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تواجد �شمن الت�شكيلة املثالية 
للجولة الأخرية من الربميرليغ

تيزي وزو

 القب�س على ثالثة فرن�صيني
 حاولوا اخرتاق احلراك

اعترب باأن رئا�شيات 4 جويلية حل للأزمة ال�شيا�شية

 غديري يتم�صك مبلفه
لرئا�صيات 18 اأفريل امللغاة

  .     ال�صلطة يف مفرتق الطرق ....وبن "�صالح "يف ورطة

 اأحداث مت�صارعة و�صعداين
يواجه  "ديارا�س" توفيق

A
PP/لل

ت�شوير ب
لوة

ري ع
ت�شوير ب�ش

لوة
ري ع

ت�شوير ب�ش



لوزارة  الرقابة  م�صالح  �صجلت 
التجارة خالل الفرتة املمتدة من 
27 اأفريل اىل 6 ماي اجلاري، اأي 
�صبقت  التي  الع�رشة  الأيام  خالل 
و  تدخال   16.031 رم�صان،  �صهر 
حجزت �صلعا بقيمة 97ر28 مليون 
دج، ح�صبما اأفاد به اأم�س الثنني 

بيان للوزارة.
امل�صجلة  املخالفات  عدد  بلغ  و 
من طرف م�صالح الرقابة على اثر 

خمالفة   1.041 التدخالت  هذه 
فيما بلغ عدد املحا�رش املحررة 
نف�س  ح�صب  حم�رشا،   7.178
اقرتاح  مت  انه  م�صيفا  امل�صدر، 
مبلغ  ت�صجيل  مع  للغلق  حمل   65

اجمايل لعدم الفوترة ب06ر552 
البيان  ذات  ح�صب  و  دج،  مليون 
املقتطعة  العينات  عدد  بلغ  فقد 
من طرف اأعوان الرقابة التابعني 

للوزارة 214 عينة.

اأن  الأولياء  امل�صت�صفيات  واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزارة  ذكرت 
عمليات ختان اأطفالهم، خالل �صهر رم�صان، »ممنوعة« خارج الو�صط  
اأم�س  اأفاد به  باإ�رشاف طبيب خمت�س، ح�صبما  ال�صت�صفائي حيث تتم 

الثنني بيان للوزارة.
البيان »تف�صل العديد من العائالت اجلزائرية القيام بختان  و جاء يف 
اطفالها خالل �صهر رم�صان الف�صيل ابتداء من الليلة ال 15 اإىل غاية 
الليلة ال 27 حيث اأن العديد من هذه العمليات �صائعة يف امل�صت�صفيات 
و يف العيادات اخلا�صة ب�صفة فردية او يف اإطار حملة جماعية«، م�صريا 
اجلراحية  امل�صالح  خارج  باتا  منعا  »ممنوعة  العمليات  هذه  ان  اىل 
التابعة للم�صت�صفيات العمومية و العيادات اخلا�صة و هذا على م�صتوى 

كافة القطر الوطني«.
يف  العملية  بهذه  القيام  يقت�صي  ال�صاري  »التنظيم  اأن  الوزارة  اأكدت  و 
امل�صت�صفيات و من قبل طبيب خمت�س يف اجلراحة و يف مكان جتتمع 

بتحاليل  »القيام  �رشورة  على  م�صددة  الطبية«،  الظروف  خمتلف  فيه 
موانع  وجود  عدم  للطبيب  �صمان  اجل  من  اخلتان  عملية  قبل  الدم 
�صحية م�صبقة«كما مت ن�صح الأولياء بربجمة عملية اخلتان طوال ال�صهر 

الف�صيل و عدم حتديد ذلك يف ليلة ال15 و ليلة ال27. 

بني 12 �إىل 13 ماي 2019

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 5اأ�صخا�ص

خالل الفرتة املمتدة بني 12 اإىل 13 ماي 2019 و اإىل غاية �صبيحة 

هذا اليوم على ال�صاعة الثامنة �صباحا )اأي خالل 24 �صاعة الأخرية( 

مناطق  عــدة  يف  تدخال   2274 املدنية  احلماية  وحدات  �صجلت 

من   ال�صتغـاثة  مكاملات  تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة 

اأن�صطة  جمالت  خمتلف  �صملت  التدخالت  هذه  املواطنني،  طرف 

احلماية املدنية �صواء املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، 

الإجالء ال�صحي، اإخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية ...الخ.

اثر عدة حوادث مرور  حيث تدخلت وحدات احلماية املدنية على 

منها 05 الأكرث دموية ت�صببت يف وفاة 05 اأ�صخا�س و اإ�صابة 09 اأخرين 

اأثقل  اإىل خمتلف امل�صت�صفيات،  نقلهم  ثم  اإ�صعافهم  اأين مت  بجروح، 

ح�صيلة �صجلت بولية الطارف بوفاة 02 �صخ�صني و اإ�صابة 03 اآخرين 

الوطني  اإ�صطدام بني �صيارتني على م�صتوى طريق  اإثر  بجروح على 
رقم 84 ببلدية بريحان  .

م�شالح �لرقابة خالل ع�شرة �أيام

حجز �صلع بقيمة تقارب 29 مليون دج

منع ختان الأطفال خارج املوؤ�ص�صات ال�صحية

خبر في 
صورة

تيزي وزو

القب�ص على ثالثة فرن�صيني حاولوا 
اخرتاق احلراك 

زياين بوقرة وقديورة ي�صاندون بلحاج
تواجد الثالثي الدويل اجلزائري ال�صابق كرمي زياين، جميد بوقرة 
وعدلن قديورة يف مدرجات ملعب �صعود بن عبد الرحمان من 
اأجل م�صاندة مواطنهم وزميلهم يف املنتخب الوطني نذير بلحاج 
اأمري  كاأ�س  نهائي  ال�صيلية مباراة يف ن�صف  ناديه  الذي لعب مع 
الثالثي  تواجد  اأين  الدخيل،  نادي  خاللها  واجهوا  والتي  قطر 

اجلزائري يف قطر بدعوة من زميلهم ال�صابق يف اخل�رش.

الربيطانيون ي�صدمون غزال
مّت ت�صنيف الالعب الدويل اجلزائري ر�صيد غزال اأ�صواأ لعب يف 
الإعالم  اعتربه  �صيتي هذا املو�صم، حيث  لي�صرت  ناديه  �صفوف 
الربيطاين اأنه مل يقدم �صيئا اإىل الفريق منذ قدومه اإىل �صفوفه 
يف املركاتو ال�صيفي املن�رشم قادما من ناديه ال�صابق اأوملبيك 
ليون الفرن�صي، حيث مت التخلي عن خدماته يف ظل عدم اعتماد 

مدرب فريقه رودجرز على خدماته وا�صتبعاده عن خياراته.

تلم�شان

توقيف ثالثة عنا�صر دعم 
لالإرهابيني

اأوقفت مفرزة للجي�س الوطني ال�صعبي،  يف اإطار مكافحة الإرهاب، 
يوم اأم�س 12 ماي 2019، ثالثة )03( عنا�رش دعم للجماعات الإرهابية 

بتلم�صان/ن.ع.2.
املنظمة،  واجلرمية  التهريب  مكافحة  اإطار  ويف  اأخرى  جهة  من 
�صبعة  بتمرنا�صت/ن.ع.6،  ال�صعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
ومعدات  الدفع  رباعية  مركبة  و�صبطت  الذهب  عن  منقبني   )07(
للتنقيب عن الذهب، يف حني مت توقيف خم�صة )05( مهاجرين غري 

�رشعيني من جن�صيات خمتلفة بتيارت.

جتديد املنح الدرا�صية يف 
26 اأوت 

اأعلنت وزارة التعليم  العايل و البحث العلمي اأن عملية جتديد املنح 
ل�صنة  بالن�صبة  باخلارج،  درا�صاتهم  يزاولون  الذين  للطلبة  الدرا�صية 

اجلامعية 2019-2020، �صتنطلق يوم 26 اأوت املقبل. 
اأن عملية  جتديد �صهادة  الوزارة عرب موقعها اللكرتوين  واأو�صحت 
املنحة الدرا�صية وتذكرة ال�صفر املمنوحة للطلبة الذين مل تُ�صتنفذ 
مدة التكفل بهم القانونية املربجمة م�صبقا والذين يثبتون اإحرازهم 
لتقدم بيداغوجي وعلمي منتظم، �صتجري على م�صتوى كلية العلوم 

والإعالم و الت�صال بن عكنون ) اجلزائر العا�صمة(.  
وبعد الإ�صارة اإىل اأن الفرتة التي متت حتديدها لهذه العملية، متتد 
من يوم الثنني 26 اأوت اىل يوم  الثالثاء 3 �صبتمرب من ال�صنة اجلارية، 
امل�صالح  من  كل  عليها  �صت�رشف  العملية  هذه  اأن  الوزارة  اأو�صحت 

املخت�صة و جلنة اخلرباء العلميني للجنة الوطنية للتكوين باخلارج.

تيزي  ولية  اأمن  م�صالح  األقت 
رعايا  ثالثة  على  القب�س  وزو 
ال�صعبي،  احلراك  خالل  اأجانب 
امل�صريات  باخرتاق  متلب�صني 
واإطالقهم  وزو  بتيزي  ال�صعبية 
وحتري�صية  متطرفة  عبارات 
املتظاهرين  و�صط  الفتنة  لزرع 

وجهته  عن  احلراك  واإخراج 
وا�صتقرار  اأمن  ل�رشب  ال�صلمية 
الأجانب  الرعايا  الولية 
من  هم  وزو  بتيزي  املوقوفة 
جن�صية فرن�صية و التي تبني بعد 
اجلن�صية  حتمل  معهم  التحقيق 
متكنت  وقت  يف  هذا  الفرن�صية 

بداية  مند  و  الأجهزة  ذات 
احلراك من الإيقاع بثالثة رعايا 
جن�صيات  اأي�صا  يحملون  اأجانب 
خمططاتهم  وف�صح  فرن�صية 
والفتنة  البلبلة  خلق  اإىل  الرامية 

و�صط املتظاهرين.
ح- كرمي  
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احلراك ال�سعبي بخ�سو�ص رئا�سيات 4جويلية

ال ميكن تنظيم رئا�سيات ببقايا النظام ال�سابق 
.      ال�سلطة يف مفرتق الطرق ....وبن »�سالح »يف ورطة

اإميان لوا�ص

يف  ال�شعبي  احلراك  دخول  رغم 
�شهره الثالث التزال ال�شلطة متم�شكة 
بتنظيم اإ�شتحقاقات رئا�شية بتاريخ 4 
بن  اإليها  دعا  التي  املقبلة  جويلية 
رف�ض  رغم  �شعبيا  املرفو�ض  �شالح 
بقاء  ب�شبب  لهذه االنتخابات  ال�شعب 
الباءات على راأ�ض ال�شلطة واإ�رصاره 

على رحيل النظام وكل رموزه.
بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�ض  وقام  
با�شتقبال   املا�شي  اخلمي�ض  �شالح 
الدين بدوي، حيث  الوزير االأول نور 
مف�شال  تقريرا  االأخري  هذا  عر�ض 
ال�شلة  ذات  التح�شريات  �شري  عن 
بداية  املقبلة  الرئا�شية  باالنتخابات 
للقوائم  اال�شتثنائية  باملراجعة 
االنتخابية وكذلك مبا�رصة وموا�شلة 
اىل جميع  الرت�شح  ا�شتمارات  �شحب 
الرتتيبات املتعلقة باجلوانب املادية 
وزارة  وكانت  احلكومة،  وفرتها  التي 
اأن  لها  بيان  يف  اأعلنت  قد  الداخلية 
ت�شليم  لعملية  املوؤقتة  احل�شيلة 
ا�شتمارات اكتتاب التوقيعات الفردية 
لالنتخابات  الرت�شح  يف  للراغبني 
 ،dgd; ^  4 ليوم  املقررة  الرئا�شية 
املقبل، بلغت 68 ر�شالة نية للرت�شح، 
ح�ش�ض  من  ا�شتفادوا  انهم  موؤكدة 
تطبيقا  االكتتاب  با�شتمارات  خا�شة 
بها،  املعمول  القانونية  لالأحكام 
“ت�شري  العملية  هذه  اأن  اىل  م�شرية  

يف ظروف ح�شنة”.

نا�سر حمدادو�ص
الهيئة الناخبة راف�سة لهذا 

امل�سار

حركة  عن  الربملاين  النائب  اعترب 
حم�ض نا�رص حمدادو�ض باأن اإ�رصار 
انتخابات  تنظيم  على  ال�شلطة 
�شيعّمق  جويلية   4 بتاريخ  رئا�شية 
اأمل  خيبة  يف  و�شيت�شبب  االأزمة 
خطرية يف التغيري ال�ّشيا�شي ال�ّشلمي، 
موؤكدا بان هذه االنتخابات   لن تكون 
الناخبة  الهيئة  الأن  م�شداقية  لها 
)اأكرث من 20 مليون جزائري( هي يف 
ال�شارع راف�شٌة لهذا امل�شار على حد 

تعبريه
يف  اأم�ض  حمدادو�ض  نا�رص  اأكد 
باأن  »الو�شط«  به  خ�ض  ت�رصيح 

جويلية   04 برئا�شيات  التم�ّشك 
اإ�رصاٌر على فر�ض االأمر  2019م هو 
الواقع بالقرارات الفوقية واالأحادية، 
اال�شتحقاقات  هذه  باأن  م�شريا 
م�شري  مثل  م�شريها  �شيكون 
قائال  البالية،  التقليدية  ال�شيا�شات 
جتاهل  يتم  اأن  املنطقي  غري  من   «
وهذه  ال�شعبية،  املحاكمات  هذه 
وهذه  التاريخية،  اال�شتفتاءات 
امل�شريات  عرب  االأ�شبوعية  البيانات 
هذه  برف�ض  املليونية  ال�شعبية 
االنتخابات، حتت �شعار قوي قا�شي 
وموؤمل ملن له �رصف �شيا�شي وهو ما 

كان�ض االنتخابات يا الع�شابات«
ويف �شياق مت�شل، عرب املتحدث عن 
رف�شه لهذا املوعد االنتخابي، م�شريا 
يف  رئا�شية  اإ�شتحقاقات  تنظيم  باأن 
بهذا  مغامرة  تعترب  الراهن  الو�شع 
الد�شتوري  باأن احلل  موؤكدا  ال�شعب، 
وفق املادة 102 من الد�شتور لوحده 
يكفي يف حتقيق مطالب احلراك  ال 
�شالح«  »بن  اأن  اعتبار  ال�شعبي، على 
مرفو�شا �شعبيا، واأن االإرادة ال�شعبية 
اأ�شمى من ال�رصعية الد�شتورية،  هي 
يف  الثقة  لدينا  لي�ض  فاإنه  ولذلك 
اإ�رصاف رموز العهد البوتفليقي على 
هذه املرحلة، الأنهم جزءٌ من االأزمة، 

ولي�شوا جزًء من احلل.
املغالطات  من   « املتحدث  وقال 
الفراغ  من  التخويف  الكبرية 
هذه  رف�ض  مّت  اإذا  الد�شتوري 
�شاحب  ال�شعب  الأّن  االنتخابات، 
واملالك  ال�شلطة  وم�شدر  ال�رصعية 
لل�شيادة هو َمن يقّرر �رصعية الو�شع 
ال�شيا�شي يف البالد، واحلل هو ذهاب 
ب�شخ�شية  وا�شتخالفه  �شالح«  »بن 
لدى احلراك  توافقية مقبولة  وطنية 
احلوار  تقود  َمن  وهي  ال�شعبي، 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  مع  الوطني 
احلراك  وممثلي  ال�شيا�شية  والطبقة 
للتوافق  املدين،  واملجتمع  ال�شعبي 
على مدة املرحلة االنتقالية، واآليات 
واآجال  االنتخابات،  نزاهة  �شمان 

الرئا�شيات.
ك�رص  ميكن  ال   « املتحدث  و�شدد   
الواقع،  االأمر  ب�شيا�شة  ال�شعب  اإرادة 
وال ميكن اأن نقع يف م�شكلة االحرتام 
ميكن  وال  وال�شعب،  اجلي�ض  بني 
وحتّدي  الثقة،  اأزمة  يف  التوّرط 

اإىل  اأ�شواقه  يف  ال�شعب  معنويات 
والكرامة  والدميقراطية  احلرية 

االإن�شانية.«

بن خالف
وال�سعب اجلزائري قال كلمته

جبهة  عن  الربملاين  النائب  اأو�شح 
خالف  بن  خل�رص  والعدالة  التنمية 
باأنه من غري املمكن تنظيم انتخابات 
رئا�شية وال�شعب اجلزائري قال كلمته 
انتخابات  الإجراء  رف�شه  عن  وعرب 
لطاملا  الذي  ال�شابق  النظام  ببقايا 

زور اال�شتحقاقات االنتخابية
خ�ض  ت�رصيح  يف  خالف  بن  و�شف 
بتنظيم  ال�شلطة  »الو�شط« مت�شك  به 
موؤكدا  باملغامرة،  رئا�شية  انتخابات 
ال  الراهن  ال�شيا�شي  الو�شع  بان 
رئا�شية  اإ�شتحقاقات  باإجراء  ي�شمح 
و�شع  �رصورة  على  املتحدث  و�شدد 
االليات القانونية والد�شتورية لتنظيم 
بعد  ونزيهة  حرة  رئا�شية  انتخابات 
النظام  رموز  وكل  الباءات  رحيل 
باأن  ،واأو�شح املتحدث  »البوتفليقي« 
احلوار الوحيد الذي يقبل به ال�شعب 
موؤ�ش�شته  مع  احلراك  حوار  هو 
مع  تخندقها  اأكدت  التي  الع�شكرية 
اإىل  لها  ومرافقته  ال�شعب  مطالب 

غاية حتقيقها –على حد تعبريه-.

اأحمد الدان
حل الأزمة لن يكون بانتخابات 

تر�سكل النظام القدمي

الربملانية  الكتلة  رئي�ض  جهته  من 
اعترب  الدان  اأحمد  البناء  حلركة 
بانتخابات  يكون  لن  االأزمة  حل  باأن 
بتجديد  بل  القدمي  النظام  تر�شكل 
حد  على  كلها  ال�شيا�شية  لل�شاحة 
هو  احلل  اأول  بان  موؤكدا  قوله، 
من  واخلروج  للثقة  ال�شعب  ا�شتعادة 
خياراته،  على  االلتفاف  حماوالت 
يكون  »احلل  مت�شل  �شياق  يف  قائال 
مدنية  ودولة  دميقراطي  نظام  يف 
القا�شي  هو  القا�شي  يكون  حيث 
ال�رصعية  اأ�شل  هو  واالنتخاب  االأول 
بالتطور  الدولة  ح�شن  هو  والقانون 
الوطنية  والوحدة  للثوابت  تنكر  دون 
22فيفري  ثورة  قوة يف  ازدادت  التي 

ال�شلمية.«
اأحمد �سادوق

اإذا مت تنظيم النتخابات 
فت�سهد اجلزائر اأكرب مهزلة

الربملانية  الكتلة  رئي�ض  اعترب 
باأن  �شادوق  اأحمد  حم�ض  حلركة 
لن  اأنه  على  تدل  املوؤ�رصات  كل 
تكون هناك انتخابات رئا�شية يوم 4 
جويلية، بداية من نوعية املرت�شحني 
اإىل االآن حيث كلها اأ�شماء جمهولة ال 
الفتا  قوله،  حد  على  النا�ض  يعرفها 
ظل  يف  اإجرائها  على  االإ�رصار  باأن 
عبثية  عملية  هو  الظروف  هذه  كل 
لفر�ض  وحماولة  للوقت  وم�شيعة 

�شيا�شة االأمر الواقع
ت�رصيح  يف  �شادوق  اأحمد  واأ�شار 
احلراك  باأن  »الو�شط«  به  خ�ض 
ذهاب  وهو  وا�شح  مطلبه  ال�شعبي 
النظام  على  حم�شوب  هو  من  كل 
ال  ال�شعب  باأن  م�شريا  البوتفليقي، 
اإ�رصاف  حتت  انتخابات  يف  يثق 
اأنهم  »خ�شو�شا  قائال  النظام،  هذا 
اأ�شهر  منذ  وبدوي  بالتزوير  متهمون 
لبوتفليقة  توقيع  ماليني  �شتة  زور 
كما اأن غياب الهيئة امل�شتقلة لتنظيم 
يف  يثق  اأحد  ال  يجعل  االنتخابات 

نتائج االنتخابات
االإ�رصار  ثم  باأن  �شادوق  واأ�شار 
ف�شتكون  االنتخابات  تنظيم  على 
حيث  اجلزائر  ت�شهدها  مهزلة  اأكرب 
برمته وي�شطرون  ال�شعب  �شيقاطعها 

التزوير جمددا

علي ربيج
اأ�ستبعد اإجراء انتخابات رئا�سية 

بتاريخ 4 جويلية املقبل

ربيج  علي  ال�شيا�شي  املحلل  اأكد 
ميكن  ال  باأنه  »للو�شط«   ت�رصيح  يف 
الذهاب اإىل انتخابات رئا�شية بتاريخ 
البيان  باأن  م�شريا  املقبل،  جويلية   4
اخلتامي للقاءات الت�شاورية ّاأكد على 
متوقعا  املقبلة،  الرئا�شيات  تاأجيل 
انتخابات رئا�شية  يتم تنظيم  لن  باأنه 
مرفو�شة  �شخ�شية  اإ�رصاف  حتت 
�شعبيا ويف ظل نف�ض القانون و نف�ض 

الهيئة
لزهر ماروك

باإجراء  ي�شمح  ال  الراهن  الو�شع   
انتخابات رئا�شية

اأو�شح املحلل ال�شيا�شي لزهر ماروك 
باأن املعطيات  »للو�شط«  يف ت�رصيح 
تنظيم  ميكن  ال  باأنه  توؤكد  الراهنة 
جويلية،   4 بتاريخ  رئا�شية  انتخابات 
الذي  ال�شيا�شي  الظرف  باأن  م�شريا 
معتربا  منا�شب،  غري  البالد  تعي�شه 
تخرج  ولن  اال�شتحقاقات  هذه  باأن 
التي  ال�شيا�شية  االأزمة  من  البالد 

تعي�شها منذ ما يقارب 3 اأ�شهر.
اأظن  »ال   ماروك  لزهر  وقال   
حوار  بفتح  يكون  االزمة  حل  باأن 
جلنة  عليه  ت�رصف  �شامل  وطني 
ذات  وطنية  �شخ�شيات  قيادة  حتت 
بالقبول واالحرتام  م�شداقية حتظى 
اللجنة  هذه  تقوم  ال�شعب،  قبل  من 
االأطراف  خمتلف  مع  احلوار  بفتح 
ال�شيا�شية من اأحزاب وجمتمع مدين 
الفئات  وخمتلف  ونخب،  ونقابات 
للتو�شل اإىل ورقة طريق حتقق احلد 
لت�شكل  الوطني  االإجماع  من  االأدنى 
االأطراف  جلميع  امل�شرتك  القا�شم 
مبا فيها االأحزاب و ال�شلطة و رموز 
اخلارطة  هذه  �شوء  وعلى  احلراك، 
يف  جت�شيدها  اإىل  نذهب  الطريق 
امليدان ولكن يف ظرف زمني ق�شري 
رئا�شية  انتخابات  باإجراء  ينتهي 
ال�شيا�شية،  لالأزمة  نهائي  حل  تكون 
و ت�شارك فيها جميع االأطراف تتمتع 
ال�شفافية  و  النزاهة  من  قدر  باأكرب 
وت�رصف عليها جلنة م�شتقلة ملراقبة 
منتخب  برئي�ض  تخرج  االنتخابات 
له  ي�شمح  ما  ال�رصعية  من  ميتلك 
ورقة طريق احلراك، خا�شة  بتنفيذ 
فيما يتعلق باالإ�شالحات االقت�شادية 

مبا  االجتماعية،  و  ال�شيا�شية  و 
اإجراء  ورمبا  الد�شتور  تعديل  فيها 
م�شبقة  ت�رصيعية  و  حملية  انتخابات 

.«

حممد بو�سياف
النتخابات الرئا�سية �ستنهي 

الأزمة 

حممد  ال�شيا�شي  املحلل  حني  يف 
بو�شياف يف ت�رصيح »للو�شط« اعترب 
املثلى  االألية  هي  االنتخابات  باأن 
حلل النزاعات املجتمعية يف ق�شايا 
لل�شعب  الكلمة  تعيد  بو�شفها  احلكم 

وجت�شد اإرادته
وقال حممد بو�شياف » �شحيح يجتاج 
ال�شعب اىل تطمينات بخ�شو�ض حياد 
االإدارة ونزاهة و�شفافية االنتخابات 
اليها  دعا  التي  املحادثات  لب  وهو 
جميع  �شالح  بن  الدولة   رئي�ض 
الطبقة ال�شيا�شية واملجتمع املدين ، 
والكرة اليوم يف مرمى ممثلي ال�شعب 
منى  باملبادرة  وعليهم   ، واحلراك 
اأجله  من  ينا�شلون  كانوا  ما  اأجل  
عو�ض االرمتاء يف م�شارات جمهولة 
العواقب، كما اأن اإعالن  النتائج يوم 
05 جويلية حتمل رمزية كبرية لل�شعب 
عن  يبحث  ظل  الذي  اجلزائري 
اال�شتعمارية  الهيمنة  من  التخل�ض 
بكل ا�شكالها ، واإعالن النتائج يوم 5 
�شيكون مبثابة حترير جديد  جويلية 
يرفع اجلزائر اإىل م�شاف الدول التي 
واخلروج  �رصكائها  مع  بندية  تتعامل 

اىل ف�شاءات اأو�شع .«

رئي�ص حم�ص عبدالرزاق مقري

طلبت لقاء رئي�س االأركان خالل لقائي بال�سعيد
بال�شعيد  لقائه  خالل  اأنه  مقري  قال 
�شالح  القايد  الطالع  دعا  بوتفليقة 
بخ�شو�ض  عدمها  من  موافقته  ومعرفة 
مبادرة التوافق الوطني ال�شابقة، يف حني 
انتخابات  فر�ض  يحاول  من  اأن  اعترب 
البالد  جر  يحاول  واقع  كاأمر  جويلية   4
مرافقة  ملوا�شلة  اجلي�ض  داعيا  للخطر، 
املرحلة مثلما �شاعد ال�شغط ال�شعبي يف 
بوتفليقة، معتربا  ا�شتقالة  وقف الحق يف 
الباب  تركت  االأركان  رئي�ض  خطابات  اأن 
مفتوحا على خمتلف املبادرات، باملقابل 

على ال�شعب موا�شلة احلراك.
عبد  ال�شلم  جمتمع  حركة  رئي�ض  نفى 
اأم�ض، خالل حلوله �شيفا  الرزاق مقري، 
غري  اأنه  املجاهد  جريدة  منتدى  على 

متخوف من ا�شتدعائه من طرف املحكمة 
بال�شعيد  لقائه  خلفية  على  الع�شكرية 
يف  كان  لقاءه  اأنه  قائال  �شابقا،  بوتفليقة 
اإطار مبادرة التوافق الوطني التي طرحها 
االأمر  ي�شتوجب  حيث  اآنذاك،  احلزب 
ال�شلطة واملعار�شة، وبعد ت�شجيلهم  لقاء 
للمبادرة واإر�شالها للرئا�شة، كلفت ال�شلطة 
للقائهم  ال�شابق  العدل  وزير  البداية  يف 
القادر  عبد  اخلارجية  ال�شوؤون  وزير  ثم 
ال�شعيد  ا�شتقبلهم  الثالثة  ويف  م�شاهل، 
ومت  للرئي�ض  م�شت�شارا  ب�شفتها  بوتفليقة 
اأكد مقري  الرئا�شة، يف حني  اللقاء مبقر 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  تعلم  اأن  ا�شرتط  اأنه 
لقاء  له  واأن ينظم  مبا يدور بني الطرفني 
مع رئي�ض االأركان ملعرفة راأيه وموافقته 

اأنه قال  من عدمها حول املبادرة، قائال 
اأن يتم اللقاء عن  ذلك على 3مرات، على 
طريق الرئا�شة حتى ال تلج حم�ض يف اإطار 
م�شجل  ذلك  اأن  م�شيفا  الع�شب،  �رصاع 
للراأي  اإخراجه  مت  اإذا  اجليد  من  ويكون 
املوؤ�ش�شة  موافقة  اإىل  العام. وباالإ�شافة 
الثاين  �رصطهم  اأن  مقري  قال  الع�شكرية 
�رصع  عليه  وبناء  املعار�شة  موافقة  كان 
مل  اأنه  قوله  جمددا  معهم،  م�شاورات  يف 
طرف  من  التوافق  ملبادرة  رف�شا  ي�شجل 
االأحزاب واإمنا تخوفات وا�شرتاطها بعدم 
للرد  عاد  كما  للخام�شة.  بوتفليقة  تر�شح 
على �شخ�شه قائال اأنه »ماكان�ض فكر�شي 
اأي  يف  حياته  يف  يتورط  مل  واأنه  التنب«، 
اقت�شادية،  اأو  اأمنية  اأو  ع�شكرية  خيانة 

يخالف  بدليل  ياأتي  باأن  كان  اأي  متحديا 
فيه القانون اأو م�شلحة البالد.

للمرحلة  اجلي�ض  مرافقة  طريقة  وحول 
اأن  مقري  قال  املفرت�شة،  االنتقالية 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية اأدرى بالطريقة، فمن 
و�شغط  ال�شعبي  ال�شغط  بفعل  ا�شتطاع 
ا�شتقالته  لتقدمي  الرئي�ض  دفع  اجلي�ض 
واملطالب  تتوافق  حلول  اإيجاد  ي�شتطيع 
ما  وا�شحة  االأمور  اأن  موؤكدا  ال�شعبية، 
عدا بالن�شبة ملن اأراد تعقيدها، من خالل 
واحدة،  روؤية  وم�شالح  مل�شاريع  العمل 
ت�شييع  عدم  بح�شبه  يفرت�ض  حني  يف 
الفر�شة باالإ�شافة للخروج من ال�رصاعات 
االأيديولوجية، م�شيفا بخ�شو�ض التم�شك 
واقع  كاأمر  بانتخابات 4 جويلية وفر�شها 

وباجتاه  املجهول  نحو  للجزائر  جر  باأنه 
�شد  موعد  فر�ض  كون  خطرية،  اأو�شاع 
اجلزائريني  لتفرقة  يهدف  ال�شعب  اإرادة 

بدل التوافق.
ال�شعيد واجلرنالني  وحول اعتقال كل من 
التوفيق وطرطاق قال مقري اأنه مت توجيه 
جدا  خطرية  باأعمال  لهم  مبا�رصة  تهم 
يدينها القانون، وكان اجلميع يتعجب كيف 
اتهامات  توجه  اأن  الع�شكرية  للموؤ�ش�شة 
حترك  دون  معروفة  لوجوه  وا�شحة 
ا�شتدعائهم  خطوة  اأن  مو�شحا  العدالة، 
املنتظرة،  هي  الق�شاء  طرف  من 
باملقابل بخ�شو�ض االأمينة العامة حلزب 
�شمن  ذكرها  يتم  مل  حنون  لويزة  العمال 
�شيا�شي،  حزب  رئي�شة  وهي  االأعمال 

و�شيا�شة  فكرا  معها  بخالفهم  مذكرا 
من  حماية  تفر�ض  الدميقراطية  اأن  اإال 
كانت  اإذا  عليه  وبناء  معه،  االختالف  يتم 
وجب  القانون  تخاف  م�شاألة  يف  متورطة 

اإطالع الراأي العام.
كما اأكد مقري على اأهمية حماربة الف�شاد 
كون اأوىل �شعارات احلراك »كليتوا البالد 
مافيوي  اقت�شاد  ظل  يف  ال�رصاقني«،  يا 
اأن  متداركا  الوطني،  باالإقت�شاد  ا�شتفرد 
اإال  اأوىل  تكون خطوة  اأن  املحا�شبة يجب 
موؤ�ش�شات  اإر�شاء  يتبعها  اأن  يتوجب  اأنه 
الدولة كونها من �شي�شمن حماربة الف�شاد 
النتقال  �شمانات  اأي  الحق،  وقت  يف 

دميقراطي جدي.
�سارة بومعزة
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ل يف�سلنا على النتخابات الرئا�سية املزمع اإجراوؤها يف 4 جويلية التي دعا اإليه رئي�ص الدولة املرفو�ص �سعبيا عبد القادر بن �سالح املقبل اأقل من  �سهرين، ولتزال ال�سلطة 
متم�سكة بتنظيم انتخابات رئا�سية رغم ا�ستمرار احلراك الرافع ملطالب تنحية النظام و كل رموزه ، يف حني املوؤ�س�سة الع�سكرية احتكمت اإىل الد�ستور من خالل تفعيل املادة 
102 من الد�ستور وحافظت على املوعد النتخابي الذي دعا اإليه بن �سالح، من جهتها الت�سكيلة ال�سيا�سية �سواء من املعار�سة اأو املوالة تخندقت مع ال�سعب الراف�ص لتن�سيب 

بن �سالح رئي�سا للدولة و الداعي اإىل �سقوط الباءات الثالثة، معتربة باأن اإ�سرار بن �سالح الذهاب اإىل انتخابات رئا�سية هو ا�ستفزاز لل�سعب اجلزائري 



 ، اخلط  على  يدخل  هذا  كل  ظل  ويف 
حديد  بن  املتقاعد  اجلرنال  اعتقال 
هذا  ياأتي  ،اذ  احلرا�ش  �سجن  واإيداعه 
لويزة  العمال  حزب  رئي�سة  اإيداع  بعد 
حنون احلب�ش املدين ببوفاريك ، وقبلها 
اجلرنال  ال�سابقني  املخابرات  مديرا 
و�سقيق   ، طرطاق  اجلرنال  و  توفيق 
هذه  كل   ، بوتفليقة  ال�سعيد  الرئي�ش 
وجود  على  تدل  املت�سارعة  الأحداث 
 ، خطرية  هي  اخلفاء  يف  كثرية  اأ�سياء 
للمحكمة  بيانات  �سابقا  و�سفتها  والتي 
التاآمر  اإطار  يف  تدخل  اأنها  الع�سكرية 

على اجلي�ش و�سلطة اجلي�ش و الدولة.
بها  ،متر  �سعبة  جد  فعال  رهانات  هي 
ويف   ، اخلطورة  ناحية  من  اجلزائر 
اإىل  املتتبعني  من  الكثري  فهم  عدم  ظل 
املغلطني  من  العديد  ووقوع   ، املعادلة 
، وهو ما ي�ستدعي من  اأخطاء قاتلة  يف 
الراأي العام �رضورة فهم ما يجري وفهم 

حقائق الأمور .
احلراك  اأن  املعقول  غري  من  حيث 
ما  على  احتجاجا  انطلق  الذي  ال�سعبي 
�سد  ،واحتجاجا   " الكادر  ب"  مي�سي 

القوى الغري الد�ستورية ، ممثلة يف �سقيق 
و�سيطرته   ، بوتفليقة  ال�سعيد  الرئي�ش 
الأوليغار�سية  وكذلك   ، احلكم  على 
العام  املال  على  �سيطرت  التي  املالية 
هذا  تدوير  يتم  اأن  املعقول  غري  من   ،
الفريق  و  اجلي�ش  �سد  لي�سبح  احلراك 
كان  اجلي�ش  اأن  و  خا�سة   ، �سالح  قايد 
ال�سند احلقيقي لل�سعب يف حتقيق الكثري 
اإنهاء  من  بداية  ال�سعبية  املطالب  من 
ال�سعيد  عزل  اإىل   ، اخلام�سة  العهدة 
ناهبي  الكثري من  اإيقاف  اإىل   ، بوتفليقة 

املال العام .
اأ�سوات  من  �سوهد  ما  اأن  املوؤكد  ومن 

اأنها كانت ماأجورة ،  تعالت �سد اجلي�ش 
تتحدث عن حت�سل  معلومات  هناك  بل 
اأجل  من  اأموال  على  ال�سباب  من  الكثري 
ال�سلوكات  ، وهي  �سعارات معنية  ترديد 
ا�ستعملتها  طاملا  التي  و  املعروفة 
اأي  على  تاأليب  من  املافيا  ع�سابات 
العامل  ا�ستعمال  اإىل  اإ�سافة   ، �سخ�ش 
الفئات بدوافع  العاطفي و تغليط بع�ش 
جهوية ، فيما اأن الق�سية اأكرب من ذلك، 
اجلزائريني  من  الأعظم  ال�سواد  ويبقى 
على  حمافظ  ويبقى  للمعادلة  فاهم 
بف�سله  الذي   ، اجلي�ش  مع  تالحمه  قوة 
يكن  مل  امل�ساهد  من  العديد  حتققت 

يوما  بها  يحلم  اجلزائري  املواطن 
املحاكمات  هذه  خالل   من  ل�سيما 

لرجال كبال  �سابقني يف الدولة .
ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  اجلديد  املعطى 
ال�سابق  العام  الأمني  ت�رضيحات  هي 
دعا  عندما  �سعيداين  عمار  لالأفالن 
اتهامات  يف  النظر  اإىل  العليا  املحكمة 

الديارا�ش له باختال�ش 3600مليار.
عمار  من  الت�رضيحات  هذه  وتاأتي 
انقطاع طويل عن  بعد  وعودته  �سعداين 
الت�رضيحات  وهي   ، ال�سيا�سية  ال�ساحة 
من  واثق  �سعداين  عمار  اأن  توحي  التي 
 " موؤامرات  اإحدى  �سحية  وكان  نف�سه 
�سعيداين  كان  لطاملا  التي   " الديارا�ش 
مديرها  هاجم  من  اأول  و  هاجمها  قد 
الع�سكري  ال�سجن  يف  املتواجد  ال�سابق 

اجلرنال توفيق .
�سعداين  عمار  خروج  توقيت  يدل  كما 
 ، اجلديدة  املعطيات  من  العديد  على 
خا�سة اأن عمار �سعداين عرف عنه وزن 
اأن  املوؤكد  ومن   ، جيدا  كلماته  و�سبط 
خروج �سعداين من تلقاء نف�سه وطلبه هو 
من طرف  اتهامه  النظر يف  العدالة  من 
اأن  3600مليار  باختال�ش  الديارا�ش 
الرجل يعي ما يقول ، وهو الذي ل طاملا 

كان يف حروب اإعالمية مع الديارا�ش .

اعتقال بن حديد جمددا و التحقيق مع �صخ�صيات كبرية 

ع�صام بوربيع  

اأحداث مت�سارعة و�سعداين يواجه  "ديارا�س" توفيق
.             املركبون م�سطرون ملراجعة ح�ساباتهم

التزم باإعادة االعتبار للهيئة

ح�سان خليفاتي يعلن تر�سحه 
لرئا�سة "الأف�سيو"

على خلفية ممار�صات م�صبوهة

النيابة تاأمر بفتح حتقيق مع 
جنل اأحمد اأويحي 

األيان�ش  عام  مدير  رئي�ش  اأكد 
اتخذ   اأنه  خليفاتي  للتاأمينات ح�سان 
الرت�سح  غمار  خو�ش  قرار  ر�سميا 
املقررة  "الأف�سيو"  منتدى  لرئا�سة 
يوم 24 جوان املقبل ، معربا يف ذلك 
التزامه بكل ثقة يف هذه املهمة  عن 
م�رضقة   اآمال  التي حتمل   الإن�سانية 
ملنتدى  باإعادة  �سيقوم  اأنه  مو�سحا 

روؤ�ساء املوؤ�س�سات  هيبته و دوره.
خليفاتي  ح�سب  الرت�سح   هذا   وياأتي 
القت�سادية  التحديات  اإىل  بالنظر 
م�سريا  بلدنا  تنتظر  التي  ال�سخمة 
املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  املنتدى  هذا  اأن 
من  يكفي  مبا  داخله  يف  يزخر 
هذا  معه  لتحمل  واإرادات  ات  كفاء 
قدما  �سيم�سي  اأنه   م�سريا  الطموح، 
يف معركة الإ�سالحات اأو حتى اإعادة 
املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى  تاأ�سي�ش 
يف  ر�سميا،  التزامه  عن  معربا  كليا 
راأ�ش  على  انتخابه  مت  اإذا  ما  حال 
على  والعمل  احرتام  من  "الأف�سيو" 
اأن حترتم ال�سيا�سة احليادية للمنتدى 
ي�سمح  ل  اإذ  مطلقة   ب�سفة  وذلك 
م�سالح  تخدم  اأن  اجلمعية   لهذه 
ل  املنتدى  لأن  و  �سيا�سية  جهة  اأية 

كثريا  التي  ال�سورة  اختزاله يف  ميكن 
عن  الأطراف  بع�ش  لها  �سوقت  ما 
لكل  املنحرفة  املمار�سات  طريق 
العديد  من  وبت�سجيع  الأ�سباب  هذه 
يف  اأع�ساء  الأحرار  الأ�سدقاء  من 

هيئتنا .
األيان�ش  عام  مدير  رئي�ش   واأبرز 
مرفوق،  تر�سحه  ملف  اأن  للتاأمينات  
يتعلق  فيما  القطيعة  بربنامج 
بالأهداف واحلوكمة وطريقة الت�سيري 
احلالة.  لهذه  باملنتدى  اأدوا  الذين 
تاأ�سي�ش  اإعادة  من  فالبد  وبالتايل 
اأن  موؤكدا  بالكامل،  اجلمعية   هذه 
خدمة  يف  تن�سط  هيئة  املنتدى  هذا 
جمموعة من امل�سالح   فهو  �سيعمل 
واإظهار  الأع�ساء  كل  اإ�رضاك  على 
القت�ساد  م�سلحة  تخدم  التي  القيم 
يف  الع�سوة  واملوؤ�س�سات   الوطني 
هذه اجلمعية ،  مقرتحا يف ذلك ذات 
طريقة  يف  اإ�سالحات  املتحدث  
ذلك  و  جديدا  تنظيما  و  احلوكمة 
اإظهار  مع  الأع�ساء   جميع  باإ�رضاك 
لهذه  ال�سيا�سي  غري  الطابع  وتبني 
حتقيق  اأجل  من  كله  املنظمة وهذا 

تنمية البلد و �سعبه.

نقلت قناة ال�رضوق عن م�سادرها لها باأن 
وال�رضطة  الوطني  الدرك  اأمرت  النيابة 
وديوان قمع الف�ساد بفتح حتقيقات تخ�ش 
والطاهر  وملزي  وجنله  اأويحيى  من  كل 

عال�ش.
فتح  الدرك  فاإن  امل�سدر  ذات  وح�سب 
حتقيقا ابتدائيا �سد اأحمد اأويحيى يخ�ش 
اأن  حيث  الأعمال،  لرجال  ت�سهيالت  منح 
رجال الأعمال حت�سلوا على قرو�ش مالية 

�سخمة وهي قرو�ش خمالفة للت�رضيع، من 
جهته الديوان املركزي لقمع الف�ساد فتح 
ممار�سات  حول  اأويحيى  جنل  مع  حتقيق 

م�سبوهة ل�رضكته التي مقرها يف دبي.
اأن اويحيى كان قد مثل يف  جدير بالذكر 
حمكمة �سيدي اأحممد رفقة وزير املالية 
وحمافظ بنك اجلزائر لوكال فيما يخ�ش 
ق�سية تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا 

غري قانونية.

اأحداث مت�صارعة ت�صهدها ال�صاحة ال�صيا�صية موؤخرا ، حيث ال يكاد الراأي العام اأن ي�صتفيق من عاجل �صادم اإال و 
تلقى عاجال اآخر اأكرث �صادمية ، كما عرفت بور�صة مكافحة الف�صاد هذه االأيام اأعلى درجاتها ، بعد بداية ت�صريب 
ملفات كوننياف وعلي حداد مبيناء �صر�صال ، و احلديث عن التحقيق مع اأويحيى و ابنه ، اإىل غريها من ال�صخ�صيات 

و امللفات الكبرية للف�صاد التي مل ت�صتطع حتى ال�صحافة جماراتها .
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اأ�رضف وزير العمل والت�سغيل وال�سمان 
هدام،  ح�سان  الجتماعي،تيجاين 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير  رفقة 
اأم�ش   ، حممد  مرياوي  امل�ست�سفيات، 
على اأ�سغال اللجنة القطاعية امل�سرتكة 
لل�سحة وال�سمان الجتماعي بالعا�سمة 
مبقر وزارة العمل و الت�سغيل و ال�سمان 

الجتماعي .
اللقاء  ،اأن  له  كلمة  يف  هدام  اأو�سح  و 
لعمل متكامل مت من خالله  تبعا  ياأتي 
القطاعات  بني  الت�ساور  جلنة  اإن�ساء 
ال�سمان  و  ال�سحة  عن  امل�سوؤولة 
وزاري  قرار  مبوجب  الجتماعي 
م�سرتك و اأبرز الوزير هذه اللجنة تعد 

حول  والت�ساور  للتن�سيق  اإطار  مبثابة 
بني  امل�سرتك  الهتمام  ذات  امل�سائل 
التكامل  حت�سني  اإىل  وترمي  الوزارتني 
يف  العمومية  ال�سيا�سات  تنفيذ  يف 
الجتماعية  واحلماية  ال�سحة  جمايل 
ال�سيا�سات  هذه  وكفاءة  فعالية  وتعزيز 
الوزير  واأ�ساف  املواطنني،  لفائدة 
يهدف  اللجنة  هذه  دور  تفعيل  اأن 
موجهة  م�سرتكة  بيانات  و�سع  اإىل 
بتحديد  املتعلقة  امل�سائل  لت�سيري 
ال�سحة  هياكل  خمتلف  مرتفقي  هوية 
العمومية وو�سع نظام معلوماتي مالئم 
التابعة  ال�سبكات  با�ستغالل  ي�سمح 
للت�سعرية  منوذج  تبني  و  للقطاعني 

نحن  قائال  املتحدث  ذات  اأردف  و 
القرار  تطبيق  جمال  تنويع  اإىل  نهدف 
لي�سمل  تو�سيعه  و  امل�سرتك  الوزاري 
توحيد و�سائط الإعالم مثل ال�سهادات 
و الو�سفات الطبية و التقارير الطبية و 
حتديد القيمة املالية لالأعمال الطبية 
معلوماتي  نظام  و�سع  طريق  عن 
يف  التن�سيق  جانب  منا�سب  اإىل 
نقل  و  وزرع  ال�رضطان  خمطط  اإطار 
الأع�ساء و الأن�سجة و اخلاليا و اأ�سار 
الوطني  ال�سندوق  اأن  اإىل  العمل  وزير 
الأجراء  للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 
بر�سم ال�سنة اجلارية غالفا ماليا بحجم 
88 مليار دج لفائدة امل�ست�سفيات عرب 

الوطن و ذلك يف اإطار التكفل مبختلف 
العالجات الطبية

العمل  وزير  ،ك�سف  اأخرى  جهة  من 
الجتماعي  ال�سمان  و  الت�سغيل  و 
تفعيل  بهدف  اأجانب  مع  اتفاقية  عن 
م�ست�سفى جراحة الأطفال ببو�سماعيل 
التكنولوجيا  نقل  التفاقية  تت�سمن  ،و 
كذا  و  اجلزائر  يف  العمليات  واإجراء 
تكوين الأطباء اجلزائريني و حذر ذات 
امل�سوؤول من تبذير الأدوية وقال نحن 
ال�سمان  على  احلفاظ  على  م�سوؤولون 
وفق  �سنعمل  و  دميومته  و  الجتماعي 

اآليات جديدة للحد من التبذير
ف.ن�صرين 

اللجنة القطاعية امل�صرتكة لل�صحة وال�صمان االجتماعي

88 مليار دينار لتح�سني اخلدمات ال�سحية يف امل�ست�سفيات
.       اتفاقية مع اأجانب بهدف تفعيل م�صت�صفى جراحة االأطفال ببو�صماعيل

.      ان�صاء خاليا لل�صمان االجتماعي على م�صتوى املوؤ�ص�صات ال�صحية .

ال�سكن  وزارة  من  م�سادر  ك�سفت 
عن  يزيد  ما  تخ�سي�ش  عن  واملدينة 
ال�سيغ  خمتلف  من  �سكن  األف   20
�سمن  البلدي  احلر�ش  اأعوان  لفائدة 
وزارتي  بني  ما  املربمة  التفاقية 
الداخلية واجلماعات املحلية   ووزارة 
التي  تنفيذ املطالب  اإطار  ال�سكن يف 
تقدمت بها تن�سيقية احلر�ش البلدي.

فان هذه  امل�سادر  ذات  هذا وح�سب 
اجلزء  جزئيني،  اىل  تنق�سم  ال�سكنات 
العوان  لفائدة  الأهم منها خم�س�ش 
املقيمني بالأرياف والبوادي   وت�سكل 
اأكرث من 12 األف اإعانة ريفية مدعمة 
�سكنات  اإقامة  ل�سمان  اأر�سية  بقطع 

املجمع،  الريفي  ال�سكن  طريق  عن 
تن�سيقية  كانت  التي  املطالب  وهي 
تخ�سي�ش  مت  كما   ، البلدي  احلر�ش 
�سمن  م�سكن   8000 عن  يزيد  ما 
لقيادات   " "الألبيا  الت�ساهمي  ال�سكن 
اأعوان احلر�ش البلدي الذي لهم اأجور 
مرتفعة من جهة ويقيمون يف مناطق 
حيث    ، اأخرى  جهة  من  ح�رضية  
من  بداية  التج�سيد   عملية  �ستنطلق 
�سوف  اأخرى  ناحية  من  ال�سهر،  هذا 
حت�سني  من  ال�ستفادة  هذه  ت�سمح 
احلر�ش  لأعوان  املعي�سي  امل�ستوى 
البلدي  �سمن املطالب التي تقدمت 
بها التن�سيقية  و�سادقت عليها  وزارة 

ومت  املحلية  واجلماعات  الداخلية  
جت�سيدها  بالتعاون مع م�سالح وزارة 
ال�سكن واملدينة  التي وزعت الكوطة 
التي  بالوليات  ال�سكن  مديرية  على 
با�رضت يف جت�سيد ال�ستفادة  بالتعاون 
مع ال�سطات املحلية  والولئية لمتام 
رئي�ش  اأكد   والذي  امللف  هذا 
جماهد  حكيم  الوطنية   الت�سييقية  
�سمن    تدخل  ال�ستفادات  هذه  اأن  
اأقامته   الذي  واملطالب  الربنامج 
البلدي   للحر�ش  الوطنية   التن�سيقية 
ال�سلطات  مع  احلوارية  لقاءاتها   يف 
العليا �سمن اللقاءات الدورية  موؤكدا 
من  العديد  حققت  قد  التن�سيقية  اأن 

على  واملعنوية  املادية  املكا�سب 
ومنح  دج   ب4000  الأجر  رفع  غرار 
ال�سكن لأكرث من 31 األف عون  ناهيك 
منحة   يف  الأغواط  مطالب  على 
مر�ش ال�رضطان بفعل زيت ال�سكرال 
من  قريبة  مكا�سب  هناك  حني  يف   ،
اإىل  الأجر  رفع  راأ�سها  على  التج�سيد 
اأكر من 40 األف دج والرتباط بوزارة 
املجاهدين ب�سفتها ا�ستمرار  لالأ�رضة 
التعوي�ش  من  الرفع  ناهيك  الثورية  
منحة  وا�ستحداث  الأمرا�ش   على 
خا�سة  باأعوان احلر�ش البلدي مقابل 
ما عانوه من برد وحرارة  وخوف يف 

الغابات والوديان.

�صكن

20 األف �سكن من �سيغة "الألبيا" لأعوان احلر�س البلدي  

حممد بن ترار

ملنظمات  الوطني  الحتاد  رئي�ش  اأكد 
املحامني  باأن  اأحمد  �ساعي  املحامني، 
كانوا �سباقني يف تعبئتهم مل�ساندة احلراك 
ال�سعبي ال�سلمي والذي مل تتحقق اأهدافه 
العودة  اأجل  من  املحامني  داعيا  بعد، 

جمددا لل�سارع .
ملنظمات  الوطني  الحتاد  رئي�ش  اأكد 
بيان  اأحمد، من خالل  �ساعي  املحامني، 
جمددا  املحامني  عودة  �رضورة  على  له 
مل  الذي  ال�سعبي  للحراك  دعما  لل�سارع 

معتربا  قوله،  حد  على  اأهدافه  يحقق 
تعبئتهم  يف  �سباقني  كانوا  املحامني  باأن 
ال�سلمي والذي  ال�سعبي  مل�ساندة احلراك 

مل تتحقق اأهدافه بعد.
و�سدد املتحدث بالقول "علينا املوا�سلة 
تنظيم  اأقرتح عليكم  النهج وعليه  يف هذا 
اأو م�سريات كل يوم ثالثاء باجلبة  وقفات 
املهنية، تزامنا مع حراك الطلبة على اأن 
التوقيت  حتديد  يف  منظمة  كل  ت�ستقل 

وطريقة التنظيم".

االحتاد الوطني ملنظمات املحامني

�ساعي اأحمد يدعو املحامني 
للعودة جمددا لل�سارع

اأكد عبد القادر بن قرينة رئي�ش حركة 
البناء الوطني اأن ل اأحد من" الأ�سماء 
الوازنة "  تر�سح حلد الآن لالنتخابات 
الرابع  يف  اإقامتها  املزمع  الرئا�سية 
من جويلية القادم  م�سريا اإىل اأن �سبح 
الفراغ الد�ستوري ي�سابق الزمن  و به 

لكل  �سانحة  الفر�سة  تكون  معه  ومن 
املرتب�سني لفر�ش خيارات و قرارات 
الدولية،  بال�رضعية  ي�سمى  ما  حتت 
تزعزع  و  ال�سيادة  ترهن  �ساأنها  من 
ا�ستقالل  مببداأ  مت�ش  و  ال�ستقرار 

الأوطان.

حركة البناء

بن قرينة يحذر من الفراغ 
الد�ستوري

ف.ن�صرين 

اإميان لوا�س

حكيم مالك

اإميان لوا�س



وهران

الأمن يحقق مع رئي�س م�صلحة 
امل�صتخدمني ببلدية الكرمة 

تفجرت جمددا ف�ضيحة من العيار الثقيل ببلدية الكرمة غربي 
والية وهران، حيث اإ�ضتدعت اأم�س، م�ضالح اأمن دائرة الكرمة 
رئي�س م�ضلحة امل�ضتخدمني للتحقيق معه يف اإتهامات حار�س 
 ، العتاد  قطاع  �رسقة  عملية  يف  بالت�اط�ؤ  له  البلدية  حظرية 
الق�ضية التي مت التحقيق فيها من خالل ا�ضطدام �ضيارة تابعة 
للبلدية من ن�ع »بيج� 407« ب�ضجرة بالطريق ال�رسيع ما اأدى 

اإىل انفجار حمركها و احرتاقها كليا .
الأق�اله  اال�ضتماع  خالل  من  و  امل�ضتخدمني  م�ضلحة  رئي�س 
اأثناء التحقيق االأمني، اأرجع ذلك ملالحقته حلار�س احلظرية 
الذي �ضبطه يف حالة تلب�س اأثناء قيامه مبراقبة احلظرية ليال، 
اأين قام حار�س احلظرية ب�رسقة جمم�عة من عتاد ال�ضيارات 

من احلظرية الرئي�ضية .
مت  و  احلظرية  حار�س  بت�قيف  قامت  الدائرة  اأمن  م�ضالح 
بح�زته على كمية من قطع غيار ال�ضيارات املرك�نة باملح�رس 
البلدي وجاءت  ت�رسيحات رئي�س م�ضلحة امل�ضتخدمني لتاأكد  
اأنه اأحبط حماولة احلار�س �رسقة قطع غيار من داخل املح�رس 
احلار�س  الذي جعل  االأمر  باملكان  بدورية  يق�م  كان  عندما 
يفر م�رسعا، جدير بالذكر اأن احلار�س اإعرتف ب�رسقته للعتاد 

و اإتهم رئي�س م�ضلحة امل�ضتخدمني بالت�اط�ؤ معه. 
اأحمد بن عطية

اأفرادها يدعون الت�ضامن مع املحتاجني

18 جمعية تقوم بجمع 
املال  بطرق احتيالية 

با�رست جهات اأمنية بالغرب اجلزائري حتقيقات معمقة على 
االأم�ال بطريقة  وبلدية  بجمع  قيام جمعيات حملية  خلفية 
غري  قان�نية والن�ضب على امل�اطنني وا�ضتغالل �ضهر رم�ضان 

املعظم  جلمع التربعات والتي ت�جه اإىل جهات جمه�لة.
جمعيات  من  اأفراد   وج�د   عن  امل�ضالح  ذات  واأكدت  هذا 
حملية ينتحل�ن �ضفة  التعامل مع الهالل االأحمر  بغية اإعداد  
الرحمة وقفف  للمحتاجني  وهم  م�ائد  رم�ضان  مبطاعم 
ميلك�ن  وال  الت�ضامنية  بالعملية  لهم  عالقة  ال  احلقيقة  يف 
ما  اإح�ضاء  تبني  حيث  لذلك  ال�ضلطات   من  ترخي�س  اأي 
 ، بلعبا�س   ، ،وهران  تلم�ضان  ب�اليات   جمعية   18 عن  يزيد 
غليزان و�ضلف  ي�ضملها التحقيق الق�ضائي ، والتي تبني اأنها 
تق�م بن�رس ح�ضاباتها  على  الفي�ضب�ك  ، كما تبني اأن اغلب 
متلك  وامنا  مقرات   متلك  ال  �ض�رية  هي  اجلمعيات  هذه 
�ضخ�ضني  او  �ضخ�س  وي�ضريها  االأم�ال  جلمع  بنكيا  ح�ضابا 
الذين ي�ضتفيدون من  هذه االأم�ال ، كما تبني اأن نف�س هذه 
اجلمعيات تق�م با�ضتغالل اأطفال  معاقني ومر�ضى  من خالل 
با�ضمهم   املال   جلمع  الفاي�ضب�ك  على  ون�رسهم  ت�ض�رهم 
حتت حاجة  حت�يلهم اإىل العالج يف ت�ن�س اأو تركيا اأو اأوروبا ، 
حيث �ضبق مل�ضالح االأمن اأطاحت باأحد اأفراد  هذه اجلمعيات 
، هذا وك�ضفت م�ضادر مقربة  االأ�ضهر املا�ضية  بتلم�ضان يف 
من التحقيق اأن بع�س هذه  اجلمعيات ا�ضتغلت طريقتها جلمع 
االأم�ال لتم�يل حمالت انتخابية ابان املحليات والت�رسيعيات 
املا�ضية ما يعد جتاوزا خطريا قد يع�ضف مب�ضرييها ، هذا 
ومن �ضاأن التحقيقات ان تقف على جتاوزات اكرب يف انتظار 
حل�ضاباتها   املالية  احلركات  مراقبة  خالل  من  ا�ضتكمالها 

وقيمة  ووجهة االأم�ال  التي دخلتها  .
حممد بن ترار

جتفيفا ملنابع الف�ضاد
�صحب جوازات �صفر 20 رجل 

اأعمال واإطاريف عني متو�صنت
يف  معمقة  حتقيقات  امل�ضرتكة  االأمنية  امل�ضادر   با�رست 
والية عني مت��ضنت يف  التي هزت  الف�ضاد  ق�ضايا  ع�رسات 
حيث   ، اإليها  التطرق  لل��ضط  �ضبق  والتي  االأخرية  االآونة 
وم�ض�ؤول  اأعمال  رجل   20 من  ال�ضفر  ج�ازات  �ضحب  مت 

وحرمانهم من حق ال�ضفر اإىل غاية ا�ضتكمال التحقيقات .
ي�ضمل   الف�ضاد  فان  اخلرب  اأورد  التي  امل�ضادر  وح�ضب  هذا 
�ضهل�ا  الذين  التنفيذيني  واملدراء  امل�ض�ؤولني  من  العديد 
الفالحية  الهكتارات   من  املئات  نهب  يف  العقار  لبارونات 
وال�ضياحية  ومنحها الأبناء م�ض�ؤولني �ضامني من اأجهزة مدنية 
وع�ضكرية ، هذا وقد �ضملت التحقيقات 20 م�ض�ؤوال هذا وقد 
اأعمال  رجال  اإىل  باالإ�ضافة  م�ض�ؤوال   20 التحقيقات  �ضملت 
معروفني لال�ضتباه يف ت�رطهم يف ق�ضايا ف�ضاد كربى والتي 
ق�ضت على  م�اقع تنمية  ال�الية و�ضبت ممتلكات الدولة يف 
جي�ب  رجال املال  الذين دعمهم  م�ض�ؤولني فا�ضدين مقابل 
اإحالتهم  على  �ضتتم  والذين  ثمينة  �ضيارات فخمة  وهدايا 

الق�ضاء بعد ا�ضتكمال اإجراءات التحقيق .
حممد بن ترار

كما ا�ضتبعد عن�ضل ال�ضري باجتاه ال�ضنة 
رغم  املا�ضية  ال�ضنة  ففي  البي�ضاء 
اإ�رساب املدر�ضة العليا لالأ�ضاتذة طيلة 
ال�ضدا�ضيات  متديد  مت  اأنه  اإال  اأ�ضهر   5
م�ضت�ى  على  امل�ايل،  �ضبتمرب  اإىل 
يحدد  القان�ن  ك�ن  اجلامعات،  اأغلب 
ويف  ال�ضدا�ضي  العتماد  ح�ضة   13
حني  يف  ح�ض�س،   10 خا�ضة  حاالت 
من  و4  ماي  من  اأ�ضب�عني  حاليا  يتبقى 

ج�ان وميكن ما تبقى ا�ضتكمالها خالل 
�ضبتمرب املقبل، وه� ما يعني اأن احلل�ل 
ال زالت ممكنة يف حال مت التدارك من 
ال��ضاية  اأن  لها  ي�ضاف  الطلبة،  طرف 
من  الت�رسف  حرية  اجلامعات  منحت 
العلمية  املجال�س  عرب  التدارك  اأجل 
والطلبة،  االأ�ضاتذة  بني  والبيداغ�جية 
من  ال��ضعيات  ت�ضارب  ظل  يف  خا�ضة 

م�ؤ�ض�ضة اإىل اأخرى.
من جهة ثانية حّذر من ا�ضتمرار و�ضعية 
مقاطعة الدرا�ضة، خا�ضة اأن ي�م احلراك 
الطالبي ه� ي�م الثالثاء فقط، مت�ضائال 

االأيام،  باقي  خالل  املقاطعة  يتم  ملا 
اأنه ل�  ومن امل�ضتفيد من ذلك، م�ضيفا 
ك�نه  االأمر  تفهم  لتم  ي�ميا  حراكا  كان 
يف حد ذاته �ضغطا م�ضاعفا لكن اأن يتم 
املقاطعة واال�ضتفادة من عطلة م�ضبقة 
عمد  عن  كا�ضفا  املقب�ل،  غري  فه� 
بالعا�ضمة  جامعة  م�ضت�ى  على  اأ�ضاتذة 
االإ�رساب،  ال�ضتمرار  الطلبة  لدفع 

وتطمينه حتى بخ�ض��س النقاط وال�ضنة 
من  امل�ضتفيد  من  مت�ضائال  اجلامعية، 
مدف�عة  رواتب  ظل  يف  و�ضعية  هكذا 
جلميع الفئات وكذا بالن�ضبة لنقل الطلبة 
باالإقامات  اخلا�س  التم�ين  وحتى 
يتم اال�ضتفادة منها  اأنه ال  اإال  اجلامعية 

رغم اأنها متثل ميزانية �ضخمة.

�ضارة بومعزة 

ا�ضتاأنف عمال ميناء م�ضتغامن التجاري 
احلركة  وعادت  العمل  االثنني  اأم�س 
املن�ضاأة  هذه  اأر�ضفة  خمتلف  اإىل 
دام  اإ�رساب  بعد  احلي�ية  االقت�ضادية 
18 ي�ما، ح�ضبما ل�حظ و جاءت هذه 
ممثلي  بني  اتفاق  بعد  للعمل  الع�دة 
مل�ؤ�ض�ضة  امل�ؤقتة  واالإدارة  العمال 
االأحد  اأم�س  م�ضاء  م�ضتغامن  ميناء 
للعمل  ال�الئية  املفت�ضية  من  ب��ضاطة 
ت�ضمن اإنهاء احلركة االحتجاجية التي 
املا�ضي  اأفريل   25 منذ  امليناء  �ضلت 
اأ�ضب�عني  بعد  العامة  املديرية  وفتح 

من الغلق الق�رسي.
ال�ضلح بني الطرفني  و ت�ضمن حم�رس 
امل�رسبني  العمال  متابعة  »عدم 

ق�ضائيا واإداريا ورفع االأج�ر بن�ضبة 20 
يف املائة يف حدود االإمكانات املالية 
احلايل  ال�ضهر  رواتب  ودفع  للم�ؤ�ض�ضة 
الف�ضيل  ال�ضهر  مع  يتزامن  الذي 
االأ�ضابيع  لتع�ي�ضها يف  واإيجاد طريقة 
العام  املدير  ذكره  ح�ضبما  املقبلة«، 

بالنيابة ن�رس الدين �ضبان.
اجلمعية  عقد  على  الطرفان  واتفق 
من  االآجال  اأقرب  يف  للعمال  العامة 
للم�ؤ�ض�ضة  النقابي  الفرع  جتديد  اأجل 
ملختلف  تفاو�ضية  حل�ل  واإيجاد 
التي  واالجتماعية  املهنية  النقاط 
احلركة  هذه  خالل  العمال  رفعها 
املتحدث  نف�س  ي�ضيف  االحتجاجية، 
اإىل  عاد  »الن�ضاط  اأن  �ضبان  ذكر  و 

من  بداية  امل�ؤ�ض�ضة  مرافق  خمتلف 
وا�ضتاأنفت  �ضباحا  ال�ضابعة  ال�ضاعة 
التي  الثالث  الب�اخر  تفريغ  عمليات 

�ضلت عالقة داخل 
انتظار  يف  االإ�رساب  ب�ضبب  امليناء 
االأيام  يف  اأخرى  ب�اخر  ثالث  و�ض�ل 
بداأت احلركة االحتجاجية  املقبلة«،و 
مبيناء م�ضتغامن يف 25 اأفريل املا�ضي 
ي�ما   18 دام  اإ�رساب  اإىل  حت�لت  مت 
وغلق كامل للمديرية العامة للم�ؤ�ض�ضة 

التي تقع باحلي االإداري ب�ضالمندر.
بزيادة  البداية  يف  العمال  وطالب 
باأثر  املائة  يف   20 بن�ضبة  االأج�ر  يف 
وباإدماج   2018 جانفي  من  رجعي 
وتر�ضيم املطرودين واملتعاقدين قبل 

اإىل  لي�ضل  املطالب  �ضقف  يرفع�ا  اأن 
رحيل الرئي�س املدير العام واالإطارات 

امل�ضرية للم�ؤ�ض�ضة.
خ�ضائر  االإ�رساب  هذا  وخلف 
املالية  املديرية  قدرتها  للم�ؤ�ض�ضة 
مت  كما  ي�ميا  دج  ماليني  6ر7  ب 
البحر  بعر�س  كانت  باخرة   14 حت�يل 
م�انئ  نح�  للميناء  الدخ�ل  تنتظر 
واأدت  والغزوات  ووهران  واأرزي�  تن�س 
االأ�ضب�ع  االحتجاجية  احلركة  ذات 
للمحطة  امل�ؤقت  الغلق  اإىل  املا�ضي 
لنقل  البحري  اخلط  وحت�يل  البحرية 
امل�ضافرين بني ميناء م�ضتغامن وميناء 
وهران  ميناء  نح�  االإ�ضباين  فالن�ضيا 

م�ؤقتا.

حمكمة  لدى  التحقيق  قا�ضي  با�رس 
تلم�ضان  كلم �رسق  اأوالد ميم�ن  34 
بلدية   رئي�س  مع  معمق  حتقيقات 
يف  تلم�ضان  �ضمال  كلم   07 �ضت�ان 
ق�ضايا ف�ضاد كربى على راأ�ضها عملية 
�ضنتيم  مليار   21 يزيد عن  ما  تبديد 
يف �ضفقات م�ضب�هة  تخ�س م�ضاريع 
تهيئة  البلدية ، باالإ�ضافة اإىل اختفاء 
معدات من حظرية البلدية  ما جنم 
و50  مبليار  تقدر  مالية  ثغرة  عنه 
م�رسوع  عن  ناهيك  �ضنتيم  ملي�ن 
م�ضاعفة  مت  الذي  الدوران  حم�ر 

تكلفته ناهيك عن ق�ضايا الف�ضاد  .
مقربة  م�ضادر  وح�ضب  التحقيقات 
جاءت باأمر من وايل ال�الية علي بن 
الف�ضاد  ملف  بفتح  اأمر  الذي  يعي�س 
ذات  يراأ�ضها  الذي  �ضت�ان  ببلدية 
فيها  وعاث  عهدات   03 منذ  املري 
هذه  اأن  تبني  بعدما  خا�ضة   ، ف�ضاد 

االأم�ال حت�ل الإقامة عيادة  خا�ضة 
بحكم  بلعبا�س  �ضيدي  ب�الية  به 
م�ضادر  وح�ضب  هذا   ، طبيب  اأنه 
امللف  هذا  فاإن  امللف  من  مقربة 
قد �ضبقت عملية  التحقيق فيه ومت 
طم�ضه بتدخل اأطرافا فاعلة لتنطق 
متادي  بعد  حتريكه  اإعادة  عملية 
العام  املال  نهب  يف  امل�ض�ؤول  ذات 
دون حياء  وكذا تبديها دون املباالة 
بحق ال�ضكان  راف�ضا اأي ن�ضيحة من 
اآخر ورغم االحتجاجات لكنه وا�ضل 
كل  تهديد  اإىل  به  اأدى  ما   ، تعجرفه 
من يقف يف طريقه االأمر الذي جعل 
التحقيق   باإعادة  ياأمر  ال�الية  وايل 
يف ملفه خا�ضة بعدما اأ�ضبح يبزن�س 
�ضت�ان   من  بكل  الفالحي  العقار  يف 
ملف  ويف    ، وال�ضف�ضيف  وامل�ضيق 
اجلمه�رية  وكيل  با�رس  منف�ضل 
حتقيقا  ميم�ن   اأوالد  حمكمة  لدى 

بعد  ال�ادي خل�رس  بلدية  رئي�س  مع 
اأع�ضاء  ت�ضعة  �ضده  رفعها  دع�ى 
الدولة  رم�ز  على  التعدي  تخ�س 
يف  وتبديده   العام  املال  ونهب 
النائب  اإىل  امللف  حت�يل  انتظار 
العام من اجل اختيار قا�ضي حتقيق 
التحقيق   لت�يل  اأخرى  حمكمة  من 
بال�ضبطية  يتميز  املري  اأن  بحكم 
هذا   ، تخ�ض�ضه  باإقليم  الق�ضائية 
والية  وايل  اأ�ضدر  الذي  ال�قت  يف 
املجل�س  بتجميد  قرارا  تلم�ضان 
نتيجة  ال�اد  لبلدية  البلدي  ال�ضعبي 
املجل�س  داخل  الدائمة  ال�رساعات 
البلدية  مقر  غلق  اإىل  اأدت  والتي 
االأ�ضب�ع  خالل  واالأجر  باال�ضمنت 
رئي�س  تكليف  مت  وقد   ، املا�ضي 
�ض�ؤون  بت�ضيري   ميم�ن  اأوالد  دائرة 
اإ�ضدار  غاية  اإىل  البلدي   املجل�س 
با�رست  وبفالو�ضن    ، اآخر  قرار 

قائمة  يف  حتقيقات  االأمن  م�ضالح 
دج   600 اإعانة  من  امل�ضتفيدين 
 400 ت�ضم  والتي  برم�ضان  اخلا�ضة 
املناو�ضات  انطلقت  بعدما  �ضخ�س 
ب�ضاأنها انطالقا من املركز الربيدي 
غلق  اإىل  وا�ضتمرت  املدينة  لذات 
من  العديد  يجد  مل  بعدما  البلدية  
�ضمن  اأ�ضمائهم  وامل�ضاكن  الفقراء 
اإعانة   من  م�ضتفيد  ال400  قائمة 
ت�ضجيل  الذي مت  ال�قت  رم�ضان يف 
البلدية  رئي�س  من  مقرب�ن  ا�ضتفادة 
 ، اأقربائهم  خا�ضة  االأول   ونائبه 
املجل�س  اأن  املحتج�ن  اأ�ضار  حيث 
مل ي�ضتحيي يف منح االإعانات لبع�س 
وحرمان  الفالحني   امل�ضتثمرين 
التي  البلدية  هذه  يف  املع�زين 
تعي�س على وقع االن�ضقاق باملجل�س 

وال�رساعات الدائمة بني االأع�ضاء.
حممد بن ترار

بعد اإ�ضراب دام 18 يوما

موازاة مع التحقيق مع رئي�ضي بلديتي الوادي خل�ضر وفالو�ضن 

عمال ميناء م�صتغامن ي�صتاأنفون العمل 
.       خ�ضائر ب 6ر7 ماليني دج يوميا

التحقيق مع رئي�س بلدية �صتوان  بتلم�صان يف ق�صايا ف�صاد  

اأ�ضاتذة دفعوا الطلبة ملوا�ضلة الإ�ضراب

28 موؤ�ص�صة جامعية م�صربة  من اأ�صل 109
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ك�ضف الأمني العام لالحتاد الطالبي احلر 
�ضمري عن�ضل يف ت�ضريح لـ«الو�ضط«، عن28 

موؤ�ض�ضة جامعية م�ضربة من اأ�ضل 109 موؤ�ض�ضة 
جامعية، فعلى م�ضتوى ال�ضرق مركز جامعي 
وجامعة، ففي الو�ضط على راأ�ضها جامعة باب 
الزوار 100 باملائة، و13 مدر�ضة عليا، وبع�ض 

الكليات باجلامعة املركزية، اأما بالغرب 4 
جامعات م�ضربة.



من   « »الو�سط  يومية  علمت   
»الو�سط«،  ليومية  مطلعة  م�سادر 
تعي�ش  التي  املناولة  ال�رشكات  اأن 
من  احتجاجات  موجة  وقع  على 
طرف عمالها املتم�سكني ب�رشورة 
مطالبها  مع  الفوري  التجاوب 
تتجه   ، املهنية  و  االجتماعية 
اأحد  جت�سيد  نحو  ثابتة  بخطى 
املو�سم  بداية من  الهام  املطالب 
ادخال نظام  و املتمثل يف  القادم 
وذلك   ، التنفيذ  حيز   4/4 العطل 
العمال  احتقان  امت�سا�ش  بهدف 
اأن  علمنا  اذا  خا�سة   ، تدريجيا 
حاول  التي  الوعيد  اإجراءات 
من  النوع  هذا  م�سريي  بع�ش 
مع  معظمها  املتعاقد  ال�رشكات 
الكربى  البرتولية  ال�رشكات  فروع 
العمالق  النفطي  للمجمع  التابعة 
�سوناطراك واملتمثلة يف الطرد اأو 
العمال  �سد  الق�سائية  املتابعات 

املحتجني مل جتد نفعا معهم .
العمال  ذهب  فقد  ثانية  جهة  من 

حديثهم  معر�ش  يف  الغا�سبني 
عندما  ذلك  من  اأبعد  اىل  معنا 
حذروا م�سريي ال�رشكات املناولة 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة  من 
ل�سيا�سة  انتهاجهم  عن  تنجر  قد 
االلتفاف  و  االأمام  اإىل  الهروب 
على ما و�سفوه ب�رشعية مطالبهم 
التي جتاوزها الزمن ح�سب قولهم 
، والتي تاأتي يف مقدمتها اأحقيتهم 
به  املعمول   4/4 العطل  بنظام 

 ، الكربى  النفطية  ال�رشكات  يف 
من  باملائة   80 منح  عن  ناهيك 
الذي  االأمر  وهو  القاعدي  االأجر 
الطلب  من  يخفف  اأن  �ساأنه  من 
النفطية  ال�رشكات  على  املتزايد 
االآبار  خدمات  غرار  على  الكربى 
واملوؤ�س�سة  االآبار  يف  االأ�سغال   ،

الوطنية للتنقيب .
عمال  اأبدى  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
 ، املحتجني  املناولة  ال�رشكات 

عن مت�سكهم مبطلب اإخراج وثائق 
ك�سهادة  عمله  مكان  يف  العامل 
العامل وك�سف الراتب ...الخ ، مع 
فوق  الزائدة  االأيام  و�سع  اقرتاح 
ك�سف  يف  للعمل  املحدد  الوقت 
ن�سيان  دون   ،« »روليكا  العطل 
كل  من  اخلروج  للعامل  ال�سماح 
االأبواب املوجودة بقاعدة  احلياة 
احل�سول  يف  العامل  حق  وكذا   ،

على منح املنا�سبات .
جدد عدد  فقد  ثانية  جهة  من 
العاملة  اليد  مبلف  املهتمني  من 
البالد  جنوب  بواليات  املحلية 
املطلق  دعمهم  عن   ، الكبري 
عمال  ملطالب  والالم�رشوط 
اتهموها  التي  املناولة  ال�رشكات 
و�سلب  العمل  قوانني  من  بالتهرب 
ذات  �سدد  حيث   ، عمالها  حقوق 
التن�سيق  املتحدثني  على �رشورة 
والت�سغيل  العمل  وزارة  بني 
والتجارة  االجتماعي  وال�سمان 
بتطبيق  املناولة  ال�رشكات  الإلزام 
اإجراءات  اتخاذ  مع   ، القانون 
من  التجارية  ال�سجالت  �سحب 

املخالفني .

الهي�سة  بور  قرية  �سكان  يتخبط 
ببلدية  ورقلة،يف االآونة االأخرية 
امل�ساكل  من  جملة  و�سط 
عليهم  نغ�ست  التي  التنموية 
جمال  خارج  وجعلتهم  حياتهم 

التغطية التنموية.
ال�سكان  يف  من  عدد  وعرب   
»الو�سط  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
خا�سة  اليومية  معاناتهم  عن   «
م�ستوى  على  النقل  جمال  يف 
القرية حيث عربوا عن تدمرهم 
هده  اإزاء  ال�سديدين  وا�ستياءهم 
يف  ال�سكان  يعي�ش  اإذ  الو�سعية 
كل مرة اأزمة متوا�سلة مع النقل 
طويلة  باجتاه  مند  �سنوات 
بالن�سبة  خا�سة  الوالية  عا�سمة 
والطلبة  واملوظفني  للعمال 
الدين يتنقلون يوميا مما انعك�ش 
هدا االأمر على االلتحاق باأماكن 
املحدد  الوقت  يف  عملهم 
العودة  عند  كذلك  و  واملنا�سب 

اإىل منازلهم  .

اأخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا 
م�سافات  يقطع  منهم  العديد 
مركز  اىل  للو�سول  م�سيا  طويلة 
البلدية يف و�سعية اأقلقتهم كثريا 
خا�سة و اأنهم قريبني من عا�سمة 

الوالية .
ي�ستكون  االأمر  هذا  جانب  اإىل 
الريا�سية  املرافق  نق�ش  من 
حيث  املنطقة  لل�سباب  بالن�سبة 
اإىل عا�سمة  يتنقلون  يف كل مرة 
الفراغ  وملئ  لرتفية  الوالية 
اجلهات  ينا�سدون  فهم  اليومي 
املعنية بربجمة م�ساريع يف هذا 
ال�سعوبات  هذه  اأمام  و  اجلانب 
م�ستوى  على  خا�سة  والعراقيل 
القرية  �سكان  النقل  يطالب 
اجلهات املعنية التدخل العاجل 
دائرة  من  اإخراجهم  بغية 
فيها  يتخبطون  التي  التهمي�ش 
املنطقة  واعتبار  �سنوات  مند 

كباقي مناطق عا�سمة الوالية .
�أحمد باحلاج 

 يف اإطار حماربة ظاهرة ال�سياقة 
حتت تاأثري امل�رشوبات الكحولية 
تعد  التي  العقلية،  واملوؤثرات 
�سببا رئي�سيا يف كثري من حوادث 
�رشطة  عنا�رش  اأوقف  املرور، 
بورقلة  ال�سابع  احل�رشي  االأمن 
�سائق  االأخريين  اليومني  خالل 

يقود مركبة وهو يف حالة �سكر .
عنا�رش  قيام  اأثناء  متت   العملية 
حركة  بتنظيم  املرور  �رشطة 
املدينة،  و�سط  املركبات  �سري 
مركبة  ال�رشطة  انتباه  لفت  اأين 
تبدو  �سخ�ش  يقودها  قادمة 
ليتم  طبيعية،  غري  مالمح  عليه 
القانونية،  بالطريقة  توقيفه 
املركبة  وثائق  مراقبة  واأثناء 
تبني لل�رشطي اأن ال�سائق يف حالة 
�سكر من خالل تلعثمه يف الكالم 

ليتم  الكحول،  رائحة  وانبعاث 
ال�سائق  وحتويل  املركبة  توقيف 
ال�سابع  االأمن احل�رشي  مقر  اإىل 
هو  ما  وفق  التحقيق  وخالل 
اإجراء  مت  القانون  يف  به  معمول 
يف  الكحول  ن�سبة  قيا�ش  عملية 
هذا  اأن  تبني  اأين مت  ال�سائق،  دم 

االأخري يف حالة �سكر .
االإجراءات  كافة  اإ�ستيفاء  عقب 
القانونية الالزمة، مت اإجناز ملف 
املوقوف  ال�سائق  �سد  ق�سائي 
الق�سائية  اأمام اجلهات  وتقدميه 
املخت�سة، التي اأ�سدرت يف حقه 
حكم ب�ستة اأ�سهر حب�ش غري نافدة 
 50000 بـ  مقدرة  مالية  وغرامية 
يف  القيادة  جنحة  الرتكابه  دج،  

حالة �سكر .
�أحمد باحلاج 

تتوجه �ل�سركات �ملناولة بواليات جنوب �لبالد �لكبري�لتي تعي�ش على وقع �سفيح �ساخن  لتقدمي 
�سمانات ر�سمية وموثوقة لفائدة عمالها �ملحتقنني ، من �أجل �لتكفل �جلذري باأحد �أبرز مطالبهم 

و�ملتمثل يف نظام �لعطل 4/4 وذلك بد�ية من �لعام �لقادم ح�سب �ملعلومات �ملتاحة .

باملو�فقة  على نظام �لعطل 4/4 بد�ية من �لعام �لقادم 

�أحمد باحلاج 

ال�شركات املناولة تتوجه تدريجيا 
للتجاوب مع مطالب العمال

العتيق  الق�رش  حي  بطالو  اأبدى 
مبوا�سلة  مت�سكهم  ورقلة،  ببلدية 
ال�سعارات  ورفع  اخليم  ن�سب 
�سناع  من  جاد  بتدخل  للمطالبة 
القرار بالوالية للتجاوب مع مطلبهم 
يف  اأحقيتهم  يف  املتمثل  امل�رشوع 
التوظيف بال�رشكات النفطية الكربى 

دون �سواها .
�سدد بطالو ورقلة، و بال�سبط بحي 
تدخل  �رشورة  على  العتيق،  الق�رش 
ملعاجلة   ، بالوالية  القرار  �سناع 

البطالة  مل�سكل  وجادة  جذرية 
موؤكدين  كبري،  ب�سكل  امل�ستفحلة 
مت�سكهم  اأن  الوقت،  نف�ش  يف 
ال�سعارات  ورفع  اخليم  بن�سب 
،واملطالبة  باحلقرة  املنددة 
بال�رشكات  بالتوظيف  باأحقيتهم 
عن  ناجت  الكربى  النفطية  الوطنية 
مع  يتجرعونها  التي  املرارة  حجم 
نف�ش  ، مو�سحني  يف  البطالة  �سبح 
قد  الع�سلية  الوعود  زمن  اأن  الوقت 
اأنهم  وىل، موؤكدين يف ذات ال�سدد  

يعي�سون يف زمن بات يلفظ اأمثالهم، 
الو�سع   بالت�سعيد وتفجري  متوعدين 
ال�سرتداد ما و�سفوه بحقهم املكفول 
وظائف  على  احل�سول  يف  د�ستوريا 
االجتماعية،  كرامتهم  حتفظ  عمل 
ال�رشائية  القدرة  تدين  ظل  يف 

وارتفاع امل�ستوى املعي�سي .
لالإ�سارة، فان والية ورقلة، قد عرفت 
خالل ال�سنة الفارطة ويف ال�سدا�سي 
موجات  اجلارية  ال�سنة  من  االأول 
بالطرقات  عارمة  احتجاجات 

الرئي�سية ، وكاالت الت�سغيل املحلية 
و  الوالية  مقرات  اأمام  و  والوالئية 
ال�رشكات النفطية الكربى على غرار 
خدمات االأبار ، االأ�سغال يف االأبار و 
املوؤ�س�سة الوطنية للتنقيب باملجمع 
النفطي العمالق �سوناطراك  تطالب 
باحلق يف العمل بال�رشكات الوطنية، 
ا�ستنفار  حالة  اإعالن  ا�ستدعى  مما 
عديد  يف  الثانية  الدرجة  من  اأمني 

املنا�سبات   .
�أحمد باحلاج 

اجلنوب  واليات  اأق�سى  تعاين 
الكبري بتمرنا�ست عزلة و تهمي�ش 
اأغلب  يف  حتتية  لبنية  اإنعدام  و 
�سبيل  وعلى  الوالية  مناطق 
عني  بلدية  احل�رش  ال  املثال 

امقل بعا�سمة االأهقار .
عني  بلدية  �سكان  �سكاوي  كرثت 
مقر  عن   130 الواقعة  امقل 
من  مترنا�ست  الوالية  عا�سمة 
توؤرقهم  تزال  ال  و  كانت  م�ساكل 
دون اأن تلقى �سكاويهم �سدى لدى 
امل�سوؤولني املحليني اأو ال�سلطات 

زيارتهم  رغم  بالبالد  العليا 
عن  اإ�ستطالعهم  و  امليدانية 
بعني  امل�ساريع  جل  جلمود  كثب 
�ساهمت  حيث   ، خا�سة  اأمقل  
جملة من العوامل يف اإق�سائها و 
عزلتها يف �ستى املجاالت ، و قد 
عرب املواطنني عن اإ�ستياءهم من 

احلالة املزرية .
ال�سياق فاأغلب معاناة  و يف ذات 
الذكر  ال�سالفة  املنطقة  �سكان 
تنح�رش يف معاجلة مياه ال�رشب 
اأجل  من  تكييفها  و  املاحلة 

بعدما  لالإ�ستهالك  مالئمتها 
اإىل  ذلك  يف  التماطل  كلفهم 
تعبئة  ثمن  دفع  اأو  اإ�ستهالكها 
ملن  العذب  املاء  من  لرتات 
اإ�ستطاع لذلك �سبيال ، و من جهة 
اأخرى ، تنعدم باملنطقة املرافق 
الرتفيهية و الريا�سية قربت روح 
املواهب لدى االأطفال الذين مل 
يجدوا ف�ساءا منا�سبا ملمار�ستها 
ت�رشيف  ثم  من  و  اإبرازها  و 
اأو وطني كل ح�سب دائرة  حملي 
الراهن  الو�سع  اأمام  ،و  اإهتمامه 

العديد منهم عن ممار�سة  تخلى 
القليل  مت�سك  فيما  هواياتهم 
منهم بها يف ظروف و جو بعيدين 
هواية  اأو  حرفة  اأي  اأ�سول  عن 
اأو  للتحفيز  كلي  اإنعدام  ظل  يف 
االأحياء  بني  ما  املناف�سات حتى 

.
مل  اأمقل   عني  �سكان  اإ�ستياء 
املرفقني  اإنعدام  عن  يقت�رش 
تعداه  بل  الرتفيهي  و  الريا�سي 
لدى  اخلانقة  البطالة  عامل  اإىل 
ال�سباب ، مع العلم باأن مترنا�ست  

تتوفر على  �رشكات وطنية عاملة 
�سالح  عني  �رشكة  و�ساية  حتت 
غاز ، يف حني اأن ن�سبة كبرية من 
العمال يتم اإ�ستقطابها من خارج 
ا�ستهانة  اعتربوه  ما   ، الوالية 
باليد العاملة املحلية ، و ذلك ما 
التي  احلكومة   تعليمة  و  يتنافى 
ق�سية  يف  االهتمام  على  تن�ش 
الت�سغيل باأبناء املنطقة و منحهم 
بال�رشكات  التوظيف  يف  االأولوية 
واليتهم  حميط  على  املرتبعة 
ال�سباب  بتكوين  اأمرت  كما   ،

يف  �سهادات  على  حا�سلني  الغري 
م�ستوى  من  للرفع  االخت�سا�ش 
الكفاءات املطلوبة يف ال�رشكات 

.
عني  �سكان  االأخري  يف  نا�سد 
مترنا�ست  والية  وايل  اأمقل  
دومي اجلياليل   بربجمة  زيارة 
ميدانية خا�سة  للمنطقة للوقوف 
معاناتهم  حجم  عند  كثب  عن 
تتعدى  ال  التي  اإن�سغاالتهم   و 

حقوقا م�رشوعة للمواطن .
�أحمد باحلاج 

طالبو� �ل�سلطات بتقدمي تو�سيحات حول �سر �اللتفاف على مطالبهم 

ب�سبب �لركود يف جملة من �مل�ساريع 

بطالو حي الق�شر العتيق ي�شرخون يف �شمت 

بلدية عني اأمقل بتمرنا�شت  خارج نطاق التغطية 

�ملنتخبون ال يتذكرونها �سوى يف �ملو�عيد  
�النتخابية 

�الأمن �حل�سري �ل�سابع بورقلة

�شيا�شة التهمي�ش تثري ا�شتياء 
ال�شكان بقرية بور الهي�شة 

ببلدية ورقلة  

توقيف �شائق مركبة يف حالة �شكر
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�أهمية  تربز  �لإطار،  هذ�  ويف 
�لدويل  �ملركز  عن  �ل�صادر  �لتقرير 
و�لدولية،  �ل�صرت�تيجية  للدر��صات 
�لقت�صادية  "�مل�صاركة  و�ملعنون 
�لأمريكية يف �إفريقيا: جعل �زدهار 
�أبريل  يف  �ل�صادر  و�قًعا"،  �إفريقيا 
ر�ندي"  "د�نييل  من  لكل  �ملا�صي، 
و"رومينا  �ملركز(،  مدير  )نائب 
باندور�" )زميلة م�رشوعي "�لزدهار 
�لأمريكية  و"�لقيادة  و�لتنمية" 
ناق�ش  وقد  باملركز(.  للتنمية" 
�مل�صاركة  وفر�ش  حتديات  �لتقرير 
�صل�صلًة  ليقدم  �لقارة،  يف  �لأمريكية 
لدفع  �لقر�ر  ل�صانع  �لتو�صيات  من 

�ملبادرة �لأمريكية �إىل �لأمام.

ال�سياق الإفريقي املتغري
�لأ�صو�ق  باأن  �لكاتبان  يجادل 
�صانحًة  ا  فر�صً تقدم  �لإفريقية 
يف  وبخا�صة  �خلا�ش،  �لقطاع  �أمام 
مبعدلٍت  �ملنطقة  ��صتئثار  ظل 
�لقت�صادي،  �لنمو  من  عاليٍة 
�لو�صطى،  �لطبقة  قاعدة  و�ت�صاع 
معدلت  و�رتفاع  �لتح�رش،  وزيادة 
تغري  �إىل  وي�صري�ن  �ل�صكاين.  �لنمو 
و�لقت�صادي،  �ل�صيا�صي،  �مل�صهد 
ب�صكٍل  �لقارة  يف  و�لدميوجر�يف 
من  �لت�صعينيات  منذ  م�صطرد 
ثورة  �أن  وي�صيفان  �ملن�رشم.  �لقرن 
�لتحول  عملية  �صّهلت  �لتكنولوجيا 
م�صاركة  خالل  من  �لدميقر�طي 
ببقية  �لت�صال  وتعزيز  �ملعلومات، 

دول �لعامل.
يتوقع  �لدميوجر�يف،  �ل�صعيد  وعلى 
ت�صاعف عدد �صكان �إفريقيا بحلول 
�لطبقة  منو  يتوقع  كما   .2050 عام 
�صخ�ش  مليون   )350( من  �لو�صطى 
 .2060 عام  بحلول  مليار   )1،1( �إىل 
مزيًد�  �ل�صوق  �إمكانات  توفر  وقد 
لال�صتثمار  �لقت�صادية  �لفر�ش  من 
يف �لبنية �لتحتية يف �لقارة. وتتوقع 
�لأمم �ملتحدة ت�صاعف عدد �صكان 
�إفريقيا بحلول عام 2050 �إىل )2،5( 
مليار ن�صمة، �أي ما يزيد عن )%25( 

من �صكان �لعامل. 
و�لرعاية  �جليدة  �لتغذية  ظل  ويف 
�خل�صوبة،  معدلت  ترتفع  �لطبية، 
وفيات  معدلت  تنخف�ش  بينما 
�لر�صع. ومع تنامي �لطبقة �لو�صطى، 
فر�ش  تتز�يد  �أن  �لتقرير  يتوقع 
يو�صي  لذ�،  �لأمريكي.  �ل�صتثمار 
�لأمريكي  �لتو�جد  تعزيز  ب�رشورة 

يف �لقارة ب�صكٍل ��صتباقي.
�ملوؤ�رش�ت  تلك  �أن  �لكاتبان  ويرى 
�رشيطة  �قت�صادية،  فر�صة  متثل 
و�لتوظيف  �لتعليم  فر�ش  تتوفر  �أن 
لكنهما  �ل�صابة.  لالأجيال  �ملنا�صبة 

تزيد  �أن  �حتمالت  �إىل  ي�صري�ن 
معدلت �لبطالة �ملرتفعة من عدم 
و�لجتماعي.  �ل�صيا�صي  �ل�صتقر�ر 
�ملثال،  �صبيل  على  نيجرييا  ففي 
عمل  فر�صة  مليوين  توفري  يجب 

�صنوًيّا حتى عام 2025. 
ويتحدث �لتقرير عن قدرة �لوليات 
�لتجارة،  خالل  من  �ملتحدة 
و�ل�صتثمار�ت، وبناء �لقدر�ت، على 
يف  �لإفريقية  �لبلد�ن  ت�صاعد  �أن 
تطوير �لقطاع �خلا�ش، خللق مزيد 
فمنذ  لل�صباب.  �لعمل  فر�ش  من 
�جتذبت  �لع�رشين،  �لقرن  نهاية 
من  �لأجنبية  �ل�صتثمار�ت  �لقارة 
�ل�رشكاء �لدوليني. كما �جتهت بع�ش 
دولها، مثل: كينيا، ونيجرييا، وغانا، 
�لأ�صو�ق  �إىل  وغريها  وبوت�صو�نا، 

�لدولية.

اآفاق التواجد الأمريكي 
�أو�صح �لكاتبان كيف �أ�صبحت �ل�صني 
يف  لإفريقيا  جتاري  �رشيك  �أكرب 
�لتجارة  بلغ حجم  عام 2016، حيث 
�أ�صعاف  ثالثة  بينهما  �لثنائية 
�لوليات  وبني  بينها  �لتجارة 
ا  قرو�صً بكني  قدمت  كما  �ملتحدة. 
دولر  مليار   )87( قيمتها  بلغت 
وعالوة  و2017.   2013 عامي  بني 
�أول  �إن�صاء  عن  �أعلنت  ذلك،  على 
يف  �إفريقيا  يف  لها  ع�صكرية  قاعدة 
ذلك  من  �لرغم  وعلى   .2016 �أبريل 
�لقت�صادي  �لنهج  �أن  �لتقرير  يرى 
تز�يد  يف  يت�صبب  قد  �ل�صيني 
و�لجتماعية  �لقت�صادية  �ل�صغوط 
على �لدول �لإفريقية �لتي لن تتمكن 
من حتمل �أعباء �لدين ل�صالح بكني.

وي�صري �لتقرير �إىل �أنه يف عام 2016 
�ملتحدة  �لوليات  �صادر�ت  بلغت 
�إىل �إفريقيا �أدنى م�صتوى لها منذ 10 
جنوب  �إفريقيا  ت�صكل  ول  �صنو�ت، 
�ل�صحر�ء �لكربى �لآن �صوى )%0،9( 
يرى  ولهذ�  �صادر�تها.  �إجمايل  من 
يف  تو�جدها  �صاأن  من  �أن  �لكاتبان 
�إفريقيا �أن يتز�يد بالنظر �إىل جملٍة 
من �لأ�صباب؛ يتمثل �أولها يف �لوجود 
�لقارة  يف  �لأمريكي  �لع�صكري 
�ل�صالم  جهود  دعم  �صاهم يف  �لذي 
من  �لرغم  فعلى  بها.  و�ل�صتقر�ر 
�أمريكية  ع�صكرية  قاعدة  وجود 
�أن  �إل  �لقارة؛  يف  و�حدة  ر�صمية 
�جلي�ش �لأمريكي لديه ما يقرب من 
لتنفيذ  �إفريقيا  �آلف جندي يف   )6(
 )20( مهمة يف   )100( من  يقرب  ما 

دولة �إفريقية.
�لتنمية  برب�مج  ثانيها  ويت�صل 
و�لإنفاق �لأمريكي على �مل�صاعد�ت 
�لوليات  حتتل  حيث  �خلارجية؛ 
دول  بني  �لأوىل  �ملرتبة  �ملتحدة 
�لتابعة  �لإمنائية  �مل�صاعد�ت  جلنة 

ملنظمة �لتعاون �لقت�صادي و�لتنمية 
�مل�صاعدة  �صعيد  على   )OECD(
�لإمنائية �لر�صمية �لثنائية �لإجمالية 

لإفريقيا جنوب �ل�صحر�ء.
�لإفريقي  بال�صتات  ثالثها  ويرتبط 
ي�صكل  حيث  �ملتحدة؛  �لوليات  يف 
�ملهاجرين  من   )%4،8( �لأفارقة 
عدد  تز�يد  كما  �ملتحدة.  للوليات 
�جلامعات  يف  �لأفارقة  �لطالب 
عامي  بني   )%75( بنحو  �لأمريكية 
1999 و2015. وخالل �لعام �لدر��صي 
�لوليات  ��صت�صافت   ،2018-2017
�ألف   40 من  يقرب  ما  �ملتحدة 
جنوب  �إفريقيا  من  جامعي  طالب 

�ل�صحر�ء.
يتو�صع  �أن  كذلك  �ملحتمل  ومن 
يف  �لأمريكي  �ل�صياحي  �لن�صاط 
وذلك  �ملقبل،  �لعقد  �إفريقيا خالل 
بتز�يد  �لتوقعات  تنامي  ظل  يف 
 )85( �إىل  لي�صل  �ل�صائحني  عدد 
 .2020 عام  بحلول  �صائح  مليون 
�لفنادق  �رشكات  �أحيطت  وقد 
هيلتون،  مثل:  و�لأوروبية  �لأمريكية 
ور�دي�صون  و�صري�تون،  وماريوت، 
بالفعل  و�جتهت  بذلك.  علًما  بلو 
�جلديدة  �لفنادق  ع�رش�ت  بناء  �إىل 

يف �إفريقيا. 

املبادرات الأمريكية

يف 18 مايو 2000، �أ�صدرت �لوليات 
و�لنمو  �لفر�ش  قانون  �ملتحدة 
لي�صمح   AGOA(( �إفريقيا  يف 
�إفريقية  دولة   )40( عن  يزيد  ملا 
بُحّرية �لدخول لالأ�صو�ق �لأمريكية. 
�لأمريكية  �حلكومة  جددت  وقد 
 .2025 عام  حتى  مرتني  �لقانون 
من  بعدٍد  �لوفاء  �لقانون  ويتطلب 
�لدول  على  يتحتم  �لتي  �ملتطلبات 
ذلك:  يف  مبا  بها،  �لوفاء  �لإفريقية 
وتنفيذ  �ل�صوق،  �قت�صاد  تعزيز 

�حلو�جز  و�إز�لة  �لقانون،  �أحكام 
�أمام �لتجارة و�ل�صتثمار، و�حلد من 
و�لر�صوة،  �لف�صاد  ومكافحة  �لفقر، 

وحماية حقوق �لعمال.
�ملعامالت  �ت�صعت  ومبوجبه، 
�جلمركية،  �لر�صوم  من  �ملعفاة 
�ل�صلعية  �لتجارة  معدلت  و�رتفعت 
و�إفريقيا  �ملتحدة  �لوليات  بني 
جنوب �ل�صحر�ء �لكربى من )29،4( 
 )39( �إىل  دولر يف عام 2000  مليار 

مليار دولر يف عام 2017.
�لأ�صبق  �لرئي�ش  خطة  قدمت  كما 
"جورج دبليو بو�ش" �لطارئة لالإغاثة 
خدمات   )PEPFAR( �لإيدز  من 
�ملناعة  نق�ش  فريو�ش  لختبار 
�صخ�ش  مليون   )95( لنحو  �لب�رشية 
يف عام 2018. و�صاعدت يف تدريب 
�أكرث من )270( �ألف عامل يف جمال 
�ل�رش�كة  وفّعلت  �ل�صحية.  �لرعاية 
�ملتحدة،  �لوليات  حكومة  بني 
ومعهد كينيا لالأبحاث �لطبية، و�أربع 
�رشكات كينية تقدم خدمات �لرعاية 
عامل  �ألف   )16( حلو�يل  �ل�صحية 

و�أ�رشهم.
�لتجارة و�ل�صتثمار  وتعددت مر�كز 
للتنمية  �لأمريكية  للوكالة  �لتابعة 
�لدولية يف �إفريقيا منذ �أو�ئل �لعقد 
وتعمل  �لع�رشين.  �لقرن  من  �لأول 
تكلفة  تقليل  على  �ملر�كز  تلك 
من  �إفريقيا،  يف  �لتجارة  وخماطر 
�إفريقية  �أعمال  بيئة  �إن�صاء  خالل 
�لفر�ش  يوفر  نحٍو  على  م�صتقرة، 
و�لعمال  لل�رشكات  �لقت�صادية 
�لتطرف  من  ويقلل  �لأمريكيني، 

و�لهجرة غري �لنظامية.
 2004 جانفي  يف  �لكونغر�ش  و�أن�صاأ 
 ،)MCC( "موؤ�ص�صة حتدي �لألفية"
للم�صاعد�ت  ثنائية  وكالة  وهي 
عن  خمتلفة  مقاربة  لها  �خلارجية 
و�لوكالة  �خلارجية،  وز�رة  من:  كل 

حيث  �لدولية.  للتنمية  �لأمريكية 
تقوم باختيار �لبلد�ن �ل�رشيكة ب�صكٍل 
من  موؤ�رًش�   )17( على  بناًء  تناف�صي 
و�صيادة  �ملدنية،  �حلريات  قبيل: 
�لف�صاد،  على  و�ل�صيطرة  �لقانون، 
و�جلودة  �لتجارية،  و�ل�صيا�صة 

�لتنظيمية، وغريها.

ر�ؤية لزدهار اإفريقيا
�لقيود  على  �ل�صوء  �لكاتبان  �صلط 
�لأعمال  جمتمع  عّددها  �لتي 
�ل�صتثمار  تقو�ش  و�لتي  �لأمريكي، 
من  �لرغم  على  وذلك  �لقارة،  يف 
وجود فر�ٍش �قت�صادية غري م�صتغلٍة 

بها، وتتمثل تلك �لقيود فيما يلي:
�لتجارية  �ل�صيا�صات  غياب  �أوًل- 
�ملالئمة: مما يتطلب تعديل قو�نني 
��صتثمار  بيئة  خللق  �ل�صتثمار، 
حقوق  حتمي  و�صفافة،  جاذبة 
�مللكية، وتق�صي على عدم �لتمييز، 
على  �ملفرو�صة  �لقيود  وتلغي 
�لف�صاد.  وحتارب  �لأجنبية،  �مللكية 
كما يجب ت�صجيع �لبنوك �لأمريكية 
على �لعمل يف �إفريقيا، وبدونها قد 
يحجم عدٌد من �ل�رشكات �لأمريكية 

عن �ل�صتثمار فيها. 
ثانًيا- ق�صور �لبنية �لتحتية: خا�صة 
و�ملو�نئ،  بالنقل،  يت�صل  فيما 
و�ل�صكك  و�لطرق،  و�ملطار�ت، 
ا  مهًمّ مكوًنا  تعد  و�لتي  �حلديدية، 

ل�صال�صل �لتوريد.
تُعد  �لعمل:  �إنتاجية  تر�جع  ثالًثا- 
�ملال  ر�أ�ش  تنمية  يف  �ل�صتثمار�ت 
�لب�رشي و�لقوى �لعاملة -من خالل 
بر�مج �لتعليم و�لتدريب يف �ملجالني 
�رشورًة  لل�صباب  و�ملهني-  �لتقني 
وعليه،  �ملنتجة.  �لعاملة  للقوى 
�لإفريقية  �حلكومات  على  يتعني 
�أن تعالج تلك �لق�صايا بال�رش�كة مع 
لتهيئة  �ملانحة،  �جلهات  خمتلف 

�لفر�صة لل�رشكات �لأمريكية.
ر�بًعا- دعم مبادرة �زدهار �إفريقيا: 
فمن خاللها ميكن للوليات �ملتحدة 
ومع  ورو�صيا.  �ل�صني  حمل  حتل  �أن 
تعزيز  �ملبادرة  تلك  تتطلب  ذلك، 
مييز  ما  وهو  �لت�صاركي.  �لنهج 
عن  لو��صنطن  �لقت�صادي  �لنموذج 
تقدم  ول  �لأمو�ل  توفر  �لتي  بكني 

حلوًل م�صتد�مة.
ن�رش مقاربة  �لكاتبان  يقرتح  وعليه، 
�إفريقيا  جتاه  �لأمريكية  �حلكومة 
على نطاٍق و��صع من قبل: �ل�صفر�ء، 
�لأبي�ش؛  و�لبيت  �ل�صيا�صة،  و�صناع 
لت�صليط �ل�صوء على �لقيم �لأمريكية، 
وطموح  و�قعٍي  هدٍف  و�صع  مع 
وبالن�صبة  �لنفطية.  غري  للتجارة 
لال�صتثمار، يجب �أن حتفز �لوليات 
زيادة  على  �لأعمال  رجال  �ملتحدة 
�ملبا�رشة،  �لأجنبية  �ل�صتثمار�ت 

خا�صة يف �لبنية �لتحتية.

جمالت الرتكيز:

�لتي  �لو�عدة  �ملجالت  تتعدد 
يجب �عتبارها حمور تركيز مبادرة 
تطوير  ومنها:  �إفريقيا،  �زدهار 
و�إعطاء  �لتجارية،  �خلدمات 
�لبنية  يف  لال�صتثمار  �لأولوية 
و�لال  �ل�صلكية  و�لت�صالت  �لتحتية، 
�لتجارة  �تفاقات  ومترير  �صلكية، 
�لقطاع  تطوير  يعد  كما  �لإقليمية. 
يف  �ملبادرة  روح  وتعزيز  �خلا�ش، 
خللق  �أ�صا�صيني  عن�رشين  �إفريقيا، 

فر�ش �لعمل لل�صباب. 
�لإفريقية  �لدول  �أن  بالذكر  وجدير 
جمايل  يف  �ل�صني  على  تعتمد 
�لنا�صئة.  و�لتكنولوجيات  �لت�صال 
موؤ�ص�صة  من  �ل�صتفادة  ميكن  ولذ�، 
 U.S. �لأمريكية  �لتنمية  متويل 
 Development Finance
لتحديد  �جلديدة   Corporation
�لأمريكية  �ل�صتثمار�ت  �أولويات 
�إفريقيا.  يف  �لت�صالت  قطاع  يف 
�ل�رشكات  مع  �لعمل  ميكنها  كما 
و�ليابانية  و�لأوروبية  �لأمريكية 
�جليل  �صبكات  عن  بديل  لتقدمي 

�خلام�ش �ل�صينية.
�لأولوية  �إعطاء  عليها  ويجب 
بع�ش  مع  �حلرة  �لتجارة  لتفاقيات 
تفاو�صت  فقد  �لإفريقية؛  �لدول 
معاهدة  على  �ملتحدة  �لوليات 
رو�ند�،  مع  و�حدة  ثنائية  ��صتثمار 
للتجارة �حلرة مع �ملغرب.  و�أخرى 
�تفاقية  �أبرمت   ،2008 عام  ومنذ 
و�لتنمية  و�ل�صتثمار  للتجارة  تعاون 
�جلمركي  �لحتاد  مع   )TIDCA(
 .)SACU( �جلنوبية  لإفريقيا 
�للبنات  و�صع  يف  ذلك  �صاعد  وقد 
يف  �لتجارية  لالتفاقات  �لأ�صا�صية 

�مل�صتقبل.

�لإفريقية  �لدول  �صجعت  ختاًما، 
�لتحتية،  �لبنية  يف  �ل�صتثمار 
و�لقطاع  و�لبتكار،  و�لتجارة، 
�خلا�ش. وقد �أدركت �لدول �ل�صناعية 
�لأخرى تلك �لتحولت. ففي �لوقت 
�مل�صاعد�ت  فيه  تتدفق  �لذي 
�ل�صخمة،  �ل�صينية  و�لقرو�ش 
ت�صتخدم �لدول �لأوروبية و�لآ�صيوية 
�أما  �لتجارية.  �لدبلوما�صية  �لأخرى 
عليها  فيتعني  �ملتحدة،  �لوليات 
�أهد�ف وجمالت �مل�صاركة  حتديد 
لتنفيذ  �آليات  وو�صع  �لقت�صادية، 
"�زدهار  مبادرة  حتولت  و�إل  ذلك، 

�إفريقيا" �إىل بياٍن للنو�يا �حل�صنة. 

على الرغم من الفر�ص القت�سادية الواعدة باإفريقيا، متحورت عالقة الوليات املتحدة بها حول امل�ساعدات الأجنبية، التي بلغت ت�سعة 
ا خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية. �يف الوقت الذي عززت فيه د�ٌل اأخرى من �جودها القت�سادي بالقارة؛ تراجع الد�ر  مليارات د�لر �سنوًيّ
الأمريكي بها اإىل حد كبري. �مع ذلك، اأطلقت اإدارة "د�نالد ترامب" يف 13 دي�سمرب 2018 مبادرة "ازدهار اإفريقيا"، لفتح اأ�سواق القارة اأمام 

ال�سركات الأمريكية، �متكني �ا�سنطن من مناف�سة ال�سني �الد�ل الأخرى التي تربطها باإفريقيا م�سالح جتارية.

نهج ت�ساركي:

ق.د

تقييم مبادرة "تر�مب" لإد�رة �لتناف�س �لدويل يف �إفريقيا
.      عر�ص: د. رغدة البهي، مدر�ص العلوم ال�سيا�سية، جامعة القاهرة

.     مركز امل�ستقبل للدرا�سات � الأبحاث املتقدمة
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رم�ضان يف اململكة
 العربية ال�ضعودية

رم�ضان فى م�ضر

رم�ضان فى اأمريكا

ل يوجد اختالف كبري يف الأجواء الرم�ضانية يف خمتلف اأنحاء 
اململكة العربية ال�ضعودية، فاجلانبان الديني والروحانى يحيطان 
بكل �ضيء منذ روؤية هالل �ضهر رم�ضان املبارك اإىل حلظات حتري 

هالل العيد.. ويرتبط ال�ضهر الكرمي بعادات اجتماعية وممار�ضات 
خمتلفة متنحه املزيد من التمّيز.

يرتبط �صهر ال�صي�م ب�أمور يجب 
�رشاء  مثل  م�صبق�ً  له�  الإعداد 
وامل�ص�ريب  اخل��صة  الأطعمة 
التمر  الدين-  »قمر  الرم�ص�نية 

هندي«.
على  يكون  رم�ص�ن  يف  الإفط�ر 
القهوة،  اأو  والع�صريات  التمر 
متتد  املغرب  �صالة  بعد  ثم 
م�ئدة الإفط�ر التي ل ميكن ان 
وال�صمبو�صة  ال�صوربة  من  تخلو 
الطب�ق  من  وغريه�  والفول، 
مثل الطعمية والبي�ض واملطبق، 
امل�ئدة  ف�صيدة  احللوي�ت  ام� 
القط�ئف  هي  الرم�ص�نية 
احللو  املطبق  الكن�فة،  تليه� 

املع�صوب.
يتجه  فع�دًة  الإفط�ر  بعد  اأم� 
ل�صالة  ون�ص�ًء  رج�لً  اجلميع 
امل�صجد  يف  والرتاويح  الع�ص�ء 

وحدهم  الرج�ل  ك�ن  اأن  بعد 
يخرجون له� والقليل من الن�ص�ء 
اأم�  من�زلهم،  يف  يوؤدونه�  ك�نوا 
اليوم فهن�ك م�صجد بج�نب كل 

بيت،
بداخل  ن�ص�ئي  ق�صم  وهن�ك 
رائعة  فر�صة  اإنه�  م�صجد،  كل 
جم�عي  ب�صكل  ال�صالة  لأداء 
ف�لن�ص�ء  ال�صدر  يثلج  و�صيء 
على  يته�فتون  و�صغ�راً  كب�راً 

امل�ص�جد لأداء ال�صالة.
اململكة  يف  الن��ض  يحر�ض 
تالوة  على  ال�صعودية  العربية 
ال�صلوات  واأداء  الكرمي  القراآن 
املكي  احلرم  ففي  اأوق�ته�،  يف 
ال�رشيف ل تبقى زاوية اإل وجند 
الكرمي..  للقراآن  ق�رئ�ً  فيه� 
الكعبة  حول  الن��ض  ويجتمع 
طع�م  لتن�ول  املغرب  اأذان  قبل 

ل�صيوف  وتقدميه  الإفط�ر 
ب�أداء  يقومون  ثم  الرحمن 
النبوي  امل�صجد  ويف  ال�صالة. 
الإفط�ر  عند  الزدح�م  ي�صتد 
ال�ص�ئمني  معظم  يحمل  حيث 
عن�رش  وهو  التمر  من  بع�ص�ً 
الإفط�ر  م�ئدة  على  اأ�ص��صي 
ال�صعودية والبع�ض الآخر يحمل 
جند  اأنن�  كم�  ك�ماًل،  طع�مه 
و�صك�ن  اخلري  اأهل  من  الكثري 
الإفط�ر  املدينة يقدمون طع�م 
وم�ص�جد  املدين  احلرم  لزوار 
نفقتهم  على  املنورة  املدينة 

اخل��صة.
يف اململكة ل يعرف امل�صحراتي 
البالد  من  كثري  تعرفه  الذي 
من  الكثري  فيعتمد  العربية 
واملدفع  الأذان  على  الن��ض 
الإفط�ر  وقت  حلول  معرفة  يف 

واأ�صفى  ال�صي�م،  بدء  موعد  اأو 
على  حديثة  �صبغة  ال�صعوديون 
حيث  رم�ص�ن  يف  ع�داتهم 
تب�دلوا اأكرث من 18 مليون ر�ص�لة 
املحمولة  الهواتف  ق�صرية عرب 

للتهنئة ب�صهر ال�صوم.
الأكالت  من  املغ�ض  يعترب 
بنكهة  لتميزه  وذلك  ال�صعبية 
�صعبية مميزة، ويعد املغ�ض من 
التي  القدمية  احلجرية  الأواين 
مبنطقة  قدمي�  ت�صتخدم  ك�نت 
ج�زان لطهو اللحم.. وهو عب�رة 

حد  اىل  ي�صبه  حجري  اإن�ء  عن 
من  ينحت  »الطربو�ض«  كبري 
»ال�صلف«  �صخور  اأنواع  من  نوع 
كم�  ب�حلرارة..  حتتفظ  التي 
من  اأخرى  اأنواع  منه�  ت�صنع 
اجل�زاين  للبيت  املنزلية  الأواين 

القدمي.
جمع  »املغ��ض«،  هذه  ت�صتخدم 
وذلك  اللحم  لطهي  مغ�ض، 
اأن تو�صع  بو�صعه يف التنور بعد 
ب�أحج�م  وال�صحم  اللحم  قطع 
اخل�ص�ر  معه�  يو�صع  متو�صطة 

امل�ء،  من  قليل  اليه�  وي�ص�ف 
والكركم  البه�رات  اإىل  اإ�ص�فة 
املنطقة  يف  يعرف  م�  وهو 
وامللح..  والثوم  بـ«الهرد«، 
ويعرف  التنور  يف  يو�صع  ثم 
ترتاوح  ملدة  بـ«امليف�«  حملي� 
اىل  ال�ص�عة  ون�صف  �ص�عة  بني 
ج�هزا  يكون  ذلك  بعد  �ص�عتني 
لحت�ص�ء مرقه واأكل حلمه الذي 
طهي بحرارة الفحم ب�لتنورة مع 
كون  طويلة  لفرتة  ح�را  بق�ئه 

اإن�وؤه حجري�ً يحتفظ ب�حلرارة.

ا�صتقب�ل  مظ�هر  تتعدد 
رم�ص�ن،  ل�صهر  امل�رشيني 
التق�ليد  قلياًل  اختلفت  حيث 
ولكنه�  زم�ن  امل�رشيني  لدى 
مثل  مبظ�هره�  احتفظت 
اإ�ص�ءة اأنوار امل�ص�جد وفواني�ض 

رم�ص�ن.
احلر�ض  اأي�ص�  ع�داتهم  ومن 
والبلح  املك�رشات  �رشاء  على 
امل�صتلزم�ت  من  ذلك  وغري 

الرم�ص�نية.
مبث�بة  رم�ص�ن  ف�نو�ض  يعترب 
ال�صهر  بقدوم  �صعبي  اإعالن 
�رشف�ت  به  فتزدان  الف�صيل 
واملي�دين  وال�صوارع  البيوت 
يعد  كم�  ال�صعبية،  والأحي�ء 
األع�ب  اأهم  من  الف�نو�ض 
الأطف�ل املحببة يف هذا ال�صهر، 

بعد تطويره من حيث  خ�صو�ص�ً 
جذابة  ب�أ�صواء  وتزويده  ال�صكل 
الأطف�ل  يحبه�  دينية  واأغني�ت 
ال�صهريتني   الأغنيتني  مثل 
»وحوي ي� وحوي.. وحلّو ي� حلّو«، 
يف�صلون  زالوا  م�  الكب�ر  اأن   اإل 
الف�نو�ض التقليدي القدمي الذي 
م� زال �صعره يفوق �صعر اجلديد 
وهو م� يزينون به املن�زل �صواء 

داخله� اأو خ�رجه�.
الت��صع  ال�صهر  �صهر رم�ص�ن هو 
فى التقومي الهجرى الإ�صالمى، 
وفيه يتحّول ال�ص�رع امل�رشي مع 
احتف�لية  اإىل  الهالل  روؤية  ثبوت 
الن��ض  حركة  فتن�صط  جميلة، 
ب�رشاء  ويقومون  الأ�صواق  يف 
املتع�رف  رم�ص�ن  ح�ج�ت 
ب�لأعالم  ال�صوارع  وتتزين  عليه� 

ويزداد  امللونة،  والفواني�ض 
عند  يحمله  مب�  جم�لً  رم�ص�ن 
ع�دات  من  وال�صغ�ر  الكب�ر 
اأ�صهره� منظر  وتق�ليد متوارثة 
فواني�ض  الأطف�ل ح�ملني معهم 
ين�صدون  التقليدية وهم  رم�ص�ن 
ي�  »رم�ص�ن...حلّو  ق�ئلني: 

حلّو«.
من  و�صع�ئره  رم�ص�ن  يتزامن 
القراآن  ق�رئي  �صوت  جلجلة 
رفعت  ال�صيخ حممد  املعروفني 
وال�صيخ حممود خليل احل�رشي 
وال�صيخ حممد �صديق املن�ص�وي 
وال�صيخ عبدالب��صط عبدال�صمد، 
متويل  حممد  ال�صيخ  واأح�ديث 
ال�صعراوي يف كل مك�ن يف م�رش 
هذا  روح�نية  على  للحف�ظ 

ال�صهر الكرمي.

واحدًة  تُعترب  املتحدة..  الولي�ت 
من  الع�مل  يف  الدول  اأكرث  من 
واللغوية  العرقية  التعددية  حيث 
والثق�فية؛ لذا ل ي�صعر امل�صلمون 
والعرب يف املجتمع الأمريكي- اأو 
اأقلية؛  ب�أنهم   - ي�صعرون  ل  ك�نوا 
لأنهم بب�ص�طة عب�رة عن جمموعة 
�صمن  تعي�ض  ثق�فية  اأو  عرقية 
العدد  زادت يف  اأخرى  جمموع�ت 

اأو قلت.

يف  املقيمون  امل�صلمون  احتفظ 
من  �صواء  الأمريكي-  املجتمع 
اأو  الأمريكية  اجلن�صية  يحملون 

غريهم- ب�لع�دات والتق�ليد

 
ال�صهر  خالل  يف  الإ�صالمية 
تق�ليَد  حتمل  اأ�رشة  فكل  الكرمي، 
جمتمعه�، وتعمل على اإحي�ئه� يف 
بالِد الغربِة، فعلى �صبيل املث�ل ل 
التجمِع  على  حتر�ض  الأُ�رش  تزال 
مًع�  لالإفط�ر  واحدٍة  م�ئدٍة  على 
من اأجِل تقوية العالق�ت بني جميع 
اأفراِد الأ�رشة واملجتمع الإ�صالمي 
ال�صهر  ي�صهد  كذلك  ع�مة،  هن�ك 
غري  امل�صلمني  اإقب�ل  الف�صيل 
الأمر  ال�صي�م..  على  امللتزمني 
الروحية  الدفعِة  اإىل  يُ�صري  الذي 
التي يُعطيه� ال�صي�م للم�صلمني يف 

داخل وخ�رج اأوط�نهم.

كذلك متتلئ امل�ص�جد ب�مل�صلني، 
الرتاويح،  �صالة  خ�صو�ص�ً 
املوؤ�ص�ص�ت  تنظيم  ج�نِب  اإىل 
الإ�صالمية  اخلريية  واجلمعي�ت 
التعريفية  الأن�صطة  من  العديَد 
ب�ل�صي�م وف�صله وب�لإ�صالم ع�مة، 
فيتحول ال�صهر الكرمي اإىل من��صبٍة 
وغري  للم�صلمني  اإر�ص�ديٍة  دعويٍة 

امل�صلمني.
املجتمع  تف�عل  مظ�هر  ومن 
الأمريكي ع�مًة مع ال�صهر الكرمي 
بحلوِل  الإعالم  و�ص�ئل  اهتم�م 
مواعيد  ال�صحف  ون�رش  ال�صهر، 
املواد  ن�رش  وكذلك  ال�صي�م،  بدء 
من  ب�ل�صهر  اخل��صة  ال�صحفية 

واأ�صهر  امل�صلمني  وتق�ليد  ع�دات 
اأو�ص�ط  يف  تنت�رش  التي  الأكالت 
يهتم  كم�  الإ�صالمية،  اجل�لية 
بو�ض  »جورج  الأمريكي  الرئي�ض 
البن« بدعوة امل�صلمني اإىل »البيت 
الف�صيل،  ال�صهر  اأول  يف  الأبي�ض« 
كم� ين�ض الد�صتور الأمريكي على 
كله�  والأدي�ِن  العب�داِت  احرتاِم 

دون تفرقة.
بداأ  الأفراد  م�صتوى  على 
الأمريكيون من غرِي امل�صلمني يف 
والعب�دات  ال�صي�ِم  على  التعّرف 
يُعطي  الذي  الأمر  الإ�صالمية.. 
امل�صلمني  تقدمي  عن  �صورًة 
للدين  جيًدا  منوذًج�  الأمريكيني 

الإ�صالم  الإ�صالمي، وهو م� جعل 
انت�ص�ًرا  الأكرث  الدين  ب�لفعل 

ا. ومنًوّ
�ص�ع�ت  اإن  البع�ض  يعلم  ل  قد 
اإىل  بلد  من  تختلف  قد  ال�صي�م 
اأو  النه�ر  �ص�ع�ت  لطول  تبع�ً  اآخر 
الولي�ت املتحدة  ق�رشه�.. ففي 
اإىل  اليومي  ال�صي�م  �ص�ع�ت  ت�صل 
هذه  وتتغري  �ص�عة،   )15( حوايل 
الفرتة كل ع�م- فعلى �صبيل املث�ل 
ال�صي�م  �ص�ع�ت  تبلغ  الع�م  هذا 
حوايل )14( �ص�عة- اأي للفرتة من 
الإفط�ر  وقت  اإىل  الإم�ص�ك  وقت 
وقت  امتداد  رغم  ولكن  تقريب�ً.. 
�ص�ع�ت ال�صي�م جتد اأن امل�صلمني 

لديهم عزمية، ومتم�صكني ب�ل�صي�م، 
بل وي�صتمتعون ب�ل�صي�م جداً.

خالل �صهر رم�ص�ن مل تعد �صوارع 
احل�ص�رية،  ومع�مله�  اأمريك�، 
بنف�ض  ومالهيه�  وحدائقه�، 
اجل�ذبية عند اجل�لي�ت الإ�صالمية، 
البيوت  فى  التزاور  يف�صلون  وهم 
اأو اللتق�ء يف امل�ص�جد التي تقيم 
املن��صبة،  يف  خمتلفة  فع�لي�ت 
كم� اأن املغرتبني يجدون متعة يف 
التوا�صل مع اأ�رشهم يف الوطن عرب 
معهم،  الأح�ديث  وتب�دل  الهواتف 
وتفقد احتي�ج�تهم- ويعدون ذلك 
الأرح�م،  و�صل  يف  عليهم  واجب�ً 

واإدخ�ل ال�رشور على نفو�صهم.

اليابانيون والإفطار اجلماعي
يبلغ عدد  التي  الي�ب�ن،  اأم� يف 
 500 نحو  فيه�  امل�صلمني 
املن�طق  فتتميز  ن�صمة،  األف 
الإ�صالمية ب�نت�ص�ر كبري لقراءة 
القراآن يف ال�صوارع؛ حيث تذاع 
قراءات جمودة قبل الأذان، منه� 
لل�صيخ عبدالب��صط عبدال�صمد 
وحممد �صديق املن�ص�وي، ومن 
ع�دات الي�ب�نيني ت�صلق املب�ين 
ال�صهر  هالل  لروؤية  املرتفعة 

الف�صيل ب�لعني املجردة.
ال�صعبية  الوجب�ت  اأبرز  ومن 
املح�صية  الفط�ئر  رم�ص�ن  يف 
وكرات  والبط�ط�،  ب�للحم 
ب�للحم، ف�صاًل  الأرز املح�صية 

والتمور  الع�ص�ئر  انت�ص�ر  عن 
والألب�ن.

ويحب الي�ب�نيون النظ�م والعمل 
ينظمون  حيث  اجلم�عي، 
القراآن  لتحفيظ  دورات 
امل�ص�جد  يف  تنت�رش  الكرمي 
يف  جم�عًي�  اإفط�ًرا  ويقيمون 
م�صجد  ففي  اجلوامع،  اأغلب 
ع�م  ت�أ�ص�ض  -الذي  »كوبيه« 
امل�صلمون  يتوجه   -1935
م�  وع�دة  الإفط�ر،  لتن�ول 

يكون احلليب والتمر.
ومن اأبرز الوجب�ت »ك�ي�صيكي«، 
اخل�رشوات،  من  وجبة  وهي 
واملخلالت  الع�ص�ئر  بجواره� 

ب��صم  املعروفة  ال�صهرية 
»ت�صوكيمونو« وتعد من املع�مل 
املهمة للمطبخ الي�ب�ين، بجوار 
اأطب�ق الأرز وال�صمك ال�صهرية.

الكبري،  طوكيو  م�صجد  ويف 
حتفيظ  درو�ض  تنت�رش 
ب�لإ�صالم،  والتعريف  القراآن 
ترجم�ت  انت�ص�ر  وي�ص�عدهم 
متنوعة ملع�ين القراآن الكرمي.

من  اإ�صالمية  مراكز  وتنظم 
لتعليم  ندوات  خمتلفة  دول 
الدين، ف�صاًل عن اإق�مة موائد 
جمع  حت�ول  جم�عية،  اإفط�ر 
اأنح�ء  جميع  يف  امل�صلمني 

الي�ب�ن خالل ال�صهر الكرمي.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

		 	 	 والية	الجلفة	

دائرة	مسعد
بلدية	مسعد

مكتب	الجمعيات
رقم: 16/2017

وصل استالم التبليغ بتجديد مكتب الجمعية

بمقتضى	القانون	رقم	12/06	المؤرخ	في	12	جانفي	عام	

2012	المتعلق	بالجمعيات،	تم	هذا	اليوم:	29	نوفمبر	2017 

 27/09/2017 في:	 المؤرخ	 التعديالت	 مذكرة	 استالم	

المحلية	 للجمعية	 التنفيذية	 الهيئة	 تشكيلة	 بتجديد	 المتعلق	

المسماة:	جمعية	اإلرادة	لدمج	المعاق	بمسعد	المسجلة	تحت	

محمدي	 السيد:	 يرأسها	 	16/09/2006 بتاريخ	 	48 رقم:	

حسين	الكائن	مقرها	بـ:	دار	الشباب	الشهيد	لطرش	مصطفى	

بمسعد.	

و لهذه األسباب

حكمت	المحكمة	حال	فصلها	في	قضايا	شؤون	األسرة	علنيا	
حضوريا	:	

في	الشكل	:	قبول	إعادة	السير	في	الدعوى	شكال	

الحال	 محكمة	 عن	 الصادر	 للحكم	 إفراغا	 	: الموضوع	 في	
بتاريخ	15/10/2018	تحت	رقم	الفهرس	02887/18	،	
اعتماد	تقرير	خبرة	الخبير	خليفي	محمود	المودع	لدى	أمانة	
اإليداع	 رقم	 تحت	 	09/12/2018 	 بتاريخ	 المحكمة	 ضبط	
327 /18	،	و	بالنتيجة	الحكم	بالحجر	على	المرجع	ضدها	
بن	علي	محجوبة	المولودة	خالل	عام	1935	بالشارف	ابنة	
فريحة	 علي	 بن	 ابنتها	 المرجعة	 تعيين	 و	 	، ميلود	 بن	 أحمد	
مقدما	عليها	لرعايتها	،	و	تولي	شؤونها	،	و	تمثيلها	أمام	جميع	
الهيئات	و	األشخاص	،	و	ذلك	إلى	غاية	سقوط	التقديم	،	أو	

صدور	حكم	أو	أمر	مخالف	.

مع	األمر	بنشر	هذا	الحكم	،	و	تعليق	نسخة	منه	بلوح	اإلعالنات	
بالمحكمة	،	و	بمقر	بلدية	سكن	المرجع	ضدها	،	و	التأشير	به	
على	هامش	عقد	ميالدها	،	و	ذلك	بسعي	من	النيابة	العامة.

تحميل	المرجعة	المصاريف	القضائية	

تهنئة مبولودة 
مبنا�ضبة ازديان فرا�ش ال�ضديق العزيز ذويب �ضالح مبولودة بهية الطلعة �ضميت على بركة اهلل » جنى 

» يتقدم اال�ضتاذ خل�ضر بن يو�ضف باحر التهاين واطيب االماين لعائلة ذويب وربي يجعلها من حفظة 
القراآن الكرمي وبال�ضفاء العاجل لالأم .

األف األف مليون مربوك يا �ضالح ترتبى يف عزك  



ق.�س

تقرير  �ضمن  امل�ؤ�ض�ضات  واأو�ضحت 
االحتالل  �ضلطات  اأن  م�ضرتك 
االإ�رسائيلي ت�ا�ضل اعتقال نح� )250( 
"جمدو"  �ضج�ن  يف  وقا�رساً  طفاًل 
عدد  اأما  و"الدام�ن"،  و"ع�فر" 
االأ�ضريات فقد و�ضل اإىل )45( اأ�ضرية، 
علماً اأن عدد االأ�رسى يف ال�ّضج�ن بلغ 
عدد  اأن  التقرير  وبّي  اأ�ضري،   )5700(
التي �ضدرت  االإداري  االعتقال  اأوامر 
 )112( اإىل  وني�ضان و�ضلت  اآذار  خالل 
اأمراً، علماً اأن عدد االأ�رسى االإداريي 

بلغ نح� )500( اأ�ضري.
وفيما يلي ت�ضليط على واقع املعتقلي 
واأبرز  االحتالل،  معتقالت  يف 
ال�ضيا�ضات واالإجراءات التي مار�ضتها 

�ضلطات االحتالل خالل ال�ضهرين:
الإدارة  التابعة  القمع  قّ�ات  وا�ضلت 
على  اعتداءاتها  االحتالل  معتقالت 
�ضهر  خالل  وت�ضاعدت  االأ�رسى 
اقتحام  عملية  عقب  مار�س  اآذار/ 
الإدارة  التابعة  القمع  ق�ات  نّفذتها 
من  الـ24  يف  االحتالل،  معتقالت 
ق�ضم  �ضهد  حيث  مار�س،  اآذار/  �ضهر 
ال�ضحراوي"  "النقب  معتقل  يف   )3(
وق�ات  االأ�رسى  بي  االأ�ضد  امل�اجهة 
ق�ات  ا�ضتخدمت  وخاللها  القمع، 
واأطلقت  والغاز،  ال�ض�ت  قنابل  القمع 
االأ�رسى وه� ر�ضا�س  الر�ضا�س على 
خا�س بداأت ت�ضتخدمه بحق االأ�رسى 
العام  مطلع  منذ  االقتحامات  خالل 
اجلاري، عدا عن ال�رسب املرّبح الذي 

طال كافة االأ�رسى داخل الق�ضم، ورد 
االأ�رسى مب�اجهة الق�ات بطعن اثني 

من ال�ّضجاني.
�ضف�ف  بي  امل�ضابي  عدد  وو�ضل 
 )120( اإىل  القمع  عملية  يف  االأ�رسى 
اأ�ضرياً، تركزت االإ�ضابات على الراأ�س 
اأُ�ضيب  منهم  كبري  وجزء  واالأطراف، 
ك�ض�ر  غالبيتها  وكانت  اإ�ضابات،  عدة 
واالأ�ضنان  واالأطراف  الراأ�س  يف 
العي�ن،  بليغة يف  واإ�ضابات  واحل��س، 
 )20( عن  يقل  ال  ما  نقل  جرى  حيث 

اأ�ضرياً اإىل امل�ضت�ضفيات. 
احلق�قية  امل�ؤ�ض�ضات  ور�ضدت 
نّفذتها  التي  االإجراءات  جمم�عة من 
عملية  بعد  "النقب"  معتقل  اإدارة 
القمع، منها تكبيل االأ�رسى امل�ضابي 
يف ق�ضم )3( بـ"االأبرا�س"، وحت�يله اإىل 
كافة  من  جّردتهم  اأن  بعد  عزل  ق�ضم 
لفرتات  الكهرباء  وقطعت  مقتنياتهم 
العالج  تقدمي  ورف�ضت  كما  ط�يلة، 
�ضيطرة  حتت  الق�ضم  اأن  بذريعة  لهم 
من  جمم�عة  ونقلت  القمع،  وحدات 
امل�ضابي اإىل مراكز التحقيق وقدمت 
االأ�رسى:  منهم  اتهام،  ل�ائح  بحقهم 
�ضامل،  اأب�  وعدي  و�ضاحي،  اإ�ضالم 

واالأ�ضري اأن�س ع�اد.
حماكمات  املعتقل  اإدارة  واأجرت 
غرامات  عليهم  وفر�ضت  لالأ�رسى 
مالية بقيمة )12( األف �ضيقل، و�ضادرت 
الق�ضم  داخل  مقتنيات  من  تبقى  ما 
من  ومنعتهم  واالأك�اب،  كاملالعق، 

زيارة املحامي واالأهل ملدة �ضهر.
وبعد خط�ات ن�ضالية نفذها االأ�رسى 

متكن  ني�ضان،  اأبريل/  �ضهر  بداية  يف 
لالإجراءات  حد  و�ضع  من  االأ�رسى 
الق�ضم،  داخل  االأ�رسى  بحق  التنكيلية 
عن  الت�قف  اتفاق  اإىل  والت��ضل 
ت�ضببت  التي  الت�ض�ي�س  اأجهزة  ن�ضب 
بت�ضاعد امل�اجهة بي االأ�رسى واإدارة 
�ضباط/ فرباير  �ضهر  منذ  املعتقالت 

املا�ضي.

غرامات مالية باهظة بحق 
القا�صرين يف "عوفر"

حمكمة  اأن  املتابعة  تقاير  تفيد 
"ع�فر"،  يف  االإ�رسائيلية  االحتالل 
بحق  باهظة  مالية  غرامات  فر�ضت 
يف  القابعي  والقا�رسين  االأطفال 
اآذار  �ضهري  خالل  "ع�فر"،  معتقل 

و�ضلت  اجلاري،  العام  من  وني�ضان 
اى  مبجم�عها اىل )78.000( �ضيكل. 

ما يعادل 22 الف دوالر اأمريكى
اإدخال  مت  اأنه  التقارير،  تظهر  كما 
)34( طفاًل اإىل ق�ضم االأ�رسى االأ�ضبال 
اآذار  �ضهر  خالل  "ع�فر"  �ضجن  يف 
من  اعتقلتهم  قا�رساً   )20( املا�ضي، 
املنازل، و)12( من الطرقات، و)1( مت 
اعتقاله على حاجز ع�ضكري، وواحد 

بعد ا�ضتدعائه.
قا�رساً  اأ�ضرياً   )39( اإدخال  مّت  فيما 
�ضجن  يف  االأ�ضبال  االأ�رسى  ق�ضم  اإىل 
"ع�فر" خالل ني�ضان املن�رسم، )20(، 
منهم اعتقل�ا من املنازل، و)17(  من 

الطرقات، و)2( بعد ا�ضتدعائهما.
االعتقال  �ضد  االأ�رسى  معركة 

االإداري م�ضتمرة: �ضتة اأ�رسى خا�ض�ا 
خالل  الطعام  عن  فردية  اإ�رسابات 

اآذار وني�ضان
خا�س �ضتة اأ�رسى اإ�رسابات فردية عن 
وني�ضان،  اآذار  �ضهري  خالل  الطعام، 
االإدارية  اعتقاالتهم  باإنهاء  مطالبي 
واالإفراج عنهم. فبداأ االأ�ضري داود رجا 
عدوان من بلدة العيزرية يف القد�س، 
اإ�رسابه يف االأول من اآذار. اأما االأ�ضري 
 19 اإ�رسابه يف  بداأ  الرزة فقد  ح�ضام 
خالد  االأ�ضريان  تبعه  املا�ضي،  اآذار 
فراج، 31 عاًما من الدهي�ضة، وحممد 
 26 يف  نابل�س،  من  عاًما   40 طبنجة، 
اآذار. تال ذلك اإ�رساب االأ�ضريين ع�دة 
اخلليل،  من  ع�ي�ي،  وح�ضن  احلروب 

يف 2 ني�ضان.
واأنهى االأ�ضري ح�ضام الرزة اإ�رسابه يف 
1 اأّيار اجلاري، بعد ت��ضله اإىل اتفاق 
عنه  باالإفراج  االحتالل  �ضلطات  مع 
ح�ضام  وكان  القادم.  مت�ز  �ضهر  يف 
الرزة قد تعّر�س للقمع واملعاملة الاّل 
اإن�ضانية، اإذ تعّر�س مل�ضادرة مالب�ضه 
والتفتي�س العنيف، كما و�ضع يف العزل 
ل�ضتة ع�رس ي�ًما يف �ضجن النقب، قبل 
نقله اإىل �ضجن اإي�ضل. اإ�ضافة اإىل ذلك، 
حالته  يف  تده�ًرا  الرزة  ح�ضام  واجه 
ال�ضحية، اإذ خ�رس 25 كيل�غراًما، وبداأ 
يعاين من اآالم يف املعدة، وا�ضطراب 
والدوار.  االإرهاق  الكلى، عدا عن  يف 
واأنهى االأ�ضري حممد طبنجة اإ�رسابه 
عن الطعام يف نف�س الي�م، بعد اتفاق 
جتديد  بعدم  االحتالل  �ضلطات  مع 
خالد  اأنهى  كذلك  االإداري.  اعتقاله 

 25 يف  الطعام  عن  اإ�رسابه  فراج 
مع  اتفاق  اإىل  ت��ضل  اأن  بعد  ني�ضان، 
يف  عنه  باالإفراج  االحتالل  �ضلطات 
ت�رسين االأول القادم، وذلك بعد تفاقم 
االأ�ضري  واأنهى  ا.  اأي�ضً ال�ضحية  حالته 
داود عدوان اإ�رسابه  بالت��ضل التفاق 
يق�ضي  ال�ضج�ن  م�ضلحة  اإدارة  مع 
بتحديد �ضقف اعتقاله، بعد مرور اأكرث 

من �ضهر من �رسوعه باالإ�رساب.
وع�دة  ع�ي�ي  ح�ضن  االأ�ضريان  اأما 
اإ�رسابهما  في�ا�ضالن  احلروب، 
ومتكن  اللحظة.  حتى  الطعام  عن 
االأ�ضري  زيارة  من  ال�ضمري  حمامي 
املا�ضي،  اأّيار   8 يف  احلروب  ع�دة 
حيث اّطلع على و�ضعه. واأفاد حمامي 
يعاين  احلروب  االأ�ضري  اأن  ال�ضمري 
يف  انخفا�س  من  احلروب  االأ�ضري 
عمل  يف  وخلل  وال�ضكر،  الدم  �ضغط 
ال�ق�ف،  على  القدرة  وعدم  الكلى، 
كما  الب�ل.  مع  دًما  يخرج  بداأ  كما 
اإ�رسابه  اأثناء  احلروب  تعّر�س 
حيث  والتهديد،  لل�ضغ�ط  املت�ا�ضل 
يجعله  باأن  االحتالل  �ضابط  هدده 
بهدف  ال�ضجن،  من  ميًتا"  "يخرج 
الطعام.  عن  اإ�رسابه  وقف  اإىل  دفعه 
تال ذلك تفاقم و�ضعه ال�ضحي ب�ضكل 
مرة،  من  اأكرث  ا  اأر�ضً وقع  حيث  حاد، 
فح��س  اإجراء  ومت  عليه،  واأغمي 
هذا  بنتائجها.  يبلّغ  اأن  دون  له  طبية 
اإىل  بنقله  احلروب  االأ�ضري  ويطالب 
مالءمة  لعدم  نظًرا  مدين،  م�ضت�ضفى 
حلالته  الرملة  �ضجن  عيادة  ظروف 

ال�ضحية. 

قالت موؤ�ص�صات تعنى ب�صوؤون الأ�صرى )هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين، نادي الأ�صري الفل�صطيني، موؤ�ص�صة ال�صمري لرعاية الأ�صري وحقوق الإن�صان(، يوم 
الأحد املوافق 2019/05/12 ، اأن �صلطات الحتالل اعتقلت خالل �صهري اآذار وني�صان )905( فل�صطينيني/ات من ال�صفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم 

)133( طفاًل و)23( �صيدة امراأة. 

يف تقرير ي�صدر عن موؤ�ص�صات الأ�صرى:

�الحتالل �عتقل )905( فل�شطينيني خالل �شهري مار�س و�أفريل

التحالف الأوروبي ملنا�صرة اأ�صرى فل�صطني

كلمة حق يجب �أن تقال
اأن�س اأبو�صعده

واإنعقاد  ميالدية   2015 العام  منذ 
االأ�رسى  ملنا�رسة  االأول  امل�ؤمتر 
االحتالل  �ضج�ن  يف  الفل�ضطينيي 
العا�ضمة  يف  منه،  واملحررين 
التحالف  واأ�ضبح  برلي  االأملانية 
فل�ضطي  اأ�رسى  ملنا�رسة  االأوروبي 
اأوروبا.  يف  ال�حيد  العربي  العن�ان 
لقد كانت مبادرة اإن�ضاءه من جمم�عة 
من ال�طنيي املقيمي يف اجلمه�رية 
قناعة  اإىل  و�ضل�ا  وممن  االأملانية 
الذين  االأبطال  ه�ؤالء  اأن  را�ضخة 
يف  االحتالل  ق�ضبان  خلف  يعان�ن 
يف  املحتلة  الفل�ضطينية  االأرا�ضي 
داعماً  يقف معهم  احلاجة ملن  اأم�س 
يف  ال�رسعي  حقهم  عن  ومدافعاً 
املقاومة بجميع اأن�اعها �ضد احتالل 
طريق  الدويل  للقان�ن  يعرف  ال 
ويتنكر لكل احلق�ق التي �ضمنها هذا 

القان�ن الدويل له�ؤالء االأ�رسى والذين 
ميثل�ن  اإرهابيي  االحتالل  يعتربهم 
العن�رسية  خططه  وعلى  عليه  خطراً 
ال�ضتات  يك�ن هناك يف  والقمعية. مل 
التحالف  بحجم  م�ؤ�ض�ضة  الفل�ضطيني 
يف�ضح االحتالل وتعامله القمعي هذا 
وامل�ضتندات  باالأرقام  اال�رسى  مع 
وال�ضهادات احلية من اأ�رسى حمررين 
يف  متخ�ض�ضي  اأو  اأ�رسى  اأهايل  اأو 
الداخل  من  �ض�اء  االأ�رسى  �ض�ؤون 
من  اأو  ال�ضتات  من  اأو  الفل�ضطيني 

مت�ضامني اأجانب.
االأوروبي  التحالف  فكرة  بداأت  لقد 
فلمن  املادي.  باملعنى  �ضيء  ال  من 
يكن لدى م�ؤ�ض�ضيه كما يق�ل م�ؤ�ض�ضه 
ومن�ضقه العام الدكت�ر خالد حمد اأي 
قدرة مادية على ممار�ضة ن�ضاطه وال 
لالأرداة  لكن  االأول..!  م�ؤمتره  عقد 
وهذه  ه�ؤالء  ملكها  التي  احلديدية 
القناعة يف احلاجة اإىل حا�ضنة حتمل 

الذين  االأ�رسى  ر�ضالة  عاتقها  على 
اأيام  اأجمل  يف  اأغلبيتهم  يف  ي�ضح�ن 
الق�ضية  اأجل  من  و�ضبابهم  حياتهم 
الرئي�ضية وهي اإزالة االحتالل وقيامة 
ودميقراطية  حرة  فل�ضطينية  دولة 
هممهم  �ضحنت  القد�س  عا�ضمتها 
الر�ضمية  �ض�اء  االأب�اب  كل  فطرق�ا 
االأملانية  امل�ؤ�ض�ضات  اأو  الفل�ضطينية 
االأوروبية  مل�ؤ�ض�ضات  منا  وغريها 
الفل�ضطينيي  االأعمال  ورجال 
املنت�رسين يف كل اأنحاء العامل لل�ق�ف 
اأج�اء  لينطلق يف  التحالف  اإىل جانب 
اأج�اء عدائية  اأنها  اأقل ما يقال عنها 
وداعميه  االحتالل  منا�رسي  قبل  من 
واأمام الزخم الذي متثله ق�ضية االأ�رسى 
اأو  ومنا�رسيه  االحتالل  لدى  �ض�اء 
ب�ضكل  الفل�ضطيني  لل�ضعب  بالن�ضبة 
عام وم�ؤ�ض�ضاته واأهايل االأ�رسى ب�ضكل 
�ضعبة  املهمة  كانت  لذلك  خا�س. 
يف  االأول  امل�ؤمتر  انعقاد  ومع  للغاية 

بداية  يف  اإليه  اأ�رسنا  والذي  برلي 
�ضاربة  ق�ة  ن�اة  بداأت  املقال  هذا 
وكل  املعني�ن  وبداأ  تن�ضاأ  للتحالف 
لق�ضية  باالإن�ضانية  �ضع�راً  يحمل  من 
االأوىل  الدرجة  يف  و�ضيا�ضية  اإن�ضانية 
التحالف  مع  والتكاتف  التعاطف  من 
لي�ضبح  عليه  والقائمي  االأوروبي 
عن�اناً بارزاً يف اأوروبا يق�ضده كل من 
العادلة  وق�ضيتهم  لالأ�رسى  يحمل 

�ضيئاً من احرتام اأو تقدير.
االأوروبي  التحالف  اأ�ضتطاع  لقد 
املالية  والقدرات  ال�ضع�بات  وبرغم 
االأول  م�ؤمتره  عقد  من  الب�ضيطة 
والثاين يف املانيا وامل�ؤمتر الثالث يف 
اأيام  وقبل  ه�لندا  يف  والرابع  بلجيكا 
اأ�ضتطاع بكل اقتدار اأن يعقد م�ؤمتره 
بروك�ضل  مدينة  يف  ت�الياً  اخلام�س 
واجهت  لقد  البلجيكية.  العا�ضمة 
عقبات  اأي�ضاً  االأوروبي  التحالف 
ل�ج�ضتيه غري العقبات املالية و�ضعف 

امليزانية وقلة امل�ارد بالذات عندما 
مدينة  يف  الرابع  م�ؤمتره  عقد  قرر 
اأن�ضار  الحقه  حيث  اله�لندية  الهاي 
االحتالل من قاعة اإىل اأخرى ومع كل 
ذلك عقد م�ؤمتره يف القاعة اخلام�ضة 
وال  امل�ؤمتر  بحجم  تكن  مل  والتي 
حاليي  وزراء  من  امل�ضاركي  بحجم 
ووزراء �ضابقي واأع�ضاء برملانيي من 
متخ�ض�ضي  وكذلك  اأوروبا  اأنحاء  كل 
ومت�ضامني عرب  القان�ين  ال�ضاأن  يف 
وفل�ضطينيي واأجانب ومع كل ذلك مت 
امل�ؤمتر وخرج بت��ضيات مهمة جاري 
 28\27 ويف  تنفيذها.  على  العمل 
امل�ؤمتر  اإنعقاد  كان  املا�ضي  اأبريل 
اخلام�س بح�ض�ر مميز اأي�ضاً واأ�ضاف 
ح�ض�ر اأ�رسى اأطفال حمررين وذويهم 
معاناتهم  عن  حية  �ضهادات  ليقدم�ا 
مل�ؤمترنا  زخماً  ال�ضج�ن  اأقبية  داخل 
هذا حركت ع�اطف احل�ض�ر وك�ضفت 
االحتالل  عن�رسية  عن  كبري  ب�ضكل 

من  �ضهادة  يف  دفعته  و�ضاديته 
طفل  قدم  الإر�ضال  احلية  ال�ضهادات 
امل�ضت�ضفى  �رسير  على  وه�  اأ�ضري 

داخل ال�ضجن اإىل بيته وعائلته..!
واأخرياً ولي�س اآخراً التحالف االأوروبي 
ملنا�رسة اأ�رسى فل�ضطي �ضار �رسحاً 
من  الثلة  لهذه  االأوفياء  بدعم  ق�ياً 
ي�ضميهم  الذين  ال�رسفاء  االأبطال 
ون�ضميهم  باالإرهابيي  االحتالل 
ال  واأطهرهم  النا�س  باأ�رسف  نحن 
الأنهم  بل  طلقاء  ونحن  �ضجناء  الأنهم 
�ض�ف  بيننا.  االأحرار  ال�حيدون  هم 
يدافع  االأوروبي  التحالف  يبقى 
ويطالب  ومعاناتهم  ق�ضاياهم  عن 
بتحريرهم يف اأ�رسع وقت �ضاكراً لكل 
املجه�لي  واجلن�د  االأوفياء  ه�ؤالء 
الذي ال ياأل�ن جهداً الإجناح م�ؤمتراته 
ي�مية.  تك�ن  تكاد  التي  وفعاليته 
واحلرية  االأبرار  ل�ضهدائنا  الرحمة 

الأ�رسانا املنا�ضلي.
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فمعاناتهم واآالمهم تزيدهم اإ�رصاراً 
بروؤيتهم  مت�شبثني  اإ�رصار،  على 
اللقاءات  كل حمافل  الوحدوية يف 
مبداأ  لرت�شيخ  ال�شجون  داخل 
العطاء واالنتماء احلقيقي للوطن، 
اخلاوية  االمعاء  معارك  خا�شوا 
متطلباتهم  اأدنى  على  للح�شول 
منها-  يُحرمون  املعي�شية-التي 
داخل املعتقالت، راف�شني �شيا�شة 
وممار�شات  االإداري"  "االعتقال 
االأ�شكال  بكافة  القمعية  االحتالل 
والنواحي �شدهم، خا�شوها �شابقا 
مروان  القائد/  االأ�شري  بقيادة 
وال�شوبكي  يون�س  الربغوثي وكرمي 

و�شعدات  الربغوثي  اهلل  وعبد 
وكافة االأ�رصى امليامني، خا�شوها 
وا�رصاٍر  و�شجاعٍة  جراأٍة  بكل 
اأبدياً  ورمزاً  عنواناً  هم  وعزمية، 
وقدوة  االأبطال،  وعزمية  لل�شرب 
ق�شوة  برغم  واالأحرار  املنا�شلني 

ال�شجن وال�شجان، 
هي  الوطنية  الق�شية  فهذه 
ق�شية  هي  الوطني،  الكل  ق�شية 
االأ�رصى  ق�شية  وال�شعب،  االأمة 
تُن�شى  لن  والعرب  الفل�شطينيني 
ولن ت�شقط بالتقادم اأبدا، هذه هي 
طريقنا نحو التحرير وبناء الوطن 
ال�شخ�شية  كينونة  على  واحلفاظ 
بكافة  الوطنية  الفل�شطينية 
للَوحدة  منارةٌ  فهم  توجهاتها، 
لكل  �شاطعاً  عنواناً  وهم  واالخاء، 

ال�شفحات يف ُكتب التاريخ الوطني 
منطلق  ومن  واإننا  االأزل.  منذ 
امل�شوؤولية الوطنية وال�شعبية نوؤكد 

على ما يلي:

لكافة  التحية  كل  التحية  اأوالً:   
واأ�شرياتنا  االأبطال  اأ�رصانا 
املاجدات على �شمودهم يف وجه 

ال�شجان املحتل الغا�شم. 

ق�شية  اأن  على  التاأكيد  ثانياً: 
دائرة  يف  مركزية  ق�شية  االأ�رصى 
االإ�رصائيلي  الفل�شطيني  ال�رصاع 
عن  باالإفراج  اإال  تنتهي  ولن 
االأبطال  واأ�شرياتنا  اأ�رصانا  كافة 

واملاجدات.
االحتالل  مالحقة  �رصورة  ثالثاً: 
االأ�رصى  كافة  عن  لالإفراج  دولياً 
االطفال  وخا�شة  واالأ�شريات 
حقوق  قوانني  مبوجب  واملر�شى 

االإن�شان.
القيادة  دور  تثمني  رابعاً: 
الدوؤوب  دورها  على  الفل�شطينية 
ق�شية  بخ�شو�س  واملتوا�شل 
االأ�رصى واالأ�شريات اأمام املحافل 
ل�شفقة  رف�شها  وكذلك  الدولية، 
اقتطاع  ل�شيا�شة  ورف�شها  القرن، 

اأموال ال�شهداء واجلرحى واالأ�رصى 
حق  فهذا  املقا�شة،  اأموال  من 
جدال  وال  نقا�س  ال  ثابت  وطني 

فيه.
اإقامة  ا�شتمرارية  �رصورة  رابعاً: 
واملوؤمترات  االإعالمية  الفعاليات 
والندوات  وال�شتات  الوطن  يف 
وغريها  والت�شامنية  الثقافية 
الإي�شال  االأ�رصى  ق�شية  لتفعيل 
ولْن  ال  ق�شية  باأنها  للعامل  ر�شالة 

تُنْ�َس اأبدا.
و�شفى  �شهدائنا  اهلل  رحم  واأخرياً 
اأ�رصانا  قيد  اهلل  وفك  اهلل جرحانا 
وحمى اهلل الوطن واالأمة باأ�رصها.

ق�ضية الأ�ضرى ق�ضية وطنية بامتياز، فهي ق�ضية ان�ضانية من الدرجة الأوىل، فالأ�ضرى والأ�ضريات وخ�ضو�ضًا" الأطفال واملر�ضى" القابعني خلف 
�ضجون وبا�ضتيالت العدو الغا�ضم هم منارة الوطن و�ضعلته الو�ضاءة، هم يف القلب وُمقلة العنْي، ي�ضتحقون مَنا اأْن ُندافع عنهم، واأن نحرتمهم ونقدر 

ت�ضحياتهم اجل�ضام من اأجل اهلل ثم الوطن، فهم قدموا –وما زالوا-حرَياتهم على معبد احلرية الوطنية،

بقلم/ د. في�ضل عبد الروؤوف 
عيد فيا�ض

ق�ضية الأ�ضرى ق�ضية وطنية بامتياز

مدير مركز الأ�ضرى للدرا�ضات الدكتور راأفت حمدونة

مرارة كبرية يتجرعها الأ�ضرى خالل النقل بعربة
 البو�ضطة يف �ضهر رم�ضان

االأ�رصى  مركز  مدير  نا�شد  
راأفت  الدكتور  للدرا�شات 
احلقوقية  املوؤ�ش�شات  حمدونة 
ال�شليب  راأ�شها  وعلى  والدولية 
على  بال�شغط  الدوىل  االأحمر 
بحق  انتهاكاته  لوقف  االحتالل 
ال�شجون  يف  واملعتقلني  االأ�رصى 
امل�شتويات  كل  على  اال�رصائيلية 
وخا�شة يف ق�شية التنقالت ورحلة 
باتت  التى   " البو�شطة   " عذاب 
االنتهاكات  ظل  يف  االأ�رصى  هم 
وخا�شة يف �شهر رم�شان املبارك 
اأو�شاع  اإىل  حمدونة  د.  واأ�شار   .

االأ�رصى قا�شية يف �شهر رم�شان 
ظروف  حيث  من  املبارك 
ال�شفر الطويلة ،وتقدمي ال�شحور 
االنتظار  اأماكن  يف  والفطور 
وفى  والنقل،  والعالج  للمحاكم 
للمر�شى  وخا�شة  احلمام  دخول 
، وي�شتكى االأ�رصى من �شدة احلر 
داخلها يف ف�شل ال�شيف ، و�شدة 
كونها   ، ال�شتاء  ف�شل  الربودة يف 
 ، ال�شميك  ال�شفيح  م�شنوعة من 
وقليلة   ، احلديد  من  ومقاعدها 
التنف�س  �شيق  ت�شبب  التهوية 
يف  ثقوب  وجود  ب�شبب  ملقليها 

الدخان  كرثة  ظل  يف   ، اأعالها 
واالكتظاظ  الكريهة  والرائحة 
غرفة  وبداخلها   ، التهوية  وقلة 
تكاد  ال  ومنف�شلة  �شيقة  عزل 
االأ�شري.  اأرجل  لطول  تت�شع  
ظروف  اأن  حمدونة  د.  واأ�شاف 
رائحتها  ب�شبب  �شعبة  البو�شطة 
االأ�رصى  ت�رصف  ل�شوء  الكريهة 
تقل  البو�شطة  كون  اجلنائيني 
 ، واليهود  الفل�شطينيني  االأ�رصى 
اجلنائية  املدنية  الق�شايا  ذوى 
واالأمنية ذات االأبعاد الوطنية معاً 
على  خطر  ي�شكل  الذى  االأمر   ،

حياة االأ�رصى الفل�شطينيني .
يف  املعاناة  اأق�شى  اأن  وبنَينّ 
االأ�شري  معاناة  هى  البو�شطة 
املري�س الذى يحتاج للماء وتناول 
الدواء ، وتناول الطعام يف موعده 
وخا�شة ملر�شى  احلمام  ودخول 
خطورة  هنالك  واأن   ، ال�شكر 
تلك  ب�شبب  حياتهم  على  كبرية 
د. حمدونة  واأو�شح  الت�شييقيات 
التى  املركبة  هى  البو�شطة  اأن 
تقل االأ�رصى واملعتقلني من مكان 
اقامة االأ�شري اإىل اجلهة املرادة ، 
�شجن  من  املنقولني  تقل  وغالباً 

من  املر�شى  اأو   ، �شجن  اإىل 
م�شت�شفى  ي�شمى  ما  اإىل  ال�شجن 
اإىل  ال�شجن  من  اأو   ، بالرملة 
فرقة  عنها  وم�شوؤول   ، املحاكم 
وال�شدة  التطرف  بقمة  تتعامل 
ت�شمى " الناح�شون " ، وغالباً ما 
يتم معاملة االأ�رصى معاملة �شيئة 
باالعتداءات  طرفهم  من  جداً 
وخا�شة  والتفتي�شات  اجل�شدية 
العارية ، و�شوء تقدمي االحتياجات 
االأ�شا�شية لالأ�رصى املقيدين من 

االأيدى واالأرجل .
و�شائل  حمدونة  د.   وطالب 

احلقوقية  واملوؤ�ش�شات  االعالم 
والعربية  املحلية   " واالن�شانية 
انتهاكات  بك�شف   " والدولية 
يف  االأ�رصى  بحق  االحتالل 
وال�شغط   ، اال�رصائيلية  ال�شجون 
 ، االأ�رصى  وحماية  لوقفها  عليه  
م�شلحة  اإدارة  �شباط  وحما�شبة 
االأمنية  واجلهات  ال�شجون 
عن  مل�شئوليتها  االإ�رصائيلية 
واخلروقات  االنتهاكات  تلك 
والأدنى  الدولية  لالتفاقيات 

مفاهيم حقوق االن�شان  .
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طا�شني االأ�رص
علي �شك�شك 

هو لي�س جمرد ملف، لكنه اأحد مفردات االأبجدية الفل�شطينية احلديثة، وف�شٌل من القامو�س الذي ي�شكل دليل التاريخ الكنعاين القادم والطريق اإىل فهم 
اجلغرافية ال�شيا�شية اجلارية، ذلك هو طا�شني االأ�رص، 

وهو اأحد التجليات للوجه ال�شهيوين واإجنازاته املعا�رصة، وهو الذي ينتقم باأثٍر رجعٍي من كل طقو�س االأ�رص يف التاريخ، حمتكراً للمحرقة ودور ال�شحية 
وابتكار  العن�رصية  اأ�شكال  اإنتاج  للمتخيَنّل يف  ومتجاِوزاً  ال�شجون،  واالغت�شاب يف  ال�شبْح  وروائع  التكنولوجياً  الهرم يف  قمة  عل  ومرتبعاً  االإبادة،  وفن 
امل�شطلح، فهذا �شجني ملطخة يداه، وهم الذين تقطر اأيديهم واأرواحهم ونواياهم بال�شوء واجلرمية ودمنا، وقد �رصقوا ما مل ي�رصقه اإن�شان يف التاريخ 
منا؛ تاريخنا وانتماءنا واأع�شاءنا وراحتنا وقرارنا وم�شتقبلنا ون�شيجنا وعاداتنا ومياهنا ولبا�شنا، وهم الذين تتلطخ كل اأوقاتهم بحرماننا من اأوقاتنا 

وطقو�س عبادتنا ويتنف�شون هواءنا وحقولنا، وهم الذين ي�شجنون ن�شف �شعبنا اأمام اأ�شوار املنايف والن�شف االآخر وراءها، 
ون اجلثنّة وميحقون معنى الب�رصية يف املعاجم، ويُنتجون �شورة كئيبًة  وهم الذين يعربدون يف االإن�شان بعيداً عن ب�شرية احلق ورقابة ال�شمري، ويبتزنّ
اإىل تف�شري "كونوا قردًة خا�شئني"، وقد حتايلوا على املنظمات الدولية وحقوق االإن�شان والراأي العام كما حتايلوا على  لالإن�شان ت�شيف بعداً جديداً 
عوا العهد، وو�شفوا  ال�شبت، والتفوا على ال�رصائع والقوانني والقرارات وتف�شري الكلمات كما حرفوا دوما الكلم عن موا�شعه، وادنّعوا ما ال ميلكون كما ادنّ

االأ�رصى باالإرهابيني كما "قالوا اإننّ اهلل فقرٌي، 
وهو اأحد الو�شايا يف "عقيدة امللك"، فالذين ي�رصعون قتل االأطفال الأنهم �شيكربون و�شي�شكلون خطراً على اليهود كما ورد يف كتاب احلاخام اإيت�شيك 
القتل  قادمون، ومن هنا عقيدة  اإرهابيون  االأطفال  بينما  اإرهابيني،  اإال  االأ�رصى  يرون يف �شحاياهم  األيت�شور، ال  يو�شي  بالتعاون مع احلاخام  �شابريا 

املعنوي لالأ�شري ومن هنا اإحكام االأ�رص واإطباق كافة اأ�شكاله، واعرتا�س كل قناة لتخفيف اآثاره، 
وهي ت�شجن �شعباً باأكمله، بطرق خمتلفة، جتُد جتليها الكامل يف ال�شجون التقليدية، بينما تتنوع باقي فنون ال�شجن واحل�شار، يف داخل اخلط االأخ�رص 
�ُس عليها العامل وجتند دوالً واأحالفاً ع�شكرية لت�شديد اخلناق عليه  وعلى حواجز ال�شفة، وما ح�شار غزة اإال اأحد هذه التجليات املحكمة التي حترنّ

و�شد الوثاق، وتتعر�س حتى للغداء والدواء، وتظلنّ تلب�س دور ال�شحية، 
وهي تعتقل العامل كله يف ت�رصيعات ومفاهيم ي�شعب الفكاك منها اأو التحرر من اأ�رصها، حتى على م�شتوى الفكرة، فمن ميلك الفكاك من اأ�رص مفهوم 

املحرقة، ومن يف العامل الغربي نف�شه ميلك اأن يتحمل تهمة العداء لل�شامية، 
وهو رغبة دفينة يف اأ�رص العامل كله والهيمنة عليه، اإعالمياً واقت�شاديا، والتحكم مبزاج االأغيار وحتريك مفا�شل االأر�س كما حترك الدمى، 

واملعتقلون �شاهٌد حي على ما ينتظر من يقف يف الطريق، فهم عامٌل ردعي لفكرة املقاومة، وتثبيت فكرة العقاب التي ت�شكل ركيزة اأ�شا�شية يف النهج 
ال�شهيوين، وهي نف�شها الفكرة التي ت�رُصنّ على مالحقة املنا�شلني يف ف�شاءات االأر�س واغتيالهم، وهي نف�س الفكرة التي جتعلهم ي�شنفون املعتقلني اإىل 

اأ�شناف، فَمن حمَل ال�شالح وجاهد واأ�شاب ِمن الذين قتلوا اأهله و�شعبه واأخرجوهم من ديارهم لي�س كاالآخرين، 
باأبعادهم  االأ�رصى  يكون  النجوم،  تاأفل  وكادت  الليل،  من  قطعاً  النوُر  ينقلب  وكاد  املعايري  واختلطت  احلناجر  القلوب  وبلغت  االأمر  ادلهمنّ  اإذا  حتى 
املتجاِوزة هم ال�شوء وهم العالمة والدليل، ففي قلب كٍلنّ منهم حتققت احلريُة كاملًة وتكاَمَل الوطن، فغدوا باالإ�شافة اإىل ما �شبق ال�شاهَد وال�شحية 
والبو�شلة والرافعة، واأ�شبحوا الراية، هم وال�شهداء واجلرحى والرجال والن�شاء والولدان املحا�رَصون، هم ال�شاهد على ظلم وظالم اجلاين، وهم الدليل 
على مبدئه وم�شاره، وال�رصعية وجوده، و�شوء وجِهه، وهم الوعد االآِخر بنهايته وهم الذين �شيك�شفون �شوءاتهم ويَ�شووؤون وجوَههم يف العاملني، عالمة 

وا ما َعلوا تتبريا". ٍة وليُتربنّ على حتقق الوعد، مقدمًة ِل "وِليدخلوا امل�شجد كما دخلوه اأونّل مرنّ
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من  اأ�رصى  ثالثة  يوا�شل 
اإ�رصابهم  اخلليل  حمافظة 
رف�شاً  الطعام  عن  املفتوح 
عودة  وهم:  االإداري  العتقالهم 
منذ  العويوي  ح�شن  و  احلروب 
االأ�شري  وكذلك  يوماً،   )43(
منذ  م�رصب  رجوب  �شليم 

االأ�شري  نادي  ولفت  يوماً.   )18(
�شحية خطرية  اأو�شاعاً  اأن  اإىل 
امل�رصبني،  االأ�رصى  يواجهها 
معتقالت  اإدارة  ا�شتمرار  مع 
�شيا�شاتها  بتنفيذ  االحتالل 
ونقلهم  بحقهم،  االنتقامية 
اآخر  اإىل  معتقل  من  املتكرر 

االإ�رصاب،  لك�رص  حماولة  يف 
مل  االآن  وحتى  اأنه  اإىل  م�شرياً 
ينهي  جدي  حوار  اأي  يجري 
االأ�شري  نادي  ولفت  معاناتهم. 
 32( احلروب  االأ�شري  اأن  اإىل 
�شامت  دير  بلدة  عاماً( هو من 
ومعتقل منذ �شهر كانون االأول/ 

اأب لع�رصة  دي�شمرب 2018، وهو 
اأطفال، اأما االأ�شري العويوي )35 
كانون   15 منذ  معتقل  عاماً( 
اأب  وهو   ،2019 يناير  الثاين/ 
�شابقاً  وق�شى  اأطفال،  لثالثة 
�شنوات يف معتقالت االحتالل، 
 48( رجوب  �شليم  واالأ�شري 

االأول  منذ  معتقل  وهو  عاماً(، 
 ،2018 يناير  الثاين/  كانون  من 
اأبناء،  �شتة  وله  متزوج  وهو 
معتقالت  يف  �شابقاً  واأم�شى 
�شنوات،  ثماين  نحو  االحتالل 
اإ�رصابات  عدة  �شابقاً  ونفذ 
يُ�شار  االإداري.  العتقاله  رف�شاً 

احلروب  االأ�شريين  اأن  اإىل 
معتقل  يف  يقبعان  والعويوي 
واالأ�شري  الرملة"،  "نيت�شان 
"الرملة".  معتقل  يف  رجوب 
قرابة  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
)500( اأ�شري اإداري يف معتقالت 

االحتالل.

نادى الأ�ضري الفل�ضطينى

ثالثة اأ�ضرى من اخلليل يوا�ضلون الإ�ضراب عن الطعام



�شباب  لفريق  الريا�شي  املدير  عاد 
ق�شنطينة طارق عرامة اإىل احلديث 
�شبقت  التي  الإ�شاعات  حول 
ب�شاأن  القبائل  �شبيبة  امام  مباراتهم 
الزائر،  الفريق  ل�شالح  اللقاء  ترتيب 
واأو�شح املعني اأن الالعبني اأ�شكتوا 
قيل حول  ما  كل  اأن  وبرهنوا  الفواه 
املو�شوع كان ل اأ�شا�س له من ال�شحة 
اأر�شية  على  الفوز  اأحرزوا  بعدما 
اأن�شارهم  ثقة  وا�شتعادوا  امليدان 
الدور  من  الإق�شاء  خيبة  بعد 
اجلمهورية،  لكا�س  النهائي  ن�شف 
ت�رصيحاته  يف  املتحدث  و�شّدد 
»ال�شيا�شي«  ت�شكيلة  اأن  الإعالمية 
بقوة خالل ما  اللعب  توا�شل  �شوف 
املو�شم،  هذا  مباريات  من  تبقى 
ولن تت�شاهل خالل اللقاءات الثالثة 
الوطنية، حيث  البطولة  الأخرية من 
�شيوا�شلون اللعب بنف�س الريتم دون 
عن  حديث  كل  راف�شا  عاطفة،  اأي 
منح فريقه نقاط املواجهة للخ�شم 
�شواء من تلعب على التتويج باللقب 
على  باللعب  املعنية  الأندية  اأو 
يجري  اللقاء  اأن  مو�شحا  ال�شقوط، 
على اأر�شية امليدان وبالتايل الفريق 
الأف�شل خالل الت�شعني دقيقة �شوف 

نفى عرامة  بنقاط املواجهة،  يفوز 
تلقيه ات�شال من طرف رئي�س �شبيبة 
القبائل �رصيف مالل من اأجل طلب 
ومنحهم  لفريقه  املقابلة  ت�شهيل 
نقاطها ل�شمان موا�شلة اللعب على 

اللقب.
عرامة  ك�شف  منف�شل،  �شياق  ويف 
بعملية  �شخ�شيا  يتكفل  �شوف  اأنه 
ال�شتقدامات حت�شبا لتدعيم ت�شكيلة 
»ال�شيا�شي« خالل املركاتو ال�شيفي 
اأن  ال�شاأن  هذا  يف  واأو�شح  املقبل، 
�شوف  اجلدد  اللباعبني  مع  التعاقد 
اعلنا�رص  اف�شل  باختيار  يكون 
اأف�شل  م�شتوى  تقدمي  على  القادرة 
واأ�شاف  امل�رصحني،  الالعبني  من 

طرف  من  اخل�رص  ال�شوء  تلقى  اأنه 
�رصكة الآبار �شاحبة اأغلبية الأ�شهم 
يف  النطالق  ب�شاأن  الفريق  يف 
املقبل  الكروي  للمو�شم  التح�شري 
من خالل و�شع قائمة الالعبني الذي 
معهم،  للتعاقد  الإدارة  ت�شتهدفهم 
الالعبني  اإىل  حتدث  اأنه  وا�شتطرد 
عقودهم  تنتهي  �شوف  الذين 
بخدماتهم  التم�شك  الإدارة  وترغب 
�شوف  اأنهم  م�شريا  لهم،  والتجديد 
يحتفظون بالالعبني الركائز حت�شبا 
اأجل اللعب  لتح�شري فريق قوي من 
خالل  املناف�شات  خمتلف  على 

املو�شم اجلديد.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

حممد  بلدية  م�شالح  اأنهت  حيث 
اأول  اأجرتها  التي  الأ�شغال  بلوزداد 
م�شكل  ت�شليح  بخ�شو�س  اأم�س 
الأنوار الكا�شفة التي كانت معطلة 
على م�شتوى امللعب، وهو ما جعل 
برجمة املباريات ليال غري ممكن، 
�شوف  الأ�شغال  من  النتهاء  لكن 
ي�شمح لفريق �شباب بلوزداد اللعب 
القوية  الرغبة  ظل  يف  ليال  عليه 
العا�شمي  الفريق  م�شوؤويل  من 
اخلمي�س  هذا  ليال  ال�شتقبال 
النهار  يف  اللعب  �شعوبة  لإدراكهم 

الذي  الأمر  وهو  �شيام  والالعبني 
من  خا�شة  عليهم  يوؤثر  �شوف 
احلاجة  ظل  يف  البدنية  الناحية 
املا�شة لل�شباب اإىل نقاط املواجهة 
ر�شميا  البقاء  ح�شم  لعب  اأجل  من 
وتفادي لغة احل�شابات يف اجلولتني 

الأخريتني من البطولة الوطنية.
احلديث  انت�رص  اأخرى،  جهة  من 
اجلزائرية  الحتادية  عزم  حول 
رئا�شة  مع  بالتن�شيق  القدم  لكرة 
نهائي  موع  تاأجيل  اجلمهورية 
اإىل ما بعد �شهر  كاأ�س اجلمهورية 
كان  الذي  وهو  املبارك،  رم�شان 
يجري يف الفاحت ماي خالل الأعوام 

املن�رصمة، لكن خو�س النهائي يف 
بن�شبة  مقررة  العام  لهذا  ن�شخته 

كبرية يف �شهر جوان املقبل.
اإدارة  اأعربت  منف�شل،  �شياق  يف 
يف  رغبتها  عن  بلوزداد  �شباب 
براقي  ملعب  على  ال�شتقبال 
اجلديد يف حال مت تد�شينه حت�شبا 
املقبل، ويف هذا  الكروي  للمو�شم 
مادار  �رصكة  مدير  حتدث  ال�شدد 
الدين عمارة  الفريق �رصف  مالكة 
عبد  والريا�شة  ال�شباب  وزير  اإىل 
الروؤوف برناوي وطلب منح امللعب 
ا�شتقبال  اجل  من  فريقه  اإىل 

املباريات عليه.

حديث عن تاأجيل نهائي كاأ�س اجلمهورية ملا بعد رم�شان

ملعب 20 �أوت جاهز ال�ستقبال مباريات
 �سباب بلوزد�د ليال

اأ�شحى ملعب 20 اأوت بالعا�شمة جاهزا من اأجل ا�شتقبال املباريات ليال، وهو الأمر 
الذي ير�شح برجمة املقابلة القادمة التي جتمع فريق �شباب بلوزداد وال�شيف �شبيبة 

ال�شاورة املقررة اخلمي�س املقبل �شمن اجلولة 28 من الرابطة املحرتفة الأوىل اأن 
تربمج يف ال�شهرة وت�شمن فرجة قوية وتنقل كبري جلماهري النادي البلوزدادي الذين 

يح�شرون اإىل التوافد بقوة من اجل ت�شجيع رفقاء الالعب اأبو �شفيان بالغ من اجل 
حتقيق الفوز و�شمان البقاء ر�شميا 

توج بكاأ�س اجلمهورية 
رفقة احتاد احلرا�س

بلخ�سر موهبة �سابة 
ت�سق طريقها نحو 

�ملحرتف �الأول

ال�شابة  املواهب  بني  من 
عليها  تعلق  والتي  وال�شاعدة 
احلرا�س  احتاد  مدر�شة 
اأجمادها  لإعادة  كبرية  اآمال 
يف  برزت  �شابة  اأ�شماء  هناك 
مناف�شة  من  احلايل  املو�شم 
اخلا�شة  والكاأ�س  البطولة 
لرتتفع  العمرية  بالفئات 
جنم  يوجد  وقيمتها  اأ�شهمها 
بلخ�رص  الأ�شطر  هذه  كتابة 
عبد العزيز من مواليد 1999، 
فهذا الالعب ال�شغري يف ال�شن 
ي�شنع ال�شتثناء يف فئة الآمال 
الفريق   يف  زمالئه  كل  بني 
لكونه ميتاز بذكاء حاد خا�شة 
والذي  دفاع  كقلب  من�شبه  يف 
لالعبي  الغالب  يف  يحتاج 
امليزة  هذه  لت�شاف  خربة، 
الكبرية  البدنية  للقوة  الهامة 
التي ميتاز بها الالعب مقارنة 
بني بقية اأقرانه، كل هذا جعل 
وكل  يبزغ  الفتى  هذا  جنم 
يعد  اأنه  يجمعون  املتتبعني 
الذين  الالعبني  اأف�شل  اأحد 
احلرا�س  مدر�شة  تخرجهم 
وامل�شتقبل اأمامه لكتابة تاريخ 
وا�شل  اإن  ذهب  من  باأحرف 

على هذا املنوال  
احلجل  عني  ابن  العزيز  عبد 
العا�شمة،  من  واأم  والده  من 
يف  قوي  مبهًرا  اأداًء  يقدم 
اللعب وجًها لوجه �شد اخل�شم 
تلقى  احتكاكه،  قوة  ب�شبب 
فريق  يف  القدم  كرة  تعاليم 
والذي  واحد  ملو�شم  الرغاية 
يبعد عن م�شقط راأ�شه م�شافة 
ق�شرية ثم انتقل بعدها لحتاد 
املوهبة  اأن  اإل  احلرا�س، 
منذ  عروقه  يف  ت�رصي  كانت 
يف  الأوىل  خطواته  خطى  اأن 
وكان  الأخ�رص،  امل�شتطيل 
الفئات  كل  يف  قيادي  دور  له 
و�شل  اأن  اإىل  لها  لعب  التي 
ا�شتلزم  اأين  اإىل �شن 20 �شنة، 
اأن يخو�س حتد  الالعب  على 
توج  التي  الآمال  فئة  مع  اأكرب 
بكاأ�س  املو�شم  هذا  معها 
اجلمهورية اأمام �رصيع غليزان 
، بعدما اأ�شال لعاب الكثري من 
لأدائه  انحنت  التي  الأندية 
ل  التي  والإمكانات  الراقي 
قلب  اأنه  خا�شة  لها  ح�رص 
دفاع ويلعب بالرجلني حماولة 

الم�شاء معه  .
 خل�شر بن يو�شف 

ك�شف اأن اإدارته �شرعت يف التح�شري للمو�شم اجلديد

عر�مة: لن نت�ساهل فيما تبقى من مباريات 
ومالل مل يطلب منحه �للقاء

كاأ�س العامل ل�شالح احل�شام �شيدات

�إق�ساء �جلز�ئر يف جدول 
32 �أمام �إ�سبانيا

اأق�شي املنتخب الوطني للمبارزة 
لكاأ�س   32 جدول  من  �شيدات 
اجلارية  احل�شام  ل�شالح  العامل 
تون�س  باملنزه  الريا�شات  بق�رص 
اأمام  اأم�س  اأول  خ�شارته  اإثر 
 ،45-19 بنتيجة  الإ�شباين  نظريه 
اجلزائري  الثالثي  يكتفي  وبهذا 
بن عدودة حممد بلكبري وعبدي�س 
منتخبا   26 بني  من   24 باملركز 
للفرق، يف حني  العام  الرتتيب  يف 
الرتتيبية،  املباريات  جترى حاليا 
اأم�س  اأول  �شهرة  النهائي  ولعب 
اإيطاليا  منتخبي  جمع  والذي 
يف  الأوىل  فوز  بعد  واأوكرانيا، 
ن�شف النهائي على اليابان 30-45 
و الثانية على كوريا اجلنوبية 45-

39 �شمن نف�س الدور.
لكاأ�س  تون�س  مرحلة  وانطلقت 
العامل يف احل�شام الن�شوي اجلمعة 
اليومان  املن�رصم، حيث خ�ش�س 
الفردي  ملناف�شات  الأولن 

الالعبات  اإق�شاء  عرفت  التي 
اجلزائريات يف دور املجموعات، 
و�شاركت اجلزائر بثالث مبارزات 
بن  �شيماء  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
 140 املرتبة  احتلت  التي  عدودة 
و�شونيا  بلكبري  حممد  وكوثر 
 157 املرتبتني  �شاحبتا  عبدي�س 
جهة  من  التوايل.  على  و162 
يف  اجلزائر  �شاركت  اأخرى، 
للرجال  احل�شام  �شالح  مونديال 
الأمر  ويتعلق  واحد  بالعب 
من  خرج  الذي  بونابي،  باأكرم 
مدريد  املجموعات ملرحلة  دور 
يوم اجلمعة املن�رصم منهيا بذلك 
من   180 املرتبة  يف  املناف�شة 
هاتان  م�شارك.وتعد   207 اأ�شل 
اأجل  من  هامتني  املناف�شتان 
ح�شد نقاط اإ�شافية ق�شد التاأهل 
بطوكيو  الأوملبية  الألعاب  اإىل 

اليابانية يف 2020.
وكالت

الت�شكيلة �شرعت يف التح�شري خلرجة �شباب بلوزداد

�إد�رة �سبيبة �ل�ساورة حتيل 
حمار على جمل�س �لتاأديب

ال�شاورة  �شبيبة  اإدارة فريق  قّررت 
على  حمار  زيري  لعبها  اإحالة 
الغياب  بعد  التاأديبي  املجل�س 
منحه  عقب  الفريق  عن  الطويل 
عن  الغياب  اأجل  من  ترخي�شا 
اجل  من  اأ�شبوع  ملدة  الت�شكيلة 
لكن  زفافه  حلفل  التح�شري 
فرتة  ومّدد  الغياب  اأطال  املعني 
عن  البتعاد  يوا�شل  حيث  العطلة 
يوما، وهو  النادي ملدة 15  اأجواء 
الرئي�س  اإدارة  الذي رف�شته  الأمر 
اأن  ينتظر  والذي  زرواطي  حممد 
ل يت�شامح مع الأمر و�شوف يقوم 
من  التاأديب  جمل�س  اإىل  بتحويله 
ت�شليط  قبل  اإليه  ال�شتماع  اأجل 
العقوبة عليه والتي ينتظر ان تكون 
قا�شية خا�شة واأنه غاب عن مباراة 

بتمديد  وقام  اجلزائر  مولودية 
فرتة الراحة دون اأخذ الإذن.

وانطلق اأم�س لعبو ت�شكيلة »ن�شور 
للخرجة  التح�شري  يف  اجلنوب« 
املقبل  اخلمي�س  تنتظرهم  التي 
يواجهون  عندما  العا�شمة،  يف 
 28 اجلولة  �شمن  بلوزداد  �شباب 
الأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من 
موا�شلة  على  يعولون  الذين  وهم 
اجلاري  املو�شم  من  تبقى  ما 
يف  مركز  �شمان  اأجل  من  بقوة 
قارية  م�شاركة  وخو�س  البوديوم 
املاأمورية  �شعوبة  رغم  جمددا، 
الذي  ال�شديد  التناف�س  ظل  يف 
الأوىل،  الأدوار  على  اللعب  يعرفه 
وهو الذي يف�شله ثالث نقاط عن 

املركز الثالث.
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له  ي�سبقه  مل  الذي  االجناز  وهو 
اي العب عربي، وذلك من خالل 
التتويج بلقب الدوري االجنليزي 
خمتلفني  فريقني  مع  مرتني 
حيث جنح  �سيتي،  واملان  لي�سرت 
وهو  الكبار  بني  ا�سمه  و�سع  يف 
الالعب  رقم  اأي�سا  عادل  الذي 
االإيفواري كولو توريه الذي �سبقه 
»الربميرليغ«  لقب  اإحراز  يف 
فريقني  مع  م�سواره  يف  مرتني 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  خمتلفني 
مان�س�سرت �سيتي واأر�سنال وهو ما 
القارة  بكبار  يلتحق  حمرز  جعل 
اأف�سل  �ساحب  وي�سبح  ال�سمراء 
رقم من خالل حتقيق االإجنازات 
الذي  وهو  االأخرى،  تلو  الواحدة 
متكن من امل�ساهمة ب�سكل كبري 
زمالئه  حققه  الذي  الفوز  يف 
خا�سوها  التي  االأخرية  باجلولة 
امل�سيف  اأمام  القواعد  خارج 
حيث  لهدف،  برباعية  برايتون 

على  الطاولة  قلب  يف  جنحوا 
خالل  من  ال�سيافة  اأ�سحاب 
حتويل التاأخر يف النتيجة بهدف 
ن�سيب  كان  برباعية  فوز  اإىل 
هدف  منها  تلم�سان  مدينة  ابن 
كان  حيث  حا�سمة،  ومتريرة 
زميله  الذي �سجله  الهدف  خلف 
به  منح  والذي  البورت  الفرن�سي 
خالل  من  �سيتي  للمان  التقدم 
تنفيده للركنية، قبل اأن ي�سجل يف 
رائعا  هدفا  الثاين  ال�سوط  بداية 
اخل�سم  دفاع  مراوغة  من خالل 
وت�سديدة قوية للكرة، كان م�سدر 

االأمان لزمالئه الإحراز اللقب.
لوهافر  نادي  خريج  وتواجد 
الفرن�سي �سمن الت�سكيلة املثالية 
الدوري  من  واالأخرية   38 للجولة 
االجنليزي بعد االأداء الرائع الذي 
ولهذا  برايتون،  مقابلة  قّدمه يف 
عالمة  حمرز  نال  فقط  ال�سدد 
يف  كبرية  جنوما  جانب  اإىل   8.3
اجنلرتا على غرار زميله البورت 

وال�سنغايل �ساديو ماين.

حمرز: مل �أ�شك يوما يف 
�إمكانياتي وكان �شعبا 

�لتكهن بالبطل

ريا�ض  اجلزائري  الالعب  اأّكد 
بعد  الغامرة  �سعادته  عن  حمرز 
الدوري  لقب  اإحراز  يف  جناحه 
االجنليزي للمرة الثانية، حيث قال 
فيما  �سك  اأدنى  ميلك  يكن  مل  اأنه 
التي  والفنيات  بامكانياته  يتعلق 
و�سع  اأنه  االأمر  ما يف  وكل  ميلكها 
ب�سفوف  التحاقه  منذ  ذهنه  يف 
اأنه  فريقه احلايل مان�س�سرت �سيتي 
كبرية  حتديات  اأمام  يكون  �سوف 
اأ�سا�سية مع  اإحراز مكانة  من اجل 
الطاقم  اإقناع  و�سمان  الت�سكيلة 
الفني، واأ�سار حمرز يف ت�رصيحات 
اأنهم  القطرية  �سبورت«  »بني  لقناة 
ظل  يف  �سعبا  مو�سما  خا�سوا 
وجدوها  التي  ال�سديدة  املناف�سة 
من نادي ليفربول االأمر الذي جعل 
التكهن بهوية املتوج بلقب الدوري 
وال�سو�سبان�ض  �سعبا  االجنليزي 
توا�سل اإىل اآخر جولة من املو�سم.

غو�رديوال: قوة �شخ�شية 
حمرز �شر جناحه وكنا 

بحاجة �إليه �أمام بر�يتون

بيب  اال�سباين  املدرب  اأ�ساد 
اجلزائري  بالعبه  غوارديوال 
حمرز عندما قال يف ت�رصيحات 
الالعب  اأن  �سبورت«  »بني  لقناة 
ي�سك  ومل  كبرية  قدرات  ميلك 
االإ�سافة  تقدميه  يف  يوما 
اأن  وقال  �سيتي،  املان  لفريق 
ميلكها  التي  القوية  ال�سخ�سية 
الفنية  مبوؤهالته  واميانه  العبه 
جناحه  �رص  كانت  والبدنية 
وال�سبب  برايتون،  مباراة  يف 
عليه  اعتماده  خلف  الرئي�سي 
امل�سريية  املقابلة  يف  اأ�سا�سيا 
املدرب  وا�ستطرد  للفريق، 
اال�سباين  لرب�سلونة  ال�سابق 
اأنه كان  وبايرن ميونيخ االأملاين 
بحاجة اإىل االعتماد على حمرز 
ظل  يف  خا�سة  برايتون  اأمام 
قدرته على اللعب يف امل�ساحات 

ال�سغرية من امللعب.

تو�جد �شمن �لت�شكيلة �ملثالية للجولة �الأخرية من �لربميرليغ

حمرز ي�صنع التاريخ جمددا ويعادل رقم كولو
دخل �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�ض حمرز �لتاريخ من �الأبو�ب �لو��شعة بعد �إحر�زه للقب �لدوري 

�الجنليزي �ملمتاز رفقة ناديه مان�ش�شرت �شيتي، هذ� �الأخري حافظ على �للقب للمو�شم �لثاين على �لتو�يل، 
بينما كان لقب �لدوري �الجنليزي �لثاين يف م�شو�ر متو�شط ميد�ن �خل�شر �لذي �شبق له �إحر�زه عندما كان 

يحمل �ألو�ن فريقه �ل�شابق لي�شرت �شيتي خالل مو�شم 2016/2015، وعاد �لالعب �إىل تكر�ر �لكرة جمدد� 
و�لعودة �إىل معانقة �للقب بعد مو�شمني مع فريقه �حلايل مان�ش�شرت �شيتي

بلما�شي �أمام خيار رفع �لعقوبة على �ملغ�شوب عليه

بلفو�صيل مر�صح للعودة اإىل 
اخل�صر وامل�صاركة يف الكان

حت�شبا للدور �الأخري من ت�شفيات كاأ�ض 
�إفريقيا الأقل من 23 عاما

تاأجيل مباراة اخل�صر 
وغانا اإىل �صبتمرب املقبل

لكرة  االإفريقي  االحتاد  اأّجل 
الثالث  الدور  مباريات  القدم 
املوؤهلة  الت�سفيات  من  واالأخري 
لفئة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ض  اإىل 
برجمة  املقرر  عاما   23 من  اأقل 
اإىل  م�رص  يف  النهائية  دورتها 
جاء  حيث  املقبل،  �سبتمرب  �سهر 
مباريات  تواريخ  يف  التعديل 
اأقل  كان  اإىل  املوؤهلة  الت�سفيات 
من 23 عاما بعدما كانت مربجمة 
�سوف  والتي  املقبل  جوان  �سهر 
الذي  الوطني  املنتخب  يخو�سها 
ملالقاة  االأخري  الدور  اإىل  تاأهل 
جتاوز  بعدما  الغاين  املنتخب 
غينيا  نظريه  الثاين  الدور  يف 
اال�ستوائية الذي تعادل معه �سلبا 
باأر�ض  عليه  يفوز  اأن  قبل  بغينيا 

الوطن بثالثة اأهداف لواحد.
بتاأجيل  الكاف  قرار  وجاء 
زعزعة  منها  تفاديا  املباريات 
تخو�سها  التي  التح�سريات 
فيما  االإفريقية  املنتخبات 

كاأ�ض  اإىل دورة  باال�ستعداد  يتعلق 
مب�رص  املقررة  لالأكابر  اإفريقيا 
يجد  و�سوف  املقبل،  �سهر جوان 
ومدرب  الريا�سي  الفني  املدير 
املنتخب الوطني لفئة اقل من 23 
باتيلي  لودوفي�ض  الفرن�سي  �سنة 
بالن�سبة  النظر  اإعادة  اأمام  نف�سه 
للنخبة  التح�سريي  للربنامج 
التي  التعديالت  ظل  يف  الوطنية 
الدور  مباريات  تواريخ  �سهدتها 
االأخري املوؤهل اإىل الكان املقبلة 

لفئة االآمال.
كاأ�ض  نهائيات  جتري  لالإ�سارة 
اإفريقيا الأقل من 23 عاما خالل 
و22   8 بني  ما  املمتدة  الفرتة 
ثمانية  مب�ساركة  املقبلة  نوفمرب 
تكون  �سوف  والتي  منتخبات، 
موؤهلة اإىل دورة االألعاب االأوملبية 
 2020 اليابان  طوكيو  يف  املقررة 
من خالل بلوغ املنتخبات الثالثة 

االأوائل االأوملبياد املقبل.
عي�شة ق.

جتمع بولزهاوزن الألعاب �لقوى

�صراد يفوز ب�صباق 
1000م

 
بجدارة  �رصاد  ا�سامة  اجلزائري  العداء  فاز 
وا�ستحقاق ب�سباق 1000 مرت، يف التجمع الدويل 
اأول  جرى  الذي  االأملانية  بولزهاوزن  ملدينة 
يف  ال�سباق  اجلزائري  العداء  قطع  فقد  اأم�ض، 
زمن قدره  2د 22ث و13ج متقدما على االأملانيني 
التوايل  على  كليار  وبا�سكال  كي�سالر  كري�ستوف 

بزمن 2د 23ث و05ج و2د 22ث و32ج .
�رصاد  العداء  مدرب  اأعرب  النتيجة،  هذه  وعن 
»ال  قائال:  و�سعادته  ارتياحه  عن  �ستيح  براهيم 
ميكنني اإال اأن اأكون �سعيدا بهذه النتيجة الباهرة، 
لقد  املو�سم،  هذا  للعداء  االأوىل  واأنها  خا�سة 
ب  املقدر  الوطني  القيا�سي  الرقم  من  اقرتب 
2د 19ث 00ج، واأو�سح اأن اخلرجة املقبلة للعداء 
1500مرت، خالل جتمع  �سباق  �ستكون يف  �رصاد 

دويل اآخر مقرر باأملانيا يف 18 ماي املقبل.

وكاالت

عريبي يرف�ض االنتقال اإىل 
االأهلي امل�صري

رف�ض الالعب كرمي 
عريبي عر�ض نادي 
امل�رصي  االأهلي 
االنتقال  اأجل  من 
خالل  �سفوفه  اإىل 
املركاتو  فرتة 
املقبل،  ال�سيفي 
حيث ك�سفت اأم�ض 
»ال�رصيح«  جريدة 
اأن  التون�سية 
ف�سل  عريبي 

م�سواره  ال�ساحلي موا�سلة  النجم  احلايل  ناديه  مع  واللعب  التون�سية  البطولة  يف  الذي التون�سي عو�ض املغامرة باالنتقال اإىل ت�سكيلة »القلعة احلمراء«، وياأتي قرار االحرتايف  وهو  »ليتوال«  تعداد  �سفوف  يف  مكانته  على  احلفاظ  ظل  يف  لنهائي ك�سب مكانة رفقتها خا�سة بعد قيادة الفريق اإىل التتويج بلقب الكاأ�ض العربية الالعب  فريقه  تاأهل  جانب  اإىل  املباراة،  يف  هدف  ت�سجيله  بف�سل  كاأ�ض الكاف، اإىل جانب ذلك فاإن عريبي ميلك الرغبة يف االحرتاف باإحدى لالأندية 
رحيل وكانت اإدارة االأهلي امل�رصي حّولت خيارها اإىل عريبي بعد ف�سلها يف التعاقد الدوريات االأوروبية. نحو  متهيد  يف  وذلك  الكبري،  اأجره  ب�سبب  بوجناح  بغداد  مواطنه  العبها املغربي وليد اأزارو بعدما اأ�سحى غري قادر على تقدمي االإ�سافة وبلوغ مع 

طموحات جماهري القلعة احلمراء.
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نحو  الوطني  الناخب  يتوجه 
الالعب  بخدمات  اال�ستعانة 
اإ�سحاق  اجلزائري  الدويل 
له  الدعوة  وتوجيه  بلفو�سيل 
من اأجل التواجد �سمن القائمة 
بخو�ض  املعنية  النهائية 
لالمم  اإفريقيا  كاأ�ض  نهائيات 
املقبلة  ال�سائفة  يف  املقررة 
مب�رص، ولهذا الغر�ض فاإن تاألق 
بلفو�سيل رفقة ناديه هوفنهامي 
وتقدميه  االأملاين  بالدوري 
احل�ض  ظل  يف  مميزا  مو�سما 
�سمح  به  يتمتع  الذي  التهديفي 
هدفا   15 ع  جممو  بت�سجيل  له 
يجعله  حيث  املو�سم،  هذا 
ح�سابات  يف  للدخول  مر�سحا 
العار�سة  على  االأول  امل�سوؤول 
الفنية الوطنية، من اأجل توجيه 
ترب�ض  حل�سور  له  الدعوة 
الت�سكيلة الوطنية املقرر نهاية 
ال�سهر احلايل يف مركز حت�سري 
ب�سيدي  الوطنية  املنتخبات 

مو�سى.
رغم تواجد خريج نادي اأوملبيك 
ح�سابات  خارج  الفرن�سي  ليون 
بلما�سي خالل الفرتة املا�سية 
بعدما حدث بني الرجلني عقب 
خا�سها  التي  املقابلة  نهاية 
البنني  اأمام  الوطني  املنتخب 
وامل�سادات الكالمية التي دارت 

بينهما عقب عدم ر�سا الالعب 
على عدم م�ساركته يف املباراة 
طي  نحو  يتوّجه  بلما�سي  فاإن 
م�سلحة  يف  والتفكري  ال�سفحة 
تبقى  التي  الوطنية  الت�سكيلة 
اإىل مهاجم قوي وقادر  بحاجة 
اأر�سية  على  الفارق  �سنع  على 
بلما�سي  واأن  خا�سة  امليدان، 
لالعبه  مناف�ض  عن  يبحث 
بغداد بوجناح الذي يبقى راأ�ض 
اخل�رص  رفقة  الوحيد  احلربة 
اإ�سالم  م�ستوى  تراجع  ظل  يف 
�سليماين وعدم اقتناعه باأ�سامة 
درفلو اإىل جانب افتقاد هداف 
نعيجي  زكريا  الوطنية  البطولة 
للتجربة يف مواجهة املنتخبات 

القوية يف القارة ال�سمراء.
عي�شة ق.



غوارديوال يحفظ الكربياء
 بعد االإخفاق االأوروبي

عندم� ان�سم بيب غوارديوال اإىل م�ن�س�سرت �سيتي يف 2016 ك�ن مالك الن�دي على اقتن�ع ت�م ب�أن املدرب 
االإ�سب�ين هو الرجل املث�يل لقي�دة الفريق نحو املجد يف دوري اأبط�ل اأوروب، .وبعد 3 موا�سم ال يزال 
�سيتي يف انتظ�ر اللقب االأوروبي، لكن تتويج املدرب الب�لغ من العمر 48 ع�م� بلقب الدوري االجنليزي 
املمت�ز مرتني على التوايل قد ي�سكل اإجن�زا اأكرب، مل يتعر�ض غوارديوال لالنهي�ر بعد اخلروج من دور 
الثم�نية بدوري االأبط�ل على يد توتنه�م هوت�سبري مم� يعني �سي�ع حلم حتقيق رب�عية ال �س�بق له�، لكنه 
الدوري يف  لقب  نحو  ال�سب�ق�ت  اأ�رش�ض  اأحد  اختتم  م� حتقق عندم�  وهو  الكربي�ء  بح�جة حلفظ  ك�ن 
اإجنلرتا ورمب� يف اأوروب�، ورفع غوارديوال املع�يري اإىل اأق�سى حد يف البطولة ففي مو�سمه الث�ين مع �سيتي 

حقق لقب الدوري الع�م امل��سي برقم قي��سي بعد اأن جمع فريقه 100 نقطة و�سجل 106 اأهداف.
ورغم ذلك ميكن اأن ي�سعر غوارديوال ب�سع�دة اأكرب بعد ح�سيلة املو�سم الت�يل اإذ جمع 98 نقطة وتفوق على 
ليفربول الذي ح�سد 97 نقطة يف ث�ين وث�لث اأكرب ح�سيلة من النق�ط يف حقبة الدوري املمت�ز، وخالل 
الهزمية  اأن  االأول من ج�نفي وهو يدرك  االأ�سبوع  ليفربول يف  ا�ست�س�ف �سيتي من�ف�سه  املو�سم املثري 
�ستو�سع الف�رق اإىل ع�رش نق�ط ل�س�لح فريق املدرب يورغن كلوب ال�رش�ض، وف�ز �سيتي 2-1 ثم تفوق يف 
16 من اآخر 17 مب�راة ب�لدوري وف�ز ب�لتحديد يف اآخر 14 مب�راة لي�سبح اأول فريق يحتفظ بلقب الدوري 

املمت�ز خالل 10 �سنوات.
م�سوار  الث�من يف  الدوري،  لقب  مذهلة وحتقق  مب�ري�ت  وقدم  هدف�   95 �سيتي  �سجل  م�سريته  وخالل 
غوارديوال بعد ثالثة األق�ب يف دوري الدرجة االأوىل االإ�سب�ين ونف�ض العدد يف اأمل�ني� مع بر�سلونة وب�يرن 
ميونخ، بعد اإ�رشار ه�ئل وقدرة على التع�مل مع ال�سغط، وخالل فوز ليفربول يف اآخر 9 مب�ري�ت ب�لدوري 
ك�ن يتقدم على �سيتي يف ال�سدارة ب�سبب اختالف مواعيد املب�ري�ت لكن كلم� تقدم فريق كلوب ك�ن فريق 

جغ�رديوال ي�سبقه يف اخلطوة الت�لية.

ن املركز الثالث ليون يكت�صح مر�صيليا ويح�صّ
دوري  اإىل  ت�أهله  قّربته من ح�سم  نظيفة  بثالثية  مر�سيلي�  اأوملبيك  ليون م�سيفه  اأوملبيك  اكت�سح 
اأول ام�ض يف املرحلة 36 من الدوري الفرن�سي، �سجل االإيفواري م�ك�سويل كورنيه  اأوروب�  اأبط�ل 
ثن�ئة ومو�سى دميبيلي ثالثية ليون، ورفع ليون ر�سيده اإىل 66 نقطة يف املركز الث�لث بف�رق 6 نق�ط 
اأم�م �س�نت ايتي�ن  اأوروب� املو�سم الق�دم، و4 نق�ط  اأبط�ل  خلف ليل الذي �سمن ت�أهله يف دوري 
الرابع قبل مرحلتني على نه�ية الدوري، وجتّمد ر�سيد اأوملبيك مر�سيلي� عند 55 نقطة يف املركز 

ال�س�د�ض لي�ستمر الفريق العريق يف الرتّنح يف مو�سم �سعب جداً الأبن�ء املدرب رودي غ�ر�سي�.

اأتلتيكو مدريد يطالب غريزمان  احل�صم حول بر�صلونة
ق�ل تقرير �سحفي اإ�سب�ين اأم�ض اإن الفرن�سي اأنطوان غريزم�ن مه�جم اأتلتيكو مدريد، اقرتب 
اإىل بر�سلونة، خالل فرتة االنتق�الت  من و�سع حد مل�سريته رفقة الروخيبالنكو�ض والرحيل 
ال�سيفية املقبلة، وذكرت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« االإ�سب�نية، اأن غريزم�ن يقرتب من اتخ�ذ 

خطوة الرحيل عن اأتلتيكو مدريد، م�سرية اإىل اأن الالعب وافق على االنتق�ل للب�ر�س�.
واأ�س�فت اأن الن�دي املدريدي يخطط لعقد اجتم�ع مع غريزم�ن ملن�ق�سة م�ستقبله، مو�سحة 
�سيذهب  ك�ن  اإذا  عم�  لوجه  وجًه�  يخربه�  اأن  الفرن�سي  امله�جم  من  تريد  اأتلتيكو  اإدارة  اأن 
اأتلتيكو مدريد يعتقدون اأن غريزم�ن وافق ب�لفعل على  اأنه يف  لرب�سلونة، واأ�س�رت ال�سحيفة 
اللعب يف الك�مب نو، بداية من املو�سم املقبل، وختمت ب�أن غريزم�ن لديه �رشط جزائي يف 
التي �سيكون بر�سلونة  القيمة  الف�حت جوان املقبل 120 مليون يورو، وهي  عقده �سي�سبح من 

م�ستعًدا لدفعه� مق�بل التع�قد مع النجم الفرن�سي.

روما ي�صقط اليويف ويبقي حظوظه 
بدوري االأبطال

للمو�سم  ب�للقب  املتوج  البطل  مع  امل�سريية  مواجهته  ح�سم  جوفنتو�ض  �سيفه  اإ�سق�ط  يف  روم�  جنح 
الث�من توالي�، مبقي� على حظوظه ب�مل�س�ركة يف دوري اأبط�ل اأوروب� بتغلبه عليه 2-0 يف املرحلة 36 من 
الدوري االإيط�يل، وك�ن ن�دي الع��سمة ب�أم�ض احل�جة اإىل هذا الفوز الذي حتقق بف�سل هديف الق�ئد 
األي�س�ندرو فلورنت�سي  والبو�سني اإدين دزيكو، اإذ اأبق�ه يف دائرة ال�رشاع على بط�قتي املركزين الث�لث 
ون�بويل  جوفنتو�ض  ل�س�لح  االأولي�ن  البط�قت�ن  ح�سمت  بعدم�  االأبط�ل،  دوري  اإىل  املوؤهلتني  والرابع 
الذي  اأت�النت�  نق�ط عن  بف�رق ثالث  ال�س�د�ض  املركز  نقطة يف   62 اىل  ر�سيده  روم�  ورفع  الو�سيف، 
اأ�سبح ث�لث� موقت� بفوزه ال�سبت على جنوى 2-1، وذلك ب�نتظ�ر مب�راة اإنرت ميالن الرابع ح�لي� مع �سيفه 

كييفو ، فيم� يحتل ميالن املركز اخل�م�ض بف�رق املواجهتني املب��رشتني مع ن�دي الع��سمة.
وك�ن جوفنتو�ض الطرف االأف�سل يف ال�سوط االأول واأتبع الفريق�ن بعدد من الفر�ض لكن دون فع�لية اأم�م 
املرمى حتى الدقيقة 79 عندم� جنح فلورنزي يف الو�سول اىل �سب�ك »ال�سيدة العجوز« بعدم� ا�ستف�د 
من خط�أ جلورجيو كييليني الذي خ�رش الكرة على مقربة من منطقته، فو�سلت اىل دزيكو الذي مرره� 
لق�ئده اأودعه� ال�سب�ك من فوق احل�ر�ض ت�سي�سني، وعندم� ك�نت املب�راة تلفظ اأنف��سه� االأخرية، وجه 
فريق كالوديو رانيريي ال�رشبة الق��سية جلوفنتو�ض بهدف ث�ن اثر هجمة مرتدة �رشيعة ومتريرة من 

البديل الرتكي جنغيز اأوندر اىل دزيكو الذي اأودعه� ال�سب�ك )90+2(.

البار�صا يفوز بالكامب نو وغودين يودع االأتلتيكو
للدوري  بر�سلونة املتوج بطال  اأنهى 
بفوز  اأر�سه  على  مب�ري�ته  االإ�سب�ين 
و�سع  م�   ،0-2 خيت�يف  على  معنوي 
االأخري  الرابع  املركز  يف  ف�لن�سي� 
بعدم�  االأبط�ل  دوري  اإىل  املوؤهل 
اأالفي�ض  تغلب بدوره على ديبورتيفو 
�سهدت  التي   37 املرحلة  يف   1-3
ري�ل  اأم�م  مدريد  ري�ل  �سقوط 
الن�دي  ودخل   ،3-1 �سو�سييداد 
له  االأخرية  مب�راة  اإىل  الك�ت�لوين 
بني جمهوره كونه يختتم املو�سم يف 
ملعب اإيب�ر، بو�سع معنوي �سعب بعد 
يف  تلق�ه�  التي  الت�ريخية  اخل�س�رة 
»اأنفيلد« على يد ليفربول االإجنليزي 
برب�عية نظيفة يف اي�ب ن�سف نه�ئي 
بفوزه ذه�ب�  االأبط�ل، مفرط�  دوري 

على اأر�سه بثالثية نظيفة، لكن فريق املدرب اإرن�ستو ف�لفريدي الذي خ�رش اأي�س� مب�راته يف املرحلة امل��سية من الدوري �سد 
�سلت� فيغو، تنف�ض ال�سعداء بع�ض ال�سيء وودع جمهوره ب�لفوز على خيت�يف م� ت�سبب بتن�زل �سيفه عن املركز الرابع االأخري 
املوؤهل اىل دوري اأبط�ل اأوروب� ل�س�لح ف�لن�سي� الذي حول بدوره تخلفه اأم�م �سيفه ديبورتيفو اأالفي�ض بهدف خلواكيم ن�ف�رو  

اىل فوز 1-3.
ويدخل ف�لن�سي� الذي يواجه بر�سلونة يف نه�ئي م�س�بقة الك�أ�ض املحلية يف 25 م�ي احل�يل والق�دم من خروج خميب على يد 
اأر�سن�ل االإجنليزي اىل املرحلة 38 واالأخرية وهو متقدم على خيت�يف بف�رق املواجهتني املب��رشتني بينهم�، ويختتم ف�لن�سي� 
املو�سم خ�رج ملعبه �سد بلد الوليد الذي �سمن بق�ءه بني الكب�ر بفوزه خ�رج ملعبه على اله�بط رايو ف�يك�نو 2-1 بهدف يف 

الدق�ئق الع�رش االأخرية، فيم� يلعب خيت�يف على اأر�سه �سد في�ري�ل الذي �سمن بق�ءه بفوزه على �سيفه ايب�ر 0-1.
وب�لعودة اىل املب�راة االأخرية لرب�سلونة بني جمهوره هذا املو�سم وبغي�ب مه�جمه االأوروغوي�ين لوي�ض �سواريز ال�س�بة ع�نى 
الن�دي الك�ت�لوين االأمرين يف ن�سف ال�س�عة االأول من اللق�ء و�سط تفوق وخطورة �سيفه الذي األغي له هدف بداعي الت�سلل، 
وتغري م�س�ر اللق�ء منذ الدقيقة 39 عندم� جنح فريق ف�لفريدي يف الو�سول اىل ال�سب�ك حني اخترب جريار بيكيه حظه بكرة 
راأ�سية اإثر ركلة حرة، ف�سده� احل�ر�ض دافيد �سوري� لكن الت�سيلي اأرتورو فيدال ك�ن يف املك�ن املن��سب ملت�بعته� يف ال�سب�ك، 
ووا�سل الن�دي الك�ت�لوين بعده� اأف�سليته اإن ك�ن يف الدق�ئق املتبقية من ال�سوط االأول اأو ال�سوط الث�ين لكن دون التمكن من 
الو�سول اىل ال�سب�ك بل ك�دت اأن تهتز �سب�كه يف الوقت الق�تل لوال تدخل الق�ئم االأمين يف وجه راأ�سية خورخي مولين�، لكنه 
متكن يف نه�ية املط�ف من توديع جمهوره بفوز بعد هدف يف الدقيقة قبل االأخرية بف�سل النجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي الذي 

ق�م مبجهود فردي ثم ا�ستلم متريرة من �سريحي روبرتو ح�ول املدافع التوغويل دجيني داكون�م اإىل �سب�ك فريقه.
وعلى ملعب »اأنويت�« مني الن�دي امللكي بهزميته الث�نية هذا املو�سم اأم�م م�سيفه ري�ل �سو�سييداد والث�نية يف املراحل الثالث 
االأخرية، وج�ءت بنتيجة 1-3 مت�أثرا ب�لنق�ض العددي بعد طرد خي�سو�ض ف�ييخو يف الدقيقة 39 للم�سه الكرة داخل املنطقة، 

مت�سبب� بركلة جزاء مل ي�ستثمره� الربازيلي ويلي�ن بعدم� �سده� احل�ر�ض البلجيكي تيبوا كورتوا.
بف�رق  ف�لن�سي�  خلف  خ�م�س�  لي�سبح  خيت�يف  خ�س�رة  من  اال�ستف�دة  عن  اإ�سبيلية  عجز  مرتوبوليت�نو«،  »واندا  ملعب  وعلى 
املواجهتني املب��رشتني عن االأخري وذلك بتع�دله مع م�سيفه اأتلتيكو مدريد الو�سيف، وارتدت املب�راة ط�بع� ع�طفي� لق�ئد 
اأتلتيكو االأوروغوي�ين دييغو غودين الأنه� ك�نت االأخرية اأم�م جمهور الفريق الذي دافع عن األوانه منذ 2010 وتوج معه ب�ألق�ب 
اإ�س�فة  االأوروبية ثالث مرات،  ال�سوبر  والك�أ�ض  ليغ« مرتني  »يوروب�  االأوروبي  الدوري  وم�س�بقة  االإ�سب�نيني،  والك�أ�ض  الدوري 
اللدود ري�ل مدريد ع�مي  اأم�م ج�ره  اأوروب� مرتني حني خ�رش  اأبط�ل  الع��سمة االإ�سب�نية اىل نه�ئي دوري  لو�سوله مع ن�دي 

2014 و2016.

من  �سيتعلم  ن�ديه  اإن  ليفربول  مدافع  روبرت�سون  اأندي  ق�ل 
االأخط�ء بعد اأن ك�ن قريب� من حتقيق لقب الدوري االإجنليزي 
واأنهى  املقبل،  املو�سم  يف  اأقوى  يعود  اأن  ومتنى  املمت�ز، 
م�ن�س�سرت  البطل  عن  واحدة  نقطة  بف�رق  املو�سم  ليفربول 
وجمع  التوايل،  على  الث�نية  للمرة  ب�للقب  توج  الذي  �سيتي 
ليفربول 97 نقطة وهو اأعلى ر�سيد لو�سيف للبطل يف ت�ريخ 
الدوري االإجنليزي املمت�ز، وخ�رش مب�راة واحدة ب�مل�س�بقة 
اأم�م �سيتي يف ج�نفي امل��سي، واأبلغ روبرت�سون موقع ن�ديه 
الكثري من االأخط�ء لكنن� �سنتعلم  على االإنرتنت: »مل نرتكب 
منه� واالأمر اجليد اأن �سيتي يعرف االآن اأنن� �سنن�ف�ض بقوة«.

وت�بع: »�ستبقى هذه الت�سكيلة و�سنحت�ج لبذل كل جهد ممكن 
ف�ز  واإمن�  اللقب،  نخ�رش  »مل  واأ�س�ف:  املقبل«،  املو�سم  يف 
به فريق رائع وهو ال�سيتي الذي و�سع املع�يري ونحن ح�ولن� 
دوري  لنه�ئي  و�سوله  ليفربول  حزن  من  وقلل  له�«،  الو�سول 
اأبط�ل اأوروب� للع�م الث�ين على التوايل، وي�أمل يف حتقيق لقبه 
هوت�سبري  توتنه�م  يواجه  عندم�  الق�رية  ب�مل�س�بقة  ال�س�د�ض 

االآن  النه�ئي  يف  »نحن  وت�بع:  املقبل،  جوان  يف  مدريد  يف 
اأبعد مل نحققه� يف املو�سم امل��سي«،  ونحت�ج لقطع خطوة 
م�سريا اإىل خ�س�رة ليفربول اأم�م ري�ل مدريد يف نه�ئي الن�سخة 
امل��سية، ووا�سل: »اإذا جنحن� يف هذه اخلطوة �سيكون مو�سم� 

ن�ري�، نعرف مدى �سعوبة اللعب �سد توتنه�م«.

روبرت�صون: مل نخ�صر لقب الربميريليغ
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فل�سطني املحتلة

قانــون اقتطــاع خم�ص�صــات الأ�صرى قانــون عن�صــري و خمالــف للقانـون الدولــي 
يخالــف هــذا القانــون العن�ســري التزامــات اإ�ســرائيل باعتبارهــا »القــوة احلاجــزة« فيمــا يتعلــق مبخ�س�ســات الأ�سرى، واملن�ســو�ص عليهــا فــي 

املادتيــن 81 و98 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. وتقــوم اإ�ســرائيل بخرقهــا ب�ســكل فا�ســح.
ابراهيم مطر /الدائرة العالمية 

مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى 
واجلرحى

القوانيــن  اإ�ســرائيل  ا�ســتخدمت 
اأهــم  ك�أحــد  العن�رصيــة  والت�ســريع�ت 
وتر�ســيخ  لدعــم  الفع�لــة  الأدوات 
علـى  �سـيطرته�  واإحـك�م  ا�ســتعم�ره�، 
الأر�ض والإن�س�ن الفل�سـطيني. وب�سـب�ق مـع 
نحـو  طـرح  علـى  اإ�سـرائيل  عملـت  الزمـن، 
150 ق�نــون م�ســروع ق�نــون عن�ســري منــذ 
بــدء الوليــة الع�ســرين للكني�ســت مــن اأيــ�ر 

2015 حتــى متــوز 2017.
�س�دقــت  القوانيــن،  هــذه  �سمــن  مــن 
القوانيــن  مــن  العديــد  علــى  اإ�رصائيل 
اإ�سعــ�ف  اإىل  تهــدف  التــي  والت�ســريع�ت 
العقوبـ�ت  وفـر�ض  الأ�سرية،  احلركـة 
اجلم�عيـة علـى الأ�رصى، مـن هـذه القوانيـن 
ق�نـون التغذيـة الق�سـري للأ�رصى امل�رصبيـن 
مثـل:  القوانيـن  مـن  وغيـره  الطعـ�م،  عـن 
 14 الــ  �سـن  دون  الأطف�ل  حم�كمـة  ق�نـون 
ع�مـ�ً، وق�نـون ت�سـديد العقوبـة علـى را�سـقي 
احلجـ�رة وفـر�ض عقوبـة ال�سـجن بيـن 20-5 
ع�مـ�ً، وت�سـريع اعتقـ�ل الفل�سـطينيني علـى 
مواقـع  علـى  و�سـور  اآراء  ن�سـر  خلفيـة 
التوا�سـل الجتم�عي، ب�لإ�س�فة اإىل ق�نـون 
اقتطـ�ع قيمـة رواتـب الأ�رصى وخم�س�سـ�ت 
ع�ئـدات  مـن  واجلرحـى  ال�سـهداء  ع�ئلت 
مـن  اإ�سـرائيل  جتمعهـ�  التـي  ال�رصائـب 

ال�سـلطة الفل�سـطينية، وغريهـ�.
رواتـب  قيمـة  اقتطـ�ع  ق�نـون  تعريـف 
الأ�رصى وع�ئـدات ال�سـهداء واجلرحـى مـن 

قيمـة ع�ئدات ال�رصائب:
الوزاريــة  »اللجنــة  ت�ســمى  مــ�  �س�دقــت   -
ق�نــون  م�ســروع  علــى  للت�ســريع�ت« 
ب�قتطــ�ع قيمــة رواتــب املعتقليــن  يق�ســي 
جتمعهــ�  التــي  ال�رصائــب  ع�ئــدات  مــن 
الفل�ســطينية.  ال�ســلطة  ل�س�لــح  اإ�ســرائيل 
يقـوم  بـ�أن  الق�نـون  م�ســروع  ويق�ســي 
للجنـة  تقريـر  بتقديـم  الحتلل  اأمـن  وزيـر 
يت�سمـن  القومـي،  الأمن  ل�سـوؤون  الوزاريـة 
الفل�سـطينية  ال�سـلطة  دفعتـه  الـذي  املبلـغ 
وع�ئلتهم،  الإره�ب  لن�سـط�ء  العـ�م  خلل 
علـى اأن تقـرر اللجنـة الوزاريـة بعـد تقديـم 
املبلـغ  �سـتخ�سم  ك�نـت  اإذا  مـ�  التقريـر 
ب�أكملـه اأم اأنهـ� �سـتكتفي فقـط بخ�سـم جـزء 
منـه مـن ع�ئـدات ال�رصائــب التــي جتمعهــ� 
الفل�ســطينية،  ال�ســلطة  ل�س�لــح  اإ�ســرائيل 
بنــ�ء  لل�ســلطة  �ســهرًي�  بتحويلهــ�  وتقــوم 

علــى اتف�قــ�ت »اأو�ســلو«.
- بنـ�ء علـى م�سـروع الق�نـون، ف�إنـه ب�إمـك�ن 
اإ�سـرائيل اتخـ�ذ القـرار مـ� اذا ك�نـت �سـتقوم 
ب�ســكل  ال�رصائــب  اأمـوال  حتويـل  بتجميـد 
موؤقــت، اأو ب�ســكل ك�مــل، وذلــك بنــ�ء علــى 
وعلقــ�ت  القومــي«  »الأمن  ح�ســ�ب�ت 
التـي  الأموال  اأمـ�  اخل�رجيـة،  اإ�ســرائيل 
ال�رصائب،  ع�ئدات  من  اقتط�عهـ�  �سـيتم 
التعوي�س�ت  دفع  فـي  ا�سـتخدامه�  ف�سـيتم 
�سـد  الإ�رصائيلية  املح�كـم  عـن  ال�سـ�درة 

ال�سـلطة الفل�سـطينية.
الحتلل،  اأمــن  وزيــر  امل�ســروع  مقــدم   -
املبلــغ  »اإن  قــ�ل:  ليربمــ�ن  اأفيغــدور 
ا�ســتخدامه  �ســيتم  اقتط�عــه  �ســيتم  الــذي 
ال�سح�يــ�  وتعويــ�ض  الإره�ب؛  ملنــع 

الإ�رصائيليني«.
اأنه  على  الق�نون  م�رصوع  تقدمي  مت   -

م�رصوع ق�نون حكومي.
الأ�رصى  خم�س�ســ�ت  اقتطــ�ع  ق�نــون 
ق�نــون عن�ســري خم�لــف للق�نــون الدولــي 

والتف�ق�ت املوقعــة
يخ�لــف هــذا الق�نــون العن�ســري التزامــ�ت 
احل�جــزة«  »القــوة  ب�عتب�رهــ�  اإ�ســرائيل 
الأ�رصى،  مبخ�س�ســ�ت  يتعلــق  فيمــ� 
 81 امل�دتيــن  فــي  عليهــ�  واملن�ســو�ض 
وتقــوم  الرابعــة.  جنيــف  اتف�قيــة  مــن  و98 

اإ�ســرائيل بخرقهــ� ب�ســكل ف��ســح.
القـوة  علـى  اأنـه   81 املـ�دة  تنـ�ض   -
احل�جـزة، التـي تعتقـل اأ�سـخ��س�ً حممييـن، 
ل  واأن  الطبيـة؛  الرع�يـة  وتوفيـر  اإع�لتهـم، 
يخ�ســم اأي �ســيء ل�ســداد هــذه امل�س�ريــف 

مــن خم�س�ســ�ت املعتقليــن اأو رواتبهــم اأو 
م�ســتحق�تهم.

تعيـل  اأن  احل�جـزة  الدولـة  علـى  اأنـه   -
اإذا  املعتقلـون،  يعيلهـم  الذيـن  الأ�سخ��ض 
اأو  ك�فيـة،  معي�سـية  و�سـ�ئل  لديهم  تكن  لـم 

ك�نـوا غيـر ق�دريـن على الك�سـب.
علـى  ينبغـي  اأنـه  علـى   98 املـ�دة  تنـ�ض   -
خم�س�سـ�ت  توفـر  اأن  احل�جـزة  الدولـة 
للمعتقليـن؛ ب�عتب�رهـ� جـزءاً مـن م�سـوؤوليته� 
اإع�نـ�ت  تلقـي  للمعتقليـن  جت�ههـم. ويجـوز 
رع�ي�هـ�،  مـن  يكونـون  التـي  الدولـة  مـن 
هيئـة  اأي  مـن  اأو  احل�ميـة،  الـدول  مـن  اأو 
ت�سـ�عدهم، وتوفـر الدولـة احل�جـزة جميـع 
اإىل  اإع�نـ�ت  لإر�س�ل  للمعتقـل  الت�سهيلت 
يعتمـدون  الذيـن  الأ�سخ��ض  واإلـى  ع�ئلتـه، 

عليـه اقت�س�ديـ�ً.
احل�جـزة  الدولـة  تقـوم    :98 للمـ�دة  وفقـ�ً 
وب�نتظـ�م،  املعتقليـن،  جميـع  بت�سـليم 
خم�س�سـ�ت للتمكـن مـن �سـراء اأغذيــة وتبــغ 
ويف  الأ�س��سية.  احل�جيــ�ت  مــن  وغريهــ� 
خــرق �ســ�رخ لهــذه املــ�دة، بــداأت م�سلحــة 
ال�ســجون عــ�م 2004  فــي اإدارة مــ� يعــرف 
اإ�ســرائيلية  �ســرك�ت  عبــر  »ب�لك�نتيــن« 
قيمتــه  دخــل  علــى  ح�سلــت  وقــد  خ��ســة، 
مـن  �سـنوي�ً  اأمريكـي  دولر  مليـون   33 نحــو 
التنظيـف  ومـواد  الغذائيـة  املـواد  بيـع 
للمعتقليــن  الأ�س��سية  املـواد  مـن  وغريهـ� 
اأ�سعـ�ف  اإىل  ت�سـل  ب�أ�سـع�ر  الفل�سطينيني، 

معدلت البيــع فـي �ســعر ال�سـوق.
•وفقــ�ً لتف�قية ب�ريــ�ض القت�س�دية، تلتــزم 
دولــة الحتلل بجب�يــة الأموال الفل�ســطينية 
مق�بــل  الفل�ســطينية؛  ال�ســلطة  عــن  ني�بــة 

مــ� ن�ســبته %3 مــن ع�ئــدات ال�رصائــب.

اإ�سرائيل متول ال�سجناء 
»الإ�سرائيليني« وجمرمي احلرب 

وترعى عائالتهم

توفيـر  فـي  احلـق  نف�سـه�  اإ�رصائيل  متنـح 
لع�ئلت  الجتم�عية  الرع�يـة  م�سـ�عدات 
عــن  النظـر  بغـ�ض  الإ�رصائيليني،  ال�سـجن�ء 
اجلرميــة التــي اأدينــوا بهــ�؛ وجترمــه علــى 
الحتلل  حكومــة  تقــوم  كمــ�  فل�ســطني؛ 
امل�ديـة  الرع�يــة  بتقديــم  الإ�رصائيلي 
للقتلـة  وال�سي��سـية  واملعنويـة  والجتم�عية 
وامل�سـتوطنني  الإ�رصائيليني  اجلنـود  مـن 
ال�سـعب  بحـق  جرائـم  ارتكبـوا  الذيـن 

الفل�سـطيني.
لل�ســجن�ء  الأموال  اإ�ســرائيل  تقــدم   -
مــن  ال�ســجن�ء  ولع�ئــلت  الإ�رصائيليني 
خلل موؤ�س�ســة »الت�أميــن الوطنـي«، وتقـدم 
ومنـح  وتعوي�سـ�ت  �سـهرية  خم�س�سـ�ت 
للمواطنني  مقطوعة  وخم�س�س�ت  �سـنوية 
فـي  جرحـوا  اأو  ُقتلـوا  الذيـن  الإ�رصائيليني 

»اأعمـ�ل عدائيـة«.
»اأ�سـرى  ي�سـمى  برن�مـج  اإ�سـرائيل  لـدى   -
يقـدم  ال�سـهداء«،  وع�ئـلت  �سهيـون 
الذيـن  »املح�ربيـن  اإىل  امل�ليـة  امل�سـ�عدة 
و�سحتهـم  حريتهـم  يدفعـون  اأفـك�ر  لديهـم 
واأحي�نـ�ً حي�تهـم ثمنـ�ً لهـ� مـن اأجـل عودتهـم 

اإىل )اأر�ض �سهيـون(.
م�ليـة  معونـ�ت  الحتلل  حكومـة  تقـدم   -
مـن ميزانية الدولة على جمعي�ت متعددة، 
اأ�س�سه�  التي  »حن�نو«  جمعية  �سمنه�  من 
اأربع«  »كري�ت  م�ستوطنة  يف  امل�ستوطنون 
اإىل  تهدف  والتي   ،2011 ع�م  اخلليل  يف 
والق�نونيـة  امل�ديـة  امل�سـ�عدات  تقدمي 
ارتكبـوا  ممـن  وع�ئلتهم  اليهـود  لل�سـجن�ء 
�سـد  وعن�رصيـة  اإره�بيـة  واأعمـ�ل  جرائـم 
بتعييـن  وتقـوم  الفل�سـطيني،  ال�سـعب 
الإ�رصائيليني  املجرميـن  لتمثيـل  حم�ميـن 
فـي املح�كـم اذا مــ� تــم اعتق�لهــم، وبدفــع 
اأجــل  مــن  اللزمة  امل�ليــة  الغرامــ�ت 
اإطلق �ســراحهم؛ وفــي حــ�ل عـدم اطـلق 
مـن  يلـزم  مـ�  كل  بتوفيـر  تقـوم  �سـراحهم، 

متطلبـ�ت الع�ئلـة امل�ديـة.
الدعـم وامل�سـ�عدة   وقـد قدمـت اجلمعيـة 
الـذي  بـور«  »ع�مـي  الإ�رصائيلي  للمجـرم 
قتـل 7 عمـ�ل فل�سـطينيني ع�م 1990، وجمـع 
رابيـن  ا�سـحق  لق�تـل  امل�ليـة  التربعـ�ت 

»ايغـ�ل عميـر«.
الدعــم  الحتلل  حكومــة  تقــدم  كذلــك   -
امل�لــي املب��ســر وغيــر املب��ســر ملنظمــة 
تدعــى »د.غولد�ســت�ين« التـي �سـمت نف�سـه� 
»بـ�روخ  الإره�بي  املجـرم  ا�سـم  علـى 
اإره�بيـ�ً  هجومـ�ً  نفـذ  الـذي  جولد�سـت�ين« 
عــ�م  اخلليــل  فــي  الإبراهيمي  احلـرم  فـي 
مــن   29 بحــق  جمــزرة  خملفــ�ً   ،1994
 150 وجــرح  الأبري�ء،  العــّزل  امل�سليــن 

اآخريــن.
الفت�ح  عبد  الفل�سطيني  ال�سهيد  ح�لة 
حكومي  اإ�رصائيلي  دعم  ال�رصيف: 

وق�س�ئي:
الإ�رصائيلية  الحتلل  حكومــة  ق�مــت 
الر�ســمي  وامل�ســتوى  الكني�ســت  واأع�ســ�ء 
والق�س�ئــي والدينــي بدعــم جنــدي الحتلل 
الإ�رصائيلي »اإليئـور ازاريـ�« )املجـرم الـذي 
الفتـ�ح  عبـد  الفل�سـطيني  ال�سـهيد  اأعـدم 
اإطـ�ر  وخـ�رج  متعمـد  ب�سـكل  ال�سـريف 
الق�نـون، بعـد اأن اأ�سـقطته قـوات الحتلل 
جريحـ�ً علـى الأر�ض فـي مدينـة اخلليـل فـي 
اآذار 2016( ؛ وقـد اأمـدت احلكومـة وجميـع 
»اأزاريـ�« ب�لت�س�مـن  ال�سـرائح املجـرم  تلـك 
ف�أ�سـدرت  وع�ئلتـه؛  هـو  معـه  والتع�طـف 
حمكمــة الحتلل الع�ســكرية بحقــه حكمــ�ً 
خمففـًـ� )18 �ســهرا فقــط(، بعــد ان نُّظــمت 
مط�لبـة  وا�ســعة  دعــم  حملــ�ت  لأجلــه 

مبنحـه العفـو واإطلق �سـراحه.

املوقف الفل�سطيني الر�سمي 
واملطالبات:

الفل�ســطيني  الر�ســمي  املوقــف  يعتبــر   -
غيــر  ت�ســريع�ً  العن�ســري  الت�ســريع  هــذا 
ق�نونــي، يخ�لــف الق�نــون الدولــي الإن�س�ين، 
وق�نـون حقـوق الإن�س�ن؛ ول يعتـرف بـه ول 
والتمييزيـة  العن�رصيـة  القوانيـن  بجميـع 
�سـي�ق حملـة  فـي  ي�أتـي  �سـعبن�؛ حيـث  �سـد 
اإ�سـرائيلية منظمـة ومدبـرة لتجريـم ن�سـ�ل 
العـ�م  الـراأي  الفل�سـطيني، وت�سليـل  ال�سـعب 
الع�ملـي مـن خلل و�سـم كف�حنـ� امل�سـروع 
�سـد الحتلل ب�لإره�ب، وعلـى الرغـم مـن 
الق�ئمـة  ال�سلـطة  )ب�عتب�رهـ�  اإ�سـرائيل  اأن 
عـن  وم�ليـ�ً  اإداريـ�ً  م�سـوؤولة  ب�لحتلل( 
للق�نـون  وفقـ�ً  و�سـعبه�  املحتلـة  الأر�ض 
فقـط  تخ�لـف  ل  اإ�سـرائيل  فـ�إن  الدولـي، 
الق�نـون الدولـي فـي عـدم دفـع خم�س�س�ت 
اتف�قية  –ح�سـب  ع�ئلتهم  ودعـم  الأ�رصى 
اأعله؛ واإمنـ� تقـوم ب�سـرقة  جنيـف الرابعـة 
دولـة  ل�س�لـح  الأ�رصى  اأمـوال  وا�ستغلل 
خلل   مـن  الربح  حتقق  اإذ  الحتلل؛ 
يدفعـون  وجعلهـم  واحتج�زهـم  اعتق�لهـم 
ثمـن غذائهـم وح�ج�تهـم الأ�س��سية امللَزمـة 

بدفعهـ� دولـة الحتلل.
فيــه  تتعــر�ض  الــذي  الوقــت  فــي   -
قبــل  مــن  �ســعواء  حلملــة  فل�ســطني 
مع��ســ�ت  توفــر  لأنهــ�  والع�لــم؛  اإ�ســرائيل 
اعتقلــوا  الذيــن  الفل�ســطينيني  للأ�ســرى 
ب�ســكل تع�ســفي مــن قبــل �ســلطة الحتلل، 

ف�إنن� نو�ســح م� يلــي:
ثمــن  بدفــع  فل�ســطني  دولــة  تقــوم   -
اإ�ســرائيل  فــي ظــل تن�ســل  الحتلل م�ليــ�ً 
وعـدم  والتزام�تهــ�،  ا�ســتحق�ق�ته�  مــن 
وف�ئهـ� بدفـع املخ�س�سـ�ت للمعتقليـن؛ كمـ� 
بو�سـع  الدولـي  املجتمـع  ف�سـل  ثمـن  تدفـع 
واللتزام  املح��ســبة  مو�سـع  اإ�سـرائيل 
وعلــى  احل�لــة،  هــذه  وفــي  ب�لق�نــون. 
التــي  الأعب�ء امل�ليــة  اأن هــذه  مــن  الرغــم 
احلكومــة  ك�هــل  تثقــل  الحتلل  �ســببه� 
الوطنيــة  م�ســوؤوليتن�  اأن  اإل  الفل�ســطينية، 
والتــزام حكومتنــ� الطبيعــي ب�أبنــ�ء �سـعبه�، 
وع�ئلتهم،  املعتقليـن  رع�يـة  علينـ�  يحتـم 
مـن  واأ�سيـًل  رئي�سـي�ً  مكونـ�ً  ب�عتب�رهـم 
ال�سـرائح  اأكبـر  ومـن  �سـعبن�،  مكونـ�ت 
الحتلل  مـن  املت�سـررة  الفل�سـطينية 
علـى جميـع ال�سعـد الإن�س�نية والجتم�عية 
والقت�س�دية والنف�ســية؛ ول ميكــن التخلــي 

عنهــ�.
- قيـ�م دولـة فل�سـطني بدفـع املخ�س�سـ�ت 
واجلرحـى  وال�سـهداء  املعتقليـن  لع�ئلت 

هـو التـزام ق�نونـي وواجـب ان�سـ�ين ووطنـي، 
لهـذه  واحلم�يـة  الدعـم  توفيـر  اأجـل  مـن 
�سي��سـة  نت�ئـج  مـن  تع�نـي  التـي  الع�ئلت 
كرامتهــم؛  و�سمــ�ن  التع�ســفي،  العتق�ل 
وتتيمــن  مل�سريهــم.  تركهــم  وعــدم 
�سمنهــ�  ومــن  الع�لــم،  بــدول  فل�ســطني 
الرع�يـة  نظـ�م  تعتمـد  التـي  »اإ�سـرائيل«، 
الت�أهيـل  اإعـ�دة  اأجـل  مـن  الجتم�عية، 
الجتم�عي القت�س�دي للمعتقليـن املدنيـن 

فـي املح�كـم.
- اإن ن�سـ�ل فل�سـطني و�سـعبه� �سـد الحتلل 
وم�سـروع  ت�ريخـي  حـق  هـو  ال�ستعم�ري 
الحتلل،  حتـت  الواقعـة  ل�سـعوب  جلميـع 
الدوليـة.  وال�سـرائع  القوانيـن  جميـع  كفتلـه 
وقي�دتـه  �سـعبن�  انخـرط   1967 عـ�م  ومنـذ 
فـي هـذه العمليـة الوطنيـة مـن اأجـل التحـرر 
احلديـث؛  الع�سـر  فـي  احتـلل  اآخـر  مـن 
فهـل يعقـل اأن اأكثـر مـن 800.000 مـن اأبنــ�ء 
مــن  اإ�ســرائيل، هم  اعتقلتهــم  التــي  �ســعبن� 
القيــ�دات  غ�لبيــة  اأن  علمــ�ً  الإره�بيني! 
الفل�ســطينية املدافعــة عــن حقـوق الإن�س�ن 
والن�سـ�ل ال�سـلمي هـم اأ�سـرى �سـ�بقون لـدى 

�سـلط�ت الحتلل.
- تط�لــب دولــة فل�ســطني دول الع�لــم بتحمــل 
الفل�ســطينيني،  الأ�رصى  جتــ�ه  م�ســوؤولي�ته� 
التحريــ�ض املمنهــج  والــرد علــى حمــلت 
التــي تقودهــ� دولــة الحتلل �ســد ال�ســعب 
قواعــد  اإىل  ب�ل�ستن�د  الفل�ســطيني، 
ملخ�لفـة  حـد  وو�سـع  الدولـي،  الق�نــون 
ت�سـجعيه�  وعـدم  الق�نـون،  لهـذا  اإ�سـرائيل 
مـن خلل  الت�سـ�وق معهـ�؛ وذلـك مـن خـلل 
حم��سـبته� علـى خروق�تهـ� وجرائمهـ� بحـق 
قـرن  ن�سـف  واإنهـ�ء  الفل�سـطيني،  ال�سـعب 

علـى الحتلل.
- تط�لــب دولــة فل�ســطني اإ�ســرائيل )القــوة 
لقواعــد  ب�لن�سي�ع  ب�لحتلل(  الق�ئمــة 
الق�نــون الدولــي، واإلغــ�ء ت�سـريعه� العن�سـري 
فـوراً؛ واللتزام بدفـع خم�س�سـ�ت الأ�رصى، 
الغ�لبيـة  اأن  ب�عتبـ�ر  ع�ئلتهم؛  واإع�لـة 
املعيليــن  هــم  املعتقليــن  مــن  العظمـى 
 98 للمــ�دة  »وفقــ�ً  لع�ئلتهم.  الرئي�ســيني 

مــن اتف�قيــة جنيــف الرابعــة«.
- تط�لــب دولــة فل�ســطني اإ�ســرائيل )القــوة 
ال�سح�يــ�  بتعويــ�ض  ب�لحتلل(  الق�ئمــة 
دولـة  اإرهــ�ب  علــى  �ســعبن�  اأبنــ�ء  مــن 
تعويــ�ض  فيـه  مبــ�  املنظـم،  الحتلل 
قيمـة مــ� �سـرقته مـن خم�س�ســ�ت الأ�رصى 
ع�مــ�ً  اخلم�ســني  مــدار  علــى  ورواتبهم 

امل��سيــة.
يتلقون  الإ�رصائيليون  املجرمون  هوؤلء 
حكومة  من  ق�نونية  وحم�ية  م�لًي�  دعًم� 

اإ�رصائيل
املجرميــن  مــن  عــدد  ا�ســم�ء  يلــي  فيمــ� 
قتــل  اأعمــ�ل  ارتكبــوا  الذيــن  الإ�رصائيليني 
الدعــم  يتلقــون  وجرائــم بحــق فل�سطينيني 
دولــة  مــن  الق�نونيــة  واحلم�يــة  امل�لــي، 

ا�ســرائيل.
وحكمــوا  اأدينــوا  هوؤلء  مــن  كبيــر  عــدد 
قتــل  عمليــة  لرتك�بهــم  املوؤبــد  ب�ل�ســجن 
لفل�ســطينيني؛ لكنهــم لــم ميكثـوا �سـوى ب�سـع 
�سـنوات )5-7( داخـل ال�سـجون الإ�رصائيلية؛ 
حيـث تـم تطويـع الق�نـون، والعفـو عنهـم؛ اأو 
عن بع�سهـم، حتـى قبـل دخولهـم ال�سـجن، 
هنـ�  ونكتفـي  ومتعـددة  كثيـرة  الأمثلـة 

ببعـ�ض النمـ�ذج لتبيـ�ن احل�لـة:
• التنظيــم ال�ســري اليهــودي )همحتيــرت 
عن�ســًرا،   27 �ســم  والــذي  هيهوديــت( 
اجليــ�ض  فــي  �ســ�بقون  �سبــ�ط  معظمهــم 
بتهــم   1984 عــ�م  اأدينوا  الإ�رصائيلي، 
بيــوت،  تفجيــر  مثــل  واإره�بيــة  اأمنيــة، 
ب�سـ�م  مثـل  بلديــ�ت  روؤ�ســ�ء  و�ســي�رات 
ال�سـكعة، وكريـم خلـف، واإبراهيـم الطويـل؛ 
ال�سخـرة،  قبـه  تفجيـر  حم�ولـة  وكذلـك 
ج�معـة  فـي  ج�معييـن  طـلب   3 وقتـل 
اخلليـل، كمـ� اأدينو بتفخيـخ 19 ح�فلة مـن 
علـى  وك�ن  حلـم؛  وبيـت  حلـول  ح�فلت 
را�ض هوؤلء »يهــودا عت�ســيون«، و«يت�ســح�ق 
نيــر«، و«من�حيــم ليفنــي«، و«نتــ�ن نتــزون«، 

وي�ســرائيل زاخ، وغريهــم. 
املوؤبـد؛  ب�ل�سـجن  حكمـوا  منهـم  عـدد 

بيـن  الآخرين  اأحـك�م  تراوحـت  بينمـ� 
اآخرهـم  �سـراح  اأطلـق  ولكـن  ع�ًمـ�؛   15-3
اإىل  ب�لإ�س�فة  فقـط؛  �سـنوات   5 بعـد 
تلقـوا  ب�ل�سـجن،  وجودهـم  وطـوال  اأنهـم، 
خم�س�سـ�ت �سهرية »ح�سـب الق�نـون« مــن 
والت�أميــن  الجتم�عية«،  »ال�سـوؤون  قبــل 
منهــم  ثلثة  اليــوم!  هــم  ف�يــن  الوطنــي؛ 
الــوزراء،  رئيــ�ض  مكتــب  فــي  يعملــون 
نفتــ�ي  للوزيــر  م�ست�ســ�ًرا  يعمــل  واآخــر 
ويهــودا  نتــزون«؛  »نتــ�ن  وهــو  بينيــت 
الث�لـث،  الهيـكل  جمعيــة  اأ�ســ�ض  عت�ســيون 
اأ�سبـح  مـن  ومنهـم  لهـ�؛  رئي�ًسـ�  زال  ول 
ملج�لـ�ض  اأو  اإقليميـة  ملج�لـ�ض  رئي�ًسـ� 
فـي امل�سـتوطن�ت؛ دانـي ايزمـ�ن، ميخـ�ل 
 1985 عـ�م  اأدينـو  فوكـ�ض  وجيـل  هيلـل، 
فل�سـطيني  �سـ�ئق  وقتـل  ب�ختطـ�ف، 
ب�ملوؤبـد؛  وحكمـوا  توتنجـي(،  )خميـ�ض  
وقد اأفـرج عنهـم بعـد 5-7 �سـنوات، تلقـوا 
مـن  واملخ�س�سـ�ت  املعونـ�ت  خلله� 

ال�سـوؤون والت�أميـن الوطنـي.
�ســ�روخ  اأطلــق  �ســيمول  بيــن  دافيــد   •
وقتــل  فل�ســطينية،  ح�فلــة  علــى  »لو« 
وحكــم   الع�ســرات،  واأ�ســ�ب   ،� �ســخ�سً
اأقــل  بعــد  عنــه  اأفــرج  لكــن  ب�ملوؤبــد؛ 
تلقــى  مكوثــة  وطليــة  �ســنوات؛   10 مــن 

املخ�س�ســ�ت مــن »ال�ســوؤون« والت�أميــن.
-  ع�مـي بوبيـر قتـل 7 فل�سطينيني وجـرح 
مـرات؛  ل�سـبع  ب�ملوؤبـد  حكـم  اآخريـن،   12
 6 ولـه  ال�سـجن،  داخـل  مـرات   3 وتـزوج 
اأبن�ء؛ ويعيـ�ض معظـم وقتـه خـ�رج ال�سـجن، 
ويتلقـى ثلثة رواتـب �سـهرية منتظمـة مـن 
قبـل »ال�سـوؤون«، والت�أميـن وجمعيـة خرييـة 

)حونينو(.
وجري�سـون  وولـف،  زئـ�ف   -
هر�س�سـكوفيت�ض ق�مـ� ب�إلق�ء قنبلـة يدويـة 
مواطـًن�  قتـلت  القـد�ض،  فـي  مقهـى  علـى 
اأفـرج  اآخريـن،   20 وجـرحت  فل�سـطينًي�، 
وك�نـوا  ون�سـف؛  �سـنوات  �سـت  بعـد  عنهـم 
»«ال�سـوؤون  مـن  الأموال  يتلقـون  زالـوا  ول 

الجتم�عية««.
• يـورام �سـكولنك قـ�م بقتـل ع�مـل عربـي 
ك�ن  اليديـن،  ومكبـل  العينيـن،  مع�سـوب 
بدق�ئـق،  ذلـك   قبـل  اعتقلـه  قـد  اجليـ�ض 
�سـنوات؛   10  + املوؤبـد  ب�ل�سـجن  حكـم 
ون�سـف  �سـنوات   7 بعـد  �سـراحه  اأطلـق 
تلقـى خلله� راتـبً� �سـهرًي� مــن »«ال�سـوؤون 
الوطنــي«،  و«الت�أميــن  الجتم�عية««، 
م�ســ�عدة  تلقــى  �ســراحه  اإطلق  وبعــد 

حكوميــة لفتــح م�ســروع اقت�سـ�دي.
فل�سـطينية  امـراأة  قتـل  ولـز  نح�سـون   -
الزيتـون اخلـ��ض،  ك�نـت تعمـل فـي حقـل 
حكـم عليـه ب�ملوؤبـد؛ ولكـن اأفـرج عنـه بعـد 
�سـهرية  رواتـب  خلله�  تلقـى  ع�ًمـ�،   11
مـن »ال�سـوؤون«، والت�أميـن؛ وهـو الآن يعمـل 

�س�بـط اأمـن فـي اإحـدى امل�سـتوطن�ت.
فـي  الإره�بية،  عيـن«  »بـ�ت  منظمـة    -
اأع�س�ئهـ�  مـن  عـدد  اأديـن   2009 عـ�م 
�سـ�حة  يف  مفخخـة  �سـي�رة  بو�سـع 
زال  ول  القـد�ض؛  فـي  للبنـ�ت  مدر�سـة 
يتلقـون  ال�سـجن  داخـل  اأع�س�ئهـ�  بعـ�ض 
الوطنـي،  الت�أميـن  مـن  املخ�س�سـ�ت 
اإىل  ب�لإ�س�فة  الجتم�عية«؛  و«ال�سـوؤون 
وعلـى  ا�سـتيط�نية،  خم�س�سـ�ت جمعيـ�ت 

را�سـه� جمعيـة »ال عـ�د«.

ع�ئلـة  حـرق  الذي  �سـطينهل  يـروام   -
زال  مـ�  الطفـل،  والـدا  وقتـل  دواب�سـة 
خم�س�سـ�ت  يتلقـى  وهـو  ال�سـجن،  فـي 
و«الت�أميـن  الجتم�عية«،  »ال�سـوؤون  مـن 
مـن  �سـهرًي�  راتـبً�  ـ�  واأي�سً الوطنـي«؛ 
تلقـى  اعتق�لـه  ومنـذ  »حونينـو«؛  منظمـة 
خلل �سـنة مبلـغ يعـ�دل )600000( �سيقل 

)ح�سـب ال�سحـف الإ�رصائيلية(.
الـوزراء  رئيـ�ض  قتـل  عميـر  يجنـ�ل   -
ول  ب�ملوؤبـد،  وحكـم  رابيـن،  الإ�رصائيلي 
ال�سـجن،  فـي  تـزوج  ال�سـجن،  فـي  زال 
وزوجتـه  ويتلقـى  طفـًل،  واأجنـب 
والت�أميـن،  ال�سـوؤون،  مـن  خم�س�سـ�ت 
وتربعـ�ت �سـخية مـن قبـل جمعيـ�ت مينيـة 

متطرفـة.
قتـل  الـذي  عـزراي،  اليـوؤور  اجلنـدي   -
اخلليـل،  مدينـة  فـي  ال�سـريف  ال�سـهيد 
اإدانتـه ب�لقتـل، حكـم عليـه ب�ل�سجن  رغـم 
مـن  راتبـه  يتلقـى  فقـط؛  ون�سـف  �سـنة 
خرييـة  جمعيـة  اإق�مـة  تـم  كمـ�  اجليـ�ض؛ 
ب��سمه يديرهـ� والـده، جنـت هـذه اجلمعيـة 

تربعـ�ت اأكثـر مـن 8 مليـون �سيقل.
ال�سـ�ب�ك  رئيـ�ض  )ن�ئـب  يتـوم  ايهـود   -  
اأن  بعـد  فل�سطينيني   3 بقتـل  قـ�م  �سـ�بق�( 
ق�مـوا  قـد  ك�نـوا  بحجـر،  روؤو�سـهم  دق 
)ف�سيحـة  البلـح  ديـر  ح�فلـة  بخطـف 
اأديـن مـع 3 مـن رف�قـه وهـم:  ال�سـ�ب�ك(؛ 
اإل  جينو�سـ�ر،  ويو�سـي  ملـك�،  �سـمعون 
عفـو  نتيجـة  ال�سـجن  يدخلـوا  لـم  اأنهـم 
ك�فــة  تلقــوا  الدولـة،  رئيـ�ض  مـن  م�سـبق 

خم�س�س�تهم.
يقــف  جمعيــة  وهي  »حنينــو«  منظمــة   -
املح�ميــن؛  مــن  جمموعــة  راأ�ســه�  علــى 
دفيــر،  بيــن  متــ�ر  الإره�بي  بينهــم  ومــن 
ق�نونيـًـ�  وتدافــع  اجلمعيــة،  هــذه  تدعــم 
اليهــود  اليميــن  املتطرفيــن  عــن 
�ســد  اإره�بيــة  ب�أعم�ل  يقومــون  الذيــن 

الفل�سطينيني.
- تتلقـى هـذه اجلمعيـة ميزانيـة مب��سـرة 
مليني   6 تع�دل  احلكومـة  مـن  ر�سـمية 
ون�سف �سـيقل �سـنوًي�؛ ب�لإ�س�فة اإىل دعـم 
وجمعيـ�ت،  ر�سـمية،  �سـبه  جمعيـ�ت  مـن 
للم�سـتوطنني؛  ميينيـة  ومنظمـ�ت 
وتقـوم  خ�رجيـة؛  تربعـ�ت  اإىل  ب�لإ�س�فة 
هـذه اجلمعيـة بدعـم ع�ئلت الإره�بيني 

الإ�رصائيليني، من خلل رواتـب �سـهرية.
الـذي  الدكتـور »جولد�سـط�ين«  - جمعيـة 
قتـل 29 فل�سـطينًي� فـي احلـرم الإبراهيمي 

�سـنة 1994. تعمـل هـذه
اجلمعيـة علـى تخليـد ا�سـمه بطـًل قومـًي�؛ 
املب��سـر  وغيـر  املب��سـر  الدعـم  وتتلقـى 

مـن احلكومـة.
• جمعيـة »رحبعـ�م زيئيفـي غ�نـدي« وهـو 
علـى  قتـل  �سـ�بق،  ووزيـر  كني�سـت  ع�سـو 
ك�ن  ال�سـعبية.  اجلبهـة  مـن  جمموعـة  يـد 
ميينًيـ� متطرًفـ�، و�س�حـب فكـرة اأو نظريـة 
للعـرب؛  الق�رصي(  )التهجري  الرتان�سـفري 
احلكومـة  اأق�مـت  »كه�نـ�«.  وريـث  ويعُدّ 
وتعمـل  ل�سمه؛  تخليـًدا  اجلمعيـة  هـذه 
علـى فتـح متحـف لتخليـده. وتتلقـى هـذه 
اجلمعية خم�س�سـ�ت ر�سـمية مـن حكومـة 

نتني�هـو، والأمثلة كثرية وكثرية.
يف  املفاو�سات  �سوؤون  دائرة  امل�سدر: 
منظمة التحرير الفل�سطينية.
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وكاالت

اللغة ال�شعرية عند بدوي 
اجلبل

عن  ال�صادر  الكتاب  ويبحث 
يف  للكتاب  ال�صورية  العامة  الهيئة 
اجلبل  بدوي  عند  ال�صعرية  اللغة 
موقفه  اإىل  متطرقا  وم�صادرها 
يبدو  ال�صعر حيث  من احلداثة يف 
الذي  �صعره  يف  وا�صعا  التجديد 
وتوظيفه  الت�صمني  بات�صاع  ات�صم 
غنية  تراثية  دالالت  ذات  الفاظا 
وال�صغف  الت�صخي�ص  وكثافة 
الفاظ  وتكرار  احلوا�ص  برتا�صل 
بعينها يف اأكرث من ق�صيدة ون�صاعة 

اللغة يف �صعره.

عند  العربية   املراأة  نه�شة 
فتاة غ�شان فاطمة االأحمد

فتاة  �صعر  يف  القا�صم  يبحث  كما 

اأخت  االأحمد  فاطمة  غ�صان 
ودالالت  اجلبل  بدوي  ال�صاعر 
املراأة  نه�صة  اىل  ودعوتها  لقبها 
عندها  الوطن  ومكانة  العربية 
الرومان�صية  نزعتها  اإىل  اإ�صافة 
يتطرق  ثم  التاأمل  اإىل  ونزوعها 
يف البحث اإىل ال�صاعر عمر الن�ص 
و�صفها  التي  �صعره  يف  واللغة 
مبا  املطواعة  الدفاقة  بال�صمحة 
اإىل  اإ�صافة  واأ�صالة  فيها من جدة 
الرقة والعذوبة واالأناقة واالإيحاء.

مناذج من كتاب تاريخ دم�شق  
للم�ؤرخ ابن ع�شاكر

ويفرد القا�صم بحثا لكتاب املوؤرخ 
مقدما  دم�صق  تاريخ  ع�صاكر  ابن 
مناذج من كتابه ومن خط املوؤرخ 
للمعلم  بحثا  يفرد  كما  الكبري 
كاأبرز  الفارابي  ن�رص  اأبي  الثاين 
به  معرفا  االإن�صاين  الفكر  اأعالم 
ومبنجزاته االإبداعية من م�صنفات 

اإىل  اإ�صافة  وموؤلفات  و�رصوح 
عر�ص الآرائه وفل�صفته الفكرية.

البحث يف مزايا اللغة العربية

بحثا  الكتاب  يف  القا�صم  ويخ�ص 
ثراء  مبينا  العربية  اللغة  ملزايا 
هذه اللغة وما مييزها عن غريها 
االنكليزية  وخا�صة  اللغات  من 
االأجوبة  يف  بحث  اإىل  اإ�صافة 
امل�صكتة يف الرتاث العربي بعنوان 
يف  اآخر  وبحث  البيان”  “ذكاء 
التوثيق واهميته يف الرتاث العربي 
الن�صو�ص  مبينا اهمية فن حتقيق 

واأ�صاليبه.

 العامل اللغ�ي والباحث 
العرو�شي االأخف�ش

حول  بحثا  القا�صم  يخ�ص�ص  كما 
العرو�صي  والباحث  اللغوي  العامل 
االأخف�ص اإ�صافة اإىل بحث يف كتاب 
“الدر امل�صون يف علوم املكنون” 

لل�صمني احللبي خامتا كتابه ببحث 
اأ�صاليب  من  هلك  “مما  بعنوان 
مبينا  كذا”  عليك  كذب  االإغراء 
ا�صتعماله  وتاأ�صيل  الكذب  معاين 

يف باب االإغراء.

من  �صفحة   225 يف  الكتاب  يقع 
الباحث  اأن  ويذكر  الكبري  القطع 
النحو  مدر�ص  القا�صم  الدكتور 
يعمل  دم�صق  وال�رصف يف جامعة 
الهيئة  يف  العربي  للرتاث  مديرا 

العامة للكتاب من موؤلفاته التذكرة 
واالأ�صول  العربية  اللغة  علم  يف 
النحوية وال�رصفية يف احلجة الأبي 
وتاريخه  والنحو  الفار�صي  علي 

وموؤلفات كثرية اأخرى.

عن الهيئة العامة ال�ش�رية للكتاب

�سدور بحوث يف اللغة والأدب والرجال ملحمد عبد اهلل القا�سم
يجمع الدكت�ر حممد عبد اهلل القا�شم يف كتابه “بح�ث يف اللغة واالأدب والرجال” درا�شات ومقاالت وبح�ث كتبها وتعددت اأ�شباب والدتها ووج�دها بني 

ندوة عن مبدع اأو تعريف به يف مقدمة كتاب اأو غري ذلك وجمع بني تلك البح�ث رابط الفكر واالأدب.

للباحث ال�ش�يدي يلمار ف�ر�ش ترجمة حت�شني اخلطيب

ترجمة عربية لكتاب »حدود املادة: الكيمياء والتعدين والتنوير
اأ�صدر م�رصوع »كلمة« للرتجمة يف 
دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي 
املادة:  »حدود  كتاب  ترجمة 
والتنوير«  والتعدين  الكيمياء 
فور�ص،  يلمار  ال�صويدي  للباحث 
جامعة  مطبعة  عن  وال�صادر 

�صيكاغو �صنة 2015.
للدائرة،  �صحايف  بيان  وح�صب 
اإىل  ترجمه  الذي  الكتاب  يبحث 
اخلطيب،  حت�صني  العربية  اللغة 
خري�ص  اأحمد  الدكتور  وراجعه 
تر�صخت  التي  الكيفية  يف 
مبوجبها الفكرة املادية احلديثة، 
القرن  من  االأول  الن�صف  خالل 
اأ�صهم  كيف  فيبنينّ  ع�رص،  الثامن 
يف  والكيميائيون  اخليميائيون 
باملادة،  املتعلق  التنوير  خطاب 
العنا�رص  بع�ص  بتعريف  وذلك 
بع�صها  وتعريف  طبيعية،  بو�صفها 

رمبا  اأو  خمتلفة،  بو�صفها  االآخر 
بذلك،  القيام  غري موجودة، وعرب 
اإب�صتيمولوجي مهم  ُرِبط بني تغرينّ 
جرى يف الثقافة االأوروبية، وت�صكل 
نظام الكيمياء احلديث، فحني يُعاد 
حدوداً  ومنحها  املادة،  تعريف 
املتعلقة  االأفكار  فاإَننّ  جديدة، 
، والعامل الروحي، تتغري  بالالمادينّ
الكتاب  هذا  فاإننّ  وعليه،  اأي�صاً، 
»التنوير«،  حول  ال�صجال  ياأخذ 
غالبه  يف  مق�صوراً،  كان  الذي 
، على حقول معرفيَنّة، كتاريخ  االأعِمنّ
اإىل  الفل�صفة والالهوت والفيزياء، 

ميدان جديد.
الكيمياء واخلمياء

بيان  اإىل  الكتاب  يهدف  كما 
العمليات  يف  الكيمياء  م�صاهمة 
املجتمع  حولت  التي  الكربى 
ال�صابع  القرن  اأواخر  يف  االأوروبي 

من  ع�رص،  الثامن  والقرن  ع�رص 
اإطار نظري ي�صعى  خالل توظيف 
املتبادل  التاأثري  ا�صتق�صاء  اإىل 
والالمادية،  املادينّة  مفاهيم  بني 
الكيمياء  ممار�صي  اأو�صاط  يف 
املعارف  واأ�صحاب  املتبحرين، 
حقل  يف  املنهمكني  االأخرى، 
ال�صريورة  على  مركزاً  التعدين، 
االجتماعي  للتاأويل  التاريخية 
للمعادن، بو�صفها عنا�رص معدنية، 
وهي ال�صريورة التي مل تكن مقبولة 

على نطاق وا�صع يف تاريخ العلم.
هذا  يف  مدونة،  العملية  وهذه 
الكيفية  حكايَة  بو�صفها  الكتاب، 
يف  الكيمياء،  فيها  انف�صلت  التي 
من  اخليمياء:  عن  ذاتها،  حد 
واملمار�صة  النظرية،  الناحية 
ويف  البالغي،  واخلطاب  العملية، 
ال�صياق االأو�صع للمعرفة التعدينية، 

بحدود  املتعلق  التنويري  والفكر 
املعرفة الطبيعية.

مديرية املناجم
من  لواحدة  الكتاب  هذا  ويتطرق 
يف  اإنتاجيًة  االت�صال  مناطق  اأكرث 
املعادن،  وعلم  ال�صيمياء،  حقول 
اأوروبا  يف  التعدينية،  واملعرفة 
اأواخر القرن ال�صابع ع�رص، والقرن 
مديرية  وهي  اأال  ع�رص،  الثامن 
ال�صويدية،  الدولة  يف  املناجم 
تتبع  خالل  من  الكتاب،  وي�صعى 
ارتبطت  التي  الفاعلة  اجلهات 
رحالتهم  يف  املناجم،  مبديرية 
واأبحاثهم  اخلا�صة،  ومناق�صاتهم 
املن�صورة، اإىل اإعادة دمج الفل�صفة 
املعرفية  واملمار�صات  الطبيعية، 
املناجم،  مديرية  طبنّقتها  التي 
تنتمي  الذي  االأوروبينّ  ال�صياق  يف 

اإليه.

ال�صوء  الكتاب  ي�صلط  وبذلك، 
َقبْل  من  تُدر�ص  مل  فاعلية،  على 
يف  جتاهلها  ومت  كاف،  نحو  على 
�صمن  وا�صع،  نطاق  على  ال�صابق 
يف  ح�صل  الذي  التطور  نطاق 
اأواخر  العملية يف  جممل املعرفة 
القرن ال�صابع ع�رص والقرن الثامن 

ع�رص.
الرحالة،  على  الكتاب  يركز  كما 
وانتقالها  املعرفة  حتوالت  وعلى 
من مكان اإىل اآخر، وعلى التبادالت 
كما  الثقافية،  للتاأثريات  البعيدة 
الرحالة،  تقارير  يف  مروية  هي 
ممار�صي  بني  املرا�صالت  ويف 
الكتب  ويف  الطبيعية،  الفل�صفة 
املن�صورة، واملخطوطات املوزنّعة 

واخلا�صة.
املوؤلف واملرتجم

وموؤلف الكتاب يلمار فور�ص، باحث 

يف تاريخ العلوم واالأفكار وحما�رص 
بجامعة  العلوم  تاريخ  مبركز 
اأوب�صاال ال�صويدية، وامل�صوؤول عن 
واملخطوطات  الكتب  جمموعات 
كارولين�صكا  مبعهد  النادرة 
مل�رصوع  مديراً  ويعمل  ال�صويدي، 
�صيماو  مركز  مع  بحثينّ  تعاون 
ماتيا�ص للدرا�صات يف علم التاريخ 
باجلامعة الكاثوليكية يف �صاو باولو 
الربازيلية، يتناول نظريات التبادل 
املا  الدرا�صات  �صياق  املعريف يف 

بعد كولونيالية.
واملرتجم حت�صني اخلطيب، كاتب 
اأخرياً  له  �صدر  اأردين،  ومرتجم 
ر�صم  »املجرة:  الرتجمة  حقل  يف 
خريطة الكون« 2018، و »اإيروتيكا« 
وغريها   ،2017 ريت�صو�ص  ياني�ص 

من الرتجمات.
وكاالت 
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لقب  اآرميتاج  �صيمون  الكاتب  ُمنح 
املتحدة«،  اململكة  بالط  »�صاعر 
التي  الكبرية«  لـ«الرباعة  تقديرا 
عن  ومالحظاته  اأعماله  متيز 

احلياة الع�رصية.
و�صي�صغل ال�صاعر، البالغ من العمر 
مقاطعة  من  واملنحدر  عاماً   55
اإجنلرتا،  �صمال  يورك�صري،  غرب 
الع�رصة  االأعوام  يف  املن�صب  هذا 
املقبلة، ليحل حمل الكاتبة كارول 

اآن دايف.

الثانية  اإليزايث  امللكة  ووافقت 
على اختيار اآرميتاج بعدما ر�صحته 
هذا  عليه  و�صيفر�ص  احلكومة، 
اللقب، كما هي العادة، العمل على 

الرتويج لل�صعر.
اأنه �صيعمل من اأجل  واأبرز الكاتب 
ازدهار ال�صعر ب�صكل اأكرب يف هذه 
ت�صهد ذروة االجنذاب  التي  الفرتة 
االجتماعي،  التوا�صل  ل�صبكات 
بـ«طاقة  بذلك  بالقيام  وتعهد 

وحما�صة«.

يذكر اأن اآرميتاج عمل يف ال�رصطة 
بالكامل  حياته  يكر�ص  اأن  قبل 
العديد  ون�رص   ،1994 يف  لل�صعر 
من الدواوين وبع�ص االأعمال التي 
ت�صكل جزءاً من الربامج التعليمية.
يف  لل�صعر  اأ�صتاذاً  يعمل  اأنه  كما 
االإجنليزية، وهو منذ  ليدز  جامعة 
والع�رصين  احلادي  الكاتب  اليوم 
البالط  »�صاعر  لقب  يحمل  الذي 

امللكي االإجنليزي«.
وكاالت 

�صدر اأخرياً عن دار ال�صاقي رواية 
»خطاأ غري مق�صود« للكاتب ر�صيد 
ال�صعيف  .                                                                      
ر�صيد،  »يلوم،  الرواية:  يف  وجاء 
ه حلاَقها  العجوز ال�صبعيني، على اأمنّ
اإذ اختارت له البيربونة  باملو�صة، 
يحننّ  الذي  �صدرها  اإياه  حارمة 
اإليه »حنيناً قاتاًل« رغم رحيلها، بل 

اقرتاب رحيله اأي�صاً.
عليه،  العمر  خريف  ا�صتداد  رغم 

تبقى �صنوات الطفولة االأوىل ماثلًة 
اأمامهوالأن الطبيب اأخربه اأن اأماَمه 
�صهرين اأو ثالثة قبل اأن يتاأكد من 
ر اأن  وجود �رصطان الربو�صتات، قرنّ
يحتفل  واأن  عائلته،  تاريخ  يكتب 
»احتفاالً  اجلن�صينّة  حياته  بانتهاء 
لكنه  اأمامه.  ماثلًة«  ذكراها  يُبقي 
ذكريات  عليه  يفتح  مبا  ي�صطدم 

املا�صي وخيباته املتكررة«..
وروائي  كاتب  هو  ال�صعيف  ر�صيد 

دار  عن  اإ�صداراته  من  لبناين. 
ال�صاقي: »ت�صطفل مرييل �صرتيب«، 
»عودة االأملاين اإىل ر�صده«، »اأوكي 
اإنغل�ص«،  »لريننغ  ال�صالمة«،  مع 
ال�صيارة«،  »ان�صي  الرباءة«،  »ناحية 
روايته  حازت   ، �صيكرييدا«  ة  »هرنّ
الثقافة  وزارة  على جائزة  »األواح« 
تُرجمت   2017 للرواية،  اللبنانية 
بع�ص اأعماله اإىل اأكرث من 14 لغة.
 وكاالت

ال�شادرة حديثا عن دار ال�شاقي بلبنان

ال�سعيف لر�سيد  جديدة  مق�سود" رواية  غري  "خطاأ  �سيمون اآرميتاج ر�سميًا »�ساعر البالط امللكي الجنليزي«
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الدكتور والناقد حبيب بوخليفة " للو�ضط "

جتربة  �أول  �حلالل" ...  "�أوالد 
در�مية جتاوزت �ملاألوف

.      عبد العايل مزغي�ش: االحتجاج على م�ضل�ضل " اأوالد احلالل" غري مربر "
.      �ضالح الدين ميالط:" اأوالد احلالل" حني يوىل االأمر الأهله يخلق االإبداع

لقي العمل امل�ضل�ضل الرم�ضاين« اأوالد احلالل »  ا�ضتح�ضانا  كبريا واإعجابا منقطع النظري  
من قبل امل�ضاهدين اجلزائريني يف االأ�ضبوع االأول من  �ضهر رم�ضان الكرمي الذي يبث 

حاليا على قناة ال�ضروق +  وبطولة  كل من عبد القادر جريو ويو�ضف �ضحريي فلقد   
كان  هذا العمل الدرامي مراآة عاك�ضة  للواقع االجتماعي  يف اجلزائر فمدينة وهران 

جزء ال يتجزاأ من املجتمع اجلزائري ومن بلد املليون ون�ضف املليون �ضهيد

حكيم مالك

حيث  ا�صتطاع  اأن ي�صور الواقع 
كما هو  بدون مزايدات  بنظرة  
للمخرج   الدقة  فائقة  اإخراجية 
من  غا�ص  ال�صهيلي  ن�رصالدين 
ال�صعبية يف  البيئة  خاللها   يف 
جناح  من  رغم  وعلى  وهران  
هذا العمل اإال اأنه قوبل بالرف�ص 
ومل ي�صلم من االنتقاد من طرف 
بع�ص �صكان وهران ولهذا ارتاأت 
تقرتب  اأن     « »الو�صط  يومية  
واالخت�صا�ص  الفن  اأهل  من  
،   فلقد  اأفعالهم  ملعرفة ردود 
لل�صاأن  املتتبعني  البع�ص  اأرجع 
اأن  االأخرية   االآونة  يف  الثقايف 
لهذا  املوجهة  االنتقادات  هذه 
امل�صل�صل تعود  بوادرها لل�رصاع  
الدائر  اجلزائر   يف  االإعالمي 
والنهار   ال�رصوق  قناتي  بني  
وا�صعا  جدال  اأحدث  والذي 
التلفزيونية  االإنتاجات  حول 
حمل  وو�صعهما  الرم�صانية 

خالف .

  مبدعو الفن اجلزائري 
يجتمعون يف اأدوار 
اجتماعية واقعية 

حبيب  والناقد  الدكتور  اعترب 
خا�ص  ت�رصيح  يف  بوخليفة  
ليومية »الو�صط«   اأن امل�صل�صل 
قد  احلالل«  »اأوالد  الرم�صاين 
تلفزيونية  جتربة  اأول  يكون 
فيما  الرديء  املاألوف  جتاوزت 
جمعت  لقد  الدراما،  يخ�ص 
املمثلني  اأح�صن  من  كوكبة 
اأدوار  املبدعني اجلزائريني يف 
متناق�صة  و  واقعية  اجتماعية 
من مكونات املجتمع اجلزائري 
نف�صه، م�صريا ذات املتحدث  اأن 
هذا العمل  ا�صتطاع  من خالل 
يكت�صف  اأن  احللقات  بع�ص 
متحركة  �صور  اإنتاج  يف  الرغبة 
نابعة من واقع اجتماعي وهراين 
جمتمعات  ك�صائر  تع�ص  و  مر 

املدن الكربى يف اجلزائر .

اإثارة اإ�ضكالية اال�ضرتزاق 
يف املجتمع 

الناقد  ح�صب  فاملالحظ 
التقني  االأ�صلوب  اأن  بوخليفة  
طبيعة  وفر  قد  ال�صينمائي 
اجلو الذي جتري فيه االأحداث 
الفكرة  ووافق  املختلفة 
االأ�صا�صية للم�صل�صل و تعبري عن 
بخيوط  ملوث  اجتماعي  ن�صيج 
النظام  اأنتجها  التي  اجلرمية 
امل�صل�صل  اآثار  ولقد  الفا�صد، 
خالل  من  اال�صرتزاق  اإ�صكالية 
�صبكة معقدة بالتزوير و الرذيلة 
»والد  ن�صميه  ما  و  جهة  من 
ال�صعبية  لغتنا  يف  احلرام«  
االأخالق  اأخرى  جهة  من  و 
»اأوالد  ن�صميه  ما  و  ال�صادقة 
عبارة  فامل�صل�صل  احلالل« 
يف  حقا  يدور  ملا  كا�صف  عن 
الذي  الوهراين  املحيط  جوف 
املحيط  عن  مثال  يختلف  ال 

العا�صمي اأو العنابي .

بوخليفة : »اأوالد احلالل« 
اأح�ضن امل�ضل�ضالت 

اجلزائرية يف �ضهر رم�ضان 
2019

اأن  بوخليفة  حبيب  اأكد  ولقد   
يف  جنح   قد  امل�صل�صل   هذا  
من  كبري  عدد  ا�صتقطاب 
امل�صاهدين و يعترب من اأح�صن 
امل�صل�صالت اجلزائرية يف �صهر 
رم�صان 2019 و هذا دليل قاطع 
على اأن العمل متميز ،و ال اأعتقد 
اأن حرا�ص املعبد الذين ن�رصوا 
اأو  قيمة  له  بالعمل  يندد  بيانا 
تاأثري اأوال الأننا ال ندري من هي 
با�رصت  التي  الر�صمية  اجلهة 
بهذا  البيان »االأخالقي« الرقابي 
الذي يذكرنا بهيئة  »النهي عن 
يف   « باملعروف  واالأمر  املنكر 
ال�صعودية �صابقا، وعليه  العمل 
جنح على كل امل�صتويات ماعدا 
ترابط  كيفية  يف  النق�ص  بع�ص 
االأحداث و وتريتها الدرامية اأو 
ما ن�صميه بالبناء الدرامي وعليه  

التجربة  ت�صتمر  اأن  فنتمنى 
ي�صتطيع  لكي  املنال  هذا  على 
و  اأر�صه  اإىل  يعود  اأن  امل�صاهد 
اأن  اعترب  حيث  ليغريه   واقعه 
الثورة  من  جزء  امل�صل�صل  هذا 

ال�صلمية �صد الف�صاد.
عبد العايل مزغي�ص: االحتجاج 
احلالل«  اأوالد   « م�صل�صل  على 

غري مربر »

مزغي�ص  العايل  عبد  وو�صف 
جمعية  ورئي�ص  االإعالمي 
واالإعالم    للثقافة  الكلمة«   «
االحتجاج على م�صل�صل » اأوالد 
احلالل« باأنه غري مربر وال كان 
االحتجاج على فيلم » الوهراين« 
اأن  موؤكدا  �صنوات   قبل  مربرا 
نريد  ما  هو  لي�ص  الفني  العمل 
ون�صمعه  ونقراأه  ن�صاهده  اأن 
ومبثالية  ونرغب  نحب  كما 
اإبداعية  بل هو عملية  نن�صدها 
ال معنى لها اإن افتقدت للحرية 

وللخيال. 

�ضالح الدين ميالط:« 
اأوالد احلالل« حني يوىل 
االأمر الأهله يخلق االإبداع

 ولقد اأو�صح املخرج امل�رصحي 
�صالح الدين ميالط اأن م�صل�صل 
االأمر  يوىل  حني  احلالل  اأوالد 
فاأبناء  االإبداع  يخلق  الأهله 
ملنتجي  يعطون  امل�رصح 
وعار�صي  اليوتيوب  ع�صاق  
التمثيل  يف  درا�صا  االأزياء 
الواقع  وبق�صة حتاكي  واالإبداع 
واملجتمع اجلزائري دون نفاق 
مدينة  ابن  موجها  كياج  ما  اأو 
هذا  لفريق   حتيته  ق�صنطينة 

العمل الدرامي .

�ضكان وهران ينددون 
ويحتجون �ضد م�ضل�ضل » 

اأوالد احلالل«

اأ�صدر  فلقد  املقابل   ويف 
�صكان والية وهران بيان تنديد 
م�صل�صل«  حول   واحتجاج 
حمتجني   « احلالل  اأوالد 
من  يبث  ما  حول  خالله  من 

اإعالمية،  ومنتجات  اأفالم 
ت�صيئ  ملدينة  اأنها   موؤكدين   
بالتعر�ص   و�صاكنيها   وهران 
من  واالنتقا�ص  تاريخها  اإىل 
املدينة  هذه  �صكان  اأخالق 
ومربط  وكر  اأنها  اأ�صا�ص  على 
واالنحالل  االأخالقي  الف�صاد 
الربامج  هذه  عرب  االجتماعي 
فتخلق  وهناك  هنا  تذاع  التي 
هذه  ل�صكان  مهينا  انطباعا 
املدينة وهذا م�صهود من عدة 
برامج كم�صل�صل »�صفيقة« مرورا 
اإىل   وو�صوال  الوهراين«   « بفيلم 
م�صل�صل »اأوالد احلالل » موؤكدا  
اأن مدينة  يتبني  اأنه  البيان  ذات 
وهران يراد لها ت�صويه  �صمعتها 
احلافل  وتاريخها  النا�ص   بني 
وال�صخ�صيات  بالبطوالت 
الكرماء  و�صاكنيها  والعلماء 
املحافظني فاإننا ن�صجب مبثل  
واالأعمال  الت�رصفات  هذه 
والت�رصفات  باالأخالق  امل�صينة 
البيوت  هدم  اإىل  تدعو  التي 
ي�صابهها  ما  اأو  الدراما  با�صم 
والتحر�ص  للعنف  والرتويج 
ال�صهر  والرذيلة خا�صة يف هذا 
هذا  و�صف  حد  على  الف�صيل 
البيان املوجه اإىل كافة القنوات 
داعيا   ، الب�رصية   ال�صمعية 
التلفزيونية  القنوات  هذه   من 
مبجال  واملهتمني  واملخرجني 
ي�صحبوا  اأن  االأفالم  �صناعة 
ويحفظوا  املنتجات  هذه  مثل 
كرامتهم  وهران  ل�صكان 
وعزهم واأخالق كل اجلزائريني 

وباالأخ�ص االأجيال ال�صاعدة .

م�ضاركة اأ�ضماء فنية 
ثقيلة

 
فكان  بالذكر  واجلدير     
لهذا  االأ�صلية  الفكرة   �صاحب  
»اأوالد احلالل  الدرامي   العمل 
ولقد   جوادي    اأمين  »ملحمد 
اأهدي  هذا  العمل حلي الدرب 
وهران  الباهية  مبدينة  العريق 
،  ،  وتوىل اإخراج  ن�رص الدين 
رفيقة  و�صيناريو  ال�صهيلي  
البطولة  دور  ويتقا�صم  بوجدي 

كل من   الفنان عبد القادر جريو  
وم�صطفى  �صحريي   يو�صف 
لعريبي  و الفنانة املبدعة مليكة 
بلباي ابنة مدينة   مع م�صاركة  
معلم   �صهيلة  اجلزائرية  الفنانة 
وحممد خ�صاين وعزيز بوكروين 
وهيفاء رحيم واإميان نوال و مع 
بابيلون«   »اأمني  الفنان  م�صاركة 
اأوكبري  ومرمي  مداح  واأحمد   ،
مدينة  ابن  القدير  واملمثل 
بن  جالب  بلعبا�ص  �صيدي 
فاطمة  م�صاركة  مع  اهلل  عبد 
ورم�صان  ح�صناوي  الزهراء 
ومرمي  بوعالم   وموين  داودي 
عمري وحممد فرميهدي وكلثوم 
فوزية بو�صارب و�صهلة بن دا�ص  
وبوبكر �صديق بن عي�صى ونورة 
عقبوبي وربيع اأجاووت وحميدة 
و�صارك   مرابط    ويون�ص  �صبع 
�رصف   ك�صيوف  العمل  هذا  يف 
اأحمد  القدير  الفنان  من   كل 
القديرة  واملمثلة  عي�صى   بن 
م�صاركة  مع  ف�صيلة  ح�صماوي 
خا�صة لفنان الراب ر�صا »�صيتي 
امل�صل�صل  هذا  يف  ومت    «  16
الوجوه  على  االعتماد  الدرامي 
ال�صابة كاإكرام منارة وه�صام عبد 
الفتاح و�صيليا ولد حممد وليلى 
عقبوبي  والطفل حممد  خوجة 
واإبراهيم  �صاحلي  وبوخالفة 
القادر  عبد  وطاهر  ه�صماوي 
وطاهر اأمني وقدور بن خام�صة 
بن  وخديجة  عبدان  وبلقا�صم 
وبالل  عقبوبي  وعاجل  دا�ص 
�صليماين  وحمزة  بو�صا�صلف 
�صقاق  وكرمي ق�رصاوي و�صفية 
ورم�صان  �صيحة  بن  ومليك 
وقام  بو�صارب   كلثوم  و  داودي 
باأداء اأغنية اجليرنيك مل�صل�صل 
الفنان  من   »كل  »اأوالد احلالل 

عبد اهلل الكرد ابن مدينة �صوق 
اأحلان  بلقب  املتوج  اأهرا�ص 
رفقة   االأوىل  طبعته  يف  و�صباب 
وتوىل   ، رحيم  هيفاء  الفنانة 
االأغنية  هذه  كلمات  كتابة 
الطاهري   اأحمد  �صيد  الرائعة  
ومو�صيقى مهدي املولهي  وقام 
باملعاجلة  جريو   القادر  عبد 
دكتور  و�صكريبت   الدرامية  
�صكريبت  و  �صوفيط  اإ�صماعيل 
باحلوار  وقام  جازي  �صلمى 
مرابط  ويون�ص  �صامل  بن  ب�صري 
كايف  وفتحي  جناي  واإميان 
ح�صني  بن  عاطف  وكا�صتينغ 
مهدي  املنتج    بتن�صيق  قام  و 
 ، الزغالوي   و�رصيف  اأحنوج 
كل  العمل  هذا  اإنتاج  وتوىل 
اأمني  وحممد  هنودة  عماد  من 
الدين  �صيف  وجند  اجلوادي 
بن �صامل  مديرا لدائرة االإنتاج   
العام    التو�صيب  على   واأ�رصف 
اأمني  �صليماين  حمزة  من  كل 
مر�صلي  وم�صطفى  حمزة 
و�صيم  ال�صوت  بهند�صة  وقام 
يا�صني  وميك�صاج   الطرابل�صي 
بن  �صفيان  ومونتاج  العكرميي  
�صليمان وقام مب�صاعدة املخرج  
وجنية  املحرزي  مراد  من  كل 
خمتار   ومت ت�صحيح االألوان  من 
طرف حممد  اأ�رصف ملو�صي ،  
اأمنة  الديكور  �صممت  ولقد  
مالك واك�ص�صوار مرمي القيزاين 
الزواغي  علي  حممد  وكامريا 
طبقة  وحمرز  زريق  و�صالح 
مديرا للت�صوير،  ومكياج �صيماء 
بوجنفة جند يامنة برهومي يف 
وليد  اأول   واإ�صائي  املالب�ص  
كما�ص   الدين  وزين  العامري 
ال�صاردي  ل�صعد  وما�صييني�صت 

و�صيف   .



م� هو ت�أثري ال�سوم على اجل�سم؟
اجل�سم  التي حتدث يف  التغيريات  وراء  من  االلية  فهمنا  اأن  بعد  اإذا 

خالل ال�سوم، يجب اأن ن�ستوعب اثر ال�سيام على اأج�سامنا!
اإليك النقاط التالية التي تلخ�ص هذا االأثر:

اأع�ساء  كافة  ت�سغيل  من  يتمكن  كي  دائماً  للطاقة  اجل�سم  يحتاج 
ووظائف  عمليات  فاإن  الطعام،  تناول  عند  بالتايل  اجل�سم،  واأجهزة 

هذه االأجهزة مت�سي متاماً كما يفرت�ص.
كبري  ب�سكل  اله�سمي  اجلهاز  ون�ساط  عمل  يقل  ال�سيام،  حال  يف 
حركة  وتقل  احلام�سة  املواد  اإفراز  م�ستوى  ينخف�ص  اإذ  وملحوظ، 

املعدة واالأمعاء كثرياً.
القلب  ن�ساط  يعتمد  اخر  مبعنى  اجل�سم،  بحالة  وعمله  القلب  يتاأثر 
املاء  الدم مكون من  اأن  الدم وحجمه يف اجل�سم، ومبا  على �سغط 
ب�سكل اأ�سا�سي، فاإن حجمه يقل اأثناء ال�سيام موؤثراً بذلك على عمل 

القلب.
العامة للج�سم  اأي باحلالة  اأي�ساً،  القلب  التنف�ص ترتبط بعمل  عملية 
التنف�سي  اجلهاز  عمل  لذلك  وفقاً  ليقل  االأي�سية،  العمليات  ومعدل 

ولكن ب�سكل طفيف وغري خطري اأو موؤذي.
االأمر ال ينطبق على عمل الكلى والكبد، اإذ قد يزداد العبء عليهما 
خالل �ساعات ال�سيام، فالكبد مطالب بتوفري م�سادر الطاقة الالزمة 
ت�سفية  عمله يف  يقل  املقابل  ال�سيام، يف  اأثناء  عمله  ليزيد  للج�سم 
طريق  عن  عادة  اأج�سامنا  اإىل  تدخل  التي  ال�سارة  واملواد  ال�سموم 

الطعام.
تنق�ص  الذي  املاء  م�ستوى  �سبط  على  تعمل  والتي  للكلى،  بالن�سبة 
ال�ساعات  هذه  التبول يف  عملية  �سبط  ال�سيام، حتاول  كميته خالل 
بحيث يحاول التاأكد باأن ال تزيد كمية البول اخلارجة من اجل�سم عن 

كمية املاء املوجودة فيه!

احلد من ا�ستخدام التوابل 
والبه�رات وامللح

على  كونها حتتوي  املف�سل جتنبها  من  االأطعمة  من  العديد  هنالك 
ن�سبة عالية جداً من التوابل والبهارات وخ�سو�ساً يف وجبة االإفطار 

الأنها تزيد من احتياجات اجل�سم للماء.
بالعط�ص،  ال�سعور  من  يزيد  امللح  ا�ستهالك  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

فين�سح بتقليل امللح يف ال�سلطات ويف الطهي.
بعد  فقط  املطبوخة  للوجبة  امللح  باإ�سافة  نن�سحكم  عام،  ب�سكل 
اأثناء عملية الطهي، الن امللح يذوب  ان تربد قليال يف الطبق ولي�ص 

ب�رسعة عند ارتفاع درجة حرارة الطعام.

عامة، من املف�سل دائما اإ�سافة امللح بعد تربيد الطعام بقليل، الأننا 
بهذا نح�سل على نف�ص درجة امللوحة يف الطعام باملقارنة مع اإ�سافة 

كمية اكرب من امللح عندما تكون الوجبة اأكرث �سخونة.

اال�سطراب�ت التي ميكن توقعه� 
خالل �سي�م مري�ض ال�سكري

لتعر�سه  احتمال  ثمة  ال�سوم،  على  ال�سكري  مري�ص  اإ�رسار  »عند 
حني  ال�سيف  ف�سل  يف  خ�سو�سا  عدة،  واأعرا�ص  �سحية  مل�سكالت 
ميكن  التي  االأعرا�ص  اأبرز  اأما  �سديدا.  واحلر  اأطول  النهار  يكون 
اأو 14 �ساعة يف  ال�سوم 12  ال�سكر يف حال  لها فهي هبوط  التعر�ص 
اليوم، ارتفاع معدل ال�سكر يف الدم يف حال عدم تناول الدواء بانتظام 
ارتفاعه، نق�ص  اأو  ال�سكر  اإىل حالة االإغماء ب�سبب انخفا�ص  و�سوالً 
خ�سو�سا  م�سكالت،  من  عنها  ينتج  وما  اجل�سم  يف  واالأمالح  املياه 
كما  اجل�سم.  يف  ال�سوائل  جفاف  خطر  يرتفع  حني  احلر  اأيام  يف 
الكلى،  يف  م�سكالت  يعانون  الذين  املر�سى  لدى  اخلطورة  تزداد 
ويرتفع اخلطر على مري�ص ال�سكري باعتباره اأكرث عر�سة للجلطات 
ال�سكر يف  ارتفاع معدل  ويرتفع خطر  وال�رسايني.  القلب  وم�سكالت 
الرم�سانية  العادات  من  اأطعمة  تناول  نتيجة  رم�سان  �سهر  يف  الدم 

غنية بال�سكريات والن�سويات والدهون«.

ن�س�ئح للحف�ظ على الرتكيز والط�قة خالل ال�سي�م
هل تت�صاءلون من �أين يح�صل 
�لكافية  �لطاقة  على  �جل�صم 
�ل�صيام  �صاعات  ملتابعة 
رم�صان؟  �صهر  �أثناء  �لطويلة 
�جلو�ب ب�صيط، ولكن �لعملية 

معقدة.
الطاقة  على  اجل�سم  يح�سل  كيف 

يف رم�سان؟
من  االنتهاء  بعد  اجل�سم  يلجاأ 
ه�سم الطعام املوجود يف املعدة 
املوجود يف  اجللوكوز  تفكيك  اإىل 
على  للح�سول  والع�سالت  الكبد 
خمزون  انتهاء  وعند  الطاقة، 
م�سدر  الدهون  ت�سبح  اجللوكوز، 

اجل�سم الثاين للطاقة. 
بال�سعور  ال�سائم  يبداأ  هنا  من 
لهبوط  نظراً  والنعا�ص،  بالتعب 
لديه،  الدم  يف  ال�سكر  م�ستويات 
الغليكوجني  خمزون  وا�ستهالك 
من  م�سدراً  باعتباره  باجل�سم 

م�سادر الطاقة كما ذكرنا �سابقاً.

يف  �لطاقة  على  نحافظ  كيف 
رم�صان؟

مواجهة  ال�سائم  ي�ستطيع  حتى 
خالل  اجل�سم  يف  التغيريات  هذه 
اال�ستفادة  عليه  ال�سيام،  �ساعات 
الوجبتني  من  االمكان  قدر 
اال�سا�سيتني خالل اأيام ال�سيام، اأال 

وهما ال�سحور واالفطار.
ب�سكل عام هناك عدة نقاط يجب 
رم�سان  �سهر  خالل  مراعاتها 
الطاقة  على  للحفاظ  الف�سيل، 

الالزمة يف اجل�سم، والتي ت�سمل:

�همال  �أو  تخطي  عدم   1-
وجبة �ل�صحور

مبثابة  ال�سحور  وجبة  تعترب 
العادية،  باالأيام  الفطور  وجبة 
تخطيها،  عدم  املهم  من  لذا 
�ساعات  حتمل  يف  ت�ساعدنا  فهي 
قدر  اأكرب  على  واحلفاظ  ال�سيام، 

ممكن من الطاقة والرتكيز.

�لكافيني م�صادر  جتنب   2-
مثل  الكافيني،  تناول  جتنب  يجب 
الأنها  الطاقة،  وم�رسوبات  القهوة 
مدرة للبول، فيتخل�ص اجل�سم من 
طريق  عن  اأ�رسع  ب�سكل  ال�سوائل 
البول ب�سببها، ما يزيد اإح�سا�سكم 
وبالتايل  ال�سيام،  خالل  بالعط�ص 

انخفا�ص الرتكيز.

�أ�صعة  حتت  �لبقاء  عدم   3-
�ل�صم�س مطواًل

يجب جتنب ال�سم�ص للتخفيف من 
بالعط�ص  �سعوركم  زيادة  فر�ص 
واإن  الرتكيز،  وفقدان  والتعب 
عليكم  لذلك،  م�سطرين  كنتم 
لبا�ص  من  احلماية،  اأ�ساليب  اتباع 
وارتداء  اللون،  وفاحت  ف�سفا�ص 

النظارات ال�سم�سية والقبعة.

�لنهار خالل  -4 �ال�صرت�حة 

يف  الراحة  من  ق�سط  اأخذ  عليك 
وجتنب  اأمكن،  اإن  النهار  منت�سف 
اأي جمهود ج�سدي خالل �ساعات 
وتاأجيل  االإمكان،  قدر  ال�سيام 
الريا�سي  النادي  اإىل  الذهاب 
وممار�سة الريا�سة بعد االإفطار ب 

2-3 �ساعات.

�لكفاية فيه  مبا  �لنوم   5-
على  احل�سول  من  التاأكد  عليكم 
الليل  خالل  كافية  نوم  �ساعات 
التايل،  اليوم  يف  الن�ساط  لزيادة 
وعدم  بالتعب  ال�سعور  وتقليل 

الرتكيز.

6- احلفاظ على ال�سالة
عليكم احلفاظ على تاأدية ال�سالة، 
مدنا  يف  كبري  دور  من  لها  ملا 
بال�سرب والطاقة، اإ�سافة اإىل كونها 
جزء من التمارين التي ت�ساعد يف 

ك�رس اخلمول والك�سل.

يف  �لعاملون  يحافظ  كيف 
�ملكتب على تركيزهم؟

نهار  يف  يعملون  ممن  كنت  اإذا 
مغلقة،  مكاتب  داخل  رم�سان 
التالية  القواعد  مراعاة  عليك 

للحفاظ على تركيزك:
فرتة  كل  الراحة  من  ق�سط  اأخذ 
ال�سعور  لتجنب  قلياًل،  وامل�سي 
وذلك  الطاقة،  وفقدان  بالك�سل 
عن طريق تن�سيط الدورة الدموية 

يف اجل�سم.
غ�سل الوجه وامل�سم�سة مع التاأكد 
من عدم بلع املياه، لزيادة ال�سعور 
خالل  الطاقة  ورفع  باالنتعا�ص 

�ساعات الدوام.
مكان  يف  التواجد  من  التاأكد 
قدر  ال�سم�ص  عن  وبعيد  مكيف 

امل�ستطاع.

م� هي التغريات خالل ال�سوم؟
احلرارية  الطاقة  )كمية   BMR اأن  االأبحاث  من  الكثري  اثبتت 
الراحة(  حالة  يف  االإن�سان  ج�سم  اإليها  يحتاج  التي  االأ�سا�سية 
من   %75 اإىل  ت�سل  حتى  ال�سوم  خالل  يوم  كل   %1 بـ  تنخف�ص 
قيمتها العادية، اأي اأن كمية الطاقة التي يحتاج اإليها ال�سخ�ص 
االأيام  يف  اإليها  يحتاج  التي  تلك  من  اأقل  هي  ال�سوم  خالل 

العادية.
ب�سكل عام، ينخف�ص الوزن نتيجة لل�سوم واتباع ن�سائح غذائية 
االأطعمة  تناول  يف  املبالغة  حالة  اأما يف  ال�سوم.  لفرتة  �سليمة 

الغنية بالدهنيات وال�سكريات فيزداد الوزن.
النخفا�ص الوزن تاأثري اإيجابي على توازن �سغط الدم، ال�سكري، 

الكبد الدهني وغريها من االأمرا�ص.
خالل �ساعات ال�سوم، ينخف�ص م�ستوى ال�سكر يف الدم مما يوؤدي 
اإىل انخفا�ص م�ستوى هرمون االأن�سولني، بالتايل اإفراز هرمون 
اجللوكاجون )Glucagon( الذي يق�سم الكلوجني )�سكر متوفر 
يف الكبد( من اأجل حتويله اإىل الطاقة بدال من اجللوكوز )�سكر 

من الطعام(.
الكول�سرتول  م�ستوى  ينخف�ص  ال�سيام  من  االأوىل  االأيام  خالل 
اإىل م�ستواه ما قبل  يف الدم لكنه �رسعان ما يعود، مع الوقت، 

ال�سوم.
بنوع  يتعلق  فهذا  عليها  ال�سوم  وتاأثري  للدهنيات  بالن�سبة  اأما 
فعند  الكرمي.  ال�سهر  خالل  ال�سائم  يتناولها  التي  االأطعمة 
ا�ستهالك االأطعمة الغنية بالدهنيات وال�سكريات تزداد ن�سبتها 

ب�سكل ملحوظ.
باتباع  ين�سح  لذلك،  خماطر.  اأي�سا  لكن  كثرية  فوائد  لل�سوم 
االإرهاق،  حالة  يف  الطبيب  وا�ست�سارة  مالئمة  غذائية  ن�سائح 

التعب ال�سديد، اأو ظهور اأية اأعرا�ص اأخرى تثري ال�سك.
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)ومن  تعاىل:  لقوله  املر�ض،   1
فعدة  �سفر  على  اأو  مري�سا  كان 
من اأيام اأخر(، فاإن كان املري�ض 
يخاف  اأو  ال�سوم،  على  يقدر  ال 
�سام،  اإن  نف�سه  على  الهالك 
وجب عليه الفطر. واإن قدر على 
الفطر،  له  جاز  مب�سقة  ال�سوم 
فاإن كان يرجى بروؤه فاإنه ينتظر 
يرج  مل  واإن  ويق�سي،  يرباأ  حتى 
بروؤه فاإنه يفطر وال ق�ساء عليه.

2 ال�سفر: وي�سرتط فيه اأن يكون 
فيه  )تق�رص  وطويال  مباحا 
اأيام  اأربعة  اإقامة  ونية  ال�سالة(. 
يف مكان تقطع حكم ال�سفر، فاإن 
كان امل�سافر ال ي�سق عليه ال�سوم 
تعاىل:  لقوله  اأح�سن،  فال�سوم 
واإن  لكم(،  خري  ت�سوموا  )واأن 
كان ي�سق عليه فاالإفطار اأح�سن، 
ر�سي  اخلدري  �سعيد  اأبي  لقول 
اهلل عنه: كنا نغزو مع ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف رم�سان، 
ال�سائم ومنا املفطر، فال  فمنا 
وال  املفطر،  على  ال�سائم  يجد 
يرون  ثم  ال�سائم،  على  املفطر 
اأن من وجد قوة ف�سام فاإن ذلك 

ح�سن، ويرون اأن من وجد �سعفا 
فاأفطر فاإن ذلك ح�سن.

زيد  اأبي  ابن  قال  احلمل:   3
واإذا  الر�سالة:  يف  القريواين 
خافت احلامل على ما يف بطنها 
ذلك  على  والدليل  اأفطرت، 
حديث اأن�ض بن مالك الكعبي: اأن 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
و�سع عن  اهلل عز وجل  اإن  قال: 
امل�سافر ال�سوم و�سطر ال�سالة ، 

وعن احلبلى واملر�سع ال�سوم.
ال  فقيل:  اإطعامها،  يف  واختلف 
تطعم، وقيل: تطعم، وهذا القول 
فقال:  وهب  ابن  رواه  االأخري 
وقد كان مالك يقول يف احلامل: 
ابن  اأن  ويذكر  وتطعم،  تفطر 
وهو   : اأ�سهب  قال  قاله.  عمر 
واجبا  ذلك  اأدري  وال  اإيل،  اأحب 
عليها الأنه مر�ض من االأمرا�ض.

زيد  اأبي  ابن  قال  الر�ساع:   4
القريواين يف الر�سالة: وللمر�سع 
اإن خافت على ولدها، ومل جتد 
من ت�ستاأجر له، اأو مل يقبل غريها 
تعاىل:  لقوله  وتطعم،  تفطر  اأن 
فدية  يطيقونه  الذين  )وعلى 

طعام م�ساكني(. قال ابن عبا�ض: 
اأثبتت للحبلى واملر�سع.

ال�سيخوخة  بلغت  اإذا  الهرم:   5
حدا  امل�سلمة  اأو  بامل�سلم 
ال�سيام،  على  معه  يقويان  ال 
اأن  لهما  وا�ستحب  اأفطرا، 
بفطرانه  يوم  كل  عن  يت�سدقا 
مبد من القمح، لقول ابن عبا�ض 
الذين  )وعلى  تعاىل:  قوله  يف 
م�ساكني(:  طعام  فدية  يطيقونه 
الكبري  لل�سيخ  رخ�سة  كانت 
يطيقان  وهما  الكبرية،  واملراأة 
ال�سيام، اأن يفطرا ويطعما مكان 
كل يوم م�سكينا نف�سه، وملا رواه 
البيهقي عن اأبي هريرة قال: من 
�سيام  ي�ستطع  فلم  الكرب  اأدركه 
من  يوم مد  لكل  فعليه  رم�سان، 
و�سله  بالغا  املوطاأ  ويف  قمح. 
اأن  قتادة:  طريق  عن  البيهقي 
ال  كان  حتى  كرب  مالك  بن  اأن�ض 
يقدر على ال�سيام، فكان يفتدي. 
واجبا  ذلك  اأرى  وال  مالك:  قال 
اإن  يفعله،  اأن  اإيل  واأحب  عليه، 
كان قويا عليه، فمن فدى فاإمنا 
مبد  مدا  يوم  كل  مكان  يطعم 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.
�سدة اجلوع والعط�ض: من ا�ستد 
واأح�ض  العط�ض،  اأو  اجلوع  به 
له  اأباح  حياته،  يهدد  باخلطر 
اإنقاذا  يفطر  اأن  احلكيم  ال�سارع 
حلياته، بل يحرم عليه ال�سوم اإن 

خاف الهالك على نف�سه، لقوله 
اإىل  باأيديكم  تلقوا  )وال  تعاىل: 

التهلكة(.
6 وعليه ق�ساء ما اأفطره.

7 االإكراه: من اأكره على االإفطار 
يفطر  اأن  كذلك  ال�سارع  له  اأباح 

ويق�سي ما اأفطره، وال اإثم عليه 
عليه  اهلل  �سلى  لقوله  ذلك،  يف 
االأمة  هذه  عن  اهلل  رفع  و�سلم: 
ثالثا: اخلطاأ، والن�سيان، واالأمر 

يكرهون عليه.
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مبيحات �لإفطار

�سنن �ل�سيام
1 ال�سحور: اأي تناول االأكل وال�رصاب يف ال�سحر وهو اآخر الليل بنية ال�سوم، لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: اإن ف�سل ما بني �سيامنا و�سيام اأهل الكتاب اأكلة 

ال�سحر، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ت�سحروا فاإن ال�سحور بركة.
ويتحقق ال�سحور بكثري الطعام وقليله ولو بجرعة ماء، فعن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: ال�سحور بركة فال تدعوه، ولو يجرع اأحدكم جرعة ماء، 

فاإن اهلل ومالئكته ي�سلون على املت�سحرين.
تاأخريه: وهو تناوله يف اجلزء االأخري من الليل، لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ال تزال اأمتي بخري ما عجلوا الفطر، واأخروا ال�سحور، وقوله 

�سلى اهلل عليه و�سلم: اإنا مع�رص االأنبياء اأمرنا بتعجيل فطرنا ، وتاأخري �سحورنا، واأن ن�سع اأمياننا على �سمائلنا يف ال�سالة.
2 تعجيل الفطر: اأي االإفطار عقب حتقق غروب ال�سم�ض، لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ال يزال النا�ض بخري ما عجلوا الفطر، 
ولقول اأن�ض ر�سي اهلل عنه: اإن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مل يكن لي�سلي املغرب حتى يفطر، ولو على �رصبة 

ماء.
3 الفطر على رطب اأو متر اأو ماء، لقول اأن�ض ر�سي اهلل عنه: كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يفطر على 

رطبات قبل اأن ي�سلي، فاإن مل تكن فعلى مترات، فاإن مل تكن ح�سا ح�سوات من ماء.
4 الدعاء عند االإفطار، لقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: اإن لل�سائم عند فطره دعوة ما ترد. وكان عبد اهلل 

ر�سي  عمر  اهلل عنهما يقول عند فطره: اللهم اإين اأ�ساألك برحمتك التي و�سعت كل �سيء اأن تغفر بن 
ذنوبي،  اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان يقول: ذهب ال�سماأ، وابتلت العروق، وثبت يل  وثبت 

االأجر اإن �ساء اهلل، وروي مر�سال اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم كان يقول: اللهم لك �سمت، 
وعلى رزقك اأفطرت.

قطرة الأذن

يف رم�سان، قد ي�سطر �ملري�ض �إىل ��ستعمال �لقطرة يف 
�لأذن، فهل تعترب مفطرة؟

و�سع الدواء يف االأذن يف نهار رم�سان ومثلها ا�ستعمال الكحل، رمبا ي�سل بع�سها اإىل اجلوف، ولكنها 
ال ت�سل اإىل اجلوف من منفذ طبيعي، ولي�ض من �ساأنها اأن تغذي وال اأن ي�سعر االإن�سان بعدها بانتعا�ض 
فمن  بني مرتخ�ض.  وما  مت�سدد  بني  ما  �ساأنها  وحديًثا يف  قدمًيا  العلماء  اختلف  وقد  ذلك،  اأونحو 
العلماء من حكم باأن هذه االأ�سياء مفطرة. ومن العلماء من قال باأن هذه االأ�سياء لي�ست منفًذا طبيعًيا 
القطرة يف  الكحل ومثله  ا�ستعمال  اأي  االأ�سياء  اأن هذه  لذلك ال تفطر، واحلقيقة  اإىل اجلوف، فهي 
العني، ومثل ذلك التقطري يف االأذن، وكذلك و�سع املراهم ونحوها يف الدبر ملن عنده مر�ض البوا�سري 

وما �سابه ذلك... كل هذه االأمور ال تفطر،

هل جتوز �لقر�ءة من �مل�سحف يف 
�سالة �لرت�ويح؟

ال حرج يف القراءة من امل�سحف يف قيام رم�سان، ملا يف ذلك 
ال�رصعية من  االأدلة  القراآن، والأن  اإ�سماع املاأمومني جميع  من 
الكتاب وال�سنة قد دلت على �رصعية قراءة القراآن يف ال�سالة، 
وهي تعم قراءته من امل�سحف، وعن ظهر قلب، وقد ثبت عن 
يوؤمها يف  اأن  اأمرت موالها ذكوان  اأنها  عائ�سة ر�سي اهلل عنها 
البخاري رحمه  ذكره  يقراأ من امل�سحف،  وكان  رم�سان،  قيام 

اهلل يف �سحيحه معلقاً جمزوماً به.
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الفنانة مي عز الدين: تعّمدت 
الظهور بهذا ال�شكل

تراهن مي عز الدين هذا املو�سم على عمل درامي خمتلف من خالل 
م�سل�سلها الرم�ساين »الربن�سي�سة بي�سة« الذي تعود من خالله لالأعمال 
وقد  الكوميدية،  املناف�سة  عن  عام  من  اأكرث  غياب  بعد  الكوميدية 
قّررت اأن تك�سف لنواعم عن �سعوبة التحّدي الذي واجهته يف جتربتها 

اجلديدة.

�ضخ�ضية غام�ضة
باأكرث من �سخ�سية، تطّل مي عز الدين على جمهورها هذا املو�سم من 
املناف�سة  لت�سارك يف  بي�سة«  »الربن�سي�سة  الرم�ساين  خالل م�سل�سلها 

الرم�سانية الكوميدية هذا العام على غريعادتها.
وتقول مي اإنها واجهت حتّدياً يف تقدمي �سخ�سية امراأة عجوز، وهي 
اإىل  �سخ�سية اجلّدة �سك�سكة التي تظهر بها �سمن الأحداث، م�سريًة 
اأنها تعّمدت اللجوء اإىل مكياج من نوع خا�ص ليخفي مالحمها نهائياً، 
حيث اأن اجلمهور مل يتعّرف اإليها عند عر�ص الربوموهات والدعاية 
اخلا�سة بامل�سل�سل قبل عر�سه على ال�سا�سات التلفزيونية، وهذا ما 

كانت ترغب فيه قبل بداية العمل.
رهان ناجح

عمل  يف  �سخ�سية  من  باأكرث  الدين  عز  مي  ظهور  اأن  بالذكر  وجدير 
يف  قبل  من  ب�سخ�سيتني  ظهرت  حيث  الأوىل،  املرة  يكن  مل  واحد 
وع�سق،  ملك  �سخ�سيتي  خالل  من  ع�سق«  »حالة  الدرامية  جتربتها 
�سخ�سية  اأكرث من  اأن ج�ّسدت  �سبق  فقد  ال�سينمائية  الأعمال  اأما يف 
�سمن العمل الواحد؛ ففي فيلم »�سيكامارا« ج�ّسدت �سخ�سيتي جايدا 
و�سيكامارا، ويف فيلم »اأيظن« ظهرت ب�سخ�سيات ن�سمة وعفت وزبدة، 
ما يجعلها جديرة بتج�سيد اأكرث من دور �سمن العمل الدرامي اجلديد 

دون قلق اأو خوف.
حول  بي�سة«  »الربن�سي�سة  م�سل�سل  اأحداث  تدور  اأخرى،  ناحية  من 
�سخ�سية بي�سة التي تعي�ص مع خالتها وزوجها وتعمل طّبالة يف الأفراح 
ال�سعبية، لكن مبجرد دخولها العر�ص جتلب خلفها امل�سائب، وبعدها 

تُفاجاأ مبرياث خالها الذي يقلب حياتها راأ�ساً على عقب.

نا�شر الق�شبي يف دراما ملحمية ت�شيء على اأبرز املتغريات يف املجتمع ال�شعودي
»ي�ضّلط اجلزء الثاين من »العا�ضوف« ال�ضوء على الطفرة التي ح�ضلت يف اململكة العربية ال�ضعودية بعد منت�ضف ال�ضبعينيات حتى اأواخر الثمانينيات 

من القرن املا�ضي، وذلك من خالل �ضخ�ضيات العمل وتطور عالقاتها، اآخذاً يف االعتبار التطورات االإن�ضانية واالجتماعية يف اململكة«.

 وي�سارك يف هذا العمل الرم�ساين 
واملمثلة  الق�سبي   نا�رص  من  كل 
ليلى ال�سلمان وحبيب احلبيب ورمي 

العبد اهلل وعبد الإله ال�سناين .
الق�سبي،  قا�سم  بن  نا�رص  هو 
من  وهو  الريا�ص،  مواليد  من 
يف  وامل�رصح  الدراما  موؤ�س�سي 
يف  كانت  وبدايته  ال�سعودية، 
م�رصح اجلامعة وظهوره احلقيقي 
كان يف م�رصحية »التائه« و�ساركه 
بطولتها را�سد ال�سمراين، واإخراج 
م�سواره  بداأ  حيث  �سالم،  ر�سدي 
يف  1984،ارتبط  �سنة  الفني 
ال�سعودي  بالفنان  الفني  م�سواره 
اأحد  وهو  ال�سدحان،  اهلل  عبد 
الأ�سهر  العربي  امل�سل�سل  اأبطال 
باأجزائه  طا�ص«  ما  »طا�ص 
كلية  يف  تخرج  ع�رصة.  الثمانية 
الزراعة من جامعة امللك �سعود،. 
قوية  �سداقة  عالقة  تربطه 
حمّب  وهو  وال�سحراء،  بالبحر 
ل  الذي  واجلزء  العربية،  للغة 
اأنه  الق�سبي  عن  الكثريون  يعرفه 
كتاب  وله  �ساحر،  قلم  له  كاتب 
بعنوان »الرملة« ت�سمن رحلة قام 

بها مع جمموعة من اأ�سدقائه اإىل 
 ،2005 عام  دي�سمرب  يف  ال�سحراء 
للرحلة يف  الكتاب ر�سدا  وت�سمن 
جمموعة اأبواب )م�سورة(، واأي�سا 
ميتلك الق�سبي عينا ذات موهبة يف 
التقاط ال�سور الفوتوغرافية التي 
ت�سوير  مت  حيث  الكتاب؛  حواها 
و�ستمائة  اآلف  ثالثة  من  اأكرث 
للكتاب فقط 240  �سورة، واختري 
اأ�سهر،  �ستة  يف  فرزها  �سورة 
خمرج  هو  الق�سبي  كان  حيث 
الزاوية  يختار  الذي  وهو  ال�سور، 
ميتلك  وكما  والزمان.  واملكان 
وال�سحك  ال�سخرية  يف  املوهبة 
ونقد املجتمع يف تقم�سه لالأدوار 
الأعمال  واأهم  للجدل؛  املثرية 
فيها  �سارك  التي  الدرامية 
»اأحالم �سلوم«، و«عودة ع�سويد«، 
درب«،  و«رفاقة  م�سعاب«،  و«اأبو 
و«بداية  نومه«،  علينا  و«راحت 
وامل�سل�سل  و«الق�رص«  النهاية«، 
يف  طا�ص«  ما  »طا�ص  ال�سهري 
و«كلنا  ع�رصة،  الثمانية  اأجزائه 
عيال قرية«. اختري نا�رص الق�سبي 
موؤثرة  �سخ�سية   43 اأف�سل  �سمن 

جملة  قبل  من  العربي  العامل  يف 
يف  العربية(  )الطبعة  نيوزويك 
احتفال كبري، و�ساركه يف التكرمي 
ال�سدحان.  اهلل  عبد  دربه  رفيق 
الق�سبي الذي �سّكل نقطة حتّول يف 
عامل الكوميديا يف العامل العربي، 
م�سل�سل  يف  كبريا  جناحا  حقق 
اأحرز  الذي  طا�ص«  ما  »طا�ص 
كوميدي  م�سل�سل  اأف�سل  جائزة 
لالإذاعة  اخلليج  مهرجان  يف 
م�سل�سالته   .2010 والتلفزيون 
ا�سم امل�سل�سل 1984  الإنتاج  �سنة 
بداية النهاية 1985 عودة ع�سويد 
 2011  -  1992 م�سعاب  اأبو   1992
الق�رص   2000 طا�ص  ما  طا�ص 
اأبي�ص   2005 الع�سافري  اأبو   2004
قرية  عيال  كلنا   2008 واأ�سود 
 2009 مئوية  درجة   37  2009
طي�ص   2012 حمودة  يا  جاري 
عيال - ر�سوم متحركة 2012 واي 
الق�سبي  بداأ   ،2015 ومنذ  فاي 
خلف  ال�سعودي  الكاتب  مب�ساركة 
جديدة  �سل�سلة  باإنتاج  احلربي 
با�سم  الجتماعية،  الكوميديا  من 
»�سيلفي«، وقد لقت انت�ساراً كبرياً 

لينجح يف  العربي،  امل�ستوى  على 
اإىل  املحلية  دائرة  من  اخلروج 
اإطار  خارج  جتربة  العربية.ويف 
الدراما التلفزيونية، اختري الفنان 
يف  كع�سو  الأ�سهر  ال�سعودي 
املواهب  لربنامج  التحكيم  جلنة 

املو�سم  يف  تالنت«  جوت  »عرب 
باأدائه  الأنظار  لفت  حيث  الثاين، 
احلا�رصة  النكتة  وروح  وتعليقاته 
مميزة  جتربة  خا�ص  لديه.كما 
�سعودية«،  »بعيون  برنامج  يف 
املواهب  دعم  فيه  حاول  الذي 

ال�سابة،  ال�سعودية  الإخراجية 
ق�سرية  اأفالم  عر�ص  خالل  من 
�سعوديون،  خمرجون  نفذها 
ال�سوري  املخرج  برفقة  ونقدها، 
ال�سهري حامت علي، بعنوان »بعيون 

�سعودية«.

هكذا تق�شي النجمة اجلزائرية اأمل بو�شو�شة �شهر رم�شان املبارك
رم�سان  �سهر  عن  بو�سو�سة   الفنانة  اأمل  حتدثت 
املبارك موؤكدة انها يف كل عام ياأتي �سهر رم�سان 
تكون يف الت�سوير لأعمالها امنا يف هذا العام المر 

خمتلف.
علينا  رم�سان  يدخل  �سنة  حديث«كل  يف  وتابعت   
ونحن يف الت�سوير وال�سيام مع الت�سوير ي�سبح اأكرث 
مع  اما  بالت�سوير  اما  نكون  عام  �سعوبة..وب�سكل 
العائلة ولكن هذا ال�سهر اأجواوؤه عائلية اأحب اأجواء 
وهكذا  بيننا  الفطار  على  والدعوات  ال�سدقاء 
اق�سي ال�سهر، كما اأنني اأ�ساهد زميالتي وزمالئي 

الذين يقدمون اأعمال جديدة يف رم�سان«.
هو   « �رصحت:  قد  كانت  »دولر«  م�سل�سلها  وعن 
�ست�ساهدون  تفا�سيله،  بكل  ورائع  جديد  م�سل�سل 
من  �ساهدناها  التي  الدراما  كل  عن  خمتلفاً  �سيئاً 

قبل، و�سيب�رص النور قريباً.

خوليو اإيغلي�شيا�س يكلل م�شريته الفنية بجائزة »غرامي« ال�شرفية
املخ�رصم  الإ�سباين  املغني  كلّل 
الفنية  م�سريته  اإيغلي�سيا�ص  خوليو 
ال�رصفية  غرامي  بجائزة  البارزة 
وذلك  الناجحة،  مل�سريته  تقديراً 
الأكادميية  اأقامته  �ساهر  حفل  يف 
والعلوم  الفنون  لت�سجيل  الوطنية 

مبدينة لو�ص اأجنلي�ص الأمريكية .
ومل يتمكن املغني الإ�سباين الأ�سهر 
الالتينيني  املطربني  واأحد  عاملياً، 
مر  على  وتاأثرياً  جناحاً  الأكرث 

ولكنه  احلفل،  ح�سور  من  التاريخ، 
لالإعراب  م�سوراً  ت�سجياًل  اأر�سل 
عن امتنانه ملنحه جائزة »ليفتامي 

اأت�سيفمنت اأوارد«.
وقال اإيغلي�سيا�ص 75 عاماً يف كلمته: 
�سكراً  معكم.  اأكون  اأن  اأود  »كنت 
اأكادميية  اأع�ساء  جلميع  جزياًل 
اجلائزة  هذه  ملنحي  الت�سجيل 

اجلميلة«.
مو�سيقياً.  لأكون  اأولد  »مل  وتابع 

وفجاأة  القدم...  كرة  لألعب  ولدت 
وقع حادث مروع، اأ�سبت اإثره بال�سلل 
تقريباً، حينها اأعطوين غيتاراً وهذا 

الغتيار غري حياتي متاماً«.
»اأقول  العاملي  املطرب  واأ�ساف 
هذه  ملثل  يتعر�سون  الذين  للنا�ص 
احلياة،  يف  املاأ�ساوية  املواقف 
دوماً  احلياة  اأبداً،  ت�ست�سلموا  ل 

فر�سة«.
لت�سجيل  الوطنية  الأكادميية  ومتنح 

منظمة  وهي  والعلوم،  الفنون 
�سنوياً  تقدم  مو�سيقية  اأمريكية 
املو�سيقي،  لالإبداع  غرامي  جوائز 
اأوارد«  اأت�سيفمنت  »ليفتامي  جائزة 
قدموا  الذين  للفنانني  ال�رصفية 

م�ساهمات بارزة يف هذا املجال.
اأكرث من  اإيغلي�سيا�ص  وبيعت خلوليو 
350 مليون ن�سخة من األبومات بـ 14 
امتدت  فنية  م�سرية  مدار  لغة على 

ن�سف قرن.
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در��سة: �أحزمة �لأمان �خللفية �سرورة ملحة حلماية �لركاب من خطر �ملوت
ن�رس معهد �لتاأمني لل�سالمة على �لطرق �ل�رسيعة �لأمريكي "IIHS" نتائج در��سة �أعدها للوقوف على مدى 

خطورة �فتقار �ل�سيار�ت لأحزمة �لأمان وجتهيز�ت �لأمان �لأخرى باملقاعد �خللفية عند تعر�ض �ل�سيارة 
لال�سطد�م �لأمامي.

وخل�ست �لدر��سة �إىل �أن �لركاب باملقاعد �خللفية بدًء� من �لأطفال بعمر 6 �سنو�ت وحتى �لر��سدمي معر�سون 
لإ�سابات قاتلة مقارنة بال�سائق و�لر�كب �لأمامي، ذلك بالرغم من �أن م�سدر �ل�سدمة �لرتد�دية يكون من مقدم 

�ل�سيارة.
و�أ�سار �ملعهد �لأمريكي �إىل ��ستفادة �ل�سائق و�لر�كب �لأمامي باأحزمة �لأمان و�لو�سائد �لهو�ئية و�ل�ستائر 

�جلانبية و�لتي تعمل مًعا على �إبقاء �لر�كب بعيًد� قدر �مل�ستطاع عن �ل�سطد�م، بعك�ض �لركاب يف �خللف �لذين 
يكونو� عر�سة لال�سد�م وحتى �لتطاير خارج �ل�سيارة.

وي�سعى IIHS من خالل �ملعلومات �لتي نتجت عن �لدر��سة لتطوير �ختبار�ت �لت�سادم �لأمامي �جلديد �لذي 
�سيقيم حماية �لركاب يف �جلزء �خللفي وكذلك �جلبهة، ويعمل �ملعهد حاليا على �إجر�ء �سل�سلة من �ختبار�ت 

�لت�سادم كجزء من هذ� �مل�رسوع.
قال ديفيد هاركي، رئي�ض �ملعهد �لأمريكي ل�سالمة �لطرق، �إن م�سنعي �ل�سيار�ت بذلو� جهًد� كبرًي� �ل�سائقني 

وركاب �ملقاعد �لأمامية عند �حلو�دث، ولكن بع�سهم �أغفلو� �لركاب باخللف وعليه فاإننا ناأمل �أن يحفز �لتقييم 
�جلديد هوؤلء لإيجاد حلول.

وبالرغم من توفري بع�ض �رسكات �ل�سيار�ت �أنظمة حماية لركاب �ملقاعد �خللفية تتمثل يف �أحزمة �أمان و�ستائر 
هو�ئية جانبية، �إل �أن �ختبار�ت IIHS ك�سفت �أن تلك �لو�سائل لي�ست كافية حيث ت�سبب �أحزمة �لأمان �لتي 

تفتقر ملحدد�ت للقوة قد توؤدي لإ�سابات على م�ستوى �ل�سدر كما يوؤدي �ل�سطد�م باملقاعد �لأمامية �إ�سابات 
بالغة قد ت�سل للوفاة.

وعلى �لرغم من �لتطفل هيكل هي عادة لي�ست م�سكلة يف �ملقعد �خللفي �أثناء �لت�سادم �لأمامي، ميكن �أن قو�ت حتطم ي�سبب ركاب �ملقعد �خللفي �ىل �ل�سطد�م مع مق�سورة �ل�سيارة. ميكن �أحزمة �ملقاعد منع ذلك، 
ولكن، كما يظهر يف در��سة جديدة، �أحزمة �لأمان دون حمدد�ت للقوة ميكن �أن تلحق �إ�سابات �ل�سدر.

و�أ�سار معهد IIHS �إىل بع�ض �لتو�سيات �لتي ��ستند فيها �إىل �ختبار�ت �لت�سادم �لتي �أجر�ها مبعامله و�أبرزها �إ�سافة و�سائد هو�ئية �أمامية باملقاعد �خللفية و��ستخد�م �أحزمة �أمان يف �خللف مزودة مبحدد�ت للقوة.
جتدر �لإ�سارة �إىل �أن قتلى حو�دث �ل�سري عاملًيا وفًقا لإح�سائيات منظمة �ل�سحة �لعاملة وموؤ�س�سات �أخرى معنية ب�سحايا حو�دث �لطرق تتخطى مليون حالة �سنوًيا، ف�ساًل عن ماليني �لإ�سابات �مل�ستدمية.

ني�سان ني�سمو 370(.. تالئم كل �لأذو�ق
تعترب �ل�سيارة ني�سان 370( �متد�د لل�سيارة 240Z �لتى تعود لعام 1969، حيث كانت مبثابة �أول �سيارة ريا�سية تخطف 

�أنظار �لعمالء يف �أ�سو�ق �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
وميكن �لقول �إن �ل�سيارة �جلديدة هى �لتطور �لطبيعى لل�سيارة 350Z �لتى �أنتجت فى عام 1989، وعلى 
�لرغم من ت�سابه �خلط �لأ�سا�سى فى �لت�سميم �إل �أن �ل�سيارة �جلديدة �أكرث حد�ثة و�إثارة لالنتباه �أكرث 

من ذى قبل، كما �أنها ت�ستمل على �لعديد من �ملز�يا �لتي تفوق �سابقاتها.
تعمل �ل�سيارة ني�سان ني�سمو مبحرك «6 �سعته 235 لرًت�، ومرفق بها علبة ترو�ض يدوية، وتعمل بقوة 

339 ح�سان، وعزم دور�ن 276 قدم، وت�سري ب�رسعة 155 مياًل فى �ل�ساعة، كما �أنها ت�ستمل على 
م�سد�ت جديدة وجناح �أكرب وو�جهة �أمامية �أكرث قوة، و�إطار�ت �أو�سع، وت�سميم �نب�ساطى يالءم 

خمتلف �لأذو�ق.
ومن د�خل قمرة �لقيادة جند عجلة �لقيادة لل�سيارة ني�سان ني�سمو �لأقل وزنا و�لتى يبلغ وزنها 
1535 كيلوجر�م، و�لأقل ��ستهالًكا للوقود، مبطنة بطبقة رقيقة، وحتتوى على مقاعد ريا�سية.

ولكن �خلرب �ل�سيئ هو �أن ني�سان لي�ض لديها �أى خطط ب�ساأن جلب �ل�سيارة �إىل �ململكة �ملتحدة، 
وفى �أمريكا �لتى �ست�سهد رو�جا كبرًي� لل�سيارة �ستباع ب�سعر 36.995 يورو.

جيب تطلق �سيارتها رينيجيد �لهجينة يف 2020
�أعلنت جمموعة فيات كر�ي�سلر عرب جيب �أن رينيجيد �ستتح�سل علي فئة هجينة بحلول �لعام 

2020، وك�سفت �ملجموعة �أنه �سيتم �إنتاجها يف م�سنع �ل�رسكة يف مدينة ميلفي �لإيطالية 
بجانب فيات 500).

وحتدث �ملدير �ملايل جليب Pietro Gorlier عن هذ� �لأمر وذكر �أنه 
حتي �لآن مت �إنتاج �أكرث من 742 رينيجيد و�أنهم يتوقعون مزيد�ً من 

�لنجاح و�ملبيعات لل�سيارة مع �إطالق فئتها �لهجينة.
يذكر �أن حمركات رينيجيد �ستتغري قلياًل، حيث �ستكون 3 
�سلندر �سعة 1.0 لرت بقوة 118 ح�سان، �أو 4 �سلندر �سعة 

1.3 لرت بقوة 177 ح�سان. و�ستح�سل على فئات ديزل 
مبحركني �سعة 1.6 و 2.0 لرت وناقل حركة يدوي مكون 

9 من 6 �رسعات �أو ناقل حركة �أوتوماتيكي مكون من 
و�سولها �رسعات، و�سيتم �إطالق رينيجيد �لهجينة �أولً يف �أوروبا قبل 

لالأ�سو�ق �لعاملية.

�أعلنت �رسكة غوغل جتديدها لنظام "�أندرويد �أوتو" �ملخ�س�ض لدمج �لهو�تف �لذكية يف �ل�سيارة، و�أو�سحت �ل�رسكة �أن نظام "�أندرويد 
�أوتو" �سيح�سل على ت�سميم جديد تتج�سد �أبرز مالحمه يف و�جهة �مل�ستخدم �لد�كنة ذ�ت �خلطوط و�لألو�ن �جلديدة، كما جددت غوغل 

بتجديد مفهوم �ل�ستعمال من خالل �لت�سميم �جلديد �لأكرث و�سوحاً ملركز �لإخطار�ت، للحد من ت�ستيت �لنتباه �أثناء �لقيادة.
ومن �ملقرر �أن تطلق غوغل �لتحديث �جلديد لنظام "�أندرويد �أوتو" يف �سيف 2019 لل�سيار�ت �ملتو�فقة.
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�أن  ما يجب  �أهم  �لتطبيقات هي  هذه 
ويفرت�ض  �لذكي،  هاتفك  يف  يتو�جد 
�أن تكون �أكرث �لتطبيقات �لتي ت�ستهلك 
�لفي�ض و�ل�سناب  �أكرث من  فيها وقتك، 
و�لو�ت�ض ، فرم�سان هو رحلة روحانية 
�لإن�ساين  �لكمال  للإرتقاء نحو مد�رج 
بعد  �ن�سان  �أي  �إليه  ي�سل  لن  �لذي 
�ل�سلم، لكن فقط ملن  �لر�سل عليهم 

�أح�سن ��ستغلله.
�لتدبر  �سهر  �لعام  هذ�  رم�سان  ليكن 
�لكرمي،  �لقر�آن  �أ�رس�ر  يف  و�لغو�ض 
ليكن رحلة تاأملية وتفكرية يف �آيات �هلل 
�آيات  خلل  من  و�ملنظورة،  �ملكتوبة 
�لقر�آن �لكرمي، لنهتم بالتدبر �أكرث من 
عدد �حلروف و�لكلمات �لتي نقر�أها، 
�لنزول  و�أ�سباب  �ملعاين  على  لنتعرف 
�لآيات،  تلك  يف  �ملف�رسين  و�أقو�ل 
ولتكن �لتقنية م�ساعدة لنا يف بلوغ هذ� 

�لهدف.
يف  �لكرمي  �لقر�آن  بر�مج  ��ستعمل 
�لقر�آن  تلوة  �أجل  من  رم�سان  �سهر 
و�لتعرف على �ملعاين و�أ�سباب �لنزول، 

�لذي  مثًل   )Ayat( تطبيق  ��ستعمل 
ياأتي مع عدة تفا�سري، ويف كل مرة تتلو 
�لقر�آن، متهل وحاول �أن تفهم وتغو�ض 
يف �أعماق �لآيات، حمل �أكرث من تف�سري 

يكون  �أن  �أن�سحك  و�حد فقط،  ولي�ض 
تف�سري )�لو�سيط( لطنطاوي �أحد تلك 
�لتفا�سري ل�سهولته، و�جعل من �لهاتف 

�لذكي معيناً لك للفهم و�لتدبر.

ل تعلن �آبل عادة عن �سفقات �ل�ستحو�ذ 
لو  خا�سة  م�ستمر  ب�سكل  جتريها  �لتي 
لذ�  �سغرية،  نا�سئة  �رسكات  على  كانت 
�أية ت�رسيحات ر�سمية من �ل�رسكة �ستكون 
�آبل  �أن  لو علمنا  �أهمية كبرية ل�سيما  لها 
�أنت  �ل�رسكات كما تفعل  تت�سوق وت�سرتي 

مع �لبقالة!.
بح�سب تيم كوك �ملدير �لتنفيذي لل�رسكة 
 3-2 كل  جديدة  �رسكة  ت�سرتي  �آبل  فاإن 
�لتي  �ل�رسكات  عدد  وو�سل  �أ�سابيع، 
�ل�ستة  �لأ�سهر  خلل  عليها  ��ستحوذت 
�ملا�سية ما بني 20-25 �رسكة، هذ� يعني 
 50-40 على  �سنوياً  ت�ستحوذ  و�سطياً  �أنها 

�رسكة.
متلك �آبل �سيولة نقدية �سخمة تقدر باأكرث 
من 225 مليار دولر ح�سب �أحدث بياناتها 

�ل�رسكة  تعهدت  قد  وكانت  �ملالية، 
دولر  مليار   350 بقيمة  بامل�ساهمة 
خم�سة  خلل  �لأمريكي  �لقت�ساد  يف 
�أو  �ل�ستحو�ذ  �سفقات  خلل  من  �أعو�م 

�ل�رس�ئب �ملدفوعة.

من �أبرز �سفقات �آبل �لأخرية تطبيق �ساز�م 
من  وجمموعة  �ملو�سيقى  على  للتعرف 
�ل�رسكات يف جمالت �لذكاء �ل�سطناعي 
�لفرت��سي  و�لو�قع  �ملعزز  و�لو�قع 

و�سناعة �ملعاجلات و�ل�رس�ئح.

تطبيقات القراآن الكرمي

تطبيقات الأذان 
والأذكار

هنالك �لعديد من �لتطبيقات �خلا�سة بالتذكري لل�سلو�ت، وكذلك تطبيقات 
�لأذكار، �ساأعر�ض عليك بع�سها يف �لفقرة �لتالية، لكن قبل ذلك �أن�سحك 
له،  ��سثمار  لأف�سل  �لكرمي  �ل�سهر  بد�ية  منذ  تخطط  �أن  �لكرمي  �أخي 
وخا�سة يف م�ساألة �ل�سلو�ت و�سلو�ت �جلماعة، و�جعل تطبيقات �لتذكري 

لل�سلو�ت معينة لك يف ذلك.
مثًل ميكن �أن حتدد وقت �لتنبيه قبل �لأذ�ن بوقت كاٍف من �أجل �لتبكر 
�إىل �مل�سجد ومن ثم قر�ءة �سيء من �لقر�آن قبل �ل�سلة، �أو ميكن حتديد 
وقت �لتذكري للمغرب قبل �لأذ�ن بربع �ساعة من �أجل قر�ءة �أذكار �مل�ساء، 

فيما يلي بع�ض �لتطبيقات �ملفيدة للهو�تف �لذكية:
�سلتي )�أندرويد( : تطبيق مميز للتذكري مبو�عيد �لأذ�ن، يوفر خيار�ت 

عديدة للتحكم بالتنبيه ب�سكل كامل
�إىل �سلتي )�آيفون(: متخ�س�ض �أي�ساً للتنبيه لل�سلو�ت مع خ�سائ�ض �أخرى 

كثرية
و�ل�سعائر  �لعباد�ت  ملتابعة  مفيد  تطبيق  )�آيفون(  )�أندرويد(  دين  قمر 

ب�سكل يومي ملر�قبة منحنى �إميانك.

تعّرف على املزايا الرم�ضانية 
اجلديدة يف غوغل

�أعلنت �رسكة غوغل عن جمموعة 
من �ملز�يا �جلديدة �ملوجهة لهذ� 
�ملز�يا  تلك  ومن  �لكرمي.  �ل�سهر 
بال�سهر  خا�سة  معلومات  عر�ض 
�سمن نتائج �لبحث عند ��ستخد�م 
وكذلك  معينة،  رئي�سية  كلمات 
بني  ما  يجمع  منتج  عن  ك�سفت 

�لو�قع �لفرت��سي وفن �خلط.
يف  غوغل  م�ستخدمي  �سيمكن 
على  �لإطلع  �لعامل  �أنحاء  كافة 
�ملعلومات �خلا�سة برم�سان مثل 
ون�سائح  �ملحلية  �ل�سلة  مو�قيت 
ر�ئجة  رم�سانية  وو�سفات  �سحية 
على يوتيوب وتطبيقي �جتاه �لقبلة 

وقلم
كما ك�سفت عن “قلم” وهو تطبيق 
ثلثي  فني  35 عمل  يت�سمن  ويب 
للم�ستخدمني  ميكن  �لأبعاد 

و�لعائلة  �لأ�سدقاء  مع  م�ساركته 
على �سكل ر�سائل معايدة. وتعاونت 
مع  �لأعمال  هذه  لإجناز  غوغل 
ت�سعة فنانني وخطاطني م�سهورين 

عاملياً.
�أي�ساً مع تطبيق �جتاه �لقبلة ميكن 
�حلاجة  بدون  �جتاهها  معرفة 
لتوفر �ت�سال بالإنرتنت، وي�ستخدم 
�لتطبيق �لذي �أطلقته غوغل �لعام 
�ملا�سي تقنية �لو�قع �ملعزز على 

نظام �أندرويد لتحديد �لإجتاه.
عمليات  �أن  بالذكر  �جلدير 
تزيد  رم�سان  �سهر  يف  �لبحث 
كلمات  مع  خا�سة  كبري  ب�سكل 
ور�سائل  �لقبلة  �جتاه  عن  معينة 
جاءت  وهنا  �لرم�سانية،  �ملعايدة 
�لحتياجات  هذه  لتلبي  غوغل 

للم�ستخدمني.

اآبل ت�ضتحوذ على �ضركة جديدة كل 3 اأ�ضابيع

هواوي تعلن بدء العمل على حتديث 
اأندرويد Q لهواتفها الرئي�ضية

�إعلن  من  فقط  يومني  بعد 
�إ�سد�ر �لن�سخة �لتجريبية  غوغل 
�أندرويد Q لـ  �لثالثة من حتديث 
�أعلنت  �رسكة   13 من  هاتف   21
�لعمل  بد�أت  قد  �أنها  هو�وي 
من  لعدد  �لتحديث  على  بالفعل 

هو�تفها �لر�ئدة.
�أ�سدرتها  �لتي  �لأولية  �لقائمة 
�رسكة هو�وي �ستكون جمرد بد�ية 
حيث من �ملتوقع �ن تبد�أ �ل�رسكة 
برتقية �ملزيد من �لهو�تف لحقاً 
�لرئي�سية  بالهو�تف  �ستبد�أ  ولكن 
من فئة P و Mate و�لتي �سدرت 

هذ� �لعام و�لعام �ملا�سي.
�سملت �لقائمة كًل من :

20 Huawei Mate

Pro 20 Mate
X 20 Mate

 Porsche  20  Mate
Edition

Huawei P30
Pro P30

Honor V20
2 Honor Magic

�ل�رسكة  �ن  يعني  �لإعلن  هذ� 
هو�تفها  ترقية  �رسعة  يف  جادة 
�لر�سمية  �لن�سخة  �سدور  بعد 
�لقادم  �سبتمرب  يف  �لنظام  من 
هاتف  �ن  يعني  هذ�  وبالطبع   ،
�و��ئل  من  �سيكون  برو   30 ميت 
بنظام  تعمل  �لتي  �لهو�تف 

�أندرويد 10.
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لن �أقول لك �عتزل �لفي�سبوك نهائياً، لكن ��ستثمر ��ستخد�مك له، هنالك �لكثري من �ل�سفحات يف �لفي�سبوك 
�أو  مقروءة  �إىل خالقه، �سو�ًء كانت مو�د�ً  �لقلب  �لفو�ئد و�للطائف و�ملو�د �ملفيدة يف تقريب  �لتي تن�رس 

مرئية، لذلك فالفكرة هي يف ��ستخد�م خا�سية )�لهتمامات(
خا�سية )�لهتمامات( تتيح لك �إن�ساء قو�ئم خا�سة مبو�سوعات حتددها �أنت كيفما تريد، كل قائمة حتتوي 
�إل  �لقائمة  هذه  يف  تظهر  ل  بحيث  �لقائمة،  هذه  �إىل  وت�سيفها  �أنت  تختارها  في�سبوكية  �سفحات  على 
من�سور�ت تلك �ل�سفحات فقط، للقر�ءة �أكرث عن هذه �خلا�سية وطريقة �ل�ستفادة منها، �قر�أ هذه �ل�سفحة 

من �لدليل �لر�سمي للفي�سبوك.
و�جهة �لفي�سبوك �لرئي�سية مليئة بكل �سيء، وكل زيارة �رسيعة لها تكلفنا �لكثري من �لوقت، و�لوقت ثمني يف 
رم�سان، لذلك �أن�سحك �أن تن�سئ )قائمة �هتمام( وت�سع فيها �ل�سفحات �ملفيدة فعل يف رحلتك �لروحانية 
يف �سهر رم�سان، �ملحتوى �لذي يقربك ب�سكل فعلي �إىل �هلل �سبحانه وتعاىل، ثم �حتفظ ب�سفحة هذه �لقائمة 

يف �ملف�سلة يف �ملت�سفح، وعندما تقرر �أن تزور �لفي�سبوك، ُزر تلك �ل�سفحة بدلً من �ل�سفحة �لرئي�سية.

ا�ضتثمر الفي�ضبوك



قال اجلهاز املركزي للإح�ساء الفل�سطيني يف 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأو�ساع  ا�ستعر�ض  تقرير 
ع�سية الذكرى الـ71 للنكبة التي توافق الأربعاء 
الفل�سطينيني  ال�سهداء  عدد  اإن  ماي   15
اليوم  وحتى   1948 عام  النكبة  منذ  والعرب 
)داخل فل�سطني وخارجها( بلغ نحو 100 األف 
مليون   1967 العام  منذ  �سجلت  فيما  �سهيد، 
الفل�سطينيني  عدد  بلغ  فيما  اعتقال،  حالة 

حول العامل اأكرث من 13 مليون ن�سمة.
عدد  اأن  الثنني،  ال�سادر  التقرير  يف  وجاء 
بلغ  الأق�سى  انتفا�سة  بداية  منذ  ال�سهداء 
 2000/09/29 الفرتة  خلل  �سهيًدا،   10.853
وحتى 2019/05/07، وكان العام 2014 الأكرث 
دموية، حيث ارتقى 2240 �سهيًدا، منهم 2181 
ا�ست�سهدوا يف قطاع غزة، غالبيتهم ا�ست�سهدوا 

خلل العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة.
ال�سهداء يف  العام 2018 فبلغ عدد  اأما خلل 
من  �سهيدا   57 منهم  �سهيدا،   312 فل�سطني 
الحتلل  يزال  ل  �سيدات،  وثلث  الأطفال 

»ال�رسائيلي« يحتجز جثامني 15 �سهيدا.
�سجون  يف  الأ�رسى  عدد  اأن  اإىل  واأ�سار 
اأ�سري   5700 نحو  بلغ  الإ�رسائيلي  الحتلل 
كما هو يف نهاية اآذار 2019 )منهم 250 اأ�سرياً 
حالت  عدد  اأما  امراأة(،  و47  الأطفال  من 
العتقال فبلغت خلل العام 2018 نحو 6500 

حالة، من بينهم 1063 طفل، و140 امراأة.

الإقامة  »الإ�رسائيلي«  الحتلل  فر�ض  كما 
منذ  القد�ض  يف  طفل   300 على  املنزلية 
حتت  طفل   36 زال  ول   2015 عام  اأكتوبر 
الإقامة املنزلية حتى الآن، ومعظم الأطفال 
املنزلية  الإقامة  فرتة  اإنهاء  بعد  اعتقلوا 

عليهم، والتي تراوحت بني 6 اأ�سهر وعام.

م٫�س

ع�شية ذكرى النكبة 

13 مليون فل�شطيني يف فل�شطني التاريخية وال�شتات

قيادة الدرك الوطني 

حملة حت�شي�شية وطنية 
لفائدة م�شتعملي الطريق  

.  حتت �شعار » يف رم�شان، 
خماطرتك قد تف�شد فرحة 

عائلتك »
  

�رسعت  اجلواري،  العمل  تعزيز  اإطار  يف 

حملة  تنظيم  يف  الوطني  الدرك  قيادة 

حت�سي�سية وطنية لفائدة م�ستعملي الطريق 

ملجابهة  املعظم،  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة 

اإقليم  �سمن  املروري،  اللاأمن  ظاهرة 

من  املمتدة  الفرتة  وذلك يف  الخت�سا�ض 
10 اإىل غاية  30 ماي2019.

اإن النتائج الإيجابية امل�سجلة خلل الثلثي 

الأول من �سنة 2019 مقارنة بنف�ض الفرتة 

من �سنة 2018، بينت ت�سجيل اإنخفا�ض هام 

يف عدد حوادث  املرور بن�سبة، %  14 ،77  

التوايل  على  واجلرحى،  القتلى  عدد  ويف 

ليزال  حني  يف   .  %  15،66 و    %  06،23

العن�رس الب�رسي يت�سدر الأ�سباب الرئي�سية 

تعادل  بن�سبة  املرور  حوادث  ارتكاب  يف 

91،53% .  ومن هذا املنطلق وحتت �سعار 

» يف رم�سان، خماطرتك قد تف�سد فرحة 

حت�سي�سية  حملة  تنظيم  تقرر  عائلتك«  

خلل  الطريق  م�ستعملي  ملرافقة  وطنية 

ت�ستهدف  ال�سنة،  لهذه  رم�سان  �سهر 

حول  للتح�سي�ض  املركبات  خمتلف  �سواق 

ونتائجها  املرور  حوادث  خطورة  مدى 

الف�سيل،  ال�سهر  هذا  خلل  املاأ�ساوية 

الت�رسفات  بع�ض  ي�ساحبه  ما  عادة  الذي 

و ال�سلوكات ال�سلبية التي لها تاأثري مبا�رس 

على قيادة املركبات  )كالرنفزة، موا�سلة 
ال�سياقة رغم التعب..الخ(.  

وزعت 200 قفة رم�شان خالل اأ�شبوع

جمعية ال�شالم بالبويرة تبهج املحتاجني يف ال�شهر الف�شيل

امل�شرح اجلهوي كاتب يا�شني بتيزي وزو

عر�ض م�شرحية �شح الرتي�شت

غرداية

ا�شتالم مركز عالج االإدمان
 قبل نهاية ال�شنة 

قاعة اإفريقيا بالعا�شمة

عر�ض م�شرحيتي »بوعالم زيد القدام« و 
» املوجة والت« 

تي�شم�شيلت
 معر�ض حول الطيور املهاجرة

النا�سطة  ال�سلم  اخلريية  اجلمعية  اأ�رسفت 
بولية البويرة خلل الأ�سبوع الأول من ال�سهر 
الف�سيل على عملية توزيع ما يقارب 200 قفة 
الفئات  الت�سامني مع  العمل  اإطار  رم�سان يف 
حيث   ، ال�سنة  طوال  عليه  داأبت  الذي  اله�سة 
» يف  كونطة  �سناء   « اجلمعية  م�سوؤولة  ك�سفت 
ت�رسيحها ليومية » الو�سط » اأنها ركزت خلل 
املحتاجة  العائلت  اإعانة  على  املرة  هذه 

من  معترب  عدد  جانب  اإىل  لديها  امل�سجلة 
من  دج  اآلف   6 اإعانة  من  املق�سية  الفئات 
من  لتمكينها  لل�سماح  البلدية  م�سالح  طرف 
اأف�سل  يف  العظيمة  املنا�سبة  هذه  ق�ساء 
اأ�سارت املتحدثة عن ت�سطري  الظروف ، كما 
عديد الن�ساطات الت�سامنية طيلة اأيام رم�سان 
على غرار احلملة التح�سي�سية ملحاربة ظاهرة 
»م�سحف  وحملة   اخلبز  مادة  خا�سة  التبذير 

م�ست�سفى  مر�سى  لفائدة   « مري�ض  لكل 
اليتيم  كافل  مكتب  مع  بالتن�سيق  الأخ�رسية 
اإفطار جماعي وحفل  باجلباحية وكذا تنظيم 
ديني لنزلء دار العجزة مبدينة البويرة تكرميا 
 « عا�سور  حممد   « الوطني  الواجب  ل�سهيد 
بالتن�سيق  القراآن  حلفظة  تكرميات  تتخلله 
الريا�سة  وتطوير  لرتقية  الولئية  مع اجلمعية 
الن�ساط  ملديرية  اجلوارية  واخللية  الن�سوية 

على  بالإ�رساف  الربنامج  ويختتم  الإجتماعي 
لأطفال  املبارك  الفطر  عيد  ك�سوة  توزيع 
الأ�رس املعوزة والأيتام ، فيما نا�سد باملنا�سبة 
وفوؤاد   « بوعمرية  اأمال   « اجلمعية  اأع�ساء 
بطاهر ودوان فار�ض الذين وجدناهم باملكتب 
املح�سنني من اجل تقدمي املزيد من التربعات 
للم�ساهمة يف ر�سم الفرحة والب�سمة على وجوه 

الفئات املحتاجة .

املميز  العر�ض  من  كاملة  �ساعة  مدار  على 
ا�ستمتع ليلة اأول اأم�ض الأحد اإىل الثنني جمهور 
الرم�سانية  ال�سهرات  اإطار  يف  و  وزو  تيزي 
باأداء  وزو   تيزي  م�رسح  اإدارة  قبل  من  املعدة 
�رسيفي  عمار  العازف  و  عزازين  ح�سن  الفنان 
بامل�رسحية امل�سماة �سحيت لرتي�ست التي هي 
من اإنتاج و اإخراج عمر فطمو�ض و كانت ف�سول 

هدا العر�ض املميز هو عازف الة الكمان الذي 
كان بحاجة لقتناء وتر لآلته املو�سيقية ان كل 
يعرفها  التي  املو�سيقى  يف  املخت�سة  الدكاكني 
حتولت اإىل حملت »الطعام ال�رسيع« يف جمتمع 
بيئة  ويف  ال�رسيع  الربح  �سوى  يهمه  ل  م�ستهلك 
اإيجاد  ي�ستحيل  حيث  الفني  الإبداع  من  �ساردة 
حيث  البلد،  مغادرة  العازف  قرر  للكمان،  وتر 

اخليط«  »مول  لروؤية  الذهاب  الأخري  هذا  قرر 
من اجل احل�سول على تاأ�سري ولدى و�سوله اإىل 
املتو�سط،  الأبي�ض  البحر  من  الأخرى  ال�سفة 
الت�سيلو  اآلة  حتى  در�ض  و  معامله  الفنان  وجد 
يف  فكر  حيث  حمفظتها  دون  من  اقتناها  التي 
على  تابوت  داخل  البلد  اإىل  عودته  عند  نقلها 
اأ�سا�ض اأن بداخله جثمان زوجته فرن�سية الأ�سل 

التي تزوجها و اأقنعها على اعتناق الإ�سلم واأدى 
الفنان ح�سن عزازين اأزيد من 15 �سخ�سية حيث 
العازف  مثل  مثله  الراقي  باأدائه  اجلمهور  ابهر 
عمار �رسيفي واأراد املخرج عمار فطمو�ض عرب 
امل�رسح  مزج  اجلديد  بال�سكل  امل�رسحية  هذه 
اجل  من  فريقه  مع  حماولة  هي  و  باملو�سيقى 

املزج بني النوعني

ال�سنة  نهاية  قبل  غرداية  منطقة  �ست�ستفيد 
اجلارية مبركز لعلج الإدمان موجه مل�ساعدة 
عادية،  حياة  ا�ستعادة  على  املدمنني  فئة 
ال�سحة  مدير  من  الثنني  اأم�ض  علم  ح�سبما  

وال�سكان بالولية.
من  باملحاذاة  الواقع  املركز  هذا  ويعد 

يف  واملتواجد  العقلية  الأمرا�ض  م�ست�سفى 
يفوق  مايل  بغلف  الأ�سغال  ا�ستكمال  مرحلة 
143 مليون دج، موؤ�س�سة اإ�ست�سفائية متخ�س�سة 
يف التكفل بالأ�سخا�ض املدمنني الراغبني يف 

و�سع حد لإدمانهم.

باجلزائر  اإفريقيا  بقاعة  اأم�ض  عر�ست 
العا�سمة م�رسحيتني  بوعلم زيد القدام« و » 
املوجة ولت« للمخرج �سليمان بن عي�سى  ولقد 
الديوان  املبادرة  من طرف  تنظيم هذه  مت  
الوطني للثقافة و الإعلم وبالتن�سيق مع بلدية 
�سيدي اأحممد  كما �سي�ستو�سل  عر�ض هذين 

العملني  اليوم  وغدا  يف نف�ض املكان  حتى 
15 ماي 2019،  ليتم عر�سهما فيما بعد يوم 18 
و19 بقاعة ال�سعادة بوهران ثم �سيتم عر�سهما 
اأي�سا يف ق�رس الثقافة مفدي زكريا بالعا�سمة 

يوم 26  و27 و28 ماي اجلاري .

لتي�سم�سيلت  البيئة  بدار  الثنني  اليوم  افتتح 
التي  املهاجرة  الطيور  حول  اأول  معر�ض 
تعي�ض باملناطق الرطبة للولية يف اإطار اإحياء 
اليوم العاملي لهذا ال�سنف من الطيور، وت�سمل 
املوؤ�س�سة  من  مببادرة  املنظمة  التظاهرة 
الغابات  حمافظة  مع  بالتعاون  املذكورة 

ومديرية البيئة عر�ض �سور ومل�سقات ت�سلط 
التي  املهاجرة  الطيور  اأنواع  على  ال�سوء 
غرار  على  للولية  الرطبة  باملناطق  تتواجد 
العنق  ذو  والبط  املاء  ودجاج  الوردي  النحام 
وغطا�ض  اأبي�ض  ملعقة  اأبو  والطائر  الأخ�رس 

�سغري.

جامعة البويرة

املوظفون ي�شرون 
على رحيل املدير

وموظفو  عمال  من  الع�رسات  اأم�ض  جدد 
بالبويرة   « اأوحلاج  حمند  اكلي   « جامعة 
احتجاجهم من خلل تنظيم اعت�سام حا�سدا 
برحيل  للمطالبة  اجلامعة  رئا�سة  مقر  اأمام 
احلديدية  القب�سة  توا�سل  ظل  يف  املدير 
الفارطة،حيث  الأ�سابيع  طيلة  الطرفني  بني 
ليومية  ت�رسيحاتهم  خلل  املحتجون  اأكد 
مطالبهم  بجميع  مت�سكهم  »على  الو�سط   «
هذا  رحيل  مطلب  راأ�سها  على  املرفوعة 
تعفني  يف  ح�سبهم  ت�سبب  الذي  امل�سوؤول 
اأبواب  اأغلق  اأن  بعد  جميئه  منذ  الو�سع 
اأ�ساف  كما  وجوههم  يف  اجلاد  احلوار 
حمدثونا اأنهم اأ�سبحوا ي�ستغلون يف ظروف 
جد مزرية ب�سبب تراكم امل�ساكل خا�سة يف 
بهذه  ينتف�سون  جعلهم  ما  الأخرية  الآونة 
م�ستعدين  غري  اأنهم  موؤكدين   ، الطريقة 
للرجوع يف ا�ستمرار الحتجاج ما مل تتحقق 

مطالبهم على اأر�ض الواقع .
اأح�شن مرزوق

موغرييني

 اأوروبا تدعم االتفاق 
النووي االإيراين وتدعو 

لتجنب الت�شعيد
يف  اخلارجية  ال�سيا�سة  م�سوؤولة  اأعلنت 
اأن  موغرييني،  فيدريكا  الأوروبي،  الحتاد 
مع  النووي  التفاق  تنفيذ  يدعم  الحتاد 
جتنب  املتناف�سة  القوى  من  ويريد  اإيران، 
الق�سية، وقالت  ب�ساأن هذه  اآخر  اأي ت�سعيد 
موغرييني يف ت�رسيح �سحفي، اليوم الثنني، 
بريطانيا  خارجية  لوزراء  اجتماع  قبيل 
التفاق  على  املوقعة  واأملانيا  وفرن�سا 
ن�ستطيع  ما  قدر  دعمه  »�سنوا�سل  النووي: 

بكل الو�سائل وباإرادتنا ال�سيا�سية«.

الفراولة ت�شاعد على 
منع االإ�شابة ب�شرطان 

املريء
التابع  ال�رسطان  بحوث  مركز  علماء  اأعلن 
ا�ستخدام  ميكن  اأنه  اأوهايو،  جلامعة 
اأو  لل�رسطان  امل�سادة  الأدوية  مع  الفراولة 
ب�رسطان  الإ�سابة  من  للوقاية  عنها  بديل 

املريء وعلجه.
املركز  عليها  ح�سل  التي  النتائج  وتفيد 
التابع جلامعة  ال�رسطان  لدرا�سة  الأمريكي 
منتظمة  ب�سورة  الفراولة  تناول  باأن  اأوهايو 
ي�ساعد على منع تطور �رسطان املريء، وقد 
النتيجة من  ح�سل علماء املركز على هذه 
اأ�سخا�ض  مب�ساركة  اأجروها  التي  التجارب 
من ثلث حمافظات يف املنطقة الو�سطى 
ن�سبة  بارتفاع  تتميز  التي  ال�سني،  من 

الإ�سابات ب�رسطان املريء يف العامل.
وكان امل�سرتكون يف التجارب من امل�سابني 
يوميا  يتناولون  املريء  يف  حميد  بورم 
غراما   57 يعادل  )ما  الفراولة   م�سحوق 
اأ�سهر،  �ستة  ملدة  الطعام  مع  فراولة( 
اأظهرت نتيجة التجربة باأن ورم 29 م�سرتكا 
ي�سكل  يعد  ومل  تقل�ض   36 جمموع  من 
خطورة على حياتهم اأي حتولوا من املرحلة 
املتو�سطة اخلطورة اإىل املرحلة اخلفيفة.
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اأح�شن مرزوق

ح- كرمي

البويرة  بولية  الوطني،  الدرك  م�سالح  متكنت 
مبلغ  و  مهلو�ض  قر�ض   20.000 حجز  من 
، ح�سب  ال�سعبة  العملة  و  بالدينار  معترب  مايل 
العامة  للقيادة  بيان  الثنني  اأم�ض  به  اأفاد  ما 
للدرك الوطني واأو�سح ذات امل�سدر اأن الفرقة 

)البويرة(  بالعجيبة  الوطني  للدرك  الإقليمية 
ال�سيار  بالطريق  مراقبة  نقطة  يف  »اأوقفت 
اإىل  املوؤدي  املحول  م�ستوى  �رسق-غرب،على 
العمر 36 �سنة، على  يبلغ من  العجيبة، �سخ�سا 
منت مركبة، وبحوزته 20.000 قر�ض مهلو�ض«.

الدرك الوطني بالبويرة
حجز 20 األف قر�ض مهلو�ض 
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