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يف ثالثة عمليات متفرقة بكل من بلعبا�س  ،وهران وتيارت

الإطاحة ب 09بارونات على ر�أ�سهم امر�أة

متكنت عنا�صر الأمن
بالغرب
امل�شرتكة
اجلزائري من الإطاحة
بثالث �شبكات لرتويج
املخدرات واملهلو�سات و
حجز  21كلغ كيف و681
قر�ص مهلو�س مع توقيف
 09عنا�صر يف ثالث
من عمليات منف�صلة
بوهران و�سيدي بلعبا�س
وتيارت .
العملية الأوىل والتي
قامت م�صالح �أمن �سيدي
بلعبا�س  ،حيث وبناء
على معلومات تلقتها

ذات امل�صالح  ،جنح �أعوان
ال�شرطة الق�ضائية من
الإطاحة ب�شبكة متكونة
من � 06أ�شخا�ص ترتاوح
�أعمارهم بني  23و36
على ر�أ�سهم امر�أة كانت
تن�شط باجلهة الغربية
للوالية على غرار
بلوالدي و�سيدي حل�سن
كما تكللت العملية
بحجز  12كلغ كيف
و 540قر�ص مهلو�س
 ،ويف عملية منف�صلة
متكنت عنا�صر الدرك
الوطني بحجز  09كلغ

�إثر مهمة تدريبية ليلية مربجمة

�سقوط طائرة تدريب
و ا�ست�شهاد قائدها

من الكيف املعالج بحوزة
�أحد البارونات الذي مت
توقيفه بوهران متلب�سا
بناء على معلومات حول
ن�شاطه �،أما العملية
الثالثة التي قامت
بها م�صالح تيارت �أين
جنح �أعوان الأمن من
توقيف �شخ�صني  ،الأول
بحوزته  116قر�صا
مهلو�سا والثاين بحوزته
 25قر�ص كانا يروجانها
و�سط �أحياء مدينة
تيارت.

م.ب

خبر في
صورة

بعني قزام ومترنا�ست وعني �أمنا�س

توقيف منقب ًا عن الذهب
وحجز معدات �أخرى
متكنت مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي ،يف عمليات متفرقة
�أم�س اخلمي�س بكل من عني قزام ومترنا�ست وعني �أمنا�س،
ً
منقبا عن الذهب وحجز � 3سيارات رباعية
من توقيف 17
الدفع ومعدات �أخرى ،ح�سب ما �أفاد به �أم�س اجلمعة بيان
لوزارة الدفاع الوطني .و�أو�ضح نف�س امل�صدر �أنه «يف �إطار
حماية احلدود وحماربة اجلرمية املنظمة� ،أوقفت مفارز
للجي�ش الوطني ال�شعبي ،يوم  14مار�س  ،2019يف عمليات
متفرقة بكل من عني قزام ومترنا�ست/ن.ع 6.وعني
ً
منقبا عن الذهب وحجز ثالث ()03
�أمنا�س/ن.ع)17( ،4.
�سيارات رباعية الدفع و 74مولد كهربائي و 49مطرقة
�ضغط و� 10أجهزة ك�شف عن املعادن و�آلتني ( )02لتك�سري
احلجارة ودراجتني ( )02ناريتني».

�إثر مهمة تدريبية ليلية مربجمة ،حتطمت ،م�ساء
�أم�س  13مار�س  ،2019على ال�ساعة  21:10ليال ،طائرة
تدريب ع�سكرية من نوع( ، )L-39تابعة للمدر�سة
العليا للطريان بطفراوي بالناحية الع�سكرية الثانية،
وذلك على �إثر �سقوطها يف منطقة خالية من ال�سكان
ب�سيدي غامن ،والية وهران ،مما ت�سبب يف ا�ست�شهاد
قائد الطائرة� .إثر هذه احلادثة الأليمة ،تقدم
الفريق نائب وزير الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان
اجلي�ش الوطني ال�شعبي بخال�ص تعازيه وموا�ساته
العلي القدير �أن يتغمده
لعائلة ال�شهيد ،راجيا من اهلل
ّ
برحمته الوا�سعة .كما �أمر بفتح حتقيق فوري ملعرفة
�أ�سباب ومالب�سات احلادث.

غليان و�سط �أن�صار �سو�سطارة
يعي�ش حميط �أن�صار
احتاد العا�صمة غليانا
بعد الهزمية القا�سية
تعر�ض لها ناديهم �أول

فريق
كبريا
التي
�أم�س

�أمام اجلار مولودية اجلزائر يف
داربي مل ي�شهد ح�ضورا مكثفا
جلماهري الفريقني ،حيث
توعد حمبو اللونني الأحمر
ّ

والأ�سود اجلميع باملحا�سبة يف
نهاية املو�سم الكروي اجلاري،
خا�صة يف ظل نزيف النقاط
الذي ي�سجله الفريق بهزميتني

على التوايل وتهديد بت�ضييعهم
�صدارة جدول الرتتيب وفقدان
حظوظ التتويج بلقب البطولة
الوطنية.

الإ�سبان ي�ستح�ضرون ذكريات" فيغويل"

قام الإعالم الإ�سباين
با�ستح�ضار ذكريات الالعب
الدويل اجلزائري �سفيان

فيغويل خالل الفرتة التي كان
ين�شط فيها ب�ألوان نادي فالن�سيا
،وذلك عقب الت�ألق الالفت الذي

يقدمه متو�سط ميدان اخل�رض
يف �صفوف فريقه احلايل
غاالتا�رساي الرتكي وخا�صة �أن

خريج نادي غرنوبل الفرن�سي
كان قد ترك ب�صمته رفقة
ت�شكيلة اخلفافي�ش .

بلما�ضي ح�ضر ملتابعة الداربي العا�صمي

�شهدت املن�صة ال�رشفية مللعب 5
جويلية الأوملبي ح�ضور الناخب
الوطني جمال بلما�ضي ملتابعة

الداربي العا�صمي الذي جمع الفريقني
اجلارين مولودية اجلزائر واحتاد
العا�صمة �ضمن البطولة الوطنية ،حيث

كان مرفوقا مبناجري املنتخب الوطني
حكيم مدان ،وا�ستغل الفر�صة من
اجل معاينة العبي الفريقني لإمكانية

توجيه الدعوة للأف�ضل حت�سبا لرتب�ص
املنتخب الوطني املقرر الأ�سبوع
املقبل.

�إحياء لعيد الن�صر بالعا�صمة

معر�ض لل�صور والكتب التاريخية

�سيحت�ضن مركز الن�شاطات
الثقافية �آغا باجلزائر العا�صمة
معر�ض ل�صور املجاهدين والكتب

التاريخية من � 17إىل  27مار�س
اجلاري مبنا�سبة �إحياء لذكرى
عيد الن�رص 19مار�س 1962

،ولقد مت تنظيم هذا املعر�ض
التاريخي من طرف م�ؤ�س�سة
فنون وثقافة لوالية اجلزائر التي

ت�سعى من �أجل املحافظة على
الذاكرة التاريخية لدى الأجيال
ال�صاعدة.

الأيام الوطنية للفلم
الق�صري لل�شباب ب�سطيف
حتت
الرعاية ال�سامية لل�سيد وايل والية �سطيف
وب�
إ�شراف مديرية ال�شباب والريا�ضة ،ويف �إطار
اال
حتفاالت املخلدة لعيد الن�صر ،ينظم ديوان
م
�ؤ�س�سات ال�شباب ورابطة الن�شاطات العلمية
وا
لثقا
فية لل�شباب بالتن�سيق مع جمعية بيت ال�شباب
عني
الكبرية الأيام الوطنية للفلم الق�صري لل�شباب
يف
الفرتة من � 16إىل  20مار�س  2019حتت �شعار
«�شباب
–�أخالق� -إبداع» ،ي�شارك يف هذه التظاهرة
�شباب ه
اوي نا�شط بامل�ؤ�س�سات ال�شبانية عرب واليات
الو
طن ،حيث ينتظر م�شاركة �أكرث من  30عمل
فني ل�ش
باب من خمتلف واليات الوطن ،تناول عديد
املوا�ضيع
ذات �صلة بق�ضايا ال�شباب واهتماماتهم حيث
�سيكون ا
الفتتاح الر�سمي لهذه الأيام الأحد  17مار�س
بقاعة
ال�سينما بعني الكبرية بعر�ض الأفالم امل�شاركة
يف ا
ملناف
�سة طيلة �أيام التظاهرة ،حيث مت ر�صد
جوائز ق
يمة للفائزين الأوائل ت�صل اجلائزة الأوىل 10
مليون �سن
تيم وجائزة املرتبة الثالثة  8ماليني �سنتيم،
واجلائزة
الثالثة  6مليون �سنتيم يف حني جائزة جلنة
التح
كيم تقدر بـ  4مليون �سنتيم ،وعلى هام�ش هذه
ال
تظا
هرة
يتم تنظيم ترب�ص تكويني لفائدة نوادي
ال�س
معي الب�صري على م�ستوى م�ؤ�س�سات ال�شباب
بالو
الية ي�ستفيد منها � 30شاب .
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الوزير الأول نورالدين بدوي :

ت�أجيل الرئا�سيات كان ا�ستجابة ملطالب احلراك
.
.

ق�ضية �شغور املن�صب متعلقة مبا تفرزه ندوة الوفاق الوطني
�ضرورة �إ�شراك املعار�ضة يف ندوة الوفاق الوطني

اعترب الوزير الأول نور الدين بدوي ب�أن قرار الرئي�س بت�أجيل الرئا�سيات جاء ا�ستجابة للمطالب التي رفعها ال�شعب يف حراكه،
حمذرا من بع�ض الأطياف التي تريد ا�ستغالل امل�سريات لزعزعة �إ�ستقرار و�أمن البالد.

�أ�شار نور الدين بدوي الأم�س يف
ندوة �صحفية ب�أن القرارات التي
اتخذها عبد العزيز بوتفليقة يف
ر�سالته الأخري التي �أعلن من
خاللها ان�سحابه من الرت�شح
لوالية �أخرى ،مفيدا ب�أن الرئي�س
عبد العزيز بوتفليقة رد �رسيعا
على مطالب ال�شعب الذين
عربوا بطريقة �سلمية وبكل روح
م�س�ؤولية ،وا�ستمع �إليها الرئي�س
ب�أذان �صاغية وتعهد بتحقيقها
من خالل عقد ندوة وطنية
جامعة ،مب�شاركة كل الأطياف
ال�سيا�سي على حد قوله .
وقال املتحدث بخ�صو�ص �إعالن
الرئي�س عن املرحلة االنتقالية
«هذه املرحلة االنتقالية التي
�أرادها ال�شعب اجلزائري ورئي�س
اجلمهورية هي مرحلة جتعلنا
يف �إطار الندوة اجلامعة التي
لها كل ال�صالحيات مبكوناتها
والتي تعمل يف هذه املرحلة
االنتقالية على �أن تكون قوة
اقرتاح وقرارات و�سوف تخرج
اجلزائر من هذه الو�ضعية التي
فيها» وفيما يتعلق �شغور من�صب
رئي�س اجلمهورية عبد العزيز
بوتفليقة بعد يوم � 28أفريل
املقبل �،أو�ضح بدوي ب�أن ق�ضية
�شغور املن�صب وفقا ملا ين�ص
عليه الد�ستور يبقى مرهونا مبا
تفرزه ندوة الوفاق الوطني التي

ت/ب�شري عالوة

�إميان لوا�س

البويرة

م�سرية حا�شدة يف اجلمعة
الرابعة على التوايل
�شهدت �شوارع مدينة البويرة يف
جمعتها الرابعة ليوم 2019/03/15
م�سرية �سلمية كبرية �شارك فيها
ع�رشات الآالف من املواطنني من
خمتلف الفئات و ال�رشائح من تالميذ
املتو�سطة  ،الثانوية  ،و اجلامعة ،
�سلك الق�ضاة و املحاماة ،و كذا عمال
من خمتلف امل�ؤ�س�سات العمومية و
اخلا�صة �إىل جانب �رشيحة املكفوفني
و ذوي االحتياجات اخلا�صة و بع�ض

الأوجه من رموز الثورة التحريرية
رافعني الأعالم الوطنية و الفتات
ب�شعارات عديدة و خمتلفة راف�ضني
متديد العهدة الرابعة املظاهرة
جنحت يف احلفاظ على �سلميتها
و�صنعت فرجة يف �شوارع املدينة
ب�سلميتها الكبرية و نظامها املحكم
دون �أي �شغب ا�ستجابة لنداء الأئمة يف
�صالة اجلمعة مب�ساجد الوالية .

ز/م

�شوارع العا�صمة

احلراك ال�شعبي
يتو�سع يف رابع جمعة

دعا اليها رئي�س اجلمهورية عبد
العزيز بوتفليقة يف ن�ص ر�سالته
املوجهة للأمة مبنا�سبة الإعالن
عن ت�أجيل الرئا�سيات.
وثمن املتحدث ال�سلمية التي
�أظهرتها امل�سريات املنددة
برت�شح الرئي�س لعهدة خام�سة،
م�شددا على �رضورة احلفاظ
على �سلميتها ،حمذرا من بع�ض
اجلهات التي حتاول ا�ستغاللها
ل�رضب �أمن وا�ستقرار اجلزائر،
قائال «�رضورة احلفاظ على
�سلمية املظاهرات التي
ت�شهدها خمتلف واليات الوطن

للمطالبة ب�إ�صالحات �سيا�سية
عميقة وتغيري النظام».
ورد بدوي على من كل �شكك يف
نزاهة اال�ستحقاقات ،م�شريا
ب�أن القرارات التي �ستتخذ
على م�ستوى الندوة اجلامعة
و وو�ضع اللجنة التي بعيد
�أن كل احل�سا�سيات �ستعطي
امل�صداقية
االنتخابات
وال�شفافية ،م�ضيفا « �إن الإرادة
ال�شعبية ال ي�سمو عليها �شيء،
بع�ض من الأحزاب ال�سيا�سية
ت�شكك يف م�صداقية االنتخابات
والندوة اجلامعة �ستخرج

بت�شكيل جلنة �ست�رشف على
هذه االنتخابات بعيدا عن كل
هذه احل�سا�سيات وبا�ستقاللية
كاملة �سوف تعطي امل�صداقية
الكاملة لالنتخابات».
ودعا نور الدين بدوي كل
�أقطاب املعار�ضة من �شخ�صيات
وت�شكيالت �سيا�سية اىل �رضورة
التوا�صل مع احلكومة خالل
ندوة الوفاق الوطني للتحاور
وحماولة �إيجاد حلوال لالزمة
ويف هذا ال�ش�أن  ،قائال «يجب
علينا مواالة ومعار�ضة التكلم
والإ�ستماع لبع�ضنا البع�ض»

خرج �أم�س اجلمعة بالعا�صمة �آالف
املتظاهرين طالبوا فيها برف�ض
متديد العهدة الرابعة غ�صت �أم�س
اجلمعة خمتلف �شوارع العا�صمة
ب�آالف املتظاهرين الذي رفعوا العديد
من ال�شعارات �ضد العهدة اخلام�سة
و�ضد متديد العهدة الرابعة ،وقد
كانت مظاهرات جمعة الأم�س الأكرب
مقارنة باجلمعات ال�سابقة ،حيث
خرجت �أمواج ب�رشية للتظاهر�،أمواج
مل ت�شهدها العا�صمة منذ الكثري من
ال�سنوات وقد كانت مظاهرات جمعة
الأم�س الأكرب مقارنة باجلمعات
ال�سابقة ،حيث خرجت �أمواج ب�رشية
للتظاهر�،أمواج مل ت�شهدها العا�صمة
منذ الكثري من ال�سنوات وقد �شارك
يف هذه امل�سريات خمتلف فئات

املجتمع من ن�ساء وعجائز وممثلني
ملختلف القطاعات قدموا خاللها
�صورا منقطعة النظري خا�صة �أن
امل�سريات التي انطلقت قبيل �صالة
اجلمعة كانت �سلمية حيث مل يتم
ت�سجيل �أي حادث �أو ا�صطدام مع
قوات الأمن التي حر�صت على مواكبة
هذه امل�سريات ال�سلمية،وتفادي
�أي �صدام يذكر مع هذه الأمواج
الب�رشية التي غزت العا�صمة �أم�س
يف �ساعات مبكرة وكالعادة توافدت
العديد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
على هذا احلراك ال�شعبي ال�سلمي
الذي طالب برحيل النظام كما ردد
العديد من املتظاهرين العديد من
ال�شعارات التي ت�ؤكد على حر�صهم
على ال�سلمية.

عربوا عن رف�ضهم للقرارات الأخرية

م�سرية �سلمية �ضخمة بورقلة
ووفاة �شاب بحا�سي م�سعود

نائب الوزير الأول رمطان لعمامرة

املعار�ضة مدعوة �إىل االن�ضمام �إىل احلكومة ولي�س احلوار فقط
كذب نائب الوزير الأول رمطان
لعمامرة كل ما ثم تداوله بخ�صو�ص
حل الربملان ،م�شريا ب�أن �إىل كل
امل�ؤ�س�سات �ست�ستمر يف عملها كامال
مكتمال �إىل ان ينتخب رئي�سا جديدا،
م�ؤكدا على �إ�رشاك املعار�ضة يف
الندوة الوطنية اجلامعة التي �أعلن
الرئي�س يف ر�سالته الأخرية.
�أكد نائب الوزير الأول رمطان
لعمامرة يف ندوة �صحفية ب�أن كل ما
ثم تداوله بخ�صو�ص حل الربملان ال
�أ�سا�س له من ال�صحة  ،م�ؤكدا ب�أن كل
م�ؤ�س�سات الدولة م�ستمرة يف العمل

اىل ما بعد ندوة الوفاق واختيار رئي�س
جديد للبالد.
و�شدد املتحدث ب�أن املعار�ضة
مطالبة بامل�شاركة يف نقا�شات
الندوة الوطنية  ،م�شريا ب�أن الباب
مفتوحة ملختلف �أقطاب املعار�ضة
للنقا�ش وحماولة �إيجاد حلول
ملختلف امل�شاكل والأزمات ،قائال
يف �سياق مت�صل «كل الإخوان يف
املعار�ضة مدعوون �إىل االن�ضمام �إىل
احلكومة املقبلة ولي�س احلوار فقط،
فالتحديات التي يجب رفعها �أكرب من
�أن تدعي جمموعة معينة �أنها قادرة

مبفردها �أن تقوم بكل �شيء ،نحن
يف حاجة �إىل بذل املزيد من اجلهد
واملثابرة لإقناع �إخواننا ب�أن اجلزائر
تنادينا جميعا لر�ص ال�صفوف وبلورة
نظرة م�ستقبلية مل�ساعدة ال�شعب
اجلزائري للم�ضي قدما نحو م�ستقبل
�أف�ضل».
و�أو�ضح رمطان لعمامرة ب�أن «الندوة
الوطنية» التي �أعلن عنها الرئي�س
� ،ستكون فيها م�شاورات بني
�أحزاب الأغلبية الرئا�سية و �أحزاب
و�شخ�صيات املعار�ضة بالإ�ضافة �إىل
خمتلف القوى الفاعلة من جمعيات

ومنظمات وجمتمع مدين دون �أي
�إق�صاء �أو تهمي�ش على حد قوله .
ودعا نائب الوزير الأول �إىل �رضورة
ال�سري مببد�أ ،التحاور والتكلم
واال�ستماع على اعتبار �أنه املخرج
لتدارك النقائ�ص وامل�شاكل التي متر
بها البالد-على حد تعبريه، -وجدد
لعمامرة ت�أكيده على �أن الأولوية
الق�صوى للحكومة هي توحيد كل
اجلزائريني ،مو�ضحا يف ال�سياق ذاته
على �أن النظام اجلديد �سي�ستند �إىل
�إرادة ال�شعب.

�إميان لوا�س

املتحدثة با�سم اخلارجية الرو�سية ،ماريا زاخاروفا

رمطان لعمامرة يزور مو�سكو يوم  19مار�س
�أعلنت وزارة اخلارجية الرو�سية
�أن نائب رئي�س الوزراء وزير
اخلارجية اجلزائري رمطان
لعمامرة� ،سيزور مو�سكو يوم 19
مار�س ،و�سيجري حمادثات مع
نظريه الرو�سي �سريغي الفروف.
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية
الرو�سية ،ماريا زاخاروفا« :يف

التا�سع ع�رش من مار�س� ،ستجري
مباحثات بني وزير اخلارجية
�سريغي الفروف ونائب رئي�س
الوزراء وزير اخلارجية اجلزائري
رمطان لعمامرة».
وذكرت الدبلوما�سية الرو�سية� ،أن
مو�سكو ت�أمل خالل زيارة وزير
اخلارجية اجلزائري ،احل�صول

على معلومات «مبا�رشة» حول
تطور الو�ضع يف اجلزائر بعد
ت�أجيل االنتخابات .و�أ�ضافت
زاخاروفا« :فيما يتعلق بالو�ضع يف
اجلزائر ،ف�إننا ننطلق من �أن هذا
�ش�أن داخلي لدولة م�ستقلة ذات
�سيادة .ويجب �أن هذا الو�ضع يجب
�أن يحل من جانب اجلزائريني

�أنف�سهم دون تدخل من اخلارج».
وقبل عدة �أيام� ،أعلن الرئي�س
اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة
عدم تر�شحه لوالية خام�سة.
و�أفادت الوكالة اجلزائرية ،ب�أن
الرئي�س بوتفليقة �أعلن ت�أجيل
االنتخابات الرئا�سية التي كانت
مقررة يوم � 18أفريل .2019

نظم �أم�سية �أم�س اجلمعة الأالف من
مواطني ورقلة م�سرية �سلمية �شعبية
�ضخمة من �أجل املطالبة ب�رضورة
رحيل النظام احلايل و كذا التنديد
بقرار ت�أجيل االنتخابات الرئا�سية .
امل�سرية ال�شعبية ال�سلمية احلا�شدة
التي انطلقت من احلجرة ب�سوق
احلجر ببلدية ورقلة جابت ال�شوارع
الرئا�سية � ،أين تخللتها رفع �شعارات
لعل من �أبرزها "اجلزائر �أكرب من
الع�صابة "" ،كيفاه تزيد عام ...عاله
رزق بابك ""،من�شي من �أجل حتقيق
�أحالمي وم�ستقبل �أبنائي �...سلمية
...ترحلوا يعني ترحلوا "،وما مييز
هذه امل�سرية الرابعة هي احل�ضور
امل�ضاعف للجمعات ال�سابقة  ،ف�ضال
على �أن هاته امل�سرية وعلى غرار

باقي واليات الرتاب الوطني حافظت
على �سلميتها  ،اذا مل ت�سجل �أي
جتاوزات �أو احتكاك بني املحتجني
وعنا�رص الأمن التي ظلت تراقب
الو�ضع من بعيد .
من جهة ثانية �سجلت امل�سرية
ال�سلمية بعا�صمة النفط حا�سي
م�سعود وفاة �شاب يبلغ � 18سنة ،
وذلك اثر �سقوطه من �شاحنة �صغرية
 ،حيث مت نقله اىل م�ست�شفى ح�سني
ايت �أحمد بحا�سي م�سعود �أين
لفظ �أنفا�سه الأخرية هناك  ،حيث
تعد حالة الوفاة هذه الثانية من
نوعها منذ انطالق امل�سريات عرب
خمتلف واليات الرتاب الوطني وفق
املعلومات املتاحة .

�أحمد باحلاج
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جمعة الرف�ض الرابعة تتم�سك مبطالب ال�شارع
�سارة بومعزة  
وانطلقت �أوىل احل�شود قبيل �صالة
اجلمعة فعلى م�ستوى العا�صمة بد�أت
التجمعات على م�ستوى الربيد املركزي
حواىل ال� 11صباحا ،كما جتمع املئات
حوايل منت�صف النهار ب�ساحة �أول ماي
للإعداد النطالق امل�سريات احلا�شدة
بعد �صالة اجلمعة والتحاق الآالف
قادمني من خمتلف الأحياء باجتاه الربيد
املركزي ،حيث هتفوا ب�شعارات راف�ضة
للت�أجيل وال للتمديد ،فيما ركزوا على
تراجع احلرقة ملا �أعطاه احلراك من �أمل
لبناء جزائر جديدة حيث رفعوا الفتة من
احلجم الكبري «�إىل �إخوتنا احلراقة الذين
�أكلهم احلوت ،نحن �آ�سفون لأنكم ل�ستم
معنا� ،آ�سفون لأننا ت�أخرنا ،نحن اليوم
نريد بناء اجلزائر التي �أردمتوها».
كما زاوجت امل�سريات بني الرد على
الر�سالة الأخرية وما ت�ضمنته من ت�أجيل
للرئا�سيات ورف�ض للوجوه التي مت تعيينها
وكذا رف�ض الت�رصيحات اخلارجية ،حيث
خاطبوا الرئي�س ب�شعارات «ال متديد وال
ت�أجيل» و»ال للعهدة الرابعة »+و»اجلزائر
احلرة ال الغت�صاب الد�ساتري نعم للتغيري
الأ�صيل» و» م�شكلتنا لي�ست مع الرئي�س
بل مع كاتب ر�سائل الرئي�س وحلفائه»،
�أما الوجوه التي مت تعيينها فهتفوا �ضدها
«ال ندوة ال انتخابات حتى حترير البالد»
و»بناء ال�سفينة ال يتم باخل�شب القدمي»

و»ال بدوي ال عمامرة ال الإبراهيمي»
 ،راف�ضني الوجوه القدمية يف النظام
لت�سيري املرحلة احلالية� .أما خارجيا
فردوا �أي�ضا بقوة راف�ضني لأي تدخل
«ماكرون اهتم بالرد على ال�سرتات
ال�صفراء» و»ال وا�شنطن ال باري�س ال�شعب
يعني الرئي�س».
وكررت امل�سريات �صورها الواعية،
بداية من �إ�رشاف متطوعني على تنظيم
حركة املرور ب�ساحة �أول ماي ملتحفني
بالأعالم الوطنية ،وكذا ح�ضور عائالت
ب�أكملها ،حيث ا�صطحبت العائالت
�أبنائها حتى الر�ضع منهم ،ما يعطي
طابعا بتحويله ليوم وطني احتفايل بكل
�سلمية وهدوء ،بالإ�ضافة لهتافات»جي�ش
�شعب خاوة خاوة» ،مع مرافقة �صور
ال�شهيد ح�سن بن خدة.
كما رد احلراك على الأحزاب ال�سيا�سية
بقوة رافعني الفتة من احلجم الكبري
«ال�شعب يرف�ض تدخل �أي حزب �سيا�سي
يف م�رشوع ال�شعب» والهتاف �ضد الأفالن
كحزب «�أفالن ديقاج».

ح�ضور �شقيقة العربي بن
مهيدي
�شهدت م�سريات العا�صمة مواكبة
�شخ�صيات ثورية ،ف�شاركت �أخت بطل
الثورة التحريرية ال�شهيد العربي بن

مهيدي رغم حالتها ال�صحية وكرب �سنها،
يف حني امتنعت عن تقدمي ت�رصيحات
عدا� :أين هو بو�شارب الآن؟ ،يف حني
هتف مرافقوها �ضد تكري�س �شخ�صيات
�سابقة يف النظام .من جهته رائد الوالية
التاريخية الرابعة خل�رض بورقعة ،دعا
للتحدث املبا�رش مع ال�شعب بدل
احتقاره ،كون املطلب ال�شعب البد �أن
ي�ستوعب ولي�س املرا�سلة يف ظل احلالة
ال�صحية للرئي�س ،معتربا �أن التمديد لي�س
حال و�أنه جمرد متديد للعهدة الرابعة،
يف ظل التخوف من �ضغوطات حميطه.
كما اعترب الندوة الوطنية هدفها ربح
الوقت كونها غري حمددة بوقت ،م�ؤكدا
�أن احلل الوحيد هو يف �سماع �شعارات
املواطنني ،معلنا تخوفه من �شخ�صية
خل�رض االبراهيمي.

الوجوه احلزبية تعترب
الإجراءات التفافا على
احلراك
�أما ال�شخ�صيات احلزبية فر�صدت
الو�سط كال من رئي�س جيل جديد جياليل
�سفيان ،حيث هتف ال تفاو�ض ال حتاور،
�أما ع�ضو الهيئة الرئا�سية لالفافا�س علي
الع�سكري فقال �أن القرارات الأخرية
تالعبات �سيا�سية ،يف حني ينبغي التغيري
اجلذري مبجل�س ت�أ�سي�سي وعقد وطني

ت/ب�شري عالوة

جدد اجلزائريون ت�أكيد مواقفهم من خالل اجلمعة ال ،4رافعني �شعارات� :ضد الت�أجيل معتربين �أنها متديد للعهدة الرابعة والتفاف على املطالب ال�شعبية،
راف�ضني االحتفاظ بالوجوه القدمية للنظام ،م�ؤكدين ح�ضورهم بع�شرات الآالف على م�ستوى حميط� :أول ماي و�صوال للربيد املركزي.

ينال الإجماع لإطالق م�سار �صحيح،
معتربا �أن ال�شارع عربوا اليوم على ر�أيهم
وب�أنها جمرد تالعبات �سيا�سية.
�أما جبهة العدالة والتنمية ف�أكد عبد اهلل
جاب اهلل �أن موقف املعار�ضة وا�ضح
ورف�ضت ر�سالة بوتفليقة �شكال وم�ضمونا
خالل اللقاء الأخري وحتى رف�ضت الندوة
الوطنية لأنه تالعب والتفاف على
احلراك.
كما �أ�ضاف �أن املعار�ضة �ستعمل خالل
الأيام املقبلة على و�ضع خارطة طريق،
قائال �أنهم يريدون �إجماعا �شعبيا حول
اخلارطة .يف حني نفى اختيارهم لأي

الباحث يف علوم االت�صال والإعالم العربي بوعمامة ل"الو�سط "

يف لقاء خ�ص به «الو�سط « انتقد
الدكتور والباحث يف علوم االت�صال
والإعالم العربي بوعمامة �أداء و�سائل
الإعالم احلايل اجتاه احلراك ال�شعبي
الذي قال الباحث انه ينتج وعيا جماعيا
بدل �أن ت�سطحه بع�ض نقا�شات و�سائل
الإعالم وقال الباحث �أن ا�ستيعاب لغة
ال�شباب الذي يطالب بالتغيري ال�شامل
للنظام ال�سيا�سي يجب �أن تقابلها لغة
نقا�ش �إعالمي بناء ت�ستدعي هذا
ال�شباب �إىل كيانات الدولة وتعرفة
ب�أعباء امل�س�ؤوليات دون �أن جتعله
دوما يف موقع املطالب بدون بديل
و�شدد الدكتور العربي بوعمامة على
�رضورة �أن يلتزم الإعالميون مب�ستوى
من النقا�ش الوطني الذي يتجاوز
احل�سا�سيات احلزبية والفئوية ويتيح
الفر�صة لطرح عقالين تدار به الدولة
وتخرج من خالله من مرحلة بالغة
اخلطورة واحل�سا�سية تتطلب بناء
وعي بالظرف وا�سعا لواجهة م�ؤ�س�سات
الدولة ببدائل حقيقية دون �إلغاء الدولة
ككيان له �صفة الدميومة امل�ؤ�س�ساتية
وال يتوقف عند ال�شخو�ص
 .كيف ترون تناول الإعالم
الوطني للحراك ال�شعبي احلايل
ومطالبه بالتغيري ؟
�أعتقد بكل �رصاحة �أن الأداء الإعالمي

حلد الآن الذي يحاكي ويتناول ق�ضايا
احلراك ال�شعبي ال يلبي التطلعات وال
يلتقي مع هواج�س املجتمع وال ما
ين�شد من الإعالم الوطني يف الأزمات
فحني يتيح الإعالم للكثري من الأطراف
الغري م�ؤثرة يف حركة الأحداث احلالية
وال يف احلراك ال�شعبي الراقي �أن
يتحدثوا بلغة «العموميات « يتبادلون
التهم ويقفزون على املرحلة ب�إبعادها
وال ي�ستدعون نقا�شا وطنيا بني خمتلف
الفاعلني ومكونات املجتمع ي�ضمن
انتقال دميقراطيا للأفكار والتوجهات
فان هذا الأداء ال�سطحي القاتل
لثقافة الدولة لن ينتج �إال ت�سطيحا
للمعاجلة الإعالمية التي يجب �أن
تتجاوز ثقافة التغطية وج�س النب�ض
�إىل طرح عميق لبدائل حقيقية نتجاوز
بها الظرف احلايل ب�سال�سة فالعديد
من القنوات التلفزيونية �أراها تتحدث
�أكرث من املعنيني وال ت�ستدعي الفاعلني
احلقيقني وال تطرح م�ؤ�رشات عن
ح�سا�سية الظرف ال�سيا�سي الراهن
وتتجه نحو معاجلة �سطحية باهتة
وقد �شاهدت العديد من الربامج ومل
اقتنع بها وهذا م�شكل حقيقي يجب
االنتباه �إليه فانا �أرى �أن و�سائل الإعالم
يف توقيت �سيا�سي خمتلف متاما عن
توقيت الراهن والظرف احلايل الدقيق
.

مبعية كتاب ال�ضبط مبجل�سي وهران وبلعبا�س

ق�ضاة الغرب يك�سرون واجب
التحفظ وينظمون وقفة
 .منظمات املحامني للجهة الغربية بيانات با�ستمرار دعم احلراك

*يجب �أن يدرك الإعالميون �أنهم
مطالبون ب�أداء �إعالمي نوعي يقرتب
من هواج�س الدولة وحتدياتها ومن
حراك ال�شعب ومطالبة دون �أن تتم
عملية متييع لهذه املطالب امل�رشوعة
التي يجب �أن تطرح �إىل �سلطات مطالبة
هي الأخرى بتلبيتها يف �إطار ندوة وطنية
ونقا�ش بناء فال �أجد �أن و�سائل الإعالم
الآن تركز على قيم احلوار الوطني وعلى
اال�ستثمار يف الكفاءات الوطنية التي مل
تكن م�س�ؤولة عن �أي مرحلة من العهد
احلايل بل �أنها تقف �إىل جانب ال�شعب
يف مطالبة وتدرك خطوة الأو�ضاع
احلالية وثقلها وح�سا�سية الظرف ويف
اعتقادي المنلك قيادات �إعالمية
قادرة على فهم احلراك احلايل ال�شعبي
ويجب �أن يتجه النقا�ش الإعالمي �إىل
منحى �آخر يركز على الوحدة الوطنية
و�إ�رشاك الكفاءات يف �إدارة مرحلة
�سيا�سية �أعبائها ثقيلة لأنها ترتكز على
تغيري للقيم قبل القوانني واملمار�سات
العامة ذات ال�صلة بالدولة وبكل ب�ساطة
يجب الإعالميني اخلروج من لغة
التهويل والت�سطيح �إىل فتح نقا�ش وطني
بناء يقوم على معاجلة عميقة للأ�سباب
والأحداث والتبعات .

ك�رس الع�رشات من ق�ضاة املجال�س
الق�ضائية للغرب على غرار،وهران ،مع�سكر،
تلم�سان وعني متو�شنت واجب التحفظ
وانظموا �إىل احلراك ال�شعبي من خالل
�إقامة وقفة احتجاجية ب�ساحة املجل�س
الق�ضائي اجلديد لوهران ،على ال�ساعة
العا�رشة والن�صف  ،يف حني اختار ق�ضاة
�سيدي بلعبا�س تنظيم وقفتهم باملجل�س
الق�ضائي لذات املدينة ت�ضامنا مع احلراك
ال�شعبي احلا�صل يف اجلزائر منذ  22فيفري
املا�ضي

�سجلت م�سريات العا�صمة م�شاركة
وجوه نقابية ب�صفتها املهنية ،حيث
�أو�ضح الأمني العام للأنباف �صادق
دزيري �أن م�شاركتهم جاءت عقب
التحاق تكتل نقابات الرتبية باحلراك
وم�سريات و�إ�رضاب الأربعاء الفارط،

حراك ال�شارع يتوا�صل

بع�ض القنوات تن�شر العنف ال�سيا�سي
توقفوا عن التحدث يف مكان احلراك ال�شعبي
نفتقر لقيادات �إعالمية تطرح حلول خارج املعاجلة الإعالمية
 .ما هي احللول املقرتحة يف
نظرك ملواكبة هذا احلراك
ال�شعبي �إعالميا ؟

النقابات والأئمة حا�ضرون
وي�ؤكدون رف�ض االلتفاف

للمرة الربعة على التوايل

حذار من �إعالم يغامر بالوطن ويجامل يف الأزمات
.
.
.

ممثلني للحراك خالل االجتماع الأخري
و�أن ال�شباب احلا�رضين هم من قدموا
�أنف�سهم كم�ساهمني يف امل�سريات.

و�أنهم انخرطوا مع ال�شعب بعد ذوبان كل
الوجوه والهيئات وتالحم ال�شعب يف كلمة
كلنا نريد التغيري االيجابي وتغيري النظام
ونقول :ال للتمديد ونعم لوجوه يقبل بها
ال�شعب� .أما رئي�س النقابة امل�ستقلة
للأئمة جمال غول فقال �أن الأئمة جزء
من املواطنني وال ميكن لهم �إال �أن يكونوا
مع احلق ،م�ضيفا �أن ال�صورة جاءت من
�أداء �شعب حمقور خرج ليعرب عن مكنون
�سنوات عديدة وال�رصاخ ب�شعارات حقة
من يت�أملها يدرك مدى الوعي ،و�أنهم
لي�سوا بعيدين عن هموم �أمتهم وعن
واقعهم  .

 .وهل ميكن �إ�شراك الإعالم
يف معاجلة جوانب هامة من
الأزمة احلالية ؟
بطبيعة احلال فالإعالم �سلطة هامة
ميكن �أن تبني الر�أي العام وي�ؤ�س�س
حلالة من النقا�ش الوطني البناء غري
�أن املعاجلة ال�سطحية والغري مفهومة
يف بع�ض الأحيان لتفا�صيل احلراك
ال�شعبي الذي يجب �أن يعالج يف خانة
حتول �سيا�سي دميقراطي راقي بدل
ان يطرح مب�صطلحات �أخرى خارج
ال�سياق كل هذا يتيح للإعالم �أن يكون
له دور فعال وبناء يف معاجلة العديد
من جوانب الأزمة يف بعدها ال�سيا�سي
و�أعتقد �أننا مطالبون اليوم و�أكرث من
�أي وقت م�ضى مبعاجلة �إعالمية نوعية
وحقيقية للحراك ال�شعبي وعدم تغليط
الر�أي العام ب�أ�شياء غري حقيقية وغري
دقيقة وال تخدم الوطن �أبدا ف�أنا �أرى �أن
هناك م�س�ؤولية تاريخية تقع على عاتق
الإعالميني اليوم يف بالدهم للحفاظ
على اال�ستقرار امل�ؤ�س�ساتي و�ضمان
انتقال �سل�س لل�سلطة دون املغامرة
وجماملة �أنف�سنا ب�أننا قادرون على حمو
كل �شيء يف �ساعات فيجب االنتباه �أننا
�أما م�صري وطن و�أمة ال يجب التالعب
به من قبل �أي منرب من منابر الر�أي .

حاوره م�.أمني

وكان ق�ضاة خمتلف املحاكم امل�شكلة
للمجال�س باجلهة الغربية  ،والذين قارب
عددهم اخلم�سني قا�ضيا  ،مدعمني من
كتاب ال�ضبط الذين وقفوا معهم ب�ساحة
املجل�س الق�ضائي معلنني ان�ضمامهم �إىل
احلراك ال�شعبي الوطني الراف�ض للتمديد
واملطالب بتغيري النظام ـ هذا وتكللت هذه
الوقفة ببيان طالبوا من خالله بتكري�س
دولة القانون التي يدافعون عنها باعتبارهم
حماة احلقوق واحلريات ودعوا �إىل وقف
خرق الد�ستور ،معلنني �ضم �صوتهم لأ�صوات

انطلقت م�ساء �أم�س م�سريات حا�شدة
بالواليات الغربية للجمعة الرابعة على
التوايل راف�ضني متديد العهدة الرابعة
وداعني �إىل جمل�س وطني حلماية اجلزائر
 ،هذا فقد خرج �آالف املواطنني رجاال
ون�ساء يف م�سريات حا�شدة للمطالبة
با�ستقالة بدون ورمطان لعمامرة وطرد
الأخ�رض الإبراهيمي الذي و�صفوه بندر
ال�ش�ؤم  .ففي والية وهران خرج ال�سكان
يف م�سرية حا�شدة توقفت خاللها حركة
الرتاموي والنقل على حد �سواء انظم
بع�ض �أعوان الأمن الذين تفاعلوا مع
مطالب ال�شعب  ،حيث رف�ض املحتجون
مطالب احلكومة اجلديدة بقيادة
بدوي ولعمامرة قبل ت�أ�سي�سها مطالبني
بالرحيل الفوري هذا وقد تر�أ�س امل�سرية
الطلبة واملحامني وبع�ض الوجوه
ال�سيا�سية املح�سوبة على املعار�ضة ،
حيث جابت امل�سرية  ،وبغليزان خرج
الآالف من املواطنني احلاملني للرايات
الوطنية اىل ال�شارع مبا�رشة بعد �صالة
اجلمعة مطالبني ب�إلغاء احلكومة
اجلديدة واالحتكام اىل مطالب ال�شعب
 ،نف�س الأجواء عا�شتها والية م�ستغامن
حيث توافد �آالف املوطنني ك�سيل عارم
و�سط مدينة م�ستغامن للمطالبة بالتغيري
 ،وب�شلف �شهد و�سط املدينة م�سرية مل
تعرفها املدينة طيلة اجلمعات املا�ضية
 ،حيث رفع املحجون الرايات الوطنية
،و�شعارات راف�ضة لتمديد العهدة
اخلام�سة واملطالبة بحماية الد�ستور
،وبتيارت خرج �آالف املواطنني مبا�رشة
يف م�سريات دعوا من خاللها �إىل �رضورة
احرتام �إرادة ال�شعب وخلق تغيري جدري
ي�ضمن جزائر جديدة حتقق مطالب

زمالئهم يف كل املجال�س الق�ضائية
واملطالب ب�رضورة احرتام قواعد الد�ستور
وقواعد الف�صل بني ال�سلطات والتي لن
تتحقق �إىل بتكري�س ا�ستقاللية الق�ضاء
عن ال�سيا�سة  ،وعدم �إقحام الق�ضاء على
ال�سيا�سيني بخرق القانون .
من جانب �آخر خرجت نقابات املحامني
بكل من املجال�س الق�ضائية للجهة الغربية
ببيانات تدعوا �إىل موا�صلة الوقفات
االحتجاجية لدعم احلراك ال�شعبي ،
م�ؤكدين �أن ا�ستمرار خرق الد�ستور قوانني

كافة ال�شعب دون طبقية � ،أما مبع�سكر
فقد طالب املحتجون الذين خرجوا بقوة
�إىل احرتام القانون وحما�سبة الفا�سدين
ال�سرتجاع �أموال ال�شعب املهربة �إىل
اخلارج  ،ويف �سعيدة �شهد ال�شارع
الرئي�سي �أمواجا من املواطنني الراف�ضني
للتمديد  ،والداعني �إىل احرتام الد�ستور
ب�صفته ال�سيد يف البالد .
�أما بتلم�سان فقد جتمهر الآالف من
املواطنني يف ال�ساحة الرئي�سية قرب
امل�سجد الكبري قبل االنطالق يف م�سرية
�ضخمة جابت خمتلف �شوارع الوالية
تقدمها �سيا�سيون و�إطارات فعالة يف
املجتمع املدين من حمامني و�أطباء
و�أ�ساتذة وطلبة والذين طالبو برحيل
حكومة بدوي و�إخراج رئي�س اجلمهورية
�إىل العلن وا�ستعادة �أموال اخلزينة
العمومية وحما�سبة الفا�سدين  ،هذا وقد
جابت امل�سرية �شارع ال�سلم �إىل غاية مقر
الوالية  ،ومبغنية خرج املواطنني بعد
ال�صالة يف م�سرية حا�شدة هاتفني بالتغري
 ،ونف�س الأجواء �شهدتها كل من مدينة
الغزوات والرم�شي  ،حيث توقفت احلركة
 ،وب�سبدي بلعبا�س انطلقت م�سرية
حا�شدة �شارك فيها ال�صغري والكبري
وتقدمها �إطارات �سيا�سية معروفة بالوالية
وكذا جملة من املحامني والأطباء  ،وقد
ت�سببت امل�سرية يف �شل حركة ال�سري
نتيجة غلق طريق الرتامواي  ،وبعني
متو�شنت لبى العديد من املواطنني نداء
اجلمعة الرابعة وجتمهروا قبل االنطالق
يف م�سرية حا�شدة نحو مقر الوالية ،
للإ�شارة �أن امل�سريات باجلهة الغربية
عرفت تطويقا �أمنيا م�صحوبا .

حممد بن ترار

اجلمهورية �سابقة خطرية ي�ستوجب عليهم
ك�أ�رسة للدفاع للمطالبة بحماية قوانني
اجلمهورية  ،هذا وكانت كل من نقابات
املحامني تلم�سان  ،وهران  ،بلعبا�س ،
�سعيدة  ،تيارت  ،م�ستغامن غليزان� ،شلف
ومتو�شنت قد خرجوا ببيان لدعم احلراك
ال�شعبي وت�أييد قرارات لوائح االحتاد ،
وكانت �أ�رسة الدفاع قد �أعلنت �إ�رضابا عن
العمل م�صحوب بوقفات احتجاجية ملدة
ثالثة �أيام .
حممد ب
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اخلبري االقت�ص

الو�سم الغذائي
على املواد الغذائية

ادي حممد حداد للو�سط :

�إ
�ضراب امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
ي�ؤثر على الأمن القومي للبالد

تطبيق �إلزامية الو�ضع
ابتداء من �شهر ماي

 .امل
�ؤ�س�سات االقت�صادية يجب
�أن ت
كون يف منئى عن ال�سيا�سة

�أكد اخلبري االقت�صادي حممد حداد
�أنه يجب على امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
التي ت�ؤثر على الأمن القومي �أن تكون
يف من�أى عن ال�سيا�سة م�ؤكدا �أنها مت�س
با�ستقرار الوطن.
ف.ن�سرين
وقال الأ�ستاذ اجلامعي يف ات�صال
مع جريدة الو�سط �أن �إ�رضاب
ال�رشكات االقت�صادية كمجمع
�سوناطراك ي�ؤثر على اقت�صاد البالد
و ي�رض بقوت اجلزائريني وبالأمن
القومي و �أو�ضح ذات املتحدث
قائال �إذا اعتربنا �أن برميل واحد
ينتج يوميا و بالتايل ي�صبح لدينا
تراجع بن�سبة  10باملائة و �أ�ضاف
حداد �أن االنخفا�ض ي�ؤدي �إىل
تراجع ال�صادرات و العملة ال�صعبة
و انخفا�ض ناجت الدخل العام
و�شدد اخلبري االقت�صادي على

احلفاظ على م�ؤ�س�سات اجلمهورية
داعيا املواطنني احلفاظ على
القطاعات االقت�صادية اجلد
ح�سا�سة بكل القطر الوطني التي
ت�ؤثر على الأمن القومي
وخرج عمال ال�رشكات البرتولية
التابعة ملجمع «�سوناطراك»،
يف م�سريات حا�شدة بكل من
حا�سي م�سعود ،وحا�سي الرمل،
وتظاهر عمال م�رشوع �ضخ الغاز
بحا�سي الرمل بوالية الأغواط
�ضد التمديد ومطالبني بالتغيري،
مرددين �أنا�شيد وطنية و حاملني
لالفتات للتعبري عن دعمهم
للحراك و التغيري اجلذري للنظام
و هي نف�س املطالب التي خرج

بها عمال حا�سي م�سعود وحذر
م�س�ؤول يف �إدارة �سوناطراك
كافة العمال الذين خرجوا يف
الإ�رضابات واملظاهرات مطالبني
بالتغيري  ،م�ؤكدا ب�أنها «انتهاكا
لقوانني امل�ؤ�س�سة»واعترب مدير
املوارد الب�رشية لل�رشكة كمال
بروري يف تعليمة وجهها ملوظفي
املجمع ،بان �أي جتمع �أو توقف
عن العمل« ،يعترب خط�أ مهنيا»،
م�شددا �أنه يعد انتهاكا لأحكام
االتفاقية واللوائح والقانون» كما
دعا اجلميع �إىل الدفاع على �صورة
ال�رشكة“ ،من واجبنا جمي ًعا �أن
ندافع عن �صورتها بغرية ون�ؤثر
ب�شكل �إيجابي يف م�ستقبلها و

من جهة �أخرى ا�ستبعد الرئي�س
املدير العام ملجمع �سوناطراك،
عبد امل�ؤمن ولد قدور� ،أن ت�ؤثر
احلركة االحتجاجية و�إ�رضاب
عمال �سوناطراك على الإنتاج
الوطني من املحروقات وذكر ولد
قدور ،على هام�ش ندوة متعلقة
بن�شاط الطاقة املنظم من قبل
الوكالة الوطنية لتطوير ا�ستخدام
الطاقة وتر�شيده “�أبرو” ،ب� ّأن عمل
ن�شاط �سوناطراك “ا�ستمر يف
ظروف عادية وك�شف املتحدث
بان جممع �سوناطراك �سيوقع بعد
ّ
ظهر اليوم عقدا مهما يف جمال
بان اجلزائر
�إنتاج الغاز ،وقال
ّ
تبقى بلدا غازي بامتياز.

للزعماء ال 100القت�صاد الغد

اجلزائري مزيان ايجرويدان �ضمن ت�صنيف �شوازول
مت اختيار الرئي�س املدير العام لويفني
غروب ()Weaving Group
مزيان ايجرويدان للمرة الثالثة على
التوايل يف ت�صنيف �شوازول للزعماء
ال 100القت�صاد الغد ,ح�سبما علم من
املجمع.
و تعترب �شوازول  100عبارة عن
درا�سة �سنوية يقوم بها معهد �شوازول
الذي يحدد و يح�صي و ي�صنف
القادة ال�شباب الذين مل يتعدوا �سن
الأربعني و املر�شحني �أن يلعبوا يف

امل�ستقبل القريب دورا حموريا يف
التنمية االقت�صادية الوطنية و الدولية
و قد قام هذا املعهد بت�صنيف هذا
القائد ال�شاب ابن ارزقي ايجرويدان
الذي كان م�ؤ�س�سا للغرفة اجلزائرية
للتجارة وال�صناعة بفرن�سا يف املرتبة
ال 21و �شهد ترتيب مزيان ايجرويدان
الذي دخل الت�صنيف يف �سنة 2017
باحتالله املرتبة ال 68تقدما بحوايل
 20مركزا يف �سنة  2018ليبلغ املرتبة
ال 49قبل �أن يتح�صل يف  2019على

املرتبة ال.21
يف هذا ال�صدد �أو�ضح رئي�س معهد
�شوازول با�سكال لورو ان ت�صنيف
« 2019جاء لي�سلط
ال�ضوء على �أهم �أ�صحاب القرار
االقت�صادي الذين ال يتعدى �سنهم ال40
و الذين يحركون دواليب اقت�صادنا».
كما يقوم املعهد الفرن�سي با�ستقطاب
الكفاءات و اخلربات و يطور عددا
كبريا من الن�شاطات �سواء يف فرن�سا
�أو يف اخلارج للتذكري �أن جممع ويفني

غروب الذي ير�أ�سه مزيان ايجرويدان
قد �أ�س�سه والده الراحل يف �سنة 1983
و يتواجد املجمع يف خمتلف قطاعات
الن�شاط مثل النقل و اللوجي�ستيك و
مرافقة املقاولني �أما املجمع الذي
كان م�ساهما رئي�سيا يف �رشكة الطريان
الفرن�سية �إيغل ازور فقد تنازل يف �سنة
 2017عن م�ساهمته املقدرة ب% 30
لرا�س املال و يف الوقت الذي ا�شرتى
فيه ارزقي ايجرويدان ايغل ازور مل
تكن متتلك ال�رشكة �إال طائرة واحدة.

وهران

�إطالق �أ�شغال �إجناز 4300م�سكن ترقوي عمومي

ك�شف املدير اجلهوي للم�ؤ�س�سة
الوطنية للرتقية العقارية بالغرب عن
�أطالق عملية لإن�شاء  4300م�سكن
ترقوي عمومي بوالية وهران يف
القريب العاجل منها � 800سكن موجهة
للجالية اجلزائرية املقيمة يف اخلارج .
هذه امل�شاريع التي تقرر �إقامتها ب04
مواقع التي تنتظر تن�صيب امل�ؤ�س�سات
املكلفة بالإجناز يف القريب العاجل ،
تتقدمها  3000م�سكن ترقوي عمومي

مبنطقة م�رسغني باجلهة اجلنوبية
ملدينة وهران و 500بحي ال�صنوبر
البحري باجلهة ال�شمالية لوهران
بالقرب من امليناء  ،وفيما يخ�ض
ال 800م�سكن املوجهة للجالية
اجلزائرية املقيمة باخلارج فقد مت
اختيار لها موقعني باجلهة ال�رشقية
ملدينة وهران على م�ستوى حي بلقايد
 ،حيث مت تق�سيمها �إىل ح�صتني الأوىل
قيمتها  450م�سكن من �صيغة الرتقوي

العمومي والأخرى بح�صة  350م�سكن
والتي مت حتديد املقاوالت املكلفة
بالإجناز والتي �ستنطلق يف الت�شييد
قريبا على �أن تنتهي خالل � 24شهرا
 ،وك�شف املدير اجلهوي مل�ؤ�س�سة
الرتقية العقارية بالغرب �،أن م�صاحله
�سجلت �إقباال كبريا من اجلالية املقيمة
باخلارج على طلب هذه ال�سكنات عن
طريق الت�سجيل عرب مواقع االنرتنيت
التي خ�ص�صتها امل�ؤ�س�سة خ�صي�صا

لذلك  ،م�ؤكدا ان وهران قد �سجلت
قفزة نوعية يف جمال ال�سكن من
خالل ت�شييد �أالف ال�سكنات وهناك
الع�رشات من امل�شاريع قيد الإجناز
والع�رشات الأخرى قيد االنطالق
بعد حتديد املواقع ناهيك عن توزيع
املئات من خمتلف ال�صيغ وا�ستحداث
مدن جديدة بطريق م�رسغني وبلقايد
وال�سانية .
حممد بن ترار

غليزان

جتميد ن�شاط املجل�س البلدي لبني درقن

علمت الو�سط من م�صادر ر�سمية
�أن وايل غليزان ن�صرية �إبراهيمي
قررت جتميد ن�شاط املجل�س
ال�شعبي لبلدية بني درقن امل�شكل
من  15ع�ضوا وتكليف رئي�س الدائرة
زمورة �سعيد بن �ساحة بت�سيري

�ش�ؤون البلدية ومنحه جميع
ال�صالحيات التي يخولها القانون
ي�أتي هذا القرار بعد حالة االن�سداد
التي عا�شها جمل�س بلدية بني درقن
منذ �أزيد �سنة نتيجة خالفات بني
املنتخبني بني معار�ض وم�ؤيد

لقرارات رئي�س البلدية املن�ضوي
حتت لواء حزب جبهة التحرير
الوطني والتي و�صلت �إىل غاية تعليق
ن�شاطهم داخل املجل�س  واالمتناع
عن امل�صادقة على املداوالت وهي
القرارات التي كانت �سببا يف تعطل

م�صالح املواطنني والبلدية العملية
�سبقتها عملية مماثلة قبيل ثالثة
�أ�شهر مرت حني قررت الوايل وقتها
جتميد املجل�س ال�شعبي البلدي
لبلدية وادي ارهيو .

ق   م

�سيدخل القرار الوزاري امل�شرتك املحدد
للكيفيات املطبقة يف جمال الو�سم الغذائي على
املواد الغذائية حيز التطبيق ابتداء من �شهر
ماي املقبل ح�سبما �أكده بالعا�صمة مدير مركزي
بوزارة التجارة .و �أو�ضح بكاي عي�سى مدير مركزي
للت�سويق وممثل وزير التجارة يف اللقاء الدرا�سي
املنظم بق�رص املعار�ض ال�صنوبر البحري -
�سافاك�س -من قبل املنظمة اجلزائرية حلماية ،
و �إر�شاد امل�ستهلك وحميطه� ,أن القرار الوزاري
امل�شرتك املحدد للكيفيات املطبقة يف جمال
الو�سم الغذائي على املواد الغذائية «�سيدخل
حيز التطبيق ابتداء من �شهر ماي القادم» و
الذي «�سيلزم ال�صناعيني يف املجال على �إعالم
امل�ستهلك مبحتويات املواد الغذائية» .وهو القرار
الوزاري امل�شرتك (وزارة التجارة ,ال�صحة و �إ�صالح
امل�ست�شفيات ,ال�صناعة و املناجم ,الفالحة)
امل�ؤرخ يف � 19أكتوبر  2017الذي يطبق على املواد
الغذائية املعب�أة م�سبقا و املوجهة لال�ستهالك
الب�رشي و التي ي�ستوجب على امل�صنع الت�رصيح
بالعنا�رص املغذية و كذا املعلومات الغذائية
امل�ضافة .و اعترب بكاي �أن من �أولويات وزارة
التجارة الآن هي «حت�سني املنظومة الت�رشيعية و
التح�سي�س و كذا قمع الغ�ش و مواكبة الرقمنة»,
م�شريا �إىل الربنامج احلكومي اخلا�ص بالرقمنة
التجارية و اجلديد الذي �سي�ضفيه قانون التجارة
الإلكرتونية الذي �سينظم �أكرث جمال التعامالت
التجارية عرب االنرتنت .و �أ�ضاف �أن تعديل القانون
اخلا�ص بقواعد حماية امل�ستهلك يكفل له اليوم
«جودة يف خدمات ما بعد البيع» ,بحيث �أ�صبح من
حق الزبون �أن يعيد ال�سلعة يف حال عدم ر�ضاه
وذلك يف الآجال املحددة قانونا كما �أف�صح ممثل
الوزير عن «موافقة» الوزارة الو�صية على طلب
املنظمة اجلزائرية حلماية و �إر�شاد امل�ستهلك
و حميطه ,و املتمثل يف «ال�سماح لها با�ستعمال
خدمات خمابر التحاليل التابعة ملختلف مديريات
التجارة لتحليل املواد الغذائية و احل�صول على
نتائج» .من جهته� ,أكد م�صطفى زبدي رئي�س
املنظمة� ,أنهم يف «انتظار جت�سيد هذا القرار من
خالل و�ضع �رشوط حتدد كيفية تدخل املنظمة
ب�صفتها طرف مدين ال ميلك �سلطة ال�ضبط لكنها
مرافق للهيئة الرقابية» .و �أردف يف ال�سياق ذاته,
�أن وزارة التجارة «متلك �أزيد من  20خمربا عرب
الرتاب الوطني و �سيكون من املفيد اال�ستفادة
من خدمات تلك املخابر ل�ضمان تواجد �أو�سع
وطنيا» .وعن حقيقة ممار�سة التجارة الإلكرتونية,
قال زبدي �إنها «مل تتكر�س بعد ك�سلوك مهني» و
�أنها «بحاجة �إىل توفري الظروف التقنية لت�سهيل
انتقال التجار �إىل هذه املرحلة من التعامل
التجاري» .وعن التجارة الرائجة حاليا يف �شبكات
التوا�صل االجتماعي خا�صة الفاي�سبوك ,يقول
ذات امل�صدر �أن ما يحدث الآن هي «معامالت
غري م�ضبوطة و ال ميكن اعتبارها جتارة الكرتونية
بدليل عدد ال�شكاوي الواردة اىل املنظمة من
قبل زبائن تعر�ضوا لالحتيال من قبل �أ�صحاب
�صفحات ال هوية لهم» .يذكر �أن �سجل التجارة
الإلكرتونية �سي�صبح «قابال للمعاينة و االطالع يف
الأيام القادمة» ,ح�سب �رشوحات ال�سيدة لقروط
�سهام �إطار بوزارة التجارة ,و �أنه �سجل ي�ضم حلد
الآن –ح�سبها 35 -متعامال التزموا مبا جاء يف
ن�ص القانون املحدد للتجارة الإلكرتونية .و كانت
االحتفالية التي نظمت بق�رص املعار�ض مبنا�سبة
اليوم العاملي حلماية امل�ستهلك امل�صادف لـ 15
مار�س من كل �سنة ,قد نظمت حتت �شعار «من �أجل
منتجات ذكية موثوقة» و مب�شاركة خرباء �أجانب
مثل لوران�س جون من اململكة املتحدة الذي �شدد
على �أهمية حتديد معامل املخطط اال�سرتاتيجي
العملياتي يف جمال حماية امل�ستهلك كما مت توزيع
اجلوائز على الفائزين يف م�سابقة �أح�سن حتقيق
و�أح�سن مقال �صحفي حول الأجهزة الذكية و كذا
�أح�سن بحث مدر�سي.
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�شدد على �ضرورة احرتام معايري الإجناز و �آجال الت�سليم

للمطالبة بحقهم يف العمل بال�شركات االقت�صادية

وايل ورقلة عبد القادر جالوي
يوا�صل معاينته امليدانية للم�شاريع

بطالو مترنا�ست يف حركة احتجاجية
مفتوحة �أمام وكالة للت�شغيل

« .املجل�س ال�شعبي الوالئي يلعب دور املتفرج حيال ت�أخر توزيع ال�سكنات»

وا�صل وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي  ،خرجاته امليدانية ملعاينة امل�شاريع التنموية التابعة
لقطاعات ال�سكن  ،ال�صحة والرتبية  ،للوقوف على مدى �سريورة وترية �أ�شغال الإجناز .
�أحمد باحلاج
عاين الرجل الأول بوالية ورقلة
عبد القادر جالوي  ،يوم الأربعاء
من الأ�سبوع املن�رصم  ،امل�شاريع
اجلاري اجنازها مبدينة ورقلة،
حيث ا�ستهل خرجته امليدانية ،
بالوقوف على الأ�شغال اجلارية
بالقطب ال�سكني بحي الن�رص
لإجناز � 1010سكن عمومي ايجاري
و التى هي يف نهاية الأ�شغال ،قبل
�أن يتوقف مطوال عند الأ�شغال
اجلارية لإجناز  1000م�سكن
� assur immoصيغة البيع
بالإجباري وهي يف نهاية الأ�شغال،
كما عاين امل�س�ؤول الأول على
الهيئة التنفيذية الأ�شغال اجلارية
لإجناز جممع مدر�سي ومتو�سطة
وعيادة متعددة اخلدمات و التى
�ستكون حيز اخلدمة مع الدخول
املدر�سي �أ�شغال الإنارة(بالطاقة
ال�شم�سية) باملنطقة ال�سكنية
حي الن�رص� .إىل جانب ذلك فقد

املجل�س يعمل ب�إن�سجام وهدفنا
جت�سيد مفهوم التنمية خدمة
ل�صالح العام
ك�شف رئي�س املجل�س ال�شعبي
البلدي ببلدية �سيدي خويلد
بورقلة حممد قوارح � ،أن جمل�سه
يعمل بان�سجام كبري مع خمتلف
الت�شكيالت ال�سيا�سية بهدف
جت�سيد مفهوم التنمية خدمة
ل�صالح العام .
�أكد مري بلدي �سيدي خويلد
بوالية ورقلة حممد قوارح  ،يف
ت�رصيح �صحفي خ�ص به يومية

وقف وايل والية ورقلة على �أ�شغال
�إعادة ت�أهيل واجهات العمارات
املتواجدة على م�ستوى خط
ترامواي بحي الن�رص ورقلة .وهذا
ك�شطر اول يف العملية التى �ستم�س
كافة ال�سكنات ،.ويف �سياق مت�صل
فقد �شدد عبد القادر جالوي
وايل الوالية املعروفة بالعا�صمة
املركزية للجنوب ال�رشقي  ،على
�رضورة احرتام معايري االجناز
التقنية و القانونية وكذا �أجال
الت�سليم وفق ما هو من�صو�ص عليه
يف دفاتر ال�رشوط  .من جهة ثانية
فقد طالب ال�شارع املحلي ب�أحياء
بني ثور � ،سعيد عتبة  ،الن�رص
والق�رص العتيق يف ت�رصيحات لهم
مع يومية «الو�سط « ،ال�سلطات
املحلية ب�رضورة التخلي عن
انتهاج �سيا�سة الت�سويف والهروب
�إىل الأمام وحتديد مواعيد ر�سمية
لتوزيع ال�سكنات االجتماعية
االيجارية العمومية التي طال
�إنتظارها  ،وهو الأمر الذي ولد

حالة من الغليان وال�سخط الكبريين
لدى املر�شحني للإ�ستفادة من
هذا النمط  .ومعلوم �أن دوائر
االخت�صا�ص املعنية قد �أدرجت
ملف ال�سكن �ضمن امللفات
ال�ساخنة التي من �ش�أنها �أن تنتقل
اليها عدوى االحتجاجات  ،يف
حالة ما مل تتحرك ال�سلطات
املحلية لإيجاد حلول م�ستعجلة

للم�شكل القائم .
ويف مو�ضوع مت�صل فقد �صب
متابعون مللف ال�سكن  ،جام
غ�ضبهم على املجل�س ال�شعبي
الوالئي الذي �أ�صبح –ح�سبهم –
يلعب دور املتفرج رغم الت�أخر
لأزيد من �06سنوات عن توزيع
ال�سكنات االجتماعية االيجارية
العمومية

«الو�سط»� ،أنه ي�سعى جاهدا من
�أجل املحافظة على االن�سجام
بني جميع الكتل ال�سيا�سية  ،وذلك
مبا�رشة بعد اعادة انتخابه لعهدة
ثانية على ر�أ�س املجل�س ال�شعبي
البلدي  ،من �أجل موا�صلة م�سرية
االنعا�ش التنموي ومن ثم جت�سيد
جملة من امل�شاريع التنموية
املح�سوبة على قطاعات التهيئة
احل�رضية  ،البناء والتعمري وكذا
الري واملوارد املائية �إ�ضافة
للأ�شغال العمومية  ،وذلك بهدف
اال�ستجابة لإن�شغاالت اجلبهة

االجتماعية املحلية بتطبيق
مبد�أ ح�سب الأولوية واالمكانات
املتاحة .
�إىل جانب ذلك فقد جدد قوارح
عن ا�ستعداده لفتح ابواب احلوار
البناء مع خمتلف الت�شكيالت
ال�سيا�سية و خمتلف �رشائح
املجتمع املحلي لال�ستماع لهم
وذلك يف �إطار االلتزام بتو�صيات
وتوجيهات وايل والية ورقلة عبد
القادر جالوي وذلك على هام�ش
ا�رشافه على توزيع االعتمادات
املالية على بلديات منطقة

ورقلة الكربى .
من جهة ثانية فقد �أعلن عدد
من مواطني احياء وقرى بلدية
�سيدي خويلد ،يف ت�رصيحات
متفرقة لهم عن دعمهم املطلق
للمجهودات
والالم�رشوط
اجلبارة التي يبذلها رئي�س
املجل�س ال�شعبي البلدي حممد
قوارح بهدف النهو�ض بواقع و
�أفاق التنمية  ،ناهيك عن تن�سيقه
اجليد مع خمتلف اجلهات
الو�صية .
�أحمد باحلاج

دخلت �أول �أم�س اخلمي�س احلركة
االحتجاجية املفتوحة لع�رشات
البطالني � ،أمام الوكالة املحلية
للت�شغيل بتمرنا�ست  ،يومها الثاين
على التوايل للمطالبة بحقهم يف
العمل بال�رشكات الوطنية العاملة
 ،باقليم بلديتهم دون �سواها .
�أبدى ممثلو البطالني املحتجني ،
�أمام مقر الوكالة املحلية للت�شغيل
بتمرنا�ست  ،يف حديثهم مع جريدة
«الو�سط «  ،عن مت�سكهم بخيار
الت�صعيد من لهجة االحتجاجات ،
اىل غاية تدخل اجلهات الو�صية ،
للتجاوب مع ما �أ�سموه ب�رشعية
مطلبهم يف احلق بالعمل بال�رشكات
الوطنية �سواء الإقت�صادية �أو
العمومية العاملة باقليم البلدية
املذكورة ،والتي اتهموها بعدم
االلتزام بتعليمة الوزير الأول
ال�سابق عبد املالك �سالل ،
القا�ضية مبنح �أولوية التوظيف
للعاطلني عن العمل من ابناء
املنطقة  ،حيث �شدد حمدثونا
اللهجة  ،و �أكدوا �أن حركتهم
االحتجاجية �ستبقى م�ستمرة اىل
غاية تدخل وايل الوالية مترنا�ست
دومي اجلياليل لدى م�صالح

املفت�شية الوالئية للعمل لفتح
حتقيق معمق يف طرق التوظيف
امللتوية  ،من طرف الوكالة
املحلية للت�شغيل بتمرنا�ست ،على
م�ستوى ال�رشكات االقت�صادية
والعمومية  ،التي ت�شهد تف�شي
رهيب لظاهرة التوظيف املبا�رش
 ،ومما يحز يف نفو�س حمدثينا �أن
عمليات التوظيف التي متت خالل
الأ�شهر الثالثة الفارطة  ،متت
بطرق غري مفهومة وذلك بتوظيف
الع�رشات من العمال من خارج
اقليم الوالية  ،ودون املرور على
الوكاالت املحلية للت�شغيل  ،ويف
�سياق مت�صل فقد فتحت م�صالح
ال�رشطة الق�ضائية ب�أمن الدائرة
نف�سها  ،حتقيق يف مالب�سات
الت�شنج االجتماعي بتمرنا�ست .
من جهة ثانية � ،أكد وايل الوالية
دومي اجلياليل يف لقاء �سابق له
مع ممثلي بطايل بلديات الوالية
�أن على جميع القائمني على �سوق
ال�شغل و مدراء الت�سيري واملوارد
الب�رشية بال�رشكات البرتولية �سالف
ذكرها حتمل تبعيات متل�صهم من
الدور املنوط بهم.
�أحمد باحلاج

�أدرار

�أحمد باحلاج
الأمن احل�ضري الثالث ي�سرتجع
هاتفا نقاال حمل �سرقة
رئي�س بلدية �سيدي خويلد حممد قوارح ليومية «الو�سط»

من خالل ت�سطري برنامج ثري

يف �إطار املجهودات املبذولة
من قبل قوات ال�رشطة يف حماية
الأ�شخا�ص واملمتلكات  ،وبناءا على
�شكوى ر�سمية مقدمة من قبل �أحد
املواطنني مفادها �رسقة هاتفه
النقال  ،متكنت عنا�رص الأمن
احل�رضي الثالث ب�أمن والية �أدرار بعد
مبا�رشة عملية البحث والتحري من
�إ�سرتجاع الهاتف النقال حمل ال�رسقة
مع حتديد هوية امل�شتبه فيه ،ليتم
بعد �إ�ستفاء جميع �إجراءات التحقيق
الأويل �إر�سال ملف الق�ضية �أمام
اجلاهات الق�ضائية املخت�صة .
جتدر الإ�شارة اىل �أمن م�صالح �أمن

الوالية قد با�رشت يف الأونة الأخرية
حملة حت�سي�سية موجهة لفائدة
الطلبة اجلامعيني وخمتلف �رشائح
املجتمع حول التح�سي�س والتوعية
من جرائم �رسقة الهواتف النقالة
وذلك من خالل توجيه املواطنني
ب�رضورة الإحتفاظ بالرقم الت�سل�سلي
للجهاز وعدم �رشاء الهواتف النقالة
من ال�سوق ال�سوداء مع التبليغ الفوري
يف حالة التعر�ض لل�رسقة اىل جانب
توعية املواطنني بغية جتنب الوقوع
حتت طائلة املتابعات الق�ضائية عن
جرم �إخفاء الأ�شياء امل�رسوقة.

�أحمد باحلاج

درك �أوالد جالل بب�سكرة

�إجها�ض حماولة تهريب � 15ألف
اخلا�صة
االحتياجات
لذوي
الوطني
اليوم
حتي
مترنا�ست
�شرطة
قارورة خمر �إىل ورقلة

مبنا�سبة الإحتفال باليوم الوطني
لذوي االحتياجات اخلا�صة
امل�صادف لـ      14مار�س من
كل �سنة ،وتعزيزا ملبد�أ الت�ضامن
ت�ؤكد املديرية العامة للأمن
الوطني عن دعمها وحمايتها لهذه
الفئة من املجتمع و�أنهم جزءا من
املجتمع ككل �أفراده وي�ساهمون
يف بنائه وازدهار ،وت�شاركهم يف
يومهم الوطني ،حيث �سطرت
م�صالح �أمن والية مترنا�ست

برناجما جواريا بهذه املنا�سبة .
وح�سبما �أفاد به بيان خللية
االعالم واالت�صال مبديرية الأمن
الوطني بتمرنا�ست  ،فقد مت
�إقامة حفل تكرميي على �رشف
فئة ذوي االحتياجات اخلا�صة من
م�ستخدمي الأمن الوطني املعاقني
�ضحايا الإرهاب ،وامل�صابني �أثناء
ت�أدية مهامهم املحالني على
الت�أمني العجزي واملعاقني من
ذوي احلقوق وذلك بتاريخ يوم

اخلمي�س املوافق لـ 14مار�س
�،2019إ�ضافة لتنظيم زيارات
للمقعدين من امل�ستخدمني
ال�رشطيني �أو متقاعدي ال�رشطة،
مع �إقامة حظرية مرورية ترفيهية
مل�شاركة فئة ذوي االحتياجات
اخلا�صة احتفالها بيومها الوطني
بتاريخ  2019/03/14ابتداء من
ال�ساعة (� 10:00سا) �صباحا ،على
م�ستوى �ساحة �أول نوفمرب ،1954
وكذا برجمة زيارة للمركز النف�سي

البيداغوجي للمعاقني ذهنيا بتاريخ
 ، 2019/03/14ناهيك عن تنظيم
حملة حت�سي�سية حول «الوقاية
من حوادث املرور» لفائدة
�سائقي املركبات وم�ستعملي
الطريق،عرب نقاط املراقبة
وطرق املدينة ،وكذا امل�شاركة يف
خمتلف التظاهرات املنظمة من
طرف ال�سلطات املحلية وفعليات
املجتمع املدين.
�أحمد باحلاج

متكنت فجر �أم�س ،م�صالح البحث
و التحري بالكتيبة الإقليمية
للدرك الوطني باملقاطعة الإدارية
�أوالد جالل بب�سكرة  ،من توقيف
�شاحنة من نوع «رونوا» كانت يف
طريقها لوالية ورقلة  ،و �أثناء
تفتي�ش ال�شاحنة �ضبط بداخلها
� 15ألف قارورة خمر من خمتلف
الأنواع واال�شكال ليتم م�صادرة
املحجوزات وت�سليمها ملفت�شية
�أق�سام اجلمارك اجلزائرية ،

فيما مت حتويل �صاحب ال�شاحنة
املدعو « ك.ج « يف اخلم�سينيات
من العمر للم�صلحة املعنية
ال�ستكمال الإجراءات القانونية
معه قبل تقدميه �أمام وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة �أوالد
جالل للنظر يف و�ضعيته بتهمة
احليازة و املتاجرة بامل�رشوبات
الكحولية بدون رخ�صة ح�سبما
علم من م�صادرنا .
�أحمد باحلاج
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�صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية

تقارير

�أمري �سعودي ي�شكل حركة معار�ضة
لتغيري نظام احلكم يف بالده

�إ�سبانيا تتهم  CIAبتدبري هجوم
على �سفارة كوريا ال�شمالية

وذكرت �صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية �أنّ الأمري ال�سعودي املن�شق خالد بن فرحان �آل �سعود� ،أطلق حركة معار�ضة حتت ا�سم
"حركة حرية �شعب �شبه اجلزيرة العربية" ،تدعو �إىل تغيري النظام يف ال�سعودية ،وتكفل حماية املعار�ضني الفارين منها،
وذلك بعد مقتل ال�صحفي جمال خا�شقجي على �أيدي م�س�ؤولني �سعوديني ،يف �أكتوبر املا�ضي.
م�٫س
وك�شف الأمري املن�شق لل�صحيفة
الربيطانية �أنه ي�سعى �إىل قيام
ملكية د�ستورية يف ال�سعودية،
و�إجراء انتخابات لتعيني رئي�س
وزراء وحكومة من �أجل حماربة
االنتهاكات املزمنة حلقوق الإن�سان
والظلم يف البالد ،و�أردف الأمري
خالد ،البالغ من العمر  41عاماً،
لل�صحيفة �أنّ "ال�سعودية بحاجة
�إىل نظام جديد كالدميقراطيات
الأخرى ،حيث يحق للنا�س
انتخاب احلكومة لإن�شاء �سعودية
جديدة"،و�أ�شار �إىل �أنه ميلك ر�ؤية
للنظام الق�ضائي وحقوق الإن�سان
وامل�ساءلة ،لكن يجب الآن
الرتكيز على الد�ستور وم�ساعدة
ال�سعوديني يف �أوروبا ،وفق تعبريه،
و�أ ّكد بن فرحان �أن "�أفراد العائلة
املالكة بيت �آل �سعود �سيبقون
ر�ؤ�ساء البالد الرمزيني ،متاماً
مثل النظام امللكي يف بريطانيا،
لكن ال�شعب �سيحتفظ بال�سلطة
يف نهاية املطاف"،ولفت �إىل �أنّ
حركته املعار�ضة �سوف تت�صل
بجميع املحامني واملرتجمني
املتخ�ص�صني من �أجل م�ساعدة
طالب اللجوء ال�سعوديني ،و�ستقدم
الدعم القانوين وكل �أنواع الدعم
الأخرى للفارين من بالدهم.
وبينّ الأمري ،الذي يتخذ من �أملانيا
مقراً لإقامته� ،أنه ا�ضطر �إىل
مغادرة ال�سعودية عام  2007بعد
حتذيره من وجود �أمر باعتقاله
لأنه انتقد احلكومة ال�سعودية،
و�أ�ضاف �أنه يريد م�ساعدة
الآخرين الذين واجهوا امل�شكالت
نف�سها التي واجهها.

دعم للهاربني

وب�رصف النظر عن م�سعاه من
�أجل تغيري النظام ال�سعودي ،ي�سعى
الأمري خالد لدعم املواطنني
الفارين من الظلم والتعذيب
والأذى يف ال�سعودية ،من خالل
م�ساعدتهم للح�صول على اللجوء
يف �أملانيا ودول �أوروبية �أخرى،
مبيناً �أنه يتعاون مع جمموعة من
النا�شطني ال�سعوديني يف جميع
�أنحاء �أوروبا.
وي�أمل الأمري خالد يف م�ساعدة
ودعم و�سائل الإعالم لت�سليط
ال�ضوء على هذه االنتهاكات التي
يتعر�ض لها ال�سعوديون ،و�إن�شاء
جلنة لل�ضغط من �أجل �إطالق �رساح
النا�شطني ،و�أو�ضحت "�إندبندنت"
�أن فكرة ت�شكيل حركة املعار�ضة
ن�ش�أت و�سط احلملة الوا�ضحة
التي ي�شنها النظام ال�سعودي على
منتقديه ،خا�صة بعد جرمية قتل
خا�شقجي التي تو�صلت وكالة
اال�ستخبارات املركزية الأمريكية
(�سي �آي �إيه) �إىل �أن ويل العهد
ال�سعودي حممد بن �سلمان هو
من �أمر بتنفيذها ،وهو ما توا�صل
الريا�ض نفيه ب�شدة.

وكان الأمري خالد (والدته
م�رصية) قد ك�شف يف وقت �سابق
ل�صحيفة �إندبندنت �أنه يعتقد
�أن ال�سلطات ال�سعودية خططت
خلطفه قبل ع�رشة �أيام فقط
من اختفاء خا�شقجي يف �أكتوبر
املا�ضي و�أ�ضاف �أنه ُوعد مباليني
الدوالرات �إذا وافق على ال�سفر
�إىل م�رص ملقابلة م�س�ؤويل النظام
يف القن�صلية ال�سعودية بالقاهرة،
�إال �أنه رف�ض ذلك ،معتقداً �أنها
خدعة لإعادته �إىل ال�سعودية،
كجزء من حملة قمع مت�صاعدة
دبرها حممد بن �سلمان لإ�سكات
منتقديه ،و�أ�شار �إىل �أ ّنه ما زال
الأمري الوحيد من العائلة احلاكمة
يف حركته اجلديدة ،ولكنه ي�أمل يف
ان�ضمام �أمراء �آخرين.

من�ضمون جدد
عبد العزيز العمودي ،املعار�ض
ال�سعودي البارز واملقيم يف دبلن
منذ � ،2014أعلن ان�ضمامه للحركة
املعار�ضة اجلديدة ،معلناً �إطالق

مبادرة من �إيرلندا حلماية الن�ساء
ال�سعوديات ال�ضعيفات الالئي
يهربن من عائالت م�سيئة يف
ال�سعودية.
كما ان�ضم �إىل احلركة الوليدة،
املرتجم القانوين عبد ال�سالم
�إ�سماعيل ،الذي عرف عنه
م�ساعدته لالجئني ال�سعوديني
القادمني �إىل �أوروبا وقال
�إ�سماعيل لل�صحيفة الربيطانية:
"لن ن�رشك حمامني متخ�ص�صني
بق�ضايا اللجوء فح�سب ،و�إمنا
�سنعمل من �أجل تقدمي خدمات
لالجئني ال�سعوديني ت�شمل
طلبات مل ال�شمل وم�ساعدتهم
على االندماج باملجتمع"،وتتهم
منظمات حقوقية ودولية
ال�سلطات ال�سعودية بارتكاب
جتاوزات يف حقوق الإن�سان
بحق ن�شطاء �سعوديني طالبوا
بالإ�صالح واالنفتاح قبيل �صعود
حممد بن �سلمان لوالية العهد،
بالإ�ضافة لتقارير عن تعذيب
�شديد يتعر�ض له معتقلو الر�أي
يف اململكة ،و�سط مطالبات
بالإفراج عنهم.

ً 79
ابنا وابنة يحرمهم االحتالل من �أ ّمهاتهم الأ�سريات
قال نادي الأ�سري الفل�سطيني ،
�إن �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
تعتقل � 22أ ًّما فل�سطينية لـ  86اب ًنا
وابنة من بني � 46أ�سرية يقبعن يف
معتقل "الدامون"و�أو�ضح النادي
يف بيان �صحفي مبنا�سبة يوم الأم،
والذي ي�صادف  21من مار�س
من كل عام� ،أنّ �إدارة معتقالت
االحتالل حترم بع�ض الأ�سريات
أبنائهن،
الأ ّمهات من زيارة �
ّ
ومن الزيارات املفتوحة ،ومن
متكينهن من احت�ضان �أبنائهن،
ّ
�إ�ضافة �إىل منع التوا�صل الهاتفي
معهم ،ومتنع الأ�سريات من لقائهن
أبنائهن الأ�رسى.
ب�
ّ

وبينّ �أن من بني الأ�سريات �أ ّمهات
لأطفال ّ
ر�ضع اعتقلهن االحتالل
عليهن باالعتقال ل�سنوات
وحكم
ّ
طويلة ،كالأ�سرية ن�رسين ح�سن من
حيفا ،املحكومة ل�ست �سنوات،
والتي يقبع زوجها و�أطفالها
ال�سبعة يف قطاع غزة ،وحترمها
�سلطات االحتالل من زيارتهم� ،إىل
جانب حرمان �إخوتها -القابعني
يف حيفا-من زيارتها � ً
أي�ضا ،منذ
اعتقالها بتاريخ � 18أكتوبر 2015
و�أ�شار �إىل �أن �أ�صغر �أطفال الأ�سرية
ح�سن كان بعمر ثمانية �أ�شهر عند
اعتقالها ،و�أكربهم فتاة كانت
بعمر ( 11عا ًما) ،ما تزال ترعى

�أ�شقاءها �إىل جانب والدها.
بالإ�ضافة �إىل الأ�رسة فدوى حمادة
من القد�س ،املعتقلة منذ العام
 ،2017وحمكومة لـ(� )10سنوات،
وهي �أم خلم�سة �أطفال� ،أ�صغرهم
كان يبلغ من العمر �أربعة �أ�شهر عند
اعتقالها ،والأ�سرية املوقوفة ملى
خاطر من اخلليل ،الأ ّم خلم�سة،
والتي مل يبلغ �أ�صغرهم العامني
عند اعتقالها ،والأ�سرية املوقوفة
بل�سم �رشايعة من الرملة ،الأم
لثالثة� ،أ�صغرهم بعمر �سنة
ون�صف .و�أ�شار نادي الأ�سري �إىل
�أن االحتالل يعتقل � ً
أي�ضا الأ�سرية
�أمينة حممود-عودة ،من القد�س،

منذ العام  ،2017ويحرمها من لقاء
ابنها الوحيد حممد �أحمد هل�سة
املعتقل يف "رميون" ،والذي كان
يبلغ من العمر ( 17عا ًما) عند
اعتقاله عام  2016واملحكوم عليه
باالعتقال لـ( )18عا ًما.
وبني �أن االحتالل ي�ستهدف عائالت
و�أ ّمهات ال�شهداء كا�ستمرار
ل�سيا�سة العقوبات اجلماعية بحقّ
ّ
وال�شهيد ،كاعتقال
عائلة الأ�سري
�سوزان �أبو غنام ،من القد�س،
وهي والدة ّ
ال�شهيد حممد �أبو
غنام ،با ّدعاء التحري�ض ،واعتقال
وفاء مهداوي ،من طولكرم ،والدة
ّ
ال�شهيد �أ�رشف نعالوة.

ك�شفت تقارير �إعالمية �أن
�أجهزة الأمن الإ�سبانية التي
حتقق يف الهجوم العنيف على
�سفارة كوريا ال�شمالية مبدريد
م�ؤخرا ت�شتبه ب�أن املخابرات
الأمريكية والكورية اجلنوبية
�ضالعتان فيه.
وذكرت �صحيفة "�إل بايي�س"
الإ�سبانية �أن الأمن الإ�سباين
متكن من حتديد هويات ع�رشة
رجال م�سلحني ملثمني اقتحموا
مقر ال�سفارة الكورية ال�شمالية
يوم  22فرباير املا�ضي وقاموا
ب�رضب وا�ستجواب ثمانية
�أ�شخا�ص ،تواجدوا على �أر�ض
�سفارة بيونغ يانغ يف مدريد
بينهم موظفون وطالب من
كوريا ال�شمالية ،وا�ستبعد
املحققون الفر�ضية �أن يكون
"الهجوم الغام�ض" نفذه
جمرمون عاديون ،لأن العملية
كانت دقيقة وحمددة الأهداف
بدليل �أنهم مل ي�رسقوا �أ�شياء
ثمينة ،و�إمنا ا�ستولوا على ملفات
م�سجلة يف �أجهزة �إلكرتونية
وهواتف حممولة فقط ،و�أ�شارت
ال�صحيفة �إىل �أن الهجوم على
ال�سفارة نفذ بطريقة عنيفة،
�إذ و�ضع املهاجمون �أكيا�سا
بال�ستيكية على ر�ؤو�س ال�ضحايا
الـ 8وربطوا �أيديهم و�رضبوهم
واحتجزوهم رهائن داخل
ال�سفارة ملدة �ساعتني.
ومتكنت امر�أة من بني املحتجزين
داخل مقر ال�سفارة من الفرار
عرب �شباك يف الطابق الثاين
من مبنى ال�سفارة ،و�رصخت
طالبة امل�ساعدة .و�سمع رجل
يعي�ش يف منزل جماور �رصاخها
وا�ستدعى ال�رشطة ،وعلى الفور
غادر املهاجمون ال�سفارة على
منت �سيارتني تابعتني للبعثة
الدبلوما�سية الكورية ال�شمالية
وتركوهما يف �شارع جماور.
و�أكدت ال�رشطة �أن �إ�صابات
وقعت على يد املهاجمني
اثنتان منها خطرية وا�ستدعت
نقل �صاحبيهما �إىل امل�ست�شفى
للعالج .وبعد مراجعة ت�سجيالت
كامريات املراقبة املثبة يف
ال�سفارة وا�ستجواب ال�ضحايا
وتفتي�ش ال�سيارتني امل�رسوقتني
�أن
املحققون
ا�ستنتج
املهاجمني من �أ�صل كوري ،كما
�أن اثنني منهم كانا على الأقل
على �صلة بوكالة اال�ستخبارات
املركزية الأمريكية ،ح�سب
"�إل بايي�س"و�أكدت م�صادر
على �أن الأدلة على �ضلوع
 CIAيف الهجوم بالتعاون مع
املخابرات الكورية اجلنوبية
كانت قوية لدرجة �أن اجلانب
الإ�سباين طالب بالفعل وكالة
املخابرات املركزية الأمريكية

بتقدمي تو�ضيح حول تورطها
يف الهجوم ونفت الـCIA
�ضلوعها يف الهجوم ،لكن ردها
على طلب اجلانب الإ�سباين
مل يكن مقنعا ،وفق ال�صحيفة
،ومن تفا�صيل الهجوم الأخرى
املثرية لالنتباه ،ذكرت �صحيفة
"�إل موندو" �أن املهاجمني
ف�صلوا القائم ب�أعمال رئي�س
البعثة الدبلوما�سية الكورية
ال�شمالية� ،سو يون �سوك ،عن
باقي املحتجزين وا�ستجوبوه
يف غرفة منف�صلة .ووفقا
لل�صحيفة ،ف�إن املهاجمني
حاولوا التو�صل �إىل معلومات
متعلقة ب�سفري كوريا ال�شمالية
ال�سابق لدى �إ�سبانيا ،كيم هيوك
ت�شول ،الذي قاد فريق العمل
يف املحادثات مع املبعوث
النووي الأمريكي �ستيفن بيغون،
متهيدا للقمة الأمريكية -
الكورية ال�شمالية الثانية التي
عقدت يف هانوي يومي  27و28
فرباير املا�ضي� ،أي قبل � 5أيام
على بدء القمة .وقال �سو يون
�سوك لل�رشطة الإ�سبانية �إن
املهاجمني ينحدرون من كوريا
اجلنوبية ،فيما نفى �سفري �سيئول
يف مدريد �صلة بالده بالهجوم.
و�أكدت م�صادر يف اال�ستخبارات
الإ�سبانية لل�صحيفة �أن املعتدين
"كانوا يبحثون عن �شيء ما تركه
ال�سفري ال�سابق كيم هيوك ت�شول
يف �أحد �أجهزة �سفارة كوريا
ال�شمالية يف مدريد"وعرثت
ال�رشطة على كمية كبرية
من الأ�سلحة النارية يفرت�ض
�أنها كانت بحوزة املهاجمني
و�أ�شارت تقارير �إعالمية �إىل
�أن كيم هيوك مقرب من الزعيم
الكوري ال�شمايل كيم جونغ �أون،
ويحظى بثقته وطردت �إ�سبانيا
�سفري كوريا ال�شمالية يف �سبتمرب
 2017ردا على قيامها بتجارب
نووية و�إطالق �صواريخ بال�ستية
فوق اليابان وقالت "�إل بايي�س"
�إن هذا احلادث قد ي�ؤدي يف
النهاية �إىل "احتكاك دبلوما�سي"
بني مدريد ووا�شنطن ،م�ضيفة:
"تعتقد م�صادر يف احلكومة
الإ�سبانية� ،أنه �إذا ثبت تورط
وكالة اال�ستخبارات املركزية
الأمريكية يف الهجوم ،ف�سيعترب
ذلك �إجراء غري مقبول من قبل
بلد حليف ..وهذا يعني �أن �أجهزة
اال�ستخبارات الأمريكية عملت
يف �إ�سبانيا دون �إذن وانتهكت
االتفاقيات الدولية التي حتمي
البعثات الدبلوما�سية".
والتزمت وزارة الداخلية
الإ�سبانية ال�صمت ،ومل ت�صدر
�أي تعليقات على �سري التحقيق
كما مل تعلن عن �أ�سماء امل�شبته
بهم ر�سميا.
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التطرف امل�ضاد:

ملاذا تطورت جرائم الكراهية
�إىل عقاب م�سلمي �أوروبا؟
جتاوزت اجتاهات العداء للم�سلمني يف الدول
الأوروبية جمرد اخلطابات ال�شعبوية التي تتبناها
التيارات اليمينية املتطرفة؛ حيث انت�شرت يف الآونة
الأخرية حمالت تهديد للم�سلمني واعتداءات
ج�سدية ولفظية على املحجبات وامللتحني ،بالإ�ضافة
�إىل كتابة �شعارات نازية على منازل امل�سلمني �أو
اً
و�صول التالف ال�سيارات ،وتنظيم
االعتداء عليها،
مواد حارقة.
االعت�صامات ،وا�ستخدام ٍ
رغدة البهي /مركز امل�ستقبل
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة
وت�أتي هذه املوجة اجلديدة من جرائم
الكراهية �ضد امل�سلمني عقب الإعالن
عما يُ�سمى «يوم عقاب امل�سلمني»
يف الدول الأوروبية يف � 3أبريل 2018
والذي يت�ضمن نظا ًما و�ضعه بع�ض
املتطرفني للمكاف�أة بالنقاط ملن يقوم
مبمار�سات عدوانية �ضد امل�سلمني ،وهو
ريا يف طبيعة جرائم
ما يُعد تطو ًرا خط ً
وممار�سات الكراهية والتمييز الديني يف
الدول الغربية.

يوم «عقاب امل�سلمني»:
ت�صاعدت جرائم الكراهية واالعتداء
على امل�سلمني م�ؤخ ًرا ،وهو ما تزامن مع
�صعود االجتاهات الراديكالية التي جتلت
يف الغرب يف ال�سنوات املا�ضية؛ فقد
توعدت ر�سائل بريدية جمهولة امل�صدر
امل�سلمني بالعقاب يوم � 3أبريل ،2018
يف �إطار ما ُ�سمي «يوم عقاب امل�سلمني»،
مطالبة م�ستلميها بتعذيبهم ،واالعتداء
ٍ
نقاط مُتنح
عليهم مبختلف الطرق ،مقابل
ملرتكبيها ،وذلك على النحو التايل25( :
نقطة مقابل نزع حجاب امر�أة ،و500
نقطة مقابل قتل م�سلم ،و 1000نقطة
مقابل تفجري م�سجد).
وتعهد كاتب الر�سالة بتقدمي جوائز لكل
من يرتكب فعلاً عن�رص ًّيا عني ًفا �ضد
امل�سلمني ،بد ًءا من الإ�ساءة اللفظية،
مرو ًرا باالعتداءات اجل�سدية ،وجتريد
اً
و�صول
امل�سلمات من غطاء ر�ؤو�سهن،
لإلقاء املواد احلارقة عليهم .وبذلك
يدخل املواطنون يف �سباقٍ جلمع النقاط
من خالل تنفيذ �أكرب عدد من عمليات
االعتداء.

وقد وردت يف هذه الر�سائل العبارة
التالية« :لقد �أحلقوا بكم الأ�رضار ،وجعلوا
�أحباءكم يعانون ،ت�سببوا لكم يف الأمل،
فماذا �ستفعلون الآن ..ما عليكم �إال �أن
تقلبوا الأمر عليهم ،لأنكم لديكم القوة،
ال تكونوا جبناء!» ،واحتوت الر�سائل
على �صورة خنج ٍر م�صحو ًبا بـحريف
( ،)MSويرجح ارتباط هذه الر�سائل
بجماعة «ذابح امل�سلمني» املعروفة
بكرهها للإ�سالم وامل�سلمني ،والتي �سبق
لها ا�ستهداف عد ٍد من امل�ساجد يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،ولندن .وقد
حظيت تلك الر�سائل �-سواء الإلكرتونية
�أو الورقية -بانت�شا ٍر وا�سع يف لندن،
وميدالندز ،ويورك�شاير ،وبرمنجهام،
بجانب مواقع التوا�صل االجتماعي.
كما تلقى �أربعة من �أع�ضاء الربملان
امل�سلمني الربيطانيني عن حزب العمال
الربيطاين يف منت�صف مار�س ،2018
ر�سائل معادية للإ�سالم وامل�سلمني
تدعو �إىل �شن هجمات على امل�سلمني
يف بريطانيا .وهو الأمر الذي حُتقق فيه
ال�رشطة و�ضباط مكافحة الإرهاب �سع ًيا
لتحديد م�صدرها.
كما توفيت الطالبة امل�رصية «مرمي
عبدال�سالم» مت�أثرة بجراحها �إثر تعر�ضها
حلادث اعتدا ٍء وح�شي �شمال لندن ،على
يد  10فتيات ُعرفن بالكراهية واالعتداء
على �أي فتاة ال تنتمي لبلدهن ،وذلك يف
مار�س  .2018ومن اجلدير بالذكر �أنه
قبل هذا االعتداء تعر�ضت هي و�أختها
لالعتداء على �أيدي اثنتني من الفتيات
الـ َع�رش ،دون �أن يُتخذ �أي �إجراء حيالهن
من قبل ال�سلطات الأمنية.
وخالل الربع الأول من العام اجلاري،
�سجلت ال�سلطات الأمنية الأملانية �أكرث
من  200حالة اعتداء من قبل اليمني
املتطرف بدوافع الكراهية للإ�سالم،

ومنها قيام جمهولني يف �أملانيا يف مار�س
 ،2018ب�شن ثالث هجماتٍ مبوا ٍد حارقة
على م�سجدين ومبنى تابع جلمعية
ال�صداقة الرتكية-الأملانية.
ويف ال�سياق ذاته ،هاجم جمهولون م�سجد
«قوجه �سنان» يف �شارع كولفاين �شرتا�سا
يف برلني ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ألقى
جمهولون زجاجات حتوي مواد حارقة
على واجهة جمعية ال�صداقة الأملانية
الرتكية يف مدينة م�شيده بوالية �شمال
الراين وي�ستفاليا غربي البالد .وقد
جاء هذان الهجومان عقب الهجوم
على م�سجد مبدينة الوفن يف والية بادن
فورمتربج ،جنوبي �أملانيا ،ما �أدى ال�شتعال
حريق فيه.
ٍ
وقدر عدد امل�ساجد الأملانية التي تعر�ضت
العتداءاتٍ منذ مطلع عام  2018بحوايل
 27م�سجدًا يف مقابل  100م�سجد يف عام
 ،2017وف ًقا لت�رصيحات «زكريا �ألطوغ» مدير
العالقات اخلارجية يف االحتاد الإ�سالمي
الرتكي لل�شئون الدينية يف �أملانيا «ديتيب»،
كما �أعلنت وزارة الداخلية الأملانية ر ًدّا على
طلب �إحاطة من الكتلة الربملانية حلزب
الي�سار �أن عدد الهجمات التي تعر�ضت لها
امل�ساجد وامل�سلمون يف �أملانيا يف عام
 2017قد بلغوا  950هجو ًما على الأقل.
وهو ما دفع املجل�س املركزي للم�سلمني
يف �أملانيا ( )ZMDيف مار�س � 2018إىل
الإعالن عن �إغالق مقره الرئي�سي يف مدينة
كولن ،لفرت ٍة من الزمن ،ال �سيما بعد �أن تلقى
رئي�سه «�أمين مزيك» تهديدات بالقتل يف
حال عدم توقفه عن توجيه الإهانات حلزب
«البديل من �أجل �أملانيا» ،وقد �رصح مزيك:
«مل نعد ن�شعر �أننا حمميون مبا فيه الكفاية،
لقد �أُ�صيب العاملون بال�صدمة �إزاء التهديدات
التي يتعر�ضون لها ،تلك التهديدات ن�أخذها
على حممل اجلد ،ومل نعد ن�ضمن له�ؤالء
العاملني الأمان املطلوب».
بينما تعر�ض م�سجد «�أمري �سلطان» يف
هولندا العتداء يف يناير  2018عرب تعليق
الفت ٍة ُكتب عليها عبارات عن�رصية وجم�سم
لإن�سان مقطوع الر�أ�س على باب امل�سجد.
وقد تبنت حركة «�إد فريزيت» اليمينية
املتطرفة االعتداء على امل�سجد التابع
لوقف الديانة الرتكي عرب ح�ساباتها يف
مواقع التوا�صل االجتماعي .ون�رشت �صورة
املج�سم والالفتة مبا فيها من عباراتٍ
عن�رصية مثل« :ينبغي �إيقاف الإ�سالم» ،و»ال
ً
مرتبطا
ريا �شمايل �أم�سرتدام
نريد جام ًعا كب ً
ب�أردوغان».

مداخل تف�سريية:
ميكن تف�سري ت�صاعد جرائم الكراهية يف
عدد من الدول الأوروبية يف �ضوء عدد من
االعتبارات يتمثل �أبرزها يف:
خطابات الكراهية االفرتا�ضية:

ربطت درا�سة حديثة �أجراها عدد من
الباحثني يف جامعة «وارويك الربيطانية»
يف يناير املا�ضي ،بني االعتداءات التي
يتعر�ض لها امل�سلمون والالجئون يف �أملانيا
والواليات املتحدة وخطابات الكراهية
التي تُروج لها مواقع التوا�صل االجتماعي،
وتو�صلت الدرا�سة من خالل حتليل خطابات
�أع�ضاء حزب «البديل من �أجل �أملانيا»
اليميني ال�شعبوي على موقع في�سبوك �إىل
وجود عالقة وثيقة بني هذه اخلطابات،
وتكرار االعتداءات على امل�سلمني
والالجئني ب�صفة .حيث مت التو�صل يف
الدرا�سة �إىل تزايد االعتداءات يف بع�ض
املناطق اجلغرافية التي تتداول فيها
خطابات الكراهية بكرثة ،كما �أكدت تراجع
االعتداءات على الالجئني بن�سبة  %13يف
الأماكن التي ال تُن�رش فيها خطابات كراهية
�ضدهم .فعلى �سبيل املثال ،يالحظ تزايد
حاالت االعتداءات على الأقليات عقب
تغريدات «دونالد ترامب» التي ت�ستهدف
الأقليات.
الت�رصيحات العن�رصية :فقد �رصح هور�ست
زيهوفر وزير الداخلية الأملاين ،يف مقابل ٍة
مع �صحيفة «بيلد» يف مار�س �« :2018إن
الإ�سالم ال ينتمي �إىل �أملانيا التي متتاز
بامل�سيحية ،والكنائ�س ،و�أعياد الف�صح
والقيامة ..وبالطبع امل�سلمون الذين يعي�شون
معنا ينتمون �إىل �أملانيا».
وعلى خلفية هذه الت�رصيحات العن�رصية
�صدام مبا�رش مع «�أجنيال
دخل «زيهوفر» يف
ٍ
مريكل» التي �رسعان ما �أعادت الت�أكيد على
«�أن الإ�سالم جزء ال يتجز�أ من �أملانيا ،حتى
و�إن متيزت البالد تقليد ًّيا بطابع الديانتني
امل�سيحية واليهودية» ،كما �رصح «�شتيفن
زايربت» املتحدث با�سم احلكومة الأملانية:
«لقد ت�أثر هذا البلد تاريخ ًّيا بامل�سيحية
واليهودية ،لكن � ً
أي�ضا هناك ماليني امل�سلمني
يعي�شون يف البالد ،وا�ستنادًا �إىل د�ستورنا
ونظامنا القانوين ،ف�إن دين امل�سلمني الذين
يعي�شون يف �أملانيا� ،أ�صبح جز ًءا منها».

�إنكار جرائم الكراهية:
ترف�ض بع�ض الدول ،ويف مقدمتها هولندا،
االعرتاف بظاهرة العن�رصية وجرائم
الكراهية؛ فقد رف�ض الربملان الهولندي
على �سبيل املثال -طلب مناق�شة االعتداءالعن�رصي على م�سجد «�أمري �سلطان» من
قبل �أن�صار اليمني املتطرف يف �أم�سرتدام،
بعد �أن تقدم به نواب من حزب «دانك».
و�رصح «فريد �آزاركان» النائب عن احلزب:
«�إن حزبه قدم مقرتحات عدة ملناق�شة
م�س�ألة االعتداءات العن�رصية يف الربملان،
�إال �أن الأحزاب اليمينية املتطرفة تقابلها
بالرف�ض دائ ًما».
ويف هذا ال�سياق يرف�ض نواب حركة «�إد
فريزيت» ،ونواب الأحزاب الأربعة التي

ت�شكل �أغلبية يف الربملان (وهي :النداء
الدميقراطي امل�سيحي ،و�أحزاب ال�شعب
للحرية والدميقراطية ،واالحتاد امل�سيحي،
والدميقراطي  )66مناق�شة االعتداءات
العن�رصية .كما �سارعت بريطانيا بدفع
�شبهة جرائم الكراهية عن مقتل الطالبة
امل�رصية «مرمي عبدال�سالم» ،معتربة �إ ّياها
جرمية قتل جنائية تخ�ضع للتحقيقات
ال�رشطية.

�صعود اليمني املتطرف:
�صاغت القوى والأحزاب اليمينية خطا ًبا
راديكال ًّيا جتاه امل�سلمني بات الإطار
الفكري الذي ت�ستظل العنا�رص الإرهابية به
لتربير ا�ستهدافها للم�سلمني ،ذلك �أن القوى
اليمينية حتمل امل�سلمني م�سئولية الأزمات
التي متر بها املجتمعات الغربية مبا يف ذلك
ما تتعر�ض له من هجمات �إرهابية.
وتتخذ قوى اليمني املتطرف من التحري�ض
�ضد املهاجرين والأقليات حمو ًرا مركز ًّيا
ال�سرتاتيجيتها الدعائية ،وتتبنى موق ًفا
م�شرت ًكا �ضد امل�سلمني و�صل �إىل درجة
�أنها اقرتحت منع امل�سلمني من الهجرة �إىل
االحتاد الأوروبي ،وغلق الأبواب بوجوههم
نهائ ًّيا .فمثلاً  ،يقرتح حزب «البديل من
�أجل �أملانيا» اليميني املتطرف يف برناجمه
ال�سيا�سي حظر الرموز الإ�سالمية ،على
غرار الدعوة �إىل حظر امل�آذن والأذان،
كما يرتبط تنامي جرائم الكراهية �ضد
امل�سلمني بالتهويل من التطرف الإ�سالمي
واخلوف من حتول بع�ض الدول ذات الطابع
العلماين �إىل دول �إ�سالمية.

ال�سيا�سات الإقليمية التو�سعية:
كما ال ميكن ف�صل هذه اجلرائم يف املقابل
عن ال�سيا�سات الإقليمية لبع�ض الدول ويف
مقدمتها تركيا؛ فقد تزامنت االعتداءات
على امل�ساجد واملن�ش�آت الدينية الرتكية
يف �أملانيا مع بداية الهجوم الع�سكري
الرتكي على الأكراد بعفرين .فعلى خلفية
الهجوم ّ
نظم الأكراد مئات الوقفات
االحتجاجية والتي �شهد بع�ضها ا�شتباكات
بني الأتراك والأكراد ،دون ا�ستبعاد تورط
بع�ض املتطرفني يف هذه اال�شتباكات.
وختا ًما ،ال ميكن فهم جرائم الكراهية �ضد
امل�سلمني مبعز ٍل عن خطاب بع�ض النخب
ال�سيا�سية الغربية املتطرفة التي ت�شوه
�صورة الإ�سالم وامل�سلمني ،يُ�ساعدها
يف ذلك و�سائل الإعالم االجتماعية التي
رسع
تروج من�صاتها خلطاب الكراهية ،وتُ� ّ
انت�شار الأفكار ال�سلبية على الإنرتنت،
وهو ما �أدى �إىل تنامي حالة من اخلوف
وعدم الثقة داخل املجتمعات امل�ضيفة
يف املهاجرين والالجئني.
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ملف �صوت الأ�سري
البوا�سل ..
�أ�سرانا
ِ

ال�صامدين خلف ُق�ضبان املُحتل الغا�صب يف �سجون االحتالل ال�صهيوين  .....لكم ِمنا حتية �إجالل و�إكبـار  ,ووفـاء ووعـد �أننا مل ولن
َ
الزنازين يف فل�سطني �صوت وطن �أ�سري .
ت�ضيء
نن�ساكم  ..اجلزائر
ُ

خالل م�شاركته بوقفة ت�ضامنية مع الأ�سريات

انتهاكات باجللمة مُيار�سها االحتالل بحق الأ�سريات يف معتقل «الدامون»
�أكد وكيل هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين عبد القادر اخلطيب،
على �رضورة توفري �سبل الدعم
وامل�ساندة لأ�سرياتنا القابعات
خلف ق�ضبان معتقل «الدامون»،

ووقف كافة �أ�ساليب القمع والقهر
املرتكبة بحقهن ،م�شرياً ب�أن حكومة
االحتالل وعلى ر�أ�سها الأحزاب
اليمينية املتطرفة ت�سعى ال�ستخدام
�أج�ساد ودماء الأ�رسى والأ�سريات،

كورقة �ضغط انتخابية لتحقيق الفوز
حلزبهم.
و�أ�ضاف اخلطيب ب�أن هناك متابعة
يومية من قبل الهيئة لتوثيق ما يتعر�ض
له الأ�رسى والأ�سريات من انتهاكات

ج�سيمة داخل �أقبية ال�سجون ،م�شدداً
على �رضورة الت�ضامن مع ق�ضيتهم
العادلة واملقد�سة والدفاع عنها،
«ف�أ�رسانا هم درة التاج وال بد من
الوقوف معهم ما دام االحتالل جاثماً

على �أر�ضنا»� .أقوال اخلطيب جاءت
خالل م�شاركته بالوقفة الت�ضامنية
التي �أقيمت �صباح اليوم �أمام مقر
ال�صليب الأحمر يف البرية ،والتي يتم
تنظيمها ب�شكل �أ�سبوعي مب�شاركة

عدد من الفعاليات وامل�ؤ�س�سات
العاملة يف جمال الأ�رسى ،وقد
ُخ�ص�صت هذا الأ�سبوع دعماً ل�صمود
�أ�سرياتنا املاجدات مبنا�سبة يوم
املر�أة العاملي.

ً
منا�صفة بني احلرية والقيد
ح�سن �شوكة واحلياة

ً
ً
حامال حلمه وبع�ض ًا من تلك الأماين التي ّ
�سني القيد واحلرمان ،يحمل “ح�سن” بني ذراعيه “جبل” الذي
عطلتها
حامال طفله الذي جاءه النب�أ بقدومه يف حلظات ما بني احلياة واملوت،
يف بيته
ّ
ً
ً
�سيجعله حمل اهتمامه البالغ ” ليحيا حياته كرميا بعيدا عن �آلة احلرب و�سيمفونية الدمار ” كما يحاول �إي�صال ر�سالته بعد �أن ذاق فعرف نعمة احلرية من بعد نقمة القيد واحلرمان.

بقلم  :قتيبة قا�سم
جملة �سراج الأحرار
�أقبل ح�سن وكنت قا�صداً الو�صول
�إىل بيته على حني فج�أة ودون موعد
م�سبق ،كان لت ّوه خارجاً مع زوجته
م�صطحباً جنله يحمله فوق �أك ّفه
لق�ضاء بع�ض الوقت ،فا�ستقبلتنا
العائلة بال�ضيافة العربية واحللوى
وكثري من االبت�سامات التي تظهر
مدى الفرح يف بيت كان ميل�ؤه احلزن
طوال عقد ون�صف من الزمن.
يف املنزل الذي ت�أخذك �إليه �أدراج
طويلة تنقلك من و�سط �ساحة مهد
امل�سيح يف قلب بيت حلم القدمية،
و�أدراج �أخرى ت�أخذك �إىل حيث
امل�ستقبلني املهنئني بالإفراج عن
ح�سن وخروجه منت�رصاً بعد �إ�رضاب
عن الطعام واعتقا ٍل �أخري طوى به
�أربعة ع�رش عاماً خلف الق�ضبان،
يف البيت املتوا�ضع الذي مل تهد�أ
الأقدام و�صوالً �إليه و�أحاديث
القيد واالعتقال حا�رضة مع كثري
من الأ�رسى واملحررين والأقارب
والأ�صدقاء الذين جا�ؤوا ي�شاطرونه
فرحة الإفراج التي يعدّونها انطالقة
حيا ٍة جديدة.
كان واحداً من �أولئك الذين ات�شحت
حياتهم بالقيد وم�سحة الغربة يف
�أر�ض الوطن ،فالأ�سري املحرر ح�سن
ح�سنني �شوكة املولود يف مدينة
بيت حلم يف العام  ،1988خرج لت ّوه
منت�رصاً من اعتقال �إداري خا�ض
خالله �إ�رضاباً عن الطعام الثني
و�ستني يوماً متوا�ص ً
ال ،كانت حلقة
يف م�سل�سل عذاب ال ينتهي.

يف عام  2004كانت بداية الولوج �إىل
دهاليز القيد وم�سالخ التحقيق ،تنتزع
�آليات االحتالل وجنوده املدججني
الطفل ح�سن من بيته لي ً
ال ،غادر
ح�سن منزله ومدر�سته قبل �أن ينهي
ال�صف العا�رش ،وابتد�أت يف زنازين
حتقيق ” امل�سكوبية” رحلة امل�سافر
يف قطار حياة مليئة بالأ�شواك من
كل جانب.
كانت مدينة ال�سالم حتت�ضن ف�ؤاد
الفتى الذي كرب قبل �أوانه ،و�أُدخِ ل
ال ” جاه ً
الزنازين ُمذ كان طف ً
ال مبا
حتمله الأيام وما تخبئه له الظروف”
لت�شكل له بداية �صعبة ال تبعث على
الأمل كما يقول ح�سن.
طف ً
ال ثم �شاباً ينتقل من �سجن
الأطفال مروراً ب�سجن الكبار بعد
�أن بلغ ثمانية ع�رش عاماً من عمره،
عوامل جديدة تتفتح �أمام الفتى يف
�ساحات ال يدري ما طاقته بها،
وما حيلته ب�أن يكون يف مكان ما
غري مدر�سته التي كانت تنتظره كل
�صباح ،وهو ي�ست�شعر حلظات القيد
لأول مرة بالقول مراراً طيلة الوقت
” حرموين من طفولتي والحقوين
بعد ذلك بكثري”.
مل تكن لتنت ِه تلك ال�سنوات اخلم�س
دون �أن ترتك �أثراً بالغاً يف نف�س
ح�سن ،وما �أن جاءت حلظة
�سجل
اخلال�ص �إال وكان ح�سن قد ّ
�أول الأهداف التي ت�أخرت و�أنهى
درا�سة الثانوية العامة داخل املعتقل
بنجاح.
مل تكن �ساعات احلرية طويلة،
وكانت تنتاق�ص مع مرور الوقت،
وكان يحاول يف كل مرة �أن يت�ش ّبث

بها و�أن ّ
يع�ض عليها بالنواجذ� ،إال �أن
�آليات االحتالل وجنوده كانوا �أ�رسع
منه على الدوام ،فيعود لل�سجن
جمدداً دون �أي تهمة.

اعتقاالت متكررة
ذات يوم �أعاد االحتالل اعتقال
ح�سن بعد  27يوماً من خروجه من
ال�سجن ،كان ذلك يف العام 2009
لتعود حكاية ال�سجن التي مل تنت ِه
�رسيعاً �إىل الواجهة ،ويعود �إىل “بيته
الثاين” الذي مل يكن منه بدّ.
تعر�ض ح�سن لالعتقال  7مرات
خا�ض خاللها حتقيقاً متوا�ص ً
ال
امتد لفرتات بلغت �إحداها 100
يوم ،وكان عجز االحتالل عن تقدمي
الإدانة بحقه لقم ًة �سائغ ًة على مائدة
القانون اجلائر امللقب”بالإداري”.
ظلت الإقامة يف ال�سجن ت�شكل
هاج�ساً و�أ�ضفى االعتقال الإداري
عليها �صبغ ًة تزيد ال�شعور بالظلم
�أ�ضعافاً م�ضاعفة ،يقول ح�سن
“كنت طف ً
ال عند االعتقال الأول
واالتهامات كانت �أكرب بكثري من
عمري ،حرمت من الدرا�سة والوجود
�إىل جانب �أهلي و�أ�صدقائي ،كربت
وعدت لل�سجن مرات ومرات وال
تهمة وا�ضحة بحقي” ،لقد كان
التحدي قائماً طوال تلك االعتقاالت
ب�أال ي�رسق املحتل بهجة احلياة وال
فرحة الإجناز والتقدم ولو كان
بطيئاً.
وحني �صار ال بد من املواجهة
والتحدي الذي جاء يف �سياق
االنت�صار للحرية والأفكار ،وحني

�أدرك ح�سن �أن ال منا�ص من الوقوف
بحزم جتاه االنتهاك القادم بحقه،
جاء قرار اال�رضاب.

اال�ضراب عن الطعام
�سالح ال ي�صد�أ
كانت فكرة اال�رضاب عن الطعام
تراود ح�سن طريقاً و�سبي ً
ال لإنهاء
معاناة اعتقاله املتكررة ،فلم يجد
�إال طريق التحدي لك�رس قرارات
اعتقاله الإدارية اجلائرة ،يقول
ح�سن “االحتالل ميار�س باجتاهنا
�ضغوطاً متوا�صلة ،و�سل�سلة
اعتقاالت �أنهكتني على ال�صعيد
ال�شخ�صي و�أنهكت �أهلي ،تعر�ض
والدي لالعتقال واعتقلت �أمي
و�إخوتي ،وعلى �إثر ذلك اتخذت
قراري ب�أن ال �أقبل �أن يتم اعتقايل
�إدارياً مهما كلفني الأمر”.
كان القرار بحد ذاته كفي ً
ال بفتح
باب مواجهة جديد ،بد�أ الإ�رضاب
بداية اعتقاله ليتوقف بعد حتويله
للمحكمة و�إخراجه من االعتقال
الإداري باجتاه الق�ضية ،غري �أن
عنجهية االحتالل ومراوغته جعلته
يبد�أ ا�رضاباً جديداً بعد �إنهاء حكمه
وحتويله جمدداً لالعتقال الإداري
يف �أكتوبر من العام .2017
قرر ح�سن خو�ض الإ�رضاب بعد
حتويله لالعتقال الإداري ،وقف يف
و�سط املحكمة �صارخاً ب�إعالنه
اال�رضاب ،ليكمل اثنني و�ستني
ويوماً ،جاءت يف بدايتهن �أخبار
�سارة حتملها املحامية حل�سن،
كانت الب�شارة حتمل بني ذراعيها

“جبل” يف الوقت الذي كان والده
يواجه املوت البطيء يف زنزانة
معزولة عن العامل.
يقول ح�سن” كانت �أ�صعب اللحظات
التي تلقيت فيها نب�أ قدوم ولدي ،مل
�أ�ستطع تف�سري تلك امل�شاعر” كانت
بداية الإ�رضاب وكانت حافزاً لإكمال
م�شواري طلباً للحرية�“ ،أريد لإبني
�أن يحيا حياة �أف�ضل مما ع�شنا”.
�أما ح�سن فتجده يحدّثك عن تفا�صيل
تلك املرحلة يف �رسد تاريخي ،تت�أمل
حجم تلك املعاناة التي كان يحياها
على مدار تلك الأيام الطويلة مبا
فيها من �أوجاع �سترتك �أثرها عليه
الحقاً ،كيف حجبوا عنه كل �شيء،
كيف نقلوه �إىل زنازين منفردة ال
يرى وال ي�سمع �أحداً ،كيف كانت
التهديدات ت�صله كل حلظة ،وكيف
فقد  36كيلو غراماً من وزنه ،وكم
كانت املعاناة ثقيلة حني فقد ب�رصه
لأيام ،وكل تلك احلكايا امل ّرة التي
ترويها قيود ح�سن وذاكرته التي ال
تزال حتتفظ ب�أيام كالربزخ ،ما بني
احلياة واملوت.

ن�صف العمر يف الأ�سر
ال ميكن لوالد ح�سن �إال �أن يقول
لك كم من الوقت ذرفوا على ح�سن
دموع الفراق والأمل ،وكم من الوقت
خرجوا لن�رصته والوقوف �إىل جانبه
يف اال�رضاب مت�ضامنون معه،
الوالد الذي اعتقله االحتالل عام
 2015لل�ضغط على ح�سن لت�سليم
نف�سه حيث كان مطارداً ،وكان
الوالد خارجاً لت ّوه من امل�ست�شفى

بعد خ�ضوعه لعمليات معقدة يف
القلب ،ال يزال يذكر جيداً ظروف
كل اعتقال وكيف كانت ال تخلو
من التهديد والوعيد والدمار”،
كانوا يرتكون البيت خراباً ،وكانوا
يتعمدون �إهانتنا واالعتداء علينا
بكل الو�سائل”.
يتحدث والده جمدداً عن تلك
امل�شاعر التي رافقتهم وح�سن يواجه
املوت يف زنزانته وحيداً دون ن�صري،
“لكن ح�سن اختار طريقه وهي
طريق عزيزة كرمية” كما يقول.

طموح و�أمل
مل ي�ستطع ح�سن حتى نهاية عامه
ال درا�سياً
الثالثني �أن يكمل ف�ص ً
واحداً يف اجلامعة التي اختار فيها
تخ�ص�ص �إدارة الأعمال ،وقد عاد
فوراً لإكمال ما بد�أه ،فاحلياة ال
تتوقف �أبداً .در�س ح�سن م�ساقات
جامعية يف التاريخ يف �سجن هدارمي،
وكان زمي ً
ال مرافقاً دائماً للكتب،
يبحث عن كل مفيد بني طياتها ،حتى
فور الإفراج عنه كان ينوي اللحاق
باجلامعة ،وكانت تهي�أت له ظروف
اللحاق قبل �أعوام بجامعة فل�سطني
االهلية يف بيت حلم ليدر�س �إدارة
الأعمال فيها ،وينوي العودة جمدداً
بداية الف�صل القادم .يحاول العودة
�إىل احلياة بطبيعتها ،يتل ّم�س جدران
منزله العتيق الذي غادره �سنني
طوال ،يجل�س طوي ً
ال يف �ساحة
املهد ،يحاول مالعبة طفله “جبل”
على الدوام ،يحاول ا�ستن�شاق الهواء
دون �أن حتجبه قيود وجدران.
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�أ�سرى من�س ّيون

الأ�سري� :صدقي حامد �شاكر الزرو ال ّتميمي

قدموا حياتهم و�أعمارهم من �أجل ق�ضايا �شعوبهم ،علينا نحن
ي�ضحي من �أجل
حي للّذي
إن الأ�سري الفل�سطيني هو منوذج
ق�ضيته دون مقابل ،فكما يتغنّى العامل دوما بالثّ ّوار الذين ّ
� ّ
ّ
ّ
ّ
من�سيون للتّ عرف على القائمة
أ�سرى
�
�سل�سلة
من
احللقات
بهذه
�سننطلق
لذلك
..
و�شعبه
وطنه
ية
حر
أجل
�
من
يته
حر
فقد
الذي
الفل�سطيني
أ�سري
ل
ا
ر
نذكر
دوما
نبقى
أن
�
أي�ضا
�
ونتذكّ
ّ
ّ
ّ
الظلم ال�صهيوين …
الطويلة من �أ�سرانا و�أ�سرياتنا يف �سجون ّ

حممد ال ّن ّجار
بقلم:
ّ
جملة �سراج الأحرار

ري عرفته �ساحات
نتحدّ ث اليوم عن �أ�س ٍ
اال�شتباكات يف مدينة اخلليل ،ببندق ّيته
املم ّيزة ،ولب�سه املم ّيز ،حتّى ُعرف
با�سم (بن الدن فل�سطني)� ،إ ّنه الأ�سري
“�صدقي حامد �شاكر الزرو التّميمي”
(و الذي يبلغ من العمر ( )60عاما وهو

من حمافظة اخلليل ومعتقل منذ 16
بال�سجن
�آب لعام 2002م واملحكوم
ّ
ملدّ ة  35عاما.
الأ�سري �صدقي الزرو �سيت ّم عامه
ال�سابع ع�رش بعد �شهور قليلة يف
ّ
�سجون االحتالل وكان والده قد توفيّ
وهو داخل الأ�رس … وهو �صامد
�صابر مل يزدد �إ ّال عنفوانا و ح ّبا لوطنه
و �شعبه ،ورغم �أ ّنه واحد من �أولئك
الأ�رسى املر�ضى حيث يعاين من

و�أخريا…
بقلم :ب�سمة عنان
جملة �سراج الأحرار
ال�س ّجان القا�سية يا �أبتي
زالت مالمح ّ
و�س�أحت�ضنك و�س�أم�سك بك ولن �أ�سمح
ال�س ّجان �أن ي�أخذك م ّرة �أخرى،
لذلك ّ
لن �أ�سمح له �أن ي�ؤذيك� .س�أراك بدون
�شباك زجاجي� ،سنجل�س جميعنا
يا �أبتي حتت ّ
ظل �شجرة الزّيتون يف
قاع بيتنا� ،ستعلو �ضحكاتنا جميعا من
دون �أن ينغّ�صها مدّ ة للزّيارة �أو دموع
الفراق.
يدي لأ�ستند عليك كما لو
�ستم�سك ّ
�أ ّنني ابنة العامني� ،س�آتي �إىل غرفتك
ال�صباح �أحدّ ثك و�أمازحك بينما
يف ّ
تعدّ �أمي فطورنا.
جت�سدت يف
�إنيّ �أرى تلك الكلمات
ّ
�صورة لني عند احت�ضانها لأبيها
وحت�س�سها لوجهه وك�أ ّنها ال ت�صدّ ق
ّ
ما تراه عينيها .فغياب والدها عنها
لثمانية ع�رش عاما جعلها تتج ّرع
الفقدان وتعزف �أحلان طفولتها دمعا
مما �أ�شعرها وك�أ ّنها يف حلم
و�أملاّ .
قد ت�ستيقظ منه على حقيقة فقدان
�أبيها ،وجعلها ت�ستيقظ يف اليوم الأ ّول
لتح ّرر �أبيها لتتفقّده يف غرفته.
ال�صفطاوي
لني ابنة الأ�سري عماد ّ

التي ولدت و�أبوها يف غرف التّحقيق
لتحرم من ر�ؤيته ،فلم تره لأ ّول م ّرة �إ ّال
بعد �أربعة ع�رش عاما من والدتها ملدّ ة
خم�س دقائق لتزيد تلك الدّ قائق لهيب
ّ
ال�شوق وت�شعل احل�رسة يف قلبها.
جت ّمدت ذكرى طفولتها يف ب�ضع �صور
لأبيها ،و�إذا �أرادت التّحدث لأبيها
مت�سك قلمها فتكون ال ّر�سائل هي
امل�س ّكن لأمل ّ
ال�شوق واالنتظار ،هذا
ّ
�إن �سمح املحتل لل ّر�سائل �أن ت�صل
لعماد ،فر�سائل لني يف بع�ض الأحيان
يت ّم رف�ضها لأ ّنها ت�ش ّكل خطرا على
ّ
املحتل املتغطر�س.
�أمن ذلك
ر�سمة ب�سيطة لطفلة مت�سك يد والدها
ومكتوب فوق ال ّر�سمة “�أح ّبك بابا”،
هذه ر�سالتها وتت�ساءل تلك ّ
الطفلة
عن �سبب رف�ض ر�سائلها فيكون وجه
ال�س ّجان الغليظ هو اجلواب.
ّ
حتى ال ّر�سائل طالتها ق�سوة االحتالل
وظلمه ،فهي الأخرى اعتقلت يف
ال�سجن ويف بع�ض الأحيان
�أمانات ّ
ت�صادر للجنود لت�صبح ملكا لهم،
ّ
يئن من ظلم
فكل �شيء يف فل�سطني ّ
ّ
املحتل .رغم ب�ساطة تلك ال ّر�سائل
ف�إنّ الأ�سري يحتاجها ويحتاج حتّى
رائحة ورقها ،فهو يف ظلمته يريد
�أن يمُ دّ له ولو خيط رفيع من ّ
الذكرى

الإهمال ّ
الطبي املتع ّمد من قبل �إدارة
ال�سجن وعدم تقدمي ال ّرعاية ّ
الطبية
ّ
تن�ص عليه االتّفاقيات
له خالفا ملا ّ
نّ
وتتفن يف
واملواثيق الدّ ول ّية ،بل
�إحلاق الأذى به ،فهو يعاين من عدّ ة
“ال�سكري ،وم�شاكل يف
�أمرا�ض منها
ّ
العمود الفقري ،والقولون ،وم�شاكل يف
املعدة والأمعاء و�صعوبة يف الإخراج،
�إ�ضافة �إىل ح�سا�س ّية من البن�سلني
مما يفاقم من معاناته،
و�أدوية �أخرى ّ

يجعله متّ�ص ً
ال مع �أبنائه وعائلته.
ف�إن مل ت�صله ال ّر�سائل فهو يحتاج
ولو لدعاء ي�رسج به م�صباح قلبه
فينري له عتمته ويهتدي به يف ظلمات
ال�سجون.
ّ
�آه من ذلك ّ
ال�شباك الزّجاجي �أنظر
لق�ساوته وك�أنّ الظلم كلّه اجتمع فيه،
هو الفا�صل بني احت�ضان القلوب ،هو
املنغّ�ص لب�سمة كادت ترت�سم على
وجه الأب و�أطفاله.
تلك النافذة يراها الأ�رسى وذووهم
�سوداء مظلمة ال حتمل � ّأي �شفاف ّية،
نعم هي �سوداء فيها بع�ض ال ّثقوب
لرتى منها بع�ض املالمح.
وحتّى احلافلة التي تنقل الأهايل
ت�ضج بالأماين ورهبة
لزيارة �أبنائهم
ّ
منع الزيارة ،على �أنغام “من جوا
ميا تناديني”
الزّنزانة �سمعتك ..يا ّ
مت�شي تلك احلافلة ببطء وك�أ ّنها
�أثقلت مبعاناة راكبيها.
�أمل الفراق واحلرمان من الأب منذ
حت�س�ست
نعومة الأظافر انتهى عندما ّ
لني وجه والدها ور�أته.
لتبد�أ بعد لني �ألف حكاية للأ�رسى
وذويهم ونكون نحن العون لهم يف
دعائنا ب�أن يك�رس اهلل قيدهم ويرزقهم
فرحة كفرحة لني بعودة �أبيها.

ال�سري �إ ّال بعكاز
وكما �أ ّنه ال يقوى على ّ
للم�شي ويعاين من هزال �شديد ونق�ص
امل�سن �صدقي
بالوزن “ .الأ�سري
ّ
الزرو رغم �سنّه الكبري ومر�ضه
ال�صعب ف�إ ّنه تع ّر�ض �إىل العديد
ّ
من االعتداءات والعقوبات خالل
فرتة اعتقاله ّ
الطويلة ،ومنها نقله
�إىل العزل االنفرادي �أكرث من م ّرة،
بحجة املنع
وحرمانه من زيارة ذويهّ ،
الأمني وكان �آخر هذه االعتداءات يف

�شهر نوفمرب للعام  ،2018حيث �أنّ
ال�صهاينة� ،إ�ضافة �إىل
�أحد ّ
ال�ض ّباط ّ
�أربعة ّ�سجانني اعتدوا عليه بال�ضرّ ب
ربح ،بعدما ا ّدعوا �أ ّنه قام برمي
امل ّ
ع ّكازاته �أثناء تواجدهم يف الزّنزانة،
ونتيجة لالعتداء �أُ�صيب بك�رس يف
�إحدى قدميه ،وجروح يف وجهه
وج�سده و من ث ّم اقتادوه �إىل العزل
حب
� .إنّ الأ�سري �صدقي الذي يلقى ّ
واحرتام تقدير جميع الأ�رسى بكا ّفة

توجهاتهم هو �شجرة با�سقة حتمل
ّ
ثمار احل ّرية التي �سنقطفها بعد
حني بعد �أن �سقاها بعطائه و�صربه
واجب
وحبه الكبري لفل�سطني ،لذا
ٌ
علينا �أن ال نن�ساه و�أن نحفظ ا�سمه
ونرفع �صورته يف ّ
كل حواري الوطن
ال�سليب لنقول لهذا العامل �أ ّننا �شعب
ّ
نحب احلياة و �أنّ هناك �أ�سري يُ�سجن
ّ
ال�سنني من �أجل دفاعه
منذ ع�رشات ّ
عن كرامة الإن�سان الفل�سطيني.

ق�صة معاناة وعذاب ال تنتهي
�أهايل الأ�سرى … ّ
بقلم  :فاطمة القا�ضي
جملة �سراج الأحرار
مل تقت�رص معاناة �أ ّمهات الأ�رسى على
فقدان �أبنائه ّن و�ضياعهم بني ق�ضبان
�سجون االحتالل ،بل طالت هذه املعاناة
ال ّذ ّل والإهانة عند ال ّزيارة ،فعرقلة من جهة
و�إ�ساءة يف املعاملة من جهة �أخرى تتل ّقاها
�أ ّمهات الأ�رسى �أثناء ال ّزيارة.
فالأ ّم حني تنوي زيارة ابنها يف املعتقل
ف�إ ّنها تعاين من �إرهاق مادّي كبري وتعب
ج�سديّ مثقل� ،إ�ضافة للخروج منذ �ساعات
ال�صباح ّ
املبكر ح ّتى منت�صف اللّيل علما �أ ّن
ّ
ال ّزيارة قد تلغى �أو تواجه معيقات يف �أيّ
حلظة ودون �سابق �إنذار.
رحلة عذاب`
ال�سياق �أو�ضح رئي�س الهيئة العليا
ويف هذا ّ
ملتابعة �ش�ؤون الأ�رسى �أمني �شومان� ،أ ّن
بعد امل�سافة بني �سجون االحتالل وم�ساكن
�أهايل الأ�رسى هي املعاناة الأ�سا�س ّية
وامل�شكلة الأكرب ،ف�سجون االحتالل كثرية
ّ
و�شطة وع�سقالن،
منها رميون وجمدو
فهي رحلة عذاب للأ ّمهات ت�ستغرق �ساعات
طويلة تقت�رص على ّ
الطريق ،علما �أن ال ّزيارة
ال تتجاوز الأربعني دقيقة.

و�أجمعت فريدة معرف والدة الأ�سري ر�أفت
القروي على كالم �شومان وقالت�“ :أ�صعب
�شيء نواجهه هو امل�شوار ّ
الطويل من
ّ
ال�ساعة خم�سة حل ّتى �ساعات مت�أخرة
ّ
ال�صبح ّ
ال�صليب
يف الليل” ،م�شرية �إىل ال ّتجمع �أمام ّ
ال�سجون وتو ّقف
الأحمر لالنطالق يف جّاتاه ّ
البا�ص يف �أكرث من ّ
حمطة لل ّتفتي�ش.
تفتي�ش عار … ومذل
م�ضايقات كثرية تلحق ب�أ ّمهات الأ�رسى
وزوجاتهم و�شقيقاتهم ،فقد و�صل الأمر
لل ّتفتي�ش العاري من كا ّفة املالب�س لأ ّمهات
الأ�رسى ،فتكاتف �أ ّمهات الأ�رسى مع
ال�سيا�سة ال ّتق�شفية يف
بع�ضه ّن قد مينع هذه ّ
بع�ض الأحيان.
وفيما يتعلّق بهذا الأمر �أو�ضحت كوثر خ�رض
والدة الأ�سري حم ّمد احلمامة املحكوم مدى
احلياة� ،أ ّنها رف�ضت ال ّتع ّري ح ّتى لو تطلّب
الأمر املنع من زيارة ابنهاّ ،
فكل الأ ّمهات
وال ّزوجات يت�ضام ّن ويرف�ضن ال ّتفتي�ش
العاري.
ال�سيا�سة مرفو�ضة
و� ّأكد �شومان �أ ّن هذه ّ
ح�سب مواثيق جنيفّ � ،إال �أ ّن االحتالل
يك�رس ّ
كل القوانني وال يحرتم �أي قانون اذا
كان ال يخدم م�صلحتهّ ،
مو�ضحا �أ ّن هذا تع ّد
خا�صة عند
على �رشف الإن�سان وكرامته ّ

ال�سجون.
تعريته ّن على �أبواب ّ
ويف الإطار ذاته ب ّينت ي�رسى والدة الأ�سري
�أحمد ح�سني املحكوم عليه �أربعني عاما� ،أ ّن
ال ّتفتي�ش بكا ّفة �أ�شكاله هو ذ ّل�“ :رصاخهم
ونفرتتهم �إهانة لكرامتنا وحتكمهم املذ ّل
غري ت�شليح الأواعي”.
وتتابع ي�رسى بالقول ”:التحكم الزايد من
اطلعي وارجعي ومرمرتنا داميا هاي بحد
ذاتها معاناة دون مراعاة �إذا كانت الوالدة
مري�ضة �أو غري قادرة على هذا وكل م ّرة
هاملرمرة بتزيد”.
عقوبة جماعيّة
مل يكتف جي�ش االحتالل باملماطلة
وال�سيا�سات القهرية عند الزيارة ،بل و�صل
حد منع الزيارة خا�صة بعد الو�صول �إىل
ال�سجن ،فالعقاب ال يكون على
ب ّوابات ّ
امل�ستوى الفردي بل يطال كافة الأ�رسى
املقرر زيارتهم وهذا من �أجل ال�ضغط على
�أهايل الأ�رسى.
و� ّأكد مدير مركز حريات حلمي الأعرج �أن
هذا انتهاك وت�ضييق على حياة الأ�رسى
اخلا�صة ،فمنع ال ّزيارة عقوبة جماع ّية كانت
ّ
�أو فرديّة هو م�ضايقة لأهايل الأ�رسى من
جهة ،و�إزعاج للأ�رسى و�ضغط عليهم من
جهة �أخرى.
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ريا�ضة
الأن�صار يف قمة
الغ�ضب وتخوفات
كبرية من
ال�سقوط

خمازين �أعاد الفريق �إىل ال�سكة ال�صحيحة
ويعيد �سيناريو 2008/2007

العميد ي�ستفيق وي�ستعيد
املوب ي�ضيع احلظوظ للعب الأدوار الأوىل

ع�صف ببيت االحتاد وتهدد بفقدان ال�صدارة
دة ت

هزمية جدي

احتاد العا�صمة  .....يلعب بالنار
.

فروجي كب�ش

فداء الإدارة كبري ورحيم يوا�صالن املو�سم

يتواجد فريق احتاد العا�صمة يف و�ضع ال يح�سد عليه بعد امل�أزق الذي و�ضع الالعبون نف�سهم فيه
�إثر تلقيهم للهزمية الثانية على التوايل ،وخ�سارة داربي عا�صمي جديد جاء هذه املرة �أمام الغرمي
التقليدي مولودية اجلزائر بعد خ�سارة اجلولة املن�صرم �أمام نادي بارادو ،وعلى �إثر هذه الهزمية
اجلديدة وا�صل االحتاد نزيف النقاط بعد خ�سارته �ست نقاط كاملة يف �سباق التتويج بلقب البطولة،
�أين �أ�ضحى الرائد مهددا بفقدان ال�صدارة يف حالة ال�سقوط يف �أي خط�أ جديد يف اجلولة املقبلة وهو
الذي �سيكون على موعد مع ثالث داربي على التوايل �أمام اجلار الآخر �شباب بلوزداد

عي�شة ق.
يف هذا ال�سياق ،مل يظهر رفقاء
الالعب عبد الر�ؤوف بن غيث
ب�أف�ضل وجه �أمام مناف�س لعب
ب�أكرث رغبة من �أجل الفوز ،ورغم
متكن ت�شكيلة �أبناء «�سو�سطارة»
من ت�سجيل هدفني �أحدهما
مبخالفة مبا�رشة من املدافع
حممد بن يحي �إال �أن ال�شباك
تلقت ثالثية كاملة ،يف مواجهة
طرحت �أكرث من ت�سا�ؤل يف �أذهان
ع�شاق اللونني الأ�سود والأحمر
حول اتلأ�سباب التي جعلت �أداء
ونتائج الفريق ترتاجع وتتدهور
بطريقة غريبة بعد مرحلة ذهاب
رائعة قدمها الالعبون قبل ان
يفاجئوا اجلميع برتاخي وتدهور
رهيب يف النتائج خالل مرحلة
الذهاب وو�ضعوا �أنف�سهم �أمام
مهمة انتحارية من �أجل العودة
�إىل من�صة التتويج جمددا و�إحراز
لقب البطولة الوطنية الغائب عن
خزائن النادي منذ مو�سمني،
خا�صة و�أن احتاد العا�صمة
�أ�ضحى حتت �ضغط رهيب من
مالحقيه خا�صة يف حال متكن
املالحق �شبيبة القبائل يف الفوز
باملدية �أمام الأوملبي املحلي
ويقل�ص الفارق �إىل نقطتني ،جتعل
االحتاد مهددا �أكرث من �أي وقت

م�ضى بفقدان ال�صدارة ،خا�صة
و�أن النادي العا�صمي مدعو �إىل
النزول �ضيفا على الو�صيف يف
اجلولة .28
ويف ظل تدهور النتائج للرائد،
قررت �إدارة النادي العا�صمي
الت�ضحية باملدرب الفرن�سي
تيريي فروجي الذي متت �إقالته
�سهرة �أول �أم�س ر�سميا رفقة
مدرب احلرا�س �إليا�س بن حاحة،
ومت تكليف الثنائي امل�ساعد ملني
كبري وعز الدين رحيم بالإ�رشاف
على الت�شكيلة �إىل نهاية املو�سم،
�إىل حني تعيني مدرب ر�سمي
لتدريب الفريق بداية من املو�سم
الكروي املقبل ،ورغم قرار �إدارة
الرئي�س حداد حتميل فروجي
م�س�ؤولية تراجع النتائج يف بيت
االحتاد �إىل �أن امل�س�ؤولية الأكرب
يتحملها الالعبون الذين �أ�ضحوا
يلعبون بدون روح وفقدوا ثقة
الأن�صار.

عبيد �شارف يف قف�ص
االتهام
تلقى احلار�س الدويل مهدي عبيد
�شارف اتهامات باجلملة من طرف
�إدارة وحميط احتاد العا�صمة
وحتميله م�س�ؤولية الهزمية التي
تعر�ض لها النادي ،حيث خرج

احلكم الدويل عن �إطار املواجهة
وكانت قراراته ا�ستفزازية الحتاد
العا�صمة خا�صة فيما يتعلق عدم
منحه ركلة جزاء �رشعية لالعب
توفيق بودربال و�إعالنه ركلة جزاء
غري �صحيحة للمولودية �إىل جانب
وجود ت�سلل وا�ضح يف الهدف
الثاين لالعب �سفيان بن دبكة.

�سرار يفكر يف رمي
املن�شفة والرحيل
�إىل جانب ذلك علمت «الو�سط»
�أن املدير الريا�ضي الحتاد
العا�صمة عبد احلكيم �رسار يفكر
يف الرحيل ومغادرة الفريق ،وذلك
لعدة عوامل خا�صة منها حميط
الفريق املتع ّفن وعدم وجود
حوافز ت�شجع على �إكمال ما تبقى
من املو�سم ،ويف هذا ال�صدد
ك�شف �رسار ملقربيه �أن الفريق
فقد �أغلبية الأهداف التي �سطر
التتويج بها خا�صة ك�أ�س الكاف،
وحتى البطولة الوطنية �أ�ضحت
يف خطر ،وهو ما جعله يفكر يف
رمي املن�شفة ب�أي حلظة ،وهو
ما يجعل الأمور ت�سري من �سيئ
للأ�سو�أ لالحتاد الذي مير ب�أ�صعب
فرتة منذ انطالق املو�سم ،وحتى
التتويج بلقب البطولة الوطنية
�أ�ضحى حمل ال�شك والفريق.

تن�صيب جلنتي الرت�شح والطعون متهيدا لربجمة جمعية انتخابية

رف�ض احل�صيلتني الأدبية واملالية لالحتادية اجلزائرية لكرة ال�سلة
رف�ض اع�ضاء االحتادية اجلزائرية
لكرة ال�سلة بالإجماع احل�صيلتني
الأدبية واملالية ل�سنة  2018خالل
�إ�شغال اجلمعية العامة العادية
املنعقدة �أول �أم�س باملركب
االوملبي حممد بو�ضياف  ،من
جمموع  59ع�ضوا ح�رض الإ�شغال
�صوت  29منهم �ضد احل�صيلتني
الأدبية و املعنوية املقدمتني
من طرف رئي�س االحتادية علي
�سليماين ومكتبه التنفيذي مقابل
� 6أ�صوات ل�صاحله و امتناع 3
�أع�ضاء عن الت�صويت وردا على
موقف �أع�ضاء اجلمعية العامة

الراف�ضة حل�صيلته ،اعترب �سليماين
الذي انتخب يف  25فيفري 2017
على را�س الهيئة الفيدرالية خالل
اجلمعية العامة االنتخابية ب�أنه
كان �ضحية ت�صويت عقابي ،لكنه
يحرتم قرار اجلمعية العامة،
و �رصح �سليماين --لواج--
قائال »:لقد �سعينا خالل العامني
املا�ضيني للم�ساهمة يف تطوير
كرة ال�سلة اجلزائرية� ،شخ�صيا
لي�س يل �أي ذنب ،لكن يف الأ�شهر
الأخرية �أح�س�ست ب�أن �شيئا ما
يحاك �ضدي».
و عرفت �أ�شغال هذه اجلمعية

انتقادات من طرف �أغلب
املتدخلني ،حمملني ب�صفة
خا�صة االحتادية اجلزائرية لكرة
ال�سلة ف�شلها �سواء يف التطوير و
االت�صال و �أي�ضا �إ�رضاب احلكام
الذي �شل املناف�سات الوطنية منذ
�أ�سبوعني ،و يف نهاية الأ�شغال،
قام الأمني العام الحتادية كرة
ال�سلة ر�ضوان جودي وممثل وزارة
ال�شباب و الريا�ضة نذير بلعياط
بتن�صيب جلان الرت�شيح و الطعن
و ت�سليم املهام حت�سبا لالنتخابات
املقبلة.

وكاالت

نقطتني
ثمينتني يف
�سباق البقاء

تعقدت و�ضعية فريق
مولودية بجاية يف ذيل
الرتتيب بعد التعرث اجلديد
الذي �سجله النادي خالل
املقابلة التي خا�ضها �أول
�أم�س �أمام ال�ضيف دفاع
تاجنانت �ضمن اجلولة
 24من الرابطة املحرتفة
الثانية� ،أين ف�شلت ت�شكيلة
«املوب» جمددا يف �إحراز
الفوز بعقر الديار وتلقت
تعادال قاتال �أمام الزوار
قبل ربع �ساعة على نهاية
اللقاء وت�ضيع النادي
املحلي لركلة جزاء،
مفوتا فر�صة اخلروج بفوز
يغيب عن �سجل املوب
على مدار �سبع جوالت
على التوايل ،وي�ضع املوب
يف م�أزق حقيقي قبل �ست
جوالت على نهاية املو�سم،
يف ظل تواجده مبباراة
�إ�ضافية على مناف�سيه يف
�سباق حتقيق البقاء ،وهو
الأمر الذي يجعل النادي
البجاوي يف و�ضعية ال
يح�سد عليها خا�صة و�أنه
�أ�ضحى مهددا بال�سقوط
يف �أكرث من وقت م�ضى ،يف
ظل تواجد ثاين املهددين
بال�سقوط �أوملبي املدية
على موعد غد للعب
داخل القواعد �أمام �شبيبة
القبائل ويف حال فوزه ف�إن
«املوب» �سوف يغرق يف
ذيل الرتتيب ،خا�صة و�أن
�سباق البقاء �أ�ضحى �أكرث
�صعوبة من �أي وقت م�ضى.
وي�شهد حميط الأن�صار
غليانا كبريا ،خا�صة بعد
ت�سجيل الفريق التعادل
الرابع على التوايل وتعقد
و�ضعيته يف �سلم باعتبار
�أنه �أ�ضحى مهددا بالعودة
�إىل غياهب الرابطة
الثانية جمددا ،حيث
وجهوا انتقادات كبرية
لالعبني يف مباراة ف�شلوا
يف التعامل مع �أطوارها
وهم الذين �ضيعوا على
�أنف�سهم اخلروج بالزاد
كامال بعدما خا�ضوا
اللقاء دون جمهور ،يف ظل
العقوبة التي كانت م�سلطة
عليهم من طرف جلنة
االن�ضباط.
ع.ق.

ح�سم فريق مولودية اجلزائر
الداربي العا�صمي �أمام اجلار
احتاد العا�صمة وفاز عليه يف
�سيناريو جمنون جعل الداربي
بني الناديني �أف�ضل املباريات
يف املوا�سم الأخرية� ،أين متكنت
ت�شكيلة «العميد» من توقيع
هدف االنت�صار يف الدقيقة
الأخرية من املقابلة عرب ركلة
جزاء بعدما كانت متقدمة يف
النتيجة مبنا�سبتني قبل �أن يعود
االحتاد ويعدل ،وكانت كلمة
احل�سم للمدافع نبيل لعمارة
والذي �سجل هدف الفوز عرب
ركلة جزاء ،جاءت عرب املت�ألق
مهدي بن علجية الذي كان
رجل اللقاء وهو الذي �ساهم
يف الأهداف الثالثة لت�شكيلة
«العميد»� ،أين �سجل الهدف
الأول ومنح التمريرة احلا�سمة
للهدف الثاين �إىل زميله بن دبكة
قبل �أن يتح�صل على ركلة جزاء
م�شكوك يف �صحتها ،-جعلهيتوج بلقب الأف�ضل على �أر�ضية
امليدان.
من جهته ،جنح املدرب حممد
خمازين الذي خلف امل�ستقيل
عادل عمرو�ش على العار�ضة
الفنية م�ؤقتا برد االعتبار
للمولودية وقادها غلى ا�ستعادة
�سكة االت�صارات عقب تعرثين
على التوايل ،مانحا ثالث نقاط
ثمينة لرفقاء الالعب امللغا�شي
�إبراهيم �أمادا �ساعدتهم يف
العودة �إىل �سباق التناف�س على
الأدوار الأوىل و�إنهاء املو�سم
�ضمن مركز م�ؤهل للم�شاركة
قاريا املو�سم املقبل� ،أين
انفردوا باملركز الرابع على بعد
�أربع نقاط عن املركز الثالث
وخم�س نقاط عن الو�صافة
وميلكون مباراتني مت�أخرتني،

و�أعاد خمازين �سيناريو مو�سم
� 2008/2007أين فاز على
االحتاد يف �سيناريو م�شابه.

خمازين :الالعبون
كان �أبطاال ومعرفتي
لالحتاد �س ّهلت مهمتي
عبرّ مدرب مولودية اجلزائر
حممد خمازين عن �سعادته
الكبرية عقب الفوز الذي حققه
�أمام اجلار احتاد العا�صمة
والذي جاءئ يف ظروف خا�صة
مير بها النادي العا�صمي �إثر
�أزمة النتائج التي كان مير
بها خالل الفرتة الأخرية،
يف هذا ال�صدد �أكد خمازين
�أن العامل الذي �ساعده يف
حتقيق االنت�صار �أمام فر يقه
ال�سابق معرفته اجليدة لالعبي
املناف�س والذي كان �إىل وقت
كبري ي�شتغل يف �صفوفه مديرا
ريا�ضيا قبل �أن ي�ستقيل من
من�صبه ويعود جمددا �إىل
ناديه ال�سابق ،و�أ�ضاف �أنه
ميلك احلظ عندما يتعلق
الأمر ب�إ�رشافه على املولودية
ويواجه اجلار احتاد العا�صمة،
وهو الذي واجهه يف منا�سبتني
�سابقتني و�أحرز الفوز عليه.
و�أو�ضح خمازين يف ت�رصيحات
�إعالمية عقب نهاية املواجهة
�أن الالعبني كانوا �أبطاال على
�أر�ضية امليدان والطرف
الأف�ضل يف املواجهة ،وجنحوا
يف تطبيق التعليمات بحذافريها
�ساهم يف جناحهم باخلروج
بالزاد كامال ،وا�ستطرد �أنه قام
بعمل نف�سي كبري مع �أ�شباله
وم�ساعدة من طرف �أع�ضاء
الطاقم الفني والطبي.
عي�شة ق.
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ريا�ضة

الأهلي امل�صري � /شبيبة ال�ساورة
اليوم ابتداء من 17:00

ن�سور اجلنوب على بعد
تعادل لدخول التاريخ

تي بي مازميبي � /شباب ق�سنطينة اليوم ابتداء من 14:00

ال�سيا�سي �أمام  90دقيقة لدخول التاريخ
يتواجد فريق �شباب ق�سنطينة على موعد مع دخول التاريخ من �أو�سع الأبواب عندما يقابل زوال اليوم
من اجلولة الأخرية من دور جمموعات رابطة �أبطال �إفريقيا،
امل�ضيف تي بي مازميبي الكونغويل �ض
حيث ي�سعى ممثل اجلزائر يف املناف�سة القارية �إىل البحث عن العودة بت�أ�شرية الت�أهل �إىل الدور ربع النهائي
لأول مرة يف تاريخ النادي وهو الذي يخو�ض املناف�سة القارية يف ثاين م�شاركة� ،أين ميلك مت�صدر املجموعة
الثالثة حظوظا وفرية من �أجل بلوغ الهدف املن�شود.
عي�شة ق
باعتبار �أنه يتواجد على بعد
نقطة واحدة من اجل �إعالن
االحتفاالت يف �شوارع عا�صمة
اجل�سور املعلّقة� ،أين يكفي
التعادل ت�شكيلة «ال�سيا�سي» من
�أجل بلوغ ربع النهائي رغم �أن
املهمة لن تكون �سهلة �أمامهم،
خا�صة و�أن الفريق الكونغويل
يف حاجة �إىل الفوز من �أجل
الت�أهل �إىل الدور املقبل
وبالتايل ف�إن حامل اللقب يف
الأعوام الأخرية لن يكون لقمة
�سائغة �أمام �أ�شبال املدرب

الفرن�سي ديني�س الفان الذين
يدركون �صعوبة امل�أمورية
التي تنتظرهم ،ويبقى التفا�ؤل
ي�سيطر على الالعبني الذين
ال يتخوفون املناف�س والذي
�سبق �أن اطاحوا به على ملعبهم
«ال�شهيد حمالوي» بثالثية
نظيفة ويبحثون عن تكرار
ال�سيناريو من خالل حتقيق
نتيجة ايجابية يف العا�صمة
لومومبات�شي ،والتي تتطلب
حت�ضريا قويا من كافة اجلوانب
التكتيكية ،البدنية والنف�سية
حتى يعود الفريق بت�أ�شرية بلوغ
الدور ربع النهائي.

بينما جتري اجلولة 26
من الرابطة الثانية يف � 2أفريل

برجمة اجلولة  25للرابطة
الأوىل �أيام  2 1و� 3أفريل

رابطة املحرتفة لكرة القدم عن برجمة مباريات اجلولة
�أعلنت ال
املحرتفة الأوىل على مدار ثالثة �أيام وذلك يف ،1
 25للرابطة
املقبل ،بينما متت برجمة مباريات اجلولة  26من
 2و� 3أفريل
املحرتفة الثانية يف الثاين افريل القادم ،من �أجل
الرابطة
ما تبقى من مقابالت املو�سم الكروي اجلاري حت�سبا
ا�ستكمال
ملو�سم �شهر ماي املقبل على �أق�صى تقدير .و�أقدمت
لإنهاء ا
رئي�س عبد الكرمي مدوار على ت�أجيل املباريات املت�أخرة
هيئة ال
برجمتها يف تاريخ الحق ويتعلق الأمر بكل من احتاد
يف انتظار
�شبيبة ال�ساورة ،ن�رص ح�سني داي وجمعية عني مليلة،
بلعبا�س و
نطينة ومولودية اجلزائر �ضمن اجلولة  ،23والداربي
�شباب ق�س
نادي بارادو ون�رص ح�سني داي �ضمن اجلولة  ،24وجاءت
العا�صمي
جلديدة التي �أعلنتها الهيئة الكروية بناء على املواعيد
الربجمة ا
املنتخبني الوطني الأول والأوملبي واللذان يخو�ضان
التي تنتظر
حت�ضريية للمواعيد التي تنتظرهما يف الفرتة املقبلة
ترب�صات
يخو�ضان مباريات خالل الفرتة من � 17إىل  26مار�س
وهما اللذان
املقبل.
ع.ق.

يبحث رفقاء الالعب ح�سني
بن عيادة عن حتقيق نتيجة
ايجابية ي�سعون من خاللها
�إىل تدارك هزمية اجلولة
املن�رصمة على ملعبهم
�أمام النادي الإفريقي
التون�سي والتي ف ّوت خاللها
الالعبون فر�صة ت�سهيل
املهمة على �أنف�سهم وتفادي
لغة احل�سابات املعقدة
من اجلولة الأخرية� ،أين
قد ت�سمح الهزمية بفارق
هدف وحيد لالعبي ال�شباب
بالت�أهل وذلك رفقة تي بي
مازميبي خا�صة و�أن الفارق

ك�أ�س

يف الأهداف �أمام النادي
الإفريقي.
توجه �صباح �أم�س
للإ�شارةّ ،
وفد �شباب ق�سنطينة �إىل
لومومبات�شي عرب طائرة
خا�صة ،وذلك يف رحلة جوية
دامت ما يقارب � 6ساعات،
حيث و�صل الالعبون يف
حدود الزوال وخا�ضوا ح�صة
تدريبية يف الأم�سية ،ويبقى
التخوف قائما حول �إمكانية
ت�أثر الالعبني من عاملي
الإرهاق والتعب ،وهم الذين
تنقلوا �إىل الكونغو � 24ساعة
فقط على موعد املقابلة.

اجلزائر لذوي االحتياجات اخلا�صة

تتويج نور حمادي لدى الرجال
ونادي ورقلة لدى ال�سيدات

توج نادي نور حم
ادي بك�أ�س اجلزائر لكرة ال�سلة لذوي
االحتياجات اخل
ا�صة
ر
جال عقب �سحقه لفريق نور م�سيلة
بنتيجة عري�ضة 62
� 39أما عند ال�سيدات فقد حافظت العباتنادي ورقلة على
لقب ك�أ�س اجلزائر �إثر �إطاحتهن بنادي العلمة
بواقع  ،34-49وا�س
تحق رجال فريق نور حمادي -املدعمني
بجمهورهم -هذا
التتويج بف�ضل �سيطرتهم على �أطوار اللقاء
منذ بدايته ،حيث
ترجمت بنتائج الأرباع التي جاءت كالتايل :
.15-14 ،8-17 ،6-12 ،10-19
واعتربت رئي�سة نور
العلمة وهيبة قوتيل �أن بلوغ فريقها �إىل
النهائي يعد مك�سبا
يف حد ذاته بالنظر �إىل اخلربة الكبرية
لالعبات الفريق
اخل�صم« :هذه ثاين مرة نن�شط فيها اللقاء
النهائي بعد عام 6
 201وهو �أمر م�شجع لنادينا الفتي الذي
ت�أ�س�س �سنة ،2011
�سيما و�أننا ن�ضم ثالث العبات دوليات
ونحن يف تطور م�
ستمر حيث نهدف للتويج بالك�أ�س املو�سم
املقبل».

وكاالت

يخو�ض فريق �شبيبة ال�ساورة
مباراة العمر عندما يلتقي نادي
الأهلي امل�رصي حل�ساب مباراة
اجلولة ال�ساد�سة والأخرية من
دور جمموعات رابطة �أبطال
�إفريقيا� ،أين تلعب املواجهة
على ملعب برج العرب مبدينة
اال�سكندرية ،حيث يعول العبو
ال�شبيبة على العودة بت�أ�شرية
الت�أهل �إىل الدور ربع النهائي
من امل�سابقة القارية ،يف
مباراة �صعبة على ممثل الكرة
اجلزائرية يف ظل اتلناف�س
ال�شديد حول ت�أ�شرية الت�ألق �أمام
�أحد عمالقة الأندية يف القارة
الإفريقية ،يف هذا ال�صدد تنقل
العبو �شبيبة ال�ساورة مبعنويات
مرتفعة �إىل م�رص من �أجل رفع
التحدي ولعب كافة حظوظهم
من �أجل العودة �إىل �أر�ض
الوطن بت�أ�شرية الت�أهل لأول
مرة يف تاريخ النادي الذي
يلعب امل�سابقة القارية الثانية
يف م�شواره الكروي.
يتواجد ممثل اجلنوب اجلزائري
�أمام مهمة �صعبة لكن الآمال
كبرية على رفقاء الالعب �سيد
علي يحي �رشيف ،خا�صة و�أن
التعادل يكفيهم من �أجل بلوغ
الدور املقبل وكل الآمال معلقة
على �أ�شبال املدرب كرمي زاوي
من �أجل رفع التحدي والعودة
يف ثوب الأبطال ،خا�صة و�أن
التعداد مل يتنقل يف ثوب
ال�ضحية ومعنوياته مرتفعة
عقب الفوز الثمني الذي �سجلوه
يف اجلولة املن�رصمة �أمام

�سيمبا التنزاين ،وعادوا به
�إحياء حظوظهم يف التناف�س
على ت�أ�شرية الت�أهل.

زرواطي :متخوفون
من احلكم ال�ساملي
و�أمتنى حتكيما نزيها
�أمام الأهلي
عبرّ رئي�س �شبيبة ال�ساورة
حممد زرواطي عن تخوفاته
نحو احلكم التون�سي �صادق
ال�ساملي الذي �سوف يدير
مواجهة ناديه �أمام الأهلي
امل�رصي ،و�أو�ضح زرواطي
يف ت�رصيحات �إعالمية قبل
تنقل وفد الفريق نحو م�رص
�أن التخوف الذي يربكه قبل
موعد اللقاء احلكم الذي عينته
الكاف لإدارة اللقاء� ،أين قال
�أنه و�صلته �أخبار ت�ؤكد �أنه
معروف برتتيب املواجهات،
م�ضيفا انه تلقى ر�سائل كثرية
من عدة بلدان على غرار
تون�س ،املغرب وم�رص من
اجل التحذير منه ،و�أ�شار �أن
�إدارة الفريق ال متلك معلومات
كثرية عنه وكل ما يف الأمر �أنه
�سبق للتون�سي ال�ساملي �إدارة
مباريات �سابقة للأهلي و�آخرها
لقاء فيتا كلوب الكونغويل �ضمن
دور املجموعات من املناف�سة
احلالية ،ودعا زرواطي ان تكون
املقابلة يف امل�ستوى ويدير
احلكم بنزاهة.

عي�شة ق.

ال�سات :منلك الثقة يف
الالعبني مهمتنا �صعبة
لكن الت�أهل هدفنا
عرب املدرب امل�ساعد لفريق
ن�رص ح�سني داي حممد ال�سات
عن ثقته الكبرية يف قدرة العبي
فريقه يف حتقيق الت�أهل �إىل الدور
ربع النهائي ملناف�سة ك�أ�س الكاف
من خالل حتقيق االنت�صار على
ح�ساب نادي الزمالك امل�رصي،
يف املقابلة التي جتمع الفريق
م�ساء الغد على ملعب  5جويلية
�ضمن اجلولة ال�ساد�سة والأخري
من دور املجموعات ،وقال
ال�سات �أم�س يف ت�رصيحات
�إذاعية �أن ت�شكيلة الن�رصية �سوف
تدخل املواجهة ب�شعار الفوز من
خالل اللعب على الهجوم ب�صفة
خا�صة وت�سجيل الأهداف يف
�شباك النادي امل�رصي والذي
ي�ساعد يف حتقيق الفوز ،مو�ضحا
�أن الطاقم الفني �سوف يح�رض
للمقابلة من كافة النواحي ولن
يغفل الدفاع وبقية النقاط

الأخرى من الت�شكيلة.
و�أ�ستطرد ال�سات يف نف�س
الت�رصيحات �أن الالعبون واعون
بامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم
من �أجل متثيل اجلزائر يف �أف�ضل
طريقة وحتقيق الت�أهل ،مو�ضحا
�أن اجلميع ي�رص على حتقيق الفوز
وت�رشيف الألوان الوطنية وتاريخ
الن�رصية ،من خالل �ضمان الت�أهل
وموا�صلة املناف�سة القارية
للذهاب �إىل �أبعد دور ممكن،
و اعرتف املتحدث ب�صعوبة
املهمة �إال �أنه بدا واثقا من رفع
�أ�شباله للتحدي والعمل �أن يكونوا
يف امل�ستوى ل�ضمان ورقة الت�أهل،
وطالب ال�سات تنقال قويا لأن�صار
الن�رصية والتواجد يف مدرجات
ملعب  5جويلية من �أجل ت�شجيع
الالعبني ودفعهم �إىل حتقيق
الفوز وبلوغ الدور املقبل.
ع.ق.
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الدوري الأوروبي

ت�شيل�سي ونابويل يت�أهالن وفالن�سيا ينجو من كمني كرا�سنودار

ريا�ضة دولية

�أدلة جديدة تدين رونالدو بعقوبة اليويفا
عاد الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم جوفنتو�س� ،إىل قف�ص االتهام �أمام االحتاد
الأوروبي لكرة القدم ب�سبب زلة ل�سان خالل احتفاله �أمام �أتلتيكو يف �إياب ثمن نهائي
بطولة دوري �أبطال �أوروبا ،ووف ًقا ملوقع «كالت�شيو مريكاتو» ف�إن هناك دليلاً جديدًا
يدين رونالدو �أمام يلويفا ،حيث يو�ضح �أحد مقاطع الفيديو �أن الالعب �أثناء احتفاله
�أمام جماهري �أتلتيكو قام بتوجيه لهم ً
خارجا ،و�أ�شار املوقع �إىل �أنه �إذا ثبت تلفظ
لفظا
ً
ً
رونالدو بكلمات خارجة ،ف�إن الالعب �سيكون معر�ضا لعقوبات ب�سبب خرقه للوائح
االحتاد الأوروبي ،و�سبق �أن �أكد نف�س املوقع الإيطايل �أن رونالدو لن يتعر�ض لعقوبة
الإيقاف ب�سبب تقليده الحتفال دييغو �سيميوين مدرب الروخي بالنكو�س ،عقب هدف
فريقه الأول يف مرمى جوفنتو�س يف مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال ،ولكن تغري
الو�ضع الآن بعد وجود دليل على تلفظ الدون بكلمات خارجة.
و�أكد املوقع وف ًقا ملقطع فيديو� ،أن رونالدو قام ب�إمياءة بيده مرتني �أثناء االحتفال
�ضد �أتلتيكو �إحداهما �أمام جماهري جوفنتو�س،والأخرى �أمام جماهري الفريق الإ�سباين،
وعند توجيه الإمياءة جلماهري �أتلتيكو ،تلفظ رونالدو ببع�ض الكلمات اخلارجة التي
تدينه �أمام «يويفا».

اليويف ي�ستقبل جنوى يف اختبار �سهل
ت�أهل ت�شيل�سي االجنليزي اىل ربع نهائي م�سابقة الدوري الأوروبي بعد فوزه العري�ض على دينامو كييف االوكراين  0-5يف
اياب ثمن نهائي امل�سابقة ،وكان ت�شيل�سي فاز بثالثية نظيفة يف لقاء الذهاب ،وافتتح الفريق اللندين الت�سجيل مبكرا بوا�سطة
مهاجمه الفرن�سي �أوليفييه جريو بعد مرور  5دقائق بكرة ر�أ�سية م�ستغال ركلة ركنية ،و�أ�ضاف جريو نف�سه الهدف الثاين بعد
ان تابع من م�سافة قريبة كرة عر�ضية متقنة من الظهري الأي�رس الإ�سباين ماركو�س �ألون�سو وحولها داخل ال�شباك ،ويف الدقيقة
الثانية من الوقت ال�ضائع لل�شوط الأول �أ�ضاف �ألون�سو الثالث ،و�أكمل جريو «الهاتريك» عندما تطاول لكرة ر�أ�سية و�سددها بقوة،
واختتم هاد�سون اودوي مهرجان الأهداف بعد ان انفرد باحلار�س الأوكراين ديني�س بويكو.
بدوره ،بلغ نابويل االيطايل الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي رغم خ�سارته �أمام �سالزبورغ النم�سوي  ،3-1وكان نابويل فاز
على مناف�سه بنتيجة  0-3ذهابا ،وتقدم نابويل على �سالزبورغ بهدف ملهاجمه البولندي اركاديو�ش ميليك ،لكن ا�صحاب الأر�ض
ردوا بثالثة �أهداف تناوب على ت�سجيلها م�ؤن�س دبور والرنوجي فريدريك غولرباند�سن وكري�ستوف ليتغيب.
من جهته ،فرط كرا�سنودار الرو�سي يف ورقة الت�أهل لربع نهائي م�سابقة الدوري الأوروبي لكرة بعدما اجربه فالن�سيا اال�سباين
على التعادل  ،1-1وكان كرا�سنودار الرو�سي قاب قو�سني �أو �أدنى من حتقيق مفاج�أة مدوية ب�إخراجه فالن�سيا الإ�سباين 1-2
ذهابا ل�صالح الأخري ،وتقدم الفريق الرو�سي بهدف �سجله ماغوميد �شابي �سليمانوف قبل نهاية املباراة بخم�س دقائق ،لكن
املهاجم الربتغايل ال�شاب غون�سالو غيدي�ش انقذ فريقه من الورطة بادراك التعادل  1-1يف الوقت ال�ضائع.

�سباعية املان �سيتي تطيح مبدرب �شالكه

�أطاحت �سباعية مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي يف مرمى �شالكه
الأملاين يف �إياب ثمن النهائي من دوري �أبطال �أوروبا مبدرب
النادي دومينيكو تيدي�سكو بعد يومني من اخل�سارة املذلة،
وكان �شالكه �أعلن خرب �إقالة مدربه يف بيان ن�رشه على موقعه
االلكرتوين ،فيما قال املدير الريا�ضي اجلديد يوخن �شنايدر
الذي ت�سلم مهامه ر�سميا اخلمي�س« :ال ميكننا �أن نتجاهل
�أن التطور �سلبي جدا هذا املو�سم ،عندما ت�سلمت مهامي
طلبت تغيري الو�ضع ،وهذا �أمر �رضوري نظرا لفداحة احلالة
الريا�ضية يف البوند�سليغا» ،وعرف تيدي�سكو  31عاما �صاحب
اخلربة املحدودة يف عامل التدريب م�صري �سلفه ماركو�س
فاينت�سريل الذي كان حل بدال منه يف فيفري  2017بعدما
متت اقالته اي�ضا ،وجنح تيدي�سكو يف قيادة �شالكه للمركز

الثاين يف الدوري الأملاين املو�سم املا�ضي لينال �إ�شادات
كثرية من ال�صحافة املحلية .غري �أن النجاح مل يكن حليف
هذا املدرب يف املو�سم احلايل بعد �سل�سلة من النتائج ال�سيئة
و�ضعت الفريق يف مهب الريح يف الدوري املحلي والإق�صاء
من دوري الأبطال بخ�سارة مذلة ب�سباعية على �أر�ض �سيتي،
بعد اخل�سارة  3-2ذهابا ،ويحتل �شالكه املركز الرابع ع�رش
يف الدوري ،وما زال على �سل�سلة من  3هزائم اهتزت �شباكه
خاللها  11مرة ،كما مل يذق طعم الفوز يف مبارياته ال�سبع
الأخرية ،و�سيت�سلم الهولندي يوب �ستيفن�س ( 65عاما) مهمة
الثالث اليوم علما ب�أنه �سبق له �أن درب الفريق بني عامي 1996
و 2002ومن ثم بني  2011و ،2012وقاده للفوز بك�أ�س االحتاد
عام .1997

جريو يرتبع على عر�ش الدوري الأوروبي

�ساء �أ ل �أم�س �أمام دينامو كييف ،يف
رقما مميزًا خالل مباراة فريقه م
فرن�سي �أوليفييه جريو مهاجم ت�شيل�سيً ،
ت�شيل�سي يف املباراة اجلارية على
حقق ال
جنح جريو يف �إحراز ثالثية لفريق
نهائي بطولة الدوري الأوروبي ،و
بتا» للإح�صائيات ،ف�إن جريو �أحرز 9
ثمن
دور
�إياب
�إىل ربع النهائي ،ووف ًقا ل�شبكة «�أو
كي الوطني ليقرب البلوز من الت�أهل
ولة خالل املو�سم احلايل ،و�أ�شارت
ملعب �أوملبي�س
حيث ال يتفوق عليه �أي العب يف البط
خر  7مباريات بالدوري الأوروبي،
حدة من بطولة �أوروبية ،لأول مرة يف
�أهداف يف �آ
فرن�سي �أحرز � 9أهداف يف ن�سخة وا
اكا» للإح�صائيات� ،إىل �أن املهاجم ال
دج» انتهت بفوز البلوز بنتيجة .0-3
�شبكة «�سكو
فريقني على ملعب «�ستامفورد بري
لكروية يذكر �أن مباراة الذهاب بني ال
م�سريته ا

يعود جوفنتو�س �إىل مناف�سات الدوري الإيطايل منت�شيا من ت�أهله اىل ربع نهائي دوري
�أبطال �أوروبا ،ويخو�ض جوفنتو�س مواجهة �ضيفه جنوى غدا وهو يحلق يف �صدارة
ترتيب الدوري مع  75نقطة من ا�صل  81ممكنة ،فهو الوحيد الذي مل يخ�رس بعد يف
الدوري وميلك اقوى هجوم ودفاع ،ويف ظل ابتعاده بفارق  18نقاط عن �أقرب مطارديه
نابويل ،ي�سري فريق «ال�سيدة العجوز» بثبات نحو لقب ثامن تواليا و 35يف تاريخه،
ومن الطبيعي ان يبد�أ اليغري ب�إراحة جنومه وخ�صو�صا رونالدو ،ا�ستعدادا لربع نهائي
دوري االبطال الذي يلهث جوفنتو�س وراءه منذ العام  ،1996ويف ظل حتليق جوفنتو�س
وتتويجه املتوقع قريبا ،يبدو نابويل مرتاحا يف و�صافته بفارق  6نقاط عن ميالن
الثالث ،ويلتقي غدا �ضيفه �أودينيزي واخلارج من خ�سارة كبرية �أمام جوفنتو�س ،4-1
ويريد «بارتينوبي» ا�ستعادة توازنه �رسيعا بعد خ�سارة �ضد يوفنتو�س وتعادل خميب
�ضد �سا�سوولو .لكن االنظار �سترتكز على ميالن �صاحب  5انت�صارات متتالية مع مدربه
امل�شاك�س جينارو غاتوزو ومهاجمه البولندي القنا�ص كري�ستوف بيونتيك �صاحب
 19هدفا هذا املو�سم مع جنوى فريقه ال�سابق و»الرو�سونريي» ،عندما يلتقي جاره
اللدود انرت يف «دربي ديال مادونينا» يف ختام املرحلة على ملعب «�سان �سريو» الذي
يتقا�سمه الفريقان ،وخالفا مليالن املنت�شي من �صعوده اىل املركز الثالث ،خ�رس انرت
 13نقطة من �أ�صل  24يف مبارياته الثماين االخرية ،فرتاجع اىل الرابع بفارق نقطة عن
جاره االحمر واال�سود� .أمام روما الذي ا�ستعاد توازنه بفوزه على امبويل ويبتعد يف
املركز الرابع بفارق  3نقاط عن انرت ،فقال مدربه اجلديد كالوديو رانيريي ان رد فعل
العبيه كان جيدا وتوقع الدفع بالثنائي البو�سني ادين دجيكو الت�شيكي باتريك �شيك
عندما يواجه م�ضيفه �سبال اليوم ،قال املدرب املخ�رضم الذي حل بدال من �أوزيبيو
دي فران�شي�سكو اال�سبوع املا�ضي« :ال ميكنني طلب املزيد منهم ،لأنهم اعتادوا اللعب
بطريقة خمتلفة ،لكن ارى الكثري من امل�شاركة وااللتزام» و�أ�شار اىل ا�صابة ع�ضلية
تعر�ض لها العبه الوعد نيكولو ت�سانيولو.

عودة كورزاوا وكومان �إىل ت�شكيلة فرن�سا
عاد مهاجم بايرن ميونيخ الأملاين كينغ�سلي كومان ليكون �ضمن ت�شكيلة منتخب فرن�سا،
حيث �أعاد مدرب املنتخب الفرن�سي ديدييه دي�شان مدافع باري�س �سان جريمان اليفان
كورزاوا ومهاجم بايرن ميونيخ الأملاين كينغ�سلي كومان �إىل ت�شكيلة �أبطال العامل
ا�ستعدادا خلو�ض �أول مباراتني يف ت�صفيات ك�أ�س �أوروبا � 2020ضد مولدافيا و�إي�سلندا
يف  22و 25مار�س احلايل ،ومل يلعب كورزاوا وكومان مع املنتخب الفرن�سي منذ نوفمرب
 2017ب�سبب �إ�صابتهما وكذلك تراجع م�ستوى الأول ،وا�ستفاد الالعبان من ان�سحاب
مدافع �أتلتيكو مدريد الإ�سباين لوكا�س هرنانديز ومهاجم بر�شلونة الإ�سباين عثمان
دميبيلي ب�سبب الإ�صابة.
وعاد �أي�ضا مدافع بر�شلونة �صامويل �أومتيتي بعدما غاب عن املنتخب يف �أكتوبر
ونوفمرب املا�ضيني ب�سبب الإ�صابة� ،إ�ضافة �إىل مهاجم مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي
�أنطوين مار�سيال الغائب عن الت�شكيلة منذ عام والذي ا�ستدعاه دي�شان يف نوفمرب
املا�ضي قبل �أن ين�سحب ب�سبب الإ�صابة ،وا�ستدعى دي�شان �إىل الت�شكيلة التي ت�ضم
 16العبا توجوا باللقب العاملي ال�صيف املا�ضي يف رو�سيا مدافع �إيفرتون الإجنليزي
كورت زوما والعب و�سط توتنهام الإجكليزي مو�سى �سي�سوكو ،ويغيب عن الت�شكيلة
من املتوجني باللقب العاملي عادل رامي مر�سيليا وتوما ليمار �أتلتيكو مدريد و�ستيفن
نزونزي روما الإيطايل.
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حلقة 12

رواية

خطوط الرخام

لقد حولته ليايل تلك احلديقة �شيء ف�شيء �إىل ان�سان �آخر � ،إىل �أن �ضاع ردحا من
الزمن يف تفا�صيل �أيامه الليلية باملدن الكربى  ،فلم يعطى �شيئا باملقابل ملا �أ�ضاعه
ميكنه ان ي�سرتد احالمه  ،على االقل تلك التي ترك من اجلها قريتي  ،قريته وخا�ض
لأجلها بعيدا يف متاهات �أ�سلمته للغياب � ،أل�سيت هي امل�أ�ساة نف�سها هي التي راودت
�أبيه � ،أباه الدي فرح �أميا فرح عندما اخرب �أن ابنه الأكرب ا�ستدعي للأداء اخلدمة
الع�سكرية وبان تلك�سا ر�سميا ب�ش�أنه ار�سل  ،اخربه به دركي مبقر حر�س الدفاع
الذاتي  ،وكان للتو قد �أنهى دورية حرا�سة  ،الدركي « لقد و�صل تلك�س اال�ستدعاء
البنك يا اجلندي  ،لكي يلتحق باخلدمة الع�سكرية «.
ي�سني بوغازي

حزن احلديقة
�صغري
هنا احلزن يقابلك حيثما توىل
وجهك ،هو النا�س كالمهم ،نظراتهم
وكل ما يجوب جنيات املكان ،وك�أنها
م�صابة مبا ا�ستع�صى التخل�ص منه،
داء يرافق اجلميع كظاللهم ،وي�سكن
الأعمار يف �أحايني ينتابك �شعور �أن
املكان برمته ت�سكنه اللعنة !�صمت
النا�س � ،أو حني كالمهم � ،إمياءات
الوجوه والتعب ال�ساكن امل�آقي و
احلدقات فحتى النظرات تخفى
حزنا �صعب فهمه فرتى العيون
هنا تتحا�شى تقاطع الر�ؤى لفداحة
الر�سائل .
�أيكون قد اكت�شفوا �أنهم قد
�أو�صدوا الأبواب و�سدوا منافذ
احلياة عندما مل يبقي لهم �سوى هذا
الف�ضاء احلدائقي ف�سحة متكنهم من
�أن يكتبوا على �صفحته الليلية ما
يقتل طفلة الأحالم يف نهاراتهم
كلها  ،وهم مي�شون �صوب قدر مل
يف�صح عن وجهه  ،مي�شون م�شية

النائم الذي يتخبطه الليل ،والأ�شباح
فلي�سوا �إالقالع من احلزن هدت
جدرانها ،وهي تنزف من �شدة الأمل
 ،حدائقها �أزهرت دما بدل الورود
وبيوتها حفر من جراح غائرة
عامل كر�سي احلديقة قلعة مو�صدة
الأبواب �أمريها �ضيع املفاتيح ،
واخلامت امللكي وكل �شيء ..وانتحر.
يف �إحدى الليايل ملا لقي بقايا خبز
ياب�س يعطى طعاما للحمام الذي
ميلي احلديقة عند امل�ساء ،قال يل:
« كلما �أرى طعام احلمام املرمي
ت�ستثار �أفكاري وي�ستيقظ بداخلي
�شجن مع الليل الذي يبد�أ رويدا
رويدا ي�ضفى �آخر مل�ساته على
املكان «  ،قال  :تراودين �أفكارا
كيف للحمام �أن يعا�رش النا�س «
ومل يطل ان�شغاله كثريا ورد بنف�سه
مت�سائال :
« لقد �صار احلمام كه�ؤالء الآدميني
الذين يختبئون يف املنازل ،و البيوت
وهي ذاتها نزل وفنادق  ،متاما
كذاك الذي يديره ال�سيزيفي  ،لكنها
فنادق للحمام  ،فهل اطلع على
�رسهم حتى احلمام الذي يربط
احلياة يف املدن الكربى  ،هل اطلع
على �أ�رسار االختباء وراء الأ�سوار

والوقت � ،أ�رسار ال�صمت وال�سكوت ،
�أ�رسار الرتاجع �إىل الوراء و االكتفاء
باخلفية و الظالل � ،أ�رسار اخلوف
من املت�شكل حديثا يف الأفق !
اعرف جوهر الآدميني فاختار
احتالل ال�ساحات  ،وبذلك هزم
اخل�شية ،والرتقب التي لطاملا �سكن
الآدميني ومل يجدوا له تف�سريا «
لكم كانت هذه التجليات التي ت�صدر
من « �شم�س الدين « بني احلني ،و
الآخر طوال مرافقتي له يف املدن
الكربى تثري بداخلي �أي�ضا من
الغرابة ،واال�ستف�سار ما مل �أجد له
تف�سريا �إىل يومي هذا  ،فهل كان
�صديقي فيل�سوفا لأن �أ�شياء كثرية
كان يراها ب�سرب عجيب غريب  ،وكان
ي�سقط �أ�شياء كثرية مبقا�سات الئقة
متاما بل ومقنعة على يوميات حزن
املدن الكربى  ،قال يل يوما :
« �إن كل ما تبديه املدن الكربى يف
حلظات نزقها  ،وكل ما تخفيها جيوب
الأمكنة من �سلل احلكايات البعيدة
،والقريبة  ،العجيبة والعادية � ،سلل
عن حكاية القبلة الأوىل للمتيم الذي
ا�سرتقها غفلة يف هيام �أ�سطوري ،
حكاية ال�ضحكة العري�ضة التي
ارت�سمت يف غفلة �أي�ضا  ،وا�ستطاعت
�أن متتطى �أجنحة الك�آبة ،وحتلق يف
�سموات  ،عا�شقان مرا للتو �أمام
الر�صيف املقابل دون �أن ي�شعر
بهما �أحد  ،و ما تركاه بقايا عطر
فرن�سي وانطباعا اختلف بني النا�س
 ،لي�ست �إال لتخفيف على ما تبديه
املدن الكربى من نزق احلزن ووط�أة
الك�آبة «
ومكا�شفات كهذه كثرية لديه  ،فال
ميكنك �أن ت�ضبط جيدا �ساعة �رصاخ
مكا�شفاته  ،كان �صديقي يبادل مع
الأمكنة وامل�شاعر �أح�سا�سا غري
مفهومة وبروح من التمرد والرف�ض
 ،قال يل :
« هنا كل �شيء قد ي�صري فج�أة
فكرة لتدمري ،و�إعالن مبا هو �أ�سوء
 ،كلها �أ�شياء دائما تثري يف هذا
الإح�سا�س فتحيلني على �صندوق
خماويف لأرى مرة �أخرى اخلطر
الأول الذي حملني عن �أن اترك
قريتي  ،متج�سدا �أمامي يتوارى يل
يف كل �شيء من حويل  ،وال �سبيل
لدي �سوى �إعادة تنظيم زفريي
و�شهيقي فهي �آخر ما ميكنني
ال�سيطرة عليه عندما يهجم على
ذاك اخلاطر املخفي ! ففي حاالت
كهذه عليك ارتداء عباءة الرتقب
واالنتظار فالذي يرمى بك �رشه �أو
عبثه  ،هو بدوره يحاول االنفالت
من هنالك  ،من البعيد الذي يخفى
طفوف اخلوف وظالل الرهبة ،
فما عليم �إال االن�سحاب يف نهاية

املطاف �صوب عاملك االفرتا�ضي
الذي �صنعته يف املدن الكربى  ،عند
احلديقة �أو لدي الفندق ال�سيزيفي ،
وفى تلك املغامرات الأخرى التي
خ�ص�صتها يف الع�سكرية �أو ركوب
قوارب اخل�شب يف الليل البهيم ،
كلها لي�سن هاالت تزيد من تعظيم
خماويف بروحي ؟ ف�أ�صري ع�صيا على
احلياة  ،ع�صيا على الك�رس  ،ع�صيا
على العودة �إىل م�سقطي الأول الن
فداحة ما تال يقطع جميع طرائق
الرجوع .
لأظل اقرتف بوفاء عجيبا غريبا ،
قريبا من حا�سة الكالب املدربة
يف تقفي �أثر �أ�سيادهم � ،أظل اقرتف
حلما حتدثني روحي انه داميا معي
يف حرا�سة كنوزا تنتظر مالكها ،
هنا �أترقب اجلامد واحلي � ،أترقب
احلا�رض واملنتظر غدا  ،و من ال
يجيء �أبدا  ،من ال تعلم له خربا
�أنه قد انطلق لأجلك  ،الأعني هنا
تراقب احلياة والنا�س والفراغ وكل
�شيء  ،هذه املدن الكربى تنتظر
�شيئا عظيما  ،لقد �صارت هي
نف�سها من �سطوة االنتظار انتظارا
.
الظالم اقرتب و�أنا على مقعدي
الأبدي ،كر�سي احلديقة احلديدي،
وهنا احلزن يقابلك حيثما توىل

وجهك من مقعدك ومن الليل
الذي اخذ �أنفا�سه االعتيادية ليطيق
�ساعاته املتبقية ،ومازال جال�سا
يف الكر�سي احلديدي لقد خ�رست
رهاين ومتكن مني �رسي الدفني «
�صديقي « �شم�س الدين « مثلما كل
مرة يحدث معه �أن يقرر �شيئا ثم ما
يلبث �أن يرتاجع ويق�ضى اليوم التايل
كله م�سكونا بندم قاتل  ،فال يزول
عنه لعدة �أيام ويق�ضها جميعها يف
احلديقة ببوحه اجلريح والفل�سفي ،
ومع الفجر يعود �أدراجه �إىل الفندق
ال�سيزيفي  ،عمارة الكولون ومعه
احلزن نف�سه الذي خرج به  ،وك�أن
ليايل احلديقة مل ت�ضف له جديدا
وهي مل ت�ضيف له �شيئا يذكر  ،قد
تكون رمبا قد �رسقت منه ليلة
�أخرى من لياليه التي مل يعد يرغب
يف عدها  ،ف�سيان عنده الليايل كلها
معادة على ورق من الكربون  ،فكل
ليلة هي الليلة التي �سبقت  ،وكل ليلة
هي الليلة التي �ستليها.
يف هذه الفرتة التي كان يكرث من
ق�ضاء لياليه باحلديقة كنت معه
 ،و�إذ اقر�أ ما يكتبه يف رزم �أوراقه
فيعاد على كل �شيء ب�أكرث حدة عن
تلك التي �أح�س�ستها �أيام �أن رافقته
بنما ال يطاق ،ولأين كنت م�شغوال
ب�أمور يل كانت جتربين على

االنتقال �إىل �أماكن �أخرى بعيدة
قليال عن احلديقة وفندق �إقامته
�صديقي  ،فقد كنت ال التقيه يف
فرتات حمددة  ،لكني حني �ألتقية
عند كل مرة �أخري �أعود فيه  ،كنت
�أراه خمتلفا عن املرات التي �سبقت
 ،فقد كان يبني م�شاعره من
عوامله التي ال تعرف �سوى احلزن .
واحلزن نف�سه الذي برع �صديقي
يف تو�صيفه ،ومقارعته طوال �أيامه
يف املدن الكربى � ،أكاد �أراه نف�سه
احلزن يف قريتي  ،و�أنا اقر�أ رزم
�أوراقه ب�سطوته ،وفداحة �أثره ،
لكنه حزنا القرويني لي�س كذاك
الذي يف املدن الكربى  ،ففي قريتي
التي ما �أزال �أحاول �إعادة اكت�شاف
عالقاته بعد مدة االبتعاد  ،ما �أزال
بدوري هنا �أعا�رش حزنا �آخرا  ،وك�أنه
الذي �رسده �صديقي يف �أوراق رزمه
 ،نف�سه �أحت�س�سه �أمامي وا�ست�شعره
يف يومياتي بني القرويني وفى
مزاجهم وطباعهم الغريبة التي مل
تكن يف املا�ضي على هذه الق�سوة ،
فان كان احلزن يقابل �صدقي حيثما
يوىل وجهه  ،فهو �أي�ضا يقابلك هنا
حيثما توىل وجهك  ،يقابلك يف
كالم القرويني و نظراتهم ويف كل ما
يجوب جنيات قريتي  ،وك�أنها اللعنة
نف�سها �أي�ضا ت�سكن قريتي .
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ر�ؤى

املجتمع والدولة وقادة الر�أي
لو متح�صنا يف اللغة املطالبية التي حترك قطاعا وا�سعا من التنظيمات
املهنية ،والنقابية والطالبية لو جدنا �أن اللغة لي�ست بالعنف الذي
يراه البع�ض ولي�ست لغة للتهويل و�إمنا هي لغة «الظرف « ومطلب
«احلال « مبعنى �أدق �أنها «لغة تطالب اجلهة امل�س�ؤولة بحل �أو ت�سوية
�أو�ضاع �سابقة �أو حالية  »...وهذا يجب �أن تفهمه الإدارة ممثلة يف
�إطاراتها التي حتاور الطرف املطالب .
بقلم حممد مرواين
باحث وكاتب
�إننا بحاجة وفق هذا
التو�صيف بحاجة �إىل
عقد معنوي م�شرتك بني
«املطالب ومن يطلب منه
جت�سيد املطالب « ويرتكز
هذا العقد تكون هناك
لغة بني «الطرفني « حتفظ
«الكيان « وتعزز « اال�ستقرار
« يف �أبعاده ال�سيا�سية
واالجتماعية وهذه اللغة هي
لغة خطاب ر�سمي يجب ان
تتبناه القطاعات امل�س�ؤولة
اجتاه كل التنظيمات
النقابية والطالبية واملهنية
وهذه الأخرية مطالبة
�أي�ضا وفق ذات امل�ستوى
بانتهاج وتكري�س هذه اللغة
احل�رضية يف �أبعادها .
لو اجته الطرفني « الإدارة «
واجلهة التي تطالب �إىل تبني
لغة تعزز من ا�ستقرار الدولة
وجعلها كقيمة هامة يف
احلياة فوق �أي مطالب يتم
التكفل بها يف �إطار تدابري
و�إجراءات مقنعة للطرف
الأخر لوجدنا �أنف�سنا �أمام
حالة من االن�سجام الوطني
الهام الذي يريد البع�ض

العبث به يف هذا الوقت
بعد الأمن واال�ستقرار الذي
عا�شته البالد على مدار
ع�رشين �سنة .
�أننا يف حاجة لبناء ج�رس من
التوا�صل البناء بني خمتلف
مكونات اجلبهة االجتماعية
وم�ؤ�س�سات الدولة يرتكز هذا
اجل�رس على التوافق على
لغة للتخاطب تعزز من قيم
احلوار والتفاهم والتوا�صل
والتعاون واالن�سجام يف
�إطار الوحدة الوطنية التي
ت�صب فيها كل القناعات ولو
كلفت كل جهة ر�سمية بحل
ان�شغاالت عمالها ونقاباتها
يف �إطار احرتام �سلم
الأولويات وا�ستثمرنا يف
و�سائل االت�صال والإعالم
الفعالة لتمرير هذه القيم
امل�شار �إليها �سلفا لقطعنا
و�شطا هاما من االن�سجام
الوطني البناء .
لغة التخاطب الوطني التي
ترتكز على احلوار واحلفاظ
على الكيانات القوية للدولة
وال�سهر على الدفاع عن
مكا�سبها واالحتاد على بعثها
يف القلوب واملمار�سات �أكرث
ما نحتاجه اليوم يف بالدنا

الإعالم منرب ات�صال
ووعي
واملالحظ من خالل
احلراك ال�شعبي الأخري
الذي يبقى طابعه �سيا�سي
بالدرجة الأوىل �أن و�سائل
�إعالمنا مل ت�شتغل بعد رغم
تداركها يف �ضبط بو�صلة
املعاجلة و�ضمان خدمة
عمومية تواكب ال�سياق
والظرف والغاية املالحظ
�أن و�سائل االت�صال والإعالم
الآن ال ت�شتغل على ن�رش
قيم الوعي باحلالة و�إدراك
معنى احلفاظ على الرموز
واملكا�سب وهذا جزء
من امل�شكل املوجود
يف م�شهدنا الإعالمي
فلو ركزت منابر الإعالم
على تنمية ح�س احلوار
البناء بني جميع القناعات
ال�سيا�سية املوجودة يف
ال�ساحة ال�سيا�سة ومت ن�رش
ثقافة �إعالمية ترتكز على
ا�ستدعاء ما ي�سمى يف
�أدبيات الإعالم ب»قادة
الر�أي « لوجدنا �أنف�سنا �أمام
�أداء �إعالمي تعددي بامتياز
ال يطلب منه فقط الرتكيز
على زاوية معاجلة �أحادية

التعرب عن العمق وحيثيات
احلراك ويجب االنتباه
�إىل �أن منابر الإعالم
التقليدي وحتى ال�صحفيني
البارعني يف ا�ستخدام
مواقع التوا�صل االجتماعي
مطالبون بتكري�س نوع من
الوعي نحو احلفاظ على
الوطن حتى ولو كانت اللغة
املطالبية ال�سائدة على
واجهة امل�شهد .
واملعلوم �أن من �أهم
وظائف و�سائل الإعالم
بناء ر�أي عام واع يرثي
م�شهد التعددية ويكر�س
دمقرطة احلياة العامة
وامل�ؤ�س�ساتية و�إنني �أرى �أن
عدم اهتمام الإعالميني يف
منابر �إعالمنا مبعطى ن�رش
وعي نحو احلفاظ على
القيم ثم �إتاحة الفر�صة
حول النقا�ش ال�ساخن
الطبيعي يف دميقرطيات
العامل حول الواقع ال�سيا�سي
واالجتماعي على �سبيل
املثال �أن عدم االهتمام
بهذا املعطى الهام قد
يجعل �أمام م�شهد واحد
عنوانه «االحتقان  .القلق
 ,التع�صب  ,العداء « وهي
مظاهر قد تعيق �أي ا�ستقرار
�سيا�سي واجتماعي .
جيل جديد من ال�شباب
خطابه مغاير
واملالحظ �أن قطاعا وا�سعا
من ال�شباب الذي ي�ؤ�س�س
الآن حلراك مطالبي ال يفقه
�إال ا�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي بالتعبري عن
�أفكاره وتطلعاته وان�شغاالته
وال�سلطات فعال ت�أخرت

يف التعاطي مع جيل جديد
من ال�شباب الذي مييل �إىل
الف�ضاء الأزرق وي�أخذ منه
هذا الأخري حيز هاما يف
الوقت واجلهد وكان علينا
االجتاه �إىل توظيف مكثف
لكل و�سائل االت�صال التي
ي�ستخدمها ال�شباب لنلزم
امل�س�ؤولني با�ستخدامها
واالقرتاب �أكرث من حياة
ال�شباب وهذا املو�ضوع
بالذات يطول فيه احلديث
والتناول لأن �أبعاده �سيا�سية
وات�صالية بالدرجة الأوىل
فه�ؤالء ال�شباب يعربون عن
�أفكار وتطلعات وينتظرون
يف نف�س الوقت من يالم�س
هذه االهتمامات وينقل
التفاعل عرب منابر ال�شباب
االت�صالية ولو انتبهنا �إىل
م�سالة �أن خطاب ال�شباب
اجلديد وعدم اقتناعه
بالكثري من الأداءات
املوجودة على امل�ستوى
املحلي واملركزي وان�شغاله
ب�أمور �أخرى خارج الف�ضاء
الر�سمي والأحداث اجلارية
حوله لأدركنا �أننا مل نعد
منلك حلقة ات�صال فعالة
مع قطاع وا�سع من ال�شباب
الذي يتحرك خارج مظلة
امل�ؤ�س�سات وال يتواجد يف
التظاهرات الر�سمية مثال
وال يتابع الإعالم الر�سمي
وبالتايل فان هذا الواقع
ال�شباين مبا ننقله من
تفا�صيل حراكه ي�ؤكد ان
ال�سلطات ال تت�صل بال�شباب
وال ال�شباب يت�صل بال�سلطات
وحني �أحتدث عن ال�سلطات
فانا اق�صد �أي م�س�ؤول له
�صفة ر�سمية و�صفة التمثيل
وبالتايل وجد الكثري من

امل�س�ؤولني �أنف�سهم �أمام
جيل من ال�شباب ال يعرفون
�شيئا عنه وال عن يومياته
واجتاهاته وتطلعاته
مل ن�ستثمر يف
مرجعيات الر�أي
واملالحظ �أن لغة االحتقان
والت�شنج بني �أطراف مهما
كانت �سيا�سية واجتماعية
قد تزيد حدته ب�سبب غياب
معطى هام وهو غياب قادة
ر�أي يج�سدون ثقافة التوازن
ويبنون م�ساحة هامة للوعي
اجلمعي ويحيدون النقا�ش
ويتحدثون من منابرهم
ومكانتهم
الوظيفية
االجتماعية وقادرون على
الإقناع و�إ�ضافة جرعة هامة
من القيم الأخالقية يف �أي
حراك �أو �أداء �أو ت�صويب �أي
م�سار وو�سائل �إعالمنا التي
ال �أعمم مل ت�شتغل �سنوات
على اال�ستثمار يف قادة
ر�أي قادرون على خماطبة
جيل جديد من ال�شباب
واالقرتاب من اهتماماته
وتطلعاته
وان�شغاالته
و�أنا �أرى �أن هذا جزء من
الأخطاء التي يجب �أن
يتحملها القائمون على
العديد من منابر الإعالم
الذين ورطوا الكثري من
النا�س يف ثقافة «الت�سطيح
ومتييع ق�ضايا الدولة «
وللحفاظ على لغة «الكيان
بني املجتمع والدولة يجب
�أن يكون هناك طرف ثالث
هام وهم «قادة الر�أي «
وهو مفهوم من �أدبيات
الإعالم املن�سية يف �سياق
املمار�سة
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ملتقى مغاربي حول الل�سانيات الغربية
بني العمل الرتجمي والإبداع العلمي
�سينعقد يومي  28و� 29أكتوبر « 2019امللتقى املغاربي الثالث حول الل�سانيات الغربية يف
التناول املغاربي العربي بني العمل الرتجمي و الإبداع العلمي املنظم من طرف جامعة
علي لوني�سي – البليدة  2كلية الآداب و اللغات ق�سم اللغة العربية و �آدابها ،و يطرح هذا
امللتقى مو�ضوعا دقيقا  ،مب�شاركة �أ�ساتذة و باحثني و طلبة الدكتوراه يف هذا امل�شروع
�أين تبحث �إ�شكالية هذا امللتقى عن �آليات التناول املغاربي لل�سانيات الغربية و منطلقاته
و ق�ضاياه و �أ�ساليبه  ،يف حماولة لرتجمة الن�صو�ص الأ�صلية يف الل�سانيات الغربية مع
الت�سا�ؤل عن كيفية التو�صل من كل هذا �إىل و�ضع نظريات ل�سانية مغاربية ؟.
حكيم مالك
عبد الرحمن احلاج
�صالح وجهوده املرجعية
العربية يف الل�سانيات
وي�أمل منظمو هذا امللتقى
املو�سوم بالل�سانيات الغربية
يف التناول املغاربي العربي
بني العمل الرتجمي و الإبداع
العلمي الذي يرت�أ�سه �رشفيا
امللتقى الأ�ستاذ الدكتور خالد
رمول رئي�س جامعة البليدة
 2ويرت�أ�سه الدكتور علي
من�صوري رفقة امل�ست�شار
العام للملتقى الأ�ستاذ الدكتور
ن�رص الدين بوح�ساين نائب
رئي�س اجلامعة للبحث العلمي
و الت�أهيل والدكتور حممد
طيبي عميد كلية الآداب و
اللغات رئي�سا �إداريا للملتقى،
و�سيرت�أ�س اللجنة العلمية
للملتقى الأ�ستاذ الدكتور
عمار �سا�سي مدير خمرب اللغة
العربية و �آدابها وترت�أ�س
اللجنة التنظيمية الدكتورة
رجاء م�ستور �إىل ترقية هذا
الن�شاط العلمي �إىل ملتقى
دويل  ،وي�ؤمن ه�ؤالء ب�أن علوم
الل�سان حتتاج �إىل االنفتاح على
الوعي الل�ساين لدى خمتلف
اجلامعات و مراكز البحث
اللغوي يف املغرب العربي ،
خ�صو�صا و �أن الباحثني يف
املنطقة وبالتايل فاجلزائر

تعد من بني �أهم الفاعلني يف
�إقامة �رصح املغرب العربي اجلزائر وخلفيات التلقي
فيها وعليه فالباحثني يف املغاربي لل�سانيات الغربية
املجال اللغوي عرفوا بتلك
ويدعو هذا امللتقى الفعال
الديناميكية العالية يف تناول
الل�سانيات الغربية باللغتني �إىل البحث الل�ساين وفتح
الفرن�سية و الإجنليزية  ،و احلوار العلمي و التبادل
يف دول
تطوير البحث فيها و يف كل الفكري البناء
فروعها مع ابتكار بع�ض املغرب العربي  ،مع توحيد
النظريات الل�سانية و بعثها كما اجلهود العلمية و البحثية
هو احلال بالن�سبة للدكتور عبد والو�سائل من �أجل حتقيق
الرحمن احلاج �صالح و الدكتور العمل املغاربي امل�شرتك
�صالح بلعيد من اجلزائر و يف كل امليادين ال�سيا�سية و
الدكتور عبد ال�سالم امل�سدي االجتماعية و االقت�صادية و
و الدكتور �صالح القرمادي من الثقافية وبالتايل فالبد الأخذ
تون�س و الدكتور عبد القادر بعني االعتبار هذا التباين
الفا�سي الفهري و الدكتور امل�صطلحي و املفاهيمي يف
�أحمد املتوكل من املغرب و بع�ض الق�ضايا الل�سـانية  ،و
غريهم وتعترب هذه اجلهود التي تخ�ص جماالت البحث
مرجعية عربية يف الل�سانيات  ،الل�ساين العربي املنبثق عن
من منطلق ال�ش�أن الكبري الذي التلقي الغربي للنظريات
عرف به الل�سانيون املغاربيون الل�سانية الأوروبية و االمريكية
ن�سبة �إىل قيمة �أعمالهم و على وجه اخل�صو�ص  ،و التي
قراءاتهم املعمقة يف البحث طبعت البحث اللغوي العاملي
اللغوي احلديث و املعا�رص  ،يف القرن الع�رشين  ،فلقد
هي جهود ال يزال البـاحثون امتد هذا التباين �إىل خمتلف
و الأ�ساتذة و طلبة امل�صاف فروع البحث الل�ساين النظرية
العايل يف كل دوائر البحث منها ال�صوتية و ال�رصفية و
يف هذه البلدان يوا�صلون النحوية و الرتكيبية و الداللية
العمل فيها دون هوادة  ،و  ،و التطبيقية كالتعليميات و
هذا ما نلم�سه بالفعل يف مباحث الن�ص و اخلطاب و
البحوث الأكادميية و املقاالت امل�صطلحيات و الل�سانيات
املن�شورة يف خمتلف املجالت االجتماعية �أو النف�سية و
و الأعمال امل�ؤلفة يف هذا غريها  ،واجلزائر بحاجة
املجال املعريف الدقيق و ما�سة �إىل معرفة خلفيات
الوا�سع .
التلقي املغاربي لل�سانيات

الغربية  ،و كيفياته و �أ�ساليبه و
الرتاكم املعريف الذي ي�صاحب
هذا التلقي  ،على �صعيد الفعل
الرتجمي و �آلياته املختلفة  ،و
ق�ضايا هذا الن�شاط الذي
يعترب الو�سيلة الأوىل للمعرفة
الل�سانية احلديثة و املعا�رصة
يف بيئاتنا املغاربية  ،خ�صو�صا
مع التقارب اجلغرايف بني
املغرب العربي و دول �أوروبا
 ،مع التقريب بني خمتلف
البحوث الت�أ�سي�سية لبع�ض
النظريات الل�سانية التي
و�ضعها �أعالم مغاربة و هذا يف
�إطار تراعى فيه املو�ضوعية
بعيدا عن القطرية �أو القومية
التي حتول دون التبادل النافع
و اجلاد للخربات العلمية بني
املجتمعات .
توحيد الوعي الل�ساين
عند الل�سانيني يف منطقة
املغرب العربي
الأربعة
وتتمثل املحاور
لهذا امللتقى يف حمور الأول
حول تلقي النظرية الل�سانية
الغربية يف الو�سط املغاربي
و النظريات الل�سانية الغربية
حمل اهتمام الأو�ساط
العلمية يف املغرب العربي و
توجهات الل�سانيني املغاربة
ك�أثر ال�ستك�شاف الل�سانيات
الغربية و اجل�سور العلمية بني
املغاربة و البيئات الل�سانية
الغربية  :البعثات – ال�رشاكات

–الفعاليات  ،ويتوقف املحور
الثاين عند �آليات الرتجمة يف
جمال البحث الل�ساين عند
الباحثني املغاربة و امل�صطلح
الل�ساين � :أ�سباب الت�شتت
امل�صطلحي و �آفاق توحيده
و �سبل التعامل مع الن�صو�ص
الأ�صلية يف الت�أليف الغربي
و �ضبط الرتجمة يف البحث
الل�ساين و�أثر التباين الرتجمي
على توحيد الوعي الل�ساين
عند الل�سانيني يف منطقة
املغرب العربي و يتطرق
املحور الثالث لل�سانيات
الغربية كمنطلق للإبداع
العلمي عند الباحثني املغاربة
و ومدى متثل الل�سانيني يف
املغرب العربي لل�سانيات
الغربية و تقدميها للقارئ
العربي و ت�أ�سي�س النظريات
الل�سانية العربية يف املغرب
العربي انطالقا من نظرة
تطويرية للنظريات الأ�صلية
و مناذج من الإبداع املغاربي
يف الل�سانيات و واقع تطويرها
نظريا و تطبيقيا وي�سلط
املحور الرابع ال�ضوء على
�سبل ترقية التعاون املغاربي
يف جمال الل�سانيات متا�شيا
مع البحث الل�ساين الغربي
املعا�رص والق�ضايا الل�سانية
الأ�سا�سية املقرتحة كجدول
�أعمال لتبادل ل�ساين مغاربي
ناجع و�أطر تطوير البحث
الل�ساين املغاربي و املغاربي
الغربي يف �إطار التعاون و

ال�رشاكة و نحو ن�شاط ترجمي
موحد يف البحث الل�ساين :
التو�صيات و �آفاق التبادل.
تقوية الهوية العلمية
املغاربية
ولقد اختري لهذا امللتقى
جمموعة من الأهداف
واملتمثلة يف فتح قنوات
التوا�صل املعريف مع دول
املغرب العربي يف جمال
الل�سانيات مع تفعيل التعاون
العلمي بني املغاربة ك�إحدى
و�سائل تقوية العالقات و جت�سيد
�سيا�سة الدولة و بعث م�شاريع
ال�رشاكة بني جامعة البليدة  2و
جامعات دول املغرب العربي و
اقرتاح م�شاريع جديدة و تقوية
الهوية العلمية املغاربية و
تقلي�ص امل�سافات الثقافية بني
الباحثني املغاربة والتعريف
بجامعة البليدة  2و خمابرها
البحثية ك�إحدى �أهم مراكز
الن�شاط العلمي و البحثي
يف اجلزائر و االطالع على
م�ستجدات البحث الل�ساين يف
جامعات دول املغرب العربي و
مراكزها البحثية و و�ضع �أر�ضية
انطالق البحوث امل�شرتكة بني
الأ�ساتذة و الباحثني و الطلبة
يف دول املغرب العربي �إ�ضافة
لتبادل اخلربات املختلفة يف
جمال تدري�س الل�سانيات و
ترجمتها و التنظري فيها بني
الباحثني املغاربة .

يف �صالون وطني �أول من نوعه ببومردا�س

فر�ص اال�ستثمار يف مهن احلرف الثقافية حمل اهتمام اجلمهور
حتظى فر�ص اال�ستثمار يف
املجاالت التي تتيحها احلرف
و املهن الثقافية املعرو�ضة
مناذج منها يف �صالون وطني �أول
من نوعه نظم �أول �أم�س مبدينة
بومردا�س باهتمام اجلمهور
العري�ض �سيما منه ال�شباب
اجلامعي .وت�ستقطب جماالت
اال�ستثمار املتاحة يف هذا
املجال خا�صة منها املتعلقة
ب�صناعة ال�سينما و امل�رسح و
الفنون على غرار فن «عرائ�س

القاراقوز» وتنظيم العرو�ض
الفنية و اخلدمات الثقافية
املتنوعة املعرو�ضة بهذا
ال�صالون ببهو دار الثقافة «ر�شيد
ميموين» اهتمام و ف�ضول ال�شباب
اجلامعي و الهاوي الراغب يف
اال�ستثمار يف املجال.
كما حتظى وكاالت الت�شغيل
و خمتلف �أجهزة دعم ت�شغيل
ال�شباب و البنوك امل�شاركة يف
هذه الفعالية على مدار يومني
بنف�س اهتمام الطلبة و ال�شباب

الهاوي املولع مبختلف الفنون
بهدف الإ�سفار حول ماهية هذه
املهن و احلرف املقبولة و املعنية
مبختلف �آليات و طرق التمويل.
وي�شارك يف هذا ال�صالون الوطني
الذي ي�رشف على تنظيمه مديرية
الثقافة بالتعاون مع مديرية
الت�شغيل بالوالية 22 ،عار�ضا �أو
م�ؤ�س�سات خدمات �صغرية يف
جماالت الثقافة ب�شكل عام من
واليات اجلزائر العا�صمة و تيبازة
و بومردا�س .وتتمثل �أجنحة

العرو�ض امل�شكلة لهذا ال�صالون
يف كل من جناح خم�ص�ص
مل�ؤ�س�سة م�صغرة ت�شغل يف �صناعة
و خياطة عرائ�س القاراقوز
مبخلف �أ�شكالها و �أنواعها و �أخر
لعر�ض عدد من م�ؤ�س�سات دور
الإ�شهار و ن�رش الكتب يف خمتلف
اللغات و التخ�ص�صات� ،إىل جانب
�أجنحة �أخرى خم�ص�صة لعر�ض
م�ؤ�س�سات م�صغرة متخ�ص�صة
يف �صناعة احللويات و الألب�سة
و الطرز التقليدي و الع�رصي و

احللي و الفخار و الر�سم على
الزجاج .ويندرج تنظيم هذه
الفعالية ،ا�ستنادا �إىل مدير الثقافة
قوديد عبد العايل ،يف �إطار تنفيذ
بنود االتفاقية املربمة بني وزارتي
الثقافة والعمل التي دخلت حيز
التنفيذ �سنة  2014و ج�سدت
حمليا (االتفاقية) بالوالية �سنة
 ،2017حيث ترمي يف جمملها
�إىل التعريف باملهن و احلرف
الثقافية و ت�شجيع و توجيه ال�شباب
لال�ستثمار فيها من خالل �آليات

دعم و ت�سهيالت وكاالت و �أجهزة
دعم الت�شغيل .كما ترمي �إىل حث
ال�شباب على اال�ستغالل الأمثل
للفر�ص التي يتيحها اال�ستثمار يف
هذه امليادين الثقافية املتنوعة
و املت�شعبة بغر�ض امل�ساهمة
من خالل اال�ستثمار يف �أبعادها
االقت�صادية يف خلق الرثوة و
منا�صب �شغل ،و يف نف�س الوقت
احلفاظ على الرتاث الثقايف
املحلي املادي و ال مادي.
وكاالت
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متدد الأوعية الدموية يف الدماغ
متدد الأوعية الدموية يف الدماغ هو
انتفاخ �أو تورم يف الأوعية الدموية يف
الدماغ .قد تتمزق ومتدد الأوعية
الدموية القفوية ،مما ي�سبب النزيف
يف الدماغ (ال�سكتة النزفية) ،يف
كثري من الأحيان يحدث متزق متدد
الأوعية الدموية يف الدماغ بني
الدماغ والأن�سجة الرقيقة التي تغطي
الدماغ .هذا النوع من ال�سكتات
الدماغية النزفية ي�سمى :نزيف حتت
العنكبوتية� ،إن متزق متدد الأوعية
الدموية يهدد حياة الفرد ب�شكل
ً
عاجال.
عالجا طب ًيا
مبا�رش ويتطلب
ً
�أعرا�ض متدد الأوعية الدموية يف
الدماغ
متزق الأوعية الدموية وال�صداع
املفاجئ واحلاد (ال�صداع) هو
العر�ض الرئي�سي لتمزق متدد الأوعية
الدموية .غالباً ما ي�صف العديد من
املر�ضى هذا ال�صداع ب�أنه “�أ�سو�أ
�صداع لديهم على الإطالق” .وت�شمل
الأعرا�ض الأكرث �شيوعا لتمزق متدد
الأوعية الدموية:

�صداع مفاجئ و �شديد للغاية
الغثيان والقيء
انقبا�ض على الرقبة
عدم و�ضوح الر�ؤية �أو �ضعفها
ح�سا�سية لل�ضوء
�أزمة �رصع
تعب عام
فقدان الوعي
االرتباك

متدد الأوعية الدموية يف الدماغ
ي�سبب نزيف ب�سيط .يف بع�ض
احلاالت ،ميكن �أن تبد�أ متدد الأوعية
الدموية فقط يف ت�رسيب كمية
�صغرية من الدم .ميكن �أن ي�سبب هذا
الت�رسب:
�صداع مفاجئ و �شديد للغاية
عادة ما يتبع التمزق الأكرث �شدة
الت�رسب الب�سيط
متدد الأوعية الدموية يف الدماغ التي
مل تك�رس بعد

قد ال ت�سبب متدد الأوعية الدموية
غري املك�سورة �أي �أعرا�ض ،خا�صة
�إذا كانت �صغرية .ومع ذلك ،ف�إن
متدد الأوعية الدموية الكبرية ميكن
�أن يجرب �أن�سجة الدماغ والأع�صاب
املجاورة ،مما قد ي�سبب:
�أمل وراء عني واحدة
التغيريات يف الر�ؤية �أو ال�شفع (الر�ؤية
املزدوجة)
خدر �أو �ضعف �أو �شلل يف جانب واحد
من الوجه التعب العام.

�أ�سباب عدم فقدان الوزن
عندما يقرر �أحد الأ�شخا�ص
�إنقا�ص وزنه في�أخذ �أول
خطوة ايجابية ،يقوم ب�إتباع
نظام غذائي �صارم لفرتة من
الوقت ،والذهاب �إىل �صالة
الألعاب الريا�ضية ،وااللتزام
بالن�صائح التي تخ�ص الريجيم
والريا�ضة .يبتعد عن تناول
الن�شويات �أو احللويات رمبا
لأ�شهر .لكن وللأ�سف يكت�شف
�أن حرمانه من امل�شهيات مل
ي�أت بالنتيجة املرجوة وب�أن
وزنه مل ينق�ص كثريا ،بالطبع
هناك خط�أ ما فيه لأنه مل
ي�ستطع �إنقا�ص وزنه �أثناء
حماولته الكثري ،يف الواقع
يوجد ع�رش �أ�سباب عدم
فقدان الوزن ،وهي �أمور
ب�سيطة للغاية مل تكن تعرفها
�أو تتوقعها.

�أ�سباب عدم فقدان
الوزن

يحتاج ج�سمنا للماء لتك�سري
الدهون املخزنة� .إنها عملية
بيولوجية ال ميكن القيام بها
بدون ماء .ولكن لأن الدهون
لي�ست عملية حيوية ،ف�إذا كان
ج�سمك فقريا لوجود املاء،
لن يتمكن من ك�رس الدهون.
حاول �أن تبقى ج�سمك رطبًا
قدر الإمكان حتى ال تبقى
الدهون يف ج�سمك.

عدم تناول مايكفي
من الدهون
ال تتناول فقط املنتجات
قليلة الد�سم .لأنك �ستبقى
جائعا ولأنها قد حتتوي على
ن�سبة عالية من ال�سكر واملواد
احلافظة .ما عليك القيام به
هو اختيارها ب�شكل �صحيح
وو�ضعها يف نظامك الغذائي،
تظهر الأبحاث �أن الدهون
اجليدة ،مثل تلك املوجودة يف
املك�رسات والأفوكادو ،ت�ؤثر
ب�شكل �إيجابي على فقدان
الوزن فيما يتعلق بنظام غذائي
منخف�ض الدهون ،وال�سبب هو
�أننا بحاجة �إىل الدهون لتنفيذ
العمليات احليوية اليومية.

القليل من الإجهاد واجلوع
العاطفي ،قليل من الوقت
ال�صحي
الطعام
لطهي
والتمارين الريا�ضية ،كل ذلك
ي�ؤدي �إىل انقا�ص الوزن .ومع
ذلك ،ف�إنه يف كثري من الأحيان
لي�س فقط عاداتنا وخياراتنا
التي تزيد من وزننا �أو تزيد
امل�صاعب يف فقدان الوزن.
فال يرتفع م�ؤ�رش امليزان عن
طريق الأكل فقط  .هناك
�أ�سباب �أخرى غري تناول
الطعام الغري �صحي �أو بطريقة
غري �صحية �سنناق�شها فيما
يلي� 10 .أ�سباب عدم فقدان
الوزن هي :

مع تقدمنا يف ال�سن ،هناك
بع�ض التغريات الهرمونية يف
اجل�سم ،والتي تقلل من معدل
الأي�ض وزيادة تراكم الدهون
داخل البطن .وقد وجد �أي�ضا
�أنه بعد �سن الثالثني وكل
عقد من الزمن ،ت�صل ن�سبة
اال�ستقالب �إىل .٪10

عدم �شرب ما يكفي
من املاء

لي�س من ال�ضروري
�إفقاد الوزن

العمر

يبدو ب�سيطا ،لكنها احلقيقة
ال�صعبة .قد ال تفقد الوزن
لأنك ل�ست بحاجة �إىل فقدان
�أي وزن .ح�صولك على الوزن
املثايل كما ترغب قد يكون
غري مثايل جل�سمك و�صحتك.
�أي �أن ج�سمك اليحتاج لنق�صان
الوزن كما كنت تعتقد.

عدم وجود الوعي
تركيز انتباهنا على جتربة كل
حلظة� .أخذ الوقت للت�أمل،
وال�شعور بالوجود واحلا�رض
يف الآن ،ميكننا تقليل التوتر
وحت�سني ال�صحة العامة لدينا.
م�ستويات الهرمونات لدينا
ت�صل �إىل التوازن وهناك
هبوط يف الكورتيزول ،هرمون
الإجهاد الذي ي�ؤثر على الوزن
يف ارتفاع ،وي�شجع اجل�سم
على احلفاظ عليه.

الغدة الدرقية
عندما الغدة الدرقية تقلل
من معدل االحرتاق ،وبالتايل
تعمل على اكت�ساب الوزن
ويكون احتبا�س ال�سوائل حتى
عند تناول نف�س كمية الطعام
مع �شخ�ص ال يعاين من
ا�ضطرابات الغدة الدرقية.

النوم الكايف
وفقا للعلماء ،ترتبط �ساعات
النوم القليلة على �أ�سا�س
منتظم بزيادة خماطر الإ�صابة
بالبدانة .احلرمان من النوم
يزعج م�ستويات الهرمونات
املرتبطة بال�شهية .ينخف�ض 
الليبتني الذي ينظم ال�شهية
بينما يتزايد اجلريلني الذي
ي�سبب اجلوع.

ا�ستهالك الكثري من
الربوتني
عندما ي�ستهلك ج�سمنا الكثري
من الربوتني ،ف�إنه يخزنه
كدهن .نحن نعلم جميعا �أن
الربوتني هو جزء مهم من
الأكل ال�صحي وبناء الع�ضالت،
وهذا �صحيح .من ناحية
�أخرى ،ال نحتاج �إىل الكثري
من تناول اللحوم احلمراء
و�صدور الدجاج اخلالية من
الدهون والبي�ض والكثري من
الألبان وم�رشوب الربوتني يف
حياتنا اليومية ،حيث �أن كمية
الربوتني هذه كبرية للغاية.
على �سبيل املثال ،ربع دجاجة
وبي�ضا يف وجبة
على الغداء
ً
الإفطار ،ف�سيتم تغطيتك لهذا
اليوم من الربوتني.

تناول بع�ض الأدوية

الإجهاد والتوتر

بع�ض الأدوية (مثل حا�رصات
بيتا ،ال�ستريويدات ،الأن�سولني)
التي ت�ؤخذ نتيجة اال�صابة
بالأمرا�ض ال�شائعة ،مثل
مر�ض ال�سكري وارتفاع �ضغط
الدم �أو االكتئاب ،ممنكن ان
ت�ؤدي �إىل زيادة الوزن.

عندما نغ�ضب عندما نحزن
وعموما عندما نعاين من
حاالت التوتر لفرتة طويلة،
مييل اجل�سم لإنتاج كمية كبرية
جدا من هرمون الكورتيزول،
وهو هرمون يرتبط مع زيادة
الوزن ،خ�صو�صا مع تراكم
الدهون يف منطقة البطن
(الدهون احل�شوية).

عدم احل�صول على

التغذية ال�سليمة

�صحة

التغذية ال�سليمة ال تعني احلرمان من
�أي �صنف ُم َّ
ف�ضل من الطعام �أو تناول هذا
ُّ
بتق�شف �أو اتباع نظام غذائي
الأخري
�صحي
�صارم ،بل هي ت�ستهدف نظام حياة ِ ّ
َّ
تتحقق التغذية ال�سليمة من خالل
و�سليم.
عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور
ت�ضم الن�شويات (اخلبز
كل �صباح ،على �أن
َّ
الأ�سمر ،اً
مثل) والربوتني (الأجبان والألبان)
والدهون ال�صح َّية (الزيتون �أو زت الزيتون)
بكم معتدل .كما اختيار طعام من َّوع
ٍّ
ومعقول للوجبات ،مع االلتزام مبواعيدها،
والتخفيف من ا�ستهالك امللح والأطعمة
الغن َّية به ،مثل :املع َّلبات واملخ َّلالت .ومن
يومي للريا�ضة ،مع
ال�ضروي حتديد وقت
ّ
جعل هذا املوعد ها ًّما يف حياتنا ،كما اخلروج
يف نزهات واتباع ن�شاطات ريا�ض َّية خالل
العطالت ،ولكن مع جت ُّنب ال�سهر لوقت
مت� ِ ّأخر من الليل واال�ستيقاظ يف منت�صف
النهار.

�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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�أدعية للوالدين املتوفني

تريد ان تكون الولد ال�صالح وال
ينقطع عمل والديك بعد مماتهم
�أدعية للوالدين املتوفني
لقد �أو�صى اهلل �سبحانه وتعاىل برب
الوالدين وقرن ر�ضاه من ر�ضى
الوالدين فكم من �شخ�ص حرم
من نعمة بر الوالدين ،يف حياتهما
فلما ال نربهم بعد مماتهم وان
موتهما �أو موت احدهما ال يعني
توقف برنا لهم ،بالعك�س ي�ستمر
برنا لهم حتى بعد مماتهم فلتكن
الولد ال�صالح الذي يدعو لوالديه

منزله الوالدين بعد
عباده اهلل عز وجل
وقد �أو�صي اهلل عز وجل بالوالدين
والرب فيها حيث جعل منزله
الوالدين بعد عباده اهلل عز وجل
عندما قال �سبحانه وتعايل ((
وق�ضي ربك �إال تعبد �إال �إياه
وبالوالدين �إح�سانا ) وقد �أو�صي
الر�سول عليه �أف�ضل ال�صالة
وال�سالم بالرب بالوالدين يف احلياة
واملماة عن �أبى هريرة قال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه واله
و�سلم � ”:إذا مات ابن �آدم انقطع
عمله �إال من ثالث � :صدقة جارية

�أو علم ينتفع به �أو ولد �صالح يدعو
له ” رواه م�سلم.
و�أنت �أي�ضا �ست�أخذ ثواب الدعاء
فلي�س �شيء �أكرم علي اهلل منه
والدعاء نافع للم�سلمني حيهم
وميتهم �سواء ا�ستجيب للحي يف
الدنيا
�أم مل ي�ستجيب لأنه �إذا مل يجيبه اهلل
يف الدنيا حلكمه يعلمها �سبحانه
عو�ضه مثوبة و�أجر يف الآخرة �أ�إال
ي�ستحق الوالد �أو الوالدة الدعاء
لهم �إذا كانو متوفني اهلل يرحمهم..
بال واهلل ي�ستحقون الكثري والكثري
وهذه بع�ض الأدعية من ال�سنة
ال�رشيفة يف الأدعية للمتوفني

ب�سم اهلل الرحمن
الرحيم
اللهم ياحنان يامنان يا وا�سع
الغفران اغفر له وارحمه وعافه
واعف عنه و�أكرم نُ ُزله وو�سع
ُمدخله واغ�سله باملاء والثلج
والربد ونقه من الذنوب واخلطايا
كما يُنقي الثوب الأبي�ض من
الدن�س.
اللهم �أبدله دارا خريا من داره
و�أهال خريا من �أهله وادخله

نيات ينبغي ا�ست�صحابها
قبل دخول رم�ضان

يف �صحيح م�سلم عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه
يف احلديث القد�سي ( �إذا حتدث عبدي ب�أن
يعمل ح�سنة ف�أنا اكتبها له ح�سنة )
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�شهر :
 .1نية ختم القر�آن لعدة مرات مع التدبر .
 .2نية التوبة ال�صادقة من جميع الذنوب ال�سالفة
 .3.نية �أن يكون هذا ال�شهر بداية انطالقة
للخري والعمل ال�صالح و�إىل الأبد ب�إذن اهلل .
 .4نية ك�سب �أكرب قدر ممكن من احل�سنات يف
هذا ال�شهر ففيه ت�ضاعف الأجور والثواب .
 .5نية ت�صحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة
احل�سنة جلميع النا�س .
 .6نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�س
م�ستغ ً
ال روحانية هذا ال�شهر .
 .7نية و�ضع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة
واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني

التقى رجل ب�أحد العارفني باهلل و �س�أله الن�صيحة
 ،فقال له عليك بخم�س :
ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل  ،ثم ذكر اهلل
 ،ثم ذكر اهلل  .فقلت  :هذه واحدة .فقال  :بل
خم�س .قلت  :كيف ؟! فقال  :الأوىل فتح  ،و
الثانية �رشح  ،و الثالثة طرح  ،و الرابعة امتحان
و جرح  ،و اخلام�سة ر�ضا و منح .
فقلت  :كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال  :الأوىل  :لوال �أن فتح لك الباب  ،ما�شممت
رائحة الذكر  ،وال لنف�سك طاب..
و الثانية  :لوال �أن �رشح �صدرك بالو�صال  ،مادام
لك الذكر فى دالل ..والثالثة  :لوال �أن طرح عنك
الأ�شغال  ،ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و
الرابعة  :لوال �أن جرحك و امتحنك بذكر زالتك
 ,لدخل لك ال�شيطان من باب العجب بوارداتك ,
�صفِيت من �آفاتك..
و ملا َ
و اخلام�سة  :ر�ضي عنك فى نهايتك فمنحك
�أبواباً من اليقني فى ح�رضته ..فتعجبت !...
فقال يل  :التتعجب ف�إن مل حتظ باخلم�س ,
تبت من الذاكرين يف الرم�س...
ما ُك َ
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�شكرك..

اجلنة و�أعذه من عذاب القرب ومن
عذاب النار .
اللهم عاملة مبا �أنت �أهله وال
تعامله مبا هو �أهله .
اللـهـم �أجزه عن الإح�سان �إح�سانا
وعن الإ�ساءة عفواً وغفراناً.
اللهم �إن كان حم�سناً فزد من
ح�سناته  ,و�إن كان م�سيئاً فتجاوز
عن �سيئاته .
اللهم ادخله اجلنة من غري مناق�شة
ح�ساب وال �سابقة عذاب .
اللهم اّن�سه يف وحدته ويف وح�شته
ويف غربته.
اللهم انزله منزالً مباركا و�أنت
خري املنزلني .
اللهم �أنزله منازل ال�صديقني
وال�شهداء وال�صاحلني وح�سن
�أولئك رفيقا .
اللهم اجعل قربه رو�ضة من ريا�ض
اجلنة ,وال جتعله حفرة من حفر
النار .
اللهم �أف�سح له يف قربه مد ب�رصه
وافر�ش قربه من فرا�ش اجلنة .
اللهم �أعذه من عذاب القرب
,وجاف الأر�ض عن جنبيها .
اللهم �أملأ قربه بالر�ضا والنور
والف�سحة وال�رسور.
اللهم  :قه ال�سيئات { ومن تق
ال�سيئات يومئذ فقد رحمته } ـ

التوبة واال�ستغفار يف القر�آن الكرمي
فقد حفل القر�آن الكرمي بذِ كر التوبة
واال�ستغفار يف �آيات عديدة ،و�سور
خمتلفة ،وبيان ف�ضل اهلل � -سبحانه  -يف
َقبول توبة التائبني ،ومغفرة ذنوب
امل�ستغفرين ،ومنذ بد�أ اخلليقة قد
�أخط�أ �أبو الب�رش جمي ًعا �آدم  -عليه
ال�سالم  -فع�صى �أمر ربه ،ب�إغوا ٍء
من ال�شيطان الرجيم ،ثم تاب و�أناب،
فاجتباه اهلل  -تعاىل  -وتاب عليه.
وهذا هو �ش�أن كل الب�رش ،يذنبون �ساعة
الغفلة والغواية ،ثم يجدون باب رحمة
مفتوحا لقبول توبتهم،
اهلل �أمامهم
ً

في�ستغفرون ويتوبون ،فيَقبل اهلل  -تعاىل
 منهم تلك التوب َة؛ ليكبت ال�شيطان،ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحم ٌة من اهلل  -تعاىل -
ت�شمل جمو َع التائبني ب�صدق و�إخال�ص،
ولوالها لف َق َد الإن�سان الأمل يف رحمة
اهلل ،وا�ستمر�أ الذنوب ،وظل �سائ ًرا
يف غ ِّيه وطغيانه ،حتى يوافيه الأجل
املحتوم ،وهو من رحمة اهلل حمروم،
أ�س من رحمة اهلل،
ويف ذلك قنوط وي� ٌ
ال ير�ضاهم اهلل ،ومن ثم كانت الآية
اجلامعة ،وهي قوله  -تعاىل ُ ﴿ :-ق ْل

ين �أَ�سرْ َفُوا َعلَى �أَنْف ُِ�س ِه ْم
ِي الَّذِ َ
يَا عِ بَاد َ
لاَ تَ ْقن َُطوا مِ ْن َر ْح َم ِة هَّ
اللِ �إِ َّن هَّ
الل َ يَ ْغ ِف ُر
ُوب َجمِ ي ًعا �إِ ّنَ ُه ُه َو ال ْ َغفُو ُر ال َّرحِ ي ُم
ال ّ ُذن َ
﴾ [الزمر ،]53 :وكذلك �آيات التوبة
تهب منها ن�سمات
واال�ستغفار التي ّ ُ
رحمة اهلل بعباده املذنبني ،فاحت ًة باب
الأمل يف قبول التوبة ،وغفران الذنوب،
بل و�إبدال الذنوب ح�سنات للتائبني
َاب
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ �إ اَِّل َم ْن ت َ
�صالحِ ً ا َف�أُولَئ َ
ِك يُبَ ِّد ُل
َو�آَ َم َن َو َعمِ َل َع َملاً َ
الل ُ َ�س ِّيئَا ِت ِه ْم َح َ�سنَاتٍ َو َكا َن هَّ
هَّ
الل ُ َغفُو ًرا
َرحِ ي ًما ﴾ [الفرقان.]70 :

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ص ي�رسق ال�سيدة رابعه العدوية ر�ضى اهلل
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�شماال فلم يجد �شيئا
�سوى ( �إبريق ) فلما هم باخلروج قالت له  :يا هذا
�إن كنت من ال�شطار فال تخرج �إال ب�شئ
فقال  :مل �أجد فى بيتك �شئ
قالت له  :يا م�سكني خذ هذا الأبريق  ....وتو�ض�أ
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملوالك عزوجل
لعل اهلل يرحمك  ....قال نعم
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها
بالدعاء وقالت � :سيدى وموالى هذا عبدك قد �أتى
�إىل داري
فلم يجد �شيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فال حترمه
من ف�ضلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب
من اهلل فظل ي�صلى من الع�شاء حتى وقت ال�سحر
ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا  ...فلما
�أنهى �صالته فقالت له  :كيف كانت ليلتك ؟ قال
بخري فقد جرب اهلل ك�رسى وقبل عذرى وغفر ذنبى
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�شيا من دارها �شاكرا
ل�صنيعها
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت :
�إلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�ضعة بني يديك �أترى
تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رسها يا رابعة من �أجلك قبلناه وب�سببك
قربناه

ح�سن الظن وح�سن العمل
على �أن ح�سن الظن يجب �أن ي�صاحبه ح�سن
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل
ال�سعي ويب�صر طريقه وي�سري م�ستعينا
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا �أن
ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات و�أن
املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد
حتى تلعق ال�صرب ف�إن �أ�صاب هدفه فاحلمد
هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات و�إن كانت

الأخرى فعلى املر�أ �أن يعمل ولي�س عليه
�إدراك النجاح وعليه �أن يقيم جتربته
ويح�صر موا�ضع اخلط�أ ليتجنبها وحتديد
الهدف ال�صحيح و�سلوك ال�سبل لها �إذا ق�صد
بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان �أعمال
�صاحبها .يقيني باهلل يقيني من الآثار
املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح من
غرور ون�سبة الف�ضل �إىل غري اهلل عز وجل

20

فني

اجلمعة  15ال�سبت 16مار�س  2019املوافـق ل  07رجب 1440هـ

حمزة بونوة يقيم معر�ضا يف  20مار�س اجلاري بدبي

�سيك�شف الفنان الت�شكيلي اجلزائري
حمزة بونوة عن �أعمال ابداعية جديدة
خالل معر�ض جديد يقيمه بدء من 20
مار�س باالمارات العربية املتحدة ،
ح�سب ما علم من الفنان.
و يجمع هذا امل�رشوع اجلديد املو�سوم
ب «  »01 Situations, Projectبني
ال�صور الفوتوغرافية و اللوحات الفنية
و يتوا�صل لغاية  23مار�س اجلاري.
و يعترب حمزة بونوة الذي �شارك يف
عدة تظاهرات دولية و معار�ض من بني
ا�شهر الفنانني الت�شكلني اجلزائريني
املعا�رصين و هو ي�ستعمل كثريا الرمز
و اخلط العربي يف دالالت جتريدي .
و ينظر الفنان للخط العربي من زاوية
جمالية و روحانية حم�ضة جتمع بني

اال�صالة و املعا�رصة يف �أعماله .
و قد در�س حمزة بونوة الفن الت�شكيلي
يف املدر�سة العليا للفنون اجلميلة
باجلزائر العا�صمة و هو ي�ستلهم
ابداعاته من الرتاث اال�سالمي.
�أقام الفنان معار�ض يف عدة بلدان
منها الكويت و الربازيل و كندا واالردن
و البو�سنة و ال�صني و فرن�سا و قطر.
كما �شارك يف  2007يف تظاهرة
«اجلزائر عا�صمة الثقافة العربية «
مبعر�ض فردي و نال عدة جوائز دولية
منها جائزة «الفنون املتو�سطية» يف
 2001مبر�سيليا (فرن�سا) و جائزة
«الكونغر�س الدويل للفنون الأورو
–جزائرية «التي حازها يف بروك�سيل
يف نف�س ال�سنة.

النجمة ال�سورية رويدا عطية تطلق �أغنيتها اجلديدة "كيفك يا حب "

�أطلقت النجمة ال�سورية رويدا
عطية اغنيتها اجلديدة «كيفك
يا حب « خالل حلولها �ضيفه
يف برنامج لهون و ب�س و الذي
يقدمه االعالمي ه�شام حداد
على تطبيق �أنغامي و على
قناتها اخلا�صة على اليوتيوب.

ولقد �أدت رويدا بع�ضا»
من اغانيها اخلا�صة «�رضب
الع�صى» »،تعا» و «كيفك يا
حب،كما �أدت رويدا اغنيه
لل�ست فريوز «يال تنام رميا»
على عده مقامات و اغنيه»لروح
الراحل ملحم بركات بالإ�ضافة

اىل اغنيه «تعال و تتعمر يا دار «
لل�شحرورة �صباح و غريها .كما
جاءت الردود الإيجابية على
مواقع التوا�صل االجتماعي
حيث �أ�شاد اجلميع ب�صوت
رويدا و رقييها و خفه ظلها و
جمال اغنيه «كيفك يا حب « و

الذي هو �ستايل جديد تقدمه
رويدا عطيه خالفا لأغانيها
ال�سابقة.
وللإ�شارة الأغنية من كلمات
عمر �ساري و �أحلان حممد
ب�شار و توزيع رامي الرئي�س �،أما
الإنتاج للموىل بروداك�شن.

طرح املطرب العراقي
ماجد املهند�س �أحدث
�أغنياته»غريك ف ال» ،عرب
القناة الر�سمية ل�رشكة «روتانا»

مبوقع يوتيوب� .أغنية «غريك
ف ال» من كلمات ال�شيخ عبد
اهلل بن حميد القا�سمي� ،أحلان
�أحمد الهرمي ،توزيع �سريو�س.

وتخطت �أغنية «غريك ف ال»
� 122ألف م�شاهدة ،خالل
�ساعات من طرحها ،عرب
موقع يوتيوب .وي�ستعد ماجد

املهند�س لإحياء حفل غنائي
يف دولة البحرين �ضمن
مهرجان ربيع الثقايف يوم 14
من مار�س اجلاري.

النجم العراقي ماجد املهند�س يطرح «غريك ف ال»

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:

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

الفنانة الفرن�سية امل�شهورة
مرياي ماتيو تقيم حفال مو�سيقيا
يف الكرملني مبنا�سبة يوم املر�أة
و�صلت املغنية الفرن�سية امل�شهورة ،مرياي
ماتيو� ،إىل مو�سكو ،لتقيم حفال مو�سيقيا يف
ق�صر الكرملني مبنا�سبة حلول يوم املر�أة العاملي.
املو�سيقية لن�ساء رو�سيا كلهن على �شكل برنامج»
الأم�سية الرومان�سية يف باري�س» ،التي تروي
ق�صة حبها .وكانت املغنية قد ك�شفت يف اخلريف
املا�ضي عن �ألبومها املو�سيقي اجلديد حتت عنوان
«الكال�سيكيون» .واعرتفت �آنذاك يف حديث
مع و�سائل الإعالم الرو�سية ب�أنها تنوي ت�سجيل
�أ�سطوانة تت�ضمن �أغنياتها باللغة الرو�سية ،والتي
كرثت يف الآونة الأخرية يف ريربتوارها.

داليدا خليل ت�سجل �أغنية
جديدة بعد «وردة وردة»
تقوم الفنانة واملمثلة داليدا خليل ،يف الأيام
الأخرية ،بالتح�ضري لأغنية جديدة �ست�صدرها
بالفرتة املقبلة بعد ان �أ�صدرت �أوىل �أغنياتها
منذ ا�شهر «وردة وردة».كما تتابع داليدا ت�صوير.
م�سل�سلها الرم�ضاين اجلديد �أ�سود �إىل جانب با�سم
مغنية وورد اخلال بعد�سة املخرج �سمري حب�شي
لأول مرة.
وتن�شر داليدا بع�ض اللقطات من كوالي�س ت�صوير
امل�سل�سل و�أثناء حت�ضريها مل�شاهدها و�سط تك ّتم
�شديد على العمل .ون�شرت عرب ح�سابها اخلا�ص
على �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي� ،صورة
جمعتها باملمثلة اللبنانية يف العامل» .يذكر
�أن م�سل�سل «�أ�سود» من ت�أليف الكاتبة كلوديا
مر�شليان و�إخراج �سمري حب�شي.

لأول مرة ..مو�سكو ت�ست�ضيف
معر�ضا للفنان الباك�ستاين
املعروف ر�شيد �أراين
حتت�ضن العا�صمة الرو�سية مو�سكو �أول معر�ض
يقدم �أعمال الفنان الت�شكيلي الباك�ستاين،
ر�شيد �أراين ،والتي �أبدعها على مدى  60عاما.
ويقام املعر�ض مايو املقبل .وقال �أحد امل�شرفني
على �إقامة املعر�ض ومدير متحف «وان �آبي»
الهولندي ،نيك �أبكن�س� ،إن املعر�ض ي�سلط ال�ضوء
على النتاج الفني للفنان الباك�ستاين على فنه
يف �إبداعه طيلة عمره .وقال مدير متحف
«كراج»� ،أنطون بيلوف� ،إن �إقامة معر�ض الفنان
الباك�ستاين تعد فر�صة الطالع هواة الفن الرو�س
على عوامل فنية �أخرى ،مبا فيها ر�ؤى �شرقية
للعامل تختلف عن الر�ؤى الغربية.

�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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" "Seatتطلق واحدة من �أ�سرع �سيارات الكرو�س �أوفر يف العامل

مازدا تعدل بيك �آب " "50-BTال�شهرية
قررت �رشكة مازدا اجتذاب جيل
جديد من ع�شاق �سيارات "بيك
�آب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيارات
" ."50-BTو�شملت التعديالت
على البيك �آب اجلديد املظهر
اخلارجي للهيكل الذي �أ�صبح �أكرث
ان�سيابية مبقدمة ت�شبه مقدمة
�سيارات " "5-CXو""9- CX
التي طرحتها مازدا يف ال�سنوات
الأخرية .كما طالت التعديالت
مق�صورة ال�سيارة التي �أ�صبحت
�أو�سع و�أكرث ع�رصية بف�ضل �أنظمة

املولتيميديا احلديثة وال�شا�شات
التي تعمل باللم�س ،والقادرة على
التوا�صل مع نظامي Apple
 CarPlayو،Android Auto
و�أنظمة التحكم املوجودة على
املقود ،و�ستزود ن�سخة ال�سيارة
املخ�ص�صة لل�سوق الأ�سرتالية
والأمريكية والآ�سيوية مبحركات
ديزل بـ � 4أ�سطوانات و�سعة 2.2
لرت وعزم  375ح�صانا ،وحمركات
ديزل �أقوى ب�سعة  3.2لرت وعزم
 470ح�صانا.

تدر�س اال�ستحواذ على فيات كراي�سلر

هيونداي ت�صبح �أكرب �شركة
�سيارات بالعامل

ت�ستعد �رشكة ""Seat
الأوروبية لإطالق مركبة
" "Cupra R STالتي
�ستكون واحدة من �أ�رسع
�سيارات الكرو�س �أوفر يف
العامل.
و�ست�أتي هذه ال�سيارة
�أوفر
كرو�س
بهيكل
ان�سيابي بطول  4.5مرت
تقريبا ،و�أنظمة تعليق
خا�صة وعجالت مبقا�س

� 19إن�شا متكنها من اجتياز
الطرق الوعرة ،وم�صابيح
 LEDمتطورة تتحرك
�إ�ضاءتها مع اجتاه حركة
املقود ،وجناح هوائي
يف م�ؤخرة الهيكل لزيادة
الثبات على ال�رسعات
العالية.
كما زودتها " "Seatب�أربع
عوادم وحمرك توربيني
بـ � 4أ�سطوانات ،وعزم

 300ح�صان ،قادر على
الو�صول فيها �إىل �رسعة
تزيد عن  259كلم�/ساعة،
وزيادة ت�سارعها من � 0إىل
 100كلم�/ساعة يف �أقل من
 4ثوان.
و�ستح�صل هذه املركبة
�أي�ضا على قمرة تت�سع لـ
� 5أ�شخا�ص ،فيها واجهة
قيادة متطورة م�صنوعة
من �ألياف البال�ستيك

مزودة
والكربون،
ب�شا�شتني ،و�أحدث �أنظمة
املولتيميديا ،بالإ�ضافة
�إىل �أنظمة ر�ؤية لكامل
حميط هيكلها ،ونظامي
دفع �أمامي ورباعي.
ومن املفرت�ض �أن تطرح
هذه ال�سيارة يف الأ�سواق
�أواخر العام اجلاري ،بعدة
ن�سخ ترتاوح �أ�سعارها ما
بني  36و� 40ألف دوالر.

�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�صان 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.

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.

تناقلت الإ�شاعات جمددا عن
اندماج حمتمل بني هيونداي
وفيات كراي�سلر ،حيث �رصحت
م�صادر جلريدة Asia Times
�أن الرئي�س التنفيذي لهيونداي
موتور ،ت�شوجن موجن كو ،يراقب
�أ�سهم فيات كراي�سلر عن كثب
وي�ستهدف �رشاء ح�صة كافية من
الأ�سهم لال�ستحواذ على ال�رشكة
قبل مغادرة �سريجيو مارت�شيوين
العام القادم .الهدف هو �إغراء
فيات كراي�سلر باالندماج مع
هيونداي يف وقت مغادرة
مارت�شيوين وخواء املن�صب الأهم
لل�رشكة ،خا�صة و�أن رئي�س جمل�س
الإدارة احلايل جون �إلكان عري
مهتم بالإدارة التنفيذية لل�رشكة
بنف�سه .هيونداي قد تكون �رشيكا
جيدا لفيات كراي�سلر ،باعتبار
�أن الأخرية �ضعيفة يف املنطقة
الآ�سيوية ،وهي املركز الرئي�سي
ملبيعات هيونداي ،بينما قد ت�سهل

اتفاقية جتارة حرة بني الواليات
املتحدة وكوريا اجلنوبية عمليات
نقل املوديالت بني الدولتني.
ويُذكر ان �سريجيو مارت�شيوين،
الرئي�س التنفيذي لفيات كراي�سلر،
عرب يف املا�ضي عن رغبته يف
االندماج مع �رشكة �أخرى ،حيث
عر�ض �صفقة اندماج على جرنال
موتورز بغري جناح ،كما حاول
مع �رشكات �أخرى مثل بيجو-
�سيرتوين و�رشكات �صينية ،لذا
الأمر ممكن بالت�أكيد العام القادم.
اجلدير بالذكر �أن جمموعة فيات
كراي�سلر متتلك عالمات جيب
ورام ودودج وكراي�سلر وفيات و�ألفا
روميو ومازيراتي والن�سيا ،يف
حني �أن جمموعة هيونداي متتلك
هيونداي وكيا وجيني�سي�س ،و�إذا
ما حدث اندماج بالفعل بينهما،
�سي�ؤدي ذلك لإن�شاء �أكرب �رشكة
�سيارات يف العامل مببيعات 11.5
مليون �سيارة �سنويا.

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.

22

اجلمعة  15ال�سبت 16مار�س  2019املوافـق ل  07رجب 1440هـ

�إ�شهار

23

اجلمعة  15ال�سبت 16مار�س  2019املوافـق ل  07رجب 1440هـ

عالمات التج�س�س على هاتفك

مع التطور الهائل للهواتف الذكية
والأجهزة املحمولة �أ�صبحنا نعتمد عليها
ب�شكل متزايد يف كل �أمور حياتنا،فهي
الآن حتمل معلوماتنا ال�شخ�صية احل�سا�سة
مثل التفا�صيل امل�رصفية والر�سائل
اخلا�صة،واملكاملات ،ور�سائل الربيد
الإلكرتوين ،وتفا�صيل ح�ساباتنا ال�شخ�صية
على و�سائل التوا�صل االجتماعي والعديد
من املعلومات الأخرى  ،وهذا يجعلها
هد ًفا لعمليات اخرتاق القرا�صنة لذلك
اليوم �سنقدم لك  7عالمات حتذيرية
�إذا كان هاتفك يعاين منها فمعناه �أنه يتم
اخرتاق هاتفك الذكي،وهم كالتايل:
 1الهاتف يعمل ببطء�إذا كان �أداء الهاتف �أبط�أ من املعتاد،
قد يعود ال�سبب �إىل وجود برنامج �ضار
 malwareمما ي�سبب ببطء عمل الهاتف
 ،حيث �أن هذا النوع من الفريو�سات ميكن
�أن ي�ؤثر على �أداء اجلهاز،وميكن �أن يكون
هذا الربنامج ال�ضار برنامج جت�س�س
يعمل على �سحب بياناتك وملفاتك جلهاز
�آخر مما ي�ؤثر على عمل وحدة املعاجلة
الرئي�سية التي من �ش�أنها �أن تبطئ عمل
اجلهاز.
 2الهاتف يُعاين من نفاد �شحنالبطارية ب�سرعة
�إذا بد�أت يف مالحظة �أن البطارية بحاجة

�إىل ال�شحن ب�شكل متكرر على فرتات
ق�صرية،فعاد ًة ما يرجع ذلك �إىل �شيء
يعمل يف اخللفية على جهازك.
يف احلاالت الأ�سو�أ يرجع ال�سبب يف ذلك
�إىل قيامك بتنزيل نوع من الربامج ال�ضارة
التي تعمل يف اخللفية وتعمل على �إبطاء
كل �شيء،هذا لي�س جيدًا حيث �أنه –
اعتمادًا على نوع الربامج ال�ضارة – قد
ت�صبح �ضحية لعملية اخرتاق من �أجل
�رسقة الهوية �أو اال�ستيالء على ملفاتك.
 3زيادة ا�ستهالك باقة الإنرتنتا ُ
ملفعلة على هاتفك �شيء �آخر يجب
االنتباه �إليه هو ا�ستخدامك للبيانات� ،إذا
الحظت �أن ا�ستخدام بيانات الإنرتنت
قد زاد �أو حتى �أنك جتاوزت حد باقة
البيانات املخ�ص�صة ،فقد يكون هاتفك
قد تعر�ض لعملية اخرتاق من قبل بع�ض
�أنواع الربامج ال�ضارة،وقد ت�شري الزيادة
يف ا�ستخدام البيانات �إىل �أن هناك �أحد
يقوم بنقل البيانات من جهازك �إىل جهاز
�آخر.
وبناء على ذلك قم بحذف �أي تطبيقات
جديدة قمت بتنزيلها و�إذا ا�ستمر الأمر
قم بعمل  resetللهاتف.
 4ارتفاع درجة حرارة الهاتف�إذا الحظت �أن اجلهاز �ساخن للغاية فهذه
�إ�شارة �سيئة ،قد يكون ذلك ب�سبب ت�شغيل
تطبيق خبيث يف اخللفية ،ميثل �ضغط

تقني

على وحدة املعاجلة املركزية
 -5 .CPUظهور ر�سائل جمهولة بكرثة
وهو ما يُعرف بالت�صيد Phishing
وجناحا
�أكرث �أدوات عمل القرا�صنة تنوعً ا
ً
هى الت�صيد االحتيايل  ،phishingوهي
الطريقة التي يتظاهر فيها �شخ�ص ما
ب�أنه �شخ�ص موثوق به �أو �رشكة للو�صول
�إىل معلوماتك ال�شخ�صية .غالباً ما تكون
هذه الطريقة ممثلة يف �شكل
ر�سائل بريد �إلكرتوين ،وقد يكون من
ال�صعب اكت�شافها ،ولكن هناك م�ؤ�رشات
رئي�سية تك�شف عن �أنك تقع �ضحية
عملية احتيال منها :الأخطاء الإمالئية،
والأخطاء النحوية ،والإفراط يف
ا�ستخدام عالمات الرتقيم مثل عالمات
التعجب ،وتعترب عناوين الربيد الإلكرتوين
الغري ر�سمية هي � ً
أي�ضا �إحدى العالمات
االحتيالية ،الن البنوك و�رشكات الطريان
حتاول �أن تكون ر�سمية و�شفافة قدر
الإمكان وت�ستخدم عناوين بريد �إلكرتوين
ر�سمية ومثبتة على �أ�سماء النطاقات
اخلا�صة بها .كما �أن النماذج امل�ضمنة
واملرفقات الغريبة
وروابط مواقع الويب البديلة مريبة
� ً
أي�ضا ،لذلك ف�إن جتاهل هذه الر�سائل
الإلكرتونية امل�شبوهة هي خطوة جيدة
ملنعها من حتقيق هدفها.
 6ا�ستخدام �شبكات الواي فايالعامة Public Wi-Fi

من �أ�سهل الطرق التي تُ�سهل للقرا�صنة
اخرتاق هاتفك والو�صول �إىل معلوماتك
ال�شخ�صية هي ا�ستخدامك
�شبكات الواي فاي العامة لالت�صال
بالإنرتنت .ي�ستخدم املت�سللون تقنيات
خمتلفة للح�صول على بياناتك احل�سا�سة
�أثناء االت�صال ب�شبكة الواي فاي العامة
غري امل�ش ّفرة ،حيث ميكنهم تقدمي موقع
مزيف لك يَطلب منك �إدخال بياناتك
وقد يكون ذلك مقن ًعا و�صعب االكت�شاف
حلظتها ،لذا نن�صحك بعدم ا�ستخدام
اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف املحمول
�أو الت�سوق �أثناء ا�ستخدامك �شبكة واي
فاي عامة .تذكر دائ ًما �أن ت�سجل اخلروج
بعد ذلك �إنهاء ات�صالك ب�شبكة الواي فاي

 7البلوتوث قيد الت�شغيلرغم �أنك مل تقم بت�شغيله ميكن �أن
ي�سمح البلوتوث للمت�سللني بالو�صول �إىل
هاتفك دون حتى مل�سه .وهذا النوع من
القر�صنة ميكن �أن مير دون �أن يالحظه

قريب ًا« ..حمادثات م�شفّرة»
على تويرت

« ..»AGM X3هاتف ع�سكري
من �أكرث الأجهزة متانة يف العامل
ا�ستعر�ض موقع « »mobile-reviewاملتخ�ص�ص ب�ش�ؤون
التقنية هاتف « »AGM X3اجلديد ،الذي يعد من
�أمنت الأجهزة الذكية املطورة خ�صي�صا للجيو�ش
وقوات الأمن و�أبرز ما مييز هذا الهاتف ،قدرته على
حتمل ال�صدمات بف�ضل �إطارات هيكله امل�صنوعة من
الألومينيوم ،واملغطاة بطبقة من املطاط اخلا�ص،
و�شا�شته املحمية بطبقة من زجاج «.»gorilla class-5
كما يحمي هذا الهيكل املتني الهاتف من املاء والغبار،
وميكنه �أن يعمل حتت املاء ،ويف خمتلف الظروف
املناخية ،و�ضمن درجات حرارة ترتاوح ما بني 30
درجة مئوية حتت ال�صف ،و 60درجة.
ومن �أبز امليزات التقنية لهذا اجلهاز:
 �شا�شة مبقا�س  6بو�صات ،ودقة عر�ض 2160/1080بيك�سل - .معالج «»Qualcomm snapdragon 845
ثماين النوى.
 ذاكرة و�صول ع�شوائي  6/8غيغابايت. ذاكرة داخلية  128/256غيغابايت. بطارية ب�سعة  4100ميللي �أمبري. كامريا �أ�سا�سية بدقة  24+12ميغابيك�سل. كامريا �أمامية بدقة  20ميغابيك�سل. منفذان لبطاقات االت�صال. منفذ «.»USB-C -نظام ت�شغيل «.»Android 8.1

العامة لأنك �إذا غادرت بدون تنفيذ ذلك
ميكن �أن يتابع �أحد املت�سللني
جل�سة الويب اخلا�صة بك على املوقع
الذي ا�ستخدمته مثل في�سبوك �أو ر�سائل
الربيد الإلكرتوين اخلا�صة بك ،وميكنهم
فعل ذلك عرب ملفات تعريف االرتباط
وحزم  ،HTTPلذلك تذكر دائ ًما ت�سجيل
اخلروج.

امل�ستخدم.
كما ميكن �أن ي�صيب الأجهزة الأخرى
املحيطة بك �إذا كانت مت�صلاً معهم عن
طريق البلوتوث.
قم ب�إيقاف ت�شغيل البلوتوث وكن على
دراية ب�أي تنزيالت م�شبوهة �أو روابط
عناوين  URLيف الن�صو�ص ور�سائل
الربيد الإلكرتوين وخدمات املرا�سلة
مثل في�سبوك �أو وات�ساب – ،البلوتوث قيد
الت�شغيل والتي ميكن �أن تعطل هاتفك
وت�رض به� .إذا الحظت �أن البلوتوث قيد
الت�شغيل ومل تقم بت�شغيله ،فقم ب�إيقاف
ت�شغيله و�شغل فح�ص الهاتف حتى ت�صل
�إىل امللفات ال�ضارة التي تقوم بهذا الفعل
وتق�ضي عليها.

على غرار تيليغرام ووات�س �آب و�سيغنال،
تعمل �شبكة تويرت للتدوين امل�صغر على
ميزة جديدة ت�سمح للم�ستخدمني تبادل
الر�سائل فيما بينهم ب�شكل م�شفر .ولوحظت
هذه امليزة التي �ستحمل ا�سم «املحادثات
ال�رسية» للمرة الأوىل داخل تطبيق تويرت
لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة تدعى
« ،»Jane Manchun Wongحيث
كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول
فيها �إن تويرت تعمل على خا�صية ر�سائل
مبا�رشة م�شفرة من النهاية للنهاية .وبح�سب
موقع «تك كران�ش» املعني التقنية ،ف�إن
املتحدث الر�سمي ل�شبكة تويرت رف�ض

التعليق على الأمر ،ومل يت�ضح بعد موعد
�إطالق امليزة ر�سمياً .وبح�سب تغريدة
وونغ ف�إن حمادثات تويرت امل�شفرة تختلف
عن وات�س �آب و�آي ما�سيج لأبل ،بل يختار
امل�ستخدم بدء حمادثة �رسية م�شفرة بنف�س
الكيفية التي تعمل بها حمادثات في�س بوك
م�سنجر .وهي كالتايل -1 :افتح تطبيق تويرت
يف هاتفك �أندرويد -2 .افتح حمادثة بينك
وبني الآخر التي تريد �إجراء درد�شة �رساً.
 -3انقر على �أيقونة املعلومات يف الزاوية
العليا اليمنى من هاتفك.
 -4اخرت «بدء ر�سالة ن�صية �رساً»� ،ستُفتح
نافذة جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

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

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

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

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

 49قتيال �ضحايا الهجوم على م�سجدي كراي�ست ت�شري�ش
.

" طارق �شناقة " من والية وهران احد �ضحايا االعتداء الإرهابي على م�سجد "نيوزيالندا "

قالت رئي�سة وزراء نيوزيلندا ،جا�سيندا �أرديرن� ،إن عدد �ضحايا الهجوم الإرهابي على م�سجدين ،اجلمعة ،يف مدينة كراي�ست ت�شري�ش ،ارتفع �إىل  49قتيال و 20م�صابا وو�صفت �أرديرن الهجوم بـ»الإرهابي»،
وذلك يف م�ؤمتر �صحفي ،حتدثت فيه عن تعر�ض م�سجدين بكراي�ست ت�شري�ش لإطالق نار من قبل جمموعة م�سلحة ،كما �أ�شارت �أرديرن �إىل �أ ّنه «مل يكن �أي من امل�شتبه بهم يف الهجوم الإرهابي على امل�سجدين يف
كرايت�س ت�شري�ش على قوائم مراقبة الأمن �أو الإرهاب»،من جهته ،قال رئي�س الوزراء الأ�سرتايل� ،سكوت موري�سون� ،إن �أحد املقبو�ض عليهم يف �إطالق نار على م�سجد يف نيوزيلندا ،مواطن �أ�سرتايل.

م�٫س
ال�شرطة تطالب امل�ساجد ب�إغالق �أبوابها
دعت ال�رشطة النيوزيلندية� ،أم�س اجلمعة،
جميع امل�ساجد يف البالد �إىل �إغالق �أبوابها
على خلفية الهجوم الإرهابي على م�سجدين
يف مدينة كراي�ست ت�شري�ش� ،أثناء �صالة
اجلمعة وقال مفو�ض �رشطة نيوزيلندا ،مايك
بو�ش ،يف ت�رصيحات لل�صحفيني� ،إنه يدعو
جميع امل�ساجد يف عموم البالد �إىل �إغالق
�أبوابها احرتازا بعد الهجوم على م�سجد
النور يف منطقة هاجلي بارك ،وم�سجد �آخر
مبنطقة لينوو
كما ن�صح بو�ش املواطنني باالبتعاد عن
امل�ساجد على خلفية الهجوم.
 48م�صابا بينهم  20يف حالة حرجة
�أعلن م�ست�شفى «كراي�ست ت�شري�ش» احلكومي،
�إ�صابة � 48شخ�صا بينهم �أطفال يف الهجوم
بالأ�سلحة النارية الذي ا�ستهدف م�سجدي
«النور» و»لينوود» مبدينة كراي�ست ت�شري�ش،
�رشقي البالد� ،أثناء �صالة اجلمعة وقالت

امل�ست�شفى يف بيان ،اطلعت عليه الأنا�ضول،
�إ ّنها «تقدم العالج لـ 48جريحا� ،أ�صيبوا جراء
ا�ستخدام الأ�سلحة النارية»و�أ�ضاف البيان �أنّ
امل�صابني من خمتلف الأعمار ويرتاوحون بني
«الأطفال والبالغني».
من جهته� ،أو�ضح املدير التنفيذي للم�ست�شفى،
ديفيد ميتي�س �أنّ الإ�صابات تختلف بني «�شديدة
وطفيفة» ،و�أن طاقم امل�ست�شفى �أجرى نحو
 12عملية جراحية حتى ال�ساعة ( 8:00ت.غ)،
كما طالب ميتي�س املواطنني بعدم القدوم
حاليا �إىل امل�ست�شفى لزيارة امل�صابني ،الفتا
�إىل وجود ما يقرب من مئتي �شخ�ص من �أ�رس
امل�صابني يف �أرجاء امل�ست�شفى.
ي�شار �أن ال�سلطات النيوزيلندية� ،أكدت وجود
 20م�صابا يف حالة «بالغة اخلطورة» على
خلفية الهجوم ذاته ،ح�سبما نقلت �صحيفة
«الغارديان» الربيطانية ،و�أملحت �إىل احتمالية
�أن تكون «امل�شاعر املعادية للمهاجرين» دافعا
وراء الهجوم� ،إذ �أكدت �أنّ «�أيا من امل�شتبه بهم
كان على قوائم ،وفيما مل تف�صح ال�سلطات عن
هوية املحتجزين ،لكن �أعلن �شاب ( 28عاما)
قال �إنه �أ�سرتايل ،م�س�ؤوليته عن الهجوم،
من خالل بيان مكون من � 74صفحة معاديا
للمهاجرين ،يربر فيه �أ�سباب ت�رصفه ،وكان
امل�شتبه به (الأ�سرتايل) قد �أذاع عملية �إطالق

تيزي وزو

الإطاحة ب�سارق املحالت جتارية
يف �إطار مكافحة اجلرمية ب�شتى �أ�شكالها،
و تبعا ل�شكوى تقدم بها تاجر مبدينة تيزي
وزو ،بخ�صو�ص تعر�ض حمله التجاري
ل�رسقة بالك�رس ،متكنت قوات ال�رشطة
بتيزي وزو ،بعد التحريات التي قامت من
حتديد ثم توقيف الفاعل ،يبلغ من العمر
�36سنة ،م�سبوق ق�ضائيـا ،القاطن مبدينة
تيزي وزو كما مكنت التحريات من معرفة

�أن ذات ال�شخ�ص تورط كذلك يف عدة
�رسقات بالك�رس طالت حمالت جتاريـة
مبدينة تيزي وزو حيث مت تقدميه ام�س
�أمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة تيزي
وزوعن تهمة ال�رسقة بالك�رس مقرتنة
بظرف الليل و التعدد �أين �صدر يف حقه
�أمر باحلب�س االحتياطي
ح-كرمي

بومردا�س

�صالون حول اال�ستثمار
يف مهن احلرف الثقافية
حتظى فر�ص اال�ستثمار يف املجاالت التي
تتيحها احلرف و املهن الثقافية املعرو�ضة
مناذج منها يف �صالون وطني �أول من نوعه
منتظم اليوم اخلمي�س مبدينة بومردا�س
باهتمام اجلمهور العري�ض �سيما منه ال�شباب
اجلامعي.
وت�ستقطب جماالت اال�ستثمار املتاحة يف

هذا املجال خا�صة منها املتعلقة ب�صناعة
ال�سينما و امل�رسح و الفنون على غرار فن
«عرائ�س القاراقوز» وتنظيم العرو�ض الفنية
و اخلدمات الثقافية املتنوعة املعرو�ضة
بهذا ال�صالون ببهو دار الثقافة «ر�شيد
ميموين» اهتمام و ف�ضول ال�شباب اجلامعي و
الهاوي الراغب يف اال�ستثمار يف املجال.

ايكيب �أوتو 2019

تفا�ؤل جتاري و تراجع
طفيف يف الزوار

اختتمت الطبعة ال  13ل�صالون املناولة
و التجهيز و خدمات ما بعد البيع
لل�سيارات «ايكيب �أوتو  »2019باجلزائر
بت�سجيل تفا�ؤل جتاري لدى املتعاملني
الوطنيني و الأجانب رغم الرتدد
ال�ضعيف على ال�صالون .يف هذا ال�صدد،

�أ�شارت كهينة ,ممثلة م�ؤ�س�سة مزودة
للعتاد ال�صناعي و الت�صليح ,حا�رضة
يف هذا احلدث �أن ح�صيلة جناحها «
ايجابية جدا» بالنظر اىل تدفق املهنيني
الذين قدموا ق�صد االطالع على �أ�سعار
خمتلف التجهيزات.

النار مبا�رشة عرب عدد من ح�ساباته على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،عرب تثبيت كامريا
على ر�أ�سه.
�سيناتور �أ�سرتايل يربر «مذبحة
امل�سجدين»
�أثار ال�سيناتور الأ�سرتايل فرايزر �أنينغ� ،ضجة
كبرية بعد تربيره يف بيان الهجوم الإرهابي

على امل�سجدين يف نيوزيلندا �أم�س والذي راح
�ضحيته � 49شخ�صا.
وقال �أنينغ« :ال�سبب احلقيقي لإراقة الدماء يف
نيوزيلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي �سمح
للم�سلمني بالهجرة �إليها .لنكن وا�ضحني ،رمبا
يكون امل�سلمون �ضحية اليوم ..لكن يف العادة
هم املنفذون ،ويف العامل يقتل امل�سلمون
النا�س مب�ستويات عالية با�سم دينهم».

� أقدمت نهاية الأ�سبوع م�صالح
�أمن والية عني متو�شنت ب�أحياء
اليوم الوطني لذوي االحتياجات
اخلا�صة  ،  حيث �سطرت
برناجما ثريا ت�ضمن تنظيم حملة
حت�سي�سية حول الوقاية املرورية
لفائدة �سائقي املركبات للوزن
الوزن الثقيل مب�شاركة �أطفال
مدر�سة املعوقني �سمعيا  ،مع
توزيع مطويات تت�ضمن �إر�شادات
و ن�صائح مل�ستعملي الطريق،
كما مت تنظيم حفل رمزي
بالوحدة  307حلفظ النظام حتت
�إ�رشاف ال�سيد رئي�س �أمن الوالية
بح�ضور �إطارات �أمن الوالية ،
مدير الن�شاط الإجتماعي ،رئي�سة
املنظمة الوطنية للمعاقني حركيا
 ،مديرة مدر�سة املعاقني �سمعيا
و ذلك على �رشف هذه الفئة �أين
مت توزيع هدايا على  132من �أبناء
ال�رشطة من ذوي الإحتياجات
اخلا�صة و كذا �أفراد ال�رشطة الذين
�أ�صيبوا بعاهات خالل �أداء مهامهم
يف مكافحة الإرهاب وكذا �ضحايا
حوادث العمل بالإ�ضافة �إىل
تكرمي  20عن�رص من �أفراد ال�رشطة
الذين �إ�ستفادو من دورة تكوينية يف
لغة الإ�شارة ب�شهادات تقديرية من
طرف مديرية الن�شاط الإجتماعي
بوالية عني متو�شنت .
حممد بن ترار

تيبازة

� 120إعذار مل�ؤ�س�سات مل تلتزم بقانون توظيف فئة املعاقني
وجهت مديرية الن�شاط االجتماعي لوالية
تيبازة � 120إعذار مل�ؤ�س�سات خا�صة و
عمومية تلزمهم ب�رضورة احرتام قانون
منح الأولوية لفئة ذوي االحتياجات
اخلا�صة خالل خمتلف عمليات التوظيف,
ح�سبما علم لدى ذات املديرية .و يتعلق

الأمر ب 120اعذار وجهته مديرية
الن�شاط االجتماعي خالل �سنة 2018
حلث امل�ؤ�س�سات ،عمومية و خا�صة ،على
�رضورة االلتزام بتطبيق التدابري القانونية
املتعلقة بتخ�صي�ص ن�سبة 1باملائة من
منا�صب العمل لفئة ذوي االحتياجات

اخلا�صة تفاديا لإجراءات عقابية ,ح�سب
ما جاء يف وثيقة تقنية �أعلنت عنها
ذات املديرية مبنا�سبة االحتفال باليوم
الوطني للمعاقني مبقر املركز النف�سي
البيداغوجي للأطفال املعوقني ذهنيا
ببلدية الدواودة البحرية.

غليزان

تفكيك �شبكة خمت�صة يف �سرقة خاليا النحل
متكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني
مبازونة من تفكيك �شبكة خمت�صة يف �رسقة
النحل ال�شبكة متكونة من � 03أ�شخا�ص
ينحدرون من مديونة مازونة وجديوية
وهذا بناءا على �شكوى من عدد من املربني
للنحل مفادها تعر�ضهم لل�رسقة �أين ا�ستولت

جمموعة جمهولة الهوية والعدد على 106
خاليا للنحل معب�أة بالنحل وعليه با�رشت
م�صالح الدرك من حتقيقاتها التي �أف�ضت
�إىل حتديد هوية �أحد امل�شتبه فيهم ولدى
التحقيق معه مت الك�شف عن هوية �رشيكيه
حيث �ألقي القب�ض على ال�رشيك الأول

وبقي ال�رشيك الثاين يف حالة فرار حيث مت
ا�سرتجاع امل�رسوقات املقدرة ب 106خلية
نحل منها  20خلية بيعت لأحد املواطنني
ببلدية مديونة و� 08أخرى مت بيعها ملواطن
�آخر ببلدية مازونة .

قم

امللتقى الوطني الثاين حول تاريخ م�ستغامن
حتت�ضن دار الثقافة «ولد عبد الرحمن
كاكي» مل�ستغامن يوم ال�سبت القادم
امللتقى الوطني الثاين حول «تاريخ
م�ستغامن عرب الع�صور» ,ح�سبما
�أ�ستفيد من املنظمني .وي�شارك

يف هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية
معركة مزغران للرتاث الثقايف
والتاريخي� ,أزيد من � 35أ�ستاذا
جامعيا وباحثا من جامعات م�ستغامن
ووهران  1واجلزائر  2وق�سنطينة 3

وتيارت ومع�سكر واجللفة وال�شلف
و�سعيدة وب�شار ومن املركز اجلامعي
غليزان واملركز الوطني للبحث يف
الأنرثوبولوجيا االجتماعية والثقافية
لوهران.

هيئة النزاهة يف العراق تنعى رئي�سها
نعت هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد
يف العراق ،رئي�سها القا�ضي عزت
جعفر ،الذي تويف بحادث �سري يف
حمافظة دهوك ب�إقليم كرد�ستان
العراق .وكتبت الهيئة على موقعها

على «تويرت» ،نعيا باللغتني العربية
والإجنليزية ،من دون �أن تف�صح عن
�أي تفا�صيل عن احلادث ،الذي وقع
يف وقت مت�أخر من م�ساء اخلمي�س يف
حمافظة دهوك.

وتوىل جعفر من�صبه يف �شهر جويلية
عام  ،2018وكان ي�شغل من�صب نائب
رئي�س الهيئة منذ العام  ،2009ثم كلف
يف عام  2011مبهام رئا�سة الهيئة
بالوكالة.

