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الق�ضاة منذ البداية مع للحراك ال�شعبي:  القا�ضي مدبر عبد الوهاب.
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عبداهلل جاب اهلل ي�صرح

بفعل غياب الرقمنة وال�ضغط

ملفات عالقة على م�ستوى التحقيق الرئا�سيات القادمة تعيد �إنتاج
النظام احلايل
واملحكمة العليا ل�سنوات

3�ص

من�سق الهيئة الرئا�سية و�صف ما حدث بالإنقالب

3�ص

حركة النه�ضة

EXPERIENCE

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie
Commercial, chargé
De clientéle
Marketing et relations
Publiques

Formations multimédia,

communication digitale

Photoshop cs
Indesign
Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction
Arabe francais
Rédaction sur le web
Photographie
Et camera
Montage video
Graphiste multimedia

TRAVAIL

FORMATION

PRATIQUE

REDACTION SUR LE WEB

MONTAGE VIDEO
MARKETING

RESULTAT

QUALIFICATION

FORMATION
DIPLOMANTE
QUALIFIANTE
A LA CARTE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Secretariat
Informatique
APPRENTISSAGE
Vidéoprojecteur,Accès Internet
Agent
d’accueil
comptabilité,
Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Documentation
Ressources humaines
Mises en application des logiciels
Et archivage numérique COMPETENCEPROFESSIONNELLE
communication
QUALIFICATION
Evaluation en fin de stage

INFOGRAPHIE

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

E-LEARNING METIER
CONTACT
RESULTAT
DYNAMISME
FLEXIBILITÉ

EMPLOI
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 مطالب ب�إعادة النظر يف �إجراءات املثول الفوري.
واحلب�س التع�سفي
5�ص
world AVENIR

احلل يف اختيار �شخ�صية وطنية
لت�سيري املرحلة القادمة

digital

تعيني الثلث
الرئا�سي وا�ستقالة
الباءات الأربعة
5�ص

منا�ضلون يطردون علي
الع�سكري من مقر الأفافا�س

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

Langues étrangères
tarifs spécial été
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عني الو�سط

الأحد  �   14أفريل    2019املوافـق  ل� 08شعبان 1440هـ

با�شرو حملة احتجاجات

�آالف ال�شباب يعملون يف برامج
ال�شبكة االجتماعية

احتج الع�رشات من ال�شباب
العاملني يف �إطار ال�شبكة
االجتماعية واطار ت�شغيل
ال�شباب من خمتلف املناطق
الغربية عموما وبواليات غليزان
وتلم�سان و ومع�سكر على وجه
اخل�صو�ص على �سيا�سة الت�شغيل
من قبل مديريات الت�شغيل
الوالئية والإدارات التي ت�سعى
اىل العمل مبح�سوبية يف التوظيف
و�إبقائهم م�ستغلني يف �أ�شغال
�صعبة ومببالغ زهيدة ،خا�صة وان
اغلب مراكز الت�شغيل بالدوائر
والواليات عينت بطريقة �سيا�سية
من قبل �أطراف فاعلة �سابقا ما

�أدى �إىل متيع ال�سيا�سة الوطنية
للت�شغيل  ،والتي م�ست �إدماج
العديد من املناطق على ح�ساب
مناطق �أخرى الأمر الذي دفع
�إىل االحتجاجات التي قد تتو�سع
امل�ستوى الوطني خ�صو�صا بعدما
�ضاع �شباب بع�ض من ق�ضى �أكرث
من � 08سنوات يف عمل ا�ستعبادي
مببالغ رمزية .
فبغليزان انطلقت االحتجاجات
بكل من الرمكة و�سوق احلد
وا�ستمرت �إىل عني الرحمة  ،ويلل
و�سيدي لزرق وبلدية غليزان
الذين خرج �شبابها �إىل ال�شارع
للمطالبة بالعدالة االجتماعية

،ـم�ؤكدين �أن هناك الع�رشات من
ال�شباب والأرامل والأيتام يعملون
منذ �أكرث من � 05سنوات مببلغ
اليزيد عن 5000دج يف �إطار
ال�شبكة االجتماعية كعمال حدائق
�أو منظفات يف الوقت الذي ي�سجل
دخول �أ�شخا�ص �إىل منا�صب �شغل
دائمة يف �سن ال�شباب و�أحيانا من
خارج �إقليم البلدية �أو الدائرة �أو
حتى الوالية مثلما حدث م�ؤخرا
يف �إحدى البلديات ،نف�س الإ�شكال
تعرفه بلدية مع�سكر التي احتج
العديد من عمال ت�شغيل ال�شباب
وال�شبكة االجتماعية بفعل طول
مدة عملهم يف الإدارات وم�صالح

الدولة ول�ساعات طويلة ومببالغ
زهيدة يف الوقت الذي يتم
حرمانهم من املنا�صب اجلديدة
رغم �أقدميتهم فيها واكت�سابهم
خربة يف ذلك  ،خ�صو�صا واغلبهم

خبر في
صورة

حنا�شي ي�شارك يف احلراك ال�شعبي
عرفت اجلمعة الثامنة من احلراك ال�شعبي ظهور الرئي�س ال�سابق لفريق
�شبيبة القبائل حمند �رشيف حنا�شي الذي �شارك املتظاهرين امل�سرية
ال�شعبية� ،أين مت تناقل �صور حلنا�شي وهو يلف عليه العلم الوطني وي�ضمه
�صوته �إىل �صوت اجلزائريني لإحداث التغيري ورحيل النظام احلايل.

املدير العام للأمن الوطني

بزيارة للم�ست�شفى املركزي
"ليغلي�سني"
قام عبد القادر قارة بوهدبة املدير العام للأمن الوطني ،م�ساء
اجلمعة � 12أفريل  ،2019رفقة عبد القادر زوخ وايل والية اجلزائر،
بزيارة للم�ست�شفى املركزي للأمن الوطني (ليغلي�سني) ،لالطمئنان
على احلالة ال�صحية لعنا�رص ال�رشطة الذين �أ�صيبوا بجروح متفاوتة
اخلطورة ،خالل �أعمال العنف والتخريب التي �شهدتها اجلزائر
العا�صمة على م�ستوى نهج حممد اخلام�س و�شارع ديدو�ش مراد.
للإ�شارة� ،سجلت م�صالح الأمن الوطني �أثناء تدخلها من �أجل ا�ستتباب
النظام العام �إ�صابة � 83رشطي ،تعر�ضوا العتداءات عنيفة.

اجلزائر حترج الفرن�سيني �أمام وزير
اخلارجية الرتكي
غادر الوفد الفرن�سي اجتماع اجلمعية الربملانية حللف �شمال الأطل�سي
الذي جرى مبدينة �أنطاليا الرتكية عقب االنتقادات الالذعة التي تلقاها من
طرف وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�شاو�ش الذي ر ّد على كلمة النائبة عن
احلزب اجلمهوري الفرن�سي �صونيا كرميي ب�صدمتها من الهجمات الرتكية �أن
فرن�سا �آخردولة متلك احلق للحديث عن الإن�سانية خا�صة يف ظل امتالكها
تاريخا �أ�سود مع الإبادة وجرائم االن�سانية والتاريخ يذكرها مثلما قامت به
مع اجلزائر على مدار ا�ستعمارها ملدة � 132سنة ،هذا الرد دفع النائبة وبقية
�أع�ضاء الوفد�إىل مغادرة القاعة احتجاجا على كالم وزير اخلارجية الرتكي.

تب�سة

بني حرا�س ال�سواحل وم�صالح الأمن والدرك الوطني

خمطط خا�ص ملراقبة ال�سواحل الغربية
با�رشت م�صالح ال�سواحل لواليات
تلم�سان ووهران وم�ستغامن
بالتعاون مع م�صالح الأمن والدرك
الوطني بتنظيم حملة وا�سعة
ملراقبة ال�سواحل الغربية دورية
يف خمطط خا�ص على خلفية
معلومات تفيد برمي كميات كبرية
من املخدرات يف البحر من قبل
بارونات املخدرات ل�ضمان رميها
من قبل الأمواج �إىل ال�سواحل يف
خمطط جديد لتهريب ال�سموم
من املغرب �إىل اجلزائر على
خلفية جناح املخطط الأمني يف
كبح عملية تهريب املخدرات التي

تقل�صت كمياتها يف الآونة الأخرية.
هذا وح�سب م�صدر مقرب من
حر�س ال�سواحل ف�أن م�صاحلها قد
تلقت معلومات دقيقة حول قيام
مهربني مغاربة با�ستعمال يخوت

�رسيعة لتهريب املخدرات عن
طريق جرها يف �شباك حتت البحر
بعد تغليف حقائب املخدرات
جيدا لتفادي �إتالفها  ،ليتم التخلي
عنها مبجرد الإح�سا�س باخلطر

و�إبالغ الزبائن مبكان رميها لتنطلق
احل�سابات حول مكان خروجها
اعتمادا على بو�صلة املوقع
و�رسعة املوج ،هذا وقد �سبق
لل�سواحل الغربية بكل من تلم�سان
 ،عني متو�شنت وم�ستغامن �أن
لفظت كميات هامة من املخدرات
�آخرها  54كلغ على �شكل حقيبتني
بعني متو�شنت  ،هذا وتقوم م�صالح
الأمن بتطويق ال�سواحل الربية يف
حني تقوم حرا�س ال�سواحل بالقيام
بدوريات عائمة من �أجل حجز �أي
كميات تكون عائمة بالقرب من
ال�سواحل .
م.ب

البويرة

الأ�ساتذة يقاطعون التكوين

قاطع � ,أم�س املئات من
الأ�ساتذة بالبويرة الدورة
التكوينية املخ�ص�صة لهم
تنديدا منهم على ما و�صفوه
بالتالعبات التي تنتهجها

الوزارة الو�صية يف هذه الق�ضية
 ,حيث �أكدوا يف ت�رصيحاتهم
لنا �أنهم تلقوا مرا�سلة تعلمهم
بنهاية التكوين خالل العطلة
الربيعية املنق�ضية قبل �أيام قبل

من الطبقات اله�شة .
نف�س الو�ضع تعرفه كل من بلديات
واليات تيارت وبلعبا�س وم�ستغامن
التي يعاين �أكرث من � 5000شاب
و�شابة من اال�ستغالل يف اعمال

يدوية ما بني  03و� 05سنوات
مببالغ ترتاوح ما بني 3000دج
و8000دج على �أكرث تقدير كما
ان بع�ضهم ق�ضى � 10سنوات يف
ال�شبكة االجتماعية  .م.ب

�أن يتفاج�أوا م�ؤخرا مبرا�سلة
�أخرى تطالبهم مبزاولة التكوين
من جديد االمر الذي اعتربوه
تالعبا بهم واتخذوا قرار
املقاطعة كجواب ورد على ما

و�صفوه بالتالعبات وزعزعة
تركيزهم على �أداء مهامهم
خا�صة ونحن على م�شارف
نهاية املو�سم الدرا�سي
واالمتحانات .
�أ.م

حجز � 11صفيحة من مادة
الكيف املعالج

متكنت و حدات املجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتب�سة نهاية
الأ�سبوع على اثر معلومات مفادها وجود �شخ�صني ب�صدد ترويج كمية
من املخدرات (كيف معالج) بحي بوقرة مو�سى ببلدية بكارية والية
تب�سة وا�ستغالل للمعلومة مت و�ضع خطة حمكمة يف عني املكان �أين
مت ر�صد ال�شخ�صني بحوزتهما علبة كرتونية خم�ص�صة لقطع الغيار
على �إثرها مت توقيفهما و بعد عملية تفتي�ش العلبة الكرتونية مت العثور
على � 11صفيحة من مادة الكيف املعالج بوزن �إجمايل قدره 1090
غرام على �إثرها مت توقيف املعنيني و حجز املخدرات ملوا�صلة
التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

خالل � 48ساعة

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح
� 11شخ�صا مدنية

لقي � 11شخ�صا حتفهم و�أ�صيب � 23آخرون بجروح متفاوتة اخلطورة
على اثر  13حادث مرور يف خمتلف جهات الوطن خالل � 48ساعة
الأخرية ,ح�سب ما �أوردته م�صالح احلماية املدنية يف بيان لها.
و�أو�ضح ذات امل�صدر �أن �أثقل ح�صيلة �سجلت يف والية �سيدي بلعبا�س
بوفاة �شخ�صني و �إ�صابة �شخ�ص �آخر بجروح على �إثر انقالب �سيارة
من الوزن اخلفيف وا�صطدامها ب�شجرة ،وقع على م�ستوى الطريق
الوطني رقم  13ببلدية تغليمت كما �سجلت نف�س امل�صالح وفاة
�شخ�صني على اثر ا�ستن�شاقهم غاز �أحادي �أك�سيد الكربون املت�رسب
من جهاز التدفئة داخل م�سكنهم ببلدية �أوالد حملة بوالية �أم البواقي
�إ�ضافة اىل تقدميها الإ�سعافات الأولية ل � 9أ�شخا�ص خمتنقني من
جراء ا�ستن�شاقهم غاز �أحادي �أك�سيد الكربون املنبعث من و�سائل
التدفئة بكل من واليات البليدة ،البويرة و ق�سنطينة.
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نادي الق�ضاة يقاطع الإ�شراف على الرئا�سيات
.

القا�ضي مدبر عبد الوهاب :الق�ضاة منذ البداية مع احلراك ال�شعبي

ف.ن�سرين
و�شدد الق�ضاة يف بيانهم الذي
قر�أه القا�ضي �سعد الدين مرزوق
�أمام وزارة العدل على �أنهم لن
ي�رشفوا على مراقبة االنتخابات
الرئا�سية التي تنظمها احلكومة
احلالية املرفو�ضة �شعبيا
م�ؤكدين �أن عزميتهم املطالبة
بالتغيري ال تكل وال ترتاجع مهما
كانت الأجواء و ال ميكن التخلي
عن ا�ستقاللية الق�ضاء وقال نحن
�أمام مرحلة غري م�سبوقة متر
بها اجلزائر ويكتب فيها التاريخ
وت�صنع فيها الأحداث ،مرحلة
متميزة مل ت�شهدها اجلزائر منذ
اال�ستقالل
القا�ضي �سعد الدين مرزوق
نريد التغيري
�أ�ضاف ذات املتحدث قائال
�أن الو�ضع يجربنا على �أن نكون
يف طليعة املدافعني على هذا

الوطن الذي لي�س لنا غريه ،نحن
�أع�ضاء نادي ق�ضاة اجلزائر
كنا من الأوائل والوحيدين من
الإطارات ال�سامية للدولة الذين
رف�ضنا الإ�رشاف على انتخابات
العهدة اخلام�سة و�أردف �إن
مواقفنا ن�سجت بخيوط من ذهب
�سيكتبها التاريخ وال �شك يف ذلك،
و�ستتناقلها الأجيال تباعا والزلنا
م�ؤيدين وتابعني للحراك ال�شعبي
مهما كانت ال�صعوبات والعراقيل
لإننا �أردنا ذلك� ،إن عزميتنا يف
املطالبة بالتغيري ال تكل وال
ترتاجع وال ت�ستكني مهما كانت
الأجواء لأننا دعاة حق و �أ�ضاف
ذات امل�س�ؤول �أن املطالب الأكرث
�إحلاحا يف الواقع اجلزائري هو
مطلب حماربة الف�ساد املتمثل
يف �سوء ا�ستغالل ال�سلطة
امل�ؤمتنة من اجل م�صالح
خا�صة و دعا املواطنني التبليغ
عن الف�ساد ،وردد الق�ضاة عبارات
مناوئة للنظام وبع�ض املمار�سات
التي كان يعاين منها احلقوقيون.

القا�ضي مدبر عبد الوهاب
الق�ضاة منذ البداية مع
للحراك ال�شعبي
�أو�ضح القا�ضي مدبر عبد الوهاب
�أن البيان ال�صادر �أول �أم�س مل
ي�صدر من نادي ق�ضاة اجلزائر
بل يخ�ص نادي الق�ضاة الأحرار
و يحمل نف�س ال�شعار و قال نحن
نتبنى نف�س الأفكار ولكن بيانهم
�سبق جتمعنا .
من جانبه قال الها�شمي عي�ساوي،
وهو قا�ض مبحكمة بئر مراد
راي�س بالعا�صمة� ،إن الق�ضاة
�أعلنوا منذ البداية ت�أييدهم
للحراك ال�شعبي «وهم لن يحيدوا
عن مبد�أ حتقيق نقلة جديدة يف
قطاع العدالة كما �أكد عي�ساوي
�أن نادي الق�ضاة �أعلن مقاطعة
عملية املراجعة اال�ستثنائية
للقوائم االنتخابية التي جتري
ع�شية كل موعد انتخابي وحمل
ذات املتحدث م�س�ؤولية �أي انزالق
لل�سلطة م�ؤكدا �رضورة ا�ضطالع

ريح التغيري تهب من داخل الأفالن
وجه ال�سيناتور مبجل�س الأمة عبد
الوهاب بن زعيم ر�سالة �إىل رئي�س
املجل�س الد�ستوري الطيب بلعيز
يطالبه فيها بتقدمي ا�ستقالته
ا�ستجابة لطلب املاليني من ال�شعب
اجلزائري .
وقال ال�سيناتور عبد الوهاب بن
زعيم يف ر�سالته التي ن�رشها
على موقعه و املوجهة �إىل رئي�س
املجل�س الد�ستوري « لقد �سعدنا
ملا علمنا حتملكم رئا�سة املجل�س
الد�ستوري  ،ملا نعرفه عنكم من
ما�ض م�رشق  ،عرفناه من خالل
�صفحات عمل ال�سنني الطويلة ،
و ال�صحوة الرائدة  ،وخربناه يف
املحا�رضات التي �شاركتم فيها عرب
ربوع الوطن ب�صفتكم وزير العدل و
الداخلية  ،ومل�سناه يف مرافعاتكم
القانونية يف رحاب املحاكم  ،و
الأحكام التي كنتم تعلنوها با�سم
ال�شعب يف مرافعاتكم ال�سيا�سية
حتت قبة الربملان  ،وكنا نود �أن
ي�ستمر هذا الوهج امل�س�ؤلياتي .

�إرجاع الكلمة لل�شعب و احرتام
�إرادته يف اختيار رئي�سه بكل حرية
وم�س�ؤولية ولذلك ان�أ �أخاطب فيكم
ال�ضمري الوطني �..إن ا�ستجابتكم
لطلب ال�شعب �سي�سجله لكم التاريخ
من �أحرف من ذهب وكما تعلم  :لو
دامت لغريك ملا و�صلت �إليك ..يعلم
اهلل �أننا نحب وطننا و�شعبنا � ،أعانكم
اهلل يف اتخاذ هذا القرار وحفظ اهلل
�شعبنا وجزائرنا .»..
و ت�أتي ر�سالة ال�سيناتور عبد الوهاب
بن زعيم على �إثر خروج املاليني
من اجلزائريني الذين طالبوا برحيل
رئي�س الدولة امل�ؤقت عبد القادر
بن �صالح  ،و الطيب بلعيز رئي�س
املجل�س الد�ستوري  ،ونورالدين
بدوي الوزير الأول  ،وبو�شارب معاد
وغريها من ال�شخ�صيات  ،والتي
عربوا على ذلك من خالل حراك
و تظاهر �ضخم �شعبي عرب كافة
�أنحاء الوطن  ،وهوة احلراك الذي
بد�أ ي�شهد العديد من الإ�ضطرابات
.
ع�صام بوربيع

من�سق الهيئة الرئا�سية و�صف ما حدث باالنقالب

منا�ضلون يطردون الع�سكري من مقر الأفافا�س
عمد منا�ضلو حزب جبهة القوى
الإ�شرتاكية ،املحتجني �أمام املقر
الوطني �إىل طرد من�سق الهيئة
الرئا�سية ،علي الع�سكري من مقر
احلزب ،يف حني احتمى ببع�ض
الأ�شخا�ص و�سط حمتجني رافعني
العديد من ال�شعارات املناوئة له
ول�سيا�سته يف ت�سيري احلزب.

من جهته رد الع�سكري بناء على حوار
له مع موقع كل �شيء عن اجلزائر ،ب�أن
ما جرى “انقالب حقيقي” ،وي�ضيف
“كان من املقرر عقد املجل�س
الوطني �أم�س ،يف �إطار القوانني
ولوائح احلزب ،جاء �أع�ضاء املجل�س
الوطني .ولكن الزمالء من نواب
و�أع�ضاء يف املجل�س البلدي والوالئي

نور الدين بني �إ�سعد رئي�س
رابطة حقوق الإن�سان
الق�ضاة ا�سرتجعوا حرية
التعبري

ويف ت�رصيحه جلريدة الو�سط
قال نور الدين بني �إ�سعد رئي�س
رابطة اجلزائر للدفاع عن حقوق
الإن�سان �أن الق�ضاة ا�سرتجعوا
حرية التعبري لأنهم كانوا مقيدين
و خا�ضعني لل�سلطة التنفيذية �أي
ال�سلطة ال�سيا�سية وثمن ا�سرتجاع
�صالحيات �سلطتهم و �أ�ضاف
�أنه يجب الذهاب �إىل جمهورية
ثانية و رفع القيود عن املنظومة
الق�ضائية وال �سيما القانون
الع�ضوي ملجل�س الق�ضاء الأعلى
و نظام الق�ضاء اللذان اعتربهما
نقطتني �أ�سا�سيتني ال�ستقالل

الق�ضاء
يف ذات ال�سياق قال �صالح
دبوزنا�شط حقوقي و حمامي
لدى جمل�س ق�ضاء بومردا�س �أن
القوانني املتواجدة الآن ال تتيح
لل�شعب �أن يختار ممثليه بطريقة
نزيهة م�ؤكدا �أنها تنا�سب عمليات
التزوير و �أردف �أن الهيئة العليا
لتنظيم االنتخابات حلت مبر�سوم
من طرف رئي�س اجلمهورية
ال�سابق وال توجد �أي �سلطة
ميكنها �إعادة الهيئة  ،و بذلك
�أ�صبح النظام بد�ستوره و حكومته
ميتا .

عبداهلل جاب اهلل ي�صرح جاب

ال�سيناتور بن زعيم يطالب بلعيز باال�ستقالة
وي�ضيف ال�سيناتور بن زعيم املعروف
�سابقا ب�رصاعه مع الأمني العام
جمال ولد عبا�س و الذي انت�رص فيه
ال�سيناثور « لقد حتملتم امل�س�ؤولية
ال�سيا�سية و الد�ستورية يف وقت متر
به اجلزائر ب�أزمة �سيا�سية كبرية
�شاء قدرك �أن تكون مفتاحا لأزمتها
و �إرجاع ال�سكينة و الطم�أنينة
لل�شعب الكرمي � ،إن لكم موعدا مع
�شعبكم �إن لكم موعدا مع التاريخ
�أنكم ا�ستجبتم لطلب املاليني من
ال�شعب وقدمتم ا�ستقالتكم لت�ستمر
الدولة يف احلياة وي�ستمر ال�شعب يف
بناء دولته كما يراها �..أقولها لكم
بكل �رصاحة و حمبة لقد �أخط�أمت
يف الق�سم الد�ستوري �،أمام الرئي�س
املنتهية واليته ..الق�سم يكون هلل و
لل�شعب و للوطن ولي�س للرئي�س وهنا
�سقطت حياديتكم بني املرت�شحني
�..إن ا�ستقالتكم �ست�سمح لل�شعب
ولرئي�س الدولة امل�ؤقت تعيني
�شخ�صية حيادية ميكنها ت�سيري
الدولة فيما بعد و الهدف من ذلك

امل�ؤ�س�سة الأمنية مبهامها يف
حماية احلراك ال�شعبي ال�سلمي  
ويف ذات ال�سياق قالت زبيدة
ع�سول التي ح�رضت الوقفة
مل�ساندة الق�ضاة يف حديثها
جلريدة الو�سط ان الكالم
عن انتخابات رئا�سية يف هذه
االو�ضاع بنف�س القواعد و الإدارة
و القانون وكذا الوجوه مرفو�ض
و ال�شعب رف�ضه وال ميكن ان
يقبله �أي عاقل و قالت ع�سول
نحن يف و�ضعية جديدة تتمثل
يف خروج ال�شعب يف ا�ستفتاء
مبا�رش دون �أن يكلف اخلزينة
العمومية �أي �سنتيم و �أن ال�شعب
يريد قطيعة مع النظام ال�سابق
�أ�ضافت ذات املتحدثة �أن ال�شعب
قال كلمته و يجب اال�ستماع �إليه
للحفاظ على الوطن.

ت/ب�شري عالوة

�أعلن نادي ق�ضاة اجلزائر مقاطعتهم لالنتخابات الرئا�سية املقررة يوم الرابع من جويلية القادم عرب وقفة احتجاجية بالعا�صمة �شددوا فيها عن ت�أييدهم
للحراك ال�شعبي وطالبوا بحرية العدالة وا�ستقالل الق�ضاء.

لبجاية �أتوا ب�أ�شخا�ص خطريين �إىل
املقر الوطني وا�ستخدموا القوة”،
وي�ضيف “لقد ك�رسوا كل �شيء:
الباب الأمامي ملقر احلزب وباب
مكتبي ،”..وتابع “لقد قاموا بانقالب
فا�شل يف  8مار�س وهذه املرة قاموا
بح�شد �أ�شخا�ص خطرين ح ًقا”.

�س.ب

الرئا�سيات القادمة تعيد �إنتاج النظام احلايل
« .املطلوب من املجاهد قايد �صالح �أن يكون وفيا لل�شعب»
انتقد رئي�س جبهة العدالة والتنمية
عبد اهلل جاب اهلل البيان الأخري
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية الذي احتكم
�إىل الد�ستور ووافق على تعيني بن
�صالح رئي�س لدولة ،داعيا �إياها
ت�صحيح اخلط�أ يف تفعيل املادة 102
،التي تعترب فعل غري د�ستوري وغري
قانوين ،والعودة �إىل بيانها الأخري
على حد قوله .
وحذر جاب اهلل الأم�س خالل
�إجتماع جمل�س ال�شورى �أن من
�إجراء االنتخابات الرئا�سية يف 4
جويلية املقبل  ،معتربا ب�أن �إجراء
ا�ستحقاق رئا�سي بهذا ال�شكل يعترب
باطال ويخدم م�صالح النظام احلايل
الذي �شدد ال�شعب على رحيل كل
رموزه ،م�ؤكدا على �رضورة عدم
م�شاركة الأحزاب فيها بقوله « من
واجب كل ويف لوطنه �أن يظل مع
ال�شعب امل�ستمر يف حراكه ل�صناعة
م�ستقبله».
�أكد املتحدث ب�أنه من الواجب
على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أن تكون
�أكرث وفاءا ل�شعبها ،مت�سائال ملاذا
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف جميع الدول
التي انتف�ضت �ضد النظام ح�سمت
الأمر على اعتبار �أنها متتلك قوة من
خالل تعطيل عمل الد�ستور وو�ضعت
مرحلة انتقالية ،م�ضيفا « �أال ي�سع
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أن تقوم مبا
قامت تلك امل�ؤ�س�سة يف دولها و�أن
تكون م�ؤ�س�ساتها �أكرث حياد ل�شعبها
الذي هو �رسير جي�ش التحرير «.
واعترب املتحدث ب�أن املطلوب من
املجاهد قايد �صالح �أن يكون وفيا

لل�شعب الذي حترك يف ال�شارع  ،و �أن
يكون وفيا احلراك و الفقه الد�ستوري
لكي يحظى بالثناء احل�سن بنجاح من
طرف �أبناء ال�شعب .
اعترب جاب اهلل اجتماع الربملان
بغرفتيه الأخري ،بغري ال�رشعي
و�صورة من �صور اخليانة من نوابه
املوالة خليارات ال�شعب ،كما قال �أن
رئي�س الدولة عبد القادر بن �صالح
يحكم اجلزائر مبرحلة انتقالية غري
وا�ضحة املعامل ،ومن خالل قراءة
غري د�ستورية ،م�شريا �أي�ضا �إىل �أن
كل القرارات التي ي�صدرها باطلة
وفيها خيانة لل�شعب خا�صة ما تنفذه
من م�صالح �شخ�صية �ضيقة مف�ضوحة
ح�سبه.-وفتح رئي�س حزب العدالة والتنمية
النار على النظام ال�سيا�سي يف
اجلزائر ،معتربا ب�أنه نظام
�شكل خطرا على الهوية الوطنية
وعلى كافة امل�ستويات مل يبني
دولة  ،م�ضيفا يف ذات ال�صدد «
تركة نظام بوتفليقة بالغة الثقل و
اخلطورة ،على امل�ستوى ال�سيا�سي
نظام منحرف �أعوج ،النخبة التي
ا�ستلمت احلكم نخبة كذبت على
ال�شعب عندما زعمت ب�أنها �ستبني
نظام دميقراطي ،نظام �سطى على
الق�ضاء  ،وعلى الربملان الذي حوله
من �سلطة �إىل وظيفة  ،كما �أنه �أوجد
�أحزاب املواالة لتزكية قوانني
النظام وتبي�ضه «.
ومن جهة �أخرى � ،أكد جاب اهلل �أن
احلل الد�ستوري ال ميكن يف تفعيل
املادة  102من الد�ستور ،مو�ضحا

بالقول « تفعيل املادة  102يكون يف
و�ضع هادئ و يف حالة يكون النظام
مقبول ،لكن الو�ضع يف اجلزائر
خمتلف ال�شعب ثائر �ضد النظام و
رموزه «،واعترب املتحدث ب�أن القراءة
الد�ستورية ال�صحيحة هي �أن ال�شعب
مار�س حقه يف املادة  7فا�سرتجع
�سيادته ،وهي مواد �سيادية .
و�شدد جاب اهلل على �رضورة و�ضع
�آليات ملرحلة انتقالية كفيلة بتحقيق
امل�ضامني  ،يف حني رافع على ما
اقرتحته جبهة العدالة والتنمية التي
دعت �إىل �آليات انتقالية جمل�س
رئا�سي وحكومة وجلنة ت�ؤ�س�س
لتن�صيب هيئة وطنية م�ستقلة من
�أجل ن�رصة خيار ال�شعب
وقال جاب اهلل « ال�شعب نزع ال�رشعية
عن كل امل�ؤ�س�سات مبا فيها الربملان
 ،املجل�س الد�ستوري ،احلكومة،
ال�شعب عرب عن ر�أيه وقرر ممار�سة
�سيادته كاملة ورف�ض كل الو�صايا ت
،و قرر ا�سرتجاع حقه يف ال�سلطة
وا�سرتجاع �سيادته من �أية م�ؤ�س�سة
وقررنا التخندق معه والدفاع عن
مطالبه وف�ضح االلتفاف حول كل ما
يحاك �ضده».
و�أ�شار جاب اهلل ب�أن ما تعي�شه
اجلزائر اليوم عبارة عن هبة �شعبية
وا�سعة ذات وعي ويقظة ،م�شريا
ب�أن هذه الهبة ال�شعبية �أعادت
ال�شعور لل�شعب ب�أنه �صاحب احلق
يف ال�سلطة ،بعد ي�أ�س من نظام
حكم دام عقودا من الزمن ،مت�سائال
"ملاذا الي�سمع �صوت ال�شعب هذا
و�ضع غري عادي "� .إميان لوا�س
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ب�شار

م�سرية احتجاجية �ضد
زيارة وزير الداخلية

خرج جمع كبري من مواطني والية ب�شار احلدودية  ،راف�ضا لزيارة العمل و التفقد التي تقود وزير
الداخلية واجلماعات املحلية �صالح الدين دحمون  ،حيث رددوا مطوال �شعارات «ديقاج...ديقاج «.
�أحمد باحلاج
�أقدم �صباح �أم�س ال�سبت املئات
من املواطنني بوالية ب�شار
املعروفة بعا�صمة ال�ساورة ،
على اخلروج لل�شارع للتعبري عن
جام غ�ضبهم و�سخطهم الكبريين
من زيارة العمل التي تقود وزير
الداخلية واجلماعات املحلية
�صالح الدين رحمون للعا�صمة
املركزية للجنوب الغربي  ،حيث
ردد املتظاهرين �سلميا مطوال
عبارة «ديقاج...ديقاج «يف ا�شارة
وا�ضحة منهم �أنهم ي�ضمون �صوتهم
ل�صوت احلراك ال�سلمي ال�شعبي
الذي تعي�شه اجلزائر واملت�سمك
مبطلب رحيل ما و�صفوه حكومة
الوزير الأول نور الدين بدوي غري
ال�رشعية  ،ويف �سياق مت�صل فقد
�أكد املتظاهرين بب�شار يف ت�رصيح
لهم مع يومية «الو�سط « ،ان جميع
الوزراء الذين يحلون بواليتهم غري

مرحب بهم  ،و �أن مطلبهم الرئي�سي
هو ما يتفق عليه جميع اجلزائريني
واجلزائريات املحتجني �سلميا يف
ال�شارع واملتمثل �أ�سا�سا يف �رضورة
رحيل رموز الف�ساد ووزراء احلكومة
احلالية التي جددوا يف و�صفها بغري
ال�رشعية .
من جهة ثانية فقد �أفاد بيان لوزارة
الداخلية �أن الوزير �صالح الدين
دحمون يقوم بزيارة عمل وتفقد
لوالية ب�شار �ستدوم يومني كاملني

�سيتفقد من خاللها جملة من
امل�شاريع التنموية لعل من �أبرزها
م�رشوع حتويل املياه مبنطقة
بو�صري نحو 05بلديات على تراب
الوالية .
ويف مو�ضوع مت�صل فقد قامت
م�صالح الأمن املتخ�ص�صة يف
مكافحة ال�شغب يف ا�ستنفار جميع
عنا�رصها لتطويق ب�ؤر االحتقان
والت�شنج املحلي  ،مع الرفع من
حالة الت�أهب مبناطق تواجد موكب

خماطبني �إياهم باحلكومة غري ال�شرعية

وزير الداخلية و اجلماعات املحلية
�صالح الدين رحمون حت�سبا لأي
طارئ .
جدير بالذكر ان والية ب�شار باجلنوب
الغربي  ،تعترب من بني الواليات التي
تعي�ش على وقع حالة احتقان حملي
غري م�سبوق منذ �أكرث من �سنتني
ب�سبب عجز ال�سلطات املحلية يف
�إيجاد خمرج �سليم لعديد امللفات
ال�شائكة والتي ت�أتي يف مقدمتها
ظاهرة النهب العقاري  ،التماطل
يف الأفراج عن ال�سكنات والتجزئات
العقارية  ،ناهيك عن التدهور
امل�ستمر لقطاعات ال�صحة  ،الرتبية
و الفالحة  ،حيث حذرت تقارير
�أمنية من مغبة العواقب الوخيمة
التي قد تنجم عن �سيا�سة الهروب
للأمام التي تنتهجها ال�سلطات
بالوالية عو�ض حما�رصة ال�شارع
الثائر بلغة ال�رصاحة من خالل
توفر �إرادة حقيقية يف معاجلة
امللفات ال�شائكة .

املواطنون يحا�صرون حكومة بدوي بالرف�ض ميدانيا
احتج املواطنون يوالية ب�شار �ضد
زيارة وزير الداخلية واجلماعات
املحلية والتهيئة العمرانية،
�صالح الدين دحمون ،للوالية،
رافعني �شعارات تعرب عن رف�ضهم
للزيارة ،م�ؤكدين �أنه ميثل حكومة
غري �رشعية بح�سب �شعاراتهم،
مرددين “ال بدوي ال بن �صالح حتى
واحد ما هو �صالح”  ،و”ال�شعب
ال يريد الع�صابة” ،و”ياللعار يا
للعار خونة يف ب�شار” وغريها من
ال�شعارات الأخرى.
طرد اليوم ،مواطنو والية ب�شار،
وزير الداخلية واجلماعات املحلية
والتهيئة العمرانية� ،صالح الدين
دحمون ،الذي كان ب�صدد �أول زيارة
عمل له �إىل الوالية منذ تعيينه يف
من�صبه ،وهتف املحتجون “ديقاج..
ديقاج” ،مطالبني �إياه بالرحيل
ومعربين عن رف�ضهم له ولت�شكيلة
حكومة ت�رصيف الأعمال اجلديدة
التي �شكلها الوزير الأول ،نور
الدين بدوي .ووجه املواطنون
الذين طعنوا يف �رشعية تن�صيب
احلكومة ،ر�سالة حادة للوزير

بدوي ،تفيد �أن الوزراء املعينون
من طرفه مرفو�ضون �شعبيا ،و�أنه
من العار قيامهم بزيارات ميدانية
وهم حمميون من ال�شعب بقوات
مكافحة ال�شغب.
جدير بالذكر �أن حكومة ت�رصيف
الأعمال التي �شكلت بعد �أزمة
االن�سداد ال�سيا�سي ،واحلراك
ال�شعبي الذي انطلق منذ يوم 22
فيفري املن�رصم للمطالبة برحيل
رموز النظام ،مل تلقى قبوال لدى
ال�شارع اجلزائري الذي ندد بها يف
�آخر جمعتني من احلراك .
باملقابل فرغم م�ضي  15يوما
على تعيني احلكومة �إال �أنها مل
تواجه املواطنني خا�صة يف ظل
الرف�ض الذي يتابعها ويتج�سد
ميدانيا ،حيثي �سبق و�أن افتتح وزير
الأ�شغال العمومية والنقل ،م�صطفى
كورابة ،خرجاته للعا�صمة ب�إلغاء
معاينته ور�شة حفر نفق يربط
بني حمطتي ميرتو عني النعجة و
براقي باجلزائر العا�صمة ،ب�سبب
جتمع الع�رشات من املحتجني �أمام
مدخل موقع الأ�شغال للتعبري عن

رف�ضهم “للحكومة احلالية”.
كما جتمع البارحة حمتجون �أمام
مطار ب�شار ا�ستباقا لزيارة الوزير
دحمون معربني عن رف�ضهم
لدخوله لواليتهم ،وا�صفني احلكومة
اجلديدة ب�أنها امتداد ملا و�صفه
قايد �صالح بـ”الع�صابة” ،لي�ستمر
الرف�ض �صباحا من خالل جتمع
املئات و�سط املدينة رافعني
�شعارات “ديقاج” رغم التعزيزات
الأمنية الكبرية.
�سليم قاللة
على ال�سلطة االن�صات لل�شعب
من جهته �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
والعالقات الدولية �سليم قاللة يف
ت�رصيح لـ»الو�سط» قر�أ يف هكذا
خطوة ب�أنها ت�صب يف �إطار الإ�رصار
من ال�شعب لبناء مرحلة جديدة دون
الوجوه القدمية التي كانت يف �أرفع
م�ستوى املنا�صب ،و�أنه منطقي
يف ظل الزخم ال�شعبي الكبري لبناء
جزائر جديدة ب�أ�ساليب جديدة ،و�أن
ير�ضخوا ملطالب ال�شعب ويقبلوا
ب�أنه فكانت لهم الفر�صة للم�ساهمة

يف العمل لكنه تراجع دورهم وم�ضى
البد الفر�صة لآخرين ،باملقابل
خ�شي من املواجهة الأمنية والرد
غري ال�سلمي من طرف قوات الأمن،
خا�صة انطالق امل�ؤ�رشات ومواجهة
املتظاهرين بالقنابل امل�سيلة
للدموع ،داعيا للحذر واالبتعاد عن
انحراف احلراك الذي مثل قيم
عليا.
�أما بخ�صو�ص الأحداث والقمع من
طرف الأمن باملقابل احلديث عن
وجوه بلطجية والدخول يف �أعمال
عنف مع الأمن ،فركز على �رضورة
�ضبط النف�س من الطرفني ،من
املواطنني ومن ال�سلطات لأن �أي
خطوة يف طريق مواجهة املواطنني
بو�سائل غري �سلمية �ست�ؤدي ملزيد
من اال�ضطرابات وتنحرف مب�سار
احلراك ،ف�إذا كان دخالء على
احلراك ومن يحاولون ت�شويهه
يفرت�ض على ال�سلطات القب�ض عليه
والك�شف عنهم �أمام الر�أي العام
ولي�س معاقبة املواطنني واحلراك
ب�صفة عامة.

�سارة بومعزة

حركة النه�ضة

احلل يف اختيار �شخ�صية وطنية لت�سيري املرحلة القادمة

دعت حركة النه�ضة ,على ل�سان
�أمينها العام يزيد بن عائ�شة� ,أم�س
ال�سبت باجلزائر العا�صمة� ,إىل
اختيار �شخ�صية وطنية لت�سيري
املرحلة القادمة و�إجراء حوار مع
ممثلي احلراك ال�شعبي والأحزاب

ال�سيا�سية واملجتمع املدين لتحديد
رزنامة هذه املرحلة و�أو�ضح بن
عائ�شة خالل افتتاحه لقاء ت�شاوري
لأع�ضاء املكتب الوطني للحركة�,أن
احلزب «يقرتح اختيار �شخ�صية
وطنية وذلك بعد �إجراء م�شاورات

مع بع�ض رموز احلراك و الأحزاب
ال�سيا�سية و النقابات و ال�شخ�صيات
الوطنية على �أن يتم اقرتاح هذه
ال�شخ�صية من قبل املجل�س الأعلى
للأمن تتوىل ت�سيري املرحلة القادمة
وذلك عقب ا�ستقالة رئي�س الدولة

احلايل»،كما دعت نف�س الت�شكيلة
ال�سيا�سية �إىل «�إجراء حوار
وم�شاورات مع فعاليات املجتمع
و احلراك والأحزاب لو�ضع رزنامة
املرحلة املقبلة و حتديد الأدوات
القانونية املرافقة لها»  .م�.س

ر�أي

جبهة احلراك ال�شعبي...
البديل ال�سيا�سي؟؟
�أ.د .نورالدين حارو�ش
جامعة اجلزائر3
قام ال�شعب اجلزائري عن بكرة
�أبيه مبظاهرات �سلمية �شاملة
متيزت بالهدوء وباملطالبة بالتغيري
اجلدري ،وجاء ذلك تزامنا من نية
الرئي�س امل�ستقيل الرت�شح لعهدة
خام�سة ،وبعد الإحلاح والإ�رصار
على موا�صلة امل�سريات والتجمهر
تراجع الرئي�س عن اخلام�سة وقدم
بديل يتمثل يف متديد الرابعة ملدة
�سنة يتم تنظيم فيها انتخابات
رئا�سية ودخول اجلزائر يف عهد
جديد ي�ؤ�س�س للجمهورية الثانية،
لكن مرة �أخرى توا�صلت امل�سريات
واملطالبة بالتغيري اجلدير فال
خام�سة وال متديد ...يف هذه
الأثناء قدم الرئي�س ا�ستقالته تلبية
ملطالب ال�شعب ،حينها اجتهت
بقايا ال�سلطة �إىل تفعيل املاد 102
من الد�ستور ووفقا لن�ص املادة ف�إن
رئي�س جمل�س الأمة هو الذي يتوىل
رئا�سة الدولة ملدة �أق�صاها  90يوما
تنظم فيها انتخابات رئا�سية ال يكون
فيها من بني املرت�شحني...لكن
هذا احلل مل ير�ض ال�شعب وطالب
مرة �أخرى بالتعيري اجلذري وذهاب
كل الوجوه القدمية التي كانت جزءا
من النظام القدمي واملنطق يقول
�أننا ال ميكن �أن يقوم بعملية التغيري
بالقدمي ،لذلك يطالب ال�شعب
التغيري اجلذري ـ الهندرة ـ هندرة
النظام ككل �أي �إعادة هيكلية وبناءه
من ال�صفر .يجب التذكري كذلك
بان بقايا ال�سلطة جل�أت �إىل احلل
الد�ستوري تفاديا للفراغ الذي
ميكن �أن يح�صل ولكن احلراك
ال�شعبي مل يكن د�ستوريا اق�صد
فوق الد�ستور وبالتايل فاحللول
تكون خارج الد�ستور الن ال�شعب
بهذه امل�سريات واملطالب ا�ستعاد
�سلطته احلقيقية وبالتايل ي�سقط
�أمامه الد�ستور وكل امل�ؤ�س�سات
الناجتة عن الد�ستور ومنه ،فاحلل
ح�سب ر�أي يكون خارج الد�ستور؟
وال اق�صد الفو�ضى ولكن كما يكون
الفعل يكون رد الفعل ،وقد قدمت
م�ساهمة يف هذا املو�ضوع وهي
من�شورة باجلريدة ذاتها حتت
عنوان :قادة التغيري�..إنهم قادمون.
لكن يبدو �أن بقايا ال�سلطة
م�صممة على تطبيق احلل
الد�ستوري احلايل ،فهي تطبق
الد�ستور عندما ت�ساعدها الظروف
وتتجاهله عندما ال ت�ساعدها ،الن
تطبيق الد�ستور وتفعيل املادة
�سالفة الذكر من املفرو�ض يكون
�سنة 2013؟؟
�أما نحن فنبحث دائما يف
كيفية �إيجاد احللول التي متكن
احلراك ال�شعبي من النجاح وتفويت
الفر�صة ،و�س�أقدم لكم اقرتاحا �أخر
يف حال امل�ضي يف تطبيق الد�ستور
وبقاء رئي�س جمل�س الأمة هو رئي�س
الدولة للمدة الد�ستورية ،ففي هذه
احلالة �سيتم فتح جمال الرت�شح ملن
يريد و�سن�شهد العديد من الوجوه
منها القدمية ومنها اجلديدة

ومنها املرتزقة ومنها اجلاهلة و
منها االنتهازية ومنها الغبية ومنها
االفرتا�ضية ومنها ومنها ...خا�صة
وان وزارة الداخلية فتحت الباب
العتماد �أحزاب ومنظمات جمتمع
مدين جديدة  ،وليعلم اجلميع
�أن فتح املجال العتماد �أحزاب
جديدة يعني تفتيت وت�شتيت
الأ�صوات وتقزمي �شعبية الأحزاب،
وعليه فالأحزاب امل�ستفيدة من
هذه العملية هي الأحزاب الكبرية
املعروفة وكلما زادت الأحزاب
كلما كان يف �صاحلها لأنها حتافظ
على وعائها االنتخابي بينما يتم
ت�شتيت �أوعية الأحزاب الأخرى
النا�شئة والتي تكون عادة عبارة عن
ان�شقاقات ،كما �أن الفر�صة �سائحة
للأحزاب الكبرية والتي مار�ست
ال�سلطة وال تزال للبقاء فيها
واحلر�ص على عدم خروجها منها
مع ما ي�شكل عليها ذلك من خطر
املتابعة واملحا�سبة وتهم الر�شوة
والف�ساد ...ولكن ما احلل؟
احلل يكمن يف �إن�شاء البديل
ال�سيا�سي وهو جبهة احلراك
ال�شعبي وتعمدت ت�سميته باجلبهة
بدل احلزب حتى ي�ستوعب جميع
الأطياف التي نزلت �إىل ال�شارع
مطالبة بالتغيري ،وعليه فجبهة
احلراك ال�شعبي حزب �سيا�سي
يكون البديل الذي �سيلبي مطالب
ال�شعب ويقوم بالتغيري ويقوده،
ومن هنا فال يجب �أن ن�ضيع الوقت
�أكرث يف امل�سريات والتجعمات
الأ�سبوعية �أو اليومية ،بل نتوجه
�إىل العمل وهو ح�شد قادة التغيري
وبداية ت�أ�سي�س هذه اجلبهة باللجوء
�إىل �إجراءات ت�شكيل الأحزاب
ال�سيا�سية وبالبداية بعقد جمعية
عامة �أو م�ؤمتر ت�أ�سي�سي ينبثق
منه جمل�س �أو مكتب وطني ومنه
مكاتب والئية وبلدية ،ومن هنا
تبد�أ القيادات احلراكية يف الربوز
ويت�سنى بذلك اختيار من ميثل
احلراك ال�شعبي ويقدم كمرت�شح
للرئا�سيات املقبلة و�سيفوز بدون
منازع حتى ولو كانت االنتخابات
حرة ونزيهة؟؟ و�ستكون كذلك
لأن ال�شعب هذه املرة �سيحر�ص
بنف�سه على �شفافيتها ونزاهتها،
لكن قبل ذلك ن�ساءل هل اجلموع
الغفرية التي نزلت �إىل ال�شارع
مطالبة بالتغيري لديها بطاقة
الناخب وهل هي م�سجلة يف قوائم
االنتخابات؟ يجب �أن يعلم اجلميع
�أن عدم الت�سجيل واحل�صول على
بطاقة الناخب معناه انه ال معني
لهذه اجلبهة لذا نوجه النداء لكل
ال�شباب الذين يريدون التغيري �أن
ال يفوتوا هذه الفر�صة والقيام
بالت�سجيل واحل�صول على بطاقة
الناخب ليج�سد فعال �سلطته يوم
االقرتاع .هذه اجلبهة هي الوحيدة
التي ميكن �أن تقف �أمام الأحزاب
الكبرية وان تتفوق عليهم بوعائها
االنتخابي �إذا �أخذنا بعني االعتبار
حجم امل�سريات واملظاهرات
والتي يجب �أن ترتجم �إىل �أ�صوات
يوم االقرتاع؟؟
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�آليات تفعيل احلل الد�ستوري:

بفعل غياب الرقمنة وال�ضغط

تعيني الثلث الرئا�سي وا�ستقالة الباءات الأربعة

ملفات عالقة على م�ستوى
التحقيق واملحكمة
العليا ل�سنوات

ك�شف الأمني العام للمركزية النقابية عبد املجيد �سيدي ال�سعيد �أول �أم�س ،من وهران �أنه لن
يرت�شح لعهدة جديدة على ر�أ�س «الأوجيتيا» ،و ذلك على هام�ش �إ�شرافه على اجتماع مغلق �ضم
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية الوطنية لالحتاد العام للعمال اجلزائريني

 .مطالب ب�إعادة النظر يف �إجراءات املثول الفوري
واحلب�س التع�سفي

خالد �شبلي
باحث يف القانون الد�ستوري
وال�ش�ؤون الربملانية
ع�ضو مبخرب القانون،
العمران واملحيط
( كلية احلقوق -جامعة باجي
خمتار-عنابة)

« لقد عرفت اجلزائر يف �أع ّز
اللّحظات احلا�سمة الّتي عا�شها
املتو�سط،كيف جتد
البحر الأبي�ض
ّ
ّوميدي،
يف �أبنائها ،منذ العهد الن
ّ
إ�سالمي،حتّى احلروب
والفتح ال
ّ
التّحرير ّية من اال�ستعمار ،ر ّوادا
قي ،وبناة
للح ّر ّية،والوحدة وال ّر ّ
دول دميقراط ّية مزدهرة ،طوال
وال�سالم»
فرتات املجد ّ
الفقرة  03من ديباجة الد�ستور
متهيد:
ثورة االبت�سامة يجب �أن ت�ستمر
وبكل زخمها وح�ضاريتها
 ،...لتحقيق مكا�سب حقيقية
وتثمينها ،يجب �أن تكون يف �إطارها
احل�ضاري و�أي دولة متح�رضة
حتتكم دو ًما �إىل د�ستورها ،ويف
جزائر اليوم ،بالرغم من �سلبيات
هذا الد�ستور �أو ما يُقال عنه �أو
فيه ،ف�إن ال�رشعية الد�ستورية
تُ�ؤمن خمارج �آمنة �سيما يف ظل
«الألغام والفخاخ» التي يجب
فكها ،ولتجاوز «لعبة الألغام»
يجب �أن يكون احلل ال�سيا�سي
الد�ستوري يُلبي تطلعات ال�شعب
وطموحاته ،بتغيري جدري و بناء
�أ�س�س دولة القانون والعدالة ،دولة
تكافئ الفر�ص ،ب�إقرار وتكري�س
�ضمانات حقيقية للذهاب �إىل
انتخاب م�ؤ�س�سات �رشعية وفق
�آليات فعالة برئي�س يلقى تزكية
�شعبية يقود مرحلة حقيقية لبناء
نظام جديد وفق خطة عمل
مدرو�سة مل�رشوع مزكى �شعب ًيا.
�إن اال�ستثمار يف ر�أ�سمال هذا
احلراك اجلزائري اخلال�ص
م�ؤذن ب�إر�ساء «�سيادة �شعبية
حقيقية» ،ت�ؤ�س�س ل�سلطة جديدة
�أكرث توا�ؤ ًما وا�ستجاب ًة ملطالب
ال�شعب امل�رشوعة� ،ضمن
م�رشوع جمتمع حقيقي« ،جزائر
ح�ضارية»« ،جزائر ت�ؤمن بذاتها»،
وتبني حا�رضها وم�ستقبلها
ب�سواعد �أبنائها ،دون تدخالت،
�إمالءات �أو توجيهات خارجية،
�أو ح�سابات «�سيا�سوية» داخلية،
احلل يكمن �إذن يف الت�أ�سي�س
ل�رشعية جديدة حقيقية
«ال�رشعية الد�ستورية» ،تتناغم
مع ال�سيادة ال�شعبية وترتجمها،
ويف هذا الإطار  ،ف�إنه ي�ستوجب
الت�أكيد ب�أنه هناك «حلول �سلمية
–د�ستورية-ح�ضارية» ،ذلك �أن
احلراك ال�شعبي يرف�ض العنف
بكل �أ�شكاله ،ويُ�ؤمن باحللول

ال�سيا�سية التوافقية.
ويف هذه الظروف ولإعطاء
�إ�شارات حقيقية على اال�ستجابة
للإرادة ال�شعبية ،يجب التوجه
نحو تكري�س �ضمانات حقيقية
للتحول الدميقراطي ،ومن هاته
امل�ؤ�رشات هي ذهاب جميع
احلروف الهجائية املرتبطة
بالف�ساد ال�سيا�سي واملايل ،ويف
مقدمتهم «الباءات الأربعة»
قبل االحتكام �إىل «ال�صندوق»،
ودون فراغ م�ؤ�س�ساتي �أو �شغور
د�ستوري� ،أو �إعطاء م�ساحات
لثورات م�ضادة ،ويف هذا الإطار،
يقرتح اخلطوات التالية:
�أوال  :تعيني الثلث الرئا�سي
وا�ستقالة «ال�س ّيد عبد
القادر بن �صالح»:
قيام رئي�س الدولة احلايل ،بتعيني
الثلث الرئا�سي ملجل�س الأمة
ب�شخ�صيات وكفاءات وطنية،
على غرار الدكتور �أحمد طالب
االبراهمي ،اجلرنال املتقاعد
ر�شيد بن يل�س�...،إلخ ،ومن ه�ؤالء
ال�شخ�صيات الوطنية يتم �إنتخاب
رئي�س جديد ملجل�س الأمة،
عند تقدمي ال�س ّيد عبد القادر
بن �صالح ،ا�ستقالته ا�ستجابة
ملطالب احلراك ال�شعبي،
وبالتايل ميكن لهاته ال�شخ�صية
الوطنية يف حالة مل تطل فرتة
ا�ستخالفها لرئي�س جمل�س الأمة
ال�شخ�صية التي تخلف ال�س ّيد
«عبد القادر بن �صالح» على ر�أ�س
الدولة �أو كما ميكن الذهاب �إىل
ال�شخ�صية القانونية املحايدة
املعينة بدل رئي�س املجل�س
الد�ستوري احلايل.
ثان ًيا :تغيري رئي�س املجل�س
الد�ستوري
يف نف�س وقت ،ي�ستوجب لرئي�س
املجل�س الد�ستوري �أن يقدم
ا�ستقالته ا�ستجاب ًة ملطالب
احلراك ال�شعبي ملتز ًما ب ــ»ثقافة
رجل الدولة» ،ولرئي�س الدولة يف

هاته احلالة تعوي�ضه ب�شخ�صية
قانونية حمايدة ،ومن ثم ميكن �أن
يكون رئي�س دولة لهاته املرحلة
عندما يقدم «ال�سيد عبد القادر
بن �صالح» ا�ستقالته.
ثال ًثا  :ا�ستقالة احلكومة احلالية،
وتعوي�ضها بحكومة توافقية «
حكومة انتقالية».
الد�ستور اجلزائري وف ًقا للفقرة
الأوىل من املادة  104من
الد�ستور  ،ال ي�سمح بتعديل �أو
�إقالة احلكومة يف هذه الظروف،
ولكن ميكن لها �أن «ت�ستقيل» �إذا
�أخذنا بحرفية الن�ص ،وبالتايل
ميكن لرئي�س الدولة �أن يقوم
بتعيني «حكومة انتقالية جديدة»،
ل�سد الفراغ امل�ؤ�س�ساتي يف هاته
احلالة ،مبقت�ضى مبد�أ ا�ستمرارية
�سري املرافق العامة ،ولكن قبل
ذلك با�ست�صدار فتوى د�ستورية
عن طريق �آلية الإخطار التحفظي
و�/أو التف�سريي ،لأن احلكومة
احلالية تفتقد لل�رشعية ال�شعبية
وامل�رشوعية القانونية لأن «
و�صف حكومة ت�رصيف الأعمال»
تو�صيف �أو تكييف خاطئ.
رابعًا :رئي�س املجل�س
ال�شعبي الوطني احلايل
ميكن تغيريه بطريقتني �إما عن
طريق «�آلية اال�ستقالة» و�إعادة
�إنتخاب رئي�س جديد� ،أو عن
طريق �إخطار رئي�س الدولة
للمجل�س الد�ستوري ،و�إعطاء
فتوى د�ستورية يف مدى د�ستورية
انتخابه عن طريق «�سلطة الأمر
الواقع» ،وبالتايل �إ�سقاط �رشعيته
د�ستور ًيا ،ورجوع الرئي�س ال�سابق
و�/أو انتخابات جديدة.
خام�سا  :ال َّلجنة امل�ستقلة
ً
�إ�شراف ومراقبة االنتخابات
ميكن لرئي�س الدولة �إما �إخطار
املجل�س الد�ستوري حول مدى

د�ستورية مرا�سيم �إلغاء تن�صيب
�أع�ضاء الهيئة العليا املكلفة
مبراقبة االنتخابات� ،سيما �أن
هذا القرار ال�سيا�سي بحل الهيئة
خمالف للقانون الع�ضوي املنظم
لعملها ،لأن ع�ضوية �أع�ضائها
دائمة ملدة � 5سنوات و�/أو ميكن
له ت�شكيل هيئة جديدة ب�أ�شخا�ص
وكفاءات جديدة وفق �ضمانات
حقيقية لل�سري يف العملية
االنتخابية.
�ساد�سا :مراجعة القوانني
ً
الع�ضوية املنظمة
لالنتخابات.
ميكن لرئي�س الدولة و�/أو الوزير
الأول(احلكومة التوافقية) تقدمي
م�شاريع قوانني ع�ضوية تت�ضمن
�إ�صالحات للقانون الع�ضوي
املت�ضمن قانون االنتخابات ،و/
�أو لعمل الهيئة العليا امل�رشفة
على االنتخابات لتكري�س
�ضمانات جد ّية وحقيقية لنزاهة
و�شفافية االنتخابات الرئا�سية
القادمة.
وجممل القول/
هذه جمموعة من الأفكار،
للنقا�ش والإثراء ،تتمحور حول
نقطتني هامتني هما عدم
اخلروج عن احلل الد�ستوري،
ويف نف�س الوقت ت�ستوجب على
رموز النظام املعنيني مبطالب
الرحيل �أن يخاطبوا �ضمائرهم
وي�ستجيبوا ملطالب ال�شعب ،وب�أن
تكون لهم « ثقافة اال�ستقالة « « ،
ثقافة رجل الدولة « ،والت�ضحية
من �أجل اجلزائر ،وللم�صلحة
العليا للوطن ،بدل التعنت
والت�شبث باملنا�صب ،والذهاب
بالتايل �إىل حلول غري �آمنة يف
�ضوء الت�صعيد والتوتر ،وغياب
الثقة بني احلاكم واملحكوم،من
جهة ،ومن جهة �أخرى لكي ال
ندخل يف الفراغ امل�ؤ�س�ساتي �أو
نكون رهائن التدخالت الأجنبية.

نا�شد الع�رشات من احلقوقيني يف مرا�سالت جماعية وزير العدل
حافظ الأختام ب�رضورة �إعادة النظر يف املنظومة الق�ضائية التي
�صارت مت�س بحقوق املتقا�ضني ،وته�ضم م�صاحلهم وحقوقهم
خا�صة من خالل اجلدولة على م�ستوى املحكمة �أو املجل�س
وحتى يف املحكمة العليا  ،وذلك على خلفية �إح�صاء الآالف من
الق�ضايا العالقة منذ �سنوات  ،وذلك ب�رضورة رقمنة ملفات العدالة
لت�سهيل عملية حترك امللفات ومراجعة الإجراءات التي اتخذوها
�ضمن خمطط �إ�صالح العدالة على غرار املثول الفوري واملحكمة
اجلنائية و التي �أغلب الإ�صالحات �صارت يف غري �صالح املتقا�ضي
رغم العديد من اللقاءات واللجان التي مت �إقامتها لإ�صالح العدالة
لكن حلد مل يتم الآن مل يتم تقيمها �أو الأخذ بتو�صياتها .
فعلى م�ستوى املحاكم االبتدائية ال تزال �إجراءات املثول الفوري
تعترب ما�سة بحقوق الدفاع وكذا ت�سبب �إجراءات معقدة للق�ضاة
و�أعوان ال�ضبطية الق�ضائية الذين يرتكون م�صاحلهم وي�ضلون �أمام
املحكمة يف انتظار نهاية حكم املتهمني �أما ب�رساحهم �أو بنقلهم
�إىل امل�ؤ�س�سة العقابية ما ي�ضيع مهامهم خا�صة �أعوان الدرك يف
البلديات النائية خ�صو�صا يف ظل نق�ص التعداد والعتاد  ،كما جتعل
مداومة الق�ضاة �أطول خا�صة يف املحاكم الكربى خا�صة يف حالة
نق�ص الق�ضاة ما يجعلهم يعي�شون �ضغوط كبرية �أن �إجراءات املثول
الفوري جتعل التعامل مع امللف بعجلة وتعني املحامي يتطلب
وقت ويف حالة غياب املحامي يو�ضع املتهم رهن احلب�س ملدة
ثالثة �أيام على الأقل  ،كما �أنها تخلق �ضغطا لدى �أ�رسة الدفاع
التي كثريا ما تعجز على التوفيق ما بني الق�ضايا املجدولة وق�ضايا
املثول الفوري  ،من جهة �أخرى وباملجال�س الق�ضائية ال تزال عملية
نقل امللفات تتم ورقيا رغم التطور الكبري الذي �شهدته املحاكم
من �أنرتنيت وجتهيزات التي متكن من �ضمان رقمنة امللفات التي
تق�ضي  45يوما لإعادة اجلدولة على م�ستوى حمكمة اال�ستئناف
خا�صة �إذا كان املتهم حمبو�سا  ،الأمر الذي يعد متديد للحب�س
االحتياطي خا�صة �إذا كان احلكم االبتدائي جانب ال�صواب  ،كما
ت�شهد املجال�س �ضغطا كبرية و�صعوبة لدى القا�ضي يف نقل امللفات
ملعاجلتها نتيجة كرب حجمها والتي قد تر�سل �إليه عرب احلا�سوب
عن طريق تقنية االمييل يف حالة رقمنة امللفات وتعفيه من نقلها
واحتمال �ضياع �أوراق منها بفعل ال�ضغط الكبري الذي يعي�شه الق�ضاة
 ،من جهة �أخرى طالب �أ�صحاب املرا�سالت وزير العدل يف مراجعة
�إجراءات التعامل مع امللفات لدى املحكمة العليا بحكم �أنها
حمكمة قانون وان الطعن �أمامها يتعطل رغم �إجراءات �إيداع
امللفات على م�ستوى املجال�س  ،لكن هناك ملفات معرو�ضة مل
يتم الف�صل فيها لأكرث من �05سنوات بفعل ت�أخر و�صول امللفات
من املواقع البعيدة  ،ما يعترب م�سا�س بحقوق املتقا�ضي  ،كما �أن
�ضغط امللفات �ضاعف من معاناة الق�ضاة وعرقلة عملية درا�سة
امللفات لدى الغرف �سواء باملحكمة العليا �أو جمل�س الدولة الأمر
الذي ي�ستوجب رقمنة امللفات وا�ستحداث حماكم جهوية لتخفيف
ال�ضغط  ،هذا ورغم ما حققته حمكمة اجلنايات من نتائج ايجابية
على م�ستوى املجال�س لكنها تبقى يف حاجة �إىل رقمنة امللفات
لت�رسيع التحقيق ودرا�سة امللف من قبل الق�ضاة ومعاجلته �سواء لدى
الدورات االبتدائية �أو اال�ستئنافية.
من جانب �آخر ت�ساءل احلقوقيون �إذ �أن املتهم برئ حتى تثبت �إدانته
فلماذا جند الإبقاء على احلب�س االحتياطي واحلجز التحفظي
للأ�شخا�ص يف ظل ا�ستحداث ال�سوار االلكرتوين التي مل تطبق
�إجراءاته حلد الآن رغم تكلفته ور�صد الأموال له  ،ما ي�ستوجب �إعادة
النظر يف الإجراءات والبحث عن �سبل بديلة عن احلب�س االحتياطي
لتفادي تو�سيع دائرة الإجرام لدى املبتدئني يف ظل االحتكاك مع
جمرمني حمرتفني يف ال�سجون  ،وذلك من خالل عقد جل�سات
وطنية بغية مناق�شة امللف من كافة جوانبه بح�ضور خمت�صني يف
الق�ضاء وعلم االجتماع وعلم النف�س واملعلوماتية للخروج بنتائج
ي�ستعجل تطبيقها ل�ضمان حت�سني العمل الق�ضائي وتخفيف ال�ضغط
على الق�ضاة و�أعوان الق�ضاء وتقلي�ص احلب�س التع�سفي وه�ضم
حقوق املتقا�ضني .
حممد بن ترار
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بعد منح  80باملائة من 540من�صب عمل ب�سوناطراك خلارج الوالية

�أمن والية مترنا�ست

نواب ايليزي يطالبون بدوي بالتدخل
الحتواء الو�ضع

�إحباط حماولتي �سرقة لدراجة
نارية و خيمة جتارية

� .سوناطراك مل ترد على مرا�سالت وايل الوالية

رفع نواب الربملان بوالية ايليزي احلدودية ر�سالة م�ستعجلة تطالب حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي
،بالتدخل الفوري من �أجل فتح حتقيق م�ستعجل لتجاوزات �سوناطراك التي قامت مبنح  80باملائة من جمموع 540
من�صبا لفائدة �أ�شخا�ص من خارج الوالية  ،وهو الو�ضع الذي بات ينذر بانفجار غليان اجلبهة االجتماعية املحلية .
�أحمد باحلاج
نا�شد بيان م�ستعجل موقع من
طرف  05نواب بالربملان بوالية
ايليزي ويتعلق الأمر بكل من حامية
م�صطفى  ،بن عبد الرحمان مهدي
 ،بن كاللة ح�سني  ،حماين هامة ،
الهيزة حممد  ،كانت قد ت�سلمت
يومية «الو�سط» ن�سخة منه ،
الوزير الأول نور الدين بدوي ،
ب�رضورة التدخل العاجل فيما
يخ�ص 540من�صب عمل مب�ؤ�س�سة
�سوناطراك ممنوحة للوالية وبعد
�أن انتظر �سكان ايليزي احلدودية
وبفارغ ال�صرب هذه املنا�صب
المت�صا�ص البطالة فوجئوا ب�أن
�أكرث من  80باملائة من املنا�صب
منحت لعمال من خارج الوالية ،
رغم مرا�سالت وايل الوالية عي�سى
بوليحة املتكررة للمجمع النفطي

العمالق �سوناطراك ومل يتم الرد
عليها  ،ويف �سياق مت�صل فقد
عقد اجتماع �شهر اكتوبر من ال�سنة
املن�رصمة بني نواب الوالية ورئي�س
املجل�س ال�شعبي الوالئي و املدير
العام ل�سوناطراك الذي وعد بحل
امل�شكل  ،قبل �أن يتفاج�ؤا مبا ح�صل
من تهمي�ش .

�إىل جانب ذلك فقد نددت ذات
املرا�سلة امل�ستعجلة  ،مبا و�صف
بالقرار التع�سفي من �سوناطراك
القا�ضي بتوجيه � 74سائق يعملون
بامل�ؤ�س�سة النفطية بتقنتورين �إىل
م�ؤ�س�سة خا�صة وحرمانهم من كل
حقوقهم يف �إ�رضاب من � 08إىل
� 10أفريل مطالبني ب�إعادة دجمهم

مب�ؤ�س�سة �سوناطراك  ،للإ�شارة ف�إن
العمال مل يتوقفوا يوما باملطالبة
بحقوقهم .
من جهة ثانية فقد تعالت �أ�صوات
املهتمني مبلف اليد العاملة
املحلية بواليات جنوب البالد
الكبري املطالبة ب�رضورة تدخل جاد
من طرف احلكومة لإلزام ال�رشكات
النفطية بتطبيق تعليمة املركزية
الرامية ملنح �أولوية التوظيف لفائدة
�أبناء املنطقة بتطبيق مبد�أ ح�سب
الأولويات واالمكانات املتاحة .
ومعلوم �أن اللجان الأمنية املكلفة
مبتابعة الو�ضع احلراك االجتماعي
 ،كانت قد �سجلت خالل ال�سنة
اجلارية  80حركة احتجاجية
بواليات جنوب البالد الكبري من
طرف البطالني املتم�سكني بخيار
العمل بال�رشكات النفطية دون
�سواها .

بتهمة املتاجرة باملخدرات والب�شر و دعم و�إ�سناد الإرهابيني

 500رعية �إفريقيا باجلنوب الكبري حمل مالحقات �أمنية
با�رشت م�صالح الأمن امل�شرتكة
بني م�صالح البحث والتحري
بالدرك الوطني و ق�سم التفتي�ش
ومراقبة الأ�شخا�ص مبديرية
الأمن الوطني بواليات اجلنوب
ال�رشقي احلدودية مع دول
اجلوار وال�ساحل الإفريقي ،عملية
مالحقة رعايا �أفارقة بتهمة
ممار�سة �أن�شطة خارج القانون .
تالحق م�صالح الأمن امل�شرتكة
بواليات ورقلة و�إيليزي والوادي
ومترنا�ست احلدودية مع دولتي
مايل والنيجر ،منذ حلول ال�سنة
اجلارية  500رعية �إفريقي من

جن�سيات خمتلفة ،وذلك بعد ورود
معلومات ميدانية م�ؤكدة تفيد
بتورط املبحوث عنهم يف ق�ضايا
خمتلفة ،حيث �صدر يف حق
غالبيتهم �أوامر بالقب�ض والتوقيف
واملتاجرة
احليازة
بتهمة
باملخدرات بطريقة غري �رشعية،
وكذا جرمية تهريب الب�رش
وا�ستغاللهم يف ظاهرة الت�سول،
ومن ثم حتويل عائداتهم املالية
ل�صالح التنظيمات الإرهابية
امل�سلحة املوالية حلركة التوحيد
واجلهاد بغرب �إفريقيا وكتائب
ال�صحراء املن�ضوية حتت لواء

تنظيم القاعدة ببالد املغرب
الإ�سالمي وكتيبة املرابطني
بزعامة الإرهابي اخلطري ،خمتار
بلمختار ،املعروف بخالد �أبو
العبا�س ،وذلك ح�سبما �أفاد به
 17رعية �أجنبي من جن�سيات
خمتلفة لدول مايل والنيجر وت�شاد
والكامريون ،مت توقيفهم يف 03
عمليات �أمنية م�شرتكة مل�صالح
الأمن املتخ�ص�صة يف مكافحة
اجلرمية املنظمة والهجرة غري
ال�رشعية بال�رشيط احلدودي
اجلنوبي .
من جانب �آخر ،ت�شري املعطيات

املتوفر� ،أن غالبية الرعايا
الأفارقة الذين دخلوا الرتاب
الوطني لدواع �إن�سانية ،يتحركون
بهويات جزائريني متوفني مل يتم
الت�رصيح بحاالتهم بعدما قام
�أهاليهم ببيع وثائقهم للإرهابيني،
�سب من معلومات
وذلك ح�سبما رُ
لدى اللجان الأمنية املكلفة
مبتابعة الو�ضع الأمني باحلدود
اجلنوبية مع دول ال�ساحل
الإفريقي بهيئة الأركان املركزية
للناحية
اجلهوية
بالقيادة
الع�سكرية ال�ساد�سة بتمرنا�ست.
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رغم عديد املرا�سالت التي وجهوها للم�س�ؤولني

الأمرا�ض و الأوبئة تطارد �سكان حا�سي امليلود بورقلة

نا�شد جمموعة من املواطنني
القاطنني مبنطقة حا�سي امليلود
التي تبعد حوايل  15كلم عن مقر
الوالية ورقلة  ،اجلهات املعنية
و على ر�أ�سها م�صالح البلدية
بالتدخل العاجل حلمايتهم من
خمتلف الأمرا�ض و الأوبئة جراء
تراكم �أكوام القمامة �أمام منازلهم
نتيجة تخلف عمال النظافة عن
زيارة جتمعاتهم ال�سكنية  ،الأمر
الذي �أجربهم على حرق �أكيا�س
القمامة ب�أنف�سهم لتجنب تكاثر
احل�رشات ال�سامة و التقليل من
الروائح الكريهة املنبعثة من

القمامة .
�أعرب عدد من قاطني املنطقة
املذكورة يف ت�رصيح لهم مع
يومية «الو�سط» ،عن تذمرهم و
�سخطهم ال�شديدين نتيجة تخلف
عمال النظافة عن رفع القمامة
عديد املرات �أو زيارة جتمعاتهم
ال�سكنية مرة يف الأ�سبوع  ،الأمر
الذي ت�سبب يف زيادة عدد �أكيا�س
القمامة �أمام م�ساكنهم  ،مما
ت�سبب يف انت�شار الروائح الكريهة
املنبعثة من �أكيا�س القمامة
املرتاكمة  ،و هو ما جعل ه�ؤالء
املواطنني ي�ضطرون �إىل حرق

القمامة لتجنب تكاثر احل�رشات
ال�سامة التي تف�ضل العي�ش يف
مثل هذه الأماكن  ،واقعا �أدخل
ال�سكان يف دائرة اخلوف من
الإ�صابة مبختلف الأمرا�ض و
الأوبئة على غرار مر�ض العيون
و احل�سا�سية .
و عليه طالب ه�ؤالء ال�سكان من
اجلهات املعنية بالتدخل العاجل
من خالل العمل على زيادة عدد
العمال و توفري احلاويات بعدد
من التجمعات ال�سكنية  ،للتقليل
من تراكم �أكيا�س القمامة التي
تتكاثر ب�شكل �رسيع  ،حيث

اعترب ال�سكان تردد �شاحنات رفع
القمامة مرة يف الأ�سبوع بغري
الكايف  ،ي�أتي هذا يف الوقت
الذي رفع فيه ال�سكان املت�رضرين
من امل�شكل املطروح عديد
ال�شكاوي للجهات املعنية للتكفل
بان�شغالهم وحمايتهم من خمتلف
الأمرا�ض و الأوبئة خا�صة بعد
�إقدامهم على احلرق الع�شوائي
لأكيا�س القمامة و�سط جتمعاتهم
ال�سكنية  ،و هو الأمر الذي ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل الإ�صابة مبر�ض
الربو و احل�سا�سية .
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متكنت عنا�رص ال�رشطة باالمن
احل�رضي الثالث من توقيف �شخ�ص
يبلغ من العمر � 22سنة متورط يف
ق�ضية �رسقة دراجة نارية .
حيثيات الق�ضية تعود �إىل تلقي
ات�صال هاتفي على الرقم الأخ�رض
 1548من احد املواطنني مفاده
طلب تدخل على م�ستوى حي �أدريان
 ،عليه انتقلت عنا�رص ال�رشطة �إىل
عني املكان �أين تقدم ال�ضحية
ليخطرهم �أن دراجته النارية التي
�رسقت منه متواجدة عند �أحد
الأ�شخا�ص و هو متواجد مبحطة
البنزين بادريان  ،عليه مت توقيفه و
حجز الدراجة النارية و حتويله �إىل
مقر ال�رشطة �أين مت فتح حتقيق يف
الق�ضية  ،بعد ا�ستكمال �إجراءات
التحقيق مت تقدمي امل�شتبه فيه
�أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة
التي �أ�صدرت يف حقه حكم بعام
حب�س نافذة و غرامة مالية نافذة
مقدرة بـ  50.000دج .
من جهة ثانية متكنت م�صالح �أمن

والية مترنا�ست من توقيف �شخ�ص
يبلغ من العمر (� 19سنة) متورط
يف ق�ضية �رسقة ،وذلك بعد
تلقيها ات�صال هاتفي من �أحد
املواطنني مفاده طلب تدخل
على م�ستوى و�سط املدينة ،
وعليه تنقلت عنا�رص ال�رشطة �إىل
عني املكان �أين تقدم ال�ضحية
ليخطرهم ان احد الأ�شخا�ص
حاول �رسقته من خالل تقطيع
اخليمة التجارية اخلا�صة به ،
على �إثر هاته املعلومات مت
توقيف امل�شتبه فيه ليتم حتويله
اىل مقر ال�رشطة من �أجل �إمتام
الإجراءات القانونية ،وبعد
�إ�ستكمال �إجراءات التحقيق مت
تقدمي امل�شتبه فيه �أمام اجلهات
الق�ضائية املخت�صة التي �أ�صدرت
يف حقه حكم بثالث(� )03سنوات
حب�سا نافذا وغرامة مالية نافذة
مقدرة بـ  150.000دج مع �إيداعه
احلب�س.
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�إثر اكت�شاف م�ستودع �سري بدائرة عني
قزام بتمرنا�ست

م�صالح الدرك الوطني حتبط عملية
تهريب 1000لرت من الوقود

متكنت م�صالح البحث والتحري
بالكتيبة الإقليمية للدرك الوطني
بدائرة عني قزام احلدودية على
بعد  420كلم عن والية مترنا�ست،
من �إجها�ض عملية تهريب كمية
هائلة للوقود خارج الوطن وبدون
رخ�صة .
وت�شري املعطيات الأمنية املتوفرة
�أن م�صالح البحث والتحري للدرك
الوطني بعني قزام ،متكنت ليلة �أول
�أم�س من اكت�شاف م�ستودع �رسي
ب�صحراء �أر�سوان عرث بداخله على
1000لرت من الوقود ،مت �إعدادها
يف براميل حديدية �سعة الواحد
منها  200لرت ،متهيدا لتهريبها نحو
مدينتي �أغاديز و زندر ،بجمهورية
النيجر ،لتتم م�صادرة املحجوزات
وت�سليمها للجهات املخت�صة ،فيما
فتحت م�صالح الدرك حتقيقا يف
احلادثة لك�شف مالب�ساتها ومالحقة
املتورطني جمهويل العدد والهوية،
و�إعداد ملفات ق�ضائية �ضدهم قبل
تقدميهم مل�صالح العدالة للنظر يف
و�ضعيتهم بتهمة التهريب والإ�رضار
باالقت�صاد الوطني ،ويف �سياق

ذي �صلة �أ�رست نف�س امل�صادر،
�أن املنطقة ،قد �شهدت تراجعا
حم�سو�سا يف معدالت التهريب
خالل ال�سنوات الأخرية ،حيث
�أرجعت ال�سبب يف ذلك لتحلي
القوات الأمنية امل�شرتكة بروح
اليقظة واحليطة واحلذر ،مع
ال�رضب بيد من حديد لكل من
ت�سول له نف�سه اخرتاق خمططات
الأمن باحلدود اجلنوبية مع دول
اجلوار ورغم ذلك ،مل ينكر �سكان
عني قزام خالل ال�سنة الفارطة ،و
ملدة طويلة ،ت�سجيل تذبذب يف
توفري مادة الوقود عرب حمطات
اخلوا�ص واملحطات العمومية،
مما ولد حالة من ال�سخط والغليان
الكبريين لدى �أ�صحاب املركبات،
الذين مل يجدوا من حل �سوى
تنظيم طوابري غري منتهية عرب
نقاط بيع الوقود ،يف وقت رف�ضت
م�صالح نفطال التعليق على الو�ضع
مكتفية بالت�أكيد على �أن الأزمة
خارج نطاقها .

�أحمد باحلاج
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�صحيفة "وول �سرتيت جورنال" الأمريكية

ماذا حدث حلفرت يف ليبيا ..و�أ�سرار
دعمه و�صلت �إىل �أين؟
الريا�ض وعدت اللواء املتقاعد امل�شري خليفة حفرت بع�شرات ماليني الدوالرات دعم ًا لهجومه على العا�صمة الليبية
طرابل�س ال�ستعادتها ،بح�سب ما نقلته �صحيفة "وول �سرتيت جورنال" الأمريكية عن م�س�ؤولني �سعوديني و�صفتها
بالر�سمية ،حتت مزاعم حماولته توحيد البالد املنق�سمة حتت �سلطته.
ق.د
اللعب واالعتماد على �رشاء الذمم،
ديدن ال�سعودية وت�شاركها الإمارات
لإثارة الفنت واال�ضطرابات فيها،
واجلميع يعرف ان هذا كله ي�صب
يف خانة ال�سيناريوهات املدمرة
للواليات املتحدة الأمرييكية
وربيبته كيان االحتالل "اال�رسائيلي"
يف املنطقة.
وال نن�سى �أن ال�شعب الليبي قد
انتبه �إىل ت�آمر هاتني الدولتني ،ما
ا�ستدعى �إىل خروج املتظاهرين
بالآالف يف العا�صمة الليبية
طرابل�س ،ومدينة م�رصاتة �رشقها،
اجلمعة ،تنديداً �ضد العدوان الذي
ت�شنه قوات حفرت ،على جنوب
العا�صمة طرابل�س.
وردد املتظاهرون �شعارات راف�ضة
ومنددة بالدور الإماراتي وال�سعودي
والفرن�سي الداعم لعميات حفرت
الع�سكرية ،مطالبني برحيل هذه
القوات ،ورفع املتظاهرون الفتات
"العربية �أن تكذب �أكرث" ،الذي
يعيب على �شعار القناة ال�سعودية
"�أن تعرف �أكرث" .و�أكد املتظاهرون
مت�سكهم بالدولة املدنية القائمة
على امل�ؤ�س�سة ،ورف�ض �سيا�سية
اللواء حفرت الرامية �إىل ع�سكرة

امل�شهد ال�سيا�سي الليبي والدولة.
وت�شري الأخبار الواردة �إىل عدم متكن
قوات حفرت ال�سيطرة على طرابل�س
حتى ولو على �ضاحية واحدة منها
هي �أن نقطة قوته "الوحيدة" تكمن
يف "الدعم اخلارجي" وح�سب،
وبدونه ال ي�ستطيع عمل �شيء،
�إ�ضافة �إىل نقاط �ضعف متعددة
وهي يف احلا�ضنة ال�شعبية لديه،
بعدما �أ�صبحت تتفكك ،وال�شعارات
الرباقة التي رفعها هي �شعارات
كاذبة مبكافحة الإرهاب ،وكانت
�شعارات لتعبيد الطريق بجثث
�سكان املنطقة ال�رشقية ،للو�صول
لكر�سي احلكم.
وعن �أ�سباب ف�شل حفرت يف حملته
رغم �أنه �ألقى بكامل ثقله باملعركة،

فهذا يعني �أن قواته املقاتلة
لي�ست قوات جي�ش نظامي،
بل هي جمموعة من املدنيني
وامليلي�شيات ،حركهم الطمع،
و�أفراد حتت ال�سن القانونية غرر
بهم ،جمعهم وادعى �أنه عمل منهم
جي�شا� ،ضم �أي�ضا �ضباطاً من دولة
عربية وفقاً ملا ك�شفته م�صادر
ع�سكرية عن �أن �ضباطا �إماراتيني
قدموا من �أبوظبي �إىل مطار "بنينه"
يف بنغازي بليبيا .و�أ�شارت امل�صادر
�إىل �أن ال�ضباط الإماراتيني جا�ؤوا
بهدف ت�سيري طائرات بدون طيار
مللي�شيات خليفة حفرت.
وهذا ما �أكد وجهة نظرنا ت�رصيح
حممد بوي�صري ،امل�ست�شار
ال�سيا�سي ال�سابق للواء الليبي

مقررة خا�صة بالأمم املتحدة

قالت مقررة خا�صة بالأمم
املتحدة �إن فرن�سا ترتكب
انتهاكات حلقوق الإن�سان بحق
امل�رشدين و�إن القوانني التي
تكفل للجميع ال�سكن ال حتمي
امل�ست�ضعفني ،و�شهدت فرن�سا
�ش�أنها يف ذلك �ش�أن معظم الدول
الأوروبية زيادة يف حاالت الت�رشد
خالل العقد املا�ضي نتجت عن
تبعات الأزمة املالية العاملية
وتدفق املهاجرين من �أفريقيا
وال�رشق الأو�سط.
وقال املعهد الوطني الفرن�سي

فرن�سا تنتهك حقوق امل�شردين

للإح�صاء والدرا�سات االقت�صادية
�إن ما يربو على � 12ألف �شخ�ص
ينامون يف العراء يف �شوارع
فرن�سا وذكرت منظمة (ليه مور
دو ال رو) اخلريية التي تتابع
وفيات امل�رشدين �أن  566م�رشدا
توفوا عام  2018على م�ستوى
فرن�سا من بينهم �أكرث من مئة
يف باري�س وحدها وبعدما زارت
مقررة الأمم املتحدة اخلا�صة
ليالين فرحة خميمات متنقلة
للمهاجرين يف باري�س ومدينة
كاليه ال�ساحلية وجتمعات ح�رضية

يف مر�سيليا وم�ستوطنات للروما
على م�شارف املدينة ،دعت �إىل
وقف �إجراءات الطرد التي تنتهك
القانون الدويل الذي يكفل احلق
يف ال�سكن الالئق.
وقالت فرحة يجري الطرد يف
جميع �أنحاء البالد ويف �سياقات
خمتلفة وال يحدث مبا يتما�شى مع
القانون الدويل حلقوق الإن�سان“.
و�أ�ضافت فرحة وهي حمامية
كندية ”قابلت يف كاليه جمموعة
من املهاجرين يف حالة من
ال�صدمة دون �شك“ وانتقدت

فل�سطني املحتلة

املتقاعد خليفة حفرت ملوقع بوابة
ليبيا الإخباري ،من �أن حفرت مل
يقدم منوذجا �صاحلا يف بنغازي
ليحكم طرابل�س ،وقال� :أن حفرت
خ�رس احلرب والأر�ض وخ�رس
�سيا�سيا على امل�ستوى اخلارجي.
حفرت راهن على الوقت لل�سيطرة
على طرابل�س خالل �أيام ،ولكن
هذه حرب ومتوقع فيها ح�صول
املفاج�آت ،ولكن بتقييم املوقف
الع�سكري ،دخوله �إىل طرابل�س،
هي عملية مغامرة غري حم�سوبة
العواقب بعد �سقوط ع�رشات
القتلى من قواته وا�رس وهروب
�آخرين من �ساحة املعركة �أمام
جي�ش نظامي ليبي تابع حلكومة
الوفاق الوطني.

دخلت "معركة الكرامة  "2التي
يخو�ضها الأ�رسى يف �سجون
االحتالل "الإ�رسائيلي" ،يومها
ال�ساد�س توال ًيا ،و�سط �سعي �إدارة
ال�سجون ملحاولة ف�ض الإ�رضاب
و�إرغامهم على فكه ،وان�ضم
مئات الأ�رسى �إىل الإ�رضاب

الذي بد�أه  150من قيادات
احلركة الأ�سرية م�ساء االثنني
املا�ضي ،بعد ف�شل احلوارات مع
�إدارة ال�سجون ب�سبب تعنتها يف
اال�ستجابة ملطالبهم وتتمحور
مطالب الأ�رسى حول �إزالة
�أجهزة الت�شوي�ش على الهواتف

ك�شفت م�صادر ع�سكرية عن
�أن �ضباطا �إماراتيني قدموا من
�أبوظبي �إىل مطار “بنينه” يف
بنغازي بليبيا و�أ�شارت امل�صادر
�إىل �أن ال�ضباط الإماراتيني جا�ؤوا
بهدف ت�سيري طائرات بدون طيار
مللي�شيات خليفة حفرت.
وبح�سب موقع "وطن" ففي جديد
التطورات امليدانية يف ليبيا،
جتددت اال�شتباكات امل�سلحة
جنوب العا�صمة طرابل�س بني
قوات حكومة الوفاق الوطني
وقوات اللواء املتقاعد خليفة
حفرت ،وقال م�س�ؤولون موالون
للحكومة الليبية املعرتف بها
دوليا �إن �أكرث من  190من عنا�رص
أ�سوا خالل هجومهم على
حفرت � رِ
العا�صمة طرابل�س.
و�أفادت م�صادر ع�سكرية ب�أن

قتلى وجرحى �سقطوا يف �صفوف
الطرفني جراء اال�شتباكات التي
جرت جنوب العا�صمة ،خا�صة يف
حمور عني زارة جنوبي طرابل�س،
من جهة �أخرى نقلت وكالة رويرتز
عن امل�صادر ذاتها �أن  116من
جنود حفرت �أ�رسوا يف الزاوية
غرب طرابل�س ،بينما احتجز 75
�آخرين يف عني زارة على امل�شارف
اجلنوبية للعا�صمة ،م�شرية �إىل �أنه
ُ�سمح لل�صحفيني بت�صوير بع�ض
اجلنود املحتجزين.
ي�أتي ذلك بينما خلفت املعارك
التي ازدادت �رضاوتها حول
العا�صمة الليبية طرابل�س بني
قوات حفرت وقوات حكومة
الوفاق الوطني 56 ،قتيال خالل
�أ�سبوع بح�سب منظمة ال�صحة
العاملية.

تفا�صيل اجتماع ’الفجر’ الذي
�أطاح بالرئي�س ال�سوداين

نقلت قناة "�سي �إن �إن" عرب
موقعه الإلكرتوين تفا�صيل ما
و�صفته بـ"اجتماع الفجر"،
الذي �أطاح بالرئي�س ال�سوداين
عمر الب�شري بعد  30عاما يف
�سدة احلكم القناة نقلت عن
م�صادر ع�سكرية �سودانية رفيعة
امل�ستوى� ،أن كبار قادة الأجهزة
الأمنية الأربعة يف ال�سودان
و�صلوا �إىل مقر �إقامة الب�شري
يف ال�ساعة الثالثة ون�صف فجرا
وتابعت امل�صادر �أن ه�ؤالء القادة
�أخربوا "الب�شري" �أنه لي�س �أمامه
�سوى التنحي يف ظل ت�صاعد
االحتجاجات ال�شعبية.
و�أ�ضافت �أن الب�شري ر�ضخ ووافق
معاملة ال�رشطة للمهاجرين الذين على التنحي عن ال�سلطة ،ورد
ينامون يف الغابات وعلى جوانب
الطرقات ومل ترد متحدثة
با�سم احلكومة ومتحدثة با�سم
وزارة الإ�سكان على ات�صاالت
ور�سائل ن�صية من رويرتز تطلب
التعليق وقالت فرحة �إنه يتعني
على فرن�سا الرتكيز على توفري تناقلت و�سائل �إعالم �سودانية ما
�إ�سكان غري م�رشوط للم�رشدين ن�رشته �صحيفة االنتباهة �أم�س
بدال من نقلهم عرب ”م�ستويات“ ال�سبت نقال عن م�صادر موثوقة،
خمتلفة من املالجئ على �أ�سا�س عن اللحظات الأخرية التي �سبقت
العمل واحلالة ال�صحية والو�ضع �إبالغ الرئي�س املخلوع عمر الب�شري
الإداري.
بقرار عزله وو�صيته للمجل�س
الع�سكري ،وذكرت ال�صحيفة �أن
املفت�ش العام للجي�ش الفريق
�أول عبد الفتاح الربهان والفريق
�أول عمر زين العابدين نائب
املدير العام منظومة ال�صناعات
الدفاعية ولواء �آخر من اجلي�ش،
الإن�سانية لهم خالل تنقالتهم
ذهبوا �إىل الب�شري فجر اخلمي�س
بني ال�سجون تت�ضمن � ً
أي�ضا نقل
�إىل مقر �إقامته ،ووجدوه يف
الأ�سريات لق�سم �آخر ،وحت�سني امل�سجد امللحق ببيت ال�ضيافة
ظروف احتجاز الأ�رسى الأطفال ،ي�ستعد لأداء �صالة ال�صبح.
ووقف �سيا�سة الإهمال الطبي وح�سب رواية ال�صحيفة ،جل�س
وتقدمي العالج الالزم للمر�ضى ،مبعوثو اللجنة الأمنية العليا �إىل
و�إنهاء �سيا�سة العزل.

الأ�سرى يوا�صلون �إ�ضرابهم عن الطعام لليوم ال�ساد�س
املحمولة ،وتركيب هواتف
عمومية يف ال�سجون ،و�إلغاء منع
الزيارة املفرو�ض على مئات
املعتقلني.
كما يطالبون برفع عقوبات
جماعية فر�ضتها �إدارة ال�سجون
منذ عام  ،2014وتوفري ال�رشوط

�ضباط �إماراتيون ي�صلون مطار
بنغازي للقيام بهذه املهمة

على طلب قادة الأجهزة الأمنية،
بالقول "على بركة اهلل".
ويف وقت �سابق � ،أعلن وزير
الدفاع ال�سوداين عو�ض بن
عوف ،يف بيان متلفز "عزل
الب�شري والتحفظ عليه يف مكان
�آمن" ،وبدء فرتة انتقالية لعامني
تتحمل امل�س�ؤولية فيها اللجنة
الأمنية العليا واجلي�ش كما �أعلن
�أي�ضا حالة الطوارئ لثالثة �أ�شهر
وحظر التجوال ل�شهر اعتبارا
من م�ساء اخلمي�س يف املقابل،
�أعلن جتمع املهنيني وحتالفات
املعار�ضة ال�سودانية ،رف�ضهم
بيان اجلي�ش "جملة وتف�صيال"،
وموا�صلة االعت�صام حتى ت�سليم
ال�سلطة حلكومة مدنية انتقالية.

اللحظات الأخرية من
عهد الب�شري
الب�شري بعد ال�صالة و�أبلغوه ب�أن
اللجنة ت�شعر بخطورة الأو�ضاع يف
البالد وتخ�شى من خروجها عن
نطاق ال�سيطرة ،و�أن اللجنة قررت
تويل ال�سلطة لفرتة حمدودة ،وو�ضع
الب�شري قيد الإقامة اجلربية.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن الب�شري
قابل الأمر بهدوء ،وقال لهم:
"خري ..فقط �أو�صيكم على البالد
وال�رشيعة" قبل �أن ين�رصفوا.
و�أ�ضافت م�صادر ال�صحيفة �أنّ
اللجنة الأمنية �سحبت احلر�س
الرئا�سي والقوة التي كانت حتر�س
الب�شري يف مق ّر �إقامته ،وا�ستبدلتها
ب�أكرث من ت�سعني ع�سكريا يقومون
حاليا بحرا�سة مقر الإقامة
اجلربية للب�شري داخل �أ�سوار
القيادة العامة للجي�ش.
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�شيخوخة املجتمعات:

كيف ت�ؤثر «دول كبار ال�سن»
يف خرائط النفوذ العاملي؟
على النقي�ض من العامل العربي و�إفريقيا ،حيث يربز
ً
مقارنة بباقي فئات
حتدي ارتفاع ن�سبة �صغار ال�سن
ال�سكان ،تواجه مناطق �أخرى يف العامل ،لها نفوذها
االقت�صادي وال�سيا�سي والع�سكري� ،أزمات تتفاقم يو ًما
بعد يوم ب�سبب ارتفاع ن�سبة كبار ال�سن ممن يبلغون 60
عا ًما �أو �أكرث.
�أحمد زكي عثمان/مركز
امل�ستقبل للدرا�سات و
الأبحاث املتقدمة
ويتوقع دميوغرافيون �أنه بحلول
عام � ،2050سيكون عدد الأ�شخا�ص
البالغة �أعمارهم  60عا ًما �أكرب من
عدد الأطفال يف العامل ،وهو حتول
فريد مل ت�شهده الب�رشية من قبل.
و�سي�شكل عدد كبار ال�سن يف تلك
ال�سنة ربع �سكان العامل على الأقل
( 2.1مليار ن�سمة) .و�إذا �سارت
املعدالت كما هي ،فمن املتوقع
�أن يبلغ عدد كبار ال�سن نحو 3.2
مليارات ن�سمة عام � ،2100أي نحو
 28.5يف املائة من عدد �سكان
الب�رشية املتوقع �أن يالم�س 11.2
مليار.

ملاذا القلق؟
ينظر كثريون بقلق �إىل هذه التغريات
اجلذرية يف الرتكيبة ال�سكانية
عامل ًّيا .وحتاول دول عدة تبني
�سيا�سات وا�سرتاتيجيات لال�ستجابة
لهذه التحوالت الدميوغرافية
العميقة ،و�آثارها املمتدة اقت�صاد ًّيا
واجتماع ًّيا وثقاف ًّيا وح�ضار ًّيا.
فارتفاع ن�سبة كبار ال�سن على ما
عداها من فئات �سكانية يعني �أن
هذه الدولة �أو تلك دخلت يف مرحلة
«�شيخوخة املجتمع» ،ما يعني
بال�رضورة «انخفا�ض عدد ال�سكان
يف العمر الإنتاجي».
ومن �ش�أن هذه التحوالت
الدميوغرافية �أن ت�ؤدي �إىل
ا�ضطراب كبري على عدة �أ�صعدة،
خا�صة يف دول ومناطق متثل ركيزة
ال�ستقرار االقت�صاد العاملي ،كاليابان
و�أملانيا وال�صني واملك�سيك .فلهذه
التحوالت �آثار ال تخطئها عني على
النمو االقت�صادي العاملي ،وعلى
الأداء االقت�صادي للدول الغنية
والدول النامية على ال�سواء.
وت�شمل الآثار املبا�رشة وغري
املبا�رشة لـ«�شيخوخة املجتمع»
ارتفاعا مطردًا يف املخ�ص�صات
ً
املالية املوجهة للنظام ال�صحي
لكبار ال�سن (ت�أ�سي�س م�ست�شفيات
ومراكز رعاية ،وتوظيف �أطباء
و�أطقم متري�ض ،و�إنفاق على بحث
علمي� ...إلخ) .كما ت�شمل �ضخ مبالغ
مالية لدعم منظومات الرعاية
االجتماعية املخ�ص�صة لرعاية كبار
ال�سن.
كما متتد �آثار «انخفا�ض عدد
ال�سكان يف العمر الإنتاجي» �إىل
الن�شاط االقت�صادي ككل ،وكذلك

يف املجاالت الع�سكرية .كما
�أنها تُف�ضي �إىل حتوالت ح�ضارية
وثقافية قد تقلب املجتمعات كبرية
ال�سن ر� ًأ�سا على عقب.

�أرقام دالة:
تمُ ِّثل احلرب العاملية الثانية نقطة
مف�صلية يف تركيبة �سكان العامل.
فخالل احلربُ ،قتل نحو  60مليون
�شخ�ص (مدنيون وع�سكريون)
�شكلوا نحو  3يف املائة من �إجمايل
عدد �سكان العامل �آنذاك (بلغ عدد
�سكان العامل يف  1940نحو 2.3
مليار ن�سمة).
لكن وبعد �أن و�ضعت احلرب
�أوزارها ،طر�أ تغري جذري على
الرتكيبة ال�سكانية يف العامل .فارتفع
ً
ملحوظا.
ارتفاعا
عدد �سكان العامل
ً
و�شمل االرتفاع طفرة مواليد كربى
يف الواليات املتحدة الأمريكية
والقارة الأوروبية .كما ارتفع العمر
املتوقع يف جميع �أنحاء العامل من
� 46إىل  68عا ًما .ويتوقع �أن يبلغ
 83عا ًما يف العقد الأخري من هذا
القرن.
وقد ت�سارع يف ال�سنوات الأخرية
منو ن�سبة الأ�شخا�ص الذين جتاوزوا
ال�ستني عا ًما .فهم يزيدون مبعدل
 3.2يف املائة �سنو ًّيا .وهناك الآن
ما يربو على  901مليون ن�سمة
�أعمارهم  60عا ًما و�أكرب ( 12يف
املائة من �سكان العامل) .وقد كان
العدد يبلغ نحو  607ماليني يف عام
.2000
وهناك �سببان عمو ًما لتف�سري
زيادة �أعداد كبار ال�سن يو ًما بعد
يوم .ال�سبب الأول هو قلة معدالت
الإجناب� ،أو انخفا�ض معدالت
اخل�صوبة الكلية يف العامل .فخالل
العقود الأخرية ،وبفعل �أ�سباب
خمتلفة ،منها ما له عالقة بارتفاع
م�ؤ�رشات التنمية الب�رشية� ،أ�صبحت
قطاعات كبرية من الأ�رس يف مناطق
العامل املختلفة �أميل �إىل �إجناب
عدد �أقل من الأطفال  )2(.وال�سبب
الثاين دافعه التطور ال�صحي الكبري
يف العامل ،ما �أدى �إىل ارتفاع
«متو�سط العمر املتوقع» �أو (م�أمول
العمر).
لقد زاد هذا املتو�سط عامل ًّيا ثالث
�سنوات يف الفرتة من عام  2010حتى
 ،2015ف�أ�صبح  70عا ًما بعد �أن كان
 67عا ًما .وعدا �إفريقيا ،ال يتفاوت
ن�صيب مناطق العامل من ارتفاع
«متو�سط العمر املتوقع» تفاو ًتا
ريا� .إذ يبلغ �أق�صاه يف �أمريكا
كب ً
ال�شمالية عند  79عا ًما ،ثم القارة
الأوروبية عند  77عا ًما ،و�أمريكا

الالتينية  75عا ًما .واملتو�سط يدور
حول  72عا ًما يف �آ�سيا التي حتت�ضن
نحو  60يف املائة من �سكان العامل
( 4.4مليارات من �إجمايل 7.4
مليارات بتقديرات .)2016
ريا يبلغ املتو�سط املتوقع يف
و�أخ ً
�إفريقيا  60عا ًما .ومن املحتمل
�أن يرتفع املتو�سط فيها �إىل 78
عا ًما بنهاية هذا القرن� ،إذ متكنت
القارة من �إحراز جناح ملمو�س يف
الت�صدي لأمرا�ض خطرة كمر�ض
نق�ص املناعة.
ويف هذا ال�سياق ،تتوقع الأمم
املتحدة �أن يرتفع عدد كبار ال�سن
ممن يبلغون  80عا ًما ف�أكرث �إىل
 434مليو ًنا بحلول عام � ،2050أي
�أن عددهم �سيت�ضاعف ثالث مرات
خالل خم�سة وثالثني عا ًما (عددهم
يف  2015نحو  125مليون ن�سمة).
وعلى املنوال نف�سه ،تت�شابه حظوظ
املناطق يف الن�سب املرتفعة لكبار
ال�سن (عدا �إفريقيا) .فبح�سب الأمم
املتحدة ،من املتوقع �أن يزيد عدد
كبار ال�سن يف العامل بن�سبة  56يف
املائة يف الفرتة من  2015حتى
.2030
وال�سمة ذاتها تنطبق على مناطق
�أخرى ذات نفوذ ع�سكري و�سيا�سي
واقت�صادي وح�ضاري طا ٍغ .ففي
�أوروبا �أكرب ن�سبة من كبار ال�سن
مقارنة بعدد ال�سكان الكلي .ويتوقع
بحلول � ،2030أن ي�شكل من يبلغون
 60عا ًما ف�أكرث ح�صة معتربة من
ال�سكان ( 29يف املائة) .وتقرتب
�أمريكا ال�شمالية من هذه الن�سبة
ذاتها .وت�شكل الن�سبة  17يف املائة
يف �آ�سيا ،وتنخف�ض درام ًّيا �إىل  6يف
املائة يف �إفريقيا ال�شابة.

انعكا�سات متعددة:
«�شيخوخة
معدالت
لزيادة
املجتمعات» �آثار جمة على عدة
�أ�صعدة ،حمل ًّيا و�إقليم ًّيا وعامل ًّيا.
�أول هذه الآثار يكمن يف احلقوق
االجتماعية املتاحة لكبار ال�سن.
فارتفاع ن�سبة العجزة يف �أي جمتمع
ي�ؤدي بال�رضورة �إىل ارتفاع تكلفة
احلماية االجتماعية ،مبا يعنيه هذا
من بناء م�ؤ�س�سات وتوظيف عاملني
لرعاية العدد املتزايد من كبار
ال�سن .كما �أن له �أث ًرا مال ًّيا يتمثل
يف االرتفاع امل�ستمر يف �أموال
املعا�شات التي تُدفع للمتقاعدين.
وهناك مظهر �آخر يتمثل يف رفع
خم�ص�صات الإنفاق على الرعاية
ال�صحية اخلا�صة بكبار ال�سن.
وي�شمل هذا رفع ميزانيات الرعاية

ال�صحية ،و�إنفاق �أموال �أكرث ل�ضمان
جودة امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،واحلفاظ
على م�ستويات كافية يف متويل
البحث العلمي بالقطاع ال�صحي،
خا�صة يف جمال الأمرا�ض التي
ترتبط غالبًا بكبار ال�سن كالزهامير
والقلب وال�رسطان .وجميعها
�أمرا�ض ت�ستلزم رعاية طبية فائقة
ومتطورة .وميثل الإنفاق املتزايد
على الرعاية ال�صحية م�صدر قلق
للدول الغنية والفقرية على ال�سواء.
ففي الواليات املتحدة� ،صاحبة
�أقوى اقت�صاديات العامل ،يتوقع �أن
يرتفع معدل الإنفاق على ال�صحة
من  6.7يف املائة عام � 2010إىل
 14.9يف املائة عام � ،2050أي �أكرث
من ال�ضعف.
واحلالة مزمنة مثال يف الهند� ،إذ
�إنها ال ت�ستطيع الوفاء باحتياجات
الرعاية االجتماعية وال�صحية
ال�ضمان
(خدمات
لل�سكان
االجتماعي تغطي فقط  10يف
املائة من ال�سكان يف �سن العمل).
كما �أنها تواجه حتديات كبرية بفعل
زيادة ن�سبة كبار ال�سن� ،إذ يتوقع �أن
تقفز ن�سبتهم من  8يف املائة عام
� 2010إىل  19يف املائة يف .2050
وفيما يخ�ص الت�أثريات االجتماعية،
تبدو حتديات ارتفاع ما ي�سميه
خرباء الدميوغرافيا بـ«معدل الدعم
املحتمل» (Potential Support
 )Ratioوهو ح�ساب عدد من ترتاوح
�أعمارهم بني  15و 64عا ًما ،مقارنة
بعدد من ترتاوح �أعمارهم  65عا ًما
�أو �أكرث .ويحدد هذا امل�ؤ�رش عبء
الإعالة ا ُ
مللقى على عاتق القوى
العاملة الفعلية يف املجتمع.
وكلما زاد املعدل ،ارتفعت قدرة
املجتمع على حتقيق منو اقت�صادي
ب�سبب توافر اليد العاملة ال�شابة.
والعك�س ميثل التحدي ،فانخفا�ض
العدد يعني «انخفا�ض عدد ال�سكان
يف العمر الإنتاجي» .وتت�صدر
القارة الإفريقية القائمة باملعدل،
�شخ�صا
�إذ يبلغ معدل الدعم 12.9
ً
عاملاً مقابل �شخ�ص كبري ال�سن.
لكن املعدل ينخف�ض يف باقي
مناطق العامل .حيث يبلغ يف �آ�سيا
� 8أ�شخا�ص عاملني مقابل �شخ�ص
كبري ال�سن غري عامل ،ثم ينخف�ض
�أكرث يف �أمريكا الالتينية لي�صل �إىل
.7.6
ً
انخفا�ضا
لكن هذه الأرقام تنخف�ض
درام ًّيا يف القارة الأوروبية� ،إذ يبلغ
املعدل الإجمايل  ،4مع مالحظة
�أن هناك �سبع دول �أوروبية ينخف�ض
املعدل فيها �إىل �أقل من  ،3فيما
حرجا يف اليابان
يبلغ املعدل ح ًدّا
ً
لي�صل �إىل  ،2.1وهو �أقل معدل

يف العامل .وتتوقع التقديرات �أنه
بحلول عام � 2050سينخف�ض املعدل
�إىل �أقل من  2يف  7دول �آ�سيوية ،و24
دولة �أوروبية ،و 4دول من �أمريكا
الالتينية والكاريبي.
ولرتجمة هذه الأرقام ننظر �إىل
�أوروبا مثال ،ف�أمام كل مواطن
�أوروبي يبلغ من العمر  65عا ًما
�أو �أكرث هناك  4مواطنني �آخرين
يعملون .املعنى هنا �أن الأ�شخا�ص
العاملني يف هذه اللحظة هم من
ميولون املعا�شات والنظام ال�صحي
والرعاية االجتماعية لكبار ال�سن.
وهذا املعدل من املتوقع �أن
ينخف�ض �إىل �شخ�صني عاملني �أمام
كل �شخ�ص يبلغ من العمر  65عا ًما
بحلول عام  .2050ويعني هذا �أن
اجليل العامل الآن يف �أوروبا هو
من ميول معا�شات اجليل املتقاعد
حال ًّيا .لكن هذا اجليل العامل
�سيواجه مهمة ع�سرية عندما
يتقاعد يف العقود التالية.
لكن �أبرز الآثار على امل�ستوى
العاملي تكمن يف التحول يف القوى
العاملة عامل ًّيا .فارتفاع ن�سبة كبار
ال�سن يعني بال�رضورة انخفا�ض
الأيدي العاملة .وحجم القوى
العاملة يف بلد ما ي�ؤثر على القوة
االقت�صادية للدولة وعالقاتها مع
العامل اخلارجي.
وتبدو الأزمة م�ستحكمة يف
القطاعات التي حتتاج �إىل
اليد العاملة مثل الزراعة �أو يف
القطاعات ال�صناعية كثيفة العمالة.
وهذه �أزمة تواجه دوال م�ؤثرة عامل ًّيا
و�إقليم ًّيا ،ترتاوح بني دول كربى
ودول متو�سطة .وتذكر تقديرات
�أن اليابان ،ثالث �أكرب قوة اقت�صادية
يف العامل� ،ستفقد نحو خم�س قوتها
العاملة حتى عام  .2040وبعد ذلك،
�سرتتفع ن�سبة الفقد �إىل ربع القوة
العاملة لديها ( 24يف املائة) يف
العقدين التاليني.

�آثار جيوا�سرتاتيجية:
بحلول عام � ،2035سيبلغ �سكان
القارة الأوروبية ذروته (عند نحو
 730مليون) ،ثم يبد�أ لأول مرة
يف االنخفا�ض .وتقول تقديرات
الأمم املتحدة �إن �أوروبا �ستفقد
 100مليون ن�سمة من �سكانها يف
اخلم�سني �سنة املقبلة .و�ستنخف�ض
يف عام  2060ن�سبة ال�سكان يف �سن
العمل من  67يف املائة �إىل  56يف
املائة .فيما �سي�شكل كبار ال�سن
�أكرث من ثلث املجتمعات الأوروبية
يف عام .2050
ولهذه الأرقام دالالت ،فمن ناحية

�ستعمق �أكرث االنق�سامات بني �أوروبا
الغربية الأغنى والأقدر حال ًّيا على
مواجهة التحوالت الدميوغرافية
من بلدان �رشق �أوروبا وو�سطها.
وفيما يتعلق ب�أزمة الأيدي العاملة،
فدول غرب �أوروبا �أقدر على جذب
العمالة� ،سواء كانت �أوروبية �أو غري
�أوروبية .لكن الدول الأوروبية الأفقر
ال متلك �إمكانيات كثرية جلذب
العمالة .من هنا يبدو امل�ستقبل
غائ ًما لدولة مثل رومانيا يُتوقع �أن
تفقد  40يف املائة من قوتها العاملة
حتى عام .2060
من ناحية �أخرى� ،ست�ؤثر هذه
التحوالت على ديناميات القوة
الأوروبية فيما بني قواها املركزية:
�أملانيا ،وفرن�سا ،وبريطانيا.
ف�شيخوخة املجتمع الأملاين قد
تهدد التفوق االقت�صادي الأملاين،
وو�ضع برلني الرائد يف الت�صنيع يف
القارة الأوروبية.

حتوالت ع�سكرية:
حجم ال�سكان هو واحد من �أهم
العوامل املركزية يف حتديد قوة
الدولة ع�سكر ًّيا .ومهما بلغ التطور
يف التكنولوجيا الع�سكرية ،يظل عدد
اجلي�ش عامال رئي�س ًّيا يف قيا�س قوة
امل�ؤ�س�سات الع�سكرية .وتواجه
�أوروبا حتديات �أمنية ج�سيمة،
خا�صة مع موجة الهجمات التي
�شنتها عنا�رص راديكالية على عدد
من العوا�صم الغربية.
هنا يظهر حتدي التحوالت
الدميوغرافية ،وانخفا�ض �أعداد
ال�شباب امل�ؤهلني للخدمة الع�سكرية
يف هذه البلدان .وتبدو يف هذا
ال�سياق الإجراءات التي اتخذتها
بع�ض الدول غري كافية ،مثل:
رفع �سن التقاعد عمو ًما ،وتطوير
التكنولوجيات الع�سكرية ،وتقدمي
حزم من احلوافز ملن يلتحق
باخلدمة الع�سكرية.
وكل هذه �إجراءات ال جتيب على
ال�س�ؤال النهائي :من �سين�ضم للخدمة
الع�سكرية يف القارة الأوروبية؟ (.)8
بع�ض الدول التي تعاين م�شاكل
عوي�صة يف نق�ص فئة �صغار ال�سن
�أعلنت اقتناعها ب�أن املهاجرين هم
ال�سبيل الوحيد للخدمة الع�سكرية.
يف �أملانيا مثال التي يواجه جي�شها
نق�صا يف املتخ�ص�صني يف جمال
ً
التكنولوجيا والطب واملالحة
اجلوية� ،أعلن اجلي�ش فيها �رصاحة
�أن «اجلي�ش الأملاين يُع ِّول بقوة على
املهاجرين».
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
الأ�ستاذة /العربي بوعمران وهيبة
حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ال�شراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة
نهج عي�سات ايدير  ،رقم  ،11ال�شراقة
هاتف )05( 54 81 62 83 :
حم�ضر تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�شر طبقا للمادة  412من ق �إ م �إ
نحن الأ�ستاذة /العربي بوعمران وهيبة  ،املح�رضة الق�ضائية املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة و جمل�س ق�ضاء تيبازة  ،الكائن مقرها برقم  11نهج عي�سات
�إيدير  ،ال�رشاقة  ،املوقعة �أدناه .
تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  ، 2019/03/10رقم الرتتيب  ، 19/01108 :رقم الفهر�س 19/1058 :
املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على �أن يكون الن�رش على نفقة ال�رشكة الطالب
لفائدة  :ورثة املرحوم نديل رم�ضان و هم �أرملته عمراين حورية و �أبنائه جنيب  ،ن�سيمة و ملياء
ال�ساكنني  122 :جتزئة بوحمام بوزريعة
و املختار موطنا له مبكتبنا املذكور �أعاله القائمة يف حقهم و احلا�رضة بدلهم �إىل مكتبنا الأ�ستاذة /يا�سف كهينة
و مبوجب ال�صيغة التنفيذية للحكم ال�صادر عن حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  2015/12/10الق�سم العقاري  ،رقم الفهر�س  15/09406 :رقم اجلدول :
 15/05435ملحكمة بئرمرادراي�س بتاريخ  2016/06/19حتت رقم  2016/1717 :املمهور بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة بتاريخ  2016/06/19حتت رقم
2016/1717
و مبقت�ضى املادة  412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .
كلفنا عن طريق الن�رش �ش ذ م م التعاونية العقارية كلري �سوالي
الكائن مقرها  :ال�سبالة املركز التجاري �إقامة �أفاق حمل رقم  34الطابق  01العا�شور درارية
بدفعه بني يدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالب مقابل ت�سليمه و�صال على الأداء
ما جمموعه مبلغ  5.642.317٫34دج الذي ميثل الدين الأ�سا�سي و لواحقه من م�صاريف و حقوق قانونية .
و نبهناه (ها) ب�أن له (ها) �أجل خم�سة ع�رش ( )15يوما للوفاء الإرادي ي�رسي من يوم الن�رش و �إال �سيتم التنفيذ �ضده (ها) جربا بكافة الطرق القانونية .
و �إثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رش ن�سخة منه ب�صحيفة وطنية طبقا للقانون .
املح�رضة الق�ضائية

الو�سط2019/04/14:

الو�سط2019/04/14:

ANEP N°: 1916008553
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"احلرية �أو املوت" الرواية التي
تطالب "�إ�سرائيل" باعتقالها

بني عامي  1927-1926زار الروائي اليوناين الكبري نيكو�س كازانتزاكي�س فل�سطني لتغطية احتفاالت عيد
الف�صح ،وخالل رحلته �سجل م�شاهداته يف وثيقة تعترب من �أخطر الوثائق �ضد ال�صهيونية يكتبها مفكر
عاملي يف �أوائل هذا القرن ،وهذه الوثيقة كانت نبوءة الكاتب للكوارث التي �ستحل بال�شعب الفل�سطيني
نتيجة الهجرات اليهودية ووعد بلفور والأطماع ال�صهيونية يف فل�سطني.
بقلم  :عي�سى قراقع
الروائي نيكو�س كازانتزاكي�س يف
رحلته �إىل فل�سطني يف وقت مبكر
�أر�سل �إ�شارات حتذير للخطر القادم
على يد احلركة ال�صهيونية والتي
جاءت الوقائع احلالية لن�ؤكد �صدقها
وت�ؤكد الفكر النري الطليعي لهذا
الكاتب ،وقد ا�ستلهم من زيارته �إىل
فل�سطني روايته العاملية "احلرية
�أو املوت" ،والتي ال زالت �إ�رسائيل
تطالب باعتقالها واعتقال كاتبها ،
ال �سيما ان �شعار احلرية �أو املوت
�أ�صبح �شعار ال�شعب الفل�سطيني الذي
ينا�ضل من اجل احلرية والكرامة،
و�شعار �آالف الأ�رسى يف �سجون
االحتالل الذين يواجهون �سيا�سات
البط�ش والقمع والإذالل ،وقد �رشعوا
يف ا�رضاب مفتوح عن الطعام يوم
 2019/4/9يف معركة اخرى متجددة
دفاعا عن حقوقهم العادلة وحتت
�شعار ال تفاو�ض على ن�سبة الكرامة.
بطل الرواية "ميخايلي�س" ال يجد
�أمامه يف ن�ضاله لتحرير بالده
�سوى املوت حني يعجز عن حتقيق
فعل احلرية الذي ثار لأجله �ضد
االحتالل ،و�صار املوت البطويل
نقي�ض اال�ستعباد واال�ضطهاد هو
امل�سعى ملنح احلياة معنى �أكرث
عمقا وقوة ،تكفل اخلال�ص من الذل
وا�ستالب احلقوق من قبل املحتل
الأجنبي ،هذا البطل هو كل فدائي
فل�سطيني ،وكل ا�سري فل�سطيني وقف
يف وجه الرئي�س اال�رسائيلي ريفلني
الذي زار �سجن عوفر الع�سكري
موجها التهديد لال�رسى وم�ستعر�ضا
ع�ضالته مع قوات القمع املتاهبة
لالنق�ضا�ض على املعتقلني.
ما يزعج قادة و�ضباط �إ�رسائيل ان
املعتقلني قد ا�ستلهموا ما يف الرواية
يف ن�ضالهم �ضد اجلالدين واجلرائم
الإ�رسائيلية املتوا�صلة يف ال�سجون،
وا�ستمدوا من الرواية كل ال�شجاعة

والتحدي وهم يرددون ما جاء فيها:
�أن �ساعة واحدة يف ظل احلرية
�أف�ضل من �أربعني �سنة من العبودية
واحلرمان.
حكومة االحتالل تطارد الرواية
والراوي ،تطالب باعتقالهما لأنها
ت�شكل النقي�ض للإيديولوجية
اال�ستيطانية اال�ستعمارية وخلطابات
الكراهية املتطرفة التي تلغي وجود
الفل�سطينيني وتتعامل معهم ك�أنهم
جمهولني ،و�أكرث ما ي�ستفزها ان �أفكار
الرواية �أ�صبحت تتج�سد يف املقاومة
الفل�سطينية �ضد االحتالل ،وتتمثل
يف معارك الإ�رضابات املفتوحة عن
الطعام يف ال�سجون خا�صة عندما
هتف بطل رواية احلرية �أو املوت :اه
لو ا�ستطيع ان �أدك هذه احليطان من
حويل لت�صبح الدنيا �أكرث ات�ساعا.
الكاتب نيكو�س كازانتزاكي�س يف
م�شاهداته الأو�ضاع يف فل�سطني ويف
روايته الإن�سانية �أول من تنب�أ بالنزعة
الع�سكرتارية الإ�رسائيلية العنيفة
ونزعة التع�صب القومي والغطر�سة
والهمجية ،هذه النزعات التي نراها
اليوم يف ال�سيا�سة والثقافة الإ�رسائيلية
وما يجري على الأر�ض من ا�ستيطان
ونهب واعتقاالت و�إعدامات وجتريد
ال�صفة الإن�سانية عن الفل�سطينيني،
لهذا دعا كازانتزاكي�س يف روايته

احلرية �أو املوت الفل�سطينيني وكل
من يخ�ضع لالحتالل قائال :ثبتوا
�أقدامكم فوق الأر�ض ،ان احلرية
بذرة وان هذه البذرة ال تنمو باملاء
و�إمنا بالدماء والت�ضحيات.
�إ�رسائيل تطارد الأفكار الثورية
والإن�سانية �أينما كانت ،فقد الحقت
كتابا وفال�سفة وعلماء عامليني
ب�سبب انتقاداتهم و�إدانتهم لالحتالل
وجرائمه �ضد ال�شعب الفل�سطيني،
حتى ه�ؤالء الذين ح�صلوا على جوائز
نوبل طالبت �إ�رسائيل باعتقالهم
و�إخفاء �أفكارهم و�أرائهم ،فقد
طاردت �إ�رسائيل الكاتب الربتغايل
"�سارا ماجو" احلائز على جائزة نوبل
للأدب عام  1998ب�سبب منا�رصته
للق�ضية الفل�سطينية والذي قال:
ان ال�صهيونية هي ال�صورة اجلديدة
للنازية الدموية ،وطاردت �إ�رسائيل
ال�شاعر الأملاين الروائي "جونرت
جرا�س" احلا�صل على جائزة نوبل
للآداب عام  1999ب�سبب كتابته ق�صيدة
انتقد فيها االحتالل الإ�رسائيلي،
وال زالت �إ�رسائيل تالحق الكاتبة
الأمريكية توين موري�سون التي فازت
بجائزة نوبل للآداب عام  1993بعد ان
نددت بالإبادة اجلماعية التي ترتكبها
�إ�رسائيل بحق الفل�سطينيني وو�صفت
�إ�رسائيل بدولة الف�صل العن�رصي.

الكثري الكثري من الأدباء واملفكرين
العامليني مطلوبني لإ�رسائيل ،وحتى
يف داخل �إ�رسائيل لوحق املفكر
الإ�رسائيلي ايالن بابيه الذي كتب
عن التطهري العرقي الذي مار�سته
�إ�رسائيل عام  ،1948والكاتب اليهودي
"هارولد بنرت" الذي قال ان �إ�رسائيل
قامت على القتل والإرهاب ،ولوحقت
حكاية �رس الزيت للأ�سري وليد دقة،
ولوحقت �أ�شعار حممود دروي�ش،
والكثري من امل�رسحيات والأغاين
التي جرى حظرها ولوحق كتابها.
ا�رسائيل تطالب باعتقال االفكار الن
االفكار ت�صري كائنات حية ومباديء
وقناعات روحية وج�سدية ،والن
االفكار احلية هي الواقعية نقي�ض
اال�ساطري واخلرافات املدعومة
بالقوة امل�سلحة.
امل�ؤ�س�سات الثقافية واحلقوقية
واالن�سانية داخل ا�رسائيل �صارت
مطاردة ومتهمة باخليانة كونها
ا�س�ست ل�صوت احلقيقة ومتردت
على الوالء لدولة عن�رصية تزرع
بذور الفا�شية واخلوف والتطرف يف
املنطقة.
ا�رسائيل تطارد رواية احلرية او
املوت النها تريد اعتقال املدينة،
املكان والزمان ،فالرواية هي
تاريخ وب�رش وتراث وح�ضارة وهوية
وكو�شان ميالد ،هي خائفة مما قاله
كازانتزاكي�س  :ان حياتك لي�ست ملكا
لك ،انها ملك ملدينتك وقد حتتاج
اليها قريبا.
"احلرية �أو املوت" رواية ت�شكل خطرا
على دولة �إ�رسائيل ،وتعتربها �إرهابا
ثقافيا ،الن الرواية مل يعد فيها بطال
واحدا� ،صار ال�شعب الفل�سطيني كله
�أبطال الرواية ،ه�ؤالء الأبطال الذين
رددوا ما قاله كازانتزاكي�س:
املوت حق يا �أماه ،كلنا �سنموت يوما
ما ،فلنمت الآن دون ان نلوث �رشفنا،
ان الدماء ال تغ�سلها املاء ،بل تغ�سلها
الدماء مثلها

مدير مركز حريات للدفاع عن احلركة الأ�سرية

عدم تناول الأ�سرى للماء يجعل �إ�ضرابهم �أكرث خطورة
قال مدير مركز حريات للدفاع
عن احلركة الأ�سرية ،حلمي
الأعرج� :إن مماطلة �إدارة �سجون
االحتالل بتلبية مطالب الأ�رسى،
ورف�ض حكومة االحتالل االن�صياع
لهم ،يعطي املعركة بعداً وطنياً
�شام ً
ال �سيا�سياً وقانونياً على

خمتلف ال�صعد املحلية والإقليمية
والدولية ،م�شرياً �إىل �أن حكومة
االحتالل ت�سعى من وراء هذه
املعركة لتحقيق ما ف�شلت يف
حتقيقه يف �إ�رضاب الكرامة  1عام
.2017
و�أ�ضاف الأعرج يف حديث لإذاعة

(�صوت فل�سطني) الر�سمية �صباح
اليوم � ،أن عدم تناول الأ�رسى للماء،
يجعل اال�رضاب �أكرث خطورة ،ما
ي�ستدعي التحام �شعبنا انت�صاراً
لق�ضية الأ�رسى �إا�سنادا لهم يف
معركتهم ،م�شدداً على �رضورة
التوا�صل مع م�ؤ�س�سات املجتمع

املدين على م�ستوى العامل ،ومع
امل�ؤ�س�سات احلقوقية الدولية،
وجمل�س حقوق الإن�سان �إىل جانب
االت�صال مع قنا�صل وممثلي الدول؛
لو�ضعها ب�صورة اجلرائم املرتكبة
بحق الأ�رسى و ُم�ساءلة �إ�رسائيل
عليها.

مي وملح و�إرادة

زاد الأ�سرى الفل�سطينيني
يف معركة الكرامة

جوعهم لي�س فق ًرا وال عوزًا ،جوعهم
فخر وعزّ .ب�أمعائهم اخلاوية يقاتلون،
يذودون عن الكرامة ب�أج�سادهم
ال�ضعيفة �ضد غطر�سة ال�سجان
الإ�رسائيلي .يدخلون يومهم ال�ساد�س
يف معركة الكرامة ،2وكلهم �إ�رصار على
انتزاع مطالبهم من بني �أنياب املحتل
الإ�رسائيلي رغم �صلفه وعنجهيته.
زادهم يف هذه املعركة املاء وامللح،
والإرادة ،ومن خلفهم �شعب �صامد يف
غزة املحا�رصة ،وال�ضفة املقهورة،
و�أرا�ضي الـ  48املغت�صبة ،وال�شتات
القريب ،ومن �أمامهم مقاومة لن
ترتكهم وحيدون يف معركتهم .و�أكدت
ف�صائل املقاومة �أنها لن ت�سكت على
�أي خطر يتعر�ض له �أي �أ�سري يف
�سجون االحتالل جراء الإ�رضاب،
يف حني قال الناطق بل�سان كتائب
الق�سام� :إن قيادة الكتائب �أ�صدرت
التوجيهات الالزمة لوحدة الظل
لل�ضغط على �أ�رسى العدو ،معاملة
باملثل ،وانت�صارا لأ�رسانا البوا�سل
يف �سياق بط�ش االحتالل وغطر�سته.
كما ت�شهد ال�ساحة الفل�سطينية حرا ًكا
�شعب ًّيا يف املدن واملخيمات ،ن�رصة
للأ�رسى يف معركتهم ،و�سط دعوات
لت�صعيد �ضد االحتالل يف حماور
التما�س .ويف حلظات كتابة هذا
التقرير ،وردت الأنباء �أن الأ�سري
ح�سن �سالمة "بطل عمليات الث�أر
املقد�س لل�شهيد املهند�س يحيى
عيا�ش" قد ان�ضم ملعركة الكرامة،2
وهو الذي �أم�ضى  23عا ًما يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي .ويلج�أ الأ�رسى
ملعركة الأمعاء اخلاوية �سالحا �أخريا
ووحيدا� ،أمام غطر�سة االحتالل
وا�ستنفاد اخليارات البديلة معه ،رغم
�صعوبتها وخطورتها على �صحتهم يف
امل�ستقبل ،وما ترتكه من �أ�رضار على
�صحتهم.
ويرفع الأ�رسى يف املعركة  4مطالب
�أ�سا�سية هي:
املطلب الأول :متكينهم من التوا�صل
مع �أهلهم وذويهم كباقي الأ�رسى يف
�سجون العامل ،وحتديدًا الأ�رسى
الإ�رسائيليني ،ومنهم على �سبيل
املثال �أكرب قاتل يف "�إ�رسائيل" ،وهو

قاتل رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إ�سحق
رابني املدعو (يغال عامري) ،وذلك
من خالل تركيب الهاتف العمومي
املنت�رش يف ال�سجون الإ�رسائيلية.
املطلب الثاين :رفع �أجهزة الت�شوي�ش
على الهواتف النقالة (املهربة) ب�سبب
رف�ض الإدارة ال�سماح للأ�رسى بهاتف
عمومي ،ف�أجهزة الت�شوي�ش متنع
االت�صاالت ،وهي ت�رض بال�صحة
وتلغي �-أو تكاد -عمل �أجهزة الراديو
والتلفزيون داخل غرف الأ�رسى.
املطلب الثالث� :إعادة زيارات الأهايل
�إىل طبيعتها؛ �أي ال�سماح لأهايل �أ�رسى
حما�س من غزة بزيارة ذويهم كباقي
الأ�رسى ،وال�سماح بزيارة �أهايل
ال�ضفة الغربية جميعاً مرتني بال�شهر.
ي�شار �إىل �أن قرار منع �أ�رسى غزة
هو قرار امل�ستوى ال�سيا�سي يف
"�إ�رسائيل".
املطلب الرابع� :إلغاء الإجراءات
والعقوبات ال�سابقة كافة ،وهي
نوعان :عقوبات قدمية وعقوبات
جديدة� ،أما العقوبات القدمية ن�سب ًّيا
فقد اتخذها امل�ستوى ال�سيا�سي �ضد
�أ�رسى حما�س وهي:
 - 1زيارات الأهايل �آنفة الذكر.
� - 2إلغاء بث  7حمطات تلفزيونية من
�أ�صل  12حمطة
م�سموحا فيها لكل
ً
�أق�سام فتح والف�صائل.
 - 3عدم ال�سماح لأ�رسى حما�س
ب�إدخال �أموال للكانتينا كباقي
الف�صائل؛ �أي ال�سماح لهم ب�إدخال 800
�شيكل مايعادل  220دوالر امريكى
فقط بدالً من � 1200شيكل .اى
مايعادل  322دوالر امريكى.
ويف خطوة هي الأوىل منذ االحتالل
الإ�رسائيلي قبل  70عاما� ،أعلن مكتب
�إعالم الأ�رسى �أن اخلطوة الثانية بعد
الإ�رضاب املفتوح عن الطعام ،وهي
خطوة الإ�رضاب املفتوح عن املاء
�ستتخذها جمموعة "الفدائيني" �أي
اال�ست�شهاديني وهو ا�سم له دالله
ومعنى� ،أي جمموعة م�ستعدة للموت
واال�ست�شهاد داخل ال�سجون ،فيما �أن
احلركة الأ�سرية مل ت�شهد �سابقا مثل
هذه اخلطوة �أي �أن يبد�أ جمموعة من
الأ�رسى �إ�رضاباً مفتوحاً عن املاء.

اخت�صار زمن الإ�ضراب يتوقف على
حجم امل�ساندة

�أكدت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين
يف املحافظات اجلنوبية �أن اخت�صار
زمن اال�رضاب يتوقف على حجم
امل�ساندة  ،وناق�شت اللجنة مبقرها
يف قطاع غزة �سبل التعاون والدعم
ال�رضاب الأ�رسى و�أ�شكال التعاون
مع امل�ؤ�س�سات الفاعلة والعاملة يف
نف�س املجال واملنظمات احلقوقية
العربية والدولية  .وعقد طاقم من
الهيئة لقاءاً ت�شاورياً مع وفد من
جامعة غزة للبحث يف �سبل التعاون
على امل�ستوى التعليمى مبا يخدم

الأ�رسى يف ال�سجون و�أبناءهم ،
والقيام بالأن�شطة امل�ساندة لهم
وما يخ�ص يوم الأ�سري الفل�سطينى
 .يذكر �أن هيئة الأ�رسى �أكدت �أن
هنالك قرابة � 150أ�سري فل�سطيني
�رشعوا بتاريخ  2019/4/8ب�إ�رضاب
مفتوح عن الطعام ،يف �سجني رميون
والنقب ،يف معركة �أطلقوا عليها ا�سم
(معركة الكرامة  ،)2على �أن تدخل
دفعات متتالية من الأ�رسى للإ�رضاب
من خمتلف ال�سجون خالل الأيام
املقبلة.
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االحتالل اعتقل قرابة ( )800فل�سطيني فرتة االنتخابات الإ�سرائيلية
قال تقرير �صادر عن هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين� ،أن قوات االحتالل الإ�سرائيلية اعتقلت قرابة  800مواطن ومواطنة فل�سطينية ،خالل فرتة احلملة االنتخابية
اال�سرائيلية لعام  ،2019والتي امتدت من � 22شباط /فرباير حتى  9ني�سان/ابريل  .2019واعتربت الهيئة� ،أن اعتقال هذا العدد من املواطنني الفل�سطينيني يعد ت�صعيداً
�إ�سرائيلي ًا خطرياً �آخر يف �سياق حمالت االحزاب الإ�سرائيلية وزعمائها املتطرفني يف حت�شيد الكراهية واالنتقام من الفل�سطينيني واعتقالهم وت�ضييق اخلناق عليهم
ب�شكل يومي ،حيث احتل ملف الأ�سرى الفل�سطينيني حيزاً وا�سع ًا يف دعايتهم العن�صرية ،وا�ستخدام �آلآم املعتقلني كورقة انتخابية .وبينت الهيئة� ،أبرز م�شاهد الهجمة
الإ�سرائيلية بحق الأ�سرى يف املعتقالت ،والإجراءات التي مار�ستها �سلطات االحتالل خالل احلملة االنتخابية الإ�سرائيلية جتاههم:
م�٫س
متتالية

والتنكيل

اقتحامات
باملعتقلني
�شهدت فرتة احلملة االنتخابية
الإ�رسائيلية اقتحامات متتالية
لل�سجون وت�ضييق اخلناقات على
الأ�رسى ب�شكل غري م�سبوق ،جعلت
الأو�ضاع يف ال�سجون الأخطر على
الأ�رسى منذ �سنوات ،حيث اقتحمت
كل من �سجن النقب ورميون ونفحة
واي�شل وجلبوع ،وداهمت قوات
القمع التابعة مل�صلحة ال�سجون غرف
الأ�رسى ،خملفة ع�رشات الإ�صابات
يف �صفوف الأ�رسى الذين تعر�ضوا
لل�رضب الهجمي بالهراوات والع�صي
الكهربائية ،والتنكيل بهم ور�شهم
بالغاز امل�سيل للدموع وغاز الفلفل
وقنابل ال�صوت والر�صا�ص املطاطي
واملعدين وتخريب ممتلكاتهم،
و�إخ�ضاعهم ملحاكمات داخلية
تت�ضمن فر�ض الغرامات والعزل يف
زنازين �إنفرادية ومنع الأهايل من
الزيارة.

�أكدت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين يف املحافظات
اجلنوبية �أن اخت�صار زمن
اال�رضاب يتوقف على حجم
امل�ساندة  ،وناق�شت اللجنة
مبقرها يف قطاع غزة �سبل
التعاون والدعم ال�رضاب الأ�رسى

ي�ضاف �إىل ذلك تركيب �أجهزة ت�شوي�ش
�ضارة يف ال�سجون ،وقرب �أماكن
نوم الأ�رسى ،الأمر الذي ي�ساهم يف
انت�شار الأمرا�ض املجهولة بينهم على
املدى البعيد.

امعان يف �سيا�سة القتل
البطيء بحق الأ�سرى املر�ضى
زادت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
يف �إمعانها بانتهاج �سيا�سة القتل
البطيء بحق الأ�رسى املر�ضى
واجلرحى القابعني يف خمتلف
املعتقالت ،وخا�صة الأ�رسى القابعني
مبعتقل "عيادة الرملة" والذين و�صل
عددهم �إىل � 13أ�سرياً ،يعانون من
ظروف �صحية واعتقاليه بالغة ال�سوء
وال�صعوبة ،حيث غالبيتهم يعانون من
ال�شلل ويتنقلون على كرا�سي متحركة،
وهناك �أي�ضاً من هم م�صابون ب�أمرا�ض
مزمنة و�أورام خبيثة ،ويعتمدون على
�أ�رسى �آخرين للقيام باحتياجاتهم
اليومية .يذكر �أن الأ�رسى هم كل
من :خالد �شاوي�ش ،ومن�صور موقدة،
ومعت�صم رداد ،وناه�ض الأقرع ،و�صالح

�صالح ،وحممد �أبو خ�رض ،و�سامي �أبو
دياك ،وحممد غ�سان �أبو حويلة ،وعز
الدين كرجات ،و�إياد حريبات ،ونا�رص
ال�شاوي�ش ،وم�صطفى دراغمة ،و�أن�س
مو�سى.
الت�ضييق على الأ�سريات يف الدامون
تتوا�صل ال�شكاوى امل�ؤمله حول
الظروف احلياتية واملعي�شية ال�سيئة
لـ � 49أ�سرية يقبعن يف �سجن الدامون
ب�سبب افتقار هذا ال�سجن املتهالك لكل
مقومات احلياة الإن�سانية والرطوبة
العالية ،هذا بالإ�ضافة لعدم ا�ستجابة
�إدارة ال�سجن ملطالبهن الأ�سا�سية.
و�أو�ضحت الأ�سريات ملحامي الهيئة،
عن وجود �أماكن اال�ستحمام خارج
الغرف و�أن هذا مو�ضوع هام لأنه
يتعار�ض مع خ�صو�صيتهن ،واحت�ساب
وقت اال�ستحمام من زمن الفورة ،كما
�أن اخلزائن مليئة بال�صد�أ وقدمية ،وال
يوجد لديهن كرا�سي فقط عندهن
ا�سكمالت بدون ظهر مهرتئة ومك�رسة
وال تكفي ،كما ال يوجد مطبخ وال
مكتبة وغري م�سموح ب�إدخال كتب او
ادوات اال�شغال اليدوية ،ومينع عليهن

الأ�سريات .كما ا�شتكت اال�سريات،
من ار�ضية ال�سجن املعمولة من
الباطون والباردة جدا ،وكذلك من
وجود الكامريات يف ال�ساحة ،كما
ان احلمامات بال ابواب وت�ستخدم
اال�سريات الربادي لإغالقها فرتة
اال�ستخدام ،كما �أن ظروف زيارات
الأهل �صعبة جداً حيث ينتظرون يف
براك�س باخلارج من زينكو وال يوجد به
حمامات .وبينت اال�سريات� ،أن هناك
م�شكلة كبرية وخطرة تتعلق بال�ساحة
وحالة التزحلق ب�سبب املطر ،وم�شكلة
الكهرباء لأن الفيوزات تنفجر عندهن
ب�سبب ال�ضغط ،وطالنب بنقلهن �إىل
�سجن ال�شارون كون �أو�ضاعه �أف�ضل.

(نحو � 29آلف دوالر) غرامات
بحق الأطفال يف "عوفر"
فر�ضت حماكم االحتالل الع�سكرية،
خالل فرتة احلملة االنتخابية
اال�رسائيلية� ،أحكاماً بال�سجن الفعلي
بحق عدد من الأ�رسى الأطفال
القابعني يف معتقل "عوفر" الإ�رسائيلي

قرب رام اهلل� ،إىل جانب فر�ض
غرامات مالية باهظة و�صل جمموعها
�إىل �أكرث من � 102ألف �شيقل (نحو 29
�آلف دوالر) بحقهم .يُذكر �أن �سلطات
االحتالل الإ�رسائيلية ما زالت توا�صل
اعتقال قرابة (  250طفال قا�رصاً دون
�سن  18عاماً) ،مُتار�س بحقهم اب�شع
�سيا�سات التعذيب والقمع وا�صدار
االحكام العالية والغرامات الباهظة

اخت�صار زمن الإ�ضراب يتوقف على حجم امل�ساندة

و�أ�شكال التعاون مع امل�ؤ�س�سات
الفاعلة والعاملة يف نف�س املجال
واملنظمات احلقوقية العربية
والدولية  .وعقد طاقم من الهيئة
لقاءاً ت�شاورياً مع وفد من جامعة
غزة للبحث يف �سبل التعاون على
امل�ستوى التعليمى مبا يخدم

الأ�رسى يف ال�سجون و�أبناءهم
 ،والقيام بالأن�شطة امل�ساندة
لهم وما يخ�ص يوم الأ�سري
الفل�سطينى  .يذكر �أن هيئة
الأ�رسى �أكدت �أن هنالك قرابة
� 150أ�سريا فل�سطينيا �رشعوا
بتاريخ  2019/4/8ب�إ�رضاب

مفتوح عن الطعام ،يف �سجني
رميون والنقب ،يف معركة �أطلقوا
عليها ا�سم (معركة الكرامة ،)2
على �أن تدخل دفعات متتالية من
الأ�رسى للإ�رضاب من خمتلف
ال�سجون خالل الأيام املقبلة.
وقالت� ،أن احلوار مع �إدارة �سجون

االحتالل وقيادة احلركة الأ�سرية
و�صل لطريق م�سدود ،وذلك
ب�سبب تعنت الإدارة ومن خلفها
امل�ستوى ال�سيا�سي الإ�رسائيلي
يف الإ�ستجابة للمطالب احلياتية
الإن�سانية للحركة الأ�سرية
واملكفولة بكل ال�رشائع والقوانني

واحلرمان من التعليم وزيارات االهل
وحماكمتهم يف حماكم البالغني
وحب�سهم منزلياً يف القد�س ،حيث ما
زال يخ�ضع ( 36طفل) للحب�س املنزيل،
منهم (� 4أطفال) مت �إبعادهم عن مكان
�سكنهم ،ما يت�سبب ب�آثار اجتماعية
ونف�سية وتربوية خطرية للغاية عليهم
وعلى عائالتهم وجمتمعهم ال تعالج
على املدى القريب.

الدولية .وطالبت جلنة الهيئة يف
املحافظات اجلنوبية امل�ؤ�س�سات
الفل�سطينية والعربية والدولية
الت�ضامنية للقيام ب�أو�سع حالة
ت�ضامن ودعم وم�ساندة ال�رضاب
الأ�رسى الفل�سطينيني يف ال�سجون
اال�رسائيلية .

نادي الأ�سري الفل�سطينى

االحتالل
قوات
اعتقلت
الإ�رسائيلي الليلة املا�ضية وفجر
�أم�س ( )15مواطناً من ال�ضفة
بينهم حمررون .وبني نادي الأ�سري

تقرير � :أنني القيد – نابل�س
رغم تتابع "النكبات" عليه منذ
اعتقاله قبل �سنوات ،يُ�رص الأ�سري
حممود ن�صار على البقاء وفياً

قوات االحتالل تعتقل ( )15مواطن ًا من ال�ضفة

�أن ثالثة مواطنني جرى اعتقالهم
من حمافظة بيت حلم وهم:
يو�سف حممد طقاطقة ،واملحرر
جميل الدرعاوي ،واملحرر حممد

مو�سى الع�سع�س .ومن حمافظة رام
اهلل والبرية اُعتقل ك ً
ال من :حممد
�أحمد عبيد ( 23عاماً) من املزرعة
الغربية ،و�أحمد يو�سف خروب

من خميم اجللزون وكالهما من
الأ�رسى املحررين ،وعمر ح�سني
( 22عاماً) من بلدة جفنا ،كما
اُعتقل الفتى �أمين جمعة بدران

( 16عاماً) من قلنديا .فيما جرى
اعتقال ملواطنني من حمافظة
جنني وهما� :إ�سالم عبد الغني
�أبو الهيجا ،وفادي مهيوب خليفة،

حممود ن�صار  ..ال يرتك معركة للأ�سرى دون �أن يخو�ضها
لرفاقه الأ�رسى ،وال يرتدد يف
خو�ض �أية "معركة" اختاروها
للحفاظ على كرامتهم.
لليوم الثالث على التوايل ،يوا�صل
ن�صار رفقة مئات الأ�رسى ،خو�ض

�إ�رضاب "معركة الكرامة  ،"2كما
�أطلقت عليه احلركة الأ�سرية.
تعر�ض حممود لالعتقال من قبل
قوات االحتالل ،يف العام ،2013
وفقاً ل�شقيقه خالل تقدميه

المتحانات الثانوية العامة ليحكم
عليه بال�سجن ملدة � 6سنوات.
قبلها يقول �شقيقه "لأنني القيد"،
اعتقل حممود مرتني لأكرث من
عام وهو طفل.

خالل اعتقاله احلايل� ،أ�ضاف
االحتالل على حكمه � 7سنوات،
بتهمة طعن �أحد ال�سجانني
يف النقب رد�ٱ على االنتهاكات
والإجراءات القمعية بحق

�إ�ضافة �إىل ثالثة مواطنني من
حمافظة نابل�س وهم :بكر جمال
من�صور وهو �أ�سري حمرر ،و�أحمد
ال�رسكجي ،وعبد اهلل امل�شعطي

الأ�رسى.
وقد تعر�ض بعد ذلك للعزل
االنفرادي ،ول�رضب وقمع ب�شكل
همجي مما �أدى لإ�صابته بك�سور
يف كل ج�سمه.

12

الأحد � 14أفريل  2019املوافـق ل� 08شعبان 1440هـ

ريا�ضة
ا�ستدعاء عواج
لالمتثال غدا �أمام
جلنة االن�ضباط

كرة القدم الع�سكرية داخل القاعة

فوز فريق املدر�سة التطبيقية مل�صالح
ال�صحة و قيادة الدرك الوطني
معاقبة مولودية

العلمة مباراة دون
جمهور
�ضغوطات لف�س

حاب جيزي و

حديث عن ان�س

خ العقد مع كيا

يا�سي لأبناء البهجة

دفع ثمن الوعي ال�س

احتاد العا�صمة ي

يواجه فريق احتاد العا�صمة �ضغوطات كبرية بحرمانه من ال�سبون�سورينغ خالل الفرتة
املقبلة بعدما ك�شفت م�صادر من داخل الفريق �أن م�س�ؤويل �شركة جيزي للهاتف النقال
تدر�س فكرة ف�سخ العقد مع �إدارة النادي والذي ال يزال �ساري املفعول بعدما ّ
متت عملية
توقيع عقد ال�شراكة بني الطرفني يف وقت �سابق وبح�ضور مالك الفريق ربوح حداد� ،إال
�أن امل�ستجدات تتوجه نحو �إمكانية �سحب عقد ال�سبون�سور من النادي العا�صمي
عي�شة ق.
يبدو �أن فريق احتاد العا�صمة
يدفع الثمن غاليا ب�سبب
الأفكار ال�سيا�سية التي متلأ
عقول �أن�صاره واملعروفني
بن�شاطهم الكبري من حيث كتابة
و�أداء الأغاين ال�سيا�سية التي
ترف�ض الو�ضع احلايل الذي
تتواجد عليه بالدنا والتي تطلق
على نف�سها جمموعة «�أوالد
البهجة»� ،أين �أ�ضحت تلك
الأغاين ت�شكل م�صدرا للإزعاج
لبع�ض الأطراف يف حماكاة
العبارات التي ت�ضمها الأغاين
للو�ضع املعي�شي لل�شباب
واحلرقة ودوافع ال�شباب �إىل
الإلقاء ب�أنف�سهم بني امواج
البحر دون التغا�ضي عن توجيه
االنتقادات الالذعة �إىل النظام
ال�سيا�سي احلايل والذي يزداد
ترديا ،هذا الواقع الذي يحاكيه
جمموعة ال�شبان لأوالد البهجة
والذين جنحوا يف رفع �أ�صواتهم

عاليا من مدرجات فرياج
ملعب عمر حمادي ببولوغني،
�أين �أخذت �أغاين �أوالد البهجة
�صدى جتاوز ربوع الرتاب
الوطني و�أ�صبحت لديها �صدى
عاملي ،خا�صة و�أن اجلميع
�أ�ضحى يقوم برتديدها.
احتاد العا�صمة يواجه يف طريقه
نحو التتويج بلقب البطولة
الوطنية الثامنة يف تاريخه عدة
�أ�شواك خا�صة يف ظل التكالب
الذي يعرفه النادي العا�صمي
من طرف عدة �أطراف منذ
وقوع مالكه علي حداد بني
�أيدي العدالة والذي يواجه
الق�ضاء �إىل جانب احلديث
عن وجوده يف �سجن احلرا�ش،
ويبدو ح�سب م�صادرنا �أن
ان�سحاب املمولني من مت�صدر
البطولة الوطنية لهذا املو�سم
احلايل لي�س متوقفا عند �رشكة
جيزي بل ال�ضغوطات تتوا�صل
على �رشكة «كيا» لل�سيارات من
�أجل االن�سحاب وف�سخ العقد

مع �إدارة االحتاد يف انتظار
ما �سوف يحدث يف الأيام
املقبلة.
�إدارة �سو�سطارة ت�سوي
م�ستحقات الالعبني قبل
لقاء �سطيف
يف املقابل ،ينتظر �أن تقوم
�إدارة احتاد العا�صمة بت�سوية
امل�ستحقات املالية لالعبيها
وذلك قبل مقابلة وفاق �سطيف
املقررة يف � 20أفريل املقبل
حل�ساب اجلولة  26من الرابطة
املحرتفة الأوىل ،حيث تلقت
�رشكة حداد الرتخي�ص من
�أجل �سحب الأموال من البنك
الوطني اجلزائري ،وهي
اخلطوة التي تخدم النادي
من اجل االنتهاء من �أزمة
امل�ستحقات ومنح الدعم
املعنوي لالعبني ق�صد العودة
بنتيجة ايجابية من ملعب
الثامن ماي.

عاقبت جلنة االن�ضباط فريق
مولودية العلمة مباراة واحدة
دون جمهور ،وجاءت العقوبة بناء
على تقرير حكم مواجهتها �أمام
احتاد ب�سكرة التي جرت نهاية
الأ�سبوع املن�رصم حل�ساب اجلولة
 27من الرابطة املحرتفة الثانية
�أين �أقدمت جماهري الفريق
با�ستعمال الألعاب النارية ور�شق
�أر�ضية امليدان باحلجارة ،حيث
تلقى الفريق الإنذار الثالث والذي
جعلهم حمرومني من اجلمهور �آليا
يف لقاء واحد ،وهي العقوبة التي
جتعل الفريق ينهي املو�سم بدون
جمهوره باعتبار �أن اللقاء الأخري
الذي �سوف يجريه داخل القواعد
واملربمج �أمام احتاد البليدة �ضمن
اجلولة  29وما قبل الأخرية �سوف
يجري �أمام مدرجات �شاغرة ،ويف
نف�س ال�سياق عاقبت اللجنة مدرب
حرا�س ت�شكيلة «البابية» عبد
الغني مهري بلقاء واحد ب�سبب
االحتجاج �ضد قرارات احلكم،
بينما مت توجيه �إنذار �إىل فريق
جمعية ال�شلف قبل ت�سليط عقبة
اللعب دون جمهور ،عقب �إقدام
جمهوره بر�شق �أر�ضية امليدان
باحلجارة.
من جهة �أخرى� ،أوقفت جلنة
االن�ضباط العب مولودية وهران
�سيد �أحمد عواج عن املناف�سة �إىل
غاية امتثاله �أمام �أع�ضاءها خالل
جل�سة الغد من �أجل اال�ستماع
�إىل �أقواله وتربير الت�رصف غري
الأخالقي الذي قام به نحو
جماهري مولودية اجلزائر خالل
املقابلة التي جمعت الفريقني
منت�صف الأ�سبوع املنق�ضي �ضمن
ت�سوية الربجمة.
ع.ق.

ت�شكيلة �شبيبة القبائل تفوز وديا امام الرديف

مالل :ف�سخ عقد �أوقا�سي وبن يو�سف قرار نهائي ال رجعة فيه
عاد رئي�س فريق �شبيبة القبائل
�رشيف مالل �إىل احلديث جمددا
حول ق�ضية الالعبني �إليا�س بن
يو�سف وجوبا �أوقا�سي� ،أين نفى
نفيا قاطعا عدة �إدارة النادي يف
قرارها بطرد الثنائي ال�سالف
الذكر من املجموعة ،و�شدد �أن
كل من بن يو�سف و�أوقا�سي مل
يعد من الفريق ومت اال�ستغناء
عنهما نهائيا عك�س الأخبار
التي مت ترويجها يف وقت �سابق
بالعفو عنهما و�إعادتهما جمددا
�إىل الفريق� ،أين �أو�ضح مالل يف
ت�رصيحات �إعالمية �أن الإدارة
�أخدت قرارها بف�صل الثنائي ولن
تعود يف القرار ،وك�شف املعني �أن
الإدارة �سوف تعني رجل الأعمال
ي�سعد ربراب رئي�سا �رشفيا للفريق
القبائلي بعدما �سبق له الك�شف يف

وقت �سابق عن التح�ضري للقيام
بهذه اخلطوة قبل �أن يعلن هوية
ال�شخ�صية املطروحة.
يف املقابل ،توا�صل ت�شكيلة
«الكناري» ا�ستعداداتها ملباراتها
املقبلة �أمام مولودية وهران
املقررة يف  20افريل املقبل

�ضمن اجلولة  26من الرابطة
املحرتفة الأوىل ،حيث �أجرت
م�ساء �أول �أم�س مباراة ودية �أمام
الفريق الرديف والتي عرفت فوز
الفريق الأول برباعية نظيفة� ،أين
�شهدت �سيطرة مطلقة لأ�شبال
املدرب باتريك دوما يف ظل

احرتام املنطق ،و�شهد اللقاء
ت�سجيل هدفني يف كل �شوط
بعدما كان بلقا�سمي جنم ال�شوط
الأول بتوقيعه لهدفني قبل �أن
يوقع بلغربي وفي�ستون الهدفني
الثالث والرابع للقاء ،حيث يعترب
هذا اللقاء �أف�ضل امتحان لالعبني
والطاقم الفني من �أجل �أخذ �أف�ضل
فكرة عن �أ�شباله الختيار الأف�ضل
بينهم والأكرث ا�ستعداد للم�شاركة
يف مباراة مولودية وهران.
و�أجرت ت�شكيلة «الكناري» �أم�س
ح�صة تدريبية �صباحية خ�ص�صها
املدرب دوما من �أجل اال�سرتجاع،
باعتبار �أن برنامج التدريبات
كانت خفيفا قبل �أن تعود الت�شكيلة
اليوم �إىل العمل اجلدي وموا�صلة
التح�ضري ملقابلة الأ�سبوع
املقبل.
عي�شة ق.

فاز كل من فريقي املدر�سة
التطبيقية مل�صالح ال�صحة
الع�سكرية ن ع  2اناث و قيادة
الدرك الوطني ذكور بالك�أ�س
الوطنية الع�سكرية لكرة القدم
داخل القاعة التي جرت
مناف�ساتها نهاية الأ�سبوع
املنق�ضي مبدر�سة تقنيات
املعتمدية ال�شهيد «جياليل
بونعامة» بالبليدة ،ومتكن فريق
املدر�سة التطبيقية مل�صالح
ال�صحة الع�سكرية اناث من الفوز
على مناف�سه فريق املدر�سة
العليا للبحرية ن ع  1بنتيجة
 ، 0/4فيما فاز فريق قيادة
الدرك الوطني على نظريه فريق
الناحية الع�سكرية الثانية بنتيجة
 3مقابل  ،.1وجرت مقابلتي
نهائي الك�أ�س بقاعة الريا�ضات
للمدر�سة بح�ضور رئي�س اللجنة
الفيدرالية للتحكيم و رئي�س
الرابطة الوطنية لكرة القدم
داخل القاعة .

و يف كلمة القاها مبنا�سبة
افتتاح هذه املناف�سة الريا�ضية
اكد العميد قري�ش عمر رئي�س
م�صلحة الريا�ضات الع�سكرية
دائرة اال�ستعمال و التح�ضري
باركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي:
«حر�ص القيادة العليا للجي�ش
على توفري الدعم و كافة
الإمكانيات ال�رضورية من
اجل تفعيل و ت�شجيع و تعميم
املمار�سة الريا�ضية ب�شتى
�أنواعها و جلميع فئات �أفراد
اجلي�ش».و �أ�ضاف العميد قري�ش
ان هذا الدعم �ساهم يف «�صنع
�إجنازات ريا�ضية كبرية �رشفت
اجلزائر و اجلي�ش الوطني
ال�شعبي على اكرث من �صعيد»
م�شيدا ب»م�ستوى و مردود
الفرق الع�سكرية لكرة القدم
داخل القاعة الذي يعرف حت�سنا
م�ستمرا «.
وكاالت

بكرار تق�صى من ربع نهائي البطولة
الإفريقية للتن�س

ريحان يف نهائي الدورة الدولية
كاب دايل

ت�أهل العب التن�س اجلزائري
يو�سف ريحان �أول ام�س للدور
النهائي للدورة الدولية للأوا�سط
كاب دايل اجلارية من � 7إىل 14
�أفريل اجلاري ب�ألب-ماريتيم
فرن�سا بعد فوزه �أمام الفرن�سي
كريان جاكي بنتيجة ,4-6 ,7-5
 ،3-6ويف املباراة النهائية التي
جرت �أم�س واجه اجلزائري
ريحان الالعب الروماين
نيكوال�س دافيد �إيونيل امل�صنف
ال�ساد�س يف اجلدول والفائز
يف الدور ن�صف النهائي على
الفرن�سي تيمو ليغوت .0-2
يذكر �أن ريحان قد �أطاح �أم�س
اخلمي�س بالإيطايل فالفيو
كوبويل امل�صنف الثالث يف
اجلدول بواقع �شوطني مقابل
�صفر  5-7 0-6والذي يتواجد
يف املرتبة  49عامليا يف فئة
الأوا�سط ،ويجرى هذا املوعد
امل�صنف يف الدرجة الثانية على
الأرا�ضي الرتابية لنادي كاب-
دايل ،وي�شارك يف هذا املوعد
العديد من الالعبني امل�صنفني
بني � 50أوائل عامليا للفئة مثل

الكندي طاها بعدي  40عامليا.
يف املقابل� ،أق�صيت العبة
التن�س اجلزائرية �إينا�س بكرار
يف الدور ربع النهائي لبطولة
افريقيا للتن�س لأقل من 16
�سنة التي جتري بنابل تون�س
من  7اىل  14افريل اجلاري,
عقب انهزامها �أمام الالعبة
املغربية �سارة عقيد بواقع
�شوطني مقابل ال�شيء ،وخ�رست
اجلزائرية ال�شوط الأول ب�صعوبة
� 6-7أمام امل�صنفة الأوىل يف
اجلدول الفردي ,قبل �أن ت�سقط
جمددا يف ال�شوط الثاين ()5-7
رغم كل املحاوالت من �أجل
العودة يف النتيجة.وتبقى بكرار
الالعبة اجلزائرية الوحيدة التي
ت�أهلت للدور ربع النهائي بعد
�إق�صاء مواطنيها فرقان حممد
لبدي وب�رشى رحاب مباركي يف
الدور الأول و�أمين علي مو�سى
وحممد �أوني�س يف الدور الثاين.
وي�رشف على ت�أطري الالعبني
اجلزائريني ,مراد مغاري,
مناجري املجمع البرتويل.
وكاالت
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ريا�ضة
ت�صريحات:

بلما�ضي :ال�سنغال مر�شح للتتويج باللقب
ولن نقلل من �ش�أن كينيا وتنزانيا

القرعة كانت رحيمة و�أوقعت اجلزائر رفقة ال�سنغال كينيا وتنزانيا

اخل�ضر مر�شحون للت�أهل والأف�ضل يف تاريخ املواجهات
�أوقعت عملية �سحب قرعة ك�أ�س �إفريقيا منتخب الوطني مبجموعة تبدو يف املتناول والتي ت�ضم منتخبات
كل من ال�سنغال ،كينيا وتنزانيا� ،أين تعترب املجموعة الثالثة متوازنة بالن�سبة لأ�شبال الناخب الوطني
جمال بلما�ضي والذي تفادى الوقوع �أمام منتخب عربي �ضمن نف�س الفوج ،حيث ت�شري املعطيات �إن مهمة
الت�شكيلة الوطنية لن تكون �صعبة من �أجل جتاوز دور املجموعات واقتطاع ت�أ�شرية الدور ثمن النهائي من
املناف�سة القارية املقررة هذه ال�صائفة يف م�صر
عي�شة ق.
وجرت عملية �سحب القرعة
�سهرة �أول �أم�س مبنطقة
الأهرامات بح�ضور عدد كبري من
جنوم �سابقني للقارة ال�سمراء،
وح�رض عن الوفد اجلزائري كل
من رئي�س االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم خري الدين زط�شي،
املدرب الوطني جمال بلما�ضي
ومناجري اخل�رض حكيم مدان
�إىل جانب مدرب احلرا�س عزيز
بورا�س ورفيق �صايفي هذا
الأخري تلقى دعوة ر�سمية من
الكاف للح�ضور �ضيف �رشف يف
حفل �سحب القرعة.
ومتلك اجلزائر فر�صة كبرية من
�أجل جتاوز مناف�سيها يف الدور
الأول من املناف�سة القارية
خا�صة و�أن التاريخ ين�صفها
امام املنتخبات الثالث والذين
تتفوق عليهم من حيث النتائج،

يف ظل التفوق اجلزائري
يف املقابالت ال�سابقة التي
جمعتها مبنتخبات ال�سنغال،
كينيا وتنزانيا ،رغم ان ال�رصع
يتوقع �أن يكون حمتدما بني
املنتخبني الوطني وال�سنغايل
املر�شحني بقوة لإنهاء الدور
الأول باملركز الأول� ،أين يعرف
العبو املنتخبني بعغ�ضهما
البع�ض يف ظل احرتاف
�أغلبيتهم يف الدوريات الأوروبية
على غرار احرتاف الالعب
مو�سى كوليبايل رفقة الثنائي
فوزي غوالم و�آدم �أونا�س يف
�صفوف نادي نابويل االيطايل،
�إىل جانب املرفة التي جتمع
الثنائي ريا�ض حمرز و�سايدو
ماين املحرتفان يف الدوري
االجنليزي املمتاز حيث
يحمل حمرز �ألوان مان�ش�سرت
�سيتي وماين ين�شط يف �صفوف
ليفربول واللذان ي�صارعان على

لقب الربميرليغ.
بلقاء تنزانيا يف الفاحت جويلية.
ويلعب اخل�رض مواجهاتهم للإ�شارة يت�أهل �إىل الدور ثمن
بالدور الأول يف العا�صمة النهائي �أ�صحاب املركزين
القاهرة بعدما مت برجمة الأول والثاين عن كل جمموعة
مباريات املجموعة الثالث على و�أف�ضل �أربع منتخبات عن
ملعب الدفاع اجلوي والذي املركز الثالث.
مت افتتاحه يف العام  ،2012جمموعات ك�أ�س �إفريقيات
للأمم
�أين يت�سع �إىل جمموع � 30ألف
م�شجع يف ظل ترقب تنقل
قوي للجماهري اجلزائرية من املجموعة  :1م�رص ،الكونغو
�أوغندا
�أجل دعم الت�شكيلة الوطنية عن الدميوقراكية،
قرب ومتابعة املباريات من وزميبابوي
املجموعة  :2نيجرييا ،غينيا،
املدرجات.
و�سوف يجري برنامج املنتخب مدغ�شقر وبورندي
الوطني على النحو التايل ،اين املجموعة  :3ال�سنغال ،اجلزائر،
يخو�ض رفقاء الالعب يا�سني كينيا وتنزانيا
براهيمي املباراة االفتتاحية املجموعة  :4املغرب ،كوت
�أمام املنتخب الكيني يف ديفوار ،جنوب �إفريقيا وناميبيا
تاريخ  23جوان املقبل ،بينما املجموعة  :5تون�س ،مايل،
يلعبون اللقاء الثاين يف مواجهة موريتانيا و�أنغوال
ال�سنغال بتاريخ  27جوان ،فيما املجموعة  :6الكامريون ،غانا،
يختتمون مباريات الدور الأول البنني وغينيا بي�ساو

ت�أهل �أ�صاغر و�أوا�سط وفاق �سطيف �إىل نهائي ك�أ�س اجلمهورية

بوقلمونة يندمج بالتدريبات اجلماعية وجاهز
ل�شبيبة بجاية

اندمج الالعب احلبيب
بوقلمونة �ضمن التدريبات
اجلماعية لفريقه وفاق �سطيف
بعدما متاثل نهائيا من الإ�صابة
التي كان يعاين منها و�أبعدته
عن املناف�سة يف الأ�سابيع
الأخرية ،حيث جاءت عودته
�إىل التدريبات واالندجماج
مع زمالئه بعدما انتهى من
الربنامج اخل�ص الذي كان
يطبقه بالتن�سيق مع املح�رض
البدين واملدرب نبيل نغيز� ،أين
�سوف يكون مهاجم الت�شكيلة
ال�سطايفية جاهزا للقاء ذهاب
ن�صف نهائي ك�أ�س اجلمهورية
املقرر الثالثاء املقبل �أمام
�شبيبة بجاية على ملعب الثامن
ماي ب�سطيف ،وهو الأمر الذي

يريح الطاقم الفني للفريق يف
ظل امتالكه حلوال �إ�ضافية
خا�صة على م�ستوى ال�شق
الهجومي للت�شكيلة.
يف �سياق منف�صل ،قررت
�إدارة الرئي�س ح�سان حمار
وبالتن�سيق رفقة الطاقم الفني
بقيادة املدرب نبيل نغيز
ترقية خم�سة العبني من فريق
الرديف و�ضمهم �إىل الفريق
الأول ويتعلق الأمر بكل من
فياليل ،عي�شون ،دغموم ،رحبة
وقندو�سي الذين ت�ألقوا ب�صفة
الفتة و�أبانوا عن �إمكانيات
ت�ؤهلهم ان يكونوا العبي
امل�ستقبل للنادي.
من جهة �أخرى� ،ضمن وفاق
�سطيف التواجد بفريقني يف

نهائي ك�أ�س اجلمهورية وذلك
عقب ت�أهل فريق الأ�صاغر
لفئة اقل من � 15سنة �أم�س على
ح�ساب �شبيبة ال�ساورة عقب
انتهاء املقابلة بني الفريقني
بالتعادل ال�سلبي وح�سم ت�شكيلة
الوفاق الت�أهل بف�ضل ركالت

الرتجيح التي ت�ألق خاللها
احلار�س بعدما ت�صدى لثالث
ركالت ترجيحية� ،أين يالقون
يف النهائي جمعية ال�شلف،
بينما يواجه الأوا�سط يف
النهائي نادي �شباب ق�سنطينة.
عي�شة ق.

اعترب الناخب الوطني جمال
بلما�ضي ان القرعة �سوف تكون
يف �صالح �أ�شباله عندما يتجاوزون
عقبة مناف�سيهم ويت�أهلون �إىل
ثمن نهائي ك�أ�س �إفريقيا ،ور�شح
املتحدث املنتخب ال�سنغايل
للتتويج باللقب القاري عندما
�أو�ضح �أنه منتخب مونديايل
باعتباره �شارك يف �آخر طلعة
لك�أ�س العامل التي جرت م�ؤخرا
يف رو�سيا ،وميلك جمموعة رائعة
من الالعبني الذين يحققون
ا�ستمرارية يف النتائج على مدار
�آخر �سنتني ،م�ضيفا يف ت�رصيحات
�إعالمية عقب نهاية حفل قرعة
ك�أ�س �إفريقيا �أن ت�شكيلة «ا�سود
التريانغا» متلك العبني فرديني
رائعني وين�شطون يف دوريات
�أوروبية كبرية.
و�شدد بلما�ضي على �أخذ منتخبي
كينيا وتنزانيا م�أخذ اجلد ومنحهما
االعتبار لتفادي �أي مفاج�أة غري
�سارة ،مو�ضحا يف هذا ال�صدد �أن ه
ال ميلك معلومات كثرية عنهما� ،إال
�أنه يعلم �أن منتخب تنزانيا ت�أهل
يف اجلولة الأخرية من الت�صفيات،
وتواجده يف املحطة النهائية يعني
�أنه ميلك الإمكانيات ،وا�ستطرد
�أن الت�شكيلة الوطنية �سوف حت�رض
ب�شكل جدي للعر�س الكروي
القاري وحتى تكون يف �أف�ضل

جاهزية لت�رشيف الألوان الوطنية،
وذلك من خالل متابعة مباريات
مناف�سيه �ضمن املجموعة وجمع
�أكرب قدر من املعلومات عنها
خا�صة و�أنه ميلك الوقت الكايف
من �أجل القيام باملهمة.

زط�شي :كينيا مفتاح
الت�أهل �إىل ثمن النهائي
عرب رئي�س االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم خري الدين زط�شي �أن
اخل�رض وقعوا يف جمموعة تبدو
باملتناول من �أجل جتاوز الدور
الأول وموا�صلة �سباق التتويج على
اللقب القاري ،مو�ضحا �أن الفوز
يف اللقاء�ؤ االفتتاحي �أمام كينيا
مفتاح الت�أهل �إىل الدور الثاين من
ك�أ�س �إفريقيا ،وقال زط�شي �أن
املنتخب ال�سنغايل مناف�س قوي
يف املجموعة �إىل جانب �أن كل من
كينيا وتنزانيا مناف�سان ال ي�ستهان
بهما ،لكنه ا�ستطرد �أن اللقاء
االفتتاحي يبقى الأهم يف مثل هذه
املناف�سات من �أجل الدخول فيها
بقوة ،رغم �أنه مل يقلل من �أهمية
اللقاءين املتبقيني عن الدور الأول
�إال �أنه قال �أن حتقيق بداية قوية
يف العر�س القاري يتطلب حت�ضريا
جيدا للدخول يف املناف�سة ب�أف�ضل
�صورة.
عي�شة ق.

�ساري� :سنحاول حتقيق ال�صعب
�أمام ليفربول

قال ماوري�سيو �ساري ،مدرب
ت�شيل�سي� ،إن ليفربول يقع حتت
�ضغط كبري من �أجل �إنهاء
انتظار دام  29عاما حل�صد لقبه
الأول للدوري الإجنليزي املمتاز
لكرة القدم ،وذلك قبل مواجهة
الفريقني ،غدا الأحد ،يف اجلولة
 34من البطولة.ويت�صدر ليفربول،
الذي ي�ست�ضيف ت�شيل�سي غدا يف
�أنفيلد ،امل�سابقة متفوقا بفارق
نقطتني عن مان�ش�سرت �سيتي قبل
 5جوالت على النهاية لكن حامل
اللقب خا�ض مباراة �أقل.ونقل
موقع ت�شيل�سي على الإنرتنت
عن �ساري قوله اليوم ال�سبت:
«ليفربول يقع حتت �ضغط �شديد
لكن هذا �أمر طبيعي .عندما تريد
الفوز بلقب الدوري املمتاز يجب
�أن تعتاد على اللعب حتت ال�ضغط
لفرتة طويلة لكن هذا ال�ضغط
�شيء �إيجابي».وتابع« :ميكن �أن
تكون ع�صبيا لكنك متتلك قدرا
كبريا من الدوافع وهذا �شيء
�إيجابي ولي�س �سلبيا».

وحرم ت�شيل�سي نظريه ليفربول
من اللقب بالفوز عليه  0 -2يف
�أنفيلد مو�سم  2014-2013لكن
�ساري حذر فريقه ثالث الرتتيب،
من �أنه تنتظره مهمة �شاقة غدا.
و�أ�ضاف املدرب الإيطايل« :يف
هذه اللحظة نحن نناف�س على
احتالل �أحد املراكز الـ  4الأوىل
لذلك نحن بحاجة للنقاط .ندرك
�أن اقتنا�ص نقاط من ليفربول �أمر
�صعب لكن ينبغي علينا املحاولة
بكل طريقة».ووا�صل« :مواجهة
ليفربول �ستكون �صعبة علينا لكن
كل مباراة الآن �صعبة� .إنه �أحد
�أف�ضل �أندية �إجنلرتا حاليا وبلغ
نهائي دوري �أبطال �أوروبا العام
املا�ضي ،ومن ال�صعب دائما
اللعب يف �أنفيلد».وختم« :ندرك
جيدا خماطر هذه املباراة لكن
�أي�ضا ندرك �أنه حينما نقدم 100
 %من قدراتنا ميكننا الفوز يف �أي
مكان .نتمتع بحالة بدنية وذهنية
رائعة للغاية حاليا».
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كلوب يدافع عن �صالح ويخ�شى مواجهة هازارد
�أكد الأملاين يورغن كلوب املدير
الفني لليفربول �أن ت�شيل�سي مير
بفرتة جيدة قبل مباراته مع الريدز
اليوم �ضمن مناف�سات اجلولة  34من
الدوري الإجنليزي املمتاز ،وقال
كلوب يف امل�ؤمتر ال�صحفي للمباراة:
«كرة القدم هي �أف�ضل مثال لكيفية
عمل �أفراد من �أعراق خمتلفة م ًعا،
حيث �أنه ال �أحد يهتم من �أين ي�أتي
�أي �شخ�ص ،لذلك ال ينبغي ال�سماح
له�ؤالء الأ�شخا�ص ب�أن يكونوا جز ًءا
من جمتمع كرة القدم» ،وكان
ذلك تعلي ًقا على بث جمموعة من
جماهري ت�شيل�سي لفيديو عن�رصي
على مواقع التوا�صل االجتماعي� ،ضد الدويل امل�رصي حممد �صالح جنم ليفربول ،و�أ�ضاف كلوب« :الإ�ساءة �ضد �صالح
�أمر مثري لال�شمئزاز وال يجب �أن يحدث ،كما ال ينبغي �أن ننظر لأي العب على �أنه ميثل ت�شيل�سي �أو ليفربول» ،ووا�صل «عدد
قليل فقط من الأ�شخا�ص مييلون �إىل العن�رصية ،ولكن رد فعل الأغلبية �أقوى و�سي�ساعدنا على جتنب تكرار هذه الأ�شياء يف
امل�ستقبل ،كما �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص ال يجب �أن يدخلوا مالعب كرة القدم مرة �أخرى».
و�أكمل كلوب« :ت�شيل�سي يف حالة جيدة ،لقد �شاهدت مباراتي البلوز �ضد و�ست هام و�سالفيا براج ،حيث �أنهم قاموا ب�إجراء 7
تغيريات ،ورغم ذلك ما زالوا يفوزون ،كما �أن هازارد يف حالة جيدة للغاية» ،وا�ستمر« :الهزمية �أمام ت�شيل�سي خالل �سباق اللقب
عام  2014مل �أفكر لثانية يف هذا الأمر ،كما �أن مواجهة الأحد ،لي�س لها �أي عالقة ب�أي مباراة �سابقة» ،و�أردف «نريد �أن نكتب
تاريخنا .وال �أريد من �أي �شخ�ص �أن يتحدث مع العبي فريقي عن وقائع �سابقة» ،وعلق كلوب على م�ستوى هازارد ،قائلاً «�إذا
كان يف يومه ميكن �أن يكون �أف�ضل العب يف العامل� ،أرى �أن لديه م�سرية رائعة ومل تنته بعد ،كما �أنني �أحب م�شاهدته عندما
يكون يف حالة مزاجية جيدة لأنه العب قوي �رسيع ومهاري ،ولكننا �سنعمل على منعه من الت�ألق».
وا�ستطرد�« :سنحتاج �إىل جو غوميز يف اجلزء الأخري من املو�سم احلايل ،كما �أن لوفرين قدم �أداء مذهلاً يف �آخر مباراة ،ونحن
نريد من الالعبني �أن يظهروا ب�أف�ضل �شكل ممكن يف التدريبات» ،و�أو�ضح« :يعرف امل�شجعون �أنه ال يزال هناك  5جوالت والآن
لدينا  82نقطة والر�صيد �سيكون �أكرث من ذلك يف نهاية البطولة ،نحن نقدم مو�س ًما تاريخ ًيا وال نريد �أن نخ�رس اللقب» ،و�أمت:
«نابي كيتا لقد كان جيدًا يف التدريبات خالل الأ�سابيع القليلة املا�ضية ،كما �أنه حت�سن ب�شكل �أف�ضل يف مباراة �ساوثهامبتون،
ولذلك توقعت منه تقدمي نف�س الأداء �ضد بورتو� ،أتوقع ر�ؤية املزيد من ذلك الت�ألق يف امل�ستقبل».

بوكيتينو ي�صدم اجلماهري حول كني
قال ماوري�سيو بوكيتينو املدير الفني لتوتنهام الإجنليزي،
�إنه �سيكون من ال�صعب �أن يلعب املهاجم هاري كي ،مع
الفريق فيما تبقى من مباريات هذا املو�سم ،وتعر�ض كني
مهاجم املنتخب الإجنليزي ،لإ�صابة يف �أربطة الكاحل
يف املباراة التي فاز بها توتنهام على مان�ش�سرت �سيتي  1ـ
 0الثالثاء املا�ضي يف دوري �أبطال �أوروبا ،و�سيخ�ضع كني
لتقييم �إ�ضايف هذا الأ�سبوع ،لكن بوكيتينو لي�س متفائال
بعودة الالعب قبل نهاية املو�سم ،وقال املدرب لل�صحفيني:
«�سرنى ،هناك � 5أ�سابيع �ستكون الأمور �صعبة» ،و�أ�ضاف:
«الأ�سبوع املقبل �سرنى ما �سيحدث مع املتخ�ص�ص� ،سنفعل
كل �شيء لتعافيه ب�أ�رسع وقت ممكن ،ولكن هناك � 5أ�سابيع
متبقية من املو�سم للتعايف ،وكني �سيفعل كل �شيء ممكن
للعودة للملعب» ،ووا�صل�« :إنه يف موقف جيد لأنه �إيجابي،
�إنه �أمر حمزن قليال ،ولكنه يتطلع للتعايف يف �أ�رسع وقت
ممكن».
وحتوم �شكوك كبرية ب�ش�أن قدرة ديلي �آيل العب و�سط

فيفا واليويفا

توتنهام ،على امل�شاركة مع فريقه �أمام �ضيفه هيدير�سفيلد
تاون التي جرت �أم�س الذي ت�أكد هبوطه من الدوري
الإجنليزي املمتاز ب�سبب ك�رس يف يده لكن يفرت�ض �أن يكون
جاهزا للم�شاركة �أمام مان�ش�سرت �سيتي يف دوري �أبطال
�أوروبا ،وقال بوكيتينو �إن العب منتخب �إجنلرتا عر�ض
على طبيب متخ�ص�ص اخلمي�س املن�رصم بعد �إ�صابته عقب
�سقوط قوي يف الفوز  0 -1على ال�سيتي يف ذهاب ربع نهائي
دوري الأبطال ،وتابع املدرب« :نحن بحاجة �إىل تقييم حالته
بعد ظهر اليوم ،ال �أ�شعر بتفا�ؤل ب�ش�أنه �إمكانية �أن يلعب غدا،
طبيعة �إ�صابته م�ؤملة للغاية ،لكنني �أكرث تفا�ؤال ب�ش�أن �إمكانية
م�شاركته �ضد مان�ش�سرت �سيتي يف مباراة الإياب».
و�أ�ضاف بوكيتينو �أنه �سيطبق �سيا�سة تناوب الالعبني يف
مباراة هيدير�سفيلد ب�سبب حاالت الإ�صابة و�إجهاد الالعبني
لكنه �أكد على �أهمية احل�صول على نقاط املباراة يف �رصاع
توتنهام لإنهاء املو�سم �ضمن املراكز الأربعة الأوىل امل�ؤهلة
لدوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل.

يتفقان على بروتوكول موحد لتقنية الفيديو

كولينا رئي�س جلنة احلكام باالحتاد
باين بيال�سكو كاربايو ،وبيريلويجي
اللجنة الفنية للحكام باالحتاد الإ�س
الفيديو» بجميع امل�سابقات ،ويق�ضي
اتفق كل من رئي�س
على بروتوكول موحد لتقنية «حكم
االحتاد الأوروبي روبرتو رو�سيتي
الدويل ونظريه يف
كن ،حتى �إذا حدثت �أخطاء حتكيمية.
بقطع �أحداث اللقاء لأقل وقت مم
املبدئية لتقنية حكم الفيديو كانت
الربوتوكول
 ،20الذي يقام يف بر�شلونة« :الفكرة
الل امل�ؤمتر العاملي لكرة القدم 19
�إنها �ستكون كذلك ،نحن نحب كرة
و�أو�ضح كاربايو خ
وى ،فالتقنية لي�ست مثالية ومل نقل
خل الأقل يف اللعبة واال�ستفادة الق�ص
بروتوكول موحد للعامل �أجمع ،فهو
احرتام مفهوم التد
رات احلرجة» ،وقال رو�سيتي« :لدينا
�أن ت�ساعدنا التقنية يف هذه القرا
نريد �إعادة حتكيم املباراة وحتدي
القدم ونرغب يف
الوا�ضحة واحلا�سمة فقط ،نحن ال
كول يق�ضي ب�أن يتم ت�صحيح الأخطاء
االحتاد الدويل بد�أ يف ا�ستخدامها
وتو
عاملي ،هذا الرب
أن�ش�أ الفيفا هذه التقنية ،حيث �أكد �أن
جانبه� ،أو�ضح الإيطايل كولينا كيف �
روح كرة القدم» ،من
عام  2014بدءا من ال�صفر.

ريا�ضة دولية

برييز يغلق �أبواب املريينغي �أمام بوغبا

لي�س �رساً �أن زين الدين زيدان وافق على
العودة �إىل تدريب ريال مدريد مبجموعة
من ال�رشوط� ،إذ يريد املدرب الفرن�سي
جتاوز �أخطاء واليته التدريبية الأوىل مع
«املرينغي» ،واحل�صول على �صالحيات
وا�سعة ت�سمح له بفر�ض ر�ؤيته الكروية،
من �أجل �إعادة قطار امللكي �إىل الطريق
ال�صحيح واعتالء من�صات التتويج حملياً
وقارياً ،لكن يبدو �أن مهمة زيدان لن
تكون �سهلة ،ال�سيما و�أن رئي�س ريال مدريد فلورنتينو برييز ،ال يزال ي�رص على التدخل ورمبا
بقوة يف �سوق انتقاالت الأبي�ض امللكي.
و�أورد موقع «لو � 10سبورت « الفرن�سي �أن برييز ال يريد التعاقد مع جنم مان�ش�سرت يونايتد
بول بوغبا يف فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة ،ويُعد زين الدين زيدان من املعجبني ب�شدة
بالنجم الفرن�سي ،حيث يعتزم املدرب تعزيز �صفوف ريال مدريد ببوغبا ،بهدف �إعطاء قوة
�أكرب لو�سط ميدان الفريق الذي ظهر مب�ستوى متذبذب هذا املو�سم ،وا�ضاف املوقع �أن برييز
يرف�ض التعاقد مع بوغبا ملجموعة من الأ�سباب ،من بينها �شخ�صية النجم الفرن�سي القوية،
والتي ظهرت ب�شكل كبري يف �رصاعه مع مدرب مان�ش�سرت يونايتد ال�سابق جوزيه مورينيو،
و�أ�ضاف �أن رئي�س الريال يف�ضل التعاقد من العبني من طينة �إيدين هازارد جنم ت�شيل�سي� ،إذ
�أن ه�ؤالء الالعبني ميتلكون فر�صة كبرية للتتويج بالكرة الذهبية.
وتابع نف�س امل�صدر �أن من بني �أ�سباب رف�ض برييز التعاقد مع بوغبا وكيل �أعمال الالعب
مينو رايوال ،الذي ال جتمعه عالقة جيدة مع رئي�س «املرينغي» .يُ�شار �إىل بول بوغبا �أملح يف
وقت �سابق �إىل رغبته يف ارتداء قمي�ص ريال مدريد ،يف ظل توقعات ب�أن تكلف �صفقة النجم
الفرن�سي خزينة امللكي الكثري ،خا�صة و�أن مان�ش�سرت يونايتد لن يفرط يف خدماته ب�سهولة.

ً 60
مليونا حت�سم م�صري راكيتيت�ش

�أكد تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س �أن 60
مليون يورو هي كلمة ال�رس يف رحيل
جنم بر�شلونة عن قلعة «كامب نو» يف
ال�صيف املقبل ،ووف ًقا ل�صحيفة «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف�إن بر�شلونة مل
ي�ضع ثم ًنا للكرواتي �إيفان راكيتيت�ش من
�أجل ح�سم رحيله عن الفريق الكتالوين،
ولكن تقديرات املريكاتو حددت قيمة
الالعب بقيمة  60مليون يورو ،و�أ�شارت
�إىل �أن �إنرت ميالن يتوقع ح�سم �صفقة
راكيتيت�ش مقابل  60مليون يورو ،رغم
�أنه �سيفاو�ض بر�شلونة لتقليل هذا الرقم ،وجاء �سعر النجم الكرواتي بناء على وجود ا�ستعداد
من باري�س �سان جريمان لدفع  60مليو ًنا ،من �أجل ح�سم ال�صفقة يف ال�صيف املا�ضي.
وبات و�ضع راكيتيت�ش �صعبًا يف بر�شلونة ،بعد �أن تعاقد الأخري مع الهولندي فرينكي دي يوجن من
�أجاك�س �أم�سرتدام الهولندي ،يذكر �أن العديد من التقارير �أكدت �أن �إدارة بر�شلونة تخطط لبيع
راكيتيت�ش ،ولكن املدرب الإ�سباين �إرن�ستو فالفريدي يتم�سك با�ستمرار الالعب الكرواتي.

�ألفي�س مطلوب يف �إ�شبيلية

ي�أمل �إ�شبيلية ا�ستعادة خدمات
العبه الربازيلي ال�سابق داين
�ألفي�س وف ًقا لتقرير �صحفي
فرن�سي ،فقد ذكرت �صحيفة
«ليكيب» �أم�س �أن عقد �ألفي�س
البالغ  35عا ًما ينتهي مع
�سان جريمان بنهاية املو�سم
احلايل ،وي�سعى النادي
الأندل�سي ال�ستغالل هذه
الفر�صة ،و�أ�ضافت ال�صحيفة
�أن �ألفي�س لديه العديد من
العرو�ض الأخرى ،كما �أن �سان جريمان ي�سعى لتجديد عقده ،ولعب جنم ال�سامبا لإ�شبيلية من
 2003وحتى  ،2008قبل �أن ينتقل �إىل بر�شلونة ،وقد حتدث الظهري الأمين يف وقت �سابق عن
رغبته يف العودة لإ�سبانيا ،على هام�ش تكرمي �إ�شبيلية لالعبه الراحل �أنطونيو بويرتا .و�سبق
لألفي�س خو�ض  248مباراة بقمي�ص الفريق الأندل�سي� ،سجل فيها  16هد ًفا و�صنع  ،62كما توج
معه بلقب الدوري الأوروبي ،ك�أ�س ملك �إ�سبانيا ،ال�سوبر الأوروبي وال�سوبر الإ�سباين.
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الإعالم واحلراك ال�شعبي قراءة يف الأداء الإعالمي وحتوالته

بقلم د.حممد مرواين�/أ�ستاذ
جامعي وكاتب �صحفي

قيا�س دور الإعالم يف احلراك
ال�شعبي ومدى التزامه بدور �أخالقي
ومهني يقع على عاتقه يف مثل هذه
اللحظات الفارقة التي تعي�شها
ال�شعوب .
م�ستويات الأداء الإعالمي
�أثناء احلراك ال�شعبي

يرتكز قيا�س دور و�سائل الإعالم
وتقييم �أدائها يف احلراك ال�شعبي
منذ انطالقه يف الثاين والع�رشين
فرباير املا�ضي على جمموعة من
املرتكزات الأ�سا�سية التي ميكن على
�أ�سا�سها معرفة مدى التزام الإعالم
الوطني عموميا وخا�صا بتقدمي
خدمة �إعالمية مو�ضوعية تبعا
للظرف الوطني اخلا�ص الذي تعي�شه
البالد ومعرفة االختالالت التي
رافقت الأداء الإعالمي واالنحرافات
امل�سجلة على امل�ستوى املهني
والأخالقي وهي انحرافات ميكن
ح�رصها تبعا للمعاجلة الإعالمية
وتوجهات الإعالم �أثناء احلراك
ال�شعبي الراقي وقبل الإ�شارة �إىل دور
وموقع الإعالم الوطني يف احلراك
ال�شعبي �سن�شري �إىل املرتكزات
الأ�سا�سية التي ميكن من خاللها

امل�ستوى املهني والإعالمي الذي
يخ�ص طريقة تناول ال�صحافة
والقنوات
والإذاعة
املكتوبة
التلفزيونية للإحداث التي وقعت يف
احلراك ال�شعبي منذ بدايته ويت�صل
امل�ستوى املهني والإعالمي مبدى
وجود �أداء �إعالمي �أعطى للحدث
قيمته منذ بداية احلراك ال�شعبي ثم
التو�صيف الذي تبنته و�سائل الإعالم
للحدث من خالل العناوين والأخبار
املن�شورة منذ بداية احلراك ال�شعبي
ثم نقل �صوت ال�شعب ب�شكل وا�ضح
من خالله مطالبه املرفوعة منذ
بداية احلراك �إىل غاية يومنا هذا �أما
بالن�سبة للم�ستوى الأخالقي والقيمي
وهو امل�ستوى الذي يت�صل مبدى
التزام ال�صحفيني والقائمني على
امل�ؤ�س�سات الإعالمية بقيم �أخالقية
يف التناول الإعالمي لق�ضايا احلراك
ال�شعبي ومطالبه الأ�سا�سية على غرار
االلتزام باملو�ضوعية وامل�صداقية يف
ن�رش اخلرب ال�صحفي وعدم تغليط

الر�أي العام �أثناء التغطية الإخبارية
ملختلف �أحداث احلراك ال�شعبي
و�أداء ال�سلطة وتعاطيها مع احلراك
ال�شعبي والتزام الإعالميني بن�رش
قيم الإن�صاف بني احلراك وال�سلطة
يف التحدث واملرافعة عن التوجهات
اخلا�صة بكل طرف يف الواجهة .
بالن�سبة حجم وكثافة التناول
االعالمي للحراك ال�شعبي يف
بدايته �شاهد اجلميع حجم التقزمي
الإعالمي الذي مور�س على احلراك
ال�شعبي يف بدايته فر�أينا للأ�سف
التلفزيون اجلزائري يتناوله مو�ضوعا
غري رئي�سي يف ن�رشة الثامنة ويعنونه
ب» م�سريات للمطالبة بالتغيري
ال�سيا�سي « يف حني ا�شتد احلراك
ونقلت عدد من القنوات التلفزيونية
م�شاهد نوعية عن احلراك ال�شعبي
ودخول مواقع التوا�صل االجتماعي
يف دائرة التاثري ونقل �صور احلراك
ال�شعبي وقوته ومطالبه الو�ضاحة
بدا اجلمهور يرى جيدا قوة احلراك
وعمق مطالبه ويجب الإ�شارة �أن
قناتي ال�رشوق والنهار كانتا يف البداية
تنقالن ال�صور دون التعليق عليها
والإ�شارة �إىل مطالب احلراك واالهم
منها العدول عن العهدة اخلام�سة ثم
مع مرور الأيام تغريت نربة الإعالم
العمومي و�شاهدنا وكالة الإنباء
اجلزائرية ومت حترير خرب �صحفي
حتدث لأول مرة ان مطالب بعدول

الرئي�س عن الرت�شح لعهدة خام�سة
...والتحقت قنوات �أخرى بعد �أ�سبوع
تقريبا من احلراك ال�شعبي يف نقل
م�سريات احلراك ال�شعبي والإ�شارة
�إىل مطالبه ن�سبيا وما يتم ا�ستخال�صه
�أن و�سائل الإعالم مل يكن دورها يف
امل�ستوى املطلوب يف مرافقة
ومواكبة احلراك ال�شعبي منذ بدايته
وهذه نقطة �سوداء يف جبني ال�صحافة
والإعالم الوطني .
�آما بالن�سبة لبالتوهات ف�إن الأخطاء
التي وقعت هي قاتلة فقد مت الرتكيز
يف البداية عرب قنوات معروفة على
معادة احلراك ال�شعبي والتقزمي
من �شانه وهذا عرب �إعطاء الفر�صة
لتحاليل تتحدث عن نظرة ال�سلطة
�أكرث من احلراك ال�شعبي وهذا
�سلوك �إعالمي مق�صود الحظناه
منذ البداية ثم انتقلت الكثري من
القنوات �إىل احلديث عن مطالب
احلراك باحت�شام و�رشعت قنوات
�أخرى بعد ازدياد قوة احلراك �إىل
ا�ست�ضافة �شباب من احلراك ال�شعبي
ك�أ�سلوب المت�صا�ص غ�ضب ال�شباب
غري �أن هذه البالتوهات �رشعت يف
ن�رش �أفكار على ح�ساب �أفكار ودفعت
نحو رفع م�ستويات اخلالف �أكرث من
ت�أطري النقا�ش الوطني وهذا مالحظ
يف العديد من احل�ص�ص التلفزيونية
التي مت بثها ن�شاهد فيها ال�رصاخ
واالحتقان ون�رش ثقافة التهم على

ح�ساب متابعة احلراك ون�رش مطالبه
عرب الإعالم ال�سمعي الب�رصي .
بعد �أ�سابيع من احلراك ال�شعبي ومع
بروز موقف اجلي�ش �رشعت قنوات
تلفزيونية يف احلديث عن مقاربة
اجلي�ش ونقل �صور عن تالحم ال�شعب
مع اجلي�ش لدعم اجلي�ش يف الأزمة
ال�سيا�سية وبعد مطالبة اجلي�ش
بتطبيق مادة  102من الد�ستور احتل
هذا اخلرب ال�صفحات الأوىل لل�صحف
وعلى �شا�شات القنوات غري �أن
املالحظ هو �رشوع مدراء قنوات يف
لعب دور التوجيه وتغليط الر�أي العام
عرب ق�ضية اختطاف مدير ال�رشوق
وت�رصيح �إعالميني عن الق�ضية
وت�ضامن ظريف وقد �سوقت القنوات
لنف�سها �أكرث من احلديث عن احلراك
ال�شعبي وبد�أت تروج لق�ضايا ف�ساد
وتن�رشها يف �إطار �رصاع �أطراف
وكان هذا على ح�ساب تناول مطالب
احلراك ال�شعبي الذي حقق �أهم
مطالبه وهي ا�ستقالة الرئي�س .
وب�شكل عام ودون �إطالة لعبت و�سائل
الإعالم بناءا على املعطيات امل�شار
�إليها دور �سلبيا يف املرحلة احلالية
ومازال هذا الدور متوا�صال وان
مل ي�صوب عرب لغة لنخب �إعالمية
جديدة تواكب لغة احللول �سريتفع
م�ستوى االحتقان وتت�سع ال�ضبابية
وبجب الإ�شارة �إىل �أن الكثري من
النخب املثقفة ال يتعاطى معها

الإعالم املرئي بال�شكل املطلوب
وح�ضورها عرب البالتوهات مازال
قليال رغم وجود �أ�ساتذة جامعيني
يف هذه الربامج
ي�ست�ضافون
التلفزيونية والإعالمية و�أنا اعتقد
�أن النخب املثقفة وال�سيا�سية القادرة
على ت�أ�سي�س لغة حلول ومقرتحات
ميكن �أن ت�ساهم يف توجيه النا�ش
الوطني واالنطالق يف بناء ورقة طريق
�سيا�سية تخرجنا من الأزمة ال�سيا�سية
بدل ن�رش ثقافة الت�سطيح التي نراها
عرب من�صات التوا�صل االجتماعي
املوجودة
للأفكار
فبالن�سبة
والن�صو�ص التي نراها عرب �صحافة
الإعالم املكتوب وما ن�شاهده على
منابر الإعالم التلفزيوين حتتاج لطرح
قوي ومو�ضوعي بعيدا عن �أي �إق�صاء
ممنهج نراه عرب القنوات التلفزيونية
ويجب على الإعالم الوطني �أن ينتبه
الآن انه ي�ساهم بطريقة �أو �أخرى يف
ن�رش ثقافة التمييع والت�سطيح خا�صة
وان احلراك ال�شعبي الراقي ي�ؤ�س�س
حلالة تو�صيف تتطلب عمقا يف
التحليل واملعاجلة الإعالمية القائمة
�أ�سا�سا على نقل �صوت ال�شباب
واملواطنني الذين يطالبون الآن
بحقهم يف �إعالم مو�ضوعي وعمومي
يقف مع احلقوق والواجبات بعيدا عن
ثقافة املق�ص والرقيب التي حا�رصت
�إعالمنا الوطني �سنوات طويلة .

�أوطان خارج التاريخ ..جدران الكراهية
تعب عن حتوالت خطرية حتدث
تعك�س الأحداث التي جتري يف املنطقة العربية و�ضع ًا كارثي ًا ،خا�صة حالة ال�صراع الديني واملذهبي والعرقي ،كما رّ
يف خمتلف القطاعات يف البلدان العربية ،خا�صة يف اجلانب ال�سيا�سي واالجتماعي .فعلى الرغم من �أن ال�صراعات املذهبية والفكر التكفريي يعود �إىل
ع�صور قدمية� ،إال �أن تزايد �أعمال العنف وت�صاعد خطاب الكراهية ،و�سيا�سات التحري�ض والإق�صاء يف الأعوام الأخرية ،ينذر بقدوم ما هو �أقبح،
ويفر�ض توقف ًا �أمام هذه الظاهرة لتحليلها وفهمها ومقاربتها.
ح�سن العا�صي
كاتب وباحث فل�سطيني مقيم يف
الدامنرك
الكراهية ال تُخلق مع الإن�سان ،بل
يتم اكت�سابها من البيئة االجتماعية،
وبفعل الظروف والثقافة ال�سائدة،
هي مثل �أي بذرة يتم زرعها يف تربة
منا�سبة ب�أي مكان ،وحتمل قابلية النمو
والت�صلب بح�سب الظروف املناخية
واهتمام املزارع .وال بد للكراهية
من �أ�سباب ،لكن هذه الأ�سباب مل
تكن يوماً �أ�سباباً �أخالقية �أو �إن�سانية،
لكن النا�س تُقدم على الكراهية بفعل
هيمنة الأوهام والقناعات والأفكار
واملوروث على عقولهم ،وهذه الأوهام
تت�سم بالعدائية واجلنوح نحو فر�ض
ال�سيطرة على الآخرين والرغبة يف
امتالكهم ،و�إخ�ضاعهم وتدمريهم �أو
حتييدهم ب�صورة تامة.
الالفت �أن عالقة العرب فيما بينهم
تت�سم بكثري من الكراهية يف معظم
الأحيان ،واحلقيقة ال ميكن مالحظة
هذه الظاهرة عند �شعوب و�أمم
�أخرى بهذا الت�شنج ،حتى العرب
املقيمني يف الغرب غري م�ستثنيني
من هذا الت�صنيف .وكراهية ال�شعوب
العربية نحو الآخر تتجه دوماً نحو
الغرب ،الدول الأوروبية والواليات
املتحدة الأمريكية ،وال ي�شعرون
بالكراهية مع بلدان �أخرى تختلف
معهم يف العقيدة والدين مثل اليابان
�أو كوريا �أو ال�صني والهند .وهذا له
ما يربره لأن املمار�سات التي قام
بها اال�ستعمار بدء بالفر�س والرومان
مروراً بال�صليبيني �إىل اال�ستعمار

الغربي ،تركت خلفها الكثري من
الذكريات املقيتة ،حيث حاولوا عرب
القرون �إبادة احل�ضارة العربية وطم�س
اللغة والهوية .ثم ما تفعله الواليات
املتحدة من تقدمي دعمها الكامل غري
امل�رشوط لإ�رسائيل العدو الرئي�سي
لل�شعوب العربية ،و�رسقة خريات الأمة
وثبيت الديكتاتوريات العربية.
�صناعة الكراهية
تقوم بع�ض الأطراف واجلماعات
ب�إ�شعال نار الفتنة وت�أجيج الكراهية
بني الدول �أو بني اجلماعات العرقية
�أو املذهبية �أو الطائفية والقبلية� ،أو
بني القوى والأحزاب ال�سيا�سية ،ب�شكل
مدرو�س وخمطط له بعناية فائقة.
وي�ؤ�رش هذا التح�شيد للبغ�ضاء املقيتة
على �أزمات فكرية �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية م�ؤجلة اال�ستحقاقات.
�إن الإرهاب ك�أيديولوجية و�سلوك
عدائي متطرف ،يعود يف الأ�صل �إىل
منظومة البيئة االجتماعية والثقافية
والفكرية التي منا فيها وترعرع
املتطرفون� .إن الأ�شخا�ص الإرهابيون
والقتلة والكارهون وال�ساخطون
والعن�رصيون واملت�شددون ،هم
�أفراد �أ�سوياء -معظمهم -ومواطنني
عاديني ،غري م�صابني ب�أمرا�ض عقلية
�أو نف�سية ،ورمبا ال يعانون م�شاكل
اجتماعية وال �أزمات اقت�صادية ،لكنهم
متخمني بالكراهية متاماً ،معبئني
باحلقد والعدائية ،ميتلكون �شعوراً
عميقاً بالقهر والظلم والتهمي�ش،
ويظهرون قدراً كبرياً من اال�شمئزاز
واال�ستعالء نحو الآخرين.

ه�ؤالء الأ�شخا�ص الإرهابيون �أو
املمتلئون باحلقد والغ�ضب املت�شدد،
يعتقدون �أنهم �أف�ضل و�أهم من بقية
الأفراد ،لكن الآخرون ينظرون لهم على
�أنهم غري �أ�سوياء ،لذلك قد يكون غالباً
الإرهاب هو انعكا�س حلالة الف�شل
والغ�ضب� .أي�ضاً ف�إن جميع املواقف
وال�سيا�سات والر�ؤى �إن �صدرت من
�أفراد �أو من جماعات �أو من دول،
�إن ذهبت �إىل املبالغة الق�صوى يف
تقدير اخلط�أ وال�صواب ،ف�إنها تقع
يف املحظور الفكري وت�ؤ�س�س لثقافة
الكراهية والإرهاب .وقد ت�صل هذه
ال�سلوكيات �إىل مرحلة تلتب�س فيها
الرغبات الكامنة باال�ستعالء والتميز
واملكبوتة ،بذرائع مكافحة التطرف
والق�ضاء على الت�شدد ون�رش ال�سلم
االجتماعي ،فت�صبح عملية مواجهة
الإرهاب هي �إرهاباً بذاتها.
�صناعة الكراهية تعتمد القولية
والتزوير واالفرتاء واالختالق واخللط،
وما �أن يدخل ر�أ�س الكراهية من باب
�أي جمتمع حتى ميزقه ويحوله من
كيان متما�سك� ،إىل فرق وطوائف
وقبائل تتناحر با�سم الدين والقومية
والوطنية والأيديولوجية.
يقوم امل�صنعون للكراهية بتلفيق
االتهامات للآخرين امل�ستهدفني
وتزييف تاريخهم .ويف العديد من
الدول يُنظر �إىل الأقليات على �أنهم
مواطنون غري موثوقني ،ثم يجري
تهمي�شهم وهو ما يخلق �أجواء العدائية.
وال ي�ض ّيع ه�ؤالء امل�صنعون فر�صة لكي
ي�ستغلون ال�شائعات ويعملون على

ت�أويل الأقوال و�إخراجها عن �سياقها
الأ�صلي ،وحتميلها معان وحتريفها مبا
يغذي الكراهية ويحر�ض على العنف.
وي�صيغون ال�شعارات واخلطابات التي
تدعو للحذر من الآخر وت�شويه �صورته،
و�إحداث حالة انفعالية �ضده تعتمد
على اخللط والإرباك والتهييج .جند
دوماً من ي�ستفيد من خطاب الكراهية،
يغذي ه�ؤالء البغ�ض والتحري�ض،
وي�ستغلون التوترات الدينية واملذهبية
والفكرية وال�سيا�سية لتحقيق �أهدافهم
التي تعتمد على �إق�صاء الآخرين.

اجلارف يف املنطقة العربية
وجوارها ،يتطلب خططاً طارئة
ملواجهة املوروث القبلي البغي�ض.
وتعزيز قيم الت�ضامن واالحرتام
والتوافق املجتمعي ،ونبذ العقلية
الأنانية واالنتهازية واملنافقة.
�سيا�سية
ب�إ�صالحات
والقيام
اقت�صادية واجتماعية �شاملة ،ي�شارك
فيها الأفراد والهيئات واالحتادات
والنقابات وامل�ؤ�س�سات والدولة،
لتحقيق تعاي�ش �سلمي جمتمعي
متكافئ وم�ساواة وعدالة ،تُخرج
النا�س من بدائيتهم ،وتُظهر �أجمل
و�أنبل ما يف نفو�سهم.

مواجهة �صناعة الكراهية يتم عرب
معاجلة ق�ضية �أوقات الفراغ لدى
ال�شباب ،و�إ�شغالهم ب�أن�شطة �إيجابية
تعود باملنفعة عليهم وعىل املجتمع،
وحت�صينهم ثقافياً وتدريبهم على
ممار�سة النقد الفكري ،وت�شجيعهم
على العمل التطوعي ،وتلقينهم قيم
الت�سامح والعفو وقبول االختالف مع
الآخرين ،وتعزيز االنتماء للوطن يف
نفو�سهم ،وتقوية ال�شعور بامل�س�ؤولية
فيهم .كما يجب توفري فر�ص العمل
املنا�سبة لل�شباب ،وتخفي�ض ن�سب
الت�رسب من املدار�س ،ومعاجلة
ق�ضايا البطالة والفقر ،وحتقيق
التنمية االقت�صادية ال�شاملة ك�سبيل

احلل يتطلب مواجهة اال�ستبداد
ال�سيا�سي لبع�ض الأنظمة العربية،
وبناء دولة القانون واملواطنة التي
ت�ضمن العدالة واحلرية وامل�سائلة
جلميع مكونات املجتمع ،وت�أ�سي�س
ثقافة ووعي خمتلفني يرتكزان على
ا�ستعمال العقل والعلم ،والإميان
باحلوار والتعاي�ش ال�سلمي بني
اجلميع ،وجتاوز املا�ضي التعي�س ،قبل
قدوم املحرقة العظيمة.

الت�صدي للمحرقة

ال غنى عنه ملواجهة الإرهاب
والعنف والأيديولوجية
املتطرفة.
بال �شك� ،إن احلد من �سيل الكراهية

وحدهم العرب م�س�ؤولون
حتى اال�ستعمار الغربي ذاته �سقط يف
احلروب والتناحر فيما بني دوله يف
فرتات تاريخية ما�ضية ،وخا�ضت دول
�أوروبية حروباً دينية وعاملية فيما
بينها ،ذهب �ضحيتها ماليني الب�رش،
وخلّفت اخلراب والهالك ،وا�ستطاعت
�أوروبا جتاوز كل هذه امل�آ�سي ،فيما
عجزنا نحن عن فعل ذلك.

يف الفرتات التي نقل الغرب عنا
�أمهات كتب العلوم والفل�سفة والفلك
والطب والكيمياء ،وتطور وازدهر
بعلومه واخرتاعاته ،و�أ�ضاف �إىل
احل�ضارة الإن�سانية منجزات متعددة،
اكتفى العرب بالتوقف والنظر والرثاء
والهجاء والنواح واللطم .نعم اال�ستعمار
غري نزيه وال بريء ،لكن ال�س�ؤال الكبري
هنا هو ملاذا جنح الغرب ا�ص ً
ال يف
ا�ستعمارنا؟ وملاذا كانت الفاتورة
باهظة جداً؟ وملاذا وكيف متكنت
�أمم �أخرى عانت كما عانينا من �رش
و�سوء وف�ساد اال�ستعمار ،من القفز
فوق املا�ضي الهالك وجعله خلفها،
وم�ضت يف درب النهو�ض والتطور،
فيما العرب ال زالوا عالقني وتائهني
يف دهاليز التاريخ ،مكبلني ب�أغالل
احل�سب والن�سب ،مقيدين ب�أفكار
ومفاهيم مل تعد ت�صلح حتى لت�سمني
العجول.
مازال البع�ض منا يكرر وي�رصخ �أننا ما
زلنا �ضحايا للم�ؤامرة الغربية والغزو
الثقايف ،لكن وجود الكيان ال�صهيوين
جاثماً فوق �أر�ض فل�سطني منذ عقود
طويلة ي�ؤكد ب�صورة قطعية حالة
العجز والهوان الر�سمي العربي .لهذا
فالعرب هم وحدهم امل�س�ؤولني عن
�سقوط ثقافتهم وانح�سار دورهم.
لقد عجز العرب عن النهو�ض،
وانهزموا من الداخل بجهلهم ال بعلم
وتقدم الأخرين فقط� .إن �أ�سباب
ازدهار الثقافة الغربية لي�س العرق
وال الدين ،ال الطائفة وال القبيلة� ،إمنا
التفوق العلمي والإجنازات التقنية
والرقي احل�ضاري.
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يف العدد  27للمجلة املغاربية للتوثيق واملعلومات :

تكرمي روح الدكتور
املن�صف الفخفاخ

�صدر عن املعهد العايل للتوثيق بجامعة منوبة «خمرب البحث يف علم
املعلومات» ،العدد  27للمجلة املغاربية للتوثيق واملعلومات وجاء هذا
العدد تكرميا للفقيد الدكتور املن�صف الفخفاخ ( 7ماي 30 / 1947
ووفاء لروحه .
�أوت )2017
ً
وكاالت
وورد هذا العدد من املجلّة يف 344
�صفحة (� 184صفحة باللغة العربية
و 160بالفرن�سية) ،حم ّمال مبجموعة
ثرية من املقاالت العلمية والدرا�سات
متنوعة املحاور اهت ّم جزءٌ منها
بالوثائق واملحفوظات ،ف�ضال عن
االهتمام بالق�ضايا املتعلّقة مبجال
املعلومات واملكتبات.
نْ
ب�شهادتي عن الدكتور
وا�ستُه ّل
املن�صف الفخفاخ م�ؤ�س�س ومدير
الأر�شيف الوطني بتون�س ،بقلم ك ّل
من الدكتور عبد اجلليل التميمي،
مدير م�ؤ�س�سة التميمي للبحث العلمي
واملعلومات بتون�س ،والدكتور الهادي
جالب املدير العام احلايل مل�ؤ�س�سة
الأر�شيف الوطني.
�إجنازات الفقيد املن�صف الفخفاخ
وعدّد ك ّل من الدكتور عبد اجلليل
التميمي والدكتور الهادي جلاّ ب
يف �شهادتيْهما �إجنازات الفقيد
املن�صف الفخفاخ منها �إحداث
م�ؤ�س�سة الأر�شيف الوطني وبناء نظام
�أر�شيفي ع�رصي للجمهورية التون�سية،
ف�ضال عن �إ�رشافه على تدري�س نخبة
متم ّيزة من طلبة املعهد العايل
للتوثيق بتون�س.

وتقلّد الدكتور املن�صف الفخفاخ
م�س�ؤوليات �صلب هيئات دولية
منها من�صب نائب رئي�س املكتب
التنفيذي للمجل�س الدويل للأر�شيف،
وكذلك رئي�س الفرع الإقليمي العربي
للمجل�س الدويل للأر�شيف (عربيكا)
ورئي�س اجلمعية العاملي للأر�شيف
الفرنكوفوين� ،إىل جانب عمله
خبريا دوليا يف الوثائق والأر�شيف
يف بلدان عربية منها �سلطنة عمان
واليمن وال�سينغال والكويت واملغرب
والإمارات العربية املتحدة (حتديدا
يف ال�شارقة).
مراحل امل�سرية التعليمية واملهنية
للفقيد
و�سلطت ال�شهادتان ال�ضوء على
خمتلف مراحل امل�سرية التعليمية
واملهنية للفقيد املن�صف الفخفاخ،
ف�ضال عن خ�صاله الكبرية فقد كان
«ذكيا ولبقا وواعيا بكل ما يجري
حوله ،وجدّيا يف عمله» ،حتى �أن
الدكتور الهادي جالب اختزل تعريفه
بالقول « :املن�صف الفخفاخ كلمة
واحدة تع ّرفه  :العمل ثم العمل ثم
العمل».
ويطالع ق ّراء العدد اجلديد من املجلةّ
املغاربية للتوثيق واملعلومات،
جمموعة من املقاالت العلمية ذات
ال�صلة مبو�ضوع الأر�شيف ،منها

«ال�سيا�سة الوطنية لإدارة الوثائق
واملحفوظات ب�سلطنة عمان يف �ضوء
املعايري الدولية يف املجال» ،وهو
مقال بقلم الدكتورة ب�سمة الب�صري.
واهتم الباحث حممد �صالح القادري
يف مقاله بـ «الإدارة االلكرتونية يف
تون�س :املقومات و�آفاق التطوير».
و�أجرت الدكتورة عفاف حممد ندمي
درا�سة حتليلية كربى تتعلق بجامعات
مدينة الريا�ض ال�سعودية مو�ضوعها
«الت�أثري املتكامل بني االقت�صاد
املعريف وتطوير البحث العلمي».
ويقر�أ مت�صفحو هذا العدد �أي�ضا
مقاال للدكتور فوزي عبد اهلل ،بعنوان
«التحديات التي يواجهها اخت�صا�صيو
املعلومات يف حقبة و�سائل التوا�صل
االجتماعي والأخبار املزيفة».
ويقدّم الدكتور وحيد قدورة درا�سة
لو�ضعية املكتبات اجلامعية من
خالل موقعها املتجدّد يف منظومة
التعليم العايل ووظائفها املتغرية،
مفهومي الوقت
بدءا با�ستنطاق
ْ
الأكادميي وف�ضاء املكتبة .وقد
جاءت هذه الدرا�سة حتت عنوان
«املكتبات يف عامل متغيرّ � :أي
م�ستقبل للمكتبات اجلامعية».
«االيكولوجيا واال�ستدامة يف
�إن�شاء وت�صميم املكتبات العمومية
باجلزائر»

�أمام �رضيح ال�سلطان عبد احلميد
الثاين ،وعرفت هويته من خالل
ال�صور التي كانت تزين اجلدران».
و�أ�ضاف «كان املكان خالياً متاماً
ولي�س هناك �أي موظف ا�ستقبال �أو
حار�س ،جل�ست �أمام ال�رضيح �أنظر
�إليه و�أنا فارغ الذهن وغري منتبه
للزمن ،وهنا ولدت بذهني ال�صور
ورحت �أتذكر كل ما قر�أت عن الرجل،
مل �أكن �أملك نحوه �أي �إح�سا�س
عاطفي لكنني تذكرت م�س�ألة «�سكة
حديد برلني بغداد» ،وحني خرجت
بعدها ب�ساعتني كانت فكرة رواية
ترتر قد ولدت بر�أ�سي».
�آينور هانز
وتدور �أحداث «ترتر» يف 1898
انطالقاً من واقعة تاريخية ،هي
زيارة �إمرباطور �أملانيا فيلهلم الثاين
�إىل ا�سطنبول للقاء ال�سلطان عبد
احلميد الثاين ،حيث يخططان لإن�شاء
�سكة حديد برلني-بغداد ،بهدف
مناف�سة التجارة الإجنليزية وقطع
طريق الهند الربي.
وملواكبة امل�رشوع يجب قبل كل

�شيء �إدخال التجار الأملان �إىل والية
املو�صل والعمل على ت�أ�سي�س �صناعة
ن�سيج تتفوق على تلك الإجنليزية ،فلم
يكن هناك �أف�ضل من �آينور هانز،
وليدة الأب الأملاين والأم الرتكية
التي تعمل مر�شدة �سياحية يف وكالة
توما�س كوك لل�سفر ،للمهمة.
لكن �آينور املر�أة امل�سكونة بالأحالم
وامل�سرية باحلب تذهب �إىل �أبعد
من ذلك ،متحدية جربوت ثالث
دول عظمى هي �إجنلرتا ،وفرن�سا،
ورو�سيا.
وتتناف�س «ترتر» على اجلائزة البالغ
قيمتها � 750ألف درهم �إماراتي (نحو
� 205آالف دوالر) مع رواية «غوا�صو
الأحقاف» لل�سعودية �أمل الفاران،
وكتاب «الذات بني الوجود والإيجاد»
للمغربي بن�سامل حمي�ش.

ون�رشت املجلّة مقاال م�شرتكا
نْ
اجلزائريي دمو�ش
للأكادمييني
�أو�سامة وعبد االله عبد القادر،
يتمحور حول «االيكولوجيا
واال�ستدامة يف �إن�شاء وت�صميم
املكتبات العمومية باجلزائر».
واختتمت اجلزء الوارد بالعربية
يف هذا العدد ،مبقال م�شرتك
نْ
للباحثتي بجامعة اجلزائر ،2
فاطمة �شباب و�سمية �شقور،
عر�ضت من خالله الباحثتان نتائج
درا�سة �أجرتاها عن املدونات
املتخ�ص�صة يف جمال علم
املعلومات واعتمادها م�صدرا
للمعلومات من قبل الطلبة.

وا�ستعر�ض الدكتور عبد الإله عبد
القادر من جهة �أخرى ،التحوالت
التي م ّر بها الأر�شيف اجلزائري
ومدى انخراط �أ�سالك املوظفني
يف ت�سيري الأر�صدة الأر�شيفية
منذ اال�ستقالل .وقد جاء املقال
بعنوان «الأر�شيف يف اجلزائر :جيل
من الأر�شيفيني ،نف�س املكان ولكن
زمن �آخر ورهانات �أخرى».
ويف مقال م�شرتك بعنوان «توليد
الأنطولوجيا :حالة الن�صو�ص
الت�أ�سي�سية للهيئة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات يف تون�س» ،بحث
الدكتور علي فريهيدة والدكتورة
ي�رسى ال�صغري يف منذجة املعرفة
ذات العالقة باملجال االنتخابي
با�ستخدام تطبيق ر�سم اخلرائط
املفاهيمية.
ويطالع ق ّراء املجلة مقاال للدكتورة
رجاء فني�ش بعنوان «الفركتالت �أو
الك�سرييات كنماذج لتمثل ال�شبكات
االجتماعية» ،تدعو فيه الباحثة �إىل
التفكري يف الت�شابهات املوجودة
يف بنية ال�شبكات االجتماعية
والأنرتنات و�أ�شكال الفو�ضى.

�أما عن اجلزء الوارد بالفرن�سية يف
هذا العدد من املجلة املغاربية
للتوثيق واملعلومات ،فقد ا�سته ّل
مبقال للأكادميي الفرن�سي «برونو
داملا�س» تط ّرق فيه �إىل م�صادر
تاريخ �إفريقيا وبلدانها الناطقة
بالفرن�سية ،و�أ�شار فيه �أي�ضا �إىل
م�رشوع «فونت �أ�ستوريا �أفركانا»
الذي يهدف �إىل جمع الوثائق
الثمينة يف �إفريقيا الفرنكوفونية
وحفظها من التلف وال�ضياع.
«الأر�شيف يف اجلزائر»

واختار الأ�ستاذ ربيع دجبي
والدكتورة خن�ساء مكادة الزغيدي
تخ�صي�ص مقالهما امل�شرتك

والعمارة يف احلقبة الزمنية التي تدور
بها الأحداث ،وهو ما �أ�ضفى عليها
مزيجاً من ال�صدق والإبهار ،ويرجع
عبد ال�ستار متكنه من هذه التفا�صيل
�إىل االعتماد على م�صادر متعددة
منها الرتكية والأملانية والإجنليزية
�ساعده فيها عدد من الأ�صدقاء
�إ�ضافة �إىل م�شاهداته ال�شخ�صية.
وقال عبد ال�ستار« :الق�صور والأماكن
التي مل �أ�ستطع الو�صول �إليها طلبتها
من �أ�صدقاء وقاموا بت�صويرها يل،
فمثال ق�رص يلدز �شالة مت ت�صويره يل
بالفيديو من الداخل ،وكذلك غرفة
فيلهلم الثاين ،ومن خالل مراجعتي
للم�صادر العثمانية ا�ستطعت الو�صول
�إىل ال�شكل احلقيقي الذي كان عليه
الق�رص يف تلك الفرتة ،واحلقيقة
غالبية ما جمعته مل ا�ستثمره يف
الرواية و�إمنا ا�ستفدت منه يف
ا�ستلهام وعي ذلك الع�رص و�أثريت
به خيايل ،ومن خالله فهمت الع�رص
وثقافاته».
و�أ�ضاف «كنت �أكتب و�أنا بعقلية وروح
ذلك الع�رص ،وكان علي �أن اقر�أ الكثري

لأمتلك وعي زمن الرواية ،لهذا ال
توجد يف «ترتر» مفردة واحدة من
ع�رصنا احلديث ،كما �أنني رجعت �إىل
اللغة العثمانية القدمية وا�ستعملتها
يف حتديد الأماكن ،كما قر�أت الكثري
عن ال�سلطان عبد احلميد الثاين،
والف�صل الذي �أظهره متكلما مع �آينور
هانز ،بطلة الرواية �أعدت كتابته
قرابة ت�سع مرات حتى اقرتب من
احلقيقة».
وي�ؤكد عبدال�ستار �أن معظم �شخ�صيات
«ترتر» ال وجود لها يف التاريخ لكنه
�صنعها من خياله وا�ستنطقها ب�أفكار
وم�شاعره ور�ؤاه حتى تكتمل ر�سالة
العمل.
فري�سة التطرف واجلهل
وقال�« :آينور هانز �شخ�صية خيالية
متاما� ،أنا اعتمدت الإطار التاريخي
املتمثل بال�سلطان عبد احلميد الثاين
والإمرباطور فيلهلم الثاين وزيارة
الأخري التاريخية �إىل ال�رشق لأن�سج
رواية خيالية متاماً ،وامل�س�ألة تتعلق
مبفهومي عن التحديث و�إمياين
مبنطلقات التجديد ،و�أردت من

لعر�ض مواقف الأ�ساتذة الباحثني
التون�سيني وت�صوراتهم من التعليم
عن بعد يف جمال علوم املعلومات،
فيما اهت ّمت الأ�ستاذة حنان قمارة
بـ»ت�أثري الأنرتنت على املمار�سة
التوا�صلية واملعلوماتية لدى
الطلبة» ،وذلك انطالقا من درا�سة
حالة جامعة منوبة.
واختتمت املجلة املغاربية للتوثيق
املخ�ص�ص
واملعلومات ،اجلزء
ّ
للباحثني الفرنكفونيني ،بن�رش
مقال لكل من الأ�ستاذ حممد باكور
والدكتور مراد كرمي ،بعنوان «�إعداد
لوحة قيادة قيا�س اجلودة للمكتبات
اجلامعية بو�سط اجلزائر :درا�سة
حالة مكتبة جامعة بجاية».
جتدر الإ�شارة �إىل �أن املجلة
املغاربية للتوثيق واملعلومات،
دور ّية علمية حم ّكمة يُ�صدرها
«خمرب البحث يف علم املعلومات»
باملعهد العايل للتوثيق مبنوبة م ّرة
يف ال�سنة .وتهت ّم املجلة بالدرا�سات
املتخ�ص�صة
والبحوث العلمية
ّ
يف علوم املعلومات واملكتبات
والأر�شيف ،كما تعتني باجلوانب
النظرية واملنهجية والتطبيقات.

نزار عبد ال�ستار :رواية «ترتر» حرب على اجلهل والتخلف
وكاالت

قال الروائي العراقي نزار عبد ال�ستار،
�إن فكرة �أحدث رواية له «ترتر» ،جاءته
�أثناء زيارة مقربة ال�سلطان العثماين
عبد احلميد الثاين يف تركيا ،م�شرياً
�إىل �أنه ا�ستوحى اخلط الرئي�سي
للعمل من واقعة تاريخية ا�ستطاع من
خاللها ن�سج روايته اخليالية.
وو�صلت الرواية ال�صادرة عن دار
ها�شيت �أنطوان يف بريوت يف 278
�صفحة ،للقائمة الق�صرية بفرع الآداب
يف جائزة ال�شيخ زايد للكتاب يف
الإمارات ،والتي تعد من �أبرز اجلوائز
الأدبية العربية و�أعالها قيمة.
وقال عبد ال�ستار يف مقابلة مع رويرتز
�أثناء زيارة �إىل بريوت «يف عام 2009
كنت �أت�سكع يف �شوارع ا�سطنبول
و�إذا بي �أملح مقربة مبهرة الأركان،
فوجدت نف�سي �أجتول فيها م�شدوداً
لزينتها الرخامية وطابعها التاريخي،
وفج�أة ظهرت �أمامي قبة مهيبة مل
�أمتالك نف�سي �أمام �سحرها فدخلتها
منقاداً لهاج�س مبهم ،ف�إذا بي �أقف

الأحياء والأماكن والق�صور يف العراق
وتركيا
وتتميز الرواية بدقة الو�صف للأحياء
والأماكن والق�صور يف العراق وتركيا
وكذلك املواكب الر�سمية والأثاث

خالل هذه الرواية الرتكيز على فكرة
اجلهل والتخلف وكيف بالإمكان
حماربتهما ،وما هي اال�شياء التي
خ�رسناها وانت�رص اجلهل فيها على
العلم».
ً
ويتابع قائال «هذه هي بالتحديد
ق�ضيتنا الآن كدول عربية حتاول
النهو�ض واللحاق بركب التطور،
لكننا يف كل مرة نقع فري�سة للتطرف
واجلهل واال�ست�سالم لفر�ضيات
الإرهاب وم�صادرة احلق الإن�ساين
يف احلياة ،ورواية ترتر تنا�رص العلم
وتدعو �إىل اخلروج عن القطيع
امل�ست�سلم ،فال�شعوب ال تعي�ش
بكرامة �إال �إذا حاربت اجلهل وقد�ست
العلم».
ورواية «ترتر»هي الثالثة للروائي
العراقي بعد «ليلة املالك» ،التي
فازت بجائزة �أف�ضل رواية من احتاد
�أدباء العراق عام  ،1999و»يوليانا»
التي �صدرت يف � ،2016إ�ضافة �إىل
جمموعتني ق�ص�صيتني «رائحة
ال�سينما» يف  2002و»بيجامة حمراء
بدانتيال بي�ضاء» يف .2013
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ال�صادر عن من�شورات مركز البحث يف العلوم الإ�سالمية واحل�ضارة بالأغواط

ا�ستح�ضار النف�س العروبي الإ�سالمي يف
ديوان ال�شاعر الراحل "ح�سن حموتن"
�صدر عن من�شورات مركز البحث يف العلوم الإ�سالمية واحل�ضارة الأغواط -اجلزائر ديوان ال�شاعر اجلزائري
الراجل « ح�سن حموتن» ( )1982 1913-ولقد اعتنى بهذا العمل وحققه مدير هذا املركز الأ�ستاذ الدكتور
مربوك زيد اخلري مربزا العديد من اجلوانب الفكرية وال�شعرية يف امل�سرية الإبداعية لهذا الرجل الفذ
املدافع بب�سالة عن اللغة العربية والفكر الإ�سالمي .
حكيم مالك
املعنى التوا�صلي مع الرتاث
العربي الزاخر يف اجلزائر
�أكد الدكتور مربوك زيد اخلري
مدير مركز البحث يف العلوم
الإ�سالمية واحل�ضارة بالأغواط
اجلزائر �أن ديوان ال�شاعر
«ح�سن حموتن « الذي خرجناه
و�رشحناه وبوبناه ورتبناه يحمل
معنى توا�صلي مع الرتاث العربي
الزاخر يف اجلزائر  ،خا�صة و�أن
الرجل من �أهل زواوة بذراع
امليزان ،وهم الربابرة الكرام
 ،الذين اعتنقوا الإ�سالم عن
طواعية  ،وامتزجوا بالروح
ال�سمحة للدين ،ومتنوا �آ�رصة
القرب الأخوي الروحي  ،مع
امل�سلمني الفاحتني ،فتكون من
الأ�سالف �أخالف  ،ورثوا الكتاب
،و�أخذوا بالأ�سباب ،وارت�ضعوا
�أفاويق البيان ،وع�شقوا معاين
القر�آن ،ف�أبدعوا فيه  ،وحافظوا
على قوادمه وخوافيه وا�سرت�شدوا
بهداه عرب قرون طوال.
الدكتور مربوك زيد اخلري:
«حموتن» كان مدافعا فذا عن
اللغة العربية الأ�صيلة
و�أ�ضاف ذات املتحدث �أن هذا
الديوان يف الواقع يحمل رمزية
كبرية  ،ذلك �أنه مكر�س يف جممله
للدفاع عن اللغة العربية الأ�صيلة

 ،وعن القيم الثابتة الأثيلة ،وهو
ينافح عن الأعراف النبيلة
،وي�ستهجن التف�سخ واالنحالل
ويجمع بني توخي الأعمال
،ترجي الآمال ،فهو �صدى
للنه�ضة اال�صالحية الوارفة التي
قادها علماء ربانيون �،أعادوا
للأمة الأمل ،وربطوها برتاثها
الذي �أو�شك �أن ي�ضمحل وبالتايل
فالقارئ عندما يقر�أ هذا الديوان
�سيجد فيه �إ�صالحا دينيا وا�ضحا
وتعبريا عن طموح �إىل املجد
،واعتزازا بالوطن ،و�إبرازا
للأبطال العظام.
�إبراز جمال اجلزائر
الطبيعي و�إظهار �أجمادها
وح�سب مربوك زيد اخلري فلقد
�أبرز هذا الديوان جمال اجلزائر
الطبيعي و�أظهر �أجمادها
املوا�ضي ،و�أبان عن �رصاعها
املحتدم مع اال�ستعمار الفرن�سي
الطاغي وحاول �أن ي�ؤرخ ملنطقة
ذراع امليزان وخمتلف بالد
زواوة ،مبا ينفع ويرفع  ،ناهيك
عن اهتمامه الكبري باملنحى
الرتبوي وق�ضايا البيداغوجيا
،بحكم من�صبه الذي كان ي�شغله
يف التفتي�ش وقد �أرخ بالكلمة
ال�شعرية الرائعة مللتقيات
وحوادث ورجال وراح يذكر ما
ح�صل له يف بلده،ومن ن�صب على
الوالية ومديرية الرتبية من رجال
�أفذاذ بثهم �شكواه و�أحزانه وراح

ينعي على ال�شباب ما يح�صل
منهم من �شذوذ يف اخللق �أو
انتكا�س يف املظهر �أو خيبة �أمل
يف املخرب  ،دون �أن ين�سى ق�ضايا
الأمة الكربى ،كق�ضية فل�سطني
وما �شابهها .
معاجلة امل�شاكل
االجتماعية
وعرج مدير مركز البحث يف
العلوم الإ�سالمية واحل�ضارة
بالأغواط  ،على �أ�سلوب الفكه
ال�ساخر لل�شاعر اجلزائري
الراحل ح�سن حموتن ،م�ؤكدا �أنه
يعالج م�شاكل �إ�رضابات الطلبة
� ،أو ق�ضية النفور بني الزوج
والزوجة �أو حالة �أهل املقهى �أو
اعوجاج الأل�سن يف الكالم باللغة
الأجنبية و�إهمال الل�سان العربي
وما �شابه ذلك وهو ال يجد حرجا
يف ذكر اللفظ الأجنبي باللغة
العربية دون ترجمة العمل تهكما
و�سخرية .
الت�أريخ للم�آثر الإيجابية ملرحلة
الرئي�س الراحل هواري بومدين
ولقد �أرخ ال�شاعر ح�سن حموتن
�أ ملرحلة الرئي�س الراحل هواري
بومدين وما كان فيها من م�آثر
و�إيجابيات ويظهر يف �شعره
�إعجابه و�إكباره لهذا الرئي�س الفذ
الذي كان له فل�سفة يف احلكم
وقدرة على اكت�ساب حمبة النا�س

وتقدير العامل ملا ميثله من عزة
وما يحمله من مبادئ وما يدافع
عنه من ق�ضايا قومية ودولية .
ال�شاعر «ح�سن حموتن» كان
مفكرا عبقريا
وقال الدكتور مربوك زيد اخلري
قي�ض اهلل يل ا�ستالم
لقد
خمطوطة هذا الديوان من
الدكتور العامل الأديب والفيل�سوف
واملفكر الأريب ال�شيخ عبد
الرزاق ق�سوم عميد كلية �أ�صول
الدين �سابقا ،ورئي�س جمعية
العلماء امل�سلمني اجلزائريني
�آنيا فعكفت على �رشح غوام�ضه
وت�صحيح �أخطائه وتبويبه على
ح�سب حروف الروي فجاء
على هذه ال�صورة املتكاملة
الأنيقة ليعرب عن جمهود هذا
ال�شاعر وعبقريته ويعك�س لنا
�أفكاره و�آراءه وم�شاعره بلغة
جذابة ب�سيطة وحكمة رائقة
مفيدة ليقدم للطبع ويبقى مح
حمفوظا على املدى �شاهدا على
قدرة �صاحبه و�شاعريته وعلى
املرحلة التي عاي�شها واملفاهيم
والق�ضايا التي عرب عنها وب�سطها
م�شريا ذات املتحدث �أن ال�شعر
يف ديوان ح�سن حموتن متعة
للقارئ وف�سحة للفكر ومعر�ض
للغة الف�صيحة وترجمان للقلوب
وتعبري عن املواقف وو�صف
للحوادث واخلطوب مبا يحقق
للعربية مكانتها املرموقة

و�إف�صاحها امل�شوق .
الدكتور عبد الرزاق ق�سوم:
ديوان «حموتن» �إ�سالمي
الفكر و�إن�ساين الروح
واجلنان
ولقد �أو�ضح رئي�س جمعية
العلماء امل�سلمني اجلزائريني
والفكر
الفل�سفة
و�أ�ستاذ
الإ�سالمي بجامعة اجلزائر
الدكتور عبد الرزاق ق�سوم �أن هذا
الديوان ال�شعري هو قيثارة �شعب
�شجية و�سمفونية وطن ندية عذبة
الأحلان جزائرية الأ�شجان عربية
الذوق وعروبية الل�سان �إ�سالمية
الفكر و�إن�سانية الروح واجلنان
تلك هي موا�صفات املعزوفة
التي عزفها ال�شاعر ح�سن حموتن
اجلزائري مر�صدا والزواوي مولدا
 ،الإ�سالمي منطلقا ومق�صدا .
ال�شاعر كان ملتزما بالثوابت
اجلزائرية

و�أ�شار ق�سوم �أن ح�سن حموتن
قد ا�ستلهم يف ديوانه اخل�صيب
هذا من جبال جرجرة جمالها
وبهاءها ومن رحابة اجلزائر
خ�صوبتها وثراءها فج�أة �شعره
متعدد الأنغام موحد الإلهام
�سامي املعاين والأفهام والأحكام
وعليه فلقد ن�ش�أ �شاعرنا يف ح�ضن
ال�صالح والإ�صالح فاتخذ من
ابن بادي�س معلمه ففا�ض �شعره
باحلكمة املوزونة ونب�ض قلبه
باحلب واملرونة وات�سم عقله
باحلب والت�سامح الراف�ض لكل
رعونة وخ�شونة وعليه فلقد ظل
ال�شاعر مغمورا لفرتة طويلة من
الزمن فالقارئ لهذا الديوان
�سيكت�شف فيه االلتزام بالثوابت
اجلزائرية من وحدة وطنية
وعربية ف�صيحة جلية وعقيدة
�إ�سالمية �صافية نقية �إ�ضافة �إىل
جمال الإيقاع وحالوة ال�سماع
جنده ينزل �شعره على واقع وطنه
و�أمته في�شخ�ص بعمق �أ�سباب الداء
وي�صف يف حكمة �أنفع الدواء .

عمل جماعي حتت �إ�شراف �أمني خان

�صدور اجلزء الأخري من �سل�سلة "نحن ،عنا�صر من �أجل بيان اجلزائر ال�سعيدة"

�صدر م�ؤخرا عمل جماعي
حتت �إ�رشاف �أمني خان
بعنوان «»!Travailler
(�رضورة العمل) يدر�س
عالقة املواطن اجلزائري
بالعمل ومكانة املر�أة
يف الف�ضاء االقت�صادي
والروابط املوجودة بني
العمل والور�شات الكربى
للإ�صالح يف امل�شهد
االقت�صادي واالجتماعي
اجلزائري.
و يجمع هذا امل�ؤلف
الواقع يف � 196صفحة
بحوثا للجامعية و
الطبيبة النف�سانية ن�سيمة

ميطاهري واال�ستاذة يف
العلوم االقت�صادية فاطمة
الزهراء اوفريحة -اول
امر�أة جزائرية حت�صل على
دكتورة دولة -التي توفيت
يف  2018و الدبلوما�سي
ال�سابق و ال�شاعر امني
خان و اجلامعي جنيب
�سيدي مو�سى و اي�ضا
امل�ؤرخ فواد �سويف.
و هذا العمل اجلديد هو
الرابع من �سل�سلة «Nous
autres, éléments
pour un manifeste
de
l'Algérie
 ( »h e u r e u s eنحن ,

عنا�رص لبيان من اجل
اجلزائر ال�سعيدة).
ت�شارك اجلامعية ن�سيمة
ميطاهري يف هذا
امل�ؤلف بن�ص معنون ب
«بني خ�صو�صية اجلمع
وتعدد املفرد» حيث
تقوم با�ستك�شاف العالقة
بالعمل و الوعي على
امل�ستويات النف�سية و
الفل�سفية و التاريخية .
و تقول الطبيبة النف�سانية
�إذا كان العمل «هو و�سيلة
للعي�ش او فر�صة للتحقيق
الذات ( )...وعامل
لالزدهار او اال�ستعباد

فهو (العمل) ال ينح�رص-
كما تقر -يف تنفيذ املهام
امنا هو جزء ال يتجز�أ من
الن�شاط النف�سي».
و تقوم فاطمة الزهراء
�أوفريحية يف م�ساهمتها
بعنوان «املر�أة و العمل
يف اجلزائر «بتقدمي
�صورة مدعمة بالأرقام
عن عامل املر�أة و العمل
املكانة التي حتتلها هذه
االخرية بح�سب خمتلف
التعدادات .
و تعود الباحثة للحديث
عن مميزات الن�ساء
العامالت (ال�سن و اهم

قطاعات الن�شاط ) واي�ضا
ن�سب البطالة يف الو�سط
الن�سوي و اال�سباب التي
تدفع باملر�آة اىل رف�ض
العمل او اال�ستغناء عنه
و كذا البيانات ال�شخ�صية
الغالبة للمر�أة العاملة و
اهم القطاعات التي تعمل
بها .
و ت�شكل م�سالة اعداد
قانون ا�سا�سي جديد للعمل
عند امني خان �رشطا
اال�صالحات
«لتدعيم
امل�ؤ�س�ساتية و الرتبوية «و
ذلك من اجل «ت�صنيع البلد
و «تطوير القدرات العلمية

الوطنية» .
و يعترب �أمني خان يف هذا
الن�ص املعنون ب» التف�سخ
 /التحول هذه «املحاور
بالإ�صالح
اخلا�صة
والتنمية كبعد ا�سا�سي «يف
حتول اجلزائر» .
و ي�ؤكد عبد الغني رحماين
و هو اطار يف املجال
الطبي  -االجتماعي
يف «مذكرة حول �صحة
العامل» على اهمية �صحة
العامل و حمايته اجتماعيا
و اي�ضا على حتمية بلوغ
«درجة مثلى من الرفاهية
والذهنية
البدنية

واالجتماعية للعامل» .و
يحتوي هذا امل�ؤلف على
حوايل � 15صورة خا�صة
بالعمل التقطتها عد�سة
ارزقي طاهر و اي�ضا
ر�سومات �صحفية لر�ضوان
ع�صاري .
هذا اجلزء الرابع يتمم
�سل�سة «نحن ،عنا�رص
من اجل بيان اجلزائر
ال�سعيدة» ال�صادر يف
 2016التي حتتوي اىل
جانب «�رضورة العمل»
اجزاء ثالثة اخرى هي «
نحن»و «عالقتنا بالعامل»
و «فكروا.
ق.ث
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ما هي اللحوم امل�ص ّنعة وهل
جميعها م�صدر خطورة؟
توجد �أدلة طبية على �أن تناول �أكرث
من  700غرام من اللحوم احلمراء
وامل�صنّعة يف الأ�سبوع �أو من 50
غراماً يف اليوم ي�ضاعف خطر
مبعدل
الإ�صابة ب�رسطان القولون
ّ
 1.8مرة .وتعترب اللحوم احلمراء
�أكرث الأنواع التي يتم حتويلها �إىل
حلوم م�صنّعة ،لكن تدخل بع�ض
منتجات حلم الدجاج والديك
الرومي �ضمن هذا الت�صنيف
�أي�ضاً.
اللحوم امل�صنّعة الأكرث خطورة
على القولون هي :ال�سالمي
والفرانكفورتر وال�سجق والبيكون
والبربوين والكورندبيف والربغر
والالن�شون وت�صنّف منظمة
ال�صحة العاملية اللحوم امل�صنّعة
�إىل جمموعتني ،الأوىل هي الأكرث
خطورة وتت�ضمن :ال�سالمي
والفرانكفورتر وال�سجق والبيكون
والبربوين والكورندبيف والربغر
والالن�شون ،وهي الأكرث خطراً من
ناحية �رسطان القولون واملعدة.
وتت�ضمن املجموعة الثانية اللحوم
احلمراء ب�شكل عام.
ويرجع �سبب خطورة اللحوم
امل�صنّعة من املجموعة الأوىل

�إىل �أنه يتم فرمها مع الدم وكمية
عالية من الدهون ،وحفظها
با�ستخدام النرتات وكمية كبرية
من امللح �إىل جانب مواد حافظة
�أخرى ،كما �أنه تتم معاجلتها لتمتد
�صالحيتها فرتة طويلة.
وترتفع درجة خماطر الإ�صابة
ب�رسطاين الأمعاء واملعدة عند
تناول هذه اللحوم با�ستمرار،
�إىل جانب خطرها على القلب

وال�سكري ب�سبب امللح والدهون
الزائدة يف هذه النوعية من
املنتجات.
وحتت التو�صيات الغذائية ال�صحية
على تناول اللحوم احلمراء بحد
�أق�صى ح�صة يومياً ،وتعادل
احل�صة  100غرام من اللحم قليل
�أو متو�سط الدهن� .أو مبعدل
ح�صتني يف اليوم لـ � 3أيام يف
الأ�سبوع كحد �أق�صى.

ويُن�صح بتقليل كمية اللحوم
امل�صنّعة �ضمن هذه احلدود،
وعدم تناول الكورندبيف �أو الربغر
�أو ال�سجق �أكرث من مرة �أ�سبوعياً.
وعلى الرغم من �أن اللحم الأحمر
املفروم يختلط بالدهون �إال �أنه ال
ي�صنّف �ضمن اللحوم امل�صنّعة من
الدرجة عالية اخلطورة لأنه ال يتم
حفظه ومتليحه �أو معاجلته.

َ
ا�ستيقظت جائع ًا؟
ماذا ت�أكل �إذا
تفيد التقارير الطبية ب�أن من
ي�ستيقظون لي ً
ال من اجلوع ي�أكلون
عدداً كبرياً من ال�سعرات احلرارية
قد يعادل وجبة ع�شاء كاملة ،و�أن
الأكل لي ً
ال ال مينح اجل�سم الفر�صة
حلرق هذه ال�سعرات عن طريق
الن�شاط واحلركة ،و�أنه من �أ�سباب
تراكم دهون البطن� .إذن ،ماذا
الأطعمة التي ميكن �أكلها �إذا
ا�ستيقظت لي ً
ال و�أنا جوعان من
دون الت�أثري ال�سلبي على الوزن؟
* الكرز.
* الف�ستق �أو اللوز.
* ال�سموثي (لنب زيادي وحليب
وفواكه).

* الفواكه قليلة ال�سكر كالفراولة
(الفريز) والتوت والربتقال.
* حبة موز مع ملعقة �أو اثنتني من
زبدة اللوز �أو الفول ال�سوداين.
* الكراكرز �أو الب�سكويت امل�صنوع
من حبوب كاملة �أو ال�شوفان،
ولي�س من دقيق �أبي�ض.
ّ
* اللنب الزبادي غري املحلى،
وميكنك �إ�ضافة قطع من الفاكهة
لتحليته.
* �سندوي�ش جنب �أو بي�ض مع
اخلبز الأ�سمر.
* بذور اليقطني (اللب الأبي�ض).
* الفول الأخ�رض.

كيف ت�ؤثر القهوة على متالزمة القولون الع�صبي؟
من �أهم �أعرا�ض متالزمة القولون الع�صبي� :أمل البطن ،والغازات،
واالنتفاخ ،والإم�ساك �أو الإ�سهال املتكرر �أو التبادل بينهما .وتوجد
عوامل ت�ستثري �أعرا�ض املتالزمة مثل :التوتر� ،أو بع�ض الأطعمة.
ودائماً ما ي�شار �إىل �أن الكافيني من العنا�رص التي تزيد الأعرا�ض
�سوءاً.
وت�شري التقارير الطبية �إىل �أن �أكرث من  10باملائة من الب�رش لديهم
متالزمة القولون الع�صبي ،و�أن الن�ساء ت�صنب بها �أكرث من الرجال.
وتت�شابه �أعرا�ض القولون الع�صبي مع مر�ض كراون الذي ت�شتد درجة
�أعرا�ضه عند ا�ستهالك الكافيني �أو الدهون.
قدمت درا�سة نُ�رشت عام  2007قائمة بالأطعمة التي يحتمل �أن
وقد ّ
تثري �أعرا�ض املتالزمة وتزيد من �شدتها ،وتختلف درجة الت�أثري من
�شخ�ص لآخر ،فبع�ض الأطعمة ال ت�ؤثر �سلباً على بع�ض الأ�شخا�ص
لكنها قد تكون كابو�ساً ملر�ضى �آخرين.
وتت�ضمن قائمة الأطعمة التي ت�ستفز القولون الع�صبي :احلليب ومنتجاته ،والأطعمة وامل�رشوبات التي حتتوي على الكافيني ،والدهون وخا�صة
احليوانية .ويُن�صح دائماً بتجنّب امل�رشوبات التي حتتوي على الكافيني وخا�صة امل�رشوبات الكربونية والقهوة.

بدائل �صحية لتبيي�ض
الأ�سنان

�أفادت درا�سة حديثة ب�أن مادة بريوك�سيد الهيدروجني التي ت�ستخدم
لتبيي�ض الأ�سنان ت�ؤدي �إىل ت�آكل الكوالجني داخل الأ�سنان ،وينتج عن
ذلك ظهور خطوط بي�ضاء عليها بعد فرتة .وتن�ضم هذه النتائج �إىل
�أدلة �سابقة حت ّذر من الآثار اجلانبية ال�ستخدام مب ّي�ضات الأ�سنان
الكيميائية� .إذن كيف ميكن �إزالة البقع واال�صفرار من على االبت�سامة؟
فرك الأ�سنان بق�رش الليمون (احلام�ض) �أو الربتقال لإزالة البقع
واال�صفرار بدائل �صحية لتبيي�ض الأ�سنان:
* امل�ضم�ضة بخل التفاح و�سيلة جيدة لإزالة اال�صفرار من على
الأ�سنان.
* فرك الأ�سنان بق�رش الليمون (احلام�ض) �أو الربتقال ي�ساعد على
�إزالة بقع الأ�سنان وا�ستعادة لونها الأبي�ض.
* �ضع ملعقة �صغرية من زيت جوز الهند على فر�شاة الأ�سنان وقم
بتنظيف الأ�سنان للتخل�ص من اال�صفرار.
* احر�ص على م�ضم�ضة وغ�سل الأ�سنان بعد كل وجبة وبعد كل كوب من
ال�شاي �أو القهوة لتقليل اال�صفرار.

�سرطان املعدة ...هذه
هي البكترييا امل�س�ؤولة عنه
يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�شخي�صه يف املراحل الأوىل
من املر�ض .ويف  90باملائة منه يعود ال�سبب �إىل البكترييا امللوية
البوابية  .Helicobacter pyloriوعلى ال�صعيد الإح�صائي
ف�إن �شخ�صاً واحداً من كل � 100شخ�ص ناقل لهذه اجلرثومة
�سوف ينتهي به الأمر �إىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�شخي�ص ما بني � 6آالف �إىل � 7آالف �شخ�ص �سنوياً ب�أمرا�ض
�رسطان املعدة ،،يف فرن�سا وحدها على �سبيل املثال ،ويتوفى
حوايل � 4500شخ�ص ب�سبب �صعوبة ت�شخي�ص هذا املر�ض مبكراً.
كما �أن حوايل  90يف املائة من �أنواع ال�رسطان �سببها ا�ستعمار
بطانة املعدة من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية
البوابية  .Helicobacter Pyloriوي�صاب بهذه اجلرثومة
حوايل � 3أ�شخا�ص من �أ�صل  10والتي من املرجح �أن ت�سبب قرحة
املعدة ،ولكن هناك حالة واحدة من �أ�صل  100حالة م�صابة بهذه
اجلرثومة قد تتحول �إىل مر�ض �رسطان املعدة.
«�إن العالقة امل�ؤكدة بني االلتهاب الذي ت�سببه جرثومة املعدة
والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل العالقة بني التدخني
والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة» ،قالت الربوف�سور متارا ماتي�سياك
– بودنيك � ،أخ�صائية �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي و�أمرا�ض ال�رسطان
يف م�ست�شفى جامعة نانتي�س ،لـ»توب �سانتيه».

امل�ضادات احليوية
تق�ضي على اجلرثومة
حل�سن احلظ ،من املمكن التخل�ص من هذه البكترييا عن طريق
عمل تنظري للجهاز اله�ضمي ،وحاملا يت ّ ُم التحقق من وجودها
ميكن التخل�ص منها مب�ساعدة العالج بامل�ضادات احليوية .وبعد
ذلك ،يتحقق الطبيب من فعالية امل�ضادات احليوية يف الق�ضاء على
البكترييا عن طريق اختبار ب�سيط للتنف�س .وت�ضيف الربوف�سور
متارا�« :إن الق�ضاء على االلتهاب الذي ت�سببه جرثومة املعدة
امللوية البوابية بوا�سطة امل�ضادات احليوية يق�ضي �أي�ضاً على
االلتهاب ال�سطحي للمعدة ومعظم التهابات املعدة ،الأمر الذي
مينع الإ�صابة ب�رسطان املعدة».
وين�صح يف حاالت الإ�صابة بالقرحة �أو االثني ع�رش ،وع�رس اله�ضم
املزمن دون �سبب وا�ضح �أو يف حاالت الأنيميا ب�سبب فقر احلديد
�أو نق�ص فيتامني بي  B12دون �سبب ظاهر بالتوجه �إىل التنظري.
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ولكل وجهة هو موليها فا�ستبقوا
اخلريات� ،أينما تكونوا ي�أت بكم
اهلل جميعا �إن اهلل على كل �شيء
قدير ،طوبى ملن بادر عمره
الق�صري ،فعمر به دار امل�صري،
وتهي�أ حل�ساب الناقد الب�صري قبل
فوات القدرة و�إعرا�ض الن�صري،
قال عليه ال�صالة وال�سالم:
“بادروا بالأعمال �سبعا ،هل
تنتظرون �إال فقرا من�سيا؟ �أو
غنى مطغيا� ،أو مر�ضا مف�سدا،
�أو موتا جمهزا� ،أو هرما مفندا،
�أو الدجال ،ف�رش غائب ينتظر،
�أو ال�ساعة ،فال�ساعة �أدهى
و�أمر” .1
كان احل�سن الب�رصي يقول:
عجبت لأقوام �أمروا بالزاد
ونودي فيهم بالرحيل ،وجل�س
�أولهم على �آخرهم وهم يلعبون.
عن �أبي �سلمة �أن “عائ�شة”
ر�ضي اهلل عنها حدثته قالت:
“مل يكن النبي �صلى اهلل عليه

من ف�ضائل �شهر �شعبان
و�سلم ي�صوم �شهرا �أكرث من
�شعبان ،ف�إنه كان ي�صوم �شعبان
كله وكان يقول“ :خذوا من
العمل ما تطيقون ،ف�إن اهلل ال
ميل حتى متلوا”” ويف رواية:
“مل يكن �صلى اهلل عليه و�سلم
ي�صوم من ال�سنة �شهرا تاما �إال
�شعبان ي�صل به رم�ضان” .2
ولفظ ابن ماجة“ :كان ي�صوم
�شعبان ورم�ضان”.
واملراد ب�صوم التمام والكل
الأكرث ،كما نقل ذلك الإمام
الرتمذي عن ابن املبارك
قوله :وجائز يف كالم العرب �إذا
�صام �أكرث ال�شهر �أن يقول �صام
ال�شهر كله.
وعن “عائ�شة” قالت “مل يكن
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
ي�صوم �شهرا �أكرث من �شعبان
ف�إنه كان ي�صومه كله” ويف لفظ
زاد ابن �أبي لبيد عن �أبي �سلمة
عند م�سلم“ :ما كان ي�صوم يف

كبائر ّ
الذنوب

نوب واملعا�صي يف َوق ِعها
تَختَ ِل ُ
ف ال ّ ُذ ُ
نتيج ِتها والأ�رضار
ويف
ف�س
يف ال ّنَ
َ
املُرت ِّتبة عليها ،ومهما كان ،ف�إنَّها
ِك يف كو ِنها خط�أ ال َع ِ
بد لمِ قا ِم
تَ�شترَ ُ
ِ
ِ
ت�صنيف
العلماءُ على
ق
ف
ت
ي
ر ِّبه ،و
َ
ُ
ّ
َ
ُ
ِ
ال�صغا ِئرِ ،
ذنوب
ِ؛
ني
�صنف
يف
نوب
الذّ
ُ
َّ
دالالت تقو ُد
والكبائر ،ويف �أ�سمائها
ٌ
جمع الكبرية،
َبائر
ُ
�إىل املَعنى ،فالك ُ
العظيم من ال ّ ُذنوب ،ويف َ
ذلك
ومعناها
ُ
تعظيم لأمرِ ها وتنبي ٌه لخِ طَ رِ ها وما
ٌ
ب عليها �أو يَجني ِه ال َعب ُد ِمنها ،وقَد
يَرت ّتَ ُ
َذكَرها اهلل ُ تَعاىل يف القر�آن الكرمي
تتَ ِنبُوا كَبَا ِئ َر َما تُنْ َه ْو َن
فقال� ﴿ :إِ ْن جَ ْ
ِ
ِ
�س ِّيئَاتك ُْم َونُ ْدخلْك ُْم
َعنْ ُه نُ َك ِف ّْر َعنْك ُْم َ
َّ
كرها على
ميا ﴾،
ُم ْدخَ لاً كَرِ ً
فدل ِذ ُ
ِ
ِ
ت�صنيف ال ّ ُذ ِ
نوب �إىل كبا ِئ َر
ح ِة
�ص َّ
الَ
و�صغا ِئر ،و ُكلُّها يف مقا ِم اهللِ كبرية� ،إ ّ
َ
ع�ضها ي ّتَ ِ
بال�صغرِ نظراً ملا
ف
�ص ُ
� َّأن بَ َ
ِّ
ال�سحر،
أكب من ِّ
أكب من ُه ،فالقَت ُل � رَ ُ
هو � رَ ُ
أكرب من القتل ،ويف قولِ
�
ك
وال�ش ُ
ِرّ
ُ
العلماء �أن ال كبري َة مع اال�س ِتغفا ِر وال
ُ
�صغري َة مع الإ�رصار ،و�أمث ُل الأقوالِ
ِ
ب علي ِه
يف
تعريف الكَبائر �أنَّها ما يَرت ّتَ ُ
ِ
ح ّ ُد يف ال ّ ُدنيا �أو وعي ٌد يف الآخرة �أو
غ�ضب �أو تهدي ٌد �أو ل َعن ،ومع اخ ِت ِ
الف
ٌ
العلما ِء وال ِفرقِ يف مفهو ِم الكَبائر،
يبقى هذا القو ُل �أمثَ َل ما قي َل يف
تعريفها؛ ل�سالم ِت ِه من القوا ِد ِح الوارد ِة
ال�سلف.
على غريِه ،وال�ش ِتها ِر ِه عن َد َّ

�شرح لكلمة القيوم :
القيوم �أي قائم على كل نف�س
بعلمه و تدبريه وتربيته و
الأخذ بيده  ،قيوم �صيغة مبالغة
�شديد العناية مبخلوقاته  ،قائم
على كل نف�س مبا ك�سبت � ،أنت
مراقب  ،قال تعاىل�ِ ﴿ :إ َّن َر َّب َ
ك
اد ﴾ [�سورة الفجر]14 :
�ص ِ
َل ِبالمْ ِْر َ

�شهر ما كان ي�صوم يف �شعبان،
كان ي�صومه �إال قليال”  3ويف
لفظ“ :ما ر�أيت ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ا�ستكمل �صيام
�شهر قط �إال �شهر رم�ضان ،وما
ر�أيته قي �شهر �أكرث منه �صياما
يف �شعبان” .4
وعن �أبي �سلمة عن “عائ�شة”
ر�ضي اهلل عنها قالت“ :كان
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ي�صوم حتى نقول ال يفطر،
ويفطر حتى نقول ال ي�صوم،
وما ر�أيت ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ا�ستكمل �شهرا قط
�إال رم�ضان ،وما ر�أيته يف �شهر
�أكرث منه �صياما يف �شعبان” .5
واحلكمة من تخ�صي�ص �شعبان
ب�أكرث ال�صيام هو تعظيم
رم�ضان .كما �أخرج الرتمذي
من حديث �أن�س� ،أنه �سئل �صلى
اهلل عليه و�سلم�“ :أي ال�صوم
�أف�ضل؟ فقال� :شعبان تعظيما

ق�سم ُجمهور الفُقهاء من احلنف ّية،
ّ
وال�شافعية ،واملالكية ،واحلنابلة
وعدمه،
ال�صالة ح�سب تَ�أ ّكدها َ
ُ�سنن ّ
وح�سب ما يَرتتّب على تركِها �إىل
ق�سمها ا َ
حلنف ّية �إىل
ق�سمني؛ حيث ّ
فال�سنن عن َدهم هي
ُ�سنن و�آداب؛
ُّ
ال�سنّة ا ُ
مل�ؤ ّكدة عن ر�سول اهلل �صلّى
َ
واظ َب على
اهلل عليه و�سلم ،والتي
َ
ال�صحاب ُة
وواظب عليها
فعلها،
ّ
ال�سنن �إذا
ر�ضوان اهلل عليهم ،فهذه ُ
رص ا ُ
مل�سلم على تركها �أثِمّ � ،أما
�أ� ّ

لرم�ضان” وقيل :كان ي�صومه
لأنه �شهر يغفل النا�س عنه بني
رجب ورم�ضان كما �أخرجه
الن�سائي و�أبو داود وابن خزمية
عن �أ�سامة بن زيد قال :قلت:
يا ر�سول اهلل مل �أرك ت�صوم يف

�إ�سالميات

�شهر من ال�شهور ما ت�صوم يف
�شعبان .قال �صلى اهلل عليه
و�سلم“ :ذلك �شهر يغفل النا�س
عنه بني رجب ورم�ضان ،وهو
�شهر ترفع فيه الأعمال �إىل رب
العاملني ،ف�أحب �أن يرفع عملي

ُ�سنن ال�صالة

الآداب فهي ال�سنن غري امل�ؤ ّكدة،
فق�سموها �إىل �أبعا�ض
� ّأما ال�شافع ّية
ّ
ال�سنن التي تجُرب ب�سجود
وهي
ُّ
مل�صلّي عمداً
ال�سهو� ،سوا ًء تر َكها ا ُ
وهي الّتي ال
�أو �سهواً ،وهيئات؛
َ
فق�سموها �إىل
جُت رَبّ � ،أما املالك ّي ُة
ّ
ال�سنن
هي
ال�سنن
ُ�سننَ ٍ ومندوبات؛
ُ
ال�سنن غري
واملندوبات
امل�ؤ ّكدة،
ُ
فق�سموا
امل�ؤكدةّ � ،أما فقهاء احلنابلة ّ
ال�سنن باعتبار القول والفعلِ �إىل ُ�سنن
ُ
و�سنن �أفعال وهيئات.
أقوال،
�
ُ

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
�أيها الأخوة « ،اهلل» َمن ؟ قال بع�ض العلماء َ :علَ ٌم على الذات  ،وقال بع�ضهم  :علَم على واجب الوجود
 ،كلمة علم �أي ا�سم  ،و عندنا يف اللغة ا�سم العلم  ،علَم على واجب الوجود � ،أن يف الكون واجب وجود و
ممكن وجود و م�ستحيل وجود  ،م�ستحيل �أن يكون اجلزء �أكرب من الكل  ،ي�ستحيل �أن يكون االبن �أكرب من
�أبيه  ،هذه �أ�شياء م�ستحيلة � ،أما الأ�شياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن  ،ممكن �أن يكون وممكن �أ ّالَ يكون ،
و�إذا كان على ما هو �أو على غري ما هو � ،أما واجب الوجود فال بد من وجوده �إنه اهلل  ،فكلمة « اهلل « علم
على واجب الوجود  ،واهلل �صاحب الأ�سماء احل�سنى كلها ُ ،جمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف « اهلل « ف�إذا قلت
علي � ،إذا قلت  :يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف
يا اهلل � ،أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا ّ ُ
لفظ اجلاللة  ،الذي هو علم على الذات � ،أو علم على واجب الوجود  ،هل �سمعتم يف الأر�ض كلها �أن جهة
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها « اهلل» ؟ م�ستحيل  ،طبعاً امل�ؤمنون بدافع من �إميانهم و تعظيم ربهم � ،أما الكفار
وامللحدون فال يجر�ؤون على هذا� ،إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن اهلل �سينتقم منهم  ،لأن كفرهم لي�س �أ�صي ً
ال
 ،الكفر و الإحلاد �سطحي  ،هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�شهدون �أن اهلل موجود  ﴿ :لمَ ْ تَ ُك ْن ِفتْنَتُ ُه ْم �إ اَِّل �أَ ْن َقالُوا
َو هَّ
اللِ َر ِّبنَا َما ُكنَّا ُم�شرْ ِ ِك َ
ني ﴾ [�سورة الأنعام ]23 :قال تعاىل ﴿ :انْ ُظ ْر َكيْ َف َك َذبُوا َعلَى �أَنْفُ�سِ ِه ْم﴾ [�سورة
الأنعام]24 :

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
ف�سون� :إنّ �سبب نزول �سورة الإخال�صَ ،مر ّ ُده �إىل �س�ؤال ا ُ
قال ا ُ
وال�سالم-
مل�رشكني
للنبي الكرمي -عليه ّ
ال�صالة ّ
مل ِرّ
ّ
ّبي الكرمي
وطلبهم منه �أن يَ ِ�صف لهم اهلل َ �سبحانه وتعاىل ،ف�أنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�ص ،و�أجابهم النَ ّ
ُ
بي بن كعب
�
أ
عليه ّال�صالة ّ
وال�سالم -عن �س�ؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل �آيات �سورة الإخال�ص ،حيث َروى ّ ُ
الل ُ تعاىلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
الل ُ علَي ِه و�سلَّ َم :ان�سِ ب لَنا ر ّبَ َك ،ف�أَنز َل هَّ
اللِ �صلَّى هَّ
ني قالوا لر�سولِ هَّ
الل ُ
رشك َ
ر�ضي اهلل عنه�( :أ َّن امل� ِ
�أَ َح ٌد هَّ
ميوت � اَّإل �سيو َرثُ  ،و�إ َّن
موت ،وال �شيء
ُ
لي�س �شيءٌ يولَ ُد � اَّإل �سيَ ُ
ال�ص َم ُد)َّ ،
*الل ُ َّ
وال�ص َم ُد :الَّذِ ي لمَ ْ يَ ِل ْد َولمَ ْ يُولَ ْد؛ لأ ّنَ ُه َ
َ
هَّ
ولي�س كمث ِل ِه �شي ٌء) .وجاء يف �سبب
ميوت وال يو َرثُ َ ،و(لمَ ْ يَ ُك ْن لَ ُه ُك ُف ًوا �أ َح ٌد) قا َل :مل يَ ُكن لَ ُه �شبي ٌه وال عِ د ٌل،
الل َ ال
ُ
َ
وال�سالم� -أن يَ�صف لهم ر ّبَه ،ف�أنزل اهلل
نزول �سورة الإخال�ص كذلك �أنّ اليهود والنّ�صارى �س�ألوا
النبي -عليه ّ
ال�صالة ّ
ّ
النبي �صلَّى اهلل ُ عليْ ِه و�سلَّ َم ،فقالوا:
تعاىل �سورة الإخال�ص ، .ف ُروِي عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه�( :أ َّن اليهو َد �أتوا
َّ
ف لنا ر ّبَك الذي تعب ُد ،ف�أنزل اهلل ُ ع َّز وج َّلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
ِ�ص ْ
الل ُ �أَ َح ٌد� ..إىل �آخرها) ،فقال :هذه �صف ُة ر ّبي ع َّز وج َّل).

و�أنا �صائم” .ونحوه من حديث
“عائ�شة” عنه �أبي يعلى قال
فيه �صلى اهلل عليه و�سلم�“ :إن
اهلل يكتب كل نف�س ميتة تلك
ال�سنة و�أحب �أن ي�أتيني �أجلي
و�أنا �صائم”.
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ماجدة الرومي تتحدث عن جذورها امل�صرية وتهديد «داع�ش» بالقتل
ك�شفت املغنية اللبنانية ،ماجدة الرومي ،عن دماء م�صرية جتري يف عروقها ،م�شرية �إىل �أنها تعمل الآن على توثيق تاريخ عائلتها الذي
يعود �إىل بور�سعيد وبورف�ؤاد وحتدثت الفنانة اللبنانية ال�شهرية يف حوار مع �صحيفة «�أخبار اليوم» ،تطرقت من خالله �إىل الكثري من
وعما يثري فرحها وحزنها ،وعن العالقة الوثيقة التي تربطها ب�أم الدنيا.
جوانب حياتها ال�شخ�صية
ّ
فقد �أ�شارت ماجدة الرومي �إىل
�أن والدتها لطاملا حدثتها عن
ذكريات عائلتها يف م�رص ،حيث
كانت تعي�ش يف منطقة �شربا ،و�أن
جدتها جلهة والدتها كانت تُدعى
وردة يو�سف حبيب ،بينما ا�سم
والدة ال�سيدة ماجدة هو �صويف
�شفت�شي ،وهي «من عائلة �شديدة
االلت�صاق بالتقاليد امل�رصية
تعمل مبجال الذهب» ،و�أنها
ب�صدد ا�ستك�شاف بيوت العائلة
يف �شربا ورو�ض الفرج.
وك�شفت املغنية اللبنانية عن بداية
غر�س جذور العائلة يف الأر�ض
اللبنانية قائلة� ،إن «احلكاية بد�أت

عندما كان جدي يعمل خياطا
للألب�سة الرجالية .ويف عام
 ،1920كان هناك �إ�رضاب لليهود
يف فل�سطني ،ف�أخذوا خياطني
معهم �إىل هناك ،وذهب معهم
جدي.
وبعد فرتة عاد جدي وجدتي
و�أخوايل االثنني �إىل م�رص،
وا�شتغلوا فى قناة ال�سوي�س
وعا�شوا يف بور�سعيد وبورف�ؤاد
فى احلي الإفرجني هناك.
بعدها بفرتة والدي (املو�سيقار
املولود يف حيفا حليم الرومي)
تزوج �أمي فى كني�سة الكاثوليك
يف بور�سعيد ،و�أخذها والدي

�إىل لبنان للم�شاركة يف
ت�أ�سي�س الإذاعة اللبنانية عام
»1950وعربت الرومي يف اللقاء
عن حزنها جراء ما يتعر�ض له
العامل العربي ،كا�شفة عن حلمها

«بعودة امل�رشدين يف فل�سطني
و�سوريا ولبنان �إىل �أوطانهم
وبالدهم و�أن يعي�شوا يف ظروف
جيدة ،كما �أعربت عن حبها
ال�شديد للرئي�س امل�رصي عبد

«م�سرت بني» يك�شف �سر توقفه امل�ؤقت عن التمثيل

فاج�أ املمثل الكوميدي ال�شهري،
روان �أتكن�سون ،املعروف بدور
«م�سرت بني» ،جمهوره واملقربني
منه بقراره التوقف عن التمثيل
لعام كامل و�أو�ضح �أتكين�سون �أنه

يقدم على هذه اخلطوة «لق�ضاء
�أكرب قدر من الوقت مع طفلته
ال�صغرية �آيال ،ويف�سح املجال
حلبيبته املمثلة ،لوي�س فورد ،يف
الرتكيز على م�سريتها الفنية التي

بد�أت باالزدهار م�ؤخرا»و�أو�ضح
م�صدر ل�صحيفة � The Sunأن
«�أتكين�سون �أكد �أنه �سيم�ضي هذا
العام ب�سعادة مع طفلته ،فهو
مولع بها متاما»والتقى �أتكن�سون

باملمثلة لوي�س فورد �سنة ،2012
وبد�أت بينهما ق�صة حب عرفت
للعلن بعد عامني ،ويف دي�سمرب
� ،2017أجنبت منه فورد طفلتها
�آيال.

فيلم عن الجئة �سورية يفجر موجة انتقادات يف هوليوود
تعر�ضت الكاتبة واملمثلة
الأمريكية لينا دونهام �إىل
حملة انتقادات �شعواء
من رواد مواقع التوا�صل
االجتماعي ،على خلفية
تر�شيحها من قبل املخرج
العاملي �ستيفن �سبيلرغ،
وجى جى ابرامز ،لكتابة
�سيناريو فيلم عن ق�صة
كفاح الالجئة ال�سورية دعاء
الزامل خالل رحلتها املميتة
من �سوريا �إىل �أوروبا احتج

العديد من املتابعني ورواد
مواقع التوا�صل االجتماعي،
على اختيار املمثلة لينا
دونهام ،مطالبني باختيار
كتاب �سوريني �أو من العرب
باعتبارهم الأجدر والأن�سب
لفهم م�شاعر الالجئني
ال�سوريني ،مت�ساءلني ما
�إذا كانت دونهام ت�شعر
بالتعاطف مع الالجئني �أو قد
�شاركت من قبل يف حمالت
جهود �إغاثة الالجئني .وجاء

ذلك فور �إعالن دونهام عرب
ح�سابها على تويرت ،كتابة
ق�صة الفيلم املقتب�س من
كتاب بعنوان «�أمل �أقوى
من البحر» ،للمتحدثة با�سم
املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون
الالجئني ،ميل�سا فيلمينغ،
بعد اتهامات �سابقة تعر�ضت
لها دونهام عام  ،2016ب�سبب
�إنتاجها وت�أليفها لفيلم غالبية
املمثلني فيه من �أ�صحاب
الب�رشة البي�ضاء ،يف الوقت

الذي كانت تنادي فيه بزيادة
معدالت ظهور الأقليات يف
الأعمال الفنية يف هوليوود
يف املقابل حاولت �صاحبة
الكتاب ،ميل�سا فليمينغ
طم�أنة املتابعني الختيار
دونهام ،م�ؤكدة حر�صها
للواقع ،وح�صولها على ما
ي�ضمن احلفاظ على هوية
الق�صة احلقيقة التي حاولت
�إي�صالها للجميع من خالل
كتابها.

«العدل غروب» تفاو�ض عادل �إمام على العودة �إىل ال�سينما
يتفاو�ض املنتج جمال العدل مع عادل
�إمام على بطولة فيلم من �إنتاجه ،يف
�إطار �سيا�سة �رشكته للعودة للإنتاج
ال�سينمائي يف الفرتة املقبلة.
وعلم �أن العدل و�شقيقه ال�سيناري�ست
مدحت العدل يبحثان عن �سيناريو
�سينمائي منا�سب لإمام ،الذي يفكر
جدياً يف االمتناع عن امل�شاركة يف
دراما رم�ضان  ،2019العرتا�ضه
على �سيا�سة تخفي�ض �أجور جنوم
امل�سل�سالت ،ورغبته يف الراحة

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

من العمل يف الدراما التليفزيونية.
وك�شفت م�صادر  ،اجتاه «العدل
غروب» لإنتاج � 5أفالم �سينمائية،
منها الفيلم الذي تعاقد حممد
رم�ضان على بطولته .يُذكر �أن �آخر
�أفالم عادل �إمام كان فيلم «زهامير»،
الذي ُعر�ض يف  ،2010و�شاركه
البطولة �سعيد �صالح ،ونيللي كرمي،
وفتحي عبد الوهاب ،ورانيا يو�سف،
و�أحمد رزق ،من ت�أليف نادر �صالح
الدين و�إخراج عمرو عرفة

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

الفتاح ال�سي�سي الذي «احت�ضن
امل�رصيني وحذرهم من اخلطر
الأكرب ،وهو خطر الفتنة التي
اكتوت لبنان بنريانها وما زالت
حتى الآن».
وترى الفنانة �أن ال�سي�سي «كان
على دراية تامة بامل�ؤامرات
ال�سيا�سية التى حتاك �ضد م�رص
وامل�رصيني بل والعامل العربي»،
م�شددة على �أنها ال ت�ستطيع قول
ذلك يف ح�رضة ال�سي�سي كي ال
يتهمها �أحد مبجاملته.
كما �ألقت ماجدة الرومي �شيئا
من ال�ضوء على جانب من حياتها
ال�شخ�صية ،م�شرية �إىل �أن تنظيم

«داع�ش» هددها بالقتل مرتني،
و�أنها �أبلغت رئي�س اجلمهورية
اللبنانية بهذه التهديدات ،فكلّف
اجلهات الأمنية بحمايتها و�إن
ا�ستدركت قائلة« :ولكن ماذا تهم
احلرا�سة �أمام م�شيئة اهلل»يُذكر �أن
والد ماجدة الرومي هو امللحن
حليم الرومي ،الذي حط الجئا
من فل�سطني يف لبنان ،وكانت
الفنانة قد �أر�سلت حتية لبيت
جدها يف حيفا �أثناء م�شاركتها يف
حفل افتتاح مهرجان «القد�س»
عام  ،2008علما �أن الفنانة ت�ؤكد
�أن �أ�صول عائلة والدها تعود �إىل
مدينة �صور يف لبنان.

اجلزء الأخري من «Game of
" »Thronesيح�صد
ماليني امل�شاهدات
حقق العر�ض الرتويجي للمو�سم الأخري لأكرث امل�سل�سالت
العاملية �شعبية ،»Game of Thrones« ،على �أكرث من 11
مليون م�شاهدة بعد � 4أيام فقط على �إطالقه.
وعلى الرغم من �أن مدة العر�ض ال تتجاوز دقيقة واحدة،
�إال �أن كثريا من املتابعني رجحوا من خالله احتمالية ن�شوب
حرب بني عائلتي «النار» و»اجلليد»� ،ضمن �أحداث اجلزء
القادم ومن املقرر بدء عر�ض املو�سم الثامن والأخري،
يف �شهر �أبريل  ،2019يف حني ي�ضم  6حلقات فقط ،وهو
احلدث الذي من �ش�أنه �أن يعزز عدد متابعي ال�رشكة
املنتجة « »HBOبـ  50مليونا ،ح�سب التوقعات الأخرية
لل�رشكة العمالقة ويعد «� »Game of Thronesأكرث
م�سل�سالت الت�شويق واخليال العلمي �شعبية يف الواليات
املتحدة والعامل ،وذلك منذ عر�ضه �أول مرة يف عام ،2011
بينما ر�شح العمل وحاز على العديد من اجلوائز الدولية.

ويل �سميث ينفي امل�شاركة يف
اجلزء املقبل من «الفرقة
�أعلن ويل �سميث ان�سحابه ر�سمياً من اجلزء املقبل من»الفرقة
االنتحارية» ،والذي لعب يف جزئه الأول �شخ�صية «ديد�شوت»،
ب�سبب ان�شغاله بت�صوير عدد من الأعمال الفنية ،ح�سبما �أفاد
موقع فاريتي.
وجاء ذلك تزامنا مع �إعالن موعد طرح اجلزء الثاين من
الفيلم يف �أوت  ،2021و رغم �أن «وارنر برو�س» مل تعلن �أ�سماء
امل�شاركني يف اجلزء القادم� ،إال �أن تقارير قالت �إن تقييمات
النقاد ال�سلبية التي ح�صدها اجلزء الأول من الفيلم ،كانت �سبب
ان�سحاب بع�ض �أبطاله.
ي�شار �إىل �أن اجلزء الأول من «الفرقة االنتحارية»ُ ،عر�ض يف
 ،2016وح�صد  700مليون دوالر ،حول العامل ،و�شارك يف بطولته
ويل �سميث ،وجاريد ليتو ،ومارغو روبي.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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ني�سان �صني  2020اجلديدة كلي ًا تك�شف “تويوتا” :هايلك�س
نف�سها ر�سمي ًا “موا�صفات وا�سعار وتقنيات” اجليل القادم �ست�أتي
مبحرك هايربد!

�أزاحت ني�سان ال�ستار عن �صني
 2020اجلديدة يف مهرجان
مو�سيقي يف جنوب والية فلوريدا
الأمريكية ،وكما توقعنا ،اجليل
الثالث اجلديد ي�ستلهم الكثري
من مالمح ت�صميمه من التيما
اجلديدة.
�صني  2020تبدو �أجمل و�أكرث
حداثة بكثري من املوديل احلايل
يف كل جانب تقريبا ،مع ا�ستخدام
م�صابيح �أمامية �أنحف و�أكرث دائرية
وخف�ض ارتفاع ال�سيارة بـ  2بو�صة،
ما يعطي العجالت �شك ً
ال �أجمل
و�أكرث ريا�ضية ،وبالن�سبة للم�صابيح
اخللفية وعمود  Cالذي يبدو وك�أنه
يطفو ،فقد مت ا�ستلهامهم ب�شكل
وا�ضح من التيما.
�أما يف املق�صورة فهنا نرى
الت�شابه مع موديل كيك�س ،بنف�س
نظام املعلومات الرتفيهية وتهيئة
لوحة العدادات ،بينما ت�أتي �صني
اجلديدة بنظام فتح الأبواب
بدون مفاتيح ب�شكل قيا�سي مع
زر لت�شغيل وغلق املحرك ،ونوافذ

نعلم �أن تويوتا هايلك�س هايربد
بنزين وكهرباء -قادمة بالفعل،�إذ �أعلنت ال�رشكة م�سبقاً عن
عزمها بتقدمي املولدات
الكهربائية يف جميع موديالتها
بحلول  ،2025ولتحقيق ذلك،
�ستعتمد جميع �سيارات بيك �أب
و SUVتويوتا على من�صة F1
اجلديدة التي ت�سمح بتطبيق
حزمة وا�سعة من التقنيات
املتطورة واملولدات الكهربائية.

كهربائية ،وت�شمل اخليارات تدفئة
املقاعد وتطبيقات ابل كاربالي
واندرويد اوتو ،وقد ح�سنت
ني�سان من �أنظمة �سالمة �صني مع
�إ�ضافة كبح اوتوماتيكي للطوارئ
ونظام التحذير من مغادرة
حارة الطريق وم�صابيح �أمامية

�أوتوماتيكية عالية ال�شعاع ،كله
ب�شكل قيا�سي ،وت�شمل اخليارات
را�صد للنقطة العمياء والتحكم
املتكيف يف ال�سري والتحذير من
الزحام اخللفي.
وت�ستمد �صني  2020قوتها من
نف�س حمرك كيك�س �سعة  1.6لرت

ب�أربع �سلندرات بقوة  122ح�صان
وعزم دوران  154نيوتن.مرت،
وهو حت�سن طفيف عن قوة �صني
احلالية � 109أح�صانة ،ويت�صل
املحرك بجري يدوي بخم�س
�رسعات �أو �آخر متغري با�ستمرار
.CVT

و�ست�أتي هذه اخلطوة املحتومة
�ضمن جهود تويوتا لتلبية ال�ضغوط
التنظيمية املتزايدة عليها وعلى
�صانعات ال�سيارات الأخرى
من حكومات العامل خلف�ض
انبعاثاتهم الكربونية ..ومن
املتوقع �أن هايلك�س �ستح�صل
على موديل هجني حمدود ،ال
�أن تتحول لبيك �أب كهربائية

بالكامل ،وهو �أمر من ال�صعب
حتقيقه بالتقنيات احلالية.
عرب تطبيق نظام املولد الهجني
املحدود� ،ستتمكن هايلك�س من
تخزين الطاقة الفائ�ضة الناجتة
عن الكبح و�أثناء التوقف عن
�ضغط دوا�سة الوقود داخل
بطارية ليثيوم ايون �صغرية ،والتي
�سيتم ا�ستخدامها لدعم موتور
كهربائي �صغري �أثناء الت�سارع
خا�صة ،والذي ي�ؤدي لأكرب قدر
من االنبعاثات وا�ستهالك الوقود
�أثناء القيادة.
وقد �رصحت تويوتا“ :ن�ؤكد
�أننا يف طريقنا لكهربة جميع
موديالتنا بحلول  ..2025من
املهم التذكري �أن هذه اخلطوة
�ست�شمل مولدات هجينة عادية
و�أخرى هجينة بالقاب�س،
ومولدات كهربائية بالبطاريات
�أو بخاليا الوقود”.

ا�ستقالة رئي�س مهند�سي فورد  RSلالن�ضمام �إىل هيونداي
ترك املهند�س الرئي�سي الذي
�أ�رشف على تطوير �سيارات فورد
 RSعالية الأداء ،تايرون جون�سون،
من�صبه للعمل مع هيونداي كرئي�س
ق�سم اختبارات وتطويرات ال�سيارات
يف مركز ال�رشكة ب�أملانيا.
وتعترب هذه �آخر خطوة �ضمن
جهود هيونداي لتو�سيع خمزونها

من املهند�سني وامل�صممني
املحرتفني ،عقب تعاقدها مع
رئي�س ت�صميم بنتلي ال�سابق ،لوك
دونكرفورك ،للعمل على ت�صميمات
هيونداي وكيا ،وتُعترب �سوناتا 2020
اجلديدة هي ثمرة هذه اجلهود
حتى الآن.
وت�ضع هيونداي وكيا اهتماماً

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع اقرتاب مو�سم ال�صيف والإجازات �أ�شارت منظمة الفح�ص الفني "ديكرا" �إىل �أنه يتعني
على �أ�صحاب ال�سيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات الإ�ضاءة عند االنطالق بال�سيارة
املحملة بالكامل .و�أو�ضحت املنظمة الأملانية �أنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى �إ�ضاءة
الك�شافات ،نظراً لأن حمولة �صندوق الأمتعة جتعل ال�سيارة تنخف�ض من اخللف ،وبالتايل
قد تر�سل الك�شافات �إ�ضاءتها لأعلى ،وهو ما ي�ؤدي �إىل خطر �إبهار ال�سيارات القادمة يف
االجتاه املقابل .و�أ�ضاف اخلرباء الأملان �أن �أداء املكابح يتغري يف حالة ال�سيارات املحملة
بالكامل ،كما �أن عمليات جتاوز املركبات الأخرى ت�ستغرق وقتا �أطول ،مع �رضورة مراعاة
تغري �أداء ال�سيارة عند اجتياز املنعطفات.
ولذلك ين�صح اخلرباء بو�ضع الأ�شياء الثقيلة يف الأ�سفل قدر الإمكان ،مع و�ضع الأ�شياء
اخلفيفة يف �صندوق ال�سقف حتى ال يرتفع مركز ثقل ال�سيارة وتتعر�ض لالنقالب عند
اجتياز املنعطفات.

�شيفروليه تقدم املوديل اجلديد من Blazer

ك�شفت �رشكة �شيفروليه عن املوديل
اجلديد من �أيقونتها ،Blazer
التي تنتمي للفئة املتو�سطة من
املوديالت الريا�ضية متعددة

الأغرا�ض  .SUVو�أو�ضحت
ال�رشكة الأمريكية �أن �سيارتها
اجلديدة يتوفر لها حمرك
رباعي الأ�سطوانات �سعة 5ر 2لرت

وبقوة  193ح�صانا و 255نيوتن
مرت لعزم الدوران الأق�صى،
بالإ�ضافة �إىل حمرك �سدا�سي
الأ�سطوانات  V6بقوة 305
ح�صان 365/نيوتن مرت .وتنتقل
هذه القوة �إىل عجالت الدفع
عرب ناقل حركة �أتوماتيكي من
� 9رسعات ،وتت�ضافر جهود
املحركات مع نظام الدفع
الأمامي �أو الرباعي.
وتزخر ال�سيارة اجلديدة ،التي
ت�سع ملا ي�صل �إىل  1818لرتا
من احلمولة ،بالعديد من �سبل
الراحة ،مثل ال�سقف البانورامي
املتحرك واملقود القابل للتدفئة
ووظيفتي التدفئة والتهوية

للمقاعد الأمامية ،ف�ضال عن
ال�شا�شة اللم�سية قيا�س  8بو�صة
اخلا�صة بنظام امللتيميديا
املتوافق مع نظامي �أبل كاربالي
و�أندرويد �أوتو .كما تقدم ال�سيارة
نظام �شحن الهواتف الال�سلكي
و 6منافذ  .USBويتوفر لل�سيارة
عجالت قيا�س  18بو�صة �ضمن
باقات التجهيز القيا�سي وعجالت
قيا�س  21بو�صة �ضمن باقة
التجهيزات االختيارية .و�أعلنت
�شيفروليه عن �إطالق ال�سيارة
 Blazerاجلديدة مطلع 2019
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني املوديلني
 Equinoxو  ،Traverseغري
�أنها مل تك�شف بعد عن الأ�سعار.

بتح�سني جمال �سياراتهم وتو�سيعه
للبقاء يف املناف�سة ،مع تركيز
خا�ص على جيني�سي�س الفاخرة التي
ي�ستمر جمال ال�سيدان فيها بالتو�سع
مع اقرتاب طرح �أول كرو�س اوفر
لها حتت ا�سم .GV80
كما ال نن�سى ق�سم �سيارات
 Nعالية الأداء لهيونداي ،مع

اهتمام ال�رشكة كذلك بتطوير
�سيارة خارقة م�ستقلة لت�ضع
بع�ض االقرتاحات املبدئية مثل
حمركات يف منت�صف اجل�سد ..ال
نعلم بعد دور جون�سون يف التطوير
امل�ستقبلي لهذه ال�سيارة حتديداً،
ومن الغالب �أن موديل كهذا لن
نراه قبل �أعوام.

ن�صائح ذهبية لقيادة الدراجة
النارية يف ال�صيف

ملواجهة ال�صعوبات ين�صح نادي
ال�سيارات  ADACالأملاين
قائدي الدراجات النارية بارتداء
املالب�س الواقية املخ�ص�صة
لف�صل ال�صيف ،حمذراً من �أن
التخلي عنها قد يعر�ض قائد
الدراجة النارية ل�سحجات
خطرية �أو ك�سور يف العظام يف
حال التعر�ض حلادث ما .و�أ�شار
اخلرباء الأملان �إىل �أن اخلوذات
الكاملة للوجه ذات التهوية اجليدة
ت�ضمن تربيد منطقة الر�أ�س حتى
يف ظل درجات احلرارة العالية،
كما ميكن االعتماد على اخلوذة
املفتوحة كبديل لها يف ف�صل
ال�صيف .ويتعني على قائد الدراجة
جتنب �ساعات الذروة يف القيادة
مل�سافات بعيدة .وبوجه عام

تكون القيادة �أكرث متعة يف فرتات
ال�صباح وامل�ساء ،مع مراعاة �أخذ
فرتات راحة كافية كل �ساعة �أو
�ساعتني ،وفيها يتم خلع املالب�س
الواقية لل�سماح للج�سم بالتربيد.
ومن الأمور املهمة يف فرتات
الراحة �رشب املاء بكميات كافية،
واالبتعاد عن الوجبات الد�سمة
وا�ستبدالها بتناول اخل�رضوات
والفاكهة .ومن ناحية �أخرى ،البد
�أن تكون الدراجة جاهزة لتحمل
دراجات احلرارة العالية ،مع العلم
ب�أن امل�شاكل يف هذه احلالة عادة
ما حتدث مع املوديالت املعتمدة
على نظام التربيد بالهواء .ويراعى
�إيقاف املحرك عند التوقف �أو
االنتظار يف االزدحام املروري
ملنع زيادة حرارة املحرك.
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تويرت تخف�ض عدد احل�سابات التي
ميكن متابعتها �إىل  400يوم ًيا

بني �أمازون ومايكرو�سوفت

تناف�س �شر�س للظفر مب�شروع �سحابة وزارة
الدفاع الأمريكية “”JEDI

م�رشوع � JEDIأو �سحابة وزارة
الدفاع الأمريكية “البنتاغون”
وهو عقد بقيمة  10مليارات
دوالر تناف�ست للظفر به �أكرب
�رشكات التقنية العاملية؛ من
�أجل تزويد البنتاغون باخلدمات
ال�سحابية املدعمة ب�أدوات الذكاء
اال�صطناعي لع�رش �سنوات مقبلة
باالعتماد على مزودة خدمة وحيد
فقط ،حيث بقي يف نهاية ال�سباق
كل من �أمازون ومايكرو�سوفت كما

�أعلنت الوزارة.
وكانت قوقل قد ان�سحب من
املناف�سة على امل�رشوع �أكتوبر
 2018لأ�سباب تتعلق مببادئها
بخ�صو�ص ا�ستخدام نظم الذكاء
اال�صطناعي؛ يف الوقت التي واجهت
معار�ضة �شديدة من قبل موظفيها،
فيما عربت كل من �أوراكل و�آي بي
�أم عن امتعا�ضها من �رشوط العقد
حيث نوهت �إىل �أن ال�صورة العامة
ت�شري �إىل ميول البنتاغون لناحية

�رشكة �أمازون وذراعها ال�سحابي
�أمازون ويب �سريفي�زس.
فيما ال يعد العقد نهائي مبجرد
التوقيع �أو �أنه ي�ضمن ا�ستمرار
ال�رشكة الفائزة بتقدمي خدماتها
على مدار مدة العقد البالغة
� 10سنوات ،فهنالك العديد من
ال�رشوط ال�ضمنية ت�شري �إمكانية
تراجع الوزارة مما ي�شكل نقظة
�ضغط �أخرى على ال�رشكات مع
الإ�شارة �أن مبد�أ املزود الواحد

للخدمة كان نقطة اعرتا�ض
جوهرية لل�رشكات املتقدمة منذ
البداية.
وكان من املفرت�ض �أن يتم الإعالن
عن الفائز بالعقد خالل ال�شهر
اجلاري والذي مينح بطبيعة احلال
�أف�ضلية ل�صاحبه يف عقود قادمة
مع الوزارة؛ لكن كما نرى يبدو �أن
النطق بالقرار احلا�سم �سيكون
خالل ال�شهور القادمة على بعد
�شهرين �أو ثالث على �أقل تقدير.

حتاول تويرت ب�شكل جبار منذ
عامني �إىل احلد من اال�ستخدام
الغري �صحي للمن�صة �سواء بن�رش
املحتوى الوهمي واملخالف �أو
حتى احلد من احل�سابات الوهمية
وخ�صو�صا التابعة
واملزعجة
ً
خلدمات زيادة املتابعني وما �إىل
�شابه .وقد �أعلنت اليوم عن خطوة
�أخرى ا�ستمرا ًرا لعملها يف هذا
الأمر بتخفي�ض عدد احل�سابات
التي ميكن متابعتها.
ون�رشت ال�رشكة على ح�سابها
الر�سمي تغريدة تقول فيها:
“متابعة� ،إلغاء متابعة ،متابعة،
�إلغاء متابعة .من الذي يقوم بذلك؟
احل�سابات املزعجة .لذلك �سنقوم

بتغيري العدد للح�سابات التي ميكن
متابعتها يوم ًيا من � 1,000إىل .400
ال تقلقوا� ،ستكونون بخري”.
وتقول تويرت �أن احل�سابات
املزعجة هي التي تقوم مبتابعة
احل�سابات الأخرى جلذب االنتباه
ومن ثم تقوم ب�إلغاء املتابعة لها،
ورمبا تعود لتتابعها للح�صول
على متابعة وبعدها �ستقوم
ب�إلغاء املتابعة .واحلقيقة �أن
هذا الأمر يح�صل يوم ًيا مع �أغلب
امل�ستخدمني ،حيث �أن الكثري من
احل�سابات تبد�أ مبتابعة املئات
وفج�أة عندما ي�صبح لديها عدد
كبري من املتابعني تقوم ب�إلغاء
املتابعة لهم جمي ًعا.

ما �أعلنت عنه �سام�سونغ يف م�ؤمتر �إطالق غاالك�سي S10
�إل جي تطلق هاتفها G7
 ThinQاجلديد

�أعلنت �رشكة �إل جي �إطالق هاتفها
الذكي  ThinQ G7بكامريا معدلة،
مع االعتماد على تقنية الذكاء
اال�صطناعي.
و�أو�ضحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية
�أن جهازها اجلديد مزود بنظام
غوغل �أندرويد  8ومعالج كوالكوم
 845 Snapdragonمع ذاكرة
و�صول ع�شوائي �سعة  4جيغابايت
وذاكرة داخلية �سعة  64جيغابايت.
وي�أتي الهاتف �إل جي اجلديد
ب�شا�شة قيا�س  6.1بو�صة وتعمل
بدقة  1440 x 3120بيك�سل وبتن�سيق
 ،19.5:9بالإ�ضافة �إىل وجود جتويف يف اجلزء العلوي لل�سماعة والكامريا
وامل�ست�شعرات .وتر ّوج ال�رشكة الكورية اجلنوبية لهاتفها الذكي اجلديد
من خالل الكامريا املتطورة املزودة باثنني من امل�ست�شعرات 16
ميغابيك�سل ،وميتاز �أحدهما بعد�سة وا�سعة الزاوية ،من �أجل التقاط
�صور �أكرث و�ضوحا مقارنة باملوديالت ال�سابقة ،مع ت�شوي�ش �أقل عند
ا�ستعمال العد�سة وا�سعة الزاوية .وتعول ال�رشكة الكورية على تقنية الذكاء
اال�صطناعي لإعدادات ال�صورة ،حيث تتعرف الكامريا على الأ�شياء
واملناظر املراد ت�صويرها وتقوم مبواءمة بارامرتات الت�صوير ،ويف ظل
ظروف الإ�ضاءة ال�سيئة يتم ا�ستعمال العديد من �أدوات امل�ساعدة ،وتوفر
الكامريا للم�ستخدم ما يبلغ جمموعه  19و�ضعا للت�صوير.
ومن �ضمن املزايا الأخرى ،التي يتمتع بها الهاتف ،الرتكيز على جودة
النغمات ،حيث يوفر هاتف �إل جي � ThinQ G7صوتا بجودة ،DTS:X
بالإ�ضافة �إىل معالج �صوت هاي فاي لت�شغيل ال�صوت عن طريق �سماعة
الر�أ�س .كما ميتاز هاتف �إل جي اجلديد مبقاومة املاء والأتربة و�سيتم
طرحه يف الأ�سواق العاملية مع بداية يونيو (حزيران) باللون الأ�سود
والرمادي.

�أ�سدلت �رشكة �سام�سونغ ال�ستار عن
م�ؤمترها اخلا�ص بالك�شف عن �سل�سلة
غاالك�سي  S10وهاتف  ،Galaxy Foldمع
�إطالقها ثالثة هواتف رئي�سية و�أخر قابل
للطي وكذلك ن�سخة تدعم اجليل اخلام�س
 5Gو�ساعة ذكية ،بجانب �سماعة ال�سلكية
متثل اجليل اجلديد من �سماعاتها ،لت�ضع بني
�أيدي امل�ستخدمني جمموعة من املنتجات
الرائدة وعالية الإمكانيات كما هي العادة
مع بداية كل عام؛ بالرغم من �أنها جاءت
�أبكر من املعتاد .وقد �شهد امل�ؤمتر �إعالن
ال�رشكة عن بيع  2مليار هاتف غاالك�سي
منذ �إطالقها قبل عقد من الزمان.

و�إليكم ما �أعلنت عنه ال�شركة
يف م�ؤمترها:
كما كان منتظ ًرا ،فقد ك�شفت �سام�سوجن
عن الهاتف القابل للطي Galaxy Fold
حيث يقدم نقلة كبرية باجلمع بني الهواتف
التقليدية والأجهزة اللوحية من خالل
حتويله بكل �سهولة من �شكله العادي ب�شا�شة
 4.3بو�صة �إىل جهاز ب�شا�شة �أكرب مع �شا�شة
 7.3بو�صة بدقة  2152×1536بك�سل.
ويوفر الهاتف طريقة ا�ستثنائية لت�صفح
التطبيقات ،حيث ميكن ا�ستخدامها بالو�ضع
العادي ومن ثم حتويلها للو�ضع الكبري ب�سبب

على طريقة الأجهزة اللوحية ،كما ميكن
فتح ثالثة تطبيقات م ًعا على ال�شا�شة وذلك
بف�ضل التقنية التي ا�ستخدمتها ال�رشكة يف
�صناعة الهاتف والتي متاثل وجود هاتفني
م ًعا.
ويحمل الهاتف ذاكرة رام ب�سعة  12جيجا
بايت بتقنية  7نانو مرت لأول مرة يف
الهواتف الذكية مع �سعة تخزين  512جيجا
بايت .وي�أتي مع  6كامريات على غري العادة،
بوجود كامريتني على اجلانب واثنتني
بالأمام ومثلهما يف اخللف .كما ي�ضم
بطاريتني ب�سعة  4,380ملي �أمبري ،بجانب
منفذ  eUFSلالت�صال ال�رسيع.

�إ�صدار �آيفون 11

حمل منوذجني ب�شا�شات � OLEDأكرب وثالث كامريات خلفية
زعم موقع � Macotakaraأن �إ�صدار
�آيفون � 2019سيحمل معه منوذجني
خمتلفني من حيث حجم ال�شا�شات مع
احتوائه على ثالث كامريات خلفية ،حيث
�أن ن�سخة �ستكون ب�شا�شة  OLEDقيا�س
 6.1بو�صة وهي على الأغلب التي �ستحل
مكان �آيفون � ،Xsأما الأخرى �ستكون
ب�شا�شة  OLEDقيا�س  6.5بو�صة لتحل
مكان �آيفون .Xr
كما �أ�شارت املوقع �إىل ا�ستمرار ا�ستخدام
و�صلة الآيفون االعتيادية Lightning
لكنها �ستحوي حتويلة ملنفذ  USBمن
نوع  Cمع �شاحن �رسيع بقدرة  18واط
�سيكون متواجد يف علبة الآيفون لأول
مرة مع دعم الآيفون تقنية ال�شحن
الال�سلكي العك�سي ،وتدعيماً لال�شاعات
التي ترددت خالل الفرتة املا�ضية حول
الكامريا اخللفية ف�أكد املوقع على �أنها
�ستكون ثالثية ،مع تباين يف الأراء حول
�أي من �آيفونات � 2019سيحوي على
الكامريا الثالثية بن�سخته الأ�سا�سية.
وبالإ�ضافات اجلديدة �سواء بالكامريا
الثالثية �أو حتى ما �سبق من احلديث

حول تدعيم الآيفون ببطارية �أكرب حجماً
ل�سعة �أكرب فقد مت الإ�شارة �إىل زيادة يف
�سمك الإ�صدارات القادمة؛ لكنه لن يكون
مالحظ ب�شكل كبري حيث �أن الزيادة يف
ال�سمك �سترتاوح يف كال الطرازين من
� 0.5إىل  0.15ملم.
ووفقاً لتاريخ املوقع الياباين يف التنب�ؤات
امل�ستقبلية وخ�صو�صاً ملنتجات �آبل
ميكن الأخذ بتقريره على حممل اجلد �أو

على الأقل بن�سبة عالية من امل�صداقية،
فقد �سلط ال�ضوء على �إلغاء �آبل ملنفذ
ال�سماعة يف �آيفون  7قبل �إطالقه
بالإ�ضافة لكونه جنح يف �إف�شاء عديد
من موا�صفات الآيباد منذ وقت قريب،
ويبقى امليعاد للت�أكد ب�شكل ر�سمي من
جميع هذه املوا�صفات هو الإطالق
الر�سمي والذي �سيكون يف �سبتمرب القادم
على الأغلب ح�سب ما عودتنا ال�رشكة.
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حت�سبا ل�شهر رم�ضان

فوزي رباعني من تلم�سان

فتح � 5أ�سواق جوارية
بالبويرة

احلل يف االلتفاف حول مواقف اجلي�ش

ك�شف مدير التجارة بالبويرة « احمد
قمري « عن فتح � 5أ�سواق جوارية
حت�سبا حللول �شهر رم�ضان الكرمي بكل
من بلديات �سور الغزالن  ,الأخ�رضية ,
الها�شمية  ,عني ب�سام وم�شدالة وذلك
للتخفيف على املواطن عناء توفري
خمتلف اخل�رض والفواكه يف هذه الفرتة
 ,التي خ�ص�صت لها ذات امل�صالح 142
عون مراقبة �سواء يف النهار �أو خالل
ال�سهرات حفاظا على �صحة و�سالمة
امل�ستهلك  ,كما �أكد املتحدث عن
مواجهة الأزمة املتجددة ملادة احلليب
بتوفري �أزيد من � 174ألف لرتا يوميا وهي
كمية تكفي �سكان الوالية .
�أح�سن مرزوق

قاملة:

حجز م�سد�س �آيل و 21طلقة
ذخرية حربية حية وتوقيف
�شخ�صني بعني بن بي�ضاء
متكنت فرق الدرك الوطني بقاملة من
حجز م�سد�س �آيل و 21طلقة ذخرية حربية
حية وذلك بعد توقيف �شخ�صني يحوزان
على هذه املحجوزات بدون رخ�صة ببلدية
عني بن بي�ضاء (�أق�صى �رشق قاملة)،
ح�سب ما �أفادت به �أم�س ال�سبت خلية
الإعالم واالت�صال باملجموعة الإقليمية
للدرك الوطني.
و�أو�ضح نف�س امل�صدر ب�أن �أفراد الفرقة
الإقليمية للدرك الوطني ببوكموزة التابعة
لبلدية وادي فراغة ولدى قيامهم مبهمة
مراقبة حركة املرور على الطريق الوطني
رقم  16الرابط بني عنابة و�سوق �أهرا�س
بنقطة حمول الطريق ال�سيار (�رشق-غرب)
بعني بن بي�ضاء متكنوا من توقيف �سيارة عرث
بداخلها على ال�سالح الناري وهو م�سد�س
من ال�صنف الرابع نوع «برييطا» من عيار 9
ملم وخراطي�ش الذخرية احلية.

املركز احلدودي ب�أم
الطبول بالطارف

حجز ما يقارب
 1000قر�ص
للم�ؤثرات العقلية

مت حجز ما يقارب  1000قر�ص مهلو�س
من طرف م�صالح اجلمارك اجلزائرية
باملركز احلدودي �أم الطبول بوالية
الطارف ،ح�سب ما علم �أم�س ال�سبت من
املكلفة باالت�صال باملديرية اجلهوية
لهذا ال�سلك النظامي.
و�أكدت �أ�سماء بلخريي �أن هذه الكمية
من الأدوية امل�صنفة �ضمن امل�ؤثرات
العقلية ت�ضم �أدوية من خمتلف العالمات
التجارية عرث عليها �أم�س اجلمعة كانت
خمب�أة ب�إحكام داخل �سيارة �سياحية على
متنها م�سافرين كانوا يت�أهبون لإمتام
الإجراءات اجلمركية لدخول الرتاب
الوطني.

�أ
علن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
نيته
نقل مهاجرين �رسيني �أوقفوا على
احل
دود �إىل مدن ت�شكل مالذات لهم
ويه
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م�
شريا
�إىل �أنه يريد بذلك �إر�ضاء
خ�ص
ومه ال�سيا�سيني.
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ف
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ملدن
التي تعد مالذا مثل �سان فران�سي�سكو �أو
�
شيكاغو ،ترف�ض �شن حمالت لتوقيف
امل
هاج
رين الذين يقيمون بطرق غري
م�رشوعة يف البالد ،وحتد من تعاونها
مع
املوظفني الفدراليني املكلفني
باله
جرة.
وكتب
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ي�س
ال
أمر
يكي
يف
تغ
ريدة
على
�صفحته يف تويرت« :نظرا ملعرفتنا ب�أن
الد
ميقراطيني متحفظون جدا على
ت
غيري
قوانينا اخلطرية جدا يف جمال
اله
جرة،
نفكر يف الواقع بجدية كبرية
كما
ذكر (يف و�سائل الإعالم) ،يف و�ضع
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املهاجرين غري ال�رشعيني يف
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تعد مالذا لهم».
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�
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�
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رتاتي
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أمر
ي
جب �أن ي�سعده جدا».

حممد بن ترار
�أكد رئي�س حزب عهد  54علي فوزي رباعني
خالل جتمع �شعبي ن�شطه باملركز الثقايف
بالرم�شي  25كلم �شمال تلم�سان �أن اجلزائر
بخري وال خوف عليها والهم يحزون بفعل
�سلمية امل�سريات وكذا التكاثف مع بني
ال�شعب وقوات الأمن واجلي�ش الوطني الأمر
الذي ي�ضمن الأمن واال�ستقرار الوطني عك�س
ما كان يدعيه النظام  ،خا�صة بعد التعاون
الكبري يف الت�صدي للمخربني والل�صو�ص من
خالل امل�سريات  ،الأمر الذي ال توفره حتى
الدول الراقية  ،من جهة �أخرى دعا رباعني
اجلميع �إىل �رضورة التعاون من �إيجاد خمرج
لالزمة اجلزائرية بعد �سقوط مرحلة بن �صالح
 ،وعدم البقاء يف ال�شارع الذي طالت مدته و
ا�ستمر ملدة �شهرين كاملني تقريبا،و�ضمان
احلفاظ على �أمن وا�ستقرار اجلزائر التي
منلكها جميعا وهي وطننا الوحيد.
من جانب �آخر �أثنى رئي�س عهد  54على
�سلمية احلراك الذي �أكد دعمه له منذ22
فرباير املن�رصم والذي �أ�شار «.....ا�ستطعنا
من خالله بدفع الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة
على الرتاجع عن تر�شحه و�إلغاء احلكومة

ال�سابقة  ،»ّ ...م�ؤكدا �أن احلراك الذي �أبهر
العامل من خالل �سلميته وما تبعته من �أعمال
للنظافة وتكافل اجتماعي بالطعام وال�رشاب
ي�ستوجب �أن يبحث عن احلل بعد تنازل بن
�صالح  ،والعمل على التكاثف بغية بناء جزائر
جديدة ت�سع اجلميع م�شريا على �رضورة
البحث عن ممثل للحراك من اجل التفاو�ض
للخروج من هذه الأزمة اخلانقة التي جعلت
ال�شعب اجلزائري ينزل �أ�سبوعيا �إىل ال�شارع
وت�سيري مرحلة انتقالية تنتهي برئا�سيات نزيهة
 ،هذا و�أ�ضاف رباعني �أنه حان الأوان للتغيري
والنهو�ض باجلزائر عن طريق انتخابات

رئا�سية تنظمها وت�رشف عليها جلنة م�ستقلة
عن وزارة الداخلية ل�ضمان ال�شفافية واحرتام
�إرادة ال�شعب  ،م�شريا �أنه بعدها ي�ستوجب
تعديل الد�ستور من قبل الرئي�س اجلديد
وت�شكيل حكومة توافق للنهو�ض باالقت�صاد
الوطني ،ودرا�سة القدرة ال�رشائية للمواطن
اجلزائري التي انهارت وو�صلت �إىل احل�ضي�ض
 ،والبحث عن خمرج اقت�صادي دقيق للجزائر
التي ميكنها �أن تتبو�أ مكانة هامة يف العامل
بحكم �أنها متلك موارد طاقوية واقت�صادية
هامة و�شعب واعي ي�ستطيع �صنع املعجزات
بعدما جنح يف �إ�سقاط النظام .

املديرية اجلهورية للجمارك ب�شلف

حجز  104مركبة مهربة من �أوروبا
متكنت املديرية اجلهوية للجمارك بوالية
ال�شلف والتي ت�ضم واليات ال�شلف ،م�ستغامن
،غليزان ،تيارت ،عني الدفلى،وت�سم�سيلت
�أن م�صاحلها قد م�صاحلها قد متكنت من
حجز  104مركبة مهربة القيد ومزورة
الوثائق مهربة من �أوروبا ومبحوث عنها
من قبل الأنرتبول منها � 03شاحنات وذلك
خالل الثالثي الأول من ال�سنة اجلارية
وذلك بعد تهريبها من �أوربا عرب ميناء

م�ستغامن بتواط ؤ� مواطنون �أجانب من
ال�صحراء الغربية .
هذ العدد الهائل ي�ضاف �إىل �أكرث من 80
�سيارة ومركبة مت حجزها من قبل م�صالح
الأمن واجلمارك بكل من عني متو�شنت ،
تلم�سان  ،وهران  ،مع�سكر،وتفكيك
�شبكات خمت�صة يف تزوير القيد اخلا�ص
باملركبات يقودها موظفني يف الإدارات
العمومية الذين يقومون با�ستخراج ملفات

قاعدية مزورة لهذه املركبات ،هذا
و�أ�شار بيان املديرية اجلهوية للجمارك
ب�شلف �أن م�صاحلها قد متكنت من حجز
 3053مركبة مب�ستغامن بحكم �أنها الب�ؤرة
الرئي�سية لتهريب ال�سيارات عرب امليناء
 ،كما مت حجز  30مركبة ب�شلف رالو11
�سيارة بوالية تيارت ،و� 04سيارات بكل من
غيليزان وعني الدفلى ،و�سيارتني بوالية
تي�سم�سيلت  ،هذا ال�سيارات التي �إدخالها

تيزي وزو

الدرك الوطني باجللفة

عملية لتنظيف �سد تاق�صبت

حجز 290قنطارا من مادة القمح اللني
متكنت م�صالح الدرك الوطني بوالية اجللفة
من حجز زهاء  290قنطار من القمح اللني
(الفرينة) يف �إطار مكافحة عملية حتويلها لغري
وجهتها لال�ستهالك الب�رشي ,ح�سب ما علم
اليوم ال�سبت من ذات امل�صالح.
و �أ�ضاف ذات امل�صدر �أن �صاحب ال�شاحنة التي
كانت حمملة مبادة القمح اللني حاول االنفالت
من حاجز الدرك الوطني ببلدية قطارة (240
كلم جنوب الوالية) ,ولكن �رسعان ما مت توقيفه

�ضمن �سند العبور ك�سيارات �سياحية
�أجنبية قبل �أن يتم تزوير وثائقها وتركها
يف اجلزائر والن�صب على مواطنني ببيعها
لهم مبلفات قاعدية مزورة الأمر الذي
جعل امل�شكل يتفاقم خا�صة وان من بني
ال�ضحايا �سائقو �سيارات �أجرة  ،من جهة
�أخرى ال تزال التحقيقات يف العديد من
ال�سيارات التي ي�شتبه �أنها مزورة القيد �أو
امللف القاعدي .
حممد .ب

نظمت اليوم ال�سبت عملية وا�سعة لتنظيف
�سد تاق�صبت املنجز على وادي عي�سي
(على بعد  10كلم �رشق تيزي وزو) من
طرف الوالية مب�شاركة املديريات املحلية
و احلركة اجلمعوية ،ح�سبما علم من خلية
االت�صال للوالية و�أو�ضح ذات امل�صدر �أن
هذه العملية التي جرت بح�ضور الوايل,
وحجز الكمية املذكورة يف �إطار عمل متوا�صل حممود جمعة ,جاءت ع�شية انطالق
للحد من احلركية التجارية غري قانونية لهذه مو�سم اال�صطياف وتهدف لتطهري هذا
املادة ,التي ي�ستعملها البع�ض لتغذية الأنعام  .ال�سد الذي يعد املورد الأ�سا�سي لتزويد

�سكان تيزي وزو وبومردا�س ،و اجلزائر
العا�صمة باملاء ال�رشوب ،من الأوحال
والف�ضالت امللقاة يف م�صبه و�شاركت
عدة مديريات حملية يف هذه العملية التي
عرفت �أي�ضا تنظيم عملية ت�شجري ،من
بينها املوارد املائية و امل�صالح الفالحية
و البيئة و ال�صيد و املوارد ال�صيدية و
احلماية املدنية و حمافظة الغابات و
الفرع املحلي للوكالة الوطنية لل�سدود و
التحويالت .

�أ�سرع  20مرة من 4G

كوريا اجلنوبية �أول دولة تطلق �شبكة 5G

كوريا اجلنوبية تطلق �شبكة 5G
للإنرتنت فائق ال�رسعة يف  85مدينة
خمتلفة ك�أول دولة يف العامل تطلق هذه
اخلدمة يف احتفال كبري�،أطلقت كوريا
اجلنوبية ،خدمات اجليل اخلام�س 5G
لالت�صاالت،و�سط �سعيها �إىل ال�سيطرة
على  %15من ال�سوق العاملي اخلا�ص

بهذه التقنية،وفق ما ذكرت وكالة يونهاب
الكورية .
وقال الرئي�س الكوري اجلنوبي
مون جيه� ،إن بالده جنحت يف ن�رش
خدمات اجليل اخلام�س لأول مرة ببدء
�رشكات االت�صاالت الـ 3يف تقدمي تلك
اخلدمات.

و�أ�ضاف �أن العامل يدخل يف مناف�سة
�رش�سة لن�رش خدمات اجليل اخلام�س
يف وقت مبكر ،والبالد تقدمت خطوة
واحدة فقط ،وحان الوقت لبدء التحدي
لت�صبح البالد الأف�ضل يف العامل ،وذكر
الرئي�س الكوري �أن احلكومة تخطط
لتهيئة �أف�ضل نظام بيئي لتقنية �شبكات

اجليل اخلام�س يف العامل من خالل
تنفيذ الإ�سرتاتيجية اخلا�صة باجليل
اخلام�س ،م�شريا �إىل �أنها و�ضعت الهدف
�إىل ت�شكيل  %15من ال�سوق العاملي
اخلا�ص باجليل اخلام�س وخلق � 600ألف
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