
حزب اجلزائر للرفاه  يقرتح 
مبادرة احلل الوطني

اجلميع متفق على اخلروج 
من عنق الزجاجة

اأ�ستاذ احلقوق بجامعة وهران بن داود عبد القادر

املقاطعة ال�شعبية 
للرئا�شيات �شالح ذو حدي

اأكدوا رف�سهم النتخابات حتت اإ�سراف بدوي و بن �سالح 

الطلبة يوا�شلون االحتجاج 

املواالة و املعار�سة و ت�سريحات قائد االأركان

توافق يف الهدف و اختالف يف 
تفا�شيل �شغرية

تيرنكوك باأدرار

ال�شارع املحلي متم�شك برحيل امل�شوؤولني الثالثة
�ص4

�ص4
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اإىل غاية ان�سحاب بو�سارب

املجموعة 
الربملانية لالأفالن 

تعلق ن�شاطها
�ص4

�ص3

�ص5�ص4�ص3

�ص3

�سيا�سة  خطاب قائد االأركان و تاريخ الرئا�سيات

تتاأرجح بني التاأجيل و التعجيل

رئا�شيات 4 جويلية و 
�شيناريو احلمل الكاذب
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رئا�سيات 4 جويلية

75 راغبا يف الرت�شح 
لعملية  امل�ؤقتة  احل�صيلة  بلغت 
ت�صليم ا�صتمارات اكتتاب الت�قيعات 
الرت�صح  يف  للراغبني  الفردية 
لالنتخابات الرئا�صية املقررة ي�م 

 75 اإيداع  اىل  املقبل,  ي�لي�   4
ما  ح�صب  للرت�صح,  نية  ر�صالة 
ل�زارة  بيان  الثالثاء  اأم�س  به  اأفاد 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
البيان  يف  وجاء  العمرانية  والتهيئة 

اأن »احل�صيلة امل�ؤقتة لعملية ت�صليم 
الت�قيعات  اكتتاب  ا�صتمارات 
الرت�صح  يف  للراغبني  الفردية 
اجلمه�رية,  لرئا�صة  لالنتخاب 
الأحد  ي�م  غاية  اإىل  وامل�ق�فة 
اإيداع 75  19 ماي 2019, تتمثل يف 

ر�صالة نية للرت�صح«.
واأ�صاف نف�س امل�صدر اأن املعنيني 
خا�صة  ح�ص�س  من  »ا�صتفادوا 

تطبيقا  الكتتاب  با�صتمارات 
بها«,  املعم�ل  القان�نية  لالأحكام 
»ت�صري  العملية  هذه  اأن  اىل  م�صريا 
اأن من بني  يف ظروف ح�صنة«يذكر 
ت�جد  امل�دعة,  الرت�صح  ر�صائل 
ثالثة اأحزاب �صيا�صية هي التحالف 
ال�طني اجلمه�ري, جبهة امل�صتقبل 
واجلبهة اجلزائرية للتنمية واحلرية 

والعدالة.

عني الو�شطالأربعاء  22  ماي 2019  املوافـق  ل17 �سعبان 1440هـ 2

من  قنطار  األف   445,9 اإنتاج  يت�قع 
احلب�ب ب�لية ال�ادي خالل م��صم 
احل�صاد اجلاري )2018-2019( الذي 
اإنطلق هذا الأ�صب�ع, كما اأ�صتفيد من 

م�صالح الغرفة الفالحية .
ن�عني  على  احلب�ب  وتت�زع 

 344,4 ب  ال�صلب  القمح  يت�صدرها 
تقدر  زيادة  بن�صبة  قنطار  األف 
بامل��صم  مقارنة  باملائة  ب27,5 
بت�قع  وال�صعري  املنق�صي  الفالحي 
بن�صبة  قنطار  األف   101,5 اإنتاج 
مقارنة  باملائة   200 فاقت  زيادة 

وفقا  املنق�صي,  احل�صاد  مب��صم 
ملا اأو�صحه رئي�س الغرفة الفالحية 

بكار غمام حامد.
و�رصح ذات املتحدث اأن امل�صاحة 
لزراعة  املخ�ص�صة  الإجمالية 
الفالحي  امل��صم  هذا  احلب�ب 

تقدر بـ11,1 األف هكتار م�زعة بني 
8,2 األف هكتار للقمح ال�صلب و2,9 
األف هكتار لل�صعري وهي متثل 10,7 
الفالحية  امل�صاحة  من  باملائة 
األف   103 ب  املقدرة  امل�صتغلة 

هكتار.

حتديد زكاة الفطر لهذه
 ال�شنة  بـ 120 دج 

حددت وزارة ال�ص�ؤون الدينية والأوقاف زكاة الفطر لهذا العام بـ 

120 دج وهي قيمة �صاع )2 كلغ( من غالب ق�ت البلد واأو�صحت 

الثالثاء  الي�م  الر�صمي  م�قعها  على  لها  من�ص�ر  يف  ال�زارة 

الدينية  اللجان  بالتعاون مع روؤ�صاء  اأئمة امل�صاجد  اأنها »كلفت 

امل�صجدية عرب ال�طن بال�رصوع يف جمع زكاة الفطر ابتداء من 

الذين  م�صتحقيها  على  ت�زع  اأن  على  رم�صان,  �صهر  منت�صف 

الفطر  اأو ي�مني قبل عيد  ي�ما  الزكاة  اأح�صتهم جلان �صندوق 

م�صلم  كل  الفطر »جتب على  زكاة  اأن  ال�زارة  املبارك«وذكرت 

اإن كان ميلك ما يزيد  اأو فقري,  اأو كبري, غني  وم�صلمة, �صغري 

نف�صه وعن كل من جتب  ي�مه, يخرجه املكلف عن  عن ق�ت 
عليه كفالته, وج�از اإخراجها نقدا«.

حجز 100األف دولر و136 األف اأورو و40 مليون مزورة

االإطاحة ب�شبكة دولية لتزوير العملة بواليات الغرب 

الوادي

توقع اإنتاج 446 األف قنطار من احلبوب 

خبر في 
صورة

�شريف الوزاين ينجو من 
حادث مرور خطري

جنا الالعب ه�صام �رصيف ال�زاين من امل�ت باأعج�بة بعد حادث 
املرور اخلطريالذي تعّر�س له وه� يق�د ال�صيارة, حيث تعر�صت 
ال�صيارة اإىل اأ�رصار كبرية وته�ّصمت على الآخر, لكن الالعب مل 

يتعّر�س اإىل مكروه خطري ومتّكن من النجاة من امل�ت.

ماندي يوّدع كيكي
وّدع الالعب الدويل اجلزائري عي�صى ماندي مدرب فريقه ريال 
بيتي�س كيكي �صيتني الذي كانت اأعلنت اإدارة النادي ال�صباين عن 
رحيله نهاية امل��صم الكروي احلايل, حيث ن�رص مدافع املنتخب 
ال�طني تغريدة عرب ح�صابه يف م�قع الت�ا�صل الجتماعي »ت�يرت« 

اأين �صكره على كل ما قدمه للفريق وما قدمه له
عليه,  يت�اجد  الذي  امل�صت�ى  اإىل  لل��ص�ل  ون�صائح  دعم  من 

واأ�صاف يف نف�س ال�صياق انه �صيك�ن ممتنا له مدى احلياة.

بلدية تلم�شان  ت�شتفز �شكانها  
ال�صاحة  بكراء  خطرية  �صابقة   يف  تلم�صان  بلدية  �صلطات  اأقدمت 
الرئي�صية  قرب امل�صجد الكبري لأحد املتعاملني القت�صاديني لن�صب 
خيمة جتارية عمالقة يف  ا�صتفزاز كبري للحرك ال�صعبي الذي ينظم 
اأ�صب�عيا من تلك ال�صاحة ما يهدد بانفجار الأو�صاع  باملدينة خا�صة 
باقتحام  واآخرون  اخليمة  بحرق  ال�صباب  من  الع�رصات  ت�عد  بعد 

البلدية وطرد املري .
هذا وقد جاءت هذه اخلط�ة يف ال�قت الذي يتجمع املحتج�ن  بهذه 
ال�صاحة منذ  22 فرباير املا�صي , حيث اأ�صارت قيادة احلراك يف بيان 
لها اأن هذا الإجراء ا�صتفزازي ي�صعى من خالله بع�س بقايا الفالن 
وعلى راأ�صهم رئي�س بلدية تلم�صان  بال�صعي اإىل  ك�رص احلراك  من 
خالل الرتخي�س  لإقامة ن�صاط جتاري  ب�صاحة احلراك  الأ�صب�عية 
, م�ؤكدين اأن العديد من ال�صباب يحاول�ن حرق اخليمة , يف ال�قت 
الذي تعمل قيادة احلراك على  �صلميته , كما ترباأت القيادة من اأي 
انزلقات ي�م اجلمعة  بفعل هذا الت�رصف الغري مقب�ل الذي يتحمل 
تبعياته املجل�س البلدي  ل�حده , خا�صة من ا يف ظل وج�د اأطراف 
تعمل امل�صتحيل اخرتاق احلراك واإجها�س مطالبه ال�رصعية والتي 

تتم بطرق �صلمية .
م.ب

ال�طني  الدرك  عنا�رص  متكنت  
لتزوير  دولية  ب�صبكة  الإطاحة  من 
تن�صط  الغرب   ب�ليات  العملة 
على حم�ر غليزان مع�صكر وهران 
يق�دها افريقي من جن�صية  مالية 
بت�قيف  العملية  تكللت  كما   ,
وحجز  ال�صبكة   من  3عنا�رص 
ال�صبة  بالعملة  كربى  مالية  مبالغ 

وال�طنية .
ملعل�مات  وفقا  جاءت  العملية 
ال�طني  الدرك  م�صالح  تلقتها 
امل�صب�ه  الن�صاط  ح�ل  بغليزان 
لعنا�رص ال�صبكة والتي متكنت من 
مزورة  مالية  مالية  مبالغ  ترويج 
الأمن   م�صالح  لتطلق   , هامة 
من  مكن  ا�صتعالماتيا  خمططا 

وحماور  ال�صبكة  عنا�رص  حتديد 
ن�صاطها بكل من غليزان , وهران 
ومع�صكر كما تبني انها كانت تق�م 
بتزوير العملة وترويجها  والن�صب 
ت�قيف  مت  حيث   , والحتيال 
ورعية  منهم جزائريني   3عنا�رص 
كما  مالية   جن�صية  من  اإفريقي 
100الف  بحجز  العملية  تكللت 

األف  و136  مزور  اأمريكي  دولر 
ملي�ن   40 من   واأكرث  اأورو  
ولتزال  هذا  مزورة   كلها  �صنتم 
اأجل  من  جارية  التحقيقات 
ال��ص�ل اىل باقي عنا�رص ال�صبكة 
اإىل  تت��صع  قد  اأنها  يبدو  الذي 
بلعبا�س  غرار  على  اأخرى  وليات 

وتلم�صان ومت��صنت .

من 12 اإىل 18 من �سهر ماي اجلاري

اإرهاب الطريق يح�شد
 اأرواح 41 �شخ�شا

متفاوتة  بجروح  اآخرون   1433 واأ�صيب  حتفهم  �صخ�صا   41 لقي 
جهات  خمتلف  عرب  ت�صجيله  مت  مرور  حادث   1284 يف  اخلط�رة 
ال�طن خالل الفرتة املمتدة من 12 اإىل 18 من �صهر ماي اجلاري, 
احلماية  مل�صالح  ح�صيلة  الثالثاء  اأم�س  به  اأفادت  ما  ح�صب 

املدنية. 
واأو�صح ذات امل�صدر اأن اأثقل ح�صــيلة �صجلت ب�لية ورقلة ب�فاة 
اإ�صعافهم وحت�يلهم اإىل املراكز  اأ�صخا�س وجرح 27 اآخرين مت   7
ال�صت�صفـائية اإثـر وق�ع 15 حادث مرور كما قامت وحدات احلماية 
 1070 باإخماد  �صمح  تدخل   1449 بـ  الفرتة  نف�س  خالل  املدنية 
حريق منها منزلية, �صناعية وخمتلفـة, بالإ�صافة اىل 3774 تدخـل 

لتغطية عمليات اإ�صعاف واإنقاذ اأ�صخا�س يف خطر.

اأم�س  ال�صعبي,  ال�طني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
الثنني,عن�رص دعم للجماعات الإرهابية ب�لية 
من  بكل  اأخرى  مفارز  متكنت  فيما  تلم�صان, 
مترنا�صت وعني قزام من �صبط م�صد�س ر�صا�س 
من ن�ع كال�صنيك�ف وكمية من الذخرية, ح�صب 
الدفاع  ل�زارة  بيان  الثالثاء  الي�م  به  اأفاد  ما 

ال�طني.
مكافحة  اإطار  »يف  انه  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
ال�طني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت  الإرهاب, 
دعم  عن�رص   ,2019 ماي   20 ي�م  ال�صعبي, 
للجماعات الإرهابية بتلم�صان/ن.ع.2«من جهة 
املنظمة,  اجلرمية  مكافحة  اإطار  ويف  اأخرى, 

بكل  ال�صعبي  ال�طني  للجي�س  مفارز  اأوقفت 
 )07( »�صبعة  قزام/ن.ع.6  وعني  مترنا�صت  من 
ر�صا�صا  م�صد�صا  و�صبطت  الذهب  عن  منقبني 
من ن�ع كال�صنيك�ف وكمية من الذخرية واأربعة 
ودراجة  املعادن  عن  للك�صف  اأجهزة   )04(

نارية«.

�سبط م�سد�ش ر�سا�ش وكمية من الذخرية بتمرنا�ست وعني قزام 

توقيف عن�شر دعم للجماعات االإرهابية بتلم�شان 

م.ب



املوالة و املعار�صة و ت�صريحات قائد الأركان

توافق يف الهدف و اختالف يف تفا�صيل �صغرية
فتح ت�صريح القايد ال�صالح الذي جدد من خالله مت�صكه باحلل الد�صتوري مع تاأكيده باإجراء النتخابات الرئا�صية، لكونها 

احلل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعي�صها البالد، دون اأن يوؤكد مت�صكه مبوعد اإجرائها يف موعدها املحدد بيوم الرابع 
من جويلية املقبل، باب القراءات لإمكانية تاأجيل ال�صتحقاقات الرئا�صية  اإىل موعد لحق، يف حني الت�صكيلة ال�صيا�صية 

حذرت  من تداعيات مت�صك املوؤ�ص�صة الع�صكرية باإجراء النتخابات الرئا�صية يف موعدها بحجة التخوف من الفراغ الد�صتوري، 
معتربين باأن   تنظيم ا�صتحقاق رئا�صي بتاريخ  4 جويلية املقبل  التفاف على احلراك ال�صعبي ومطالبه

اإميان لوا�س

جاب اهلل 
اإجراء الرئا�صيات يوم 4 جويلية 

التفاف على احلراك ال�صعبي

والتنمية  العدالة  جبهة  رئي�س  حذر 
تداعيات  من  اهلل  جاب  اهلل  عبد 
باإجراء  الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  مت�سك 
م�عدها  يف  الرئا�سية  االنتخابات 
بحجة التخ�ف من الفراغ الد�ست�ري، 
ي�م  االنتخابات  اإجراء  باأن  معتربا 
على  االلتفاف  مبثابة  ه�  ج�يلية   4

احلراك ال�سعبي ومطالبه.
عرب عبد اهلل جاب اهلل مت�سكه مبقرتح 
فرتة انتقالية ينطلق فيها ح�ار ت�سارك 
فيه الطبقة ال�سيا�سية وممثل� احلراك 
متكن  املنا�سبة  الظروف  لتهيئة 
اجلزائريني من اختيار رئي�سهم القادم، 
امل�ؤ�س�سة  مت�سك  انتقد  حني  يف 
اال�ستحقاقات  بتنظيم  الع�سكرية 
االهتمام بالتحذيرات  دون  الرئا�سية 
احلراك  يف  امل�ساركني  عن  ال�سادرة 

ال�سعب واأحزاب و�سخ�سيات وطنية.
املتحدث  قال  مت�سل،  �سياق  ويف 
اإن تاأكيد رئي�س اأركان اجلي�س ال�طني 
ال�سعبي يف خطابه الي�م على االإ�رساع 
العملية  تراقب  هيئة  ت�سكيل  يف 
االنتخابات  الإجراء  االنتخابية متهيدا 
ت�سكيل  باأن  ذلك  وبرر  منطقي،  غري 
هيئة م�ستقلة يحتاج وقتا ال يقل عن 6 
اأكفاء واإعداد  اأ�سخا�س  اأ�سهر الختيار 
االآليات لتفادي التاأ�سي�س لهيئة �سكلية 

ال تخدم م�سداقية االنتخابات.

عمار غول
العمل يف الإطار الد�صتوري هو 

احلل 
عمار  اجلزائر  اأمل  جتمع  رئي�س  ثمن 
�سالح  للقايد  االأخرية  الت�رسيحات 
الد�ست�ري،  باحلل  مت�سكه  بخ�س��س 
معتربا باأن العمل يف االإطار الد�ست�ري 
ه� “احلل االأمثل واالأ�سلم للخروج من 
االأزمة” ال�سيا�سية التي متر بها البالد، 
ال�رسيعة  الع�دة  �رسورة  على  م�ؤكدا 
امل�ؤ�س�سات  وبناء  االنتخابي  للم�سار 

ال�رسعية من خالل الفعل االنتخابي.
 

اأبو جرة �صلطاين
احتكام اجلي�س اإىل الد�صتور 

قرار موفق

العاملي  املنتدى  رئي�س   رحب 
باحتكام  ال�سلطاين  اأب�جرة  لل��سطية 
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية للحل الد�ست�ري، 
حمذرا من ال�ق�ع يف الفراغ الد�ست�ري 
جتنبًا ال�ل�ج يف مرحلة انتقالية ط�يلة 
املرتب�سني  اأمام  متهد الطريق 
باجلزائر واملغامرين واملقامرين من 
بافتعال  التاأزمي  عن  الباحثة  االأقليات 

القطيعة بني ال�سعب وجي�سه.
دعا اأب� جرة ال�سطاين من خالل من�س�ر 
له عرب م�اقع الت�ا�سل االجتماعي  اإىل 
اأقرب  يف  الرئا�سيات  اإجراء  �رسورة 
اإطالة  يريد  ملن  حد  ل��سع  االآجال 
بت�سكيل  اإىل الت�رسيع  اإ�سافة  االأزمة، 
االنتخابات،  لتنظيم  امل�ستقلة  الهيئة 
الد�ست�ر،  من   194 املادة  بتفعيل 

ومراجعة القان�ن االنتخابي.
بن  خطاب  على  املتحدث  وعلق 
�سالح، قائال »اأكد الفريق اأحمد قايد 
الي�م  االأركان، يف خطابه  قائد  �سالح 
مرة اأخرى اأن اجلي�س يرف�س التدخل 
وه�  ال�سيا�سية.  العملية  يف  املبا�رس 
د�ست�ريا،  املخ�لة  ب�سالحياته  ملتزم 
جاد  كاقرتاح  الي�م  دع�ته  وجاءت 
م�جه  عملي،  حل  لبداية  ومرن 
والنخب  ال�سيا�سية  وللطبقة  للحراك 
الفراغ  لتجنب  املخ�لة،  وامل�ؤ�س�سات 
عنه  ترتتب  قد  الذي  الد�ست�ري 

انزالقات غري حم�س�بة«.
 

الأفالن
 ل ميكننا الذهاب اإىل انتخابات 

رئا�صية

ال�طني  التحرير  جبهة  حزب  عرب 
للجي�س  ال�سيادي  للم�قف  دعمه  عن 
االأزمة  معاجلة  يف  ال�سعبي  ال�طني 
ال�سيا�سية التي متر بها البالد، م�سددا 
خمارج  باإيجاد  الكفيلة  احلل�ل  باأن 
اأمنة لالأزمة، هي تلك “امل�ستنبطة من 
اجتهادات  اإىل  ت�ستند  والتي  الد�ست�ر 
من داخل الد�ست�ر ولي�س من خارجها 
باعتبار اأنها القادرة على تلبية مطالب 
ال�سعب امل�رسوعة واخلروج من ال��سع 

الذي ت�سهده البالد
بيان  خالل  من  االأفالن  حزب  ثمن 
امل�ؤ�س�سة  تبنتها  التي  م�اقف  له 
الع�سكرية منذ بداية احلراك ال�سعبي، 
لتحقيق  ترمي  م�اقف  باأنها  معتربا 
عنها  عرب  التي  ال�سعب،  تطلعات  كل 

والتي  واحل�ساري  ال�سلمي  حراكه  يف 
اأكدها يف كل خطاباته.

وفتح البيان النار على املبادرات التي 
باملبادرات  اإياها  وا�سفا  طرحها  ثم 
التي  اجل�فاء«خا�سة  و  »بالظرفية 
لفراغ  اإىل ال��س�ل  منها  تهدف 
كفيلة  لي�ست  باأنها  م�ؤكدا  د�ست�ري، 
بتحقيق تطلعات ال�سعب واإقرار احلكم 

عن طريقه.
ميكن  ال  باأنه  احلزب  رئي�س  واأكد 
دون  رئا�سية  النتخابات  الذهاب 
ح�ل  احلراك  ملطلب  اال�ستجابة 
االإدارة  عن  م�ستقلة  ت�سكيل جلنة 
لتنظيم ومراقبة االنتخابات ومراجعة 

قان�ن االنتخابات.
 

علي بن فلي�س
تنظيم انتخابات رئا�صية بتاريخ 
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احلريات  طالئع  حزب  رئي�س  اعترب 
علي بن فلي�س باأن عدم حتدث القايد 
املقبل  ج�يلية   4 تاريخ  على  �سالح 
مطالب  مع  ي�سري  باأنه  دليل  اأكرب 
تنظيم  باأن  معتربا  اجلزائري،  ال�سعب 
يعد  التاريخ  بهذا  رئا�سية  انتخابات 

اأمرا م�ستحيال.
احلريات،  طالئع  حزب  رئي�س  اعترب 
يف  الرئا�سيات  اإجراء  فلي�س،  بن  علي 
وربط  ج�يلية م�ستحيال،   04 تاريخ 
جلنة  الإن�ساء  الالزم  بال�قت  ذلك 

م�ستقلة ملراقبة االنتخابات.
احلريات  طالئع  حزب  رئي�س  واأكد 
للطبقة  �سامل  فتح ح�ار  اأنه البد من 

ح�ل  ال�سعبي  وللحراك  ال�سيا�سية 
م��س�ع اللجنة امل�ستقلة.

 
بن قرينة

نرف�س فخ الفراغ الد�صتوري 

القادر  عبد  البناء  حركة  رئي�س  اأ�ساد 
بن قرينة بتم�سك امل�ؤ�س�سة الع�سكرية 
رف�سه  عن  معربا  الد�ست�ري،  باخليار 
اأي  حتت  الد�ست�ري  الفراغ  رف�س 

مربر.
من�س�ر  خالل  من  قرينة  بن  ا�ستبعد 
انتخابات  تنظيم  الفا�سب�ك  عرب  له 
رئا�سية بتاريخ 4 ج�يلية املقبل، قائال 
املقررة  الرئا�سية  االنتخابات  »تاأجيل 
يف الرابع ج�يلية، ملدة ق�سرية ممكنا 
اجتهادات  طريق  عن  ذلك  ويحدث 
ال�رسوط  بع�س  تت�فر  حتى  د�ست�رية 
اأنه  كما  االنتخابية،  للعملية  امل�ؤطرة 
يجنب ال�ق�ع يف اأي فراغ د�ست�ري وال 
اأن  الدولة«، معتربا  بتعطيل م�ؤ�س�سات 
يف  ال�سعبي  ال�طني  اجلي�س  ا�ستمرار 
مرافقته للحراك اأحد �سمانات نزاهة 

العملية االنتخابية.
 

الأر�صيدي ينتقد ت�صريحات 
القايد

االأر�سيدي  حزب  رئي�س  انتقد 
اأن  بخ�س��س  �سالح  القايد  ت�رسيح 
�سي�سع  رئا�سية  انتخابات  اإجراء 
فخ  يف  ال�ق�ع  يجنب  و  لالزمة  حل 
يزال  »ال  قائال  الد�ست�ري  ،  الفراغ 

الرئا�سية  باالنتخابات  القايد  م�ؤمنا 
دون املرور بفرتة انتقالية كفيلة ب��سع 
االآليات، ومنها الهيئة امل�ستقلة لتنظيم 
والتي  االنتخابات،  مراقبة  ولي�س 
ت�سمن انتخابات �سفافة وحرة حًقا و 

تناوباً دميقراطياً على ال�سلطة”.
ب�سفحته  من�س�ر  يف  بلعبا�س  وكتب 
على  فاي�سب�ك«  م�قع  على  الر�سمية 
الرغم من اأنه مل يهاجم هذه املرة من 
لعرقلة  ي�سع�ن  الذين  “اأولئك  ي�سميه 
يزال  ال  اأنه  اإال  الد�ست�ري”،  احلل 
الكثري  �سّيعت  م�اقف  بني  متذبذباً 
من ال�قت لالأمة واحلقيقة اأن ال اأحد 
الأنه  الد�ست�ري”،  “احلل  �سعى لعرقلة 

بب�ساطة لي�س حاًل بل م�سكلة.«
 

االأمبيا ت�ساند  ت�رسيح قائد االأركان  
اجلزائرية  ال�سعبية  رحبت  احلركة 
الدفاع  وزير  لنائب  االأخري  بت�رسيح 
ال�سعبي  اجلي�س  اأركان  قائد   ،
�رسيحا  باأنه  تاأكيد  ال�طني  ،معتربة 
ال لب�س فيه بالتزام امل�ؤ�س�سة الع�سكرية 

للخروج من االأزمة احلالية .
اجلزائرية  ال�سعبية  اأكدت  احلركة 
يف  ال�سيا�سي  باحلل  عن  مت�سكها 
�ساأنه جتنيب  الذي من  الد�ست�ر  اإطار 
ال�طن ع�اقب وخيمة من �ساأنها رهن 
انتخابات  بتنظيم  وهذا  م�ستقبله، 
م�ستقلة  اآليات  طريق  عن  رئا�سية 
احلل  مبثابة  تك�ن  التي  و  �سفافة  و 
من  للخروج  االأمثل  الدميقراطي 

االأزمة .
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م�عد  ح�ل  يح�م  الغم��س  مازال 
الرئا�سية  االنتخابات  اإجراء 
قائد  خطاب  من  بالرغم   ، املقبلة 
الذي  الدفاع  وزير  نائب  االأركان 
انتخابات  عقد  �رسورة  عن  تكلم 
الفراغ  يف  ال�ق�ع  وعدم  رئا�سية 
هذا  �سد  من  اأن  و   ، الد�ست�ري 
االأزمة  عمر  من  االإطالة  امل�سعى 
الفريق قايد  يبقى كالم  ورغم هذا 
�سالح مفت�حا ، واليعني بال�رسورة 
اأن تك�ن االنتخابات ي�م 4ج�يلية ، 
واإمنا رمبا الهدف ه� الت�رسيع بعد 
دع�اه  يف  ال�سيما  االأج�اء  حت�سري 
ملراقبة  م�ستقلة  هيئة  لت�سكيل 

االنتخابات .
تنظيم  م�عد  ح�ل  كثرية  ت�ساوؤالت 
اأن  خا�سة   ، الرئا�سية  االنتخابات 
اأن  خطاب الفريق قايد �سالح فهم 
 ، 4ج�يلية  ي�م  �ستك�ن  االنتخابات 
 ، الت�قيت  بهذا  اأن هناك مت�سك  و 
خا�سة بعد اأن ن�رس بيان اأم�س ل�زارة 
الداخلية ، يتحدث عن ا�ستقبال هذه 
اأهم  الأ�سخا�س  ل75ملف  االأخرية 
اال�ستمارات  و�سحب�ا   ، الرت�سح  نية 

اىل غاية 19ماي .
االأحزاب  من  الكثري  اأن  ورغم 
الفريق  بدع�ات  رحبت  ال�سيا�سية 
م�سم�ن  جاء يف  وملا  �سالح،  قايد 
ر�سالته �س�اء ما تعلق باالنتخابات اأو 

احلراك و ال��سع العام ، وه� م�قف 
االآفالن بقيادة حممد جميعي الذي 
دعم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف م�قفها 
االنتخابات يف  اأن عقد  اأعترب  ،كما 
قا�سدا  �سعب  جد  الظرف  هذا 

انتخابات 4ج�يلية .
اإىل  اأ�سار  جميعي  حممد  اأن  اإال 
ي�سبقها  الرئا�سية  االنتخابات  اأن 
تعلق  ما  ال�سيما  لالأج�اء  حت�سري 
ملراقبة  م�ستقلة  هيئة  بت�سكيل 
النظر  اإعادة  وكذلك   ، االنتخابات 
يف قان�ن االنتخابات ، والتي اأ�سا�س 

مطالب احلراك .
من  العديد  تعبري  من  بالرغم  و 
لهذه  رف�سها  عن  ال�سخ�سيات 
احلقيقية  يف  اأنه  اإال   ، االنتخابات 
يجمع�ن  ممن  الكثريون  ي�جد 
اأن هذه االنتخابات هي احلل  على 
الزجاجة  عنق  من  اخلروج  وبداية 
اجلزائر  و  �سن�ات  من  اأكرث  بعد   ،
 ، رئي�س  دون  ت�سري يف اخلفاء ومن 

ت�سريها ق�ى غري د�ست�رية .
�رسورة  عن  الكثريون  يجمع  كما 
الإجراء هذه  االأج�اء  تلطيف  بداية 
اختيار  و  الرئا�سية  االنتخابات 
عن  بعيدا  للجزائر  جديد  رئي�س 
التعنت  و   ، احل�سابات  من  الكثري 
للخروج  كخط�ة  هذا  اعتبار  و   ،
وا�ستجابة   ، ال�سابقة  املرحلة  من 

ملطالب ال�سعب .
تاريخ 4ج�يلية بالرغم اأنه كان تاريخ 
تنظيم االنتخابات الرئا�سية ، اإال اأن 
عن  الرئا�سيات  تاأجيل  احتماالت 
غاية  اإىل  اأو  باأيام  ول�  التاريخ  هذا 
فيما   ، جدا  حمتمل  اأكت�بر  �سهر 
اأي�سا  االنتخابات  يبقى تنظيم هذه 
م�ستبعد  غري  اأي�سا  4ج�يلية  ي�م 
 ، �سعيف  االحتمال  هذا  اأن  ول� 
امل�ؤ�رسات  من  العديد  ظه�ر  بعد 
التي تدل على اإمكانية تاأجيل هذه 

االنتخابات باأ�سهر .
وفقا  فاإنه  احلال  وبطبيعة 
اجلي�س  اقرتاحات  و  لت�جيهات 
التعجيل  �رسورة  على  اأكد  الذي 
فخ  يف  ال�ق�ع  وعدم  بالرئا�سيات 
الفراغ الد�ست�ري ، فاإنه من امل�ؤكد 
االنتخابات  لهذه  التح�سري  بداية 
امل�سداقية  ناحية  من  ال�سيما 
جديدة  م�ستقلة  هيئة  اإن�ساء  و 
حتر�س   ، االنتخابات  ملراقبة 
اإىل  اإ�سافة   ، على �س�ت امل�اطن 
وتهدئته  ال�سارع  اإقناع  على  العمل 
مطالب  اأغلب  اأن  بعد  خا�سة 
بقيت  فيما   ، احلراك قد حتققت 
اأطراف جمه�لة ت�سعى اإىل االإبقاء 
وحالة  ال�سارع  هيجان  حالة  على 

االن�سداد .
ع�صام بوربيع

قايد  اأحمد  الفريق  دعا 
بالتحلي  اجلزائري  �سالح ال�سعب 
باليقظة �سديدة واأن وي�سع يده يف 
الأ�سحاب  ي�سمح  ال  واأن  يد جي�سه 
الت�سلل  اخلبيثة  املخططات 
كانت  مهما  ال�سعب  �سف�ف  بني 

الظروف واالأح�ال.
و�سدد رئي�س اأركان اجلي�س ال�طني 
ال�سعبي اأحمد قايد �سالح يف كلمة 

األقها خالل الي�م الثاين من زيارته 
للناحية الع�سكرية الرابعة باأن النهج 
الف�ساد  مكافحة  جمال  يف  املتبع 
و�سلب  متني  اأ�سا�س  على  يرتكز 
الأنه مبني على معل�مات �سحيحة 
ثقيلة  ملفات  اإىل  وي�ستند  وم�ؤكدة 
الرعب  واأثار  الع�سابة  اأزعج  مما 
جه�د  لعرقلة  ف�سارعت  لديها 

اجلي�س وجهاز العدالة.

وبخ�س��س ي�م الطالب قال القايد 
�سالح« اإن ي�م الطالب يحمل معاين 
وعي  مدى  على  عميقة  دالالت 
الطالب اجلزائري واإدراكه حلقيقة 
هذا  وبقي  للبالد  العليا  امل�سلحة 
رمزا  للطلبة  ال�طني  امل�قف 
اجلزائريني  ت�افق  رم�ز  بارزا من 
اجلزائر  تبقى  اأن  على  وحر�سهم 

ف�ق كل اعتبار«

القايد  جتاهل  باأن  البع�س  اعترب 
�سالح م�عد الرئا�سيات املقرر يف 
الرابع ج�يلية و هذا بالرتكيز على 
ت�سع  من  وحدها  االنتخابات  اأن 
االأزمة  عك�س  عمر  الإطالة  حدا 
املجل�س  جماعة  مطالب 
الرئا�سي  املجل�س  و  التاأ�سي�سي 
االنتقالية ،يف  املرحلة  دعاة  و 
مبرحلة  املطالبة  اإ�ستغربت  حني 
انتقالية اأخرى تطيل عمر االأزمة و 
انتقالية  مرحلة  نعي�س  اأ�سال  نحن 
د�ست�ريا منذ ت�يل بن �سالح رئا�سة 

الدولة
بان   الت�جهات  هذه  اأو�سحت  و 
وا�سح  جتاهل  القايد  ت�رسيحات 
اأن  قال  ملا  الثالثية  مبادرة  لبيان 

يف  ال�ق�ع  �ستجنب  االنتخابات 
املطالبة  و  الد�ست�ري  الفراغ  فخ 
تنظيم  هيئة  بت�سكيل  بالتعجيل 
اأن  خا�سة  االنتخابات  ومراقبة 
هذه  االنتخابات  باأن  يعلم  الكل 
من  اجل�  هذا  يف  تك�ن  م�ستحيل 
امل�سريات  ت�ا�سل  مع  و  احلراك 
اأيام  وبع�س  جمعة  كل  تقريبا 
االأ�سب�ع، و قيادة اجلي�س اعلم بهذا 
عرب كل اأجهزتها االأمنية من خرباء 

و اإطارات و ك�ادر امل�ؤ�س�سة ..
رد  باأن  اعتربت  ال�سدد،  ذات  ويف 
فعل وكالء الل�بي �سيزداد تخبطهم 
اأكرث م�ستقبال وهذا ما تبحث عليه 
مل  انها  الظاهر  اجلي�س  قيادة 
و  �سهيتها  وزادت  بالروؤو�س  تكتفي 

اأخرى  روؤو�س  تريد قطف  تزال  ال 
اىل  بدفعهم  هذا  و  م�ؤخرا  اأينعت 
املجال  ترك  �سبب  هذا  و  الته�ر 
غلق  و  �سيا�سيا  و  اإعالميا  لهم 
الذي مت �سل بنك  املجال املادي 
و  املال  اأولغار�سيا  لرم�ز  املال 

االأعمال قبل اأ�سابيع.
وت�قعت ذات امل�سدر باأن انتخابات 
4 ج�يلية لن تك�ن يف تاريخها هي 
اآخر ومع  بتاريخ  كذلك بل �ستك�ن 
تغيري اآخر برحيل بدوي وحك�مته 
ببقاء  االنتقالية  املرحلة  وبقاء 
املحدود  �سالح  بن  الدولة  رئي�س 
ال�سالحيات هنا يتم قطع الطريق 

على �سما�رسة احلراك
اإ.لوا�س

تتاأرجح بني التاأجيل و التعجيل

رئا�صيات 4 جويلية و �صيناريو احلمل 
الكاذب

القايد �صالح 

نهج مكافحة الف�صاد اأرعب الع�صابة

خطاب قائد الأركان و تاريخ الرئا�صيات

اجلميع متفق على اخلروج من عنق الزجاجة

اإ.ل



عن  عربت  الفتات  الطلبة  رفع 
اإ�رشاف  حتت  النتخابات  رف�ضهم 
كما  الباءات  برحيل  طالبوا  و  بدوي 
»مكا�ش  �ضعارات  املتظاهرون  ردد 
و«بن  الع�ضابات«،  يا  انتخابات 
 « ج  ديقا  »االفالن  ديقاج«،  �ضالح 
و”ال  ع�ضكرية”  ما�ضي  مدنية  دولة 
وبدوي”  �ضالح  بن  بوجود  النتخابات 
بعد  يوما  الطلبة،  مظاهرات  وتاأتي 
كلمة الفريق اأحمد قايد �ضالح، نائب 
اجلي�ش  اأركان  رئي�ش  االأول  الوزير 
فيها  اأكد  التي  ال�ضعبي،  الوطني 

مت�ضكه باالنتخابات الرئا�ضية.

اخرتاق احلاجز الأمني و 
حما�صرة ق�صر احلكومة

احلواجز  اإخرتاق  من  الطلبة  متكن 
احلكومة  اإىل ق�رش  والو�ضول  االأمنية 
الأول مرة منذ بداية احلراك ال�ضعبي 
الكرمي  عبد  �ضارع  من  الطلبة  و�ضار 
الربيد  �ضاحة  اإىل  و�ضوال  اخلطابي 
الدكتور  �ضارع  نحو  وبعدها  املركزي 
ق�رش  مبنى  يوجد  حيث  �ضعدان 

احلكومة

تعزيزات اأمنية م�صددة

تعزيزات اأمنية م�ضددة لقوات مكافحة 
اإىل  الو�ضول  من  الطلبة  ال�ضغب متنع 

احلكومة،  لق�رش  الرئي�ضية  البوابة 
الطريق  بغلق  ال�رشطة  قامت  حيث 
ال�ضغب،  مكافحة  �ضاحنات  بوا�ضطة 
وو�ضع عدد هام من اأعوان االأمن ملنع 
و�ضول الطلبة و عرفت العا�ضمة منذ 
يف  مكثفة  اأمنية  تعزيزات  ال�ضبيحة 
حميط مقر والية اجلزائر و حمكمة 

عبان رم�ضان حت�ضبا مل�ضرية الطلبة

الغاز امل�صيل للدموع يت�صبب 
يف اإغماءات

امل�ضيل  الغاز  ال�رشطة  وا�ضتخدمت 
طلبة  اعت�ضام  لتفرقة   ، للدموع 
مبنى  مقر  اأمام  حمتجني  جامعيني 
احلكومة بو�ضط العا�ضمة  مما ت�ضبب 
يف تاأثر الطلبة بالغاز امل�ضيل للدموع 
الذين  للطلبة  اال�ضعافات  وقدمت   ،

ت�رشروا من هذه الغازات

احتجاج اأمام هيئة مراقبة 
النتخابات 

مراقبة  هيئة  اأمام  الطلبة  احتج 
راف�ضة  �ضعارات  مرددين  االنتخابات 
الع�ضابة  ا�رشاف  حتت  النتخابات 
احلكومة  الطلبة  ،وحتدى  ح�ضبهم 
طالبوا  و   « انتم   يا  حنا  يا  ب�ضعار« 

بذهاب جميع رموز النظام ال�ضابق .

م�صريات مبختلف ربوع 
الوطن

العا�ضمة عرفت خمتلف  وعلى غرار 
م�ضتغامن،  كتلم�ضان،  الوطن  واليات 
وق�ضنطينة  لبويرة  بلعبا�ش  �ضيدي 
ووهران و غريها م�ضريات ومظاهرات 

احلراك  دعم  اأجل  من  للطلبة  حا�ضدة 
“دولة  �ضعارات  ترديد  مع  ال�ضعبي، 
مدنية ما�ضي ع�ضكرية” و”ال النتخابات 
بوجود بن �ضالح وبدوي” و غريها من 
ال�ضعارات املطالبة بتنحية رموز النظام 

.

مرافقة املحامني و الأطباء و 
العمال مل�صرية تيزي وزو

كل  وزو،  بتيزي  الطلبة  م�ضرية  ورافق 
من املحامني، االأطباء وعمال موؤ�ض�ضة 
م�ضاندة   ، املدينة  و�ضط  �ضونلغاز 
بالتغيري  املطالب  ال�ضعبي  للحراك 
املئات  وخرج  النظام،  ورحيل  اجلذري 
من طلبة جامعة مولود يف م�ضرية �ضلمية 
جابت خمتلف �ضوارع مدينة تيزي وزو، 
برمزية  مت�ضكهم  خاللها  من  ج�ضدوا 
احلراك  يف  لهم  بالن�ضبة  الثالثاء  يوم 
مبطالبهم  ت�ضبثهم  عن  ف�ضال  ال�ضعبي، 
�ضعارات  ورددوا  للحراك  امل�ضاندة 
وحما�ضبة  العدالة  با�ضتقاللية  تطالب 
جميع الفا�ضدين بدون ا�ضتثناء من جهة 
اأخرى نادت منظمة املحامني ب�رشورة 
التدخل يف  الدميقراطية، وعدم  اإر�ضاء 
تكون  اأن  يجب  التي  الق�ضائية  ال�ضلطة 
اأو  �ضغوط  اأي  عن  وبعيدة  �ضيادة  ذات 
اأوامر ق�ضائية خا�ضة يف هذه اللحظات 
احلا�ضمة التيتم ربها البالد، مع مراعاة 
اأ�ضدر  واأن  �ضبق  الذي  ال�ضعب  اإرادة 
برحيل  القا�ضي  فيفري   22 منذ  حكمه 

كل من تورط يف �ضنه ماأ�ضاة اجلزائر.

اأعلنت املجموعة الربملانية حلزب 
 ، اأم�ش  الوطني  التحرير  جبهة 
التابعة  الهياكل  ن�ضاطات  كل  تعليق 
اإىل  للحزب  الربملانية  للمجموعة 
من  بو�ضارب  معاذ  ان�ضحاب  غاية 

من�ضبه .
الربملانية  املجموعة  واأو�ضحت 

الو�ضط  جريدة  حتوز  لها  بيان  يف 
ن�ضخة منه ، اأنه مت اإجتماع اأع�ضاء 
مكتب املجموعة الربملانية حلزب 
ونواب  الوطني،  التحرير  جبهة 
اللجان  املجل�ش،روؤو�ضاء  رئي�ش 
رئي�ش  برئا�ضة   ، باملجل�ش  الدائمة 
املجموعة الربملانية خالد بورياح، 

م�ضتجدات  يف  النظر  اأجل  من 
جراء البيان ال�ضادر من املجموعة 
يدعو  والذي  االثنني،   ، الربمانية، 
الوطني  ال�ضعبي  املجل�ش  رئي�ش 
�رشورة  على  بو�ضارب،  معاذ 
احلراك  ملطالب  اال�ضتجابة 
لقرارات  وتطبيقا  والتنحي  ال�ضعبي 

القيادة ال�ضيا�ضية للحزب .
نظرا  اأنه  امل�ضدر  ذات  اأردف  و 
وجتاهله  االأخري  هذا  لتعنت 
على  االتفاق  متمّ  القيادة  لتعليمات 
التابعة  الهياكل  ن�ضاطات  كل  تعليق 

للمجموعة الربملانية للحزب.
ف.ن�صرين

اأكدوا رف�صهم لنتخابات حتت اإ�صراف بدوي و بن �صالح

اإىل غاية ان�صحاب بو�صارب

ف.ن�صرين

الطلبة يوا�سلون االحتجاج و يتم�سكون 
مبطالب احلراك 

املجموعة الربملانية لالأفالن تعلق ن�ساطها

طلبة وحمامو البويرة ي�صرخون 

ال نريد انتخابات تنظمها الع�سابات
جدد اأم�ش ككل ثالثاء طلبة جامعة » 
اأكلي حمند اأوحلاج » بالبويرة املوعد 
يف  القوي  بخروجهم  امل�ضريات  مع 
الوالية  �ضوارع املدينة اىل غاية مقر 
املطلقة  مل�ضاندتهم  منهم  ا�ضتمرارا 
فيفري   22 منذ  ال�ضعبي  للحراك 
تنادي  �ضعارات  ،رافعني  املن�رشم 
انتخابات  الإجراء  املطلق  بالرف�ش 
رموز  باإ�رشاف  املقبل  جويلية   4
النظام البوتفليقي املرفو�ضني �ضعبيا 
 « �ضعارات  املتظاهرون  ردد  حيث 
ماكان�ش االنتخابات يا الع�ضابات » و 
» الن�ضال الن�ضال حتى ي�ضقط النظام 
املنظمات  باملنا�ضبة  ق�ضفوا  كما   «
الطالبية التي �ضاركت يف عيد الطالب 
19 ماي االحتفاالت مع ال�ضلطات على 

راأ�ضها الوايل الذي مت تكرميه وهو ما 
ت�رشف  التي ال  العار  و�ضفوه مببادرة 
خرجوا  الذي  االأحرار  الطلبة  اأبدا 
جملة  راف�ضني  الوطني  الرتاب  عرب 
باإ�رشاف  االحتفاالت  هذه  وتف�ضيال 
الوالة الذي يعتربون من رموز النظام 
وقفة  املحامون  نظم  جهتهم  ومن   ،
الق�ضاء  �ضاحة جمل�ش  احتجاجية يف 
مل�ضاندة ال�ضعب اجلزائري يف ن�ضاله 
حتاول  التي  الع�ضابة  بقايا  �ضد 
الطرق  بكل  مطالبه  حول  االإلتفاف 
على  �ضعاراتهم  يف  اأ�رشوا  حيث 
فخامة  اإىل  ال�ضلطة  اإعادة  �رشورة 
حرية  بكل  م�ضريه  الختيار  ال�ضعب 

ودميقراطية .
 اأح�صن مرزوق

خرج الطلبة اأم�س يف عدة وليات عرب الوطن ، للتظاهر �صد النظام يف م�صريات حا�صدة وهي ثاين مظاهرات 
يف ظرف اأ�صبوع يقوم بها الطلبة بعد م�صريات الأحد الفارط .
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اأ�صتاذ احلقوق بجامعة وهران بن داود عبد القادر

املقاطعة ال�سعبية للرئا�سيات �سالح ذو حدين
قدم اأ�ضتاذ احلقوق بن داود عبد القادر 
خارطة طريق حلل االأزمة اجلزائرية، 
ال�ضلطة  مت�ضك  حالة  يف  باأن  معتربا 
بتاريخ  رئا�ضية  اإ�ضتحقاقات  بتنظيم 
4 جويلية املقبل �ضيوؤول اإىل ُمقاطعة 
�ضعبية عامة النتخابات رئا�ضة يف ظل 

الرف�ش ال�ضعبي لكل رموز النظام
التي  الطريق  خارطة  وت�ضمنت 
اقرتحها االأ�ضتاذ بن داود للخروج من 
االأزمة »   تقدمي بن �ضالح  ا�ضتقالته 
 2019/04/09 الثالثاء  يوم  قبل 
رئي�ش  ا�ضتقالة  مع  بالتوازي  اأو 
بلعيز  الطيب   ، الد�ضتوري  املجل�ش 
تقدميه  قبل  و   ،  2019/04/16 يوم 
ال�ضيناريوهات  كاأحد  ا�ضتقالته ميكن 
اأن ي�ضتكمل رئي�ش  املقبولة د�ضتوريا 
يف  وطنية  �ضخ�ضيات  تعيني  الدولة 
كمنا�ضب  املتبقية  ال�ضتة  املنا�ضب 
فيه  حاليا  االأمة  جمل�ش  الأن  فارغة 
06 منا�ضب ال تزال �ضاغرة بعد اآخر 
امل�ضتقيل  الرئي�ش  بها  قام  تعيينات 
ال�ضيد عبد العزيز بوتفليقة يف الثلث 

 2019 فرباير   18 بتاريخ  الرئا�ضي 
مبوجب املر�ضوم الرئا�ضي رقم 19-
68  اأين عني االأ�ضماء التالية  خل�رش 
خالد  و  م�ضار  يو�ضف  و  الهبريي 
بوجابر وفق ما مت ن�رشه يف اجلريدة 
الر�ضمية العدد 12 يف 2019/02/24، 
 06 لتعيني  املجال  يفتح  مما 
االأمة  جمل�ش  يف  وطنية  �ضخ�ضيات 
هي حمل مطالبة من طرف احلراك 
االآتية  بني  من  يكونون  قد  ال�ضعبي 
اأ�ضماوؤهم اليامني زروال اأحمد طالب 
يو�ضف  بيتور  بن  اأحمد  االبراهيمي 
اخلطيب: حممد �ضالح دمربي جميلة 
و  احل�ضني،  الهادي  حممد  بوحريد 
قبل هذا التاريخ يقدم �ضالح قودجيل 
ا�ضتقالته  بدوره  االأمة  رئي�ش جمل�ش 
رئي�ش  بانتخاب  ا�ضتخالفه  يتم  و 
ال�ضت  ال�ضخ�ضيات  له من بني  جديد 
املذكورة  معينة  تكون  اأن  املقرتح 
اأعاله، ليتوىل بعدها من يتوىل رئا�ضة 
الدولة  رئا�ضة  من�ضب  االأمة  جمل�ش 
نطاق  داخل  اأخرى  يوما   90 ملدة 

كمخرج  دائما  الد�ضتورية  االأحكام 
ينتج  الذي  ال�ضغور  ب�ضبب  د�ضتوري 
عبد  �ضالح  بن  ال�ضيد  ذهاب  عن 
،ثم يتم على وجه ال�رشعة و  القادر  
جديد  رئي�ش  اإنتخاب  الت�رشع  لي�ش 
االأع�ضاء  �ضمن  االأمة  ملجل�ش 
واخلليفة  االأمة  مبجل�ش  احلاليني 
االأكرث جدارة خلالفة بن �ضالح عبد 
ال�ضندوق االنتخابي  القادر �ضيختاره 
ال�ضيد  يعني  اإذا مل  املجل�ش،و  داخل 
�ضخ�ضيات  القادر  عبد  �ضالح  بن 
ملجل�ش  الرئا�ضي  الثلث  يف  وطنية 
ال�ضخ�ضيات  تلك  اأحد  ليكون  االأمة 
يُحـــــــــقق  الذي  فاإن  للدولة  رئي�ضا 
الدولة  من  اجلميع  لدى  االإجماع 
االأمة  جمل�ش  ع�ضو  هو  ال�ضعب  و 
ابن  بولعيد عبد احلق   الدكتور:  بن 
رجل  بولعيد  بن  م�ضطفى  ال�ضهيد: 
ُمثقف و غري ُمتحزب ووطنــي ،وبعد 
بن  احلق  عبد  الدكتور  وتويل  تعيني 
اإذا قبل خالفة بن �ضالح يف  بوالعيد 
رئا�ضة جمل�ش االأمة يجتمع الربملان 

�ضالح  بن  ا�ضتقالة  ب�ضبب  بغرفتيه 
ملجل�ش  اجلديد  الرئي�ش  انتخاب  و 
االأمة ويتم اإعالن تويل رئي�ش جمل�ش 
خالل  الدولة  رئا�ضة  اجلديد  االأمة 
فرتة 90 يوما اأخرى املقررة د�ضتوريا 
�ضيتم  التي  القرارات  خاللها  يتخذ 

ذكرها اأدناه.«
طاملا  »لكن  الوثيقة  ذات  اأ�ضافت  و 
مت تعيني عبد القادر بن �ضالح رئي�ضا 
للدولة ملدة 90 يوما قال اأنه �ضينظم 
نزيهة  و  رئا�ضية حرة  انتخابات  فيها 
و ال زال متم�ضكا بهذا، فهذا واقعيا 
و غري  و منطقيا غري ممكن  فعليا  و 
�ضحيح و يتعني عليه تقدمي ا�ضتقالته 
فوريا حتى ال تت�ضاعد االحتجاجات 
م�ضتوى  يرتفع  و  االحتقان  يزيد  و 
و  املوؤ�ض�ضات  و  الدولة  على  اخلطر 
ال�ضعب يف هذه املرحلة احلرجة بعد 
13 جمعة كاملة من احلراك ال�ضعبي 
الذي و�ضل اإىل �ضهر رم�ضان املبارك 

الف�ضيل.«

جامعات الغرب

الطلبة يقاطعون  االمتحانات 
ويلتحقون  باحلراك

الطلبة  من  االآالف  اأم�ش  نهار  خرج 
اجلامعني بجامعات الغرب اجلزائري  
النظام  برحيل  للمطالبة  ال�ضارع  اإىل 
�ضهر  من   الرابع  انتخابات  ورف�ش 
حكومة  اإدارة  حتت  املقبل   جويلية 

بدوي ورئي�ش الدولة
اأبي  جامعة  طلبة  خرج  تلم�ضان  ففي 
بلقايد يف م�ضرية حا�ضدة جابت  بكر 
اأمام  تتوقف   ان  قبل  �ضوارع املدينة 
للمطالبة  الكرز  بحي  الوالية  مقر 
برحيل النظام ، حاملني �ضعارات تعرب 
عن رف�ضهم  خلارطة الطريق احلالية 
اىل  خارجني  يوم  كل  »اننا  موؤكدين 
�ضفناكم راحلني » وب�ضيدي بلعبا�ش مل 
واالمتحانات   وال�ضيام  احلرارة  تتني 
يف  الياب�ش  اجلياليل  جامعة  طلبة 
للمطالبة  حا�ضدة  م�ضرية  يف  اخلروج 
برحيل بدوي وجماعته ورئي�ش الدولة 
جتمهر  حيث  �ضالح  بن  القادر  عبد 
للمطالبة  الوالية  مقر  اأمام  الطلبة 
ومبع�ضكر   ، النظام  بقايا  برحيل 
االأكرب  هي  م�ضرية  يف  الطلبة  خرج 
من نوعها للمطالبة برحيل بن �ضالح 
�ضالح  القايد  تدعو  �ضعارات  حاملني 
نف�ش   ، ب�رشعة  املهزلة   هذه  بانهاء 

االأجواء �ضهدتها جامعة م�ضتغامن اأين 
خرج الطلبة يف م�ضرية جابت �ضوارع 
تدعوا  ب�ضعارات  حمملني  املدينة  
لرحيل بقايا النظام وحما�ضبتهم ، كما 
العمل  ب�رشورة  �ضالح  القايد  طالبو 
الدخول يف  االأزمة  قبل  اإنهاء   على  
جهته  من   ، املوؤ�ض�ضات  الالد�ضتورية 
طلبة  خرج  ال�ضديدة  احلرارة  ورغم 
يف  ب�ضلف  بوعلي  بن  ح�ضيبة  جامعة 
للمطالبة  الوالية  م�ضرية حا�ضدة نحو 
برحيل رموز النظام حاملني �ضعارات 
االزمة  انهاء  �رشورة  اىل  تدعوا 
منا�ش  احنا  »يالقايد  راأ�ضها  على 
ياأ�ضني  وكل يوم خارجني  اال برحيل 
طلبة  خرج  وبغليزان   « الفا�ضدين 
امللحة اجلامعة احمد زبانة  من حي 
برمادية نحو مقر الوالية ما ت�ضبب يف 
�ضل حركة املرور حيث قاطع الطلبة 
باحلراك   لاللتحاق  االمتحانات 
املركز  طالبة   خرج  متو�ضنت  وبعني 
ال�ضارع  اىل  بو�ضعيب  بلحاج  اجلامعي 
الطلبة  من  الع�رشات  جتمهر  حيث 
برحيل  للمطالبة  الوالية  مقر  امام 
بدوي وحكومته و�ضقوط بن �ضالح من 

رئا�ضة الدولة .

تيرنكوك باأدرار

ال�سارع املحلي متم�سك برحيل 
امل�سوؤولني الثالثة

يعي�ش ال�ضارع املحلي ببلدية تيرنكوك 
خ�ضو�ضا وبوالية اأدرار عموما ، حالة 
ظل  يف  م�ضبوق  غري  حملي  غليان 
التم�ضك الكبري مبطلب تدخل فوري 
من طرف ال�ضلطات املركزية القالة 
ووايل  تيرنكوك  دائرة  رئي�ش  كل من 
والية اأدرار ، اإ�ضافة لرئي�ش املجل�ش 
م�ضوؤولية  حملوه  بعدما  ال�ضعبي 
وراء  كانت  التي  الوخيمة  العواقب 
االنزالق امل�ضجل  االأ�ضبوع املن�رشم 

.
 حمل ال�ضارع املحلي باأدرار كل من 
مري  و  الدائرة  رئي�ش   ، الوالية  وايل 
االأحداث  م�ضوؤولية  تيرنكوك  بلدية 
ت�ضجيل  وراء  كانت  التي  االأخرية 
تيرنكوك  ببلدية  خطرية  انزالقات 
اأدت  تيميمون  االإدارية  باملقاطعة 
وم�ضكن  الدائرة  مقر  حرق  اإىل 
التابعة  ال�ضيارات  وحظرية  رئي�ضها 
للدائرة ، يف رد �رشيح على ا�ضتعمال 
العنف لف�ش اعت�ضام البطالني باأحد 
الطرقات املوؤدية لل�رشكات النفطية 

للمطالبة بالتوظيف املبا�رش لبطايل 
التجاوزات  يف  حتقيق  وفتح  اجلهة 
عملية  �ضاحبت  التي  واخلروقات 
لفائدة  وباجلملة  م�ضبوهة  توظيف 
حيث   ، الوالية  خارج  من  بطالني 
�ضدد اأكرث من متحدث يف املو�ضوع 
على �رشورة التجاوب مع ما و�ضفوه 
املتمثلة  امل�رشوعة  مبطالبهم 
الثالث  امل�ضوؤولني  الت  اقا  يف 
ال�ضارع  ا�ضتفزاز  بتهمة  املذكورين 
وغري  مبا�رشة  بطريقة  املحلي 
املعطيات  ت�ضري  حيث   ، مبا�رشة 
االأولية املتوفرة اأن �ضمت املركزية 
بانتقال  ينذر  حقيقي  موؤ�رشا  بات 
رقان  لبلديات  االحتجاجات  عودة 
ا�ضافة   ، �ضايل   ، اولف   ، متقطن   ،
باجي  برج  احلدوديتني  للبلديتني 
املتاخمتني  وتيمياوين  خمتار 
مايل  دولة  مع  احلدودي  لل�رشيط 
تعي�ش  تزال  ال  التي  االأخرية  هذه   ،

على وقع �ضفيح �ضاخن .
اأحمد باحلاج  اإميان لوا�س

 حممد بن ترار

الوة
ري ع
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من  �سنة   57 وبعد  فيفري،   22 بتاريخ 
اجلزائري  ال�سعب  انتف�ض  اال�ستقالل، 
عرب كل بلديات الرتاب الوطني، وعلى 
ال�سارع  اإىل  وخرج  اجلالية،  م�ستوى 
والنظام  اخلام�سة،  للعهدة  ال  ليقول 
اجلذري،  بالتغيري  مطالبا  ال�سابق، 

ورفع مطالب تتمثل يف:

1ـ رحيل رموز النظام ال�سابق املتورطة 
يف االأزمة :

االأول  الوزير  اجلمهورية،  رئي�ض  ـ 
الدولة  هياكل  وم�سوؤويل  وحكومته، 

املتورطني.

ـ اأحزاب املواالة واملنظمات املوالية

ـ رئي�سي غرفتي الربملان

2ـ حما�سبة املتورطني يف الف�ساد، من 
�سيا�سيني  وم�سوؤولني  االأعمال  رجال 

واجلهاز التنفيذي وغريهم.
�سيادته  ممار�سة  من  ال�سعب  متكني  3ـ 
عرب  يحكمه  الذي  الرئي�ض  اإختيار  يف 

�سندوق �سفاف ي�سمن و�سول �سوته.

خماطر التاأخر يف تلبية املطالب

ت�سارع االأحداث مع طول عمر االأزمة، 
و التاأخر يف تلبية املطالب فتح الباب 
احلراك،  موجة  ركوب  حماوالت  اأمام 
هذه  الإ�ستغالل  م�ساعي  عن  وك�سف 

همها  اأطراف  قبل  من  ال�سعبية  الهبة 
ال�سيا�سوية،  م�ساحلها  حتقيق  الوحيد 
من  الوطنية،  امل�سلحة  ح�ساب  على 
خالل امل�سا�ض بالوحدة الرتابية،ووحدة 
االجتماعي  الن�سيج  ومتا�سك  ال�سعب، 
مما  الوطنية،  الثوابت  حول  والتفافه 
ويجعلها  الوطنية  اللحمة  ي�سعف 
عر�سة لتالعبات خارجية، وتتمثل هذه 

االأطراف يف:

االأجندات اجلماعية: وهم  اأ�سحاب  1ـ 
غربية  اإيديولوجيات  لفر�ض  يعملون 
من  بدعم  املجتمع،  على  وغريبة 
جهات خارجية، م�سخرين كل الو�سائل 
املادية والتكنولوجية واالإعالمية لزرع 
ال�سعب  بني  النعرات  واإثارة  ال�سك 
البقاء،  معركة  هي  معركتهم  الواحد، 
اأو  واإيديولوجيتهم،  راأيهم  فر�ض  فاإما 

حرق البلد
وهم  الفردية  االأجندات  اأ�سحاب  2ـ 
ال�سابقة  االأنظمة  ورموز  �سخ�سيات 
 ،1962 منذ  اجلزائر  حكمت  التي 
يجدون  ال  حل  مقرتح  اأي  يرف�سون 

اأنف�سهم فيه.
االند�سا�ض  خماطر  اإىل  باالإ�سافة 
فاإن  الوطنية،  باللحمة  وامل�سا�ض 
احلراك  مطالب  تنفيذ  يف  تاأخري  اأي 
تفرز  نزيهة  اإنتخابات  اإىل  والذهاب 
�سيمكن  �رشعيا،  منتخبا  رئي�سا 
اأ�سحاب االأجندات اجلماعية والفردية 
املواطن،  معنويات  على  التاأثري  من 
االأداء االقت�سادي  يوؤثر �سلبا على  مما 

والديبلوما�سي،  واالإجتماعي  والرتبوي 
الدولة  بناء  متاعب  من  ويزيد 

اجلديدة.

احلراك يطلب مرافقة اجلي�ش

على  م�سريته،  طوال  احلراك  حافظ 
البالد،  ووحدة  الوطن،  و�سالمة  اأمن 
اجلي�ض  ودعا  املطالب،  ووحدة 
التزاما  حتقيقها  اأجل  من  ملرافقته 
الد�ستورية  للمواد  تطبيقا  وعد  ببما 
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احلراك يرف�ش اختيار ممثلني

ملطلب  اال�ستجابة  احلراك  رف�ض 
اختيار ممثلني له:

اأ�سحاب  اأمام  الباب  يغلق  حتى  ـ   .1
االأجندات من فر�ض اأنف�سهم كممثلني 

عنه، اأو تفتيته واإ�سعافه.
2ـ  حتى يغلق الباب اأمام بع�ض الرموز 

الفاي�سبوكية امل�سبوهة
الأن  متثيل  اإىل  يحتاج  ال  احلراك  3ـ 
حاجة  يف  ولي�ست  وا�سحة،  مطالبه 

اإىل �رشح
4ـ ال تفاو�ض وال حوار وال تنازل عن 
�سميم  من  الأنها  ال�سعب،  مطالب 
يف  عليها  املن�سو�ض  �سالحياته 
املادة 07 و 08 ، والتي تن�ض على اأن 

ال�سعب �سيد وم�سدر كل ال�سلطات.

 االنتخابات الرئا�سية

 نهاية االأزمة لن تكون اإال من خالل 
حقه  ممار�سة  من  ال�سعب  متكني 
الد�ستوري يف اختيار من يحكمه، بعد 
ال�سامنة  املالئمة  الظروف  تهيئة 

لنزاهة ال�سندوق

ممكنة  غري  جويلية   04 انتخابات 
الأ�سباب مو�سوعية منها:

1ـ غالبية �سباب احلراك غري م�سجلني 
يف القوائم االنتخابية

االنتخابية  القوائم  مراجعة  2ـ 
غري  ظروف  يف  متت  وتطهريها 

مالئمة
لالإ�رشاف  امل�ستقلة  الهيئة  غياب  3ـ 
االنتخابات  ومراقبة  تنظيم  على 
اأخل بعملية املراجعة وعملية �سحب 
وهذا  الرت�سح،  وعملية  اال�ستمارات، 

خمالف للقانون.
4ـ رف�ض ال�سعب الإجراء انتخابات يف 

4 جويلية .
5ـ عدم تر�سح الكثري من الراغبني يف 

التقدم اإىل االنتخابات الرئا�سية.

اإجرا�ؤها يف موعدها �سي�سبب 
خيبة اأمل كبرية .

احلراك ي�سر على حتقيق 
مطالبه

 رغم كل هذه املناورات من اأ�سحاب 
بقي  والفردية،  اجلماعية  االأجندات 
وا�سحا  و  �سامدا  اجلزائري  ال�سعب 
فرباير   22 يوم  املعلنة  مطالبه  يف 

دون اأي تغيري، واملتمثلة يف :

النظام  رموز  من  بقي  من  رحيل  1ـ 
ال�سابق.

ت�سمن  التي  الظروف  تهيئة  2ـ 
ممار�سة  من  متكنه  نزيهة  انتخابات 

�سيادته يف اختيار من يحكمه.

اإجراءات عملية حلل االأزمة

جويلية   4 الـ  انتخابات  تاأجيل  1ـ 
و  النف�سية  ال�رشوط  اإ�ستفائها  لعدم 
واللوج�ستية  الد�ستورية  و  القانونية 
ال�رشورية الإجراء االقرتاع، وحتقيقا 

ملطلب احلراك.

2ـ االإ�رشاع يف ت�سكيل الهيئة الوطنية 
ومراقبة  لالإ�رشاف  امل�ستقبلة 

االنتخابات واالإعالن عن النتائج.
الدين  نور  االأول  الوزير  ا�ستقالة  3ـ 
بدوي و نعيني حكومة كفاءات وطنية 

ذات م�سداقية عند ال�سعب
4ـ ا�ستقالة رئي�ض الدولة عبد القادر 
بن �سالح وتعوي�سه برئي�ض املجل�ض 

الد�ستوري او مبا يتيحه الد�ستور
الأجراء  اأكتوبر   31 تاريخ  حتديد  5ـ 
اأول  تاريخ  يكون  حتى  االنتخابات، 
اجلديد  العهد  بداية   2019 نوفمرب 
با�سرتجاع ال�سعب ل�سيادته يف اختيار 
احلق  لدولة  حتقيقا  يحكمه،  من 
والعدالة  احلريات  ودولة  والقانون، 
التي كان يحلم بها �سهداء ثورة الفاحت 

نوفمرب املجيدة
املجد �اخللود ل�سهدائنا الأبرار

 الدكتور مراد عر�ج

اأحمد بن عطية    

ن�سطاء  رفقة  املنتخبون  توعد  و 
املجتمع املدين بنقل اإحتجاجهم �سوب 
مقر الوالية من اأجل و�سع ملا و�سفوه، 
ب�سيا�سة الهروب نحو االأمام و ترك من 
و�سفوهم بالفا�سدين بالعبث باملال العام 
باأحياء  اأنواعه  مبختلف  العقار  نهب  و 
اأرزيو، �سيما امل�ساألة ال�سالفة الذكر اأين 
تقع القطعة االأر�سية التي تنازلت عليها 
البحر  واجهة  مبنطقة  البلدية  م�سالح 
بالقرب من ميناء اأرزيو البرتوكيماوي و 
امل�سماة حمليا ب« �سيانا�ض« و التي مت 
اإجراءات  وفق  الرمزي  بالدينار  منحها 
غري قانونية الأحد النافذين الذي ميلك 

مركبا �سياحيا باملنطقة.
فجروا  الذين  االأ�سخا�ض  نا�سد  و 
و  اأرزيو  دائرة  رئي�ض  من  كل  الق�سية 
ت�سيري  عن  االأول  التنفيذي  امل�سوؤول 
�رشيفي،  مولود  الغرب  عا�سمة  �سوؤون 
و  م�سداقية  يف  الطعن  و  بالتدخل 
التي عقدت و �سادق  �سفافية املداولة 
عليها غالبية املنتخبني برعاية �سخ�سية 

لرئي�ض البلدية » م ج« .
 هذا يف الوقت الذي تعي�ض عجلة التنمية 
املحلية حالة من الركود و التوقف منذ 
العهدة  خالل  �سيما   ، ما�سية  �سنوات 
تاريخ  من  املمتدة  احلالية  االإنتخابية 

كتابة  حلد   ،2017 �سنة  من  دي�سمرب   1
خمتلف  �سكان  عرب  اأين  االأ�سطر  هذه 
القرى  و  باأرزيو  ال�سكنية  املجمعات 
اأحمد  حي  غرار  على  اإليها  التابعة 
زبانة و بن بولعيد و »كوبالك�ض« و قرية 
االأزقة  اأين توجد الطرقات و  املحقن، 
منذ  تعبد  مل  التي  و  كارثية  حالة  يف 
االإنارة  بو�سعية  مرورا  طويلة،  �سنوات 
يف  ال�سعيفة  و  املتذبذبة  العمومية 
من  تعد  التي  البرتوكيماويات  عا�سمة 
الوطني،  امل�ستوى  على  البلديات  اأغنى 
و لها مداخيل جبائية جد معتربة، لكن 
على  دليل  خري  هو  �ساكنتها  يك�سفه  ما 
للمنتخبني  ال�سخ�سية  اخلالفات  تاأثري 
�سلبا على  لل�سلطات املحلية املتعاقبة 
اإيجاد حلول جذرية ل�سكان اأرزيو، التي 
يرزح �سبابها يف نفق البطالة االإجبارية 
و التي متخ�ض عنها قبل اأ�سابيع اإقدام 
االإنتحار  على  ال�سباب  البطالني  اأحد 
فيما  املنطقة،  ميناء  مقر  اأمام  حرقا 
متكرر  غلق  على  اآخرين  بطالون  اأقدم 
ال�سباب،  لت�سغيل  املحلية  الوكالة  ملقر 
مطالبني بحقهم يف التوظيف باملنطقة 
ت�سم  التي  و  البرتوكماوية  ال�سناعية 
و  وطنية  كربى  موؤ�س�سة   70 من  اأزيد 
�سمن  تن�سط  بع�سها  و  اأجنبية  اأخرها 
قاعدة االإ�ستثمار 49/ 51 و التي �رشبت 
ترف�ض  و  احلائط  عر�ض  بالقوانني 
مرارا و تكرارا توظيف البطالني الذين 

و  اجلامعات  خريجي  من  غالبيتهم 
معاهد التكوين و التمهني .

من جهتهم خرج �سكان بلدية اأرزيو عن 
بو�سع حد  و طالبوا  و �سمتهم  طوعهم 
البلدية،  رئي�ض  نواب  اأحد  لت�رشفات 
يهددهم  و  يتوعدهم  اأ�سحى  الذي 
�سكان  بالعقاب ح�سبما ك�سفه عدد من 
ت�رشيحاته  من  �سدموا  اأين  املنطقة، 
للت�ساوؤل  البلدية  مقر  من  تقربهم  لدى 
عن االأ�سباب التي حرمتهم من االإ�ستفادة 
من اإعانة قفة رم�سان املقدرة ب6000 
دج، و اأو�سح اأحد ال�سباب برفقة والده 
النائب احلايل ل«املري«  اأن هذا  ال�سيخ 
و  بحقه  يطالب  كل من  يطرد  و  يتوعد 
يهددهم بالزج بهم يف ال�سجن م�ستقويا 
املحاكم  باإحدى  قا�سية  زوجته  باأن 
الذي  الت�رشف  هو  و  وهران،  بوالية 

الوالية  وايل  طالبوا  و  بامل�سني  و�سفوه 
االأمنية  ال�سلطات  و  �رشيفي  مولود 

باأرزيو للتحقيق معه
كما طالب �سكان اأرزيو بفتح حتقيق يف 
و  البيئة،  �سد  باجلرمية  و�سفوها  ما 
املتمثلة يف قيام م�سالح البلدية، لقطع 
اليا�سمني،  اأ�سجار معمرة بحديقة  عدة 
اجلمعيات  و  البيئة  مديرية  نا�سدوا  و 
النا�سطة يف الدفاع عن البيئة بالتدخل 
التعديات  هته  مثل  لوقف  العاجل 
اأرزيو تعد  اأن مدينة  ال�سارخة، �سيما و 
تفرزه  ملا  نظرا  تلوثا  املدن  اأكرث  من 
مركبات  و  امل�سانع  ع�رشات  يوميا 
متييع الغاز الطبيعي و تكرير البرتول و 
م�ستقاته، ناهيك عن مادة »االأمونياك« 
و اليوريا و ما تبثه مركباتها من �سموم و 

اأبخرة قاتلة ليال نهارا . 

الإنارة العمومية غائبة بغالبية ال�سواطئ � الأحياء

و�شعية كارثية ب�شاطئ  
الرتك  "تروفيل" بعني 

بالرغم من اقرتاب موعد حلول مو�سم اال�سطياف ل�سنة 2019 
زالت  ال  املهمة  املنا�سبة  لهذه  التح�سريات  اأن  اإال  بوهران، 
باهتة و الزائر لبلدية عني الرتك و �سواحيها، يخال اأنه مبنطقة 
غري �سياحية جراء ما و�سفه املتتبعون من املجتمع املدين و 
بع�ض املنتخبني بتماطل ال�سلطات املحلية يف التح�سري ملو�سم 

االإ�سطياف التي ال تف�سلنا عنه �سوى اأ�سابيع قليلة.
و ت�سهد عدة �سوارع و �سواطئ بعني الرتك واقعا األيما بعد اأن 
كانت يف �سنوات ما�سية ي�رشب بها املثل يف التهيئة و اجلمال، 
من �سمنها �ساطئ » تروفيل« و » �ساطئ اجلنة« و »بو�سيجور« 
و غريها الغارقة يف فو�سى عارمة و اإنت�سار رهيب للنفايات و 

قارورات امل�رشوبات الكحولية .
على  البلدية  م�سالح  �سبات  البلدية عن  �سكان  اأم�ض،  ت�ساءل  و 
و حث  البلدية،  رئي�ض  و  التنفيذي  باملجل�ض  املنتخبني  راأ�سها 
ال�سكان الغا�سبون اإىل تنظيم حمالت توعوية لتنظيف خمتلف 
طالء  يف  ال�رشوع  و  القمامة  من  املنطقة  �سوارع  و  ال�سواطئ 
اأن حتولت  بعد   القاذورات،  رفع  حاويات  توفري  و  االأر�سفة 
عا�سمة الكورني�ض الوهراين اإىل عا�سمة ملكبات اأكوام النفايات 
و القاذورات التي اأغرقت �سوارعها الرئي�سية على غرار �ساحة 
ال�سم�ض، و ال�سوارع و االأحياء مثل حممد غري�ض و �ساطئ اجلنة، 
التي  ال�ساطئ الكبري، ناهيك عن قطعان من الكالب ال�سالة  و 
الذين  مل  االأطفال  من  �سيما  ال�سكان  من  عددا  يوميا  تفرت�ض 
ال�رشف  قنوات  اإنفجرت  الذي  الوقت  ي�سلموا من �رشورها،يف 
ال�سحي »الزيقو« و ت�رشبت كميات كبرية نحو ال�ساطئ دون اأن 
يعي�ض فيه  الذي  الوقت  ، يف  الرتك  بلدية عني  تتدخل م�سالح 

املجل�ض البلدي اإن�سداد .
عوي�سا  العمومية  االإنارة  تذبذب  و  اإنعدام  م�سكل  اأ�سحى   و 
بني  حتديدا  »تروفيل«  حي  من  بكل  تنعدم  تكاد  حيث  للغاية، 
الطريق الرابط مب�رشح الهواء الطلق و م�سنع »الديول«، مرورا 
لتعاونية  اإ�سافة  »تروفيل«   اإىل  »كازينو«  بني  الرابط  بالطريق 
ال�ساحل الوهراين، و طريق ال�ساطئ و عني ال�سافية من ناحية 
�سيما  »الفيالت«  طريق  و  طالب  بن  حي  و  »بيداين«،  ملعب 
باملنحدر املوؤدي للم�ستو�سف، و حي حممد غري�ض و منطقة 

راأ�ض فالكون املوؤدي ملحمد قوري�ض امليكانيكي .
 اأحمد بن عطية    

اأرزيو بوهران

دعوة للتحقيق يف  منح اأر�شية كانت خم�ش�شة 
لل�شرطة لأحد املقاولني

.        جرمية نكراء بحديقة اليا�سمني عقب اإقتالع اأ�سجار معمرة
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حزب اجلزائر للرفاه ..مبادرة احلل الوطني

فجر  اأم�ش، عدد من املنتخبني املحليني باملجل�ش البلدي لأرزيو �سرقي �هران، رفقة عدد من املقا�لني 
ق�سية ق�سية تخ�ش الإ�ستيالء على عقارات تابعة لأمالك الد�لة � منحها لنافذين عن طريق امل�سا�مة � 
التعدي ال�سارخ على القانون، � ندد املنتف�سون الغا�سبون يف ت�سريح ل«الو�سط«ب�سدة لتغا�سي ال�سلطات 
الولئية عن ما يجري من جتا�زات من قبل منتخبني � اإداريني حولوا بلدية اأرزيو عا�سمة البرت�كيمياء 
مللكية خا�سة، حيث دعا املعنيون من �ايل �هران مولود �سريفي � امل�سالح الأمنية الو�سية اإىل التحقيق 

العاجل يف املدا�لة التي عقدت م�ساء اأ�ل اأم�ش، الأحد مبقر البلدية � التي تخ�ش امل�سادقة على منح قطعة 
اأر�سية هامة كانت خم�س�سة �سابقا لإجناز مقر ملركز مكافحة ال�سغب باأرزيو.

�ثيقة



رفعت  خا�صة  تقارير  حذرت 
ال�صلطات  و  املركزية  للجهات  
مغبة  من   ، بالبالد  العليا   الأمنية 
العنف  اأحداث  �صيناريو  تكرار 
بولية  تيرنكوك  بدائرة  امل�صجلة 
 ، ورقلة  وليات  من  بكل   ، اأدرار 
 ، والأغواط  ايليزي   ، مترنا�صت 
الولئية  ال�صلطات  مت�صك  ظل  يف 
�صيا�صة  بانتهاج  الوليات  بتلك 
الأمام  اىل  الهروب  و  الت�صويف 
ال�صغل  ملف  معاجلة  عو�ض 
موازاة   ، ال�رصاحة  بلغة  ال�صائك 
مع ذلك فقد اأبدى بطالو الوليات 
املذكورة مت�صكهم بخيار موا�صلة 
اىل  خطابهم  لهجة  من  الت�صعيد 
ملمو�صة  حلول  ت�صجيل  غاية 
املتمثلة  و  الواقع  اأر�ض  على 
اأولوية  يف  اأحقيتهم  يف  اأ�صا�صا 
بال�رصكات  املبا�رص  التوظيف 
العاملة  الكربى  النفطية  الوطنية 
اأن  حيث   ، الكبري  البالد  بجنوب 
غري  تف�صي  قابله  الت�صنج  هذا 
املبا�رص  التوظيف  حلالت  مربر 
دون  اأخرى  وليات  من  لعمال 
املحلية  الوكالت  على  املرور 
من  اأكرث  طرح  ما  وهو  للت�صغيل 
عالمة ا�صتفهام حول ال�صمت غري 
ب�صفته  اجلمهورية  لولة  املربر 
هذا  على  املبا�رصين  امل�صوؤولني 
اأ�صبح  الذي  احل�صا�ض  القطاع 
ي�صكل م�صدر رئي�صي للوقود لهيب 

احلراك الجتماعي .

ال�صارع  ليزال  ثانية  جهة   من 
املذكورة  بالوليات  املحلي 
الولة  �صمت  م�صري  عن  يت�صاءل 
لتعليمات  الكبري  وجتاهلهم 
اجلبهة  ومطالب  الو�صية  الوزارة 
امل�رصوعة  املحلية  الجتماعية 
الإفراج  ب�رصورة  القا�صية 
امل�صتفيدين  اأ�صماء  على  الفوري 
مبا  ال�صكنية  ال�صيغ  خمتلف  من 
ال�صاحلة  الأرا�صي  قطعة  فيها 
وغري  املدعمة  احل�رصي  للبناء 
املدعمة ، اإعانات البناء اله�ض وا 
ال�صكن  اكرب منط  وبدرجة  لريفي 
العمومي  اليجاري  الجتماعي 
يف  املفقودة  احللقة  يعترب  الذي 
ال�صكن  قطاع  وتطوير  حت�صني 
اله�صة  بال�صيغة  تعلق  ما  خا�صة 
للفئة  الأوىل  بالدرجة  املوجهة 

اله�صة من املجتمع املحلي .
تزال  فال  ال�صحة  بقطاع  اأما 
واحلدودية  الكربى  الوليات 
على  تعي�ض  الكبري  البالد  بجنوب 
والإهمال  الت�صيب  من  حالة  وقع 
التي تخيم على القطاع ال�صحي ، 
حيث �صجل نق�ض فادح يف الأطباء 
الأخ�صائيني  يف جمالت اجلراحة 
، يف  الأع�صاب   ، العظام   ، العامة 
يطرح  كبري  ت�صاءل  يزال  ل  وقت 
امل�صت�صفى  م�صري  بخ�صو�ض 
التم�صك  وكذا   ، بورقلة  اجلامعي 
ال�صعبي بتدعيم املنظومة ال�صحية 
للجنوب  املركزية  بالعا�صمة 
ال�رصقي مب�صت�صفى للحروق لنهاء 
عناء  حتمل  مع  املر�صى  معاناة 
عن  للبحث  ال�صفر  وم�صقة  التنقل 
�صبل العالج بوليات �صمال الوطن 

و  الـ 800  بني  ترتاوح  على م�صافة 
900 كلم .

 اىل جانب ذلك فقد اأكدت �صكاوى 
وجوب  على  احتجاجية  وعرائ�ض 
ال�صالفة  بالوليات  الولة  تقدمي 
القانونية  امل�صاءلت  اأمام  الذكر 
تو�صيحات  لتقدمي  املحا�صبة  و 
على  منهم  البع�ض  ت�صرت  حول 
جتاهل الأميار لتعليمات الداخلية 
بخ�صو�ض  املحلية  واجلماعات 
التماطل الكبري يف تنفيذ 3000 األف 
قرار لهدم البنايات وامل�صتودعات 
�صيدت  التي  الع�صوائية  واحلظائر 
اأوعية عقارية عمومية بدون  فوق 
رخ�صة بناء وهو الو�صع الذي رهن 
جليا عملية جت�صيد اأكرث من 1800 
اأو  بالإلغاء  مهددة  تنموية  عملية 
التحويل نحو وليات اأخرى الأكرث 

انت�صار   ، مترنا�صت  بلدية  ت�صهد 
بات  ما  وهو  ال�صالة  للكالب  فظيع 
طالبوا  الذين  ال�صكان  يوميات  يوؤرق 
ملحاربة  بالتجند  املحلية  ال�صلطات 
تف�صي  ت�صهد  باتت  التي  الظاهرة 

خميفا .
،تهقارت  مالطا  اأحياء  �صكان  طالب 
ت�رصيحات  يف   ، الواد  وقطع  الغربية 
 ، ّ»الو�صط«  يومية  مع  لهم  متفرقة 
رئي�ض املجل�ض ال�صعبي البلدي ال�صيخ 
بادي ب�رصورة �صن حملة تطهري وا�صعة 
النطاق للق�صاء على الكالب ال�صالة ، 
 ، ال�صكان  معاي�صة  من  نغ�صت  التي 
للتجول  تفر�ض حظر  اأ�صبحت  بعدما 
غاية  اىل  ال�صم�ض  غروب  مبجرد 
 ، يوم   الأوىل من �صباح كل  ال�صاعات 
ال�صلطات املعنية  انتظار تدخل  و يف 
معاي�صة  املواطنني  على  لزما  يبقى 

الو�صع املزري لأجل  غري م�صمى  .
 وقد ارجع متابعون لل�صاأن املحلي   ، 
للكالب  مفهوم  الغري  النت�صار  �صبب 
لأطنان  الرهيب  للتكد�ض  ال�صالة 
والقاذورات  والأو�صاخ  القمامات 
والأكيا�ض البال�صتيكية  ، وهو ما ولد 
حالة  الغليان وال�صخط الكبريان لدى 
ال�صكان الذين توعدوا باخلروج لل�صارع 
املحلية  التنمية  يف  باحلق  واملطالبة 
املعي�صية  الظروف  من  للتح�صني 

املزرية  .
من جهته طالب وايل ولية مترنا�صت 
دومي اجلياليل من م�صاحله املحلية 
التحرك  ب�رصورة  التنفيذية  وهيئته 
بان�صغالت  التكفل  اأجل  من  العاجل 
ح�صب  املحلية  الجتماعية  اجلبهة 

الأولويات والإمكانات املتاحة .
�أحمد باحلاج 

�أ�صبح �الحتقان �ملحلي �لذي تعي�ش على وقعه 05 واليات بجنوب �لبالد �لكبري ، يهدد م�صري بقاء 05 والة 
للجمهورية مبنا�صبهم ب�صبب عجزهم �لكبري يف حلحلة تر�كمات ملفات �ل�صكن ، �ل�صغل ، �ل�صحة مو�ز�ة 
مع ذلك فقد طالبت جهات حملية مب�صاءلة �لوالة عن �صبب عدم تنفيذ 3000 �أالف قر�ر لهدم �لبنايات 

و�مل�صتودعات و�حلظائر  �لفو�صوية �لتي �صيدت فوق �أوعية عقارية عمومية بدون رخ�صة بناء .

تر�كمات �ل�صغل ، �ل�صكن ، �ل�صحة 

�أحمد باحلاج 

تقارير �أمنية حتذر من ت�صرفات 5 والة
.     تقارير �تهمت 03 منهم بعرقلة تعليمات �ملركزية  خالل �صنتني

.     مهددون بامل�صاءلة حول عدم تنفيذ 3�آالف قر�ر هدم 

اأفران  بقرية  القاطنني  يعاين 
ببلدية انقو�صة التابعة لولية ورقلة 
افتقارهم  جراء  التهمي�ض  ،ويالت 
البوتان  غاز  لقارورات  امللحوظ 
خالل �صهر رم�صان املبارك ، وهو 
املواطنني  حياة  ينغ�ض  بات  ما 

بالناحية املذكورة .
مواطني   من  الع�رصات  اأبدى   
قرية افران ببلدية انقو�صة بولية 
ال�صديد  امتعا�صهم   ، ورقلة  
طرف  من  املطبق  ال�صمت  ،من 
رف�صت  التي  املحلية  ال�صلطات 
ت�صتهدفهم  تنموية  عملية  برجمة 
مالية  تكلفة  لهم  ر�صد  خالل  من 
الطبيعي  الغاز  ب�صبكة  لتزويدهم 
التي  الأخرية  هذه  انتظار  ويف   ،
البعيد  باحللم   املواطنني  و�صفها 

م�صقة  هوؤلء  يكابد  ،يبقى  املنال 
املناطق  بني  ال�صفر  وعناء  التنقل 
غاز  قارورة  عن  بحثا  املجاورة 
البوتان التي فاقت تكلفتها املالية 

املبارك  رم�صان  �صهر  خالل 
250دينار جزائري ،  وهو ما بات 
يثقل كاهل العائالت املعوزة التي 
وجدت نف�صها مرغمة على اللجوء  

طهي   اجل  من  احلطب  جلمع 
لالغت�صال   املاء  وتدفئة  والطعام 
املواطنني  قال  جهتهم  من   ،
معر�ض  يف  النائية  اإفران  بقرية 
»الو�صط«  يومية  مع  حديثهم 
من  العديد  يف  را�صلوا  ،اأنهم 
مبا  املعنية  ال�صلطات  املنا�صبات 
واملناجم  الطاقة  مديريتي  فيها 
وم�صالح  والغاز  للكهرباء  والتوزيع 
البلدية باأنقو�صة ،  من اجل التكفل 
جديد  ل  لكن  القائم  بامل�صكل 
الع�صلية  الوعود  كرثة  رغم  يذكر 
من  بالت�صعيد   هوؤلء  هدد  ،حيث 
انتباه  للفت  الحتجاجات  لهجة 
التي  املعنية  ال�صلطات  اأنظار 
اتهموها بانتهاج اأ�صلوب التمييز و 

املح�صوبية  .

ثمن قارورة غاز �لبوتان فاق  250 دينار� 

�صكان قرية �إفر�ن بانقو�صة ورقلة يفتقرون للغاز �لطبيعي 

فر�صت حظر� للتجول عرب �أحياء مالطا 
،تهقارت و قطع �لو�د  

�صكان بلدية مترن��صت  �صاخطون 
من �نت�صار �لكالب �ل�صالة 
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ت�صجيل 29 حادث مرور خلف م�رصع 
03 اأ�صخا�ض 

الأمني  التواجد  �صمان  اإطار  يف 
من  والطرقات  املنافذ  عرب 
القيام  مت  املدينة،  تاأمني  اأجل 
 ، متنقلة  و  بـ:16184  دورية راجلة 
مت من خاللها مراقبة 47785 �صيارة 
خمالفة   1013 ت�صجيل   مت  حيث   ،
 ، الخت�صا�ض  اإقليم  عرب  مرورية 
منها 06 خمالفة تن�صيق ، 61 جنحة 
رخ�صة   326 �صحب  كما مت  مرورية  

�صياقة ملدة 03 اأ�صهر و 06 اأ�صهر .
من جهة ثانية و بالرغم من اجلهود 
املبذولة من طرف امل�صلحة الولية 
لالأمن العمومي ، ق�صد حماية ال�صواق 
من  املرور  حوادث  من  الراجلني  و 

خالل التطبيق ال�صارم للقوانني التي 
م�صالح  اأن  اإل  ال�صري  حركة  تنظم 
جمال  يف  �صجلت  العمومي  الأمن 
نتج  مرور  املرور 29 حادث  حوادث 

عنه )30( جريحا و)03( قتلى .     
اإىل جانب ذلك عاجلت فرقة �رصطة 
حماية  البيئة خالل  و  العمران 
61 ق�صية  املن�رصم  اأفريل  �صهر 
باجناز  متعلقة  منها 55 ق�صية 
مت  فيما    ، رخ�صة  بدون  بناء 

ت�صجيل 06 ق�صايا تتعلق بالبيئة.
ال�رصعية  الغري  التجارة  بخ�صو�ض  و 
العمران  �رصطة  فرقة  عاجلت  فقد 
تتعلق  البيئة 16 ق�صية  حماية  و 

بالتجارة غري ال�رصعية.
�أحمد باحلاج 

�أمن ورقلة خالل �أفريل

�صبط بحوزتهم 1870 قر�صا مهلو�صا

ت�صجيل 29 حادث مرور 
خلف م�صرع 03 �أ�صخا�ص 

�أمن مترن��صت يطيح  �صبكة 
�إجر�مية ويعتقل  ثالثة �أ�صخا�ص 

يف اإطار حماربة اجلرمية ب�صتى اأنواعها 
ترويج  بجرائم  املتعلقة  الق�صايا  خا�صة 
املخدرات و املوؤثرات العقلية ، متكنت 
يف  ممثلة  مترنا�صت  ولية  اأمن  م�صالح 
فرقة البحث و التدخل التابعة للم�صلحة 
و�صع  من  الق�صائية  لل�رصطة  الولئية 
ترويج  اإجرامية خمت�صة يف   ل�صبكة  حد 
ثالثة  من  مكونة  املهلو�صة  الأقرا�ض 
اأفراد ترتاوح اأعمارهم )24 اىل 27 �صنة ( 
املتورطني يف ق�صية القيام بطريقة غري 
البيع للموؤثرات  م�رصوعة باحليازة ق�صد 

العقلية .
 حيثيات الق�صية تعود اإىل دوريات راكبة 
 ( الليلية  الفرتة  خالل  ال�رصطة  لعنا�رص 
الثانية �صباحا ( على م�صتوى حي تاف�صيت 
اأين لفت انتباههم ملركبة �صياحية مركونة 

متنها  و على  تاف�صيت  �صوق  بالقرب من 
ثالثة اأ�صخا�ض الذين ترجلوا من ال�صيارة 
ملركبة  روؤيتهم  وفور   ، الذكر  ال�صالفة 
عنا�رص  اأن  ال  بالفرار  لذوا  ال�رصطة 
اخلربة  و  احلنكة  بف�صل  و  ال�رصطة 
اأين   ، توقيفهم  من  متكنوا  املكت�صبة 
بال�صتيكي  كي�ض  على  بحوزتهم  �صبطت 
من  املهلو�صة  الأقرا�ض  من  كمية  به 
RIVOTRIL  قدر  نوع  ريفوتريل 
ليتم   ، مهلو�ض  قر�ض   1870 بـ  عددها 
التحقيق  و  ال�رصطة  مقر  اإىل  حتويلهم 
الإجراءات  ا�صتكمال  ، بعد  معهم 
اأمام  تقدميهم  مت  الق�صية  يف  القانونية 
التي  املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 

اأ�صدرت يف حقهم اأمر اإيداع  .
�أحمد باحلاج 

�أحمد باحلاج 
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د. اإينا�س عبد اهلل/
مركز امل�شتقبل للدرا�شات 

والأبحاث املتقدمة

مفاو�ضات  تعرث  مع  تزامن 
واالحتاد  بريطانيا  بني  بريك�ضت 
االأوروبي، ت�ضاعد توقعات متباينة 
حول تاأثري اخلروج الربيطاين على 
قطاع اخلدمات املالية، وحتديًدا 
كمركز  للندن  الدولية  املكانة 
اجتاه  يتوقع  اإذ  عاملي،  مايل 
القطاع  هذا  يتعر�ض  اأن  رئي�ضي 
تكبيد  يف  تت�ضبب  ال�ضطرابات 
خ�ضائر  الربيطاين  االقت�ضاد 
كبرية، و�ضعود مراكز مالية بديلة 
يف عدد من دول العامل، باالإ�ضافة 
اإىل تزايد اجتاهات هجرة العقول 
اإىل  القطاع  هذا  من  والكفاءات 
يتوقع  املقابل،  ويف  اأخرى.  دوٍل 
تتمكن  اأن  تفاوؤاًل  اأكرث  اآخر  اجتاه 
تنظيمية  قواعد  و�ضع  من  لندن 
االأوروبي  االحتاد  مع  لعالقتها 
من  اخلروج  مفاو�ضات  خالل 
على  احلفاظ  يف  ت�ضهم  االحتاد 
القطاع  يف  العاملية  مكانتها 

املايل.

حمورية اخلدمات املالية:

االقت�ضادي  امل�ضت�ضار  قام 
الأحد  التنفيذي  واملدير 
نورفيلد"  "توين  املالية  البنوك 
كتابه  يف   )Tony Norfield(
والقوة  لندن  "املدينة:  ال�ضهري 
 The City:( للتمويل"  العاملية 
 London and the Global
Power of Finance( ال�ضادر 
القوة  بتحليل   ،2017 عام  يف 
موؤ�رًشا  �ضمم  كما  للندن،  املالية 
كل  ومكانة  القوة  توزيع  يقي�ض 
العاملي،  االقت�ضاد  يف  دولة 
رئي�ضية  يت�ضمن خم�ضة حمددات 
لتحديد الو�ضع الن�ضبي لكل دولة، 
االإجمايل،  املحلي  الناجت  يغطي 
املبا�رش،  االأجنبي  واال�ضتثمار 
والعمالت  البنوك،  وو�ضع 

االأجنبية، والقوة الع�ضكرية. 
املتحدة  الواليات  وت�ضدرت 
القائمة وفًقا لهذا املوؤ�رش، تليها 
وجاءت  واليابان.  وال�ضني  اأملانيا 
املرتبة  يف  املتحدة  اململكة 
مع  اإنه  القول  وميكن  الثانية. 
الدول  ترتيب  فاإن  ال�ضني  �ضعود 
تغري،  املالية قد  القوة  موؤ�رش  يف 
حتوالت  حتدث  اأن  املتوقع  ومن 
اأن  اإال  القادمة،  الفرتة  لهم خالل 
اململكة املتحدة ال تزال يف موقع 
و�ضعها  لكن  االآن  حتى  متقدم 
بريطانيا  خروج  جراء  �ضيت�رشر 

من االحتاد االأوروبي. 
خروج  تاأثري  يظهر  اأن  ويحتمل 
بريطانيا من االحتاد االأوروبي يف 
اأحد مكونات املوؤ�رش على االأقل، 
امل�رشفية  اخلدمات  حجم  مثل 
الدولية التي تتم من قاعدة اململكة 
النتيجة  كانت  حيث  املتحدة، 
فقد  �ضلبية؛  للربيك�ضت  املبا�رشة 

وعانى  االأ�ضهم،  اأ�ضواق  هبطت 
وتراجعت  االإ�ضرتليني،  اجلنيه 
اأن  ثقة امل�ضتهلك ب�ضدة. �ضحيح 
تعافت  قد  الربيطانية  االأ�ضواق 
تزال  ال  اأنه  اإال  ال�ضيء،  بع�ض 
تاأثري  من  قوية  خماوف  هناك 
الطويل  املدى  على  الربيك�ضت 

على االقت�ضاد الربيطاين.
ويتخوف العديد من االقت�ضاديني 
من تاأثري الربيك�ضت على ال�ضناعة 
 )Finacial Services( املالية 
تدير  التي  ال�رشكات  ت�ضمل  التي 
و�رشكات  والبنوك،  االأموال، 
و�ضناديق  والتاأمني،  االئتمان 
الو�ضاطة  و�رشكات  اال�ضتثمار، 
وغريها،  املالية،  االأوراق  يف 
كبري  ب�ضكل  القطاع  هذا  ويوؤثر 
حيث  الربيطاين،  االقت�ضاد  على 
ي�ضاهم مبا يقدر بحوايل 12% من 
اإجمايل الناجت املحلي يف اململكة 
مليوين  من  اأكرث  ونحو  املتحدة، 

وظيفة.
عن  �ضادر  تقرير  الأحدث  ووفًقا 
 Bruin( "موؤ�ض�ضة "بروين املالية
Financial( يف عام 2018، متثل 
من   %50 حوايل  املالية  ال�ضناعة 
اململكة،  يف  التجاري  الفائ�ض 
يف  دوالر  مليار   31 تبلغ  والتي 
القطاع  اأهمية  اأن  كما  اخلدمات، 
االحتاد  لبقية  الربيطاين  املايل 
تُقر�ض  حيث  وا�ضحة،  االأوروبي 
من  يقرب  ما  الربيطانية  البنوك 
ل�رشكات  دوالر  تريليون   1.4
االأوروبي،  االحتاد  وحكومات 
معظم  على  لندن  ت�ضتحوذ  كما 
االأن�ضطة املالية التي يتم تنفيذها 
يف اأوروبا اإما ب�ضكل مبا�رش اأو غري 
مبا�رش، فحوايل 87% من موظفي 
االحتاد  يف  اال�ضتثمارية  البنوك 
وقد  لندن،  يف  يعملون  االأوروبي 
ال�ضوق  من  املايل  القطاع  كان 
ومن  االأوروبي،  املوحدة لالحتاد 
االأكرب  اجلزء  اأن  عجب  فال  ثّم 
من التداعيات ال�ضلبية لربيك�ضيت 

يركز على اخلدمات املالية.

خدمات "جواز ال�شفر":

الق�ضايا  حتليل  يتمحور 
بالقطاع  املتعلقة  واالهتمامات 
مهمة،  ق�ضايا  ثالث  حول  املايل 
 ،Passporting هي: جواز ال�ضفر
وهجرة  التنظيمي،  اليقني  وعدم 
جواز  ويعد  واملواهب.  العقول 
العملية   Passporting ال�ضفر 
التي ميكن مبوجبها الأي موؤ�ض�ضة 
مالية مقرها يف بريطانيا -�ضواء 
تاأمني،  �رشكات  اأو  بنوًكا،  كانت 
تبيع  اأن  اأ�ضول-  اإدارة  اأو �رشكات 
دول  لبقية  وخدماتها  منتجاتها 
احلاجة  دون  االأوروبي  االحتاد 
اأو  ترخي�ض  على  احل�ضول  اإىل 
تنظيمية  موافقة  على  احل�ضول 
الفرعية  ال�رشكات  تعيني  اأو 
كان  وقد  بذلك.  للقيام  املحلية 
مع  باالقرتان  ال�ضفر،  جواز 
االأخرى  الرئي�ضية  العوامل  بع�ض 

االأ�ضباب  اأحد  اأدناه،  املو�ضحة 
الرئي�ضية وراء قرار عدد كبري من 
املوؤ�ض�ضات املالية بتاأ�ضي�ض مقر 

يف لندن.
تقرير ملوؤ�ض�ضة  قدر   ،2017 ففي 
الدولية  جي"  اإم  بي  "كيه 
جمال  يف  العاملة   ))KPMG
ال�رشيبية  واخلدمات  التدقيق 
يقرب  ما  اأن  واال�ضت�ضارات، 
اململكة  يف  �رشكة   5500 من 
املتحدة تعتمد على جواز ال�ضفر 
مع  التجارية  االأعمال  ملمار�ضة 
واأكرث  االأوروبي.  االحتاد  بقية 
دول  بقية  يف  �رشكة   8000 من 
بالتجارة  تقوم  االأوروبي  االحتاد 
با�ضتخدام  املتحدة  اململكة  يف 
قواعد جواز ال�ضفر. ومع اقرتاب 
االحتاد  من  بريطانيا  خروج 
الت�ضاوؤالت  ت�ضاعدت  االأوروبي 

حول ا�ضتمرار جواز ال�ضفر. 
الوحيدة  الطريقة  اأن  ويبدو 
بريطانيا يف اال�ضتفادة  ال�ضتمرار 
قامت  ما  اإذا  ال�ضفر"  "جواز  من 
مع  الرنويجية  ال�ضفقة  ي�ضبه  مبا 
تكون  اأن  اأي  االأوروبي،  االحتاد 
االقت�ضادية  باملنطقة  ع�ضًوا 
بجميع  وااللتزام  االأوروبية، 
فيما  بها.  املرتبطة  القواعد 
ي�ضري البع�ض اإىل اإمكانية التو�ضل 
�ضوي�رشية"  "�ضفقة  ي�ضبه  ما  اإىل 
مع االحتاد االأوروبي تركز اأ�ضا�ًضا 
الثنائية.  التجارة  اتفاقيات  على 
ولكن يبدو اأن احلل على الطريقة 

ال�ضوي�رشية اأمر غري مرجح.
"كابيتال  ت�ضري  االإطار،  هذا  ويف 
لعام  تقريرها  يف  اإيكونوميك�ض" 
املرجح  غري  "من  اأنه  اإىل   2016
اأن حت�ضل اململكة املتحدة على 
�ضفقة جيدة مع االحتاد االأوروبي 
تفاو�ض  فقد  �ضوي�رشا.  مثل 
ال�ضوي�رشيون على ال�ضفقة عندما 
اإىل  لالن�ضمام  يخططون  كانوا 
االحتاد االأوروبي، ولن تكون هناك 
نية طيبة لبلد يغادره". وحتى لو مت 
حتقيق ذلك، فهناك �ضكوك قوية 
النموذج.  هذا  مثل  فعالية  حول 
ي�ضتفيد  حتديًدا،  اأكرث  وب�ضكل 
"النموذج ال�ضوي�رشي" مما يعرف 
الثالثة"  الدولة  "معادلة  بقواعد 
غري  الدول  ل�رشكات  ت�ضمح  التي 
الوظائف  بع�ض  باأداء  االأع�ضاء 
جواز  بها  ي�ضمح  التي  نف�ضها 

ال�ضفر.

لرابطة  التنفيذي  الرئي�ض  ويوؤكد 
"اأنتوين  الربيطانيني  امل�رشفيني 
 ))Anthony Browne "براون
فاإن  ب�ضوي�رشا  يتعلق  فيما  اأنه 
االحتاد  يف  "التكافوؤ"  نظام 
االأوروبي ِظٌلّ فقري جلواز ال�ضفر، 
جمموعة  �ضوى  يغطي  ال  واأنه 
وميكن  اخلدمات،  من  �ضيقة 
�ضحبه بدون اإ�ضعار تقريبًا، ورمبا 
املتحدة  اململكة  اأن  ذلك  يعني 
لي�ض  قواعد  قبول  اإىل  �ضت�ضطر 
لها تاأثري عليها. وقد ي�ضاعد ذلك 
يف تو�ضيح ال�ضبب وراء �ضعف اأداء 

�ضوي�رشا اإىل حد كبري يف اململكة 
املتحدة على مدار اخلم�ضة ع�رش 
عاًما املا�ضية من حيث �ضادرات 
فاإذا  ثم  ومن  املالية.  اخلدمات 
والنموذج  الرنويجي  النموذج  بدا 
فاإنه  مالئمني،  غري  ال�ضوي�رشي 
رمبا يتم اللجوء اإىل اتفاقية جتارة 
حرة واحدة، مماثلة ملا تفاو�ضت 
مع  اجلنوبية  وكوريا  كندا  عليه 
هذه  لكّن  االأوروبي.  االحتاد 
املفاو�ضات -على �ضبيل املثال- 
ا�ضتغرقت  فقد  ومعقدة،  طويلة 
املفاو�ضات بني االحتاد االأوروبي 
اإىل  و�ضتوؤدي  �ضنوات،  �ضبع  وكندا 
امتيازات اأقل مما ت�ضمح به حقوق 
اأو�ضح  ال�ضفر احلالية. وقد  جواز 
"جوناه  الربيطاين  الدبلوما�ضي 
هيل" )Jonah Hill( اأن "معظم 
اإىل  الو�ضول  تتيح  التي  االأ�ضاليب 
مع  تاأتي  االأوروبي  االحتاد  �ضوق 

حرية حركة النا�ض".

القواعد التنظيمية:

العا�ضمة  اإىل  لندن  حتولت 
القانون  اأن  ب�ضبب  املالية الأوروبا 
من  بالعديد  يتمتع  االإجنليزي 
بقوانني  يتعلق  فيما  املزايا 
كما  واالإع�ضار،  القوانني  اإ�ضدار 
اأكرث  الربيطانية  العمل  قوانني  اأن 
اأ�ضحاب  على  وت�ضهياًل  ب�ضاطة 
بنظريتها  مقارنة  االأعمال 
اإىل  بريك�ضت  ويوؤدي  االأوروبية، 
التنظيمي  القانوين  االإطار  تعقيد 
لندن  حتتاج  حيث  بريطانيا،  يف 
لوائح  ب�ضاأن  التفاو�ض  اإعادة  اإىل 
و�ضفقاته  االأوروبي  االحتاد 
وقًتا  هذا  و�ضي�ضتغرق  التجارية. 
من  العديد  ت�ضتطيع  وال  كبرًيا 
�رشكات اخلدمات االنتظار لفرتة 
طويلة حتى انتهاء هذا التفاو�ض، 
كانت  ما  اإذا  الوا�ضح  من  ولي�ض 
يف  اجلديدة  املالية  اللوائح 
مفيدة  �ضتكون  املتحدة  اململكة 

لهذا القطاع. 

ويف هذا االإطار، اأكد بع�ض موؤيدي 
ميكن  بريطانيا  اأن  الربيك�ضت 
ورفع  القوانني  بت�ضهيل  تقوم  اأن 
القيود لتعزيز القطاع املايل، وهو 
واأن  �ضيما  ال  حدوثه،  ي�ضعب  ما 
احلكومة الربيطانية بداأت موؤخًرا 

تنظيمية  قيود  و�ضع  اإىل  متيل 
تقوم  املثال  �ضبيل  فعلى  جديدة، 
البنوك الربيطانية منذ بداية عام 
التجارية  م�ضارفها  بف�ضل   2019

بالتجزئة عن بنوكها التجارية.
املركزي  اإجنلرتا  بنك  قام  كما 
اختبارات  باإجراء   2017 عام  يف 
ال�ضغوط  حتمل  على  القدرة 
�رشامة  اأكرث  بقواعد  للبنوك 
البنوك  هيئة  باختبارات  مقارنة 

االأوروبية. 

خماطر هجرة العقول:

يوؤدي خروج بريطانيا من االحتاد 
االأجل  طويل  �رشر  اإىل  االأوروبي 
ب�ضبب  الربيطاين  املايل  للقطاع 
العقول،  هجرة  تزايد  احتمالية 
وهو ما من �ضاأنه اأن يوؤثر على لندن 
كمركز مايل، خا�ضًة واأنها ت�ضتفيد 
من  ال�ضيليكون  وادي  غرار  على 
االأجانب  العاملني  من  كبري  عدد 
زيادة  ومع  املايل.  القطاع  يف 
املوظفني  اليقني عند  حالة عدم 
فقدانهم  واحتماالت  االأجانب، 
اإىل  �ضيوؤدي  هذا  فاإن  لوظائفهم، 
بحثهم عن بدائل يف دول اأوروبية 

اأخرى.
االأمور  بع�ض  هناك  تكون  وقد 
التاأ�ضريات  بنظام  املتعلقة 
واأن  خا�ضًة  للعاملني،  واالإقامة 
"ووتر  من  كل  عن  �ضادًرا  تقريًرا 
�ضي"  دبليو  و"بي  كوبرز"  هاو�ض 
العاملة  القوى  من   %12 اأن  اأكد 
العديد  ويرتكز  بريطانيا،  يف 
ويقدر  املايل.  القطاع  يف  منهم 
موؤ�ض�ضة  عن  �ضادر  اآخر  تقرير 
يف  كوبرز"  هاو�ض  ووتر  "براي�ض 
بحوايل  يقدر  ما  اأن   2016 عام 
100 األف وظيفة يف القطاع املايل 
قد تغادر بريطانيا، كما اأن العديد 
املالية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  من 
بع�ض  لنقل  خطًطا  و�ضعت  قد 
اأماكن  اإىل  التجارية  عملياتها 

اأخرى يف االحتاد االأوروبي. 

اجتاه متفائل:

على الرغم من اأنه من املتوقع اأن 
تتاأثر لندن �ضلبًا كمركز مايل على 
املدى الق�ضري واملتو�ضط؛ اإال اأنها 
لن تنهار ب�ضكل كامل يف ظل متتعها 

ببنية حتتية قوية ت�ضهل اخلدمات 
املالية، وقد اأ�ضار "مارتن وولف" 
اأنه  اإىل  تاميز  بفاينن�ضال  املحلل 
ا،  "�ضتبقى لندن مركًزا مالًيّا مهًمّ
القرن  ثالثينيات  من  جنت  فهي 
عامليتني.  حربني  ومن  املا�ضي 
كعا�ضمة  تظهر  كانت  ذلك،  ومع 
وكذلك  الأوروبا،  منازع  بال  مالية 
واحدة من اأهم املراكز املالية يف 
بريطانيا من  وبعد خروج  العامل. 
املرجح  من  االأوروبي،  االحتاد 
واأكرث  خارجًيّا،  مركًزا  ت�ضبح  اأن 
ال�ضيا�ضة،  لقرارات  ن�ضبًيّا  عر�ضة 
التنظيمية، التي  خا�ضة القرارات 
�ضيما  ال  اأخرى،  اأماكن  يف  تتخذ 

من منطقة اليورو".
اململكة  اأن  اآخر  اجتاه  ويرى 
اإ�ضالح  على  عملت  اإن  املتحدة 
نظام  وحت�ضني  التنظيمية،  البيئة 
احلدود  واإزالة  املالية،  ال�رشكات 
وتخفيف  لالأجور،  الق�ضوى 
املال،  راأ�ض  قيود  متطلبات 
التنظيمية  االأعباء  عن  والتخلي 
عموًما؛  االأوروبي  لالحتاد 
يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن  ذلك  فاإن 
واالعتماد  بالعقول،  االحتفاظ 
البديلة  االأ�ضول  �ضناعات  على 
والتي  التحوط،  �ضناديق  مثل 
مالها  راأ�ض  من  الكثري  جتمع 
وال  االأوروبي  االحتاد  خارج  من 
ال�ضفر.  جواز  بفقدان  تتاأثر 
اإىل  وبينما تنتقل بع�ض ال�رشكات 
اخلارج، �ضتظهر �ضناعات جديدة 

لتحل حمل تلك املغادرة.
املحلل  راأى  االإطار،  هذا  ويف 
اأنه  ما�ضرتز"  "بروك  االقت�ضادي 
لندن  �ضكان  اأن  املوؤكد  �ضبه  "من 
منتجات  �ضيخلقون  املبتكرين 
اأ�ضواق  يف  ويدخلون  جديدة، 
املرتبطة  )املنتجات  جديدة 
هي  ال�ضينية  الرمنينبي  بعملة 
اأن  ميكن  للبدء(.  وا�ضح  مكان 
الذي  احلافز  بريك�ضت  يوفر 
التاأمني  البنوك و�رشكات  حتتاجه 
النظر  الإعادة  االأ�ضول  ومديرو 
بفعل  يقومون  التي  الطريقة  يف 
نظام  واإن�ضاء  بها،  االأ�ضياء 
احلادي  القرن  يف  حقيقي  مايل 
البيانات  من  ي�ضتفيد  والع�رشين 
اال�ضطناعي،  والذكاء  ال�ضخمة، 

وغريها من التقنيات اجلديدة".

ما بعد بريك�شت:

هل تفقد "لندن" مكانتها املالية يف العامل؟
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اأجمل عادات رم�شان عند ال�شعوب والثقافات املختلفة

املحررة الفل�شطينية العويوي

معاناة الأ�شريات تت�شاعف يف رم�شان

يف  الرم�ضاين  اجلماعي  الفطور 
ال�ضودان

تتعاىل اأ�ضواُت جتويد ال�ضور القراآنية 
بني �ضفوِف الن�ضاء ال�ضودانيات يف 
�ضباح اأيام �ضهر رم�ضان، وحتر�ُص 
اأواين جديدة  كل منهّن على اقتناء 
يثرُي  ما  ولكن  به،  احتفالاً  للمطبخ 
ا لديك يف حزِم الأمتعِة  الرغبَة حقاً
الإفطار  اأّن  ال�ضودان؛  اإىل  والتوّجه 
ال�ضهر،  اأيام  طيلة  جماعياًا  يكون 
م�ضاحات  يف  العائالُت  حتت�ضُد  اإذ 
وا�ضعة لتنتظر اأذان املغرب وتناول 
ا  حقاً فيكون  ا،  معاً الإفطار  طعام 

ا هنيئاًا. اإفطاراً
رم�شان يف اإندوني�شيا

ال�ضهر  هالل  روؤية  اإعالن  مع 
يف  الطلبُة  يتاأّهُب  الف�ضيل، 
التي  لالإجازة  تلقائياًا  اأندوني�ضيا 
اإجبارياًا،  منه  اأُ�ضبوع  اأوَل  تالزُم 
الرم�ضانية  الأجواَء  اأّن  واجلميل 
و�ضِط  يف  وقفَت  لو  بها  �ضت�ضعُر 
ف�ضرتى  الفور،  على  اأندوني�ضيا 
الأطفاَل يتوافدون للقياِم بالأن�ضطة 
كالإفطارات  القّيمة:  والأعمال 
الدينية،  واملحا�رضات  اجلماعية، 
واخلواطر الإميانية، بالإ�ضافة اإىل 

عقِد حلقات خا�ضة بالفئة ال�ضبابية 
من الدور�ص الدينية، هذا ويحر�ُص 
يُعرف  ما  قرِع  على  الإندني�ضيون 
بالبدوق اأو الطبول التقليدية هناك 

كو�ضيلٍة لالحتفال بقدوم ال�ضهر.

زغاريد يف تركيا

فرحةاً  رم�ضان  �ضهر  ثُبُوت  يعترُب 
الرتكيات  وتعرُب  فرحة،  متاثلها  ل 
الرحمة  �ضهر  بقدوِم  فرحتهّن  عن 
ذلك  ولي�ص  بالزغاريد.  والغفران 
البيوت  بتبخري  يقمن  بل  فح�ضب، 
لتنت�رض  والورود؛  امل�ضك  بروائح 

الروائح يف كاّفِة �ضوارع تركيا.

�شهر رم�شان يف موريتانيا

يقراأُ اأهايل موريتانيا القراآن الكرمي 
كامالاً يف كِل ليلٍة من ليايل رم�ضان 
باأياٍم  ال�ضهر  حلول  وقبل  املبارك، 
قالئل ي�رضُع الرجاُل حلالقِة ال�ضعِر 
�ضهر  يف  جديد  من  لينمو  كامالاً 
رم�ضان  �َضعر  وي�ضمى  رم�ضان، 

هناك.

رم�ضان يف تايالند
يف  امل�ضلمُة  الأُ�رُض  حافظْت 

ب�ضهر  الحتفاء  عادِة  على  تايالند 
الذبائح،  ذبح  خالل  من  رم�ضان 
تقدُم  فاإّنها  الفقريةُ  الأُ�رُض  اأّما 
الغريبة  والعادة  وتذبحها،  الطيوَر 
الزوجات  تطهوه  الذي  الطعاَم  اأّن 
، واإمنا يُر�ضل  ممنوٌع على اأزواجهَنّ
وجتتمُع  هذا  لياأكله،  اآخٍر  ل�ضخ�ٍص 
طعاَم  ليتناولن  ا  جميعاً الن�ضاءُ 
ب�ضكٍل  املنازل  باحة  يف  الإفطاِر 
على  الن�ضاءُ  حتر�ُص  كما  جماعي، 
امل�ضاجد  يف  الرتاويح  �ضالِة  اأداِء 

ب�ضكٍل ملحوٍظ.

ِطالء املنازل يف اليمن

عادات  مبمار�ضِة  اليمنيون  يداأُب 
قبل  منازلهم  بِطالء  رم�ضان 
احتفايل  كا�ضتقبال  رم�ضان  �ضهر 
بقدومه، وتظهُر بذلك اليمن باأبهى 
لقدوِم  ا�ضتعدادها  وكامل  ُحلّة 
�ضهر اخلري، كما تُنظم الإفطارات 
عند  اليمن  �ضوارع  يف  اجلماعية 
نداء اهلل اأكرب لأذان املغرب يومياًا، 
الزينة،  باأجمِل  ال�ضوارُع  وتزداُن 
قبل  من  النارية  العيارات  وتُطلق 

الرجال.

الإفطار اجلماعي يف ماليزيا

املاليزيات  امل�ضلمات  حتر�ُص 
يف  البيوِت  يف  الطواِف  على 
ال�ضحوِر  الفرتِة املح�ضورِة ما بني 
الكرمي،  القراآن  لقراءة  والفطوِر 
ي�ضّيع  اأن  ماليزي  لأّي  ميكن  ول 
على نف�ضه متعة الإفطار اجلماعي 
�ضمن  يومياًا  منطقته  اأبناء  مع 
هناك،  املعهودة  رم�ضان  عادات 
ت�ضاوؤٌل  الذهِن  اإىل  يتبادُر  وقد 
النتهاء  بعد  ال�ضارِع  اأحواِل  حول 
فاملاليزيون  الإفطار،  تناول  من 
�ضالِة  بعد  اأدراجهم  يعاودون 
الع�ضاِء اإىل مكاِن الفطوِر؛ لتنظيف 

ا. ال�ضوارع وتزيينها جمدداً

�شراب روح اأفز يف الباك�شتان

ويتهيَّاأ  والدفوف،  الطبول  حُت�رض 
مالب�ص  بارتداء  للزفاف  الطفُل 
بغطاء  راأ�ضه  ويُغطى  العري�ص، 
للزواج!  لي�ص  لتزيينه، وذلك  ذهبي 
وهو  ذلك  من  اأعظم  هو  ملا  بل 
مرة  لأول  الطفل  ذلك  �ضيام 
ومتّد  رم�ضان،  عادات  من  كعادة 
ال�ُضفر لتمتِلئ باملاأكولت ال�ضهية: 
والزلبية،  ال�ضعبية،  الباكورة  كاأكلة 
اإىل  بالإ�ضافة  الفاكهة،  و�ضلطة 
روح  الباك�ضتاين  ال�ضعبي  الع�ضرِي 

اأفز.

رم�شان يف نيجرييا

اأبوابها  املي�ضورة  العائالت  تفتُح 
حيث  يومياًا،  نيجرييا  يف  للفقراء 
لديها  فقرياًا  عائلٍة  كُلّ  ت�ضت�ضيُف 
ليتناول طعام الإفطار، كما تنت�رُض 
قارئ  با�ضم  تُعرف  هناك  ظاهرةٌ 
امل�ضايُخ  فيها  يحر�ُص  اإذ  الن�ص؛ 
على  الكرمي  القراآن  ومف�رضو 
ال�ضتعانة بذوي الأ�ضوات ال�ضجّية 
وح�ضن  الكرمي،  القراآن  جتويِد  يف 

اأداِئه.
تتباعُد امل�ضافات، وتتعدد عادات 
كافِة  يف  ال�ضعوِب  بني  رم�ضان 
من  النتهاِء  وبعد  الأر�ص،  اأرجاء 
الأقطاِر،  بني  ما  املتنقِل  املقاِل 
وبعد معاي�ضِة ال�ضعوِب وكاأّننا معها 
فقد  يل  بالن�ضبة  الإفطار،  �ضاعة 
ِبُتّ حائرةاً اأّي عادٍة اأده�ضتني اأكرث، 
النف�ِص  يف  وتبعُث  رائعة  فجميعها 
اأّي  القارئ  عزيزي  واأنت  ال�رضور، 
ال�ضفِر  يف  ترغُب  الدول  هذه  من 
اأبناءُ  يتبُع  وهل  رم�ضان؟  يف  اإليها 
وخا�ضةاً  غريبة،  عادات  وطنك 
من  بها  �ضاركنا  ال�ضهر؟  هذا  يف 

ف�ضلك.

�ضوزان  املحررة  الأ�ضرية  اأكدت 
العويوي اأن اإدارة �ضجون الحتالل 
ال�ضهيوين حتاول طم�ص واإلغاء كل 
يف  الأ�ضريات  لدى  احلياة  مالمح 

ال�ضجون.
يف  العويوي،  وا�ضتعر�ضت 
مكتب  الأحد  نقلها  ت�رضيحات 
الظروف  الأ�رضى«،   »اإعالم 
الأ�ضريات  حتياها  التي  ال�ضعبة 
�ضهر  خالل  �ضوءا  تزداد  والتي 
رم�ضان، ب�ضبب انتهاكات الحتالل 
القمعية وعدم توفر �رضوط احلياة 

الإن�ضانية داخل ال�ضجون.
العويوي:  �ضوزان  املحررة  وقالت 
�ضجن  يف  الأ�ضريات  اأو�ضاع  اإن 
اإىل  م�ضرية  ماأ�ضاوية،  الدامون 
الإدارة  من  ا�ضتقواء  حالة  وجود 
حتاول  حيث  الأ�ضريات؛  على 
على  النق�ضا�ص  ال�ضجون  اإدارة 
من  الأ�ضرية  احلركة  حققته  ما 
الأ�ضريات،  مل�ضلحة  اإجنازات 
اأي  من  حرمانهّن  بهدف  وذلك 

�ضكل للفرح والنت�ضار.
ومع  اأنه  اإىل  العويوي  ونبهت 
مع  املعاناة؛  تزداد  رم�ضان  قدوم 
لالأ�ضريات  عدم وجود مطبخ عام 
على  والقت�ضار  الإفطار،  لإعداد 
البطيئة  »البالطة«  ا�ضتخدام 
لإن�ضاج  طويالاً  وقتاًا  وحتتاج  جدااً 
الطعام، كما توؤدي اإىل رفع حرارة 
ا كبرياًا، ومع ارتفاع  الغرفة ارتفاعاً
الغرف  واإغالق  الرطوبة  ن�ضبة 

تزداد الأو�ضاع �ضوءااً.

حياة بال مقومات اإن�شانية

اأن  العويوي  املحررة  واأو�ضحت 

موجودة  الأ�ضريات  حمامات 
يتم  حيث  ال�ضجن،  غرف  خارج 
ا�ضتخدامها وقت الفورة التي مدتها 
خاللها  يتم  يوميااً،  �ضاعات  اأربع 
وكل  والغ�ضيل  والطبخ  ال�ضتحمام 
الأ�ضريات من جوانب  ما حتتاجه 
احتاجت  اإذا  اليوم  وباقي  احلياة، 
يجب  للحمام  للخروج  الأ�ضريات 
اأن تقدم طلبا لالإدارة والتي تقرر 

املوافقة عليه اأو رف�ضه.
يزال  ل  الحتالل  اأن  واأ�ضافت 
لالأ�ضريات،  مكتبة  توفري  يرف�ص 
ومينع  للدرا�ضة،  خا�ضة  غرفة  اأو 
و�ضالة  اجلماعية،  الإفطارات 
الرتاويح، والتنقل بني الغرف لتلبية 

ا. زيارة الأ�ضريات بع�ضهن بع�ضاً
مينع  الحتالل  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
عامة  حلقات  من عمل  الأ�ضريات 
تتدخل  ذلك  ح�ضل  واإن  والتجمع، 
وافقت  وموؤخرااً  لف�ضها،  الإدارة 
الإدارة على �ضالة الرتاويح جماعة 
ا�ضرتطت  ولكن  الفورة،  �ضاحة  يف 
اأن تكون حتت املراقبة مع وجود 
الأ�ضريات  رف�ضت  وقد  كامريات، 
داخل  ال�ضالة  وف�ضلن  القرتاح 

الغرف.
اإهمال واعتداءات

عدد  اأن  اإىل  العويوي  واأ�ضارت 
اأ�ضرية   43 اإىل  و�ضل  الأ�ضريات 
ير�ضفن يف �ضجن الدامون، منهن 
جريحات  و7  اأمهات،  اأ�ضرية   21
كبري؛  طبي  اإهمال  من  يعانني 
ل  الأ�ضريات  بع�ص  اإن  حيث 
م�ضتقرة  الر�ضا�ضات  تزال 
�ضجون  واإدارة  اأج�ضادهن،  يف 
العالج  تقدمي  ترف�ص  الحتالل 

اأمل  الأ�ضرية  اأن  اإىل  منبهة  لهن، 
�ضظايا  بقايا  تعاين من  طقاطقة 
يرف�ص  والحتالل  ج�ضدها،  يف 
اإخراجها، ومن �ضدة الأمل ت�ضحب 

ال�ضظايا بنف�ضها.
ال�ضجانات  اأن  العويوي  واأكدت 
يتعمدن توجيه اإهانات با�ضتمرار 
وفاء  البطلة  الأ�ضرية  اإىل 
ال�ضهيد  والدة  وهي  مهداوي، 
معها  ويتعاملن  نعالوة،  اأ�رضف 
مبهانة بهدف النتقام مما فعله 
تعر�ضت  وقد  ال�ضهيد،  ابنها 
تُرفع  ثم  مرات،  عدة  لل�رضب 
املعتدية،  هي  عليهااأنها  دعوى 
وهي تعاين من عدة اأمرا�ص، ول 

يتم تقدمي العالج لها.
معركة م�شتمرة

»الأ�ضريات  العويوي:  وقالت 
اإدارة  مع  يومية  معركة  يف 
اأي  ت�ضتهدف  والتي  ال�ضجون، 
اأمل  بادرة  اأو  اإجناز  اأو  فرحة 
بكل  وحتاول  الأ�ضريات،  عند 
للحياة  اأي مالمح  الطرق طم�ص 
كئيبا  واقعا  وتفر�ص  لديهن، 
يواجهن  لكنهن  الأ�ضريات،  على 

اأي  لتحقيق  بتوحدهن  ال�ضجان 
�ضناعة  ويحاولن  املكا�ضب، 

الفرحة واحلياة من ل �ضيء«.
حال  العويوي  املحررة  وو�ضفت 
يعانني  اأنهن  الأمهات  الأ�ضريات 
لأبنائهن،  �ضديد  فقد  حالة  من 
بهن  يزداد  منا�ضبة  كل  ففي 
ال�ضوق لفلذات اأكبادهن، ويفتقدن 
اأبناءهن يف كل حلظة، وي�ضتذكرن 
�ضهر  واأجواء  العائلية  اجلل�ضات 
الأ�ضريات  عن  ونقلت  رم�ضان 
مطلبهن ب�رضورة زيادة الت�ضامن 
واإ�ضماع  ق�ضيتهن  مع  ال�ضعبي 

�ضوتهن ومعاناتهن للعامل.
الحتالل  �ضلطات  واأفرجت 
اخلليل  بلدية  جمل�ص  ع�ضو  عن 
العويوي  الكرمي  عبد  �ضوزان 
اأبناء،  اأم لأربعة  )40 عامااً( وهي 
�ضجون  يف  عامااً  اأم�ضت  اأن  بعد 
يف  اعتقلت  حيث  الحتالل، 
املا�ضي،  العام  من  يونيو  �ضهر 
وتعر�ضت لتحقيٍق قا�ٍص يف مركز 
توقيف وحتقيق ع�ضقالن، ومدد 
اعتقالها عدة مرات قبل اإ�ضدار 
ا،  حكم نهائي بحقها بال�ضجن عاماً
ليطلق �رضاحها الثنني املا�ضي.

رم�شان يف العامل

خان يون�س بفل�شطني

»تكية اأهل اجلود«.. الفرح املنثور 
رغم ظلمات احل�شار

هدفهم  كل  يعملون،  نحل  كخلية 
على  الفرحة  ور�ضم  املهمة،  اإجناز 
ي�ضكب  اأحدهم  املحرومني،  �ضفاه 
الدجاج  يجهز  واآخر  ال�ضهي،  الأرز 
لل�ضوي، وكلهم فرح و�ضعادة ون�ضاط، 
بخانيون�ص،  اجلود«  »اأهل  تكية  يف 
انهمك ال�ضاب اأحمد باإعداد �ضواين 
يت�ضبب  العرق  كان  بالدجاج،  الأرز 
منه، اإل اأن الب�ضمة ل تفارقه، يقول 
�ضاعات  مدار  على  نعمل  متطوع  
الوجبات  جتهيز  اأجل  من  طويلة 

لالأ�رض املتعففة.
�ضكب  عن  تقف  مل  ويده  ي�ضيف 
الأرز والدجاج فوقه، اأن التكية عمل 
ويقول:  بال�ضعادة،  فيه  ي�ضعر  رائع، 
»نيال من ر�ضم الفرحة على �ضفتي 

حمروم«.
الإ�رضائيلي  احل�ضار  ا�ضتداد  ومع 
منذ  غزة  قطاع  على  املفرو�ص 
ا، والعقوبات امل�ضددة التي  13 عاماً
تفر�ضها ال�ضلطة الفل�ضطينية، تخرج 
فردية  مبادرات  املعاناة  رحم  من 
الأمل  وطاأة  للتخفيف من  وجماعية 

الذي طال املواطنني يف القطاع.
هي  املبادرات  تلك  اأبرز  ومن 
قطاع  يف  انت�رضت  التي  »التكية« 
اأهدافها  اأبرز  من  والتي  غزة، 
رمق  و�ضد  النا�ص،  بني  اخلري  ن�رض 
املحرومني والفقراء يف ظل اأو�ضاع 

اقت�ضادية �ضعبة.
العمل  م�ضوؤول  �ضمالة  اأبو  مروان 
واأحد  بخانيون�ص،  التطوعي 
اجلود«  اأهل  »تكية  على  القائمني 
اإن  بحي الأمل غرب املدينة يقول 
امل�رضوع بداأ قبل �ضهر رم�ضان )يف 
على  العمل  و�ضنوا�ضل  اإبريل(،   19

مدار العام.
الفئات  ن�ضتهدف  اإننا  وي�ضيف 

والأكرث حاجة، »ممن  ا،  فقراً الأ�ضد 
ل يتذوقون طعم اللحم والدجاج«.

التكية  اأن  اإىل  �ضمالة  اأبو  واأ�ضار 
من  بحت،  تطوعي  م�رضوع 
والتوزيع،  والقائمني  الدعم  حيث 
بكل  العمل  يف  وامل�ضاركني 

مفا�ضله.
واأكد اأن ما مييز »تكية اأهل اجلود«؛ 
اإي�ضال  يكون عن طريق  التوزيع  اأن 
دون  الفقراء،  منازل  اإىل  الوجبات 
التكية،  مكان  اإىل  ملجئهم  احلاجة 

للحفاظ على كرامة الفقراء.
لقت  التكية  اأن  �ضمالة  اأبو  وتابع 
الأعمال  رجال  من  ترحيباًا 
املنطقة، و�رضعوا  واملي�ضورين يف 
بتقدمي الدعم الالزم لها، من اأجل 
على  ال�ضعادة  ور�ضم  عملها،  اإمتام 

وجوه املحرومني.
خالل  ال�ضبان  رافق  مرا�ضل  يقول   
توزيعهم الوجبات واإي�ضالها ملنازل 

الفقراء يف احلي.
وما اأن و�ضلنا اإىل بيت اأحد الفقراء، 
كل  نر مالحمها،  �ضيدة مل  خرجت 
باخلري،  اهلل  دعت  اأن  �ضمعناه  ما 
وقالت: »اهلل يجزيكم اخلري على ما 

تقدموه«.
غزة يف  البطالة يف  ن�ضبة  وارتفعت 
الوقت احلايل، اإىل نحو 52 باملائة، 
باملائة،  الـ80  الفقر  ن�ضبة  وتخطت 
الفل�ضطيني  املركز  من  كل  ح�ضب 
واللجنة  )حكومي(،  لالإح�ضاء 
غزة  عن  احل�ضار  لرفع  ال�ضعبية 

)غري حكومية(.
اأ�ضدره برنامج الغذاء  وفقا لتقرير 
العاملي، التابع لالأمم املتحدة، 19 
املا�ضي،  الأول  كانون  دي�ضمرب/ 
فاإن نحو 70 باملائة من �ضكان غزة 

يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
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الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
 الأ�ستاذ : حممودي حممد 

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ال�سراقة 
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

الكائن مكتبه ب : حي املعلمني 18 م�سكن -عني البنيان 
الهاتف: 05.53.19.79.76

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املادة 412/04 ق ا م ا

 بناءا على ال�سيد: اوبلعيد نا�سر ، ال�ساكن ب 42 �سارع حممد احلطال بلدية عني البنيان  
416 من ق.ا.م.ا ، بناءا على الن�سخة التنفيذية للقرار اجلزائي يف �سقه املدين ال�سادر عن جمل�س ق�ساء  613،612،اىل   ، 406 بناءا على املواد 
التنفيذية  12 واملمهور بال�سيغة   /20640  : 13 رقم امللف   /02592  : الفهر�س  13 الغرفة اجلزائية  رقم   /04/02   : ال�سادر  بتاريخ   ، اجلزائر 
ال�سادرة  بتاريخ : 04/ 10/ 2018  ، حتت رقم : 2239 /2018 بناءا على حم�سر تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�سر تكليف بالوفاء و حم�سر تبليغ 

التكليف بالوفاء واملبلغني من طرفنا : 29 /10/ 2018 عن طريق ر�سالة م�سمنة حتت رقم : 
البلدية  واأمام    2018  /12/  04  : بتاريخ  املحكمة  اأمام   التعليق  طريق  عن  بالوفاء  التكليف  تبليغ  حم�سر  على  بناءا   RR00054441377
بتاريخ : 03 /12/ 2018 ، بناءا على حم�سر تبليغ ال�سند التنفيذي عن طريق التعليق اأمام املحكمة بتاريخ: 04/ 12/ 2018 ، وامام البلدية 
بتاريخ:03 /12/ 2018، لل�سيد : طبلول عبد القادر ال�ساكن ب : 602 م�سكن عمارة �س 13 طريق املثبان ال�سراقة  ، بناءا على المر ال�سادر عن 
حمكمة ال�سراقة بتاريخ: 31 /01/ 2019 رقم الفهر�س:363/ 19 رقم الرتتيب : 00322/ 19 املت�سمن الذن بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املتمثل يف حم�سري التبليغ الر�سمي و التكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي يف جريدة يومية وطنية نبلغ ال�سيد : طبلول عبد القادر ال�ساكن ب 
نكلفه  كما  اأعاله  املذكورة  التنفيذية  ال�سيغة  وطنية  يومية  بجريدة  الن�سر  طريق  عن  ال�سراقة  املثبان  طريق   13 �س  عمارة  م�سكن   602  :
بالوفاء مقابل و�سل على الأداء للمبلغ 600.000،00 دج مقابل ال�ساحنة ، مبلغ 60.000.00 دج تعوي�س مبلغ 41.600.00 دج احلقوق التنا�سبية 
للمح�سر الق�سائي، 7904 دج الر�سم على القيمة امل�سافة مبلغ 6.798.00 دج م�ساريف التنفيذ ونبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء من تاريخ 

تبليغه هذا املح�سر و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
املح�سر الق�سائي  
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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تهنئة

ببالغ الفرح و ال�سرور و ابتهاج و يف 
هذه اللحظات الغالية من احلياة ، 

اأهنئ اأخي و�سديقي الأ�ستاذ  دو�سن 
�سفيان  الذي كتب اهلل له اليوم 

الثنني امل�سادف لـ 2019.05.20 ختان 
ابنه العزيز » اآدم » اأدامه اهلل وحفظه 

لكما من كل �سوء، وجعل اأيامه كلها 
اأفراح وبركات

بهذه املنا�سبة ال�سعيدة ي�سر الأ�ستاذ » 
خل�سر .  بن يو�سف » اأن يتقدم باأحر 

التهاين واأطيب الأماين اإىل جميع اأفراد 
عائلة  دو�سن حممد  ، راجيا من العلي 
القدير اأن ي�سارع له بال�سفاء ويرزقه 

ال�سحة ومتام العافية



تقرير : اإعالم الأ�سرى 

ول تختلف حكاية الأ�سري الرجوب 
الذين  الإداريني  الأ�رسى  عن بقية 
حتى  اخلاوية  باأمعائهم  قاتلوا 
ورف�ض  باحلرية  حقهم  ي�سمنوا 
اأعمارهم  ينه�ض  الذي  الإداري 
اأكبادهم  فلذات  عن  ويبعدهم 
يف  الحتالل  طباع  ولكن  ظلماً، 
ُطبقت  التفاقيات  من  التن�سل 

على حالة الأ�سري.
مكتب  لـ  فرا�ض  اأم  زوجته  وتقول 
اإعالم الأ�رسى اإن قوات الحتالل 
من  يوم  اأول  يف  زوجها  اعتقلت 
العام املا�سي 2018  بعد مداهمة 
�ساعتني  وبعد  دورا،  يف  منزله 
ون�سف من التحقيق وال�ستجواب 
داخل املنزل مت نقله عرب الآليات 
الع�سكرية اإىل ال�سجون ال�سهيونية 
بينما هو م�ستب�رس بالفرج القريب 
اأي  اأثبت عدم وجود  التحقيق  لأن 

تهمة عليه.
القا�سي  اأ�سدر  حتى  قليلة  اأيام 
بعدها قرارا بالإفراج عن الأ�سري 
ولكن  تدينه؛  اأدلة  اأي  ثبوت  لعدم 
ال�سهيونى   الحتالل  خمابرات 

اعتقاله  على  الإبقاء  قررت 
بحقه  قرارا  لت�سدر  مربر  دون 
تهمة  دون  الإداري  بالعتقال 

وملدة �ستة اأ�سهر.
�سدمة  باأنها  فرا�ض  اأم  وتو�سح 
�سربت  ولكنها  العائلة  عا�ستها 
جمرد  اأنها  وظنت  واحت�سبت 
الإفراج؛  ويتحقق  قليلة  اأ�سهر 
اأنهى  اأن  وبعد  الحتالل  ولكن 
قام  الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  الأ�سري 

بتجديدها مرة اأخرى.
الأ�سري يف �سهر  الرد من  هنا كان 
باإعالن  املا�سي  يوليو  متوز/ 
الطعام؛  عن  املفتوح  اإ�رسابه 
فقط  اأيام  لثمانية  ا�ستمر  ولكنه 
فرتة  بعد  باحلرية  قرارا  منتزعاً 

ق�سرية، لينكث الحتالل العهد.
وتبني زوجته باأن الحتالل كان من 
العام  اآخر  يف  يفرج  اأن  املفرت�ض 
املا�سي عن زوجها ولكن الحتالل 
باإعالن  الأ�سري  فرد  وعده؛  نكث 
الثاين  يف  الثانية  للمرة  اإ�رسابه 
يوما   14 ملدة  املا�سي  يناير  من 
املعدة  يف  اآلم  من  خاللها  عانى 
ونق�ض يف الوزن وعدم قدرة على 
وعده  الحتالل  فاأعاد  احلراك، 

واأخلفه  قريبة  بحرية  املنقو�ض 
مرة ثانية.

التي  الثالثة  املرة  هذه  وكانت 
بعد  اإ�رسابه  الأ�سري  فيها  يعلن 
رغم  الإداري  اعتقاله  جتديد 
وعده امل�ستمر بالإفراج من طرف 
اأقوى  اإ�رساب  وهو  الحتالل، 
واأ�سلب كما ت�سفه عائلته وبعزمية 

حديدية.
املرة  هذه  فرا�ض:"  اأم  وت�سيف 
زوجي  اأر�سلها  ر�سالة  من  مل�ست 
لنا باأنه �سمم للغاية على الإ�رساب 
من  اأقوى  بعزمية  خا�سه  واأنه 
الإ�رسابني ال�سابقني، كما اأنه كتب 
فاإما  ال�سعر  من  بيتا  ر�سالته  يف 
ممات  واإمما  ال�سديق  ت�رس  حياة 
يغيظ العدا، وهنا كان املغزى باأنه 
كلفه  لو  حتى  اإ�رسابه  يف  م�ستمر 
بالوعد  نكث  الحتالل  لأن  حياته 

مرتني".
عائلة  اأعلنت  الأحد  �سباح  ومع 
انت�ساره يف معركته خالل  الأ�سري 
 25 ا�ستمر  الذي  الإ�رساب  هذا 
يوما بعد ر�سوخ الحتالل ملطلبه 
الإداري  لالعتقال  �سقف  بتحديد 
التا�سع  يف  عنه  الإفراج  ليكون 

والع�رسين من اأغ�سط�ض القادم.
ثالث  ذلك  قبل  اعتقل  الأ�سري 
العتقال  يف  منها  اثنتان  مرات 
ما  جمموع  و�سل  حيث  الإداري؛ 
يف  جلها  اأعوام  ثمانية  اأم�ساه 
ثمنه  دفع  الذي  البغي�ض  الإداري 
عمله  ويف  عائلته  مع  حياته  من 
مدّر�سا  عاما   18 منذ  يعمل  حيث 

للغة الإجنليزية جنوب اخلليل.

عائلة مقهورة
ولديه  متزوج  الرجوب  والأ�سري 
�ستة اأبناء اأ�سغرهم يبلغ من العمر 
حتى  والده  يعرف  يكد  مل  عامني 
اأيام  جميعا  ويعي�سون  اعتقل، 
منتظرين  عليه  وقلق  وحزن  قهر 

الإفراج القريب.
ويقول جنله الأكرب فرا�ض لـ مكتب 
ما  هو  القلق  اإن  الأ�رسى  اإعالم 
اإطالة  ب�سبب  يوم  كل  بهم  يحيط 
الحتالل يف التعنت بالإفراج عنه؛ 
بداأت  ال�سغار  اأ�سقاءه  باأن  مبينا 
ا�ستمرار  ب�سبب  بالتعب  نف�سيتهم 

العتقالت.
مل  الأ�سري  اأبناء  باأن  ويو�سح 
يعي�سوا مع والدهم حياة عادية بل 

وخا�سة  بالعتقالت  مليئة  كانت 
من  الأ�سري  يحرم  الذي  الإداري 

عائلته.
الأخري  الإ�رساب  اأيام  وخالل 
عادت العائلة للفعاليات الت�سامنية 
بالإفراج  املطالبة  والعت�سامات 
على  وقفة  اآخرها  كان  والتي  عنه 

دوار ابن ر�سد يف مدينة اخلليل.
حديثها  الزوجة  تختتم  بدورها 
اأن  اأبدا  �سهال  لي�ض  بالقول:" 
كل  عائلته  عن  �سخ�ض  اأي  يغيب 

اإل  يطالب  ل  وزوجي  الفرتة  هذه 
باحلرية لأن العتقال فيه ترهيب 
وهي  للحرية  وكبت  لالأطفال 
اأب�سط ما يطلبه الإن�سان، وبالن�سبة 
لالإ�رساب فاأنا نا�رسته فيه لأن ما 
نعي�سه هو حياة قهر واإن كان فيها 
موت فاأهال باملوت لأجل الكرامة 
الإن�سانية وكنا معه حتى النت�سار 
بف�سل اهلل، فهذا حق اإن�سان ي�سيع 
هذه  من  الإن�سان  كرامة  واأين 

العتقالت اجلائرة!"

الكثري من امل�ساعر املقهورة حملتها ر�سالة الأ�سري �سليم الرجوب )48 عاما( من مدينة دورا جنوب اخلليل جنوب ال�سفة الفل�سطينية املحتلة؛ والذي خا�ض اإ�سرابا 
ثالثا عن الطعام خالل اأقل من عام رف�سا لعتقاله الإداري.

الأ�سري �سليم الرجوب لعائلته : 

اإما حياة ت�صر ال�صديق واإما موت يغيظ العدا!

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

اأبو بكر وفار�س ي�صتقبالن وفدا منا�صرا لق�صية الأ�صرى من دولة ت�صيلي
ا�ستقبل رئي�ض هيئة �سوؤون الأ�رسى 
بكر  اأبو  قدري  اللواء  واملحررين 
الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  ورئي�ض 
دولة  من  وفد  فار�ض،  قدورة 
ت�سيلي ال�سديقة والذي �سم روؤ�ساء 
برملان  واأع�ساء  حاكمني  اأحزاب 
وجمل�ض �سيوخ ومت�سامنني دوليني 

مع ق�سية الأ�رسى. 
مقر  ُعقد يف  الذي  اللقاء  وح�رس 
الهيئة، كل من عطوفة وكيل هيئة 
اخلطيب،  القادر  عبد  الأ�رسى 
العامة  العالقات  عام  ومدير 
الهوديل،  فوؤاد  الهيئة  والإعالم يف 
الدولية  العالقات  وحدة  ومدير 
مدير  �رسيتح  وثائر  العي�سة،  اأكرم 
من  وعدد  الهيئة،  يف  العالم 

موظفي الهيئة. 
�رسح  بكر  اأبو  قدم  اللقاء  وخالل 
الأ�رسى  ق�سية  عن  مف�سل 
وما  الفل�سطينيني،  واملعتقلني 

انتهاكات على  بحقهم من  يُرتكب 
مدار ال�ساعة، و�سدد خالل حديثه 
ال�رس�سة  احلملة  مو�سوع  على 
الحتالل  �سلطات  تنتهجها  التي 
اللوبي  يقودها  والتي  الإ�رسائيلي 
رواتب  لوقف  الداعي  ال�سهيوين 
والأ�رسى  ال�سهداء  وخم�س�سات 
الأ�رسى  من  النتقام  وبالتايل 

وذويهم. 
�سيا�سية  عن  بكر  اأبو  حتدث  كما 
الإ�رسائيلي،  ال�سهيوين  احلراك 
الأ�سري  جترمي  اإىل  يهدف  والذي 
الفل�سطيني وت�سويق �سورة منطية 
على  موؤكداً  )ارهابي(،  باأنه  عنه 
التزام القيادة الفل�سطينية بواجبها 
جتاه الأ�رسى ودعم هذه ال�رسيحة 
عنها  التخلي  وعدم  املنا�سلة 
ال�سغوطات، فهم قبل  مهما كانت 
كل �سيء رموز لل�سعب الفل�سطيني 

ومنا�سلي حرية. 

�سل�سلة  اأي�ساً  بكر  اأبو  وتناول 
التع�سفية  العن�رسية  القوانني 
الإ�رسائيلي  الكني�ست  ي�سنها  التي 
والتي  املتطرفة،  باأحزابه 
الأ�رسى  من  لالنتقام  تهدف 
خ�سم  كقانون  الفل�سطينيني، 
رفع  وقانون  الأ�رسى  خم�س�سات 
را�سقي  الأطفال  بحق  الأحكام 
احلجارة وقانون حماكمة الأطفال 
دون �سن 14 عاماً وقانون التغذية 
امل�رسبني  لالأ�رسى  الق�رسية 
من  املخابرات  اإعفاء  وقانون 
وهناك  وغريها،  التحقيق  توثيق 
التي  القوانني  م�ساريع  من  مزيداً 
الإ�رسائيلني  النواب  فيها  يت�سابق 
قوانني  اىل  لتحويلها  املتطرفني 
اإعدام  قانون  كم�رسوع  نافذة، 
من  الفدائية  العمليات  منّفذي 
وم�رسوع  الفل�سطينيني،  الأ�رسى 
ال�سهداء  جثامني  احتجاز  قانون 

وغريها من القوانني. 
من جانبه ا�ستعر�ض فار�ض الأرقام 
اأعداد  تظهر  التي  الح�سائيات  و 
�سجون  يف  واملعتقلني  ال�رسى 
بلغ  قد  باأنه  مو�سحاً  الحتالل، 
اأ�سري   )5700( حالياً  الأ�رسى  عدد 
�سجناً   22 قرابة  على  موزعني 
ومعتقاًل ومركز توقيف، من بينهم 
اأ�سري  و500  امراأة،   45 250 طفل، 

قيد العتقال الداري.
كما تناول فار�ض يف حديثه ق�سية 
دولة  لدى  املعايري  ازدواجية 
يف  طريقتها  من خالل  الحتالل، 
الفل�سطيني  املواطن  مع  التعامل 
اأمثلة  فار�ض  والإ�رسائيلي، وطرح 
ومناذح حية تدل على فا�سية هذه 
منذ فرتة مت  باأنه  الدولة، م�سرياً 
يف  املتورط  امل�ستوطن  تربئة 
من  اأفراد   3 واإحراق  قتل  ق�سية 
عائلة دواب�سة يف قرية دوما ق�ساء 

املقابل  يف  لكن  نابل�ض،  مدينة 
الفل�سطينيني  اآلف  يومياً  يُحكم 
عائالتهم،  وتُ�رسد  بيوتهم  وتُهدم 
احلرية  عن  دفاعهم  ملجرد 

واحلياة ورف�سهم لالحتالل. 
باب  فتح  مت  اللقاء  نهاية  ويف 
ومت  الأ�سئلة،  وطرح  النقا�ض 

تبادل  اأهمية  على  الت�سديد 
بني  م�ستقباًل  املعلومات 
الطرفني، لتفعيل ق�سية املعتقلني 
الفل�سطينيني وتدويلها، وللتعريف 
والنتهاكات  الأليم  بواقعهم 
التي  اجل�سيمة  الإ�رسائيلية 

متار�ض �سدهم.
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كتب الأ�سري املحرر: ثائر 
حالحلة

ووجعه  �رصاخه  مقابل  ويف   
ال  التي  االبت�سامة  الداخلي، 
الرحيل  عيونه  يف  ترى  تغادره، 
اأمام  كاأنك  وال�سهادة،  واملوت 
علياء  اإىل  مودع  و�سخ�ص  اإن�سان 
من  يقول:  وكاأنه  واخللود،  املجد 
لباده  زهري  االأ�سري  العم  هنا خرج 
االإهمال  �سياط  حتت  �سهيدا 
قرارته  ويف  الطبي،  والتق�سري 
اأبو  اأ�رصف  على  ينادي  ال�سليمة، 
بعد  �سهيدا  ارتقى  الذي  اذريع 
اللقاء  له  ويقول  معت�سم  وّدعه  اأن 
للأ�سري  وقال  اجلنان،  يف  هناك 
وال�سهيد فيما بعد جعفر  املحرر 
مت  اإن  اأخي  عو�ص،  اإبراهيم 
فاأنت �سهيد فلرت�سل �سلمي على 
اأبو حمدية ونعيم �سوامرة  مي�رصة 
حلوة  ورا�سم  ترابي  وح�سن 
واإبراهيم اجلعفري، وعلى العم اأبو 
اإ�سماعيل ويا�رص حمدوين، واأبلغهم 

اأنني يوما �ساأكون معكم.
زنزانته  نافذة  على  معت�سم  يقف 
خالد  لزنزانة  املقابلة   )1( رقم 
ي�رصخ  وهو  امل�سلول،  ال�ساوي�ص 

اآخر  زرعها  �سظايا  وجع  من 
بج�سده،  العامل  هذا  يف  حمتل 
ومعه من�سور موقدة، وهو واأمعاوؤه 
النحيل،  ج�سمه  خارج  ومعدته 
�سمري  من  تبقى  ما  علي  وينادي 
اأن  اأريد  وبحزن:  قائل  واإن�سانية 
اأموت كنعيم ال�سوامرة يف اأح�سان 
اأمي، ويحرف معت�سم عيونه ميينا 
وفيها   )3( رقم  زنزانة  باجتاه 
ناه�ص  القدمني  املبتور  االأ�سري 
طبيب  على  ينادي  وهو  االأقرع، 
م�سكناً  اأريد  واملقربة،  العيادة 
وال  ي�سيبني  الذي  ال�سديد  للوجع 
احد يرد على �رصخاته ونداءاته، 
العمور  ريا�ص  الزنزانة  يف  ومعه 
يعمل  ال  الذي  املوجوع  وقلبه 
اأبو  مراد  ومعه  بطارية،  على  اإال 
برفقتهم  يكون  واأحيانا  معيلق، 
بالزنزانة املنا�سل العنيد و�ساحب 
�سفينة )كارين اأي ( ال�سبعيني الذي 
الدنيا  اأمرا�ص  كل  عليه  اجتمعت 
فوؤاد  املحرتف  والع�سكري  اللواء 
ينتمي  الذي  الفتحاوي  ال�سوبكي، 
مدر�سة  والثورة  الكفاح  ملدر�سة 
ويزورهم  جهاد،  واأبو  �سايل  �سعد 
من  املري�ص  الوقت  بع�ص  يف 
واإيا�ص  نا�رص  اأبو  اإياد  �سنوات 

ال�سادق  الفدائي  وذاك  الرفاعي، 
رفح  ابن  املفوه  واخلطيب 
بال�رصطان ي�رصي عطية  امل�ساب 
ميادين  له  ت�سهد  الذي  امل�رصي 
�رصايا  وتعرفه  والكرامة  العزة 
معت�سم  تعرف  كما  جيدا  القد�ص 
اأبو  علي  ال�سهيد  درب  رفيق  رداد 
اأدراك  وما  ال�سعدي  ولوؤي  خزنة 

ما لوؤي .
ويتاأمل  ب�سمت،  ي�رصخ  معت�سم 
قلبه  ملأ  واإميان  و�سكينة  بهدوء 
املعلق بربه، وتراه يف �سلته وهو 
يرتل القران كاأنه حواري من حواري 
من  وتلميذ  ال�سلم،  عليه  امل�سيح 

االإميان  مدر�سة  �ساحب  تلمذة 
وع�سق  وااللتزام  والثورة  والوعي 
املعلم  االأمني  مدر�سة  ال�سهادة، 
)اإن  فتحي ال�سقاقي، ودائما يردد 
اأخي  ف�سربا  ال�سابرين(،  مع  اهلل 
معت�سم على وجعك الذي هو وجع 
واملقهورين  واملخل�سني  االأحرار 
عمار  ك�سرب  ف�سربك  لقهرك، 
وزينب  واحل�سني  و�سمية  ويا�رص 
امل�سرية  يف  ورفقائه  وفتحي 
املمتدة من �سعاب مكة اإىل زقاق 
ويف  واخلليل،  وال�سجاعية  غزة 
والن�سال  املقاومة  �سيدا  عرينك 
واجلهاد عرين ال�سهيد �سفيق عبد 

الغني واإخوانه الراحلني نحو وعد 
ال�سماء.

بلدة  ابن  رداد،  طالب  معت�سم 
مقاتل  طولكرم،  ق�ساء  �سيدا 
ريا�سياً  كان  ال�رصايا  مقاتلي  من 
معافى �سليما دخل االأ�رص واأ�سيب 
االأمعاء  يف  ب�رصطان  �سنوات  من 
ال يقدم له العلج �سوى حفنة من 
ينقل  يوم،  بعد  يوما  يذبل  الدواء 
اأحيانا من �سجن اإىل اآخر عقاباً له 
يف عربة املوت، عربة القهر عربة 
منه  انتقاما  )البو�سطة(  �سيارة  اأو 
الحتجاجه على معاملة ال�سجانني 
زورا  اأنف�سهم  على  يطلقون  الذين 

)اأطباء(.
معت�سم  على  احلقد  هذا  ما 
الكراهية  هذه  ما  واإخوانه، 
العدو  هذا  اأن  يبدو  وال�سادية، 
للعامل  يقول  ال�سهيوين  الكيان 
يف  النازي  الوح�ص  بنا  فعل  ماذا 
بكم  �ساأفعل  )وان �سدقوا(  اأملانيا 
اأكرث  فل�سطني  واأ�رصى  وب�سعبكم 
ما فعل بنا الوح�ص النازي )هتلر(، 
وتندمون  تكفرون  اأجعلكم  و�سوف 
وت�سحياتكم،  ن�ساالتكم  على 
ومر�سي  معاقني  و�ساأجعلكم 
نف�سيني وفاقدين للأهلية والعقل، 

واأنني كدولة اإرهاب ال اعرتف بكل 
بقوانني  حتى  وال  االأر�ص،  قوانني 
القوة  بقانون  اأقر  واإنني  ال�سماء، 
والقتل والعنف، وعليكم اأن ترفعوا 

راية اخلنوع واال�ست�سلم.
واإخوانه  معت�سم  عليهم  يرد  ولكن 
االأ�رصى بثقة املنت�رص، اإننا �سنبقى 
على عهد ال�سهداء واالأ�رصى ومن 
�سار على الطريق، وان زرعتم فينا 
والقهر  واحل�رصة  والوجع  املر�ص 
الإرادتكم  ن�ستلم  لن  بداخلنا، 
الن�رص  لنا  وحتما  وعنجهيتكم، 
احلرية  تكن  مل  واإن  واحلرية، 
و�سنبقى  العنوان،  هي  فال�سهادة 
�سهيد  وراء  �سهيد  معا  نردد 
ن�سيد  ونردد  بزيد،  عم  واملوكب 
لن  كنت  اإن  لكم  و�سيتي  االأبطال 
اخللود  جنة  يف  بكم  التقي  اأعود 

�ساأر�سم احلدود دماًء وورود.
واأنت  معت�سم  اأخي  لك  ف�سلما 
من  على  و�سلما  ال�سهيد،  احلي 
يف  الوجع  وي�سارك  معك  ي�سكن 
على  ف�سلما  والعيادة،  املقربة 
واالأ�رصى،  ال�سهداء  رفقائك 
املن�سيني  وجع  رداد  معت�سم 

واملقهورين وامل�سحوق

تكون جال�ساً معه وهو يتاأمل من وجعه ومر�سه وعذابه اليومي، وهو املقيم الدائم يف تلك املقربة، يف ذاك املكان الذي ي�سمى زورا )عيادة( وبهتانا اأطلق عليه �سذاذ 
الآفاق واأعداء الواقع والإن�سانية والتاريخ )م�سفى الرملة(، اأو بلغتهم امل�سروقة من لغتنا )املرياج اأو املريا�ش( .

اإذا مل تبك فاأنت جمرد من كل معاين الإن�سانية

معت�سم رداد يا وجع املن�سيني
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النكبة بعيون فل�سطينية
بقلم: كمال الرواغ

 

ال يختلف اثنان باأن اإعادة اإحياء ذكرى 
عن  خمتلفة  كانت  العام  هذا  النكبة 

�سابقتها من االأعوام ال�سابقة .
الهامة يف جتمع هذه  االأ�سباب  واأحد 
خمتلف  من  احل�سود  من  االآالف 
هذه  الإحياء  قدمت  التي  االأعمار 
نظمتها  التي  االأماكن  يف  الذكرى 
 . النكبة  ذكرى  الإحياء  العليا  اللجنة 
االإدارة  اتخذتها  التي  القرارات  هذه 
االمريكيه املت�سهينة يف �سطب ق�سية 
العودة  ق�سية  اإلغاء  وحماولة  القد�ص 
عن  االأمريكي  املادي  الدعم  وقطع 
الفل�سطينيني،  للجئني  الغوث  وكالة 
االإجراءات  على  رد  كانت  واي�سا 

ال�سهيونية يف اإقامة مهرجان االأغنية 
دويلة  يف  فريجن«  »يورو  االأوروبية 
الر�ص  املغت�سبة  ال�سهيونى  الكيان 
فل�سطني، هذا العام متزامنا مع ذكرى 
النكبة واي�سا تذكري العامل باأن ال�سعب 
بذكرى  يحتفل  الذي  )االإ�رصائيلي( 
اآخر  �سعب  اأنقا�ص  على  ا�ستقلله 
هجر وطرد من مدنه وقراه وم�ساجده 

وكنائ�سه ق�رصا.
)الإ�رصائيل(  وا�سحة  ر�سالة  فكانت   
ال�سعب  هذا  باأن  الدويل  وللمجتمع 
الذي طرد مبئات االآالف عرب املذابح 
واملجازر التى تعر�ص لها ، من وطن 
هذه  اليوم  يحيي  واالأجداد،  االباآء 
ان  لنا  والميكن  باملليني،  الذكرى 
نن�سى ار�ص االإباء واالأجداد وال ميكن 
ان نغفر ملن �سارك او تهاون او فرط 
من  الين  ميكن  فل  فل�سطني،  باأر�ص 
كان ان ميحي هذه الذكرى بل �ستتعزز 
الدولة  واإقامة  العودة  حتى  وت�ستمر 
الفل�سطينية كاملة ال�سيادة وعا�سمتها 

القد�ص ال�رصيف .
واحلل الوحيد ملعاجلة ذلك هي حل 

القرارات  �سمن  اللجئني  م�سكلة 
احلق  واإحقاق  ال�سلة  ذات  الدولية 

الأ�سحابه.
ر�سالة  اأو�سلت  احل�سود  هذه  واي�سا 
ان  ميكن  ال  باأننا  وا�سحة  داخلية 
يد  كنا  اذا  اال  اأعدائنا  على  ننت�رص 
ن�ساأ بني  الذي  االنق�سام  واحدة فهذا 
ابناء ال�سعب الواحد ي�ساهم يف �سياع 
عن  الوطنية  ق�سينا  واإخراج  قوتنا 
العادلة  والن�سالية  الثورية  م�سامينها 

٠
اأمامنا  ثابتة  تاريخه  حقيقة  وهناك 
باأن كل �سيء يف هذا العامل ميكن اأن 
والطائرات  والدبابات  فال�سلح  يفنى 
يبقى  �سيء  وال  تزول  �سوف  واالأبراج 
مع  الفتاك  �سلحنا  وهي  الذاكرة  اإال 

تعاقب االجيال٠
التي  املارقة  الدولة  )فاإ�رصائيل( 
ال  العربية،  اجليو�ص  بع�ص  هزمت 
اإحياء  اإعادة  من  اأكرث  يخيفها  �سيء 
العام  يف  الفل�سطينية  الكارثة  ذكرى 
1948  فاجلدة الفل�سطينية مع املفتاح 
و�سورة البيت املهدوم تهدد اأكرث من 

 ٠ ذكي  غري  او  ذكي  �ساروخ  مليون 
فانا �سخ�سيا الميكن ان ان�سي بلدتي 
"روبني" هذه البلدة املجاورة ملدينة 
اأن  والميكن  وبرتقالها  ببياراتها  يافا 
عنها  اهلل  رحمه  اأخي  حديث  ان�سي 
فلقد عا�ص �سبابه وطفولته بها فلقد  
حدثني كثريا بكل اأمل وفرح عن �سوق 
روبني الذي ياأتي اإليه اهل فل�سطني من 
كل املدن وي�ستمر ملدة �سهر  وتقام 
واالحتفاالت  الفنية  امل�سابقات  به 
املنتجات  به  وتعر�ص  واالإعرا�ص 
التقليدية  الفل�سطينية  وال�سناعات 
والغري تقليدية من ملبو�سات واأغذية، 
نق�ست  وال�سور  احلكايات  هذه  فكل 
ونقلتها   الفكري  وتكويني  وعيي  يف 

الأوالدي و�سينقلونها الحفادي .
وفكر  وعي  يف  التاريخية  ففل�سطني 
اأبنائها وهي الذاكرة التى متنحنا القوة 
امل�رصوع  لهذا  والت�سدي  ال�سمود  يف 
الذي  االحليل  االحتليل  ال�سهيوين 
اأقيم باخلداع والقوة واالإلغاء وطم�ص 
بحقه  ل�سعبنا  الرا�سخة  احلقائق 

باحلرية والعودة واال�ستقلل 

عودة  االأ�سريان  يوا�سل 
العويوي  وح�سن  احلروب 
اخلليل  حمافظة  من 
عن  املفتوح  اإ�رصابهما 
يوماً،   )51( منذ  الطعام 
العتقالهما  رف�ساً  وذلك 
نادي  واأو�سح  االإداري. 
معتقلت  اإدارة  اأن  االأ�سري 
االأ�سريين  نقلت  االحتلل 
�رصوعهما  منذ  مرات  عدة 
وخلل  االإ�رصاب؛  يف 
املا�سية  الثلثة  االأ�سابيع 
النقل  عمليات  تركزت 
املدنية  امل�ست�سفيات  اإىل 
التابعة للحتلل، وذلك مع 
ا�ستمرار تدهور اأو�ساعهما 
مع  تتفاقم  التي  ال�سحية 
واأكد  االإ�رصاب.  مدة  طول 

حوار  ال  اأن  االأ�سري  نادي 
ب�ساأن  االآن  حتى  جدي 
�سلطات  واأن  ق�سيتهما، 
املماطلة  تتعمد  االحتلل 
ملطلبهما،  اال�ستجابة  يف 
يف حماولة الإنهاكهما �سحياً 
ولفت  اإرادتهما.  وك�رص 
نادي االأ�سري اإىل اأن االأ�سري 
احلروب )32 عاماً( هو من 
ومعتقل  �سامت  دير  بلدة 
 ،2٠18 دي�سمرب  �سهر  منذ 
وهو اأب لع�رصة اأطفال. اأما 
عاماً(  االأ�سري العويوي )35 
جانفي   15 منذ  معتقل 
لثلثة  اأب  وهو   ،2٠19
�سابقاً  وق�سى  اأطفال، 
معتقلت  يف  �سنوات 

االحتلل.

نادى الأ�سري الفل�سطينى

)51( يومًا على اإ�سراب 
الأ�سريين احلروب والعويوي



تودع اإدارة وداد تلم�سان اليوم ملف 
املحكمة  م�ستوى  على  الطعن 
رف�ض  بعد  »التا�ض«  الريا�سية 
لالحتادية  التابعة  الطعون  جلنة 
اجلزائرية الطعن اخلا�ض برت�سيم 
�سعود جمعية ال�سلف وعم تطبيق 
القوانني التي ت�سري الهيئة الكروية 
التي وقعت  فيما يتعلق بالأحداث 
ال�سلف  جمعية  فريقي  مباراة  يف 
 30 اجلولة  �سمن  تلم�سان  ووداد 
املحرتفة  الرابطة  من  واخلرية 
اقتحام  �سهدت  والتي  الثانية 
امليدان  لأر�سية  اجلمعية  اأن�سار 
اإعالن حكم املواجهة عوينة  قبل 
الأفراح  لإعالن  اللقاء  نهاية 
دوري  اإىل  والعودة  بال�سعود 
ت�سري  املقابلة  كانت  اأين  الأ�سواء 
اإىل التعادل بني ت�سكيلتي الفريقني 
قوانني  لكن  �سبكة،  كل  يف  هدف 
الفاف حت�سم بخ�سارة الفريق على 
الب�ساط دون منح نقاط املواجهة 

الأمر  وهو  املناف�ض  الفريق  اإىل 
اإىل  ال�سعود  ورقة  مينح  الذي 
حال  يف  »الزيانيني«  اأبناء  ت�سكيلة 

تطبيق القوانني.
على  تلم�سان  وداد  اإدارة  وت�رص 
امله�سومة  حقوقها  ا�سرتجاع 
-ح�سبها- وذلك من خالل التوجه 

الكروية  الهيئات  خمتلف  نحو 
والرباهني  بالدليل  وتقدمي ملفات 
التي  الفيديو  �سور  خالل  من 
نهاية  احلكم  اإعالن  عدم  تثبت 
اللقاء وتوقف املقابلة قبل اإعالن 

�سافرة النهاية.
ع.ق.

التابعة  الن�سباط  جلنة  عاقبت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
تاجنانت  دفاع  نادي  لعب 
ثالث  يف  بالإيقاف  دمان  حمزة 
واحدة  مباراة  منها  مواجهات 
العقوبة  هذه  وتاأتي  نافذة،  غري 
له يف  تعّر�ض  الذي  الطرد  عقب 
نهاية  ناديه  جمع  الذي  اللقاء 
جمعية  اأمام  املنق�سي  الأ�سبوع 
 28 اجلولة  �سمن  مليلة  عني 
الأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من 
بالعتداء  الالعب  قام  حيث 
وهو  املناف�ض  لعبي  اأحد  على 
الأمر الذي يجعله يغيب عن اآخر 
الكروي  املو�سم  من  مواجهتني 
بفعل  الآوان  قبل  ينهيه  الذي 
وبالتايل  عليه  امل�سلطة  العقوبة 
مواجهة  عن  غاب  الالعب  فاإن 
ق�سنطينة،  �سباب  ام�ض  فريقه 
اإىل جانب الغياب عن لقاء اجلولة 
الأخرية من املو�سم اجلاري اأمام 
ذلك  جانب  واإىل  بارادو،  نادي 
بالق�ساء  لعبني  اأربعة  عوقب 
على  الحتجاج  ب�سبب  مباراة  يف 
الأمر  ويتعلق  احلكام  قرارات 
لعب  كودري  حمزة  من  بكل 
�ستي  اإليا�ض  العا�سمة،  احتاد 

حممد  القبائل،  �سبيبة  لعب 
بلعبا�ض  احتاد  لعب  �سوقار 
لعب  بوردمي  الرحمان  وعبد 
غابوا  والذين  اجلزائر  مولودية 
جرت  التي  اأنديتهم  لقاءات  عن 
اجلولة  يعودون يف  و�سوف  اأم�ض 

الأخرية من البطولة الوطنية.
�سباب  فريق  تطال  جهته،  من 
دون  بالعقوبة  التهديد  بلوزداد 
الذي  الثاين  الإنذار  بعد  جمهور 
تلقاه الفريق عقب تقرير احلكم 
النادي  مواجهة  اأدار  الذي 
ال�ساورة  و�سبيبة  البلوزدادي 
والذي  املن�رصمة  اجلولة  يف 

الفريق  اأن�سار  اإ�سعال  فيه  دّون 
على  واإلقائها  النارية  لالألعاب 
اأر�سية امليدان، ويتواجد الفريق 
حتت طائل التهديد بعقوبة اللعب 
اللجنة يف  دون جمهور، وعاقبت 
اجتماعها الذي اأجرته اأول اأم�ض 
عددا من الأندية بعقوبات مالية 
ترتاوح ما بني ثالثة ماليني و20 
تنظيمية،  لأ�سباب  �سنتيم  مليون 
جمعية  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
القبائل، وفاق  عني مليلة، �سبيبة 
بوعريريج  برج  اأهلي  �سطيف، 

و�سباب بلوزداد.
ع.ق.

عي�شة ق.

علمت  فد  ال�سدد  هذا  ويف 
مقربة  م�سادر  من  »الو�سط« 
الالعب  اأن  الحتاد  بيت  من 
النادي  لإدارة  هدفا  يعترب  الليبي 
تدعيم  اإىل  ي�سعى  الذي  العا�سمي 
غياب  ظل  يف  الأمامي  اخلط 
م�ستوى  على  الهجومية  الفعالية 
بعد  خا�سة  احلربة  راأ�ض  من�سب 
الرهيب مل�ستوى الالعب  الرتاجع 
و�سيام  اإيبارا  برين�ض  اكلونغويل 
اإىل  التهديف  عن  حامية  اأمني 
حميو�ض  الالعبني  اإعارة  جانب 
وهو  مليلة،  عني  جمعية  اإىل 

الفني  الطاقم  يدفع  الذي  الو�سع 
اأغلب  يعتمد  ل  العا�سمة  لحتاد 
الأحيان على لعب راأ�ض حربة يف 

الت�سكيلة
بالالعب  اللعب  ويكون  الأ�سا�سية، 
�سابق  وقت  ويف  الاليف  موؤيد 
تيريي  ال�سابق  املدرب  اعتمد 
فروجيه على الالعب توفيق دربال 
لأ�سباب  الفريق  عن  يغيب  الذي 
اإقامته  �سخ�سية ويتواجد يف مقر 

بفرن�سا.
اأبناء  نادي  اإدارة  ومتلك 
عن  كافية  معلومات  »�سو�سطارة« 
ين�سط  والذي  روما  �سامل  الالعب 
الليبي،  الإحتاد  نادي  �سفوف  يف 

مع  الفريق  نف�ض  يف  ن�سط  حيث 
موؤيد  لالحتاد  احلايل  الالعب 
امكانياته  الثناء على  ويتم  الاليف، 
باعتباره اأح�سن مهاجم يف البطولة 
وهي  الراهن،  الوقت  يف  الليبية 
املعطيات التي ت�سجع اإدارة احتاد 
ا�ستقدامه  اأجل  من  العا�سمة 
وحت�سني خط هجومها وهي التي 
�سوف تكون على موعد مع خو�ض 
املناف�سة القارية املو�سم املقبل، 
بلقب  التتويج  روما  لالعب  و�سبق 
الدوري الليبي رفقة فريقه ال�سابق 
الن�رص الليبي كما ن�سط يف �سفوف 

فريق الإحتاد الطرابل�سي.

 احتاد العا�ضمةالليبي روما ين�ضم لقائمة اهتماماتلعب �إىل جانب �لالعب �لاليف ويعترب �أح�شن مهاجم ليبي حاليا
ر �إد�رة فريق �حتاد �لعا�شمة للمو�شم �لكروي �ملقبل رغم �مل�شاكل �لإد�رية  حت�شّ
�لتي متر بها يف ظل �لو�شع �خلا�ص �لذي مير به �لنادي يف ظل تو�جد مالكه علي 

حد�د خلف �أ�شو�ر �ل�شجن، ويف هذ� �ل�شدد فاإن �مل�شريين �شرعو� يف �لتح�شري لعملية 
�ل�شتقد�مات و�لتعاقد مع �لالعبني �جلدد يف �ملركاتو �ل�شيفي �ملقبل و�ل�شتعد�د 
للمو�شم �لكروي �جلديد، ولهذ� �لغر�ص فقد و�شعت �لإد�رة �شمن مفكرتها ��شم 

�لالعب �لليبي �شامل روما من �أجل �لتعاقد معه وجلبه �إىل �شفوف �لفريق

وعدهم مبنحة مالية 
قيمتها 20 مليون �شنتيم

الهناين يتو�ضل اإىل 
اتفاق لإنهاء اإ�ضراب 
لعبي احتاد بلعبا�س

عبد  بلعبا�ض  احتاد  رئي�ض  تو�سل 
الغني الهناين اإىل اتفاق مع لعبيه 
لإ�رصابهم  هوؤلء  باإنهاء  يق�سي 
يومني  منذ  فيه  �رصعوا  الذي 
املالية،  مب�ستحقاتهم  للمطالبة 
وذلك خالل اجتماع �سم الطرفني 
النادي  من  ا�ستفيد  ما  ح�سب 
لكرة  الأوىل  الرابطة  يف  النا�سط 
امل�سدر  نف�ض  واأو�سح  القدم، 
اأمام  التزم  الهناين  الرئي�ض  باأن 
 20 بقيمة  مكافاأة  لعبيه مبنحهم 
ت�سوية  انتظار  يف  �سنتيم  مليون 
ا�ست�سافة  قبل  املالية  و�سعيتهم 
مولودية اجلزائر التي جرت �سهرة 
البارحة بر�سم اجلولة 29 وما قبل 
الأخرية من البطولة يف لقاء حا�سم 
للمحليني الذين ي�سارعون من اأجل 

البقاء يف �ساحة الكبار.
اأحمد  �سيد  املدرب  و�رصح 
�سليماين، الذي متكن منذ اإ�رصافه 
لالحتاد  الفنية  العار�سة  على 
مغادرة  اإىل  الفريق  قيادة  من 
يخ�سى  باأنه  احلمراء،  املنطقة 
ال�سلبية لإ�رصاب  النعكا�سات  من 
الالعبني يف مباراة اأم�ض التي جرت 
على ملعب 24 فيفري، متاأ�سفا ملا 
من  النادي  يف  الأو�ساع  اإليه  اآلت 
لعبيه  اأن  باعتبار  املايل  اجلانب 
يدينون بعدة اأجور، على حد قوله، 
><املكرة<<  ت�سكيلة  و�سجلت 
اجلولت  خالل  كبرية  انتفا�سة 
اأربع  ت�سجيل  من  مكنتها  الأخرية 
انت�سارات متتالية غادرت بف�سلها 
تقبع  كانت  الذي  الأخري  املركز 
الإياب،  مرحلة  انطالق  منذ  فيه 
مهددة  تزال  ل  باملقابل  ولكنها 
بنقطة  تتقدم  اأنها  حيث  بالنزول 
النازلني  ثالث  عن  فقط  واحدة 

املحتملني، اأوملبي املدية.
وكالت

�إنذ�ر ل�شباب بلوزد�د قبل تفعيل عقوبة �للعب دون جمهور

ت�شر على تطبيق �لقو�نني ومنحها �ل�شعود �إىل �لر�بطة �لأوىلاإيقاف الالعب دمان ثالث مباريات ونهاية املو�ضم

اإدارة وداد تلم�ضان تودع اليوم ملف
 الطعن لدى »التا�س«

�شمن م�شاركتهم يف بطولة فرن�شا لالأندية 
لألعاب �لقوى

�ضعود بوزبرة واني�س 
وبوكمو�س من�ضة التتويج

فازت الريا�سية اجلزائرية زوينة 
املطرقة  رمي  مب�سابقة  بوزبرة 
الندية،  بني  فرن�سا  بطولة  يف 
املن�رصم  الأحد  جرت  التي 
مبدينة مونتيليمار برمية قدرها 
61.18، وتبقى بوزبرة بعيدة عن 
اأح�سن اجنازها ال�سخ�سي، حيث 
القيا�سي  الرقم  على  حتوز  اأنها 
برمية  الخت�سا�ض  يف  الوطني 
حققته  والذي  64.07م  قدرها 
املن�رصم  فيفري   24 تاريخ  يف 
خالل  ترب�ض حت�سريي بالقاهرة  
م�رص، ومل تنجح بطلة  اجلزائر 
الجناز، ل�سيما  نف�ض  اعادة  يف 
لألعاب  العربية  البطولة  خالل  
بامليدالية  اكتفت  حيث  القوى، 

الف�سية برمية قدرها 63.07م.
من جهتهم، فاز العداء اجلزائري 
400م  ب�سباق  كمو�ض  بو  �سابر 
بني  فرن�سا  بطولة  يف  حواجز 
حتقيق  اي�سا  وعرفت  الندية،، 
نف�ض  واني�ض  �سيماء  مواطنته 
و�سجل  ال�سيدات،  عند  الجناز 
 88 50ثا  قدره  توقيتا   بوكمو�ض 
زايد  عزيزي  التون�سيني  اأمام  ج 
امني  وحممد  08ج  51ثا  يتوقيت 
فازت  بينما  ج،   30 51ثا  تواتي 
لتوقيت  حتقيقها  بف�سل  واني�ض 

الكامريونية  اأمام  و98ج،  59ثا 
61ثا  بتوقيت  نكام�ساو  اأودري 
�سيلفا  دا  ليا  والفرن�سية  و77ج 
بوردو،  نادي  يف  النا�سطة 
وجنحت واني�ض بنف�ض املنا�سبة 
ال�سخ�سي  رقمها   حتطيم  يف 
60ثا  وهو  بحوزتها  كان  الذي 
مناف�سة  خالل  املحقق  86ج 
املا�سي  مار�ض   15 يوم  وطنية 
ب�سوق  القوى  األعاب  مبلعب 

الثنني ببجاية.
و�سارك جزائري ثالث يف �سباق 
فرن�سا  بطولة  يف  حواجز  400م 
زمالئه  عك�ض  لكنه  الأندية  بني 
�سعود  يف  ينجح   مل  الآخرين، 
المر  ويتعلق  التتويج،  من�سة  
ح�سل  الذي  رحماين  مبيلود 
بتوقيت  ال�سابع  املركز  على 
400م  م�سابقة  ويف  ج،   92 53ثا 
�سعة  بن  فتحي  اجلزائري  احتل 
توقيتا  م�سجال  الثانية  املرتبة 
الفرن�سي  وراء  ج   15 47ثا  قدره 
نادي  من  ناليايل  كري�ستوفر 
حتقيقه  عقب  واملتوج  رمي�ض 
الوقت  يف   ،  71 ب46.  لتوقيت 
رامي  التون�سي  فيه  اأكمل  الذي 

بلتي من�سة التتويج ب 48. 18.
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وكالت



عي�شة ق.

االيطايل  الدوريان  غرار  على 
على  تبقى  اللذان  والفرن�سي 
والتي  واحدة  جولة  انتهائهما 
ماي   26 تاريخ  يف  تكون  �سوف 
القادم والالعبون �سوف يحتاجون 
اإىل فرتة من الراحة قبل االندماج 
الوطنية  النخبة  مع  التح�سري  يف 
حيث  املقبل،  الكروي  للعر�س 
وايطاليا  فرن�سا  بطولة  تعرف 
�سبعيني،  بن  رامي  من  كل  تواجد 

مهدي زفان، يو�سف عطال، حممد 
ا�سماعيل  اأونا�س،  اآدم  فار�س، 
اخل�رض  بيت  اإىل  والعائد  بنا�رض 
االإ�سابة  ب�سبب  طويل  غياب  بعد 
فوزي غوالم، حيث �سيكون هوؤالء 
اأ�سبوع  تدوم  راحة  فر�سة  اأمام 
من  الوطن  باأر�س  االلتحاق  قبل 
اجلدية  االأمور  يف  ال�رضوع  اأجل 
الوطني  الناخب  قيادة  حتت 
من  العك�س  على  بلما�سي،  جمال 
اخرى  اأوروبية  بطوالت  فغن  ذلك 
اأجرت اآخر مبارياتها لهذا املو�سم 

على  املنق�سي  االأ�سبوع  نهاية  يف 
اأملانيا،  ا�سبانيا،  اجنلرتا،  غرار 
تعرف  والتي  والربتغال  تركيا 
الت�سكيلة  من  كوادر  ان�سمام 
اأنديتها،  �سفوف  �سمن  الوطنية 
حمرز،  ريا�س  من  كل  غرار  على 
فيغويل،  �سفيان  براهيمي،  يا�سني 

عي�سى ماندي وغريهم.
اإىل جانب ذلك �سوف ميتد ترب�س 
اأيام  خم�سة  مدة  مو�سى  �سيدي 
عز  احلار�س  رفقاء  ي�سد  اأن  قبل 
الدين دوخة الرحال نحو العا�سمة 

اجل خو�س  من  الدوحة  القطرية 
هناك  الثاين  التح�سريي  ترب�سهم 
القاري  الكروي  للعر�س  ا�ستعداد 
تابعة  خا�سة  طائرة  عرب  وذلك 
اجلزائرية،  اجلوية  للخطوط 
لقاءين  خالله  يجرون  والذي 
وديني االأول يالقون خالله منتخب 
بورندي يف 11 جوان، بينما يلتقون 
منه،   16 مايل يف  »ن�سور«  ت�سكيلة 
قبل ان ي�سدوا الرحال نحو م�رض 
عرب  الداخل  ال�سهر  من   18 يف 

طائرة خا�سة.

يالقي بورندي ومايل يومي 11 و16 جوان

بلما�ضي يوؤجل انطالق ترب�ص اخل�ضر اإىل 3 جوان
اأعلنت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم عن الربنامج التح�شريي للمنتخب الوطني ا�شتعداد للم�شاركة 

يف نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة يف ال�شائفة املقبلة مب�شر، ويف هذا ال�شدد فقد اأخر الناخب 
الوطني جمال بلما�شي انطالقة الرتب�س التح�شريي اإىل تاريخ الثالث جوان الداخل مبركز حت�شري 

املنتخبات اولطنية يف �شيدي مو�شى بعدما كان مقررا يف وقت �شابق يف 27 ماي املقبل، حيث جاء تغيري 
تاريخ انطالق ترب�س الت�شكيلة الوطنية اإىل تاأخر انتهاء بع�س البطوالت االأوروبية التي تعرف 

تواجد عدد من العبي اخل�شر

االإعالم املحلي اأكد اأنه �شيودع بورتو 
بعد نهائي الكاأ�س

م�ضرية براهيمي تقرتب من 
النهاية يف الربتغال

ا�شتلم اأول اأم�س جائزة العب ال�شهر بتون�س

باليلي: اجلائزة متنحني دفعا 
معنويا قبل نهائي دوري الأبطال

يخو�س الالعب الدويل اجلزائري 
االأخرية  مباراته  براهيمي  يا�سني 
ال�سبت  يلعب  عندما  الربتغال  يف 
التي  الربتغال  كاأ�س  نهائي  املقبل 
�سبورتينغ  نادي  خالل  يواجه 
الوطني  امللعب  على  ل�سبونة 
يعد  حيث  الربتغالية،  باأوبرا�س 
اأيامه  اخل�رض  ميدان  متو�سط 
االأخرية يف الربتغال بعد االحرتاف 
يف �سفوف نادي بورتو ملدة خم�سة 
ناديه  من  قادما  كاملة  اأعوام 
ال�سابق غرناطة اال�سباين، وك�سفت 
اأم�س  برتغالية  اإعالمية  تقارير 
الربتغال  يف  براهيمي  م�سرية  اأن 
بعدما  خا�سة  نهايتها  من  تقرتب 
بتجديد  يتعلق  الرف�س فيما  جدد 
وهو  بورتو  ناديه  اإدارة  مع  العقد 
املو�سم  بنهاية  ينق�سي  الذي 
احلايل وبالتايل �سوف ي�سبح حرا 
من اأي التزام من اأجل االنتقال اإىل 
فريق اآخر وخو�س جتربة اأوروبية 
جديدة، وك�سف االإعالم الربتغايل 
بورتو  جماهري  وّدع  براهيمي  اأن 
»الدراغاو«  ملعب  اأر�سية  على 
مبا�رضة بعد نهاية اآخر مواجهة يف 
املو�سم والتي جمعت ناديه بورتو 
ل�سبونة، حيث عاد من  ب�سبورتينغ 
غرف تغيري املالب�س عقب نهاية 

�سور  واأخذ  بتحيتهم  وقام  اللقاء 
توؤكد  �سورة  يف  معهم  تذكارية 
ال�سائفة،  هذه  النادي  عن  رحيله 
النادي  بتوديع  يرغب  وبالتايل 
اإهدائه  خالل  من  طريقة  باأف�سل 
لقب كاأ�س الربتغال ال�سبت املقبل 
بلقب  التتويج  فر�سة  �سيع  بعدما 

الدوري الربتغايل.
ويتوّجه خريج مدر�سة نادي ملعب 
جتربة  خو�س  نحو  الفرن�سي  رين 
ظل  يف  اآخر  فريق  مع  جديدة 
به  يحظى  الذي  الكبري  االهتمام 
الالعب من طرف عدد من الفرق 
التي ترغب يف التعاقد معه خالل 
املركاتو ال�سيفي املقبل وا�ستغالل 
فر�سة التحاقه جمانا دون احلاجة 
اإىل التفاو�س مع بورتو ودفع قيمة 
فاإن  الغر�س  ولهذا  معتربة،  مالية 
ترغب  االأوروبية  الفرق  من  عددا 
الالعب يف �سورة كل  يف خدمات 
من ميالن والزيو روما االيطاليان، 
االجنليزيان  واإيفرتون  هام  وي�ست 
واأوملبيك مار�سيليا الفرن�سي، اإىل 
يدور  الذي  الكبري  ال�رضاع  جانب 
بني فريقي ب�سيكتا�س وفيرنبات�سي 
يف  ب�سدة  يرغبان  اللذان  الرتكيان 

ا�ستقدامه اإىل �سفوفهما.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  اعترب 
بجائزة  تتويجه  اأن  باليلي  يو�سف 
التون�سي  الدوري  اأف�سل العب يف 
قد  املن�رضم  اأفريل  ل�سهر 
متنحه  و�سوف  وقتها  يف  جاءت 
اأجل  من  القوي  املعنوي  الدعم 
نهائي  يف  للم�ساركة  اال�ستعداد 
رابطة اأبطال اإفريقيا والتي جتمع 
والوداد  التون�سي  الرتجي  فريقه 
اأّكد يف  املغربي، حيث  البي�ساوي 
اأم�س  اأول  اإعالمية  ت�رضيحات 
تزامنت  االأف�سل  جائزة  ت�سلم  اأن 
يف  للم�ساركة  التح�سري  فرتة  مع 
العر�س الكروي القاري االأمر الذي 
التواجد  اأجل  من  معنويات  يزيده 
يف اأح�سن االأحوال الإقناع الناخب 
والتواجد  بلما�سي  جمال  الوطني 
املعنية  النهائية  القائمة  �سمن 
»الكان«  دورة  يف  بامل�ساركة 

املقبلة.
باجلائزة  توج  انه  باليلي  واأ�سار 
التي  الكبرية  امل�ساعدة  بف�سل 
يف  زمالئه  طرف  من  تلقاها 

وهو  التون�سي  الرتجي  فريق 
للفريق  التتويج  يجعل  الذي  االأمر 
واأردف  ب�سيف،  ل�سخ�سه  ولي�س 
املوعد  يف  يكون  اأن  يتمنى  اأنه 
اأمام  القارية  املناف�سة  نهائي  يف 
منح  اأجل  من  البي�ساوي  الوداد 
يف  وامل�ساهمة  اإ�سافية  دفعة 
التتويج باللقب القاري واالحتفاظ 

به للمو�سم الثاين على التوايل.
اأول  ا�ستلم  قد  باليلي  وكان 
يف  العب  الأف�سل  اجلائظة  ام�س 
ال�سهر  خالل  التون�سي  الدوري 
عليها  تناف�س  والتي  املن�رضم، 
اأربعة العبني اآخرين ويتعلق  رفقة 
الندم  نادي  ثنائي  من  بكل  االأمر 
ال�ساحلي يا�سني ال�سيخاوي وماهر 
احلنا�سي، العب ال�سفاق�سي عالء 
املرزوقي والعب احتاد املن�ستري 
الذي  الت�سويت  لكن  كابو،  رفيق 
تون�س  يف  االإعالميون  به  قام 
ابن  اإىل  اجلائزة  منح  واجلماهري 

مدينة وهران.
عي�شة ق.
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عي�سة ق.

...................................................

......................................................
ماندي يتواجد بالت�سكيلة املثالية للدوري اال�سباين

الكروي 2019/2018، حيث مت اختيار مدافع املنتخب  للدوري اال�سباين من املو�سم  الت�سكيلة املثالية  الدويل اجلزائري عي�سى ماندي �سمن  تواجد الالعب 
الوطني �سمن قائمة اف�سل الالعبني يف اإ�سبانيا للمو�سم املنق�سي بعد الداء الكبري الذي قدمه على مدار مباريات املو�سم رفقة ناديه ريال بيتي�س وجعله ي�سّنف 
اف�سل مدافع يف ا�سبانيا وي�سبح من طينة اأف�سل املدافعني يف العامل، خا�سة واأنه حتول اإىل ركيزة اأ�سا�سية رفقة ناديه االأندل�سي نظرا لالإمكانيات الكبرية التي 
اأبانها خا�سة مع مدربه كيكي، وهو ما جعل املكافاأة اخلا�سة التي ينالها ماندي تقديرية من طرف االحتاد اال�سباين لكرة القدم بو�سعه �سمن خرية املدافعني 
يف دوري »الليغا« و�سكل ثالثي حمور الدفاع يف الت�سكيلة املثالية اإىل جانب كل من جريارد بيكيه وجوردي األبا، كما �سمت القائمة املثالية اإىل جانبهم كل من 

احلار�س اأوبالك، �سارابيان رودري، باريخو، كازورال، اأ�سبا�س، خاميي والنجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي.
ع.ق.

.......................................................

.......................................................

ديلور  اندي  الالعب  اأعرب 
اجل  من  ال�سديد  حتم�سه  عن 
الوطني  املنتخب  قمي�س  حمل 
االإجراءات  اأنهى  بعدما  وذلك 
جواز  با�ستخراج  املتعلقة 
االأمر  وهو  اجلزائري  ال�سفر 
عرب  االأ�سبوع  هذا  مت  الذي 
القن�سليات اجلزائرية يف  اإحدى 
النا�سط  فرن�سا، و�رّضح الالعب 
مونبلييه  نادي  �سفوف  يف 
مع  ت�رضيحات  يف  الفرن�سي 
اتخذ  اأنه  كارلو«  »مونتي  اإذاعة 
اللعب مع اجلزائر بقرار �سخ�سي 
من  �سغوطات  الأي  يتعر�س  ومل 
هذا اجلانب، خا�سة وانه ميتلك 
جذورا جزائرية من جهة والدته، 
وتلقى الت�سجيع من طرف افراد 
هذه  على  لالإقدام  عائلته 
بكافة  قام  اأنه  م�سيفا  اخلطوة، 
باحل�سول  اخلا�سة  االإجراءات 
جزائري  �سفر  جواز  على 

ات�سال من  اي  يتلق  مبفرده ومل 
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
بهذا اخل�سو�س وهو االأمر الذي 
على  التاأكيد  خالله  من  يريد 

مت�سكه باللعب للجزائر.
الكبرية  رغبته  عن  ديلور  عرّب 
باأقرب  يف حمل قمي�س اخل�رض 
نهائيات  يف  واللعب  ممكن  وقت 
املقررة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س 

حيث  م�رض،  يف  ال�سائفة  هذه 
االأ�سعد  �سيكون  اأنه  اأ�سار 
من  متّكن  حال  يف  العامل  يف 
مع  للعب  فر�سته  على  احل�سول 
االألوان  على  والدفاع  اجلزائر 
املقبلة  الدورة  خالل  الوطنية 
انه  ا�ستطرد  لكنه  »الكان«،  من 
لن ينزعج يف حال مل يتمّكن من 
خو�س املناف�سة القارية و�سوف 

من  لالنتظار  م�ستعدا  يكون 
بعدها،  باخل�رض  االلتحاق  اجل 
�سخ�سية  ميلك  اأنه  واأ�ساف 
قوية على ار�سية امليدان ويلعب 
يكون  بقوة الآخر دقيقة، و�سوف 
الثقة يف حال ح�سل  عند ح�سن 
والدفاع على  اللعب  على فر�سة 
بقوة  يرغب  الذي  منتخب بالده 

يف تبليل قمي�سه.
ويف �سياق منف�سل، ك�سف ديلور 
ولن  مونبلييه  فريقه  مع  باق  اأنه 
القادمة،  ال�سائفة  يف  يغادره 
من  ميلكها  التي  العرو�س  رغم 
يف  خا�سة  االأجواء  تغيري  اجل 
�سانت  نادي  اإدارة  اإ�رضار  ظل 
اأنه  واأو�سح  معه،  للتعاقد  ايتيان 
احلايل  فريقه  مع  البقاء  يف�سل 
املو�سم  معه  اللعب  وموا�سلة 
جناح  حتقيق  اأجل  من  املقبل 
هذا  حققه  الذي  من  اأف�سل 

املو�سم.

اأكد اأنه بادر باإجراءات ا�شتخراج اجلواز اجلزائري مبفرده

ديلور: مل اأتلق ات�ضال من الفاف اأرغب ب�ضدة يف تبليل القمي�ص الوطني

عي�شة ق.



مان�س�سرت �سيتي يغري غوارديوال براتب فلكي
ت�صعى اإدارة مان�ص�صرت �صيتي لتح�صني املدير الفني بيب غوارديوال، بتمديد عقده خالل الفرتة 
ال�صيتي يُخطط للتمديد مع  اأن  اأم�س  اأول  املقبلة، فقد ذكرت �صحيفة »ذا �صن« االإجنليزية 
غوارديوال ملدة 5 �صنوات على االأقل، واأ�صافت اأنه اإذا وافق املدرب االإ�صباين، ف�صيح�صل على 
100 مليون جنيه اإ�صرتليني طوال مدة العقد، حيث �صريتفع راتبه ال�صنوي من 15 اإىل 20 مليوًنا، 
ويتبقى يف عقد غوارديوال احلايل عامان فقط، ورغم وجود قلق ب�صاأن اإمكانية حظر م�صاركة 
ال�صيتي يف دوري االأبطال، التهامه بخرق لوائح اللعب املايل النظيف، اإال اأن املدير الفني اأكد 

يف ت�رصيحات �صابقة ا�صتمراره مع الفريق.
حيث  املقبل،  ال�صيف  �صفقات  عقد  من  للمنع  ا  اأي�صً يتعر�س  قد  �صيتي  مان�ص�صرت  اأن  يُذكر 
�صيخ�صع النادي لتحقيق من قبل االحتاد االإجنليزي والفيفا، ب�صاأن مزاعم خرقه للوائح التوقيع 
مع العبني �صباب، وتوج ال�صيتي هذا املو�صم بثالثية حملية تاريخية، لكنه وا�صل ف�صله يف دوري 

اأبطال اأوروبا.

هدف زيدان حتت تهديد البي اأ�س جي
يخطط نادي باري�س �صان جريمان اإىل توجيه �رصبة قوية اإىل خمطط زين الدين زيدان املدير 
�صبورت«   10 »لو  موقع  وذكر  املقبلة،  ال�صيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل  مدريد،  لريال  الفني 
مان�ص�صرت  جنم  بوغبا  بول  الالعب  مع  التعاقد  �صيُحاول  جريمان  �صان  باري�س  اأن  الفرن�صي 
يونايتد يف املريكاتو ال�صيفي املقبل، ويُعد بول بوغبا من االأهداف الرئي�صية لزيدان، اإذ يريد 
املدرب الفرن�صي احل�صول على خدمات مواطنه، الإ�صفاء قوة اأكرب اإىل خط و�صط امللكي، 
واأو�صح املوقع، اأن �صفقة انتقال بوغبا اإىل ريال مدريد مل حُت�صم بعد، واأن هذا الو�صع يُعطي 

االأمل لباري�س �صان جريمان من اأجل احل�صول على خدمات النجم الفرن�صي.
التخلي عن  تعتزم  يونايتد ال  مان�ص�صرت  اإدارة  اأن  »ذا �صن«  اأ�صارت �صحيفة  اأخرى،  من جهة 
على  كبري  ب�صكل  االعتماد  �صول�صكاير  جونار  اأويل  املدرب  يريد  حيث  بوغبا،  بول  خدمات 

الالعب، يف مرحلة اإعادة بناء الفريق والعودة به من جديد اإىل م�صاره ال�صحيح.

اإنرت ميالن يخطط ل�سفقة بواتينغ وروبن
دائرة  االأملاين  ميونخ  بايرن  مدافع  دخل 
اهتمامات نادي اإنرت ميالن االإيطايل ل�صمه 
املقبلة،  ال�صيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل 
ووفًقا ل�صحيفة »بيلد« االأملانية فاإن االإنرت 
مدافع  بواتينغ  جريوم  على  عينه  ي�صع 
الفريق هذا  لتدعيم �صفوف  البايرن،  نادي 
اإمكانية  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت  ال�صيف، 
اإىل  املخ�رصم  االأملاين  املدافع  انتقال 
كما  يورو،  مليون   20 مقابل  النرياتزوري 
حر  انتقال  �صفقة  البايرن، يف  جناح  روبن  اآريني  الهولندي  ب�صم  ا  اأي�صً اهتمامه  االإنرت  اأبدى 

بعدما اأعلن رحيله عن النادي البافاري بنهاية املو�صم احلايل.
ومن املمكن اأن يتحرك النادي االإيطايل جللب ثنائي البايرن اإىل ملعب جوزيبي مياتزا، حال 
اأن  يذكر  العر�س.  على  للموافقة  الالعبني  يدفع  ما  اأوروبا،  اأبطال  دوري  اإىل  الفريق  تاأهل 
بواتينغ مل يعد العبًا اأ�صا�صيَا يف ت�صكيلة البايرن حتت قيادة املدرب الكرواتي نيكو كوفات�س، يف 
ظل اعتماده على الثنائي مات�س هوميلز ونيكوال�س �صويل، باالإ�صافة لتعاقد النادي مع لوكا�س 

هرينانديز وبينيامني بافارد هذا ال�صيف.

كالديرون: بيل لن يلعب جمدًدا
 لريال مدريد

الالعب  اأن  ال�صابق  مدريد  ريال  رئي�س  كالديرون  رامون  يرى 
الويلزي غاريث بيل لن يلعب ُمدًدا بقمي�س املرينغي يف ظل 

العالقة ال�صيئة بينه وبني مدربه زين الدين زيدان، وقال كالديرون 
خالل ت�رصيحاته لهيئة االإذاعة الربيطانية »اأعتقد اأن غاريث بيل لعب 

ال مباراته االأخرية مع ريال مدريد، من امل�صتحيل بقاء الالعب الويلزي، زيدان 
ا تعتقد اأن غاريث بيل غري ملتزم  يعتمد عليه والعالقة انتهت بينهما«، واأ�صاف: »اجلماهري اأي�صً

وهذه م�صكلة كبرية، اأف�صل �صيء بالن�صبة له هو الرحيل عن ملعب �صانتياغو برنابيو«.
وتابع كالديرون »زيدان كان يرى من ال�رصوري ا�صتمرار كري�صتيانو رونالدو وبيع غاريث بيل، 
لكن النادي قرر غري ذلك، واالآن يبدو من امل�صتحيل ا�صتمرار الالعب الويلزي يف الفريق«. 
وعن ارتباط ا�صم غاريث بيل بالعودة لفريقه ال�صابق توتنهام، علق »امل�صكلة هي راتبه املرتفع 
والذي ي�صل اإىل 17 مليون يورو يف املو�صم الواحد«، واأمت: »اجلماهري ظنت اأن املال �صيكون 

اأف�صل من رونالدو، وكان ذلك م�صتحيال، ريال مدريد �صيحاول بيع بيل ب�صعر اأقل«.

باري�س �سان جريمان يخمد فتنة مبابي
الفرن�صي  باري�س �صان جرمان  و�صع 
م�صتقبل  ب�صاأن  للتكهنات  حدا 
اأملح  الذي  مبامبي  كيليان  مهاجمه 
عن  رحيله  اإمكانية  عن  موؤخرا 
»حديقة االأمراء«، موؤكدا اأن عالقته 
يف  �صت�صتمر  الفرن�صي  الدويل  مع 
�صان  باري�س  واأكد  املقبل،  املو�صم 
جرمان بطل الدوري الفرن�صي لكرة 
مبابي  بكيليان  عالقته  اأن  القدم، 
وفقا  املقبل  املو�صم  يف  �صت�صتمر 
ون�رص  الفرن�صية،  ال�صحافة  لوكالة 
النادي عرب ح�صابه على »تويرت« ن�صا 
ال�صاب  لالعب  �صورة  على  مكتوبا 
جتمع  جدا  قوية  »روابط  فيه:  جاء 
مبابي  بكيليان  جرمان  �صان  باري�س 
امل�صرتكة  واحلكاية  عامني،  منذ 

�صتتوا�صل يف املو�صم املقبل«. واأثار مبابي عالمات ا�صتفهام حول م�صتقبله بقوله االأحد املن�رصم بعد ت�صلمه جائزة اأف�صل 
العب يف الدوري املحلي ملو�صم 2018-2019: »اإن اجلائزة حلظة مهمة بالن�صبة اإيل، نقطة حتول يف م�صريتي«، م�صريا اإىل اأن 

الوقت حان لتحمل امل�صوؤوليات.
ويف ت�رصيحات الحقة اأدىل فيها يف املنطقة االإعالمية املختلطة، مل ي�صف املهاجم ال�رصيع غليل ال�صحافيني الباحثني عن 
اأجوبة ب�صاأن تلميحه الحتمال الرحيل عن النادي، اإذ قال مبابي: »بالن�صبة اإيل، كانت هذه اللحظة لقول ما قلته، عندما اأقول 
اأكرب، وقال: »اإذا كان ذلك يف باري�س �صان  تاأكيده رغبته بتحمل م�صوؤوليات  اأكون قد فكرت به«، واأ�صاف بعد جتديده  اأمرا، 
جرمان فهذا جيد، اإذا كان يف مكان اآخر، ف�صيكون يف مكان اآخر بحثا عن حتد جديد«، وتتحدث تقارير �صحفية، ال�صيما يف 
االآونة االأخرية عن احتمال انتقال مبابي اإىل ريال مدريد االإ�صباين، حيث �صيلعب حتت اإ�رصاف مواطنه زين الدين زيدان، الذي 

عاد هذا املو�صم لقيادة االإدارة الفنية للنادي امللكي.

عن  �صحفية  تقارير  حتدثت 
بوكيتينو  ماوري�صيو  تويل  اإمكانية 
نادي  قيادة  لتوتنهام  الفني  املدير 
ملا�صيميليانو  خلفا  جوفنتو�س، 
عن  رحيله  اأعلن  الذي  األيغري 
ونقل  »البيانكونريي«،  ت�صكيلة 
االإيطايل  مريكاتو«  »كالت�صيو  موقع 
ت�رصيحات يف هذا ال�صدد لدانييلي 
بوكيتينو -ابن عم ماوري�صيو- حيث 
قال: »اأعتقد اأن قيادته جلوفنتو�س 
واأ�صاف:  رائع«،  مدرب  فهو  واردة، 
دوري  لنهائي  بالتاأهل  ذلك  »اأثبت 
للمرة  توتنهام  مع  اأوروبا  اأبطال 
االأوىل يف تاريخه، وهدف جوفنتو�س 
االأوروبي،  باللقب  التتويج  هو 

وماوري�صيو قادر على حتقيق حلمه«.
وحول مدى رغبة بوكيتينو يف التدريب 
يريد  اأنه  »اأعتقد  اأجاب:  باإيطاليا، 
ذلك، دعونا نرى ما ميكن اأن يحدث 
عقب نهائي دوري االأبطال«، ووا�صل: 
اإخراج  على  يعتمد  بوكيتينو  »اأ�صلوب 
ومنحهم  العبيه  من  ا�صتفادة  اأق�صى 
»يُذكرين  واأمت:  الثقة«،  من  املزيد 
اأنه  اأعتقد  كونتي/  باأنطونيو  قلياًل 
�صيكون منا�صبًا لليويف«. جدير بالذكر 
اأن توتنهام �صيواجه ليفربول يف نهائي 
جوان  الفاحت  يف  اأوروبا  اأبطال  دوري 
املقبل على ملعب واندا ميرتوبوليتانو 

مبدريد.

بوكيتينو مر�سح لالنتقال اإىل اليويف بعد نهائي الت�سامبيونزليغ
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بولونيا ي�سمن البقاء بالدوري االإيطايل
اليمنى ومنح ريكاردو اأور�صوليني التقدم لبولونيا يف الدقيقة 63 من م�صافة قريبة عندما ا�صتغل راأ�صية دي�صرتو عقب ركلة ركنية، لكن يدرك االأنغويل كي�صانغا بارتولوميو جا�صينتو التعادل لالزيو يف الدقيقة 59 بت�صديدة بيمناه اإثر متريرة من ت�صريو اإميوبيلي.باال�صيو يف الدقيقة 50 وماتيا دي�صرتو بت�صديدة بيمناه من م�صافة قريبة اإثر متريرة من باال�صيو اأي�صًا يف الدقيقة 52 قبل اأن ال�صوط الثاين و�صجل هدفني يف دقيقتني عرب اأندريا بويل بت�صديدة بي�رصاه من زاوية �صعبة اإثر متريرة من االأرجنتيني رودريغو ليفا، فهياأها لنف�صه بالكعب متالعبًا بالدفاع فانفرد باحلار�س ولعبها بيمناه على ميينه يف الدقيقة 14، و�صغط بولونيا مطلع يف ال�صوط االأول وجنح يف ترجمة �صيطرته اإىل هدف ملهاجمه االأرجنتيني خواكني كوريا عندما تلقى كرة من الربازيلي لوكا�س مباراة جرت اأول اأم�س يف ختام املرحلة 37 وما قبل االأخرية من الدوري االإيطايل لكرة القدم، وكان الزيو روما الطرف االأف�صل �صمن بولونيا البقاء يف دوري الدرجة االأوىل عندما عاد بتعادل ثمني من العا�صمة روما اأمام م�صيفه الزيو روما بنتيجة 3-3 يف  الزاوية  اأ�صكنها  مبا�رصة  ركلة حرة  80 من  الدقيقة  لالزيو يف  التعادل  اأدرك  ميلينكوفيت�س-�صافيت�س  ال�رصبي  املقابل، رفع الزيو املنت�صي بتتويجه بلقب كاأ�س اإيطاليا على ح�صاب اأتاالنتا ر�صيده اإىل 59 نقطة.ر�صيده اإىل 41 نقطة بفارق اأربع نقاط اأمام جنوى يف املركز 18 املهدد باللحاق بكييفو وفروزينوين اإىل الدرجة الثانية، يف للحار�س البولندي �ص�صكوروب�صكي، وحقق بولونيا االأهم بانتزاعه نقطة التعادل الأنها �صمنت له البقاء بني الكبار بعدما رفع البديل 



م�ضاهدات رم�ضانية

م�شل�شل »م�شاعر«..جتربة متميزة بتفاعل للخربات الفنية
.      ا�ضتفادت ال�ضياحة التون�ضية..وللجزائريني متعة »التفرج«؟؟

د-وليد بوعيلة/اأ�ضتاذ 
الدرا�ضات الثقافية

يبث م�شل�شل م�شاعر يف قناة النهار 
وقرطاج+التون�شية  اجلزائرية 
 ، تون�شي  انتاج  وهو   ، وغريهما 
جزائرية  متثيلية  فنية  مب�شاركة 
وباإدارة  التون�شيني  جانب  اإىل 
فنية تركية، واملخرج هو الأملاين 
هي  فما  اجلوك،  حممد  الرتكي 

مالمح هذا العمل الدرامي؟
الدراما والت�شويق ال�شياحي

البطلة  هروب  من  الق�شة  تبداأ 
من  الزواج  راف�شة  املنزل  من 
�شخ�ص ل حتبه، وتنتقل يف مكان 
تون�ص،  لت�شل  جزائري  �شحراوي 
وهناك تلتقي يف حادث �شري برجل 
ي�شاعدها ويدخلها منزله العائلي، 
ويلحقها الزوج املرفو�ص لتون�ص، 
ويبحث عنها، يف خط درامي ي�شبه 

امل�شل�شالت الرتكية...
اإن العمل درامي رومان�شي بامتياز، 
يقدم الكثري من امل�شاهد النف�شية 
املعقدة، بح�شور للتقنية ال�رسدية 
وهي  حتديدا،  الرتكية  الدرامية 
ال�شمت  تقنيات  على  تعتمد  التي 
املو�شيقى  ح�شور  يف  الدرامي 
التي  الهادئة املواكبة للم�شاهدـ و 
ربط  ق�شد  لدقائق،  ت�شتمر  قد 
ميكن   ، ت�شويق  بلحظات  املتلقي 
اأن ن�شميه بالغة ال�شمت الكالمي 
لتكون  بال�شمت،  لكن  الكالم  اأي   ،
اأكرب  والعاطفية  الفنية  الر�شالة 

تاأثريا.
ي�شارك من اجلانب التون�شي جملة 
رمي  مثل  املحرتمني  الفنانني  من 
�شامية  ر�شتم،  ه�شم  �شعبان،  بن 
يح�رس   اجلزائر  ومن  رحيم... 

الفنانون واملمثلون ح�شان ك�شا�ص، 
عادل  ع�شلي،  نبيل  لعالمة،  �شارة 

�شيخ...
مدينة  من  الأحداث  تنطلق 
لتتطور   اجلزائر،  يف   �شحراوية 
تون�ص،  الق�شة يف  اأحداث  وتتعقد 
الإنتاج  �رسكة  فر�شة  فتكون 
ال�شياحي  الت�شويق  لتقدمي 
امل�شاهد  ونقل  التون�شي  والثقايف 
التون�شية،  ال�شياحة  تخدم  التي 

عربيا وعامليا.
اكتفوا  قد  اجلزائريون  ويكون 
للم�شاهدة  عالية  ن�شب  بت�شجيل 
من  املنتج  اأن جذبهم  بعد  فقط، 
جزائريني،  فنانني  اإ�رساك  خالل 
التاألق  فر�شة  للفنان  ثمة  ومن 
املغاربي والعربي والربوز لت�شويق 
قدراته التمثيلية، يف �شياق ل يجد 
فيه املبدع يف الأعمال اجلزائرية 
الرم�شانية ل ال�شيناريو الحرتايف 
وال�شناعة  الدرامية  الق�ش�ص  ول 

ال�شينمائية ول...؟؟؟
اجلزائري  امل�شاهد  يجد  ومل   
يجد  مل  كما  امل�شل�شل،  يف  نف�شه 
مل  بل  الجتماعية،  مالحمه 
ال�شياحية  للتعابري  �شورا  يجد 
اأو  حلقة  يف  ماعدا  والثقافية؟؟ 
حلقتني مع بداية امل�شل�شل، وذلك 
منتظر  لأنه ل ميكن اأن نطلب من 
اأن يعّرفوا بتاريخنا وثرائنا  غرينا 
الثقفي وجمال الأمكنة اجلزائرية 
تلم�شان  او  ق�شنطينة  اأو  قاملة  يف 
او �شكيكدة ...؟؟؟وكما يقول املثل 

»ما حّك جلدك مثل ظفرك«.
من  اجلزائريون  املنتجون  فاأين 
من  هم  واأين  لل�شياحة،  الت�شويق 
وكتاب  خمرجني  من  القرتاب 
ويقدرون  حمرتفني  �شيناريو 

عن  بعيدا  اإنتاجهم،  قيمة 
و  والبهلوانية  وال�شخافة  التهريج 

ال�رساخ..؟؟؟
عن اللهجة يف العمل

يف  الفنية  للجوانب  وبالعودة 
التطور  لحظنا  فقد  امل�شل�شل 
للحلقات،  العالية  النوعي واجلودة 
وبف�شل  الرتكية   اخلربات  بف�شل 
اأما  الكبرية،  التقنية  الإمكانات 
فقد  املمثلني  لأداء  بالن�شبة 
انتبهنا لطبيعة اأ�شلوب الكالم عند 
احللقات،  بع�ص  يف  اجلزائريني 
وغمو�ص  الكالم  �رسعة  ووجدنا 
املعنى، بخا�شة عند نبيل ع�شلي، 
وهنا قد ل يفهم املق�شود املتلقي 

اجلزائري فما بالك بالعربي؟؟
وقد لحظ املخرج و ال�شيناري�شت 
الفوارق يف  التهامي وجود  الطيب 
اإدارة املمثلني، ومل يجد الن�شجام 
املمثلني  بني  املطلوب  واللتحام 
وح�شبه  التون�شيني،  و  اجلزائريني 
ال�شبب ل يعود للهجة ولكن لالأداء، 
و وجد اأن التوان�شة تاألقوا واأبهروا، 
وتقم�شوا اأدوارهم،ومل يقنعه اأداء 
مل  كما  ك�شا�ص،  ح�شان  الفنان 
لعالمة  و�شارة  ع�شلي  نبيل  يوفق 
يف التقم�ص اجليد لدورهما)انظر 
جريدة  يف  امل�شل�شل  عن  مقاله 

احلوار، عدد19 ماي 2019(
الختالف  فرنى  جتلي  نحن  اأما 
اللهجي بني املمثلني، وكان ميكن 
لو كان هناك م�شاعد  من  جتنبه 
والل�شانيات  اللهجات  علماء 
للمخرج  تون�ص(  اأو  اجلزائر  )من 
امل�شاعدة  تقدمي  ق�شد  الرتكي، 
الأنرثوبولوجيا التي تقرتح خطابا 
النتباه  يلفت  ل  جامعا   �شامال 

لالختالفات اللهجية ال�شغرية .

خ�شو�شيات درامية
عمل  م�شاعر  م�شل�شل  اإن 
احرتامي متميز يف تاريخ الدراما 
�رسكة  ا�شتطاعت  املغاربية،وقد 
الإنتاج اأن تفتح باب جماليا كبريا 
من  �شت�شتفيد  قادمة،  لأجيال 
وتكون  ال�شلبيات،  و  اليجابيات 
قد  اجلزائرية  النهار  قناة  اإدرة 
وال�شتثمار  الختيار  اأح�شنت 
التجاري و الفني، وهنا تتفاعل كل 
الراقية  الفنية  ال�شناعة  عنا�رس 
والرتاث  للتاريخ  ت�شويقا  لتنجز 
يف  ال�شياحي  والغنى  والثقافة 
دول  ا�شتفادة  اأمل  على  تون�ص 

مغاربية اأخرى من التجربة.
ومن النقائ�ص امل�شجلة يف بع�ص 
اجتاه  عدم  نذكر  الق�شة  تفا�شيل 
عائلة الفتاة الهاربة لتون�ص للبحث 
عنها والكتفاء برتك املهمة عند 
عدم  وكذلك  املرفو�ص،  الزوج 
الق�شية  اأن  رغم  ال�رسطة  تبليغ 

حدود  من  باخلروج  متعلقة 
اأن  اأخرى؟؟ كما  الوطن نحو دولة 
يف  عنه  يختلفون  الطاهر  اأبناء 
فهم   ، الفيزيزولوجية  مالحمهم 
وعك�ص  عك�شه  �شقراء  مبلمح 

اأمهم؟؟
وكذلك وجدنا يف اإحدى احللقات 
زوجة البطل الطاهر، التي اأ�شيبت 
ر�شالة  تر�شل  اخلبيث،  باملر�ص 
تطلب الطالق ، لكن مل جند بحثا 
الذي  ال�شخ�ص  اأو  عنوانها  عن 
�شلم الر�شالة للخادمة عند مدخل 

املنزل.
ح�شور  حلظات  اأن  ولحظنا 
املو�شيقى املواكبة حلدث معني، 
وكاأن  احللقات،  بع�ص  على  طغت 
الهدف هو اإطالة احللقة وحتقيق 
على ح�شاب عمق  غايات جتارية 
الق�شة وحيوية �رسدها، وهو ما قد 
للتوقف  ويدفعه  امل�شاهد،  يزعج 
ي�شعر  حلظة  يف  امل�شاهدة،  عن 

فيها باخلداع و ال�شتخفاف، 
احللقات  تكون  هل  ندري  ل�شنا  و 
القادمة بجودة ت�شويرية وبرتابط 
�رسدي و درامي، لأن املهة لي�شت 
التمثيلي  لالأداء   والو�شول  �شهلة، 
عملية  ومميزاته  وعوامله  الرتكي 
حتتاج لنف�ص كبري، وناأمل اأن  ل نقع 
و احلكائية، لن  الفنية  يف اخليبة 
اجلمهور ينتظر الكثري من ابطاله، 
و  التفاعلية  العالقة  جتلت  وقد 
احلميمية بني امل�شاهد واملمثلني 

مع مرور الوقت وتتابع احللقات.
امل�شل�شل  طاقم  لطل  حتياتي 
اأخرى،  اأعمال  يف  وبالتوفيق   ،
يف  املغاربي  احلوار  لي�شرت 
اأبناء  كل  ل�شمل  امليادين،  جميع 
الأمازيغية  املغاربية   املنطقة 
مواجهة  ق�شد  امل�شلمة،  العربية 
القت�شادية  و  الثقافية  التحديات 
و  العوملة  ظل  يف  الجتماعية  و 

ال�رساع بني الدول واحل�شارات.
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 للكاتبة اإلهام عبد املوىل ح�سن

القت�صاد الإ�صالمي يف مواجهة اخل�صخ�صة
يف كتاب جديد بعنوان »القت�ساد الإ�سالمي يف مواجهة اخل�سخ�سة« تعر�ض موؤلفته اإلهام عبد املوىل 
ح�سن بعمق طبيعة امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف زمن العوملة. وحتاول ح�سن الإجابة يف 
الكتاب عن الأ�سئلة التالية: ما املق�سود بالعوملة القت�سادية؟ ما مفهوم اخل�سخ�سة واأدوات التمويل 
الإ�سالمي؟ ما حجم امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف العامل؟ وما هي التحديات اخلارجية 

والداخلية التي تواجه امل�سارف الإ�سالمية؟ كيف ميكن التغلب على العقبات والتحديات التي تواجه 
امل�سارف الإ�سالمية؟ وما هي املقرتحات التي جتعل القت�ساد الإ�سالمي يت�سدر البنوك التقليدية؟

 وكالت

مظاهر  للعوملة  �أن  �لكاتبة  �أو�ضحت    
وفكرية  و�جتماعية  و�قت�ضادية  �ضيا�ضية 
للعوملة هو  �لعام  �لطابع  �أن  وثقافية غري 
من  هذ�  ويالحظ  �القت�ضادي.  �ملظهر 
و�ندماج  �ملايل  �لن�ضاط  عوملة  خالل 
ببع�ضها  و�ملال  �لنقد  �أ�ضو�ق  و�رتباط 
�لبع�ض، ووجود كيانات م�رصفية عمالقة 
�لقار�ت  عابرة  ��ضتثمارية  وموؤ�ض�ضات 

و�رصكات متعددة �جلن�ضيات.
�ل�ضنو�ت  يف  مهمة  تطور�ت  حدثت  وقد 
�أدو�ت ومنتجات مالية  �الأخرية متثلت يف 
�أنظمة  �ىل  �إ�ضافة  ومتعددة  م�ضتحدثة 
و�لتي  �الت�ضال  وو�ضائل  �الآيل  �حلا�ضب 
�ملنتجات  هذه  �نت�ضار  �رصعة  كفلت 
وحتولت �أن�ضطة �لبنوك �لقليدية �إىل بنوك 
�ضاملة تعتمد �إىل حد كبري على �إير�د�تها 
�ل�ضفقات  من  �ملكت�ضبة  �لعمالت  من 
�ال�ضتثمارية من خارج مو�زنتها �لعمومية.

 �أكدت �لكاتبة على تعريف �ضندوق �لنقد 
هو  �القت�ضادية  �لعوملة  مل�ضطلح  �لدويل 
�لتعاون �القت�ضادي �ملتنامي ملجموع دول 
�لعامل و�لذي يحتمه �زدياد حجم �لتعامل 
�حلدود  عرب  وتنوعها  و�خلدمات،  بال�ضلع 
�لدولية  �الأمو�ل  روؤو�ض  تدفق  �إىل  �إ�ضافة 
و�النت�ضار �ملت�ضارع للتكنولوجيا يف �أرجاء 

�لعامل كله.
يف  �القت�ضادية  �لعوملة  �أدو�ت  وتتمثل   
حركة  وحرية  �لدولية  �لتجارة  حترير 
روؤو�ض �الأمو�ل وتدفق حركة �ال�ضتثمار�ت 
�ملعرفية  و�لثور�ت  �ملبا�رصة  �الأجنبية 
دور  وتعاظم  �الت�ضاالت  نظام  وتكامل 
ووجود  �جلن�ضيات  متعددة  �ل�رصكات 
و�ملق�ضود  �لكربى.  �القت�ضادية  �لتكتالت 
من�ضاآت  هي  �جلن�ضيات  متعددة  ب�رصكات 
�حتكار  مناف�ضة  �ضوق  يف  تعمل  كبرية 
�لقلة وتتميز بزيادة �إنتاجها نظر�ً خلربتها 
�لت�ضويقية.  بالفنون  ومعرفتها  �الإنتاجية 
كربى  كقوة  �ل�رصكات  هذه  تاأثري  ويرجع 
�القت�ضادي  �لن�ضاط  يف  �لتحوالت  ور�ء 
بع�ضها  مع  بتحالفات  وتقوم  �لعاملي 
�لبع�ض. ومن �أمثلة تلك �لتحالفات حتالف 
�ضناعة  يف  وموتوروال  تو�ضيبا  �رصكة 
�اللكرتونية،  �الت�ضال  و�ضائل  وت�ضويق 
�لفرن�ضية وجي يف �ضي  توم�ضون  وحتالف 

�ليابانية يف �ضناعة �رص�ئط �لفيديو.
يف  فتتمثل  �القت�ضادية  �لتكتالت  �أما 
تاأ�ض�ض عام 1993  �لذي  �الأوروبي  �الحتاد 
 ASEAN �آ�ضيا  �رصق  جنوب  وتكتل 
�لتعاون  ومنتدى   1967 عام  تاأ�ض�ض  �لذي 
�لذي   APEC �لبا�ضيفيكي   �الآ�ضيوي 
�الأمريكية  و�ل�ضوق   1989 عام  تاأ�ض�ض 
عام  تاأ�ض�ضت  �لتي   MAFTA �ل�ضمالية  
�جلنوبية  للكتلة  �مل�ضرتكة  و�ل�ضوق   1994
عام  تاأ�ض�ضت  �لتي    MIRCOSOR

.1995

اخل�سخ�سة واأدوات التمويل 
الإ�سالمي

�خل�ضخ�ضة  �لكاتبة  عرفت 
من  جمموعة  باأنها    Privatization
ت�ضتهدف  �لتى  �ملتكاملة  �ل�ضيا�ضات 
ملوؤ�ض�ضات  كلّي  �أو  جزئي  ب�ضكل  �لتحويل 
�إىل  �لدولة  متلكها  خدمية  �أو  �إنتاجية 
�آليات  لتفعيل  وذلك  �خلا�ض،  �لقطاع 
�لتناف�ضية  �مليز�ت  وحتقيق  �ل�ضوق 
و�ال�ضتفادة مببادر�ت �لقطاع �خلا�ض من 

�القت�ضادية  �لتنمية  �أهد�ف  حتقيق  �أجل 
�لعوملة  ظل  ويف  �الجتماعية.  و�لعد�لة 
بالبد�ئل  �الإ�ضالمية  �مل�ضارف  تلتزم 
و�الإجارة  �ملر�بحة  كعقود  �لتمويلية 
بال�رصوط  �ملن�ضبطة  و�ال�ضت�ضناع 
�لتجارة  قبيل  من  جتعلها  �لتي  �ل�رصعية 
�حلقيقية ف�ضاًل عن �لتمويل بامل�ضاربات 
متكن  �لتي  �ملثلى  و�لعقود  و�ل�رصكات 
بدورها  �لقيام  من  �الإ�ضالمية  �مل�ضارف 

�لتنموي �لذي تنبغي �أن ت�ضطلع به.
�لكبري  �الهتمام  �إىل  �لكاتبة  و�أ�ضارت 
�ملال  خرب�ء  من  كبرية  نخبة  توليه  �لذي 
يف  و�مل�ضوؤولني  �لعرب  و�القت�ضاديني 
�ملالية  بال�ضناعة  �ملركزية  �مل�ضارف 
�لق�ضايا  من  تعد  و�لتي  �الإ�ضالمية، 
بهدف  وذلك  �ملعا�رصة،  �مل�رصيف  �لعمل 
�الإ�ضالمية  �لبنوك  تعاي�ض  كيفية  حتديد 
�لبيئة  �إطار  يف  ومفاهيمها  باأ�ضاليبها 
�مل�رصفة �لتقليدية، باالإ�ضافة �إىل تطويع 
م�ضاركات  من  �الإ�ضالمية  �لتمويل  �أدو�ت 
ومقارنة  و�إيجار،  ومر�بحات  وم�ضاربات 
�إطار  ويف  �لتقليدية  �ملالية  باالأدو�ت 
منها  �لتقليدية  �لبنوك  من  �لعديد  �ضعي 
�ملتوقع  فمن  لالندماج  �الإ�ضالمية   �أو 
مماثلة  �ندماجات  �ملنطقة  ت�ضهد  �أن 
�ملناف�ضة  �إطار  يف  �ملقبلة  �لفرتة  خالل 
�ملحتدمة بني تلك �ملوؤ�ض�ضات على تو�ضيع 
يف  وخدماتها  �ال�ضتثمارية  �أوعيتها  نطاق 

�الأ�ضو�ق �الإقليمية و�لدولية.
بو�ضوح  ظهر  بق�ضري  لي�ض  �أمد  ومنذ      
دور  مو�ضوع  حيال  وعملي  فكري  حتول 
�ملجال  يف  �خلا�ض  و�لقطاع  �لدولة 
مركز  عن  ب�رصعة  مبتعد�ً  �القت�ضادي 
�لقطاع  نحو  متجهاً  �لدولة،  دور  وهيمنة 
لها  كان  فيما  �لدولة  حمل  ليحل  �خلا�ض 
قمة  و�حتل  �ملجال.  هذ�  يف  دور  من 
مو�ضوع �خل�ضخ�ضة  �لفكرية  �الهتمامات 
�لعام ومل يبَق �الأمر  وتقلي�ض دور �لقطاع 
تعد�ه وب�رصعة  بل  �لنظري  �ل�ضعيد  عند  
فائقة �إىل �لتطبيق �لعملي، فعّم �لعامل من 
�أق�ضاه �إىل �أق�ضاه هذ� �لتيار �جلارف بغ�ض 
�لنظر عن نوعية �ملذ�هب وم�ضتوى وحالة 
�خل�ضخ�ضة  موجة  غطت  لقد  �الأو�ضاع. 
�لر�أ�ضمالية �ملتقدمة و�لبالد  رقعة �لبالد 

�لنامية و�لبالد �ال�ضرت�كية.
�إن تدهور �أنو�ع �لقطاع �لعام و�ملوؤ�ض�ضات 
�القت�ضادية �حلكومية لدى كثري من �لدول 
�لعربية و�الإ�ضالمية وتخلف تلك �ملوؤ�ض�ضات 
عن ح�ضن �الأد�ء وعن حتمل عبء �لتنمية 
�خل�ضخ�ضة.  يف  �لتفكري  على  �ضّجع 
للعمل  �لظاهرة  �لدو�فع  تنوعت  وقد 
متعلقة  �القت�ضادية  فمنها  باخل�ضخ�ضة 
فر�ضتها  �لتي  �لتناف�ضية  �حلرة  بال�ضوق 
بامليز�نية  يتعلق  مايل  ومنها  �لعوملة، 
�جتماعي  هو  ما  ومنها  و�أعبائها  �لعامة 
و�جب  ومن  بالكفاية.  �لعائد  بربط  يتعلق 
�ملوؤ�ض�ضات �ملالية و�مل�رصفية �الإ�ضالمية 
هى  و�لتي  �خل�ضخ�ضة  �أهمية  �إىل  �لتنبه 
�أن  و�ملطلوب  �لعوملة،  مظاهر  �إحدى 
�ال�ضتثمار�ت  �ضوق  �لدخول يف  ت�ضارع يف 
�الأن�ضبة  ل�رص�ء  �خل�ضخ�ضة  طريق  عن 
ملكية  من  تتحول  �لتي  �ل�رصكات  من 
�خلا�ض  �لقطاع  ملكية  �إىل  �لعام  �لقطاع 
و�مل�رصفية  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  وبدخول 
�الإ�ضالمية عامل �خل�ضخ�ضة تدعم موقفها 
�لكبري  �لهم  �ضكوى  وتبعد عن  �القت�ضادي 
من فو�ئ�ض �الأمو�ل �لتى ال جتد لها باب 

��ضتثمار يحقق �أهد�فها.
بني  للربط  حماولة   �لكتاب  هذ�  ويعد 

للعوملة  و�الجتماعية  �القت�ضادية  �الآثار 
من طرف و�أزمة �لرهن �لعقاري �الأمريكي 
�أخرى  جهة  ومن  �لفائدة  حجم  وتقليل 
�خل�ضخ�ضة  مفهوم  و�نت�ضار  منو  على 
�لفقه  وتقاليد  �ملعا�رصة  �ملفاهيم  تلك 
�الإ�ضالمي و�آثارها على �الإقت�ضاد مبفهومه 

�الإ�ضالمي.

حجم املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية 
الإ�سالمية يف العامل

�مل�رصفية  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  �أر�ضت    
يف  ر��ضخة  قاعدة  لنف�ضها  �الإ�ضالمية 
متر  وهي  �لدولية  �ملالية  �ملعامالت 
�الآن مبرحلة من �لنمو �مللحوظ وال تز�ل 
و��ضعة.  و�آفاق  عديدة  تطلعات  �أمامها 
�أمر�ً  �الإ�ضالمية  �مل�ضارف  �أ�ضبحت  فقد 
بعد  و�لدولية  �مل�رصفية  �حلياة  يف  و�قعاً 
م�رصفية  بيئات  يف  طريقها  �ضقت  �أن 
يف  جناحها  �أثبتت  جديدة  جتربة  وهي 
�لبنوك  فيه  قامت  �ضائد  ر�أ�ضمايل  نظام 
�أ�ضعار  وهو  و�حد  �أ�ضا�ض  على  �لتقليدية 
�ال�ضتثمار  �ضيغ  �تخذت  بينما  �لفائدة، 

�الإ�ضالمي دليل عمل لها.
يف  �ل�رصعية  و�الأحكام  باالأ�ضول  وتقيدت 
مو�جهة ما ��ضتجد من معامالت م�رصفية 
�الإ�ضالمية  �ل�ضكوك   – )�مل�ضاركة 
عدد  بلغ  وقد  وغريها(.  �مل�ضاربة   –
�مل�ضارف �الإ�ضالمية مع نهاية عام 2000  
نحو 178 م�رصفاً بعد عمليات دمج جرت 
بني عدد منها مقارنة مع نحو 200 م�رصف 
عام  موؤ�ض�ضة  و25   1998 عام  وموؤ�ض�ضة 
1985 تدير �أ�ضوالً مالية يزيد حجمها عن 
400 مليار دوالر يف مقابل 215 مليار دوالر 
 .1989 عام  دوالر  مليار  و150   1999 عام 
 120 بني  ما  تعامالتها  يرت�وح حجم  فيما 
مليار دوالر �إىل 170 مليار دوالر، يتم توزيع 
�الإ�ضالمية  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  خريطة 
�أولها  مناطق  �أربع  على  �لعامل  دول  يف 
حيث  و�خلليج  �الأو�ضط  �ل�رصق  منطقة 
ت�ضكل  �إ�ضالمية  مالية  موؤ�ض�ضة   43 ت�ضمل 
�مل�ضارف  �ملايل جلميع  �حلجم  من   %70
نحو  �إىل  ود�ئعها  قيمة  وت�ضل  �الإ�ضالمية 
 85 �إىل  �أ�ضولها  وقيمة  دوالر  مليار   70
�أمو�لها 3.5  روؤو�ض  و�إجمايل  مليار دوالر 
�إىل  ت�ضل  �ل�ضنوية  و�أرباحها  دوالر  مليار 
�الآ�ضيوية  �أكرث من مليار دوالر، و�ملنطقة 
ت�ضم 80 موؤ�ض�ضة مالية قيمة �أ�ضولها ت�ضل 
مليار  وود�ئعها 5.1  مليار دوالر  �إىل 8.3 
دوالر  مليار   531 حو�ىل  و�أرباحها  دوالر 
موؤ�ض�ضة   35 فيها  تقع  �لتي  �أفريقيا  ثم 
مليار   9.1 �أ�ضولها  وقيمة  �إ�ضالمية  مالية 
�أرباحاً ت�ضل �إىل 39 مليون  دوالر، وحتقق 
�أوروبا و�أمريكا �لتي ت�ضم 8  دوالر و�أخري�ً 
�أ�ضول  بقيمة  �إ�ضالمية  مالية  موؤ�ض�ضات 
مليون   93 و�إحتياطي  دوالر  مليون   952
دوالر وت�ضل �أرباحها نحو 53 مليون دوالر. 
�أكرث من 170 موؤ�ض�ضة مالية  ويوجد حالياً 
�إ�ضالمية تعمل يف 62 بلد�ً يف �لعامل وت�ضل 
وتتوزع  دوالر  بليون   7500 �ىل  �أ�ضولها 
�ل�رصق  �الآتي:  �لنحو  على  ��ضتثمار�تها 
جنوب   ،%81 �خلليج  دول   ،%65 �الأو�ضط 
�آ�ضيا 41%، �أوروبا و�أمريكا 7%، �أفريقيا %3، 

جنوب �رصق �آ�ضيا %3.

امل�سكالت والتحديات التي تعّوق 
امل�سارف الإ�سالمية

�مل�ضارف  تو�جه  حتديات  وللعوملة    

�الإ�ضالمية ومن تد�عياتها وتاأثري�تها غري 
�ملبا�رصة على �ل�ضاحة �لد�خلية. ويالحظ 
�لبنوك  تو�جه  �لتي  �لتحديات  نوعية  �أن 
�الإ�ضالمية تبدو �أكرث �ضعوبة من �لتحديات 
�أخرى  م�رصفية  موؤ�ض�ضات  تو�جهها  �لتي 
نظر�ً لطبيعة �لبيئة �مل�رصفية �لتي تعمل 

فيها �لبنوك �الإ�ضالمية.
منذ  �خلارجية  �لتحديات  وظهرت 
 2001 �ضبتمرب  من  �حلادي ع�رص  هجمات 
�أو�ضاط �مل�ضارف �الإ�ضالمية  حيث ت�ضود 
خوفاً  �ال�ضتقر�ر  وعدم  �لقلق  من  حالة 
و�لتي  �جلارية  �الأحد�ث  �نعكا�ضات  من 
بد�أت نُذرها �ل�ضيئة بتجميد بع�ض روؤو�ض 
�أمو�لها �أو �أمو�ل �ملودعني فيها و�ملوجودة 
�لقلق  هذ�  وتز�يد  �لغربية.  �مل�ضارف  يف 
�مل�ضارف  من  عدد  �أ�ضماء  �إدر�ج  بعد 
�ل�ضبغة  ذ�ت  و�الأ�ضخا�ض  و�ملوؤ�ض�ضات 
ت�ضدرها  �لتي  �لقو�ئم  يف  �الإ�ضالمية 
�الإرهاب  متّول  باأنها  �ملتحدة  �لواليات 
�الأمو�ل  هذه  م�ضادرة  يعني  �لذي  �الأمر 
�أو  قانوين  �ضند  �أي  دون  من  جتميدها  �أو 
وتوظيف  مقبولة،  مربر�ت  تقدمي  حتى 
�لدعايا  يف  ذلك  �لغربية  �مل�ضارف 

�ملغر�ضة �ضد �مل�ضارف �الإ�ضالمية.
ن�ضاط  �ت�ضاع  �خلارجية  �لتحديات  ومن 
و�الأوروبي  عموماً  �لغربي  �ملايل  �لقطاع 
�ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  و�جتاه  خا�ض  بوجه 

�لعاملية نحو �الندماج و�لتعملق.
�لنو�حي  �لد�خلية  �لتحديات  ومن   
لدى  �لفتاوى  تناق�ض  حيث  �لت�رصيعية 
�مل�ضارف  يف  �ل�رصعية  �لرقابة  هيئات 
�الإ�ضالمية مع تعددها. وبني تلك �لهيئات 
خارج  من  �مل�ضلمني  وعلماء  �ل�رصعية 
فتاوى  بني  ما  �ل�رصعية  �لرقابة  هيئات 
نظرية وفتاوى تالم�ض �حلاجة �مل�رصفية 
متم�ضك  بني  وما  �القت�ضادية  و�حلياة 
تربير  حماوالت  وبني  �ل�رصعي  باالأ�ضل 
�لو�قع. ومن �ملالحظ �أن بع�ض �مل�ضارف 
�مل�ضائل  تطويع  على  تعي�ض  �الإ�ضالمية 
مما  �أعمالها  مع  يتنا�ضب  مبا  �لفقهية 
ي�ضل يف بع�ض �الأحيان �إىل درجة �لت�ضاهل 
�مل�ضرية  على  �حلر�ض  بد�فع  و�لتفريط 

�مل�رصفية �الإ�ضالمية.
�عرت�ف  عدم  �لقانونية  �لنو�حي  ومن 
بامل�ضارف  �ملركزية  �مل�ضارف 
تعمل يف  �لتي  �لدول  �أغلب  �الإ�ضالمية يف 
�لتجارة  قو�نني  معظم  �أن  وذلك  نطاقها، 
يف  و�ضعت  قد  و�ل�رصكات  و�مل�ضارف 
�لنمط  وفق  و�الإ�ضالمية  �لعربية  �لبلد�ن 
ال  �أحكاماً  وحتتوي  �لتقليدي  �مل�رصيف 

تنا�ضب �أن�ضطة �لعمل �الإ�ضالمي.
تو�جه  �لتي  �القت�ضادية  و�لتحديات     
ممار�ضة  من  منعها  �الإ�ضالمية  �مل�ضارف 
�أعمال �لتجارة ومتلك �ملعد�ت و�لعقار�ت 
تلك  �أن  مع  وتاأجريها،  و��ضتئجارها 
وندرة  �أن�ضطتها  �ضميم  من  �الأعمال 
�ال�ضتثمار�ت طويلة �الأجل و�ل�ضغر �لن�ضبي 
للبنوك �الإ�ضالمية. كما �أن فر�ض �ل�رص�ئب 
يوؤثر  وعو�ئدها  �أرباحها  على  �ملرتفعة 
�ضلبياً على ن�ضاطها يف �لوقت �لذى تعفى 
�لتقليدية.  �لبنوك  وفو�ئد  ر�ضوم  فيه 
�مل�ضارف  �إلز�م  �لت�ضغيلية  �لنو�حي  ومن 
من  بن�ضبة  �الحتفاظ  ب�رصورة  �الإ�ضالمية 
�لتي  �ملركزية  �مل�ضارف  لدى  ود�ئعها 
ما  وهو  بفائدة  باإقر��ضها  بدورها  تقوم 
�ملثال  �ضبيل  وعلى  منهجها.  مع  يتفق  ال 
يف �ضوريا يطلب �مل�رصف �ملركزي ن�ضبة 
لتكون  �أمو�ل �مل�ضارف �خلا�ضة  10% من 

لدى �مل�رصف �ملركزي.

�أدو�ت  وتنوع  زيادة  �أي�ضاً  �لتحديات  ومن 
�الإ�ضالمية  �مل�ضارف  لدى  �ال�ضتثمار 
ب�رصية  مو�رد  يتطلب  مما  �آفاقها  وتو�ضع 
و�بتكار  تطوير  ت�ضتطيع  عالية  كفاءة  ذ�ت 
ومتنوعة مبا ال  ��ضتثمارية جديدة  �أدو�ت 
ومن  �الإ�ضالمية.  �ل�رصيعة  مع  يتعار�ض 
�لنو�حي �الد�رية �فتقارها �إىل �لتنظيمات 
�لتاأ�ضي�ض  �إجر�ء�ت  حتدد  �لتي  �خلا�ضة 
و�ضقوف  و�لتفتي�ض  �ملر�قبة  وقو�عد 
�الحتياطيات  ن�ضب  وم�ضاكل  �الإتئمان 
و�ل�ضيولة و�لتن�ضيق فيما بني �الد�ر�ت وبني 

�مل�ضارف �الإ�ضالمية �الأخرى.

مقرتحات لتح�سني الأداء امل�سريف 
الإ�سالمي

�لتو�ضيات  من  بالعديد  �لكاتبة  �أو�ضت 
�لتكامل  �أهمها  �لتحديات  هذه  ملو�جهة 
�لتي  �الإ�ضالمية  �لدول  بني  �القت�ضادي 
�ملحزن  فمن  م�ضريية.  ق�ضية  �أ�ضبحت 
للتكتل  �الإ�ضالمية  �لدول  حما�ض  جتد  �أن 
�أ�ضبح  �لذي  �لوقت  يف  ي�ضعف  و�الندماج 
كما  �لع�رص.  �ضمة  و�الندماج  �لتكتل  فيه 
تقرتح �ل�رص�كة يف �ملجال �القت�ضادي بني 
�ل�ضيا�ضات  وتن�ضيق  �الإ�ضالمية  �مل�ضارف 
خالل  من  �ل�رص�كة  وتظهر  �ال�ضتثمارية. 
�مل�ضاهمة يف تاأ�ضي�ض �ضناديق �ال�ضتثمار 
�مل�ضرتكة  و�ل�رصكات  �الأ�ضهم  و�إ�ضد�ر 
ومتوين  �لتاأجريي  �لتموين  و�رصكات 
�ملتكاملة  �ال�ضتهالكية  �ملجمعات  �إن�ضاء 
ولهذه  �حليوية.  �لزر�عية  و�مل�رصوعات 
�ملو�رد  ح�ضد  هي  مهمة  مز�يا  �ل�رص�كة 
�مل�رصوعات  وتاأ�ضي�ض  �القت�ضادية 
مما  �لت�ضغيل  فر�ض  وزيادة  �الإنتاجية 
�القت�ضادية  �الأمر��ض  معاجلة  يعني 
–�ضوء  �لت�ضخم  �القت�ضادي–  )�لركود 
توزيع �لرثوة – هدر �ملو�رد �القت�ضادية(، 
�مل�رصف  تطبيق  �ىل  للو�ضول  و�لعمل 
�ل�ضامل، ويق�ضد بها �لتجمعات �مل�رصفية 
وم�ضادر  �لتمويل  �أدو�ت  تنويع  ور�ء  �لتي 
من  ممكن  قدر  �أكرب  وتعبئة  �لتوظيف 
�ملدخر�ت من جميع �لقطاعات وتوظيف 
م�ضادرها يف �أكرث من ن�ضاط مما ي�ضاعد 
�القت�ضادية  �مل�ضكالت  على  �لتغلب  يف 
�لعربية  �لدول  من  كثري  منها  تعانى  �لتي 
مناخ  خلق  على  تعمل  وهي  و�الإ�ضالمية. 
��ضتثماري مالئم، وت�ضجع على �ل�ضري قدماً 
�ملن�ضودة  �القت�ضادية  �الإ�ضالحات  يف 
نو�حي  تخدم  تابعة  �رصكات  متتلك  حيث 
�لن�ضاط �ملختلفة. فمجموعة )دلة �لربكة( 
جتربة ر�ئدة يف ذلك، و�ندماج �مل�ضارف 

�الإ�ضالمية �رصورة ملحة.
وت�ضري �لتقارير �ىل تز�يد عدد �الندماجات 
 400 يفوق  ما  �ىل  �لعامل  يف  �مل�رصفية 
 200 �ىل  �ل�ضوقية  �لقيمة  بلغت  وقد  حالة 
مليار   900 و�أخري�ً   1994 عام  دوالر  مليار 
ظهرت  لهذ�،  ونتيجة   .1999 عام  دوالر 
�لدولية  �ل�ضاحة  �لعمالقة على  �مل�ضارف 
�ندماج  مت  حيث  عمان  �ضلطنة  يف  كما 

م�ضقط  بنك  يف  �لعماين  �الأهلي  �لبنك 
بنك  يف  و�لكويت  و�لبحرين  عمان  وبنك 
عمان �لتجاري. ويف م�رص مت �ندماج بنك 
�العتماد و�لتجارة وبنك م�رص وثالثة ع�رص 
م�رصفاً من بنو ك �ملحافظات مع �لبنك 
�الأمريكي  �لعربي  و�لبنك  للتنمية  �لوطني 

نيويورك مع �لبنك �الأهلي �مل�رصي.
خالل  من  �الندماج  �أهمية  تظهر        
بحيث  �قت�ضادياً  �مل�رصف  حجم  كرب 
ويعمل  للم�ضاهمني،  �أكرب  عو�ئد  يحقق   
ويتيح  �لت�ضغيلية،  �لتكاليف  تخفي�ض  على 
�لعمالء  �أ�ضو�ق  تو�ضيع  فر�ض  �الندماج 
وتعزيز �لقدرة على �ال�ضتثمار يف �ملو�رد 
من  وخرب�تها  مهار�تها  وتنمية  �لب�رصية 
ومو�كبة  �ملتخ�ض�ض،  �لتدريب  خالل 
متطلبات �لتحديث للبنية �الإنتاجية ب�ضكل 
على  ي�ضاعد  كما  عليه.  هي  مما  �أف�ضل 

زيادة �لقدرة على �ملناف�ضة �لعاملية.

ومن �رصور�ت �ملرحلة ومن �أجل ��ضتمر�ر 
عمل �ملوؤ�ض�ضات �ملالية و�مل�رصفية، ال بد 
من �لعمل ب�ضكل �ضحيح وال بد من مرجع 
يتحقق  وهذ�  ومتابع.  وم�رصف  ومرجح 
�ذ� مت �التفاق على تاأ�ضي�ض جمل�ض �أعلى 
للم�ضارف �الإ�ضالمية يتبنى م�رصوع �إن�ضاء 
�الإ�ضالمية  للم�ضارف  معلومات  مركز 
معلوماتية  قاعدة  للم�ضارف  لتكون 
وموؤ�ض�ضات  �لنقدية  لل�ضلطات  ومرجعاً 

ومر�كز �الأبحاث و�جلامعات.
�أبرز مهام �ملجل�ض �الأعلى حماولة   ومن 
يف  �الإ�ضالمية  �مل�ضارف  بني  �لتن�ضيق 
و�لتعريف باخلدمات  �مل�ضاريع �مل�ضرتكة 
تنمية  على  و�لعمل  �الإ�ضالمية  �ملالية 
�لتعاون  وتعزيز  �ملالية  �ل�ضناعة  وتطوير 
يف  �لعاملة  و�ملوؤ�ض�ضات  �الأع�ضاء  بني 
�ملوؤ�ض�ضة  وهذه  �مل�ضابهة.  �ملجاالت 
�إ�ضد�ر�تها  تعمل كمدير الأمو�لها و�ضامن 
ود�عم  �الإ�ضالمية  �لتمويلية  �الأدو�ت  من 

متويلي م�ضاند.
مو�جهة  يف  »�القت�ضاد  كتاب  يعد 
لدر��ضة  جادة  حماولة  �خل�ضخ�ضة« 
يف  يتمثل  �لذي  �الإ�ضالمي  �القت�ضاد 
�الإ�ضالمية  و�مل�ضارف  �ملوؤ�ض�ضات 
و�لتي  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  �ملنت�رصة 
تو�جهها حتديات �رصعية وقانونية و�إد�رية 
وحتديات خارجية منها �خلوف من كونها 
�أظهرت  وقد  �إرهابية.  �أن�ضطة  متّول 
و�ل�رص�كة  �القت�ضادي  �لتكامل  �أن  �لكاتبة 
�رصورة  �أ�ضبح  �الإ�ضالمية  �مل�ضارف  بني 
يف ظل تكتالت �قت�ضادية عاملية و�رصكات 
فاالندماج  للقار�ت.  عابرة  ��ضتثمارية 
و�إقامة جمل�ض �أعلى للم�ضارف �الإ�ضالمية 
لتجد  �الإ�ضالمية  للم�ضارف  قوة   يعطيان 
�القت�ضادية  �خلريطة  يف  لها  قدم  مو�ضع 

�ملعا�رصة يف ع�رص �لعوملة.
وكالت 
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يف اأول يف عر�ض عاملي له يف مناف�شة الأ�شبوع الدويل للنقاد 

اأمني �شيدي بومدين ير�شد الع�شرية 
ال�شوداء بـ«اأبو ليلي« يف مهرجان كان 

حكيم مالك

العمل  هذا  اأحداث  ويتناول    
ت�صويره  مت  الذي  ال�صينمائي 
اجلزائرية   ال�صحراء  عمق   يف 
مرحلة  وهي     1994 �صنة  اإىل  
�صميت  ما  اأو    « »الإرهاب 
مرت  التي  ال�صوداء  بالع�رشية 
هذا  ير�صد  حيث  اجلزائر   بها 
وهما  �صابني   مطاردة  الفيلم   
خطري  اإرهابي  لطفي   و  �صمري 
اجلنوب  يف  ليلى«  اأبو   « يدعى 
دور  ج�صد  ولقد  اجلزائري  
اجلزائري  املمثل   « ليلى  »اأبو 
�صمري احلكيم،   كما يعرف هذا 

املمثل  لكل من  م�صاركة  العمل  
املعروف  �صامل   اإليا�س  املتاألق 
بفيلم »الوهراين »و املمثل عزوز 
نواري   بن  و�صليمان  القادر  عبد 
جميكان  ومرمي  خمتار  وح�صني 

وفوؤاد مقراجة.
اأمني  عرب  ال�صياق  ذات  ويف    
فرحته   عن  بومدين   �صيدي 
 72 الدورة  يف  اجلزائر  لتمثيل  
يف  ال�صينمائي   كان  ملهرجان 
ويف  للنقاد  الدويل  الأ�صبوع  
�صباق الكامريا الذهبية   م�صريا 
الفخر  دواعي  من  اأنه  بالقول 
بكم  بروؤيتكم جميعا يف مهرجان 
يف  واآمالنا  األواننا  ارتدوا  كان  

اأعلى  على  اجلزائرية  ال�صينما 
ال�صفر  من خالل  دويل   م�صتوى 
وال�صاق  الطويل   الطريق  على 
واملثبط  واملرهق   وال�صعب 
لإنتاج  الأحيان  من  الكثري  يف 
يف   « »الأول  طويل  روائي  فيلم  
والذي جاء يف ظروف  اجلزائر  
والعدائية  باملخاطر  حمفوفة 
القت�صادية  امل�صتويات   على 
والإدارية  التي نعرفها يف البحث 
يعد  وهو   « ليلى  »اأبو  هذا   عن 
ال�صرب  على  جميعا  لنا  مثال 

والعمل اجلاد  واملثابرة.
لفريقه  حتية  بومدين  وجه  كما 
ح�رش  الذي  والتقني   الفني 

وهما  كان  مهرجان  يف  برفقته 
دي  �صاندرا  ال�صيناريو  كاتبة 
يا�صني  املنتجان   و   با�صكوال 
بوعزيز وفيكال حموم  واملمثلون 
اأول  ح�صور  مع  �صامل    اإليا�س 
قاب�س   اأمني  للمخرج  م�صاعد 
وعليه  مدكان  املكياج   وفنانة 
الروائي  فيلم  انتاج  مت  فلقد  
طرف  من  ليلى    اأبو  الطويل 
وهذا  الأفالم  لإنتاج  تال  �رشكة 
الفيلم هو من اإنتاج م�صرتك  مع 

موؤ�ص�صة »اإن فيفو ».
للمخرج  �صبق  قد  اأنه  العلم  مع 
بومدين   �صيدي  اأمني  اجلزائري 
اإخراج فيلمني ق�صريين وهما  » 

  « و«اجلزيرة      « اجلزائر   غدا 
مهرجان  يف  بجائزتني  والتتويج 
بالإمارات  ال�صينمائي   ظبي  اأبو 
 2012 �صنة    اللمتحدة  العربية 
كاأف�صل  اإخراج واإنتاج  يف الوطن 

العربي  .
ولالإ�صارة تعرف الدورة ال72 من 
فعاليات مهرجان كان ال�صينمائي 
  2019 ماي   25 اإىل   14 من 

م�صاركة ر�صمية   يف فقرة »نظرة 
بابي�صا«   « اجلزائري  لفيلم   « ما 
للمخرجة  مونية مدور  وهو يعد 
اأول فيلم روائي طويل لها  �صيتم 
عر�صه باملدينة  الفرن�صية »كان 
يف  فيلما   21 م�صاركة  و�صط    «
احلدث  لهذا  الر�صمية  املناف�صة 

ال�صينمائي العاملي البارز.

 مت اأول اأم�ض  العر�ض العاملي الأول للفيلم  الروائي الطويل املو�شوم ب » اأبو ليلى »  للمخرج ال�شينمائي 
اجلزائري اأمني �شيدي بومدين الذي يدخل �شمن مناف�شة   الأ�شبوع  الدويل للنقاد يف فعاليات  الدورة 72 
من مهرجان كان ال�شينمائي  امل�شتمر اإىل غاية 25 ماي 2019 ، حيث  متكن  فعال  بومدين  من ت�شريف  بلده 

اجلزائر  واملغرب العربي الكبري  اأح�شن ت�شريف بوا�شطة هذه امل�شاركة املميزة التي وقف فيها هذا املبدع يف  
عامل الفن ال�شابع  جنبا اإىل جنب  اأمام جميع ال�شينمائيني  الذين مت اختيارهم  للم�شاركة يف هذه الفعالية 

ال�شينمائية العاملية التي ت�شتقطب كبار النجوم و�شناع ال�شينما يف العامل  .

يف حفل اأقيم �شمن فعاليات مهرجان كان ال�شينمائي

مركز ال�شينما العربية يعلن عن املتوجني يف الن�شخة الثالثة
 بـجوائز النقاد ال�شنوية

يف  املتوجني  عن  الإعالن  مت 
النقاد  جوائز  من  الثالثة  الن�صخة 
ال�صينما  مركز  طرف  من  ال�صنوية  
احلفل   هذا  اأقيم  ولقد  العربية    
من  الـ72  الدورة  فعاليات  �صمن  
بح�صور  ال�صينمائي   كان  مهرجان 
املهرجان  �صيوف  من  كبري  عدد 
 75 اختيارهم  يف  ي�صارك  والتي 
العامل،  حول  دولة   34 من  ناقداً 
الروائية  العربية  الأفالم  �صاهدوا 
خالل  اإنتاجها  مت  التي  والوثائقية 
موقع  عرب  وهذا  املا�صي  العام 
فلقد  وعليه   Festival Scope
للفائزين  النهائية  القائمة  ت�صمنت 
مها  اختيار  ال�صنوية  النقاد  بجوائز 
من   « »�صوفيا  فيلم  عن  العلمي 
ممثل   اأف�صل  ممثلة  كاأهم  املغرب 
ولدي    « فيلم  ملحمد ظريف  عن  
عاد  �صيناريو  اأف�صل  و  تون�س  من   «
ملرمي مب مبارك عن  الفيلم املغربي 
» �صوفيا » يف حني توج كاأف�صل فيلم  
وثائقي »  الفيلم ال�صوري »عن الآباء 
ديركي   طالل   للمخرج  والأبناء« 
نادين  اللبنانية  املخرجة   وتوجت 
لبكي بجائزة اأف�صل خمرج عن فيلها 
»كفرناحوم »من لبنان ، يف حني توج  
الفيلم امل�رشي » يوم الدين للمخرج 
اأبو بكر �صوقي كاأف�صل فيلم روائي.

يف   �صارك  فلقد  ال�صياق  ذات  ويف 
ال�صينما  رعاية حفل توزيع اجلوائز 
و كلينك  وفيلم   ARTو العراقية 

وخالله   ،MAD Solutions
اإبراهيم  اللبناين  الناقدين  مت  اأي�صاً 
يانغ  ديبوراه  والأمريكية  العري�س 
على جائزة النقاد ال�صنوية التي يكرم 
العربية  ال�صينما  مركز  خاللها  من 
املوؤثرين  والأجانب  العرب  النقاد 
العربية.جوائز  ال�صينما  �صناعة  يف 
النقاد ال�صنوية انطلقت يف ن�صختها 
الأوىل على هام�س فعاليات الدورة 
ال�صينمائي،  كان  مهرجان  من  الـ70 
اإجنازات  لأف�صل  اجلوائز  ومتنح 
فئات  يف  �صنوياً  العربية  ال�صينما 
اأف�صل فيلم روائي ووثائقي وخمرج 
وموؤلف وممثلة وممثل، وت�صم جلنة 
من   75 العام  هذا  اجلوائز  حتكيم 
اأبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون 
اإىل 34 دولة باأنحاء العامل، وهو ما 
ال�صينما  تاريخ  يحدث لأول مرة يف 
على  الختيار  وقع  وقد  العربية. 
للجوائز  النهائية املر�صحة  القائمة 
تكون  اأن  ت�صمنت  ملعايري  وفًقا 
الأفالم قد عر�صت لأول مرة دولياً 
يف مهرجانات �صينمائية دولية خارج 
العامل العربي خالل عام 2018، واأن 
عربية  الإنتاج  جهات  اإحدى  تكون 
م�صاركتها  و�صكل  ن�صبة  كانت  )اأياً 
تكون  اأن  اإىل  بالإ�صافة  بالفيلم(، 

الأفالم طويلة )روائية اأو وثائقية(.

عالء كركوتي: قائمة 
الفائزين ت�شهد تنوعًا 

وتطورا  على م�شتوى  
�شناعة ال�شينما العربية

 ومن جهته اأكد املحلل ال�صينمائي 
عالء كركوتي ال�رشيك املوؤ�ص�س يف 
مركز ال�صينما العربية ورئي�س جمل�س 
 MAD Solutions �رشكة  اإدارة 
العام  بن�صخة هذا  الفائزين  »قائمة 
ت�صهد  ال�صنوية  النقاد  جوائز  من 
تنوعاً يعك�س تطور �صناعة ال�صينما 
وهو  الأخرية،  ال�صنوات  يف  العربية 
العربي  التواجد  اأي�صاً  يعك�صه  ما 
الكبري يف كافة م�صابقات دورة هذا 
ال�صينمائي،  كان  العام من مهرجان 
وهو اإ�صارة اإىل اأن منحنى التطور يف 

ت�صاعد م�صتمر«.
اجتاهات  �صوقي:  اأحمد  الناقد 
عربية  �صينما  حيال  النقدية  الآراء 

ل تتوقف عن التطور

مدير  �صوقي  اأحمد  الناقد  قال   
جوائز النقاد  اأنه و مع زيادة اأع�صاء 
الثالثة،  الن�صخة  يف  التحكيم  جلنة 
والتنوع  املناف�صة  �صخونة  زادت 
متقاربة  النتائج  وجاءت  الآراء،  يف 
الفئات،  اأغلب  يف  ملحوظ  ب�صكل 
الأمر الذي مينح الختيارات مزيداً 
تعرب  ويجعلها  امل�صداقية  من 
بالفعل عن اجتاهات الآراء النقدية 
عن  تتوقف  ل  عربية  �صينما  حيال 

التطور«.

تواجد مركز ال�شينما 
العربية يف مهرجان كان 

ال�شينمائي

يف  العربية  ال�صينما  مركز  ويتواجد 
ب�صحبة  ال�صينمائي  كان  مهرجان 
الأبجدي(:  )بالرتتيب  �رشكائه 
املركز  )العراق(،  العراقية  ال�صينما 
)تون�س(،  وال�صورة  لل�صينما  الوطني 
)الأردن(،  لالأفكار   612 املعمل 
لالأفالم  الأردنية  امللكية  الهيئة 
وتلفزيون  راديو  �صبكة  )الأردن(، 
)ال�صعودية(،     ART العرب 
فيلم  وم�رش(،  )ال�صعودية  روتانا 
كلينك )م�رش(، فيلم لب: فل�صطني 
القاهرة  مهرجان  )فل�صطني(، 
ال�صينمائي الدويل )م�رش(،مهرجان 
�صينما فل�صطني )فرن�صا(، مهرجان 
)لبنان(،  لالأفالم  طرابل�س 
العربية  لل�صينما  ماملو  مهرجان 
 Lagoonie �رشكة  )ال�صويد(، 
)م�رش(،   Film Production
 MAD Solutions �رشكة 
 The �رشكة  والإمارات(،  )م�رش 
 Imaginarium Films

)الأردن(.
على  �صنوات   5 مبرور  الحتفاء 

تاأ�صي�س مركز ال�صينما العربية
العربية   ال�صينما  مركز  ويحتفي   
على  �صنوات   5 مبرور    2019 يف 
 MAD �رشكة  خالل  من  تاأ�صي�صه 

غري  موؤ�ص�صة  وهو   ،Solutions
ربحية م�صجلة يف اأم�صرتدام وتروج 
مركز  يوفر  حيث  العربية،  لل�صينما 
ال�صينما  ل�صناع  العربية  ال�صينما 
للتوا�صل  احرتافية  نافذة  العربية، 
اأنحاء  يف  ال�صينما  �صناعة  مع 
الفاعليات  من  عدد  عرب  العامل، 
�صبكات  تكوين  وتتيح  يقيمها  التي 
ال�رشكات  ممثلي  مع  الأعمال 
الإنتاج  جمالت  يف  واملوؤ�ص�صات 
اخلارجي  التوزيع  امل�صرتك، 
مركز  اأن�صطة  وتتنوع  وغريها، 
يف  اأجنحة  بني  ما  العربية  ال�صينما 
تعارف  الرئي�صية، جل�صات  الأ�صواق 
والأجانب،  العرب  ال�صينمائيني  بني 
مع  اجتماعات  ا�صتقبال،  حفالت 
و�رشكات  ومهرجانات  موؤ�ص�صات 
ال�صينما  جملة  واإ�صدار  دولية، 
رواد  على  توزيعها  ليتم  العربية 
اأتاح  كما  املهرجانات،  اأ�صواق 
مركز ال�صينما العربية الت�صجيل عرب 
موقعه يف خدمة الر�صائل الربيدية، 
وعرب هذه الخدمة يتاح للم�صتخدمني 
احل�صول على ن�صخ رقمية من جملة 
ال�صينما العربية، اأخبار عن اأن�صطة 
اإ�صعارات  العربية،  ال�صينما  مركز  
املنح  لربامج  التقدم  مبواعيد 
موؤ�ص�صات  وعرو�س  واملهرجانات 
حتديثات  والتدريب،  التعليم 
امل�صاركة  العربية   الأفالم  عن 
على  ال�صوء  واإلقاء  باملهرجانات، 
مركز  �رشكاء  اأن�صطة  حتديثات 

وم�صاريعهم  العربية  ال�صينما 
ال�صينمائية.

اإطالق مهرجان مد عربي يف 
براغ بدولة الت�شيك

العربية  ال�صينما  مركز  ك�صف  ولقد 
عربي يف  مد  مهرجان  اإطالق  عن 
براغ بدولة الت�صيك، والذي تت�صمن 
التعريف  ت�صتهدف  برامج  اأن�صطته 
بجوانب متعددة من الثقافة العربية 
للجمهور يف كل اأنحاء العامل، وتركز 
ال�صينما  �صناعتي  على  الربامج 
كل  يف  تتمدد  لكنها  والتليفزيون 
واملحتوى  والفنون  الثقافة  جوانب 

الإبداعي.
العربية  ال�صينما  مركز  اأطلق  وقد 
موقعه  عرب  العربية  ال�صينما  دليل 
الإجنليزية،  باللغة  الإنرتنت  على 
وهو دليل �صينمائي �صامل وخدمي 
يتم  اأدوات  جمموعة  على  يعتمد 
مرة،  لأول  جمتمعة  تقدميها 
بهدف توفري املعلومات املرتبطة 
الأفالم  ل�صناع  العربية  بال�صينما 
داخل وخارج العامل العربي، وتي�رش 
ل�صناع الأفالم وال�صينمائيني العرب 
كما  العاملية،  لالأ�صواق  الو�صول 
ال�صينما  �صناعة  ممثلي  ت�صاعد 
على  ب�صهولة  التعرف  يف  العاملية 

اإنتاجات ال�صينما العربية.
 حكيم مالك 



�أكرث  �لليل  يف  �ال�ستيقاظ  ي�سبح 
�سيوعاً مع تقدمنا يف �لعمر ون�سبح 
�أكرث عر�سة مل�ساكل �سحية تنمنعنا 
وتت�سبب  مريح  ب�سكل  �لنوم  من 
�لليل،  يف  �ملتكرر  باال�ستيقاظ 

�ل�سائعة  �حلاالت  بع�ض  يلي  فيما 
مع  نومنا  على  توؤثر  �أن  �لتي ميكن 
تقدمنا يف �لعمر، بح�سب ما ورد يف 

�سحيفة �إك�سرب�ض �لربيطانية .
1- ت�سخم �لربو�ستات

حالة  هي  �ملت�سخمة  �لربو�ستات 
كبار  على  �لغالب  يف  توؤثر  �سائعة 
تعاين  كنت  و�إذ�  �لرجال،  من  �ل�سن 
جتد  فقد  �لربو�ستات،  ت�سخم  من 
ب�سكل  �ملثانة  �إفر�غ  يف  �سعوبة 
ب�سكل  �لتبول  �إىل  كامل وقد حتتاج 
متكرر، وخا�سة يف �لليل، لذ� ين�سح 
بعدم تناول كمية كبرية من �ل�سو�ئل 

قبل �لنوم.
2- �الأرق

من  �لعديد  على  �الأرق  يوؤثر 
يف  �سعوبة  �إىل  ويوؤدي  �الأ�سخا�ض 
�لنوم  قلة  توؤدي  �أن  ميكن  �لنوم. 
�لثانوية، مبا  �لعو�مل  �إىل عدد من 
يف ذلك �سعوبة �لرتكيز �أثناء �لنهار 
و�ل�سعور بالتعب و�ال�سطر�ب. تتغري 
�أمناط �لنوم �خلا�سة بنا مع تقدمنا 

يف �لعمر وي�سبح من �ل�سعب علينا 
وين�سح  �لليل.  طو�ل  بعمق  �لنوم 
يعانون  �لذين  �الأ�سخا�ض  �خلرب�ء، 
منا�سبة  �أجو�ء  بتوفري  �الأرق  من 
مثل  �ملنبهات  تناول  وعدم  للنوم، 

�لقهوة و�ل�ساي يف �لليل.
3- حرقة �ملعدة

�إذ� كنت تعاين من حرقة �أثناء �لليل، 
فمن �ملحتمل �أن توؤثر على نومك، 
باالإرهاق  ت�سعر  جتعلك  �أن  وميكن 
مر�ت  عدة  با�ستيقاظك  وتت�سبب 
�حلرقة  �أثار  ولتجنب  �لليل.  يف 
حاول عدم تناول �لطعام قبل �لنوم 
�إىل  �إ�سافة  �الأقل،  على  ب�ساعتني 
�مل�رشوبات  تناول  عن  �المتناع 
زيادة �حلمو�سة يف  �إىل  توؤدي  �لتي 

�ملعدة.

ن�ضائح ملر�ضى ال�ضكري يف رم�ضان
مر�سى  من  كبرية  ن�سبة  تُ�رش 
�سهر  يف  �ل�سيام  على  �ل�سكري 
من  بالرغم  �ملبارك،  رم�سان 
بعدم  و�لدينية  �لطبية  �لتو�سيات 

�سيام مري�ض �ل�سكري.
وحتدث �لطبيب �ملخت�ض يف طب 
�سندوق  عياد�ت  ومدير  �لعائلة 
يف  »كالليت«  �لعام  �ملر�سى 
لـ«عرب  هيبي،  �سليمان  د.  طمرة، 
�سيام  يف  �لطب  ر�أي  عن   »48
�لتي  و�الأخطار  �ل�سكري  مري�ض 
ميكن �أن تنتج عن ذلك يف حاالت 
معينة، �إ�سافة �إىل بع�ض �لتو�سيات 
�ل�سحية مل�ساعدة مري�ض �ل�سكري 
�لذي من �ملف�سل �أن يلتزم بنظام 

�سحي يف رم�سان.

حقائق ومعطيات حول 
مر�ض ال�سكري

مر�سى  »ن�سبة  �إن  هيبي  د.  قال 
�ل�سكري يف تز�يد م�ستمر، خا�سة 
ن�سبة  �أن  �إذ  �لعربي،  �ملجتمع  يف 
مر�سى �ل�سكري ترتفع مع �لتقدم 
�لن�ساء  عند  وخ�سو�سا  باجليل 
مر�ض  على  وللتعريف  �لعربيات، 
�ل�سكري فهو حالة من عدم �لتو�زن 
�لن�سويات  وبني  �الأن�سولني  بني 
ومن  و�لدهنيات،  و�لربوتينات 
�ل�سكري  مر�ض  عالج  �أ�س�ض  �أهم 
�ملالئم  �جل�سماين  �لن�ساط 
�ل�سحيحة،  �لتغذية  للمري�ض، 
ومتابعة  مر�قبة  �لدو�ئي،  �لعالج 

منتظمة لن�سبة �ل�سكر يف �لدم«.

اال�سطرابات التي ميكن 
توقعها خالل �سيام مري�ض 

ال�سكري

ميكن  ما  �إىل  هيبي  د.  وتطرق 
�إذ�  �ل�سكري  ملري�ض  يح�سل  �أن 
�إ�رش�ر  »عند  �ل�سوم،  على  �أ�رش 
مري�ض �ل�سكري على �ل�سوم، ثمة 
�حتمال لتعر�سه مل�سكالت �سحية 
و�أعر��ض عدة، خ�سو�سا يف ف�سل 
�أطول  �لنهار  يكون  حني  �ل�سيف 
و�حلر �سديد�. �أما �أبرز �الأعر��ض 
فهي  لها  �لتعر�ض  ميكن  �لتي 
هبوط �ل�سكر يف حال �ل�سوم 12 �أو 
معدل  �رتفاع  �ليوم،  �ساعة يف   14
�ل�سكر يف �لدم يف حال عدم تناول 
حالة  �إىل  و�سوالً  بانتظام  �لدو�ء 
�ل�سكر  �نخفا�ض  ب�سبب  �الإغماء 
�أو �رتفاعه، نق�ض �ملياه و�الأمالح 
من  عنها  ينتج  وما  �جل�سم  يف 
�أيام �حلر  م�سكالت، خ�سو�سا يف 
�ل�سو�ئل  حني يرتفع خطر جفاف 

�خلطورة  تزد�د  كما  �جل�سم.  يف 
يعانون  �لذين  �ملر�سى  لدى 
م�سكالت يف �لكلى، ويرتفع �خلطر 
باعتباره  �ل�سكري  مري�ض  على 
وم�سكالت  للجلطات  عر�سة  �أكرث 
خطر  ويرتفع  و�ل�رش�يني.  �لقلب 
يف  �لدم  يف  �ل�سكر  معدل  �رتفاع 
�أطعمة  �سهر رم�سان نتيجة تناول 
غنية  �لرم�سانية  �لعاد�ت  من 
بال�سكريات و�لن�سويات و�لدهون«.

التزام مري�ض ال�سكري 
با�ست�سارة طبيبه قبل ال�سيام

لطبيبه  �ل�سكري  مري�ض  ��ست�سارة 
�إذ  مهم،  �أمر  هو  �ل�سيام  قبل 
�ل�سكري  مري�ض  مع  �لتعامل  �أن 
�ل�سحية  �حلالة  بح�سب  يختلف 
لكل مري�ض، �إذ �أن �لطبيب �ملعالج 

بال�سيام  �ملري�ض  تو�سية  باإمكانه 
�أن يتبع  �أو �الإفطار، ومن ثم عليه 
له  يحدد  �لذي  �لطبيب  �إر�ساد�ت 
�جلرعات  وكمية  �حلمية  كيفية 

�لدو�ئية«.
مر�سى ال�سكري الذين يجب 

عليهم االمتناع عن ال�سيام

و يو�سىعدم �سيام �لن�ساء �حلو�مل 
�ل�سكري«.  مبر�ض  �مل�سابات 
�ل�سكري  »مر�سى  �أن  و�أو�سح 
�لذين يعانون من �أمر��ض مر�فقة 
لل�سكري مثل مر�ض �لقلب، ت�سلب 
�لذين  �ملر�سى  كذلك  �ل�رش�يني، 
يعانون من ف�سل كلوي يجب عليهم 
مُينع  كذلك  �ل�سيام،  عن  �المتناع 
�لذين  �ل�سكري  مر�سى  �سيام 
ولديهم  باالأن�سولني،  يتعاجلون 

ن�سبة �ل�سكر غري منتظمة«.
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اأ�ضباب �ضبابية الر�ؤية

 *

�الأبي�ض،  و�لدقيق  و�الأرز  �ل�سكر  مثل:  �لبي�ساء،  �الأطعمة  تناول  كرثة 
الأنها تتحول �إىل جلوكوز وترفع �ل�سكر بالدم.

* �ل�سلطة طعام �سحي، لكن كرثة �الإ�سافات و�ل�سل�سات تعني زيادة 
على  �حر�ض  لذلك  مبا�رش،  غري  ب�سكل  �ل�سحن  يف  �ل�سكر  م�ستوى 

�العتد�ل، و�الأف�سل حت�سني �ملذ�ق باإ�سافة �لليمون )�حلام�ض(.
* كرثة تناول �للحوم �مل�سّنعة مثل: �ل�سجق و�لربغر وبيتز� �لبيربوين 
عام،  ب�سكل  �لدموية  �الأوعية  �سحة  تدهور  �إىل  توؤدي  دوغ  و�لهوت 

ومنها �لتي توجد د�خل �لعني، ويوؤدي ذلك �إىل �سبابية �لروؤية.
و�ل�رش�يني،  �لدموية  �الأوعية  �سحة  تهور  عو�مل  من  �أي�ساً  �مللح   *

وينعك�ض ذلك على �سحة �لعيون.
�حر�ض  عيونك  وحيوية  �سحة  لتجدد  للعني.  �حليوية  تعيد  �أطعمة 
تفيد  لالأك�سدة  وم�ساد�ت  مغذيات  توفر  �لتي  �الأطعمة  تناول  على 
�لعني، مثل: �ل�سبانخ، و�لتوت و�لفر�ولة )�لفريز(، و�الأ�سماك �لدهنية 

كال�سلمون و�لتونة و�ملكاريل، �لبطاطا �حللوة، و�جلزر، و�ل�سّمام.

اأهم عوامل اخلطر امل�ضببة 
ل�ضرطان الكلى

   

للبد�نة  �الأوروبي  �ملوؤمتر  موؤخر�ً يف  ُعر�ست  در��سة حديثة  بح�سب 
�ل�سهر �حلايل: �الأطفال �الأكرث طوالً  �لذي �نعقد يف غال�سكو مطلع 
وبد�نة هم �الأكرث ُعر�سة لالإ�سابة ب�رشطان �لكلى. و�إىل جانب ذلك 
�الأور�م،  من  �لنوع  لهذ�  �مل�سببة  توجد جمموعة من عو�مل �خلطر 

�إليك ما حتتاج معرفته عنها:
�إىل  �لدم وت�سل  �إىل جمرى  �لتدخني م�سدر ل�سموم عديدة تدخل   *

�لكلى لفلرتتها، وت�سبب تلف خاليا �لكليتني
 * �لبد�نة هي عامل �خلطر �لثاين بعد �لتدخني، ويعترب �رشطان �لكلى 

ثالث �أنو�ع �الأور�م �لتي يرتبط منوها بالبد�نة وزيادة �لوزن.
ومنها  �لكلى  باأمر��ض  يهدد  خطر  عامل  �لدم  �سغط  �رتفاع   *

�ل�رشطان.
و�أ�سيب قريب من  �إذ� �سبق  �لعائلي عامل خطر، وخا�سة  �لتاريخ   *

�لدرجة �الأول باملر�ض.

التطعيم �ضد �ضرطان القولون 
عالج جديد يف الأفق

   
�أماًل  �لقولون  �رشطان  �سد  لتطعيم  �رشيرية  جتارب  نتائج  حملت 
و�لذي  �الأور�م  من  �لنوع  هذ�  على  يق�سي  م�سل  توفري  يف  جديد�ً 
يعترب من بني �الأ�سد فتكاً. و�أظهرت �لتجارب �لتي �أجريت يف جامعة 
فيالدلفيا عدم وجود �آثار جانبية للقاح، وقدرته على قتل خاليا هذ� 

�لنوع من �ل�رشطان بعد 180 يوماً من تعاطيه.
ونُ�رشت نتائج �لتجارب يف »جورنال �أوف �إميونو ثري�بي �أوف كان�رش«. 
�للقاح 10 مر�سى م�سابون  �لتجارب على مرحلتني، وتلقى  و�أجريت 

ب�رشطان �لقولون بني �ملرحلة 1 و2 من تطّور �لورم.
و�أظهرت نتائج فحو�سات �لدم �لتي �أجريت بعد 30، و90، و180 يوماً 

من تعاطي �مل�سل قدرته على ��ستهد�ف خاليا �لورم وقتلها.
�لبيانات  وتفيد  �لفّتاكة،  �الأور�م  بني  من  �لقولون  �رشطان  ويعترب 
�ألف �سخ�ض كل عام باملر�ض، ووفاة  �الأمريكية باإ�سابة حو�يل 101 
بعد  �سنو�ت   5 يعي�سون  من  ن�سبة  تزيد  وال  حالة،  �ألف   51 حو�يل 

�لت�سخي�ض عن 65 باملائة.

3 اأ�ضباب جتعلك ت�ضتيقظ با�ضتمرار يف الليل

تعديالت منط احلياة لل�ضيطرة على �ضغط الدم
يهدد �رتفاع �سغط �لدم مبجموعة من �مل�ساعفات �خلطري توؤثر �سلباً على �لقلب و�لكلى و�لعيون و�لقدرة 
�حلياتية  للعاد�ت  تعديالت  باإجر�ء  �رتفاعه  من  و�لوقاية  �لدم  �سغط  على  �ل�سيطرة  وميكن  �جلن�سية. 

و�لغذ�ئية. �إليك ما ميكنك عمله لت�سمن �سغط دم �سحي:
ال تتناول �أكرث من ملعقة �سغرية من �مللح تق�ّسم على جميع وجبات �ليوم * تقليل كمية �مللح )�ل�سوديوم( يف 
�لطعام، بتناول ما ال يزيد عن ملعقة �سغرية من �مللح تق�ّسم على جميع وجبات �ليوم، ومر�عاة �أن �الأكالت 

�جلاهزة و�للحوم �مل�سّنعة غنية بامللح.
* خف�ض �لتوتر وتقليل �الإجهاد باخلروج �إىل �ملتنزهات و�ل�سو�طئ، وممار�سة �ليوغا، وم�ساهدة �لرب�مج 

�لرتفيهية �لكوميدية.
* �الإقالع عن �لتدخني وجتّنب �لكحول.

* ممار�سة �لتمارين و�لن�ساط �لبدين يومياً، ويعترب �مل�سي ملدة 30 دقيقة �حلد �الأدنى �ملطلوب، وت�ساعد 
�ل�سباحة وركوب �لدر�جات و�لريا�سات �الأخرى على �إبقاء �ل�سغط حتت �ل�سيطرة.

* مر�قبة وقيا�ض �ل�سغط ب�سكل دوري، وتناول �الأدوية �لتي ي�سفها �لطبيب وفق �لتعليمات.
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�ل�سيام عن �ملعا�سي
عن  الإم�ساك  باأنه:  ال�سيام  العلماء  جمهور  يعرف 
املفطرات يف نهار رم�سان، ويق�سدون باملفطرات: 
احللقة  يف  م�سى  وقد  واجلماع،  وال�رشاب  الطعام 

الأوىل.
وبناء على ذلك ل يبطل ال�سوم اإل باملفطرات لثالثة 

املذكورة...
واإذا ارتكب ال�سائم بع�ض الذنوب، كالغيبة والنميمة، 
والكذب،  الزور  و�سهادة  وال�رشقة،  وال�رشب  وال�سب 
فال يكون مفطرا بذلك، واإن ت�ساعف اإثمه يف هذا 
ال�سهر الكرمي... هذا هو مذهب جماهري العلماء...
قال النووي: » فلو اغتاب يف �سومه ع�سى ومل يبطل 
واأحمد  حنيفة  واأبو  مالك  قال  وبه  عندنا،  �سومه 
ال�سوم  يبطل  فقال  الأوزاعي  اإل  كافة،  والعلماء 
-372/6( ]املجموع  ق�ساوؤه....«  ويجب  بالغيبة 

])374
ال�سوم،  تبطل  املعا�سي  اأن  العلماء،  بع�ض  يرى 

وا�ستدلوا باأدلة:
قال  قال:  عنه،  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  حديث  منها: 
قول  يدع  مل  )من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
الزور والعمل به، فلي�ض هلل حاجة يف اأن يدع طعامه 

و�رشابه( ]البخاري برقم )1804([
اهلل �سلى  ر�سول  قال: قال  اأي�سا -   – ومنها حديثه 
اهلل عليه و�سلم: )رب �سائم حظه من �سيامه اجلوع 
والعط�ض، ورب قائم حظه من قيامه ال�سهر( ]اأحمد 
 )1571( برقم  امل�ستدرك  واحلاكم يف   )8843( برقم 
البخاري  �رشط  على  �سحيح  حديث  »«هذا  وقال: 
ومل يخرجاه« وذكره يف جممع الزوائد عن ابن عمر 
الكبري ورجاله  الطرباين يف  رواه   « ))202/3( وقال: 

موثقون«. 
اأبي هريرة قال: قال ر�سول اهلل �سلى  ومنها حديث 
وال�رشب،  الأكل  من  ال�سيام  )لي�ض  و�سلم:  عليه  اهلل 
اأحدا  �سابك  فاإن  والرفث،  اللغو  من  ال�سيام  اإمنا 
برقم  امل�ستدرك  �سائم(  اإين  فقل:  عليك،  وجهل 
)1570( وقال: »هذا حديث �سحيح على �رشط م�سلم 

ومل يخرجاه«
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  حديثه  ومنها 
فاإذا  وال�سيام جنة،   .... وجل:  اهلل عز  )قال  و�سلم: 
كان يوم �سوم اأحدكم، فال يرفث يومئذ، ول ي�سخب، 
�سائم(  امروؤ  اإين  فليقل  قاتله،  اأو  اأحد  �سابه  فاإن 

]باخت�سار من البخاري )1795( وم�سلم )1151([

رم�سان حمطة �سفر �إىل �جلنة )2(
يراد  التي  باختالف اجلهة  يختلف  لل�سفر  وال�ستعداد  ل�سفره،  ا�ستعداد  له من  بد  امل�سافر ل 

ال�سفر اإليها.
فقد تكون جهة ال�سفر قريبة من دار امل�سافر، وبيئتها م�سابهة لبيئة بلده، من حيث اجلو 
بعيدة، خمتلًفا جُوّها  ال�سبه، وقد تكون  اأنواع  واللبا�ض، وغري ذلك من  والعادات والطعام 
لبالد  �سبهها  و�سدة  وبعدها،  البلد  ولقرب  بلده،  عادات  عن  وطعامهم،  اأهلها  وعاداُت 
امل�سافر اأو �سدة خمالفتها، تاأثري يف ا�ستعداده لل�سفر...من حيث الزاد والراحلة، اللبا�ض 

وغريها...
وقد يكون ال�سفر اإىل ديار تختلف اختالفا �سديدا عن داره، كرحالت رواد الف�ساء 
اإىل الف�ساء اخلارجي، وقد يبقى يف الف�ساء �سهورا اأو اأكرث، بل قد يكون �سفره 
اإىل اأحد كواكب ال�سماء، كالقمر، وهو يف �سفره اإىل هذه الديار، يحتاج 
اإىل ا�ستعداد غري عادي، فيحتاج اإىل تدريبات قا�سية م�سابهة �سبها 
كبريا للحالة التي �سيكون عليها يف املركبة الف�سائية، ويف جو �سبيه 

بنف�ض اجلو الذي �سيكون عليه، يف تلك الرحلة.
بل  العادية،  الأر�ض  تختلف عن مالب�ض  اإىل مالب�ض  يحتاج  كما 

ليبقى يحتاج اإىل حمل  الأر�ض،  من  »الأك�سجني«  الهواء 
على  قيد احلياة، ويحتاج اإىل طعام ينا�سب تلك هناك 
ء  جوا التي �سينتقل اإليها، كما يحتاج اإىل نفقات الأ

باهظة، وراحلة غالية ... وهذا ما نرى 
اأمثلة له لهوؤلء امل�سافرين.

حمطات  امل�سافرين  ولهوؤلء 
معينة، اأعدت اإعدادا خا�سا 
واإعدادهم  لتدريبهم، 
عظيما،  اإعدادا 
ال�سفر  بهذا  للقيام 

العجيب.

م�ساحبة �لقر�آن يف »�سهر �لقر�آن
ثالث اآيات يف ثالث �سور، تبني اأن القراآن الكرمي، نزل يف ليلة واحدة من هذا ال�سهر الكرمي »رم�سان« وهي ليلة القدر: 

الآية الأوىل: هي قوله تعاىل يف: ))�سهر رم�سان الذي اأنزل فيه القراآن هدى للنا�ض وبينات من الهدى والفرقان فمن �سهد منكم ال�سهر فلي�سمه ومن كان مري�سا اأو على �سفر فعدة من اأيام 
اأخر يريد اهلل بكم الي�رش ول يريد بكم الع�رش ولتكملوا العدة ولتكربوا اهلل على ما هداكم ولعلكم ت�سكرون(( ]البقرة )185([

فهي �رشيحة يف اأنه تعاىل اأنزله يف �سهر رم�سان، وهو �سامل لأيامه ولياليه من اأوله اإىل اآخره.
الآية الثانية: هي الآية الثالثة من �سورة الدخان، يف قوله تعاىل: ))حم)1( والكتاب املبني )2( اإنا اأنزلناه يف ليلة مباركة اإنا كنا منذرين)3( فيها يفرق كل اأمر حكيم )4( اأمرا من عندنا اإنا 

كنا مر�سلني )5( رحمة من ربك اإنه هو ال�سميع العليم )6( ]الدخان[
وينبغي حمل هذه الليلة املباركة، على اأنها اإحدى ليايل �سهر رم�سان، الذي ن�ست اآية البقرة على اأن القراآن نزل فيه، ولكنها تبقى مبهمة يجوز اأن تكون اأي ليلة من لياليه، بدون حتديد.

الآية الثالثة: هي الآية الأوىل يف �سورة القدر يف قوله تعاىل: ))اإنا اأنزلناه يف ليلة القدر)1(وما اأدراك ما ليلة القدر)2( ليلة القدر خري من األف �سهر)3( تنزل املالئكة والروح فيها باإذن ربهم 
من كل اأمر)4( �سالم هي حتى مطلع الفجر(( )5( ]القدر[

ولكن هذه الليلة – مع حتديدها بالو�سف – مل يعينها القراآن الكرمي،،،، ولهذا وجب الرجوع فيها اإىل ال�سنة التي رجحت وجودها يف الع�رش الأخرية من هذا ال�سهر، ووردت اأحاديث اأكرث 
حتديدا لها بليايل الوتر من الع�رش الأخرية، ثم وردت اأحاديث اأخرى تظهر رجحان اأنها ليلة ال�سابع والع�رشين من رم�سان، و�سياأتي الكالم على احلكمة يف اإبهام هذه الليلة املباركة، وعدم 

القطع بتعيينها.

دعاء �سالة �لقيام
اهلل  �سلى  النبي  كان  قال:  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�ض  ابن  عن 
د من الليل، قال: )اللهم ربنا لك احلمد  عليه و�سلم اإذا تهَجّ
اأنت قّيم ال�سماوات والأر�ض، ولك احلمد اأنت رب ال�سماوات 
والأر�ض ومن فيهن، ولك احلمد اأنت نور ال�سماوات والأر�ض 
ومن فيهن، اأنت احلق، وقولك احلق، ووعدك احلق، ولقاوؤك 
لك  اللهم:  حق،  وال�ساعة  حق،  والنار  حق،  واجلنة  احلق، 
وبك  خا�سمت،  واإليك  توكلت،  وعليك  اآمنت،  وبك  اأ�سلمت، 
حاكمت، فاغفر يل: ما قدمت، وما اأخرت، واأ�رشرت، واأعلنت، 

وما اأنت اأعلم به مني، ل اإله اإل اأنت( رواه البخاري.

دعاء �ل�سائم عند �لإفطار
والدعاء يف وقت الإفطار من اأوقات الإجابة، كما روى 
ابن ماجه يف “�سننه” عن عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل 
عنه، قال: قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإن لل�سائم 

عند فطره دعوة ما ترد(

وكان من هديه �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يقول عند فطره: 
)ذهب الظماأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر اإن �ساء اهلل( 

رواه اأبو داود والن�سائي والدار قطني وح�سنه.
اأن ر�سول اهلل �سلى  اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه  عن 
اهلل عليه و�سلم كان اإذا اأفطر عند اأهل بيت، قال لهم: 

الرحمة، )اأفطر عندكم ال�سائمون،  وغ�سيتكم 
الأبرار،  طعامكم  عليكم واأكل  وتنزلت 

املالئكة(، رواه اأحمد.

دعاء

اَلّلُهَمّ ل َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِض َمع�شِ ِلَتَعُرّ

ياِط َنِقَمِتَك  لَت�شِربني ِب�شِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .
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» حدوتة مرة« م�سل�سل تراجيدي
 لغادة عبد الرازق

تدور  مرة  حدوتة  م�سل�سل 
تراجيدي  اإطار  يف  اأحداثه 
امراأة  �سخ�سية  خالل  من 
ب�سيطة تدعى »ُمرة« و التي 
جت�سدها النجمة غادة عبد 

الرازق.
ي�سارك يف م�سل�سل “حدوتة 
مرة” حممد �ساهني، اأحمد 
�سفوت، عايدة ريا�ض، والء 
ال�رشيف، �سلمى اأبو �سيف، 
عبد  والفنان  ال�سيد،  مايان 
الرحمن اأبو زهرة، وهو من 

اإخراج يا�سمني اأحمد.

اإ�سابة  الفنان امل�سري حممد جنم 
بجلطة دماغية وحالته حرجة

   
امل�رشي  الفنان  اأ�سيب 
دماغية  بجلطة  جنم  حممد 
بغرفة  اإيداعه  ا�ستدعت 
اأحد  داخل  املركزة  العناية 
امل�ست�سفيات الكربى مبنطقة 

الدقي يف اجليزة.
وقال م�سدر من داخل نقابة 
اإن جنم يف   ، التمثيلية  املهن 
حيث  حرجة،  �سحية  حالة 
اأ�رشف  الفنان  النقيب  يتابع 
مع  حالته  تطورات  زكي 
االأطباء  اأن  م�سيفاً  عائلته، 
واأنها  خا�سة  احلقن،  بوا�سطة  اجللطة  الإذابة  حثيثة  م�ساع  يبذلون 

متكنت من ج�سد الفنان دون اأن يعلم �سيئاً باأمرها.
واأو�سح امل�سدر اأن االأطباء ي�سعرون بقلق بالغ على حياة الفنان، حيث 
يتمنون مرور الـ48 �ساعة املقبلة على خري، الأنهما االأخطر يف حياة 

مري�ض اجللطة الدماغية.

�سورة  النجم ال�سوري معت�سم النهار حتدث �سجة
 اأحدثت �شجة  على و�شائل التوا�شل الجتماعي ، ب�شورة قدمية للممثل معت�شم النهار الذي يج�شد �شخ�شية »جاد« يف م�شل�شل 

خم�شة ون�ص، اإىل جانب كل من نادين ن�شيب جنيم وق�شي خويل.
عرب  بنف�سه  معت�سم  ن�رشها  ال�سورة 
بروفايله على »ان�ستقرام«، وهي تعود 
التمثيل،  احرتافه  قبل  ما  فرتة  اإىل 
ال  �سعيًفا ومالحمه  فيها  يبدو  حيث 
ت�سبه ال�سخ�ض الذي نراه اليوم والذي 

ي�سّج جاذبية وجمااًل.
معت�سم مل ينزعج من التعليقات التي 
انهالت عليه، بل تلقاها برحابة �سدر، 
وهدف من وراء هذا االأمر اإثبات اأّن 

من ال ما�سي له، ال حا�رش له.
على  وا�سًعا  �سًدى  معت�سم  ويالقي 
ال�سمت  رغم  امل�سل�سل  يف  دوره 
الذي يتحلى به، اإال اأنه بداأ منذ حلقة 
�سيتطور  ما  وهذا  بالكالم،  االأم�ض 
اأكرث يف االأيام املقبلة بح�سب ال�سياق 

الدرامي للعمل.
عن  حتدث  قد  معت�سم  وكان 
»اأقّدم  فقال:  يلعبها  التي  ال�سخ�سية 

غمار  �سديق  وهو  جاد،  �سخ�سية 
هما  بل  املقّرب،  خويل(  )ق�سي 
لذا  التعبري،  جاز  اإن  اأخوة  من  اأكرث 
احلب  ق�سة  عراب  مبثابة  �سيكون 
والتي  بيان،  بـ  �سديقه  جتمع  التي 
�ستتكلّل بالزواج«. وي�سيف: »نكت�سف 
يف �سياق احللقات اأّن جاد هو �ساحب 
مواقف نبيلة و�سلبة جتعل من غمار 
�سخ�سية  اأّن  غري  تامة،،  ثقة  به  يثق 
جاد ت�سهد تطّوًرا يف �سياق االأحداث 
الحًقا  لن�سهد  الدرامي،  والقالب 
والرومان�سية  االأك�سن  من  مزيًجا 

والغمو�ض«.
اأّن  معت�سم،  يوؤكد  ذلك  مبوازاة 
بـ ق�سي خويل  التي جتمعه  ال�سداقة 
خارج العمل، »قوية يف الواقع، غري اأّن 
بيننا،  االأول  الدرامي  اللقاء  هو  هذا 
واأمتنى اأن يحقق النجاح الذي ن�سبو 

اإليه«. ختاًما ي�سيد معت�سم بالعمل مع 
بـ  ي�سفه  ما  ويثني على  نادين جنيم، 
الراقي،  عملها  واأ�سلوب  »هدوئها 
ووا�سح  ونقي،  �ساٍف  �سخ�ض  فهي 
و�سفاف. اأ�سعر بحما�سة كبرية لعر�ض 
يجد  اأن  واآمل   ،MBC على  العمل 

التفاعل اجلماهريي املن�سود«.
ون�ض«  »خم�سة  اأّن  بالذكر  اجلدير 
وق�سي  جنيم،  نادين  من  كاًلّ  يجمع 
علي  ورفيق  النهار،  ومعت�سم  خويل، 
كامل،  ونوال  حمادة،  وروال  اأحمد، 
و�سينتيا �سموئيل،  وجوليان فرحات، 
وكارين  ع�ساف،  ونعمت  عليو،  ورواد 
واآخرين،  �سوقي،  ونريمني  �سالمة، 
وهو من كتابة اإميان ال�سعيد واإخراج 

فيليب اأ�سمر.

املخرج الأمريكي كوينتني تارانتينو  يوجه ر�سالة جلمهور كان

تارانتينو  كوينتني  االأمريكي  املخرج 
ال�سينمائى املخرج  يف مهرجان كان 
يف  تارانتينو  كوينتني  االأمريكي 

مهرجان كان ال�سينمائى

العر�ض  موعد  بدء  مع  تزامناً 
الدراما  لفيلم  االأول  االفتتاحي 
ذات  »حدث  املرتقب  واالإثارة 
كان  مهرجان  يف  هوليوود«  يف  يوم 
املقامة حالياً،  دورته  ال�سينمائي يف 
تارانتينو  كوينتني  الفيلم  خمرج  وجه 
احلا�رشين  من  جمهوره  اإىل  ر�سالة 
باحلفاظ  ملنا�سدتهم  املهرجان،  يف 
اأحداث  ال�رشية حول  �سياج من  على 

الفيلم.
بتوقيعه،  ر�سالة  من خالل  ذلك  جاء 
موقع  على  ح�سابه  عرب  ن�رشها 
املمثلون  عمل  »لقد  قائاًل:  تويرت، 

الإنتاج  جهدهم  بكل  العمل  وطاقم 
امل�ساهدة،  ي�ستحق  اإبداعي  عمل 
ولهذا اأطلب فقط من اجلميع جتنب 
الك�سف عن اأي اأمر من �ساأنه اأن مينع 
اجلمهور الحقاً من معاي�سة التجربة 

ذاتها بنف�ض الطريقة«.
بتواجده  �سعادته  عن  تارتينو  وعرب 
العر�ض  مل�ساركة  كان،  مهرجان  يف 
االفتتاحي االأول لفيلمه القادم، الذي 
االأمريكي  ال�سفاح  جرائم  يتناول 
ا�ستهر  الذي  مان�سون،  ت�سارلز 
بتنفيذ �سل�سلة من جرائم القتل التي 
من  وكان   ،1969 عام  اأمريكا  هزت 

اأبرز �سحاياه جنمة هوليوود �سارون 
تيت.

اأرفقها  التي  تارنتينو  ر�سالة  وتاأتي 
 No Spoilers in« بها�ستاق 
انت�سار  ظل  يف   ،»Hollywood
وت�رشيبها،  االأفالم  قر�سنة  ظاهرة 
اإيراداتها  على  �سلباً  ينعك�ض  مما 
بعد  وذلك  م�ساهدتها،  ومعدالت 
مارفل  فيلم  عر�ض  من  اأ�سابيع 
وجه  الذي  جيم«،  اند  »اأفينجرز 
للجمهور  نف�سها  الر�سالة  خمرجيه 
االإنرتنت  مواقع  على  ت�رشيبه  بعد 

خالل فرتة عر�سه يف ال�سينما.

 يومية وطنية �ساملة
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بعد اإ�شرارها على ت�شوير م�شهد خطري مل�شل�شلها اجلديد »خط �شاخن«

جناة �سالف فواخرجي من حادث مروع 
اأ�رشت على ت�سوير امل�سهد اخلطري دون  ال�سورية �سالف فواخرجي من حادث مروع يف كوالي�ض ت�سوير م�سل�سلها اجلديد »خط �ساخن« بعدما  الفنانة  جنت 
االأولية  االإ�سعافات  وتلقت  »�سطحية«  واخلدو�ض  االإ�سابات  كل  اأن  وتبني  عاجلة  ب�سورة  امل�ست�سفى  اإىل  �سالف  نقل  ومت  العرف،  جرى  كما  بدوبلري  اال�ستعانة 

الالزمة. 
ال�سطحية  النف�سية للحادث، ويتم �سفاء االإ�سابات  الت�سوير ملدة يومني، حتى تتعافى من االأثار  اإجازة من  اأعلن منح �سالف  فريق عمل م�سل�سل »خط �ساخن« 
واخلدو�ض، وك�سف م�سدر من داخل فريق امل�سل�سل اأن �سالف تعر�ست حلادث األيم خالل ت�سويرها اأحد م�ساهدها، وبدت االإ�سابة مروعة للوهلة االأوىل، فتم 

نقلها اإىل الطوارئ وخ�سعت لفح�ض طبي �سامل لالطمئنان على �سحتها، وتاأكد اأن االإ�سابات التي تعر�ست لها �سطحية وب�سيطة. 
يذكر اأن م�سل�سل خط �ساخن مت تاأجيل ا�ستكمال ت�سويره اأكرث من مرة الأ�سباب اإنتاجية، وتقرر دعوة جنومه لت�سوير م�ساهده االأخرية، متهيدا لعر�سه يف مو�سم 
دراما رم�سان 2019 ولكن مت تاأجيل العر�ض يف اللحظات االأخرية ملوعد اآخر بالن�سف الثاين من العام اجلاري، وي�سارك يف بطولته ح�سني فهمي، ن�سال ال�سافعى، 

�سالح عبد اهلل، �سمرية عبد العزيز، ح�سنى �ستا، حممود حافظ، اأحمد التهامى، ومن تاأليف فوزية ح�سني، واإخراج ح�سني

جا�ستني بيرب يت�سبب يف اإغالق اآي�سلندا لإحدى اأوديتها    
ت�سبب مقطع فيديو غنائي للنجم جا�ستني بيرب، يف اإغالق اآي�سلندا الأحد اأكرث اأوديتها جاذبية واإقباالً من ال�سياح، بعد توافد عدد ال نهائي من اجلمهور لزيارته 

والتقاط �سور ومقاطع فيديو خا�سة بهم يف نف�ض املكان الذي قام فيه بت�سوير اأغنيته »I>ll show you«، التي �سدرت عام 2015 وحققت جناحاً كبرياً.
ال�سنوات  الزائرين يف  التي قام بها عدد من  اأن املمار�سات  اإال  اآي�سلندا،  ال�سياحية يف  اأ�سهر الوجهات  اأن وادي »Fjaðrárgljúfur« م�سنف �سمن  بالرغم من 
االأخرية، دفع القائمني عليه التخاذ قرار باإغالق اأبوابه طيلة اأيام العام، فيما عدا خم�سة اأ�سابيع فقط، بهدف حماية طبيعة املكان اجلذابة التي بداأت تتاأثر �سلباً 

بذلك.
واأو�سح امل�سوؤول االأمني رف�سه قبول عدد من الر�ساوي من الزائرين، مقابل اأن يغ�ض الطرف عن خمالفتهم الإر�سادات ا�ستخدام املكان والتقاط ال�سور فيه، الفتاً 

اإىل طبيعة االأخدود الربكانية جتعله اأكرث عر�سة لالإتالف وهو ما ي�سعب اإ�سالحه اأو معاجلته الحقاً.
واعترب امل�سوؤول يف وكالة البيئة االآي�سلندية دانيل فريري جون�سون، اأن جا�ستني بيرب هو امل�سوؤول االأول عن االرتفاع امللحوظ يف عدد الزوار، اإذ مل يكن اأحد يعرف 
هذا املكان خارج البالد قبل ت�سوير اأغنيته، مو�سحاً اأن عدد الزوار و�سل اإىل اأكرث من 2٫3 مليون يف العام املا�سي مقارنة باأعلى ن�سبة �سجلها الوادي يف 2011، 

حوايل 600 األف زائر، مع توقعات بزيادتها بعد ت�سوير م�ساهد اجلزء االأخري من �رشاع العرو�ض فيها.
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مراجعة ني�سان اك�س 
تريل 2019: عائلية 

ع�سرية بامتياز

 2019 تريل  اك�س  ني�سان  تقدم 
انطباعاً اأولياً مبهراً، حيث تاأتي 
باأنه  بالرغم  جذاب  بت�سميم 
 5 ت�سميمها  اإعادة  على  م�سى 
�سنوات كاملة، حيث ال تزال تبدو 
وكاأنها جديدة، كما اأن الت�سميم 
لها..  باملثل  جيد  الداخلي 
التقنيات  من  كثري  بها  ويتوفر 
الذين  اأولئك  و�سيجد  احلديثة، 
يبحثون عن الكثري من امل�ساحة 
املنا�سبة للعائلة واحدة من اأكرب 

املق�سورات يف هذه الفئة.
ما اجلديد لعام 2019؟

 2019 تريل  اك�س  ني�سان  تاأتي 
من  التحذير  بنظام  قيا�سياً 
الك�سف  مع  االأمامي  الت�سادم 
يف  التلقائي  والكبح  امل�ساة  عن 
من  والتحذير  الطوارئ،  حاالت 
مغادرة امل�سار، وم�ساعد ال�سوء 
الفرامل  اأ�سبحت  كما  العايل، 
وم�ست�سعرات  التلقائية  اخللفية 
فئات  يف  اخللفية  اال�سطفاف 
SV وSL، كما تكت�سب االأخرية 
اأي�سا نظام م�ساعد القيادة االآيل 
من ني�سان ونظام تثبيت ال�رسعة 
التكيفي، ونظام متطور للحفاظ 
اأي�ساً  ويتوفر  امل�سار،  على 
وحزمة  جديد،  خا�س  اإ�سدار 

متميزة جديدة.

داخلية ال�شيارة والتقنيات 
الداخلية.

اك�س  مق�سورة  اأن  القول  ميكن 
اأف�سل �سماتها،  تريل 2019 هي 
اأكرث  ت�سميم  حيث ح�سلت على 
جاذبية من مناف�سيها الرئي�سيني، 
اجللدية  الزخارف  فبف�سل 
القيادة  لوحة  على  املوجودة 
ح�سلت  الو�سطي  والكون�سول 
باالإ�سافة  فاخراً،  مظهراً  على 
امل�ستخدمة  املواد  اأن  اإىل 
ح�سلت  كما  عالية،  جودة  ذلت 
قيا�سية  مل�سية  �سا�سة  على 
لي�ست  وهي  اإن�س   7 بقيا�س 
يف  امل�ستخدمة  تلك  مثل  كبرية 
اأي�ساً  وهي  املناف�سني،  بع�س 
�سهلة  ولكنها  قلياًل،  منخف�سة 
اال�ستخدام، باالإ�سافة اإىل وجود 
لدعم  واملقاب�س  االأزرار  بع�س 
كاربالي  اأبل  ويعد  ال�سا�سة، 
كل  يف  قيا�سياً  اأوتو  واأندرويد 
منفذ  يوجد  ولكن  طرازات، 

USB واحد فقط.
طوال  االأ�سخا�س  يجد  وقد 
القامة اأن مقعد ال�سائق ال يُعدل 
ب�ستة  يدوياً  �سواء  كاٍف،  ب�سكل 
مقعد  اإىل  برتقيته  اأو  اجتاهات 
و�سعيات،  بثمانية  كهربائي 
املقاعد  فاإن  ذلك،  وخالف 

نف�سها مريحة للغاية.

هوندا با�سبورت اأوفرالند وريدغالين يتحوالن اإيل فنادق متنقلة

معر�س  يف  هوندا  ت�سارك 
فالغ�ستاف  يف  وي�ست  اك�سبو 
خالل  من  العام  هذا  اأريزونا   ،
م�رسوعني جديدين هما با�سبورت 
وريدجالين اأدفنت�رس اليف �ستايل 
عن  نظرة  امل�رسوعان  ويوفر   ،
اخلفيفة  ال�ساحنات  اأداء  كيفية 
عن  ف�ساًل   ، الوعرة  الطرق  على 
اإىل مركبات  مدى �سهولة حتويلها 
منا�سبة للتنقل يف املناطق الوعرة 

با�ستخدام  خميمات  ولتكون 
ملحقات معرو�سة للبيع بالفعل.

هوندا  م�رسوع  تطوير  مت  وقد 
�ستايل  اليف  اأدفنت�رس  با�سبورت 
وزودت   ،  Jsport مع  بالتعاون 
االرتفاع  لزيادة  بنظام  ال�سيارة 
بو�سة   1.5 بواقع  االر�س  عن 
يف  بو�سة   0.75 و  االمام  من 
عجالت  اإىل  باالإ�سافة   ، اخللف 
مقا�س   Jsport KMC XD

 Nitto اطارات  مع  بو�سة   18
للطرق   RidgeGrappler

الوعرة
ال�سيارة  العلوي من  وي�سمل اجلزء 
 Jsport Plateau ق�سبان  على 
فوق ال�سقف مع خيمة على ال�سطح 
 Roofnest Sandpiper من 
بعتبات  ال�سيارة  زودت  كما 
Jsport اجلانبية لت�سهيل الو�سول 
االإطارات  وحامل  ال�سقف  اإىل 

مت  كما   Jsport من  االحتياطية 
تعديل ال�سادم وتكتمل التعديالت 
االإ�ساءة  وحدات  با�سافة 
من  واخللفية  االأمامية  اخلارجية 

باجا ديزاين.
اأدفنت�رس  ريدجالين  م�رسوع  اأما 
فتم   ، بروجكت  �ستايل  اليف 
معر�س  يف  بالفعل  عنه  الك�سف 
�سيما 2018 وح�سل على حتديثات 
ذلك  يف  مبا   Jsport من  مماثلة 
وعجالت  ال�سيارة  لرفع  باقة 
وتوفر  الوعرة.  الطرق  واإطارات 
و�سوالً   Jsport اجلانبية  العتبات 
اأ�سهل اإىل ال�سقف بنظام التحميل 
حامل  يعزز  حني  يف   ، اجلديد 

Mesa من مرونة ال�سحن.
ال�سيارة  �سقف  فوق  ويوجد 
طراز  من  كهرباء  ومولد  خيمة 
وميكنه  هوندا  من   EU2200i
كهربائية  ملحقات  اأي  ت�سغيل 
الرحالت  يف  تقريبًا  مطلوبة 
من  التعديالت  وجميع  الربية. 
Jsport لريدجالين موديل 2019 

معرو�سة للبيع االآن.

بوغاتي �سن�سنع طرازًا اآخر بجانب �سريون
 “ال مثيل له يف العامل”

تعمل 

حالياً  بوغاتي 
ثاين  موديل  تطوير  على 

تتكتم  وبينما  �سريون،  بجوار 
ال�رسكة الفرن�سية على تفا�سيل ال�سيارة حتى االآن، 

�رسح رئي�سها �ستيفان فينكيلمان اأن املوديل �سيكون “خمتلفاً متاماً عن 
�سريون، وعن اأي �سيارة اأخرى يف العامل”.

واأردف: “عندما تفكر يف موديل ثاين �ستفكر يف نوع هذا 
املوديل، ثقوا بي، لقد فح�سنا كل تف�سيلة من 
اإليه  تو�سلنا  ما  اأن  ونوؤمن  اجل�سد  طراز 
�سيكون واعداً جداً ل�رسكة مثل بوغاتي.. 

هو طراز جديد ال مثيل له حالياً يف االأ�سواق”.
 SUV الـ  �سائعات  تنفي  الت�رسيحات  هذه 
فكرة  تنفي  كما  الأعوام،  تناقلت  التي 
واأيا  �سريون..  على  معتمدة  كوبيه 
الغالب  فمن  اجل�سد  نوعية  كانت 
واأرخ�س  اأ�سغر  ال�سيارة  تكون  اأن 
واأ�سهل يف القيادة اليومية من �سريون، 

واإن كانت �ستكلف مليون دوالر.
حمركها  ان  م�سبقاً  بوغاتي  �رسحت  وقد 
من  اقرتب  قد  �سلندر   16 بـ  الرباعي  التريبو 
نهاية عمره، ما يعني يف الغالب تطوير مولد طاقة جديد 
للموديل الثاين الغام�س، واأ�سار فينكيلمان: “قد تكون ال�سيارة كهربائية 

بالكامل، و�ستكون االأف�سل من نوعها”.

نف�سها تك�سف  املحّدثة   2020 تورو�س  “ر�سميًا” فورد 
عن  ر�سمياً  فورد  اأعلنت 
ن�سختها اجلديدة 
من �سيدان 

لل�سوق  املخ�س�سة  تورو�س 
ال�سيني بعد ح�سولها على حتديث 
منت�سف العمر، وذلك على عك�س 
املوديل املوجه الأمريكا ال�سمالية 
اإنتاجه �سابقاً هذا  الذي مت وقف 

العام.
ت�سل  اأن  املخطط  من 
 2020 تورو�س 
اإىل  املحدثة 
اأ�سواقنا عقب 
حها  طر
ق  ا �سو الأ با
ل�سينية  ا
يتم  كي 
ا�ستريادها 
هناك،  من 

على  م�ستندة  �ستاأتي  حيث 
 CD4 من�سة  من  ممتدة  ن�سخة 
وقد  فيوجن،  لطراز  امل�ستخدمة 
مت ر�سدها للمرة االأوىل موؤخراً مع 
ت�سميم �سل�س ي�سفي على ال�سيدان 
طابع اأكرث حداثة وجاذبية بجانب 
يجعلها  اجلديد  الهيكل  م�ساهمة 
تبدو اأطول واأعر�س قلياًل مع بقاء 

قاعدة العجالت بنف�س اأبعادها.
تورو�س  ح�سلت  باملقدمة، 
عنا�رس  مع  �سدا�سي  �سبك  على 
وجود  بجانب  بالكروم،  ُمطّعمة 
ذات  جديد  اأمامية  م�سابيح 
ممدودة   LED انعطاف  �سارات 
ذات  نهارية  كاأ�سواء  اأي�ساً  تعمل 
حني  يف  جذاب،  متدفق  تاأثري 
باخللف  االأكرب  التغيريات  كانت 
مع جمموعة جديدة من م�سابيح 

عرب  ببع�سها  املت�سلة   LED
خيارات  وجود  مع  كروم  �رسيط 
مع  تتنا�سب  عجالت  لت�سميمات 
كما  للهيكل،  اجلديد  الت�سميم 
�ستتوفر فئة Vignale االأعلى مع 
عدة اختالفات بالت�سميم تت�سمن 
من  ومزيد  خا�س  اأمامي  �سبك 
اأ�سود  و�سقف  الكرومية  الزخارف 
مزدوجة  اإن�س   19 عجالت  مع 

االألوان.
داخلية  فورد  ت�ستعر�س  ومل  هذا 
تورو�س اجلديدة بع�س كي نعرف 
اأهم ما ح�سلت عليه من حتديثات، 
مع التكتم حول خيارات املحركات 
كذلك، حيث يتوقع اأن تاأتي مع زوج 
من حمركات تريبو ت�سارجر 2 لرت 
بقوة تبلغ 245 ح�سان، حيث �ستبداأ 

املبيعات الحقاً هذا العام.
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ال�صينية  هواوي  �رشكة  اأ�صدرت 
ال�رشبة  عقب  لها  فعل  رد  اأول 
ب�صحب  تلقتها  التي  القوية 
ت�صغيل  لنظام  اخلا�ص  ترخي�صها 
الذي  غوغل،  قبل  من  اأندرويد 
احلكومة  ملطالب  ا�صتجابة  ياأتي 

الأمريكية.
الربيد  عرب  اأر�صل  بيان  ويف 
فريج  ذي  موقع  اإىل  الإلكرتوين 
التقنية،  الأخبار  يف  املتخ�ص�ص 
اأكدت هواوي على م�صاهمتها يف 

منو اأندرويد على م�صتوى العامل، 
حيث اأن مبيعات هواتف اأندرويد 
باأرقام  تنمو  ال�رشكة  تنتجها  التي 
مبيعات  تتقل�ص  فيما  م�صاعفة 
ال�رشكات الأخرى اأو حتافظ على 

ركودها.
ال�صينية  ال�رشكة  وطماأنت 
احلاليني  هواتفها  م�صتخدمي 
الفرعية  التجارية  وعالمتها 
منتجاتها  باأن   ،»Honor«
�صت�صتمر يف تلقي حتديثات الأمان 

وهذا  البيع،  بعد  ما  وخدمات 
التي  الهواتف  اأي�صا  ي�صمل  الوعد 
الأجهزة  عن  ف�صال  �صحنها  وقع 
يف  املخازن  يف  حاليا  املوجودة 
اأن  دون  من  العامل،  اأنحاء  جميع 
اإ�صافية  وعود  اأية  ال�رشكة  تقدم 

تتخطى ذلك.
الفعل:  رد  بيان  وقالت هواوي يف 
م�صاهمات  هواوي  »قدمت 
اأندرويد  ومنو  تطوير  يف  كبرية 
وب�صفتنا  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

اأحد ال�رشكاء العامليني الرئي�صيني 
عن  عملنا  فقد  اأندرويد،  لنظام 
امل�صدر  مفتوحة  من�صة  مع  كثب 
منه  ا�صتفاد  بيئي  نظام  لتطوير 

امل�صتخدمون وال�صناعة«.
واأ�صافت: »�صتوا�صل هواوي تقدمي 
ما  وخدمات  الأمان،  حتديثات 
بعد البيع جلميع منتجات الهواتف 
الذكية، والأجهزة اللوحية احلالية 
والتي   ،Honor و  هواوي،  من 
والتي  بيعها،  مت  التي  تلك  تغطي 
ما تزال يف املخازن على م�صتوى 

العامل«.
هواتف  مالكي  اأن  غوغل  وذكرت 
هواوي �صيحتفظون بو�صولهم اإىل 
و�صي�صتمرون  بالي،  غوغل  متجر 
حتديث  على  القدرة  يف 
الكبري  ال�صوؤال  لكن  تطبيقاتهم، 
امل�صتقبلية  بالتاأثريات  يتعلق 
على  الهواتف  وح�صول  للقرار، 
نظام  حتديثات  من  املزيد 

الت�صغيل اأندرويد من غوغل.
م�صتخدمي  على  و�صيكون 
منتجات هواوي عقد الآمال على 
الوليات  بني  التجاري  النزاع  حل 
كان  الذي  وال�صني،  املتحدة 
ال�صبب وراء قيام حكومة الوليات 
ال�صينية  ال�رشكة  باإدراج  املتحدة 

يف القائمة ال�صوداء احلالية.
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هو�وي ترد على »حظر« �أندرويد

»تك توك« يحقق �نت�شار� مذهال 
ويناف�س �لتطبيقات �لعاملية!

 iOS حقق تطبيق »تك توك« انت�صارا وا�صعا )مل يتوقعه اأحد( عرب اأجهزة
اآ�صيا  يف  واأندرويد 
املتحدة  والوليات 
من  اأخرى  واأجزاء 
التطبيق  ويتيح  العامل 
اإمكانية  للم�صتخدمني 
فيديو  مقاطع  اإن�صاء 
�صوتية ق�صرية، مدتها 
ثانية،   15 اإىل   3 من 
ق�صرية  وفيديوهات 
مدتها  ترتاوح  املدى 

من 3 اإىل 60 ثانية.
من�صة  واأُطلقت 
ال�صينية  الفيديوهات 

با�صم »Douyin« يف �صبتمرب عام 2016، وُطرحت يف الأ�صواق اخلارجية 
با�صم »تك توك« بعد عام واحد فقط ويف عام 2018، حقق التطبيق �صعبية 
اأكتوبر  �صهر  خالل  املتحدة،  الوليات  يف  تداول  الأكرث  واأ�صبح  كبرية 
املا�صي، كما اأ�صبح متوفرا يف اأكرث من 150 �صوقا، وبـ 75 لغة ويف جويلية 
2018، و�صل عدد م�صتخدمي »تك توك« اإىل اأكرث من 500 مليون م�صتخدم 

على م�صتوى العامل.
تقل  الذين  اأولئك،  قبل  من  التطبيق  ا�صتخدام  تقييد  من  الرغم  وعلى 
اأعمارهم عن 13 عاما، احتفظ »تك توك« باملركز الأول كاأكرث التطبيقات 

.»Sensor Tower« املحّملة يف »متجر اآبل«، وفقا لتقرير جديد من
و�صهد التطبيق اأكرث من 33 مليون عملية تنزيل من »متجر اآبل« خالل الربع 
الأول من عام 2019، وتاله »يوتيوب، اإن�صتغرام، وات�ص اآب، ومي�صنجر« يف 

املراكز اخلم�صة الأوىل.
ولن ترتجم هذه الأرقام بال�رشورة اإىل زيادة عدد امل�صتخدمني الن�صطني، 

حيث اأن عمليات التحميل ل ترتبط ارتباطا مبا�رشا بال�صتخدام.

�إيطاليا تفتتح حتقيًقا �شد غوغل 
ب�شبب ممار�شاتها �الحتكارية يف 

نظام �أندرويد �أوتو

الحتكار  مناه�صة  �صلطة  اأعلنت 
الإيطالية عن بدء التحقيق مع غوغل 
على خلفية املمار�صات الحتكارية 
الذكي  نظامها  يف  بها  تقوم  التي 
بال�صيارات،  اخلا�ص  اأوتو  اأندرويد 
الأوروبي  اإىل الحتاد  لتن�صم بذلك 
يف  ال�رشكة  مع  بالتحقيق  والهند 
ق�صايا خمتلفة تتمثل ب�صكل رئي�صي 

يف الحتكار.
�صكوى  بعد  التحقيق  هذا  وياأتي 
�صماح  عدم  من   Enel جمموعة 
 Enel X تطبيق  بو�صع  لها  غوغل 
الت�صغيل،  نظام  على   Recharge
مل�صاعدة  تد�صينه  مت  تطبيق  وهو 
اأماكن  معرفة  على  امل�صتخدمني 
القريبة  الوقود  وتزويد  ال�صحن 

منهم حول البالد.
مع  خا�صة  �صيا�صة  غوغل  وتتبع 
للطرف  ت�صمح  اأوتو  اأندرويد  نظام 
متعلقة  تطبيقات  باإطالق  الثالث 
الر�صائل  اأو  املتعددة  بالو�صائط 
 Enel X فقط، ما يعني اأن تطبيق
Recharge يخالف �صيا�صتها. لكن 
اإيطاليا تنظر لالأمر ب�صكل خمتلف 

لذلك قامت بفتح التحقيق.
اجلدير بالذكر اأن جمموعة �رشكات 
الإيطالية  احلكومة  تعترب   Enel
حيث  فيها،  الأكرب  امل�صاهم  هي 
مت تاأ�صي�صها من احلكومة يف 1962 
يف  بخ�صخ�صتها  قامت  ثم  ومن 
1999 مع املحافظة �صيطرتها على 

املجموعة.

اأعلنت في�صبوك عن تغريات جديدة قادمة 
اإىل ال�صفحة الرئي�صية اخلا�صة للم�صتخدم 
من  املختلفة  املن�صورات  جتمع  والتي 
واملجموعات،  وال�صفحات  الأ�صدقاء 
�صرتكز  ال�رشكة  بح�صب  التغريات  وهذه 
ب�صكل اأكرب اإظهار املحتوى املن�صور من 

الأ�صدقاء املقربني يف البداية.
وتقول في�صبوك اأنها قامت با�صتطالعات 
املحتوى  حول  امل�صتخدمني  بني  للراأي 
اهتمامهم  متثل  التي  واملن�صورات 
الأكرب، وظهرت النتائج باأن هناك عوامل 
امل�صتخدمني  اهتمام  بني  م�صرتكة 
يهتم  والذين  املقربني  والأ�صخا�ص 
امل�صتخدم ملحتواهم؛ مثل وجودهم يف 
اإليهم، وهذا  نف�ص ال�صورة مًعا والإ�صارة 
امل�صتخدمني  فهم  على  �صاعدهم  الأمر 

ب�صكل اأف�صل.
لوغاريتمات  تطوير  على  ال�رشكة  وتعمل 
للم�صتخدمني  املف�صل  املحتوى  تتنباأ 
لإظهاره يف البداية، لكن بعد ال�صتطالع 

على  جديدين  تعديلني  باإ�صافة  قامت 
من�صورات  تظهر  حتى  اللوغاريتمات 
ال�صفحة  بداية  يف  املقربني  الأ�صدقاء 
اإظهار  اإىل  بالإ�صافة  رئي�صي  وب�صكل 
مهمة  اأنها  ال�رشكة  تعتقد  التي  الروابط 
وهذا بح�صب طريقة تفاعل امل�صتخدمني 

واهتمامهم مع املحتوى ال�صابق.

جلًيا  يظهر  لن  التحديث  هذا  لكن 
يف  كبري  تغيري  اأنه  على  للم�صتخدمني 
اإظهار  يف  �صي�صاهم  اأنه  اإل  ال�صبكة، 
وال�صفحات  الأ�صدقاء  من  اأكرث  حمتوى 
ما  وهي  امل�صتخدم  معها  يتفاعل  التي 

متثل اهتماًما له اأكرث من غريها.

»�شام�شونغ« ت�شلح هاتفها �لقابل للطي 
وتطرحه قريبا

اأن  التقنية  ب�صوؤون  مهتمة  مواقع  ذكرت 
اإزالة  على  عملت  »�صام�صونغ«  �رشكة 
هواتف  يف  ظهرت  التي  امل�صكالت 
لطرح  ا�صتعدادا   ،»Galaxy Fold«

هذه الأجهزة يف الأ�صواق قريبا.
فاإن  املتوفرة  للمعلومات  وتبعا 
حواف  باإخفاء  قامت  »�صام�صونغ« 
حتت  ال�صا�صة  بحماية  اخلا�صة  الطبقة 
يفكر  ل  كي  اجلانبية،  الهيكل  اإطارات 

الطبقة،  هذه  باإزالة  امل�صتخدم 
ويعر�ص ال�صا�صة للعطب.

تكون  اأن  املفرت�ص  ومن 
بع�ص  اأدخلت  قد  »�صام�صونغ« 
ال�صا�صات وهيكل  التعديالت على 
املك�صوف  اجلزء  جلعل  اأي�صا،  الهاتف 
يف  املفا�صل  عند  ال�صا�صة  حافة  من 
منعا  اأ�صغر،  اجلهاز  واأ�صفل  اأعلى 

لت�رشب الغبار حتت ال�صا�صة.
هذه  اإدخال  »�صام�صونغ«  وقررت 
 Galaxy« هواتف  على  التعديالت 
Fold« بعد اأن اأجلت طرحها يف الأ�صواق 
عقب الف�صائح التي طالتها من نقد عدد 

من ال�صحفيني الذين ا�صتخدموها ملدة 
تعر�صت  �صا�صتها  اأن  واأكدوا  ق�صرية، 
من  يومني  من  اأقل  بعد  جدية  مل�صاكل 

ال�صتخدام.
تخطط  كانت  »�صام�صونغ«  اأن  ويذكر 
منذ  الأ�صواق  يف  الهواتف  هذه  لطرح 
الهواتف  اأف�صل  فيها  لتناف�ص  مدة، 
الأ�صواق،  يف  املوجودة  للطي  القابلة 
لكن الف�صائح التي حلقت بهذه الأجهزة، 
�صوق  باكت�صاح  ال�رشكة  اآمال  حطمت 

جديدة لالأجهزة الذكية.

ال�شفحة الرئي�شية على في�شبوك 

�إظهار من�شور�ت �الأ�شدقاء �ملقربني و�لرو�بط �ملهمة



بالغرب اجلزائري  اأكرث من 50 بلدية  تعي�ش 
م�صاكل عوي�صة يف اإيجاد الأوعية العقارية من 
اأجل جت�صيد امل�صاريع  ال�صكنية  واملن�صاآت 
الإدارية رغم اأنها متلك عقارات مهمة  متت 
العقارية  الوكالت  ال�صيطرة عليها من قبل  
اأجل  الثمانينات من  ا�صتحداثها يف  التي مت 

الت�رصف يف عقارات البلديات .
ال�صلطات  من  مقربة  م�صادر  واأ�صارت  هذا 
الولئية لتلم�صان وعني متو�صنت اأنهم را�صلوا 
لهذا  حل  اإيجاد  اأجل  من  الداخلية  وزارة 
املحافظات  �صيطرة  بعد  القانوين   الفراغ 
العقارية على العقار رغم اأنها جمرد قائمة 
الع�رصية  ظروف  ا�صتغلت  لكنها   ، بالبيع 
ما  با�صمها  عقود  ا�صتخراج  ومت  ال�صوداء 

دون  العقار  يف  الت�رصف  قانونا  لها  خول 
امللك  اأ�صل  �صاحبة  البلديات  اإىل  الرجوع 
من  تعاين  8بلديات  توجد  تلم�صان  ففي   ،
م�صكل العقار الذي مت نهبه من قبل الوكالت 
لدى  الإ�صكال  نف�ش  جند  حني  يف  العقارية 

3بلديات بعني متو�صنت و9 بلديات ببلعبا�ش 
، و05 بلديات مبع�رص وبلديتني يف م�صتغامن 
و7بلديات بكل من غليزان وتيارت و5بلديات 
وبلدية  بغليزان  و4بلديات  ب�صعيدة  اأخرى 

امل�رصية بالنعامة .

حممد بن ترار

اجلهة الغربية للوطن

ندرة حادة للعقار يف 50 بلدية

بعد لقائي الغرب 
بوهران وال�سرق بق�سنطينة

جتمع   Ooredoo
ُعمالها ملنطقة الو�سط 

يف اإفطار رم�ساين 
اأجواء  مقا�صمة   Ooredoo تُوا�صل 
افطارات  عرب  عمالها  مع  رم�صان 
�رصفهم. على  ودية  و�صهرات  رم�صانية 
حيث نظمت يوم الإثنني 20 ماي بفندق 
العا�صمة،  AZ- HOTEL   باجلزائر 

 Ooredoo اإفطارا رم�صانيا جمع عمال
العام،  املدير  بح�صور  الو�صط  ملنطقة 
اهلل  دفع  حمد  اللطيف  عبد  ال�صيد 
هذا  ياأتي  للموؤ�ص�صة.  امُل�صري  والطاقم 
اللقاء بعد كل من الفطارات التي نُظمت 
على �رصف عمال املوؤ�ص�صة يوم 13 ماي 
بالن�صبة ملنطقة ال�رصق ويوم  بق�صنطينة 

14 ماي بوهران لعمال منطقة الغرب.  
عبد  ال�صيد  �رصح  للعمال  كلمته  ويف 
تت�رصف   « اهلل  دفع  حمد  اللطيف 
فر�صة  بانتهاز  �صنة  ككل   Ooredoo

اإفطار  ملقا�صمة  الف�صيل  ال�صهر  هذا 
عائلي  جو  يف  عمالها  مع  رم�صاين 
وودي. اغتنم هذه ال�صهرة لأ�صكركم على 
املجهودات التي تبذلونها يوميا يف �صبيل 
الرقي ب�رصكتنا للأف�صل ويف �صبيل خدمة 
العمل  ملوا�صلة  اأدعوكم  كما  زبائننا. 

بتفان واإخل�ش.«
للمدير  فر�صة  اللقاءات  هذه  ومتثل 
بحلول  تهانيه  لتقدمي  للموؤ�ص�صة  العام 
العمال  وت�صجيع  املعظم  رم�صان  �صهر 
متكني  اأجل  من  والتزامهم  لتفانيهم 
مكانتها  على  احلفاظ  من   Ooredoo

يف ال�صوق اجلزائرية للهاتف النقال.
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امل�سلحة الوالئية للأمن العمومي 
باأمن والية االأغواط 

)49( حادث مرور 
ج�سماين خالل اأربعة اأ�سهر 

�صجلت امل�صلحة الولئية للأمن العمومي باأمن 
الأوىل  الأ�صهر  الأربعة  خلل  الأغواط  ولية 
ج�صماين  مرور  حادث   )49(  2019 �صنة  من 
عرب قطاع الخت�صا�ش، مت على اإثرها ت�صجيل 
ثلثة )03( وفيات،  و جرح )67( �صخ�صا من 
اجلن�صني و من خمتلف الأعمار، كما مت خلل 
جزافيـة،  غرامة  حترير)3012(  الفرتة  نف�ش 
)323( جنحة مرورية، )225( خمالفــة متعلقة 

بالتن�صيق.
العمومي  للأمن  الولئية  امل�صلحة  قامت  كا 
من  العديد  بتن�صيط  الفرتة  نف�ش  خلل 
جمال  حول  التوعوية  التح�صي�صية  احلملت 
الربنامج  اإطار  يف  ذلك  و  املرورية،  ال�صلمة 
التح�صي�صي التوعوي املتوا�صل املوجه لفائدة 
خلل  من  �صوءا  املجتمع،  �رصائح  خمتلف 
تقدمي  و  توعوية  حت�صي�صية  مطويات  توزيع 
الطريق  لفائدة م�صتعملي  اإر�صادات  و  ن�صائح 
و  للتقيد  تدعوهم  الخت�صا�ش،  قطاع  عرب 
ال�صليمة و الآمنة، و  ال�صياقة  اللتزام بقواعد 
كذا اإلقاء درو�ش توعوية حول نف�ش املو�صوع 
التكوينية  و  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  طلبة  لفائدة 
لفائدة  املرورية  للرتبية  حظائر  تن�صيط  مع 

التلميذ.  

عني طاية

الدرك ي�سرتجع   30 
كلغ من الكيف املعالج 

بولية  الوطني  الدرك  عنا�رص  ا�صرتجع 
املعالج  الكيف  من  كلغ   30 العا�صمة  اجلزائر 
األقت بها الأمواج اإىل �صاطئ �رصكوف، ببلدية 
عني طاية،  ح�صب ما افاد بيان لقيادة الدرك 

الوطني اأم�ش الثلثاء .
معلومات،  على  »بناء  اأنه  البيان  اأو�صح  و 
بولية  احلوا�ش«  »�صي  فرقة  دركيو  ا�صرتجع 
كلغ   30 على  يحتوي  طردا  العا�صمة  اجلزائر 
من الكيف املعالج األقت به الأمواج اإىل �صاطئ 

�رصكوف، ببلدية عني طاية«.

للم�ساركة يف ور�سة حول اجلزء 
االقت�سادي من »�سفقة القرن«

البحرين تقدم دعوة 
ر�سمية للكيان ال�سهيوين

تلقت  »اإ�رصائيل«  اأن  العربية   13 القناة  اأعلنت 
دعوة ر�صمية من ال�صلطات البحرينية للم�صاركة 
يف ور�صة البحرين حول اجلزء القت�صادي من 
عرب  الدعوة  و�صلت  وقد  القرن«،  »�صفقة 
وهذه  »ا�رصائيل«،  اإىل  الدبلوما�صي  الربيد 

اخلطوة من�صقة بني نتنياهو وترامب.
املقبل  جوان   26-25 بني  املوؤمتر  وينعقد 
اإىل  الإيعاز  مت  اأنه  حني  يف  البحرين،  يف 
ال�صحف البحرينية بعدم التطرق اإىل م�صاركة 
»اإ�رصائيلية« اأو ن�رص اأي نقد للموؤمتر اأو تغطية 

للرف�ش ال�صعبي والفعاليات املناه�صة.
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وهران

حجز 421 قر�سا مهلو�سا و رطال 
من الكيف املعالج 

بلدية مناعة بامل�سيلة 

ال�سكان يطالبون بالإفراج عن قائمة 
ال�سكن العمومي

باأمن ولية وهران  متكنت اأم�ش، فرقة البحث 
للمخدرات  مبروجي  الإطاحة  من  التحري  و 
اأحدهما م�صبوق  العمر 27 �صنة،  يبلغان من   ،
على  بناء  متت  التوقيف  ،عملية  ق�صائي  
البيع  بعملية  اأحدهما  قيام  مفادها  معلومات 
خطة  وو�صع  حتركاته  ر�صد  بعد  ال�رصاء،  و 
كانا  رفقة �رصيكه  توقيفه  التنفيذ مت  حمكمة 
ب�صدد اإبرام �صفقة ،اأين �صبط بحوزتهما على 
كمية  من مادة  املخدرات تقدر وزنها بـ 500غ  
من الكيف املعالج، مت حترير �صدهما اإجراء 
العدالة  اأمام  ق�صائي �صدهما  قدما مبوجبه 

اأين �صدر يف حقهما  اأمر اإيداع.
ال�رصطة  م�صالح  متكنت  ال�صياق  ذات  ويف 
من  وهران  ولية  باأمن   05 احل�رصي  للأمن 
توقيف �صخ�ش يبلغ من العمر 32�صنة ، �صبط 
 18 منها  مهلو�ش  143قر�ش  م�صكنه    داخل 
الكيف  من  ريفوتريل،عمودين  نوع  من  قر�ش 
املعالج ، مهياأة للرتويج ، مبلغ مايل 1500دينار 
ال�صموم ،مت حترير  الرتويج هذه  من عائدات 
على  مبوجبه  �صيحال  ق�صائي  اإجراء  �صده 

العدالة.
من  وهران  ولية  الأمن  فرقة  متكنت  كما    
اأعمارهما  ما بني  ب�صخ�صني  ترتاوح  الإيقاع 
27 و43 �صنة ، عملية التوقيف متت بناء على 
معلومات مفادها وجود �صخ�ش  يقوم برتويج 
نوع  من  مركبة  منت  على  العقلية  املوؤثرات 
حترياتها  ال�رصطة  م�صالح  لتبا�رص   ،  04 كليو 
اأين  ومراقبة  تر�صد  عملية  وبعد  وحتقيقاتها 
مت توقيفهما على منت املركبة �صالفة الذكر، 
اأين مت اإخ�صاعهما لعملية تفتي�ش اأف�صت اإىل 
حجز بحوزتهم 158قر�ش مهلو�ش ،  مت حترير 
مبوجبه  �صيحالن   ق�صائي  اإجراء  �صدهما 

اأمام العدالة .
للأمن  ال�رصطة  م�صالح  متكنت  حني  يف 
توقيف  من  وهران،  ولية  لأمن   23 احل�رصي 
�صخ�ش يبلغ من العمر 40�صنة ،  �صبط بحوزته 
عائدات  من  400دينار  و  مهلو�ش  120قر�ش 
الباهية  الربية  م�صتوى حمطة  على   ، الرتويج 
ق�صائي  اإجراء  �صده  حترير  مت  بوهران، 

�صيحال مبوجبه على العدالة. 

�صكان  عن  ممثلون  اأم�ش،  �صبيحة  طالب 
بلدية مناعة جنوب ولية امل�صيلة، بالإ�رصاع 
يف الإفراج عن القائمة ال�صكنية حل�صة 190 
�صكن اجتماعي عمومي، بعد اأن ظلت ترتدد 
اأخبار عن مواعيد كثرية مرت دون اأن يفرج 
من  العديد  نا�صد  حيث  ال�صكن،  قوائم  عن 
الوقوف  لأجل  امل�صيلة  وايل  البلدية  �صكان 

لأجل  املنجزة  ال�صكنية  امل�صاريع  على 
تكبدوا  الذين  م�صتحقيها،  على  توزيعها 
مرارة �صنوات طويلة بني �صيق �صديد و�صكن 
امل�صتاأجرين  وكذا  للإيواء،  ي�صلح  ل  ه�ش 
يف  الفاح�ش  الرتفاع  ظل  يف  الغري  لدي 

اأ�صعار الكراء .
عبدالبا�سط بديار 

بريد اجلزائر 

فتح 273،900 ح�ساب خا�ص 
بالإعانة املالية الت�سامنية

بف�صل اجلهود التي بذلتها موؤ�ص�صة بريد اجلزائر،عرب 
�صبكتها املوزعة على كامل الرتاب الوطني، مت فتح 
جديد  بريدي  جاري  ح�صاب  عن273،900  يزيد  ما 
لفائدة الأ�صخا�ش املعنيني بالإعانة املالية املقدرة 

.DA 6000 ب
للأرقام  ووفًقا  الإ�صارة  جتدر  ال�صياق،  نف�ش  يف 
 1،216،550 اأن  العملية،  انطلق  منذ  امل�صجلة 
ح�صلوا  م�صتفيد   1615،084 اإجمايل  من  م�صتفيد 
عرب  حتويله  طريق  عن  الدعم  مبلغ  على  بالفعل 
ح�صاباتهم الربيدية، يف حني �صتتوا�صل عملية حتويل 
امل�صتحقني  كل  ا�صتفادة  غاية  اإىل  امل�صاعدة  هذه 

لها.

فعالية هي االأوىل من نوعها

ماأدبة اإفطار رم�سانية يف 
الكونغر�ص الأمريكي 

الأمريكي،  الكونغر�ش  يف  م�صلمون  اأع�صاء  اأقام 
فعالية  يف  »الكابيتول«،  مببنى  رم�صاين  اإفطار  حفل 
هي الأوىل من نوعها وح�رص الفعالية م�صاء الثنني، 
يف  وموظفون  النواب  جمل�ش  اأع�صاء  من  العديد 
اإلهان عمر ور�صيدة  الكونغر�ش ونظم احلفل كل من 
يف  م�صلمون  اأع�صاء  وهم  كار�صون،  واأندريه  طليب 
جمل�ش النواب عن احلزب الدميقراطي، بال�صرتاك 
بالدفاع  املعنية  امل�صلمني«  »منا�رصي  منظمة  مع 
بدء  قبيل  األقته  خطاب  ويف  املدنية  احلقوق  عن 
ر�صيدة  مي�صغان،  ولية  عن  النائبة  اأكدت  الإفطار، 
»الأهمية  على  فل�صطينية،  اأ�صول  من  وهي  طليب، 
يرفع  احلدث  »هذا  واأ�صافت:  للحدث  التاريخية« 
مكانة جالية باأ�رصها �صعرت لفرتة طويلة بالتهمي�ش. 
ا�صتُهدفنا ظلماً من اأجل اإثارة اخلوف وتعزيز اأجندة 

الكراهية«.

تغيري التعريف الر�سمي 
للكيلوغرام نهائيا!

تغريرّ التعريف الر�صمي للكيلوغرام يوم 20 مايو بعد 6 اأ�صهر 
فقط من ت�صويت العلماء ل�صالح تف�صري جديد متاما ويف 
 ،»Le Grand K« ال�صابق، كانت اأ�صطوانة املعدن الكبرية
هي العن�رص املحدد الذي جتري من خلله كافة قيا�صات 
الكيلوغرام الأخرى، ومنذ �صنعها يف عام 1889، مت تخزين 
بعناية  �ُصحبت  والآن  تامة،  بحماية  فرن�صا  يف  الأ�صطوانة 
املعدنية  الأ�صطوانة  وتعترب  التقاعد،  مرحلة  لتدخل 
املعيار العاملي لوزن الأ�صياء، حيث ا�صتمر عملها مدة 130 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  الن�صخ  ع�رصات  تخزين  مع  عاما، 
الكيلوغرام  بقيا�ش  العلماء  �صيقوم  والآن،  الأوزان  لتوحيد 

.»Kibble« عرب ميزان

تيبازة 
غلق حمتمل ملحاجر 

جبل �سنوة
فتح  لتيبازة  الولئية  ال�صلطات  »م�صبوه« قررت  ا�صتغلل  حول  معمق  القانون لثلثة حماجر بجبل �صنوة منذ قرابة ال10 حتقيق  بقوة  حمايته  رغم  هذا  و  2017 �صنوات  �صنة  �صدر  ولئي  قرار  بت�صنيفه حممية وطنية، ح�صب ما مبقت�صى  �صكان امل�صوؤول يف ت�رصيح لواأج بخ�صو�ش ماآلت اأفاد به وايل تيبازة، حممد بو�صمة و اأو�صح يق�صي  بها  يقوم  التي  الحتجاجية  مطلع احلركة  با�رصت  »م�صاحله  اأن  �صنوة  قرابة الأ�صبوع اجلاري حتقيق معمق حول ن�صاط اأحياء  منذ  تن�صط  حماجر  لثلثة  للمنطقة« و هو ما دفع برفع خماوف �صكان يداهم ال�صكان و خطرا يهدد النظام البيئي 10 �صنوات ما اأ�صبح ميثل هاج�صا حقيقيا م�صبوه 

املنطقة للوايل.

5 �سحايا حوادث مرور 
خالل 24 �ساعة 

يف تعر�ش خم�صة اأ�صخا�ش اإىل جروح واإ�صابات  الأخرية  �صاعة  الـ24  خلل  وادي خمتلفة  بلدية  من  بكل  متفرقة  مرور  اأ�صعف حوادث  حيث  زمورة،  و  مازونة   ، املدنية رهيو  للحماية  الثانوية  الوحدة  م�صتوى لدائرة وادي رهيو �صخ�صان تعر�صا حلادث عنا�رص  على  ب�صيارة  �صاحنة  ال�صبرية، اإ�صطدام  حي  غرب  �رصق  ال�صيار  52 كما تدخلت احلماية املدنية لدائرة مازونة الطريق  و   16 العمر  من  يبلغان  م�صابني  تعر�صا لإجلء  اأن  بعد  مازونة  م�صت�صفى  اإىل  بن �صنة  متو�صطة  بجانب  �صيارتني  الوطني لإ�صطدام  الطريق  ويف  البلدية،  بذات  زمورة عامر  بلدية  الكانطوين  منطقة   23 عن رقم  �صيارتني  اإ�صطدام  مرور  حادث  على م�صتوى الراأ�ش مت اإ�صعافه واإجلءه من اإ�صابة �صاب يبلغ من العمر 28 بجرح عميق اأ�صفر 
طرف النجدة اإىل عيادة زمورة.

زيدان.ج

يرافق  الكرمي،  رم�صان  �صهر  طيلة  و  موبيلي�ش 
زبائنه و مينح لهم الفر�صة لل�صرتاك يف ال�صتمتاع 
بجميع الألعاب جماًنا. و MobiliStore خدمة  
لبوابة الألعاب ، VIPيف النادي  و عليه باإمكان 
زبائن موبيلي�ش، الإ�صرتاك جمانا و التي متكنهم 
الألعاب  من  مبجموعة  جمانا  ال�صتمتاع  من 
ال�صيقة و املرحة، مع تخفي�صات ت�صل حتى 80 

باملائة عند �رصاء امليزات الختيارية.
للزبائن  خلل:MobiliStoreميكن  من 

الإلتحاق بخدمة 
الواب  بوابة  URL : store.mobilis.dzـ    

عرب  
بوابة  URL : wap.store.mobilis.dzـ 

الواب عرب  

ا�ستمتعوا بجميع االألعاب جماًنا طيلة �سهر رم�سان

بوابة موبيلي�ص لالألعاب »MobiliStore«موبيلي�ص 
 VIP تهديكم الع�سوية يف النادي

اأحمد بن عطية
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