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 �إطارا يطالبون �أويحيى باال�ستقالة100
فتح �إطارات ووزراء حالية من حزب الأرندي النار
على �أحمد �أويحيى ب�سبب مواقفه املتقلبة التي
، �أ�ضرت ب�صورة الأرندي لدى الر�أي العام ح�سبهم
مطالبا �إياه باال�ستقالة الفورية من الأمانة الوطنية
 دعا �إطارات الأرندي من خالل بيان لهم،للحزب
 ع�ضوا يف املجل�س الوطني احلايل100  �ضم �إم�ضاء،
 جميع، ووزراء ونواب تابعني للحزب،للحزب
الهياكل القاعدية للحزب بااللتحاق باملبادرة
.ومطالبة �أويحيى باال�ستقالة من �أمانة احلزب

قرروا املبيت �أمام
مقر الوالية املنتدبة

متت ترويجه على هام�ش م�سريات اجلمعة

حم�س تترب�أ من م�شهد
املحاكمات ال�شعبية
4�ص

�ساحلي يثمن دعوة اجلي�ش ويرحب مبقرتح املعار�ضة

مطالبات برحيل علي الع�سكري

مترد �ضد قيادة جبهة
القوى اال�شرتاكية
4�ص

حاملو ال�شهادات بتقرت
اجلهات الراف�ضة لتفعيل املادة
احتاد منظمات املحامني
 تريد "الفراغ الد�ستوري " مطالب بفتح حتقيقات يف تهم ي�صعدون الو�ضع102
2011  اجلزائر م�ستهدفة مبخططات تخريبية منذ.
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�شددوا على فتح حتقيق يف امليزانية املخ�ص�صة للوجبات

�أعوان و �إطارات احلماية املدنية
يطالبون بحل النقابة و التعا�ضذية
�شدد �أعوان و �إطارات احلماية
املدنية من خالل �إن�ضمامهم
للحراك ال�شعبي على �رضورة
�إ�ستجابة وزارة الداخلية و
اجلماعات املحلية و تهيئة
الإقليم ،و املديرية العامة
للحماية املدنية ملطالبهم
املهنية و الإجتماعية يف
مقدمتها حل الفرع النقابي و
حل مكتب التعا�ضذية و مكتب
ال�ش�ؤون الإجتماعية ،و حت�سني
كافة ظروف العمل يف مقدمتها»
مرقد ومطبخ وموا�صالت «
واال�ستفادة من البذلة النظامية
ب�شكل حمدد ،مع �ضمان النزاهة
و فتح حتقيق يف امليزانية املالية

املخ�ص�صة للوجبات الغدائية يف
عهد املدير العام ال�سابق العقيد
م�صطفى لهبريي .
و رفع املحتجون جملة من
املطالب يف مقدمتها �إعادة
النظر يف القرارات التع�سفية
التي م�ست بع�ض الأعوان
املتح�صلني على �شهادات عليا
يف امل�سار املهني امل�ستفيدين
من الرتقية من «حتويل خارج
الوالية ،طرد»مرورا بو�ضع حد
للظلم من خالل احلوادث التي
تتعر�ض لها املركبات اخلا�صة
بالتدخل  التي م�س الأعوان
وال�سائق ال يتحملون تكاليف
�إ�صالحها لأنه يوجد ت�أمني على

غرداية

�أعرا�س جماعية حلوايل  200زوج
من الفئات املحرومة

املركبات ،و ت�سهيل الإجراءات
املتبعة فيما zيخ�ص حوادث
العمل .و منحة العدوى «�أثناء
ت�أدية املهام « و حق العون يف
التكوين و عملية الر�سكلة ،و
احلق يف توفري ال�سكن مبختلف
�صيغه مع �ضمان الإعفاء من
اخلدمة الوطنية� ،إ�ضافة للت�سا�ؤل
عن م�صري الرتقية للأعوان و
العرفاء والرقباء الذين لديهم
�أكرث من � 10سنوات يف الرتبة ،
والت�أكيد على التقاعد يف �سن 50
�سنة �سوا�سية مع �أ�سالك الأمن
الأخرى ،و� 80ساعة و القيمة
امل�ضافة .

�أ .ب

خبر في
صورة

خالل ال� 48ساعة الأخرية

�إرهاب الطريق يح�صد
�أرواح � 7أ�شخا�ص

مت عقد قران حوايل  200زوج من الفئات املحرومة خالل عطلة نهاية
الأ�سبوع عرب خمتلف مناطق والية غرداية خالل �أعرا�س جماعية وفقا
لتقاليد الأجداد باملنطقة .وا�ستقطبت هذه املبادرة التي نظمت
من طرف الن�سيج اجلمعوي (جمعيات الأحياء و�أخرى دينية) ح�شود
كبرية من احلا�رضين من �أقارب العر�سان وال�سلطات املحلية وزوار
�آخرون بالإ�ضافة �إىل �سياح ومت متويل هذه الأعرا�س اجلماعية التي
ت�صادف عطلة الربيع ,يف جو من الود والت�ضامن من طرف املح�سنني
واملتربعني وذلك ق�صد توطيد الروابط االجتماعية وترقية وتعزيز
ثقافة الت�ضامن يف املجتمع�« .إن الهدف من هذه التظاهرة هو ت�شجيع
الزواج وفقا لقيمنا الإ�سالمية وم�ساعدة ال�شباب يف �ضائقة مالية يف
توديع حياة العزوبية واالندماج يف املجتمع قبل الوقوع يف االنحراف»,
ح�سبما ي�ؤكده احلاج حممد� ,أحد منظمي عر�س جماعي حلوايل 20
زوج من حي ثنية املخزن (غرداية).

لقي � 7أ�شخا�ص حتفهم و�أ�صيب � 44آخرون بجروح متفاوتة اخلطورة يف
عدة حوادث مرورية على م�ستوى مناطق الوطن خالل ال� 48ساعة الأخرية,
ح�سب ما افاد به �أم�س ال�سبت بيان مل�صالح احلماية املدنية و�أو�ضح ذات
امل�صدر �أن �أثقل ح�صيلة �سجلت بوالية �أدرار بوفاة طفلة واحدة و�إ�صابة
� 6أ�شخا�ص بجروح �إثر انحراف �سيارة على م�ستوى الطريق الوطني رقم
 51ببلدية تيميمون  .وتدخلت م�صالح احلماية املدنية من �أجل تقدمي
الإ�سعافات الأولية ل� 27شخ�صا خمتنقني جراء ا�ستن�شاق غاز احادي �أك�سيد
الكربون املنبعث من و�سائل التدفئة وم�سخنات املاء يف عدد من واليات
الوطن وتدخل �أفراد احلماية املدنية �أي�ضا لوالية تلم�سان من اجل حادث
انفجار للغاز مرفوق بحريق على م�ستوى حمطة بنزين بدائرة �شطوان,
�أ�صيب فيه � 5أ�شخا�ص بحروق من الدرجة الثانية حيث مت التكفل بال�ضحايا
يف عني املكان ونقلهم اىل امل�ست�شفى ومن جانب �آخر� ,أخمدت عنا�رص
احلماية املدنية  5حرائق ح�رضية يف كل من واليات الطارف وعني
تيمو�شنت ومع�سكر و�سيدي بلعبا�س حيث خلفت هذه احلرائق �إ�صابة 5
�أ�شخا�ص بحروق بوالية مع�سكر مت نقلهم �إىل امل�ست�شفى.

حمالت التربع بالدم يف امل�سريات
ب�سبب معاناة خمتلف م�صالح
م�ست�شفياتنا من نق�ص �أكيا�س
الدم،اقرتح الدكتور وليد بوعديلة

من جامعة �سكيكدة تنظيم حمالت
للتربع بالدم �أثناء امل�سريات يوم
اجلمعة،لأن الأعداد كبرية وروح

املواطنة موجودة ،يف ظل �أجواء
احتفالية و�سلمية وح�ضارية،فتكون
ال�صورة الوطنية كبرية جدا،ومن

ثمة �أول مبادرة عاملية،تنقل �صورة
�أخرى م�رشفة جلزائر ال�شهداء يف
احلراك ال�شعبي.

عمراين �شارك احلراك ال�شعبي

�شارك مدرب فريق �شباب بلوزداد عبد
القادر عمراين يف احلراك ال�شعبي الذي

جرى �أول �أم�س يف اجلمعة ال�ساد�سة
على التوايل من املليونية التي يقودها

ال�شعب اجلزائري لرحيل النظام ،حيث
ن�رش عمراين �صورة له و�سط جموع

اجلزائريني م�ؤكدا م�ساندته ملطلب
ال�شعب مبغادرة اجلميع �أروقة احلكم.

�صور الكرم والت�ضامن ح ّلة احلراك املليوين ال�ساد�س
وا�صل اجلزائريون �صور الت�ضامن والكرم
املعروفة عنهم عندما �أقدمت عدد من
العائالت على حت�ضري خمتلف الأطعمة

من �أجل توزيعها على امل�شاركني يف
املظاهرات ال�سلمية التي �شارك فيها
املاليني �أول �أم�س ،حيث انت�رشت

�صوراذ عديدا من خمتلف الواليات
عرب ربوع الوطن عرب موقع التوا�صل
االجتماعي «فاي�سبوك» ت�ؤكد �أوا�رص

االحتاد بني ال�شعب اجلزائري ،من خالل
حت�ضري �أطعمة يف �صورة الك�سك�سي،
البغرير ،املحاجب وغريها.

بكل من امل�سيلة وتلم�سان والنعامة

حجز  77.5كلغ من املخدرات

حجزت عنا�رص الدرك الوطني
بكل من امل�سيلة/ن.ع 1.وتلم�سان
والنعامة/ن.ع)77,5( ( ،2.
كيلوغراما من الكيف املعالج
و( )1032وحدة من خمتلف
امل�رشوبات �إ�ضافة �إىل �شاحنة

ومركبتني.
من جهة �أخرى� ،أوقفت مفارز
م�شرتكة للجي�ش الوطني ال�شعبي
بتمرنا�ست وعني قزام/ن.ع،6.
( )20مهاجرا غري �رشعي من
جن�سيات خمتلفة.

�سيدي بلعبا�س

�إنقاذ طفل علق داخل
غ�سالة مالب�س بتالغ

تلقت ليلة �
أول �أم�س ،م�صالح احلماية وحدة تالغ بوالية �سيدي
بلعبا�س ب
الغا عاجال من �أجل �إنقاذ طفل البالغ من العمر 4
�سنوات ا
ملدعو « ع �س» على قيد احلياة كان حم�صورا داخل �آلة
غ�سيل
امل
الب�س
مت
�إخراجه با�ستعمال عتاد متطور متمثل يف
�أدوات القطع
والتفكيك بحي  54م�سكن بلدية تالغ جنوبي �سيدي
بلعبا�س .

توقيف  13منقبا عن الذهب

�أ .ب

�أوقفت
مفارز م�شرتكة للجي�ش الوطني ال�شعبي ،يف عمليات
متفرقة بكل
من مترنا�ست وعني �صالح وعني قزام وبرج باجي
خمتار/ن
.ع،6.
( )03مهربني و( )13منقبا عن الذهب وحجزت
مركبتني
( )02رباعيتي الدفع و(� )04أجهزة ك�شف عن املعادن
و( )05مطارق
�ضاغطة و( )01مولد كهربائي و( )03هواتف نقالة.

اكت�شاف خمب�أ لالرهابيني

يف �إطار مكا
فحة الإرهاب ،ك�شفت ودمرت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي ،يوم
 29مار�س  2019باجللفة/ن.ع ،1.خمب�أ للإرهابيني
يحتوي على
قنبلة تقليدية ال�صنع ومعدات تفجري و�أغرا�ض �أخرى.
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�ساحلي يثمن دعوة اجلي�ش ويرحب مبقرتح املعار�ضة

اجلهات الراف�ضة لتفعيل املادة  102تريد"الفراغ الد�ستوري "
.

اجلزائر م�ستهدفة مبخططات تخريبية منذ 2011

ثمن الأمني العام حلزب التحالف اجلمهوري الوطني دعوة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إىل تفعيل املادة  102من الد�ستور ،معتربا ب�أن اجلهات التي ترف�ض تطبيق هذه
املادة تريد الدفع بنا �إىل الفراغ الد�ستوري و امل�ؤ�س�ساتي على حد قوله .
�إميان لوا�س
جدد �ساحلي الأم�س يف ندوة
�صحفية مبقر حزبه دعوته �إىل
حوار وطني غري �إق�صائي �شامل
قبل نهاية عهدة الرئي�س 28
�أفريل ،و ت�أ�سي�س حكومة بقيادة
�شخ�صية وطنية توافقية ،م�شددا
على �رضورة تنظيم انتخابات
رئا�سية �شفافة حتت �إ�رشاف هيئة
م�ستقلة ملراقبة االنتخابات.
ورد الأمني العام حلزب التحالف
على
الوطني
اجلمهوري
االنتقادات التي وجهت لرئي�س
جمل�س الأمة عبد القادر بن
�صالح املر�شح لقيادة املرحلة
االنتقالية ،مو�ضحا ب�أن هذه

الأطراف تريد �أن تبقى الأمور
على حالها بدون �أية حلول
مقرتحة
ورحب �ساحلي مبقرتح املعار�ضة
التي ت�ضمنت خارطة طريق
للخروج من الأزمة  ،كا�شفا عن
تلقيه دعوات من طرف �أحزاب
املعار�ضة ملناق�شة وبحث �سبل
�إيجاد خارطة الطريق للخروج
من هده الأزمة التي تعي�شها
البالد .
دعا الأمني العام حلزب التحالف
اجلمهوري الوطني بلقا�سم
�ساحلي ال�سلطة �إىل �رضورة تبني
مطالب احلراك ال�شعبي الذي
عرفته �أغلب واليات الوطن عن
طريق تغيري النظام و جتديد

الوجوه ال�سيا�سية ،مو�ضحا ب�أن
منا�شدة احلزب �إىل اال�ستمرارية
كان من �أجل �ضمان االنتقال
ال�سلمي لل�سلطة .
و�إتهم �ساحلي بع�ض الأطراف
الأجنبية مبحاولة نقل الربيع
العربي �إىل اجلزائر ،م�شريا ب�أن
اجلزائر م�ستهدفة مبخططات
تخريبية منذ  ،2011قائال يف ذات
ال�صدد «�أطراف �أجنبية ت�سعى
بكل ما �أوتيت من قوة لنقل الربيع
العربي �إليها ،بكل الطرق التي
تتيح لها «.
وعرب املتحدث عن رف�ضه
ال�ستمرار احلراك ال�شعبي ،
م�شريا ب�أن ذلك �سيعقد الأمر
�أكرث ،داعيا ال�شعب اجلزائري �إىل

 100طار يطالبون
�أويحيى باال�ستقالة

م�شادات بال�سال�سل والأ�سلحة البي�ضاء باملركزية النقابية

دعوته ال�رصيحة لإ�ستقالة رئي�س
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة،
وتفعيل املادة  102من الد�ستور ،التي
دعا �إىل تطبيقها رئي�س �أركان اجلي�ش
الوطني ال�شعبي الفريق �أحمد قايد
�صالح منذ خم�سة �أيام.
وهاجم ذات امل�صدر الأمني العام
للأرندي ،مو�ضحا �أن �أويحي يعمل
على ا�ستغالل التجمع الوطني
لأهداف م�شبوهة ،م�ضيفا” �أحمد
�أويحيى ي�ستعمل للحزب كمطية لبلوغ
�أهداف �شخ�صية غري معلنة و�إقحامه
يف حتمل م�س�ؤولية قراراته احلكومة
فري الوطنية”.
�إميان لوا�س

احتاد منظمات املحامني

مطالب بفتح حتقيقات يف تهم
الف�ساد و تعليق الد�ستور
طالب احتاد منظمات املحامني
النيابة العام بتطبيق �إجراء حتفظية
و فتح حتقيقات يف تهم الف�ساد
املرتبطة باملال العام الهيئة اجتمعت
مبقر املحكمة العليا ،باملقابل ،طالب
جمل�س االحتاد باال�ستجابة الفورية
ملطالب ال�شعب باعتباره م�صدر كل
�سلطات طبقًا للمادة  07من الد�ستور،
ريا �إىل �أن “الأزمة التي متر بها
م�ش ً
البالد هي �أزمة �سيا�سية بامتياز
اً
حلول �سيا�سية عاجلة تلبي
وت�ستوجب

 ،ت�أجيل االنتخابات وهذه كلها
م�ؤ�رشات ايجابية « ،واعرتف
املتحدث بوجود قوى غري
د�ستورية ت�سري البالد وتتجاوز
قوانني اجلمهورية وتدو�س
الد�ستور على حد قوله  ،م�شريا
ب�أن هذه قوى متار�س مهام مل
توكل لها ب�سبب �ضعف الربملان

اجلزائري وحتكم رجال الأعمال
واملال ال�سيا�سي يف زمام الأمور
ويف الربملان �أي�ضا .
وقد مت �إعادة انتخاب الأمني
العام للحزب بلقا�سم �ساحلي بعد
ا�ستقالته قبل �أ�سبوعني  ،على
ر�أ�س حزب التحالف اجلمهوري
الوطني .

خالل وقفة مناه�ضي �سيدي ال�سعيد

التجمع الوطني الدميقراطي

فتح �إطارات ووزراء حالية من حزب
الأرندي النار على �أحمد �أويحيى
ب�سبب مواقفه املتقلبة التي �أ�رضت
ب�صورة الأرندي لدى الر�أي العام
ح�سبهم  ،مطالبا �إياه باال�ستقالة
الفورية من الأمانة الوطنية للحزب،
دعا �إطارات الأرندي من خالل بيان
لهم � ،ضم �إم�ضاء  100ع�ضوا يف
املجل�س الوطني احلايل للحزب،
ووزراء ونواب تابعني للحزب ،جميع
الهياكل القاعدية للحزب بااللتحاق
باملبادرة ومطالبة �أويحيى باال�ستقالة
من �أمانة احلزب.
و�أ�شار البيان ب�أن الأمني العام احلزب
�أحمد �أويحيى ،مرفو�ض �شعبيا ،رغم

بالتعقل وايقاف امل�سريات التي
ت�شهدها اجلزائر منذ 22فيفري
املا�ضي ،والتوجه نحو احلوار
والنقا�ش لإيجاد خمرج لالزمة
التي تعي�شها البالد ،ويف ذات
ال�صدد ،قال املتحدث «تنظيم
�أ�سبوعيا مظاهرات وم�سريات
�سيعقد الأمور �أكرث  ،فال ميكن
�أن نوا�صل يف تنظيم امل�سريات �إيل
غاية نهاية العهدة الرئا�سية لعبد
العزيز بوتفليقة  ،ف�إذا وا�صلنا يف
هذا املنوال �إىل  28افريل ف�سيتم
متديد العهدة الرابعة تلقائيا مما
�سيعقد الأمور».
يف حني � ،أو�ضح املتحدث ب�أن
احلراك حقق نتائج �إيجابية،
منها العدول عن العهدة اخلام�سة

مطالب ال�شعب ولي�ست �أزمة قانونية
ود�ستوري”.
و رفعت الهيئة مطلبها باالحتكام
�إىل مرحلة انتقالية ق�صرية املدى،
وتعليق العمل بالد�ستور احلايل،
نظ ًرا للمعوقات التي يت�ضمنها وحتول
دون �إجراء انتخابات رئا�سية ذات
م�صداقية ،مع العمل على �إ�صدار
�إعالن د�ستوري م�ؤقت لت�سيري
املرحلة االنتقالية.

م�.س

�شهدت احتجاجات العمال
املناه�ضة لقياديي الأمانة العامة
للمركزية النقابية� ،أم�س ،جتاوزات
كبرية ،حيث بلغت حد ا�ستعمال
الأ�سلحة البي�ضاء وال�سال�سل من
طرف م�ساندي �سيدي ال�سعيد قبل
تدخل الأمن واعتقال املتجاوزين،
يف حني مت ت�سجيل وقوع جرحى.
جتمع الع�رشات من العمال
�أمام مقر االحتاد العام للعمال
اجلزائريني �صبيحة� ،أم�س ،هاتفني
بـ»نقابة حرة دميقراطية» ،جمددين
مت�سكهم مبطالبهم اخلا�صة
برحيل الأمني العام للمركزية
�سيدي ال�سعيد والقياديني ،حيث
اتهموهم �سابقا بالف�ساد ،هاتفني
بـ»ديقاج» و»ليبريي ليجيتيا» ،يف
حماكاة منهم ل�شعارات احلراك
ال�سلمي ،و»يا ال�رساقني كليتو
العمال» ،م�ضيفني ت�أكيدهم على
التم�سك مبطالب الرحيل ،خا�صة
يف ظل ارتفاع تهم الف�ساد من
قبلهم حتويلهم املركزية مل�ؤ�س�سة
خا�صة لهم ،قبل �أن يتهجم بع�ض
امل�ساندين للأمانة العامة من
داخل املقر على املحتجني من
الباب اخلارجي املغلق بال�سال�سل
وكذا ال�سالح الأبي�ض و�سط �رصاخ

املحتجني «عندو املو�س» ليتبعها
�شتم و�سب جد بذيء و�سط تدخل
ال�رشطة التي عملت على التدارك
و�إبعاد املحتجني للتفريق بينهم
وبني من كانوا بداخل املقر ،قبل
ا�ستكمال املناه�ضني ب�شعار «كليتو
البالد يا ال�رساقني» .وبالعودة
للهتافات فهتف املحتجون
املتجمعون على م�ستوى �أبواب
مقر املركزية النقابية املعلقة
بـ»لوجيتيا حرة» ،و»�سيدي ال�سعيد
بارا» وكذا الهتاف بـ»الع�صابة»
طويال ،كما عاد املحتجون لتهم
الف�ساد هاتفني بـ»�رساقني �رساقني
ويقولوا وطنيني».
ورفع النقابيون املحتجون �أمام
مقر املركزية النقابية قادمني
من خمتلف الواليات والقطاعات
على غرار ات�صاالت اجلزائر
ونفطال وال�صحة وم�ؤ�س�سة ت�سيري
مراكز الردم ،م�ؤكدين �إدانتهم
ممار�سات الأمانة العامة لالحتاد
العام للعمال اجلزائريني بقيادة
�سيدي ال�سعيد املطالب بالرحيل
فورا من من�صبه .وتتهمه ب�إق�صاء
النقابيني احلقيقيني وتزكية
الدخالء بالتزوير.
هذا و�شهد مقر املركزية �أم�س

الوقفات املناه�ضة للقيادة يف
ن�سختها ال�سابعة ،حيث عرفت
ال�سابقة �شعارات تطالب الأمني
العام لالحتاد العام للعمال
اجلزائريني بالرحيل ،متهمني
�إياه بالف�ساد والتورط مع ال�سلطة
�ضد م�صالح العمال وما ينبغي
�أن يلتزم به الإحتاد كممثل عن
العمال ،خا�صة �أنه الطرف
الوحيد املخول القيام بهكذا
مهمة ثقيلة يف وجه الباترونا
واحلكومة كونه الوحيد امل�سموح
له بامل�شاركة يف الثالثية ،يف حني
هددوا يف وقت �سابق باالعت�صام
قرب مقر املركزية النقابية
�إىل غاية اال�ستجابة ملطالبهم
التي مل يتم ت�ؤخذ بعني االعتبار
رغم االحتجاجات الكثرية التي
ي�شنها مئات العمال من خمتلف
القطاعات املهنية لتنديد ب�سوء
الت�سيري ،بح�سبهم ،كما دعا
املحتجون �إىل التعبئة من طرف
كل الفئات التي عانت التهمي�ش
و” احلقرة ” خالل عهدة الأمني
العام احلايل املتهم ب�أنه حول
املركزية النقابية مللكية خا�صة
خدمة مل�صاحله ال�ضيقة على
ح�ساب م�صلحة الطبقة العمالية،

بح�سبهم.

هل يتم �سحب الثقة من
�سيدي ال�سعيد قريبا؟
من جهة ثانية نقل موقع كل
�شيء عن اجلزائر ت�رصيحا عن
النقابي يف املركزية النقابية عبد
الكرمي م�سي�س يفيد ب�أن اللّجنة
الوطنية املركزية التي تعد �أعلى
هيئة يف االحتاد ،والتي متلك
�صالحية �إقالة الأمني العام �أو
�سحب الثقة منه و�أمانته العامة،
تعمل حاليا على التح�ضري لندوة
ا�ستثنائية جامعة تنعقد ا�شغالها
يف �أجل �أق�صاه ع�رشة �أيام من
�أجل بحث �سبل �سحب الثقة من
�سيدي ال�سعيد ،و تعيني �أمني عام
لقيادة املرحلة االنتقالية يف هذه
امل�ؤ�س�سة التي مت اختطافها على
حد تعبريه ،كما �سيح�رض الندوة
ح�سب النقابي بداية التح�ضري
مل�ؤمتر وطني يجمع كل النقابيني
الذين مت �إق�صا�ؤهم يف عهد
�سيدي ال�سعيد ليتم خاللها اق�صاء
القيادات غري ال�رشعية والتي متت
تزكيتها بالتزوير.

�سارة بومعزة

يف حني دعوا لاللتفات لو�ضعيتهم

الباتريوت ينظمون وقفة م�ساندة احلراك بالعا�صمة

نظم الع�رشات من املقاومني خالل الع�رشية ال�سوداء
وقفة م�ساندة للحراك ال�شعبي بالربيد املركزي� ،أم�س،
رافعني �شعارات ت�صب يف �إطار املطالب ال�شعبية،
داعني ال�سلطة للإ�صغاء لها بدل �سيا�سة التزام ال�صمت
منذ الر�سالة الثانية لرئي�س اجلمهورية .نظم املقاومون
�سابقا ،وقفة احتجاجية �ضد قرارات ت�أجيل االنتخابات
على م�ستوى الربيد املركزي ،معلنني التحاقهم
باحلراك ال�شعبي الذي اختتم جمعته ال�ساد�سة �أول
�أم�س ،رافعني الفتات تندد بقرارات ت�أجيل رئا�سيات

� 18أفريل ومتديد العهدة الرابعة ،داعني �إىل التغيري
ال�شامل دون الإعتماد على الوجوه ال�سابقة للنظام يف
ت�سيري املرحلة املقبلة .وطالب الباتريوت باال�ستجابة
الفورية ملطالب احلراك ال�شعبي امل�رشوعة ،م�ؤكدين
دعمهم له .و�أفاد املحتجون ب�أن اجلزائر تزخر بالعديد
من الطاقات ال�شبانية القادرة على �إعطاء الإ�ضافة
للبلد على كافة امل�ستويات ،م�ستنكرين تكري�س عدم
الثقة يف ال�شباب وعدم ت�سليمهم م�شعل الت�سيري.
من جهته �أو�ضح �أحد القادمني من ال�شلف يف كلمة

لل�صحافة ،ب�أنه مت التخلي عنهم بعد عملية ت�سليحهم
ال�سابقة �إبان الع�رشية ال�سوداء ،داعني قائد الأركان
قايد �صالح لعدم التخلي عنهم و�إعادة النظر يف
و�ضعيتهم ،التي اعتربوها جمحفة ،يف حني دعا كل
من الدرك وال�رشطة وال�شعب اجلزائري لأن يكونوا يدا
واحدة لعبور املرحلة الراهنة ،مذكرا بواقع الع�رشية
وكيف مت التكافل فيما بينهم ،و�أن الدفاع الذاتي �سبق
و�أن قاموا بواجبهم ومن حقهم املطالبة بحقوقهم
اليوم .و�أكد املتحدث م�ساندتهم املطلقة للحراك

ال�شعبي ،معتربا �أن زمرة فا�سدة هيمنت على ال�ساحة
ال�سيا�سية ،يف حني اعترب �أن الأو�ضاع مل ت�رس بالطريق
ال�صحيح منذ اال�ستقالل ،داعيا اجلميع للوقوف وقفة
رجل واحد ،ن�ساء ورجاال ،م�ؤكدين �أنهم مع ال�شعب ومع
الدرك ومع ال�رشطة� ،أن ال�شعب اجلزائري واحد على
م�ستوى  48والية و�أنهم �سيعربون املرحلة لتكري�س
دولة احلق القانون وتفويت الفر�صة على املرتب�صني
�سوء باجلزائر من الأطراف اخلارجية.
�سارة بومعزة
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�أعلنت �شغور من�صب الأمني العام

اللجنة املركزية للأفالن ت�ساند
ت�صريحات الفريق قايد �صالح

البداية عرب ال�صفحة الر�سمية
عرب الفاي�سبوك

الأفالن يطلق ا�ستمارة لت�صحيح
امل�سار و ت�شبيب القيادة
ت/بشير عالوة
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� 24ساعة

 .م�شاركة  15برملاين وممثل عن عبد العزيز بلخادم
ا جتمع �أم�س بالعا�صمة العديد من �أع�ضاء اللجنة املركزية للأفالن و العديد من قيادات احلزب وذلك من �أجل �إنهاء معاذ
بو�شارب و�إعالن حالة ال�شغور يف هذا املن�صب � ،إ�ضافة �إىل �إعالن �أغلبية �أع�ضاء اللجنة املركزية م�ساندتهم القرتاح قائد
الأركان الفريق �أحمد قايد �صالح بتطبيق املادة 102و التي تخ�ص �شغور من�صب رئي�س اجلمهورية .

ع�صام بوربيع
ويف بيان �أ�صدرته اجلماعة
املجتمعة �أم�س بالعا�صمة و الذي
وقعه 267ع�ضو جلنة مركزية
� ،أعلن املجتمعون و �أغلبهم
�إطارات قدمية وقوية يف احلزب
عن �شغور من�صب الأمني العام
للأفالن  ،معتربين �أن تن�صيب
القيادة احلالية مت بطريقة غري
�رشعية .
و انتهى هذا االجتماع �إىل توجه
اللجنة املركزية �إىل مقر احلزب
بعد �48ساعة  ،ال�سيما و �أن
املحكمة الإدارية بالعا�صمة
ف�صلت ل�صاحلهم  ،و�سيدخلون
املقر يف �48ساعة القادمة .

من جهة �أخرى وقع �أغلب

ب�شغور من�صب رئي�س اجلمهورية

مقرتح اجلي�ش الذي يخ�ص تطبيق

الذي يبدو �أنه نهاية بو�شارب على

احلا�رضين و بالأغلبية على دعم
املادة 102من الد�ستور و القا�ضية

 ،وقد �شارك يف هذا االجتماع
ر�أ�س الآفالن العديد من قيادات

مطالبات برحيل علي الع�سكري

احلزب الثقيلة بداية من ال�سعيد
بوحجة � ،أحمد بومهدي  ،ال�سعيد
بدعيدة  ،ال�سيناتور مدين حود
 ،الوزير ال�سابق حممد جالب
،ر�شيد ع�سا�س � ،أبو الف�ضل بعجي
 ،رئي�س احتاد الفالحني �أحمد
عليوي  ،رئي�س كتلة الأفالن زبريي
� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة 15نائب
برملاين من الأفالن  ،وممثل عن
الأمني العام ال�سابق عبد العزيز
بلخادم .
وح�سب م�صادرنا ف�إن املجتمعني
�سي�ستلمون مقر احلزب بحيدرة
بعد �48ساعة  ،ال�سيما بعد ف�صل
املحكمة الإدارية ل�صاحلهم  ،و
ثبوث �أن طريقة تعيني بو�شارب
كانت غري �رشعية وال ويجد �أي
حما�رض ر�سمية تثبث ذلك .

مترد �ضد قيادة جبهة القوى اال�شرتاكية
قام �أم�س عدد من منا�ضلي جبهة
القوى اال�شرتاكية بتنظيم جتمع
احتجاجي �أمام املقر الوطني
للحزب احتجاجا منهم على طريق

ت�سيري احلزب من طرف الع�سكري
علي .املحتجون طالبوا بت�صحيح
الو�ضع احلايل للحزب الذي و�صفوه
باملتهالك و طالبوا ب�إعادة النظر يف

اخلطاب ال�سيا�سي وو تذكر م�صادر
مطلعة �أن الأمور امل�ضطربة
تفاقمت منذ الأ�سبوع الأخري من
�شهر جانفي املن�رصم �أين متت مت

�إجراء تغيري يف القيادة و ما تالها
ح�سبهم من حملة منظمة لإق�صاء
عدد من الأطر و املنا�ضلني.
م�.س

�أطلقت الأمانة العامة حلزب جبهة
التحرير على م�ستوى �صفحتها
مبوقع التوا�صل االجتماعي
«فاي�سبوك» ،ا�ستبيانا لقواعد
احلزب الن�ضالية ،يخ�ص تغيري
م�سار احلزب والعودة به لبيان �أول
نوفمرب ،على حد تعبريهم.
وجاءت اال�ستمارة حتت عنوان
« ت�صحيح م�سار حزب جبهة
التحرير الوطني بقيادة ال�شباب»،
و�ساءلت املنا�ضلني بـ»�أيتها
املنا�ضالت واملنا�ضلون حلزب
جبهة التحرير الوطني من �شباب
اطارات ومتعاطفون .هل �أنتم مع
ت�صحيح م�سار حزب جبهة التحرير
الوطني بقيادة ال�شباب والعودة اىل
�رشعية وقوانني احلزب املبنية
على بيان  1نوفمرب ؟» ،وتت�ضمن
�إ�سم املنا�ضل واللقب ،املحافظة
وامل�ستوى وعناوين ات�صال
املعني .وت�أتي اال�ستمارة يف وقت

جد ح�سا�س مير به احلزب ،بداية
من ال�ضغوط الذي خلفها احلراك
والتي بلغ بع�ضها حد املطالبة
برحيل احلزب بعد تخندقه
الوا�سع ل�صالح اال�ستمرارية
والعهدة اخلام�سة ،بالإ�ضافة �إىل
حملة االن�سحابات وال�ضغوط من
بع�ض منا�ضليه �ضد هيئة التن�سيق،
مع اجتماع لأع�ضاء من اللجنة
املركزية وحمافظني يف احلزب
ووزراء �سابقني يف احلكومة
ورئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني
�سابقا ،ال�سعيد بوحجة ،يف مقر
ق�سمة احلزب ببوروبة التابعة
ملحافظة احلرا�ش� ،أم�س� ،إىل
“عدم التعامل مع كل ما ي�صدر عن
هيئة ت�سيري احلزب احلالية حتت
قيادة ،معاذ بو�شارب ،باعتبارها
هيئة غري �رشعية ،وانتخاب قيادة
جديدة للحزب ،بح�سب البيان.
�سارة بومعزة

متت ترويجه على هام�ش م�سريات اجلمعة

ف�ضلت ال�صمت و عدم اخلو�ض يف امللف

حم�س تترب�أ من م�شهد املحاكمات ال�شعبية

هيئة بو�شارب تتجاهل دعوة تفعيل
املادة  102من الد�ستور

م�.س

ت/بشير عالوة

نفت �أم�س حركة جمتمع ال�سلم على
ل�سان رئي�سها عبدالرزاق مقري
االتهامات التي �أطلقتها �صفحة

فاي�سبوكية حم�سوبة على الأفالن حملت
فيها حركة الراحل نحناح م�س�ؤولية
تنفيذ م�شهد م�رسحي ملحاكمة �شعبية

لعدد من امل�س�ؤولني ال�سامني على
هام�ش م�سريات اجلمعة الأخرية ،و
قال احلركة �أن ال�شهد التمثلي و ما

ت�ضمنه ال عالقة له مبواقف احلركة
ب�أي �شكل من الأ�شكال.

كتابة الدولة الأمريكية

االقت�صاد املوازي و الدفع نقدا يرفعان من خطر اجلرائم املالية
ت�سلم الكونغر�س الأمريكي اخلمي�س
املا�ضي تقريرا من كتابة الدولة
االمريكية حول مكافحة اجلرمية
املالية يف اجلزائرو �أ�ضاف التقرير
غري �أن القطاع املوازي يبقى «ه�شا
�أمام تبيي�ض الأموال» ,ح�سبما
�أ�شارت �إليه كتابة الدولة الأمريكية
يف تقريرها اخلا�ص ب�سنة 2018
حول املتاجرة باملخدرات و
اجلرائم املالية يف العامل و قد
�أكدت كتابة الدولة يف تقريرها
الذي �سلمته اخلمي�س املا�ضي �إىل
الكونغر�س الأمريكي �أن « اجلزائر
ت�سجل تقدما ب�شكل عام يف جمال
مكافحة تبيي�ض الأموال و اجلرمية
املالية».
لهذا فان حتويالت الأموال يف
اجلزائر تخ�ضع ل «رقابة �صارمة»
من طرف ال�سلطات كما تخ�ضع اىل
«عمليات الرقابة البنكية» ح�سبما

الحظته كتابة الدولة يف تقريرها
ال�سنوي حيث قامت �أي�ضا بتقييم
نتائج مكافحة اجلرائم املالية يف 80
بلدا ،و جاء يف نف�س التقرير �أن «
ال�سلطات اجلزائرية تراقب عن قرب
املنظومة البنكية ( )...علما �أن هذه
املنظومة بريوقراطية جدا و تن�ص
على عدة �أنواع رقابة على جميع
حتويالت الأموال»كما �أو�ضح ذات
التقرير �أن «القابلية ال�ضيقة لتحويل
الدينار ت�سمح لبنك اجلزائر مبراقبة
جميع العمليات املالية الدولية التي
تقوم بها امل�ؤ�س�سات البنكية».
من جهة �أخرى « ,يعترب تفاقم
عمليات تبيي�ض ر�ؤو�س الأموال عن
طريق املنظومة املالية اجلزائرية
�ضئيال « بالنظر �إىل « التنظيم
ال�صارم» للقطاع البنكي الذي
ت�سيطر عليه البنوك العمومية غري
�أن التقرير �أ�شار �إىل �أن «اقت�صاد

مواز وا�سع يقوم على الدفع نقدا
و ميثل ن�سبة  40باملائة من الناجت
املحلي اخلام يعترب ه�شا �أمام
االنتهاكات الإجرامية».
كما ك�شف التقرير �أن «انت�شار
االقت�صاد املوازي و اال�ستعمال
الكلي للدفع نقدا يرفعان من خطر
اجلرائم املالية» مو�ضحا �أن حاالت
تبيي�ض الأموال م�سجلة خارج القطاع
املايل الر�سمي ال�سيما من خالل
ال�صفقات العقارية و الغ�ش التجاري
و يرى معدو التقرير �أنه تبقى هناك
بع�ض التحديات التي يجب رفعها
فيما يخ�ص تطبيق منظومة مكافحة
تبيي�ض الأموال م�ؤكدين على التقدم
املحقق خالل ال�سنتني املا�ضيتني
يف جمال « اعداد التقارير» البنكية.
و تقوم خلية معاجلة املعلومات
املالية بجمع و ن�رش املعلومات
املتعلقة بتبيي�ض الأموال و قد

�أ�شار تقرير هذه اخللية حول
الأ�شهر ال�ستة الأوىل من �سنة 2018
�إىل ت�سجيل ,يف �سنة  ,2017ارتفاع
�ضئيل يف عدد الت�رصيحات املتعلقة
ب�صفقات م�شبوهة �أو غري معتادة
مقارنة ب�سنة . 2016
و ح�سب م�س�ؤويل هذه اخللية فان
التقرير �أو�ضح �أن الرتاجع امل�سجل
يف �سنة  2016راجع �إىل �إدخال
�إ�صالحات يف جمال �إعداد هذه
التقارير على م�ستوى البنوك و
كذا اىل التكنولوجيات التي ت�سمح
بتحديد ال�صفقات املرتبطة
بتبيي�ض الأموال كما �أ�شارت الوثيقة
�إىل �أن ال�سلطات من�شغلة �أكرث ف�أكرث
ب�ش�أن حاالت التهرب اجلمركي
و اللجوء �إىل املالذات اجلبائية
هروبا من اجلباية �أو �إخفاء الأ�صول
امل�رسوقة.
م�.س

قررت هيئة التن�سيق احلالية
يف جبهة التحرير الوطني عدم
التفاعل مع دعوة قائد الأركان
حول تفعيل املادة  102من الد�ستور
على عك�س ما فعلته �أحزاب �أخرى
كانت بالأم�س القريب حم�سوبة
على املواالة لكنها �آثرت مغادرة
ال�سفينة متحججة �أن تفعيل هذه
املادة ميكن �أن ي�شكل �أ�سا�سا حلل
الإ�شكال القائم و جتنب ال�سقوط

يف فخ الفراغ امل�ؤ�س�ساتي.
و ح�سب تقارير �أوردتها مناب
�إعالمية م�ساء �أم�س فهيئة
بو�شارب تركز على تن�صيب
خاليا على م�ستوى الق�سمات و
املحافظات
حتت مربر �إعادة ر�ص ال�صفوف
و ا�ستيعاب املنا�ضلني الذين مت
تهمي�شهم يف وقت �سابق.
م�.س
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تكبيد ديو
ان احلبوب خ�سائر تفوق 30
ملي
ون دوالر �أمريكي يف عامني

�أمرت املحكمة العليا قا�ضي التحقيق بالغرفة ال�ساد�سة مبحكمة اجلنح
بوهران ب�إعادة التحقيق التكميلي يف ق�ضية رجل الأعمال رئي�س منتدى
ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات امل�ستقيل علي حداد ،و ما يتعلق بق�ضية ا�سترياد �أنابيب
ال�صلب التي ت�ستخدم يف ت�صنيع الأنابيب الناقلة للغاز الطبيعي و البرتول،
التي يتم تزويد م�صنعه مبنطقة �شهايرية �شرق وهران  ،و ذلك بعد �أن
ق�ضت قا�ضية التحقيق بالغرفة ال�ساد�سة ب�إنتفاء وجه الدعوة بتاريخ
� 24أكتوبر من  ، 2017حيث �أن التحقيق بد�أ من تاريخ � 20سبتمرب من ذات
ال�سنة ليقوم وكيل اجلمهورية بالطعن لدى غرفة الإتهام لدى جمل�س
ق�ضاء وهران ،التي بدورها �أمرت مبوا�صلة التحقيق و الطعن يف �إنتفاء
وجه الدعوى  ،يف حني قام املتهمون بالطعن يف قرارات غرفة االتهام ،و هو
املنايف للقانون كون املادة  496فقرة  2التي متنع الطعن يف قرارات غرفة
الإتهام  ،و ا�ستنادا لقرار غرفة االتهام التي �أكدت �أن قا�ضية التحقيق مل
تقم بدورها التام املنوط و بقيت الكثري من فحوى الق�ضية مبهمة و مل
يتم التطرق �إليها  ،خ�صو�صا عدم �سماع املبلغ عن الق�ضية رئي�س امل�صلحة
التجارية مبيناء وهران �سابقا نور الدين تون�سي مرورا ب 4من ال�شهود
الذين مت تغيبهم و هو ما دفع غرفة االتهام ملوا�صلة التحقيق .

�أحمد بن عطية

و قررت املحكمة العليا بتاريخ 19
دي�سمرب من ال�سنة املنق�ضية ،برف�ض
الطعن بالنق�ض الذي رفعه املتهمون،
كون قانون الإجراءات اجلزائية يف
املادة  496الفقرة الثانية التي متنه منعا
باتا من الطعن يف قرارات غرفة الإتهام
يف ق�ضايا اجلنح .
و ت�سائل املتتبعون لهذه الق�ضية التي
�أ�سالت الكثري من احلرب و لفت انظار
الر�أي العام بوهران خا�صة و اجلزائر
عامة ،عن ال�سبب الرئي�سي وراء عدم
فتح قا�ضية التحقيق للق�ضية جمددا
و تطبيق قرار املحكمة العليا و غرفة
الإتهام مبوا�صلة التحقيق� ،سيما �أنه
م�ضى �أزيد من � 3أ�شهر على قرار
املحكمة العليا.
املحكمة العليا تطعن يف �شرعية
طعن �إطارات امليناء يف قرار غرفة
الإتهام
ناهيك عن عدم توفري احلماية للمبلغ
عن الف�ساد و الإعرتاف به من خالل
تطبيق القانون ،و معاقبة الأطراف التي
حتاول ال�ضغط عليه و تلج�أ للتهديد و
معاقبة املبلغ طبقا للمادة  45وهذه
اجلرمية التي ت�صل عقوبتها � 5سنوات
و التي مل تطبق ،بالرغم من �أن غرفة
الإتهام �أقرت بان تون�سي نور الدين مبلغ
عن الف�ساد و كان يجب �أن يتم متابعة

�إطارات امليناء املتهمني بتهمة التهديد
نظرا للمواد اخلا�صة مبكافحة الف�ساد
نظرا لل�ضغوطات الرهيبة التي تعر�ض
لها عقب تبليغه عن ملف علي حداد و
جممعه «�أو تي �أر �أ�ش بي حداد» .
مرورا بتفجري ذات املبلغ الإطار لف�ضيحة
مدوية تتمثل يف تكبيد ديوان احلبوب
خ�سائر تفوق  30مليون دوالر �أمريكي،
جراء تف�ضيل مترير بواخر تابعة لرجال
�أعمال خوا�ص و نافذين  ،على ح�ساب
البواخر التابعة للديوان العمومي ،بينما
كان الديوان يتكبد خ�سائر مالية معتربة
نظري مكوت بواخره يف عر�ض البحر و
كمثال باخرة دفعت مليونني و � 45ألف
دوالر ب�سبب الت�أخر يف عر�ض البحر و
دخولها للميناء و تفريغ حمولتها لأزيد
من �شهرين ،بينما امل�ستوردين اخلوا�ص
كانت لهم الأف�ضلية يف التعامل لإدخال
للميناء يف ظرف قيا�سي ال يتعدى 48
�ساعة بعد و�صولها لعر�ض البحر.
و هنا نفتح قو�سا للتذكري �أن مقابل
ذلك كان هناك عقد توزيع الأموال
كان يعود بالفائدة على امل�ستوردين
اخلوا�ص مبئات �أالف الدوالرات ،و هي
الق�ضية التي فرقة الأبحاث املالية و
الإقت�صادية للدرك الوطني ،حيث طالب
قا�ضي التحقيق لدى القطب اجلزائي
املتخ�ص�ص من ذات الفرقة بجلب
العقود اخلا�صة لتوزيع الأموال اخلا�صة
بكل البواخر و ح�سب كل م�ستورد .
قا�ضي التحقيق ي�أمر فرقة
الدرك بالتحقيق مع امل�ستوردين

اخلوا�ص و حتديد �أ�سمائهم
الق�ضية املتعلقة هي التي مت فتحها
بتاريخ الثالث من �شهر ماي من �سنة
 ،2016و املتمثلة يف التبليغ بتقرير موثق
من قبل م�صالح الدرك الوطني بوهران،
و التي يبث فيها القطب اجلزائي ،و
بالرغم من التبليغ الأول �إال �أن النيابة
العامة مل تتحرك لغاية قيام املبلغ
تون�سي مبرا�سلة م�ستعجلة �إلكرتونية
�إىل قائد جهاز الدرك الوطني الأ�سبق
اللواء مناد نوبة،ليتم جتديد التحقيق ،و
ال�سماع بتاريخ الثالث ماي من ال�سنة
املا�ضية ،و يتعلق الأمر بالبواخر التابعة
للديوان الوطني للحبوب التابع للدولة
،هته البواخر التي كانت تر�سو لعدة
�أيام ،و �أ�سابيع يف عر�ض البحر ،و ترتك
دورها للبواخر التي ي�ؤجرها اخلوا�ص و
التي ذكرها حتقيق الدرك الوطني ،حيث
�أن القانون البحري الدويل يق�ضي ب�أن
الباخرة الأوىل التي تر�سو هي �صاحبة
الأف�ضلية يف �شحن �سلعها بامليناء،مهما
كانت حمولتها مع ذكرعقد توزيع
الأموال و الذي ي�شمل امل�ستورد ومالك
الباخرة حيث ين�ص القانون على نقطتني
رئي�سيتني هما يف حال ت�أخر �إ�سرتجاع
الباخرة ملالكها يف الوقت املحدد يف
العقد،فتكون قيمة الر�سوم �أزيد من
� 15ألف دوالر عن كل يوم ت�أخر و قد
ت�صل �إىل � 30ألف دوالر،و ذلك ح�سب
حمولة الباخرة و �سنهاـ �أما يف حالة وفاء
امل�ستورد باملدة �أو قبلها ي�سرتد مبالغه
املالية املحددة يف العقد املايل ،و هنا

كان النقابيون «البع�ض» باحليل كون
عدد منهم هم امل�سريون احلقيقيون
للميناء من خالل ت�سبيق البواخر
التابعة للمتعاملني اخلوا�ص حيث ح�سب
حتقيقات م�صالح الدرك الوطني ف�إن
بواخر اخلوا�ص ال متكث يف البحر �سوى
�ساعات �أو يومني ك�أق�صى فرتة زمنية
ممكنة،بينما خل�ص نف�س التحقيق �أن
بواخر ديوان احلبوب العمومية تبقى يف
الإنتظار و الر�سو ملدة تتجاوز ال�شهريني
و فاقت يف �إحدى املرات  143يوما ،وهو
ما كلف الديوان دفع غرامة مالية تفوق
�إثنني مليون دوالر مقابل تفريغ �شحنة
بقيمة �ستة و ع�رشون �ألف طن ،و بلغت
خ�سائر الديوان و اخلزينة العمومية
خالل الفرتة الزمنية املمتدة من �سنة
 2014و لغاية  2016بت�سعة و ع�رشون
مليون دوالر �أمريكي،وعقب تفجري
الف�ضيحة املدوية و تفطن القائمني على
الديوان حليل النقابيني مبيناء وهران،مت
حتقيق �أرباح عن كل �شحنة تفوق ثمانني
�ألف دوالر �أمريكي بعد �أن كان هو يتكبد
الغرامات و مت حت�سني الأمور ابتداء من
�سنة .2017
يف ذات ال�سياق نا�شد رئي�س الدائرة
التجارية نور الدين تون�سي كل من وزير
النقل و الأ�شغال العمومية عبد الغاين
زعالن التدخل لإن�صافه،بعد �أن �صدقت
كل �إدعاءاته اخلا�صة بتبليغه مبلفات
الف�ساد،الأمر الذي �أكدته حتقيقات
م�صالح الدرك و الأمن الوطني ،ومعاقبة
املتهمني الذين ال زالوا ميار�سون
مهامهم بكل �أريحية.

قرروا املبيت �أمام مقر الوالية املنتدبة

حاملو ال�شهادات بتقرت ي�صعدون الو�ضع يف غياب ال�سلطات
قرر جمموعة من حاملي ال�شهادات
باملقاطعة الإدارية تقرت  160كلم عن
عا�صمة الوالية ورقلة  ،اللجوء �إىل خيار
الت�صعيد واملبيت �أمام مقر الوالية
املنتدبة يف خطوة مفاجئة وت�صعيدية من
�أجل �إي�صال �صوتهم لل�سلطات الو�صية ،
يف الوقت الذي يلتزم امل�س�ؤولني املحليني
واملنتخبني ال�صمت املطبق حيال
احتجاج ه�ؤالء .
�أقدم مع نهاية الأ�سبوع املن�رصم جمموعة
من البطالني احلاملني لل�شهادات اجلامعية
بتقرت  ،على تنفيذ تهديداتهم ال�سابقة
املتعلقة بالدخول يف خطوة ت�صعيدية
يف حال عدم تدخل ال�سلطات امل�س�ؤولة

و�إيجاد حل لق�ضيتهم املتمثلة يف
�إن�صافهم واال�ستفادة من منا�صب عمل
التي خ�ص�صتها �رشكة �سوناطراك  ،بعدما
مت تهمي�شهم رغم �أنهم حاملني ل�شهادات
عليا وق�ضوا �سنوات طويلة يف التح�صيل
العلمي قبل �أن يجدوا �أنف�سهم يف ال�شارع
بدون عمل .
املحتجون رف�ضوا التحاور مع �أي جهة
غري معنية ومت�سكوا مبطلبهم يف التوظيف
 ،غري �أن ال�صمت املطبق الذي تنتهجه
ال�سلطات املحلية وعدم فتح قنوات حوار
معهم زاد من ت�أزم الو�ضع بلجوء ه�ؤالء
�إىل االعت�صام املفتوح واملبيت �أمام مقر
الوالية املنتدبة يف ظروف مزرية  ،وهي

اخلطوة التي من �ش�أنها �أن حترج الوايل
وال�سلطات املعنية  ،وبح�سب املعلومات
املتاحة ف�إن املحتجني يطالبون بحل
جذري مل�شكلتهم واملتمثل يف متكينهم
من منا�صب عمل لي�س بال�رضورة ب�رشكة
�سوناطراك  ،و�إمنا حتى فروع هذه
الأخرية كونهم �أ�صحاب حق م�رشوع .
وطرح غياب املنتخبني عن التوتر احلا�صل
عند مدخل الوالية املنتدبة  ،ا�ستفهامات
حول تقاع�س ه�ؤالء عن �أداء دورهم
ال�سيما مطالب املحتجني م�رشوعة
وال تتعدى ح�صولهم على منا�صب �شغل
بامل�ؤ�س�سات النفطية  ،كما فتحت عدد
من اجلمعيات واجلهات املهتمة مبلف

ال�شغل  ،النار على الوايل املنتدب الذي مل
يتدخل يف الحتواء الو�ضع املت�شنج و�إيجاد
حلول لق�ضية ه�ؤالء التي ال تزال ت�صنع
احلدث باملنطقة  ،وا�ستنادا �إىل م�صادر
حملية ف�إن عدم تدخل �أي جهة ر�سمية �أو
منتخبة مرده �إىل �أن املحتجني يطالبون
بالتوظيف الفوري  ،وهو ما يعترب �رشطا
تعجيزيا وامل�سالة برمتها من �صالحيات
وكالة الت�شغيل هذه الأخرية التي تواجه
اتهامات باجلملة من البطالني.
وذكر متابعون لق�ضية املحتجني �أمام
مقر الوالية املنتدبة � ،أن ه�ؤالء يرف�ضون
الوعود ويطالبون بحلول ملمو�سة متر
عرب متكينهم من منا�صب عمل والتحقيق

يف م�س�ألة �إق�صائهم من عر�ض �رشكة
�سوناطراك الذي رافقته الكثري من
ال�شبهات و�أثريت حوله الكثري من ال�شكوك
مثلما هو احلال بباقي مناطق الوالية
التي طالب فيها كثريون بوجوب مراقبة
الطريقة التي متت بها عملية اجراء
االختبارات املهنية.
ومعلوم �أن ملف الت�شغيل يف تقرت  ،ال
يزال يثري القالقل خا�صة على م�ستوى
الوكالة املحلية للت�شغيل التي باتت متهمة
بالعجز عن ا�ضفاء ال�شفافية والنزاهة يف
ت�رصيف عرو�ض العمل ال�سيما عرو�ض
امل�ؤ�س�سات البرتولية الكربى   .

�أحمد باحلاج
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فيما يوا�صل بطالو املنطقة االحتجاج �ضد التهمي�ش

�أجه�ض حماولة ترويج � 45637ألف قارورة خمر

حديث عن تعيني فار�س الداوي
رئي�سا لوكالة حا�سي م�سعود

درك اجلنوب ال�شرقي ي�ضرب
مروجي امل�شروبات الكحولية بقوة

يتوا�صل لليوم الثاين على التوايل بطايل املدينة البرتولية حا�سي م�سعود  ،االحتجاج �أمام املقرات
الر�سمية رافعني ال�شعارات املطالبة باحلق يف العمل واملنددة بالتهمي�ش الذي يطال بطايل املنطقة ،
يف الوقت الذي ترددت فيه �أنباء عن تعيني فار�س الداوي رئي�سا للوكالة املحلية .
�أحمد باحلاج
�أطلق طالبوا العمل بحا�سي م�سعود
� ،سل�سلة من االحتجاجات الرامية
�إىل �إي�صال �صوتهم لل�سلطات
املعنية ملطالبتها ب�إعادة االعتبار
لهم بعد الإق�صاء والتهمي�ش الذي
يتعر�ضون له يف ظل ت�أخر الوكالة
الوطنية للت�شغيل  ،يف تعيني
م�س�ؤول جديد على ر�أ�س الوكالة
املحلية للت�شغيل خلفا للمنتهية
مهامه  ،وقال بطالون من املدينة
البرتولية �آن الوكالة املحلية
دخلت يف حالة فراغ وهو ما ادخل
املرفق يف غمو�ض ب�سبب الت�أخر
يف تعيني رئي�س جديد  ،م�شريين
�إىل عملية معاجلة عرو�ض العمل
�أ�صبحت مقلقة وحتيط بها العديد
من اال�ستفهامات .
وح�سب ت�رصيحات عدد من
املحتجني  ،ف�إن ما يقوم به
�شباب املدينة البرتولية  ،يهدف
�إىل نف�ض الغبار عن بطايل اجلهة
الذين يطالبون اليوم بحقهم يف
العمل كونهم �أبناء منطقة ت�ضم
املئات من ال�رشكات البرتولية
 ،لكن �شبابها غارق يف البطالة
بداعي الإق�صاء املمنهج الذي
يطالهم من طرف م�س�ؤويل ملف
الت�شغيل باملنطقة.
و�شدد ه�ؤالء على �رضورة
�إن�صافهم وتخ�صي�ص منا�صب
عمل لبطايل املنطقة  ،منددين

مبا �سموه احلمالت املغر�ضة
التي يطلقها البع�ض والتي تتهمهم
بالعن�رصية عندما يتم طرح ح�صة
خا�صة ب�أبناء حا�سي م�سعود وهو
املطلب الذي يو�صف بامل�رشوع
وال يتنافى مع الت�رشيع املعمول
به خا�صة تعليمة الوزير الأول
ال�سابق عبد املالك �سالل
الرامية �إىل منح الألوية يف
التوظيف لأبناء املناطق القريبة
من منابع البرتول .
ومعلوم �أن رئي�س بلدية حا�سي
م�سعود حممد يا�سني بن �سا�سي
� ،سبق له �أن طالب برفع الغنب
عن طالبي العمل باملنطقة ،
من خالل تخ�صي�ص ح�ص�ص من
منا�صب عمل لهم باعتبارهم
مهم�شني وما مينح لهم من
منا�صب عرب الوكالة املحلية
يف كل مرة غري كاف وي�ستدعي
�إعادة املراجعة .
وقال رئي�س بلدية حا�سي م�سعود
� ،أنه لن يدخر جهدا يف الدفاع
عن حق �أبناء املدينة البرتولية
يف اال�ستفادة من منا�صب �شغل
 ،م�ضيفا بالقول �أنه نا�ضل كثريا
يف امللف وكانت يف ال�سابق
تدخالت مكنت من ح�صول
بطالني على منا�صب وهذا ال يعد
ح�سبه تدخال يف ملف ال�شغل كما
تروج له بع�ض الأطراف  ،وامنا
هي م�س�ؤولية وعد بتحمل ثقلها
وفاءا منه بالوعود التي قطعها

ل�شباب املنطقة املتمثلة يف
م�ساعدتهم والوقوف �إىل جانبهم
يف االن�شغاالت املطروحة يف
هذا امللف .
ويف �سياق �آخر  ،ترددت �أنباء عن
تعيني فار�س الداوي رئي�سا جديدا
لوكالة الت�شغيل املحلية بحا�سي
م�سعود وهو الذي ي�شغل حاليا
نف�س املن�صب بوكالة الروي�سات
 ،وقد تباينت الآراء حول هذا
اخلرب بني راف�ض ومرحب به ،
حيث اعترب البع�ض �أن هذا القرار

�صائب كون ذات امل�س�ؤول يح�ضى
بالقبول يف �أو�ساط البطالني  ،يف
حني ت�شاءم البع�ض الآخر من
هذا اخلرب و�أكد �أن هذا الأخري
ال ميلك اخلربة والتجربة التي
ت�ؤهله لت�سيري وكالة بحجم حا�سي
م�سعود التي تعرف تراكمات
باجلملة  ،ف�ضال عن معطى �آخر
يتمثل يف طبيعة املنطقة التي
ت�ضم مئات ال�رشكات وهو عامل
ال يكون يف �صالح املعني ب�سبب
نق�ص خربته .

�أجه�ضت نهاية الأ�سبوع الفارط
م�صالح الدرك الوطني بواليات
ورقلة والوادي والأغواط ،
حماولة ترويج  45637قارورة
خمر من خمتلف الأ�شكال
والأنواع موجهة للرتويج بطريقة
غري �رشعيه.
متكنت م�صالح البحث والتحري
بالكتيبة الإقليمية للدرك الوطني
بالطريق الرابط بني املقاطعة
الإدارية تقرت ودائرة احلجرية
بورقلة  ،من ا�سرتجاع �شاحنة
من نوع رونو حمملة مبا يزيد عن
 30437قارورة خمر من خمتلف
الأنواع والأ�شكال ،كانت يف
طريقها لدائرة حا�سي م�سعود،
لتتم م�صادرة املحجوزات
وت�سليمها لدوائر االخت�صا�ص
املعنية ،فيما مت �إعداد ملف
ق�ضائي �ضد املدعو م�.ش يف
اخلم�سينيات من العمر ،الذي
�ضبطت بحوزته امل�رشوبات
الكحولية ،يف انتظار تقدميه
اليوم �أمام وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة ورقلة للنظر يف و�ضعيته
.
� أما بالطريق الرابط بني دائرة
حا�سي الرمل والأغواط ،فقد مت

�ضبط �سيارتني رباعيتي الدفع
حمملتني مبا يزيد عن 6100
قارورة خمر موجهة للرتويج بوالية
غرداية،حيث متت م�صادرة ال�سلعة
امل�ضبوطة ،وحتويل املوقوفني
الأربعة مل�صلحة البحث والتحري
بال�ضبطية الق�ضائية للدرك
الوطني ،ال�ستكمال الإجراءات
القانونية معهم قبل عر�ضهم �أمام
الق�ضائية  بالأغواط
اجلهات
للنظر يف و�ضعيتهم بتهمة احليازة
واملتاجرة بامل�رشوبات الكحولية
بو�صل �إيداع مزور .
ويف �إطار الإجراءات الأمنية
ال�صارمة اخلا�صة بت�شديد اخلناق
على حتركات بارونات مروجي
املخدرات ،فقد مت العثور بو�سط
مدينة �أم الطيور باملقاطعة
الإدارية املغري بالوادي  ،على
�شاحنة �صغرية احلجم مملوءة بـ
� 04آالف قارورة خمر ،ليتم تفكيك
املركبة وحتويل ال�شحنة للدوائر
املعنية ،فيما مت فتح حتقيق يف
احلادثة لك�شف مالب�ساتها وتقفي
�آثار امل�شتبه يف �صلتهم بال�شحنة
امل�ضبوطة ،ح�سب املعلومات
الأولية املتوفرة .
�أحمد باحلاج

�أمن مترنا�ست

الإطاحة ب�شخ�صني بحوزتهما 1
كلم من املخدرات

االحتاد الوالئي للعمال اجلزائريني بورقلة يخرج عن �صمته وي�ؤكد :

ن�شيد بامل�ستوى الراقي للحراك ال�شعبي
�          .إ�ستخراج املندوبني من �صالحيات االحتادات املحلية
جدد االحتاد الوالئي للعمال
اجلزائريني بورقلة ،الإ�شادة
بامل�ستوى الراقي للحراك
ال�شعبي ال�سلمي الذي تعي�شه
اجلزائر عامة وورقلة على وجه
اخل�صو�ص  ،كما �أكد ذات االحتاد
�أن �إ�ستخراج املندوبني من
�صالحيات الإحتادات املحلية .
�أفاد بيان للإحتاد الوالئي للعمال
اجلزائريني بورقلة  ،كانت
قد ت�سلمت يومية «الو�سط»،
ن�سخة منه �أن الإحتاد �صوته
ل�صوت قيادته النقابية بالإ�شادة
بامل�ستوى الراقي ل�سلمية

التح�رض واحلراك ال�شعبي الذي
�أبهر العامل �أجمع  ،وبعد اطالعه
على م�ضمون البيان الذي ن�رش
عرب �صفحات مواقع التوا�صل
االجتماعي  ،والذي يدعي
موقعوه عدم ا�ست�شارتهم يف
ا�ستخراج مندوبي م�ؤمتر االحتاد
الوالئي  ،حيث �أو�ضح ذات البيان
�أنه �إ�ستنادا �إىل القانون الأ�سا�سي
ف�إن ا�ستخراج املندوبني من
�صالحيات االحتادات املحلية
بعد تكليفها من طرف جلنة
حت�ضري امل�ؤمتر  ،حيث �أعطت
الإحتادات الفروع النقابية

�أمن والية مترنا�ست

توقيف �شخ�ص يف ق�ضية احليازة
على كمية من املخدرات

ونقابات امل�ؤ�س�سات املعنية
ح�سب و�ضعية الإنخراط احلرية
التامة يف �إنتخاب ممثليهم دون
�أي توجيه .
وح�سبما جاء يف ن�ص البيان
املذكور ف�إن حق الطعن يف
�سري العملية الإنتخابية مكفول
بن�ص القانون الأ�سا�سي والنظام
الداخلي  ،و�ستتم عملية درا�سة
الطعون والرد عليها من طرف
الإحتادات املحلية حتت �إ�رشاف
الإحتاد الوالئي ولو ا�ستدعى
الأمر �إعادة الإنتخابات حتت
�إ�رشاف الإحتادات املحلية  ،ويف

يف �إطار مكافحة االجتار غري ال�رشعي
باملخدرات و امل�ؤثرات العقلية ب�إقليم
والية مترنا�ست ،متكنت م�صالح �أمن
والية مترنا�ست ممثلة يف الأمن احل�رضي
الثالث من توقيف �شخ�ص يبلغ من العمر
(� 27سنة) متورط يف ق�ضية   احليازة
على املخدرات (كيف معالج) و امل�ؤثرات

�سياق مت�صل فقد ذهب االحتاد
الوالئي للعمال اجلزائريني
بورقلة �إىل �أبعد من ذلك من
خالل الت�أكيد على �أن اجلميع مبا
فيهم �أ�شد املعار�ضني ي�شهدون
العملية الدميقراطية يف انتخاب
جتديد املجال�س النقابية وهو
ما �ساهم يف �سريها بكل �سال�سة
وحافظ على الإ�ستقرار � ،إال
�أن دميقراطية العمل النقابي
�أ�صبحت تزعج البع�ض ممن
تعودوا يف زمن �سابق على التعيني
دون انتخاب .
�صالح .ب

العقلية بطريقة غري م�رشوعة لغر�ض
البيع و الرتويج .حيثيات الق�ضية تعود
�إىل معلومات واردة �إىل عنا�رص ال�رشطة
مفادها وجود �شخ�ص بقوم ببيع و
ترويج املخدرات على م�ستوى حي �أنكوف
مدينة مترنا�ست،و عليه مت الرت�صد و
و�ضع خطة �أمنية حمكمة�،أين مت توقيفه

يف اطار مكافحة االجتار غري
ال�رشعي باملخدرات و امل�ؤثرات
العقلية ب�إقليم والية مترنا�ست،
متكنت م�صالح �أمن والية مترنا�ست
ممثلة يف الفرقة املتنقلة لل�رشطة
الق�ضائية عني قزام –مترنا�ست
 من توقيف �شخ�صني ترتاوح�أعمارهم ما بني (� 28-19سنة)
متورطني يف ق�ضية   احليازة على
املخدرات من نوع (البانقو).
حيثيات الق�ضية تعود �إىل معلومات
واردة اىل عنا�رص ال�رشطة مفادها
وجود م�سكن مبدينة عني قزام
م�ستغل من طرف �أ�شخا�ص يف
بيع و ترويج املخدرات،و عليه مت

على منت مركبة و بعد عملية التلم�س
اجل�سدي عرث بحوزته على  17قر�ص من
امل�ؤثرات العقلية خمتلفة الأنواع ،كما
�ضبط بحوزته على ثمانية ( )08قطع من
الكيف املعالج يقدر وزنها ب ( )15غرام و
مبلغ مايل يقدر ب 11500دج من عائدات
الرتويج �  ،أين مت حتويله اىل املقر رفقة

الرت�صد و �أخذ الإحتياطات الأمنية
الالزمة و بناءا على �إذن بالتفتي�ش
�صادر عن النيابة مت تفتي�ش
امل�سكن و توقيف �شخ�صني و �ضبط
�صحيفتني من املخدرات كانت
خمب�أة ب�إحكام قدر الوزن الإجمايل
للكمية ب  1كلغ و  290غرام من
نوع البانقو � ،أين مت حتويلهم اىل
املقر رفقة املحجوزات ،بعد
�إ�ستكمال التحقيق يف الق�ضية ،مت
تقدمي امل�شتبه فيه �أمام اجلهات
الق�ضائية املخت�صة التي �أ�صدرت
يف حقهم �أمر بالو�ضع رهن احلب�س
امل�ؤقت.
�أحمد باحلاج
املحجوزات ،بعد �إ�ستكمال التحقيق
يف الق�ضية ،مت تقدمي امل�شتبه فيه �أمام
اجلهات الق�ضائية املخت�صة التي �أ�صدرت
يف حقه �سنة حب�س نافذة و غرامة مالية
قدرها ب ()100.000دج مع �إيداعه
احلب�س.
�أحمد باحلاج
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تقارير حتذر من منو الظاهرة

قواعد الإمارات الع�سكرية و�سجونها
ال�سرية يف القرن الإفريقي

دويل
"�أ�سرلة" ال�سيا�سة اخلليجية
على ح�ساب الق�ضية الفل�سطينية

القرن الإفريقي ،تلك املنطقة الإ�سرتاتيجية الواقعة على ر�أ�س باب املندب واملنح�صرة بني
البحر الأحمر �شما ً
ال واملحيط الهندي جنو ًبا ،على �شواطئه ت�شتعل حر ًبا باردة لال�ستحواذ
على موانئه ،حرب باتت جلية يف ال�سنتني الأخريتني ،ومع اندالع الأزمة اخلليجية عام
 ،2017يف �سبيل ال�سيطرة على خطوط املالحة العاملية ت�سارع الدول �إىل حجز مواقع لها
على اخلارطة اجليو�سيا�سية يف الإقليم.
م�٫س
و�أو�ضحت �صور �أقمار �صناعية
�إن املنطقة التي ا�ستحوذت
عليها الإمارات منذ عام 2015
يف ميناء ع�صب مل تخ�ضع لأي
�أعمال تطوير �أو �إن�شاءات لتطوير
امليناء الع�سكري ،بل حتولت لثكنة
ع�سكرية �إماراتية تنطلق منها
طائراتها �ضمن عمليات التحالف
ال�سعودي الإماراتي يف اليمن.
ومل تر�صد ال�صور امللتقطة م�ؤخ ًرا
�أي وجود حلاويات �أو �سفن جتارية
 ،وبدالً من ذلك كانت هناك
� 13سفينة� 11 ،سفينة ع�سكرية
واثنتان للنقل احلربي ،يُ�ضاف �إىل
ذلك وجود �سجن �رسي يقع على
ال�سواحل الإريرتية �ضمن النطاق
امل�ست�أجر من قِبل الإمارات،
و�أكد فريق حتليل �صور الأقمار
ال�صناعية وجود ال�سجن يف منطقة
�ساحلية بني مطار وميناء ع�صب،
تبلغ م�ساحته � 417ألف مرت مربع،
وي�ضم غر ًفا حتت الأر�ض ،وهو ما
يعني احتمال ا�ستخدام ال�سجن يف
عمليات الإخفاء الق�رسي املتهمة
بها الإمارات من قبل املنظمات
الدولية ،خا�صة مع وجود تقارير
حقوقية ت�ستند �إىل �شهادات
لأهايل ال�ضحايا عن ترحيل
معتقلني مينيني على �سجون خارج
اليمن.
رمبا يك�شف ذلك � ً
أي�ضا الأهداف
احلقيقية وراء �سعي الإمارات
�إىل تو�سيع نفوذها يف منطقة
باب املندب ،وهي �إحدى �أهم
ممرات النقل البحري الرابط بني
�أوروبا والبحر املتو�سط واملحيط
الهندي و�رشقي �إفريقيا ،كما يعترب
من �أبرز الأ�سباب التي و�ضعت
اليمن يف مكانة ا�سرتاتيجية مهمة
من خالل ال�سيطرة على املمر.
و�سبق �أن ك�شفت وكالة “�أ�سو�شيتد
بر�س” يف حتقيق �صحفي لها عن
وجود � 18سجنا �رسيا تديرها

الإمارات وحلفا�ؤها جنوبي اليمن،
وذكرت �أن ما يقرب من 2000
ميني اختفوا يف تلك ال�سجون
حيث كانت �أ�ساليب التعذيب
القا�سية هي القاعدة الرئي�سة.
وتداولت منظمات وو�سائل �إعالم
على نحو وا�سع معلومات حول
انتهاكات يف ال�سجون ال�رسية يف
اجلنوب اليمني ،وتقول �أي�ضا �إنها
تخ�ضع لـ”�إجراءات �أمنية متنع
�أهايل املعتقلني من زيارة �أبنائهم،
وتكتم كبري من الأجهزة الأمنية
يف عدن حول �أعداد امل�سجونني
و�أماكن احتجازهم”.
وبح�سب املعلومات التي �أوردتها
الوكالة ،ف�إن هذه ال�سجون كانت
ت�شهد حاالت تعذيب وح�شية
ت�صل �إىل حد "�شواء" ال�سجني
على النار� ،إ�ضافة �إىل اعتداءات
جن�سية ،ونقلت عن حمتجز
�سابق ،اعتقل �ستة �أ�شهر يف مطار
ريان� ،رصخات املعتقلني و�أجواء
اخلوف ،ف�ضال عن �إ�صابتهم
بالأمرا�ض ،م�شرية �إىل �أن �أي
�شخ�ص كان ي�شكو ي�ؤخذ �إىل غرفة
التعذيب.

و�أقر م�س�ؤولون يف وزارة الدفاع
الأمريكية (بنتاغون) ب�أن وا�شنطن
�شاركت يف ا�ستجواب حمتجزين
يف هذه املعتقالت ال�رسية،
التي ت�رشف عليها قوات مينية
و�إماراتية ،وب�أنها ت�ستطيع الو�صول
ب�شكل دائم �إليها ،وهو ما قد ي�شكل
انتهاكا للقانون الدويل.
على الرغم من �أن اخلارطة
الع�سكرية يف اليمن لي�ست ثابتة �أو
حم�سومة ،ف�إن ا�ستماتة الإمارات
لب�سط نفوذها على باقي املدن
اليمينة املطلة على البحر الأحمر
باتت حقيقة ال تقبل ال�شك ،فاهي
تب�سط �سيطرتها على �أغلب
موانئ اليمن التجارية والنفطية
يف حماولة منها لتو�سيع نفوذها
على �ضفتي م�ضيق باب املندب
دون وجود �أي مناف�س لها.
وي�ؤكد التحقيق �أن حماولة
الإمارات ال�سيطرة على خريطة
البحر الأحمر �أ�صبحت حقيقية،
الفتاً �إىل �أن الإمارات تعمل على
ال�سيطرة على جميع املدن اليمنية
املطلة على البحر الأحمر ،كما
�أنها اجتهت �إىل ال�صومال ،وعقدت
اتفاقيات اعتربتها احلكومة
ال�صومالية �صفقات غري �رشعية.
ويك�شف �سباق القواعد الع�سكرية
يف القرن الإفريقي كيف �أ�صبحت
�صفقات املوانئ التجارية جمرد
مدخل لبناء تلك القواعد ،ف�إىل
جانب القواعد الأجنبية يف
جيبوتي وقواعد الإمارات يف كل
من �إريرتيا و�إقليم �أر�ض ال�صومال
االنف�صايل ،باتت دول �أخرى يف
الطريق ،وهو ما �أك�سب موانئ
القرن الإفريقي �أبعادًا �أمنية،
لي�س فقط ملوقعها الإ�سرتاتيجي
بني طرق التجارة البحرية ،ولكن

لقربها � ً
أي�ضا من ال�رصاعات
الإقليمية .و كان العدوان على
اليمن بالن�سبة �إىل الإمارات فر�صة
ُقدر بثمن ،لي�س
�إ�سرتاتيجية ال ت ّ
لـ"ا�ستعادة حكومة الرئي�س الهارب
عبد ربه من�صور هادي وغريها من
الأ�سباب املعلنة والدعائية" ،ولكن
لتحقيق طموحها الإ�سرتاتيجي يف
ت�أمني قو�س للنفوذ ميتد من جنوب
اخلليج الفار�سي �إىل البحر الأحمر
والقرن الأفريقي.
لذا ف�إن الإمارات عملت خالل
الأعوام الأربعة املا�ضية على
تكدي�س هذه امل�ضايق واخللجان
داخل القو�س بالعديد من القواعد
واملن�ش�آت الع�سكرية ،بداية من
عدن و�سقطرى وميون يف اليمن،
ومرورا بع�صب يف �إريرتيا ،ولي�س
انتهاء برببرة وبو�صا�صو يف
ال�صومال.
وي�سهل الوجود الع�سكري املكثف
يف هذه املنطقة على الإمارات
ممار�سة دور ك�صانع للملوك يف
حزام من الدول اله�شة والأنظمة
ال�سيا�سية غري امل�ستقرة ،وهي
دول تعتربها الإمارات اليوم
نفوذا هاما لها ،خا�صة يف ظل
ال�سباق اجليو�سيا�سي املعقد
الذي تتناف�س فيه �أبوظبي مع
جمموعة من الالعبني الإقليميني،
وعلى ر�أ�سهم تركيا التي متتلك
بدورها طموحها ومنوذج �أعمالها
اخلا�ص يف املنطقة القائم على
التنمية االقت�صادية واخلدمات
االجتماعية ،وهو منوذج �أثبت
جناحه يف الفوز بالقلوب والعقول
ما م ّكن �أنقرة من تطويره �إىل �شكل
من �أ�شكال القوة اخل�شنة املقبولة
عرب افتتاح قاعدة ع�سكرية يف
ال�صومال.

قال وزير الدولة الإماراتي
لل�ش�ؤون اخلارجية �أنور قرقا�ش،
يف ت�رصيحات �رصيحة على نحو
غري عادي �:إن قرار كثري من
الدول العربية عدم التحاور مع
"�إ�رسائيل" كان خاطئاً للغاية
و�إن العالقات بني الدول العربية
و"�إ�رسائيل" بحاجة �إىل حت ّ ُول،
من �أجل حتقيق تق ّ ُدم نحو
"ال�سالم" مع الفل�سطينيني.
بد�أت دول جمل�س التعاون
اخلليجي وعلى را�سها االمارات
اىل تغيري �شكل الق�ضية
الفل�سطينية واملقاومة �ضد
االحتالل حيث �سارعت للتقرب
من "ا�رسائيل" وتربير هذا
التقرب بحجج واهية مثل
مواجهة ما ت�سميه "التهديد
الإيراين" لل�رشق الأو�سط ،انها
قلبت ال�صورة لت�صبح ايران هي
العدو عو�ضا عن "ا�رسائيل" وان
ت�صبح ايران مدانة لكونها ت�ساعد
ال�شعب الفل�سطيني وحركات
املقاومة يف املنطقة .وهكذا
بد�أ �شكل املواجهة الفل�سطينية
اال�رسائيلية ي�أخذ منحى �آخر.
وفقا�إ�رسائيل
وتراهن
لباحثني يف ال�ش�أن وال�سيا�سات
الإ�رسائيلية -على ت�سويق ايران
كتهديد م�شرتك عرب تعزيز
"احللف اخلليجي" ملواجهة
ايران ،ومترير الإدارة الأمريكية
"ل�صفقة القرن" بعد انتخابات
الكني�ست -التي �ستجرى يوم 9
�أبريل/ني�سان املقبل -بغطاء
عربي و�إ�سالمي بغية ت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية.

لكن ما تتجاهله الدول اخلليجية
هي ان "ا�رسائيل" لن تقدم لهم
تنازالت وبالفعل خالل لقاء
مع دبلوما�سيني �إ�رسائيليني يف
يناير املا�ضي ،قال نتانياهو � ّإن
"ا�رسائيل مل تعد بحاجة �إىل
حتقيق ال�سالم مع الفل�سطينيني
من �أجل �إقامة روابط دبلوما�سية
مع العامل العربي".
وقبل �أ ّيام فقط من هذا
�شدد نتانياهو خالل
الت�رصيحّ ،
م�ؤمتر �صحايف على �أ ّنه فيما
حاول قادة �إ�رسائيليون �آخرون
حت�سني العالقات مع العامل
العربي وامل�سلم من خالل
تقدمي "تنازالت" للفل�سطينيني،
ب�شدة قائ ً
ال:
هو رف�ض ذلك
ّ
"نحن ن�ؤمن بتحقيق ال�سالم من
خالل الق ّوة .ون�ؤمن بالتحالفات
التي تت�ش ّكل نتيجة قيمة �إ�رسائيل
كمركز ثقل تكنولوجي ومايل
ودفاعي وا�ستخباراتي".
كما ت�أتي ت�رصيحات قرقا�ش يف
�أعقاب زيارة كبري م�ست�شاري
ترامب و�صهره جاريد كو�شرن،
لدول خليجية عربية� ،أواخر
فرباير املا�ضي� ،سعيا جلمع
املال من دول البرتول لتمويل
ال�شق االقت�صادي من اخلطة
الأمريكية املرتقبة للت�سوية
ما يعرف ب "�صفقة القرن"
التي �ستق�ضي على الق�ضية
الفل�سطينية فالرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب يريد مترير
�صفقته �إر�ضا ًء لإ�رسائيل ولكن
مبال غريه ودون تكلفة وجهد
منه.

الق�سام تعلن رفع جهوزيتها
القتالية يف غزة
�أكدت كتائب ال�شهيد عز الدين
الق�سام اجلناح الع�سكري حلركة
"حما�س� ،أن التفعيل الذاتي املبكر
لل�صواريخ من غزة �سببه قرار قيادة
املقاومة رفع جهوزيتها القتالية
وا�ستعدادها ،و�شدد م�س�ؤول يف
كتائب الق�سام ،يف ت�رصيح لقناة
اجلزيرة الف�ضائية ،اليوم اخلمي�س،
�أن الكتائب م�ستعدة للقتال بعد
عزم االحتالل �شن عمل عدواين
�ضد قطاع غزة قبل االنتخابات
"الإ�رسائيلية" .ي�شار �إىل �أن جي�ش
االحتالل �أعلن �سقوط �صاروخ �أُطلق

من غزة على �شمال "تل �أبيب" ،و�أدى
�إىل �إ�صابة �" 7إ�رسائيليني" بجرح
خمتلفة ،وتدمري مبنى جزئ ًّيا وبعد
�سقوط ال�صاروخ ،ق�صفت املقاتالت
احلربية الإ�رسائيلية ،عددا من
املواقع للمقاومة الفل�سطينية يف
مناطق متفرقة من قطاع غزة ،وهو
ما �أدى �إىل وقوع �أ�رضار مادية كبرية
باملواقع امل�ستهدفة ،دون �أن يبلَّغ
عن وقوع �إ�صابات ،وردت املقاومة
ب�إطالق ر�شقات من ال�صواريخ على
البلدات املحتلة يف م�ستوطنات
"غالف غزة".
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النقاط العمياء:

ر�ؤية مغايرة لنظرة
الغرب حول �صعود ال�صني
�أثار �صعود ال�صني ال�سيا�سي والع�سكري املتنامي ،وح�ضورها
اً
وا�سعا حول م�ستقبل حتوالت
جدل
العاملي املت�صاعد،
ً
النظام الدويل الذي تهمني عليه الواليات املتحدة منفردة
منذ نهاية احلرب الباردة ،حيث �أ�ضحت بكني �إحدى القوى
الكربى امل�ؤهّ لة لدور قيادي عاملي مناف�س لوا�شنطن،
وال �سيما يف ظل دورها امل�ؤثر ومبادراتها الكربى ،ويف
مقدمتها «مبادرة احلزام والطريق» التي تنتهج مبد�أ املنافع
املتبادلة ،يف مقابل منوذج الهيمنة الذي ارتبط بالعديد
من القوى العظمى التقليدية.
عر�ض :د� .إ�سراء �أحمد �إ�سماعيل  /مركز
امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

ويف هذا الإطار ،يقدم «باراج خانا»
(الأ�ستاذ باجلامعة الوطنية ب�سنغافورة)
ر�ؤيته حول حتول مركز القوى الدولية
اً
ممثل يف الواليات املتحدة
من الغرب
اً
والقوى الأوروبية� ،إىل ال�رشق ممثل يف
القوى الآ�سيوية ال�صاعدة ،يف كتاب جديد
بعنوان «امل�ستقبل �آ�سيوي» .وتتخل�ص يف
اً
حتول تكتون ًّيا (Tectonic
�أنها ت�شهد
 .)Shiftف�إذا كان القرن التا�سع ع�رش
�أوروب ًّيا ،والقرن الع�رشون �أمريك ًّيا؛ ف�إن
القرن احلادي والع�رشين �سيكون �آ�سيو ًّيا،
مع الت�أكيد على انتهاء �صالحية املنطق
اال�ستعماري يف التعامل مع دول العامل.

نظام �آ�سيوي �صاعد
ي�ؤكد «خانا» يف كتابه انتهاء ع�رص
الهيمنة الغربية ،وعودة �آ�سيا �إىل
�أمناط التجارة والتبادل الثقايف التي
ازدهرت قبل فرتة طويلة من اال�ستعمار
الأوروبي والهيمنة الأمريكية .وي�ضيف
�أنه يف الوقت الذي ت�شهد فيه الواليات
املتحدة حالة من التخبط على هام�ش
هذه املرحلة اجلديدة من العوملة،
ف�إن االزدهار املتنامي يف القارة يعيد
تر�سيم خريطة االقت�صاد العاملي ،حيث
�أ�صبحت ال�صني العبًا رئي�س ًّيا يف �آ�سيا
و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية من خالل
مبادرة «احلزام والطريق» ،التي تعترب
�أهم م�رشوع دبلوما�سي يف القرن احلادي
والع�رشين ،يعادل يف �أهميته -وف ًقا
للكاتب -ت�أ�سي�س الأمم املتحدة يف
منت�صف القرن الع�رشين ،لكنها بت�صميم

وقيادة �آ�سيوية ،مما �سيجعل القارة مركز
العامل وم�ستقبله ،و�سيكون لها �أكرب الأثر
على م�سار العالقات الدولية والنظام
الدويل يف القرن احلادي والع�رشين.
ويف هذا الإطار ،ي�شري امل�ؤلف �إىل �أن
عام  2017يُعد البداية احلقيقية للتاريخ
الذي بد�أ فيه و�ضع حجر الأ�سا�س لنظام
دويل تقوده �آ�سيا .ففي مايو من ذلك
العام ،اجتمعت �ست وثمانون دولة متثل
ثلثي �سكان العامل ،ون�صف الناجت املحلي
الإجمايل العاملي ،يف بكني حل�ضور القمة
الأوىل ملبادرة «احلزام والطريق» ،والتي
�ضمت زعماء من �آ�سيا و�إفريقيا و�أوروبا
لإطالق �أكرب خطة من�سقة لال�ستثمار يف
البنية التحتية ب�شكل جماعي .وقد تعهدت
احلكومات املجتمعة ب�إنفاق تريليونات
الدوالرات لربط �أكرب املراكز ال�سكانية
يف العامل ،بهدف تعزيز التبادل التجاري
والثقايف ،وكان ذلك مبثابة �إعالن عن
حقبة جديدة من طريق احلرير .ووف ًقا
لـ»خانا» ف�إن م�صطلح «النظام» له تعريف
حمدد للغاية ،فهو ي�شري �إىل جمموعة
من الدول �أو الوحدات الدولية التي
تنتظم يف عالقة مع بع�ضها بع�ضً ا يف
منطقة ما� ،أكرث مما تفعل مع الدول
خارج منطقتها .ومن هذا املنطلق ،ف�إن
االحتاد الأوروبي بقدر كونه نظا ًما ،ف�إننا
ن�شهد �صعود نظام �آ�سيوي وا�سع ميتد من
خالل مبادرة «احلزام والطريق» من �شبه
اجلزيرة العربية وتركيا يف الغرب� ،إىل
اليابان ونيوزيلندا يف ال�رشق ،ومن رو�سيا
يف ال�شمال �إىل �أ�سرتاليا يف اجلنوب.
وهي منطقة متثل حال ًّيا نحو  %50من
الناجت املحلي الإجمايل العاملي ،وثلثي
النمو االقت�صادي العاملي.

انتقاد الر�ؤية الغربية

�أ�شار «خانا» �إىل �صعود القوة والت�أثري
الآ�سيوي يف عدد من املجاالت ،ال �سيما
االقت�صادي ،حيث يو�ضح �أن النظام
االقت�صادي الآ�سيوي �أكرب بالفعل من
الأنظمة الأوروبية �أو �أمريكا ال�شمالية
من حيث تعا ُدل القوة ال�رشائية (،)PPP
م�ؤكدًا �أن حجم الإنتاج واال�ستهالك
واال�سترياد والت�صدير بالقارة �أكرب
من �أي منطقة �أخرى يف العامل .كما
�أن معدل التبادل التجاري بني الدول
الآ�سيوية وبع�ضها بع�ضً ا مرتفع مقارنة
اً
ف�ضل عن
مع �أوروبا �أو �أمريكا ال�شمالية.
�أن �آ�سيا ت�ضم عد ًدا من �أكرب االقت�صادات
يف العامل ،ومعظم احتياطيات النقد
الأجنبي الدولية ،والعديد من �أكرب البنوك
وال�رشكات ال�صناعية والتكنولوجية،
ومعظم �أكرب اجليو�ش يف العامل.
وي�ضيف «خانا» �أن �أكرث من ن�صف �سكان
العامل ( )%60يعي�شون يف �آ�سيا� ،إذ �إن
لديها ع�رشة �أ�ضعاف عدد �سكان �أوروبا
و� 12ضعف �أمريكا ال�شمالية .وهو م�ؤ�رش
يت�سم بالدميومة .فمع ارتفاع عدد
�سكان العامل �إىل نحو  10مليارات ن�سمة
اً
م�ستقبل� ،ست�صبح القارة دائ ًما موطنًا
لأكرب تعداد �سكاين مقارنة بباقي �أنحاء
العامل جمتمعة ،وهو ما يدفع لالهتمام
بر�ؤية العامل من وجهة نظر �آ�سيوية.
ويتطلب ذلك التغلب على ما �أ�سماه
«خانا» عقو ًدا من اجلهل املرتاكم
واملتعمد جتاه �آ�سيا ،حيث ينتقد الر�ؤى
الغربية يف تف�سريها لوجهات النظر
الآ�سيوية .وي�ؤكد �سقوط االفرتا�ض
القائل ب�أن االجتاهات الغربية متثل
بال�رضورة توج ًها عامل ًّيا .فعلى �سبيل
املثال ،مل تكن «الأزمة املالية العاملية»
اً
معلل ذلك با�ستمرار معدالت
دولية،
النمو الآ�سيوية يف االرتفاع .ففي عام
� ،2018شهدت الهند وال�صني و�إندوني�سيا
وماليزيا و�أوزبك�ستان �أعلى معدالت للنمو
االقت�صادي يف العامل ،مقارنة بالواليات
املتحدة و�أوروبا .ومن ناحية �أخرى ،قاد
�صعود ال�سيا�سات ال�شعبوية �إىل خروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي ،واهتزاز
الوحدة الأوروبية� ،إىل جانب تنامي
اخلالفات بني الواليات املتحدة بقيادة
«دونالد ترامب» وحلفائها الأوروبيني،
وذلك على عك�س امل�شهد الآ�سيوي الذي
يعك�س مزيدًا من التعاون والتن�سيق،
خا�صة على ال�صعيد االقت�صادي.
هذا الق�صور املتعلق با�ستمرار التفوق
والريادة الغربية ،و�سوء تقدير الر�ؤى
الآ�سيوية� ،أطلق عليه «خانا» «النقاط
العمياء» التي هي �أحد �أعرا�ض ال�سهو
�أو الإغفال بالتحليالت الأجنبية -خا�صة
الأمريكية -املتعلقة ب�آ�سيا .فهناك
افرتا�ض ب�أن القارة عاجزة �أو جامدة من

الناحية اال�سرتاتيجية ،وغري قادرة على
اتخاذ القرارات ،وكل ما تنتظره الدول
الآ�سيوية هو قيادة وا�شنطن ،و�إر�شادها
لهم مبا يجب عليهم فعله.

�صعود بناء ال هيمنة
�أكد «خانا» �أن من �أبرز «النقاط العمياء»
يف التحليالت الغربية عامة ،والأمريكية
على وجه اخل�صو�ص ،الرتكيز املفرط
على ال�صني ،والتخوف من �صعودها
كمناف�س حقيقي للواليات املتحدة على
مو�ضحا �أنه على
قيادة النظام الدويل،
ً
الرغم من �أن بكني تتمتع حال ًّيا ب�سلطة
كبرية �أكرث من جريانها� ،إال �أن م�ستقبل
�آ�سيا هو �أكرب بكثري مما تريده .وي�ضيف
�أنها ال تعد قوة ا�ستعمارية ،وذلك على
عك�س وا�شنطن ،حيث �إنها تريد توفري
موارد وفتح �أ�سواق جديدة ،ولي�س
م�ستعمرات �أجنبية ،ويهدف تواجدها
الع�سكري الذي ميتد من بحر ال�صني
اجلنوبي �إىل �أفغان�ستان و�رشق �إفريقيا،
حلماية خطوط الإمداد العاملية
املرتامية الأطراف .كما ت�سعى من
خالل ا�سرتاتيجيتها الكربى لتطوير البنية
التحتية العاملية �إىل تقليل اعتمادها على
مورد �أجنبي واحد.
ويف هذا الإطار ،يرى «خانا» �أن �إطالق
ال�صني ملبادرة «احلزام والطريق» ال
يعني رغبتها يف الهيمنة على �آ�سيا ،ولكن
م�ستقبل بكني مثل ما�ضيها متجذر بعمق
يف القارة ،وقد مت ت�صوير املبادرة على
نطاق وا�سع يف الغرب على �أنها خطة
للهيمنة ال�صينية على �آ�سيا والعامل ،على
غرار منط ال�صعود والهيمنة الأمريكية
على �أوروبا والعامل.
لكن الكاتب يُ�شري �إىل �أن ال�صني تعمل
على حتديث ومنو �رشكائها يف �آ�سيا،
وذلك مثلما فعلت الواليات املتحدة مع
�رشكائها الأوروبيني والآ�سيويني خالل
احلرب الباردة .ومن خالل االن�ضمام
�إىل املبادرة ،اعرتفت بلدان �آ�سيوية
عديدة �ضمن ًّيا ببكني كقوة عاملية والعب
رئي�سي يف نظام �آ�سيوي وا�سع النطاق،
لكنها لي�ست قوة مهيمنة .وي�ؤكد امل�ؤلف
�أنه ال ميكن �إغفال وجود قوى �أخرى
يف القارة تريد ت�أكيد دورها ونفوذها.
فالدول النووية كالهند ورو�سيا يف حالة
ت�أهب ق�صوى ب�ش�أن �أي تع ٍّد �صيني على
�سيادتهما �أو م�صاحلهما ،وكذلك القوى
الإقليمية كاليابان و�أ�سرتاليا .ومن
ال�شواهد الدالة على ذلك �أنه بالرغم
من �إنفاق ال�صني نحو  50مليار دوالر بني
عامي ( )2016-2000على م�رشوعات
البنية التحتية والربامج الإن�سانية يف
دول القارة� ،إال �أن ذلك مل ي�ؤ ِّد �إىل هيمنة
النفوذ ال�صيني يف �آ�سيا .ووف ًقا للكاتب

ف�إن فكرة «�آ�سيا التي تقودها ال�صني»
لي�ست مقبولة لدى معظم الآ�سيويني.
بيد �أن ذلك ال ينفي متتُّع ال�صني مبيزة
اخلطوة الأوىل يف الوقت الذي يرتدد فيه
امل�ستثمرون الآ�سيويون والغربيون يف
اال�ستثمار يف عديد من املجاالت .ويف
هذا الإطار ،جتدر الإ�شارة �إىل �أنه من
املالحظ يف الفرتة الأخرية �أن العديد
من الدول بد�أت تُعيد التفاو�ض ب�ش�أن
امل�رشوعات والديون ال�صينية .ويف
ترجيحا
�ضوء ذلك ،ف�إن ال�سيناريو الأكرث
ً
هو �أن ما تقوم به بكني من م�رشوعات
لتحديث البنية التحتية يف دول القارة
ال يعود عليها هي فقط بالنفع ،بل �إنه
�سوف ي�ساعدها يف اكت�ساب القوة والثقة
ملقاومة �أي تع ٍّد �صيني يف امل�ستقبل.
وعالوة على ما �سبق� ،ألهمت حتركات
ال�صني انطالق «�سباق ت�سلح» للبنية
التحتية ،حيث قامت الهند واليابان
وتركيا وكوريا اجلنوبية وغريها من
الدول بتوجيه ا�ستثمارات كبرية �إىل
هذا املجال ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن
مي ِّكن الدول الآ�سيوية الأ�ضعف من
التوا�صل ب�شكل �أف�ضل مع بع�ضها بع�ضً ا،
ومواجهة املناورات ال�صينية .ويف نهاية
املطاف ،لن تقف بكني يف موقع الدولة
املهيمنة �آ�سيو ًّيا �أو عامل ًّيا ،بل كمركز
�إقليمي وعاملي يف �إطار النظام الآ�سيوي
والأورا�سي.
وختا ًما ،ي�ؤكد «خانا» �أن م�ستقبل
�آ�سيا يُعد امتدا ًدا ملا�ضيها ،فلطاملا
كانت منطقة متعددة الأقطاب ت�ضم
ح�ضارات عريقة تطورت ب�شكل م�ستقل
عن ال�سيا�سات الغربية ،ولكنها تتعاي�ش
مو�ضحا �أن
ب�شكل بنّاء مع بع�ضها بع�ضً ا.
ً
حماولة ك�سب ثقة وتعاون الغرب مو�ضع
ترحيب كبري ،لكن حماوالتهم لتثبيط
النه�ضة الآ�سيوية لن يُجدي نف ًعا ،وذلك
لأنها هيكلية بناءة ولي�ست تو�سعية على
ح�ساب م�صالح الآخرين .وي�شري �إىل
ا�ستمرار اجلهل و�ضيق الأفق الغربي،
خا�صة يف كل من لندن ووا�شنطن ،ب�ش�أن
�آ�سيا ،وكذلك ا�ستمرار االعتقاد ب�أن
النمو الآ�سيوي �سوف يرتاجع مع تباط�ؤ
االقت�صاد ال�صيني� ،أو �سينهار النفوذ
الآ�سيوي حتت وط�أة التناف�س بني الدول
الآ�سيوية.
ويرى «خانا» �أن الكثري من الآراء حول
�آ�سيا غري دقيقة ،ففي الوقت الذي
حتاكي فيه الدول الآ�سيوية جناحات
بع�ضها ،ف�إنها ت�سعى يف الوقت نف�سه �إىل
تعزيز مكانتها لتو�سيع نفوذها لي�شمل
جميع �أنحاء العامل .و�أن تلك اجلهود ما
هي �إال حماولة لإحياء النظام القاري
الآ�سيوي ،الذي تعترب ال�صني واحدة
من �أهم ميزاته ،لكنها لي�ست امليزة
الوحيدة.

9

�إ�شهار

الأحد  31مار�س  2019املوافـق ل22رجب 1440هـ

الو�سط2019/03/31:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�ضاء  :اجللفة
حمكمة  :اجللفة
الق�سم� :ش�ؤون الأ�رسة
حكم باحلجر
رقم اجلدول 19/00354 :رقم الفهر�س 19/01191 :تاريخ
احلكم19/03/12 :
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة
علنيا �إبتدائيا ح�ضوريا :يف ال�شكل :قبول دعوى �إعادة
ال�سري يف الق�ضية .يف املو�ضوع� :إفراغا للحكم ال�صادر
عن حمكمة احلال بتاريخ 09 :جويليا  2018حتت رقم
فهر�س 18/02342 :ق�ضت املحكمة بامل�صادقة على
تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري املودعة لدى �أمانة
�ضبط املحكمة بتاريخ 09 :دي�سمرب  2018حتت رقم �إيداع
 18/325وبالنتيجة الأمر ب� :أوال :احلجر على املرجع
�ضدها �صولح �أحالم املولودة بتاريخ 1999/04/25 :ببلدية
اجللفة لأبيها النعوم و�أمها �صويلح م�سعودة .ثانيا :تعيني
املرجع (والدها) �صولح النعوم كمقدم عليها لرعايتها
وت�سيري �ش�ؤونها .على �أن يلتزم با�ستئذان املحكمة يف حالة
قيامه ب�أحد الت�رصفات الواردة يف ن�ص املادة  88من قانون
الأ�رسة .بذا �صدر احلكم و�أف�صح به جهرا وعلنيا بالتاريخ
املذكور �أعاله ،وبح�سبه �أم�ضيناه مع �أمني ال�ضبط.

الو�سط2019/03/31:

ANEP

الو�سط2019/03/31:

ANEP N°: 1916007366
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اجلنود "الإ�سرائيليون" حتولوا �إىل وحو�ش برية...
ال�صحفية الإ�سرائيلية " او�شرات كوتلر" مذيعة االخبار يف القناة  13الإ�سرائيلية� ،صرحت يوم
 2019/2/17على الهواء مبا�شرة خالل بث القناة :ان اخلدمة الع�سكرية يف ال�ضفة الغربية حولت جنود
اجلي�ش الإ�سرائيلي �إىل وحو�ش برية ،وان هذا هو ثمن االحتالل ،وقد �أدلت ال�صحفية بهذه الأقوال على
اثر قيام خم�سة من اجلنود الإ�سرائيليني باالعتداء الوح�شي والتنكيل ب�أ�سريين فل�سطينيني �أب وابنه
القا�صر بعد اعتقالهم و�ضربهما وهما مع�صوبي االعني ومكبلي الأيدي يوم  2019/1/13يف مدينة رام اهلل
خالل عملية مطاردة ومالحقة الأ�سري عا�صم الربغوثي ،وقد �أ�صيب الأب بجروح بليغة وتورمات وك�سور
ونزيف نقل على �أثرها �إىل امل�ست�شفى.
بقلم عي�سى قراقع
حكومة االحتالل املتطرفة
ال�صحفية
�أقوال
اعتربت
الإ�رسائيلية مبثابة عا�صفة
�أ�سقطت القناع عن دولة متوح�شة
جنودها �صاروا حيوانات ب�رشية
وطغاة ميار�سون اجلرائم
الإن�سانية بحق �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني بدعم وت�شجيع
امل�ستوى ال�سيا�سي يف �إ�رسائيل.
املذيعة الإ�رسائيلية جعلت دولة
االحتالل تنظر يف املر�آة لرتى
نف�سها هذه املرة ،بعد ان حاولت
الت�سرت على ظاهرة التنكيل
واالعتداء التي �أ�صبحت ظاهرة
يومية ميار�سها جنودها خالل
عمليات املداهمة واالعتقال
واال�ستجواب ،ويكاد ال يوجد
معتقل فل�سطيني �إال وتعر�ض
لل�رضب والتعذيب ب�أ�ساليب
قا�سية ومهينة منذ حلظة اعتقاله
وخالل التحقيق معه.
نتنياهو ووزرائه هاجموا املذيعة
الإ�رسائيلية التي ف�ضحت دولة
االحتالل التي �أ�صبحت وح�ش
منفلت العقال يف الأرا�ضي
املحتلة ،وقد حتول االحتالل �إىل
عنف منظم ومتوا�صل من القتل
والنهب واال�ضطهاد وانتهاك
فظيع لكل القوانني وال�رشائع
الإن�سانية والدولية ،وان جميع
�أجهزة دولة االحتالل متورطة
وداعمة لهذا العنف واالرهاب
الر�سمي من وزراء وق�ضاة
وحمققني و�أع�ضاء كني�ست
و�ضباط وجنود ،وان املجرمني
الإ�رسائيليني ومن ميار�سون
االعتداءات ال يحا�سبون وال
يقدمون للق�ضاء ،بل ان جهاز
الق�ضاء الإ�رسائيلي �أ�صبح غطاء
لطم�س احلقائق وتبي�ض و�رشعنة
هذه اجلرائم واالنتهاكات.
الوحو�ش الربية الإ�رسائيلية وعلى
مدار يومني  24و2019/3/25
متوا�صلني اعتدت على �أ�رسى
�سجن النقب ،اقتحمت �أق�سام
وغرف املعتقلني بكل �أدوات
�أطلقت
والقمع،
البط�ش
الر�صا�ص خالل مداهمات
الأ�رسى ف�أ�صيب �أكرث من 90
ا�سرياً ،منهم حالتني خطريتني
وحرجتني للأ�سريين عدي �سامل
و�إ�سالم و�شاحي ،ر�صا�ص وقنابل

غاز وكالب متوح�شة وهراوات،
�إذالل الأ�رسى و�شبحهم عراة
مقيدين ،م�صادرة ممتلكاتهم
وتخريبها� ،إغالق الأق�سام
و�إعالن ال�سجن منطقة ع�سكرية،
�أنها حرب وعدوان �سافر وخطر
على �أ�رسى عزل من قبل
وحو�ش برية يقودهم وزير الأمن
الداخلي جلعاد اردان �صاحب
نظرية �إعدام الأ�رسى وت�شديد
اخلناق على حياتهم وظروفهم
الإن�سانية واملعي�شية.
الوحو�ش الربية الإ�رسائيلية
لي�ست فقط خارج ال�سجون
وامنا هي نف�سها التي �أطلقت
الر�صا�ص من نقطة ال�صفر على
الأ�سريين ا�سعد ال�شوا وب�سام
ال�سمودي عم  1988يف �سجن
النقب ،وهي نف�سها التي قتلت
الأ�سري حممد الأ�شقر يف �سجن
النقب عام  2007بعد ان �أحرقت
خيام املعتقلني ،هذه الوحو�ش
هي التي قتلت � 218أ�سريا
فل�سطينيا منذ عام � 1967رضبا
وتعذيبا و�إهماال طبيا ،ووجدت
يف �ساحة ال�سجن براري متاحة
ال�صطياد فرائ�سها و�إ�شباع
غرائزها العن�رصية.
الوحو�ش الربية الإ�رسائيلية
ا�ستنفرت الوح�ش اجلائع يف
�أعماقها ومار�ست عمليات
الإعدام والت�صفية امليدانية التي
�أ�صبحت ظاهرة يومية يف كل
�أرجاء فل�سطني ،الوحو�ش تتحرك
يف ال�شوارع وعلى احلواجز وعلى
الأر�صفة ،يف البيوت وال�ساحات،

يف ظلمة الليل ويف النهار ،وهي
التي �أعدمت �شهيد النخوة
احمد منا�رصة يوم 2019/3/20
�سكان بيت حلم عندما حاول
م�ساعدة اجلريح عالء غياظة
الذي �أ�صيب بر�صا�ص اجلنود ،ال
خطر على اجلنود ،ال مواجهات،
القتل لأجل القتل� ،إ�شباع غريزة
القتل ،الت�صفية ملجرد اال�شتباه،
وهي ذات الوحو�ش التي �أعدمت
ال�شابني �أمري دراج ويو�سف
العنقاوي على مدخل قرية كفر
نعمة يف رام اهلل يوم 2019/3/4
فحياة الفل�سطينيني رخي�صة
بالن�سبة له�ؤالء الوحو�ش الربية
التي ال تعرف �سوى �إطالق
الر�صا�ص على �أي �شيء يتحرك
�أو جتده �أمامها ،فاملقيا�س
اال�رسائيلي ح�سب ال�صحفي
جدعون ليفي يعترب ال�شفقة نحو
الطرف االخر فيه خيانة ،ويعترب
التحم�س للموت �شعورا وطنيا
فخورا.
الوحو�ش الربية تقتحم خميم
الدهي�شة كل ليلة ،وهي التي
قتلت بدم بارد الفتى امل�سعف
�ساجد مزهر يوم ،2019/3/27
الوحو�ش ال تخرج من املخيم �إال
ووراءها قتيال او م�صابا معاقا
ن�صف حي ،من�سوب الدم والقتلى
واجلرحى يف خميم الدهي�شة قد
طفح والوحو�ش مل ت�شبع ومل
تغادر املخيم ،ي�ستفزها ما كتبه
االوالد على حيطان املخيم:
ما اجملنا �شهداء وما اقبحنا
الجئني.

الوحو�ش الربية تقتل وتبتهج
بالقتل ،ت�ستمتع بر�ؤية الدم
و�سماع �رصاخ املعذبني ،وقد
قال يل احد الأ�رسى انه ر�أى
جنودا عليهم طبقة فوق طبقة
من الظلمة ،و�سمع �أ�صوات خ�شنة
ووحو�ش جائعة كثيفة ال�شعر
ميار�سون التدمري والتحطيم،
وحالة من ال�سعار املخيف
حتيط بنا يف �سجن النقب ،هذه
الوحو�ش تعربد يف كل مكان ،ال
زالت تنبح وتعوي يف �ساحة �سجن
النقب ،فال�ضحايا لي�سوا ب�رشا
بالن�سبة لهم ،يجب تطبيق كل
�أنواع التعذيب والتنكيل والقتل
والإبادة بحقهم.
االحتالل حول جنوده �إىل وحو�ش
برية ،مهنتهم ووظيفتهم تقوم
على تنفيذ حكم املوت بالإن�سان
الفل�سطيني ،تعذيبه وقتله ومن
ثم التمتع بذلك ،وه�ؤالء اجلنود
ال يتذكرون �أنف�سهم �أنهم ب�رشا،
بل تربجموا ليكونوا �سوطا وقنبلة
وبندقية ،يتحركون كاجهزة الية،
مدججني بكل اال�سلحة ،مقنعني،
متوترين ،مهوو�سني من كل نف�س
ي�شري اىل حياة ادمية.
منظمة بيت �سيلم حلقوق
الإن�سان وجهت نداءا �إىل اجلنود
الإ�رسائيليني بعدم االن�صياع
لأوامر قادتهم والكف عن كونهم
وحو�شا عمياء ،وقد تذكرت
ما كتبه ب�شري احلاج علي يف
كتابه الع�سف ،عندما قال احد
اجلالدين :ان كل من يعمل معنا
ي�صبح متوح�شا مثلنا.

الأ�سري حممد برا�ش بني طول فرتة
االعتقال واملعاناة مع املر�ض
تقرير :مركز الدفاع عن
احلريات واحلقوق املدنية

" ال تقل لأمي ب�أين �رصت �أعمى،
ال تقل لأمي ب�أن بارودا دخل اىل
مقلتي يف ذلك اليوم الدامي يف
�شوارع املخيم ،قن�صوين حتى
طارت قدمي و�سال الدم من
ب�رصي ،وقبل �أن �أفقد الوعي
ر�أيت طفال يجري نحوي حامال
علما وهو ي�صيح� :شهيد �شهيد"..
هذا الن�ص جزءاً من ر�سالة الأ�سري
حممد خمي�س حممود برا�ش �إىل
والدته قبل اعوام عديدة ،ففي
عام  2002وعلى �أثر انفجارعبوة
متفجرة ،دخلت �شظاياها يف كافة
�أنحاء ج�سده ،فقد ب�رصه بالعني
اليمنى و�أ�صبح بحاجة �إىل زراعة
قرنية يف عينه الي�رسى ،برتت
�ساقه الي�رسى ومت تركيب طرف
بال�ستيكي له ،وقبل �أن يكمل
العالج ،اعتقلته قوات الإحتالل
الإ�رسائيلي على �أثر مداهمة
منزله يف خميم الأمعري جنوب
رام اهلل يف تاريخ 2003/02/17

وكان يبلغ من العمر  24عاماً
و�أ�صدرت بحقه حكماً بال�سجن
امل�ؤبد ثالث مرات و  30عاما.
نتيجة الإهمال الطبي املتعمد
بحق برا�ش؛ يعاين من التهابات
�شديدة يف رجله الي�رسى املبتورة،
ومت تركيب طرف ا�صطناعي له،
�إال �أن قيا�ساته لي�ست �صحيحة
مما ي�ؤدي لنزول الدم عند تركيبه،
وهو الآن بحاجة �إىل �إجراء عملية
لتنظيف رجله الي�رسى ،وتركيب
طرف ا�صطناعي جديد.ويذكر
�أن االول مت تركيبه على ح�سابه
اخلا�ص،والثاين ترف�ض �إدارة
م�صلحة ال�سجون تغطية تكلفته
املالية وتبلغ � 40ألف �شيق ً
ال.
برا�ش وهو يدخل عامه ال�ساد�س
ع�رش ،ال زال يعاين من م�شاكل يف
عينيه ،فهو ال يرى بالعني اليمنى
مطلقاً وال يرى يف العني الي�رسى
�سوى �ضوء خفيف ،وهو بحاجة
لإجراء عملية زراعة قرنية ما
زالت �إدارة �سجن ع�سقالن متاطل
يف زراعتها.

ال�سجون يف حالة من الغليان
جراء االقتحامات املتكررة
تقرير :مركز الدفاع عن
احلريات واحلقوق املدنية
�أدان مركز الدفاع عن احلريات
واحلقوق املدنية "حريات"
عمليات القمع املتوا�صلة بحق
الأ�رسى داخل ال�سجون والإمعان
يف �سيا�سة الإقتحامات املتكررة
لل�سجون من قبل القوات
اخلا�صة املدججة بالأ�سلحة
النارية ومدافع الغاز اخلانق
لغرف الأ�رسى وتعري�ض حياتهم
للخطر ،يف �سجون عوفر ،النقب،
ع�سقالن ،وب�شكل خا�ص يف
�سجن رميون �أم�س الأثنني.
حيث �أقدم الأ�رسى على حرق
�أغطيتهم وممتلكاتهم ومالب�سهم
للت�صدي لهجمة القوات اخلا�صة
والدفاع عن �أنف�سهم ولفت �أنظار
الر�أي العام ملعاناتهم وللأخطار
اليومية التي يتعر�ضون لها.
�إن حريات ي�ؤكد ب�أن حالة من
الغليان ت�سود �ساحات ال�سجون
كافة بفعل الإ�ستهداف املمنهج
للحركة الأ�سرية ،الرامي لك�رس
�إرادتها وعزلها عن حميطها
الوطني واحلد من دورها الن�ضايل
والطليعي يف جممل الن�ضال
الوطني الفل�سطيني .وجتلى هذا
يف �سل�سلة القوانني العن�رصية
التي مت�س ب�شكل مبا�رش حياة
الأ�رسى وحقوقهم وحريتهم ويف

اللجان احلكومية التي ت�شكلت
"جلنة �أردان" بهدف �رسقة
حقوقهم وت�ضييق اخلناق عليهم،
والإ�رساع يف تنفيذ القوانني
التي �سنها الكني�ست الإ�رسائيلي
ب�ش�أنهم.
�إن حريات يرى �أن هذا الت�صعيد
غري امل�سبوق والإ�ستهداف
املمنهج للحركة اال�سرية ي�صل
ذروته على �أبواب الإنتخابات
الإ�رسائيلية التي تت�سابق فيها
الأحزاب اليمينية املتطرفة
على مقاعد الكني�ست على
ح�ساب حقوق �شعبنا الوطنية
وعلى مكانة وحقوق �أ�رسانا.
وي�أتي ا�ستمراراً للمحاولة
الفا�شلة للحكومة الإ�رسائيلية
ك�رس �إ�رضاب احلركة الأ�سرية
البطويل املفتوح عن الطعام يف
 17ني�سان  2017والذي �أ�ستمر
�أحدى و�أربعني يوماً.
كما يهيب بكل �أحرار العامل
لاللتفاف حول احلركة الأ�سرية
يف ن�ضالها اليومي العادل من
�أجل كرامتها الإن�سانية والوطنية
ومن �أجل �أنتزاع حريتها
والت�صدي للرواية الإ�رسائيلية
التي حتر�ض على الأ�رسى وت�شوه
ن�ضالهم ،وا�ستخدامها ذريعة
وغطاء لكل ما ترتكبه من جرائم
منتظمة ومت�سل�سلة بحق الأ�رسى
والأ�سريات يف �سجون االحتالل.
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الإعالم اجلزائري نور يف ظالم الأ�سر
ال�صحف اجلزائرية ال�شقيقة جعلت �صفحاتها من�صة اعالمية مفتوحة  ،لن�صرة ق�ضية �أ�سرانا يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي ،ومنذ �سنوات مل يت�أخر �أ�شقائنا يف اجلزائر احلبيبة من ر�ؤ�ساء
حترير ال�صحف و�إعالميني بارزين يف التعاون بايجابية عالية مع معاناة الأ�سرى يف �سجون االحتالل ،علهم ي�ضيئون �صفحة �أمل للأ�سرى الفل�سطينيني الذين اخفوا يف غياهب ال�سجون
الإ�سرائيلية  ،ويتعر�ضون بداخلها لكل �أ�شكال التعذيب والقهر واحلرمان من الزيارة .
بقلم  /د .حت�سني الأ�سطل
نائب نقيب ال�صحفيني
الفل�سطينيني
لنا كلمة حينما تنظر �إيل ال�صحف
اجلزائرية يف ال�سنوات الأخرية
 ،وتقلب �صفحاتها  ،ت�شعر �أنها
�صحف فل�سطينية  ،من �شدة
ما تتناول ال�ش�أن الفل�سطيني ،
وخا�صة ق�ضية الأ�رسى يف �سجون
االحتالل  ،فتجدها تفرد كل يوم
�صفحة �أو �صفحتان على الأقل ،
تخ�ص�ص لل�ش�أن الفل�سطيني  ،وبكل
اللغات التي ت�صدر بها  ،ف�ضال عن
امللفات واملالحق اخلا�صة التي
ت�صدر يف منا�سبات معينة و�أمام
هذا امل�شهد  ،البد من اعطاء
الأ�سري املحرر خالد �صالح (عز
الدين)  ،م�سئول ملف الأ�رسى
يف �سفارة دولة فل�سطني حقه ،
والذي يعمل بال كلل �أو ملل يف

التوا�صل مع ال�صحف اجلزائرية ،
وال�صحفيني والكتاب الفل�سطينيني
والعرب ،لن�رصة زمالءه الأ�رسى ،
والذين عا�ش معهم معاناة الأ�رس
 ،ف�أراد �أن يكون خري �سفري لهم
يدافع عنهم بكل ما �أوتي من
قوة  ،فكان كل يوم يف �صحيفة
ين�سق ويتابع م�شاركات الزمالء
ال�صحفيني يف فل�سطني  ،كما
يتابع �أخبار الأ�رسى  ،والأ�رسى
واال�سريات املر�ضى يف �سجون
االحتالل  ،وحينما يكون يف بلد
مثل اجلزائر مدر�سة الن�ضال
واحلرية يف الع�رص احلديث ،
بالت�أكيد �سيكون م�سعاه مرحبا به
 ،فكانت كل ال�صحف اجلزائرية
من�صة يومية للك�شف عن
املعاناة التي يتعر�ض لها �أ�رسانا
يف �سجون االحتالل  ،وتعريف
العامل باالنتهاكات اجل�سيمة التي
يتعر�ضون لها يف غياهب ال�سجون

الإ�رسائيلية .اجلزائر املنا�ضلة
ب�إعالميها و�صحافييها فتحوا
لنا قلوبهم وعقولهم  ،ووقفوا
اىل جانب ا�رسانا يف �سجون
االحتالل  ،علنا ن�ضيء نور لهم
ولعائالتهم املنا�ضلة  ،وان هناك
يف هذا الوطن الكبري ما زال
يت�أمل لهم  ،ويتنظر فتح �ساعة
الأمل يف هذا ال�سجن املظلم ،
وان �ساعة احلرية باتت قريبة
بفعل الت�ضامن العربي والدويل
لل�صحفيني والكتاب  ،الذين يقفون
دائما اىل جانب ق�ضيتهم العادلة ،
وان االحتالل مهما فعل لن يطفئ
�شعلة احلرية  ،ولهم يف اجلزائر
التي نا�ضلت و�صمدت يف وجه
اال�ستعمار اجلزائري من ( 5يوليو
 5 - 1830يوليو  )1962يف ا�ستعمار
ا�ستمر اكرث من  130عاما ،
قدم فيه ال�شعب اجلزائري �أكرث
من مليون ون�صف مليون �شهيد

على طريق احلرية  ،ويف حلظة
اعتقد فيها اال�ستعمار انه �سيطر
على الإن�سان والأر�ض اجلزائرية
 ،كانت الأر�ض اجلزائرية بكل
فئاتها وحدودها الوطنية بركان
يلفظ اال�ستعمار  ،وال يجعل له
موطئ قدم فيها ،فخرج منك�رسا
�أمام الإرادة اجلزائرية  ،التي
لف�ضت اال�ستعمار ورف�ضته جملة
وتف�صيال .ال�شعب الفل�سطيني
الذي يتخذ الن�ضال اجلزائري
مثال حقيقيا ملا يجمع بيتهما
من ت�شابه يف حماولة اال�ستعمار
�إحالل ال�شعب وم�سح هويته ،
وا�ستخدم كل الأ�ساليب على مدار
�أكرث من  130عاما  ،بالتعذيب
واجلرائم والأ�رس واملجازر  ،ويف
كل مرة يخرج ال�شعبني من جديد
يف ملحمة متوا�صلة يف طريق
احلرية  .اجلزائر التي تقف مع
فل�سطني و�شعبها ظاملة �أومظلومة

بني الإ�صابات والعقوبات � ..أ�سرى النقب ي�صرخون ب�صمت!

تقرير� :إعالم الأ�سرى
�أيا ٌم كالعمر ب�أكمله مل يعرفون ليلها
أوقات مرت مب ّرها
من نهارها؛ � ٌ
وموتها وبردها وجحيمها على
�أ�رسى �سجن النقب ال�صحراوي،
ذاك الذي �أقامه املحتل يف
�صحراء فل�سطني كي يتحول من
معتقل �إىل مقربة للأ�رسى.
ويف الوقت الذي كان فيه �أ�رسى
النقب يتعر�ضون لأق�سى الهجمات
و�أعتى �أنواع القمع ،كانت عائالتهم
حتمل قلوبها على �أيديها وتعت�رص
�أملا على حالهم حماولة احل�صول
على �أي معلومة كي يربد قلبها
قليال.
ومن بني تلك العائالت كانت
عائلة الأ�سري �سالمة القطاوي
من بلدة بريزيت �شمال رام اهلل،
حيث تواردت �أنباء عن �إ�صابته
خالل القمع الأخري ثم انقطعت
كل الأخبار عنه.
ويقول �إيا�س �شقيق الأ�سري لـ
مكتب �إعالم الأ�رسى �إن العائلة
كانت تعي�ش حلظات �صعبة يف
ظل توارد الأنباء عن القمع يف
ق�سم " "٤يف �سجن النقب ،حيث
�أيقنت ب�أن ابنها الأ�سري قد يكون
م�صابا ولكن مل ت�ستطع التعرف
على حالته.
ومرت ال�ساعات والأيام واالحتالل

يتكتم ب�شكل كبري على احلالة
ال�صحية للأ�رسى امل�صابني �أو
�أعدادهم وطبيعة �إ�صاباتهم ،حتى
بلغ القلق مبلغه لدى �أهاليهم الذين
خرجوا يف ميادين ال�ضفة يحاولون
�إي�صال �صوتهم لعامل ال ي�سمع وال
يرى.
وي�ضيف القطاوي ":و�صلتنا �أخريا
معلومات من م�ؤ�س�سات حقوقية
�أن �شقيقي �أ�صيب خالل القمع
ولكن حالته م�ستقرة ومت نقله
�إىل امل�ست�شفى ل�ساعات ثم متت
�إعادته �إىل ق�سم  ٣يف �سجن النقب،
ولكن ح�سب ما علمنا ف�إن ظروفهم
رسة ويبيتون
�صعبة ويقيدون يف الأ� ّ
دون فرا�ش �أو �أغطية".
ويرى القطاوي ب�أن قرار االحتالل
منع الزيارات لأ�رسى حركة
حما�س هو �إجحاف كبري بحقهم
وحق عائالتهم التي تنتظر موعد
الزيارة بفارغ ال�صرب لالطمئنان
عليه والتوا�صل معه ،ولكنه احتالل
جائر ي�سعى بكل الطرق للتنغي�ص
على الفل�سطينيني.

ملاذا املنع؟
�أما عائلة الأ�سري عناد الربغوثي
من قرية كوبر �شمال رام اهلل
فتعي�ش �أوقاتا ال تقل ق�ساوة
وال يغادرها اخلوف والرتقب،

فثالثة �أ�شقاء �أ�رسى يكابدون
ظلم ال�سجان واعتداءاته .وتقول
والدة الأ�رسى �أم عناد لـ مكتب
�إعالم الأ�رسى �إن ليلة القمع كانت
من �أق�سى الليايل التي مرت عليها
حيث مل تغم�ض عيناها وهي تتابع
�أخبار �سجن النقب الذي يقبع فيه
جنلها الأ�سري عناد يف الق�سم ٤
الذي تعر�ض للقمع .وكما غريه من
الأ�رسى و�صلتها �أنباء بعد القمع
بثالثة �أيام �أنه �أ�صيب بجروح بعد
اعتداء االحتالل الوح�شي ومت
نقله �إىل امل�ست�شفى ثم �إعادته �إىل
الق�سم  ٣و�سط ظروف �صعبة.
وت�ضيف ":رغم كل ما مررنا به من
قلق وتوتر ورغم ما مر به الأ�رسى
من ظلم وقمع �إال �أننا نتعر�ض
لعقوبات منها منع الزيارة ،حيث
هي النافذة الوحيدة التي ن�ستطيع
منها ر�ؤية �أبنائنا واالطمئنان

عليهم ،ولكن ملاذا املنع؟ هل
يريد االحتالل �أن يغطي ما حدث
لأبنائنا من جروح وح�شية واعتداء
همجي؟ هل ينتظر �أن ت�شفى
جروحهم قبل ال�سماح لنا بر�ؤيتهم
كي ال نف�ضح همجيته؟".
وت�ؤكد �أم عناد ب�أن قرار منع
الزيارات لي�س جديدا ،حيث �أنها
منذ اعتقال جنلها قبل ثالثة
�أعوام مل تتمكن من زيارته �سوى
ثالث مرات على الأكرث يف ظل
ما يعرف باملنع الأمني؛ �أي �أن
العقوبات موجودة منذ �أعوام
ويتذرع االحتالل بحجج واهية كي
يعلن هذا املنع ر�سمياً.
وحول الو�ضع ال�صحي لنجلها ت�شري
�إىل �أنها ال متلك �أي معلومة حول
ذلك ولكنها تدعو اهلل �أن يكون
بخري و�أن يخل�صهم اهلل من ال�سجن
املقيت.

 ،لها منا كل احرتام وتقدير ،
وقناعتنا كفل�سطينيني ان النموذج
اجلزائري والتجربة اجلزائرية
خري دليل لنا يف طريق احلرية ،
قد اقرتبت  ،فجميلة بوحريد التي
�أراد االحتالل الفرن�سي �إعدامها
وتغييبها يف الأ�رس  ،ا�ستطاعت
�أن تكون مثال للحرية وقربت مع

�شعبها اال�ستعمار وطوت �صفحة
النهاية له  ،وفتحت �صفحة احلرية
واال�ستقالل .احلرية لأ�رسانا يف
�سجون االحتالل  ،و�شكرا للإعالم
اجلزائري الذي ي�ضيء لنا منابر
احلرية  ،ويفتح لنا حلظة ونافذة
�أمل نحو اال�ستقالل والبناء وعودة
ال�سالم لأر�ض ال�سالم .

ماهي ر�سالة ابن الأ�سرية
ا�سراء اجلعابي�ص لأمه؟

�إذا حدثتني عن احلب �أ�رشت لقلب
ِ
�سمعت �شي ًئا عن الطم�أنينة،
�أمي ،و�إذا
اخت�رصت معناها بـ ح�ضن ف�ؤادها،
فهي �ضلعي القوي ،و ُمكاف�أة اهلل يل..
يا زهرة �أيامي وعبري �صباحاتي ،يا قوة
طفلك يف هذا احلياةِ � ..
إليك �أمي حيث
� ِ
أنت الآن يف �أ�سرِ ك� ،أكتب كلماتي هذه
يف عيد الأم و ُكلي حنني لتفا�صيل
جتمعنا م ًعا.
ماما �أنا بخري �إال من وجع فقدك،
�أمتني �أن تكونني � ِ
أنت برغم عتمة
ال�سجن وظالمه بخري � ً
أي�ضا.
أعوام ويزيد و� ِ
أنت يف �سجون
ثالثة � ٍ
الإحتالل الإ�رسائيلي ،تُكابدين قيد
الأ�رس ،ووجع �إ�صابتك الذي ينه�ش
ج�سدك دومنا رحمة� ،آهٍ يا ماما
علي �أن �أ�ستيقظ كل
كم هو �صعب ّ
�صبا ٍح وال �أجدك جواري ،كم �أ�شتاق
ِ
خدك الوردي قبل
لأطبع ُقبلة على
ذهابي للمدر�سة _كما عادتي قبل
ِ
أفتقدك حينما
اعتقالك_� ،آهٍ كم �
�أ�شتهي �أكالتي التي �أحبها من حتت
يديك � ِ
أنت ..وحلديثك معي قبل نومي،
ولر�سوماتنا م ًعا و�سباقنا يف ال�سباحة
ِ
ِ ..
عليك
كنت تتعمدين �أن �أفوز دو ًما
عيني �صغريك
لتُعانقي الفرح يف
ّ
�أتذكرين ذلك؟
�إ�رساء اجلعابي�ص  ..هذا الإ�سم الذي
يعرفه الكثريون وت�ضامنوا مع �صاحبته،
لكنّ ال �أحد يعي ماذا يعني �أن يفتقد
طفل بعمري (� 10أعوام) �أمه! التي
�سخرت كل حياتها لأجل فلذة كبدها،

كما �أن ظروف اعتقالك يزيد من
ِ
عليك وقلقي الدائم  ..فاحلريق
خويف
الذي نه�ش ج�سدك ،و�ض ّيع مالحمك
اجلميلة� ،أ�صاب قلبي �أ�ضعافه!
معت�صم وحيدك يا �أمي ال زال يذكر
تفا�صل اللقاء الأول الذي جمعنا
 ..بعد �سنة ون�صف من اعتقالك
وحماوالت منعي من زيارتك� ..أتذكر
يومها � ِ
ِ
حاولت �إخفاء �أثار احلروق
أنك
ِ
وجهك ب�إرتداءك قناع
التي �أ�صابت
أنت ال تعرفني � ِ
منور  ..و� ِ
أنك �أجمل
امر�أة يف الكون و�أين �أحبك كما � ِ
أنت
وكيفما ِ
كنت.
ِ
فراقك حينها  ..واهلل يا ماما
مل �أحتمل
مل تبكي عيوين فقط ،بل كل جوارحي
ريا لوجعك ،لكني
بكت وت�أملت كث ً
الزلت عند وعدي ِ
لك حني تتنف�سني
احلرية �س�أ�شرتي ِ
لك كرمي خا�ص
لإزالة احلبوب.
ِ
أفتقدك،
يف عيد الأم ل�ست وحدي من �
بل وجدتي � ً
أي�ضا تفتقد �أجواء الفرح
التي ِ
كنت ت�صنعيها يف البيت لأجلها،
لك وكم � ِ
ولأجلي  ..كم �أ�شتاق ِ
أحبك
ويزداد فخري ِ
بك يو ًما بعد يوم،
ِ
عهدتك ،ف� ِ
أنت قوتي
كوين قوية كما
وثباتي الوحيد� .أعرف �أنه لي�س بو�سع
الكلمات �أن تُ�سعف يف كل مرة ولي�س
بو�سع ال�شعور  ..ولكنّ �س�أظل �أدعو
دائ ًما دائ ًما متم�س ًكا ب�أمنيتي الوحيدة
ب�أن �أعود يو ًما من مدر�ستي �إىل البيت
ف� ِ
أجدك تنتظريني ويذوب البُعد وتعود
البهجة حلياتي.
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ريا�ضة
�شركة مادار عينت
العبني �سابقني
الكت�شاف املواهب
الكروية

�شباب بلوزداد
ي�ست�أنف
التح�ضري
�أق�صى تقدير
الثالثاء على
لأ�سبوع والرد
ة لداربي احتاد
ن جتتمع هذا ا
جلنة الطعو
لكاف بخ�صو�ص العقوب
�سيا�سي تنتظر رد قرار ا
العا�صمة

�إدارة ال

جتتمع جلنة الطعون لالحتاد الإفريقي لكرة القدم هذا الأ�سبوع من �أجل درا�سة ملف
الطعن الذي تقدّ مت به �إدارة فريق �شباب ق�سنطينة عقب العقوبة التي �سلطتها الهيئة
الكروية �ضد النادي باحلرمان من اجلمهور يف مقابلة واحدة ،وهو ما يجعل مقابلة
ت�شكيلة «ال�سيا�سي» والرتجي التون�سي املقررة يف ال�ساد�س �أفريل الداخل حل�ساب
ذهاب الدور ربع النهائي من رابطة �أبطال �إفريقيا جتري �أمام مدرجات �شاغرة وحترم
الفريق من جمهوره يف مباراة م�صريية

عي�شة ق.
وتنتظر جماهري و�إدارة الفريق
قرار الكاف بخ�صو�ص الطعن فيما
يتعلق بعقوبة الفريق و�إق�صائه
جمهوره يف مباراة واحدة ،خا�صة
و�أن �إدارة ال�شباب قدّمت ملفا
ثقيال �ضد حمافظ املقابلة
املغربي والذي كان و�ضع تقريرا
�أ�سود �ضد الفريق خالل املقابلة
التي جمعته بالنادي الإفريقي
التون�سي واتهمته �إدارة املدير
العام طارق عرامة بتعمد الأمر
والتحامل �ضد النادي من �أجل

تك�سريه وحرمانه من الذهاب
بعيدا يف املناف�سة القارية،
وح�سب م�صادر من النادي
الق�سنطيني ف�إن الإعالن عن قرار
اللجنة �سيكون الإثنني �أو الثالثاء
على �أق�صى تقدير ،حيث يتم�سك
�شباب ق�سنطينة ب�آمال كبرية يف
�إقناع �أع�ضاء اللجنة برفع عقوبة
احلرمان من اجلمهور ،يف ظل
توثيق �إدارة «ال�سيا�سي» بال�صور
والفيديوهات عدم حتمل �أن�صار
فريقهم م�س�ؤولية �أعمال ال�شغب
و�إلقاء الألعاب النارية على
�أر�ضية امليدان خالل اللقاء

الذي �شهد هزمية ممثل اجلزائر
يف املناف�سة القارية على ملعبه
ال�شهيد حمالوي.
يف املقابل ،يوا�صل املدافع
يا�سني �صاحلي التح�ضري بقوة من
�أجل التواجد يف جاهزية حت�سبا
للمباراة التي تنتظرهم نهاية هذا
الأ�سبوع �أمام الرتجي التون�سي،
�أين و�ضع له الطاقم الفني بقيادة
املدرب الفرن�سي ديني�س الفان
برنامج حت�ضري خا�ص حتى
ي�ستعيد عافيته ب�رسعة ويكون
حا�رضا للقاء الهام املقرر ال�سبت
املقبل.

�ساعد يوا�صل الغياب عن التدريبات وبانوح يندمج رفقة املجموعة

�إدارة حمار تعاقب �سيدهم وربيعي ماليا

ق ّررت �إدارة وفاق �سطيف
معاقبة الثنائي �إليا�س �سيدهم
وميلود ربيعي بعد غيابهما
عن احل�صة التدريبية ليومي
الأربعاء واخلمي�س املا�ضيني
وذلك دون تلقي الرتخي�ص من
الطاقم الفني �أو الإدارة ،حيث
منع املدرب نبيل نغيز الثنائي
من التدرب يف ح�صة �أول �أم�س
و�أ�رص على حتويل ق�ضيتهما
�إىل الإدارة من �أجل الف�صل يف
العقوبة امل�سلطة عليهما والتي
يرتقب �أن تكون مالية من خالل
اقتطاع قيمة مالية من �أجرتهما
ال�شهرية� ،أين ي�رص نغيز على

عدم التالعب باالن�ضباط
وفر�ضه على جميع الالعبني
مهما كان وزنهم يف الت�شكيلة،
وقدم الالعبان اعتذارهما من
املدرب والإدارة حيث اندجما
ب�صورة طبيعية خالل التدريبات
التي جرت �صبيحة �أم�س والتي
يوا�صل خاللها اتلعداد التح�ضري
للمواعيد الكروية املقبلة ،وهو
الذي لن يكون معنيا مبقابلة
�شباب ق�سنطينة هذا الأ�سبوع
بعدما مت ت�أجيل اللقاء بني
الفريقني لل�سماح لالعبي
ال�شباب التح�ضري ملقابلة
الرتجي التون�سي املقررة

ال�سبت املقبل �ضمن ربع نهائي
رابطة �أبطال �إفريقيا.
و�شهدت التدريبات اندماج
الالعب حمزة بانوح الذي تدرب
ب�صفة عادية مع املجموعة
بعدما تعافى من الإ�صابة التي
كان يعاين منها ،بينما يوا�صل
الالعب ان�س �ساعد الغياب عن
التدريبات ب�سبب مر�ض والده
وعدم حت�صله على م�ستحقاته
املالية العالقة يف ظل �صمت
الإدارة حيال طلب الالعب
احل�صول على �أمواله التي يدين
بها.
ع.ق.

ا�ست�أنف فريق �شباب بلوزداد
م�ساء البارحة التدريبات
حت�سبا للداربي القوي الذي
ينتظره الأربعاء املقبل
عندما يواجه اجلار احتاد
العا�صمة حل�ساب اجلولة 25
من الرابطة املحرتفة الأوىل،
حيث �أجرى �أ�شبال املدرب
عبد القادر عمراين ح�صة
اال�ستئناف م�ساء البارحة
على لعب � 20أوت ا�ستعداد
للمواجهة املرتقبة على
ملعب عمر حمادي ببولوغني،
�أين �أجرى الالعبون احل�صة
مبعنويات مرتفعة بعد الت�أهل
الذي �أحرزوه �إىل ن�صف
نهائي ك�أ�س اجلمهورية نهاية
الأ�سبوع املنق�ضي على
ح�ساب اجلار ن�رص ح�سني
داي ،وميلكون فر�صة كبرية
من اجل لعب حظوظهم
كاملة من �أجل حتقيق البقاء
خا�صة يف ظل الت�ألق الذي
تتواجد عليه ت�شكيلة �أبناء
العقيبة يف الن�صف الثاين من
البطولة الوطنية وهي التي مل
تنهزم يف �سبع مقابالت على
التوايل .يدرك العبو �شباب
بلوزداد �أهمية املقابالت
التي تبقت لهم يف البطولة
الوطنية والتي يف�صلنا على
اختتامها �ست جوالت فقط،
�أين �سيكون رفقاء الالعب
بالغ بحاجة �إىل  12نقطة من
�أجل �ضمان البقاء وتفادي لغة
احل�سابات مع الأندية املعنية
بلعب البقاء.
يف املقابل ،تقوم �إدارة
�شباب بلوزداد والتي متلك
�أغلبية �أ�سهمها �رشكة مادار
مب�رشوع احرتايف ميتد على
املدى املتو�سط والتي تعول
من خالله على اكت�شاف
املواهب الكروية والرتكيز
على التكوين حت�سبا لتح�ضري
الالعبني للم�ستقبل ،ولهذا
الغر�ض قامت ال�رشكة
الريا�ضية بتعيني ممثلني
عنها عرب خمتلف واليات
الوطن من اجل البحث عن
�أف�ضل الالعبني ودجمهم مع
املدار�س الكروية ل�شباب
بلوزداد ،حيث �سيكون الثالثي
علي مو�سى ،حني�شاد و�سبع
ك�شافو الفريق يف الو�سط،
بينما مت تعيني عرفات مزوار
عن منطقة الغرب وي�سعد
بورحلي عن منطقة ال�رشق.

عي�شة ق.

يبدي جتاوبا �سريعا مع العالج وخالف التوقعات

�شيتة ي�ست�أنف
التدريبات على انفراد
�رشع العب احتاد العا�صمة �أ�سامة
�شيتة يف التدرب على انفراد وذلك
منذ �أول �أم�س ،حيث كان حا�رضا
يف ملعب عمر حمادي ببولوغني
وتدرب على انفراد بعدما تلقى
يف وقت �سابق �إ�صابة خطرية
على م�ستوى الركبة تتمثل يف
الأربطة املعاك�سة للركبة اليمنى،
لكن الالعب �أبدى جتاوبا كبريا
وعاد غلى التدريبات بعدما تلقى
ال�ضوء الأخ�رض من الكتور زموري
الذي يتابع حالته ال�صحية ،وكان
ا�ستئناف و�سك ميدان النادي
العا�صمي للتدريبات مفاجئا
ملحيط النادي خا�صة و�أن الكالم
الذي �أثري يف وقت �سابق �أن

الإ�صابة التي تلقاها ت�ستوجب
راحة ملدة خم�سة �أ�شهر على
الأقل وتبعده عن املناف�سة �إىل
غاية بداية املو�سم املقبل� ،إال
�أن الالعب خالف التوقعات وعاد
�رسيعا �إىل جو التدريبات ب�صفة
تدريجية والتي تر�شحه لعدم
�إجراء عملية جراحية تبعده عن
امليادين لفرتة �أطول ،خا�صة
يف ظل الوزن الكبري الذي ميلكه
الالعب يف و�سط ميدان ت�شكيلة
«�سو�سطارة» ،حيث يبدي جتاوبا
كبريا مع العالج الذي يجريه رفقة
الطاقم الطبي الذي يتابع حالته
ال�صحية.

ع.ق.

البطولة الإفريقية للم�صارعة �أ�شبال

 10ميداليات منها ثالث
ذهبيات للجزائر
�أحرز املنتخب الوطني للم�صارعة
امل�شرتكة ل�صنف الأوا�سط
م�صارعة �إغريقية رومانية على
 10ميداليات منها  3ذهبيات،
 4ف�ضيات 3 ،برونزيات وذلك
م�ساء اخلمي�س املن�رصم يف
مناف�سات اليوم الثالث للبطولة
الإفريقية �أ�شبال� ،أوا�سط و�أكابر
لدى اجلن�سني اجلارية من 26
�إىل  31مار�س باحلمامات تون�س،
وتوج باملعدن النفي�س عنا�رص
امل�صارعة الإغريقية الرومانية
وهم مطلب قبائلي  55كغ ,عبد
املالك مرابط  63كغ وفادي روابح
 82كغ ،فيما عادت امليداليات
الف�ضية ملرت�ضى نعناعة  60كغ،
ملياء �ضمالل  55كغ ،ريان هوفاف
 59كغ و�آمال حمي�ش  65كغ ،فيما
كانت امليداليات الربونزية من
ن�صيب �آمال �سعدو  67كغ ،نور
الإ�سالم بورا�س  130كغ وابت�سام
دودو  50كغ .وكانت مناف�سات
اليومني الأولني للبطولة الإفريقية

خم�ص�صة ل�صنف الأ�شبال ذكورا
و�إناثا ،حيث ح�صل امل�صارعون
اجلزائريون على جمموع 18
ميدالية  3ذهبيات 7 ،ف�ضيات و8
برونزيات ،وهي ح�صيلة �أكرث من
مر�ضية للمديرية الفنية الوطنية,
حيث جاءت يف ظرف مت فيه جتديد
املنتخبني الوطنيني للأ�شبال
للجن�سينبن�سبة  90باملائة ،عقب
فعاليات مناف�سات اليوم الثالث
للبطولة ،ارتفع ح�صاد املنتخب
اجلزائري من امليداليات �إىل
 28ميدالية  6ذهبيات11 ،ف�ضية،
 11برونزية ،يف انتظار �إجراء
اليوم الرابع املخ�ص�ص للأدوار
التّ�صفوية والنهائية للم�صارعة
احلرة ل�صنف الأوا�سط .وي�شارك
الوفد اجلزائري يف املوعد
القاري باحلمامات التون�سية
مبجموع  56م�صارعا � 14أ�شبال8 ،
�شبالت� 13 ،أوا�سط 5 ،و�سطيات،
 14رجال� 7 ،سيدات.

وكاالت

االحتادية اجلزائرية للرماية الريا�ضية

انعقاد اجلمعية العامة
الطارئة يف � 6أفريل
�سيتم ا�ستدعاء �أع�ضاء اجلمعية
العامة لالحتادية اجلزائرية
للرماية الريا�ضية حل�ضور
�أ�شغال جمعية عامة طارئة يف
تاريخ ال�ساد�س �أفريل املقبل من
�أجل تن�صيب اللجان القانونية
و التنظيمية حت�سبا النتخاب
رئي�س جديد و �أع�ضاء املكتب
الفيديرايل ،ح�سب ما �أعلنت
عنه �أول �أم�س الهيئة االحتادية،
وكان �أع�ضاء اجلمعية العامة
الحتادية الرماية الريا�ضية

املجتمعني نهاية �شهر فيفري
الفارط قد رف�ضوا احل�صيلتني
الأدبية و املالية ل�سنة ،2018
فمنذ تن�صيبه على ر�أ�س
الهيئة االحتادية عام ،2017
واجه الرئي�س علي حمالت
عدة م�شاكل مع �أع�ضاء مكتبه
الفيديرايل ،حيث طلب �سبعة
منهم من �أ�صل ثمانية �سحب
الثقة منه ب�سبب �سوء الت�سيري و
ذلك بتاريخ  14جانفي .2018
وكاالت
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ريا�ضة
الإعالن عن التوقيع جاء بعد يومني من
ت�صريح ممثل «�سوفاك»

الفاف توقع عقد متويل
مع كيا لأربعة �أعوام
قدم مباراة رائعة �أمام بايرن ليفركوزن ويحرج بلما�ضي

بلفو�ضيل يهدد م�شاركة درفلو يف ك�أ�س �إفريقيا
ي�سجل الالعب الدويل اجلزائري �إ�سحاق بلفو�ضيل عودة قوية �إىل م�ستواه رفقة ناديه هوفنهامي الأملاين ،ويفتح مناف�سة
ّ
قوية من �أجل التواجد �ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطني املعنية بخو�ض نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة
ال�صائفة املقبلة يف م�صر ،حيث ال ي�ستبعد �أن ي�س ّبب ت�ألق بلفو�ضيل �صداعا الناخب الوطني جمال بلما�ضي من �أجل
اختيار �أف�ضل العنا�صر الوطنية لتمثيل الألوان الوطنية والدفاع عنها يف العر�س للكروي املقبل

عي�شة ق.
الأمر الذي يجعل املناف�سة قوية
يف خمتلف املنا�صب ،ويتوجه �أن
يجد بلما�ضي نف�سه �أمام الف�صل
بني بلفو�ضيل ودرفلو من �أجل
اختيار �أحدهما للتواجد �ضمن
قائمة اخل�رض التي تلعب «الكان»،
وهو الأمر الذي يجعل العب
فيتي�سه �آرنهيم الهولندي ي�ضاعف
العمل من �أجل �إقناع الناخب
الوطني ،وهي املهمة ال�صعبة التي

يواجهها العب احتاد العا�صمة
ال�سابق خا�صة يف ظل املردود
ال�سيئ الذي قدمه خالل مقابلة
غامبيا التي �أجراها اخل�رض قبل
�أ�سبوع حت�سبا للت�صفيات امل�ؤهلة
�إىل املناف�سة القارية.
�سجل بلفو�ضيل نقاطا �إيجابية
ل�صاحله وذلك رغم غيابه عن
ترب�ص اخل�رض الأخري وعدم
توجيه امل�س�ؤول الأول على
العار�ضة الفنية الوطنية الدعوة
له للم�شاركة �إال ان املباراة الكبرية

التي قدمها رفقة ناديه هوفنهامي
�أول �أم�س �أمام بايرن ليفركوزن
حل�ساب اجلولة  27من الدوري
الأملاين جتعله الأقرب �إىل مرافقة
بغداد بوجناح وزكريا نعيجي
�ضمن العبي الهجوم �إىل عا�صمة
الفراعنة خلو�ض العر�س الكروي
القاري ،خا�صة و�أن الالعب ال�سابق
لنادي �أنتري ميالن االيطايل �سجل
هدفني يف اللقاء بالدقيقتني 10
و 61ومنح متريرة حا�سمة �ساهم
بها يف الفوز العري�ض لناديه على

�سيجد �صعوبة كبرية ال�ستعادة ثقة املدرب
اال�سباين بعد عودة دي بروين

غوارديوال يبعد حمرز جمددا عن
الت�شكيلة الأ�سا�سية �أمام فولهام

ملعبه برباعية لواحد.
و�سيجد بلما�ضي نف�سه �أمام
امتحان �صعب من اجل اختيار
القائمة الأف�ضل لالعبني 23
املعنيني مبرافقته �إىل ك�أ�س
�إفريقيا ،حيث ال ميلك درفلو
خيارا �آخر �سوى م�ضاعفة العمل
وبذل جمهود كبري من �أجل �إقناع
القائد ال�سابق للمنتخب الوطني
بامكانياته وقدرته على منح
الإ�ضافة للخط الأمامي للت�شكيلة
الوطنية.

يعول ا�ستعادة �إمكانياته حت�سبا
للجاهزية للقاء �أر�سنال

غوالم ميدد العالج يف
بلجيكا �أ�سبوعا �إ�ضافيا

�أعلنت االحتادية اجلزائرية لكرة
القدم عن تعاقدها الر�سمي مع
ممول جديد ويتمثل يف �رشكة «كيا
موتورز» لل�سيارات والتي �أ�ضحت
املمول الر�سمي واحل�رصي
للهيئة الكروية اجلزائرية يف
جمال ال�سيارات ،وهو الإعالن
الذي ك�شفت عنه الفاف عرب
بيان ر�سمي ن�رشته �أم�س عرب
موقعها االلكرتوين و�أنهت من
خالله الكالم الكثري الذي متت
�إثارته يف الفرتة املا�ضية ،بعدما
خرج الرئي�س املدير العام ل�رشكة
«�سوفاك» الأملانية لل�سيارات
والذي يعترب ممثل ال�رشكة يف
اجلزائر بت�رصيحات نارية �ضد

هيئة الرئي�س خري الدين زط�شي
والتي �شكك خاللها يف �رشعية
الإجراءات القانونية التي مت
خاللها �إبرام هذا العقد ،وهدد
برفع دعوى ق�ضائية �ضد الفاف.
يف املقابل� ،سبق لرئي�س الفاف
ان ك�شف يف ت�رصيحات �سابقة
مع التلفزيون اجلزائري �أن هيئته
الكروية وقعت عقدا جديدا مع
�رشكة كيا موتورز ميتد �أربعة
اعوام ،والذي �سوف مينحهم
مزايا عديدة من خالل احل�صول
على �سيارات لعالمة ال�سيارات
املذكورة �آنفا �إىل جانب اال�ستفادة
من مبلغ مايل.

ع.ق.

بطولة تون�س للألواح ال�شراعية

املنتخب الوطني
يح�صد ميدا اليتني
�سيطر اجلزائريان يني�س عمري�ش
و نزمي �سعيدي على البطولة
التون�سية ل�صنف «اوبتمي�ست»
التي جرت هذا الأ�سبوع مبدينة
جربة (تون�س) حيث احتال
املرتبني الأوليني للمناف�سة.
وح�صد عمري�ش الذي ين�شط
�ضمن نادي �سبورتينغ الق�صبة،
امليدالية الذهبية ،متقدما
مواطنه �سعيدي نادي ال�ساحل
املايل للأبيار �صاحب امليدالية
الف�ضية ،فيما عادت امليدالية
الربونزية ملناف�س تون�سي ،وكانت
االحتادية اجلزائرية ل�رشاع قد
�أوفدت �ستة م�شاركني جزائريني

منهم فتاتان.لدى الذكور،
بالإ�ضافة �إىل عمري�ش و �سعيدي،
�ضم الوفد اجلزائري ن�سيم عبا�س
(نادي املر�سى) و عبد احلكيم بن
�شامة (النادي املائي لتيبازة)،
فيما مثلت �صوفيا �أورابح (نادي
اجلزائر ال�شاطئ) و نعيمة
لعالوي (نادي تيبازة) الألوان
الوطنية لدى الإناث.وعربت
االحتادية اجلزائرية لل�رشاع
عن ارتياحها للنتائج امل�سجلة
من طرف العنا�رص الواعدة يف
جربة ،حيث مل تتوان يف «تهنئتها
بالنتائج امل�سجلة».
وكاالت

مي�سي ينفجر غ�ضبا
يف وجه املنتقدين
وا�صل املدرب اال�سباين بيب غوارديوال تهمي�ش الالعب الدويل
ي
زائري ريا�ض حمرز و�إبقائه على دكة االحتياط بعدما قرر
اجل
ا�ستبعاده عن الت�شكيلة الأ�سا�سية للقاء الذي خا�ضه فريقه
�ش�سرت �سيتي �أم�س �أمام امل�ضيف نادي فولهام حل�ساب اجلولة
مان
من الدوري االجنليزي املمتاز� ،أين قرر املدرب الكتالوين
32
وا�صلة �إبعاد حمرز عن الرتكيبة الأ�سا�سية وف�ضل �إراحته بعدما
م
من الرتب�ص التح�ضريي الذي خا�ضه مع املنتخب الوطني
عاد
ولعب مباراة تون�س الودية والتي خا�ضها �أ�سا�سيا ،وهو ما جعله
يعاين بدنيا وف�ضل غوارديوال على هذا الأ�سا�س �إراحته بعدما
لعب مباراة واتفورد �أ�سا�سيا قبل �أن يغادر �أر�ضية امليدان يف
كان
الدقيقة الأخرية من املقابلة.
عرفت خيارات غوارديوال حتويل الثنائي حمرز و�سانيه نحو
و
االحتياط بعد عودة الدويل البلجيكي دي بروين �إىل الت�شكيلة
أ�سا�سية عقب تعافيه من الإ�صابة التي كان يعاين منها ،حيث
ال
و�ضع غواديوال الثقة يف العبه البلجيكي وعودته �سوف ت�شكل
صداعا ملتو�سط ميدان اخل�رض من اجل التناف�س بقوة للح�صول
�
على مكانة �أ�سا�سية يف ظل امتالك مدرب بر�شلونة وبايرن
ميونيخ ال�سابق عدة خيارات يف من�صب حمرز.

عي�شة ق.

يوا�صل الالعب
الدويل اجلزائري فوزي غوالم العمل على
برنامج مكثف
وموا�صلة العالج يف مركز طبي متخ�ص�ص
ببلجيكا ،ويف
هذا ال�صدد ك�شفت و�سائل الإعالم االيطالية
�أم�س �أن ال
ظهري الأي�رس للمنتخب الوطني قرر متديد
بقائه يف بلجيكا
من �أجل موا�صلة العالج و�إنهاء الربنامج
املخ�ص�ص له
والهدف منه التعايف ب�رسعة من الإ�صابة
التي يعاين منها
على م�ستوى الركبة ،والتي �أبعدته الإ�صابة
ب�سببها عن ال
لعب لأكرث من عام� ،أين اتفق غوالم مع �إدارة
ناديه نابويل
االيطايل على متديد التواجد يف املركز
الطبي ببلجيكا
من اجل العالج بطريقة جيدة حتى ي�سرتجع
�إ
مكانياته ويتفادى التعر�ض للإ�صابة جمددا.
وبع
دما
ت
�
أكد
غ
ياب
غوالم مثلما ك�شفنا عنه �أم�س عن
مباراة روما التي
جتري م�ساء اليوم �ضمن الدوري االيطايل
ف�إن الالعب �
سوف ي�سارع الزمن حتى يكون جاهزا وحتت
ت�رصف مدرب ن
اديه كارلو �أنت�شيلوتي ،خا�صة و�أن الفريق
على موعد مع
خو�ض ربع نهائي الدوري الأوروبي املقرر
مباراة الذهاب
يف � 11أفريل املقبل بالعا�صمة لندن قبل
لقاء الإ
ياب �أ�سبوعا بعد ذلك يف اجلنوب االيطايل.

ع.ق.

فجر جنم املنتخب الأرجنتيني لكرة
القدم ليونيل مي�سي جام غ�ضبه اول
ام�س يف وجه االنتقادات التي توجه
�إليه من جماهري الألبي�سيلي�ستي
لريوي ب�أن ابنه البالغ من العمر 6
�أعوام ال يفهم �سبب انتقاده يف بلده
الأرجنتني ،وقال مي�سي غا�ضبا يف
ت�رصيح لإذاعة «كلوب �أكتوبر 94.7
�إف �إم» الأرجنتينية�« :أريد الفوز
ب�شيء مع املنتخب و�س�أوا�صل
املحاولة ،و�س�ألعب يف جميع
امل�سابقات املهمة ،كثري من النا�س
قالوا يل �أال �أذهب و�أال �أعاين مرة
�أخرى» ،ومل تكلل بالنجاح عودة
مي�سي البالغ  31عاما �إىل �صفوف
منتخب بالده بعد غياب � 8أ�شهر
وحتديدا منذ اخلروج من ثمن
النهائي للمونديال الرو�سي ،حيث
خ�رست الأرجنتني �أمام فنزويال
املتوا�ضعة  3-1يف مباراة دولية
ودية يف مدريد اجلمعة املا�ضي،
و�أعلن مي�سي بعدها ان�سحابه
من املباراة الودية التي ح�سمتها
الأرجنتني �أمام م�ضيفها املغرب
 0-1يف طنجة ب�سبب �أالم يف

الع�ضلة ال�ضامة ،و�أ�ضاف مي�سي:
«ابني تياغو البالغ من العمر 6
�سنوات� ،س�ألني عن �سبب انتقادي
يف الأرجنتني� ،إنه ي�شاهد يوتيوب
دائما وي�س�ألني +ملاذا ال يحبونك،
يجب �أن يح�صل ذلك ولكن ال يهم».
يف الأرجنتني ،البلد املجنون
بكرة القدم ،ال ت�ستثني انتقادات
اجلماهري وو�سائل الإعالم مي�سي
يلومه البع�ض بعدم الت�ألق مع
املنتخب مثلما يفعل مع ناديه
بر�شلونة الإ�سباين ،وتابع« :يثق
النا�س يف كل ما يقال لهم ،و�أولئك
الذين يعانون �أكرث هم عائلتي،
قيلت الكثري من الأكاذيب .وهناك
�أكاذيب جديدة يف جميع الأيام».
ومت االحتفال بعودة مي�سي بحفاوة
كبرية يف الأرجنتني ،مع فيديو
تكرميي لالحتاد املحلي الذي
قارن بني مي�سي و�أ�سماء كبرية
�أخرى يف الريا�ضة الأرجنتينية
مثل �سائق الفورموال واحد خوان
مانويل فاجنيو �أو العب كرة ال�سلة
مانو جينوبيلي على اخل�صو�ص.

وكاالت
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جنوم التدريب ي�ساندون �إيقاف املباريات ب�سبب العن�صرية
قال يورغن كلوب مدرب
ليفربول وبيب غوارديوال
مدرب مان�ش�سرت �سيتي� ،إنهما
يدعمان وقف �أي مباراة �إذا
تعر�ض العبني لإ�ساءة عن�رصية،
كالتي التي حدثت خالل فوز
�إجنلرتا على منتخب اجلبل
الأ�سود مبلعب الأخري يوم
الإثنني املا�ضي ،وفتح االحتاد
الأوروبي حتقيقا بعد �أن قال
داين روز ورحيم �سرتلينغ وكالوم
هود�سون �أودوي العبو �إجنلرتا
�إنهم تعر�ضوا لإ�ساءات عن�رصية
يف الفوز  1-5يف بودجوريت�شا.
ويرى كلوب� ،أن مغادرة امللعب
ب�سبب قلة من اجلماهري تردد
�أي �إ�ساءة �سيعطي وزنا �أكرب
من الالزم ل�شخ�ص �أو اثنني
من املختلني ،لكنه قال �إن
القرار يجب �أن يعتمد على تقدير حكم املباراة �إذا ت�صاعدت وترية هذه الإ�ساءة ،وقال كلوب لل�صحفيني قبل مواجهة توتنهام
هوت�سبري يف الدوري الإجنليزي املمتاز اليوم�« :إذا كانت الهتافات ت�صدر من مدرج ب�أكمله ف�س�أفعل ذلك  ،»%100وتابع« :لكن
هذا الت�رصف �سيعطي وزنا �أكرب من الالزم ل�شخ�ص �أو اثنني من املختلني ،يجب �أن نبحث عن �سبل للعقاب ملواجهة مثل هذه
احلوادث» ،ووا�صل« :هذا ت�رصف ال يجب �أن يقوم به مدربون بل احلكام لأنني �إذا طلبت من الالعبني مغادرة امللعب وقال
طاقم التحكيم �إن الأمر مل يكن مبثل هذه اخلطورة ف�إن هذا يعني �أن فريقي �سيخ�رس املباراة» ،و�أ�ضاف« :عملنا هو الفوز
مبباريات كرة القدم».
و�أبدى غوارديوال �أي�ضا دعمه ال�صطحاب العبي فريقه مان�ش�سرت �سيتي �إىل خارج امللعب يف مثل هذه احلاالت م�ضيفا �أن كرة
القدم يجب �أن ت�رضب مثاال يف مواجهة العن�رصية ،و�أ�ضاف املدرب الإ�سباين« :ميكن اللجوء لهذه الطريقة ،كرة القدم �سالح
قوي للدفاع عن مبادئ الإن�سانية ،يدعو البع�ض لعدم خلط الريا�ضة بال�سيا�سة لكن هذا غري �صحيح» ،ووا�صل« :لي�ست هذه
م�شكلة كرة القدم لكنها م�شكلة املجتمع ذاته� ،أعتقد �أن الأمور تزداد �سوءا �أق�صد يف �أوروبا ولي�س يف كرة القدم».
وعقد جمل�س �إدارة االحتاد الإجنليزي لكرة القدم اجتماعا اخلمي�س املن�رصم ملناق�شة ما حدث يف مباراة اجلبل الأ�سود ودعا
�إىل حملة منظمة مع االحتاد الدويل للعبة واالحتاد الأوروبي ل�ضمان التعامل مع مثل هذه احلوادث ب�شكل منا�سب ،ووافق
املجل�س �أي�ضا على وجوب �إتاحة املجال ملزيد من ال�شفافية عن توجيه االحتاد الإجنليزي االتهامات حال اكت�شاف �أن الأندية
تنتهك القواعد التي تعقب حدوث مثل هذه الوقائع يف الدوري املحلي.
�أما ماوري�سيو �ساري مدرب ت�شيل�سي فريغب يف �أن ت�صدر اجلهات امل�س�ؤولة عن اللعبة الئحة ا�سرت�شادية وا�ضحة تت�ضمن
�إيقاف املباريات ملواجهة �أي �إ�ساءة عن�رصية ،وقال �ساري�« :أعتقد �أننا نحتاج لقاعدة يف هذا ال�صدد ،قاعدة ال تطبق فقط
يف مباريات الدوري الإجنليزي املمتاز ولكن ت�رسي على جميع م�سابقات كرة القدم يف الدرجات املختلفة ،قاعدة ميكن �أن
ت�سمح ب�إيقاف املباراة».

بر�شلونة ي�ستطلع الأجواء قبل تقرير م�صري �أومتيتي
ك�شف تقرير �صحفي بريطاين عن �سبب �صمت بر�شلونة
جتاه �أنباء عر�ض مدافعه الفرن�سي �صامويل �أومتيتي للبيع
يف املريكاتو ال�صيفي املقبل ،ووف ًقا ل�صحيفة «مريور»
الربيطانية ف�إن بر�شلونة مل يحدد حتى الآن ال�سعر الذي
�سيطلبه من �أجل التخلي عن �أومتيتي لأحد الأندية املهتمة
ب�ضمه هذا املو�سم ،و�أرجعت ال�صحيفة �سبب �صمت بر�شلونة
ب�ش�أن عر�ض �أومتيتي للبيع �إىل �أن النادي الكتالوين يريد
معرفة عدد وحجم الأندية املهتمة ب�ضم الالعب الفرن�سي
يف املريكاتو املقبل ،قبل حتديد ثمن التخلي عن خدماته.

وتعود ت�ضحية بر�شلونة ب�أومتيتي �إىل �أن البار�صا يهدف
جلني �أموال �إ�ضافية يف املريكاتو ،ت�ساهم يف �إمتامه ل�صفقة
املدافع الهولندي ماتيا�س دي ليخت من �أجاك�س �أم�سرتدام،
كما �أو�ضحت ال�صحيفة �سببًا �آخر ،يرجع �إىل الإ�صابة التي
العب احتياطي «بالكامب نو» ،وحتى الآن ف�إن �أومتيتي يحظى
باهتمام من �أر�سنال ومان�ش�سرت يونايتد ،لكن مل يتقدم �أي نا ٍد
بعر�ض ر�سمي �إىل بر�شلونة .يذكر �أن تقارير �إ�سبانية �أكدت
�أن �أومتيتي ال يخطط ملغادرة بر�شلونة هذا املو�سم ،وينوي
اال�ستمرار يف «كامب نو» خالل املو�سم املقبل.

جنل زيدان �أول �ضحايا عودته �إىل املرينغي

الدين زيدان يف ريال مدريد ،بعد
�أول �ضحية للمدرب الفرن�سي زين
حفي �إ�سباين �أم�س عن مفاج�أة ب�ش�أن
ريال مدريد ال�شاب وجنل املدرب
ك�شف تقرير �ص
ت» الإ�سبانية ف�إن لوكا زيدان ،حار�س
ريق امللكي ،ووف ًقا ل�صحيفة «�سبور
الف
عودته لقيادة
القلعة امللكية خالل ال�صيف املقبل.
عقد احلار�س بعد �أن ينتهي ارتباطه
عن
حيل
للر
يقه
طر
الفرن�سي يف
برنابيو ،لكن من غري املحتمل جتديد
�أنه رغم عودة والده �إىل �سانتياغو
ملو�سم ،خالل م�شاركته مبناف�سات
و�أ�شارت �إىل
مع الفريق الثاين لريال مدريد هذا ا
املو�سم ،وكان لوكا ظهر ب�شكل جيد
ملرينغي ،ومييل احلار�س ال�شاب �إىل
بريال مدريد هذا
را يف تغيري م�ستقبله ال�صعب رفقة ا
الثة الإ�سباين� ،إال �أن ذلك مل يلعب دو
ً
إىل اهتمام بازل ال�سوي�رسي ب�ضمه.
دوري الدرجة الث
و�ضا من فرن�سا و�إيطاليا بالإ�ضافة �
حيل عن الليجا ،حيث ميلك عر ً
الر

ريا�ضة دولية

بايرن ميونخ يف�سد خطة جوفنتو�س

ك�شف تقرير �صحفي �إيطايل �أول �أم�س �أن بايرن ميونخ �سيقف عائقا �أمام �ضم جوفنتو�س
لأحد العبي ريال مدريد يف ال�صيف املقبل ،ووف ًقا ل�صحيفة «توتو �سبورت» الإيطالية،
ف�إن جوفنتو�س كان يتوا�صل مع خورخي مينديز وكيل الكولومبي خامي�س رودريغيز ،العب
ريال مدريد املعار �إىل بايرن ميونخ ل�ضمه يف املريكاتو ال�صيفي املقبل ،و�أ�شارت �إىل �أن
جوفنتو�س كان يخطط لالنق�ضا�ض على النجم الكولومبي فور عودته �إىل �صفوف ريال
مدريد ،بعد انتهاء الإعارة يف ال�صيف املقبل.
و�أكدت ال�صحيفة �أن عرو�ض رودريغيز مع البايرن حت�سنت يف الفرتة الأخرية ،كما �أن
عالقته مع املدير الفني نيكو كوفات�ش باتت �أف�ضل من بداية املو�سم ،وهو ما جعل
البافاري يقرر حتويل الإعارة �إىل بيع نهائي يف ال�صيف املقبل مقابل دفع  42مليون يورو،
و�أو�ضحت �أن قرار البايرن �سيق�ضي على �أي �أمل جلوفنتو�س يف �إبرام ال�صفقة ،و�إعادة
الزمالة ال�سابقة بني رودريغيز والنجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو.

غريزمان يدير ظهره لرب�شلونة
ك�شف تقرير �صحفي �إ�سباين �أول �أم�س عن �أخر تطورات ارتباط الدويل الفرن�سي �أنطوان
غريزمان مهاجم �أتلتيكو مدريد ،باالنتقال �إىل بر�شلونة يف املريكاتو ال�صيفي املقبل،
ووف ًقا ل�صحيفة «�سبورت» الإ�سبانية ،ف�إن غريزمان �أبلغ �إدارة �أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني
دييجو �سيميوين �أنه ينوي البقاء مع الروخيبالنكو�س يف املو�سم املقبل.
و�أ�شارت �إىل �أن غريزمان نفى كل ال�شائعات التي تربطه باالنتقال �إىل بر�شلونة للعب دور
البديل للأوروغواياين لوي�س �سواريز ،و�أكد قناعته بامل�رشوع احلايل لأتلتيكو حتت قيادة
ً
�رشطا جزائ ًيا يبلغ  200مليون يورو ،ولكنه �سينخف�ض يف 1
�سيميوين ،وميلك غريزمان
جويلية املقبل �إىل  120مليو ًنا فقط .وت�سعى �إدارة الروخي بالنكو�س �إىل احلفاظ بكل قوة
على خدمات غريزمان �إىل جوار دييغو كو�ستا و�ألفارو موراتا يف الهجوم ،لت�شكيل فريق
تناف�سي على الألقاب يف املو�سم املقبل وتعوي�ض �إخفاق وتخبط املو�سم احلايل.

مان�ش�سرت �سيتي يعود ملزاحمة ميالن
عاد مان�ش�سرت �سيتي ملناف�سة ميالن على مهاجم الربازيل حيث ي�سعى ل�ضمه خالل
املريكاتو ال�صيفي املقبل وف ًقا لتقرير �صحفي ،فقد ذكر موقع «كالت�شيو مريكاتو» الإيطايل
�أول �أم�س �أن ال�سيتي وميالن كانا يف مقدمة املهتمني ،باحل�صول على خدمات �إيفرتون
�سواري�س جنم غرمييو الربازيلي مطلع املو�سم احلايل ،وقدم �إيفرتون �أدا ًء رائ ًعا مع فريقه
ومنتخب ال�سامبا يف الأ�شهر الأخرية ،ما �أعاد االت�صاالت بني الرو�سونريي ووكيل �أعماله،
قبل �أن يظهر ال�سيتي جمددًا يف ال�صورة ،ويوجد �رشط جزائي يف عقد �إيفرتون بقيمة 80
مليون يورو� ،إال �أنه قد يرحل يف املريكاتو ال�صيفي املقبل نظري  40مليو ًنا فقط ،وكان
�إيفرتون قد غازل ميالن م�ؤخ ًرا عندما قال �إنه يتوقع �أن ي�صبح زميلاً ملواطنه لوكا�س
باكيتا العب و�سط الفريق الإيطايل.

�سول�سكاير يعود الع ًبا حتت قيادة فريغ�سون
يعود الرنويجي �أويل جونار �سول�سكاير املدير الفني ملان�ش�سرت يونايتد  12عا ًما �إىل اخللف
على الأقل خالل حدث فريد يف �أفريل املقبل ،فقد ذكرت �صحيفة «ذا �صن» الربيطانية
�أول �أم�س �أن �سول�سكاير �سيعود العبًا حتت �إمرة ال�سري �أليك�س فريغ�سون املدير الفني
التاريخي لليونايتد ،عندما ي�شارك �أ�ساطري ال�شياطني احلمر يف مباراة خريية �ضد �أ�ساطري
بايرن ميونخ.وي�أتي ذلك بعد  20عا ًما من مواجهة الفريقني يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا،
الذي ح�سمه �سول�سكاير نف�سه بهدف قاتل  ،1-2و�سيقود فريغ�سون الفريق الإجنليزي
يف املباراة التي �سيخ�ص�ص دخلها ،ل�صالح م�ؤ�س�سة مان�ش�سرت يونايتد اخلريية .يذكر �أن
�سول�سكاير توىل قيادة اليونايتد كمدرب م�ؤقت بد ًءا من دي�سمرب املا�ضي ،قبل �أن يح�صل
م�ؤخ ًرا على عقد ملدة � 3سنوات.

15

ثقافة

الأحد  31مار�س  2019املوافـق ل22رجب 1440هـ

بوح

عن املر�ض...و هدير ال�شارع و �أمي
اللحظة خرجت يا �أمي من عند الطبيب ب�ضغط مرتفع لأول مرة نتيجة ال�ضغط الذي ع�شته طيلة �أيام .ها �أنا يف قلب �آجلي ،ويف قلب احلراك ال�شعبي
الذي يهفو �إىل احلرية والتغيري.
ن�صرية حممدي /
�شاعرة من اجلزائر
ها �أنا �أن�صت �إىل هدير
ال�شارع� ،أنب�ض مع كل كلمة
تعانق احلرية ،وتك�رس
جليد ال�صمت ،وجدران
اخلنوع� .أن�صت ل�صوت تلك
الأرواح التي فاج�أت ي�أ�سي،
و�أ�رضمت النار بداخلي.
ق�ضيت ليلة مريرة ور�أ�سي
يكاد ينفجر يف انتظار
بزوغ فجر جديد .لكن يد
اال�ستبداد تريد انتزاع كل
حلم ،وكل �أمل.
كان ال�صوت الأول �إيذانا
بوالدة �أخرى للجزائر ،كان
نور احلرية ي�شع يف كل بيت،
ويف كل قلب بعد كل العتمة
التي كبلتنا.
يف ليلة ميالدك يا �أمي ،ويف
حلظات غفوتي الق�صرية
وامل�ضطربة ر�أيتك .كنت
ممددة يف منزل غريب
وكنت
�شا�سع؛
ولكنه
ترتع�شني بردا ،تطلبني مني
�أن �أغطيك .نه�ضت من
نومي مفزوعة ،وبردانة �أكرث
منك و�أنا �أ�ستعيد �رشيط
الأخبار الذي يريد �أن يرهن
اجلزائر مرة ثانية ،ويهزم
�أ�شواق ر�ؤيتها بلدا حرا
خمتلفا ،مدنيا ،وحداثيا
قائما على الدميقراطية
والعدالة واحلريات ،ليلتها
�أطف�أت حا�سوبي ،وهاتفي،
و�شا�شة التلفزيون� ،أطف�أت
جميع الأ�ضواء يف حماولة
ا�ستجداء �ساعة نوم بال
كوابي�س �أو �أ�شباح.
كانت �آالم ر�أ�سي ال تطاق،
وكان �سيل الذكريات ينهمر
بال رحمة؛ و�أنا �أ�ستعيد
�صور و�أحداث اخلام�س

�أكتوبر  ،1988وانتفا�ضة
اجلزائريني التي �شكلت
وعيا جديدا ،و�صار مطلب
والتعددية،
احلريات
وت�أ�سي�س دولة دميقراطية
ملح
مدنية �أكرث من مطلب
ّ
ل�شعب دفع ثمنا باهظا يف
ثورته التحريرية ..وظل
ا�ستقالله مبتورا بفعل غياب
ر�ؤية �إ�سرتاتيجية ،وم�رشوع
تلتقي
حداثي
وطني
فيه جميع احل�سا�سيات
والأطياف ،وتتوحد فيه
النخبة التي ظلت طوال
التاريخ اجلزائري نخبة ه�شة
وم�شتتة ومفككة بافتعال
�أيديولوجية،
�رصاعات
وانق�سامات لغوية ،وهيمنة
�أ�صولية كادت تق�ضي على
كل �شيء يف اجلزائر.
كانت هذه الهزة يا �أمي يف
�أول يوم يل باجلامعة ندبة
يف روحي التي وعت �أن
�أر�ضنا ال ت�ستحق كل الدمار
الذي �أحلقته احلركات
ال�سيا�سية
الإ�سالموية
باجلزائريني .كان ميكن
يا �أمي �أن �أحتفي بعيد
ميالدك يف ظروف �أف�ضل
من هذه .ولكن �أعداء
الوطن يبرتون كل فرحة
�صغرية.
�أكتب �إليك يا �أمي و�أنت يف
العامل الآخر ،و�أ�شعر �أنك
يف مكان �أجمل و�أرحب
من هذا الذي حرمنا فيه
�أن ننعم باحلياة والأمان
والرفاهية رغم خرياته
وات�ساعه وعبقرياته التي
هجرت ووئدت وقمعت..
�أتذكّر �أنك كنت �إىل جانب
والدي املجاهد الذي ظل
حمتفظا ب�أ�رسار الثورة،
وكتوما حني يتعلق الأمر
مبو�ضوع انتمائه وم�شاركته

�إىل جانب املجاهدين
ال�رشفاء ،لوال تلك احلكايات
التي رويتها لنا يا �أمي
ما كنت �أعرف ن�ضالكما

،وعطاءكما
و�صربكما
الالحمدود لثورة من �أعظم
ثورات العامل� ..أفخر بذلك،
و�أح�س بفداحة ما خ�رسه

الوطن مع العمالء واخلونة
والفا�سدين وامل�ستبدين،
�إخفاقات تاريخية ،وهزائم
�سلطة مل ترتك فر�صة لعمل
ال�رشفاء وانحيازهم للحق
والعدالة،
والدميقراطية
نهب الوطن ،ونهبت الأحالم،
وتغولت ع�صبة متعفنة على
ّ
ماليني اجلزائريني.
انحزت يا �أمي دائما لل�ضحايا
وال�ضعفاء واملظلومني..
انحزت للهام�ش الذي
ر�أيت فيه حريتي و�صفائي
وعدم خ�ضوعي ل ّأي �سلطة.
فقدت ثقتي يف نخبة
انتهازية ومهادنة ،ا�ستفادت
من كل املراحل ،و�أق�صت
كل �صوت خمتلف وحر.
نخبة تبدي مواقفها ح�سب
موازين القوى .تقف مع
الأقوى �ضد �شعبها ،تقف
�ضد حقيقتها ور�سالتها يف
اختيار م�صاحلها ال�ضيقة،
وح�ساباتها العابرة التي
�سيف�ضحها التاريخ ،وتعيها
ال�شعوب التي �أن�ضجتها
احلروب واملحن وامل�آ�سي،
التاريخ الذي ي�صنعه
الأذكياء والقلة املتنورة
ت�ستحوذ عليه ع�صابات
جمرمة يف حق �شعوبها
و�أوطانها .ال �أنتمي يف
هذه اللحظة يا �أمي �إال
�إىل ال�شعب يف عفويته
وعنفوانه ووعيه وتوقه �إىل
احلرية والكرامة ..كيف
متحى رمزية بلد بحجم
اجلزائر ب�سما�رسة باعوا
تاريخه ،ونبله وكرامته،
�إمكانية
كل
وقطعوا
لتطويره ونه�ضته ..مل
يطل عمر الكذب واخليانة،
وجتلى االنهيار الأخالقي
والثقايف
وال�سيا�سي
واالقت�صادي ..و�صوال �إىل

حالة تراجيديكوميدية..
حالة �سوريالية ،تبني ب�شاعة
واال�ستبداد
اال�ستالب
والف�ساد املتف�شي يف
واجلامعات
امل�ؤ�س�سات
والق�ضاء وال�صحة.
نعم يا �أمي �أتذكّر �أين رك�ضت
بك بني امل�ست�شفيات،
و�أنهكت روحك و�أنا �أالحق
�أنفا�سك واملر�ض ينه�شك
نه�شا ..نعم �أذكر والدي الذي
�أجرى عمليات عديدة غري
ناجحة �آخرها بامل�ست�شفى
الع�سكري الذي تركه دون
�رسير لإ�سعاف اجلرحى
من ال�ضباط زمن الإرهاب
وزاد حالته �سوءا وانتهى
بني يدي مبطونا� ..أذكر
كل ذلك و�أفهم �أن جرحي
�صغري �أمام جرح الوطن،
وجرح اجلزائر املفتوح الآن
على كل احتماالت املوت
واحلياة من جديد.
ال زلت �أب�رص ذلك النور يا
�أمي و�أ�ؤمن ب�شدة بقوة هذا
ال�شعب وحده الذي �سخروا
منه واحتقروه وا�ستعبدوه،
ون�سوا �أن جيناته خم�ضبة
باحلرية والنار ،تلك النار
التي ت�شتعل بروحي وقلبي
الآن ،تلك النار بج�سدي
و�أنا ال �أقر�أ �إال ما تخطه يد
الثوار ،يد الأحرار.
عذرا يا �أمي حبيبتي كان
ميكن �أن �أحتفي بك ب�شكل
�أجمل� .أنت التي متتلكني
روحي .لن �أبكي فقد
جتاوزت حالة البكاء ..وذاك
ال�صدر البعيد ال �أ�صل �إليه،
وال ي�صل �إيلّ .لن �أقف على
قربك اليوم يا �أمي ،لأنك
معي يف كل نف�س ونب�ض.
�أنا مع �أمي الكبرية اجلزائر
التي تع�شقني .نحلم معا يا
حبيبتي بفجر �آخر.
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للكاتبة �سارة �سمار�ش

«هارت الند» :مذكرات العمل امل�ضني
واالفتقار يف �أغنى بالد العامل
تتحدث �سارة �سمار�ش يف مذكراتها املعنونة «هارت الند» عن فقر الطبقة العاملة يف
تعمق فهمنا لطرائق ت�شكيل الطبقية فيها يف الع�صر احلايل .تفتح �سارة
�أمريكا بطريقة ّ
�سمار�ش مذكراتها املعنونة «هارتالند» بق�صيدة حميرّ ة مهداة �إىل طفلة متخيلة« .كم
�أنا �سعيدة لأنك مل تتحويل �إىل حقيقة واقعية يف حياتي .ولكننا حتدثنا على مدار
�سنوات طوال لدرجة �أخالني لن �أتوقف قط عن احلديث معك».

وكاالت
ظهر عرب �صفحات الكتاب طيف
طفلة امل�ؤلفة التي مل ت َر النور قط
وتندمج يف ال�رسد الأنيق مثل طفل
�آيل ،حمفزة �سمار�ش على الكتابة
ب�صفة الراوي البالغة الروعة.
ت�ش ّكل حكايا مغامرات قومها
املع�رسين يف كان�سا�س وعرثاتهم
جل كتابها الأول الذي يتمحور
حول حياة الطبقة العاملة الفقرية
يف الغرب الأو�سط .وتقول
�سمار�ش» يتحدثون نوعاً �أريباً
من ال�شعر املك ّون من الأ�شياء
والأفعال».
وتتماهى يف ذلك عندما متزج
بني احلياة التي عا�شتها واملنظور
املكت�سب بالتعلم.
تعتقد �سمار�ش �أنها جنت من
الفقر لأنها مل ت�صبح �أماً مراهقة
على عك�س والدتها وجدتها وجدة
والدتها .وتعزو ذلك لكونها الأوىل

من جيلها يف العائلة التي ظفرت
مبنزل وحيد م�ستقر يعود تاريخه
�إىل وقت زواج جدتها بيتي من
زوجها ال�سابع �آرين.
وعلى �سبيل املقارنة تنقلت جيني
والدة �سارة  48مرة قبل �أن تبا�رش
املدر�سة الثانوية.
وتلك هي حقيقة الفقر .تلقي
الرواية ال�ضوء على احلياة يف ذلك
املنزل الريفي املتوا�ضع الواقع
بني جنبات  160فداناً من حقول
القمح خارج مدينة وي�شيتا يف
والية كان�سا�س.
وبالرغم من رحابة الأر�ض و�شح
النقد ،اخرتع �آرين بكل بهجة
طرقاً جديدة للرتفيه .ففي
عطل نهاية الأ�سبوع كان يحمل
�أفراد عائلته وك�ؤو�سهم املرتعة
ويعرب بهم جدوالً �ضح ً
ال يف
قارب جمرور ب�شاحنته ويخرتق
حقوالً مغمورة بالثلوج .وعرب
حكايا والدة �سمار�ش الظريفة

ووالدها الرقيق املعدوم احلظ
وزوج والدتها ال�سخي وجدتها
املفعمة باحليوية ،تظهر �سمار�ش
عجز الفقراء عن حتديد القوى
ّ
املنظمة التي تقمعهم ورمبا
ي�ساعدونها عن جهل.
يتمحور الكتاب من املزرعة حول
ق�ضايا عديدة :اجل�سد والأر�ض
والعار .ت�صف �سمار�ش عبء العمل
على من ال ميلك خياراً �سوى القيام
به -قوة عمل حمرومة من ال�ضمان
ال�صحي ب�سبب اخل�صخ�صة.
تهر�س احل�صادات �أطراف
اجلريان ويتعر�ض والد الكاتبة
حلادث خطري كاد �أن يف�ضي �إىل
هالكه ب�سبب الت�سمم الكيمائي
�أثناء فاحتة عمله يف نقل مذيبات
التنظيف .ت�ستوعب الن�ساء غ�ضب
�أزواجهن �صفعة �صفعة .بينما تقوم
ال�رشكات الزراعية العمالقة بخنق
املزارع العائلية يف املنطقة،
خملفة ورائها بقايا عار خم�ضل-

عار االفتقار واالنتماء �إىل العرق
الأبي�ض يف �آن معاً.
وت�ضيف �سمار�ش «الفقر الأبي�ض
هو تهمة مبهمة لأن املجتمع
ي�ص ّور االبي�ضا�ض مرتبطاً
بالقوة – لي�س من خالل جعله
العرق االعتيادي الذي ي�صنف ما
عداه «بالآخرين» فح�سب ولكن
من خالل ا�ستخدامه كاخت�صار
لال�ستقرار االقت�صادي».
ن�ش�أت �سمارت بني ظهراين من
�ص ّوت �ضد م�صاحله «�أفراد
يقتاتون على املعونات الإعا�شية
يُفرت�ض �أنهم «ك�ساىل» وبالن�سبة
لنا مل تكن �أية كلمة �أكرث �إيالماً
من تلك».
وت�ضيف« :ويف �ضمن ذلك الإطار
يخلد الليرباليون املرتاحون
مادياً �إىل �أن ثرواتهم نتجت من
مزاياهم الفردية وي�رصون على
�أنهم ي�ضطرون لدفع ال�رضائب
مل�ساعدة «املعوزين» .وبالتايل

للكاتب الربيطاين �ستيفن كونور

�صدور كتاب مادة الهواء :علم وفن ما هو �أثريي»
�أ�صدر م�رشوع «كلمة» للرتجمة
يف دائرة الثقافة وال�سياحة-
�أبوظبي ،كتاب« :مادة الهواء:
علم وفن ما هو �أثريي» للكاتب
الربيطاين �ستيفن كونور� ،أ�ستاذ
الأدب احلديث يف جامعة لندن،
ونقلته �إىل العربية الكاتبة
ال�صحفية واملرتجمة امل�رصية
فاطمة غنيم ،وراجع الرتجمة
عمر �سعيد الأيوبي.
ويبحث كتاب «مادة الهواء»
معاين الهواء على مدار القرون
الثالثة املا�ضية ،مبا يف ذلك
خماوفنا يف الع�رص احلديث
النابعة من االنبعاثات وتغري
املناخ .وي�ستك�شف الكتاب
عالقة الب�رش بالهواء ،الإيجابي
منها وال�سلبي ،ومن الأمور التي
ي�سرب غورها ،الت�شوي�ش على
االت�صاالت الال�سلكية والغاز
ال�سام وال�ضباب �إ�ضافة �إىل
ولعنا الذي ال ينقطع بالفوران
واملتفجرات.
ويخط كتاب «مادة الهواء»
ً
تاريخا �شاملاً لتاريخ الب�رش
اخلا�ص مبنظورهم جتاه الهواء،
وذلك باال�ستعانة بالأفكار
امل�ستوحاة من الدين والعلم
والفن والأدب والفل�سفة ،غري �أن

النقطة التي يوليها الكتاب جل
اهتمامه هي تلك التي تتعلق
باللحظات التي يلتحم فيها
العلم بالثقافة العامة والعلم
املزيف.
ويع ّرج الكتاب كذلك على م�سائل
تتعلق بالإنارة بالغاز واخلوف
غري املربر من التيارات الهوائية
واجلدال الذي ثار يف الع�رص
الفيكتوري فيما يتعلق بحرق
املوتى .غري �أن تلك اخلواطر
اجلانبية ال تبعد الكتاب عن
و�صفه املتما�سك لعلم الهواء.

وامل�ؤلف �ستيفن كونور �أ�ستاذ
اللغة الإجنليزية يف جامعة
كمربدج وزميل بيرتهاو�س،
كمربدج ،وكان قبل ذلك املدير
الأكادميي لكون�سورتيوم لندن
و�أ�ستاذ الأدب احلديث يف كلية
بريكبك بجامعة لندن.
واملرتجمة فاطمة غنيم،
حا�صلة على لي�سان�س الآداب
 ق�سم اللغة الإجنليزية منجامعة عني �شم�س يف القاهرة.
تعمل مرتجمة وحم ّررة �صحفية،
ترجمت �ضمن م�رشوع «كلمة»

العناوين« :من يحكم الإنرتنت؟:
�أوهام بال حدود» ،للم�ؤلف
جاك جولد�سميث ،و»العدالة
يف عامل احليوان :احلياة
الأخالقية للحيوانات» ،ت�أليف
مارك بيكوف ،و»اخلم�سون
�سنة املقبلة :م�ستقبل العلوم
خالل الن�صف الأول من القرن
احلادي والع�رشين ،مقاالت مل
ي�سبق ن�رشها بقلم  25من خرية
العلماء يف العامل» ،ت�أليف جون
بروكمان.
وكاالت

ي�ضطر الفقراء لفعل خيار من
�إثنني :االعرتاف بالف�شل ال�شخ�صي
والت�صويت للحزب الأكرث مي ً
ال
مل�ساعدتهم �أو الت�صويت للحزب
الآخر والذي تردد �أدبياته الأمل
ب�أن جمهود حياتهم هو من
يعو�ضهم».
تعترب «هارت الند» مذكرات
�إن�سانية رقيقة ذات تب�رص �أملعي
متنام من
حاد وتنتمي �إىل عدد
ٍ
الأعمال املهمة ،مبا يف ذلك كتاب
ماثيو ديزموند «املطرود» وكتاب
اميي غولد�ستاين «جين�سفيل»
والتي ت�ستحق مكانها اخلا�ص على
�أرفف الكتب الواقعية عرب البالد:
يف ما ي�سمى التقهقر الأمريكي
ما بعد الع�رص ال�صناعي .ورمبا
بب�ساطة :الطبقة.
وهو تعبري تقول �سمار�ش �إنه مل
يُذكر خالل طفولتها يف الثمانينات
والت�سعينات من القرن الع�رشين.
«لقد �أف�ضى عدم االعرتاف بذلك

�إىل االنتقا�ص من معاناتنا و�إحلاق
العار بنا �إذا حاولنا التعبري عنه».
تظهر �سمار�ش عرب الأزمة
الزراعية يف الثمانينات والقوانني
االقت�صادية املجحفة يف ع�رص
رونالد ريغان �أن احللم الأمريكي
املوعود قد �أُ�ستخدم لقهر
الفقراء .لقد كانت تعويذة قوية.
وكذلك كانت «ماذا �س�أخرب
طفلتي؟».
ت�ستح�رض �سمار�ش طفلتها التي
مل تلدها قط يف هذه املذكرات
لأن طرح مثل ذلك ال�س�ؤال وفق
ر�أيها هو الذي و�ضع حياتها على
الطريق ال�سوي وم ّكنها من متابعة
حت�صيلها العلمي واال�ستفادة من
نزعة املقدرة على الفعل القابعة
يف موروثاتها .وترى �أن تلك اجلملة
قر�صنة فعالة للحياة ت�ستجمع �أنقى
نوايا املرء وتطلعاته .وعلى عك�س
احللم الأمريكي ال تبنى على الأمل
املجرد بل على الن�صح الفعال.

�صدور كتاب «ح�ضارات ما قبل التاريخ»
للباحث خزعل املاجدي
�صدر �أخرياً عن دار الرافدين يف
بريوت كتاب «ح�ضارات ما قبل
التاريخ» للباحث العراقي الدكتور
خزعل املاجدي.
«يق�سم
وجاء يف نبذة عن الكتاب:
ّ
تاريخ الإن�سان �إىل مرحلتني
�أ�سا�سيتني هما :مرحلة ما قبل
التاريخ التي ت�شغل %98من
تاريخ الإن�سان ومرحلة الع�صور
التاريخية التي ت�شمل  %2من
تاريخ الإن�سان.
وال �شك �أن هذا البعد ال�شا�سع
بني املرحلتني ،زمنياً ،هو الدافع
الأ�سا�سي الذي يجعلنا نتطلع
بف�ضول �إىل هذا التاريخ الطويل
جداً لع�صور ما قبل التاريخ
ال�شحيحة املعلومات والتي
تبدو مثل ليل طويل كان الإن�سان
غارقاً فيه يكافح حتديات الزوال
والإنقرا�ض قيا�ساً �إىل الع�صور
التاريخية الق�صرية ،ولكن
املزدحمة ،ب�أحداث وح�ضارات
كثرية حتى يومنا هذا ،ع�صور
ما قبل التاريخ هي ،بب�ساطة،
ع�صور ما قبل الكتابة منذ �أن
ظهر اجلن�س الب�رشي لأول مرة
على وجه الأر�ض قبل حواىل
 2.5مليون �سنة .فهذا هو عمر
ع�صور ما قبل التاريخ وعلينا
�أن نتخيل كم هي املهمة �صعبة

وع�سرية ،لكن علماء الآثار،
الذين عملو بد�أب متوا�صل لأكرث
من قرنني من الآن ا�ستطاعوا �أن
يعطونا فكرة عامة جيدة عن هذه
الع�صور ،وبذلك نكون قد متكنا
من فهم الطريقة التى عا�ش فيها
�أ�سالفنا الب�رش القدماء على هذه
الأر�ض وكيف �أو�صلوا الأمور
�إىل عتبات التاريخ الذى بد�أ فى
�سومر فى حدود  3200ق.م.
وت�ستغرق ح�ضارة ما قبل
التاريخ ما يقارب من  %98من
حياة الإن�سان على الأر�ض
لكنها ح�ضارة �صامته بال كتابة،
�سعى العلماء ال�ستنطاق �آثارها
عن طريق الفح�ص املختربي
والتف�سري العلمي والعقلي
والت�أويل وو�صلوا �إىل نتائج مهمة،
ولن نبالغ �إذا قلنا �أن بدايات كل
�شيء من ديانة وفنون وثقافة
وعلوم تكمن جذورها يف هذه
احل�ضارات .وي�أتي هذه الكتاب
ب�رشوحة املف�صلة لع�صور
وثقافات ما قبل التاريخ وو�ضعها
يف �سياق تطوري وت�صنيف دقيق
لها وملعطياتها الأثرية اجلديدة
ليعيد بناء و�رشح زمنها الطويل
يف نقاط �أ�سا�سية وخالية من
الإيهام».
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ال�صادر حديثا عن �شركة الأ�صالة للن�شر باجلزائر

زوايا ور�ؤى متعددة للإجابة عن
�س�ؤال النه�ضة عند مالك بن نبي
�صدر حديثا عن �شركة الأ�صالة للن�شر كتاب من ت�أليف جماعي بعنوان « �س�ؤال النه�ضة عند مالك بن نبي
« من �إ�شراف الأ�ستاذ والدكتور عمر نقيب ولقد �ساهم يف �إجناز هذا الكتاب كوكبة متنوعة من الباحثني
املخت�صني واملهتمني بفكر الأ�ستاذ مالك بن نبي من داخل اجلزائر وخارجها ويدخل هذا العمل الفكري
�ضمن �سل�سلة الدرا�سات حول طبيب احل�ضارة «مالك بن نبي « والواقع يف � 432صفحة والذي مت �إ�صداره
يف  2019تزامنا مع االحتفاء بالذكرى الـ  70ل�صدور كتاب» �شروط النه�ضة» لهذا املفكر اجلزائري
العمالق الذي يعد �أحد ُر ّواد النه�ضة الفكرية الإ�سالمية يف القرن الع�شرين ،فلقد �أفنى عمره من �أجل
خدمة الفكر ب�صدق ووفاء بوا�سطة �أراءه التي ت�سلط ال�ضوء على م�شكالت احل�ضارة يف العامل الإ�سالمي
بغية �إ�صالح املجتمع من �أجل ر�ؤية غد م�شرق ي�ساهم يف حتقيق التطور واالزدهار والرقي .

حكيم مالك
جمهودات بحثية معتربة
من خمتلف �أ�صقاع العامل
ويت�ضمن هذا الكتاب جمموعة من
املقاالت والدرا�سات املهمة التي
جندها يف هذا الكتاب اجلماعي
املو�سوم بـ « �س�ؤال عم النه�ضة عند
مالك بن نبي « الذي �شارك فيه
كل من عمر نقيب �أ�ستاذ التعليم
العايل باملدر�سة العليا للأ�ساتذة
ببوزريعة باجلزائر بـ «مقاربة
�سيكولوجية عن مالك بن نبي يف
ت�أهيل الإن�سان امل�سلم ال�ستئناف
وظيفته يف التاريخ»  ،فيما �أبرز
�أ�سعد ال�سحمراين �أ�ستاذ العقائد
والأديان املقارنة بجامعة الإمام
الأوزاعي ببريوت بلبنان «�أ�س�س
امل�رشوع النه�ضوي من منظور مالك
بن نبي»  ،و �شارك بلقا�سم عبد
القادر ن�رص الدين الأ�ستاذ امل�ساعد
بجامعة �أو�ساكا باليابان «ب�أثر ت�ضافر
جهود الأغلبية والأقليات (�شبكة
العالقات االجتماعية ) يف نه�ضة
الدولة املدنية» ور�صد الب�شري
قالتي �أ�ستاذ التعليم العايل بجامعة
الأمري عبد القادر للعلوم الإ�سالمية
بق�سنطينة «البعد اال�سرتاتيجي
لل�رصاع احل�ضاري عند مالك بن
نبي وتطبيقاته املعا�رصة»  ،بينما
تطرق الدكتور ب�شري قادره والأ�ستاذ
املحا�رض «�أ» بكلية العلوم الإن�سانية
واالجتماعية والعلوم الإ�سالمية
بجامعة باتنة « 1بدرا�سة و�صفية
حتليلية بعنوان « م�سلم ما بعد دولة
املوحدين والنه�ضة يف فكر مالك بن
نبي»  ،وميينة �شيكو �أ�ستاذة التعليم
العايل باملدر�سة العليا ببوزريعة
باجلزائر العا�صمة بـ» م�شكلة حت�رض
العامل الإ�سالمي يف فكر مالك بن
نبي»،و �شارك حممد �شاوي�ش باحث
من برلني ب�أملانيا بـ «راهنية امل�رشوع
الفكري ملالك بن نبي»  ،وحتدث
نذير طيار وهو �أ�ستاذ حما�رض «�أ»
بجامعة منتوري ق�سنطينة « مالك
بن نبي و�س�ؤال النه�ضة �...سقوط
�أم احلوا�رض ...و�إرها�صات الوعي»و
كتب م�صطفى بن حمو�ش الأ�ستاذ
املحا�رض «�أ» بجامعة البحرين
وجامعة �سعد دحلب بالبليدة «
يف ذكرى وفاة مالك بن نبي دورة
احل�ضارة واملواعيد ال�ضائعة « وقدم
�أ�ستاذ التعليم العايل بجامعة وهران
عبد القادر بوعرفة�« ،رشوط الإقالع
احل�ضاري  ...قراءة يف نظرتي الفراغ
الكوين والتوتر عند مالك بن نبي « و
�سجل حممد البنعيادي �أ�ستاذ التعليم

العايل بجامعة �سيد حممد بن عبد
اهلل بفا�س باملغرب م�شاركته يف هذا
الكتاب بـ» �س�ؤال الفقه الإ�سالمي يف
م�رشوع مالك بن نبي وهو عبارة عن
ر�ؤية حتليلية لق�ضايا الدميقراطية
واحلرية والثورة « ومت احلديث يف
هذا الكتاب القيم عن « التوليف بني
العلم والأخالق يف الفكر النه�ضوي
البنابوي من طرف مقدم �إدري�س
وهو طالب �سنة �أوىل دكتوراه فل�سفة
الرتبية و�أ�ستاذ م�ؤقت باملركز
وحممد
اجلامعي بتمرنا�ست،
لعاطف الأ�ستاذ امل�ساعد «�أ» بكلية
العلوم الإن�سانية واالجتماعية
بجامعة ال�شلف بالتطرق « للوعي
ال�سنني منطلق للنهو�ض احل�ضاري
يف فكر مالك بن نبي « ومت احلديث
يف هذا الكتاب الهادف عن « عوامل
النه�ضة ال�صينية املعا�رصة ودرو�سها
من خالل الأعمال الفكرية ملالك بن
نبي» من طرف منري مباركية الأ�ستاذ
املحا�رض بق�سم العلوم ال�سيا�سية
بجامعة عنابة باجلزائر �إ�ضافة
للم�شاركة القيمة لـرغداء زيدان
الدكتورة يف الدرا�سات الإ�سالمية
والتي �سلطت ال�ضوء « على» الإن�سان
يف فكر مالك بن نبي «.

م�شكالت احل�ضارة
و�أكد عمر نقيب رئي�س املجل�س
العلمي ملركز الأ�صالة للدرا�سات
والبحوث باجلزائر �إن �إعادة �س�ؤال
النه�ضة هذه الأيام بالتحديد �إمنا
اقت�ضاه عجز العقل امل�سلم عن
ا�ستئ�صال الذات الإ�سالمية من
و�ضعية التخلف املزدوج والتخلف
عن الإ�سالم باعتباره جتربة
تاريخية مرجعية متثل غب كثري
من جوانبها �أرق ما و�صل �إليه العقل
الب�رشي يف جمال ترقية احلياة
الب�رشية وتقدمها .

جناح التجربة اليابانية
وف�شل حماولة النهو�ض
الإ�سالمي
ويف هذا ال�سياق يرى مالك بن
نبي �أن �أغلب حماوالت النهو�ض
الر�سمية منها ال�شعبية والتي مت
�إجنازها يف خمتلف �أرجاء العامل
الإ�سالمي منذ ثورة جمال الدين
الأفغاين يف الثلث الأخري من
القرن التا�سع ع�رش امليالدي  ،قد
متيزت بالف�شل يف حتقيق الإ�صالح
املن�شود على الرغم من الإجنازات «
اجلزئية» التي ا�ستطاعت حتقيقها،
م�ؤكدا عمر نقيب ومن �أجل تو�ضيح

هذه الو�ضعية املر�ضية و�أ�سبابها ،ما
فتئ مالك بن نبي ي�رضب لنا يف
منا�سبات متعددة �أهمها التجربة
اليابانية الناجحة ويهدف املقارنة
بها وبني جتربة النهو�ض الإ�سالمي
باعتبارهما جتربتني ظهر يف نف�س
املرحلة التاريخية ففي الوقت الذي
جنحت فيه التجربة اليابانية يف
املزج بني �أ�صالة ثقافة «امليجي»
و�إجنازات احل�ضارة الغربية احلديثة
.

ر�ؤية منهجية متكاملة
لتفكيك مفردات الأزمة
ويف ذات ال�سياق فلقد �سلط نقيب
ال�ضوء على ف�شل جتربة النهو�ض
الإ�سالمي والإ�صالح واحلداثة على
ال�سواء وقد متثل هذا الف�شل املركب
يف عجز الأول عن حتديث الأ�صالة
وعجز الثانية عن ت�أ�صيل احلداثة،
ما عدا ال�صحوة التي فجرتها
�صيحة جمال الدين الأفغاين يف
ال�ضمري امل�سلم� ،إذ على الرغم من
التفجري الذي �أحدثته تلك ال�صيحة
الأفغانية الزال العامل الإ�سالمي �إىل
الآن يراوح مكانه وتقريبا يف نف�س
الظروف التي انطلق منها �إن مل نقل
�أنها تردت �أكرث من �أي وقت م�ضى
وهذا بالنظر �إىل الو�ضعية التي �آل
�إليها علمنا الإ�سالمي بعد �إحكام
�سيطرة الغرب و�أمريكا بوجه خا�ص
بال�سيطرة على مقدرات العامل كله و
العامل الإ�سالمي بوجه خا�ص كما هو
م�شاهد يف هذه املرحلة من التاريخ
فلقد �أظهر العامل الإ�سالمي عجزا
ا�ستثنائيا يف حماوالته املتكررة
لإخراج نف�سه من و�ضعية �أقل ما
ميكن �أن يقال عنها �أنها تخلف
ح�ضاري مركب عجز امل�سلمون
فيه عن توفري لقمة عي�شهم اليومية
ناهيك عما هو �أكرث من ذلك
فالهم قادرون على متثل الإ�سالم
كر�صيد ح�ضاري ميثل �أمل الب�رشية
ال�ضائعة يف اخلروج من �أزماتها ،
والهم قادرون على الربوز والتميز
يف التحكم يف مقاليد احل�ضارة
املعا�رصة  ،وبالتايل ف�إن �إكراهات
هذه املرحلة التاريخية ومقت�ضياتها
�أ�صبحت تلح من �أي وقت م�ضى على
البحث اجلاد من �أجل التو�صل �إىل
�صياغة ر�ؤية منهجية متكاملة
تفكك مفردات الأزمة ومن ثم تعيد
تركيبها مبا ير�سم مفا�صل م�رشوع
�إعادة البناء وا�ستئناف الوظيفة
وا�سرتجاع املكانة و�إنقاذ الب�رشية
من انف�صام النكد الذي تكبدته
جراء �رشودها عن طريق الفطرة «

التي فطر النا�س �إليها» .

االحتفاء بالذكرى الـ 70
ل�صدور كتاب» �شروط
النه�ضة» للمفكر اجلزائري
مالك بن نبي
كما �أو�ضح عمر نقيب رئي�س
املجل�س العلمي ملركز الأ�صالة
للدرا�سات والبحوث باجلزائر و
�أ�ستاذ التعليم العايل باملدر�سة العليا
للأ�ساتذة ببوزريعة باجلزائر الذي
�شارك يف عذا الكتاب بـمقاربة
�سيكولوجية عن مالك بن نبي يف
ت�أهيل الإن�سان امل�سلم ال�ستئناف
وظيفته يف التاريخ� ،أن هذه
الر�ؤية تزامنت مع البدء يف �إجناز
م�رشوع مركز الأ�صالة للدرا�سات
والبحوث املتعلق بالإ�سهام يف
التعريف بعلماء اجلزائر ورجاالتها
 ،بوا�سطة الربط بني الأجيال
املتعاقبة عرب التاريخ من �أجل درء
بدعة اال�ستئناف التي متكنت من
كثري من �أجيال اال�ستقالل يف بالد
العرب وامل�سلمني  ،ولقد ر�أى املركز
ا�ستغالل منا�سبة الذكرى  70ل�صدور
كتاب « �رشوط النه�ضة « للمفكر
اجلزائري مالك بن نبي رحمه اهلل
تعاىل وهذا عن طريق دعوة الباحثني
من داخل اجلزائر وخارجها للإ�سهام
يف �إ�صدار كتاب تن�صب جهودهم فيه
على حماولة الإجابة على ال�س�ؤال
الذي �شغل مفكرنا طوال حياته
واملتمثل يف « �س�ؤال النه�ضة عند
مالك بن نبي «.

االهتمامات الفكرية
مل�شروع مالك بن نبي
احل�ضاري
و ال�شيء الذي ميز هذا الكتاب
ح�سب نقيب هو �أنه جمع بني دفتيه
م�ساهمات كوكبة متنوعة من الباحثني
املخت�صني واملهتمني بفكر الأ�ستاذ
مالك بن نبي من داخل اجلزائر
وخارجها م�شيدا باجلهود املبذولة
و�إ�سهاماتهم يف هذا الكتاب الذي
جمع ر�ؤى متعددة لق�ضية واحدة
،فقد تناول كل واحد من الباحثني
امل�شاركني الإجابة عن ال�س�ؤال
املركزي الذي تبناه كتاب « �س�ؤال
النه�ضة عند مالك بن نبي «واملتمثل
يف « كيف �أجاب مالك بن نبي عن
�س�ؤال النه�ضة يف العامل الإ�سالمي
؟» ولكن من زوايا متعددة عك�ست
تخ�ص�صاتهم الأكادميية من جهة ،
وجمال اهتمامهم الفكري ذي ال�صلة
مب�رشوع مالك بن نبي احل�ضاري

وهذا ما جعل هذا الكتاب غنيا وثريا
بالأفكار والآراء حيث �أ�صبح ب�إمكان
القراء �إيجاد ما يطمحون �إليه من
�إجابات متعددة عن هذا ال�س�ؤال
الكبري واملهم بالدرجة الأوىل ح�سب
الزاوية املتخ�ص�صون فيها  ،معتربا
�أن كتاب « �س�ؤال النه�ضة عند مالك
بن نبي « الذي �شارك فيه جمموعة
من الباحثني �إ�ضافة علمية ذات داللة
ل�صياغة ر�ؤية تطمح �إىل الإ�سهام يف
�إثراء هذه املقاالت بقراءة منهجية
نقدية جادة التي يكون لها �أثر كبري
يف خدمة امل�رشوع احل�ضاري يف
بالد العرب وامل�سلمني على طريق
التجديد احل�ضاري املرتقب..

جتديد  ،ر�سالة الأ�صالة
مع العلم �أن م�ؤ�س�سة الأ�صالة لها
�شعار جتديد  ،ر�سالة الأ�صالة حيث
ت�سعى هذه امل�ؤ�س�سة لرتقية املجهود
العلمي والفكري الأ�صيل،الهادف
واجلاد من خالل بلورة م�رشوع
ح�ضاري متكامل ي�سهم يف النقلة
النوعية للمجتمع وذلك بتوفري
املناخ املنا�سب وتي�سري �سبل البحث
والإنتاج الفكري لعموم املثقفني
ومن مهامها تي�سري �سبل الت�أليف
والن�رش والتعريف باملنتوج الفكري
اجلزائري الأ�صيل �إ�ضافة للنهو�ض
بالدرا�سات والبحوث العلمية
والعملية لتتبو�أ مكانتها يف �سلم
اهتمامات املجتمع ورفع م�ستوى
الطلبة واملهتمني بتنمية مهاراتهم
العلمية واملهنية مع الإ�سهام
النوعي يف جمال ال�سمعي الب�رصي
من خالل �إنتاج برامج متخ�ص�صة
 ،وللتذكري فم�ؤ�س�سة الأ�صالة لها
ن�شاطاتها وبالتايل فامل�ؤ�س�سة لها
�أربعة فروع واملتمثلة يف فرع الن�رش
والتوزيع الذي يهدف �إىل تي�سري
�سبل الن�رش والت�أليف لعموم الكتاب
واملثقفني مع ت�شجيع الطاقات
البحثية والإبداعات الفنية والأدبية
مع زيادة ن�سبة املقروئية عند
�رشائح املجتمع املختلفة �،إ�ضافة
لإتقان عملية �صناعة الكتاب ت�صفيفا
وتن�ضيدا وطباعة ،وللم�ؤ�س�سة فرع
البحوث والدرا�سات وي�ضم كل من
مركز البحوث والدرا�سات متعدد
التخ�ص�صات وي�شتمل على دوائر
تاريخية منها دائرة العلوم الرتبوية
ودائرة العلوم االقت�صادية ودائرة
العلوم االجتماعية ودائرة العلوم
ال�رشعية ومن �أهم ن�شاطاته �إنتاج
البحوث والدرا�سات وا�ستكتاب
وا�ستقدام العلماء والكتاب واملجلة
املحكمة وامللتقيات والندوات
والأيام الدرا�سية ويقدم فرع

التدريب والتكوين دورات تكوينية
يف جماالت تنمية املوارد الب�رشية
ودرا�سات عليا متخ�ص�صة واللغات
،وي�ضم فرع الإنتاج على ال�سمعي
الب�رصي والذي يقوم ب�إنتاج برامج
ثقافية وترفيهية هادفة وتغطية
خمتلف �أن�شطة امل�ؤ�س�سة  ،وتنظم
م�ؤ�س�سة الأ�صالة منتدى الأ�صالة
وهو ف�ضاء رحب للحوار والتوا�صل
الفكري مع خمتلف �رشائح املجتمع
حيث تطرح فيه ق�ضايا والإ�شكاالت
التي تعرت�ض املجتمع ويبحث هذا
الف�ضاء مع العلماء والباحثني �سبل
جتاوز الإ�شكاالت والتحديات التي
تواجه الأمة ،مع امتالك امل�ؤ�س�سة
ملوقع الكرتوين وهو عبارة عن بوابة
امل�ؤ�س�سة على العامل اخلارجي
وتوفرها على املكتبة حتوي على
كتب ومطبوعات متميزة.

املفكر اجلزائري مالك بن
نبي يف �سطور ....
واجلدير بالذكر �أن مالك بن نبي من
�أعالم الفكر الإ�سالمي العربي يف القرن
الع�رشين ولد يف  1جانفي من عام 1905
بق�سنطينة الواقعة يف ال�رشق اجلزائري
ويعد من �أكرث املفكرين املعا�رصين
الذين لهم جهود يف بناء الفكر
الإ�سالمي احلديث .ولقد �ألف طبيب
احل�ضارة �سل�سلة من الكتب حتت عنوان
« م�شكالت احل�ضارة» بد�أها بباري�س
ثم تتابعت حلقاتها يف م�رص فاجلزائر،
واملتمثلة يف الظاهرة القر�آنية ،1946
«�رشوط النه�ضة» �صدر بالفرن�سية يف
1948م و�صدر بالغة العربية يف ،1957وله
�أي�ضا « وجهة العامل الإ�سالمي» ،1954و
«الفكرة الإفريقية الآ�سيوية «1956 ،
و» النجدة...ال�شعب اجلزائري يباد»
 ،1957فكرة كومنولث �إ�سالمي ،1958
م�شكلة الثقافة « ،1959ال�رصاع الفكري
يف البالد امل�ستع َمرة «  ،1959حديث
يف البناء اجلديد �( 1960أحلق بكتاب
مهب
ت�أمالت) ،ت�أمالت « ،1961يف
ِّ
املعركة» � »،1962آفاق جزائرية» »،1964
الق�ضايا الكربى»  ،مذكرات �شاهد للقرن
ـ الطفل � ،1965إنتاج امل�ست�رشقني ،1968
الإ�سالم والدميقراطية  ،1968مذكرات
�شاهد للقرن  -الطالب  ،1970معنى
املرحلة  ،1970م�شكلة الأفكار يف العامل
الإ�سالمي  ،1970دور امل�سلم ور�سالته
يف الثلث الأخري من القرن الع�رشين
(حما�رضة �ألقيت يف  ،)1972بني الر�شاد
والتيه  ،1972امل�سلم يف عامل االقت�صاد
 ،1972من �أجل التغيري ،ميالد جمتمع.
و لقد تويف املفكر اجلزائري مالك
بن نبي يف � 31أكتوبر  1973باجلزائر
العا�صمة.
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فوائد "مذهلة" لليمون ..من ال�شم حتى الأكل
يحتوي الليمون على عنا�رص
غذائية عدة ،فبالإ�ضافة
�إىل قدرته على تعزيز النمو
البدين ،الحظ باحثون يف
جامعة والية �أوهايو �أن
جمرد �شم الليمون كفيل
بتح�سني املزاج وعلى
الرغم من �أن هذه خا�صية
مهمة ،ف�إن الفوائد املختلفة
لليمون تن�ش�أ عموما من
ا�ستهالكه ب�شكل مبا�رش،
من خالل �إ�ضافته �إىل
ال�سلطات �أو الطبيخ �أو �رشبه
ع�صريا وميكن تلخي�ص
فوائد الليمون ،الذي يعتربه
البع�ض فاكهة ،يف � 4أمور،
وفق ما ذكر موقع «هيلثي
�إيتينغ» املخت�ص يف الغذاء
ال�صحي.

�ألياف عالية

فيتامينات وحديد

يعد الليمون �أحد املكونات
الهامة لإ�ضافة الألياف
�إىل نظامك الغذائي دون
الت�أثري ب�شكل كبري على
ال�سعرات احلرارية اليومية.
ويوفر كوب واحد �صغري من
الليمون حوايل  6غرامات
من الألياف ويحتوي الكوب
الواحد من الليمون على 0.6
غرام فقط من الدهون و61
�سعرة حرارية ،مما ي�ساعد
على �إنقا�ص الوزن وحت�سني
م�ستويات الكولي�سرتول يف
الدم واحلفاظ على �ضغط
دم �صحي.

يعترب الليمون من �أف�ضل
امل�صادر الطبيعية لفيتامني
 ،Cويوفر كوب واحد منه
حوايل  125باملئة من
ا�ستهالك الرجل اليومي
و 150باملئة من االحتياجات
اليومية للمر�أة بالإ�ضافة �إىل
خوا�صه امل�ضادة للأك�سدة
و�أدواره يف منو و�إ�صالح
الأن�سجة اجل�سدية ،ف�إن
فيتامني  Cمهم لقدرته
على زيادة امت�صا�ص م�صادر
احلديد غري احليوانية.

حم�ض ال�سرتيك
يرجع املذاق الالذع لليمون
�إىل ما يحتويه من م�ستويات
عالية من حام�ض ال�سرتيك،
والذي ميثل حوايل  5يف
املئة منه .ويعمل حام�ض
ال�سرتيك جنبا �إىل جنب مع
فيتامني  ،Cليمح اجل�سم
قدرة �إ�ضافية على امت�صا�ص
م�صادر احلديد النباتية
ويعزز حام�ض ال�سرتيك
قدرة فيتامني  Cعلى �إزالة
جذور اخلاليا ال�ضارة يف
اجل�سم ،كما ي�ساعد يف
تك�سري روا�سب الكال�سيوم يف
الكليتني.

الوقاية من
ال�سرطان
من خالل امل�ساعدة يف
�إزالة جذور اخلاليا ال�ضارة
من اجل�سم ،ف�إن م�ضادات
الأك�سدة املوجودة يف
الليمون لها خ�صائ�ص حمتملة
يف الوقاية من ال�رسطان
وحتتوي ق�شور الليمون على
مركب م�ضاد لل�رسطان �آخر،
يدعى الليمونني .وت�ساعد
هذه املادة يف منع �رسطان
الكبد وكذلك �رسطان الرئة.
بالإ�ضافة �إىل فوائدها
يف عالج �أورام الثدي
والبنكريا�س.

فائدة لن تتوقعيها لإ�ضافة فلفل �أ�سود لكوب ال�شاي

ان�سداد الأنف م�شكلة �شائعة يعاين منها
الكثريون ،خا�صة ممن يعانون من ان�سداد
اجليوب الأنفيةِ � ،
إليك بع�ض الن�صائح واحليل
املفيدة ،لعالج �إن�سداد الأنف يقدمها موقع
«بولد �سكاي» الهندي.

الرطوبة هي واحدة من �أف�ضل الأفكار لإلغاء
ان�سداد الأنف .يعترب اال�ستحمام باملاء
ال�ساخن �أ�سهل طريقة لتجربة ذلك .ت�ساعد
الرطوبة يف تخفيف ال�صعوبات الناجتة عن
ان�سداد الأنف.

ماء امللح:

�ضغط دافئ:

�آمنة و�سهلة ميكن �أن تخفف من م�شكلة
التنف�س ميكنك �إما �رشاء رذاذ ملحي معقم
�أو �صنع واحدة يف املنزل با�ستخدام ملعقة
�صغرية من امللح مع كوب واحد من املاء
الدافئ.

اغم�سى من�شفة يف ماء دافئ و�ضعيه على
�أنفك لبع�ض الوقت و ت�أكد من �أنك تغطي
اجليوب الأنفية اخلا�صة بك �أي�ضا .كرر ذلك
كلما كان القما�ش باردًا تعد هذه طريقة
فعالة لإلغاء ان�سداد الأنف.

�شرائط ال�صقة للأنف:

ال�شاي ال�ساخن:

تعمل على تو�سيع املمر الهوائي وهى لي�ست
فقط للأطفال ،ولكن � ً
أي�ضا للبالغني.

الفالفونويد املوجود يف ال�شاي مبثابة
م�ضاد لاللتهابات فعندما ت�ضيف الفلفل ف�إن
الت�أثري �سيكون �أقوى ب�سبب وجود بيبريين يف
الفلفل الأ�سود.

البخار الدافئ:

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

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

ك�شفت درا�سة �أن تدخني الآباء قد ي�ساهم يف والدة �أطفال
م�صابني بعيوب قلب خلقية �أكرث من احلاالت الناجتة عن تدخني
الأمهات خالل فرتة احلمل ون�رشت جملة «European
 »Journal of Preventive Cardiologyنتائج درا�سة
علمية �أجراها علماء من اجلامعة املركزية اجلنوبية يف
ت�شانغ�شا ال�صينية ،ت�شري فيها �إىل �أن الباحثني متكنوا بوا�سطة
التحليل التلوي من اكت�شاف عالقة بني تدخني �آباء امل�ستقبل
وارتفاع خطر والدة �أطفال م�صابني بعيوب قلب خلقية ،حيث
تالحظ ت�شوهات يف بنية القلب �أو الأوعية الدموية الكبرية،
وهذا �سبب وا�سع االنت�شار لوفيات الأطفال.
و�شملت الدرا�سة التي �أجراها الباحثون ال�صينيون  125درا�سة
�أجريت �أعوام  2018-1971يف ال�صني وخارجها .و�أكدت نتائجها
�أن الرجال الذين �سي�صبحون �آباء بعد فرتة يغامرون بـ «مكاف�أة»
ذريتهم بعيوب قلب خلقية ،وقد لوحظت هذه احلالة لدى
الأطفال الذين تعر�ضت �أمهاتهم للتدخني ال�سلبي ب�سبب تدخني
الرجال .ويقول الباحثون �إن «تدخني الآباء هو م�صدر �أ�سا�سي
لتدخني املر�أة احلامل ال�سلبي ،ما يعد �أكرث خطورة على اجلنني
من تدخني احلامل نف�سها»،وبينت احل�سابات التي �أجراها
الباحثون �أن معامل اخلطورة يف حالة التدخني الن�شط وال�سلبي
هو  2.18و .2.56لذلك ين�صح الأطباء الرجال الذين �سي�صبحون
�آباء بالإقالع عن التدخني حفاظا على �صحة ذريتهم.

�أعرا�ض غري معروفة قد
ت�شري �إىل ال�سكري
ن�رش �أطباء بع�ض الأعرا�ض التي ت�شري �إىل ارتفاع م�ستوى ال�سكر
يف الدم ،ولكن الكثريين ال يعريونها اهتماما وتوقف الأطباء عند
الأعرا�ض غري املعروفة الرتفاع م�ستوى ال�سكر والتي عادة ما
يتجاهلها النا�س ،ون�رشوها يف جملة «:»Express

� 1أرق غري معهودميكن �أن ي�شعر ال�شخ�ص بنعا�س وحاجة �إىل النوم ،ولكنه رغم
ذلك ال يغط يف النوم ،ويرافق ذلك تعرق و�أحالم خمتلفة.

 2لون اجللدين�صح الأطباء مبالحظة لون اجللد ،حيث �أن تغري لون اجللد
و�سواده �أو ظهور بقع ،ي�شري �إىل تطور مقاومة الإن�سولني.

� 3ضبابية الر�ؤيةتبدو ال�صورة �ضبابية عند �ضعف الر�ؤية ،ويح�صل هذا �أي�ضا
عندما يرتفع م�ستوى ال�سكر يف الدم ،وي�ؤكد هذا �أكرث تورم
اجلفون.

 4-جفاف اجللد

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

املدخنون ي�ساهمون بوالدة
�أطفال م�صابني ب�أمرا�ض القلب

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

عند تطور مر�ض ال�سكري ،تتغري حالة اجللد ،ويفقد اجللد
مرونته نتيجة ال�ضطراب الدورة الدموية ومييل �إىل اجلفاف
وتظهر احلكة والتق�رش .وغالبا ما تظهر عليه فطريات.

� 5ضعف االنت�صابي�سبب ارتفاع م�ستوى ال�سكر يف الدم �ضعف االنت�صاب عند
الرجال وجفاف الأع�ضاء التنا�سلية اخلارجية لدى الإناث ،وذلك
ب�سبب ت�رضر الأوعية الدموية والأع�صاب.
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�إ�سالميات

عثمان ذو النورين ر�ضي اهلل عنه

عثمان بن عفان  -ر�ضي اهلل عنه
 يجتمع مع النبي �صلى اهلل عليهو�سلم يف جده عبدمناف ،ف�أبو
�أمية عبد�شم�س و�أبو عبداملطلب
ها�شم ،وعبد�شم�س وها�شم �أخوان
�أبوهما عبد مناف.
قال ابن �إ�سحاق :و�أ�سلم على يد
�أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه،
وز َّوجه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ابنته رقية ،فلما �آذى امل�رشكون
امل�سلمني هاجر عثمان ر�ضي اهلل
عنه مع زوجته �إىل بالد احلب�شة،
فكان �أول من هاجر ،وقد هاجر
�إليها مع زوجته رقية ر�ضي اهلل
عنها ،فدعا لهما الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم بقوله� :صحبهما
اهلل ،ويعد عثمان ر�ضي اهلل عنه
�أول من هاجر ب�أهله بعد النبي لوط
عليه ال�سالم ،ثم رجع �إىل مكة قبل
الهجرة النبوية �إىل املدينة ،فهو �إذًا
�صاحب الهجرتني.
ومن مناقب عثمان ر�ضي اهلل عنه
�أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
ز َّوجه من ابنته رقية ،ولمَ َّا ِ
توفّيت
رقية زوجه الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم من ابنته الثانية �أم كلثوم؛
لذلك ل ُِقّب بذي النورين ،وقيل:

�إنه مل يجمع �أحد ابنتي نبي قط
من والدة �آدم عليه ال�سالم �إىل يوم
القيامة �إال عثمان ر�ضي اهلل عنه.
وقد يكون من �أ�سباب هذا التف�ضيل
�أن عثمان ر�ضي اهلل عنه كان
يتميز من بني ال�صحابة ب�شدة
حيائه ،فعن عائ�شة ر�ضي اهلل
عنها قالت :كان ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم م�ضطج ًعا كا�شفًا
عن �ساقيه ،فا�ست�أذن �أبو بكر له
وهو على تلك احلالة فتحدث ،ثم
ا�ست�أذن عمر ف�أذن له وهو كذلك،
ثم ا�ست�أذن عثمان ف�أذن له ،فجل�س
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (من
ا�ضطجاعه) ،و�سوى ثيابه ،فتحدث،
فلما خرج قالت عائ�شة ر�ضي اهلل
عنها قلت :يا ر�سول اهلل ،دخل �أبو
بكر فلم تباله ،ثم دخل عمر فلم
تباله ،ثم دخل عثمان فجل�ست
و�س َّويت ثيابك ،فقال� :أال �أ�ستحيي
من رجل ت�ستحيي منه املالئكة،
وهذا ما �أخرجه ال�شيخان عن
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ب�أنه �صلى
اهلل عليه و�سلم جمع ثيابه حني دخل
عثمان ،وقال� :أال �أ�ستحيي من رجل
ت�ستحيي منه املالئكة.
عن عبداهلل بن �شداد قال :ر�أيت

الأ�صول النقلية
عند الإمام مالك

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

عثمان يخطب يوم اجلمعة
وعليه ثوب قيمته �أربعة دراهم �أو
خم�سة دراهم ،و�إنه يومئذ لأمري
امل�ؤمنني.
وعن �رشحبيل بن م�سلم �أن عثمان
ر�ضي اهلل عنه كان يطعم النا�س
طعام الإمارة ،ويدخل بيته (وهو
خليفة) ،في�أكل (طعام الفقراء)
اخلل والزيت[.]1
ويغ�ضب عثمان ر�ضي اهلل عنه
يوما على خادم له ،فيفرك �أذنه
ً
حتى يوجعه ،ثم �رسعان ما يندم
على ذلك ،فيدعو خادمه وي�أمره
�أن يقت�ص منه ،فيفرك �أذنه وي�أبى
ِيّ
ويول مدب ًرا ،لكن ي�أمره يف
اخلادم،
حزم ،فيطيع �أمره ،فيفرك الغالم
�أذن اخلليفة ،ويخاطبه اخلليفة:
ا�ش ُدد يا غالم ،ف�إن ق�صا�ص الدنيا
�أرحم من ق�صا�ص الآخرة.
وعن عبد الرحمن بن �سمرة قال:
((جاء عثمان �إىل ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ب�ألف دينار يف كمِّ ه
حني جهز جي�ش الع�رسة فنرثها يف
حجره ،فقال عبد الرحمن :فر�أيت
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقلبها
رض عثمان ما
يف حجره ويقول :ما � َّ
عمل بعد اليوم – م َّرتني.))-

ت�أكيد توحيد اهلل تعاىل:

ي�أتي بعد التكبري مبا�رشة  -والذي يحمل يف طياته معنى التوحيد العملي  -الت�أكيد بال�شهادة على توحيد اهلل تعاىل،
ب�أن اهلل تعاىل واحد ،ال �إله غريه ،ثم ُختم الأذان بها ،فالتوحيد �أ�صل هذا الدين و�شعريته العظمى ،ومن �أجله
الل َ
اعبُ ُدوا هَّ
�أر�سلت الر�سل عليهم ال�صالة وال�سالم ،و�أنزلت الكتب؛ قال اهلل تعاىلَ :ولَ َق ْد بَ َعثْنَا فيِ ُك ِّل �أُ َّم ٍة َر ُ�سولاً �أَنِ ْ
اجتَ ِنبُوا َّ
الطا ُغوتَ [النحل 36 :لقد حر�صت ال�رشيعة الإ�سالمية على تر�سيخ كلمة التوحيد يف الإن�سان منذ والدته،
َو ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
هّ
هّ
هّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
َ
َ
لحْ
َ
�صلى الل َعليْ ِه َو َ�سلـ َم �أ َّذ َن فيِ �أ ُذنِ ا َ�سنِ بْنِ َعل ٍِّي حِ َ
ني
َف َع ْن ُعبَيْدِ اللِ بْنِ �أبِي َرا ِف ٍع َع ْن �أبِي ِه قالَ :ر�أيْ ُت َر ُ�سول اللِ َ
ِال�صلاَ ةِ[.]8
َولَ َدتْ ُه َفاطِ َم ُة ب َّ
وبعد بلوغ الطفل ال�سابعة من عمره ي�أتي دور ال�صالة ،في�ؤمر بها ويرتاد امل�سجد ،في�سمع كلمة التوحيد ترتدد على
�سمعه يف اليوم والليلة خم�س مرات ،وبعد عمر يقدره اهلل تعاىل حني يح�رض �أجله ،حر�صت ال�رشيعة �أ ّالَ يخرج من
الدنيا �إال وقد َط َر َق �سمعه كلمة التوحيد؛ لريددها وتكون �آخر كالمه ،عن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه قال:
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :لَ ِّقنُوا َم ْوتَا ُك ْم لاَ �إِلَ َه �إ اَِّل هَّ
اللُ» [.]9
فكلمة التوحيد ت�سري مع امل�سلم مدة حياته كلها ،عند والدته ومرو ًرا بعمره الذي يقدره اهلل تعاىل له ،ثم عند وداعه
الدنيا تكون كلمة التوحيد مرافقة له ،و�آخر ما ي�سمعه؛ ذلك لأن قدرها رفيع ،و�أجرها كبري ،قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلمَ « :م ْن َكا َن �آخِ ُر كَلاَ مِ ِه لاَ �إِلَ َه �إ اَِّل هَّ
الل ُ َد َخ َل الجْ َ ّنَ َة»[.]10
ويف هذا ال�سياق ن�ؤكد �أن الأذان يحمل يف طياته ر�سالة عظيمة ،وتنبي ًها جليلاً ؛ ب�أن الإ�سالم جاء ليحرر النا�س
يف م�شارق الأر�ض ومغاربها ،من �أي معبود �سوى اهلل تعاىل ،و�أن اهلل �سبحانه وحده هو املت�رصف ،وهو اخلالق،
والرازق ،واملدبر ،والقادر ،له كل الأ�سماء احل�سنى وال�صفات العال.
ً
ممار�سا يف ليله
ا
ك
�سلو
أ�ضحت
�
و
وجدانه،
ويف
و�إذا ا�ستقرت كلمة التوحيد كما �أرادها اهلل تعاىل يف عقل امل�سلم،
ً
ونهاره ،يف جده وهزله ،يف نومه ويقظته ،يف بيعه و�رشائه ،يف �سفره وح�رضه ،يف قوله وفعله ،يف �سلمه وحربه ،يف
فرحه وترحه ،ويف كل �ش�ؤون حياته كانت اجلنة عاقبته ونهايته ،فقد عا�ش حياة طيبة بربكة ممار�ستها ،في�سعد بها
يف دنياه و�آخرته.
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الفنان طارق م�سلي يك�شف عن م�شروعه اجلديد «نحن ل�سنا طيورا»

ك�شف الفنان الت�شكيلي اجلزائري طارق م�سلي� ،أم�س اخلمي�س باجلزائر ،عن اجلزء الأول من م�شروعه الفني اجلديد املوجه ملجازر � 17أكتوبر  ،1961و الذي
هو م�ستوحى خ�صو�صا من حادثة �سقوط املتظاهرين الذين مت رميهم يف مياه نهر ال�سني (باري�س).
و�ضم هذا املعر�ض ،الذي
جاء حتت عنوان «نحن ل�سنا
طيورا»� ،أزيد من ثالثني
ر�سما و لوحة مت عر�ضها
�أمام جمهور غفري بف�ضاء
الفن «الور�شات املتوح�شة
(يل زاتوليي �سوفاج»).
وقال الفنان م�سلي �أن
امل�رشوع النهائي «من
املتوقع ان يف�ضي اىل فيلم
�سينمائي تكون نقطة بدايته
من �أحداث  17اكتوبر 1961
و �سقوط املتظاهرين
الذين مت رميهم يف النهر و

غرقوا».
كما �أو�ضح الفنان ان عنوان
هذا املعر�ض م�ستوحى من
جملة تركت �أثرا عليه ة التي
كانت مكتوبة على ر�صيف
نهر ال�سني.
كما مت عر�ض اداء م�صور
للجمهور احلا�رض قام
من خالله الفنان م�سلي
من تكرار م�شهد �سقوط
املتظاهرين عندما رمى
نف�سه من �أعلى ال�سقالة
قبل النهو�ض و التوجه
لكتابة «نحن ل�سنا طيورا»

«الور�شات

على جدران
املتوح�شة».
ويف ليلة الـ  17من اكتوبر
 1961بباري�س ،قام ع�رشات
الأالف من اجلزائريني
باخلروج يف مظاهرات
�سلمية مع الن�ساء والأطفال
�ضد قرار وقف �إطالق النار
الذي فر�ضته ال�رشطة.
ومت توقيف الآالف من
املتظاهرين و حب�سهم و
تعذيبهم كما مت قتل املئات
منهم و رميهم يف نهر
ال�سني.

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

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

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

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

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

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

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

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج
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�أ�ساليب ال�رسد «�إن املحتوى
التفاعلي ال زال يف طور التجريب
حاليا بالن�سبة لل�رشكة ،وال زلنا
نعمل على تطويره».
فقد عر�ضت نتفليك�س العمل
التفاعلي الأول لها يف جوان ،2017
وكان موجه للأطفال با�سم «القط
رصا يف ق�صة
يف الكتاب :حما� ً
ملحمية» (Puss in Book:
Trapped in an Epic
 ،)Taleوتبعها بعر�ض �آخر � ً
أي�ضا
موج ًها للأطفال.
و�أول عرو�ضها املوجهة للبالغني
كان يف دي�سمرب املا�ضي
ك�إحدى حلقات م�سل�سل بالك
مريور با�سم «بالك مريور:
باندر�سنات�ش» (Black Mirror:
 ،)Bandersnatchالتي كانت
�أكرث تعقيدًا وتكلفة بالت�أكيد من
الأعمال ال�سابقة ،واحتوت على
نهايات كثرية وم�سارات متعددة
ت�سمح للم�شاهد باختبارها املرة
تلو الأخرى.
وقال تود يلني من نتفليك�س �إنهم
مل يعرفوا كيف �ستكون احللقة
يف �شكلها النهائي وال ردود الفعل
املتوقعة عليها ،ولكن الأخرية �أتت
�إيجابية للغاية.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

با�سكال م�شعالين تطرح
«اتعذبت كفايا»

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

حممد رم�ضان يطرح «فري�س»

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

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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الك�شف عن �سيارة  SUVاختبارية… من �سام�سونغ! فولك�س واجن جولف 2020
اجلديدة ً
كليا تظهر �أثناء اختبارها

من ال�رشكات املغمورة يف عامل
ال�سيارات هي �سام�سونغ ..لي�ست
�سام�سونغ التي تبيع هواتف
جالك�سي الذكية ،بل ق�سم
�آخر منها يتبع رينو الفرن�سية.
وقد ك�شفت �سام�سونغ لتوها
عن  SUVكوبيه اختبارية

حتت ا�سم  ،XM3وهي لي�ست
�سيارة جديدة بالكامل باملعنى
احلريف بل �إعادة تقدمي ل�سيارة
اختبارية �أخرى لرينو حتت
ا�سم اركانا ،والتي مت تد�شينها
يف معر�ض مو�سكو لل�سيارات
 ،2018مع بع�ض االختالفات

بالطبع وتنوي “�سام�سونغ”
حتويل  XM3اجلديدة ملوديل
�إنتاجي قريباً ،ليتم بنا�ؤه يف
م�صنع  Busanيف كوريا
اجلنوبية بداية من الن�صف
الأول من  2020لل�سوق املحلي
ح�رصياً .و�سيتم تد�شني

ال�سيارة يف ال�سابع من �أبريل
يف معر�ض �سيول لل�سيارات يف
كوريا اجلنوبية بجوار موديالت
�أخرى مثل هيونداي �سوناتا
تريبو وهايربد  2020و�سيارات
كيا ما�سرتبي�س و�سيجنيت�رش
 SUVاالختبارية.

موحدة مع جيب ودودج!
ني�سان قد تندمج يف �شركة ّ

رينو ترغب يف بدء حمادثات
اندماج كامل مع ني�سان خالل
العام القادم ،م�ستهدفة �إن�شاء
واحدة من �أكرب ال�رشكات
املوحدة يف العامل لتناف�س
جمموعة فولك�س فاجن وتويوتا
يف حالة اندماج رينو وني�سان،
اخلطوة القادمة غالباً �ستكون
�إجراء حمادثات ا�ستحواذ على
فيات كراي�سلر مالكة جيب
ودودج ورام وفيات وكراي�سلر

وفرياري ،والتي مت مناق�شتها
يف املا�ضي حتت �إدارة كارلو�س
غ�صن ،قبل تعرث حماوالته
�آنذاك بفعل تدخل احلكومة
الفرن�سية والآن تبحث فيات
كراي�سلر عن �رشاكة او اندماج،
ما يجعلها فر�صة �سانحة،
ويُذكر �أن رئي�س جمل�س الإدارة
جون �إلكان �أجرى حمادثات
مع مناف�سني حول هذا الأمر،
منهم جمموعة بيجو �سرتوين.

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

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

اال�ستحواذ على فيات كراي�سلر
�ستكون خطوة �ضخمة لأي
�صانعة �سيارات ،ورينو �ستواجه
عقبات �إ�ضافية لكون احلكومة
الفرن�سية �أكرب م�ساهم فيها،
وقد ترف�ض احلكومة خف�ض
ح�صتها وحتكمها ب�سبب دخول
�رشكات �أخرى ويُذكر �أن حتالف
رينو ني�سان احلايل مل ي�صل
�أبد�أ لدرجة االندماج الكامل،
ولكن رغم ذلك حقق جناحاً

كبرياً من الناحية املادية ،مع
ا�ستمرار ثقة امل�ستثمرين فيه
رغم ف�ضيحة الرئي�س ال�سابق
كارلو�س غ�صن والقب�ض عليه
بتهمة التهرب ال�رضيبي.
وتبلغ القيمة ال�سوقية لرينو
حالياً  18مليار دوالر ،بينما
قيمة ني�سان تقف عند  35مليار
دوالر حالياً ،ويف املقابل قيمة
فيات كراي�سلر ترتاوح حول 23
مليار دوالر.

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

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

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

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

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

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

فنلندا حتقق يف �إمكانية ا�ستخدام هواتف
نوكيا بالتج�س�س ل�صالح ال�صني
فتحت جلنة املراقبة وحماية
البيانات الفنلندية حتقيقًا
مع �رشكة  HMDامل�صنعة
واملالكة لهواتف نوكيا بعد
ادعاءات ظهرت م�ؤخ ًرا حول
ا�ستخدام هواتف ال�رشكة لنقل
بيانات ح�سا�سة �إىل ال�صني ،ما
يعني �أن الهواتف تعمل ك�أدوات
جت�س�س ل�صالح احلكومة
ال�صينية بح�سب االدعاءات.
وجاء التحقيق بعد ن�رش �إحدى
الإذاعات يف البلد املجاور،
الرنويج ،لتقرير تقول فيه �أنها
متتلك دليل ملمو�س على �أن
هواتف نوكيا تقوم بنقل البيانات
احل�سا�سة للم�ستخدمني �إىل

�أثبتت �رشكة «»xiaomi
تفوقها يف عامل التقنية من
جديد ،وك�شفت عن تقنية غري
م�سبوقة ت�سمح ب�شحن بطاريات
الهواتف ب�رسعة فائقة ون�رشت
ال�رشكة فيديو يظهر �أن النظام
اجلديد «Super Charge

 ،»Turboي�شحن الهواتف
بتيار قدرته  100واط ،وميكنه
�شحن بطارية ب�سعة 4000
ميللي �أمبري يف غ�ضون 17
دقيقة فقط ،ليكون �أ�رسع نظام
ل�شحن بطاريات الهواتف يف
العامل حاليا.

ويناف�س نظام ال�شحن هذا
نظام « »super voocالذي
طرحته �رشكة «»Oppo
لهواتفها منذ فرتة ،ويعد �أ�رسع
ب�أربع مرات تقريبا من �أنظمة
ال�شحن يف �أحدث هواتف
املفرت�ض
«�سام�سونغ»ومن

�أن تطرح « »xiaomiالنظام
ليعمل مع �أحدث هواتفها كـ
« »9-MIو»»3-MI MIX
التي تعمل مع �شبكات «،»5G
وكذلك هواتف « »P30التي
�صنفت من بني �أف�ضل الهواتف
املطروحة يف العامل حاليا.

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

ال�صني بنا ًء على �إر�شادات
ال�رشكة املالكة.
ويبدو �أن �سبب حديث الإذاعة
الرنويجية  NRKعن الأمر،
يعود العرتاف رئي�س HMD
بخلل يف حتديث لنوكيا  7عمل
على ار�سال بيانات �إىل ال�صني
لكن ال�رشكة قامت ب�إ�صالحه
يف يناير مع حتديث �أخر .لكن
الغريب يف الأمر �أن هاتف
نوكيا  7يباع ح�رص ًيا يف ال�سوق
ال�صيني ،ما يعني �أن الدول
الأخرى ال عالقة لها بالعملية،
خا�صة و�أن ال�رشكة �أ�صدرت
هاتف �آخر با�سم  7.1لل�سوق
العاملي.

مايكرو�سوفت جتلب مكافح الفريو�سات
� Windows Defenderإىل ماك
طرحت مايكرو�سوفت نظامها اخلا�ص
مبكافحة الفريو�سات يف ويندوز،
 ،Windows Defenderعلى نظام
ت�شغيل ماك الذي تطوره نظريتها �آبل
يف �سابقة جديدة ،حيث يعترب نظام �أو
تطبيق مكافحة الفايرو�سات اخلا�ص
مبايكرو�سوفت حكرًا على نظام ت�شغيلها
ويندوز  10وي�أتي مثبت �ضمن النظام وقامت
ال�رشكة بتغيري اال�سم الكامل للنظام من
Windows Defender Advanced

 ،)Threat Protection (ATPليكون
Microsoft Defender Advanced
 )Threat Protection (ATPوهذا
طبيعي ج ًدا كوّن النظام �سيعمل على نظام
�أخر غري ويندوز .وتتيح مايكرو�سوفت نظام
حمايتها لأ�صحاب الأعمال على نظام ماك،
لكن ال يوجد �أي معلومات حول �إمكانية �أو
موعد و�صول (� )ATPإىل امل�ستخدمني
العاديني ليت�سنى للجميع اال�ستفادة من
احلماية التي يوفرها.

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

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

�آبل تطلق ن�سخة معدلة من
نظام «»macOS

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

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

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

رئي�س نينتندو اجلديد

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

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

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

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

مناو�شات تنتهي
بجرمية قتل يف
حمام ال�ضلعة
اهتز �سكان بلدية حمام ال�ضلعة �شمال والية
امل�سيلة على وقع جرمية قتل ب�شعة راح
�ضحيتها ال�شاب (م .ع) � 26سنة بعد تلقيه
طعنات قاتلة بوا�سطة �سكني من طرف اجلاين
الذي مل يتجاوز من عمره � 20سنة� ،إثر خالف
ن�شب بينهما اجلرمية التي وقعت جرت يف
حدود ال�ساعة اخلام�سة م�ساء حينما ن�شب
�شجار بني ال�ضحية واجلاين قبل �أن يقدم هذا
الأخري على طعن غرميه بوا�سطة خنجر ويف ّر
بعدها نحو وجهة غري معلومة ،تاركا ال�ضحية
غارقا يف دمائه حيث مت نقل ال�ضحية �إىل
عيادة حمام ال�ضلعة وبعدها ايل م�ست�شفي
الزهراوي بامل�سيلة حيث لفظ �أنفا�سه
الأخرية يف الوقت الذي فتحت فيه م�صالح
الأمن حتقيقا يف اجلرمية ملعرفة �أ�سبابها .

عبدالبا�سط بديار

يف حادث مرور جنوب تلم�سان

�إ�صابة � 10أطفال
من فوج ك�شفي
بجروح متفاوتة
�شهد الطريق الوطني رقم  22الرابط من
تلم�سان و �سبدو حادث مرور خطري �إثر
ا�صطدام �شاحنة تابعة لقوات حر�س احلدود
مبركبة من نوع طيوطا كوا�سرت كانت تقل
فوجا من الك�شافة الإ�سالمية ما �أدى �إىل �إ�صابة
� 10أطفال بجروح متفاوتة اخلطورة ح�سب ما
علم من مدير احلماية املدنية لوالية تلم�سان
بلقا�سم براهيمي  .احلادث الذي وقع مبنعرج
خطري على م�ستوى قرية احلباالت باملدخل
ال�شمايل لبلدية �سبدو  40كلم جنوب تلم�سان
 ،هذا و�أ�شارت التحقيقات الأولية مل�صالح
الدرك الوطني �أن ال�سبب يعود �إىل ت�ساقط
الأمطار اخلفيفة و�صعوبة املنعرج  ،هذا وقد
مت نقل امل�صابني �إىل م�ست�شفى �سبدو من قبل
م�صالح احلماية املدنية التي تدخلت على
جناح ال�رسعة �إىل مكان احلادث.
تلم�سان حممد بن ترار

ن�شرية خا�صة

�أمطار رعدية مرتقبة
بالعديد من واليات اجلنوب
�أفادت ن�رشية خا�صة للديوان الوطني
للأر�صاد اجلوية� ,أم�س ال�سبت� ,أن �أمطارا
م�صحوبة �أحيانا برعود �ستخ�ص واليات
اجلنوب و �أو�ضح البيان �أن الأمطار �ستخ�ص
يف البداية واليات ب�شار و �أدرار و هذا ابتداء
من �أم�س ال�سبت على ال�ساعة  12زواال �إىل
غاية اليوم الأحد على ال�ساعة  12زواال على
�أن تبلغ كمية الأمطار املت�ساقطة �أو تفوق
حمليا  30ملم.
و من املرتقب �أن مت�س الأمطار الحقا
واليات البي�ض و جنوب النعامة و االغواط
و غرداية و هذا ابتداء من �أم�س ال�سبت
على ال�ساعة � 18سا �إىل يوم الأحد على
ال�ساعة  12زواال على �أن تبلغ كمية الأمطار
املت�ساقطة �أو تفوق حمليا  25ملم ,وفق
ذات البيان.
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ب�أمر من وزارة ال�صناعة واملناجم

www.elwassat.com

�إقامة منطقة �صناعية يف كل بلدية باجلهة الغربية

با�شرت ال�سلطات الوالئية لواليات تلم�سان عني متو�شنت � ،سيدي بلعبا�س  ،مع�سكر  ،تيارت  ،غليزان حت�ضريات حثيثة
من �أجل العمل على ت�شجيع االقت�صاد ال�صناعي بغية النهو�ض باالقت�صاد املحلي من جهة و�ضمان فتح منا�صب ال�شغل
لل�شباب من جهة �أخرى  ،وهذا يف �إطار برنامج الدولة الرامي �إىل �إقامة اقت�صاد نا�شئ .

حممد بن ترار
العملية التي جاءت ب�أمر وزارة ال�صناعة
واملناجم الهدف منها دعم كل بلدية مبنطقة
�صناعية ح�سب م�ؤهالت املنطقة  ،حيث
�أطلقت ال�سلطات الوالئية التحقيقات العقارية
من اجل جت�سيد هذه امل�شاريع  ،ففي والية
النعامة � ،أطلقت ال�سلطات الوالئية حتقيقات
لدعم مناطق النعامة  ،امل�رشية  ،الق�صدير ،
عني ال�صفراء وعني بن خليل مبن�ش�آت �صناعية
تتطابق مع واقع املنطقة ال�سهبي على غرار
�صناعة �أعالف املا�شية  ،دبغ اجللود � ،صناعة
الزجاج وغريها  ،وهذا ل�ضمان �إقامة اقت�صاد
تكميلي للن�شاط الأ�صلي املعروف باملنطقة
وهي تربية املوا�شي والرعي والذي يغطي
ن�سبة كبرية بحكم طابع املنطقة ال�سهبي
 ،وبوالية عني متو�شنت �سجلت مديرية
ال�صناعة بالوالية  08مواقع لإقامة مناطق
�صناعية و�أطلقت التحقيقات العقارية ب�أغلب
البلديات ال 28ل�ضمان �إقامة مناطق ن�شاطات
ح�سب ما ك�شف عنه مدير ال�صناعة واملناجم
بلقا�سم قا�سمية والتي ت�ستهدف البلديات
الفقرية ل�ضمان تثبيت ال�سكان من جهة وفتح
منا�صب �شغل وفك العزلة عنها من جانب �آخر
 .جتري عملية التو�سيع ال�صناعي بتلم�سان
بخطى مت�سارعة بعد ا�ستفادة املنطقة من
مناطق �صناعية كربى على غرار �أوالد بن

داموا  ،والعري�شة التي من �ش�أنها ا�ستقطاب
م�ؤ�س�سات كبرية �سوف تعمل على فك العزلة
على هذه املناطق  ،كما ا�ستفادت البلديات
احلدودية من مناطق جديدة كبني بو�سعيد
التي ا�ستفادت من منطقة �صناعية هامة
 ،وال�سواين التي انطلق بها م�صنع ل�صناعة
الزجاج  ،والغزوات التي �ست�شهد �إقامة م�صنع
لل�صناعة الزيوت ال�صناعية  ،من جانب �آخر
جتري درا�سات لتو�سيع املناطق ال�صناعية
بالدوائر على غرار الرم�شي و�سبدو و�أوالد
ميمون با�ستثمارات كربى  ،وب�سيدي بلعبا�س ،
جتري عملية تو�سيع املنطقة ال�صناعية بحوايل
 60هكتار وقد ت�صل �إىل  100هكتار بحكم �أنها
من �أهم املناطق ال�صناعية بالغرب اجلزائري

 ،و�أغناها لوجود م�ؤ�س�سات كربى بها على
غرار «�إيني» وم�ؤ�س�سة العتاد الفالحي  ،كما
ت�سعى ال�سلطات �إىل تدعيم الدوائر اجلنوبية
على غرار را�س املاء ورجم دامو�ش مبناطق
�صناعية قد ت�ساهم يف تطور املنطقة لتوفر
املواد الأولية لبع�ض ال�صناعات كالزجاج
والن�سيج واجللود  ،كما تعمل ال�سلطات على
دعم البلديات الغربية على غرار ابن بادي�س ،
�سيدي حل�سن و�سيدي علي بو�سيدي مبناطق
�صناعية ت�ساهم يف تطور املنطقة زيادة على
بعث ال�صناعة باجلهة ال�رشقية على غرار عني
الربد و�سيدي�س �إبراهيم التي بدورها تتوفر
على مناطق ميكن ان تكون مواقع �صناعية
،نفي ال�شيء يحدث يف باقي الواليات .

�إطالق توزيع
 6600م�سكن
ك�شف وايل والية تلم�سان علي بن
يعي�ش خالل اخلرجة امليدانية
التي قادته �إىل دائرة احلنايا �أن
التح�ضريات جارية لتوزيع 6600
م�سكن الذي مت الإعالن عن
قوائمها خالل �شهري نوفمرب
ودي�سمرب املا�ضيني وذلك بعد
ا�ستكمال درا�سة الطعون اين مت
اكت�شاف جتاوزات كربى مت�س
مب�صداقية التوزيع املحاباة
لدى �أ�شخا�ص الميلكون احلق يف
ال�سكن االجتماعي .
هذه ال�سكنات التي تتوزع على
كربيات البلديات على غرار
«الرم�شي
،اجلناية،مغنية،
من�صورة � ،سبدو � ،شتوان  ،بني
وار�سو�س  ،عني فزة � ...سوف
يتم الإفراج عنها تدريجيا  ،حيث
�سيتم �إطالق التوزيع تدريجيا
على �شكل كوطات  ،حيث �سيتم
احل�صة الأوىل خالل هذه
الأيام والتي ت�ضم  1600وحدة
�سكنية منها  300م�سكن ذو
�صيغة الرتقوي املدعم و192
ذات الطابع الرتقوي العمومي
 ،من جانب �آخر �سيتم تعوي�ض
الأ�سماء املحذوفة يف الطعن
والتي اغلبها �سيتم �إحالتهم على
العدالة بتهم التزوير وا�ستعمال
املزور والإدالء بت�رصيحات
كاذبة
بعدما ك�شفت جلنة
الطعون تزوير يف �شهادات ك�شف
الراتب وغريها من الوثائق
املكونة للملف.
حممد بن ترار

وحدة امل�ؤ�س�سة اجلزائرية لل�سباكة بتيارت

م�صنع جديد حيز اخلدمة قريبا
يرتقب �أن ت�ضع وحدة امل�ؤ�س�سة
اجلزائرية لل�سباكة بتيارت م�صنعا جديدا
حيز اخلدمة �شهر نوفمرب القادم يف �إطار
تو�سيع هياكلها ورفع قدرة �إنتاجها وتنويع

منتوجاتها تلبية ملتطلبات ال�سوق الوطنية
والتطلع للت�صدير ,ح�سبما �أفاد به مدير
الوحدة  .و�أو�ضح عمر خنفر �أن وحدة
هذه امل�ؤ�س�سة العمومية �أجنزت م�صنعا

�سيدة بريطانية ال ت�شعر بالأمل

رو�سيا ت�صمم مروحيات
جديدة ل�سالح املظليني

يعمل املهند�سون الرو�س على ت�صميم
مروحية جديدة لوحدات �سالح املظليني،
من �ش�أنها �أن ت�صبح ن�سخة مطورة
ملروحيتي «مي »24-و»مي »35-الرو�سيتني
وقال م�صدر يف جممع ال�صناعات احلربية
الرو�سية لوكالة «تا�س»� ،إن الوحدات
املحمولة جوا التابعة ل�سالح املظليني
الرو�سي� ،ستتزود م�ستقبال مبا ي�سمى بـ
«مروحية املظليني القتالية» ،م�شريا �إىل
�أن املروحية اجلديدة �سيتم ت�صميمها
على �أ�سا�س مروحيتي «مي »24-و»مي-
 ،»35مع الأخذ باحل�سبان خ�صو�صيات
�سالح املظليني و�أو�ضح امل�صدر �أن
تلك املروحية �ست�شكل يف امل�ستقبل
�أ�سا�س �أ�سطول املروحيات يف �سالح
املظليني ،ومن بينها املروحيات اخلا�صة

جديدا مبحاذاة امل�صنع القدمي باملنطقة
ال�صناعية الزعرورة والذي انتهت الأ�شغال
به �شهر �أوت  2018ودخل يف املرحلة
التجريبية بقدرة �إنتاج بلغت 1.700طن

من املنتوجات احلديدية �سنويا يف انتظار
دخول مرحلة الإنتاج الفعلي �شهر نوفمرب
القادم بقدرة �إنتاج ت�صل اىل  3.500طن
�سنويا.

ومروحيات النقل والقيادة واال�ستطالع
ومروحيات احلرب الإلكرتونية ويفرت�ض
�أن تعمل كل تلك املروحيات ،ح�سب
امل�صدر ،مرتبطة بحقل معلوماتي موحد
وبقيادة موحدة.
وقال امل�صدر �إن وزارة الدفاع اقرتحت
على قيادة �سالح املظليني �أن تطور
مروحيات «مي »24-امل�ستخدمة يف
وحداتها حتى م�ستوى «مي ،»35-وذلك
قبل التزود مبروحيات من جيل جديد
�أما مروحيات «مي »8-التي ت�ستخدمها
وحدات �سالح املظليني حاليا ،فيفرت�ض
�أن تطور حتى م�ستوى مروحية «مي� 8-أم
تي �شا-يف �إن» ،التي مت ت�صنيعها �أخذا
باالعتبار خربة املعارك يف �سوريا �ضد
الإرهابيني.

تعاين �سيدة بريطانية من حالة مر�ضية
نادرة ،جتعلها غري قادرة على ال�شعور
بالأمل مهما كانت �شدته  ،وميكن �أن
تتعر�ض جو كامريون حلرق يف يدها دون
�أن ت�شعر ،وال تدرك ذلك� ،إال عندما ت�شم
رائحة اللحم املحرتق ،وغالباً ما حترق
ذراعيها �أثناء ا�ستخدامها للفرن املنزيل،
لكنها ال ت�شعر ب�أي �أمل ،وتعترب جو واحدة
من عدد قليل جداً من الأ�شخا�ص الذين
يعانون من طفرة وراثية نادرة ،حترمهم
من ال�شعور بالأمل ،بل وال ت�شعر �أبداً
بالقلق �أو اخلوف ،بح�سب موقع «بي بي
�سي».
ومل تدرك جو طبيعة حالتها حتى بلغت
�سن اخلام�سة وال�ستني ،عندما خ�ضعت
لعملية جراحية يف يدها ،وحذرها
الأطباء �أنها �ستعاين من بع�ض الآالم بعد

اجلراحة ،لكنها مل ت�شعر ب�شيء ،مما دفع
طبيبها لإر�سالها �إىل خمت�ص يف علم الأمل
الوراثي يف جامعة لندن.
وبعد االختبارات ،تبني �أن ال�سيدة جو
لديها طفرات جينية ،جتعلها غري قادرة
على ال�شعور بالأمل وتقول جو �إن الأطباء
مل ي�صدقوها عندما �أخربتهم �أنها ال حتتاج
�إىل م�سكنات �أمل بعد اجلراحة ،وبالنظر
�إىل املا�ضي ،تقول جو �إنها مل ت�ستخدم
هذه امل�سكنات يف حياتها ،ومل تفكر
يوماً يف �سبب ذلك ،وكانت جتربة الوالدة
بالن�سبة لها ممتعة وم�سلية للغاية ،حيث مل
ت�شعر ب�آالم املخا�ض على الإطالق.
ويعتقد الأطباء �أن الطفرة اجلينية لدى
جو جتعلها ت�شفى �أ�رسع من املعدل
الطبيعي ،كما �أنها �أقل �شعوراً بالقلق،
وميكن �أن تن�سى ب�سهولة.

غليزان

توقيف مدير وكالة الت�شغيل بغليزان

قررت وايل والية غليزان ال�سيدة ن�صرية ابراهيمي
توقيف مدير وكالة الت�شغيل لوالية غليزان :ف
�ش ع وهذا على خلفية موجة االحتجاجات التي

�شهدتها عا�صمة الوالية لع�رشات ال�شباب البطال
وخريجي اجلامعات ومراكز التكوين والذين
اتهموا فيها القائمني على �ش�ؤون الوكالة وحتى

املديرية الكيل مبكيالني من خالل توظيف
بطالني غرباء عن الوالية باملنطقة ال�صناعية
�سيدي خطاب واق�صاء الع�رشات من �شباب

الوالية كما مت ت�شكميل جلنة للتحقيق يف مطالب
وان�شغاالت ال�شباب البطال.
قم

