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معهد العلوم القانونية وال�سيا�سية بتي�سم�سيلت   

يوم درا�سي حول احلراك
ال�شعبي يف اجلزائر
�أكد امل�شاركون يف اليوم
الدرا�سي على �رضورة مواكبة
احلراك مع �إدماج النخبة
العلمية يف البحث وموافقة
احللول املقرتحة من خالل
تفعيل كل املخارج القانونية
والد�ستورية وال�سيا�سية التي.
من �ش�أنها اخلروج بالأمن يف
هذه املرحلة ووجب �إ�رشاك.
كل الفاعلني ويف النقا�ش
من خمتلف الأو�ساط هذا
وقد تطرق الدكتور كراي�س
اجلياليل خمت�ص يف علم.
الإجتماع ال�سيا�سي �إىل الدور
املحوري الذي لعبته مواقع

جتارب التحول الدميقراطي
بني الف�شل والنجاح من خالل
درا�سة مقارنة بني تون�س
وليبيا .ويف جمال.الإعالم
تدخل �أ�ستاذ و�إعالمي �شبلي
حممد وبني ت�أثري الإعالم
يف احلراك ال�شعبي فحني
د.جللط متخ�ص�ص يف
الإقت�صاد �إبراهيم تطرق �إىل
الأ�ساليب الواجب �إتباعها
لتحقيق التوازن يف ال�سوق
وال�سوق.احلقيقي
النقدي
واخلارجي من �أجل جتنب
الأزمات .
م�.ش

التوا�صل االجتماعي خا�صة
الفاي�سبوك يف حت�ضري للحراك
وكيف حتول الفي�سبوك �إىل
مرافق للحراك و�أ�صبح ميازج
بني الواقع ويقدر له قراءات
�إفرتا�ضية ،ويف.ذات ال�سياق
بني د.عنو ر�شيد �أ�ستاذ القانون
الإجراءات القانونية املتبعة
يف تلبية مطالب احلراك
ومدى حتقيق الإجراءات
الد�ستورية املتبعة يف تلبية
مطالب احلراك امل�رشوعة
وحتقيق التوافق حوالها
وفحني الدكتورة �صحراوي
فاطمة ال�صفراء تطرقت �إىل

خبر في
صورة

الفاف تكرم وجوها كروية

مترنا�ست

الإرهابي الهمال زيني ي�سلم نف�سه
يف �إطار مكافحة الإرهاب وبف�ضل جهود قوات اجلي�ش الوطني ال�شعبي،
ّ�سلم �إرهابي نف�سه ،يوم  01ماي  ،2019لل�سلطات الع�سكرية بتمرنا�ست
بالناحية الع�سكرية ال�ساد�سة ،ويتعلق الأمر بامل�سمى «الهمال زيني»
املدعو «حمزة» ،الذي التحق باجلماعات الإرهابية �سنة  .2016الإرهابي
كان بحوزته م�سد�س ( )01ر�شا�ش من نوع كال�شنيكوف ،وم�سد�س ()01
ر�شا�ش من نوع  ،FMDPوبندقية ن�صف �آلية من نوع �سيمونوف ،وقذيفتي
( )02هاون عيار  82ملم ،و( )18قنبلة م�ضادة للأفراد ،بالإ�ضافة �إىل �أربعة
( )04خمازن وكمية من الذخرية من خمتلف العيارات تقدر بـ( )1690طلقة.
ويف �إطار حماربة اجلرمية املنظمة� ،أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي وعنا�رص الدرك الوطني� ،إثر دورية بحث وتفتي�ش بتندوف/ن.ع،3.
تاجر خمدرات على منت مركبة �سياحية حمملة بـ ( )34,5كيلوغرام من
الكيف املعالج ،يف حني حجز حر�س ال�سواحل ( )35,5كيلوغرام من نف�س
املادة بالغزوات/ن.ع .2.من جهة �أخرى� ،أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي ،بالوادي/ن.ع ،4.ثالثة (� )03أ�شخا�ص وحجزت ( )5808وحدة
من املواد �شبه ال�صيدالنية املوجهة للتهريب ،فيما �ضبطت مفرزة �أخرى
بالتن�سيق مع م�صالح اجلمارك بعني �أمقل ،والية مترنا�ست/ن.ع ،6.جهازي
( )02ك�شف عن املعادن.

�أقدمت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم على تكرمي عددا من الوجوه
الكروية التي قدمت الكثري لكرة القدم اجلزائرية يف الأعوام املا�ضية ،ويف
هذا ال�صدد قامت هيئة الرئي�س خري الدين زط�شي مبنح هدايا تكرميية
�إىل الأ�سماء التي اختارت تكرميها على �ضوء �أ�شغال اجلمعية العامة العادية
للفاف التي انعقدت �أول �أم�س مبركز حت�ضري املنتخبات الوطنية ،يف �صورة
كل من الالعب ال�سابق عمار عمور واحلكم الدويل ال�سابق م�سعود كو�سة.

البويرة

حجز  337كلغ من اللحوم املجمدة

قطاع الرتبية على �صفيح �ساخن

يعي�ش قطاع الرتبية على م�ستوى والية
البويرة على �صفيح �ساخن يف ظرف ح�سا�س
قبل فرتة ق�صرية من االمتحانات الر�سمية ,
حيث �شن الأ�سبوع الفارط املكتب الوالئي
لنقابة كنابا�ست احتجاجا كبريا تنديدا
مبا و�صفه البيان الذي نحوز ن�سخة منه
باملمار�سات غري القانونية ملدير الرتبية
على غرار �إحالته عدد من �أ�ساتذة ثانوتي
الروراوة و�أغبالو وابتدائية «�شوداين احمد

« برا�س البويرة على جمال�س الت�أديب
وحرمانهم من منح املردودية دون وجه
حق  ,و�أكدوا املحتجون يف ت�رصيحاتهم
ليومية « الو�سط « �أن هذا امل�س�ؤول
�أغلق جميع �أبواب احلوار يف وجوهم ما
�أجربهم على االنتفا�ضة وتنظيم اعت�صام
حا�شد �أمام مقر الوالية لإ�سماع �أ�صواتهم
للوايل من �أجل التدخل العاجل لو�ضع حد
ملثل هكذا ت�رصفات ت�سعى للنيل من

كرامة الأ�ستاذ حيث مت ا�ستقبال وفدا
منهم من طرف رئي�س ديوان الوايل الذي
وعدهم ب�إي�صال ان�شغالهم للوايل وت�سوية
الو�ضعية مع مدير الرتبية يف �أقرب وقت
 ,ومن جهته �أو�ضح هذا الأخري �أن جميع
الإجراءات املتخذة يف حق الأ�ساتذة من
طرف جمال�س الت�أديب ت�أتي يف �سياق
القوانني املعمول بها ولي�س هناك �أي
دو�س �أو تع�سف الإدارة يف حقهم م�ؤكدا

�أن �أبواب احلوار مع ال�رشكاء تبقى مفتوحة
خدمة مل�صلحة التلميذ التي تبقى فوق كل
اعتبار  ،هذا ويبقى الأولياء يف حرية من
�أمرهم خوفا على م�صري فلذات �أكبادهم
الذين مت حرمانهم حتى من ك�شوف نقاط
الف�صل الثاين ما �أفقدهم الرتكيز على بقية
ال�سنة الدرا�سية يف ظل الغمو�ض الذي
ي�سود م�ستقبلهم الدرا�سي .

�أ.م

تب�سة

تازبنت تاريخ من�سي وحا�ضر ي�ستغيث

تازبنت التي تتعاىل يف موقعها �إىل
ارتفاع 1100مرتر على م�ستوى �سطح
البحر وعلى قمم جبال امل�ستريي و
العنبة والدكان ومرتفعات جبال الكراث
لتنب�سط باجتاه بئر مقدم واملاء الأبي�ض
ويف قلبها تنت�صب قمتها امل�شهورة التى
منها ير�صد كل تراب الوالية  تازبنت

التي خلدها التاريخ وتنكر لها الكثري
رغم �أنها �صمدت �أمام عاديات الدهر
لعلها ت�سرتجع كربياءها ذات يوم من
التاريخ مل تكن حوا�رض اليوم وعوا�صم
هذا الزمن تذكر
�أنها املنطقة التي تقول الدرا�سات
عنها قد ا�ستقر بها لأول مرة يف

املغرب القدمي اعتبارا على ما وجد
من ىثار دامغة كذلك التق�سيم البدائي
بوا�سطة �صفوف احلجارة هي احل�ضارة
الكربياء وال�شموخ تعي�ش اليوم التخلف
ومل يبق فيها اليوم �إال النفر القليل �أنهم
�أوالد �سعد وما تفرع عنهم من بطنون
ك�أوالد �سليمان و�أوالد م�سعود والفتاتنة

و�أوالد �أحمد بن عي�سى وال�صواحلية
ويتمركزون يف ال�رشق واجلنوب
ال�رشقى حيث يف�صلهم وادي احلمال
عن �أوالد ال�شامخ ويف الغرب �أوالد
عون اهلل والطكاكة يف ال�شمال وال�شمال
الغربي
ع.ر

بوجناح يوا�صل هوايته املف�ضلة
وا�صل الالعب الدويل اجلزائري
بغداد بوجناح هوايته املف�ضلة يف
ت�سجيل الأهداف حيث وا�صل يف

رفع الغلّة التهديفية يف مو�سم مثايل
ي�سجله الالعب منذ انطالق املو�سم
اجلاري ،حيث قاد فريقه ال�سد

�إىل الفوز يف ك�أ�س �أمري قطر من
خالل ت�سجيل هدفني من الرباعية
التي وقعها ناديه على ح�ساب نادي

الغرافة قاد بف�ضلها بطل الدوري
القطري هذا املو�سم �إىل الت�أهل
للدور ن�صف النهائي من امل�سابقة.

ور�شة لتجميد اللحوم بوا�سطة
مواد خطرية ب�سيدي بلعبا�س

متكنت عنا�رص ا
لأمن احل�رضي الثامن بوالية �سيدي بلعبا�س من
اكت�شاف ور�شة
�رسية
لت
جميد
اللحوم احلمراء والأ�سماك بطريقة غري
�رشعية وبا�ست
عمال مواد خطرية للمحافظة على لونها رغم انها تهدد
�صحة امل�ستهلك
على ر�أ�سها املادة احلافظة من نوع   E223امل�ستعملة
يف جتميد البقول
واحلبوب اجلافة والتي �أكدت التحاليل �أنها ت�سبب
�أمرا�ضا خطرية
على
ر�أ�سها ال�رسطان كما تكللت العملية بحجز 337
كلغ من اللحوم ا
حلمراء املجمدة من خمتلف الأنواع على غرار حلم
البقر اللحم امل
فروم� ،شحم اخلروف  ،بالإ�ضافة �إىل كمية من الأ�سماك
جممدة والتي
كان
ا
ملتهم
يزود بها حمالت الوجبات ال�رسيعة ويح�رض
بع�ضها لرم�ضان .
الور�شة التي تقع مبر�آب منزل املتهم البالغ حوايل
� 30سنة ح�سب
بيان خلية الإعالم واالت�صال لأمن �سيدي بلعبا�س  بحي
الرو�شي الذي
مت مداهمته بناء على ترخي�ص من وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة
�
سيدي بلعبا�س حيث مت العثور على كميات هامة من
اللحوم وال�شحوم
والأ�سماك واللحم املفروم جتاوزت ال3قناطري
و 37كلغ بالإ
�ضافة �إىل معدات التجميد من املواد احلافظة اخلطرية
ومعدات الت
قطيع
والت
خزين  ،حيث كان املتهم يقوم بتوزيع هذه
اللحوم على
بع�ض حمالت بيع الوجبات ال�رسيعة بوا�سطة مركبة من
نوع �إيبيزا  ،حيث
مت توقيفه وحجز و�إتالف املواد املحجوزة وحتويلها
�إىل املفرغة الع
مومية
بح
�ضور الطبيب البيطري للمكتب البلدي حلفظ
ال�صحة الذي �أكد
�أن هذه اللحوم غري �صاحلة لال�ستهالك الب�رشي  ، يف
حني مت �إحالة ا
ملتهم على التحقيق الق�ضائي قبل �إحالته على املحكمة .
م.ب
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املواالة واملعار�ضة ترحب بدعوة اجلي�ش للحوار

�إجماع على دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لإخراج البلد من حالة االن�سداد
.

.

مقري :حم�س ترحب بكل اجتاه �صادق نحو احلوار اجلامع

بن فلي�س :احلوار الهادف �سيخرج البلد من الأزمة ال�سيا�سية

ثمنت �أحزاب املواالة واملعار�ضة دعوة القايد �صالح للحوار والنقا�ش امل�س�ؤول للتجاوز الأزمة الأ�سا�سية التي تعي�شها اجلزائر ،والتي �أكد على �أهمية احلوار بني ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والأحزاب وم�ؤ�س�سات الدولة ،و�أهمية املحافظة على ا�ستقرار البلد بالتعاون بني اجلميع ،يف حني �أ�شادت بالدور الذي تلعبه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية للخروج �إىل من حالة االن�سداد.

بن فلي�س
احلوار الهادف �سيخرج البلد من
الأزمة ال�سيا�سية
ثمن رئي�س حزب طالئع احلريات علي بن
فلي�س احلوار الذي دعا �إليه قائد الأركان
اجلی�ش الوطني ال�شعبي الفريق �أحمد
قايد �صالح يف زيارته الأخرية �إىل الناحية
الع�سكرية اخلام�سة ،معتربا ب�أن احلوار
میثل جوهر العمل ال�سیا�سي امل�س�ؤول
والبناء ،كما ی�شكل �أی�ضا الو�سيلة املف�ضلة
التي یتوجب توظیفها يف حل الأزمات على
حد قوله.
�شدد علي بن فلي�س من خالل بيان له على
�رضورة فتح احلوار وف�سح املجال للتوافق
حول م�ضمون احلل للأزمة ال�سيا�سية
للتجاوز حالة االن�سداد ،معرتفا ب�أن البلد
یواجه �أزمة �سیا�سیة ود�ستورية وم�ؤ�س�ساتیة؛

الطبعة 11من جمعات الغ�ضب

احلراك يطالب مبوا�صلة
عملية التطهري
ا�ستمر احلراك ال�شعبي يف جمعته احلادية ع�رش بعد
انطالقه يف 22مار�س املا�ضي،حيث رفعت العديد
مم ال�شعارات التي تطالب با�ستمرار التغيري ،وخرج
�أم�س بالعا�صمة �آالف املتظاهرين رفعوا العديد من
ال�شعارات املطالبة برحيل حكومة بدوي،ورحيل بن
�صالح .ورغم �أن احلراك يف جمعته احلادية ع�رش
بدا �ضعيفا نوعا ما مقارنة باجلمعات ال�سابقة �،إال
�أن احلراك بد�أ يتحول �إىل جماعات جماعات ال�سيما
بعد ظهور عدم ان�سجام يف ال�شعارات ،وا�ستمر
املتظاهرون يف رفع �شعارات م�ساندة للجي�ش وقائده
الفريق �أحمد قايد �صالح ،رغم وجود الكثري من
املند�سني الذي ي�سعون �إىل فك االرتباط اجلميل
الكائن بني ال�شعب وجي�شه ،هذا الأخري الذي طاملا
�أكد على حماية املتظاهرين وكان له دور وا�ضح يف
حماية امل�سريات .ويبدو �أن كثريا من املند�سني و
املغلطني راحوا ي�ستهدفون اجلي�ش بعلم �أو غري علم
،وهم حتت ت�أثري رجاالت الع�صابة التي مازالت تعمل
يف اخلفاء،ل�رضب اجلي�ش الذي كان �أول امل�ساندين
للحراك و�رضب الع�صابة .وبطبيعة احلال كانت
الكثري من الفئات التي مت ت�سيريها من �أجل ك�رس
�شوكة اجلي�ش الذي كان هو من �أعلن احلرب �ضد
الع�صابة،وكانت املحاكمات التي �شهدتها ال�ساحة
ال�سيا�سية و�سقوط العديد من رجاالت الع�صابة ورموز
النظام ال�سابق ووجوه القوى الغري الد�ستورية التي
كانت تتحكم يف الدولة،هي وقود الكثريين من كانزا
�ضحية تغليط وحماولة الكثري من الأطراف ت�أليب
املتظاهرين �ضد اجلي�ش،وحماولة الت�شكيك يف النتائج
املح�صلة منذ بداية احلراك وطبعا بف�ضل اجلي�ش .و
باملقابل كان الكثري من املتظاهرين واعون مبا يجري
يف ال�ساحة ورفعوا العديد من ال�شعارات الداعمة لدور
اجلي�ش وفق ر�ؤية وا�ضحة مع مطالب اىل�شعب،كما
طالبوا با�ستمرار عمليات التطهري للع�صابة و و�سجن
ر�ؤو�سها.
ع�صام بوربيع

رحبت حركة حم�س بدعوة اجلي�ش
بالت�رصيحات الأخرية للقايد �صالح التي
�شدد من خاللها على �أهمية احلوار
بني ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والأحزاب
وم�ؤ�س�سات الدولة ،م�ؤكدة ب�أنها ترحب بكل
اجتاه �صادق نحو احلوار اجلامع والوا�سع
والذي ترافقه وترعاه م�ؤ�س�سات ذات
م�صداقية.
�أكدت حركة جمتمع ال�سلم من خالل بيان
لها على �رضورة ا�ستنفاذ �آليات احلوار يف
حل الأزمات وجتاوز ال�صعوبات والو�صول
�إىل حاالت التوافق الوطني الوا�سع ،يف
حني ثمنت دعوة اجلي�ش ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والأحزاب وم�ؤ�س�سات الدولة �إىل
احلوار ،م�شددة على �أهمية املحافظة على
ا�ستقرار البلد بالتعاون بني اجلميع.
من جهة �أخرى ،طالبت حركة حم�س
ب�رضورة اال�ستجابة للمطالب اجلامعة
لل�شعب اجلزائري املعرب عنها يف
احلراك ال�شعبي ،واالقرتاحات املعقولة
للنخب والأحزاب ال�سيا�سية والبحث عن
امل�ساحات امل�شرتكة امل�ساعدة على جناح
االنتقال الدميقراطي ال�سل�س واال�ستمرار
يف مكافحة الف�ساد ال�ستئ�صال جذوره ومنع
تكرار ن�شوء ع�صابات �أخرى مهددة لل�سيادة
والرثوة الوطنية تلعب على �أوتار العرقية

جبهة امل�ستقبل ت�صف
اجلي�ش»بالثباث»
و�صفت جبهة امل�ستقبل مواقف م�ؤ�س�سة
اجلي�ش الوطني ال�شعبي بالثبات يف ال�شعب
يف حراكه ال�شعبي ومت�سكها بالعمل يف �إطار
الد�ستور ،مثمنة تقدميها لل�ضمانات لكل
حماوالت الف�ساد يف ظل عدالة م�ستقلة.
اعتربت جبهة امل�ستقبل من خالل بيان
لها ب�أن حل الأزمة ال�سيا�سية التي تعي�شها
البالد منذ ما يقارب �3أ�شهرلن تكون �إال
باعتماد لغة احلوار ك�أ�سلوب وحيد بعيدا
عن كل احل�سابات ،لإيجاد �آليات عملية
تقرب وجهات النظر التي من �ش�أنها توفري
اجلو املالئم لتنظيم انتخابات رئا�سية.
يف حني حذرت جبهة امل�ستقبل من عواقب
املرحلة االنتقالية وما ينجر عنها من
�سلبيات على خمتلف الأ�صعدة ،معتربة
االنتخابات احلل الدميقراطي الوحيد
للخروج من الأزمة يف الإطار الد�ستوري،
مثمنة ما حققه احلراك من مكا�سب،
ومت�سكه بلحمته الوطنية وقطع دابر فتنة
العرقية واجلهوية بني اجلزائريني.

�سلطاين بالدور الذي تلعبه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
لو�ضع حد حلالة الإن�سداد التي تعي�شها البالد،
م�ؤكدا على �رضورة احلوار من �أجل البحث
عن حلول توافقية تخرج البالد من الأزمة التي
عرفتها البالد �شهر فيفري الفارط.
ثمنت �أبو جرة ال�سلطاين من خالل بيان له احلوار
وطني التي دعت �إليه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
م�شيدا بالتزام امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بحماية
وحترير العدالة من ّ
ال�ضغوط واالمالءات
واالنتقائية ا�ستجابة للمطالب امللحّ ة ّ
لل�شعب،
واعترب املتحدث دعوة اجلي�ش اجلادة �إىل فتح
حوار وطني �سيح ّقق ال ّتوافق على امل�شرتك
الأو�سع.
واقرتح رئي�س املنتدى العاملي للو�سطية
م�رشو َع ر�ؤية وا�سعة لو�ضع حل لالزمة يقوم
على املحاور ال ّتالية ا ال ّتعاون على توفري �أجواء
احلوارمن خالل انتخاب رئي�س اجلمهوريّة مبا
يتوافق وتطلّعات احلراك ،حما�رصة الف�ساد

�أبوجرة يدعو �إىل حوار وطني
برعاية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
�أ�شاد رئي�س املنتدى العاملي للو�سطية� ،أبو جرة

ب�إجراءات احرتازيّة ،ومعاجلته يف �أطر قانونيّة
�ش ّفافة ،مرافقة امل�ؤ�سّ �سة الع�سكريّة ورعايتها
و�ضمانها ،فتح حوار وطني برعاية امل�ؤ�سّ �سة
الع�سكريّة ومرافقتها لل ّتنفيذ امليداين ،كونها
امل�ؤ�سّ �سة الوحيدة التي حتظى بثقة احلراك
اقرتاح �شخ�صيّات توافقية لت�شكيل «هيئة وطنيّة
عليا» تتولىّ �صيّاغة مقاربة �سيا�سية بروح
الدّ�ستور ،و�ضع الآليّات و الو�سائل تت ّم مناق�شتها
وحتديدها يف �أجواء احلوار ،بتفاهمات كفيلة
بتحقيق املطلوب .من جهة �أخرى� ،أكد املتحدث
ب�أنه ال يوجد حل للأزمة �إال يف �إطار د�ستوريّ
�سيا�سي يفر�ض بع�ض ال ّتنازالت املتبادلة ،من
ّ
�أجل اجلزائر ،ليكون احلوار مثمرًا ّ
واحلل ممكنا،
وجتد جميع املبادرات ف�ضا ًء م�ؤ�سّ �سيّا لتقريب
وجهات ال ّنظر بني �أبناء الوطن الواحد ،من �أجل
توافق من�شود للخروج من الأزمة نهائيا ،و�س ّد
ّ
الطريق �أمام احلاملني بالعودة �إىل ما قبل 22
فرباير على حد قوله.

اجلمعة ال 11

احلراك يراهن على �شرعية مطالبه ب�إ�سقاط الع�صابة
.
ردت اجلمعة  11للحراك بقوة على �أي
حماوالت لبث التفرقة ب» ال للعن�رصية»
و»خاوة خاوة تتنحى الع�صابة» ،مع دعوة
رئي�س الأركان لتو�ضيح موقفه �أو الرحيل
و�أن ال�سلطة احلقيقية لل�شعب ،مع ا�سرتجاع
احلراك لزخم ال�شعارات .وانطلقت �أوىل
الوفود �صبيحة اجلمعة بالعا�صمة عرب الربيد
املركزي ليكون الهتاف «بيتنحاو قاع هو �أول
«هتاف �إىل جانب «يل زاجلرييان خاوة خاوة»
و» خاوة خاوة تتنحى الع�صابة» و» �سلطان
ال�شعب املادة  »7و»ماكان�ش رئا�سيات مع
الع�صابات» ،وهي الهتافات التي دعمتها
�شعارات «ال�شعب يريد جمهورية ثانية بدون
رموز الف�ساد بدون عمالء فرن�سا والإمارات»،
م�ؤكدين «�سلمية �سلمية مطالبنا �رشعية»،
وهو ما وا�صله املتظاهرون عرب التحاق
الآالف بخا�صة عقب �صالة اجلمعة ،حيث
ا�ستعاد احلراك قوة احل�ضور عقب تراجع
�إىل حد ما طبع اجلمعتني الفارطتني.
وردوا بقوة على وحدة اجلزائريني ف�إىل
جانب خاوة خاوة كانت �أوىل الالفتات بالربيد
املركزي «حراكنا للعدالة واحلرية � ..أما
الهوية فف�صل فيها بيان نوفمرب ال�شعب واحد
راية واحدة ومطلب واحد».
كما خاطبت الهتافات وال�شعارات رئي�س
الأركان بالهتاف «اجلي�ش �شعب خاوة خاوة»
مقابل مطالبته بااللتزام باملادة  7عرب «
اجلي�ش ي�ستجيب لل�شعب ولي�س العك�س»
و هتاف»اجلي�ش جي�شنا والقايد خاننا»،
مو�ضحني �أن الد�ستور مينح ال�رشعية
لل�شعب وبه �سبل اال�ستناد لل�رشعية لإيجاد
حلول تتنا�سب ومطالب رحيل وجوه مرحلة
بوتفليقة.
وردوا على «الع�صابة» ،ب»يا �أوالد فرن�سا
ديقاج ديقاج» ،و»اهلل اهلل يا بابا جينا انحوا
الع�صابة» .كما مت�سكوا برف�ض الوجوه
القدمية وقيادتها للمرحلة «يا بن �صالح
اجلزائر عندها �أوالدها»« ،ال بدوي ال
بن �صالح» و» هذا ال�شعب هو الأ�سا�س»
و»ماكان�ش انتخابات مع الع�صابات»« ،ال

رد على دعاة العن�صرية و�أكد وحدة ال�شعب

ال�ستمرار النظام البوتفليقي».
وحول ملفات الف�ساد فاحتلت ال�صدارة
ب»ال�سعيد جيبوه جيبوه للحرا�ش» ونف�س
الهتاف بحق �أويحيى و»اوال�ش �أوال�ش �سماح
�أوال�ش» ومت�سك كبري ب�شعار «كليتوا البالد يا
ال�رساقني» ،م�شريين حلجم ترابط الف�ساد
«�رساقني �رساقني بياعني الكوكايني».

ت/ب�شري عالوة

رحبت الت�شكيلة ال�سيا�سية �سواء املعار�ضة
�أواملواالة بدعوة اجلي�ش �إىل احلوار
بني ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والأحزاب
وم�ؤ�س�سات الدولة ،مثمنة بذلك املواقف
التي تبنتها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على غرار
احتكام اجلي�ش للد�ستور ورف�ضه احلل
الغري الد�ستوري ،ودعوته الطبقة ال�سيا�سية
للحوار للخروج من الأزمة ال�سيا�سية التي
تعي�شها البالد منذ ما يقارب � 3أ�شهر .

مقري
دعوات التفريق والت�أزمي تهديد
للوحدة الوطنية

ت/ب�شري عالوة

�إميان لوا�س

حمذرا من تداعيات االن�سداد الكامل الذي
یعرت�ض �سبیل البحث عن حل الأزمة.
ويف ذات ال�صدد� ،أكد املتحدث ب�أن البد
من الذهاب حوار هادف و واعد وموجه
نحو البحث عن حل فعلي و �رسیع للأزمة،
�أن یتخذ مو�ضوعا حموریا و علة وجود
من �سد هذا التعار�ض و التباعد ،و علیه
ف�إن حوارا بهذه املیزات واملوا�صفات
یقت�ضى خماطبنی ذوي امل�صداقية والثقة
كما یتطلب و�ضع �أطره الدقیقة و ر�سم
�أهدافه املتوخاة و ت�شخی�صها بكل و�ضوح
 ،م�صيفا « حتمية احلوار فكرة و قناعة
یتقا�سمها اجلمیع و ال �أحد ی�شك يف
�رضورتها الق�صوى و طابعها اال�ستعجايل
املطلق يف وجه الأزمة ذات اخلطورة
الإ�ستثنائیة التي یعی�شها بلدنا ،م�ؤكدا �إن
رهان ال�ساعة املف�صلي یكمن يف تفعیل
هذا احلوار بتهیئة كل الظروف املالئمة
حل�سن �سريورته و جناعته و جناحه».
واعترب املتحدث ب�أن حالة االن�سداد التي
يعي�شها البلد وا�ضح املعامل والأركان؛
م�شريا ب�أنها نتاج تعار�ض عميق وتباعد
�رصیح بنی م�سار مبني على �أ�سا�س تطبیق
حريف وح�رصي للمادة  102من الد�ستور
واملطالب امل�رشوعة املعرب عنها من
طرف الثورة الدمقراطية ال�سلمية التي
یعی�شها البلد ،قائال يف ذات ال�سياق « ما
یكت�سي ال�صبغة اال�ستعجالية املطلقة
هو العمل احلثیث على جتاوز التعار�ض
والتباعد هذا بنی امل�سار املتبع راهنا
والتطلعات ال�شعبية امللحة».

واجلهوية ،حمذرة من دعوات التفريق
والت�أزمي التي تهدد الوحدة الوطنية”.

ح�ضور باهت لل�صحفيني يف
يوم حرية ال�صحافة
من جهتهم نظم عدد من ال�صحفيني وقفة
حرية التعبري يف اليوم العاملي لل�صحافة �إال
�أنها جاءت باهتة وطبعها االنق�سامات ،بداية
من ت�ضارب الدعوات :الأوىل دعت لتنظيم
وقفة �صباحا والثانية عقب �صالة اجلمعة،
مع ح�ضور جد حمت�شم ،ما جعل ال�صحفيني
يدعون لتجاوز الو�ضعية الرثة القائمة عرب
جمع بع�ضهم البع�ض وت�أكيد مواقفهم و�إثبات
حرياتهم بدل الزج بال�صحفيني يف تالعبات
ال تعنيهم ولي�ست من �ش�أنهم عو�ض االهتمام
بدورهم الأ�سا�سي يف املعلومة للر�أي العام
وفقط.

الملا�س
احلراك قفز على اخلطاب
العن�صري
من جهته اخلبري االقت�صادي ا�سماعيل
الملا�س �أن اخلطاب العن�رصي خرج لتثبيط
همة احلراك ،يف ظل امل�رشوع اجلديد
للمواطنني لبناء اجلزائر ،عرب حماولة التثبيط
�سواء عرب اجلهوية �أو العرقية� ،إال �أن الرهان
هو على وعي املواطنني املتم�سكني بالوحدة
وللذهاب جلزائر �أف�ضل ،م�ضيفا �أن املواطنني
فهموا �أن التجمعات ال ميكن اال�ستمرار بنف�س
الزخم مع الوقت ،بل تت�أرجح وتعيد قوتها يف
كل مرة ،مع �رضورة التفكري يف �آليات جديدة

كذلك ،خا�صة �أن احلراك هو الكفة الناجحة
وكفة احلق.

ربيعي
ال�شعب �أثبت مت�سكه
مبطالبه
�أما القيادي بحركة النه�ضة فاحت ربيعي
فاعترب �أن ال�شعب اجلزائري �أثبت مت�سكه
باحلراك ،وح�ضوره قوي و�إن تراجعت
الأعداد باخللفيات التي �أو�صدت العا�صمة،
�إال �أن التم�سك باملطالب ثابت ،معلقا على
بع�ض دعوات اجلهوية ب�أنها �شاذة وال�شعب رد
عليها عرب حراكه بخاوة خاوة منذ ال�صبيحة.

بن خالف
للربملان دور واحد باحلراك
و�إال رحيله �أوىل
من جهته خل�رض بن خالف النائب عن جبهة
العدالة علق على و�ضعية املجل�س ال�شعبي
الوطني �أنه ال دور له و�سط مطالبة احلراك

برحيل خمتلف الوجوه ال�سائدة ومنها رئي�س
املجل�س الذي التحق مبن�صبه عرب «الكادنة»،
قائال �أن املهمة املتبقية الوحيدة للمجل�س
هي تعديل �صالحيات الرئي�س وهيئة تنظيم
االنتخابات ولي�س �إعطاء امل�صداقية لأع�ضاء
احلكومة عرب تنظيم اللقاءات.
�أما خطاب قايد �صالح فقال �أن احلوار ال
يكون مع ال�سلطة الفا�سدة بل بني ال�شعب
بجميع �رشائحه وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أما
الوجوه القدمية فهي مرفو�ضة.

ق�ساي�سية
الت�ضييق على ال�صحافة
طال حتى تطويق �ساحتها
�أعرب �أ�ستاذ االت�صال علي ق�ساي�سية �أنه ال
ميكن ت�صور حرية ال�صحافة يف نظام غري
دميقراطي فهي مرتبطة بحريات ال�صحافة،
وذلك يتج�سد ب�ساحة حرية ال�صحافة على
�ضيقها ودعموا الت�ضييق بتطويقها �أمنيا يف
يوم حريتها العاملي ،ناهيك عن الت�ضييق
مبلفات الإ�شهار والقوانني.

�سارة بومعزة
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ن�شطاء و �إعالميون ي�ؤكدون

احلراك �سي�ستمر يف رم�ضان
و �سيطور �أ�شكاال �أخرى
ف.ن�سرين
نا�شطون يعدون مبوا�صلة
احلراك يف رم�ضان

بد�أ املتظاهرون باحلراك ال�شعبي يف
اجلزائر  ،التوافد على �شوارع العا�صمة
مطالبني برحيل النظام ورموز ،منذ
ال�صباح وذلك يف الأ�سبوع الثاين
ع�رش منذ بد�أ االحتجاجات وقال
نا�شطون يف احلراك ال�شعبي � ،إن
احلراك م�ستمر يف �شهر رم�ضان كما
كان خالل الأ�سابيع املا�ضية ال �شيء
�سيوقف ال�شعب lمربزين �أن �شهر
رم�ضان هو �شهر العبادة و الغفران
و العمل نحن �صامدون حتى يرحلو
ڨاع ،و تداولت العديد من ال�صفحات
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
�أفكار و اقرتاحات لأ�شكال احلراك
يف رم�ضان و اقرتح بع�ض الن�شطاء و
املواطنني �أن يكون احلراك من �صالة
الظهر �إىل �صالة الع�رص بينما اقرتح
�آخرون �أن يكون كل جمعة بعد �صالة
الرتاويح و للإ�شارة ال يزال املحتجون
يطالبون برحيل “النظام” احلاكم بكل
رموزه ويرف�ضون �أن يتوىل رجال
رئي�س الدولة ال�سابق� ،إدارة املرحلة
االنتقالية �أو تنظيم انتخابات الرئا�سة
الختيار خليفته.
الإعالمي ريا�ض هويلي
جو رم�ضان ي�ساعد على
ا�ستمرار احلراك

ت/ب�شري عالوة

�أكد نا�شطون يف احلراك على موا�صلة احلراك خالل �شهر رم�ضان ،و ا�ستبعد ن�شطاء يف حديثهم جلريدة الو�سط انطفاء �شعلته
م�ؤكدين ب�أن اجلزائريون �سي�ستمرون يف الن�ضال من اجل حتقيق مطالبهم ،وللإ�شارة ي�ستعد اجلزائريون ال�ستقبال �شهر رم�ضان
يف ظروف ا�ستثنائية ،حيث يتزامن �شهر رم�ضان مع �أكرب ثورة �سلمية تعي�شها اجلزائر لأكرث من �شهرين ،كما �ست�شهد اجلزائر
�أطول عدد �ساعات �صيام يف العامل العربي مبعدل � 16ساعة بني �أول رم�ضان و�آخره� ،إذ �سيبد�أ نحو � 15ساعة ون�صف ال�ساعة،
و�سينتهي بـ � 16ساعة ون�صف .

من جهته قال رئي�س ق�سم الأخبار
بقناة ال�رشوق ريا�ض هويلي �أن
احلراك لن يتوقف بل �سي�صبح يوميا
بدل يوم جلمعة و �أ�ضاف �أن النا�س
�سيخرجون كل يوم بعد �صالة الرتاويح
و يف ال�سهرات و �ستكون لقاءات و
جتمعات بعد الإفطار خا�صة و �أن
رم�ضان يكون يف جو �صيفي.
الإعالمي �أحمد مداين
جتمعات و نقا�شات �سيا�سية بعد
الفطور
وتوقع رئي�س الق�سم ال�سيا�سي بقناة
النهار احمد مداين ب�أن احلراك
ال�شعبي خالل �شهر رم�ضان الف�ضيل
�سيتوا�صل حتى تتحقق جميع مطالب
املتظاهرين وعلى ر�أ�سها رحيل جميع
رموز النظام خا�صة بن �صالح وبدوي و

�أ�شار ذات املتحدث �إىل �أن امل�سريات
�سترتاجع ن�سبيا قيا�سا بالفرتة ال�سابقة
رمبا عامل ال�صيام وخ�صو�صية ال�شهر
الكرمي �سببا يف ذلك لكن �ستنتع�ش
التجمعات والنقا�شات ال�سيا�سية بعد
الفطور خا�صة يف �شوارع العا�صمة
الدكتور �إ�سماعيل خلف اهلل
احلراك �سي�ستمر حتى حتقيق
املطالب
من جهته �أكد املحلل ال�سيا�سي
 ،الدكتور �إ�سماعيل خلف اهلل� ،أن
احلراك ال�شعبي �سي�ستمر يف جميع
الأحوال حتى حتقيق كل املطالب
م�شريا �إىل �أن االحتجاجات حققت
بع�ض الأهداف لكن جزءا من
مطالب املتظاهرين مل تتحقّق بعد
و للخروج من الأزمة قال املحلل
ال�سيا�سي انه يجب الذهاب �إىل

م�صطفى بو�شا�شي يف ندوة بالبويرة

قرارات �سيا�سية جريئة ومن بني هذه
القرارات ت�أ�سي�س جمل�س رئا�سي �أو
اختيار �شخ�صية اعتبارية لها قبول
�شعبي والكفاءة الالزمة لقيادة الدولة
خالل هذه الفرتة االنتقالية ميكن
الذهاب �إىل تكوين حكومة كفاءات
وطنية مكونة من �شخ�صيات توافقية
لت�رصيف االعمال ومن النقاط
ال�رضورية الأخرى هي الذهاب �إىل
تعديل قانون االنتخابات وهيئة
م�ستقلة لالنتخابات للإ�رشاف على
القوائم االنتخابية والنتائج النهائية
و�إذا حققنا هذه ال�رشوط ن�ستطيع
الذهاب �إىل انتخابات رئا�سية نزيهة
وهادئة ون�ستطيع بذلك هيكلة
احلراك يف �أحزاب.
ع�ضو التجمع العمايل �سمري
لعرابي
رم�ضان فر�صة ثمينة لتقييم ما
�أجنزه احلراك
من جانبه قال النا�شط يف
احلراك وع�ضو التجمع
العمايل �سمري لعرابي� ،إن
اجلزائريني «لن يرتاجعوا
عن حراكهم ،بل �سي�ستمرون
يف الن�ضال من �أجل حتقيق
مطالبهم» ،م�ؤكدا �أن «�شهر
رم�ضان �سيكون فر�صة ثمينة
لتقييم ما �أجنزه احلراك
خالل الأ�سابيع املا�ضية ،وما
عليه �أن يحققه خالل الأيام
القادمة»

ال حوار مع املرفو�ضني �شعبيا
�أكد الأ�ستاذ املحامي « م�صطفى
بو�شا�شي « �أن ال�شعب اجلزائري
الأبي الذي خرج يف حلظة فارقة يف
اليوم التاريخي  22فيفري الفارط
لطرد �أفراد ع�صابة احلكم التي
جثمت على �صدوره منذ الإ�ستقالل
ال يقبل �أبدا ان�صاف احللول وجميع
املناورات التي ي�سعى بقايا النظام
البوتفليقي متريرها ل�ضمان بقائه
منها الدعوات املتكررة للحوار وهنا
ت�ساءل املتحدث «مع من نتحاور ؟
« هل نتحاور مع �أ�شخا�ص يطالب
ال�شعب برحيلهم ؟  ,وقد حيا

احلقوقي بو�شا�شي مطوال خالل
ندوة احت�ضنتها جامعة البويرة
ال�شباب اجلزائري الذين و�صفهم
«بزعماء احلراك « كونهم �أعادوا �إلينا
جميعا العزة والكرامة  ,م�شددا �أن
احلراك حقق حلد ال�ساعة انت�صارا
جزئيا بتحطيم جدار اخلوف لكننا
الآن يف منت�صف الطريق حيث قال
«كما عاهدنا انف�سنا على ال�سلمية
واحل�ضارية يجب ان نعاهد �أنف�سنا
على الإ�ستمرار وال نتعب �أبدا
«وا�ضاف يف ذات ال�سياق « �صحيح ان
ال�شعب �أرغم الرئي�س على الإ�ستقالة

لكن هذا االخري فخخ امل�ؤ�س�سات
بتعيني حكومة بدوي وو�ضع على
ر�أ�س الدولة احد رجاالته ما يعني
النظام اليزال هنا « وعن احللول
واملقرتحات التي ميكن ان تخرج
البلد من االزمة قال الأ�ستاذ
بو�شا�شي انه على رموز النظام
الإ�ستقالة ليعقد املجل�س االعلى
لالمن �إجتماع ت�شاوري لتعيني رئا�سة
جماعية ل � 3شخ�صيات تلقى قبوال
�شعبيا وغري متورطة يف الف�ساد
اىل جانب تعيني رئي�س حكومة
تقنوراطي وحكومة غري متحزبة

متنح لهم جميعا فرتة زمنية كافية
لتنظيم انتخابات رئا�سية  ,وهنا �شدد
على ان فكرة تنظيم انتخابات خالل
فرتة ق�صرية خطري جدا كونها يتنتج
لنا م�ؤ�س�سات �ضعيفة ورئي�س �ضعيف
�سواء ب�إ�ستقواء القوى الداخلية �أو
اخلارجية � ,أما ب�ش�أن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية قال �أنها مل ت�ستجب حلد
ال�ساعة لتطلعات ال�شعب الذي يريد
تغيريا جذريا يف منظومة احلكم
ولي�س تغيري جزئي �أو تدوير الوجوه
من نف�س النظام .
�أح�سن مرزوق

وزير االت�صال الناطق الر�سمي للحكومة ,ح�سان رابحي

ال�صحافة مدعوة للعب دور الو�سيط بني اجلزائريني

�أكدت احلكومة �أن ال�صحافة الوطنية
بكل مكوناتها مدعوة �إىل التحلي
باليقظة وامل�س�ؤولية والو�ضوح يف
القيام بدور ال يقل عن دور الو�سيط
حلوار حيوي بني جميع اجلزائريني
خدمة للم�صلحة العليا للوطن.
و�أو�ضحت احلكومة يف ت�رصيح �أدىل به
با�سمها وزير االت�صال الناطق الر�سمي
للحكومة ,ح�سان رابحي مبنا�سبة اليوم
العاملي حلرية ال�صحافة امل�صادف ل
 3ماي  2019انه «يجب �أن تكون

اليقظة وامل�س�ؤولية والو�ضوح �أدوات
ا�ستب�صار لكل �صحافة حمرتفة و
تتميز ب�أخالقيات املهنة حتى تكون
يف م�ستوى القيام بدور ال يقل عن
دور الو�سيط حلوار حيوي بني جميع
اجلزائريني يف خدمة امل�صلحة العليا
للأمة ّ» .وجاء يف الت�رصيح �أن «اجلزائر
حتيي مع باقي بلدان املعمورة اليوم
العاملي حلرية ال�صحافة وتفكريها
متجه نحو كل �أولئك الذين ي�ؤدون
هذه املهنة الإعالمية النبيلة يف ظل

املخاطرة بحياتهم �أحيانا» .و�أ�ضافت
�أن «هذه الفر�صة مواتية للتنويه بان
ال�صحافة اجلزائرية التي التزمت
بالأم�س بخدمة الق�ضية الوطنية �إبان
حرب التحرير الوطني مل تكن اقل
التزاما يف خدمة امل�سعى الوطني
للتنمية غداة اال�ستقالل مبا�رشة ,وقد
دفعت ثمنا باهظا يف �سنوات الإرهاب
جراء مقاومتها للظالمية والعنف يف
�إطار مت�سكها بخدمة احلفاظ على
اجلمهورية» .كما �أ�شار الت�رصيح

اىل ان «ا�سرتجاع الأمن واال�ستقرار
قد ف�سح املجال لالرتقاء بال�صحافة
وتطوير مواردها الب�رشية و و�سائلها
التقنية والتكنولوجية  ,وقد تطلب
الأمر يف نف�س الوقت الذهاب ابعد
من ذلك لتج�سيد �أ�شواط �أخرى من
التقدم �سواء من حيث امل�ساهمات
يف املجال التقدم التقني والتكنولوجي
�أو من حيث انفتاح و�سائل الإعالم
يف املجاالت ال�سمعية الب�رصية
والإلكرتونية».

فجروا ملفات بكل من امليناء و مركب
«�سورفرت»و الوكالة العقارية
و ميناء م�ستغامن

املبلغون عن الف�ساد
بوهران ي�ستغيثون
وجه �أم�س عدد من املبلغني عن
ق�ضايا ف�ساد كبرية بكل من ميناء
وهران و الوكالة العقارية و عدد من
امل�ؤ�س�سات الوطنية بوهران ،نداء
عاجل لكل من نائب وزير الدفاع
الوطني قائد �أركان اجلي�ش الوطني
ال�شعبي الفريق �أحمد قايد �صالح
ووزير العدل حافظ الأختام من
�أجل التدخل لتوفري احلماية لهم .
تلقت
لبيان
ا�ستنادا
و
�أم�س»،الو�سط « ن�سخة منه حتمل
توقيعات جمموعة من املبلغني عن
الف�ساد وال�شهود يف ق�ضايا ف�ساد ،
�ضحايا الف�ساد حماربة الف�ساد .
ك ٌل ح�سب ق�ضيته  ،و الذي ين�ص
�أن العامل هو ق�ضايا الف�ساد التي
تعر�ضت لها عدة �رشكات عمومية
و خمتلطة .
و ك�شف ممثل املوقعني نور الدين
تون�سي رئي�س امل�صلحة التجارية
�سابقا مبيناء وهران «حيث قدمنا
بالغات و ا�ستجبنا لإ�ستدعاءات
الدرك الوطني على �إثر حتقيقات
با�رشتها ال�سلطات الأمنية».
وبعد التبليغات عن الف�ساد والإدالء
ب�شهاداتنا حول الق�ضايا كانت حمل
التحقيق  ،تعر�ضنا لنف�س ال�سيناريو ،
وهو امل�سائلة ثم الطرد التع�سفي من
منا�صبنا بال�رشكات املعنية بالف�ساد
« ميناء وهران  ،ميناء م�ستغامن ،
�سورفارت  ،الوكالة العقارية « .
وهذا القرار جاء انتقاما منا لأننا
ا�ستجبنا لفرقة البحث و التحري
تابعة للدرك الوطني اجلزائري يف
حترياته �ضد الف�ساد وهو ما ي�شكل
م�سا�سا ب�رسية التحقيق و الت�أثري
على املبلغني و ال�شهود ال�ضحايا
وهو عمل معاقب عليه مبوجب
املادة  45من القانون رقم 01-06
امل�ؤرخ يف  2006/02/20املتعلق

بالوقاية من الف�ساد ومكافحته
املتعلقة بحماية املبلغني وال�شهود
و الذي مل يحرتم و مل تنفذ مواده
حلمايتنا.
و�شدد املعنيون على �رضورة تفعيل
بنود العديد من املواد القانونية،
كونه ي�ستحيل حماربة الف�ساد
دون تفعيل القوانني التي تن�ص
على حماية املبلغني عن الف�ساد
و ال�شهود و خا�صة بتفعيل تدابري
احلماية املبلغني عنه بالإجراءات
املن�صو�ص عليها يف قانون
الإجراءات اجلزائية و املادة 65
مكرر � 19إىل مكرر .28
وي�ضيف املتحدث �أنه «و مبا �أن
الق�ضاء اجلزائري قد بد�أ فعال
مبرافقة اجلي�ش ال�شعبي الوطني
يف حماربة الف�ساد  ،نحن املبلغون
عن الف�ساد و ال�شهود نطلب من
الق�ضاء اجلزائري و اجلي�ش الوطني
ال�شعبي �إن�صافنا و رفع الظلم عنا
بتفعيل هاته القوانني و ب�إ�صدار
تعليمات �صارمة لل�رشكات املعنية
لإعادة �إدماجنا يف منا�صبنا مع
كافة التعوي�ضات لأن املتورطون
قد �أُدينوا ب�أحكام جزائية يف
ق�ضايا الف�ساد الذي ُطردنا ب�سببها
من العمل خا�صة �إذا علمنا �أن
الفا�سدين املحكوم عليهم ال يزالون
يزاولون وظائفهم بينما املبلغون و
ال�شهود مطرودين.
خ�صو�صا ما تعر�ضنا و نتعر�ض له
من ترهيب حا�صل �ضد املبلغني
عن الف�ساد و �ضد ال�شهود ال يزال
متوا�صال �إىل يومنا هذا بالرغم
من �أن انت�شار الف�ساد يف البالد هو
املحرك الرئي�سي للحراك ال�شعبي
الذي �إنطلق منذ  22فيفري
املا�ضي .
�أحمد بن عطية

بني 5ر 1باملائة �إىل  6باملائة

رفع معا�شات املتقاعدين
ابتداء من ماي اجلاري
�أعلن وزير العمل والت�شغيل
وال�ضمان االجتماعي  ,تيجاين
ح�سان هدام ,باجلزائر العا�صمة
 ,عن تثمني معا�شات ومنح
املتقاعدين بن�سبة ترتاوح بني 5ر1
باملائة �إىل  6باملائة وذلك ابتداء
من الفاحت ماي اجلاري.
و�أو�ضح الوزير خالل ا�رشافه
رفقة وزير ال�صحة و ال�سكان
امل�ست�شفيات,حممد
و�إ�صالح
مرياوي ,على اختتام �أ�شغال يوم
�إعالمي حول الوقاية ال�صحية يف
العمل� ,أنه «يف �إطار رفع و حت�سني
القدرة ال�رشائية للمتقاعدين ,
قررت احلكومة بعد الدرا�سة
من قبل جمل�س �إدارة ال�صندوق
الوطني للتقاعد رفع معا�شات
و منح املتقاعدين بعنوان �سنة
 , 2019بن�سبة ترتاوح بني 5ر1
�إىل  6باملائة وذلك ابتداء من
الفاحت ماي اجلاري» ,م�ؤكدا �أنه

«�سيتم �رصف هذه الزيادة خالل
�شهر جوان القادم» .و�أ�ضاف
ال�سيد هدام �أن هذه الزيادات «
تتم ح�سب معدل متغري ي�أخد بعني
االعتبار املبلغ الإجمايل ملعا�شات
و منح املتقاعدين مع مراعاة
املعا�شات واملنح ال�ضعيفة ,حيث
تكون الزيادة  6باملائة بالن�سبة
للمعا�شات التي ت�ساوي �أو تقل عن
� 20ألف دج ,و ب  3باملائة بالن�سبة
للمعا�شات التي تفوق � 20ألف دج
وت�ساوي �أو تقل عن � 40ألف دج.
يف حني تكون الزيادة ب 5ر2
باملائة بالن�سبة للمعا�شات التي
تفوق � 40ألف دج و ت�ساوي �أو تقل
عن �60ألف دج ,وكذا الزيادة ب 2
باملائة بالن�سبة للمعا�شات التي
تفوق � 60ألف دج و ت�ساوي �أو تقل
عن � 80ألف دج ,وزيادة ب 5ر1
باملائة بالن�سبة للمعا�شات التي
تفوق � 80ألف دج.
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اكت�شاف ثغرة مالية تفوق 40
مليار �سنتيم بوهران
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�سبق ومدراء تنفيذيني متورطون

القب�ض على رئي�س بلدية بئر اجلري
و  4من نوابه و الأمني العام

 .الق�ضية
مت�س نهب العقار الفالحي
وال�سياحي
وقرو�ض كربى دون �ضمان

با�شرت ال�سلطات الأمنية لوالية عني متو�شنت حتقيقات معمقة يف
ق�ضايا ف�ساد كربى هزت والية عني متو�شنت تخ�ص احل�صول على
�صفقات م�شبوهة للح�صول على مواقع بالدينار الرمزي وكراء م�ؤ�س�سات
عمومية ب�أ�سعار رمزية ،و�أي�ضا اال�ستفادة من ا�ستثمارات كربى بتواط�ؤ
م�س�ؤولني �سامني ومدراء تنفيذيني والتي من �ش�أنها �أن تع�صف بالعديد
من الإطارات الذين �سهلوا لهذه اجلماعات عملية نهب العقار واحل�صول
على قرو�ض مباليري الدينارات دون �ضمانات .
عني متو�شنت حممد بن ترار
هذا وح�سب م�صدر مقرب من التحقيق
فان الق�ضية ت�شمل حميط الوايل
ال�سابق بوالية عني متو�شنت يتقدمهم
�إعالمي �صديق للوايل وابن جرنال �سابق
بالإ�ضافة �إىل �أبناء وايل حايل ي�شتغل
ب�إحدى الواليات ب�رشق الوطن ناهيك
عن مدراء تنفيذيني ورجال �أعمال الذين
�سبق الإ�شارة �إليهم والذين حت�صلوا على
�أرا�ضي فالحية ومواقع �سياحية كربى

بالدينار الرمزي رغم �أنهم ال عالقة
لهم بالزراعة وال ال�سياحة وحت�صلوا
على قرو�ض باملاليري  ،كما تبني �أن احد
امل�ستثمرين با�رش بنهب منطقة غابية
و�أخرى تراثية بدون �أية تراخي�ص وح�صل
على قرو�ض تتجاوز ال 100مليار دون
�ضمان بعدما منح �سيارات فخمة لبع�ض
امل�س�ؤولني ل�رشاء ذممهم  ،هذا و�أ�شارت
املعطيات �أن هذا امل�ستثمر الذي كانت
تربطه عالقة بالوزير الأ�سبق لل�سياحة
متكن من احل�صول على قطعة �أر�ضية
لإقامة فندق واال�ستيالء على حميط

مدر�سة ابتدائية بر�شقون  ،كما قام
ب�إقامة حممية وفيالت كربى مبنطقة
بن غنام الغابية م�ستغال عقد كراء من
م�صالح الغابات والذي �رسعان ما حوله
�إىل ملكية بطريقة م�شبوهة  ،من جانب
�آخر مي�س التحقيق �صاحب مركز �سياحي
ب�رشق الوالية والذي يعد احد اكرب موقع
للن�صب بحكم ان �صاحبة ا�ستوىل على
قاعدة للحياة خا�صة ب�إحدى امل�ؤ�س�سات
الأوروبية التي قامت ب�إجناز حمطة لتوليد
الطاقة بتارقة ليحولها �إىل قرية �سياحية
على ار�ض عمومية وي�سعى �إىل نهب

وهران

مواقع اكرب منها وال�سيطرة على �شواطئ
عمومية التي حولها �إىل ملكيات خا�صة
 ،هذه امللفات ت�ضاف �إىل ملفات �أكرب
فجرها رئي�س بلدية عني متو�شنت الذي
�أكد �أن هناك �أطراف �ساهمت يف منح
قطع �أر�ضية بالدينار الرمزي زيادة على
ف�ضيحة تهيئة احلديقة العمومية ب�شارع
� 20أوت وكراء �سوق اخل�رض والفواكه
والتي حرمت البلدية من ماليري الدينارات
والتي قد جتر عدة مدراء تنفيذين اىل
مق�صلة العدالة بعدما ات�ضح تورطهم يف
نهب العقار وتبديد املال العام .

� أحمد بن عطية

بعد ادالء ب�شهادته يف ق�ضية تهريب  16مليون دوال من اجلزائر نحو اخلارج
 .موظف باملركب اجلزائري امل�صري يتعر�ض للطرد التع�سفي بحجة اف�شاء معلومات مهنية
نا�شد مهند�س اتفاقيات باملركب اجلزائري
امل�رصي �سوناطراك و�أورا�سكوم للإن�شاء
بوالية وهران توتة زروق هواري ال�سلطات
العليا للدولة التدخل لإعادة �إدماجه يف
من�صب عمله الأ�صلي ب�رشكة �سورفريت
بعد �أن طرد تع�سفيا من عمله بقرار من
املجل�س الت�أديبي لل�رشكة �شهر ماي �سنة
 2016واتهم �آنذاك ب�إف�شاء معلومات مهنية
وهذا على خلفية الإدالء ب�شهادته مل�صالح
ف�صيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني
والتي كانت وراء تفجري ق�ضية تهريب 16
مليون دوالر من اجلزائر نحو اخلارج وهي

الق�ضية التي ف�صلت فيها حمكمة وهران
ق�ضايا اجلنح بت�سليط عقوبة ال�سجن
� 05سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها
 277مليار �سنتيم يف حق الرئي�س املدير
العام ل�رشكة �سورفريت �سابقا املدعو:ع ح
والذي �صدر يف حقه �أمر بالقب�ض الدويل
والذي وجهت له تهمة �إبرام �صفقة خمالفة
للأحكام الت�رشيعية مع �إعطاء امتيازات
غري مربرة وخمالفة الت�رشيع والتنظيم
اخلا�صني بال�رصف وحركة ر�ؤو�س الأموال
من واىل خارج اجلزائر بالت�رصيح الكاذب
كما �أدينت ف ك ر املديرة القانونية

ل�رشكة �سوفرفريت بعامني حب�س نافذة
وغرامة مالية قدرها  277مليار �سنتيم عن
تهمة تهمة �إبرام �صفقة خمالفة للأحكام
الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري العمل
بها بغر�ض �إعطاء امتيازات غري مربرة
وخمالفة الت�رشيع والتنظيم اخلا�صني
بال�رصف وحركة ر�ؤو�س الأموال من واىل
اخلارج بالت�رصيح الكاذب كما �أدانت
املحكمة :م ز وهو �صاحب �رشكة نقل
الب�ضائع بعام حب�س نافذ عن تهمة � إبرام
�صفقة خمالفة للأحكام الت�رشيعية
والتنظيمية اجلاري العمل بها بغر�ض

�إعطاء امتيازات غري مربرة وهي الأحكام
التي مت ت�أييدها من طرف جمل�س ق�ضاء
وهران �أواخر العام املا�ضي  2018ال�ضحية
مت �إن�صافه من قبل العدالة يف دي�سمرب
 2016ممهور بال�صيغة التنفيذية وم�ؤيد
بقرار من املحكمة العليا بتاريخ 06
�سبتمرب  2018والذي يق�ضي ب�إرجاعه �إىل
من�صب عمله دون قيد او �رشط لكن �إدارة
ال�رشكة رف�ضت عودة العامل املطرود وهو
ما يراه العامل م�سا�سا بقرارات العدالة
اجلزائرية  
�س � .أ

الأ�ساتذة الناجحون يف القوائم االحتياطية يحتجون بوهران

قام �أول �أم�س ،الأ�ساتذة الناجحون يف
القوائم االحتياطية مل�سابقة التوظيف
للأطوار التعليمية الثالثة بوهران ،بتنظيم
وقفة �إحتجاجية �أمام مقر مديرية الرتبية
تبعها تنظيم م�سرية راجلة انطالقا من
مقر مديرية الرتبية �إىل غاية مقر الوالية
حاملة �شعارات والفتات تندد ب�أو�ضاعهم
 ،راف�ضة للتالعب الذي يهدد م�ستقبلهم
من قبل م�س�ؤويل مديرية الرتبية على
غرار �شعارات « �إحتياطي مثقف يريد �أن
يتوظف» ،ال خ�ضوع ال خ�ضوع التوظيف
حق م�رشوع»  ،ال للت�سويف نريد حقنا يف

مع متديد �صالحية ا�ستغالل القوائم
الإحتياطية لغاية  31دي�سمرب من العام
اجلاري ناهيك عن مطالبتهم بفتح الأر�ضية
الرقمية يف التخ�ص�صات التي عرفت نفاد
القوائم االحتياطيني   وطالبوا الوزير
اجلديد بالتحقيق مبا يجري يف القطاع
و �إر�سال جلان حتقيق وا�سعة ال�صالحيات
ملديريات من �أجل التحقيق يف كيفية
ت�سيري القطاع الرتبوي ب�صفة عامة وكيفية
ا�ستغالل املنا�صب اخلا�صة باالحتياطيني
ب�صفة خا�صة يف اقرب الآجال ،وحما�سبة
امل�س�ؤوليني يف عملية تدهور القطاع

الرتبوي يف خمتلف املديريات مع �إعطاء
تعهدات كتابية للأ�ساتذة االحتياطيني
لال�ستخالف يف املنا�صب ال�شاغرة والقابلة
لل�شغو والتي �ستحرر بعد تاريخ  30جوان
يف انتظار تعيينهم نهائيا فيها معربين عن
ا�ستياءهم من الإجراءات اجلديدة التي
اعتمدتها الوزارة ،وجمددين رف�ضهم
لإجراء �أي م�سابقة جديدة قبل ا�ستنفاد
القوائم االحتياطية م�ؤكدين يف الوقت نف�سه
على �أحقيتهم يف التوظيف كونهم ناجحني
ويحق لهم التوظيف .

حرارة الطق�س مل متنعهم من التم�سك مبطلب رحيل الع�صابة

�أحمد بن عطية

م�سرية �سلمية للجمعة احلادية ع�شرة على التوايل بورقلة

خرج يوم �أم�س اجلمعة �سكان والية
ورقلة يف م�سرية �سلمية للمطالبة
بتج�سيد جميع مطالب ال�شعب
اجلزائري  ،حيث �شارك يف هذه
امل�سرية خمتلف ال�شارع العمرية
رغم موجة احلر التي جتتاح
اجلنوب .
املحتجني �سلميا بنقطة الإنطالقة
املعروفة باحلجرة املو�شحني
بالراية الوطنية رفعوا عديد
ال�شعارات لعل من �أبرزها "ب1
و ب 2خارج اخلط و  90دقيقة

على و�شك االنتهاء وال نريد وقت
بدل �ضائع "" ،اجلمعة رقم  11ال
حما�سبات يف ظل عدالة التيلفونات
وال انتخابات حتى ت�سقط الباءات
ورموز الع�صابات"،كما حمل
املتظاهرين �سليما عديد املطالب
االجتماعية التي جتاوزها الزمن
ب�سبب �سيا�سة الت�سيري العرجاء
لنظام املرفو�ض طيلة الع�رشين
�سنة الأخرية على غرار "�سيا�سة
التمويل الغري تقليدي جرمية ابادة
يف حق ال�شعب اجلزائري " �" ،ضخ

مبلغ قدره  5665مليار دينار ت�ساوي
57مليار دوالر تعادل بناء  36مليون
م�سكن ".
ومعلوم �أن جميع امل�سريات ال�سلمية
املتوا�صلة بالعا�صمة املركزية
باجلنوب ال�رشقي عرفت تنظيم
حمكم وجيد مما حال دون ت�سجيل
�أي �شيء  ،موازاة مع ذلك فقد
�سجلت م�صالح الأمن انت�شار عرب
عديد النقاط مع مراقبة الو�ضع
عن قرب .
�أحمد باحلاج

تيزي وزو على وقع
اعت�صام و احتجاجات
�شهدت �أم�س بع�ض بلديات والية تيزي وزو اعت�صامات
واحتجاجات ب�سبب قوائم ال�سكن وارتفاع �سعر
تذاكر النقل ففي بلدية ذراع بن خدة قام �سكان البلدية
طالبوا توزيع قائمة ال�سكن الريفي والتي �ضمت �أ�سماء من
خارج البلدية مما جعلهم يثورون �ضد رئي�س البلدية حيث
طالبو بالنظر والتحقيق  يف القائمة املعلن عنها �أما يف
بلدية «بني دوالة « فقد �أغلق �شباب املنطقة مقر الدائرة
وهذا للمطالبة بطالق �رساح رجل الأعمال ا�سعد ربراب
ابن منطقتهم �أين قام الع�رشات من ال�شباب باحتجاجات
�أمام مقر الدائرة كما هددوا باال�ستمرار باالحتجاجات
ما مل تنظر ال�سلطات الو�صية يف هذه امل�شكلة وطالبوا
بطالق �رساحه على الفور.

ح -كرمي

عربوا عن رف�ضهم املطلق لإجتياز م�سابقة توظيف جديدة

التوظيف� ،إحتياطي ناجح يعني �أ�ستاذ
ناجح».
�إ�ضافة �إىل �شعارات �أخرى وهي الوقفة
الثانية التي مت تنظيمها يف ظرف اقل من
�أ�سبوع ،وح�سبما �رصح به املحتجون ف�إن
حركتهم االحتجاجية جاءت رف�ضا لتوظيف
امل�ستخلفني و�إجراء م�سابقة توظيف جديدة
قبل توظيفهم  ،حيث طالبوا الوزارة بتنفيذ
�إلتزاماتها فيما يخ�ص توظيف الأ�ساتذة
االحتياطيني الناجحني والإ�رساع يف عملية
ا�ستدعاء الأ�ساتذة االحتياطيني نظرا
لقرب انتهاء �صالحية القوائم االحتياطية

�ألقت م�ساء �أول �أم�س ،م�صالح الفرقة املالية و االقت�صادية
لل�رشطة الق�ضائية بالأمن الوالئي بوهران ،على كل من
رئي�س بلدية بئر اجلري « �أمني ق» و  4من نوابه بالهيئة
التنفيذية و يتعلق الأمر بالنائب املكلف باملالية املدعو « ن
ل ق» و النائب املكلف بالعمران « بن ز ن» و النائب املكلف
بال�ش�ؤون الإجتماعية املدعو « حميتو �س» و الأمني العام
للبلدية و موظف مكلف بال�صفقات �إ�ضافة �إىل رئي�س البلدية
ال�سابق الذي ي�شغل حاليا من�صب �إذاعة �سعيدة املدعو «
حنايف ب» �إ�ضافة �إىل عدد من املوظفني بامل�صلحة التقنية
و �إبن لواء �سابق متقاعد � ،أين مت حتويلهم نحو عيادة بئر
اجلري لإخ�ضاعهم للفحو�صات الطبية مبا�رشة ،و حتويلهم
على الأمن الوالئي � ،أين مت عر�ضهم على وكيل اجلمهورية
�صاحب الإخت�صا�ص الإقليمي مبحكمة وهران الذي �أمر
ب�إيداعهم رهن احلب�س امل�ؤقت � .أين يواجه املوقوفون
العديد من التهم تتعلق بالتزوير و ا�ستعمال املزور و تبديد
املال العام من خالل اكت�شاف ثغرة مالية تفوق  40مليار
�سنتيم ،ح�سب التحقيقات و التحريات الأولية ،مرورا
بتهمة �سوء �إ�ستغالل الوظيفة و الت�سيري و نهب ممنهج
للعقار  .جدير بالذكر �أن جلنة حتقيق وزارية مت �إيفادها
من العا�صمة من وزارة الداخلية  ،مرفوقة بعنا�رص من
ال�رشطة الق�ضائية للفرقة املالية و الإقت�صادية لأمن والية
وهران� ،إ�ضافة ملدير الإدارة املحلية و مدير التنظيم و
ال�ش�ؤون القانونية � ،أين �إن�صدم املحققون من حجم الف�ساد
و النهب يف البلدية رقم  2بعا�صمة الغرب التي من املرتقب
�أن حتت�ضن �ألعاب البحر الأبي�ض املتو�سط ل�سنة . 2021

ال�سيناتور بن زعيم
خماطبا �سيدي ال�سعيد

الأح�سن لكم
�أن تقدموا ا�ستقالتكم
وجه ال�سيناتور يف جمل�س الأمة حممد بن زعيم ر�سالة �إىل الأمني
العام للعمال �سيدي ال�سعيد دعاه فيها �إىل مراجعة موقفه من
ن�ضاالت العمال و منددا باقدامه على غلق الأبواب يف وجه
املحتجني
بن زعيم قال كنت مرتيثا قبل الكتابة لكم وقلت انتظر حتى مرور
عيد العمال لأرى كيف �ستحتفلون بهذا العيد العاملي الكبري رفقة
العمال اجلزائريني وماهي �إجنازاتكم ؟؟وما قدمتموه للعمال؟؟
وكيف �سيلتف عليكم العمال فرحني بعيدهم وبقيادتهم !!لقد
انده�شت وخاب ظني وت�أ�سفت كثريا �إىل ما �أل �إليه االحتاد و�أنتم
على ر�أ�سه ف�أ�صبح العيد مظاهرات تطالب برحيلكم وعو�ض �أن
ت�ستقبلو العمال بالزهور والهدايا �أغلقتم الأبواب يف وجهوهم ومل
يت�سنى لهم االحتفال كباقي عمال العامل
�أ�شار بن زعيم يف ر�سالته �إىل كون العمال هم النواة الأ�سا�سية
لل�شعب وهم �أداة فعالة لكل حوار م�ستقبلي ي�ضمن ا�ستقرار وتطور
احلزائرو �أ�ضاف املتحدث �أال ترون من اجلانب الأخالقي وال
�أقول من اجلانب الإجرائي �أن تقدمو ا�ستقالتكم ليهد�أ العمال
ولت�سمحو ب�إجراء انتخابات متثيلية لقيادة جديدة تدافع فعال
عن العمال و طالب بن زعيم الأمني العام للمركزية النقابية يف
ر�سالته لقد كنتم دائما يف اجلانب اخلط�أ الذي هو �ضد م�صالح
العمال ملدة �سنني عديدة ..لأكرث من ع�رشين �سنة �20سنة
�..أعتقد انه حان الوقت �أن تختارو الطريق ال�صحيح وهو ترك
العمال يقررون م�صريهم .

م�.س
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مهمة ا�سرتجاع � 335سكن وظيفي من قب�ضة املتقاعدين

عن طريق التهريب متبوع بالتزوير و ا�ستعمال املزور

ملفات من العيار الثقيل تنتظر
املدير العام اجلديد ل�سوناطراك

�شرطة مترنا�ست توقف �شخ�صني يف
ق�ضية حيازة اجهزة ح�سا�سة م�ستوردة

 .م�س�ؤولون نافذون متهمون بالتالعب بـ  24عر�ض عمل
يواجه الرئي�س املديرالعام ل�سوناطراك اجلديد ر�شيد ح�شي�شي ملفات من العيار الثقيل  ،ورثها
عن �سابقيه لعل من �أبرزها ال�سكنات الوظيفية لإطارات ال�شركات النفطية امل�ستغلة بطريقة
غري �شرعية � ،إ�ضافة الحتقان مرتب�صي ال�شركات املتم�سكني بالتوظيف  ،ناهيك عن اخلروق
والتجاوزات امل�سجلة يف ابرام ال�صفقات حتت الطاولة وكذا ان�شغاالت �أخرى ال تقل �أهمية .
�أحمد باحلاج
�أو�ضحت ذات اجلهات لـ «الو�سط»،
�أن من �أبرز امللفات التي بحاجة
ملعاجلة جدية من طرف الوافد
اجلديد على ر�أ�س املجمع
النفطي العمالق  ،هي ق�ضية
ال�سكنات الوظيفية التي ي�شغلها
ما يزيد عن � 335إطار �سامي
متقاعد بقطاع النفط بجنوب
البالد الكبري ،و �شددت عدد من
املرا�سالت الإدارية و�شكاوى
اجلمعيات املحلية املرفوعة
للوزارة الو�صية �إىل �رضورة اللجوء
�إىل القوة العمومية عن طريق
ال�صيغة التنفيذية مل�صالح العدالة
ال�سرتجاع الع�رشات من ال�سكنات
الوظيفة التي رف�ض �إطارات
متقاعدين �إخالئها بعد انتهاء مدة
خدمتهم وحملت جملة من التقارير
الإدارية ال�رسية امل�رسبة مل�صالح
الوزراء املتعاقبني على احلكومة ،
�أن ر�ؤ�ساء ومدراء عامني ومدراء
ت�سيري املوارد بال�رشكات البرتولية

�سابقني  ،قاموا بكراء مثل هذا
النوع من الأمناط ال�سكنية لغرباء
عن القطاع� ،أما امللف الثاين
الذي �أثار الكثري من اجلدل ،هو
التجاوزات واخلروق التي �صاحبت
عمليات �إبرام �صفقات م�شبوهة
حتت الطاولة وهو ما كلف اخلزينة
العمومية ماليري يجهل م�صدرها ،
رغم توجيهات احلكومة الرامية
لاللتزام ب�سيا�سة التق�شف �إىل
غاية عن بدائل حقيقية للخزينة
العمومية وذلك بعد تهاوي �أ�سعار
النفط يف البور�صات العاملية .
�إىل جانب ذلك فقد �أكد مرتب�صي
ال�رشكات الوطنية النفطية الكربى
وعلى �سبيل املثال ال احل�رص
امل�ؤ�س�سة الوطنية للتنقيب  ،على
�أن �أمالهم معلقة على ح�شي�شي
من �أجل �إلزام ذات امل�ؤ�س�سات
بتوظيفهم مبا�رشة بعد انتهاء
فرتة تكوينهم  ،خا�صة �إذا علمنا
�أن هاته ال�رشكات جل�أت للتوظيف
الفوري ملرتب�صني من خارج
الوالية قبل انتهاء فرتة تكوينهم .
نف�س الآمال يعلقها عمال

�أمن دائرة �شروين حيز اخلدمة

ال�رشكات املناولة املحتقنني
على ر�شيد ح�شي�شي الوافد
اجلديد باملديرية العامة ملجمع
�سوناطراك ،من �أجل التدخل
ال�سرتجاع ما و�صفوه بحقوقهم
امله�ضومة �سواء تعلق الأمر
باملهنية �أو االجتماعية .
من جانب �آخر ،طالبت جمعيات
مهتمة مبلف ال�شغل بواليات
ورقلة و�إيليزي والأغواط و�أدرار،

من ر�شيد ح�شي�شي  ،الرجل
الأول باملجمع النفطي العمالق
باجلزائر ب�رضورة فتح حتقيق
يف تورط م�س�ؤولني نافذين
ب�رشكات نفطية وطنية و�أجنبية
عاملة يف ال�صناعة النفطية يف
التالعب مبا يزيد عن  24عر�ضا
مقدما للوكاالت املحلية للت�شغيل
بهدف توظيف  1300بطال ح�سب
املعلومات الأولية املتوفرة .

وجه تعليمات للم�صالح امل�شرتكة للتكفل بالنقائ�ص

وايل تقرت املنتدب يعاين التجزئات العقارية

الأ�سبوع
منت�صف
قام
اجلاري وايل الوالية املنتدبه
توقرت بن عبد اهلل ال�شايب
الدور بخرجة ميدانية للتجزئات
العقارية اخلا�صة ببلديتي
توقرت والنزلة وهذا بح�ضور
الأمني العام بالنيابة للمقاطعة
الإدارية  ،رئي�س الدائرة ور�ؤ�ساء

املجال�س ال�شعبية البلدية  ،مدير
الوكالة العقارية حيث قام من
خاللها بتفقد �أ�شغال تهيئة هذه
التجزئات والوقوف على الو�ضعية
احلالية املتعلقة بها .
وجه الوايل املنتدب باملقاطعة
الإدارية تقرت بالوالية التقليدية
ورقلة تعليمات لل�سلطات املعنية

ب�إعطاء �أهمية بالغة لهذا امللف
وت�سهيل كل الإجراءات املتعلقة
به خا�صة على م�ستوى ال�شباك
الوحيد وهذا من �أجل متكني
امل�ستفيدين من �أرا�ضيهم
ومبا�رشة �إجناز �سكناتهم  ،و�أعطى
كذلك تعليمات للوكالة العقارية
ب�إعذار املقاوالت املت�أخرة

يف الإجناز و�إتخاذ الإجراءات
القانونية �ضدهم بكل حزم .
كما �أكد الوايل املنتدب بعقد
�إجتماعات دورية مع امل�س�ؤولني
من �أجل متابعة وحلحلة كل
امل�شاكل التي تعرت�ض �سري �أ�شغال
هذه التجزئات وتهيئتها.
�أحمد باحلاج

طالبوا الوايل بالتدخل لدى �سونلغاز حلل الإ�شكال

�سكان قرية �أراك بتمرنا�ست يطالبون بتوفري الكهرباء
تتخبط العائالت القاطنة بقرية
�أراك ببلدية عني امقل  130كلم
عن والية مترنا�ست ،يف م�شكل
غياب الكهرباء مما جعلهم يغرقون
يف الظالم الدام�س مبجرد غروب
ال�شم�س ،الأمر الذي دفع بهم
ملنا�شدة ال�سلطات الوالئية
بالتدخل العاجل لدى اجلهات
الو�صية حلل الإ�شكال قبل حلول
�شهر رم�ضان املبارك .
عرب ممثلي �سكان قرية �أراك

النائية بوالية مترنا�ست ،عن
ا�ستيائهم وتذمرهم ال�شديدين،
من معاناتهم امل�ستمرة منذ
�سنوات طويلة مع م�شكل غياب
الكهرباء ،رغم الوعود الع�سلية
التي طاملا �أطلقها القائمون على
قطاع مديرية التوزيع للكهرباء
والغاز و�سط بعا�صمة الأهقار
لدعم القرية باملادة الطاقوية
النت�شال �سكانها من النفق املظلم،
لكن ال حياة ملن تنادي ،مما دفع

يف �إطار حماربة اجلرمية ب�شتى
�أنواعها  ،متكنت عنا�رص ال�رشطة
بالأمن احل�رضي الثانيمن توقيف
�شخ�صني يبلغان من العمر (34/42
�سنة) متورطان يف ق�ضية احليازة
على �أجهزة ح�سا�سة م�ستوردة عن
طريق التهريب ( �أجهزة التنقيب
عن الذهب) و التزوير و ا�ستعمال
املزور يف حمررات �إدارية و
انتحال هوية الغري  .وقائع
الق�ضية تعود �إىل تلقي معلومات
م�ؤكدة عن تواجد �شخ�ص على
م�ستوى طريق الأمزاد بالقرب من
احلي الإداري اجلديد مترنا�ست
بحوزته �أجهزة التنقيب عن
الذهب مفككة و عليه مت �إعداد
خطة ميدانية حمكمة و اتخاذ
جميع الإجراءات الأمنية الالزمة
و بعد عملية الرت�صد للم�شتبه فيه
مت توقيفه و حجز حقيبة بداخلها

جهازين للتنقيب عن الذهب و
عند �إخ�ضاعه لعملية التلم�س
اجل�سدي عرث بحوزته على بطاقة
تعريف مزورة و عليه مت �إخطار
النيابة و مبوجب �إذن بالتفتي�ش
�صادر من اجلهات الق�ضائية مت
تفتي�ش م�سكن امل�شتبه فيه �أين
مت العثور على و�سائل �أخرى
خا�صة بالتنقيب ليتم حجزها و
حتويلها �إاىل مقر ال�رشطة  ،بعد
التحقيق مع امل�شتبه فيه تبني �أن
هناك م�شتبه فيه �آخر و الذي مت
توقيفه و حتويله �إىل املقر ،وبعد
�إ�ستكمال �إجراءات التحقيق مت
تقدمي امل�شتبه فيهما �أمام اجلهات
الق�ضائية املخت�صة التي �أ�صدرت
يف حق امل�شتبه فيه الأول �أمر
�إيداع � ،أما امل�شتبه فيه الثاين فقد
ا�ستفاد من الرقابة الق�ضائية .
�أحمد باحلاج

حمدثينا ملطالبة وايل الوالية
دومي اجلياليل  ،بالتكفل العاجل
بامل�شكل القائم ،خا�صة �إذا علمنا
�أن ف�صل ال�صيف يكرث ا�ستغالل
املكيفات الهوائية والثالجات
ملقاومة موجة احلر ال�شديدة،
ف�ضال عن الإنارة العمومية
بال�شوارع لتفادي تكاثر احل�رشات
ال�سامة كالعقارب والأفاعي ،من
جهتهم ت�ساءل ه�ؤالء �أي�ضا عن
م�صري ح�صة القرية من امل�شاريع

الإمنائية التي تدعمت بها بلدية
عني امقل ،منددين يف نف�س الوقت
بالتهمي�ش والإق�صاء وتطبيق مبد�أ
املفا�ضلة بني القرى من طرف
�أع�ضاء املكتب التنفيذي بالبلدية
ويف انتظار تدخل اجلادة من
ال�سلطات املعنية ،يبقى �سكان
قرية اراك الذين جتاوز عددهم
�أكرث من 200ن�سمة ي�رصخون يف
�صمت .
�أحمد باحلاج

املفت�ش اجلهوي يف زيارة
عمل مل�صالح �أمن �أدرار

يف �إطار زيارته امليدانية  التي
قادته �إىل م�صالح �أمن والية
�أدرار يومي  28و  29افريل
 ، 2019قام ال�سيد املفت�ش
اجلهوي ل�رشطة اجلنوب الغربي
ب�شار بتفقد خمتلف املرافق
واملقرات الأمنية التابعة لأمن
الوالية خا�صة املرافق التي تعنى
باجلانب االجتماعي و ال�صحي
لقوات ال�رشطة ،ليتوجه يف اليوم
املوايل �إىل املقاطعة الإدارية ت
مييمون� ،أين قام مبوجب ذلك ب
تفقد خمتلف املرافق الأمنية ال
عرب� إقليم الإخت�صا
متواجدة
�ص ،لي�رشف يف ختام زيارته الت

فقدية بح�ضور الوايل املنتدب لل
مقاطعة الإدارية بتيممون� إىل ج
انب ال�سلطات املدنية ،الع�سكر
ية ،الق�ضائية وممثلي املجتمع ال
مدين على مرا�سيم و�ضع حيز ال
خدمة ملقر� أمن دائرة «�رشوين»
الذي من �ش�أنه تعزيز� إقليمالوالي
ة بتغطية� أمنية يف جمال مكافح
ة اجلرمية بكل � أ�شكالها والذي
يعد مك�سبا� أمنيا هاما بالنظر� إل
ى حجم اخلدمات التي �سي�ؤديه
ا عنا�رصه ل�سكان املنطقة �سعيا
لتوفري الأمن وال�سكينة العامة لل
مواطنني .
�أحمد باحلاج

مع �ضبط وا�سرتجاع  7.8غ من املخدرات

�أمن مترنا�ست يطيح بثالثيني بحوزته
قارورتي غاز م�سيل للدموع
يف �إطار مكافحة االجتارغري
و
باملخدرات
ال�رشعي
امل�ؤثرات العقلية ب�إقليم والية
مترنا�ست ،متكنت عنا�رص
الأمن احل�رضي اخلام�س
ب�أمن الوالية – مترنا�ست –
من توقيف �شخ�ص يبلغ من
العمر (� 31سنة) متورط يف
ق�ضية احليازة على املخدرات
من نوع (البانقو) و�سالح من
ال�صنف ال�ساد�س .حيثيات
الق�ضية تعود �إىل معلومات
واردة �إىل عنا�رص ال�رشطة
مفادها وجود �أحد الأ�شخا�ص
ي�ستغل حمل لبيع امل�أكوالت
اخلفيفة يف ترويج املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية وهذا على

م�ستوى حي ام�شوان ،عليه مت
الرت�صد و�أخذ االحتياطات
الأمنية الالزمة وبناءا على
�إذن بالتفتي�ش �صادر عن
النيابة املحلية مت تفتي�ش
املحل وتوقيف �شخ�ص
و�ضبط كمية من املخدرات
(بانقو) بوزن  7.8غ بالإ�ضافة
�إىل قارورتي غاز م�سيلة
للدموع ،عليه مت حتويله �إىل
املقر رفقة املحجوزات ،بعد
ا�ستكمال التحقيق يف الق�ضية،
مت تقدمي امل�شتبه فيه �أمام
اجلهات الق�ضائية املخت�صة
التي �أ�صدرت يف حقه �سنتني
( )02حب�س نافذ.
�أحمد باحلاج
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�صحيفة "�ساوث ت�شاينا مورنينغ بو�ست"

كيف �أ�صبحت جيبوتي حجر الزاوية
مل�شروع "احلزام والطريق" ال�صيني؟
"احلزام والطريق" ..هي مبادرة �صينية ،تعرف �أي�ضا بـ "طريق احلرير" للقرن احلادي والع�شرين ،وتهدف �إىل �ضخ ا�ستثمارات �ضخمة لتطوير
البنى التحتية للممرات االقت�صادية العاملية ،لربط �أكرث من ً 70
بلدا .املبادرة �أطلقها الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ عام  ،2013وهي عبارة عن م�شروع
يهدف �إىل �إن�شاء حزام بري من �سكك احلديد والطرق عرب �آ�سيا الو�سطى ورو�سيا ،وطريق بحري ي�سمح لل�صني بالو�صول �إىل �إفريقيا و�أوروبا عرب بحر
ال�صني واملحيط الهندي ،بكلفة �إجمالية تبلغ تريليون دوالر وتعد جيبوتي ،البلد الواقع يف القرن الإفريقي ،يف قلب م�شروع "احلزام والطريق" ،والذي
يعزز �أهداف بكني التجارية والع�سكرية ،و�سط �شكوك غربية حول دوافعه وي�ستعر�ض تقرير ل�صحيفة "�ساوث ت�شاينا مورنينغ بو�ست" ال�صينية ،كيف
�أن جيبوتي ،الدولة الإفريقية ال�صغرية� ،أ�صبحت حجر الزاوية مل�شروع بكني "احلزام والطريق".

ال�صحيفة قالت �إن امل�رشوع ال�صيني هو
أي�ضا
"�إىل حد كبري جتاري بطبيعته ،لكنه � ً
يعك�س حاجة ال�صني لتعزيز وجودها
الع�سكري حلماية م�صاحلها املتنامية
خارج حدودها"وتب ًعا ملا �سلف ذكره،
حتركت ال�صني لبناء قاعدة ع�سكرية يف
جيبوتي ،عام  ،2017وهي خطوة رفعت
من مكانة البلد الإفريقي ،لكنها باملقابل
�أثارت بع�ض املخاوف ب�ش�أن القوة
الع�سكرية لل�صني.
وتعد جيبوتي بوابة قناة ال�سوي�س التي
مير عربها  %10من �صادرات النفط
العاملية ،و %20من ال�سلع التجارية،
لذا تويل ال�صني لها �أهمية كربى نقلت
ال�صحيفة ال�صينية عن تيموثي هيث،
كبري حمللي �أبحاث الدفاع الدولية يف
م�ؤ�س�سة "راند كوربوري�شن" الأمريكية،
�أن "العديد من البلدان تريد �أن يكون
لديها قاعدة يف جيبوتي ملراقبة وحماية
املالحة يف تلك املنطقة ،فمنطقة خليج
عدن والبحر الأحمر عبارة عن م�ساحة
مائية ح�سا�سة مير عربها كميات كبرية
من ال�شحنات التجارية العاملية".
و�أ�ضاف هيث �أن "جيبوتي حتظى باقبال
عليها من الدول لأنها تتمتع ب�إدارة
جيدة ومنظمة ،كما تتمتع مبوقع مثايل،
ناهيك عن امتالكها موانئ جيدة وموقعا
جغرافيا هاما".

ارتباط قدمي
ولطاملا كانت جيبوتي مرتبطة بالقوى
التقليدية .فقد قامت الواليات املتحدة
ببناء قاعدتها الع�سكرية ،مع�سكر
ليمونيه ،يف جيبوتي منذ ما يقرب من
عقدين ،ح�سب ال�صحيفة ذاتها كذلك
العديد من حلفاء الواليات املتحدة،
مبا يف ذلك �إيطاليا ،و�أملانيا ،و�إ�سبانيا،
أي�ضا وجود
وفرن�سا ،واليابان ،لديهم � ً
ع�سكري يف القرن الإفريقي لكن بد�أ
يُنظر �إىل الو�ضع الراهن هناك على �أن
فيه حتد ،بعد �أن فتحت دولة غري حليفة
للواليات املتحدة؛ وهي ال�صني� ،أول
قاعدة بحرية يف البلد الإفريقي �سنة
 ،2017على بعد  12كم فقط من قاعدة
ليمونيه الأمريكية.
ويف هذا ال�صدد ،قال �أندرو �سكوبيل،
العامل ال�سيا�سي البارز يف "راند
كوربوري�شن" " :كانت الواليات املتحدة
والقوى الأوروبية اجلهات الفاعلة
املهيمنة يف ال�رشق الأو�سط� ،إال �أن
ال�صني بد�أت تظهر كعن�رص �آخر فاعل
أي�ضا الآن
من الناحية االقت�صادية ،لكن � ً
من الناحية الأمنية ب�شكل تدريجي".
أي�ضا �أ�ستاذ
و�أ�ضاف �سكوبيل وهو � ً
م�ساعد بجامعة جورج تاون بوا�شنطن:
"العتبار دولة ما قوة عاملية ،ينبغي �أن
تكون دولة العبة يف ال�رشق الأو�سط.
وبالن�سبة لل�صني ،ف�إنها تويل قاعدتها (يف
جيبوتي) �أهمية كربى ،لأنها موطئ القدم
الع�سكرية الوحيد لها يف املنطقة".
ونقلت ال�صحيفة ال�صينية عن م�س�ؤول

ع�سكري �أنه لطاملا اعتمدت ال�صني
على �إر�سال �سفن �إمداد لدعم م�صاحلها
اخلارجية� ،إال �أنها بد�أت ترى �أن ذلك
النمط يحتاج للتغيري.
وقال يل ت�شون بانغ ،املفو�ض ال�سيا�سي
للقاعدة الع�سكرية ال�صينية يف جيبوتي،
يف برنامج بثه التلفزيون ال�صيني ،يف 10
�أفريل اجلاري�" ،سننتقل ب�شكل تدريجي
من االعتماد على �إر�سال �سفن �إمداد
�إىل �إن�شاء قواعد يف اخلارج"و�أ�ضاف �أن
قاعدة بالده يف جيبوتي عززت قدرتها
على توفري الدعم الأمني.
والبد من الإ�شارة �إىل �أن ال�صني �شاركت
يف بعثات حلفظ ال�سالم يف املنطقة،
أي�ضا لإظهار قوتها يف
لكنها �سعت � ً
حماولة منها للتحقق من نفوذ الغرب مع
خدمة م�صاحلها اخلا�صة يف هذا ال�ش�أن،
قال باول نانتوليا ،الباحث امل�شارك يف
مركز �أفريقيا للدرا�سات اال�سرتاتيجية،
�إن "القاعدة �شهدت بع�ض الأن�شطة
غري املرتبطة بحفظ ال�سالم ،والتي
تُظهر اهتمام ال�صني بتح�سني قدراتها
القتالية"و�أ�ضاف نانتوليا� ،أن "قاعدة
بكني البحرية يف جيبوتي دعمت �أن�شطة
غري متعلقة بحفظ ال�سالم ،مبا يف ذلك
زيارة املوانئ يف جميع �أنحاء القارة
و�إجراء تدريبات م�شرتكة على احلرب
البحرية والربية".
و�أعطى نانتوليا اً
مثال على ذلك "التدريبات
اال�ستعرا�ضية التي جرت يف نوفمرب ،
عندما �أجرى اجلي�ش ال�صيني مترينات
كبرية بالذخرية احلرية ا�ستخدمت
فيها املدفعية الثقيلة والقوات الربية
واملدرعات القتالية" ،يف جيبوتي.
وتابع" :يف ال�شهر ذاته� ،أجرت مروحيات
تابعة للجي�ش ال�صيني مناورات تدريبية
كبرية (حتاكي عملية �إخالء) ال�ضحايا من
فرقاطة �صاروخية موجهة قبالة �سواحل
جيبوتي ،ما يدل على قدرات ال�صني
اجلوية والربية املتطورة يف املنطقة".

من تو�سع نفوذ بكني عند بوابة طريق
احلرير البحري.
يف فرباير املا�ضي� ،أ�صدر املعهد
الوطني للدرا�سات الدفاعية يف اليابان
تقري ًرا بعنوان "تقرير �أمن ال�صني
 ،"2019جاء فيه" :ال تدافع ال�صني فقط
عن فكرة �إعادة تنظيم النظام الدويل ،بل
أي�ضا تتخذ خطوات قوية وجدية نحو
� ً
التحقيق الفعلي لتلك الفكرة".
و�أ�شار التقرير �إىل �أن قاعدة ال�صني يف
جيبوتي "�س ّهلت" من �أن�شطتها الع�سكرية
يف الواقع ،اليابان والهند وقعتا على
اتفاقية دفاع ،يف طوكيو ،يف �أكتوبر
املا�ضي .واتفق اجلانبان على �إمكانية
تبادل قواعدهما الع�سكرية ،و�أ�صولها،
ما �أتاح للهند ا�ستخدام قاعدة اليابان يف
جيبوتي.
وقال مراقبون �إن االتفاقية قد تزيد
الوجود الع�سكري الهندي يف جيبوتي،
مما يزيد من تعقيد ديناميكيات القوة
يف البلد االفريقي ،وبالتايل حتقيق
الأهداف البحرية لل�صني يف هذا ال�ش�أن،
قال املحلل تيموثي هيث �إن "الهند قد
طورت عالقات جتارية وا�ستثمارية
وا�سعة النطاق مع دول �رشق �أو�سطية مثل
ال�سعودية ،والإمارات ،وعمان ،و�إيران".
و�أ�ضاف" :كما ت�سعى (الهند) لت�أمني موارد
الطاقة من تلك البلدان� ،إىل جانب تو�سيع
العالقات التجارية واال�ستثمارية ودعم
اجلالية الهندية يف املنطقة"وي�ضيف
هيث ،كبري حمللي �أبحاث الدفاع الدولية
يف راند كوربوري�شن"،باملقابل ،ف�إن
الدولة الوحيدة ال�صديقة لل�صني ذات
القوة الع�سكرية القادرة على االنت�شار
يف خليج عدن بطريقة م�ستدامة �ستكون
رو�سيا".
وتابع" :لكن مو�سكو حال ًيا �سعت فقط
�إىل لعب دور حمدود يف املنطقة ،رمبا
لأنها �أقل اعتما ًدا على ال�شحن يف تلك
املنطقة من البلدان الأخرى".

احلد من نفوذ بكني

�أولوية للتجارة

هذا ومع تنامي الوجود الع�سكري ال�صيني
يف املنطقة ،ك ّر�س الغرب جهوده للحد

ومع احتمالية تنامي الوجود الع�سكري
للغرب يف امل�ستقبل ،تعطي ال�صني �أولوية

مل�ساعيها التجارية (على امل�ساعي
الأخرى) لتحييد ال�شكوك الغربية ،بينما
توا�صل تطوير طريق احلرير البحري.
وم�ؤخ ًرا ركزت ال�صني على امل�رشوعات
االقت�صادية املحلية ،مثل القطار
الكهربائي عايل ال�رسعة بني ادي�س �أبابا
وجيبوتي ،ف�ضلاً عن املنطقة التجارية
الدولية احلرة يف جيبوتي ،ما وفر
م�ساحة للتعاون مع املجتمعات املحلية
وقال نانتوليا�" :إن تلك امل�رشوعات تبلغ
قيمتها حوايل  5مليارات دوالر  ،معظمها
ي�أتي من مقر�ضني مدعومني من احلكومة
ال�صينية ومن القطاع اخلا�ص"و�أو�ضح �أن
مزيجا
"�أن�شطة بكني يف جيبوتي تعك�س
ً
من امل�صالح التجارية والع�سكرية...
هذا النموذج "املزدوج" �سمح للحكومة
ال�صينية بالتقليل من الأهمية الع�سكرية
لأن�شطتها يف جيبوتي".
�أدي�سوجي �أديالجا ،اال�ستاذ يف جامعة
والية مي�شيغان ،والباحث يف برنامج
�أفريقيا مبركز ويل�سون ،لفت �إىل �أن
العديد من احلكومات يف �إفريقيا غري
قلقة ب�ش�أن النفوذ ال�صيني يف املنطقة،
نظ ًرا الحتياجات البنى التحتية
الرئي�سية.
و�أ�ضاف" :ن�سمع �شكاوى من الغرب
�أكرث من احلكومات الإفريقية ،كما
ن�سمع �شكاوى من ال�شعوب الإفريقية
�أكرث مما ن�سمعه من حكوماتهم"ويحذّ ر
حمللون من �أن بكني بحاجة �إىل تقدمي
املزيد من الفوائد العملية للمجتمعات
املحلية للحفاظ على جمال نفوذها
على املدى الطويل.
ويرى �أديالجا �أنه (دون حتقيق
فوائد عملية لل�سكان املحليني) ،ف�إن
القاعدة يف جيبوتي ،تهدف �إىل تعزيز
اال�ستقرار ال�صيني والأمن الغذائي
و�أ�ضاف "مل يتم بعد ر�ؤية ما �إذا كانت
تنمية جيبوتي اقت�صاد ًيا واجتماع ًيا هي
من الأولويات".
واختتم بالقول" :ال�س�ؤال يتمحور
حول نوايا ال�صني .هل تقر�ض ال�صني
املال �أملاً يف �أال يتمكن املدينون من
ا�سرتداد ديونهم ،وبالتايل ت�سيطر بكني
على الأ�صول احلرجة؟".

� 23أ�س ًريا م�صا ًبا
بال�سرطان يف �سجون
"�إ�سرائيل"
قال مركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات� :إن
ما ن�سبته  %16من الأ�رسى داخل �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي يعانون من �أمرا�ض
خمتلفة ترتاوح ما بني العادية واخلطرية،
منهم  23م�صابون بال�رسطان.
و�أو�ضح الناطق الإعالمي للمركز
الباحث ريا�ض الأ�شقر ،يف بيان �صحفي
اخلمي�س� ،أن هناك �أ�رسى يتعر�ضون
للموت يف كل حلظة نتيجة تدهور
�أو�ضاعهم ال�صحية �إىل حد اخلطورة
الق�صوى و�سط ا�ستهتار وا�ضح ومتعمد
من �إدارة االحتالل لقتل ه�ؤالء الأ�رسى
ريا
قتلاً بطي ًئا و�أ�شار �إىل وجود � 23أ�س ً
م�صابني مبر�ض ال�رسطان مبختلف
�أنواعه ،ال يقدم لهم عالج منا�سب
لهذا املر�ض اخلطري �أو متابعات طبية
م�ستمرة لل�سيطرة على تطورات هذا
املر�ض وبني �أن �أخطر تلك احلاالت
للأ�رسى �سامي �أبو دياك ،وب�سام ال�سايح،
وي�رسى امل�رصي ،ومعت�صم رداد.
و�أكد �أن �سيا�سة الإهمال الطبي التي
ي�ستخدمها االحتالل بحق الأ�رسى
املر�ضى جتعلهم معر�ضني للموت
البطيء نتيجة تراجع �أو�ضاعهم �إىل
حد اخلطورة و�أ�ضاف �أن االحتالل
يتعمد ترك الأ�رسى م َد ًدا طويلة دون
عالج ودون ك�شف طبي الكت�شاف
الأمرا�ض يف بدايتها حتى ت�ستفحل
هذه الأمرا�ض يف �أج�سادهم ،وبالتايل
ي�صعب �شفا�ؤها فيما بعد حتى لو
توفر العالج الطبي للأ�سري �أو �أجريت
له عمليات جراحية و�أ�شار �إىل �أن
الع�رشات من الأ�رسى املر�ضى �أجريت
لهم عدة عمليات ،ومل تفلح يف حت�سن
�أو�ضاعهم ال�صحية ،بل بع�ضهم ازدادت
�سو ًءا ب�سبب ت�أخر �إجرائها لوقت
طويل.
وبني �أن �إدارة ال�سجون تمُ عن بانتهاج
�سيا�سة القتل البطيء بحق الأ�رسى
املر�ضى ،وخا�صة الرا�سفني مبا
ي�سمى "م�ست�شفى الرملة" ،حيث ال
توفر لهم احلد الأدنى من العالج،
وعد
رغم خطورة �أو�ضاعهم ال�صحية ّ
ممار�سات االحتالل بحق الأ�رسى
املر�ضى من �إهمال عالجهم وتركهم
للموت البطيء ،بل و�إعطائهم �أدوية ال
تنا�سب �أمرا�ضهم ،وتعمد ت�أخري �إجراء
العمليات اجلراحية� ،أو �إجراء حتاليل
طبية و�صور �أ�شعة ،لعدة �سنوات
هي جرمية حرب وا�ضحة يرتكبها
االحتالل بحق � 1000أ�سري مري�ض
خلف الق�ضبان.
ريا
وبني �أن من املر�ضى (� )27أ�س ً
يعانون من م�شاكل لها عالقة ب�أمرا�ض
القلب ،و( )5يعانون من ف�شل كلوي،
و�أ�سريين يعانيان من الكبد الوبائي،
�إ�ضافة �إىل ( )34معا ًقا حرك ًّيا ونف�س ًّيا،
منهم ( )4م�صابون ب�شلل ن�صفي
يتنقلون على كرا�سي متحركة ،يف حني
ريا مقيمون با�ستمرار
هنالك (� )15أ�س ً
بـ"م�ست�شفى الرملة"وجدد الأ�شقر
مطالبته للمنظمات الدولية الإن�سانية
وال�صحية والقانونية ب�رضورة ال�ضغط
على االحتالل لتقدمي العالج الالزم
للأ�رسى املر�ضى وتطبيق االتفاقيات
التي ت�ؤكد �رضورة �إجراء فحو�صات
دورية لهم لالطمئنان على �سالمتهم،
واكت�شاف الأمرا�ض يف بدايتها وتوفري
الرعاية ال�صحية لهم.
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:4.0 Globalization

هل تكون بداية النهاية
للعوملة االقت�صادية؟
اً
حتول يف هيكل العالقات االقت�صادية للدول،
ي�شهد العامل منذ فرتة
مبا يف ذلك حركة ال�سلع والب�ضائع ،وحركة الأيدي العاملة ،وحركة
ر�ؤو�س الأموال عرب احلدود الدولية ،وما �إىل ذلك من �أبعاد .وقد
تناول منتدى دافو�س الأخري هذا الأمر ،حيث ذكر �إن التحوالت
التي ي�شهدها االقت�صاد العاملي الآن لي�ست �إال موجة جديدة من
العوملة ،و�أطلق عليها ا�سم «املوجة الرابعة من العوملة » aGlobaliz
 .tion 4.0وال ريب يف �أن ما ي�شهده العامل الآن من اختفاء ظواهر
اقت�صادية ووالدة ظواهر جديدة ،ي�ؤذن بانتهاء مرحلة يف تاريخ
تطور النظام االقت�صادي العاملي ،وبداية مرحلة جديدة ،ذات
خ�صائ�ص وميزات جديدة.
إحلاحا الآن
لكن الت�سا�ؤل الأكرث � ً
هو :هل من املمكن اعتبار ما يطلق
عليه «املوجة الرابعة من العوملة»
 4.0 Globalizationمبثابة متهيد
ملرحلة جديدة من العوملة االقت�صادية
بالفعل ،كما قال منتدى دافو�س؟ �أم
�إنها تُعد بداية النهاية بالن�سبة للعوملة
برمتها؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،ف�إىل
�أين تقودنا هذه التحوالت ،وما هي
طبيعة العامل االقت�صادي اجلديد الذي
ينتظرنا �أو الذي ننتظره؟

الع�صر الذهبي للعوملة:
ذكرت جملة «الإيكونومي�ست» يف
عدد حديث لها� ،أن الع�رص الذهبي
للعوملة االقت�صادية كان خالل الفرتة
 ،2010-1990حيث �شهد العامل
ومت�سارعا يف الن�شاط
ريا
ً
تو�س ًعا كب ً
االقت�صادي ،وازدها ًرا غري م�سبوق
يف احلركة الدولية للب�ضائع وال�سلع
ور�ؤو�س الأموال .وكان ذلك نتاج
تراجع تكاليف نقل الب�ضائع وال�سلع،
وتكاليف املوا�صالت واالت�صاالت،
والتخفي�ضات الكبرية يف الر�سوم
اجلمركية حول العامل ،هذا بجانب
�أن التعامالت املالية الدولية كانت
�أكرث حتر ًرا ،وقامت الواليات املتحدة
بلعب دو ٍر بار ٍز يف ت�أمني طرق التجارة
وقنوات نقل ر�ؤو�س الأموال .و�أدت
تلك الظروف �إىل ارتفاع ال�صادرات
�إىل ما يقرب من ُخم�س الناجت املحلي
الإجمايل العاملي ،كما �أنها وفرت
فر�صا كبري ًة لالقت�صادات املتقدمة
ً

يف غرب �أوروبا واليابان لتحقيق منو
غري م�سبوق ،ومكنت االقت�صادات
ال�صاعدة ،وال �سيما دول الربيك�س
(الربازيل ،ورو�سيا ،والهند ،وال�صني،
وجنوب �إفريقيا) ،من دفع التجارة
العاملية �إىل م�ستويات غري م�سبوقة.
ريا
لكن تغري هذا امل�شهد الإيجابي كث ً
خالل العقد الأخري ،وال �سيما لدى
اندالع الأزمة املالية العاملية عام
 .2008حيث واكب االقت�صاد العاملي
حالة من الرتدي مل ي�شهد لها مثيلاً
منذ عقود ،فرتاجعت وترية منوه،
وتراجع زخم حركة ال�سلع والب�ضائع
عرب احلدود ،وانخف�ضت وترية
تدفق ر�ؤو�س الأموال بني الدول.
وقد حاولت جملة «الإيكونومي�ست»
تف�سري هذه الظاهرة ،ف�ساقت لذلك
عدة �أ�سباب� ،أهمها :توقف تكاليف
النقل واملوا�صالت واالت�صاالت عن
االنخفا�ض ،وحتول الن�شاط االقت�صادي
الدويل �إىل الرتكيز على اخلدمات اً
بدل
من ال�صناعة ،مع العلم ب�أن اخلدمات
لي�ست �سهلة احلركة عرب احلدود
كال�سلع ،بجانب اكت�شاف ال�رشكات
الكربى �أن التمدد الزائد عن احلد
يف الدول الأخرى يحتاج الكثري من
الأموال يف وقت ميكن فيه للمناف�سني
املحليني حتقيق الأرباح بتكاليف �أقل.
و�آخر الأ�سباب التي �ساقتها املجلة هو
�أن «امل�صانع ال�صينية �أ�صبحت �أكرث
قدرة على حتقيق االكتفاء الذاتي ،ما
ت�سبب يف انخفا�ض حاجتها ال�سترياد
مدخالت الإنتاج».
لكن لي�ست هذه كل الأ�سباب من

دون �شك ،بل هناك �سبب �آخر ،كان
له الدور الأكرب يف �إفقاد االقت�صاد
العاملي زخمه ،وهو التحول الكبري
يف نهج تعامل الدول مع الأزمات
االقت�صادية والتجارية .فعلى مدار
العقد الأخري� ،أ�صبحت الدول �أكرث
ميلاً �إىل التنازع التجاري فيما
بينها ،وعملت على �إغالق �أ�سواقها
ك�أداة حلماية م�صاحلها االقت�صادية
املبا�رشة .وهذا ما تو�ضحه تقارير
«مراجعة �سيا�سات التجارة العاملية»
التي تُ�صدرها منظمة التجارة العاملية،
التي ت�ؤكد �أن الر�صيد العاملي من
ال�سيا�سات ا ُ
ملق ِّيدة للتجارة ي�شهد
تزايدًا م�ستم ًّرا منذ عام  .2008وي�أتي
ذلك على النقي�ض من القناعة ب�أن فتح

ترامب» �إىل احلكم يف بالده يف عام
 ،2016راف ًعا �شعار «�أمريكا � اً
أول»،
ومقتن ًعا ب�أن «احلماية �ست�ؤدي �إىل
قوة وازدهار كبريين» .وهي القناعة
التي دفعته �إىل �إجراء تغيريات كبرية
يف �سيا�سة التجارة الأمريكية ،ففر�ض
ر�سو ًما جمركية على واردات بالده من
ال�صني واملك�سيك واالحتاد الأوروبي
وكندا والربازيل والعديد من الدول،
وقرر �إخراج بالده من العديد من
االتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة
الأطراف ،كـ»اتفاقية ال�رشاكة عرب
املحيط الهادئ» ،بل �إنه هدد باخلروج
من منظمة التجارة العاملية .كما �سعى
«ترامب» �إىل تقييد حركة الأفراد عرب
تغيري �سيا�سة الهجرة الأمريكية،

الأ�سواق يُعزز فر�ص منو االقت�صاد
العاملي ،وكجزء منه تتعزز فر�ص
النمو والتو�سع لالقت�صادات الوطنية،
وهي القناعة التي ظلت املنظمات
االقت�صادية الدولية تعمل على ترويجها
طوال �سبعة عقود �سابقة.

و�رشع يف بناء جدار على طول احلدود
الأمريكية مع املك�سيك ،ملنع هجرة
املك�سيكيني �إىل بالده .وبجانب ذلك
لوح «ترامب» با�ستخدام �إجراءات
متنع خروج ر�ؤو�س الأموال وال�رشكات
الأمريكية �إىل الأ�سواق العاملية ،وهدد
بفر�ض �رضيبة خا�صة على ال�رشكات
التي تنقل م�صانعها �إىل اخلارج،
يف �إطار ما �أ�سماه مبنع «ت�صدير
الوظائف».
ومل تقت�رص مثل هذه الإجراءات على
الواليات املتحدة فقط ،بل �إن اً
دول
�أخرى ان�ساقت يف االجتاه نف�سه،
و�سارت على الدرب نف�سه ،فقامت
ال�صني بفر�ض ر�سوم جمركية انتقامية
عديدة على ال�سلع الأمريكية .وكذلك

العوملة ! 4.0
وقد تزايدت مظاهر التحول يف
القناعات االقت�صادية الدولية خالل
الأعوام الثالثة الأخرية على وجه
التحديد ،يف �صورة �صعود ما ميكن
ت�سميته بـ»تيار القومية االقت�صادية»،
الذي جَت َّ�سد ب�صورة وا�ضحة يف
و�صول الرئي�س الأمريكي «دونالد

فعلت دول من االحتاد الأوروبي وكندا
وتركيا ،ر ًّدا على ال�سلوك الأمريكي
الذي بدا وك�أنه عدوى انت�رشت حول
العامل .بل �إن هذه العدوى مل تعد
مق�صورة على قادة الدول ومتخذي
القرار ،بل �إنها وجدت �صدى قو ًّيا لها
لدى اجلماهري ،ف�أ�صبحت ال�شعوب
راغبة ب�شكل �أكرب يف �إغالق حدود
بالدها �أمام املهاجرين ،و�أكرث
تف�ضيلاً لالنعزالية .وجتلى ذلك يف
ت�صويت الربيطانيني ل�صالح اخلروج
من االحتاد الأوروبي يف عام  ،2016وال
ميكن و�صف هذا القرار �إال ب�أنه «قرار
غري ر�شيد من الناحية االقت�صادية».
فعلى الرغم من �أن الربيطانيني
يرون هذا القرار �ضام ًنا ال�ستقاللية
�سيا�ساتهم االقت�صادية عن االحتاد،
ومقل�صا النك�شاف بالدهم على �أزمات
ً
دول االحتاد؛ �إال �أن كل هذه املربرات
خادعة ،فعلى العك�س من ذلك ف�إن خروج
بريطانيا من االحتاد �سيُلحق �أ�رضا ًرا
ج�سيم ًة باقت�صادها الذي �سينكم�ش بن�سبة
تفوق  ،%8و�سيُلحق �رض ًرا �شديدًا باحلياة
اليومية للربيطانيني الذين �سيخ�رسون
ن�سبًا كبرية من دخولهم احلقيقية ،برتاجع
اجلنيه الإ�سرتليني  %25من قيمته ،كما
�سيفقد الكثريون منهم وظائفهم ،مع
ارتفاع معدل البطالة �إىل  %7.5بعد
اخلروج ،وفق تقديرات بنك �إجنلرتا
املركزي .وال ميكن يف ظل هذه الأجواء
�إال القول ب�أن م�صري العوملة االقت�صادية
�أ�صبح على املحك ،يف ظل كل هذه
الأجواء امللبدة باحلمائية التجارية من
قبل احلكومات ،ويف ظل اجنراف ال�شعوب
يف هذه االنعزالية .فهذه املعطيات تزيل
من اجلذور ما ميكن ت�سميته بـ»احلريات
الثالث» التي اجتهد العامل من �أجل
حتقيقها على مدى �سبعة عقود .فهي
تقيد حرية حركة الب�ضائع ،وتفقد عن�رص
العمل حرية تنقله بني الدول ،كما تقيد
حرية حركة ر�ؤو�س الأموال .ولأن هذه
احلريات الثالث هي الأ�س�س التي بُني
عليها النظام االقت�صادي ا ُ
ملعولمَ ؛ ف�إن
انح�سارها ي�رضب يف جذور هذا النظام،
كما �أن انهيارها ي�ؤدي �إىل انهياره .ولذا،
ي�صبح من نافلة القول �إن الرتويج لهذه
التطورات ب�أنها موجة رابعة من العوملة
 ،4.0 Globalizationهو �أمر م�شكوك
يف �صحته ،بل �إن ما ي�شهده العامل الآن
�إذا ا�ستمر على حاله ،ف�إن من �ش�أنه �أن
يعيد النظام االقت�صادي العاملي �إىل
ما كان عليه يف الع�صور الأوىل.
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حماكمة الأ�سري حممد احللبي

�أحد �أطول املحاكمات يف تاريخ احلركة الأ�سرية
قال تقرير �صادر عن دائرة الدرا�سات والتوثيق يف هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين� ،أن
حماكمة الأ�سري املهند�س حممد خليل احللبي من قطاع غزة تعترب �أحد �أطول املحاكمات
يف تاريخ احلركة الفل�سطينية الأ�سرية .و�أ�شار التقرير،
دائرة الدرا�سات والتوثيق  /هيئة
�ش�ؤون الأ�رسى واملحررين
�إىل �أن احللبي الذي كان ي�شغل
قبل اعتقاله مديراً مل�ؤ�س�سة الر�ؤية
العاملية الأمريكية (World
 ) Visionيف قطاع غزة ،يدخل
العام اجلاري عامه الثالث داخل
املعتقالت الإ�رسائيلية ،وعر�ض
خالل هذه الأعوام �أكرث من 114
مرة على حماكم االحتالل ،دون
�أن يُحكم حتى اللحظة .حيث ما
زالت �سلطات االحتالل حتتجز
احللبي بحجة حتويل مبالغ مالية
من امل�ؤ�س�سة ل�صالح ف�صائل
فل�سطينية ،دون وجود �أي دليل
مادي �أو ثبوت تهمة قانونية �ضده.
كما نّ
بي التقرير� ،أن م�ؤ�س�سة الر�ؤية
العاملية هي م�ؤ�س�سة �إن�سانية
خريية �أمريكية ،و�أن طبيعة عمل
احللبي فيها �إن�سانية بامتياز .حيث
كان ي�ساعد العائالت الفقرية،
واملر�ضى ( خ�صو�صاً مر�ضى
ال�رسطان) ،ويقدم الدعم النف�سي

للأطفال بعد احلرب ،وي�ساعد
املزارعني وال�صيادين املت�رضرين.
وعلى الرغم من املراجعات التي
قامت بها احلكومية الأ�سرتالية
للم�ؤ�س�سة يف غزة� ،أو املراجعات
الداخلية التي قامت بها �إدارة
امل�ؤ�س�سة نف�سها ،والتي �أثبتت
براءة احللبي من كل االتهامات
الإ�رسائيلية الزائفة ،وبالرغم من
البيان الذي �أ�صدره املركز اخلا�ص
مبتابعة التعذيب يف "تل ابيب" عقب
زيارته يف معتقل نفحة ،والذي ي�ؤكد

تعر�ض احللبي للتعذيب النتزاع
اعرتافات منه بالقوة ،توا�صل
"�إ�رسائيل" احتجازه بالرغم من
نفيه كل التهم املوجهة �إليه .كما
�أ ّكد التقرير� ،أن اعتقال املهند�س
خليل احللبي ي�أتي يف �سياق �سيا�سة
�إ�رسائيلية ممنهجة �ضد ّرواد
العمل الإن�ساين ،تهدف لإغتيال
امل�ؤ�س�سات الدولية والإن�سانية
املنا�رصة للحق الفل�سطيني،
وترافقها يف هذه ال�سيا�سة الإدارة
الأمريكية ،التي �سبق �أن �أوقفت

متويل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (
الأونروا ) ،وحجبت امل�ساعدات
الإغاثية والطبية والتنموية عن
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .يُذكر
�أن الأ�سري حممد احللبي ،البالغ
من العمر ( 41عاماً) ،ي�سكن خميم
جباليا �شمال قطاع غزة ،وحا�صل
على �شهادة ماج�ستري هند�سة
مدنية ،ومتزوج ولديه خم�سة �أبناء.
وكان احللبي اقد اعتقل خالل
تنقله عرب (معرب بيت حانون/
�إيرز)� ،شمال قطاع غزة ،يف
اخلام�س ع�رش من حزيران /يونيو
عام  ،2016ويقبع حالياً يف معتقل
رميون يف ظل ظروف �سيئة للغاية،
حيث تتعمد �إدارة م�صلحة ال�سجون
الإ�رسائيلية الت�ضييق عليه ،ومفاقمة
معاناته عرب التنقالت امل�ستمرة يف
"البو�سطة" ،وما يتعر�ض خاللها
من تعذيب وتنكيل و�إهانة� ،إ�ضافة
�إىل تعذيبه ج�سدياً ونف�سياً ،وعزله
لفرتات طويلة.

الأ�سريان رزة وطبنجة ُيعلقان ا�ضرابهما املفتوح عن الطعام
�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين يف تقرير �صدر عنها،
ب�أن الأ�سريان ح�سام الرزة (61
عاماً) وحممد طبنجة ( 38عاماً)
وكالهما من مدينة نابل�س ،قد علقا
ا�رضابهما املفتوح عن الطعام،
وذلك بعد تو�صلهما التفاق مع
�إدارة �سجون االحتالل بعدم جتديد
قرار االعتقال االداري بحقهما.

و�أو�ضحت الهيئة �أن الأ�سري رزة
كان قد �أنهى ا�رضابه م�ساء �أم�س
الأربعاء ،ومن املقرر �أن يُفرج عنه
بتاريخ  .2019/7/13و�أ�ضافت �أن
تدهوراً طر�أ على الو�ضع ال�صحي
للأ�سري رزة خالل فرتة ا�رضابه،
فهو يعاين من التهابات يف الكبد
والكلى ومن ارتفاع يف �ضغط
الدم ،وخ�رس من وزنه ما يقارب

 25كغم .يذكر ب�أن الأ�سري رزة
معتقل منذ  ،2018/4/17وهو �أ�سري
�سابق ق�ضى  18عاماً يف معتقالت
االحتالل ،وهو �أب لأربعة �أبناء.
كما و�أ�شارت الهيئة بذات التقرير
�أن الأ�سري حممد طبنجة قد �أوقف
�أي�ضاً ا�رضابه املفتوح عن الطعام
�صباح اليوم اخلمي�س ،ومن املقرر
االفراج عنه بتاريخ .2019/6/26

ولفتت الهيئة �أن الأ�سري طبنجة
ي�شكو حالياً من �آالم يف قدميه
ويديه ور�أ�سه ،وتوا�صل ادارة �سجون
االحتالل فر�ض العقوبات عليه فهو
ممنوع من زيارة العائلة و"الكنتينا".
ي�شار ب�أن الأ�سري طبنجة معتقل منذ
 2018/6/28وهو �أ�سري �سابق �أم�ضى
عدة �سنوات يف معتقالت االحتالل،
وهو �أب لطفلني.

امل�ؤ�س�سة الدولية للت�ضامن مع الأ�سرى

ت�شارك يف فعاليات امل�ؤمتر اخلام�س للتحالف الأوروبي ملنا�صرة �أ�سرى فل�سطني يف بروك�سل
�شاركت امل�ؤ�س�سة الدولية
للت�ضامن مع الأ�رسى (ت�ضامن)
يف فعاليات امل�ؤمتر اخلام�س
للتحالف الأوروبي ملنا�رصة
�أ�رسى فل�سطني الذي عقد يف
العا�صمة البلجيكية بروك�سل على
مدار يومني  27و  28ني�سان حتت
�شعار "اعتقال الأطفال جرمية
�إن�سانية"ُ .قدمت خالل امل�ؤمتر
�أوراق عديدة حول تفا�صيل ق�ضية
الأ�رسى خ�صو�صاً الأطفال ،كما
عر�ضت "ت�ضامن" ق�ضية الأطفال
الأ�رسى من خالل معر�ض "A
VICTIM "AWAITING

�".. YOUR JUSTICEضحية
�أمام عدالتكم" الذي ي�ستعر�ض
ق�ضية الأطفال باللغة الإجنليزية
من مناحي قانونية وخمالفة
االحتالل الإ�رسائيلي لالتفاقيات
و مبادىء حقوق الإن�سان واتفاقية
حقوق الطفل من خالل �إ�ستهدافه
املتعمد للأطفال.
و قد �أدار �أحمد �أبو ن�رص -
مندوب "ت�ضامن" يف �أوروبا -ندوة
حول الأطفال الأ�رسى �شارك فيها
باحثني وخمت�صني فل�سطينيني
و�أجانب ،ا�ستعر�ضوا فيها م�آالت
ا�ستهداف الإحتالل للأطفال

ميار�سها

واالنتهاكات التي
االحتالل �ضدهم.
وخل�ص امل�ؤمتر �إىل جملة
تو�صيات �أبرزها ك�شف وف�ضح
و�إدانة املمار�سات واالنتهاكات
الإ�رسائيلية بحق الأ�رسى كافة،
وخا�صة الن�ساء والأطفال،
والعمل امل�شرتك مع دائرة
�ش�ؤون املغرتبني واجلاليات
الفل�سطينية يف بلدان املهجر
وال�شتات لتنظيم حملة دولية
لوقف معاناتهم و�إطالق
�رساحهم من �سجون االحتالل.
وتطرق �إىل �أهمية تبني ودعم

احلملة الدولية القائمة للت�ضامن
مع الأ�رسى حتت عنوان " لنعمل
معا لنك�رس قيدهم" والتي مت
�إطالقها يف جنيف مبنا�سبة يوم
الأ�سري الفل�سطيني ،2019/4/17
و دعوة الربملانات الدولية
�إىل الت�صدي ل�سل�سلة القوانني
وامل�شاريع الإ�رسائيلية املعادية
حلقوق الإن�سان ،وامل�رشعة
من قبل الربملان الإ�رسائيلي،
خا�صة �أنها متار�س وتطبق على
الأ�رسى القابعني يف �سجون
االحتالل دون �أي حما�سبة �أو
مالحقة قانونية.

الأ�سري حممد الهيموين ..
�إ�ضراب من �أجل الكرامة !
تقرير � :إعالم الأ�سرى
من جديد يثبت �سالح الأ�رسى
الراف�ض لالعتقال الإداري
املقيت ،ف�أعمارهم مل تعد
لعبة بيد املخابرات ال�صهيونية
تنتهك �أيامها متى �شاءت
وحتب�س �أنفا�سها مبزاجها متى
�أرادت ،ليخرج هذا ال�سالح
من جديد فيحطم �أ�سطورة
"ال�شاباك" وتنت�رص الأمعاء
اخلاوية على جربوته.
الأ�سري حممد ها�شم الهيموين
( 36عاما) من مدينة اخلليل
عانى ما عاناه مع االحتالل؛
فهو �أ�سري �سابق و�شقيق
ل�شهيد و�أ�سري و�آخر مبعد،
لرتتبط خيوط املعاناة على
والدته التي حتلم بيوم حرية
قريب.
وتقول لـ مكتب �إعالم الأ�رسى
�إن قوات االحتالل اعتقلت
جنلها يف اخلام�س والع�رشين
من فرباير املا�ضي بعد
اقتحام منزله ،حيث تعر�ض
ل�رضب مربح يف املع�سكر
القريب على املدينة وهو مقيد
اليدين ومع�صوب العينني ،ثم
مت توقيفه لعدة �أيام و�إ�صدار
احلكم الإداري عليه لأربعة
�أ�شهر دون �أي تهمة.
مل يكن هذه املرة امللف
ال�رسي هو احلا�رض لتحويل
الأ�سري لالعتقال الإداري ،بل
"ث�أر �شخ�صي" ابتكره �أحد
�ضباط قوات االحتالل!
وتو�ضح والدته �أم با�سل ":قبل
اعتقال حممد ب�أ�سبوعني مت
ا�ستدعا�ؤه ملقابلة املخابرات
ال�صهيونية وهناك قال له �أحد
ال�ضباط �إن ابني الآخر الأ�سري
يحيى واملحكوم بال�سجن
امل�ؤبد والذي يتهمه االحتالل
بالتخطيط لعملية دميونا
اال�ست�شهادية املزدوجة ت�سبب
يف مقتل �صديقته بالعملية
وبالتايل هو لديه ث�أر �شخ�صي
�ضد العائلة و�سينتقم منه،
ظننا �أنه جمرد تهديد ولكن
جاء االعتقال بعد �أ�سبوعني".
حني تيقن الأ�سري ب�أن
اعتقاله كان ملجرد احلقد
�أ�شهر �سالحه الب�سيط وهو
الإ�رضاب عن الطعام حتى
�إنهاء االعتقال الإداري رافعا

�شعار احلرية ثم احلرية.
وت�شري الوالدة �إىل �أن الأ�سري
دخل �شهره الثاين يف الإ�رضاب
ولكن االحتالل يرف�ض نقله
من �أق�سام الأ�رسى وذلك
�ضمن �سيا�سة جديدة بات
يتبعها معهم كي ي�ضغط على
امل�رضبني ليوقفوا �إ�رضابهم،
ولكن الأ�سري الهيموين �أكد �أنه
�سي�رضب عن املاء �إذا ا�ستمر
االحتالل بابتزازه.

معاناة ممتدة
الأ�سري الهيموين كان �أم�ضى
ثمانية �أعوام يف �سجون
االحتالل على مرحلتني
الأوىل ملدة �أربع �سنوات
ون�صف والثانية ملدة ثالث
�سنوات ون�صف ،وحترر قبل
خم�سة �أعوام ،بينما تعي�ش
بناته الأربعة حالة م�أ�ساوية
من االنتظار بعد تغييب
والدهم يف الأ�رس.
وتبني �أم با�سل ب�أن طفالت
الأ�سري والتي يبلغ عمر
�أكربهن ت�سع �سنوات؛ يع�شن
حياة ملأى باملعاناة ويبكني
على فراق والدهن ،بينما
زوجته احلامل تنتظر مولودا
جديدا وهي يف قمة الأ�سى
على حال زوجها.
وكان االحتالل ا�ستدعى
والدة الأ�سري قبل عدة
�أ�سابيع وهدد من خاللها
جنلها الأ�سري املحرر با�سل
املبعد �إىل قطاع غزة ،بينما
لديها جنل �آخر مري�ض
بال�رسطان كان الأ�سري حممد
يتابع عالجه.
وت�ؤكد الوالدة ال�صابرة ب�أن
الأ�سري خ�رس حتى الآن 16
كغم من وزنه وبعاين من
�آالم يف مفا�صله وال ي�ستطيع
الوقوف مبفرده ،الفتة �إىل �أن
جنلها الأ�سري امل�ؤبد يحيى
تعر�ض للقمع مع الأ�رسى يف
�سجن رميون قبل �أ�سابيع.
ننا�شد
وتختم قائلة":
امل�ؤ�س�سات وكل من له �ضمري
�أن ي�ساعد ابني يف معركته
و�أن ي�ضغط على االحتالل كي
ينهي معاناته ،فنحن جترعنا
الوجع عدة مرات وما زملا
نقا�سي ه ّم االحتالل".
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"�سفاح" بلبا�س طبيب

ا�شتد وجع الأ�سنان على �سعيد التميمي ،لكنه خاف من الذهاب �إىل الطبيب لأن جتربة زمالئه مع "ال�سفاحة" ،و ّلدت لديه �شعورا باخلوف وعدم الثقة ،جعله يتفادى عيادة ال�سجن طيلة فرتة
اعتقاله البالغة  21عاما ،واالعتماد على الطرق التقليدية لتخفيف الأمل� .أيلول� /سبتمرب عام ...1993

وفا -ر�شا حرزاهلل
اعتقل �سعيد من قريته النبي �صالح
غرب مدينة رام اهلل ،ونقل �إىل
�سجن نابل�س املركزي ،وهناك كان
�شاهدا على ما كانت تقوم به طبيبة
الأ�سنان الإ�رسائيلية بحق الأ�رسى
الذين كانوا ينعتونها بـ"ال�سفاحة"،
لأنها كانت تتعمد قلع �أ�رضا�سهم
ال�سليمة و�إبقاء امل�صابة .وبعد
�سنوات من االعتقال ُقدّ ر ل�سعيد
الذي حكم بال�سجن امل�ؤبد ،قبل �أن
يفرج عنه �ضمن الدفعة الثالثة من
الأ�رسى القدامى ما قبل �أو�سلو� ،أن
يعمل عامي ( )2003-2002يف عيادة
�سجن الرملة ،بعد �أن اختاره الأ�رسى
ليكون و�سيطا بينهم وبني الطبيب
�أو كما ي�سمونه بـ"احلوفي�ش" ،حيث
حقق الأ�رسى هذا املطلب نتيجة
�إ�رضابات عديدة خا�ضوها .هناك
كان �سعيد يقوم بالرتجمة من اللغة
العربية �إىل العربية لت�سهيل التخاطب
بني الأ�سري والطبيب ،وملنع احتكاك
الأ�رسى املبا�رش معه خوفا من �أن
يقوم بابتزازهم مقابل العالج كما كان
يحدث ،وحلماية الأ�رسى الأطفال �أو
الذين لي�ست لهم جتارب �سابقة يف
االعتقال.
ي�صف �سعيد حمتويات عيادة �سجن
الرملة ،وقال� :إن فيها مكتبا خا�صا
بالطبيب ،و�أجهزة فح�ص ال�سكري
والتنف�س وقيا�س �ضغط فقط� ،أما
فيما يتعلق بطب الأ�سنان ف�إن بها
معدات قدمية وملوثة ال يتم تعقيمها
عند اال�ستخدام ،وهذا الإهمال
ت�سبب ب�إ�صابة �أحد �أ�رسى �سجن

جلبوع مبر�ض التهاب الكبد الوبائي.
وكان �أول ما الحظه �سعيد يف العيادة
هو �أن �أي طبيب فا�شل وترف�ض
امل�ست�شفيات الإ�رسائيلية �أن يكون
�ضمن طاقمها ،يح�رضونه �إىل العيادة،
ليبد�أ مرحلة التدريب على �أج�ساد
الأ�رسى ،حيث كانت متر �أ�شهر
و�أحيانا �سنوات حتى يتم ت�شخي�ص
املر�ض ،حينها يكون قد فات الأوان
على ال�شفاء ،و"داء بهجت" �أحد
الدالئل على الإهمال" .داء بهجت"
من الأمرا�ض ال�صعبة التي �أ�صيب
بها عدد من الأ�رسى ،وهو يحدث
تقرحات كبرية يف الفم واجللد ،و�أملا
حادا يف العينني والرئتني ،كما ي�ؤثر
على الكلى واجلهاز الع�ضلي الهيكلي،
�إىل جانب �آالم البطن ،والغثيان،
والإ�سهال .يذكر �سعيد �أن �أربعة
�أ�رسى �أ�صيبوا مبر�ض "داء بهجت"
بينهم عبد اجلواد �شما�سنة من بلدة
قطنة غرب القد�س املحتلة ،فذهب
�إىل العيادة لكن الطبيب مل ي�ستطع
ت�شخي�صه ،و�أعطاه �أدوية خمتلفة ظل
يتناولها لعامني ،ليتفاج�أ �شما�سنة بعد
مدة بتقرير �صحفي ن�رشته �إحدى
ال�صحف الإ�رسائيلية ،يفيد ب�أن
�إدارة ال�سجون تقوم بتجربة الأدوية
اجلديدة على "امل�ساجني" قبل
عر�ضها يف الأ�سواق ،مرفقا ب�أ�سماء
الأدوية ،جزء منها كتلك التي و�صفها
الطبيب له ،حينها حاول رفع ق�ضية
على �إدارة ال�سجن لكن مل يتم �أخذها
بعني االعتبار .ومن الق�ص�ص الأخرى
التي يتذكرها �سعيد ما حدث مع
الأ�سري حممود خرابي�ش من مدينة
�أريحا ،والذي �أ�صيب مبر�ض �صعب

مل ي�ستطع معرفة ما هو ،وفقد الكثري
من وزنه حتى و�صل  40كيلوغراما
فذهب �إىل العيادة ،وهناك �أعطوه
�أدوية خمتلفة ال تتعلق باملر�ض،
وبعد �سنوات طويلة �شفي منه دون �أن
يحدد نوع الدواء الذي حت�سن عليه،
حتى طبيب العيادة ذاته مل يعرف،
لأنهم مل يكونوا قد �شخّ �صوا املر�ض
�أ�صال .ويف �إحدى الليايل ا�ستيقظ
�سعيد ورفاقه على �صوت �رصاخ
الأ�سري نزار التميمي ،الذي كان يعاين
�أملا حادا يف البطن ،ظن الأ�رسى
�أنها نوبة عادية ،قاموا بغلي ما توفر
يف الغرفة من �أع�شاب و"مريمية"،
وو�ضعوا له ماء دافئا على بطنه ،لكن
الأمل ا�ستمر ل�ساعات ال�صباح ،وعندما
ح�رض ال�سجانون للعدد ال�صباحي،
�أخذوه �إىل العيادة و�أعطوه م�سكنات
و�أعادوه �إىل الغرفة دون ت�شخي�ص،
ليكت�شف فيما بعد �أنه يعاين من �أمل
املرارة" .حقنة ال ي�ستغرق �إعطا�ؤها
ثانية ،ت�ستلزم معاناة ل�ساعات" هكذا
ّ
خل�ص �سعيد حال الأ�رسى امل�صابني
مبر�ضى ال�سكري ،والذين ينبغي
�إعطا�ؤهم يوميا حقنة الأن�سولني،
حيث ي�ضطرون �إىل اال�ستيقاظ مبكرا
لي�صحبهم ال�سجانون مكبلي الأيدي
�إىل العيادة وبعد �ساعات يتم �إعادتهم
�إىل ال�سجن ،يف رحلة ي�صفها باململة
واملذلة .ومن املتعارف عليه �أنه
يحظر على مر�ضى ال�سكري و�ضغط
الدم والنقر�س تناول �أنواعا معينة
من الأطعمة واتباع "حمية غذائية"،
حفاظا على �صحتهم ،غري �أن الأ�رسى
م�ضطرون لتناول ما هو موجود
لأن �إدارة ال�سجون ال توفر البدائل.

وينت�رش نق�ص الفيتامينات بكرثة بني
الأ�رسى ،خا�صة (فيتامني بي ،)12
و(فيتامني د) ،وهذه لي�ست بامل�س�ألة
الب�سيطة ،لأن ذلك �أدى لإ�صابة
العديد منهم ب�آالم املفا�صل واخلمول
والك�سل ،و�ضعف يف الذاكرة ،وتعوي�ض
هذا النق�ص يحتاج �إىل عالج �أو توفري
�أطعمة معينة كاللحوم احلمراء
وغريها لكن االحتالل ال يوفره .ومن
املواقف القا�سية التي عا�شها �سعيد،
كانت عندما �أح�رض ال�سجانون �أ�رسى
�أ�صيبوا بالر�صا�ص خالل اعتقالهم،
ومل يكونوا قد ا�ستكملوا عالجهم بعد.
"كانوا بعد االعتقال ي�أخذونهم �إىل
امل�ست�شفى النتزاع اعرتافاتهم ،ومن
ثم ي�أتون بهم �إىل ال�سجن� ،أج�سادهم
مليئة بالدماء والقيح ،ومعظمهم
من �صغار ال�سن ،ونحن ل�سنا �أطباء،
وال نعرف كيف نتعامل معهم ،لكنهم
كانوا يرون فينا ب ّر الأمان ،وهنا كانت
تُلقى على عاتقنا م�س�ؤولية طم�أنتهم
نف�سيا والتعامل معهم يف املجال
الطبي بحدود ما نعرف وهذا �شيء
�صعب" ،يقول �سعيد.
ويحكي ق�صة الأ�سري قا�سم عياد من
بلدة ال�سيلة احلارثية غرب جنني،
الذي �أح�رضه ال�سجانون عام 2003
�إىل غرف الأ�رسى بحالة يرثى لها،
وم�صاب بالر�صا�ص ،وكان بطنه
مفتوحا ويخرج من معدته �أنبوب،
ومقطب بغرز ع�شوائية وبعيدة عن
بع�ضها ،للحد الذي كان يتدفق الدم
والإفرازات من خاللها .وبتابع:
"الطامة الكربى كانت� ،أن قا�سم
الذي كان يف الثامنة ع�رشة من عمره
�آنذاك ،مل يكن يعلم �أن الإ�صابة

ت�سببت له بال�شلل ،ووجدوا �صعوبة
يف كيفية �إبالغه" .ويقول �سعيد" :كنا
نتناوب يف ال�سهر عليه ،نقلب ج�سده
ميينا وي�سارا خوفا من �أن ي�صاب
بالتقرحات ومع ذلك �أ�صيب ،لأن
رسة غري مهي�أة ،فالفر�شة رقيقة
الأ� ّ
جدا ،وال ت�صلح لإن�سان معافى ،ويف
عيادة �سجن الرملة كنا نبدل �أغطية
رسة على نفقتنا ،لأن الأطباء ال
الأ� ّ
يكرتثون بالنظافة ،كنا نحلق ر�ؤو�س
الأ�رسى امل�صابني ونحممهم ،ما كان
ي�شعرهم باخلجل خا�صة ال�صغار ،لكن
بعد فرتة تزول احلواجز بيننا".
ويف فرتة من عمله بالعيادة ،اعتمد
�سعيد على الت�شخي�ص الطبي الذي
كان يجريه �أ�رسى �أطباء ،ويف ذلك
ي�ستذكر طبيبا عاما اعتقل وحكم
بال�سجن مدة عام ،كان خاللها يقوم
مبعاينة الأ�رسى وي�صف الدواء
املنا�سب لهم ،وكان يح�رضه �سعيد

لهم من العيادة لتجنيبهم م�شقة
مراجعة الأطباء ،ويقول" :كنا نثق
بت�شخي�ص الأطباء الفل�سطينيني،
بوجودهم كنا ن�شعر بالأمان".
ف�صول ال�سنة كانت ت�ؤثر �سلبا
على حياة الأ�رسى ،خا�صة ممن
لديهم �أمرا�ض جلدية ،وي�شري
�إىل �أن ف�صل ال�صيف كان �سببا
يف معاناة �أ�سري من مدينة نابل�س،
كان يعاين من مر�ض جلدي وكانوا
ي�ضعونه يف �سجن ع�سقالن الذي
ترتفع فيه ن�سبة الرطوبة كنوع من
الإذالل .كل ذلك جعل الأ�رسى
يتوخون قدر الإمكان الذهاب
�إىل العيادات وعالج �أنف�سهم
ب�أنف�سهم ،من خالل اتباع و�صفات
تقليدية لتخفيف الأمل ،كامللح
واملريمية لوجع الأ�سنان ،وجتميع
ق�رش الرمان وغليه ال�ستخدامه
لأوجاع البطن واملعدة وغريهما.

مركز الأ�سرى للدرا�سات

�إدارة ال�سجون �أعدت فرق ًا خا�صة للعبث بحياة الأ�سرى وممتلكاتهم
طالب الأ�سري مدير مركز الأ�رسى
للدرا�سات املحرر د .ر�أفت
حمدونة امل�ؤ�س�سات احلقوقية
واالن�سانية وو�سائل االعالم
بال�ضغط على االحتالل لوقف
�سيا�سة التفتي�ش امل�ستمرة والنقل
والعبث مبمتلكات الأ�رسى وعدم

االلتزام باالتفاق الذى مت ابرامه
مع الأ�رسى يف �أعقاب اال�رضاب
املفتوح عن الطعام يف ال�سجون .
وقال �أن �إدارة ال�سجون ومن يقف
خلفها ميار�سون �سيا�سة غري
قانونية فى معاملتهم مع الأ�رسى
واملخالفة ملواد القانون الدوىل

االن�سانى واالتفاقيات الدولية التى
ت�ؤكد على " اتخاذ التدابري الالزمة
للحفاظ على ممتلكات الأ�رسى
وحياتهم " .
و�أ�شار د .حمدونة �إىل ا�ستخدام
قوات القمع امل�سماه "مت�سادا"
التابعة لإدارة �سجون االحتالل

الإ�رسائيلية ،واقتحامها امل�ستمر
لأق�سام الأ�رسى وغرفهم كما خدث
ملرتني يف �سجن ع�سقالن خالل
� 24ساعة و�سط الأ�سبوع ،مبيناً
�أن �إدارة م�صلحة ال�سجون قامت
بتدريب وحدات خا�صة وعلى
ر�أ�سها " النح�شون ومت�سادا ودرور

ومبت�سعيم وكيرت ومياز " قامت بقتل
�أ�رسى ب�شكل مبا�رش فى املعتقالت
وال�سجون كال�شهيد الأ�سري الأ�شقر
وال�سمودى وال�شوا وغريهم  ،وحذر
من انتهاكات �إدارة م�صلحة ال�سجون
بهذه الطريقة الوح�شية  .وطالب
امل�ؤ�س�سات الدولية بال�ضغط

على االحتالل حلماية الأ�رسى
من عمليات الت�صفية بعدد من
الو�سائل املبا�رشة والغري مبا�رشة
" كالتعذيب اجل�سدى والنف�سى ،
والقتل املبا�رش بال�سالح احلى ،
والقتل غري املبا�رش باال�ستهتار
الطبى وو�سائل �أخرى " .

جمعية الأ�سرى واملحررين

دولة االحتالل اعتقلت مئات الأالف من العمال الفل�سطينيني
�أكدت جمعية الأ�رسى واملحررين "ح�سام"
مبنا�سبة يوم العمال العاملي ب�أن دولة االحتالل
اعتقلت مئات الآالف من العمال الفل�سطينيني
منذ احتاللها للأرا�ضي الفل�سطينية عام
 1967م�شرية �إيل �أن �أكرث من ن�صف الأ�رسى
القابعني حاليا يف �سجون االحتالل هم من

�رشيحة العمال الذين كان لهم م�ساهمة بارزة
وفعالة يف معركة التحرر الوطني والن�ضال
�ضد االحتالل  .و�أو�ضح �أ�سامة الوحيدي مدير
الإعالم والناطق با�سم اجلمعية ب�أن االحتالل
�سعى دائما ايل ا�ستهداف العمال الفل�سطينيني
ب�شكل ممنهج من خالل مالحقتهم وحماربتهم

يف ك�سب قوت يومهم عرب �سيا�سة االعتقال
واالبتزاز التي متار�سها �ضدهم �أثناء تنقلهم
عرب حواجزها ومعابرها املنت�رشة علي
مداخل وبوابات املدن الفل�سطينية  ،مردفا
بان املعابر واحلواجز حتولت �إيل م�صائد
لالعتقال وحمطات لتعذيب واذالل العمال

الفل�سطينيني .و�أكد الوحيدي على �أن
اعتقال العمال الفل�سطينيني واالعتداء عليهم
ومالحقتهم يعد انتهاكا للمواثيق واملعاهدات
الدولية ولأدنى معايري حقوق الإن�سان كما
انه يعترب تعديا على حق العامل يف احلياة
الكرمية واحل�صول على فر�صة عمل �آمنة

الأمر الذي ي�ؤدي �إىل رفع ن�سب الفقر والبطالة
يف املجتمع الفل�سطيني و حدوث الكثري من
امل�آ�سي الإن�سانية واملعاناة نتيجة هذه
الإجراءات التع�سفية التي تهدف �إىل �إذالل
العامل والتنكيل به و�إهانته وقمعه با�ستخدام
كافة الو�سائل.
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ريا�ضة
بوهدبة يكرم
الريا�ضيني املت�ألقني
خالل املو�سم الريا�ضي

ة للرابطة املح

ة  30والأخري
ول

اجل

ف تلم�سان ومقرة يف

ب�سكرة ال�شل

رتفة الثانية

احتاد بلعبا�س � /شبيبة ال�ساورة

املكرة للتم�سك
بالبقاء وال�ساورة
لالقرتاب من البوديوم

�صراع حمتدم لل�صعود

ي�سدل ال�ستار نهاية اليوم عن مناف�سة الرابطة املحرتفة الثانية وذلك ب�إجراء مباريات اجلولة 30
والتي �سوف تكون حمتدمة بني الأندية التي تناف�س على الت�أ�شريات الثالث املعنية بال�صعود والفرق
التي تلعب على ال�سقوط ،ولهذا الغر�ض ف�إن جولة اليوم �سوق تكون حا�سمة من �أجل التعرف على هوية
الفرق الثالثة املعنية بال�صعود� ،أين يتوا�صل ال�سو�سبان�س بقوة يف ظل ال�صراع القوي بني الفرق التي
ت�سعى بقوة �إىل حتقيق ال�صعود لدوري الأ�ضواء

عي�شة ق.
احلرا�ش م�ستغامن الزمو
و�سعيدة لتحديد النازل
الثالث
ويف هذا ال�صدد تتناف�س �أربعة �أندية
على الت�أ�شريات الثالث امل�ؤهلة �إىل
ال�صعود للرابطة املحرتفة الأوىل
ويتعلق الأمر بكل من احتاد ب�سكرة،
وداد تلم�سان ،جمعية ال�شلف وجنم
مقرة ،ولهذا الغر�ض ف�إن مباريات
اليوم �سوف ت�شهد مناف�سة �شديدة
وقوية� ،أين �سيكون ملعب ال�شهيد
بومرزاق بال�شلف م�رسحا ملقابلة
نارية جتمع فريقني يلعبان ورقة
ال�سعود ب�صفة مبا�رشة ويتعلق
الأمر بكل من جمعية ال�شلف ووداد
تلتم�سان اللذان يتواجدان �أمام
امتحان قوي و�صعب لكل منهما
عرب البحث عن ت�سجيل نتيجة ت�ؤهل
احدهما �إىل ال�صعود� ،أين ي�سعى
وداد تلم�سان �إىل العودة بانت�صار
من �أمام �أ�سود الون�رشي�س من �أجل
حتقيق ال�صعود والعودة �إىل دوري

الكبار جمددا ،عك�س جمعية ال�شلف
الذي يكفيه التعادل لل�صعود بعد
فوزه على تلم�سان يف الذهاب.
يف املقابل ،ي�شهد ملعب ب�سكرة
مباراة ال تقل �إثارة عن �سابقتها
وهي التي جتمع الرائد احتاد
ب�سكرة وجمعية وهران يف مهمة
متباينة للفريقني ،حيث ت�سعى
ت�شكيلة �أبناء عا�صمة «الزيبان» �إىل
حتقيق الفوز و�إعالن �أفراح العودة
�إىل دوري الكبار ،رغم �أن التعادل
يكفيها حل�سم ال�صعود ر�سميا ،بينما
يبحث العبو «الزمو» عن تفادي
الهزمية وت�سجيل نقطة على الأقل
التي تكفيهم لتحقيق البقاء وتفادي
ال�سقوط� ،إىل جانب ذلك يخو�ض
جنم مقرة مقابلة العمر هذا
املو�سم عندما يتنقل �إىل العا�صمة
ملالقاة رائد القبة الذي �سقط
ر�سميا �إىل بطولة الهواة� ،أين يكفيه
الفوز لتحقيق �صعود تاريخي �إىل
دوري الكبار.

قمة ال�سقوط ب�سعيدة
يف املقابل ،ت�شد مباراة مولودية

�سعيدة وترجي م�ستغامن الأنظار
والتي ال تقل �أهمية باعتبار �أنها
جتمع بني فريقني يلعبان على
ال�سقوط ،و�أي نتيجة غري الفوز
للفريق املحلي مولودية �سعيدة
�سوف يجعله ثالث النازلني �إىل
بطولة الهواة ،بينما يبحث الرتجي
عن التعادل على الأقل لتفادي
ال�سقوط ،فيما �سيكون التعادل كافيا
�أي�ضا الحتاد احلرا�ش لتحقيق البقاء
وهو الذي �سوف يكون على موعد
مع تنقل خارج الديار ملالقاة �شبيبة
�سكيكدة التي ال تلعب �أي هدف.
برنامج املباريات
�شبيبة �سكيكدة  /احتاد احلرا�ش
مولودية �سعيدة  /ترجي
م�ستغامن
�شبيبة بجاية  /مولودية العلمة
احتاد البليدة � /سريعة غليزان
جمعية ال�شلف  /وداد تلم�سان
احتاد ب�سكرة  /جمعية وهران
�أمل بو�سعادة � /إحتاد عنابة
رائد القبة  /جنم مقرة

البطولة الوطنية للكاراتي

انطالق املناف�سة مب�شاركة �أكرث من  800م�صارع وم�صارعة
انطلقت فعاليات البطولة الوطنية
للكاراتي �أكابر/ذكور و�إناث �أول ام�س
بالقاعة املتعددة الريا�ضات طاهر
بلخ�رض بال�رشاقة مب�شاركة 822
م�صارع من �ضمنهم  298م�صارعة
بح�ضور خبري حتكيمي افريقي ودويل
وا�ستخدام تقنيات الفيديو لأول مرة،
وات�سمت هذه البطولة بتطبيق تقنية
الفيديو والنقل املبا�رش على �شبكة
االنرتنت ،والتي ت�ستخدم لأول مرة
يف البطوالت املحلية على م�ستوى
العربي واالفريقي عرب �أحد املواقع
الإلكرتونية ،وحول هذا املو�ضوع,
�أو�ضح رابحي ا�سماعيل املمثل
احل�رصي للم�ؤ�س�سة ال�سوي�رسية
« »sportdataاملتخ�ص�صة يف ت�سيري
املناف�سات� ,أن ال�رشكة لها برنامج
معلوماتي ي�سمح بو�ضع املناف�سات
على املبا�رش عرب املوقع االلكرتوين
لدى جميع الريا�ضات ،و�أ�ضاف:
«طبقنا هذه التقنية لأول مرة يف
اجلزائر مع االحتادية اجلزائرية
للكاراتي دو ,حيث �سبق و�أن با�رشنا
فيها الأ�سبوع الفارط مبدينة بو�سعادة
يف البطولة الوطنية للآمال وعرفت
جناحا كبريا ,واالن نقوم بالنقل
املبا�رش للمنازالت الأربع على البُ ُ�سط
�ضمن هذه البطولة».
و�أفاد« :ا�ستخدمنا تقنية جديدة �أي�ضا

يف هذه املناف�سة وهي فيديو الإعادة
والتي ت�سمح للحكام بالت�أكد قبل
الإعالن عن الفائزين يف املنازالت،
�أما يف اال�ستعرا�ض فهو نظام التنقيط
تطبقه الهيئة الدولية للكاراتي والذي
ا�شرتطته على االحتادات الوطنية
ونحن الأوائل من بني الهيئات العربية
واالفريقية يف ا�ستخدامه ,حيث يقدم
جميع التفا�صيل واملعلومات املتعلقة
بهذه املناف�سة».
وانطلقت فعاليات البطولة الوطنية
للكاراتي دو �أول ام�س مب�شاركة 822
م�صارع من �ضمنهم � 298إناث ,ميثلون
 234نادي ،وح�سب برنامج املناف�سة,

جرت خالل فرتة ال�صبيحة ت�صفيات
الفردي يف اخت�صا�ص «كوميتي»
بالن�سبة لل�سيدات ,ثم تلتها ت�صفيات
الرجال يف نف�س التخ�ص�ص وذلك
يف خمتلف الأوزان ،وت�شمل هذه
املناف�سة اخت�صا�صات «كاتا» و
«كوميتي» ا�ستعرا�ض ومنازلة يف كل
من الفردي وح�سب الفرق ،وجرت
�أم�س ت�صفيات الفرق يف كل من
اخت�صا�صي «كاتا» و»كوميتي» ،وتقام
النهائيات اليوم وذلك باعتماد نظام
تنقيط جديد �أ�رشفت على اعداده
االحتادية اجلزائرية للريا�ضة.

وكاالت

قام املدير العام للأمن الوطني
عبد القادر قارة بوهدبة �أول �أم�س
بتكرمي �أبطال اجلزائر الذين ينتمون
للجمعية الريا�ضية للأمن الوطني,
نظري ت�ألقهم خالل مو�سم -2018
 2019يف خمتلف االخت�صا�صات على
ال�صعيدين املحلي و الدويل ،وخ�ص
التكرمي فريق كرة القدم الن�سوي
للأمن الوطني املتوج بالثنائية بطولة
و ك�أ�س اجلزائر اىل جانب  20ريا�ضيا
من امل�صارعة ,ال�شطرجن� ,ألعاب
القوى و الكونغ فو توجوا ب�ألقاب و
ميداليات « ,ذلك يف اطار ترقية و
تر�سيخ املمار�سة الريا�ضية يف جهاز
الأمن الوطني ح�سب بيان للمديرية
العامة للأمن الوطني.
و يف كلمته باملنا�سبة� ,أثنى ال�سيد
بوهدبة على جهود ريا�ضيي الأمن
الوطني املتوجني داعيا اياهم اىل
املزيد من الت�ألق و حتقيق النجاحات
لت�رشيف الألوان الوطنية يف املحافل
الدولية و متثيل املديرية العامة
للأمن الوطني �أح�سن متثيل» م�شريا
�إىل �أن الريا�ضة يف الأمن الوطني
لطاملا كانت قاطرة للحركة الريا�ضية
الوطنية» ،كما اعترب �أن لهذه
النخبة الريا�ضية ت�أثري ايجابي على
املمار�سة الريا�ضية يف املجتمع,
م�ضيفا باملنا�سبة �أن قيادة املديرية
العامة للأمن الوطني تقدم كل الدعم
للممار�سة الريا�ضية يف �صفوف الأمن
الوطني و حري�صة كل احلر�ص على
ت�سخري الإمكانيات الب�رشية و املادية
لكافة التخ�ص�صات الريا�ضية ,فردية
كانت �أم جماعية ,يف �سبيل الرقي
باملمار�سة الريا�ضية يف �صفوف
ال�رشطة اىل م�صاف االحرتافية»،
وح�سب نف�س امل�صدر ,فقد حت�صلت
عنا�رص اجلمعية الريا�ضية للأمن
الوطني خالل مو�سم 2019-2018
على  354ميدالية منها 151ذهبية.
وعلى ال�صعيد الدويل ,كانت احل�صيلة
 108ميدالية توزعت على النحو
التايل  63يف البطوالت العربية 18 ,يف
البطوالت االفريقية 6 ,يف بطوالت
البحر الأبي�ض املتو�سط 16 ,يف
الدورات الدولية و  5يف البطولة
العاملية.
وكاالت

يحت�ضن ملعب  24فيفري
 1956مباراة جتمع
فريقي �إحتاد بلعبا�س
و�شبيبة ال�ساورة والتي
تندرج �ضمن ت�سوية
الربجمة ،حيث تلعب يف
�إطار اللقاء املت�أخر عن
اجلولة  24من الرابطة
املحرتفة الأوىل ،والتي
�سوف تكون مباراة
م�صريية لت�سكيلة احتاد
بلعبا�س التي حتت�ضن
اللقاء مبيدانها وتلعب
�أمام جمهورها ،وهي
التي ت�سعى �إىل ح�صد
النقاط الثالث وال خيار
لها غري الفوز خا�صة يف
ظل تذيل الفريق جلدول
الرتتيب وهو الذي يلعب
على ال�سقوط� ،أين
�ستكون مواجهة اليوم
ب�ست نقاط للمحليني
الذين ي�صارعون بقوة
من �أجل حتقيق البقاء
رغم �صعوبة املهمة
التي تنتظرهم ،حيث
ي�سعى الالعبون �إىل
رفع التحدي وا�ستغالل
فر�صة اللعب بعقر
الديار من اجل �ضمان
تدعيم الر�صيد بثالث
نقاط ثمينة وااللتحاق
مبولودية بجاية يف
املركز ما قبل الأخري
بنف�س الر�صيد ،قبل
جمددا
اال�ستقبال
مبلعبه جمعية عني
مليلة التي تلعب بدورها
البقاء ،حيث تدرك
ت�شكيلة �أبناء «املكرة»
�أهمية الفوز مبقابلتها

اليوم �أمام ال�ساورة قبل
اللعب جمددا مبلعبها
والزحف للخروج من
منطقة اخلطر.
الالعبون
و�سيكون
مرتفعة
مبعنويات
وهم الذين ي�سعون �إىل
ت�أكيد اال�ستفاقة التي
يحققونها يف املباريات
الأخرية ،على �إثر حتقيق
�أربع نقاط يف �آخر
مواجهتني من البطولة
الوطنية �أمام دفاع
تاجنانت ون�رص ح�سني
داي.
يف املقابل ،تتوجه
ت�شكيلة �شبيبة ال�ساورة
�إىل مدينة �سيدي
بلعبا�س بحثا عن العودة
بنتيجة ايجابية منها من
�أجل التم�سك بحظوظها
كاملة للتناف�س على
�إنهاء املو�سم اجلاري
�ضمن ثالثي املقدمة
و�ضمان م�شاركة قارية
املو�سم املقبل ،ولهذا
الغر�ض ف�إن ت�شكيلة
ن�سور اجلنوب ت�سعى
�إىل ا�ستغالل املعنويات
العالية عقب فوزها
يف اللقاء ال�سابق �أمام
�شباب ق�سنطينة� ،أين
�ستكون الفر�صة مواتية
اليوم من اجل ا�ستغالل
الظروف ال�صعبة التي
مير بها املناف�س يف ذيل
الرتتيب من اجل العودة
بالفوز وتقلي�ص الفارق
�إىل نقطة واحدة عن
املركز الثالث.
عي�شة ق.
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ريا�ضة
بوالية و�أوكيدجة
مر�شحان جلوائز املو�سم

طرح ت�سا�ؤالت عن وجهة مبلغ
 12مليار �سنتيم �سنويا

روراوة :ولد علي من
ن�صب
الع�صابة وهو من ّ
زط�شي رئي�سا للفاف
 .تركنا م�شاريع تتحدث عنا
ومن بهلول لأرد عليه

�أكد الرئي�س ال�سابق لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم حممد روراوة �أنه مت منعه من احلديث خالل �أ�شغال اجلمعية
العامة العادية للفاف التي جرت �أول �أم�س مبركز حت�ضري املنتخبات الوطنية يف �سيدي مو�سى ،وهو الذي كان لديه كالم
يرد من خالله على ت�صريحات الرئي�س احلايل للهيئة الكروية احلالية خري الدين زط�شي لفائدة التلفزيون العمومي،
و�أو�ضح �أن رغبته كانت مناق�شة احل�صيلتني الأدبية واملالية للمكتب الفدرايل زط�شي

عي�شة ق.
بعدما حتدث زط�شي �أن املكتب
الفدرايل ال�سابق مل يقم ب�أي
م�شاريع لفائدة الفاف ،م�شددا يف
ت�رصيحات �إعالمية على هام�ش
�أ�شغال اجلمعية العادية للفاف �أن
املكتب ال�سابق ترك مركز �سيدي
مو�سى والذي يعترب من امل�شاريع
التي ج�سدها على �أر�ض الواقع� ،إىل
جانب قانون الباهاما�س الذي جنح
يف متريره لدى االحتاد الدويل لكرة
القدم ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركتني يف
ك�أ�س العامل ،وا�ستطر �أن املكتب
احلايل ال ميلك من م�شاريع �سوى
�أربعة مراكز تكوين بتكلفة مالية
قيمتها  110مليار �سنتيم كاملة.
وفتح نائب رئي�س االحتالد العربي
للعبة النار على الوزير ال�سابق
لل�شباب والريا�ضة الهادي ولد علي
�أين �أكد انه �ضمن الع�صابة وهو

من قام بفر�ض املكتب احلايل
للفاف برئا�سة خري الدين زط�شي
و�أ�رص على مترير ملفه االنتخابي
للفوز باالنتخابات ،مو�ضحا �أن ولد
علي من قام بتن�صيب زط�شي على
ر�أ�س الفاف .وتطرق املتحدث �إىل
ما جرى بينه وبني ع�ضو املكتب
الفدرايل عمار بهلول يف ال�سعودية
خالل انعقاد اجتماع االحتاد العربي
لكرة القدم ،حيث او�ضح �أنه يرف�ض
نطق ا�سمه وهو الذي قام باحلديث
عنه وانتقاده لدى �أع�ضاء احتاديات
اخرى ،و�أو�ضح �أن ما حدث �أنه
كان يف الوراق عندما ملحه بهلول
وتوجه نحو من �أجل م�صافحته
لكنهه رف�ض الأمر ،وا�ستطرد �أنه
قام بنف�س الفعل يف وقت �سابق
مع رئي�س االحتاد امل�رصي للعبة
الراحل �سمري زاهر والذي رف�ض
م�صافحته �أمام �شخ�صيات كروية
كبرية وكانت �إهانة كبرية له فمن

زط�شي :ملف �ألكاراز ال زال قيد
الدرا�سة على م�ستوى الفيفا

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم ،خري الدين زط�شي ،يوم
�أكد رئي�س
جلزائر ،ب�أن الق�ضية التي تواجه الفاف بالناخب الوطني
اخلمي�س با
�سباين لوكا�س �ألكاراز «ما زالت قيد الدرا�سة على م�ستوى
ال�سابق ،اال
ملية».و�أكد زط�شي خالل ندوة �صحفية ن�شطها باملركز
الهيئة العا
وطني ب�سيدي مو�سى عقب �أ�شغال اجلمعية العامة العادية
الفني ال
ائال�»:أحيط احلا�رضين الكرام علما ب�أن ملف �ألكاراز ال
للفاف ق
درا�سة على م�ستوى االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا).
زال قيد ال
أن تعلموا ب�أننا مل ندفع �أي �سنتيم يف هذه الق�ضية،
لذا يجب �
رواتب ال�شهرية ملا كان التقني اال�سباين يف من�صبه .لو
با�ستثناء ال
عك�س ،لظهرت احل�سابات يف احل�صيلة املالية».وكان �ألكاراز
قمنا بال
�شكوى لدى الهيئة الكروية العاملية بعد ف�صله من العار�ضة
قد تقدم ب
الفنية «للخ�رض» ،معتربا هذا الف�صل «بالتع�سفي».
لرجل الأول للفاف ما يلي�»:أذكركم ب�أن امللف ال زال قيد
وي�ضيف ا
ميكننا دفع راتب ل�شخ�ص ال زلنا معه يف خالف» ملا
الدرا�سة .ال
الفيفا يف الق�ضية ،و�إذا ر�أينا ب�أننا مظلومون مقارنة بقرار
تف�صل
املية� ،سيكون لنا احلق يف الطعن لدى حمكمة التحكيم
الهيئة الع
�سنوا�صل عندئذ متابعة الق�ضية حتى نهايتها» م�ضيفا:
الريا�ضي» و
كل اجراءات الطعون �سنكون يف تلك احلالة مرغمني
« ملا تنتهي
قرار الدفع ،عندئذ �سنحيط الر�أي العام علما باملبلغ
على تطبيق
.وكان �ألكاراز ( 52عاما) قد �أقيل من من�صبه نهاية �شهر
املدفوع»
 ،2017اياما قليلة قبل مباراة’ اجلزائر-نيجرييا» حل�ساب
�أكتوبر
ساد�سة و الأخرية لت�صفيات مونيدال 2018-برو�سيا.و اعترب
اجلولة ال�
ل�سابق لنادي قرطبة الإ�سباين هذه الإقالة «تع�سفية» ،كون
املدرب ا
اجلزائري كان قد �أق�صي من مونديال ،2018-قبل توليه
املنتخب
دريب ،مما جعله يتقدم ب�شكوى للفيفا ال�ستعادة حقوقه»
مهمة الت
ح�سبه.

وكاالت

يكون بهلول يت�ساءل املتحدث.
وت�سائل روراوة عن م�صري مبلغ 12
مليار �سنتيم التي يتم دفعها كل
�سنة والطرف الذي تذهب �إليه
وذلك بقيمة مليار �سنتيم �شهريا،
مو�ضحا �أن زط�شي منع املحا�سب
من التو�ضيح بخ�صو�ص امل�س�ألة.

مدير اديدا�س را�سلني
والفاف تعاقدت مع بائع
�ألب�سة ريا�ضية بباري�س
وا�صل روراوة يف انتقاداته الحتادية
الرئي�س خري الني زط�شي عندما
ك�شف �أن الأخري يقوم مبنح
�أع�ضاء اجلمعية العامة للفاف
�ألب�سة املنتخب الوطني بعالمة
«�أديدا�س» عند الإقامة يف مركز
تدريب املنتخبات الوطنية وذلك
بهدف دعمه و�إ�سكات الأفواه من

خالل منحهم الألب�سة و�ضمان
�أ�صواتهم للت�صويت على مترير
التقريرين وامل�صادقة عليهما،
و�شدد املعني الت�أكيد انه ترك
عقدا حتفيزيا للهيئة الكروية من
خالل التمويل الذي تعاقد به مع
�رشكة الألب�سة الريا�ضية �أديدا�س،
م�شريا �أن املنتخبات الع�سكرية
والأمن الوطني ومنتخبات كرة اليد
كانت ترتدي تلك العالمة بف�ضل
عقد الفاف ،واالحتاد امل�رصي مل
ي�ستفد من عقد بتلك املزايا مع
تلك امل�ؤ�س�سة للألب�سة الريا�ضية،
وقال �أن الفاف مل توقع مع م�ؤ�س�سة
�أديدا�س الأم بل كل ما يف الأمر �أن
العقد كان مع تاجر يعي بيع الألب�سة
الريا�ضية للعالمة يف باري�س و�سعر
القمي�ص ال تتعدى قيمته � 3أورو
ح�سبه ،وذلك وفق ر�سالة ن�صية
تلقاها من رئي�س ال�رشكة الريا�ضية
اديديا�س.

فيريا ينهي اجلدل بخ�صو�ص
م�ستقبل العب اخل�ضر

عطال :نرغب يف خو�ض الكان
من اجل التتويج باللقب

جد الالعب الدويل ا
جلزائري يو�سف عطال عن رغبته يف التتويج
مع املنتخب الوطني ب
لقب ك�أ�س �إفريقيا املقرر خو�ض نهائياتها يف
ال�صائفة املقبلة مب
�رص ،وقال يف هذا ال�صدد �أن خو�ض املناف�سة
القارية بعد نهاية امل
و�سم �سوف يكون حدثا كرويا بالن�سبة
للجزائريني الذين يطم
حون �إىل ر�ؤية املنتخب الوطني يقدم دورا
كبريا يف مناف�ساتها ،و�
أو�ضح الالعب املحرتف رفقة نادي ني�س
الفرن�سي يف ت�رصيحات
مع املوقع االلكرتوين للنادي �أن الت�شكيلة
الوطنية ت�أهلت يف امل
ركز الأول عن جمموعتها الت�صفوية القارية،
والالعبون عازمون على
حتقيق نتيجة ايجابية من خالل م�شاركتهم
يف العر�س الكروي القا
ري ،والذهاب بعيدا يف املناف�سة ،وا�ستطرد
املدافع الأمين للخ�رض
�أن كل منتخب ي�شارك يف مناف�سة قارية
ال يفكر �سوى يف الذ
هاب بعيدا باملناف�سة واللعب من اجل التتويج
القاري .وطم�أن عطال
�أن�صار ناديه ني�س بالبقاء يف �صفوف ناديه
نهاية ا املو�سم واملوا
�صلة يف ارتداء القمي�ص املو�سم املقبل،
وقال يف هذا ال�صدد �أنه
�سوف يعود مبا�رشة بعد نهائيات «الكان»
�إىل �صفوف ناديه للتح
�ضري للمو�سم الكروي املقبل .يف املقابل،
�أنهى مدرب ني�س بات
ريك فيريا اجلدل بخ�صو�ص العبه الدويل
اجلزائري� ،أين �أكد انه
لي�س للبيع وباق بالن�سبة له مع التعداد
حت�سبا للمو�سم الكروي
املقبل ،مو�ضحا �أن �إدارة نادي ني�س متلك
عرو�ضا من �أندية �أور
وبية ترغب يف احل�صول على خدماته ،لكن
رحيله
عن الفريق لي�س مطروحا يف الوقت احلايل.

عي�شة ق.

يتواجد الالعبان الدوليان
اجلزائريان فريد بوالية و�ألك�سندر
�أوكيدجة مر�شحان للتتويج ب�إحدى
جوائز نهاية املو�سم الكروي
اجلاري بعد الأداء الكبري الذي
قدماه مع فريقهما ميتز وقيادتهما
له �إىل حتقيق ال�صعود لدوري
الدرجة الأوىل الفرن�سية ،حيث
�أعلن �إحتاد الالعبني الفرن�سيني
املحرتفني عن قائمة الالعبني
املعنيني بالتناف�س حول جوائز
املو�سم احلايل بالن�سبة للدرجة
الثانية الفرن�سية ،والتي مت ّيزت
بتواجد العبي املنتخب الوطني
�ضمنها ،حيث يناف�س بوالية عن
جائزة �أف�ضل العب يف املو�سم

يف الدرجة الثانية وهو الذي قدم
مو�سما ممتازا ومت ّكن على �إثره
من �إثارة انتباه الناخب الوطني
حيث وجه له الدعوة �إىل الت�شكيلة
الوطنية.
�إىل جانبه ،ف�إن مواطنه وزميله
يف �صفوف اخل�رض �أوكيدجة
�سوف يناف�س حول جائزة �أف�ضل
حار�س هذا املو�سم ،حيث �أدى
مو�سما يف امل�ستوى وكان له دور
كبري يف امل�ساهمة ب�صعود فريقه
ميتز قبل نهاية املو�سم اجلاري،
�أين ال ي�ستبعد �أن تتواجد اجلزائر
�ضمن الأ�سماء املعنية بالتتويجات
يف «الليغ.»2

عي�شة ق.

اجتمعوا باملدرب والالعبني وطالبوا
ا�ستف�سارات عن و�ضعية النادي

�أن�صار الن�صرية يثورون
ويطالبون برحيل ولد زمرييل
عبرّ �أن�صار فريق ن�رص ح�سني داي
عن غ�ضبهم من الرتاجع الكبري
الذي ي�شهده الفريق يف النتائج
خالل املو�سم الكروي اجلاري،
وذلك من خالل تردي الأو�ضاع
يف النتائج والرتاجع الرهيب يف
نتائج املقابالت وهو الذي مل
يفز يف �أربع مقابالت على التوايل
بعدما اكتفى بتعادلني وهزميتني،
الأمر الذي جعل الأن�صار يثورون
على اجلميع يف النادي على
ر�أ�سهم رئي�س الفريق ب�شري ولد
زمرييل والذي تنقلوا �إل مقر
الفريق من �أجل التجمع هناك
والقيام ب�إي�صال �أ�صواتهم عن عدم
رغبتهم بالو�ضعية التي يتواجد
عليها النادي وهو الذي مل ي�ضمن
البقاء بعد خا�صة وانه يبتعد
ب�سبع نقاط عن ثالث املهدين
بال�سقوط قبل �أربع جوالت على
نهاية املو�سم الكروي احلايل،
ولهذا الغر�ض فقد طالب حمبو
اللونني الأ�صفر والأ�صفر رحيل

الرئي�س ولد زمرييل والذي حملوه
م�س�ؤولية الو�ضعية ال�صعبة التي
مير بها النادي وتن�صيب رئي�س
جديد يقود الفريق فيما تبقى
من املو�سم والتح�ضري للمو�سم
اجلديد.
�إىل جانب ذلك ا�ستغل الأن�صار
من خالل جتمعهم بامللعب �أين
ح�رضوا احل�صة التدريبية التي
خا�ضها رفقاء الالعب احمد
قا�سمي وكانت فر�صتهم من
اجل احلديث �إىل املدرب حممد
ال�سات والالعبني واال�ستف�سار
عن الأ�سباب التي دفعت بالفريق
هذا املو�سم �إىل الغياب عن
لعب الأدوار الأوىل وهو الذي
�أق�صي من الدور ربع نهائي ك�أ�س
اجلمهورية ،خا�صة وان اجلميع
من حميط النادي كان ي�ضع �آماله
عليها من �أجل التتويج بها و�إنهاء
املو�سم بلقب ل�ضمان م�شاركة
قارية املو�سم املقبل.
ع.ق.

هني يك�شف رغبته يف البقاء
رفقة �سبارتاك مو�سكو

�شدد الالعب الدويل اجلزائري
ّ
�سفيان هني الت�أكيد �أنه يف�ضل
البقاء يف �صفوف ناديه �سبارتاك
مو�سكو الرو�سي وموا�صلة اللعب
يف �صفوفه فيما بعد نهاية املو�سم
الكروي اجلاري ،حيث �أو�ضح يف
ت�رصيحات نقلها الإعالم الرو�سي
�أم�س �أنه مل يطلع على الأخبار
التي مت الإ�شارة �إليها يف وقت
�سابق برغبة �إدارة نايه الرو�سي
بيعه خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة ،لكنه يف الوقت

الراهن لديه رغبة كبرية من �أجل
البقاء يف �صفوف التعداد والذي
ميلك جمموعة رائعة و�أجواء
كبرية ي�ضيف املتحدث.
وقال الالعب ال�سابق لنادي
�أندرخلت البلجيكي �أنه وقع عقدا
ميتد ثالثة موا�سم ون�صف ويرغب
يف �إنهاء فرتة العقد الذي وقعه
مع ناديه والعمل على قيادته من
�أجل التتويج بلقب يف �صفوفه قبل
مغادرته نحو وجهة جيدة.

ع.ق.
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بايرن ميونيخ لالقرتاب خطوة ا�ضافية من اللقب
تبدو الفر�صة �سانحة �أمام
بايرن ميونيخ لالقرتاب خطوة
ا�ضافية من التتويج بلقب بطل
الدوري الأملاين للعام ال�سابع
تواليا عندما ي�ستقبل هانوفر
�صاحب املركز الأخري ،يف
حني يخو�ض مناف�سه املبا�رش
بورو�سيا دورمتوند مباراة قوية
�ضد م�ست�ضيفه فريدر برمين
يف املرحلة  ،32ويت�صدر الفريق
البافاري الرتتيب بفارق نقطتني
عن دورمتوند قبل نهاية املو�سم
بثالث مراحل ،وكان دورمتوند
تلقى �رضبة قوية لآماله يف
احراز اللقب ب�سقوطه الكبري على
�أر�ضه امام جاره �شالكه  4-2يف
دربي مدينة الرور ال�صناعية يف
مباراة طرد له فيها العبان هما
ماركو�س روي�س وماريو�س وولف
و�سيخ�رس جهودهما �ضد برمين،
ومل يتمكن بايرن ميونيخ من
ا�ستغالل هذه اخل�سارة ب�شكل
كامل النه �سقط بدوره يف فخ
التعادل  1-1مع نورمربغ �صاحب املركز قبل الأخري والذي ا�ضاع ركلة جزاء يف الدقيقة قبل االخرية ،وبعد برمين يلتقي
دورمتوند مع فورتونا دو�سلدورف وبورو�سيا مو�شنغالدباخ يف املرحلتني االخريتني.
وكان دورمتوند ت�صدر الرتتيب لفرتة طويلة خالل املو�سم وتقدم على بايرن ميونيخ بفارق  9نقاط يف احدى مراحل الدوري
قبل ان ي�ستعيد الأخري توازنه يف حني مر دورمتوند مبرحلة انعدام وزن قبل ان يتنازل عن ال�صدارة.و�أكد املدير الريا�ضي يف
دورمتوند ميكايل ت�سورك ب�أن فريقه �سيجدد الثقة بفافر بغ�ض النظر ما اذا كان �سيتوج باللقب من عدمه.
يف املقابل ،يخو�ض الفريق البافاري مباراته مع هانوفر ب�صفوف مكتملة با�ستثناء غياب حار�س مرماه الأ�سا�سي مانويل نوير
الذي يتعالج من ا�صابة يف ربطة ال�ساق ،وي�أمل مدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفات�ش يف عودة نوير يف املباراة املرتقبة يف
املرحلة قبل االخرية �ضد اليبزيغ اال�سبوع املقبل.

�إيفنربغ يحث رودريغيز بالرحيل عن بايرن

حث جنم وقائد بايرن ميونيخ ال�سابق �شتيفان �إيفنربغ �صانع
الألعاب الكولومبي خامي�س رودريغيز بالرحيل عن بطل
الدوري الأملاين يف املوا�سم ال�ستة املا�ضية ،كي يت�سنى له
احل�صول على املزيد من الوقت داخل امل�ستطيل الأخ�رض،
وكتب �إيفنربغ  50عاما يف عموده ملوقع تي �أونالين« :يتوجب
على خامي�س �أن يدرك ب�أن الطريق ال�صحيح بالن�سبة له هو
مغادرة بايرن» ،وكان الدويل الكولومبي ان�ضم �إىل بايرن عام
 2017قادما من ريال مدريد الإ�سباين على �سبيل الإعارة ملدة
عامني ،حيث ينتهي عقده يف نهاية املو�سم احلايل ،وميلك
النادي البافاري خيار �رشاء رودريغيز ب�شكل نهائي مقابل 42
مليون يورو ،غري �أن الالعب الكولومبي خ�رس هذا املو�سم
مركزه ك�أ�سا�سي با�رشاف مدرب الفريق الكرواتي نيكو
كوفات�ش ،و�شارك رودريغيز من على مقاعد البدالء يف 11
مباراة من �أ�صل  24يف «البوند�سليغا» هذا املو�سم ،ومل يخ�ض
الدقائق الت�سعني كاملة �سوى ثالث مباريات فقط.
وتابع �إيفنربغ« :عليه �أن يلعب و�أن ي�ستمتع بكرة القدم ،ولكن
ال ميكنه �أن يفعل ذلك �إذا ُ�سمح له باللعب � 7أو � 10أو � 12أو
 15دقيقة فقط» ،ور�أى قائد ت�شكيلة بايرن الفائزة مب�سابقة
دوري ابطال �أوروبا عام  ،2001انه ال يتوجب على رودريغيز

�أن يعود �إىل النادي املدريدي عندما تنتهي مدة الإعارة،
و�أردف« :رمبا يتوجب عليه �أن يفكر ب�شيء جديد ،لأنه
�سيكون من ال�صعب عليه �أن يح�صل على مركز �أ�سا�سي مع
ريال مدريد �أي�ضاً».وحتوم ال�شكوك حول �إمكانية م�شاركة
رودريغيز مع بايرن مت�صدر الدوري وال�ساعي اىل لقبه ال�سابع
تواليا� ،أمام هانوفر متذيل قاع الرتتيب الييوم بعد تعر�ضه
ال�صابة يف ع�ضالته �أمام نورمربغ  1-1االحد املا�ضي.

فافر با ٍق مع دورمتوند حتى 2020

رب لو�سيان فافر مع الفريق الأملاين
وند مي�شائيل ت�سورك ا�ستمرار املد
دير الريا�ضي لفريق بورو�سيا دورمت
�أن لو�سيان فافر الذي يرتبط بعقد
�أكد امل
رك ملجلة «كيكر» الأملانية� ،أكد فيه
بل ،جاء ذلك يف ت�رصيح �أدىل به ت�سو
دورمتوند بلقب البوند�سليغا �أم ال،
املو�سم املق
أ�س الفريق املو�سم املقبل �سواء ت ّوج
وند حتى العام � 2020سيكون على ر�
النادي عن عمل املدرب ال�سوي�رسي.
مع دورمت
ديد لفافر �أكد يف نف�س الوقت ر�ضى
�سورك الذي مل ي�ستبعد �إمكانية التم
ت

ريا�ضة دولية

ليفربول ي�سعى للملمة اجلراح
الأوروبية �أمام نيوكا�سل
�سيحاول ليفربول مللمة جراحه الأوروبية بعد خ�سارته القا�سية امام بر�شلونة 3-0يف
ذهاب ن�صف نهائي دوري الأبطال عندما يحل �ضيفا على نيوكا�سل يف املرحلة  37قبل
الأخرية من الدوري االجنليزي اليوم ،وانطلقت املرحلة �أم�س بلقاء ايفرتون مع برينلي.
ويواجه ليفربول خطر اخلروج خايل الوفا�ض يف مو�سم قدم فيه عرو�ضا رائعة وجمع
رقما قيا�سيا من النقاط يف الدوري املحلي حتى الآن ،لكنه واجه فريقا قويا جدا هو
مان�ش�سرت �سيتي يف الدوري الإجنليزي املمتاز ،كما انه يحتاج اىل معجزة لقلب تخلفه
قاريا �أمام بر�شلونة وجنمه الأرجنتيني ليونيل مي�سي بثالثية نظيفة عندما ي�ست�ضيفه
على ملعب �أنفيلد الثالثاء املقبل .ولن تكون املباراة �ضد نيوكا�سل �سهلة ال�سيما من
الناحية البدنية بعد ثالثة �أيام فقط من مواجهة م�ضنية �ضد بر�شلونة ،كما ان �أ�صحاب
الأر�ض بقيادة مدرب ليفربول ال�سابق اال�سباين رافايل بينيتز يقدمون عرو�ضا جيدة يف
جمال لليفربول بالتفريط ب�أي نقطة الن ذلك يعني امكانية تتويج مان�ش�سرت �سيتي باللقب
نظريا عندما ي�ست�ضيف لي�سرت �سيتي يف حال فوزه باملباراة ال�سيما بان فارق الأهداف
واحدة عن ليفربول ال�ساعي اىل احراز اللقب للمرة الأوىل منذ عام  .1990وي�شهد ال�سباق
نحو احتالل املركزين الثالث والرابع �رصاعا مريرا بني �أربعة �أندية هي توتنهام الثالث
وت�شل�سي الرابع وار�سنال اخلام�س ومان�ش�سرت يونايتد ال�ساد�س ،حيث ال يف�صل بني الثالث
وال�ساد�س �سوى  5نقاط ،يحل توتنهام �ضيفا على بورمنوث يف مباراة ال تخلو من �صعوبة
بالن�سبة اىل النادي اللندين لأنها ت�أتي قبل �أربعة �أيام من مواجهة �أجاك�س �أم�سرتدام
الهولندي يف �إياب ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا علما ب�أن توتنهام خ�رس على ملعبه
ذهابا �صفر� .1-أما ت�شل�سي يلتقي واتفورد العنيد على ملعبه ،وبات ت�شل�سي يف و�ضع جيد
بعد انتزاعه التعادل مع مان�ش�سرت يونايتد  1-1يف عقر دار الأخري الأ�سبوع املا�ضي ،لكنه
يعاين من ا�صابات عدة يف خط الدفاع �أبرزها للأملاين انطونيو روديغر الذي تعر�ض
ال�صابة يف ركبته اال�سبوع املا�ضي و�سيغيب حتى نهاية املو�سم.
و�سيحاول ار�سنال ا�ستعادة توازنه بعد ثالث هزائم تواليا قل�صت من حظوظه يف احتالل
مركز م�ؤهل اىل دوري االبطال املو�سم املقبل عندما ي�ست�ضيف برايتون يف مباراة �سهل
ن�سبيا على الورق ،كما يخو�ض مان�ش�سرت يونايتد املتذبذب امل�ستوى يف االونة االخرية
مباراة �سهلة امام م�ضيفه هادر�سفيلد الذي يلعب من اجل ال�رشف لي�س اال بعد ان ت�أكد
هبوطه اىل الدرجة االوىل منذ فرتة طويلة.

�أليغري يف ّند �شائعات رحيله عن جوفنتو�س
تتحدث عن قرب
فنّد ما�سيميليانو �أليغري مدرب نادي جوفنتو�س كل ال�شائعات التي
ّ
رحيله عن فريق «ال�سيدة العجوز» ،وقال املدرب البالغ  51عاماً �إنه �سيلتقي مع �أندريا
�أنييلي رئي�س النادي للتباحث ب�ش�أن اخلطوة املقبلة متاماً كما يفعل مع نهاية كل مو�سم،
وقبل �أ�سبوعني توج جوفنتو�س بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوايل واخلام�سة حتت
عالمات ا�ستفهام ب�ش�أن املدرب ،وقال �أليغري لل�صحفيني «من املقرر �أن �ألتقي برئي�س
النادي للتخطيط للم�ستقبل بطريقة وا�ضحة» ،و�أ�ضاف�« :س�أطرح �أفكاري ب�ش�أن خططي
امل�ستقبلية� ،إنه الأمر نف�سه الذي �أقوم به يف كل عام� .أنا موجود هنا بعد �أن �أم�ضيت
خم�س �سنوات» ،و�أ�ضاف�« :سنناق�ش الأمور اجليدة وغري اجليدة وما ميكننا حت�سينه
وتطويره وما نريد �أن نحققه» .وثارت ت�سا�ؤالت عما �إذا كان �أليغري ال يزال متحم�ساً
للبقاء مع جوفنتو�س بعد �أن فر�ض النادي هيمنته حملياً ،وقال« :بقائي للمو�سم ال�ساد�س
يعني �أن لدي الدافع لذلك .يجب �أن يكون جوفنتو�س قوياً وقادراً على املناف�سة على
جميع الألقاب يف كل عام».

رونالدو� :أخالقي ال تتغري
وهذا موقفي بعد االعتزال
حتدث الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم نادي جوفنتو�س عن طريقة ت�أقلمه مع
ال�سيدة العجوز ،فور تركه لريال مدريد الإ�سباين يف ال�صيف املا�ضي ،وقال رونالدو يف
ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة موندو ديبورتيفو�« :أول �شيء �أقوم به عند الذهاب �إىل �أي
فريق جديد ،هو �أن �أكون نف�سي» ،و�أ�ضاف�« :أخالقي يف العمل ال تتغري ،حيث يجب
دائ ًما التحلي بالتوا�ضع وتدرك �أنك ال تعلم كل �شيء» ،وتابع�« :إذا كنت ذك ًيا فهناك �أ�شياء
�صغرية جتعلك ريا�ض ًيا يف �صورة �أف�ضل� ،أنا تكيفت متا ًما يف جوفنتو�س ،وهم �شاهدوا
�شخ�صا ثائ ًرا» ،ووا�صل« :الأجواء يف غرف مالب�س الأندية التي لعبت لها،
�أنني ل�ست
ً
هناك دائ ًما حديث عن كرة القدم ،ال �أكرث وال �أقل» ،ومل ي�ستبعد النجم الربتغايل �أن يتجه
�صوب عامل التدريب ،فور �إعالنه اعتزال كرة القدم ،قائلاً «ملاذا ال».
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رحيل

�أحمد �إبراهيم الفقيه �صاحب �أطول رواية عربية يف ذمة اهلل
قالت رابطة الأدباء والكتاب الليبيني �إن الكاتب والدبلوما�سي �أحمد �إبراهيم الفقيه ،تويف يف القاهرة عن  77عام ًا ،وو�صفت الرابطة الكاتب الراحل
ب�أنه «�إحدى القامات الإبداعية».
م�٫س
تنوع �إنتاج فقيه يف �شتى فنون
الإبداع ،وتُرجمت �أعماله �إىل لغات
عديدة ،وا�ستفاد مما تراكم لديه
من موارد و�إمكانات لكتابة رواية
ليبية خال�صة ،منبعها ال�صحراء،
ورمزيتها املتاهة الإن�سانية؛
لكنه مل يتع�سف يف حق �أبطالها،
فانتقل بهم �إىل عوامل �أرحب،
وف�ضاءات �أكرث تنوعاً ،ما دام ذلك
مل يُ ّ
خل بالهوية« :هويتي يف نهاية
الأمر حممولة معي ،ومن خاللها
ميكنني �أن �أكتب �أدباً ينتمي �إىل
البيئة العربية» .يف �أحد حواراته
«جئت �إىل الرواية من بيئة
قال:
ُ
ومكان لطاملا اعتُربا ممكنَني
كعامل ميكن حيازته و�إعادة بنائه
يف الق�صة الق�صرية .وحتى الرتاث
الق�ص�صي ال�شعبي يكاد يكون
�شاهداً على هذا املنحى ،فهو
تراثٌ يت�ألف من �شذرات وحواديت
ق�صرية وحكايات ب�سيطة وموجزة،
وهي نتيجة لبيئة ت�رضب جذورها
يف جمتمع �صحراوي وواحات
متباعدة وتقاليد �صحراوية تف�صل
بني الن�ساء والرجال ،مث ً
ال ،مما
يتعذر معه خلق حالة ت�شابك
واحتدام يف العالقات وتنوع يف
التجارب وال�شخ�صيات والنماذج
الإن�سانية التي تغذي ،عادة ،العمل
الروائي الطويل الذي تنتج عنه
�أعمال �رسدية �ضخمة كالرواية.
هذا كله ي�ش ّكل نوعاً من التحدي
�أمام الكتابة الروائية .عندما
فكرت يف كتابة الرواية كان هذا
ُ
كله يف ذهني ،وكا�ستجابة لهذا
التحدي ،واختباراً لقدراتي
اخلا�صة والمكانات املجتمع على
�صممت على كتابة رواية
التجاوب،
ُ
متعددة الأجزاء .وف ّكرت تالياً �أن
�أح�سب ما يف يدي من موارد
و�إمكانات لكتابة رواية ليبية .قلت،
لي�س �رضورة �أن �أعتمد يف الرواية
كلها على املكان الليبي ،فليحتل

هذا املكان جزءاً من الأجزاء
الثالثة للرواية ،ما دام املكان
لي�س �رشطاً نهائياً لت�أكيد الهوية.
ف�أنا مث ً
ال ليبي يف ليبيا ،وكذلك
عندما �أجل�س �أنا و�أنت يف هذا
املقهى يف «وايت لي�س» يف لندن،
وكذلك عندما �أقيم يف ادنربه� ،أو
بينما �أنا م�سافر يف طائرة فوق
افريقيا� ،أو يف باخرة �سياحية يف
عر�ض البحر الأ�سود .هويتي يف
نهاية الأمر حممولة معي ،ومن
خاللها ميكنني �أن �أكتب �أدباً
ينتمي �إىل البيئة العربية .على
خلفية هذا الفهم للهوية ذهبت �إىل
تنويع م�صادري».
بداية الرحلة
ولد فقيه لأ�رسة متو�سطة احلال ،يف
 28دي�سمرب  ،1942يف بلدة (مزده)
جنوبي طرابل�س .كان والده يعمل
بالتجارة ،وكان جده الفقيه معلماً
للقر�آن وعلوم الدين باملدر�سة
القر�آنية يف البلدة .غادر بلدته
مزده �إىل مدينة طرابل�س ،بعدما
�أكمل درا�سته االبتدائية ليبد�أ
م�شوار الدرا�سة غري النظامية،
والتي اقرتنت �أحياناً بالعمل ،حتى
�أف�ضت به هذه اجلهود �إىل نيل
درجة الدكتواره يف الأدب العربي
احلديث من جامعة �أدنربه .بد�أ
ين�رش مقاالته وق�ص�صه الق�صرية
يف ال�صحف الليبية والعربية بداية
من العام  .1959عمل يف العديد
من امل�ؤ�س�سات ال�صحافية وتر�أ�س
حترير  12جملة� .أ�سهم يف ت�أ�سي�س
عدد من ال�رصوح الثقافية والأدبية
يف بالده ،فقد عمل مديراً للعهد
الوطني للتمثيل واملو�سيقى ،كما
�أ�سهم العام  1966يف ت�أ�سي�س جملة
«الرواد» الأدبية وعمل �ضمن هيئة
حتريرها ،و�أن�ش�أ �صحيفة «الأ�سبوع
الثقايف» يف مطلع ال�سبعينيات
وعمل رئي�ساً لتحريرها وقدم
من خاللها كتباً �صارت يف طليعة

احلركة الأدبية وال�شعرية .كما
�أ�سهم يف �إن�شاء جملة «الثقافة
العربية» يف بريوت وعمل لفرتة من
الوقت رئي�ساً لتحريرها ،وا�ستطاع
عن طريق هذه املنابر تقدمي
�أقالم و�أ�صوات �أدبية جديدة.
كما �سعى لإن�شاء احتاد للأدباء يف
ليبيا وكان مقرر جلنته الت�أ�سي�سية،
وتوىل من�صب الأمني العامل لفرتة
من الوقت ،قبل �أن يتفرغ للعمل يف
املجل�س القومي للثقافة العربية،
رئي�ساً ل�شعبة الإبداع وع�ضو الهيئة
امل�رشفة على جملة «الوحدة» .كما
توىل ،لأكرث من  15عاماً ،رئا�سة
امل�ؤ�س�سة العربية اخلريية للثقافة
 ،Arab Cultural Trustالتي
�أقامت الندوات واملعار�ض املعنية
و�أ�صدرت جملة «الأفق» ،Azure
التي كانت رائدة يف تقدمي الأدب
العربي لقراء اللغة الإجنليزية
والتي كان ير�أ�س حتريرها كعمل
تطوعي طوال �سنوات �صدورها
يف لندن خالل فرتة �إقامته بهذه
املدينة التي ا�ستمرت ع�رشة
�أعوام .عمل �أي�ضاً ك�سفري لليبيا
يف �أثينا وبوخار�ست ،و�أ�ستاذاً
جامعياً حما�رضاً يف الأدب العربي
احلديث يف اجلامعات الليبية،
وامل�رصية ،واملغربية .تعترب
روايته «خرائط الروح» �أطول
رواية عربية� ،إذ تت�ألف من 12
جزءاً ،وتتناول تاريخ اال�ستعمار
يف ليبيا .اختريت روايته «�س�أهبك
مدينة �أخرى» ،املكونة من ثالثة
�أجزاء ،كواحدة من �ضمن �أف�ضل
 100رواية عربية.
�سريه ذاتية يف �ستة �أجزاء
كتب فقيه �سريته الذاتية يف �ستة
�أجزاء ،مق�سمة على ثُالثيتني:
«ثالثية مرافئ الطفولة» و»ثالثية
طرابل�س» .وو�صف طرابل�س
باملدينة احلائرة التي مل تعد قرية
ومل ت�صبح مدينة ،ال هي �رشقية

وال غربية ،ال تعي�ش يف املا�ضي
وال يف احلا�رض .طرابل�س ،كما
قال ،هي مدينة معلقة بني
البحر وال�صحراء .مدينة تعي�ش
م�أزقها التاريخي منذ �أن تخلت
عن طبيعتها القروية وف�شلت يف
اكت�ساب طبيعة جديدة .وقد �رشد
الكاتب كثرياً يف ذكرياته ونواحه
على مدينته -العا�صمة التي كانت
عا�صمة وال عا�صمة ،وقال �إنها
فقدت رونقها �أو �أُفقدت هويتها
بعدما «انتهى الزمن القدمي
ب�أفراحه البدوية وحلقاته ال�شعبية
التي تعقد يف الأ�سواق وموالد
الأولياء وحفالت ختانه و�أعرا�سه
وبيوته املتداخلة املندجمة
يف بع�ضها البع�ض ،وقد اكتظت
ب�سكانها الذين ي�صنعون لكل
منا�سبة عيداً ،وباغتها زمن جديد
مل تكن مهي�أة له� ،أو راغبة يف
�أ�ساليب حياته الع�رصية ،فرف�ضت
االنتماء اليه وظلت معلقة بني
ما�ضيها وحا�رضها ال جتد �شيئاً

تنتمي �إليه �أو ينتمي �إليها ،تنظر
بريبة وخوف اىل العامل الذي
يحيط بها� ،أخذت من الع�رص
اجلديد �شبكات الطرق اال�سفلتية
التي حترقها ال�شم�س ،و�صناديق
العمارات التي ت�صفعها الريح
وتتكد�س حولها الأتربة وي�سكنها
ب�رش خرجوا من خباء القبيلة
وال يعرفون التعامل مع جريانهم
الذين جاءوا من قبيلة �أخرى �إال
مبنطق النظرات املذعورة التي
تطل من وجه �إن�سان م�شنوق،
ثم ركام هائل من احلديد الذي
يقذف به البحر على �شواطئها كل
يوم ،يف �شكل �سيارات وم�صاعد
ومطابخ ومدافع و�أ�سياخ ،ت�صنع
منها من�صات اخلطابة ،ومع
ذلك فقد ظل هذا اجلديد �شيئاً
ال تقوى على االقرتاب منه
حتى �أدركت �أن بع�ضه �رضوري
ال�ستكمال �شكلها احل�ضاري،
ف�إن قلبها البدوي يرتعد عندما
ي�أتي ذكر الأندية وامل�سارح

واملالهي واحلانات واملكتبات
وقاعات الرق�ص ومدن الألعاب
ومراجيح الأطفال ودكاكني
الورود وجمعيات الرفق بالأطفال
والأ�شجار والطيور وم�ست�شفيات
القطط والكالب…».
واعرتف الفقيه يف ت�رصيحات
�صحافية ،العام  ،2015ب�أنه
كتب قراءة لق�صتني يف كتاب
معمر القذايف «املوت» و»الفرار
�إىل جهنم» ،م�ضطراً ،حفاظاً
على حياته ،لأنه مل يكن ميلك
ح ً
ال �آخر« :كنت �س�أموت لو مل
�أهادنه» ..يف �سنواته الأخرية،
و�صف كتابات القذايف بالهراء،
وكان م�ؤيداً بقوة للتغيري يف
ليبيا .ويف �سبتمرب املا�ضي� ،أثار
جدالً وا�سعاً يف ليبيا ،بعد مقابلة
تلفزيونية ،ك�شف خاللها �أن حالته
ال�صحية �سيئة وبحاجة �إىل تدخل
طبي �رسيع ،بعد رف�ض بريطانيا
�إعطاءه ت�أ�شرية دخول البالد لأنه
«ليبي» فقط ،بح�سب تعبريه.

تب�سة

حركية م�سرحية حتتاج الدعم و الرعاية
تعي�ش والية تب�سة منذ مطلع �سنة
 1992حركة يف ميدان التمثيل
وامل�رسح حيث ظهرت فرقة �أ�صحاب
الكلمة التي ت�ستمد جذورها من فرقة
جنوم الغد بقيادة الكاتب امل�رسحي
ح�سني �صحراوي ثم فيما بعد حتولت
�إىل جمعية �أطلق عليها ا�سم �أ�صحاب
الكلمة للفن الرابع والتي قدمت
العديد من الأعمال امل�رسحية نذكر
منها على �سبيل املثال م�رسحية عامل
ال�شياطني وم�رسحية ال�شبكة للكاتب
خليفي العلمي وم�رسحية ال�شبكة
للكاتب ح�سني �صحراوي ثم م�رسحية
الفرا�شات ال�سوداء للناقد امل�رسحي
عبد النا�رص خالف وغريها من
الأعمال امل�رسحية الأخرى حيث
كانت له العديد من امل�شاركات يف
االحتفاالت الدولية والوطنية،نذكر
منها مهرجان م�ستغامن الأورو
متو�سطي لل�شباب والطلبة ومهرجان
� 24ساعة م�رسح دون انقطاع بدولة

تون�س ال�شقيقة .كما كان لفرقة
�أ�صحاب الكلمة م�شاركات �أخرى نذكر
منها مهرجان العلم الأدبي وغريها
من امللتقيات واملنا�سبات امل�رسحية
الأخرى ثم مت تكوين بع�ض الإطارات
يف اجلمعية يف معاهد خا�صة نذكر
منها املعهد العايل للفنون الدرامية
باجلزائر العا�صمة الذي تخرج منه
الأ�ستاذ رابحي توفيق كمتح�صل على
�شهادة الدرا�سات العليا يف التمثيل
والذي كانت له العديد من الأعمال
امل�رسحية والتليفزيونية نذكر منها
م�سل�سل الليايل البي�ضاء�،أما الأ�ستاذ
علي زريف الذي تخرج بنف�س ال�شهادة
والذي كان له عدة �أعمال م�رسحية
و�سينمائية نذكر منها فيلم «ميا»
والذي �أدى فيه دور البطولة وهما
ي�شغالن حاليا من�صبي م�ست�شار ثقايف
بدار الثقافة تب�سة،عندما مت ت�أ�سي�س
جمعية والء للم�رسح والفنون الثقافية
والتي يرت�أ�سها الأ�ستاذ رابحي توفيق

واملكملة جلمعية �أ�صحاب الكلمة
للفن الرابع للأ�ستاذ خليفي العلمي،مت
التعامل مع عدة ن�صو�ص عربية وعاملية
نذكر منها م�رسحيتي الأمري الطباخ
والتخمة للكاتب العراقي عمار �سيف
حيث مت االت�صال بالكاتب �شخ�صيا
والذي منح اجلمعية ال�ضوء اللأخ�رض
لال�شتغال على ن�صو�صه الرائعة
بعد �أخذ موافقته ككاتب م�رسحي
عربي معروف�.أما يف القطر ال�شقيق
تون�س فقد مت التعامل مع املخرجة
امل�رسحية دليلة مفتاحي والتي تعامل
معها اال�ستاذ رابحي توفيق احد
�أع�ضاء اجلمعية كم�ساعد خمرج يف
م�رسحية �شهرزاد لالت الن�ساء،ناهيك
عن م�شاركة بع�ض �أع�ضاء اجلمعية
مع عدة خمرجني وكتاب جزائريني
وعرب،نذكر منهم املخرج �شوقي
بوزيد يف عمل «كي�شوت» والأ�ستاذة
املخرجة �سعاد �سبكي يف م�رسحية
الرق�ص مع النجوم�،أما املرحوم

الدكتور العراقي قا�سم حممد فتم
التعامل معه يف م�رسحية مدونات
املن�شود بني املفقود واملوجود
والذي كان من �أح�سن العرو�ض التي
قدمت يف اجلزائر يف عا�صمة الثقافة
العربية كما حت�صل الفنان رابحي
توفيق على جائزة �أح�سن ممثل يف
م�سابقة علي معا�شي ل�سنة 2009
وكانت له م�شاركات عديدة يف عدة
احتفاليات دولية عربية ووطنية،وقد
عملت جمعية والء للم�رسح على
خلق �أجواء م�رسحية جديدة و�أن�ش�أت
ملتقى الأيام امل�رسحية للممثل القدير
املرحوم توفيق ميمي�ش بالتن�سيق
مع دار الثقافة حممد ال�شبوكي
بتب�سة،كما قدمت اجلمعية العديد من
الن�شاطات نذكر منها ملتقى م�رسحي
مغاربي لطلبة اجلامعة يف اخت�صا�ص
�سيميولوجية الفن ومت خالله ا�ستدعاء
املخرج التون�سي املنجي بن �إبراهيم
ملناق�شة وحتليل م�ضمون م�رسحية

احلكواتي الأخري للكاتب املغربي بن
الر�شيد.حيث ركزت جمعية والء على
فتح املجال لتكوين ال�شباب وخلق
جيل جديد من املمثلني و�أعطت
الفر�صة لظهور �أ�سماء جديدة نذكر
منها املمثلة جدي �أنفال واملمثل
وليد رحال واملمثل عبد اجلليل
م�سعي ومعروف يا�سني مامور
ال�سعيد وعب�سي عثمان وثابت عماد
وكلها �أ�سماء �أدت �أدوارا رائدة يف
امل�شهد امل�رسحي ال�شاب،وكان لكل
من خليفي العلمي ورابحي توفيق
دورا كبريا يف توجيه وت�أطري املمثلني
ال�شباب ومت اال�شتغال على م�رسحية
الأمري الطباخ وم�رسحية امل�شاغبان
وم�رسحية التحدي والتي مت متويلها
من طرف وزارة الثقافة وهو عمل
م�رسحي موجه للكبار،وي�شتعل
املمثالن حاليا على م�رسحية
جديدة للكبار حتت عنوان البوووز
وم�رسحية الف ليلة بليلة وم�رسحية

التخمة للكاتب العراقي القدير
عمار �سيف وهو عمل م�رسحي
موجه لل�صغار،ونذكر �أن املبدعني
�ساهما بقوة يف خلق جيل جديد
من امل�رسحيني وقدما العديد من
الأعمال الناجحة.
�أما امل�شاريع امل�ستقبلية فتتمثل يف
التح�ضري �إىل تقدمي ملحمة الكاهنة
وهو ن�ص �شارك يف كتابته الأ�ستاذ
حفناوي ال�صيد وح�سني �صحراوي
وخليفي العلمي �أما م�رسحية رفات
الدونكي�شوت  للكاتب خليفي العلمي
فهو ن�ص عن فكرة للفنان علي ال�صيد
وعن �سيناريو خلليفي وهما عمالن
موجهان للكبار ويتم التح�ضري لعمل
رائد موجه للأطفال حتت عنوان
�أحالم من ق�ش للكاتب �شعبان رزايقية
وم�رسحية الذكي والأغبياء الثالثة
امل�رسح يف تب�سة ينتع�ش ويعد بالكثري
يف امل�ستقبل.

عزيزي ر�شيد تب�سة
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اجلزء الثاين

ثقافة

ر�ؤى

يَ ْ
ل الأعناق يف �صراع الأعراق..
عن�صرية الفل�سفة

خالل مدة �أق�صاها  188يوم ف�إن املعتقلني الفل�سطينيني يجب �أن يتم �إطالق �سراحهم �أو تقدمي الئحة اتهام �ضدهم
�أو �إ�صدار �أمر اعتقال �إداري بحقهم ،والأرجح �أنه يتم اتهام املعتقلني مبجموعة من املخالفات التي تت�ضمنها منظومة
الأوامر الع�سكرية .ففي كثري من احلاالت يتم منع املحامني من زيارة موكليهم ،كما �أن حماكمة الأطفال املعتقلني
تتم �أمام املحاكم الع�سكرية ،وهي نف�س املحاكم التي يحاكم �أمامها املعتقلون البالغون .ويعاين الأطفال املعتقلون من
�أبناء القد�س من خرق فا�ضح حلقوقهم يتمثل يف احتجازهم مع املعتقلني اجلنائيني اليهود؛ الأمر الذي ي�شكل خطرً ا
كبريًا على حياتهم.

ق٫ث
ففي حني تن�ص اتفاقية
حقوق الطفل على:

«يكون لكل طفل حمروم من حريته
احلق يف احل�صول ال�رسيع على
م�ساعدة قانونية ،وغريها من
اً
ف�ضل عن
امل�ساعدة املنا�سبة،
احلق يف الطعن يف �رشعية حرمانه
من احلرية �أمام حمكمة �أو �سلطة
خمت�صة م�ستقلة وحمايده �أخرى ،ويف
�أن يجري البت وب�رسعة يف �أي �إجراء
من هذا القبيل»( .اتفاقية حقوق
الطفل – املادة .)37
للأحداث املجردين من احلرية
احلق يف مرافق وخدمات ت�ستويف
كل متطلبات ال�صحة و الكرامة
الإن�سانية.
قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية
الأحداث املجردين من حريتهم
(القاعدة .)31
مراكز التحقيق واالعتقال:
مراكز التحقيق واالعتقال هي مراكز
اعتقال م�ؤقتة مهي�أة ال�ستيعاب
املعتقلني لفرتات ق�صرية ،ولكن يف
كثري من الأحيان ف�إن بع�ض الأطفال
الفل�سطينني من املمكن �أن مي�ضوا
فرتات اعتقالهم يف هذه املراكز
�إذا كانت مدة حكمهم تقل عن 3
�شهور نتيج ًة لالكتظاظ يف ال�سجون
الإ�رسائيلية  .ومن �ضمن ال�شكاوي
التي تلقتها احلركة العاملية للدفاع
عن الأطفال – فرع فل�سطني ،فان
�أماكن الإحتجاز تعاين من:
نق�ص التهوية.

قلة ال�ضوء.
عدم وجود مرافق �صحية يف الغرف
 ،والتقييدات املفرو�ضة على اخلروج
للمرافق ال�صحية  ،حيث �أن الطفل
يتلقى املالب�س فقط من خالل
زيارات ال�صليب االحمر.
حمدودية مواد التنظيف التي توفرها
ادارة املعتقل.
�سوء نوعية وكمية الطعام.
توفر للأحداث املو�ضوعني يف
امل�ؤ�س�سات الرعاية واحلماية
وجميع �رضوب امل�ساعدة ال�رضورية
االجتماعية منها والتعليمة واملهنية
والنف�سية والطبية واجل�سدية ،التي قد
يحتاجون �إليها بحكم �سنهم �أو جن�سهم
�أو �شخ�صيتهم وبهدف امل�ساعدة على
منوهم منواً �سليماً.
قواعد الأمم املتحدة النموذجية
الدنيا لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث
القاعدة .)2( 26
حالياً هناك �سجون �إ�رسائيلية يتم
احتجاز الأطفال الفل�سطينيني بها،

وتدار من قبل م�صلحة ال�سجون
االلإ�رسائيلية:
النقب .عوفر .جممع تلموند(ه�شارون
واوفك ه�شارون).
جمدو .الدامون.
جميع هذه ال�سجون با�ستثناء �سجن
عوفر تقع داخل �إ�رسائيل يف انتهاك
البند  76من اتفاقية جنيف الرابعة
( )1949التي تن�ص على �أن �سلطات
االحتالل يجب �أن حتتجز ال�سجناء
يف املناطق املحتلة وكذلك بالن�سبة
ملراكز االعتقال فانها تعاين من:
االكتظاظ وهذا يجرب بع�ض الأطفال
للنوم على االر�ض.
تغطية النوافذ ب�ألواح من ال�صفيح
وهذا مينع ال�ضوء من الت�سل�سل
للغرف.
�سوء نوعية الطعام وذلك يجرب
الأطفال الأ�رسى على �رشاء طعامهم
من كانتينا ال�سجن.
الزيارات العائلية م�سموح بها مرة
كل �أ�سبوعني ملدة  45دقيقة يف
حال مت ّكن العائلة من احل�صول على
ت�رصيح الزيارة .وغالباً ال تتمكن
العائلة من احل�صول على الت�رصيح يف
الوقت املحدد ،ولذلك هناك ا�رسى
ومن بينهم اطفال مل يح�صلوا على
زيارات عائلية ل�سنوات.
خالل وجودهم بال�سجن ف�إن الأطفال
يتعر�ضون للأمناط التالية من
العقاب:
العزل االنفرادي.
احلرمان من الزيارات العائلية.
الغرامات املالية.
احلرمان من اخلروج للفورة ملمار�سة
التمارين الريا�ضية.
ريا ف�إنه يتم يف �سجن النقب
�أخ ً
وعوفر وجمدو احتجاز الأطفال مع
النا�ضجني بخالف املادة (37ج) من
اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
متنح للمعتقلني جميع الت�سهيالت
املمكنة ملوا�صلة درا�ستهم �أو عمل
درا�سة جديدة ويكفل تعليم الأطفال
وال�شباب ،ويجوز لهم االنتظام
باملدار�س �سواء داخل �أماكن
االعتقال �أو خارجها...
اتفاقية جنيف الرابعة املادة 94
لكل حدث يف �سن التعليم الإلزامي
احلق يف تلقي التعليم املالئم
الحتياجاته وقدراته وامل�صمم لتهيئته
للعودة �إىل املجتمع .ويقدم هذا
التعليم خارج امل�ؤ�س�سة االحتجازية
يف مدار�س املجتمع املحلي كلما
�أمكن ذلك ويف كل الأحوال بو�ساطة
معلمني �أكفاء يتبعون برامج متكاملة
مع نظام التعليم يف البلد ،بحيث
يتمكن الأحداث بعد الإفراج عنهم
من موا�صلة تعليمهم دون �صعوبة،
وينبغي �أن تويل �إدارت تلك امل�ؤ�س�سات
اهتماماً خا�صاً لتعليم الأحداث الذين
يكونون من من�ش�أ �أجنبي �أو تكون

لديهم احتياجات خا�صة ،وللأحداث
الأميني �أو الذين يعانون من �صعوبات
يف الإدراك �أو التعلم ،احلق يف تعليم
خا�ص .
قواعد االمم املتحدة ب�ش�أن
حماية الأحداث املجردين من
حريتهم(القاعدة)38

تعليم الأطفال
الفل�سطينني املعتقلني:
ويف تناق�ض مع القانون الدويل ف�إن
الأطفال الفل�سطينيني املعتقلني يف
مراكز اعتقال حوارة وعت�صيون و�سامل
وع�سقالن واجللمة وامل�سكوبية وبيتاح
تكفا ،ال مينحون التعليم .ففي �سجني
(تلموند والدامون) فقط من بني
ال�سجون اخلم�سة التي يحتجز فيها
الأطفال املعتقلني ،مينح الأطفال
الفل�سطينني القليل من التعليم.
رغم �أن معظم الأطفال املعتقلني
هم من الطالب� ،إال �أن �إدارة ال�سجن
تتجاهل حقهم بالتعليم؛ فال توفر لهم
الإمكانيات وال الظروف املالئمة
لدرا�ستهم؛ منتهكة بذلك الت�رشيعات
والقوانني الإن�سانية والقواعد
النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
التي تتعلق بالتعليم والرتفيه؛ فتن�ص
املادة  77بند ( )1من ميثاق الأمم
املتحدة ب�ش�أن الأحداث املجردين
من حريتهم� ،أنه يجب �أن تتخذ
اجراءات ملوا�صلة تعليم جميع
ال�سجناء القادرين على اال�ستفادة
منه ،مبا يف ذلك التعليم الديني يف
البلدان التي ميكن فيها ذلك ،ويجب
�أن يكون تعليم الأميني والأحداث
�إلزاميا ،و�أن توجه �إليه الإدارة عناية
خا�صة كما تن�ص املادة ( )2على
�أن يجعل تعليم ال�سجناء ،يف حدود
امل�ستطاع عمل ًيا ،متنا�س ًقا مع نظام
التعليم العام يف البلد ،بحيث يكون
مبقدورهم ،بعد اطالق �رساحهم� ،أن
يوا�صلوا الدرا�سة دون عناء.
من اجلدير ذكره �أن دولة الإحتالل
ال�صهيوين هي طرف يف اتفاقية
حقوق الطفل ،ويف اتفاقية مناه�ضة
التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة.

ظروف االحتجاز:
كغريهم من الأ�رسى الفل�سطينيني
البالغني يف ال�سجون ال�صهيونية ،يحرم
الأ�شبال الفل�سطينيون من حقهم
يف االت�صال بالعامل اخلارجي ،ومن
زيارات الأهايل؛ ما يعني الت�سبب
ب�أمرا�ض نف�سية لهم؛ نتيجة انقطاعهم
عن بيئاتهم و�أ�رسهم التي تربوا يف
كنفها و�ألفوها ،فال ي�ستطيعون جمرد
احلديث بالهاتف مع �أ�رسهم وال

�أ�صدقائهم؛ ويعانون من عدم وجود
مر�شدين نف�سيني ومن فقدان العناية
النف�سية وعدم توفر �ألعاب الثقافة
والت�سلية التي ميكن �أن ت�شغلهم خالل
فرتة وجودهم يف ال�سجن.
ي�شهد �سجن الأ�شبال �أق�صى حاالت
العزل والقمع يف ال�سجون ،حيث
يعي�ش الأ�شبال يف �سجن تلموند
ظرو ًفا �سيئة ،وفر�ضً ا م�ستم ًرا
للغرامات املالية التي كانت ت�ستهلك
الن�سبة الأكرب من ح�ساب الكانتينا
اخلا�ص بهم.
ويعي�ش الأطفال الفل�سطينيون الذكور
املعتقلون مع املعتقلني البالغني يف
نف�س الأق�سام والغرف يف كل من عوفر
والنقب؛ فيما تعي�ش الإناث يف �سجني
تلموند مع الأ�سريات الفل�سطينيات
البالغات .و�صدرت بحق الأطفال
قرارات اعتقال �إدارية �أم�ضوها
كغريهم من املعتقلني البالغني .ويعاين
الأ�شبال كباقي الأ�رسى من عدم توفر
العناية الطبية الالزمة ،و�سيا�سة
الإهمال الطبي املتعمد �إزاءهم،
واحلرمان من التعليم ،وعدم وجود
ال�صحف واملجالت والألعاب.
يعاين الأطفال الفل�سطينيون الأ�رسى
من ظروف معي�شية �صعبة بالزنازين
(ال�سجن الإنفرادي) التي تت�سم
بالرطوبة والرائحة العفنة التي تبلغ
م�ساحتها مرت ون�صف تقريبًا ،حيث
الأر�ضية رطبة ،والغرفة خالية من
ال�ضوء� ،أو ي�سطع ال�ضوء فيها يف جميع
الأوقات؛ وذلك ملنع ال�سجني من
النوم ،ويحرم ال�سجناء من النوم لعدة
�أيام ،ومن احل�صول على وجبة غذاء
كافية ،ومن الو�صول �إىل املرحا�ض
وقت احلاجة ،ومن تغيري مالب�سهم.
حرجا من
وال جتد دولة االحتالل
ً
خمالفة القوانني والأعراف الدولية
معتمدة على ال�صمت العاملي؛ و�سبات
ال�ضمري الدويل؛ فقد ن�صت قواعد
الأمم املتحدة التي تتعلق بحماية
الأحداث والتي اعتمدت بقرار
اجلمعية العامة  133/45امل�ؤرخ يف
 14كانون الأول  1990فرع د املتعلق
بالبيئة املادية والإيواء على:
املادة  -31للأحداث املجردين من
احلرية احلق يف مرافق وخدمات
ت�ستويف كل متطلبات ال�صحة والكرامة
الإن�سانية.
املادة  -37ت�ؤمن كل م�ؤ�س�سة
احتجازية لكل حدث غذاء يعد
ويقدم على النحو املالئم يف �أوقات
الوجبات العادية بكمية ونوعية
ت�ستوفيان معايري التغذية ال�سليمة
والنظافة واالعتبارات ال�صحية،
وح�سب القواعد النموذجية املتعلقة
ب�أماكن االحتجاز يجب �أن:
املادة  )1(-9حيثما وجدت زنازين
�أو غرف فردية للنوم ال يجوز �أن
يو�ضع يف الواحدة منها �أكرث من

�سجني واحد اً
ليل ،ف�إذا حدث لأ�سباب
ا�ستثنائية ،كاالكتظاظ امل�ؤقت� ،أن
ا�ضطرت الإدارة املركزية لل�سجون
�إىل اخلروج عن هذه القاعدة يتفادى
و�ضع م�سجونني اثنني يف زنزانه �أو
غرفة فردية.
املادة  -10توفر جلميع الغرف
املعدة ال�ستخدام امل�سجونني،
ال �سيما حجرات النوم ليال جميع
املتطلبات ال�صحية ،مع احلر�ص على
مراعاة الظروف املناخية ،وخ�صو�صا
من حيث الهواء وامل�ساحة الدنيا
املخ�ص�صة لكل �سجني والإ�ضاءة
والتدفئة والتهوية.

الطعام:
ي�صف املعتقلون الفل�سطينيون
الوجبات والطعام املقدم للمعتقلني
ب�أنه �سيء جدًا ك ًما ونوعً ا؛ حيث يعده
املعتقلون املدنيون ،وهو بالغالب
بحاجة لإعادة ت�صنيع �أو �إ�ضافات،
كما �أن الكمية التي يقدمونها قليلة.
وقد ن�صت القواعد النموذجية الدنيا
ملعاملة ال�سجناء على :مبد�أ  .20ق�سم
( )1من ميثاق الأمم املتحدة ب�ش�أن
الأحداث املجردين من حريتهم
على �أن توفر الإدارة لكل �سجني ،يف
ال�ساعات املعتادة ،وجبة طعام ذات
قيمة غذائية كافية للحفاظ على
�صحته وقواه ،جيدة النوعية وح�سنة
الإعداد والتقدمي.
احلق يف ممار�سة العبادة:
حتاول �إدارة ال�سجون الإ�رسئيلية
ا�ستفزاز املعتقلني ب�شكل م�ستمر؛
بذريعة �أن جتمع املعتقلني يف
النادي لقراءة القر�آن وما �شابه هو
اجتماع حتري�ضي ،و�أن خطبة �صالة
اجلمعة كالم حتري�ضي يجب �أن
يعاقب املعتقلون عليه؛ منتهكني
بذلك قواعد الأمم املتحدة؛ حيث
تن�ص املادة  48املتعلقة بالدين من
ميثاق الأمم املتحدة ب�ش�أن الأحداث
املجردين من حريتهم ،بال�سماح لكل
حدث با�ستيفاء احتياجاته الدينية
والروحية ،ب�صفة خا�صة بح�ضور
املرا�سم �أو املنا�سبات الدينية»...
كما ي�سمح له بحيازة ما يلزم من
الكتب �أو مواد ال�شعائر والتعاليم
الدينية التي تتبعها طائفته ،و�إذا
كانت امل�ؤ�س�سة ت�ضم عددًا كاف ًيا
من الأحداث الذين يعتنقون دي ًنا ما،
يعني لهم واحد �أو �أكرث من ممثلي هذا
الدين امل�ؤهلني� ،أو يوافق على من
ي�سعى لهذا الغر�ض ،وي�سمح له ب�إقامة
مرا�سم دينية منتظمة ،وبالقيام
بزيارات رعوية خا�صة للأحداث
بناء على طلبهم .ولكل حدث احلق
يف �أن يزوره ممثل م�ؤهل للديانة التي

يحددها ،كما �أن له حق االمتناع عن
اال�شرتاك يف املرا�سم الدينية وحرية
رف�ض الرتبية �أو الإر�شاد �أو التعليم يف
هذا اخل�صو�ص.
وتن�ص القواعد النموذجية الدنيا
ملعاملة ال�سجناء البند  42من ميثاق
الأمم املتحدة ب�ش�أن الأحداث
املجردين من حريتهم  .بال�سماح
لكل �سجني ،بقدر ما يكون ذلك يف
الإمكان ،ب�إداء فرو�ض حياته الدينية
بح�ضور ال�صلوات املقامة يف ال�سجن،
وبحيازة كتب ال�شعائر والرتبية الدينية
التي ت�أخذ بها طائفته.
ر�صدت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى ت�صاعدا
خطريا يف ا�ستهداف الأطفال
الفل�سطينيني خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية ،وذلك يف �إطار �سيا�سة
�إ�رسائيلية ممنهجة ت�ستهدف
الطفولة الفل�سطينية ،من حيث
ت�ضاعف �أرقام االعتقاالت من جهة،
وتزايد حجم االنتهاكات واجلرائم
املقرتفة بحقهم والأحكام اجلائرة
ال�صادرة بحقهم والغرامات املالية
املفرو�ضة عليهم من جهة ثانية،
حيث كان معدل االعتقاالت ال�سنوية
يف �صفوف الأطفال خالل العقد
املا�ضي ( )2010-2000نحو ()700
حالة �سنويا ،فيما ارتفع منذ العام
 2017-2011لي�صل اىل قرابة ()1250
و�سجل منذ
حالة اعتقال �سنوياُ .
�أكتوبر  2015وحتى الأول من ني�سان
 )2018قرابة ( )4700حالة اعتقال
لأطفال ق�صرّ ترتاوح �أعمارهم ما
بني  18-11عاما .وخالل العام 2017
اعتقلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي
( )1467طفال ،ذكوراً و�إناثاً ،وي�شكلون
ما ن�سبته ( )%21.8من جمموع
االعتقاالت خالل العام نف�سه .فيما
ُ�سجل اعتقال ( )386طفالً منذ مطلع
العام اجلاري.
�أن كافة الوقائع وال�شهادات ت�ؤكد
على �أن كافة الأطفال الذين تعر�ضوا
لالعتقال قد ُمور�س بحقهم �شكل �أو
�أكرث من �أ�شكال التعذيب اجل�سدي
والنف�سي ،و ُعوملوا بق�سوة ومت
حرمانهم من �أب�سط احلقوق الإن�سانية،
و�أن االعرتافات التي انتزعت منهم
حتت وط�أة التعذيب �شكل �أدلة ادانة
لإ�صدار الأحكام اجلائرة بحقهم من
قبل املحاكم الع�سكرية ،و�أن غالبية
الأحكام التي �صدرت بحقهم كانت
مقرونة بغرامات مالية باهظة ،و�إن
الع�رشات منهم قد �صدر بحقهم
حكماً احلب�س املنزيل ال�سيما بحق
الأطفال املقد�سيني والتي و�صلت
لنحو  100حالة حب�س منزيل بحق
االطفال املقد�سيني للعام ،2018
ما يت�سبب ب�آثار اجتماعية ونف�سية
وتربوية خطرية للغاية عليهم وعلى
عائالتهم وجمتمعهم ال تعالج على
املدى القريب.
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الروائية ال�شابة بثينة مالكي ،تفتح قلبها ح�صريا «للو�سط»

«فتى الر�صيف « ...رمز
ملعاناة الرباءة يف �سوريا
�سجلت الروائية ال�صاعدة بثينة مالكي ح�ضورا الفتا بالو�سط الأدبي عرب �إ�صدارها لباكورة �أعمالها « فتى الر�صيف
« عن دار املثقف باجلزائر  ،والتي ر�صدت من خاللها معاناة الأطفال يف �سوريا  ،فلقد ا�ستطاعت �أن ت�صور �آالم ال�شعب
ال�سوري ال�شقيق يف هذا العمل الهادف واملعرب ،وهذا ما يربز مدى ع�شقها الكبري للكتابة فاليوم حققت حلمها الربيء
الذي رافقها منذ ال�صغر على �أر�ض الواقع  ،فمن خالل الكتابة ت�سعى �إىل ت�سليط ال�ضوء على موا�ضيع مهمة يعي�شها
الفرد واملجتمع  ،كما �أنها تطمح �أي�ضا لرتقية التعليم يف اجلزائر وتربية الأجيال ال�صاعدة بغية حتقيق التطور
واالزدهار املن�شود يف بلدها اجلزائر املليء باملبدعني يف �شتى املجاالت  ،فقد اقرتبت يومية «الو�سط» من هذه الكاتبة
ال�شابة ابنة مدينة «اجللفة» ق�صد التعرف عليها عن قرب ،وكان معها هذا اللقاء ال�شيق واحل�صري الذي انفردت به
«الو�سط» والذي ك�شفت لنا فيه بثينة عن العديد من املحطات الهامة يف حياتها الأدبية ،حيث �سيطلع القارئ من
خالله على خلفيات الكتابة الإبداعية لهذه الكاتبة املتطلعة �إىل التحليق يف �سماء الأدب والإبداع .

حاورها :حكيم مالك
بداية  ،كيف تعرف
بثينة مالكي نف�سها
للقارئ ؟
بثينة مالكي � 23سنة من
والية اجللفة متح�صلة على
�شهادة البكالوريا مبعدل
طالبة باملدر�سة
15.78
العليا للأ�ساتذة بالأغواط
تخ�ص�ص �أدب عربي �،أحببت
الأدب و�إكت�سبته من عائلة
والدتي ومن حما�سن ال�صدف
�أن �أمي كانت معجبة ب�شعر
جميل لبثينة ف�أ�سمتني بثينة
فلقد �أحببت الأدب والكتابة
منذ ال�صغر و�إخرتت مهنة
التعليم لأترك ر�سائل نبيلة
للأجيال القادمة ،فال نن�سى
ب�أن التعليم مهنة �رشيفة � ،إذ
املعلم والأ�ستاذ ي�ستطيعان
من خالله بناء جيل واع
حمافظ على ثقافته مع
نقل الأخالق والعلم النافع
بني الأجيال القادمة  ،ن�ش�أت
يف جو �أدبي فالت�أليف تاريخ
للعائلة ،يوجد عندنا ال�شعر
امللحون وال�شعر احلر البن
اخلال �أجمد مكاوي من
�أعماله :يكفي القليل من
ال�صمت وك�أول خريف ،
فوجدت نف�سي و�سط عائلة
�أدبية فورثته و�أردت �أن �أحمل
الأدب و�أتو�سع يف جماالته .

�إ�رضاب فوجدت نف�سي يف
فراغ فقررت �أن �أكتب رواية
�أو ق�صة فبد�أت بالتدوين لكن
لي�س «فتى الر�صيف» بل رواية
�أخرى �س�أعر�ضها بعد روايتي
«فتى الر�صيف» .

�إحدى �أمنياتي هي ترجمة
عملي �إىل اللغة الرتكية
والإجنليزية  ،لأن «فتى
الر�صيف» هو الجئ �سوري يف
�أرا�ضي تركيا ،لذلك فكرت يف
ترجمته �إىل هذه اللغة.

هل لك �أن حتدثينا
عن مولودك الأدبي
الأول الذي ر�أى
النور حديثا؟

ملن تقر�أ بثينة؟

«فتى الر�صيف» هو عملي
الأول �إخرتته ك�إهداء لأطفال
�سوريا ،و�أردت من خالل هذا
العمل �أن �أقول �:إننا مل ولن
نن�ساكم يف دعائنا و كتاباتنا
ونتمنى لعرو�س البلدان
العربية ب�أن تبقى �صامدة
�إىل �أن تعود �أف�ضل مما كانت
عليه برجوع �أهلها وح�ضارتها
من جديد  ،فلقد ت�أثرت
ب�أطفالها ومعاناتهم ب�سبب
�أو�ضاع احلرب و الظروف
التي �أجربتهم على مغادرة
بالدهم والفرار من �شبح
املوت والق�صف ،حيث �أردت
من خالل «فتى الر�صيف» �أن
�أقول � :أطفال �سوريا قلوبهم
�شابت و�أج�سادهم مازالت
�صغرية تكافح ظروف الغربة
واليتم .

ما هو املغزى
احلقيقي الذي �أردت
�إي�صاله للقارئ من
متى اكت�شفت �أناملك خالل «فتى الر�صيف
«؟ وماهي الداللة
احلرف؟
التي يحملها العنوان
الكتابة هي �أول هواياتي
؟

تعلقت بها منذ ال�صغر
خ�صو�صا يف الطور املتو�سط
كنت �أحب ح�صة اللغة العربية
و�أ�ستغل ح�ص�ص املخ�ص�صة
للتعبري الكتابي لأظهر كتاباتي
لزمالئي وتعبريي كان يعلق
على ال�سبورة وكان يكتب ا�سمي
بجانبه ،ويف فرتة الثانوي
كنت �أكتب بع�ض العبارات
و�أن�سقها مع �صور على �شكل
فيديو من�سق مع مو�سيقى
 ،وبعد التحاقي مبدر�سة
العليا للأ�ساتذة (طالب عبد
الرحمان) قررت �أن �أ�شرتي
دفرتا لأدون فيه كتاباتي كي
ال ت�ضيع  ،ويف العام املا�ضي
دخلت املدار�س العليا يف

املغزى احلقيقي الذي �أردت
�إي�صاله� :أطفال �سوريا �سلبت
منهم طفولتهم واختفت منهم
ب�سمتهم � ،أطفال �سوريا
�شابت قلوبهم من التعب
واليتم والغربة� .أما عنوان
«فتى الر�صيف» :هو كل طفل
�سوري حرم من املدر�سة
و�أجرب على الوقوف على
الطرقات باحثا عن يد رحمة
تنت�شله من العوز وال�ضياع.

�أال تفكرين برتجمة
عملك؟

يف احلقيقة لي�س لدي كاتب
حمدد �أقر�أ له �أف�ضل من �أن
�أقر�أ خمتلف الروايات والكتب
ومن بينهم  :مولود فرعون ..
«ابن الفقري» الذي خلد القرية
اجلزائرية القدمية ،نبال
قند�س (�أحالم قيد االنتظار)
و مقتطفات من ق�صائد
نزار قباين ،واقتبا�سات من
حممود دروي�ش عن احلب
ويجذبني �أكرث ال�شعر اجلاهلي
واملعلقات اجلاهلية .

ماذا تعني لك
مدينة «اجللفة» ؟
وماهي املكانة التي
حتتلها الأغواط يف
�أعماقك؟
مدينة «اجللفة» هي م�سقط
ر�أ�سي �أين ترعرعت يف
�أح�ضان والداي ،وكربت
بني قريناتي ،ثم متدر�ست
مب�ؤ�س�ساتها �إىل �أن حت�صلت
على �شهادة البكالوريا �سنة
، 2016وبذلك غادرت والية
اجللفة والآن �أنا و�سط
زمالئي وزميالتي و�أ�ستاذتي
مبدينة الأغواط ،جتمعنا
املدر�سة العليا للأ�ساتذة
التي يقدم �إليها الطلبة من
خمتلف واليات الوطن ،ففيها
نرى م�ستقبلنا الزاهر ومن�شي
على خطى التعليم والبحث
وال نحيد عن طريق �أ�ساتذتنا
الكرام طريق حافل بالعلم.

كلمة عن «عر�ش
�أوالد نايل»؟
«عر�ش �أوالد نايل» هم
�أجدادي املعروفون باجلود
والكرم ،فهم عر�ش والياتي»
اجللفة « التي كانت ومازالت
جزء �أ�سا�سيا من هويتي التي
�أعتز بها و�أفتخر بها �أميا
افتخار ،فهي الأ�صالة يف
احلا�رض وامل�ستقبل الزاهر .

هل ت�ؤمنني ب�أدب
ال�شباب واليافعني؟
نعم �أنا �أ�ؤمن ب�أدب ال�شباب
ف�شباب اليوم لديهم �أعمال
�أدبية نفتخر بها لكن ينق�صهم
الت�شجيع  ،فالكثري من �شبابنا
لديهم مواهب و�إبداعات
ويظهروا
فليت�شجعوا
�إبداعاتهم و�أال يتوقفوا .

كيف تقيمني م�سار
الأدب اجلزائري
وهل تطور للأف�ضل
�أم ال؟
نحن جيل نطمح للأف�ضل
فم�سار الأدب يف اجلزائر
يف تطور ملحوظ باملقارنة
مع ال�سنوات املا�ضية حيث
نالحظ �أن �شباب اليوم �شباب
مهتم مبختلف الن�شاطات
الأدبية والرتفيهية ،وما علينا
كجيل واع ومثقف �،إال �أن
نحافظ على الأدب اجلزائري
ونعمل على حت�سينه  ،فبثينة
لديها �أمل يف �شباب اليوم
وما يقدمه خلدمة الأدب
اجلزائري .

ماهي الن�صائح التي
تقدمينها لع�شاق
الكتابة؟
�أن ي�ستمروا يف �إبداعاتهم
،و�أن ال يتوقفوا عن الكاتبة
،مهما �صادفتهم العراقيل،
فالكتابة متعة وجتربة ترتك
�أثرا عميقا يف نفو�س القراء
 ،وعليهم �أن ي�ستفيدوا من
النقد باعتباره و�سيلة لتنقيح
والت�صحيح �رشيطة �أن يكون
بناء  ،وبالتايل يجب عليهم
العمل على حت�سني كتاباتهم
وتطويرها.

ما هو م�ستقبل اللغة
العربية؟
م�ستقبل اللغة العربية بيد
�شباب اليوم ،وعلى الأجيال
القادمة املحافظة عليها
،والعمل على تر�سيخها
للأجيال القادمة لأنها لغة
فاللغة
القر�آن الكرمي ،
العربية هي لغة من اللغات

ال�سامية ونعمل دائما على
تطويرها للأف�ضل.

ال�سينما وامل�سرح يف
نظرك ؟
ال�سينما وامل�رسح هما
املر�آة العاك�سة لل�شعوب
 ،ف�أنا �شخ�صيا �أف�ضل
«م�رسح الأطفال» الذي يقام
باملنا�سبات و�أحاول ح�ضور
خمتلف عرو�ضه  ،مثل عر�ض
«عمو يزيد « الذي ح�رضته
رفقة زميالتي بالأغواط
و�أعجبني كثريا .

كيف تقييمني
الن�شاطات العلمية
بجامعة الأغواط؟
للمدر�سة العليا للأ�ساتذة
ن�شاطات علمية تقام ت�شجيعا
لطلبتها ومواهبهم ومن
بني الن�شاطات التي تعر�ض
ب�إ�رشاف نوادي كنادي
العالمة الب�شري االبراهيمي
ي�رشف على تنظيمه طلبة
الأدب العربي وتقام جل�سة
قراءة كل يوم ثالثاء بعنوان»
بني �أح�ضان الورق» ،وب�صفتي
نا�شطة فيه �أقوم مب�ساعدة
زمالئي ونقوم �أي�ضا بالتن�سيق
مع م�صلحة الن�شاطات ،فنبادر
بزيارات مر�ضى امل�ست�شفيات
والعيادات حيث نقدم لهم
لهم امل�صاحف والورد ب�شعار
«م�صحف لكل مري�ض»
،ويوجد «نادي �سبيل العلم
«�أي�ضا له عدة ن�شاطات
واهتمامات.

هل ت�ستهويك كتب
التنمية الب�شرية؟
نعم ت�ستهويني كتب التنمية
الب�رشية وقر�أت لإبراهيم
الفقي رحمه اهلل و�أتابع
�أحمد عمارة يف اليوتيوب
فهي حتفزين كثريا  ،كما �أنها
ت�شجعني على اال�ستمرار.

كيف تق�ضني �أوقاتك

يف �شهر رم�ضان؟
�شهر رم�ضان يجمعنا فيه
ال�صيام والقيام� ،أجتمع مع
عائلتي على مائدة الإفطار
يف هذا ال�شهر �أق�ضي
وقتي:يف تالوة القر�آن والذكر
وجتهيز مائدة الإفطار و
�ألتقي �أقاربي يف �سهراته،
و�أحيانا �أقوم مبتابعة بع�ض
الربامج ،لكن العام املا�ضي
�صادفنا رم�ضان يف فرتة
درا�سة فكان فيه جو غري
اجلو العائلي ،كنت مع �أ�رسة
الإقامة والزميالت ،كما �أنني
�أتابع م�سل�سالت عربية يف
غالب الأحيان .

ماذا عن طموحاتك؟
طموحي �أن �أ�صبح كاتبة
ناجحة معروفة بكتاباتها
الراقية ،و�أ�صبح �أ�ستاذة
امل�ستقبل البارعة يف ت�أدية
ر�سالتها للأجيال القادمة
 ،و�أن ال �أتوقف �س�أوا�صل
ب�إذن اهلل و�س�أحقق �أحالمي
وطموحاتي .

ماهي م�شاريعك
امل�ستقبلية؟
�أريد �أن �أمت�سك ب�أمل النجاح
و�أن �أ�ستمر يف تخطيط
�أهدايف و�أحققها  ،و�أن �أ�صبح
كاتبة معروفة ويعلق ا�سمي
على �صفحات عدة كتب
وروايات.

كلمة �أخرية ملن
توجهينها؟
يف الأخري �أود �أن �أوجه �شكرا
خا�صا جلريدة «الو�سط» وكل
طاقمها  ،كما �أ�شكر كل من
�شجعني بن�صيحة �أو ر�سالة
حتى و�إن كانت ق�صرية� ،أ�شكر
عائلتي ال�صغرية :والداي
مالكي عطية و�أمي مكاوي
م�سعودة ،و�أخواتي و�أخي
على ت�شجيعاتهم ودعمهم،
و�أحيي طاقم «املثقف» على
جمهوداتهم .
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الكلى و�صيام �شهر رم�ضان
مر�ضى ُ

هل ي�صوم مر�ضى ال ُكلى؟ وماذا
عن الدواء وتناول ال�سوائل؟
ومدى قدرتهم على ال�صيام ،و هل
ي�شكل ال�صيام خطرا على حالتهم
ال�صحية؟
�أ�سئلة يطرحها مري�ض الكلى عند
ال�صوم ،ولكن تعتمد الإجابة على
ت�شخي�ص الطبيب حلالة املري�ض،
و مدى �سوء و�ضعه ال�صحي ،حيث
يت�سبب ال�صوم نتيجة لنق�ص
ال�سوائل والأمالح� ،إىل تدهور
حالة مر�ضى الق�صور املزمن ،مما
ي�سبب اختالل يف وظائف الكلى.
ويف البداية البد من التعرف على
هذا الع�ضو ال�صغري باجل�سم،
والذي ي�ؤدي العديد من الوظائف
الهامة للإن�سان.
فالكلية هي ع�ضو هام من �أع�ضاء
ج�سم الإن�سان ،لونها بني مائل
للحمرة ،وتقع على اجلدار اخللفي
للتجويف البطني ،على جانبي

العمود الفقري ،حتت احلجاب
احلاجز ،ليقوم ال�ضلعان الأخريان
يف القف�ص ال�صدري بحماية
الكلية.

�أطعمة ت�سبب الإ�ضطرابات
املعوية يف رم�ضان

وظائف الكلى
 تعد الكلية الع�ضو امل�س�ؤول عنتنقية الدم من ال�سموم الناجتة عن
عملية الأي�ض (التمثيل الغذائي).
 تقوم الكلى بعدة وظائف تتمثلباملحافظة على حمو�ضة و قلوية
الدم.
 تقوم الكلى كذلك بالعمل على�إفراز هرمون الرينني الذي يتحكم
مبواد موجودة يف الدم لزيادة
�ضغط الدم �إىل القلب.
 دور الكلية هام يف ت�صنيعالربوتينات ،وتنظيم م�ستويات
ال�سكر يف الدم.
و ينتج عن توقف الكلية عن

القيام بوظائفها الطبيعية� ،إ�صابة
املري�ض بالف�شل الكلوي والذي
يرافقه بع�ض الأعرا�ض كالتعب
والإعياء ،و�شحوب الوجه وذلك
من �أقل جمهود.
ويقدم الأطباء بع�ض الن�صائح
الهامة ملر�ضى احل�صوات من
�أهمها:
 القيام بتناول كميات كبرية مناملاء بعد وجبة الإفطار ،لتخفيف

و

طرد

احل�صوات

الأمالح
ال�صغرية.
 احلذر من القيام ب�أي جمهود�أثناء النهار.
 حماولة جتنب الأطعمة التيت�سبب زيادة حمو�ضة الدم
واليوريك �آ�سيد (حم�ض اليوريا)
مثل اللحوم احلمراء وال�شاي
والقهوة واملك�رسات ،وحتى ال
نزيد عبء الكليتني خالل ال�صيام.

هل ميكن ملري�ض ال�سكرى �صيام �شهر رم�ضان؟

 بع�ض املر�ضى بال�سكري ميكنهم ال�صيام�إذا كانوا م�صابني بالنوع الأول من املر�ض و
الذين يعاجلون منه عن طريق احل�صول على
جرعات من الأن�سولني.
 كما �أن امل�صابني بالنوع الثاين ميكنهمال�صيام �إذا كان عالجهم معتمداً على
احلميات الغذائية فقط بل �إن ال�صيام يكون
�أف�ضل لهم.
 كذلك املر�ضى الذين يتناولون �أكرث منحبة ميكنهم ال�صيام على �أن يتناولوا حبة
قبل وجبة الإفطار و حبة �أخرى قبل وجبة
ال�سحور.
 ميكن �أن ي�صوم املر�ضى الذين ي�أخذونحقنة واحدة من الأن�سولني نهاراً على �أن
ي�أخذوا احلقنة قبل تناول وجبة الإفطار لكن
يجب عليهم �إ�ست�شارة الطبيب حتى يحدد
الكمية الالزمة كما يجب على املري�ض �أن
يقي�س م�ستوى ال�سكر يف الدم ب�شكل منتظم
يف النهار.
 و مر�ضى النوع الثاين من ال�سكري الذيني�أخذون جرعة واحدة من الأن�سولني يف اليوم
ميكنهم ال�صوم مع احلر�ص على �إ�ست�شارة
الطبيب قبلها.
 �أما الذين يهدد ال�صيام �صحتهم فهم الذينيح�صلون على عدة جرعات من الأن�سولني

خالل اليوم.
 و يجب على كافة مر�ض ال�سكري �أنيقوموا ب�إجراء فح�ص �شامل حتى يت�أكدوا
من عدم وجود خماطر �أخرى مثل الأمرا�ض
القلبية و ال�رشايني و الكلى و �إرتفاع �ضغط
الدم و التي تهدد حيواتهم �إن قاموا بال�صيام.

 املخلالت و الأطعمة املاحلة و الد�سمة:فهذه الأطعمة ثقيلة على املعدة و القولون و ي�صعب ه�ضمها
ِ
جتعلك ت�شعرين
كما �أنها تت�سبب يف �إ�صابة الكبد بالإرهاق و
بالعط�ش ال�شديد.

خماطر عدم االنتظام يف احل�صول على
العالج:

� -رشب املياه بكرثة يف وجبة الإفطار:

 تعر�ض اجل�سم لنق�ص م�ستوى ال�سكر فيه. ال�شعور باجلوع ال�شديد و التعب و الإرهاقو ال�صداع و الدوار و �إرتعا�ش اليدين و �إ�صابة
العينني بالغ�شاوة و ت�سارع دقات القلب و
الإح�سا�س بفقدان الوعي.
 لو �إمتنع املري�ض عن الإفطار مبا�رشة بعد�إ�صابته بالأعرا�ض ال�سابق ذكرها �سي�صاب
بغيبوبة.
 �إرتفاع م�ستوى ال�سكر ب�شدة. التبول ب�شكل م�ستمر. ال�شعور بالعط�ش و �آالم البطن و الرغبة يفالتقي�ؤ.
و لعالج هذه احلاالت يجب الإفطار على
الفور بتناول كوب من املياه و الدواء اخلا�ص
باملر�ض و الذهاب للطبيب املخت�ص.

لأن هذا يت�سبب يف ملء البطن و من ثم ال�شعور بال�شبع مما
يجعل الع�صارات الها�ضمة تتحرك ب�شكل �أخف و جتعل عملية
اله�ضم �أكرث بطء.
 تناول امل�أكوالت ال�سكرية:ِ
جتعلك ت�شعرين بالعط�ش ال�شديد و خا�صة لو تناولتيها يف
فهي
وجبة ال�سحور.
 تناول البهارات و التوابل:مما يعر�ض املعدة للقرحة و ع�رس اله�ضم و من �أمثلتها الفلفل
الأ�سود و الفلفل احلار.

 8طرق للتغلب على العط�ش يف رم�ضان
ي�أتي رم�ضان هذه ال�سنة يف ف�صل ال�صيف
و مع ال�صيام و �إفراز اجل�سم للعرق ف�إن
ال�شعور بالعط�ش يزيد.
 �أكرثي من �رشب املياه بني وجبتيالإفطار و ال�سحور لأن املاء ال ميكن
�أن ت�رشبي م�رشوباً �آخر بدالً منه و �إن
كنتي ال تف�ضلني �رشبه ف�أ�ضيفي �إليه
بع�ض النكهات مث �رشائح الليمون و
الزجنبيل و ماء الورد و �أوراق النعناع و
يجب �أن تعريف ب�أن �رشب املاء بكميات
زائدة على ال�سحور ال يفيد لأن اجل�سم
يطردها كما ي�ؤدي �إىل ذهابك للتبول
ب�شكل م�ستمر� - .إبتعدي عن تناول
ال�سكريات و الأمالح بكرثة لأن هذا
ي�ؤدي �إىل بطء عملية امت�صا�ص الطعام
و ه�ضمه كما �أنه ميت�ص ال�سوائل من
اجل�سم مما يت�سبب يف �إرتفاع درجة
حرارته و جفاف الب�رشة و ال�شعور
بالإجهاد و ال�صداع� - .إحر�صي على
تناول اخل�رضوات و الفواكه الطازجة
ِ
ج�سمك بعنا�رص غذائية
لأنها متد
متنوعة و فيتامينات مثل �أ و ب املركب
ِ
ج�سمك من الإجهاد و
و هـ التي حتفظ
تعطيه احليوية و بها كميات وفرية من

تناول الأطعمة الباردة و ال�ساخنة يف نف�س الوقت ي�ؤدي �إىل حدوث
�إ�ضطرابات املعدة و ال �سيما يف خالل �شهر رم�ضان و يف �أيامه
الأوىل بالذات .و يحدث هذا عادة يف رم�ضان لأن الإن�سان ينتقل من
منطه الغذائي الذي �إعتاد ج�سمه عليه يف الأيام العادية �إىل النمط
الغذائي يف رم�ضان و هنا حتدث بع�ض امل�شكالت يف املعدة نظراً
لعدم �إعتيادها على هذا الأ�سلوب يف التغذية بعد و لأن الت�أقلم معه
يحتاج �إىل بع�ض الوقت و من امل�شكالت التي ت�صيب اجل�سم يف هذه
الفرتة الإرتباك املعوي و الإنتفاخ و الإ�سهال احلاد واملغ�ص والت�سمم
الغذائي.
و من �أجل الق�ضاء على هذه الإ�ضطرابات نقدم � ِ
إليك الن�صائح التالية
ِ
ج�سمك
التي ت�شتمل على بع�ض الأغذية كي تقومي بتجنبها و حتفظ
من الإ�صابة بهذه اال�ضطرابات - - :الأطعمة املقلية و املحتوية على
الدهون :فهي جتعل ال�سوائل و الأمالح حتتب�س بداخل اجل�سم كما
ت�ضعف من القيمة الغذائية اخلا�صة بها و ال�صحيح هو �أن تقبلي على
تناول الأ�سماك و اللحوم امل�شوية �أو امل�سلوقة و القليلة الدهون.

ِ
�شعورك
ال�سوائل و الألياف التي جتعل
بالعط�ش و اجلوع يقل و منها اخل�س و
اخليار و ال�شمام و البطيخ - .يجب �أن
ِ
وجباتك الغذائية م�شتملة على
تكون
�أمالح معدنية مثل املاغني�سيوم و
البوتا�سيوم و احلديد و ال�سيلينيوم لأن
ِ
ِ
تعر�ضك للجو
ج�سمك يفقدها �أثناء
ِ
ِ
�شعورك
يجعلك تكافحني
احلار و
بالعط�ش و من الأغذية التي حتتوي على
البوتا�سيوم املوز و ال�شوكوالتة الداكنة
و اللنب و التمر و الأفوكادو و امل�شم�ش
املجفف و الف�ستق و اليقطني و الفول
�أما ال�صوديوم فيوجد يف ملح الطعام
و اللحوم و التوابل و البيتزا و اجلنب و
الوجبات ال�رسيعة.
 �إحر�صي على تناول الزبادي و اللنبالرائب قليلي الد�سم على ال�سحور
لأنهما يحتويان على باكترييا نافعة
تعاون جهازك اله�ضمي على ه�ضم
ِ
�شعورك بالعط�ش و
الطعام كما تكافح
متنع الإنتفاخ و احلمو�ضة و �آالم املعدة.
 قللي من تناول الأطعمة املقلية والع�صائر ال�صناعية و احللويات لأنها
ِ
�شعورك بالعط�ش.
تزيد من

 �رشب ال�شاي بكرثة:و خا�صة يف وجبة ال�سحور مما يجعله يدر البول و ي�ؤدي �إىل جعل
اجل�سم يخ�رس معادن و �أمالح يحتاج �إليها �أثناء فرتة ال�صيام.
 احللويات اجلاهزة:تت�سبب يف الإ�صابة باحلمو�ضة و الغازات و الإنتفاخات و ر
ي�ستطيع اجلهاز اله�ضمي ه�ضمها ب�شكل �سهل كما �أن تناولها
بكرثة ي�ؤدي �إىل �إ�صابة اجل�سم بال�سمنة و �أمرا�ض القلب و
ال�رشايني و ال�رسطان
 امل�رشوبات الغازية:و خا�صة �إن مت �رشبها �أثناء تناول الطعام لأنها جتعله يندفع �إىل
�أ�سفل املعدة نظراً لإحتوائها على غاز ثاين �أك�سيد الكربون مما
ي�ساهم يف �إرباك الأمعاء ب�شكل �أكرث �سوء.
 امل�رشوبات الباردة:التي حتتوي على ن�سبة عالية من ال�سكر و ذلك لأن درجة
حرارتها تقرتب من ال�صفر بينما تكون درجة حرارة اجل�سم يف
حدود �سبعة و ثالثني درجة مما ي�ؤدي �إىل عمل الإنزميات ب�شكل
غري جيد و ي�ؤدي هذا بدوره �إىل عدم قيام اجلهاز اله�ضمي
بعمله على الوجه الأكمل.
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�إ�سالميات

ا�ستقبال خا�ص حلبيب مفارق !

ف�إن النا�س فيما يع�شقون مذاهب ،ولهم فيما يحبون
م�شارب ؛فمنهم من يع�شق املال ومنهم من يع�شق
الن�ساء ومنهم من يع�شق الدنيا وما فيها .
وبع�ض النا�س ع�شقهم موا�سم الطاعات و�أيام
الأعطيات ؛تكاد �أرواحهم عند ا�ستقبال تلك املوا�سم
�أن تخرج من �أج�سادهم فرحاً و�رسوراً ،و�إذا ر�أيتهم
عند فراقها �أحزنك حزنهم وهالتك دموعهم وعجبت
من �شوقهم .
وه�ؤالء هم من ي�ستقبلون (رم�ضان ) ا�ستقباالً خا�صاً
فهم يعلمون �أنه (حبيب مفارق ) .
�شعارهم عند ا�ستقباله (:مرحباً برم�ضان حبيب جاء
على فاقة ).
هم يعلمون �أن رم�ضان من �أعظم موا�سم الربح (لتجار
الآخرة) .
هم يعلمون �أنه عندما (يربط عنك عدوك بال�سال�سل )
وال تنجو منه وتبقى �أ�سرياً له ؛فلن تنجو منه �أبدا !
فكيف تنجو ؟ �أم متى تنجو؟
هم يعلمون �أن من (تُفتح له �أبواب اجلنة ) فال يدخلها
؛(وتغلق عنه
�أبواب النار ) وي�رص على اقتحامها ؛فذاك خمذول .
هم يعلمون �أن من يفرط يف اغتنام (ليلة) خري من (�ألف
�شهر )فذاك حمروم .
هم يتعجبون ممن (دعائه م�ستجاب) وقت �صيامه ،كيف
تبقى له حاجة ال تق�ضى �،أين �آماله ؟ �أم �أين �آالمه ؟
حاجة ال ترفع يف رم�ضان متى ترفع ؟

�أمرا�ض ال ت�شفى يف رم�ضان متى ت�شفى ؟
هم يعلمون �أن رم�ضان (�شهر القر�آن) ؛فال تكاد
م�صاحفهم تفارق �أيديهم قد غلبتهم دموعهم ي�س�ألون
اهلل من ف�ضله عند �آية رحمة وي�ستعيذون من عذابه
عند �آية وعيد وي�سبحون ربهم ليل نهار وال (ي�سئمون
).
هم يعلمون �أن �ساعة يف (�صالة الرتاويح ) مع الإمام
تعدل قيام الليل كله فكيف يتكا�سلون عنها �أم كيف
يتثاقلون يف �أدائها !
هم يعلمون �أن رم�ضان (�شهر اجلود ) وقد كان حبيبهم
�صلى اهلل عليه و�سلم �أجود النا�س وكان �أجود ما يكون
يف رم�ضان ؛ف�إذا ر�أيت بذلهم وعطائهم ظن البخيل
�أنهم ينفقون من مال غريهم من كرثة ما يبذلون
،و�شعارهم يف �إنفاقهم �(:إمنا نطعمكم لوجه اهلل ال
نريد منكم جزاء وال �شكورا ).
هم يعلمون �أن علم ال يتوجه عمل وبال و�أي وبال  .يا
رب هذا رم�ضان قد �أقبل وقد علمنا من عظيم ف�ضلك
فيه ما ال يخفى فال جتعلنا فيه حمرومني .
يارب لك يف كل ليلة منه عتقاء يارب فاجعلنا منهم
؛ف�إن �أج�سادنا على النار ال تقوى .
يارب كم من م�ستقبل له ال يودعه ،وكم من مودع له
ال ي�ستقبله ؛يارب ف�أح�سن لنا اخلتام واجعل عواقب
�أمرنا �إىل خري ،واجعلنا ممن طال عمره وح�سن عمله
و�صالة ربي و�سالمه على حممد و�آله و�أ�صحابه ومن
اتبع هداه واقتفى �أثره �إىل يوم الدين .

مناجاة ..بني يدي رم�ضان
رح َمن الدنيا والآخرة ،هل �ستُدخلني رم�ضان؟ هل
ربِّ ..
ربِّ ،
َر ِّبُ ،رحماك ُرحماك ،يا ِّ
رحمتُه ك َّل �شيء ،يا َمن له اخللق والأمر ،يا ْ
رب ،يا �أهلل يا ذا اجلالل والإكرام ،يا من َو�سعت ْ
رب لك احلم ُد مِ ن قبْ ُل ومن بعد ،لك احلمد من قبل ومن بَعد.
�ستُب ِلّغني رم�ضان؟ هل �س�أكون ممن يَ�شهد رم�ضان؟ يا ِّ
َ
َ
رب� ،إن بلَّغْتني رم�ضان �أن تو ِّف َقني فيه.
رب� ،
رب� ،إ ْن بلَّ ْغتَني رم�ضان فو ِّفقني فيه� ،
أرجوك ِّ
أرجوك ِّ
يا ِّ
ال �أدري كيف �س�أدخ ُل رم�ضان؟ وال كيف �س�أكو ُن فيه؟ ال �أدري ب� ِّأي قلبٍ و� ِّأي ه َّم ٍة و�أي ني ٍة �س�أكون يف رم�ضان؟
فيا �أرحم الرحمني ،يا �أكرم الأكرمني ،يا خالق النا�س �أجمعني ،و ِّفقني يف رم�ضان.
ّ
رب ،بقلب غاف ٍل الهٍ ،بل�سا ٍن مل يَ ْذكرك َّ
رب للتوبة؟
حق ِذ ْكرك ،مل ي�شكرك حق �شكرك ،فهل �ستقبلني؟ هل �ستو ِفقني يا ِّ
�س�أدخل يا ِّ

مدر�سة رم�ضان �ستفتح �أبوابها
مدر�سة �ستفتح �أبوابها بعد �أيام قليلة  ..فهل ترى نحيا فندرك هذه املدر�سة ونلتحق بها؟ و�إذا التحقنا بها هل
نخرج منها مع الفائزين �أو اخلا�سرين؟ .
�إنها مدر�سة رم�ضان  ..مدر�سة التقوى والقر�آن  ..ومو�سم الرحمة والغفران  ..والعتق من النريان .
ظاهر .
و�سرور
غامر ،
الزائر املحبوب
وت�ستقبل ال ّأمة هذا
�أيام معدودة
بفرح ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
َ
ماذا �أعددنا ونحن على �أيام من هذا ال�شهر العظيم  ،هل �أعددنا نية وعزم ًا �صادق ًا بني يديه؟ هل بحثنا عن
قلوبنا  ،لنعرف عزمها و�صدقها فيه؟
ال ي�ستوي من ال يتجاوز اهتمامه وتفكريه يف ا�ستقبال رم�ضان �شراء احلاجيات وتكدي�س
الأطعمة الرم�ضانية  ،ومن يجعل جل اهتمامه غذاء الروح والتفكري يف تطهري
ْت
إن دخل ُ
وتزكية النف�س والإقبال على اهلل تعاىل يف هذا ال�شهر املبارك � .س�أدخل ْ � -
وحولِ ك
وكر ِمك
بف�ضلك
رب
دخل
م
فيه
رب� ،أدخلني
ْ
َ
ُ
 يا ِ ّوقوتك ،ف�أرجوك �أرجوك ِ ّ
ْ
َّ
َ
نز ً
مباركً ا ،و�أنت خري امل ْن ِزلني
ال
�صدق ،و�أنزلني منه ُم َ
ٍ
َ
دخلت بف�ضلك  -بذنوب
رب � -إن
رب،
يا
ِّ
ُ
وفقني يف رم�ضان ،ف�إين �س�أدخل يا ِ ّ
ِّ
ً
بع�ضها ون�سيت �أكرثها،
ذنوب كثريةْ � ،أذكُ ر
ا،
ونهار
ال
لي
ها
ع
جم
بذنوب
كاجلبال،
تُ
َ
ٍ
ً
َ ْ
لك َّنها ال َتخفى عليك.
ل�سان حاله :كيف �أ�ستفيد من هذا املو�سم؟ كيف �أ�ستعد و�أخطط
لأن �أكون من العتقاء من النار  ،من الذين ت�شتاق لهم اجلنة  ،من
الذين يغفر اهلل لهم ما تقدم من ذنوبهم .
�إن الإعداد للعمل عالمة التوفيق و�أمارة ال�صدق يف الق�صد،
ادو ْا الخْ ُ ر َ َ
دةً }،
ع ُّ
ع َّ
كما قال تعاىلَ { :و َل ْو �أَ َر ُ
دو ْا َل ُه ُ
وج لأ َ
ُ
والطاعة البد �أن مُي َّهد لها بوظائف �شرعية كثرية حتى
ت�ؤتي �أكلها و ُيجتني جناها ،وخا�صة يف �شهر رم�ضان
حيث الأعمال ال�صاحلة املتعددة .
ولهذا نقول :من الآن  ،ا�صدق عزمك على فعل
ً
بي�ضاء
�صفحة
الطاعات  ..و�أن جتعل من رم�ضان
َ
ً
ً
�صافية من �شوائب
مليئة بالأعمال ال�صاحلة ..
نقية ،
املعا�صي  .قال الف�ضيل�« :إمنا يريد اهلل عز وجل منك
نيتك و�إرادتك « .
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من � 10إىل  27ماي اجلاري

تنظيم الطبعة الـ  20للمهرجان الثقايف
الأوروبي يف �أربع مدن جزائرية

�أكد منظمون يف بيان �أن برنامج الطبعة الـ 20
للمهرجان الثقايف الأوروبي باجلزائر املقرر من 10
�إىل  27مايو باجلزائر العا�صمة و يف ثالث مدن �أخرى
يت�ضمن املو�سيقى و الرق�ص و ال�سينما.
و �ست�شارك �ستة ع�رش بلدا ع�ضوا يف االحتاد الأوروبي
يف هذه التظاهرة التي �ستجرى ب�شكل متزامن يف
اجلزائر العا�صمة و بجاية و وهران و تيزي وزو.
و �ستفتتح طبعة  2019حتت �شعار «االحتفال بالعي�ش
معا» بحفل مو�سيقى العامل يحييه مغني و فنان اجلاز
جمال لعرو�سي و «جوقة العي�ش معا».

�أح

و تقرتح بلدان على غرار �أملانيا و ال�سويد و �إ�سبانيا و
فرن�سا و النم�سا و الربتغال برناجما يجمع املو�سيقى
التقليدية كالفادو و املو�سيقى الكال�سيكية و
املعا�رصة «اجلاز و الفلكلور و الروك و املو�سيقى
العاملية) يف حني اختارت �إيطاليا و بولونيا و الت�شيك
تقدمي �أفالم و م�شاهد رق�ص مع غياب امل�رسح يف
هذه الطبعة.
يعقد املهرجان الثقايف الأوروبي املنظم ب�شكل
متزامن منذ  2000يف �سنته ال�سابعة على التوايل يف
العديد من املدن اجلزائرية �إىل جانب العا�صمة.

�سيتم تنظيم الطب
عة الثانية لتظاهرة الثقا
فية
ا
جل
دي
دة
بقي
ادة
ا
ملو�سي
والفنية لنتذكر �أ�ص
قار �أعمر عمرون (م�ؤلف
دقائنا الفنانني» يف الفرتة
من
9
مقا
طع
مو
�سي
اىل  30مايو
قية لعدة �
اجلاري بوالية ب�شار يف �إ
طار
أفالم و�أ�رشطة للتلفزيون
تن
�شي
ط
ا
جلز
ائر
ال�س
ي) وفرق الغناء
هرات الرم�ضانية ،ح�سبما
علم
به
من
ال�شعبي التقليدي وفرق
رئي
�س
ف
اجلمعية ال
نية �أ�صيلة خا�صة ال
ثقافية املحلية «�صحاريان.
ديوان واحل�رضة واملدح
و
الع
ي�س
اوة
.
ه
وينتظر زهاء
ذه الأخ
مئة م�شارك ما لني فنان
و�ش
رية �ستن�شط من طرف بابا
خ�
صية
زغ
مري
ا
ثقافية
حد �أعمدة هذا
من خمتلف مناطق ب�شار يف
ه
ذه
ال
النوع ال�صويف يف اجلنوب
تظ
اه
رة
ال
غر
بي للبالد ،ا�ستنادا
التي تندرج يف �إطار
للمتحدث  .و�ست�شارك
الأن�شطة اخلا�صة ب�إحياء
ليا
يل
ال
فر
قة
ال
ن�س
وية
رم�ضان املع
للمدح
ظم والإ�سهام يف الإ�شعاع
ملنطقة بني ونيف يف هذه
ال
ثقا
يف
ال
تظ
اه
رة
ك
باملنطقة وب
م�ساهمة للمر
عث روح التبادل الفني وال
ثقا
�أة يف حماية وترقية الغناء
يف
ب
ني
ال
دي
ني
ا
ملحلي الذي ي
الفنانني واجلمهور ،و
عد جزءا من الرتاث الثقايف
فقا ملا �أكده نورالدين راحو.
وال
دي
ني
لل
�سا
ورة
.
و
ينت
و�ستقام هذه التظ
ظر تقدمي عرو�ض م�رسحية
اهرة الفنية بقاعة ال�سين
مات
يك
و�
سكا
ت�ش
ات
الوطنية بب�
جمانية يف
شار و�ستكون هذه الطبعة ا
لثا
نية
فعاليات هذا احلدث لفائدة
فر
�صة
ا
جل
مه
ور
لفن
العري�ض مب�
اين املنطقة للتعبري عن
موا
هب
هم
شاركة فرق وفنانني حمليني
وتع
زيز
لتن
�شيط هذه التظاهرة
التنوع الثقايف لل�ساورة،
الفنية والثقافية التي ت�شكل
كما �أو�ضحه رئي�س جمعية
م�س
اه
مة
حقي
قية
«�صحاريان>>.
للفنان
و�سيتم عر�ض خمتلف ال
ني وللحركة اجلمعوية .
ن�ش
اط
ات
وب
ح�
سب
را
الثقافية
حو ف�إن «
لهذه التظاهرة بعد �صالة
ال
رتاو
متويل هذه الفعاليات التي
يح
من
�
شار
كت
فيها ب�شكل ك
خالل م�شاركة العد
بري اجلمعية واملح�سنني
يد من الفرق الفنية املح
لية
امل
حلي
ني
ي
�
ؤ
كد
م
رة
�أخ
علي غرار االور
رى االرتباط الوثيق ل�سكان
ك�سرتا املو�سيقية الكال
�سي
كية
امل
نط
قة
ب
رتاث
هم و ثقافتهم «.

وفاة «ت�شوباكا» املمثل الإجنليزي
بيرت مايهيو �أحد �أبطال الفيلم
ال�شهري «حرب النجوم»
رحل املمثل الإجنليزي ،بيرت مايهيو ،الذي لعب دور �شخ�صية
«ت�شوباكا» يف الفيلم ال�شهري «حرب النجوم» عن عمر ناهز
 75عاما ،مبنزله بوالية تك�سا�س الأمريكية .ونعت �أ�رسة
مايهيو املمثل قائلة« :لقد مات بيرت ،غادرنا م�ساء
� 30أفريل  2019وهو و�سط عائلته مبنزله يف �شمال
تك�سا�س» .وا�شتهر مايهيو بلعب دور �شخ�صية
«ت�شوباكا» ،وهي �شخ�صية خيالية يف عامل حرب
النجوم ،وتعد �أحدى ال�شخ�صيات الأ�سا�سية
يف الثالثية الأ�صلية .حرب النجوم (Star
 )Warsهي �سل�سلة �أفالم ملحمية من ابتكار
جورج لوكا�س ،مكونة من ثالثيتني.
وقد تعدت «حرب النجوم» كونها �سل�سلة
�أفالم ،بل �أُنتجت كتبا وم�سل�سالت
تلفزيونية و�ألعاب كمبيوتر و�أ�رشطة فيديو
م�صورة.

مد �شيبة يطرح «�سيبونا بقى يف حالنا» من م�سل�سل «زلزال»

طرح املغني ال�شعبي �أ
حمد �شيبة �أغنية «�سيبونا بقى يف حالنا» من
م�سل�سل حممد رم�ضان اجلديد «زلزال»،
عرب القناة الر�سمية لرم�ضان على يوتيوب.
�أغنية «�سيبونا
بقى يف حالنا» من كلمات �صالح عطية،
و�أحلان �سيد را�ضي ،وتوزيع طه احلكيم.
وتخطت �أغنية «�سيبونا
بقى يف حالنا» مليوين م�شاهدة ،و�أ�صبحت ت
رند بقائمة الأكرث م�شاهدة على يوتيوب
يف م�رص.وم�سل�سل
«زلزال» من بطولة حممد رم�ضان ،وحال
�شي
حة،
وم
اجد
ا
مل�
رصي،
ون�
رسين
�
أ
مني ،وهو من
ت�أليف عبد الرحيم كمال ،و�إ
خراج �إبراهيم فخر ،و�إنتاج �رشكة �سيرنجي.

جورج كلوين يك�شف
�سبب عودته للتليفزيون
مب�سل�سل «كات�ش»22

خالد ال�صاوي مهوو�س
بالأنتيكات يف «خيال م�آتة»
يبد�أ الفنان خالد ال�صاوي ت�صوير دوره يف فيلم
«خيال م�آتة» ،بطولة �أحمد حلمي ،خالل الأيام
القليلة املقبلة.
وقال ال�صاوي � ،إنه يج�سد دور �شخ�ص
مهوو�س بالتحف والأنتيكات ،ولكنه
حتفظ عن ذكر تفا�صيل �أخرى تخ�ص
دوره ،حيث �أعرب عن �سعادته بتكرار
تعاونه مع حلمي بعد عملهما معاً يف
فيلم «كدة ر�ضا» قبل �أعوام عدة،
وا�صفاً �إياه بالفنان املوهوب
واملثقف.
وي�شارك يف بطولة «خيال
م�آتة» منة �شلبي وبيومي ف�ؤاد
ولطفي لبيب وح�سن ح�سني
وعبد الرحمن �أبوزهرة ،من
�إخراج خالد مرعي.

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

حتدث جورج كلوين عن اقتناعه برواية م�سل�سله املقبل
«كات�ش  ،»22والذي يعود به �إىل التلفزيون بعد �أكرث من
 20عاماً .لفت كلوين �إىل �أن امل�سل�سل لي�س جمرد عمل
مقتب�س من رواية مناه�ضة للحرب للكاتب جوزيف
هيلر ،بل يطرح �أبعاداً ويناق�ش ق�ضايا ن�سائية مهمة يف
عامل ما بعد احلركات املناه�ضة لالنتهاكات اجلن�سية
مثل حركة «مي تو» وغريها.
و�أ�شار كلوين يف حديثه �إىل �أن الرواية الكال�سيكية
تختلف عما يظهر يف م�سل�سله على م�ستوى
ت�صوير الن�ساء ،ما �شجعه على امل�شاركة
ب�سبب حر�ص القائمني عليه على تغيري
�أ�سلوب التعامل مع ال�شخ�صيات الن�سائية
مو�ضحاً «حاولنا �أن نكون جزءاً من احلل ال من
امل�شكلة» .وحر�ص كلوين مع املنتجني على �إ�سناد �أدوار رئي�سيه
للن�ساء وراء الكامريا يف هذه ال�سل�سلة التلفزيونية ،املقرر عر�ضها
على �شبكة « »HBOيف  17ماي اجلاري.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�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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�شيفروليه كمارو ا�س ا�س  2020حت�صل على حتديثات ع�صرية

ح�صلت �شيفروليه كمارو  SSعلى حتديث جديد ملوديل  2020م�ؤخراً لي�ضفي عليها عدة مل�سات ع�رصية.
ت�أتي مقدمة كمارو  SSاجلديدة م�ستوحاة من كمارو  SS Shockالنموذجية التي د�شنت بالعام املا�ضي خالل
معر�ض �سيما ،وهو ما يعني تغيري مكان �شعار �شيفروليه بال�شبك العلوي مع �إ�ضافة فا�صل بني ال�شبك
العلوي وال�سفلي بنف�س لون الهيكل� ،إىل جانب توفري لون �أخ�رض جديد مع جمموعة جديدة من
اخل�صائ�ص التي ت�سمح للعمالء بتخ�صي�ص �سياراتهم.
تت�ضمن هذه اخل�صائ�ص جناح خلفي بفئات  LSو LTمع م�صابيح
خلفية مظللة وعجالت � 20إن�ش بفئات  LTوLT1
و ،SSبجانب مكاب�س مكابح حمراء �أو
برتقالية بفئات  LTو LT1و SSكما
ميكن احل�صول على �أحزمة �أمان
وواقيات للركب باللون الأحمر
لكافة الفئات ،بجانب مقاعد
 RECAROعالية الأداء
بفئة  ،LTعجلة قيادة وذراع
ناقل مغطاة باملايكروفايرب
املطرز بفئات  LTو SSو�شعار
�شيفروليه الأ�سود مع �شارة كمارو
بالرفارف بفئة  ،LTكما �أ�صبحت
فئة  3LTت�أتي ب�شكل قيا�سي مع
حمرك تريبو  2لرت وحزم الراحة والإ�ضاءة
التي كانت اختيارية قب ً
ال.
مت �أي�ضاً �إطالق فئة جديدة با�سم  ،LT1والتي تدمج ما بني ت�صميم و�أداء فئتي
 SSو ،1LTلت�أتي مبحرك  V8قوته  455ح�صان لتكون �أرخ�ص كمارو بهذا املحرك مع �سعر يبد�أ من  131,250( ,35ريال) متوفرة بن�سخ الكوبيه والك�شف مع ناقل
يدوي قيا�سي � 6رسعات �أو �آخر اختياري �أوتوماتيكي � 10رسعات� ،إ�ضافة لإمكانية اختيار وجود غطاء حمرك ن�سخة  SSاملزود مبنفذ هواء وعجالت � 20إن�ش
 SSمع حزمة تقنية اختيارية ت�ضيف �شا�شة مل�سية � 8إن�ش ونظام  Boseال�صوتي الفاخر.
هذا و�ست�أتي موديالت  LTمبحرك � V6سعة  3.6لرت بناقل �أوتوماتيكي � 10رسعات م�ستند على ناقل ن�سخ كمارو  SSو  ،ZL1و�سوف تتوفر موديالت كمارو
املحدثة  2020اجلديدة للبيع بداية من خريف العام اجلاري ،حيث �سيتم �إنتاجها مب�صنع جرنال موتورز يف والية ميت�شيغان الأمريكية.

روفر  2020حت�صل على حمرك � 6سلندر جديد
جاكوار الند روفر طورت حمرك �ست �سلندرات م�ستقيمة جديد �سعة  3.0لرت بتقنيات هجينة
خفيفة ،وقد د�شنته يف بداية العام يف روفر �سبورت  HSTبقوة  395ح�صان وعزم دوران
 550نيوتن.مرت ،والآن نرى هذا املحرك يف روفر الأكرب حجماً لعام .2020
قوة املحرك يف روفر هي  355ح�صان للن�سخة الأ�سا�سية �أو  395ح�صان لن�سخة
 HSE P400الأعلى �أدا ًء ،والتي تت�سارع �إىل  96كم\�س يف
 5.9ثانية فح�سب ،ب�رسعة ق�صوى  209كم\�س ،مع
اعتماده على �شاحن خارق “�سوبرت�شارجر”
كهربائي لتح�سني اال�ستجابة و�إق�صاء ت�أخر
ا�ستجابة التريبو املذمومة.
كما ت�أتي روفر اجلديدة بجنوط � 22إن�ش،
ويبد�أ �سعرها من  90,900دوالر للن�سخة
الأ�سا�سية و 209,500دوالر (786,000
ريال) لن�سخة SVAutobiography
الأرقى.
ويقرتب اجليل احلايل من روفر من
نهاية عمره عقب تد�شينه يف الن�صف
الثاين من  ،2012ومن املتوقع الك�شف
عن جيل جديد كلياً يف  ،2020بوزن
�أخف بكثري بف�ضل االعتماد على من�صة
 MLAاجلديدة ،مع توفر ن�سخة كهربائية
بالكامل الحقاً.

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9مليار دوالر يف لوت�س ملناف�سة بور�ش وفرياري
منذ ثمانية �أعوام� ،أعلنت لوت�س الربيطانية املعروفة ب�سياراتها الريا�ضية الفاخرة عن
خطط لطرح ثمانية موديالت جديدة ،ولكن مل يتحقق ذلك ب�سبب
�ضعف موارد ال�رشكة �آنذاك ،ولكن كل ذلك تغري مع �رشاء جيلي
حل�صة متحكمة من لوت�س يف مايو .2017
جيلي ال�صينية �أعلنت عن خطط ال�ستثمار  1.9مليار دوالر
على الأقل يف لوت�س لإعادة �إحياء ال�رشكة وحتويلها
�إىل “ا�سم معروف يف عامل الفخامة ملناف�سة بور�ش
وفرياري” ،و�سيتم �إنفاق املال يف تعيني  200مهند�س
جديد وبناء م�صنع ومركز ت�صميم وابتكار.
جيلي ترغب يف تكرار التجربة الناجحة مع فولفو،
عقب ا�ستثمارها  11مليار دوالر يف ال�صانعة ال�سويدية
وحتويلها ال�سم المع يف جمالها مبوديالت رائجة يف
�أوروبا وحول العامل.
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تتواجد العديد من التطبيقات
امل�ساعدة للم�سلمني على
القيام بالفرائ�ض وحثهم
على الأذكار ،واجلميل يف
هذه التطبيقات �أنها تقدم
طرق متنوعة مل�ساعدة
امل�ستخدمني .ويعترب تطبيق
“امل�صلي” من بني هذه
التطبيقات التي توفر العديد
خ�صو�صا مع
من املزايا
ً
ن�سخة �شهر رم�ضان احلايل
للعام  1440هجري و2019
ميالدي.
ويوفر تطبيق امل�صلي خا�صية
“ورد املحا�سبة” وهي ت�ساعد

امل�ستخدمني على متابعة
عباداتهم اليومية بتنظيم
و�سهولة خالل ال�شهر الف�ضيل
عن طريق ر�سم بياين وحتليل
�أدائهم يف العبادات والأذكار
وعر�ض ذلك لهم لتحفيزهم
على اال�ستمرار .كما يقدم
التطبيق ميزة الأذكار املطلقة
التي ت�صاحبهم يف خمتلف
الأوقات ملختلف املواقف.
وبدون �شك ،ف�إن تطبيق
امل�صلي �سيوفر مل�ستخدميه
�إم�ساكية �شهر رم�ضان بطريقة
مميزة ،والتي ت�ساعدهم
على حتديد تنبيهات لوقت

تطبيق امل�صلي
ي�ضيف مزايا
عديدة
للم�ستخدمني
خالل �شهر رم�ضان

الإفطار وال�سحور و�إمكانية
ن�رشها على �شبكات التوا�صل.
و�ستكون هناك �إ�ضافة �أخرى
ملواقيت ال�صالة مدعومة
جلميع بلدان العامل مع �أكرث
من � 45ألف مدينة خمتلفة
وميكن معرفة موعد ال�صالة
والأذان لأي مدينة بالعامل
مبجرد ال�ضغط عليها مع
خا�صية “ال�صالة حول العامل.
كما يقدم التطبيق خا�صية
القراءة الليلة والتي ت�ساعد
امل�ستخدمني على الرتكيز
وقراءة الأذكار خالل الليل
دون تعب و�إرهاق للعني،

بالإ�ضافة �إىل �أنه يقدم فوائد
يومية ومتجددة عن ال�صالة
والأذان وتعاليم الإ�سالم
ويتيح ن�رشها بكل �سهولة بني
الأ�صدقاء.
وبجانب ذلك ،يقدم تطبيق
امل�صلي ميزة القبلة املرئية
لتحديد القبلة الدقيقة
للم�ستخدمني يف الأماكن
املختلفة حول العامل بكل
�سهولة.
ميكن حتميل تطبيق امل�صلي
لأجهزة �آيفون و�آيباد من هنا،
كما ميكن حتميله لأجهزة
�أندرويد من هنا.

يف الن�سخة  74من نظام كروم

غوغل تدمج حمرك البحث
مع م�ساعدها ال�صوتي

يف �أ�سلوب م�شابه ملا تتبعه �رشكة مايكرو�سوفت يف نظام ت�شغيلها ويندوز
قامت �رشكة غوغل بتوحيد حمرك البحث الداخلي يف نظام ت�شغيلها
كروم بن�سخته  74مع م�ساعدها ال�صوتي ،لت�شكل بذلك طريقة �أ�سهل
للم�ستخدمني يف التعامل والو�صول ملكونات اجلهاز الربجمية عرب االوامر
ال�صوتية �سواء من تطبيقات �أو نوافذ بالإ�ضافة لدعم البحث ال�صوتي عرب
الويب .فعلى �سبيل املثال ميكن الآن للم�ستخدم فتح �أي من التطبيقات
املوجودة على جهازه مبجرد �إ�صدار الأمر ال�صوتي وكذلك ب�إمكانه
اال�ستف�سار عن حالة الطق�س للأيام القادمة بنف�س الطريقة ،مما يفتح
جتربة جديدة يف البحث تعترب غريبة نوعاً ما لأولئك امل�ستخدمني الذين
اعتادوا على النهج التقليدي الكتابي.
فيما مل يقت�رص التحديث يف الن�سخة اجلديدة من النظام على مزايا
البحث وتقدمي هذه التجربة للم�ستخدم ،فقد �أ�ضاف �أي�ضاً دعماً الخراج
ال�صوت من تطبيقات  Linuxكما وفر دعماً لت�شغيل تطبيق كامريا
الأندرويد عرب منفذ  ،USBبالإ�ضافة لعدد اخر من امليزات املفيدة
للمطوريني ميكنك الإطالع على قائمة التحديثات كاملة من هنا.

بحجم �أقل و�أداء �أ�سرع

في�سبوك �ستطلق ن�سخة  iOSجديدة
من تطبيق ما�سنجر نهاية العام

�سي�شهد تطبيق في�سبوك ما�سنجر
تعديالت وا�ضحة يف ن�سخته
القادمة التي �ستطلقها ال�رشكة
نهاية العام ح�سب ما �أعلن مديرها
التنفيذي خالل م�ؤمتر  F8اليوم،
بحيث �سيكون الت�صميم اجلديد
خا�ص بنظام  iOSويكمن التغيري
الرئي�سي فيه بحجمه الذي �سي�صبح
�أقل بن�سبة  %80من احلجم احلايل
لي�شغل م�ساحة �أقل من  30ميجا
بايت ،ويقدم �أداء �أ�رسع حيث
لن يتعدى زمن ت�شغيلة الثانيتني
وفقاً لل�رشكة التي حددت موعداً
لإطالقه نهاية العام اجلاري يف
فرتة قريبة من �إطالق ن�سخة
في�سبوك ما�سنجر ل�سطح املكتب.
حيث ت�سعى في�سبوك من خالل هذه
التجربة �إعادة الرتكيز على الهدف
الأ�سا�سي لتطبيقات املحادثة

بعد �أن اقتظت بالتفرعات التي
�شملت الألعاب ونوافذ الدفع
وامل�ساقات الكثرية الأخرى؛ التي
كان من ِ�ش�أنها �إبطاء عمل التطبيق
وت�شكيل جو من الفو�ضوية لدى
امل�ستخدمني يف واجهة التطبيق
ونوافذه اجلانبية .وبالتايل هي
ت�سعى الآن للرتكيز على ال�رسعة يف
الأداء التي تعد �أولية ال غنى عنها
وخ�صو�صاً يف تطبيقات اال�ستخدام
اليومي كما�سنجر .فيما �سيحمل
التطبيق القادم عدداً من املزايا
اجلديدة التي ت�سمح بتخ�صي�ص
م�ساحات خا�صة للعائلة والأ�صدقاء
كما �سيكون هناك خا�صية ي�ستطيع
من خاللها امل�ستخدم م�شاهدة
الفيديوهات مع الأ�صدقاء من
خالل م�شاركة املحتوى من
املن�صة ودعوتهم للم�شاهدة.

قريب ًا« ..حمادثات م�شفّرة»
على تويرت
على غرار تيليغرام ووات�س �آب و�سيغنال ،تعمل
�شبكة تويرت للتدوين امل�صغر على ميزة جديدة
ت�سمح للم�ستخدمني تبادل الر�سائل فيما بينهم
ب�شكل م�شفر .ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل
ا�سم «املحادثات ال�رسية» للمرة الأوىل داخل
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة
تدعى « ،»Jane Manchun Wongحيث
كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها �إن

تويرت تعمل على خا�صية ر�سائل مبا�رشة م�شفرة
من النهاية للنهاية .وبح�سب موقع «تك كران�ش»
املعني التقنية ،ف�إن املتحدث الر�سمي ل�شبكة
تويرت رف�ض التعليق على الأمر ،ومل يت�ضح بعد
موعد �إطالق امليزة ر�سمياً .وبح�سب تغريدة
وونغ ف�إن حمادثات تويرت امل�شفرة تختلف عن
وات�س �آب و�آي ما�سيج لأبل ،بل يختار امل�ستخدم
بدء حمادثة �رسية م�شفرة بنف�س الكيفية

التي تعمل بها حمادثات في�س بوك م�سنجر.
وهي كالتايل -1 :افتح تطبيق تويرت يف هاتفك
�أندرويد -2 .افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي
تريد �إجراء درد�شة �رساً.
 -3انقر على �أيقونة املعلومات يف الزاوية العليا
اليمنى من هاتفك.
 -4اخرت «بدء ر�سالة ن�صية �رساً»� ،ستُفتح نافذة
جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

لينكد�إن تطلق فيديو
املحتوى الإعالين
�أعلنت لينكد�إن �أكرب �شبكة مهنيني يف
العامل ،عن حتديثني مه ّمني يتيحان
للم�ستخدمني ا�ستعمال الب�رص وال�صوت
واحلركة لرواية ق�ص�ص ملفتة �أكرث من
الناحية الب�رصية وهما فيديو املحتوى
الإعالين و�صفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين
للم�ستخدمني التوا�صل مع �صناع القرار
من ر ّواد الأعمال طيلة امل�سرية التي
يخو�ضها امل�ستهلك على لينكد�إن،

و�سيتم ّكن امل�س ّوقون من حتقيق �أهدافهم
الت�سويقية من خالل التحديث اجلديد
لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من
خالل رواية ق�ص�ص ثرية وملفتة ب�رصياً
�ضمن �سياق لينكد�إن.
• زيادة عدد زيارات املوقع عرب
احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
• جمع معلومات ق ّيمة من خالل زر
«الدعوة �إىل العمل» �أو منتج Lead

 Gen Formsاملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �صفحة
ال�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن
ثقافتها ومنتجاتها وفعالياتها جلذب
املواهب وتعزيز االرتباط واملحادثات
مع املهنيني عرب �صفحتها اخلا�صة على
ال�شبكة.
ي�شار �إىل �أن فيديو �صفحة ال�رشكة كفيل
ب�إطالق حمادثة بني الأع�ضاء  5مرات
�أكرث من �أي نوع �آخر من املحتوى.

نظارة �أوكولو�س غو اجلديدة ..نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�س غو اجلديدة على �أبرز م�شاكل نظارات الواقع االفرتا�ضي ،املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف
ذكي للغو�ص يف العوامل االفرتا�ضية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�صة بات�صال �شبكة  WLANالال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف
الذكي لفرتة ق�صرية ،بالإ�ضافة �إىل ربط اجلهاز بح�ساب �أوكولو�س ب�شبكة في�س بوك ،وبعد ذلك ت�صل التطبيقات ومقاطع
الفيديو وال�صور واملحتويات الأخرى �إىل نظارة الواقع االفرتا�ضي.
وميكن للم�ستخدم ،الذي يرتدي نظارة طبية ،ا�ستعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية ،حتى ال
ت�صطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع االفرتا�ضي.
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للمطالبة باالفراج على قوائم ال�سكن و نتائج م�سابقة �سوناطراك

احل�صيلة املالية للثالثي
الأول ل�سنة 2019

Ooredoo
ُتوا�صل يف تعزيز
ريادتها الرقمية
 14مليون زبون �إىل غاية 31
مار�س 2019
�أعلن جممع  Ooredooلالت�صاالت يوم
اخلمي�س  02ماي  ،2019عن نتائجه املالية
للثالثي الأول ل�سنة .2019
متيزت ح�صيلة الن�شاط الثالثي الأول ل�سنة
 2019لـ  Ooredooاجلزائر بارتفاع يف عدد
الزبائن من  13.5مليون زبون يف الثالثي
الأول من عام � 2018إىل  14مليون زبون اىل
غاية  31مار�س  ،2019بزيادة قدرها .٪ 4
بلغت �إيرادات ( Ooredooاجلزائر)21
مليار دينار جزائري يف الثالثي الأول ل�سنة
ُ .2019قدرت الإيرادات املحققة قبل
احت�ساب الفوائد وال�رضائب واال�ستهالك
والإطفاء ( )EBITDAيف الثالثي الأول
ل�سنة  2019بـ  8.5مليار دينار جزائري.
يف ا ُ
ملج ّمع ،تمُ ثل ( Ooredooاجلزائر)
 %12من جمموع الزبائن ،و %16من �إجمايل
اال�ستثمارات .ا�ستهلّت ( Ooredooاجلزائر)
�سنة  2019مبوا�صلة ا�سرتاتيجيتها املوجهة
للرقمنة والتي تهدف �إىل تعميم االنرتنت النقالة
ذات التدفق العايل لدى زبائنها.

و�ضع رقم �أخ�ضر حتت ت�صرف
املتقاعدين لتجنب تنقلهم للفروع

مواطنو ايليزي يحتجون �أمام مقر الوالية ويهددون بالت�صعيد
انتقلت حمى االحتجاجات باجلنوب الكبري �إىل والية ايليزي احلدودية  ،بعد جتمهر عدد كبري من املواطنني للمطالبة
بالإ�سراع يف الإفراج على قائمتي ال�سكن ونتائج م�سابقة التوظيف ب�سوناطراك .

�أحمد باحلاج
�أكد ممثلي املحتجني �أمام مقر والية
�إيليزي �،أن خروجهم لل�شارع جاء على خلفية
ا�ستنفاذهم جلميع احللول الودية املمكنة ،
من �أجل املطالبة بالإ�رساع يف الإفراج
على قائمتي ال�سكن االجتماعي االيجاري
العمومي والناجحني يف م�سابقة التوظيف
ب�سوناطراك  ،حيث هدد ذات املتحدثني
مبوا�صلة الت�صعيد من لهجة خطابهم يف
حالة ما مل تتدخل ال�سلطات املعنية وعلى
ر�أ�سها وايل الوالية عي�سى بوحلية ب�صفته
امل�س�ؤول الأول على الهيئة التنفيذية  ،من
�أجل �إيجاد حلول جذرية الن�شغاالتهم التي
جتاوزها الزمن .
�إىل جانب ذلك فقد حذر متابعون مللفي
ال�شغل ،و ال�سكن � ،صناع القرار بالوالية ،
من مغبة العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن

االلتفاف وانتهاج �سيا�سة الهروب اىل الأمام
عو�ض البحث عن حلول جذرية للم�شاكل
التقليدية التي حولتها الرتاكمات لقنبلة
موقوتة ي�صعب التكهن بنتائجها مقارنة
بالظروف ال�صعبة التي متر بها البالد  ،يف

�    .إلتما�س � 10سنوات �سجنا نافذة يف حق الرئي�س املدير العام

علمت �أم�س ،الو�سط من م�صدر مطلع
�أن ممثل النيابة العامة مبحكمة �سكيكدة،
�إلتم�س ت�سليط عقوبات قا�سية متثلت يف
التما�س � 10سنوات حب�سا نافذا يف حق 12
متهم من �رشكات و رجال �أعمال من بينهم
� 6إطارات �سابقني من �رشكة» ال�صوميك»
وعلى ر�أ�سهم الرئي�س املدير العام ال�سابق»
ك ن �ص» وهذا على خلفية متابعتهم جميعا
بتبديد املال العام و �إبرام �صفقات خمالفة

للت�رشيع والتنظيم املعمول والتي كبدت
ال�رشكة خ�سائر مادية جد معتربة تقدر ب
 200مليار �سنتيم.
فيما �سيتم النطق باحلكم من طرف قا�ض
اجلل�سة �إىل يوم غد ،يجدر الذكر �أن الرئي�س
املدير العام « ك ر ن» ي�شغل حاليا من�صب
�إطار م�ست�شار لنائب مدير ن�شاط امل�صب
«�سوناطراك �أفال « بوهران.
�أحمد بن عطية

عرب حقوقيون �أمميون عن قلقهم مما و�صفوه
بـ «احلكم غري املتنا�سب» بال�سجن � 50أ�سبوعا
الذي �أ�صدرته حمكمة بريطانية بحق م�ؤ�س�س
«ويكيليك�س» ،جوليان �أ�ساجن ،بتهمة الإخالل
بالتزامات الكفالة.
وجاء يف بيان �صدر عن جمموعة العمل
الأممية حول االعتقال التع�سفي� ،أم�س
اجلمعة� ،أن جوليان �أ�ساجن حمبو�س حاليا
يف �سجن «بيلمار�ش» �شديد احلرا�سة وك�أنه
«مدان بتهمة ارتكاب جرمية جنائية ثقيلة».
و�أ�ضاف �أن ذلك «يتعار�ض مع مبادئ ال�رضورة

والتنا�سب» .وو�صف البيان تهمة الإخالل
بالتزامات الكفالة ب�أنها «انتهاك خفيف»
ن�سبيا.
وتو�صلت جمموعة العمل الأممية حول
االعتقال التع�سفي التي ت�ضم  5خرباء
م�ستقلني ،عام � 2015إىل ا�ستنتاج مفاده �أن
اعتقال �أ�ساجن الذي كان يختفي يف ذلك الوقت
يف مبنى �سفارة الإكوادور بلندن بعد �إخالله
بالتزامات الكفالة يف حماولة ملنع ت�سليمه
�إىل ال�سويد التي كانت تتهمه باالغت�صاب ،كان
«اعتقاال تع�سفيا».

�صندوق التقاعد
الق�ضاء الربيطاين
يك�شف عن اخلدمات
اجلديدة للمتقاعدين احلكم على �أ�ساجن بال�سجن ملدة � 50أ�سبوعا
بوكالة امل�سيلة
نظم �أول �أم�س ال�صندوق الوطني للتقاعد
بامل�سيلة يوماً اعالميا للتعريف باخلدمات
االلكرتونية لل�صندوق التي تهدف بالأ�سا�س
�إيل حت�سني نوعية اخلدمات و�أن�سنة
العالقات مع املتقاعدين كتنويع طرق دفع
مثل تلك املعا�شات ومنح التقاعد ،والرقم
الأخ�رض ( )1130الذي و�ضع لال�ستماع
لإن�شغاالتهم وتطبيق «الأندرويد» وخدمة
الر�سائل الق�صرية ،بهدف جتنب عناء تنقل
الآالف من املتقاعدين ،والتي تدخل كلها
يف �إطـار الإ�سرتاتيجية الوطنيـة اخلا�صة
بتح�سني اخلدمة و�إعالم كل متقاعد
بتوقيت حتيني الوثائق ب�صفة دوريـة ،مع
الإجابة والرد على �أغلب االن�شغاالت
التي يرفعها فئة املتقاعديـن  ،فيما قـدر
عدد املتقاعدين بالوالية � 58ألف و 770
من بينهم � 39ألف و  770متقاعـد مبا�رش
و � 19ألف و � 254ألف ب�صفـة تقاعـد
�أيلولة ،ومبتو�ســط عدد امللفات التي
يتم �إ�ستــالمهـا �إىل  337ملف  ،فيما يقدر
عدد املتـقاعــديــن امل�ستفيدين من �إعادة
التقومي � 52ألف و � 322ألـف متقاعــد� ،أما
فيما يخـ�ص امل�ساعـدة االجتماعية فقد مت
زيارة � 8أالف و  389متقاعد وتقدمي 1192
خدمة ،وما يقارب � 58ألف ح�ساب بريـدي
و  1673ح�ساب بنكــي.

بديار عبدالبا�سط

ظل تعايل الأ�صوات املطالبة با�سقاط رموز
الف�ساد عرب جميع واليات اجلمهورية .
من جهة ثانية حاولنا تكرارا ومرارا االت�صال
بوايل والية �إيليزي ملعرفة ر�أيه يف املو�ضوع
�إال �أنه تعذر علينا ذلك .
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بعد ت�ضييق اخلناق على
احلدود البحرية .
تلم�سان حممد بن ترار

ق�سنطينة

�شركة «�صوميك» ب�سكيكدة

 12متهم ت�سببوا يف تبديد
 200مليار �سنتيم

حجز قرابة القنطار
كيف يف  03حقائب
عائمة ب�سواحل تلم�سان

جرح � 32شخ�صا �إثر انقالب حافلة
ببلدية �أوالد رحمون
�أ�صيب �أم�س اجلمعة � 32شخ�صا بجروح
متفاوتة اخلطورة �إثر انحراف و انقالب
حافلة على الطريق الوطني رقم  3ببلدية
�أوالد رحمون (ق�سنطينة) ,ح�سب ما علم من
امل�صالح املحلية للحماية املدنية.
و �أو�ضح ذات امل�صدر ب�أن الوحدة الرئي�سية
«بن عطاء اهلل حممد ال�رشيف» و الوحدة
الثانوية «قطو�ش اجلمعي» ببلدية اخلروب

تدخلتا لأجل حادث انحراف و انقالب
حافلة تنقل  49طالب ثانويا كانوا يف رحلة
من والية قاملة �إىل حديقة الت�سلية و الألعاب
بوالية باتنة خلف � 32ضحية �شخ�صا يعانون
من �إ�صابات متفاوتة و �أ�ضاف ب�أنه مت
�إ�سعاف ال�ضحايا بعني املكان و نقلهم من
طرف عنا�رص احلماية املدنية �إىل م�ست�شفى
اخلروب.

تركيا تفتتح �أكرب م�سجد يف البالد
على �أعلى قمة يف ا�سطنبول

افتتحت تركيا �أم�س اجلمعة م�سجد ت�شامليجا
بال�شطر الآ�سيوي من مدينة ا�سطنبول الذي
يعد امل�سجد الأكرب يف البالد وافتتح الرئي�س
الرتكي رجب طيب �أردوغان م�سجد ت�شامليجا
ب�شكل ر�سمي عقب �صالة اجلمعة ،و�سط
م�شاركة وفود عديدة من خمتلف �أنحاء
العامل.
وعام  ،2013بد�أت عملية بناء امل�سجد
على �أعلى قمة يف مدينة ا�سطنبول مبنطقة
�أو�سكودار على طراز الهند�سة املعمارية

العثمانية.
وامل�سجد �أقيم على م�ساحة � 15ألف مرت
مربع ،ويت�سع لنحو � 63ألف م�صل يف وقت
واحد كما ي�ضم امل�سجد قاعة م�ؤمترات
ومتحفا للآثار الإ�سالمية الرتكية ،ومكتبة
عامة ،ومعر�ضا للفنون� ،إ�ضافة �إىل موقف
ل�سيارات رواد امل�سجد ويحوي امل�سجد على
 6م�آذن 4 ،منها بطول  107.1مرت ،واثنتان
بطول  90مرتا ،فيما يبلغ ارتفاع قبته نحو 72
مرتا وقطرها  34مرتا.

يف الربع الأول من 2019

جازي ترفع عدد زبائنها و ت�ضاعف ا�ستثماراتها

وا�صلت جازي ال�رشكة الرائدة يف تقنيات
االت�صاالت الرقمية وترية النمو يف الربع الأول
من عام  2019حيث ارتفع عدد زبائنها و زاد
حجم ا�ستثماراتها خالل هذه الفرتة.
جتاوز عدد زبائن �رشكة جازي عتبة 16
مليون م�شرتك بتاريخ  31مار�س  .2019مع
ت�سجيل �أزيد من  193،000م�شرتك جديد �أي
بن�سبة زيادة و�صلت اىل  ٪4مقارنة بالفرتة
نف�سها من عام  2018و حتقق ذلك بف�ضل
�إ�سرتاتيجية جتارية قوية للغاية ركزت على
خدمات االنرتنت وال�صوت بالإ�ضافة �إىل �أداء
�شبكتي اجليل الثالث و الرابع.

�أما فيما يتعلق بالإيرادات فقد �سجلت
جازي  22.8مليار دينار يف الربع الأول �أي
بانخفا�ض  ٪1مقارنة بنف�س الفرتة من عام
 2018كماعرفت ال�رشكة انتعا�ش ن�شاطها يف
�سوق تناف�سية للغاية متيزت ب�ضغط قوي على
الأ�سعار.
وبلغت �إيرادات خدمات االنرتنت  6.3مليار
دينار يف الربع الأول �أي بزيادة  ٪26على
�أ�سا�س �سنوي .و ارتفع عدد م�شرتكي خدمات
االنرتنت بن�سبة  ، ٪ 18.3مما �أدى �إىل زيادة
 ٪ 110يف ا�ستخدام االنرتنت من 1.06
جيغابايت �إىل  2.24جيغابايت لكل م�ستخدم

مقارنة بالفرتة نف�سها من عام .2018وتعود
هذه الزيادة �إىل جاذبية العرو�ض وا�ستمرار
�سيا�سة اال�ستثمار يف تو�سيع وحت�سني ال�شبكة.
كما و�صل حجم اال�ستثمارات يف الربع الأول
من العام �إىل  2.3مليار دينار �أي بزيادة �سنوية
ن�سبتها  ، ٪ 44مما ي�ؤكد مرة �أخرى التزام
�رشكة جازي بامل�ساهمة يف تطوير و تعميم
ا�ستخدام الإنرتنت عرب الهاتف النقال يف
اجلزائر.
و بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد وال�رضائب
واال�ستهالك و�إطفاء الدين  10.6مليار دينار
�أي بزيادة قدرها  ٪02مقارنة بنف�س الفرتة من

ال�سنة املا�ضية� .أما هام�ش الربح قبل الفوائد
وال�رضائب و اال�ستهالك و �إطفاء الدين (بدون
ت�أثري املعايري الدولية للإبالغ املايل  ، )16فقد
ا�ستقر عند ن�سبة � ٪42أي بانخفا�ض قدره
٪ 07مقارنة بنف�س الفرتة من عام .2018

