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مكتب با�سي يرف�ص العمل 
معه وين�سحب

�شوناطراك تعني 
غريب مديرا عاما 
ملولودية اجلزائر

�سارك فيها الطلبة و التالميذ

 م�شرية بالعا�شمة لرف�ض تويل
 بن �شالح رئا�شة الدولة   

دعما للحراك ال�سعبي

 كنفدرالية النقابات 
تنظم اإ�شرابا وطنيا 

جامعة �سكيكدة 

 ملتقى حول �شويولوجيا
 اخلطاب الديني يف اجلزائر 

 علـــي غــــديري  يطــــــالب 
" بالـــرحيل  "ال�شي�شتام 

اال�ستجابة �سالح  بن  "•       على 
 ملطلب ال�سعب وتقدمي ا�ستقالته

    •       منظمات غري حكومية كلفت باخرتاق امل�شريات ال�شلمية 
    •      الع�شابة لن تفلت من قب�شة العدالة      

الوة
ع

ري 
ت/ب�س



اأوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي 
وعنا�رص الدرك الوطني بالتن�شيق مع 
بربج   , اجلزائرية  اجلمارك  م�شالح 
خمدرات  جتار  خمتار,اأربعة  باجي 
املعالج  الكيف  من  كلغ   10 وحجزت 

ح�شب بيان لوزارة الـدفاع الوطني.
اإطار  يف   « انه  البيان  ذات  اأو�شح  و 

اأوقفت  املنظمة,  اجلرمية  حماربة 
ال�شعبي  الوطني  للجي�ش  مفرزة 
بالتن�شيق  الوطني  الدرك  وعنا�رص 
اجلزائرية,  اجلمارك  م�شالح  مع 
باجي  بربج   ,2019 اأفريل   09 يوم 
جتار   )04( اأربعة  خمتار/ن.ع.6, 
خمدرات وحجزت )10( كيلوغرامات 

من  رزمة  و)57(  املعالج  الكيف  من 
وحدة  و)280(  الهندي  القنب  خمدر 

من خمتلف امل�رصوبات«.
ذات  اأخرى,ا�شاف  جهة  من  و 
امل�شدر, اأن« مفرزة للجي�ش الوطني 
اوقفت  بتمرنا�شت/ن.ع.6,  ال�شعبي 
الذهب  عن  منقبني   )10( ع�رصة 

عن  ك�شف  اأجهزة   )06( و�شبطت 
كهربائية  مولدات  و)06(  املعادن 
و)07( مطارق �شغط ومركبتني )02( 
حجزت  حني  يف  الدفع,  رباعيتي 
املواد  من  طن   )01( اأخرى  مفرزة 
بعني  للتهريب  املوجهة  الغذائية 

قزام«.

قرب ال�سريط احلدودي بتمرنا�ست

اكت�ش�ف خمب�أ للذخرية

يف اإطار مكافحة الإرهاب وبف�شل ا�شتغالل املعلومات, ك�شفت 

مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي, بالتن�شيق مع م�شالح اجلمارك 

اجلزائرية, يوم 09 اأفريل 2019 اإثر دورية بحث وتفتي�ش قرب 

ال�رصيط احلدودي بتمرنا�شت/ن.ع.6, خمباأ للذخرية يحتوي على 
ما يلي:

- )19( قذيفة هليكوبرت من نوع S8؛
- )42( قذيفة م�شادة للدبابات من عيارات خمتلفة؛

- )99( قذيفة هاون عيار 82 ملم؛
- )01( قذيقة واحدة للقاذف ال�شاروخي RPG-7؛

- )08( قنابل FLG؛
- بالإ�شافة اإىل )72( �شماما من خمتلف العيارات.

تاأتي مثل هذه النتائج املتوا�شلة لتوؤكد على فعالية وجناعة 

خمتلف العمليات التي حتققها وحدات اجلي�ش الوطني ال�شعبي 

على �شعيد تاأمني وحماية كافة حدودنا الوطنية من خمتلف 
املخاطر والتهديدات.

�شلل �شبه ت�م للقط�رات ب�لع��شمة

بربج باجي خمتار

توقيف اأربعة جت�ر خمدرات وحجز 10 كلغ من الكيف املع�لج 

خبر في 
صورة

م�سالح اال�ستعجاالت الطبية

وزير ال�شحة يط�لب بتدارك االختالالت احل��شلة

وزارة الثقافة

املوظفون ي�ش�ندون احلراك ال�شعبي

�شهد اأم�ش مبنى الإدارة املركزية ملقر وزارة الثقافة  بق�رصالثقافة 
اأم�ش   العا�شمة  باجلزائر  العنا�رص  ه�شبة  يف  الواقع  زكرياء  مفدي 
حراك ثقافيا من طرف عمال واإطارات بوزارة الثقافة والذي يتزامن 

مع احلراك ال�شعبي الذي ت�شهده اجلزائر مبختلف وليتها 48. 

 عرب القمر ال�سناعي 
اجلزائري »األكوم �سات 1«

ربط مدار�س و م�شت�شفي�ت 
اجلنوب الغربي ب�الأنرتنت

جتري اأ�شغال اإجناز م�شاريع الربط التدريجي ملجموع الهياكل 
املدر�شية و الإ�شت�شفائية جلنوب غرب البالد بالإنرتنت يف 

اإطار برناجمي الرتبية و ال�شحة الإلكرتونيني عرب القمر 
ال�شناعي اجلزائري »األكوم �شات 1« , ح�شبما علم اأم�ش 

الأربعاء من املديرية اجلهوية لإت�شالت اجلزائر الف�شائية 
بب�شار. واأو�شح م�شوؤول ذات املديرية حممد رامي زمرييل 
بقوله » نوا�شل اإجناز هذين امل�رصوعني من اأجل متكني 

مهنيي ال�شحة العمومية و املدار�ش من الإ�شتفادة من تقنيات 
التكنولوجيات احلديثة و ذلك بهدف تعزيز و دعم التعليم و 

التكفل بالأمرا�ش بهذه املنطقة من الوطن.

اأم�ش  القطارات  حركة  عرفت 
�شلال �شبه تام يف العا�شمة وذلك 
ال�شامل  لال�رصاب  ا�شتجابة 
من  ابتداء  له  الدعوة  الذي متت 

حمطات  �شهدت  حيث  البارحة, 
الو�شط  وليات  عرب  القطارات 
املواطنني  من  طويلة  طوابري 
للذهاب  القطار  ي�شتقلون  الذين 

اإىل مراكز العمل وت�شوية اأمورهم 
جعلهم  ما  وهو  ال�شخ�شية, 
ظل  يف  ا�شتيائهم  عن  يعربون 
التوقف ال�شامل ملحطات ال�شكك 

على  اقت�رص  والذي  احلديدية, 
حمطة  نحو  احلدالأدنى  حتديد 
احلرا�ش ورف�ش ال�شتكمال نحو 

اجلزائر الو�شطى.

اأعطى وزير ال�شحة وال�شكان وا�شالح امل�شت�شفيات, 
اإطارات  اىل  �شارمة  تعليمات  مرياوي,  حممد 
الإ�شتعجالت  خدمات  حت�شني  اأجل  من  القطاع 
الطبية والتكفل باملر�شى, ح�شب ما اأفاد به اأم�ش 
خالل  الوزير  و�شدد  الوزارة.  لذات  بيان  الأربعاء 
املركزية  الإدارة  اإطارات  �شم  مللتقى  تراأ�شه 
اجلامعية  ال�شت�شفائية  للمراكز  العامني  واملدراء 
العمومية ال�شت�شفائية ومدراء  ومدراء املوؤ�ش�شات 
ومدراء  املتخ�ش�شة  ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شات 
لولية  اجلوارية  لل�شحة  العمومية  املوؤ�ش�شات 
مل�شالح  احل�شن  ال�شري  »�رصورة  على  اجلزائر, 
ال�شتعجالت ومعاجلة كل الختاللت فيما يخ�ش 

ال�شتقبال والتوجيه والنظافة ال�شت�شفائية«.
كما دعا باملنا�شبة اإىل »توفري كل ما من �شاأنه ت�شهيل 
عملية التكفل باحلالت امل�شتعجلة بتوفري و�شيانة 
وحت�شني  اجلراحية  الطبية  واملعدات  التجهيزات 
ل�شيما  الولية,  بذات  ال�شحية  اخلدمات  وتوفري 
منها التح�شري امل�شبق ل�شهر رم�شان املبارك وكذا 

الوقاية من الأمرا�ش ذات ال�شلة مبو�شم ال�شطياف 
ل�شنة 2019«واأكد من جهة اأخرى على اأهمية »تزويد 
خمتلف امل�شالح مبعدات لت�شفية الدم بغية �شمان 
تقدمي خدمات �شاملة بها«, علما اأن ال�شتعجالت 
تعك�ش  التي  »املراآة  ت�شكل  قال--  --كما  الطبية 
�شورة قطاع ال�شحة واملدخل الذي من خالله حتدد 

الأطر العامة لت�شيري امل�شالح الطبية الأخرى«.
رم�شان  �شهر  حلول  مع  وتزامنا  ذاته  ال�شياق  يف 
م�شوؤويل  الوزير  اأمر  ال�شطياف,  ومو�شم  الكرمي 
كل  توفري  ق�شد  ال�شتعداد  وترية  ب«رفع  ال�شحة 
لتمكني  ال�رصورية  والب�رصية  املادية  ال�رصوط 
ومو�شم  مبارك  �شحي  �شيام  من  املواطنني 

ا�شطياف ترافقه حمالت 
حت�شي�شية بال�شتناد اإىل معايري الوقاية من الأمرا�ش 
املتنقلة التي تنت�رص خ�شو�شا خالل فرتة ال�شيف«.

وفيما يخ�ش التكفل باملراأة احلامل, �شدد مرياوي 
الفئة من املجتمع وتتبع  التكفل بهذه  »اأهمية  على 
اخلا�شة  اأو  العمومية  بامل�شت�شفيات  حملها  م�شار 

يف  »انخفا�ش  ت�شجيل  متوقعا  احلمل«,  بداية  منذ 
والو�شائل  متا�شيا  الأمهات,  عند  الوفيات  معدل 
باملراأة  التكفل  دليل  اإطار  يف  واملحددة  املتاحة 
احلامل وتظافر جهود كل الفاعلني يف املجال ب�شكل 
والطفل«ولدى  الأم  ب�شحة  اجليد  التكفل  ي�شمن 
تطرقه اإىل الطب اجلواري, �شدد الوزير على »الدور 
لل�شحة  العمومية  املوؤ�ش�شات  تلعبه  الذي  الفعال 
والعالجي,  الوقائي  �شقيه  يف  واملتمثل  اجلوارية 
و  الأمرا�ش  مبخاطر  التوعية  يف  الأول  يربز  حيث 
�شبل الوقاية منها عن طريق احلمالت التح�شي�شية, 
اخلدمات  وتوفري  العالجات  تقدمي  يف  والثاين 
ال�شحية للمواطنني«وقدم الوزير يف الأخري تعليمات 

اإىل امل�شريين من اأجل »�شمان م�شاركة احلركة 
املوجهة  والتوعية  الإعالم  ن�شاطات  يف  اجلمعوية 
مع  ال�شامل  الجتماعي  احلوار  وتعزيز  للمواطنني 
النقابات املتعددة واملمثلة بانتظام وكذا املجال�ش 
العلمية والطبية«, موؤكدا عزمه على تنظيم لقاءات 

دورية ت�شمل كل الوليات.

�شرتلينغ واأغويرو يواجه�ن االنتق�دات ب�شبب حمرز
�شرتلينغ  رحيم  الالعبان  واجه 
و�شريجيو اأغويرو انتقادات وا�شعة 
النظري ب�شبب طريقة لعبهم الأنانية 
خالل املباراة التي خا�شها فريقهم 
�شيتي الجنليزي �شهرة  مان�ش�شرت 
توتنهام,  مواطنه  اأمام  اأم�ش  اأول 
الإعالم  و�شائل  انتقدت  حيث 

الدويل  الثنائي  لعب  الجنليزية 
التوايل  والأرجنتيني على  الأملاين 
اجلزائري  الدويل  حرمان  ب�شبب 
الكرات  مترير  من  حمرز  ريا�ش 
�شباك  على  اخلطر  وت�شكيل  له 
مباراة  قّدم  الذي  وهو  توتنهام 

مقبولة.
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الفريق قايد �سالح يف ر�سالة جديدة

�شيتم اإعادة فتح ق�شايا اخلليفة و�شوناطراك والبو�شي
.        الع�شابة لن تفلت من قب�شة العدالة            •       منظمات غري حكومية كلفت باخرتاق امل�شريات ال�شلمية 

ك�سف الفريق قايد �سالح عن حماولت بع�ض الأطراف الأجنبية ل�سرب ا�ستقرار البالد وزرع الفتنة بني اأبناء ال�سعب الواحد، يف حني دعا العدالة اإىل �سرورة ال�سروع يف 
اإجراءات املتابعات الق�سائية �سد الع�سابة التي تورطت يف ق�سايا ف�ساد ونهب املال العام، مو�سحا بان الأمر �سيمتد اأي�سا اإىل ملفات ف�ساد �سابقة، معربا يف �سياق اأخر عن مت�سكه 

باحللول الد�ستورية من خالل تزكية تويل رئي�ض جمل�ض الأمة من�سب رئي�ض الدولة ملدة ثالثة اأ�سهر، والتح�سري لالنتخابات الرئا�سية.

اإميان لوا�س

الأم�س  �صالح  قايد  الفريق  اأكد 
الع�صكرية  زيارته  الناحية  خالل 
من  بوهران  اأنه  الثانية 
لكافة  ا�صرتجاعها  بعد  املنتظر 
حرية  بكل  �صالحياتها �صتعمل 
ول  �صغوطات  ول  قيود  ودون 
�صت�رشع يف  موؤكدا اأنها  اإمالءات، 
الق�صائية  املتابعات  اإجراءات 
تورطت  التي  الع�صابة  �صد 
املال  ونهب  ف�صاد  ق�صايا  يف 
لتحقيق  النفوذ  العام وا�صتعمال 
الرثاء بطرق غري �رشعية، موؤكدا 
الق�صائية  املتابعات  هذه  اأن 
�صتمتد اإىل ملفات �صابقة كق�صايا 
والبو�صي  و�صوناطراك  اخلليفة 
املتعلقة  امللفات  من  وغريها 
بالف�صاد والتي ت�صبب اأ�صحابها يف 
خ�صائر  العمومية  اخلزينة  تكبيد 
فادحة. واتهم القايد �صالح بع�س 
اأطراف  اأجنبية  مبحاولة  الدفع 

الد�صتوري  الفراغ  اإىل  بالبالد 
و  الدولة،  موؤ�ص�صات  وهدم 
احلالة  اإعالن  اإىل  الو�صول 
ال�صتثنائية ، من خالل دفع بع�س 
امل�صهد  واجهة  اإىل  الأ�صخا�س 
عن  كممثلني  وفر�صهم  احلايل 
املرحلة  لقيادة  حت�صبا  ال�صعب 
خمططاتهم  وتنفيذ  النتقالية، 
الرامية اإىل �رشب ا�صتقرار البالد 
ال�صعب  اأبناء  بني  الفتنة  وزرع 
�صعارات  رفع  خالل  من  الواحد، 
الدفع  اإىل  ترمي  تعجيزية 
الد�صتوري  الفراغ  اإىل  بالبالد 
بل  الدولة،  موؤ�ص�صات  وهدم 
اإعالن  اإىل  الو�صول  هدفهم  كان 
العمل  و  ال�صتثنائية،  احلالة 
هذه  لنحراف  الو�صائل  ب�صتى 
امل�صريات عن اأهدافها الأ�صا�صية 

وركوب موجتها لتحقيق.
حماولت  »ولإحباط  اأي�صا:  وقال 
امل�صبوهة،  الأطراف  هذه  ت�صلل 
ال�صعبي  بذلنا يف اجلي�س الوطني 

حماية  اأجل  من  بو�صعنا،  ما  كل 
من  الكربى  ال�صعبية  الهبة  هذه 
املرتب�صني  قبل  من  ا�صتغاللها 
مثل  واخلارج،  الداخل  يف  بها 
لبع�س  التابعة  العنا�رش  بع�س 
التي  احلكومية  غري  املنظمات 
مكلفة  وهي  متلب�صة،  �صبطها  مت 
مبهام اخرتاق امل�صريات ال�صلمية 
والتن�صيق  بالتواطوؤ  وتوجيهها، 
هذه  الداخل،  يف  عمالئها  مع 
ب�صتى  تعمل  التي  الأطراف 
الو�صائل لنحراف هذه امل�صريات 
وركوب  الأ�صا�صية  اأهدافها  عن 
خمططاتها  لتحقيق  موجتها 
اخلبيثة، التي ترمي اإىل امل�صا�س 
مبناخ الأمن وال�صكينة الذي تنعم 
�صالح  القايد  واأكد  بالدنا”.  به 
البالد  بها  متر  التي  املرحلة  اأن 
ال�صعب  اأبناء  كافة  من  تقت�صي 
التحلي  املخل�س  اجلزائري 
من  والفطنة،  والوعي  بال�صرب 
ال�صعبية  املطالب  حتقيق  اأجل 

الأمان  بر  اإىل  ببالدنا  واخلروج 
القانون  دولة  موجبات  واإر�صاء 

واملوؤ�ص�صات.
املتحدث  ال�صدد،قال  ذات  ويف 
املرحلة  هذه  تتطلب  »وعليه، 
احلا�صمة،  واملف�صلية  التاريخية 
اأبناء  كافة  على  تفر�س  بل، 
املخل�س  اجلزائري  ال�صعب 
والويف واملتح�رش، ت�صافر جهود 
كافة الوطنيني باإتباع نهج احلكمة 
الذي  النظر،  وبعد  والر�صانة 
واأ�صا�صا  الأوىل  بالدرجة  يراعــي 
والأخذ  للوطن،  العليا  امل�صلحة 
املرحلة  ت�صيري  اأن  العتبار  بعني 
من  جمموعة  يتطلب  النتقالية 
ح�صب  تفعيلها  يقت�صي  الآليات 
رئي�س  يتوىل  اأن  الد�صتور،  ن�س 
يختاره  الذي  الأمة  جمل�س 
الربملان بغرفتيه، بعد اإقرار حالة 
الدولة  رئي�س  من�صب  ال�صغور، 
ب�صالحيات  اأ�صهر،  ثالثة  ملدة 
حمدودة، اإىل حني انتخاب رئي�س 

اأن  واأود  اجلديد،  الـجـمـهـوريـة 
�صري  اأن  ال�صدد  هذا  يف  اأوؤكد 
املخ�ص�صة  النتقالية  املرحلة 
الرئا�صية،  النتخابات  لتح�صري 
الوطني  اجلي�س  مبرافقة  �صيتم 
على  �صي�صهر  الذي  ال�صعبي، 
يف  املرحلة،  هذه  �صري  متابعة 
ال�صعب  بني  املتبادلة  الّثقة  ظل 
ويف  الهدوء  من  جو  يف  وجي�صه، 

لقواعد  ال�صارم  الحرتام  اإطار 
وقوانني  والنزاهة  ال�صفافية 

اجلمهورية«.
الوقوف  على  �صالح  القايد  واأكد 
اإىل  والنحياز  ال�صعب  �صف  يف 
جانبه، م�صددا على �رشورة تلبية 
مطالبه امل�رشوعة، ب�صكل ي�صمن 
الدولة  �صوؤون  �صري  على  احلفاظ 

يف اإطار ال�رشعية الد�صتورية. 
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خطاب الفريق قايد �سالح 

املرحلة االنتقالية �شتكون مبرافقة اجلي�ش
قايد  اأحمد  الفريق  خطاب  نزع 
من  الكثري  الأركان  قائد  �صالح 
ال�صبابية حول امل�صهد ال�صيا�صي 
احلراك  ظل  يف  اجلزائر  يف 
ال�صعبي املتوا�صل وروؤية اجلي�س 
للو�صع العام ، حيث كان خطاب 
�صمول  اأكرث  املرة  هذه  الفريق 
روؤيته  اأعطى  اأن  بعد  ل�صيما   ،
يف  يحدث  مما  ال�صامل  وموقفه 

ال�صاحة الوطنية .
قائده  ل�صان  على  اجلي�س  اأكد 
الفريق قايد �صالح على احلر�س 
على  امل�صريات  بداية  منذ 
و  ال�صعب  �صف  يف  الوقوف 
التاأكيد  و   ، جانبه  اإىل  النحياز 
مطالبه  تلبية  �رشورة  على 
ي�صمن  ب�صكل  امل�رشوعة، 
احلفاظ على �صري �صوؤون الدولة 
 ، الد�صتورية  ال�رشعية  اإطار  يف 
اجلي�س  دعوة  اإطار  يف  هذا  كل 
 102 املادة  لتطبيق  الفورية 
التي تن�س ب�صغور من�صب رئي�س 

اجلمهورية ، وكان له ذلك .
الفريق  نبه  كل هذا  لكن يف ظل 
حماولت  خلطورة  �صالح  قايد 
بع�س الأطراف الأجنبية ل�رشب 
بني  الفتنة  وزرع  البالد  ا�صتقرار 
و�صجل   ، الواحد  ال�صعب  اأبناء 
اعتربه  ما  خطابه  يف  بذلك 
الأطراف  لبع�س  حماولت 
الأجنبية ، انطالقا من خلفياتها 
التاريخية مع بالدنا ، لدفع بع�س 
امل�صهد  واجهة  اإىل  الأ�صخا�س 
عن  كممثلني  وفر�صهم  احلايل 
املرحلة  لقيادة  حت�صبا  ال�صعب 

النتقالية ، وتنفيذا ملخططاتهم 
ا�صتقرار  �رشب  اإىل  الرامية 
خالل  من   ، الفتنة  وزرع  البالد 
ترمي  تعجيزية  �صعارات  رفع 
الفراغ  اإىل  بالبالد  الدفع  اإىل 
موؤ�ص�صات  وهدم  الد�صتوري 
اإىل  الو�صول  هدفها   ، الدولة 
 ، ال�صتثنائية  احلالة  اإعالن 
منذ  ب�صدة  رف�صناه  ما  وهو 
من غري  ، حيث  الأحداث  بداية 
الفريق  ح�صب  دائما  املعقول 
دون  النتقالية  املرحلة  ت�صيري 
وت�رشف  تنظم  موؤ�ص�صات  وجود 
على هذه العملية ، ملا يرتتب عن 
هذا الو�صع من عواقب وخيمة .

فكان خطاب الفريق اأحمد قايد 
راح  عندما  اأعمق  اأم�س  �صالح 
اإىل  اللجوء  عدم  اأ�صباب  ي�رشح 
كذلك   ، ال�صتثنائية  املرحلة 
اإ�صارته اإىل وجوه اأريد الدفع بها 
اأن  املوؤكد  و   ، احلراك  هذا  يف 
تقارير  على  مبني  الفريق  كالم 
عارفة  اأمنية  ومعطيات  ميدانية 
عن  بعيدا  ال�صاحة  يف  يدور  مبا 
التي  ال�رشعية  ال�صعبية  مطالب 
اأنها معها  كان اجلي�س قد ف�صل 

.
اأي�صا  وحمل خطاب قايد �صالح 
وخطرية  ملمو�صة  اإ�صارات 
عندما  الواقع  يف  م�صتوحاة 
اأ�صار اإىل اإحباط حماولت ت�صلل 
بعد   ، امل�صبوهة  الأطراف  هذه 
من  بو�صعه  ما  كل  اجلي�س  بذل 
ال�صعبية  الهبة  هذه  حماية  اأجل 
قبل  من  ا�صتغاللها  من  الكربى 

و  الداخل  يف  بها  املرتب�صني 
اخلطاب  قال  ما  مثل   ، اخلارج 
لبع�س  التابعة  العنا�رش  بع�س 
التي  احلكومية  غري  املنظمات 
وهي   ، متلب�صة  �صبطها  مت 
مكلفة مبهام اخرتاق امل�صريات 
و  بالتواطوؤ   ، وتوجيهها  ال�صلمية 
التن�صيق مع عمالئها يف الداخل 
، هذه الو�صائل التي تعمل ب�صتى 
الو�صائل لنحراف هذه امل�صريات 
وركوب  الأ�صا�صية  اأهذافها  عن 
خمططاتها  لتحقيق  موجتها 
اخلبيثة  التي ترمي اىل امل�صا�س 
مبناخ الأمن وال�صكينة الذي تنعم 

به بالدنا ».
الفريق  دعوة  كانت  هذا  وعلى 
خطابه  يف  �صالح  قايد  اأحمد 
احل�صا�صة  املرحلة  هذه  اأن  اإىل 
ال�صعب  اأبناء  كافة  من  تقت�صي 
التحلي  املخل�س  اجلزائري 
الفطنة  و  الوعي  و  بال�صرب 
املطالب  حتقيق  اأجل  من   ،
اإىل  ببالدنا  اخلروج  و  ال�صعبية 
القانون  دولة  واإر�صاء  الأمان  بر 

و املوؤ�ص�صات .
النقطة  هذه  على  الفريق  ركز 
اأخرى  فقرة  يف  كرر  عندما 
و  التاريخية  املرحلة  هذه  اأن 
»بل  تتطلب  احلا�صمة  املف�صلية 
ال�صعب  اأبناء  كافة  على  تفر�س 
و  الويف  و  املخل�س  اجلزائري 
كافة  جهود  تظافر   ، املتح�رش 
و  احلكمة  نهج  باإتباع  الوطني 
الذي   ، النظر  وبعد  الر�صانة 
العليا  امل�صلحة  اأ�صا�صا  يراعي 

للوطن ، و الأخذ بعني العتبار اأن 
ت�صيري املرحلة النتقالية يتطلب 
يقت�صي  الآليات  من  جمموعة 
 ، الد�صتور  ن�س  ح�صب  تفعيلها 
الأمة  جمل�س  رئي�س  يتوىل  اأن 
الذي يختاره الربملان بغرفتيه ، 
اإقرار حالة ال�صغور من�صب  على 
اأ�صهر  ثالثة  ملدة  الدولة  رئي�س 
اإىل   ، حمدودة  ب�صالحيات   ،
اجلمهورية  رئي�س  انتخاب  حني 

اجلديد .
�صالح  القايد  خطاب  اأزال  و 
اأي�صا الغمو�س حول هذه النقطة 
وموقف اجلي�س بال�صبط ، عندا 
الد�صتور  يقت�صيه  ما  اإىل  اأ�صار 
وعدم النحراف عنه ، فيما بعث 
اأنه  اأكد  بع�س الطمئنان عندما 
املرحلة  �صري  ال�صدد  هذا  يف 
لتح�صري  املخ�ص�صة  النتقالية 
�صيتم   ، الرئا�صية  النتخابات 
مبرافقة اجلي�س الوطني ال�صعبي 
، الذي �صي�صهر على متابعة �صري 
الثقة  فيظل   ، املرحلة  هذه 
 ، و جي�صه  ال�صعب  بني  املتبادلة 
يف جو الهدوء ويف اإطار الحرتام 
و  ال�صفافية  لقواعد  ال�صارم 

النزاهة وقوانني اجلمهورية .
�صالح  قايد  الفريق  خطاب 
عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل  ذهب 
يتعني على اجلميع فهم  اأنه  قال 
وحيثيات  وجوانب  كافة  واإدراك 
 ، املقبلة  الفرتة  خالل   ، الأزمة 
و  القت�صادي  �صقها  يف  ل�صيما 
اأكرث  �صتتاأزم  التي   ، الجتماعي 
املواقف  هذه  ا�صتمرت  ما  اإذا 

املتعنتة و املطالب التعجيزية ، 
مما �صينعك�س �صلبا على منا�صب 
العمل و القدرة ال�رشائية للمواطن 
اإقليمي  و�صع  ظل  يف  خا�صة 
 ، م�صتقر  وغري  متوتر  ودويل 
التحلي  �رشورة  اإىل  بالإ�صافة 
بال�صرب و الوعي و الفطنة ، من 
اأجل حتقيق املطالب ال�صعبية و 
و  الأمان  بر  اإىل  ببالدنا  اخلروج 
و  القانون  دولة  موجبات  اإر�صاء 

املوؤ�ص�صات .
الهامة  الفقرات  بني  من  وكان 
التي  و  الأركان  قائد  خطاب  يف 
وبعد  العدالة  اأن  اىل  فيها  اأ�صار 
 ، لكافة �صالحياتها  ا�صرتجاعها 
منتظر منها ال�رشوع يف اإجراءات 
�صد  الق�صائية  املتابعات 
العا�صبة التي تورطت يف ق�صايا 
، حيث  العام  املال  ونهب  ف�صاد 
فا�صد  ملفات  اإىل  الأمر  �صيمتد 
�صالح  القايد  وركز   . �صابقة 
ا�صرتجعت  التي  العدالة  اأن  على 
بكل  �صتعمل   ، �صالحياتها 
�صغوطات  ول  قيود  ودون  حرية 
املتابعة  على   ، اأمالءات  ل  و 
التي   ، العا�صبة  لكل  الق�صائية 
املال  نهب  ق�صايا  يف  تورطت 
النفود لتحقيق  العام و ا�صتعمال 
الرثاء بطرق غري �رشعية، حيث 
باأن  العام  الراأي  الفريق  طماأن 
�صابقة  ملفات  اإىل  �صيمتد  الأمر 
و  و�صونطراك  اخلليفة  كق�صايا 
امللفات  من  غريها  و  البو�صي 
ت�صبب  التي  و  بالف�صاد  املتعلقة 
اخلزينة  تكبيد  يف  اأ�صحابها 

العمومية خ�صائر فادحة .
قايد  الفريق  يفوت  مل  كما 
بر�صالة  ليبعث  الفر�صة  �صالح 
خدمة  �صوى  له  طموح  ل  باأنه 
و  اأمنها  على  ال�صهر  و  البالد 
ثقة  على  اأنه  و   ، ا�صتقرارها 
كاملة بتفهم ال�صعب اجلزائري و 
ادراكه حل�صا�صية الو�صع وتغليبه 
على  وقدرته  الوطنية  امل�صلحة 
اخلروج من هذه الأزمة منت�رشا 
الأخري  يف  �صالح  قايد  وقال   .
�صخ�صيا  التزمت  قد  باأنني   «
املرحلة  هذه  يف  ال�صعب  بدعم 
جانبه  اإىل  الوقوف  و   ، الهامة 
الأ�صوات  بع�س  ظهور  رغم   ،
 ، اخلارج  و  الداخل  يف  الناعقة 
القوي  التالحم  يزعجهم  ممن 
و�صيثبث   ، جي�صه  و  ال�صعب  بني 
وم�صاعينا  اأقوالنا  �صدق  التاريخ 
خدمة  �صوى  لنا  طموح  ل  اأنه  و 
و  اأمنها  على  ال�صهر  و  بالدنا 
كل  و�صتخيب   ، ا�صتقرارها  
امل�صا�س  اإىل  الرامية  مناورتهم 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  ب�صمعة 
الكائدين  كيد  رغم  �صيظل  الذي 
قويا  �صندا  احلاقدين  وحقد 
ل�صعبه يف املحن و الأزمات ، يف 
قوانني  و  الد�صتور  اأحكام  اإطار 
اجلمهورية ، و اأن ثقتنا كبرية يف 
حل�صا�صية  واإدراكه  �صعبنا  تفهم 
امل�صلحة  تغليبه  و  الو�صع 
باإذن  و�صيتمكن وطننا   ، الوطنية 
الأزمة  هذه  من  اخلروج  من  اهلل 

منت�رشا كما عهدناه »
 ع�سام بوربيع



والعمال  النقابيني  من  االآالف  اجتمع 
والطلبة قبل اأن يلتحق بهم املواطنون على 
تن�صيب  راف�صني  املركزي،  الربيد  م�صتوى 
بن �صالح وا�صتمرار نف�س الوجوه، حيث كان 
من املزمع انطالق امل�صرية التي دعت لها 
ت�صم  التي  للنقابات  امل�صتقلة  الكنفدرالية 
�صابقا،  النقابي  بالتكتل  وعرفت  نقابة   13
اأنهم  اإال  اأول ماي لالنطالق  حددوا �صاحة 
من  بداية  االأمنية  بالتعزيزات  فوجئوا 
و�صريهم  جتمعهم  عرقلت  التي  احلواجز 
على م�صتوى كل من: عي�صات ايدير و�صاحة 
اأول ماي و�صاحة موريتانيا باالإ�صافة للربيد 
العمال  من  العديد  وتعر�س  املركزي 
لالعتقال، كما مت ا�صتخدام خراطيم املياه 
والغازات امل�صيلة للدموع بكل من اأول ماي 
للربيد املركزي،  وموريتانيا ملنع و�صولهم 
احلا�رضين  من  عدد  الإ�صابة  اأدى  ما  وهو 
وفر متكن  كر  وبعد  االأرجل.  م�صتوى  على 
قدوم  و�صط  بالربيد  االلتحاق  من  بع�صهم 
تخفيف  مقابل  �صعبية،  وم�صاندة  الطلبة 
اأمني ليتجمع االآالف على حميط املنطقة 

قرابة منت�صف النهار.
�صلمية  »م�صرية  ال�صلمية  على  اأكدوا  كما 
الطالب »حنا طالب ما�صي  �صلمية« ليكرر 

اإرهاب«.
 

رف�ض قيادة الوجوه القدمية 
للمرحلة

 
 وهتف املحتجون بهتافات مناه�صة لوجوه 
و«بن �صالح  ديقاج«  بـ«بدوي  القائم  النظام 
�صلمية«  »ب�صلمية  اأكدوا  حني  يف  ديقاج«، 
منادين ال�رضطة ب«يا البولي�صي اأنت �صعبي« 

و«نحوا الع�صابة نولوا البا�س«،
كما اأكدوا على املوا�صلة ب »كل يوم م�صرية 
ما رانا�س حاب�صني«، ونال بن �صالح الرف�س 
ديقاج  �صالح  ب«بن  الهتافات  عرب  االأوفر 
ما  �صالح  و«بن  امل�صرية«  خط  طول  على 
فخامة  ارحل  �صالح  و«بن  الرئا�صة«  كان�س 

ولي�س  �صالح  ان�صان  و«نريد  يقرر«  ال�صعب 
طالح«.

على  اأمنية  حواجز  عدة  امل�صرية  وعرفت 
تفكيك  اإىل  اأدى  ما  امل�صرية  خط  طول 
و�صاحة  ماي  واأول  ايدير  عي�صات  العمال: 
بع�س  اأكد  حني  يف  وباأودان،  موريتانيا 
غري  الت�صعيدات  اأن  الو�صط  التقتهم  من 
كانت  الدعوة  اأن  اأئمة   3 فاأو�صح  م�صبوقة، 
خمتلف  من  امل�صرية  لتعزيز  موجهة 
للم�صايقات،  يتعر�صوا  اأن  قبل  الواليات 
عن  تنف�صل  ال  �رضيحة  االأئمة  اأن  موؤكدين 

املدين.  املجتمع  من  مهم  وجزء  ال�صعب 
واأو�صح ممثل االأ�صنتيو، موالي خل�رض عبد 
الهادي، اأنه ال ثقة لهم يف بن �صالح و�صبق 
تعودت  الع�صابة  اأن  قال  اأن  �صالح  لقايد 
مرحلة  اأنها  مو�صحا  منهم،  وهو  التدلي�س 
فا�صلة ولن يتم الرتاجع، منتقدا تغري النهج 
االأمني بعد ا�صتعمال القمع، قائال اأن ذلك 
»ما يدفعنا النعدام الثقة اأكرث يف بن �صالح، 

والتاأكيد اأن هناك ما يطبخ«.
كما نال النواب حظهم من التهم، معتربين 
اأنهم متواطئون، خا�صة اإثر موقفهم االأخري 
اأحزاب  عدا  �صالح،  بن  تن�صيب  بتزكية 

املعار�صة املقاطعة.
ال�صحة  ممار�صي  نقابة  ممثل  واأو�صح 
اأن  حممد  كربوعة  عنابة  عن  العمومية 
واأنه  الرحيل  من  البد  الباءات  وجوه 
اأنهم  موؤكدا  للجزائريني،  وا�صتفزاز  تعدي 
باملقابل  الواليات  خمتلف  من  قدموا 
مدعمة،  الواليات  عرب  م�صريات  هناك 
العملية  و�صطرنا  باالإ�رضاب  باإ�صعار  »قمنا 
باالإ�صافة  احلراك  مع  للتاأكيد  13نقابة 
لالإ�رضاب الوطني لر�صالة توقفوا واأخرجوا 
بن  ال�صعب«، معتربا خطاب  وفقا ملطالب 
ي�صتوجب  حني  يف  ا�صتفزازي  اأنه  �صالح 
احرتام اإرادة واأمل اجلزائريني، حمذرا من 

حماولة اخراج احلراك من �صلميته.
رفيقهم  املحتجون  تذكر  ثانية  جهة  من 
الناطق  ال�صابق  االأ�صبوع  الراحل  النقابي 
حيث  ايدير،  عا�صور  الكال  با�صم  الر�صمي 
قاموا بتعليق �صوره وحمل الفتة من احلجم 

الكبري عليها �صورته.

دعما للحراك ال�شعبي

�شارة بومعزة

كنفدرالية النقابات تنظم اإ�ضرابا وطنيا 
نظم املواطنون م�شريات رف�ض تن�شيب بن �شالح رئي�شا للدولة، على امل�شتوى الوطني، فعلى العا�شمة نظمها االآالف قادمني من خمتلف 

الواليات عقب دعوة الكنفدرالية امل�شتقلة للنقابات، و�شط قمع اأمني قبل اأن تخف القب�شة قبيل 11 �شباحا، ليلتحق بها االآالف منت�شف النهار، 
مو�شحني اأن هدفهم من االإ�شراب كان تفريغ العمال للم�شاركة يف امل�شرية من اأجل اإي�شال ال�شوت.
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  CNES من�شق اأ�شاتذة التعليم العايل
عبداحلفيظ ميالط

وجب الن�ضياع لإرادة ال�ضعب
قال ميالط عبد احلفيظ رئي�س 
الأ�صاتذة  الوطني  املجل�س 
التعليم العايل و البحث العلمي 
يرف�س  ال�صعب  اأن   ،  CNES
و  القدمي  النظام  رموز  كل 
م�صريا  الإرادته  املثول  يجب 
الإنهاء  اإيجاد حل  على �رضورة 
ويف  ال�صعب  مع  يتوافق  االأزمة 

اإطار �صيا�صي و د�صتوري .
ات�صال مع  اأو�صح ميالط يف  و 
 07 املادة  اأن  الو�صط  جريدة 
على  تن�س  الد�صتور  من  و08 
�صيادة ال�صعب و اإرادته و اأردف 
قائال الرئي�س ال�صابق مل يحرتم 
الد�صتور  اأن  قال  و  الد�صتور 
مير  مل  الأنه  ال�رضعية  الميتلك 
ح�صب  و  �صعبي  ا�صتفتاء  على 
بن  ي�صتقيل  اأن  فيجب  ميالط 
اآلية  على  االتفاق  ،و  �صالح 
د�صتورية و كذا اإعالن د�صتوري 
يتكون من 10او 12 مادة يتم فيها 
،و  االنتقالية  املرحلة  حتديد 
ال�صعب لال�صتفتاء  يعر�س على 
و قال ميالط بهذا نكون تو�صلنا 
اإىل حل �صيا�صي ،و د�صتوري يف 
اآن واحد و عن خطوة القادمة 
يف  اأنه  املتحدث  ذات  ك�صف 
لالإرادة  اال�صتجابة  عدم  حال 
املكتب  مع  نت�صاور  ال�صعبية 
اأخرى  نقابات  مع  و  الوطني 
 ،CNES واأدان  للت�صعيد 
اأ�صماه االلتفاف على  ب�صدة ما 
مطالب احلراك ال�صعبي وذلك 
االأمة،  جمل�س  رئي�س  بتن�صيب 

حتد  يف  للدولة،  موؤقتا  رئي�صا 
التي  ال�صعبية،  لالإرادة  �صارخ 
املطلق  رف�صها  عن  ت  عربرّ
 CNES الـ  ودعا  اخليار  لهذا 
لتحمل  الد�صتورية  املوؤ�ص�صات 
التاريخية،  م�صوؤولياتها  كامل 
ال�صعب  ل�صوت  واالإن�صات 
ال�صيا�صية  ال�صلطة  م�صدر 
املجل�س  ويرى  والتاأ�صي�صية 
الوطني الأ�صاتذة التعليم العايل 
ال  اأي حل  اأن  العلمي،  والبحث 
ال�صعبية،  االإرادة  اإىل  ي�صتند 
وال  ال�صعبي  احلراك  ومطالب 
يجد اأ�صا�صه يف ن�صو�س املواد 
7 و8 من الد�صتور، هو من باب 
ال�صعب  على  ال�صارخ  االعتداء 
بالرجوع  مطالبا  اجلزائري 
فورا لالإرادة ال�صعبية، ومطالب 
احلراك ال�صعبي التي عربرّ عنها 
ال�صعب �رضاحة منذ 22  فيفري 
اال�صتقالة  اإىل  دعت  كما   2019
احلايل،  النظام  لرموز  الفورية 
وبدوي  �صالح  بن  يف،  ممثلني 
رموز  وكل  وبلعيز،  وحكومته 
الوطني  ويرى املجل�س  النظام 
الأ�صاتذة التعليم العايل والبحث 
ي�صتند  ال  حل  اأي  اأن  العلمي 
ومطالب  ال�صعبية  االإرادة  اإىل 
يجد  وال  ال�صعبي  احلراك 
 07 املواد  ن�صو�س  يف  اأ�صا�صه 
و 08 من الد�صتور هو من باب 
ال�صعب  على  ال�صارخ  االعتداء 

اجلزائري
ف.ن�شرين

البويرة

م�ضرية حا�ضدة رف�ضا لنب �ضالح 

دعا اجلي�ض اإىل مرافقة املرحلة االنتقالية  

علي غديري يطالب "ال�ضي�ضتام " بالرحيل 
ا�شتقالته وتقدمي  ال�شعب  ملطلب  �شالح اال�شتجابة  بن  •       على 

م�صرية  البويرة  مدينة  اأم�س  �صهدت 
االآالف  ع�رضات  فيها  �صارك  حا�صدة 
من  توافدوا  الذي  املواطنني  من 
اأوىل  منذ  الوالية  مناطق  خمتلف 
ا�صتجابة  وهذا  ال�صبيحة  �صاعات 
التوا�صل  مواقع  عرب  التظاهر  لنداء 
بن  تن�صيب  قرار  على  ردا  االجتماعي 
 ، يوما   90 ملدة  للدولة  رئي�صا  �صالح 

عديد  الغفرية  احل�صود  جابت  حيث 
�صاحة  من  انطالقا  الرئي�صية  ال�صوارع 
تنادي  �صعارات  رافعني  ال�صهداء 
رموز  لكافة  الفوري  الرحيل  ب�رضورة 
عملية  واعتربوا  البوتفليقي  النظام 
ا�صتفزاز  مبثابة  �صالح  بن  تن�صيب 
يوميا  يخرج  الذي  اجلزائري  لل�صعب 
لل�صارع رف�صا لهم منذ 22 فيفري لكن 

توؤدي  اأن  تريد  الع�صابة  يبدو  ما  على 
مبثل  واالنزالقات  االنفجار  اإىل  بالبلد 
ا�صتعمال  وبداية  اال�صتفزازات  هذه 
بالعا�صمة  اأم�س  اأول  القمعية  االآلية 
هو  مبا  ينذر  ما  اجلامعات  طلبة  �صد 
قادم  يف  الو�صع  تعفن  حال  يف  اأخطر 
امل�صرية  هذه  ومتيزت  هذا   ، االأيام 
التي ا�صتقرت يف ال�صاحة املقابلة لدار 

القوية  وامل�صاركة  بال�صلمية  الثقافة 
القطاعات  �صتى  من  الن�صوي  للعن�رض 
واجلامعة  وال�صحة  الرتبية  منها 
وغريها  للمياه  واجلزائرية  و�صونلغاز 
من القطاعات التي تبقى م�صلولة لليوم 
دخول  جانب  اإىل  التوايل  على  الرابع 

قطاع الرتبية موجة االإ�رضاب .
اأح�شن مرزوق

اعترب اجلرنال املتقاعد علي غديري 
باأن تعيني عبد القادر بن �صالح على 
راأ�س الدولة قد اأ�صبح بدون فائدة يف 
الظروف احلالية الأن قواهم م�صتمدة 
من النظام ال�صابق ال من ال�صعب، فان 
هو  املرحلة  هذه  ملواكبة  تعيينهم 
اإياه  داعيا  �صمنيا،  منه  اأكرث  �صكليا 
مطالب  اإىل  اال�صتجابة  �رضورة  اإىل 
وتقدمي  ال�صلطة  كل  �صيد  ال�صعب 

ا�صتقالته  
من  االأم�س  غديري  علي  اأكد 
�صفحته  عرب  ن�رضه  له  بيان  خالل 
فالفاي�صبوك على تخندقه مع مطالب 
احلراك ال�صعبي املتمثلة يف �رضورة 
رحيل النظام بكل رموزه، م�صددا »اإن 
هذه  رحيل  على  م�رضا  ال�صعب  كان 
�صكل  باي  م�صاركتهم  وعدم  الوجوه 
احل�صا�صة،  املرحلة  هذه  يف  كان 
فعلى هوؤالء التحلي بالروح الوطنية و 
ملطلب  ي�صتجيبوا  ان  و  بامل�صوؤولية، 

ال�صعب �صيد كل �صلطة«.
واأو�صح غديري باأنه رغم اأن » القرار 
رئي�س  تن�صيب  مبوجبه  مت  الذي 
جمل�س االأمة كرئي�س دولة، واالقتداء 

قد  كمرجع،  الد�صتورية  بال�رضعية 
غنى  يف  هي  م�صقات  البالد  يجنب 
و  باأمنها  مت�س  اأن  �صاأنها  من  عنها 
يحمله  ما  �صمنيا  هو  و  ا�صتقرارها، 
مثل  د�صتوري  كل حل غري  يف طياته 
اللجوء اىل رئا�صة جماعية اأو كل حل 
مدة  يف  يطيل  وقد  القبيل،  ذلك  من 
اإيجابياته  واأن  االنتقالية  املرحلة 
و  االأ�صا�صي  بالقانون  هو االقتداء 
اأمور  �صريورة  اأمنا  قد  نكون  بهذا 
اإزاء  رموزها  على  وحافظنا  الدولة 
اأنه  ذات  موؤكدا  اخلارج«،  و  الداخل 
االإرادة  م�صتوى  اإىل  يرقى  ال  الوقت 

ال�صعبية.
املتحدث  ،قال  ال�صدد  ذات  ويف 
ال�صخ�س  ماهية  عن  النظر  »فبغ�س 
بقوة  اأ�صبحوا  الذين  االأ�صخا�س  اأو 
على  م�رضفني  الد�صتورية  االأحكام 
يهمنا  ما  كل  فان  الدولة،  �صوؤون 
الوطن  هذا  عن  غيورين  كجزائريني 
و  موؤ�ص�صاته  دميومة  عن  و�صاهرين 
ا�صتقراره، اإن هذه املرحلة االنتقالية 
الق�صرية املدى متر بدون حدوث ما 
البالد  يف  االأمور  يعكر  اأن  �صانه  من 

اإن  ،و  املجهول  نحو  بها  يوؤدي  اأن  و 
اأ�صد  حري�س  و  غيور  ال�صعب  كان 
احلر�س على م�رضوعه الدميقراطي 
التي  الثانية  اجلمهورية  اإر�صاء  عن  و 
من  يختار  اأن  حقه  فمن  بها،  ينادي 
هذه  خالل  احلكم  �صدة  يف  �صيكون 
رئي�س  �صخ�س  يف  راأى  اأن  الفرتة 
اأنه  العلم  مع  عائقا،  االأمة  جمل�س 
مت�س  اأن  كانت  قوة  الأي  ميكن  ال 
حتريفها،  عن  ناهيك  مبتطلباته، 
وعلى كل من له نفوذ معنوي اأو غريه 
بالتخلي  اإقناعهم  يف  ي�صاهموا  اأن 
ب�صكل  ت�صري  اأن  لالأمور  يت�صنى  حتى 
�صل�س و �صلمي اإىل مطافها. » و�صدد 
تلعب  اأن  �رضورة  املتحدث  على 
اأ�صا�صيا  الع�صكرية  دورا  املوؤ�ص�صة 
الدميقراطي  االنتقال  عملية  يف 
التي  الوحيدة  املوؤ�ص�صة  اأ�صبح  الأنه 
ثقته  و  ر�صاه  تنال  و  واقفة  تزال  ال 
على حد قوله، حتى يت�صنى له القيام 
امل�صلحة  و  الدولة  يخدم  مبا  بذلك 
قبل  من  به  االلتفاف  فليكن  العامة، 
ان  البد  اأنه  موؤكدا   ، كامال  ال�صعب 
مع  جتاوبه  يكون  حتى  ال�صبل  يجد 

ين�س  ما  بني  للتوفيق  كامال،  ال�صعب 
ال�صيا�صي،  القرار  و  الد�صتور  عليه 
التي  الثقة  االإ�صكالية يف  تكمن  حيث 
اأ�صبحت مفقودة بني ال�صعب من جهة 

و النظام من جهة اأخرى.
واقرتح املتحدث على اجلي�س اتخاذ 
التزامه  �صاأنها  من  عملية  اإجراءات 
مبرافقة ال�صعب يف متطلباته و�صمان 
نزاهة االنتخابات، من بينها مراجعة 
اكرب  منكن  حتى  االنتخابية  القوائم 
عدد ممكن من املواطنني ان يعربوا 
حرية، ت�صكيل  بكل  اختيارهم  عن 
اأفراد  من  مكونة  م�صتقلة  هيئة 
و  للتح�صري  ال�صعب  ر�صى  نالوا 
للعملية  املراقبة  ،و  االإ�رضاف 
االنتخابية، اال�صتدعاء الفوري للهيئة 
االعتبار  بعني  االنتخابية - الأخذ 
املجل�س  لدى  املودعة  امللفات 
قرار  �رضعية  لعدم  نظرا  الد�صتوري 
قبل  من  االنتخابي  امل�صار  توقيف 
علنيا  اجلي�س  ال�صابق، التزام  النظام 
�صفافية  و  نزاهة  ب�صمان  ر�صميا  و 

االنتخابات.
 اإميان لوا�ض

اخلبري االقت�شادي تيغر�شي 
الهواري يدعو

يجب ا�ضتحداث 
جلنة مراقبة على 
احتياطي ال�ضرف

دعا اخلبري االقت�صادي تيغر�صي الهواري ،اإىل 
ا�صتحداث جلنة مراقبة على احتياطي ال�رضف 
املقدر بـ 80 مليار دوالر  ملواجهة خطر متويل 

التجارة اخلارجية يف املرحلة القادمة .
وقال اخلبري االقت�صادي يف برنامج �صيف ال�صباح 
للقناة االإذاعية االأوىل، اإن احتياطي ال�رضف هو  
حمرك االقت�صاد الوطني يف املرحلة القادمة ، 
لذا يجب املحافظة عليه بتن�صيب جلنة رقابة 

منتقدا �صيا�صة التمويل غري التقليدي التي انتهجتها 
احلكومة ال�صابقة وتوقع الهواري تيغر�صي باأن تكون 

املرحلة القادمة �صعبة من اأجل النجاح يف بناء 
اأ�صا�صات جمهورية جديدة قائال »كنا نتوقع اأن يقود 

املرحلة االنتقالية  كفاءة وطنية حتظى باالإجماع 
والثقة« داعيا اإىل االمتثال لرغبة ال�صعب اجلزائري 

يف التغيري احلقيقي ويف هذا ال�صياق اعترب ذات 
املتدخل باأنه من غري املعقول و ال املنطقي اأن 

يوؤ�ص�س رموز النظام احلايل ملرحلة جديدة  يتطلع  
لها كل فئات املجتمع اجلزائري .

ف.ن�شرين



اخلا�صة بالرتقيات العقارية و الفنادق

البنوك جتمد القرو�ض 
البنكية لرجال الأعمال 

ك�سف م�سدر مطلع ل«الو�سط« اأن قرارات 
مت اإ�سدارها من قبل مدراء البنوك بوهران، 
مفادها التجميد الكلي للقرو�ض البنكية التي 
متنح لرجال املال و الأعمال و الراغبني يف 

ال�ستثمار يف اإطار الرتقيات العقارية ال�سكنية 
و كذلك جمال ت�سييد الفنادق بعا�سمة الغرب، 

بحجة الت�سبع الكبري الذي عرفه امليدانني 
خالل ال�سنوات القليلة املا�سية و هو ما يف�رس 
تخوف البنوك من عدم قدرة امل�ستفيدين من 
القرو�ض على �سدادها يف الآجال املحددة ،و 
املتفق عليها يف دفاتر ال�رسوط، �سيما يف ظل 
ارتفاع عدد الفنادق اجلديدة التي يتم ت�سيدها 
و التي يفوق عددها 350 فندق من ت�سنيف 3 و 

4 و 5 جنوم .
جمدت غالبية البنوك على راأ�سها البنوك 

العمومية عمليات منح القرو�ض املالية البنكية، 
و ذلك ب�سبب التوج�ض من عدم اإرجاع الأموال 

املقرت�سة خ�سو�سا و اأن حتقيقات اأمنية و 
اإدارية اأو�سحت اأن عددا من امل�ستفيدين 
قاموا بالتحايل على الإدارة و البنوك من 

خالل احل�سول على قطع اأر�سية يف اإطار 
جهاز امل�ساعدة و الت�سجيع على الإ�ستثمار 

»الكالبرياف« و من مت عدم اإمتام تلك 
امل�ساريع الوهمية التي �سيطر امل�ستفيدون 

منها على القرو�ض و عدد معترب منهم �سافروا 
للخارج .

جدير بالذكر اأن مديرية ال�سناعة واملناجم 
لولية وهران، وباأمر من الوايل مولود �رسيفي، 

خالل الأ�سبوع املا�سي، يف اإعذار 250 
م�ستثمرا للمرة الثانية على التوايل، وذلك 
حت�سريا ل�سحب العقارات ال�سناعية التي 

اإ�ستفاد منها امل�ستثمرون يف اإطار م�ساريع 
ال�ستثمار والتي مل يتم جت�سيدها على اأر�ض 

الواقع منذ اأكرث من �سنتني تاريخ ا�ستالم 
امل�ستثمرين للعقارات.

اللجنة الولئية التي مت ت�سكيلها نهاية ال�سنة 
املا�سية قد قامت بتقدمي تقريرها الأويل 
اخلا�ض بال�ستثمارات العقارية التي كانت 

اللجنة الولئية لال�ستثمار برئا�سة الأمني العام 
للولية قد �سادقت عليها ل�سالح عدد كبري من 

امل�ستثمرين اخلوا�ض، الذين ا�ستفادوا من 
عقارات �سمن مناطق الن�ساطات واملناطق 

ال�سناعية املنت�رسة بالولية، غري اأنهم مل 
يج�سدوا م�ساريعهم على اأر�ض الواقع ما 

اأعاق التنمية املحلية باملناطق التي كانوا 
قد ا�ستفادوا منها يف �سل الآمال التي علقت 
على هذه امل�ساريع لتوظيف يد عاملة حملية 
والق�ساء على البطالة خا�سة ببلديات قديل، 
ال�سانيا و اأرزيو. واأكد وايل وهران باأنه �سيتم 

اإتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية 
ق�سد ا�ستعادة العقارات غري امل�ستغلة 

وتوجيهها ل�سالح امل�ستثمرين اآخرين  الذين 
ينوون اإجناز م�ساريع جادة، حيث ا�ستقبلت 

م�سالح جلنة الإ�ستثمار على م�ستوى الولية 
نحو 500 طلب جديد ح�سب اأرقام �سابقة 

قدمتها م�سالح الولية، كما �سبق لعدد من 
امل�ستفيدين من العقارات ال�سناعية اأن ك�سفوا 

خالل لقاء �سابق مبقر ولية وهران عن 
ال�سعوبات التي حالت دون انطالق م�ساريعهم 

وخا�سة ما تعلق بالتمويل البنكي وتاأخر ا�ستالم 
مقررات البناء  ورخ�ض ال�ستغالل وغريها 

من امل�ساكل الإدارية التي منعتهم من جت�سيد 
امل�ساريع اإىل جانب ال�سعوبات التي يلقها 

بع�ض امل�ستثمرون بخ�سو�ض ا�سترياد املعدات 
من اخلارج.

 اأ بن عطية

اليوم،  لنهار  الأوىل  ال�ساعات  ومنذ 
ال�سوارع  خمتلف  املواطنني  مئات  جاب 
�ساحة  نحو  متجهني  للعا�سمة  الرئي�سة 
تدعو  �سعارات  رافعني   ، املركزي  الربيد 
احلايل  النظام  مع  القطيعة  اإحداث  اإىل 
ال�سيا�سية  الوجوه  كل  برحيل  واملطالبة 

املح�سوبة على النظام.
ماي  اأول  ب�ساحة  املواطنون  ردد  كما 
عمريو�ض  و  بوعلي  بن  ح�سيبة  و�سارعي 
بن  ال�سيد  تويل  رف�سهم  تعك�ض  عبارات 
�سالح رئا�سة الدولة وا�ستمرار عمل حكومة 
نور الدين بدوي ، مطالبني ب�رسورة +رحيل 
جديدة.  �سيا�سية  خارطة  تبني  و  اجلميع+ 
املتظاهرون  طالب   ، اأخرى  جهة  من 
الذين  الف�ساد  روؤو�ض  حما�سبة  ب�رسورة 

�ساركوا يف نهب الرثوات الوطنية ، مرددين 
مرحلة  اإىل  املرور  اإىل  تدعو  عبارات 
نزهاء«،  »رجال  يقودها  جديدة  �سيا�سية 
يف  ال�سعب  حق  على  تاأكيدهم  على  عالوة 
ملا  وفقا  وذلك  اجلزائر  يحكم  من  اختيار 
الد�ستور.  من   8 و   7 املادتان  عليه  تن�ض 
على  احلفاظ  اإىل  املتظاهرون  دعا  كما 
ت�سجيل  ظل  يف  �سيما  امل�سريات  �سلمية 
ورجال  ال�سباب  بع�ض  بني  م�سحون  جو 

اجلزائر  ولية  اأمن  مقر  مبحاذاة  الأمن 
و  املطاطي  الر�سا�ض  ا�ستعمال  مت  حيث 
تفريق  ملحاولة  للدموع  امل�سيلة  القنابل 

املتظاهرين.
لالإ�سارة،فاإن هذه امل�سرية �سهدت ح�سورا 
مكثفا للطلبة وتالميذ الطور الثانوي و عمال 
الرتبية الوطنية خا�سة و اأن جل املوؤ�س�سات 
الرتبوية دخلت يف اإ�رساب وطني بدعوة من 

التكتل النقابي امل�ستقل.

م.�س 

طماأن وزير ال�سكن والعمران واملدينة 
كمال بلجود باجلزائر مكتتبي �سيغتي 
والرتقوي  )عدل(  بالإيجار  البيع 
ال�سكنية  الربامج  باأن  العمومي 
املخ�س�سة لهم ت�سري بـ »وترية عادية«.  
له  الأول  اللقاء  بلجود خالل  اأو�سح  و 
على راأ�ض القطاع  جمعه مع مدراء و 
اإطارات القطاع اأن م�ساحله يف ات�سال 
على  املحليني  امل�سوؤولني  مع  دائم 
م�ستوى الوليات ملتابعة هذه الربامج 
ال�سكنية ب »كل دقة«. وذكر الوزير باأن 
الدولة خ�س�ست كل الإمكانيات املالية 
واملادية الالزمة لال�ستمرار يف اإجناز 

الربامج.
ت�سليم  عمليات  اأن  بلجود  وقال 
منتظمة  ب�سفة  �ستتوا�سل  املفاتيح 
على نف�ض وترية ال�سنة املا�سية واأكرث 
وهو ما يتطلب -ح�سبه- بدل املزيد 

من اجلهود.
 2001( عدل1  برنامج  وبخ�سو�ض 
اأن القطاع يعمل  الوزير  اأفاد  و2002(، 
اأقرب  يف  الربنامج  هذا  اإنهاء  على 

توجيه  �سيتم  اأنه  موؤكدا  الآجال، 
الوطنية  الوكالة  مل�سوؤويل  تعليمات 
)عدل(  وتطويره  ال�سكن  لتح�سني 
باجلزائر  مكتتب  اآلف   10 ل�ستدعاء 
ل�ستالم  املقبل  الثالثاء  العا�سمة 
الرابع  بال�سطر  املتعلقة  الدفع  اأوامر 
للم�ساهمة الأولية املقدرة ب5 باملائة 

من ال�سعر الإجمايل لل�سكن.
منت�سف  خالل  �سيتم  العملية  ولإنهاء 
كافة  ا�ستدعاء  املقبل  رم�سان  �سهر 
برنامج  اإطار  يف  املتبقني  املكتتبني 
ل�ستالم  الوطني  الرتاب  عرب   1 عدل 
الرابع،   بال�سطر  الدفع اخلا�سة  اأوامر 
وذلك عرب 14 ولية مازالت معنية بهذا 

الربنامج.
اإىل  بالنتقال  العملية  هذه  و�ست�سمح 
عدل  �سيغة  )مكتتبي   2 عدل  برنامج 
التكفل  يف  وال�رسوع   )2013 ل�سنة 
قبل  املكتتبني،  مبلفات  التدريجي 
بلجود  ي�سيف  اجلاري   العام  نهاية 
تدعيم  �رسورة   على  الوزير  واأكد 
العمومية  باملرافق  امل�ساريع  هذه 

الأحياء  اإليها قاطني هذه  التي يحتاج 
الرتبية  قطاعات  �سيما  اجلديدة 

وال�سحة والأمن.
يف هذا ال�سدد قال الوزير اأنه مت عقد 
كل  اإجناز  �سبل  لدرا�سة  جل�سات  عدة 
املرافق العمومية امل�سجلة ، مع منح 
املقاولت  وت�سخري  الت�سهيالت  كافة 

والأغلفة املالية الالزمة.
لت�سييع  جمال  ل   »: الوزير  وتابع 
املناق�سات  اإطالق  يجب   ، الوقت 

اأنتظر   )..( امل�ساريع  اجناز  ملوا�سلة 
الأ�سهر  خالل  اأكرث  جمهودات  منكم 
املقبلة«. واعترب بلجود الفرتة املمتدة 
اأهمية  اأوت ذات  و  ما بني �سهر ماي  
يف  الأ�سغال  وت�رسيع  لإطالق  بالغة  
الور�سات، للتمكن من ت�سليم امل�ساريع 
 2019 ملو�سم  املدر�سي  الدخول  قبل 
/2020 �سيما املتعلقة منها باملرافق 
 ، ثانويات   ، )متو�سطات  العمومية 

مراكز �سحية ...الخ(.

القاطنني  ال�سباب  من  جمموعة  اأقدم 
منطقة  من  بالقرب  مرت   800 بحي 
الفو�سوي  احلي  حتديدا  الآمال 
امل�سمى ب«كابول« التابع اإداريا لبلدية 
اقتحام  على  وهران،  غربي  الكرمة 
برملاين  للنائب  تابعة  م�سيجة  اأر�ض 
التوايل  لثاين مرة على  �سالح قدادرة، 
القطعة  لتق�سيم  مبحاولة  قاموا  حيث 
 4000 م�ساحتها  تفوق  التي  الأر�سية 
موؤ�س�سة  من  بالقرب  تقع  و  مربع  مرت 
الكرمة،  اإبتدائية تربوية بو�سط بلدية 
من  غالبيتهم  اآخرون  قام  حني  يف 
القطعة  تق�سيم  على  الإجرام  معتادي 

امل�سيجة ببوابة فولذية .

التي  الأر�سية  القطعة  �سهدت  و 
ت�سوية  من  متكن  و  الربملاين  ميلكها 
بالت�سوية  يعرف  ما  �سمن  عقدها 
توعد  و   ،15/08 قانون  وفق  العقارية 
خالل  املحاولة  باإعادة  املقتحمون 
الأيام القليلة القادمة، الأمر الذي اأثار 
الذي  قدادرة  �سالح  الربملاين  غ�سب 
باأن ما يجري �سده من  اأ�رس ملقربيه 
�سمعته  لت�سويه  لعبة حتاط  هي  حملة 
حملية  اأطراف  من  عليه  ال�سغط  و 
مالية  مبالغ  منح  و  الإذعان  اأجل  من 
حتوم  الذين  البلطجية  ملجموعة 
للهجوم  تاأجريهم  مت  اأنهم  ال�سبهات 
على قطعته الأر�سية التي مل ت�سلم من 

التخريب بالرغم من اأنها م�سيجة و بها 
بوابة رئي�سية من الفولذ.

جدير بالذكر اأن بلدية الكرمة الواقعة 
الأ�سابيع  خالل  تعي�ض  وهران  غرب 
الإن�سداد،  من  حالة  املا�سية  القليلة 
منتخبو  اأم�ض،  اأول  م�ساء  اإجتمع  اأين 
و  التنظيم  مبدير  البلدي  املجل�ض 
اأحمد  حممودي  القانونية  ال�سوؤون 
الراف�سني  و  الغا�سبني  باملنتخبني 
ميينة  ين  البلدية  رئي�ض  مع  التعامل 
مو�سى، و بلغ عدد املوقعني �سده نحو 
املكونني   19 جمموع  من  منتخبا   14
منتخبني  ب7  الأمر  يتعلق  و  للمجل�ض 
رئي�ض  يتقدمهم  �سابقا  »الأفانا«  عن 

ثم  بو�سيخي،  معمر  الأ�سبق  البلدية 
راأ�سهم  على  الأفالن  من  منتخبني   5
و  م�سطفى  �رسيان  ال�سابق  الربملاين 
»املري«  كتلة  من  منتخبني  اإن�سحاب 
من حزب الأرندي بعد حرب خفية مع 
بالإ�ستقالة  هدد  الذي  البلدية  رئي�ض 
و�سفها  ما  ب�سبب  العاجل  القريب  يف 
بال�سغوطات الرهيبة التي يتعر�ض لها، 
املنتخبني  التنظيم  مدير  اأمهل  فيما 
يتم  منتخب  لإختيار  معدودات  اأياما 
منعا  البلدية  لرئا�سة  عليه  التوافق 
تعطيل  و  الإن�سداد  �سيناريو  لتوا�سل 

م�سالح املواطنني .
 اأ بن عطية 

يف اإطار برنامج عدل 1

بلدية الكرمة بوهران

.     »بلطجية« يحاولون جتزئة قطعة اأر�صية ملك لربملاين 

ا�صتدعاء 10 اآلف مكتتب باجلزائر العا�صمة الثالثاء املقبل

ان�صداد تام باملجل�ض البلدي و »املري« يهدد بال�صتقالة

�صارك فيها طلبة و تالميذ

م�صرية بالعا�صمة لرف�ض تويل 
بن �صالح رئا�صة الدولة  
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خرج االآالف من املواطنني ,اأم�س 
االأربعاء, يف م�صرية �صلمية بال�صوارع 
الكربى للعا�صمة للمطالبة باإحداث 
قطيعة مع النظام احلايل والتعبري 
عن رف�صهم لتويل عبد القادر بن 

�صالح رئا�صة الدولة.



البي�ضاء  عني  مدينة  مواطني  اأبدى 
مقر  اأمام  املحتجني  بورقلة 
حركتهم  مبوا�ضلة  مت�ضكهم  البلدية 
للمطالبة  ال�ضلمية   االحتجاجية  
تدخل جاد من طرف �ضناع  ب�رضورة 
القرار بالوالية ورقلة من اأجل التجاوب 
اجلاد مع مطلبهم املتمثل ا�ضا�ضا يف 
رحيل رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي 
لبلديتهم بو�ضعيد م�ضعود الذي اتهموه  
التجاوب مع الئحة  الكبري يف  بالعجز 
انتهاج  مقدمتها  تاأتي  التي  مطالبهم 
العدالة االجتماعية يف توزيع امل�ضاريع 
ناهيك   ، البلدية  اأحياء  بني  التنموية 
م�ضري  يكتنف  الذي  الغمو�س  عن 
ال�ضاكنة من ور�ضة اجناز 2000  ح�ضة 
وحدة �ضكنية مبنطقة البكرات بنف�س 
املبا�رض  للإتهام  ا�ضافة   ، البلدية 
بالعقار  بالتلعب  املري  ل�ضخ�س 
خارج  من  اأ�ضخا�س  ل�ضالح  الفلحي 
عني  �ضباب  حرمان  مقابل  البلدية 
�ضياق  ويف   ، اال�ضتفادة  من  البي�ضاء  
هذه  البلدية  رئي�س  فند  فقد  مت�ضل  
باملغر�ضة  و�ضفوها  التي  االتهامات 
قنوات  فتح  يف  الكبري  عزمه  جمددا 

احلوار مع املحتجني.
ا�ضتغل  فقد  مترنا�ضت  ببلدية  اأما 
املنتخبون الظروف ال�ضعبة التي متر 
من  تواليا  الثالث  لل�ضهر  البلد،  بها 
خلل التلميح لنيتهم يف �ضحب الب�ضاط 
من حتت اأقدام رئي�س املجل�س ال�ضعبي 

�ضيخ  بادي  مترنا�ضت  ببلدية  البلدي 
تاأتي  مطالب  الئحة  له  رفعوا  الذي   ،
لل�ضيغة  احرتامه  عدم  مقدمتها  يف 
كاالجال  املجل�س  لدورات  القانونية 
 ، االأعمال  وجدول  اال�ضتدعاءات   ،
موازي  جمل�س  بان�ضاء  اتهامه  مع 
بع�س  من  متكونة  البلدية  خارج  من 
االأ�ضخا�س املح�ضوبني عليه ، ناهيك 
واملكتب  البلدي  املجل�س  افراغ  عن 
احادية  و   ، حمتواه  من  التنفيذي 
القرار ، مع التنديد بالغياب التام عن 
مقر البلدية و االم�ضاءات الع�ضوائية ، 
ا�ضتفهام  اأكرث من علمة  ومما يطرح 
هو  االهقار  بعا�ضمة  املنتخبني  لدى 

العقار على  التواطوؤ املبا�رض يف نهب 
م�ضتوى بلدية مترنا�ضت ، دون ن�ضيان 
ان�ضائه ملجموعة من ال�ضباب لل�ضغط 
على جلان ال�ضكن للإ�ضتحواذ على اأكرب 
عدد من ال�ضكنات للأقارب و االأحباب 

و اأ�ضحاب امل�ضالح ال�ضيقة .
اأقدم منت�ضف  اإىل جانب ذلك فقد   
االأ�ضبوع اجلاري مواطني بلدية �ضايل 
بالرحيل  للمطالبة   ، اأدرار  بوالية 
البلدي مع  ال�ضعبي  للمجل�س  الفوري 
التي  ال�ضعبية  املطالب  من  جملة 
املحا�ضبة  جلنة  مقدمتها  يف  تاتي 
اخلروقات  جملة  يف  للتحقيق 
 ، بالبلدية  امل�ضجلة  والتجاوزات 

حول  تو�ضيحات  تقدمي  عن  ناهيك 
انتهاج  خلف  تقف  التي  االأ�ضباب 
ال�ضلطات املحلية ل�ضيا�ضة املفا�ضلة 
بني  االمنائية  امل�ضاريع  توزيع  يف 
مت�ضل  مو�ضوع  ويف   . البلدية  اأحياء 
لل�ضاأن املحلي  املتتبعني  اأجمع  فقد 
بهاته البلديات التي تعي�س على وقع 
على  م�ضبوق  غري  حملي  احتقان 
رغم  االميار  رحيل  وقت  حان  اأنه 
املطلب  فاإن  ذلك  اأ�ضباب  اختلف 
املجال�س  برحيل  مرفوق  �ضيكون 
من  اأكرث  مرور  بعد  وذلك  باأكملها 
�ضنة انتخابها لكنها كانت بعيدة  عن 

تطلعات املواطنني .

اأنفو�س  قرية  �ضكان  ي�ضكو 
ببلدية الغي�ضة �ضمال االأغواط 
، من الرمي الع�ضوائي الأكوام 
وبقايا  واالأو�ضاخ  القمامات 
ت�ضكل  اأ�ضبحت  التي  الردم 
االأنظار  منه  ت�ضمئز  ديكورا 
يف ظل عجز م�ضالح البلدية 
االأمور  زمام  يف  التحكم  عن 
اإعادة  جانب  من  ال�ضيما 
الرئي�ضية  للم�ضبات  االعتبار 
مربي  ردع  و  القذرة  للمياه 
من  والبهائم  احليوانات 
داخل  الع�ضوائي  الرعي 
وعدم  احل�رضية  املحيطات 
تف�ضي  لظاهرة  حلول  اإيجاد 
الن�ضيج  داخل  االإ�ضطبلت 
العمراين وما اأ�ضبحت ت�ضكله 
انعكا�ضات  من  الظاهرة 
�ضلبية على املحيط والبيئة. 
بع�س  �ضهادات  وح�ضب 
املواطنني فاإنهم يئ�ضوا تكرر 
للأو�ضاخ  ال�ضلبية  امل�ضاهد 
التي  والردم  احلجارة  وبقايا 
اإىل  اجلهات  بع�س  حولت 
مزبلة ترمى فيها  حتى بقايا 
احليوانات امليتة، ف�ضل عن 
تواجد م�ضتنقعات مائية قذرة 
يف  ال�رضوع  عدم  عن  ناجمة 
االإعتبار  رد  م�رضوع  اإنطلق 
لل�ضبكة بعدما اإ�ضتنزفت هذه 
يزيد  ما  التح�ضينية  العملية 
بدون  �ضنتيم  مليار   12 عن 
ان يرى ال�ضكان اأي جديد يف 
اأ�ضبح  امليدان ، االأمر الذي 
�ضاكنة  على  خطورة  ي�ضكل 
ا�ضتفحال  من  خمافة  اجلهة 

االأمرا�س املتنقلة عرب املياه 
واحليوان وانت�ضار احل�رضات 
احلديث  دون  هذا   ، ال�ضارة 
عن ظاهرة الكلب املت�رضدة 
ت�ضنع هاج�ضا  اأ�ضبحت  التي 
يف اأو�ضاط املواطنني ال�ضيما 
االأحياء  بع�س  م�ضتوى  على 
وال�ضوارع التي تنعدم اأو تقل 
فيها االإنارة العمومية، بالرغم 
من حماولة جمعية ال�ضيادين 
حماربة هذه الظاهرة ال�ضلبية 
رغم  اأنه   - هوؤالء  وي�ضيف   ،
تقوم  الذي  الكبري  املجهود 
 ، ال�ضبانية  الفئات  بع�س  به 
بح�ضبهم  يبقى  ذلك  ان  اإال 
هناك  تكن  مل  ما  كاف  غري 
مو�ضعة  حملية  مبادرات 
باأهمية  لتح�ضي�س املواطنني 
املحيط  على  املحافظة 
ال�ضلطات  ،وقيام  والبيئة 
ا�ضلح  يف  بواجبها  املحلية 
املياه  جماري  و�ضعية 
، و العمل على ردع  ال�ضحية 
ال�ضلبية  الظواهر  هذه  مثل 
لديها  ما  كل  ت�ضخري  مع 
تنظيم  اإمكانيات  يف  من 
من  وا�ضعة  نظافة  حملت 
اإعادة املظهر اجلمايل  اأجل 
التي  الهادئة  للقرية  املعتاد 
اهم  اأحد  باالم�س  كانت 
كان  التي  االأ�ضا�ضية  النقاط 
املجاهدين يف  عليها  يرتكز 
التخطيط و االإطاحة بقوات 
الثورة  اإبان  الغا�ضم  لعدو 

التحريرية املظفرة   .  
�صالح .ب

باالأمن  ال�رضطة  عنا�رض  متكنت 
بتمرنا�ضت  من  الثالث  احل�رضي 
توقيف �ضخ�س يبلغ من العمر )33 
�ضنة( متورط يف ق�ضية ال�رضقة يف 

حالة تلب�س.
تلقي  اإىل  تعود  الق�ضية  حيثيات 
هاتفي  اإت�ضال  االإر�ضال  قاعة 
االأخ�رض 1548 من  الرقم  على 
تعر�س  مفاده  املواطنني  اأحد 
جويلية   05 بحي  لل�رضقة  م�ضكنه 
عنا�رض  تنقلت  وعليه  مترنا�ضت، 
ال�رضطة اإىل عني املكان اأين تقدم  
تعر�ضه  عن  ليخطرهم  ال�ضحية 
م�ضكنه،  داخل  من  �رضقة  لفعل 

عملية  ال�رضطة  عنا�رض  لتبا�رض 
توقيفه  ليتم  الفاعل،  عن  البحث 
التلم�س  لعملية  اإخ�ضاعه  وعند 
على  بحوزته  العثور  اجل�ضدي مت 
املعدن  من  اأ�ضاور   04 اأربعة 
لل�ضحية،  ملك  بلكيور  االأ�ضفر 
وبعد  املقر،  اإىل  حتويله  ليتم 
مت  التحقيق،  اإجراءات  ا�ضتكمال 
تقدمي امل�ضتبه فيه اأمام اجلهات 
الق�ضائية املخت�ضة التي اأ�ضدرت 
حب�س   02 ب�ضنتني  حكم  حقه  يف 
وغرامة مالية مقدرة ب 30.000 

دج.
�أحمد باحلاج 

�نتقل �حلر�ك �ل�صعبي �ل�صلمي ب�صرعة �لربق لبلديات من واليات مترن��صت ، ورقلة و �أدر�ر 
للمطالبة برحيل �الأميار �ملغ�صوب عليهم وفتح حتقيقات يف جتاوز�تهم من خالل �إبر�م �صفقات 

م�صبوهة و�لتالعب بالعقار �لعمومي بطرق ملتوية .

مت�صك �صعبي برحيلهم ومنتخبون يركبون �ملوجة 

.         مري مترن��صت متهم باالم�صاء�ت �لع�صو�ئية يف �ل�صارع  

�أحمد باحلاج 

اأميار بلديات عني البي�ساء ،مترنا�ست 
و�سايل باأدرار  يف عني الإع�سار 

 يئن قاطني حي �ضيدي بن �ضا�ضي 
غياب  وطاأة  حتت   ، ورقلة  ببلدية 
ال�ضلطات  من  حقيقية  اإرادة 
القائم  بان�ضغالهم  للتكفل  املحلية 
ل�ضبكة  االعتبار  اإعادة  املتمثل يف 
بات  ما  ،وهو  ال�ضحي  ال�رضف 
باتت  وبائية  بكارثة  ال�ضاكنة  يهدد 

معاملها تلوح يف االأفق .
نا�ضد �ضكان حي �ضيدي بن �ضا�ضي 
ببلدية  ورقلة ، يف ت�رضيح لهم مع 
ورقلة  وايل والية  »الو�ضط«  يومية 
عبد القادر جلوي ب�رضورة ايفاد 
م�ضالح  من  مكونة  خمت�ضة  جلنة 
البلدية    ، املائية  واملوارد  الري 

على  للوقوف  للتطهري   والديوان 
باتت  التي  البيئية  الكارثة  حجم 
خلفية  على  وذلك  االأفق  يف  تلوح 
التدهور  حالة  على  الوقوف 
ال�ضحي  ال�رضف  ل�ضبكة  امل�ضتمر 
،ومما يحز يف نفو�س اأن ال�ضلطات 
االعتبار  بعني  تاأخذ  مل  املعنية 
اإن�ضغالهم القائم خا�ضة اذا علمنا 
احلارة  ال�ضيفية  املرحلة  اأن 
اأن  حيث   ، االأبواب  على  اأ�ضبحت 
�ضانها  من  املزرية  الو�ضعية  هذه 
املقلق  االرتفاع  خلف  تكون  اأن 
باالمرا�س  اال�ضابة  ملعدالت 
الوبائية . ويف مو�ضوع مت�ضل فقد 

امل�ضكل  من  املت�رضرين  طالب 
معنا  حديثهم  معر�س  ،يف  القائم 
ب�رضورة فتح حتقيق عايل امل�ضتوى 
املليري  من  املئات  م�ضري  يف 
الوزارة  طرف  من  املر�ضودة 
الربنامج  طريق  عن  اأو  الو�ضية 
التكميلي ،يف اإطار اإعادة االعتبار 
بعديد  ال�ضحي  ال�رضف  ل�ضبكة 
على  بال�ضكان  االأهلة  املناطق 
من    . الواحات  عا�ضمة  م�ضتوى 
جهة ثانية فقد طالب وايل الوالية 
 ، االإعلمية  خرجاته  عديد  يف 
امل�ضوؤولني املحليني ب�رضورة فتح 
واال�ضتماع  البناء  احلوار  قنوات 

بتطبيق  املواطنني  الن�ضغاالت 
مبداأ ح�ضب االأولويات واالإمكانات 
املتاحة . جدير بالذكر اأن قاطني 
�ضا�ضي املح�ضوب  بن  �ضيدي  حي 
ال�ضعبي بني  ال�ضكني  على التجمع 
مبعاجلة  يطالبون  يزالون  ،ال  ثور 
جتاوزها  التي  التنموية  النقائ�س 
جاد  تدخل  انتظار  ويف   . الزمن 
النت�ضالهم  املعنية  امل�ضالح  من 
يبقى  التنموي  التخلف  براثن  من 
ال�ضالف  احلي  �ضاكنة  على  لزاما 
ذكره معاي�ضة الو�ضع املزري الأجل 

غري م�ضمى .
�أحمد باحلاج 

جر�ء تدهور قنو�ت �ل�صرف �ل�صحي 

حي �سيدي بن �سا�سي ببلدية ورقلة مهدد بكارثة وبائية 

قرية �أنفو�س باالأغو�ط 

�أمن مترن��صت 

عائالت تطالب بانت�سالها من 
النفايات و الردم الع�سوائي

 توقيف �سخ�ص يف ق�سية 
ال�سرقة يف حالة تلب�ص
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جمارك تقرت بورقلة 

اإجها�ص حماولة ترويج 
2100 قر�ص مهلو�سة 

االأخريين  اليومني  يف  متكن 
اجلزائرية  اجلمارك  اأعوان 
تقرت  االدارية  باملقاطعة 
بوالية ورقلة من تنفيذ عملية 
اأمنية نوعية مكنت من �ضبط 
من  معتربة  كمية  وا�ضرتجاع 

االأقرا�س املهلو�ضة .
»الو�ضط  يومية  علمت 
اجلمارك  م�ضالح  ان   ،«
املنتدبة  بالوالية  اجلزائرية 
بعد  على   الواقعة  تقرت 
مقر  عن  كلم   150 حوايل 

احباط  من   ، ورقلة  والية 
معتربة  كمية  ترويج  حماولة 
املهلو�ضة  االأقرا�س  من 
�ضيارة  داخل  باأحكام  خمباأة 
�ضياحية ، حيث قدرت كمية 
قر�س   2100 بـ  املحجوزات 

ذو  بريريك  نوع  من  مهلو�س 
مت  حيث   ، ملغ   150 �ضعة 
امل�ضبوطة  الكمية  حجز 
وو�ضيلة النقل ومن ثم اإعداد 
�ضد  منازعيتة  حما�رض 
العملية  االأ�ضخا�س  يف هذه 

وكيل  اأمام  تقدميهم  قبل   ،
حمكمة  لدى  اجلمهورية 
و�ضعيتهم  يف  للنظر  تقرت 
واملتاجرة  احليازة  بتهمة 

املوؤثرات العقلية .
�أحمد باحلاج  



وخالل م�ساركة بومبيو يف جل�سة 
ا�ستماع مبجل�س ال�سيوخ الأمريكي 
�ساأل   ،2020 العام  مليزانية 
باتريك  الدميقراطي،  ال�سيناتور 
ليهي، وزير اخلارجية حول ما اإذا 
كانت الإدارة يف وا�سنطن م�ستعدة 
العهد  ويل  �سد  عقوبات  لتطبيق 
مقتل  ق�سية  اإطار  يف  ال�سعودي 
خا�سقجي، ورد بومبيو بالقول اإن 
العمل  "توا�سل  الأمريكية  الإدارة 
املتعلقة  احلقائق"  حتديد  على 
على  م�سددا  الق�سية،  بهذه 
"لتطبيق  بالده  حكومة  ا�ستعداد 
الذي  العاملي"  مغنيت�سكي  قانون 
على  عقوبات  تطبيق  على  ين�س 
متورطة  اأجنبية  حكومية  جهات 
"انطالقا  الق�سايا  هذه  مثل  يف 

من احلقائق".
الرئي�س الأمريكي،  اأن  اإىل  واأ�سار 
دونالد ترامب، تعهد منذ البداية 
من  �سيء  كل  �ستفعل  اإدارته  اأن 
حدث  ما  حقيقة  ك�سف  اأجل 
خلا�سقجي وحما�سبة امل�سوؤولني، 
على حد تعبريه، وتابع بومبيو، بعد 
اأخرى  مرة  ال�سيناتور  طالبه  اأن 
بالرد على ال�سوؤال حول حممد بن 
حال  بذلك  �سنقوم  "اإننا  �سلمان: 

رغبته يف ال�سفر اإىل هنا".
اأن  بعد  الإعالن  هذا  وياأتي 
املتحدة،  الوليات  حظرت 
اأرا�سيها  اإىل  الدخول  الثالثاء، 
على 16 مواطنا �سعوديا قالت اإنهم 
خا�سقجي،  مقتل  يف  متورطون 

وبينهم م�سوؤولون �سابقون بارزون 
يف حكومة اململكة.

الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  وتواجه 
ب�سبب  وا�سعة  انتقادات  احلايل 
مقتل  ق�سية  مع  تعاملها  اأ�سلوب 
وال�سحفي  الكاتب  خا�سقجي، 
الذي عا�س يف الوليات املتحدة 
بن  حممد  الأمري  تعيني  بعد 
ال�سعودية  يف  للعهد  وليا  �سلمان 
وكتب مقالت ل�سحيفة "وا�سنطن 
�سيا�سات  فيها  انتقد  بو�ست" 
اأكرب  اأحد  ال�سعودية،  القيادة 
واأهم حلفاء الوليات املتحدة يف 
ال�رشق الأو�سط، قبل اغتياله يوم 

بالده  قن�سلية  2018 يف  اأكتوبر   2
اأمني  فريق  يد  على  با�سطنبول 

من اململكة.
اقت�رشت  الثالثاء  قرار  وقبل 
يف  عمليا  املتحدة  الوليات 
بفر�س  اجلرمية  هذه  على  ردها 
قالت  �سعوديا   17 على  عقوبات 
اجلرمية،  يف  متورطون  اإنهم 
اإىل  كثرية  دعوات  و�سط  وذلك 
�سد  اأكرث ح�سما  اإجراءات  اتخاذ 
تتزامن  الق�سية  عن  امل�سوؤولني 
ويل  اإىل  من�سوبة  اتهامات  مع 
العهد ال�سعودي بالوقوف وراءها، 
وحتى هذه اللحظة اأعلنت النيابة 

اتهامات  وجهت  اأنها  ال�سعودية 
ر�سمية بالتورط يف قتل خا�سقجي 
 5 باإعدام  وتطالب  �سخ�سا  لـ11 
منهم، لكن تركيا، اإىل جانب دول 
ت�سعى  الريا�س  اإن  تقول  اأخرى، 
هذه  وراء  يقف  من  على  للت�سرت 

اجلرمية.
اتهامات  تركيا  توجه  بدورها، 
ال�سعودية  ال�سلطات  اإىل  م�ستمرة 
للتحقيق  اأنقرة  مع  التعاون  بعدم 
لديها  اأن  واأعلنت  اجلرمية،  يف 
العهد  ويل  تورط  تثبت  اأدلة 
اأن  معتربة  الق�سية،  يف  ال�سعودي 

الريا�س ت�سعى للت�سرت عليه.

اأعلن وزير اخلارجية االأمريكي، مايك بومبيو، اأن الواليات املتحدة �ستمنع ويل العهد 
ال�سعودي، االأمري حممد بن �سلمان، من الدخول اإىل اأرا�سيها، حال ثبوت م�سوؤوليته عن مقتل 

ال�سحفي، جمال خا�سقجي.

يف جل�سة ا�ستماع مبجل�س ال�سيوخ االأمريكي

م٫�س

بومبيو يهدد حممد بن �سلمان 
.. '�سنمنعه من دخول امريكا' !

حتى اللحظة
 رئي�سة جمل�س النواب االأمريكي

، نان�سي بيلو�سي 400 اأ�سري يخو�سون معركة الكرامة

توجيهات قيادة الق�سام لوحدة الظل.. 
الأ�سئلة الثقيلة واملغزى اخلفي!

على ترامب اإنهاء انخراط 
اأمريكا باحلرب �سد اليمن

من  �رشيعة  ونار  حديد  من  ر�سالة 
الظل  لوحدة  الق�سام  كتائب  قيادة 
اجلنود  معاملة  اأن  للكتائب  التابعة 
يف  باملثل  �ستكون  لديها  الأ�رشى 
�سجون  يف  اأ�رشانا  يعانيه  ما  ظل 
الحتالل من تنكيل وانتهاكات. هذه 
اأمام  وا�سًعا  الباب  فتحت  الر�سالة 
واملغزي  توقيتها  �رش  عن  ت�ساوؤلت 

اخلفي لها.
اجلناح  الق�سام،  كتائب  قالت  فقد 
الع�سكري حلركة حما�س: اإن القيادة 
التوجيهات  اأ�سدرت  الع�سكرية 
لل�سغط  الظل  لوحدة  الالزمة 
باملثل،  معاملة  العدو،  اأ�رشى  على 
وانت�سارا لأ�رشانا البوا�سل يف �سياق 

بط�س الحتالل وغطر�سته.
با�سم  الناطق  عبيدة،  اأبو  واأ�ساف 
عرب  مقت�سب  ت�رشيح  يف  الق�سام، 
نوجه  "اإننا  "تيلجرام":  على  قناته 
الكرامة  معركة  يف  لأ�رشانا  التحية 
همكم  نحمل  اإننا  لهم  ونقول   ،2
فعال وقول، ون�سع ق�سيتكم فوق كل 

اعتبار".
"املعاملة  اأن  اأبو عبيدة على  و�سدد 
الإ�رشائيلي  اجلندي  تلقاها  التي 
جلعاد �ساليط �سابقا لدى املقاومة 
لن  جيدا-  العدو  يعرفها  -والتي 
تتكرر مع اأ�رشاه لدينا اأمام ا�ستمراره 

يف التنكيل بالأ�رشى وذويهم".

اأ�سئلة ثقيلة

الإ�رشائيلي  ال�ساأن  يف  اخلبري 
تعليق  يف  قال  عامر،  اأبو  عدنان 
الق�سام:  كتائب  توجيهات  على  له 
بط�س  من  اأ�رشانا  يعانيه  ما  "واأمام 
اأعطت  فقد  وغطر�سته،  املحتل 
الظل  لوحدة  توجيهاً  الق�سام  قيادة 
اأ�رشى العدو؛ معاملًة  بال�سغط على 
باملثل، وانت�ساراً لأ�رشانا الأبطال".

واأ�سار اأبو عامر اإىل اأن هذه ال�سطور 
لكنها  تنتهي  ل  العيار  ثقيلة  اأ�سئلة 
تبقى دون اإجابات وت�ساءل اأبو عامر: 
اإعالن �رشيح ولي�س  اأمام  فهل نحن 
الإ�رشائيليني  الأ�رشى  اأن  تلميحا 
يتنف�سون،  اأحياء  الق�سام  عهدة  يف 
ولي�سوا اأمواتا؟ تابع: وماذا يعني يف 
التبادل  �سفقة  حول  التفاو�س  ملف 

املزمعة؟
بطلب  جاء  وهل  اخلبري:  اأكمل 
يتم  كي  املحتمل  الو�سيط  من 

�سفقة  لإبرام  بالتفاو�س  البدء 
وملاذا  بت�ساوؤلته:  م�سى  تبادل؟ 
املعلومة  هذه  عن  الق�سام  ك�سفت 
ت�سويت  من  بالذات  الوقت  بهذا 
"املهم،  قائال:  ختم  الإ�رشائيليني؟ 
والأهم، والأكرث اأهمية، من املق�سود 
الإ�رشائيليني  بالأ�رشى  ترى  يا 
الأحياء: هدار اأو �ساوؤول، اأم اأبراهام 

وال�سيد؟".

ر�سالة باحلديد والنار

القرا،  اإياد  واملحلل  الكاتب  اأما 
والنار  باحلديد  ر�سالة  قال:  فقد 
يفهمها الحتالل يف يوم النتخابات 
جديدة  ور�سالة  الإ�رشائيلية، 
اأحياء  اأ�رشى  وجود  عن  لالحتالل 
اليوم  بعد  واأ�ساف:  املقاومة  لدى 
لل�سفقة  يتجهز  اأن  الحتالل  على 
لإطالق �رشاح  املقاومة  مع  الكربى 
الآنية  املعاناة  واأن  الأ�رشى،  جميع 

�ستنتهي.

مفاهيم كامنة

والإعالم  الدعاية  يف  الباحث  اأما 
ال�سيا�سي حيدر امل�سدر، فقد قال: 
ما بعد الن�س واملعنى الظاهر، معاٍن 
يفك  ل  كامنة،  ومفاهيم  ور�سائل 
مفتاحها  امتلك  من  اإل  �سيفرتها 
الر�سائل  اأن  واأ�ساف  اخلا�س 
درا�سة  بعد  اإل  تبث  ل  النف�سية 
معمقة واكتمال كامل لالأركان، ومنها 
طبيعة  فهم  وبدون  الزمني.  ال�سياق 
ل  اأحداث،  من  يزامنه  وما  التوقيت 
اإن مفتاح  اإذ  ميكن تفكيك ال�سيفرة؛ 
احلل متدرج ويخ�سع لأ�سلوب علمي 
الر�سائل  اأنواع  واأ�سعب  مت�سل�سل. 
تلك التي حتمل وجهني اأو ثالثة على 
امل�ستوى الظاهر، لكنها بوجه واحد 

كامن.
الق�سام  "ر�سالة  امل�سدر:  وتابع 
عالقة  على  التوقيت  بح�سب 
بق�سيتني، اإ�رشاب الأ�رشى من جهة، 
جهة  من  الإ�رشائيلية  والنتخابات 
�سياغتها  معد  "ولعل  اأخرى"واأكمل: 
اأراد ممار�سة تاأثري م�سرتك ومتزامن، 
ويحتاج  متباينني.  جلمهورين  لكن 
اإجراءات  اإىل  الر�سالة  جناح  قيا�س 
ودرا�سة  ممتد،  ووقت  متخ�س�سة، 

مل�ستوى الو�سول والتداول". 

النواب  جمل�س  رئي�سة  دعت 
بيلو�سي،  نان�سي  الأمريكي، 
الرئي�س دونالد ترامب اإىل توقيع 
م�رشوع قرار ي�سع حدا لنخراط 
�سد  املتحدة يف حرب  الوليات 
اليمن وقالت بيلو�سي لل�سحفيني: 
ل  ندبة  ترك  اليمن  يف  "الو�سع 
ميكن اإزالتها وو�سمة على �سمري 

العامل".
النواب  جمل�س  رئي�سة  واأو�سحت 
تبناه  الذي  القرار  م�رشوع  اأن 
املا�سي  الأ�سبوع  الكونغر�س 
امل�سلحة  النزاعات  اأنواع  يحدد 
الوليات  فيها  تنخرط  التي 

املتحدة.
بيان  يف  تعهد،  قد  ترامب  وكان 
حق  با�ستخدام  الأبي�س،  للبيت 
م�رشوع  �سد  الرئا�سي  الفيتو 

اإدارته  دعم  جمددا  القرار، 
اليمن  يف  تقود  التي  لل�سعودية 
اليمن  ملحاربة  عدوانيا  حتالفا 
"ال�رشعية"واأ�سار  دعم  بزعم 
البيان اإىل اأن الدعم الذي تقدمه 
للتحالف  املتحدة  الوليات 
م�ساركة  ي�سمل  ل  العربي 
القتال  الأمريكيني يف  الع�سكريني 
مبا�رشة، ولذلك ل يحتاج الرئي�س 
الكونغر�س  مع  امل�ساورات  اإىل 
قوة  "قرار  مبوجب  ال�ساأن  بهذا 
عام  يف  تبنيه  مت  الذي  احلرب" 

.1973
لتحالف  وا�سنطن  دعم  يزال  ول 
مثرية  م�ساألة  ال�سعودي  العدوان 
املتحدة،  الوليات  داخل  للجدل 
يف  املدنيني  اآلف  مقتل  ظل  يف 

اليمن جراء غارات للتحالف.

ان�سم قرابة 400 اأ�سري يف �سجون 
املفتوح  لالإ�رشاب  الحتالل 
فيه  �رشعت  والذي  الطعام،  عن 
للتنظيمات،  القيادية  الهيئات 
ال�ساعات  خالل  بهم  والتحق 
الأ�رشى  من  الع�رشات  املا�سية 
يف عدة �سجون تركزت يف "النقب، 
وعوفر،  واي�سل،  ونفحة،  ورميون، 

وجلبوع، وجمدو".
هناك  اأن  الأ�سري  نادي  واأكد 
جترى  مبا�رشة  غري  مفاو�سات 
داخل املعتقالت، وجهوًدا م�رشية 
على  لل�سغط  م�ستمرة  تزال  ما 
�سلطات الحتالل من اأجل حتقيق 

مطالب الأ�رشى احلياتية.
-م�ساء  اأعلنوا  قد  الأ�رشى  وكان 
احلوار  ف�سل  عن  الثنني-  اأم�س 
ال�سجون  م�سلحة  مع  والتفاو�س 
وفر�سها  مطالبهم  رف�سها  بعد 
ا�ستخدامهم  على  معقدة  �رشوًطا 
الذي  الأمر  العمومية،  للهواتف 

عن  الفوري  بالإعالن  واجهوه 
وذلك  الإ�رشاب،  يف  ال�رشوع 
التي  الن�سالية  للخطة  وفقاً 
بالبدء  واملتمثلة  الأ�رشى  اأقرها 
من  تبداأ  دفعات  على  بالإ�رشاب 
للتنظيمات،  القيادية  الهيئات 
اأفريل،   11 يف  دفعات  ذلك  ويلي 
و13 اأفريل، وت�سل ذروة الإ�رشاب 
اأفريل، والذي يُ�سادف يوم  يف 17 

الأ�سري الفل�سطيني.
اأبرز  الأ�سري  نادي  وا�ستعر�س 
اإزالة  وهي:  الأ�رشى،  مطالب 
اأجهزة الت�سوي�س، وتركيب هواتف 
عمومية يف اأق�سام الأ�رشى، واإلغاء 
منع الزيارة املفرو�س على مئات 
العقوبات  ورفع  الأ�رشى،  من 
اإدارة  فر�ستها  التي  اجلماعية 
منذ  الأ�رشى  على  املعتقالت 
العقوبات  اإىل  اإ�سافة   .2014 عام 
الأخرية  الآونة  يف  فر�ستها  التي 
التي  القمع  بعد عمليات  وحتديداً 

معتقلي  يف  الأ�رشى  بحق  نُفذت 
وعوفر"،  ال�سحراوي،  "النقب 
ما  يف  الإن�سانية  ال�رشوط  وتوفري 
حمطة  "وهو  )باملعبار(  ي�سمى 
من  نقلهم  عند  الأ�رشى  بها  مير 
معتقل لآخر قد ينتظر فيه الأ�سري 
ونقل  للمعتقل"،  نقله  قبل  اأياًما 
فيه  تتوفر  اآخر  لق�سم  الأ�سريات 
وحت�سني  اأف�سل،  اإن�سانية  ظروف 
ظروف احتجاز الأ�رشى الأطفال، 
الطبي  الإهمال  �سيا�سة  ووقف 
للمر�سى،  الالزم  العالج  وتقدمي 
الأ�رشى  من  للم�سابني  وكذلك 
�سيا�سة  واإنهاء  العتداءات،  بعد 
الإ�رشاب  هذا  ويعد  العزل.  
ا�ستمراًرا ملعارك ن�سالية خا�سها 
الأ�رشى منذ ن�ساأة احلركة الوطنية 
اإ�رشابات  اأبرزها  وكان  الأ�سرية 
نُفذت يف معتقل "ع�سقالن" خالل 
اأعوام ال�سبعينيات وا�ست�سهد فيها 
الفحم،  اأبو  القادر  عبد  الأ�سري 

عام  "نفحة"  معتقل  واإ�رشاب 
1980 وفيه ارتقى الأ�سريان را�سم 
�سهداء،  اجلعفري،  وعلي  حالوة، 
والتحق بهم الأ�سري اإ�سحق مراغة 
بعد �سنوات نتيجة تعر�سه للتغذية 
نّفذ   1992 عام  ويف  الق�رّشية، 
الأ�رشى اإ�رشاب بركان اأيلول وفيه 
بجميع  الأ�سرية  احلركة  �ساركت 
اأطيافها، واُ�ست�سهد خالله الأ�سري 
نُفذت  ولحقاً  عبيدات،  ح�سني 

الع�رشات من الإ�رشابات.
الأ�رشى  خا�س   2000 عام  وبعد 
 ،2001 اأعوام  يف  اإ�رشابات،  عدة 
و2017  و2014،  و2012،  و2004، 
�سبق  الذي  الإ�رشاب  وهو 
 )42( وا�ستمر  احلايل  الإ�رشاب 
يوماً. يُ�سار اإىل اأن اأعداد الأ�رشى 
قرابة  الحتالل  معتقالت  يف 
)5700(؛ منهم )46( اأ�سرية، و)250( 
�سجنا   )23( على  موزعني  طفاًل، 

ومعتقال.
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د. �صدفة حممد حممود

اأبعاد الأزمة الإن�صانية:

يف  املتالحقة  ال�سيا�سية  التطورات  اأدت 
والتي  الإن�سانية،  الأزمة  تفاقم  اإىل  فنزويال 
اإىل  �سخ�ص  اآلف  خم�سة  فرار  اإىل  اأف�ست 
اأكرث  وجود  اإىل  اإ�سافة  يومًيّا،  البالد  خارج 
اأو  من 3.4 ماليني �سخ�ص يعي�سون كالجئني 
مهاجرين يف دول جماورة، وفًقا لتقرير �سادر 
املا�سي.  مار�ص   29 يف  املتحدة  الأمم  عن 
ا عن حاجة 24٪ من �سكان  وك�سف التقرير اأي�سً
فنزويال، اأي 7 ماليني �سخ�ص، اإىل م�ساعدات 
التغذية  �سوء  يف  ازدياًدا  اأظهر  كما  اإن�سانية، 
التقرير  اإىل  وا�ستناًدا  البالد.  يف  والأمرا�ص 
الإن�سانية  الأزمة  مالمح  اأبرز  فاإن  الأممي، 
تت�سح فيما يلي: 1- تفاقم الفقر: حيث عانى 
اأكرث من 94٪ من ال�سكان من الفقر عام 2018، 
بينهم 60٪ يعي�سون يف حالة من الفقر املدقع.  
ماليني   3.7 نحو  يعاين  التغذية:  �سوء   -2
 ٪22 حوايل  منهم  التغذية،  �سوء  من  �سخ�ص 
من الأطفال دون �سن اخلام�سة، وذلك نتيجة 
واخل�رضوات،  اللحوم  ا�ستهالك  انخفا�ص 
بن�سبة  احلليب  ا�ستهالك  انخفا�ص  وكذلك 

77٪ بني عامي 2014 و2017. 
ظهور  معاودة  ال�سحية:  الأو�ساع  تدهور   -3
بع�ص الأمرا�ص التي كان قد مت الق�ساء عليها 
والدفترييا،  احل�سبة،  )مثل:  وا�ستئ�سالها 
خميفة،  مبعدلت  اأخرى  مرة  واملالريا( 
ال�سديد  للتدهور  يُعَزى  اأن  ميكن  ما  وهو 
غادر  حيث  ال�سحية؛  الرعاية  نظام  يف 
من   ٪75 تفتقر  كما  البالد،  طبيب  األف   22
على  عالوة  الأ�سا�سية،  لالأدوية  امل�ست�سفيات 
املياه  ونق�ص  للكهرباء  امل�ستمر  النقطاع 
من  باملائة   70 حوايل  يف  لل�رضب  ال�ساحلة 

امل�ست�سفيات. 
وتتباين تف�سريات املحللني واخلرباء لالأ�سباب 

فنزويال،  يف  الإن�سانية  الأزمة  وراء  الكامنة 
برغم امتالكها اأكرب احتياطي من النفط اخلام 
الف�ساد  اإىل  البع�ص  يُرجعها  حيث  العامل،  يف 
اأف�ست  التي  احلكومة  و�سيا�سات  ال�سيا�سي 
اإىل حدوث اأزمة اقت�سادية حادة يف ال�سنوات 
يف  وا�سح  ب�سكل  مالحمها  جتلت  الأخرية، 
ارتفاع معدل الت�سخم اإىل م�ستويات قيا�سية، 
حاد  ب�سكل  القت�سادي  النمو  معدل  وتراجع 
النفط. ويف املقابل،  اأ�سعار  انخفا�ص  ب�سبب 
يكمن  لالأزمة  الرئي�ص  ال�سبب  اأن  اآخرون  يرى 
تفر�سها  التي  القت�سادية  العقوبات  يف 
الوليات املتحدة على فنزويال، والتي فاقمت 
من امل�سكالت القت�سادية والجتماعية التي 

تعاين منها البالد.

مواقف متباينة:

من  لفنزويال  الإن�سانية  امل�ساعدات  تَ�ْسلَم  مل 
ال�ستقطاب ال�سيا�سي بني الأطراف الداخلية 
وب�سفة  الأزمة.  يف  املنخرطة  واخلارجية 
الأطراف  تلك  مواقف  ت�سنيف  ميكن  عامة، 
جمموعات  اإىل  الإن�سانية  امل�ساعدات  من 
م�ساألة  نحو  منها  كل  توجهات  تختلف  ثالث، 
روؤاهم  تتباين  كما  وجدواها،  امل�ساعدات 
اأو  تقدميها  خلف  الكامنة  الأهداف  ب�ساأن 

منعها، وذلك على النحو التايل:

املعار�صة والوليات املتحدة 
الأمريكية: 

جوايدو«  »خوان  وزعيمها  املعار�سة  عملت 
كو�سيلة  الإن�سانية  ا�ستغالل امل�ساعدات  على 
احلكومة،  �سد  الفنزويليني  غ�سب  لإثارة 
ملوا�سلة  ال�سارع  اإىل  بالنزول  وطالبتهم 
ال�سغط على الرئي�ص »مادورو« لل�سماح بدخول 
امل�ساعدات الإن�سانية اإىل البالد. ومل يقت�رض 

الأمر عند هذا احلد، بل تطورت ت�رضيحات 
ال�سماح  احتمال  ا�ستبعاد  عدم  اإىل  »جوايدو« 
بتدخل اأجنبي يف البالد، حيث اأكد اأنه �سيقوم 
بكل ما هو �رضوري لإنقاذ اأرواح املواطنني. 

هذه  فاإن  املعار�سة،  نظر  وجهة  ومن 
ال�سعب  لتحرير  فر�سة  ُتثل  امل�ساعدات 
الفنزويلي من قيود حكومة »مادورو«، وميكن 
بالغة  املعي�سية  ظروفه  حت�سني  يف  تُ�سهم  اأن 
اأن  املعار�سة  زعماء  بع�ص  ويرى  ال�سعوبة. 
امل�ساعدات الأمريكية �ست�سهم يف تغيري هذه 
ال�سفحة من تاريخ فنزويال. ويف هذا ال�سياق، 
�رضح »لي�سرت توليدو«، املمثل الأعلى جلوايدو، 
اإر�سال  على  تعليًقا  �سحفي  موؤتر  خالل 
الكولومبية  احلدود  اإىل  م�ساعدات  وا�سنطن 
مع فنزويال: »هذه الطائرات ل جتلب الغذاء 

والدواء فح�سب، بل جتلب الأمل كذلك«.
وبالن�سبة للوليات املتحدة، فقد قامت باإر�سال 
الكولومبية  احلدود  على  اإن�سانية  م�ساعدات 
والربازيلية مع فنزويال يف 23 فرباير املا�سي، 
طالبت  كما  دخولها،  منع  اجلي�ص  اأن  غري 
املا�سي  فرباير  يف  الدويل  الأمن  جمل�ص 
بتبني قرار يدعو اإىل اإجراء انتخابات رئا�سية 
امل�ساعدات  وتو�سيل  فنزويال  يف  جديدة 
عوائق،  اأي  دون  هناك  للمحتاجني  الإن�سانية 
الفيتو  با�ستخدام  قوبل  القرار  هذا  اأن  غري 
لطلب  دفعها  مما  وال�سني.  رو�سيا  جانب  من 
عقد اجتماع اآخر ملجل�ص الأمن الدويل حول 
املرتقب  ومن  فنزويال،  يف  الإن�سانية  الأزمة 
اأبريل اجلاري.  �سهر  العا�رض من  يُعقد يف  اأن 
وا�سنطن  ا�ستخدام  فاإن  الأمر،  حقيقة  ويف 
�سمن  ياأتي  اإمنا  الإن�سانية  امل�ساعدات  ورقة 
ترامب«  »دونالد  الرئي�ص  اإدارة  ا�سرتاتيجية 
يف  الفنزويلي  ال�سعب  ح�سد  اإىل  الهادفة 
تعهداتها  مواجهة اجلي�ص واحلكومة، يف ظل 
بتقدمي م�ساعدات لفنزويال بقيمة 200 مليون 
دولر، وذلك لإظهار اأن املعار�سة هي القادرة 
على حل اأزمات ال�سعب. وتعول وا�سنطن على 
يف  الإن�سانية  الأزمة  ا�ستمرت  حال  يف  اأنه 
بني  مواجهات  تقع  اأن  املرجح  فمن  التفاقم، 
على  احل�سول  يف  الراغب  وال�سعب  اجلي�ص 
من خالل  وا�سنطن  كما حتاول  امل�ساعدات. 
اجلي�ص  قوات  ا�ستمالة  امل�ساعدات،  تقدمي 
الفنزويليني،  املواطنني  بجانب  للوقوف 
اإىل  نهاية املطاف،  يُف�سي، يف  على نحو قد 

وقوفهم يف مواجهة نظام »مادورو«.

احلكومة ورو�صيا: 

من  الفنزويلية  احلكومة  موقف  تحور 
امل�ساعدات الإن�سانية، حول اإنكار وجود اأزمة 
»مادورو«  �رضح  حيث  الأ�سا�ص،  من  اإن�سانية 
لن  واأنه  مت�سولني«،  »لي�سوا  الفنزويليني  باأن 
ذاته، �رضح  ال�سياق  باإهانة �سعبه. ويف  ي�سمح 
ما  باأن  اآريا�سا«  »خورخي  خارجيتها  وزير 
ح�سار  »فر�ص  هو  حالًيّا  فنزويال  ت�سهده 
ال�سماح  احلكومة  اقت�سادها«.ورف�ست  على 
للبالد،  اأمريكية  اإن�سانية  م�ساعدات  بدخول 

دخول  مبنع  للجي�ص  اأوامر  »مادورو«  واأ�سدر 
الربازيل  مع  احلدود  واإغالق  امل�ساعدات 
امل�سيل  الغاز  ذلك  يف  م�ستخدًما  وكولومبيا، 
عن  اأ�سفر  املطاطية، مما  والطلقات  للدموع 

�سقوط عدد من القتلى وامل�سابني. 
ت�سيي�ص  كراكا�ص  يف  ال�سلطات  وترف�ص 
الإن�سانية  امل�ساعدات  اإي�سال  مو�سوع 
للفنزويليني، وترى اأنها ذريعة اأمريكية لإيجاد 
باحلكومة  والإطاحة  البالد  يف  للتدخل  مربر 
امل�ساعدات  »مادورو«  وو�سف  ال�سرتاكية، 
باأنها »غطاء لغزو اأمريكي مرتقب لفنزويال«، 
و«م�رضحية �سيا�سية«. ويف هذا الإطار، طالب 
برفع  املتحدة  الوليات  الفنزويلي،  الرئي�ص 
لندن  ودعا  بالده،  على  املفرو�سة  العقوبات 
اإىل اإعادة نحو 80 طًنّا من احتياطات فنزويال 
ا  عو�سً اإجنلرتا،  بنك  املودعة يف  الذهب  من 

عن اإر�سال امل�ساعدات الإن�سانية لبالده.
ت�سيي�ص  قاطع،  ب�سكل  فرف�ست،  رو�سيا،  اأما 
اإىل  الإن�سانية  امل�ساعدات  اإي�سال  مو�سوع 
تقدمي  عملية  تتم  باأن  وطالبت  فنزويال، 
القانون  مبادئ  مع  يتوافق  مبا  امل�ساعدات 
يف  املتحدة  الأمم  مكتب  وعرب  الدويل 
على  ذاته-  الوقت  -يف  و�سددت  كاراكا�ص، 
وحدودها،  فنزويال  �سيادة  احرتام  �رضورة 
ورف�ص اأي تدخل يف �سئونها الداخلية. وتوؤكد 
معاناة  لتخفيف  الأمثل  احلل  اأن  مو�سكو 
وا�سنطن  رفع  يف  يكمن  الفنزويلي  ال�سعب 
على  فر�ستها  التي  القت�سادية  العقوبات 
الوليات املتحدة وبريطانيا  فنزويال، متهمة 
من  دولر  مليار   30 حوايل  على  بال�ستيالء 
دعت  كما  والنفطية،  البنكية  فنزويال  اأ�سول 
من  دولر  مليار   11 عن  الإفراج  اإىل  مو�سكو 
البنوك  يف  جتميدها  مت  فنزويال،  ح�سابات 
الوحيد  الهدف  اأن  رو�سيا  وتعتقد  الأمريكية. 
احلاكم  النظام  تغيري  يزال  ول  كان  لوا�سنطن 
يف فنزويال، ولي�ص حل امل�سكالت التي تعاين 

منها البالد.

الأمم املتحدة ومنظمات الإغاثة 
الدولية: 

اأعربت الأمم املتحدة عن ا�ستعدادها لإر�سال 
�رضيطة  فنزويال  اإىل  عاجلة  م�ساعدات 
على  وقالت  كراكا�ص،  موافقة  على  احل�سول 
ل�سان املتحدث با�سمها »�ستيفان دوغاريك«: 
ت�ستخدم  األ  يجب  الإن�سانية  »امل�ساعدة 
اإطالًقا كاأداة �سيا�سية«. كما حملت املفو�سة 
الإن�سان  حلقوق  املتحدة  الأمم  يف  العليا 
تفاقم  عن  امل�سئولية  الدولية«،  »العقوبات 
الأزمة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية يف 
فنزويال، اإىل جانب انتهاك احلقوق ال�سيا�سية 
واملدنية للمواطنني. ويف الوقت نف�سه، اأكدت 
الدولية �رضورة  الإغاثة  منظمات  من  العديد 
مبا  الإن�سانية،  امل�ساعدات  ت�سيي�ص  جتنب 
الذين  الفنزويليني  ملاليني  و�سولها  ي�سمن 
يحتاجون اإليها، حتى ل تفاقم هذه امل�ساعدات 

من حالة عدم ال�ستقرار التي ت�سهدها البالد. 
الدولية  الأحمر  ال�سليب  منظمة  اأعلنت  وقد 
يف 30 مار�ص املا�سي عن تو�سلها اإىل اتفاق 
يف  للم�ساهمة  م�ساعدات  �سحنات  لإر�سال 
والأدوية،  الأغذية  نق�ص  اأزمة  من  التخفيف 
لكنها �سددت -يف الوقت ذاته- على ت�سكها 

مبعار�سة التدخل الع�سكري يف فنزويال.

حدود التاأثري:

يف دولة تتناف�ص فيها جمموعتان على ال�سلطة، 
ميكن اأن تُغري امل�ساعدات الإن�سانية من هيكل 
املتناف�ستني؛  املجموعتني  بني  القوة  توزيع 
و�سيلة  يكون  اأن  ميكن  امل�ساعدات  فتقدمي 
ال�رضعية  وك�سب  امل�سداقية  لتعزيز  مهمة 
الوقت  ويف  املحليني،  ال�سكان  لدى  والتاأييد 
و�سيلة  امل�ساعدات  تدفق  منع  يكون  نف�سه، 
اأخرى ل�ستعرا�ص القوة اأمام املجتمع الدويل، 
واإظهار قدرة بع�ص الأطراف املتناف�سة على 

ال�سيطرة على زمام الأمور يف البالد.
ال�سلطة،  يزال يف  الذي ل  وبالن�سبة ملادورو، 
ويحظى بدعم اجلي�ص، فاإن اأي حتول يف تاأييد 
املواطنني جلوايدو جراء توزيع امل�ساعدات، 
ميكن اأن يُ�سعف موقفه �سيا�سًيّا. ول �سك يف اأن 
»جوايدو« �سوف ي�ستفيد اأكرث من امل�ساعدات 
لأنه  الفنزويليني  اإىل  �ست�سل  التي  الإن�سانية 
�سيحاول الرتويج لدخول امل�ساعدات باعتباره 

مبثابة انت�سار حلكومته املوؤقتة. 
تظل  الفنزويلية،  الأزمة  تعقد  ظل  ويف 
توظيفها  يتم  اأداة  الإن�سانية  امل�ساعدات 
تتبناها  نطاًقا  اأو�سع  ا�سرتاتيجيات  اإطار  يف 
ل�ساحلها.  ح�سمه  اأجل  من  ال�رضاع  اأطراف 
حا�سمة  كاأداة  امل�ساعدات  تاأثري  اأن  غري 
يظل  الفنزويلية  الأزمة  مل�ستقبل  مبفردها 
الدولية  القوى  لعتماد  وذلك  حمدوًدا، 
اأخرى رمبا  اأدوات  املنخرطة يف الأزمة على 
تكون اأكرث قدرة على ح�سم ال�رضاع الدائر يف 
القت�سادية  الأداة  وياأتي يف مقدمتها  البالد، 
وبع�ص  املتحدة  الوليات  فر�ص  خالل  من 
اقت�سادية  عقوبات  الأوروبي  الحتاد  دول 
على فنزويال. اإىل جانب الأداة الع�سكرية من 
الع�سكري  بالتدخل  الأمريكي  التلويح  خالل 
طائرتني  مو�سكو  اإر�سال  وكذلك  فنزويال،  يف 
مار�ص   23 يف  كاراكا�ص  اإىل  ع�سكريتني 
املا�سي، على متنهما ما يقرب من مائة خبري 
ع�سكري و�سحنة م�ساعدات تفوق 35 طًنّا من 
املعدات الطبية والإغاثية. كما قامت ال�سني 
يف مطلع �سهر اأبريل اجلاري باإر�سال عدد من 

جنود جي�ص التحرير ال�سعبي اإىل فنزويال. 
واملعار�سة  املتحدة  الوليات  رغبة  وبني 
امل�ساعدات  توفري  على  قدرتها  اإظهار  يف 
مبنع  واحلكومة  رو�سيا  وت�سك  للفنزويليني، 
العتماد  اإىل  احلاجة  عدم  لإثباث  تدفقها، 
ال�سعب  احتياجات  توفري  يف  اخلارج  على 
الفنزويلي، يقع املواطنون والالجئون �سحايا 
ال�رضاع بني القوى الداخلية والدولية املتنازعة 

يف فنزويال.  
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»ت�صيي�س متبادل«:

اأبعاد ودوافع توظيف امل�ساعدات 
الإن�سانية يف اأزمة فنزويال 

ت�صهد فنزويال منذ 23 يناير املا�صي، اأزمة �صيا�صية حادة عقب اإعالن 
ا، واعرتاف  رئي�س اجلمعية الوطنية »خوان جوايدو« نف�صه رئي�ًصا انتقالًيّ
الوليات املتحدة به بالإ�صافة اإىل ما يقرب من خم�صني دولة. ويف املقابل، 

فاإن الرئي�س احلايل »نيكول�س مادورو«، حظي بتاأييد كل من رو�صيا وال�صني 
وكوبا واملك�صيك وبوليفيا وتركيا واإيران. وكان لهذا ال�صراع الداخلي 

والنق�صام الدويل انعكا�صاته الوا�صحة على الأو�صاع الإن�صانية يف فنزويال، 
والتي فاقمها ا�صتغالل الأطراف الداخلية واخلارجية لورقة امل�صاعدات 

الإن�صانية للتاأثري على جمريات الأحداث هناك، كما بات دخول الأغذية 
والأدوية اإىل فنزويال مبثابة اختبار حقيقي للقوة بني املعار�صة والوليات 

املتحدة من جانب، واحلكومة ورو�صيا من جانب اآخر.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 19/00485 رقم الفهر�س: 19/01458 تاريخ 

احلكم: 19/04/03 
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رسة علنيا 
اإبتدائيا ح�شوريا: يف ال�شكل: قبول دعوى اإعادة ال�شري يف 
الق�شية. يف املو�شوع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة 
احلال بتاريخ 2019/01/02 حتت رقم فهر�س: 19/00013 
ق�شت املحكمة بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من 
طرف اخلبري املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 
2019/01/27 حتت رقم اإيداع 19/40 وبالنتيجة الأمر ب: 
اأول: احلجر على املرجع �شدها يحياوي �شليمة املولودة 

بتاريخ مفرت�س يف 1993 ببلدية دار ال�شيوخ لأبيها عبد 
املجيد ولأمها خرية خميخم. ثانيا: تعيني املرجع يحياوي 
عبد املجيد كمقدم عليها لرعايتها وت�شيري �شوؤونها على اأن 
يلتزم با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامها باأحد الت�رسفات 

الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�رسة. رابعا: اأمر 
�شابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�شري بذلك على هام�س 
عقد ميالد املحجور عليها. بذا �شدر هذا احلكم واأف�شح 
به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه 

مع اأمني ال�شبط. 
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بقلم / الأ�سيف الربغوثى 

بعبق  حمملة  ر�سالتي  �إليك  �أر�سل 
م�سك  بعطر  �لأثري،  �لتاريخ 
مباء  كلماتها  مغ�سولة  �سهد�نا، 

�لت�سحية… 
تلتهي  ول  �لأمل،  تفقد  ل  �أخي، 
و�لأمل، ل ت�ستكي �لقدر، ول تتذلل 
لب�رش، بل �ق�س�ص حكايتك و�لقمر، 
�أروع  و�حك لياليك �ملرر، ��رشب 

�ملثل...
جزعا  تكن  ول  للعال،  يديك  �رفع 
�لبلى،  �رش  لربك  ��سكو  عجول، 
�حلق  نهاية  تكون  �أن  و�دعو 

حقا...
�أخي، �أنينك �سّدع ر�أ�سي، �أرع�سني، 
�آملني، �أفقدين �سرب�، فاعلم �أخي 
�أمو�ل �لعامل كلها،  �أن تلك �لأنات 
ين�سيني  �سيء  ل  �لب�رش،  ماليني 

�إياها...
�خلارج  يف  بكلماتي  �أنا  �أخي، 
تنا�سل،  �لد�خل  و�أنت يف  �أجاهد، 
�أنا يف �سجني �لكبري �ل�سجني �أعاين، 
تغني،  �لتحدي  زنز�نة  يف  و�أنت 
تلحن،  �ملاليني حني  قلب  تطرب 
تف�سري  ل  �لذي  �سجانك  ووجه 
ي�سعدنا،  ذلك  كل  ي�سطرم،  له 
ثباتك  �إميانك  �سمودك،  ي�سعدنا 
على �حلق للحق حقا يف وجه من 

ل عرف حقا...
�أخي ها نحن ها هنا قد ذبنا �سوية 
وبد�أنا بالتال�سي، قطعو� �أو��سلنا، 
رقابنا،  قطعو�  عروقنا،  قطعو� 
عز�ئمنا،  قطعو�  �أنهم  وليكن 
يقطعو�  �أن  يقدرو�  لن  مل  ولكنهم 
يقتلعو�  �أن  يقدرو�  لن  �أ�سلنا، 
يدملو�  �أن  يقدرو�  مل  جذورنا، 

تر�بنا، فنحن �سعب يف �أعلى �لقمم 
ومن عاد�نا هو عدو �لهوينا...

قذفوك،  بال�سهام  �إذ�  �أخي، 
بالتابوت  جلموك،  بالنري�ن  و�إذ� 
هددوك، فاإياك.. �إياك �أن تنحاز، 
فاإن مل متت  ر�أ�ص،  و�هتز�ز  �إياك 
بغريه  مت  باحلديد  بال�سيف 
و�ملوت  �ملوت  �أ�سباب  تعددت 

و�حد...
ويف  �لقا�سي،  جرحك  �ربط  بل 
عتمة �لليل نادي، وب�سوتك �ل�سجي 
للخال�ص موعد قادم  �أن  �أرهبهم، 
بعد  كان  �لغد  �أو  �ليوم  يكن  �إن مل 
�ألف �ألف بندقية ت�رشب معاقلهم، 
�هلل  يف  تخ�سى  ول  وكرب  نادي 
من  �إن  تندم،  ول  زجمر  خا�سية، 

ندم هو لنا �لظامل...
�أخي، نحن رجال ما �عتدنا �لندب، 
دمعه  مي�سح  مل  من  منا  لي�ص 
مع�سمه،  قيود  يحطم  �للجوج، 
يتفجر  �حلديد  ي�رشب  بقب�سته 

جالده،  ي�رشب  بر�أ�سه  نري�ن، 
ي�سقطه �أر�ص �لوغى....

�أخي، جتلد ��ستنه�ص ، فد�ك �أبي 
�إخوتي  تخرج،من  �أن  �إىل  و�أمي 
عظامهم  من  جنود�،  لك  �أعددت 
لك �لدروع، من دمائهم لك �ملاء، 
من حلمهم لك حني �جلوع �لطعام، 
ووهج  �سياء  عيناي  من  يهم،  ل 
عظمي  من  ت�سل،  �أن  �إىل  و�رش�ر 
بابه،  تغلق  ول  عليه  متر  ج�رش 
من  ��سنع،  خناجر  �أظافري  من 
رمو�سي �سهام تثقب، من دمي �سم 
تلجمها  حبال  �سعري  من  وّطاد، 
من  حياتهم،  تنهي  �أعناقهم  حول 
وريد  كل  من  دروع،  لك  �سلوعي 
لل�رشيان  �رشيان  كل  من  للوريد 
لك  حنجرتي  من  �رشخات،  لك 
مكرب�ت، خذ ما �سئت مّني و��سند 
كل  من  لك  ترتدد...  ول  للجهاد 
ت�سطرم  نري�ن  و�سوب  حدب 
مطرح  كل  من  متطاير�،  لهيبا 

ناحية  كل  من  مركب،  ومفعل 
من  خذ  ترتدد  مبد�أ...ول  وز�وية 
حياتي  من  تكفى،  �أن  �إىل  عمري 
��رشب  دموعي  من  متل،  �أن  �إىل 
ترتدد...من  ول  ترتوي،  �أن  �إىل 
حجتك  خذ  فكري  �أعماق  �أعماق 
ول ترحل، بل �بق حيث �أنت قائم 
ر��سخ يف ذهني فاإمنا �أنت �ل�سهيد 

�أو �لأ�سري...
غر  يف  ونحن  و�لغرق  �إياك  �أخي، 
�لرحيل  �أو  �ل�سعف  �إياك  �لأمر، 
مطلع  يف  لزلنا  هاهنا  ونحن 

�لطريق...
�ملر�ص،  جابه  �لأمل،  جابه  �أخي، 
�أوقد  �لك�سل،  خمالطة  حتا�سى 
من ذهنك دم ينري �سبل �خلال�ص، 
علمنا  �جلميع  نحن  ترتدد...  ول 
م�سماك �أدركنا نالك �لتائه، فاعلم 
�أنت  حيث  �بق  �سارتك،  قيد  �أنا 
دعني �أ�ساعد، فكيف �أدعوك و�أنا 

منئي عني؟
�أنت �أمناي، �أنت �حلل دونك �حلل، 
�إياك و�جلزع، بل ��سرب ول تهتز...
�إياك  دمعك،  عدوك  ويرى  �إياك 
و�لوج�ص يت�رشب لقلبك فيظن ما 
لب�سته قلبك يد�ك حديد�، بل هو 
�حلل...ول  �لفخر هو  هو  �حلرير 

ترتدد
�أخي، �علم، ل ن�رش بال يد �ساربة، 
ول عز بال �أ�سنان قا�سمة، �علم �أنه 
�ليوم لل�سجعان فح�سبك، �علم �أنه 
و�سار،  قر�آنا  حمل  يديه  بني  ملن 
�علم �أنه ملن عمل وما يوما �نتظر 
�جلز�ء... و�علم فيما نهاية �لكلم:

�لكون،  يف  �لظالم  �أن...كل  �علم 
�سمعة  نور  �إخماد  باإمكانه  لي�ص 

�سغرية…

بقلم العز والفخار، بحرب الدم القاين الفل�سطيني، بيد ت�سطر اأروع ما �سطرته يد الب�سرية، 
تكتب نطقا كلمات من اأروع الكلمات، يد ت�سرب اأبواب م�سرجة بالدماء، رغم اأنف العداة 

واجلوا�سي�س، رغم عنجهية ال�سهيونية، رغم عجرفة العلمانية...

اإليك اأّيها البطل نعم اأنت !

 اأنت اأيها الأ�ضري يامن تخو�ض الإ�ضراب الآن اأهدي هذه الكلمات

املوؤ�ض�ضات احلقوقية تطالب بال�ضغط على "اإ�ضرائيل" لال�ضتجابة ملطالب الأ�ضرى امل�ضربني عن الطعام
"حرية"،  �حلقوقية  �ملوؤ�س�سات  جتّمع  قال 
�لأ�رشى  �أو�ساع  تطّور�ت  بالغ  بقلٍق  يتابع  �إنه 
�لحتالل  �سجون  �خلطرية، يف  �لفل�سطينيني، 
�لإ�رش�ئيلي، و�لتي كان �آخرها �إعالن �حلركة 
يف  �لبدء  عن  �لحتالل،  �سجون  يف  �لأ�سرية 
رف�ساً  �لطعام،  عن  مفتوحاً  �إ�رش�باً  خو�ص 
�لتع�ّسفية  �ل�سجون  م�سلحة  ل�سيا�سات 
بحقهم، ل �سّيما بعد رف�ص م�سلحة �ل�سجون 
�لفل�سطينيني،  �لأ�رشى  ملطالب  �ل�ستجابة 
قو�عد  كفلتها  �لتي  و�مل�رشوعة،  �لإن�سانية 
�لقانون �لدويل، ومتثل �حلد �لأدنى من حقوق 

�لأ�رشى.
و�سهدت �سجون �لحتالل ت�سعيد�ً خطري�ً منذ 
بد�ية �لعام �حلايل، تكررت فيه م�ساهد �قتحام 
حيث  و�ملعتقلني،  �لأ�رشى  وتفتي�ص  �ل�سجون 

"مي�ستاده"  �خلا�سة  �لقمع  وحد�ت  �قتحمت 
�لق�سم )1( يف �سجن "رميون"، بتاريخ 14 يناير 
�أن تعتدي على �لأ�رشى وتعبث  �ملا�سي، قبل 
�لحتالل  قو�ت  �قتحمت  فيما  مبمتلكاتهم. 
يناير،   21 بتاريخ  "عوفر"  �سجن  �لإ�رش�ئيلي 
�أكرث  �إ�سابة  �إىل  �أدى  وتع�ّسفي،  ب�سكٍل همجّي 

من 100 �أ�سري باإ�ساباٍت خمتلفة.
جتاه  �لإ�رش�ئيلي  �لت�سعيد  ذروة  بلغت  وقد 
م�سلحة  قيام  �إثر  على  �لفل�سطينيني  �لأ�رشى 
�أق�سام  يف  ت�سوي�ص  �أجهزة  برتكيب  �ل�سجون 
�لنقب  �سجني  يف  )حما�ص(  حركة  �أ�رشى 

و"رميون".
وبح�سب �ملعلومات �لتي و�سلت للتجمع؛ فقد 
�لحتالل  �سجون  يف  �لأ�سرية  �حلركة  �أعلنت 
�ملفتوح  �لإ�رش�ب  معركة  بدء  �لإ�رش�ئيلي، 

عن �لطعام، و�لتي �أطلقو� عليها ��سم )معركة 
�ل�سجون  م�سلحة  تعّنت  بعد   ،)2 �لكر�مة 
ملطالب  �ل�ستجابة  ورف�سها  �لإ�رش�ئيلية 
��ستمّرت  مفاو�سات  بعد  �لإن�سانية  �لأ�رشى 
حقوقهم  �نتز�ع  �أجل  من  يومني  مد�ر  على  
�لقانون  قو�عد  مبوجب  �ملكفولة  �لأ�سا�سية 
لعام  �لثالثة  جنيف  �تفاقية  �سيما  ل  �لدويل، 
�لأ�رشى  من  جمموعات  بد�أت  حيث   .1949
و�ملعتقلني من بينهم قادة �لف�سائل �لفل�سطينية 
عن  بالإ�رش�ب  و�لنقب  نفحة  �سجني  يف 
�ل�سامل  �لإ�رش�ب  �إىل  �لو�سول  حتى  �لطعام، 
�جلاري  ني�سان   17 بتاريخ  �ل�سجون  كافة  يف 

�لذي يو�فق يوم �لأ�سري �لفل�سطيني.
�لحتالل  �سلطات  �سيا�سات  �لتجّمع  و�أد�ن 
وم�سلحة �ل�سجون �لت�سعيدية �ملمنهجة بحق 

�لأ�رشى و�ملعتقلني �لفل�سطينيني.
و�أكد على حق �لأ�رشى و�ملعتقلني يف �للجوء 
لالإ�رش�ب عن �لطعام، كاإحدى و�سائل �لن�سال 
و�لحتجاج �ل�سلمّية للمطالبة بحقوقهم،حمذر�ً 
�سجون  ت�سهدها  �لتي  �لغليان  حالة  من 

�لحتالل.
و�أعرب عن خ�سيته من قيام �سلطات �لحتالل 
وعلى  �لأ�رشى،  جتاه  قمعّية  �سيا�سات  بتنفيذ 
متثل  �لتي  �لق�رشّية  للتغذية  �للجوء  ر�أ�سها 
معايري  مع  متو�فٍق  وغري  قانوين  غري  �سلوكاً 
ر �خلا�ص  حقوق �لإن�سان وفقاً ملا �أعلنه �مُلقِرّ
�ل�سحة  يف  باحلق  �ملعني  �ملتحدة  لالأمم 
ر  �مُلقِرّ �عتربه  فيما  بور��ص"،  "د�يني�ص 
بالتعذيب  �ملعني  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص 
�إىل  يرقى  منديز"  "خو�ن  �لقا�سية  و�ملعاملة 

�ملعاملة �لقا�سية و�لال�إن�سانية.
�للجنة  �سيما  ل  �لدويل،  �ملجتمع  وطالب 
�ل�سامية  و�لأطر�ف  �لأحمر  لل�سليب  �لدولية 
بالتدخل  جنيف،  �تفاقيات  على  �ملوّقعة 
�سلطات  على  �جلدّي  و�ل�سغط  �لفوري 
�لحتالل من �أجل وقف تع�ّسفها �سد �لأ�رشى 
و�ل�ستجابة  �لفل�سطينيني،  و�ملعتقلني 
�ملبادئ  مع  �مُلن�سجمة  �لإن�سانّية  ملطالبهم 

و�لقو�عد �لدولية.
ب�سكٍل  �لأحمر،  لل�سليب  �لدولية  �للجنة  ودعا 
جاّد  ب�سكٍل  و�لعمل  دورها،  ملمار�سة  خا�ص، 
و�لتفتي�ص،  �لقتحام  �سيا�سة  وقف  �أجل  من 
وظروف  �إن�سانية  معاملة  وجود  و�سمان 
�حتجاز ُمّتفقة مع �ملعايري �لدولية يف �سجون 

�لحتالل.

معركة الكرامة الثانية "يف اإ�ضراب النخبة "
بقلم : �سامي ابراهيم فودة 

�لوح�سية  �لقمعية  �لإجر�ء�ت  �سل�سلة  على  رد�ً 
�ل�سهيوين  �لحتالل  �سجون  يف  �ملعتقلني  بحق 
�لت�سييق عليهم وفر�ص  �إتباع �سيا�سة  من خالل 
�سوكتهم  وك�رش  �إذللهم  بهدف  جديد  و�قع  �أمر 
�ل�سمع  ع�سور  على  و�إرجاعهم  و�إهانتهم 
و�لطاعة، "نعم �سيدي"حيث بد�أت �إد�رة م�سلحة 
�لإجر�مية  �ل�سيا�سة  هذه  بتنفيذ  �ل�سجون 
�لعام  �أغ�سط�ص  �آب/  �سهر  منذ  �حلمقاء 
ي�سمى  ما  �أعلنها  �لتي  �لتو�سيات  �ملا�سي،بعد 
وزير �لأمن �لد�خلي يف حكومة �ليمني �ملتطرفه 
"جلعاد �أرد�ن"و�لتي �أدت �إىل ت�ساعد حدة وترية 
وقد  �ل�سجون،  و�إد�رة  �لأ�رشى  بني  �ملو�جهة 
�لقمع  عمليتي  بعد  ذروتها  �سخونة  �إىل  و�سلت 
�لأ�رشى  له  تعر�ص  �لذي  و�لدموي  �ل�سديد 
فيها  �أ�سيب  و�لتي  �سجني"�لنقب،عوفر"  يف 

�لع�رش�ت من �لأ�رشى.
�سجني  يف  �لفل�سطينيني  �لأ�رشى  �أعلن  وقد 
�ملو�فق  �لأحد  يوم  و�لنقب"  "رميون 
�لطعام  عن  �ملفتوح  �لإ�رش�ب  2019/4/7م 
مع  منهم  �سلبت  �لتي  حقوقهم  ��ستعادة  بهدف 
�حلفاظ على ما تبقى من �إجناز�تهم �لتاريخية، 
"معركة  حيث كان من �ملقرر �ن تبد�أ معركتهم 
"وهي جمموعة  �لنخبة  �إ�رش�ٍب  يف   "2 �لكر�مة 
من قياد�ت �حلركة �لأ�سرية من خمتلف �ل�سجون 
�لإ�رش�ب يف  �أ�سبوٍع من  بعد  �لأ�رشى  و�سي�سّعد 
حيث  �ملاء،  تناول  عن  بالتوقف  خطرية  خطوة 
�إ�رش�ب  �إىل  ت�سل  �أن  �إىل  �خلطو�ت  �ستتطّور 
ذكرى  يف  �أبريل  ني�سان/   17 يوم  و�سامل  مو�سع 

يوم �لأ�سري �لفل�سطيني. 
ويف تطور مفاجئ و�فقت �إد�رة م�سلحة �ل�سجون 
على  2019/4/7م  �ملو�فق  �لأحد  يوم  �سباح 
وبناء  �لأ�رشى  ممثلي  مع  حو�ر  يف  �لدخول 
تاأجيل  �إعالن  جاء  �جلارية،  �ملفاو�سات  على 
يف  ملمو�ص  تقدم  بعد  �لطعام  عن  �لإ�رش�ب 
��ستمرت  و�لتي  �ل�ساخنة  �حلو�ر�ت  جل�سات 
�ن  �إل  مطالبهم،  حتقيق  حول  طويلة  ل�ساعات 
�إد�رة م�سلحة �ل�سجون نق�ست وعودها وتن�سلت 
عن بع�ص �لتفاهمات �ملتفق عليها، يف حماولة 
منها لاللتفاف على جزء مما جرى �لتفاهم عليه 
��ستمرت  و�لتي  �حلو�ر�ت  جل�سات  يف  موؤخر�ً 
رميون  �سجن  يف  �ملا�سيني  �ليومني  مد�ر  على 
وممثلني  �ل�سرية  �حلركة  من  قياد�ت  بح�سور 

عن �ملجل�ص �لقومي و�ل�ساباك �ل�سهيوين..
�إد�رة معتقالت �لحتالل  وبعد ف�سل �حلو�ر مع 
�لأ�رشى  قرر  ملطالبهم،  ورف�سها  �ل�سهيوين 
من  �لثامن  �لثنني  يوم  �إعالن  �لفل�سطينيني 
قر�بة  و�أن  بالإ�رش�ب،  2019م"�ل�رشوع  ني�سان 
�لثنني  يوم  ظهر  �رشعو�  فل�سطينيا  �أ�سري�ً   150
�سجني  يف  و�ملاء  �لطعام  عن  مفتوح  باإ�رش�ب 

رميون و�لنقب ويدخل �إ�رش�بهم �ليوم �لثاين على 
�ل�سجون  م�سلحة  �د�رة  تر�جع  على  رًد�  �لتو�يل 
وعدم �ل�ستجابة ملطالبهم وذلك "�سمن معركة 

�لكر�مة 2"..
مطالب �لأ�رشى تتمحور حول عدة نقاط منها:

�لتي  "�مل�رشطنة"  �لت�سوي�ص  �أجهزة  �إز�لة 
�لنقب  �ل�سجون موؤخر�ً يف �سجن  �إد�رة  و�سعتها 
وج�سدية  نف�سية  �أ�رش�ر  من  عليها  يرتتب  وما 
وحرمان �ل�رشى من م�ساهدة �لتلفاز و�ل�ستماع 

�ىل �لإذ�عة.. 
ما  يف  �لإن�سانية  �ل�رشوط  توفري 
�لأ�رشى  بها  مير  حمطة  ي�سمى"باملعبار"وهو 
فيه  ينتظر  قد  لآخر  معتقل  من  نقلهم  عند 

�لأ�سري لأيام قبل نقله للمعتقل..
ظروف  وحت�سني  �آخر  لق�سم  �لأ�سري�ت  نقل 

�حتجاز �لأ�رشى �لأطفال.
و�إنهاء  و�لتنكيل  و�لقتحام  �لقمع  وقف عمليات 
وتقدمي  بحقهم  �لطبي  و�لإهمال  �لعزل  �سيا�سة 
من  للم�سابني  وكذلك  للمر�سى  �لالزم  �لعالج 

�لأ�رشى بعد �لعتد�ء�ت. 
�أ�رشى  �لتي فر�ست على  �لعقوبات  �لرت�جع عن 

يف �ل�سجون مبا فيها �سجني �لنقب ورميون...
�ساحات  يف  عمومية  هو�تف  بتثبيت  �ملطالبة 

�لفورة للتو��سل مع ذويهم.. 
زيادة مدة زيار�ت �لأ�رشى من قطاع غزة و�إعادة 

�ىل طبيعتها..
رفعت �إد�رة م�سلحة �سجون �لحتالل من حالة 
د�خل  �لأو�ساع  ملو�جهة  ��ستعد�د�ً  �لتاأهب 
�ل�سجون بعد �إعالن حالة �لنفري من قبل �حلركة 
قائمة  �ل�سجون  �إد�رة  وت�سليم  �ل�سرية  �لوطنية 
�أوىل،  كدفعة  �لطعام  عن  �مل�رشبني  باأ�سماء 
�لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  �سجون  �إد�رة  بد�أت  حيث 
)�لنقب(  �سجني  من  �مل�رشبني  �لأ�رشى  بنقل 
�لزنازين.  و�إىل  �أخرى  �سجون  �إىل  و)رميون( 
�لقابعني  �لفل�سطينيني  �لأ�رشى  عدد  �أن  ويذكر 
�أ�سري من  يف �سجون �لحتالل و�سل نحو 5700 
بينهم 48 �سيدة، و230 طفاًل، و750 �أ�سري�ً يعانون 
من �أمر��ص خطرية ومزمنة، وهم بحاجة للعالج 
�لعاجل و500 معتقل �إد�ري كما ��ست�سهد  )218( 
�أ�سري�ً فل�سطينياً يف �سجون �لحتالل منذ �لعام 

1976م،
�سعبنا  باأبناء  نهيب  مقايل  �سطور  على  فمن 
تو�جده  �أماكن  كافة  يف  �لعظيم  �لفل�سطيني 
جانبهم،  �ىل  و�لوقوف  �لأ�رشى  ق�سية  باإ�سناد 
و�لعربية  �لفل�سطينية  �ملوؤ�س�سات  كافة  وننا�سد 
لدعم  ت�سامن  حالة  باأو�سع  للقيام  و�لدولية 
�لحتالل  �سجون  يف  �لأ�رشى  ق�سية  و�إ�سناد 
�إد�رة  بها  تقوم  �لتي  �مل�سعورة  �لهجمة  ظل  يف 
و�حلكومة  �لأمن  و�أجهزة  �ل�سجون  م�سلحة 
�ل�رش�ئيلية بحقهم . �حلرية لأ�رش�نا و��سري�تنا 

�ملاجد�ت يف �سجون �لحتالل
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تقرير : اإعالم الأ�سرى 

قوات  ب�أن  الأ�رسى  اإعالم  واأو�ضح 
وقرى  بلدات  يومي�ً  تقتحم  الحتالل 
دهم  حمالت  وجتري  اخلليل  واأنح�ء 
وتفتي�ش واقتح�م للمن�زل وحتطم الكثري 
املواطنني  من  عدداً  وتعتقل  منه�، 
واأطف�ل  ن�ض�ء  بينهم  ال�رسائح  ك�فة  من 
وت�ض�در  حمررين،  واأ�رسى  ومر�ضى 
اأنه�  بحجة  ب�ملواطنني؛  خ��ضة  اأموال 

خم�ض�ضة لدعم الإره�ب.

اعتقال الأطفال والن�ساء

�ضلط�ت  ب�أن  بنَينّ  الأ�رسى  اإعالم 
الق��رسين  اعتق�ل  وا�ضلت  الحتالل 
يف اخلليل بحجج خمتلفة، حيث و�ضلت 
خالل  الق��رسين  بني  العتق�ل  ح�لت 
�ضهر فربار اإىل )11( ح�لة اعتق�ل، ك�ن 
ادري�ش،  اأ�رسف  زين  الطفل  اأ�ضغرهم 
فقط،  �ضنوات  �ضبع  العمر  من  الب�لغ 
والذي مت اعتق�له من داخل ف�ضله بعد 
البتدائية،  ج�بر  زي�د  مدر�ضة  اقتح�م 
من  �ض�ع�ت  بعد  �رساحه  اإطالق  ومت 
التوا�ضل  و�ض�ئل  ن�رست  وقد  التحقيق، 
املدر�ضة  اقتح�م  فيديو  الجتم�عي 
لتكون  وح�ضية،  بطريقة  واعتق�له 

بحق  الحتالل  جرائم  على  �ض�هدة 
الأطف�ل الفل�ضطينيني.

اآذار  �ضهر  خالل  الحتالل  د  و�ضَعنّ
امل��ضي من ا�ضتهداف الن�ض�ء والفتي�ت 
�ضت  التقرير  ر�ضد  حيث  اخلليل،  من 
بينهم  اخلليل،  من  اعتق�ل  ح�لت 
اعتق�ل الطفلة ولء اأكرم غيث)16ع�م�ً( 
واتهمه�  الإبراهيمي،  امل�ضجد  قرب 

الحتالل مبح�وله تنفيذ عملية طعن.
ال�ضيدة  اأي�ض�ً  اعتقلت  الحتالل  قوات 
�ضبحة خم�مرة، زوجة الأ�ضري خليل اأبو 
عرام، من بلدة يط� اأثن�ء زي�رته� زوجه� 
حمكوم  اأنه  علم�ً  جلبوع،  معتقل  يف 
ب�ل�ضجن املوؤبد �ضبع مرات، وهو معتقل 

منذ الع�م 2004.
كذلك اعتقلت قوات الحتالل الدكتورة 
ع�ضكري  ح�جز  على  ال�ضالمية  �ضوزان 
تل  من  القريبة  قف�ضية  عم�رة  قرب 
واأطلقت  اخلليل،  و�ضط  الرميدة 
من  لأكرث  احتجزته�  اأن  بعد  �رساحه� 
اأي�ض�ً  الحتالل  واعتقل  ون�ضف،  �ض�عة 
�ضنينة)22ع�م�ً(  اأبو  طه  حم�د  اإ�رساء 
الع�ضكري  الري�ش  اأبو  ح�جز  على 
للبلدة  الرئي�ضي  املدخل  على  املق�م 
الإبراهيمي  امل�ضجد  غرب  القدمية 
ال�رسيف؛ بتهمة كت�بة من�ضور حتري�ضي 
عن  الجتم�عي  التوا�ضل  مواقع  على 

الأق�ضى.
الرتك)30ع�م�ً( ح�ضن  مه�  ال�ضيدة 
ع�ضكري  ح�جز  على  اأي�ض�ً  اعتقلت 
واعتقلت  ب�خلليل،  القدمية  البلدة  يف 
ن�ضيبة اأحمد البدارين من بلدة ال�ضموع 
مع والد زوجه� اأ�رسف �ضالح البدارين 

عقب تفتي�ش منزليهم�.

قرارات اإدارية

وا�ضلت  امل��ضي  م�ر�ش  �ضهر  وخالل 
القرارات  اإ�ضدار  الحتالل  حم�كم 
فقد  اخلليل،  من  اأ�رسى  بحق  الإدارية 
اإ�ضدار  الأ�رسى  اإعالم  مكتب  ر�ضد 
قراراً   )15( ال�ضورية  الحتالل  حم�كم 
 )8( بينهم  اخلليل  اأ�رسى  بحق  اإداري�ً 
لفرتات  الإداري  الأمر  لهم  اأ�رسى جدد 
خمتلفة، بينم� )7( اأ�رسى اآخرين �ضدرت 
الأوىل،  للمرة  اإدارية  قرارات  بحقهم 
املحررين  الأ�رسى  من  عدد  بينهم 
الحتالل،  لدى  �ض�بق�ً  اعتقلوا  الذين 
م�  بحقهم  الإدارية  املدة  وتراوحت 
بني  ومن  اأ�ضهر.  �ضتة  اإىل  �ضهرين  بني 
من �ضدر بحقهم قرارات اإدارية ال�ضهر 
عالء  اعتق�له  املع�د  الأ�ضري  امل��ضي 
ك�مل ابريو�ش)27ع�م�ً( من مدينة دورا، 
�ضهور،  ثالثة  مدة  الث�نية  للمرة  وذلك 

والأ�ضري ابريو�ش حمرر ك�ن اعتقل عدة 
مرات لدى الحتالل اأم�ضى خالله� م� 
يزيد عن ثالث �ضنوات يف الأ�رس، وقد 
�ضدر اأمر اإداري للمرة الث�نية مدته �ضتة 
اأبو  اإ�ضم�عيل  اأ�ضهر بحق ال�ضيخ حممد 
مدر�ض�ً،  يعمل  وهو  عرقوب)52ع�م�ً( 
ويعترب اأحد القي�دات املحلية يف مدينة 
وقد  املدينة،  وجه�ء  واأحد  اخلليل 

اعتقل عدة مرات لدى الحتالل.

الأ�سرى املر�سى

الأو�ض�ع  تدهور  الأ�رسى  اإعالم  ور�ضد 
لعدد  امل��ضي  ال�ضهر  خالل  ال�ضحية 
وائل  الأ�ضري  منهم  اخلليل  اأ�رسى  من 
موؤخراً  نقله  جرى  والذي  �ضخيدم،  اأبو 
ي�ضتكي  حيث  ع�ضقالن،  معتقل  اإىل 
والأع�ض�ب  ب�لكلى  م�ض�كل  من  الأ�ضري 
وقد  والرئة،  القلب  يف  ت�ضخم  ومن 
تف�قم و�ضعه ال�ضحي موؤخراً، ورغم م� 
�ضحية  م�ض�كل  ومن  اأ�ضق�م  من  يع�نيه 
تُقدم  ل  املعتقل  عي�دة  اأن  اإل  عديدة، 
وتراجعت  كم�  امل�ضكن�ت.  �ضوى  له 
النواجعة)48ع�م�ً(  زي�د  الأ�ضري  اأو�ض�ع 
من  يع�ين  حيث  يط�،  بلدة  �ضك�ن  من 
دي�ضك�ت يف ظهره تُ�ضبب له اآلم مزمنة 
من  اأي�ض�ً  وي�ضتكي  ومتنعه من احلركة، 

ارتف�ع م�ضتمر يف كولي�ضرتول الدم، ومن 
م�ض�كل ح�دة يف الأ�ضن�ن، ومن م�ض�كل 
عي�دة  راجع  وقد  اأي�ض�ً،  النظر  يف 
له  لكن مل جُتر  املعتقل مراٍت عديدة، 
اأي  له  يقدم  ومل  طبية،  فحو�ض�ت  اأي 
الأ�ضري  ويع�ين  امل�ضكن�ت.  �ضوى  عالج 
املقعد معتز عبيدو)38ع�م�ً( من اأو�ض�ٍع 
ب�لر�ض��ش  م�ض�ب  فهو  �ضعبة  �ضحية 
الإ�ض�بة  له  وت�ضببت  �ضنوات،  منذ 

والأع�ض�ب،  الأمع�ء  يف  كبرية  ب�أ�رساٍر 
الي�رسى  �ض�قه  يف  �ضلٍل  من  يع�ين  وهو 
ف�قد  وهو  اليمنى،  �ض�قه  يف  و�ضعف 
وي�ضتخدم  ب�أطرافه،  والتحكم  ال�ضيطرة 
كي�ش خ�رجي )لالإخراج(، ويعتمد ب�ضكل 
اإدارة  يف  الأ�رس  يف  رف�قه  على  كبري 
حي�ته داخل املعتقل، وفوق هذا متعن 
اإدارة �ضجن النقب يف اإهم�له، ول تُقدم 

له اأي عالج �ضوى امل�ضكن�ت.

اأكد مكتب اإعالم الأ�سرى باأن �سلطات الحتالل وا�سلت خالل �سهر اآذار/مار�س املا�سي حمالت العتقالت بحق املواطنني من مدينة اخلليل، والتي تعترب من اأكرث املدن الفل�سطينية التي 
تتعر�س لالعتقالت بعد مدينة القد�س، ور�سد )62( حالة اعتقال خالل ال�سهر املا�سي من مدينة اخلليل بينهم )11( طفاًل، و)6( ن�ساء.

62 حالة اعتقال من مدينة اخلليل خالل �شهر اآذار

ال�شهداء اال�شرى
بقلم : ثامر عبد الغني �سباعنه

ن�ض�أته  منذ  ال�رسائيلي  الحتالل  جل�أ  
بكل  الفل�ضطينيني  قمع  ل�ضي��ضة 
من  ت�رسيدهم  فمن   ، املت�حه  الطرق 
واحتالل  البيوت  هدم  اىل  ار�ضهم 
كذلك   ، امل�ضتوطن�ت  وبن�ء  الرا�ضي 
الحتالل  الفل�ضطينيني  بحق  العتق�ل 
ب�ل�رسى  الحتالل  �ضجون  وامتالت   ،
اطف�ل   ، الفئ�ت  كل  من  الفل�ضطينيني 
لكن   ، ن�ض�ء  وحتى  بل  و�ضيوخ  و�ضب�ب 
مل يكتفي الحتالل بهذه ال�ضي��ضة فقد 
جث�مني  اعتق�ل  وال�رس  العتق�ل  ط�ل 
يف  وتت�ضوه  تتجمد  وتركه�  ال�ضهداء 
مق�بر الرق�م  ) �ضميت مبق�بر الرق�م 
ل  ب�لرق�م  حتفظ  ال�ضهداء  جثث  لن 

ب�ل�ضم�ء ( .
واعتق�ل جثتهم  مل يجيء  قتل املوتى 
مبح�ش ال�ضدفة ، ومل يكن غريب� على 
ا�ضك�ل  من  �ضكل  هو  بل   ، الحتالل 
والق�ضية  للج�ضد  واجللد  النتق�م 
اجل�ضد  غدى  فقد   ، الفل�ضطينية 
الحتالل  ليظهر  ميدان�  الفل�ضطيني 
قوته وجربوته وهمجيته ، بل وليفر�ش 
الحتالل �ضي�دته و�ضيطرته على الر�ش 
واجل�ضد ، �ضواء ك�ن هذا اجل�ضد حي او 

جمرد جثه.
 �ضي��ضة اعتق�ل اجلثث ب�ضي��ضة جديده 
دولة  تكون  قد  ولكن   – الحتالل  على 
تفر�ش  التي  الوحيده  الدولة  الحتالل 
مع  بداأت  بل   - اجلثث  على  عقوب�ت 
الوىل  املرحلة  ،ففي  الدولة  ن�ضوء 
لالحتالل )1967 طبق الحتالل الق�نون 

ال�ضالحية  تعطى  بحيث  الربيط�ين 
ب�جلثه  للت�رسف  الع�ضكري  لل�ض�بط 
،ووفق�  امليداين   الو�ضع  على  بن�ءا 
ع�م  ومنذ  الحتالل  ف�ن  لالح�ض�ءات 
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جثم�ن� فل�ضطيني� يف مق�بر الرق�م ،ومع 
بداأت  ال�ضك�كني  انتف��ضة  او  هبة  بداأ 
املرحلة الث�لثة من حملة اعتق�ل اجلثث 
، اذ اتخذ الحتالل قرار ب�عتق�ل جثث 
لعملي�ت  املنفذين  وال�ض�ب�ت  ال�ضب�ب 
،فقد   القد�ش  �ضك�ن  وخ��ضة   ، الطعن 
ب�حتج�ز  ب�ضي��ضته  ان  الحتالل  ظن 
الفل�ضطينيني  على  �ضي�ضغط   اجلث�مني 
يوقف  وب�لت�يل  ال�ضهداء  اه�يل  وخ��ضة 
ب�ل�ض�فه اىل   ، او يحد منه�  املق�ومة 
ان الحتالل ي�ضعى ملنع حتول اجلن�زات 
اىل م�ضريات تكرمي� ومتجيدا لل�ضهيد ، 
حجز  ل�ضي��ضة  الحتالل  جل�أ  وموؤخرا 
بهدف   ) غزة  �ضهداء  خ��ضة   ( اجلثث 
يف  املق�ومة  مع  لال�رسى  تب�دل  اجراء 

غزة.
اإ�رسائيلية  �ضحفينّة  م�ض�در  ك�ضفت   
واأجنبية  معلوم�ت عن اأربع مق�بر اأرق�م 
هي ) ح�ضب م� ن�رسته احلملة الوطنية 

ل�ضرتداد جث�مني ال�ضهداء :
مقربة الأرق�م املج�ورة جل�رس ” بن�ت 
يعقوب ” و تقع يف منطقة ع�ضكرية عند 
ال�ضورية   – الإ�رسائيلية  احلدود  ملتقى 
امل�ض�در  بع�ش  وتفيد  اللبن�نية،   –
فيه�  قرب   500 من  يقرب  م�  وجود  عن 
غ�لبيتهم  ولبن�نيني  فل�ضطينيني  ل�ضهداء 
بعد  وم�   ،1982 �ضقطوا يف حرب  ممن 

ذلك.

املنطقة  يف  الواقعة  الأرق�م  مقربة   .
اأريح�  مدينة  بني  املغلقة  الع�ضكرية 
وهي  الأردن،  غور  يف  داميه  وج�رس 
حم�طة بجدار، فيه بوابة حديدية معلق 
ب�لعربية  عليه�  كتب  كبرية  لفتة  فوقه� 
فيه�  ويوجد   ” العدو  ل�ضح�ي�  مقربة   ”
القبور  م�ئة قرب، وحتمل هذه  اأكرث من 
)ول   ”  5107  –  5003  ” من  اأرق�م�ً 
ت�ضل�ضليه  الأرق�م  هذه  ك�نت  اإن  يعرف 
تدعي  كم�  اأم  اأخرى  مق�بر  يف  لقبور 
ورموز  اإ�ض�رات  جمرد  ب�أنه�  اإ�رسائيل 
اإدارية ل تعك�ش العدد احلقيقي للجثث 

املحتجزة يف مق�بر اأخرى (.
غور  يف  وتقع   ” ريفيدمي   ” مقربة   .

الأردن.
مقربة ” �ضحيطة ” وتقع يف قرية وادي 
الواقعة  طربي�  مدينة  �ضم�ل  احلم�م 
غ�لبية  طربي�.  وبحرية  اأربيل  جبل  بني 
منطقة  مع�رك  ل�ضهداء  فيه�  اجلث�مني 

الأغوار بني ع�مي 1965 – 1975. 
 ((  : ال�رسى  ال�ضهداء  احد  والد  يقول 
على  تنت�بن�  والنتظ�ر  القلق  من  ح�لة 
م�ضري  عن  فيه�  ونت�ض�ءل  اليوم  مدار 
من  �ضنتمكن  هل   ، ال�ضهداء  اولدن� 
ب�لعطر  عبقن�ه  الذي  الكفن  الب��ضهم 
�ضتزفه  هل  ؟؟  مبنزلته  يليق  الذي 

اجلم�هري اىل مرقده الخري؟ (( 
غري  مم�ر�ضة  هو  اجلث�مني  اعتق�ل 
اجلرائم  اىل جمموعه  وت�ض�ف  ق�نونية 
الحتالليه بحق الفل�ضطينيني ، ف�مل�دة 
130 من اتف�قية جنيف الرابعه ، وامل�دة 
الول  ال�ض�يف  الربوتوكول  من   34
امللحق ب�تف�قي�ت جنيف ، يلزم الدول 

املقتولني  او  املتوفني  املعتقلني  بدفن 
ب�حرتام ومب� يتالءم مع ثق�فتهم ودينهم 

.
�ضكل  اىل  املختطفه  اجلث�مني  حتولت 
الحتالل  بني  املواجهة  ا�ضك�ل  من 
والفل�ضطينيني ، وانتقلت هوية اجلثم�ن 
ا�رسته  وهويه  امنت�ء  من  وانتم�ئه 

وع�ئلته اىل انتم�ء جم�عي و�ضعبي.
يف  ال�رسى  لل�ضهداء  ق�ئمة  يلي  فيم� 
مع    (   2016 ع�م  منذ  الرق�م  مق�بر 
�ضهداء  من  اآخر  عدد  وجود  مالحظة 

غزة مل يجر توثيقه (
حلم  /بيت  �رسور  ابو  احلميد  عبد   .1

18.04.2016
نعيم  /بني  الطرايرة  حممد   .2

30.06.2016
اخلليل  /دورا  الفقيه  حممد   .3

 27.07.2016
/ن�بل�ش  عورت�ين  رامي    .4

 31.07.2016
/القد�ش  �ضبيح  ابو  م�ضب�ح   .  .5

 09.10.2016
القد�ش  املكرب  القنرب/ جبل  ف�دي    .6

 08.01.2017
7. ع�دل عنكو�ش /دير ابو م�ضعل/ رام 

اهلل 16.06.2017 
8.  ا�ض�مة عط� /دير ابو م�ضعل / رام 

اهلل 16.06.2017 
9.  براء ابراهيم /دير ابو م�ضعل / رام 

اهلل 16.06.2017 
/غزة  عراب  ابو  عالء    .10

 30.10.2017
/غزة  احلمري  �ض�دي    .11

 30.10.2017
12. بدر م�ضبح /غزة 30.10.2017 

/غزة  ال�ضب�خي  احمد   .13
 30.10.2017

/غزة  البحي�ضي  حممد    .14
 30.10.2017

/جنني  جرار  ا�ضم�عيل  احمد   .15
17.01.2018

جنني  جرار/  ن�رس  احمد   .16
 . 06.02.2018

/عقرب�  ف�ضل  بني  الرحمن  عبد   .17
 . 18.03.2018

/غزة  ال�ضلول  م�ضعب   .18
30.03.2018

/غزة  الرب�يعة  حممد   .   .19
30.03.2018

خ�نيون�ش   / العم�وي  عطية    .20
30.04.2018

 / رفح   / جزر  ابو  يو�ضف    .21
 30.04.2018

خ�نيون�ش   / العم�وي  يو�ضف    .22
30.04.2018

غزة  م�ض�مح  ال�ضالم  عبد   .23
 06.05.2018

/القد�ش  عوي�ض�ت  عزيز   .24

20.05.2018
خ�نيون�ش  النج�ر/  25.   رمزي 

04.06.2018
رفح   / الع�ل  عبد  خ�لد   .26

 02.07.2018
/كوبر  يو�ضف  دار  ط�رق  حممد   .27

 26.07.2018
 / /غزة  املجدلوي  ه�ين   .28

 20.08.2018
اخلليل   / اجلعربي  وائل   .29

03.09.2018
 / /جب�لي�  �ض�لح  عط�ف  ال�ضهيد   .30

 09.09.2018
عم�د  املختطف  الطفل  ال�ضهيد   .31

�ض�هني /غزة 05.11.2018. 
الدهي�ضة   / ي�ب�ش  ابو  رمزي   .32

26.11.2018/
 / كوبر   / الربغوثي  �ض�لح   .33

12.12.2018
فجر   / /ال�ضويكي  نع�لوة  ا�رسف   .34

13.12.2018
35.  حممد فوزي عدوي /عزون عتمة 

21.01.2019/
 / قدورة  /خميم  مب�رك  �ضم�ح    .36

  30.01.2019
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عي�شة ق.

من  متكنت  املولودية  اأن  باعتبار 
جدول  يف  الرابع  املركز  اإىل  االرتقاء 
الرتتيب، وتقلي�ص الفارق عن الو�صافة 
يجعلها  ما  وهو  فح�صب  نقطتني  اإىل 
التواجد  اجل  من  كبرية  فر�صة  اأمام 
اأنها  باعتبار  املقدمة  ثالثي  �صمن 
وهو  الربنامج  يف  متاأخرا  لقاءا  متلك 
ت�صييق  اإىل  ير�صحها  الذي  االأمر 
العا�صمة  اخلناق على املت�صدر احتاد 
�صمن  التواجد  على  بقوة  والتناف�ص 
ثالثي املقدمة و�صمان م�صاركة قارية 

املو�صم املقبل.
ورغم الفوز الذي حققه رفقاء الالعب 
دون  كان  االأداء  اأن  اإال  نقا�ص  ه�صام 
امل�صتوى خا�صة على م�صتوى االأجنحة 
اخلط  جعل  ما  وهو  اللعب  و�صناعة 
االأمامي ال يتحرك كثريا طيلة الت�صعني 
دقيقة على ملعب 5 جويلية وهو االأمر 
خمازين  حممد  املدرب  يجعل  الذي 
الفرتة  خالل  كبرية  عمل  ور�صة  اأمام 
االأخطاء  ت�صحيح  اأجل  من  املقبلة 
ال�صق  يف  للت�صكيلة  االأداء  وحت�صني 

املقبلة  مباراتها  موعد  قبل  الهجومي 
املقررة  بوعريريج  برج  اأهلي  اأمام 
من   26 اجلولة  حل�صاب  اأفريل   20 يف 

الرابطة املحرتفة االأوىل.

خمازين: عانينا الإ�شابات 
والغيابات والإدارة حرة 

يف ات�شالتها مبدرب 
جديد

خمازين  حممد  املدرب  ا�صتح�صن 
يف  العبوه  حققه  الذي  االنت�صار 
وهران،  مبولودية  جمعهم  الذي  اللقاء 
اأن الفريق مر بفرتة ع�صيبة  اأكد  حيث 
خالل التح�صريات للقاء خا�صة يف ظل 
عنا�رص  طاردت  التي  االإ�صابات  كرثة 
الت�صكيلة والغيابات التي �صجلها النادي 
لكنه  االأداء،  على  اأثرت  اللقاء،  يف 
اأر�صية  الالعبون على  ا�صاد مبا قدمه 
دخلوا  الذين  اأن  باعتبار  امليدان، 
وحققوا  الظن  ح�صن  عند  كانوا  للعب 
داخل  كامال  بالزاد  باالحتفاظ  االأهم 
خالل  خمازين  وا�صتطرد  القواعد، 

تن�صيطه للندوة ال�صحافية التي اأعقبت 
حول  للرد  خمول  غري  اأنه  املقابلة 
تتلقى  الت�صكيلة  جعلت  التي  االأ�صباب 
هذا الكم الكبري من االإ�صابات مو�صحا 
الربنامج  يف  طريقة  تواجد  يدرك  اأنه 
خالل  بها  العمل  يتم  والتي  التدريبي 
من  الالعبني  تقي  التح�صريات  فرتة 
ال�صقوط يف فخ االإ�صابة واللعب بوترية 

عالية حتى ثالثة لقاءات يف االأ�صبوع.
خمازين  اأ�صار  منف�صل،  مو�صوع  يف 
حول  احلديث  من  منزعج  غري  اأنه 
ات�صاالت  يف  املولودية  اإدارة  تواجد 
مع مدربني من اأجل تعيني احدهم على 
باعتبار  للفريق  الفنية  العار�صة  راأ�ص 
اأجل ذلك،  ال�صالحيات من  اأنها متلك 
واأو�صح اأنه يعرف اإمكانياته واتفق مع 
االإدارة لالإ�رصاف على الت�صكيلة يف لقاء 
احتاد العا�صمة قبل ان يتم االتفاق معه 
تبقى  ما  ا�صتكمال  الفوز  حتقيق  بعد 
اإنهائه  حال  ويف  اجلاري  املو�صم  من 
�صمن البوديوم �صوف يتم تعيينه مدربا 
انه  م�صيفا  املقبل،  املو�صم  رئي�صيا 
الف�صل بالهدف امل�صطر فاإنه  يف حال 
مو�صمني  يت�صمن  عقدا  ميلك  الزال 

اآخرين مع الفريق كمدير فني.

مولودية اجلزائر تتم�سك باإنهاء املو�سم يف البوديومور�شة عمل كبرية تنتظر الطاقم الفني
جنح فريق مولودية اجلزائر يف حتقيق الأهم عرب الفوز الثمني الذي �شجله على 

ح�شاب مولودية وهران �شمن ت�شوية اللقاء املتاأخر للجولة 22 من الرابطة املحرتفة 
الأوىل، حيث ا�شتعاد النادي العا�شمي ن�شوة النت�شارات بعد هزميته يف اجلولة 

املن�شرمة اأمام اجلار ن�شر ح�شني داي، وهو الأمر الذي �شمح للمولودية بك�شب ثالث 
نقاط ثمينة يف �شراعه لعب الأدوار الأوىل

بح�شور وزير 
ال�شباب والريا�شة 

ورئي�س الكوا

تكرمي 
البحارين 
املتوجني 

يف الألعاب 
ال�سراعية 

للعام 2018
توج كل من اإ�صالم بن 
ناقة، حممد قبايلي، 

نايلة رزواين ور�صا توابي، 
املتح�صلني على ذهبيات 

يف االألعاب االفريقية 
لل�صباب جويلية 2018 

باجلزائر بجائزة اأف�صل 
ريا�صي يف ال�رصاع ل�صنة 
2018، ومت تكرمي هوؤالء 

البحارين مبقر اللجنة 
االوملبية والريا�صية 
اجلزائرية اأول اأم�ص 

بتقدمي هدايا رمزية، 
خالل حفل نظمته 

االحتادية اجلزائرية 
لل�رصاع، وعرف احلفل 
ح�صور عدة �صخ�صيات 
يتقدمهم وزير ال�صباب 
والريا�صة روؤوف �صليم 

برناوي، اإ�صافة اىل 
ممثلني عن اللجنة 

االوملبية واالحتادات 
الريا�صية، واأو�صحت 

االحتادية اأن الهدف من 
وراء هذا التكرمي هو 

ت�صجيع الريا�صيني ال�صبان، 
والتاأكيد اأن جمهوداتهم 
مل تذهب �صدى، بل يتم 

تكرميهم بعد التاألق.
وح�صد املنتخب الوطني 

لل�رصاع خالل الطبعة 
الثالثة لالألعاب االفريقية 

لل�صباب �صبع ميداليات 
منها اأربع ذهبيات يف 
اخت�صا�صي بيك تكنو 

ذكور واإناث والزير 4.7 
ذكور واإناث وحت�صل على 

الذهبيات االربع كل من 
اإ�صالم بن ناقة ونايلة 

رزواين يف البيك تيكنو، 
وحممد قبايلي ور�صا 

توابي يف الزير 4.7، كما 
حت�صل املنتخب الوطني 
على ف�صيتني حققهما كل 
من رامي بودرومة وليندة 
اآيت علي اأو�صليمان بيك 

تيكنو، عالوة على برونزية 
كر�صان مالية يف الزير 

4.7، كما كرمت االإحتادية 
االإعالميني الذين اأجنزوا 

اأف�صل مقال �صحفي حول 
ريا�صة ال�رصاع خالل �صنة 
2018، جمددة عزمها على 

موا�صلة عملها االإن�صاين 
لفائدة كل من االطفال 

اليتامى واملر�صى.
وكالت

بالغ واجه انتقادات لذعة اأمام دفاع تاجنانت

�سباب بلوزداد يوا�سل مهمة تفادي ال�سقوط

بلوزداد عودة  ي�صّجل فريق �صباب 
اأجل  من  اللعب  �صباق  يف  قوية 
الذي  الثمني  التعادل  بعد  البقاء 
اأمام  القواعد  خارج  من  به  عاد 
كافيا  كان  والذي  تاجنانت،  دفاع 
اخلروج  اأجل  من  العا�صمي  للناي 
والتنف�ص  اخلطر  منطقة  من 
للبقاء  ال�صعب  �رصاعه  يف  قليال 
ابتعد  اأين  الكبار،  دوري  �صمن 
بنقطة واحدة عن ثالث املهددين 
الذي  ال�صيناريو  وهو  بال�صقوط، 
اأجل  من  الالعبني  معنويات  يرفع 
املوا�صلة على نف�ص الريتم العايل 

املو�صم،  نهاية  يف  البقاء  ل�صمان 
الذي  الكبري  العمل  خا�صة يف ظل 
بقيادة  الفني  الطاقم  به  يقوم 
عمراين  القادر  عبد  املدرب 
اإىل  اأوك�صجني  جرعة  منح  والذي 
خا�صة  »العقيبة«،  اأبناء  ت�صكيلة 
البلوزدادي  الفريق  وا�صل  بعدما 
مل  الذي  وهو  االيجابية  نتائجه 
على  مباريات  ت�صع  يف  ينهزم 
متاأخرة  مباراة  وتنتظره  التوايل، 
انتظار  يف  ق�صنطينة  �صباب  اأمام 
على  تلعب  �صوف  والتي  برجمتها 
ملعب 20 اأوت بالعا�صمة، اأين ميلك 

حظوظا وفرية الإحراز ثالث نقاط 
ثمينة ت�صاعده يف موا�صلة الزحف 
عن  واالبتعاد  الرتتيب  و�صط  نحو 

اأندية القاع.
بالغ  �صفيان  اأبو  املهاجم  و�صهد 
الذي  االأداء  بعد  الذعة  انتقادات 
قدمه اأمام دفاع تاجنانت، خا�صة 
واأن الفريق كان االأقرب اإىل العودة 
بالفوز اإال اأن ف�صل اخلط االأمامي 
كانت  التي  الفر�ص  ا�صتغالل  يف 
على  اأ�صاع  الت�صجيل  اأجل  من  له 

ال�صباب العودة بالنقاط الثالث.
عي�شة ق.

برناوي: اأ�سجع الحتاديات 
على الهتمام با�ستقدام 

ال�سبون�سورينغ

والريا�صة  ال�صباب  وزير  دعا 
اأول  برناوي  �صليم  روؤوف 
الريا�صية  االحتاديات  اأم�ص 
جهودها  مب�صاعفة  اجلزائرية 
من  عدد  اكرب  جلب  اجل  من 
املمّولني و الرعاة »�صبون�صور«، 
و�صائل  لهم حيازة  يت�صنى  حتى 
وتنظيم  الريا�صيني  حت�صري 
وامل�صاركة يف خمتلف الدورات 
وجتنب  والدولية  الوطنية 
الدولة  اإعانات  انتظار  بالتايل 
يف كل مرة، واأ�صار برناوي على 
هام�ص مرا�صم  توزيع ال�صهادات 
على الريا�صيني املتوجني مبقر 
الريا�صية  و  االوملبية  اللجنة 
اجلزائرية بنب عكنون: »حقيقة  
الدولة �صتكون دائما اىل جانب 
من  الريا�صية   االحتاديات 
بروز  يف   م�صاهمتها  منطلق 
ال�صابة،  الريا�صية  املواهب 
التي �صت�رصف م�صتقبال االألوان 
الدويل،  ال�صعيد  على  الوطنية 
لزاما  اأ�صحى  باملقابل  لكن 
عدم االعتماد عليها كلية ولهذا 
الفديرالية  الهيئات  ان  نالحظ 
ممولني  وجدت  الناجحة 

ترافقها يف ن�صاطها«.
اجلزائرية  االحتادية  ونظمت 
ال�صهادات  توزيع  لل�رصاع، حفل 
املتوجني  الريا�صيني  على 
باإبرام عقد  �صنة 2018 واختتم 
للبطولة  حت�صبا  جديد  رعاية 
املقررة  املقبلة  االفريقية 
باجلزائر  اأكتوبر   12 اىل   6 من 
موؤهلة  و�صتكون  العا�صمة 
االوملبية-2020  لالألعاب  
فيما  يرناوي   وتعهد  بطوكيو، 
يخ�ص اآليات ت�صيري االحتاديات، 
قائال: »�صوف لن يكون اي تدخل 

الفدراليات  عمل  يف  للو�صاية 
اإىل  االأ�صا�ص  يف  حتتكم  التي 
ال�صيدة  وهي  العامة  جمعياتها 
مع  فقط  �صيتعامل  و�صوف 

الروؤ�صاء ال�رصعيني.«
ويف �صوؤال عن تناول املمنوعات 
اأ�صحت  التي  املخدرات  و 
كرة  و�صط  يف  خا�صة  �صائعة 
وزارته  اأن  الوزير  اعترب  القدم، 
اأي  لهما  لي�ص  االحتادية  اأو 
يف  وقال  املو�صوع،  يف  دخل 
نتكلم عن  »عندما  ال�صاأن:  هذا 
لي�ص  هنا  فاالأمر   ، املمنوعات 
تناول  او  بالريا�صة  عالقة  له 
ب�صاطة  بكل  هي  املن�صطات، 
ق�صية اإجرام ومن هنا اعتقد ان 
االمر يتوجب  تدخل  العدالة«، 
واأدانت االثنني املن�رصم حمكمة 
القبائل   �صبيبة  العبي  ال�رصاقة 
االوىل  الرابطة  يف  النا�صطة 
يو�صف  بن  اليا�ص  القدم  لكرة 
و جوبا اأوقا�صي ب�صهرين حب�صا 
غري نافذ وغرامة مالية قدرها 
20 األف دينار الرتكابهما جنحة 
حيازة املخدرات ال�صلبة الأجل 
جاء  ما  ح�صب  اال�صتهالك 
مبحكمة  احلكم  منطوق  يف 
ال�رصاقة، ومت اإحالة املتورطني 
حيث  للمحاكمة،  العدالة  على 
الفعل   املتهمني  جميع  اأنكر 
املن�صوب اإليهم واأجمع املتهمني 
ملفقة  الق�صية  اأن  على  الثالثة 
ال�صديقة  املتهمة  طرف  من 
بعد  الالعبني  الأحد  ال�صابقة 
تخلى عنها، وكان دفاع الالعبني 
الالعبني  باإفادة  طالب  قد 
ال  لكي  املخففة  بالظروف 

يتاأثر م�صوارهما الريا�صي.

وكالت
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حكيم مالك

حيث �سي�رشف عليهم رئي�س الوفد 
العا�سمة  القدم من اجلزائر  لكرة 
عبد احلق �سعدي الذي يعد ع�سوا 
التظاهرة،  هذه  يف  الآخر  هو 
هذه  اختيار  مت  فلقد  وعليه 
ال�رشيعة  ل�ستجابتها  الوليات 
العامة  امل�ساهمة  ال�رشكة  لنداء 
»غازبروم« الراعي الر�سمي لدوري 
اأوروبا لكرة القدم املنفذة  اأبطال 
العا�سمة  يف  النهائية  للفعاليات 
الإ�سبانية مدريد يف الفرتة ما بني 

28 ماي اإىل 2 جوان املقبل.

�صياغة فرق ال�صداقة 
الدولية املختلطة

كما �سيتم يف اإطار املو�سم ال�سابع 
اأجل  من  القدم  »كرة  برنامج  من 
يف  فعاليات  تنظيم  ال�سداقة« 
خالل  ومن  العامل،  دول  خمتلف 
فرق  �سياغة  �سيتم  القرعة 
ويف  املختلطة،  الدولية  ال�سداقة 
للربنامج  البيئية  املبادرة  اإطار 
�سيتم ت�سمية فرق ال�سداقة الدولية 
لكرة القدم باأ�سماء اأنواع حيوانات 
هذا  بالنقرا�س،  ومهددة  نادرة 
العاملي  باليوم  الحتفال  و�سيتم 
ال�سداقة  اأجل  من  القدم  لكرة 
والكبار من  الأطفال  حيث �سيقوم 
خمتلف دول العامل بدعم امل�رشوع 

وبامل�ساركة يف مباريات ال�سداقة 
ويف الدرو�س املفتوحة، بالإ�سافة 
وهو  ال�سداقة  �سوار  ربط  اإىل 
ال�سوار  ويتكون  الر�سمي،  ال�سعار 
من خيطني، اأحدهما اأزرق يج�سد 
اأخ�رش  والثاين  الهادئة  ال�سماء 
يف  الأخ�رش  الع�سب  لون  يج�سد 

ملعب كرة القدم.

دعم الريا�صة بني 
ال�صغار وال�صباب

الفعالية  هذه  منظمو  واأكد 
الرئي�سي  الهدف  اأن  الريا�سية 
بني  الريا�سة  دعم  هو  للم�رشوع 
قيم  وتعزيز  وال�سباب،  ال�سغار 
الن�سط،  ال�سحي  احلياة  اأ�سلوب 
الحرتام  ثقافة  ن�رش  وكذلك 
لأ�سخا�س  اجلديد  اجليل  بني 
خمتلفة  وثقافات  جن�سيات  من 
والبنات،  ال�سبيان  �سنويا  وي�سارك 
الحتياجات  ذوي  من  فيهم  مبن 
القدم  »كرة  برنامج  يف  اخلا�سة 
لتعزيز  وذلك  ال�سداقة«،  اأجل  من 
ال�سداقة،  للم�رشوع:  الت�سع  القيم 
ال�سحة،  العدالة،  امل�ساواة، 
التقاليد  الن�رش،  الوفاء،  ال�سالم، 

وال�رشف.
ال�سنة  هذه  يف  �سي�سارك  كما 
للمباريات  حكام  ب�سفة  ال�سغار 
املعنية  املدار�س  من  و�سياأتون 
ب�سوؤون حتكيم مباريات كرة القدم 

من خمتلف بلدان العامل، جميعهم 
مع�سكر  من  جزًءا  �سي�سبحون 
اأيام  لب�سعة  الدويل  ال�سداقة 
الريا�سية  الفعاليات  و�سيح�رشون 
من  عمل  ور�سة  وهي  والتعليمية 
حتت  ودرو�س  م�سهورين،  لعبني 
اإ�رشاف مدربني �سباب، بالإ�سافة 
اإىل درو�س خا�سة واألعاب يف اإطار 

مدر�سة »القيم الت�سعة«.
و�سينعقد خالل الفعاليات النهائية 
من  القدم  لكرة  الدويل  املنتدى 
كاأ�س  و�سي�سبح  ال�سداقة،  اأجل 
العامل لكرة القدم من اأجل ال�سداقة 
املباراة  و�ستقام  رئي�سيًة،  فعاليًة 
مدريد  قلب  يف  للكاأ�س  النهائية 
يف �ساحة املدينة الرئي�سية »بالزا 
ال�سابع  املو�سم  نهاية  ويف  مايور« 
اأجل  من  القدم  »كرة  برنامج  من 
امل�ساركون  �سيح�رش  ال�سداقة« 
اأبطال  لدوري  النهائية  املباراة 
على  �ستقام  التي   ،2019 اأوروبا 
يف  مرتوبوليتانو«  »واندا  ملعب 

مدريد.

خلق م�صاحة خا�صة 
لتوحيد اأطفال العامل

اجلزائري  ال�سحفي  واأكد 
امل�سارك بالتظاهرة عادل �سوالح  
ليومية« الو�سط »اأن هذه التظاهرة 
ت�سعى هذه التظاهرة خللق م�ساحة 
و  العامل  اأطفال  توحد  خا�سة 

 ،< الختالفات  كل  بهم  تتخطى 
كما اأن هذه التظاهرة  تفتح اأبوابا 
واآفاق جديدة لالأطفال هي جت�سيد 
لأحد اأهم معاين كرة القدم و هي 
ال�رشيف  التناف�س  و  ال�سداقة 
اإىل  يحتاج  اليوم  »العامل  ويقول: 
فتح اأماكن تتوحد فيه كل ال�سعوب 
حيث ل جن�سية ول ثقافة ول دين 
و  احلب  و  للتحاور  عائق  �سيكون 

امل�ساركة«.
العامة  امل�ساهمة  ال�رشكة  وتقوم 
الربنامج  بتنفيذ  »غازبروم« 
الجتماعي العاملي لالأطفال »كرة 
منذ  ال�سداقة«  اأجل  من  القدم 
التي  الأ�سا�سية  القيم   ،2013 عام 
الربنامج  امل�ساركون يف  لها  يروج 
العدالة،  امل�ساواة،  ال�سداقة،  هي 
الن�رش،  الوفاء،  ال�سالم،  ال�سحة، 
الحتاد  ويقوم  وال�رشف،  التقاليد 
والحتاد  القدم  لكرة  الأوروبي 
واللجنة  القدم  لكرة  الدويل 
واحتادات  الدولية  الأوملبية 
املختلفة  البلدان  يف  القدم  كرة 
الدولية  اخلريية  واملوؤ�س�سات 
امل�سهورين  والريا�سيني  لالأطفال 
ونوادي كرة القدم الرائدة يف العامل 
بدعم برنامج »كرة القدم من اأجل 
الربنامج خالل  وجمع  ال�سداقة«، 
من  اأكرث  املا�سية  ال�ستة  املوا�سم 
اأكرث  واكت�سب  م�سارك  األف   5.5
من 4.5 مليون موؤيد، مبا يف ذلك 
وال�سيا�سيني  والفنانني  الريا�سيني 

امل�سهورين.

�صتجرى فعالياتها ما بني 28 ماي اإىل 2 جوان مبدريد

اجلزائر ت�صارك يف الن�صخة ال�صابعة لدورة »كرة القدم من اأجل ال�صداقة« 
�صت�صارك اجلزائر يف الن�صخة ال�صابعة من الربنامج االجتماعي العاملي للأطفال »كرة القدم من اأجل ال�صداقة« بح�صور 

اأربعة العبني �صغار ال�صن من نوادي خمتلفة  تنتمي اإىل واليات ق�صنطينة، �صطيف وب�صار وترتاوح اأعمارهم بني 12 
و16 �صنة، حيث �صتتم القرعة  ل�صياغة فرق ال�صداقة الدولية املختلطة ولقد مت اختيار هوؤالء اللعبني ال�صغار من 

عن طريق االت�صال مبختلف النوادي الريا�صية املتواجدة يف اأر�ض الوطن

مكتب با�صي يرف�ض العمل معه وين�صحب

�صوناطراك تعني غريب مديرا 
عاما ملولودية اجلزائر

بن �صاعة مر�صح خللفة حامية يف الت�صكيلة 
االأ�صا�صية

احتاد العا�صمة ي�صتاأنف التدريبات 
يف غياب بن يحي وكودري

ت�سارعت الأحداث اأم�س داخل بيت 
اأين عّينت  فريق مولودية اجلزائر، 
غريب  عمر  �سوناطراك  �رشكة 
مديرا عاما للفريق باعتبارها مالكة 
وامل�سوؤول  الفريق  اأ�سهم  غالبية 
للنادي  الريا�سي  الفرع  على  الأول 
�سحب  مت  بعدما  عودته  م�سجال 
 2017 العام  منت�سف  منه  الثقة 
التي  املالية  التجاوزات  ب�سبب 
كانت حا�سلة يف النادي ومت تعيني 
كمال  للنادي  ال�سابق  الالعب 
والذي  له  خليفة  ال�سعيد  قا�سي 
اأ�رشف على النادي العا�سمي ملدة 
اإحراز  يف  ف�سل خاللهما  مو�سمني 

اأي لقب مع الت�سكيلة.
لالإ�رشاف  غريب  عودة  وجاءت 
لالأغلبية  مفاجاأة  املولودية  على 

وذلك من خالل اختيار هذا الوقت 
الكروية،  املنظومة  اإىل  لإعادته 
ال�رشكة  تعيني  ظل  يف  وذلك 
البرتولية التي متلك اأغلبية الأ�سهم 
يقوده  الذي  للديركتوار  النادي  يف 
�سنوات  للفريق  ال�سابق  الالعب 
وي�سم  با�سي  زوبري  ال�سبعينيات 
وبن  زنري  ماحي،  الثالثي  اأي�سا 
علي قبل اأن تتغري الأحداث ويقرر 
الديركتوار الن�سحاب بعدما رف�س 
عقب  وذلك  غريب،  مع  العمل 
منت�سف  عقده  الذي  الجتماع 
نهار اأم�س مع املدير العام ل�رشكة 
اأاأكد  والذي  ولد قدور  �سوناطراك 
النادي  راأ�س  على  غريب  تعيني 

العا�سمي.
عي�صة ق.

العا�سمة  احتاد  فريق  ا�ستاأنف 
بعد  اأم�س  اأول  م�ساء  التدريبات 
فرتة الراحة التي نالها الالعبون، 
ح�سة  الالعبون  خا�س  حيث 
تدريبية على ملعبهم عمر حمادي 
التي  للمقابلة  ا�ستعداد  ببولوغني 
يف  �سطيف  وفاق  اأمام  تنتظرهم 
من   26 للجولة  اأفريل حت�سبا   20
وهي  الأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
احل�سة التي عرفت عودة الالعب 
موؤيد  والليبي  بودربال  رفيق 
يف  الثنائي  تواجد  بعدما  الاليف 
بينما  التوايل،  على  وليبيا  فرن�سا 
يحي  بن  حممد  املدافع  غاب 
عنها  الك�سف  يتم  مل  لأ�سباب 
يف  تواجده  عن  احلديث  ظل  يف 
باأر�س  اللتحاق  وعدم  فرن�سا 
الوطن بينما �سجل حمزة كودري 
غيابه اأي�سا برتخي�س من الإدارة 
اأحد  وفاة  ب�سبب  الفني  والطاقم 
املدرب  يعمل  اأين  اأقربائه، 
جتهيز  على  كبري  ملني  املوؤقت 
النواحي  كافة  من  الت�سكيلة 

وفاق  ملوعد  جاهزة  تكون  حتى 
�سطيف.

املعني  فاإن  ال�سدد  هذا  ويف 
حدو�س  ال�ساب  الالعب  يح�رش 
الدفاع  اللعب يف حمور  اأجل  من 
يعمل  حيث  يحي،  بن  جانب  اإىل 
خدماته  يف  الثقة  و�سع  على 
اأ�سا�سيا  الظهور  فر�سة  ومنحه 
املو�سم  مباريات  من  تبقى  فيما 
يتوجه  املقابل،  يف  احلايل، 
العودة  اإىل  �ساعة  بن  الالعب 
احلربة  راأ�س  واللعب  للمناف�سة 
هذا  من  تبقى  فيما  الت�سكيلة  يف 
املو�سم مكان زميله اأمني حامية 
وغري  �سعيف  باأداء  ظهر  الذي 
التي  الأخرية  اللقاءات  يف  مقنع 
الكونغويل  مكان  اأ�سا�سيا  دخلها 
بن  تعافى  حيث  اإيبارا،  برين�س 
اأبعدته  التي  الإ�سابة  من  �ساعة 
عن املناف�سة يف الأ�سهر املا�سية 
وبالتايل �سيكون اأمام فر�سة ثمينة 

من اأجل الربهنة على امكانياته.
عي�صة ق.

يحتاجان اإىل الفوز بفارق هدف وهدفني على التوايل للتاأهل

حمرز وبراهيمي ينهزمان بربع نهائي ال�صومبيونزليغ
ف�سل الالعبان الدوليان اجلزائريان ريا�س حمرز ويا�سني براهيمي يف الفوز رفقة ناديهما مان�س�سرت �سيتي الجنليزي وبورتو الربتغايل مبباراة 

ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة اأبطال اأوروبا، اأين انهزم حمرز رفقة املان �سيتي يف اللقاء الذي خا�سه على ملعب توتنهام بعدما افرتق الناديان 

على وقع هدف دون رد لت�سكيلة توتنهام، وهي النتيجة التي تخدم رفقاء متو�سط ميدان اخل�رش الذين يلعبون الإياب الأ�سبوع املقبل على ملعبهم 

»الإحتاد« ولديهم فر�سة كبرية من اأجل العودة يف النتيجة خا�سة وان فارق هدف لن يعرقل اأ�سبال املدرب ال�سباين بيب غوراديول يف حتقيق 

فوز بفارق هدفني من اأجل بلوغ املربع الذهبي من املناف�سة الأوروبية، وقدم حمرز مباراة يف امل�ستوى بعدما خا�سها يف الت�سكيلة الأ�سا�سية، 

ورغم اأنه مل يجد الدعم من زمالئه من حيث مترير الكرات يف �سورة الثنائي اأغويرو و�سرتلينغ اإل اأنه اأبلى بالء ح�سنا ولعب 88 دقيقة قبل اأن 
يغادر اأر�سية امليدان.

يف املقابل، تعقدت و�سعية رفقاء براهيمي بعد تعر�س بورتو الربتغايل اإىل هزمية بثنائية على ملعب »الأنفيلد«، حيث �سيجد رفقاء متو�سط 

ميدان اخل�رش اأمامهم مهمة معقدة من اأجدل حتقيق انت�سار بفارق ثالثة اأهداف على ملعبهم »الدراغاو« يف لقاء العودة بني الفريقني الأ�سبوع 

القادم، وبداأ خريج ملعب رين اللقاء يف الحتياط يف ر�سالة اإىل املعني نحو تهمي�سه ب�سبب رف�سه جتديد العقد مع اإدارة النادي، اأين خا�س 

املعني اآخر ن�سف �ساعة من اللقاء وكان تائها خاللها خا�سة واأنه تلقى انتقادات واختري �سمن قائمة اأ�سواأ الالعبني يف اللقاء.

عي�صة ق.
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كلوب: ن�ستحق الفوز 
و�سنق�تل يف الإي�ب للت�أهل

اأبدى الأملاين يورغن كلوب املدير الفني لفريق ليفربول الإجنليزي، �سعادته بالفوز الذي 
حققه فريقه على ح�ساب بورتو الربتغايل، موؤكًدا على ا�ستحقاقه له، وتغلب ليفربول على 
�سيفه بورتو بهدفني دون رد يف ذهاب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا على ملعب »اأنفيلد« 

معقل الفريق الإجنليزي، وقال كلوب يف املوؤمتر ال�سحفي عقب املباراة: »لقد كانت 
مباراة جيدة، �سيطرنا على اللعب معظم الوقت وا�ستحقينا النتيجة«، واأ�ساف: »دافعنا 

بكل قوة اأمام هجماتهم املرتدة، النتيجة 2-0 لزالت قريبة، وعلينا القتال يف لقاء 
العودة من اأجل التاأهل«، واأو�سح املدرب الأملاين: »كنت اأمتنى خلق مزيد من الفر�ص يف 

ال�سوط الثاين لكن هذا مل يحدث«.

غوارديول: اخل�س�رة بهدف 
اأف�سل من التع�دل ال�سلبي

مل يتذمر مدرب مان�س�سرت �سيتي جو�سيب غوارديول، كثرًيا من اأداء فريقه رغم اخل�سارة 
اأمام م�سيفه توتنهام بنتيجة 0-1 على ملعب توتنهام اجلديد، يف ذهاب ربع نهائي 

م�سابقة دوي اأبطال اأوروبا، وظل التعادل قائما بني الفريقني حتى الدقيقة 78 عندما 
�سجل الكوري اجلنوبي �سون هيونغ مني هدفا لتوتنهام، علًما باأن مان�س�سرت �سيتي اأهدر 

ركلة جزاء نفذها �سريجيو اأغويرو يف الدقيقة 13، وقال غوارديول يف ت�رصيحات اأبرزها 
املوقع الإلكرتوين لالحتاد الأوروبي لكرة القدم عقب انتهاء اللقاء: »املو�سم املا�سي كنا 

اأكرث �سوًء با�ستثناء فر�ص قليلة من كرات ثابتة وبع�ص الهجمات املرتدة، �سيطرنا على 
املباراة ولعبنا ب�سكل جيد، كنت �ساأود اأن ن�سجل هدفا، لكن هكذا هو الو�سع الآن«.

واأ�ساف املدرب الإ�سباين: »عندما ل نلعب جيًدا اأ�رصح بذلك، لكني ل اأملك هذا ال�سعور 
ا يف ال�سوط الثاين عندما  اإنه فريق ي�سغط كثرًيا لكنه مل يتمكن من فعل ذلك، خ�سو�سً

و�سلنا كثرًيا اإىل الثلث الأخري من امللعب«، وتابع: »النتيجة لي�ست مثالية، لكن اإذا اأردت 
اأن تعرب اإىل املرحلة النهائية يجب اأن تقوم بهذا النوع من التحولت، يف بع�ص الأحيان 

1-0 اأف�سل من 0-0، لأنك تعرف حينها ما يتوجب عليك فعله متاما، يجب اأن نخرج 
لن�سجل الأهداف«، وعن ركلة اجلزاء التي اأ�ساعها جنم الفريق �سريجيو اأغويرو قال 

غوارديول: »يف املرة املقبلة �سن�سجل، الآن علينا التح�سري ملباراة كري�ستال بال�ص، ل 
يوجد لدينا وقت للتفكري يف توتنهام«.

توتنه�م يواجه ال�سدمة اأم�م امل�ن �سيتي
تلقى فريق توتنهام �سدمة موؤملة يف دوري اأبطال اأوروبا، بعدما خرج واحد من اأهم 

لعبيه م�ساًبا يف ال�سوط الثاين من لقاء ذهاب ربع النهائي اأمام مان�س�سرت �سيتي، ومل 
ي�ستطع قائد توتنهام وهداف الفريق هاري كني اإكمال املباراة ب�سبب لعبة م�سرتكة مع 

ظهري مان�س�سرت �سيتي فابيان ديلف، ليخرج من امللعب م�ساًبا مب�ساعدة الطاقم الطبي 
بعد 10 دقائق على مرور ال�سوط الثاين.

وبدت معامل الإحباط وا�سحة على وجه مدرب توتنهام ماوري�سيو بوكيتينو الذي اأ�رصك 
اجلناح الربازيلي لوكا�ص مورا بدل من كني، مقابل حتول الكوري اجلنوبي �سون هيونغ 

مني للعب كمهاجم �رصيح، و�سكل كني تهديًدا كبرًيا على مرمى مان�س�سرت �سيتي يف 
ال�سوط الأول دون اأن يتمكن من هز ال�سباك، ويبقى على الفريق اللندين الأبي�ص معرفة 

مدى خطورة الإ�سابة قبل مباراة الإياب التي تقام على ملعب »الحتاد« الأ�سبوع املقبل.

�سون مينح توتنه�م اأف�سلية على امل�ن �سيتي
التاأهل  اأف�سلية  على  توتنهام  ح�سل 
دوري  م�سابقة  نهائي  ن�سف  اإىل 
�سيفه  على  فوزه  بعد  اأوروبا  اأبطال 
اأول   0-1 بنتيجة  �سيتي  مان�س�سرت 
الأوروبية  املباراة  خالل  اأم�ص 
الأوىل التي ي�ست�سيفها ملعب توتنهام 
اجلديد بعد تطويره، وذلك يف ذهاب 
النادي  ويدين  امل�سابقة،  نهائي  ربع 
اللندين لنجمه الكوري اجلنوبي �سون 
هيونغ مني بالف�سل يف ت�سجيل هدف 
املباراة الوحيد بالدقيقة 78 قبل اأن 
لقاء  يف  جمدًدا  الفريقان  يلتقي 
ملعب  على  املقبل  الأربعاء  الإياب 

»الحتاد«.
اأول تهديد على املرميني جاء من قبل توتنهام عندما اأر�سل �سي�سوكو متريرة ق�سرية داخل منطقة اجلزاء اإىل اآيل الذي �سددها 
مبا�رصة فوق املرمى يف الدقيقة 8، ورد مان�س�سرت �سيتي عرب ت�سديدة من �سرتلينغ ارتدت من يد روز واحتاج احلكم بيورن 
كوبريز لال�ستعانة بتقنية الفيديو قبل اأن يحت�سب ركلة جزاء ت�سدى لها اأغويرو واأنقذها احلار�ص الفرن�سي هوغو لوري�ص برباعة 
يف الدقيقة 13، هداأت الأمور قليال قبل اأن يهدر توتنهام فر�سة خطرية يف الدقيقة 24، عندما مرر اإريك�سن الكرة من الناحية 

الي�رصى اإىل كني الذي ا�ستدار حول نف�سه و�سدد مبا�رصة لكن احلار�ص الربازيلي اإيدير�سون تدارك املوقف.
بداية ال�سوط الثاين كانت مثرية، نقل اأغويرو الكرة من اليمني اإىل الي�سار نحو �سرتلينغ الذي اأر�سل كرة �رصيعة اأمام املرمى 
اأبعدها املتاألق لوري�ص قبل اأن ي�ستتها زميله األديرفرييلد يف الدقيقة 47، وبعدها بدقيقة واحدة �سق �سون طريقة يف الناحية 
اليمنى قبل اأن ي�سدد كرة بي�رصاه مرت بجانب القائم الأمين، وهداأت الأمور قلياًل بعد ذلك، رغم حماولت مان�س�سرت �سيتي 
امُل�سنية اأمام دفاع متما�سك من توتنهام، وافتتح الكوري �سون الت�سجيل لتوتنهام يف الدقيقة 78، عندما حلق بكرة من اإريك�سن 
ج�سد  حتت  من  مرت  �ساروخية  كرة  �سدد  ثم  ديلف  متجاوًزا  اجلزاء  منطقة  داخل  بها  ليعود  امللعب،  خط  جتتاز  اأن  قبل 
اأثبتت تقنية  اإيدير�سون اإىل داخل ال�سباك، و�سط اعرتا�ص من لعبي �سيتي ظًنا منهم اأن الكرة خرجت من امللعب وهو ما 

الفيديو عك�سه.

فاز ليفربول الإجنليزي على �سيفه بورتو الربتغايل بهدفني 
ربع  ذهاب  اأنفيلد، يف  ملعب  على  ام�ص  اأول  م�ساء  رد  دون 
كيتا  نابي  اللقاء  هديف  �سجل  اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي 
الفريق  لي�سع  و26،   5 الدقيقتني  يف  فريمينو  وروبرتو 
باتت  بينما  النهائي،  قبل  الدور  الأوىل يف  قدمه  الإجنليزي 
مهمة نظريه الربتغايل اأكرث �سعوبة. بداأ اللقاء باإيقاع �رصيع 
وفر�ص متبادلة، حيث هدد ماريجا مرمى الليفر بكرة بجوار 
القائم الأي�رص ورد الريدز �رصيًعا بهجمة منظمة بداأها �ساديو 
الكرة  �سدد  الذي  كيتا  اإىل  ومنه  فريمينو  اإىل  بتمريرة  ماين 
اأن ت�سكن �سباك احلار�ص  لت�سطدم باأحد لعبي بورتو قبل 
الأوىل  ال�سدمة  بعد  بورتو  فريق  وارتبك  كا�سيا�ص،  اإيكر 
رقيبه  على  كثرًيا  �سالح  وتفوق  ن�سبيا،  خطوطه  وتفككت 
هيمنة  وو�سط  كا�سيا�ص،  اإيكر  اأم�سكها  كرة  و�سدد  ميليتاو 
تامة لليفر مرر هندر�سون كرة بينية اإىل اأرنولد الذي اخرتق 
قابلها  اليمنى  اجلهة  من  عر�سية  ولعب  الربتغايل  الدفاع 

فريمينو ب�سهولة يف ال�سباك حمرًزا الهدف الثاين للريدز.
وا�سل بورتو �سعيه لت�سييق الفارق مع بداية ال�سوط الثاين، 
بالت�سدي  ال�سباك  هز  من  ماريجا  حرم  األي�سون  اأن  اإل 

لفر�سة اأخرى، بينما ارتبك فان ديك مع األي�سون يف حماولة 
مناف�سه  حما�ص  امت�سا�ص  الليفر  وحاول  لل�سيوف،  اأخرى 
فرتات  على  املرمى  وتهديد  الكرة،  على  بال�ستحواذ 
بت�سديدة ل�ساديو ماين بجوار القائم الأي�رص، اأما �سالح عابه 
الأداء الفردي وعدم الدقة يف اإنهاء الهجمات بت�سديد الكرة 

يف ج�سد زمالئه اأكرث من مرة.

ليفربول يوؤجل احل�سم بثن�ئية بورتو

تيب��س يط�لب ب�لت�سدي مل�سروع دوري اأبط�ل اأوروب�
مع كثري من الدوريات يف الدول التي لي�ص بها و�سائل، ل يجب اأن جنعل جنوم كرة القدم اأكرث ثراء«.امل�رصوع �سي�سب يف م�سلحة حفنة من الأندية وجنوم كرة القدم، واأ�ساف: »يجب امل�ساركة ي�سعى للتقليل من حجم البطولت والكوؤو�ص الوطنية، وقال اإن كربى 800 مليون دولر باأنها جمنونة وغبية، واأ�سار اأن هذا امل�رصوع حتقيقها من دوري الأبطال اجلديد، التي اأعلنت عنه اأندية اأوروبية ولن يوفر الإيرادات التي يت�سورونها«، واعترب الإيرادات التي يتوقع تيبا�ص ل�سحيفة »ليكيب« الفرن�سية: »هذا امل�رصوع �سار لكل الأندية اأنه لن يحقق الأرباح املعلنة و�سي�رص بامل�سابقات الوطنية، وقال الأوروبيني مبواجهة م�رصوع دوري اأبطال اأوروبا اجلديد، والذي اعترب طالب رئي�ص رابطة الدوري الإ�سباين لكرة القدم خافيري تيبا، نظرائه 
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�شال�شل القيد �شتائر مظلمة خلف �شعاع احلرية
مطالبة �سعبية وجماهريية  وبالتوازى مع احياء فعاليات يوم الأ�سري لتنظيم فعاليات دولية للتعريف بق�سية الأ�سرى يف 
�سجون الحتالل . يوم للت�سامن مع الأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية، وح�سد التاأييد لق�سيتهم، ولفت اأنظار 

العامل للماآ�سي واملعاناة التي يتعر�سون لها ب�سكل يومي يف ال�سجون الإ�سرائيلية.
بقلم /ابراهيم ا�سماعيل مطر

مدير ق�سم العالم اللكرتونى واملرئي
مفو�سية ال�سهداء وال�سرى واجلرحى

منذ  اليوم  هذا  تخليد  بداأ  ان 
الوطني  املجل�س  اأقّر  اأن 
الفل�سطيني يف دورته عام 1974 
كل  من  اأبريل/ني�سان   17 يوم 
الفل�سطيني  للأ�سري  يوما  عام 
هو تاكيد علي ان هذه الق�سية 
وهى  العامل  انظار  حمط  هى 
الفل�سطينى   ال�رصاع  من  جزء 

العربي مع االحتلل الغا�سب
هذا  الفل�سطينيون  يحيي  حيث 
فل�سطني  وخارج  داخل  اليوم 
وي�سعى  متنوعة،  باأن�سطة 
ن�سطاء  و  املحررين  اال�رصى 
للأ�رصى  واأن�سار  فل�سطينيون 
بق�سايا  تهتم  وموؤ�س�سات 
االحتلل  �سجون  يف  االأ�رصى 
االإ�رصائيلي كمفو�سية  ال�سهداء 
واالأ�رصى واجلرحى  وموؤ�س�سات 
خمتلفة  دول  من  ومت�سامنني 
االأ�سري،  يوم  تدويل  اإىل  ودعوة 
واأن�سطة  فعاليات  اإقامة  عرب 
يف عدد من دول العامل لت�سليط 

ال�سوء على هذا امللف.
تقام يف  التي  االأن�سطة  وتهدف 
هذه املنا�سبة اإىل حتريك ق�سية 
االأ�رصى الفل�سطينيني يف �سجون 
معاناتهم،  واإبراز  االحتلل، 
التي  حقوقهم  على  والتاأكيد 
الدولية،  القوانني  كل  كفلتها 
ق�سيتهم  ن�رص  وواجب  واأهمية 

والدفاع عنها ب�سكل م�ستمر.
 

اإح�سائيات واأرقام

االأرقام  بع�س  يلي  ما  يف 
واملعطيات املرتبطة بال�سجناء 
ال�سجون  يف  الفل�سطينيني 

االإ�رصائيلية:
االحتلل  �سلطات  نفذت    -
عملية  مليون  نحو  االإ�رصائيلي 
منذ  الفل�سطينيني  �سد  اعتقال 

يونيو/حزيران 1967.
-  يقبع يف ال�سجون االإ�رصائيلية 
اأ�سري  اآالف  �سبعة  نحو 
 22 على  موزعني  فل�سطيني، 
املحتلة  االأرا�سي  داخل  �سجنا 
ال�سجون،  مل�سلحة  تابعة 
ال�سفة  يف  اعتقال  ومع�سكري 
للجي�س  تابعة  املحتلة  الغربية 
مبا�رصة، ومن �سمن هذا العدد 
توجد 62 اأ�سرية، بينهن 14 فتاة 
طفل  وثلثمئة   ،18 �سن  دون 

وفتى دون �سن 18 عاما.
- يعاين 150 اأ�سريا من اأمرا�س 
وتوجد  وخطرية،  مزمنة 
مر�سية  حالة  مائة  �سبع  نحو 
طبي  اإهمال  ظل  يف  خمتلفة، 

�سديد ومتعمد.
اأ�سري  مائة  خم�س  يق�سي    -

فل�سطيني اأحكاما باملوؤبدات.
داخل  اأ�سري   220 ا�ست�سهد   -
القهر  جراء  االحتلل  �سجون 

والتعذيب واالإهمال الطبي.

-  يخ�سع نحو خم�س مائة اأ�سري 
االإداري  للعتقال  فل�سطيني 
اأو لوائح اتهام ودون  اإدانة  دون 

حماكمة.
القيادة  من  اع�ساء  يوجد     -
املجل�س  و  الفل�سطينية 
الفل�سطيني  الت�رصيعي 
ال�سجون  يف  املعتقلني  �سمن 

االإ�رصائيلية.
ال�سحفيني  عدد  ي�سل   -
لدى  املعتقلني  الفل�سطينيني 
 28 اإىل  االحتلل  �سلطات 

�سحفيا. 
الفل�سطينية  احلركة  خا�ست   -
اإ�رصابا   28 من  اأكرث  االأ�سرية 
�سجون  الطعام يف  مفتوحا عن 
على  االإ�رصائيلي  االحتلل 
من  عاما  خم�سني  نحو  مدى 
بدايته  تعود  الذي  عمرها، 
اإىل  منظمة-  -كحركة  الفعلية 
ذلك  ي�سمل  وال   ،1967 عام 
التي  الفردية  االإ�رصابات 

خا�سها بع�س االأ�رصى.
 )2( الكرامة  ا�رصاب  واخرها 
اآيار  من  الثامن  يف  بدء  الذى 
يوم  فعاليات  ي�سادف  الذى 

اال�سري والذى كان
- اأبرز مطالب االأ�رصى حت�سني 
املعتقلت  يف  احلياة  �رصوط 
�سيا�سة  ووقف  وال�سجون، 
واإلغاء  االإداري،  االعتقال 
وال�سماح  االنفرادي،  العزل 
االأ�رصى،  جلميع  بالزيارات 

التنكيلية،  املمار�سات  ووقف 
والتفتي�س  االقتحامات  ومنها 
االإهمال  من  واحلد  اليومي، 

الطبي للمر�سى
وال�سماح بالهواتف

التى  الت�سوي�س  اجهزة  ورفع 
ادارة  تركيبها  علي  اقدمت 
مطلع  يف  االحتلل  �سجون 
�سجن  يف  املا�سي  ال�سهر 

الدامون والنقب  وغريها.
 

�سفقات واإ�سرابات

االأ�سرية  احلركة  �سهدت 
�سفقات  عدة  تاريخها  يف 
عن  مبوجبها  اأفرج  تبادل، 
الفل�سطينيني،  االأ�رصى  اآالف 
�سمن  اإفراجات  اإىل  اإ�سافة 
ما  اأو  ال�سيا�سية  العملية 
ي�سمى »بوادر ح�سن نية« من 

اإ�رصائيل جتاه ال�سلطة.
عام  ال�سفقات  وبداأت 
واجلبهة  اإ�رصائيل  بني   1968
فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية 
واأفرج مبوجبها عن 37 اأ�سريا 
اختطاف  بعد  فل�سطينيا، 
كانت  العال  ل�رصكة  طائرة 
تقل اأكرث من مئة راكب، تلتها 
�سفقات اأخرى بينها االإفراج 
مقابل  االأ�رصى  اآالف  عن 
�ستة جنود كانت قد اأ�رصهتم 
لبنان  جنوب  يف  فتح  حركة 
االكرب  ال�سفقة  هى  وكانت 
حتى  ال�سنوات  مدار  علي 

يومنا هذا .
ويف عام 1985 مت االإفراج عن 
1150 اأ�سريا فل�سطينيا وعدد 
مقابل  العرب  االأ�رصى  من 
جنود  ثلثة  عن  االإفراج 
اجلبهة  اأ�رصتهم  اإ�رصائيليني 

ال�سعبية يف لبنان.
واإ�سافة اإىل �سفقات حزب اهلل 
مبوجبها  اأفرج  التي  اللبناين 
اأفرجت  االأ�رصى،  مئات  عن 

اإ�رصائيل منذ اتفاق اأو�سلو عام 
1993 عن اآالف اآخرين يف اإطار 
العملية ال�سلمية، بحيث بقي يف 

ال�سجون اأقل من مئتي اأ�سري.
اأكتوبر/ت�رصين   11 ويف 
حركة  تو�سلت   2011 االأول 
املقاومة االإ�سلمية )حما�س( 
م�رصية  بو�ساطة  واإ�رصائيل 
اأ�سريا   1027 الإطلق  التفاق 
فل�سطينيا يف �سجون االحتلل 
مقابل اإطلق حما�س اجلندي 
يف  االأ�سري  االإ�رصائيلي 
جلعاد   2006 عام  منذ  غزة 
�ساليط، وعرفت ب�سفقة وفاء 
الدفعة  تلها  فيما  االأحرار. 
اجنزها  التى  والثالثة   الثانية 
2013من  مازن  ابو  الرئي�س 
اتفاق  )قبل  القدامى  اال�رصى 
هامة  خطوة  وكانت   ) او�سلو 
جلميع  احلرية  طريق  على 
دولة  تلتزم  مل  فيما  االأ�رصى. 
الرابعة  بالدفعة  االحتلل 
قبل  من  ا�رصى  ت�سمل  والتى 
اتفاق او�سلو مبا يقارب ال26 
ا�سري من املحكوميات العالية 
االأ�رصى  وخا�س  واملوؤبدات 
عدة  االإ�رصائيلية  ال�سجون  يف 
جماعية  مطلبية  اإ�رصابات 
ظروفهم  لتح�سني  وفردية 
اإ�رصاب  بينها  االعتقالية، 
 ،1970 عام  ع�سقلن  �سجن 
الذي ا�ست�سهد فيه االأ�سري عبد 
واإ�رصاب  الفحم،  اأبو  القادر 
نفحة عام 1980 الذي ا�ست�سهد 
واإ�رصاب  اأ�رصى،  ثلثة  اإثره 
مايو/اأيار  واإ�رصاب   ،1992
اإخراج  اإىل  اأدى  الذي   2012
واإعادة  املعزولني  االأ�رصى 

الزيارات لذوي اأ�رصى
التحرير  حركة  اكدت  كما  
 « »فتح  الفل�سطيني  الوطني 
وال�سطلة الوطنية انها والقيادة 
عن  تتخلى  لن  الفل�سطينية 
اأحرارا  يعودوا  حتى  االأ�رصى 

وبيوتهم  وذويهم  �سعبهم  اىل 
�سم�س  حتت  حياتهم  ويكملوا 
احلرية.:«و ان الرئي�س القائد 
وعد  قد  مازن  ابو  العام 
اطلق  على  العمل  واأوفى 
من  القدامى  االأ�رصى  حرية 
كان  و   « االحتلل  معتقلت 
املت�سلح  الرئي�س  ا�رصار 
الفل�سطيني  ال�سعب  باإرادة 
على حريتهم قد الزم ا�رصائيل 
رغم  حريتهم  اطلق  باإقرار 
ال�سغوط الهائلة على القيادة.

حرية  اطلق  فتح  واعتربت 
اال�رصى  من  الثانية  الدفعة 
ب�سفقة  و�سميت  القدامى 
وطنية  بانها  احلرية«  »�سم�س 
املحررين  فاالأ�رصى  بامتياز، 
فل�سطينية  لف�سائل  ينت�سبون 
الدفعة  ت�سمل  كما  متعددة، 
الرابعة  ا�رصى من ابناء �سعبنا 

يف ارا�سي ال48 ».
الفل�سطيني  ال�سعب  وجموع    
�سلم  ال  اأن  فتح  حركة    مع 
املنطقة  يف  ا�ستقرار  او 
للأ�رصى  احلرية  حتقيق  دون 

واالأهداف الوطنية الكربى«.
، كر�سالة قوية تثبت اأن ال�سعب 
الفل�سطيني ال ين�سى املنا�سلني 
قيود  انك�سار  واأن   ، االأ�رصى 
ب�رصى  القدامى  االأ�رصى 
على  لكل  باحلرية  عظيمة 

طريق احلرية واال�ستقلل.
الفل�سطينيون  االأ�رصى  ويتوزع 
االإ�رصائيلية  ال�سجون  داخل 
ال�سجون،  من  عدد  يف 
و�سجن  النقب  �سجن  واأهمها 
معتقل  نفحه،  و�سجن  جمدو، 
ومعتقل  كيدار،  اأوهلي 
)اأيالون(،  وعزاللرملة  اإي�سل، 
الرملة،  �سجن  وم�ست�سفى 
و�سجن  هدارمي،  و�سجن 
و�سجن  جلبوع،  و�سجن  �سطة، 
ال�سارون، و�سجن نفي تر�ستيا، 

و�سجن الدامون.
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لأ�ستاذ التاريخ يف جامعة هارفرد دانييل �سميل

العوملة ما قبل التاريخ: 
مواطنون بال حدود

كتب اأ�ستاذ التاريخ يف جامعة هارفرد دانييل �سميل مراجعة لكتاب »العوملة يف 
فرتة ما قبل التاريخ« للباحث بول �سيربايت، وال�سادر عن  جامعة كامربيدج 

عام 2018 والذي يقع يف 358 �سفحة. والآتي ترجمة لن�ص املراجعة نقلها 
اإىل العربية اإبراهيم عبداهلل العلو: 

 وكالت 

�أو �شبكة، حتى  ال يوجد �أي تبادل 
يف هذه �الأيام، عاملية بحق. فغالباً 

ما نتجاهل �شيئاً ما �أو �أحد�ً ما.
�شيرب�يت  بول  �القت�شادي  يدعو 
�لقر�ء  �لغرباء«  »�رشكة  كتابه  يف 
ما  فكل  قمي�شه.   يف  �لتاأمل  �إىل 
�الأزر�ر  من  �لقمي�ص  بذلك  يتعلق 
و�الإنتاج  �لعمالة  �إىل  �لقما�ص  �إىل 
�أفر�د  بني  للثقة  ناجت  هو  و�لتوزيع 
�شلة  �أية  تربطهم  ال  متباعدين 

ببع�شهم �لبع�ص.
ما يحيط  كل  �لقمي�ص  ي�شبه هذ� 
�لع�رش وميثل منتوجاً  بنا يف هذ� 
�إثر  يوماً  عوملة  يزد�د  »ملجتمع 

يوم.«
على  يعمل  ممن  كثريون  يو�فق  ال 
�لقدمي  �لب�رشي  �لتاريخ  در��شة 

قد  �لتبادالت  تلك  مثل  �أن  على 
حدثت من ذي قبل. وتنبع �مل�شاكل 
�لعوملة  منوذج  ��شتخد�م  لدى 
�حلد�ثة  بني  فا�شل  خط  لر�شم 

�لديناميكية وما�شي �شاكن.
�الإ�شكالية  بع�ص  ذلك  ويخلق 
ال  �لعوملة  باأن  �لقول  يتو�فق  �إذ 
مع حتيز  �لعتيق  باملا�شي  ترتبط 

�ال�شتثنائية �حلديثة.
يعار�ص  �لنموذج  ذلك  تبّني  ولكن 
عن  �لتنقيب  عدم  م�شوؤولية 

�ملا�شي بحثاً عن بذور �حلا�رش.

كيف يتخل�ص علماء 
الآثار من هذه املع�سلة؟

يف  �إجابات  على  �لعثور  ميكن 
يف  جمموعة  حلاالت  در��شات 
قبل  ما  فرتة  يف  »�لعوملة  كتاب 

�لتاريخ« �لذي يركز على علم �الآثار 
جمتمعات  من  �لقدمي  �لعامل  يف 
�ل�شيد وجمع �لثمار �ملتاأخرة �إىل 
وتت�شاءل  �ال�شتعمارية.  �حلقبة 
�لتحدث  �أهمية  عن  �مل�شاهمات 
�لتاريخ  قبل  ما  �لعوملة  عن 
وت�شتجيب للدعوة لرد �العتبار �إىل 
»�ل�شعوب �ملحرومة من �لتاريخ«.

�ملجلد  يف  وولف  �ريك  يعّرف 
�ملحرومني  �الأفر�د  �لذكر  �الآنف 
و�لبدو  بالفالحني  �لتاريخ  من 
و�لبحارة  �لقو�فل  وزعماء  �لرحل 
م�شاهماتهم  �أن  ويعترب  وغريهم 
مت  �لب�رشي  �لتغيري  يف  �ملمكنة 
�الأبكر،  �الأجيال  قبل  جتاهلها من 
فاعلني  �عتبارهم  وتتحدى 
�فرت��شا �أ�شا�شياً يقول باأن عمليات 
�إمرب�طوريات  �إىل  حتتاج  �لعوملة 
�لعثور  ي�شعب  وال  تزدهر.  كي 

�لعاملة  �لعمليات  تلك  مثل  على 
يف �لقدمي- روما �أو �الإمرب�طورية 
�الآ�شورية على �شبيل �ملثال. ولكن 
فح�شب  �الأمثلة  تلك  �إىل  �الإ�شارة 
�ملفاهيمية  �ملالزم  ت�شييق  تعني 
�لتي تربط �لعوملة بالفاعلني على 

م�شتوى �لدولة.
�الآثار مبكانة مالئمة  يحظى علم 
�ملهم�شني  �الأفر�د  تقدمي  الإظهار 
للعوملة  �أ�شا�شية  �إ�شهامات 

�ملبكرة.
ذلك  �ملا�شي مبا يف  بقايا  حتمل 
�الأ�شياء �مللمو�شة مثل حجر �ل�شج 
وهو حجر بركاين المع �أو �لرقاقة 
و�الأ�شياء غري �مللمو�شة مثل تقنية 
ما�شيها  من  �آثار�ً  ما،  �شيء  ‘نتاج 
�أخرى  �أنو�عاً  وتوفر  �ل�شحيق. 
على  مبا�رش  غري  دلياًل  �الأدلة  من 
لبع�ص  يكن  ومل  �لتبادل.  �أنظمة 

�الأ�شو�ق  �إىل  ت�شل  �أن  �لتو�بل 
من  �ملثال  �شبيل  على  �ل�شاحلية 

دون م�شاركة �شكان �لغابات.
يعار�ص �مل�شاهمون ب�شكل م�شتمر 
فاعلني  مبادرة  تقدمي  �إغو�ء 
مفردين. وبدالً عن ذلك يتفهمون 
�لتغيري كناجت لالأنظمة �لتي تعتمد 
على �لبدو و�شائقي �الإبل و�لبحارة 
من �الأنظمة �ملعتمدة على �مللوك 
و�لتجار و�لر�أ�شماليني �ملغامرين.

�لعمليات  من  قلة  فهم  ميكن 
�لكولومبي  �لتبادل  قبل  �لب�رشية 

ب�شفتها »�لعاملية«.
�أحد �مل�شاهمني،  ولكن كما ي�شري 
�أو �شبكة، حتى  ال يوجد �أي تبادل 
بحق.  عاملية  �الأيام،  هذه  يف 
فغالباً ما نتجاهل �شيئاً ما �أو �أحد�ً 
�لعمليات  بع�ص  �عتبار  ميكن  ما. 
طاملا  للعوملة  حاالت  �الإقليمية 

�خل�شائ�ص  بع�ص  تظهر  �أنها 
و�ملكان«  �لزمان  »مقارنة  مثل 

»و�ملعيارية«.
وب�شكل  �مل�شاهمني  بع�ص  يناق�ص 
نقت�رش  ال  �أن  يجب  �أننا  مقنع 
على  �لعوملة  لعمليات  تفهمنا 
�لزر�عية. وهذ� مثري  �ملجتمعات 
�لكتاب  يختتم  عندما  لالهتمام 
بحقبة  �هتمام  كبري  منح  دون  من 
و�إذ�  �لقدمي.  �حلجري  �لع�رش 
يحظى  �أن  �لعوملة  ملفهوم  ت�شنى 
باأي ��شتخد�م يجب �أن نتمكن من 
�لعثور على �أي جمتمع ب�رشي من 

دونها.
يرى معظم �مل�شاهمني �أن �لعوملة 
تعمل يف جمتمعاتهم وميكن للمرء 
�أن يت�شامح مع �لرنج�شية �للطيفة 
�لتي  �لكبرية  لالإ�شاء�ت  نظر�ً 

يقدمها هذ� �لكتاب.
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للكاتب تيودور غراي، نقله اإىل العربية عمر �سعيد الأيوبي

»كلمة« ي�شدر »اجلزيئات: العنا�شر وعمارة الأ�شياء«
يف  للرتجمة  »كلمة«  م�رشوع  �أ�شدر 
�أبوظبي،  و�ل�شياحة-  �لثقافة  د�ئرة 
وعمارة  �لعنا�رش  »�جلزيئات:  كتاب 
ونقله  غر�ي،  تيودور  للكاتب  �الأ�شياء« 

�إىل �لعربية عمر �شعيد �الأيوبي.
يف  �لثاين  �لكتاب  هو  و«�جلزيئات« 
من  �أكرث  باعت  �لتي  �لعنا�رش  ثالثية 
تيودور  يخطو  وفيه  ن�شخة،  مليون 
�لتي  �لق�شة  يف  �لتالية  �خلطوة  غر�ي 
ي �جلدول �لدوري للعنا�رش  بد�أت بتق�شّ
يف كتاب »�لعنا�رش: ��شتعر��ص ب�رشي 
�لكون«  يف  �ملعروفة  �لذر�ت  لكل 
 ،)2018 �شنة  يف  كلمة  عن  )�شدر 
وتوّجت بكتاب »�لتفاعالت: ��شتعر��ص 
م�شّور للعنا�رش و�جلزيئات و�لتغرّي يف 

�لكون«.
و�إذ� كان �جلدول �لدوري للعنا�رش هو 
ما  فاإن  �ملاّدي،  للعامل  �لعام  �لفهر�ص 
من جزيئات  �ليومية  حياتنا  نقابله يف 
 - عنا�رش  من  نقابل  مما  بكثري  �أكرث 
�آالف ال ميكن عّدها مقابل ع�رش�ت – 
الأن �لذّر�ت تّتحد معاً بكثري من �لطرق 

�ملختلفة.
ق�ش�ص

ي�شتعر�ص  »�جلزيئات«،  كتاب  ويف 
�لر�ئعة  �لق�ش�ص  طريق  عن  غر�ي، 
�ملده�شة  �لفوتوغر�فية  و�ل�شور 
و�ملفيدة  �الأ�شا�شية  �لكيميائية  �لبنى 
من  لالهتمام  �إثارة  و�الأكرث  و�جلميلة 
�لتي تكّون كل �ملو�ّد يف  �لبنى  ماليني 

�لعامل.
كيف  با�شتعر��ص  �لكتاب  ويبد�أ 
�جلزيئات  لتكوين  معاً  �لذّر�ت  تّتحد 
�لكيمياء  بني  و�الختالف  و�ملرّكبات، 

�لع�شوية وغري �لع�شوية. ثم ي�شتعر�ص 
�لتي  �ملو�ّد  من  �لو��شعة  �ملجموعة 
ميكن �أن تُن�شئها �جلزيئات، مبا يف ذلك 
و�لزيوت  و�ملذيبات،  �ل�شابون  �أنو�ع 
و�ل�شخور و�خلامات،  �للزجة،  و�ملو�ّد 
وقنابل  و�لعطور  و�الألياف،  و�حلبال 
و�خُل�ُشب،  و�الألو�ن  �لكريهة،  �لرو�ئح 
مثل  للجدل  �ملثرية  و�ملرّكبات 
و�لكلوروفلوركربونات  �الأ�شب�شتو�ص 

و�لثيمريو�شال.
�أ�شبه  �لكتاب  هذ�  فاإن  �ملعنى،  وبهذ� 
�ملجموعات  �أو  بات،  �مُلَرَكّ بت�شكيلة 
�شخ�ص  بكّل  يجدر  �لتي  �لكيميائية، 
كّل  من  �لقليل  ي�شّم  �إّنه  �متالكها، 
لتكون  �الأ�شياء معاً  �شيء، ويجمع هذه 
م�شّوقة ال كاملة. ويعلّم �لكتاب �لقارئ 
�لكيمياء،  عامَل  عمل  كيفية  عن  �شيئاً 
ويقّدم له فكرة عن مقد�ر �ّت�شاع هذ� 

�ملو�شوع.
�لكبرية  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  ومتالأ 
ورو�بطها  �ملرّكبات  ور�شوم  و�لر�ئعة، 
وتظهر  �ل�شفحات،  �لكيميائية 
بجمال  حاالتها  خمتلف  يف  �جلزيئات 

�أّخاذ مل ي�شهد له مثيل من قبل.
ف�شل  �لكتاب  هذ�  يف  ميكن  وال 
تخلو  ال  �لتي  �لغزيرة،  �ملعلومات 
تكمل  �لتي  �ل�شور  عن  �لطر�فة،  من 
عن  �أحياناً  وتغني  وتو�شحها،  �لرو�ية 

كل �ل�رشوحات.
ومثلما فعل غر�ي يف كتاب »�لعنا�رش«، 
فاإنه يعر�ص لنا �جلزيئات كما مل نرها 
�لكتاب  هو  »�جلزيئات«  قبل، حث  من 
�إىل  يتوقون  �لذين  للهو�ة  �ملثايل 
�لعامل  �أ�رش�ر  تفتنه  من  ولكل  �ملزيد، 

�ملاّدي ومكنوناته.
»�ملاّدة �ل�شنجابية«

كتاب  موؤلّف  هو  غر�ي  وتيودور 
لكل  ب�رشي  ��شتعر��ص  »�لعنا�رش: 
و«�لعلم  �لكون«،  يف  �ملعروفة  �لذر�ت 
ميكنك  جتارب  غر�ي:  لثيو  �ملجنون 
يجب  رمبا  لكن  �ملنزل،  يف  �إجر�وؤها 
 :2 �ملجنون  و«�لعلم  ذلك«،  تفعل  �أال 
�ملنزل،  يف  �إجر�وؤها  ميكنك  جتارب 
لكن رمبا ال يز�ل عليك �أال تفعل ذلك«، 
�ل�شنجابية«  »�ملاّدة  عمود  �إىل  �إ�شافة 

يف جملة ببيولر �شاين�ص.
و�لرئي�ص  م�شارك  موؤ�ش�ص  وغر�ي 
بر�ص،  تت�ص  ل�رشكة  لالبتكار  �لتنفيذي 
و�آيفون  باد  الآي  تطبيقات  ونا�رش 
 The« حائزة على جو�ئز، مبا يف ذلك
 ،»Solar Systems»و  ،»Element
 The»و  ،»Disney Animated»و
 The Waste»و  ،»Orchestra

يف  مقيم  وهو   ،»Skulls»و  ،»Land
�أوربانا، بوالية �إلينوي.

�مل�شور  �لكتاب  �شور  و�إلتقط 
م�شّور  وهو  مان،  نك  �لفوتوغر�يف 
حمرتف للمناظر �لطبيعية و�لريا�شات 
�شّور  رمبا  �أنه  جانب  �إىل  و�لفعاليات، 
عنا�رش ومرّكبات �أكرث من �أي �شخ�ص 
�أوربانا،  �لعامل. وهو مقيم يف  �آخر يف 

بوالية �إلينوي.
�أما �ملرتجم عمر �شعيد �الأيوبي، فقد 
ترجمات  عدة  له  �شدرت  �أن  �شبق 
�حلد�ئق  »فّن  فيها  مبا  كلمة،  عن 
و«�لنظم  كالرك(،  )�إميا  �الإ�شالمية« 
قبل  �الإ�شالمي  �لعامل  يف  �لربيدية 
�شيلفر�شتاين(،  )�آدم  �حلديث«  �لع�رش 
و«�ملر�أة يف حياة نابليون« )كري�شتوفر 
)جوزيف  �الأ�شود«  و«�ملوت  هيربت(، 

برين(.
وكالت 

للمفكر العراقي الدكتور 
خزعل املاجدي

�شدور كتاب »احل�شارات 
ال�شامية املبكرة« عن 

دار الرافدين
�شدر حديثاً عن د�ر �لر�فدين للن�رش و�لتوزيع٬ 

كتاب »�حل�شار�ت �ل�شامية �ملبكرة« للمفكر �لعر�قي 
�لدكتور خزعل �ملاجدي، وذلك بالتعاون مع د�ر 

�لتكوين للن�رش.
ي�رشح هذ� �لكتاب، من خالل علم �ل�شاميات، تاريخ 

�ل�شعوب �ل�شامية و�أ�شولها �حل�شارية ومناق�شة 
�مل�شكلة �ل�شامية و�أ�شل م�شطلح �ل�شامية، ثم 
�لتعريف باللغات �ل�شامية و�أنو�عها و�شفاتها 

و�لتعريف بالكتابات �ل�شامية �ملختلفة، بخطوط 
خمتلفة �شو�ء كانت م�شمارية مقطعية �أو �أبجدية، ثم 

نظريات �أ�شل �ل�شاميني وح�شار�تهم ومناق�شتها. 
ومي�شي �لكتاب، يف نظرة خا�شة وجديدة، �إىل 

جذور ظهور �ل�شاميني يف �لع�رش �حلجري �لنحا�شي 
يف �الألف �ل�شاد�ص قبل �مليالد يف و�دي �لر�فدين 

و�إعالنهم هذ� �لع�رش �جلديد �لذي ظهر فيه 
�النقالب �لذكوري و��شتخد�م �ملعادن وظهور �ملدن 

و�ملعابد وهو ما �نتقل �إىل �ل�شعوب �ملجاورة، 
فحفز ظهور �ل�شعوب �لهندو - �أوربية و�لقوقازية 

و�لرتكية، وجعلهم يدخلون �لع�رش �حلجري �لنحا�شي 
ولتبد�أ هجر�تهم �لو��شعة، وهو ما قاد �إىل ظهور 
�حل�شار�ت �لكربى مع بد�ية �لع�شور �لتاريخية. 

ويتابع �ملوؤلف نظريته هذه بالتطبيق ومتابعة جذور 
ن�شاأة �ل�شاميني وت�شكيلهم للح�شار�ت �ملبكرة يف 

و�دي �لر�فدين و�ل�شام ثم يف �مل�رشق كله. 
يعترب هذ� �لكتاب مغامرة يف حقله الأنه يخالف 

�لكثري من �لبديهيات �ل�شائدة ويطرح بد�ئل جديدة 
لها. ويحاول �أن يفتح طريًقا جديًد� يف �لدر��شات 

�ل�شامية �لتي ��شت�شلمت لكثري من �لبديهيات 
�لقدمية و�لتي مل يتم جتاوزها، رغم وفرة حقائق 

جديدة تدعو لذلك �لتجاوز، وهو ما ح�شل يف هذ� 
�لكتاب.

وكالت  
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مبختلف الف�شاءات التابعة للديوان على امل�شتوى الوطني

»اأون�سيي« تعانق الثقافة والفنون 
احتفاء بيوم العلم 16 اأفريل2019

يحتفي الديوان الوطني للثقافة والإعالم  بيوم العلم 16 اأفريل 2019  ذكرى رحيل   العامل اجلزائري عبد احلميد بن 
بادي�س  من جمعية العلماء امل�شلمني اجلزائريني الذي اأفنى عمره خدمة للعلم  واملعرفة   فلقد كانت اأفكاره الإبداعية تت�شم 
بالإ�شالح وهذا ما جعله  رائدا للفكر الإ�شالحي يف اجلزائر بكل ما حتمله الكلمة من معنى ، وعليه لقد قام باإ�شدار  كل من 
جريدة »املنتقد« يف عام 1926  وجريدة » ال�شهاب« عام 1939 و�شارك يف حترير  جرائد كثرية  مثل »ال�شنة« و«ال�شراط« و« 

الب�شائر« التي كانت ت�شدرها جمعية العلماء امل�شلمني اجلزائريني وبالتايل فهذا اليوم يحتفل به معظم اجلزائريني  متجيدا 
للعلماء الذي ن�شروا العلم وكان لهم اإ�شهاما كبريا يف  ن�شر الوعي بني ال�شعب اجلزائري.

حكيم مالك 

م�شاركة فرق فنية 
وجمعيات ثقافية من 
خمتلف وليات الوطن

الوطني  الديوان  قام  ولقد     
بتخ�صي�ص    والإعالم  للثقافة 
برنامج خا�ص   بكل املرافق  
كقاعة  له  التابعة  والف�صاءات 
الوهاب  عبد  الثقايف  املركب 
تيبازة و قاعة 08  �صليم �صنوة 
ماي 1945 خراطة بجاية وقاعة 
الأطل�ص باب الوادي باجلزائر 
ال�صعادة  وقاعة  العا�صمة 
ي�رس  العرو�ص  قاعة   ، وهران 
باي  اأحمد  قاعة  و  بومردا�ص 
هذه  و�صتعرف  ق�صنطينة   
الفرق  م�صاركة  املنا�صبة 

الثقافية  اجلمعيات  و  الفنية 
الوطن   وليات  خمتلف  من 
وعلى هذا الأ�صا�ص مت اختيار 
برنامج ثري عن طريق تنظيم  
وترفيهية  م�رسحية   عرو�ص 
ومعار�ص  �صعرية  واأم�صيات 
الت�صكيلية وغريها من  للفنون 
الأخرى  الثقافية  املبادرات 
التي  �صتقام يف هذه املنا�صبة 
اأذهان  يف  خالدة  تبقى  التي 

اجلزائريني .

» للعلم نغني » عر�س 
غنائي متنوع   مب�شاركة 

الرباعم ال�شغار

ماي   08 قاعة  و�صت�صتذكر 
1945 خراطة بجاية  منا�صبة 
  2019 اأفريل   16 العلم  يوم 

للعلم   « متنوع  غنائي  بعر�ص 
بيبو من ولية  لفرقة    « نغني 
الرباعم  مب�صاركة  �صطيف  
�صنة    14 اإىل   08 من  ال�صغار 
ال�صعادة  قاعة  و�صتحت�صن 
»مبنا�صبة  وهران  بالباهية 
عر�ص  اأفريل    16 العلم  يوم 
 « »كتابي  بعنوان  م�رسحي  
من  فتيحة   عظيم  جلمعية 
ومن  بلعبا�ص  �صيدي  ولية 
 ، الدين  نور  دويلة  اإخراج 
مع  ترفيهي  لعر�ص  اإ�صافة 
يف  حمفوظي  كمال  عمو 
يدخل  والذي  اليوم  هذا 
الت�صامني  الربنامج  �صمن 
بامل�صت�صفى اجلامعي الدويرة  

باجلزائر العا�صمة 

معار�س للفنون 

الت�شكيلية واأم�شيات 
�شعرية لها ن�شيبها يف يوم 

العلم

املمتدة  الفرتة  يف   و�صتقام   
 05 اإىل  اجلاري   اأفريل   16
للفنون  معر�ص  املقبل  ماي 
الت�صكيلية  مع  الفنان اإبراهيم 
ال�صاعرة  و�صتحيي  اأرزقي  
وال�صاعرة  بوكتاب  زهرية 
ملياء فريح هذه املنا�صبة عرب 
اأم�صية �صعرية  م�صاركتهما يف 
هذه  قد�صية  لإبراز  م�صرتكة 
على  تدافع  التي  املنا�صبة 

العلم والعلماء .

عر�س م�شرحية »�شعلة 
العلم« بقاعة الأطل�س  

باب الوادي

 19 يوم  عر�ص   و�صيتم    
بباب  الأطل�ص  قاعة  اأفريل 
العا�صمة   باجلزائر  الوادي 
  « العلم  »�صعلة  بعنوان 
الغنائية  الفنون  جلمعية 
وامل�رسح �صدى الطرب  من 
امليلود   حاج  �صعيد  اإ�رساف 
 05 من  لالأطفال  واملوجهة 
قاعة  و�صت�صهد  �صنة   14 اإىل 
بومردا�ص  ي�رس  العرو�ص 
العلمية   املنا�صبة  بهذه 
تقدمي  هذا العر�ص املتنوع  
باي  اأحمد  قاعة  و�صتعرف 
الأخرى  هي  ق�صنطينة 

»مدر�صتي  م�رسحية  عر�ص 
احلبيبة »  جلمعية الطاوو�ص 
الثقافية للفن امل�رسحي من 
قدور  اإخراج  عنابة  ولية 
الطفل  اأن  كما   ، بناري 
اجلزائري له ن�صيب يف هذه 
فيها  مت  التي  التظاهرة    
الطفل  برنامج  تخ�صي�ص 
مبنا�صبة يوم العلم 16 اأفريل  
اأختي   « م�رسحية   عر�ص 
امل�رسحي  للمخرج  فرح« 
التابعة  املدين  قط�صة 
الإ�رساق   الثقافية  جلمعية 

من ولية اجللفة  .

م�شابقة »فار�س القوايف 2019« ب�شكيكدة:

 تتويج ال�ساعر فار�س برية بلقب الطبعة اخلام�سة
الثقافة  بدار  اأم�ص  اأول  توج  
ال�صاب  ب�صكيكدة  �رساج  حممد 
بلقب  �صنة(   29  ( برية  فار�ص 
»فار�ص القوايف 2019« يف اإطار 
»فار�ص  ال�صعرية  امل�صابقة 
اخلام�صة  طبعتها  يف  القوايف« 

لهذه ال�صنة.
و قد اأبهر فار�ص برية احل�صور 
بق�صيدته  التحكيم  جلنة  و 
 « الغواية  حمراب   « املعنونة 
و  �صكال  متنا�صقة  كانت  التي  و 
م�صمونا و التي تطرق فيها اإىل 
جمال املراأة بو�صفها ج�صديا و 
روحيا با�صتعماله البحر الب�صيط 

. و اأكد اأع�صاء جلنة التحكيم اأن 
ق�صيدة فار�ص برية الذي يدر�ص 
�صنة 3 دكتوراه )تخ�ص�ص نقد و 
حتليل اخلطاب« التي مل تت�صمن 
منظومة  كانت  كبرية   اأخطاء 
ب�صكل متكامل توحي مب�صتقبل 

»واعد ل�صاعر كبري«.
برية  ال�صاعر  �رسح  جهته  من 
بهذا  تتويجه  هام�ص  على 
الأدب  و  ال�صعر  اأن  اللقب، 
ال�صغر  منذ  يجريان يف عروقه 
و  املجال  يف  تخ�ص�صه  بدليل 
هذا  بعد  جاهدا  �صيعمل  هو 
يف  موهبته  تنمية  على  التتويج 

هذا املجال.
املرتبتني  على  حت�صل  قد  و 
الثانية و الثالثة على التوايل كل 
من اأحمد العقون ) 22 �صنة( عن 
ق�صيدته »مناجاة نب�ص اأخري« و 
عن  �صنة(   27( مقالتي  �صاكر 
؟«  تفهمني  اأنت  »فهل  ق�صيدته 
جوائز  على  الفائزون  ليتح�صل 

قيمة �صمن هذه امل�صابقة.
للتذكري فقد تاأهل للدور النهائي 
�صعراء   6 امل�صابقة  هذه  من 
التحكيم  اأن ا�صتمعت جلنة  بعد 
 21 ال  امل�صاركني  ن�صو�ص  اإىل 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 

الثالثاء  اأم�صية  �صنة   35 و   18
الدين  خري  هم  و  املن�رسم 
لعري�ص و عي�صى وادية وفار�ص 
برية و اأحمد العقون ف�صال عن 

مقالتي �صاكر و كوثر بوبقة.
زيدان  باملنا�صبة  �رسح   و 
الثقافة  دار  مدير  مغالوي 
لواأج  ب�صكيكدة  �رساج  حممد 
ال�صعرية  امل�صابقة  هذه  اأن 
ذات  تنظيمها  على  داأبت  التي 
خم�ص  منذ  الثقافية  املوؤ�ص�صة 
»اأ�ص�صت  قد  متتالية  �صنوات 
من  ومّكنت  متميز  ثقايف  لفعل 
املواهب  من  العديد  اكت�صاف 

افتتاك  يف  جنحوا  ال�صعرية 
يف  وطنية  و  حملية  جوائز 

العديد من املحافل الأدبية«.
اأن  اإىل  املتحدث  نف�ص  واأ�صار 
الثقافة حممد �رساج  اإدارة دار 
تقدمي  اأجل  من  دائما  ت�صعى 
باإمكانها  هادفة  نوعية  اأن�صطة 
الثقايف  للفعل  اإ�صافة  اإعطاء 
و  املحلي  ال�صعيدين  على 
الهدف  اأن  م�صيفا  الوطني 
فار�ص  ال�صعرية  امل�صابقة  من 
مواهب  اكت�صاف  هو  القوايف 
عام  ب�صكل  الأدبي  املجال  يف 
وكذا  خا�ص  ب�صكل  وال�صعر 

املبدعني  باأعمال  التعريف 
الأدبي  املجال  يف  ال�صباب 
الفر�صة  اإتاحة  على  والعمل 
وتطويرها  لإبراز مواهبهم  لهم 
ومن ثم حتفيزهم على موا�صلة 
رئي�ص  اأكد  جهته،  من  الإبداع. 
اأح�صن  الأ�صتاذ  التحكيم  جلنة 
برفقة  كان  الذي  و  دوا�ص 
ال�صالم جغدير  عبد  الأ�صتاذين 
مت  قد  اأنه  زروال  ح�صني  و 
الفائزين  اختيار  يف  العتماد 
و  ال�صعر  تنظيم  ح�صن  على 

القافية و كذا املعنى.
ق.ث

ليوهان�س كليماكو�س. وقد ترجمه قحطان جا�شم.

 �سدور ترجمة »�سذرات فل�سفية« 
ليوهان�س كليماكو�س

ترجمة  بريوت  يف  الرافدين  دار  عن  حديثاً  �صدرت 
كليماكو�ص. وقد  ليوهان�ص  فل�صفية«  »�صذرات  كتاب: 
ترجمه عن اللغة الدمناركية وقدم له قحطان جا�صم. 
يعترب كتاب »�صذرات فل�صفية«، اأو �صذرة فل�صفة، الذي 
وهو   ( كليماكو�ص  يوهان�ص  بقلم   ،1844 عام  �صدر 
املهمة  الفكرية  الأعمال  من  واحد  م�صتعار(،  ا�صم 
جوهرياً  �صوؤال  كريككورد  �صورن  فيها  تناول  الذي 
�صغل بال العديد من الفال�صفة الالهوتيني على مدى 
التاريخي  بني  العالقة  هي  ما  يف  واملتمثلة  الع�صور 
واملاورائي.  ويطرح  كاتب »�صذرات فل�صفية« ال�صادر 

عديدة   اأ�صئلة  بريوت  اللبنانية  بالعا�صمة  موؤخرا 
واملتمثلة يف ما هي العالقة بني التاريخي واملاورائي 
، بني الإن�صاين والإلهي ، بني امل�صيح كحقيقة مطلقة 
ل نهائية ، وبني كونه اإن�صانا حمدداً بال�رسوط الزمنية 
 ، والالمعقول  العقالنية  وبني   ، الوجودي  وبن�صاطه 
وبالتايل فاإذا  كانت هنالك حقاً عالقة بينهما، والتي 
تبدو مفارقة ، فهل ميكن لالإن�صان اأن يفهمها بوا�صطة 
منه  اأعلى  �صلطة  اإىل  بحاجة  اأنه  اأم  املح�ص،  العقل 

تعينه على بلوغ تلك املعرفة.
وكالت 

املتوا�شلة اإىل غاية 19 ماي 2019

»اجلزائر، تاريخ وتراث« عنوان امل�سابقة 
الق�سة الق�سرية يف طبعتها15    

تنظم موؤ�ص�صة فنون و ثقافة لولية اجلزائر م�صابقة 
على  ع�رس  اخلام�صة  طبعتها  يف  الق�صرية«  »الق�صة 
تراث«،  و  تاريخ  »اجلزائر،  عنوان  حتت  التوايل 
وبالتايل  ماي2019   19 غاية  اإىل  متوا�صلة  امل�صابقة 
�رسائح  لكل  مفتوحة  �صنة  ككل  امل�صابقة  فهذه  
اللغات  بكل  و  الأعمار،  و  الأقالم  لكل  و  املجتمع 
العامية،  الف�صحى،  )العربية  اجلزائر  يف  املنطوقة  
هذه   منظمو  قام  ولقد  الفرن�صية(.  و  الأمازيغية 
اخلام�صة ع�رس  طبعتها  الق�صرية يف  الق�صة  م�صابقة 
ل  اأن  واملتمثلة يف  اإتباعها  امل�صاركني  على  �رسوطا 

فازت  اأو  ن�رست  قد  بها   امل�صارك  الأعمال  تكون 
من قبل م�صرية اأن  قرارات جلنة التحكيم غري قابلة 
ال�صابقة  الطبعات  يف  للفائزين  يحق  ل  و  للطعن، 
امل�صاركة اإل بعد 03 �صنوات من فوزهم.    ولالإ�صارة 
فلقد فتحت موؤ�ص�صة فنون وثقافة  الأبواب الراغبون 
يف امل�صاركة مطالبون باإيداع اأو اإر�صال اأعمالهم قبل 
ثقافة  و  فنون  موؤ�ص�صة  عنوان  على    2019 ماي   19
ديدو�ص  ال�صباب  مكتبة  الق�صرية،  الق�صة  م�صابقة 

مراد )38-40. �صارع ديدو�ص مراد. اجلزائر(.
حكيم مالك 



 4 �أغذية يحتاجها من
 ي�شكو نق�ص �حلديد

�شائعا  اأمرا  احلديد  نق�ص  اأ�شبح 
اإىل  تباعا  ي�ؤدي  ما  وه�  الي�م، 

الدم،  فقر  مبر�ص  الإ�شابة 
نظرا لأن الدم يف هذه احلالة 
يكفي  ما  على  يحت�ي  ل 
احلمراء  الدم  كريات  من 

ال�شليمة.
الع�امل  لبع�ص  وميكن 
وعدم  الدم،  فقدان  -مثل 
امت�شا�ص  على  القدرة 

عدم  اأو  واحلمل  احلديد، 
وج�د هذا الن�ع من املغذيات 

بالأغذية اخلا�شة بنا- اأن ت�شبب 
التعب  مثل  اأعرا�ص  ترافقه  عجزا 

اأو  ال�شدر  يف  واأمل  وال�شعف  ال�شديد 
�شع�بة يف التنف�ص، ف�شال عن ت�رم يف الل�شان والدوار.

واحلل الأكرث فعالية لتجاوز هذه احلالة يكمن يف التغذية، ووفقا 

لعيادة ماي� الأمريكية “ميت�ص اجل�شم احلديد من اللحم اأكرث من 

اأي م�شدر اآخر. وبالتايل، اإذا كنت ممن ل يف�شل�ن اأكل اللح�م، 

لتمكني  باحلديد  الغنية  اخل�شار  كمية  زيادة  اإىل  حتتاج  فرمبا 

اجل�شم من امت�شا�ص نف�ص كمية احلديد امل�ج�دة يف اللح�م”.

كافة  اتخاذ  املر�شى  بع�ص  على  يتعني  ذلك،  �ش�ء  وعلى 

النق�ص،  هذا  لتجنب  باأنف�شهم  فائقة  عناية  واإيالء  الحتياطات 

خا�شة النباتيني والأطفال والر�شع والن�شاء الالتي يفقدن كثريا 

للمتربعني  بالن�شبة  ال�شاأن  ه�  كما  احلي�ص،  اأثناء فرتة  الدم  من 

م�يخ�  فريونيكا  للكاتبة  تقرير  بح�شب  متكرر،  ب�شكل  بالدم 
ن�رشته �شحيفة “ك�نفدن�شيال” الإ�شبانية.

ول�شائل اأن ي�شتف�رش: ما هي الأطعمة التي يجب اأن ن�شيفها اإىل 
نظامنا الغذائي للحد من نق�ص احلديد؟

الفول ال�سوداين

ي�فر كل 100 غرام من الف�ل ال�ش�داين ح�ايل 2.1 ملليغرام من 

ال�ش�داين  الف�ل  من  واحدة  فاإن جمرد حفنة  وبالتايل،  احلديد، 

قادرة على ت�فري كميات هامة من احلديد والألياف وفيتامني ب 
مما ي�شاعد على حت�شني املزاج.

العد�س 

يعرف العد�ص اأي�شا مب�شاهمته الكبرية يف مّد اجل�شم باحلديد، 

اأن يك�ن م�شح�با  نباتي، يجب  اأ�شل  الرغم من ك�نه من  وعلى 

اأحد  الغذائية  الألياف  تعد  كما  �شي.  بفيتامني  الغنية  بالأغذية 
العنا�رش الغذائية الأ�شا�شية امل�ج�دة فيه.

وعم�ما، ي�فر ك�ب واحد من العد�ص املطب�خ ح�ايل 63% من 

اللح�م  مع  ومقارنة  الألياف.  من  بها  امل��شى  الي�مية  الكمية 

احلمراء والدواجن والأ�شماك، يحت�ي هذا الن�ع من البق�ليات 
على ن�شبة عالية من الده�ن امل�شبعة والك�لي�شرتول.

طحالب �سبريولينا

ملكافحة  اخلارق  الغذائي  املكمل  بهذا  املتحدة  الأمم  ت��شي 

لالهتمام  املثرية  احلديد  كمية  بف�شل  التغذية  و�ش�ء  الدم  فقر 

التي ي�فرها للج�شم، فهي ت�شاهم بح�ايل 66.38 ملليغراما من 
احلديد لكل 100 غرام يف املت��شط.

وبالطبع، من املهم تناولها بكميات �شغرية، اأي من ثالثة اإىل اأربعة 

غرامات م�زعة بني ال�جبات الرئي�شية، وذلك جتنبا حلدوث اآثار 

جانبية مثل العط�ص والم�شاك واحلمى اخلفيفة اأو الدوار.

اخل�سراوات الورقية

يعترب ال�شلق وال�شبانخ والكرنب اأو 
اخل�ص من اأكرث اخل�رشاوات 
على  حتت�ي  التي  ال�رقية 
غنية  اأنها  كما  احلديد، 
وحم�ص  بالكاروتينات 
فيتامني  و  الف�ليك 
من  الرغم  على  �شي، 
اأنها تفقد جزءا هاما 
طهيها،  عند  منها 
ي�شتح�شن  لذلك 
مع  نيئة  ا�شتهالكها 

ال�شلطات.

�لإفر�ط يف تناول �لكال�شيوم يوؤدي للوفاة
لعلم  الأملانية  اجلمعية  حّذرت 
كميات  تناول  من  ال�شماء  الغدد 
يف  الكال�شي�م  عن�رش  من  اإ�شافية 
حيث  غذائية،  مكمالت  �ش�رة 
اأن يت�شبب ذلك يف الإ�شابة  كن  ميمُ
وال�شكتات  القلبية  بالأزمات 
الدماغية وقد ي�شل الأمر اإىل حد 

ال�فاة.
-التي  الأملانية  اجلمعية  وت�شتند 
تتخذ من مدينة دو�شلدورف مقراً 
درا�شات  نتائج  اإىل  ذلك  يف  لها- 
اتباع  اأن  م�ؤكدًة  حديثة،  علمية 
يف  يمُ�شهم  مت�ازن  غذائي  نظام 
من  كافية  بكميات  اجل�شم  اإمداد 
هذا العن�رش، ومن ثّم ل ي�جد اأي 
منه  اإ�شافية  كميات  لتناول  حاجة 

يف �ش�رة مكمالت غذائية.
كافية  كميات  على  وللح�ش�ل 
طريق  عن  الكال�شي�م  من 
اجلمعية  اأو�شت  فقط،  الأطعمة 
الألبان  منتجات  بتناول  الأملانية 
والكراث  كالربوكلي  واخل�رشاوات 
والكرنب وال�شمر اإىل جانب املياه 
املعدنية، لفتًة اإىل اأن هذا العن�رش 
يتمتع باأهمية كبرية يف بناء العظام 

والأ�شنان يف ج�شم الإن�شان
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علماء رو�ص يبتكرون عالجا للربو ل مثيل له يف �لعامل

جناح �لتحفيز �لكهربي للذ�كرة �أثناء �لنوم

دواء  رو�شيا  من  علماء  ابتكر 
حجب  ميكنه  الرب�  لعالج 
اإحدى الآليات الرئي�شة للمر�ص 
الذي يعاين منه املاليني وتفيد 
�شحيفة »اإيزفي�شتيا« باأن علماء 
لل�كالة  التابع  املناعة  معهد 
البي�ل�جية،  الطبية  الفدرالية 
ي�شمح  م�شتح�رشا  ابتكروا 
ن�بات  من  بالتخل�ص  للمر�شى 
الختناق. وي�شري العلماء اإىل اأن 
هذا الدواء ي�ؤثر يف �شبب ظه�ر 
اأعرا�شه.  يكافح  ول  املر�ص 
جميع  بنجاح  الدواء  واجتاز 
ال�رشيرية،  قبل  ما  الختبارات 
اختباره  من  العلماء  اأثبت  وقد 
اأن  املخربية،  الفئران  على 
ي�ؤدي  امل�شتح�رش  ا�شتن�شاق 
حجم  يف  كبري  انخفا�ص  اإىل 
الق�شبات  ن�شيج  التهاب 
م��شى  املعهد،  مدير  وقال 

خايت�ف، اإن ابتكار هذه املادة 
على امل�شت�ى اجلزيئي يحجب 
يف  »املذنب«  الربوتني  اإنتاج 
»الإنرتل�كني-4«،  التهاب 
اأمرا�ص  تط�ر  ي�شبب  الذي 
قال  جانبه،  من  احل�شا�شية 
�شيبا�شتيان  الربوفي�ش�ر، 
لندن  كلية  من  ج�ن�ش�ن، 
لل�شحيفة،  ت�رشيح  يف  امللكية 
اإن ال�ليات املتحدة وبريطانيا 
ودرا�شات  بح�ثا  جتريان 
بيد  اأي�شا،  املجال  هذا  يف 
من  متكن�ا  رو�شيا  علماء  اأن 
»الإنرتل�كني-4«  اأن  اإثبات 
تط�ر  يف  رئي�شا  دورا  يلعب 
التهاب املمرات التنف�شية، اأما 
الربوفي�ش�رة، اأولغا في�دوروفا، 
احل�شا�شية  اأمرا�ص  اأخ�شائية 
واملناعة، فقالت اإن »الدواء ل 

مثيل له يف العامل«.

جنح باحث�ن من جامعة ني� ميك�شيك� يف تطبيق 
طريقة جديدة لتحفيز الدماغ ب�ا�شطة اأقطاب 

كهربائية ب�شيطة اأثناء الن�م، واأظهرت نتائج 
التجربة حت�شن اأداء الذاكرة يف الي�م التايل. 

وتخط� نتائج هذه الأبحاث خط�ة وا�شعة باجتاه 
الت��شل اإىل عالج يقلل من تده�ر القدرات 

املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب بع�ص الأمرا�ص 
الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ص )باركن�ش�ن(. ويعترب 

حتفيز الدماغ من امل��ش�عات ال�شاخنة على 
م�ائد البحث يف جمال علم الأع�شاب خالل 

ال�شن�ات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها 
تعتمد على الن�م الذي يعترب مرحلة تق�م فيها 

خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب 
دورية ني�رو�شاين�ص، اأم�شى امل�شارك�ن يف 

التجربة ليلتهم يف خمترب للن�م، وخ�شع�ا خالل 
الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي 

ت�شّمى التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة.



ولكل وجهة هو موليها فا�ستبقوا اخلريات، 
اهلل  اإن  جميعا  اهلل  بكم  ياأت  تكونوا  اأينما 
على كل �سيء قدير طوبى ملن بادر عمره 
الق�سري، فعمر به دار امل�سري، وتهياأ حل�ساب 
الناقد الب�سري قبل فوات القدرة واإعرا�ض 
الن�سري قال عليه ال�سالة وال�سالم: “بادروا 
فقرا  اإال  تنتظرون  هل  �سبعا،  باالأعمال 
اأو مر�سا مف�سدا،  اأو غنى مطغيا،  من�سيا؟ 
اأو موتا جمهزا، اأو هرما مفندا، اأو الدجال، 
فال�ساعة  ال�ساعة،  اأو  ينتظر،  غائب  ف�رش 

اأدهى واأمر” 1.
الأقوام  يقول: عجبت  الب�رشي  كان احل�سن 
اأمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، وجل�ض 
اأبي  عن  يلعبون  وهم  اآخرهم  على  اأولهم 
“عائ�سة” ر�سي اهلل عنها حدثته  اأن  �سلمة 
قالت: “مل يكن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
كان  فاإنه  �سعبان،  من  اأكرث  �سهرا  ي�سوم 
من  “خذوا  يقول:  وكان  كله  �سعبان  ي�سوم 
حتى  ميل  ال  اهلل  فاإن  تطيقون،  ما  العمل 
متلوا”” ويف رواية: “مل يكن �سلى اهلل عليه 
و�سلم ي�سوم من ال�سنة �سهرا تاما اإال �سعبان 
ي�سل به رم�سان” 2. ولفظ ابن ماجة: “كان 

ي�سوم �سعبان ورم�سان”.
واملراد ب�سوم التمام والكل االأكرث، كما نقل 

ذلك االإمام الرتمذي عن ابن املبارك قوله: 
وجائز يف كالم العرب اإذا �سام اأكرث ال�سهر 

اأن يقول �سام ال�سهر كله.
الر�سول  يكن  “مل  قالت  “عائ�سة”  وعن 
�سلى اهلل عليه و�سلم ي�سوم �سهرا اأكرث من 
�سعبان فاإنه كان ي�سومه كله” ويف لفظ زاد 
م�سلم:  عند  �سلمة  اأبي  عن  لبيد  اأبي  ابن 
ي�سوم يف  كان  ما  �سهر  ي�سوم يف  كان  “ما 
�سعبان، كان ي�سومه اإال قليال” 3 ويف لفظ: 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  راأيت  “ما 
ا�ستكمل �سيام �سهر قط اإال �سهر رم�سان، 
يف  �سياما  منه  اأكرث  �سهر  قي  راأيته  وما 

�سعبان” 4.
اهلل  ر�سي  “عائ�سة”  عن  �سلمة  اأبي  وعن 
عنها قالت: “كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
ويفطر  يفطر،  ال  نقول  حتى  ي�سوم  و�سلم 
اهلل  ر�سول  راأيت  وما  ي�سوم،  ال  نقول  حتى 
�سلى اهلل عليه و�سلم ا�ستكمل �سهرا قط اإال 
رم�سان، وما راأيته يف �سهر اأكرث منه �سياما 

يف �سعبان” 5.
واحلكمة من تخ�سي�ض �سعبان باأكرث ال�سيام 
هو تعظيم رم�سان. كما اأخرج الرتمذي من 
حديث اأن�ض، اأنه �سئل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
تعظيما  �سعبان  فقال:  اأف�سل؟  ال�سوم  “اأي 

�سهر  الأنه  ي�سومه  كان  وقيل:  لرم�سان” 
كما  ورم�سان  رجب  بني  عنه  النا�ض  يغفل 
خزمية  وابن  داود  واأبو  الن�سائي  اأخرجه 
ر�سول  يا  قلت:  قال:  زيد  بن  اأ�سامة  عن 
ال�سهور ما  اأرك ت�سوم يف �سهر من  اهلل مل 
ت�سوم يف �سعبان. قال �سلى اهلل عليه و�سلم: 
رجب  بني  عنه  النا�ض  يغفل  �سهر  “ذلك 
ورم�سان، وهو �سهر ترفع فيه االأعمال اإىل 
واأنا  عملي  يرفع  اأن  فاأحب  العاملني،  رب 
عنه  “عائ�سة”  حديث  من  ونحوه  �سائم”. 
اأبي يعلى قال فيه �سلى اهلل عليه و�سلم: “اإن 
ال�سنة واأحب  اهلل يكتب كل نف�ض ميتة تلك 

اأن ياأتيني اأجلي واأنا �سائم”.
الب�رشي  احل�سن  عن  مر�سال  اخلرب  ويف 
عليه  اهلل  �سلى  قال  قال:  عنه  اهلل  ر�سي 
�سهري  و�سعبان  اهلل  �سهر  “رجب  و�سلم: 
ورم�سان �سهر اأمتي” واأخرج ابن اأبي �سيبة 
يف م�سنفه من زيد بن اأبي اأ�سلم قال: �سئل 
�سوم  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
فكن  �سعبان”  عن  اأنتم  “اأين  فقال:  رجب 
واغتنام  اخلري،  لفعل  �سباقا  املوؤمن  اأخي 
عز  املوىل  جعلها  التي  االإميانية  الف�سح 
�سالك  لكل  غنما  املباركة  اأيامه  يف  وجل 

ومك�سبا لكل طالب قرب ربه.

من ف�شائل �شهر �شعبان
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�حلج:
قد يح�سب االإن�سان اأن ال�سفر اإىل البقاع 

املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب 
من فرائ�ض االإ�سالم على بع�ض اأتباعه 

يح�سبه االإن�سان رحلة جمردة
عن املعاين اخللقية، ومثال ملا قد حتتويه 

االأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َض  ُجّ اأَ�ْسُهٌر َمّ خطاأ }احْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُسوَق َوالَ ِجَداَل  ِفيِهَنّ احْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه اهلّلُ  يِف احْلَ

اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن يَا  ُدواْ َفاإَِنّ َخرْيَ الَزّ َوتََزَوّ
اأُْوِل االأَلْبَاِب{

هذا العر�ض املجمل لبع�ض العبادات التي 
هي اأركان االإ�سالم، ن�ستبني منه متانة 
االأوا�رش التي تربط الدين باملقا�سد 

واحِلَكم. اإنها عبادات متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف 
واملق�سد. فال�سالة وال�سيام والزكاة واحلج، 
وما �سابه هذه الطاعات من تعاليم االإ�سالم، 
هي مدارج الكمال املن�سود، وروافد التطهر 

الذي ي�سون احلياة ويعلى �ساأنها، ولهذه 
ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�ساأ 

عنها- اأعطيت منزلة كبرية يف دين اهلل. فاإذا 
ى  مل ي�ستفد املرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�ض �سلته فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال 
ال�سالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن املمثل 
من اإظهار اخل�سوع وت�سنع اأهم املنا�سك.. 
لكن هذا وذاك ال يغنيان �سيئا عن �سالمة 

اليقني، ونبالة املق�سد.
واحلكم على مقدار الف�سل وروعة ال�سلوك 

يرجع اإىل م�سار ال يخطئ، وهو اخللق 
العاىل!

�ل�شالة �لو�جبة:
عندما اأمر اهلل بها اأَبَان احلكمة من اإقامتها 

فقال تعال: }اتُْل َما اأُوِحَي اإِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة اإَِنّ ال�سَّ الِْكتَاِب َواأَِقِم ال�سَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ اأَْكرَبُ َواهلَلّ الَْفْح�َساء َوامْلُنَكِر َولَِذْكُر اهلَلّ
نَُعوَن{)2( فاالإبعاد عن الرذائل، والتطهري  تَ�سْ

من �سوء القول و�سوء العمل هو حقيقة 
ال�سالة.

�لرحمة للموؤمنني
املهتدين  للموؤمنني  حت�سل  والرحمة 
العبد  ن�سيب  كان  بح�سب هداهم؛ فكلما 
الرحمة  من  حظه  كان  اأمت  الهدى  من 
اأوفر، فربحمته �سبحانه �رشع لهم �رشائع 
جعل  برحمته  بل  والنواهي،  االأوامر 
ال  حتى  االأكدار  من  جعل  ما  الدنيا  يف 
االآخرة،  نعيم  عن  فريغبوا  اإليها  يركنوا 

عليه  اهلل  حممداَ�سلى  ر�سوله  واأر�سل 
و�سلم بالرحمة؛ فهو نبي الرحمة للعاملني 
اً  ُمبَ�رِشّ اَلّ  اإِ اأَْر�َسلْنَاَك  َوَما  اأجمعني: 
َونَِذيراً]االإ�رشاء:105[ بعثه ربه ف�سكب 
العلم واحللم، ويف خلقه من  قلبه من  يف 
ال�سهولة  من  طبعه  ويف  والرب،  االإينا�ض 
والرفق، ويف يده من ال�سخاوة والنداء ما 

جعله اأزكى عباد الرحمن رحمة، واأو�سعهم 
عاطفة، واأرحبهم �سدراً: َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن 
الَْقلِْب  َغِليَظ  َفّظاً  ُكنَْت  َولَْو  لَُهْم  ِلنَْت   ِ اهلَلّ
وا ِمْن َحْوِلَك ]اآل عمران:159[،  اَلنَْف�ُسّ
لََقْد َجاَءُكْم َر�ُسوٌل ِمْن اأَنُْف�ِسُكْم َعِزيٌز َعلَيِْه 
َما َعِنتُّْم َحِري�ٌض َعلَيُْكْم ِبامْلُوؤِْمِننَي َروؤُوٌف 

َرِحيٌم ]التوبة:128[.

�لعفو عن �خلطاأ و�لن�شيان يف �لفروع
َب  ْو �رَشِ اِئٌم َفاأََكَل اأَ ولقد عفي اهلل يف الفروع عن اخلطاأ والن�سيان فال حرج علي من ن�سي اأو اأخطاأ فيه »َمْن نَ�ِسَى َوُهَو �سَ

َطاأَ َوالِنّ�ْسيَاَن َوَما ا�ْستُْكِرُهوا َعلَيِْه« ِتى اخْلَ اَوَز َعْن اأَُمّ َ َتَ ُ َو�َسَقاهُ«)10( و�سيامه �سحيح »اإَِنّ اهلَلّ ا اأَْطَعَمُه اهلَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �سَ

�لإميان �ملزور
فلي�ست العربة يف اجلوع والعط�ض اإنا العربة يف املقا�سد واملعاين واأ�سول ال�رشيعة ومل يعف االإ�سالم عن اخلطاأ فيها اأو 
ن�سيانها الأنها يجب اأن تختلط بلحمه وت�سيل مع دمه يف عروقه ينب�ض بها قلبه. ويف هذا يقول ربنا تبارك ا�سمه:}اأََراأَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلنَّي* الَِّذيَن ُهْم َعْن �سَ �ْسِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�سَ يِن* َفَذِلَك الَِّذي يَُدُعّ الْيَِتيَم* َواَل يَُح�ُضّ َعلَى َطَعاِم امْلِ ُب ِبالِدّ الَِّذي يَُكِذّ
�َساُهوَن* الَِّذيَن ُهْم يَُراءُوَن* َومَيْنَُعوَن امْلَاُعوَن{ عالمة املكذبني بيوم الدين �سوء خلقهم مع اهلل بداية باالإهمال يف حقه 

ال�سالة ومل يتوجهوا اإليه باالإخال�ض يف العبادة فراحوا يراوؤون النا�ض، و�سوء خلقهم مع النا�ض نهاية فينهر اليتيم وال 
يتمثل اأخالق الدين التي دعت اإل التكافل واملحبة والراأفة، فمنع خريه عن النا�ض )َومَيْنَُعوَن امْلَاُعوَن(

ح�شول �لتقوى
والتقوى غاية االأمر، وجماع اخلري، وو�سية اهلل لالأولني واالآخرين، وال�سوم فر�سة عظمى للتزود من التقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�سور مري�سا مل يذهب اإل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غري ما اأو�سي به الطبيب؟! فهذا يعد 
من ال�سفهاء. فعندما ي�سبح هُمّ امل�سلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �سكلية دون االلتفات اإل مقا�سدها ودون اإحداث 

تغيري يف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة االإميان، وتد انف�ساما يف �سخ�سية بع�ض امل�سلمني، فقد تده 
ى ال�سدق، ويُ�سيء معاملة  ا كثري ال�سالة وال�سيام واحلج واالعتمار، ويف الوقت نف�سه ال يُوؤمَتَن علي �سيء، وال يتَحَرّ �سخ�سً

االآخرين، وتده قليل ال�سرب عند البالء؛ فهو اإذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من اأدائها.

حمفز�ت خارجية
اأوالً : اجتماع كافة امل�سلمني على �سيام هذا ال�سهر والعبادة فيه، وهو ما يحفز امل�سلم لال�ستمرار يف العبادة ويدفعه 
نحو تغيري �سلوكه وعادته. ثانياً : تغري ال�سلوك من حيث الطعام وال�رشاب والعبادة، و�سبط النف�ض والتحكم بها، ليكون 
امل�سلم هو من يتحكم بنف�سه ال �سهواته. ثالثاً : تالزم اأداء العبادات وا�ستمرارها ما بني �سحور و�سيام و�سالة وفطور 
وقيام وتهجد طوال ال�سهر دون انقطاع، فامل�سلم طوال هذه املدة يف تكامل الأنواع خمتلفة من العبادات مما ي�ساعد 

على اال�ستمرار يف الطاعة. رابعاً : ال�سلوك االإيجابي اجلماعي من خالل التزام امل�سلمني بحفظ األ�سنتهم وجوارحهم 
مما يحفز على روح االألفة واملحبة وي�ساعد على التغيري. اإن كل ما يف الكون يتغري يف رم�سان، وهذه املحفزات ينبغي 
للم�سلم اأن ي�ست�سعرها ويتعاي�ض يف اأجوائها لكي يبداأ معها التغيري، التغيري االإيجابي الذي ي�ستمر مع امل�سلم وال ينقطع 

حتى بعد رم�سان.
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 جنوم عامليون يف اإطالق ن�شيد 
الأوملبياد اخلا�س باأبوظبي

   

ي�شارك عدد من اأبرز جنوم العرب والعامل يف اأداء الن�شيد الر�شمي 

لالأوملبياد اخلا�ش االألعاب العاملية اأبوظبي 2019، وذلك خالل 

حفل االفتتاح الر�شمي الذي ت�شت�شيفه االإمارات يف مدينة 

زايد الريا�شية يف الفرتة من 14 اإىل 21 مار�ش  اجلاري ،والذي 

يعلن انطالق احلدث االإن�شاين والريا�شي االأكرب يف العامل لهذا 

العام، مب�شاركة ما يزيد على 7500 ريا�شي من اأكرث من 90 دولة 
للمناف�شة يف 24 ريا�شة.

 Right Where I’m« ويوؤدي الن�شيد الذي يحمل عنوان

Supposed To Be« اأبرز جنوم الغناء املعروفني على 

امل�شتويني العربي والعاملي، وذلك بح�شور اأكرث من 40 األف 

متفرج، خالل حفل االفتتاح الر�شمي لالأوملبياد اخلا�ش، حيث 

ي�شارك ثالثة من جنوم الغناء يف العامل العربي وهم الفنان 

االإماراتي ح�شني اجل�شمي، وجنم م�رش والوطن العربي تامر 

ح�شني والفنانة اأ�شالة ن�رشي اإىل جانب الفنانة العاملية اأفريل 
الفني، واملغني ال�شهري لوي�ش فونزي.

كما ميثل الن�شيد الر�شمي تعاوناً بني عدد من منتجي املو�شيقى 

والنجوم العامليني ومن �شمنهم جريج ويلز، املنتج املو�شيقي 

 The« احلائز على جائزة غرامي عن املو�شيقى الت�شويرية لفيلم

Greatest Showman«، وكوين�شي جونز، املنتج املنفذ 
الفخري احلائز على 28 جائزة جرامي.

وكانت الفنانة العاملية اأفريل الفني، قد اأدت اأغنية »Fly« والتي 

كانت الن�شيد الر�شمي لالألعاب العاملية 2015، فيما حاز لوي�ش 

فونزي، على �شهرة عاملية بعد اأداء االأغنية ال�شهرية »دي�شبا�شيتو، 
التي حققت اأعلى ن�شبة م�شاهدات على يوتيوب.

ويحمل الن�شيد الر�شمي لالألعاب العاملية هذا العام توقيع كوين�شي 

جونز، املنتج املنفذ الفخري، واحلائز على 28 جائزة غرامي، 

والذي �شبق له اأن األف اأغنية »I know I can«، وهي الن�شيد 

الر�شمي لالألعاب العاملية 2007 يف �شانغهاي. و�شارك يف تاأليف 

الن�شيد راين تيدر، املغني االأول �شمن الفريق الغنائي االأمريكي 

ال�شهري »ون ريبابليك«، بالتعاون مع املوؤلف املو�شيقي الكندي 
جريج ويلز واملوؤلفة ال�شويدية االأمريكية نينا وودفورد.

واأعرب النجمان العامليان راين تيدر وجريج ويلز عن فخرهما 

بامل�شاركة يف تاأليف كلمات الن�شيد الر�شمي لالأوملبياد اخلا�ش 

االألعاب العاملية اأبوظبي 2019، وامل�شاركة يف تر�شيخ الت�شامن 

والتكاتف يف املجتمع، وحتفيز الريا�شيني امل�شاركني على 
املثابرة وحتقيق طموحاتهم خالل االألعاب العاملية.

اإياد ن�شار يهاجم منتقدي 
حممد ال�شرنوبي

   

هاجم الفنان االأردين اإياد ن�شار منتقدي زميله الفنان حممد 
ال�رشنوبي، عرب �شفحته ال�شخ�شية بفي�ش بوك.

ون�رش ن�شار �شورة لل�رشنوبي، وعلق عليها قائاًل: »ال�رشنوبي 

ممثل �شاطر وجمتهد، بينجح وبيخفق زي اأي فنان، يف اأفراح 

رتم، لو حمبط وم�ش  القبة كان رائع، وكمغني عنده حالة بحث حتحُ

عارف حتلم ما تهاجم�ش اأحالم غريك كمربر لك�شلك«.

يذكر اأن حممد ال�رشنوبي يواجه حملة انتقادات ب�شبب انت�شاره 

يف االأعمال الفنية والغنائية دون امتالكه للموهبة التي توؤهله 
لذلك، بح�شب اأ�شحاب هذه االنتقادات.

ق�شنطينة: فيلم وثائقي حول م�شرية الأختني ف�شيلة و مرمي �شعدان

ا�شتبعاد املغربي حممد مفتاح من »كازبالنكا«

�شيتم الك�شف عن حقائق غري م�شبوقة حول التعذيب الذي مار�شه امل�شتعمر الفرن�شي �شد ن�شاء جزائريات مبزرعة اأمزيان بق�شنطينة و 
ذلك يف فيلم وثائقي حول امل�شار الن�شايل للأختني ال�شهيدتني ف�شيلة و مرمي �شعدان، ح�شب ما اأفادت به خمرجة هذا العملة، �شورايا عمور.

الذي  العمل  هذا  �شيتطرق  و 
خالل  اجلمهور  على  �شيعر�ش 
ل�شان  على  اجلارية  ال�شنة 
)�شقيقة  �شديرة  ليلى  املجاهدة 
ابنة  و  بلكحل  نف�شية  ال�شهيدة 
العلماء  جمعية  يف  املنا�شل 
لعرو�شي  اجلزائريني  امل�شلمني 
الذي  التعذيب  اإىل   بلكحل( 
اجلزائريات  الن�شاء  له  تعر�شت 
يتوفر  كان  الذي  املركز  هذا  يف 
على عديد الوحدات املتخ�ش�شة 
بدعم  �شلة  له  ما  كل  قمع  يف 
اأجل  من  اجلزائري  ال�شعب  كفاح 

ا�شتقالله.
الوثائقي  اأ�شافت خمرجة هذا  و 
و  ن�شف  و  �شاعة  ي�شتغرق  الذي 
باأن  البطلتني   لكفاح  املخ�ش�ش 
التعذيب  »�شيتناول  العمل  هذا 
الذي مور�ش مبزرعة اأمزيان التي 
�شو�شيني  فيال  غرار  على  كانت 
اأكرب  اإحدى  العا�شمة  باجلزائر 
هياأتها  التي  التعذيب  مراكز 
حرب  اإبان  اال�شتعمارية  االإدارة 

التحرير الوطنية«.
�شيتم  التي  ال�شهادات  ح�شب  و 

الوثائقي  هذا  يف  عنها  الك�شف 
كانت  التي  �شعدان  ف�شيلة  فاإن 
اللواتي  القالئل  الن�شاء  بني  من 
قيادات  اجتماعات  ح�رشن 
املنطقة للوالية الثانية التاريخية 
خالل  عليها  القب�ش  مت  قد 
ا�شتباك مع ع�شاكر فرن�شا الذين 

اقتحموا خمباأ �رشي كانت توجد 
حتويلها  مت  و   1960 اأبريل  يف  به 
التعذيب  مركز  اإىل  ب�رشعة 
تعر�شت  حيث  اأمزيان  مبزرعة 

الأب�شع اأ�شكال التعذيب.
و �شي�شمن هذا العمل البحثي الذي 
مت ال�رشوع فيه منذ 2016 لقطات 

احلياة  عن  معروفة  تزال غري  ما 
اللتني  االأختني  لهاتني  الثورية 
ا�شت�شهدتا من اأجل احلرية ح�شب 
التي  عمور  ال�شيدة  اأ�شافت  ما 
املجاهدين  عديد  باأن  اأو�شحت 
الإجناز  ب�شهاداتهم  �شاهموا  قد 

هذا الفيلم الوثائقي.

عمرو دياب يت�شدر يوتيوب م�شر بـ »مقدر�س عالن�شيان«

من�شور،  وليد  املنتج  ا�شتبعد 
مفتاح،  حممد  املغربي  الفنان 
»كازبالنكا«  اجلديد  فيلمه  من 

دون اإبداء اأ�شباب.
الغ�شب  انتابه  مفتاح  اأن  وعلم 
جراء قرار ا�شتبعاده املفاجئ، 
عر�ش  عن  اعتذر  اأنه  ال�شيما 
الذي  الفيلم،  ب�شبب  م�رشحي 
مع  املادية  االأمور  على  اتفق 
التوقيع  ينتظر  وكان  من�شور، 

فوجئ  ولكنه  ر�شمي،  ب�شكل 
رغم  معه  االأخري  توا�شل  بعدم 
القاهرة  يف  الت�شوير  انطالق 

واملغرب.
وي�شارك يف بطولة »كازبالنكا« 
واإياد  عادل  وغادة  كرارة  اأمري 
عبداجلليل  وعمرو  ن�شار 
واأحمد دا�ش وحممود البزاوي، 
من تاأليف ه�شام هالل واإخراج 

بيرت ميمي.

عمرو  امل�رشي  النجم  ت�شدر     
على  م�شاهدة  االأكرث  قائمة  دياب، 
»مقدر�ش  باأغنية  م�رش  يف  يوتيوب 

عالن�شيان«.
من  عالن�شيان«  »مقدر�ش  اأغنية 
اأحلان  ومن  �شيخ،  اآل  تركي  كلمات 

عمرو م�شطفى.
وتخطت اأغنية »مقدر�ش عالن�شيان« 
من  يومني  خالل  م�شاهدة،  مليوين 
طرحها عرب قناة عمرو دياب مبوقع 

يوتيوب.
عالن�شيان«  »مقدر�ش  اأغنية  وتعد 
يطرحها  منفردة  اأغنية  ثاين  هي 
عمرو دياب بعد اآخر األبوماته » كل 
حياتي« ، عقب طرح اغنية »بحبك 
اأنا« مبنا�شبة عيد ميالده يف اأكتوبر 

املا�شي.
حفله  الإحياء  دياب  عمرو  وي�شتعد 
يوم  بال�شعودية،  الثالث  الغنائي 

اجلمعة املقبل 12 اأفريل اجلاري.
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اأبريل+معلومات  17 يف  �ستد�سن  كليًا  اجلديدة   2020 هايالندر  تويوتا 

اجليل  لتد�شني  تويوتا  ت�شتعد 
اأوفر  كرو�س  من  اجلديد 
ر�شمي  ب�شكل   2020 هايالندر 
لل�شيارات  نيويورك  معر�س 
املوافق  القادم  الأربعاء  يوم 
م�شاًء،   4:10 بال�شاعة  اأبريل   17
وا�شتعداداً لذلك قدمت ال�رشكة 
جديدة  ت�شويقية  �شورة  اليوم 
تقنيات  با�شتخدام  للطراز 
الواقع املعزز لتكون ذات مظهر 

ثالثي الأبعاد.
بعر�س  تقوم  اأن  تويوتا  تنوي 
الأبعاد  ثالثية  ال�شورة  نف�س 
تد�شني  حدث  ليلة  �شماء  يف 
يوم  يف  اجلديدة  هايالندر 
ت�شمح  كي  الر�شمي،  تد�شينها 
لكافة احلا�رشين بتاأمل خطوط 
تدمج  التي  اجلديد  الت�شميم 
الرقي.  مع  واحلداثة  القوة  بني 
ذات  ال�شورة  هذه  �شنع  تطلب 

الأبعاد  ثالثي  الب�رشي  اخلداع 
حيث  كاملني،  �شهرين  حوايل 
ثالثية  ر�شومات  طباعة  متت 
تلوين  قبل  لل�شيارة  الأبعاد 
عددها  البالغ  الأجزاء  خمتلف 
يف  ل�شقهم  مع  قطعة   200
يجعل  ب�شكل  حمددة  اأماكن 
يف  تطفو  وكاأنها  تبدو  ال�شور 
الهواء. هذا وبالنظر اإىل اأحدث 
ال�شور التج�ش�شية ذات الأغطية 

املموهة لتويوتا هايالندر، فمن 
اأنها �شتكون اأكرب بع�س  الوا�شح 
مع  احلايل  املوديل  من  ال�شيء 
ت�شميم م�شتوحى من طراز راف 
الكبري  الأمامي  ال�شبك  عرب   4
ال�شل�شة  الأمامية  وامل�شابيح 
الرفارف  نحو  امل�شحوبة 
الأمامية، ولكن مع ت�شميم راقي 
اأكرث  وحمركات  اأقل  بوزن  اأكرث 

كفاءة، مع ن�شخة هجينة.

فورد رينجر 2021 اجلديدة 
كليًا تظهر ب�سكلها املتوقع

مت تقدمي اجليل احلايل من فورد 
رينجر يف 2010، وهو ما �شي�شتمر 
لثالثة اأعوام اإ�شافية من الآن قبل 
 2020 يف  اجلديد  اجليل  تد�شني 
الفنان  قام  لذا   ،2021 كموديل 
�شويب كالنيا باإن�شاء �شورة تخيلية 
اأن  ميكن  الذي  ال�شكل  ت�شتعر�س 

يتخذه املوديل اجلديد.
ت�رشبت  املا�شي،  فرباير  خالل 
تعود  اأنها  قيل  التي  ال�شور  بع�س 
رينجر،  فورد  من  اجلديد  للجيل 
عليها  امل�شمم  ا�شتند  ما  وهو 
حيث  التخيلية،  لل�شورة  �شنعه  يف 
بع�س  مقعر  علوي  جزء  جند 
مطعم  اأمامي  �شبك  مع  ال�شيء 
امل�شابيح  اأن  حني  يف  بالكروم، 
 150-F من  م�شتوحاة  الأمامية 
و�شوبر ديوتي، اإىل جانب م�شابيح 
 L نهارية على �شكل حرف LED
امل�شابيح  اأجزاء  بني  الف�شل  مع 
واأكرث  وا�شح  ب�شكل  املختلفة 

تعقيداً.
الواجهة  من  ال�شفلي  اجلزء  ياأتي 
الأ�شود  باللون  مطلي  الأمامي 
�شعور  لإعطاء  بالكامل  الالمع 
عام بالرقي مع ا�شتخدام م�شابيح 
LED، كما نالحظ كذلك  �شباب 
وجود منافذ تهوية عمودية خلفي 
ورفارفها  الأمامية  العجالت 
ب�شكل باعث على الريا�شية بع�س 

ال�شيء.
اأغلب  عن  الك�شف  يتم  ومل  هذا 
فورد  من  اجلديد  اجليل  تفا�شيل 
رينجر، ولكن من املتوقع اأن تاأتي 
 EcoBoost لرت   2.3 مبحرك 
يدوي  ناقل  مع  بنزين  تريبو 
 10 اأوتوماتيكي  اأو  �رشعات   6
رينجر  �شتاأتي  حيث  �رشعات، 
نف�س  على  م�شتندة  اجلديدة 
من�شة اجليل اجلديد من بيك اب 
فولك�س فاغن اماروك، لتفوم فورد 

بهند�شة وت�شنيع كال املوديلني.

اأفريل  16 يف  كليًا  اجلديدة   2020  GLS مر�سيد�س  “ر�سميًا” تد�سني 

اأكدت مر�شيد�س �شباح الثالثاء اأن GLS موديل 2020 اجلديدة �شتحتفل 
بتد�شينها العاملي يف معر�س نيويورك لل�شيارات خالل 16 اأبريل، عقب 

�شاعات من ظهور ال�شيارة يف اأو�شح �شور جت�ش�شية لها حتى الآن.
البحث  مركز  خارج  احلجم  كاملة  الفاخرة   SUV الـ  ر�شد  مت  وقد 
بدون  باأملانيا   Sindelfingen مدينة  يف  بنز  ملر�شيد�س  والتطوير 
حيث  واخللفية،  للمقدمة  خفيفة  متويهات  ومع  لالأبواب  متويهات 
التهوية  �شبكة  وهيئة  بو�شوح   LED واخللفية  الأمامية  امل�شابيح  نرى 

ال�شخمة والرفارف البارزة.
و�شت�شارك GLS القادمة من�شة MHA مع GLE اجلديدة، ما يعني 
رغم   ،GLS من  احلايل  باجليل  مقارنة  ملحوظ  ب�شكل  وزنها  تخفيف 
�شتمثل  مقاعد  ال�شبع  ذات  ال�شيارة  اأن  ويُذكر  بقليل..  حجمها  ازدياد 

.X7 مناف�شة مبا�رشة مع بي ام دبليو

 S-Class داخلية ال�شيارة هي الأفخم يف تاريخ املوديل مب�شتويات متاثل
يف اجلودة واملهارة احلرفية، مع ازدياد امل�شاحة يف املق�شورة بف�شل 

ا�شتطالة قاعدة العجالت بـ 2.4 اإن�س.
بالن�شبة للتقنيات فت�شمل نظام MBUX اجلديد للمعلومات الرتفيهية 
ال�شائق،  م�شاعدة  اأنظمة  من  وا�شع  وعدد  �شخمتني  عر�س  ب�شا�شتي 
باأنظمة  وبالنتقال ملولدات الطاقة فت�شمل حمركات 6 و 8 �شلندرات 

دفع رباعي وخلفي، مع توقع بع�س الن�شخ الهجينة.
تريبو  حمرك  �شت�شتخدم  غالباً  للموديل  اأداء  الأعلى   GLS63 ن�شخة 
ن�شخة  انتظار  مع  ح�شان،   603 بقوة  �شلندرات  بثمان  لرت   4.0 مزدوج 
مايباخ الأكرث رقياً والأغلى ثمناً، وهي املرة الأوىل التي �شيح�شل فيها 
التفا�شيل  من  املزيد  و�شنعلم  الن�شخة..  هذه  مثل  على   GLS موديل 

واملوا�شفات عن ال�شيارة خالل اأيام فتابعونا للمزيد.

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
م�شنع  بناء  نيتها  عن  الأملانية 
جديد لها على الأرا�شي الرو�شية 
كالينينغراد  مدينة  عمدة  وقال 
الرو�شية اأنطون األيخانوف: "من 
املنتظر اأن ت�شتحدث �رشكة بي 
الأملانية م�شنعا جيدا  دبليو  اإم 
اأن  لها يف رو�شيا، ومن املرجح 
و�شيتم  كالينينغراد،  يف  يفتتح 
من  النماذج  اأحدث  اإنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  ال�شيارات"اأما 

�شينتجها  التي  باملركبات 
يتم  اأن  املنتظر  فمن  امل�شنع، 
�شيدان من  �شيارات  ت�شنيع  فيه 
اإم دبليو،  الفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�شال عن �شيارات كرو�س اأوفر 

."Х5"و "Х3" من الفئتني
النتهاء  يتم  اأن  املفرت�س  ومن 
من بناء امل�شنع يف فرتة ترتاوح 
ما بني عامني اإىل عامني ون�شف، 
من  الثاين  الن�شف  من  اعتبارا 

العام اجلاري.
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�إن   The Verge فريج”  “ذ�  موقع  قال 
�إطالق  عزمها  له  �أكدت  غوغل  �رشكة 
من  جديدة  ولوحية  حممولة  حو��سب 
 Pixelbook بوك”  “بك�سل  �سل�سلتي 
وذلك   ،Pixel Slate �سليت”  “بك�سل  و 
بخالف �لتقرير �لذي ن�رشه �ل�سهر �ملا�سي 
 Business �إن�سايدر”  “بزن�س  موقع 
قررت  �ل�رشكة  �أن  فيه  وُذكر   Insider
�إغالق ق�سم �إنتاج �حلو��سب لتوزع موظفيه 

على �أق�سامها �لأخرى.
 The ملوقع  �ل�رشكة  تاأكيد  وياأتي 
موقع  ن�رشه  ما  مع  بالتز�من   Verge
يف  جل�سة  ح�رش  �لذي   ،9to5Google

�خلا�س   2019  Cloud Next موؤمتر 
�ل�رشكة  ناق�ست  حيث  غوغل،  ب�رشكة 

خططها �مل�ستقبلية لق�سم �لأجهزة.
 ،Pixelbook ونقل �ملوقع عن مدير منتج
�أن هناك  “نعتقد  �ستيف جاكوب�س، قوله: 
�لقيام  �لتي ميكننا  �لفريدة  �لأ�سياء  بع�س 
و   Pixelbook عن  خمتلف  ب�سكل  بها 
حًقا  ت�ساعد  �أن  وميكن   Pixel Slate
يبحثان عنه يف ظل  يف منح �جلهازين ما 
و�جلديد  �حلديث  �لع�رش  هذ�  يف  �لعمل 

�لذي يركز على �حلو�سبة �ل�سحابية”.
تفا�سيل  عن  تك�سف  مل  غوغل  �أن  ومع 
حو��سب  من  �لقادم  �جليل  وتوقيت 

�أن  �إل   ،Pixel Slate و   Pixelbook
 ،2019  Cloud Next موؤمتر  جل�سة 
غوغل  عتاد  “تقدمي  بعنو�ن  كانت  �لتي 
لالأعمال” �أملحت �إىل �إطالق جهاز جديد 
قد ي�ساعد �ملوظفني �أثناء �لتنقل بطرق ل 
 Pixel و Pixelbook ميكن �أن ينجزها

Slate متاًما.
ومع �أنه ل يُعلم بعد موعد �إطالق  �جليل 
و   Pixelbook حو��سب  من  �جلديد 
ذلك  يتم  �أن  يُتوقع  ولكن   ،Pixel Slate
�ل�رشكة  �عتادت  حيث   ،2019 خريف  يف 
�لهو�تف  �لك�سف عن عتادها �جلديد من 

و�حلو��سب يف �سهر �أكتوبر.

املت�صّفح اجلديد Jio على 
اأندرويد يقّدم حًل �صريًعا 

ونظيًفا لت�صّفح االنرتنت
  

�أحدث   Jio تطبيق 
�لويب  مت�سّفحات 
قوقل  متجر  على  من 
يعلم  و�جلميع  بالي، 
يف  تطول  �لقائمة  �أن 
يف  حيث  �ملجال،  هذ� 
مل�سنا  �لأخرية  �لآونة 
من  به  باأ�س  ل  عدد 
�ملت�سفحات  تطبيقات 
قليلة  باأحجام  تاأتي 
هذ�  منها  للغاية، 

ونظيًفا  �رشيًعا  حاًل  �أندرويد  كم�ستخدم  لك  يُقّدم  �لذي  �ملت�سّفح، 
لت�سّفح �لنرتنت.

فقط،  ميغابايت   4.8 بحجم  ياأتي  �أنه  �ملت�سّفح  هذ�  ومن مميز�ت 
بكافة  �لأخبار  �أحدث  لك  تعر�س  �لتي  �لرئي�سية  �لو�جهة  وهناك 
وحماذ�ة  �لطلب،  ح�سب  �لن�س  حجم  تعديل  خيار�ت  مع  �أ�سكالها، 
بالأخبار يّقدم لك مت�سّفح Jio مقاطع فيديو ح�سب �لذوق، بطريقة 

.UC م�سابهة للمت�سّفح �لغني عن �لتعريف
ومن على �لو�جهة �لرئي�سية للمت�سّفح �ستاُلحظ وجود عالمات تبويب 
�فرت��سية لبع�س مو�قع �لويب �ل�سهرية، ف�ساًل عن وجود �رشيط بحث 
يدعم �لبحث �لن�سي و�لبحث �ل�سوتي، مع دعمه لفتح عالمات تبويب 
�أدعها  �لتي  �ملميز�ت  �خلفي، وغريها من  �لت�سّفح  وو�سع  متعددة، 
 Jio Browser مت�سّفح  حتميل  ميكنك  �أخرًي�  بنف�سك،  لتكت�سفها 
يدعم  �أن  على  بالي،  قوقل  متجر  على  من  وكامل  جماين  ب�سكل 

�أندرويد 5.0 فاأحدث.
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تقرير: هواوي مهتمة بتوفري غوغل  جيل جديد من حوا�صب Pixel تركز على االإنتاجية

رقاقات مودم 5G الآبل

�رشكة  �أن  �إىل  �لأنباء  ت�سري 
هو�وي مهتمة ببيع رقاقات مودم 
�جليل �خلام�س 5G �خلا�سة بها 
ح�رشي،  ب�سكل  �آبل  �رشكة  �إىل 
موقع  ن�رشه  لتقرير  وفًقا  وذلك 
ي�ساعد  وقد   ،Engadget
�ل�سينية  �ل�رشكة  �لتعاون  هذ� 
�مل�ساكل  دو�مة  �إنهاء  على 
معد�ت  �أمن  حول  �لعاملية 
من  �مل�سنعة  �خلام�س  �جليل 
قبلها، وكانت هو�وي قد عر�ست 
 Mate X للطي  �لقابل  هاتفها 
�أول  وهو   ،2019  MWC يف 
�لد�عم  �ل�سينية  �ل�رشكة  هو�تف 
 ،5G �خلام�س  �جليل  ل�سبكات 
 Balong رقاقة  بف�سل  وذلك 

تفا�سيل  �لتقرير  ويو�سح   .5000
بني  �ملحتملة  �ل�سفقة  حول 
هو�وي  �أن  مدعًيا  وهو�وي،  �آبل 
مودم  رقاقات  بيع  �إز�ء  منفتحة 
بها  �خلا�سة   5000  Balong
وتكافح  لآبل  ح�رشي  ب�سكل 
من  لالنتقال  �لأمريكية  �ل�رشكة 
معيار  �إىل  �لأقدم   4G معيار 
5G �جلديد، �إذ �أ�سارت �لتقارير 
�نتظار  مو��سلتها  �إىل  �لأخرية 
رقاقات  لتوفري  �إنتل  �رشيكتها 
مودم 5G تنا�سب هو�تف �آيفون، 
ما  �إىل  رمبا ميتد  �لنتظار  لكن 
وهو   ،2020 عام  من  �أبعد  هو 
�قرت�ح رف�سته �إنتل، ومن �لو��سح 
��ستخد�م  عدم  �ختارت  �آبل  �أن 

�أو  كو�لكوم،  من   5G رقاقات 
مما  ميدياتيك،  �أو  �سام�سونغ، 
يجعل من هو�وي �أحد �خليار�ت 
�ل�رشكة  وتخ�سع  �ملطروحة 
لتحقيقات  �سنو�ت  منذ  �ل�سينية 
�ملتحدة،  �لوليات  قبل  من 
حماربة  يف   2018 عام  وق�ست 
ل�سبكات  منتجاتها  باأن  �لتهم 
�آمنة،  غري   5G �خلام�س  �جليل 
كوكيل  للعمل  م�ستعدة  و�أنها 
توؤدي  وقد  �ل�سينية.  للحكومة 
�إىل  و�آبل  هو�وي  بني  �سفقة  �أي 
خطرية  لأ�سئلة  �لأخرية  تعر�س 
�أمان �ملنتجات،  وم�ستمرة حول 
�ل�سمانات  عن  �لنظر  بغ�س 

�لتقنية �لتي قد تقدمها.

في�صبوك تر�صم خرائط كثافة �صكانية مف�صلة لقارة اأفريقيا

�لذكاء  تقنية  في�سبوك  ��ستخدمت 
كثافة  خر�ئط  لر�سم  �ل�سطناعي 
تغطي  للغاية،  مف�سلة  جديدة  �سكانية 
غالبية قارة �أفريقيا، �لتي تبلغ م�ساحتها 
ي�ساعد  مما  مربع،  ميل  مليون   16
وكالت �لإغاثة يف معرفة �لأماكن �لتي 
�أجل  من  �إليها  �لذهاب  عليهم  ينبغي 

تقدمي �مل�ساعد�ت.
لأول  �لعمل  هذ�  عن  �ل�رشكة  وك�سفت 
�أن�ساأت  عندما   ،2016 عام  يف  مرة 
خر�ئط لـ 22 دولة، لكنها و�سعت �لنطاق 
�لآن عرب خر�ئط جديدة تغطي غالبية 
�لبالغ عدد �سكانها 1.3  �أفريقيا،  قارة 

مليار �سخ�س.
ر�سم  �إىل  �لنهاية  يف  �مل�رشوع  ويهدف 
�أنحاء  �سكانية يف جميع  كثافة  خريطة 
فاإن  �ل�رشكة،  تو�سح  وكما  �لعامل، 
�سعبة،  مهمة  هذه  مثل  خر�ئط  �إن�ساء 
�أقمار  �سور  تو�جد  من  بالرغم  �إذ 
�سناعية عالية �لدقة تغطي �أركان �لكرة 
�لأر�سية، �إل �أن حتويل هذ� �ل�سور �إىل 

وقًتا  ت�ستغرق  عملية  مفيدة  معلومات 
طوياًل.

كثافة  خر�ئط  �إن�ساء  �أجل  من  وينبغي 
�ل�سور،  يف  مبنى  كل  ت�سمية  �سكانية 
عدد  �أي  �لتعد�د،  بيانات  ومطابقة 
منطقة  يف  يعي�سون  �لذين  �لأ�سخا�س 
�مل�ستمدة  �لبنية  بيانات  مع  معينة، 
للح�سول  �ل�سناعية؛  �لأقمار  �سور  من 
هوؤلء  �أماكن  عن  �أف�سل  فكرة  على 

�لأ�سخا�س.
ويعد هذ� �لأمر �سعبًا ب�سكل خا�س يف 
�لقارة �لأفريقية، حيث ميكن �أن تغطي 
�ملناطق  �ل�سكاين  �لتعد�د  م�ساحات 
ميل  �ألف   150 �إىل  حجمها  ي�سل  �لتي 
�ألف   55 على  حتتوي  لكنها  مربع، 

�سخ�س فقط.
ويعترب مثل هذ� �لنوع من �ملهام مثالًيا 
حيث  �ل�سطناعي،  للذكاء  بالن�سبة 
لأمتتة  في�سبوك،  مهند�سو  ��ستخدم 
ر�سم  بيانات من م�رشوع  �لعملية،  هذه 
 Open �مل�سدر  �ملفتوح  �خلر�ئط 

روؤية  نظام  لتدريب  Street Map؛ 
�ملباين  على  �لتعرف  ميكنه  حا�سوبية 

يف �سور �لأقمار �ل�سناعية.

لإز�لة  �لنظام  هذ�  ��ستخدمو�  كما 
�لأقمار  بيانات  من  �لعظمى  �لغالبية 
غري  �لأر��سي  �أظهرت  �لتي  �ل�سناعية 

�ملاأهولة.
�لآلة  تعلم  نظام  �إن  في�سبوك  وتقول 
�جلديد �أ�رشع و�أكرث دقة من ذلك �لذي 
تعامل  �إذ   ،2016 عام  يف  عنه  �أعلنت 
�سورة  مليار   11.5 حو�يل  مع  �لنظام 
قمر �سناعي بقيا�س �سخم بلغ 64×64 
�لكثافة  خريطة  ر�سم  �أجل  من  بيك�سل 

�ل�سكانية للقارة �لأفريقية.
و�أ�سبح مبقدور في�سبوك حتديد موقع 
�أيام،  غ�سون  يف  منزل  مليون   110
وتخطي �ملناطق �لتي تعرف �أنها غري 
ماأهولة، وحتقق �ملهند�سون من �لعمل 
 CIESIN مب�ساعدة باحثني من مركز

بجامعة كولومبيا.



الكلمة  يف  زروق  بن  جمال  الدكتور  الأ�ستاذ  اأ�سار 
التي  والرهانات  املو�سوع  لأهمية  الفتتاحية 
لأهمية  احل�سور  اأحال  كما  اجلزائر،  يف  يطرحها 
متعددة،  اإ�سكاليات  تناق�ش  التي  املداخالت 
الديني  واخلطاب  والإعالم  الديني  اخلطاب  عن 
والتغريات الجتماعية و ال�سيا�سية وق�سايا املواطنة 
بن  الدكتور  �سكر  املعلومات...كما  تكنولوجيا  و 
الأ�ساتذة  من  امللتقى  يف  �ساهم  من  كل  زروق 
امل�ساركني وامل�رشفني العلميني واملنظمني وكذلك 

م�سوؤويل جامعة �سكيكدة.
نذكر  امللتقى  يف  قدمت  التي  املداخالت  ومن 
�سكيكدة(  قرية)جامعة  ا�سماعيل  الدكتور  مداخلة 
الدكتور  مداخلة  والهيمنة،  الديني  اخلطاب  عن 
العربي حمدو�ش( جمعة ق�سنظينة 3( عن اخلطاب 
مداخلة  بالعربية،  الناطقة  الف�سائيات  يف  الدين 
ماهية  عن  �سطيف2(  زهية(جامعة  د-�سوي�سي 

اخلطاب الديني احلداثي عند حممد اأركون.
يف  الديني  اخلطاب  وقع  احل�سور  ناق�ش  كما 
الأبعاد  و  امل�سجدي  اخلطاب  وتناولوا  اجلزائر، 
الدكتور  فقراأ  للدين،  ال�سيا�سية  و  ال�سو�سيولوجية 
�سايف الطاهر والأ�ستاذ فريد بوعكاز هذا اخلطاب 
بوكوبة  اآية  وتناولت  واملاأمول،  الواقع  حيث  من 
التحريف  من  يقرتحه  قد  وما  اجلمعة  خطاب 
مقاربة  حممد  حليمة  د-بن  ودر�ش  والتطرف، 
وبحث  امل�سجدي،  الديني  للخطاب  �سو�سيولوجية 
جاب اهلل الطيب دور اخلطاب الديني  يف تعزيز قيم 

املواطنة.
اخلطاب  دور  عن  بحثية  اأوراقا  امللتقى  واقرتح 
واأهمية  التعليم،  و  والرتبية  الإعالم  يف  الدين 
اخلطاب الديني يف التما�سك الجتماعي، والعالقة 

وحتديات  الديني،  واخلطاب  الت�سال  و�سائل  بني 
اخلطاب الديني.... 

برنامج  اقرتحها  التي  املهمة  املداخالت  ومن 
وبلقا�سي  �سلمى  غروبة  مداخلة  جند  امللتقى 
الدينية  الدعاية  عن  -عنابة(  ال�سغري)ج  حممد 
ومداخلة نزيهة �ساو�ش ) ج-ب�سكرة( عن اخلطاب 
وانعكا�سه  الجتماعي  التما�سك  وحتقيق  الديني 
اجلزائري،  ال�سباب  لدى  املواطنة  قيم  تعزيز  يف 
وبو�سنبوبرة  جمال  حواو�سة  مداخلة  جند  وكذلك 
يف  الدين  اخلطاب  دور  حول  اهلل)ج-قاملة(  عبد 
اأجواء  لقد �سهد امللتقى  للمجتمع.  الفكري  الأمن 
كبري  تفاعل  ،واأبان عن  واحلوار  النقا�ش  كبرية من 

للباحثني الجتماعيني و الدينيني و الإعالميني مع 
الفكرية  و  املجتمعية  وحتولتها  الدينية  الق�سايا 
للجنة  كبري  عمل  على  دل  كما  والت�سالية...، 
العلمية و التنظيمية يف ترتيب كل اأوراق املداخالت 

واجلوانب التنظيمية للم�ساركني و املعقبني.
فتكون كلية العلوم الجتماعية و الن�سانية بجامعة 
يفيد  اأجنزت عمال حمرتما  قد  �سكيكدة  20اأوت- 
بكل  العلمي  البحث  ويربط  الباحثني  و  الطلبة 
وهذه  العلمية،  و  الوطنية  الجتماعية  املتغريات 
للربوف�سور  حت�سب  ت�سيريية  و  علمية  خطوات 
جمال بن زروق الذي ي�سعى للنهو�ش بالكلية لتكون 

مب�ستوى يحقق اجلودة و احلكامة.

وليد بوعديلة

جامعة �سكيكدة 

ملتقى حول �سويولوجيا اخلطاب الديني يف اجلزائر
نظمت كلية العلوم الجتماعية و الإن�سانية بجامعة �سكيكدة يومي 9 و10اأفريل امللتقى الوطني 
حول �سو�سيولوجيا اخلطاب الديني يف اجلزائر، مب�ساركة اأ�ساتذة من جامعات جزائرية عديدة 

مثل جامعات ق�سنطينة2، جيجل، الأغواط، �سطيف، اجلزائر3.

اجلزائر ترف�ض 
جتديد اعتماد 

مدير مكتب وكالة 
فران�ض بر�ض

فران�ش  وكالة  مكتب  مدير  ا�سطّر 
بر�ش يف اجلزائر »اإميريك فن�سنو« اإىل 
مغادرة اجلزائر الثالثاء بعدما رف�ست 
ال�سلطات جتديد بطاقة اعتماده ل�سنة 
اأعلنت عنه فران�ش  2019، بح�سب ما 
بر�ش و�سغل فن�سنو من�سبه منذ جوان 
2017. وقد ا�سطر اإىل مغادرة اجلزائر 
م�ساء الثالثاء بعد انق�ساء املهلة التي 
مدة  انتهاء  اإثر  ال�رشطة  له  حّددتها 

اإقامته.

غليزان

تعر�ض طبيبة 
اإىل اعتداء على 

يد مواطن
يف  حتقيقا  الدائرة  اأمن  م�سالح  با�رشت 
حادثة تعر�ش طبيبة عامة تدعى«غ ر« اإىل 
اعتداء خطري اأثناء تاأدية مهامها بالعيادة 
املتعددة اخلدمات بوادي ارهيو وح�سبما 
علم من م�سادر �سحية اأن العتداء و�سل 
�سبق  ال�سحية  بالقتل  تهديدها  غاية  اإىل 
وحماولت  مل�سايقات  تعر�ست  وان  لها 
بن  بدوار  عملها  مبقر  مماثلة  اعتداء 
اإخطار جميع  زيان ودوار اخلدام وقد مت 
الإجراءات  لتخاذ  الو�سية  اجلهات 
العديد  عرب  وقد  هذا  الالزمة  والتدابري 
من الأطباء عن ا�ستيائهم وتذمرهم جراء 
طالت  التي  العتداءات  حالت  تزايد 
ال�سحة  قطاع  عمال  بالأحرى  اأو  الأطباء 

مطالبني بتوفريهم احلماية الالزمة
ق   م 

ميلة

اإعادة تاأهيل 4 مراكز تعذيب 

ميلة

توقيف �سخ�ض حمل اأمر دويل بالقب�ض 

البي�ض 

اأبواب مفتوحة على �سالح الإ�سارة 

تب�سة

العثور على جثة �ساب مدفونة يف مقربة قدمية 

البويرة

اإحتياطيو م�سابقات الرتبية يطالبون بالتوظيف 

املجاهدين  مديرية  م�سالح  تعمل 
اأعباء  بولية ميلة على حت�سري دفرت 
 4 تاأهيل  باإعادة  اخلا�سة  العملية 
مراكز تعذيب موزعة عرب 4 بلديات 
ال�ستعمارية،  للحقبة  تعود  بالولية 
ح�سبما علم اأم�ش الأربعاء من املدير 

املحلي للقطاع كرمي غ�سبان.
امل�سوؤول  ذات  اأو�سح  ت�رشيح،  يف  و 

لب�ساعة  توؤرخ  التعذيب  »مراكز  باأن 
جرائم ال�ستعمار الفرن�سي املرتكبة 
و  عموما  اجلزائري  ال�سعب  حق  يف 
يف  تتمثل  و  خ�سو�سا  الثورية  الفئة 
معروف  زغاية  ببلدية  تعذيب  مركز 
بوادي  اآخر  و  زغاية«  برج  با�سم« 
اأحمد را�سدي  النجاء و كذا ببلديتي 

و الروا�سد.

الق�سائية  لل�رشطة  الولئية  امل�سلحة  متكنت 
مبيلة من توقيف �سخ�ش يبلغ من العمر 59 �سنة 
مقيم بالولية مطلوب دوليا لال�ستباه يف ارتكابه 
جرميتي قتــل وتزوير ب�سوي�رشا �سنة 1990 ح�سب 
ما علم اأم�ش الأربعاء من ذات ال�سلك النظامي 
تاأتي يف  العملية  هذه  اأن  امل�سدر  نف�ش  اأفاد  و 
و  العدالة  لدى  املطلوبني  ملفات  متابعة  اإطار 
�سدر  بالقب�ش  الأمر  اأن  دوليا حيث  املطلوبني 
عن ال�سلطات الق�سائية ال�سوي�رشية عرب املكتب 

الدولية  اجلنائية  لل�رشطة  الوطني  املركزي 
اإنرتبول باجلزائر و قد �سدر الأمر بالقب�ش على 
خلفية ق�سيتني الأوىل متعلقة بالقتل العمد راح 
�سحيتها �سخ�ش يبلغ من العمر 51 �سنة اآنذاك و 
الق�سية الثانية تتعلق بتزوير وثائق ر�سمية �سنة 
1990 ب�سوي�رشا و اأ�ساف ذات امل�سدر اأنه و بعد 
اإجراءات التحقيق مت تقدمي امل�ستبه  ا�ستكمال 
فيه اأمام النيابة املخت�سة مبيلة لي�سدر يف حقه 

اأمر باحلب�ش.

يبلغ  ال�ساب  ع/�ش  جثة  على  العثور  مت 
فرتة  منذ  املختفي  �سنة   34 العمر  من 
جثته  دفن  مت  وقد  غام�سة  ظروف  يف 
ولد  الب�سبا�ش  بفج  قدمية  مقربة  يف 
اجلثة  نقل  ومت  العقلة  ببلدية  ملرة 
املدنية  احلماية  اأعوان  طرف  من 
مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل 
لعر�سها  تب�سة  مبدينة  �سالح  عاليا 
على  للك�سف  ال�رشعي  الطبيب  على 

اأ�سباب الوفاة  لتذكري ا ن اأهل ال�سحية 
اختفائه  حول  ال�رشطة  باإبالغ  قاموا 
والتحري من طرف  البحث  ومن خالل 
امل�سالح الأمنية مت العثور على �سيارته 
من  حتقيق  فتح  ليتم  دماء  اثاأر  وبها 
اجلهات الأمنية ملعرفة مالب�سات هذه 
املتورطني  على  القب�ش  واإلقاء  الق�سية 

يف الق�سية
 ر�سيد /ع تب�سة

جتمع �سبيحة اأم�ش ع�رشات اأ�سحاب القوائم 
الحتياطية لقطاع الرتبية اأمام مقر املديرية 
القوائم  بتمديد هذه  للمطالبة  البويرة  مبدينة 
وكذا الك�سف عن املنا�سب ال�ساغرة يف خمتلف 
الخت�سا�سات وفتح الأر�سية الرقمية وتوظيف 
بعيدا  وم�سداقية  نزاهة  بكل  الإحتياطيني 
عمليات  عادة  ت�سهدها  التي  التالعبات  عن 
املعريفة  و«  املحاباة  طريق  عن  التوظيف 
ويف   ، القانونية  غري  الأ�ساليب  من  وغريها   «

اأغلبيتهم  كانوا  الذين  املحتجني  عرب  ال�سياق 
 « ليومية  اللطيف يف ت�رشيحاتهم  من اجلن�ش 
الو�سط » عن �سخطهم ال�سديد من و�سعيتهم 
املزمن  بالكابو�ش  و�سفنها  التي  املعقدة 
 ، املنال  بعيد  توظيفهن  حلم  اأ�سبح  اأن  بعد 
املعنية  اجلهات  جميع  طالبوا  ال�سياق  ويف 
الق�سية  هذه  يف  العاجل  بالتدخل  وامل�سوؤولة 

لإنهاء معاناتهم امل�ستمرة مع �سبح البطالة .
 اأح�سن مرزوق

بالبي�ش  الأربعاء  اأم�ش  انطلقت 
فعاليات »الأبواب املفتوحة« حول 
التدريب  مبركز  الإ�سارة  �سالح 
اأحممد«  »قطاف  ال�سهيد  لالإ�سارة 
الثانية  الع�سكرية  للناحية  التابع 
لفائدة  ال�سالح  بهذا  للتعريف 

قائد  نائب  اأ�رشف  وقد  اجلمهور. 
العقيد  بالبي�ش  الع�سكري  القطاع 
نائب  مبعية  الكرمي  عبد  نعايدية 
لالإ�سارة  التدريب  مركز  قائد 
على  عي�سى  بوقرا�ش  املقدم 
التظاهرة  لهذه  الر�سمي  الفتتاح 

و ذلك بح�سور الأمني العام لولية 
البي�ش مولي عبد الوهاب و عدد 

من م�سئويل الولية.
التدريب  مركز  قائد  نائب  واأّكد 
كلمته  بوقرا�ش يف  املقدم  للمركز 
التظاهرة  هذه  اأن  الفتتاحية 

الت�سالية للجي�ش الوطني ال�سعبي 
الإ�سارة  ب�سالح  اخلا�ش  �سقه  يف 
من  »تعد  املعلومات  واأنظمة 
التقاليد احلميدة التي داأبت قيادة 
على  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش 
�سعيا  ال�سنني  مر  على  تكري�سها 

تقريب  مبداأ  جت�سيد  على  منها 
املوؤ�س�سة الع�سكرية من املواطن، 
ل�سيما فئة ال�سباب و متتني رابطة 
عن  للدفاع  تدعيما  و  جي�ش-اأمة 
خلدمة  وتكري�سا  الوطنية  ال�سيادة 

الوطن«.
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اأبناء وبنات خا�سقجي 
يوؤكدون:

لن نفرط يف 
دم والدنا

اأعلن اأبناء وبنات ال�سحفي ال�سعودي 
القتيل، جمال خا�سقجي، اأنهم مل 
يبحثوا اأي ت�سوية مع ال�سلطات 

ال�سعودية تخ�ش مقتل والدهم، معربني 
عن ثقتهم مبعاقبة كل املتورطني يف 

اجلرمية.
ون�رش �سالح خا�سقجي، النجل الأكرب 
لل�سحفي ال�سعودي القتيل، بيانا على 

ح�سابه الر�سمي يف موقع »تويرت« با�سم 
»اأبناء وبنات« الراحل، جاء فيه: »نود 
اأن ن�رشح... اأنه كان �سحافيا حمرتما 
ومواطنا غيورا، واملحاولت لت�سويه 
�سمعته والتعدي على موروثه واإرثه 

موؤخرا ل اأخالقية وكيدية مثرية للفرقة 
والنزاع«.

 و�سبق اأن اأفادت �سحيفة »وا�سنطن 
بو�ست«، التي عمل فيها خا�سقجي، 

و�سبكة »�سي اإن اإن« باأن اأبناء ال�سحفي 
ال�سعودي القتيل ت�سلموا بيوتا 

مباليني الدولرات ويتقا�سون مبالغ 
�سهرية �سخمة تعوي�سا من ال�سلطات 

ال�سعودية.

�سهر مار�ض »كابو�ض« 
على »بوينغ«

مل تظفر �رشكة »بوينغ« ل�سناعة الطائرات باأي 
طلبية جديدة يف مار�ش املا�سي لطائرتها 

»ماك�ش 737«، وذلك بعد حتطم طائرتني من 
هذا الطراز يف غ�سون خم�سة اأ�سهر ما خلف 

مئات القتلى.
وذكرت �سحيفة »وول �سرتيت جورنال« اأنه 
على الرغم من ح�سول ال�رشكة الأمريكية 

على 44 طائرة، منها 3 طائرات رجال اأعمال 
من طراز 737، اإل اأنها مل تت�سلم طلبيات على 
النموذج التجاري من ذات الطراز، واأظهرت 
بيانات »بوينغ« اأن عمليات ت�سليم طائرات 
»ماك�ش 737« هبطت اأي�سا خالل ال�سهر 

املا�سي، حيث �سلمت ال�رشكة 11 طائرة فقط 
من هذا الطراز واحلادثان، اللذان اأوديا بحياة 
346 �سخ�سا، اأجربا »بوينغ« على تقلي�ش اإنتاج 
طائرات »ماك�ش 737«، و�سط توقعات انعكا�ش 

ذلك �سلبا على موردي م�سنع الطائرات 
الأمريكي، وعلى �سعيد التداولت، انخف�ش 
�سعر �سهم بن�سبة 1.46% اإىل 369.04 دولر، 
فيما اأغلق ال�سهم تعامالت اأول اأم�ش الثالثاء 

على تراجع ن�سبته %13.

النتخابات الرئا�سية

ا�ستدعاء الهيئة الناخبة 
يوم 4 جويلية

وقع رئي�ش الدولة عبد القادر بن �سالح، 
اأم�ش الثالثاء، املر�سوم الرئا�سي 
املت�سمن ا�ستدعاء الهيئة الناخبة 

لالنتخابات الرئا�سية املقررة يوم 4 
جويلية املقبل، ح�سب ما اأفاد به، اأمي 

الأربعاء، بيان لرئا�سة اجلمهورية، و جاء 
يف البيان: »وقع عبد القادر بن �سالح، 
رئي�ش الدولة، بتاريخ 9 اأفريل 2019، 
يوم توليه وظيفته، املر�سوم الرئا�سي 

املت�سمن ا�ستدعاء الهيئة الناخبة 
لالنتخابات الرئا�سية املقررة يوم 

اخلمي�ش 4 جويلية 2019«. 
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