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تيزي وزو

القب�ض على ثالثة فرن�سيني حاولوا
اخرتاق احلراك
�ألقت م�صالح �أمن والية تيزي
وزو القب�ض على ثالثة رعايا
�أجانب خالل احلراك ال�شعبي،
متلب�سني باخرتاق امل�سريات
ال�شعبية بتيزي وزو و�إطالقهم
عبارات متطرفة وحتري�ضية
لزرع الفتنة و�سط املتظاهرين

و�إخراج احلراك عن وجهته
ال�سلمية ل�رضب �أمن وا�ستقرار
الوالية الرعايا الأجانب
املوقوفة بتيزي وزو هم من
جن�سية فرن�سية و التي تبني بعد
التحقيق معهم حتمل اجلن�سية
الفرن�سية هذا يف وقت متكنت

زياين بوقرة وقديورة ي�ساندون بلحاج

ذات الأجهزة و مند بداية
احلراك من الإيقاع بثالثة رعايا
�أجانب يحملون �أي�ضا جن�سيات
فرن�سية وف�ضح خمططاتهم
الرامية �إىل خلق البلبلة والفتنة
و�سط املتظاهرين.
ح -كرمي  

خبر في
صورة

تلم�سان

توقيف ثالثة عنا�صر دعم
للإرهابيني

تواجد الثالثي الدويل اجلزائري ال�سابق كرمي زياين ،جميد بوقرة
وعدالن قديورة يف مدرجات ملعب �سعود بن عبد الرحمان من
�أجل م�ساندة مواطنهم وزميلهم يف املنتخب الوطني نذير بلحاج
الذي لعب مع ناديه ال�سيلية مباراة يف ن�صف نهائي ك�أ�س �أمري
قطر والتي واجهوا خاللها نادي الدخيل� ،أين تواجد الثالثي
اجلزائري يف قطر بدعوة من زميلهم ال�سابق يف اخل�رض.

يف �إطار مكافحة الإرهاب� ،أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي،
يوم �أم�س  12ماي  ،2019ثالثة ( )03عنا�رص دعم للجماعات الإرهابية
بتلم�سان/ن.ع.2.
من جهة �أخرى ويف �إطار مكافحة التهريب واجلرمية املنظمة،
�أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي ،بتمرنا�ست/ن.ع� ،6.سبعة
( )07منقبني عن الذهب و�ضبطت مركبة رباعية الدفع ومعدات
للتنقيب عن الذهب ،يف حني مت توقيف خم�سة ( )05مهاجرين غري
�رشعيني من جن�سيات خمتلفة بتيارت.

الربيطانيون ي�صدمون غزال
ّ
مت ت�صنيف الالعب الدويل اجلزائري ر�شيد غزال �أ�سو�أ العب يف
�صفوف ناديه لي�سرت �سيتي هذا املو�سم ،حيث اعتربه الإعالم
الربيطاين �أنه مل يقدم �شيئا �إىل الفريق منذ قدومه �إىل �صفوفه
يف املركاتو ال�صيفي املن�رصم قادما من ناديه ال�سابق �أوملبيك
ليون الفرن�سي ،حيث مت التخلي عن خدماته يف ظل عدم اعتماد
مدرب فريقه رودجرز على خدماته وا�ستبعاده عن خياراته.

جتديد املنح الدرا�سية يف
� 26أوت

منع ختان الأطفال خارج امل�ؤ�س�سات ال�صحية
ذكرت وزارة ال�صحة وال�سكان و�إ�صالح امل�ست�شفيات الأولياء �أن
عمليات ختان �أطفالهم ,خالل �شهر رم�ضان« ,ممنوعة» خارج الو�سط
اال�ست�شفائي حيث تتم ب�إ�رشاف طبيب خمت�ص ,ح�سبما �أفاد به �أم�س
االثنني بيان للوزارة.
و جاء يف البيان «تف�ضل العديد من العائالت اجلزائرية القيام بختان
اطفالها خالل �شهر رم�ضان الف�ضيل ابتداء من الليلة ال � 15إىل غاية
الليلة ال  27حيث �أن العديد من هذه العمليات �شائعة يف امل�ست�شفيات
و يف العيادات اخلا�صة ب�صفة فردية او يف �إطار حملة جماعية» ,م�شريا
اىل ان هذه العمليات «ممنوعة منعا باتا خارج امل�صالح اجلراحية
التابعة للم�ست�شفيات العمومية و العيادات اخلا�صة و هذا على م�ستوى
كافة القطر الوطني».
و �أكدت الوزارة �أن «التنظيم ال�ساري يقت�ضي القيام بهذه العملية يف
امل�ست�شفيات و من قبل طبيب خمت�ص يف اجلراحة و يف مكان جتتمع

فيه خمتلف الظروف الطبية» ,م�شددة على �رضورة «القيام بتحاليل
الدم قبل عملية اخلتان من اجل �ضمان للطبيب عدم وجود موانع
�صحية م�سبقة»كما مت ن�صح الأولياء بربجمة عملية اخلتان طوال ال�شهر
الف�ضيل و عدم حتديد ذلك يف ليلة ال 15و ليلة ال.27

م�صالح الرقابة خالل ع�شرة �أيام

حجز �سلع بقيمة تقارب  29مليون دج
�سجلت م�صالح الرقابة لوزارة
التجارة خالل الفرتة املمتدة من
� 27أفريل اىل  6ماي اجلاري� ،أي
خالل الأيام الع�رشة التي �سبقت
�شهر رم�ضان 16.031 ,تدخال و
حجزت �سلعا بقيمة 97ر 28مليون
دج ,ح�سبما �أفاد به �أم�س االثنني
بيان للوزارة.
و بلغ عدد املخالفات امل�سجلة
من طرف م�صالح الرقابة على اثر

هذه التدخالت  1.041خمالفة
فيما بلغ عدد املحا�رض املحررة
 7.178حم�رضا ,ح�سب نف�س
امل�صدر ,م�ضيفا انه مت اقرتاح
 65حمل للغلق مع ت�سجيل مبلغ
اجمايل لعدم الفوترة ب06ر552
مليون دج ،و ح�سب ذات البيان
فقد بلغ عدد العينات املقتطعة
من طرف �أعوان الرقابة التابعني
للوزارة  214عينة.

�أعلنت وزارة التعليم العايل و البحث العلمي �أن عملية جتديد املنح
الدرا�سية للطلبة الذين يزاولون درا�ساتهم باخلارج ,بالن�سبة ل�سنة
اجلامعية � ,2020-2019ستنطلق يوم � 26أوت املقبل.
و�أو�ضحت الوزارة عرب موقعها االلكرتوين �أن عملية جتديد �شهادة
املنحة الدرا�سية وتذكرة ال�سفر املمنوحة للطلبة الذين مل تُ�ستنفذ
مدة التكفل بهم القانونية املربجمة م�سبقا والذين يثبتون �إحرازهم
لتقدم بيداغوجي وعلمي منتظم� ,ستجري على م�ستوى كلية العلوم
والإعالم و االت�صال بن عكنون ( اجلزائر العا�صمة).
وبعد الإ�شارة �إىل �أن الفرتة التي متت حتديدها لهذه العملية ,متتد
من يوم االثنني � 26أوت اىل يوم الثالثاء � 3سبتمرب من ال�سنة اجلارية,
�أو�ضحت الوزارة �أن هذه العملية �ست�رشف عليها كل من امل�صالح
املخت�صة و جلنة اخلرباء العلميني للجنة الوطنية للتكوين باخلارج.

بني � 12إىل  13ماي 2019

�إرهاب الطريق يح�صد
�أرواح �5أ�شخا�ص

خالل الفرتة امل
متدة بني � 12إىل  13ماي  2019و �إىل غاية �صبيحة
هذا اليوم على
ال
�ساعة الثامنة �صباحا (�أي خالل � 24ساعة الأخرية)
�سجلت وحدات ا
حلماية املدنية  2274تدخال يف عــدة مناطق
خمتلفة من ال
وطن وهذا على �إثر تلقي مكاملات اال�ستغـاثة من
طرف املوا
طنني،
هذه
التدخالت �شملت خمتلف جماالت �أن�شطة
احلماية املدنية
�سواء املتعلقة بحوادث املرور ،احلوادث املنزلية،
الإجالء
ال�صحي� ،إخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية ...الخ.
حيث تدخلت و
حدات احلماية املدنية على اثر عدة حوادث مرور
منها  05الأكرث
د
موية ت�سببت يف وفاة � 05أ�شخا�ص و �إ�صابة � 09أخرين
بجروح� ،أين مت �
إ�سعافهم ثم نقلهم �إىل خمتلف امل�ست�شفيات� ،أثقل
ح�صيلة �سجلت ب
والية الطارف بوفاة � 02شخ�صني و �إ�صابة � 03آخرين
بجروح على �إثر
�
إ�ص
طدام بني �سيارتني على م�ستوى طريق الوطني
رقم  84ببلدية بريحان .
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احلراك ال�شعبي بخ�صو�ص رئا�سيات 4جويلية

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

ال يف�صلنا على االنتخابات الرئا�سية املزمع �إجرا�ؤها يف  4جويلية التي دعا �إليه رئي�س الدولة املرفو�ض �شعبيا عبد القادر بن �صالح املقبل �أقل من �شهرين ،والتزال ال�سلطة
متم�سكة بتنظيم انتخابات رئا�سية رغم ا�ستمرار احلراك الرافع ملطالب تنحية النظام و كل رموزه  ،يف حني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية احتكمت �إىل الد�ستور من خالل تفعيل املادة
 102من الد�ستور وحافظت على املوعد االنتخابي الذي دعا �إليه بن �صالح ،من جهتها الت�شكيلة ال�سيا�سية �سواء من املعار�ضة �أو املواالة تخندقت مع ال�شعب الراف�ض لتن�صيب
بن �صالح رئي�سا للدولة و الداعي �إىل �سقوط الباءات الثالثة ،معتربة ب�أن �إ�صرار بن �صالح الذهاب �إىل انتخابات رئا�سية هو ا�ستفزاز لل�شعب اجلزائري
�إميان لوا�س
رغم دخول احلراك ال�شعبي يف
�شهره الثالث التزال ال�سلطة متم�سكة
بتنظيم �إ�ستحقاقات رئا�سية بتاريخ 4
جويلية املقبلة التي دعا �إليها بن
�صالح املرفو�ض �شعبيا رغم رف�ض
ال�شعب لهذه االنتخابات ب�سبب بقاء
الباءات على ر�أ�س ال�سلطة و�إ�رصاره
على رحيل النظام وكل رموزه.
وقام رئي�س الدولة عبد القادر بن
�صالح اخلمي�س املا�ضي با�ستقبال
الوزير الأول نور الدين بدوي ،حيث
عر�ض هذا الأخري تقريرا مف�صال
عن �سري التح�ضريات ذات ال�صلة
باالنتخابات الرئا�سية املقبلة بداية
باملراجعة اال�ستثنائية للقوائم
االنتخابية وكذلك مبا�رشة وموا�صلة
�سحب ا�ستمارات الرت�شح اىل جميع
الرتتيبات املتعلقة باجلوانب املادية
التي وفرتها احلكومة ،وكانت وزارة
الداخلية قد �أعلنت يف بيان لها �أن
احل�صيلة امل�ؤقتة لعملية ت�سليم
ا�ستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية
للراغبني يف الرت�شح لالنتخابات
الرئا�سية املقررة ليوم ,dgd; ^ 4
املقبل ،بلغت  68ر�سالة نية للرت�شح،
م�ؤكدة انهم ا�ستفادوا من ح�ص�ص
خا�صة با�ستمارات االكتتاب تطبيقا
للأحكام القانونية املعمول بها،
م�شرية اىل �أن هذه العملية “ت�سري
يف ظروف ح�سنة”.
نا�صر حمدادو�ش
الهيئة الناخبة راف�ضة لهذا
امل�سار
اعترب النائب الربملاين عن حركة
حم�س نا�رص حمدادو�ش ب�أن �إ�رصار
ال�سلطة على تنظيم انتخابات
رئا�سية بتاريخ  4جويلية �سيع ّمق
الأزمة و�سيت�سبب يف خيبة �أمل
ال�سلمي،
ال�سيا�سي ّ
خطرية يف التغيري ّ
م�ؤكدا بان هذه االنتخابات لن تكون
لها م�صداقية لأن الهيئة الناخبة
(�أكرث من  20مليون جزائري) هي يف
ال�شارع راف�ض ٌة لهذا امل�سار على حد
تعبريه
�أكد نا�رص حمدادو�ش �أم�س يف
ت�رصيح خ�ص به «الو�سط» ب�أن

التم�سك برئا�سيات  04جويلية
ّ
2019م هو �إ�رصا ٌر على فر�ض الأمر
الواقع بالقرارات الفوقية والأحادية،
م�شريا ب�أن هذه اال�ستحقاقات
�سيكون م�صريها مثل م�صري
ال�سيا�سات التقليدية البالية ،قائال
« من غري املنطقي �أن يتم جتاهل
هذه املحاكمات ال�شعبية ،وهذه
اال�ستفتاءات التاريخية ،وهذه
البيانات الأ�سبوعية عرب امل�سريات
ال�شعبية املليونية برف�ض هذه
االنتخابات ،حتت �شعار قوي قا�سي
وم�ؤمل ملن له �رشف �سيا�سي وهو ما
كان�ش االنتخابات يا الع�صابات»
ويف �سياق مت�صل ،عرب املتحدث عن
رف�ضه لهذا املوعد االنتخابي ،م�شريا
ب�أن تنظيم �إ�ستحقاقات رئا�سية يف
الو�ضع الراهن تعترب مغامرة بهذا
ال�شعب ،م�ؤكدا ب�أن احلل الد�ستوري
وفق املادة  102من الد�ستور لوحده
ال يكفي يف حتقيق مطالب احلراك
ال�شعبي ،على اعتبار �أن «بن �صالح»
مرفو�ضا �شعبيا ،و�أن الإرادة ال�شعبية
هي �أ�سمى من ال�رشعية الد�ستورية،
ولذلك ف�إنه لي�س لدينا الثقة يف
�إ�رشاف رموز العهد البوتفليقي على
هذه املرحلة ،لأنهم جزءٌ من الأزمة،
ولي�سوا جز ًء من احلل.
وقال املتحدث « من املغالطات
الكبرية التخويف من الفراغ
الد�ستوري �إذا ّ
مت رف�ض هذه
االنتخابات ،لأنّ ال�شعب �صاحب
ال�رشعية وم�صدر ال�سلطة واملالك
لل�سيادة هو َمن يق ّرر �رشعية الو�ضع
ال�سيا�سي يف البالد ،واحلل هو ذهاب
«بن �صالح» وا�ستخالفه ب�شخ�صية
وطنية توافقية مقبولة لدى احلراك
ال�شعبي ،وهي َمن تقود احلوار
الوطني مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
والطبقة ال�سيا�سية وممثلي احلراك
ال�شعبي واملجتمع املدين ،للتوافق
على مدة املرحلة االنتقالية ،و�آليات
�ضمان نزاهة االنتخابات ،و�آجال
الرئا�سيات.
و�شدد املتحدث « ال ميكن ك�رس
�إرادة ال�شعب ب�سيا�سة الأمر الواقع،
وال ميكن �أن نقع يف م�شكلة االحرتام
بني اجلي�ش وال�شعب ،وال ميكن
التو ّرط يف �أزمة الثقة ،وحتدّ ي

معنويات ال�شعب يف �أ�شواقه �إىل
احلرية والدميقراطية والكرامة
الإن�سانية».
بن خالف
وال�شعب اجلزائري قال كلمته
�أو�ضح النائب الربملاين عن جبهة
التنمية والعدالة خل�رض بن خالف
ب�أنه من غري املمكن تنظيم انتخابات
رئا�سية وال�شعب اجلزائري قال كلمته
وعرب عن رف�ضه لإجراء انتخابات
ببقايا النظام ال�سابق الذي لطاملا
زور اال�ستحقاقات االنتخابية
و�صف بن خالف يف ت�رصيح خ�ص
به «الو�سط» مت�سك ال�سلطة بتنظيم
انتخابات رئا�سية باملغامرة ،م�ؤكدا
بان الو�ضع ال�سيا�سي الراهن ال
ي�سمح ب�إجراء �إ�ستحقاقات رئا�سية
و�شدد املتحدث على �رضورة و�ضع
االليات القانونية والد�ستورية لتنظيم
انتخابات رئا�سية حرة ونزيهة بعد
رحيل الباءات وكل رموز النظام
«البوتفليقي» ،و�أو�ضح املتحدث ب�أن
احلوار الوحيد الذي يقبل به ال�شعب
هو حوار احلراك مع م�ؤ�س�سته
الع�سكرية التي �أكدت تخندقها مع
مطالب ال�شعب ومرافقته لها �إىل
غاية حتقيقها –على حد تعبريه.-
�أحمد الدان
حل الأزمة لن يكون بانتخابات
تر�سكل النظام القدمي
من جهته رئي�س الكتلة الربملانية
حلركة البناء �أحمد الدان اعترب
ب�أن حل الأزمة لن يكون بانتخابات
تر�سكل النظام القدمي بل بتجديد
لل�ساحة ال�سيا�سية كلها على حد
قوله ،م�ؤكدا بان �أول احلل هو
ا�ستعادة ال�شعب للثقة واخلروج من
حماوالت االلتفاف على خياراته،
قائال يف �سياق مت�صل «احلل يكون
يف نظام دميقراطي ودولة مدنية
حيث يكون القا�ضي هو القا�ضي
الأول واالنتخاب هو �أ�صل ال�رشعية
والقانون هو ح�صن الدولة بالتطور
دون تنكر للثوابت والوحدة الوطنية
التي ازدادت قوة يف ثورة 22فيفري
ال�سلمية».

�إذا مت تنظيم االنتخابات
فت�شهد اجلزائر �أكرب مهزلة
اعترب رئي�س الكتلة الربملانية
حلركة حم�س �أحمد �صادوق ب�أن
كل امل�ؤ�رشات تدل على �أنه لن
تكون هناك انتخابات رئا�سية يوم 4
جويلية ،بداية من نوعية املرت�شحني
�إىل الآن حيث كلها �أ�سماء جمهولة ال
يعرفها النا�س على حد قوله ،الفتا
ب�أن الإ�رصار على �إجرائها يف ظل
كل هذه الظروف هو عملية عبثية
وم�ضيعة للوقت وحماولة لفر�ض
�سيا�سة الأمر الواقع
و�أ�شار �أحمد �صادوق يف ت�رصيح
خ�ص به «الو�سط» ب�أن احلراك
ال�شعبي مطلبه وا�ضح وهو ذهاب
كل من هو حم�سوب على النظام
البوتفليقي ،م�شريا ب�أن ال�شعب ال
يثق يف انتخابات حتت �إ�رشاف
هذا النظام ،قائال «خ�صو�صا �أنهم
متهمون بالتزوير وبدوي منذ �أ�شهر
زور �ستة ماليني توقيع لبوتفليقة
كما �أن غياب الهيئة امل�ستقلة لتنظيم
االنتخابات يجعل ال �أحد يثق يف
نتائج االنتخابات
و�أ�شار �صادوق ب�أن ثم الإ�رصار
على تنظيم االنتخابات ف�ستكون
�أكرب مهزلة ت�شهدها اجلزائر حيث
�سيقاطعها ال�شعب برمته وي�ضطرون
التزوير جمددا
علي ربيج
�أ�ستبعد �إجراء انتخابات رئا�سية
بتاريخ  4جويلية املقبل
�أكد املحلل ال�سيا�سي علي ربيج
يف ت�رصيح «للو�سط» ب�أنه ال ميكن
الذهاب �إىل انتخابات رئا�سية بتاريخ
 4جويلية املقبل ،م�شريا ب�أن البيان
اخلتامي للقاءات الت�شاورية ّ�أكد على
ت�أجيل الرئا�سيات املقبلة ،متوقعا
ب�أنه لن يتم تنظيم انتخابات رئا�سية
حتت �إ�رشاف �شخ�صية مرفو�ضة
�شعبيا ويف ظل نف�س القانون و نف�س
الهيئة
لزهر ماروك
الو�ضع الراهن ال ي�سمح ب�إجراء
انتخابات رئا�سية

�أحمد �صادوق

�أو�ضح املحلل ال�سيا�سي لزهر ماروك
يف ت�رصيح «للو�سط» ب�أن املعطيات
الراهنة ت�ؤكد ب�أنه ال ميكن تنظيم
انتخابات رئا�سية بتاريخ  4جويلية،
م�شريا ب�أن الظرف ال�سيا�سي الذي
تعي�شه البالد غري منا�سب ،معتربا
ب�أن هذه اال�ستحقاقات ولن تخرج
البالد من الأزمة ال�سيا�سية التي
تعي�شها منذ ما يقارب � 3أ�شهر.
وقال لزهر ماروك «ال �أظن
ب�أن حل االزمة يكون بفتح حوار
وطني �شامل ت�رشف عليه جلنة
حتت قيادة �شخ�صيات وطنية ذات
م�صداقية حتظى بالقبول واالحرتام
من قبل ال�شعب ،تقوم هذه اللجنة
بفتح احلوار مع خمتلف الأطراف
ال�سيا�سية من �أحزاب وجمتمع مدين
ونقابات ونخب ،وخمتلف الفئات
للتو�صل �إىل ورقة طريق حتقق احلد
الأدنى من الإجماع الوطني لت�شكل
القا�سم امل�شرتك جلميع الأطراف
مبا فيها الأحزاب و ال�سلطة و رموز
احلراك ،وعلى �ضوء هذه اخلارطة
الطريق نذهب �إىل جت�سيدها يف
امليدان ولكن يف ظرف زمني ق�صري
ينتهي ب�إجراء انتخابات رئا�سية
تكون حل نهائي للأزمة ال�سيا�سية،
و ت�شارك فيها جميع الأطراف تتمتع
ب�أكرب قدر من النزاهة و ال�شفافية
وت�رشف عليها جلنة م�ستقلة ملراقبة
االنتخابات تخرج برئي�س منتخب
ميتلك من ال�رشعية ما ي�سمح له
بتنفيذ ورقة طريق احلراك ،خا�صة
فيما يتعلق بالإ�صالحات االقت�صادية

و ال�سيا�سية و االجتماعية ،مبا
فيها تعديل الد�ستور ورمبا �إجراء
انتخابات حملية و ت�رشيعية م�سبقة
«.
حممد بو�ضياف
االنتخابات الرئا�سية �ستنهي
الأزمة
يف حني املحلل ال�سيا�سي حممد
بو�ضياف يف ت�رصيح «للو�سط» اعترب
ب�أن االنتخابات هي الألية املثلى
حلل النزاعات املجتمعية يف ق�ضايا
احلكم بو�صفها تعيد الكلمة لل�شعب
وجت�سد �إرادته
وقال حممد بو�ضياف « �صحيح يجتاج
ال�شعب اىل تطمينات بخ�صو�ص حياد
الإدارة ونزاهة و�شفافية االنتخابات
وهو لب املحادثات التي دعا اليها
رئي�س الدولة بن �صالح جميع
الطبقة ال�سيا�سية واملجتمع املدين ،
والكرة اليوم يف مرمى ممثلي ال�شعب
واحلراك  ،وعليهم باملبادرة منى
�أجل ما كانوا ينا�ضلون من �أجله
عو�ض االرمتاء يف م�سارات جمهولة
العواقب ،كما �أن �إعالن النتائج يوم
 05جويلية حتمل رمزية كبرية لل�شعب
اجلزائري الذي ظل يبحث عن
التخل�ص من الهيمنة اال�ستعمارية
بكل ا�شكالها  ،و�إعالن النتائج يوم 5
جويلية �سيكون مبثابة حترير جديد
يرفع اجلزائر �إىل م�صاف الدول التي
تتعامل بندية مع �رشكائها واخلروج
اىل ف�ضاءات �أو�سع ».

رئي�س حم�س عبدالرزاق مقري

طلبت لقاء رئي�س الأركان خالل لقائي بال�سعيد
قال مقري �أنه خالل لقائه بال�سعيد
بوتفليقة دعا الطالع القايد �صالح
ومعرفة موافقته من عدمها بخ�صو�ص
مبادرة التوافق الوطني ال�سابقة ،يف حني
اعترب �أن من يحاول فر�ض انتخابات
 4جويلية ك�أمر واقع يحاول جر البالد
للخطر ،داعيا اجلي�ش ملوا�صلة مرافقة
املرحلة مثلما �ساعد ال�ضغط ال�شعبي يف
وقف الحق يف ا�ستقالة بوتفليقة ،معتربا
�أن خطابات رئي�س الأركان تركت الباب
مفتوحا على خمتلف املبادرات ،باملقابل
على ال�شعب موا�صلة احلراك.
نفى رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد
الرزاق مقري� ،أم�س ،خالل حلوله �ضيفا
على منتدى جريدة املجاهد �أنه غري

متخوف من ا�ستدعائه من طرف املحكمة
الع�سكرية على خلفية لقائه بال�سعيد
بوتفليقة �سابقا ،قائال �أنه لقاءه كان يف
�إطار مبادرة التوافق الوطني التي طرحها
احلزب �آنذاك ،حيث ي�ستوجب الأمر
لقاء ال�سلطة واملعار�ضة ،وبعد ت�سجيلهم
للمبادرة و�إر�سالها للرئا�سة ،كلفت ال�سلطة
يف البداية وزير العدل ال�سابق للقائهم
ثم وزير ال�ش�ؤون اخلارجية عبد القادر
م�ساهل ،ويف الثالثة ا�ستقبلهم ال�سعيد
بوتفليقة ب�صفتها م�ست�شارا للرئي�س ومت
اللقاء مبقر الرئا�سة ،يف حني �أكد مقري
�أنه ا�شرتط �أن تعلم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
مبا يدور بني الطرفني و�أن ينظم له لقاء
مع رئي�س الأركان ملعرفة ر�أيه وموافقته

من عدمها حول املبادرة ،قائال �أنه قال
ذلك على 3مرات ،على �أن يتم اللقاء عن
طريق الرئا�سة حتى ال تلج حم�س يف �إطار
�رصاع الع�صب ،م�ضيفا �أن ذلك م�سجل
ويكون من اجليد �إذا مت �إخراجه للر�أي
العام .وبالإ�ضافة �إىل موافقة امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية قال مقري �أن �رشطهم الثاين
كان موافقة املعار�ضة وبناء عليه �رشع
يف م�شاورات معهم ،جمددا قوله �أنه مل
ي�سجل رف�ضا ملبادرة التوافق من طرف
الأحزاب و�إمنا تخوفات وا�شرتاطها بعدم
تر�شح بوتفليقة للخام�سة .كما عاد للرد
على �شخ�صه قائال �أنه «ماكان�ش فكر�شي
التنب» ،و�أنه مل يتورط يف حياته يف �أي
خيانة ع�سكرية �أو �أمنية �أو اقت�صادية،

متحديا �أي كان ب�أن ي�أتي بدليل يخالف
فيه القانون �أو م�صلحة البالد.
وحول طريقة مرافقة اجلي�ش للمرحلة
االنتقالية املفرت�ضة ،قال مقري �أن
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أدرى بالطريقة ،فمن
ا�ستطاع بفعل ال�ضغط ال�شعبي و�ضغط
اجلي�ش دفع الرئي�س لتقدمي ا�ستقالته
ي�ستطيع �إيجاد حلول تتوافق واملطالب
ال�شعبية ،م�ؤكدا �أن الأمور وا�ضحة ما
عدا بالن�سبة ملن �أراد تعقيدها ،من خالل
العمل مل�شاريع وم�صالح ر�ؤية واحدة،
يف حني يفرت�ض بح�سبه عدم ت�ضييع
الفر�صة بالإ�ضافة للخروج من ال�رصاعات
الأيديولوجية ،م�ضيفا بخ�صو�ص التم�سك
بانتخابات  4جويلية وفر�ضها ك�أمر واقع

ب�أنه جر للجزائر نحو املجهول وباجتاه
�أو�ضاع خطرية ،كون فر�ض موعد �ضد
�إرادة ال�شعب يهدف لتفرقة اجلزائريني
بدل التوافق.
وحول اعتقال كل من ال�سعيد واجلرنالني
التوفيق وطرطاق قال مقري �أنه مت توجيه
تهم مبا�رشة لهم ب�أعمال خطرية جدا
يدينها القانون ،وكان اجلميع يتعجب كيف
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية �أن توجه اتهامات
وا�ضحة لوجوه معروفة دون حترك
العدالة ،مو�ضحا �أن خطوة ا�ستدعائهم
من طرف الق�ضاء هي املنتظرة،
باملقابل بخ�صو�ص الأمينة العامة حلزب
العمال لويزة حنون مل يتم ذكرها �ضمن
الأعمال وهي رئي�سة حزب �سيا�سي،

مذكرا بخالفهم معها فكرا و�سيا�سة
�إال �أن الدميقراطية تفر�ض حماية من
يتم االختالف معه ،وبناء عليه �إذا كانت
متورطة يف م�س�ألة تخاف القانون وجب
�إطالع الر�أي العام.
كما �أكد مقري على �أهمية حماربة الف�ساد
كون �أوىل �شعارات احلراك «كليتوا البالد
يا ال�رساقني» ،يف ظل اقت�صاد مافيوي
ا�ستفرد بالإقت�صاد الوطني ،متداركا �أن
املحا�سبة يجب �أن تكون خطوة �أوىل �إال
�أنه يتوجب �أن يتبعها �إر�ساء م�ؤ�س�سات
الدولة كونها من �سي�ضمن حماربة الف�ساد
يف وقت الحق� ،أي �ضمانات النتقال
دميقراطي جدي.
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اعتقال بن حديد جمددا و التحقيق مع �شخ�صيات كبرية

على خلفية ممار�سات م�شبوهة

�أحداث مت�سارعة و�سعداين يواجه "ديارا�س" توفيق النيابة ت�أمر بفتح حتقيق مع
جنل �أحمد �أويحي
             .املركبون م�ضطرون ملراجعة ح�ساباتهم
�أحداث مت�سارعة ت�شهدها ال�ساحة ال�سيا�سية م�ؤخرا  ،حيث ال يكاد الر�أي العام �أن ي�ستفيق من عاجل �صادم �إال و
تلقى عاجال �آخر �أكرث �صادمية  ،كما عرفت بور�صة مكافحة الف�ساد هذه الأيام �أعلى درجاتها  ،بعد بداية ت�سريب
ملفات كوننياف وعلي حداد مبيناء �شر�شال  ،و احلديث عن التحقيق مع �أويحيى و ابنه � ،إىل غريها من ال�شخ�صيات
و امللفات الكبرية للف�ساد التي مل ت�ستطع حتى ال�صحافة جماراتها .
ع�صام بوربيع
ويف ظل كل هذا يدخل على اخلط ،
اعتقال اجلرنال املتقاعد بن حديد
و�إيداعه �سجن احلرا�ش ،اذ ي�أتي هذا
بعد �إيداع رئي�سة حزب العمال لويزة
حنون احلب�س املدين ببوفاريك  ،وقبلها
مديرا املخابرات ال�سابقني اجلرنال
توفيق و اجلرنال طرطاق  ،و�شقيق
الرئي�س ال�سعيد بوتفليقة  ،كل هذه
الأحداث املت�سارعة تدل على وجود
�أ�شياء كثرية يف اخلفاء هي خطرية ،
والتي و�صفتها �سابقا بيانات للمحكمة
الع�سكرية �أنها تدخل يف �إطار الت�آمر
على اجلي�ش و�سلطة اجلي�ش و الدولة.
هي رهانات فعال جد �صعبة ،متر بها
اجلزائر من ناحية اخلطورة  ،ويف
ظل عدم فهم الكثري من املتتبعني �إىل
املعادلة  ،ووقوع العديد من املغلطني
يف �أخطاء قاتلة  ،وهو ما ي�ستدعي من
الر�أي العام �رضورة فهم ما يجري وفهم
حقائق الأمور .
حيث من غري املعقول �أن احلراك
ال�شعبي الذي انطلق احتجاجا على ما
مي�سي ب" الكادر " ،واحتجاجا �ضد

تعالت �ضد اجلي�ش �أنها كانت م�أجورة ،
بل هناك معلومات تتحدث عن حت�صل
الكثري من ال�شباب على �أموال من �أجل
ترديد �شعارات معنية  ،وهي ال�سلوكات
املعروفة و التي طاملا ا�ستعملتها
ع�صابات املافيا من ت�أليب على �أي
�شخ�ص � ،إ�ضافة �إىل ا�ستعمال العامل
العاطفي و تغليط بع�ض الفئات بدوافع
جهوية  ،فيما �أن الق�ضية �أكرب من ذلك،
ويبقى ال�سواد الأعظم من اجلزائريني
فاهم للمعادلة ويبقى حمافظ على
قوة تالحمه مع اجلي�ش  ،الذي بف�ضله
حتققت العديد من امل�شاهد مل يكن

القوى الغري الد�ستورية  ،ممثلة يف �شقيق
الرئي�س ال�سعيد بوتفليقة  ،و�سيطرته
على احلكم  ،وكذلك الأوليغار�شية
املالية التي �سيطرت على املال العام
 ،من غري املعقول �أن يتم تدوير هذا
احلراك لي�صبح �ضد اجلي�ش و الفريق
قايد �صالح  ،خا�صة و �أن اجلي�ش كان
ال�سند احلقيقي لل�شعب يف حتقيق الكثري
من املطالب ال�شعبية بداية من �إنهاء
العهدة اخلام�سة � ،إىل عزل ال�سعيد
بوتفليقة � ،إىل �إيقاف الكثري من ناهبي
املال العام .
ومن امل�ؤكد �أن ما �شوهد من �أ�صوات

املواطن اجلزائري يحلم بها يوما
ال�سيما من خالل هذه املحاكمات
لرجال كبال �سابقني يف الدولة .
املعطى اجلديد يف ال�ساحة ال�سيا�سية
هي ت�رصيحات الأمني العام ال�سابق
للأفالن عمار �سعيداين عندما دعا
املحكمة العليا �إىل النظر يف اتهامات
الديارا�س له باختال�س 3600مليار.
وت�أتي هذه الت�رصيحات من عمار
�سعداين وعودته بعد انقطاع طويل عن
ال�ساحة ال�سيا�سية  ،وهي الت�رصيحات
التي توحي �أن عمار �سعداين واثق من
نف�سه وكان �ضحية �إحدى م�ؤامرات "
الديارا�س " التي لطاملا كان �سعيداين
قد هاجمها و �أول من هاجم مديرها
ال�سابق املتواجد يف ال�سجن الع�سكري
اجلرنال توفيق .
كما يدل توقيت خروج عمار �سعداين
على العديد من املعطيات اجلديدة ،
خا�صة �أن عمار �سعداين عرف عنه وزن
و�ضبط كلماته جيدا  ،ومن امل�ؤكد �أن
خروج �سعداين من تلقاء نف�سه وطلبه هو
من العدالة النظر يف اتهامه من طرف
الديارا�س باختال�س 3600مليار �أن
الرجل يعي ما يقول  ،وهو الذي ال طاملا
كان يف حروب �إعالمية مع الديارا�س .

�سكن

� 20ألف �سكن من �صيغة "الألبيا" لأعوان احلر�س البلدي  
ك�شفت م�صادر من وزارة ال�سكن
واملدينة عن تخ�صي�ص ما يزيد عن
� 20ألف �سكن من خمتلف ال�صيغ
لفائدة �أعوان احلر�س البلدي �ضمن
االتفاقية املربمة ما بني وزارتي
الداخلية واجلماعات املحلية ووزارة
ال�سكن يف �إطار تنفيذ املطالب التي
تقدمت بها تن�سيقية احلر�س البلدي.
هذا وح�سب ذات امل�صادر فان هذه
ال�سكنات تنق�سم اىل جزئيني ،اجلزء
الأهم منها خم�ص�ص لفائدة االعوان
املقيمني بالأرياف والبوادي وت�شكل
�أكرث من � 12ألف �إعانة ريفية مدعمة
بقطع �أر�ضية ل�ضمان �إقامة �سكنات

عن طريق ال�سكن الريفي املجمع،
وهي املطالب التي كانت تن�سيقية
احلر�س البلدي  ،كما مت تخ�صي�ص
ما يزيد عن  8000م�سكن �ضمن
ال�سكن الت�ساهمي "الألبيا " لقيادات
�أعوان احلر�س البلدي الذي لهم �أجور
مرتفعة من جهة ويقيمون يف مناطق
ح�رضية من جهة �أخرى  ،حيث
�ستنطلق عملية التج�سيد بداية من
هذا ال�شهر ،من ناحية �أخرى �سوف
ت�سمح هذه اال�ستفادة من حت�سني
امل�ستوى املعي�شي لأعوان احلر�س
البلدي �ضمن املطالب التي تقدمت
بها التن�سيقية و�صادقت عليها وزارة

الداخلية واجلماعات املحلية ومت
جت�سيدها بالتعاون مع م�صالح وزارة
ال�سكن واملدينة التي وزعت الكوطة
على مديرية ال�سكن بالواليات التي
با�رشت يف جت�سيد اال�ستفادة بالتعاون
مع ال�سطات املحلية والوالئية المتام
هذا امللف والذي �أكد رئي�س
الت�سييقية الوطنية حكيم جماهد
�أن هذه اال�ستفادات تدخل �ضمن
الربنامج واملطالب الذي �أقامته
التن�سيقية الوطنية للحر�س البلدي
يف لقاءاتها احلوارية مع ال�سلطات
العليا �ضمن اللقاءات الدورية م�ؤكدا
�أن التن�سيقية قد حققت العديد من

املكا�سب املادية واملعنوية على
غرار رفع الأجر ب 4000دج ومنح
ال�سكن لأكرث من � 31ألف عون ناهيك
على مطالب الأغواط يف منحة
مر�ض ال�رسطان بفعل زيت اال�سكرال
 ،يف حني هناك مكا�سب قريبة من
التج�سيد على ر�أ�سها رفع الأجر �إىل
�أكر من � 40ألف دج واالرتباط بوزارة
املجاهدين ب�صفتها ا�ستمرار للأ�رسة
الثورية ناهيك الرفع من التعوي�ض
على الأمرا�ض وا�ستحداث منحة
خا�صة ب�أعوان احلر�س البلدي مقابل
ما عانوه من برد وحرارة وخوف يف
الغابات والوديان.
حممد بن ترار

اللجنة القطاعية امل�شرتكة لل�صحة وال�ضمان االجتماعي

 88مليار دينار لتح�سني اخلدمات ال�صحية يف امل�ست�شفيات
 .اتفاقية مع �أجانب بهدف تفعيل م�ست�شفى جراحة الأطفال ببو�سماعيل
 .ان�شاء خاليا لل�ضمان االجتماعي على م�ستوى امل�ؤ�س�سات ال�صحية .
�أ�رشف وزير العمل والت�شغيل وال�ضمان
االجتماعي،تيجاين ح�سان هدام،
رفقة وزير ال�صحة وال�سكان و�إ�صالح
امل�ست�شفيات ،مرياوي حممد � ،أم�س
على �أ�شغال اللجنة القطاعية امل�شرتكة
لل�صحة وال�ضمان االجتماعي بالعا�صمة
مبقر وزارة العمل و الت�شغيل و ال�ضمان
االجتماعي .
و �أو�ضح هدام يف كلمة له �،أن اللقاء
ي�أتي تبعا لعمل متكامل مت من خالله
�إن�شاء جلنة الت�شاور بني القطاعات
امل�س�ؤولة عن ال�صحة و ال�ضمان
االجتماعي مبوجب قرار وزاري
م�شرتك و �أبرز الوزير هذه اللجنة تعد

مبثابة �إطار للتن�سيق والت�شاور حول
امل�سائل ذات االهتمام امل�شرتك بني
الوزارتني وترمي �إىل حت�سني التكامل
يف تنفيذ ال�سيا�سات العمومية يف
جمايل ال�صحة واحلماية االجتماعية
وتعزيز فعالية وكفاءة هذه ال�سيا�سات
لفائدة املواطنني ،و�أ�ضاف الوزير
�أن تفعيل دور هذه اللجنة يهدف
�إىل و�ضع بيانات م�شرتكة موجهة
لت�سيري امل�سائل املتعلقة بتحديد
هوية مرتفقي خمتلف هياكل ال�صحة
العمومية وو�ضع نظام معلوماتي مالئم
ي�سمح با�ستغالل ال�شبكات التابعة
للقطاعني و تبني منوذج للت�سعرية

و �أردف ذات املتحدث قائال نحن
نهدف �إىل تنويع جمال تطبيق القرار
الوزاري امل�شرتك و تو�سيعه لي�شمل
توحيد و�سائط الإعالم مثل ال�شهادات
و الو�صفات الطبية و التقارير الطبية و
حتديد القيمة املالية للأعمال الطبية
عن طريق و�ضع نظام معلوماتي
منا�سب � إىل جانب التن�سيق يف
�إطار خمطط ال�رسطان وزرع و نقل
الأع�ضاء و الأن�سجة و اخلاليا و �أ�شار
وزير العمل �إىل �أن ال�صندوق الوطني
للت�أمينات االجتماعية للعمال الأجراء
بر�سم ال�سنة اجلارية غالفا ماليا بحجم
 88مليار دج لفائدة امل�ست�شفيات عرب

الوطن و ذلك يف �إطار التكفل مبختلف
العالجات الطبية
من جهة �أخرى ،ك�شف وزير العمل
و الت�شغيل و ال�ضمان االجتماعي
عن اتفاقية مع �أجانب بهدف تفعيل
م�ست�شفى جراحة الأطفال ببو�سماعيل
،و تت�ضمن االتفاقية نقل التكنولوجيا
و�إجراء العمليات يف اجلزائر و كذا
تكوين الأطباء اجلزائريني و حذر ذات
امل�س�ؤول من تبذير الأدوية وقال نحن
م�س�ؤولون على احلفاظ على ال�ضمان
االجتماعي و دميومته و �سنعمل وفق
�آليات جديدة للحد من التبذير
ف.ن�سرين

نقلت قناة ال�رشوق عن م�صادرها لها ب�أن
النيابة �أمرت الدرك الوطني وال�رشطة
وديوان قمع الف�ساد بفتح حتقيقات تخ�ص
كل من �أويحيى وجنله وملزي والطاهر
عال�ش.
وح�سب ذات امل�صدر ف�إن الدرك فتح
حتقيقا ابتدائيا �ضد �أحمد �أويحيى يخ�ص
منح ت�سهيالت لرجال الأعمال ،حيث �أن
رجال الأعمال حت�صلوا على قرو�ض مالية

�ضخمة وهي قرو�ض خمالفة للت�رشيع ،من
جهته الديوان املركزي لقمع الف�ساد فتح
حتقيق مع جنل �أويحيى حول ممار�سات
م�شبوهة ل�رشكته التي مقرها يف دبي.
جدير بالذكر �أن اويحيى كان قد مثل يف
حمكمة �سيدي �أحممد رفقة وزير املالية
وحمافظ بنك اجلزائر لوكال فيما يخ�ص
ق�ضية تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا
غري قانونية.
�إميان لوا�س

االحتاد الوطني ملنظمات املحامني

�ساعي �أحمد يدعو املحامني
للعودة جمددا لل�شارع
�أكد رئي�س االحتاد الوطني ملنظمات
املحامني� ،ساعي �أحمد ب�أن املحامني
كانوا �سباقني يف تعبئتهم مل�ساندة احلراك
ال�شعبي ال�سلمي والذي مل تتحقق �أهدافه
بعد ،داعيا املحامني من �أجل العودة
جمددا لل�شارع .
�أكد رئي�س االحتاد الوطني ملنظمات
املحامني� ،ساعي �أحمد ،من خالل بيان
له على �رضورة عودة املحامني جمددا
لل�شارع دعما للحراك ال�شعبي الذي مل

يحقق �أهدافه على حد قوله ،معتربا
ب�أن املحامني كانوا �سباقني يف تعبئتهم
مل�ساندة احلراك ال�شعبي ال�سلمي والذي
مل تتحقق �أهدافه بعد.
و�شدد املتحدث بالقول "علينا املوا�صلة
يف هذا النهج وعليه �أقرتح عليكم تنظيم
وقفات �أو م�سريات كل يوم ثالثاء باجلبة
املهنية ،تزامنا مع حراك الطلبة على �أن
ت�ستقل كل منظمة يف حتديد التوقيت
وطريقة التنظيم".
�إميان لوا�س

حركة البناء

بن قرينة يحذر من الفراغ
الد�ستوري

�أكد عبد القادر بن قرينة رئي�س حركة
البناء الوطني �أن ال �أحد من" الأ�سماء
الوازنة " تر�شح حلد الآن لالنتخابات
الرئا�سية املزمع �إقامتها يف الرابع
من جويلية القادم م�شريا �إىل �أن �شبح
الفراغ الد�ستوري ي�سابق الزمن و به

ومن معه تكون الفر�صة �سانحة لكل
املرتب�صني لفر�ض خيارات و قرارات
حتت ما ي�سمى بال�رشعية الدولية،
من �ش�أنها ترهن ال�سيادة و تزعزع
اال�ستقرار و مت�س مببد�أ ا�ستقالل
الأوطان.
ف.ن�سرين

التزم ب�إعادة االعتبار للهيئة

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

�أكد رئي�س مدير عام �أليان�س
للت�أمينات ح�سان خليفاتي �أنه اتخذ
ر�سميا قرار خو�ض غمار الرت�شح
لرئا�سة منتدى "الأف�سيو" املقررة
يوم  24جوان املقبل  ،معربا يف ذلك
عن التزامه بكل ثقة يف هذه املهمة
الإن�سانية التي حتمل �آماال م�رشقة
مو�ضحا �أنه �سيقوم ب�إعادة ملنتدى
ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات هيبته و دوره.
وي�أتي هذا الرت�شح ح�سب خليفاتي
بالنظر �إىل التحديات االقت�صادية
ال�ضخمة التي تنتظر بلدنا م�شريا
�أن هذا املنتدى ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات
يزخر يف داخله مبا يكفي من
كفاء ات و�إرادات لتحمل معه هذا
الطموح ،م�شريا �أنه �سيم�ضي قدما
يف معركة الإ�صالحات �أو حتى �إعادة
ت�أ�سي�س منتدى ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات
كليا معربا عن التزامه ر�سميا ،يف
حال ما �إذا مت انتخابه على ر�أ�س
"الأف�سيو" من احرتام والعمل على
�أن حترتم ال�سيا�سة احليادية للمنتدى
وذلك ب�صفة مطلقة �إذ ال ي�سمح
لهذه اجلمعية �أن تخدم م�صالح
�أية جهة �سيا�سية و لأن املنتدى ال

ميكن اختزاله يف ال�صورة التي كثريا
ما �سوقت لها بع�ض الأطراف عن
طريق املمار�سات املنحرفة لكل
هذه الأ�سباب وبت�شجيع من العديد
من الأ�صدقاء الأحرار �أع�ضاء يف
هيئتنا .
و�أبرز رئي�س مدير عام �أليان�س
للت�أمينات �أن ملف تر�شحه مرفوق،
بربنامج القطيعة فيما يتعلق
بالأهداف واحلوكمة وطريقة الت�سيري
الذين �أدوا باملنتدى لهذه احلالة.
وبالتايل فالبد من �إعادة ت�أ�سي�س
هذه اجلمعية بالكامل ،م�ؤكدا �أن
هذا املنتدى هيئة تن�شط يف خدمة
جمموعة من امل�صالح   فهو �سيعمل
على �إ�رشاك كل الأع�ضاء و�إظهار
القيم التي تخدم م�صلحة االقت�صاد
الوطني وامل�ؤ�س�سات الع�ضوة يف
هذه اجلمعية  ،مقرتحا يف ذلك ذات
املتحدث �إ�صالحات يف طريقة
احلوكمة و تنظيما جديدا و ذلك
ب�إ�رشاك جميع الأع�ضاء مع �إظهار
وتبني الطابع غري ال�سيا�سي لهذه
املنظمة وهذا كله من �أجل حتقيق
تنمية البلد و �شعبه.
حكيم مالك
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�أ�ساتذة دفعوا الطلبة ملوا�صلة الإ�ضراب

 28م�ؤ�س�سة جامعية م�ضربة من �أ�صل 109
ك�شف الأمني العام لالحتاد الطالبي احلر
�سمري عن�صل يف ت�صريح لـ»الو�سط» ،عن28
م�ؤ�س�سة جامعية م�ضربة من �أ�صل  109م�ؤ�س�سة
جامعية ،فعلى م�ستوى ال�شرق مركز جامعي
وجامعة ،ففي الو�سط على ر�أ�سها جامعة باب
الزوار  100باملائة ،و 13مدر�سة عليا ،وبع�ض
الكليات باجلامعة املركزية� ،أما بالغرب 4
جامعات م�ضربة.
�سارة بومعزة
كما ا�ستبعد عن�صل ال�سري باجتاه ال�سنة
البي�ضاء ففي ال�سنة املا�ضية رغم
�إ�رضاب املدر�سة العليا للأ�ساتذة طيلة
� 5أ�شهر �إال �أنه مت متديد ال�سدا�سيات
�إىل �سبتمرب املوايل ،على م�ستوى
�أغلب اجلامعات ،كون القانون يحدد
 13ح�صة العتماد ال�سدا�سي ويف
حاالت خا�صة  10ح�ص�ص ،يف حني
يتبقى حاليا �أ�سبوعني من ماي و 4من

جوان وميكن ما تبقى ا�ستكمالها خالل
�سبتمرب املقبل ،وهو ما يعني �أن احللول
ال زالت ممكنة يف حال مت التدارك من
طرف الطلبة ،ي�ضاف لها �أن الو�صاية
منحت اجلامعات حرية الت�رصف من
�أجل التدارك عرب املجال�س العلمية
والبيداغوجية بني الأ�ساتذة والطلبة،
خا�صة يف ظل ت�ضارب الو�ضعيات من
م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى.
من جهة ثانية ح ّذر من ا�ستمرار و�ضعية
مقاطعة الدرا�سة ،خا�صة �أن يوم احلراك
الطالبي هو يوم الثالثاء فقط ،مت�سائال

ملا يتم املقاطعة خالل باقي الأيام،
ومن امل�ستفيد من ذلك ،م�ضيفا �أنه لو
كان حراكا يوميا لتم تفهم الأمر كونه
يف حد ذاته �ضغطا م�ضاعفا لكن �أن يتم
املقاطعة واال�ستفادة من عطلة م�سبقة
فهو غري املقبول ،كا�شفا عن عمد
�أ�ساتذة على م�ستوى جامعة بالعا�صمة
لدفع الطلبة ال�ستمرار الإ�رضاب،

وتطمينه حتى بخ�صو�ص النقاط وال�سنة
اجلامعية ،مت�سائال من امل�ستفيد من
هكذا و�ضعية يف ظل رواتب مدفوعة
جلميع الفئات وكذا بالن�سبة لنقل الطلبة
وحتى التموين اخلا�ص بالإقامات
اجلامعية �إال �أنه ال يتم اال�ستفادة منها
رغم �أنها متثل ميزانية �ضخمة.

بعد �إ�ضراب دام  18يوما

عمال ميناء م�ستغامن ي�ست�أنفون العمل
.
ا�ست�أنف عمال ميناء م�ستغامن التجاري
�أم�س االثنني العمل وعادت احلركة
�إىل خمتلف �أر�صفة هذه املن�ش�أة
االقت�صادية احليوية بعد �إ�رضاب دام
 18يوما ,ح�سبما لوحظ و جاءت هذه
العودة للعمل بعد اتفاق بني ممثلي
العمال والإدارة امل�ؤقتة مل�ؤ�س�سة
ميناء م�ستغامن م�ساء �أم�س الأحد
بو�ساطة من املفت�شية الوالئية للعمل
ت�ضمن �إنهاء احلركة االحتجاجية التي
�شلت امليناء منذ � 25أفريل املا�ضي
وفتح املديرية العامة بعد �أ�سبوعني
من الغلق الق�رصي.
و ت�ضمن حم�رض ال�صلح بني الطرفني
«عدم متابعة العمال امل�رضبني

خ�سائر ب 6ر 7ماليني دج يوميا

ق�ضائيا و�إداريا ورفع الأجور بن�سبة 20
يف املائة يف حدود الإمكانات املالية
للم�ؤ�س�سة ودفع رواتب ال�شهر احلايل
الذي يتزامن مع ال�شهر الف�ضيل
و�إيجاد طريقة لتعوي�ضها يف الأ�سابيع
املقبلة» ,ح�سبما ذكره املدير العام
بالنيابة ن�رص الدين �صبان.
واتفق الطرفان على عقد اجلمعية
العامة للعمال يف �أقرب الآجال من
�أجل جتديد الفرع النقابي للم�ؤ�س�سة
و�إيجاد حلول تفاو�ضية ملختلف
النقاط املهنية واالجتماعية التي
رفعها العمال خالل هذه احلركة
االحتجاجية ,ي�ضيف نف�س املتحدث
و ذكر �صبان �أن «الن�شاط عاد �إىل

خمتلف مرافق امل�ؤ�س�سة بداية من
ال�ساعة ال�سابعة �صباحا وا�ست�أنفت
عمليات تفريغ البواخر الثالث التي
�ضلت عالقة داخل
امليناء ب�سبب الإ�رضاب يف انتظار
و�صول ثالث بواخر �أخرى يف الأيام
املقبلة»،و بد�أت احلركة االحتجاجية
مبيناء م�ستغامن يف � 25أفريل املا�ضي
مت حتولت �إىل �إ�رضاب دام  18يوما
وغلق كامل للمديرية العامة للم�ؤ�س�سة
التي تقع باحلي الإداري ب�صالمندر.
وطالب العمال يف البداية بزيادة
يف الأجور بن�سبة  20يف املائة ب�أثر
رجعي من جانفي  2018وب�إدماج
وتر�سيم املطرودين واملتعاقدين قبل

�أن يرفعوا �سقف املطالب لي�صل �إىل
رحيل الرئي�س املدير العام والإطارات
امل�سرية للم�ؤ�س�سة.
وخلف هذا الإ�رضاب خ�سائر
للم�ؤ�س�سة قدرتها املديرية املالية
ب 6ر 7ماليني دج يوميا كما مت
حتويل  14باخرة كانت بعر�ض البحر
تنتظر الدخول للميناء نحو موانئ
تن�س و�أرزيو ووهران والغزوات و�أدت
ذات احلركة االحتجاجية الأ�سبوع
املا�ضي �إىل الغلق امل�ؤقت للمحطة
البحرية وحتويل اخلط البحري لنقل
امل�سافرين بني ميناء م�ستغامن وميناء
فالن�سيا الإ�سباين نحو ميناء وهران
م�ؤقتا.

موازاة مع التحقيق مع رئي�سي بلديتي الوادي خل�ضر وفالو�سن

التحقيق مع رئي�س بلدية �شتوان بتلم�سان يف ق�ضايا ف�ساد
با�رش قا�ضي التحقيق لدى حمكمة
�أوالد ميمون  34كلم �رشق تلم�سان
حتقيقات معمق مع رئي�س بلدية
�شتوان  07كلم �شمال تلم�سان يف
ق�ضايا ف�ساد كربى على ر�أ�سها عملية
تبديد ما يزيد عن  21مليار �سنتيم
يف �صفقات م�شبوهة تخ�ص م�شاريع
تهيئة البلدية  ،بالإ�ضافة �إىل اختفاء
معدات من حظرية البلدية ما جنم
عنه ثغرة مالية تقدر مبليار و50
مليون �سنتيم ناهيك عن م�رشوع
حمور الدوران الذي مت م�ضاعفة
تكلفته ناهيك عن ق�ضايا الف�ساد .
التحقيقات وح�سب م�صادر مقربة
جاءت ب�أمر من وايل الوالية علي بن
يعي�ش الذي �أمر بفتح ملف الف�ساد
ببلدية �شتوان الذي ير�أ�سها ذات
املري منذ  03عهدات وعاث فيها
ف�ساد  ،خا�صة بعدما تبني �أن هذه

الأموال حتول لإقامة عيادة خا�صة
به بوالية �سيدي بلعبا�س بحكم
�أنه طبيب  ،هذا وح�سب م�صادر
مقربة من امللف ف�إن هذا امللف
قد �سبقت عملية التحقيق فيه ومت
طم�سه بتدخل �أطرافا فاعلة لتنطق
عملية �إعادة حتريكه بعد متادي
ذات امل�س�ؤول يف نهب املال العام
دون حياء وكذا تبديها دون املباالة
بحق ال�سكان راف�ضا �أي ن�صيحة من
�آخر ورغم االحتجاجات لكنه وا�صل
تعجرفه  ،ما �أدى به �إىل تهديد كل
من يقف يف طريقه الأمر الذي جعل
وايل الوالية ي�أمر ب�إعادة التحقيق
يف ملفه خا�صة بعدما �أ�صبح يبزن�س
يف العقار الفالحي بكل من �شتوان
وامل�ضيق وال�صف�صيف  ،ويف ملف
منف�صل با�رش وكيل اجلمهورية
لدى حمكمة �أوالد ميمون حتقيقا

مع رئي�س بلدية الوادي خل�رض بعد
دعوى رفعها �ضده ت�سعة �أع�ضاء
تخ�ص التعدي على رموز الدولة
ونهب املال العام وتبديده يف
انتظار حتويل امللف �إىل النائب
العام من اجل اختيار قا�ضي حتقيق
من حمكمة �أخرى لتويل التحقيق
بحكم �أن املري يتميز بال�ضبطية
الق�ضائية ب�إقليم تخ�ص�صه  ،هذا
يف الوقت الذي �أ�صدر وايل والية
تلم�سان قرارا بتجميد املجل�س
ال�شعبي البلدي لبلدية الواد نتيجة
ال�رصاعات الدائمة داخل املجل�س
والتي �أدت �إىل غلق مقر البلدية
باال�سمنت والأجر خالل الأ�سبوع
املا�ضي  ،وقد مت تكليف رئي�س
دائرة �أوالد ميمون بت�سيري �ش�ؤون
املجل�س البلدي �إىل غاية �إ�صدار
قرار �آخر  ،وبفالو�سن با�رشت

م�صالح الأمن حتقيقات يف قائمة
امل�ستفيدين من �إعانة  600دج
اخلا�صة برم�ضان والتي ت�ضم 400
�شخ�ص بعدما انطلقت املناو�شات
ب�ش�أنها انطالقا من املركز الربيدي
لذات املدينة وا�ستمرت �إىل غلق
البلدية بعدما مل يجد العديد من
الفقراء وامل�ساكن �أ�سمائهم �ضمن
قائمة ال 400م�ستفيد من �إعانة
رم�ضان يف الوقت الذي مت ت�سجيل
ا�ستفادة مقربون من رئي�س البلدية
ونائبه الأول خا�صة �أقربائهم ،
حيث �أ�شار املحتجون �أن املجل�س
مل ي�ستحيي يف منح الإعانات لبع�ض
امل�ستثمرين الفالحني وحرمان
املعوزين يف هذه البلدية التي
تعي�ش على وقع االن�شقاق باملجل�س
وال�رصاعات الدائمة بني الأع�ضاء.
حممد بن ترار

الأمن يحقق مع رئي�س م�صلحة
امل�ستخدمني ببلدية الكرمة
تفجرت جمددا ف�ضيحة من العيار الثقيل ببلدية الكرمة غربي
والية وهران ،حيث �إ�ستدعت �أم�س ،م�صالح �أمن دائرة الكرمة
رئي�س م�صلحة امل�ستخدمني للتحقيق معه يف �إتهامات حار�س
حظرية البلدية له بالتواط�ؤ يف عملية �رسقة قطاع العتاد ،
الق�ضية التي مت التحقيق فيها من خالل ا�صطدام �سيارة تابعة
للبلدية من نوع «بيجو  »407ب�شجرة بالطريق ال�رسيع ما �أدى
�إىل انفجار حمركها و احرتاقها كليا .
رئي�س م�صلحة امل�ستخدمني و من خالل اال�ستماع لأقواله
�أثناء التحقيق الأمني� ،أرجع ذلك ملالحقته حلار�س احلظرية
الذي �ضبطه يف حالة تلب�س �أثناء قيامه مبراقبة احلظرية ليال،
�أين قام حار�س احلظرية ب�رسقة جمموعة من عتاد ال�سيارات
من احلظرية الرئي�سية .
م�صالح �أمن الدائرة قامت بتوقيف حار�س احلظرية و مت
بحوزته على كمية من قطع غيار ال�سيارات املركونة باملح�رش
البلدي وجاءت ت�رصيحات رئي�س م�صلحة امل�ستخدمني لت�أكد
�أنه �أحبط حماولة احلار�س �رسقة قطع غيار من داخل املح�رش
عندما كان يقوم بدورية باملكان الأمر الذي جعل احلار�س
يفر م�رسعا ،جدير بالذكر �أن احلار�س �إعرتف ب�رسقته للعتاد
و �إتهم رئي�س م�صلحة امل�ستخدمني بالتواط�ؤ معه.
�أحمد بن عطية

�أفرادها يدعون الت�ضامن مع املحتاجني

 18جمعية تقوم بجمع
املال بطرق احتيالية
با�رشت جهات �أمنية بالغرب اجلزائري حتقيقات معمقة على
خلفية قيام جمعيات حملية وبلدية بجمع الأموال بطريقة
غري قانونية والن�صب على املواطنني وا�ستغالل �شهر رم�ضان
املعظم جلمع التربعات والتي توجه �إىل جهات جمهولة.
هذا و�أكدت ذات امل�صالح عن وجود �أفراد من جمعيات
حملية ينتحلون �صفة التعامل مع الهالل الأحمر بغية �إعداد
موائد رم�ضان مبطاعم الرحمة وقفف للمحتاجني وهم
يف احلقيقة ال عالقة لهم بالعملية الت�ضامنية وال ميلكون
�أي ترخي�ص من ال�سلطات لذلك حيث تبني �إح�صاء ما
يزيد عن  18جمعية بواليات تلم�سان ،وهران  ،بلعبا�س ،
غليزان و�شلف ي�شملها التحقيق الق�ضائي  ،والتي تبني �أنها
تقوم بن�رش ح�ساباتها على الفي�سبوك  ،كما تبني �أن اغلب
هذه اجلمعيات هي �صورية ال متلك مقرات وامنا متلك
ح�سابا بنكيا جلمع الأموال وي�سريها �شخ�ص او �شخ�صني
الذين ي�ستفيدون من هذه الأموال  ،كما تبني �أن نف�س هذه
اجلمعيات تقوم با�ستغالل �أطفال معاقني ومر�ضى من خالل
ت�صورهم ون�رشهم على الفاي�سبوك جلمع املال با�سمهم
حتت حاجة حتويلهم �إىل العالج يف تون�س �أو تركيا �أو �أوروبا ،
حيث �سبق مل�صالح الأمن �أطاحت ب�أحد �أفراد هذه اجلمعيات
بتلم�سان يف الأ�شهر املا�ضية  ،هذا وك�شفت م�صادر مقربة
من التحقيق �أن بع�ض هذه اجلمعيات ا�ستغلت طريقتها جلمع
الأموال لتمويل حمالت انتخابية ابان املحليات والت�رشيعيات
املا�ضية ما يعد جتاوزا خطريا قد يع�صف مب�سرييها  ،هذا
ومن �ش�أن التحقيقات ان تقف على جتاوزات اكرب يف انتظار
ا�ستكمالها من خالل مراقبة احلركات املالية حل�ساباتها
وقيمة ووجهة الأموال التي دخلتها .
حممد بن ترار

جتفيفا ملنابع الف�ساد

�سحب جوازات �سفر  20رجل
�أعمال و�إطاريف عني متو�شنت
با�رشت امل�صادر الأمنية امل�شرتكة حتقيقات معمقة يف
ع�رشات ق�ضايا الف�ساد التي هزت والية عني متو�شنت يف
الآونة الأخرية والتي �سبق للو�سط التطرق �إليها  ،حيث
مت �سحب جوازات ال�سفر من  20رجل �أعمال وم�س�ؤول
وحرمانهم من حق ال�سفر �إىل غاية ا�ستكمال التحقيقات .
هذا وح�سب امل�صادر التي �أورد اخلرب فان الف�ساد ي�شمل
العديد من امل�س�ؤولني واملدراء التنفيذيني الذين �سهلوا
لبارونات العقار يف نهب املئات من الهكتارات الفالحية
وال�سياحية ومنحها لأبناء م�س�ؤولني �سامني من �أجهزة مدنية
وع�سكرية  ،هذا وقد �شملت التحقيقات  20م�س�ؤوال هذا وقد
�شملت التحقيقات  20م�س�ؤوال بالإ�ضافة �إىل رجال �أعمال
معروفني لال�شتباه يف تورطهم يف ق�ضايا ف�ساد كربى والتي
ق�ضت على مواقع تنمية الوالية و�صبت ممتلكات الدولة يف
جيوب رجال املال الذين دعمهم م�س�ؤولني فا�سدين مقابل
�سيارات فخمة وهدايا ثمينة والذين �ستتم �إحالتهم على
الق�ضاء بعد ا�ستكمال �إجراءات التحقيق .
حممد بن ترار
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باملوافقة على نظام العطل  4/4بداية من العام القادم

ال�شركات املناولة تتوجه تدريجيا
للتجاوب مع مطالب العمال
 .حديث عن الزيادة يف الأجور المت�صا�ص غ�ضب العمال
تتوجه ال�شركات املناولة بواليات جنوب البالد الكبريالتي تعي�ش على وقع �صفيح �ساخن لتقدمي
�ضمانات ر�سمية وموثوقة لفائدة عمالها املحتقنني  ،من �أجل التكفل اجلذري ب�أحد �أبرز مطالبهم
واملتمثل يف نظام العطل  4/4وذلك بداية من العام القادم ح�سب املعلومات املتاحة .
�أحمد باحلاج
علمت يومية «الو�سط « من
م�صادر مطلعة ليومية «الو�سط»،
�أن ال�رشكات املناولة التي تعي�ش
على وقع موجة احتجاجات من
طرف عمالها املتم�سكني ب�رضورة
التجاوب الفوري مع مطالبها
االجتماعية و املهنية  ،تتجه
بخطى ثابتة نحو جت�سيد �أحد
املطالب الهام بداية من املو�سم
القادم و املتمثل يف ادخال نظام
العطل  4/4حيز التنفيذ  ،وذلك
بهدف امت�صا�ص احتقان العمال
تدريجيا  ،خا�صة اذا علمنا �أن
�إجراءات الوعيد التي حاول
بع�ض م�سريي هذا النوع من
ال�رشكات املتعاقد معظمها مع
فروع ال�رشكات البرتولية الكربى
التابعة للمجمع النفطي العمالق
�سوناطراك واملتمثلة يف الطرد �أو
املتابعات الق�ضائية �ضد العمال
املحتجني مل جتد نفعا معهم .
من جهة ثانية فقد ذهب العمال

الغا�ضبني يف معر�ض حديثهم
معنا اىل �أبعد من ذلك عندما
حذروا م�سريي ال�رشكات املناولة
من مغبة العواقب الوخيمة التي
قد تنجر عن انتهاجهم ل�سيا�سة
الهروب �إىل الأمام و االلتفاف
على ما و�صفوه ب�رشعية مطالبهم
التي جتاوزها الزمن ح�سب قولهم
 ،والتي ت�أتي يف مقدمتها �أحقيتهم
بنظام العطل  4/4املعمول به

يف ال�رشكات النفطية الكربى ،
ناهيك عن منح  80باملائة من
الأجر القاعدي وهو الأمر الذي
من �ش�أنه �أن يخفف من الطلب
املتزايد على ال�رشكات النفطية
الكربى على غرار خدمات الآبار
 ،الأ�شغال يف الآبار وامل�ؤ�س�سة
الوطنية للتنقيب .
�إىل جانب ذلك فقد �أبدى عمال
ال�رشكات املناولة املحتجني ،

عن مت�سكهم مبطلب �إخراج وثائق
العامل يف مكان عمله ك�شهادة
العامل وك�شف الراتب ...الخ  ،مع
اقرتاح و�ضع الأيام الزائدة فوق
الوقت املحدد للعمل يف ك�شف
العطل «روليكا « ،دون ن�سيان
ال�سماح للعامل اخلروج من كل
الأبواب املوجودة بقاعدة احلياة
 ،وكذا حق العامل يف احل�صول
على منح املنا�سبات .
من جهة ثانية فقد جدد عدد
من املهتمني مبلف اليد العاملة
املحلية بواليات جنوب البالد
الكبري  ،عن دعمهم املطلق
والالم�رشوط ملطالب عمال
ال�رشكات املناولة التي اتهموها
بالتهرب من قوانني العمل و�سلب
حقوق عمالها  ،حيث �شدد ذات
املتحدثني على �رضورة التن�سيق
بني وزارة العمل والت�شغيل
وال�ضمان االجتماعي والتجارة
لإلزام ال�رشكات املناولة بتطبيق
القانون  ،مع اتخاذ �إجراءات
�سحب ال�سجالت التجارية من
املخالفني .

طالبوا ال�سلطات بتقدمي تو�ضيحات حول �سر االلتفاف على مطالبهم

بطالو حي الق�صر العتيق ي�صرخون يف �صمت

�أبدى بطالو حي الق�رص العتيق
ببلدية ورقلة ،مت�سكهم مبوا�صلة
ن�صب اخليم ورفع ال�شعارات
للمطالبة بتدخل جاد من �صناع
القرار بالوالية للتجاوب مع مطلبهم
امل�رشوع املتمثل يف �أحقيتهم يف
التوظيف بال�رشكات النفطية الكربى
دون �سواها .
�شدد بطالو ورقلة ،و بال�ضبط بحي
الق�رص العتيق ،على �رضورة تدخل
�صناع القرار بالوالية  ،ملعاجلة

جذرية وجادة مل�شكل البطالة
امل�ستفحلة ب�شكل كبري ،م�ؤكدين
يف نف�س الوقت� ،أن مت�سكهم
بن�صب اخليم ورفع ال�شعارات
املنددة باحلقرة ،واملطالبة
ب�أحقيتهم بالتوظيف بال�رشكات
الوطنية النفطية الكربى ناجت عن
حجم املرارة التي يتجرعونها مع
�شبح البطالة  ،مو�ضحني يف نف�س
الوقت �أن زمن الوعود الع�سلية قد
وىل ،م�ؤكدين يف ذات ال�صدد �أنهم

يعي�شون يف زمن بات يلفظ �أمثالهم،
متوعدين بالت�صعيد وتفجري الو�ضع
ال�سرتداد ما و�صفوه بحقهم املكفول
د�ستوريا يف احل�صول على وظائف
عمل حتفظ كرامتهم االجتماعية،
يف ظل تدين القدرة ال�رشائية
وارتفاع امل�ستوى املعي�شي .
للإ�شارة ،فان والية ورقلة ،قد عرفت
خالل ال�سنة الفارطة ويف ال�سدا�سي
الأول من ال�سنة اجلارية موجات
احتجاجات عارمة بالطرقات

الرئي�سية  ،وكاالت الت�شغيل املحلية
والوالئية و �أمام مقرات الوالية و
ال�رشكات النفطية الكربى على غرار
خدمات الأبار  ،الأ�شغال يف الأبار و
امل�ؤ�س�سة الوطنية للتنقيب باملجمع
النفطي العمالق �سوناطراك تطالب
باحلق يف العمل بال�رشكات الوطنية،
مما ا�ستدعى �إعالن حالة ا�ستنفار
�أمني من الدرجة الثانية يف عديد
املنا�سبات .
�أحمد باحلاج

املنتخبون ال يتذكرونها �سوى يف املواعيد
االنتخابية

�سيا�سة التهمي�ش تثري ا�ستياء
ال�سكان بقرية بور الهي�شة
ببلدية ورقلة
يتخبط �سكان قرية بور الهي�شة
ببلدية ورقلة،يف الآونة الأخرية
و�سط جملة من امل�شاكل
التنموية التي نغ�صت عليهم
حياتهم وجعلتهم خارج جمال
التغطية التنموية.
وعرب عدد من ال�سكان يف
ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط
« عن معاناتهم اليومية خا�صة
يف جمال النقل على م�ستوى
القرية حيث عربوا عن تدمرهم
وا�ستياءهم ال�شديدين �إزاء هده
الو�ضعية �إذ يعي�ش ال�سكان يف
كل مرة �أزمة متوا�صلة مع النقل
مند �سنوات طويلة باجتاه
عا�صمة الوالية خا�صة بالن�سبة
للعمال واملوظفني والطلبة
الدين يتنقلون يوميا مما انعك�س
هدا الأمر على االلتحاق ب�أماكن
عملهم يف الوقت املحدد
واملنا�سب و كذلك عند العودة
�إىل منازلهم .

هذا من جهة ومن جهة �أخرى
العديد منهم يقطع م�سافات
طويلة م�شيا للو�صول اىل مركز
البلدية يف و�ضعية �أقلقتهم كثريا
خا�صة و �أنهم قريبني من عا�صمة
الوالية .
�إىل جانب هذا الأمر ي�شتكون
من نق�ص املرافق الريا�ضية
بالن�سبة لل�شباب املنطقة حيث
يف كل مرة يتنقلون �إىل عا�صمة
الوالية لرتفية وملئ الفراغ
اليومي فهم ينا�شدون اجلهات
املعنية بربجمة م�شاريع يف هذا
اجلانب و �أمام هذه ال�صعوبات
والعراقيل خا�صة على م�ستوى
النقل يطالب �سكان القرية
اجلهات املعنية التدخل العاجل
بغية �إخراجهم من دائرة
التهمي�ش التي يتخبطون فيها
مند �سنوات واعتبار املنطقة
كباقي مناطق عا�صمة الوالية .
�أحمد باحلاج

الأمن احل�ضري ال�سابع بورقلة

توقيف �سائق مركبة يف حالة �سكر
يف �إطار حماربة ظاهرة ال�سياقة
حتت ت�أثري امل�رشوبات الكحولية
وامل�ؤثرات العقلية ،التي تعد
�سببا رئي�سيا يف كثري من حوادث
املرور� ،أوقف عنا�رص �رشطة
الأمن احل�رضي ال�سابع بورقلة
خالل اليومني الأخريين �سائق
يقود مركبة وهو يف حالة �سكر .
العملية متت �أثناء قيام عنا�رص
�رشطة املرور بتنظيم حركة
�سري املركبات و�سط املدينة،
�أين لفت انتباه ال�رشطة مركبة
قادمة يقودها �شخ�ص تبدو
عليه مالمح غري طبيعية ،ليتم
توقيفه بالطريقة القانونية،
و�أثناء مراقبة وثائق املركبة
تبني لل�رشطي �أن ال�سائق يف حالة
�سكر من خالل تلعثمه يف الكالم

وانبعاث رائحة الكحول ،ليتم
توقيف املركبة وحتويل ال�سائق
�إىل مقر الأمن احل�رضي ال�سابع
وخالل التحقيق وفق ما هو
معمول به يف القانون مت �إجراء
عملية قيا�س ن�سبة الكحول يف
دم ال�سائق� ،أين مت تبني �أن هذا
الأخري يف حالة �سكر .
عقب �إ�ستيفاء كافة الإجراءات
القانونية الالزمة ،مت �إجناز ملف
ق�ضائي �ضد ال�سائق املوقوف
وتقدميه �أمام اجلهات الق�ضائية
املخت�صة ،التي �أ�صدرت يف حقه
حكم ب�ستة �أ�شهر حب�س غري نافدة
وغرامية مالية مقدرة بـ 50000
دج ،الرتكابه جنحة القيادة يف
حالة �سكر .
�أحمد باحلاج

ب�سبب الركود يف جملة من امل�شاريع

تعاين �أق�صى واليات اجلنوب
الكبري بتمرنا�ست عزلة و تهمي�ش
و �إنعدام لبنية حتتية يف �أغلب
مناطق الوالية وعلى �سبيل
املثال ال احل�رص بلدية عني
امقل بعا�صمة الأهقار .
كرثت �شكاوي �سكان بلدية عني
امقل الواقعة  130عن مقر
عا�صمة الوالية مترنا�ست من
م�شاكل كانت و ال تزال ت�ؤرقهم
دون �أن تلقى �شكاويهم �صدى لدى
امل�س�ؤولني املحليني �أو ال�سلطات

بلدية عني �أمقل بتمرنا�ست خارج نطاق التغطية

العليا بالبالد رغم زيارتهم
امليدانية و �إ�ستطالعهم عن
كثب جلمود جل امل�شاريع بعني
�أمقل خا�صة  ،حيث �ساهمت
جملة من العوامل يف �إق�صائها و
عزلتها يف �شتى املجاالت  ،و قد
عرب املواطنني عن �إ�ستياءهم من
احلالة املزرية .
و يف ذات ال�سياق ف�أغلب معاناة
�سكان املنطقة ال�سالفة الذكر
تنح�رص يف معاجلة مياه ال�رشب
املاحلة و تكييفها من �أجل

مالئمتها للإ�ستهالك بعدما
كلفهم التماطل يف ذلك �إىل
�إ�ستهالكها �أو دفع ثمن تعبئة
لرتات من املاء العذب ملن
�إ�ستطاع لذلك �سبيال  ،و من جهة
�أخرى  ،تنعدم باملنطقة املرافق
الرتفيهية و الريا�ضية قربت روح
املواهب لدى الأطفال الذين مل
يجدوا ف�ضاءا منا�سبا ملمار�ستها
و �إبرازها و من ثم ت�رشيف
حملي �أو وطني كل ح�سب دائرة
�إهتمامه ،و �أمام الو�ضع الراهن

تخلى العديد منهم عن ممار�سة
هواياتهم فيما مت�سك القليل
منهم بها يف ظروف و جو بعيدين
عن �أ�صول �أي حرفة �أو هواية
يف ظل �إنعدام كلي للتحفيز �أو
املناف�سات حتى ما بني الأحياء
.
�إ�ستياء �سكان عني �أمقل مل
يقت�رص عن �إنعدام املرفقني
الريا�ضي و الرتفيهي بل تعداه
�إىل عامل البطالة اخلانقة لدى
ال�شباب  ،مع العلم ب�أن مترنا�ست

تتوفر على �رشكات وطنية عاملة
حتت و�صاية �رشكة عني �صالح
غاز  ،يف حني �أن ن�سبة كبرية من
العمال يتم �إ�ستقطابها من خارج
الوالية  ،ما اعتربوه ا�ستهانة
باليد العاملة املحلية  ،و ذلك ما
يتنافى و تعليمة احلكومة التي
تن�ص على االهتمام يف ق�ضية
الت�شغيل ب�أبناء املنطقة و منحهم
الأولوية يف التوظيف بال�رشكات
املرتبعة على حميط واليتهم
 ،كما �أمرت بتكوين ال�شباب

الغري حا�صلني على �شهادات يف
االخت�صا�ص للرفع من م�ستوى
الكفاءات املطلوبة يف ال�رشكات
.
نا�شد يف الأخري �سكان عني
�أمقل وايل والية مترنا�ست
دومي اجلياليل بربجمة زيارة
ميدانية خا�صة للمنطقة للوقوف
عن كثب عند حجم معاناتهم
و �إن�شغاالتهم التي ال تتعدى
حقوقا م�رشوعة للمواطن .
�أحمد باحلاج
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نهج ت�شاركي:

تقييم مبادرة "ترامب" لإدارة التناف�س الدويل يف �إفريقيا
 .عر�ض :د .رغدة البهي ،مدر�س العلوم ال�سيا�سية ،جامعة القاهرة
 .مركز امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة
على الرغم من الفر�ص االقت�صادية الواعدة ب�إفريقيا ،متحورت عالقة الواليات املتحدة بها حول امل�ساعدات الأجنبية ،التي بلغت ت�سعة
ٌ
دول �أخرى من وجودها االقت�صادي بالقارة؛ تراجع الدور
مليارات دوالر �سنو ًّيا خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية .ويف الوقت الذي عززت فيه
الأمريكي بها �إىل حد كبري .ومع ذلك� ،أطلقت �إدارة "دونالد ترامب" يف  13دي�سمرب  2018مبادرة "ازدهار �إفريقيا" ،لفتح �أ�سواق القارة �أمام
ال�شركات الأمريكية ،ومتكني وا�شنطن من مناف�سة ال�صني والدول الأخرى التي تربطها ب�إفريقيا م�صالح جتارية.
ق.د
ويف هذا الإطار ،تربز �أهمية
التقرير ال�صادر عن املركز الدويل
للدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية،
واملعنون "امل�شاركة االقت�صادية
الأمريكية يف �إفريقيا :جعل ازدهار
�إفريقيا واق ًعا" ،ال�صادر يف �أبريل
املا�ضي ،لكل من "دانييل راندي"
(نائب مدير املركز) ،و"رومينا
باندورا" (زميلة م�رشوعي "االزدهار
والتنمية" و"القيادة الأمريكية
للتنمية" باملركز) .وقد ناق�ش
التقرير حتديات وفر�ص امل�شاركة
الأمريكية يف القارة ،ليقدم �سل�سل ًة
من التو�صيات ل�صانع القرار لدفع
املبادرة الأمريكية �إىل الأمام.

ال�سياق الإفريقي املتغري
يجادل الكاتبان ب�أن الأ�سواق
فر�صا �سانح ًة
الإفريقية تقدم
ً
�أمام القطاع اخلا�ص ،وبخا�صة يف
ظل ا�ستئثار املنطقة مبعدالتٍ
عالي ٍة من النمو االقت�صادي،
وات�ساع قاعدة الطبقة الو�سطى،
وزيادة التح�رض ،وارتفاع معدالت
النمو ال�سكاين .وي�شريان �إىل تغري
امل�شهد ال�سيا�سي ،واالقت�صادي،
والدميوجرايف يف القارة ب�شك ٍل
م�ضطرد منذ الت�سعينيات من
القرن املن�رصم .وي�ضيفان �أن ثورة
التكنولوجيا �س ّهلت عملية التحول
الدميقراطي من خالل م�شاركة
املعلومات ،وتعزيز االت�صال ببقية
دول العامل.
وعلى ال�صعيد الدميوجرايف ،يتوقع
ت�ضاعف عدد �سكان �إفريقيا بحلول
عام  .2050كما يتوقع منو الطبقة
الو�سطى من ( )350مليون �شخ�ص
�إىل ( )1,1مليار بحلول عام .2060
وقد توفر �إمكانات ال�سوق مزيدًا
من الفر�ص االقت�صادية لال�ستثمار
يف البنية التحتية يف القارة .وتتوقع
الأمم املتحدة ت�ضاعف عدد �سكان
�إفريقيا بحلول عام � 2050إىل ()2,5
مليار ن�سمة� ،أي ما يزيد عن ()%25
من �سكان العامل.
ويف ظل التغذية اجليدة والرعاية
الطبية ،ترتفع معدالت اخل�صوبة،
بينما تنخف�ض معدالت وفيات
الر�ضع .ومع تنامي الطبقة الو�سطى،
يتوقع التقرير �أن تتزايد فر�ص
اال�ستثمار الأمريكي .لذا ،يو�صي
ب�رضورة تعزيز التواجد الأمريكي
يف القارة ب�شك ٍل ا�ستباقي.
ويرى الكاتبان �أن تلك امل�ؤ�رشات
متثل فر�صة اقت�صادية� ،رشيطة
�أن تتوفر فر�ص التعليم والتوظيف
املنا�سبة للأجيال ال�شابة .لكنهما

الأمريكية للتنمية الدولية .حيث
تقوم باختيار البلدان ال�رشيكة ب�شك ٍل
رشا من
تناف�سي بنا ًء على ( )17م�ؤ� ً
قبيل :احلريات املدنية ،و�سيادة
القانون ،وال�سيطرة على الف�ساد،
وال�سيا�سة التجارية ،واجلودة
التنظيمية ،وغريها.

ي�شريان �إىل احتماالت �أن تزيد
معدالت البطالة املرتفعة من عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي.
ففي نيجرييا على �سبيل املثال،
يجب توفري مليوين فر�صة عمل
�سنو ًّيا حتى عام .2025
ويتحدث التقرير عن قدرة الواليات
املتحدة من خالل التجارة،
واال�ستثمارات ،وبناء القدرات ،على
�أن ت�ساعد البلدان الإفريقية يف
تطوير القطاع اخلا�ص ،خللق مزيد
من فر�ص العمل لل�شباب .فمنذ
نهاية القرن الع�رشين ،اجتذبت
القارة اال�ستثمارات الأجنبية من
ال�رشكاء الدوليني .كما اجتهت بع�ض
دولها ،مثل :كينيا ،ونيجرييا ،وغانا،
وبوت�سوانا ،وغريها �إىل الأ�سواق
الدولية.

�آفاق التواجد الأمريكي
�أو�ضح الكاتبان كيف �أ�صبحت ال�صني
�أكرب �رشيك جتاري لإفريقيا يف
عام  ،2016حيث بلغ حجم التجارة
الثنائية بينهما ثالثة �أ�ضعاف
التجارة بينها وبني الواليات
ً
قرو�ضا
املتحدة .كما قدمت بكني
بلغت قيمتها ( )87مليار دوالر
بني عامي  2013و .201٧وعالوة
على ذلك� ،أعلنت عن �إن�شاء �أول
قاعدة ع�سكرية لها يف �إفريقيا يف
�أبريل  .2016وعلى الرغم من ذلك
يرى التقرير �أن النهج االقت�صادي
ال�صيني قد يت�سبب يف تزايد
ال�ضغوط االقت�صادية واالجتماعية
على الدول الإفريقية التي لن تتمكن
من حتمل �أعباء الدين ل�صالح بكني.
وي�شري التقرير �إىل �أنه يف عام 2016
بلغت �صادرات الواليات املتحدة
�إىل �إفريقيا �أدنى م�ستوى لها منذ 10
�سنوات ،وال ت�شكل �إفريقيا جنوب
ال�صحراء الكربى الآن �سوى ()%0,9
من �إجمايل �صادراتها .ولهذا يرى
الكاتبان �أن من �ش�أن تواجدها يف
�إفريقيا �أن يتزايد بالنظر �إىل جمل ٍة
من الأ�سباب؛ يتمثل �أولها يف الوجود
الع�سكري الأمريكي يف القارة
الذي �ساهم يف دعم جهود ال�سالم
واال�ستقرار بها .فعلى الرغم من
وجود قاعدة ع�سكرية �أمريكية
ر�سمية واحدة يف القارة؛ �إال �أن
اجلي�ش الأمريكي لديه ما يقرب من
(� )6آالف جندي يف �إفريقيا لتنفيذ
ما يقرب من ( )100مهمة يف ()20
دولة �إفريقية.
ويت�صل ثانيها بربامج التنمية
والإنفاق الأمريكي على امل�ساعدات
اخلارجية؛ حيث حتتل الواليات
املتحدة املرتبة الأوىل بني دول
جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة

ر�ؤية الزدهار �إفريقيا

ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
( )OECDعلى �صعيد امل�ساعدة
الإمنائية الر�سمية الثنائية الإجمالية
لإفريقيا جنوب ال�صحراء.
ويرتبط ثالثها بال�شتات الإفريقي
يف الواليات املتحدة؛ حيث ي�شكل
الأفارقة ( )%4,8من املهاجرين
للواليات املتحدة .كما تزايد عدد
الطالب الأفارقة يف اجلامعات
الأمريكية بنحو ( )%75بني عامي
 1999و .2015وخالل العام الدرا�سي
 ،2018-2017ا�ست�ضافت الواليات
املتحدة ما يقرب من � 40ألف
طالب جامعي من �إفريقيا جنوب
ال�صحراء.
ومن املحتمل كذلك �أن يتو�سع
الن�شاط ال�سياحي الأمريكي يف
�إفريقيا خالل العقد املقبل ،وذلك
يف ظل تنامي التوقعات بتزايد
عدد ال�سائحني لي�صل �إىل ()85
مليون �سائح بحلول عام .2020
وقد �أحيطت �رشكات الفنادق
الأمريكية والأوروبية مثل :هيلتون،
وماريوت ،و�شرياتون ،ورادي�سون
بلو عل ًما بذلك .واجتهت بالفعل
�إىل بناء ع�رشات الفنادق اجلديدة
يف �إفريقيا.

املبادرات الأمريكية
يف  18مايو � ،2000أ�صدرت الواليات
املتحدة قانون الفر�ص والنمو
يف �إفريقيا (( AGOAلي�سمح
ملا يزيد عن ( )40دولة �إفريقية
بح ّرية الدخول للأ�سواق الأمريكية.
ُ
وقد جددت احلكومة الأمريكية
القانون مرتني حتى عام .2025
ويتطلب القانون الوفاء بعد ٍد من
املتطلبات التي يتحتم على الدول
الإفريقية الوفاء بها ،مبا يف ذلك:
تعزيز اقت�صاد ال�سوق ،وتنفيذ

�أحكام القانون ،و�إزالة احلواجز
�أمام التجارة واال�ستثمار ،واحلد من
الفقر ،ومكافحة الف�ساد والر�شوة،
وحماية حقوق العمال.
ومبوجبه ،ات�سعت املعامالت
املعفاة من الر�سوم اجلمركية،
وارتفعت معدالت التجارة ال�سلعية
بني الواليات املتحدة و�إفريقيا
جنوب ال�صحراء الكربى من ()29,4
مليار دوالر يف عام � 2000إىل ()39
مليار دوالر يف عام .2017
كما قدمت خطة الرئي�س الأ�سبق
"جورج دبليو بو�ش" الطارئة للإغاثة
من الإيدز ( )PEPFARخدمات
الختبار فريو�س نق�ص املناعة
الب�رشية لنحو ( )95مليون �شخ�ص
يف عام  .2018و�ساعدت يف تدريب
�أكرث من (� )270ألف عامل يف جمال
الرعاية ال�صحية .وف ّعلت ال�رشاكة
بني حكومة الواليات املتحدة،
ومعهد كينيا للأبحاث الطبية ،و�أربع
�رشكات كينية تقدم خدمات الرعاية
ال�صحية حلوايل (� )16ألف عامل
و�أ�رسهم.
وتعددت مراكز التجارة واال�ستثمار
التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية يف �إفريقيا منذ �أوائل العقد
الأول من القرن الع�رشين .وتعمل
تلك املراكز على تقليل تكلفة
وخماطر التجارة يف �إفريقيا ،من
خالل �إن�شاء بيئة �أعمال �إفريقية
م�ستقرة ،على نح ٍو يوفر الفر�ص
االقت�صادية لل�رشكات والعمال
الأمريكيني ،ويقلل من التطرف
والهجرة غري النظامية.
و�أن�ش�أ الكونغر�س يف جانفي 2004
"م�ؤ�س�سة حتدي الألفية" (،)MCC
وهي وكالة ثنائية للم�ساعدات
اخلارجية لها مقاربة خمتلفة عن
كل من :وزارة اخلارجية ،والوكالة

�سلط الكاتبان ال�ضوء على القيود
التي عدّدها جمتمع الأعمال
الأمريكي ،والتي تقو�ض اال�ستثمار
يف القارة ،وذلك على الرغم من
فر�ص اقت�صادية غري م�ستغل ٍة
وجود
ٍ
بها ،وتتمثل تلك القيود فيما يلي:
� اً
أول -غياب ال�سيا�سات التجارية
املالئمة :مما يتطلب تعديل قوانني
اال�ستثمار ،خللق بيئة ا�ستثمار
جاذبة و�شفافة ،حتمي حقوق
امللكية ،وتق�ضي على عدم التمييز،
وتلغي القيود املفرو�ضة على
امللكية الأجنبية ،وحتارب الف�ساد.
كما يجب ت�شجيع البنوك الأمريكية
على العمل يف �إفريقيا ،وبدونها قد
يحجم عد ٌد من ال�رشكات الأمريكية
عن اال�ستثمار فيها.
ثان ًيا -ق�صور البنية التحتية :خا�صة
فيما يت�صل بالنقل ،واملوانئ،
واملطارات ،والطرق ،وال�سكك
احلديدية ،والتي تعد مكو ًنا مه ًّما
ل�سال�سل التوريد.
ثال ًثا -تراجع �إنتاجية العمل :تُعد
اال�ستثمارات يف تنمية ر�أ�س املال
الب�رشي والقوى العاملة -من خالل
برامج التعليم والتدريب يف املجالني
التقني واملهني -لل�شباب �رضور ًة
للقوى العاملة املنتجة .وعليه،
يتعني على احلكومات الإفريقية
�أن تعالج تلك الق�ضايا بال�رشاكة مع
خمتلف اجلهات املانحة ،لتهيئة
الفر�صة لل�رشكات الأمريكية.
راب ًعا -دعم مبادرة ازدهار �إفريقيا:
فمن خاللها ميكن للواليات املتحدة
�أن حتل حمل ال�صني ورو�سيا .ومع
ذلك ،تتطلب تلك املبادرة تعزيز
النهج الت�شاركي .وهو ما مييز
النموذج االقت�صادي لوا�شنطن عن
بكني التي توفر الأموال وال تقدم
اً
حلول م�ستدامة.
وعليه ،يقرتح الكاتبان ن�رش مقاربة
احلكومة الأمريكية جتاه �إفريقيا
على نطا ٍق وا�سع من قبل :ال�سفراء،
و�صناع ال�سيا�سة ،والبيت الأبي�ض؛
لت�سليط ال�ضوء على القيم الأمريكية،
واقعي وطموح
هدف
مع و�ضع
ٍ
ٍ
للتجارة غري النفطية .وبالن�سبة
لال�ستثمار ،يجب �أن حتفز الواليات
املتحدة رجال الأعمال على زيادة
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة،

خا�صة يف البنية التحتية.

جماالت الرتكيز:
تتعدد املجاالت الواعدة التي
يجب اعتبارها حمور تركيز مبادرة
ازدهار �إفريقيا ،ومنها :تطوير
اخلدمات التجارية ،و�إعطاء
الأولوية لال�ستثمار يف البنية
التحتية ،واالت�صاالت ال�سلكية والال
�سلكية ،ومترير اتفاقات التجارة
الإقليمية .كما يعد تطوير القطاع
اخلا�ص ،وتعزيز روح املبادرة يف
�إفريقيا ،عن�رصين �أ�سا�سيني خللق
فر�ص العمل لل�شباب.
وجدير بالذكر �أن الدول الإفريقية
تعتمد على ال�صني يف جمايل
االت�صال والتكنولوجيات النا�شئة.
ولذا ،ميكن اال�ستفادة من م�ؤ�س�سة
متويل التنمية الأمريكية U.S.
Development
Finance
 Corporationاجلديدة لتحديد
�أولويات اال�ستثمارات الأمريكية
يف قطاع االت�صاالت يف �إفريقيا.
كما ميكنها العمل مع ال�رشكات
الأمريكية والأوروبية واليابانية
لتقدمي بديل عن �شبكات اجليل
اخلام�س ال�صينية.
ويجب عليها �إعطاء الأولوية
التفاقيات التجارة احلرة مع بع�ض
الدول الإفريقية؛ فقد تفاو�ضت
الواليات املتحدة على معاهدة
ا�ستثمار ثنائية واحدة مع رواندا،
و�أخرى للتجارة احلرة مع املغرب.
ومنذ عام � ،2008أبرمت اتفاقية
تعاون للتجارة واال�ستثمار والتنمية
( )TIDCAمع االحتاد اجلمركي
لإفريقيا اجلنوبية (.)SACU
وقد �ساعد ذلك يف و�ضع اللبنات
الأ�سا�سية لالتفاقات التجارية يف
امل�ستقبل.
ختا ًما� ،شجعت الدول الإفريقية
اال�ستثمار يف البنية التحتية،
والتجارة ،واالبتكار ،والقطاع
اخلا�ص .وقد �أدركت الدول ال�صناعية
الأخرى تلك التحوالت .ففي الوقت
الذي تتدفق فيه امل�ساعدات
والقرو�ض ال�صينية ال�ضخمة،
ت�ستخدم الدول الأوروبية والآ�سيوية
الأخرى الدبلوما�سية التجارية� .أما
الواليات املتحدة ،فيتعني عليها
حتديد �أهداف وجماالت امل�شاركة
االقت�صادية ،وو�ضع �آليات لتنفيذ
ذلك ،و�إال حتولت مبادرة "ازدهار
�إفريقيا" �إىل بيا ٍن للنوايا احل�سنة.
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رم�ضان يف اململكة
العربية ال�سعودية

ال يوجد اختالف كبري يف الأجواء الرم�ضانية يف خمتلف �أنحاء
اململكة العربية ال�سعودية ،فاجلانبان الديني والروحانى يحيطان
بكل �شيء منذ ر�ؤية هالل �شهر رم�ضان املبارك �إىل حلظات حتري
هالل العيد ..ويرتبط ال�شهر الكرمي بعادات اجتماعية وممار�سات
خمتلفة متنحه املزيد من التم ّيز.
يرتبط �شهر ال�صيام ب�أمور يجب
الإعداد لها م�سبقاً مثل �رشاء
الأطعمة اخلا�صة وامل�شاريب
الرم�ضانية «قمر الدين -التمر
هندي».
الإفطار يف رم�ضان يكون على
التمر والع�صريات �أو القهوة،
ثم بعد �صالة املغرب متتد
مائدة الإفطار التي ال ميكن ان
تخلو من ال�شوربة وال�سمبو�سة
والفول ،وغريها من االطباق
مثل الطعمية والبي�ض واملطبق،
اما احللويات ف�سيدة املائدة
الرم�ضانية هي القطائف
تليها الكنافة ،املطبق احللو
املع�صوب.
�أما بعد الإفطار فعاد ًة يتجه
اجلميع رجاالً ون�سا ًء ل�صالة
الع�شاء والرتاويح يف امل�سجد

ا�ستقبال
مظاهر
تتعدد
امل�رصيني ل�شهر رم�ضان،
حيث اختلفت قلي ً
ال التقاليد
لدى امل�رصيني زمان ولكنها
احتفظت مبظاهرها مثل
�إ�ضاءة �أنوار امل�ساجد وفواني�س
رم�ضان.
ومن عاداتهم �أي�ضا احلر�ص
على �رشاء املك�رسات والبلح
وغري ذلك من امل�ستلزمات
الرم�ضانية.
يعترب فانو�س رم�ضان مبثابة
�إعالن �شعبي بقدوم ال�شهر
الف�ضيل فتزدان به �رشفات
البيوت وال�شوارع وامليادين
والأحياء ال�شعبية ،كما يعد
الفانو�س من �أهم �ألعاب
الأطفال املحببة يف هذا ال�شهر،

الواليات املتحدة ..تُعترب واحد ًة
من �أكرث الدول يف العامل من
حيث التعددية العرقية واللغوية
والثقافية؛ لذا ال ي�شعر امل�سلمون
والعرب يف املجتمع الأمريكي� -أو
كانوا ال ي�شعرون  -ب�أنهم �أقلية؛
لأنهم بب�ساطة عبارة عن جمموعة
عرقية �أو ثقافية تعي�ش �ضمن
جمموعات �أخرى زادت يف العدد
�أو قلت.
احتفظ امل�سلمون املقيمون يف
املجتمع الأمريكي� -سواء من
يحملون اجلن�سية الأمريكية �أو
غريهم -بالعادات والتقاليد

بعد �أن كان الرجال وحدهم
يخرجون لها والقليل من الن�ساء
كانوا ي�ؤدونها يف منازلهم� ،أما
اليوم فهناك م�سجد بجانب كل
بيت،
وهناك ق�سم ن�سائي بداخل
كل م�سجد� ،إنها فر�صة رائعة
لأداء ال�صالة ب�شكل جماعي
و�شيء يثلج ال�صدر فالن�ساء
كباراً و�صغاراً يتهافتون على
امل�ساجد لأداء ال�صالة.
يحر�ص النا�س يف اململكة
العربية ال�سعودية على تالوة
القر�آن الكرمي و�أداء ال�صلوات
يف �أوقاتها ،ففي احلرم املكي
ال�رشيف ال تبقى زاوية �إال وجند
فيها قارئاً للقر�آن الكرمي..
ويجتمع النا�س حول الكعبة
قبل �أذان املغرب لتناول طعام

الإفطار وتقدميه ل�ضيوف
الرحمن ثم يقومون ب�أداء
ال�صالة .ويف امل�سجد النبوي
ي�شتد االزدحام عند الإفطار
حيث يحمل معظم ال�صائمني
بع�ضاً من التمر وهو عن�رص
�أ�سا�سي على مائدة الإفطار
ال�سعودية والبع�ض الآخر يحمل
طعامه كام ً
ال ،كما �أننا جند
الكثري من �أهل اخلري و�سكان
املدينة يقدمون طعام الإفطار
لزوار احلرم املدين وم�ساجد
املدينة املنورة على نفقتهم
اخلا�صة.
يف اململكة ال يعرف امل�سحراتي
الذي تعرفه كثري من البالد
العربية فيعتمد الكثري من
النا�س على الأذان واملدفع
يف معرفة حلول وقت الإفطار

رم�ضان فى م�صر
خ�صو�صاً بعد تطويره من حيث
ال�شكل وتزويده ب�أ�ضواء جذابة
و�أغنيات دينية يحبها الأطفال
مثل الأغنيتني ال�شهريتني
«وحوي يا وحوي ..وحلّو يا حلّو»،
�إال �أن الكبار ما زالوا يف�ضلون
الفانو�س التقليدي القدمي الذي
ما زال �سعره يفوق �سعر اجلديد
وهو ما يزينون به املنازل �سواء
داخلها �أو خارجها.
�شهر رم�ضان هو ال�شهر التا�سع
فى التقومي الهجرى الإ�سالمى،
وفيه يتح ّول ال�شارع امل�رصي مع
ثبوت ر�ؤية الهالل �إىل احتفالية
جميلة ،فتن�شط حركة النا�س
يف الأ�سواق ويقومون ب�رشاء
حاجات رم�ضان املتعارف
عليها وتتزين ال�شوارع بالأعالم

والفواني�س امللونة ،ويزداد
رم�ضان جماالً مبا يحمله عند
الكبار وال�صغار من عادات
وتقاليد متوارثة �أ�شهرها منظر
الأطفال حاملني معهم فواني�س
رم�ضان التقليدية وهم ين�شدون
قائلني« :رم�ضان...حلّو يا
حلّو».
يتزامن رم�ضان و�شعائره من
جلجلة �صوت قارئي القر�آن
املعروفني ال�شيخ حممد رفعت
وال�شيخ حممود خليل احل�رصي
وال�شيخ حممد �صديق املن�شاوي
وال�شيخ عبدالبا�سط عبدال�صمد،
و�أحاديث ال�شيخ حممد متويل
ال�شعراوي يف كل مكان يف م�رص
للحفاظ على روحانية هذا
ال�شهر الكرمي.

�أو موعد بدء ال�صيام ،و�أ�ضفى
ال�سعوديون �صبغة حديثة على
عاداتهم يف رم�ضان حيث
تبادلوا �أكرث من  18مليون ر�سالة
ق�صرية عرب الهواتف املحمولة
للتهنئة ب�شهر ال�صوم.
يعترب املغ�ش من الأكالت
ال�شعبية وذلك لتميزه بنكهة
�شعبية مميزة ،ويعد املغ�ش من
الأواين احلجرية القدمية التي
كانت ت�ستخدم قدميا مبنطقة
جازان لطهو اللحم ..وهو عبارة

اليابانيون والإفطار اجلماعي
�أما يف اليابان ،التي يبلغ عدد
امل�سلمني فيها نحو 500
�ألف ن�سمة ،فتتميز املناطق
الإ�سالمية بانت�شار كبري لقراءة
القر�آن يف ال�شوارع؛ حيث تذاع
قراءات جمودة قبل الأذان ،منها
لل�شيخ عبدالبا�سط عبدال�صمد
وحممد �صديق املن�شاوي ،ومن
عادات اليابانيني ت�سلق املباين
املرتفعة لر�ؤية هالل ال�شهر
الف�ضيل بالعني املجردة.
ومن �أبرز الوجبات ال�شعبية
يف رم�ضان الفطائر املح�شية
باللحم والبطاطا ،وكرات
الأرز املح�شية باللحم ،ف�ضلاً

رم�ضان فى �أمريكا

الإ�سالمية يف خالل ال�شهر
الكرمي ،فكل �أ�رسة حتمل تقالي َد
جمتمعها ،وتعمل على �إحيائها يف
بال ِد الغربةِ ،فعلى �سبيل املثال ال
تزال الأُ�رس حتر�ص على التجم ِع
على مائد ٍة واحد ٍة للإفطار م ًعا
من �أجلِ تقوية العالقات بني جميع
�أفرا ِد الأ�رسة واملجتمع الإ�سالمي
هناك عامة ،كذلك ي�شهد ال�شهر
الف�ضيل �إقبال امل�سلمني غري
امللتزمني على ال�صيام ..الأمر
الذي يُ�شري �إىل الدفع ِة الروحية
التي يُعطيها ال�صيام للم�سلمني يف
داخل وخارج �أوطانهم.

كذلك متتلئ امل�ساجد بامل�صلني،
الرتاويح،
خ�صو�صاً �صالة
جانب تنظيم امل�ؤ�س�سات
�إىل
ِ
واجلمعيات اخلريية الإ�سالمية
العدي َد من الأن�شطة التعريفية
بال�صيام وف�ضله وبالإ�سالم عامة،
فيتحول ال�شهر الكرمي �إىل منا�سب ٍة
دعوي ٍة �إر�شادي ٍة للم�سلمني وغري
امل�سلمني.
ومن مظاهر تفاعل املجتمع
الأمريكي عام ًة مع ال�شهر الكرمي
اهتمام و�سائل الإعالم بحلولِ
ال�شهر ،ون�رش ال�صحف مواعيد
بدء ال�صيام ،وكذلك ن�رش املواد
ال�صحفية اخلا�صة بال�شهر من

عن �إناء حجري ي�شبه اىل حد
كبري «الطربو�ش» ينحت من
نوع من �أنواع �صخور «ال�سلف»
التي حتتفظ باحلرارة ..كما
ت�صنع منها �أنواع �أخرى من
الأواين املنزلية للبيت اجلازاين
القدمي.
ت�ستخدم هذه «املغا�ش» ،جمع
مغ�ش ،لطهي اللحم وذلك
بو�ضعه يف التنور بعد �أن تو�ضع
قطع اللحم وال�شحم ب�أحجام
متو�سطة يو�ضع معها اخل�ضار

وي�ضاف اليها قليل من املاء،
�إ�ضافة �إىل البهارات والكركم
وهو ما يعرف يف املنطقة
بـ»الهرد» ،والثوم وامللح..
ثم يو�ضع يف التنور ويعرف
حمليا بـ»امليفا» ملدة ترتاوح
بني �ساعة ون�صف ال�ساعة اىل
�ساعتني بعد ذلك يكون جاهزا
الحت�ساء مرقه و�أكل حلمه الذي
طهي بحرارة الفحم بالتنورة مع
بقائه حارا لفرتة طويلة كون
�إنا�ؤه حجرياً يحتفظ باحلرارة.

عادات وتقاليد امل�سلمني و�أ�شهر
الأكالت التي تنت�رش يف �أو�ساط
اجلالية الإ�سالمية ،كما يهتم
الرئي�س الأمريكي «جورج بو�ش
االبن» بدعوة امل�سلمني �إىل «البيت
الأبي�ض» يف �أول ال�شهر الف�ضيل،
كما ين�ص الد�ستور الأمريكي على
ِ
العبادات والأديانِ كلها
احرتام
ِ
دون تفرقة.
على م�ستوى الأفراد بد�أ
ري امل�سلمني يف
الأمريكيون من غ ِ
ال�صيام والعبادات
التع ّرف على
ِ
الإ�سالمية ..الأمر الذي يُعطي
�صور ًة عن تقدمي امل�سلمني
منوذجا جيدًا للدين
الأمريكيني
ً

عن انت�شار الع�صائر والتمور
والألبان.
ويحب اليابانيون النظام والعمل
اجلماعي ،حيث ينظمون
دورات لتحفيظ القر�آن
الكرمي تنت�رش يف امل�ساجد
ويقيمون �إفطا ًرا جماع ًيا يف
�أغلب اجلوامع ،ففي م�سجد
«كوبيه» -الذي ت�أ�س�س عام
 -1935يتوجه امل�سلمون
لتناول الإفطار ،وعادة ما
يكون احلليب والتمر.
ومن �أبرز الوجبات «كاي�سيكي»،
وهي وجبة من اخل�رضوات،
بجوارها الع�صائر واملخلالت

الإ�سالمي ،وهو ما جعل الإ�سالم
بالفعل الدين الأكرث انت�شا ًرا
ومن ًّوا.
قد ال يعلم البع�ض �إن �ساعات
ال�صيام قد تختلف من بلد �إىل
�آخر تبعاً لطول �ساعات النهار �أو
ق�رصها ..ففي الواليات املتحدة
ت�صل �ساعات ال�صيام اليومي �إىل
حوايل (� )15ساعة ،وتتغري هذه
الفرتة كل عام -فعلى �سبيل املثال
هذا العام تبلغ �ساعات ال�صيام
حوايل (� )14ساعة� -أي للفرتة من
وقت الإم�ساك �إىل وقت الإفطار
تقريباً ..ولكن رغم امتداد وقت
�ساعات ال�صيام جتد �أن امل�سلمني

ال�شهرية املعروفة با�سم
«ت�سوكيمونو» وتعد من املعامل
املهمة للمطبخ الياباين ،بجوار
�أطباق الأرز وال�سمك ال�شهرية.
ويف م�سجد طوكيو الكبري،
حتفيظ
درو�س
تنت�رش
القر�آن والتعريف بالإ�سالم،
وي�ساعدهم انت�شار ترجمات
متنوعة ملعاين القر�آن الكرمي.
وتنظم مراكز �إ�سالمية من
دول خمتلفة ندوات لتعليم
الدين ،ف�ضلاً عن �إقامة موائد
�إفطار جماعية ،حتاول جمع
امل�سلمني يف جميع �أنحاء
اليابان خالل ال�شهر الكرمي.

لديهم عزمية ،ومتم�سكني بال�صيام،
بل وي�ستمتعون بال�صيام جداً.
خالل �شهر رم�ضان مل تعد �شوارع
�أمريكا ،ومعاملها احل�ضارية،
وحدائقها ،ومالهيها بنف�س
اجلاذبية عند اجلاليات الإ�سالمية،
وهم يف�ضلون التزاور فى البيوت
�أو االلتقاء يف امل�ساجد التي تقيم
فعاليات خمتلفة يف املنا�سبة،
كما �أن املغرتبني يجدون متعة يف
التوا�صل مع �أ�رسهم يف الوطن عرب
الهواتف وتبادل الأحاديث معهم،
وتفقد احتياجاتهم -ويعدون ذلك
واجباً عليهم يف و�صل الأرحام،
و�إدخال ال�رسور على نفو�سهم.
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الو�سط2019/05/14:

ANEP N°: 1916010971
و لهذه األسباب

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا
حضوريا :
في الشكل  :قبول إعادة السير في الدعوى شكال
في الموضوع  :إفراغا للحكم الصادر عن محكمة الحال
بتاريخ  15/10/2018تحت رقم الفهرس ، 02887/18
اعتماد تقرير خبرة الخبير خليفي محمود المودع لدى أمانة
ضبط المحكمة بتاريخ    09/12/2018تحت رقم اإليداع
 ، 18/ 327و بالنتيجة الحكم بالحجر على المرجع ضدها
بن علي محجوبة المولودة خالل عام  1935بالشارف ابنة
أحمد بن ميلود  ،و تعيين المرجعة ابنتها بن علي فريحة
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
الو�سط2019/05/14:

والية الجلفة
دائرة مسعد
بلدية مسعد
مكتب الجمعيات

رقم16/2017 :

وصل استالم التبليغ بتجديد مكتب الجمعية
بمقتضى القانون رقم  12/06المؤرخ في  12جانفي عام
 2012المتعلق بالجمعيات ،تم هذا اليوم 29 :نوفمبر 2017
استالم مذكرة التعديالت المؤرخ في27/09/2017 :
المتعلق بتجديد تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية
المسماة :جمعية اإلرادة لدمج المعاق بمسعد المسجلة تحت
رقم 48 :بتاريخ  16/09/2006يرأسها السيد :محمدي
حسين الكائن مقرها بـ :دار الشباب الشهيد لطرش مصطفى
بمسعد.
الو�سط2019/05/14:

تهنئة مبولودة
مبنا�سبة ازديان فرا�ش ال�صديق العزيز ذويب �صالح مبولودة بهية الطلعة �سميت على بركة اهلل « جنى
« يتقدم اال�ستاذ خل�ضر بن يو�سف باحر التهاين واطيب االماين لعائلة ذويب وربي يجعلها من حفظة
القر�آن الكرمي وبال�شفاء العاجل للأم .
�ألف �ألف مليون مربوك يا �صالح ترتبى يف عزك

الو�سط2019/05/14:

ANEP N°: 1916011033
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يف تقرير ي�صدر عن م�ؤ�س�سات الأ�سرى:

االحتالل اعتقل ( )905فل�سطينيني خالل �شهري مار�س و�أفريل
قالت م�ؤ�س�سات تعنى ب�ش�ؤون الأ�سرى (هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين ،نادي الأ�سري الفل�سطيني ،م�ؤ�س�سة ال�ضمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان) ،يوم
الأحد املوافق � ، 2019/05/12أن �سلطات االحتالل اعتقلت خالل �شهري �آذار وني�سان ( )905فل�سطينيني/ات من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،من بينهم
ً
طفال و(� )23سيدة امر�أة.
()133
ق�.س
و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سات �ضمن تقرير
م�شرتك �أن �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي توا�صل اعتقال نحو ()250
طف ً
ال وقا�رصاً يف �سجون "جمدو"
و"عوفر" و"الدامون"� ،أما عدد
الأ�سريات فقد و�صل �إىل (� )45أ�سرية،
ال�سجون بلغ
علماً �أن عدد الأ�رسى يف ّ
(� )5700أ�سري ،نّ
وبي التقرير �أن عدد
�أوامر االعتقال الإداري التي �صدرت
خالل �آذار وني�سان و�صلت �إىل ()112
�أمراً ،علماً �أن عدد الأ�رسى الإداريني
بلغ نحو (� )500أ�سري.
وفيما يلي ت�سليط على واقع املعتقلني
يف معتقالت االحتالل ،و�أبرز
ال�سيا�سات والإجراءات التي مار�ستها
�سلطات االحتالل خالل ال�شهرين:
وا�صلت ق ّوات القمع التابعة لإدارة
معتقالت االحتالل اعتداءاتها على
الأ�رسى وت�صاعدت خالل �شهر
�آذار /مار�س عقب عملية اقتحام
ن ّفذتها قوات القمع التابعة لإدارة
معتقالت االحتالل ،يف الـ 24من
�شهر �آذار /مار�س ،حيث �شهد ق�سم
( )3يف معتقل "النقب ال�صحراوي"
املواجهة الأ�شد بني الأ�رسى وقوات
القمع ،وخاللها ا�ستخدمت قوات
القمع قنابل ال�صوت والغاز ،و�أطلقت
الر�صا�ص على الأ�رسى وهو ر�صا�ص
خا�ص بد�أت ت�ستخدمه بحق الأ�رسى
خالل االقتحامات منذ مطلع العام
ربح الذي
اجلاري ،عدا عن ال�رضب امل ّ

طال كافة الأ�رسى داخل الق�سم ،ورد
الأ�رسى مبواجهة القوات بطعن اثنني
ال�سجانني.
من ّ
وو�صل عدد امل�صابني بني �صفوف
الأ�رسى يف عملية القمع �إىل ()120
�أ�سرياً ،تركزت الإ�صابات على الر�أ�س
والأطراف ،وجزء كبري منهم �أُ�صيب
عدة �إ�صابات ،وكانت غالبيتها ك�سور
يف الر�أ�س والأطراف والأ�سنان
واحلو�ض ،و�إ�صابات بليغة يف العيون،
حيث جرى نقل ما ال يقل عن ()20
�أ�سرياً �إىل امل�ست�شفيات.
ور�صدت امل�ؤ�س�سات احلقوقية
جمموعة من الإجراءات التي ن ّفذتها
�إدارة معتقل "النقب" بعد عملية
القمع ،منها تكبيل الأ�رسى امل�صابني
يف ق�سم ( )3بـ"الأبرا�ش" ،وحتويله �إىل
ق�سم عزل بعد �أن ج ّردتهم من كافة
مقتنياتهم وقطعت الكهرباء لفرتات
طويلة ،كما ورف�ضت تقدمي العالج
لهم بذريعة �أن الق�سم حتت �سيطرة
وحدات القمع ،ونقلت جمموعة من
امل�صابني �إىل مراكز التحقيق وقدمت
بحقهم لوائح اتهام ،منهم الأ�رسى:
�إ�سالم و�شاحي ،وعدي �أبو �سامل،
والأ�سري �أن�س عواد.
و�أجرت �إدارة املعتقل حماكمات
للأ�رسى وفر�ضت عليهم غرامات
مالية بقيمة (� )12ألف �شيقل ،و�صادرت
ما تبقى من مقتنيات داخل الق�سم
كاملالعق ،والأكواب ،ومنعتهم من
زيارة املحامي والأهل ملدة �شهر.
وبعد خطوات ن�ضالية نفذها الأ�رسى

يف بداية �شهر �أبريل /ني�سان ،متكن
الأ�رسى من و�ضع حد للإجراءات
التنكيلية بحق الأ�رسى داخل الق�سم،
والتو�صل �إىل اتفاق التوقف عن
ن�صب �أجهزة الت�شوي�ش التي ت�سببت
بت�صاعد املواجهة بني الأ�رسى و�إدارة
املعتقالت منذ �شهر �شباط /فرباير
املا�ضي.

غرامات مالية باهظة بحق
القا�صرين يف "عوفر"
تفيد تقاير املتابعة �أن حمكمة
االحتالل الإ�رسائيلية يف "عوفر"،
فر�ضت غرامات مالية باهظة بحق
الأطفال والقا�رصين القابعني يف
معتقل "عوفر" ،خالل �شهري �آذار

وني�سان من العام اجلاري ،و�صلت
مبجموعها اىل (� )78.000شيكل .اى
ما يعادل  22الف دوالر �أمريكى
كما تظهر التقارير� ،أنه مت �إدخال
( )34طف ً
ال �إىل ق�سم الأ�رسى الأ�شبال
يف �سجن "عوفر" خالل �شهر �آذار
املا�ضي )20( ،قا�رصاً اعتقلتهم من
املنازل ،و( )12من الطرقات ،و( )1مت
اعتقاله على حاجز ع�سكري ،وواحد
بعد ا�ستدعائه.
مت �إدخال (� )39أ�سرياً قا�رصاً
فيما ّ
�إىل ق�سم الأ�رسى الأ�شبال يف �سجن
"عوفر" خالل ني�سان املن�رصم،)20( ،
منهم اعتقلوا من املنازل ،و( )17من
الطرقات ،و( )2بعد ا�ستدعائهما.
معركة الأ�رسى �ضد االعتقال

الإداري م�ستمرة� :ستة �أ�رسى خا�ضوا
�إ�رضابات فردية عن الطعام خالل
�آذار وني�سان
خا�ض �ستة �أ�رسى �إ�رضابات فردية عن
الطعام ،خالل �شهري �آذار وني�سان،
مطالبني ب�إنهاء اعتقاالتهم الإدارية
والإفراج عنهم .فبد�أ الأ�سري داود رجا
عدوان من بلدة العيزرية يف القد�س،
�إ�رضابه يف الأول من �آذار� .أما الأ�سري
ح�سام الرزة فقد بد�أ �إ�رضابه يف 19
�آذار املا�ضي ،تبعه الأ�سريان خالد
فراج 31 ،عا ًما من الدهي�شة ،وحممد
طبنجة 40 ،عا ًما من نابل�س ،يف 26
�آذار .تال ذلك �إ�رضاب الأ�سريين عودة
احلروب وح�سن عويوي ،من اخلليل،
يف  2ني�سان.
و�أنهى الأ�سري ح�سام الرزة �إ�رضابه يف
� 1أ ّيار اجلاري ،بعد تو�صله �إىل اتفاق
مع �سلطات االحتالل بالإفراج عنه
يف �شهر متوز القادم .وكان ح�سام
الرزة قد تع ّر�ض للقمع واملعاملة اللاّ
�إن�سانية� ،إذ تع ّر�ض مل�صادرة مالب�سه
والتفتي�ش العنيف ،كما و�ضع يف العزل
ل�ستة ع�رش يو ًما يف �سجن النقب ،قبل
نقله �إىل �سجن �إي�شل� .إ�ضافة �إىل ذلك،
واجه ح�سام الرزة تدهو ًرا يف حالته
ال�صحية� ،إذ خ�رس  25كيلوغرا ًما ،وبد�أ
يعاين من �آالم يف املعدة ،وا�ضطراب
يف الكلى ،عدا عن الإرهاق والدوار.
و�أنهى الأ�سري حممد طبنجة �إ�رضابه
عن الطعام يف نف�س اليوم ،بعد اتفاق
مع �سلطات االحتالل بعدم جتديد
اعتقاله الإداري .كذلك �أنهى خالد

فراج �إ�رضابه عن الطعام يف 25
ني�سان ،بعد �أن تو�صل �إىل اتفاق مع
�سلطات االحتالل بالإفراج عنه يف
ت�رشين الأول القادم ،وذلك بعد تفاقم
حالته ال�صحية � ً
أي�ضا .و�أنهى الأ�سري
داود عدوان �إ�رضابه بالتو�صل التفاق
مع �إدارة م�صلحة ال�سجون يق�ضي
بتحديد �سقف اعتقاله ،بعد مرور �أكرث
من �شهر من �رشوعه بالإ�رضاب.
�أما الأ�سريان ح�سن عويوي وعودة
احلروب ،فيوا�صالن �إ�رضابهما
عن الطعام حتى اللحظة .ومتكن
حمامي ال�ضمري من زيارة الأ�سري
عودة احلروب يف � 8أ ّيار املا�ضي،
حيث ّ
اطلع على و�ضعه .و�أفاد حمامي
ال�ضمري �أن الأ�سري احلروب يعاين
الأ�سري احلروب من انخفا�ض يف
�ضغط الدم وال�سكر ،وخلل يف عمل
الكلى ،وعدم القدرة على الوقوف،
كما بد�أ يخرج د ًما مع البول .كما
تع ّر�ض احلروب �أثناء �إ�رضابه
املتوا�صل لل�ضغوط والتهديد ،حيث
هدده �ضابط االحتالل ب�أن يجعله
"يخرج ميتًا" من ال�سجن ،بهدف
دفعه �إىل وقف �إ�رضابه عن الطعام.
تال ذلك تفاقم و�ضعه ال�صحي ب�شكل
حاد ،حيث وقع � ً
أر�ضا �أكرث من مرة،
و�أغمي عليه ،ومت �إجراء فحو�ص
طبية له دون �أن يبلّغ بنتائجها .هذا
ويطالب الأ�سري احلروب بنقله �إىل
م�ست�شفى مدين ،نظ ًرا لعدم مالءمة
ظروف عيادة �سجن الرملة حلالته
ال�صحية.

التحالف الأوروبي ملنا�صرة �أ�سرى فل�سطني

كلمة حق يجب �أن تقال
�أن�س �أبو�سعده
منذ العام  2015ميالدية و�إنعقاد
امل�ؤمتر الأول ملنا�رصة الأ�رسى
الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل
واملحررين منه ،يف العا�صمة
الأملانية برلني و�أ�صبح التحالف
الأوروبي ملنا�رصة �أ�رسى فل�سطني
العنوان العربي الوحيد يف �أوروبا.
لقد كانت مبادرة �إن�شاءه من جمموعة
من الوطنيني املقيمني يف اجلمهورية
الأملانية وممن و�صلوا �إىل قناعة
را�سخة �أن ه�ؤالء الأبطال الذين
يعانون خلف ق�ضبان االحتالل يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة يف
�أم�س احلاجة ملن يقف معهم داعماً
ومدافعاً عن حقهم ال�رشعي يف
املقاومة بجميع �أنواعها �ضد احتالل
ال يعرف للقانون الدويل طريق
ويتنكر لكل احلقوق التي �ضمنها هذا

القانون الدويل له�ؤالء الأ�رسى والذين
يعتربهم االحتالل �إرهابيني ميثلون
خطراً عليه وعلى خططه العن�رصية
والقمعية .مل يكون هناك يف ال�شتات
الفل�سطيني م�ؤ�س�سة بحجم التحالف
يف�ضح االحتالل وتعامله القمعي هذا
مع اال�رسى بالأرقام وامل�ستندات
وال�شهادات احلية من �أ�رسى حمررين
�أو �أهايل �أ�رسى �أو متخ�ص�صني يف
�ش�ؤون الأ�رسى �سواء من الداخل
الفل�سطيني �أو من ال�شتات �أو من
مت�ضامنني �أجانب.
لقد بد�أت فكرة التحالف الأوروبي
من ال �شيء باملعنى املادي .فلمن
يكن لدى م�ؤ�س�سيه كما يقول م�ؤ�س�سه
ومن�سقه العام الدكتور خالد حمد �أي
قدرة مادية على ممار�سة ن�شاطه وال
عقد م�ؤمتره الأول !..لكن للأرداة
احلديدية التي ملكها ه�ؤالء وهذه
القناعة يف احلاجة �إىل حا�ضنة حتمل

على عاتقها ر�سالة الأ�رسى الذين
ي�ضحون يف �أغلبيتهم يف �أجمل �أيام
حياتهم و�شبابهم من �أجل الق�ضية
الرئي�سية وهي �إزالة االحتالل وقيامة
دولة فل�سطينية حرة ودميقراطية
عا�صمتها القد�س �شحنت هممهم
فطرقوا كل الأبواب �سواء الر�سمية
الفل�سطينية �أو امل�ؤ�س�سات الأملانية
وغريها منا مل�ؤ�س�سات الأوروبية
ورجال الأعمال الفل�سطينيني
املنت�رشين يف كل �أنحاء العامل للوقوف
�إىل جانب التحالف لينطلق يف �أجواء
�أقل ما يقال عنها �أنها �أجواء عدائية
من قبل منا�رصي االحتالل وداعميه
و�أمام الزخم الذي متثله ق�ضية الأ�رسى
�سواء لدى االحتالل ومنا�رصيه �أو
بالن�سبة لل�شعب الفل�سطيني ب�شكل
عام وم�ؤ�س�ساته و�أهايل الأ�رسى ب�شكل
خا�ص .لذلك كانت املهمة �صعبة
للغاية ومع انعقاد امل�ؤمتر الأول يف

برلني والذي �أ�رشنا �إليه يف بداية
هذا املقال بد�أت نواة قوة �ضاربة
للتحالف تن�ش�أ وبد�أ املعنيون وكل
من يحمل �شعوراً بالإن�سانية لق�ضية
�إن�سانية و�سيا�سية يف الدرجة الأوىل
من التعاطف والتكاتف مع التحالف
الأوروبي والقائمني عليه لي�صبح
عنواناً بارزاً يف �أوروبا يق�صده كل من
يحمل للأ�رسى وق�ضيتهم العادلة
�شيئاً من احرتام �أو تقدير.
لقد �أ�ستطاع التحالف الأوروبي
وبرغم ال�صعوبات والقدرات املالية
الب�سيطة من عقد م�ؤمتره الأول
والثاين يف املانيا وامل�ؤمتر الثالث يف
بلجيكا والرابع يف هولندا وقبل �أيام
�أ�ستطاع بكل اقتدار �أن يعقد م�ؤمتره
اخلام�س توالياً يف مدينة بروك�سل
العا�صمة البلجيكية .لقد واجهت
التحالف الأوروبي �أي�ضاً عقبات
لوج�ستيه غري العقبات املالية و�ضعف

امليزانية وقلة املوارد بالذات عندما
قرر عقد م�ؤمتره الرابع يف مدينة
الهاي الهولندية حيث الحقه �أن�صار
االحتالل من قاعة �إىل �أخرى ومع كل
ذلك عقد م�ؤمتره يف القاعة اخلام�سة
والتي مل تكن بحجم امل�ؤمتر وال
بحجم امل�شاركني من وزراء حاليني
ووزراء �سابقني و�أع�ضاء برملانيني من
كل �أنحاء �أوروبا وكذلك متخ�ص�صني
يف ال�ش�أن القانوين ومت�ضامنني عرب
وفل�سطينيني و�أجانب ومع كل ذلك مت
امل�ؤمتر وخرج بتو�صيات مهمة جاري
العمل على تنفيذها .ويف 28\27
�أبريل املا�ضي كان �إنعقاد امل�ؤمتر
اخلام�س بح�ضور مميز �أي�ضاً و�أ�ضاف
ح�ضور �أ�رسى �أطفال حمررين وذويهم
ليقدموا �شهادات حية عن معاناتهم
داخل �أقبية ال�سجون زخماً مل�ؤمترنا
هذا حركت عواطف احل�ضور وك�شفت
ب�شكل كبري عن عن�رصية االحتالل

و�ساديته دفعته يف �شهادة من
ال�شهادات احلية لإر�سال قدم طفل
�أ�سري وهو على �رسير امل�ست�شفى
داخل ال�سجن �إىل بيته وعائلته!..
و�أخرياً ولي�س �آخراً التحالف الأوروبي
ملنا�رصة �أ�رسى فل�سطني �صار �رصحاً
قوياً بدعم الأوفياء لهذه الثلة من
الأبطال ال�رشفاء الذين ي�سميهم
االحتالل بالإرهابيني ون�سميهم
نحن ب�أ�رشف النا�س و�أطهرهم ال
لأنهم �سجناء ونحن طلقاء بل لأنهم
هم الوحيدون الأحرار بيننا� .سوف
يبقى التحالف الأوروبي يدافع
عن ق�ضاياهم ومعاناتهم ويطالب
بتحريرهم يف �أ�رسع وقت �شاكراً لكل
ه�ؤالء الأوفياء واجلنود املجهولني
الذي ال ي�ألون جهداً لإجناح م�ؤمتراته
وفعاليته التي تكاد تكون يومية.
الرحمة ل�شهدائنا الأبرار واحلرية
لأ�رسانا املنا�ضلني.
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ق�ضية الأ�سرى ق�ضية وطنية بامتياز

ق�ضية الأ�سرى ق�ضية وطنية بامتياز ،فهي ق�ضية ان�سانية من الدرجة الأوىل ،فالأ�سرى والأ�سريات وخ�صو�ص ًا" الأطفال واملر�ضى" القابعني خلف
ومقلة العينْ  ،ي�ستحقون م َنا �أنْ ُندافع عنهم ،و�أن نحرتمهم ونقدر
�سجون وبا�ستيالت العدو الغا�شم هم منارة الوطن و�شعلته الو�ضاءة ،هم يف القلب ُ
ت�ضحياتهم اجل�سام من �أجل اهلل ثم الوطن ،فهم قدموا –وما زالوا-حر َياتهم على معبد احلرية الوطنية،
بقلم /د .في�صل عبد الر�ؤوف
عيد فيا�ض
فمعاناتهم و�آالمهم تزيدهم �إ�رصاراً
على �إ�رصار ،مت�شبثني بر�ؤيتهم
الوحدوية يف كل حمافل اللقاءات
داخل ال�سجون لرت�سيخ مبد�أ
العطاء واالنتماء احلقيقي للوطن،
خا�ضوا معارك االمعاء اخلاوية
للح�صول على �أدنى متطلباتهم
املعي�شية-التي يُحرمون منها-
داخل املعتقالت ،راف�ضني �سيا�سة
"االعتقال الإداري" وممار�سات
االحتالل القمعية بكافة الأ�شكال
والنواحي �ضدهم ،خا�ضوها �سابقا
بقيادة الأ�سري القائد /مروان
الربغوثي وكرمي يون�س وال�شوبكي

وعبد اهلل الربغوثي و�سعدات
وكافة الأ�رسى امليامني ،خا�ضوها
بكل جر�أ ٍة و�شجاع ٍة وا�رصا ٍر
وعزمية ،هم عنواناً ورمزاً �أبدياً
لل�صرب وعزمية الأبطال ،وقدوة
املنا�ضلني والأحرار برغم ق�سوة
ال�سجن وال�سجان،
فهذه الق�ضية الوطنية هي
ق�ضية الكل الوطني ،هي ق�ضية
الأمة وال�شعب ،ق�ضية الأ�رسى
الفل�سطينيني والعرب لن تُن�سى
ولن ت�سقط بالتقادم �أبدا ،هذه هي
طريقنا نحو التحرير وبناء الوطن
واحلفاظ على كينونة ال�شخ�صية
الفل�سطينية الوطنية بكافة
توجهاتها ،فهم منارةٌ لل َوحدة
واالخاء ،وهم عنواناً �ساطعاً لكل

ال�صفحات يف ُكتب التاريخ الوطني
منذ الأزل .و�إننا ومن منطلق
امل�س�ؤولية الوطنية وال�شعبية ن�ؤكد
على ما يلي:

�أوالً :التحية كل التحية لكافة
�أ�رسانا الأبطال و�أ�سرياتنا
املاجدات على �صمودهم يف وجه
ال�سجان املحتل الغا�شم.

ثانياً :الت�أكيد على �أن ق�ضية
الأ�رسى ق�ضية مركزية يف دائرة
ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي
ولن تنتهي �إال بالإفراج عن
كافة �أ�رسانا و�أ�سرياتنا الأبطال
واملاجدات.
ثالثاً� :رضورة مالحقة االحتالل
دولياً للإفراج عن كافة الأ�رسى
والأ�سريات وخا�صة االطفال
واملر�ضى مبوجب قوانني حقوق
الإن�سان.
رابعاً :تثمني دور القيادة
الفل�سطينية على دورها الد�ؤوب
واملتوا�صل بخ�صو�ص ق�ضية
الأ�رسى والأ�سريات �أمام املحافل
الدولية ،وكذلك رف�ضها ل�صفقة
القرن ،ورف�ضها ل�سيا�سة اقتطاع

�أموال ال�شهداء واجلرحى والأ�رسى
من �أموال املقا�صة ،فهذا حق
وطني ثابت ال نقا�ش وال جدال
فيه.
ً
رابعا� :رضورة ا�ستمرارية �إقامة
الفعاليات الإعالمية وامل�ؤمترات
يف الوطن وال�شتات والندوات
الثقافية والت�ضامنية وغريها
لتفعيل ق�ضية الأ�رسى لإي�صال
ر�سالة للعامل ب�أنها ق�ضية ال ول ْن
ْ�س �أبدا.
تُن َ
ً
و�أخريا رحم اهلل �شهدائنا و�شفى
اهلل جرحانا وفك اهلل قيد �أ�رسانا
وحمى اهلل الوطن والأمة ب�أ�رسها.

نادى الأ�سري الفل�سطينى

ثالثة �أ�سرى من اخلليل يوا�صلون الإ�ضراب عن الطعام
يوا�صل ثالثة �أ�رسى من
حمافظة اخلليل �إ�رضابهم
املفتوح عن الطعام رف�ضاً
العتقالهم الإداري وهم :عودة
احلروب و ح�سن العويوي منذ
( )43يوماً ،وكذلك الأ�سري
�سليم رجوب م�رضب منذ

( )18يوماً .ولفت نادي الأ�سري
�إىل �أن �أو�ضاعاً �صحية خطرية
يواجهها الأ�رسى امل�رضبني،
مع ا�ستمرار �إدارة معتقالت
االحتالل بتنفيذ �سيا�ساتها
االنتقامية بحقهم ،ونقلهم
املتكرر من معتقل �إىل �آخر

يف حماولة لك�رس الإ�رضاب،
م�شرياً �إىل �أنه وحتى الآن مل
يجري �أي حوار جدي ينهي
معاناتهم .ولفت نادي الأ�سري
�إىل �أن الأ�سري احلروب (32
عاماً) هو من بلدة دير �سامت
ومعتقل منذ �شهر كانون الأول/

دي�سمرب  ،2018وهو �أب لع�رشة
�أطفال� ،أما الأ�سري العويوي (35
عاماً) معتقل منذ  15كانون
الثاين /يناير  ،2019وهو �أب
لثالثة �أطفال ،وق�ضى �سابقاً
�سنوات يف معتقالت االحتالل،
والأ�سري �سليم رجوب (48

عاماً) ،وهو معتقل منذ الأول
من كانون الثاين /يناير ،2018
وهو متزوج وله �ستة �أبناء،
و�أم�ضى �سابقاً يف معتقالت
االحتالل نحو ثماين �سنوات،
ونفذ �سابقاً عدة �إ�رضابات
رف�ضاً العتقاله الإداري .يُ�شار

�إىل �أن الأ�سريين احلروب
والعويوي يقبعان يف معتقل
"نيت�سان الرملة" ،والأ�سري
رجوب يف معتقل "الرملة".
ومن اجلدير ذكره �أن قرابة
(� )500أ�سري �إداري يف معتقالت
االحتالل.

مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور ر�أفت حمدونة

مرارة كبرية يتجرعها الأ�سرى خالل النقل بعربة
البو�سطة يف �شهر رم�ضان
نا�شد مدير مركز الأ�رسى
للدرا�سات الدكتور ر�أفت
حمدونة امل�ؤ�س�سات احلقوقية
والدولية وعلى ر�أ�سها ال�صليب
الأحمر الدوىل بال�ضغط على
االحتالل لوقف انتهاكاته بحق
الأ�رسى واملعتقلني يف ال�سجون
اال�رسائيلية على كل امل�ستويات
وخا�صة يف ق�ضية التنقالت ورحلة
عذاب " البو�سطة " التى باتت
هم الأ�رسى يف ظل االنتهاكات
وخا�صة يف �شهر رم�ضان املبارك
 .و�أ�شار د .حمدونة �إىل �أو�ضاع

الأ�رسى قا�سية يف �شهر رم�ضان
املبارك من حيث ظروف
ال�سفر الطويلة ،وتقدمي ال�سحور
والفطور يف �أماكن االنتظار
للمحاكم والعالج والنقل ،وفى
دخول احلمام وخا�صة للمر�ضى
 ،وي�شتكى الأ�رسى من �شدة احلر
داخلها يف ف�صل ال�صيف  ،و�شدة
الربودة يف ف�صل ال�شتاء  ،كونها
م�صنوعة من ال�صفيح ال�سميك ،
ومقاعدها من احلديد  ،وقليلة
التهوية ت�سبب �ضيق التنف�س
ملقليها ب�سبب وجود ثقوب يف

�أعالها  ،يف ظل كرثة الدخان
والرائحة الكريهة واالكتظاظ
وقلة التهوية  ،وبداخلها غرفة
عزل �ضيقة ومنف�صلة ال تكاد
تت�سع لطول �أرجل الأ�سري.
و�أ�ضاف د .حمدونة �أن ظروف
البو�سطة �صعبة ب�سبب رائحتها
الكريهة ل�سوء ت�رصف الأ�رسى
اجلنائيني كون البو�سطة تقل
الأ�رسى الفل�سطينيني واليهود ،
ذوى الق�ضايا املدنية اجلنائية
والأمنية ذات الأبعاد الوطنية معاً
 ،الأمر الذى ي�شكل خطر على

حياة الأ�رسى الفل�سطينيني .
نَّ
وبي �أن �أق�سى املعاناة يف
البو�سطة هى معاناة الأ�سري
املري�ض الذى يحتاج للماء وتناول
الدواء  ،وتناول الطعام يف موعده
ودخول احلمام وخا�صة ملر�ضى
ال�سكر  ،و�أن هنالك خطورة
كبرية على حياتهم ب�سبب تلك
الت�ضييقيات و�أو�ضح د .حمدونة
�أن البو�سطة هى املركبة التى
تقل الأ�رسى واملعتقلني من مكان
اقامة الأ�سري �إىل اجلهة املرادة ،
وغالباً تقل املنقولني من �سجن

�إىل �سجن � ،أو املر�ضى من
ال�سجن �إىل ما ي�سمى م�ست�شفى
بالرملة � ،أو من ال�سجن �إىل
املحاكم  ،وم�س�ؤول عنها فرقة
تتعامل بقمة التطرف وال�شدة
ت�سمى " الناح�شون "  ،وغالباً ما
يتم معاملة الأ�رسى معاملة �سيئة
جداً من طرفهم باالعتداءات
اجل�سدية والتفتي�شات وخا�صة
العارية  ،و�سوء تقدمي االحتياجات
الأ�سا�سية للأ�رسى املقيدين من
الأيدى والأرجل .
وطالب د .حمدونة و�سائل

االعالم وامل�ؤ�س�سات احلقوقية
واالن�سانية " املحلية والعربية
والدولية " بك�شف انتهاكات
االحتالل بحق الأ�رسى يف
ال�سجون اال�رسائيلية  ،وال�ضغط
عليه لوقفها وحماية الأ�رسى ،
وحما�سبة �ضباط �إدارة م�صلحة
ال�سجون واجلهات الأمنية
الإ�رسائيلية مل�سئوليتها عن
تلك االنتهاكات واخلروقات
لالتفاقيات الدولية ولأدنى
مفاهيم حقوق االن�سان .
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ريا�ضة
توج بك�أ�س اجلمهورية
رفقة احتاد احلرا�ش

بلخ�ضر موهبة �شابة
ت�شق طريقها نحو
املحرتف الأول

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

�إدارة �شبيبة ال�ساورة حتيل
حمار على جمل�س الت�أديب

حديث عن ت�أجيل نهائي ك�أ�س اجلمهورية ملا بعد رم�ضان

ملعب � 20أوت جاهز ال�ستقبال مباريات
�شباب بلوزداد ليال
�أ�ضحى ملعب � 20أوت بالعا�صمة جاهزا من �أجل ا�ستقبال املباريات ليال ،وهو الأمر
الذي ير�شح برجمة املقابلة القادمة التي جتمع فريق �شباب بلوزداد وال�ضيف �شبيبة
ال�ساورة املقررة اخلمي�س املقبل �ضمن اجلولة  28من الرابطة املحرتفة الأوىل �أن
تربمج يف ال�سهرة وت�ضمن فرجة قوية وتنقل كبري جلماهري النادي البلوزدادي الذين
يح�ضرون �إىل التوافد بقوة من اجل ت�شجيع رفقاء الالعب �أبو �سفيان بالغ من اجل
حتقيق الفوز و�ضمان البقاء ر�سميا
عي�شة ق.
حيث �أنهت م�صالح بلدية حممد
بلوزداد الأ�شغال التي �أجرتها �أول
�أم�س بخ�صو�ص ت�صليح م�شكل
الأنوار الكا�شفة التي كانت معطلة
على م�ستوى امللعب ،وهو ما جعل
برجمة املباريات ليال غري ممكن،
لكن االنتهاء من الأ�شغال �سوف
ي�سمح لفريق �شباب بلوزداد اللعب
عليه ليال يف ظل الرغبة القوية
من م�س�ؤويل الفريق العا�صمي
اال�ستقبال ليال هذا اخلمي�س
لإدراكهم �صعوبة اللعب يف النهار

والالعبني �صيام وهو الأمر الذي
�سوف ي�ؤثر عليهم خا�صة من
الناحية البدنية يف ظل احلاجة
املا�سة لل�شباب �إىل نقاط املواجهة
من �أجل لعب ح�سم البقاء ر�سميا
وتفادي لغة احل�سابات يف اجلولتني
الأخريتني من البطولة الوطنية.
من جهة �أخرى ،انت�رش احلديث
حول عزم االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم بالتن�سيق مع رئا�سة
اجلمهورية ت�أجيل موع نهائي
ك�أ�س اجلمهورية �إىل ما بعد �شهر
رم�ضان املبارك ،وهو الذي كان
يجري يف الفاحت ماي خالل الأعوام

املن�رصمة ،لكن خو�ض النهائي يف
ن�سخته لهذا العام مقررة بن�سبة
كبرية يف �شهر جوان املقبل.
يف �سياق منف�صل� ،أعربت �إدارة
�شباب بلوزداد عن رغبتها يف
اال�ستقبال على ملعب براقي
اجلديد يف حال مت تد�شينه حت�سبا
للمو�سم الكروي املقبل ،ويف هذا
ال�صدد حتدث مدير �رشكة مادار
مالكة الفريق �رشف الدين عمارة
�إىل وزير ال�شباب والريا�ضة عبد
الر�ؤوف برناوي وطلب منح امللعب
�إىل فريقه من اجل ا�ستقبال
املباريات عليه.

ك�شف �أن �إدارته �شرعت يف التح�ضري للمو�سم اجلديد

عرامة :لن نت�ساهل فيما تبقى من مباريات
ومالل مل يطلب منحه اللقاء

عاد املدير الريا�ضي لفريق �شباب
ق�سنطينة طارق عرامة �إىل احلديث
حول الإ�شاعات التي �سبقت
مباراتهم امام �شبيبة القبائل ب�ش�أن
ترتيب اللقاء ل�صالح الفريق الزائر،
و�أو�ضح املعني �أن الالعبني �أ�سكتوا
الفواه وبرهنوا �أن كل ما قيل حول
املو�ضوع كان ال �أ�سا�س له من ال�صحة
بعدما �أحرزوا الفوز على �أر�ضية
امليدان وا�ستعادوا ثقة �أن�صارهم
بعد خيبة الإق�صاء من الدور
ن�صف النهائي لكا�س اجلمهورية،
و�شدّد املتحدث يف ت�رصيحاته
الإعالمية �أن ت�شكيلة «ال�سيا�سي»
�سوف توا�صل اللعب بقوة خالل ما
تبقى من مباريات هذا املو�سم،
ولن تت�ساهل خالل اللقاءات الثالثة
الأخرية من البطولة الوطنية ،حيث
�سيوا�صلون اللعب بنف�س الريتم دون
�أي عاطفة ،راف�ضا كل حديث عن
منح فريقه نقاط املواجهة للخ�صم
�سواء من تلعب على التتويج باللقب
�أو الأندية املعنية باللعب على
ال�سقوط ،مو�ضحا �أن اللقاء يجري
على �أر�ضية امليدان وبالتايل الفريق
الأف�ضل خالل الت�سعني دقيقة �سوف

يفوز بنقاط املواجهة ،نفى عرامة
تلقيه ات�صاال من طرف رئي�س �شبيبة
القبائل �رشيف مالل من �أجل طلب
ت�سهيل املقابلة لفريقه ومنحهم
نقاطها ل�ضمان موا�صلة اللعب على
اللقب.
ويف �سياق منف�صل ،ك�شف عرامة
�أنه �سوف يتكفل �شخ�صيا بعملية
اال�ستقدامات حت�سبا لتدعيم ت�شكيلة
«ال�سيا�سي» خالل املركاتو ال�صيفي
املقبل ،و�أو�ضح يف هذا ال�ش�أن �أن
التعاقد مع اللباعبني اجلدد �سوف
يكون باختيار اف�ضل اعلنا�رص
القادرة على تقدمي م�ستوى �أف�ضل
من الالعبني امل�رسحني ،و�أ�ضاف

�أنه تلقى ال�ضوء اخل�رض من طرف
�رشكة الآبار �صاحبة �أغلبية الأ�سهم
يف الفريق ب�ش�أن االنطالق يف
التح�ضري للمو�سم الكروي املقبل
من خالل و�ضع قائمة الالعبني الذي
ت�ستهدفهم الإدارة للتعاقد معهم،
وا�ستطرد �أنه حتدث �إىل الالعبني
الذين �سوف تنتهي عقودهم
وترغب الإدارة التم�سك بخدماتهم
والتجديد لهم ،م�شريا �أنهم �سوف
يحتفظون بالالعبني الركائز حت�سبا
لتح�ضري فريق قوي من �أجل اللعب
على خمتلف املناف�سات خالل
املو�سم اجلديد.

عي�شة ق.

من بني املواهب ال�شابة
وال�صاعدة والتي تعلق عليها
مدر�سة احتاد احلرا�ش
�آماال كبرية لإعادة �أجمادها
هناك �أ�سماء �شابة برزت يف
املو�سم احلايل من مناف�سة
البطولة والك�أ�س اخلا�صة
بالفئات العمرية لرتتفع
�أ�سهمها وقيمتها يوجد جنم
كتابة هذه الأ�سطر بلخ�رض
عبد العزيز من مواليد ،1999
فهذا الالعب ال�صغري يف ال�سن
ي�صنع اال�ستثناء يف فئة الآمال
بني كل زمالئه يف الفريق
لكونه ميتاز بذكاء حاد خا�صة
يف من�صبه كقلب دفاع والذي
يحتاج يف الغالب لالعبي
خربة ،لت�ضاف هذه امليزة
ك�أ�س العامل ل�سالح احل�سام �سيدات
الهامة للقوة البدنية الكبرية
التي ميتاز بها الالعب مقارنة
بني بقية �أقرانه ،كل هذا جعل
جنم هذا الفتى يبزغ وكل
املتتبعني يجمعون �أنه يعد
�أحد �أف�ضل الالعبني الذين
تخرجهم مدر�سة احلرا�ش
وامل�ستقبل �أمامه لكتابة تاريخ
ب�أحرف من ذهب �إن وا�صل
على هذا املنوال
عبد العزيز ابن عني احلجل
من والده و�أم من العا�صمة،
يقدم �أدا ًء مبه ًرا قوي يف
اللعب وج ًها لوجه �ضد اخل�صم
ب�سبب قوة احتكاكه ،تلقى
تعاليم كرة القدم يف فريق
الرغاية ملو�سم واحد والذي
يبعد عن م�سقط ر�أ�سه م�سافة �أق�صي املنتخب الوطني للمبارزة التي عرفت �إق�صاء الالعبات
ق�صرية ثم انتقل بعدها الحتاد �سيدات من جدول  32لك�أ�س اجلزائريات يف دور املجموعات،
العامل ل�سالح احل�سام اجلارية و�شاركت اجلزائر بثالث مبارزات
احلرا�ش� ،إال �أن املوهبة
بق�رص الريا�ضات باملنزه تون�س ويتعلق الأمر بكل من �شيماء بن
كانت ت�رسي يف عروقه منذ
�إثر خ�سارته �أول �أم�س �أمام عدودة التي احتلت املرتبة 140
�أن خطى خطواته الأوىل يف
نظريه الإ�سباين بنتيجة  ،45-19وكوثر حممد بلكبري و�صونيا
امل�ستطيل الأخ�رض ،وكان
وبهذا يكتفي الثالثي اجلزائري عبدي�ش �صاحبتا املرتبتني 157
له دور قيادي يف كل الفئات
بن عدودة حممد بلكبري وعبدي�ش و 162على التوايل .من جهة
التي لعب لها �إىل �أن و�صل
باملركز  24من بني  26منتخبا �أخرى� ،شاركت اجلزائر يف
�إىل �سن � 20سنة� ،أين ا�ستلزم يف الرتتيب العام للفرق ،يف حني مونديال �سالح احل�سام للرجال
على الالعب �أن يخو�ض حتد جترى حاليا املباريات الرتتيبية ،بالعب واحد ويتعلق الأمر
�أكرب مع فئة الآمال التي توج ولعب النهائي �سهرة �أول �أم�س ب�أكرم بونابي ،الذي خرج من
معها هذا املو�سم بك�أ�س والذي جمع منتخبي �إيطاليا دور املجموعات ملرحلة مدريد
اجلمهورية �أمام �رسيع غليزان و�أوكرانيا ،بعد فوز الأوىل يف يوم اجلمعة املن�رصم منهيا بذلك
 ،بعدما �أ�سال لعاب الكثري من ن�صف النهائي على اليابان  30-45املناف�سة يف املرتبة  180من
الأندية التي انحنت لأدائه و الثانية على كوريا اجلنوبية � -45أ�صل  207م�شارك.وتعد هاتان
املناف�ستان هامتني من �أجل
الراقي والإمكانات التي ال � 39ضمن نف�س الدور.
ح�رص لها خا�صة �أنه قلب وانطلقت مرحلة تون�س لك�أ�س ح�صد نقاط �إ�ضافية ق�صد الت�أهل
دفاع ويلعب بالرجلني حماولة العامل يف احل�سام الن�سوي اجلمعة �إىل الألعاب الأوملبية بطوكيو
االم�ضاء معه .
املن�رصم ،حيث خ�ص�ص اليومان اليابانية يف .2020
خل�ضر بن يو�سف الأوالن ملناف�سات الفردي
وكاالت
ق ّررت �إدارة فريق �شبيبة ال�ساورة
�إحالة العبها زيري حمار على
املجل�س الت�أديبي بعد الغياب
الطويل عن الفريق عقب منحه
ترخي�صا من �أجل الغياب عن
الت�شكيلة ملدة �أ�سبوع من اجل
التح�ضري حلفل زفافه لكن
ومدد فرتة
املعني �أطال الغياب ّ
العطلة حيث يوا�صل االبتعاد عن
�أجواء النادي ملدة  15يوما ،وهو
الأمر الذي رف�ضته �إدارة الرئي�س
حممد زرواطي والذي ينتظر �أن
ال يت�سامح مع الأمر و�سوف يقوم
بتحويله �إىل جمل�س الت�أديب من
�أجل اال�ستماع �إليه قبل ت�سليط
العقوبة عليه والتي ينتظر ان تكون
قا�سية خا�صة و�أنه غاب عن مباراة

مولودية اجلزائر وقام بتمديد
فرتة الراحة دون �أخذ الإذن.
وانطلق �أم�س العبو ت�شكيلة «ن�سور
اجلنوب» يف التح�ضري للخرجة
التي تنتظرهم اخلمي�س املقبل
يف العا�صمة ،عندما يواجهون
�شباب بلوزداد �ضمن اجلولة 28
من الرابطة املحرتفة الأوىل،
وهم الذين يعولون على موا�صلة
ما تبقى من املو�سم اجلاري
بقوة من �أجل �ضمان مركز يف
البوديوم وخو�ض م�شاركة قارية
جمددا ،رغم �صعوبة امل�أمورية
يف ظل التناف�س ال�شديد الذي
يعرفه اللعب على الأدوار الأوىل،
وهو الذي يف�صله ثالث نقاط عن
املركز الثالث.
ع.ق.

�إق�صاء اجلزائر يف جدول
� 32أمام �إ�سبانيا
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ريا�ضة
بلما�ضي �أمام خيار رفع العقوبة على املغ�ضوب عليه

بلفو�ضيل مر�شح للعودة �إىل
اخل�ضر وامل�شاركة يف الكان

تواجد �ضمن الت�شكيلة املثالية للجولة الأخرية من الربميرليغ

حمرز ي�صنع التاريخ جمددا ويعادل رقم كولو
دخل الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز التاريخ من الأبواب الوا�سعة بعد �إحرازه للقب الدوري
االجنليزي املمتاز رفقة ناديه مان�ش�سرت �سيتي ،هذا الأخري حافظ على اللقب للمو�سم الثاين على التوايل،
بينما كان لقب الدوري االجنليزي الثاين يف م�شوار متو�سط ميدان اخل�ضر الذي �سبق له �إحرازه عندما كان
يحمل �ألوان فريقه ال�سابق لي�سرت �سيتي خالل مو�سم  ،2016/2015وعاد الالعب �إىل تكرار الكرة جمددا
والعودة �إىل معانقة اللقب بعد مو�سمني مع فريقه احلايل مان�ش�سرت �سيتي
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وهو االجناز الذي مل ي�سبقه له
اي العب عربي ،وذلك من خالل
التتويج بلقب الدوري االجنليزي
مرتني مع فريقني خمتلفني
لي�سرت واملان �سيتي ،حيث جنح
يف و�ضع ا�سمه بني الكبار وهو
الذي عادل �أي�ضا رقم الالعب
الإيفواري كولو توريه الذي �سبقه
يف �إحراز لقب «الربميرليغ»
مرتني يف م�شواره مع فريقني
خمتلفني ويتعلق الأمر بكل من
مان�ش�سرت �سيتي و�أر�سنال وهو ما
جعل حمرز يلتحق بكبار القارة
ال�سمراء وي�صبح �صاحب �أف�ضل
رقم من خالل حتقيق الإجنازات
الواحدة تلو الأخرى ،وهو الذي
متكن من امل�ساهمة ب�شكل كبري
يف الفوز الذي حققه زمالئه
باجلولة الأخرية التي خا�ضوها
خارج القواعد �أمام امل�ضيف
برايتون برباعية لهدف ،حيث

جنحوا يف قلب الطاولة على
�أ�صحاب ال�ضيافة من خالل
حتويل الت�أخر يف النتيجة بهدف
�إىل فوز برباعية كان ن�صيب
ابن مدينة تلم�سان منها هدف
ومتريرة حا�سمة ،حيث كان
خلف الهدف الذي �سجله زميله
الفرن�سي البورت والذي منح به
التقدم للمان �سيتي من خالل
تنفيده للركنية ،قبل �أن ي�سجل يف
بداية ال�شوط الثاين هدفا رائعا
من خالل مراوغة دفاع اخل�صم
وت�سديدة قوية للكرة ،كان م�صدر
الأمان لزمالئه لإحراز اللقب.
وتواجد خريج نادي لوهافر
الفرن�سي �ضمن الت�شكيلة املثالية
للجولة  38والأخرية من الدوري
االجنليزي بعد الأداء الرائع الذي
قدمه يف مقابلة برايتون ،ولهذا
ّ
ال�صدد فقط نال حمرز عالمة
� 8.3إىل جانب جنوما كبرية يف
اجنلرتا على غرار زميله البورت
وال�سنغايل �ساديو ماين.

حمرز :مل �أ�شك يوما يف
�إمكانياتي وكان �صعبا
التكهن بالبطل

غوارديوال :قوة �شخ�صية
حمرز �سر جناحه وكنا
بحاجة �إليه �أمام برايتون

�أ ّكد الالعب اجلزائري ريا�ض
حمرز عن �سعادته الغامرة بعد
جناحه يف �إحراز لقب الدوري
االجنليزي للمرة الثانية ،حيث قال
�أنه مل يكن ميلك �أدنى �شك فيما
يتعلق بامكانياته والفنيات التي
ميلكها وكل ما يف الأمر �أنه و�ضع
يف ذهنه منذ التحاقه ب�صفوف
فريقه احلايل مان�ش�سرت �سيتي �أنه
�سوف يكون �أمام حتديات كبرية
من اجل �إحراز مكانة �أ�سا�سية مع
الت�شكيلة و�ضمان �إقناع الطاقم
الفني ،و�أ�شار حمرز يف ت�رصيحات
لقناة «بني �سبورت» القطرية �أنهم
خا�ضوا مو�سما �صعبا يف ظل
املناف�سة ال�شديدة التي وجدوها
من نادي ليفربول الأمر الذي جعل
التكهن بهوية املتوج بلقب الدوري
االجنليزي �صعبا وال�سو�سبان�س
توا�صل �إىل �آخر جولة من املو�سم.

�أ�شاد املدرب اال�سباين بيب
غوارديوال بالعبه اجلزائري
حمرز عندما قال يف ت�رصيحات
لقناة «بني �سبورت» �أن الالعب
ميلك قدرات كبرية ومل ي�شك
يوما يف تقدميه الإ�ضافة
لفريق املان �سيتي ،وقال �أن
ال�شخ�صية القوية التي ميلكها
العبه واميانه مب�ؤهالته الفنية
والبدنية كانت �رس جناحه
يف مباراة برايتون ،وال�سبب
الرئي�سي خلف اعتماده عليه
�أ�سا�سيا يف املقابلة امل�صريية
للفريق ،وا�ستطرد املدرب
ال�سابق لرب�شلونة اال�سباين
وبايرن ميونيخ الأملاين �أنه كان
بحاجة �إىل االعتماد على حمرز
�أمام برايتون خا�صة يف ظل
قدرته على اللعب يف امل�ساحات
ال�صغرية من امللعب.

عريبي يرف�ض االنتقال �إىل
الأهلي امل�صري

رف�ض الالعب كرمي
عريبي عر�ض نادي
الأهلي امل�رصي
من �أجل االنتقال
�إىل �صفوفه خالل
املركاتو
فرتة
ال�صيفي املقبل،
حيث ك�شفت �أم�س
جريدة «ال�رصيح»
�أن
التون�سية
ف�ضل
عريبي
موا�صلة م�شواره
طولة التون�سية واللعب مع ناديه احلايل النجم ال�ساحلي
االحرتايف يف الب
غامرة باالنتقال �إىل ت�شكيلة «القلعة احلمراء» ،وي�أتي قرار
التون�سي عو�ض امل
حلفاظ على مكانته يف �صفوف تعداد «ليتوال» وهو الذي
الالعب يف ظل ا
خا�صة بعد قيادة الفريق �إىل التتويج بلقب الك�أ�س العربية
ك�سب مكانة رفقتها
سجيله هدف يف املباراة� ،إىل جانب ت�أهل فريقه لنهائي
للأندية بف�ضل ت�
جانب ذلك ف�إن عريبي ميلك الرغبة يف االحرتاف ب�إحدى
ك�أ�س الكاف� ،إىل
الدوريات الأوروبية.
امل�رصي حولت خيارها �إىل عريبي بعد ف�شلها يف التعاقد
وكانت �إدارة الأهلي
ّ
بوجناح ب�سبب �أجره الكبري ،وذلك يف متهيد نحو رحيل
مع مواطنه بغداد
وليد �أزارو بعدما �أ�ضحى غري قادر على تقدمي الإ�ضافة وبلوغ
العبها املغربي
طموحات جماهري القلعة احلمراء.

يتوجه الناخب الوطني نحو
اال�ستعانة بخدمات الالعب
الدويل اجلزائري �إ�سحاق
بلفو�ضيل وتوجيه الدعوة له
من �أجل التواجد �ضمن القائمة
النهائية املعنية بخو�ض
نهائيات ك�أ�س �إفريقيا لالمم
املقررة يف ال�صائفة املقبلة
مب�رص ،ولهذا الغر�ض ف�إن ت�ألق
بلفو�ضيل رفقة ناديه هوفنهامي
بالدوري الأملاين وتقدميه
مو�سما مميزا يف ظل احل�س
التهديفي الذي يتمتع به �سمح
له بت�سجيل جممو ع  15هدفا
هذا املو�سم ،حيث يجعله
مر�شحا للدخول يف ح�سابات
امل�س�ؤول الأول على العار�ضة
الفنية الوطنية ،من �أجل توجيه
الدعوة له حل�ضور ترب�ص
الت�شكيلة الوطنية املقرر نهاية
ال�شهر احلايل يف مركز حت�ضري
املنتخبات الوطنية ب�سيدي
مو�سى.
رغم تواجد خريج نادي �أوملبيك
ليون الفرن�سي خارج ح�سابات
بلما�ضي خالل الفرتة املا�ضية
بعدما حدث بني الرجلني عقب
نهاية املقابلة التي خا�ضها
املنتخب الوطني �أمام البنني
وامل�شادات الكالمية التي دارت

بينهما عقب عدم ر�ضا الالعب
على عدم م�شاركته يف املباراة
يتوجه نحو طي
ف�إن بلما�ضي
ّ
ال�صفحة والتفكري يف م�صلحة
الت�شكيلة الوطنية التي تبقى
بحاجة �إىل مهاجم قوي وقادر
على �صنع الفارق على �أر�ضية
امليدان ،خا�صة و�أن بلما�ضي
يبحث عن مناف�س لالعبه
بغداد بوجناح الذي يبقى ر�أ�س
احلربة الوحيد رفقة اخل�رض
يف ظل تراجع م�ستوى �إ�سالم
�سليماين وعدم اقتناعه ب�أ�سامة
درفلو �إىل جانب افتقاد هداف
البطولة الوطنية زكريا نعيجي
للتجربة يف مواجهة املنتخبات
القوية يف القارة ال�سمراء.
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حت�سبا للدور الأخري من ت�صفيات ك�أ�س
�إفريقيا لأقل من  23عاما

ت�أجيل مباراة اخل�ضر
وغانا �إىل �سبتمرب املقبل

جتمع بولزهاوزن لألعاب القوى

�شراد يفوز ب�سباق
1000م
فاز العداء اجلزائري ا�سامة �رشاد بجدارة
وا�ستحقاق ب�سباق  1000مرت ،يف التجمع الدويل
ملدينة بولزهاوزن الأملانية الذي جرى �أول
�أم�س ،فقد قطع العداء اجلزائري ال�سباق يف
زمن قدره 2د 22ث و13ج متقدما على الأملانيني
كري�ستوف كي�سالر وبا�سكال كليار على التوايل
بزمن 2د 23ث و05ج و2د 22ث و32ج .
وعن هذه النتيجة� ،أعرب مدرب العداء �رشاد
براهيم �شتيح عن ارتياحه و�سعادته قائال« :ال
ميكنني �إال �أن �أكون �سعيدا بهذه النتيجة الباهرة،
خا�صة و�أنها الأوىل للعداء هذا املو�سم ،لقد
اقرتب من الرقم القيا�سي الوطني املقدر ب
2د 19ث 00ج ،و�أو�ضح �أن اخلرجة املقبلة للعداء
�رشاد �ستكون يف �سباق 1500مرت ،خالل جتمع
دويل �آخر مقرر ب�أملانيا يف  18ماي املقبل.

وكاالت

� ّأجل االحتاد الإفريقي لكرة
القدم مباريات الدور الثالث
والأخري من الت�صفيات امل�ؤهلة
�إىل ك�أ�س �إفريقيا للأمم لفئة
�أقل من  23عاما املقرر برجمة
دورتها النهائية يف م�رص �إىل
�شهر �سبتمرب املقبل ،حيث جاء
التعديل يف تواريخ مباريات
الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل كان �أقل
من  23عاما بعدما كانت مربجمة
�شهر جوان املقبل والتي �سوف
يخو�ضها املنتخب الوطني الذي
ت�أهل �إىل الدور الأخري ملالقاة
املنتخب الغاين بعدما جتاوز
يف الدور الثاين نظريه غينيا
اال�ستوائية الذي تعادل معه �سلبا
بغينيا قبل �أن يفوز عليه ب�أر�ض
الوطن بثالثة �أهداف لواحد.
وجاء قرار الكاف بت�أجيل
املباريات تفاديا منها زعزعة
التح�ضريات التي تخو�ضها
املنتخبات الإفريقية فيما

يتعلق باال�ستعداد �إىل دورة ك�أ�س
�إفريقيا للأكابر املقررة مب�رص
�شهر جوان املقبل ،و�سوف يجد
املدير الفني الريا�ضي ومدرب
املنتخب الوطني لفئة اقل من 23
�سنة الفرن�سي لودوفي�ش باتيلي
نف�سه �أمام �إعادة النظر بالن�سبة
للربنامج التح�ضريي للنخبة
الوطنية يف ظل التعديالت التي
�شهدتها تواريخ مباريات الدور
الأخري امل�ؤهل �إىل الكان املقبلة
لفئة الآمال.
للإ�شارة جتري نهائيات ك�أ�س
�إفريقيا لأقل من  23عاما خالل
الفرتة املمتدة ما بني  8و22
نوفمرب املقبلة مب�شاركة ثمانية
منتخبات ،والتي �سوف تكون
م�ؤهلة �إىل دورة الألعاب الأوملبية
املقررة يف طوكيو اليابان 2020
من خالل بلوغ املنتخبات الثالثة
الأوائل الأوملبياد املقبل.
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البار�صا يفوز بالكامب نو وغودين يودع الأتلتيكو
�أنهى بر�شلونة املتوج بطال للدوري
الإ�سباين مبارياته على �أر�ضه بفوز
معنوي على خيتايف  ،0-2ما و�ضع
فالن�سيا يف املركز الرابع الأخري
امل�ؤهل �إىل دوري الأبطال بعدما
تغلب بدوره على ديبورتيفو �أالفي�س
 1-3يف املرحلة  37التي �شهدت
�سقوط ريال مدريد �أمام ريال
�سو�سييداد  ،3-1ودخل النادي
الكاتالوين �إىل مباراة الأخرية له
بني جمهوره كونه يختتم املو�سم يف
ملعب �إيبار ،بو�ضع معنوي �صعب بعد
اخل�سارة التاريخية التي تلقاها يف
«�أنفيلد» على يد ليفربول الإجنليزي
برباعية نظيفة يف اياب ن�صف نهائي
دوري الأبطال ،مفرطا بفوزه ذهابا
على �أر�ضه بثالثية نظيفة ،لكن فريق املدرب �إرن�ستو فالفريدي الذي خ�رس �أي�ضا مباراته يف املرحلة املا�ضية من الدوري �ضد
�سلتا فيغو ،تنف�س ال�صعداء بع�ض ال�شيء وودع جمهوره بالفوز على خيتايف ما ت�سبب بتنازل �ضيفه عن املركز الرابع الأخري
امل�ؤهل اىل دوري �أبطال �أوروبا ل�صالح فالن�سيا الذي حول بدوره تخلفه �أمام �ضيفه ديبورتيفو �أالفي�س بهدف خلواكيم نافارو
اىل فوز .1-3
ويدخل فالن�سيا الذي يواجه بر�شلونة يف نهائي م�سابقة الك�أ�س املحلية يف  25ماي احلايل والقادم من خروج خميب على يد
�أر�سنال الإجنليزي اىل املرحلة  38والأخرية وهو متقدم على خيتايف بفارق املواجهتني املبا�رشتني بينهما ،ويختتم فالن�سيا
املو�سم خارج ملعبه �ضد بلد الوليد الذي �ضمن بقاءه بني الكبار بفوزه خارج ملعبه على الهابط رايو فايكانو  1-2بهدف يف
الدقائق الع�رش الأخرية ،فيما يلعب خيتايف على �أر�ضه �ضد فياريال الذي �ضمن بقاءه بفوزه على �ضيفه ايبار .0-1
وبالعودة اىل املباراة الأخرية لرب�شلونة بني جمهوره هذا املو�سم وبغياب مهاجمه الأوروغوياين لوي�س �سواريز ال�صابة عانى
النادي الكاتالوين الأمرين يف ن�صف ال�ساعة الأول من اللقاء و�سط تفوق وخطورة �ضيفه الذي �ألغي له هدف بداعي الت�سلل،
وتغري م�سار اللقاء منذ الدقيقة  39عندما جنح فريق فالفريدي يف الو�صول اىل ال�شباك حني اخترب جريار بيكيه حظه بكرة
ر�أ�سية �إثر ركلة حرة ،ف�صدها احلار�س دافيد �سوريا لكن الت�شيلي �أرتورو فيدال كان يف املكان املنا�سب ملتابعتها يف ال�شباك،
ووا�صل النادي الكاتالوين بعدها �أف�ضليته �إن كان يف الدقائق املتبقية من ال�شوط الأول �أو ال�شوط الثاين لكن دون التمكن من
الو�صول اىل ال�شباك بل كادت �أن تهتز �شباكه يف الوقت القاتل لوال تدخل القائم الأمين يف وجه ر�أ�سية خورخي مولينا ،لكنه
متكن يف نهاية املطاف من توديع جمهوره بفوز بعد هدف يف الدقيقة قبل الأخرية بف�ضل النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي الذي
قام مبجهود فردي ثم ا�ستلم متريرة من �سريحي روبرتو حاول املدافع التوغويل دجيني داكونام �إىل �شباك فريقه.
وعلى ملعب «�أنويتا» مني النادي امللكي بهزميته الثانية هذا املو�سم �أمام م�ضيفه ريال �سو�سييداد والثانية يف املراحل الثالث
الأخرية ،وجاءت بنتيجة  3-1مت�أثرا بالنق�ص العددي بعد طرد خي�سو�س فاييخو يف الدقيقة  39للم�سه الكرة داخل املنطقة،
مت�سببا بركلة جزاء مل ي�ستثمرها الربازيلي ويليان بعدما �صدها احلار�س البلجيكي تيبوا كورتوا.
وعلى ملعب «واندا مرتوبوليتانو» ،عجز �إ�شبيلية عن اال�ستفادة من خ�سارة خيتايف لي�صبح خام�سا خلف فالن�سيا بفارق
املواجهتني املبا�رشتني عن الأخري وذلك بتعادله مع م�ضيفه �أتلتيكو مدريد الو�صيف ،وارتدت املباراة طابعا عاطفيا لقائد
�أتلتيكو الأوروغوياين دييغو غودين لأنها كانت الأخرية �أمام جمهور الفريق الذي دافع عن �ألوانه منذ  2010وتوج معه ب�ألقاب
الدوري والك�أ�س الإ�سبانيني ،وم�سابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» مرتني والك�أ�س ال�سوبر الأوروبية ثالث مرات� ،إ�ضافة
لو�صوله مع نادي العا�صمة الإ�سبانية اىل نهائي دوري �أبطال �أوروبا مرتني حني خ�رس �أمام جاره اللدود ريال مدريد عامي
 2014و.2016

روبرت�سون :مل نخ�سر لقب الربميريليغ
قال �أندي روبرت�سون مدافع ليفربول �إن ناديه �سيتعلم من
الأخطاء بعد �أن كان قريبا من حتقيق لقب الدوري الإجنليزي
املمتاز ،ومتنى �أن يعود �أقوى يف املو�سم املقبل ،و�أنهى
ليفربول املو�سم بفارق نقطة واحدة عن البطل مان�ش�سرت
�سيتي الذي توج باللقب للمرة الثانية على التوايل ،وجمع
ليفربول  97نقطة وهو �أعلى ر�صيد لو�صيف للبطل يف تاريخ
الدوري الإجنليزي املمتاز ،وخ�رس مباراة واحدة بامل�سابقة
�أمام �سيتي يف جانفي املا�ضي ،و�أبلغ روبرت�سون موقع ناديه
على الإنرتنت« :مل نرتكب الكثري من الأخطاء لكننا �سنتعلم
منها والأمر اجليد �أن �سيتي يعرف الآن �أننا �سنناف�س بقوة».
وتابع�« :ستبقى هذه الت�شكيلة و�سنحتاج لبذل كل جهد ممكن
يف املو�سم املقبل» ،و�أ�ضاف« :مل نخ�رس اللقب ،و�إمنا فاز
به فريق رائع وهو ال�سيتي الذي و�ضع املعايري ونحن حاولنا
الو�صول لها» ،وقلل من حزن ليفربول و�صوله لنهائي دوري
�أبطال �أوروبا للعام الثاين على التوايل ،وي�أمل يف حتقيق لقبه
ال�ساد�س بامل�سابقة القارية عندما يواجه توتنهام هوت�سبري

يف مدريد يف جوان املقبل ،وتابع« :نحن يف النهائي الآن
ونحتاج لقطع خطوة �أبعد مل نحققها يف املو�سم املا�ضي»،
م�شريا �إىل خ�سارة ليفربول �أمام ريال مدريد يف نهائي الن�سخة
املا�ضية ،ووا�صل�« :إذا جنحنا يف هذه اخلطوة �سيكون مو�سما
ناريا ،نعرف مدى �صعوبة اللعب �ضد توتنهام».

ريا�ضة دولية

غوارديوال يحفظ الكربياء
بعد الإخفاق الأوروبي
عندما ان�ضم بيب غوارديوال �إىل مان�ش�سرت �سيتي يف  2016كان مالك النادي على اقتناع تام ب�أن املدرب
الإ�سباين هو الرجل املثايل لقيادة الفريق نحو املجد يف دوري �أبطال �أوروب. ،وبعد  3موا�سم ال يزال
�سيتي يف انتظار اللقب الأوروبي ،لكن تتويج املدرب البالغ من العمر  48عاما بلقب الدوري االجنليزي
املمتاز مرتني على التوايل قد ي�شكل �إجنازا �أكرب ،مل يتعر�ض غوارديوال لالنهيار بعد اخلروج من دور
الثمانية بدوري الأبطال على يد توتنهام هوت�سبري مما يعني �ضياع حلم حتقيق رباعية ال �سابق لها ،لكنه
كان بحاجة حلفظ الكربياء وهو ما حتقق عندما اختتم �أحد �أ�رش�س ال�سباقات نحو لقب الدوري يف
�إجنلرتا ورمبا يف �أوروبا ،ورفع غوارديوال املعايري �إىل �أق�صى حد يف البطولة ففي مو�سمه الثاين مع �سيتي
حقق لقب الدوري العام املا�ضي برقم قيا�سي بعد �أن جمع فريقه  100نقطة و�سجل � 106أهداف.
ورغم ذلك ميكن �أن ي�شعر غوارديوال ب�سعادة �أكرب بعد ح�صيلة املو�سم التايل �إذ جمع  98نقطة وتفوق على
ليفربول الذي ح�صد  97نقطة يف ثاين وثالث �أكرب ح�صيلة من النقاط يف حقبة الدوري املمتاز ،وخالل
املو�سم املثري ا�ست�ضاف �سيتي مناف�سه ليفربول يف الأ�سبوع الأول من جانفي وهو يدرك �أن الهزمية
�ستو�سع الفارق �إىل ع�رش نقاط ل�صالح فريق املدرب يورغن كلوب ال�رش�س ،وفاز �سيتي  1-2ثم تفوق يف
 16من �آخر  17مباراة بالدوري وفاز بالتحديد يف �آخر  14مباراة لي�صبح �أول فريق يحتفظ بلقب الدوري
املمتاز خالل � 10سنوات.
وخالل م�سريته �سجل �سيتي  95هدفا وقدم مباريات مذهلة وحتقق لقب الدوري ،الثامن يف م�شوار
غوارديوال بعد ثالثة �ألقاب يف دوري الدرجة الأوىل الإ�سباين ونف�س العدد يف �أملانيا مع بر�شلونة وبايرن
ميونخ ،بعد �إ�رصار هائل وقدرة على التعامل مع ال�ضغط ،وخالل فوز ليفربول يف �آخر  9مباريات بالدوري
كان يتقدم على �سيتي يف ال�صدارة ب�سبب اختالف مواعيد املباريات لكن كلما تقدم فريق كلوب كان فريق
جغارديوال ي�سبقه يف اخلطوة التالية.

ويح�صن املركز الثالث
ليون يكت�سح مر�سيليا ّ

اكت�سح �أوملبيك ليون م�ضيفه �أوملبيك مر�سيليا بثالثية نظيفة ق ّربته من ح�سم ت�أهله �إىل دوري
�أبطال �أوروبا �أول ام�س يف املرحلة  36من الدوري الفرن�سي� ،سجل الإيفواري ماك�سويل كورنيه
ثنائة ومو�سى دميبيلي ثالثية ليون ،ورفع ليون ر�صيده �إىل  66نقطة يف املركز الثالث بفارق  6نقاط
خلف ليل الذي �ضمن ت�أهله يف دوري �أبطال �أوروبا املو�سم القادم ،و 4نقاط �أمام �سانت ايتيان
الرابع قبل مرحلتني على نهاية الدوري ،وجت ّمد ر�صيد �أوملبيك مر�سيليا عند  55نقطة يف املركز
ال�ساد�س لي�ستمر الفريق العريق يف الرت ّنح يف مو�سم �صعب جداً لأبناء املدرب رودي غار�سيا.

�أتلتيكو مدريد يطالب غريزمان احل�سم حول بر�شلونة
قال تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س �إن الفرن�سي �أنطوان غريزمان مهاجم �أتلتيكو مدريد ،اقرتب
من و�ضع حد مل�سريته رفقة الروخيبالنكو�س والرحيل �إىل بر�شلونة ،خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة ،وذكرت �صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية� ،أن غريزمان يقرتب من اتخاذ
خطوة الرحيل عن �أتلتيكو مدريد ،م�شرية �إىل �أن الالعب وافق على االنتقال للبار�صا.
و�أ�ضافت �أن النادي املدريدي يخطط لعقد اجتماع مع غريزمان ملناق�شة م�ستقبله ،مو�ضحة
�أن �إدارة �أتلتيكو تريد من املهاجم الفرن�سي �أن يخربها وج ًها لوجه عما �إذا كان �سيذهب
لرب�شلونة ،و�أ�شارت ال�صحيفة �أنه يف �أتلتيكو مدريد يعتقدون �أن غريزمان وافق بالفعل على
اللعب يف الكامب نو ،بداية من املو�سم املقبل ،وختمت ب�أن غريزمان لديه �رشط جزائي يف
عقده �سي�صبح من الفاحت جوان املقبل  120مليون يورو ،وهي القيمة التي �سيكون بر�شلونة
م�ستع ًدا لدفعها مقابل التعاقد مع النجم الفرن�سي.

روما ي�سقط اليويف ويبقي حظوظه
بدوري الأبطال
جنح روما يف �إ�سقاط �ضيفه جوفنتو�س ح�سم مواجهته امل�صريية مع البطل املتوج باللقب للمو�سم
الثامن تواليا ،مبقيا على حظوظه بامل�شاركة يف دوري �أبطال �أوروبا بتغلبه عليه  0-2يف املرحلة  36من
الدوري الإيطايل ،وكان نادي العا�صمة ب�أم�س احلاجة �إىل هذا الفوز الذي حتقق بف�ضل هديف القائد
�ألي�ساندرو فلورنت�سي والبو�سني �إدين دزيكو� ،إذ �أبقاه يف دائرة ال�رصاع على بطاقتي املركزين الثالث
والرابع امل�ؤهلتني �إىل دوري الأبطال ،بعدما ح�سمت البطاقتان الأوليان ل�صالح جوفنتو�س ونابويل
الو�صيف ،ورفع روما ر�صيده اىل  62نقطة يف املركز ال�ساد�س بفارق ثالث نقاط عن �أتاالنتا الذي
�أ�صبح ثالثا موقتا بفوزه ال�سبت على جنوى  ،1-2وذلك بانتظار مباراة �إنرت ميالن الرابع حاليا مع �ضيفه
كييفو  ،فيما يحتل ميالن املركز اخلام�س بفارق املواجهتني املبا�رشتني مع نادي العا�صمة.
وكان جوفنتو�س الطرف الأف�ضل يف ال�شوط الأول و�أتبع الفريقان بعدد من الفر�ص لكن دون فعالية �أمام
املرمى حتى الدقيقة  79عندما جنح فلورنزي يف الو�صول اىل �شباك «ال�سيدة العجوز» بعدما ا�ستفاد
من خط�أ جلورجيو كييليني الذي خ�رس الكرة على مقربة من منطقته ،فو�صلت اىل دزيكو الذي مررها
لقائده �أودعها ال�شباك من فوق احلار�س ت�شي�شني ،وعندما كانت املباراة تلفظ �أنفا�سها الأخرية ،وجه
فريق كالوديو رانيريي ال�رضبة القا�ضية جلوفنتو�س بهدف ثان اثر هجمة مرتدة �رسيعة ومتريرة من
البديل الرتكي جنغيز �أوندر اىل دزيكو الذي �أودعها ال�شباك (.)90+2

15

الثالثاء  14ماي  2019املوافـق ل 09رم�ضان 1440هـ
احللقة 1

ثقافة

فل�سطني املحتلة

قانــون اقتطــاع خم�ص�صــات الأ�سرى قانــون عن�صــري و خمالــف للقانـون الدولــي
يخالــف هــذا القانــون العن�صــري التزامــات �إ�ســرائيل باعتبارهــا «القــوة احلاجــزة» فيمــا يتعلــق مبخ�ص�صــات الأ�سرى ،واملن�صــو�ص عليهــا فــي
املادتيــن  81و 98مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة .وتقــوم �إ�ســرائيل بخرقهــا ب�شــكل فا�ضــح.
ابراهيم مطر /الدائرة االعالمية
مفو�ضية ال�شهداء والأ�سرى
واجلرحى
القوانيــن
�إ�ســرائيل
ا�ســتخدمت
والت�شــريعات العن�رصيــة ك�أحــد �أهــم
الأدوات الفعالــة لدعــم وتر�ســيخ
ا�ســتعمارها ،و�إحـكام �سـيطرتها علـى
الأر�ض والإن�سان الفل�سـطيني .وب�سـباق مـع
الزمـن ،عملـت �إ�سـرائيل علـى طـرح نحـو
 150قانــون م�شــروع قانــون عن�صــري منــذ
بــدء الواليــة الع�شــرين للكني�ســت مــن �أيــار
 2015حتــى متــوز .2017
مــن �ضمــن هــذه القوانيــن� ،صادقــت
�إ�رسائيل علــى العديــد مــن القوانيــن
والت�شــريعات التــي تهــدف �إىل �إ�ضعــاف
احلركـة الأ�سرية ،وفـر�ض العقوبـات
اجلماعيـة علـى الأ�رسى ،مـن هـذه القوانيـن
قانـون التغذيـة الق�سـري للأ�رسى امل�رضبيـن
عـن الطعـام ،وغيـره مـن القوانيـن مثـل:
قانـون حماكمـة الأطفال دون �سـن ال ـ 14
عامـاً ،وقانـون ت�شـديد العقوبـة علـى را�شـقي
احلجـارة وفـر�ض عقوبـة ال�سـجن بيـن 20-5
عامـاً ،وت�شـريع اعتقـال الفل�سـطينيني علـى
خلفيـة ن�شـر �آراء و�صـور علـى مواقـع
التوا�صـل االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل قانـون
اقتطـاع قيمـة رواتـب الأ�رسى وخم�ص�صـات
عائالت ال�شـهداء واجلرحـى مـن عائـدات
ال�رضائـب التـي جتمعهـا �إ�سـرائيل مـن
ال�سـلطة الفل�سـطينية ،وغريهـا.
تعريـف قانـون اقتطـاع قيمـة رواتـب
الأ�رسى وعائـدات ال�شـهداء واجلرحـى مـن
قيمـة عائدات ال�رضائب:
 �صادقــت مــا ت�ســمى «اللجنــة الوزاريــةللت�شــريعات» علــى م�شــروع قانــون
يق�ضــي باقتطــاع قيمــة رواتــب املعتقليــن
مــن عائــدات ال�رضائــب التــي جتمعهــا
�إ�ســرائيل ل�صالــح ال�ســلطة الفل�ســطينية.
ويق�ضــي م�شــروع القانـون بـ�أن يقـوم
وزيـر �أمـن االحتالل بتقديـم تقريـر للجنـة
الوزاريـة ل�شـ�ؤون الأمن القومـي ،يت�ضمـن
املبلـغ الـذي دفعتـه ال�سـلطة الفل�سـطينية
خالل العـام لن�شـطاء الإرهاب وعائالتهم،
علـى �أن تقـرر اللجنـة الوزاريـة بعـد تقديـم
التقريـر مـا �إذا كانـت �سـتخ�صم املبلـغ
ب�أكملـه �أم �أنهـا �سـتكتفي فقـط بخ�صـم جـزء
منـه مـن عائـدات ال�رضائــب التــي جتمعهــا
�إ�ســرائيل ل�صالــح ال�ســلطة الفل�ســطينية،
وتقــوم بتحويلهــا �شــهريًا لل�ســلطة بنــاء
علــى اتفاقــات «�أو�ســلو».
 بنـاء علـى م�شـروع القانـون ،ف�إنـه ب�إمـكان�إ�سـرائيل اتخـاذ القـرار مـا اذا كانـت �سـتقوم
بتجميـد حتويـل �أمـوال ال�رضائــب ب�شــكل
م�ؤقــت� ،أو ب�شــكل كامــل ،وذلــك بنــاء علــى
ح�ســابات «الأمن القومــي» وعالقــات
�إ�ســرائيل اخلارجيـة� ،أمـا الأموال التـي
�سـيتم اقتطاعهـا من عائدات ال�رضائب،
ف�سـيتم ا�سـتخدامها فـي دفع التعوي�ضات
ال�صـادرة عـن املحاكـم الإ�رسائيلية �ضـد
ال�سـلطة الفل�سـطينية.
 مقــدم امل�شــروع وزيــر �أمــن االحتالل،�أفيغــدور ليربمــان قــال�« :إن املبلــغ
الــذي �ســيتم اقتطاعــه �ســيتم ا�ســتخدامه
ملنــع الإرهاب؛ وتعويــ�ض ال�ضحايــا
الإ�رسائيليني».
 مت تقدمي م�رشوع القانون على �أنهم�رشوع قانون حكومي.
قانــون اقتطــاع خم�ص�صــات الأ�رسى
قانــون عن�صــري خمالــف للقانــون الدولــي
واالتفاقات املوقعــة
يخالــف هــذا القانــون العن�صــري التزامــات
�إ�ســرائيل باعتبارهــا «القــوة احلاجــزة»
فيمــا يتعلــق مبخ�ص�صــات الأ�رسى،
واملن�صــو�ص عليهــا فــي املادتيــن 81
و 98مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة .وتقــوم
�إ�ســرائيل بخرقهــا ب�شــكل فا�ضــح.
 تنـ�ص املـادة � 81أنـه علـى القـوةاحلاجـزة ،التـي تعتقـل �أ�شـخا�صاً حممييـن،
�إعالتهـم ،وتوفيـر الرعايـة الطبيـة؛ و�أن ال
يخ�صــم �أي �شــيء ل�ســداد هــذه امل�صاريــف

مــن خم�ص�صــات املعتقليــن �أو رواتبهــم �أو
م�ســتحقاتهم.
 �أنـه علـى الدولـة احلاجـزة �أن تعيـلالأ�شخا�ص الذيـن يعيلهـم املعتقلـون� ،إذا
لـم تكن لديهم و�سـائل معي�شـية كافيـة� ،أو
كانـوا غيـر قادريـن على الك�سـب.
 تنـ�ص املـادة  98علـى �أنـه ينبغـي علـىالدولـة احلاجـزة �أن توفـر خم�ص�صـات
للمعتقليـن؛ باعتبارهـا جـزءاً مـن م�سـ�ؤوليتها
جتاههـم .ويجـوز للمعتقليـن تلقـي �إعانـات
مـن الدولـة التـي يكونـون مـن رعاياهـا،
�أو مـن الـدول احلاميـة� ،أو مـن �أي هيئـة
ت�سـاعدهم ،وتوفـر الدولـة احلاجـزة جميـع
الت�سهيالت للمعتقـل لإر�سال �إعانـات �إىل
عائلتـه ،و�إلـى الأ�شخا�ص الذيـن يعتمـدون
عليـه اقت�صاديـاً.
وفقـاً للمـادة  :98تقـوم الدولـة احلاجـزة
بت�سـليم جميـع املعتقليـن ،وبانتظـام،
خم�ص�صـات للتمكـن مـن �شـراء �أغذيــة وتبــغ
وغريهــا مــن احلاجيــات الأ�سا�سية .ويف
خــرق �صــارخ لهــذه املــادة ،بــد�أت م�صلحــة
ال�ســجون عــام  2004فــي �إدارة مــا يعــرف
«بالكانتيــن» عبــر �شــركات �إ�ســرائيلية
خا�صــة ،وقــد ح�صلــت علــى دخــل قيمتــه
نحــو  33مليـون دوالر �أمريكـي �سـنوياً مـن
بيـع املـواد الغذائيـة ومـواد التنظيـف
وغريهـا مـن املـواد الأ�سا�سية للمعتقليــن
الفل�سطينيني ،ب�أ�سـعار ت�صـل �إىل �أ�ضعـاف
معدالت البيــع فـي �ســعر ال�سـوق.
•وفقــاً التفاقية باريــ�س االقت�صادية ،تلتــزم
دولــة االحتالل بجبايــة الأموال الفل�ســطينية
نيابــة عــن ال�ســلطة الفل�ســطينية؛ مقابــل
مــا ن�ســبته  3%مــن عائــدات ال�رضائــب.
�إ�سرائيل متول ال�سجناء
«الإ�سرائيليني» وجمرمي احلرب
وترعى عائالتهم
متنـح �إ�رسائيل نف�سـها احلـق فـي توفيـر
م�سـاعدات الرعايـة االجتماعية لعائالت
ال�سـجناء الإ�رسائيليني ،بغـ�ض النظـر عــن
اجلرميــة التــي �أدينــوا بهــا؛ وجترمــه علــى
فل�ســطني؛ كمــا تقــوم حكومــة االحتالل
الإ�رسائيلي بتقديــم الرعايــة املاديـة
واالجتماعية واملعنويـة وال�سيا�سـية للقتلـة
مـن اجلنـود الإ�رسائيليني وامل�سـتوطنني
الذيـن ارتكبـوا جرائـم بحـق ال�شـعب
الفل�سـطيني.
 تقــدم �إ�ســرائيل الأموال لل�ســجناءالإ�رسائيليني ولعائــالت ال�ســجناء مــن
خالل م�ؤ�س�ســة «الت�أميــن الوطنـي» ،وتقـدم
خم�ص�صـات �شـهرية وتعوي�ضـات ومنـح
�سـنوية وخم�ص�صات مقطوعة للمواطنني
الإ�رسائيليني الذيـن ُقتلـوا �أو جرحـوا فـي
«�أعمـال عدائيـة».
 لـدى �إ�سـرائيل برنامـج ي�سـمى «�أ�سـرى�صهيـون وعائـالت ال�شـهداء» ،يقـدم
امل�سـاعدة املاليـة �إىل «املحاربيـن الذيـن
لديهـم �أفـكار يدفعـون حريتهـم و�صحتهـم
و�أحيانـاً حياتهـم ثمنـاً لهـا مـن �أجـل عودتهـم
�إىل (�أر�ض �صهيـون).
 تقـدم حكومـة االحتالل معونـات ماليـةمـن ميزانية الدولة على جمعيات متعددة،
من �ضمنها جمعية «حنانو» التي �أ�س�سها
امل�ستوطنون يف م�ستوطنة «كريات �أربع»
يف اخلليل عام  ،2011والتي تهدف �إىل
تقدمي امل�سـاعدات املاديـة والقانونيـة
لل�سـجناء اليهـود وعائالتهم ممـن ارتكبـوا
جرائـم و�أعمـال �إرهابيـة وعن�رصيـة �ضـد
ال�شـعب الفل�سـطيني ،وتقـوم بتعييـن
حماميـن لتمثيـل املجرميـن الإ�رسائيليني
فـي املحاكـم اذا مــا تــم اعتقالهــم ،وبدفــع
الغرامــات املاليــة الالزمة مــن �أجــل
�إطالق �ســراحهم؛ وفــي حــال عـدم اطـالق
�سـراحهم ،تقـوم بتوفيـر كل مـا يلـزم مـن
متطلبـات العائلـة املاديـة.
وقـد قدمـت اجلمعيـة الدعـم وامل�سـاعدة
للمجـرم الإ�رسائيلي «عامـي بـور» الـذي
قتـل  7عمـال فل�سـطينيني عام  ،1990وجمـع
التربعـات املاليـة لقاتـل ا�سـحق رابيـن

«ايغـال عميـر».
 كذلــك تقــدم حكومــة االحتالل الدعــماملالــي املبا�شــر وغيــر املبا�شــر ملنظمــة
تدعــى «د.غولد�شــتاين» التـي �سـمت نف�سـها
علـى ا�سـم املجـرم الإرهابي «بـاروخ
جولد�شـتاين» الـذي نفـذ هجومـاً �إرهابيـاً
فـي احلـرم الإبراهيمي فــي اخلليــل عــام
 ،1994خملفــاً جمــزرة بحــق  29مــن
امل�صليــن الع ـ ّزل الأبرياء ،وجــرح 150
�آخريــن.
حالة ال�شهيد الفل�سطيني عبد الفتاح
ال�رشيف :دعم �إ�رسائيلي حكومي
وق�ضائي:
قامــت حكومــة االحتالل الإ�رسائيلية
و�أع�ضــاء الكني�ســت وامل�ســتوى الر�ســمي
والق�ضائــي والدينــي بدعــم جنــدي االحتالل
الإ�رسائيلي «�إليئـور ازاريـا» (املجـرم الـذي
�أعـدم ال�شـهيد الفل�سـطيني عبـد الفتـاح
ال�شـريف ب�شـكل متعمـد وخـارج �إطـار
القانـون ،بعـد �أن �أ�سـقطته قـوات االحتالل
جريحـاً علـى الأر�ض فـي مدينـة اخلليـل فـي
�آذار  )2016؛ وقـد �أمـدت احلكومـة وجميـع
تلـك ال�شـرائح املجـرم «�أزاريـا» بالت�ضامـن
والتعاطـف معـه هـو وعائلتـه؛ ف�أ�صـدرت
حمكمــة االحتالل الع�ســكرية بحقــه حكمــاً
خمففـًـا (� 18شــهرا فقــط) ،بعــد ان نُ ّظــمت
لأجلــه حملــات دعــم وا�ســعة مطالبـة
مبنحـه العفـو و�إطالق �سـراحه.
املوقف الفل�سطيني الر�سمي
واملطالبات:
 يعتبــر املوقــف الر�ســمي الفل�ســطينيهــذا الت�شــريع العن�صــري ت�شــريعاً غيــر
قانونــي ،يخالــف القانــون الدولــي الإن�ساين،
وقانـون حقـوق الإن�سان؛ وال يعتـرف بـه وال
بجميـع القوانيـن العن�رصيـة والتمييزيـة
�ضـد �شـعبنا؛ حيـث ي�أتـي فـي �سـياق حملـة
�إ�سـرائيلية منظمـة ومدبـرة لتجريـم ن�ضـال
ال�شـعب الفل�سـطيني ،وت�ضليـل الـر�أي العـام
العاملـي مـن خالل و�سـم كفاحنـا امل�شـروع
�ضـد االحتالل بالإرهاب ،وعلـى الرغـم مـن
�أن �إ�سـرائيل (باعتبارهـا ال�سلـطة القائمـة
باالحتالل) م�سـ�ؤولة �إداريـاً وماليـاً عـن
الأر�ض املحتلـة و�شـعبها وفقـاً للقانـون
الدولـي ،فـ�إن �إ�سـرائيل ال تخالـف فقـط
القانـون الدولـي فـي عـدم دفـع خم�ص�صات
الأ�رسى ودعـم عائالتهم –ح�سـب اتفاقية
جنيـف الرابعـة �أعاله؛ و�إمنـا تقـوم ب�سـرقة
وا�ستغالل �أمـوال الأ�رسى ل�صالـح دولـة
االحتالل؛ �إذ حتقق الربح مـن خالل
اعتقالهـم واحتجازهـم وجعلهـم يدفعـون
ثمـن غذائهـم وحاجاتهـم الأ�سا�سية املل َزمـة
بدفعهـا دولـة االحتالل.
 فــي الوقــت الــذي تتعــر�ض فيــهفل�ســطني حلملــة �شــعواء مــن قبــل
�إ�ســرائيل والعالــم؛ لأنهــا توفــر معا�شــات
للأ�ســرى الفل�ســطينيني الذيــن اعتقلــوا
ب�شــكل تع�ســفي مــن قبــل �ســلطة االحتالل،
ف�إننا نو�ضــح ما يلــي:
 تقــوم دولــة فل�ســطني بدفــع ثمــناالحتالل ماليــاً فــي ظــل تن�صــل �إ�ســرائيل
مــن ا�ســتحقاقاتها والتزاماتهــا ،وعـدم
وفائهـا بدفـع املخ�ص�صـات للمعتقليـن؛ كمـا
تدفـع ثمـن ف�شـل املجتمـع الدولـي بو�ضـع
�إ�سـرائيل مو�ضـع املحا�ســبة وااللتزام
بالقانــون .وفــي هــذه احلالــة ،وعلــى
الرغــم مــن �أن هــذه الأعباء املاليــة التــي
�ســببها االحتالل تثقــل كاهــل احلكومــة
الفل�ســطينية� ،إال �أن م�س ـ�ؤوليتنا الوطنيــة
والتــزام حكومتنــا الطبيعــي ب�أبنــاء �شـعبها،
يحتـم علينـا رعايـة املعتقليـن وعائالتهم،
باعتبارهـم مكونـاً رئي�سـياً و�أ�صي اًـل مـن
مكونـات �شـعبنا ،ومـن �أكبـر ال�شـرائح
الفل�سـطينية املت�ضـررة مـن االحتالل
علـى جميـع ال�صعـد الإن�سانية واالجتماعية
واالقت�صادية والنف�ســية؛ وال ميكــن التخلــي
عنهــا.
 قيـام دولـة فل�سـطني بدفـع املخ�ص�صـاتلعائالت املعتقليـن وال�شـهداء واجلرحـى

هـو التـزام قانونـي وواجـب ان�سـاين ووطنـي،
مـن �أجـل توفيـر الدعـم واحلمايـة لهـذه
العائالت التـي تعانـي مـن نتائـج �سيا�سـة
االعتقال التع�ســفي ،و�ضمــان كرامتهــم؛
وعــدم تركهــم مل�صريهــم .وتتيمــن
فل�ســطني بــدول العالــم ،ومــن �ضمنهــا
«�إ�سـرائيل» ،التـي تعتمـد نظـام الرعايـة
االجتماعية ،مـن �أجـل �إعـادة الت�أهيـل
االجتماعي االقت�صادي للمعتقليـن املدنيـن
فـي املحاكـم.
 �إن ن�ضـال فل�سـطني و�شـعبها �ضـد االحتاللاال�ستعماري هـو حـق تاريخـي وم�شـروع
جلميـع ل�شـعوب الواقعـة حتـت االحتالل،
كفتلـه جميـع القوانيـن وال�شـرائع الدوليـة.
ومنـذ عـام  1967انخـرط �شـعبنا وقيادتـه
فـي هـذه العمليـة الوطنيـة مـن �أجـل التحـرر
مـن �آخـر احتـالل فـي الع�صـر احلديـث؛
فهـل يعقـل �أن �أكثـر مـن  800.000مـن �أبنــاء
�شــعبنا التــي اعتقلتهــم �إ�ســرائيل ،هم مــن
الإرهابيني! علمــاً �أن غالبيــة القيــادات
الفل�ســطينية املدافعــة عــن حقـوق الإن�سان
والن�ضـال ال�سـلمي هـم �أ�سـرى �سـابقون لـدى
�سـلطات االحتالل.
 تطالــب دولــة فل�ســطني دول العالــم بتحمــلم�س ـ�ؤولياتها جتــاه الأ�رسى الفل�ســطينيني،
والــرد علــى حمــالت التحريــ�ض املمنهــج
التــي تقودهــا دولــة االحتالل �ضــد ال�شــعب
الفل�ســطيني ،باال�ستناد �إىل قواعــد
القانــون الدولـي ،وو�ضـع حـد ملخالفـة
�إ�سـرائيل لهـذا القانـون ،وعـدم ت�شـجعيها
مـن خالل الت�سـاوق معهـا؛ وذلـك مـن خـالل
حما�سـبتها علـى خروقاتهـا وجرائمهـا بحـق
ال�شـعب الفل�سـطيني ،و�إنهـاء ن�صـف قـرن
علـى االحتالل.
 تطالــب دولــة فل�ســطني �إ�ســرائيل (القــوةالقائمــة باالحتالل) باالن�صياع لقواعــد
القانــون الدولــي ،و�إلغــاء ت�شـريعها العن�صـري
فـوراً؛ وااللتزام بدفـع خم�ص�صـات الأ�رسى،
و�إعالـة عائالتهم؛ باعتبـار �أن الغالبيـة
العظمـى مــن املعتقليــن هــم املعيليــن
الرئي�ســيني لعائالتهم« .وفقــاً للمــادة 98
مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة».
 تطالــب دولــة فل�ســطني �إ�ســرائيل (القــوةالقائمــة باالحتالل) بتعويــ�ض ال�ضحايــا
مــن �أبنــاء �شــعبنا علــى �إرهــاب دولـة
االحتالل املنظـم ،مبــا فيـه تعويــ�ض
قيمـة مــا �سـرقته مـن خم�ص�صــات الأ�رسى
ورواتبهم علــى مــدار اخلم�ســني عامــاً
املا�ضيــة.
ه�ؤالء املجرمون الإ�رسائيليون يتلقون
دع ًما مال ًيا وحماية قانونية من حكومة
�إ�رسائيل
فيمــا يلــي ا�ســماء عــدد مــن املجرميــن
الإ�رسائيليني الذيــن ارتكبــوا �أعمــال قتــل
وجرائــم بحــق فل�سطينيني يتلقــون الدعــم
املالــي ،واحلمايــة القانونيــة مــن دولــة
ا�ســرائيل.
عــدد كبيــر مــن ه�ؤالء �أدينــوا وحكمــوا
بال�ســجن امل�ؤبــد الرتكابهــم عمليــة قتــل
لفل�ســطينيني؛ لكنهــم لــم ميكثـوا �سـوى ب�ضـع
�سـنوات ( )7-5داخـل ال�سـجون الإ�رسائيلية؛
حيـث تـم تطويـع القانـون ،والعفـو عنهـم؛ �أو
عن بع�ضهـم ،حتـى قبـل دخولهـم ال�سـجن،
الأمثلـة كثيـرة ومتعـددة ونكتفـي هنـا
ببعـ�ض النمـاذج لتبيـان احلالـة:
• التنظيــم ال�ســري اليهــودي (همحتيــرت
هيهوديــت) والــذي �ضــم  27عن�ص ـ ًرا،
معظمهــم �ضبــاط �ســابقون فــي اجليــ�ش
الإ�رسائيلي� ،أدينوا عــام  1984بتهــم
�أمنيــة ،و�إرهابيــة مثــل تفجيــر بيــوت،
و�ســيارات ر�ؤ�ســاء بلديــات مثـل ب�سـام
ال�شـكعة ،وكريـم خلـف ،و�إبراهيـم الطويـل؛
وكذلـك حماولـة تفجيـر قبـه ال�صخـرة،
وقتـل  3طـالب جامعييـن فـي جامعـة
اخلليـل ،كمـا �أدينو بتفخيـخ  19حافلة مـن
حافالت حلـول وبيـت حلـم؛ وكان علـى
را�س ه�ؤالء «يهــودا عت�ســيون» ،و»يت�ســحاق
نيــر» ،و»مناحيــم ليفنــي» ،و»نتــان نتــزون»،
وي�ســرائيل زاخ ،وغريهــم.
عـدد منهـم حكمـوا بال�سـجن امل�ؤبـد؛

بينمـا تراوحـت �أحـكام الآخرين بيـن
 15-3عا ًمـا؛ ولكـن �أطلـق �سـراح �آخرهـم
بعـد � 5سـنوات فقـط؛ بالإ�ضافة �إىل
�أنهـم ،وطـوال وجودهـم بال�سـجن ،تلقـوا
خم�ص�صـات �شهرية «ح�سـب القانـون» مــن
قبــل «ال�شـ�ؤون االجتماعية» ،والت�أميــن
الوطنــي؛ فايــن هــم اليــوم! ثالثة منهــم
يعملــون فــي مكتــب رئيــ�س الــوزراء،
و�آخــر يعمــل م�ست�شــا ًرا للوزيــر نفتــاي
بينيــت وهــو «نتــان نتــزون»؛ ويهــودا
عت�ســيون �أ�ســ�س جمعيــة الهيـكل الثالـث،
رئي�سـا لهـا؛ ومنهـم مـن �أ�صبـح
وال زال
ً
رئي�سـا ملجالـ�س �إقليميـة �أو ملجالـ�س
ً
فـي امل�سـتوطنات؛ دانـي ايزمـان ،ميخـال
هيلـل ،وجيـل فوكـ�س �أدينـو عـام 1985
باختطـاف ،وقتـل �سـائق فل�سـطيني
(خميـ�س توتنجـي) ،وحكمـوا بامل�ؤبـد؛
وقد �أفـرج عنهـم بعـد � 7-5سـنوات ،تلقـوا
خاللها املعونـات واملخ�ص�صـات مـن
ال�شـ�ؤون والت�أميـن الوطنـي.
• دافيــد بيــن �شــيمول �أطلــق �صــاروخ
«الو» علــى حافلــة فل�ســطينية ،وقتــل
ـخ�صا ،و�أ�صــاب الع�شــرات ،وحكــم
�شـ ً
بامل�ؤبــد؛ لكــن �أفــرج عنــه بعــد �أقــل
مــن � 10ســنوات؛ وطليــة مكوثــة تلقــى
املخ�ص�صــات مــن «ال�ش ـ�ؤون» والت�أميــن.
 عامـي بوبيـر قتـل  7فل�سطينيني وجـرح� 12آخريـن ،حكـم بامل�ؤبـد ل�سـبع مـرات؛
وتـزوج  3مـرات داخـل ال�سـجن ،ولـه 6
�أبناء؛ ويعيـ�ش معظـم وقتـه خـارج ال�سـجن،
ويتلقـى ثالثة رواتـب �شـهرية منتظمـة مـن
قبـل «ال�شـ�ؤون» ،والت�أميـن وجمعيـة خرييـة
(حونينو).
وجري�شـون
وولـف،
زئـاف
هر�ش�سـكوفيت�ش قامـا ب�إلقاء قنبلـة يدويـة
علـى مقهـى فـي القـد�س ،قتـلت مواطـ ًنا
فل�سـطين ًيا ،وجـرحت � 20آخريـن� ،أفـرج
عنهـم بعـد �سـت �سـنوات ون�صـف؛ وكانـوا
وال زالـوا يتلقـون الأموال مـن «»ال�شـ�ؤون
االجتماعية»».
• يـورام �شـكولنك قـام بقتـل عامـل عربـي
مع�صـوب العينيـن ،ومكبـل اليديـن ،كان
اجليـ�ش قـد اعتقلـه قبـل ذلـك بدقائـق،
حكـم بال�سـجن امل�ؤبـد � 10 +سـنوات؛
�أطلـق �سـراحه بعـد � 7سـنوات ون�صـف
تلقـى خاللها راتـبًا �شـهر ًيا مــن «»ال�شـ�ؤون
االجتماعية»» ،و»الت�أميــن الوطنــي»،
وبعــد �إطالق �ســراحه تلقــى م�ســاعدة
حكوميــة لفتــح م�شــروع اقت�صـادي.
 نح�شـون ولـز قتـل امـر�أة فل�سـطينيةكانـت تعمـل فـي حقـل الزيتـون اخلـا�ص،
حكـم عليـه بامل�ؤبـد؛ ولكـن �أفـرج عنـه بعـد
 11عا ًمـا ،تلقـى خاللها رواتـب �شـهرية
مـن «ال�شـ�ؤون» ،والت�أميـن؛ وهـو الآن يعمـل
�ضابـط �أمـن فـي �إحـدى امل�سـتوطنات.
 منظمـة «بـات عيـن» الإرهابية ،فـيعـام � 2009أديـن عـدد مـن �أع�ضائهـا
بو�ضـع �سـيارة مفخخـة يف �سـاحة
مدر�سـة للبنـات فـي القـد�س؛ وال زال
بعـ�ض �أع�ضائهـا داخـل ال�سـجن يتلقـون
املخ�ص�صـات مـن الت�أميـن الوطنـي،
و»ال�شـ�ؤون االجتماعية»؛ بالإ�ضافة �إىل
خم�ص�صـات جمعيـات ا�سـتيطانية ،وعلـى
را�سـها جمعيـة «ال عـاد».

 يـروام �شـطينهل الذي حـرق عائلـةدواب�شـة وقتـل والـدا الطفـل ،مـا زال
فـي ال�سـجن ،وهـو يتلقـى خم�ص�صـات
مـن «ال�شـ�ؤون االجتماعية» ،و»الت�أميـن
الوطنـي»؛ و� ً
أي�ضـا راتـبًا �شـهر ًيا مـن
منظمـة «حونينـو»؛ ومنـذ اعتقالـه تلقـى
خالل �سـنة مبلـغ يعـادل (� )600000شيقل
(ح�سـب ال�صحـف الإ�رسائيلية).
 يجنـال عميـر قتـل رئيـ�س الـوزراءالإ�رسائيلي رابيـن ،وحكـم بامل�ؤبـد ،وال
زال فـي ال�سـجن ،تـزوج فـي ال�سـجن،
و�أجنـب طف اًـل ،ويتلقـى وزوجتـه
خم�ص�صـات مـن ال�شـ�ؤون ،والت�أميـن،
وتربعـات �سـخية مـن قبـل جمعيـات مينيـة
متطرفـة.
 اجلنـدي اليـ�ؤور عـزراي ،الـذي قتـلال�شـهيد ال�شـريف فـي مدينـة اخلليـل،
رغـم �إدانتـه بالقتـل ،حكـم عليـه بال�سجن
�سـنة ون�صـف فقـط؛ يتلقـى راتبـه مـن
اجليـ�ش؛ كمـا تـم �إقامـة جمعيـة خرييـة
با�سمه يديرهـا والـده ،جنـت هـذه اجلمعيـة
تربعـات �أكثـر مـن  8مليـون �شيقل.
 ايهـود يتـوم (نائـب رئيـ�س ال�شـاباك�سـابقا) قـام بقتـل  3فل�سطينيني بعـد �أن
دق ر�ؤو�سـهم بحجـر ،كانـوا قـد قامـوا
بخطـف حافلـة ديـر البلـح (ف�ضيحـة
ال�شـاباك)؛ �أديـن مـع  3مـن رفاقـه وهـم:
�شـمعون ملـكا ،ويو�سـي جينو�سـار� ،إال
�أنهـم لـم يدخلـوا ال�سـجن نتيجـة عفـو
م�سـبق مـن رئيـ�س الدولـة ،تلقــوا كافــة
خم�ص�صاتهم.
 منظمــة «حنينــو» وهي جمعيــة يقــفعلــى ر�أ�ســها جمموعــة مــن املحاميــن؛
ومــن بينهــم الإرهابي متــار بيــن دفيــر،
تدعــم هــذه اجلمعيــة ،وتدافــع قانونيـًـا
عــن املتطرفيــن اليميــن اليهــود
الذيــن يقومــون ب�أعمال �إرهابيــة �ضــد
الفل�سطينيني.
 تتلقـى هـذه اجلمعيـة ميزانيـة مبا�شـرةر�سـمية مـن احلكومـة تعادل  6ماليني
ون�صف �شـيقل �سـنو ًيا؛ بالإ�ضافة �إىل دعـم
مـن جمعيـات �شـبه ر�سـمية ،وجمعيـات،
ومنظمـات ميينيـة للم�سـتوطنني؛
بالإ�ضافة �إىل تربعـات خارجيـة؛ وتقـوم
هـذه اجلمعيـة بدعـم عائالت الإرهابيني
الإ�رسائيليني ،من خالل رواتـب �شـهرية.
 جمعيـة الدكتـور «جولد�شـطاين» الـذيقتـل  29فل�سـطين ًيا فـي احلـرم الإبراهيمي
�سـنة  .1994تعمـل هـذه
اجلمعيـة علـى تخليـد ا�سـمه بط اًـل قومـ ًيا؛
وتتلقـى الدعـم املبا�شـر وغيـر املبا�شـر
مـن احلكومـة.
• جمعيـة «رحبعـام زيئيفـي غانـدي» وهـو
ع�ضـو كني�سـت ووزيـر �سـابق ،قتـل علـى
يـد جمموعـة مـن اجلبهـة ال�شـعبية .كان
ميين ًيـا متطر ًفـا ،و�صاحـب فكـرة �أو نظريـة
الرتان�سـفري (التهجري الق�رسي) للعـرب؛
ويع ّ ُد وريـث «كهانـا»� .أقامـت احلكومـة
هـذه اجلمعيـة تخليـدًا ال�سمه؛ وتعمـل
علـى فتـح متحـف لتخليـده .وتتلقـى هـذه
اجلمعية خم�ص�صـات ر�سـمية مـن حكومـة
نتنياهـو ،والأمثلة كثرية وكثرية.
امل�صدر :دائرة �ش�ؤون املفاو�ضات يف
منظمة التحرير الفل�سطينية.
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عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب

�صدور بحوث يف اللغة والأدب والرجال ملحمد عبد اهلل القا�سم
يجمع الدكتور حممد عبد اهلل القا�سم يف كتابه “بحوث يف اللغة والأدب والرجال” درا�سات ومقاالت وبحوث كتبها وتعددت �أ�سباب والدتها ووجودها بني
ندوة عن مبدع �أو تعريف به يف مقدمة كتاب �أو غري ذلك وجمع بني تلك البحوث رابط الفكر والأدب.
وكاالت
اللغة ال�شعرية عند بدوي
اجلبل
ويبحث الكتاب ال�صادر عن
الهيئة العامة ال�سورية للكتاب يف
اللغة ال�شعرية عند بدوي اجلبل
وم�صادرها متطرقا �إىل موقفه
من احلداثة يف ال�شعر حيث يبدو
التجديد وا�سعا يف �شعره الذي
ات�سم بات�ساع الت�ضمني وتوظيفه
الفاظا ذات دالالت تراثية غنية
وكثافة الت�شخي�ص وال�شغف
برتا�سل احلوا�س وتكرار الفاظ
بعينها يف �أكرث من ق�صيدة ون�صاعة
اللغة يف �شعره.
نه�ضة املر�أة العربية عند
فتاة غ�سان فاطمة الأحمد
كما يبحث القا�سم يف �شعر فتاة

غ�سان فاطمة الأحمد �أخت
ال�شاعر بدوي اجلبل ودالالت
لقبها ودعوتها اىل نه�ضة املر�أة
العربية ومكانة الوطن عندها
�إ�ضافة �إىل نزعتها الرومان�سية
ونزوعها �إىل الت�أمل ثم يتطرق
يف البحث �إىل ال�شاعر عمر الن�ص
واللغة يف �شعره التي و�صفها
بال�سمحة الدفاقة املطواعة مبا
فيها من جدة و�أ�صالة �إ�ضافة �إىل
الرقة والعذوبة والأناقة والإيحاء.
مناذج من كتاب تاريخ دم�شق
للم�ؤرخ ابن ع�ساكر
ويفرد القا�سم بحثا لكتاب امل�ؤرخ
ابن ع�ساكر تاريخ دم�شق مقدما
مناذج من كتابه ومن خط امل�ؤرخ
الكبري كما يفرد بحثا للمعلم
الثاين �أبي ن�رص الفارابي ك�أبرز
�أعالم الفكر الإن�ساين معرفا به
ومبنجزاته الإبداعية من م�صنفات

و�رشوح وم�ؤلفات �إ�ضافة �إىل
عر�ض لآرائه وفل�سفته الفكرية.
البحث يف مزايا اللغة العربية
ويخ�ص القا�سم يف الكتاب بحثا
ملزايا اللغة العربية مبينا ثراء
هذه اللغة وما مييزها عن غريها
من اللغات وخا�صة االنكليزية
�إ�ضافة �إىل بحث يف الأجوبة
امل�سكتة يف الرتاث العربي بعنوان
“ذكاء البيان” وبحث �آخر يف
التوثيق واهميته يف الرتاث العربي
مبينا اهمية فن حتقيق الن�صو�ص
و�أ�ساليبه.
العامل اللغوي والباحث
العرو�ضي الأخف�ش
كما يخ�ص�ص القا�سم بحثا حول
العامل اللغوي والباحث العرو�ضي
الأخف�ش �إ�ضافة �إىل بحث يف كتاب
“الدر امل�صون يف علوم املكنون”

�سيمون �آرميتاج ر�سمي ًا «�شاعر البالط امللكي االجنليزي»
ُمنح الكاتب �سيمون �آرميتاج لقب
«�شاعر بالط اململكة املتحدة»،
تقديرا لـ»الرباعة الكبرية» التي
متيز �أعماله ومالحظاته عن
احلياة الع�رصية.
و�سي�شغل ال�شاعر ،البالغ من العمر
 55عاماً واملنحدر من مقاطعة
غرب يورك�شري� ،شمال �إجنلرتا،
هذا املن�صب يف الأعوام الع�رشة
املقبلة ،ليحل حمل الكاتبة كارول
�آن دايف.

ووافقت امللكة �إليزايث الثانية
على اختيار �آرميتاج بعدما ر�شحته
احلكومة ،و�سيفر�ض عليه هذا
اللقب ،كما هي العادة ،العمل على
الرتويج لل�شعر.
و�أبرز الكاتب �أنه �سيعمل من �أجل
ازدهار ال�شعر ب�شكل �أكرب يف هذه
الفرتة التي ت�شهد ذروة االجنذاب
ل�شبكات التوا�صل االجتماعي،
وتعهد بالقيام بذلك بـ»طاقة
وحما�سة».

يذكر �أن �آرميتاج عمل يف ال�رشطة
قبل �أن يكر�س حياته بالكامل
لل�شعر يف  ،1994ون�رش العديد
من الدواوين وبع�ض الأعمال التي
ت�شكل جزءاً من الربامج التعليمية.
كما �أنه يعمل �أ�ستاذاً لل�شعر يف
جامعة ليدز الإجنليزية ،وهو منذ
اليوم الكاتب احلادي والع�رشين
الذي يحمل لقب «�شاعر البالط
امللكي الإجنليزي».
وكاالت

لل�سمني احللبي خامتا كتابه ببحث
بعنوان “مما هلك من �أ�ساليب
الإغراء كذب عليك كذا” مبينا
معاين الكذب وت�أ�صيل ا�ستعماله
يف باب الإغراء.

يقع الكتاب يف � 225صفحة من
القطع الكبري ويذكر �أن الباحث
الدكتور القا�سم مدر�س النحو
وال�رصف يف جامعة دم�شق يعمل
مديرا للرتاث العربي يف الهيئة

العامة للكتاب من م�ؤلفاته التذكرة
يف علم اللغة العربية والأ�صول
النحوية وال�رصفية يف احلجة لأبي
علي الفار�سي والنحو وتاريخه
وم�ؤلفات كثرية �أخرى.

ال�صادرة حديثا عن دار ال�ساقي بلبنان

"خط�أ غري مق�صود" رواية جديدة لر�شيد ال�ضعيف
�صدر �أخرياً عن دار ال�ساقي رواية
«خط�أ غري مق�صود» للكاتب ر�شيد
ال�ضعيف .
وجاء يف الرواية« :يلوم ،ر�شيد،
العجوز ال�سبعيني ،على �أ ّمه حلا َقها
باملو�ضة� ،إذ اختارت له البيربونة
يحن
حارمة �إياه �صدرها الذي
ّ
�إليه «حنيناً قات ً
ال» رغم رحيلها ،بل
اقرتاب رحيله �أي�ضاً.
رغم ا�شتداد خريف العمر عليه،

تبقى �سنوات الطفولة الأوىل ماثل ًة
�أمامهولأن الطبيب �أخربه �أن �أما َمه
�شهرين �أو ثالثة قبل �أن يت�أكد من
وجود �رسطان الربو�ستات ،ق ّرر �أن
يكتب تاريخ عائلته ،و�أن يحتفل
بانتهاء حياته اجلن�س ّية «احتفاالً
يُبقي ذكراها ماثل ًة» �أمامه .لكنه
ي�صطدم مبا يفتح عليه ذكريات
املا�ضي وخيباته املتكررة»..
ر�شيد ال�ضعيف هو كاتب وروائي

لبناين .من �إ�صداراته عن دار
ال�ساقي« :ت�صطفل مرييل �سرتيب»،
«عودة الأملاين �إىل ر�شده»�« ،أوكي
مع ال�سالمة»« ،لريننغ �إنغل�ش»،
«ناحية الرباءة»« ،ان�سي ال�سيارة»،
«ه ّرة �سيكرييدا»  ،حازت روايته
«�ألواح» على جائزة وزارة الثقافة
اللبنانية للرواية 2017 ،تُرجمت
بع�ض �أعماله �إىل �أكرث من  14لغة.
وكاالت

للباحث ال�سويدي يلمار فور�ش ترجمة حت�سني اخلطيب

ترجمة عربية لكتاب «حدود املادة :الكيمياء والتعدين والتنوير

�أ�صدر م�رشوع «كلمة» للرتجمة يف
دائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي
ترجمة كتاب «حدود املادة:
الكيمياء والتعدين والتنوير»
للباحث ال�سويدي يلمار فور�ش،
وال�صادر عن مطبعة جامعة
�شيكاغو �سنة .2015
وح�سب بيان �صحايف للدائرة،
يبحث الكتاب الذي ترجمه �إىل
اللغة العربية حت�سني اخلطيب،
وراجعه الدكتور �أحمد خري�س
يف الكيفية التي تر�سخت
مبوجبها الفكرة املادية احلديثة،
خالل الن�صف الأول من القرن
نّ
فيبي كيف �أ�سهم
الثامن ع�رش،
اخليميائيون والكيميائيون يف
خطاب التنوير املتعلق باملادة،
وذلك بتعريف بع�ض العنا�رص
بو�صفها طبيعية ،وتعريف بع�ضها

الآخر بو�صفها خمتلفة� ،أو رمبا
غري موجودة ،وعرب القيام بذلك،
ُربِط بني تغيرّ �إب�ستيمولوجي مهم
جرى يف الثقافة الأوروبية ،وت�شكل
نظام الكيمياء احلديث ،فحني يُعاد
تعريف املادة ،ومنحها حدوداً
جديدة ،ف�إ َّن الأفكار املتعلقة
بالالمادي ،والعامل الروحي ،تتغري
ّ
�أي�ضاً ،وعليه ،ف�إنّ هذا الكتاب
ي�أخذ ال�سجال حول «التنوير»،
الذي كان مق�صوراً ،يف غالبه
أعم ،على حقول معرف ّيَة ،كتاريخ
ال ِّ
الفل�سفة والالهوت والفيزياء� ،إىل
ميدان جديد.
الكيمياء واخلمياء
كما يهدف الكتاب �إىل بيان
م�ساهمة الكيمياء يف العمليات
الكربى التي حولت املجتمع
الأوروبي يف �أواخر القرن ال�سابع

ع�رش والقرن الثامن ع�رش ،من
خالل توظيف �إطار نظري ي�سعى
�إىل ا�ستق�صاء الت�أثري املتبادل
بني مفاهيم املاد ّية والالمادية،
يف �أو�ساط ممار�سي الكيمياء
املتبحرين ،و�أ�صحاب املعارف
الأخرى ،املنهمكني يف حقل
التعدين ،مركزاً على ال�سريورة
التاريخية للت�أويل االجتماعي
للمعادن ،بو�صفها عنا�رص معدنية،
وهي ال�سريورة التي مل تكن مقبولة
على نطاق وا�سع يف تاريخ العلم.
وهذه العملية مدونة ،يف هذا
الكتاب ،بو�صفها حكاي َة الكيفية
التي انف�صلت فيها الكيمياء ،يف
حد ذاتها ،عن اخليمياء :من
الناحية النظرية ،واملمار�سة
العملية ،واخلطاب البالغي ،ويف
ال�سياق الأو�سع للمعرفة التعدينية،

والفكر التنويري املتعلق بحدود
املعرفة الطبيعية.
مديرية املناجم
ويتطرق هذا الكتاب لواحدة من
�أكرث مناطق االت�صال �إنتاجي ًة يف
حقول ال�سيمياء ،وعلم املعادن،
واملعرفة التعدينية ،يف �أوروبا
�أواخر القرن ال�سابع ع�رش ،والقرن
الثامن ع�رش� ،أال وهي مديرية
املناجم يف الدولة ال�سويدية،
وي�سعى الكتاب ،من خالل تتبع
اجلهات الفاعلة التي ارتبطت
مبديرية املناجم ،يف رحالتهم
ومناق�شاتهم اخلا�صة ،و�أبحاثهم
املن�شورة� ،إىل �إعادة دمج الفل�سفة
الطبيعية ،واملمار�سات املعرفية
التي ط ّبقتها مديرية املناجم،
أوروبي الذي تنتمي
يف ال�سياق ال
ّ
�إليه.

وبذلك ،ي�سلط الكتاب ال�ضوء
على فاعلية ،مل تُدر�س من َقبْل
على نحو كاف ،ومت جتاهلها يف
ال�سابق على نطاق وا�سع� ،ضمن
نطاق التطور الذي ح�صل يف
جممل املعرفة العملية يف �أواخر
القرن ال�سابع ع�رش والقرن الثامن
ع�رش.
كما يركز الكتاب على الرحالة،
وعلى حتوالت املعرفة وانتقالها
من مكان �إىل �آخر ،وعلى التبادالت
البعيدة للت�أثريات الثقافية ،كما
هي مروية يف تقارير الرحالة،
ويف املرا�سالت بني ممار�سي
الفل�سفة الطبيعية ،ويف الكتب
املن�شورة ،واملخطوطات املوزّعة
واخلا�صة.
امل�ؤلف واملرتجم
وم�ؤلف الكتاب يلمار فور�ش ،باحث

يف تاريخ العلوم والأفكار وحما�رض
مبركز تاريخ العلوم بجامعة
�أوب�ساال ال�سويدية ،وامل�س�ؤول عن
جمموعات الكتب واملخطوطات
النادرة مبعهد كارولين�سكا
ال�سويدي ،ويعمل مديراً مل�رشوع
بحثي مع مركز �سيماو
تعاون
ّ
ماتيا�س للدرا�سات يف علم التاريخ
باجلامعة الكاثوليكية يف �ساو باولو
الربازيلية ،يتناول نظريات التبادل
املعريف يف �سياق الدرا�سات املا
بعد كولونيالية.
واملرتجم حت�سني اخلطيب ،كاتب
ومرتجم �أردين� ،صدر له �أخرياً
يف حقل الرتجمة «املجرة :ر�سم
خريطة الكون»  ،2018و «�إيروتيكا»
ياني�س ريت�سو�س  ،2017وغريها
من الرتجمات.
وكاالت

17

ثقافة

الثالثاء  14ماي  2019املوافـق ل 09رم�ضان 1440هـ

الدكتور والناقد حبيب بوخليفة " للو�سط "

"�أوالد احلالل" � ...أول جتربة
درامية جتاوزت امل�ألوف
 .عبد العايل مزغي�ش :االحتجاج على م�سل�سل " �أوالد احلالل" غري مربر "
� .صالح الدين ميالط� ":أوالد احلالل" حني يوىل الأمر لأهله يخلق الإبداع
لقي العمل امل�سل�سل الرم�ضاين» �أوالد احلالل « ا�ستح�سانا كبريا و�إعجابا منقطع النظري
من قبل امل�شاهدين اجلزائريني يف الأ�سبوع الأول من �شهر رم�ضان الكرمي الذي يبث
حاليا على قناة ال�شروق  +وبطولة كل من عبد القادر جريو ويو�سف �سحريي فلقد
كان هذا العمل الدرامي مر�آة عاك�سة للواقع االجتماعي يف اجلزائر فمدينة وهران
جزء ال يتجز�أ من املجتمع اجلزائري ومن بلد املليون ون�صف املليون �شهيد
حكيم مالك
حيث ا�ستطاع �أن ي�صور الواقع
كما هو بدون مزايدات بنظرة
�إخراجية فائقة الدقة للمخرج
ن�رصالدين ال�سهيلي غا�ص من
خاللها يف البيئة ال�شعبية يف
وهران وعلى رغم من جناح
هذا العمل �إال �أنه قوبل بالرف�ض
ومل ي�سلم من االنتقاد من طرف
بع�ض �سكان وهران ولهذا ارت�أت
يومية «الو�سط « �أن تقرتب
من �أهل الفن واالخت�صا�ص
ملعرفة ردود �أفعالهم  ،فلقد
�أرجع البع�ض املتتبعني لل�ش�أن
الثقايف يف الآونة الأخرية �أن
هذه االنتقادات املوجهة لهذا
امل�سل�سل تعود بوادرها لل�رصاع
الإعالمي يف اجلزائر الدائر
بني قناتي ال�رشوق والنهار
والذي �أحدث جدال وا�سعا
حول الإنتاجات التلفزيونية
الرم�ضانية وو�ضعهما حمل
خالف .
مبدعو الفن اجلزائري
يجتمعون يف �أدوار
اجتماعية واقعية
اعترب الدكتور والناقد حبيب
بوخليفة يف ت�رصيح خا�ص
ليومية «الو�سط» �أن امل�سل�سل
الرم�ضاين «�أوالد احلالل» قد
يكون �أول جتربة تلفزيونية
جتاوزت امل�ألوف الرديء فيما
يخ�ص الدراما ،لقد جمعت
كوكبة من �أح�سن املمثلني
املبدعني اجلزائريني يف �أدوار
اجتماعية واقعية و متناق�ضة
من مكونات املجتمع اجلزائري
نف�سه ،م�شريا ذات املتحدث �أن
هذا العمل ا�ستطاع من خالل
بع�ض احللقات �أن يكت�شف
الرغبة يف �إنتاج �صور متحركة
نابعة من واقع اجتماعي وهراين
مر و تع�س ك�سائر جمتمعات
املدن الكربى يف اجلزائر .

�إثارة �إ�شكالية اال�سرتزاق فنتمنى �أن ت�ستمر التجربة �أفالم ومنتجات �إعالمية،
على هذا املنال لكي ي�ستطيع م�ؤكدين �أنها ت�سيئ ملدينة
يف املجتمع
امل�شاهد �أن يعود �إىل �أر�ضه و وهران و�ساكنيها بالتعر�ض
فاملالحظ ح�سب الناقد واقعه ليغريه حيث اعترب �أن �إىل تاريخها واالنتقا�ص من
بوخليفة �أن الأ�سلوب التقني هذا امل�سل�سل جزء من الثورة �أخالق �سكان هذه املدينة
على �أ�سا�س �أنها وكر ومربط
ال�سينمائي قد وفر طبيعة ال�سلمية �ضد الف�ساد.
اجلو الذي جتري فيه الأحداث عبد العايل مزغي�ش :االحتجاج الف�ساد الأخالقي واالنحالل
املختلفة ووافق الفكرة على م�سل�سل « �أوالد احلالل» االجتماعي عرب هذه الربامج
التي تذاع هنا وهناك فتخلق
الأ�سا�سية للم�سل�سل و تعبري عن غري مربر «
انطباعا مهينا ل�سكان هذه
ن�سيج اجتماعي ملوث بخيوط
اجلرمية التي �أنتجها النظام وو�صف عبد العايل مزغي�ش املدينة وهذا م�شهود من عدة
الفا�سد ،ولقد �آثار امل�سل�سل الإعالمي ورئي�س جمعية برامج كم�سل�سل «�شفيقة» مرورا
�إ�شكالية اال�سرتزاق من خالل « الكلمة» للثقافة والإعالم بفيلم « الوهراين» وو�صوال �إىل
�شبكة معقدة بالتزوير و الرذيلة االحتجاج على م�سل�سل « �أوالد م�سل�سل «�أوالد احلالل « م�ؤكدا
من جهة و ما ن�سميه «والد احلالل» ب�أنه غري مربر وال كان ذات البيان �أنه يتبني �أن مدينة
احلرام» يف لغتنا ال�شعبية االحتجاج على فيلم « الوهراين» وهران يراد لها ت�شويه �سمعتها
و من جهة �أخرى الأخالق مربرا قبل �سنوات م�ؤكدا �أن بني النا�س وتاريخها احلافل
وال�شخ�صيات
ال�صادقة و ما ن�سميه «�أوالد العمل الفني لي�س هو ما نريد بالبطوالت
احلالل» فامل�سل�سل عبارة �أن ن�شاهده ونقر�أه ون�سمعه والعلماء و�ساكنيها الكرماء
عن كا�شف ملا يدور حقا يف كما نحب ونرغب ومبثالية املحافظني ف�إننا ن�شجب مبثل
جوف املحيط الوهراين الذي نن�شدها بل هو عملية �إبداعية هذه الت�رصفات والأعمال
ال يختلف مثال عن املحيط ال معنى لها �إن افتقدت للحرية امل�شينة بالأخالق والت�رصفات
التي تدعو �إىل هدم البيوت
وللخيال.
العا�صمي �أو العنابي .
با�سم الدراما �أو ما ي�شابهها
والرتويج للعنف والتحر�ش
�صالح الدين ميالط»:
بوخليفة �« :أوالد احلالل»
�أوالد احلالل» حني يوىل والرذيلة خا�صة يف هذا ال�شهر
�أح�سن امل�سل�سالت
اجلزائرية يف �شهر رم�ضان الأمر لأهله يخلق الإبداع الف�ضيل على حد و�صف هذا
البيان املوجه �إىل كافة القنوات
2019
ولقد �أو�ضح املخرج امل�رسحي ال�سمعية الب�رصية  ،داعيا
ولقد �أكد حبيب بوخليفة �أن �صالح الدين ميالط �أن م�سل�سل من هذه القنوات التلفزيونية
هذا امل�سل�سل قد جنح يف �أوالد احلالل حني يوىل الأمر واملخرجني واملهتمني مبجال
ا�ستقطاب عدد كبري من لأهله يخلق الإبداع ف�أبناء �صناعة الأفالم �أن ي�سحبوا
امل�شاهدين و يعترب من �أح�سن امل�رسح يعطون ملنتجي مثل هذه املنتجات ويحفظوا
امل�سل�سالت اجلزائرية يف �شهر ع�شاق اليوتيوب وعار�ضي ل�سكان وهران كرامتهم
رم�ضان  2019و هذا دليل قاطع الأزياء درا�سا يف التمثيل وعزهم و�أخالق كل اجلزائريني
على �أن العمل متميز ،و ال �أعتقد والإبداع وبق�صة حتاكي الواقع وبالأخ�ص الأجيال ال�صاعدة .
�أن حرا�س املعبد الذين ن�رشوا واملجتمع اجلزائري دون نفاق
بيانا يندد بالعمل له قيمة �أو �أو ما كياج موجها ابن مدينة
م�شاركة �أ�سماء فنية
ت�أثري �أوال لأننا ال ندري من هي ق�سنطينة حتيته لفريق هذا
ثقيلة
اجلهة الر�سمية التي با�رشت العمل الدرامي .
واجلدير بالذكر فكان
بهذا البيان «الأخالقي» الرقابي
�سكان وهران ينددون
�صاحب الفكرة الأ�صلية لهذا
الذي يذكرنا بهيئة «النهي عن
ويحتجون �ضد م�سل�سل «
العمل الدرامي «�أوالد احلالل
املنكر والأمر باملعروف « يف
�أوالد احلالل»
«ملحمد �أمين جوادي ولقد
ال�سعودية �سابقا ،وعليه العمل
جنح على كل امل�ستويات ماعدا ويف املقابل فلقد �أ�صدر �أهدي هذا العمل حلي الدرب
بع�ض النق�ص يف كيفية ترابط �سكان والية وهران بيان تنديد العريق مبدينة الباهية وهران
الأحداث و وتريتها الدرامية �أو واحتجاج حول
م�سل�سل»  ، ،وتوىل �إخراج ن�رص الدين
و�سيناريو رفيقة
ما ن�سميه بالبناء الدرامي وعليه �أوالد احلالل « حمتجني ال�سهيلي
من خالله حول ما يبث من بوجدي ويتقا�سم دور البطولة

كل من الفنان عبد القادر جريو
يو�سف �سحريي وم�صطفى
لعريبي و الفنانة املبدعة مليكة
بلباي ابنة مدينة مع م�شاركة
الفنانة اجلزائرية �سهيلة معلم
وحممد خ�ساين وعزيز بوكروين
وهيفاء رحيم و�إميان نوال و مع
م�شاركة الفنان «�أمني بابيلون»
 ،و�أحمد مداح ومرمي �أوكبري
واملمثل القدير ابن مدينة
�سيدي بلعبا�س جالب بن
عبد اهلل مع م�شاركة فاطمة
الزهراء ح�سناوي ورم�ضان
داودي وموين بوعالم ومرمي
عمري وحممد فرميهدي وكلثوم
فوزية بو�شارب و�شهلة بن دا�س
وبوبكر �صديق بن عي�سى ونورة
عقبوبي وربيع �أجاووت وحميدة
�سبع ويون�س مرابط و�شارك
يف هذا العمل ك�ضيوف �رشف
كل من الفنان القدير �أحمد
بن عي�سى واملمثلة القديرة
ح�شماوي ف�ضيلة مع م�شاركة
خا�صة لفنان الراب ر�ضا «�سيتي
 « 16ومت يف هذا امل�سل�سل
الدرامي االعتماد على الوجوه
ال�شابة ك�إكرام منارة وه�شام عبد
الفتاح و�سيليا ولد حممد وليلى
خوجة والطفل حممد عقبوبي
وبوخالفة �ساحلي و�إبراهيم
ه�شماوي وطاهر عبد القادر
وطاهر �أمني وقدور بن خام�سة
وبلقا�سم عبدان وخديجة بن
دا�س وعاجل عقبوبي وبالل
بو�شا�شلف وحمزة �سليماين
وكرمي ق�رصاوي و�صفية �شقاق
ومليك بن �شيحة ورم�ضان
داودي و كلثوم بو�شارب وقام
ب�أداء �أغنية اجليرنيك مل�سل�سل
«�أوالد احلالل «كل من الفنان

عبد اهلل الكرد ابن مدينة �سوق
�أهرا�س املتوج بلقب �أحلان
و�شباب يف طبعته الأوىل رفقة
الفنانة هيفاء رحيم  ،وتوىل
كتابة كلمات هذه الأغنية
الرائعة �سيد �أحمد الطاهري
ومو�سيقى مهدي املولهي وقام
عبد القادر جريو باملعاجلة
الدرامية و�سكريبت دكتور
�إ�سماعيل �سوفيط و �سكريبت
�سلمى جازي وقام باحلوار
ب�شري بن �سامل ويون�س مرابط
و�إميان جناي وفتحي كايف
وكا�ستينغ عاطف بن ح�سني
و قام بتن�سيق املنتج مهدي
�أحنوج و�رشيف الزغالوي ،
وتوىل �إنتاج هذا العمل كل
من عماد هنودة وحممد �أمني
اجلوادي وجند �سيف الدين
بن �سامل مديرا لدائرة الإنتاج
و�أ�رشف على التو�ضيب العام
كل من حمزة �سليماين �أمني
حمزة وم�صطفى مر�سلي
وقام بهند�سة ال�صوت و�سيم
الطرابل�سي وميك�ساج يا�سني
العكرميي ومونتاج �سفيان بن
�سليمان وقام مب�ساعدة املخرج
كل من مراد املحرزي وجنية
خمتار ومت ت�صحيح الألوان من
طرف حممد �أ�رشف ملو�شي ،
ولقد �صممت الديكور �أمنة
مالك واك�س�سوار مرمي القيزاين
وكامريا حممد علي الزواغي
و�صالح زريق وحمرز طبقة
مديرا للت�صوير ،ومكياج �شيماء
بوجنفة جند يامنة برهومي يف
املالب�س و�إ�ضائي �أول وليد
العامري وزين الدين كما�ش
وما�سييني�ست ل�سعد ال�صاردي
و�سيف .
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ن�صائح للحفاظ على الرتكيز والطاقة خالل ال�صيام
هل تت�ساءلون من �أين يح�صل
اجل�سم على الطاقة الكافية
ملتابعة �ساعات ال�صيام
الطويلة �أثناء �شهر رم�ضان؟
اجلواب ب�سيط ،ولكن العملية
معقدة.
كيف يح�صل اجل�سم على الطاقة
يف رم�ضان؟
يلج�أ اجل�سم بعد االنتهاء من
ه�ضم الطعام املوجود يف املعدة
�إىل تفكيك اجللوكوز املوجود يف
الكبد والع�ضالت للح�صول على
الطاقة ،وعند انتهاء خمزون
اجللوكوز ،ت�صبح الدهون م�صدر
اجل�سم الثاين للطاقة.
من هنا يبد�أ ال�صائم بال�شعور
بالتعب والنعا�س ،نظراً لهبوط
م�ستويات ال�سكر يف الدم لديه،
وا�ستهالك خمزون الغليكوجني
باجل�سم باعتباره م�صدراً من
م�صادر الطاقة كما ذكرنا �سابقاً.
كيف نحافظ على الطاقة يف
رم�ضان؟
حتى ي�ستطيع ال�صائم مواجهة
هذه التغيريات يف اجل�سم خالل
�ساعات ال�صيام ،عليه اال�ستفادة
قدر االمكان من الوجبتني
اال�سا�سيتني خالل �أيام ال�صيام� ،أال
وهما ال�سحور واالفطار.
ب�شكل عام هناك عدة نقاط يجب
مراعاتها خالل �شهر رم�ضان
الف�ضيل ،للحفاظ على الطاقة
الالزمة يف اجل�سم ،والتي ت�شمل:
 1عدم تخطي �أو اهمالوجبة ال�سحور
تعترب وجبة ال�سحور مبثابة
وجبة الفطور بالأيام العادية،
لذا من املهم عدم تخطيها،
فهي ت�ساعدنا يف حتمل �ساعات
ال�صيام ،واحلفاظ على �أكرب قدر
ممكن من الطاقة والرتكيز.

 2جتنب م�صادر الكافينييجب جتنب تناول الكافيني ،مثل
القهوة وم�رشوبات الطاقة ،لأنها
مدرة للبول ،فيتخل�ص اجل�سم من
ال�سوائل ب�شكل �أ�رسع عن طريق
البول ب�سببها ،ما يزيد �إح�سا�سكم
بالعط�ش خالل ال�صيام ،وبالتايل
انخفا�ض الرتكيز.
 3عدم البقاء حتت �أ�شعةال�شم�س مطو ً
ال
يجب جتنب ال�شم�س للتخفيف من
فر�ص زيادة �شعوركم بالعط�ش
والتعب وفقدان الرتكيز ،و�إن
كنتم م�ضطرين لذلك ،عليكم
اتباع �أ�ساليب احلماية ،من لبا�س
ف�ضفا�ض وفاحت اللون ،وارتداء
النظارات ال�شم�سية والقبعة.
 4-اال�سرتاحة خالل النهار

عليك �أخذ ق�سط من الراحة يف
منت�صف النهار �إن �أمكن ،وجتنب
�أي جمهود ج�سدي خالل �ساعات
ال�صيام قدر الإمكان ،وت�أجيل
الذهاب �إىل النادي الريا�ضي
وممار�سة الريا�ضة بعد الإفطار ب
� 3-2ساعات.
 5النوم مبا فيه الكفايةعليكم الت�أكد من احل�صول على
�ساعات نوم كافية خالل الليل
لزيادة الن�شاط يف اليوم التايل،
وتقليل ال�شعور بالتعب وعدم
الرتكيز.
 -6احلفاظ على ال�صالة
عليكم احلفاظ على ت�أدية ال�صالة،
ملا لها من دور كبري يف مدنا
بال�صرب والطاقة� ،إ�ضافة �إىل كونها
جزء من التمارين التي ت�ساعد يف
ك�رس اخلمول والك�سل.

كيف يحافظ العاملون يف
املكتب على تركيزهم؟
�إذا كنت ممن يعملون يف نهار
رم�ضان داخل مكاتب مغلقة،
عليك مراعاة القواعد التالية
للحفاظ على تركيزك:
�أخذ ق�سط من الراحة كل فرتة
وامل�شي قلي ً
ال ،لتجنب ال�شعور
بالك�سل وفقدان الطاقة ،وذلك
عن طريق تن�شيط الدورة الدموية
يف اجل�سم.
غ�سل الوجه وامل�ضم�ضة مع الت�أكد
من عدم بلع املياه ،لزيادة ال�شعور
باالنتعا�ش ورفع الطاقة خالل
�ساعات الدوام.
الت�أكد من التواجد يف مكان
مكيف وبعيد عن ال�شم�س قدر
امل�ستطاع.

ما هي التغريات خالل ال�صوم؟

اثبتت الكثري من الأبحاث �أن ( BMRكمية الطاقة احلرارية
الأ�سا�سية التي يحتاج �إليها ج�سم الإن�سان يف حالة الراحة)
تنخف�ض بـ  %1كل يوم خالل ال�صوم حتى ت�صل �إىل  %75من
قيمتها العادية� ،أي �أن كمية الطاقة التي يحتاج �إليها ال�شخ�ص
خالل ال�صوم هي �أقل من تلك التي يحتاج �إليها يف الأيام
العادية.
ب�شكل عام ،ينخف�ض الوزن نتيجة لل�صوم واتباع ن�صائح غذائية
�سليمة لفرتة ال�صوم� .أما يف حالة املبالغة يف تناول الأطعمة
الغنية بالدهنيات وال�سكريات فيزداد الوزن.
النخفا�ض الوزن ت�أثري �إيجابي على توازن �ضغط الدم ،ال�سكري،
الكبد الدهني وغريها من الأمرا�ض.
خالل �ساعات ال�صوم ،ينخف�ض م�ستوى ال�سكر يف الدم مما ي�ؤدي
�إىل انخفا�ض م�ستوى هرمون الأن�سولني ،بالتايل �إفراز هرمون
اجللوكاجون ( )Glucagonالذي يق�سم الكلوجني (�سكر متوفر
يف الكبد) من �أجل حتويله �إىل الطاقة بدال من اجللوكوز (�سكر
من الطعام).
خالل الأيام الأوىل من ال�صيام ينخف�ض م�ستوى الكول�سرتول
يف الدم لكنه �رسعان ما يعود ،مع الوقت� ،إىل م�ستواه ما قبل
ال�صوم.
�أما بالن�سبة للدهنيات وت�أثري ال�صوم عليها فهذا يتعلق بنوع
الأطعمة التي يتناولها ال�صائم خالل ال�شهر الكرمي .فعند
ا�ستهالك الأطعمة الغنية بالدهنيات وال�سكريات تزداد ن�سبتها
ب�شكل ملحوظ.
لل�صوم فوائد كثرية لكن �أي�ضا خماطر .لذلك ،ين�صح باتباع
ن�صائح غذائية مالئمة وا�ست�شارة الطبيب يف حالة الإرهاق،
التعب ال�شديد� ،أو ظهور �أية �أعرا�ض �أخرى تثري ال�شك.

ما هو ت�أثري ال�صوم على اجل�سم؟
�إذا بعد �أن فهمنا االلية من وراء التغيريات التي حتدث يف اجل�سم
خالل ال�صوم ،يجب �أن ن�ستوعب اثر ال�صيام على �أج�سامنا!
�إليك النقاط التالية التي تلخ�ص هذا الأثر:
يحتاج اجل�سم للطاقة دائماً كي يتمكن من ت�شغيل كافة �أع�ضاء
و�أجهزة اجل�سم ،بالتايل عند تناول الطعام ،ف�إن عمليات ووظائف
هذه الأجهزة مت�شي متاماً كما يفرت�ض.
يف حال ال�صيام ،يقل عمل ون�شاط اجلهاز اله�ضمي ب�شكل كبري
وملحوظ� ،إذ ينخف�ض م�ستوى �إفراز املواد احلام�ضة وتقل حركة
املعدة والأمعاء كثرياً.
يت�أثر القلب وعمله بحالة اجل�سم ،مبعنى اخر يعتمد ن�شاط القلب
على �ضغط الدم وحجمه يف اجل�سم ،ومبا �أن الدم مكون من املاء
ب�شكل �أ�سا�سي ،ف�إن حجمه يقل �أثناء ال�صيام م�ؤثراً بذلك على عمل
القلب.
عملية التنف�س ترتبط بعمل القلب �أي�ضاً� ،أي باحلالة العامة للج�سم
ومعدل العمليات الأي�ضية ،ليقل وفقاً لذلك عمل اجلهاز التنف�سي
ولكن ب�شكل طفيف وغري خطري �أو م�ؤذي.
الأمر ال ينطبق على عمل الكلى والكبد� ،إذ قد يزداد العبء عليهما
خالل �ساعات ال�صيام ،فالكبد مطالب بتوفري م�صادر الطاقة الالزمة
للج�سم ليزيد عمله �أثناء ال�صيام ،يف املقابل يقل عمله يف ت�صفية
ال�سموم واملواد ال�ضارة التي تدخل �إىل �أج�سامنا عادة عن طريق
الطعام.
بالن�سبة للكلى ،والتي تعمل على �ضبط م�ستوى املاء الذي تنق�ص
كميته خالل ال�صيام ،حتاول �ضبط عملية التبول يف هذه ال�ساعات
بحيث يحاول الت�أكد ب�أن ال تزيد كمية البول اخلارجة من اجل�سم عن
كمية املاء املوجودة فيه!

احلد من ا�ستخدام التوابل
والبهارات وامللح

هنالك العديد من الأطعمة من املف�ضل جتنبها كونها حتتوي على
ن�سبة عالية جداً من التوابل والبهارات وخ�صو�صاً يف وجبة الإفطار
لأنها تزيد من احتياجات اجل�سم للماء.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ا�ستهالك امللح يزيد من ال�شعور بالعط�ش،
فين�صح بتقليل امللح يف ال�سلطات ويف الطهي.
ب�شكل عام ،نن�صحكم ب�إ�ضافة امللح للوجبة املطبوخة فقط بعد
ان تربد قليال يف الطبق ولي�س �أثناء عملية الطهي ،الن امللح يذوب
ب�رسعة عند ارتفاع درجة حرارة الطعام.
عامة ،من املف�ضل دائما �إ�ضافة امللح بعد تربيد الطعام بقليل ،لأننا
بهذا نح�صل على نف�س درجة امللوحة يف الطعام باملقارنة مع �إ�ضافة
كمية اكرب من امللح عندما تكون الوجبة �أكرث �سخونة.

اال�ضطرابات التي ميكن توقعها
خالل �صيام مري�ض ال�سكري

«عند �إ�رصار مري�ض ال�سكري على ال�صوم ،ثمة احتمال لتعر�ضه
مل�شكالت �صحية و�أعرا�ض عدة ،خ�صو�صا يف ف�صل ال�صيف حني
يكون النهار �أطول واحلر �شديدا� .أما �أبرز الأعرا�ض التي ميكن
التعر�ض لها فهي هبوط ال�سكر يف حال ال�صوم � 12أو � 14ساعة يف
اليوم ،ارتفاع معدل ال�سكر يف الدم يف حال عدم تناول الدواء بانتظام
و�صوالً �إىل حالة الإغماء ب�سبب انخفا�ض ال�سكر �أو ارتفاعه ،نق�ص
املياه والأمالح يف اجل�سم وما ينتج عنها من م�شكالت ،خ�صو�صا
يف �أيام احلر حني يرتفع خطر جفاف ال�سوائل يف اجل�سم .كما
تزداد اخلطورة لدى املر�ضى الذين يعانون م�شكالت يف الكلى،
ويرتفع اخلطر على مري�ض ال�سكري باعتباره �أكرث عر�ضة للجلطات
وم�شكالت القلب وال�رشايني .ويرتفع خطر ارتفاع معدل ال�سكر يف
الدم يف �شهر رم�ضان نتيجة تناول �أطعمة من العادات الرم�ضانية
غنية بال�سكريات والن�شويات والدهون».
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مبيحات الإفطار

 1املر�ض ،لقوله تعاىل( :ومن
كان مري�ضا �أو على �سفر فعدة
من �أيام �أخر) ،ف�إن كان املري�ض
ال يقدر على ال�صوم� ،أو يخاف
الهالك على نف�سه �إن �صام،
وجب عليه الفطر .و�إن قدر على
ال�صوم مب�شقة جاز له الفطر،
ف�إن كان يرجى بر�ؤه ف�إنه ينتظر
حتى يرب�أ ويق�ضي ،و�إن مل يرج
بر�ؤه ف�إنه يفطر وال ق�ضاء عليه.
 2ال�سفر :وي�شرتط فيه �أن يكون
مباحا وطويال (تق�رص فيه
ال�صالة) .ونية �إقامة �أربعة �أيام
يف مكان تقطع حكم ال�سفر ،ف�إن
كان امل�سافر ال ي�شق عليه ال�صوم
فال�صوم �أح�سن ،لقوله تعاىل:
(و�أن ت�صوموا خري لكم) ،و�إن
كان ي�شق عليه فالإفطار �أح�سن،
لقول �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي
اهلل عنه :كنا نغزو مع ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يف رم�ضان،
فمنا ال�صائم ومنا املفطر ،فال
يجد ال�صائم على املفطر ،وال
املفطر على ال�صائم ،ثم يرون
�أن من وجد قوة ف�صام ف�إن ذلك

ح�سن ،ويرون �أن من وجد �ضعفا
ف�أفطر ف�إن ذلك ح�سن.
 3احلمل :قال ابن �أبي زيد
القريواين يف الر�سالة :و�إذا
خافت احلامل على ما يف بطنها
�أفطرت ،والدليل على ذلك
حديث �أن�س بن مالك الكعبي� :أن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال� :إن اهلل عز وجل و�ضع عن
امل�سافر ال�صوم و�شطر ال�صالة ،
وعن احلبلى واملر�ضع ال�صوم.
واختلف يف �إطعامها ،فقيل :ال
تطعم ،وقيل :تطعم ،وهذا القول
الأخري رواه ابن وهب فقال:
وقد كان مالك يقول يف احلامل:
تفطر وتطعم ،ويذكر �أن ابن
عمر قاله .قال �أ�شهب  :وهو
�أحب �إيل ،وال �أدري ذلك واجبا
عليها لأنه مر�ض من الأمرا�ض.
 4الر�ضاع :قال ابن �أبي زيد
القريواين يف الر�سالة :وللمر�ضع
�إن خافت على ولدها ،ومل جتد
من ت�ست�أجر له� ،أو مل يقبل غريها
�أن تفطر وتطعم ،لقوله تعاىل:
(وعلى الذين يطيقونه فدية

طعام م�ساكني) .قال ابن عبا�س:
�أثبتت للحبلى واملر�ضع.
 5الهرم� :إذا بلغت ال�شيخوخة
بامل�سلم �أو امل�سلمة حدا
ال يقويان معه على ال�صيام،
�أفطرا ،وا�ستحب لهما �أن
يت�صدقا عن كل يوم بفطرانه
مبد من القمح ،لقول ابن عبا�س
يف قوله تعاىل( :وعلى الذين
يطيقونه فدية طعام م�ساكني):
كانت رخ�صة لل�شيخ الكبري
واملر�أة الكبرية ،وهما يطيقان
ال�صيام� ،أن يفطرا ويطعما مكان
كل يوم م�سكينا نف�سه ،وملا رواه
البيهقي عن �أبي هريرة قال :من
�أدركه الكرب فلم ي�ستطع �صيام
رم�ضان ،فعليه لكل يوم مد من
قمح .ويف املوط�أ بالغا و�صله
البيهقي عن طريق قتادة� :أن
�أن�س بن مالك كرب حتى كان ال
يقدر على ال�صيام ،فكان يفتدي.
قال مالك :وال �أرى ذلك واجبا
عليه ،و�أحب �إيل �أن يفعله� ،إن
كان قويا عليه ،فمن فدى ف�إمنا
يطعم مكان كل يوم مدا مبد

النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
�شدة اجلوع والعط�ش :من ا�شتد
به اجلوع �أو العط�ش ،و�أح�س
باخلطر يهدد حياته� ،أباح له
ال�شارع احلكيم �أن يفطر �إنقاذا
حلياته ،بل يحرم عليه ال�صوم �إن

قطرة الأذن

يف رم�ضان ،قد ي�ضطر املري�ض �إىل ا�ستعمال القطرة يف
الأذن ،فهل تعترب مفطرة؟
و�ضع الدواء يف الأذن يف نهار رم�ضان ومثلها ا�ستعمال الكحل ،رمبا ي�صل بع�ضها �إىل اجلوف ،ولكنها
ال ت�صل �إىل اجلوف من منفذ طبيعي ،ولي�س من �ش�أنها �أن تغذي وال �أن ي�شعر الإن�سان بعدها بانتعا�ش
ميا وحدي ًثا يف �ش�أنها ما بني مت�شدد وما بني مرتخ�ص .فمن
�أونحو ذلك ،وقد اختلف العلماء قد ً
ً
منفذا طبيع ًيا
العلماء من حكم ب�أن هذه الأ�شياء مفطرة .ومن العلماء من قال ب�أن هذه الأ�شياء لي�ست
�إىل اجلوف ،فهي لذلك ال تفطر ،واحلقيقة �أن هذه الأ�شياء �أي ا�ستعمال الكحل ومثله القطرة يف
العني ،ومثل ذلك التقطري يف الأذن ،وكذلك و�ضع املراهم ونحوها يف الدبر ملن عنده مر�ض البوا�سري
وما �شابه ذلك ...كل هذه الأمور ال تفطر،

�إ�سالميات

خاف الهالك على نف�سه ،لقوله
تعاىل( :وال تلقوا ب�أيديكم �إىل
التهلكة).
 6وعليه ق�ضاء ما �أفطره.
 7الإكراه :من �أكره على الإفطار
�أباح له ال�شارع كذلك �أن يفطر

ويق�ضي ما �أفطره ،وال �إثم عليه
يف ذلك ،لقوله �صلى اهلل عليه
و�سلم :رفع اهلل عن هذه الأمة
ثالثا :اخلط�أ ،والن�سيان ،والأمر
يكرهون عليه.

هل جتوز القراءة من امل�صحف يف
�صالة الرتاويح؟
ال حرج يف القراءة من امل�صحف يف قيام رم�ضان ،ملا يف ذلك
من �إ�سماع امل�أمومني جميع القر�آن ،ولأن الأدلة ال�رشعية من
الكتاب وال�سنة قد دلت على �رشعية قراءة القر�آن يف ال�صالة،
وهي تعم قراءته من امل�صحف ،وعن ظهر قلب ،وقد ثبت عن
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها �أمرت موالها ذكوان �أن ي�ؤمها يف
قيام رم�ضان ،وكان يقر�أ من امل�صحف ،ذكره البخاري رحمه
اهلل يف �صحيحه معلقاً جمزوماً به.

�سنن ال�صيام
 1ال�سحور� :أي تناول الأكل وال�رشاب يف ال�سحر وهو �آخر الليل بنية ال�صوم ،لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم� :إن ف�ضل ما بني �صيامنا و�صيام �أهل الكتاب �أكلة
ال�سحر ،وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم :ت�سحروا ف�إن ال�سحور بركة.
ويتحقق ال�سحور بكثري الطعام وقليله ولو بجرعة ماء ،فعن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه :ال�سحور بركة فال تدعوه ،ولو يجرع �أحدكم جرعة ماء،
ف�إن اهلل ومالئكته ي�صلون على املت�سحرين.
ت�أخريه :وهو تناوله يف اجلزء الأخري من الليل ،لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم :ال تزال �أمتي بخري ما عجلوا الفطر ،و�أخروا ال�سحور ،وقوله
�صلى اهلل عليه و�سلم� :إنا مع�رش الأنبياء �أمرنا بتعجيل فطرنا  ،وت�أخري �سحورنا ،و�أن ن�ضع �أمياننا على �شمائلنا يف ال�صالة.
 2تعجيل الفطر� :أي الإفطار عقب حتقق غروب ال�شم�س ،لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم :ال يزال النا�س بخري ما عجلوا الفطر،
ولقول �أن�س ر�ضي اهلل عنه� :إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل يكن لي�صلي املغرب حتى يفطر ،ولو على �رشبة
ماء.
 3الفطر على رطب �أو متر �أو ماء ،لقول �أن�س ر�ضي اهلل عنه :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يفطر على
رطبات قبل �أن ي�صلي ،ف�إن مل تكن فعلى مترات ،ف�إن مل تكن ح�سا ح�سوات من ماء.
 4الدعاء عند الإفطار ،لقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� :إن لل�صائم عند فطره دعوة ما ترد .وكان عبد اهلل
اهلل عنهما يقول عند فطره :اللهم �إين �أ�س�ألك برحمتك التي و�سعت كل �شيء �أن تغفر
بن عمر ر�ضي
وثبت �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان يقول :ذهب ال�ضم�أ ،وابتلت العروق ،وثبت
يل ذنوبي،
الأجر �إن �شاء اهلل ،وروي مر�سال �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم كان يقول :اللهم لك �صمت،
وعلى رزقك �أفطرت.
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نا�صر الق�صبي يف دراما ملحمية ت�ضيء على �أبرز املتغريات يف املجتمع ال�سعودي
«ي�س ّلط اجلزء الثاين من «العا�صوف» ال�ضوء على الطفرة التي ح�صلت يف اململكة العربية ال�سعودية بعد منت�صف ال�سبعينيات حتى �أواخر الثمانينيات
من القرن املا�ضي ،وذلك من خالل �شخ�صيات العمل وتطور عالقاتها� ،آخذاً يف االعتبار التطورات الإن�سانية واالجتماعية يف اململكة».
وي�شارك يف هذا العمل الرم�ضاين
كل من نا�رص الق�صبي واملمثلة
ليلى ال�سلمان وحبيب احلبيب ورمي
العبد اهلل وعبد الإله ال�سناين .
هو نا�رص بن قا�سم الق�صبي،
من مواليد الريا�ض ،وهو من
م�ؤ�س�سي الدراما وامل�رسح يف
ال�سعودية ،وبدايته كانت يف
م�رسح اجلامعة وظهوره احلقيقي
كان يف م�رسحية «التائه» و�شاركه
بطولتها را�شد ال�شمراين ،و�إخراج
ر�شدي �سالم ،حيث بد�أ م�شواره
الفني �سنة ،1984ارتبط يف
م�شواره الفني بالفنان ال�سعودي
عبد اهلل ال�سدحان ،وهو �أحد
�أبطال امل�سل�سل العربي الأ�شهر
«طا�ش ما طا�ش» ب�أجزائه
الثمانية ع�رشة .تخرج يف كلية
الزراعة من جامعة امللك �سعود.،
تربطه عالقة �صداقة قوية
حمب
بالبحر وال�صحراء ،وهو
ّ
للغة العربية ،واجلزء الذي ال
يعرفه الكثريون عن الق�صبي �أنه
كاتب له قلم �ساحر ،وله كتاب
بعنوان «الرملة» ت�ضمن رحلة قام

بها مع جمموعة من �أ�صدقائه �إىل
ال�صحراء يف دي�سمرب عام ،2005
وت�ضمن الكتاب ر�صدا للرحلة يف
جمموعة �أبواب (م�صورة) ،و�أي�ضا
ميتلك الق�صبي عينا ذات موهبة يف
التقاط ال�صور الفوتوغرافية التي
حواها الكتاب؛ حيث مت ت�صوير
�أكرث من ثالثة �آالف و�ستمائة
�صورة ،واختري للكتاب فقط 240
�صورة فرزها يف �ستة �أ�شهر،
حيث كان الق�صبي هو خمرج
ال�صور ،وهو الذي يختار الزاوية
واملكان والزمان .وكما ميتلك
املوهبة يف ال�سخرية وال�ضحك
ونقد املجتمع يف تقم�صه للأدوار
املثرية للجدل؛ و�أهم الأعمال
الدرامية التي �شارك فيها
«�أحالم �سلوم» ،و»عودة ع�صويد»،
و»�أبو م�شعاب» ،و»رفاقة درب»،
و»راحت علينا نومه» ،و»بداية
النهاية» ،و»الق�رص» وامل�سل�سل
ال�شهري «طا�ش ما طا�ش» يف
�أجزائه الثمانية ع�رشة ،و»كلنا
عيال قرية» .اختري نا�رص الق�صبي
�ضمن �أف�ضل � 43شخ�صية م�ؤثرة

يف العامل العربي من قبل جملة
نيوزويك (الطبعة العربية) يف
احتفال كبري ،و�شاركه يف التكرمي
رفيق دربه عبد اهلل ال�سدحان.
الق�صبي الذي �ش ّكل نقطة حت ّول يف
عامل الكوميديا يف العامل العربي،
حقق جناحا كبريا يف م�سل�سل
«طا�ش ما طا�ش» الذي �أحرز
جائزة �أف�ضل م�سل�سل كوميدي
يف مهرجان اخلليج للإذاعة
والتلفزيون  .2010م�سل�سالته
�سنة الإنتاج ا�سم امل�سل�سل 1984
بداية النهاية  1985عودة ع�صويد
� 1992أبو م�شعاب 2011 - 1992
طا�ش ما طا�ش  2000الق�رص
� 2004أبو الع�صافري � 2005أبي�ض
و�أ�سود  2008كلنا عيال قرية
 37 2009درجة مئوية 2009
جاري يا حمودة  2012طي�ش
عيال  -ر�سوم متحركة  2012واي
فاي ومنذ  ،2015بد�أ الق�صبي
مب�شاركة الكاتب ال�سعودي خلف
احلربي ب�إنتاج �سل�سلة جديدة
من الكوميديا االجتماعية ،با�سم
«�سيلفي» ،وقد القت انت�شاراً كبرياً

على امل�ستوى العربي ،لينجح يف
اخلروج من دائرة املحلية �إىل
العربية.ويف جتربة خارج �إطار
الدراما التلفزيونية ،اختري الفنان
ال�سعودي الأ�شهر كع�ضو يف
جلنة التحكيم لربنامج املواهب

خوليو �إيغلي�سيا�س يكلل م�سريته الفنية بجائزة «غرامي» ال�شرفية
كلّل املغني الإ�سباين املخ�رضم
خوليو �إيغلي�سيا�س م�سريته الفنية
البارزة بجائزة غرامي ال�رشفية
تقديراً مل�سريته الناجحة ،وذلك
يف حفل �ساهر �أقامته الأكادميية
الوطنية لت�سجيل الفنون والعلوم
مبدينة لو�س �أجنلي�س الأمريكية .
ومل يتمكن املغني الإ�سباين الأ�شهر
عاملياً ،و�أحد املطربني الالتينيني
الأكرث جناحاً وت�أثرياً على مر

التاريخ ،من ح�ضور احلفل ،ولكنه
�أر�سل ت�سجي ً
ال م�صوراً للإعراب
عن امتنانه ملنحه جائزة «اليفتامي
�أت�شيفمنت �أوارد».
وقال �إيغلي�سيا�س  75عاماً يف كلمته:
«كنت �أود �أن �أكون معكم� .شكراً
جزي ً
ال جلميع �أع�ضاء �أكادميية
الت�سجيل ملنحي هذه اجلائزة
اجلميلة».
وتابع «مل �أولد لأكون مو�سيقياً.

ولدت لألعب كرة القدم ...وفج�أة
وقع حادث مروع� ،أ�صبت �إثره بال�شلل
تقريباً ،حينها �أعطوين غيتاراً وهذا
الغتيار غري حياتي متاماً».
و�أ�ضاف املطرب العاملي «�أقول
للنا�س الذين يتعر�ضون ملثل هذه
املواقف امل�أ�ساوية يف احلياة،
ال ت�ست�سلموا �أبداً ،احلياة دوماً
فر�صة».
ومتنح الأكادميية الوطنية لت�سجيل

الفنون والعلوم ،وهي منظمة
�أمريكية مو�سيقية تقدم �سنوياً
جوائز غرامي للإبداع املو�سيقي،
جائزة «اليفتامي �أت�شيفمنت �أوارد»
ال�رشفية للفنانني الذين قدموا
م�ساهمات بارزة يف هذا املجال.
وبيعت خلوليو �إيغلي�سيا�س �أكرث من
 350مليون ن�سخة من �ألبومات بـ 14
لغة على مدار م�سرية فنية امتدت
ن�صف قرن.

هكذا تق�ضي النجمة اجلزائرية �أمل بو�شو�شة �شهر رم�ضان املبارك
حتدثت الفنانة �أمل بو�شو�شة عن �شهر رم�ضان
املبارك م�ؤكدة انها يف كل عام ي�أتي �شهر رم�ضان
تكون يف الت�صوير لأعمالها امنا يف هذا العام االمر
خمتلف.
وتابعت يف حديث»كل �سنة يدخل رم�ضان علينا
ونحن يف الت�صوير وال�صيام مع الت�صوير ي�صبح �أكرث
�صعوبة..وب�شكل عام نكون اما بالت�صوير اما مع
العائلة ولكن هذا ال�شهر �أجوا�ؤه عائلية �أحب �أجواء
اال�صدقاء والدعوات على االفطار بيننا وهكذا
اق�ضي ال�شهر ،كما �أنني �أ�شاهد زميالتي وزمالئي
الذين يقدمون �أعماال جديدة يف رم�ضان».
وعن م�سل�سلها «دوالر» كانت قد �رصحت « :هو
م�سل�سل جديد ورائع بكل تفا�صيله� ،ست�شاهدون
�شيئاً خمتلفاً عن كل الدراما التي �شاهدناها من
قبل ،و�سيب�رص النور قريباً.

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج
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«عرب جوت تالنت» يف املو�سم
الثاين ،حيث لفت الأنظار ب�أدائه
وتعليقاته وروح النكتة احلا�رضة
لديه.كما خا�ض جتربة مميزة
يف برنامج «بعيون �سعودية»،
الذي حاول فيه دعم املواهب

الإخراجية ال�سعودية ال�شابة،
من خالل عر�ض �أفالم ق�صرية
نفذها خمرجون �سعوديون،
ونقدها ،برفقة املخرج ال�سوري
ال�شهري حامت علي ،بعنوان «بعيون
�سعودية».

الفنانة مي عز الدين :تع ّمدت
الظهور بهذا ال�شكل
تراهن مي عز الدين هذا املو�سم على عمل درامي خمتلف من خالل
م�سل�سلها الرم�ضاين «الربن�سي�سة بي�سة» الذي تعود من خالله للأعمال
الكوميدية بعد غياب �أكرث من عام عن املناف�سة الكوميدية ،وقد
التحدي الذي واجهته يف جتربتها
ق ّررت �أن تك�شف لنواعم عن �صعوبة
ّ
اجلديدة.

�شخ�صية غام�ضة

ب�أكرث من �شخ�صيةّ ،
تطل مي عز الدين على جمهورها هذا املو�سم من
خالل م�سل�سلها الرم�ضاين «الربن�سي�سة بي�سة» لت�شارك يف املناف�سة
الرم�ضانية الكوميدية هذا العام على غريعادتها.
حتدياً يف تقدمي �شخ�صية امر�أة عجوز ،وهي
وتقول مي �إنها واجهت ّ
اجلدة �سك�سكة التي تظهر بها �ضمن الأحداث ،م�شري ًة �إىل
�شخ�صية
ّ
�أنها تع ّمدت اللجوء �إىل مكياج من نوع خا�ص ليخفي مالحمها نهائياً،
حيث �أن اجلمهور مل يتع ّرف �إليها عند عر�ض الربوموهات والدعاية
اخلا�صة بامل�سل�سل قبل عر�ضه على ال�شا�شات التلفزيونية ،وهذا ما
كانت ترغب فيه قبل بداية العمل.
رهان ناجح
وجدير بالذكر �أن ظهور مي عز الدين ب�أكرث من �شخ�صية يف عمل
واحد مل يكن املرة الأوىل ،حيث ظهرت ب�شخ�صيتني من قبل يف
جتربتها الدرامية «حالة ع�شق» من خالل �شخ�صيتي ملك وع�شق،
ج�سدت �أكرث من �شخ�صية
�أما يف الأعمال ال�سينمائية فقد �سبق �أن ّ
ج�سدت �شخ�صيتي جايدا
�ضمن العمل الواحد؛ ففي فيلم «�شيكامارا» ّ
و�شيكامارا ،ويف فيلم «�أيظن» ظهرت ب�شخ�صيات ن�سمة وعفت وزبدة،
ما يجعلها جديرة بتج�سيد �أكرث من دور �ضمن العمل الدرامي اجلديد
دون قلق �أو خوف.
من ناحية �أخرى ،تدور �أحداث م�سل�سل «الربن�سي�سة بي�سة» حول
�شخ�صية بي�سة التي تعي�ش مع خالتها وزوجها وتعمل ط ّبالة يف الأفراح
ال�شعبية ،لكن مبجرد دخولها العر�س جتلب خلفها امل�صائب ،وبعدها
تُفاج�أ مبرياث خالها الذي يقلب حياتها ر�أ�ساً على عقب.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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درا�سة� :أحزمة الأمان اخللفية �ضرورة ملحة حلماية الركاب من خطر املوت
ن�رش معهد الت�أمني لل�سالمة على الطرق ال�رسيعة الأمريكي " "IIHSنتائج درا�سة �أعدها للوقوف على مدى
خطورة افتقار ال�سيارات لأحزمة الأمان وجتهيزات الأمان الأخرى باملقاعد اخللفية عند تعر�ض ال�سيارة
لال�صطدام الأمامي.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن الركاب باملقاعد اخللفية بد ًءا من الأطفال بعمر � 6سنوات وحتى الرا�شدمي معر�ضون
لإ�صابات قاتلة مقارنة بال�سائق والراكب الأمامي ،ذلك بالرغم من �أن م�صدر ال�صدمة االرتدادية يكون من مقدم
ال�سيارة.
و�أ�شار املعهد الأمريكي �إىل ا�ستفادة ال�سائق والراكب الأمامي ب�أحزمة الأمان والو�سائد الهوائية وال�ستائر
اجلانبية والتي تعمل م ًعا على �إبقاء الراكب بعي ًدا قدر امل�ستطاع عن اال�صطدام ،بعك�س الركاب يف اخللف الذين
يكونوا عر�ضة لال�صدام وحتى التطاير خارج ال�سيارة.
وي�سعى  IIHSمن خالل املعلومات التي نتجت عن الدرا�سة لتطوير اختبارات الت�صادم الأمامي اجلديد الذي
�سيقيم حماية الركاب يف اجلزء اخللفي وكذلك اجلبهة ،ويعمل املعهد حاليا على �إجراء �سل�سلة من اختبارات
الت�صادم كجزء من هذا امل�رشوع.
ريا ال�سائقني
كب
ًا
د
جه
بذلوا
ال�سيارات
م�صنعي
إن
�
الطرق،
ل�سالمة
أمريكي
ل
ا
قال ديفيد هاركي ،رئي�س املعهد
ً
وركاب املقاعد الأمامية عند احلوادث ،ولكن بع�ضهم �أغفلوا الركاب باخللف وعليه ف�إننا ن�أمل �أن يحفز التقييم
اجلديد ه�ؤالء لإيجاد حلول.
وبالرغم من توفري بع�ض �رشكات ال�سيارات �أنظمة حماية لركاب املقاعد اخللفية تتمثل يف �أحزمة �أمان و�ستائر
هوائية جانبية� ،إال �أن اختبارات  IIHSك�شفت �أن تلك الو�سائل لي�ست كافية حيث ت�سبب �أحزمة الأمان التي
تفتقر ملحددات للقوة قد ت�ؤدي لإ�صابات على م�ستوى ال�صدر كما ي�ؤدي اال�صطدام باملقاعد الأمامية �إ�صابات
بالغة قد ت�صل للوفاة.
وعلى الرغم من التطفل هيكل هي عادة لي�ست م�شكلة يف املقعد اخللفي �أثناء الت�صادم الأمامي ،ميكن �أن قوات حتطم ي�سبب ركاب املقعد اخللفي اىل اال�صطدام مع مق�صورة ال�سيارة .ميكن �أحزمة املقاعد منع ذلك،
ولكن ،كما يظهر يف درا�سة جديدة� ،أحزمة الأمان دون حمددات للقوة ميكن �أن تلحق �إ�صابات ال�صدر.
و�أ�شار معهد � IIHSإىل بع�ض التو�صيات التي ا�ستند فيها �إىل اختبارات الت�صادم التي �أجراها مبعامله و�أبرزها �إ�ضافة و�سائد هوائية �أمامية باملقاعد اخللفية وا�ستخدام �أحزمة �أمان يف اخللف مزودة مبحددات للقوة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن قتلى حوادث ال�سري عامل ًيا وف ًقا لإح�صائيات منظمة ال�صحة العاملة وم�ؤ�س�سات �أخرى معنية ب�ضحايا حوادث الطرق تتخطى مليون حالة �سنو ًيا ،ف�ضلاً عن ماليني الإ�صابات امل�ستدمية.

ني�سان ني�سمو  ..)370تالئم كل الأذواق

تعترب ال�سيارة ني�سان  )370امتداد لل�سيارة  240Zالتى تعود لعام  ،1969حيث كانت مبثابة �أول �سيارة ريا�ضية تخطف
�أنظار العمالء يف �أ�سواق الواليات املتحدة الأمريكية.
وميكن القول �إن ال�سيارة اجلديدة هى التطور الطبيعى لل�سيارة  350Zالتى �أنتجت فى عام  ،1989وعلى
الرغم من ت�شابه اخلط الأ�سا�سى فى الت�صميم �إال �أن ال�سيارة اجلديدة �أكرث حداثة و�إثارة لالنتباه �أكرث
من ذى قبل ،كما �أنها ت�شتمل على العديد من املزايا التي تفوق �سابقاتها.
تعمل ال�سيارة ني�سان ني�سمو مبحرك »� 6سعته  235لرتًا ،ومرفق بها علبة ترو�س يدوية ،وتعمل بقوة
 339ح�صان ،وعزم دوران  276قدم ،وت�سري ب�رسعة  155ميلاً فى ال�ساعة ،كما �أنها ت�شتمل على
م�صدات جديدة وجناح �أكرب وواجهة �أمامية �أكرث قوة ،و�إطارات �أو�سع ،وت�صميم انب�ساطى يالءم
خمتلف الأذواق.
ومن داخل قمرة القيادة جند عجلة القيادة لل�سيارة ني�سان ني�سمو الأقل وزنا والتى يبلغ وزنها
 1535كيلوجرام ،والأقل ا�ستهال ًكا للوقود ،مبطنة بطبقة رقيقة ،وحتتوى على مقاعد ريا�ضية.
ولكن اخلرب ال�سيئ هو �أن ني�سان لي�س لديها �أى خطط ب�ش�أن جلب ال�سيارة �إىل اململكة املتحدة،
ريا لل�سيارة �ستباع ب�سعر  36.995يورو.
وفى �أمريكا التى �ست�شهد رواجا كب ً

غوغل جتدد �أندرويد �أوتو

�أعلنت �رشكة غوغل جتديدها لنظام "�أندرويد �أوتو" املخ�ص�ص لدمج الهواتف الذكية يف ال�سيارة ،و�أو�ضحت ال�رشكة �أن نظام "�أندرويد
�أوتو" �سيح�صل على ت�صميم جديد تتج�سد �أبرز مالحمه يف واجهة امل�ستخدم الداكنة ذات اخلطوط والألوان اجلديدة ،كما جددت غوغل
بتجديد مفهوم اال�ستعمال من خالل الت�صميم اجلديد الأكرث و�ضوحاً ملركز الإخطارات ،للحد من ت�شتيت االنتباه �أثناء القيادة.
ومن املقرر �أن تطلق غوغل التحديث اجلديد لنظام "�أندرويد �أوتو" يف �صيف  2019لل�سيارات املتوافقة.

جيب تطلق �سيارتها رينيجيد الهجينة يف 2020
�أعلنت جمموعة فيات كراي�سلر عرب جيب �أن رينيجيد �ستتح�صل علي فئة هجينة بحلول العام
 ،2020وك�شفت املجموعة �أنه �سيتم �إنتاجها يف م�صنع ال�رشكة يف مدينة ميلفي الإيطالية
بجانب فيات .(500
وحتدث املدير املايل جليب  Pietro Gorlierعن هذا الأمر وذكر �أنه
حتي الآن مت �إنتاج �أكرث من  742رينيجيد و�أنهم يتوقعون مزيداً من
النجاح واملبيعات لل�سيارة مع �إطالق فئتها الهجينة.
يذكر �أن حمركات رينيجيد �ستتغري قلي ً
ال ،حيث �ستكون 3
�سلندر �سعة  1.0لرت بقوة  118ح�صان� ،أو � 4سلندر �سعة
 1.3لرت بقوة  177ح�صان .و�ستح�صل على فئات ديزل
مبحركني �سعة  1.6و  2.0لرت وناقل حركة يدوي مكون
من � 6رسعات �أو ناقل حركة �أوتوماتيكي مكون من
�رسعات ،و�سيتم �إطالق رينيجيد الهجينة �أوالً يف �أوروبا قبل
للأ�سواق العاملية.

9
و�صولها
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تطبيقات القر�آن الكرمي
هذه التطبيقات هي �أهم ما يجب �أن
يتواجد يف هاتفك الذكي ،ويفرت�ض
�أن تكون �أكرث التطبيقات التي ت�ستهلك
فيها وقتك� ،أكرث من الفي�س وال�سناب
والوات�س  ،فرم�ضان هو رحلة روحانية
للإرتقاء نحو مدارج الكمال الإن�ساين
الذي لن ي�صل �إليه �أي ان�سان بعد
الر�سل عليهم ال�سالم ،لكن فقط ملن
�أح�سن ا�ستغالله.
ليكن رم�ضان هذا العام �شهر التدبر
والغو�ص يف �أ�رسار القر�آن الكرمي،
ليكن رحلة ت�أملية وتفكرية يف �آيات اهلل
املكتوبة واملنظورة ،من خالل �آيات
القر�آن الكرمي ،لنهتم بالتدبر �أكرث من
عدد احلروف والكلمات التي نقر�أها،
لنتعرف على املعاين و�أ�سباب النزول
و�أقوال املف�رسين يف تلك الآيات،
ولتكن التقنية م�ساعدة لنا يف بلوغ هذا

الهدف.
ا�ستعمل برامج القر�آن الكرمي يف
�شهر رم�ضان من �أجل تالوة القر�آن
والتعرف على املعاين و�أ�سباب النزول،

ا�ستعمل تطبيق ( )Ayatمث ً
ال الذي
ي�أتي مع عدة تفا�سري ،ويف كل مرة تتلو
القر�آن ،متهل وحاول �أن تفهم وتغو�ص
يف �أعماق الآيات ،حمل �أكرث من تف�سري

ا�ستثمر الفي�سبوك

تعرف على املزايا الرم�ضانية
ّ
اجلديدة يف غوغل

ولي�س واحد فقط� ،أن�صحك �أن يكون
تف�سري (الو�سيط) لطنطاوي �أحد تلك
التفا�سري ل�سهولته ،واجعل من الهاتف
الذكي معيناً لك للفهم والتدبر.

لن �أقول لك اعتزل الفي�سبوك نهائياً ،لكن ا�ستثمر ا�ستخدامك له ،هنالك الكثري من ال�صفحات يف الفي�سبوك
التي تن�رش الفوائد واللطائف واملواد املفيدة يف تقريب القلب �إىل خالقه� ،سوا ًء كانت مواداً مقروءة �أو
مرئية ،لذلك فالفكرة هي يف ا�ستخدام خا�صية (االهتمامات)
خا�صية (االهتمامات) تتيح لك �إن�شاء قوائم خا�صة مبو�ضوعات حتددها �أنت كيفما تريد ،كل قائمة حتتوي
على �صفحات في�سبوكية تختارها �أنت وت�ضيفها �إىل هذه القائمة ،بحيث ال تظهر يف هذه القائمة �إال
من�شورات تلك ال�صفحات فقط ،للقراءة �أكرث عن هذه اخلا�صية وطريقة اال�ستفادة منها ،اقر�أ هذه ال�صفحة
من الدليل الر�سمي للفي�سبوك.
واجهة الفي�سبوك الرئي�سية مليئة بكل �شيء ،وكل زيارة �رسيعة لها تكلفنا الكثري من الوقت ،والوقت ثمني يف
رم�ضان ،لذلك �أن�صحك �أن تن�شئ (قائمة اهتمام) وت�ضع فيها ال�صفحات املفيدة فعال يف رحلتك الروحانية
يف �شهر رم�ضان ،املحتوى الذي يقربك ب�شكل فعلي �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل ،ثم احتفظ ب�صفحة هذه القائمة
يف املف�ضلة يف املت�صفح ،وعندما تقرر �أن تزور الفي�سبوك ،زُر تلك ال�صفحة بدالً من ال�صفحة الرئي�سية.

تطبيقات الأذان
والأذكار

هنالك العديد من التطبيقات اخلا�صة بالتذكري لل�صلوات ،وكذلك تطبيقات
الأذكار� ،س�أعر�ض عليك بع�ضها يف الفقرة التالية ،لكن قبل ذلك �أن�صحك
�أخي الكرمي �أن تخطط منذ بداية ال�شهر الكرمي لأف�ضل ا�سثمار له،
وخا�صة يف م�س�ألة ال�صلوات و�صلوات اجلماعة ،واجعل تطبيقات التذكري
لل�صلوات معينة لك يف ذلك.
مث ً
ال ميكن �أن حتدد وقت التنبيه قبل الأذان بوقت ٍ
كاف من �أجل التبكر
�إىل امل�سجد ومن ثم قراءة �شيء من القر�آن قبل ال�صالة� ،أو ميكن حتديد
وقت التذكري للمغرب قبل الأذان بربع �ساعة من �أجل قراءة �أذكار امل�ساء،
فيما يلي بع�ض التطبيقات املفيدة للهواتف الذكية:
�صالتي (�أندرويد)  :تطبيق مميز للتذكري مبواعيد الأذان ،يوفر خيارات
عديدة للتحكم بالتنبيه ب�شكل كامل
�إىل �صالتي (�آيفون) :متخ�ص�ص �أي�ضاً للتنبيه لل�صلوات مع خ�صائ�ص �أخرى
كثرية
قمر دين (�أندرويد) (�آيفون) تطبيق مفيد ملتابعة العبادات وال�شعائر
ب�شكل يومي ملراقبة منحنى �إميانك.

�أعلنت �رشكة غوغل عن جمموعة
من املزايا اجلديدة املوجهة لهذا
ال�شهر الكرمي .ومن تلك املزايا
عر�ض معلومات خا�صة بال�شهر
�ضمن نتائج البحث عند ا�ستخدام
كلمات رئي�سية معينة ،وكذلك
ك�شفت عن منتج يجمع ما بني
الواقع االفرتا�ضي وفن اخلط.
�سيمكن م�ستخدمي غوغل يف
كافة �أنحاء العامل الإطالع على
املعلومات اخلا�صة برم�ضان مثل
مواقيت ال�صالة املحلية ون�صائح
�صحية وو�صفات رم�ضانية رائجة
على يوتيوب وتطبيقي اجتاه القبلة
وقلم
كما ك�شفت عن “قلم” وهو تطبيق
ويب يت�ضمن  35عمل فني ثالثي
الأبعاد ميكن للم�ستخدمني

م�شاركته مع الأ�صدقاء والعائلة
على �شكل ر�سائل معايدة .وتعاونت
غوغل لإجناز هذه الأعمال مع
ت�سعة فنانني وخطاطني م�شهورين
عاملياً.
�أي�ضاً مع تطبيق اجتاه القبلة ميكن
معرفة اجتاهها بدون احلاجة
لتوفر ات�صال بالإنرتنت ،وي�ستخدم
التطبيق الذي �أطلقته غوغل العام
املا�ضي تقنية الواقع املعزز على
نظام �أندرويد لتحديد الإجتاه.
اجلدير بالذكر �أن عمليات
البحث يف �شهر رم�ضان تزيد
ب�شكل كبري خا�صة مع كلمات
معينة عن اجتاه القبلة ور�سائل
املعايدة الرم�ضانية ،وهنا جاءت
غوغل لتلبي هذه االحتياجات
للم�ستخدمني.

�آبل ت�ستحوذ على �شركة جديدة كل � 3أ�سابيع

ال تعلن �آبل عادة عن �صفقات اال�ستحواذ
التي جتريها ب�شكل م�ستمر خا�صة لو
كانت على �رشكات نا�شئة �صغرية ،لذا
�أية ت�رصيحات ر�سمية من ال�رشكة �ستكون
لها �أهمية كبرية ال�سيما لو علمنا �أن �آبل
تت�سوق وت�شرتي ال�رشكات كما تفعل �أنت
مع البقالة!.
بح�سب تيم كوك املدير التنفيذي لل�رشكة
ف�إن �آبل ت�شرتي �رشكة جديدة كل 3-2
�أ�سابيع ،وو�صل عدد ال�رشكات التي
ا�ستحوذت عليها خالل الأ�شهر ال�ستة
املا�ضية ما بني � 25-20رشكة ،هذا يعني
�أنها و�سطياً ت�ستحوذ �سنوياً على 50-40
�رشكة.
متلك �آبل �سيولة نقدية �ضخمة تقدر ب�أكرث
من  225مليار دوالر ح�سب �أحدث بياناتها

املالية ،وكانت قد تعهدت ال�رشكة
بامل�ساهمة بقيمة  350مليار دوالر
يف االقت�صاد الأمريكي خالل خم�سة
�أعوام من خالل �صفقات اال�ستحواذ �أو
ال�رضائب املدفوعة.

من �أبرز �صفقات �آبل الأخرية تطبيق �شازام
للتعرف على املو�سيقى وجمموعة من
ال�رشكات يف جماالت الذكاء اال�صطناعي
والواقع املعزز والواقع االفرتا�ضي
و�صناعة املعاجلات وال�رشائح.

هواوي تعلن بدء العمل على حتديث
�أندرويد  Qلهواتفها الرئي�سية

بعد يومني فقط من �إعالن
غوغل �إ�صدار الن�سخة التجريبية
الثالثة من حتديث �أندرويد  Qلـ
 21هاتف من � 13رشكة �أعلنت
هواوي �أنها قد بد�أت العمل
بالفعل على التحديث لعدد من
هواتفها الرائدة.
القائمة الأولية التي �أ�صدرتها
�رشكة هواوي �ستكون جمرد بداية
حيث من املتوقع ان تبد�أ ال�رشكة
برتقية املزيد من الهواتف الحقاً
ولكن �ستبد�أ بالهواتف الرئي�سية
من فئة  Pو  Mateوالتي �صدرت
هذا العام والعام املا�ضي.
�شملت القائمة ك ً
ال من :
20 Huawei Mate

Pro 20 Mate
X 20 Mate
Porsche
20
Mate
Edition
Huawei P30
Pro P30
Honor V20
2 Honor Magic
هذا الإعالن يعني ان ال�رشكة
جادة يف �رسعة ترقية هواتفها
بعد �صدور الن�سخة الر�سمية
من النظام يف �سبتمرب القادم
 ،وبالطبع هذا يعني ان هاتف
ميت  30برو �سيكون من اواائل
الهواتف التي تعمل بنظام
�أندرويد .10
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قيادة الدرك الوطني

حملة حت�سي�سية وطنية
لفائدة م�ستعملي الطريق

الثالثاء  14ماي  2019املوافـق ل 09رم�ضان 1440هـ

جامعة البويرة

املوظفون ي�صرون
على رحيل املدير
جدد �أم�س الع�رشات من عمال وموظفو
جامعة « اكلي حمند �أوحلاج « بالبويرة
احتجاجهم من خالل تنظيم اعت�صام حا�شدا
�أمام مقر رئا�سة اجلامعة للمطالبة برحيل
املدير يف ظل توا�صل القب�ضة احلديدية
بني الطرفني طيلة الأ�سابيع الفارطة,حيث
�أكد املحتجون خالل ت�رصيحاتهم ليومية
« الو�سط «على مت�سكهم بجميع مطالبهم
املرفوعة على ر�أ�سها مطلب رحيل هذا
امل�س�ؤول الذي ت�سبب ح�سبهم يف تعفني
الو�ضع منذ جميئه بعد �أن �أغلق �أبواب
احلوار اجلاد يف وجوههم كما �أ�ضاف
حمدثونا �أنهم �أ�صبحوا ي�شتغلون يف ظروف
جد مزرية ب�سبب تراكم امل�شاكل خا�صة يف
الآونة الأخرية ما جعلهم ينتف�ضون بهذه
الطريقة  ,م�ؤكدين �أنهم غري م�ستعدين
للرجوع يف ا�ستمرار االحتجاج ما مل تتحقق
مطالبهم على �أر�ض الواقع .

�أح�سن مرزوق

موغرييني

�أوروبا تدعم االتفاق
النووي الإيراين وتدعو
لتجنب الت�صعيد
�أعلنت م�س�ؤولة ال�سيا�سة اخلارجية يف
االحتاد الأوروبي ،فيدريكا موغرييني� ،أن
االحتاد يدعم تنفيذ االتفاق النووي مع
�إيران ،ويريد من القوى املتناف�سة جتنب
�أي ت�صعيد �آخر ب�ش�أن هذه الق�ضية ،وقالت
موغرييني يف ت�رصيح �صحفي ،اليوم االثنني،
قبيل اجتماع لوزراء خارجية بريطانيا
وفرن�سا و�أملانيا املوقعة على االتفاق
النووي�« :سنوا�صل دعمه قدر ما ن�ستطيع
بكل الو�سائل وب�إرادتنا ال�سيا�سية».

الفراولة ت�ساعد على
منع الإ�صابة ب�سرطان
املريء
�أعلن علماء مركز بحوث ال�رسطان التابع
جلامعة �أوهايو� ،أنه ميكن ا�ستخدام
الفراولة مع الأدوية امل�ضادة لل�رسطان �أو
بديال عنها للوقاية من الإ�صابة ب�رسطان
املريء وعالجه.
وتفيد النتائج التي ح�صل عليها املركز
الأمريكي لدرا�سة ال�رسطان التابع جلامعة
�أوهايو ب�أن تناول الفراولة ب�صورة منتظمة
ي�ساعد على منع تطور �رسطان املريء ،وقد
ح�صل علماء املركز على هذه النتيجة من
التجارب التي �أجروها مب�شاركة �أ�شخا�ص
من ثالث حمافظات يف املنطقة الو�سطى
من ال�صني ،التي تتميز بارتفاع ن�سبة
الإ�صابات ب�رسطان املريء يف العامل.
وكان امل�شرتكون يف التجارب من امل�صابني
بورم حميد يف املريء يتناولون يوميا
م�سحوق الفراولة (ما يعادل  57غراما
فراولة) مع الطعام ملدة �ستة �أ�شهر،
�أظهرت نتيجة التجربة ب�أن ورم  29م�شرتكا
من جمموع  36تقل�ص ومل يعد ي�شكل
خطورة على حياتهم �أي حتولوا من املرحلة
املتو�سطة اخلطورة �إىل املرحلة اخلفيفة.

العدد  /4940 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

 .حتت �شعار « يف رم�ضان،
خماطرتك قد تف�سد فرحة
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 13مليون فل�سطيني يف فل�سطني التاريخية وال�شتات
م�٫س
قال اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني يف
تقرير ا�ستعر�ض �أو�ضاع ال�شعب الفل�سطيني
ع�شية الذكرى الـ 71للنكبة التي توافق الأربعاء
 15ماي �إن عدد ال�شهداء الفل�سطينيني
والعرب منذ النكبة عام  1948وحتى اليوم
(داخل فل�سطني وخارجها) بلغ نحو � 100ألف
�شهيد ،فيما �سجلت منذ العام  1967مليون
حالة اعتقال ،فيما بلغ عدد الفل�سطينيني
حول العامل �أكرث من  13مليون ن�سمة.
وجاء يف التقرير ال�صادر االثنني� ،أن عدد
ال�شهداء منذ بداية انتفا�ضة الأق�صى بلغ
� 10.853شهيدًا ،خالل الفرتة 2000/09/29
وحتى  ،2019/05/07وكان العام  2014الأكرث
دموية ،حيث ارتقى � 2240شهيدًا ،منهم 2181
ا�ست�شهدوا يف قطاع غزة ،غالبيتهم ا�ست�شهدوا
خالل العدوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة.
�أما خالل العام  2018فبلغ عدد ال�شهداء يف
فل�سطني � 312شهيدا ،منهم � 57شهيدا من
الأطفال وثالث �سيدات ،ال يزال االحتالل

«اال�رسائيلي» يحتجز جثامني � 15شهيدا.
و�أ�شار �إىل �أن عدد الأ�رسى يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي بلغ نحو � 5700أ�سري
كما هو يف نهاية �آذار ( 2019منهم � 250أ�سرياً
من الأطفال و 47امر�أة)� ،أما عدد حاالت
االعتقال فبلغت خالل العام  2018نحو 6500
حالة ،من بينهم  1063طفال ،و 140امر�أة.

قاعة �إفريقيا بالعا�صمة

عر�ض م�سرحيتي «بوعالم زيد القدام» و
« املوجة والت»
عر�ضت �أم�س بقاعة �إفريقيا باجلزائر
العا�صمة م�رسحيتني بوعالم زيد القدام» و «
املوجة والت» للمخرج �سليمان بن عي�سى ولقد
مت تنظيم هذه املبادرة من طرف الديوان
الوطني للثقافة و الإعالم وبالتن�سيق مع بلدية
�سيدي �أحممد كما �سي�ستو�صل عر�ض هذين

العملني اليوم وغدا يف نف�س املكان حتى
 15ماي  ،2019ليتم عر�ضهما فيما بعد يوم 18
و 19بقاعة ال�سعادة بوهران ثم �سيتم عر�ضهما
�أي�ضا يف ق�رص الثقافة مفدي زكريا بالعا�صمة
يوم  26و 27و 28ماي اجلاري .

كما فر�ض االحتالل «الإ�رسائيلي» الإقامة
املنزلية على  300طفل يف القد�س منذ
�أكتوبر عام  2015وال زال  36طفال حتت
الإقامة املنزلية حتى الآن ،ومعظم الأطفال
اعتقلوا بعد �إنهاء فرتة الإقامة املنزلية
عليهم ،والتي تراوحت بني � 6أ�شهر وعام.

غرداية

ا�ستالم مركز عالج الإدمان
قبل نهاية ال�سنة

�ست�ستفيد منطقة غرداية قبل نهاية ال�سنة
اجلارية مبركز لعالج الإدمان موجه مل�ساعدة
فئة املدمنني على ا�ستعادة حياة عادية،
ح�سبما علم �أم�س االثنني من مدير ال�صحة
وال�سكان بالوالية.
ويعد هذا املركز الواقع باملحاذاة من

م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية واملتواجد يف
مرحلة ا�ستكمال الأ�شغال بغالف مايل يفوق
 143مليون دج ،م�ؤ�س�سة �إ�ست�شفائية متخ�ص�صة
يف التكفل بالأ�شخا�ص املدمنني الراغبني يف
و�ضع حد لإدمانهم.

وزعت  200قفة رم�ضان خالل �أ�سبوع

جمعية ال�سالم بالبويرة تبهج املحتاجني يف ال�شهر الف�ضيل
�أ�رشفت اجلمعية اخلريية ال�سالم النا�شطة
بوالية البويرة خالل الأ�سبوع الأول من ال�شهر
الف�ضيل على عملية توزيع ما يقارب  200قفة
رم�ضان يف �إطار العمل الت�ضامني مع الفئات
اله�شة الذي د�أبت عليه طوال ال�سنة  ,حيث
ك�شفت م�س�ؤولة اجلمعية « �سناء كونطة « يف
ت�رصيحها ليومية « الو�سط « �أنها ركزت خالل
هذه املرة على �إعانة العائالت املحتاجة

امل�سجلة لديها �إىل جانب عدد معترب من
الفئات املق�صية من �إعانة � 6آالف دج من
طرف م�صالح البلدية لل�سماح لتمكينها من
ق�ضاء هذه املنا�سبة العظيمة يف �أف�ضل
الظروف  ,كما �أ�شارت املتحدثة عن ت�سطري
عديد الن�شاطات الت�ضامنية طيلة �أيام رم�ضان
على غرار احلملة التح�سي�سية ملحاربة ظاهرة
التبذير خا�صة مادة اخلبز وحملة «م�صحف

تي�سم�سيلت

معر�ض حول الطيور املهاجرة
افتتح اليوم االثنني بدار البيئة لتي�سم�سيلت
معر�ض �أول حول الطيور املهاجرة التي
تعي�ش باملناطق الرطبة للوالية يف �إطار �إحياء
اليوم العاملي لهذا ال�صنف من الطيور ،وت�شمل
التظاهرة املنظمة مببادرة من امل�ؤ�س�سة
املذكورة بالتعاون مع حمافظة الغابات

ومديرية البيئة عر�ض �صور ومل�صقات ت�سلط
ال�ضوء على �أنواع الطيور املهاجرة التي
تتواجد باملناطق الرطبة للوالية على غرار
النحام الوردي ودجاج املاء والبط ذو العنق
الأخ�رض والطائر �أبو ملعقة �أبي�ض وغطا�س
�صغري.

لكل مري�ض « لفائدة مر�ضى م�ست�شفى
الأخ�رضية بالتن�سيق مع مكتب كافل اليتيم
باجلباحية وكذا تنظيم �إفطار جماعي وحفل
ديني لنزالء دار العجزة مبدينة البويرة تكرميا
ل�شهيد الواجب الوطني « حممد عا�شور «
تتخلله تكرميات حلفظة القر�آن بالتن�سيق
مع اجلمعية الوالئية لرتقية وتطوير الريا�ضة
الن�سوية واخللية اجلوارية ملديرية الن�شاط

الإجتماعي ويختتم الربنامج بالإ�رشاف على
توزيع ك�سوة عيد الفطر املبارك لأطفال
الأ�رس املعوزة والأيتام  ,فيما نا�شد باملنا�سبة
�أع�ضاء اجلمعية « �أمال بوعمرية « وف�ؤاد
بطاهر ودوان فار�س الذين وجدناهم باملكتب
املح�سنني من اجل تقدمي املزيد من التربعات
للم�ساهمة يف ر�سم الفرحة والب�سمة على وجوه
الفئات املحتاجة .
�أح�سن مرزوق

الدرك الوطني بالبويرة

حجز � 20ألف قر�ص مهلو�س
الإقليمية للدرك الوطني بالعجيبة (البويرة)
«�أوقفت يف نقطة مراقبة بالطريق ال�سيار
�رشق-غرب,على م�ستوى املحول امل�ؤدي �إىل
العجيبة� ,شخ�صا يبلغ من العمر � 36سنة ,على
منت مركبة ,وبحوزته  20.000قر�ص مهلو�س».

متكنت م�صالح الدرك الوطني ,بوالية البويرة
من حجز  20.000قر�ص مهلو�س و مبلغ
مايل معترب بالدينار و العملة ال�صعبة  ,ح�سب
ما �أفاد به �أم�س االثنني بيان للقيادة العامة
للدرك الوطني و�أو�ضح ذات امل�صدر �أن الفرقة

امل�سرح اجلهوي كاتب يا�سني بتيزي وزو

عر�ض م�سرحية �صح الرتي�ست
على مدار �ساعة كاملة من العر�ض املميز
ا�ستمتع ليلة �أول �أم�س الأحد �إىل االثنني جمهور
تيزي وزو و يف �إطار ال�سهرات الرم�ضانية
املعدة من قبل �إدارة م�رسح تيزي وزو ب�أداء
الفنان ح�سن عزازين و العازف عمار �رشيفي
بامل�رسحية امل�سماة �صحيت الرتي�ست التي هي
من �إنتاج و �إخراج عمر فطمو�ش و كانت ف�صول

هدا العر�ض املميز هو عازف الة الكمان الذي
كان بحاجة القتناء وتر لآلته املو�سيقية ان كل
الدكاكني املخت�صة يف املو�سيقى التي يعرفها
حتولت �إىل حمالت «االطعام ال�رسيع» يف جمتمع
م�ستهلك ال يهمه �سوى الربح ال�رسيع ويف بيئة
�شاردة من الإبداع الفني حيث ي�ستحيل �إيجاد
وتر للكمان ،قرر العازف مغادرة البلد ،حيث

قرر هذا الأخري الذهاب لر�ؤية «مول اخليط»
من اجل احل�صول على ت�أ�شري ولدى و�صوله �إىل
ال�ضفة الأخرى من البحر الأبي�ض املتو�سط،
وجد الفنان معامله و در�س حتى �آلة الت�شيلو
التي اقتناها من دون حمفظتها حيث فكر يف
نقلها عند عودته �إىل البلد داخل تابوت على
�أ�سا�س �أن بداخله جثمان زوجته فرن�سية الأ�صل

التي تزوجها و �أقنعها على اعتناق الإ�سالم و�أدى
الفنان ح�سن عزازين �أزيد من � 15شخ�صية حيث
ابهر اجلمهور ب�أدائه الراقي مثله مثل العازف
عمار �رشيفي و�أراد املخرج عمار فطمو�ش عرب
هذه امل�رسحية بال�شكل اجلديد مزج امل�رسح
باملو�سيقى و هي حماولة مع فريقه من اجل
املزج بني النوعني
ح -كرمي

