجلمهورية،
«و�سيعرف ،بف�ضل اهلل تعاىل وعونه،
كيف يكون يف م�ستوى امل�س�ؤولية
املطالب بتحملها يف كافة الظروف
والأحوال ،فاجلميع يعلم �أن اجلزائر
قوية ب�شعبها و�آمنة بجي�شها».

�سارة بومعزة

علّق رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد الرزاق
مقري على الت�رصيحات الأخرية للفريق
ڤايد �صالح نائب وزير الدفاع الوطني
وقائد الأركان التي �ألقاها بالأكادميية
الع�سكرية ب�رش�شال.
وقال مقري يف ر�سالة ن�رشها ب�صفحته
على الفاي�سبوك “اختلف املتابعون حول
خطابك الأخري لأي جهة هو منحاز؟،
قائال �أنه ومهما يكن من �أمر مق�صدك ف�إن
الذي يجب �أن تعلمه ب�أن اخلطر الوحيد

على النظام العام وعلى ا�ستقرار البلد
هو النظام ال�سيا�سي” ،متابعا�”:سواء كنت
جزء منه وتقوم الآن بحمايته� ،أو الذي
حتاربه وتوجه له ر�سائلك ب�أ�ساليبك غري
املبا�رشة” .و�أ�شار مقري �إىل �أهم العوامل
التي تهدد ا�ستقرار البالد بح�سبه ،ومنها
«الأثرياء الكبار الذين يتحكمون اليوم يف
اللعبة ب�أطرافها املتناق�ضة ،والذين �صنعوا
ثرواتهم باالمتيازات قدميا وحديثا»،
بالإ�ضافة �إىل «�شبكات الف�ساد املعمم،

ال�صغري منه والكبري� ،ضمن نهج بناه النظام
ال�سيا�سي يف كل �أنحاء الوطن فقتل قيمة
العمل واجلهد والإبداع والتناف�س احلر
والنزيه» ،بح�سبه .و �أ�ضاف ذات املتحدث
يف ر�سالته قائال �إن « التزوير االنتخابي
امل�ستدام �أنتج جمال�س فا�سدة رديئة
�أنتجت حكومات فا�سدة �ضعيفة �أف�سدت
م�ؤ�س�سات العدالة والرقابة والإعالم
واملجتمع املدين والأحزاب وكل ما له
عالقة بال�ش�أن العام» .و�أ�ضافت الر�سالة

�أن «االنهيار االقت�صادي حينما يو�صلنا �إىل
الإفال�س �ست�صبح امليزانية ال�ضخمة التي
�أبقت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية قائمة ،عبئا على
املواطنني ،وعندئذ �ستجد �أيها الفريق،
�أنت �أو الذين ي�أتون بعدك� ،صعوبات
يف دفع �أجور اجلنود و�صيانة ال�سالح و
بالتايل حماية احلدود» .وي�ضاف لهذه
العوامل «االخرتاق والو�صاية الأجنبية
على البلد.

ف.ن�سرين

بعد تر�شح بن قرينة للرئا�سيات

حركة البناء الوطني تثمن الهبة ال�شعبية

ثمنت حركة البناء الوطني الهبة ال�شعبية
ال�سلمية و �أجندتها الوطنية وربط
م�ؤ�س�سات احلركة لقرارها مبا يحقق
انحيازها ل�صوت ال�شعب و م�صلحة
الوطن
و�أو�ضحت حركة البناء ،يف بيان
لها،حتوز الو�سط على ن�سخة منه �أنه
يف ظل التطورات املت�سارعة يف البالد
اجتمعت هيئة التن�سيق املو�سعة حلركة
البناء الوطني ملتابعة م�سار الأحداث
على امل�ستوى الوطني ،وبعد اال�ستماع
للتقارير ،وبعد تقييم الو�ضع من خالل

نقا�ش مو�سع ومعمق فان حركة البناء
ت�ؤكد مباركتها لها و�أي�ضا ا�ستمرار
التوا�صل مع جميع مكونات ال�ساحة
الوطنية دون �إق�صاء من اجل تامني
التحول الدميقراطي مبا يلبي الطموح
ال�شبابي يف بناء اجلمهورية الثانية
وتكري�س �سيادة ال�شعب و�أ�شادت احلركة
بالروح الوطنية وح�سن التعامل القانوين
من طرف القوات الأمنية مع املتظاهرين
ودعت ال�ستمرار هذا التوجه بعيدا عن
حتميل القوى الأمنية عبء وم�س�ؤولية
ف�شل ال�سلطات ال�سيا�سية يف التجاوب

مع املطالب ال�شعبية كما �أكدت حركة
البناء على متابعتها التطورات وردود
الفعل الوطنية والدولية حول الو�ضع
باهتمام ،لكنها ت�ؤكد �رضورة االلتزام
باحلل اجلزائري مع ال�شعب وطموحاته
بعيدا عن كل التدخالت الأجنبية
والأجندات اخلارجية .داعية يف ذات
ال�سياق �إىل تامني احلراك ال�شعبي من
حماوالت الت�شوية واال�ستغالل و�إبقاء
الروح ال�شعبية والطبيعة ال�سلمية لأنه
حراك كل اجلزائريني من اجل اجلزائر
اجلديدة .و�شدد ذات البيان على �رضورة

االلتزام باحللول ال�سيا�سية واملبادرات
الوطنية �ضمن �سقف الد�ستور والإجماع
الوطني ومب�ساهمة القوى الوطنية
يف تامني م�ستقبل البالد ،ورف�ض
للعودة �إىل احلاالت االنتقالية داعية
�أي�ضا �إىل اال�ستماع احلقيقي ل�صوت
املواطنني والتجاوب الفعلي ب�إجراءات
ا�ستعجاليه تلبي مطالبهم وت�ؤمن البالد
من �أي انزالق وحتمي ال�سيادة الوطنية
من التهديدات والتحديات املحدقة
باجلزائر.

ف.ن�سرين

م�صادر من خلية �إعالم تنفي ما مت تداوله

ان�سحاب لغديري من الرئا�سيات غري مطروح
نفت م�صادر من خلية �إعالم املرت�شح
للرئا�سيات اجلرنال املتقاعد علي
غديري نية هذا الأخري االن�سحاب من
�سباق الرئا�سيات على غرار العديد
من املرت�شحني الذين ان�سحبوا .
وفندت هذه امل�صادر يف ت�رصيح ل»
الو�سط « ما مت رواجه عن ان�سحاب
مرتقب للمرت�شح علي غذيري ،

م�ضيفة �أن م�س�ألة االن�سحاب غري
مطروحة �أ�صال .و �أ�شارت ذات
امل�صادر اىل �أن مت عقد اجتماع �أول
�أم�س مبقر مداومة املرت�شح  ،ومل
يتم التطرق �أ�صال �إىل هذه النقطة ،
ومل يتم طرحها  .ومن جهة �أخرى ،
قالت ذات امل�صادر �أن املرت�شح علي
غديري ومديرية حملته كانت ب�صدد

�إ�صدار بيان حول ما مت تداوله عن
تر�شح لغديري بالوكالة  ،كون من�سق
حملته مقران �آيت العربي هو من
و�ضع ملفه  ،وما �أثري من �ضجة حول
هذا على �أ�سا�س �أن لغديري قام بهذه
اخلطوة من �أجل �إي�صال ر�سائل �أخرى
 ،و�أ�ضافت �أنه يف الأخري مت العدول
عن �إ�صدار هذا البيان  ،م�ؤكدة �أن

املرت�شح ال ينوي االن�سحاب  ،وهو
موا�صل �إىل �آخر نقطة ،وكانت قد
راجت اليومني الأخريين �أخبار
قوية عن نية املرت�شح علي غديري
االن�سحاب من �سباق الرئا�سيات ،
ال�سيما بعد �أن ان�سحب العديد من
املرت�شحني .

ع�صام بوربيع

رف�ضا للعهدة اخلام�سة

�أ�صحاب اجلبة ال�سوداء يف م�سرية اليوم نحو املجل�س الد�ستوري
ينظم اليوم املحامون بالعا�صمة م�سرية
باجتاه املجل�س الد�ستوري  ،مرتدين
جببهم ال�سوداء  ،مرفوقة بوقفة احتجاجية
�أمامه  ،وهي الوقفة التي قررها جمل�س
منظمة املحامني باجلزائر لت�سليم املجل�س

الد�ستوري ر�سالة تت�ضمن ن�ص بيان با�سم
املحامني رف�ضا للعهدة اخلام�سة و خلرق
الد�ستور ح�سب ما جاء يف بيان لهذه
املنظمة .
و �أ�ضاف البيان املوقع من طرف مداولة

جمل�س املنظمة املجتمع ا�ستثنائيا يوم
5مار�س مبقر املنظمة بق�رص العدالة �أن
امل�سرية تنطلق من قبالة وزارة الطاقة بواد
حيدرة باجتاه املجل�س الد�ستوري ودعت
بذلك املحامني التابعني ملنظمة العا�صمة

وكافة املحامني اجلزائريني مرفوقني باجلبة
ال�سوداء  ،وقام �أم�س العديد من املحامني
على التوقيع على البيان الذي �سيتم ت�سليمه
�إىل املجل�س الد�ستوري اليوم .

ع�صام بوربيع
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م�سريات  1مار�س بالعا�صمة

وا�شنطن حت�شر �أنفها يف ال�ش�أن اجلزائري

�سلمية احلراك �أجه�ضت الأجندات الأجنبية

�إيداع  17متهما تورطوا يف
�أعمال �شغب احلب�س امل�ؤقت

� .إدري�س عطية :موقف �أمريكا المعنى له
 .حممد بو�ضياف :احلراك ي�ستهوي �أ�صحاب النوايا اخلبثة
� .أحمد الدان� :سلمية احلراك فوتت على الأجندات الأجنبية فر�صة ا�ستغالله

مت �إيداع  17متهما رهن احلب�س واعتداء على رجال الأمن الذين
امل�ؤقت من بني � 60شخ�صا مت كانوا  مكلفني بحماية الأ�شخا�ص 
توقيفهم على �إثر �أعمال �شغب واملمتلكات»وقد نتج عن ذلك
وتخريب واعتداء على رجال «عدة �إ�صابات يف �صفوف عنا�رص
الأمن بعد انتهاء املظاهرات ال�رشطة  ,بالإ�ضافة �إىل تخريب
ال�شعبية التي جرت يوم الفاحت م�ؤ�س�سات عمومية وحتطيم
مار�س باجلزائر العا�صمة  ,وذلك ممتلكات خا�صة وارتكاب عدة
�أحدث تعليق الواليات املتحدة الأمريكية على احتجاجات اجلزائر �ضد تر�شح بوتفليقة لوالية جديدة قلقا لدى ال�سيا�سيني والنا�شطني يف
بعد ت�سجيل �شكاوي من طرف �رسقات  ,حيث مكن التدخل
امليدان ،حديث حذرت الواليات املتحدة الأمريكية من خالل بيان لها ال�سلطات اجلزائرية من قمع حق التظاهر يف اجلزائر ،داعية ال�سلطات
ال�ضحايا املت�رضرين  ,ح�سب ما الفعال مل�صالح الأمن من توقيف
اجلزائرية �إىل �إحرتام حق التظاهر يف ال�شارع ،خرباء وفاعلني يحذرون من بع�ض الأطراف التي حتاول التدخل يف ال�ش�أن اجلزائري.
�أورده �أم�س الأربعاء بيان لنيابة العديد من مرتكبي هذه الوقائع».
ت/ب�شري عالوة
الرئا�سية املزمع �إجراءها يف  18اجلمهورية لدى حمكمة �سيدي وتابع البيان �أنه «بعد ت�سجيل
حكيم مالك  
احممد .و�أو�ضح ذات امل�صدر �شكاوي من طرف ال�ضحايا
�أفريل .« 2019
ورد املتحدث على املحذرين من �أنه «عمال ب�أحكام املادة  11فقرة املت�رضرين وا�ستكمال م�صالح
�إدري�س عطية
االنزالقات التي ميكن �أن حتدث داخل  03من قانون الإجراءات اجلزائية ال�ضبطية الق�ضائية املخت�صة
يكون
لن
احلراك اجلزائري
احلراك ال�شعبي باعتبار �أن م�صدره املعدل واملتمم  ,تعلم نيابة �إجراءات التحقيق االبتدائي  ,مت
أجانب
ل
لقمة �سائغة ل
جمهول الن�سب ،م�ؤكدا ب�أن الأ�شخا�ص  اجلمهورية لدى حمكمة �سيدي بتاريخ يوم االثنني  4مار�س تقدمي
الراف�ضني للحراك ال�شعبي با�سم احممد (جمل�س ق�ضاء اجلزائر) امل�شتبه فيهم �أمام نيابة اجلمهورية
�أكد املحلل ال�سيا�سي �إدري�س عطية
الإنزالقات وجر البالد �إىل املتاهات الر�أي العام �أن امل�سريات التي بذات املحكمة التي بعد درا�ستها
يف ت�رصيح خ�ص  به «الو�سط» ب�أن
ينتمون �إىل النظام احلايل ،م�شريا  عرفتها مدينة اجلزائر العا�صمة ملح�رض التحريات� ,سجلت �أعباء
مطلب الواليات املتحدة الأمريكية
ب�أن امل�سريات ال�شعبية �أظهرت مدى
يوم اجلمعة  1مار�س  2019جرت �ضد  60منهم على �أ�سا�س تورطهم
بخ�صو�ص  حتذيرها من قمع حق
الن�ضج و الوعي ال�سيا�سي و�أثبتث ب�أن
هذا احلراك ال�شعبي لن ي�شكل خوفا ب�سلمية دون �أحداث ت�ستحق الذكر»   يف الوقائع املذكورة وحركت
التظاهر ودعوتها �إىل احرتام
بل اخلوف ميكن من النظام احلايل غري انه يف نهاية املظاهرات الدعوى العمومية �ضدهم عن
االحتجاج يف ال�شارع ال  معنى له
وتفرق امل�شاركني فيها --ي�ضيف طريق �إخطار اجلهات الق�ضائية
يف ظل �أن احلراك اجلزائري متيز
امل�ستبد على حد قوله .
بال�سلمية و�أثبت الن�ضج ال�سيا�سي
البيان« --انتهزت   جمموعة من املخت�صة التي �أمرت ب�إيداع 17
لل�شعب اجلزائري.
الأ�شخا�ص  هذا الظرف وقامت متهما احلب�س امل�ؤقت وترك باقي
�أحمد الدان
اعترب املحلل ال�سيا�سي �إدري�س عطية
بارتكاب �أعمال �شغب وتخريب املتهمني يف حالة �إفراج».
نطالب ب�إبقاء احلل جزائريا

ب�أن مايحدث يف اجلزائر �سواء من
خالل انتفا�ضة ال�شعب «احلراك
ال�شعبي» �أو من خالل احلكومة
«اجلماعات اجلزائرية النافذة»
�أعطى الفر�صة و�سمح للعديد من
الدول على غرار الواليات املتحدة
الأمريكية واالحتاد الأوروبي مبحاولة
التدخل يف ال�ش�أن اجلزائر حيث عرب
عن رف�ضه لذاك ،م�ؤكدا ب�أن اجلزائر
متم�سكة بعدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول وهي ترف�ض ذلك من
قبل الآخرين.
ويف ذات ال�صدد ،قال املتحدث
«الواليات املتحدة الأمريكية بلد
ن�صب نف�سه �رشطي للعامل منذ انتهاء
احلرب الباردة ،حتاول من خالله
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول
با�سم حقوق الإن�سان ،وبا�ستغاللها
لذلك زادت التدخالت الأمريكية يف
العامل «.
و�شدد �إدري�س عطية ب�أن الأطراف
التي حتاول التدخل يف ال�ش�أن
اجلزائري �سيا�سيا دبلوما�سيا �إعالميا
ال  ت�ستطيع ذلك �أمام احل�صانة
املجتمعية للجزائر الراف�ضة للدخول
يف االنزالقات و املتاهات املجهولة،
داعيا �إىل �رضورة �إحرتام مطالب
ال�شعب اجلزائر الراف�ض  للنظام
ال�سيا�سي احلايل و الطامح �إىل
جمهورية جديدة .
من جهة �أخرى ،وفيما يتعلق باحلراك
ال�شعبي امل�سريات التي عرفتها �أغلب
واليات الوطن �ضد تر�شح الرئي�س
لوالية �أخرى� ،أو�ضح املتحدث ب�أن
�سلمية املظاهرات عربت عن ن�ضج

ال�شارع اجلزائري وثقافة املواطنة يف الوطن العربي ت�شكل تهديدا 
العالية لدى ال�شعب اجلزائري ،م�ؤكدا  قد يطال املنظومة الر�أ�سمالية� ،إعترب رئي�س حركة البناء �أحمد
ب�أنه من حق اجلزائريني الطموح �إىل فهي تنبه �إىل �رضورة �ضبط النف�س الدان ب�أن االهتمام الدويل باحلراك
جمهورية جديدة .
واالحتكام �إىل قواعد حقوق الإن�سان ال�شعبي يعرب عن مكانة اجلزائر
وحرية التعبري».
و�أهميتها الإ�سرتاتيجية  ،معربا  عن
حممد بو�ضياف
رف�ضه التدخل الأجنبي  ،مطالبا
�سفيان
جياليل
م�سا�ش
مواقف �أمريكا و�أوروبا
ب�إبقاء احلل جزائري وفق ما تقت�ضيه
دعمها
ت�سحب
مرة
أول
�
أمريكا
�
الدولة
بهيبة و�سيادة
م�صلحة ال�شعب ومقاربات ال�شارع
للرئي�س
لرت�شح
اجلزائري الذي �أ�صبح جماهرييا
حذر املحلل ال�سيا�سي حممد
ونخبويا يتزايد يوما بعد يوم ب�شكل
حزب
رئي�س
�سفيان
جياليل
جهته
من
بو�ضياف من تداعيات احلراك
�سلمي فوت على الأجندات اخلارجية
ت�رصيح الواليات
أن
�
ب
جديد اعترب
جيل
ال�شعبي الذي تعي�شه اجلزائر،
ا�ستغالله
بخ�صو�ص 
أمريكية
ل
املتحدة ا
مو�ضحا ب�أن ذلك �سي�ؤ�س�س لرتاكم
و�أ�شار �أحمد الدان يف ت�رصيح خ�ص به
حق التظاهر
قمع
من
حتذيرها
االنتقادات وامل�سا�س بهيبة و�سيادة
الو�سط ب�أن «حلراك ال�شعبي عرب عن
قد
أمريكا
�
أن
�
ب
أو�ضح
�
يف اجلزائر،
الدولة اجلزائرية يف ت�سيري �ش�ؤونها
م�ستوى الن�ضج ال�سيا�سي والوعي
�سندها
بنزع
مرة
أول
ل
موقف
أخذت
�
وقد يتطور لي�صبح تهديدا  حقيقيا
العام ب�أن القوى ال�سيا�سية لن ت�ستطع
عبد العزيز
للرئي�س
للنظام امل�ساند
ومدخال لتناول الأطراف املرتب�صة
�أن تزيل حالة التحايل املتكررة على
بوتفليقة.
والأجنبية لل�ش�أن اجلزائري.
االنتخابات ،ولذلك فال�شعب ي�سرتد
خ�ص 
ت�رصيح
يف
�سفيان
جياليل
أكد
�
خ�ص به
ت�رصيح
واعترب املتحدث يف
�سلطاته الد�ستورية ويعرب بو�ضوح
بيان الواليات
أن
�
ب
«الو�سط»
جريدة
به
عن
أن البيان ال�صادر
جريدة الو�سط ب�
عن رف�ض العهدة اخلام�سة يف ظل
لل�سلطات
أمريكية الداعي
ل
املتحدة ا
والذي
أمريكية
ل
الواليات املتحدة ا
مت�سكه بال�سلمية وال�شعور اجلاد
دعا من خالله ال�سلطات اجلزائرية اجلزائرية باحرتام حق التظاهر ،وامل�س�ؤول ب�رضورة تفويت الفر�صة
�إىل احرتام حق التظاهر يف ال�شارع� ،أكد ب�أن الواليات املتحدة الأمريكية على �أي انزالق»
يعك�س متابعة هذا البلد ملا يجري ال  ت�ساند النظام احلايل يف اجلزائر وعرب املتحدث عن رف�ضه ا�ستغالل
يف اجلزائر وما متثله منظومة الأمن وبطبيعة احلال هي مع مطالب
احلراك ال�شعبي من قبل �أي جهة ،
ال�شعب الراف�ض  لرت�شح الرئي�س
واال�ستقرار يف املنطقة.
م�ؤكدا  �أنه يف مطلبه ال�سيا�سي الذي
ويف ذات ال�صدد� ،أ�شار املتحدث لوالية �أخرى.
هو خيار دميقراطي قوي ومبا�رش  ،
«الواليات املتحدة الأمريكية كبلد وقال املتحدث « ممثل الإدارة
داعيا �إىل �رضورة �إحرتام مطلب الذي
راعي للدميقراطية يف العامل ي�صدر الأمريكية يف �سنة  2014خالل زيارته
يريد الوقوف يف وجه ت�شويه العملية
بيانات ب�شكل منتظم ي�سجل من للجزائر �ساند تر�شح الرئي�س عبد
االنتخابية بالعهدة اخلام�سة  ،حممال
خالله ح�ضوره كموازن ،واجلزائر العزيز بوتفليقة  ،لكن اليوم �أمريكا
ال�سلطة م�س�ؤولية �أي تداعيات �سلبية
اليوم تعرف جتاذبا �سيا�سيا ح�سا�سا بهذا الت�رصيح �سحبت م�ساندتها
على البالد وم�ستقبل اال�ستقرار
خرج عن الأطر امل�ؤ�س�ساتية �إىل لرت�شح الرئي�س لوالية خام�سة وهي
الوطني يف ظل �سيا�سة التجاهل
ال�شارع ،ومن ثم تعاينه �أمريكا مع مطالب ال�شعب الراف�ض  لهذا 
ملطالب ال�شعب التي متار�سها
واالحتاد الأوروبي باعتبار التجارب النظام وتر�شح الرئي�س لالنتخابات
�إميان لوا�س

رئي�س حزب طالئع احلريات علي بن فلي�س

هناك فر�صة النقاذ البالد من
االنزالق نحو املجهول
اعترب رئي�س حزب طالئع احلريات
علي بن فلي�س ب�أن ر�سالة تر�شح
الرئي�س مبثابة ا�ستفزاز لل�شعب
اجلزائري ،م�شريا ب�أنها مل تت�ضمن
�أب�سط �إجراء تهدئة مل�ستوى يرتقي
ملا يريده ال�شعب اجلزائري� .أكد
رئي�س حزب طالئع احلريات علي
بن فلي�س �أم�س خالل حلوله �ضيفا
على فروم «ليربتي» ب�أن احلالة
التي متر بها البلد مقلقة حقا
لكنها لي�ست مي�ؤو�سة وال  بدون
خمرج ،داعيا النظام ال�سيا�سي
القائم �إىل �إثبات قدرته على ال�سمو
�إىل م�ستوى �شعبنا بتجنيب البلد
خماطر االنزالقات واالنحرافات
غري حممودة العواقب� .أ�شار
املتحدث ب�أن م�ضمون ر�سالة
تر�شح الرئي�س ا�ستهزاء وا�ستغباء
لل�شعب اجلزائري ،مع التمادي
�أكرث لتنكر ملطالب ال�شعب
الراف�ض  للنظام ال�سيا�سي
واملطالب للرئي�س بالعدول عن
قرار الرت�شح لوالية �أخرى ،و يف
�سياق مت�صل ،قال  املتحدث «

النظام ال�سيا�سي القائم من  تيقن
ثالثة حقائق �سيا�سية جديدة،
�أوىل هذه احلقائق ،هي �أن ال�شعب
وقف وعرب عن مطالب و�أهداف،
فمن اخلط�أ والغلط �أن يراهن
النظام ال�سيا�سي القائم على تعبه
�،أو وهنه �أو على �إنهاك خمزون
ال�صمود املتوفر لديه ،ليت�سنى
لذات النظام �إرجاع الأمور وبكل
�أريحية �إىل �سابق عهدها؛ وثاين
هذه احلقائق ،هي �أن ال�شعب
اجلزائري قد �أثبت �أمام العامل
كله متيزه مب�ستويات عالية من
الن�ضج املدين والوعي ال�سيا�سي
والتم�سك بال�سلم املدين ،وعليه
مل يبق وثالث و�آخر هذه احلقائق،
هي �أن ال�شعب اجلزائري مل يعد
يطيق منظومة �سيا�سية غريبة
عن ع�رصها ،ونظام �سيا�سي قاد
الدولة الوطنية �إىل حافة التميع
واالنهيار ،وحكامة ميكن قول
كل �شيء ب�ش�أنها عدى �أنها فعالة
و�صائبة وناجعة».

�إميان لوا�س

رئي�س جمعية وكالء ال�سيارات يو�سف نبا�ش ل الو�سط

ت�صريحات وزير ال�صناعة متفائلة �أكرث من الالزم
�شكك رئي�س جمعية وكالء
ال�سيارات يو�سف نبا�ش يف تقديرات
وزير ال�صناعة ب�ش�أن ت�صدير
اجلزائر لل�سيارات نهاية ال2019
و االنخفا�ض املتوقع يف �أ�سعار
ال�سيارات.
و �أفاد نبا�ش  يف ت�رصيح جلريدة
الو�سط �أن الوزير مل يعط امل�ؤ�رشات
التي ت�ؤدي �إىل انخفا�ض  30باملائة
من �أ�سعار ال�سيارات وقال ذات

املتحدث �أن النا�س  ال تزال تدفع قطاع الغيار االجنبي   ودعا ذات
الأموال و تنتظر مدة طويلة للح�صول املتحدث �إىل تكوين جلنة حتقيق
على �سيارة يف اجلزائر مو�ضحا �أننا متكونة من خرباء و مهند�سني
ما مل ن�صل �إىل االكتفاء الذاتي ال  مناجم و من وزارة ال�صناعة للتوجه
ميكننا التحدث عن الت�صدير،كما للم�صانع والتحقيق يف كمية �إدماج
انتقد ذات املتحدث قطار غيار قطع غيار ال�سيارات يجدر بالذكر
ال�سيارات يف اجلزائر قائال «   قطر �أن وزير ال�صناعة واملناجم،
الغيار التي تركب يف اجلزائر كلها يو�سف يو�سفي �أكد ب�سكيكدة� ،أن
م�ستوردة و حتى البطاريات منها» دائرته الوزارية تتوقع �أن ي�رشع
م�ست�شهدا بال�سوق التي تتوفر على يف ت�صدير ال�سيارات “خالل �سنة

 2019مو�ضحا �أن اجلزائر “متلك الإلكرتونية لل�سيارات ،م�شريا كذلك
قاعدة �صناعية متكنها من اخلو�ض  �أن م�رشوع مركب الن�سيج بغليزان
يف هذا امل�سار من خالل م�شاريع �سي�ساهم و ب�شكل كبري يف بلورة
احلديد و ال�صلب املتواجدة عرب عملية �صنع ال�سيارات حيث ي�ضم
الوطن” و كذا عديد امل�صانع التي  10م�صانع من املتوقع �أن يدخل
تنتج املواد الأولية التي تدخل يف امل�صنع الأول منها حيز اخلدمة
�صناعة ال�سيارات على غرار احلديد نهاية � 2019أو بداية  2020و الذي
و ال�صلب و�أ�ضاف يو�سفي �أن كل من �ش�أنه �أن ي�ستحدث � 10آالف
امل�ؤ�رشات تفيد �أنه ب�إمكان هذه من�صب �شغل يف حني �ستوفر الـ10
امل�صانع �ضمان �صناعة الأجهزة م�صانع امل�ستحدثة � 25ألف من�صب

�شغل و�أو�ضح كذلك ب�أن هذا املركب
يعترب “الأكرب يف �إفريقيا” و �سي�صدر
 60باملائة من �إنتاجه  و �أ�ضاف �أن
كل هذه القاعدة ال�صناعية ال�ضخمة
�ستدخل يف �صناعة ال�سيارات و �أن
املناف�سة بني امل�ستثمرين �ستعمل
على خف�ض الأ�سعار ،م�ؤكدا  �أن
وزارة ال�صناعة و املناجم تركز على
النوعية و ال�شفافية و الت�صدير.

ف.ن�سرين
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نفوق حيوانات برية وطيور
بغابات بني بو�سعيد

بومردا�س

200هكتار و  32منطقة
ن�شاطات لدعم اال�ستثمار

مر�ض غريب يحدث
طوارئ باحلدود الغربية
م�صالح البيئة والفالحة
حتقق يف �أ�سبابه

يجري حاليا العمل على دعم فر�ص اال�ستثمار
عرب والية بومردا�س من خالل ا�ستحداث
خم�سة مناطق ن�شاطات جديدة تتجاوز
م�ساحتها �أل  200هكتار ت�ضاف �إىل  32منطقة
ن�شاطات و خدمات و حظرية �صناعية وطنية
واحدة �شرع يف �إ�ستحداثها تدريجيا بداية من
منت�صف الثمانينات من القرن املا�ضي  ,ح�سبما
�أفاد به اليوم الأربعاء مدير ال�صناعة و املناجم .
م�.س
و�أو�ضح عا�شوري جنيب لدى تقدميه
عر�ضا لوايل الوالية ,حممد �سلماين,
حول منطقة الن�شاطات ببلدية اخلروبة
(غربا) املقرتح ا�ستحداثها � ,ضمن
زيارة عمل و تفقد لهذه البلدية  ,ب�أن
مناطق الن�شاطات املذكورة «حيوية
و تعرف تقدما» يف عملية التح�ضري
ال�ستحداثها يف �أقرب الآجال متا�شيا
مع طلب املتزايد من �سنة لأخرى
على اال�ستثمار بالوالية يف خمتلف
املجاالت .
وذكر عا�شوري يف هذا ال�صدد ب�أنه مت
�إيداع لدى اجلهات املعنية� ,إىل حد
اليوم ملف �إقرتاح �إعادة ت�صنيف عقار
يناهز  25هكتار بغر�ض ا�ستحداث
هذه املنطقة على م�ستوى بلدية
اخلروبة �ضمن مناطق الن�شاطات
اخلم�سة املذكورة و مت �إىل حد اليوم
كذلك ي�ضيف «قطع �أ�شواط متقدمة»
يف ا�ستحداث منطقة ن�شاطات �أخرى

ببلدية دل�س (�رشق مقر الوالية) يف
عقار يقرتب من  60هكتار و منطقة
ن�شاطات �أخرى ببلدية ر�أ�س جنات
(�رشقا) يف عقار تناهز م�ساحته �أل 40
هكتار  ,حيث مت يف هذا الإطار �إ�صدار
مر�سوم ا�ستحداث املنطقتني ر�سميا و
�إطالق درا�سة التهيئة بهما كما مت يف
نف�س هذا الإطار �إيداع لدى اجلهات
املخت�صة ملفات �إعادة ت�صنيف عقار
م�ساحته تقرتب من  40هكتار
بغر�ض ا�ستحداث منطقة ن�شاطات
ب «التوا�شنة» ببلدية بودواو (�شمال
مقر الوالية) و �إعادة ت�صنيف عقار
�أخر م�ساحته تناهز �أل  60هكتار
ال�ستحداث منطقة ن�شاطات �أخرى ب
«الزعاترة» ببلدية زموري (�رشقا) .
من جهة �أخرى و يف نف�س م�ساعي
دعم فر�ص اال�ستثمار عرب الوالية و
اال�ستجابة للطلبات املتزايدة على
العقار اال�ستثماري و متا�شيا مع
«ال�شح» امل�سجل يف املجال �أكد الوايل
ب�أن عملية «تطهري» العقار املوزع على
امل�ستثمرين �ضمن املناطق املذكورة

ال تزال جارية بغر�ض حتديد العقار
اال�ستثماري امل�ستغل من غريه و �إعادة
�إثر ذلك توزيع ما هو غري م�ستغل منه
على �أ�صحاب الإ�ستثمارات اجلادة .
و ي�شار �إىل �أن جممل مناطق الن�شاطات
و اخلدمات املذكورة عرب الوالية و
ح�سب تقرير للمجل�س ال�شعبي الوالئي
«تعاين من م�شاكل متعددة �أبرزها غياب
التهيئة و البنية الأ�سا�سية و حتويل
عدد كبري من امل�شاريع اال�ستثمارية
و امل�ساحات العقارية امل�ستغلة �إىل
�سكنات فاخرة و ملمار�سة التجارة على
غرار قاعات احلفالت رغم املراقبة و
املتابعة من القائمني على ت�سيري هذه
املناطق»و جدير بالذكر ب�أن عدد
ملفات طلب اال�ستثمار املودعة لدى
امل�صالح املعنية بالوالية التي تنتظر
املوافقة على التوطني يف عقار بداخل
�أو خارج مناطق الن�شاطات عرب الوالية
جتاوز �أل  3000ملف �إىل غاية نهاية
 2017و در�ست اللجنة الوالئية لدرا�سة
و متابعة امل�شاريع اال�ستثمارية ,يف
الفرتة املمتدة ما بني �سبتمرب  2015و

�سبتمرب  , 2016من جمملهم نحو 660
ملف لال�ستثمار و منحت موافقتها
ل  125طلب ا�ستثمار مت توطينها يف
م�ساحة عقارية تزيد عن 67
هكتار بداخل مناطق الن�شاطات و
خارجها كما �أبدت اللجنة املذكورة
ر�أيها بالرف�ض يف  148ملف ا�ستثمار
لأ�سباب خمتلفة تتعلق �أهمها بعدم
وفرة العقار �أو لنزاع حوله �أو لعدم
مالءمته للن�شاط املطلوب و �أجلت
درا�سة  144ملف �أخر �إىل غاية
ا�ستكمال التحقيق حول العقار
املطلوب من طرف املعنيني و ت�أجيل
النظر يف  38ملفا �آخرا.
و در�ست هذه اللجنة �أي�ضا  157ملف
�آخر و �صودق عليه قبل �سنة  2015من
طرف اللجنة الوالئية للم�ساعدة على
حتديد املواقع و ترقية اال�ستثمار و
�ضبط العقار (كالبرياف) التي حلت
و حظيت جميعها باملوافقة على
التوطني

�أك�شفوا مواهبكم !

ُ Ooredooتطلق الطبعة الثالثة ع�شر مل�سابقتها
.

•يجب �أن تكون الأعمال ا ُ
ملقدمة قد
نُ�رشت �أو بُ ّثت يف الفرتة ما بني اجلمعة
 13جويلية  2018واخلمي�س  02ماي 2019
تعود ُم�سابقة «جنمة االعالم» Media
 ،))Starاحلدث الذي ينتظره حمرتفو
الإعالم اجلزائري ،هذه ال�سنة يف طبعتها
الثالثة ع�رش� .أطلقت � Ooredooأم�س
الأربعاء  06مار�س  2019الطبعة الثالثة
ع�رش مل�سابقتها «جنمة االعالم  ،و تُعلن
عن فتح الرت�شيحات �إىل غاية يوم اخلمي�س
 02ماي  .2019تكافئ م�سابقة «جنمة
االعالم» ،التي �أطلقتها Ooredoo
�سنة  ،2007كل الأعمال التي تتطرق �إىل
املوا�ضيع املتعلقة بتكنولوجيات الإعالم
واالت�صال واالقت�صاد الرقمي بجميع
�أبعادها وتطبيقاتها .م�سابقة «جنمة
موجهة لل�صحفيني املحرتفني
الإعالم» ّ
من خمتلف و�سائل الإعالم :ال�صحافة
املكتوبة وااللكرتونية ،والإذاعية
والتلفزيونية ووكاالت الأنباء .تُكافئ
امل�سابقة �أف�ضل الأعمال ال�صحفية
يف الأ�صناف الآتية :الروبورتاجات،
التحقيقات واملقاالت التحليلية
يف ال�صحافة املكتوبة (التعليقات
واالفتتاحيات واليوميات) الكتابات
ال�صحفية او متعددة الو�سائط املن�شورة
يف و�سائل الإعالم االلكرتونية ،ال�صور
(الر�سومات والر�سومات الكاريكاتورية)،
وكذا الربامج االذاعية والتلفزيونية.

«جنمة الإعالم» Media Star

يُ�شرتط �أن تكون الأعمال ا ُ
ملقدمة
قد نُ�رشت �أو بُ ّثت ما بني اجلمعة 13
جويلية  2018واخلمي�س  02ماي 2019
(محُ ت�سب).
بالن�سبة للطبعة اجلديدة ،مت �إدراج
�رشط جديد لقانون امل�سابقة ،بحيث ال
ميكن للأعمال املن�شورة على املواقع
الإلكرتونية لو�سائل �إعالمية مطبوعة
( جريدة ،جملة ،الخ) امل�شاركة يف فئة
ال�صحافة الإلكرتونية.
�ستكافئ اجلوائز �أف�ضل الأعمال يف
الفئات التالية:
العامة
املكتوبة
•ال�صحافة
واملتخ�ص�صة؛
•الر�سومات ال�صحفية :الر�سم ،والر�سم
الكاريكاتوري وال�صورة؛
•الإعالم االلكرتوين؛
•الربامج الإذاعية؛
•الربامج التلفزيونية.
�سيتح�صل الفائزون يف الطبعة الثالثة
ع�رش لنجمة الإعالم على مكاف�آت مالية
معتربة يف كل فئة ،و ذلك على النحو
التايل:
اجلائزة الأوىل  000 500 :دج
•
اجلائزة الثانية 000 300 :
•
دج
اجلائزة الثالثة 000 200 :
•
دج
�ستقوم جلنة حتكيم م�ستقلة ت�ضم

جامعيني و حمرتفني من جمال الإعالم
و تكنولوجيات الإعالم و االت�صال بتقييم
الأعمال ال�صحفية املقدمة و انتقاء
الفائزين يف هذه الطبعة ل�سنة .2019
ب�إمكان ال�صحفيني الراغبني يف امل�شاركة
يف الطبعة الثالثة ع�رش مل�سابقة «جنمة
الإعالم» ،االطالع على قانون امل�سابقة
و�رشوط امل�شاركة وكذا حتميل ا�ستمارة
امل�شاركة عرب املوقع االلكرتوين لـ
Ooredoo،: www.ooredoo.dz
(ركن جنمة الإعالم) .على املرت�شحني
�إيداع �أعمالهم مبقرات Ooredoo
املتواجدة بـالعناوين الآتية:
املقر املركزي 66 - Ooredoo :طريق
�أوالد فايت� ،رشاقة-اجلزائر العا�صمة
منطقة الغرب :املديرية اجلهوية لـ
 -Ooredooتعاونية ابن �سينا ،جتزئة

رقم  ،)Point du Jour( -137وهران.
منطقة ال�رشق :املديرية اجلهوية لـ
 -Ooredooاملنطقة ال�صناعية باملا
(  ،)Palmaق�سنطينة� .أما بخ�صو�ص
املرت�شحني الذين ي�شتغلون خارج واليات
اجلزائر و وهران وق�سنطينة ،ب�إمكانهم
�إيداع �أعمالهم على م�ستوى ف�ضاءات
.Ooredoo
�آخر �أجل اليداع الرت�شحات هو يوم
اخلمي�س  02ماي  2019على ال�ساعة
اخلام�سة م�سا ًء (� 17سا) .للمزيد من
املعلومات حول هذه امل�سابقة ،الرجاء
و
االت�صال بدائرة العالقات العامة
الإعالم (rpubliques@ooredoo.
لـ
� )dzأو زيارة موقع الإنرتنت
Ooredoo : www.ooredoo.dz
(ركن جنمة الإعالم).

تعي�ش املناطق احلدودية املتاخمة للمغرب
حالة من الطوارئ على خلفية اكت�شاف
نفوق �أنواع خمتلفة من احليوانات الربية
والطيور بغابات جبال ع�صفور التابعة
لإقليم بني بو�سعيد غرب والية تلم�سان ،
حيث �أن النفوق �شمل حيوانات خمتلفة على
غرار الأرانب  ،القوار�ض الطيور  ،الثعالب
 ،وحتى اخلنازير الأمر الذي خلق هلعا
يف نفو�س �سكان املنطقة الذين �أكدوا �أن
مر�ضا غريبا م�صدره املغرب يكون قد غزا
املنطقة خالل الأيام املا�ضية  .من جهتها
با�رشت م�صالح البيئة وحماية الإقليم لوالية
تلم�سان حتقيقات معمقة يف نفوق احليوانات
والطيور على حد �سواء والذي يعد �سابقة
وي�شتبه انه وباء خطري �رضب املنطقة
املعروفة بجمال طبيعتها ونقاء هوائها  ،لكن
عثور فالحني من املنطقة اكت�شفوا نفوق
المعقول للحيوانات الربية والطيور على
حد �سواء باملنطقة خا�صة اخلنازير الربية
املعروفة بتحمل �أخطر الأمرا�ض ،والتي
وجدت ملقاة على الأر�ض بجبال ع�صفور
بني بو�سعيد املتاخمة للحدود املغربية ما
ي�ؤكد �أن الق�ضية لي�ست مر�ض للمجرتات
ال�صغرية �أو وباء خفيف و�إمنا هو مر�ض
خطري ي�ستوجب التحرك ملعاجلته  ،خا�صة
و�أن البياطرة فندو ارتباطه بوباء املجرتات
ال�صغرية بحكم �أن املر�ض �أ�صاب حتى
اخلنازير والغالب التي ال تعد من املجرتات
وكذا الطيور  ،من جانب �آخر �أكدت �أطراف
�أخرى �أن الأمر ميكن �أن يكون ت�سمم ناجم
عن مياه ال�رشب بحكم �أن اجلميع ي�ستعمل
املاء  ،حيث جتري حتاليل دقيقة لأهم
املنابع املنت�رشة يف �أعايل ع�صفور وكذا
ال�سد املوجود ب�إقليم البلدية ،كما مت القيام
بتحليل بع�ض اجلثث من قبل املخت�صني
للوقوف على ا�سباب امل�شكل  ،من جانب
�آخر �أ�شار بع�ض ال�سكان من القرى املتاخمة
للحدود �أن هذا املر�ض انت�رش يف املغرب
خالل اال�سابيع املا�ضية ما يعترب تنقل لوباء
خطري ي�ستوجب معاجلته يف بدايته قبل �أن
تت�سع دائرته .
تلم�سان حممد بن ترار
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مطالب بت�شكيل جلنة خا�صة ل�صون حقوق البطالني يف ورقلة

ال�سلطات تلعب دور املتفرج

ا�ستدعاءات �سرية للمر�شحني التنامي امل�ستمر للبنايات
للعمل بال�شركات البرتولية الفو�ضوية باملنيعة والية غرداية
.

تقارير �أمنية حتذر امل�س�ؤولني من مغبة جتاهل احتقان ال�شارع

روجت �أطراف متابعة مللف الت�شغيل يف ورقلة  ،ما اعتربته خروقات وتالعب يف عرو�ض العمل التي
تقدمت بها �شركات برتولية وطنية كربى منذ ما يقارب ال�شهرين  ،وقالت ذات امل�صادر �أن هناك م�س�ؤولني
مب�ؤ�س�سات نفطية وجهوا ا�ستدعاءات ملرت�شحني للعمل دون علم الوكالة الوالئية للت�شغيل .
�أحمد باحلاج
دعت �أو�ساط مهتمة ب�سوق ال�شغل
بورقلة  ،اجلهات املكلفة بالرقابة
بالتدخل وفتح حتقيق يف ما مت
الرتويج له حول �إقدام �رشكات
برتولية يف حا�سي م�سعود  ،على
توجيه ا�ستدعاءات ملرت�شحني
للعمل  ،ويف الوقت الذي مل
تتحدد فيه ذات امل�صادر طبيعة
اال�ستدعاءات وكذا التخ�ص�صات
املعنية � ،إال �أن هناك تخوف
كبري لدى طالبي العمل ال�سيما
الذين �أدرجت �أ�سمائهم يف قوائم
التوجيه � ،أين يتم التالعب يف
الرتتيبات التي ت�ضبط عملية
ا�ستدعاء املرت�شحني .
وقال متابعون لهذه الق�ضية � ،أنه
على الوكالة الوالئية للت�شغيل
م�صارحة البطالني من خالل
الك�شف املبكر عن هوية الأ�سماء
املعنية ب�إجراء االختبارات
من �أجل قطع الطريق على ما
يخططون للتالعب باملنا�صب
املتاحة والتي تفوق 300
من�صب موزعة على فروع �رشكة
�سوناطراك على غرار امل�ؤ�س�سة
الوطنية للتنقيب  ،خدمات الآبار
 ،الأ�شغال يف الآبار وامل�ؤ�س�سة

الوطنية للأ�شغال الكربى  ،واقرتح
نف�س املتحدثني ت�شكيل جلنة
خا�صة ت�سند �إليها مهمة مراقبة
ومتابعة عملية �إجراء الفحو�ص
املهنية لتفادي حتايل امل�ؤ�س�سات
يف هكذا منا�سبات  ،م�ؤكدين
الأنباء التي مت الرتويج لها من
داخل ال�رشكات املذكورة  ،غري
مطمئنة على اجلهات امل�س�ؤولة
حتمل م�س�ؤولياتها يف �صون حقوق
طالبي العمل .
وحتدثت م�صادر مطلعة  ،عن ما
و�صفته بال�ضبابية التي تكتنف
م�صري منا�صب ال�شغل التي �أعلنت
عنها الوكالة الوالئية يف ندوة
�صحفية ،م�شرية �إىل �أن الدوائر
الإخت�صا�ص املعنية بامللف
مطالبة بقطع الطريق على من
يريدون اال�صطياد يف املياه العكرة
وا�ستغالل الأو�ضاع الراهنة التي
متر بها البالد من �أجل اال�ستيالء
بدون وجه حق على منا�صب عمل
هي يف الأ�صل خم�ص�صة بالأ�سا�س
لبطايل املنطقة دون �سواهم .
كما طالب ممثلوا جمعيات حملية
مهتمة مبلف اليد العاملة بالعا�صمة
املركزية للجنوب ال�رشقي يف
ات�صال لهم مع جريدة «الو�سط «،
ب�رضورة ال�رضب من بيد من حديد

لكل من يريد التالعب بحقوق
البطالني وممار�سة التحايل ق�صد
الت�رصف باملنا�صب املتاحة
وحرمان ال�شومارة من حقهم
يف التوظيف التي �أقرته جملة
القوانني والتعليمات ال�صادرة
عن احلكومة والرامية �أ�سا�سا يف
منح �أولوية التوظيف لفائدة �أبناء
املنطقة .

ويف مو�ضوع مت�صل فقد حذرت
تقارير �أمنية خا�صة رفعت
لل�سلطات املركزية من مغبة
العواقب الوخيمة التي قد تنجر
عن جتاهل حالة االحتقان التي
تخيم على البطالني املتم�سكني
بخيار العمل بال�رشكات الوطنية
الكربى العاملة يف ال�صناعة
النفطية دون �سواها .

رغم خ�سارته رهان ال�سينا

ع�ضو باملجل�س الوالئي لورقلة يتكفل بنقل 150معتمرا للبقاع املقد�سة
�سليم بلح�رسوف ي�صنع الإ�ستثناء
تكفل �أم�سية �أول �أم�س ع�ضو
املجل�س ال�شعبي الوالئي بورقلة
ورجل الأعمال �سليم بلح�رسوف
،بنقل  150منتخب بالوالية للبقاع
املقد�سة لأداء منا�سك العمرة
جمانا  ،بعدما وعدهم بذلك
خالل م�شاركته يف انتخابات
التجديد الن�صفي ملجل�س الأمة
نهاية ال�سنة املنق�ضية .
�أكد ع�ضو املجل�س ال�شعبي الوالئي
بورقلة ورجل الأعمال �سليم
بلح�رسوف  ،يف ت�رصيح �صحفي
خ�ص به يومية «الو�سط»� ،أنه
�أ�رشف �شخ�صيا �أم�سية �أول �أم�س
الثالثاء من مطار عني البي�ضاء
بوالية ورقلة على عملية نقل 150
منتخب من خمتلف بلديات الوالية
واملجل�س ال�شعبي الوالئي  ،لأداء
منا�سك العمرة  ،التي وعدهم بها
خالل تر�شحه النتخابات التجديد
الن�صفي لأع�ضاء جمل�س الأمة التي
حقق فيها �إبن احلزب واملن�شق
عن االرندي �سليم بلح�رسوف
نتائج مبهرة وهو الذي مت اق�صائه

بطريقة جمحفة  ،ويف �سياق مت�صل
فقد اغتنم بلح�رسوف ت�رصيحه
ال�صحفي لتوجيه نداء مبا�رش
ملواطنات ومواطني اجلزائر من
�أجل دعوتهم للمحافظة على
وحدة و �أمن وا�ستقرار و�سالمة
الرتاب اجلزائري كما دعاهم
للم�شاركة بقوة يف االنتخابات
الرئا�سية املزمع �إجرائها يف الـ
� 18أفريل الداخل وذلك بهدف
قطع الطريق �أمام �أولئك الذين ال
يخدمهم الهدوء الذي تعي�ش على
وقعه البالد بعد ح�صد نتائج ال�سلم
وامل�صاحلة الوطنية التي �سعى
فخامة رئي�س اجلمهورية عبد
العزيز بوتفليقة على جت�سيدها
منذ و�صوله للحكم �سنة .1999
من جهة ثانية فقد ثمن املنتخبون
املعنيون برحلة العمرة يف ت�رصيح
لهم معنا هذه املبادرة مطالبني من
�أبناء ال�شعب اجلزائري بالتم�سك
بوحدة ال�صف واملحافظة على
املكا�سب املحققة منذ فجر
الإ�ستقالل وحلد كتابة هاته
الأ�سطر .

�إىل جانب فتعد هذه املبادرة
الأوىل من نوعها على م�ستوى
جنوب البالد الكبري خا�صة و
الوطن عامة  ،كيف ال وهي يقول

امل�ستفيدين من العمرة �أنها فر�صة
لتعزيز حلمة ومتا�سك ممثلي
ال�شعب يف املجال�س املنتخبة .
�أحمد باحلاج

�شهدت بلدية املنيعة بوالية
ال�سنوات
خالل
غرداية
الأخرية  تناميا غري م�سبوقا للعديد
من البنايات الفو�ضوية و�سط تذمر
كبري للمواطنني الذين مل ي�ست�سيغوا
ما يحدث يف بلدتهم من مظاهر
م�شوهة ظلت ح�سب الكثري منهم
حتدث حتت �أنظار امل�صالح
املعنية التي مل حترك �ساكنا حلد
الآن .
وقال املتابعني لل�ش�أن املحلي
بالوالية املنتدبة املنيعة الواقعة
على بعد حوايل  270كلم عن مقر
الوالية التقليدية غرداية  ،يف
ت�رصيحات لهم مع يومية «الو�سط»،
�أن ت�شييد البناءات الفو�ضوية
و باخل�صو�ص منها التو�سيعات
الع�شوائية التي �أفقدت املدينة
مظهرها اجلمايل مل يقت�رص على
ما �شوهته ال�سكنات الق�صديرية
املرتامية الأطراف هنا و هناك
 ،بل ا�ستفحل و�ضعها حلد نهب
الوعاءات العقارية التابعة لأمالك
الدولة و �إكت�ساح ال�ساحات العمومية
و الأر�صفة التي �إ�ستغلها البع�ض
يف تو�سعة املقاهي و املحالت
التجارية و �إ�ستحداث حدائق
م�سيجة �أمام ال�سكنات  ،وبناء
�سكنات حماذية ل�سكناتهم بحكم
�أنها ال�ساحة �أمام منازلهم ولهم

احلق والت�رصف كما يحلو لهم و
�إ�ستغاللها وكرائها للمغلوب عليهم
من ال يجدون �سكنات ي�سكنون
فيها و فتح ور�شات و م�ستودعات
بدون رخ�ص قانونية،وهي املع�ضلة
التي �أكدت م�صادر مطلعة من
م�ؤ�س�سة �سونلغاز ب�أنها تعرقل من
مهامهم وجتعلهم يف حرج كبري ـ
ال�سيما �ساعة التبليغ عن �أمور
�إ�ستعجالية،وهي نف�س الإ�شكالية
التي يقع فيها عمال النظافة
بالبلدية حني �إقدامهم على ر�ش
دهاليز ال�سكنات املمتلئة باملياه
القذرة ،و  التي  لها هي الأخرى
ن�صيبا  كبريا يف تلويث املحيط
البيئي و �إنت�شار الأو�ساخ و�إنبعاث
الروائح الكريهة باخل�صو�ص على
م�ستوى حي ال�سكنات الفردية،ف�ضال
عن عدم �إكرتاث بع�ض ال�سكان
بالإنعكا�سات ال�سلبية الناجمة عن
هذه الو�ضعية بعدما قاموا بتحويل
الدهاليز التحتية �إىل خمازن و
غرف للمبيت لأ�سباب �أرجعت �إىل
�أزمة ال�سكن .
ويف �إنتظار تدخل جاد من
ال�سلطات املعنية للتكفل بامل�شكل
القائم  ،يبقى لزاما على املواطنني
مبدينة املنيعة معاي�شة الو�ضع
املت�أزم لأجل غري م�سمى .
�أحمد باحلاج

لو�ضع حد لالنت�شار املقلق ملروجي الآفات االجتماعية والل�صو�ص

مواطنو حي الن�صر ببلدية ورقلة
يطالبون مبقر للدرك الوطني

ت�شهد التجمعات ال�سكنية اجلديدة
بحي الن�رص املعروف باخلفجي
ببلدية ورقلة  ،على غرار  40و100
و  150م�سكن  ،انت�شار مكثف
ملروجي الآفات االجتماعية  ،و
كذا ل�صو�ص املنازل وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة والعمومية  ،ب�سبب النق�ص
الفادح يف توفري التغطية الأمنية
املطلوبة بتلك النواحي  ،حيث
يرى ال�ساكنة �أنه بات من ال�رضوري
دعمهم مبقر جديد للدرك الوطني
 ،لتطهري هاته التجمعات ال�سكنية
من الدخالء واملنحرفني .
نا�شدت اجلمعيات املحلية
بالأحياء املذكورة  ،قائد القيادة
اجلهوية الرابعة للدرك الوطني
بورقلة العقيد عبد احلق رملي ،
ب�رضورة التدخل العاجل لدعمهم
بفرقة �إقليمية متنقلة للدرك
الوطني  ،وهو املطلب الذي من
�ش�أنه يف حالة ما جت�سد على
�أر�ض الواقع  ،التخفيف من
حجم املعاناة التي تواجهوهم يف
ظل االرتفاع املقلق للع�صابات
الإجرامية  ،التي جعلت من
جتمعاتهم ال�سكنية ملج�أ مف�ضال
لرتويج وتعاطي املمنوعات ب�شتى
�أنواعها  ،على غرار املخدرات و
الأقرا�ص املهلو�سة و م�رشوبات
كحولية وما ينجر عن ذلك من

تبعات خطرية  ،ب�سبب االرتفاع
املرعب حلاالت ال�رسقة والتعدي
على الأ�شخا�ص واملركبات من
طرف ال�شبكة الإجرامية املجهولة
العدد والهوية  ،و التي ا�ستغلت
الظالم الدام�س للأحياء ال�سالفة
الذكر وذلك على خلفية افتقار هذه
الأخرية ل�شبكة الإنارة العمومية ،
الأمر الذي دفع مبحدثي جريدة
«الو�سط «  ،ملنا�شدة ال�سلطات
الو�صية ب�رضورة برجمة لهم
زيارة ميدانية للوقوف على
عديد النقائ�ص التي عكرت �صفو
حياتهم اليومية  ،ودفعت بغالبية
املت�رضرين من امل�شاكل القائمة
� ،إىل التفكري يف بيع �سكناتهم
اجلديدة و�رشاء م�ساكن مبناطق
ح�رضية �أكرث �أمنا ح�سب قولهم
،مهددين يف ذات ال�صدد بالت�صعيد
من لهجة االحتجاجات  ،للمطالبة
مبا و�صفوه ب�رشعية مطالبهم التي
جتاوزها الزمن ح�سبما جاء على
ل�سان �أكرث من متحدث يف املو�ضوع
 ،حمملني يف ذات ال�صدد �أع�ضاء
املجل�س ال�شعبي البلدي ببلدية
ورقلة  ،التبعات التي قد تنجم عن
انتهاج �سيا�سة املفا�ضلة يف توزيع
امل�شاريع التنموية بني �أكرث من 72
حي عتيق وجتمع �سكني جديد .
�أحمد باحلاج
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القيادية باجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني خالدة جرار

االعتقال الإداري �أ�سو�أ �أنواع االحتجاز

من هم عنا�صر 'داع�ش' الأجانب
امل�سجوننی يف العراق

 .يوجد  48فل�سطينية معتقالت يف �سجن "الدامون" وميار�س بحقهن �إهمال طبي متعمد
�" .صفقة القرن" �أخطر م�شروع يتهدد الق�ضية الفل�سطينية
و�صفت القيادية يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني ،خالدة جرار ،االعتقال الإداري ب�أنه "�أ�سو�أ �أنواع
االعتقال الذي متار�سه ال�سلطات ال�صهيونية بحق ال�شعب الفل�سطيني".
م�٫س
جاء ذلك يف حوار ن�رشه موقع
وكالة الأنا�ضول الرتكي ،مبنزلها
يف مدينة رام اهلل و�سط ال�ضفة
الغربية ،عقب الإفراج عنها
اخلمي�س املا�ضي ،بعد فرتة
اعتقال �إداري دام � 20شهرا
واالعتقال الإداري ،هو قرار حب�س
دون حماكمة تُقره املخابرات
الإ�رسائيلية ،بالتن�سيق مع قائد
"املنطقة الو�سطى" يف اجلي�ش
الإ�رسائيلي ،ملدة تراوح بني �شهر
�إىل �ستة �أ�شهر ويتم �إقرار االعتقال
بناء على "معلومات �رسية �أمنية"
بحق املعتقل ،ومن املمكن �أن
مُيدد مرات عديدة ،بذريعة �أن
املعتقل "يعر�ض �أمن �إ�رسائيل
للخطر"وقالت "جرار" بهذا
اخل�صو�ص �إن "املعتقلني الإداريني
يفكرون باتخاذ �إجراءات وخطوات
احتجاجية (دون تفا�صيل) ،وهناك
من يعتقل لفرتات طويلة دون
تهمة"وب ّينت �أن �إ�رسائيل "ت�ست�سهل
االعتقال الإداري لعدم وجود من
يحا�سبها" ،وو�صفته ب�أنه "تع�سفي
وغري قانوين"و�أم�ضت "جرار" يف
ال�سجون الإ�رسائيلية ما جمموعه
� 3سنوات ون�صف ،منها � 26شهرا
يف االعتقال الإداري ،وهي من
�أبرز املدافعني عن املعتقلني
يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،ونائبة
�سابقة يف املجل�س الت�رشيعي
الفل�سطيني ،قبل حله ويف 22
دي�سمرب املا�ضي� ،أعلن الرئي�س
حممود عبا�س� ،أن املحكمة
الد�ستورية (يف رام اهلل) قررت حل
املجل�س الت�رشيعي (الربملان)،
والدعوة �إىل انتخابات برملانية
خالل � 6أ�شهر.

انتهاكات يومية
ولفتت املنا�ضلة الفل�سطينية �إىل
�أن �إ�رسائيل متار�س "انتهاكات
يومية" بحق املعتقلني يف
�سجونها ،وخا�صة الن�ساء و�أ�ضافت

"تركت خلفي  48معتقلة فل�سطينية
يف �سجن الدامون ،يع�شن ظروفا
�صعبة يف ظل الهجمة التي
تقوم بها م�صلحة ال�سجون على
املعتقلني واملعتقالت"وذكرت
�أن "الدامون" (�شمال الكطيان
ال�صهيوين) يعد من �أ�سو�أ ال�سجون؛
نظ ًرا لقدمه ،حيث تعاين فيه
املعتقالت من رطوبة عالية،
وانتهاك حلرياتهن عرب ت�شغيل
كامريات مراقبة يف ال�ساحات،
ومنع بع�ض الأدوات الكهربائية،
واحلرمان من الكتب التعليمية
وتابعت "جرار" ،الإجراءات
التع�سفية بحق املعتقالت بد�أت
مطلع نوفمرب  ،2018بنقلهن من
�سجن "ه�شارون" �إىل "الدامون".
و�أو�ضحت �أن الإجراء عقابي،
جاء بعد  63يوما من رف�ض
املعتقالت اخلروج �إىل �ساحة
الفورة "الف�سحة" ،احتجاجا على
تركيب كامريات مراقبة وبينت �أن
م�صلحة ال�سجون رف�ضت ال�سماح
للمعتقالت بنقل مكتبة ت�ضم نحو
 800كتاب من "ه�شارون" �إىل
"الدامون"وتطالب املعتقالت
وفق "جرار" ،بنقلهن �إىل معتقل
�آخر ،وحت�سني ظروف حياتهن
اليومية التي "يعكرها االحتالل"،
حلني الإفراج عنهن وم�ضت
قائلة "�إ�رسائيل متار�س �إهماال
طبيا مق�صودا بحق املعتقالت،

نعي�ش على م�سكنات الآالم ()..
تتم املماطلة عدة �أ�شهر قبل نقل
املري�ض لإجراء فحو�ص".

ر�سائل املعتقالت
وتفيد "جرار" ب�أنها حملت ر�سائل
من املعتقالت يف ال�سجون
الإ�رسائيلية� ،أهمها �أنهن تواقات
للحرية ،والعمل من �أجل الوحدة
الفل�سطينية ،و�إنهاء االنق�سام ،كما
طالنب بتفعيل الدور ال�شعبي ب�شكل
�أكرب للت�ضامن مع املعتقلني حتى
حتريرهم ولفتت "جرار"� ،إىل �أن
املعتقلني قرروا بدء خطوات
ت�صعيدية يف مواجهة قرارات
تع�سفية ،متثلت بحل التنظيمات
وقالت ،هذا يعني �أنه ال يوجد
ممثلون للمعتقلني تتعامل معهم
�إدارة ال�سجون وحتاورهم ،وهذه
خطوة احتجاجية متقدمة.

�صفقة القرن
وعلى �صعيد �آخر� ،أ�شارت القيادية
الفل�سطينية� ،إىل �أن اخلطة
الأمريكية لل�سالم يف ال�رشق
الأو�سط ،املعروفة �إعالميا بـ
"�صفقة القرن"� ،أخطر ما يواجه
امل�رشوع الوطني الفل�سطيني
و�أرجعت ذلك �إىل �أن تلك ال�صفقة

ت�أتي يف ظل انق�سام فل�سطيني،
وتفتت عربي ،فيما و�صفتها
ب�أنها "م�رشوع ت�صفوي"و�أكدت
�أن "�إ�رسائيل ت�سعى �إىل تطبيع
الفل�سطينيني
لعزل
عربي
واال�ستفراد بهم ،عرب ا�ستمرار
�رسقة الأرا�ضي ،وتهويد القد�س
واملقد�سات"و"�صفقة القرن"،
خطة �سالم تعمل عليها �إدارة
ترامب ،يرتدد �أنها تقوم على �إجبار
الفل�سطينيني على تقدمي تنازالت
جمحفة مل�صلحة �إ�رسائيل،
خا�صة ب�ش�أن و�ضع مدينة القد�س
املحتلة ،وحق عودة الالجئني.
وتوقعت و�سائل �إعالم �أمريكية� ،أن
يتم الك�شف عن تفا�صيل ال�صفقة
بعد االنتخابات العامة الإ�رسائيلية
املقررة يف � 9أفريل املقبل.
وترى "جرار" يف الوحدة
الفل�سطينية �أولوية ملواجهة
امل�رشوع الإ�رسائيلي ـ الأمريكي،
يف ظل "�ضعف عربي ودويل"وقالت
"املدخل الأ�سا�سي ملواجهة
هذه التحديات بتعزيز الوحدة
االنق�سام
الفل�سطينية"وي�سود
ال�سيا�سي �أرا�ضي ال�سلطة
الفل�سطينية منذ جوان ،2007
�إثر �سيطرة "حما�س" على قطاع
غزة ،فيما بقيت حركة "فتح"
تدير ال�ضفة الغربية ،ومل تفلح
و�ساطات �إقليمية ودولية يف �إنهاء
هذا االنق�سام.

�صحيفة الغارديان الربيطانية

قلق ي�ساور امللك ال�سعودي من تنامي اخلالف مع ويل العهد
نقلت �صحيفة الغارديان الربيطانية
عن م�صادر  -مل ت�سمها  -وجود
�إ�شارات متزايدة على �شقاق مزعزع
بني ملك ال�سعودية �سلمان بن عبد
العزيز ووريثه الأمري حممد بن
�سلمان.
قالت ال�صحيفة �إن "امللك �سلمان
وويل العهد اختلفا حول عدة من

ق�ضايا �سيا�سية هامة يف الأ�سابيع
الأخرية ،مبا فيها احلرب على اليمن"
و�أ�ضافت الغارديان �أن "القلق بد�أ
ينمو منذ مقتل ال�صحفي ال�سعودي
املعار�ض جمال خا�شقجي،
وازدادت هذه التوترات ب�شكل كبري
يف �أواخر فرباير املا�ضي عندما قام
امللك �سلمان بن عبدالعزيز بزيارة

م�رص ،حيث �أكد مل�ست�شاريه ب�أنه
قد يتعر�ض خلطر حترك حمتمل
�ضده" ،ح�سب ال�صحيفة ،ووفقاً
لرواية من م�صدر مل ت�سمه.
وبح�سب �صحيفة الغاردين فقد
"�أثارت حا�شية امللك قل ًقا �شديدًا
من التهديد املحتمل ل�سلطته ب�أن
فري ًقا �أمن ًيا جديدًا ،يت�ألف من �أكرث

من  30من املوالني املختارين من
وزارة الداخلية ،مت نقلهم �إىل م�رص
ليحلوا حمل الفريق احلايل".
وقال امل�صدر لل�صحيفة "�إن هذه
اخلطوة جاءت يف �إطار ا�ستجابة
�رسيعة عك�ست خماوف من �أن بع�ض
موظفي الأمن الأ�صليني رمبا كانوا
موالني للأمري".

ك�شف م�س�ؤول ملف حقوق االن�سان
يف وزارة العدل ،كامل �أمني ،عن
وجود �أكرث من � 700إرهابي ينتمي
لع�صابات "داع�ش" من جن�سيات
�أجنبية خمتلفة يف ال�سجون
العراقية.
وقال كامل �أمني لقناة الفرات �أن"
هناك �أكرث من " "700داع�شي
�أجنبي يف ال�سجون العراقية
و�أغلبهم �أتراك" ،م�شريا �إىل �أن"
ق�سما منهم �أطفال �سيتم ت�سفريهم
�إىل دولهم ،وهناك ق�سم �آخر من
�أطفال الدواع�ش مولودون يف
العراق �سيتم حماكمتهم و�إيداعهم
يف دوائر الأحداث"و�أ�ضاف �أن �أول
�إح�سا�س بخطر هذه املجموعة
عندما �صدر يف تقرير عام 2017
وي�سمى "الرعب القادم" وو�ضعت
خطة لتفادي خطورة هذا التنظيم؛
لكن بعد انتهاء دولة اخلرافية
بات املو�ضوع غري موجود على
الأر�ض" ،م�ستدركاً "كوزارة لدينا
ملف حلقوق الإن�سان وكيفية
التعامل مع مثل هكذا �أحداث".
وتابع �أمني "مت �إقرار قانون
�إ�صالح النزالء والذي ت�ضمن "ال
يحاكم من هو يف �سن التا�سعة"؛
لكن من �أمت الت�سع �سنوات �إىل
الثامنة ع�رشة يتم التحقيق معه
�إذا ثبت تورطه يف �أعمال �إرهابية
يتم احلكم عليه من قبل املحاكم
املخت�صة و�أق�صى حكم للحدث

 15عاماً" .و�أ�شار �إىل �أن" عملية
الف�صل واملالحظة موجودة يف
دائرة الإ�صالح وت�سمى مدار�س
ومالحظيات وهناك عمل م�ستمر
ومب�ساعدة "اليوني�سف" بو�ضع
برامج لإعادة دجمهم وت�أهيلهم
وعدم ت�أثريهم على الآخرين"،
منوها �إىل"وجود م�ؤ�رشات �إيجابية
لربامج �إعادة الدمج وهناك من
�أمت حمكوميته و�أطلق �رساحهم
باعتبارهم �ضحايا لأننا �أمام
�أطفال" .وزاد م�س�ؤول ملف حقوق
الإن�سان يف وزارة العدل �أن" ق�ضية
اال�ستجابة واردة لكن كم ن�سبتها
التوجد لدينا معايري واملتابعة
الدقيقة لهكذا حاالت م�ستمرة"،
كا�شفا عن" وجود { }23مراهقا
لداع�ش يف دائرة الإ�صالح ببغداد
من جميع اجلن�سيات والقانون
العراقي �أجاز حماكمة ه�ؤالء
بغ�ض النظر عن اجلن�سية ،بالتايل
حالياً يجري عمليات حماكة ،ق�سم
منهم متهمني {بتجاوز احلدود}
بالتايل تنتهي حمكوميتهم ،وعلينا
�أن ننظر للن�ساء والأطفال �أنهم
ك�ضحايا"،واختتم كامل حديثه
بالقول �أن" قرار جمل�س الأمن 73
اخلا�ص ب�إن�شاء مكتب يف العراق
وحما�سبتهم بالتايل العراق ملزم
بحماية حدوده و�رضورة احتواء
عوائل داع�ش العراقية كونهم
قنبلة موقوتة".

ليبيا

الفرقاء يتفقون على تنظيم
االنتخابات حتى نهاية العام
�أعلن فائز ال�رساج رئي�س وزراء
احلكومة الليبية املعرتف بها
دوليا� ،أن ليبيا �ستجري انتخابات
برملانية ورئا�سية حتى نهاية العام
اجلاري ،ت�رصيحات ال�رساج جاءت
يف �أعقاب اجتماع له يف �أبوظبي
مع قائد اجلي�ش الليبي امل�شري
خليفة حفرت اخلمي�س املا�ضي
انتهى باالتفاق على ثالث نقاط
رئي�سية حللحلة الأزمة الليبية.
وقال ال�رساج �إنه اتفق مع حفرت
على "عدم �إطالة الفرتة االنتقالية،
وتوحيد امل�ؤ�س�سات والإ�رصار
على ذلك ،و�إجناز االنتخابات
قبل نهاية  2019مع توفري املناخ
املالئم لإجرائها"،وتابع" :ال�سالم
هو خيارنا ،والبديل هو حرب
�أهلية تدمر البنية التحتية ،وهو
لي�س خيارنا" ،الفتا �إىل �أن "هناك
فئة �صغرية حتاول �أنّ جترنا �إىل

تدمري كل �إمكانياتنا وال �أظن �أن
الليبيني �سريت�ضون بذلك".
و�أكد ال�رساج على �أن عدم التوافق
بني الليبيني "يعني ا�ستمرار
ال�رصاع ،وا�ستمرار من يوفر
ال�سالح لهذه الأطراف ،واخلا�رس
يف الأخري هو الوطن"وا�ستطرد
قائال" :كفى مزايدات ،ولي�س
لأحد احلق يف �إ�صدار �صكوك
الوطنية ،وال �إق�صاء لأحد لأنه
ما ميكن البناء عليه اليوم رمبا
ال يكون متاحا غدا"،يذكر �أن
الأمم املتحدة كانت تعتزم �إجراء
االنتخابات يف ليبيا يف العا�رش
من دي�سمرب املا�ضي ،ك�سبيل
لإنهاء الأزمة منذ الإطاحة
بالزعيم الراحل معمر القذايف،
لكن ت�صاعد حدة العنف وعدم
وجود تفاهم بني الفرقاء حال
دون ذلك.
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قوة «الدولة العميقة»:

من هم املر�شحون الأكرث
احتماال خلالفة «خامنئي»؟
على مدى ال�سنوات الثالث املن�صرمة ،اكت�سبت الأنباء
املتداولة ب�ش�أن تردي الو�ضع ال�صحي للمر�شد الأعلى
زخما
للثورة الإ�سالمية الإيرانية «�آية اهلل علي خامنئي»
ً
ملحا انطلقت
أمرا ًّ
عمن يخلفه � ً
حقيق ًّيا ،و�أ�ضحى الت�سا�ؤل َّ
على �إثره جملة من التكهنات حول ال�سيناريوهات التي
يحملها امل�ستقبل للدولة الإيرانية يف مرحلة ما بعد
«خامنئي» ،و�أبرز املر�شحني خلالفته ،وحظوظ كل مر�شح
ا�ستنادًا �إىل نقاط قوته ومواطن �ضعفه.
جهاد عمر اخلطيب /مركز امل�ستقبل
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة
تبدو �أهمية ذلك يف �ضوء ت�رصيح املتحدث
الر�سمي با�سم جمل�س اخلرباء «�آية اهلل �أحمد
خامتي» يف مار�س املا�ضي ( ،)2017ومفاده �أن
املجل�س قد �ش َّكل �إحدى اللجان املكلَّفة باختيار
املر�شحني خلالفة «خامنئي» ،و�أن اللجنة قد
حددت ع�رشة �أ�سماء ،ف�ضال عن دعوة «خامنئي»
يف وقت �سابق من ال�شهر ذاته �أع�ضاء جمل�س
اخلرباء �إىل اختيار «بديل لي�س �أقل منه �ش�أ ًنا».
يف هذا الإطار ،تُناق�ش مقالة نُ�رشت يف جملة
 Foreign Affairsيف عدد (ماي  )2017للكا ِتبَ نْي
«�سانام فاكيل» و»ح�سني را�سام» بعنوان «املر�شد
الأعلى الإيراين القادم ..اجلمهورية الإ�سالمية يف
�أعقاب «خامنئي» ،معامل «الدولة العميقة» التي
جنح «خامنئي» يف �إر�سائها ،وعالقته باحلر�س
َّ
املر�شحني خلالفته.
الثوري ،و�أبرز
مرتكزات الدولة العميقة:
�إذا ما نظرنا �إىل املكانة الدينية لـ»خامنئي»
قبيل انتخابه مر�شدًا �أعلى لإيران ،لوجدنا �أنه
كان رجل دين متو�سط املكانة؛ فلم يكن �سوى
«�آية اهلل» ولي�س «�آية اهلل العظمى» �أو «مرج ًعا»،
ولذا ُع َّد اختياره من قِبل املر�شد الأعلى ال�سابق
«اخلميني» قبيل وفاته ،وانتخابه من قبل جمل�س
اخلرباء الإيراين ب�أغلبية � 60صو ًتا مقابل � 14صو ًتا،
انتها ًكا للد�ستور.
من ثمُ ،و�ضعت جملة من التنقيحات الد�ستورية
لي�س فقط من �أجل خف�ض امل�ؤهالت الواجب
توافرها فيمن يتوىل ذلك املن�صب ،و�إمنا ابتغت
� ً
أي�ضا تو�سيع �سلطة املر�شد الأعلى .فعلى �سبيل
املثال� ،أُ�ضيفت كلمة «مطلقة» قبل و�صف

�سلطة املر�شد يف املادة التي حُت ِدّد الف�صل بني
ال�سلطات .وارت�أى الكاتبان �أن مثل تلك التنقيحات
الد�ستورية قد منحت املر�شد الأعلى �صالحيات
«غري م�سبوقة»� ،أف�ضت �إىل هيمنة �سلطته على
ال�سلطات الثالث للدولة (الت�رشيعية ،والق�ضائية،
والتنفيذية) عرب ا�ستحداث جمل�س د�ستوري
هو جمل�س «ت�شخي�ص م�صلحة النظام» ،ومنحه
�سلطة «حل ق�ضايا وم�شكالت النظام التي ال ميكن
ت�سويتها بالطرق العادية».
وكان ال�شغل ال�شاغل لـ»خامنئي» هو تدعيم �سلطته
الدينية ،فرغم �أنه قد حظي ب�شبه �إجماع لدى
جمل�س اخلرباء الإيراين ،واعتباره «مرج ًعا» من
قِبل جمعية «معلمي ُقم العلمية» ،وهي م�ؤ�س�سة
دينية و�سيا�سية على قدر كبري من الأهمية يف
�إيران؛ �إال �أن عددًا من رجاالت الدين كانوا بني
فينة و�أخرى ي�ش ِّككون يف م�ؤهالته الدينية.
لذا ،جل�أ «خامنئي» �إىل تو�سيع �سلطته على
امل�ؤ�س�سة الدينية ،وجتريد «�آيات اهلل» من
ا�ستقالليتهم املالية ،وو�ضعهم حتت �سيطرته
ال�ضمنية .ف�ضال عن اتباعه «�سيا�سة الع�صا
واجلزرة» مع رجاالت الدين ،والتي على �إثرها
�أجزل العطاء للم�ؤ ِّيدين باالمتيازات املالية
واملراكز ال�سيا�سية ،يف حني حرم املنتقدين من
مثل هذه االمتيازات.
وقد ذهب الكاتبان �إىل القول ب�أن «خامنئي» قد
حر�ص طوال ما يناهز ثالثة عقود على تقلي�ص
�سلطات و�أدوار احلكومة الإيرانية املنتخبة عرب
تركيز �سلطاته على امل�ؤ�س�سات التي تقع حتت
�سيطرته املبا�رشة ،وكذا كيانات الدولة التي
تقع خارج نطاق ال�سيطرة املبا�رشة للحكومة،
وو�ضعه مم ِّثلني ر�سميني وغري ر�سميني له يف ُج ّل
هيئات الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،كالوزارات والقوات
امل�سلحة واجلامعات وامل�ؤ�س�سة الدينية ،ومنوط
ب�أولئك رفع تقارير له .ف�ضال عن �إن�شائه عام
 2011كيا ًنا م�سئوال عن ت�سوية املنازعات التي

تن�ش�أ بني خمتلف فروع و�أجهزة احلكومة ،وكذا
جمل�سا ا�ست�شار ًّيا �شخ�ص ًّيا ب�ش�أن ال�سيا�سة
�إن�شائه
ً
اخلارجية.
ثقل احلر�س الثوري:
يف معر�ض حديثهما عن العالقة التي جمعت بني
املر�شد الأعلى «خامنئي» وفيلق احلر�س الثوري،
ناق�ش الكاتبان ما و�صفاه بـ»العالقة الوطيدة» ما
بني اجلانبني؛ �إذ ا�ستطاع «خامنئي» �أن ي� ّؤ�س�س
لعالقة قوية مع احلر�س الثوري ،وذلك من خالل
متهيد الطريق �أمامه لتحقيق ثقل اقت�صادي
يف الدولة الإيرانية .فعلى �سبيل املثال� ،ساعد
«خامنئي» احلر�س الثوري يف �رشاء ال�رشكات
اململوكة للحكومة ب�أ�سعار �أقل من معدالت
ال�سوق ،و�ساق عقود احلكومة املربحة �إليها،
وذلك يف �إطار تبني احلكومة الإيرانية �سيا�سات
التح ّ ُرر االقت�صادي خالل العقدين املا�ضيني.
وكنتيجة ل�سيا�سات الدعم املايل واالقت�صادي
التي انتهجها «خامنئي» ل�ضمان مواالة احلر�س
الثوري له ،تعززت ال�شوكة االقت�صادية للحر�س
الثوري ،و�أ�صبح قوة جتارية �ضحمة ت�ضم مئات
ال�رشكات� ،أبرزها -على �سبيل املثال ال احل�رص-
«�رشكة خامت الأنبياء للإن�شاءات» ،التي تُ َعد �أكرب
ال�رشكات الهند�سية الإيرانية ،ويعمل بها ما يزيد
عن � 160ألف �شخ�ص .بيْد �أن الثقل االقت�صادي
الذي بات يتمتع به احلر�س الثوري يف عهد
«خامنئي» مل يتوقف عند هذا الأمر فح�سب ،بل
َّ
تخطاه �إىل احلياة ال�سيا�سية ،وقد ظهر ذلك ب�شكل
جلي منذ عام  1999حينما خرج �آالف الطالب يف
ٍّ
توجه
احتجاجات وا�سعة �ضد �إغالق �صحيفة ذات ّ ُ
�إ�صالحي ،ما دفع قرابة  24من �ضباط احلر�س
الثوري �إىل خماطبة «حممد خامتي» رئي�س الدولة
الإيرانية �إ ّبَان تلك الأحداث عرب ر�سالة �شديدة
اللهجة انتقدت �سيا�ساته يف التعاطي مع تلك
االحتجاجات ،وعدم ت�صديه لها ،وطالبته �ضمن ًّيا
بتقدمي ا�ستقالته.
وقد م ّثَل ذلك الأمر �أوىل حماوالت احلر�س الثوري
للتدخل مبا�رشة يف احلياة ال�سيا�سية �أف�ضت �إىل
وتراجع
عرقلة برنامج «خامتي» الإ�صالحي،
ُ
التيارات الإ�صالحية ،ومنح احلر�س الثوري مزيدًا
من املنا�صب احلكومية واملقاعد الربملانية،
ون َّفذ � ً
أي�ضا حملة فر�ض النظام يف �أعقاب اندالع
ر�سخ
الثورة اخل�رضاء عام  ،2009الأمر الذي ّ
�سلطته ب�شكل �أكرث قوة.
�أبرز َّ
املر�شحني خلالفة «خامنئي»:
َّ
ا�ستعر�ضت املقالة �أبرز الأ�سماء
املر�شحة
خلالفة «خامنئي» ،وقد ا�ستق َّر الكاتبان على
�ستة �أ�سماء ،وق�سماها �إىل فئتني� ،إ ْن جاز التعبري،
الفئة الأوىل هي الأقل ًّ
حظا ،وت�ضم كال من «ح�سن
روحاين» الرئي�س الإيراين الذي فاز يف االنتخابات
الرئا�سية التي �أجريت يف التا�سع ع�رش من مايو
اجلاري ( )2017لفرتة رئا�سية ثانية ،و»ح�سن
اخلميني» وهو حفيد اخلميني ،و»جمتبى خامنئي»
ابن املر�شد الأعلى «خامنئي» .ويُ ْع َزى و�صف تلك
الأ�سماء بالفئة الأقل ًّ
حظا ،كون «روحاين» و»ح�سن
اخلميني» معرو َف نْي مبيولهما الإ�صالحية ،ومن ثم
ريا �أمامهما� ،أما
�ست�ش ِّكل الدولة العميقة عائ ًقا كب ً
«جمتبى خامنئي» فال يحظى بت�أييد �شعبي.
�أما الفئة الأوفر ًّ
حظا ،فت�ضم كال من «�صادق

الريجاين» وهو الرئي�س احلايل لل�سلطة الق�ضائية،
و»حممود ها�شمي �شهرودي» الرئي�س ال�سابق
لل�سلطة الق�ضائية ،و»�إبراهيم رئي�سي» رئي�س
العتبة الر�ضوية املقد�سة ،و�أحد املر�شحني يف
االنتخابات الرئا�سية التي �أجريت يف  19مايو
اجلاري (.)2017
«الريجاين» ..ابن «خامنئي» البار:
«املت�شدّد» هو اللفظ الأن�سب لو�صف «�صادق
ِ
الريجاين» ،الرئي�س احلايل لل�سلطة الق�ضائية
منذ عام  ،2009كونه يعار�ض تخفيف الأعراف
املت�شدّدة ،وكذا حت ّ ُرر
االجتماعية والدينية
ِ
النظام ال�سيا�سي الإيراين ،ويتبنى �سيا�سة عدم
الت�سامح مطل ًقا مع املعار�ضة ،ف�ضال عن وجهة
نظره املعادية متا ًما للغرب ،والتي ا ّتَ�سقت مع
معار�ضته للرئي�س «ح�سن روحاين» على خلفية
عقده االتفاق النووي مع القوى الغربية يف
منت�صف يوليو  .2015وقد فر�ض عقوبات �صارمة
على متظاهري احلركة اخل�رضاء ،ما �أف�ضى �إىل
�إدراجه على قائمة االحتاد الأوروبي لـ»منتهكي
حقوق الإن�سان» .ويحظى «الريجاين» بعالقة
وثيقة مع فيلق احلر�س الثوري ،وظهر ذلك ب�شكل
جلي يف التعاون بني ال�سلطة الق�ضائية والذراع
ّ
اال�ستخباراتي للحر�س الثوري يف ا�ستجواب
واعتقال ن�شطاء احلركة اخل�رضاء عام .2009
وزياد ًة يف نفوذه ،تر�أ�س «الريجاين» جمل�س �أمناء
جامعة «الإمام ال�صادق» املنوط بها تدريب
املوظفني املدنيني لتويل منا�صب �سيا�سية
رئي�سية .وقد �أف�ضى احتكاكه الف َّعال بتلك
امل�ؤ�س�سات �إىل �صقل قدراته على خو�ض غمار
العملية ال�سيا�سية.
وقد ا�ستطاع «الريجاين» �أن يُثْبت والء مطل ًقا
لـ»خامنئي»؛ فهو مل يدّع قط مرتبة «�آية اهلل»
احرتا ًما لأ�ستاذه «خامنئي» ،كما يُ َعد �أبرز
امل�ؤ ِّيدين ملمار�سة جمل�س اخلرباء «احلد الأدنى»
من الإ�رشاف على املر�شد الأعلى .وقد مدحه
«خامنئي» وا�ص ًفا �إ ّياه بالثقافة وال�شجاعة والذكاء
والعلم والتقوى واالجتهاد الثوري.
بيْد �أن العقبة الرئي�سية التي تقف �أمام خالفته
لـ»خامنئي» هي تلك االتهامات التي طالته هو
وعائلته بالف�ساد وا�ستغالل النفوذ منذ عام .2013
ُّ
الت�شدد واالعتدال:
«�شهرودي» بني
«حممود ها�شمي �شهرودي» يُعد واحدًا من
�أبرز الأ�سماء املتداولة خلالفة «خامنئي» ،وقد
ىَّ
تول من�صب رئي�س ال�سلطة الق�ضائية فيما بني
عامي  1999و .2009وقد جمعت بني «خامنئي»
و»�شهرودي» عالقة وثيقة ،وا ّتَفقا على النظرة
املعادية للواليات املتحدة واملواقف املت�شددة
يف ما يتعلق بال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية.
بيْد �أن �أبرز ما مي ِّيز «�شهرودي» هو عالقاته
القوية مع طوائف يف املجتمع ال�شيعي بالعراق،
وبالتايل فهو يتم ّتَع ب�سلطة دينية تتجاوز حدود
الدولة الإيرانية ،ف�ضال عن اتباعه �سيا�سة
«التوازن» مع الأطراف املتناق�ضة؛ �إذ يُعرف عنه
�شخ�صيته الهادئة ،وجت ّنُبه ال�سيا�سة املتع�صبة
واملت�شدّدة ب�شكل كبري ،وعالقاته اجليدة مع ك ٍّل
ِ
وح�شْ د «�أكرب
من دائرة «�أحمدي جناد» املت�شددةَ ،
ها�شمي رف�سنجاين» ،الرئي�س الإيراين الأ�سبق،
الذي مييل نحو الإ�صالح (توفى يف  8يناير .)2017

�أ�ضف لذلك ،جت ّنُبه اتخاذ �أية مواقف وا�ضحة
لت�أييد ق�ضية ما على ح�ساب �أخرى ،ما قد يجعله
َّ
مر�ش ًحا غري جدير بالثقة حلماية م�صالح الدولة
العميقة.
«رئي�سي» َّ ..
مر�شح الدولة العميقة:
يف مار�س من عام ُ ،2016ع ِنّي «�إبراهيم رئي�سي»
رئي�سا للعتبة الر�ضوية املقد�سة ،وهي َّ
منظمة
ً
خريية �ضخمة يُ�سيطر عليها مكتب املر�شد
الأعلى ،وهو العام ذاته الذي بزغ فيه جنم
«رئي�سي» ك�أبرز خليفة لـ»خامنئي».
ومما يجدر ذكره �أن «رئي�سي» قد تد َّرج يف
املنا�صب الق�ضائية ،ففي �أعقاب رئا�سته الفريق
الذي يُحاكِم الف�ساد يف الكيانات اململوكة للدولة،
ُعينّ عام  2004نائبًا لرئي�س ال�سلطة الق�ضائية،
وانْتُخِ ب ملجل�س اخلرباء الإيراين عام ،2006
و�شغل من�صب �أمني اللجنة التي تُ�شرْ ف على
املر�شد الأعلى داخل املجل�س .ويف عام 2014
عام
عَ ينّ «الريجاين» «رئي�سي» يف من�صب �أكرب م َّد ٍع ٍّ
املت�شدّدة؛
يف البالد .ويُ ْعرف «رئي�سي» ب�سيا�ساته
ِ
ففي عام  ،1988وب�صفته مدع ًيا عا ًّما� ،أدار
الإعدامات اجلماعية لل�سجناء ال�سيا�سيني ،ومن
�ضمنهم �أع�ضاء من حركة «جماهدي خلق» التي
تُطالب بالإطاحة باجلمهورية الإيرانية.
وقد اعترب الكاتبان �أن «رئي�سي» هو املر�شح
الأوفر ًّ
حظا خلالفة «خامنئي»؛ فبمقارنته بغريه
َّ
املر�شحني ال�سالف ذكرهم ،جند �أن «رئي�سي»
من
يحظى ب�أوثق عالقة مع الدولة العميقة واحلر�س
الثوري ،وقد ا�ستطاع طيلة حياته املهنية �أن
يحافظ على والئه املطلق لك ٍّل من «اخلميني»
و»خامنئي»� ،إىل جانب �سيا�سته املحافظة
واملت�شدّدة وخربته يف الق�ضاء ،ودهائه ال�سيا�سي،
ِ
وهذا يجعله االختيار الأمثل حلماية م�صالح
الدولة العميقة التي �أر�ساها «خامنئي» .وقد
تر�شح رئي�سي لالنتخابات الرئا�سية يف مواجهة
الرئي�س احلايل ح�سن روحاين.
�ص الكاتبان �إىل كون الآمال التي
ويف الأخري ،يَ ْخل ُ ُ
يعقدها الإ�صالحيون على �إمكانية حت ّ ُول �إيران
�إىل دولة �أكرث اعتداال وو�سطية يف مرحلة ما
بعد «خامنئي» �إمنا هي �رضب من �رضوب «الال
عقالنية» ،ل�سببني� :أولهما �أن الدولة العميقة
التي � َّأ�س�س «خامنئي» ركائزها ببنياتها الأمنية
واال�ستخباراتية واالقت�صادية املع َّقدة ،والتي
تت�ألَّف من املوالني له ول�سيا�ساته املحافظة
واملت�شدّدة ومفهومه حول الدولة الإيرانية
ِ
و�سيا�ساتها الداخلية واخلارجية لن ت�سمح ب�أن
ي�أتي من يُحدِ ُث �إ�صالحات �أو تغيريات جذرية
من �ش�أنها الإ�رضار مب�صاحلها .وثانيهما �أنه
توجهات
لو افرت�ضنا جدال تويل �شخ�ص يحمل ّ ُ
من�صب املر�شد الأعلى بعد «خامنئي»
�إ�صالحية
َ
متحديًا �إرادة الدولة العميقة ،ف�إنه لن ي�صمد
ِّ
طويال �أمامها؛ كونها ،وبال ريب� ،ستقف حج َر
عرثة �أمام �أية حماوالت �إ�صالحية ،الأمر الذي
�سيقود �إىل �إف�شال تلك املحاوالت.
َّ
كما ارت�أى الكاتبان � ً
املر�شح الذي
أي�ضا �أن
رجح �أن يكون
�سيحظى بت�أييد الدولة العميقة يُ َّ
ذا ميول دينية مت�شددة على غرار «خامنئي» ،يف
ك ٍّل من ال�سيا�ستني الداخلية واخلارجية ،وخربة
و�إملا ًما ج ِّيديْن بالنواحي الإدارية ،والأهم من
كل ذلك �أن يحرتم م�صالح الدولة العميقة وي�ضمن
حمايتها.
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اخلمي�س  07مار�س  2019املوافـق ل31جمادى الأخر 1440هـ
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

�إىل ال�سيد  /رئي�س حمكمة تيبازة
مكتب الأ�ستاذ زواين فريد
حم�رض ق�ضائي مبحكمة تيبازة
جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه ب�شارع الدرك الوطني
طريق املحكمة -تيبازة-
طلب �أمر على عري�ضة من �أجل
الإذن بن�رش التكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية
طبقا للمادة  04/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
لفائدة  :زعرور عبد ال�سالم
ال�ساكن ب  :حي �سيدي �سليمان بلدية اخلراي�سية – والية اجلزائر
�ضد � :سلمان نذير ابن ناجي
ال�ساكن ب  :ق�سم  04جمموعة ملكية � 08:سيدي را�شد – والية تيبازة
بناء على ال�صيغة التنفيذية للحكم احل�ضوري غري الوجاهي ال�صادر عن ق�سم اجلنح ملحكمة القليعة بتاريخ  2017/02/28حتت رقم  ، 17/01907 :برقم الت�سليم  2018/01778 :بتاريخ :
2018/10/22
الذي يلزم  :املدين � /سلمان نذير بن ناجي ال�ساكن  :ق�سم  04 :جمموعة ملكية � 08 :سيدي را�شد  ،والية تيبازة � .أن يدفع املبالغ التالية  10.000.000.00 :دج ( ع�رشة ماليني دينار جزائري
) مقابل ال�شيك بدون ر�صيد زائد مبلغ  500.000.00 :دج ( خم�سمائة الف دينار جزائري ) مقابل التعوي�ض عن ال�رضر زائد مبلغ  175.500.00 :دج ( مائة و خم�سة و �سبعني �ألف و خم�سمائة
دينار جزائري ) مقابل احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي زائد مبلغ  67980.00 :دج ( �ستة �أالف و �سبعمائة و ثمانية و ت�سعني دينار جزائري ) زائد مبلغ  800 :دج (ثمامنائة دينار جزائري )
مقابل م�صاريف ق�ضائية املجموع  10.676.300.00 :دج ( ع�رشة ماليني و �ستمائة و �ستة و �سبعني �ألف و ثالثمائة دينار جزائري و �صفر �سنتيم ) لفائدة الدائن  /زعرور عبد ال�سالم – ال�ساكن
ب  :حي �سيدي �سليمان بلدية اخلراي�سية – والية اجلزائر – و حيث �أنه بعد انتقالنا تعذر علينا تبليغ املطلوب لأنه غري موجود يف العنوان املذكور �أعاله ووالده رف�ض اال�ستالم و التوقيع فبلغ
عن طريق ر�سالة م�ضمنة �إال �أنه ا�ستلم الر�سالة ووقعها .
و حيث �أن املادة  04/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية يف هذه احلالة توجب الن�رش يف اجلريدة لذا نلتم�س منكم التف�ضل بالإذن بن�رش التكليف بالوفاء يف اجلريدة
تيبازة يف 2019/02/11 :
الإذن
نحن ال�سيد ........................................ :رئي�س حمكمة تيبازة
بعد االطالع على امللف و ال �سيما للحكم احل�ضوري االبتدائي غري الوجاهي ال�صادر عن حمكمة تيبازة بتاريخ  2017/02/28 :حتت رقم الفهر�س  17/01196 :املمهور بال�صيغة التنفيذية برقم
الت�سليم  2018/01778 :بتاريخ . 2018/10/22
ن�أذن بن�رش التكليف بالوفاء يف اجلريدة طبقا للمادة  04/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
و �أقول الرجوع �إلينا يف حالة �أي �إ�شكال

املح�ضر الق�ضائي
	�أ.زواين فريد

الو�سط2019/03/07:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

�إىل ال�سيد  /رئي�س حمكمة تيبازة
مكتب الأ�ستاذ زواين فريد
حم�رض ق�ضائي مبحكمة تيبازة
جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه ب�شارع الدرك الوطني
طريق املحكمة -تيبازة-
طلب �أمر على عري�ضة من �أجل
الإذن بن�رش التكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية
طبقا للمادة  04/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
لفائدة  :بوبطرة �سمري
ال�ساكن ب  :حي �سيدي �سليمان بلدية اخلراي�سية – والية اجلزائر
�ضد � :سلمان نذير ابن ناجي
ال�ساكن ب  :ق�سم  04جمموعة ملكية � 08:سيدي را�شد – والية تيبازة
بناء على ال�صيغة التنفيذية للقرار اجلزائي احل�ضوري العلني الغيابي النهائي ال�صادر عن الغرفة  :اجلزائية ملجل�س ق�ضاء تيبازة بتاريخ  2017/10/05 :حتت رقم  ، 17/05975برقم الت�سليم :
 2018/01194بتاريخ 2018/10/02 :
الذي يلزم  :املدين � /سلمان نذير بن ناجي ال�ساكن  :ق�سم  04 :جمموعة ملكية � 08 :سيدي را�شد  ،والية تيبازة � .أن يدفع املبالغ التالية  500.000.00.دج ( خم�سمائة �ألف دينار جزائري )
مقابل التعوي�ض عن ال�رضر زائد مبلغ  44.460.00 :دج ( �أربعة و �أربعني �ألف و �أربعمائة و �ستني دينار جزائري ) مقابل احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي زائد مبلغ  67980.00 :دج ( �ستة
�أالف و �سبعمائة و ثمانية و ت�سعني دينار جزائري ) زائد مبلغ  10.000دج ( ع�رشة االف دينار جزائري ) مقابل مبلغ الكفالة املدفوعة زائد مبلغ  800 :دج (ثمامنائة دينار جزائري ) مقابل
م�صاريف ق�ضائية املجموع  652.058.00 :دج ( �ستمائة و اثنني و خم�سني الف و ثمانية و خم�سني دينار جزائري و �صفر �سنتيم ) لفائدة الدائن  /بوبطرة �سمري – ال�ساكن ب  :حي �سيدي
�سليمان بلدية اخلراي�سية – والية اجلزائر – و حيث �أنه بعد انتقالنا تعذر علينا تبليغ املطلوب لأنه غري موجود يف العنوان املذكور �أعاله ح�سب ت�رصيح والده فبلغ عن طريق ر�سالة م�ضمنة
�إال �أنه ا�ستلم الر�سالة ووقعها .
و حيث �أن املادة  04/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية يف هذه احلالة توجب الن�رش يف اجلريدة لذا نلتم�س منكم التف�ضل بالإذن بن�رش التكليف بالوفاء يف اجلريدة
تيبازة يف 2019/02/19 :
الإذن
نحن ال�سيد ........................................ :رئي�س حمكمة تيبازة
بعد االطالع على امللف و ال �سيما القرار اجلزائي احل�ضوري العلني الغيابي النهائي ال�صادر عن الغرفة  :اجلزائية ملجل�س ق�ضاء تيبازة بتاريخ  2017/10/05 :حتت رقم  17/05975 :برقم
الت�سليم  2018/01194 :بتاريخ . 2018/10/02
ن�أذن بن�رش التكليف بالوفاء يف اجلريدة طبقا للمادة  04/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
و �أقول الرجوع �إلينا يف حالة �أي �إ�شكال

املح�ضر الق�ضائي
	�أ.زواين فريد

الو�سط2019/03/07:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

�إىل ال�سيد  /رئي�س حمكمة تيبازة
مكتب الأ�ستاذ زواين فريد
حم�رض ق�ضائي مبحكمة تيبازة
جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه ب�شارع الدرك الوطني
طريق املحكمة -تيبازة-
طلب �أمر على عري�ضة من �أجل
الإذن بن�رش التكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية
طبقا للمادة  04/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
لفائدة  :زعرور عبد ال�سالم
ال�ساكن ب  :حي �سيدي �سليمان بلدية اخلراي�سية – والية اجلزائر
�ضد � :سلمان ناجي ابن عبد القادر
ال�ساكن ب  :ق�سم  04جمموعة ملكية � 08:سيدي را�شد – والية تيبازة
بناء على ال�صdغة التنفيذية للقرار اجلزائي الغيابي النهائي ال�صادر عن الغرفة اجلزائية ملجل�س ق�ضاء تيبازة بتاريخ  2018/11/12امل�ؤيد للحكم احل�ضوري غري الوجاهي ال�صادر عن حمكمة
القليعة بتاريخ  2017/02/28 :رقم الفهر�س  17/01197 :رقم اجلدول 16/6887 :
الذي يلزم  :املدين � /سلمان ناجي ابن عبد القادر ال�ساكن  :ق�سم  04 :جمموعة ملكية � 08 :سيدي را�شد  ،والية تيبازة � .أن يدفع املبالغ التالية  6.000.000.00 :دج ( �ستة ماليني دينار جزائري
) مقابل ال�شيك بدون ر�صيد زائد مبلغ  500.000.00 :دج ( خم�سمائة الف دينار جزائري ) مقابل التعوي�ض طبقا للقرار املعدل للحكم زائد مبلغ  199.602.00 :دج ( مائة و ت�سعة و ت�سعني
�ألف و �ستمائة و اثنني دينار جزائري ) مقابل احلق التنا�سبي للمح�رض الق�ضائي زائد مبلغ  67980.00 :دج ( �ستة �أالف و �سبعمائة و ثمانية و ت�سعني دينار جزائري ) زائد مبلغ  10.000 :دج
(ع�رشة االف دينار جزائري ) مقابل مبلغ الكفالة املجموع  6.717.200.00 :دج ( �ستة ماليني و �سبعمائة و �سبعة ع�رشة �ألف و مائتي دينار جزائري و �صفر �سنتيم ) لفائدة الدائن  /زعرور
عبد ال�سالم – ال�ساكن ب  :حي �سيدي �سليمان بلدية اخلراي�سية – والية اجلزائر – و حيث �أنه بعد انتقالنا تعذر علينا تبليغ املطلوب لأنه رف�ض اال�ستالم و التوقيع فبلغ عن طريق ر�سالة م�ضمنة
�إال �أنه ا�ستلم الر�سالة ووقعها .
و حيث �أن املادة  04/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية يف هذه احلالة توجب الن�رش يف اجلريدة لذا نلتم�س منكم التف�ضل بالإذن بن�رش التكليف بالوفاء يف اجلريدة
تيبازة يف 2019/02/19 :
الإذن
نحن ال�سيد ........................................ :رئي�س حمكمة تيبازة
بعد االطالع على امللف و ال �سيما القرار اجلزائي الغيابي النهائي ال�صادر عن الغرفة اجلزائية ملجل�س ق�ضاء تيبازة بتاريخ  2017/06/05 :حتت رقم الفهر�س  17/04444 :املمهور بال�صيغة
التنفيذية برقم الت�سليم  2018/01407 :بتاريخ . 2018/11/12امل�ؤيد للحكم احل�ضوري غري الوجاهي ال�صادر عن حمكمة القليعة بتاريخ  2017/02/28 :رقم الفهر�س  17/01197 :رقم اجلدول
. 16/6887 :
ن�أذن بن�رش التكليف بالوفاء يف اجلريدة طبقا للمادة  04/412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
و �أقول الرجوع �إلينا يف حالة �أي �إ�شكال
املح�ضر الق�ضائي
	�أ.زواين فريد

الو�سط2019/03/07:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية /مترنا�ست
دائرة/مترنا�ست
بلدية/مترنا�ست
م�صلحة الن�شاطات الثقافية والريا�ضية
(مكتب اجلمعيات)
الرقم029/2019:

و�صل ت�سجيل الت�صريح
بتا�سي�س جمعية
مبقت�ضى القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر عام  1433املوافق
ل  2012/01/12املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 24:فيفري 2019
ت�سليم و�صل ت�سجل الت�رصيح بتا�سي�س اجلمعية اخلريية
امل�سماة /اجلمعية اخلريية لزاوية العالمة �سيدي املختار ال�شيخ بن
�سيدي اعمر ال�شيخ الكنتي

اجلمعية اخلريية لزاوية العالمة �سيدي
املختار ال�شيخ بن �سيدي اعمر ال�شيخ الكنتي
يرتا�سها:عقباوي االمني
الكائن مبقر/حي �رس�سوف متنتالت اجلهة الغربية
مالحظة:التا�سي�س القانوين للجمعية وفقا لالحكام املادة ()09من
القانون  06/12املتعلق باجلمعيات و بعد القيام االجباري ب�شكليات
اال�شهار على نفقة اجلمعيات يف جريدة يومية اعالمية واحدة وذات
توزيع وطني وفقا لالحكام املادة  18من الفقرة الثانية من القانون
ال�سالف الذكر .

الو�سط2019/03/07:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية اجللفة
دائرة اجللفة
بلدية اجللفة
م�صلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات
رقم2018 /64 :
و�صل ت�سجيل الت�صريح بت�أ�سي�س
جمعية حملية
طبقا لأحكام املادة  18من القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر  1433املوافق
لـ  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات ،واملر�سوم التنفيذي رقم 74-15 :امل�ؤرخ يف
 26ربيع الثاين عام  1436املوافق لـ  16فرباير  2015الذي يحدد �أحكام القانون
الأ�سا�سي النموذجي املطبق على النادي الريا�ضي الهاوي مت هذا اليوم02 :
�أكتوبر 2018ت�سليم و�صل الت�رصيح بت�أ�سي�س اجلمعية املحلية امل�سماة :النادي
الريا�ضي للهواة :التحدي لريا�ضة املعاقني (ذوي الإحتياجات اخلا�صة) باجللفة
ير�أ�سها ال�سيد :لطر�ش بولنوار الكائن مقرها بـ :املركب الريا�ضي املجاهد
براهيمي خل�رض باجللفة.

الو�سط2019/03/07:

الو�سط2019/03/07:

ANEP N°: 1916005539

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�ستاذ  :ح�شاي�شي عبد احلميد
حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن بحي  100م�سكن عمارة  Eرقم 01
ال�رشاقة – الهاتف 07.95.86.97.52 :
�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
(طبقا لن�ص املواد  750-749من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية )
نحن املوقع �أدناه الأ�ستاذ  :ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازةالكائن مكتبنا بحي  100م�سكن عمارة  Eرقم  01ال�رشاقة----------------------------------------
----------بناء على طلب ال�سيد(ة)  )01 :ورثة املرحوم عميمر م�صطفى بن حممد و هم عميمر �أحمد
العنوان  :حي حميد عبد العزيز الدويرة اجلزائر
 )02عميمر حممد العنوان  :حي حميد عبد العزيز الدويرة اجلزائر  )03عميمر حورية العنوان  :حي حميد عبد العزيز
الدويرة اجلزائر  )04عميمر فتيحة العنوان  :حي حميد عبد العزيز الدويرة اجلزائر  )05عميمر خديجة العنوان :
حي حميد عبد العزيز الدويرة اجلزائر )06عميمر رابح العنوان � :شارع النخيل رقم  45ا�سطاوايل متخذ(ة) من عنوان
عميمر �أحمد الكائن بحي حميد عبد العزيز الدويرة اجلزائر موطنا خمتارا له  )07 .ورثة املرحومة عميمر باية و هم :
عثمان حممد العنوان  :نهج �رش�شايل الدويرة اجلزائر  )08 .عثمان بلقا�سم العنوان  :نهج �رش�شايل الدويرة اجلزائر )09.
عثمان العربي العنوان  :نهج �رش�شايل الدويرة اجلزائر  )10عثمان فريدة العنوان  :نهج �رش�شايل الدويرة  )11عثمان
الطاهر العنوان  :نهج �رش�شايل الدويرة اجلزائر  )12عثمان علي العنوان  :نهج �رش�شايل الدويرة اجلزائر  )13عثمان
�سعاد العنوان  :نهج �رش�شايل الدويرة اجلزائر  )14عثمان �أمال العنوان  :نهج �رش�شايل الدويرة اجلزائر
القائم يف حقه (ها) الأ�ستاذة (ة) �شو�شو فتيحة
�ضد � :ضيف اهلل حورية العنوان  :حي حميد عبد العزيز الدويرة اجلزائرتنفيذا للقرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة الغرفة العقارية بتاريخ  18/05/06رقم الق�ضية  18/00963رقم الفهر�س ، 18/01263املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ  2018/05/30حتت رقم 2018/755
 بناء على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء امل�ؤرخني يف 2017/07/16 :عن طريق ر�سالة بريدية م�ضمنة رقم 77 136 135 004
بناءا على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة امل�ؤرخ يف 2018/07/19
بناءا على حم�رض تبليغ �سند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية امل�ؤرخ يف 2018/07/19
 بناء على حم�رض �إيداع قائمة �رشوط لبيع عقار باملزاد العلني رقم  0019امل�ؤرخ يف 2018/10/07 بناءا على ت�أ�شرية رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ  ، 2018/11/11التي حددت جل�سة الإعرتا�ضات بتاريخ 2018/12/24على ال�ساعة العا�رشة �صباحا (� 10:00سا) مبكتب رئي�س املحكمة و جل�سة البيع بتاريخ  2019/02/04مبقر حمكمة
القليعة
حيث مت ت�أجيل جل�سة البيع �إىل تاريخ  2019/03/18على ال�ساعة (� 10:00سا) مبقر حمكمة القليعةو عليه نعلن للجمهور عن بيع العقار املتمثل يف  :امل�سكن كائن ببلدية الدويرة �شارع حميد عبد العزيز يتكون من ثالثة
غرف مطبخ  ،حمام  ،مرحا�ض و ملحقات مبنية ذات م�ساحة قدرها  117.00مرت مربع و له  1000/518من الأجزاء
امل�شرتكة قطعة رقم  01ح�سب اجلدول الو�صفي امل�شهر يوم  2006/04/22حجم  129رقم  + 39م�ساحة خا�صة قدرها
 212.00مرت مربع حدود هذا العقار كمايلي :
* من ال�شمال  :ملكية خا�صة  ،من اجلنوب  :ملكية خا�صة  ،من ال�رشق  :ملكية خا�صة  ،من الغرب  :طريق ( حي حميد
عبد العزيز).
بثمن �أ�سا�سي قدره  32.634.000دج �إثنان و ثالثون مليون و �ستة مائة و �أربعة و ثالثون �ألف دينار جزائري
�رشوط البيع  :يجب على الرا�سي عليه املزاد �أن يدفع حال ر�سو املزاد خم�س ( ) 5/1الثمن و امل�صاريف و الر�سوم
امل�ستحقة و يدفع املبلغ املتبقى يف اجل ثمانية (� )08أيام
ملزيد من املعلومات �أو ل�سحب �أو للإطالع على قائمة �رشوط البيع الإت�صال مبكتب املح�رض الق�ضائي الكائن بالعنوان
�أعاله �أو برقم الهاتف 07.95.86.97.52 :

املح�ضر الق�ضائي

الو�سط2019/03/07:
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�أرعبوه بالكالب البولي�سية و�ضربوه بال رحمة

�إفادات جديدة لأ�سرى وقا�صرين ي�سردون من خاللها تفا�صيل اعتقالهم امل�ؤملة

الأ�سري الفل�سطينيون والقانون الدويل

�إ�سراء حممد حماد
ق�سم العلوم �سيا�سية-
جامعة الأزهر بغزة

نقلت هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين يف تقرير لها اليوم � ،إفادات قا�سية لأ�سرى وقا�صرين
يروون من خاللها ما تعر�ضوا له من تعنيف ج�سدي و�أذى نف�سي خالل عمليات اعتقالهم
يركز القانون االن�ساين على
والتحقيق معهم ،و�أثناء تواجدهم داخل الزنازين.
تقرير  :هيئة �ش�ؤون
الأ�سرى واملحررين
ووفقاً ل�شهاداتهم فقد تعر�ض
املعتقل ال�شاب حازم �رسوجي (25
عاماً) من مدينة طولكرم ،لل�رضب
ب�شكل همجي على يد جي�ش
االحتالل عقب مداهمة منزله،
وخالل تواجده باجليب الع�سكري
تعمد جنود االحتالل و�ضع كلب
بولي�سي بجانبه الخافته وارعابه،
ومل يكتفوا بذلك بل وا�صلوا �أي�ضاً
�رضبه على كافة �أنحاء ج�سده
بب�ساطريهم الع�سكرية ،ونقل
بعدها �إىل مركز توقيف "اجللمة"
للتحقيق معه ،وهناك تعر�ض
للمعاملة املهينة واالذالل ،حيث
حرموه من النوم و�شتموه ب�أقذر
امل�سبات كما هدوده باالعتقال
االداري ،بقي  38يوماً يف اجللمة
ومن ثم مت نقله �إىل "اجللبوع"  .
يف حني ا�شتكى الأ�سري ال�شاب
ليث حمادي ( 20عاماً) من

مدينة نابل�س والقابع حالياً يف
معتقل "اجللبوع" ،من ظروف
التحقيق معه خالل تواجده يف
مركز توقيف "بتاح تكفا" ،فخالل
ا�ستجوابه تعمد املحققون �شتمه
واهانته ،كما اعتدى عليه قوات
النح�شون القمعية �أثناء نقله
بالبو�سطة ب�رضبه على وجهه

م�سببني له نزيف حاد يف الأنف ال
يزال ي�شتكي منه حتى الآن�     .أما
عن الأ�سري الطفل كرم مرار (15
عاماً) من خميم �شعفاط �رشقي
مدينة القد�س ،والقابع حالياً يف
"جميدو"  ،فح�سمبا �أفاد فقد
تعر�ض ملعاملة �سيئة من قبل
قوات النح�شون العمقية ،واعتدوا

عليه �أكرث من مرة بال�رضب
وال�صفعات �أثناء نقله �إىل املحاكم
وخالل انتظاره يف غرف املعرب،
م�سببني له العديد من الر�ضو�ض
والكدمات يف ج�سمه ال زال يعاين
منها حتى الآن   .بينما نكلت
قوات االحتالل بالفتى رامي
مرعي ( 16عاماً)  ،بعد اقتحام
منزله فجراً يف حمافظة جنني،
و�أثناء نقله باجليب الع�سكري �إىل
معرب "اجللمة" انهال عليه اجلنود
بال�رضب ب�شكل وح�شي على وجهه
ورقبته ،وا�ستمر التنكيل به �أثناء
احتجازه ل�ساعات طويلة وهو
مع�صوب العينني ومكبل اليدين
داخل كونتيرن يف ذات املكان،
حيث كلما حاول الطفل حتريك
الع�صبة عن عينيه للتخفيف من
�أملها ،كان اجلنود ي�سارعون
ب�رضبه على ر�أ�سه كعقاب له ،بقي
لبع�ض الوقت يف "اجللمة" ومن
ثم نُقل بعدها �إىل ق�سم الأ�رسى
الأ�شبال يف "جمدو"  .

�أجهزة الت�شوي�ش � ..أج�ساد الأ�سرى ثمن لهو�س االحتالل الأمني!
مكتب �إعالم الأ�سرى
منذ عدة �سنوات وهذا امل�صطلح يرتدد
على م�سامع الفل�سطينيني ،ف�أجهزة
الت�شوي�ش التي ت�ضعها �إدارة �سجون
االحتالل بني الأق�سام املختلفة باتت
واحدة من املخاطر التي تهدد حياة
الأ�رسى وتزيد معاناتهم.
وتعترب �أجهزة الت�شوي�ش التي ت�ضعها
�إدارة ال�سجون يف �أق�سام الأ�رسى ذات
فعالية عالية وت�أثري مكثف ي�ؤدي �إىل
�أ�رضار �صحية ج�سيمة على الأ�رسى،
فالعديد من الأعرا�ض ي�شعرون بها
ب�شكل مفاجئ بعد فرتة ب�سيطة من
تركيب تلك الأجهزة التي حتمل
�إ�شعاعات قوية.

الكثري من امل�سكنات
ويقول الأ�سري املحرر حممد �سليمان
لـ مكتب �إعالم الأ�رسى �إنه وخالل
فرتة اعتقاله يف �سجن "�إي�شل" جنوب
فل�سطني قام االحتالل بو�ضع جهاز
ت�شوي�ش ي�ؤثر مداه على �أكرث من �أربع
غرف ويكون موجها �إليها ،مبينا ب�أن
اجلهاز يعمد االحتالل �أن يكون موجها
�صوب الأ�رسى فقط ولي�س �صوب
ال�سجانني وغرف الإدارة حتى ال ت�ؤثر

عليهم.
ويو�ضح املحرر ب�أن �أجهزة الت�شوي�ش
تلك تعمل على �إ�سقاط �إ�شارة البث
نهائيا �ضمن موجات عالية وت�ؤدي �إىل
انقطاع بث التلفاز واملذياع وحتى
وقف بث "مرئية الأق�صى" والتي تعمل
عرب نظام الهوائي لقربها من ال�سجون
اجلنوبية ،وبالتايل يبقى الأ�رسى دون
علم للأخبار التي جتري حولهم.
وي�ؤكد �سليمان ب�أن تلك املوجات العالية
ت�ؤدي �إىل �صداع �شديد لدى جميع
الأ�رسى يف الغرفة الواحدة ،حيث �أن
بع�ض الأ�رسى ي�ضطرون للذهاب �إىل
العيادة للفح�ص والبع�ض الآخر يكرثون
من تناول امل�سكنات لتخفيف �آالم
ال�صداع ،والبع�ض يرهقه التعب ويبقى
على �رسيره طيلة الوقت.
وي�ضيف ":جهاز الت�شوي�ش هو عبارة
عن جهاز �صغري ي�شبه غالبا الرادار
وي�أتي يف �أ�شكال �أخرى ،وهو يكون
مثبتاً خارج الغرفة بحيث ال ي�ستطيع
الأ�رسى الو�صول �إليه ،بينما كان
ال�سجانون يقتحمون الغرف بني فرتة
و�أخرى لفح�ص البث حتى يت�أكدوا من
�أنه فعال".
وي�شري املحرر �إىل �أن ممثلي املعتقل
كانوا دائما يطالبون ب�إزالة هذه الأجهزة
ب�سبب ت�أثريها على الأ�رسى ولكن �إدارة
ال�سجون كانت تتعنت كثريا يف ذلك وبعد

�أ�سابيع تقوم ب�إزالتها ثم مت�ضي فرتة
لتعيد تركيبها من جديد.

خطري طبيا
ومن الناحية الطبية فيتفق املخت�صون
ب�أن �أجهزة الت�شوي�ش لها �أثر كبري على
�أج�سام الأ�رسى التي تتعر�ض لأمرا�ض
خمتلفة نتيجة هذه املوجات العالية.
ويقول الدكتور �سمري القا�ضي املحرر
من �سجون االحتالل لـ مكتب �إعالم
الأ�رسى ب�أنه عاي�ش �أجهزة الت�شوي�ش
حني كان معتقال يف �سجن النقب عام
 ،2015حيث مت تركيبها لثالثة �أيام
وكانت مزعجة �إىل حد كبري.
ويتابع ":الأجهزة تلك مت تركيبها
وكانت ت�صدر �صوتا عاليا كالزنانات
وهذا ال�صوت مثري للأع�صاب وبالفعل
كان ي�سبب ال�صداع للأ�رسى والإزعاج
املتكرر بحيث حتولت حياتنا خالل
هذه الأيام الثالثة �إىل �إزعاج كامل
وعدم قدرة على القيام بالن�شاطات
اليومية رغم قلتها يف املعتقل".
وي�شري القا�ضي �إىل �أن تلك الأجهزة
ت�سببت كذلك بحرمان بع�ض الأ�رسى من
النوم ب�سبب �صوتها املزعج والدائم.
بدوره ي�ؤكد النائب يف املجل�س
الت�رشيعي فتحي القرعاوي ب�أن
الأمرا�ض التي يت�سبب بها ال�سجن

للأ�رسى ال ميكن ح�رصها وال ميكن
تربئة �أجهزة الت�شوي�ش من ذلك ،حيث
�أن الأ�رسى يبلغ عددهم �أكرث من �ستة
�آالف �أ�سري وهو تعداد �سكاين مماثل لأي
قرية يف ال�ضفة ،ولكن بني هذا التعداد
هناك � 16أ�سريا يعانون من مر�ض
ال�رسطان الذي �أ�صيبوا به داخل الأ�رس،
فهل يعقل �أن يكون يف قرية واحدة 16
مواطنا يعانون من ال�رسطان �إال �إذا كان
هناك �سبب مبا�رش لذلك؟!

تاريخ وت�سا�ؤالت
وتعترب �أجهزة الت�شوي�ش حاليا
من �أبرز ما ي�ؤرق الأ�رسى ب�سبب
ت�أثريها العايل وتزايد ن�سبة �إ�صابة
الأ�رسى بالأمرا�ض املختلفة غري
معروفة ال�سبب ،كما �أن ال�صداع
الذي ال يعرف م�سببه بات يداهم
ر�ؤو�س الأ�رسى وي�سبب لهم الأرق.
ويعود و�ضع �أجهزة الت�شوي�ش يف
ال�سجون تقريبا �إىل عام  2000حني
بد�أت م�صلحة ال�سجون ال�صهيونية
تزعم ب�أن الأ�رسى متكنوا من
تهريب �أجهزة هواتف خلوية،
فبد�أت برتكيب �أجهزة الت�شوي�ش
متجاهلة �رضرها على املعتقلني
يف غرف �صغرية ال حول لهم وال
قوة.

جمموعة من املبادئ املنبثقة
عن قواعد و�أحكام االتفاقيات
والأعراف،التي تنطبق على
النزاعات امل�سلحة ،مبا فيها
مقاومة االحتالل ،التي تكافح
فيها ال�شعوب من �أجل نيل احلرية
وتقرير امل�صري.
منذ بداية االحتالل اال�رسائيلي
لفل�سطني ،واجهت مقاومة �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني الراف�ض
لالحتالل وترتب عليه وقوع
العديد من �أفراد املقاومة
يف الأ�رس ،ومار�ست �سلطات
االحتالل �سيا�سات قمعية �ضد
الأ�رسى ب�صورة ب�شعة بهدف
الق�ضاء عليهم ،وحتي يومنا
هذا واالحتالل ي�أ�رس ما يزيد
عن �سبع �آالف فل�سطينيي ،يف
ظروف م�أ�ساوية تتنايف مع قواعد
واتفاقيات جنيف وبروتوكوالت
الهاي ،حيث �أن �إ�رسائيل تتنكر
لالتفاقيات الدولية ،وعلى الرغم
من اجماع الأ�رسة الدولية على
�رضورة ان يتمتع الأ�رسي بالعديد
من احلقوق املكفولة لهم وفقا
للقانون االن�ساين اال ان االحتالل
اال�رسائيلي ميار�س بحقهم �أب�شع
�صور التعذيب واالعتقال االداري
مفهوم الأ�سري
ال يوجد تعريف معني ال�صطالح
الأ�سري .وقد اكتفت االتفاقيات
الدولية ذات ال�صلة بالإ�شارة ايل
الفئات التي ينطبق عليها و�صف
�أ�رسي احلرب ،ففي االعراف
القدمية �أُطلق لفظ اال�سري على
كل �شخ�ص ي�ستطيع الطرف
االخر التمكن منه �سواء كان
هذا التمكن يف �ساحة القتال
قانونيا او خارجيا  ،كما عرف
فقهاء القانون الدويل ا�رسي
احلرب بانهم اال�شخا�ص الذين
يو�صفون باملقاتلني امل�شمولني
قانونيا باحلماية الدولية املثبتة
يف ن�صو�ص االتفاقيات الدولية،
ويراعي ان ا�رسي احلرب
يكونون حتت �سلطة دولة العدو
ال حتت �سلطة االفراد او الوحدة
الع�سكرية التي ا�رستهم
اال�شخا�ص الذين يعتربون ا�رسي
حرب:
� - 1أفراد القوات امل�سلحة
النظامية ،ومن حكمهم التابعني
الحد االطراف.
� - 2أفراد حركات التحرر
الوطني.
� - 3أفراد القوات امل�سلحة

النظاميني الذين يعلنون والئهم
حلكومة �أو �سلطة ما ال تعرتف
بالدولة
 - 4الأ�شخا�ص املرافقون للقوات
امل�سلحة دون �أن يكونوا جزءا
منها متي ح�صلوا على ت�رصيح
من القوات التي يرافقونها.
� - 5سكان الأرا�ضي غري املحتلة
الذين يحملون ال�سالح تطوعا
ومل يكن لديهم الوقت لت�شكيل
وحدات م�سلحة نظامية
تقت�ضي املبادئ العامة حلماية
�أ�رسي احلرب التي �أقرتها اتفاقية
جنيف  1949بوجوب معاملة �أ�سري
احلرب معاملة �إن�سانية على �أن
يتم توفري احلماية لهم يف جميع
االوقات  ،ويحظر ان تقرتب
الدولة احلاجزة �أي فعل �أو �إهمال
غري م�رشوع ي�سبب موت الأ�سري،
ومن هذه املبادئ :
 - 1املحافظة على �شخ�ص �أ�سري
احلرب وكرامته وعدم االعتداء
على حياة �أ�سري احلرب
 - 2عدم معاقبة �أ�سري احلرب
بالإجراءات الت�أديبية والق�ضائية
�إاال مبوجب قانون.
 - 3ت�شغيل �أ�رسي احلرب
ومن �أ�ساليب العنف التي يتبعها
االحتالل هو االعتقال االداري
الذي يعد من �أكرث الأ�ساليب
التي ي�ستخدمها ،ويعرف
االعتقال الإداري بانه احتجاز
ل�شخ�ص دون تهمة معينة مما
ي�ؤدي ايل حرمانه من حريته� ،أو
ب�سبب اعتناقه لأفكار �سيا�سية
مناه�ضة لالحتالل ،وقد فر�ض
االعتقال الإداري على �آالف من
�أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،كما
�أن �سلطات االحتالل ال تلتزم
باملبادئ العامة للقانون الدويل
بهذا ال�ش�أن ،وتلج�أ اليه ك�أ�سلوب
عقاب �ضد الفل�سطينيني لفرتات
قد ت�صل ايل �سنوات وحترمهم
من اب�سط حقوقهم ،ونذكر
بع�ض املبادئ اخلا�صة باالعتقال
االداري :
 - 1االعتقال االداري �إجراء
ا�ستثنائي .
 - 2االعتقال االداري لي�س بديال
عن الدعوي اجلنائية.
 - 3احلق يف معرفة �أ�سباب
االعتقال الإداري.
 - 4ال�سماح للمتعقل باحل�صول
على امل�ساعدة القانونية
 - 5حق املعتقل اداريا يف
الرعاية الطبية
 - 6حق الو�صول ايل املعتقلني
اداريا من قبل اللجنة الدولية
لل�صليب احلمر ح�سب اتفاقية
جنيف الرابعة.
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الأ�سري املحرر تي�سري �سمودي بعد"  "23عام ًا يتن�سم عبري احلرية
ال�س ْج ِن" �صدق اهلل العظيم رجال �أ�شداء �أقوياء �شاخمون يف عرين الأ�سود�,صابرين مرابطني قاب�ضني على اجلمر,رغم مرارة ال�سجن وجربوت
قال تعاىلَ :
"و َقدْ �أَ ْح َ�س َن ِبي ِ�إ ْذ َ�أ ْخ َر َج ِني ِم َن ِ ّ
ال�سجان�,إال �أنهم ال زالوا يتمتعون بروح معنوية عالية تعانق هاماتهم عنان ال�سماء,ومل ي�ستطيع االحتالل املتغطر�س �أن يك�سر �شوكتهم �أو ي�ضعف عزائمهم �أو يزرع الي�أ�س يف نفو�سهم,
بقلم الكاتب� :سامي �إبراهيم فودة
بحمد هلل �أفرجت �إدارة م�صلحة
ال�سجون الإ�رسائيلية م�ساء يوم
اخلمي�س املوافق 2019/2/21م
عن الأ�سري املحرر البطل /
تي�سري جنيب �سمودي"64عاماً"
�أحد عمداء الأ�رسى يف �سجون
االحتالل من"�إي�شل"يف �سجن بئر
ال�سبع وو�صل �إىل حاجز ع�سكري
الظاهرية يف اخلليل ،بعد انتهاء
حمكومتيه البالغة " "23عاماً.
واحتفاء بيوم الأ�سري املحرر
البطل /تي�سري �سمودي فقد
ا�ستقبلته عائلته ورفاقه و�أ�صدقائه
وجماهري غفرية من �أبناء �شعبنا
الفل�سطيني على حاجز الظاهرية
جنوب اخلليل واحت�شدت يف
املكان و�سط هتافات وزغاريد
متجيداً
الأ�سري
بن�ضاالت
وابتهاجاً بتحرره من �سجن بئر
ال�سبع,ونقلوه يف م�سرية حممولة
�إىل م�سقط ر�أ�سه يف بلدة اليامون
غرب جنني,حيث مت تنظيم حفل
ا�ستقبال حا�شد له.
وبهذا العر�س الوطني الفل�سطيني
ال ي�سعني يف هذا املقام الرفيع�,إال
�أن ن�سلط ال�ضوء على �سرية عطرة
للأ�سري البطل املحرر من �سجون

االحتالل الإ�رسائيلي...
 اال�سم /تي�سري جنيب �سامي�سمودي" 64عاماً "�أبو ال�رشيف"
 مواليد 30 /ت�رشين الأول 1955 احلالة االجتماعية  /متزوجو�أب لأربعة �أبناء وهم� /رشيف-
و�رشوق -و�شعاع -و�شموع-
حيث كربوا وتزوجوا يف فرتة
�سجنه،وغدا له �أحفاد ينتظرون
ما تبقى من �أيام ليطووا �صفحة
االعتقال معه ،ومي�ضي ما تبقى
من عمره يف جو �أ�رسي دافئ.
 مكان الإقامة /من بلدة اليامونق�ضاء جنني،
 التهم املوجة له  /امل�شاركة يفعمليات ع�سكرية �أدت �إىل �إ�صابة
العديد من الإ�رسائيليني بجراح .
 مكان االعتقال" /اي�شل" �سجنبئر ال�سبع
 تاريخ االعتقال1996/2/22 /م-تاريخ الإفراج 2019/2/21م
بال�سجن لـ ( 23عاما)ً
 احلكمّ /احلالة ال�صحية للأ�سري /تي�سري
�سمودي
مازال الأ�سري املحرر /تي�سري
عدة �أمرا�ض
�سمودي يعاين من ّ
منها وعلى �سبيل املثال ال احل�رص,
�شلل ب�إحدى رجليه نتيجة تعر�ضه
جللطة يف عام  2008ويعاين من

م�شاكل �صحية يف �رشايني القلب
و"دي�سك"و�صعوبة يف التنف�س،
ولديه مياه على الرئتني وفقدان
النظر ب�إحدى عينيه،نتيجة
اال�ستهتار والإهمال الطبي داخل
�سجون االحتالل،وعدم تلقيه
العالج واملتابعة الكافية
كيفية اعتقال الأ�سري /تي�سري
�سمودي
بد�أت ق�صة املعتقل ال�سمودي يف
( )1996-1-22حني مت اختطافه
من قوات االحتالل �أثناء نقله
ب�سيارة �أمنية تابعة جلهاز الأمن
الوقائي من �سجن جنني �إىل
�سجن �أريحا التابع لل�سلطة
الفل�سطينية,حيث مت �إيقاف
مركبة الأمن الوقائي على مدخل
�أريحا واعتقاله من داخلها ونقلته
�إىل �سجن اجللمة داخل �أرا�ضي
,48وقد خ�ضع للتحقيق قا�سي
داخل �أقبية التحقيق وحكم عليه
بال�سجن  23عا ًما .وت�ضمنت
الئحة اتهام ال�سمودي،م�س�ؤوليته
عن هجوم بالعبوات النا�سفة على
مع�سكر ال�سعادة جلي�ش االحتالل
عام  ،1995ومل يكن املع�سكر
حينها قد مت �إخال�ؤه وت�سليمه
لل�سلطة الفل�سطينية ،وكذلك
�إ�صابة جنديني بجروح بليغة يف

كمني لدورية لالحتالل قرب بلدة
النزلة بطولكرم،عدا عن كمائن
�إطالق نار على دوريات لالحتالل
يف املنطقة �أربكت االحتالل
يف تلك الفرتة ,حينها مل يكن
بح�سبان االحتالل �أن ال�سمودي
هو من نفذها ب�شكل فردي ومن
خالل جمموعة ذاتية �أ�س�سها من

�أقاربه وب�سالحه ال�شخ�صي,ما
�شكل �صدمة لالحتالل ب�أن يكون
هو من قام بذلك يف الوقت الذي
كانت تذهب فيها التقديرات
الأمنية حل�سابات �أخرى.وقد
عا�ش الأ�سري ال�سمودي �سنوات
قا�سية من مراحل اعتقاله ق�ضاها
متنق ً
ال بني ال�سجون الإ�رسائيلية �أو

يف الزنازين االنفرادية وقد خا�ض
العديد من معارك الأمعاء اخلاوية
مع الأ�رسى البوا�سل يف ال�سجون.
مربوك احلرية للأ�سري البطل/
تي�سري �سمودي� -أبو ال�رشيف
ن�س�أل الفرج القريب العاجل
لكل �أ�رسانا البوا�سل و�أ�سرياتنا
املاجدات من �سجون االحتالل

�أبو بكر ي�ؤكد على �أهمية االلتفاف ال�شعبي والإعالمي حول ق�ضية الأ�سرى
�أكد رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين اللواء قدري ابو
بكر ،علىى �أهمية و�رضورة
االلتفاف ال�شعبي والإعالمي
حول ق�ضية الأ�رسى الفل�سطينيني

القابعني يف �سجون االحتالل
الإ�رسائيلية ،وم�ساندتهم يف ظل
املمار�سات التع�سفية بحقهم،
والهجمة الغري م�سبوقة جتاه
ق�ضيتهم بكافة �أبعادها من قبل

ال�سلطات الإ�رسائيلية.
وقال �أبو بكر�" ،أن الأ�رسى ميرون
ب�أو�ضاع �صعبة وخطرية للغاية ،يف
ظل ال�سعي الإ�رسائيلي املتوا�صل
لتجرمي ن�ضاالتهم وت�ضحياتهم

ول�صقها ب�إلإرهاب ،وهم �أحوج من
�أي وقت م�ضى لإ�سنادهم والوقوف
اىل جانبهم بكل الطرق املمكنة،
لتوازي املوقف الر�سمي الذي
يحارب بكل قواه لدعم ت�ضحيات

رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

ت�صريحات "بينت" االنتخابية جتاه الأ�سرى عن�صرية وتفوح بالإرهاب
قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين اللواء قدر ابو بكر،
ان ت�رصيحات اليميني املتطرف
نفتايل بينت التي انت�رشت بالأم�س
يف مقاطع فيديو انتخابية ،وي�رصح
بها ب�رضورة ت�شديد اخلناق على
الأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون
االحتالل ،مقيتة ونتنه وتفوح
برائحة الإرهاب والعن�رصية.
و�أ�ضاف ابو بكر�" ،أن االحتالل
يتخذ من الأ�رسى خالل هذه
الأيام ورقة �ضغط انتخابية

من خالل �شن حملة م�ضايقات
واعتداءات على املعتقلني يف
خمتلف ال�سجون ومراكز التوقيف،
واطالق حملة من الت�رصيحات
واملن�شورات الإعالمية لعدد
من املرت�شحني املتطرفني �ضد
الأ�رسى ،ما هو اال ا�سرت�ضاءٌ
للناخب الإ�رسائيلي على ح�ساب
�أج�ساد ون�ضاالت ه�ؤالء الأبطال".
وكان املتطرف نفتايل بينت
رئي�س حزب اليمني اجلديد ،قد
وجه بالأم�س ر�سالة عن�رصية �ضد
اال�رسى الفل�سطينيني يف �سجون

االحتالل ،كدعاية عن�رصية
خلو�ض حزبه االنتخابات ،وعنّون
الر�سالة "فيديو م�صور" ب�صور
اال�رسى وكلمات عن�رصية بعنوان
"ال تخف يا نتنياهو من اال�رسى..
نحن معك" ،ون�رشها على �صفحته
على "تويرت".
وبد�أ بينت الفيديو ب�صورة لال�سري
القائد مروان الربغوثي وقال فيها
"ان هذه �سجون ولي�ست فنادق"،
وعلى نتنياهو ان ي�سحب كافة
حقوق اال�رسى ،يف ا�شارة اىل
بع�ض ال�صور املرفقة لال�رسى

وهم يتناولون الطعام.
�أقوال ابو بكر تلك ،جاءت خالل
زيارته اليوم ووفد من هيئة
الأ�رسى للأ�سرية املحررة �سهري
الربغوثي (ام عا�صف) " "59عام
من قرية كوبر �شمال رام اهلل.
واعتقلت الربغوثي وهي �أم ل�ستة
�أبناء يف اخلام�س من �شباط
املا�ضي من منزلها ،بعد �أن اُعتقل
غالبية �أفراد عائلتها منذ الإعالن
عن ا�ست�شهاد جنلها �صالح يف الثاين
ع�رش من كانون الأول  2018يف رام
اهلل ،وتوا�صل �سلطات االحتالل

معتقلينا الأبطال".
وجاءت �أقوال ابو بكر ،خالل
زيارته ووفد من الهيئة ،الأ�سرية
املحرر خالدة جرار يف مدينة
رام اهلل بعد ق�ضائها � 20شهرا يف

االعتقال الإداري ،وكذلك زيارة
الأ�سريين �إ�سماعيل عبد الرحيم
الربغوثي وحممد طاهر الربغوثي
من بلدة بيت رميا ق�ضاء رام اهلل،
بعد ق�ضائهما  16عاما يف الأ�رس.

الأ�سري عبد الرحيم ب�شكار
يدخل عامه الـ  18يف الأ�سر
�أنهى الأ�سري عبد الرحيم فوزي
ب�شكار (35عاماً) من �سكان خميم
ع�سكر� ،رشق مدينة نابل�س ،عامه
ال�سابع ع�رش يف �سجون االحتالل،
ودخل عامه الثامن ع�رش.
واعتقلت قوات االحتالل الأ�سري
ب�شكار بتاريخ  ،2002/3/5عقب
حماولته املرور عرب �أحد احلواجز
الع�سكرية يف بلدة الطيبة يف الداخل
قا�س
املحتل ،وقد تعر�ض لتحقيقٍ
ٍ
ملدة ثالثة �أ�شهر ب�شكل متوا�صل،
و�صدر بحقه حك ٌم بال�سجن مدة
� 10سنوات ،وجرى اال�ستئناف على
حكمه لي�صبح  20عاماً� ،أم�ضى منها
حتى الآن  17عاماً .يذكر �أن �سلطات

وجهت للأ�سري ب�شكار
االحتالل
ّ
عدة تهم� ،أبرزها االنتماء ل�صفوف
كتائب الق�سام ،وحماولة تنفيذ عملية
ا�ست�شهادية ،وقد تعر�ض للعديد من
�أ�شكال الت�ضييق ويحرم من زيارة
ذويه ب�شكل متواتر ،فكثريا ما متنع
�سلطات االحتالل والدته و�إخوته من
زيارته؛ بحجة الرف�ض الأمني.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الأ�سري ب�شكار
ح�صل يف داخل �سجنه على �شهادة
البكالوريو�س يف التاريخ من جامعة
الأق�صى ،وكذلك �أنهى حفظ القر�آن
الكرمي كام ً
ال خالل فرتة اعتقاله ،كما
�أنه يتمتع بعالقات اجتماعية مميزة
مع كافة الأ�رسى.
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ريا�ضة
طالح معاقب
ويغيب والكونغويل
ناداال يدير اللقاء

تر�شحت ال�ست�ضافة الدورة
التاهيلية �إىل �أوملبياد 2022

االحتادية اجلزائرية للكرة
العبو ال�ساورة
الطائرة ت�ستعني بخبري كوبي
يدعون

ريقي غدا ابت

ة  /النادي الإف

�شباب ق�سنطين

�سي ي�سعى للت�أهل ر�سميا

ال�سيا

داء من 17:00

واالنطالق يف االحتفال

يالقي فريق �شباب ق�سنطينة م�ساء الغد ال�ضيف النادي الإفريقي التون�سي �ضمن
اجلولة اخلام�سة وما قبل الأخرية من دور جمموعات رابطة �أبطال �إفريقيا ،حيث
يدخل الالعبون �أر�ضية امللعب مبعنويات مرتفعة بحثا عن موا�صلة ريتم النتائج
الإيجابية باعتبارهم الفريق الوحيد الذي مل ينهزم يف امل�سابقة القارية يف ن�سختها
احلالية ،ولهذا الغر�ض ف�إن ت�شكيلة «ال�سيا�سي» تعول على ت�سجيل انت�صارها الثاين
على التوايل والثالث يف دور املجموعات

عي�شة ق.
من �أجل ح�سم الت�أهل ر�سميا �إىل
الدور ربع النهائي لدوري �أبطال
�إفريقيا حيث �ستكون مواجهة
الإفريقي املنعرج �أمام العبي
ال�شباب من �أجل االنطالق
يف االحتفال باكرا بالت�أهل
التاريخي يف رابطة الأبطال
يف ثاين م�شاركة قارية� ،أين
يدرك الالعبون �أهمية مباراة
الإفريقي باعتبار �أن الفوز

باللقاء ي�سمح لهم بالتواجد
يف �أف�ضل الأحوال للتح�ضري
ملا تبقى من املناف�سة القارية
�إىل جانب ان الت�شكيلة تبحث
الت�أكيد عن هيمنتها يف رابطة
الأبطال وهي التي كانت بد�أت
اللعب بفوز ثمني من ملعب
ريد�س بتون�س عندما واجهت
الإفريقي وت�سعى �إىل ت�أكيد
�سيطرتها واالنت�صار �أمام
مناف�سها اليوم ذهابا و�إيابا.
يتواجد الطاقم الفني بقيادة

املدرب الفرن�سي ديني�س الفان
�أمام مهمة البحث عن البدائل
للغيابات التي تواجه الت�شكيلة
يف لقاءها �أمام ت�شكيلة باب
جديد وذلك يف ظل غياب
كل من �صاحلي الذي تلقى
�إ�صابة يف مباراة الإ�سماعيلي
والتي تدفعه �إىل �إجراء عملية
جراحية والغياب عن املناف�سة
لأربعة �أ�سابيع� ،إىل جانب زميله
بلخري املعاقب بعد تلقيه �إنذارا
ثانيا يف املناف�سة القارية.

الإ�صابة تبعد �أوقا�سي �شهرا عن املناف�سة

�إدارة الكناري تودع طلب الت�أ�شرية ا�ستعداد الودية راد �ستار

�أودعت �إدارة فريق �شبيبة القبائل
طلبات الت�أ�شرية على م�ستوى
ال�سفارة الفرن�سية باجلزائر يف
�إطار التح�ضري للقاء الودي الذي
برجمته �أمام نادي راد �ستار
الفرن�سي والذي يجمع الفريقني
بتاريخ  23مار�س املقبل يف فرن�سا،
حيث حت�رض كافة الإجراءات من
�أجل التح�ضري خلو�ض مقابلتها
الودية والتي يف�صلها عنها 15
يوما ،بعدما اختارت �إدارة النادي
القبائلي برجمة اللقاء يف هذا
التاريخ والذي يتزامن مع توقف

املناف�سة ب�سبب تواريخ الفيفا،
وا�ستغالل الفر�صة للعب املباراة
الودية واالحتكاك بالعبي الدوري
الفرن�سي اين مت االتفاق مع
م�س�ؤويل راد �ستار قبل فرتة على
هذا التاريخ للقاء الناديني.
يف املقابل ،يغيب الالعب �أوقا�سي
عن امليادين ملدة �شهر كامل
ب�سبب الإ�صابة التي كان تلقاها
خالل مقابلة اجلولة املن�رصمة
�أمام وفاق �سطيف �ضمن اجلولة
 23من الرابطة املحرتف
الأوىل التي جرت نهاية الأ�سبوع

املنق�ضي ،وهو الأمر الذي يجعل
الالعب يخ�ضع �إىل العالج خالل
الفرتة املقبلة قبل التحول �إىل
العمل البدين ال�سرتجاع �إمكانياته
والعودة �إىل املناف�سة والتي لن
تكون �سوى يف الأ�سبوع الثاين
ل�شهر �أفريل املقبل ،وهو ما
يجعل املدرب الفرن�سي توما�س
دوما يلج�أ �إىل البحث عن البدائل
من �أجل اختيار بديل �أوقا�سي يف
الت�شكيلة الأ�سا�سية حت�سبا للقاءات
التي تنتظره يف الفرتة املقبلة.

ع.ق.

جمهورهم
للتنقل بقوة
ومدعمهم �أمام
�سيمبا

يعول العبو فريق �شبيبة
الدعم
على
ال�ساورة
اجلماهريي من �أجل التنقل
بقوة وم�ساندتهم خالل
املقابلة التي تنتظرهم �أمام
نادي �سيمبا التنزاين ال�سبت
املقبل على ملعب � 20أوت
بب�شار� ،أين �سيكون للتنقل
الغفري لأن�صار النادي وقعا
�إيجابيا ودفعا لرفقاء احلار�س
عبد الر�ؤوف ناتا�ش من �أجل
حتقيق الفوز واالحتفاظ
بالنقاط الثالث على ملعبهم
والتي ت�ساهم يف احتفاظ
ممثل الكرة اجلزائرية يف
املناف�سة القارية بحظوظه
من �أجل بلوغ الدور ربع
النهائي ملناف�سة رابطة
�أبطال �إفريقيا حيث تلعب
املقابلة نهاية هذا الأ�سبوع
حل�ساب اجلولة اخلام�سة
وما قبل الأخرية من دور
املجموعات ،وينتظر �أن يلبي
جماهري اجلنوب ال�شا�سع نداء
العبيهم من �أجل حتفيزهم
على حتقيق االنت�صار الثاين
يف دور املجموعات بعد
فوز اجلولة املن�رصمة �أمام
فيتا كلوب الكونغويل وهو
الأمر الذي �سيكون حافزا
لالعبني من �أجل املوا�صلة
على نف�س الريتم والت�أكيد
على انت�صارهم الثمني يف
اجلولة املن�رصمة مبعقلهم
قبل اخلرجة ال�صعبة التي
تنتظرهم يف اجلولة الأخرية
�أمام الأهلي امل�رصي.
وتعرف مواجهة �شبيبة
ال�ساورة ونادي �سيمبا التنزاين
غياب الالعب فاحت طالح عن
اللقاء بعدما �أخطرت الكاف
�إدارة الرئي�س حممد زرواطي
يف مرا�سلة عن تلقي الالعب
�إنذارين يف اللقاءين اللذان
لعبهما �أمام فيتا كلوب وهو
ما يجعله معاقبا �آليا و�سيكون
خارج قائمة اللقاء.
من جهة �أخرى عني االحتاد
الإفريقي لكرة القدم احلكم
الكونغويل جون جاك ناداال
لإدارة مباراة �شبيبة ال�ساورة
و�ضيفه �سيمبا التنزاين ال�سبت
املقبل ،وي�ساعد ناداال يف
�إدارة املباراة الثنائي �أوليفي
�سافاري كابيني و�سليمان �أمل
الدين.

عي�شة ق.

�أعلن رئي�س االحتادية اجلزائرية
للكرة الطائرة م�صطفى ملو�شي ان
هيئته �ست�ستعني بخبري كوبي عايل
امل�ستوى �سيحل باجلزائر يف الأيام
القليلة املقبلة لتويل الإ�رشاف
على جمموع املنتخبات الوطنية،
و�أو�ضح القائم الأول على االحتادية
اجلزائرية للكرة الطائرة �أ ّن هيئته
تو�صلت اىل اتفاق مع اخلبري الكوبي
الذي ف�ضل عدم الك�شف عن ا�سمه يف
الوقت احلايل ،م�ضيفا ان هذا التقني
املرتقب و�صوله للجزائر خاللالأ�سبوع املقبل مبا�رشة بعد ح�صوله
على الت�أ�شرية� -سيتوىل التن�سيق
والإ�رشاف على خمتلف املنتخبات
الوطنية و �أ�ضاف ملو�شي« :االحتادية
كانت �أمام ثالثة خيارات فرن�سي و
ايطايل وكوبي ،قبل �أن يقع اختيارها
يف نهاية املطاف على اخلبري الكوبي
الذي تتنا�سب م�ؤهالته و �سريته
الذاتية مع احتياجات االحتادية يف
الوقت احلايل» ،وي�أتي تعيني هذا
اخلبري الكوبي يف الوقت الذي يوجد
فيه املنتخب الوطني للأكابر دون
مدرب قبل ا�شهر قليلة فقط من
بطولة �إفريقيا للأمم املقررة بتون�س
من  19اىل  29جويلية املقبل امل�ؤهلة
اىل مونديال رو�سيا  .2022و�أ�ضاف
املتحدث« :جتري حاليا ات�صاالت
متقدمة مع مدرب جزائري ين�شط
باخلارج ،من اجل اال�ستعانة به لقيادة
املنتخب الأول ،حيث �سيعمل هذا
الأخري بالتن�سيق مع اخلبري الكوبي،
مع احتفاظه بكل اال�ستقاللية و احلرية
يف ت�سيري جمموعته» ،بخ�صو�ص هذه

النقطة �أو�ضح ملو�شي« :اعتقد
�أننا منلك الإمكانيات لبلوغ هدفنا
املتمثل يف النهائي وبالتايل التواجد
�ضمن املنتخبات الثالثة الأوىل التي
�ستت�رشف بتمثيل القارة الإفريقية
يف مونديال رو�سيا» ،م�ستطردا:
«التح�ضريات لبطولة �إفريقيا 2019
�ستنطلق �شهر افريل املقبل و�ستق�سم
هذه التح�ضريات �إىل ثالث مراحل
تكون الأوىل من خالل ترب�ص �إعدادي
باجلزائر ،متبوعا مبحطة �إعدادية
�أخرى ب�أوروبا ،فيما �سيجرى الرتب�ص
الثالث و الأخري بكوبا وهو الرتب�ص
الذي ي�ستمر لأ�سبوعني ويت�ضمن
جمموعة من املقابالت الودية».
قدمت اجلزائر ملف تر�شحها لتنظيم
دورة الكرة الطائرة منطقة �إفريقيا
رجال وامل�ؤهلة �إىل الألعاب الأوملبية
 2020بطوكيو اليابانية ،و �أو�ضح
م�س�ؤول الهيئة« :قدمنا طلبا ر�سميا
للرت�شح على م�ستوى الكنفيدرالية
االفريقية لتنظيم دورة الكرة الطائرة
امل�ؤهلة اىل الألعاب الأوملبية ،2020
وعلى غرار اجلزائر ،هناك م�رص
وتون�س والكامريون قدموا تر�شحاتهم
�أي�ضا» ،واختتم قائال« :الهيئة القارية
مل تف�صل بعد يف �صيغة الت�أهل اىل
اوملبياد  ،2020هناك احتمالني،
�إما تنظيم دورة ت�أهيلية واحدة وهو
ما ي�صعب على اجلزائر نيل �رشف
احت�ضانها نظرا للمناف�سة الكبرية� ،أو
اعتماد �صيغة تت�شكل من عدة مراحل
مما قد ي�سمح لنا باحت�ضان دورة
واحدة».

وكاالت

مونديال �ألعاب القوى للعدو الريفي

 9عدائني جزائريني للم�شاركة
مبوعد الدامنارك
مت اختيار ت�سعة عدائني و عداءات
(�أوا�سط و �أكابر) من طرف املديرية
الفنية الوطنية حت�سبا لبطولة العامل
للعدو الريفي املقررة يوم  30مار�س
مبدينة �آرهو�س الدامنارك ،ح�سب
ما �أعلنت عنه االحتادية اجلزائرية
لألعاب القوى.وقد مت اتخاذ قرار
�إ�رشاك منتخب م�شرتك ي�ضم عنا�رص
االوا�سط و الأكابر يف مونديال2019-
من طرف املديرية الفنية الوطنية
و الذي حظي مبوافقة املكتب
املنتخب
الفيديرايل.و�سيطري
اجلزائري يوم  28مار�س اجلاري
�إىل الدامنارك ح�سب ما او�ضحته
الهيئة االحتادية يف بيان لهاو والذي

�سيقوده حميد رحموين ع�ضو املكتب
الفيديرايل.
وفيما يلي قائمة العدائني� :صنف
الأوا�سط ذكور ربيع دليبة نادي وادي
�ألندة الوادي ،عبد الرحيم �سبلي �أوالد
فايت اجلزائر ،يون�س �أو�رس (�أوالد
ميمون تلم�سان ،ف�ؤاد تيبوك نادي
جيجل ،عبد القادر م�شي�ش نادي
ت�سم�سيلت� ،صابر عابد مولودية
اجلزائر� ،صنف الو�سطيات :ي�سمني
بودوخة العلمة� ،صنف الكربيات رهام
�سناين احلماية املدنية اجلزائر،
�صنف الأكابر :علي قرين مركز جتميع
و حت�ضري املنتخبات الع�سكرية.

وكاالت
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ريا�ضة
ال�سباحة يف وهران

انتعا�ش حم�سو�س رغم
قلة امل�سابح
ك�شف ـن �سرار باق واجلميع م�صر على التتويج بلقب البطولة الوطنية

تريمان  :ا�ستقالة فروجي �إ�شاعة و�سيوا�صل املهام لنهاية املو�سم
نفى املكلف بالإعالم على م�ستوى �إدارة فريق احتاد العا�صمة �أمني تريمان الأخبار املتداولة حول ا�ستقالة
املدرب الفرن�سي تيريي فروجي من على ر�أ�س العار�ضة الفنية للنادي �إىل جانب ما مت تداوله حول ا�ستقالة
املدير الريا�ضي عيد احلكيم �سرار ،ويف هذا ال�سياق �شدد تريمان يف ات�صال هاتفي �أم�س مع "الو�سط" �أن
املدرب فروجي باق مع النادي و�سوف يوا�صل مهامه �إىل نهاية املو�سم الكروي اجلاري �أين ينتهي العقد
الذي يربطه بالإدارة �شهر جوان املقبل ،وك�شف �أنه مت برجمة اجتماع بني الإدارة واملدرب الفرن�سي �إىل
جانب برجمة اجتماع ثان ح�ضره الالعبون وتر�أ�سه �سرار

عي�شة .ق
مت خالله احلديث حول كافة
الأمور التي يعرفها النادي
والأ�سباب التي جعلته ي�سقط يف
فخ الهزمية �أمام بارادو نهاية
الأ�سبوع املنق�ضي ،ومت االتفاق
على حتمل كل طرف م�س�ؤوليته
من �أجل �إنهاء املو�سم يف �أف�ضل
الظروف والعمل على حتقيق
الهدف الذي يلعب من �أجله
النادي واملتمثل يف حتقيق
لقب البطولة الوطنية مثلما هو
منتظر يف ظل فارق النقاط
املقدر بخم�س نقاط عن �أقرب
املالحقني ،ونف�س املتحدث
كل احلديث الذي مت ن�رشه يف
اليومني ال�سابقني واملتعلق
برغبة �إدارة احتاد العا�صمة �إقالة
فروجي �أو �إعالن الأخري رغبته

يف الرحيل عن النادي ،ومل يتم
التطرق خالل االجتماع حول
رغبة �أحد الأطراف يف الرحيل
�أو اال�ستقالة� ،أين �شدد �أنها �أخبار
مغلوطة وال �أ�سا�س لها من ال�صحة
.ح�سبه
�إىل جانب ذلك �أو�ضح امل�س�ؤول
على جلنة الإعالم واالت�صال
يف النادي العا�صمي �أن املدير
الريا�ضي عبد احلكيم �رسار باق
على ر�أ�س النادي والدليل �أنه
حتمل م�س�ؤولية الفريق يف املنعرج
الهام الذي يتواجد النادي عليه
والذي ينتظره داربيني عا�صميني
هامني �أمام مولودية ارجزائر
و�شباب بلوزداد ،م�ضيفا �أنه يرت�أ�س
جلنة اال�ستقدامات والتح�ضري
للمو�سم الكروي املقبل منذ
�أ�سبوعني برمج اجتماع مع
�أع�ضاء اللجنة على ر�أ�سها
م�س�ؤول الفئات ال�شبانية ر�شيد

�آيت حممد واملن�سقني م�صطفى
�أك�سوح وحمي الدين مفتاح ،حيث
يبد�ؤون باكرا التح�ضري للأ�سماء
والعنا�رص التي يرغب النادي
يف ا�ستقدامها املو�سم اجلديد
واالنطالق يف الوزقت املنا�سب
يف االت�صال بها واالتفاق معها يف
ظل املراكز التي تعاين ت�شكيلة
�".سو�سطارة" نقائ�ص

الإ�صابة تبعد �شيتة
 8ا�شهر على الأقل عن
امليادين
ك�شفت م�صادر داخل بيت
ت�شكيلة "�سو�سطارة" �أن الالعب
�أ�سامة �شيتة �سوف يبتعد ملدة
ثمانية �أ�سهر كاملة على الأقل
عن امليادين �أين انتهى املو�سم
ر�سميا بالن�سبة لالعب الدويل

غوالم واونا�س يلتقيان اليوم �سان بول
�سالزبورغ النم�ساوي

بن �سبعيني ي�صطدم باملدفعجية
وم�شاركة زفان غري م�ؤكدة

الال

للخ�رض والذي �سيكون بعيدا
عن اللعب واملناف�سة طيلة العام
احلايل بالنظر خلطورة الإ�صابة
التي يعاين منها وهو الذي تلقى
�رضبة موجعة بعودة الإ�صابة
التي كان تلقاها يف وقت �سابق
و�أبعدته طويال عن امليادين لكن
يف الركبة الي�رسى� ،أين يعاين على
م�ستوى الأربطة املعاك�سة وزار
�أم�س الربوفي�سور الذي حدد له
تاريخ �إجراء العملية اجلراحية،
والتي جتعله غري معني باللعب
طيلة العام  ،2019يف انتظار
�إجراء تقوية الع�ضالت والتي
تعمل �إدارة الرئي�س علي حداد
على االت�صال بعدة مراكز عاملية
معروفة من �أجل تنقل الالعب
�إىل هناك واخل�ضوع �إىل الت�أهيل
من امل�ستوى العايل حتى يتمكن
متو�سط ميدان االحتاد العودة
�إىل امكانياته

عب مر�شح الن يحقق �صفقة قيا�سية
لناديه الفرن�سي

�إدارة ني�س ت�شرتط  70مليون
�أورو للتنازل عن عطال

تتوجه�إدارةفريقني�س
�أربعة العبني حمرتفني جزائريني �سهرة اليوم موعدا مع
ي�رضب
الفرن�سية نحو القيام
اريات الدور ثمن النهائي ملناف�سة الدوري الأوروبي عندما
ب�
مب
صفقة
تاريخية
مقابالت الذهاب ،حيث يلتقي الثنائي فوزي غوالم و�آدم
يف
لعبون
ي
حال تخليها
رفقة ناديهما نابويل االيطايل بال�ضيف ريد بول �سالزبورغ
�أونا�س
عن خدمات العبها
�ساوي يف مواجهة �صعبة ي�ستهدف خاللها نادي اجلنوب االيطايل
النم
الدويل اجلزائري
ملقررة
حتقيق فوزا مريحا قبل موعد مقابلة الإياب يف النم�سا وا
يو
�سف
ع
طال
خالل
الأ�سبوع املقبل ،حيث ال ي�ستبعد �أن يعتمد املدرب االيطايل كارلو املركاتو
ال�صيفي
يلوتي على الظهري الأي�رس للخ�رض غوالم يف الت�شكيلة الأ�سا�سية
�أنت�ش
املقبل ،ورغم �أن
ا�ستبعده خالل اللقاءات الأخرية خليارات تكتيكية ،وتبقى
بعدما
الالعب بات ركيزة
مواطنه �أونا�س حمل ال�شك رغم ت�ألقه يف املباريات التي
م�شاركة
ا�سا�سية يف ت�شكيلة
ومنح
لعبها يف الدوري الإيطايل �أو الأوروبي وت�سجيله للأهداف
املدرب باتريك فيريا
التمريرات احلا�سمة ،يف ظل امتالك املدرب ال�سابق لريال مدريد وال ميكن اال�ستغناء
.اال�سباين وبايرن ميونيخ بدائل �أخرى يف نف�س املن�صب
عنه يف ظل الت�ألق ال
الفت الذي يقدمه من مباراة �إىل �أخرى يف
يقهما
وفر
زفان
يف املقابل ،يلتقي الثنائي رامي بن �سبعيني ومهدي
الد
وري
ا
لفرن�سي� ،إال �أن
�صحيفة ليكيب الفرن�سية ك�شفت �أن �إدارة
جتري
التي
ملقابلة
ني�س
رين الفرن�سي بالعمالق �أر�سنال االجنليزي وهي ا
لن
تتمكن من ال�
صمود �أمام العرو�ض الكبرية التي �سوف ت�صلها
فريق
أمام
�
عوبات
يف فرن�سا� ،أين �سنتظر ان يجد النادي الفرن�سي �ص
حول الظهري الأمين للخ
�رض يف املركاتو ال�صيفي املقبل ،خا�صة و�أنه
بن
�شارك
�
أ�
ي
أن
ضحى
�
ينتظر
م
قوي ومر�شح للتتويج باللقب الأوروبي ،وبينما
وهبة
الفتة
و
�
أ
ندية
ك
برية ت�ضعه �ضمن مفكرتها باكرا من �أجل
إل
�
الت
زفان
واطنه
عاقد
م
معه
تدعاء
يف
�سبعيني �أ�سا�سيا يف ت�شكيلة مدربه ،ف�إن ا�س
ال�ص
ائفة
املقبلة يف مقدمتها العمالق الإ�سباين �أتلتيكو
مد
عنها
يغيب
ريد،
و
�سوف
لهذا
كبرية
الغ
القائمة املعنية باملقابلة غري م�ؤكد وبن�سبة
ر�ض ال
ي�ستبعد �أن تبلغ قيمة العب �أكادميية بارادو
الإ�صابة التي يعاين منها والتي �أبعدته �أ�سبوعني عن امليادين ال�سابق
قيمة
قيا
�سية،
خ
ا�صة
و
�
أن
تق
ارير
�
إع
ب�سبب
المية فرن�سية ك�شفت �أن
حيث يعمل بقوة من �أجل ا�سرتجاع امكانياته ب�رسعة من خالل م�س�ؤويل نادي ني�س قد و
�ضعا �رشطا جزائيا يف عقد عطال تبلغ قيمته
 70.مليون �أورو يد
.العالج املكثف والتدريبات على انفراد
فعها النادي الراغب يف احل�صول على خدماته

.عي�شة ق

عي�ش ق

تعرف ال�سباحة تطورا
ملحوظا يف وهران خالل
ال�سنوات الأخرية لكنها
تواجه يف الوقت احلايل
م�شكلة عوي�صة تتعلق بنق�ص
امل�سابح ،وهي م�شكلة يتوقع
حلها قبل الدورة  19من
الألعاب املتو�سطية التي
حتت�ضنها املدينة يف عام
 ،2021وقبل ذلك ,تواجه
الأندية  36املن�ضوية حتت
لواء الرابطة الوهرانية لهذه
اللعبة �سيما منها تلك التابعة
لبلدية وهران �صعوبات كثرية
ملوا�صلة العمل القاعدي
الذي �رشعت فيه منذ فرتة
�سيما بعد الغلق امل�ؤقت
للم�سبح الأوملبي حلي
"املدينة اجلديدة" الذي
يخ�ضع لعملية �إعادة تهيئة
حت�سبا للتظاهرة الريا�ضية
.االقليمية
وح�سب عديد املدربني
باملنطقة ف�إن هذا الغلق
يعرقل ب�شكل وا�ضح تدريبات
�سباحي �أندية بلدية وهران
على وجه اخل�صو�ص باعتبار
�أنهم يجدون �أنف�سهم يف كل
مرة م�ضطرين لقطع م�سافات
طويلة من �أجل القيام
بتدريباتهم على م�ستوى
م�سابح البلديات املجاورة
على غرار وادي تليالت وعني
الرتك وبوتليلي�س ،وبطبيعة
احلال ,ف�إن هذه الو�ضعية
ال ت�ساعد �إطالقا ه�ؤالء
ال�شبان �سيما و�أن جميعهم
مرتبط بالتزامات الدرا�سية
وما ينجر عنها من كثافة يف
الربنامج ما ي�صعب عليهم
مهمة التوفيق بني الدرا�سة
وممار�سة ريا�ضتهم املف�ضلة،
هذا الأمر يت�أ�سف له كثريا
ال�سباح الدويل الأ�سبق �سفيان
بن �شاقور ,الذي ي�شغل حاليا
من�صب املدير الفني للنادي
الهاوي ''الباهية نوتيك'',وهو
النادي الذي ت�ألق منذ ب�ضع

�سنوات بعمله القاعدي
الذي بد�أ يجني ثماره مثلما
تدل عليه النتائج اجليدة
املح�صل عليها من طرف
�سباحيه م�ؤخرا يف البطولة
.الوطنية
لكن الالفت يف هذا اخل�صو�ص
�أن �أغلبية امل�سابح املنجزة �أو
تلك التي هي يف طور االجناز
هي م�سابح ن�صف �أوملبية,
الأمر الذي ال يلبي رغبات
الريا�ضينييفهذااالخت�صا�ص
ح�سب ال�سباح الدويل الأ�سبق
�سليم �إيال�س ع�ضو الرابطة
الوهرانية لل�سباحة واملدير
العام اجلديد للمركب
الريا�ضي بوهران اجلارية
�أ�شغاله والذي يحتوي من
بني مرافقه مركزا مائيا
ب�أربعة �أحوا�ض منها حو�ضني
�.أوملبيني اثنني
من جهته طم�أن مدير
ال�شباب والريا�ضة املحلي,
بدر الدين غربي ب�أن الوالية
�ستمتلك يف  2021ما ال
يقل عن  20م�سبحا �أوملبيا
ون�صف �أوملبي متوقعا ب�أن
هذه الإجنازات �ستدفع
عجلة ال�سباحة بوهران �إىل
مزيد من التقدم وت�سمح
�أي�ضا باحت�ضان ويف �أف�ضل
الظروف خمتلف املناف�سات
الوطنية والدولية على غرار
الألعاب املتو�سطية ،ومت يف
نهاية ال�سنة الفارطة و�ضع
حجر الأ�سا�س الجناز ثالثة
م�سابح ن�صف �أوملبية يف كل
من بلديات ال�سانية وم�رسغني
والكرمة ،ومت ر�صد غالف
مايل يقدر مببلغ  1.4مليون
دينار لكل م�سبح من هاته
امل�سابح الثالثة التي من
املنتظر االنتهاء من �أ�شغالها
يف غ�ضون ع�رشة �أ�شهر من
تاريخ االنطالق يف �أ�شغالها
وفق التزامات امل�صالح
.املعنية
وكاالت
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�أجاك�س ينزع تاج املرينغي
وتوتنهام يق�صي بوري�سيا
حقق �أجاك�س �أم�سرتدام انت�صا ًرا
ً
عري�ضا على ريال مدريد بنتيجة
 1-4يف �إياب ثمن نهائي دوري
�أبطال �أوروبا ،ليُطيح بحامل اللقب
يف �آخر  3موا�سم على التوايل
ويت�أهل لربع نهائي الت�شامبيونزليغ،
رباعية �أجاك�س حملت توقيع حكيم
زيا�ش ونريي�س وونريي�س و�شوين
يف الدقائق  7و 18و 62و ،72فيما
�سجل ماركو �أ�سين�سيو هدف ريال
مدريد الوحيد يف الدقيقة ،70
و�صعد �أجاك�س �إىل دور الثمانية
يف البطولة القارية بفوزه  3-5يف
جمموع مباراتي الذهاب والإياب،
�أول تهديد يف املباراة كان من �أ�صحاب الأر�ض حيث �أر�سل لوكا�س فا�سكيز كرة عر�ضية �سددها املدافع فاران بالر�أ�س لرتتطم
بالعار�ضة يف الدقيقة  ،4وجاء الرد �رسي ًعا من �أجاك�س �أم�سرتدام بهدف من �أقدام املغربي حكيم زيا�ش يف الدقيقة  ،7حيث
ا�ستقبل متريرة متقنة من اجلهة اليمنى عرب تاديت�ش ليُ�سكن الكرة يف ميني احلار�س تيبو كورتوا.
وحاول الربازيلي فيني�سيو�س تعديل النتيجة حيث ا�ستقبل عر�ضية من لوكا�س فا�سكيز وقرر االعتماد على احلل الفردي و�سدد
كرة قوية لكن ت�صدى لها حار�س ج�أونانا يف الدقيقة  ،9واقتن�ص نري�س ،الهدف الثاين لأياك�س يف الدقيقة  ،18حيث توغل
تاديت�ش بني دفاع املرينغي ومرر كرة يف العمق لنري�س الذي راوغ احلار�س كورتوا قبل �أن ي�ضع الكرة يف ال�شباك ،وحاول تاديت�ش
ت�سجيل الهدف الثالث لأجاك�س ،حيث تقدم على اجلبهة اليمنى وا�ستغل متريرة يف العمق و�سدد بقوة ،لكن كورتوا ت�صدى
لت�سديدته برباعة يف الدقيقة  ،25وتلقى ريال مدريد �رضبتني موجعتني بتعر�ض الطرفني لوكا�س فا�سكيز وفيني�سيو�س جونيور
للإ�صابةلي�ضطر �سوالري �إىل الدفع بالثنائي غاريث بيل وماركو �أ�سين�سيو.
ومع بداية ال�شوط الثاين حاول ماركو �أ�سين�سيو ت�سجيل الهدف الأول لريال مدريد حيث �سدد كرة على ميني �أونانا حار�س
�أجاك�س مرت بجانب القائم يف الدقيقة  ،48وف�شل بنزمية يف تقلي�ص الفارق ،حيث تقدم على اجلانب الأي�رس وراوغ مدافع
�أياك�س ،و�سدد بيمينه لكن الكرة مرت بجانب القائم الأي�رس للحار�س �أونانا يف الدقيقة  ،58و�سجل تاديت�ش الهدف الثالث
لأجاك�س �أم�سرتدام يف الدقيقة  ،62و�سجل �أ�سين�سيو الهدف الأول لريال مدريد يف الدقيقة  ،70وجنح �شوين يف ت�سجيل الهدف
الرابع لأجاك�س يف الدقيقة .72
ت�أهل توتنهام هوت�سبريز الإجنليزي �إىل ربع النهائي لبطولة دوري �أبطال �أوروبا بعدما كرر فوزه على بورو�سيا دورمتوند الأملاين
يف ملعبه «�سيجنال �إيدونا باركبهدف دون رد ،و�سجل املهاجم الإجنليزي هاري كني هدف فوز ال�سبريز باملباراة ،يف الدقيقة
 ،49ليفوز توتنهام مبجموع املباراتني  ،0-4وظهرت رغبة دورمتوند يف ال�ضغط بكثافة هجومية من البداية ،مع �إعالن املدرب
لو�سيان فافر ت�شكيلته بالدفع بقوته ال�ضاربة ،باعتماده على الرباعي ماركو روي�س ،ماريو غوتزه ،جادون �سان�شو وباكو �ألكا�سري
يف خط الهجوم.

كرو�س� :أجاك�س ي�ستحق الت�أهل
قال العب و�سط ريال مدريد ب�أن فريقه ا�ستحق
الهزمية �أمام �أجاك�س �أم�سرتدام والإق�صاء من ثمن
نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،وقال كرو�س يف ت�رصيحات
نقلتها �صحيفة «ماركا» الإ�سبانية« :نحن ن�شعر باحلزن،
أي�ضا يف
و�أعتقد �أن �أجاك�س كان الفريق الأف�ضل اليوم ،و� ً
مباراة الذهاب» ،و�أردف�« :إنه �أمر �صعب ،لكن علينا �أن
نتقبل �أنهم ي�ستحقون التواجد يف ربع النهائي» ،و�أ�ضاف:

«�أعتقد �أننا لعبنا ب�شكل جيد يف الك�أ�س ،لكن دائ ًما يكون
الأمر �صعبا حني تتلقى هزمية بثالثية ،والفريق افتقد
لكل العب منار و�أنا �أولهم» ،وتابع« :من الطبيعي �أن
يكون لديك مو�سم �سيء ،ولي�س من الطبيعي �أن يحدث
ما حدث يف ال�سنوات الثالث املا�ضية» ،وختم« :لقد
عانينا �أي�ضا يف العام املا�ضي ،وهذا العام كانت لدينا
بع�ض املباريات اجليدة».

م�صائب املرينغي تتواىل بعد ف�ضيحة �أجاك�س

نتياغو برنابيو� ،إذ و ّدع الفريق امللكي
�ضيحة التي هزت �أرجاء ملعب �سا
تتوقف م�صائب ريال مدريد عند الف
من نهائي البطولة ،عل ًما ب�أن مباراة
ال
مام �أجاك�س �أم�سرتدام يف �إياب ث
�أبطال �أوروبا �إثر خ�سارته(� 1-4أ
لويلزي غاريث بيل العب املرينغي،
ري
دو
قى ريال مدريد نب�أ حزينًا بان�ضمام ا
اب انتهت بفوز املرينغي  ،1-2وتل
الدقائق الأخرية من عمر املباراة،
ذه
ال
راة �أجاك�س ،وتعر�ض بيل للإ�صابة يف
قائمة الالعبني امل�صابني خالل مبا
�صابات املتكررة بها خالل املوا�سم
�إىل
لأمين املنطقة التي عانى من الإ
�شعوره ب�آالم �شديدة يف الكاحل ا
تعر�ضه لإ�صابة ع�ضلية يف الفخذ
بعد
�س فا�سكيز يف ال�شوط الأول ،بعد
قة .ونزل اجلناح الويلزي بديال للوكا
�سيو�س جونيور باكيا كذلك يف ال�شوط
ال�ساب
مللعب و�سط الدموع ،بينما خرج فيني
الل املباراة �أدت �إىل خروجه من ا
ن�سيو ،وخ�ضع الالعبون الثالثة �أم�س
خ
ال�ساق الأمين لينزل مكانه ماركو �أ�سي
أول لتعر�ضه لكدمة �شديدة يف �شظية
ل
ا
لوقوف على مدى خطورة �إ�صاباتهم.
ملزيد من الفحو�صات ل

ريا�ضة دولية

زيدان تنب�أ مبو�سم الريال الكارثي
حتدث تقرير �صحفي �إ�سباين عن نبوءة الفرن�سي زين الدين زيدان املدير الفني ال�سابق
لريال مدريد ،باملو�سم الكارثي الذي يعي�شه الفريق امللكي ،وودع ريال مدريد دوري
�أبطال �أوروبا عقب اخل�سارة �أمام �أجاك�س كما خرج الأ�سبوع املا�ضي من ك�أ�س ملك
�إ�سبانيا وابتعد عن املناف�سة يف الليغا ،وجاء هذا املو�سم ال�صعب لريال مدريد عقب
فرتة تاريخية للمرينغي ،متكن خاللها من ح�صد لقب دوري �أبطال �أوروبا  4مرات خالل
 5موا�سم ،ووف ًقا ل�صحيفة «ماركا» ف�إن الريال قام ببناء جيله الذهبي الذي �سيطر على
لقب الت�شامبيونزليغ خالل � 6أ�شهر ،ولكن يوم  5مار�س � 2019شهد �أ�سو�أ �سقوط يف تاريخ
املرينغي ،بعد �أن تعر�ض خل�سارة مذلة �أمام �أجاك�س على ملعب الربنابيو.
و�أكدت ال�صحيفة �أن زيدان �شعر مبا ميكن �أن يحدث للملكي هذا املو�سم وحذر
فلورنتينو برييز من الأمر ،و�أخربه ب�أنه لن ي�صبح قاد ًرا على قيادة الفريق ما مل يعاد
ت�أ�سي�سه من جديد ،خا�صة �أن هناك م�ؤ�رشات على االنهيار ظهرت يف مو�سم -2017
 ،2018و�شددت ال�صحيفة على �أن ريال مدريد مل يكن م�ستعدًا خلطوة رحيل كري�ستيانو
رونالدو ،الذي خف�ض قيمة ال�رشط اجلزائي اخلا�ص به �إىل  100مليون يورو مطلع
عام  ،2018كما �أن املرينغي ف�شل يف تعوي�ض زيدان من خالل اختيار جولني لوبيتيغي
و�سانتياغو �سوالري خلالفته يف املو�سم احلايل ،ويدرك م�شجعو ريال مدريد واقع
فريقهم يف املو�سم احلايل ،لكنهم ينتظرون فرتة �أف�ضل مقبلة ي�ستطيع خاللها املرينغي
ا�ستعادة توهجه من جديد.

�سواريز يحتفل بخ�سارة ريال مدريد
احتفل النجم الأوروغوياين لوي�س �سواريز مهاجم بر�شلونة ،بت�أهل فريقه ال�سابق �أجاك�س
على ح�ساب ريال مدريد �إىل الدور ربع النهائي من دوري �أبطال �أوروبا ،وحقق الفريق
الهولندي مفاج�أة من العيار الثقيل بالفوز بنتيجة  1/4على م�ضيفه ريال مدريد ،يف
مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي للم�سابقة الأوروبية على ملعب «�سانتياغو برينابيو»،
وكتب �سواريز عرب ح�سابه ال�شخ�صي على تويرت« :هني ًئا ،دائ ًما كنت م�شج ًعا لأجاك�س»،
وكان �أجاك�س �أول فريق �أوروبي يلعب له �سواريز ،قبل االنتقال �إىل ليفربول ومنه �إىل
بر�شلونة ،حيث لعب للفريق الهولندي يف الفرتة ما بني  2007و.2011

بوكيتينو ي�أمل اال�ستقبال بامللعب اجلديد
قال ماوري�سيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوت�سبري �إن ناديه ي�أمل يف ا�ست�ضافة مباراة ربع
نهائي دوري �أبطال �أوروبا على ملعبه اجلديد بدال من اللعب يف وميبلي ،وا�ضطر توتنهام
�إىل ا�ست�ضافة املباريات على �أر�ضه يف وميبلي ،منذ هدم ملعبه القدمي وايت هارت لني
يف نهاية مو�سم  2017-2016من �أجل بناء امللعب اجلديد ،وكان من املفرت�ض �أن ينتقل
توتنهام �إىل امللعب اجلديد يف �أوت املا�ضي ،لكن مل يحدث ذلك ب�سبب الت�أخري يف بع�ض
�أعمال البناء.
وقال مدرب توتنهام لل�صحفيني بعد الفوز  0-1على بورو�سيا دورمتوند يف �إياب ثمن
النهائي �أم�س الثالثاء« :كنت �أحتدث �إىل دانييل ليفي بالأم�س وكان �إيجابيا بخ�صو�ص
ذلك» ،و�أ�ضاف« :كنا ن�ستمع �إىل �أغنية دوري �أبطال �أوروبا� ،سيكون من الرائع �أن ي�ستمع
اال�ستاد اجلديد لهذه الأغنية قبل املباراة ،الآن نحن يف دور الثمانية و�أمتنى �أن ن�ستمع
�إىل الأغنية هناك» ،وتابع «�أتوقع اللعب يف امللعب اجلديد� ،أمنيتنا هي اللعب هناك»،
و�سيتعرف توتنهام على مناف�سه يف ربع النهائي عند �سحب القرعة يف  15مار�س حيث
�سيلعب مباراتي الذهاب والإياب يف الأ�سبوعني الثاين والثالث افريل املقبل.

�سول�سكاير يفتح الطريق �أمام البقاء ب�أولد
ترافورد
قال �أويل جونار �سول�سكاير املدرب امل�ؤقت ملان�ش�سرت يونايتد� ،إن تعاقده مع فريق
مولده الرنويجي رمبا يكون قد انتهى ليفتح الطريق �أمام تعيينه ب�شكل دائم يف �أولد
ترافورد بنهاية املو�سم اجلاري ،و�أ�ضاف �سول�سكاير لو�سائل �إعالم نرويجية «ال �أدري
كيف ت�سري الأمور� ،أعتقد �أن العقد قد انتهى� ،أرتبط حال ًيا بعقد مع مان�ش�سرت يونايتد
رمبا نكون يف حاجة �إىل تعاقد جديد حتى �أعود �إىل مولده» ،وذكرت تقارير بريطانية �أن
مولده حذف بيانا على موقعه يعلن فيه توقيع �سول�سكاير على عقد ملدة � 3سنوات قبل
االنتقال �إىل مان�ش�سرت يونايتد لتعوي�ض رحيل جوزيه مورينيو ،وتعر�ض مان�ش�سرت يونايتد
لهزمية واحدة فقط خالل  16مباراة خا�ضها حتت قيادة �سول�سكاير ،الذي توىل من�صب
املدير الفني ب�شكل م�ؤقت يف دي�سمرب املا�ضي.
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ال�شاعرة عائ�شة بلجياليل

تهوى بل �أع�شق ال�سينما واالخراج
عائ�شة بلجياليل من والية تلم�سان متح�صلة على �شهادة لي�سان�س �أدب عربي �سنة  2007ولي�سان�س ثاين م�سرح �سنة  2015وما�سرت م�سرح مغاربي �سنة
 2017بالإ�ضافة �إىل �شهادة �إخراج من الأردن.
خل�ضر بن يو�سف

متى بد� ِأت متار�سني
الكتابة الأدب َّية (ال�شعر
وال�سنم واالخراج )
بداياتك
وكيف كانت
ِ
الأوىل ومن الذي
بداية امل�شوار
�شجعك يف
ِ
وهل كانت هنالك
عراقيل و�صعوبات يف
البداية ومن �أ َّية جهات
؟؟

�أحا�سي�س تخالج ال�شاعر وحده
دون غريه فال�شعر ولد معي وكرب
وكربت معه �أحالمي فال�شعر
م�صدر �إلهام متجدد ال ميوت
ابدا فالعامل ال�رسي �أو العلني
الذي جعل مني �شاعرة هو تدوين
ما متليه الذات كتابة دون ق�ص
�شفهي فالأوراق �أحيانا ت�سمع
خلجات الأقالم �أف�ضل بكثري من
�آذان بع�ض الب�رش

هل الق�صيدة هي القالب
واملعمار الأدبي الأن�سب
لتوجهك واختياراتك
�أول ق�صيدة يل كانت وانا بعمر  13املو�ضوعاتية من وجهة
نظرك ؟
�سنة بعنوان اهلل اهلل حلنت ك�أن�شودة

وحفظها �أ�صدقائي التالميذ
لن�شارك بها يف حفل مدر�سي
�أما االخراج فهواية ج�سدتها
بت�صويري لأول كليب ان�شادي
اخرجته �سنة  2015بعنوان �رصخة
�شهيد �شعري واخراجي
طبعا البدايات تكون �صعبة نوعا
ما فاملواهب دوما حتتاج ل�صقل
ودعم نف�سي فمن الداعمني يل
والدي حفظه اهلل الذي الزال
ي�شجعني حلد ال�ساعة بالإ�ضافة
لت�شجيعات من �شعراء كال�شاعر
الدم�شقي هيثم املخلالتي
والأ�ستاذ حممد مباركي رئي�س
جمعية النور ملكافحة الآفات
االجتماعية

ما هو العامل ال�سري �أو
العلني الذي جعل من
عائ�شة �شاعرة ولي�ست
قا�صة �أو روائية ؟
يل حماوالت بالكتابة الق�ص�صية
وهذا ال يخفى على كل منا
فال�شاعر ي�ستطيع �أن يكون قا�صا
عك�س الروائي قد ال يكتب �شعرا
فال�شعر مي�س الروح ويرتجم

ال ن�ستطيع �أن نقول �أن الق�صيدة
هي القالب واملعمار الأدبي �صح
عمر بن اخلطاب قال ال�شعر
ديوان العرب ولكن قبله وجدت
فنون �أدبية كثرية كاخلطب �أيام
اجلاهلية فالأديب عليه �أال ينحاز
لفن يحرتفه هو وال ميكنه انكار
الفنون االدبية االخرى ولكني
ك�شاعرة حتكي عن الوطن واحلب
والأ�سى يف قالب درامي يعك�س ما
يعي�شه املرء � ،أرى �أن الق�صيدة
�أبلغ عندي يف اي�صال ر�سالة ما
ملجتمع ما رغم تردي ال�شعر
بوقتنا ومبجتمعنا اجلزائري
مقارنة بالق�صة والرواية

من ِمن ال�شعراء �أثروا
�أو ت�أثرت بتجاربهم
ال�شعرية ؟
املتنبي وحافظ ابراهيم و�أحمد
�شوقي ومعروف الر�صايف كلهم
لهم من ال�شعر خا�صة االجتماعي
ما ترك يف انطباعا بقريحتي

حدثينا �أكرث عن

ا�صدارك ومنجزك
 ،وملاذا هذا العنوان
الذي يحتوي مفردتني
متناق�ضتني ال�شجن
وال�سواد  ،ماهي �أ�سباب
ا�ستقرارك على عنوان
كهذا وما املغزى من
توظيف هذه املفردات
والتناق�ض ؟
ديوان �شجن �أ�سود �أول ا�صدار
يل فيه  31ق�صيدة �شعرية ولقد
�أطلقت عليه هذا العنوان لأنه
يحمل يف طياته متناق�ضات
من متناق�ضات احلياة كاحلب
والأ�سى الوطن والغدر بالوطن و
الدموع فكان �شجنه حزنا حملقا
ب�صفحاته واحلزن ال يكون �أبي�ضا
بل و�شاحه �سواد يخيم على نف�سية
الكاتب �أحيانا �أو القارئ �أحايني
�أخرى

لو طلبنا منك ت�صنيف
منجزك ال�شعري �إىل
�أي الأغرا�ض تنت�سب
ق�صائدك هل �إىل ال�شعر
الكال�سيكي �أم احلداثي
�أم املعا�صر ؟
ديوان �شجن �أ�سود �أراه ينتمي
لل�شعر املعا�رص البعيد عن
الكال�سيكي �إذ فيه �صور متجددة
حداثية بعيدة عن النمطية
امل�ألوفة

طيب �إىل ما يعزى
ت�أخرك يف الن�شر بعد
جتربة طويلة ناهزت
� 6سنوات �أو اكرث من
املمار�سة الأدبية وفعل
الكتابة مل يخرج

قطافك الأول (�شجن
ا�سود ) �إال �سنة 2019
ملاذا ؟
واهلل �رصاحة كنت منهمكة يف
الدرا�سة وكنت �أ�صقل نف�سي بحكم
احتكاكي ب�شعراء وم�شاركاتي يف
فعاليات �شعرية واحلمد هلل بعد
تخمني طويل فكرت هاته ال�سنة
بطباعة ون�رش �أول ديوان �شعري
يل و�أكيد لن يكون الأخري ب�إذن اهلل

يف خ�ضم املئات من
الأ�صوات الن�سائية
ال�شعرية يف اجلزائر
اليوم كيف تنظر
ال�شاعرة عائ�شة �إىل
خ�صو�صية الق�صيدة
الن�سائية ؟
ببلدي احلبيب اجلزائر يف �شاعرات
امتلكن احلرف و�شعرهن ي�ضاهي
�شواعرا عرفن قدميا فلقد ظهر
حديثا ديوان �شعري بعنوان
م�شاعل جزائرية لل�سعودي م�شعل
العبادي والذي �ضم الكثري من

ال�شاعرات اجلزائريات لهن ملكة
�شعرية فذة فالق�صيدة الن�سائية
حتاكي واقعا تعي�شه ال�شاعرة �أو
حت�سه فال�شعر الن�سائي طاملا
مي�س القريحة

ال �أ�ستطيع احلكم لأين هنا �أنا
بحكم ال�شاعرة ال الناقدة وال
�أ�ستطيع احلكم والتعميم انطالقا
من كتاباتي لأين مازلت مل �أ�صل
لذاك امل�ستوى الذي نراه مثال
عند العراقيني

ُك يف م�ستوى
ما ر�أي ِ
م�شاريعك امل�ستقبلية ؟
النقد املحلي ومقارنة
مع م�ستوى النقد خارج
حاليا ب�صدد حت�ضري البوم ان�شادي
البالد ؟؟
كر�أي �شخ�صي �أرى �أن النقد لل�شعر
�صار مقرتنا ب�صاحبه وابتعد عن
الأ�س�س النقدية البناءة للق�صيدة
خا�صة �أن املقروئية قلت والكل
�صار ينظم بزمن ال�رسعة الأدبية
ناهيك عن النقد خارج البالد
حتى هو �صار نادرا لكنه مل يتعر
من مبادئه التمحي�صية التي تعطي
للنقد �أهميته

ُك يف م�ستوى الأدب
ر�أي ِ
املحلي ( ال�شعر والنرث
) � ..إىل �أين و�صل �أدبنا
..ومقارنة مع م�ستوى
الأدب خارج البالد ؟؟

للطفلة املن�شدة ال�صاعدة �أروى
مهراوي واجناز م�ؤلف خا�ص
بتعليم وتدري�س املعاقني �إ�ضافة
�إىل ديوان �شعري جديد مل انتق له
عنوانا بعد

كلمة �أخرية ؟
يف الأخري ما ي�سعني قوله ال�شكر
اجلزيل للجريدة التي تدعم ال�شباب
القارئ واملوهوب وال�شكر مو�صول
للقارئ الذي ن�أمل منه �أن يكون
م�شعال ينري به دروب الظالم ويك�رس
قيود اجلهل فريتقي بفكره وي�صنع
املعجزات وال�شكر خال�ص ال�شكر لكل
�أ�رستي الداعمة وكل �أع�ضاء جمعية
النور ملكافحة الآفات االجتماعية
بتلم�سان.

تعوي�ضا عن حجب جائزة العام املا�ضي

نوبل تعلن عن منح جائزتني للأدب
قالت الأكادميية امللكية ال�سويدية
�إنها �ستقدم جائزتني للأدب هذا
العام� ،إحداهما عن العام احلايل،
والثانية عن العام املا�ضي وكانت
م�ؤ�س�سة نوبل قد حجبت العام
املا�ضي جائزتها للأدب لأول
مرة منذ نحو  70عاما يف �أعقاب
ادعاءات بارتكاب زوج ع�ضوة يف
الأكادميية لإ�ساءات جن�سية.
وقال الر�س هايكين�ستني مدير
امل�ؤ�س�سة �إن نوبل �أجرت تغيريات
مهمة نتيجة للف�ضيحة.
و�أ�ضاف« :ا�ستغرق الأمر وقتا
�أطول مما توقعنا ،لكننا اتخذنا
عددا من اخلطوات املختلفة.
ومن بني ذلك ا�ستبعاد الأع�ضاء
الذين كانوا �ضالعني يف الف�ضيحة
من امل�شاركة يف عمل جائزة
نوبل».

و�أ�شار �إىل �أن امل�ؤ�س�سة �أ�صبحت
الآن منفتحة �أكرث ،و�أن هناك
نقا�شا يدور ب�ش�أن مدة ع�ضوية
الأكادميية ،التي كانت مدى
احلياة .و�أ�صبح من املمكن الآن
ترك الأع�ضاء للأكادميية.

ما الذي حدث
العام املا�ضي؟
تعر�ضت الأكادميية لالنتقاد ب�سبب
الطريقة التي تعاملت بها مع �سوء
�سلوك امل�صور الفرن�سي ،جان-
كلود �أرنو ،املتزوج من ع�ضوة
�سابقة يف هذا املعهد العريق
الذي يرجع تاريخه �إىل عام .1786
وقد ا�ستقالت الع�ضوة املعنية،

�إثر ذلك،كما ا�ستقالت رئي�سة
الأكادميية و�أربعة �أع�ضاء �آخرين.
ويف نوفمرب املا�ضي ،تقدمت 18
�سيدة بادعاءات حتر�ش جن�سي
�ضد �أرنو ،مدفوعات بحملة
«مي تو»وقد وقعت عدة حوادث،
بح�سب تقارير ،يف عقارات
متتلكها الأكادميية .ولكن �أرنو نفى
تلك االدعاءات كلها ثم �صوتت
املنظمة �ضد اقرتاح ب�إلغاء ع�ضوية
زوجته ،ال�شاعرة والكاتبة كاترينا
فرو�ستين�سون ،من جلنتها املكونة
من  18ع�ضوا وقيل �إن هذا القرار،
و�سط اتهامات بتعار�ض امل�صالح،
وت�رسب �أ�سماء الفائزين� ،أدى �إىل
انق�سام املنظمة ،و�أثار موجة من
اال�ستقاالت ،من بينها ا�ستقالة
فرو�ستين�سون ،وا�ستقالة رئي�سة
الأكادميية ،بروفي�سور �سارا

دانيو�س ،بحيث مل يبق يف اللجنة
�سوى  11ع�ضوا.
ومل يكن يجوز ،من الناحية
القانونية ،ا�ستقالة الأع�ضاء من
الأكادميية ،لأن مدة الع�ضوية
فيها كانت مدى احلياة ،لكنهم
ي�ستطيعون وقف م�شاركتهم يف
�أن�شطة الأكادميية ،وكان العاهل
ال�سويدي ،امللك كارل ال�ساد�س
ع�رش غو�ستاف ،قال �إنه �سيغري
تلك القواعد ب�شكل ي�سمح
للأع�ضاء باالن�سحاب من ع�ضوية
الأكادميية ر�سميا.
وقد اتهم �أرنو بالتحر�ش بولية
العهد ،الأمرية فيكتوريا يف
 ،2006ولكنه نفى التهمة وتعد
هذه الف�ضيحة الأكرب التي تطال
اجلائزة منذ منحها لأول مرة يف
عام  ،1901وقد جادل بع�ض �أع�ضاء

الأكادميية ب�أن اجلائزة يجب
�أن ت�ستمر حلماية التقاليد ،لكن
�آخرين قالوا �إن امل�ؤ�س�سة لي�ست
م�ؤهلة يف و�ضعها احلايل ملنح
اجلائزة .ومنذ بد�أت الأكادميية
مبنح اجلائزة ،مل متتنع عن منحها
�سوى مرة واحدة عام  ،1935وقالت
حينها �إنها مل جتد مر�شحا جديرا
بالفوز بها ،وهذه لي�ست املرة
الأوىل التي يحدث فيها هذا� .إذ مل
متنح اجلائزة ،على �سبيل املثال،
يف عام  ،1936ولكن جائزة ذلك
العام ُمنحت يف العام التايل للكاتب
امل�رسحي الأمريكي يوجني �أونيل.
ورمبا تكون حملة ،MeToo#
(�أنا �أي�ضا) التي �سلطت ال�ضوء على
انت�شار التحر�ش اجلن�سي ،قد لعبت
دو ًرا يف قرار الأكادميية ،لذا من
ال�صعب على الفائزين املحتملني

قبول اجلائزة و�سط الأزمة التي
تعاين منها الأكادميية ،والتي قالت
يف بيان �سابق �إن �سمعة جائزة
نوبل للآداب ت�أثرت «ب�شكل كبري»،
وتعهدت بتقدمي خطة ال�ستعادة
ثقة الر�أي العام يف املنظمة.
وقد �شهدت ال�سنوات الأخرية
ح�صول املغني الأمريكي ،بوب
ديالن ،والكاتب وال�صحفي
�سفيتالنا
البيالرو�سي،
�أليك�سيفيت�ش على اجلائزة ،بينما
ت�شمل قائمة من ح�صل عليها،
الكاتب النيجريي ،وول �سوينكا،
والروائي الكولومبي غابرييل
غار�سيا ماركيز ،واملن�شق الروائي
الرو�سي �ألك�سندر �سوجلن�ستني،
وال�شاعر الهندي ،رابيندارات
طاغور ،والروائي امل�رصي جنيب
حمفوظ.
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احللقة 5

رواية

خطوط الرخام
بعد �أيامي يف القرية �صار ال فرق عندي بني الفرح واحلزن �،سيان كالهما
يجرحاين معا  ،مثلهما كمثله متاما  ،فالذي كان �أمال �صار هالة مل تت�ضح بعد
امام عيني ،وحاالت كهذه �أ�ضحت تعرتيني بتتايل يف املدة االخرية  ،ثم ان
�ألفة الهزمية دخلت يومياتي اجلديدة من دون �سابق اندار  ،وحياتي اجلديدة
بالقرية ال ت�شبه تلك التي كانت يف املدن الكربى وال تلك التي كانت يف املا�ضي
يف القرية  ،ورغم �أن « كتابة �شاهد قربه « التي عرثت عليه �صدفة يف قبو
حرفة �شواهد القبور باملكان الق�صي منذ ايام  ،هي التي قدتنا �إىل هذه الدار ،
دارنا القدمية وهي التي غلى ما ا�ست�شعره �ستقودين اىل ما ال اعرفه و ال ا�ستطيع
حتديد معامله بعد  ،رمبا ما ا�ستودعه عندي « املكي « كان م�ؤ�شرا على ما يخب�أ يل .
ي�سني بوغازي
وهي ذات « كتاباته « التي قادتنا
اىل هذه االعايل اول االمكنة التي
زرتها يف زيارة االوىل عند ت�شيعه
 ،وهاهي القرية الآن عارية
�أمام ناظري  ،بدروبها و�شعابها
و�أوديتها وتخوم الكديات ال�صغرية
وامل�ساكن القدمية والأخرى
امل�ساكن اجلديدة قليال ،فحتى «
مركز احلر�س « الطي ما يزال يف
حالة جديدة وان كان مغلقا مند
مدة طويلة  ،وقد كان يعج بالغرباء
قبل �أن ت�أخذين املدن الكربى يف
حياتي اجلديدة  ،وهاهي «م�ساكن
ال�سبع قطط « التي اخربين بها
ال�سائق اقرب للعني يف الأعايل
« ال�سبع قطط « اختاروا ف�سحة
ار�ض وا�سعة قليال حتت حافة
الطريق ال�صاعدة اىل املقربة
 ،وانا ارمقها من االعلى بدت
امل�ساكن �ضخمة على غري عادة
م�ساكن القرويني هنا  ،وقد بنيت
بقوالب ع�رصية من البنايات

التي ترتفع يف زهوا  ،وتت�سع دون
خوف ويف جميع االجتاهات  ،كان
ال�سياج من اجلدران اال�سمنت
ال�صلب يعطى للم�ساكن رهبة
وهيبة لطاملا �شغلت القرويني
ودفعتهم اىل خلق ق�ص�ص ال تنتهي
عن ه�ؤالء الغرباء الدين ا�ستوطنوا
القرية وظلوا وك�أنهم لي�س فيها .
 ،م�ساكن بنيت على الف�سح
التي تن�رش من �أعايل املقربة
اىل املنحدر القريب من « عني
الطلبة « من بوابتها اجلنوبية
،م�ساكن ا�شرتيت تراب من « �سي
حمدة « الدي كان الوحيد وظل
كدلك من باع ار�ضه ؟ قبل �أن تغدو
ما غدت عليه .
عائالت ال يختلطون على القرويني
وال القرويني يختلطون بهم ،بل
يحملون رهبة يف االقرتاب
منهم  ،وقد �سميت م�ساكنهم
بـ « القط ال�سبع « م�شتقة من
املكان نف�سه  ،واغلب الظن انهم
ال يعلمون مبا اطلقه القرويني
عليهم  ،ه�ؤالء الغرباء يف القرية

من اقاموا حممية وهي اقرب من
م�ساكن عادية  ،فالأرا�ضي كانت
يف املا�ضي �سل�سلة من االحرا�ش
الق�صرية طولها ،اين كانت القطط
التي تطارد من دور القرويني تلقى
ملج�أ لها هنالك يف تلك الف�سح
 ،ومع الوقت اطلقت ت�سمية «
احرا�ش ال�سبع قطط « قبل ان
ت�سحب على الغرباء وم�ساكنهم .
يف هذا امل�ساء الدي بد�أ ي�سدل
عادت حريتي �شديد  ،هي حرية
من رزمة الأوراق التي تركت
يل «و�صية من ميت « ف�صديقي
الدي كان وظل و م�ستمر معي
مثلما املبهمات التي تقلق وال
تعطى منفذا ل�سطوة القلق .
�أتراه كان يذكرين رغم �شقة
البعد الزمني واملكاين التي كانت
تف�صلنا � ،أتراه ايل احلد ان ظل «
�صديقي « يذكرين  ،بل اىل احلد
الذي اختارين اهال لثقته يف الذي
تركه يل  ،وحني افكر يف و�صيته
ي�شتد ف�ضويل و ي�شتد قلقي رمبا
يريدين ان يروى حكايته عربي ،
او ان اروي حكايته عنه ؟ فالذي
ترك ما ترك من كتابته بات يل
من امل�ؤكد انه يعتزم روى البقية
بالو�صية  ،ما تركه حكايته لي�س
يل ادين �شك يف هطا رغم اين مل
افتح بعد تلك الرزمة من االوراق
 ، ،لكن ملاذا اختارين انا دون
االخريني من معارفه وا�صدقاءه
والقرويني كلهم يا ترى ؟ وملاذا
مل ي�ضع ثقته يف « املكي « او
يف « ال�سائق الكتوم « ملاذا انا
املختار؟
على كل حال  ،ال مندوحة الآن
بعدما حدث ما حدث �سوى
الر�ضى مبا حدث على ما يقوله
العارفني  ،وان الدي ر�آه �صديقي
يل قد رمبا قدري الذي حاولت
الهروب منه طويال يف زمن املدن
الكربى  ،واط به الهروب نف�سه
كان ي�ؤهلني ان اقف يف الأعايل
على حمادة قربه واين ن�صبت
�شاهد كتابته « ان ذاكرة حتر�سها
القبور ال يع�شقها احد « اقف
لروي كتابته  ،حياتي يف املدن
الكربى كان يلفها العادي فال
اٍنت�صار �سوى ل�سبات ال�ساعات
الطويلة يل وجميع القرويني الدين
اختاروا املدن الكربى يف داك
الزمن البعيد  ،يف لياليه التي ال
ينتهي مثل حزنه متاما كانت متتد
ومتتد ،وك�أن النهار قد ا�ستقال،
وك�أن الوقت ي�أكله امل�ساء وال�صباح
بلدة فال يبقى منه �سوى العادي ،
فال تلمحه �سوي تائه ال يعرف

مواطن لقدميه  ،طائر و�أ�ضاع
نا�صية املكان.
قبل �أن �أنهى زخرفة �شاهد قربه،
وعيت من كتابته انه حني ي�صري
القرب مالذا من احلزن فال يليق
�أن ي�سمى مثوى ،ليكن �أي �شيء
�أ�شهى الأمكنة للنجاة لكن �أبدا
لي�س قربا ؟
ال �شيء �سوي حزن وقد عبث
باحلياة واملوت ،ال �شيء �سوى
ج�سد عاودت �أحزانه مالحقة
املا�ضية
ا�صوات اال�شباح
والعائدة اىل �ساحات الوعي  ،يا
بحور الدموع املخزنة يف م�آقي
خائفة  ،ويا عيون مقاومة للبكاء
كما جبال الثلج العمالقة يف املياه
الباردة ب�أقا�صي الدنيا  ،فال تبدي
ما تبطن ،وال �شيء يخفي عنه
مالحمه القدمية فقد طبع
احلزن جبهته وانتهى االمر،
�أميكنه �أن يعطيه ما يكفيه من
الريح ومن الأثر .
بعدما انهينا ردم الرتاب  ،نف�ضت
يداي ملا علق فيهما من طني ،
ورفعتهما ودعوت كما مل �أدعو
لنف�سي من قبل ،ثم وان�رصفت
اىل كل هده االيام التي ق�ضيتها
يف القرية مل تزدين �سوى ارتباطا

به ،فلم يكن رجوع دكراه جمرد
�صدفة ،هي حكايته التي �سوف
اجتهد يف االطالع غنها  ،ولن
افعل هدا �إال بعدما ا�ستعد اكرث
واكرث  ،فالذي كان بقربي وعرفته
يبدو انه لي�س هو ،وقد قرر بنف�سه
ان يعيد فتح ا�رساره يل ،لأفتتحها
بدوري للأخريني  ،كل �شيء يعلن
يل ان بقائي يف القرية �سيدوم اكرث
مما خططت له  ،فلقد قلت يف
قبوي يومها �س�أغادر هطا امل�ساء
خل�ضور ت�شيعه و اعود �رسيعا  ،مند
داك االختيار فقد ال�سيطرة على
ا�شياء كثرية  ،رمبا بقائي بالقرية
واحدة من اال�شياء التي ال ميكنني
مناق�شتها و لو مع روحي  ،احيان
ي�صري القدر دو �سطوة رهيبة وقد
ميزج يف طريقه املا�ضي والتاريخ
 ،وميزج اخليبات واالحزان ويحدد
االمكنة .
وانا يف هده االعايل مع انق�ضاء
بت على يقني ان
امل�ساء
قدومي اىل قريتي لي�س جمرد
عدوة حل�ضور ت�شييع جثة  ،و ان
لقائي بان خايل « املكي « لي�س
لقاء عادي بني االقارب  ،و ان
الهاالت التي ر�سمت يل من اول
اقرتاب يل من القرية يف �سيارة

ال�سائق الدي اىل االن ال اعرفه
ا�سمه و ال من يكون ؟ لي�ست ابدا
اي�ضا جمرد م�صادفة يف طريق
العودة  ،بل اين اكاد اجزم ان كل
�شيء مرتب من ال�صدقة الغريبة
مع « كتابته « اىل ما تال  ،اىل
وقويف وحيدا يف مواجهة الليل
الدي اعلن قدومه  ،ووحيدا مام
ما �سيك�شف يل من رزمة االوراق
امل�ستودعة عندي  ،وان املدن
الكربى التي خب�أتني طويال
خلتها �ستحميني من �سطوة
املا�ضي يف القرية  ،لكنها
نف�سها تلك املدن الكربى قد
زادت من فداحة االحزان عمرا
�آخرا هنالك معه  ،يف ترحاله
وحنونه و�سريته التي تالطمت
اىل ان �صار خميفا مبهرا غريبا
فال يطاق يومه وتاريخه وحتى
ا�ستذكار ما�ضيه �صار يخيف .
�سحبت قدماي �صوب املنحدر و
اخدت الطريق الرتابي عائدا اىل
القرية  ،عائدا اىل دارنا القدمية
 ،و يف البال رزمة االوراق التي
تنتظر  ،ويف الروح رغبة ال�سفر
يف �رس كتابته وو�صيته وروحه
احلزينة التي ا�ست�شعرها حتلق
فوق القرية تنتظر االنبالج .
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من تنظيم م�ؤ�س�سة «�سات �أون» ومن �إخراج �سامر الربقاوي

«فرح ذات ال�سابعة»م�سل�سل درامي
م�شرتك بني اجلزائر و�سوريا
نظم �أول �أم�س م�ؤمتر �صحفي مل�ؤ�س�سة «�سات �أون» باجلزائر العا�صمة حيث مت يف هذا اللقاء
املخ�ص�ص ملحرتيف ال�سينما الإعالن عن الدورة الأوىل التكوينية اخلا�صة بال�سينما والفن ال�سابع
مع القيام بعر�ض امل�شاريع ال�سينمائية الفنية والثقافية لهذه امل�ؤ�س�سة ل�سنة  2020 2019-والتي
�ستنظم فيه عدة ور�شات تكوينية فنية يف عدة جماالت بالتعاون مع خرباء وجنوم الفن ال�سابع
والتلفزيون والتي �ستعرف ح�ضور جمموعة من جنوم الفن يف العامل العربي �أبرزهم املمثل
واملغني اللبناين طوين عي�سى والفنانتني ال�سوريتني �صفاء �سلطان وجيني ا�سرب واملخرج امل�صري
الكبري علي بد خان والكاتب ال�سوري طه مازن والكاتبة وامل�ؤلفة وال�سيناري�ست ال�سورية نور
�شي�شكلي كاتبة �سيناريو م�سل�سل «�صبايا «يف �أجزائه اخلم�سة وم�ؤلفة م�سل�سل» الرحلة « مع
م�شاركة املمثلة اجلزائرية املبدعة ن�ضال اجلزائري وغريهم من املبدعني العرب.

حكيم مالك
�أهمية التعاون بني
احلرف ال�سينمائية
املختلفة
كما �أن «�سات �أون» �ستعمل على
جلب العامل العربي والعاملي على
حد �سواء عن طريق اال�ستثمار
ال�سينمائي ل�صالح خدمة ال�سينما
اجلزائرية وبالتايل فهذا اللقاء
مع حمرتيف ال�سينما فيه برنامج
وور�شات التكوين يف جمال
ال�سينما وامل�رسح والتلفزيون
و�صمم خ�صي�صا لتعريف املهتمني
على املهرات احلديثة والو�سائل
اجلديدة  ،وعليه فهذا الربنامج
ي�شمل التدريب على الأ�ساليب
وطرق تناول الأفكار وتطويرها
يف كتابة ال�سيناريو والإخراج
والت�صوير واملونتاج والتمثيل
وذلك من خالل املناق�شة والنقد
وتوجيه امل�رشفني ‘�ضافة للتدريب
على تنظيم و�إدارة العمل مع فريق
من الفنيني وفريق الإنتاج والتمثيل
 ،كما �أن هذا الربنامج ي�ساعد
�صناع الفيلم على معرفة �أهمية
التعاون بني احلرف ال�سينمائية
املختلفة وكيفية ا�ستخدام
الو�سائل واحلرف متداخلة لإبداع
و�سيلة تعبري متفردة ومتميزة
يف كيفية �رسد الق�صة و�إبداع
املواقف وكيفية تفعيل وت�سويق
�أعمالهم ور�ؤيتهم الفنية .

توليفة درامية
جزائرية �سورية لإظهار

�صورة حقيقية عن
اجلزائر
ويف ذات ال�سياق فلقد ك�شف
م�ؤ�س�سة �سات �أون يف هذا اللقاء
الذي جمعها مع ال�صحافة
بالك�شف عن �إنتاج م�سل�سل
درامي جزائري �سوري م�شرتك
من ت�أليف و�سيناريو ال�سورية نور
�شي�شكلي ا�سم امل�سل�سل هو
«فرح ذات ال�سابعة « جنوم عرب
معروفني على ال�ساحة �أبرزهم
النجم ال�سوري با�سم ياخور مع
م�شاركة �سعد منة و�آخرون كما
�أن هذا العمل الدرامي يحكي عن
حماولة حتقيق العدالة وي�سلط
هذا امل�سل�سل ال�ضوء عن حكاية
الظلم الذي قد يحول الإن�سان �إىل
�رشير ويحكي عن والدتنا على
فطرة احلب حيث �أن احلياة
وظروفها ال�صعبة هي وحدها
من تغرينا وي�أتي هذا امل�سل�سل
اجلزائري – ال�سوري يف حماولة
من امل�ؤ�س�سة لدعم تواجد فنانني
اجلزائر ب�صورة مربرة بالدراما
العربية لأنها دراما تدخل �إىل
بيوت النا�س دون ا�ستئذان  ،كما
�أن هذا العمل هو حماولة لك�رس
حاجز اللهجة اجلزائرية يف
حماولة لإظهار �صورة حقيقية
عن اجلزائر كوجوه النا�س فيها
� ،إ�ضافة لتفا�صيلها �ضمن توليفة
درامية جتعل النجم اجلزائري
يقف ندا للند مع جنوم العرب
و�سيقوم املخرج ال�سينمائي
ال�سوري �سامر الربقاوي ب�إخراج
هذا العمل ال�ضخم ،يف حني
�سي�ؤدي الفنان اللبناين مروان

خوري �شارة هذا امل�سل�سل
يف
ال�ضخم الذي �سي�صور
اجلزائر و�سوريا و�سيعر�ض يف
�شهر رم�ضان  2020على القنوات
التلفزيونية العربية .

�سيتكوم «كوالي�س»
نقلة نوعية يف الدراما
العربية
كما �سيتم �إنتاج �سيتكوم كوميدي
يحمل عنوان «كوالي�س» وهو
من ت�أليف ال�سيناري�ست ال�سورية
نور �شي�شكلي والكاتب مازن طه
ويتحدث هذا العمل عن كوالي�س
حمطة ف�ضائية ت�ضم جنوم من
جن�سيات عربية خمتلفة وهي
فر�صة خللق مناخ منا�سب للوجود
اجلزائري يف الدراما العربية يف
قالب كوميدي وال�شيء املميز
هو �أن هذا العمل �سي�صور وفق
منهج ال�سيتكوم العاملي بكل
تفا�صيله وقد مت �إعداد منهج
كامل لل�سري عليه على قواعد
ال�سيتكوم واالنتاجات العاملية،
وي�ضم العمل نخبة من جنوم
من اجلزائر
العامل العربي
و�سوريا ولبنان وم�رص واخلليج
العربي  ،كما يتميز بوجود �ضيف
مهم وم�شهور يف كل حلقة من
حلقات هذا ال�سيتكوم الكوميدي
الهادف.

�إنتاج برنامج منوع
غنائي حواري «كلمات «
ولقد تطرق هذا اللقاء الهام
للحديث عن �إنتاج برنامج منوع

غنائي حواري
�أطلق عليه «كلمات « وي�ست�ضيف
هذا الربنامج احلواري «توك �شو
�أهم جنوم الفن يف الوطن العربي
وال�شي اجلميل فيه اعتماده على
اللم�سة الإبداعية عرب اختيار
فورمات غري تقليدية يف �إجراء
احلوار و�إعداد حلقات هذا
الربنامج الذي تطغى عليه احلالة
االفرتا�ضية ويظهر هذا من
خالل ا�ستخدام بع�ض الكلمات
التي تكون مفتاحا للحوار حيث
يعطى لل�ضيف عدة احتماالت
للإجابة مثل اختيار كلمة «�إذا «
وهي مفتاح للدخول �إىل عوامل
ال�ضيف �ضمن خيارات غريبة
بع�ض ال�شيء ملحاولة خلق جو
جديد وطريقة ظريفة ملحاورة
ال�ضيف بعيدا عن ال�رسد الذي
نراه يف الربامج التي ملها
امل�شاهد العربي .

تنظيم مهرجان «�سات
�أون» للجوائز يف طبعته
الأوىل باجلزائر يف
2019
ويف املقابل �سينظم طوال ع�رشة
�أيام كاملة مهرجان «�سات �أون»
للجوائز يف طبعته الأوىل 2019
باجلزائر العا�صمة حيث ي�ضم
�أعماال فنية عربية وعاملية تتخللها
�أف�ضل و�أبرز الأعمال لهذه ال�سنة ،
كما �أن هذا املهرجان مينح فر�صة
امل�شاركة يف هذه التجربة مع
�صناع ال�سينما والفنانني والنجوم
الذين �سيتوافدون عبى اجلزائر
العا�صمة قادمني من خمتلف بقاع

العامل �إىل هذه الفعالية الكربى
التي تهتم بالدرجة الأوىل بالفنون
الدرامية والتلفزيونية واملتمثلة
يف امل�سل�سالت التلفزيونية
والربامج وفيديو كليبات حيث
�سيتم من خالل الطبعة الأوىل من
هذا املهرجان الذي تقدمي جوائز
مادية ومعنوية للأعمال الفائزة
مع تقدمي جوائز معنوية تعبريا
عن �أ�صالة ال�شعب اجلزائري
وتاريخه امل�رشف وحا�رضه
امل�رشق وم�ستقبله الواعد،
ويهدف هذا املهرجان �إىل خلق
ثقافة فنية � ،سينمائية و�سياحية
باجلزائر والدول املجاورة حيث
�ستتحول اجلزائر �إىل عا�صمة
وقبلة للفن والثقافة والدراما
وال�سياحة واال�ستثمار وبالتايل
فهذا من �ش�أنه �أن يعزز �أو�رص
التقارب بني املثقفني العرب مما
يدفع الدراما اجلزائرية املحلية
نحو التطور واالنطالق �إىل �آفاق
�أرحب .

كرنفال �سات �أون
للمو�سيقى اجلزائر
2020
و�ستحت�ضن اجلزائر العا�صمة
كرنفال مو�سيقي ملدة  15يوما
يقام على الهواء الطلق بديكوراته
املذهلة واملتنوعة مع مرافقة
احلما�سية التي
املو�سيقى
يع�شقها اجلمهور اجلزائري
لكونها متتعه  ،كما �أن هذه الفعالية
املخ�ص�صة للمو�سيقى تت�ضمن
الكثري من احلفالت املو�سيقية
والأن�شطة الثقافية واالجتماعية

جتمع خمتلف �رشائح املجتمع
والأذواق املتنوعة املتواجدة فيه
� ،إ�ضافة �إىل تخ�صي�ص من�صات
لبيع املنتجات املحلية ،مما
ميكن للزائرين من عي�ش �أجواء
احتفالية مذهلة مفعمة باحلياة.

م�ؤ�س�سة «�سات �أون» يف
�سطور.....
مع العلم �أن م�ؤ�س�سة �سات �أون
هي م�ؤ�س�سة �سينمائية جزائرية
خا�صة تعمل يف جمال التكوين
الفني والإنتاج ال�سينمائي
والتلفزيوين وتنظيم التظاهرات
الثقافية وال�سينمائية واحلفالت
واملهرجانات  ،ولقد ت�أ�س�ست
هذه امل�ؤ�س�سة على يد �رشيف
عز الدين وتقوم �سات �أون
بتكري�س �أعمالها لتح�سني الذائقة
ال�سينمائية و�إلقاء ال�ضوء على
التعليم و�إ�ضفاء احليوية على
خمتلف �أ�ساليب �صناعة الأفالم
 ،ولقد قامت هذه امل�ؤ�س�سة
بالدخول يف عدد من ال�رشاكات
الثقافية اال�سرتاتيجية املرموقة،
بالإ�ضافة �إىل الربامج التي تنظمها
بهدف �إتاحة الفر�صة ل�صناع
الأفالم امل�شاركة يف ور�ش العمل
املميزة واال�ستفادة من �أف�ضل
التدريبات ومن �رشكائه الكاتب
ال�سوري مازن طه وال�سيناري�ست
ال�سورية نور �شي�شكلي واملركز
اجلزائري لتطوير ال�سينما
كاليرب وبدرخان
و�أكادميية
للثقافة والفنون واملعهد العايل
ملهن فنون العر�ض وال�سمعي
الب�رصي.

ت�سمية مكتبة معهد «�سريفانتي�س» لوهران با�سم امل�صور واملنا�ضل الإ�سباين فران�سي�سك بويك�س
ت�سمية مكتبة معهد «�رسفانتي�س»
لوهران ب�إ�سم امل�صور واملنا�ضل
الإ�سباين فران�سي�سك بويك�س
حتت �إ�رشاف وزيرة العدل
الإ�سبانية دولوري�س دلغادو يف
�إطار �إحياء الذكرى الثمانني
لو�صول �أكرث من  2.600الجئ
�إ�سباين �إىل وهران.
و بهذه املنا�سبة � ،أبرزت
وزيرة العدل الإ�سبانية �إن ثورة
اجلمهوريني الإ�سبان قامت
لإنهاء النظام ال�شمويل ،قائلة
�إن «هذه الثورة دافعت عن

قيم الدميقراطية والت�سامح
واحلرية» .ولدى تطرقها لالجئني
اال�سبان الذين جا�ؤوا اىل وهران
يف مار�س  1939هاربني من نظام
فرانكو الفا�شي ،على منت �سفينة
«�ستانربوك» �أ�شارت الوزيرة
�إىل �أن «ه�ؤالء تركوا كل �شيء
وراءهم عند اختيارهم الهروب
�إىل وهران» .
وذكرت �أن «هذه الت�ضحية التي
�أعطت ثمارها ب�إن�شاء نظام
دميقراطي و ملكية د�ستورية»،
م�ضيفة �أن «امل�صور فران�سي�سك

بويك�س كان واحد من الذين
كافحوا من �أجل هذه القيم».
�أما مديرة معهد «�سريفانتي�س»
لوهران امناكوالدا خيمينيز
فذكرت انه «با�سمها اجلديد
تكرم مكتبة فران�سي�سك بويك�س
هذا امل�صور الإ�سباين (بر�شلونة
 -1920باري�س  ،)1951الذي مت
ترحيله عام  1941من فرن�سا
�إىل مع�سكر اعتقال ماوتهاوزن
النازي يف النم�سا ،حيث كان
يعمل يف خمترب الت�صوير
الفوتوغرايف ومتكن من اخراج

كلي�شيهات تعك�س واقع املخيم
و�إبادة ال�سجناء من قبل النازيني.
وقد اتخدت ال�صور كدليل لإدانة
العديد من القادة النازيني يف
حماكمات نورمربغ ودا�شو
يف عام  .»1946وتُعر�ض على
م�ستوى ذات املعهد ت�سعة �صور
فوتوغرافية لفران�سي�سك بويك�س
تعك�س احلياة اليومية للجنود
اجلمهوريني واملدنيني  ،و ذلك
من �أجل �إقامة تكرمي دائم لهذا
امل�صور .كما مت و�ضع �سرية ذاتية
ق�صرية بجانب ال�صور التي ت�شري

�إىل �أن «فران�شي�سك بويك�س هو
م�صور ومنا�ضل �إ�سباين �شيوعي».
وبعد كفاحه خالل احلرب الأهلية
الإ�سبانية  ،تعر�ض امل�صور
للنفي واالعتقال يف حمت�شد
ماوتهاوزن .وكانت �شهادته ،
�إىل جانب �أكرث من � 1000صورة
مت �إنقاذها من الهمجية النازية ،
حا�سمة يف املحاكمات التي تلت
احلرب العاملية الثانية .
و�أ�شارت امناكوالدا خيمينيز،
�أن مكتبة «فران�سي�سك بويك�س»
�ستعتمد على جمموعة بارزة

من الكتب ومعدات الت�صوير
الفوتوغرايف مو�ضحة �أن مكتبة
وهران ت�ضاف �إىل قائمة �أكرث من
 50مكتبة �رسفانتي�س خم�ص�صة
لكبار �أ�سماء الثقافة الإ�سبانية.
و خالل هذا اليوم الذي نظم
�إحياء للذكرى ال 80لو�صول
الالجئني اال�سبان �إىل وهران ،مت
الرتكيز على الت�ضامن «املثايل»
للجزائريني مع �أولئك الذين فروا
يف عام  1939من فظائع الفا�شية
يف �إ�سبانيا .
ق.ث
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اكت�شاف م�شكلة قاتلة
يف جتويف الفم
اكت�شف علماء جامعة كولومبيا
الأمريكية� ،أن البكترييا املوجودة
يف جتويف الفم ،والتي ت�ساهم
يف عملية ت�سو�س الأ�سنان
والتهاب اللثة ،تعجل من تطور
�رسطان القولون ويفيد موقع
ب�أن
«»MedicalXpress
الباحثني اكت�شفوا غياب بروتني
« »Annexin A1يف خاليا
القولون ال�سليمة ،والذي يحفز منو
الأورام اخلبيثة وخالل التجارب
التي �أجراها الباحثون على الفئران،
ات�ضح �أن كبح ن�شاط هذا الربوتني
منع بكترييا «Fusobacterium
 »nucleatumمن تن�شيط م�سار
الإ�شارات التي ت�ساعد على تطور
ال�رسطان ،و�أبط�أ منو الأورام
اجلديدة .كما حلل الباحثون
معطيات عن احلم�ض النووي
الريبي لـ  466م�صابا ب�رسطان
القولون ،وات�ضح �أن ازدياد ن�شاط

بروتني « »Annexin A1كان
مرتبطا ب�أ�سو�أ التكهنات ،بغ�ض
النظر عن اجلن�س والعمر ومرحلة

املر�ض ويعمل الباحثون حاليا
على تطوير طريقة لت�شخي�ص
�أنواع ال�رسطان مب�ساعدة بروتني

« »Annexin A1كم�ؤ�رش حيوي،
وجعله هدفا للأدوية الطبية
اجلديدة.

م�سكنات �أمل �شائعة حتمل �سر «النجاة» من ال�سرطان!
ك�شفت درا�سة حديثة �أن اال�ستخدام
املنتظم مل�سكنات �أمل �شائعة ي�ضاعف
فر�ص البقاء مبعدل يرتاوح بني  25و،%78
لدى املر�ضى الذين يعانون من نوع
حمدد من ال�رسطان يحتوي على جني
معدل ا�سمه «»PIK3CAويحمل نحو
ثلث �أنواع �رسطانات الر�أ�س والرقبة هذه
الطفرة ،املوجودة �أي�ضا يف �أنواع �أخرى من
ال�رسطان ودر�س باحثو جامعة كاليفورنيا،
�سان فران�سي�سكو ،معدالت البقاء على قيد
احلياة ملدة � 5سنوات ،لدى النا�س الذين
ُ�شخ�صوا باملر�ض ،ووجدوا �أن اال�ستخدام
املنتظم للأدوية امل�ضادة لاللتهاب غري
ال�ستريويدية ( ،)NSAIDsمثل الأ�سربين
ح�سن ب�شكل كبري من
والأيبوبروفني،
ّ
معدل البقاء لدى ثلث �أو �أكرث من مر�ضى
ال�رسطان.

وكان لدى جميع املر�ضى اجلني املعدل،
غري �أن « »NSAIDsمل يكن لها �أي ت�أثري
على الأورام ،التي مل ت�ستقطب طفرة
«.»PIK3CA
و�شملت الدرا�سة  266مري�ضا من مركز
جامعة « »Pittsburghالطبي ،ممن
خ�ضعوا جلراحة ا�ستئ�صال الأورام.
و�إجماال %82 ،من الأورام متيزت بوجود
تغري وا�ضح يف جني «.»PIK3CA
وقال الباحثون �إن اال�ستخدام املنتظم لـ
« »NSAIDsمدة � 6أ�شهر على الأقل،
يوفر حت�سنا ملحوظا يف معدل البقاء
على قيد احلياة ،مقارنة باملر�ضى الذين
مل ي�ستخدموا هذه الأدوية و�أو�ضحوا �أن
م�ضادات االلتهاب غري ال�ستريويدية رمبا
متنع منو الورم ،عن طريق احلد من �إنتاج
جزيء «.»prostaglandin E2

ما الأطعمة املفيدة للقلب؟
التزال �أمرا�ض القلب �أكرب �سبب للوفاة يف العامل ،وتلعب
التغذية دوراً هاماً يف حماية القلب من امل�شاكل �إىل
جانب الن�شاط البدين واحلركة ،والإقالع عن التدخني،
وتخفيف التوتر� .إليك �أف�ضل �أطعمة لقلبك:
ال�شاي الأخ�رض يقلل �ضغط الدم املرتفع� ،إىل جانب
خف�ض الكول�سرتول بن�سبة �ضئيلة البقول .احل ّم�ص والفول
والعد�س والبازالء من �أف�ضل م�صادر الربوتني �إىل جانب
�أنها غنية بالألياف وم�ضادات الأك�سدة التي جتعلها
�صديقة للقلب.
الهليون .ميتاز الهليون بالفوالت ،وم�ضادات الأك�سدة
التي متنع ان�سداد ال�رشايني.
التوت والفراولة� .إىل جانب املحتوى الغني بالألياف
متتاز عائلة التوت والفراولة (الفريز) ب�أنها م�صدر رائع
لفيتامينات «�أ» و»�سي» واحلديد والفوالت والكال�سيوم،
�إىل جانب م�ضادات الأك�سدة التي حتمي جدران ال�رشايني
من الت�أك�سد.
الربوكلي .تفيد درا�سات ب�أن �أكل الربوكلي بانتظام يخف�ض م�ستوى الكول�سرتول ويحمي القلب من الأمرا�ض.
بذور الكتّان .توفر هذه البذور فائدتني كبريتني� ،أولهما خف�ض �ضغط الدم املرتفع ،والثانية خف�ض الكول�سرتول ال�ضار ،وبالتايل احلماية من اجللطات.
ال�شوكوال الداكنة .متتاز م�ضادات الأك�سدة التي توفرها ال�شوكوال الداكنة ب�أنها حتمي من ان�سداد ال�رشايني واجللطات.
القهوة .على عك�س ما يظن البع�ض ،تفيد درا�سات حديثة ب�أن تناول القهوة باعتدال يحمي من الأزمات القلبية وال�سكتة الدماغية.
الأ�سماك الدهنية .توفر �أ�سماك ال�سلمون واملكاريل والتونة وال�رسدين دهون �أوميغا 3التي حتمي ال�رشايني والقلب من الت�صلّب .ال�شاي الأخ�رض .تفيد
�أدلة بحثية ب�أن ال�شاي الأخ�رض يقلل �ضغط الدم املرتفع� ،إىل جانب خف�ض الكول�سرتول بن�سبة �ضئيلة.
املك�رسات .تز ّود املك�رسات اجل�سم بدهون �أوميغا 3ال�صحية ،وهي غذاء �أ�سا�سي لع�ضلة القلب وال�رشايني .ال�شوفان .تفيد درا�سات ب�أن حبوب ال�شوفام
ت�ساعد على خف�ض الكول�سرتول ال�ضار .الطماطم .من �أف�ضل م�صادر البوتا�سيوم الالزم لن�شاط ع�ضلة القلب وفيتامني «�سي» والفوالت الطماطم

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
�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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الت�سبيح بحمد اهلل
ف ِلذكر اهلل تعاىل ف�ضائل ال تكاد
حت�رص منزلة و�أجرًا ،وذ ِْكره تعاىل
متنوع الألفاظ ،متعدد الأنواع؛ تهليل،
وتكبري ،وحتميد ،وت�سبيح ،وتالوة
لكتابه وغريها ،ويف هذه الورقة
جمعت ما تي�رس يف ْ
ذك ٍر خم�صو�ص
من هذه الأذكار ،وهي «ت�سبيح اهلل
بحمده» ،وذلك ببيان امل�سبحني
بحمده ،وف�ضائل الت�سبيح بحمده،
و�أوقاته ،و�صفته ،وذلك ب�إ�شارة ي�سرية
قبل كل �آية وحديث ،ف�أقول م�سبحً ا
بحمده:
• معنى الت�سبيح [ :]1عن طلحة
بن عبيداهلل ر�ضي اهلل عنه ،قال:
�س�ألت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن
تف�سري «�سبحان اهلل» ،فقال(:تَنْ ِزي ُه هَّ
اللِ
تَبَار ََك َوتَعَالىَ َع ْن ُك ِّل ُّ�سوءِ) [.]2
و�سئل ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما ،ما
�سبحان اهلل؟ قال« :كلمة ر�ضيها اهلل
عز وجل لنف�سه ،و�أمر بها مالئكته،
وفزع لها الأخيار من خلقه».
«وجماع معناه بُعده تبارك وتعاىل عن
�أن يكون له مثل �أو �رشيك �أو ند �أو

�ضد».
• و»(�سبحان) ا�سم علَم للت�سبيح؛
ً
و�سبحانا،
يقال� :سبحت اهلل ت�سبيحً ا
فالت�سبيح هو امل�صدر ،و�سبحان ا�سم
علَم للت�سبيح ...وتف�سريه :تنزيه اهلل
تعاىل من كل �سوء»؛ ا هـ .
• قوله «بحمده»؛ �أي :بكونه حممو ًدا،
كما قد قيل يف قول القائل�« :سبحان
اهلل وبحمده» ،قيل� :سبحان اهلل ،ومع
حمده �أ�س ِبّحه� ،أو �أ�س ِبّحه بحمدي له،
وقيل� :سبحان اهلل وبحمده �سبَّحناه؛
�أي :هو املحمود على ذلك ،كما
تقول :فعلتُ هذا بحمد اهلل ،و�صلينا
بحمد اهلل؛ �أي :بف�ضله و�إح�سانه
الذي يَ�ستح ُّق احلم َد عليه ،وهو
يرجع �إىل الأول ،ك�أنه قال :بحمدِنا
اهلل ،ف�إنه امل�ستحق لأن نحمده على
ذلك»[(« ]6وبحمده) قيل :الواو
للحال ،والتقدير� :أُ�س ِبّح اهلل متلب�سً ا
بحمدي له ،من �أجل توفيقه ،وقيل:
عاطفة ،والتقدير� :أُ�س ِبّح اهلل ،و�أتلبَّ�س
بحمده ،ويحتمل �أن تكون الباء متعلقة
مبحذوف متقدم ،والتقدير :و�أثني

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�صالحِ ِ َ
ال�ص ِّدي ِق َ
ِّم َن ال ّنَ ِب ِّي َ
ني
ال�ش َهدَا ِء َو َّ
ني َو ِّ
َ
َ
ً
َو َح ُ�س َن �أُولٰئِك َرفِيقا) .وقد و�صف اهلل
نف�سه بال�صّ دق يف الآية الكرمية( :ومن
تعاىل َ
�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 المْ ُ ّتَقُونَ)،
ِال�صدْقِ َو َ
ب ِّ
مرتب ُة ال�صّ دق �إذاً مرتبة عل ّية ي�صلُها امل�سلم
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.

عليه بحمده ،فتكون (�سبحان اهلل)
جملة م�ستقلة( ،وبحمده) جملة
�أخرى».
• ُ
وقرن احلمد بالت�سبيح؛ لأن
«الت�سبيح يت�ض َّمن نفي النقائ�ص
والعيوب ،والتحميد يت�ض َّمن �إثبات
�صفات الكمال التي يُحمَد عليها»،
و»�سبحان اهلل وبحمده فيها ال�شكر
والتنزيه والتعظيم» ،ويف قوله:
«�سبحان اهلل وبحمده» �إثبات تنزيهه
وتعظيمه و�إلهيته وحمده» ،كما �أن
«يف هذه الكلمات من املعرفة باهلل،
والثناء عليه بالتنزيه والتعظيم مع
اقرتانه باحلمد املت�ضمن لثالثة
�أ�صول� :أحدها� :إثبات �صفات الكمال
له �سبحانه ،والثناء عليه ،الثاين:
حمبته والر�ضا به ،الثالث :ف�إذا
ان�ضاف هذا احلمد �إىل الت�سبيح
والتنزيه على �أكمل الوجوه و�أعظمها
قدرًا و�أكرثها عد ًدا و�أجزلها وَ�صْ ًفا،
وا�ستح�رض العبد ذلك عند الت�سبيح،
وقام بقلبه معناه :كان له من املزية
والف�ضل ما لي�س لغريه»

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
اهلل عليه و�سلّم» �أ ّول من ك�سا الكعبة امل�رشّ فة،
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�صّ ا ُ 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
تعاىلَ « :ر ّبَنَا �إ ِيِّن �أَ ْ�س َكن ُْت مِ ْن ُذ ِّر ّيَتِي ِب َوا ٍد َغيرْ ِ ذِي
اج َع ْل
َز ْر ٍع عِ نْ َد بَيْت َِك المْ ُ َح َّر ِم َر ّبَنَا ِليُقِي ُموا َ
ال�صّلاَ َة َف ْ
َ
ّا�س تَ ْهوِي �إِلَيْ ِ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
امل�رشّ فة لدى الناظر �إليها برهبة وهيبة وخ�شوع
ّ
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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جورج و�سوف يتغنى بفنانة عربية وين�شر �صورة جتمعهما
ن�رش الفنان ،جورج و�سوف،
�صورة عرب ح�سابه على
موقع �إن�ستغرام ،وثقت
لقاء جمعه م�ؤخرا بالفنانة
اللبنانية ،جنوى كرم ،و�أتبع
و�سوف ال�صورة بتعليق تغنى
فيه بالفنانة.
وورد يف التعليق املرافق
لل�صورة املن�شورة" :ملا
النف�سية حلوة والنية بعد
�أحلى ،ال�صداقة بتدوم
للأبد� ..شو هالنجوى".
وبدورها �أجابت كرم بن�رش

ال�صورة نف�سها عرب تويرت،
كاتبة�" :أ�ستاذ الكل".
والقت ال�صورة �إعجابا
وتفاعال كبريين على مواقع
االجتماعي،
التوا�صل
وو�صفهم العديد من
املتابعني بـ "عمالقة
الفن" ،يف حني ن�رش
�آخرون فيديوهات قدمية
توثق ال�صداقة املتينة
بني النجمني العربيني ،يف
حفالت ولقاءات جمعتهما
خالل ال�سنوات ال�سابقة.

ما الفيلم الذي تربع على عر�ش جوائز «»2019 Bafta؟
تربع فيلم « »The Favouriteعلى عر�ش الأفالم
الرابحة يف حفل جوائز « »Baftaالعاملية ،حا�صدا 7
�ألقاب من �أ�صل  12وحازت جنمة الفيلم� ،أوليفيا كوملان،
جائزة «�أف�ضل ممثلة» عن لعبها دور «امللكة �آنا» يف الفيلم،

يف حني حازت املمثلة ،را�شيل وايز ،جائزة «�أف�ضل ممثلة
م�ساعدة» .وعالوة على ما �سبق ،ح�صد فيلم الدراما
التاريخي جوائز�« :أف�ضل ت�صميم �إنتاجي»�« ،أف�ضل ت�صميم
�أزياء»�« ،أف�ضل ماكياج وت�صفيف �شعر» ،وكذلك «�أف�ضل

�سيناريو»ويف تعليقه على الفوز املميز� ،أعرب خمرج
الفيلم ،يورغو�س النثيمو�س ،عن فرحته البالغة ،و�أ�شار �إىل
�أن الفيلم ا�ستغرق نحو � 20سنة من العمل والتح�ضري ،و�أنه
�شارك �شخ�صيا يف الـ  10الأخرية منها.

تفاقم الأزمة الإنتاجية لـ «زنزانة »7

تفاقمت الأزمة الإنتاجية لفيلم «زنزانة  ،»7بطولة �أحمد
زاهر ون�ضال ال�شافعي ،لعدم قدرة اجلهة املنتجة على
ا�ستكمال الت�صوير� ،إثر مرورها ب�أزمة مالية طاحنة.
وقال م�صدر من داخل الفيلم� ،إن املنتج بالل �صربي قال
للأبطال ن�صاً« :م�ش معايا فلو�س �أكمل الفيلم و�شكله م�ش
هيكمل» ،م�ضيفاً �أن هناك حالة من الغ�ضب انتابت الأبطال

"�أب�سايد" يت�صدر �إيرادات
ال�سينما الأمريكية

رغم ح�صولهم على دفعاتهم املالية امل�ستحقة حتى توقف
الت�صوير قبل �شهر ،ولكنهم غري متقبلني مل�س�ألة توقف
الت�صوير بعد املجهود الذي بذلوه على مدار فرتات الت�صوير
بني القاهرة والغردقة .وي�شارك يف بطولة «زنزانة  »7عبري
�صربي ومنة ف�ضايل ومايا ن�رصي و�أحمد التهامي ومدحت
تيخة ،من ت�أليف ح�سام مو�سى و�إخراج �إبرام ن�ش�أت.

"لورن�س العرب" �أف�ضل �أفالم القرن الع�شرين
اختارت اجلمعية الأمريكية
لل�سينمائيني مبنا�سبة الذكرى
املئوية لإن�شائها� ،أف�ضل الأفالم
ال�سينمائية للقرن الع�رشين.
ويحتل املرتبة الأوىل يف قائمة
�أف�ضل الأفالم التي مت ن�رشها
يف موقع اجلمعية ،فيلم «لورن�س
العرب» من �إخراج املخرج
الربيطاين العاملي ديفيد لني يف
عام  .1962وعرب خرباء اجلمعية
عن ده�شتهم من الظروف التي

مت فيها ت�صوير هذا الفيلم.
وخا�صة مت ت�صوير بع�ض �إجزائه
يف جبل الطبيق يف الأردن حيث
كانت هناك درجة حرارة عالية
ال تطاق ،فيما كان �أقرب مورد
للماء يقع على بعد  240كيلومرتا.
وبغ�ض النظر عن ذلك متكن فريق
الت�صوير بف�ضل مهارته العالية من
ت�صوير الفيلم الذي ح�صل فيما
بعد على  7جوائز «�أو�سكار» و4
جوائز «الكرة الذهبية» والكثري

من اجلوائز الأخرى.
وت�ضم قائمة �أف�ضل � 10أفالم
�سينمائية �أي�ضا الأفالم« :بليد
رانر» لعام  1962و» القيامة الآن»
لعام  1979و»املواطن كني» لعام
 1941و»العراب» لعام  »1972و»
الثور الهائج» لعام  1980و»امللتزم»
لعام  1970و»�أيام اجلنة» لعام
 1978و» :2001ملحمة الف�ضاء»
لعام  1968و»الرابط الفرن�سي»
لعام .1971

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

ويف �سياق مت�صل ،حقق الفيلم املك�سيكي،»Roma« ،
جائزة «�أف�ضل فيلم» ،بينما فاز النجم الأمريكي-امل�رصي،
رامي مالك ،بجائزة «�أف�ضل ممثل» ،عن دوره ال�شهري بفيلم
«.»Bohemian Rhapsody

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

احتل الفيلم الكوميدي اجلديد «ذي �أب�سايد» �صدارة �إيرادات
ال�سينما يف �أمريكا ال�شمالية مببيعات تذاكر جتاوزت 19.5
مليون دوالر .الفيلم بطولة كيفن هارت ،وبرايان كران�ستون،
ونيكول كيدمان ،ومن �إخراج نيل برغر .وتراجع فيلم احلركة
واملغامرة رجل املاء «�أكوا مان» �إىل املركز الثاين بـ 17.265
مليون دوالر .الفيلم من بطولة الفيلم جاي�سون موموا ،و�آمرب
هريد ،ووليام دافو ،ونيكول كيدمان ويخرجه جيم�س وان .واحتل
الفيلم اجلديد «�أدوغز واي هوم» الرتتيب الثالث بـ  11.3مليون
دوالر ،وهو من بطولة كيمي الك�سندر ،وفرح افيفا ،وكري�س
باور ،ومن �إخراج ت�شارلز مارتن �سميث .واحتل فيلم الر�سوم
املتحركة «�سبايدر مان� :إنتو ذا �سبايدر فري�س» املركز الرابع بـ
 9ماليني دوالر.

�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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"�سكودا" تطلق �سيارة كرو�س كهربائية مميزة

�أعلنت �رشكة "�سكودا" عن نيتها
�إطالق �سيارة ""Vision iV
الكرو�س �أوفر التي ت�أمل من خاللها
يف اكت�ساح �سوق ال�سيارات الكهربائية،
ومن �أبز ما مييز هذه ال�سيارة هو
املظهر اخلارجي الذي يجعلها تبدو

كمركبة من �أفالم امل�ستقبل ،ويربز
معامله الأنيقة ال�شبك الأمامي
امل�ضيء ،وامل�صابيح ال�ضيقة بتقنيات
 ،LEDوالفتحات الهوائية الكبرية،
وتداخل اللون الأ�سا�سي مع عنا�رص
الكروم .كما زودت هذه ال�سيارة

ب�أحدث التقنيات ،كالكامريات التي
توفر لل�سائق ر�ؤية حميطها بالكامل،
وكامريات للر�ؤية الليلية ،و�أنظمة
املالحة وحتديد املواقع ،و�أنظمة
للركن الأوتوماتيكي ،بالإ�ضافة �إىل
�أنظمة تنبيه لل�سائق لتجنب الأج�سام

املختلفة على الطرقات ،ونظام
فرملة ذاتية ملنع احلوادث� ،أما من
الداخل ف�أتت هذه ال�سيارة مبقاعد
ريا�ضية ،ولوحة قيادة مزودة ب�شا�شتني
كبريتني ،ولوحة �إلكرتونية تعمل
باللم�س بني املقاعد الأمامية.

"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.

�أعلنت �رشكة جاغوار �أنها �ستقدم ن�سخة
خا�صة من �سيارتها  ،F-Paceمن فئة
املوديالت الريا�ضية متعددة الأغرا�ض
و�أو�ضحت ال�رشكة الربيطانية �أن الن�سخة
اخلا�صة  SVRتعتمد على �سواعد
حمرك كمربي�سور � V8سعة  5لرت وبقوة
 405كيلووات 550/ح�صان ،مع عزم دوران

�أق�صى  680نيوتن مرت.وبف�ضل هذه القوة
الهائلة تت�سارع ال�سيارة من الثبات �إىل 100
كلم�/س يف غ�ضون  4.3ثانية ،يف حني
ت�صل �رسعتها الق�صوى �إىل  283كلم�/س.
وتتميز ال�سيارة باملالمح الت�صميمية
مفتولة الع�ضالت ،والرباعة التقنية ،التي
تظهر على جمموعة العادم الفائقة ذات

الوزن املنخف�ض ،والعجالت امل�صنوعة من
معدن خفيف ،والقفل التفا�ضلي اجلديد
على املحور اخللفي .وتتميز املق�صورة
الداخلية لل�سيارة اجلديدة �أي�ضاً باملقاعد
الريا�ضية .ومل تك�شف جاغوار حتى الآن
موعد طرح �أو �سعر الن�سخة اخلا�صة SVR
يف الأ�سواق.

ن�سخة خا�صة من جاغوار F-Pace

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
معدن خفيف قيا�س  16بو�صة ويتوفر لل�سيارة حمركان بوقود البنزين بقوة  73كيلووات100/
احلر ،والعجالت امل�صنوعة من
ح�صان �أو  99كيلووات 135/ح�صان.

رولزروي�س فانتوم “�إ�صدار
الهدوء” تظهر ً
ر�سميا

اليوم
رولزروي�س
بد�أت
ت�ستعر�ض جمموعة جديدة
من موديالتها املخ�ص�صة يف
معر�ض جنيف لل�سيارات ،2019
حيث كان جنم العر�ض هي
فانتوم �إ�صدار الهدوء اخلا�ص،
والتي حملت ا�سم Phantom
.Tranquillity
تعد فانتوم املخ�ص�صة كجزء
من جمموعة ت�ضم � 25سيارة
قيا�سية �أو ذات قاعدة العجالت
الطويلة ،وي�أتي الإ�صدار كي
يحتفل ب�شعور الهدوء املبهج
الذي ي�شعر به املرء �أثناء
جلو�سه داخل ال�سيارة.
ت�أتي املق�صورة م�ستوحاة
من عدة عنا�رص خمتلف
مرتبطة بالف�ضاء مثل �صاروخ
�سكايالرك الف�ضائي الربيطاين،
قمر فوياجر ال�صناعي التابع
لوكالة نا�سا ،جانبي القمر
املظلم وامل�ضيء ،بل وحتى
الف�ضاء ذاته عرب قطعة من
نيزك مونيونالو�شتا يف �أزرار
التحكم بال�صوت ،كما ت�ضم
لوحة قيادة فانتوم املخ�ص�صة
زخرفات من ال�ستانل�س �ستيل،

ذهب  24قرياط و�أملنيوم
املركبات الف�ضائية ،يف حني
تتوفر املق�صورة مبجموعة من
اجللود البي�ضاء �أو الرمادية.
وبجانب هذه الن�سخة الفريدة،
ا�ستعر�ضت رولزروي�س �أي�ضاً
جمموعة من طرازات جو�ست
ورايث التي حتمل تعديالت
بالج بادج ،بينما ت�ستعد ال�صانعة
الربيطانية الفاخرة للك�شف عن
اثنني من الن�سخ املخ�ص�صة
الأخرى التي �ستت�ضمن كولينان
جنيف  2019وداون جنيف
 ،2019هذا ومل توفر ال�رشكة
�أية �صور لهاتني املوديلني بعد،
ولكن هذه تعد املرة الأوىل
التي �سيتم فيها �إ�صدار ن�سخة
خا�صة من كولينان SUV
اجلديدة ،والتي �ستكون �أبرز
مميزاتها حزمة حتمل ا�سم
خدمة اال�ست�ضافة التي �ست�أتي
على هيئة لوح قابل للفتح
بحقيبة الأمتعة ليت�ضمن �ألواح
لتقدمي الطعام والتقطيع عليها
من خ�شب اجلوز الأمريكي،
ك�ؤو�س �رشاب زجاجية ،و�أدوات
�صنع كوكتيالت خا�صة.

حذرت م�ؤ�س�سة ديكرا للفح�ص الفني
من و�ضع الراكب الأمامي �أقدامه على
تابلوه ال�سيارة ،حيث ت�شكل و�ضعية
اجللو�س هذه خطورة على حياته.
و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الأملانية �أن
و�ضعية اجللو�س هذه قد تت�سبب يف
�أن مييل اخل�رص للأمام بع�ض ال�شيء،
وهو ما ي�شكل خطر انزالق حزام
الو�سط لدى مناورات الكبح الكاملة
و�إحداث �أ�رضار مبنطقة البطن.
وال ت�ساعد هذه الو�ضعية على عمل
احلزام يف منطقة احلو�ض ب�شكل
�صحيح ،وهو ما قد ي�ؤدي �إىل حدوث
�إ�صابات يف مف�صل احلو�ض.
و�إذا كان من ال�رضوري حترر الو�سادة
الهوائية يف حال الت�صادم ف�إن هذا قد
ي�ؤدي �إىل ك�سور خطرية يف مف�صل
احلو�ض .وي�ضاف �إىل هذا ما قد

ت�سببه هذه الو�ضعية يف اجللو�س عند
وقوع حادث لل�سيارة من توجيه القدم
�إىل اخللف يف جزء من الثانية ،يف
حني يتجه اجلزء العلوي من اجل�سم
والر�أ�س �إىل الأمام بفعل الت�صادم،
وقد ي�ؤدي هذا �إىل ك�رس اجلمجمة �أو
�إ�صابات �أخرى بالر�أ�س.
وتهدد هذه الو�ضعية �أي�ضاً ب�إ�صابات
خطرية عندما مييل الراكب للأمام
عند حترر الو�سادة الهوائية وتقرتب
ر�أ�سه من التابلوه ،عندها ت�صبح
الر�أ�س يف مرمى الو�سادة الهوائية
يف مرحلة االنطالق ،وك�أنها رُ
�ضبت
مبطرقة ودفعتها للخلف.
يُ�شار �إىل �أن احلماية الكاملة ،التي
تقدمها الو�سائد الهوائية و�أحزمة
الأمان ال ي�ضمنها �إال اجللو�س ب�شكل
طبيعي وقائم.

حتذير من و�ضع القدم على
"تابلو" ال�سيارة
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اخرتاق « »Android Qقبل �إطالقه ر�سميا!

�أ�شار املربمج « »john wuيف
تغريدة له على تويرت� ،إىل �أنه قادر
على اخرتاق ن�سخة «Android
 »Qالتي تتح�رض غوغل لإطالقها
للأجهزة الذكية.
و�أو�ضح املربمج يف ال�صورة التي
ن�رشها على التغريدة �أنه قام
بتثبيت برجميات « »Magiskمع
ميزة « »rootعلى �إحدى الن�سخ
التجريبية لنظام «Android

� ،»Qأي �أنه متكن من الو�صول �إىل
«جذور» برجميات النظام ،ما يعد
يف لغة الربجمة «اخرتاقا» قد ميكن
من الو�صول �إىل البيانات.
وت�أتي هذه الت�رصيحات من قبل
املربمج يف الوقت الذي تخترب فيه
«غوغل» الن�سخة اجلديدة من نظام
ت�شغيل الأجهزة الذكية (Android
 ،)Qوتتح�رض للإعالن عنها ر�سميا
خالل م�ؤمتر « »Google I/O

الذي �سيعقد ،يف  7ماي املقبل.
ومن �أبرز ما قد ي�أتي به «Android
 »Qللأجهزة ،هو ميزة «اخللفيات
الليلية» التي �ستقلل من معدل �إ�ضاءة
خلفية ال�شا�شة يف الليل� ،أو �أثناء
التواجد يف مكان مظلم ،ما �سيقلل
من ا�ستهالك الطاقة يف الأجهزة،
ف�ضال عن �إمكانية تق�سيم ال�شا�شة
للعمل مع �أكرث من تطبيق يف وقت
واحد.

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.

�صحيفة «وا�شنطن بو�ست»
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ترامب يكذب  22مرة
يوميا ب�شكل و�سطي!

اخلمي�س  07مار�س  2019املوافـق ل31جمادى الأخر 1440هـ

عني احلجل بامل�سيلة

تالميذ املتو�سطة
اجلديدة يكرمون
�أ�ستاذاتهم
نظم م�ستوى ق�سم ال�سنة الثانية من
التعليم املتو�سط مبتو�سطة عني
احلجل اجلديد بوالية امل�سيلة حفال
تكرمييا على �رشف الأ�ستاذتني مداين
�أ�سماء �أ�ستاذة العلوم الفيزيائية وعبد
الكبري رباب �أ�ستاذة اللغة االجنليزية
ت�شجيعا لهما على ت�أدية مهامهن على
�أح�سن الظروف املمكنة حيث تخلل
احلفل الب�سيط تقدمي هدايا ب�سيطة
و�شهادات تقدير وعرفان بالإ�ضافة
�إىل كلمات �شكر وحتفيز للمكرمات
اللتني ثمنتا املبادرة القيمة والتي
قالتا �أنها تزيد من �إ�رصارهن
وعزميتهما لبذل �أكرث جهد من �أجل
تقدمي كل �شيء للتالميذ م�ؤكدتني
على امل�ضي قدما على حت�سني نتائج
التالميذ ومرافقتهم يف م�سارهم
التعليمي وال�سهر على الرفع بالنتائج
الرتبوية خالل الثالثي الأخري من
ال�سنة الدرا�سية احلالية واملوا�سم
املقبلة يف الوقت الذي ا�ستح�سنت
فيه الأ�ستاذات والطاقم الرتبوي
هذه املبادرة التي زادتهن حما�سا
و�إ�رصارا على م�ضاعفة جمهوداتهن
اجلبارة حر�صا منهن على مرافقة
التالميذ لتقدمي �أح�سن و�أف�ضل
النتائج
خل�ضر بن يو�سف

فل�سطني املحتلة

نتنياهو يعلن
قناة «الأق�صى
الف�ضائية»
تنظيما �إرهابيا
وقع رئي�س وزراء الكيان ال�صهيوين
بنيامني نتنياهو على مر�سوم،
ي�صنف قناة «الأق�صى الف�ضائية»
التابعة حلركة «حما�س» الفل�سطينية،
«منظمة �إرهابية» وذلك مبوجب
قانون مكافحة الإرهاب يف الكيان
الغا�صب ،وذكر نتنياهو �أن قراره
�أتى بتو�صيات من جهاز الأمن العام
«ال�شاباك» ،واملكتب الوطني للحرب
االقت�صادية على «الإرهاب» التابع
لوزارة الدفاع.
وقع رئي�س الوزراء ووزير الدفاع
نتنياهو على مر�سوم يعلن قناة
الأق�صى الف�ضائية التابعة حلما�س
تنظيما �إرهابيا وذلك ب�سبب ا�ستخدام
حما�س لتلك القناة من �أجل جتنيد
الإرهابيني �إىل �صفوفها ،كما �أو�ضح
�أن القرار ا�ستند �إىل «ك�شف ال�شاباك
�أن حركة حما�س ا�ستخدمت تلك
القناة من �أجل جتنيد من �سماهم
الإرهابيني يف �صفوفها»
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غليزان

التفكرييف ربط �سدود الوالية الثالثة م�ستقبال
�أكد وزير املوارد املائية ح�سني ن�سيب لدى زيارته التفقدية لوالية غيليزان الوزير عملية �سلت �سد املرجة �سيدي عابد الذي غزته الأوحال وبلغ حجمها
بنحو  15باملائة من �إجمايل �سعة ال�سد �ستنطلق يف غ�ضون الأيام القليلة القادمة.

ق .م
م�ضيفا انه يجري حاليا التفكري يف عملية
ربط ال�سدود الثالثة ببع�ضها البع�ض ق�صد
�ضمان عملية تدعيم يف حال نق�ص املياه
يف �سد ما كما �أ�ضاف �أن والية غيليزان
حتتوي على خزان هام من امليت اجلوفية
م�ضيفا �أن والية غليزان والية فالحية
بامتياز م�شريا ب�أنه �سيتم العمل على
حتويل مياه ال�رصف ال�صحي املعاجلة
�إىل الر�ؤى الفالحي م�ؤكدا �أن ن�سبة
الربط ب�شبكة ال�رصف ال�صحي و�صلت يف
الو�سط احل�رضي اىل  95باملائة يف حني
ت�صل حوايل  55باملائة بالو�سط الريفي و
تبقى جد ناق�صة م�ؤكدا �أن �سكان املناطق
الريفية ميثلون ن�سبة  20باملائة و �أكد �أن

ذكرت ا�ستنادا �
إىل بنك معلومات «مدقق احلقائق»
التابع لها� ،أن
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اعتربوه فاقدا لل�شرعية

ا�ستقالة نواب
الأفافا�س من الربملان

وزارته بالتن�سيق مع اجلماعات املحلية
تعمل على التكفل الأح�سن باملواطنني
تلبية حاجاته خا�صة فيما يخ�ص املياه
ال�صاحلة لل�رشب م�ؤكدا يف الأخري �أن �سد

قرقار ملئ هذه ال�سنة عن �آخره ب 360
مليون مرت مكعب و �أكد �أنه من �أهداف
احلكومة �أن تكون والية غيليزان والية
فالحية بامتياز .

قرر الأفافا�س �أم�س �سحب نوابه من
الربملان بحجة “االفتقاد لل�رشعية”
ودعا حزب �آيت �أحمد للتم�سك بخيار
ال�سلمية يف ت�سيري امل�سريات االحتجاجية
،وفاز �أقدم حزب معار�ض بـ  14مقعدا
يف االنتخابات الت�رشيعية الأخرية.

هي الثانية بعد ق�ضية احميدة العيا�شي

�آيت العربي و ع�سول ي�ستقيالن من حملة علي غديري
�أعلن �أم�س املحامي مقران �آيت العربي انف�صاله
عن املر�شح علي غديري ب�سبب ما قال عنه
اختالفا يف القناعات ويف قراءة احلراك ال�شعبي

احلايل ،و قال املعني �أن ” اجلزائر تعي�ش و�ضع
ثوريا �سلميا غري م�سبوق يف تاريخها ال ميكن �أن
تخرتق عرب م�سار �إنتخابي” .و �أ�ضاف النا�شط

احلقوقي �أن القرار نتيجة حمادثات و نقا�شات
متت بينه و بني املر�شح املفرت�ض للرئا�سيات،و
كما هو معلوم ت�أتي هذه اال�ستقالة �أياما قليلة

بعد ا�ستقالة مدير االت�صال ال�سابق الإعالمي
احميدة العيا�شي.
ق.و

�أمن والية امل�سيلة

تفكيك ع�صابة متخ�ص�صة يف �سرقة ال�سيارات

متكنت عنا�رص ال�رشطة التابعة لأمن
دائرة حمام ال�ضلعة بالتن�سيق مع عنا�رص
فرقة البحث والتدخل بامل�صلحة
الوالئية لل�رشطة الق�ضائية ب�أمن والية
امل�سيلة  ،من و�ضع حد ملجموعة

�إجرامية تتكون من � 7أ�شخا�ص ترتاوح
�أعمارهم مابني  21و � 29سنة ،حترتف
�رسقة املركبات واملنازل وكذا التزوير
وا�ستعمال املزور يف وثائق ر�سمية
 ،مت خالل هذه العملية ا�سرتجاع 5

مركبات ،ومبلغ مايل بالعملة الوطنية
قدره  2450000دج ،وكذا م�رسوقات
وعتاد خمتلف ت�ستعمله الع�صابة يف
ن�شاطاتها ليتم �إجناز ملف ق�ضائي �ضد
املتورطني من �أجل ال�رسقة بالتعدد

م�ستغامن

مع ا�ستح�ضار مركبة وكذا التزوير
وا�ستعمال مزور يف وثائق ر�سمية  ،ليتم
تقدميهم �أمام ال�سيد وكيل اجلمهورية
املخت�ص �إقليميا .
عبدالبا�سط بديار

البويرة

تنظيم الطبعة الرابعة من جائزة «حممد خدة» ال�سطو على مركز الربيد و املوا�صالت بالبويرة

�سيتم تنظيم الطبعة الرابعة من جائزة
«حممد خدة» للفنون الت�شكيلية بدار الثقافة
«ولد عبد الرحمن كاكي» مل�ستغامن بني 10
و 13مار�س اجلاري ح�سبما �أ�ستفيد �أم�س
الأربعاء من املنظمني .ويت�ضمن برنامج
هذه التظاهرة الثقافية التي تعرف م�شاركة

فنانني ت�شكيليني من م�رص والعراق و�سوريا
واملغرب وفل�سطني ف�ضال عن اجلزائر
تنظيم العديد من الفعاليات وامل�سابقات
املوزعة بني دار الثقافة «ولد عبد الرحمن
كاكي» واملكتبة الرئي�سية للمطالعة العمومية
«موالي بلحمي�سي».

تعر�ض مركز الربيد و املوا�صالت لقرية
�سعيد عبيد بالبويرة يوم الإثنني -03-04
 2019م�ساءا لعملية �سطو على مبلغ 29
مليون �سنتيم  .العملية ح�سب م�صدر موثوق
قام بها �شخ�صني م�سلحني و ملثمني بعد

�أن هاجموا رئي�س املركز بالكرميوجان
حني دخوله �إىل العمل على ال�ساعة  14و 30
د فيما �سارعت م�صالح الدرك الوطني يف
التحقيق للقب�ض على املجرمني .

ز/م

ابتداء من اليوم اخلمي�س
جانت
ً

الفعاليات الأمازيغية لل�سياحة وال�صناعة التقليدية

�ستنطلق الفعاليات الأمازيغية لل�سياحة
وال�صناعة التقليدية ابتدا ًء من اليوم اخلمي�س
و�إىل غاية االثنني القادم ,مبدينة جانت,
يف �إطار اتفاق التعاون بني وزارة ال�سياحة
وال�صناعة التقليدية واملحافظة ال�سامية
للأمازيغية ,ح�سبما �أ�شار �إليه� ,أم�س الأربعاء,
بيان للوزارة .و�أو�ضح البيان �أن هذه التظاهرة

التي تُقام بدعم من وايل �إليزي والوايل
املنتدب جلانت� ,ستُجرى باملركز الوطني
العايل للتكوين املهني بجانت ،وعالوة على
الندوة التي �سيحييها طاقم من اجلامعيني
ومهنيي ال�سياحة وال�صناعة التقليدية حتت
عنوان «ال�صناعة التقليدية :هوية وثقافة
واقت�صاد»� ,ست�شهد التظاهرة تنظيم ور�شتني

حول «ترجمة البوابة االلكرتونية لوزارة
ال�سياحة وال�صناعات التقليدية» ,و»تقنني
وتدوين كتابة التيفيناغ على واجهات املرفق
العام على م�ستوى واليات اجلنوب» .و�سي�رشف
كل من وزير ال�سياحة وال�صناعة التقليدية ,عبد
القادر بن م�سعود والأمني العام للمحافظة
ال�سامية للأمازيغية� ,سي الها�شمي ع�صاد,

اليوم اخلمي�س ,على افتتاح �أ�شغال الفعاليات
الأمازيغية باملركز الوطني العايل للتكوين
املهني ،وباملوازاة مع فعاليات امللتقى� ,سيتم
تنظيم معار�ض لل�صناعة التقليدية وتن�شيط
نقا�شات متنوعة عرب حمطات عدة ,حتت
رعاية احلركة اجلمعوية الثقافية بكل من
جانت واهرير واليزي.

دواوير �أوالد �سيدي امليهوب و�سيدي خطاب بغليزان

�إ�ضافة �إىل �أ�سماء �أخرى

ال�سكان يهددون بالنزول �إىل ال�شارع

عودة بلعياط �إىل قيادة الأفالن

علمت اجلريدة من م�صادر عليمة �أن جلنة عن
مديرية الأ�شغال العمومية لوالية غيليزان والتي
حلت ببلدية اوالد �سيدي امليهوب قدمت عدة
احرتازات بخ�صو�ص م�رشوع تهيئة الطريق
الوالئي رقم �07أ الرابط بني بلديتي �أوالد
�سيدي امليهوب و�سيدي خطاب والذي يعرب

دواوير امل�ساعدية بالغريب �أوالد ال�شاديل
والزرادلة و�أوالد احمد وح�سبما علم من نف�س
امل�صادر �أن االحرتازات متثلت يف عدم احرتام
املقاولة امل�رشفة على العملية ل�سمك االتربة
حيث �أن املقاولة ت�ستعد لتزفيت الطريق.

ق م

ذكرت تقارير �إعالمية �أم�س �أن قيادة الأفالن
�أجرت �أم�س تغيريات على هيئتها القيادية
احلالية التي يتوىل معاذ بو�شارب اال�رشاف عليها
حيث مت تو�سيع هيئة التن�سيق احلالية لت�ضم عددا
من القيادات ال�سابقة و قد �ضمت القائمة كال
من �صالح وجيل  ،عبد الكرمي عبادة ،بلعياط

عبد الرحمان ،طيب لوح ،لها�شمي جيار ،عبد
القادر م�ساهل ،حمجوب بدة  ،غنية الدالية،
حبة العقبي،جمال بورا�س ،ف�ؤاد خر�شي ،ح�سني
خلدون ،عبد احلميد �سي عفيف ،الطيب النواري،
عبد املالك رين ،قي�ساري حممود  ،العيا�شي
دعدوعة .
ب.ع

