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وزير �الت�شال �لناطق �لر�شمي 
للحك�مة, ح�شان ر�بحي

ال�ضحافة مدعوة للعب 
 دور الــــــــــــو�ضــــــيط

 بــــــــني اجلزائـــــــريني 

م�شطفى ب��شا�شي يف ندوة بالب�يرة

ال حوار مع املرفو�ضني �ضعبيا 
فجرو� ملفات خطرية

 املبلغون عن الف�ضاد 
 بوهران ي�ضتغيثون 

�كت�شاف ثغرة مالية تف�ق 40 مليار �شنتيم ب�هر�ن

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

�لطبعة11 من جمعات �لغ�شب

احلراك يطالب مبوا�ضلة عملية التطهري
�ص3
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والية  م�ستوى  على  الرتبية  قطاع  يعي�ش 
البويرة على �سفيح �ساخن يف ظرف ح�سا�ش 
قبل فرتة ق�سرية من االمتحانات الر�سمية , 
حيث �سن االأ�سبوع الفارط املكتب الوالئي 
تنديدا  كبريا  احتجاجا  كنابا�ست  لنقابة 
منه  ن�سخة  نحوز  الذي  البيان  و�سفه  مبا 
الرتبية  ملدير  القانونية  غري  باملمار�سات 
على غرار اإحالته عدد من اأ�ساتذة ثانوتي 
الروراوة واأغبالو وابتدائية »�سوداين احمد 

التاأديب  جمال�ش  على  البويرة  برا�ش   «
وجه  دون  املردودية  منح  من  وحرمانهم 
ت�رصيحاتهم  يف  املحتجون  واأكدوا   , حق 
امل�سوؤول  هذا  اأن   « الو�سط   « ليومية 
ما  وجوهم  يف  احلوار  اأبواب  جميع  اأغلق 
اعت�سام  وتنظيم  االنتفا�سة  على  اأجربهم 
اأ�سواتهم  اأمام مقر الوالية الإ�سماع  حا�سد 
للوايل من اأجل التدخل العاجل لو�سع حد 
من  للنيل  ت�سعى  ت�رصفات  هكذا  ملثل 

وفدا  ا�ستقبال  مت  حيث  االأ�ستاذ  كرامة 
الذي  الوايل  منهم من طرف رئي�ش ديوان 
وت�سوية  للوايل  ان�سغالهم  باإي�سال  وعدهم 
وقت  اأقرب  يف  الرتبية  مدير  مع  الو�سعية 
اأن جميع  االأخري  اأو�سح هذا  ومن جهته   ,
من  االأ�ساتذة  املتخذة يف حق  االإجراءات 
�سياق  يف  تاأتي  التاأديب  جمال�ش  طرف 
اأي  هناك  ولي�ش  بها  املعمول  القوانني 
موؤكدا  حقهم  يف  االإدارة  تع�سف  اأو  دو�ش 

اأن اأبواب احلوار مع ال�رصكاء تبقى مفتوحة 
خدمة مل�سلحة التلميذ التي تبقى فوق كل 
االأولياء يف حرية من  ويبقى  , هذا  اعتبار 
اأكبادهم  فلذات  م�سري  على  خوفا  اأمرهم 
الذين مت حرمانهم حتى من ك�سوف نقاط 
الف�سل الثاين ما اأفقدهم الرتكيز على بقية 
الذي  الغمو�ش  ظل  يف  الدرا�سية  ال�سنة 

ي�سود م�ستقبلهم الدرا�سي .
�أ.م

حجز  337 كلغ من �للحوم �ملجمدة 

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

من  بلعبا�ش  �سيدي  بوالية  الثامن  احل�رصي  االأمن  عنا�رص  متكنت 

اكت�ساف ور�سة �رصية لتجميد اللحوم احلمراء واالأ�سماك بطريقة غري 

�رصعية وبا�ستعمال مواد خطرية  للمحافظة على لونها رغم انها  تهدد 

�سحة امل�ستهلك على راأ�سها املادة احلافظة من نوع E223  امل�ستعملة 

يف جتميد البقول واحلبوب اجلافة   والتي اأكدت التحاليل اأنها ت�سبب 

العملية بحجز 337  راأ�سها ال�رصطان كما تكللت  اأمرا�سا خطرية على 

كلغ من اللحوم احلمراء املجمدة من خمتلف االأنواع  على غرار حلم 

البقر اللحم املفروم, �سحم اخلروف , باالإ�سافة اإىل كمية من  االأ�سماك 

جممدة  والتي كان املتهم يزود بها حمالت الوجبات ال�رصيعة  ويح�رص 

بع�سها لرم�سان . الور�سة التي تقع مبراآب منزل املتهم البالغ حوايل 

30 �سنة ح�سب بيان خلية االإعالم واالت�سال الأمن �سيدي بلعبا�ش  بحي 

اجلمهورية  وكيل  من  ترخي�ش  بناء  على  مداهمته  الذي مت  الرو�سي  

من  هامة  كميات  على  العثور  حيث  مت  بلعبا�ش  �سيدي  حمكمة  لدى 

ال3قناطري  جتاوزت  املفروم   واللحم  واالأ�سماك  وال�سحوم  اللحوم 

و37 كلغ باالإ�سافة اإىل معدات التجميد من املواد احلافظة اخلطرية 

هذه  بتوزيع  يقوم  املتهم   كان  حيث   , والتخزين  التقطيع  ومعدات 

اللحوم على بع�ش حمالت  بيع الوجبات ال�رصيعة بوا�سطة مركبة من 

نوع اإيبيزا , حيث مت توقيفه وحجز واإتالف املواد املحجوزة وحتويلها 

اإىل املفرغة العمومية بح�سور الطبيب البيطري للمكتب البلدي حلفظ 

الب�رصي  , يف  اللحوم غري �ساحلة لال�ستهالك  اأن هذه  اأكد  الذي  ال�سحة 

حني مت اإحالة املتهم على التحقيق الق�سائي قبل اإحالته على املحكمة .

م.ب

تب�سة 

 تازبنت تاريخ من�سي وحا�سر ي�ستغيث

�لبويرة

قطاع الرتبية على �سفيح �ساخن

خبر في 
صورة

معهد �لعلوم �لقانونية و�ل�سيا�سية  بتي�سم�سيلت   

يوم درا�سي حول احلراك 
ال�سعبي يف اجلزائر  

الفاف تكرم وجوها كروية

اأقدمت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم على تكرمي عددا من الوجوه 
الكروية التي قدمت الكثري لكرة القدم اجلزائرية يف االأعوام املا�سية, ويف 

هذا ال�سدد قامت هيئة الرئي�ش خري الدين زط�سي مبنح هدايا تكرميية 
اإىل االأ�سماء التي اختارت تكرميها على �سوء اأ�سغال اجلمعية العامة العادية 
للفاف التي انعقدت اأول اأم�ش مبركز حت�سري املنتخبات الوطنية, يف �سورة 

كل من الالعب ال�سابق عمار عمور واحلكم الدويل ال�سابق م�سعود كو�سة.

مترن��ست

الإرهابي الهمال زيني ي�سلم نف�سه
يف اإطار مكافحة االإرهاب وبف�سل جهود قوات اجلي�ش الوطني ال�سعبي, 
�ّسلم اإرهابي نف�سه, يوم 01 ماي 2019, لل�سلطات الع�سكرية بتمرنا�ست 
بالناحية الع�سكرية ال�ساد�سة, ويتعلق االأمر بامل�سمى »الهمال زيني« 

املدعو »حمزة«, الذي التحق باجلماعات االإرهابية �سنة 2016. االإرهابي 
كان بحوزته م�سد�ش )01( ر�سا�ش من نوع كال�سنيكوف, وم�سد�ش )01( 

ر�سا�ش من نوع FMDP, وبندقية ن�سف اآلية من نوع �سيمونوف, وقذيفتي 
)02( هاون عيار 82 ملم, و)18( قنبلة م�سادة لالأفراد, باالإ�سافة اإىل اأربعة 
)04( خمازن وكمية من الذخرية من خمتلف العيارات تقدر بـ)1690( طلقة. 

ويف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة, اأوقفت مفرزة للجي�ش الوطني 
ال�سعبي وعنا�رص الدرك الوطني, اإثر دورية بحث وتفتي�ش بتندوف/ن.ع.3, 

تاجر خمدرات على منت مركبة �سياحية حمملة بـ )34,5( كيلوغرام من 
الكيف املعالج, يف حني حجز حر�ش ال�سواحل )35,5( كيلوغرام من نف�ش 
املادة بالغزوات/ن.ع.2. من جهة اأخرى, اأوقفت مفرزة للجي�ش الوطني 
ال�سعبي, بالوادي/ن.ع.4, ثالثة )03( اأ�سخا�ش وحجزت )5808( وحدة 

من املواد �سبه ال�سيدالنية املوجهة للتهريب, فيما �سبطت مفرزة اأخرى 
بالتن�سيق مع م�سالح اجلمارك بعني اأمقل, والية مترنا�ست/ن.ع.6, جهازي 

)02( ك�سف عن املعادن.

اإىل  موقعها  يف  تتعاىل  التي  تازبنت 
�سطح  م�ستوى  على  1100مرتر  ارتفاع 
و  امل�ستريي  جبال  قمم  وعلى  البحر 
العنبة والدكان ومرتفعات جبال الكراث 
لتنب�سط باجتاه بئر مقدم واملاء االأبي�ش 
ويف قلبها تنت�سب قمتها امل�سهورة التى 
الوالية  تازبنت  تراب  كل  ير�سد  منها 

الكثري  لها  وتنكر  التاريخ  خلدها  التي 
الدهر  اأمام عاديات  اأنها �سمدت  رغم 
من  يوم  ذات  كربياءها  ت�سرتجع  لعلها 
التاريخ مل تكن حوا�رص اليوم وعوا�سم 

هذا الزمن تذكر 
الدرا�سات  تقول  التي  املنطقة  اأنها 
يف  مرة  الأول  بها  ا�ستقر  قد  عنها 

وجد  ما  على  اعتبارا  القدمي  املغرب 
من ىثار دامغة كذلك التق�سيم البدائي 
بوا�سطة �سفوف احلجارة هي احل�سارة 
التخلف  اليوم  الكربياء وال�سموخ تعي�ش 
ومل يبق فيها اليوم اإال النفر القليل اأنهم 
اأوالد �سعد وما تفرع عنهم من بطنون 
كاأوالد �سليمان واأوالد م�سعود والفتاتنة 

وال�سواحلية  عي�سى  بن  اأحمد  واأوالد 
واجلنوب  ال�رصق  يف  ويتمركزون 
احلمال  وادي  يف�سلهم  حيث  ال�رصقى 
اأوالد  الغرب  ويف  ال�سامخ  اأوالد  عن 
عون اهلل والطكاكة يف ال�سمال وال�سمال 

الغربي
ع.ر

اليوم  يف  امل�ساركون  اأكد 
الدرا�سي على �رصورة مواكبة 
النخبة  اإدماج  مع  احلراك 
وموافقة  البحث  يف  العلمية 
خالل  من  املقرتحة  احللول 
القانونية  املخارج  كل  تفعيل 
التي. وال�سيا�سية  والد�ستورية 

يف  باالأمن  اخلروج  �ساأنها  من 
اإ�رصاك. هذه املرحلة ووجب 
النقا�ش  ويف  الفاعلني  كل 
هذا  االأو�ساط  خمتلف  من 
كراي�ش  الدكتور  تطرق  وقد 
علم. يف  خمت�ش  اجلياليل 
الدور  اإىل  ال�سيا�سي  االإجتماع 
مواقع  لعبته  الذي  املحوري 

خا�سة  االجتماعي  التوا�سل 
الفاي�سبوك يف حت�سري للحراك 
اإىل  الفي�سبوك  حتول  وكيف 
مرافق للحراك واأ�سبح ميازج 
قراءات  له  ويقدر  الواقع  بني 
ال�سياق  ,ويف.ذات  اإفرتا�سية 
بني  د.عنو ر�سيد اأ�ستاذ القانون 
املتبعة  القانونية  االإجراءات 
احلراك  مطالب  تلبية  يف 
االإجراءات  حتقيق  ومدى 
تلبية  يف  املتبعة  الد�ستورية 
امل�رصوعة  احلراك  مطالب 
حوالها  التوافق  وحتقيق 
�سحراوي  الدكتورة  وفحني 
اإىل  تطرقت  ال�سفراء  فاطمة 

الدميقراطي  التحول  جتارب 
الف�سل والنجاح من خالل  بني 
تون�ش  بني  مقارنة  درا�سة 
جمال.االإعالم  ويف  وليبيا. 
�سبلي  واإعالمي  اأ�ستاذ  تدخل 
االإعالم  تاأثري  وبني  حممد 
فحني  ال�سعبي   احلراك  يف 
يف  متخ�س�ش  د.جللط 
اإىل  تطرق  اإبراهيم  االإقت�ساد  
اإتباعها  الواجب  االأ�ساليب 
ال�سوق  يف  التوازن  لتحقيق 
وال�سوق.احلقيقي  النقدي 
جتنب  اأجل  من  واخلارجي 

االأزمات .
م.�ش

بوجناح يوا�سل هوايته املف�سلة
اجلزائري  الدويل  الالعب  وا�سل 
يف  املف�سلة  هوايته  بوجناح  بغداد 
يف  وا�سل  حيث  االأهداف  ت�سجيل 

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

من  قطر  اأمري  كاأ�ش  يف  الفوز  اإىل 
الرباعية  من  هدفني  ت�سجيل  خالل 
نادي  ح�ساب  على  ناديه  وقعها  التي 

الدوري  بطل  بف�سلها  قاد  الغرافة 
التاأهل  اإىل  املو�سم  هذا  القطري 

للدور ن�سف النهائي من امل�سابقة.
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املواالة واملعار�ضة ترحب بدعوة اجلي�ش للحوار

اإجماع على دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإخراج البلد من حالة االن�سداد
.         مقري: حم�ش ترحب بكل اجتاه �ضادق نحو احلوار اجلامع           .        بن فلي�ش: احلوار الهادف �ضيخرج البلد من االأزمة ال�ضيا�ضية

ثمنت اأحزاب املواالة واملعار�ضة دعوة القايد �ضالح للحوار والنقا�ش امل�ضوؤول للتجاوز االأزمة االأ�ضا�ضية التي تعي�ضها اجلزائر، والتي اأكد على اأهمية احلوار بني ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية 
واالأحزاب وموؤ�ض�ضات الدولة، واأهمية املحافظة على ا�ضتقرار البلد بالتعاون بني اجلميع، يف حني اأ�ضادت بالدور الذي تلعبه املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية للخروج اإىل من حالة االن�ضداد.

اإميان لوا�ش 

رحبت الت�ضكيلة ال�ضيا�ضية  �ضواء املعار�ضة 
احلوار  اإىل  اجلي�ش  بدعوة  اأواملواالة 
واالأحزاب  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  بني 
املواقف  بذلك  مثمنة  الدولة،  وموؤ�ض�ضات 
التي تبنتها املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية على غرار 
احلل  ورف�ضه  للد�ضتور  اجلي�ش  احتكام 
الغري الد�ضتوري، ودعوته الطبقة ال�ضيا�ضية 
التي  ال�ضيا�ضية  االأزمة  من  للخروج  للحوار 

تعي�ضها البالد منذ ما يقارب 3 اأ�ضهر .

بن فلي�ش
احلوار الهادف �ضيخرج البلد من 

االأزمة ال�ضيا�ضية

ثمن رئي�ش حزب طالئع احلريات علي بن 
االأركان  اإليه قائد  الذي دعا  فلي�ش احلوار 
اأحمد  الفريق  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ش 
الناحية  اإىل  قايد �ضالح يف زيارته االأخرية 
احلوار  باأن  معتربا  اخلام�ضة،  الع�ضكرية 
امل�ضوؤول  ال�ضيا�ضي  العمل  جوهر  میثل 
الو�ضيلة املف�ضلة  اأي�ضا  والبناء، كما ي�ضكل 
التي يتوجب توظيفها يف حل االأزمات على 

حد قوله.
�ضدد علي بن فلي�ش من خالل بيان له على 
�رضورة فتح احلوار وف�ضح املجال للتوافق 
ال�ضيا�ضية  لالأزمة  احلل  م�ضمون  حول 
البلد  باأن  معرتفا  االن�ضداد،  حالة  للتجاوز 
يواجه اأزمة �ضيا�ضية ود�ضتورية وموؤ�ض�ضاتية؛ 

حمذرا من تداعيات االن�ضداد الكامل الذي 
يعرت�ش �ضبيل البحث عن حل االأزمة.

البد  باأن  املتحدث  اأكد  ال�ضدد،  ذات  ويف 
وموجه  واعد  و  هادف  حوار  الذهاب  من 
نحو البحث عن حل فعلي و �رضيع لالأزمة، 
وجود  علة  و  حموريا  مو�ضوعا  يتخذ  اأن 
عليه  و  التباعد،  و  التعار�ش  هذا  �ضد  من 
واملوا�ضفات  امليزات  بهذه  حوارا  فاإن 
والثقة  امل�ضداقية  ذوي  يقت�ضى خماطبني 
ر�ضم  و  الدقيقة  اأطره  و�ضع  يتطلب  كما 
اأهدافه املتوخاة و ت�ضخي�ضها بكل و�ضوح 
قناعة  و  فكرة  احلوار  حتمية   « م�ضيفا   ،
يف  ي�ضك  اأحد  ال  و  اجلميع  يتقا�ضمها 
اال�ضتعجايل  طابعها  و  الق�ضوى  �رضورتها 
اخلطورة  ذات  االأزمة  وجه  يف  املطلق 
اإن  موؤكدا  بلدنا،  يعي�ضها  التي  االإ�ضتثنائية 
تفعيل  يف  يكمن  املف�ضلي  ال�ضاعة  رهان 
املالئمة  الظروف  كل  بتهيئة  احلوار  هذا 

حل�ضن �ضريورته و جناعته و جناحه.«
التي  االن�ضداد  باأن حالة  املتحدث  واعترب 
واالأركان؛  املعامل  وا�ضح  البلد  يعي�ضها 
وتباعد  عميق  تعار�ش  نتاج  باأنها  م�ضريا 
�رضيح بني م�ضار مبني على اأ�ضا�ش تطبيق 
الد�ضتور  من   102 للمادة  وح�رضي  حريف 
من  عنها  املعرب  امل�رضوعة  واملطالب 
التي  ال�ضلمية  الدمقراطية  الثورة  طرف 
ما   « ال�ضياق  ذات  يف  قائال  البلد،  يعي�ضها 
املطلقة  اال�ضتعجالية  ال�ضبغة  يكت�ضي 
التعار�ش  جتاوز  على  احلثيث  العمل  هو 
راهنا  املتبع  امل�ضار  بني  هذا  والتباعد 

والتطلعات ال�ضعبية امللحة«.

مقري
دعوات التفريق والتاأزمي تهديد 

للوحدة الوطنية

اجلي�ش  بدعوة  حم�ش  حركة  رحبت 
التي  �ضالح  للقايد  االأخرية  بالت�رضيحات 
احلوار  اأهمية  على  خاللها  من  �ضدد 
واالأحزاب  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  بني 
وموؤ�ض�ضات الدولة، موؤكدة باأنها ترحب بكل 
والوا�ضع  اجلامع  احلوار  نحو  �ضادق  اجتاه 
ذات  موؤ�ض�ضات  وترعاه  ترافقه  والذي 

م�ضداقية.
ال�ضلم من خالل بيان  اأكدت حركة جمتمع 
اآليات احلوار يف  ا�ضتنفاذ  لها على �رضورة 
والو�ضول  ال�ضعوبات  وجتاوز  االأزمات  حل 
يف  الوا�ضع،  الوطني  التوافق  حاالت  اإىل 
ال�ضخ�ضيات  اجلي�ش  دعوة  ثمنت  حني 
ال�ضيا�ضية واالأحزاب وموؤ�ض�ضات الدولة اإىل 
احلوار، م�ضددة على اأهمية املحافظة على 

ا�ضتقرار البلد بالتعاون بني اجلميع.
حم�ش  حركة  طالبت  اأخرى،  جهة  من 
اجلامعة  للمطالب  اال�ضتجابة  ب�رضورة 
يف  عنها  املعرب  اجلزائري  لل�ضعب 
املعقولة  واالقرتاحات  ال�ضعبي،  احلراك 
عن  والبحث  ال�ضيا�ضية  واالأحزاب  للنخب 
امل�ضاحات امل�ضرتكة امل�ضاعدة على جناح 
واال�ضتمرار  ال�ضل�ش  الدمیقراطي  االنتقال 
يف مكافحة الف�ضاد ال�ضتئ�ضال جذوره ومنع 
تكرار ن�ضوء ع�ضابات اأخرى مهددة لل�ضيادة 
العرقية   اأوتار  على  تلعب  الوطنية  والرثوة 

التفريق  دعوات  من  حمذرة  واجلهوية، 
والتاأزمي التي تهدد الوحدة الوطنية”.

جبهة امل�ضتقبل ت�ضف 
اجلي�ش«بالثباث« 

موؤ�ض�ضة  مواقف  امل�ضتقبل  جبهة  و�ضفت 
اجلي�ش الوطني ال�ضعبي بالثبات يف ال�ضعب 
يف حراكه ال�ضعبي ومت�ضكها بالعمل يف اإطار 
لكل  لل�ضمانات  تقدمیها  مثمنة  الد�ضتور، 

حماوالت الف�ضاد يف ظل عدالة م�ضتقلة.
بيان  خالل  من  امل�ضتقبل  جبهة  اعتربت 
لها  باأن حل االأزمة ال�ضيا�ضية التي تعي�ضها 
اإال  تكون  3اأ�ضهرلن  يقارب  ما  منذ  البالد 
بعيدا  وحيد  كاأ�ضلوب  احلوار  لغة  باعتماد 
عملية  اآليات  الإيجاد  احل�ضابات،  كل  عن 
تقرب وجهات النظر التي من �ضاأنها توفري 

اجلو املالئم لتنظيم انتخابات رئا�ضية.
يف حني حذرت جبهة امل�ضتقبل من عواقب 
من  عنها  ينجر  وما  االنتقالية  املرحلة 
معتربة  االأ�ضعدة،  خمتلف  على  �ضلبيات 
الوحيد  الدمیقراطي  احلل  االنتخابات 
الد�ضتوري،  االإطار  يف  االأزمة  من  للخروج 
مكا�ضب،  من  احلراك  حققه  ما  مثمنة 
فتنة  دابر  وقطع  الوطنية  بلحمته  ومت�ضكه 

العرقية واجلهوية بني اجلزائريني.

اأبوجرة يدعو اإىل حوار وطني 
برعاية املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 

اأ�ضاد رئي�ش املنتدى العاملي للو�ضطية، اأبو جرة 

�ضلطاين بالدور الذي تلعبه املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 
البالد،  تعي�ضها  التي  االإن�ضداد  لو�ضع حد حلالة 
البحث  اأجل  من  احلوار  �رضورة  على  موؤكدا 
عن حلول توافقية تخرج البالد من االأزمة التي 

عرفتها البالد �ضهر فيفري الفارط.
ثمنت اأبو جرة ال�ضلطاين من خالل بيان له احلوار 
الع�ضكرية،  املوؤ�ض�ضة  اإليه  دعت  التي  وطني 
بحماية  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  بالتزام  م�ضيدا 
واالمالءات  غوط  ال�ضّ من  العدالة   وحترير 
لل�ّضعب،  امللّحة  للمطالب  ا�ضتجابة  واالنتقائية 
واعترب املتحدث دعوة اجلي�ش  اجلادة اإىل فتح 
امل�ضرتك  على  الّتوافق  �ضيحّقق  وطني   حوار 

االأو�ضع.
للو�ضطية  العاملي  املنتدى  رئي�ش  واقرتح 
يقوم  لالزمة   حل  لو�ضع  وا�ضعة  روؤية  م�رضوَع 
على املحاور الّتالية ا الّتعاون على توفري اأجواء 
احلوارمن خالل  انتخاب رئي�ش اجلمهورّية مبا 
الف�ضاد  حما�رضة  احلراك،  وتطلّعات  يتوافق 

قانونّية  اأطر  ومعاجلته يف  احرتازّية،  باإجراءات 
ورعايتها  الع�ضكرّية  املوؤ�ّض�ضة  مرافقة  �ضّفافة، 
املوؤ�ّض�ضة  برعاية  وطني  حوار  فتح  و�ضمانها، 
كونها  امليداين،  للّتنفيذ  ومرافقتها  الع�ضكرّية 
احلراك  بثقة  حتظى  التي  الوحيدة  املوؤ�ّض�ضة 
اقرتاح �ضخ�ضّيات توافقية لت�ضكيل »هيئة وطنّية 
بروح  �ضيا�ضية  مقاربة  �ضّياغة  تتوىّل  عليا« 
الّد�ضتور ،و�ضع االآلّيات و الو�ضائل تتّم مناق�ضتها 
كفيلة  بتفاهمات  احلوار،  اأجواء  يف  وحتديدها 
بتحقيق املطلوب. من جهة اأخرى، اأكد املتحدث 
د�ضتورّي  اإطار  اإال يف  لالأزمة  يوجد حل  ال  باأنه 
من  املتبادلة،  الّتنازالت  بع�ش  يفر�ش  �ضيا�ضّي 
اأجل اجلزائر، ليكون احلوار مثمًرا واحلّل ممكنا، 
لتقريب  موؤ�ّض�ضّيا  ف�ضاًء  املبادرات  وجتد جميع 
وجهات الّنظر بني اأبناء الوطن الواحد، من اأجل 
و�ضّد  نهائيا،  االأزمة  من  للخروج  من�ضود  توافق 
 22 قبل  ما  اإىل  بالعودة  احلاملني  اأمام  الّطريق 

فرباير على حد قوله.

الطبعة11 من جمعات الغ�ضب

احلراك يطالب مب�ا�سلة 
عملية التطهري

ا�ضتمر احلراك ال�ضعبي يف جمعته احلادية ع�رض بعد 
انطالقه يف 22مار�ش املا�ضي،حيث رفعت العديد 
مم ال�ضعارات التي تطالب با�ضتمرار التغيري، وخرج 

اأم�ش بالعا�ضمة اآالف املتظاهرين رفعوا العديد من 
ال�ضعارات املطالبة برحيل حكومة بدوي،ورحيل بن 

�ضالح. ورغم اأن احلراك يف جمعته احلادية ع�رض 
بدا �ضعيفا نوعا ما مقارنة باجلمعات ال�ضابقة ،اإال 

اأن احلراك بداأ يتحول اإىل جماعات جماعات ال�ضيما 
بعد ظهور عدم ان�ضجام يف ال�ضعارات، وا�ضتمر 

املتظاهرون يف رفع �ضعارات م�ضاندة للجي�ش وقائده 
الفريق اأحمد قايد �ضالح ،رغم وجود الكثري من 

املند�ضني الذي ي�ضعون اإىل فك االرتباط اجلميل 
الكائن بني ال�ضعب وجي�ضه ،هذا االأخري الذي طاملا 
اأكد على حماية املتظاهرين وكان له دور وا�ضح يف 
حماية امل�ضريات.  ويبدو اأن كثريا من املند�ضني و 

املغلطني راحوا ي�ضتهدفون اجلي�ش بعلم اأو غري علم 
،وهم حتت تاأثري رجاالت الع�ضابة التي مازالت تعمل 
يف اخلفاء،ل�رضب اجلي�ش الذي كان اأول امل�ضاندين 

للحراك و�رضب الع�ضابة. وبطبيعة احلال كانت 
الكثري من الفئات التي مت ت�ضيريها من اأجل ك�رض 
�ضوكة اجلي�ش الذي كان هو من اأعلن احلرب �ضد 
الع�ضابة،وكانت املحاكمات التي �ضهدتها ال�ضاحة 

ال�ضيا�ضية و�ضقوط العديد من رجاالت الع�ضابة ورموز 
النظام ال�ضابق ووجوه القوى الغري الد�ضتورية التي 

كانت تتحكم يف الدولة،هي وقود الكثريين من كانزا 
�ضحية تغليط وحماولة الكثري من االأطراف تاأليب 

املتظاهرين �ضد اجلي�ش،وحماولة الت�ضكيك يف النتائج 
املح�ضلة منذ بداية احلراك وطبعا بف�ضل اجلي�ش. و 

باملقابل كان الكثري من املتظاهرين واعون مبا يجري 
يف ال�ضاحة ورفعوا العديد  من ال�ضعارات الداعمة لدور 

اجلي�ش وفق روؤية وا�ضحة مع مطالب اىل�ضعب،كما 
طالبوا با�ضتمرار عمليات التطهري للع�ضابة و و�ضجن 

روؤو�ضها.
ع�ضام بوربيع

اجلمعة ال 11 

احلراك يراهن على �سرعية مطالبه باإ�سقاط الع�سابة
.         رد على دعاة العن�ضرية واأكد وحدة ال�ضعب

اأي  على  بقوة  للحراك   11 اجلمعة  ردت 
للعن�رضية«  ال  ب«  التفرقة  لبث  حماوالت 
دعوة  مع  الع�ضابة«،  تتنحى  خاوة  و«خاوة 
الرحيل   اأو  موقفه  لتو�ضيح  االأركان  رئي�ش 
ا�ضرتجاع  لل�ضعب، مع  ال�ضلطة احلقيقية  واأن 
اأوىل  وانطلقت  ال�ضعارات.  لزخم  احلراك 
الوفود �ضبيحة اجلمعة بالعا�ضمة عرب الربيد 
املركزي ليكون الهتاف »بيتنحاو قاع هو اأول 
»هتاف اإىل جانب »يل زاجلرييان خاوة خاوة« 
�ضلطان  و«  الع�ضابة«  تتنحى  خاوة  خاوة  و« 
مع  رئا�ضيات  و«ماكان�ش   »7 املادة  ال�ضعب 
دعمتها  التي  الهتافات  وهي  الع�ضابات«، 
ثانية بدون  »ال�ضعب يريد جمهورية  �ضعارات 
رموز الف�ضاد بدون عمالء فرن�ضا واالإمارات«، 
�رضعية«،  مطالبنا  �ضلمية  »�ضلمية  موؤكدين 
التحاق  عرب  املتظاهرون  وا�ضله  ما  وهو 
حيث  اجلمعة،  �ضالة  عقب  بخا�ضة  االآالف 
تراجع  عقب  احل�ضور  قوة  احلراك  ا�ضتعاد 

اإىل حد ما طبع اجلمعتني الفارطتني.
فاإىل  اجلزائريني  وحدة  على  بقوة  وردوا 
جانب خاوة خاوة كانت اأوىل الالفتات بالربيد 
اأما   .. واحلرية  للعدالة  »حراكنا  املركزي 
الهوية فف�ضل فيها بيان نوفمرب ال�ضعب واحد 

راية واحدة ومطلب واحد«.
رئي�ش  وال�ضعارات  الهتافات  خاطبت  كما 
»اجلي�ش �ضعب خاوة خاوة«  بالهتاف  االأركان 
 « 7  عرب   باملادة   بااللتزام  مقابل مطالبته 
العك�ش«  ولي�ش  لل�ضعب  ي�ضتجيب  اجلي�ش 
خاننا«،  والقايد  جي�ضنا  هتاف«اجلي�ش  و 
ال�رضعية  مینح  الد�ضتور  اأن  مو�ضحني 
الإيجاد  لل�رضعية  اال�ضتناد  �ضبل  وبه  لل�ضعب 
مرحلة  وجوه  رحيل  ومطالب  تتنا�ضب  حلول 

بوتفليقة.
فرن�ضا  اأوالد  ب«يا  »الع�ضابة«،  على  وردوا 
انحوا  جينا  بابا  يا  اهلل  و«اهلل  ديقاج«،  ديقاج 
الوجوه  برف�ش  مت�ضكوا  كما  الع�ضابة«. 
�ضالح  بن  »يا  للمرحلة  وقيادتها  القدمیة 
ال  بدوي  »ال  اأوالدها«،  عندها  اجلزائر 
االأ�ضا�ش«  هو  ال�ضعب  هذا  و«  �ضالح«  بن 
»ال  الع�ضابات«،  مع  انتخابات  و«ماكان�ش 

ال�ضتمرار النظام البوتفليقي«.
ال�ضدارة  فاحتلت  الف�ضاد  ملفات  وحول 
ونف�ش  للحرا�ش«  جيبوه  جيبوه  ب«ال�ضعيد 
الهتاف بحق اأويحيى و«اوال�ش اأوال�ش �ضماح 
اأوال�ش« ومت�ضك كبري ب�ضعار »كليتوا البالد يا 
الف�ضاد  ترابط  حلجم  م�ضريين  ال�رضاقني«، 

»�رضاقني �رضاقني بياعني الكوكايني«.

ح�ضور باهت لل�ضحفيني يف 
يوم حرية ال�ضحافة 

وقفة  ال�ضحفيني  من  عدد  نظم  جهتهم   من 
اإال  لل�ضحافة  العاملي  اليوم  التعبري يف  حرية 
اأنها جاءت باهتة وطبعها االنق�ضامات، بداية 
لتنظيم  دعت  االأوىل  الدعوات:  ت�ضارب  من 
اجلمعة،  �ضالة  عقب  والثانية  �ضباحا  وقفة 
ال�ضحفيني  مع ح�ضور جد حمت�ضم، ما جعل 
عرب  القائمة  الرثة  الو�ضعية  لتجاوز  يدعون 
جمع بع�ضهم البع�ش وتاأكيد مواقفهم واإثبات 
تالعبات  يف  بال�ضحفيني  الزج  بدل  حرياتهم 
ال تعنيهم ولي�ضت من �ضاأنهم عو�ش االهتمام 
العام  للراأي  املعلومة  يف  االأ�ضا�ضي  بدورهم 

وفقط.

الملا�ش
احلراك قفز على اخلطاب 

العن�ضري 

ا�ضماعيل  االقت�ضادي  اخلبري  جهته  من 
لتثبيط  العن�رضي خرج  اخلطاب  اأن  الملا�ش 
اجلديد  امل�رضوع  ظل  يف  احلراك،  همة 
للمواطنني لبناء اجلزائر، عرب حماولة التثبيط 
�ضواء عرب اجلهوية اأو العرقية، اإال اأن الرهان 
هو على وعي املواطنني املتم�ضكني بالوحدة 
وللذهاب جلزائر اأف�ضل، م�ضيفا اأن املواطنني 
فهموا اأن التجمعات ال میكن اال�ضتمرار بنف�ش 
الزخم مع الوقت، بل تتاأرجح وتعيد قوتها يف 
كل مرة، مع �رضورة التفكري يف اآليات جديدة 

كذلك، خا�ضة اأن احلراك هو الكفة الناجحة 
وكفة احلق.

ربيعي
 ال�ضعب اأثبت مت�ضكه 

مبطالبه  

ربيعي  فاحت  النه�ضة  بحركة  القيادي  اأما 
مت�ضكه  اأثبت  اجلزائري  ال�ضعب  اأن  فاعترب 
تراجعت  واإن  قوي  وح�ضوره  باحلراك، 
العا�ضمة،  اأو�ضدت  التي  باخللفيات  االأعداد 
على  معلقا  ثابت،  باملطالب  التم�ضك  اأن  اإال 
بع�ش دعوات اجلهوية باأنها �ضاذة وال�ضعب رد 
عليها عرب حراكه بخاوة خاوة منذ ال�ضبيحة.

بن خالف
 للربملان دور واحد باحلراك 

واإال رحيله اأوىل 

من جهته خل�رض بن خالف النائب عن جبهة 
ال�ضعبي  املجل�ش  و�ضعية  على  علق  العدالة 
اأنه ال دور له و�ضط مطالبة احلراك  الوطني 

برحيل خمتلف الوجوه ال�ضائدة ومنها رئي�ش 
املجل�ش الذي التحق مبن�ضبه عرب »الكادنة«، 
للمجل�ش  الوحيدة  املتبقية  املهمة  اأن  قائال 
تنظيم  وهيئة  الرئي�ش  تعديل �ضالحيات  هي 
االنتخابات ولي�ش اإعطاء امل�ضداقية الأع�ضاء 

احلكومة عرب تنظيم اللقاءات. 
ال  احلوار  اأن  فقال  �ضالح  قايد  خطاب  اأما 
ال�ضعب  بني  بل  الفا�ضدة  ال�ضلطة  مع  يكون 
اأما  الع�ضكرية  واملوؤ�ض�ضة  �رضائحه  بجميع 

الوجوه القدمیة فهي مرفو�ضة.
 

ق�ضاي�ضية
 الت�ضييق على ال�ضحافة 
طال حتى تطويق �ضاحتها

ال  اأنه  ق�ضاي�ضية  علي  االت�ضال  اأ�ضتاذ  اأعرب 
غري  نظام  يف  ال�ضحافة  حرية  ت�ضور  میكن 
دمیقراطي فهي مرتبطة بحريات ال�ضحافة، 
على  ال�ضحافة  حرية  ب�ضاحة  يتج�ضد  وذلك 
يف  اأمنيا  بتطويقها  الت�ضييق  ودعموا  �ضيقها 
الت�ضييق  عن  ناهيك  العاملي،  حريتها  يوم 

مبلفات االإ�ضهار والقوانني.
�ضارة بومعزة
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نا�صطون يعدون مبوا�صلة 
احلراك يف رم�صان

بداأ املتظاهرون باحلراك ال�شعبي يف 
اجلزائر ، التوافد على �شوارع العا�شمة 
منذ  ورموز،  النظام  برحيل  مطالبني 
الثاين  الأ�شبوع  يف  وذلك  ال�شباح 
الحتجاجات وقال  بداأ  منذ  ع�رش 
اإن   ، ال�شعبي  احلراك  يف  نا�شطون 
احلراك م�شتمر يف �شهر رم�شان كما 
كان خالل الأ�شابيع املا�شية ل �شيء 
�شهر  اأن  lمربزين  ال�شعب  �شيوقف 
الغفران  و  العبادة  �شهر  هو  رم�شان 
يرحلو  حتى  �شامدون  نحن  العمل  و 
ڨاع ،و تداولت العديد من ال�شفحات 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب 
احلراك  لأ�شكال  اقرتاحات  و  اأفكار 
يف رم�شان و اقرتح بع�ض الن�شطاء و 
املواطنني اأن يكون احلراك من �شالة 
بينما اقرتح  الع�رش  اإىل �شالة  الظهر 
اآخرون اأن يكون كل جمعة بعد �شالة 
الرتاويح و لالإ�شارة ل يزال املحتجون 
يطالبون برحيل “النظام” احلاكم بكل 
رجال  يتوىل  اأن  ويرف�شون  رموزه 
املرحلة  اإدارة  ال�شابق،  الدولة  رئي�ض 
النتقالية اأو تنظيم انتخابات الرئا�شة 

لختيار خليفته.

الإعالمي ريا�ض هويلي
جو رم�صان ي�صاعد على 

ا�صتمرار احلراك

الأخبار  ق�شم  رئي�ض  قال  جهته  من 
اأن  هويلي  ريا�ض  ال�رشوق  بقناة 
احلراك لن يتوقف بل �شي�شبح يوميا 
النا�ض  اأن  اأ�شاف  و  جلمعة  يوم  بدل 
�شيخرجون كل يوم بعد �شالة الرتاويح 
و  لقاءات  �شتكون  و  ال�شهرات  يف  و 
اأن  و  خا�شة  الإفطار  بعد  جتمعات 

رم�شان يكون يف جو �شيفي.

الإعالمي اأحمد مداين
جتمعات و نقا�صات �صيا�صية بعد 

الفطور

بقناة  ال�شيا�شي  الق�شم  رئي�ض  وتوقع 
احلراك  مداين  باأن  احمد  النهار 
الف�شيل  رم�شان  �شهر  ال�شعبي خالل 
�شيتوا�شل حتى تتحقق جميع مطالب 
املتظاهرين وعلى راأ�شها رحيل جميع 
رموز النظام خا�شة بن �شالح وبدوي و 

اأ�شار ذات املتحدث اإىل اأن امل�شريات 
�شترتاجع ن�شبيا قيا�شا بالفرتة ال�شابقة 
رمبا عامل ال�شيام وخ�شو�شية ال�شهر 
�شتنتع�ض  لكن  ذلك  يف  �شببا  الكرمي 
بعد  ال�شيا�شية  والنقا�شات  التجمعات 

الفطور خا�شة يف �شوارع العا�شمة
 

الدكتور اإ�صماعيل خلف اهلل
احلراك �صي�صتمر حتى حتقيق 

املطالب

ال�شيا�شي  املحلل  اأكد  جهته  من 
اأن  اهلل،  خلف  اإ�شماعيل  الدكتور   ،
جميع  يف  �شي�شتمر  ال�شعبي  احلراك 
املطالب  كل  حتقيق  حتى  الأحوال 
حققت  الحتجاجات  اأن  اإىل  م�شريا 
من  جزءا  لكن  الأهداف  بع�ض 
بعد  تتحّقق  مل  املتظاهرين  مطالب 
املحلل  قال  الأزمة  من  للخروج  و 
اإىل  الذهاب  يجب  انه  ال�شيا�شي 

قرارات �شيا�شية جريئة ومن بني هذه 
اأو  رئا�شي  جمل�ض  تاأ�شي�ض  القرارات 
قبول  لها  اعتبارية  �شخ�شية  اختيار 
�شعبي والكفاءة الالزمة لقيادة الدولة 
ميكن  النتقالية  الفرتة  هذه  خالل 
كفاءات  حكومة  تكوين  اإىل  الذهاب 
وطنية مكونة من �شخ�شيات توافقية 
النقاط  ومن  العمال  لت�رشيف 
اإىل  الذهاب  هي  الأخرى  ال�رشورية 
وهيئة  النتخابات  قانون  تعديل 
على  لالإ�رشاف  لالنتخابات  م�شتقلة 
النهائية  والنتائج  النتخابية  القوائم 
ن�شتطيع  ال�رشوط  هذه  حققنا  واإذا 
انتخابات رئا�شية نزيهة  اإىل  الذهاب 
هيكلة  بذلك  ون�شتطيع  وهادئة 

احلراك يف اأحزاب.

ع�صو التجمع العمايل �صمري 
لعرابي

رم�صان فر�صة ثمينة لتقييم ما 
اأجنزه احلراك

 
يف  النا�شط  قال  جانبه  من 
التجمع  وع�شو  احلراك 
اإن  لعرابي،  �شمري  العمايل 
يرتاجعوا  »لن  اجلزائريني 
عن حراكهم، بل �شي�شتمرون 
حتقيق  اأجل  من  الن�شال  يف 
»�شهر  اأن  موؤكدا  مطالبهم«، 
رم�شان �شيكون فر�شة ثمينة 
احلراك  اأجنزه  ما  لتقييم 
خالل الأ�شابيع املا�شية، وما 
الأيام  اأن يحققه خالل  عليه 

القادمة«

الوطنية  ال�شحافة  اأن  احلكومة  اأكدت 
التحلي  اإىل  مدعوة  مكوناتها  بكل 
يف  والو�شوح  وامل�شوؤولية  باليقظة 
الو�شيط  القيام  بدور ل يقل عن دور 
اجلزائريني  جميع  بني  حيوي  حلوار 

خدمة للم�شلحة العليا للوطن.
واأو�شحت احلكومة يف ت�رشيح اأدىل به 
با�شمها وزير الت�شال الناطق الر�شمي 
للحكومة، ح�شان رابحي مبنا�شبة اليوم 
العاملي حلرية ال�شحافة امل�شادف ل 
تكون  اأن  »يجب  انه   2019 ماي   3

اأدوات  والو�شوح  وامل�شوؤولية  اليقظة 
و  حمرتفة  �شحافة   لكل  ا�شتب�شار 
تكون  حتى  املهنة  باأخالقيات  تتميز 
عن  يقل  ل  بدور  القيام  م�شتوى  يف 
جميع  بني  حيوي  حلوار  الو�شيط  دور 
اجلزائريني يف خدمة امل�شلحة العليا 
لالأمةّ«. وجاء يف الت�رشيح اأن »اجلزائر 
اليوم  املعمورة  بلدان  باقي  مع  حتيي 
وتفكريها  ال�شحافة  حلرية  العاملي 
يوؤدون  الذين  اأولئك  كل  نحو  متجه 
ظل  يف  النبيلة  الإعالمية  املهنة  هذه 

املخاطرة بحياتهم اأحيانا«.   واأ�شافت 
بان  للتنويه  مواتية  الفر�شة  »هذه  اأن 
التزمت   التي  اجلزائرية  ال�شحافة 
اإبان  الوطنية  الق�شية  بالأم�ض بخدمة 
اقل  تكن  مل  الوطني  التحرير  حرب 
الوطني  امل�شعى  خدمة  يف   التزاما 
للتنمية غداة ال�شتقالل مبا�رشة، وقد 
دفعت ثمنا باهظا يف �شنوات الإرهاب 
يف  والعنف  للظالمية  مقاومتها  جراء 
على  احلفاظ  بخدمة  مت�شكها  اإطار 
الت�رشيح  اأ�شار  كما  اجلمهورية«.   

وال�شتقرار  الأمن  »ا�شرتجاع  ان  اىل 
بال�شحافة  لالرتقاء  املجال  ف�شح  قد 
و�شائلها  و  الب�رشية  مواردها  وتطوير 
تطلب  وقد   ، والتكنولوجية  التقنية 
ابعد  الذهاب  الوقت  نف�ض  يف   الأمر 
من  اأخرى  اأ�شواط  لتج�شيد  ذلك  من 
امل�شاهمات   حيث  من  �شواء  التقدم  
يف املجال التقدم التقني والتكنولوجي 
الإعالم  و�شائل  انفتاح  حيث  من  اأو 
الب�رشية  ال�شمعية  املجالت  يف 

والإلكرتونية«.

م�شطفى   « املحامي  الأ�شتاذ  اأكد 
اجلزائري  ال�شعب  اأن   « بو�شا�شي 
الأبي الذي خرج يف حلظة فارقة يف 
الفارط  فيفري   22 التاريخي  اليوم 
التي  احلكم  ع�شابة  اأفراد  لطرد 
جثمت على �شدوره منذ الإ�شتقالل 
اأبدا ان�شاف احللول وجميع  ل يقبل 
النظام  بقايا  ي�شعى  التي  املناورات 
بقائه  ل�شمان  متريرها  البوتفليقي 
منها الدعوات املتكررة للحوار وهنا 
؟  نتحاور  من  »مع  املتحدث  ت�شاءل 
يطالب  اأ�شخا�ض  مع  نتحاور  هل   «
حيا  وقد   ، ؟   برحيلهم  ال�شعب 

خالل  مطول   بو�شا�شي  احلقوقي 
البويرة  جامعة  احت�شنتها  ندوة 
و�شفهم  الذين  اجلزائري  ال�شباب 
»بزعماء احلراك » كونهم اأعادوا اإلينا 
اأن  م�شددا   ، والكرامة  العزة  جميعا 
انت�شارا  ال�شاعة  احلراك حقق حلد 
لكننا  اخلوف  جدار  بتحطيم  جزئيا 
قال  الطريق حيث  منت�شف  الآن يف 
ال�شلمية  على  انف�شنا  عاهدنا  »كما 
اأنف�شنا  نعاهد  ان  يجب  واحل�شارية 
اأبدا  نتعب  ول  الإ�شتمرار  على 
»وا�شاف يف ذات ال�شياق » �شحيح ان 
ال�شعب اأرغم الرئي�ض على الإ�شتقالة 

املوؤ�ش�شات  فخخ  الخري  هذا  لكن 
على  وو�شع  بدوي  حكومة  بتعيني 
يعني  ما  رجالته  احد  الدولة  راأ�ض 
احللول  وعن   « هنا  ليزال  النظام 
تخرج  ان  ميكن  التي  واملقرتحات 
الأ�شتاذ  قال  الزمة  من  البلد 
النظام  رموز  على  انه  بو�شا�شي 
العلى  املجل�ض  ليعقد  الإ�شتقالة 
لالمن اإجتماع ت�شاوري لتعيني رئا�شة 
تلقى قبول  3 �شخ�شيات  جماعية ل 
الف�شاد  يف  متورطة  وغري  �شعبيا 
حكومة  رئي�ض  تعيني  جانب  اىل 
متحزبة  غري  وحكومة  تقنوراطي 

كافية  زمنية  فرتة  جميعا  لهم  متنح 
لتنظيم انتخابات رئا�شية ، وهنا �شدد 
على ان فكرة تنظيم انتخابات خالل 
فرتة ق�شرية خطري جدا كونها يتنتج 
لنا موؤ�ش�شات �شعيفة ورئي�ض �شعيف 
اأو  الداخلية  القوى  باإ�شتقواء  �شواء 
املوؤ�ش�شة  ب�شاأن  اأما   ، اخلارجية 
اأنها مل ت�شتجب حلد  الع�شكرية قال 
ال�شاعة لتطلعات ال�شعب الذي يريد 
احلكم  منظومة  يف  جذريا  تغيريا 
اأو تدوير الوجوه  ولي�ض تغيري جزئي 

من نف�ض النظام .
اأح�صن مرزوق

ن�صطاء و اإعالميون يوؤكدون

وزير الت�صال الناطق الر�صمي للحكومة, ح�صان رابحي

م�صطفى بو�صا�صي يف ندوة بالبويرة

ف.ن�صرين

احلراك �ضي�ضتمر يف رم�ضان 
و �ضيطور اأ�ضكاال اأخرى

ال�ضحافة مدعوة للعب دور الو�ضيط بني اجلزائريني

ال حوار مع املرفو�ضني �ضعبيا 
بني 5ر1 باملائة اإىل 6 باملائة

رفع معا�ضات املتقاعدين 
ابتداء من ماي اجلاري  

فجروا ملفات بكل من امليناء و مركب 
 »�صورفرت«و الوكالة العقارية 

و ميناء م�صتغامن

املبلغون عن الف�ضاد  
بوهران ي�ضتغيثون 

والت�شغيل  العمل  وزير  اأعلن 
تيجاين   ، الجتماعي  وال�شمان 
العا�شمة  باجلزائر  هدام،  ح�شان 
ومنح  معا�شات  تثمني  عن   ،
املتقاعدين بن�شبة ترتاوح بني 5ر1 
باملائة اإىل 6 باملائة وذلك ابتداء 

من الفاحت ماي اجلاري.
ا�رشافه  خالل  الوزير  واأو�شح 
ال�شكان  و  ال�شحة  وزير  رفقة 
امل�شت�شفيات،حممد  واإ�شالح 
يوم  اأ�شغال  اختتام  ،على  مرياوي 
ال�شحية يف  الوقاية  اإعالمي حول 
العمل، اأنه »يف اإطار رفع و حت�شني 
 ، للمتقاعدين  ال�رشائية  القدرة 
الدرا�شة  بعد  احلكومة  قررت 
ال�شندوق  اإدارة  جمل�ض  قبل  من 
معا�شات  رفع  للتقاعد  الوطني 
�شنة  بعنوان  املتقاعدين  منح  و 
5ر1  بني   ترتاوح   بن�شبة   ،  2019
من  ابتداء  وذلك  باملائة   6 اإىل 
اأنه  موؤكدا  اجلاري«،  ماي  الفاحت 

خالل  الزيادة  هذه  �رشف  »�شيتم 
واأ�شاف  القادم«.  جوان  �شهر 
 « الزيادات  هذه  اأن  هدام  ال�شيد 
تتم ح�شب معدل متغري ياأخد بعني 
العتبار املبلغ الإجمايل ملعا�شات 
مراعاة  مع  املتقاعدين  منح  و 
املعا�شات واملنح ال�شعيفة، حيث 
بالن�شبة  باملائة   6 الزيادة  تكون 
للمعا�شات التي ت�شاوي اأو تقل عن 
20 األف دج، و ب 3 باملائة بالن�شبة 
دج  األف   20 تفوق  التي  للمعا�شات 

وت�شاوي اأو تقل عن 40 األف دج.
5ر2  ب  الزيادة  تكون  حني  يف 
التي  للمعا�شات  بالن�شبة  باملائة 
تفوق 40 األف دج و ت�شاوي اأو تقل 
عن 60األف دج، وكذا الزيادة ب 2 
التي  للمعا�شات  بالن�شبة  باملائة 
تفوق 60 األف دج و ت�شاوي اأو تقل 
5ر1  ب  ،وزيادة  دج  األف   80 عن 
التي  للمعا�شات  بالن�شبة  باملائة 

تفوق 80 األف دج. 

عن  املبلغني  من  عدد  اأم�ض  وجه 
ميناء  من  بكل  كبرية  ف�شاد  ق�شايا 
وهران و الوكالة العقارية و عدد من 
نداء  بوهران،  الوطنية  املوؤ�ش�شات 
الدفاع  وزير  نائب  من  لكل  عاجل 
الوطني قائد اأركان اجلي�ض الوطني 
�شالح   قايد  اأحمد  الفريق  ال�شعبي 
من  الأختام  حافظ  العدل  ووزير 

اأجل التدخل لتوفري احلماية لهم .
تلقت  لبيان  ا�شتنادا  و 
حتمل  منه  ن�شخة   « اأم�ض،«الو�شط 
توقيعات  جمموعة من املبلغني عن 
 ، وال�شهود يف ق�شايا ف�شاد  الف�شاد 
 . الف�شاد  حماربة  الف�شاد  �شحايا 
ين�ض  الذي  و   ، ق�شيته  ح�شب  كٌل 
التي  الف�شاد  ق�شايا  هو  العامل  اأن 
عمومية  �رشكات  عدة  لها  تعر�شت 

و خمتلطة .
الدين  نور  املوقعني  ك�شف ممثل  و 
التجارية  امل�شلحة  رئي�ض  تون�شي 
قدمنا  »حيث  وهران  مبيناء  �شابقا 
لإ�شتدعاءات  ا�شتجبنا  و  بالغات 
حتقيقات  اإثر  على  الوطني  الدرك 

با�رشتها ال�شلطات الأمنية«.
 وبعد التبليغات عن الف�شاد والإدلء 
ب�شهاداتنا حول الق�شايا كانت حمل 
التحقيق ، تعر�شنا لنف�ض ال�شيناريو ، 
وهو امل�شائلة ثم الطرد التع�شفي من 
منا�شبنا بال�رشكات املعنية بالف�شاد 
 ، م�شتغامن  ميناء   ، وهران  ميناء   «
 .  « العقارية  الوكالة   ، �شورفارت 
لأننا  منا  انتقاما  جاء  القرار  وهذا 
التحري  و  البحث  لفرقة  ا�شتجبنا 
الوطني اجلزائري يف  للدرك  تابعة 
حترياته �شد الف�شاد وهو ما ي�شكل 
التاأثري  و  التحقيق  ب�رشية  م�شا�شا 
ال�شحايا  ال�شهود  و  املبلغني  على 
مبوجب  عليه  معاقب  عمل  وهو 
 01-06 رقم  القانون  من   45 املادة 
املتعلق   2006/02/20 يف  املوؤرخ 

ومكافحته  الف�شاد  من  بالوقاية 
وال�شهود  املتعلقة بحماية املبلغني 
تنفذ مواده  و مل  الذي مل يحرتم  و 

حلمايتنا.
 و�شدد املعنيون على �رشورة تفعيل 
القانونية،  املواد  من  العديد  بنود 
الف�شاد  ي�شتحيل  حماربة  كونه 
تن�ض  التي  القوانني  تفعيل  دون 
الف�شاد  عن  املبلغني  حماية  على 
تدابري  بتفعيل  خا�شة  و  ال�شهود  و 
بالإجراءات  عنه  املبلغني  احلماية 
قانون  يف  عليها  املن�شو�ض 
 65 املادة  و  اجلزائية  الإجراءات 

مكرر 19 اإىل مكرر 28.
اأن  مبا  »و  اأنه  املتحدث   وي�شيف 
فعال  بداأ  قد  اجلزائري  الق�شاء 
الوطني  ال�شعبي  اجلي�ض  مبرافقة 
يف حماربة الف�شاد ، نحن املبلغون 
من  نطلب  ال�شهود  و  الف�شاد  عن 
الق�شاء اجلزائري و اجلي�ض الوطني 
عنا  الظلم  رفع  و  اإن�شافنا  ال�شعبي 
باإ�شدار  و  القوانني  هاته  بتفعيل 
املعنية  لل�رشكات  �شارمة  تعليمات 
مع  منا�شبنا  يف  اإدماجنا  لإعادة 
املتورطون  لأن  التعوي�شات  كافة 
يف  جزائية  باأحكام  اأُدينوا  قد 
ب�شببها  الذي ُطردنا  الف�شاد  ق�شايا 
اأن  علمنا  اإذا  خا�شة  العمل  من 
الفا�شدين املحكوم عليهم ل يزالون 
و  بينما املبلغون  يزاولون وظائفهم 

ال�شهود مطرودين.
له   خ�شو�شا ما تعر�شنا و نتعر�ض 
املبلغني  �شد  حا�شل  ترهيب  من 
يزال  ل  ال�شهود  �شد  و  الف�شاد  عن 
بالرغم  هذا  يومنا  اإىل  متوا�شال 
من اأن انت�شار الف�شاد يف البالد هو 
املحرك الرئي�شي للحراك ال�شعبي 
فيفري  منذ  22  اإنطلق  الذي 

املا�شي . 
اأحمد بن عطية

اأكد نا�صطون يف احلراك على موا�صلة احلراك خالل �صهر رم�صان ,و ا�صتبعد ن�صطاء يف حديثهم جلريدة الو�صط انطفاء �صعلته 
موؤكدين باأن اجلزائريون �صي�صتمرون يف الن�صال من اجل حتقيق مطالبهم, ولالإ�صارة ي�صتعد اجلزائريون ل�صتقبال �صهر رم�صان 

يف ظروف ا�صتثنائية ,حيث يتزامن �صهر رم�صان مع اأكرب ثورة �صلمية تعي�صها اجلزائر لأكرث من �صهرين ,كما �صت�صهد اجلزائر 
اأطول عدد �صاعات �صيام يف العامل العربي مبعدل 16 �صاعة بني اأول رم�صان واآخره, اإذ �صيبداأ نحو 15 �صاعة ون�صف ال�صاعة, 

و�صينتهي بـ 16 �صاعة ون�صف .
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اكت�شاف ثغرة مالية تفوق 40 
مليار �شنتيم بوهران

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

األقت م�صاء اأول اأم�س، م�صالح الفرقة املالية و االقت�صادية 
من  كل  على  بوهران،  الوالئي  باالأمن  الق�صائية  لل�رشطة 
بالهيئة  نوابه  من   4 و  ق«  اأمني   « اجلري  بئر  بلدية  رئي�س 
التنفيذية و يتعلق االأمر بالنائب املكلف باملالية املدعو » ن 
ل ق« و النائب املكلف بالعمران » بن ز ن« و النائب املكلف 
بال�صوؤون االإجتماعية املدعو » حميتو �س« و االأمني العام 
للبلدية و موظف مكلف بال�صفقات اإ�صافة اإىل رئي�س البلدية 
اإذاعة �صعيدة املدعو »  ال�صابق الذي ي�صغل حاليا من�صب 
حنايف ب« اإ�صافة اإىل عدد من املوظفني بامل�صلحة التقنية 
و اإبن لواء �صابق متقاعد ، اأين مت حتويلهم نحو عيادة بئر 
اجلري الإخ�صاعهم للفحو�صات الطبية مبا�رشة، و حتويلهم 
على االأمن الوالئي ، اأين مت عر�صهم على وكيل اجلمهورية 
اأمر  الذي  وهران  مبحكمة  االإقليمي  االإخت�صا�س  �صاحب 
املوقوفون  يواجه  اأين   . املوؤقت  احلب�س  رهن  باإيداعهم 
العديد من التهم تتعلق بالتزوير و ا�صتعمال املزور و تبديد 
العام من خالل اكت�صاف ثغرة مالية تفوق 40 مليار  املال 
مرورا  االأولية،  التحريات  و  التحقيقات   ح�صب  �صنتيم، 
ممنهج  نهب  و  الت�صيري  و  الوظيفة  اإ�صتغالل  �صوء  بتهمة 
اإيفادها  اأن جلنة حتقيق وزارية مت  للعقار . جدير بالذكر 
من  بعنا�رش  مرفوقة   ، الداخلية  وزارة  من  العا�صمة  من 
ال�رشطة الق�صائية للفرقة املالية و االإقت�صادية الأمن والية 
و  التنظيم  مدير  و  املحلية  االإدارة  اإ�صافة ملدير  وهران، 
ال�صوؤون القانونية ، اأين اإن�صدم املحققون من حجم الف�صاد 
و النهب يف البلدية رقم 2 بعا�صمة الغرب التي من املرتقب 

اأن حتت�صن األعاب البحر االأبي�س املتو�صط ل�صنة 2021 .
 اأحمد بن عطية

تيزي وزو على وقع 
اعت�صام و احتجاجات

�صهدت اأم�س بع�س بلديات والية تيزي وزو اعت�صامات 
واحتجاجات ب�صبب قوائم ال�صكن وارتفاع �صعر 

تذاكر النقل ففي بلدية ذراع بن خدة قام �صكان البلدية 
طالبوا توزيع  قائمة ال�صكن الريفي والتي �صمت اأ�صماء من 
خارج البلدية مما جعلهم يثورون �صد رئي�س البلدية حيث 
طالبو بالنظر والتحقيق  يف القائمة  املعلن عنها اأما يف 

بلدية »بني دوالة » فقد اأغلق �صباب املنطقة مقر الدائرة 
وهذا للمطالبة بطالق �رشاح رجل االأعمال ا�صعد ربراب 
ابن منطقتهم اأين قام الع�رشات من ال�صباب باحتجاجات 
اأمام مقر الدائرة كما هددوا باال�صتمرار باالحتجاجات 
ما مل تنظر ال�صلطات الو�صية يف هذه امل�صكلة وطالبوا 

بطالق �رشاحه على الفور.
ح- كرمي

 ال�شيناتور بن زعيم
 خماطبا �شيدي ال�شعيد

 الأح�صن لكم 
اأن تقدموا ا�صتقالتكم

وجه ال�صيناتور يف جمل�س االأمة حممد بن زعيم ر�صالة اإىل االأمني 
من  موقفه  مراجعة  اإىل  فيها  دعاه  ال�صعيد  �صيدي  للعمال  العام 
وجه  يف   االأبواب  غلق  على  باقدامه  منددا  و  العمال  ن�صاالت 

املحتجني
بن زعيم قال كنت مرتيثا قبل الكتابة  لكم وقلت  انتظر حتى مرور 
عيد العمال الأرى كيف �صتحتفلون بهذا العيد العاملي الكبري رفقة 
العمال اجلزائريني وماهي اإجنازاتكم  ؟؟وما قدمتموه للعمال؟؟ 
!!لقد  وبقيادتهم  بعيدهم  فرحني  العمال  عليكم  �صيلتف  وكيف 
انده�صت وخاب  ظني وتاأ�صفت كثريا اإىل ما األ  اإليه االحتاد واأنتم 
اأن  على راأ�صه فاأ�صبح العيد مظاهرات تطالب برحيلكم وعو�س 
ت�صتقبلو العمال بالزهور والهدايا اأغلقتم االأبواب يف وجهوهم ومل 

يت�صنى لهم االحتفال كباقي عمال العامل
االأ�صا�صية  النواة  العمال هم  كون   اإىل  ر�صالته  زعيم يف  بن  اأ�صار 
لل�صعب وهم اأداة فعالة لكل حوار م�صتقبلي ي�صمن ا�صتقرار وتطور 
االأخالقي وال  اأال ترون من اجلانب  اأ�صاف املتحدث   احلزائرو 
العمال  ليهداأ  ا�صتقالتكم  تقدمو  اأن  االإجرائي  اجلانب  من  اأقول 
فعال  تدافع  جديدة  لقيادة  متثيلية  انتخابات  باإجراء  ولت�صمحو 
عن العمال و طالب بن زعيم  االأمني العام  للمركزية النقابية يف 
ر�صالته لقد كنتم دائما يف اجلانب اخلطاأ الذي هو �صد م�صالح 
20�صنة  �صنة  ع�رشين  من  ..الأكرث  عديدة  �صنني  ملدة  العمال 
ترك  وهو  ال�صحيح  الطريق  تختارو  اأن  الوقت  انه حان  ..اأعتقد 

العمال يقررون م�صريهم .
م.�س 

التحقيق  من  مقرب  وح�صب م�صدر  هذا 
الوايل  حميط  ت�صمل   الق�صية  فان 
يتقدمهم   متو�صنت  عني  بوالية  ال�صابق  
اإعالمي �صديق للوايل وابن جرنال �صابق  
ي�صتغل  حايل  وايل  اأبناء  اإىل  باالإ�صافة 
ناهيك  الوطن  ب�رشق  الواليات  باإحدى 
الذين  اأعمال  تنفيذيني ورجال  عن مدراء 
على  حت�صلوا  والذين  اإليهم  االإ�صارة  �صبق 
كربى  �صياحية  ومواقع  فالحية  اأرا�صي 

عالقة  ال  اأنهم  رغم  الرمزي   بالدينار 
ال�صياحة  وحت�صلوا  وال  بالزراعة  لهم  
على قرو�س باملاليري ، كما تبني اأن  احد 
غابية  منطقة  بنهب  با�رش  امل�صتثمرين  
واأخرى تراثية بدون اأية تراخي�س وح�صل 
دون  مليار   ال100  تتجاوز  قرو�س  على  
لبع�س  فخمة  �صيارات  منح  بعدما  �صمان 
امل�صوؤولني  ل�رشاء ذممهم ، هذا واأ�صارت 
كانت  الذي  امل�صتثمر  هذا  اأن  املعطيات 
لل�صياحة   االأ�صبق  بالوزير  عالقة  تربطه 
اأر�صية  قطعة  على   احل�صول  من  متكن  
حميط  على  واال�صتيالء  فندق  الإقامة 

قام  كما   ، بر�صقون  ابتدائية  مدر�صة 
مبنطقة  كربى  وفيالت  حممية  باإقامة 
من  كراء  عقد  الغابية م�صتغال  غنام  بن 
حوله  ما  �رشعان  والذي  الغابات  م�صالح 
جانب  من   ، م�صبوهة  بطريقة  ملكية  اإىل 
اآخر مي�س التحقيق �صاحب مركز �صياحي 
ب�رشق الوالية والذي يعد احد اكرب موقع 
على  ا�صتوىل  �صاحبة  ان  للن�صب بحكم 
املوؤ�ص�صات  باإحدى  خا�صة  للحياة  قاعدة 
االأوروبية التي قامت باإجناز حمطة لتوليد 
الطاقة بتارقة ليحولها اإىل  قرية �صياحية 
نهب  اإىل  وي�صعى  عمومية  ار�س  على 

مواقع اكرب منها  وال�صيطرة على �صواطئ 
خا�صة  ملكيات  اإىل  حولها  التي  عمومية 
اأكرب  ملفات  اإىل   ت�صاف  امللفات  هذه    ،
الذي  فجرها  رئي�س بلدية عني متو�صنت 
منح  يف  �صاهمت  اأطراف   هناك   اأن  اأكد 
الرمزي زيادة على  اأر�صية  بالدينار  قطع 
ب�صارع  العمومية  احلديقة  تهيئة  ف�صيحة 
والفواكه  اخل�رش  �صوق  وكراء  اأوت    20
والتي حرمت  البلدية من ماليري الدينارات 
اىل  تنفيذين  مدراء  عدة  جتر  قد  والتي 
يف  تورطهم  ات�صح  بعدما  العدالة  مق�صلة 

نهب العقار وتبديد املال العام  .

عني متو�شنت حممد بن ترار

نا�صد مهند�س اتفاقيات باملركب اجلزائري 
لالإن�صاء  واأورا�صكوم  �صوناطراك  امل�رشي 
بوالية وهران توتة زروق هواري ال�صلطات 
يف  اإدماجه  الإعادة  التدخل  للدولة  العليا 
�صورفريت  ب�رشكة  االأ�صلي  عمله  من�صب 
من  بقرار  عمله  من  تع�صفيا  طرد  اأن  بعد 
�صنة  �صهر ماي  لل�رشكة  التاأديبي  املجل�س 
2016 واتهم اآنذاك باإف�صاء معلومات مهنية 
وهذا على خلفية االإدالء ب�صهادته مل�صالح 
الوطني  للدرك  والتحري  االأبحاث  ف�صيلة 
تهريب 16  وراء تفجري ق�صية  كانت  والتي 
مليون دوالر من اجلزائر نحو اخلارج وهي 

وهران  حمكمة  فيها  ف�صلت  التي  الق�صية 
ال�صجن  عقوبة  بت�صليط  اجلنح  ق�صايا 
قدرها  مالية  وغرامة  نافذة  �صنوات   05
املدير  الرئي�س  حق  يف  �صنتيم  مليار   277
العام ل�رشكة �صورفريت �صابقا املدعو:ع ح  
اأمر بالقب�س الدويل  والذي �صدر يف حقه 
والذي وجهت له تهمة اإبرام �صفقة خمالفة 
امتيازات  اإعطاء  مع  الت�رشيعية  لالأحكام 
والتنظيم  الت�رشيع  وخمالفة  مربرة  غري 
اخلا�صني بال�رشف وحركة روؤو�س االأموال 
من واىل خارج اجلزائر بالت�رشيح الكاذب 
القانونية  املديرة  ر  ك  ف  اأدينت  كما 

نافذة  حب�س  بعامني  �صوفرفريت  ل�رشكة 
وغرامة مالية قدرها 277 مليار �صنتيم عن 
اإبرام �صفقة خمالفة لالأحكام  تهمة تهمة  
العمل  اجلاري  والتنظيمية  الت�رشيعية 
مربرة  غري  امتيازات  اإعطاء  بغر�س  بها 
اخلا�صني  والتنظيم  الت�رشيع  وخمالفة 
واىل  االأموال من  روؤو�س  بال�رشف وحركة 
اأدانت  كما  الكاذب  بالت�رشيح  اخلارج 
نقل  �رشكة  �صاحب  ز  وهو  :م  املحكمة 
الب�صائع بعام حب�س نافذ  عن تهمة  اإبرام 
الت�رشيعية  لالأحكام  خمالفة  �صفقة 
بغر�س  بها  العمل  اجلاري  والتنظيمية 

اإعطاء امتيازات غري مربرة وهي االأحكام 
ق�صاء  تاأييدها من طرف جمل�س  التي مت 
وهران اأواخر العام املا�صي 2018 ال�صحية 
دي�صمرب  يف  العدالة  قبل  من  اإن�صافه  مت 
وموؤيد  التنفيذية  بال�صيغة  ممهور   2016
 06 بتاريخ  العليا  من املحكمة  بقرار  
اإىل  باإرجاعه  يق�صي  والذي  �صبتمرب 2018 
من�صب عمله دون قيد او �رشط لكن اإدارة 
ال�رشكة رف�صت عودة العامل املطرود وهو 
العدالة  بقرارات  م�صا�صا  العامل  يراه  ما 

اجلزائرية  
 �س . اأ

يف  الناجحون  االأ�صاتذة  اأم�س،  اأول  قام 
التوظيف  مل�صابقة  االحتياطية  القوائم 
لالأطوار التعليمية الثالثة بوهران، بتنظيم  
الرتبية  مديرية  مقر  اأمام  اإحتجاجية  وقفة 
من  انطالقا  راجلة   م�صرية  تنظيم  تبعها 
مقر مديرية الرتبية اإىل  غاية مقر  الوالية  
باأو�صاعهم  تندد   والفتات  �صعارات  حاملة 
م�صتقبلهم   يهدد  الذي  للتالعب  راف�صة    ،
على  الرتبية   مديرية  م�صوؤويل  قبل   من 
اأن  يريد  اإحتياطي مثقف   « �صعارات   غرار 
التوظيف  خ�صوع  ال  خ�صوع  ال  يتوظف«، 
يف  حقنا  نريد  للت�صويف  ال   ، م�رشوع«  حق 

اأ�صتاذ  يعني  ناجح  اإحتياطي  التوظيف، 
ناجح«.

الوقفة   وهي   اأخرى  �صعارات  اإىل  اإ�صافة 
اقل من  تنظيمها يف ظرف  التي مت  الثانية 
فاإن  املحتجون  به  �رشح  اأ�صبوع،  وح�صبما 
حركتهم االحتجاجية جاءت رف�صا لتوظيف 
امل�صتخلفني واإجراء م�صابقة توظيف جديدة 
قبل توظيفهم ،  حيث طالبوا الوزارة بتنفيذ 
االأ�صاتذة  توظيف  يخ�س  فيما  اإلتزاماتها 
االحتياطيني الناجحني  واالإ�رشاع يف  عملية 
نظرا  االحتياطيني  االأ�صاتذة  ا�صتدعاء 
االحتياطية  القوائم  �صالحية  انتهاء  لقرب 

القوائم  ا�صتغالل  �صالحية   متديد  مع 
العام  من  دي�صمرب   31 لغاية  االإحتياطية 
اجلاري ناهيك عن مطالبتهم بفتح االأر�صية 
نفاد  عرفت  التي  التخ�ص�صات  يف  الرقمية 
الوزير  وطالبوا   االحتياطيني    القوائم 
القطاع  يف  يجري  مبا  بالتحقيق  اجلديد  
ال�صالحيات  وا�صعة  حتقيق  جلان  اإر�صال  و 
كيفية  يف  التحقيق  اأجل  من   ملديريات 
ت�صيري القطاع الرتبوي  ب�صفة عامة  وكيفية 
باالحتياطيني   اخلا�صة  ا�صتغالل املنا�صب 
االآجال ،وحما�صبة  اقرب  يف  خا�صة  ب�صفة 
تدهور القطاع  عملية  يف  امل�صوؤوليني 

اإعطاء  مع  املديريات  خمتلف  يف  الرتبوي 
االحتياطيني  لالأ�صاتذة  كتابية  تعهدات 
لال�صتخالف  يف املنا�صب ال�صاغرة والقابلة 
جوان    30 تاريخ  بعد  �صتحرر  والتي  لل�صغو 
يف انتظار تعيينهم نهائيا فيها معربين عن  
التي  اجلديدة  االإجراءات  من  ا�صتياءهم 
رف�صهم  الوزارة ،وجمددين  اعتمدتها 
ا�صتنفاد  قبل  جديدة  م�صابقة  اأي  الإجراء 
القوائم االحتياطية موؤكدين يف الوقت نف�صه  
على اأحقيتهم يف التوظيف كونهم ناجحني  

ويحق لهم التوظيف .
 اأحمد بن عطية

خرج يوم اأم�س اجلمعة �صكان والية 
للمطالبة  �صلمية  م�صرية  يف  ورقلة 
ال�صعب  مطالب  جميع  بتج�صيد 
هذه  يف  �صارك  حيث   ، اجلزائري 
العمرية  ال�صارع  خمتلف  امل�صرية 
جتتاح  التي  احلر  موجة  رغم 

اجلنوب .
 املحتجني �صلميا بنقطة االإنطالقة 
املو�صحني  باحلجرة  املعروفة 
عديد  رفعوا  الوطنية  بالراية 
"ب1  اأبرزها  من  لعل  ال�صعارات 
دقيقة   90 و  اخلط  خارج  ب2  و 

وقت  نريد  وال  االنتهاء  و�صك  على 
ال   11 رقم  "اجلمعة   ،" �صائع  بدل 
حما�صبات يف ظل عدالة التيلفونات 
الباءات  ت�صقط  حتى  انتخابات  وال 
حمل  الع�صابات"،كما  ورموز 
املتظاهرين �صليما عديد املطالب 
الزمن  جتاوزها  التي  االجتماعية 
العرجاء  الت�صيري  �صيا�صة  ب�صبب 
الع�رشين  طيلة  املرفو�س  لنظام 
"�صيا�صة  غرار  على  االأخرية  �صنة 
التمويل الغري تقليدي جرمية ابادة 
يف حق ال�صعب اجلزائري " ، "�صخ 

مبلغ قدره 5665 مليار دينار ت�صاوي 
57مليار دوالر تعادل بناء 36 مليون 

م�صكن ".
ومعلوم اأن جميع امل�صريات ال�صلمية 
املركزية  بالعا�صمة  املتوا�صلة 
تنظيم  عرفت  ال�رشقي  باجلنوب 
حمكم وجيد مما حال دون ت�صجيل 
فقد  ذلك  مع  موازاة   ، �صيء  اأي 
عرب  انت�صار  االأمن  م�صالح  �صجلت 
الو�صع  مراقبة  مع  النقاط  عديد 

عن قرب .
اأحمد باحلاج  

وهران

.  موظف باملركب اجلزائري امل�شري يتعر�س للطرد التع�شفي بحجة اف�شاء معلومات مهنية

عربوا عن رف�شهم املطلق لإجتياز م�شابقة توظيف جديدة

حرارة الطق�س مل متنعهم من التم�شك مبطلب رحيل الع�شابة  

بعد ادلء ب�صهادته يف ق�صية تهريب 16 مليون دول من اجلزائر نحو اخلارج

الأ�صاتذة الناجحون يف القوائم الحتياطية يحتجون بوهران

م�صرية �صلمية للجمعة احلادية ع�صرة على التوايل بورقلة   

ف�شيحة ف�شاد بعني متو�شنت

اأبناء وايل واإعالمي وابن جرنال 

�صبق ومدراء تنفيذيني متورطون 
 .     الق�شية مت�س نهب العقار الفالحي

 وال�شياحي وقرو�س كربى دون �شمان
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با�شرت ال�شلطات الأمنية لولية عني متو�شنت حتقيقات معمقة يف 
ق�شايا ف�شاد كربى هزت  ولية عني متو�شنت تخ�س احل�شول على 

�شفقات م�شبوهة للح�شول على مواقع بالدينار الرمزي  وكراء موؤ�ش�شات 
عمومية باأ�شعار رمزية ،واأي�شا ال�شتفادة من ا�شتثمارات كربى  بتواطوؤ 
م�شوؤولني �شامني ومدراء تنفيذيني والتي من �شاأنها اأن تع�شف بالعديد 

من الإطارات الذين �شهلوا لهذه اجلماعات عملية نهب العقار واحل�شول 
على قرو�س مباليري الدينارات دون �شمانات  .



اأو�سحت ذات اجلهات لـ »الو�سط«، 
اأن  من اأبرز امللفات التي بحاجة 
الوافد  طرف  من  جدية  ملعاجلة 
املجمع  راأ�س  على  اجلديد 
ق�سية   هي   ، العمالق  النفطي 
ي�سغلها  التي  الوظيفية  ال�سكنات 
�سامي  اإطار   335 عن  يزيد  ما 
بجنوب  النفط  بقطاع  متقاعد 
من  عدد  �سددت  و  الكبري،  البالد 
و�سكاوى  الإدارية  املرا�سالت 
املرفوعة   املحلية  اجلمعيات 
للوزارة الو�سية اإىل �رضورة اللجوء 
طريق  عن  العمومية  القوة  اإىل 
ال�سيغة التنفيذية مل�سالح العدالة 
ل�سرتجاع  الع�رضات من ال�سكنات 
اإطارات  رف�س  التي  الوظيفة 
متقاعدين اإخالئها  بعد انتهاء مدة 
خدمتهم وحملت جملة من التقارير 
الإدارية ال�رضية  امل�رضبة مل�سالح 
الوزراء املتعاقبني على احلكومة ، 
ومدراء   عامني  روؤ�ساء ومدراء  اأن 
ت�سيري املوارد بال�رضكات البرتولية 

هذا  مثل  بكراء  قاموا   ، �سابقني 
ال�سكنية لغرباء  النوع من الأمناط 
الثاين  امللف  اأما  القطاع،  عن 
هو  اجلدل،  من  الكثري  اأثار  الذي 
التجاوزات واخلروق التي �ساحبت 
م�سبوهة  �سفقات  اإبرام  عمليات 
حتت الطاولة وهو ما كلف اخلزينة 
العمومية ماليري يجهل م�سدرها ، 
الرامية  احلكومة  توجيهات  رغم 
اإىل  التق�سف  ب�سيا�سة  لاللتزام 
للخزينة  حقيقية  بدائل  عن  غاية 
العمومية وذلك بعد  تهاوي اأ�سعار 

النفط يف البور�سات العاملية .
اإىل جانب ذلك فقد اأكد مرتب�سي 
ال�رضكات الوطنية النفطية الكربى 
احل�رض  ل  املثال  �سبيل  وعلى 
، على  للتنقيب  الوطنية  املوؤ�س�سة 
ح�سي�سي  على  معلقة  اأمالهم  اأن 
املوؤ�س�سات  ذات  اإلزام  اأجل  من 
انتهاء  بعد  مبا�رضة  بتوظيفهم 
اإذا علمنا  فرتة تكوينهم ، خا�سة 
اأن هاته ال�رضكات جلاأت للتوظيف 
خارج  من  ملرتب�سني  الفوري 
الولية قبل انتهاء فرتة تكوينهم .

عمال  يعلقها  الآمال  نف�س 

املحتقنني  املناولة  ال�رضكات 
الوافد  ح�سي�سي  ر�سيد  على 
اجلديد باملديرية العامة ملجمع 
التدخل  اأجل  ،من  �سوناطراك 
بحقوقهم  و�سفوه  ما  ل�سرتجاع 
الأمر  تعلق  �سواء  امله�سومة 

باملهنية اأو الجتماعية .
اآخر، طالبت جمعيات  من جانب 
بوليات  ال�سغل  مبلف  مهتمة 
ورقلة واإيليزي والأغواط  واأدرار، 

الرجل   ، ح�سي�سي  ر�سيد  من 
العمالق  النفطي  باملجمع  الأول 
حتقيق  فتح  ب�رضورة  باجلزائر  
نافذين  م�سوؤولني  تورط  يف 
واأجنبية  وطنية  نفطية  ب�رضكات 
يف  النفطية  ال�سناعة  يف  عاملة 
التالعب مبا يزيد عن 24 عر�سا 
مقدما للوكالت املحلية للت�سغيل 
بهدف توظيف 1300 بطال ح�سب 

املعلومات الأولية املتوفرة .

ب�ستى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
اأنواعها ، متكنت عنا�رض ال�رضطة 
توقيف  الثانيمن  احل�رضي  بالأمن 
�سخ�سني يبلغان من العمر )34/42 
احليازة  ق�سية  يف  �سنة( متورطان 
على اأجهزة ح�سا�سة م�ستوردة عن 
التنقيب  اأجهزة  التهريب )  طريق 
عن الذهب( و التزوير و ا�ستعمال 
و  اإدارية  حمررات  يف  املزور 
وقائع  الغري  .  هوية  انتحال 
معلومات  تلقي  اإىل  تعود  الق�سية 
على  �سخ�س  تواجد  عن  موؤكدة 
م�ستوى طريق الأمزاد بالقرب من 
مترنا�ست  اجلديد  الإداري  احلي 
عن  التنقيب  اأجهزة  بحوزته 
اإعداد  مت  عليه  و  مفككة  الذهب 
اتخاذ  و  حمكمة  ميدانية  خطة 
الالزمة  الأمنية  الإجراءات  جميع 
و بعد عملية الرت�سد للم�ستبه فيه 
مت توقيفه و حجز حقيبة بداخلها 

و  الذهب  عن  للتنقيب  جهازين 
التلم�س  لعملية  اإخ�ساعه  عند 
اجل�سدي عرث بحوزته على بطاقة 
اإخطار  مت  عليه  و  مزورة  تعريف 
بالتفتي�س  اإذن  مبوجب  و  النيابة 
مت  الق�سائية  اجلهات  من  �سادر 
اأين  فيه  امل�ستبه  م�سكن  تفتي�س 
اأخرى  و�سائل  على  العثور  مت 
و  حجزها  ليتم  بالتنقيب  خا�سة 
بعد   ، ال�رضطة  مقر  اإاىل  حتويلها 
اأن  تبني  التحقيق مع امل�ستبه فيه 
هناك م�ستبه فيه اآخر و الذي مت 
اإىل املقر  ،وبعد  توقيفه و حتويله 
مت  التحقيق  اإجراءات  اإ�ستكمال 
تقدمي امل�ستبه فيهما اأمام اجلهات 
اأ�سدرت  التي  املخت�سة  الق�سائية 
اأمر  الأول  فيه  امل�ستبه  حق  يف 
اإيداع ، اأما امل�ستبه فيه الثاين فقد 

ا�ستفاد من الرقابة الق�سائية . 
�أحمد باحلاج 

امليدانية  التي  اإطار زيارته  يف 
ولية  اأمن  م�سالح  اإىل  قادته 
افريل   29 و   28 يومي  اأدرار 
املفت�س  ال�سيد  ، قام   2019
الغربي  اجلنوب  ل�رضطة  اجلهوي 
خمتلف املرافق  بتفقد  ب�سار 
لأمن  واملقرات الأمنية التابعة 
الولية خا�سة املرافق التي تعنى 
ال�سحي  و  الجتماعي  باجلانب 
لقوات ال�رضطة، ليتوجه يف اليوم 
املوايل اإىل املقاطعة الإدارية ت
مييمون، اأين قام مبوجب ذلك ب
تفقد خمتلف املرافق الأمنية ال
عرب اإقليم الإخت�سا متواجدة    
الت �س، لي�رضف يف ختام زيارته 

فقدية بح�سور الوايل املنتدب لل
مقاطعة الإدارية بتيممون اإىل ج
انب ال�سلطات املدنية ،الع�سكر
ية ،الق�سائية وممثلي املجتمع ال
مدين على مرا�سيم و�سع حيز ال
خدمة ملقر اأمن دائرة »�رضوين« 
الذي من �ساأنه تعزيز اإقليمالولي
ة بتغطية اأمنية يف جمال مكافح
ة اجلرمية بكل اأ�سكالها والذي 
يعد مك�سبا اأمنيا هاما بالنظر اإل
ى حجم اخلدمات التي �سيوؤديه
ا عنا�رضه ل�سكان املنطقة �سعيا 
لتوفري الأمن وال�سكينة العامة لل

مواطنني .
�أحمد باحلاج 

الجتارغري  مكافحة  اإطار  يف   
و  باملخدرات  ال�رضعي 
ولية  باإقليم  العقلية  املوؤثرات 
عنا�رض  متكنت  مترنا�ست، 
اخلام�س  احل�رضي  الأمن 
 – مترنا�ست   – الولية  باأمن 
من  يبلغ  �سخ�س  توقيف  من 
يف  متورط   �سنة(    31( العمر 
ق�سية احليازة على املخدرات 
من  و�سالح  )البانقو(  نوع  من 
حيثيات  ال�ساد�س.  ال�سنف 
معلومات  اإىل  تعود  الق�سية 
ال�رضطة  عنا�رض  اإىل  واردة 
اأحد الأ�سخا�س  مفادها وجود 
املاأكولت  لبيع  حمل  ي�ستغل 
املخدرات  ترويج  يف  اخلفيفة 
على  وهذا  العقلية  واملوؤثرات 

عليه مت  ام�سوان،  م�ستوى حي 
الحتياطات  واأخذ  الرت�سد 
على  وبناءا  الالزمة  الأمنية 
عن  �سادر  بالتفتي�س  اإذن 
تفتي�س  مت  املحلية  النيابة 
�سخ�س  وتوقيف  املحل 
املخدرات  من  كمية  و�سبط 
بوزن 7.8 غ بالإ�سافة  )بانقو( 
م�سيلة  غاز  اإىل قارورتي 
اإىل  حتويله  مت  عليه  للدموع، 
بعد  املحجوزات،  رفقة  املقر 
ا�ستكمال التحقيق يف الق�سية، 
اأمام  فيه  امل�ستبه  تقدمي  مت 
املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
حقه �سنتني  يف  اأ�سدرت  التي 

)02( حب�س نافذ. 
�أحمد باحلاج 

يو�جه �لرئي�س �ملدير�لعام ل�شوناطر�ك �جلديد ر�شيد ح�شي�شي ملفات من �لعيار �لثقيل ، ورثها 
عن �شابقيه لعل من �أبرزها �ل�شكنات �لوظيفية لإطار�ت �ل�شركات �لنفطية  �مل�شتغلة بطريقة 
غري �شرعية ، �إ�شافة لحتقان مرتب�شي �ل�شركات �ملتم�شكني بالتوظيف ، ناهيك عن �خلروق 

و�لتجاوز�ت �مل�شجلة يف �بر�م �ل�شفقات حتت �لطاولة وكذ� �ن�شغالت �أخرى ل تقل �أهمية . 

مهمة ��شرتجاع 335 �شكن وظيفي من قب�شة �ملتقاعدين 

.      م�شوؤولون نافذون متهمون بالتالعب بـ 24 عر�س عمل 

�أحمد باحلاج 

ملفات من العيار الثقيل تنتظر 
املدير العام اجلديد ل�سوناطراك 

الأ�سبوع  منت�سف  قام 
املنتدبه  الولية  اجلاري  وايل 
ال�سايب  اهلل  عبد  بن  توقرت 
للتجزئات  ميدانية  بخرجة  الدور 
ببلديتي  اخلا�سة  العقارية 
بح�سور  وهذا  والنزلة  توقرت 
للمقاطعة  بالنيابة  العام  الأمني 
وروؤ�ساء  الدائرة  رئي�س   ، الإدارية 

املجال�س ال�سعبية البلدية ، مدير 
من  قام  حيث  العقارية  الوكالة 
هذه  تهيئة  اأ�سغال  بتفقد  خاللها 
التجزئات والوقوف على الو�سعية 

احلالية املتعلقة بها .
باملقاطعة  املنتدب  الوايل  وجه 
التقليدية  بالولية  تقرت  الإدارية 
ورقلة  تعليمات لل�سلطات املعنية 

امللف  لهذا  بالغة  اأهمية  باإعطاء 
املتعلقة  الإجراءات  كل  وت�سهيل 
ال�سباك  م�ستوى  على  خا�سة  به 
متكني  اأجل  من  وهذا  الوحيد 
اأرا�سيهم  من  امل�ستفيدين 
ومبا�رضة اإجناز �سكناتهم ، واأعطى 
العقارية  للوكالة  تعليمات  كذلك 
املتاأخرة  املقاولت  باإعذار 

الإجراءات  واإتخاذ  الإجناز  يف 
 . حزم  بكل  �سدهم  القانونية 
بعقد  املنتدب  الوايل  اأكد  كما 
امل�سوؤولني  مع  دورية  اإجتماعات 
كل  وحلحلة  متابعة  اأجل  من 
امل�ساكل التي تعرت�س �سري اأ�سغال 

هذه التجزئات وتهيئتها.
�أحمد باحلاج 

بقرية  القاطنة  العائالت  تتخبط 
كلم   130 امقل  عني  ببلدية  اأراك 
م�سكل  يف  مترنا�ست،  ولية  عن 
غياب الكهرباء مما جعلهم يغرقون 
يف الظالم الدام�س مبجرد غروب 
بهم  دفع  الذي  الأمر  ال�سم�س، 
الولئية  ال�سلطات  ملنا�سدة 
اجلهات  لدى  العاجل  بالتدخل 
حلول  قبل  الإ�سكال  حلل  الو�سية 

�سهر رم�سان املبارك .
اأراك  قرية  �سكان  ممثلي  عرب 

عن  مترنا�ست،  بولية  النائية  
ال�سديدين،  وتذمرهم  ا�ستيائهم 
منذ  امل�ستمرة  معاناتهم  من 
غياب  م�سكل  مع  طويلة  �سنوات 
الع�سلية  الوعود  رغم  الكهرباء، 
التي طاملا اأطلقها القائمون على 
للكهرباء  التوزيع  مديرية  قطاع 
الأهقار  بعا�سمة  و�سط  والغاز 
الطاقوية  باملادة  القرية  لدعم 
لنت�سال �سكانها من النفق املظلم، 
لكن ل حياة ملن تنادي، مما دفع 

الولية  وايل  ملطالبة  حمدثينا 
دومي اجلياليل ، بالتكفل العاجل 
بامل�سكل القائم، خا�سة اإذا علمنا 
ا�ستغالل  يكرث  ال�سيف  ف�سل  اأن 
والثالجات  الهوائية  املكيفات 
ال�سديدة،  احلر  موجة  ملقاومة 
العمومية  الإنارة  عن  ف�سال 
بال�سوارع لتفادي تكاثر احل�رضات 
من  والأفاعي،  كالعقارب  ال�سامة 
عن  اأي�سا  هوؤلء  ت�ساءل  جهتهم 
م�سري ح�سة القرية من امل�ساريع 

بلدية  بها  تدعمت  التي  الإمنائية 
عني امقل، منددين يف نف�س الوقت 
بالتهمي�س والإق�ساء وتطبيق مبداأ 
طرف  من  القرى  بني  املفا�سلة 
اأع�ساء املكتب التنفيذي بالبلدية 
من  اجلادة  تدخل  انتظار  ويف 
�سكان  يبقى  املعنية،  ال�سلطات 
عددهم  جتاوز  الذين  اراك  قرية 
200ن�سمة ي�رضخون يف  اأكرث من  

�سمت .
�أحمد باحلاج 

وجه تعليمات للم�شالح �مل�شرتكة للتكفل بالنقائ�س 

طالبو� �لو�يل بالتدخل لدى �شونلغاز حلل �لإ�شكال 

وايل تقرت املنتدب يعاين التجزئات العقارية 

�سكان قرية اأراك بتمرنا�ست يطالبون بتوفري الكهرباء 

عن طريق �لتهريب متبوع بالتزوير و ��شتعمال �ملزور  

�أمن د�ئرة �شروين حيز �خلدمة

مع �شبط و��شرتجاع 7.8 غ من �ملخدر�ت 

�سرطة مترنا�ست توقف �سخ�سني يف 
ق�سية حيازة اجهزة ح�سا�سة م�ستوردة

 املفت�ش اجلهوي يف زيارة 
عمل مل�سالح اأمن اأدرار

اأمن مترنا�ست يطيح بثالثيني بحوزته 
قارورتي غاز م�سيل للدموع 
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ال�صحيفة قالت اإن امل�رشوع ال�صيني هو 
ا  "اإىل حد كبري جتاري بطبيعته، لكنه اأي�صً
وجودها  لتعزيز  ال�صني  حاجة  يعك�س 
املتنامية  م�صاحلها  حلماية  الع�صكري 
ذكره،  �صلف  ملا  حدودها"وتبًعا  خارج 
لبناء قاعدة ع�صكرية يف  ال�صني  حتركت 
رفعت  خطوة  وهي   ،2017 عام  جيبوتي، 
من مكانة البلد الإفريقي، لكنها باملقابل 
القوة  ب�صاأن  املخاوف  بع�س  اأثارت 

الع�صكرية لل�صني.
التي  ال�صوي�س  قناة  بوابة  جيبوتي  وتعد 
النفط  �صادرات  من   %10 عربها  مير 
التجارية،  ال�صلع  من  و%20  العاملية، 
نقلت  كربى  اأهمية  لها  ال�صني  تويل  لذا 
هيث،  تيموثي  عن  ال�صينية  ال�صحيفة 
يف  الدولية  الدفاع  اأبحاث  حمللي  كبري 
الأمريكية،  كوربوري�صن"  "راند  موؤ�ص�صة 
يكون  اأن  تريد  البلدان  من  "العديد  اأن 
لديها قاعدة يف جيبوتي ملراقبة وحماية 
املالحة يف تلك املنطقة، فمنطقة خليج 
م�صاحة  عن  عبارة  الأحمر  والبحر  عدن 
كبرية  كميات  ح�صا�صة مير عربها  مائية 

من ال�صحنات التجارية العاملية".
واأ�صاف هيث اأن "جيبوتي حتظى باقبال 
باإدارة  تتمتع  لأنها  الدول  من  عليها 
جيدة ومنظمة، كما تتمتع مبوقع مثايل، 
ناهيك عن امتالكها موانئ جيدة وموقعا 

جغرافيا هاما".

ارتباط قدمي
بالقوى  مرتبطة  جيبوتي  كانت  ولطاملا 
التقليدية. فقد قامت الوليات املتحدة 
مع�صكر  الع�صكرية،  قاعدتها  ببناء 
من  يقرب  ما  منذ  جيبوتي  يف  ليمونيه، 
كذلك  ذاتها  ال�صحيفة  ح�صب  عقدين، 
املتحدة،  الوليات  حلفاء  من  العديد 
واإ�صبانيا،  واأملانيا،  اإيطاليا،  ذلك  مبا يف 
وجود  ا  اأي�صً لديهم  واليابان،  وفرن�صا، 
بداأ  لكن  الإفريقي  القرن  يف  ع�صكري 
اأن  على  هناك  الراهن  الو�صع  اإىل  يُنظر 
فيه حتد، بعد اأن فتحت دولة غري حليفة 
اأول  ال�صني،  وهي  املتحدة؛  للوليات 
�صنة  الإفريقي  البلد  يف  بحرية  قاعدة 
2017، على بعد 12 كم فقط من قاعدة 

ليمونيه الأمريكية.
�صكوبيل،  اأندرو  قال  ال�صدد،  هذا  ويف 
"راند  يف  البارز  ال�صيا�صي  العامل 
املتحدة  الوليات  كانت   " كوربوري�صن": 
الفاعلة  اجلهات  الأوروبية  والقوى 
اأن  اإل  الأو�صط،  ال�رشق  يف  املهيمنة 
فاعل  اآخر  كعن�رش  تظهر  بداأت  ال�صني 
الآن  ا  اأي�صً لكن  القت�صادية،  الناحية  من 

من الناحية الأمنية ب�صكل تدريجي".
اأ�صتاذ  ا  اأي�صً وهو  �صكوبيل  واأ�صاف 
بوا�صنطن:  تاون  جورج  بجامعة  م�صاعد 
اأن  ينبغي  عاملية،  قوة  ما  دولة  "لعتبار 
الأو�صط.  ال�رشق  يف  لعبة  دولة  تكون 
وبالن�صبة لل�صني، فاإنها تويل قاعدتها )يف 
جيبوتي( اأهمية كربى، لأنها موطئ القدم 

الع�صكرية الوحيد لها يف املنطقة".
م�صوؤول  عن  ال�صينية  ال�صحيفة  ونقلت 

ال�صني  اعتمدت  لطاملا  اأنه  ع�صكري 
على اإر�صال �صفن اإمداد لدعم م�صاحلها 
ذلك  اأن  ترى  بداأت  اأنها  اإل  اخلارجية، 

النمط يحتاج للتغيري.
ال�صيا�صي  بانغ، املفو�س  وقال يل ت�صون 
جيبوتي،  يف  ال�صينية  الع�صكرية  للقاعدة 
يف برنامج بثه التلفزيون ال�صيني، يف 10 
اأفريل اجلاري، "�صننتقل ب�صكل تدريجي 
اإمداد  �صفن  اإر�صال  على  العتماد  من 
اأن  اإن�صاء قواعد يف اخلارج"واأ�صاف  اإىل 
قدرتها  عززت  جيبوتي  يف  بالده  قاعدة 

على توفري الدعم الأمني.
ولبد من الإ�صارة اإىل اأن ال�صني �صاركت 
املنطقة،  يف  ال�صالم  حلفظ  بعثات  يف 
يف  قوتها  لإظهار  ا  اأي�صً �صعت  لكنها 
حماولة منها للتحقق من نفوذ الغرب مع 
خدمة م�صاحلها اخلا�صة يف هذا ال�صاأن، 
امل�صارك يف  الباحث  نانتوليا،  باول  قال 
ال�صرتاتيجية،  للدرا�صات  اأفريقيا  مركز 
الأن�صطة  بع�س  �صهدت  "القاعدة  اإن 
والتي  ال�صالم،  بحفظ  املرتبطة  غري 
قدراتها  بتح�صني  ال�صني  اهتمام  تُظهر 
"قاعدة  اأن  نانتوليا،  القتالية"واأ�صاف 
بكني البحرية يف جيبوتي دعمت اأن�صطة 
غري متعلقة بحفظ ال�صالم، مبا يف ذلك 
القارة  اأنحاء  جميع  يف  املوانئ  زيارة 
احلرب  على  م�صرتكة  تدريبات  واإجراء 

البحرية والربية".
واأعطى نانتوليا مثاًل على ذلك "التدريبات 
 ، نوفمرب  يف  جرت  التي  ال�صتعرا�صية 
مترينات  ال�صيني  اجلي�س  اأجرى  عندما 
ا�صتخدمت  احلرية  بالذخرية  كبرية 
الربية  والقوات  الثقيلة  املدفعية  فيها 

واملدرعات القتالية"، يف جيبوتي.
وتابع: "يف ال�صهر ذاته، اأجرت مروحيات 
تدريبية  مناورات  ال�صيني  للجي�س  تابعة 
كبرية )حتاكي عملية اإخالء( ال�صحايا من 
فرقاطة �صاروخية موجهة قبالة �صواحل 
ال�صني  قدرات  على  يدل  ما  جيبوتي، 

اجلوية والربية املتطورة يف املنطقة".

احلد من نفوذ بكني
هذا ومع تنامي الوجود الع�صكري ال�صيني 
للحد  جهوده  الغرب  كّر�س  املنطقة،  يف 

طريق  بوابة  عند  بكني  نفوذ  تو�صع  من 
احلرير البحري.

املعهد  اأ�صدر  املا�صي،  فرباير  يف 
اليابان  يف  الدفاعية  للدرا�صات  الوطني 
ال�صني  اأمن  "تقرير  بعنوان  تقريًرا 
2019"، جاء فيه: "ل تدافع ال�صني فقط 
عن فكرة اإعادة تنظيم النظام الدويل، بل 
نحو  وجدية  قوية  خطوات  تتخذ  ا  اأي�صً

التحقيق الفعلي لتلك الفكرة".
يف  ال�صني  قاعدة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار 
جيبوتي "�صّهلت" من اأن�صطتها الع�صكرية 
على  وقعتا  والهند  اليابان  الواقع،  يف 
اأكتوبر  يف  طوكيو،  يف  دفاع،  اتفاقية 
اإمكانية  على  اجلانبان  واتفق  املا�صي. 
واأ�صولها،  الع�صكرية،  قواعدهما  تبادل 
ما اأتاح للهند ا�صتخدام قاعدة اليابان يف 

جيبوتي.
تزيد  قد  التفاقية  اإن  مراقبون  وقال 
جيبوتي،  يف  الهندي  الع�صكري  الوجود 
القوة  ديناميكيات  تعقيد  من  يزيد  مما 
حتقيق  وبالتايل  الفريقي،  البلد  يف 
الأهداف البحرية لل�صني يف هذا ال�صاأن، 
"الهند قد  اإن  تيموثي هيث  قال املحلل 
وا�صتثمارية  جتارية  عالقات  طورت 
وا�صعة النطاق مع دول �رشق اأو�صطية مثل 
واإيران".  وعمان،  والإمارات،  ال�صعودية، 
واأ�صاف: "كما ت�صعى )الهند( لتاأمني موارد 
الطاقة من تلك البلدان، اإىل جانب تو�صيع 
ودعم  وال�صتثمارية  التجارية  العالقات 
املنطقة"وي�صيف  يف  الهندية  اجلالية 
هيث، كبري حمللي اأبحاث الدفاع الدولية 
فاإن  كوربوري�صن،"باملقابل،  راند  يف 
ذات  لل�صني  ال�صديقة  الوحيدة  الدولة 
النت�صار  على  القادرة  الع�صكرية  القوة 
يف خليج عدن بطريقة م�صتدامة �صتكون 

رو�صيا".
فقط  �صعت  حالًيا  مو�صكو  "لكن  وتابع: 
رمبا  املنطقة،  دور حمدود يف  لعب  اإىل 
تلك  يف  ال�صحن  على  اعتماًدا  اأقل  لأنها 

املنطقة من البلدان الأخرى."

اأولوية للتجارة
الع�صكري  الوجود  تنامي  احتمالية  ومع 
للغرب يف امل�صتقبل، تعطي ال�صني اأولوية 

امل�صاعي  )على  التجارية  مل�صاعيها 
الغربية، بينما  ال�صكوك  الأخرى( لتحييد 

توا�صل تطوير طريق احلرير البحري.
ال�صني على امل�رشوعات  وموؤخًرا ركزت 
القطار  مثل  املحلية،  القت�صادية 
الكهربائي عايل ال�رشعة بني ادي�س اأبابا 
التجارية  املنطقة  عن  ف�صاًل  وجيبوتي، 
وفر  ما  جيبوتي،  يف  احلرة  الدولية 
م�صاحة للتعاون مع املجتمعات املحلية 
وقال نانتوليا: "اإن تلك امل�رشوعات تبلغ 
قيمتها حوايل 5 مليارات دولر ، معظمها 
ياأتي من مقر�صني مدعومني من احلكومة 
ال�صينية ومن القطاع اخلا�س"واأو�صح اأن 
"اأن�صطة بكني يف جيبوتي تعك�س مزيًجا 
والع�صكرية...  التجارية  امل�صالح  من 
للحكومة  �صمح  "املزدوج"  النموذج  هذا 
الع�صكرية  الأهمية  من  بالتقليل  ال�صينية 

لأن�صطتها يف جيبوتي".
جامعة  يف  ال�صتاذ  اأديالجا،  اأدي�صوجي 
برنامج  يف  والباحث  مي�صيغان،  ولية 
اأن  اإىل  لفت  ويل�صون،  مبركز  اأفريقيا 
اإفريقيا غري  العديد من احلكومات يف 
قلقة ب�صاأن النفوذ ال�صيني يف املنطقة، 
التحتية  البنى  لحتياجات  نظًرا 

الرئي�صية.
الغرب  من  �صكاوى  "ن�صمع  واأ�صاف: 
كما  الإفريقية،  احلكومات  من  اأكرث 
الإفريقية  ال�صعوب  من  �صكاوى  ن�صمع 
اأكرث مما ن�صمعه من حكوماتهم"ويحّذر 
حمللون من اأن بكني بحاجة اإىل تقدمي 
املزيد من الفوائد العملية للمجتمعات 
نفوذها  جمال  على  للحفاظ  املحلية 

على املدى الطويل.
حتقيق  )دون  اأنه  اأديالجا  ويرى 
فاإن  املحليني(،  لل�صكان  عملية  فوائد 
اإىل تعزيز  القاعدة يف جيبوتي، تهدف 
الغذائي  والأمن  ال�صيني  ال�صتقرار 
واأ�صاف "مل يتم بعد روؤية ما اإذا كانت 
تنمية جيبوتي اقت�صادًيا واجتماعًيا هي 

من الأولويات".
يتمحور  "ال�صوؤال  بالقول:  واختتم 
ال�صني  تقر�س  هل  ال�صني.  نوايا  حول 
األ يتمكن املدينون من  اأماًل يف  املال 
ا�صرتداد ديونهم، وبالتايل ت�صيطر بكني 

على الأ�صول احلرجة؟".

لتطوير  �ضخمة  ا�ضتثمارات  �ضخ  اإىل  وتهدف  والع�ضرين،  احلادي  "طريق احلرير" للقرن  بـ  اأي�ضا  تعرف  �ضينية،  مبادرة  "احلزام والطريق".. هي 
البنى التحتية للممرات االقت�ضادية العاملية، لربط اأكرث من 70 بلًدا. املبادرة اأطلقها الرئي�س ال�ضيني �ضي جني بينغ عام 2013، وهي عبارة عن م�ضروع 

يهدف اإىل اإن�ضاء حزام بري من �ضكك احلديد والطرق عرب اآ�ضيا الو�ضطى ورو�ضيا، وطريق بحري ي�ضمح لل�ضني بالو�ضول اإىل اإفريقيا واأوروبا عرب بحر 
ال�ضني واملحيط الهندي، بكلفة اإجمالية تبلغ تريليون دوالر وتعد جيبوتي، البلد الواقع يف القرن االإفريقي، يف قلب م�ضروع "احلزام والطريق"، والذي 
يعزز اأهداف بكني التجارية والع�ضكرية، و�ضط �ضكوك غربية حول دوافعه وي�ضتعر�س تقرير ل�ضحيفة "�ضاوث ت�ضاينا مورنينغ بو�ضت" ال�ضينية، كيف 

اأن جيبوتي، الدولة االإفريقية ال�ضغرية، اأ�ضبحت حجر الزاوية مل�ضروع بكني "احلزام والطريق".

�ضحيفة "�ضاوث ت�ضاينا مورنينغ بو�ضت"

كيف اأ�صبحت جيبوتي حجر الزاوية 
مل�صروع "احلزام والطريق" ال�صيني؟ 

23 اأ�صرًيا م�صاًبا 
بال�صرطان يف �صجون 

"اإ�صرائيل"
قال مركز اأ�رشى فل�صطني للدرا�صات: اإن 
ما ن�صبته 16% من الأ�رشى داخل �صجون 
الحتالل الإ�رشائيلي يعانون من اأمرا�س 
خمتلفة ترتاوح ما بني العادية واخلطرية، 

منهم 23 م�صابون بال�رشطان.
واأو�صح الناطق الإعالمي للمركز 

الباحث ريا�س الأ�صقر، يف بيان �صحفي 
اخلمي�س، اأن هناك اأ�رشى يتعر�صون 

للموت يف كل حلظة نتيجة تدهور 
اأو�صاعهم ال�صحية اإىل حد اخلطورة 

الق�صوى و�صط ا�صتهتار وا�صح ومتعمد 
من اإدارة الحتالل لقتل هوؤلء الأ�رشى 
قتاًل بطيًئا واأ�صار اإىل وجود 23 اأ�صرًيا 

م�صابني مبر�س ال�رشطان مبختلف 
اأنواعه، ل يقدم لهم عالج منا�صب 

لهذا املر�س اخلطري اأو متابعات طبية 
م�صتمرة لل�صيطرة على تطورات هذا 
املر�س وبني اأن اأخطر تلك احلالت 

لالأ�رشى �صامي اأبو دياك، وب�صام ال�صايح، 
وي�رشى امل�رشي، ومعت�صم رداد.

واأكد اأن �صيا�صة الإهمال الطبي التي 
ي�صتخدمها الحتالل بحق الأ�رشى 
املر�صى جتعلهم معر�صني للموت 

البطيء نتيجة تراجع اأو�صاعهم اإىل 
حد اخلطورة واأ�صاف اأن الحتالل 

يتعمد ترك الأ�رشى مَدًدا طويلة دون 
عالج ودون ك�صف طبي لكت�صاف 

الأمرا�س يف بدايتها حتى ت�صتفحل 
هذه الأمرا�س يف اأج�صادهم، وبالتايل 

ي�صعب �صفاوؤها فيما بعد حتى لو 
توفر العالج الطبي لالأ�صري اأو اأجريت 

له عمليات جراحية واأ�صار اإىل اأن 
الع�رشات من الأ�رشى املر�صى اأجريت 
لهم عدة عمليات، ومل تفلح يف حت�صن 

اأو�صاعهم ال�صحية، بل بع�صهم ازدادت 
�صوًءا ب�صبب تاأخر اإجرائها لوقت 

طويل.
وبني اأن اإدارة ال�صجون مُتعن بانتهاج 
�صيا�صة القتل البطيء بحق الأ�رشى 

املر�صى، وخا�صة الرا�صفني مبا 
ي�صمى "م�صت�صفى الرملة"، حيث ل 
توفر لهم احلد الأدنى من العالج، 

رغم خطورة اأو�صاعهم ال�صحية وعّد 
ممار�صات الحتالل بحق الأ�رشى 

املر�صى من اإهمال عالجهم وتركهم 
للموت البطيء، بل واإعطائهم اأدوية ل 
تنا�صب اأمرا�صهم، وتعمد تاأخري اإجراء 
العمليات اجلراحية، اأو اإجراء حتاليل 

طبية و�صور اأ�صعة، لعدة �صنوات 
هي جرمية حرب وا�صحة يرتكبها 
الحتالل بحق 1000 اأ�صري مري�س 

خلف الق�صبان.
وبني اأن من املر�صى )27( اأ�صرًيا 

يعانون من م�صاكل لها عالقة باأمرا�س 
القلب، و)5( يعانون من ف�صل كلوي، 
واأ�صريين يعانيان من الكبد الوبائي، 

اإ�صافة اإىل )34( معاًقا حركًيّا ونف�صًيّا، 
منهم )4( م�صابون ب�صلل ن�صفي 

يتنقلون على كرا�صي متحركة، يف حني 
هنالك )15( اأ�صرًيا مقيمون با�صتمرار 

بـ"م�صت�صفى الرملة"وجدد الأ�صقر 
مطالبته للمنظمات الدولية الإن�صانية 
وال�صحية والقانونية ب�رشورة ال�صغط 

على الحتالل لتقدمي العالج الالزم 
لالأ�رشى املر�صى وتطبيق التفاقيات 

التي توؤكد �رشورة اإجراء فحو�صات 
دورية لهم لالطمئنان على �صالمتهم، 

واكت�صاف الأمرا�س يف بدايتها وتوفري 
الرعاية ال�صحية لهم. 
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الآن  اإحلاًحا  الأكرث  الت�سا�ؤل  لكن 
يطلق  ما  اعتبار  املمكن  من  هل  هو: 
العوملة«  من  الرابعة  »املوجة  عليه 
Globalization 4.0 مبثابة متهيد 
ملرحلة جديدة من العوملة القت�سادية 
اأم  دافو�س؟  منتدى  قال  كما  بالفعل، 
اإنها تُعد بداية النهاية بالن�سبة للعوملة 
فاإىل  كذلك،  الأمر  كان  �اإذا  برمتها؟ 
هي  �ما  التحولت،  هذه  تقودنا  اأين 
طبيعة العامل القت�سادي اجلديد الذي 

ينتظرنا اأ� الذي ننتظره؟

الع�صر الذهبي للعوملة:

يف  »الإيكونومي�ست«  جملة  ذكرت 
الذهبي  الع�رص  اأن  لها،  حديث  عدد 
الفرتة  كان خالل  القت�سادية  للعوملة 
العامل  �سهد  حيث   ،2010-1990
الن�ساط  يف  �مت�سارًعا  كبرًيا  تو�سًعا 
م�سبوق  غري  �ازدهاًرا  القت�سادي، 
�ال�سلع  للب�سائع  الد�لية  احلركة  يف 
نتاج  ذلك  �كان  الأموال.  �ر�ؤ��س 
�ال�سلع،  الب�سائع  نقل  تكاليف  تراجع 
�الت�سالت،  املوا�سالت  �تكاليف 
الر�سوم  يف  الكبرية  �التخفي�سات 
بجانب  هذا  العامل،  حول  اجلمركية 
كانت  الد�لية  املالية  التعامالت  اأن 
اأكرث حترًرا، �قامت الوليات املتحدة 
بلعب د�ٍر بارٍز يف تاأمني طرق التجارة 
�اأدت  الأموال.  ر�ؤ��س  نقل  �قنوات 
ال�سادرات  ارتفاع  اإىل  الظر�ف  تلك 
اإىل ما يقرب من ُخم�س الناجت املحلي 
�فرت  اأنها  كما  العاملي،  الإجمايل 
املتقدمة  لالقت�سادات  كبريًة  ا  فر�سً

منو  لتحقيق  �اليابان  اأ�ر�با  غرب  يف 
القت�سادات  �مكنت  م�سبوق،  غري 
الربيك�س  د�ل  �سيما  �ل  ال�ساعدة، 
�ال�سني،  �الهند،  �ر��سيا،  )الربازيل، 
التجارة  دفع  من  اإفريقيا(،  �جنوب 

العاملية اإىل م�ستويات غري م�سبوقة. 
لكن تغري هذا امل�سهد الإيجابي كثرًيا 
لدى  �سيما  �ل  الأخري،  العقد  خالل 
عام  العاملية  املالية  الأزمة  اندلع 
العاملي  القت�ساد  �اكب  حيث   .2008
مثياًل  لها  ي�سهد  مل  الرتدي  من  حالة 
منوه،  �ترية  فرتاجعت  عقود،  منذ 
�الب�سائع  ال�سلع  حركة  زخم  �تراجع 
�ترية  �انخف�ست  احلد�د،  عرب 
الد�ل.  بني  الأموال  ر�ؤ��س  تدفق 
»الإيكونومي�ست«  جملة  حا�لت  �قد 
لذلك  ف�ساقت  الظاهرة،  هذه  تف�سري 
تكاليف  توقف  اأهمها:  اأ�سباب،  عدة 
عن  �الت�سالت  �املوا�سالت  النقل 
النخفا�س، �حتول الن�ساط القت�سادي 
الد�يل اإىل الرتكيز على اخلدمات بدًل 
باأن اخلدمات  العلم  ال�سناعة، مع  من 
احلد�د  عرب  احلركة  �سهلة  لي�ست 
ال�رصكات  اكت�ساف  بجانب  كال�سلع، 
احلد  عن  الزائد  التمدد  اأن  الكربى 
من  الكثري  يحتاج  الأخرى  الد�ل  يف 
الأموال يف �قت ميكن فيه للمناف�سني 
املحليني حتقيق الأرباح بتكاليف اأقل. 
�اآخر الأ�سباب التي �ساقتها املجلة هو 
اأكرث  اأ�سبحت  ال�سينية  »امل�سانع  اأن 
قدرة على حتقيق الكتفاء الذاتي، ما 
ت�سبب يف انخفا�س حاجتها ل�سترياد 

مدخالت الإنتاج«.
من  الأ�سباب  كل  هذه  لي�ست  لكن 

كان  اآخر،  �سبب  هناك  بل  �سك،  د�ن 
القت�ساد  اإفقاد  يف  الأكرب  الد�ر  له 
الكبري  التحول  �هو  زخمه،  العاملي 
الأزمات  مع  الد�ل  تعامل  نهج  يف 
مدار  فعلى  �التجارية.  القت�سادية 
اأكرث  الد�ل  اأ�سبحت  الأخري،  العقد 
فيما  التجاري  التنازع  اإىل  مياًل 
اأ�سواقها  اإغالق  على  �عملت  بينها، 
القت�سادية  م�ساحلها  حلماية  كاأداة 
تقارير  تو�سحه  ما  �هذا  املبا�رصة. 
العاملية«  التجارة  �سيا�سات  »مراجعة 
التي تُ�سدرها منظمة التجارة العاملية، 
من  العاملي  الر�سيد  اأن  توؤكد  التي 
ي�سهد  للتجارة  امُلقِيّدة  ال�سيا�سات 
ا منذ عام 2008. �ياأتي  تزايًدا م�ستمًرّ
ذلك على النقي�س من القناعة باأن فتح 

القت�ساد  منو  فر�س  يُعزز  الأ�سواق 
فر�س  تتعزز  منه  �كجزء  العاملي، 
الوطنية،  لالقت�سادات  �التو�سع  النمو 
املنظمات  ظلت  التي  القناعة  �هي 
القت�سادية الد�لية تعمل على تر�يجها 

طوال �سبعة عقود �سابقة.

العوملة 4.0 !

يف  التحول  مظاهر  تزايدت  �قد 
خالل  الد�لية  القت�سادية  القناعات 
�جه  على  الأخرية  الثالثة  الأعوام 
ميكن  ما  �سعود  �سورة  يف  التحديد، 
القت�سادية«،  القومية  بـ«تيار  ت�سميته 
يف  �ا�سحة  ب�سورة  د  َت�َسّ الذي 
»د�نالد  الأمريكي  الرئي�س  ��سول 

عام  يف  بالده  يف  احلكم  اإىل  ترامب« 
اأ�ًل«،  »اأمريكا  �سعار  رافًعا   ،2016
اإىل  �ستوؤدي  »احلماية  باأن  �مقتنًعا 
القناعة  �هي  كبريين«.  �ازدهار  قوة 
كبرية  تغيريات  اإجراء  اإىل  دفعته  التي 
يف �سيا�سة التجارة الأمريكية، ففر�س 
ر�سوًما جمركية على �اردات بالده من 
الأ�ر�بي  �الحتاد  �املك�سيك  ال�سني 
الد�ل،  من  �العديد  �الربازيل  �كندا 
من  العديد  من  بالده  اإخراج  �قرر 
�متعددة  الثنائية  التجارية  التفاقيات 
عرب  ال�رصاكة  كـ«اتفاقية  الأطراف، 
املحيط الهادئ«، بل اإنه هدد باخلر�ج 
من منظمة التجارة العاملية. كما �سعى 
»ترامب« اإىل تقييد حركة الأفراد عرب 
الأمريكية،  الهجرة  �سيا�سة  تغيري 

��رصع يف بناء جدار على طول احلد�د 
هجرة  ملنع  املك�سيك،  مع  الأمريكية 
ذلك  �بجانب  بالده.  اإىل  املك�سيكيني 
اإجراءات  با�ستخدام  »ترامب«  لوح 
متنع خر�ج ر�ؤ��س الأموال �ال�رصكات 
الأمريكية اإىل الأ�سواق العاملية، �هدد 
ال�رصكات  على  خا�سة  بفر�س �رصيبة 
اخلارج،  اإىل  م�سانعها  تنقل  التي 
»ت�سدير  مبنع  اأ�سماه  ما  اإطار  يف 

الوظائف«. 
�مل تقت�رص مثل هذه الإجراءات على 
د�ًل  اإن  بل  فقط،  املتحدة  الوليات 
نف�سه،  التاه  يف  ان�ساقت  اأخرى 
فقامت  نف�سه،  الدرب  على  ��سارت 
ال�سني بفر�س ر�سوم جمركية انتقامية 
الأمريكية. �كذلك  ال�سلع  عديدة على 

فعلت د�ل من الحتاد الأ�ر�بي �كندا 
الأمريكي  ال�سلوك  على  ا  رًدّ �تركيا، 
حول  انت�رصت  عد�ى  �كاأنه  بدا  الذي 
تعد  مل  العد�ى  هذه  اإن  بل  العامل. 
�متخذي  الد�ل  قادة  على  مق�سورة 
القرار، بل اإنها �جدت �سدى قوًيّا لها 
ال�سعوب  فاأ�سبحت  اجلماهري،  لدى 
حد�د  اإغالق  يف  اأكرب  ب�سكل  راغبة 
�اأكرث  املهاجرين،  اأمام  بالدها 
يف  ذلك  �تلى  لالنعزالية.  تف�سياًل 
اخلر�ج  ل�سالح  الربيطانيني  ت�سويت 
من الحتاد الأ�ر�بي يف عام 2016، �ل 
ميكن ��سف هذا القرار اإل باأنه »قرار 
القت�سادية«.  الناحية  من  ر�سيد  غري 
الربيطانيني  اأن  من  الرغم  فعلى 
ل�ستقاللية  �سامًنا  القرار  هذا  ير�ن 
الحتاد،  عن  القت�سادية  �سيا�ساتهم 
ا لنك�ساف بالدهم على اأزمات  �مقل�سً
د�ل الحتاد؛ اإل اأن كل هذه املربرات 
خادعة، فعلى العك�س من ذلك فاإن خر�ج 
اأ�رصاًرا  �سيُلحق  الحتاد  من  بريطانيا 
ج�سيمًة باقت�سادها الذي �سينكم�س بن�سبة 
تفوق 8%، ��سيُلحق �رصًرا �سديًدا باحلياة 
�سيخ�رص�ن  الذين  للربيطانيني  اليومية 
ن�سبًا كبرية من دخولهم احلقيقية، برتاجع 
كما  قيمته،  من   %25 الإ�سرتليني  اجلنيه 
مع  �ظائفهم،  منهم  الكثري�ن  �سيفقد 
بعد   %7.5 اإىل  البطالة  معدل  ارتفاع 
اإجنلرتا  بنك  تقديرات  �فق  اخلر�ج، 
املركزي. �ل ميكن يف ظل هذه الأجواء 
القت�سادية  العوملة  باأن م�سري  القول  اإل 
هذه  كل  ظل  يف  املحك،  على  اأ�سبح 
من  التجارية  باحلمائية  امللبدة  الأجواء 
قبل احلكومات، �يف ظل اجنراف ال�سعوب 
يف هذه النعزالية. فهذه املعطيات تزيل 
بـ«احلريات  من اجلذ�ر ما ميكن ت�سميته 
اأجل  من  العامل  اجتهد  التي  الثالث« 
فهي  عقود.  �سبعة  مدى  على  حتقيقها 
تقيد حرية حركة الب�سائع، �تفقد عن�رص 
تقيد  كما  الد�ل،  بني  تنقله  حرية  العمل 
هذه  �لأن  الأموال.  ر�ؤ��س  حركة  حرية 
بُني  التي  الأ�س�س  هي  الثالث  احلريات 
فاإن  امُلعومَل؛  القت�سادي  النظام  عليها 
انح�سارها ي�رصب يف جذ�ر هذا النظام، 
انهياره. �لذا،  اإىل  يوؤدي  انهيارها  اأن  كما 
لهذه  الرت�يج  اإن  القول  نافلة  من  ي�سبح 
العوملة  رابعة من  باأنها موجة  التطورات 
Globalization 4.0، هو اأمر م�سكوك 
الآن  العامل  ي�سهده  ما  اإن  بل  �سحته،  يف 
اإذا ا�ستمر على حاله، فاإن من �ساأنه اأن 
اإىل  العاملي  القت�سادي  النظام  يعيد 

ما كان عليه يف الع�سور الأ�ىل. 
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:4.0  Globalization

هل تكون بداية النهاية 
للعوملة االقت�سادية؟

ي�صهد العامل منذ فرتة حتوالاً يف هيكل العالقات االقت�صادية للدول، 
مبا يف ذلك حركة ال�صلع والب�صائع، وحركة االأيدي العاملة، وحركة 

روؤو�س االأموال عرب احلدود الدولية، وما اإىل ذلك من اأبعاد. وقد 
تناول منتدى دافو�س االأخري هذا االأمر، حيث ذكر اإن التحوالت 
التي ي�صهدها االقت�صاد العاملي االآن لي�صت اإال موجة جديدة من 

aGlobaliz  العوملة، واأطلق عليها ا�صم »املوجة الرابعة من العوملة «
من اختفاء ظواهر  االآن  العامل  ي�صهده  ما  اأن  يف  ريب  وال   .tion 4.0

اقت�صادية ووالدة ظواهر جديدة، يوؤذن بانتهاء مرحلة يف تاريخ 
تطور النظام االقت�صادي العاملي، وبداية مرحلة جديدة، ذات 

خ�صائ�س وميزات جديدة.
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هيئة   / والتوثيق  الدرا�سات  دائرة 
�سوؤون الأ�رسى واملحررين

ي�سغل  كان  الذي  احللبي  اأن  اإىل   
قبل اعتقاله مديراً ملوؤ�س�سة الروؤية 
 World(   الأمريكية العاملية 
يدخل  غزة،  قطاع  يف   ) Vision
داخل  الثالث  عامه  اجلاري  العام 
وعر�ض  الإ�رسائيلية،  املعتقالت 
 114 من  اأكرث  الأعوام  هذه  خالل 
دون  الحتالل،  حماكم  على  مرة 
ما  حيث  اللحظة.  حتى  يُحكم  اأن 
حتتجز  الحتالل  �سلطات  زالت 
مالية  مبالغ  حتويل  بحجة  احللبي 
ف�سائل  ل�سالح  املوؤ�س�سة  من 
دليل  اأي  وجود  دون  فل�سطينية، 
مادي اأو ثبوت تهمة قانونية �سده. 
كما بينّ التقرير، اأن موؤ�س�سة الروؤية 
اإن�سانية  موؤ�س�سة  هي  العاملية 
عمل  طبيعة  واأن  اأمريكية،  خريية 
احللبي فيها اإن�سانية بامتياز. حيث 
الفقرية،  العائالت  ي�ساعد  كان 
مر�سى  خ�سو�ساً   ( واملر�سى 
النف�سي  الدعم  ويقدم  ال�رسطان(، 

وي�ساعد  احلرب،  بعد  لالأطفال 
املزارعي وال�سيادين املت�رسرين. 
التي  املراجعات  من  الرغم  وعلى 
الأ�سرتالية  احلكومية  بها  قامت 
املراجعات  اأو  غزة،  يف  للموؤ�س�سة 
اإدارة  بها  قامت  التي  الداخلية 
اأثبتت  والتي  نف�سها،  املوؤ�س�سة 
التهامات  كل  من  احللبي  براءة 
من  وبالرغم  الزائفة،  الإ�رسائيلية 
البيان الذي اأ�سدره املركز اخلا�ض 
مبتابعة التعذيب يف "تل ابيب" عقب 
زيارته يف معتقل نفحة، والذي يوؤكد 

لنتزاع  للتعذيب  احللبي  تعر�ض 
توا�سل  بالقوة،  منه  اعرتافات 
من  بالرغم  احتجازه  "اإ�رسائيل" 
كما  اإليه.  املوجهة  التهم  كل  نفيه 
املهند�ض  اعتقال  اأن  التقرير،  د  اأكنّ
خليل احللبي ياأتي يف �سياق �سيا�سة 
واد  رنّ �سد  ممنهجة  اإ�رسائيلية 
لإغتيال  تهدف  الإن�ساين،  العمل 
والإن�سانية  الدولية  املوؤ�س�سات 
الفل�سطيني،  للحق  املنا�رسة 
الإدارة  ال�سيا�سة  وترافقها يف هذه 
اأوقفت  اأن  �سبق  التي  الأمريكية، 

متويل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة 
 ( الفل�سطينيي  الالجئي  وت�سغيل 
امل�ساعدات  وحجبت   ،) الأونروا 
عن  والتنموية  والطبية  الإغاثية 
يُذكر  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�سفة 
البالغ  احللبي،  حممد  الأ�سري  اأن 
من العمر )41 عاماً(، ي�سكن خميم 
وحا�سل  غزة،  قطاع  �سمال  جباليا 
هند�سة  ماج�ستري  �سهادة  على 
مدنية، ومتزوج ولديه خم�سة اأبناء. 
خالل  اعتقل  اقد  احللبي  وكان 
حانون/  بيت  )معرب  عرب  تنقله 
يف  غزة،  قطاع  �سمال  اإيرز(، 
اخلام�ض ع�رس من حزيران/ يونيو 
معتقل  يف  حالياً  ويقبع   ،2016 عام 
رميون يف ظل ظروف �سيئة للغاية، 
حيث تتعمد اإدارة م�سلحة ال�سجون 
الإ�رسائيلية الت�سييق عليه، ومفاقمة 
معاناته عرب التنقالت امل�ستمرة يف 
خاللها  يتعر�ض  وما  "البو�سطة"، 
اإ�سافة  واإهانة،  وتنكيل  تعذيب  من 
ونف�سياً، وعزله  اإىل تعذيبه ج�سدياً 

لفرتات طويلة.

قال تقرير �سادر عن د�ئرة �لدر��سات و�لت�ثيق يف هيئة �س�ؤون �لأ�سرى و�ملحررين، �أن 
حماكمة �لأ�سري �ملهند�س حممد خليل �حللبي من قطاع غزة تعترب �أحد �أط�ل �ملحاكمات 

يف تاريخ �حلركة �لفل�سطينية �لأ�سرية. و�أ�سار �لتقرير،

حماكمة �لأ�سري حممد �حللبي 

اأحد اأطول املحاكمات يف تاريخ احلركة الأ�سرية

�مل�ؤ�س�سة �لدولية للت�سامن مع �لأ�سرى

ت�سارك يف فعاليات املوؤمتر اخلام�س للتحالف الأوروبي ملنا�سرة اأ�سرى فل�سطني يف بروك�سل

الأ�سريان رزة وطبنجة ُيعلقان ا�سرابهما املفتوح عن الطعام

الدولية  املوؤ�س�سة  �ساركت 
)ت�سامن(  الأ�رسى  مع  للت�سامن 
اخلام�ض  املوؤمتر  فعاليات  يف 
ملنا�رسة  الأوروبي  للتحالف 
يف  عقد  الذي  فل�سطي  اأ�رسى 
على  بروك�سل  البلجيكية  العا�سمة 
مدار يومي 27 و 28 ني�سان حتت 
جرمية  الأطفال  "اعتقال  �سعار 
املوؤمتر  خالل  اإن�سانية".ُقدمت 
اأوراق عديدة حول تفا�سيل ق�سية 
كما  الأطفال،  خ�سو�ساً  الأ�رسى 
عر�ست "ت�سامن" ق�سية الأطفال 
 A" معر�ض  خالل  من  الأ�رسى 
 VICTIM "AWAITING

.."�سحية   YOUR JUSTICE
ي�ستعر�ض  الذي  عدالتكم"  اأمام 
الإجنليزية  باللغة  الأطفال  ق�سية 
وخمالفة  قانونية  مناحي  من 
لالتفاقيات  الإ�رسائيلي  الحتالل 
و مبادىء حقوق الإن�سان واتفاقية 
حقوق الطفل من خالل اإ�ستهدافه 

املتعمد لالأطفال.
 - ن�رس  اأبو  اأحمد  اأدار  قد  و 
مندوب "ت�سامن" يف اأوروبا- ندوة 
حول الأطفال الأ�رسى �سارك فيها 
فل�سطينيي  وخمت�سي  باحثي 
ماآلت  فيها  ا�ستعر�سوا  واأجانب، 
لالأطفال  الإحتالل  ا�ستهداف 

ميار�سها  التي  والنتهاكات 
الحتالل �سدهم.

جملة  اإىل  املوؤمتر  وخل�ض 
وف�سح  ك�سف  اأبرزها  تو�سيات 
والنتهاكات  املمار�سات  واإدانة 
الإ�رسائيلية بحق الأ�رسى كافة، 
والأطفال،  الن�ساء  وخا�سة 
دائرة  مع  امل�سرتك  والعمل 
واجلاليات  املغرتبي  �سوؤون 
املهجر  بلدان  يف  الفل�سطينية 
دولية  حملة  لتنظيم  وال�ستات 
واإطالق  معاناتهم  لوقف 
الحتالل.  �سجون  من  �رساحهم 
ودعم  تبني  اأهمية  اإىل  وتطرق 

احلملة الدولية القائمة للت�سامن 
مع الأ�رسى حتت عنوان " لنعمل 
مت  والتي  قيدهم"  لنك�رس  معا 
اإطالقها يف جنيف مبنا�سبة يوم 
الأ�سري الفل�سطيني 2019/4/17، 
الدولية  الربملانات  دعوة  و 
القواني  ل�سل�سلة  الت�سدي  اإىل 
وامل�ساريع الإ�رسائيلية املعادية 
وامل�رسعة  الإن�سان،  حلقوق 
الإ�رسائيلي،  الربملان  قبل  من 
خا�سة اأنها متار�ض وتطبق على 
�سجون  يف  القابعي  الأ�رسى 
اأو  حما�سبة  اأي  دون  الحتالل 

مالحقة قانونية.

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
عنها،  �سدر  تقرير  يف  واملحررين 
 61( الرزة  ح�سام  الأ�سريان  باأن 
عاماً(   38( طبنجة  وحممد  عاماً( 
وكالهما من مدينة نابل�ض، قد علقا 
الطعام،  عن  املفتوح  ا�رسابهما 
مع  لتفاق  تو�سلهما  بعد  وذلك 
اإدارة �سجون الحتالل بعدم جتديد 
بحقهما.  الداري  العتقال  قرار 

رزة  الأ�سري  اأن  الهيئة  واأو�سحت 
اأم�ض  م�ساء  ا�رسابه  اأنهى  قد  كان 
اأن يُفرج عنه  الأربعاء، ومن املقرر 
اأن  واأ�سافت    .2019/7/13 بتاريخ 
ال�سحي  الو�سع  على  طراأ  تدهوراً 
ا�رسابه،  فرتة  خالل  رزة  لالأ�سري 
الكبد  يف  التهابات  من  يعاين  فهو 
�سغط  يف  ارتفاع  ومن  والكلى 
يقارب  ما  وزنه  من  وخ�رس  الدم، 

رزة  الأ�سري  باأن  يذكر  كغم.   25
معتقل منذ 2018/4/17، وهو اأ�سري 
معتقالت  يف  عاماً   18 ق�سى  �سابق 
اأبناء.  لأربعة  اأب  وهو  الحتالل، 
التقرير  بذات  الهيئة  واأ�سارت  كما 
اأن الأ�سري حممد طبنجة قد اأوقف 
الطعام  عن  املفتوح  ا�رسابه  اأي�ساً 
املقرر  ومن  اخلمي�ض،  اليوم  �سباح 
 .2019/6/26 بتاريخ  عنه  الفراج 

طبنجة  الأ�سري  اأن  الهيئة  ولفتت 
قدميه  يف  اآلم  من  حالياً  ي�سكو 
ويديه وراأ�سه، وتوا�سل ادارة �سجون 
الحتالل فر�ض العقوبات عليه فهو 
ممنوع من زيارة العائلة و"الكنتينا". 
ي�سار باأن الأ�سري طبنجة معتقل منذ 
2018/6/28 وهو اأ�سري �سابق اأم�سى 
عدة �سنوات يف معتقالت الحتالل، 

وهو اأب لطفلي.

الأ�سري حممد الهيموين .. 
اإ�سراب من اأجل الكرامة !

تقرير : �إعالم �لأ�سرى 

من جديد يثبت �سالح الأ�رسى 
الإداري  لالعتقال  الراف�ض 
تعد  مل  فاأعمارهم  املقيت، 
لعبة بيد املخابرات ال�سهيونية 
�ساءت  متى  اأيامها  تنتهك 
وحتب�ض اأنفا�سها مبزاجها متى 
ال�سالح  هذا  ليخرج  اأرادت، 
اأ�سطورة  فيحطم  جديد  من 
الأمعاء  وتنت�رس  "ال�ساباك" 

اخلاوية على جربوته.
الأ�سري حممد ها�سم الهيموين 
اخلليل  مدينة  من  عاما(   36(
الحتالل؛  مع  عاناه  ما  عانى 
و�سقيق  �سابق  اأ�سري  فهو 
مبعد،  واآخر  واأ�سري  ل�سهيد 
على  املعاناة  خيوط  لرتتبط 
حرية  بيوم  حتلم  التي  والدته 

قريب.
وتقول لـ مكتب اإعالم الأ�رسى 
اعتقلت  الحتالل  قوات  اإن 
والع�رسين  اخلام�ض  يف  جنلها 
بعد  املا�سي  فرباير  من 
تعر�ض  حيث  منزله،  اقتحام 
املع�سكر  يف  مربح  ل�رسب 
القريب على املدينة وهو مقيد 
ثم  العيني،  ومع�سوب  اليدين 
واإ�سدار  اأيام  لعدة  توقيفه  مت 
لأربعة  عليه  الإداري  احلكم 

اأ�سهر دون اأي تهمة.
امللف  املرة  هذه  يكن  مل 
لتحويل  احلا�رس  هو  ال�رسي 
بل  الإداري،  لالعتقال  الأ�سري 
اأحد  ابتكره  �سخ�سي"  "ثاأر 

�سباط قوات الحتالل!
وتو�سح والدته اأم با�سل:" قبل 
مت  باأ�سبوعي  حممد  اعتقال 
ا�ستدعاوؤه ملقابلة املخابرات 
ال�سهيونية وهناك قال له اأحد 
ال�سباط اإن ابني الآخر الأ�سري 
بال�سجن  واملحكوم  يحيى 
املوؤبد والذي يتهمه الحتالل 
دميونا  لعملية  بالتخطيط 
ال�ست�سهادية املزدوجة ت�سبب 
بالعملية  �سديقته  مقتل  يف 
ثاأر �سخ�سي  وبالتايل هو لديه 
منه،  و�سينتقم  العائلة  �سد 
ولكن  تهديد  جمرد  اأنه  ظننا 
جاء العتقال بعد اأ�سبوعي".

باأن  الأ�سري  تيقن  حي 
احلقد  ملجرد  كان  اعتقاله 
وهو  الب�سيط  �سالحه  اأ�سهر 
حتى  الطعام  عن  الإ�رساب 
رافعا  الإداري  العتقال  اإنهاء 

�سعار احلرية ثم احلرية.
الأ�سري  اأن  اإىل  الوالدة  وت�سري 
دخل �سهره الثاين يف الإ�رساب 
نقله  يرف�ض  الحتالل  ولكن 
وذلك  الأ�رسى  اأق�سام  من 
بات  جديدة  �سيا�سة  �سمن 
على  ي�سغط  كي  معهم  يتبعها 
اإ�رسابهم،  ليوقفوا  امل�رسبي 
ولكن الأ�سري الهيموين اأكد اأنه 
�سي�رسب عن املاء اإذا ا�ستمر 

الحتالل بابتزازه.

معاناة ممتدة

اأم�سى  كان  الهيموين  الأ�سري 
�سجون  يف  اأعوام  ثمانية 
مرحلتي  على  الحتالل 
�سنوات  اأربع  ملدة  الأوىل 
ثالث  ملدة  والثانية  ون�سف 
قبل  وحترر  ون�سف،  �سنوات 
تعي�ض  بينما  اأعوام،  خم�سة 
ماأ�ساوية  حالة  الأربعة  بناته 
تغييب  بعد  النتظار  من 

والدهم يف الأ�رس.
طفالت  باأن  با�سل  اأم  وتبي 
عمر  يبلغ  والتي  الأ�سري 
يع�سن  �سنوات؛  ت�سع  اأكربهن 
ويبكي  باملعاناة  مالأى  حياة 
بينما  والدهن،  فراق  على 
زوجته احلامل تنتظر مولودا 
الأ�سى  قمة  يف  وهي  جديدا 

على حال زوجها.
ا�ستدعى  الحتالل  وكان 
عدة  قبل  الأ�سري  والدة 
خاللها  من  وهدد  اأ�سابيع 
با�سل  املحرر  الأ�سري  جنلها 
املبعد اإىل قطاع غزة، بينما 
مري�ض  اآخر  جنل  لديها 
بال�رسطان كان الأ�سري حممد 

يتابع عالجه.
باأن  ال�سابرة  الوالدة  وتوؤكد 
 16 الآن  حتى  خ�رس  الأ�سري 
من  وبعاين  وزنه  من  كغم 
اآلم يف مفا�سله ول ي�ستطيع 
الوقوف مبفرده، لفتة اإىل اأن 
يحيى  املوؤبد  الأ�سري  جنلها 
تعر�ض للقمع مع الأ�رسى يف 

�سجن رميون قبل اأ�سابيع.
ننا�سد  قائلة:"  وتختم 
املوؤ�س�سات وكل من له �سمري 
معركته  يف  ابني  ي�ساعد  اأن 
واأن ي�سغط على الحتالل كي 
ينهي معاناته، فنحن جترعنا 
زملا  وما  مرات  عدة  الوجع 

نقا�سي همنّ الحتالل".
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وفا- ر�شا حرزاهلل

�صالح  النبي  قريته  من  �صعيد  اعتقل 
اإىل  ونقل  اهلل،  رام  مدينة  غرب 
كان  وهناك  املركزي،  نابل�س  �صجن 
به طبيبة  تقوم  كانت  ما  �صاهدا على 
الأ�رسى  بحق  الإ�رسائيلية  الأ�صنان 
بـ"ال�صفاحة"،  ينعتونها  كانوا  الذين 
اأ�رسا�صهم  قلع  تتعمد  كانت  لأنها 
وبعد  امل�صابة.  واإبقاء  ال�صليمة 
ل�صعيد  ُقّدر  العتقال  من  �صنوات 
اأن  قبل  املوؤبد،  بال�صجن  حكم  الذي 
من  الثالثة  الدفعة  �صمن  عنه  يفرج 
اأن  اأو�صلو،  قبل  ما  القدامى  الأ�رسى 
عيادة  )2002-2003( يف  عامي  يعمل 
�صجن الرملة، بعد اأن اختاره الأ�رسى 
الطبيب  وبني  بينهم  و�صيطا  ليكون 
حيث  بـ"احلوفي�س"،  ي�صمونه  كما  اأو 
نتيجة  املطلب  هذا  الأ�رسى  حقق 
هناك  خا�صوها.  عديدة  اإ�رسابات 
اللغة  من  بالرتجمة  يقوم  �صعيد  كان 
العربية اإىل العربية لت�صهيل التخاطب 
احتكاك  والطبيب، وملنع  الأ�صري  بني 
اأن  من  خوفا  معه  املبا�رس  الأ�رسى 
يقوم بابتزازهم مقابل العالج كما كان 
اأو  يحدث، وحلماية الأ�رسى الأطفال 
يف  �صابقة  جتارب  لهم  لي�صت  الذين 

العتقال.
�صجن  عيادة  حمتويات  �صعيد  ي�صف 
خا�صا  مكتبا  فيها  اإن  وقال:  الرملة، 
ال�صكري  فح�س  واأجهزة  بالطبيب، 
اأما  فقط،  �صغط  وقيا�س  والتنف�س 
بها  فاإن  الأ�صنان  بطب  يتعلق  فيما 
معدات قدمية وملوثة ل يتم تعقيمها 
الإهمال  وهذا  ال�صتخدام،  عند 
�صجن  اأ�رسى  اأحد  باإ�صابة  ت�صبب 

الوبائي.  الكبد  التهاب  جلبوع مبر�س 
وكان اأول ما لحظه �صعيد يف العيادة 
وترف�س  فا�صل  طبيب  اأي  اأن  هو 
يكون  اأن  الإ�رسائيلية  امل�صت�صفيات 
�صمن طاقمها، يح�رسونه اإىل العيادة، 
اأج�صاد  على  التدريب  مرحلة  ليبداأ 
اأ�صهر  متر  كانت  حيث  الأ�رسى، 
ت�صخي�س  يتم  حتى  �صنوات  واأحيانا 
املر�س، حينها يكون قد فات الأوان 
اأحد  بهجت"  و"داء  ال�صفاء،  على 
بهجت"  "داء  الإهمال.  على  الدلئل 
اأ�صيب  التي  ال�صعبة  الأمرا�س  من 
يحدث  وهو  الأ�رسى،  من  عدد  بها  
تقرحات كبرية يف الفم واجللد، واأملا 
يوؤثر  كما  والرئتني،  العينني  يف  حادا 
على الكلى واجلهاز الع�صلي الهيكلي، 
والغثيان،  البطن،  اآلم  جانب  اإىل 
اأربعة  اأن  �صعيد  يذكر  والإ�صهال. 
بهجت"  "داء  مبر�س  اأ�صيبوا  اأ�رسى 
بلدة  من  �صما�صنة  اجلواد  عبد  بينهم 
قطنة غرب القد�س املحتلة، فذهب 
ي�صتطع  مل  الطبيب  لكن  العيادة  اإىل 
ت�صخي�صه، واأعطاه اأدوية خمتلفة ظل 
يتناولها لعامني، ليتفاجاأ �صما�صنة بعد 
اإحدى  ن�رسته  �صحفي  بتقرير  مدة 
باأن  يفيد  الإ�رسائيلية،  ال�صحف 
الأدوية  بتجربة  تقوم  ال�صجون  اإدارة 
قبل  "امل�صاجني"  على  اجلديدة 
باأ�صماء  مرفقا  الأ�صواق،  يف  عر�صها 
الأدوية، جزء منها كتلك التي و�صفها 
ق�صية  رفع  حاول  حينها  له،  الطبيب 
على اإدارة ال�صجن لكن مل يتم اأخذها 
بعني العتبار. ومن الق�ص�س الأخرى 
مع  حدث  ما  �صعيد  يتذكرها  التي 
مدينة  من  خرابي�س  حممود  الأ�صري 
�صعب  مبر�س  اأ�صيب  والذي  اأريحا، 

مل ي�صتطع معرفة ما هو، وفقد الكثري 
كيلوغراما   40 و�صل  حتى  وزنه  من 
اأعطوه  وهناك  العيادة،  اإىل  فذهب 
باملر�س،  تتعلق  ل  خمتلفة  اأدوية 
وبعد �صنوات طويلة �صفي منه دون اأن 
عليه،  الذي حت�صن  الدواء  نوع  يحدد 
يعرف،  مل  ذاته  العيادة  طبيب  حتى 
لأنهم مل يكونوا قد �صّخ�صوا املر�س 
ا�صتيقظ  الليايل  اإحدى  ويف  اأ�صال. 
�رساخ  �صوت  على  ورفاقه  �صعيد 
الأ�صري نزار التميمي، الذي كان يعاين 
الأ�رسى  ظن  البطن،  يف  حادا  اأملا 
اأنها نوبة عادية، قاموا بغلي ما توفر 
و"مريمية"،  اأع�صاب  من  الغرفة  يف 
وو�صعوا له ماء دافئا على بطنه، لكن 
الأمل ا�صتمر ل�صاعات ال�صباح، وعندما 
ال�صباحي،  للعدد  ال�صجانون  ح�رس 
م�صكنات  واأعطوه  العيادة  اإىل  اأخذوه 
ت�صخي�س،  دون  الغرفة  اإىل  واأعادوه 
اأمل  من  يعاين  اأنه  بعد  فيما  ليكت�صف 
املرارة. "حقنة ل ي�صتغرق اإعطاوؤها 
ثانية، ت�صتلزم معاناة ل�صاعات" هكذا 
الأ�رسى امل�صابني  خّل�س �صعيد حال 
ينبغي  والذين  ال�صكري،  مبر�صى 
الأن�صولني،  حقنة  يوميا  اإعطاوؤهم 
حيث ي�صطرون اإىل ال�صتيقاظ مبكرا 
الأيدي  مكبلي  ال�صجانون  لي�صحبهم 
اإىل العيادة وبعد �صاعات يتم  اإعادتهم 
اإىل ال�صجن، يف رحلة ي�صفها باململة 
اأنه  عليه  املتعارف  ومن  واملذلة. 
ال�صكري و�صغط  يحظر على مر�صى 
معينة  اأنواعا  تناول  والنقر�س  الدم 
غذائية"،  "حمية  واتباع  الأطعمة  من 
حفاظا على �صحتهم، غري اأن الأ�رسى 
موجود  هو  ما  لتناول  م�صطرون 
البدائل.  توفر  ل  ال�صجون  اإدارة  لأن 

بني  بكرثة  الفيتامينات  نق�س  وينت�رس 
 ،)12 بي  )فيتامني  خا�صة  الأ�رسى، 
بامل�صاألة  لي�صت  وهذه  د(،  و)فيتامني 
لإ�صابة  اأدى  ذلك  لأن  الب�صيطة، 
العديد منهم باآلم املفا�صل واخلمول 
والك�صل، و�صعف يف الذاكرة، وتعوي�س 
هذا النق�س يحتاج اإىل عالج اأو توفري 
احلمراء  كاللحوم  معينة  اأطعمة 
وغريها لكن الحتالل ل يوفره. ومن 
املواقف القا�صية التي عا�صها �صعيد، 
كانت عندما اأح�رس ال�صجانون اأ�رسى 
اعتقالهم،  خالل  بالر�صا�س  اأ�صيبوا 
ومل يكونوا قد ا�صتكملوا عالجهم بعد. 
اإىل  ياأخذونهم  العتقال  بعد  "كانوا 
ومن  اعرتافاتهم،  لنتزاع  امل�صت�صفى 
اأج�صادهم  ال�صجن،  اإىل  بهم  ياأتون  ثم 
ومعظمهم  والقيح،  بالدماء  مليئة 
اأطباء،  ل�صنا  ونحن  ال�صن،  �صغار  من 
لكنهم   معهم،  نتعامل  كيف  نعرف  ول 
كانوا يرون فينا بّر الأمان، وهنا كانت 
طماأنتهم  م�صوؤولية  عاتقنا  على  تُلقى 
املجال  يف  معهم  والتعامل  نف�صيا 
�صيء  وهذا  نعرف  ما  بحدود  الطبي 

�صعب"، يقول �صعيد.
قا�صم عياد من  الأ�صري  ويحكي ق�صة 
جنني،  غرب  احلارثية  ال�صيلة  بلدة 
 2003 عام  ال�صجانون  اأح�رسه  الذي 
لها،  يرثى  بحالة  الأ�رسى  غرف  اإىل 
بطنه  وكان  بالر�صا�س،  وم�صاب 
اأنبوب،  معدته  من  ويخرج  مفتوحا 
عن  وبعيدة  ع�صوائية  بغرز  ومقطب 
الدم  يتدفق  كان  الذي  للحد  بع�صها، 
وبتابع:  خاللها.  من  والإفرازات 
قا�صم  اأن  كانت،  الكربى  "الطامة 
الذي كان يف الثامنة ع�رسة من عمره 
الإ�صابة  اأن  يعلم  يكن  مل  اآنذاك، 

�صعوبة  ووجدوا  بال�صلل،  له  ت�صببت 
يف كيفية اإبالغه". ويقول �صعيد: "كنا 
ال�صهر عليه، نقلب ج�صده  نتناوب يف 
ي�صاب  اأن  من  خوفا  وي�صارا  ميينا 
لأن  اأ�صيب،  ذلك  ومع  بالتقرحات 
رقيقة  فالفر�صة  مهياأة،  غري  الأ�رّسة 
ويف  معافى،  لإن�صان  ت�صلح  ول  جدا، 
اأغطية  نبدل  كنا  الرملة  �صجن  عيادة 
ل  الأطباء  لأن  نفقتنا،  على  الأ�رّسة 
روؤو�س  نحلق  كنا  بالنظافة،  يكرتثون 
الأ�رسى امل�صابني ونحممهم، ما كان 
ي�صعرهم باخلجل خا�صة ال�صغار، لكن 

بعد فرتة تزول احلواجز بيننا".
اعتمد  بالعيادة،  عمله  من  فرتة  ويف 
الذي  الطبي  الت�صخي�س  على  �صعيد 
ذلك  ويف  اأطباء،  اأ�رسى  يجريه  كان 
وحكم  اعتقل  عاما  طبيبا  ي�صتذكر 
يقوم  كان خاللها  عام،  مدة  بال�صجن 
الدواء  وي�صف  الأ�رسى  مبعاينة 
�صعيد  يح�رسه  وكان  لهم،  املنا�صب 

م�صقة  لتجنيبهم  العيادة  من  لهم 
نثق  "كنا  ويقول:  الأطباء،  مراجعة 
الفل�صطينيني،  الأطباء  بت�صخي�س 
بالأمان".  ن�صعر  كنا  بوجودهم 
�صلبا  توؤثر  كانت  ال�صنة  ف�صول 
ممن  خا�صة  الأ�رسى،  حياة  على 
وي�صري  جلدية،  اأمرا�س  لديهم 
�صببا  كان  ال�صيف  ف�صل  اأن  اإىل 
يف معاناة اأ�صري من مدينة نابل�س، 
كان يعاين من مر�س جلدي وكانوا 
ي�صعونه يف �صجن ع�صقالن الذي 
ترتفع فيه ن�صبة الرطوبة كنوع من 
الأ�رسى  جعل  ذلك  كل  الإذلل. 
الذهاب  الإمكان  قدر  يتوخون 
اأنف�صهم  وعالج  العيادات  اإىل 
باأنف�صهم، من خالل اتباع و�صفات 
كامللح  الأمل،  لتخفيف  تقليدية 
وجتميع  الأ�صنان،  لوجع  واملريمية 
ل�صتخدامه  وغليه  الرمان  ق�رس 

لأوجاع البطن واملعدة وغريهما.

ا�شتد وجع الأ�شنان على �شعيد التميمي، لكنه خاف من الذهاب اإىل الطبيب لأن جتربة زمالئه مع "ال�شفاحة"، وّلدت لديه �شعورا باخلوف وعدم الثقة، جعله يتفادى عيادة ال�شجن طيلة فرتة 
اعتقاله البالغة 21 عاما، والعتماد على الطرق التقليدية لتخفيف الأمل. اأيلول/ �شبتمرب عام 1993...

طبيب "�سفاح" بلبا�س 

مركز الأ�شرى للدرا�شات

اإدارة ال�سجون اأعدت فرقًا خا�سة للعبث بحياة الأ�سرى وممتلكاتهم
الأ�رسى  الأ�صري مدير مركز  طالب 
راأفت  د.  املحرر   للدرا�صات 
احلقوقية  املوؤ�ص�صات  حمدونة 
العالم  وو�صائل  والن�صانية 
لوقف  الحتالل  على  بال�صغط 
والنقل  امل�صتمرة  التفتي�س  �صيا�صة 
وعدم  الأ�رسى  مبمتلكات  والعبث 

ابرامه  مت  الذى  بالتفاق  اللتزام 
ال�رساب  اأعقاب  يف  الأ�رسى  مع 

املفتوح عن الطعام يف ال�صجون .
يقف  ومن  ال�صجون  اإدارة  اأن  وقال 
غري  �صيا�صة  ميار�صون  خلفها 
الأ�رسى  مع  معاملتهم  فى  قانونية 
الدوىل  القانون  ملواد  واملخالفة 

الن�صانى والتفاقيات الدولية التى 
توؤكد على " اتخاذ التدابري الالزمة 
الأ�رسى  ممتلكات  على  للحفاظ 

وحياتهم " .
ا�صتخدام  اإىل  حمدونة   د.  واأ�صار 
"مت�صادا"  امل�صماه  القمع  قوات 
الحتالل  �صجون  لإدارة  التابعة 

امل�صتمر  واقتحامها  الإ�رسائيلية، 
لأق�صام الأ�رسى وغرفهم كما خدث 
خالل  ع�صقالن  �صجن  يف  ملرتني 
مبيناً  الأ�صبوع،  و�صط  �صاعة   24
قامت  ال�صجون  م�صلحة  اإدارة  اأن 
وعلى  خا�صة  وحدات  بتدريب 
ودرور  ومت�صادا  النح�صون   " راأ�صها 

ومبت�صعيم وكيرت ومياز " قامت بقتل 
اأ�رسى ب�صكل مبا�رس فى املعتقالت 
الأ�صقر  الأ�صري  كال�صهيد  وال�صجون 
وال�صمودى وال�صوا وغريهم ، وحذر 
من انتهاكات اإدارة م�صلحة ال�صجون 
وطالب   . الوح�صية  الطريقة  بهذه 
بال�صغط  الدولية  املوؤ�ص�صات 

الأ�رسى  حلماية  الحتالل  على 
من  بعدد  الت�صفية  عمليات  من 
مبا�رسة  والغري  املبا�رسة  الو�صائل 
 ، والنف�صى  اجل�صدى  كالتعذيب   "
 ، احلى  بال�صالح  املبا�رس  والقتل 
بال�صتهتار  املبا�رس  غري  والقتل 

الطبى وو�صائل اأخرى " .

جمعية الأ�شرى واملحررين

دولة الحتالل اعتقلت مئات الألف من العمال الفل�سطينيني
"ح�صام"  واملحررين  الأ�رسى  جمعية  اأكدت 
مبنا�صبة يوم العمال العاملي باأن دولة الحتالل 
اعتقلت مئات الآلف من العمال الفل�صطينيني 
عام  الفل�صطينية  لالأرا�صي  احتاللها  منذ 
الأ�رسى  ن�صف  من  اأكرث  اأن  اإيل  م�صرية   1967
من  هم  الحتالل  �صجون  يف  حاليا  القابعني 

�رسيحة العمال الذين كان لهم م�صاهمة بارزة 
والن�صال  الوطني  التحرر  معركة  يف  وفعالة 
�صد الحتالل . واأو�صح اأ�صامة الوحيدي مدير 
الإعالم والناطق با�صم اجلمعية باأن الحتالل 
�صعى دائما ايل ا�صتهداف العمال الفل�صطينيني 
ب�صكل ممنهج من خالل مالحقتهم وحماربتهم 

العتقال  �صيا�صة  عرب  يومهم  قوت  ك�صب  يف 
تنقلهم  اأثناء  �صدهم  متار�صها  التي  والبتزاز 
علي  املنت�رسة  ومعابرها  حواجزها  عرب 
مردفا   ، الفل�صطينية  املدن  وبوابات  مداخل 
م�صائد  اإيل  حتولت  واحلواجز  املعابر  بان 
العمال  واذلل  لتعذيب  وحمطات  لالعتقال 

اأن  على  الوحيدي  .واأكد  الفل�صطينيني 
اعتقال العمال الفل�صطينيني والعتداء عليهم 
ومالحقتهم يعد انتهاكا للمواثيق واملعاهدات 
كما  الإن�صان  حقوق  معايري  ولأدنى  الدولية 
احلياة  يف  العامل  حق  على  تعديا  يعترب  انه 
اآمنة  عمل  فر�صة  على  واحل�صول  الكرمية 

الأمر الذي يوؤدي اإىل رفع ن�صب الفقر والبطالة 
من  الكثري  و حدوث  الفل�صطيني  املجتمع  يف 
هذه  نتيجة  واملعاناة  الإن�صانية  املاآ�صي 
اإذلل  اإىل  تهدف  التي  التع�صفية  الإجراءات 
العامل والتنكيل به واإهانته وقمعه با�صتخدام 

كافة الو�صائل.
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الوطنية  البطولة  فعاليات  انطلقت 
للكاراتي اأكابر/ذكور واإناث اأول ام�س 
طاهر  الريا�ضات  املتعددة  بالقاعة 
 822 مب�ضاركة  بال�رشاقة  بلخ�رش 
م�ضارعة    298 �ضمنهم  من  م�ضارع 
بح�ضور خبري حتكيمي افريقي ودويل 
وا�ضتخدام تقنيات الفيديو لأول مرة، 
تقنية  بتطبيق  البطولة  هذه  وات�ضمت 
�ضبكة  على  املبا�رش  والنقل  الفيديو 
مرة  لأول  ت�ضتخدم  والتي  النرتنت، 
م�ضتوى  على  املحلية  البطولت  يف 
املواقع  اأحد  عرب  والفريقي  العربي 
املو�ضوع،  هذا  وحول  الإلكرتونية، 
املمثل  ا�ضماعيل  رابحي  اأو�ضح 
ال�ضوي�رشية  للموؤ�ض�ضة  احل�رشي 
»sportdata« املتخ�ض�ضة يف ت�ضيري 
برنامج  لها  ال�رشكة  اأن  املناف�ضات، 
املناف�ضات  بو�ضع  ي�ضمح  معلوماتي 
اللكرتوين  املبا�رش عرب املوقع  على 
واأ�ضاف:  الريا�ضات،  جميع  لدى 
يف  مرة  لأول  التقنية  هذه  »طبقنا 
اجلزائرية  الحتادية  مع  اجلزائر 
با�رشنا  واأن  �ضبق  حيث  دو،  للكاراتي 
فيها الأ�ضبوع الفارط مبدينة بو�ضعادة 
وعرفت  للآمال  الوطنية  البطولة  يف 
بالنقل  نقوم  والن  كبريا،   جناحا 
املبا�رش للمنازلت الأربع على البُ�ُضط 

�ضمن هذه البطولة«.
واأفاد: »ا�ضتخدمنا تقنية جديدة اأي�ضا 

يف هذه املناف�ضة وهي فيديو الإعادة 
قبل  بالتاأكد  للحكام  ت�ضمح  والتي 
املنازلت،  يف  الفائزين  عن  الإعلن 
اأما يف ال�ضتعرا�س فهو نظام التنقيط 
تطبقه الهيئة الدولية للكاراتي والذي 
الوطنية  الحتادات  على  ا�ضرتطته 
ونحن الأوائل من بني الهيئات العربية 
والفريقية يف ا�ضتخدامه، حيث يقدم 
جميع التفا�ضيل واملعلومات املتعلقة 

بهذه املناف�ضة«.
الوطنية  البطولة  فعاليات  وانطلقت 
ام�س مب�ضاركة 822  اأول  دو  للكاراتي 
م�ضارع من �ضمنهم 298 اإناث، ميثلون 
234 نادي، وح�ضب برنامج املناف�ضة، 

ت�ضفيات  ال�ضبيحة  فرتة  جرت خلل 
»كوميتي«  اخت�ضا�س   يف  الفردي 
ت�ضفيات  تلتها  ثم  لل�ضيدات،  بالن�ضبة 
وذلك  التخ�ض�س  نف�س  يف  الرجال 
هذه  وت�ضمل  الأوزان،  خمتلف  يف 
و  »كاتا«  اخت�ضا�ضات  املناف�ضة 
كل  يف  ومنازلة  ا�ضتعرا�س  »كوميتي« 
وجرت  الفرق،  وح�ضب  الفردي  من 
من  كل  يف  الفرق  ت�ضفيات  اأم�س 
وتقام  و«كوميتي«،  »كاتا«  اخت�ضا�ضي 
نظام  باعتماد  وذلك  اليوم  النهائيات 
اعداده  على  اأ�رشفت  جديد  تنقيط 

الحتادية اجلزائرية للريا�ضة.
وكاالت   

عي�شة ق.

احلرا�ش م�شتغامن الزمو 
و�شعيدة لتحديد النازل 

الثالث

ويف هذا ال�ضدد تتناف�س اأربعة اأندية 
على التاأ�ضريات الثلث املوؤهلة اإىل 
الأوىل  املحرتفة  للرابطة  ال�ضعود 
ويتعلق الأمر بكل من احتاد ب�ضكرة، 
ال�ضلف وجنم  وداد تلم�ضان، جمعية 
مباريات  فاإن  الغر�س  ولهذا  مقرة، 
�ضديدة  مناف�ضة  ت�ضهد  �ضوف  اليوم 
ال�ضهيد  ملعب  �ضيكون  اأين  وقوية، 
ملقابلة  م�رشحا  بال�ضلف  بومرزاق 
ورقة  يلعبان  فريقني  جتمع  نارية 
ويتعلق  مبا�رشة  ب�ضفة  ال�ضعود 
الأمر بكل من جمعية ال�ضلف ووداد 
اأمام  يتواجدان  اللذان  تلتم�ضان 
منهما  لكل  و�ضعب  قوي  امتحان 
عرب البحث عن ت�ضجيل نتيجة توؤهل 
ي�ضعى  اأين  ال�ضعود،  اإىل  احدهما 
بانت�ضار  العودة  اإىل  تلم�ضان  وداد 
من اأمام اأ�ضود الون�رشي�س من اأجل 
دوري  اإىل  والعودة  ال�ضعود  حتقيق 

الكبار جمددا، عك�س جمعية ال�ضلف 
بعد  لل�ضعود  التعادل  يكفيه  الذي 

فوزه على تلم�ضان يف الذهاب.
ب�ضكرة  ملعب  ي�ضهد  املقابل،  يف 
�ضابقتها  عن  اإثارة  تقل  ل  مباراة 
احتاد  الرائد  جتمع  التي  وهي 
مهمة  يف  وهران  وجمعية  ب�ضكرة 
ت�ضعى  حيث  للفريقني،  متباينة 
اإىل  »الزيبان«  اأبناء عا�ضمة  ت�ضكيلة 
العودة  اأفراح  واإعلن  الفوز  حتقيق 
التعادل  اأن  رغم  الكبار،  دوري  اإىل 
يكفيها حل�ضم ال�ضعود ر�ضميا، بينما 
تفادي  عن  »لزمو«  لعبو  يبحث 
الأقل  نقطة على  وت�ضجيل  الهزمية 
التي تكفيهم لتحقيق البقاء وتفادي 
يخو�س  ذلك  جانب  اإىل  ال�ضقوط، 
هذا  العمر  مقابلة  مقرة  جنم 
العا�ضمة  اإىل  يتنقل  املو�ضم عندما 
�ضقط  الذي  القبة  رائد  مللقاة 
ر�ضميا اإىل بطولة الهواة، اأين يكفيه 
اإىل  تاريخي  �ضعود  لتحقيق  الفوز 

دوري الكبار.

قمة ال�شقوط ب�شعيدة

مولودية  مباراة  ت�ضد  املقابل،  يف 

الأنظار  م�ضتغامن  وترجي  �ضعيدة 
اأنها  باعتبار  اأهمية  تقل  ل  والتي 
على  يلعبان  فريقني  بني  جتمع 
الفوز  غري  نتيجة  واأي  ال�ضقوط، 
�ضعيدة  مولودية  املحلي  للفريق 
اإىل  النازلني  ثالث  يجعله  �ضوف 
الرتجي  يبحث  بينما  الهواة،  بطولة 
لتفادي  الأقل  على  التعادل  عن 
ال�ضقوط، فيما �ضيكون التعادل كافيا 
اأي�ضا لحتاد احلرا�س لتحقيق البقاء 
موعد  على  يكون  �ضوف  الذي  وهو 
مع تنقل خارج الديار مللقاة �ضبيبة 

�ضكيكدة التي ل تلعب اأي هدف.

برنامج املباريات

�شبيبة �شكيكدة / احتاد احلرا�ش
مولودية �شعيدة / ترجي 

م�شتغامن
�شبيبة بجاية / مولودية العلمة
احتاد البليدة / �شريعة غليزان
جمعية ال�شلف / وداد تلم�شان
احتاد ب�شكرة / جمعية وهران

اأمل بو�شعادة / اإحتاد عنابة
رائد القبة / جنم مقرة

ب�صكرة ال�صلف تلم�صان ومقرة يف �صراع حمتدم لل�صعوداجلولة 30 واالأخرية للرابطة املحرتفة الثانية
ي�شدل ال�شتار نهاية اليوم عن مناف�شة الرابطة املحرتفة الثانية وذلك باإجراء مباريات اجلولة 30 

والتي �شوف تكون حمتدمة بني االأندية التي تناف�ش على التاأ�شريات الثالث املعنية بال�شعود والفرق 
التي تلعب على ال�شقوط، ولهذا الغر�ش فاإن جولة اليوم �شوق تكون حا�شمة من اأجل التعرف على هوية 

الفرق الثالثة املعنية بال�شعود، اأين يتوا�شل ال�شو�شبان�ش بقوة يف ظل ال�شراع القوي بني الفرق التي 
ت�شعى بقوة اإىل حتقيق ال�شعود لدوري االأ�شواء 

بوهدبة يكرم 
الريا�صيني املتاألقني 

خالل املو�صم الريا�صي
 

قام املدير العام للأمن الوطني 
عبد القادر قارة بوهدبة اأول اأم�س 

بتكرمي اأبطال اجلزائر الذين ينتمون 
للجمعية الريا�ضية للأمن الوطني، 

نظري تاألقهم خلل مو�ضم 2018-
2019 يف خمتلف الخت�ضا�ضات على 
ال�ضعيدين املحلي و الدويل، وخ�س 

التكرمي فريق كرة القدم الن�ضوي 
للأمن الوطني املتوج بالثنائية بطولة 
و كاأ�س اجلزائر اىل جانب 20 ريا�ضيا 

من امل�ضارعة، ال�ضطرجن، األعاب 
القوى و الكونغ فو توجوا باألقاب و 
ميداليات، » ذلك يف اطار ترقية و 

تر�ضيخ املمار�ضة الريا�ضية يف جهاز 
الأمن الوطني ح�ضب بيان للمديرية 

العامة للأمن الوطني.
و يف كلمته باملنا�ضبة، اأثنى ال�ضيد 
بوهدبة على جهود ريا�ضيي الأمن 
الوطني املتوجني داعيا اياهم اىل 

املزيد من التاألق و حتقيق النجاحات 
لت�رشيف الألوان الوطنية يف املحافل 

الدولية و متثيل املديرية العامة 
للأمن الوطني اأح�ضن متثيل« م�ضريا 

اإىل اأن الريا�ضة يف الأمن الوطني 
لطاملا كانت قاطرة للحركة الريا�ضية 

الوطنية«، كما اعترب اأن لهذه 
النخبة الريا�ضية تاأثري ايجابي على 

املمار�ضة الريا�ضية يف املجتمع، 
م�ضيفا باملنا�ضبة اأن قيادة املديرية 

العامة للأمن الوطني تقدم كل الدعم 
للممار�ضة الريا�ضية يف �ضفوف الأمن 

الوطني و حري�ضة كل احلر�س على 
ت�ضخري الإمكانيات الب�رشية و املادية 
لكافة التخ�ض�ضات الريا�ضية، فردية 

كانت اأم جماعية، يف �ضبيل الرقي 
باملمار�ضة الريا�ضية يف �ضفوف 

ال�رشطة اىل م�ضاف الحرتافية«، 
وح�ضب نف�س امل�ضدر، فقد حت�ضلت 

عنا�رش اجلمعية الريا�ضية للأمن 
الوطني خلل مو�ضم 2019-2018 
على 354 ميدالية منها151 ذهبية. 

وعلى ال�ضعيد الدويل، كانت احل�ضيلة 
108 ميدالية توزعت على النحو 

التايل 63 يف البطولت العربية، 18 يف 
البطولت الفريقية، 6 يف بطولت 

البحر الأبي�س املتو�ضط، 16 يف 
الدورات الدولية و 5 يف البطولة 

العاملية.
وكاالت

البطولة الوطنية للكاراتي

انطالق املناف�صة مب�صاركة اأكرث من 800 م�صارع وم�صارعة

احتاد بلعبا�ش / �شبيبة ال�شاورة

املكرة للتم�صك 
بالبقاء وال�صاورة 

لالقرتاب من البوديوم

يحت�ضن ملعب 24 فيفري 
جتمع  مباراة   1956
بلعبا�س  اإحتاد  فريقي 
والتي  ال�ضاورة  و�ضبيبة 
ت�ضوية  �ضمن  تندرج 
الربجمة، حيث تلعب يف 
اإطار اللقاء املتاأخر عن 
الرابطة  من   24 اجلولة 
والتي  الأوىل،  املحرتفة 
مباراة  تكون  �ضوف 
احتاد  لت�ضكيلة  م�ضريية 
حتت�ضن  التي  بلعبا�س 
وتلعب  مبيدانها  اللقاء 
وهي  جمهورها،  اأمام 
ح�ضد  اإىل  ت�ضعى  التي 
النقاط الثلث ول خيار 
لها غري الفوز خا�ضة يف 
ظل تذيل الفريق جلدول 
الرتتيب وهو الذي يلعب 
اأين  ال�ضقوط،  على 
اليوم  مواجهة  �ضتكون 
للمحليني  نقاط  ب�ضت 
بقوة  ي�ضارعون  الذين 
البقاء  حتقيق  اأجل  من 
املهمة  �ضعوبة  رغم 
حيث  تنتظرهم،  التي 
اإىل  اللعبون  ي�ضعى 
وا�ضتغلل  التحدي  رفع 
بعقر  اللعب  فر�ضة 
�ضمان  اجل  من  الديار 
بثلث  الر�ضيد  تدعيم 
واللتحاق  ثمينة  نقاط 
يف  بجاية  مبولودية 
الأخري  قبل  ما  املركز 
قبل  الر�ضيد،  بنف�س 
جمددا  ال�ضتقبال 
عني  جمعية  مبلعبه 
مليلة التي تلعب بدورها 
تدرك  حيث  البقاء، 
»املكرة«  اأبناء  ت�ضكيلة 
مبقابلتها  الفوز  اأهمية 

قبل  ال�ضاورة  اأمام  اليوم 
مبلعبها  جمددا  اللعب 
من  للخروج  والزحف 

منطقة اخلطر.
اللعبون  و�ضيكون 
مرتفعة  مبعنويات 
اإىل  ي�ضعون  الذين  وهم 
التي  ال�ضتفاقة  تاأكيد 
املباريات  يف  يحققونها 
الأخرية، على اإثر حتقيق 
اآخر  يف  نقاط  اأربع 
البطولة  من  مواجهتني 
دفاع  اأمام  الوطنية 
ح�ضني  ون�رش  تاجنانت 

داي.
تتوجه  املقابل،  يف 
ال�ضاورة  �ضبيبة  ت�ضكيلة 
�ضيدي  مدينة  اإىل 
بلعبا�س بحثا عن العودة 
بنتيجة ايجابية منها من 
اأجل التم�ضك بحظوظها 
على  للتناف�س  كاملة 
اجلاري  املو�ضم  اإنهاء 
املقدمة  ثلثي  �ضمن 
قارية  م�ضاركة  و�ضمان 
ولهذا  املقبل،  املو�ضم 
ت�ضكيلة  فاإن  الغر�س 
ت�ضعى  اجلنوب  ن�ضور 
املعنويات  ا�ضتغلل  اإىل 
فوزها  عقب  العالية 
اأمام  ال�ضابق  اللقاء  يف 
اأين  ق�ضنطينة،  �ضباب 
مواتية  الفر�ضة  �ضتكون 
ا�ضتغلل  اجل  من  اليوم 
التي  ال�ضعبة  الظروف 
مير بها املناف�س يف ذيل 
العودة  اجل  من  الرتتيب 
الفارق  وتقلي�س  بالفوز 
عن  واحدة  نقطة  اإىل 

املركز الثالث.
عي�شة ق. 
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عي�شة ق.

املكتب  اأن  زط�شي  حتدث  بعدما 
باأي  يقم  مل  ال�شابق  الفدرايل 
يف  م�شددا  الفاف،  لفائدة  م�شاريع 
هام�ش  على  اإعالمية  ت�رصيحات 
اأن  للفاف  العادية  اجلمعية  اأ�شغال 
�شيدي  مركز  ترك  ال�شابق  املكتب 
امل�شاريع  من  يعترب  والذي  مو�شى 
التي ج�شدها على اأر�ش الواقع، اإىل 
جانب قانون الباهاما�ش الذي جنح 
يف متريره لدى االحتاد الدويل لكرة 
القدم، باالإ�شافة اإىل م�شاركتني يف 
املكتب  اأن  وا�شتطر  العامل،  كاأ�ش 
�شوى  م�شاريع  من  ال ميلك  احلايل 
مالية  بتكلفة  تكوين  مراكز  اأربعة 
كاملة.  �شنتيم  مليار   110 قيمتها 
العربي  رئي�ش االحتالد  نائب  وفتح 
ال�شابق  الوزير  على  النار  للعبة 
لل�شباب والريا�شة الهادي ولد علي 
وهو  الع�شابة  �شمن  انه  اأكد  اأين 

احلايل  املكتب  بفر�ش  قام  من 
زط�شي  الدين  خري  برئا�شة  للفاف 
االنتخابي  ملفه  على مترير  واأ�رص 
للفوز باالنتخابات، مو�شحا اأن ولد 
علي من قام بتن�شيب زط�شي على 
راأ�ش الفاف. وتطرق املتحدث اإىل 
املكتب  ع�شو  وبني  بينه  جرى  ما 
الفدرايل عمار بهلول يف ال�شعودية 
خالل انعقاد اجتماع االحتاد العربي 
لكرة القدم، حيث او�شح اأنه يرف�ش 
نطق ا�شمه وهو الذي قام باحلديث 
عنه وانتقاده لدى اأع�شاء احتاديات 
اأنه  حدث  ما  اأن  واأو�شح  اخرى، 
بهلول  الوراق عندما ملحه  كان يف 
م�شافحته  اأجل  من  نحو  وتوجه 
اأنه  وا�شتطرد  االأمر،  رف�ش  لكنهه 
�شابق  وقت  يف  الفعل  بنف�ش  قام 
للعبة  امل�رصي  االحتاد  رئي�ش  مع 
رف�ش  والذي  زاهر  �شمري  الراحل 
كروية  �شخ�شيات  اأمام  م�شافحته 
فمن  له  كبرية  اإهانة  وكانت  كبرية 

يكون بهلول يت�شاءل املتحدث.
وت�شائل روراوة عن م�شري مبلغ 12 
كل  دفعها  يتم  التي  �شنتيم  مليار 
اإليه  تذهب  الذي  والطرف  �شنة 
�شهريا،  �شنتيم  مليار  بقيمة  وذلك 
اأن زط�شي منع املحا�شب  مو�شحا 

من التو�شيح بخ�شو�ش امل�شاألة.

مدير اديدا�س را�شلني 
والفاف تعاقدت مع بائع 
األب�شة ريا�شية بباري�س

وا�شل روراوة يف انتقاداته الحتادية 
عندما  زط�شي  الني  خري  الرئي�ش 
مبنح  يقوم  االأخري  اأن  ك�شف 
للفاف  العامة  اجلمعية  اأع�شاء 
بعالمة  الوطني  املنتخب  األب�شة 
مركز  يف  االإقامة  عند  »اأديدا�ش« 
وذلك  الوطنية  املنتخبات  تدريب 
من  االأفواه  واإ�شكات  دعمه  بهدف 

و�شمان  االألب�شة  منحهم  خالل 
مترير  على  للت�شويت  اأ�شواتهم 
عليهما،  وامل�شادقة  التقريرين 
ترك  انه  التاأكيد  املعني  و�شدد 
من  الكروية  للهيئة  حتفيزيا  عقدا 
مع  به  تعاقد  الذي  التمويل  خالل 
اأديدا�ش،  الريا�شية  االألب�شة  �رصكة 
الع�شكرية  املنتخبات  اأن  م�شريا 
واالأمن الوطني ومنتخبات كرة اليد 
بف�شل  العالمة  تلك  ترتدي  كانت 
عقد الفاف، واالحتاد امل�رصي مل 
مع  املزايا  بتلك  عقد  من  ي�شتفد 
الريا�شية،  لالألب�شة  املوؤ�ش�شة  تلك 
وقال اأن الفاف مل توقع مع موؤ�ش�شة 
اأديدا�ش االأم بل كل ما يف االأمر اأن 
العقد كان مع تاجر يعي بيع االألب�شة 
الريا�شية للعالمة يف باري�ش و�شعر 
اأورو   3 قيمته  تتعدى  ال  القمي�ش 
ن�شية  ر�شالة  وفق  وذلك  ح�شبه، 
تلقاها من رئي�ش ال�رصكة الريا�شية 

اديديا�ش.

طرح ت�شاوؤالت عن وجهة مبلغ 
�شنويا �شنتيم  12 مليار 

روراوة: ولد علي من 
ب  الع�صابة وهو من ن�صّ

زط�صي رئي�صا للفاف
.   تركنا م�شاريع تتحدث عنا 

ومن بهلول الأرد عليه

اأكد الرئي�س ال�شابق لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم حممد روراوة اأنه مت منعه من احلديث خالل اأ�شغال اجلمعية 
العامة العادية للفاف التي جرت اأول اأم�س مبركز حت�شري املنتخبات الوطنية يف �شيدي مو�شى، وهو الذي كان لديه كالم 
يرد من خالله على ت�شريحات الرئي�س احلايل للهيئة الكروية احلالية خري الدين زط�شي لفائدة التلفزيون العمومي، 

واأو�شح اأن رغبته كانت مناق�شة احل�شيلتني االأدبية واملالية للمكتب الفدرايل زط�شي 

بوالية واأوكيدجة 
مر�صحان جلوائز املو�صم

 اجتمعوا باملدرب والالعبني وطالبوا
 ا�شتف�شارات عن و�شعية النادي

اأن�صار الن�صرية يثورون 
ويطالبون برحيل ولد زمرييل

هني يك�صف رغبته يف البقاء 
رفقة �صبارتاك مو�صكو

الدوليان  الالعبان  يتواجد 
اجلزائريان فريد بوالية واألك�شندر 
اأوكيدجة مر�شحان للتتويج باإحدى 
الكروي  املو�شم  نهاية  جوائز 
الذي  الكبري  االأداء  بعد  اجلاري 
قدماه مع فريقهما ميتز وقيادتهما 
لدوري  ال�شعود  حتقيق  اإىل  له 
حيث  الفرن�شية،  االأوىل  الدرجة 
الفرن�شيني  الالعبني  اإحتاد  اأعلن 
الالعبني  قائمة  عن  املحرتفني 
جوائز  حول  بالتناف�ش  املعنيني 
للدرجة  بالن�شبة  احلايل  املو�شم 
متّيزت  والتي  الفرن�شية،  الثانية 
الوطني  املنتخب  العبي  بتواجد 
عن  بوالية  يناف�ش  حيث  �شمنها، 
املو�شم  يف  العب  اأف�شل  جائزة 

يف الدرجة الثانية وهو الذي قدم 
اإثره  على  ومتّكن  ممتازا  مو�شما 
الوطني  الناخب  انتباه  اإثارة  من 
حيث وجه له الدعوة اإىل الت�شكيلة 

الوطنية.
وزميله  مواطنه  فاإن  جانبه،  اإىل 
اأوكيدجة  اخل�رص  �شفوف  يف 
اأف�شل  جائزة  حول  يناف�ش  �شوف 
اأدى  حيث  املو�شم،  هذا  حار�ش 
دور  له  وكان  امل�شتوى  مو�شما يف 
كبري يف امل�شاهمة ب�شعود فريقه 
اجلاري،  املو�شم  نهاية  قبل  ميتز 
اأين ال ي�شتبعد اأن تتواجد اجلزائر 
�شمن االأ�شماء املعنية بالتتويجات 

يف »الليغ2«.
عي�شة ق.

عرّب اأن�شار فريق ن�رص ح�شني داي 
الكبري  الرتاجع  من  غ�شبهم  عن 
النتائج  يف  الفريق  ي�شهده  الذي 
اجلاري،  الكروي  املو�شم  خالل 
االأو�شاع  تردي  خالل  من  وذلك 
يف  الرهيب  والرتاجع  النتائج  يف 
مل  الذي  وهو  املقابالت  نتائج 
يفز يف اأربع مقابالت على التوايل 
بعدما اكتفى بتعادلني وهزميتني، 
االأمر الذي جعل االأن�شار يثورون 
على  النادي  يف  اجلميع  على 
ولد  ب�شري  الفريق  رئي�ش  راأ�شهم 
مقر  اإل  تنقلوا  والذي  زمرييل 
هناك  التجمع  اأجل  من  الفريق 
والقيام باإي�شال اأ�شواتهم عن عدم 
يتواجد  التي  بالو�شعية  رغبتهم 
عليها النادي وهو الذي مل ي�شمن 
يبتعد  وانه  خا�شة  بعد  البقاء 
املهدين  ثالث  عن  نقاط  ب�شبع 
على  جوالت  اأربع  قبل  بال�شقوط 
احلايل،  الكروي  املو�شم  نهاية 
حمبو  طالب  فقد  الغر�ش  ولهذا 
رحيل  واالأ�شفر  االأ�شفر  اللونني 

الرئي�ش ولد زمرييل والذي حملوه 
التي  ال�شعبة  الو�شعية  م�شوؤولية 
رئي�ش  وتن�شيب  النادي  بها  مير 
تبقى  فيما  الفريق  يقود  جديد 
للمو�شم  والتح�شري  املو�شم  من 

اجلديد.
االأن�شار  ا�شتغل  ذلك  جانب  اإىل 
اأين  بامللعب  جتمعهم  خالل  من 
التي  التدريبية  احل�شة  ح�رصوا 
احمد  الالعب  رفقاء  خا�شها 
من  فر�شتهم  وكانت  قا�شمي 
اإىل املدرب حممد  اجل احلديث 
واال�شتف�شار  والالعبني  ال�شات 
بالفريق  التي دفعت  االأ�شباب  عن 
عن  الغياب  اإىل  املو�شم  هذا 
الذي  وهو  االأوىل  االأدوار  لعب 
اأق�شي من الدور ربع نهائي كاأ�ش 
اجلميع  وان  خا�شة  اجلمهورية، 
من حميط النادي كان ي�شع اآماله 
عليها من اأجل التتويج بها واإنهاء 
م�شاركة  ل�شمان  بلقب  املو�شم 

قارية املو�شم املقبل.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  �شّدد 
يف�شل  اأنه  التاأكيد  هني  �شفيان 
�شبارتاك  ناديه  �شفوف  البقاء يف 
اللعب  وموا�شلة  الرو�شي  مو�شكو 
يف �شفوفه فيما بعد نهاية املو�شم 
يف  اأو�شح  حيث  اجلاري،  الكروي 
ت�رصيحات نقلها االإعالم الرو�شي 
االأخبار  على  يطلع  مل  اأنه  اأم�ش 
وقت  يف  اإليها  االإ�شارة  مت  التي 
الرو�شي  نايه  اإدارة  برغبة  �شابق 
االنتقاالت  فرتة  خالل  بيعه 
الوقت  يف  لكنه  املقبلة،  ال�شيفية 

اأجل  كبرية من  لديه رغبة  الراهن 
والذي  التعداد  �شفوف  يف  البقاء 
واأجواء  رائعة  جمموعة  ميلك 

كبرية ي�شيف املتحدث.
لنادي  ال�شابق  الالعب  وقال 
اأندرخلت البلجيكي اأنه وقع عقدا 
ميتد ثالثة موا�شم ون�شف ويرغب 
وقعه  الذي  العقد  فرتة  اإنهاء  يف 
من  قيادته  على  والعمل  ناديه  مع 
اأجل التتويج بلقب يف �شفوفه قبل 

مغادرته نحو وجهة جيدة.
ع.ق.

 فيريا ينهي اجلدل بخ�شو�س
 م�شتقبل العب اخل�شر

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

جد الالعب الدويل اجلزائري يو�شف عطال عن رغبته يف التتويج 

مع املنتخب الوطني بلقب كاأ�ش اإفريقيا املقرر خو�ش نهائياتها يف 

ال�شائفة املقبلة مب�رص، وقال يف هذا ال�شدد اأن خو�ش املناف�شة 

بالن�شبة  كرويا  حدثا  يكون  �شوف  املو�شم  نهاية  بعد  القارية 

للجزائريني الذين يطمحون اإىل روؤية املنتخب الوطني يقدم دورا 

كبريا يف مناف�شاتها، واأو�شح الالعب املحرتف رفقة نادي ني�ش 

الفرن�شي يف ت�رصيحات مع املوقع االلكرتوين للنادي اأن الت�شكيلة 

الوطنية تاأهلت يف املركز االأول عن جمموعتها الت�شفوية القارية، 

والالعبون عازمون على حتقيق نتيجة ايجابية من خالل م�شاركتهم 

يف العر�ش الكروي القاري، والذهاب بعيدا يف املناف�شة، وا�شتطرد 

املدافع االأمين للخ�رص اأن كل منتخب ي�شارك يف مناف�شة قارية 

ال يفكر �شوى يف الذهاب بعيدا باملناف�شة واللعب من اجل التتويج 

القاري. وطماأن عطال اأن�شار ناديه ني�ش بالبقاء يف �شفوف ناديه 

املقبل،  املو�شم  القمي�ش  ارتداء  واملوا�شلة يف  املو�شم  ا  نهاية 

وقال يف هذا ال�شدد اأنه �شوف يعود مبا�رصة بعد نهائيات »الكان« 

اإىل �شفوف ناديه للتح�شري للمو�شم الكروي املقبل. يف املقابل، 

الدويل  العبه  بخ�شو�ش  اجلدل  فيريا  باتريك  ني�ش  مدرب  اأنهى 

التعداد  مع  له  بالن�شبة  وباق  للبيع  لي�ش  انه  اأكد  اأين  اجلزائري، 

حت�شبا للمو�شم الكروي املقبل، مو�شحا اأن اإدارة نادي ني�ش متلك 

عرو�شا من اأندية اأوروبية ترغب يف احل�شول على خدماته، لكن 

رحيله عن الفريق لي�ش مطروحا يف الوقت احلايل.

عي�شة ق.

زط�صي: ملف األكاراز ال زال قيد 
الدرا�صة على م�صتوى الفيفا

باملركز ال�شابق، اال�شباين لوكا�ش األكاراز »ما زالت قيد الدرا�شة على م�شتوى اخلمي�ش باجلزائر، باأن الق�شية التي تواجه الفاف بالناخب الوطني اأكد رئي�ش االحتادية اجلزائرية لكرة القدم، خري الدين زط�شي، يوم   ن�شطها  ندوة �شحفية  العاملية«.واأكد زط�شي خالل  العادية الهيئة  العامة  اأ�شغال اجلمعية  الوطني ب�شيدي مو�شى عقب  ال الفني  األكاراز  ملف  باأن  علما  الكرام  احلا�رصين  قائال:«اأحيط  )فيفا(.للفاف  القدم  لكرة  الدويل  الدرا�شة على م�شتوى االحتاد  قيد  الق�شية، زال  هذه  يف  �شنتيم  اأي  ندفع  مل  باأننا  تعلموا  اأن  يجب  لو لذا  اال�شباين يف من�شبه.  التقني  كان  ال�شهرية ملا  الرواتب  قد تقدم ب�شكوى لدى الهيئة الكروية العاملية بعد ف�شله من العار�شة قمنا بالعك�ش، لظهرت احل�شابات يف احل�شيلة املالية«.وكان األكاراز با�شتثناء 
زلنا معه يف خالف« ملا وي�شيف الرجل االأول للفاف ما يلي:«اأذكركم باأن امللف ال زال قيد الفنية »للخ�رص«، معتربا هذا الف�شل »بالتع�شفي«. ل�شخ�ش ال  بقرار الدرا�شة. ال ميكننا دفع راتب  مقارنة  مظلومون  باأننا  راأينا  واإذا  الق�شية،  يف  الفيفا  التحكيم تف�شل  حمكمة  لدى  الطعن  يف  احلق  لنا  �شيكون  العاملية،  مرغمني الريا�شي« و �شنوا�شل عندئذ متابعة الق�شية حتى نهايتها« م�شيفا: الهيئة  احلالة  تلك  �شنكون يف  الطعون  اجراءات  كل  تنتهي  العام علما باملبلغ » ملا  الراأي  نهاية �شهر على تطبيق قرار الدفع، عندئذ �شنحيط  اأقيل من من�شبه  )52 عاما( قد  األكاراز  حل�شاب املدفوع«.وكان  اجلزائر-نيجرييا«  مباراة’  قبل  قليلة  اياما   ،2017 توليه املدرب ال�شابق لنادي قرطبة االإ�شباين هذه االإقالة »تع�شفية«، كون اجلولة ال�شاد�شة و االأخرية لت�شفيات مونيدال-2018 برو�شيا.و اعترب اأكتوبر  قبل  اأق�شي من مونديال-2018،  قد  كان  ال�شتعادة حقوقه« املنتخب اجلزائري  للفيفا  ب�شكوى  يتقدم  التدريب، مما جعله  مهمة 

ح�شبه.
وكاالت
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 ليفربول ي�سعى للملمة اجلراح
 الأوروبية اأمام نيوكا�سل

�شيحاول ليفربول مللمة جراحه الأوروبية بعد خ�شارته القا�شية امام بر�شلونة0-3 يف 
ذهاب ن�شف نهائي دوري الأبطال عندما يحل �شيفا على نيوكا�شل يف املرحلة 37 قبل 
الأخرية من الدوري الجنليزي اليوم، وانطلقت املرحلة اأم�س بلقاء ايفرتون مع برينلي.

ويواجه ليفربول خطر اخلروج خايل الوفا�س يف مو�شم قدم فيه عرو�شا رائعة وجمع 
رقما قيا�شيا من النقاط يف الدوري املحلي حتى الآن، لكنه واجه فريقا قويا جدا هو 
مان�ش�شرت �شيتي يف الدوري الإجنليزي املمتاز، كما انه يحتاج اىل معجزة لقلب تخلفه 
قاريا اأمام بر�شلونة وجنمه الأرجنتيني ليونيل مي�شي بثالثية نظيفة عندما ي�شت�شيفه 
على ملعب اأنفيلد الثالثاء املقبل. ولن تكون املباراة �شد نيوكا�شل �شهلة ل�شيما من 

الناحية البدنية بعد ثالثة اأيام فقط من مواجهة م�شنية �شد بر�شلونة، كما ان اأ�شحاب 
الأر�س بقيادة مدرب ليفربول ال�شابق ال�شباين رافايل بينيتز يقدمون عرو�شا جيدة يف  

جمال لليفربول بالتفريط باأي نقطة لن ذلك يعني امكانية تتويج مان�ش�شرت �شيتي باللقب 
نظريا عندما ي�شت�شيف لي�شرت �شيتي يف حال فوزه باملباراة ل�شيما بان فارق الأهداف  

واحدة عن ليفربول ال�شاعي اىل احراز اللقب للمرة الأوىل منذ عام 1990. وي�شهد ال�شباق 
نحو احتالل املركزين الثالث والرابع �رصاعا مريرا بني اأربعة اأندية هي توتنهام الثالث 

وت�شل�شي الرابع وار�شنال اخلام�س ومان�ش�شرت يونايتد ال�شاد�س، حيث ل يف�شل بني الثالث 
وال�شاد�س �شوى 5 نقاط، يحل توتنهام �شيفا على بورمنوث يف مباراة ل تخلو من �شعوبة 

بالن�شبة اىل النادي اللندين لأنها تاأتي قبل اأربعة اأيام من مواجهة اأجاك�س اأم�شرتدام 
الهولندي يف اإياب ن�شف نهائي دوري اأبطال اأوروبا علما باأن توتنهام خ�رص على ملعبه 

ذهابا �شفر-1. اأما ت�شل�شي يلتقي واتفورد العنيد على ملعبه، وبات ت�شل�شي يف و�شع جيد 
بعد انتزاعه التعادل مع مان�ش�شرت يونايتد 1-1 يف عقر دار الأخري الأ�شبوع املا�شي، لكنه 

يعاين من ا�شابات عدة يف خط الدفاع اأبرزها لالأملاين انطونيو روديغر الذي تعر�س 
ل�شابة يف ركبته ال�شبوع املا�شي و�شيغيب حتى نهاية املو�شم. 

و�شيحاول ار�شنال ا�شتعادة توازنه بعد ثالث هزائم تواليا قل�شت من حظوظه يف احتالل 
مركز موؤهل اىل دوري البطال املو�شم املقبل عندما ي�شت�شيف برايتون يف مباراة �شهل 

ن�شبيا على الورق، كما يخو�س مان�ش�شرت يونايتد املتذبذب امل�شتوى يف الونة الخرية 
مباراة �شهلة امام م�شيفه هادر�شفيلد الذي يلعب من اجل ال�رصف لي�س ال بعد ان تاأكد 

هبوطه اىل الدرجة الوىل منذ فرتة طويلة.

األيغري يفّند �سائعات رحيله عن جوفنتو�س
فّند ما�شيميليانو األيغري مدرب نادي جوفنتو�س كل ال�شائعات التي تتحّدث عن قرب 

رحيله عن فريق »ال�شيدة العجوز«، وقال املدرب البالغ 51 عاماً اإنه �شيلتقي مع اأندريا 
اأنييلي رئي�س النادي للتباحث ب�شاأن اخلطوة املقبلة متاماً كما يفعل مع نهاية كل مو�شم، 
وقبل اأ�شبوعني توج جوفنتو�س بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوايل واخلام�شة حتت  
عالمات ا�شتفهام ب�شاأن املدرب، وقال األيغري لل�شحفيني »من املقرر اأن األتقي برئي�س 

النادي للتخطيط للم�شتقبل بطريقة وا�شحة«، واأ�شاف: »�شاأطرح اأفكاري ب�شاأن خططي 
امل�شتقبلية، اإنه الأمر نف�شه الذي اأقوم به يف كل عام. اأنا موجود هنا بعد اأن اأم�شيت 
خم�س �شنوات«، واأ�شاف: »�شنناق�س الأمور اجليدة وغري اجليدة وما ميكننا حت�شينه 

وتطويره وما نريد اأن نحققه«.  وثارت ت�شاوؤلت عما اإذا كان األيغري ل يزال متحم�شاً 
للبقاء مع جوفنتو�س بعد اأن فر�س النادي هيمنته حملياً، وقال: »بقائي للمو�شم ال�شاد�س 

يعني اأن لدي الدافع لذلك. يجب اأن يكون جوفنتو�س قوياً وقادراً على املناف�شة على 
جميع الألقاب يف كل عام«.             

  رونالدو: اأخالقي ل تتغري
 وهذا موقفي بعد العتزال

حتدث الربتغايل كري�شتيانو رونالدو جنم نادي جوفنتو�س عن طريقة تاأقلمه مع 
ال�شيدة العجوز، فور تركه لريال مدريد الإ�شباين يف ال�شيف املا�شي، وقال رونالدو يف 
ت�رصيحات اأبرزتها �شحيفة موندو ديبورتيفو: »اأول �شيء اأقوم به عند الذهاب اإىل اأي 

فريق جديد، هو اأن اأكون نف�شي«، واأ�شاف: »اأخالقي يف العمل ل تتغري، حيث يجب 
دائًما التحلي بالتوا�شع وتدرك اأنك ل تعلم كل �شيء«، وتابع: »اإذا كنت ذكًيا فهناك اأ�شياء 

�شغرية جتعلك ريا�شًيا يف �شورة اأف�شل، اأنا تكيفت متاًما يف جوفنتو�س، وهم �شاهدوا 
ا ثائًرا«، ووا�شل: »الأجواء يف غرف مالب�س الأندية التي لعبت لها،  اأنني ل�شت �شخ�شً

هناك دائًما حديث عن كرة القدم، ل اأكرث ول اأقل«، ومل ي�شتبعد النجم الربتغايل اأن يتجه 
�شوب عامل التدريب، فور اإعالنه اعتزال كرة القدم، قائاًل »ملاذا ل«.

بايرن ميونيخ لالقرتاب خطوة ا�سافية من اللقب
اأمام  �شانحة  الفر�شة  تبدو 
خطوة  لالقرتاب  ميونيخ  بايرن 
بطل  بلقب  التتويج  من  ا�شافية 
ال�شابع  للعام  الأملاين  الدوري 
هانوفر  ي�شتقبل  عندما  تواليا 
يف  الأخري،  املركز  �شاحب 
املبا�رص  مناف�شه  يخو�س  حني 
قوية  مباراة  دورمتوند  بورو�شيا 
برمين  فريدر  م�شت�شيفه  �شد 
يف املرحلة 32، ويت�شدر الفريق 
البافاري الرتتيب بفارق نقطتني 
عن دورمتوند قبل نهاية املو�شم 
دورمتوند  وكان  مراحل،  بثالث 
يف  لآماله  قوية  �رصبة  تلقى 
احراز اللقب ب�شقوطه الكبري على 
اأر�شه امام جاره �شالكه 2-4 يف 
ال�شناعية يف  الرور  مدينة  دربي 
مباراة طرد له فيها لعبان هما 
ماركو�س روي�س وماريو�س وولف 
و�شيخ�رص جهودهما �شد برمين، 
من  ميونيخ  بايرن  يتمكن  ومل 
ب�شكل  اخل�شارة  هذه  ا�شتغالل 
فخ  يف  بدوره  �شقط  لنه  كامل 

يلتقي  برمين  وبعد  قبل الخرية،  الدقيقة  ركلة جزاء يف  ا�شاع  والذي  الأخري  قبل  نورمربغ �شاحب املركز  التعادل 1-1 مع 
دورمتوند مع فورتونا دو�شلدورف وبورو�شيا مو�شنغالدباخ يف املرحلتني الخريتني. 

وكان دورمتوند ت�شدر الرتتيب لفرتة طويلة خالل املو�شم وتقدم على بايرن ميونيخ بفارق 9 نقاط يف احدى مراحل الدوري 
قبل ان ي�شتعيد الأخري توازنه يف حني مر دورمتوند مبرحلة انعدام وزن قبل ان يتنازل عن ال�شدارة.واأكد املدير الريا�شي يف 

دورمتوند ميكايل ت�شورك باأن فريقه �شيجدد الثقة بفافر بغ�س النظر ما اذا كان �شيتوج باللقب من عدمه.
يف املقابل، يخو�س الفريق البافاري مباراته مع هانوفر ب�شفوف مكتملة با�شتثناء غياب حار�س مرماه الأ�شا�شي مانويل نوير 
الذي يتعالج من ا�شابة يف ربطة ال�شاق، وياأمل مدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفات�س يف عودة نوير يف املباراة املرتقبة يف 

املرحلة قبل الخرية �شد ليبزيغ ال�شبوع املقبل.

حث جنم وقائد بايرن ميونيخ ال�شابق �شتيفان اإيفنربغ �شانع 
بطل  عن  بالرحيل  رودريغيز  خامي�س  الكولومبي  الألعاب 
له  يت�شنى  كي  املا�شية،  ال�شتة  املوا�شم  الأملاين يف  الدوري 
احل�شول على املزيد من الوقت  داخل امل�شتطيل الأخ�رص، 
وكتب اإيفنربغ 50 عاما يف عموده ملوقع تي اأونالين: »يتوجب 
بالن�شبة له هو  باأن الطريق ال�شحيح  اأن يدرك  على خامي�س 
مغادرة بايرن«، وكان الدويل الكولومبي ان�شم اإىل بايرن عام 
2017 قادما من ريال مدريد الإ�شباين على �شبيل الإعارة ملدة 
املو�شم احلايل، وميلك  نهاية  ينتهي عقده يف  عامني، حيث 
النادي البافاري خيار �رصاء رودريغيز ب�شكل نهائي مقابل 42 
املو�شم  هذا  خ�رص  الكولومبي  الالعب  اأن  غري  يورو،  مليون 
نيكو  الكرواتي  الفريق  مدرب  با�رصاف  كاأ�شا�شي  مركزه 
 11 يف  البدلء  مقاعد  على  من  رودريغيز  و�شارك  كوفات�س، 
مباراة من اأ�شل 24 يف »البوند�شليغا« هذا املو�شم، ومل يخ�س 

الدقائق الت�شعني كاملة �شوى ثالث مباريات فقط.
وتابع اإيفنربغ: »عليه اأن يلعب واأن ي�شتمتع بكرة القدم، ولكن 
ل ميكنه اأن يفعل ذلك اإذا �ُشمح له باللعب 7 اأو 10 اأو 12 اأو 
15 دقيقة فقط«، وراأى قائد ت�شكيلة بايرن الفائزة مب�شابقة 
دوري ابطال اأوروبا عام 2001، انه ل يتوجب على رودريغيز 

الإعارة،  مدة  تنتهي  عندما  املدريدي  النادي  اإىل  يعود  اأن 
لأنه  جديد،  ب�شيء  يفكر  اأن  عليه  يتوجب  »رمبا  واأردف: 
مع  اأ�شا�شي  مركز  على  يح�شل  اأن  عليه  ال�شعب  من  �شيكون 
م�شاركة  اإمكانية  حول  ال�شكوك  اأي�شاً«.وحتوم  مدريد  ريال 
رودريغيز مع بايرن مت�شدر الدوري وال�شاعي اىل لقبه ال�شابع 
تعر�شه  بعد  الييوم  الرتتيب  قاع  متذيل  هانوفر  اأمام  تواليا، 
ل�شابة يف ع�شالته اأمام نورمربغ 1-1 الحد املا�شي.                                    

اإيفنربغ يحث رودريغيز بالرحيل عن بايرن

ت�شورك الذي مل ي�شتبعد اإمكانية التمديد لفافر اأكد يف نف�س الوقت ر�شى النادي عن عمل املدرب ال�شوي�رصي.  مع دورمتوند حتى العام 2020 �شيكون على راأ�س الفريق املو�شم املقبل �شواء تّوج دورمتوند بلقب البوند�شليغا اأم ل، املو�شم املقبل، جاء ذلك يف ت�رصيح اأدىل به ت�شورك ملجلة »كيكر« الأملانية، اأكد فيه اأن لو�شيان فافر الذي يرتبط بعقد اأكد املدير الريا�شي لفريق بورو�شيا دورمتوند مي�شائيل ت�شورك ا�شتمرار املدرب لو�شيان فافر مع الفريق الأملاين فافر باٍق مع دورمتوند حتى 2020
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رحيل

اأحمد اإبراهيم الفقيه �صاحب اأطول رواية عربية يف ذمة اهلل
قالت رابطة الأدباء والكتاب الليبيني اإن الكاتب والدبلوما�صي اأحمد اإبراهيم الفقيه، تويف يف القاهرة عن 77 عامًا، وو�صفت الرابطة الكاتب الراحل 

باأنه »اإحدى القامات الإبداعية«.

م٫�س

فنون  �شتى  يف  فقيه  �إنتاج  تنوع 
�لإبد�ع، وتُرجمت �أعماله �إىل لغات 
لديه  تر�كم  مما  و��شتفاد  عديدة، 
رو�ية  لكتابة  و�إمكانات  مو�رد  من 
�ل�شحر�ء،  منبعها  خال�شة،  ليبية 
�لإن�شانية؛  �ملتاهة  ورمزيتها 
�أبطالها،  حق  يف  يتع�شف  مل  لكنه 
�أرحب،  عو�مل  �إىل  بهم  فانتقل 
وف�شاء�ت �أكرث تنوعاً، ما د�م ذلك 
مل يُخّل بالهوية: »هويتي يف نهاية 
ومن خاللها  �لأمر حممولة معي، 
�إىل  ينتمي  �أدباً  �أكتب  �أن  ميكنني 
حو�ر�ته  �أحد  يف  �لعربية«.  �لبيئة 
بيئة  من  �لرو�ية  �إىل  »جئُت  قال: 
ممكننَي  �عترُب�  لطاملا  ومكان 
بنائه  و�إعادة  حيازته  ميكن  كعامل 
يف �لق�شة �لق�شرية. وحتى �لرت�ث 
يكون  يكاد  �ل�شعبي  �لق�ش�شي 
فهو  �ملنحى،  هذ�  على  �شاهد�ً 
تر�ٌث يتاألف من �شذر�ت وحو�ديت 
ق�شرية وحكايات ب�شيطة وموجزة، 
وهي نتيجة لبيئة ت�رضب جذورها 
وو�حات  �شحر�وي  جمتمع  يف 
متباعدة وتقاليد �شحر�وية تف�شل 
مما  مثاًل،  و�لرجال،  �لن�شاء  بني 
ت�شابك  حالة  خلق  معه  يتعذر 
يف  وتنوع  �لعالقات  يف  و�حتد�م 
و�لنماذج  و�ل�شخ�شيات  �لتجارب 
�لإن�شانية �لتي تغذي، عادة، �لعمل 
عنه  تنتج  �لذي  �لطويل  �لرو�ئي 
كالرو�ية.  �شخمة  �رضدية  �أعمال 
�لتحدي  من  نوعاً  ي�شّكل  كله  هذ� 
عندما  �لرو�ئية.  �لكتابة  �أمام 
هذ�  كان  �لرو�ية  كتابة  يف  فكرُت 
لهذ�  وكا�شتجابة  ذهني،  يف  كله 
لقدر�تي  و�ختبار�ً  �لتحدي، 
�خلا�شة ولمكانات �ملجتمع على 
�لتجاوب، �شممُت على كتابة رو�ية 
�أن  تالياً  �لأجز�ء. وفّكرت  متعددة 
مو�رد  من  يدي  يف  ما  �أح�شب 
و�إمكانات لكتابة رو�ية ليبية. قلت، 
لي�س �رضورة �أن �أعتمد يف �لرو�ية 
فليحتل  �لليبي،  �ملكان  على  كلها 

�لأجز�ء  من  جزء�ً  �ملكان  هذ� 
�ملكان  د�م  ما  للرو�ية،  �لثالثة 
�لهوية.  لتاأكيد  نهائياً  لي�س �رضطاً 
وكذلك  ليبيا،  يف  ليبي  مثاًل  فاأنا 
هذ�  يف  و�أنت  �أنا  �أجل�س  عندما 
�ملقهى يف »و�يت لي�س« يف لندن، 
�أو  �دنربه،  �أقيم يف  وكذلك عندما 
فوق  طائرة  يف  م�شافر  �أنا  بينما 
�شياحية يف  باخرة  �أو يف  �فريقيا، 
يف  هويتي  �لأ�شود.  �لبحر  عر�س 
ومن  معي،  حممولة  �لأمر  نهاية 
�أدباً  �أكتب  �أن  ميكنني  خاللها 
على  �لعربية.  �لبيئة  �إىل  ينتمي 
خلفية هذ� �لفهم للهوية ذهبت �إىل 

تنويع م�شادري«.

بداية الرحلة

ولد فقيه لأ�رضة متو�شطة �حلال، يف 
28 دي�شمرب 1942، يف بلدة )مزده( 
جنوبي طر�بل�س. كان و�لده يعمل 
بالتجارة، وكان جده �لفقيه معلماً 
باملدر�شة  �لدين  وعلوم  للقر�آن 
بلدته  غادر  �لبلدة.  يف  �لقر�آنية 
بعدما  طر�بل�س،  مدينة  �إىل  مزده 
ليبد�أ  �لبتد�ئية  در��شته  �أكمل 
�لنظامية،  غري  �لدر��شة  م�شو�ر 
و�لتي �قرتنت �أحياناً بالعمل، حتى 
نيل  �إىل  �جلهود  هذه  به  �أف�شت 
�لعربي  �لأدب  �لدكتو�ره يف  درجة 
بد�أ  �أدنربه.  جامعة  من  �حلديث 
�لق�شرية  وق�ش�شه  مقالته  ين�رض 
يف �ل�شحف �لليبية و�لعربية بد�ية 
�لعديد  يف  عمل   .1959 �لعام  من 
من �ملوؤ�ش�شات �ل�شحافية وتر�أ�س 
حترير 12 جملة. �أ�شهم يف تاأ�شي�س 
عدد من �ل�رضوح �لثقافية و�لأدبية 
للعهد  يف بالده، فقد عمل مدير�ً 
كما  و�ملو�شيقى،  للتمثيل  �لوطني 
�أ�شهم �لعام 1966 يف تاأ�شي�س جملة 
»�لرو�د« �لأدبية وعمل �شمن هيئة 
حتريرها، و�أن�شاأ �شحيفة »�لأ�شبوع 
�ل�شبعينيات  مطلع  يف  �لثقايف« 
وقدم  لتحريرها  رئي�شاً  وعمل 
�شارت يف طليعة  كتباً  من خاللها 

كما  و�ل�شعرية.  �لأدبية  �حلركة 
»�لثقافة  جملة  �إن�شاء  يف  �أ�شهم 
�لعربية« يف بريوت وعمل لفرتة من 
�لوقت رئي�شاً لتحريرها، و��شتطاع 
تقدمي  �ملنابر  هذه  طريق  عن 

�أقالم و�أ�شو�ت �أدبية جديدة.
كما �شعى لإن�شاء �حتاد لالأدباء يف 
ليبيا وكان مقرر جلنته �لتاأ�شي�شية، 
لفرتة  �لعامل  �لأمني  وتوىل من�شب 
من �لوقت، قبل �أن يتفرغ للعمل يف 
�لعربية،  للثقافة  �لقومي  �ملجل�س 
رئي�شاً ل�شعبة �لإبد�ع وع�شو �لهيئة 
�مل�رضفة على جملة »�لوحدة«. كما 
رئا�شة  عاماً،   15 من  لأكرث  توىل، 
�ملوؤ�ش�شة �لعربية �خلريية للثقافة 
Arab Cultural Trust، �لتي 
�أقامت �لندو�ت و�ملعار�س �ملعنية 
 ،Azure »و�أ�شدرت جملة »�لأفق
�لتي كانت ر�ئدة يف تقدمي �لأدب 
�لإجنليزية  �للغة  لقر�ء  �لعربي 
كعمل  حتريرها  ير�أ�س  كان  و�لتي 
�شدورها  �شنو�ت  طو�ل  تطوعي 
بهذه  �إقامته  فرتة  خالل  لندن  يف 
ع�رضة  ��شتمرت  �لتي  �ملدينة 
لليبيا  ك�شفري  �أي�شاً  عمل  �أعو�م. 
و�أ�شتاذ�ً  وبوخار�شت،  �أثينا  يف 
جامعياً حما�رض�ً يف �لأدب �لعربي 
�لليبية،  �جلامعات  يف  �حلديث 
تعترب  و�ملغربية.  و�مل�رضية، 
�أطول  �لروح«  »خر�ئط  رو�يته 
 12 من  تتاألف  �إذ  عربية،  رو�ية 
�ل�شتعمار  تاريخ  وتتناول  جزء�ً، 
يف ليبيا. �ختريت رو�يته »�شاأهبك 
ثالثة  من  �ملكونة  �أخرى«،  مدينة 
�أف�شل  �شمن  من  كو�حدة  �أجز�ء، 

100 رو�ية عربية.

�صريه ذاتية يف �صتة اأجزاء

كتب فقيه �شريته �لذ�تية يف �شتة 
ثاُلثيتني:  على  مق�شمة  �أجز�ء، 
»ثالثية مر�فئ �لطفولة« و«ثالثية 
طر�بل�س  وو�شف  طر�بل�س«. 
باملدينة �حلائرة �لتي مل تعد قرية 
ت�شبح مدينة، ل هي �رضقية  ومل 

�ملا�شي  تعي�س يف  ل  غربية،  ول 
كما  طر�بل�س،  �حلا�رض.  يف  ول 
بني  معلقة  مدينة  هي  قال، 
تعي�س  مدينة  و�ل�شحر�ء.  �لبحر 
تخلت  �أن  منذ  �لتاريخي  ماأزقها 
يف  وف�شلت  �لقروية  طبيعتها  عن 
�كت�شاب طبيعة جديدة. وقد �رضد 
ونو�حه  ذكرياته  يف  كثري�ً  �لكاتب 
على مدينته- �لعا�شمة �لتي كانت 
�إنها  وقال  عا�شمة،  ول  عا�شمة 
هويتها  �أُفقدت  �أو  رونقها  فقدت 
�لقدمي  �لزمن  »�نتهى  بعدما 
باأفر�حه �لبدوية وحلقاته �ل�شعبية 
ومو�لد  �لأ�شو�ق  يف  تعقد  �لتي 
�لأولياء وحفالت ختانه و�أعر��شه 
�ملندجمة  �ملتد�خلة  وبيوته 
�كتظت  وقد  �لبع�س،  بع�شها  يف 
لكل  ي�شنعون  �لذين  ب�شكانها 
منا�شبة عيد�ً، وباغتها زمن جديد 
يف  ر�غبة  �أو  له،  مهياأة  تكن  مل 
�أ�شاليب حياته �لع�رضية، فرف�شت 
بني  معلقة  وظلت  �ليه  �لنتماء 
�شيئاً  وحا�رضها ل جتد  ما�شيها 

تنظر  �إليها،  ينتمي  �أو  �إليه  تنتمي 
�لذي  �لعامل  �ىل  وخوف  بريبة 
�لع�رض  من  �أخذت  بها،  يحيط 
�جلديد �شبكات �لطرق �ل�شفلتية 
و�شناديق  �ل�شم�س،  حترقها  �لتي 
�لريح  ت�شفعها  �لتي  �لعمار�ت 
وي�شكنها  �لأتربة  وتتكد�س حولها 
�لقبيلة  خباء  من  خرجو�  ب�رض 
�لتعامل مع جري�نهم  يعرفون  ول 
�إل  �أخرى  قبيلة  من  جاءو�  �لذين 
�لتي  �ملذعورة  �لنظر�ت  مبنطق 
م�شنوق،  �إن�شان  وجه  من  تطل 
�لذي  �حلديد  من  هائل  ركام  ثم 
يقذف به �لبحر على �شو�طئها كل 
وم�شاعد  �شيار�ت  �شكل  يف  يوم، 
ت�شنع  و�أ�شياخ،  ومد�فع  ومطابخ 
ومع  �خلطابة،  من�شات  منها 
�شيئاً  فقد ظل هذ� �جلديد  ذلك 
منه  �لقرت�ب  على  تقوى  ل 
�رضوري  بع�شه  �أن  �أدركت  حتى 
�حل�شاري،  �شكلها  ل�شتكمال 
عندما  يرتعد  �لبدوي  قلبها  فاإن 
و�مل�شارح  �لأندية  ذكر  ياأتي 

و�ملكتبات  و�حلانات  و�ملالهي 
�لألعاب  ومدن  �لرق�س  وقاعات 
ودكاكني  �لأطفال  ومر�جيح 
�لورود وجمعيات �لرفق بالأطفال 
وم�شت�شفيات  و�لطيور  و�لأ�شجار 

�لقطط و�لكالب…«.
ت�رضيحات  يف  �لفقيه  و�عرتف 
باأنه   ،2015 �لعام  �شحافية، 
كتاب  يف  لق�شتني  قر�ءة  كتب 
و«�لفر�ر  »�ملوت«  �لقذ�يف  معمر 
حفاظاً  م�شطر�ً،  جهنم«،  �إىل 
ميلك  يكن  مل  لأنه  حياته،  على 
مل  لو  �شاأموت  »كنت  �آخر:  حاًل 
�لأخرية،  �شنو�ته  يف  �أهادنه«.. 
بالهر�ء،  �لقذ�يف  كتابات  و�شف 
يف  للتغيري  بقوة  موؤيد�ً  وكان 
�أثار  �ملا�شي،  �شبتمرب  ويف  ليبيا. 
جدلً و��شعاً يف ليبيا، بعد مقابلة 
تلفزيونية، ك�شف خاللها �أن حالته 
�ل�شحية �شيئة وبحاجة �إىل تدخل 
طبي �رضيع، بعد رف�س بريطانيا 
�إعطاءه تاأ�شرية دخول �لبالد لأنه 

»ليبي« فقط، بح�شب تعبريه.

تب�صة

حركية م�صرحية حتتاج الدعم و الرعاية
�شنة  مطلع  منذ  تب�شة  ولية  تعي�س 
�لتمثيل  ميد�ن  يف  حركة   1992
و�مل�رضح حيث ظهرت فرقة �أ�شحاب 
�لكلمة �لتي ت�شتمد جذورها من فرقة 
�مل�رضحي  �لكاتب  بقيادة  �لغد  جنوم 
ح�شني �شحر�وي ثم فيما بعد حتولت 
�أ�شحاب  ��شم  �أطلق عليها  �إىل جمعية 
قدمت  و�لتي  �لر�بع  للفن  �لكلمة 
نذكر  �مل�رضحية  �لأعمال  من  �لعديد 
منها على �شبيل �ملثال م�رضحية عامل 
للكاتب  �ل�شبكة  وم�رضحية  �ل�شياطني 
�ل�شبكة  وم�رضحية  �لعلمي  خليفي 
ثم م�رضحية  للكاتب ح�شني �شحر�وي 
�مل�رضحي  للناقد  �ل�شود�ء  �لفر��شات 
من  وغريها  خالف  �لنا�رض  عبد 
حيث  �لأخرى  �مل�رضحية  �لأعمال 
يف  �مل�شاركات  من  �لعديد  له  كانت 
و�لوطنية،نذكر  �لدولية  �لحتفالت 
�لأورو  م�شتغامن  مهرجان  منها 
ومهرجان  و�لطلبة  لل�شباب  متو�شطي 
بدولة  �نقطاع  دون  م�رضح  �شاعة   24

لفرقة  كان  كما  �ل�شقيقة.  تون�س 
�أ�شحاب �لكلمة م�شاركات �أخرى نذكر 
وغريها  �لأدبي  �لعلم  مهرجان  منها 
من �مللتقيات و�ملنا�شبات �مل�رضحية 
�لأخرى ثم مت تكوين بع�س �لإطار�ت 
نذكر  خا�شة  معاهد  يف  �جلمعية  يف 
�لدر�مية  للفنون  �لعايل  �ملعهد  منها 
منه  تخرج  �لذي  �لعا�شمة  باجلز�ئر 
على  كمتح�شل  توفيق  ر�بحي  �لأ�شتاذ 
�لتمثيل  يف  �لعليا  �لدر��شات  �شهادة 
�لأعمال  من  �لعديد  له  كانت  و�لذي 
منها  نذكر  و�لتليفزيونية  �مل�رضحية 
�لأ�شتاذ  �لبي�شاء،�أما  �لليايل  م�شل�شل 
علي زريف �لذي تخرج بنف�س �ل�شهادة 
م�رضحية  �أعمال  عدة  له  كان  و�لذي 
»ميا«  فيلم  منها  نذكر  و�شينمائية 
وهما  �لبطولة  دور  فيه  �أدى  و�لذي 
ي�شغالن حاليا من�شبي م�شت�شار ثقايف 
تاأ�شي�س  تب�شة،عندما مت  �لثقافة  بد�ر 
�لثقافية  للم�رضح و�لفنون  جمعية ولء 
توفيق  ر�بحي  �لأ�شتاذ  يرت�أ�شها  و�لتي 

�لكلمة  �أ�شحاب  جلمعية  و�ملكملة 
للفن �لر�بع لالأ�شتاذ خليفي �لعلمي،مت 
�لتعامل مع عدة ن�شو�س عربية وعاملية 
�لطباخ  �لأمري  م�رضحيتي  منها  نذكر 
�شيف  عمار  �لعر�قي  للكاتب  و�لتخمة 
�شخ�شيا  بالكاتب  �لت�شال  مت  حيث 
�لالأخ�رض  �ل�شوء  و�لذي منح �جلمعية 
�لر�ئعة  ن�شو�شه  على  لال�شتغال 
م�رضحي  ككاتب  مو�فقته  �أخذ  بعد 
�ل�شقيق  �لقطر  يف  معروف.�أما  عربي 
�ملخرجة  مع  �لتعامل  مت  فقد  تون�س 
�مل�رضحية دليلة مفتاحي و�لتي تعامل 
�حد  توفيق  ر�بحي  �ل�شتاذ  معها 
يف  خمرج  كم�شاعد  �جلمعية  �أع�شاء 
م�رضحية �شهرز�د لالت �لن�شاء،ناهيك 
�جلمعية  �أع�شاء  بع�س  م�شاركة  عن 
جز�ئريني  وكتاب  خمرجني  عدة  مع 
�شوقي  �ملخرج  منهم  وعرب،نذكر 
و�لأ�شتاذة  »كي�شوت«  عمل  يف  بوزيد 
م�رضحية  يف  �شبكي  �شعاد  �ملخرجة 
�ملرحوم  �لنجوم،�أما  مع  �لرق�س 

فتم  حممد  قا�شم  �لعر�قي  �لدكتور 
مدونات  م�رضحية  يف  معه  �لتعامل 
و�ملوجود  �ملفقود  بني  �ملن�شود 
�لتي  �لعرو�س  �أح�شن  من  كان  و�لذي 
قدمت يف �جلز�ئر يف عا�شمة �لثقافة 
ر�بحي  �لفنان  حت�شل  كما  �لعربية 
يف  ممثل  �أح�شن  جائزة  على  توفيق 
 2009 ل�شنة  معا�شي  علي  م�شابقة 
عدة  يف  عديدة  م�شاركات  له  وكانت 
ووطنية،وقد  عربية  دولية  �حتفاليات 
على  للم�رضح  ولء  جمعية  عملت 
و�أن�شاأت  �أجو�ء م�رضحية جديدة  خلق 
ملتقى �لأيام �مل�رضحية للممثل �لقدير 
بالتن�شيق  ميمي�س  توفيق  �ملرحوم 
�ل�شبوكي  حممد  �لثقافة  د�ر  مع 
بتب�شة،كما قدمت �جلمعية �لعديد من 
�لن�شاطات نذكر منها ملتقى م�رضحي 
�خت�شا�س  �جلامعة يف  لطلبة  مغاربي 
�شيميولوجية �لفن ومت خالله ��شتدعاء 
�إبر�هيم  �لتون�شي �ملنجي بن  �ملخرج 
م�رضحية  م�شمون  وحتليل  ملناق�شة 

بن  �ملغربي  للكاتب  �لأخري  �حلكو�تي 
�لر�شيد.حيث ركزت جمعية ولء على 
وخلق  �ل�شباب  لتكوين  �ملجال  فتح 
و�أعطت  �ملمثلني  من  جديد  جيل 
نذكر  جديدة  �أ�شماء  لظهور  �لفر�شة 
و�ملمثل  �أنفال  جدي  �ملمثلة  منها 
�جلليل  عبد  و�ملمثل  رحال  وليد 
مامور  يا�شني  ومعروف  م�شعي 
عماد  وثابت  عثمان  وعب�شي  �ل�شعيد 
يف  ر�ئدة  �أدو�ر�  �أدت  �أ�شماء  وكلها 
لكل  �ل�شاب،وكان  �مل�رضحي  �مل�شهد 
توفيق  ور�بحي  �لعلمي  خليفي  من 
دور� كبري� يف توجيه وتاأطري �ملمثلني 
�ل�شتغال على م�رضحية  �ل�شباب ومت 
�مل�شاغبان  وم�رضحية  �لطباخ  �لأمري 
و�لتي مت متويلها  �لتحدي  وم�رضحية 
عمل  وهو  �لثقافة  وز�رة  طرف  من 
للكبار،وي�شتعل  موجه  م�رضحي 
م�رضحية  على  حاليا  �ملمثالن 
�لبوووز  عنو�ن  حتت  للكبار  جديدة 
وم�رضحية  بليلة  ليلة  �لف  وم�رضحية 

�لقدير  �لعر�قي  للكاتب  �لتخمة 
م�رضحي  عمل  وهو  �شيف  عمار 
�أن �ملبدعني  لل�شغار،ونذكر  موجه 
جديد  جيل  خلق  يف  بقوة  �شاهما 
من  �لعديد  وقدما  �مل�رضحيني  من 

�لأعمال �لناجحة.
يف  فتتمثل  �مل�شتقبلية  �مل�شاريع  �أما 
�لكاهنة  ملحمة  تقدمي  �إىل  �لتح�شري 
�لأ�شتاذ  كتابته  يف  �شارك  ن�س  وهو 
�شحر�وي  وح�شني  �ل�شيد  حفناوي 
رفات  م�رضحية  �أما  �لعلمي  وخليفي 
�لعلمي  خليفي  �لدونكي�شوت  للكاتب 
فهو ن�س عن فكرة للفنان علي �ل�شيد 
عمالن  وهما  خلليفي  �شيناريو  وعن 
لعمل  �لتح�شري  ويتم  للكبار  موجهان 
عنو�ن  حتت  لالأطفال  موجه  ر�ئد 
�أحالم من ق�س للكاتب �شعبان رز�يقية 
�لثالثة  و�لأغبياء  �لذكي  وم�رضحية 
�مل�رضح يف تب�شة ينتع�س ويعد بالكثري 

يف �مل�شتقبل.
عزيزي ر�صيد تب�صة
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ر�ؤى

ْ الأعناق يف �صراع الأعراق..  ليَ
عن�صرية الفل�صفة

خالل مدة اأق�ضاها 188 يوم فاإن املعتقلني الفل�ضطينيني يجب اأن يتم اإطالق �ضراحهم اأ� تقدمي الئحة اتهام �ضدهم 
اأ� اإ�ضدار اأمر اعتقال اإداري بحقهم، �االأرجح اأنه يتم اتهام املعتقلني مبجموعة من املخالفات التي تت�ضمنها منظومة 

االأ�امر الع�ضكرية. ففي كثري من احلاالت يتم منع املحامني من زيارة موكليهم، كما اأن حماكمة االأطفال املعتقلني 
تتم اأمام املحاكم الع�ضكرية، �هي نف�س املحاكم التي يحاكم اأمامها املعتقلون البالغون. �يعاين االأطفال املعتقلون من 
اأبناء القد�س من خرق فا�ضح حلقوقهم يتمثل يف احتجازهم مع املعتقلني اجلنائيني اليهود؛ االأمر الذي ي�ضكل خطًرا 

كبرًيا على حياتهم.

ق٫ث

ففي حني تن�س اتفاقية 
حقوق الطفل على:

حريته  من  حمروم  طفل  لكل  »يكون 
على  ال�رسيع  احل�صول  يف  احلق 
من  وغريها  قانونية،  م�صاعدة 
عن  ف�صلاً  املنا�صبة،  امل�صاعدة 
حرمانه  �رسعية  يف  الطعن  يف  احلق 
�صلطة  اأو  حمكمة  اأمام  احلرية  من 
خمت�صة م�صتقلة وحمايده اأخرى، ويف 
اأن يجري البت وب�رسعة يف اأي اإجراء 
حقوق  )اتفاقية  القبيل«.  هذا  من 

الطفل – املادة 37(.
احلرية  من  املجردين  للأحداث 
ت�صتويف  وخدمات  مرافق  يف  احلق 
الكرامة  و  ال�صحة  متطلبات  كل 

الإن�صانية.
حماية  ب�صاأن  املتحدة  الأمم  قواعد 
حريتهم  من  املجردين  الأحداث 

)القاعدة 31(.
مراكز التحقيق والعتقال:

مراكز التحقيق والعتقال هي مراكز 
ل�صتيعاب  مهياأة  موؤقتة  اعتقال 
يف  ولكن  ق�صرية،  لفرتات  املعتقلني 
الأطفال  بع�ض  فاإن  الأحيان  كثري من 
مي�صوا  اأن  املمكن  من  الفل�صطينني 
املراكز  هذه  يف  اعتقالهم  فرتات 
 3 عن  تقل  حكمهم  مدة  كانت  اإذا 
ال�صجون  يف  للكتظاظ  نتيجةاً  �صهور 
ال�صكاوي  �صمن  ومن   . الإ�رسائيلية 
للدفاع  العاملية  احلركة  تلقتها  التي 
فان  فل�صطني،  فرع   – الأطفال  عن 

اأماكن الإحتجاز تعاين من:
نق�ض التهوية.

قلة ال�ضوء.

الغرف  مرافق �صحية يف  عدم وجود 
، والتقييدات املفرو�صة على اخلروج 
الطفل  اأن  حيث   ، ال�صحية  للمرافق 
خلل  من  فقط  امللب�ض  يتلقى 

زيارات ال�صليب الحمر.
حمدودية مواد التنظيف التي توفرها 

ادارة املعتقل.
�صوء نوعية وكمية الطعام.

يف  املو�صوعني  للأحداث  توفر 
واحلماية  الرعاية  املوؤ�ص�صات 
ال�رسورية  امل�صاعدة  �رسوب  وجميع 
واملهنية  والتعليمة  منها  الجتماعية 
والنف�صية والطبية واجل�صدية، التي قد 
يحتاجون اإليها بحكم �صنهم اأو جن�صهم 
اأو �صخ�صيتهم وبهدف امل�صاعدة على 

منوهم منوااً �صليمااً.
النموذجية  املتحدة  الأمم  قواعد 
الأحداث  ق�صاء  �صوؤون  لإدارة  الدنيا 

القاعدة 26 )2(.
يتم  اإ�رسائيلية  �صجون  هناك  حاليااً 
بها،  الفل�صطينيني  الأطفال  احتجاز 

ال�صجون  م�صلحة  قبل  من  وتدار 
اللإ�رسائيلية:

النقب. عوفر. جممع تلموند)ه�صارون 
واوفك ه�صارون(.
جمدو. الدامون.

�صجن  با�صتثناء  ال�صجون  هذه  جميع 
انتهاك  اإ�رسائيل يف  عوفر تقع داخل 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   76 البند 
�صلطات  اأن  على  تن�ض  التي   )1949(
ال�صجناء  حتتجز  اأن  يجب  الحتلل 
بالن�صبة  وكذلك  املحتلة  املناطق  يف 

ملراكز العتقال فانها تعاين من:
الكتظاظ وهذا يجرب بع�ض الأطفال 

للنوم على الر�ض.
ال�صفيح  من  باألواح  النوافذ  تغطية 
الت�صل�صل  من  ال�صوء  مينع  وهذا 

للغرف.
يجرب  وذلك  الطعام  نوعية  �صوء 
الأطفال الأ�رسى على �رساء طعامهم 

من كانتينا ال�صجن.
مرة  بها  م�صموح  العائلية  الزيارات 
يف  دقيقة   45 ملدة  اأ�صبوعني  كل 
على  احل�صول  من  العائلة  حال متّكن 
تتمكن  ل  وغالبااً  الزيارة.  ت�رسيح 
العائلة من احل�صول على الت�رسيح يف 
ا�رسى  هناك  ولذلك  املحدد،  الوقت 
على  يح�صلوا  مل  اطفال  بينهم  ومن 

زيارات عائلية ل�صنوات.
خلل وجودهم بال�صجن فاإن الأطفال 
من  التالية  للأمناط  يتعر�صون 

العقاب:
العزل النفرادي.

احلرمان من الزيارات العائلية.
الغرامات املالية.

احلرمان من اخلروج للفورة ملمار�صة 
التمارين الريا�صية.

النقب  �صجن  يف  يتم  فاإنه  اأخرياًا 
مع  الأطفال  احتجاز  وجمدو  وعوفر 
من  37)ج(  املادة  بخلف  النا�صجني 

اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
الت�صهيلت  جميع  للمعتقلني  متنح 
عمل  اأو  درا�صتهم  ملوا�صلة  املمكنة 
الأطفال  تعليم  ويكفل  جديدة  درا�صة 
النتظام  لهم  ويجوز  وال�صباب، 
اأماكن  داخل  �صواء  باملدار�ض 

العتقال اأو خارجها...
اتفاقية جنيف الرابعة املادة 94

الإلزامي  التعليم  �صن  يف  حدث  لكل 
امللئم  التعليم  تلقي  يف  احلق 
لحتياجاته وقدراته وامل�صمم لتهيئته 
هذا  ويقدم  املجتمع.  اإىل  للعودة 
الحتجازية  املوؤ�ص�صة  خارج  التعليم 
كلما  املحلي  املجتمع  مدار�ض  يف 
بو�صاطة  الأحوال  كل  ويف  ذلك  اأمكن 
متكاملة  برامج  يتبعون  اأكفاء  معلمني 
بحيث  البلد،  يف  التعليم  نظام  مع 
عنهم  الإفراج  بعد  الأحداث  يتمكن 
�صعوبة،  دون  تعليمهم  موا�صلة  من 
وينبغي اأن تويل اإدارت تلك املوؤ�ص�صات 
اهتمامااً خا�صااً لتعليم الأحداث الذين 
تكون  اأو  اأجنبي  من�صاأ  من  يكونون 

وللأحداث  خا�صة،  احتياجات  لديهم 
الأميني اأو الذين يعانون من �صعوبات 
التعلم، احلق يف تعليم  اأو  يف الإدراك 

خا�ض .
ب�صاأن  املتحدة  المم  قواعد 
من  املجردين  الأحداث  حماية 

حريتهم)القاعدة38(

تعليم االأطفال 
الفل�ضطينني املعتقلني:

فاإن  الدويل  القانون  مع  تناق�ض  ويف 
يف  املعتقلني  الفل�صطينيني  الأطفال 
مراكز اعتقال حوارة وعت�صيون و�صامل 
وع�صقلن واجللمة وامل�صكوبية وبيتاح 
تكفا، ل مينحون التعليم. ففي �صجني 
بني  من  فقط  والدامون(  )تلموند 
فيها  يحتجز  التي  اخلم�صة  ال�صجون 
الأطفال  مينح  املعتقلني،  الأطفال 

الفل�صطينني القليل من التعليم.
املعتقلني  الأطفال  معظم  اأن  رغم 
هم من الطلب، اإل اأن اإدارة ال�صجن 
تتجاهل حقهم بالتعليم؛ فل توفر لهم 
امللئمة  الظروف  ول  الإمكانيات 
الت�رسيعات  بذلك  منتهكة  لدرا�صتهم؛ 
والقواعد  الإن�صانية  والقوانني 
ال�صجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية 
فتن�ض  والرتفيه؛  بالتعليم  تتعلق  التي 
الأمم  ميثاق  من   )1( بند   77 املادة 
املجردين  الأحداث  ب�صاأن  املتحدة 
تتخذ  اأن  يجب  اأنه  حريتهم،  من 
جميع  تعليم  ملوا�صلة  اجراءات 
ال�صتفادة  على  القادرين  ال�صجناء 
يف  الديني  التعليم  ذلك  يف  مبا  منه، 
ويجب  ذلك،  فيها  التي ميكن  البلدان 
والأحداث  الأميني  تعليم  يكون  اأن 
الإدارة عناية  اإليه  توجه  واأن  اإلزاميا، 
على   )2( املادة  تن�ض  كما  خا�صة 
حدود  يف  ال�صجناء،  تعليم  يجعل  اأن 
نظام  مع  ا  متنا�صقاً عملياًا،  امل�صتطاع 
يكون  بحيث  البلد،  يف  العام  التعليم 
مبقدورهم، بعد اطلق �رساحهم، اأن 

يوا�صلوا الدرا�صة دون عناء.
الإحتلل  دولة  اأن  ذكره  اجلدير  من 
اتفاقية  يف  طرف  هي  ال�صهيوين 
مناه�صة  اتفاقية  ويف  الطفل،  حقوق 
املعاملة  �رسوب  من  وغريه  التعذيب 
اأو  اللاإن�صانية  اأو  القا�صية  العقوبة  اأو 

املهينة.

ظر�ف االحتجاز:

الفل�صطينيني  الأ�رسى  من  كغريهم 
البالغني يف ال�صجون ال�صهيونية، يحرم 
حقهم  من  الفل�صطينيون  الأ�صبال 
ومن  اخلارجي،  بالعامل  الت�صال  يف 
الت�صبب  يعني  ما  الأهايل؛  زيارات 
باأمرا�ض نف�صية لهم؛ نتيجة انقطاعهم 
يف  تربوا  التي  واأ�رسهم  بيئاتهم  عن 
كنفها واألفوها، فل ي�صتطيعون جمرد 
ول  اأ�رسهم  مع  بالهاتف  احلديث 

وجود  عدم  من  ويعانون  اأ�صدقائهم؛ 
مر�صدين نف�صيني ومن فقدان العناية 
الثقافة  األعاب  توفر  وعدم  النف�صية 
والت�صلية التي ميكن اأن ت�صغلهم خلل 

فرتة وجودهم يف ال�صجن.
حالت  اأق�صى  الأ�صبال  �صجن  ي�صهد 
حيث  ال�صجون،  يف  والقمع  العزل 
تلموند  �صجن  يف  الأ�صبال  يعي�ض 
ا  م�صتمراً ا  وفر�صاً �صيئة،  ا  ظروفاً
ت�صتهلك  كانت  التي  للغرامات املالية 
الكانتينا  ح�صاب  من  الأكرب  الن�صبة 

اخلا�ض بهم.
ويعي�ض الأطفال الفل�صطينيون الذكور 
يف  البالغني  املعتقلني  مع  املعتقلون 
نف�ض الأق�صام والغرف يف كل من عوفر 
والنقب؛ فيما تعي�ض الإناث يف �صجني 
الفل�صطينيات  الأ�صريات  مع  تلموند 
الأطفال  بحق  و�صدرت  البالغات. 
اأم�صوها  اإدارية  اعتقال  قرارات 
كغريهم من املعتقلني البالغني. ويعاين 
الأ�صبال كباقي الأ�رسى من عدم توفر 
و�صيا�صة  اللزمة،  الطبية  العناية 
اإزاءهم،  املتعمد  الطبي  الإهمال 
وجود  وعدم  التعليم،  من  واحلرمان 

ال�صحف واملجلت والألعاب.
الأ�رسى  الفل�صطينيون  الأطفال  يعاين 
بالزنازين  �صعبة  معي�صية  ظروف  من 
تت�صم  التي  الإنفرادي(  )ال�صجن 
تبلغ  التي  العفنة  والرائحة  بالرطوبة 
حيث  تقريباًا،  ون�صف  مرت  م�صاحتها 
من  خالية  والغرفة  رطبة،  الأر�صية 
ال�صوء، اأو ي�صطع ال�صوء فيها يف جميع 
من  ال�صجني  ملنع  وذلك  الأوقات؛ 
النوم، ويحرم ال�صجناء من النوم لعدة 
غذاء  وجبة  على  احل�صول  ومن  اأيام، 
املرحا�ض  اإىل  الو�صول  ومن  كافية، 

وقت احلاجة، ومن تغيري ملب�صهم.
من  ا  حرجاً الحتلل  دولة  جتد  ول 
الدولية  والأعراف  القوانني  خمالفة 
معتمدة على ال�صمت العاملي؛ و�صبات 
قواعد  ن�صت  فقد  الدويل؛  ال�صمري 
بحماية  تتعلق  التي  املتحدة  الأمم 
بقرار  اعتمدت  والتي  الأحداث 
يف  املوؤرخ   133/45 العامة  اجلمعية 
14 كانون الأول 1990 فرع د املتعلق 

بالبيئة املادية والإيواء على:
من  املجردين  للأحداث   -31 املادة 
وخدمات  مرافق  يف  احلق  احلرية 
ت�صتويف كل متطلبات ال�صحة والكرامة 

الإن�صانية.
موؤ�ص�صة  كل  توؤمن   -37 املادة 
يعد  غذاء  حدث  لكل  احتجازية 
اأوقات  امللئم يف  النحو  على  ويقدم 
ونوعية  بكمية  العادية  الوجبات 
ال�صليمة  التغذية  معايري  ت�صتوفيان 
ال�صحية،  والعتبارات  والنظافة 
املتعلقة  النموذجية  القواعد  وح�صب 

باأماكن الحتجاز يجب اأن:
زنازين  وجدت  حيثما   )1(-9 املادة 
اأن  يجوز  ل  للنوم  فردية  غرف  اأو 
من  اأكرث  منها  الواحدة  يف  يو�صع 

، فاإذا حدث لأ�صباب  �صجني واحد ليلاً
اأن  املوؤقت،  كالكتظاظ  ا�صتثنائية، 
لل�صجون  املركزية  الإدارة  ا�صطرت 
اإىل اخلروج عن هذه القاعدة يتفادى 
اأو  زنزانه  يف  اثنني  م�صجونني  و�صع 

غرفة فردية.
الغرف  جلميع  توفر   -10 املادة 
امل�صجونني،  ل�صتخدام  املعدة 
جميع  ليل  النوم  حجرات  �صيما  ل 
املتطلبات ال�صحية، مع احلر�ض على 
مراعاة الظروف املناخية، وخ�صو�صا 
الدنيا  وامل�صاحة  الهواء  حيث  من 
والإ�صاءة  �صجني  لكل  املخ�ص�صة 

والتدفئة والتهوية.

الطعام:

الفل�صطينيون  املعتقلون  ي�صف 
للمعتقلني  املقدم  والطعام  الوجبات 
ا؛ حيث يعده  ا ونوعاً ا كماً باأنه �صيء جداً
بالغالب  وهو  املدنيون،  املعتقلون 
اإ�صافات،  اأو  ت�صنيع  لإعادة  بحاجة 
قليلة.  يقدمونها  التي  الكمية  اأن  كما 
وقد ن�صت القواعد النموذجية الدنيا 
ملعاملة ال�صجناء على: مبداأ 20. ق�صم 
ب�صاأن  املتحدة  الأمم  ميثاق  من   )1(
حريتهم  من  املجردين  الأحداث 
لكل �صجني، يف  الإدارة  توفر  اأن  على 
ذات  طعام  وجبة  املعتادة،  ال�صاعات 
على  للحفاظ  كافية  غذائية  قيمة 
وح�صنة  النوعية  جيدة  وقواه،  �صحته 

الإعداد والتقدمي.

احلق يف ممار�ضة العبادة:

الإ�رسئيلية  ال�صجون  اإدارة  حتاول 
م�صتمر؛  ب�صكل  املعتقلني  ا�صتفزاز 
يف  املعتقلني  جتمع  اأن  بذريعة 
هو  �صابه  وما  القراآن  لقراءة  النادي 
�صلة  خطبة  واأن  حتري�صي،  اجتماع 
اأن  يجب  حتري�صي  كلم  اجلمعة 
منتهكني  عليه؛  املعتقلون  يعاقب 
حيث  املتحدة؛  الأمم  قواعد  بذلك 
من  بالدين  املتعلقة   48 املادة  تن�ض 
ميثاق الأمم املتحدة ب�صاأن الأحداث 
املجردين من حريتهم، بال�صماح لكل 
الدينية  احتياجاته  با�صتيفاء  حدث 
بح�صور  خا�صة  ب�صفة  والروحية، 

املرا�صم اأو املنا�صبات الدينية...«
من  يلزم  ما  بحيازة  له  ي�صمح  كما 
والتعاليم  ال�صعائر  مواد  اأو  الكتب 
واإذا  طائفته،  تتبعها  التي  الدينية 
كافياًا  ا  عدداً ت�صم  املوؤ�ص�صة  كانت 
من الأحداث الذين يعتنقون ديناًا ما، 
يعني لهم واحد اأو اأكرث من ممثلي هذا 
من  على  يوافق  اأو  املوؤهلني،  الدين 
ي�صعى لهذا الغر�ض، وي�صمح له باإقامة 
وبالقيام  منتظمة،  دينية  مرا�صم 
للأحداث  خا�صة  رعوية  بزيارات 
احلق  حدث  ولكل  طلبهم.  على  بناء 
يف اأن يزوره ممثل موؤهل للديانة التي 

اأن له حق المتناع عن  يحددها، كما 
ال�صرتاك يف املرا�صم الدينية وحرية 
رف�ض الرتبية اأو الإر�صاد اأو التعليم يف 

هذا اخل�صو�ض.
الدنيا  النموذجية  القواعد  وتن�ض 
البند 42 من ميثاق  ال�صجناء  ملعاملة 
الأحداث  ب�صاأن  املتحدة  الأمم 
بال�صماح   . حريتهم  من  املجردين 
يف  ذلك  يكون  ما  بقدر  �صجني،  لكل 
الدينية  باإداء فرو�ض حياته  الإمكان، 
بح�صور ال�صلوات املقامة يف ال�صجن، 
وبحيازة كتب ال�صعائر والرتبية الدينية 

التي تاأخذ بها طائفته.
ر�صدت هيئة �صوؤون الأ�رسى ت�صاعدا 
الأطفال  ا�صتهداف  يف  خطريا 
القليلة  ال�صنوات  خلل  الفل�صطينيني 
�صيا�صة  اإطار  يف  وذلك  املا�صية، 
ت�صتهدف  ممنهجة  اإ�رسائيلية 
حيث  من  الفل�صطينية،  الطفولة 
اأرقام العتقالت من جهة،  ت�صاعف 
واجلرائم  النتهاكات  حجم  وتزايد 
اجلائرة  والأحكام  بحقهم  املقرتفة 
املالية  والغرامات  بحقهم  ال�صادرة 
ثانية،  جهة  من  عليهم  املفرو�صة 
حيث كان معدل العتقالت ال�صنوية 
العقد  خلل  الأطفال  �صفوف  يف 
 )700( نحو   )2010-2000( املا�صي 
العام  منذ  ارتفع  فيما  �صنويا،  حالة 
2011-2017 لي�صل اىل قرابة )1250( 
منذ  و�ُصجل  �صنويا.  اعتقال  حالة 
ني�صان  الأول من  اأكتوبر 2015 وحتى 
اعتقال  حالة   )4700( قرابة    )2018
ما  اأعمارهم  ترتاوح  ق�رّس  لأطفال 
بني 11-18 عاما. وخلل العام 2017 
الإ�رسائيلي  الحتلل  قوات  اعتقلت 
)1467( طفل، ذكورااً واإناثااً، وي�صكلون 
جمموع  من   )%21.8( ن�صبته  ما 
فيما  نف�صه.  العام  خلل  العتقالت 
�ُصجل اعتقال )386( طفلاً منذ مطلع 

العام اجلاري.
توؤكد  وال�صهادات  الوقائع  كافة  اأن 
على اأن كافة الأطفال الذين تعر�صوا 
للعتقال قد ُمور�ض بحقهم �صكل اأو 
اجل�صدي  التعذيب  اأ�صكال  من  اأكرث 
ومت  بق�صوة  وُعوملوا  والنف�صي، 
حرمانهم من اأب�صط احلقوق الإن�صانية، 
منهم  انتزعت  التي  العرتافات  واأن 
ادانة  اأدلة  التعذيب �صكل  حتت وطاأة 
لإ�صدار الأحكام اجلائرة بحقهم من 
غالبية  واأن  الع�صكرية،  املحاكم  قبل 
كانت  بحقهم  �صدرت  التي  الأحكام 
واإن  باهظة،  مالية  بغرامات  مقرونة 
بحقهم  �صدر  قد  منهم  الع�رسات 
بحق  ل�صيما  املنزيل  احلب�ض  حكمااً 
و�صلت  والتي  املقد�صيني  الأطفال 
بحق  منزيل  حب�ض  حالة   100 لنحو 
 ،2018 للعام  املقد�صيني  الطفال 
ونف�صية  اجتماعية  باآثار  يت�صبب  ما 
وعلى  عليهم  للغاية  خطرية  وتربوية 
على  تعالج  ل  وجمتمعهم  عائلتهم 

املدى القريب.
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الروائية ال�شابة بثينة مالكي، تفتح قلبها ح�شريا »للو�شط«

»فتى الر�صيف »... رمز 
ملعاناة الرباءة يف �صوريا
�شجلت الروائية ال�شاعدة بثينة مالكي  ح�شورا لفتا بالو�شط الأدبي  عرب اإ�شدارها لباكورة اأعمالها  » فتى الر�شيف 

» عن دار املثقف باجلزائر ،  والتي ر�شدت من خاللها معاناة الأطفال يف �شوريا ، فلقد ا�شتطاعت اأن ت�شور اآلم ال�شعب 
ال�شوري ال�شقيق يف هذا العمل الهادف  واملعرب ،وهذا ما يربز مدى ع�شقها الكبري  للكتابة  فاليوم حققت  حلمها الربيء 

الذي رافقها  منذ ال�شغر على اأر�ض الواقع ،  فمن خالل الكتابة ت�شعى اإىل ت�شليط ال�شوء على موا�شيع مهمة يعي�شها 
الفرد واملجتمع ،  كما اأنها تطمح اأي�شا لرتقية التعليم  يف اجلزائر وتربية الأجيال ال�شاعدة  بغية حتقيق التطور 

والزدهار املن�شود يف بلدها اجلزائر املليء باملبدعني  يف �شتى املجالت  ، فقد اقرتبت يومية »الو�شط« من هذه الكاتبة 
ال�شابة  ابنة مدينة »اجللفة«  ق�شد التعرف عليها عن قرب  ،وكان معها هذا اللقاء ال�شيق واحل�شري الذي انفردت به 

»الو�شط«  والذي ك�شفت لنا فيه بثينة  عن العديد  من املحطات الهامة  يف حياتها الأدبية  ،حيث �شيطلع القارئ من 
خالله على خلفيات الكتابة الإبداعية لهذه الكاتبة املتطلعة اإىل التحليق يف �شماء الأدب والإبداع .

حاورها: حكيم مالك 

بداية ،  كيف تعرف 
بثينة مالكي نف�شها 

للقارئ ؟ 

من  �سنة   23 مالكي  بثينة 
على  متح�سلة  اجللفة  والية 
مبعدل  البكالوريا  �سهادة 
باملدر�سة  طالبة    15.78
باالأغواط  للأ�ساتذة  العليا 
،اأحببت  عربي  اأدب  تخ�س�ص 
عائلة  من  واإكت�سبته  االأدب 
والدتي ومن حما�سن ال�سدف 
ب�سعر  معجبة  كانت  اأمي  اأن 
بثينة  فاأ�سمتني  لبثينة  جميل 
والكتابة  االأدب  اأحببت  فلقد 
مهنة  واإخرتت  ال�سغر  منذ 
نبيلة  ر�سائل  الأترك  التعليم 
نن�سى  ،فل  القادمة  للأجيال 
اإذ   ، التعليم مهنة �رشيفة  باأن 
ي�ستطيعان  واالأ�ستاذ  املعلم 
واع  جيل  بناء  خلله  من 
مع  ثقافته   على  حمافظ 
النافع   والعلم  االأخلق  نقل 
ن�ساأت   ، القادمة  االأجيال  بني 
تاريخ  فالتاأليف  اأدبي  جو  يف 
ال�سعر  عندنا  ،يوجد  للعائلة  
البن  احلر  وال�سعر  امللحون 
من  مكاوي  اأجمد  اخلال  
من  القليل  يكفي  اأعماله: 
 ، خريف  وكاأول  ال�سمت 
عائلة  و�سط  نف�سي  فوجدت 
اأدبية فورثته واأردت اأن اأحمل 

االأدب واأتو�سع يف جماالته .

متى اكت�شفت اأناملك 
احلرف؟

هواياتي  اأول  هي  الكتابة 
ال�سغر  منذ  بها  تعلقت 
خ�سو�سا يف الطور املتو�سط 
كنت اأحب ح�سة اللغة العربية  
املخ�س�سة  ح�س�ص  واأ�ستغل 
للتعبري الكتابي الأظهر كتاباتي 
يعلق  كان  وتعبريي  لزملئي 
على ال�سبورة وكان يكتب ا�سمي 
الثانوي  فرتة  ويف  بجانبه، 
العبارات  بع�ص  اأكتب  كنت 
�سكل  على  �سور  مع  واأن�سقها 
مو�سيقى  مع  من�سق  فيديو 
مبدر�سة  التحاقي  وبعد   ،
عبد  )طالب  للأ�ساتذة  العليا 
اأ�سرتي  اأن  قررت  الرحمان( 
كي  كتاباتي  فيه  الأدون  دفرتا 
العام املا�سي  ال ت�سيع ، ويف 
يف  العليا  املدار�ص  دخلت 

يف  نف�سي   فوجدت  اإ�رشاب 
رواية  اأكتب  اأن  فقررت  فراغ 
اأو ق�سة فبداأت بالتدوين لكن 
لي�ص »فتى الر�سيف« بل رواية 
اأخرى �ساأعر�سها بعد روايتي 

»فتى الر�سيف« .

هل لك اأن حتدثينا 
عن مولودك الأدبي 

الأول الذي راأى 
النور حديثا؟

عملي  هو  الر�سيف«  »فتى 
االأول اإخرتته كاإهداء الأطفال 
�سوريا ،واأردت من خلل هذا 
ولن  مل  :اإننا  اأقول  اأن  العمل 
كتاباتنا  و  دعائنا  يف  نن�ساكم 
البلدان  لعرو�ص  ونتمنى 
�سامدة  تبقى  باأن  العربية 
اإىل اأن تعود اأف�سل مما كانت 
عليه برجوع اأهلها وح�سارتها 
تاأثرت  فلقد   ، جديد  من 
ب�سبب  ومعاناتهم  باأطفالها 
الظروف  و  احلرب  اأو�ساع 
مغادرة  على  اأجربتهم  التي 
�سبح  من  والفرار  بلدهم 
املوت والق�سف  ،حيث اأردت 
من خلل »فتى الر�سيف« اأن 
قلوبهم  �سوريا  اأطفال   : اأقول 
مازالت  واأج�سادهم  �سابت 
الغربة  ظروف  تكافح  �سغرية 

واليتم .

ما هو املغزى 
احلقيقي الذي اأردت 

اإي�شاله للقارئ من 
خالل »فتى الر�شيف 

»؟ وماهي الدللة 
التي يحملها العنوان 

؟  

اأردت  الذي  املغزى احلقيقي 
�سلبت  �سوريا  اأطفال  اإي�ساله: 
منهم طفولتهم واختفت منهم 
�سوريا  اأطفال   ، ب�سمتهم 
التعب  من  قلوبهم  �سابت 
عنوان  اأما  والغربة.  واليتم 
»فتى الر�سيف«: هو  كل طفل 
املدر�سة  من  حرم  �سوري 
على  الوقوف  على  واأجرب 
الطرقات باحثا عن يد رحمة 

تنت�سله من العوز وال�سياع.

األ تفكرين برتجمة 
عملك؟

ترجمة  هي  اأمنياتي   اإحدى 
الرتكية  اللغة  اإىل  عملي 
»فتى  الأن   ، واالإجنليزية 
الر�سيف« هو الجئ �سوري يف 
اأرا�سي تركيا ،لذلك فكرت يف 

ترجمته اإىل هذه اللغة.

ملن تقراأ بثينة؟

كاتب  لدي  لي�ص  احلقيقة  يف 
اأن  اأف�سل  من  اأقراأ له  حمدد 
اأقراأ خمتلف الروايات والكتب 
ومن بينهم : مولود فرعون .. 
»ابن الفقري« الذي خلد القرية 
نبال  القدمية،  اجلزائرية 
قند�ص )اأحلم قيد االنتظار( 
ق�سائد  من  مقتطفات  و 
من   واقتبا�سات  قباين،  نزار 
احلب   عن  دروي�ص  حممود 
ويجذبني اأكرث ال�سعر اجلاهلي 

واملعلقات اجلاهلية .

ماذا تعني لك 
مدينة »اجللفة« ؟ 

وماهي املكانة التي 
حتتلها الأغواط يف 

اأعماقك؟

م�سقط  هي  »اجللفة«  مدينة 
يف  ترعرعت  اأين  راأ�سي 
،وكربت  والداي  اأح�سان 
متدر�ست  ثم  قريناتي،  بني 
حت�سلت  اأن  اإىل  مبوؤ�س�ساتها 
�سنة  البكالوريا  �سهادة  على 
والية  غادرت  ،وبذلك   2016
و�سط  اأنا  واالآن  اجللفة 
واأ�ستاذتي  وزميلتي  زملئي 
،جتمعنا  االأغواط  مبدينة 
للأ�ساتذة  العليا  املدر�سة 
من  الطلبة  اإليها  يقدم  التي 
خمتلف واليات الوطن ،ففيها 
نرى م�ستقبلنا الزاهر ومن�سي 
والبحث  التعليم  خطى  على 
وال نحيد عن طريق اأ�ساتذتنا 

الكرام طريق حافل بالعلم.

كلمة عن »عر�ض 
اأولد نايل«؟

هم  نايل«  اأوالد  »عر�ص 
باجلود  املعروفون  اأجدادي 
والياتي«  عر�ص  ،فهم  والكرم 
ومازالت  كانت  التي   « اجللفة 
التي  اأ�سا�سيا من هويتي  جزء 
اأميا  بها  واأفتخر  بها  اأعتز 
يف  االأ�سالة  فهي  افتخار، 
احلا�رش وامل�ستقبل الزاهر .

هل توؤمنني باأدب 
ال�شباب واليافعني؟

ال�سباب  باأدب  اأوؤمن  اأنا  نعم 
اأعمال  لديهم  اليوم  ف�سباب 
اأدبية نفتخر بها لكن ينق�سهم 
الت�سجيع ، فالكثري من �سبابنا 
واإبداعات  مواهب  لديهم 
ويظهروا  فليت�سجعوا 

اإبداعاتهم واأال يتوقفوا  .

كيف تقيمني م�شار 
الأدب اجلزائري 

وهل تطور لالأف�شل 
اأم ل؟

للأف�سل  نطمح  جيل  نحن 
اجلزائر  يف  االأدب  فم�سار 
باملقارنة  ملحوظ  تطور  يف 
حيث  املا�سية  ال�سنوات  مع  
نلحظ اأن �سباب اليوم �سباب 
الن�ساطات  مبختلف  مهتم 
،وما علينا  االأدبية والرتفيهية 
اأن  ،اإال  ومثقف  واع  كجيل 
نحافظ على االأدب اجلزائري 
فبثينة   ، على حت�سينه  ونعمل 
اليوم  �سباب  يف  اأمل  لديها 
االأدب  خلدمة  يقدمه  وما 

اجلزائري .

ماهي الن�شائح التي 
تقدمينها لع�شاق 

الكتابة؟

اإبداعاتهم  يف  ي�ستمروا  اأن 
الكاتبة  عن  يتوقفوا  ال  ،واأن 
العراقيل،  �سادفتهم  ،مهما 
ترتك  وجتربة  متعة  فالكتابة 
القراء  نفو�ص  يف  عميقا  اأثرا 
من  ي�ستفيدوا   اأن  وعليهم    ،
النقد  باعتباره و�سيلة لتنقيح 
يكون  اأن  �رشيطة  والت�سحيح 
عليهم  يجب  وبالتايل   ، بناء 
كتاباتهم  العمل على  حت�سني 

وتطويرها.

ما هو م�شتقبل اللغة 
العربية؟

بيد  العربية  اللغة  م�ستقبل 
االأجيال  ،وعلى  اليوم   �سباب 
عليها  املحافظة  القادمة 
تر�سيخها  على  ،والعمل 
لغة  الأنها  القادمة  للأجيال 
فاللغة    ، الكرمي  القراآن 
اللغات  من  لغة  هي  العربية 

على  دائما  ونعمل  ال�سامية 
تطويرها للأف�سل.

 ال�شينما وامل�شرح يف 
نظرك ؟

هما  وامل�رشح  ال�سينما 
لل�سعوب  العاك�سة  املراآة 
اأف�سل  �سخ�سيا  فاأنا   ،
يقام  الذي  االأطفال«  »م�رشح 
ح�سور   واأحاول  باملنا�سبات 
خمتلف عرو�سه ، مثل عر�ص 
ح�رشته  الذي   « يزيد  »عمو 
باالأغواط  زميلتي  رفقة 

واأعجبني كثريا . 

كيف تقييمني 
الن�شاطات العلمية 
بجامعة الأغواط؟

للأ�ساتذة  العليا  للمدر�سة 
ن�ساطات علمية تقام ت�سجيعا 
ومن  ومواهبهم  لطلبتها 
تعر�ص  التي  الن�ساطات  بني 
كنادي  نوادي  باإ�رشاف 
االبراهيمي  الب�سري  العلمة 
طلبة  تنظيمه  على  ي�رشف 
جل�سة  وتقام  العربي  االأدب 
بعنوان«  ثلثاء  يوم  كل  قراءة 
بني اأح�سان الورق«، وب�سفتي 
مب�ساعدة  اأقوم  فيه  نا�سطة 
زملئي ونقوم اأي�سا بالتن�سيق 
مع م�سلحة الن�ساطات ،فنبادر 
بزيارات مر�سى امل�ست�سفيات 
لهم  نقدم  حيث  والعيادات  
لهم امل�ساحف والورد ب�سعار 
مري�ص«  لكل  »م�سحف 
العلم  �سبيل  »نادي  ،ويوجد 
ن�ساطات  عدة  له  »اأي�سا 

واهتمامات. 

هل ت�شتهويك كتب 
التنمية الب�شرية؟

التنمية  كتب  ت�ستهويني  نعم 
الإبراهيم  وقراأت  الب�رشية 
واأتابع  اهلل  رحمه  الفقي 
اليوتيوب  يف  عمارة  اأحمد 
فهي حتفزين كثريا ، كما اأنها 

ت�سجعني على اال�ستمرار.

كيف تق�شني اأوقاتك 

يف �شهر رم�شان؟

فيه  يجمعنا  رم�سان  �سهر 
مع  اأجتمع  والقيام،  ال�سيام 
االإفطار  مائدة  على  عائلتي 
اأق�سي  ال�سهر  هذا  يف 
وقتي:يف تلوة القراآن والذكر 
و  االإفطار  مائدة  وجتهيز 
�سهراته،  يف  اأقاربي  األتقي 
بع�ص  مبتابعة   اأقوم  واأحيانا 
املا�سي  العام  لكن  الربامج، 
فرتة  يف  رم�سان  �سادفنا 
غري  جو  فيه  فكان  درا�سة 
اأ�رشة  مع  ،كنت  العائلي  اجلو 
االإقامة والزميلت ،كما اأنني 
يف  عربية  م�سل�سلت  اأتابع 

غالب االأحيان .

 ماذا عن طموحاتك؟

كاتبة  اأ�سبح  اأن  طموحي 
بكتاباتها  معروفة  ناجحة 
اأ�ستاذة  ،واأ�سبح  الراقية 
تاأدية  يف  البارعة  امل�ستقبل 
القادمة  للأجيال  ر�سالتها 
�ساأوا�سل  اأتوقف  ال  واأن   ،
اأحلمي  و�ساأحقق  اهلل  باإذن 

وطموحاتي .

ماهي م�شاريعك 
امل�شتقبلية؟

النجاح  باأمل  اأمت�سك  اأن  اأريد 
تخطيط  يف  اأ�ستمر  واأن 
اأهدايف واأحققها ، واأن اأ�سبح 
ا�سمي  ويعلق  معروفة  كاتبة 
كتب  عدة  �سفحات  على 

وروايات.

كلمة اأخرية ملن 
توجهينها؟

يف االأخري اأود اأن اأوجه �سكرا 
خا�سا جلريدة »الو�سط« وكل 
من  كل  اأ�سكر  كما   ، طاقمها 
ر�سالة  اأو  بن�سيحة  �سجعني 
حتى واإن كانت ق�سرية، اأ�سكر 
:والداي  ال�سغرية  عائلتي 
مكاوي  واأمي  عطية  مالكي 
واأخي  ،واأخواتي  م�سعودة 
ودعمهم،  ت�سجيعاتهم  على 
على  »املثقف«  طاقم  واأحيي 

جمهوداتهم .



اأطعمة ت�ضبب الإ�ضطرابات 
املعوية يف رم�ضان

�إىل حدوث  ي�ؤدي  �ل�قت  نف�س  �ل�ساخنة يف  و  �لباردة  �لأطعمة  تناول 
�أيامه  يف  و  رم�سان  �سهر  خالل  يف  �سيما  ل  و  �ملعدة  �إ�سطر�بات 
�لأوىل بالذ�ت. و يحدث هذ� عادة يف رم�سان لأن �لإن�سان ينتقل من 
�لنمط  �إىل  �لعادية  �لأيام  �إعتاد ج�سمه عليه يف  �لذي  �لغذ�ئي  منطه 
�ملعدة نظر�ً  بع�س �مل�سكالت يف  و هنا حتدث  �لغذ�ئي يف رم�سان 
�لتاأقلم معه  �لتغذية بعد و لأن  �إعتيادها على هذ� �لأ�سل�ب يف  لعدم 
يحتاج �إىل بع�س �ل�قت و من �مل�سكالت �لتي ت�سيب �جل�سم يف هذه 
�لفرتة �لإرتباك �ملع�ي و �لإنتفاخ و �لإ�سهال �حلاد و�ملغ�س و�لت�سمم 

�لغذ�ئي.
و من �أجل �لق�ساء على هذه �لإ�سطر�بات نقدم �إليِك �لن�سائح �لتالية 
�لتي ت�ستمل على بع�س �لأغذية كي تق�مي بتجنبها و حتفظ ج�سمِك 
من �لإ�سابة بهذه �ل�سطر�بات: - - �لأطعمة �ملقلية و �ملحت�ية على 
كما  �جل�سم  بد�خل  حتتب�س  �لأمالح  و  �ل�س��ئل  جتعل  فهي  �لده�ن: 
ت�سعف من �لقيمة �لغذ�ئية �خلا�سة بها و �ل�سحيح ه� �أن تقبلي على 

تناول �لأ�سماك و �للح�م �مل�س�ية �أو �مل�سل�قة و �لقليلة �لده�ن.

- �ملخلالت و �لأطعمة �ملاحلة و �لد�سمة:

ي�سعب ه�سمها  و  �لق�ل�ن  و  �ملعدة  ثقيلة على  �لأطعمة  فهذه 
ت�سعرين  جتعلِك  و  بالإرهاق  �لكبد  �إ�سابة  يف  تت�سبب  �أنها  كما 

بالعط�س �ل�سديد.

- �رشب �ملياه بكرثة يف وجبة �لإفطار:

مما  بال�سبع  �ل�سع�ر  ثم  من  و  �لبطن  ملء  يف  يت�سبب  هذ�  لأن 
يجعل �لع�سار�ت �لها�سمة تتحرك ب�سكل �أخف و جتعل عملية 

�له�سم �أكرث بطء.

- تناول �ملاأك�لت �ل�سكرية:

فهي جتعلِك ت�سعرين بالعط�س �ل�سديد و خا�سة ل� تناولتيها يف 
وجبة �ل�سح�ر.

- تناول �لبهار�ت و �لت��بل:

مما يعر�س �ملعدة للقرحة و ع�رش �له�سم و من �أمثلتها �لفلفل 
�لأ�س�د و �لفلفل �حلار.

- �رشب �ل�ساي بكرثة:

و خا�سة يف وجبة �ل�سح�ر مما يجعله يدر �لب�ل و ي�ؤدي �إىل جعل 
�جل�سم يخ�رش معادن و �أمالح يحتاج �إليها �أثناء فرتة �ل�سيام.

- �حلل�يات �جلاهزة:

ر  و  �لإنتفاخات  و  �لغاز�ت  و  باحلم��سة  �لإ�سابة  يف  تت�سبب 
تناولها  �أن  كما  �سهل  ب�سكل  ه�سمها  �له�سمي  �جلهاز  ي�ستطيع 
و  �لقلب  �أمر��س  و  بال�سمنة  �جل�سم  �إ�سابة  �إىل  ي�ؤدي  بكرثة 

�ل�رش�يني و �ل�رشطان

- �مل�رشوبات �لغازية:

و خا�سة �إن مت �رشبها �أثناء تناول �لطعام لأنها جتعله يندفع �إىل 
�أ�سفل �ملعدة نظر�ً لإحت��ئها على غاز ثاين �أك�سيد �لكرب�ن مما 

ي�ساهم يف �إرباك �لأمعاء ب�سكل �أكرث �س�ء.

- �مل�رشوبات �لباردة:

درجة  لأن  ذلك  و  �ل�سكر  من  عالية  ن�سبة  على  حتت�ي  �لتي 
حر�رتها تقرتب من �ل�سفر بينما تك�ن درجة حر�رة �جل�سم يف 
حدود �سبعة و ثالثني درجة مما ي�ؤدي �إىل عمل �لإنزميات ب�سكل 
�له�سمي  �جلهاز  قيام  عدم  �إىل  بدوره  هذ�  ي�ؤدي  و  جيد  غري 

بعمله على �ل�جه �لأكمل.

مر�ضى الُكلى و�ضيام �ضهر رم�ضان
وماذ�  �لُكلى؟  مر�سى  ي�س�م  هل 
�ل�س��ئل؟  وتناول  �لدو�ء  عن 
ومدى قدرتهم على �ل�سيام، و هل 
ي�سكل �ل�سيام خطر� على حالتهم 

�ل�سحية؟
�أ�سئلة يطرحها مري�س �لكلى عند 
�لإجابة على  تعتمد  ولكن  �ل�س�م، 
ت�سخي�س �لطبيب حلالة �ملري�س، 
و مدى �س�ء و�سعه �ل�سحي، حيث 
لنق�س  نتيجة  �ل�س�م  يت�سبب 
تده�ر  �إىل  و�لأمالح،  �ل�س��ئل 
حالة مر�سى �لق�س�ر �ملزمن، مما 

ي�سبب �ختالل يف وظائف �لكلى.
ويف �لبد�ية لبد من �لتعرف على 
باجل�سم،  �ل�سغري  �لع�س�  هذ� 
و�لذي ي�ؤدي �لعديد من �ل�ظائف 

�لهامة لالإن�سان.
فالكلية هي ع�س� هام من �أع�ساء 
مائل  بني  ل�نها  �لإن�سان،  ج�سم 
للحمرة، وتقع على �جلد�ر �خللفي 
جانبي  على  �لبطني،  للتج�يف 

�حلجاب  حتت  �لفقري،  �لعم�د 
�حلاجز، ليق�م �ل�سلعان �لأخري�ن 
بحماية  �ل�سدري  �لقف�س  يف 

�لكلية.

وظائف الكلى

- تعد �لكلية �لع�س� �مل�س�ؤول عن 
تنقية �لدم من �ل�سم�م �لناجتة عن 

عملية �لأي�س )�لتمثيل �لغذ�ئي(.
- تق�م �لكلى بعدة وظائف تتمثل 
باملحافظة على حم��سة و قل�ية 

�لدم.
على  بالعمل  كذلك  �لكلى  تق�م   -
�إفر�ز هرم�ن �لرينني �لذي يتحكم 
لزيادة  �لدم  يف  م�ج�دة  مب��د 

�سغط �لدم �إىل �لقلب.
ت�سنيع  يف  هام  �لكلية  دور   -
م�ست�يات  وتنظيم  �لربوتينات، 

�ل�سكر يف �لدم.
عن  �لكلية  ت�قف  عن  ينتج  و 

�إ�سابة  �لطبيعية،  ب�ظائفها  �لقيام 
و�لذي  �لكل�ي  بالف�سل  �ملري�س 
كالتعب  �لأعر��س  بع�س  ير�فقه 
وذلك  �ل�جه  و�سح�ب  و�لإعياء، 

من �أقل جمه�د.
�لن�سائح  بع�س  �لأطباء  ويقدم 
من  �حل�س��ت  ملر�سى  �لهامة 

�أهمها:
من  كبرية  كميات  بتناول  �لقيام   -
�ملاء بعد وجبة �لإفطار، لتخفيف 

�حل�س��ت  طرد  و  �لأمالح 
�ل�سغرية.

جمه�د  باأي  �لقيام  من  �حلذر   -
�أثناء �لنهار.

�لتي  �لأطعمة  جتنب  حماولة   -
�لدم  حم��سة  زيادة  ت�سبب 
�لي�ريا(  )حم�س  �آ�سيد  و�لي�ريك 
و�ل�ساي  �حلمر�ء  �للح�م  مثل 
ل  وحتى  و�ملك�رش�ت،  و�لقه�ة 
نزيد عبء �لكليتني خالل �ل�سيام.

8 طرق للتغلب على العط�ش يف رم�ضان

هل ميكن ملري�ش ال�ضكرى �ضيام �ضهر رم�ضان؟

ياأتي رم�سان هذه �ل�سنة يف ف�سل �ل�سيف 
و مع �ل�سيام و �إفر�ز �جل�سم للعرق فاإن 

�ل�سع�ر بالعط�س يزيد.
وجبتي  بني  �ملياه  �رشب  من  �أكرثي   -
ميكن  ل  �ملاء  لأن  �ل�سح�ر  و  �لإفطار 
�إن  و  منه  بدلً  �آخر  ت�رشبي م�رشوباً  �أن 
�إليه  فاأ�سيفي  �رشبه  تف�سلني  ل  كنتي 
و  �لليم�ن  �رش�ئح  مث  �لنكهات  بع�س 
�لنعناع و  �أور�ق  �ل�رد و  �لزجنبيل و ماء 
يجب �أن تعريف باأن �رشب �ملاء بكميات 
�ل�سح�ر ل يفيد لأن �جل�سم  ز�ئدة على 
للتب�ل  ذهابك  �إىل  ي�ؤدي  كما  يطردها 
تناول  عن  �إبتعدي   - م�ستمر.  ب�سكل 
هذ�  لأن  بكرثة  �لأمالح  و  �ل�سكريات 
ي�ؤدي �إىل بطء عملية �مت�سا�س �لطعام 
من  �ل�س��ئل  ميت�س  �أنه  كما  ه�سمه  و 
درجة  �إرتفاع  يف  يت�سبب  مما  �جل�سم 
�ل�سع�ر  و  �لب�رشة  جفاف  و  حر�رته 
على  �إحر�سي   - �ل�سد�ع.  و  بالإجهاد 
�لطازجة  �لف��كه  و  �خل�رشو�ت  تناول 
غذ�ئية  بعنا�رش  ج�سمِك  متد  لأنها 
متن�عة و فيتامينات مثل �أ و ب �ملركب 
و هـ �لتي حتفظ ج�سمِك من �لإجهاد و 
من  وفرية  كميات  بها  و  �حلي�ية  تعطيه 

�سع�رِك  جتعل  �لتي  �لألياف  و  �ل�س��ئل 
و  �خل�س  منها  و  يقل  �جل�ع  و  بالعط�س 
�أن  يجب   - �لبطيخ.  و  �ل�سمام  و  �خليار 
على  م�ستملة  �لغذ�ئية  وجباتِك  تك�ن 
و  �ملاغني�سي�م  مثل  معدنية  �أمالح 
لأن  �ل�سيليني�م  و  �حلديد  و  �لب�تا�سي�م 
للج�  تعر�سِك  �أثناء  يفقدها  ج�سمِك 
�سع�رِك  تكافحني  يجعلِك  و  �حلار 
بالعط�س و من �لأغذية �لتي حتت�ي على 
�لد�كنة  �ل�س�ك�لتة  و  �مل�ز  �لب�تا�سي�م 
و �للنب و �لتمر و �لأف�كادو و �مل�سم�س 
�لف�ل  و  �ليقطني  و  �لف�ستق  و  �ملجفف 
�لطعام  ملح  يف  في�جد  �ل�س�دي�م  �أما 
و  �جلنب  و  �لبيتز�  و  �لت��بل  و  �للح�م  و 

�ل�جبات �ل�رشيعة.
�للنب  و  �لزبادي  تناول  على  �إحر�سي   -
�ل�سح�ر  على  �لد�سم  قليلي  �لر�ئب 
نافعة  باكترييا  على  يحت�يان  لأنهما 
ه�سم  على  �له�سمي  جهازك  تعاون 
و  بالعط�س  �سع�رِك  تكافح  كما  �لطعام 
متنع �لإنتفاخ و �حلم��سة و �آلم �ملعدة. 
و  �ملقلية  �لأطعمة  تناول  من  قللي   -
لأنها  �حلل�يات  و  �ل�سناعية  �لع�سائر 

تزيد من �سع�رِك بالعط�س.

- بع�س �ملر�سى بال�سكري ميكنهم �ل�سيام 
�إذ� كان�� م�سابني بالن�ع �لأول من �ملر�س و 
�لذين يعاجل�ن منه عن طريق �حل�س�ل على 

جرعات من �لأن�س�لني.
- كما �أن �مل�سابني بالن�ع �لثاين ميكنهم 

�ل�سيام �إذ� كان عالجهم معتمد�ً على 
�حلميات �لغذ�ئية فقط بل �إن �ل�سيام يك�ن 

�أف�سل لهم.
 - كذلك �ملر�سى �لذين يتناول�ن �أكرث من 
حبة ميكنهم �ل�سيام على �أن يتناول�� حبة 

قبل وجبة �لإفطار و حبة �أخرى قبل وجبة 
�ل�سح�ر.

- ميكن �أن ي�س�م �ملر�سى �لذين ياأخذون 
حقنة و�حدة من �لأن�س�لني نهار�ً على �أن 

ياأخذو� �حلقنة قبل تناول وجبة �لإفطار لكن 
يجب عليهم �إ�ست�سارة �لطبيب حتى يحدد 

�لكمية �لالزمة كما يجب على �ملري�س �أن 
يقي�س م�ست�ى �ل�سكر يف �لدم ب�سكل منتظم 

يف �لنهار.
- و مر�سى �لن�ع �لثاين من �ل�سكري �لذين 

ياأخذون جرعة و�حدة من �لأن�س�لني يف �لي�م 
ميكنهم �ل�س�م مع �حلر�س على �إ�ست�سارة 

�لطبيب قبلها.
- �أما �لذين يهدد �ل�سيام �سحتهم فهم �لذين 

يح�سل�ن على عدة جرعات من �لأن�س�لني 

خالل �لي�م.
- و يجب على كافة مر�س �ل�سكري �أن 

يق�م�� باإجر�ء فح�س �سامل حتى يتاأكدو� 
من عدم وج�د خماطر �أخرى مثل �لأمر��س 

�لقلبية و �ل�رش�يني و �لكلى و �إرتفاع �سغط 
�لدم و �لتي تهدد حي��تهم �إن قام�� بال�سيام.

خماطر عدم �لنتظام يف �حل�س�ل على 
�لعالج:

- تعر�س �جل�سم لنق�س م�ست�ى �ل�سكر فيه.
- �ل�سع�ر باجل�ع �ل�سديد و �لتعب و �لإرهاق 
و �ل�سد�ع و �لدو�ر و �إرتعا�س �ليدين و �إ�سابة 

�لعينني بالغ�ساوة و ت�سارع دقات �لقلب و 
�لإح�سا�س بفقد�ن �ل�عي.

- ل� �إمتنع �ملري�س عن �لإفطار مبا�رشة بعد 
�إ�سابته بالأعر��س �ل�سابق ذكرها �سي�ساب 

بغيب�بة.
- �إرتفاع م�ست�ى �ل�سكر ب�سدة.

- �لتب�ل ب�سكل م�ستمر.
- �ل�سع�ر بالعط�س و �آلم �لبطن و �لرغبة يف 

�لتقي�ؤ.
و لعالج هذه �حلالت يجب �لإفطار على 

�لف�ر بتناول ك�ب من �ملياه و �لدو�ء �خلا�س 
باملر�س و �لذهاب للطبيب �ملخت�س.
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��ستقبال خا�ص حلبيب مفارق !

،ولهم فيما يحبون  يع�شقون مذاهب  النا�س فيما  فاإن 
يع�شق  من  ومنهم  املال  يع�شق  من  ؛فمنهم  م�شارب 

الن�شاء ومنهم من يع�شق الدنيا وما فيها . 
واأيام  الطاعات  موا�شم  ع�شقهم  النا�س  وبع�س 
الأعطيات ؛تكاد اأرواحهم عند ا�شتقبال تلك املوا�شم 
راأيتهم  ،واإذا  و�رسوراً  فرحاً  اأج�شادهم  من  تخرج  اأن 
عند فراقها اأحزنك حزنهم وهالتك دموعهم وعجبت 

من �شوقهم .
خا�شاً  ا�شتقبالً   ) )رم�شان  ي�شتقبلون  وهوؤلء هم من 

فهم يعلمون اأنه )حبيب مفارق ( .
برم�شان حبيب جاء  ا�شتقباله :)مرحباً  �شعارهم عند 

على فاقة (.
هم يعلمون اأن رم�شان من اأعظم موا�شم الربح )لتجار 

الآخرة( .
هم يعلمون اأنه عندما )يربط عنك عدوك بال�شال�شل ( 

ول تنجو منه وتبقى اأ�شرياً له ؛فلن تنجو منه اأبدا !
فكيف تنجو ؟ اأم متى تنجو؟

هم يعلمون اأن من )تُفتح له اأبواب اجلنة ( فال يدخلها 
؛)وتغلق عنه 

اأبواب النار ( وي�رس على اقتحامها ؛فذاك خمذول .
هم يعلمون اأن من يفرط يف اغتنام )ليلة( خري من )األف 

�شهر (فذاك حمروم .
هم يتعجبون ممن )دعائه م�شتجاب( وقت �شيامه ،كيف 

تبقى له حاجة ل تق�شى ،اأين اآماله ؟ اأم اأين اآلمه ؟
حاجة ل ترفع يف رم�شان متى ترفع ؟

اأمرا�س ل ت�شفى يف رم�شان متى ت�شفى ؟
تكاد  ؛فال  القراآن(  )�شهر  رم�شان  اأن  يعلمون  هم 
م�شاحفهم تفارق اأيديهم قد غلبتهم دموعهم ي�شاألون 
عذابه  من  وي�شتعيذون  رحمة  اآية  عند  ف�شله  من  اهلل 
اآية وعيد وي�شبحون ربهم ليل نهار ول )ي�شئمون  عند 

.)
اأن �شاعة يف )�شالة الرتاويح ( مع الإمام  هم يعلمون 
كيف  اأم  عنها  يتكا�شلون  فكيف  كله  الليل  قيام  تعدل 

يتثاقلون يف اأدائها !
هم يعلمون اأن رم�شان )�شهر اجلود ( وقد كان حبيبهم 
�شلى اهلل عليه و�شلم اأجود النا�س وكان اأجود ما يكون 
البخيل  ظن  وعطائهم  بذلهم  راأيت  ؛فاإذا  رم�شان  يف 
يبذلون  ما  كرثة  من  غريهم  مال  من  ينفقون  اأنهم 
ل  اهلل  لوجه  نطعمكم  :)اإمنا  اإنفاقهم  يف  ،و�شعارهم 

نريد منكم جزاء ول �شكورا (. 
هم يعلمون اأن علم ل يتوجه عمل وبال واأي وبال . يا 
رب هذا رم�شان قد اأقبل وقد علمنا من عظيم ف�شلك 

فيه ما ل يخفى فال جتعلنا فيه حمرومني .
منهم  فاجعلنا  يارب  عتقاء  منه  ليلة  كل  لك يف  يارب 

؛فاإن اأج�شادنا على النار ل تقوى .
له  مودع  ،وكم من  يودعه  ل  له  م�شتقبل  كم من  يارب 
عواقب  واجعل  اخلتام  لنا  فاأح�شن  ؛يارب  ي�شتقبله  ل 
اأمرنا اإىل خري ،واجعلنا ممن طال عمره وح�شن عمله 
واآله واأ�شحابه ومن  و�شالة ربي و�شالمه على حممد 

اتبع هداه واقتفى اأثره اإىل يوم الدين .

مناجاة.. بني يدي رم�سان
، يا اأهلل يا ذا اجلالل والإكرام، يا من َو�شعت رْحمتُه كَلّ �شيء، يا َمن له اخللق والأمر، يا رْحَمن الدنيا والآخرة، هل �شتُدخلني رم�شان؟ هل  .. رِبّ ، رِبّ ، ُرحماك ُرحماك، يا رِبّ َرِبّ

�شتُبِلّغني رم�شان؟ هل �شاأكون ممن يَ�شهد رم�شان؟ يا رِبّ لك احلمُد ِمن قبُْل ومن بعد، لك احلمد من قبل ومن بَعد.
َقني فيه. ، اإن بلَّْغتني رم�شان اأن توِفّ ، اأرجوَك رِبّ قني فيه، اأرجوَك رِبّ ، اإْن بلَّْغتَني رم�شان فوِفّ يا رِبّ

ٍة واأي نيٍة �شاأكون يف رم�شان؟ ل اأدري كيف �شاأدخُل رم�شان؟ ول كيف �شاأكوُن فيه؟ ل اأدري باأِيّ قلٍب واأِيّ هَمّ
قني يف رم�شان. فيا اأرحم الرحمني، يا اأكرم الأكرمني، يا خالق النا�س اأجمعني، وِفّ

قني يا رِبّ للتوبة؟ ، بقلب غافٍل لهٍ، بل�شاٍن مل يَْذكرك حَقّ ِذْكرك، مل ي�شكرك حق �شكرك، فهل �شتقبلني؟ هل �شتوِفّ �شاأدخل يا رِبّ

مدر�سة رم�سان �ستفتح �أبو�بها
 

 مدر�شة �شتفتح اأبوابها بعد اأيام قليلة .. فهل ترى نحيا فندرك هذه املدر�شة ونلتحق بها؟ واإذا التحقنا بها هل 
نخرج منها مع الفائزين اأو اخلا�شرين؟ .

اإنها مدر�شة رم�شان .. مدر�شة التقوى والقراآن .. ومو�شم الرحمة والغفران .. والعتق من النريان .
اأيام معدودة وت�شتقِبل الأّمة هذا الزائَر املحبوب بفرٍح غاِمر ، و�شروٍر ظاهٍر .

ماذا اأعددنا ونحن على اأيام من هذا ال�شهر العظيم ، هل اأعددنا نية وعزمًا �شادقًا بني يديه؟ هل بحثنا عن 
قلوبنا ، لنعرف عزمها و�شدقها فيه؟

وتكدي�س  احلاجيات  �شراء  رم�شان  ا�شتقبال  يف  وتفكريه  اهتمامه  يتجاوز  ل  من  ي�شتوي  ل 
تطهري  يف  والتفكري  الروح  غذاء  اهتمامه  جل  يجعل  ومن   ، الرم�شانية  الأطعمة 
اإْن دخْلُت  وتزكية النف�س والإقبال على اهلل تعاىل يف هذا ال�شهر املبارك . �شاأدخل - 
، اأدخلني فيه ُمدخَل  تك، فاأرجوك اأرجوك رِبّ لك وكَرِمك وحْوِلك وقَوّ - يا رِبّ بف�شْ

�شدٍق، واأنزلني منه ُمنَزًل مباَرًكا، واأنت خري املْنِزلني
 ، رِبّ بذنوب يا   - بف�شلك  دخلُت  اإن   - رِبّ  يا  �شاأدخل  فاإين  رم�شان،  يف  قني  وِفّ

ها ون�شيت اأكرثها، كاجلبال،  بذنوب جَمْعُتها لياًل ونهاًرا، ذنوٍب كثرية، اأْذُكر بع�شَ
ها ل َتخفى عليك. لكَنّ

واأخطط  اأ�شتعد  كيف  املو�شم؟  هذا  من  اأ�شتفيد  كيف  حاله:  ل�شان 
لأن اأكون من العتقاء من النار ، من الذين ت�شتاق لهم اجلنة ، من 

الذين يغفر اهلل لهم ما تقدم من ذنوبهم .
اإن الإعداد للعمل عالمة التوفيق واأمارة ال�شدق يف الق�شد، 
ًة{،  ُعَدّ َلُه  وْا  ُروَج لأََعُدّ اخْلُ اأََراُدوْا  َوَلْو   { تعاىل:  قال  كما 
د لها بوظائف �شرعية كثرية حتى  والطاعة لبد اأن ُيَهّ
رم�شان  �شهر  يف  وخا�شة  جناها،  وُيجتني  اأكلها  توؤتي 

حيث الأعمال ال�شاحلة املتعددة .
فعل  على  عزمك  ا�شدق   ، الآن  من  نقول:  ولهذا 
بي�شاَء  �شفحًة  رم�شان  من  جتعل  واأن   .. الطاعات 
نقية ، مليئًة بالأعمال ال�شاحلة .. �شافيًة من �شوائب 
املعا�شي . قال الف�شيل: »اإمنا يريد اهلل عز وجل منك 

نيتك واإرادتك » .
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اأحمد �سيبة يطرح »�سيبونا بقى يف حالنا« من م�سل�سل »زلزال«
طرح املغني ال�ضعبي اأحمد �ضيبة اأغنية »�ضيبونا بقى يف حالنا« من م�ضل�ضل حممد رم�ضان اجلديد »زلزال«، 

عرب القناة الر�ضمية لرم�ضان على يوتيوب.

اأغنية »�ضيبونا بقى يف حالنا« من كلمات �ضالح عطية، واأحلان �ضيد را�ضي، وتوزيع طه احلكيم.

وتخطت اأغنية »�ضيبونا بقى يف حالنا« مليوين م�ضاهدة، واأ�ضبحت ترند بقائمة الأكرث م�ضاهدة على يوتيوب 

يف م�رس.وم�ضل�ضل »زلزال« من بطولة حممد رم�ضان، وحال �ضيحة، وماجد امل�رسي، ون�رسين اأمني، وهو من 

تاأليف عبد الرحيم كمال، واإخراج اإبراهيم فخر، واإنتاج �رسكة �ضيرنجي.
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 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

من 10 اإىل 27 ماي اجلاري 

تنظيم الطبعة الـ 20 للمهرجان الثقايف 
الأوروبي يف اأربع مدن جزائرية 

 20 الـ  الطبعة  برنامج  اأن  بيان  يف  منظمون  اأكد 
للمهرجان الثقايف الأوروبي باجلزائر املقرر من 10 
اإىل 27 مايو باجلزائر العا�ضمة و يف ثالث مدن اأخرى 

يت�ضمن املو�ضيقى و الرق�ش و ال�ضينما.
و �ضت�ضارك �ضتة ع�رس بلدا ع�ضوا يف الحتاد الأوروبي 
يف  متزامن  ب�ضكل  �ضتجرى  التي  التظاهرة  هذه  يف 

اجلزائر العا�ضمة و بجاية و وهران و تيزي وزو.
و �ضتفتتح طبعة 2019  حتت �ضعار »الحتفال بالعي�ش 
معا« بحفل مو�ضيقى العامل يحييه مغني و فنان اجلاز 

جمال لعرو�ضي و »جوقة العي�ش معا«.

و تقرتح بلدان على غرار اأملانيا و ال�ضويد و اإ�ضبانيا و 
فرن�ضا و النم�ضا و الربتغال برناجما يجمع املو�ضيقى 
و  الكال�ضيكية  املو�ضيقى  و  كالفادو  التقليدية  
املو�ضيقى  و  الروك  و  الفلكلور  و  »اجلاز  املعا�رسة 
العاملية( يف حني اختارت اإيطاليا و بولونيا و الت�ضيك 
اأفالم و م�ضاهد رق�ش مع غياب امل�رسح يف  تقدمي 

هذه الطبعة.
ب�ضكل  املنظم  الأوروبي  الثقايف  املهرجان  يعقد 
متزامن منذ 2000 يف �ضنته ال�ضابعة على التوايل يف 

العديد من املدن اجلزائرية اإىل جانب العا�ضمة.

 جورج كلوين يك�سف 
�سبب عودته للتليفزيون 

مب�سل�سل »كات�س22«
   

حتدث جورج كلوين عن اقتناعه برواية م�ضل�ضله املقبل 
»كات�ش 22«، والذي يعود به اإىل التلفزيون بعد اأكرث من 
20 عاماً. لفت كلوين اإىل اأن امل�ضل�ضل لي�ش جمرد عمل 
جوزيف  للكاتب  للحرب  مناه�ضة  رواية  من  مقتب�ش 
هيلر، بل يطرح اأبعاداً ويناق�ش ق�ضايا ن�ضائية مهمة يف 
عامل ما بعد احلركات املناه�ضة لالنتهاكات اجلن�ضية 

مثل حركة »مي تو« وغريها.
واأ�ضار كلوين يف حديثه اإىل اأن الرواية الكال�ضيكية 

م�ضتوى  على  م�ضل�ضله  يف  يظهر  عما  تختلف 
امل�ضاركة  على  �ضجعه  ما  الن�ضاء،  ت�ضوير 
تغيري  على  عليه  القائمني  حر�ش  ب�ضبب 
الن�ضائية  ال�ضخ�ضيات  مع  التعامل  اأ�ضلوب 

مو�ضحاً »حاولنا اأن نكون جزءاً من احلل ل من 
امل�ضكلة«. وحر�ش كلوين مع املنتجني على اإ�ضناد اأدوار رئي�ضيه 

التلفزيونية، املقرر عر�ضها  ال�ضل�ضلة  الكامريا يف هذه  للن�ضاء وراء 
على �ضبكة »HBO« يف 17 ماي اجلاري.

 خالد ال�ساوي مهوو�س 
بالأنتيكات يف »خيال ماآتة«

   
فيلم  يف  دوره  ت�ضوير  ال�ضاوي  خالد  الفنان  يبداأ 
الأيام  خالل  حلمي،  اأحمد  بطولة  ماآتة«،  »خيال 

القليلة املقبلة.
�ضخ�ش  دور  يج�ضد  اإنه   ، ال�ضاوي  وقال 

ولكنه  والأنتيكات،  بالتحف  مهوو�ش 
تخ�ش  اأخرى  تفا�ضيل  ذكر  حتفظ عن 

دوره، حيث اأعرب عن �ضعادته بتكرار 
تعاونه مع حلمي بعد عملهما معاً يف 
اأعوام عدة،  فيلم »كدة ر�ضا« قبل 
املوهوب  بالفنان  اإياه  وا�ضفاً 

واملثقف.
»خيال  بطولة  يف  وي�ضارك 
ماآتة« منة �ضلبي وبيومي فوؤاد 
ح�ضني  وح�ضن  لبيب  ولطفي 
من  اأبوزهرة،  الرحمن  وعبد 

اإخراج خالد مرعي.

 الطبعة 2 لتظاهرة الثقافية والفنية  لنتذكر

 اأ�سدقائنا الفنانني يف 9 ماي بب�سار 
الثقافية  لتظاهرة  الثانية  الطبعة  تنظيم  �ضيتم 

والفنية لنتذكر اأ�ضدقائنا الفنانني« يف الفرتة من 9  

اىل 30  مايو اجلاري بولية ب�ضار يف اإطار تن�ضيط 

رئي�ش  من  به  علم   ح�ضبما  الرم�ضانية،  ال�ضهرات 

اجلمعية الثقافية املحلية »�ضحاريان.

 وينتظر زهاء مئة م�ضارك ما لني فنان و�ضخ�ضية 

ثقافية من خمتلف مناطق ب�ضار يف هذه التظاهرة 

التي تندرج يف اإطار الأن�ضطة اخلا�ضة باإحياء ليايل 

الثقايف  الإ�ضعاع  يف  والإ�ضهام  املعظم  رم�ضان 

بني  والثقايف  الفني  التبادل  روح  وبعث  باملنطقة 

الفنانني واجلمهور، وفقا ملا اأكده نورالدين راحو.

ال�ضينماتيك  بقاعة  الفنية  التظاهرة  هذه  و�ضتقام 

الوطنية بب�ضار و�ضتكون هذه الطبعة الثانية فر�ضة 

وتعزيز  مواهبهم  عن  للتعبري  املنطقة  لفناين 

اأو�ضحه رئي�ش جمعية   التنوع الثقايف لل�ضاورة، كما 

الن�ضاطات  خمتلف  عر�ش  و�ضيتم  »�ضحاريان<<. 

من  الرتاويح  �ضالة  بعد  التظاهرة  لهذه  الثقافية 

املحلية  الفنية  الفرق  من  العديد  م�ضاركة  خالل 

الكال�ضيكية  املو�ضيقية  الورك�ضرتا  غرار  علي 

)موؤلف  عمرون  اأعمر  املو�ضيقار  بقيادة  اجلديدة 

للتلفزيون  واأ�رسطة  اأفالم  لعدة  مو�ضيقية  مقاطع 

وفرق  التقليدي  ال�ضعبي  الغناء  وفرق  اجلزائري( 

واملدح  واحل�رسة  الديوان  خا�ضة  اأ�ضيلة  فنية 

بابا  من طرف  �ضتن�ضط  الأخرية  هذه   . والعي�ضاوة 

ال�ضويف يف اجلنوب  النوع  اأعمدة هذا  زغمري احد 

و�ضت�ضارك   . للمتحدث  ا�ضتنادا  للبالد،  الغربي 

بني ونيف يف هذه  للمدح ملنطقة  الن�ضوية  الفرقة 

التظاهرة كم�ضاهمة للمراأة يف حماية وترقية الغناء 

الديني املحلي الذي يعد جزءا من الرتاث الثقايف 

والديني لل�ضاورة . وينتظر تقدمي عرو�ش م�رسحية 

و�ضكات�ضات جمانية يف فعاليات هذا احلدث لفائدة 

حمليني  وفنانني  فرق  مب�ضاركة  العري�ش  اجلمهور 

لتن�ضيط هذه التظاهرة الفنية والثقافية التي ت�ضكل 

 . اجلمعوية  وللحركة  للفنانني  حقيقية  م�ضاهمة 

التي  الفعاليات  هذه  »متويل  فاإن  راحو  وبح�ضب 

واملح�ضنني  اجلمعية  كبري  ب�ضكل  فيها  �ضاركت 

الوثيق ل�ضكان  اأخرى الرتباط  يوؤكد مرة  املحليني 

املنطقة برتاثهم و ثقافتهم ».

وفاة »ت�سوباكا« املمثل الإجنليزي 
بيرت مايهيو اأحد اأبطال الفيلم 

ال�سهري »حرب النجوم«
�ضخ�ضية  دور  لعب  الذي  مايهيو،  بيرت  الإجنليزي،  املمثل  رحل 
ناهز  عمر  عن  النجوم«  »حرب  ال�ضهري  الفيلم  يف  »ت�ضوباكا« 
75 عاما، مبنزله بولية تك�ضا�ش الأمريكية. ونعت اأ�رسة 
م�ضاء  بيرت، غادرنا  »لقد مات  قائلة:  املمثل  مايهيو 
30 اأفريل 2019 وهو و�ضط عائلته مبنزله يف �ضمال 
�ضخ�ضية  دور  بلعب  مايهيو  وا�ضتهر  تك�ضا�ش«. 
»ت�ضوباكا«، وهي �ضخ�ضية خيالية يف عامل حرب 
الأ�ضا�ضية  ال�ضخ�ضيات  اأحدى  وتعد  النجوم، 
 Star( النجوم  حرب  الأ�ضلية.  الثالثية  يف 
Wars( هي �ضل�ضلة اأفالم ملحمية من ابتكار 

جورج لوكا�ش، مكونة من ثالثيتني. 
�ضل�ضلة  كونها  النجوم«  »حرب  تعدت  وقد 
وم�ضل�ضالت  كتبا  اأُنتجت  بل  اأفالم، 
تلفزيونية واألعاب كمبيوتر واأ�رسطة فيديو 

م�ضورة.
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�سيفروليه كمارو ا�س ا�س 2020 حت�سل على حتديثات ع�سرية
ح�سلت �سيفروليه كمارو SS على حتديث جديد مل�ديل 2020 م�ؤخراً لي�سفي عليها عدة مل�سات ع�رصية.

تاأتي مقدمة كمارو SS اجلديدة م�ست�حاة من كمارو SS Shock النم�ذجية التي د�سنت بالعام املا�سي خالل 
معر�ض �سيما، وه� ما يعني تغيري مكان �سعار �سيفروليه بال�سبك العل�ي مع اإ�سافة فا�سل بني ال�سبك 

العل�ي وال�سفلي بنف�ض ل�ن الهيكل، اإىل جانب ت�فري ل�ن اأخ�رص جديد مع جمم�عة جديدة من 
اخل�سائ�ض التي ت�سمح للعمالء بتخ�سي�ض �سياراتهم.

تت�سمن هذه اخل�سائ�ض جناح خلفي بفئات LS وLT مع م�سابيح 
 LT1و LT خلفية مظللة وعجالت 20 اإن�ض بفئات

وSS، بجانب مكاب�ض مكابح حمراء اأو 
برتقالية بفئات LT وLT1 وSS كما 

ميكن احل�س�ل على اأحزمة اأمان 
وواقيات للركب بالل�ن الأحمر 
لكافة الفئات، بجانب مقاعد 

RECARO عالية الأداء 
بفئة LT، عجلة قيادة وذراع 
ناقل مغطاة باملايكروفايرب 

املطرز بفئات LT وSS و�سعار 
�سيفروليه الأ�س�د مع �سارة كمارو 
بالرفارف بفئة LT، كما اأ�سبحت 
فئة 3LT تاأتي ب�سكل قيا�سي مع 

حمرك تريب� 2 لرت وحزم الراحة والإ�ساءة 
التي كانت اختيارية قباًل.

مت اأي�ساً اإطالق فئة جديدة با�سم LT1، والتي تدمج ما بني ت�سميم واأداء فئتي 
SS و1LT، لتاأتي مبحرك V8 ق�ته 455 ح�سان لتك�ن اأرخ�ض كمارو بهذا املحرك مع �سعر يبداأ من 35، )131،250 ريال( مت�فرة بن�سخ الك�بيه والك�سف مع ناقل 

يدوي قيا�سي 6 �رصعات اأو اآخر اختياري اأوت�ماتيكي 10 �رصعات، اإ�سافة لإمكانية اختيار وج�د غطاء حمرك ن�سخة SS املزود مبنفذ ه�اء وعجالت 20 اإن�ض 
SS مع حزمة تقنية اختيارية ت�سيف �سا�سة مل�سية 8 اإن�ض ونظام Bose ال�س�تي الفاخر.

هذا و�ستاأتي م�ديالت LT مبحرك V6 �سعة 3.6 لرت بناقل اأوت�ماتيكي 10 �رصعات م�ستند على ناقل ن�سخ كمارو SS و ZL1، و�س�ف تت�فر م�ديالت كمارو 
املحدثة 2020 اجلديدة للبيع بداية من خريف العام اجلاري، حيث �سيتم اإنتاجها مب�سنع جرنال م�ت�رز يف ولية ميت�سيغان الأمريكية.

روفر 2020 حت�سل على حمرك 6 �سلندر جديد
جاك�ار لند روفر ط�رت حمرك �ست �سلندرات م�ستقيمة جديد �سعة 3.0 لرت بتقنيات هجينة 

خفيفة، وقد د�سنته يف بداية العام يف روفر �سب�رت HST بق�ة 395 ح�سان وعزم دوران 
550 ني�تن.مرت، والآن نرى هذا املحرك يف روفر الأكرب حجماً لعام 2020.

ق�ة املحرك يف روفر هي 355 ح�سان للن�سخة الأ�سا�سية اأو 395 ح�سان لن�سخة 
HSE P400 الأعلى اأداًء، والتي تت�سارع اإىل 96 كم\�ض يف 

5.9 ثانية فح�سب، ب�رصعة ق�س�ى 209 كم\�ض، مع 
اعتماده على �ساحن خارق “�س�برت�سارجر” 

كهربائي لتح�سني ال�ستجابة واإق�ساء تاأخر 
ا�ستجابة التريب� املذم�مة.

كما تاأتي روفر اجلديدة بجن�ط 22 اإن�ض، 
ويبداأ �سعرها من 90،900 دولر  للن�سخة 

الأ�سا�سية و209،500 دولر )786،000 
 SVAutobiography ريال( لن�سخة

الأرقى.
ويقرتب اجليل احلايل من روفر من 

نهاية عمره عقب تد�سينه يف الن�سف 
الثاين من 2012، ومن املت�قع الك�سف 

عن جيل جديد كلياً يف 2020، ب�زن 
اأخف بكثري بف�سل العتماد على من�سة 
MLA اجلديدة، مع ت�فر ن�سخة كهربائية 

بالكامل لحقاً.

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دوالر يف لوت�س ملناف�سة بور�س وفرياري
منذ ثمانية اأع�ام، اأعلنت ل�ت�ض الربيطانية املعروفة ب�سياراتها الريا�سية الفاخرة عن 

ب�سبب  ذلك  يتحقق  مل  ولكن  م�ديالت جديدة،  ثمانية  لطرح  خطط 
�سعف م�ارد ال�رصكة اآنذاك، ولكن كل ذلك تغري مع �رصاء جيلي 

حل�سة متحكمة من ل�ت�ض يف ماي� 2017.
جيلي ال�سينية اأعلنت عن خطط ل�ستثمار 1.9 مليار دولر 

وحت�يلها  ال�رصكة  اإحياء  لإعادة  ل�ت�ض  يف  الأقل  على 
ب�ر�ض  ملناف�سة  الفخامة  عامل  يف  معروف  “ا�سم  اإىل 

وفرياري”، و�سيتم اإنفاق املال يف تعيني 200 مهند�ض 
جديد وبناء م�سنع ومركز ت�سميم وابتكار.

ف�لف�،  مع  الناجحة  التجربة  تكرار  ترغب يف  جيلي 
عقب ا�ستثمارها 11 مليار دولر يف ال�سانعة ال�س�يدية 
وحت�يلها ل�سم لمع يف جمالها مب�ديالت رائجة يف 

اأوروبا وح�ل العامل.
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تطبيق امل�صلي 
ي�صيف مزايا 

عديدة 
 للم�صتخدمني 

خالل �صهر رم�صان
تتواجد العديد من التطبيقات 
على  للم�سلمني  امل�ساعدة 
وحثهم  بالفرائ�ض  القيام 
يف  واجلميل  الأذكار،  على 
تقدم  اأنها  التطبيقات  هذه 
مل�ساعدة  متنوعة  طرق 
تطبيق  ويعترب  امل�ستخدمني. 
هذه  بني  من  “امل�سلي” 
العديد  توفر  التي  التطبيقات 
مع  ا  خ�سو�سً املزايا  من 
احلايل  رم�سان  �سهر  ن�سخة 
و2019  هجري   1440 للعام 

ميالدي.
ويوفر تطبيق امل�سلي خا�سية 
“ورد املحا�سبة” وهي ت�ساعد 

متابعة  على  امل�ستخدمني 
بتنظيم  اليومية  عباداتهم 
و�سهولة خالل ال�سهر الف�سيل 
عن طريق ر�سم بياين وحتليل 
والأذكار  العبادات  يف  اأدائهم 
لتحفيزهم  لهم  ذلك  وعر�ض 
يقدم  كما  ال�ستمرار.  على 
التطبيق ميزة الأذكار املطلقة 
خمتلف  يف  ت�ساحبهم  التي 

الأوقات ملختلف املواقف.
تطبيق  فاإن  �سك،  وبدون 
مل�ستخدميه  �سيوفر  امل�سلي 
اإم�ساكية �سهر رم�سان بطريقة 
ت�ساعدهم  والتي  مميزة، 
لوقت  تنبيهات  حتديد  على 

واإمكانية  وال�سحور  الإفطار 
ن�رشها على �سبكات التوا�سل. 
اأخرى  اإ�سافة  و�ستكون هناك 
مدعومة  ال�سالة  ملواقيت 
اأكرث  مع  العامل  بلدان  جلميع 
خمتلفة  مدينة  األف   45 من 
ال�سالة  موعد  معرفة  وميكن 
بالعامل  مدينة  لأي  والأذان 
مع  عليها  ال�سغط  مبجرد 
خا�سية “ال�سالة حول العامل.

خا�سية  التطبيق  يقدم  كما 
ت�ساعد  والتي  الليلة  القراءة 
الرتكيز  على  امل�ستخدمني 
الليل  خالل  الأذكار  وقراءة 
للعني،  واإرهاق  تعب  دون 

بالإ�سافة اإىل اأنه يقدم فوائد 
ال�سالة  عن  ومتجددة  يومية 
الإ�سالم  وتعاليم  والأذان 
ويتيح ن�رشها بكل �سهولة بني 

الأ�سدقاء.
تطبيق  يقدم  ذلك،  وبجانب 
املرئية  القبلة  ميزة  امل�سلي 
الدقيقة  القبلة  لتحديد 
الأماكن  يف  للم�ستخدمني 
بكل  العامل  حول  املختلفة 

�سهولة.
امل�سلي  تطبيق  ميكن حتميل 
لأجهزة اآيفون واآيباد من هنا، 
لأجهزة  حتميله  ميكن  كما 

اأندرويد من هنا.

يف الن�سخة 74 من نظام كروم

غوغل تدمج حمرك البحث 
مع م�صاعدها ال�صوتي  

يف اأ�سلوب م�سابه ملا تتبعه �رشكة مايكرو�سوفت يف نظام ت�سغيلها ويندوز 
قامت �رشكة غوغل بتوحيد حمرك البحث الداخلي يف نظام ت�سغيلها 
كروم بن�سخته 74 مع م�ساعدها ال�سوتي، لت�سكل بذلك طريقة اأ�سهل 

للم�ستخدمني يف التعامل والو�سول ملكونات اجلهاز الربجمية عرب الوامر 
ال�سوتية �سواء من تطبيقات اأو نوافذ بالإ�سافة لدعم البحث ال�سوتي عرب 

الويب. فعلى �سبيل املثال ميكن الآن للم�ستخدم فتح اأي من التطبيقات 
املوجودة على جهازه مبجرد اإ�سدار الأمر ال�سوتي وكذلك باإمكانه 

ال�ستف�سار عن حالة الطق�ض لالأيام القادمة بنف�ض الطريقة، مما يفتح 
جتربة جديدة يف البحث تعترب غريبة نوعاً ما لأولئك امل�ستخدمني الذين 

اعتادوا على النهج التقليدي الكتابي.
فيما مل يقت�رش التحديث يف الن�سخة اجلديدة من النظام على مزايا 

البحث وتقدمي هذه التجربة للم�ستخدم، فقد اأ�ساف اأي�ساً دعماً لخراج 
ال�سوت من تطبيقات Linux كما وفر دعماً لت�سغيل تطبيق كامريا 

الأندرويد عرب منفذ USB، بالإ�سافة لعدد اخر من امليزات املفيدة 
للمطوريني ميكنك الإطالع على قائمة التحديثات كاملة من هنا.

بحجم اأقل واأداء اأ�سرع

في�صبوك �صتطلق ن�صخة iOS جديدة 
من تطبيق ما�صنجر نهاية العام 

ما�سنجر  في�سبوك  تطبيق  �سي�سهد 
ن�سخته  يف  وا�سحة  تعديالت 
ال�رشكة  �ستطلقها  التي  القادمة 
نهاية العام ح�سب ما اأعلن مديرها 
اليوم،   F8 موؤمتر  خالل  التنفيذي 
اجلديد  الت�سميم  �سيكون  بحيث 
التغيري  ويكمن   iOS بنظام  خا�ض 
الرئي�سي فيه بحجمه الذي �سي�سبح 
اأقل بن�سبة 80% من احلجم احلايل 
ميجا   30 من  اأقل  م�ساحة  لي�سغل 
حيث  اأ�رشع  اأداء  ويقدم  بايت، 
الثانيتني  ت�سغيلة  زمن  يتعدى  لن 
موعداً  حددت  التي  لل�رشكة  وفقاً 
يف  اجلاري  العام  نهاية  لإطالقه 
ن�سخة  اإطالق  من  قريبة  فرتة 
في�سبوك ما�سنجر ل�سطح املكتب.

حيث ت�سعى في�سبوك من خالل هذه 
التجربة اإعادة الرتكيز على الهدف 
املحادثة  لتطبيقات  الأ�سا�سي 

التي  بالتفرعات  اقتظت  اأن  بعد 
الدفع  ونوافذ  الألعاب  �سملت 
التي  الأخرى؛  الكثرية  وامل�ساقات 
كان منِ �ساأنها اإبطاء عمل التطبيق 
لدى  الفو�سوية  من  جو  وت�سكيل 
التطبيق  واجهة  يف  امل�ستخدمني 
هي  وبالتايل  اجلانبية.  ونوافذه 
ت�سعى الآن للرتكيز على ال�رشعة يف 
اأولية ل غنى عنها  التي تعد  الأداء 
وخ�سو�ساً يف تطبيقات ال�ستخدام 
�سيحمل  فيما  كما�سنجر.  اليومي 
املزايا  من  عدداً  القادم  التطبيق 
بتخ�سي�ض  ت�سمح  التي  اجلديدة 
م�ساحات خا�سة للعائلة والأ�سدقاء 
كما �سيكون هناك خا�سية ي�ستطيع 
م�ساهدة  امل�ستخدم  خاللها  من 
من  الأ�سدقاء  مع  الفيديوهات 
من  املحتوى  م�ساركة  خالل 

املن�سة ودعوتهم للم�ساهدة.
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قريبًا.. »حمادثات م�صّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  اآب  ووات�ض  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  الر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�سم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كران�ض« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�ض  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�ض اآب واآي ما�سيج لأبل، بل يختار امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�ض  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�ض  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�سالة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�ض  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�ض  خالل 

�سمن �سياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحتها اخلا�سة على 

ال�سبكة.
ي�سار اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�ض غو اجلديدة على اأبرز م�ساكل نظارات الواقع الفرتا�سي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�ض يف العوامل الفرتا�سية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�سة بات�سال �سبكة WLAN الال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة اإىل ربط اجلهاز بح�ساب اأوكولو�ض ب�سبكة في�ض بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�سور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�سي.

وميكن للم�ستخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�ستعمال نظارة اأوكولو�ض غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع الفرتا�سي.



والية  مقر  �أمام  �ملحتجني  ممثلي  �أكد 
�إيليزي ،�أن خروجهم لل�شارع جاء على خلفية 
��شتنفاذهم جلميع �حللول �لودية �ملمكنة ، 
�الإفر�ج  يف  باالإ�رس�ع  �ملطالبة  �أجل  من 
�اليجاري  �الجتماعي  �ل�شكن  قائمتي  على 
�لتوظيف  م�شابقة  يف  و�لناجحني  �لعمومي 
�ملتحدثني  ذ�ت  هدد  حيث   ، ب�شوناطر�ك 
يف  خطابهم  لهجة  من  �لت�شعيد  مبو��شلة 
حالة ما مل تتدخل �ل�شلطات �ملعنية وعلى 
ب�شفته  بوحلية  عي�شى  �لوالية  و�يل  ر�أ�شها 
، من  �لتنفيذية  �لهيئة  �الأول على  �مل�شوؤول 
�لتي  �إيجاد حلول جذرية الن�شغاالتهم  �أجل 

جتاوزها �لزمن .
مللفي  متابعون  حذر  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
 ، بالوالية  �لقر�ر  �شناع   ، �ل�شكن  ،و  �ل�شغل 
من مغبة �لعو�قب �لوخيمة �لتي قد تنجر عن 

�اللتفاف و�نتهاج �شيا�شة �لهروب �ىل �الأمام 
للم�شاكل  جذرية  حلول  عن  �لبحث  عو�ض 
لقنبلة  �لرت�كمات  حولتها  �لتي  �لتقليدية 
مقارنة  بنتائجها  �لتكهن  ي�شعب  موقوتة 
بالظروف �ل�شعبة �لتي متر بها �لبالد ، يف 

ظل تعايل �الأ�شو�ت �ملطالبة با�شقاط رموز 
�لف�شاد عرب جميع واليات �جلمهورية .

من جهة ثانية حاولنا تكر�ر� ومر�ر� �الت�شال 
بو�يل والية �إيليزي ملعرفة ر�أيه يف �ملو�شوع 

�إال �أنه تعذر علينا ذلك .

�أحمد باحلاج 

للمطالبة باالفر�ج على قو�ئم �ل�سكن و نتائج م�سابقة �سوناطر�ك

مواطنو ايليزي يحتجون اأمام مقر الوالية ويهددون بالت�صعيد
�نتقلت حمى �الحتجاجات باجلنوب �لكبري �إىل والية �يليزي �حلدودية ، بعد جتمهر عدد كبري من �ملو�طنني للمطالبة 

باالإ�سر�ع يف �الإفر�ج على قائمتي �ل�سكن ونتائج م�سابقة �لتوظيف ب�سوناطر�ك .

يف عمليتني منف�سلتني 
مل�سالح حر��س �ل�سو�حل 

بالغزو�ت

حجز قرابة القنطار 
كيف يف 03 حقائب 

عائمة ب�صواحل تلم�صان
�ل�شو�حل  بالغزو�ت  حر�ض  قو�ت  متكنت 

�ل�شعبي  �لوطني  �جلي�ض  لقو�ت  و�لتابعة 

حجز  �لثانية  من  �لع�شكرية  بالناحية 

قر�بة  �لقنطار من �لك�شف �ملعالج  كانت 

والية  ب�شو�حل  �لبحر  �شطح  على  تطفو 
تلم�شان  وذلك �ثر عمليتني منف�شلتني .

منطقة  على  م�شتوى  متت  �الأوىل  �لعملية 

�أين  تلم�شان  ،  �رسق  �شمال  كلم   60 هنني 

بهنني  �لبحرية  �ملحطة  عنا�رس  جنحت 

�أثناء  بالغزو�ت  �ل�شو�حل  و�لتابعة حلر��ض 

�ل�رسقية  للوالية  بال�شو�حل  عائمة  دورية 

من حجز 62.905 كلغ من �لكيف  �ملعالج 

كانت  حقيبتني  على  �شكل  موزعة  كانت 

تطفو فوق �شطح �لبحر  حيث مت �نت�شالها 

�ملحطة  متكنت  عنا�رس   ، وبالغزو�ت   ،

كلغ   35.5 حجز  من  بالغزو�ت  �لبحرية 

مت  عائمة  حقيبة  �شكل  �لكيف  على  من 

بال�شو�حل  �ملاء  فوق  تطفو�  �كت�شافها 

�لغربية للوالية ، هذ� والتز�ل عملية �لبحث 

�ل�شو�حل  حيث  متو��شلة من قبل حر��ض 

بالبحر  رميها  مت  هامة  كمية  �أن  ي�شتبة 

من  قبل بارونات خمدر�ت مغاربة ل�شمان 

�إىل نظر�ئهم باجلز�ئر با�شتعمال  و�شولها 

�لتيار�ت �لبحرية بعد ت�شييق �خلناق على 
�حلدود �لبحرية .

تلم�سان حممد بن تر�ر

يف �لربع �الأول من 2019

جازي ترفع عدد زبائنها و ت�صاعف ا�صتثماراتها 

ق�سنطينة 

جرح 32 �صخ�صا اإثر انقالب حافلة 
ببلدية اأوالد رحمون 

تركيا تفتتح اأكرب م�صجد يف البالد 
على اأعلى قمة يف ا�صطنبول

�سركة »�سوميك« ب�سكيكدة

12 متهم ت�صببوا يف تبديد 
200  مليار �صنتيم

.    �إلتما�س 10 �سنو�ت �سجنا نافذة يف حق �لرئي�س �ملدير �لعام

�لق�ساء �لربيطاين 

احلكم على اأ�صاجن بال�صجن ملدة 50 اأ�صبوعا

تقنيات  يف  �لر�ئدة  �ل�رسكة  جازي  و��شلت 
�الت�شاالت �لرقمية وترية �لنمو يف �لربع �الأول 
من عام 2019 حيث �رتفع عدد زبائنها و ز�د 

حجم ��شتثمار�تها خالل هذه �لفرتة.
     جتاوز عدد زبائن �رسكة جازي عتبة 16 
مع   .2019 مار�ض   31 بتاريخ  م�شرتك  مليون 
�أزيد من 193،000 م�شرتك جديد �أي  ت�شجيل 
بالفرتة  مقارنة   ٪4 �ىل  و�شلت  زيادة  بن�شبة 
بف�شل  ذلك  حتقق  و   2018 عام  من  نف�شها 
على  ركزت  للغاية  قوية  جتارية  �إ�شرت�تيجية 
خدمات �النرتنت و�ل�شوت باالإ�شافة �إىل �أد�ء 

�شبكتي �جليل �لثالث و �لر�بع.

�شجلت  فقد  باالإير�د�ت  يتعلق  فيما  �أما 
�أي  �الأول  �لربع  يف  دينار  مليار   22.8 جازي 
عام  من  �لفرتة  بنف�ض  مقارنة   ٪1 بانخفا�ض 
ن�شاطها يف  �نتعا�ض  �ل�رسكة  كماعرفت   2018
�شوق تناف�شية للغاية متيزت ب�شغط قوي على 

�الأ�شعار.
مليار   6.3 �النرتنت  خدمات  �إير�د�ت  وبلغت 
على   ٪26 بزيادة  �أي  �الأول  �لربع  يف  دينار 
�أ�شا�ض �شنوي. و �رتفع عدد م�شرتكي خدمات 
�إىل زيادة  �أدى  �النرتنت بن�شبة 18.3 ٪ ، مما 
 1.06 من  �النرتنت  ��شتخد�م  يف   ٪  110
جيغابايت �إىل 2.24 جيغابايت لكل م�شتخدم 

2018.وتعود  عام  من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة 
و��شتمر�ر  �لعرو�ض  جاذبية  �إىل  �لزيادة  هذه 
�شيا�شة �ال�شتثمار يف تو�شيع وحت�شني �ل�شبكة.

  كما و�شل حجم �ال�شتثمار�ت يف �لربع �الأول 
من �لعام �إىل 2.3 مليار دينار �أي بزيادة �شنوية 
�لتز�م  �أخرى   مرة  يوؤكد  مما   ،  ٪  44 ن�شبتها 
تعميم  و  تطوير  يف  بامل�شاهمة  جازي  �رسكة 
يف  �لنقال  �لهاتف  عرب  �الإنرتنت  ��شتخد�م 

�جلز�ئر.
و بلغت �الأرباح قبل �قتطاع �لفو�ئد و�ل�رس�ئب 
دينار  �لدين 10.6 مليار  و�إطفاء  و�ال�شتهالك 
�أي بزيادة قدرها 02٪ مقارنة بنف�ض �لفرتة من 

�ل�شنة �ملا�شية. �أما هام�ض �لربح قبل �لفو�ئد 
و�ل�رس�ئب و �ال�شتهالك و �إطفاء �لدين )بدون 
تاأثري �ملعايري �لدولية لالإبالغ �ملايل 16( ، فقد 
��شتقر عند ن�شبة 42٪    �أي بانخفا�ض قدره  

07 ٪مقارنة بنف�ض �لفرتة من عام 2018.

بجروح  �شخ�شا   32 �جلمعة  �أم�ض  �أ�شيب 
�نقالب  و  �نحر�ف  �إثر  �خلطورة  متفاوتة 
ببلدية   3 رقم  �لوطني  �لطريق  على  حافلة 
�أوالد رحمون )ق�شنطينة(، ح�شب ما علم من 

�مل�شالح �ملحلية للحماية �ملدنية.
و �أو�شح ذ�ت �مل�شدر باأن �لوحدة �لرئي�شية 
�لوحدة  و  �ل�رسيف«  حممد  �هلل  عطاء  »بن 
�خلروب  ببلدية  �جلمعي«  »قطو�ض  �لثانوية 

�نقالب  و  �نحر�ف  حادث  الأجل  تدخلتا 
كانو� يف رحلة  ثانويا  تنقل 49 طالب  حافلة 
من والية قاملة �إىل حديقة �لت�شلية و �الألعاب 
بوالية باتنة خلف 32 �شحية �شخ�شا يعانون 
مت  باأنه  �أ�شاف  و  متفاوتة  �إ�شابات  من 
من  نقلهم  و  �ملكان  بعني  �ل�شحايا  �إ�شعاف 
طرف عنا�رس �حلماية �ملدنية �إىل م�شت�شفى 

�خلروب. 

�فتتحت تركيا �أم�ض �جلمعة م�شجد ت�شامليجا 
�لذي  ��شطنبول  مدينة  من  �الآ�شيوي  بال�شطر 
يعد �مل�شجد �الأكرب يف �لبالد و�فتتح �لرئي�ض 
�لرتكي رجب طيب �أردوغان م�شجد ت�شامليجا 
و�شط  �جلمعة،  �شالة  عقب  ر�شمي  ب�شكل 
�أنحاء  خمتلف  من  عديدة  وفود  م�شاركة 

�لعامل.
�مل�شجد  بناء  عملية  بد�أت   ،2013 وعام 
مبنطقة  ��شطنبول  مدينة  يف  قمة  �أعلى  على 
�ملعمارية  �لهند�شة  طر�ز  على  �أو�شكود�ر 

�لعثمانية.
مرت  �ألف   15 م�شاحة  على  �أقيم  و�مل�شجد 
وقت  يف  م�شل  �ألف   63 لنحو  ويت�شع  مربع، 
موؤمتر�ت  قاعة  �مل�شجد  ي�شم  كما  و�حد 
ومكتبة  �لرتكية،  �الإ�شالمية  لالآثار  ومتحفا 
موقف  �إىل  �إ�شافة  للفنون،  ومعر�شا  عامة، 
ل�شيار�ت رو�د �مل�شجد ويحوي �مل�شجد على 
و�ثنتان  مرت،   107.1 بطول  منها   4 ماآذن،   6
بطول 90 مرت�، فيما يبلغ �رتفاع قبته نحو 72 

مرت� وقطرها 34 مرت�.

مطلع  م�شدر  من  �لو�شط  �أم�ض،  علمت   
�شكيكدة،  مبحكمة  �لعامة  �لنيابة  ممثل  �أن 
يف  متثلت  قا�شية  عقوبات  ت�شليط  �إلتم�ض 
 12 نافذ� يف حق  �شنو�ت حب�شا   10 �لتما�ض 
بينهم  �أعمال من  و رجال  متهم من �رسكات 
�ل�شوميك«  �رسكة«  من  �شابقني  �إطار�ت   6
�ل�شابق«  �لعام  �لرئي�ض �ملدير  ر�أ�شهم  وعلى 
ك ن �ض« وهذ� على خلفية متابعتهم جميعا 
�إبر�م �شفقات خمالفة  بتبديد �ملال �لعام و 

كبدت  و�لتي  �ملعمول  و�لتنظيم  للت�رسيع 
ب  تقدر  معتربة  جد  مادية  خ�شائر  �ل�رسكة 

200 مليار �شنتيم.
قا�ض  طرف  من  باحلكم  �لنطق  �شيتم  فيما 
�جلل�شة �إىل يوم غد، يجدر �لذكر �أن �لرئي�ض 
�لعام » ك ر ن« ي�شغل حاليا من�شب  �ملدير 
�مل�شب  ن�شاط  مدير  لنائب  م�شت�شار  �إطار 

»�شوناطر�ك �أفال » بوهر�ن.
�أحمد بن عطية

عرب حقوقيون �أمميون عن قلقهم مما و�شفوه 
بـ »�حلكم غري �ملتنا�شب« بال�شجن 50 �أ�شبوعا 
�لذي �أ�شدرته حمكمة بريطانية بحق موؤ�ش�ض 
�الإخالل  بتهمة  �أ�شاجن،  جوليان  »ويكيليك�ض«، 

بالتز�مات �لكفالة.
�لعمل  جمموعة  عن  �شدر  بيان  يف  وجاء 
�أم�ض  �لتع�شفي،  �العتقال  حول  �الأممية 
حاليا  حمبو�ض  �أ�شاجن  جوليان  �أن  �جلمعة، 
وكاأنه  �حلر��شة  �شديد  »بيلمار�ض«  �شجن  يف 
ثقيلة«.  جنائية  جرمية  �رتكاب  بتهمة  »مد�ن 
و�أ�شاف �أن ذلك »يتعار�ض مع مبادئ �ل�رسورة 

�الإخالل  تهمة  �لبيان  وو�شف  و�لتنا�شب«. 
خفيف«  »�نتهاك  باأنها  �لكفالة  بالتز�مات 

ن�شبيا.
حول  �الأممية  �لعمل  جمموعة  وتو�شلت 
خرب�ء   5 ت�شم  �لتي  �لتع�شفي  �العتقال 
�أن  مفاده  ��شتنتاج  �إىل   2015 عام  م�شتقلني، 
�عتقال �أ�شاجن �لذي كان يختفي يف ذلك �لوقت 
�إخالله  بعد  بلندن  �الإكو�دور  �شفارة  مبنى  يف 
ت�شليمه  ملنع  حماولة  يف  �لكفالة  بالتز�مات 
�إىل �ل�شويد �لتي كانت تتهمه باالغت�شاب، كان 

»�عتقاال تع�شفيا«.
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و�سع رقم �أخ�سر حتت ت�سرف 
�ملتقاعدين لتجنب تنقلهم للفروع

�صندوق التقاعد 
يك�صف عن اخلدمات 

اجلديدة للمتقاعدين 
بوكالة امل�صيلة

للتقاعد  �لوطني  �ل�شندوق  �أم�ض  �أول  نظم 
بامل�شيلة يوماً �عالميا للتعريف باخلدمات 
�اللكرتونية لل�شندوق �لتي تهدف باالأ�شا�ض 
و�أن�شنة  �خلدمات  نوعية  حت�شني  �إيل 
�لعالقات مع �ملتقاعدين كتنويع طرق دفع 
مثل تلك �ملعا�شات ومنح �لتقاعد، و�لرقم 
لال�شتماع  و�شع  �لذي    )1130( �الأخ�رس 
وخدمة  »�الأندرويد«  وتطبيق  الإن�شغاالتهم 
�لر�شائل �لق�شرية، بهدف جتنب عناء تنقل 
�الآالف من �ملتقاعدين، و�لتي تدخل كلها 
�خلا�شة  �لوطنيـة  �الإ�شرت�تيجية  �إطـار  يف 
متقاعد  كل  و�إعالم  �خلدمة  بتح�شني 
مع  دوريـة،  ب�شفة  �لوثائق  حتيني  بتوقيت 
�الن�شغاالت  �أغلب  على  و�لرد  �الإجابة 
قـدر  فيما   ، �ملتقاعديـن  فئة  يرفعها  �لتي 
 770 و  �ألف   58 بالوالية  �ملتقاعدين  عدد 
مبا�رس  متقاعـد   770 و  �ألف   39 بينهم  من 
تقاعـد  ب�شفـة  �ألف   254 و  �ألف   19 و 
�لتي  �مللفات  عدد  ومبتو�شــط  �أيلولة، 
، فيما يقدر  �إىل 337 ملف  �إ�شتــالمهـا  يتم 
�إعادة  عدد �ملتـقاعــديــن �مل�شتفيدين من 
�أما  �ألـف متقاعــد،  �ألف و 322  �لتقومي 52 
فيما يخـ�ض �مل�شاعـدة �الجتماعية فقد مت 
زيارة 8 �أالف و 389 متقاعد وتقدمي 1192 
خدمة، وما يقارب 58 �ألف ح�شاب بريـدي 

و 1673 ح�شاب بنكــي.
بديار عبد�لبا�سط

�حل�سيلة �ملالية للثالثي 
�الأول ل�سنة 2019

 Ooredoo
ُتوا�صل يف تعزيز 
ريادتها الرقمية 

 31 �إىل غاية  14 مليون زبون 
مار�س 2019

�أعلن جممع Ooredoo لالت�شاالت يوم 
�خلمي�ض 02 ماي 2019، عن نتائجه �ملالية 

للثالثي �الأول ل�شنة 2019. 
متيزت ح�شيلة �لن�شاط �لثالثي �الأول ل�شنة 

2019 لـ Ooredoo �جلز�ئر بارتفاع يف عدد 
�لزبائن من 13.5 مليون زبون يف �لثالثي 

�الأول من عام 2018 �إىل 14 مليون زبون �ىل 
غاية 31 مار�ض 2019، بزيادة قدرها 4 ٪.
بلغت �إير�د�ت Ooredoo )�جلز�ئر(21 

مليار دينار جز�ئري يف �لثالثي �الأول ل�شنة 
2019.  ُقدرت �الإير�د�ت �ملحققة قبل 

�حت�شاب �لفو�ئد و�ل�رس�ئب و�ال�شتهالك 
و�الإطفاء )EBITDA( يف �لثالثي �الأول 
ل�شنة 2019 بـ 8.5 مليار دينار جز�ئري. 

يف �مُلجّمع، مُتثل Ooredoo )�جلز�ئر( 
12٪ من جمموع �لزبائن، و16٪ من �إجمايل 

�ال�شتثمار�ت. ��شتهلّت Ooredoo )�جلز�ئر( 
�شنة 2019 مبو��شلة ��شرت�تيجيتها �ملوجهة 

للرقمنة و�لتي تهدف �إىل تعميم �النرتنت �لنقالة 
ذ�ت �لتدفق �لعايل لدى زبائنها.
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