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الحتالل  ال�صهيوين يـعرتف

املقاومة تطورت 
عن حرب 2014 

رغم احل�سار

تخ�ص الأطوار الثالثة

وزارة الرتبية تعدل رزنامة 
امتحانات نهاية ال�سنة   

البويرة

 25 مليار �سنتيم الإعانة 
43 األف عائلة معوزة   
حتقيق  يف تنازلت م�صبوهة لعقارات كربى بالدينار الرمزي 

مافيا تنهب االأوعية العقارية  
بورقلة والروي�سات 

تفكيك الع�صابة وتقليم اأظافرها

قيادة اجلي�ش تنتقل  اإىل ال�سرعة الق�سوى
�ص3



درك العا�صمة 

 توقيف 246 �صخ�صا 
من بينهم 08 ن�صاء 

بتفعيل  باجلزائر  الوطني  للدرك  الإقليمية  املجموعة  قامت 

من خالل  اأكرث جناعة  جعله  و  اجلرمية  خا�صا ملحاربة  خمططا 

تن�صيط عن�رص الإ�صتعالمات ،و �صن مداهمات وا�صعة بالأماكن التي 

مكن  الذي  ،الأمر  الإجرام  معتادي  و  ال�صوابق  لذوي  اإقبال  ت�صهد 

من حل عدة ق�صايا اإجرامية خالل �صهر اأفريل ،وقد اأف�صت هذه 

التدخالت اإىل توقيف 246  �صخ�صا من بينهم 08 ن�صاء تورطوا يف 
عدة ق�صايا اإجرامية خمتلفة . 

الأقرا�ص  و  للمخدرات  ال�رصعي  غري  الإجتار  حماربة  اإطار  يف 

ال�صلبة قامت خمتلف الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك 

الوطني باجلزائر من توقيف 25 �صخ�صا و حجز 449 قر�صا مهلو�صا 

من خمتلف الأنواع بالإ�صافة اإىل حجز حوايل 955 غراما من مادة 
الكيف املعالج  .

وفيما يخ�ص الإجرام �صد الأ�صخا�ص و الأمالك فتم توقيف 130 

اجلرح  و  ال�رصب  جرائم  لإرتكابهم  ن�صاء   06 بينهم  من  �صخ�صا 

ال�رصقات  و  الإعتداءات   ، ال�صجارات  البي�صاء،  بالأ�صلحة  العمدي 

و حيازة اأ�صلحة بي�صاء ) خناجر ،�صيوف ( كما مت تفكيك �صبكتني 

تخت�ص يف �رصقة املركبات باإقليم بلديتي الرويبة اأين مت بئر توتة 

توقيف  مت  ،كما  العدالة  اإىل  تقدميهم  و  اأ�صخا�ص    09 توقيف  مت 

�صبكة حترتف �رصقة الكوابل النحا�صية ببلدية احلميز مكونة من 04 

اأ�صخا�ص كبدت خ�صائر مالية فادحة لأحدى املوؤ�ص�صات العمومية 

اأين مت اإيداع الفاعلني احلب�ص بعد تقدميهم اإىل العدالة بالإ�صافة 

اإىل تفكيك ع�صابة حترتف �رصقة املوا�صي ببلدية بو�صاوي  .

حريق ي�صل حركة املرور بالعا�صمة

خبر في 
صورة

تخ�ص �صفقات النقل و ال�صحة و الأ�صغال العمومية و الرتامواي

االأمن يحقق يف جتاوزات 4 والة 
�صابقني �صريوا والية وهران

تيزي وزو

خمطط اأمني خا�ص برم�صان 
�صطرت م�صالح امن تيزي وزو خمططا اأمنيا خا�صا يهدف 

اإىل تاأمني املواطنني و حماية ممتلكاتهم وح�صب بيييان خللية 
الت�صال و العالقات العامة لمن تيزي وزو ف�صيتم  تاأمني 
امل�صاجد خالل �صالة الرتاويح،وال�صاحات العمومية التي 

تعرف اإقبال كبري للعائالت خا�صة خالل الفرتة الليلية بالإ�صافة 
اإىل تاأمني التظاهرات الفنية و الثقافية ل�صيما يف الفرتة 
الليلية،وحمطات نقل امل�صافرين، البنوك، مراكز الربيد، 

الأ�صواف وحماربة الأمن املروري من خالل تكييف منط عمل 
الفرق املرورية مع الأوقات التي ت�صجل حركة مرورية هامة 

والتواجد املدعم للعنا�رص املكلفة باحلركة املرورية على حماور 
الطـرق اإىل جانب م�صاعفة الدوريات على م�صتوى الأماكن 

التي تعرف توافد معترب للجمهور با�صتهداف بوؤر النحراف يف 
الأوقات التي تعرف ارتفاع الن�صاط الإجرامي اجلرمية الل�صو�صية 

العنف مع موا�صلة العمل التح�صي�صي التوعوي .
ح- كرمي

حافالت النقل احل�صري بالبويرة

فو�صى تزعج الركاب 
وم�صايقات للن�صاء 

»يل ما عجبو�ص احلال يركب طاك�صي » بهذه العبارة امل�صتفزة يرد 
عادة القاب�ص و�صائقو حافالت النقل احل�رصي مبدينة البويرة على 
�صكاوى الركاب الذين �صاقوا ذرعا من ا�صتمرار معاناة جحيمية ل 
تريد الزوال ما دام اأ�صحاب القرار من اجلهات املعنية بقيت تلعب 
دور املتفرج على الو�صع الذي يزداد ترديا ول حياة ملن تنادي وكاأن 
الأمر ل يعنيها بتاتا ح�صب ت�رصيحات املواطنني الذين اقرتبنا منهم 
خالل خرجتنا امليدانية ل�صتطالع اأرائهم حول هذا املو�صوع ، حيث 
اأكدوا لنا اأن اأ�صحاب حافالت النقل احل�رصي عرب خمتلف اخلطوط 

مبدينة البويرة ل يحرتمون قانون النقل �صواء من خالل احلمولة 
الزائدة عن اللزوم اأو عدم عدم اللتزام باأوقات ومواعيد النطالق من 
نقطة اإىل اأخرى ناهيك عن احلالة املزرية لأغلبية هذه احلافالت التي 

اأكل عليها الدهر و�رصب من انت�صار الأو�صاخ فيها والروائح الكريهة     
 اأ.م

حريق  اإندلع  اأم�ص  �صباح  �صهد 
ببلدية  وذلك  رافعة  م�صتوى  على 
ا�صطدمت  اأين  الكيفان،  برج 

الأمر  وهو  الغاز  بانبوب  الرافعة 
واندلع  انفجاره  اإىل  اأدى  الذي 
احلريق الذي اأثر ب�صكل �صلبي على 

حركة املرور يف خمتلف الطرقات 
املوؤدية اإىل العا�صمة، خا�صة بعد 
على  ال�صري  حلركة  الكلي  التوقف 

ما  وهو  احلميز  منطقة  م�صتوى 
الطرقات  مييز  الكتظاظ  جعل 

اأم�ص.

الأمن  م�صالح  اأم�ص،  �رصعت 
فتح  يف  بوهران  الع�صكري 
تخ�ص  معمقة  اأمنية  حتقيقات 
امل�صاريع و التجاوزات التي وقعت 
يف عهد 4 ولة تعاقبوا على ت�صيري 
عهد  من  وهران،  الغرب  عا�صمة 
القادر  عبد  زوخ  الأ�صبق  الوايل 
عبد  و  �صكران  بالطاهر  مرورا 
املالك بو�صياف لغاية عبد الغاين 

زعالن.
و اأو�صح م�صدر اأمني رفيع امل�صتوى 
جاءت  التحقيقات  اأن  ل«الو�صط« 
التحقيق  و  للنب�ص  فوقية  باأوامر 
م�صاريع  و  �صفقات  اإبرام  يف 
م�صاريع  مقدمتها  يف  �صخمة 
العمومية  الأ�صغال  و  النقل  قطاع 

من �صمنها عملية تعوي�ص مالك 
التجارية  املحالت  و  البنايات 
اإن�صاء  لغر�ص  اإزالتها  مت  التي 
م�صاريع ذات منفعة عمومية مثل 
اأ�صندت  الذي  وهران  ترامواي 
الإ�صبانية  لل�رصكة  ت�صييده  مهمة 
عن  كور�صان«،ناهيك  اإيزولك�ص   «
الأمالك  عن  التنازل  عمليات 
العقارية  الرتقيات  و  العمومية 
عيادات  اإفتتاح  رخ�ص  و  الكربى 
طبية خا�صة و الرخ�ص ال�صياحية 
ال�صياحية  املنتجعات  و  للفنادق 
جلمعيات  املالية  الإعانات  و 
اأر�ص  على  تن�صط  ل  وهمية 
امليدان، و رخ�ص البناء ملقاولني 
�صخمة  �صفقات  اإبرام  و  كبار، 

من  امل�صت�صفيات  م�صتوى  على 
ال�صكان،  و  ال�صحة  مديرية  قبل 
لهم  كانت  الذين  املقاولني  و 
على  احل�صول  يف  احل�رصية 
م�صاريع و عالقتهم برجال املال 
على  »الأوليغار�صية«  الأعمال  و 
غرار رجل الأعمال علي حداد و 
حاليا  امل�صجونني  كونيناف  ر�صا 

يف �صجن احلرا�ص بالعا�صمة.
 التحقيقات احلالية ت�صمل كل من 
الإدارة  و  ال�صحة  م�صالح مديرية 
و  ال�صكن  مديريات  و  املحلية، 
و  باأوامر  العمومية،  الأ�صغال 
ولة  طرف  من  متت  �صغوطات 

وهران الأربعة ال�صالف ذكرهم .
اأ.ب

�صيال تعلن مواعيد ا�صتقبال الزبائن
التطهري  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
تغيري  عن  »�صيال«  واملياه 
يف توقيت ا�صتقبالها للزبائن 

خالل �صهر رم�صان الف�صيل، 
اأن  لها  بيان  اأعلنت يف  حيث 
على  تعمل  �صوف  املوؤ�ص�صة 

مدار الأ�صبوع من ال�صبت اإىل 
اخلمي�ص وتوقيت ال�صتقبال 
خالل  يكون  �صوف  للزبائن 

الثامنة  من  املمتدة  الفرتة 
الثالثة  اإىل  �صباحا  والن�صف 

والن�صف م�صاء.
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يف اأول يوم رم�صان

�صكان البويرة ي�صرخون » كليتو البالد يا اخل�صارين 
�صدم اأم�ص يف اأول اأيام �صهر رم�صان 
من  البويرة  ولية  مواطنو  الف�صيل 
اخل�رص  اأ�صعار  يف  اجلنوين  اللتهاب 
والفواكه التي �صهدت ارتفاعا قيا�صيا 
بعد  خا�صة  التوقعات  جميع  خالف 
التجارة  لوزير  الأخرية  التطمينات 
الذي وعد املواطنني باأن تكون اأ�صعار 
هذا  يف  ال�صتهالك  الوا�صعة  املواد 
املواطن  متناول  يف  �صتكون  ال�صهر 
يف  �صقط  ذلك  كل  لكن   ، الب�صيط 
املاء مع حقيقة ار�ص الواقع بفر�ص 
الأ�صواق  على  لقب�صتهم  التجار 

كل  �صاربني  لهم  حتلو  التي  بالأ�صعار 
ال�صلطات  من  ال�صادرة  التعليمات 
احلائط  عر�ص  املعنية  واجلهات 
 « يومية  اأم�ص  قامت  ال�صياق  ويف   ،
عديد  عرب  ميدانية  بجولة   « الو�صط 
خا�صة  بالولية  املنت�رصة  الأ�صواق 
املغطى  والفواكه  اخل�رص  �صوق 
بو�صط املدينة الذي يعد اأكرب ف�صاء 
وهلة  ولأول  الولية  �صكان  يق�صده 
املرتفعة يف ظرف  لالأ�صعار  تفاجئنا 
وجيز على الأقل قبل اأ�صبوع من حلول 
ما حريرّ جموع  وهو   ، الف�صيل  ال�صهر 

املواطنني الذين �صبوا جام �صخطهم 
الذين  التجار  على  ال�صديد  وغ�صبهم 
وال�صعي  باجل�صع  �رصاحة  اتهموهم 
على  ال�رصيع  الربح  حتقيق  على 
غنى  يف  هم  الذين  الغالبى  ح�صاب 
عن هذا ال�صتغالل الفا�صح مع تدين 
القدرة ال�رصائية و�صعف الدخل ، كما 
خا�صة  ال�صلطات  حمدثونا  ق�صف 
م�صالح التجارة التي ف�صلت يف فر�ص 
الرقابة على مثل هوؤلء التجار الذين 
 ، الب�صيط  املواطن  جيوب  نخروا 
اأ�صعار  و�صل  املثال  �صبيل  وعلى 

البطاطا اىل حدود 70 دج للكيلوغرام 
الواحد والب�صل 100 دج والفلفل 120 
دج واجلزر 100 دج والتمور ب 700 دج 
اللحوم  �صعر  و�صول  جانب  اىل  هذا 
للكيلوغرام  دج   260 حد  اىل  البي�صاء 
الواحد ، هذا وتداول ن�صطاء و�صائل 
احلدث  هذا  الجتماعي  التوا�صل 
على  النار  فاحتني  وا�صع  نطاق  على 
التجار الذين وجب اأن مي�صهم حراك 
ال�صعب الغا�صب والثائر حتت �صعار » 

كليتو البالد يا اخل�صارين » .
اأ.م



املعار�ضة تنتقد دعوة  رئي�س الدولة للحوار 

ج�ب اهلل : خط�ب بن �ش�لح ت�أكيد على ف�شله 
.             حمدادو�س : االإ�ضرار على تنظيم االنتخابات ا�ضتفزاز لل�ضعب اجلزائري            .        بن خالف : احلوار الوحيد املقبول �ضعبيا هو مع املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 

اإميان لوا�س 

نا�ضر حمدادو�س 
خطاب بن �ضالح فارغ 

مل ياأتي باجلديد 

اإعترب النائب الربملاين عن حركة 
باأن  حمدادو�ش  نا�رص  حم�ش 
خطاب بن �صالح خطاب  فارغ ومل 
ياأت بجديد، وهو نوع من الهروب 
نحو الأمام حماولٌة لفر�ش الأمر 
اخليارات  واإ�رصار  على  الواقع، 
يعي�ش  وكاأنه  والآحادية،  الفوقية 
من  باأنه  م�صريا  الزمن،  خارج 
باملطالب  اعرتافه  من  الرغم 
اإل  اجلزائري  لل�صعب  امل�رصوعة 
اأهم واأكرب مطالبه  اأنه يقفز على 

وهو رحيله يف حّد ذاته.
يف  حمدادو�ش  نا�رص  واأو�صح 
امل�صكلة  باأن  »للو�صط«  ت�رصيح 

لي�ش يف احلوار من حيث املبداأ، 
َمن  اإ�رصاف  وحتت  َمن  مع  ولكن 
وما هو جدول اأعمال هذا احلوار، 
م�صريا باأن ال�صعب يرف�ش بقاء بن 
على  اإ�رصافه  عن  ناهيك  �صالح، 
يُعقل احلديث  هذه املرحلة، ول 
بعد  اأخرى،  مرة  معه  احلوار  عن 
الأوىل، وقد قاطعها  ف�صل جولته 
مت�صائال«  كيف  يدعو  بنف�صه، 

اإىل جولة جديدة«.
حمدادو�ش  نا�رص   واأكد 
تنظيم  على  باإن  الإ�رصار 
الإنتخابات الرئا�صية يف 04 جويلية 
وا�صتخفاف  ا�صتفزاز  مبثابة 
من  �رصٌب  وهو    باجلزائريني، 
جميعا،  قائال  بعقولنا  العبث 
»لمفّر لنب �صالح  من ال�صتقالة، 
اأمام  الآن  الكربى  العقبة  فهو 
احلل، ول ميكن القبول باجللو�ش 
ولبد  احلوار،  طاولة  على  معه 
لدى  مقبولة  وطنية  �صخ�صية  من 
تقود  َمن  هي  ال�صعبي  احلراك 

على  والإ�رصاف  الدولة،  رئا�صة 
من  واحلوار  النتقالية،  املرحلة 

اأجل ترتيبات احلل.«

جاب اهلل 
نرف�س دعوة بن �ضالح 

جملة و تف�ضيال

رئي�ش  اهلل  جاب  اهلل  عبد  اأكد 
جبهة العدالة والتنمية باأن  دعوة 
بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�ش 
اإجراء  اأجل  من  للحوار  �صالح 
رئا�صيات 4 جويلية املوؤامرة على 
ال�صعب اجلزائري، يف حني تعجب 
يح�رص  مل  �صخ�ش  من  اأتعجب 
للجل�صة التي دعا اإليها �صابقا باأن 
اإجراء  اأجل  من  باحلوار  يطالب 

النتخابات يف موعدها”.
خطاب  باأن  املتحدث  واإعترب 
الف�صل يف  تاأكيد على  بن �صالح   
ت�صيري الأزمة التي متر بها البالد 

لزال   ” م�صيفا  فيفري،   22 منذ 
اجلزائري  ال�صعب  يحتقر  البع�ش 
كبريا”.  وعيا  اأظهر  اأنه  رغم 
وتوقع جاب اهلل اإ�صتمرار احلراك 
ال�صعبي الذي و�صل جلمعته الـ11، 
لي�ش   « ال�صياق  هذا  يف  مو�صحا 
اأجل حتقيق  اأي خيار من  هنالك 
كل املطالب التي رفعها، لأن مثل 

هذه دعوات ل تخدمه اإطالقا.«

بن خالف 
 املعار�ضة ترف�س دعوة 

بن �ضالح للحوار 

العدالة  جبهة  عن  انتقد  النائب 
بن  خل�رص  والبناء  والتنمية   
خالف ب�صدة دعوة بن �صالح اإىل 
موؤكدا  باأن  املعار�صة   ، احلوار 
ترف�ش جملة وتف�صيال امل�صاركة 
�صالح،لأنه  بن  مع  م�صاورات  يف 
مرفو�ش �صعبيا وفاقد لل�رصعية.

بن  مت�صك  باأن  اعترب  حني  يف 
رئا�صية  انتخابات  اإجراء  �صالح 
ممكن  غري  غامر  جويلية   4 يف 
اجلزائري  ال�صعب  وان  خ�صو�صا 
قال كلمته وعرب عن رف�صه لإجراء 
ال�صابق  النظام  ببقايا  انتخابات 
ال�صتحقاقات  زور  لطاملا  الذي 

النتخابية.
احلوار  باأن  املتحدث  واأو�صح 
ال�صعب  به  يقبل  الذي  الوحيد 

موؤ�ص�صته  مع  احلراك  حوار  هو 
تخندقها  اأكدت  التي  الع�صكرية 
ومرافقته  ال�صعب  مطالب  مع 
لها اإىل غاية حتقيقها –على حد 

تعبريه-.
على  ذاته  املتحدث  و�صدد 
القانونية  الآليات  و�صع  �رصورة 
انتخابات  لتنظيم  والد�صتورية 
رحيل  بعد  ونزيهة  حرة  رئا�صية 
النظام  رموز  وكل  الباءات 

»البوتفليقي«.   

اعترب خطاب بن �ضالح خمّيبا، جياليل �ضفيان:

 اإعتق�ل الوجوه الثالثة يعك�س 
نية جدية من ال�شلطة

الوجوه  باعتقال  اأم�ش،  �صفيان،  جياليل   تفاءل 
الثالثة نظرا لثقلها، يف حني اأبقى باب ال�صيناريوهات 
املطروحة مفتوحا، باملقابل اعترب اأن خطاب بن 
�صالح اأول اأم�ش، يعك�ش وجود م�صكل كبري يف فهم 

ال�صلطة ملطالب احلراك.
�صفيان،  جياليل  جديد  جيل  حزب  رئي�ش  اأعرب 
»لو  منتدى جريدة  علة  �صيفا  اأم�ش، خالل حلوله 
كوريي«، اأعرب عن تفاوؤله بعد خطوة احالة �صقيق 
توفيق  والفريق  بوتفليقة  ال�صعيد  ال�صابق  الرئي�ش 
اأن  قائال  املوؤقت،  احلب�ش  اإىل  طرطاق  واجلرنال 
بالبليدة  الع�صكرية  املحكمة  لدى  تقدميهم  �صورة 
بالذهاب  انطباعا  وتعطي  جدية  نية  بوجود  تفيد 
اأقواها  اأن  معتربا  ال�صابق،  النظام  مع  للقطيعة 
وم�صت�صاره  ال�صابق  الرئي�ش  �صقيق  اعتقال  هو 
هذا  اعتقال  اأن  لفتا  بوتفليقة،  �صعيد  اخلا�ش 
عدة  على  يبعث  معقول  غري  »كوكتال«  الثالثي 
�رصاع  غرار  على  امل�صهد،  قراءة  يف  احتمالت 
ال�صامل،  التغيري  اأو  اأو ت�صفية احل�صابات  الأجنحة 
يف حني تدارك باأن حماكمتهم الآن لي�صت التوقيت 
الوطني  القت�صاد  على  �صلبيا  و�صيوؤثر  املنا�صب 
رئي�ش  خطاب  اعترب  كما  اجلزائريني.  ووظائف 
رم�صان  �صهر  ع�صية  �صالح  بن  القادر  عبد  الدولة 
الأ�صباب  نف�ش  باأن  قائال  بالالحدث،  الكرمي، 
توؤدي لنف�ش النتائج، معتربا اأن هناك م�صكل كبري 
�صيما  ال�صعبي،  احلراك  ملطالب  ال�صلطة  فهم  يف 
واأن هذا الأخري قد وا�صل منذ ا�صابيع يف التعبري 
عن رف�صه لجراء الرئا�صيات يف 4 جويلية 2019، 
لأنه ل يثق يف ولة وادارة وحكومة الرئي�ش ال�صابق 
عبد العزيز بوتفليقة، م�صيفا اأن اجلزائريني كانوا 
ينتظرون من بن �صالح اإعالن هيئة جماعية ت�صري 
مرحلة انتقالية يتم التفاق على تفا�صيلها بني كل 
الحد عرب  ليلة  لكن خطاب  ال�صيا�صية،  املكونات 

عن ت�صبث من النظام يف ال�صلطة ح�صبه.
فانتقد  للحراك  ممثلني  اإيجاد  بخ�صو�ش  اأما 
عن  ممثلني  خلروج  الداعني  اأن  معتربا  الدعوة، 
ا�صتعماله  ت�صهيل  يريدون  رمبا  ال�صعبي،  احلراك 

لبناء  حتى  اأو  خدمته  يف  اأو  النظام  �صد  لحقا 
حمهورية جديدة، �صيما اأن التحكم يف الأفراد اأي�رص 
ال�صيا�صية  والت�صكيالت  التنظيمات  التحكم يف  من 
امل�صتح�صن  من  اأنه  قائال  ممثلون،  عدة  لها  التي 
ت�صكيل  اأجل  من  للمواطنني  الباب  فتح  يتم  اأن 
اأحزاب �صيا�صية متنوعة لقطع الطريق اأمام عودة 
تنظيم  اأن  موؤكدا  م�صتقبال،  الواحد  احلزب  نظام 
درا�صة  حمل  كله  ت�رصيعية  اأو  رئا�صية  انتخابات 
الن، دون احلاجة امللحة لت�صبيق ا�صتحقاق واحد 
على الأخر، م�صيفا باأن افرازها لنف�ش الوجوه من 
توا�صل  اعتبار  على  م�صتبعد،  ال�صابق غري  النظام 
ونفوذ  والف�صاد  ال�صاحة  ال�صيا�صي يف  املال  وجود 
�رصورة  على  ال�صياق  ذات  يف  م�صددا  »ال�صكارة«، 
وكذا  النتخابات،  على  ال�رصاف  جلنة  تن�صيب 
فتح  اىل  ا�صافة  العالم،  و�صائل  عمل  تنظيم 
قبل  �صيا�صية  احزاب  لتاأ�صي�ش  وا�صعا  املجال 

التوجه لالنتخابات املقبلة.
على  البقاء  اأن  قال  احلراك  توا�صل  �صياق  ويف 
توا�صل  �صيح�صم  من  هو  جويلية   4 رئا�صيات 
امل�صريات يف �صهر رم�صان، مو�صحا باأنه من غري 
لـ60  النتخابات  لهذه  املر�صحني  جمع  املنطقي 
الرف�ش  هذا  ظل  يف  اجلزائريني،  من  توقيع  الف 
بخ�صو�ش  مفيدا  القرتاع،  لهذا  للمواطنني  العام 
الندوة الوطنية التي دعت اليها اأحزاب املعار�صة 
حول  لالجتماع  داعي  “ل  باأنه  اأ�صبوعني،  قبل 
مطالب يتوافق عليها اجلميع، والكرة الآن يف ملعب 
موقف  على  املعار�صة  اجتماع  اأن  رغم  ال�صلطة، 
للراي  يوجه  م�صتح�صن  ات�صايل  عمل  يبقى  واحد 
رافع  لطاملا  حزبه  اأن  م�صيفا  اجلزائري”،  العام 
ال�صيا�صية  اللعبة  يف  املواطن  تدخل  �رصورة  على 
احلالة  منتقدا  فيفري،   22 حراك  قبل  باجلزائر 
للرئي�ش  ال�صابقة  ال�صلطة  زمن  يف  للبلد  العامة 
بوتفليقة، على اثر رهن الدارة والأحزاب والعالم 
اجلمهورية،  رئي�ش  �صخ�ش  بيد  اجلي�ش  وحتى 

بح�صبه.
�ضارة بومعزة

تفكيك الع�ضابة وتقليم اأظافرها

 قي�دة اجلي�س تنتقل  اإىل ال�شرعة الق�شوى
بعني  ينظر  اجلزائري  ال�صارع  مازال   
لالعتقالت  الندها�ش  و  التعجب 
املخابرات  مديري  �صد  الكبرية 
الرئي�ش  اإىل �صقيق  اإ�صافة   ، ال�صابقني 
بعيد  الذين كان غري  بوتفليقة  ال�صعيد 
هذه  وجاءت   ، با�صمه  ي�صبح  الكل 
العتقالت و حب�ش املتهمني مبختلف 
الثقة  اأعادت  التهم ،يف خطوة جديدة 
بني ال�صعب و اجلي�ش ول�صيما الفريق 
خرج  لطاملا  الذي  �صالح  قايد  اأحمد 

يف خطاباته يوؤكد وقوفه مع ال�صعب .
وكانت العتقالت الأخرية �صد الفريق 
املتقاعد حممد مدين املدعو توفيق 
اجلرنال  �صابقا  الديا�صا�ش  ومدير   ،
الرئي�ش  �صقيق  و   ، طرطاق  عثمان 
بثها  بعد  ول�صيما   ، بوتفليقة  ال�صعيد 
اجلزائر  التلفزيون  املبا�رص على  على 
م�صاعي  يف  التامة  الثقة  اأعادت  قد   ،
اأحمد قايد  الفريق  اجلي�ش و م�صاعي 
التي  لالأزمة  حلول  لإيجاد  �صالح 

نعي�صها بداية من انطالق احلراك .
يبتلع  مل  مازال  اجلزائري  ال�صعب 
ال�صدمة و الندها�ش يف نف�ش الوقت 
اأن  فعال  اأنه  ي�صدق  مل  مازال  حيث   ،
وكذلك   ، ال�صجن  بوتفليقة يف  ال�صعيد 
و  مدين  حممد  ال�صابقة  اجلرنالت 

ب�صري طرطاق .
املواطنني  املتتبعني ومن  فالكثري من 
و الذين كانوا ينظرون بعني الريبة اإىل 
م�صاعي ال�صلطة وم�صاعي اجلي�ش من 
كل  باأن  الأم�ش  اإىل  اأيقنوا   ، احلراك 
خطابات الفريق قايد �صالح و اجلي�ش 
ول   ، العدم  من  تكن  مل  احلراك  اإزاء 
ربحا للوقت ، ول ل�صيء اآخر ، فاأيقنوا 
هذا  اإزاء  �صادقة  اجلي�ش  عزمية  اأن 
�صد  بحمايته  ووعد  ال�صعبي  احلراك 
اأو  �رصبه  اأو  اإف�صاده  يريد  من  جميع 

اللتفاف عليه .
قايد  اأحمد  الفريق  و  اجلي�ش  اأ�صهم 
�صالح ارتفعت كثريا اليومني الأخريين 
، بعد اأن تاأكد العامة اأن الأمر لي�ش لعبا 
و اأنه لي�ش اأفالما كما ي�صوره الكثري و 
على  وتهاطلت   ، امل�صككون  له  يدفع 
ر�صائل  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
للفريق  و  للجي�ش  والتحيات  الحرتام 
اأحد قايد �صالح ، و اأمتالأت على اأ�صوار 
الفريق  التي متجد  ال�صور  الفاي�صبوك 
خطواته  وت�صجع   ، �صالح  قايد  اأحمد 
القوية يف وجه الذين يريدون اللتفاف 

على ال�صعب و اإبقائه مقهورا .
ي�صدقها  مل  الكبرية  اخلطوات  هذه 
اجلرنال  من  املقربني  اأقرب  حتى 
ال�صعيد  من  املقربني  اأو  توفيق 
بوتفليقة ، اأو طرطاق ، وراح كل واحد 
الت�صكيك  اأجل  من  اأخرى  ق�صة  ين�صج 
يف هذه العملية ، لكن �صور التلفزيون 
 ، امل�صككني  كل  على  ق�صت  العمومي 
تف�صريات  لها  يعطي  �صخ�ش  كل  وراح 

اأخرى .
التي  الهالة  ومن هول  املواطنني  اأحد 
و  توفيق  من  املعتقلون  هوؤلء  �صكلها 
اأنه لن ي�صدق  ال�صعيد وطرطاق ، قال 

ال�صجن  يدخل  حتى  اعتقالهم  م�صاألة 
يده  من  املعتقلني  هوؤلء  اأحد  ويع�صه 
�صور  تكفه  ومل   ، �صي�صدق  فرمبا   ،

التلفزيون .
من  للكثري  بالن�صبة  العتقالت  هذه 
متوقعة  و  عادية  اعتربوها  املتتبعني 
احمد  الفريق  بعد حتذيرات  ، خا�صة 
قايد �صالح �صابقا ، اإ�صافة اإىل �صقوط 
مازال  الذي  بوتفليقة  ال�صعيد  ا�صم 
اأنه  يعتقدون  بعيد  وغري  الكثريون 
مازال ي�صري يف اأمور احلكم يف اجلزائر 
اأن  احلقيقة  فيما   ، ال�صتار  خلف  من 
ا�صتقالة  بعد  انتهى  بوتفليقة  ال�صعيد 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�ش  �صقيقه 
ختم  ي�صتغل  ال�صعيد  كان  الذي  و   ،
 ، القرارات  الكثري من  لتنفيذ  الرئا�صة 

و�صفت بالقوى الغري الد�صتورية .
وجاء خرب هذه العتقالت مبا�رصة مع 
ن�صوة رم�صان ، ال�صيء الذي �صكل ن�صوة 
اأخرى عند عامة ال�صارع اجلزائري ، يف 
جو خمتلط وغري مفهوم ، بني الفرح و 
املنبعثة  والطماأنينة   ، للقادم  الرتقب 
الأمور  اأن  يح�صون   ، من عبق رم�صان 

�صتوؤول اىل الأح�صن .
 ع�ضام بوربيع 
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انتقدت عدد من االأحزاب ال�ضيا�ضية  خطاب رئي�س الدولة عبد القادر بن �ضالح الذي وجهه مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املعظم حتدث فيه عن رئا�ضيات 4 جويلية املقبل، 
وكذا الدور املهم الذي تلعبه املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية للحفاظ على الطابع الد�ضتوري للدولة وا�ضتمراريتها، و�ضمان اأمن وا�ضتقرار الوطن، معتربين باأنه فارغ و مل يحمل 

اجلديد، موؤكدين باأن اإ�ضرار بن �ضالح الذهاب اإىل اإنتخابات رئا�ضية هو ا�ضتفزاز لل�ضعب اجلزائري .



بن  خطاب  على  علّق  كما 
الف�شل  على  تاأكيد  باأنه  �شالح 
يف ت�شيري الأزمة التي متر بها 
البالد منذ 22 فيفري، م�شيفا 
” لزال البع�ض يحتقر ال�شعب 
اأظهر  اأنه  رغم  اجلزائري 
اإ�شتمرار  وعيا كبريا”، متوقعا 
و�شل  الذي  ال�شعبي  احلراك 

جلمعته الـ11.
القوى  جبهة  رّدت  كما 
»احلوار  باأن  ال�شرتاكية، 
ينبغي  ول  ميكن  ل  احلقيقي 
خالل  من  اأو  مع  به  القيام 
غالبية  يرف�شها  �شخ�شيات 
قطعيا  اجلزائري  ال�شعب 
بيان  اأ�شاف  حيث  وجذرًيا«، 
الدولة  بـ«رئي�ض  الأفافا�ض 
عن  املنبثق  املرفو�ض، 
ال�رشعية  النظام غري  عكازتي 
خطابه  قراأ  ال�شعبية،  وغري 
اأن  حني  يف  ليال،  البارحة 
من  م�شداقية  املراقبني  اأكرث 
للنظام  املمار�شات امل�شبوهة 
اجلزائري، كان يُتوقع منهم اأن 

مفيدة  قرارات  وي�شمعوا  يروا 
اجلديدة  الواجهة  جانب  من 
النهاية  يف  وتو�شلوا  للنظام،  

اإىل حقيقة هزميتهم”.
قلقه  الأفافا�ض  �شجل  كما 
بخ�شو�ض  بقلق  يالحظ  اأنه 

�شانعي القرار احلاليني »الذين 
اأنهم ينتمون ح�رشيا اإىل  يبدو 
الدائرة املغلقة للقيادة العامة 
من  »بدلً  قائلني:  للجي�ض«، 
التاريخي  النفجار  على  الرد 
اجلزائري،  ال�شعب  لكرامة 

جذري  ب�شكل  م�شممون 
الطريق  خارطة  فر�ض  على 
ال�شلطة  واأن  بهم،  اخلا�شة 
تف�شل  احلالية  الع�شكرية 
عملياتها  وتنويع  م�شاعفة 
من  بدلً  املذهلة  الق�شائية 
ال�شلمية  باملطالب  الهتمام 
امل�رشوعة  والدميقراطية 
اجلزائريات  ملاليني 
ويف�رش  واجلزائريني، 
»تعك�ض  باأنها:  ذلك  الأفافا�ض 
هذه الإجراءات القانونية متاًما 
يف  اأجنحة  عدة  بني  احلروب 
اجلزائري«،  ال�شيا�شي  النظام 
وبالعودة للرئا�شيات قال: »هذه 
النتخابات الرئا�شية �شتح�شد 
فقط مروجيها وعمالئها، لأن 
ال�شعبية  املطالب  تطلعات 
امل�رشوعة،  الدميقراطية 
 22 منذ  وا�شع  نطاق  وعلى 
فيفري، ل ميكن حتقيقها من 
انتخابية،  تنظيم مهزلة  خالل 
انتقال  عملية  يف  البداأ  وحده 
اأن  ميكن  حقيقية  دميقراطية 
وطني  لإجماع  الظروف  يُهيئ 

حقيقي«.

الدرك  م�شالح  موؤخرا  �رشعت 
يف  معمقة  حتقيقات  يف  الوطني 
 « نوع  من  الأجرة  �شيارات  ق�شية 
كتابة  التي مت حجز حلد  و   »806
46 مركبة  اأزيد من  الأ�شطر  هذه 
ال�شلف  و  غليزان  بولية  غالبيتها 
و التي ين�شط اأ�شحابها من ناقلي 
من  بكل  الوليات  بني  ما  الأجرة 
وهران اإىل خطوط ولايت غليزان 
و  �شعيدة  ال�شلف  م�شتغامن،  و 
�شنوا  الذين  و  غريها،  و  مع�شكر 
باملحطة  العمل  عن  اإ�رشابا 
اجلديدة باإي�شطو لليوم الثاين على 
رف�شهم  منهم عن  تعبريا  التوايل، 
نوع  من  مركباتهم  حجز  لعملية 
قبل  من  حجزها  مت  التي   »806«
خالل  الوطني  الدرك  م�شالح 
بحجة  املا�شية  القليلة  الأ�شهر 

تتوفر  ل  املطلقة  غالبيتها  اأن 
على بيانات قاعدية اأ�شلية ،و اإمنا 
احلدود  من  تهريبها  مت  و  مزورة 

اجلنوبية الغربية .
الأجرة  �شيارات  �شائقو  ندد  و  
ع�شية   ، مركباتهم  حجز  بعلية 
اأنف�شهم  اعتربوا  و  رم�شان  �شهر 
بق�شية  لهم  عالقة  ل  و  �شحايا 
و   ، املركبات  هته  تهريب 
الأجرة  �شائقي  من  عدد  ك�شف 
اأنهم  ل«الو�شط«  ت�رشيح  يف 
اأكرث  و  �شنوات  اأربع  م�شي  بعد 
بهذه  تنقالتهم  و  ن�شاطهم  من 
الدرك  م�شالح  باإقدام  املركبات 
احلواجز  عرب  بتوقيفهم  الوطني 
الأمر  املركبات  حجز  و  الأمنية 
الذي اأدخلهم يف بطالة اإجبارية و 
عائالتهم  يعيلون  و  اأباء  غالبيتهم 

اأو�شح  و  املتمدر�شني،  اأبنائهم  و 
�شائق �شيارة اأجرة بخط وهران- 
املركبة  باقتناء  قام  اأنهم  ال�شلف 
املركبة  عر�ض  و  احلر،  مباله 
متكن  و  التقنية  املراقبة  على 
الرمادية  البطاقة  ا�شتخراج  من 
قانوين  ب�شكل  التقنية  املراقبة  و 

و عادي .
بغداد  خمنف  ك�شف  جهته  من 
للمنظمة  الولئي  املكتب  رئي�ض 
الوطنية للنقالني يف ت�رشيح خ�ض 
ق�شية  اأن  اأكد  اأين  »الو�شط«،  به 
و  جديدة  لي�شت   »806« �شيارات 
لها  التعر�ض  مت  اأن  و  �شبق  اإمنا 
خلم�شة  الوطني  الجتماع  خالل 
مع  النقل  بقطاع  نا�شطة  نقابات 
الأن  حلد  لكنه  الو�شية،  الوزارة 
من  ناجعة  حلول  اإيجاد  يتم  مل 

�رشطة  و  الأمنية  امل�شالح  قبل 
هذه  تهريب  يتم  اأين  الأنرتبول 
و  اأروبية  دول  من  املركبات 
حتويلها للجزائر و تزوير بياناتها 
مت�ض  ل  امل�شكلة  و  القاعدية 
امل�شاألة  بل  بالغرب  الناقلني 
امل�شتوى  عرب  الناقلني  كل  ت�شكل 
اأن  املتحدث  اأ�شاف  و   . الوطني 
80 باملائة من الناقلني لالأجرة ما 
النوع  ين�شطون بهذا  الوليات  بني 
وثائقها  املزورة  املركبات  من 
امل�شكوك  القاعدية  بياناتها  و 
فيها، لكن امل�شوؤولية ل تقع على 
عاتق الناقلني بحكم اأن هذا النوع 
متناول  و يف  مريح  ال�شيارات  من 
ل  �شعرهها  كون  الناقلني  غالبية 
اأحمد  �شنتيم.  مليون  يتجاوز 150 
بن عطية

املعار�شة تعتربها م�ؤامرة على ال�شعب

حجز اأزيد من 46 مركبة من ن�ع » 806« بغرب البالد

�شارة ب�معزة

دعوة بن �صالح للحوار 
حت�صد الرف�ض

80 باملائة من ناقلي بني الواليات للأجرة ين�صطون بوثائق مزورة 

 .          حلوم وا�صماك جممدة
 تباع على اأنها طازجة 

غياب الردع و ق�ش�ر الرقابة وراء ذلك

توابل ممزوجة 
باال�صمنت وع�صائر 

جمهولة تباع باالأ�صواق 

حممد بن ترار

التجارة  اأعوان  اأحد  وح�شب  هذا 
معلومات  تلقت  م�شاحلهم  فان 
لل�شالحية  فاقد  ملح  وجود   حول 
وجه  والذي  اليود  مادة  من  وخايل 
لرتويجه  الغربية  املدن  ا�شواق  اىل 
تلم�شان،  منها  رم�شان  ع�شية 
مت  حيث  وبلعبا�ض   متو�شنت  عني 
�شالح  غري  امللح  هذا  اأن  اكت�شاف 
ما  م�شتهلكيه  على  خطر  وي�شكل 
من  حملة  تبا�رش  م�شاحلهم  جعل 
بكل  منه  كبرية  كميات  حجز  اأجل 
من تلم�شان وبلعبا�ض وتيارت  ، من 
جانب اآخر  متكنت م�شالح التجارة 
لل�شالحية  فاقدة  كميات  من حجز 
رم�شان  �شهر  اأ�شحابها   ا�شتغل 
على  فعالوة  ترويجاها  اأجل  من 
حجزت  التي  التوابل  من  طن   20
املا�شي  الأ�شبوع  وهران  مبيناء 
كانت    الغزوات  اأخرى مبيناء  وكمية 
موجهة لإغراق الأ�شواق خالل �شهر 
رم�شان  ،من جانب اآخر فقد متكنت 
كميات  حجز  من  التجارة  م�شالح 
مبواد  ممزوجة  التوابل  من  كبرية 
الأجر   برادة  غرار  على  خطرية 
وال�شمنت والرتاب لرفع الوزن  بكل 
،وم�شتغامن   ووهران  بلعبا�ض  من 
وما  امل�شتهلك  ب�شحة  مبالني  غري 
يرتتب عنه من اأمرا�ض ، من ناحية 
اأخرى واأخطر ما تداوله التجار هو 
التي  املجمدة  والأ�شماك  اللحوم 
يتم تفكيك جتميدها  باملاء ور�شها 
ملعان  ليعطي  التحنيط  مبحلول 
للحم على انه طري ، اأما الأ�شماك 
فتحلل يف املاء املالح حتى حتافظ 
ت�شكله  ما  ورغم  متا�شكها  على 
العملية من خطورة اإل اأن اأ�شحابها 
حجز  مت  فقد  لذلك   ليهتمون 
كميات هامة من اللحوم والأ�شماك 
كميات  بيع  يتم  كما  ببلعبا�ض  
اللحوم بكل من طرقات  اخرى من 
دون  خطاب  و�شيدي  بادي�ض   بن 
 . العر�ض  و�رشوط  ال�شحة  مراعاة 
من جهة اأخرى اأ�شار مراقب جتاري 
غري  ع�شائر  بيع  على  وقوفه  عن 
ال�شيكالمات  مبواد  ت�شنع  معروفة 
اخلطري وهو مادة حمالت اأكرث من 

ال�شكر ب200 مرة وت�شبب ال�رشطان 
وت�شرتى من قبل اأ�شحاب الور�شات 
ال�رشية ل�شناعة امل�رشوبات الغازية 
امل�رشوبات  لإنتاج  والع�شائر  
منخف�ض  ال�شوق  يف  �شعرها  لن 
من   ، احلقيقي  ال�شكر  �شعر  عن 
املادة  هذه  ت�شتعمل  اأخرى  ناحية 
وما  الياغورت  حتى  �شناعة  يف 
اأ�شارت  حيث  من خماطر  ي�شاحبه 
الدرا�شات انه ي�شبب ال�رشطان ، من 
التجارة  م�شالح  وقفت  اخرى  جهة 
فاقدة  ومعلبات  منتجات  بيع  على 
لل�شالحية وحتت اأ�شعة ال�شم�ض يف 
دون  ال�شعبية   الأ�شواق  من  العديد 
 ، عنها  الناجم  باخلطر  املبالة  
واأكرث من هذا فقد انت�رش بالأ�شواق 
زيتون  وجود  مغنية  �شوق  وخا�شة 
زاهي  بلون  بالطبخ  خا�ض  اخ�رش 
زيت  مادة  ا�شتعمال  نتيجة  براق 
على  املحافظة  يف  البطاريات 
ملعانه واإعطائه اللون اجلميل حيث 
املغرب  من  الزيتون  هذا  يهرب 
هذا  ي�شببها  التي  املخاطر  ورغم 
الزيتون من اأمرا�ض املعدة والأمعاء 
اأح�شت  اأخرى   ناحية   . هذا ومن 
بالوليات حتول  التجارية  امل�شالح 
واملطاعم  املقاهي  من  املئات 
ور�شات  اإىل   اأخرى  وحمالت 
الزلبية   ل�شناعة احللويات  خا�شة 
بالقانون  املبالة  دون  وال�شامية 
ن�شو�ض  غياب  يف  الإنتاج  وظروف 
تنظيم  ت�شتوجب  ردعية  قانونية 
بعيدة  تبقى  التي  الن�شاطات  هذه 
عن احلقيقة  يف اأمكنة لتتوفر على 

�رشوط النظافة . 

اأعقبت دع�ة رئي�س الدولة عبد القادر بن �شالح الأطراف الفاعلة للح�ار، خالل خطاب اأول اأم�س، ردودا راف�شة، من طرف 
العديد من الأحزاب املعار�شة، حيث اعترب عبد اهلل جاب اهلل رئي�س جبهة العدالة والتنمية، دع�ة رئي�س الدولة عبد القادر 

بن �شالح للح�ار من اأجل اإجراء رئا�شيات 4 ج�يلية بـ”امل�ؤامرة على ال�شعب اجلزائري” بح�شب ت�شريح له على م�قع »�شبق 
بر�س«، م��شحا اأن حزبه �شبق واأن رف�س دع�ة بن �شالح للح�ار، م�شيفا: »و�شرنف�شها الي�م كذلك، واأتعجب من �شخ�س مل 

دقت م�شالح التجارة  بال�ليات  الغربية ناق��س اخلطر من يح�شر للجل�شة التي دعا اإليها �شابقا باأن يطالب باحل�ار من اأجل اإجراء النتخابات يف م�عدها”.
جراء النت�شار ال�ا�شع لالأ�ش�اق الف��ش�ية  بالإحياء ال�شعبية 
واملدن وعلى ح�اف الطرقات والتي ين�شطها جتار م��شمي�ن 
ل عالقة لهم بالتجارة  لأنهم جمرد �شما�شرة  ي�شتغل�ن �شهر 
رم�شان املعظم من اأجل  ترويج م�اد خطرية واأخرى ت�دي 

اإىل الهالك م�شتغلني �شهر رم�شان اأين تقتني العائالت ل�ازمها 
، وي�شتعمل�ن اأ�شعارا تناف�شية تغري ال�شكان وامل�اطنني ول 

يح�زون على �شفة التجار بحكم اأنهم ين�شط�ن  بدون �شجالت 
جتارية اأو يح�ل�نها  دون املبالة  بطبيعة الن�شاط   . 
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تخ�س الأط�ار الثالثة

وزارة الرتبية تعدل رزنامة امتحانات نهاية ال�صنة  
الوطنية،  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
تواريخ  يف  تعديل  اإجراء  عن 
الثالث  الف�شل  اختبارات 
 2018/2019 الدرا�شي  للمو�شم 

يف املراحل التعليمية الثالثة.
موجهة  مرا�شلة  ك�شفت 
الوطنية  الرتبية  وزارة  من 
بتعديل  الرتبية  ملديريات 

الثالثة،  الأطوار  اختبارات 
فبالطور البتدائي فيما يخ�ض 
الثالثة  الثانية،  الأوىل،  ال�شنة 
من  ابتداء  ف�شتكون  والرابعة 
 2019 ماي   19 الأحد  يوم 
ف�شيتم  اخلام�شة  ال�شنة  اأما 
 14 يوم  من  ابتداء  اإجراوؤها 
 ،2019 ماي   16 غاية  اإىل  ماي 

املتو�شط  التعليم  وبخ�شو�ض 
واخلا�شة بال�شنة الأوىل، الثانية 
والثالثة فقد حددت بتاريخ 19 
الرابعة  ال�شنة  اأما   ،2019 ماي 
فربجمت يوم 14، 15 و16 ماي 

.2019
اأما الطور الثانوي، ال�شنة الأوىل 
اإجراوؤها  اأي�شا  ف�شيتم  والثانية 

ابتداء من يوم 19 ماي، يف حني 
ال�شنة الثالثة �شتكون من 12 اإىل 

16ماي.
اأ�شارت  ثانية  جهة  من 
تواريخ  اإىل  املرا�شلة  ذات 
والتي  ال�شتدراكية  الختبارات 
برجمت على مدار يومني لكافة 
يومي  وذلك  التعليمية  الأطوار 

23 و24 جوان 2019.
ويف اأو�شحت الوزارة اإىل �رشورة 
الزمنية  الف�شاءات  ا�شتغالل 
التعديل،  هذا  جراء  املتاحة 
لكل م�شتوى وكل مرحلة تعليمية 
اجلماعي  بالت�شحيح  للقيام 
لالختبارات وموا�شلة التح�شري 
لالمتحانات املدر�شية الوطنية 

لها،  للمرت�شحني  بالن�شبة 
ال�شتدراكية  ولالختبارات 
املعنيني،  للتالميذ  بالن�شبة 
وتقدمي  مراجعة  تنظيم  وكذا 
يف  واملذاكرة  تدعيميه  درو�ض 
فردية  ومرافقة  جمموعات 

عند القت�شاء.
�س.ب



�أغفل  قد  خلدون  �بن  �أن  �ملالحظ  لكن 
�أال  �لدول  تطور  م�سار  يف  مهما  �أمر� 
�أن  لالأفر�د  ميكن  �إذ  �ل�سعب،  يقظة  وهو 
ينتف�سو� �سد حاكمهم قبل تال�سي �لدولة، 
خمالف  جديد  نظام  تاأ�سي�س  حماولني 
من  دولتهم  ينقذو�  حتى  معهود�  كان  ملا 
�إذ �سهد �لعامل تعر�س  �لتفكك و�الندثار، 
�لت�سيري  يف  �أزمات  �إىل  �لدول  من  �لعديد 
�ل�سيا�سية  �أنظمتها  قدرة  عدم  �إىل  توؤدي 
عندئذ  �لعمل،  مو��سلة  على  �لقائمة 
من  �النتقال  بعملية  جمتمعاتها  تقوم 
تفادي  حماولة  �آخر  �إىل  �سيا�سي  نظام 
عمر  من  �الأخرية  �ملرحلة  �إىل  �لو�سول 
على  جذري  تغيري  باإجر�ء  وذلك  دولها 
تلك  على  �لبع�س  ويطلق  حكمها،  نظام 
ولفهم  �لثانية،  �جلمهورية  بقيام  �لعملية 
�سبيل  على  �سن�ستعر�س  �أكرث  �ملو�سوع 
�لتي  �خلم�س  �جلمهوريات  م�سار  �ملثال 
ملكيات،   03 عرفت  �إذ  فرن�سا،  بها  مّرت 
و�إمرب�طوريتني وخم�س جمهوريات، حيث 
�لفرن�سية  �لثورة  بعد جناح  �الأوىل  ظهرت 

�سنة 1789.

اجلمهورية الأوىل: 1792 – 1804:

من  �أنو�ع  ثالثة  �جلمهورية  هذه  عرفت   
�حلكم، �ملوؤمتر �لوطني �لذي توىل �سوؤونه 
جلنة �الإنقاذ �ل�سعبي، وجمل�س �ملديرين، 
و�لقن�سلية. و�نتهى حكمها بعد �النقالب 
�لع�سكري �لذي قام به نابوليون �الأول �سنة 

1804، وتخّول فرن�سا �إىل �إمرب�طورية.

اجلمهورية الثانية: 1848 – 1852: 

�لفرن�سية  �لثورة  �أعقاب  على  ن�ساأت 
��سرت�كية،  جمهورية  و�عتربت   ،1848
من  �لكثري  �إحد�ث  من  متّكنت  حيث 
كاالحتكام  �حلكم  نظام  على  �لتعديالت 

�إىل �النتخابات و�إلغاء �لعبودية، لكنه بعد 
متّكن لوي�س نابوليون بونابارت من �عتالء 
بعملية   1851 �سنة  قام  كرئي�س،  �حلكم 
نظام  �إىل  فرن�سا  معيد�  �نقالب ع�سكري 

�الإمرب�طورية.

اجلمهورية الثالثة: 1870 – 1940: 

جاءت  زمنيا،  �جلمهوريات  �أطول  وتعترب 
بعد �لهزمية �لتي مني بها نابوليون �لثالث 
�إيديولوجيا  �رص�عا  وعرفت   ،1870 �سنة 
بعد  �إال  تخمد  د�خلية مل  و�أزمات  عنيفا، 
ت�سم  كانت  متثيلية  جمهورية  تاأ�سي�س 
بعد  حكمها  و�نتهى  �النتهازيني.  خمتلف 
�ملاري�سال  وقيام  لفرن�سا  �أملانيا  �حتالل 
بالدولة  �سمي  ما  بتاأ�سي�س  بيتان 

�لفرن�سية.

اجلمهورية الرابعة: 1946 – 1958: 

�لثانية،  �لعاملية  �حلرب  بعد  ظهرت 
و�سهدت �رص�عا بني م�رصوعني، �أحدهما 
تبناه �ل�سيوعيون و�ال�سرت�كيون، وكان ينادي 
باإقامة جمل�س وطني و�حد، وم�رصوع �آخر 
�لربملان  نظام  على  ويقوم  ديغول،  تبناه 
مبجل�سني، ورئي�س للجمهورية، فجاء رف�س 
�ملجل�س �لتاأ�سي�سي للمقرتح �الأول، وتبنى 
ديغول  مقرتح  �لثاين  �لتاأ�سي�سي  �ملجل�س 
حيث  عليه،  �لتعديالت  بع�س  �إ�سفاء  مع 
�جلمهورية  رئي�س  �سالحيات  من  قلّ�س 
لكن  �لربملان.  �أع�ساء  قبل  من  �ملنتخب 
�حلرب  خلّفتها  �لتي  �القت�سادية  �الأزمة 
�لعاملية �لثانية، و�رص�ع �الأحز�ب �حلاكمة 
تت�ساقط  �حلكومات  جعل  بينها  فيما 
�لتحرير  ثورة  ��ستعال  مع  خا�سة  ب�رصعة 
�رص�ع  �حلرب  �أّججت  �إذ  �جلز�ئر،  يف 
معها،  �لتعامل  كيفية  حول  �الأحز�ب 
وتفاقمت �الأو�ساع �سنة 1958 �الأمر �لذي 
فليمان  بيار  �آنذ�ك  برئي�س �ملجل�س  �أدى 

باال�ستقالة، وتن�سيب ديغول مكانه

اجلمهورية اخلام�سة: 1958 – اإىل 
يومنا هذا

�سنة  قّدمه  �لذي  م�رصوعه  ديغول  �أعاد   
1946، وح�سي باملو�فقة حيث قلّ�س من 
وحتّولت  �لوطني،  �ملجل�س  �سالحيات 
مقاليد �حلكم �إىل رئي�س �جلمهورية �لذي 

�أ�سبح  �ل�سعب ينتخبه بطريقة مبا�رصة.
ظهور  �أن  �سبق  ما  خالل  من  نالحظ 
بعد  دوما  ياأتي  فرن�سا  يف  �جلمهوريات 
�آنذ�ك  نفاذ �حللول �لتي يقرتحها �لنظام 
فاأحيانا  يجابهها،  �لتي  �الأزمات  �جتاه 
يتحّول طابع �لنظام ب�سكل كلي كاأن ينتقل 
�أن  �أو  �الإمرب�طوري،  �إىل  �جلمهوري  من 
تتغري م�سادر �لقوة بني �ل�سلطات مع تغرّي 

�آليات تن�سيبها.
هناك  حدث  �جلز�ئري  للنظام  بالن�سبة 
مع  �لدميقر�طي  للم�سار  كبري  �نحر�ف 
فاملجل�س  لال�ستقالل،  �الأوىل  �الأيام 
�لتاأ�سي�سي �لذي �أن�ساأ مع �ال�ستقالل لو�سع 
د�ستور للجز�ئر الحظ �سالحياته تتال�سى 
بعد �أن قام بن بلة باإعطاء �ل�سوء �الأخ�رص 
للمكتب �ل�سيا�سي للحزب ملناق�سة وتقومي 
�لد�ستور، وعر�سه على �ملجل�س  م�رصوع 
تقدميه  ثم  عليه،  للت�سويت  �لتاأ�سي�سي 
 ،1963 �سبتمرب  يف  �ل�سعبي  لال�ستفتاء 
فاالأ�سل   ،1963 �سبتمرب   08 يف  و�إ�سد�ره 
يناق�س  �لذي  هو  �لتاأ�سي�سي  �ملجل�س  �أن 

ويقّوم م�رصوع �لد�ستور، خا�سة و�أنه ي�سم 
دفع  ما  وهذ�  و�لقانون،  �ل�سيا�سة  رجال 
بالكثري من �ل�سخ�سيات �ملعروفة لتقدمي 
��ستقالتها من �ملجل�س �أمثال ح�سني �آيت 
�النقالب  وبعد  عبا�س.  وفرحات  �أحمد 
�سنة  بومدين  به  قام  �لذي  �لع�سكري 
1965 مّت تعطيل �لعمل بالد�ستور، و��ستمّر 
�لو�سع على حاله �إىل غاية �سنة 1976 �أين 
و�سع �لنظام د�ستور� جديد� ��ستمر �لعمل 
به بعد تويل �ل�ساذيل بن جديد �حلكم �إىل 
د�ستور  و�سع  حيث   ،1988 �أحد�ث  غاية 
�آخر �سنة 1989، وغرّي �لد�ستور مرة �أخرى 
عهد  لياأتي   ،1996 �سنة  زرو�ل  عهد  يف 
بوتفليقة �لذي عّدل �لد�ستور �سنة 2002، 
�سنة  د�ستور� جديد�  لي�سع  �سنة 2008  ثم 

.2016
خالل  من  ن�ستنتجها  مالحظة  و�أول 
لكل  �أن  �جلز�ئر  يف  �لد�ساتري  تغيري 
�لثاين  و�الأمر  به،  �خلا�س  د�ستوره  رئي�س 
�لد�ستور  على  جترى  �لتي  �لتغيري�ت  �أن 
�إذ�  �أزمات  حدوث  ب�سبب  دوما  تكن  مل 
بعد  جاء  �لذي   1988 د�ستور  ��ستثنينا  ما 
للتعددية  �ملجال  ليفتح  �أكتوبر،  �أحد�ث 
�حلزبية. �أما �ملالحظة �لثالثة �لتي ميكن 
�لتي  �لتغيري�ت  كون  يف  فتتمثل   �إير�دها 
وقعت على �لد�ستور تخ�س فقط بع�سا من 
مو�ده. لكن �لتعددية �حلزبية �لتي �سمنها 
�النقالب  بها  ع�سف  قد   1989 د�ستور 
�جلز�ئر  لتعود   ،1992 �سنة  وقع  �لذي 
�لت�سيري �ملعتمد من قبل، على  �إىل منط 
�لرغم من حمافظة �لنظام يف �سكله �لعام 
�أخرى  غرفة  و��ستحد�ث  �لتعددية  على 
�لنظام  ت�سيري  يوؤّكد  فالو�قع  �لربملان،  يف 
حيث  �ملعهود،  نف�سه  فاملنطق  للدولة 
خمتلف  على  بالتزوير  �الأفالن  هيمن 
رفقة   �جلز�ئر  �لتي جرت يف  �النتخابات 
حزب �الأرندي  �لذي يعترب ن�سخة ثانية من 
�أّي جمال  �حلزب �الأم، وبالتايل مل يف�سح 
�إىل  �ملعار�سة  �الأحز�ب  �سوت  ي�سل  الأن 
�ملجال�س �ملنتخبة، ففقدت �الأمل نهائيا 
ببع�س  �أدى  ما  �حلكم،  �إىل  �لو�سول  من 
ع�سى  �لوالء  وتعلن  ت�ست�سلم  الأن  منها 
�ل�سلطة متنحها نزر� من �ملكافاآت. وهذ� 
ما يدفعنا �إىل �لقول باأن �لنظام �جلز�ئري 
�لذي �أم�سك بزمام �الأمور بعد تعّديه على 
�سالحيات �ملجل�س �لتاأ�سي�سي �سنة 1963 
�إد�رة �سوؤون �جلز�ئر  هو �لذي ي�ستمر يف 

فاالأ�سخا�س  �حلالية،  �للحظة  غاية  �إىل 
يتغريون، لكن �لنظام بقي نف�سه. 

�إن خروج �ملاليني من �أفر�د �ل�سعب يف 
22 فيفري قد �سبقه �آالف �الحتجاجات 
بد�ية  �لوطن،  من  خمتلفة  مناطق  يف 
غاية  �إىل   1963 من  �لقبائل  �أزمة  من 
 ،1988  ،1980 باأحد�ث  مرور�   ،1966
�سنة  �ل�سعبي  �حلر�ك  غاية  �إىل   2001
ذ�ت  �الحتجاجات  كانت  �أحيانا   .2019
طابع �سيا�سي، و�أحيانا �أخرى ذ�ت طابع 
لها  كان  �الحتجاجات  �أكرث  لكن  ثقايف، 
غياب  من  �ملعي�سية  بالظروف  عالقة 
�لذي  و�ل�سيء  للبطالة.  وتف�سي  للتنمية 
عن  خمتلفة   2019 �حتجاجات  يجعل 
جميع  مّلت  جهة  من  كونها  �سابقاتها 
�لوطن،  مناطق  خمتلف  من  �ل�رص�ئح 
مطالب  حتمل  كونها  �أخرى  جهة  ومن 
�سيا�سية بحتة، فاأفر�د �ل�سعب على مّر 
�أحيانا  �لدولة  خز�ئن  �سهدو�  �سنة   57
فارغة مثل �لفرتة �لتي تلت �ال�ستقالل 
�القت�سادية  �الأزمة  �أثناء  �أو  مبا�رصة، 
منت�سف  باجلز�ئريف  ع�سفت  �لتي 
و�أحيانا  �ملا�سي،  �لقرن  ثمانينات 
ممتلئة بعد �الأزمة �لعاملية للنفط �لتي 
�أو  �ملا�سي،  �لقرن  �سبعينات  وقعت يف 
خالل �لعهد�ت �لثالث �الأوىل من حكم 
و�سعهم  يقارنون  لكن عندما  بوتفليقة، 
فالبرتول  يتغرّي،  ال  يجدونه  �ملعي�سي 
�ل�سعبة  للعملة  م�سدر  �أهم  يعّد  �لذي 
ال ينعك�س �رتفاع �سعره �أو �نخفا�سه يف 
�لعاملية على حياة �جلز�ئريني،  �ل�سوق 
�أنه �سوء  �الأمر �لذي ف�رّصه �لكثري على 
�قت�ساد  خلق  فعو�س  للرثو�ت،  ت�سيري 
�لبرتول،  مو�رد  ��ستثمار  عرب  بديل 
�ملتبعة  �لفا�سلة  �ل�سيا�سيات  �سّيعته 
�ملتعاقبة  �حلكومات  جّل  قبل  من 
على �حلكم، فهي تعتمد يف ميز�نياتها 
��ستحد�ث  دون  من  �لبرتول  ريع  على 
مورد �آخر للعملة �ل�سعبة، لذلك ذهبت 
مّدخر�ت �لدولة يف �سد عجز �مليز�نية 
�لذي  �الأمر  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خالل 
�أعنف  �قت�سادية  �أزمة  بحدوث  ينذر 
يف  �جلز�ئريون  عا�سها  �لتي  تلك  من 
�لثمانينات من �لقرن �ملا�سي، زد على 
�ل�سيا�سي و�ملايل،  �لف�ساد  �نت�سار  ذلك 
يتحّكم  �أوليغار�سيا  �إىل  �لنظام  وحتّول 

فيه رجال �الأعمال �لفا�سدين.

بقلم د.بوعالم بطاطا�ش/اأ�ستاذ جامعي

روؤى

 اجلمهورية الثانية

، املعامل �الر�ؤى
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عندما حتّدث ابن خلدون يف مقدمته عن  دورة حياة الدول اختزلها 
يف �ستة مراحل حيث تقوم ال�سلطة يف املرحلة الأوىل بالق�ساء على 

معار�سيها ومنتقديها، ثم تنتقل يف املرحلة الثانية اإىل فر�ش احلاكم 
الفعلي نف�سه كقائد اأوحد يقوم بعملية ال�سيطرة الكاملة على خمتلف 

مناطق نفوذه. اأما املرحلة الثالثة فيعمل فيها احلاكم على حتقيق 
الإجنازات التي تخلد ذكراه م�سّيدا اأبنية �سخمة ومنجزات عمرانية 
ترتك ب�سمتها يف التاريخ. بينما تت�سم املرحلة الرابعة بالتوقف عن 
م�سرية التطور حيث تدور ال�سلطة يف حلقة التقليد، وتاأتي املرحلة 
اخلام�سة حاملة معها بذور الفناء اإذ يقوم احلاكم بهدر اأموال ال�سعب 

يف ال�سراف والتبذير ويحيط نف�سه بع�سابة من املف�سدين فيبتعد عنه 
حلفاءه لت�سل الدولة بذلك اإىل املرحلة ال�ساد�سة اأين تتفكك ثم تندثر.
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عرائ�ض  و  �شكاوى  اتهمت 
مب�شالح  م�ش�ؤولني  احتجاجية 
ال�كالة   ، الدولة  اأمالك   ، ال�الية 
العقارية وم�شح االأرا�شي بالعجز 
امل�شالح  حتريك  يف  الكبري 
العقارات  ال�شرتجاع  املعنية 
الدولة  ملمتلكات  التابعة  الكربى 
ببارونات  و�شفتهم  ما  قب�شة  من 
انتهاج  ا�شتغلت  التي  العقار 
الأ�شل�ب  املركزية  ال�شلطات 
يف  منا�شبة  من  اأكرث  يف  التهدئة 
على عقارات  وال�شط�  اال�شتيالء 
عم�مية ، حيث اأن هذه ال��شعية 
املتاأزمة �شاهمت ب�شكل كبري يف 
ادخال جملة من امل�شاريع الهامة 
املح�ش�بة على قطاعات ال�شحة 
، الرتبية، ال�شكن مبختلف �شيغه ، 
ال�شباب والريا�شة النفق املظلم . 
من جهة ثانية فقد با�رشت دوائر 

حتقيقات  املعنية  االخت�شا�ض 
الذين  امل�ش�ؤولني  لك�شف  معمقة 
على  التنازل  يف  ت�رطهم  ثبت 
عقارات كربى م�جهة لال�شتغالل 
يف اإطار املنفعة بالدينار الرمزي 
لفائدة اأ�شحاب املال والنف�ذ على 
مدار الع�رشين �شنة االأخرية . اإىل 
مهتم�ن  طالب  فقد  ذلك  جانب 
ورقلة  ب�الية  املحلي  بال�شاأن 
املركزية   بالعا�شمة  املعروفة 
للجن�ب ال�رشقي ب�رشورة تقدمي 
�رشعرقلة  ح�ل  ت��شيحات، 
امل�شغر  التنفيذي  املجل�ض 
ال�شابق  الداخلية  وزير  اأمر  الذي 
بت�شكيله عرب جميع واليات ال�طن 
، من اأجل االإ�رشاف على عمليات 
قرارات  من  االآالف  تنفيذ  على 
هدم البنايات وامل�شت�دعات و 
احلظائر الع�ش�ائية التي �شيدت 
ف�ق اأوعية عقارية تابعة للدولة 

بدون رخ�شة بناء .

لدى  مطروح  الت�شاوؤل  ليبقى 
ال�شمت  ح�ل  املحلي  ال�شارع 
املجل�ض  الأداء  املربر  غري 
ف�شل  الذي  ال�الئي  ال�شعبي 
لعب دور املتفرج ع��ض  تبني 

نهب  م�شكل  جدولة  فكرة 
الدورات  اأ�شغال  العقار  �شمن 
متل�ض  الذي  للمجل�ض  العادية 
برئي�شه من الدور املن�ط باأداة 

رقابية .

  ي�شهد حي ب�غفالة ببلدية ورقلة 
الذي  الطرقات  اهرتاء  ،م�شكل 
ال�شكان  ،  ي�ؤِرق  هاج�شا  اأ�شبح 
احلي   �ش�ارع  كبريمن  فعدد 
بنب  الطرق  ملفرتق  متتد  التي 
الذي  نف�شه  دومة  ت�شهد امل�شكل 
مل يجدوا له حال، على الرغم من 
املطالب املتعددة للجهات املعنية 

للنظر يف هده ال��شعية .  .
التابع  ب�غفالة  حي  قاطني   عربرّ  
اإداريا لبلدية ورقلة ،  عن تذمرهم 
هذه  من  ال�شديدين  وا�شتياءهم 
 ، ط�يلة  �شن�ات  منذ  ال��شعية 
ت�شهد  �ش�ارعها    والتي  وتهيئة 
مزرية  اأو�شاعا  منها  العديد 
وتده�را خميفا ل�شبكات الطرقات 
الفرعية .  و ي�شتكي  املت�رشرين 
من امل�شكل القائم  من اهرتاء كبري 
للطرقات، التي مل ت�شهد عمليات 
تهيئة على الرغم من قدم االأحياء، 
عبارة  منها  البع�ض  يزال  ال  حيث 
حركة  تعيق  ترابية  م�شالك  عن 
ال�شري، فعلى وجه اخل�ش��ض عربرّ 

ا�شتيائهم  ال�شيارات  عن  �شائق�ا 
التي  الطرقات املهرتئة  من حالة 
اأعطاب  يف  ي�ميا  لهم  تت�شبب 

اأثقلت كاهلهم .
ال�شكان  بع�ض  هدد  جهتهم،   من 
يف ت�رشيح لهم مع ي�مية »ال��شط 
لالحتجاج  ال�شارع  اإىل  باخلروج   «
باحلي  ،  طرقات  و�شعية  على 
باإعادة  ال�شكان  يطالب  لذلك 
الفرعية  لطرق  خا�شة  االعتبار 
ل�شري  احلي   هده  م�شت�ى  على 
مركباتهم  على  واحلفاظ  باأمان 
الطرقات  تهيئة  م�شاريع  لتبقى   ،
املتده�رة  مطلب �شكان املنطقة 
جراء  ط�يلة  �شن�ات  عان�ا  الذين 
له  يجدوا  مل  الذي  امل�شكل  هذا 

اآذانا �شاغية .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
ال�شلطات املحلية يبقى لزاما على 
ب�غفالة  حي  طرقات  م�شتعملي 
ال��شع  معاي�شة  ال�احات  بعا�شمة 

املزري الأجل غري م�شمى .
�أحمد باحلاج 

م�شتعمل�  االأيام  هذه  ي�شجل 
دائرة  الرابط  ال�الئي  الطريق 

تيرنك�ك مبدينة
كلم    70 م�شافة  على  متيم�ن 
جراء  كبريين  وتذمر  ا�شتياء 

االهرتاء  والت�شدع
طريق  ك�نه  طاله  الذي  الكبري 
�شن�ات  منذ  وذلك  قدميا  منذ 

الثمانينات .
وه� ما جعله ي�شبح ال لال�شتعمال  
ت�شجيل  ال�رشوري  من  وبات 
م�رشوع  يخ�ض  ا�شتعجايل  برنامج 
اإعادة االعتبار لهذا الطريق الذي 
االأخرية  االأ�شهر  خالل  اأ�شبح  
طريق رئي�شي بال�الية ادرار ، بعد 
الرابط   ال�طني  الطريق  اجناز 

دائرة
على  البي�ض  ب�الية  تيرنك�ك  
م�شافة 500كلم تقريبا  ، والذي مت 

تد�شينه ر�شميا
واالأ�شغال  النقل  وزيرا  طرف  من 
ما  رم�شان  �شهر  خالل  العم�مية 

تنقل  بداية  وبعد    ، الفارط  قبل 
هذا  عرب  واحلافالت  العربات 
ا�شتعمال  اإلزاما  اأ�شبح  الطريق 
البي�ض  اأدرار -تيرنك�ك ثم  طريق 
هذا  ويبقى   ، متيم�ن  دائرة  عرب 
الرابط  الطريق  من  املقطع 
النقطة  بتيرنك�ك  متيم�ن  بني 
ال�ش�داء عرب هذا الطريق احلي�ي 
عن  �شك   بدون  العزلة  فك  الذي 
بني  امل�شافة  وقل�ض  اجلهة  كامل 
الغربية  وال�اليات  اأدرار  ال�الية 
الذي  االإجراء  وه�  ال�شمالية ،  
وم�شتعمل�  امل�شافرين  ا�شتح�شنه 
�شتتحرك  فهل  الط�يلة  الطرق 
اجلهات امل�ش�ؤولة من اأجل اتخاذ 
اإعادة  اجل  من  عاجلة  اإجراءا 
احلي�ي  الطريق  لهذا  االعتبار 
والذي �شيجعل هذه اجلهة منطقة 

�شياحية
االمتيازات  بف�شل  وجتارية  كبرية 

التي متتاز بها املنطقة.
�صالح ، ب

يعترب ملف نهب �لأوعية �لعقارية ببلديتي ورقلة و�لروي�صات من �مللفات �ل�صائكة �لتي عجزت 
�ل�صلطات �ملحلية يف تفكيك طال�صمها ، رغم تر�صانة �لقو�نني �لر�دعة لكل من ت�صول له نف�صه 
�لتعدي على ممتلكات �لدولة ، مو�ز�ة مع ذلك فقد مت فتح حتقيق يف تورط م�صوؤولني نافذين 
بورقلة يف �لتنازلت �مل�صبوهة لعقار�ت �لكربى بالدينار �لرمزي لفائدة �أ�صحاب �ملال و�لنفوذ.

حتقيق  يف تنازلت م�صبوهة لعقار�ت كربى بالدينار �لرمزي 

.       م�صاريع باجلملة تو�جه م�صري� جمهول ب�صبب �صح �لعقار 

�أحمد باحلاج 

مافيا تنهب الأوعية العقارية  
بورقلة والروي�سات 

ورقلة  ببلدية  يتخبط �ش�ق احلجر 
ل�شتى اأن�اع ال�شلع من اخل�رشوات و 
الف�اكه و االألب�شة واالأجهزة الكهرو 
امل�شاكل  من  جملة  يف   ، منزلية  
التي تبني فيها جليا عجز امل�شالح 
بالرغم   ، بها  التكفل  عن  املحلية 
ال��شع ظل عالقا منذ فرتة ال  من 
تع�د اإىل الي�م .  ما يعني اجلهات 
امل�ش�ؤولة على دراية مطلقة باالأمر 
وجهها  التي  الر�شالة  اإىل  اإ�شافة   ،
فئة  من  منهم  باالأخ�ض  و  ال�شكان 
ن�شاطهم  يزاول�ن  الذين  التجار 
بال�ش�ق  على مدار ال�شنة من خالل 

الذي  القائم  ال��شع  من  ا�شتيائهم 
ال�شهر  حل�ل  مع  تزامنا  يتفاقم 
اأين  قال�ا باأن العمل يف  الف�شيل ، 
ظل ال��شع املتعفن ال�شائد اأنغ�ض 
ي�مياتهم لك�نه خلف ظروف عمل 
على  �شلبي  ب�شكل  اإنعك�شت  �شعبة 
رواد  ووجه     . التجاري  ن�شاطهم 
ال�احات   بعا�شمة  احلجر  �ش�ق 
نداء  ورقلة   والية  دوائر  اأحد 
املحلية  لل�شلطات  م�شتعجل 
ذلك  و  ذاتها  البلدية  م�شت�ى  على 
النظر  اأجل  من   ، م�شتعجلة  ب�شفة 
كذا  و   ، لل�ش�ق   ال��شع احلايل  يف 

بجملة  عم�ما  التكفل  اأجل  من 
اأ�شبحت  التي  االن�شغاالت  من 
 ، ي�مياتهم    - ح�شبهم   - ت�ؤرق 
الدام�ض  الظالم  ظل  يف  هذا  و 
التجاري  املرفق  فيه  يغرق  الذي 
ال�شالف ذكره ، حيث تلك الظروف 
اإنعدام االإنارة  املزرية يف العمل و 
على  كثريا  حر�ض  ال�ش�ق  داخل 
 ، املت�رشدين  و  املت�ش�لني  جلب 
حيث  جعله امللجاأ املف�شل لديهم 
 ، ي�م  كل  �شم�ض  غروب  مبجرد 
دون احلديث عن االنت�شار الفظيع 
ل�شتى اأن�اع النفايات من االأو�شاخ و 

القارورات و القاذورات ، مما بات 
يهدد �شحة امل�شتهلك باقتناء م�اد 
التلف،وكذلك  �رشيعة  ا�شتهالكية 
غري  بطريقة  عر�شها  جانب  اإىل 
كذا  و   ، للقان�ن  منافية  و  �شليمة 
يف ظل ظروف بعيدة عن ال�رشوط 
التجارية املعم�ل بها ، و ح�ل ذات 
امل�اطنني  هدد  فقد   ، االأ�شا�ض 
بعد  خطابهم  لهجة  من  بالت�شعيد 
جتاهل خطابهم ال�شلمي ، و الذي 
مل يجد نفعا بدليل ا�شتمرار ال��شع 

اإىل ما ه� عليه  . 
�أحمد باحلاج 

اجلاري   االأ�شب�ع  بحر  متكنت 
اأدرارمن  والية  اأمن  م�شالح 
م�شب�ق  ب�شخ�ض  االإطاحة 
من  الثالث  عقده  يف  ق�شائيا 
حيازة  ق�شية  يف  مت�رط  العمر، 
العقلية  وامل�ؤثرات  املخدرات 
لغر�ض  م�رشوعة  غري  بطريقة 

البيع.
فرقة  قبل  من  املنجزة  العملية 
جاءت  املخدرات  مكافحة 
م�ؤكدة  معل�مات  ورود  اإثر  على 

برتويج  �شخ�ض  قيام  مفادها 
مدينة  اأحياء  باأحد  املخدرات 
اأدرار، حيث مكنت عملية البحث 
ذات  با�رشتها  التي  والتحري 
الفرقة من حتديد ه�ية امل�شتبه 
م�شكنه  بالقرب من  وت�قيفه  فيه 
بح�زته 05 قطع  تلب�ض  حالة  يف 
بداخل  مم�هة  املخدرات  من 
وجمهزة  مهياأة  بال�شتيكي  كي�ض 
التحقيقات  تعميق  بعد   ، للبيع 
وتفتي�ض  الق�شية  مالب�شات  ح�ل 

اإتخاذ  بعد  فيه  امل�شتبه  م�شكن 
مت  القان�نية  االإجراءات  كافة 
هاته  من  اأخرى  كمية  حجز 
ال�شم�م، لي�شل اإجمايل املخدرات 
من  اإىل 136،36 غ  امل�شب�طة 
وا�شرتجاع  املعالج  الكيف  مادة 
بـ 45.000دج  مقدر  مايل  مبلغ 
هذه  ترويج  عائدات  من  يعترب 
بع�ض  اإىل  باالإ�شافة  ال�شم�م 
عملية  يف  امل�شتخدمة  االأدوات 
اإ�شتيفاء  بعد  املخدرات.  تقطيع 

االأويل  التحقيق  اإجراءات  جميع 
اأمام وكيل  فيه  امل�شتبه  قدم 
ادرار  حمكمة  لدى  اجلمه�رية 
الق�شية  ملف  بدوره  اأحال  الذي 
مب�جب  اجلل�شة  على  مبا�رشة 
اأين  الف�ري،  املث�ل  اإجراءات 
�شدر بحق املتهم حكما ق�شائيا 
بـ 10 �شن�ات  باإدانته  يق�شي 
و 5.000.000 دج  نافذة  حب�شا 

غرامة مالية مع االإيداع.
�أحمد باحلاج 

�ل�صلطات �ملحلية مطالبة بتد�رك �لو�صع عاجال 

�أمن ولية �أدر�ر 

�سوق احلجر بورقلة  غارق يف الظالم و الأو�ساخ

حجز 136،36 غ من املخدرات 

ورقلة

 مما �صعد من معدلت 
حو�دث �ملرور �ملميت 

اهرتاء الطرقات يوؤرق 
�سكان حي بوغفالة 

 طريق تيرنكوك  -  متيمون
 يهدد حياة م�ستعمليه
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اجلناح  اأن  اإىل  املحلل  واأ�شار 
عمليات  اأجرى  للحركة  الع�شكري 
القتالية  املعدات  على  تطوير 
الذي  اخلانق  احل�شار  رغم  لديه 
�شنوات،  منذ  القطاع  يعي�شه 
العمليات  اإقامة غرفة  اإىل  اإ�شافة 
ف�شائل  جمعت  التي  امل�شرتكة 
هي  واحدة  راية  حتت  املقاومة 
مواجهة "اإ�رسائيل". وقال املحلل 
ال�شهيوين اإن املقاومة الفل�شطينية 
ا�شتطاعت حتقيق اإجناز ع�شكري 
الأخرية،  الت�شعيد  جولة  خالل 
 )700( حوايل  اإطالق  جرى  حيث 
القتال،  من  يومني  خالل  �شاروخ 
وع�رسات  قتلى   4 عن  اأ�شفرت 
اأطلقت  الذي  الوقت  اجلرحى، يف 
عام  حرب  يف  املقاومة  فيه 
)2014( حوايل 150 �شاروخاً يومًيّا 
يوماً من احلرب،  على مدار )51( 
�شتة  عن  حينها  احلرب  اأ�شفرت 

قتلى على مدار اأيام القتال.
يف  امليدان  �شباط  اأن  واأ�شاف 
جي�ش الحتالل اأكدوا خالل العام 
تتعلم  حما�ش  حركة  اأن  املا�شي 

خالل  وجنحت  اأخطائها،  من 
با�شتغالل  املا�شيني  اليومني 
على  الحتالل  جي�ش  ت�رسفات 
احلدود، وا�شتغالل نقاط ال�شعف 

لدى اجلي�ش لتنفيذ عملياتها.

يف �أول رم�ضان 
م�ضتوطنون يدن�ضون 

�مل�ضجد �لأق�ضى 
جددت جمموعات من امل�شتوطنني 

اليوم  بالع�رسات  املتطرفني تقدر 
�شهر  من  الأول   اليوم  الثنني 
للم�شجد  اقتحاماتها  رم�شان، 
ال�شباحية، من  الأق�شى يف الفرتة 
جهة باب املغاربة، و�شط حرا�شة 
الحتالل  �رسطة  من   عنا�رس 

باأعداد كبرية.
وكانت قوات الحتالل قد فتحت 
القتحام،  قبل  املغاربة  باب 
امل�شجد  باحات  يف  وانت�رست 
لتاأمني  متهيًدا  املبارك  الأق�شى 

ال�شهاينة  املتطرفني  اقتحامات 
�شلطات   وا�شلت  ال�شياق  ويف  له 
من   العديد  منع  الحتالل 
من  واملقد�شيات  املقد�شيني 

دخول امل�شجد الأق�شى.
تدني�ش  امل�شتوطنون  ويتعمد 
باحات امل�شجد الأق�شى واقتحامه 
يف �شاعة مبكرة من كل يوم، وهي 
ال�شاعة ال�شابعة �شباحا، م�شتغلني 
قلة اأعداد املرابطني يف مثل هذا 

الوقت، وحماية ال�رسطة لهم.

�عرتف حمـلل موقع "و�ل" �لعربي، �أن �جلناح �لع�ضكري حلركة �ملقاومة �لإ�ضالمية حما�س، جتهز خالل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية بعد 
حرب عام )2014(، للمعركة �ملقبلة مع "�إ�ضر�ئيل"، و�أنه يقيم عالقة متميزة مع باقي ف�ضائل �ملقاومة بغزة.

�لحتالل يـعرتف

م٫�س

املقاومة تطورت عن حرب 
2014 رغم احل�صار اخلانق

من ذ�كرة �ملقاومة

30 عامًا على اأ�صر الوحدة )101( للجندي 'اإيالن �صعدون'

25 �صهيدًا واأكرث من 150 جريحا يف العدوان الإ�صرائيلي على غزة

غزة ورقة م�صاومة لدي 
نتنياهو مع خ�صومه

بقلم / �أحمد يون�س �ضاهني

قد تختلف املنهجية ال�شيا�شية 
لدي الحزاب ال�رسائيلية التي 
كانت  �شواء  بالنتخابات  تفوز 
دورتها  يف  اأم  مبكرة  انتخابات 
برناجمه  حزب  ولكل  املعتادة 
ال�شيا�شي الذي يعتمد فيه على 
النتخابات،  هذه  يف  م�شريه 
النتخابات  جولة  ففي 
بها  فاز  والتي  الأخرية 
مرحلة  يف  تاأتي  والتي  نتنياهو 
ال�شيا�شية  بالتطورات  حبلى 
املنطقة  على  طراأت  والأمنية 
الفل�شطينيني  بني  وحتديداً 
فيها  فاجلديد  وال�رسائيليني، 
الفل�شطيني  النق�شام  ا�شتمرار 
ا�رسائيل  عليه  تراهن  الذي 
عدم  ذريعة  على  فيه  وترتكز 
وجود �رسيك فل�شطيني تتحاور 
التي  ال�شيا�شية  العملية  يف  معه 
قتلت على يد الرئي�ش الأمريكي 
ترامب بفعل جرائمه ال�شيا�شية 
الفل�شطينية،  الق�شية  بحق 
النق�شام  بوابة  خالل  ومن 
الفل�شطيني ا�شتطاعت ا�رسائيل 
وحماولة  للحوار  باباً  تفتح  اأن 
ابرام هدنة برعاية م�رسية مع 
الف�شائل  وبع�ش  حما�ش  حركة 
عن  مبعزٍل  غزة  قطاع  يف 
ومنظمة  الفل�شطينية  ال�شلطة 
التحرير الفل�شطينية الأمر الذي 
الفل�شطينية  القيادة  ترف�شه 
جتاوز  باعتباره  فتح  وحركة 
لالنق�شام  وتكري�ش  لدورها 

الفل�شطيني.
الت�شعيد  لعملية  وبالعودة 
يف  غزة  قطاع  ي�شهدها  التي 
ورقة  اإل  هي  فما  الأيام  هذه 
نتنياهو  ي�شتخدمها  م�شاومة 
اليمني  اأحزاب  اإر�شاء  بهدف 
املت�شددة للو�شول اإىل ائتالف 
حكومي قوي �شيما اأن من اأبرز 
ليربمان  اأفيغدور  املت�شددين 
�رسبة  بتوجيه  طالب  الذي 
الأمر  للمقاومة  قوية  ع�شكرية 
كان  عندما  رف�شه  مت  الذي 

للدفاع من ِقبل نتنياهو،  وزيراً 
كما اأن هذا الت�شعيد الذي ت�شنه 
بعيد  ي�شمى  مبا  قبل  ا�رسائيل 
الحتالل  لدولة  ال�شتقالل 
والذي يعترب يوم النكبة لل�شعب 
ت�شتعد  والذي  الفل�شطيني 
لت�شييد  الحتالل  دولة  فيه 
العادة  هو  كما  به  الحتفالت 
ل  نتنياهو  فاإن  لذلك  عام،  كل 
الت�شعيد  دائرة  لتو�شيع  يطمح 
يعرف  ل  مفتوحة  حرب  اإىل 
على  يبقى  وقد  نهايتها  حدود 
املتبعة  العدوان  خطة  نف�ش 
الجنرار  وعدم  احلال  هو  كما 
كبار يف  لقادة  الغتيالت  وراء 
الذي  الفل�شطينية  الف�شائل 
من  قوية  ردود  عليه  �شيرتتب 
ويريد  كما  غزة،  يف  املقاومة 
حما�ش  حركة  على  ال�شغط 
عن  والتخلي  تنازلت  لتقدمي 
قدمتها  التي  مطالبها  بع�ش 
يدير  الذي  امل�رسي  للراعي 
احلوار الغري مبا�رس بني حما�ش 
منه  وحماولة  الحتالل  ودولة 
لفتح مفاو�شات تتعلق بالأ�رسى 

الإ�رسائيليني لدي املقاومة
نتنياهو  فاإن  اآخر  جانب  من 
وترية  بقاء  على  �شيحافظ 
من  متكنه  حدود  يف  الت�شعيد 
ال�شتمرار يف حالة التطبيع مع 
ومتهيد  العربية  الدول  بع�ش 
ي�شمى  ما  طرح  اأمام  الطريق 
ب�شفقة القرن املزمع العالن 
رم�شان  �شهر  انتهاء  بعد  عنها 
على ح�شب ت�رسيحات الدارة 

الأمريكية.
دولة  على  الفر�شة  ولتفويت 
حكومتها  ورئي�ش  الحتالل 
لبد  نتنياهو"   " املرتقب 
احلالة  �شياغة  اإعادة  من 
النق�شام  وانهاء  الفل�شطينية 
الوحدة  وحتقيق  الفل�شطيني 
ال�شخرة  تكون  حتى  الوطنية 
�شفقة  عليها  تتحطم  التي 
القرن وما يتبعها من موؤامرات 
�شعبنا  �شد  و�شتحاك  حتاك 

الفل�شطيني وق�شيته الوطنية.

على مدار �شنوات عدة، ا�شتطاعت 
الفل�شطينية  املقاومة  اأجنحة 
الو�شائل   خمتلف  ت�شتخدم  اأن 
التعامل مع  على  كافة ال�شعد يف 
ا�شتخدمت  التي  الحتالل  قوات 
لالأعراف  املنافية  و�شائلها  كل 
التي  الدولية  والأخالق  والقوانني 
مع  للتعامل  ال�شعوب  كافة  تعرفها 

زمن املعارك واحلروب.
وجدت  وجولت،  �شولت  وبعد 
ال�شهيد  كتائب  وخا�شة  املقاومة 
يف  �شالتها  الق�شام  الدين  عز 
اأ�شلوب ناجع يتمثل يف عمليات اأ�رس 
جنود �شهاينة ومبادلتهم بالأ�رسى 

�شجون  يقبعون يف  الذين  البطال 
العدو ال�شهيوين والذين ف�شلت كل 
حتريرهم.  يف  الخرى  الو�شائل 
وبتاريخ  الأيام  هذه  مثل  ففي 
املجموعة  قامت  1989/5/3م 
)املجاهدون  جهاز  يف   »101«
الع�شكري  اجلناح  الفل�شطينيون( 
الإ�شالمية  الأول حلركة املقاومة 
حما�ش، بقيادة املجاهدين القائد 
الق�شامي ال�شهيد حممود املبحوح 
حممد  املحرر  الق�شامي  والقائد 
بعملية  غزة،  قطاع  يف  ال�رساحتة 
»اإيالن  ال�شهيوين  اجلندي  اأ�رس 
داخل  من  عتاده  بكامل  �شعدون« 

اأن  اإل   ،48 املحتلة عام  الأرا�شي 
وقت  يف  لقتله  ا�شطروا  الأ�شري 
امل�شاومة  ل�شعوبة  نظرا  لحق؛ 

عليه، ومت اإخفاء جثته.

بعيون منفذيها

وقد ك�شف ال�شهيد القائد حممود 
اجلندي  اأ�رس  ق�شة  املبحوح 
�شعدون«  »اإيالن  ال�شهيوين 
تلفزيونية  مقابلة  يف  قال  حيث 
 ": ا�شت�شهاده  قبيل  معه  اأجريت 
املجاهدين  من  جمموعة  قررت 
ذلك  ومت   ، اأ�رس  عملية  تنفيذ 

�شعدون،  اإيالن  اجلندي  باأ�رس 
ال�شيارة  املجموعة  اأوقفت  حيث 
للجندي ال�شهيوين فيما كان ينتظر 
الكر�شي  يف  واأجل�شوه  ليقله  اأحداً 
اخللفي ، وذلك عند دوار امل�شمية 
منهما  طلب  حيث  القد�ش،  قرب 
نقله اإىل دوار املجدل. "ومت نقل 
اأي�شاً  وقتله  ال�شيارة  يف  اجلندي 
لذلك،  املعد  املكان  يف  ودفنه 
اإىل  املجموعة  انتقلت  ثم  ومن 
ال�رسقية،  قطاع غزة عرب احلدود 
ومت و�شع ال�شيارة يف منطقة جبل 
الكا�شف، �رسق بلدة جباليا �شمال 

غزة" ح�شب املبحوح.

الت�شعيد  �شحايا  ح�شيلة  ارتفعت 
قطاع  على  امل�شتمر  الإ�رسائيلي 
غزة، منذ �شباح اأم�ش ال�شبت، اإىل 
25 �شهيدا واأكرث من 150 جريحا، 
اإثر  اإ�رسائيليني   4 ُقتل  حني  يف 
الأرا�شي  جتاه  �شواريخ  �شقوط 

املحتلة.
عبد  اإياد  املواطن  وا�شت�شهد 
من  عاما(   34( ال�رسيحي  اهلل 
ا�شتهداف  جراء  املغازي  خميم 
كما  الو�شطى،  للمنطقة  �شهيوين 
ا�شت�شهاد  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
 8 واإ�شابة  ر�شيعة  بينهم  خم�شة 

مواطنني اآخرين جراء ال�شتهداف 
ال�شهيوين لأحد اأبراج ال�شيخ زايد 

�شمال قطاع غزة.
قطاع  �شمال  ا�شتهداف  و�شهداء 
الر�شيعة  ال�شهيدة  هم:  غزة 
 4 الغزايل  رم�شان  احمد  ماريا 
رم�شان  احمد  ال�شهيد  �شهور، 
ال�شهيدة  عاما،   31 الغزايل  رجب 
اميان عبد اهلل مو�شى ا�رسف 30 
عاما، وعبد الرحيم م�شطفى طه 
الرحمن  عبد  الطفل  املدهون، 
طالل عطية ابواجلديان 12 عاما. 
ا�شت�شهاد:  الوزارة  اأعلنت  كما 

املدهون  الرحيم  عبد  اهلل  عبد 
بدران  راغب  وفادي  عاما(،   22(
املدهون  واأماين  عاما(،   31(
واجلنني  عاما،   33 )اأبوالعمرين( 
الذي  اأ�شهر(   9( املدهون  اأمين 
اأماين،  اأح�شاء والدته  ا�شت�شهد يف 
 154 اإ�شابة  الوزارة  اأعلنت  كما 
جراء  خمتلفة  بجراح  مواطناً 
امل�شتمر  الإ�رسائيلي  الت�شعيد 

لليوم الثاين على قطاع غزة.
اأفادت  ق�شري،  بوقت  وقبلها 
حممد  با�شت�شهاد  ال�شحة  وزارة 
)30 عاما(  اأبو عرمانة  النبي  عبد 

 27( عرمانة  اأبو  �شمري  وحممود 
و�شط  الربيج  يف  بق�شف  عاما( 
الحتالل  اأن  وذكر  غزة.  قطاع 
�شكنية،  بنايات  �شبع  ودّمر  ق�شف 
اإعالمية،  موؤ�ش�شات   3 نحو  فيها 
"الأنا�شول"  وكالة  مكتب  منها 
منازل  اأربعة  وا�شتهدف  الرتكية، 
بال�شواريخ،  وحميطها  اأخرى 
وق�شف م�شجد امل�شطفى مبخيم 
غزة  غربي  لالجئني  ال�شاطئ 
وا�شتهدف الق�شف اأي�شاً 21 موقع 
تدريب، واأكرث من 17 نقطة ر�شد 

للمقاومة، وفق الإح�شائية.
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تون�س 

اإحباط خمططات لتنفيذ عمليات 
اإرهابية خطرية يف �ضهر رم�ضان

�أعلنت وز�رة �لد�خلية �لتون�سية�أن �لأجهزة �لأمنية جنحت يف �إحباط 
عمليات �إرهابية يجري �لتخطيط لتنفيذها خالل �سهر رم�سان.

و�أكدت ذ�ت �جلهة �أنه مو��سلة للعملية �لأمنية �لتي مت �لقيام بها بجهة 
�لق�رصين, و�سط غرب �لبالد, غرة ماي �جلاري, و�لتي �أ�سفرت عن 
�لإيقاع بالعن�رص �لإرهابي �خلطري »ر�ئد �لتو�تي«, متكنت �لوحد�ت 

�لأمنية من �حل�سول على معطيات على غاية من �لأهمية و�إحباط 
عمليات �إرهابية يجري �لتخطيط لتنفيذها خالل �سهر رم�سان.
كما �أفادت وز�رة �لد�خلية �لتون�سية باأن �جلهود �لأمنية ل تز�ل 

متو��سلة لإلقاء �لقب�ض على �أحد �لعنا�رص �لإرهابية �خلطرية �ملرتبطة 
باملجموعة �ملذكورة و�لذي يتح�سن بالفر�ر.

وكانت �لوحدة �لوطنية للبحث يف جر�ئم �لإرهاب �لتابعة للم�سالح 
�ملخت�سة لالأمن �لوطني و�إد�رة �لوحدة �ملخت�سة بالإد�رة �لعامة 

للحر�ض �لوطني متكنت بتاريخ �لأربعاء �لفارط من �لإيقاع بالعن�رص 
�لإرهابي �خلطري »ر�ئد �لتو�تي«. وذلك يف عملية ��ستباقية نوعية 

ب�سفح جبل �ل�سعانبي يف حمافظة �لق�رصين, و�سط غرب �لبالد وينتمي 
�لإرهابي �ملذكور �إىل ما ي�سمى بكتيبة »عقبة بن نافع« �لإرهابية 

�ملو�لية لتنظيم �لقاعدة ويعد �لإرهابي ر�ئد �لتو�تي كنز من �ملعلومات 
و�ملعطيات �لهامة لالأجهزة �لأمنية و�لق�سائية �لتون�سية وتعهدت �لنيابة 

�لعمومية �لتون�سية مبلف �لعن�رص �لإرهابي �ملذكور منذ �و�خر �سنة 
2017. و�لتحق �لإرهابي ر�ئد �لتو�تي باجلماعات �لإرهابية �ملتح�سنة 

باجلبال �لتون�سية منذ �سنة 2014. و�سارك يف �لعديد من �لعمليات 
�لإرهابية �لتي ��ستهدفت قو�ت �جلي�ض و�لأمن وحتى مدنيني, من بينها 

ذبح عون �حلر�ض �لوطني ح�سن �ل�سلطاين بجهة ورغة من حمافظة 
�لكاف, �سمال غرب �لبالد, يف دي�سمرب 2014, بالإ�سافة �إىل عملية زرع 

لغم يف جبل �سيدي حّر�ث �أ�سفر عن وفاة ع�سكريني �سنة 2015 كما 
�سارك �لإرهابي �ملذكور يف عملية قتل �لر�عي �سامي �لعياري بجبل 

�سيدي حّر�ث, و��ستهدف دورية للحر�ض �لوطني يف مار�ض 2016.
كما �سارك �لإرهابي ر�ئد �لتو�تي يف قتل ر�عي �أغنام يف 26 جو�ن 2016 

بجبل �ل�سعانبي, و��ستهدف دورية للحر�ض �لوطني مبنطقة �لهن�سري 
من حمافظة جندوبة, �سمال غرب �لبالد, يف 8 �أوت 2018, �أي�سا كان 

�مل�سوؤول عن مقتل ع�سكري يف �لكاف بعد زر�عة جمموعة من �لألغام 
باجلهة. 

 دول عربية ت�ضوم �ضاعات اأقل
  من دول اأخرى يف �ضهر رم�ضان..

 ما هو ن�ضيب اجلزائر؟
تختلف �ضاعات ال�ضيام يف العوا�ضم واملدن العربية 

من دولة اإىل اأخرى حيث ي�ضل متو�ضط �ضاعات 
ال�ضيام اإىل 15 �ضاعة تقريبًا، خالل �ضهر رم�ضان 

للعام 2019. وبح�ضب التقرير فاإن اأق�ضر يوم �ضيام 
يف �ضوريا )دم�ضق( اأول يوم رم�ضان 15 �ضاعة و17 

دقيقة، واأطول عدد �ضاعات اآخر يوم 16 �ضاعة 
ودقيقتان.

م٫�س

م�رص  يف  �سيام  �ساعات  عدد  �أق�رص  و 
و3  �ساعة   15 يوم  �أول  �ستبلغ  )�لقاهرة( 
دقائق, و�أطول عدد �ساعات �سيام يف 28 

و29 رم�سان 15 �ساعة و43 دقيقة.
�ساعات  عدد  )�لريا�ض(  �ل�سعودية  ويف 
دقيقة,  و40  �ساعة   14 يوم  �أول  �سيام 
�ساعة   15 يوم  �آخر  �ساعات  عدد  و�أطول 
�أق�رص  �لإمار�ت  دولة  ويف  دقيقة,  و12 
و33  �ساعة   14 يوم  �أول  �ل�ساعات  عدد 

�آخر يوم 14  دقيقة, و�أطول عدد �ساعات 
�ساعة و58 دقيقة.

ويبلغ �أق�رص عدد �ساعات �سيام يف �لكويت 
�أول يوم 14 �ساعة و55 دقيقة, و�أطول عدد 
دقيقة,  و34  �ساعة   15 يوم  �آخر  �ساعات 
�أول  �سيام  يوم  �أق�رص  عمان  �سلطنة  ويف 
�آخر  و�أطولها  دقيقة,  و31  �ساعة   14 يوم 

يوم 15 �ساعة ودقيقة
يوم  �أول  �سيام  يوم  �أق�رص  �لبحرين  ويف 
و�أطوله  دقيقة,  و42  �ساعة   14 رم�سان 
�لأردن  ويف  دقيقة,  و15  �ساعة   15 �آخره 

و12  �ساعة   15 يوم  �أول  �ساعات  �أق�رص 
 15 يوم  �آخر  �سيام:  يوم  و�أطول  دقيقة, 

�ساعة و54 دقيقة.
وبح�سب �لتقرير, فاإن �أق�رص عدد �ساعات 
يوم  �أول  )�لقد�ض(  فل�سطني  يف  �سيام 
رم�سان 15 �ساعة و4 دقائق, و�أطول عدد 
�آخر يوم رم�سان 15 �ساعة و46  �ساعات: 
�أول يوم  �أق�رص �ساعات  دقيقة, ويف لبنان 
و�أطولها  دقيقة,  و15  �ساعة   15 رم�سان 

�آخر يوم 16 �ساعة ودقيقتان.
كما �أن �أق�رص يوم �سيام يف �لعر�ق )بغد�د(: 

و�أطولها  دقيقة,  و15  �ساعة   15 يوم  �أول 
�آخر يوم رم�سان 16 �ساعة ودقيقة , ويف 
�جلز�ئر �أق�رص �ساعات �أول يوم 15 �ساعة 
�ساعة   16 يوم  �آخر  و�أطولها  دقيقة,  و31 
�ساعات  عدد  �أق�رص  ويبلغ  دقيقة.  و24 
�سيام يف �ل�سومال )مقدي�سو(: �أول يوم 13 
�ساعات  عدد  و�أطول  دقيقة,  و24  �ساعة 
دقيقة,  و30  �ساعة   13 رم�سان  يوم  �آخر 
و �ملغرب �أق�رص �سيام �أول يوم 15 �ساعة 
و16 دقيقة, و�أطولها �آخر يوم رم�سان 16 

�ساعة ودقيقة و�حدة .

�ليمن  يف  �سيام  �ساعات  عدد  و�أق�رص 
و7  �ساعة   14 رم�سان  يوم  �أول  )�سنعاء( 
�آخر  �سيام:  �ساعات  عدد  و�أطول  دقائق, 

يوم رم�سان 14 �ساعة و27 دقيقة.
وبالن�سبة للدول �لغربية, فاإن عدد �ساعات 
�ل�سيام باأملانيا يف �أول يوم 17 �ساعة و30 
دقيقة, ويف �أمريكا 16 �ساعة و10 دقائق, 
و دول �أمريكا �لالتينية حو�يل 10 �ساعات 
فقط ويف �لدول �ل�سكندنافية من 20 �إىل 
�لفلك  مركز  مان�رصه  بح�سب  �ساعة,   21

�لدويل.

امل�ضلمون يف اأي�ضلندا ي�ضومون 22 �ضاعة يف اليوم

ع�ضية اأول اأيام �ضهر رم�ضان املبارك

م�ضلمو ماليزيا واإثيوبيا وقرغيز�ضتان يوؤدون اأول �ضالة تراويح

ميتلك �مل�سلمون يف �أي�سلند� خالل �سهر رم�سان �لرقم �لقيا�سي 
يف عدد �ساعات �ل�سيام, حيث �أنهم ي�سومون نحو 22 �ساعة يف 
�ليوم. ولكن بع�سهم يفطر ح�سب توقيت مدينتي مكة و�ملدينة 
 18 �إىل  �إليهم  بالن�سبة  �ل�سيام  �ساعات  عدد  لي�سل  �ل�سعوديتني, 

�ساعة.
»�ل�سرب«  كلمة  مغزى  يدركون  �أي�سلند�  يف  �مل�سلمني  �أن  ل�سك 
�لإ�سالمي. فهم  �لعامل  �أكرث من غريهم يف  خالل �سهر رم�سان 
�ليوم. ويعود ذلك  �ل�سنة مبعدل 22 �ساعة يف  ي�سومون يف هذه 
موقعه  ب�سبب  �ل�سغري  �جلزري  �لبلد  هذ�  يف  �لنهار  طول  �إىل 
ل  �ل�سم�ض  يجعل  ما  �لأطل�سي,  �ملحيط  �سمال  يف  �جلغر�يف, 

تغيب يف مو�سم �ل�سيف.
هم  �ساعة   22 �ل�سائمني  �إن  �لإعالمية  �لتقارير  بع�ض  وقالت 
و�لإفطار  �لإم�ساك  مو�قيت  ويتبعون  �لعرب,  من  غالبيتهم 
ي�سم  و�لذي  )�ملحلي(,  �لإ�سالمي  �لثقايف  �ملركز  عن  �ل�سادرة 
نحو 300 م�سلم. �أما �لذين ي�سومون 18 �ساعة, بح�سب مو�قيت 
مكة, هم من غالبية تركية. ونقلت »بي بي �سي« �لربيطانية عن 

�سمال  م�سلمي  جمعية  ورئي�ض  �إمام  وهو  �ملنان,  عبد  �لدكتور 
نظريتان  ثمة  �إن  �أي�سلند�[,  �رصق  �إىل  تقع  ]فنلند�  فنلند� 

مت�سارعتان يف ق�سية �ل�سيام باأي�سلند�. 
فبح�سب هذ� �لإمام, »علماء �لأزهر مب�رص يقولون �إنه يف حال 
�أيام �سهر رم�سان طويلة, فعلى �ل�سائم �للتز�م مبو�قيت  كانت 
مكة و�ملدينة, فيما �لعلماء �ل�سعوديون يو�سون بال�سيام ح�سب 

�لتوقيت �ملحلي, مهما كانت �ملدة«.
وبح�سب موقع »�أر�بني بيزن�ض«, فاإن عدد �مل�سلمني يف �أي�سلند� 
قدر بـ 770 ح�سب �إح�سائيات �لعام 2013, من �أ�سل عدد �ل�سكان 
�لإجمايل �لبالغ نحو 350 �ألف �سخ�ض )ن�سبة 0.24%(. و�أ�ساف 
�ملوقع �أن �لإح�ساء�ت ذ�تها �أظهرت �أن »�حتاد م�سلمي �أي�سلند� 

ي�سم 465 ع�سو�«. 
�لعربية بني 13 و16 �ساعة,  �لبلد�ن  وفيما ي�سوم �مل�سلمون يف 
بروك�سل,  برلني,  )باري�ض,  �أوروبا  �ل�سيام يف غرب  يقدر معدل 
من  فهو  لل�سيام  �ساعات  �أقل  �أما  �ساعة.   18 بنحو  �أم�سرتد�م( 

ن�سيب مدينة �أو�سو�يا �لأرجنتينية بـنحو 9 �ساعات.

�لأحد,  م�ساء  وقرغيز�ستان,  و�إثيوبيا  ماليزيا  م�ساجد  �كتظت 
رم�سان  �سهر  �أيام  �أول  ع�سية  �لرت�ويح  �سالة  يف  بامل�سلمني 
�ملبارك و�سارك �آلف �مل�سلمني يف �أد�ء �سالة �لرت�ويح مب�ساجد 
»�ل�سلطان  �لعا�سمة �ملاليزية كو�لملبور, ويف مقدمتها م�سجد 

عبد �ل�سمد«.
ويف �إثيوبيا, تو�فد �مل�سلمون على �مل�ساجد �لكبرية و�ل�سغرية يف 

عموم �لبالد لأد�ء �ل�سالة �بتهاًجا بحلول �سهر رم�سان.
كبري�  �زدحاما  قرغيز�ستان  عموم  يف  �مل�ساجد  �سهدت  كذلك, 
لأد�ء �سالة �لرت�ويح و�سط �أجو�ء من �لفرحة و�أدى �مل�سلمون يف 
بي�سكيك, عا�سمة قرغيز�ستان, �أول �سالة تر�ويح مب�سجد �لإمام 
�ل�رصخ�سي �لذي �سارك يف �فتتاحه �لرئي�ض �لرتكي رجب طيب 

�أردوغان, �لعام �ملا�سي.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رضة الق�ضائية 

الأ�ضتاذة معزوز نبيلة 
حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة 

حي 100 م�ضكن عمارة �س  11 �ضقة  رقم 02 الطابق الأر�ضي، ال�رضاقة 
الإعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلنيالهاتف : 05.51.48.59.23

املادة 749 من ق اإ م و اإ

تعلن املح�رضة الق�ضائية املوقعة اأدناه اأنه تنفيذا ال�ضند التنفيذي املتمثل يف حكم �ضادر عن حمكمة ال�رضاقة ق�ضم املدين ، الفهر�س رقم 12/03381 ، ق�ضية رقم 12/00957 ، املوؤرخ يف 2012/06/20 
املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2013/07/01 ، حتت رقم 13/1050.

بعد الإطالع على الأمر باحلجز العقاري ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2015/03/26 رقم الرتتيب 15/01414 بعد الإطالع على الإ�ضهار العقاري لأمر احلجز باملحافظة العقارية املوؤرخ 
يف 2015/05/11  جملد 754 رقم 32 

بعد الإطالع على الأمر الإ�ضتعجايل ال�ضادر عن رئي�س املحكمة الإدارية بالبليدة ، الق�ضم ال�ضتعجايل ،  املوؤرخ يف 2013/12/30 فهر�س رقم 13/03577 ، رقم 13/02670.
بعد الإطالع على القرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة ، الغرفة العقارية ، املوؤرخ يف 2014/07/06 ، فهر�س رقم 14/01218 رقم امللف 14/01335.

بعد الإطالع على الأمر ال�ضتعجايل ال�ضادر عن رئي�س الق�ضم الإ�ضتعجايل بال�رضاقة املوؤرخ يف 2015/07/08، فهر�س رقم 15/04819 رقم اجلدول 15/04225.
بعد الإطالع على اإيداع حكم ق�ضائي لالإ�ضهار موؤرخ يف 2014/12/07 فهر�س رقم 2014/691 لدى مكتب الأ�ضتاذ فتي�س كمال موثق بئر مراد راي�س.

بعد الإطالع على ال�ضهادة العقارية ال�ضادرة عن املحافظة العقارية لل�رضاقة ، اإدارة الأمالك الوطنية موؤرخة يف 2016/07/16
بعد الإطالع على م�ضتخرج ال�رضيبة العقارية �ضادرة عن مديرية ال�رضائب لل�رضاقة بتاريخ 2015/10/04.

بعدالإطالع على تقرير اخلربة املودعة لدى اأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ 2016/06/16 حتت رقم  2016/0595
فقد مت اإيداع قائمة �رضوط البيع املعدة من قبلنا باأمانة �ضبط حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2016/08/15 حتت رقم 2016/06 و املوؤ�رض عليها من قبل رئي�س حمكمة ال�رضاقة و ذلك ب�ضاأن بيع العقار 

املحجوز حجزا عقاريا باملزاد العلني .
لفائدة : ال�ضيد حفناوي ر�ضيد .

ال�ضاكن ب : بو�ضاوي املركزي RHP   رقم 66 ، ال�رضاقة .
�ضد : ورثة �رضيف علي

ال�ضاكن ب : حي نزايل �رضيف )كاملا �ضابقا( رقم 122 ال�رضاقة .
التعيني : 

قطعة اأر�س كائنة ببلدية ال�رضاقة ولية اجلزائر باملكان امل�ضمى �ضابقا جتزئة كاملا حي نزايل �رضيف م�ضاحتها 150 م2 حتمل الرقم 122 ح�ضب خمطط التجزئة ، يحدها من ال�ضمال ممر و من 
ال�رضق قطعة رقم 121 و من ال�رضق قطعة رقم 117 و من الغرب القطعة رقم 127 ، ال هذا العقار اإىل ال�ضيد �رضيف علي عن طريق ال�رضاء مبوجب العقد املحرر على يد الأ�ضتاذة بن عامر بلري مليكة 

موثقة بال�رضاقة 10 و 2010/06/17 فهر�س رقم 2010/179 و امل�ضهرة ن�ضخة منه باملحافظة العقارية بال�رضاقة بتاريخ 2010/08/15 حجم 474 رقم 41.
و ان ال�ضعر الفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�ضائي 18.000.000.00 دج ثمانية ع�رض مليون دينار جزائري 

و انه مت حتديد جل�ضة العرتا�ضات ليوم الثالثاء املوافق ل 2016/09/20 مبكتب رئي�س املحكمة على ال�ضاعة العا�رضة �ضباحا 10:00 �ضباحا 
و انه مت تاأجيل جل�ضة البيع باملزاد العلني ليوم الحد املوافق ل 2019/05/26 قاعة اجلل�ضات رقم 02 على ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا 09:00  �ضباحا 

ملزيد من املعلومات يرجى الت�ضال مبكتب املح�رضة الق�ضائية بالعنوان و الرقم املدون اأعاله . 

ANEP N°:  1916010497 الو�شط:2019/05/07

الو�شط:2019/05/07

ن�شر م�شمون حم�شر تكليف بالوفاء ل�شند ممهور بال�شيغة التنفيذية يف جريدة  وطنية
املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

لفائدة ال�ضيد )ة( دروي�س عبد العزيز 
العنوان ب / التعاونية العقارية الع�ضل رقم 205 املحمدية 

�ضد ال�ضيد )ة( / حاجي كمال 
و املوؤيد بالقرار ال�ضادر بتاريخ العنوان ب / حي الربتقال رقم 155 احلميز الدار البي�ضاء 

بحي  مكتبه   / الكائن  اجلزائر  ق�ضاء  اخت�ضا�س جمل�س  احلرا�س  لدى حمكمة  ق�ضائي  ال�ضعيد حم�رض  بوجليدة  الأ�ضتاذ  نحن 
عي�ضات ادير عمارة 08 رقم 32 احلرا�س 

- مبوجب ال�ضند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر بتاريخ 2017/01/18 عن حمكمة احلرا�س ق�ضم اجلنح حتت رقم 16/06996 
فهر�س رقم 17/00675 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2017/04/12 حتت رقم 2017/94 و املوؤيد بالقرار ال�ضادر 

بتاريخ 2018/03/27 عن جمل�س ق�ضاء اجلزائر الغرفة اجلزائية حتت رقم 18/00030 فهر�س رقم 05469 /18 
حيث اننا قمنا مببا�رضة اإجراءات التنفيذ من خالل النتقال اىل العنوان املذكور من اجل تبليغ �ضند التنفيذي و التكليف بالوفاء 
و خاطبنا احد افراد عائلته ح�ضب ت�رضيحاته و الذي رف�س الدلء بهويته و رف�س ال�ضتالم بعد علمه مبحتوى التبليغ فرتكنا له 
ا�ضتدعاء لكن مل يح�رض اإلينا احد و عليه وا�ضلنا اإجراءات التبليغ بر�ضالة م�ضمنة طبقا للمادة 411 من ق ا م ا و عن طريق التعليق 

يف لوحة اإعالنات البلدية بتاريخ 2019/04/16 و عن طريق التعليق يف لوحة اإعالنات املحكمة بتاريخ 2019/04/17
- و بناء على الأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة الدار البي�ضاء يف 2019/04/24 حتت رقم 19/1413 املت�ضمن الإذن بالن�رض يف  

اجلريدة اليومية 
التكليف بالوفاء الذي يق�ضي ب : اإلزام املدان حاجي كمال بان يدفع للطرف املدين دروي�س عبد العزيز املبالغ التالية مبلغ ثالثة 
مليون و مائتان األف دينار جزائري قيمة ال�ضيك و مبلغ مليون دينار جزائري تعوي�س عن ال�رضر الالحق و حتديد مدة الإكراه 

البدين بحدها الأق�ضى 
و نبهناه باأن له اأجل 15 يوم للوفاء و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

ختم املح�شر الق�شائي 
الو�شط:2019/05/07
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  عبد احلميد �صيام
حما�صر مبركز درا�صات 
ال�صرق الأو�صط بجامعة 

رتغرز بنيوجر�صي

ومل  ينزف  وهو  ال�سجن  اإىل  حمل 
بتقدمي  االحتالل  �سلطات  تكرتث 
يف  وتركوه  له،  الفوري  االإ�سعاف 
بدون  �سهر  ملدة  الرملة  �سجن 
حتت  من  رجله  برت  فتم  عالج، 
املخابرات  �سابط  الركبة. 
االإ�رسائيلي ذهب اإىل والدي الطفل 
وقال لهما �ست�سلكم بعد اأيام هدية. 
الرجل  االحتالل  �سلطات  اأخذت 
�سندوق  يف  وو�سعتها  املبتورة 
وكاأنها هدية واأر�سلتها مع ال�سليب 
االأحمر اإىل والديه. فتحت الوالدة 
رجل  فوجدت  ال�سندوق  نعمة 
�سكل  على  ملفوفة  املبتورة  ابنها 
فكرة  اأي  لديهما  يكن  ومل  هدية، 
اأن فاقت  عما حدث البنها. وبعد 
يف  اخلرب  انت�رس  غيبوبتها  من 
جنازة  واأعدوا  النا�س  فقام  البلد 
ودفنوها  املبتورة،  للرجل  مهيبة 
يف مقربة القرية، وو�سعوا �ساهدا 
رجل  ترقد  »هنا  عليه  كتب  عليها 
احلكم  �سدر  ثم  جالل«.  الطفل 
ع�رسة  ال�سابعة  ابن  الطفل  على 
هذه  ال�سجن.  يف  �سنوات  باأربع 
من  عدد  �سهادات  من  عينة 
موؤمتر  �ساركوا يف  الذين  االأطفال 
التحالف  نظمة  بروك�سل،  يف 
اأ�رسى  مع  للت�سامن  االأوروبي 
فل�سطني، وخ�س�س ب�سكل اأ�سا�سي 
ملعاناة االأطفال املحتجزين لدى 
�سلطات االحتالل، وما يعنيه ذلك 
الدويل  للقانون  انتهاك �سارخ  من 

وكيفية تفعيل ذلك القانون.
هذه عينة �سغرية من ملفات �سخمة 
توثق املمار�سات االإ�رسائيلية بحق 
وت�سمل  الفل�سطينيني،  االأطفال 
والتعذيب  التع�سفي  االعتقال 
والتنكيل  واالإرهاب  والقتل 
وغريها  املدار�س  عن  والتعطيل 
للقيادات  ميكن  فكيف  الكثري. 
ال�رسيفة  والعربية  الفل�سطينية 
التي  احلاالت  هذه  مع  تتعامل  اأن 
وكاأن  الكرام،  مرور  متر  اأال  يجب 
االأمور عادية؟ كيف ميكن اأن متر 
ي�سهد  مل  التي  اجلرائم  هذه  مثل 
عقاب،  بدون  منها  اأب�سع  التاريخ 
واأدار  فوق  نف�سه  ن�سب  كيانا  الأن 
واالأعراف  الدويل  للقانون  ظهره 

واملبادئ؟

القانون الدويل وم�ساألة االأطفال

اعتربت االأمم املتحدة يف العديد 
من االتفاقيات اأن الطفل هو اأكرث 
اأنه  اأي  ه�سا�سة،  ال�سعيفة  الفئات 
االحتياجات  ذوي  من  اأ�سعف 
وال�سكان  واملراأة  اخلا�سة 
الطفل  ال�سن، الأن  االأ�سليني وكبار 
له  ذنب  وال  بيده،  قراره  ميلك  ال 
يف ما يجري حوله وال ي�ستطيع اأن 
فالطفل،  نف�سه.  عن  ال�رس  يدفع 
الطفل  حقوق  اتفاقية  ن�ست  كما 
البدين  ن�سجه  عدم  »ب�سبب 
اإجراءات  اإىل  يحتاج  والعقلي، 
يف  مبا  خا�سة،  ورعاية  وقاية 
قبل  منا�سبة،  قانونية  حماية  ذلك 

الوالدة وبعدها«.
من  العديد  اإىل  فباالإ�سافة 
العديدة  الدولية  املعاهدات 
عام  ب�سكل  االإن�سان  ت�سمل  التي 
حلقوق  الدويل  االإعالن  مثل، 
ملنع  الدولية  واملعاهدة  االإن�سان، 
ملنع  الدولية  واملعاهدة  التعذيب 
العن�رسي،  والتمييز  العن�رسية 
االإبادة  ملنع  الدولية  واملعاهدة 
اجلماعية واتفاقيات جنيف الثالثة 
املتعلقة  واملعاهدات  والرابعة، 
واالتفاقية  االأ�سليني،  بال�سكان 
احلماية،  م�سوؤولية  حول  الدولية 
اأن  اإال  املعاهدات،  من  وغريها 
الطفل،  حلقوق  الدولية  االتفاقية 
قاعة  عليها يف  الت�سويت  التي مت 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
حيز  ودخلت  نوفمرب1989   20 يف 
تظل  �سبتمرب1990   2 يف  االإلزام 
متاما  متخ�س�سة  اتفاقية  اأهم 
لقد  االأطفال.  حقوق  مو�سوع  يف 
من  عدد  اأكرب  االتفاقية  جمعت 
بلغت  اإذ  لها،  املن�سمة  الدول 
الفاتيكان  فيها  مبا  دولة،   196
اإال  خارجها  يبق  ومل  وفل�سطني، 
دولة واحدة هي الواليات املتحدة. 
عام  اإ�رسائيل  اإليها  ان�سمت  كما 
يف  نف�سها  و�سعت  وبالتايل   1991

موقع امل�ساءلة.
اأ�سيف لتلك االتفاقية املهمة ثالثة 
بروتوكوالت اختيارية، واحد يتعلق 
امل�سلحة  وال�رساعات  باالأطفال 
بتحرمي  يتعلق  والثاين   )2000(
وا�ستغاللهم  باالأطفال  االجتار 
يتعلق  والثالث   )2000( جن�سيا 
�سكوى  بتقدمي  االأطفال  بحق 
حقوق  للجنة  مبا�رسة  بطريقة 
جاء  ما  اأهم  اإن   .)2011( الطفل 
 54 من  املكونة  االتفاقية  تلك  يف 
وحقوقه  بالطفل  التعريف  مادة 
ال�ساملة، حيث تن�س املادة االأوىل 

على اأن الطفل هو اأي اإن�سان دون 
الثامنة ع�رسة. وتن�س املادة  �سن 
�سد  التمييز  رف�س  على  الثالثة 
اأبواه  هم  من  على  بناء  الطفل، 
اأو  اجلن�س  اأو  اللون  على  بناء  اأو 
اللغة اأو العرق اأو الدين اأو املوقع 
االجتماعي، اأو الراأي ال�سيا�سي، اأو 
املادتان  اأما  االإعاقة.  اأو  امللكية 
حول  تفا�سيل  ففيهما  و38   37
وحمايته  ال�سيا�سية  الطفل  حقوق 
االأمم  اأن�ساأت  النزاع.  اأوقات  يف 
املتحدة جلنة متخ�س�سة ملراقبة 
االتفاقية،  تنفيذ  يف  الدول  التزام 
مراجعة  بعملية  اللجنة  وتقوم 
تنفيذ  يف  الدول  الأداء  دورية 
اللجنة  تقوم  االتفاقية.  ن�سو�س 
التي  باالنتهاكات  الدول  بتنبيه 
لهم  وتقدم  االأطفال  �سد  ترتكبها 
جمموعة تو�سيات لتح�سني اأدائها 
املقبلة.  للمراجعة  وكمرجعية 
العامة  االأمانة  ا�ستحدثت  كما 
العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب 
يتعلق  مكتبا   1996 عام   51/77
امل�سلحة،  والنزاعات  باالأطفال 
وكيل  برتبة  خا�س  ممثل  يراأ�سه 
اأمني عام، يركز مهماته على �ستة 
قتلهم  االأطفال،  جتنيد  انتهاكات: 
للعنف  تعري�سهم  وت�سويههم، 
اجلن�سي، االعتداء على املدار�س 
وامل�ست�سفيات، اختطاف االأطفال 
على  احل�سول  من  وحرمانهم 
واعتمد  االإن�سانية.  امل�ساعدات 
العديد  االأمن  جمل�س  ذلك  بعد 
بحماية  املتعلقة  القرارات  من 
النزاعات  مناطق  يف  االأطفال 
حقوق  جمل�س  اأن  كما  امل�سلحة. 
االإن�سان اأخذ على عاتقه التحقيق 
�سد  ترتكب  التي  اجلرائم  يف 
املدنيني، خا�سة االأطفال يف كثري 

من النزاعات امل�سلحة.

اإ�صرائيل والنتهاكات 
اجل�صيمة

 700 نحو  �سنويا  اإ�رسائيل  تعتقل 
وباقتحام  الليل  اأثناء  غالبا  طفل، 
معتقالت  يف  وت�سعهم  بيوتهم 
تخ�سعهم  ثم  حماكمة.  بدون 
نحو  ويقول  قا�سية.  لتحقيقات 
تعر�سوا  اإنهم  املعتقلني  من   %73
كما  االعتقال.  بعد  البدين  للعنف 
اللفظية  االإ�ساءة  منهم   %64 واجه 
و%74  التخويف،  اأو  االإذالل  اأو 
اإعالمهم  يتم  مل  االأطفال  من 
و%96  بحقوقهم،  �سحيح  ب�سكل 
اأحد  بدون ح�سور  ا�ستجوابهم  مت 

اأجربوا على  و%49  االأ�رسة،  اأفراد 
العربية  باللغة  وثائق  على  التوقيع 
وهنا  يفهمونها.  ال  لغة  وهي 
بع�س  يف  ورد  ما  بع�س  اأقتب�س 
حقوق  انتهاكات  حول  التقارير 

االأطفال الفل�سطينيني:
جلنة  اأعربت   2002 تقرير  يف 
عن  الطفل  حقوق  اتفاقية 
االدعاءات  اإزاء  العميق  »قلقها 
غري  مبعاملتها  وال�سكاوى 
املهينة  وممار�ساتها  االإن�سانية 
والتعذيب و�سوء املعاملة لالأطفال 
املداهمة  خالل  الفل�سطينيني، 

والتحقيق واالعتقال«.
فيوؤكد على   2013 �سنة  تقرير  اأما 
لالأطفال  اإ�رسائيل  معاملة  اأن 
واأنها  اأكرث  �ساءت  الفل�سطينيني 
التي  التو�سيات  متاما  »اأهملت 
حالة  يف  تكون  كي  لها،  قدمت 

التزام بالقانون الدويل«.

القانون ل يطبق نف�صه 
بنف�صه، اإنه يحتاج اإرادة 

قوية واآليات فاعلة 
لتطبيقه

توتو  دزموند  تقارير  ف�سلت  وقد 
 ،2006 حانون  بيت  اأحداث  عن 
حرب  عن  �ستون  غولد  وتقرير 
تقرير  وكذلك   2009/2008
تفا�سيل   2014 �سابا�س عن حرب 
فيهم  مبن  املدنيني  ال�ستهداف 
اإىل احتمال  اأ�سارت  االأطفال، كما 
�سد  وجرائم  حرب  جرائم  وقوع 
االإن�سانية. ففي تقرير اأخري للجنة 

حقوق االإن�سان للتحقيق يف اأحداث 
م�سريات العودة جاء فيه، اأن جلنة 
جمل�س  اأن�ساأها  التي  التحقيق 
حقوق االإن�سان يف مايو 2018، »اأن 
املحتمل  من  االإ�رسائيلية  القوات 
اأن تكون قد ارتكبت جرائم حرب 
قتل  يف  االإن�سانية  �سد  وجرائم 
االأطفال  املتظاهرين  وت�سويه 
بنقل  اللجنة  واأو�ست  غزة«.  يف 
املواد التي جمعتها اإىل املحكمة 
الهاي،  يف  الدولية  اجلنائية 
وطلبت من اأع�ساء االأمم املتحدة 
عقوبات  »بفر�س  يفكروا  اأن 
اأو  ال�سفر  حظر  مثل   ، فردية 
جتميد االأ�سول، على اأولئك الذين 
التقرير  ويقول  اللجنة«.  حددتهم 
قتلت 189  االإ�رسائيلية  القوات  اإن 
�سخ�سا بني 30 مار�س و 30 نوفمرب 
2018 واأطلقت النار على اأكرث من 
احلية،  بالذخرية  اآخرين   6100
يف�سل  الذي  ال�سياج  من  بالقرب 
اللجنة  وقالت  املنطقتني.  بني 
»اأ�سباًبا  وجدت  اإنها  بيانها  يف 
القنا�سة  باأن  لالعتقاد  معقولة 
على  النار  يطلقون  االإ�رسائيليني 
ال�سحيني  والعاملني  ال�سحافيني 
واالأطفال واملعوقني، مع العلم اأنه 
ميكن التعرف عليهم بو�سوح على 
اأن 35  التقرير  وذكر  النحو«.  هذا 
االأطفال، و3  كانوا من  القتلى  من 
من امل�سعفني، الذين مت حتديدهم 
ال�سحافيني.  وا�سح و2 من  ب�سكل 
اإىل  ترقى  املمار�سات  هذه  وكل 

م�ستوى »جرمية حرب«.
تعامل  فاإ�رسائيل  وللعلم 
الفل�سطيني فوق �سن 16 �سنة على 

االإ�رسائيلي  يبقى  بينما  رجل،  اأنه 
طفال اإىل اأن ي�سل الثامنة ع�رسة. 
الطفل  العتقال  االأق�سى  واحلد 
وللفل�سطيني  يوما   40 االإ�رسائيلي 
الفل�سطيني  والطفل  يوما،   188
ع�سكرية  حمكمة  يف  يحاكم 
 12 عمرة  كان  لو  حتى  لالأحداث، 
االإ�رسائيلي  الطفل  بينما  �سنة، 
يحاكم يف حماكم مدنية لالأحداث، 
اخلروج  بعد  االإ�رسائيلي  والطفل 
من ال�سجن ين�سم اإىل برامج اإعادة 
التاأهيل املحروم منها الفل�سطيني. 
وقد يحكم على الطفل الفل�سطيني 
ملدة  بال�سجن  و18   16 �سن  بني 
من   %60 اأن  كما  �سنة،  ع�رسين 
يحتجزون  الفل�سطينيني  االأطفال 
يف معتقالت داخل اإ�رسائيل وهذا 
جنيف  التفاقية  انتهاك  االإجراء 

الرابعة.
الدولية  اجلنائية  املحكمة  طريق 
اأ�سبحت  فقد  متاما.  �سالك  اإذن 
الع�سو   2015 اإبريل  منذ  فل�سطني 
124 يف املحكمة اجلنائية الدولية. 
الفل�سطينية  اخلارجية  وقامت 
اإحالة  بطلب   2018 مايو   22 يف 
لفتح  بن�سودا  فاتو  العام  للمدعي 
حتقيق يف جرائم احلرب واجلرائم 
ارتكبتها  التي  االإن�سانية  �سد 
تثاقال  هناك  لكن  اإ�رسائيل. 
ترامب  تهديدات  بعد  وتراجعا 
�سيتابع  فهل  املحكمة.  لق�ساة 
امل�سوؤولون القانونيون يف ال�سلطة 
ال  حتى  االإحالة  هذه  الفل�سطينية 
ال  فالقانون  االأوراق،  بني  ت�سيع 
يحتاج  اإنه  بنف�سه،  نف�سه  يطبق 
اإرادة قوية واآليات فاعلة لتطبيقه.

�صاد ال�صمت اأرجاء القاعة الكبرية وان�صابت دموع العديد من احلا�صرين والطفل الفل�صطيني جالل ال�صراونة من بلدة دير �صامت يف 
حمافظة اخلليل يروي ق�صة اعتقاله عام 2015، واإطالق اإحدى ع�صرة ر�صا�صة عليه واإ�صابته يف رجليه.

القانون الدويل وحقوق الأطفال الفل�صطينيني

 الطريق اإىل املحكمة اجلنائية �سالك
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�أو�ضح  �مل�ؤمتر،  �أهمية  وعن 
�نعقاد  مكان  �أهمية  �أن  �رشيتح 
�لعا�ضمة  ك�ن  من  تاأتي  �مل�ؤمتر، 
�لفعلية  �لعا�ضمة  هي  �لبلجيكية، 
يعترب  ما  وه�  �لأوروبي،  لالحتاد 
�لدويل  �ملجتمع  لدع�ة  د�فعاً 
باللتز�م  �لأوروبي  و�لحتاد 
�لأطفال  وخا�ضة  �لأ�رشى  بق�ضية 
منهم. وعن �مل�ضاركة �لفل�ضطينية 
�أنه  �رشيتح،  �أو�ضح  �مل�ؤمتر،  يف 
�أبريل،  قّدم للم�ؤمتر ورقة ي�م 28 
ق�ضية  جممل  عن  فيها  حتدث 
ر�ضالة  وتقدمي  �لأطفال،  �لأ�رشى 
�لدوليني  للمت�ضامنني  و��ضحة 
�مل�ضاركة  �لدولية  و�مل�ؤ�ض�ضات 
�رشيتح  و�أو�ضح  �مل�ؤمتر.  يف 
لربنامج "وطن وحرية" �أن �حلملة 
بد�أت  �لفل�ضطيني،  �لأطفال  �ضد 
يف  �لأق�ضى  هبة  منذ  تت�ضاعد 
�لأ�رشى  عدد  �أن  حيث   ،2014

بلغ  �لحتالل  �ضج�ن  يف  �لأطفال 
مع  يتعار�ض  ما  وه�  طفاًل،   250
فيها  �لتي  �لطفل،  حق�ق  �تفاقية 
ح�ل  و�رشيحة  و��ضحة  ن�ض��ض 
حق�ق �لطفل، و�لنتهاك �ل�رشيح 
وقّدم  لبن�دها.  �لحتالل  لدولة 
�مل�ؤمتر،  �أمام  �ل�رقة  يف  �رشيتح 
�لطفل  مع  �لتعامل  بني  مقارنة 
د�خل  حتى  �لأوروبية  �لق��نني  يف 
�لتي  للرعاية  تطرق  كما  �لأ�رشة، 
من  �لإ�رش�ئيلي  �لطفل  يحظها 
يتعر�ض  بينما  �لحتالل،  �ضلطات 
من  حلملة  �لفل�ضطينيني  �لأطفال 
�أطفال  �عتقال  يتم  حيث  �حلقد، 
يف  و�ضجنهم  عاًماـ،   12 بعمر 
زنازين �نفر�دية، ومن ثم �لتحقيق 
جميع  ينايف  قا�ض،  ب�ضكل  معهم 
�ملتعلقة  �لدولية  �لتفاقيات 
بحق�ق �لطفل. كما �أو�ضح �رشيتح 
�أو�ضح للحا�رشين يف �مل�ؤمتر  �أنه 

جتاه  فل�ضطينية  �أمل  خيبة  عن 
�ملجتمع �لدويل، حيث مل ياأخذو� 
�لنتهاكات  �جلد  حممل  على 
وقمعهم  �لأ�رشى،  �لأطفال  �ضد 
�لغاز  قنابل  و�إطالق  �ل�ضج�ن،  يف 

عليهم د�خل �ملعتقالت.
�إىل  �ل�ضياق،  ذ�ت  يف  وتطرق 
على  �لإ�رش�ئيلي  �لتاأثري  مدى 
لـ�طن  وقال  �لغربية،  �ل�ضيا�ضة 
�لتباحث  خالل  من  مل�ض  قد  �إنه 
مدى  و�ل�ضفر�ء  �لدبل�ما�ضيني  مع 

�نحيازهم لرو�ية �لحتالل.
و�أو�ضح �أهمية �لدور �ل��جب تبنيه 
�لفل�ضطينية  �ل�ضلطة  قياد�ت  من 
�ملدين،  �ملجتمع  وم�ؤ�ض�ضات 
يف  �ل�ضه�يني  �لل�بي  مل��جهة 
وج�د  و�أكد  �لأ�رشى،  ق�ضية 
�لرو�ية  ملكافحة  م�ضرتكة  خطة 
�لدويل  �ملجتمع  يف  �ل�ضهي�نية 
قد  مما  �لأ�رشى،  ق�ضية  جتاه 

ي�ضاعد على تدويل �لق�ضية.
دور  �أهمية  �إىل  �ل�ضيف  وتطرق 
�لدولية"،  �جلنايات  "حمكمة 
در�ية  عدم  ه�  �لعائق  �أن  و�عترب 
ذلك  باأهمية  �لفل�ضطينية  �لنخب 
�لدور، وعدم �ملعرفة بتفا�ضيلها. 
وطالب يف هذ� �ل�ضاأن عقد دور�ت 
�ملحكمة  �أن  حيث  بروك�ضل،  يف 
على  �لق�ضايا  برفع  متخ�ض�ضة 
حيث  دول،  على  ولي�ض  �أ�ضخا�ض 
قادة  �ضد  �ضكاوى  تقدمي  ميكن 
عملية  يف  مت�رطني  لالحتالل 
متنى  كما  �لأ�رشى.  �لأطفال  قمع 
فل�ضطينية  �رش�كة  �إن�ضاء  �رشيتح 
من  �لعديد  ومع  �مل�ؤمتر  مع 
بالحتاد  �لفاعلة  �مل�ؤ�ض�ضات 
�أهمية  على  و�ضدد  �لأوروبي، 
�لرتجمة �حلرفية لكلمات �مل�ؤمتر 
�إىل  �لفل�ضطينية  �لر�ضالة  لت��ضيل 

�لعامل حرفياً.

ا�ست�ساف برنامج "وطن وحرية" الذي يقدمه الإعالمي، عبد الفتاح دولة، مدير دائرة الإعالم يف هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، ثائر �سريتح، حيث متت مناق�سة مو�سوع "الأ�سرى الأطفال 
يف معتقالت الحتالل"، والذي مت طرحه يف موؤمتر مت عقده نهاية �سهر اأبريل املا�سي، يف العا�سمة البلجيكية "بروك�سل"، مب�ساركة وفد فل�سطيني ي�سم موؤ�س�سات وطنية تعنى بحقوق الأ�سرى، 

اإ�سافة اإىل مداخالت من اأ�سرى اأطفال اأدلوا ب�سهاداتهم يف املوؤمتر اأمام وفود من ع�سرين دولة م�ساركة يف املوؤمتر.

اأهم ما مت مناق�سته يف موؤمتر "بروك�سل" حول الأ�سرى الأطفال

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

انتهاك طبي مق�سود بحق عدد من الأ�سرى املر�سى القابعني يف �سجون الحتالل
�لأ�رشى  �ض�ؤون  هيئة  قالت 
 ، عنها  �ضدر  تقرير  يف  و�ملحررين 
تتعمد  �لحتالل  معتقالت  �إد�رة  �أن 
�نتهاك �لأ�رشى �ملر�ضى و�جلرحى 
ب�ضكل  با�ضتهد�فهم  وذلك  طبياً، 
�همال  خالل  من  ومربمج  مق�ض�د 
وجعل  �ل�ضعبة  �ل�ضحية  �أو�ضاعهم 
�أج�ضادهم  يف  تتف�ضى  �لأمر��ض 
لت�ضبح ل عالج لها، وبالتايل تعري�ض 

حياتهم للخطر.
هيئة  ر�ضدت  �ل�ضياق،  هذ�  ويف 
�لأ�رشى من خالل عدد من حماميها 
�أبرز �حلالت �ملر�ضية �لتي تقبع مبا 
�لرملة"، ومن  "عيادة معتقل  ي�ضمى 

�ل�ضاوي�ض  بينها حالة �ملعتقل خالد 
)47 عاماً( من حمافظة جنني، وه� 
من بني �لأ�رشى �لذي يقبع�ن مبعتقل 
�أم�ضى  حيث   ، د�ئم  ب�ضكل  �لرملة 
�ضعبة  �ضحية  بظروف  فيها  �أع��ماً 
حقيقية  متابعة  �أو  مفيد  دون عالج 
�ل�ضاوي�ض  �لأ�ضري  ويعاين  حلالته، 
بـ  ل�ضابته  نتيجة  ن�ضفي  �ضلل  من 
ج�ضده  �أنحاء  مبختلف  ر�ضا�ضة   11
�لحتالل  ق��ت  مع  ��ضتباكه  خالل 
عام 2001، ويف عام 2007 مت �عتقال 
بتهمة  �ل�ضاوي�ض  �مل�ضل�ل  �لأ�ضري 
حكماً  و�ضدر  �لحتالل  مقاومة 
بحقه بال�ضجن 10 م�ؤبد�ت، ول يز�ل 

�أقبية  د�خل  �لأمرين  يعاين  �لأ�ضري 
�إىل  بحاجة  فه�  "�لرملة"،  معتقل 
�إجر�ء عملية لإخر�ج بقايا �ل�ضظايا 
�أي�ضاً  �أنه  كما  ج�ضده  يف  �مل�ج�دة 
�أخرى  عملية  لإجر�ء  ما�ضة  بحاجة 
يف يده �ليمنى، و�لتي �ضبق �أن �أجرى 
�ليد  بذ�ت  عظم   زر�عة  عملية 
يتم  �أن  بانتظار  وه�  ف�ضلت،  لكنها 
حت�يله لجر�ء �لعملية لكن �ضلطات 
باإجر�ئها  وت�ض�ف  متاطل  �لحتالل 
له وتكتفي باإعطائه �لأدوية �ملخدرة 
ي�ضتكي  بينما  لالآلم.      و�مل�ضكنة 
�لأ�ضري �أحمد م��ضى )41 عاماً( من 
من  حلم،  بيت  ق�ضاء  �خل�رش  بلدة 

�آثار �إ�ضابته بجلطة تعر�ض لها عقب 
�لطعام  عن  مفت�ح  ��رش�ب  خ��ضه 
�عتقاله  على  �حتجاجاً  ي�ماً   28 لـ 
حالته  تفاقمت  حيث  �لإد�ري 
�ل�ضحية و�أ�ضبح ل ي�ضتطيع حتريك 
وهناك  ج�ضده  من  �لأي�رش  �جلانب 
ويخ�ضع   ، ويديه  قدمية  يف  ورم 
لكن  طبيعي  عالج  جلل�ضات  �لأ�ضري 
�لأ�ضري  باأن  علماً  منها،  فائدة  ل 
يف  م�ضاكل  من  �عتقاله  قبل  يعاين 
�لإ�رش�ب،  خ��ضه  وبعد  �لقلب 
كما  �ض�ء�ً.   �ل�ضحية  حالته  �زد�دت 
عن  تقريرها  يف  �لهيئة  وك�ضفت 
تقبعان يف معتقل  حالتني مر�ضيتني 

�لأ�ضري  حالة  �إحد�هما  "هد�رمي" 
قرية  من  عاماً(   37( �لبزور  ح�ضن 
�ضمال  جنني  مدينة  �رشق  �ملغري 
�ل�ضفة �لغربية �ملحتلة، و�لذي مير 
يعاين من  ب��ضع �ضحي �ضعب، فه� 
�أثناء  لها  تعر�ض  عينه  يف  �إ�ضابة 
ما�ضة  بحاجة  وه�  �عتقاله،  عملية 
�إد�رة  لكن  زر�عة  عملية  لجر�ء 
�ملعتقل متاطل باجر�ئها له. �أما عن 
عاماً(   61( �خلطيب  عمر�ن  �لأ�ضري 
غزة،  قطاع  يف  جباليا  خميم  من 
"هد�رمي"،   معتقل  يف  �أي�ضاً  و�لقابع 
فه� ي��جه �أو�ضاعاً �ضحية غاية يف 
يف  �رتفاع  من  ي�ضتكي  فه�  �ل�ض�ء، 

�ضغط �لدم ودي�ضكات يف ظهره ومن 
�إىل  �أ�ضنانه، وه� بحاجة  م�ضاكل يف 
متابعة طبية حثيثة ل��ضعه �ل�ضحي.  
ووثقت �لهيئة �أي�ضاً حالة �لأ�ضري �أمين 
جعيم من حمافظة ط�لكرم و�لقابع 
"ع�ضقالن"، و�لذي يعاين  يف معتقل 
من م�ضاكل بالأ�ضنان و�للثة منذ فرتة 
�نحر�ف  من  �أي�ضاً  وي�ضتكي  ط�يلة، 
ملا  نتيجة  �لي�رشى  عينه  يف  حاد 
�أثناء  وتنكيل  �رشب  من  له  تعر�ض 
ما�ضة لجر�ء  بحاجة  وه�  �عتقاله، 
عام  منذ  وينتظر  جر�حية  عملية 
متاطل  �ملعتقل  �إد�رة  لكن   2014

بعالجه و�جر�ئها له.

نادى الأ�سري الفل�سطينى

قوات الحتالل تعتقل )16( مواطنًا 
من ال�سفة بينهم �سقيقان وطبيب

الأ�سري الفل�سطينى

اجلنادب وال�سرا�سري تغزو اأق�سام 
الأ�سرى يف معتقل "رميون"

�لليلة �ملا�ضية  �عتقلت ق��ت �لحتالل �لإ�رش�ئيلي 
بينهم  �ل�ضفة  من  م��طناً   )16( �لي�م  وفجر 
وتخريب  �عتد�ء�ت،  ذلك  ر�فق  وطبيب،  �ضقيقان 
ملقابلة  �آخرين  مل��طنني  بالغات  وت�ضليم  للمنازل 
خمابر�تها. وقال نادي �لأ�ضري �إن ثمانية �ضبان جرى 
�عتقالهم من بلدة حزما ق�ضاء �لقد�ض وهم: حمم�د 
عبد  وم�ضعب  ج�دة،  طالل  ور�أفت  �ضبيح،  �ضند 
ثائر  ربه، وحممد  عبد  وعمار  د�ر ح�ضني،  �لرحمن 
�أب� خليل، وع�دة �ضالم �ضبيح، عبد �لنافز �لعمري، 
نابل�ض  حمافظة  ومن  ظاهر.  �أب�  مرو�ن  و�إ�ضالم 

�ُعتقل خم�ضة م��طنني وهم: م��ضى حممد دويكات 
و�إبر�هيم  عاماً(،   28( حمدي  و�ضقيقه  عاماً(،   22(
دويكات، ورزق �هلل فهمي �ضفدي )28 عاماً(، وعبد 
�أ�ضنان،  �ل�هاب طاهر �ض�يل )60 عاماً( وه� طبيب 
�أدوية.  عدة  ويتناول  �لقلب  يف  م�ضاكل  من  ويعاين 
يُ�ضاف �إىل �ملعتقلني م��طنني من حمافظة �خلليل 
�لطل  ي��ضف  ويحيى  رميلة،  �أب�  ر�ئد  طارق  وهما: 
�آخر  وم��طن  �لظاهرية،  بلدة  من  وه�  عاماً(   25(
من خميم ط�لكرم وه� جماهد �إبر�هيم مبارك )25 

عاماً(.

تقرير  يف  و�ملحررين  �لأ�رشى  �ض�ؤون  هيئة  �أفادت 
�جلنادب  من  كبرية  �أعد�د�ً  باأن   ، عنها  �ضدر 
و�ل�رش��ضري تغزو �أق�ضام معتقل "رمي�ن" منذ ع�رشة 
�أيام. و��ضتكى �أ�رشى �ملعتقل ملحامية �لهيئة عقب 
د�خل  ماأ�ضاوي  �ل��ضع  باأن  م��ضحني  لهم  زيارتها 
و�جلنادب  بال�رش��ضري  مليئة  غرفهم  و�أن  �لأق�ضام 
�لتي تطري يف كل مكان، حتى غرف �لزيارة مل تخل� 
من هذه �حل�رش�ت. و�أ�ضاف �لأ�رشى بـاأن معاناتهم 
وما  �ل�ضيف  ف�ضل  بدء  مع  تتفاقم  �ل�ضجن  د�خل 
ير�فقه من �رتفاع درجات �حلر�رة، عد� عن ق�ض�ة 

�نعد�م  ظل  يف  �ملعتقل  د�خل  �ملعي�ضية  �لظروف 
وج�د  �لكريهة ب�ضبب  �لرو�ئح  و�نت�ضار  �لته�ية، 
�حلمامات د�خل �لغرف و�نعد�م نظافتها، مما ي�ضكل 
بيئة �ضاحلة لظه�ر �حل�رش�ت و�لق��ر�ض وتكاثرها. 
وحذرت �لهيئة يف تقريرها من �لنت�ضار �لكبري لهذه 
�حل�رش�ت �لتي قد تُ�ضبب باإ�ضابة �لأ�رشى و�ملعتقلني 
وطالبت  معدية.  جلدية  و�أمر��ض  خطرية  بلدغات 
باغالق هذه  �لظاهرة  ل�قف هذه  �لتدخل  ب�رشورة 
�لأق�ضام �لقذرة ور�ضها باملبيد�ت �حل�رشية �لناجعة 

للحفاظ على �ضالمة �لأ�رشى.   
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عي�شة ق.

�أجل  من  �لإد�رة  �إىل  و�سلّمه 
�لالزمة  �لتد�بري  �تخاذ 
وفر�س عقوبات على �حلار�س 
�ل�سابق جلمعية �ل�سلف و�سباب 
عربة  يكون  حتى  بلوزد�د، 
�لوقوع  وتفادي  زمالئه  لبقية 
غري  �خلرجات  هذه  مثل  يف 
�لن�سباطية خا�سة و�أن �لإد�رة 
هذه  مثل  جتاوز  على  ت�رص 
�أربع  قبل  �ل�سلبية  �خلرجات 
�ل�ستار  �إ�سد�ل  على  جولت 
�لكروي  �ملو�سم  نهاية  عن 
�جلاري يف ظل مو��سلة �لنادي 
يف مر�قبة �سباق �لتتويج بلقب 
و�لأمر  �لوطنية،  �لبطولة 

تبقى  ما  على  �لرتكيز  يتطلب 
�ملو�سم  هذ�  مو�جهات  من 
�جلاري، من �جل �سمان �إنهاء 
�ملو�سم يف �لبودبوم على �لأقل 
و�لعودة �إىل �لو�جهة من خالل 
يف  قارية  م�ساركة  خو�س 
ي�ستبعد  ول  �جلديد.  �ملو�سم 
�أن تفر�س �إد�رة �سبيبة �لقبائل 
�حلار�س  على  مالية  عقوبة 
جمدد�  �لعودة  قبل  �ساحلي 
�إىل �سفوف �ملجموعة خا�سة 
يتعلق  فيما  تتالعب  ل  و�أنها 
�ن  �سبق  مثلما  بالن�سباط، 
�لثنائي  مع  �لعقد  ف�سخت 
وجوبا  يو�سف  بن  �إليا�س 
توقيفهما  عقب  �أوقا�سي 
متلب�سني  �لأمن  طرف  من 

متمثلة  خمدرة  مو�د  بحيازة 
�سياق  يف  �لكوكايني.    يف 
لعبو  �م�س  �رصع  خمتلف، 
ت�سكيلة »�لكناري« يف �لتح�سري 
�أمام  تنتظرهم  �لتي  للمبار�ة 
و�ملقررة  ق�سنطينة  �سباب 
�ل�سبت �ملقبل �سمن �جلولة 27 
�لأوىل،  �ملحرتفة  �لر�بطة  من 
ح�سة  �لفريق  خا�س  حيث 
�لبارحة  �سهرة  �ل�ستئناف 
بعدما نال �أول �أم�س يوم ر�حة 
�لر�حة  �إىل  �خللود  �جل  من 
خو�س  قبل  و�ل�سرتجاع، 
�ملرحلة �جلدية من �ل�ستعد�د 
للخرجة �ل�سعبة �لتي تنتظرهم 
ملعب  �إىل  �لأ�سبوع  هذ�  نهاية 

�ل�سهيد حمالوي.

اإدارة الكن�ري حتيل �ص�حلي على جمل�س الت�أديبالعبو النادي القبائلي ا�شتاأنفوا �شهرة اأم�س التدريبات
ميتثل حار�س �شبيبة القبائل عبد القادر �شاحلي اأمام املجل�س التاأديبي للفريق خالل 

الفرتة املقبلة، اأين ك�شفت م�شادر من داخل الفريق اأن اإدارة الرئي�س �شريف مالل 
قررت حتويل احلار�س االأول للت�شكيلة اإىل جمل�س التاأديب بعدما رف�س املعني اللعب 

مع زمالئه الالعبني يف املباراة الودية التي خا�شها التعداد ال�شبت املن�شرم اأمام الفريق 
الرديف، اأين رفع املدرب الفرن�شي باتريك دوما تقريرا �شد حار�شه 

البطولة االإفريقية 
للجيدو اأوا�شط

اجلزائر تتوج 
ب�للقب الق�ري

 
�جلز�ئري  �ملنتخب  توج 
بلقب  �أو��سط  للجيدو 
ح�سب  �لإفريقية  �لبطولة 
بالعا�سمة  �م�س  �أول  �لفرق 
�أن  بعد  دكار،  �ل�سنيغالية 
�للقب  ملن�رصم  �ل�سبت  نال 
�ملناف�سات  يف  �لقاري 
�ملبار�ة  ففي  �لفردية، 
�جلز�ئر  تغلبت  �لنهائية، 
ح�سل  فيما  م�رص،  على 
�ملغرب  و  تون�س  منتخبا 
�لربونزية،  �مليد�لية  على 
�لفردية  �ملناف�سات  ويف 
جاءت  �ل�سبت  جرت  �لتي 
�لأول  �ملركز  يف  �جلز�ئر 
منها  ميد�لية   14 بر�سيد 
و3  ف�سيات   6 ذهبيات،   5
م�رص  متقدمة  برونزيات، 
)3 ذ و6 ب، تون�س )2ذ، 2 ف 
و6 ب و�ملغرب )3 ذ، 3 ف 
و3 ب(، فيما �كتفى منتخب 
�ل�سنيغال  �ملنظم  �لبلد 
 1 ذ،   1 �خلام�س  باملركز 
ف و1 ب. وكانت ميد�ليات 
ن�سيب  �لنفي�س من  �ملعدن 
وزن  يف  طهرة  �أمني  حممد 
م�سعود  كغ،   60 من  �قل 
 66 من  �أقل  دري�س  ر�سو�ن 
كغ، عبد �لقادر مربوك �أقل 
من 73 كغ وه�سام �أنور ح�ساد 
�أكرث من 100 كغ لدى �لذكور 
وكذ� لويزة �إي�سعالل �أقل من 
78 كغ عند �لو�سطيات، �أما 
فنالها  �لف�سية  �مليد�ليات 
�أقل  مهيبل  �أحمد  من  كل 
�أوجان  كرمي  كغ،   66 من 
�لذكور  �أقل من 73 كغ لدى 
 48 من  �أقل  �سعود  وملياء 
كغ، خديجة بلخرية �أقل من 
57 كغ، �سربينة �لعربي �أقل 
معمري  ومروى  كغ   63 من 
�أكرث من 78 كغ لدى �لإناث، 
وح�سل �ملنتخب �جلز�ئري 
�لربونزية  �مليد�ليات  على 
�هلل  عبد  من  كل  بو��سطة 
كغ   81 من  �أقل  رمو�س 
ومعاذ بوعباوب �أقل من 90 
كغ لدى �لذكور وكذ� هو�رية 
عند  كغ   48 من  �أقل  قدور 

�لإناث.
و  �جلز�ئر  �إىل  بالإ�سافة 
�ملنظم  �لبلد  �ل�سنيغال 
يف  دولة   15 �ساركت 
بوركينا  وهي  �ملناف�سة 
�لر�أ�س  �لكامريون،  فا�سو، 
�لأخ�رص، �لت�ساد، جمهورية 
�لدميقر�طية،  �لكونغو 
كوت  غانا،  �لغابون،  م�رص، 
�ملغرب،  مايل،  ديفو�ر، 
�إفريقيا،  جنوب  تون�س، 
زميبابوي،  و  �لطوغو 
�لأو��سط  مناف�سة  وجاءت 
�لتي  �لأ�سبال  دورة  بعد 
بدكار  يومني  قبل  جرت 
كذلك حيث �حتل �ملنتخب 
�لوطني �ملركز �لثاين خلف 
 17 على  بح�سوله  تون�س 

ميد�لية.
وكاالت

خليل درفلو العب وفاق �شطيف لالأوا�شط

وجد امل�ص�ندة من ع�ئلتي واأهدي الثن�ئية ل�صك�ن عني احلجل

�ل�ساب  �حلجل  عني  �بن  حقق 
�سطيف  وفاق  ولعب  �ملوهوب 
درفلو   خليل  �ل�سغرى  لالأ�سناف 
�لريا�سي  للمو�سم  �لدوبلي  لقب 
بالثناية  فريقه  مع  وتوج  �حلايل  
ومتعب،  �ساق  مو�سم  بعد  �لغالية 
بح�سه  متيز  �لأو��سط  مهاجم 
يف  وفعاليته  ومرونته  �لتهديفي 
له  �ل�سانحة  �لفر�س  جت�سيد 
حمققة   �أهد�ف  �إىل  وترجمتها 
فئة  مع  لفت  ب�سكل  برز 
�لطاقم  �أنظار  ليجذب  �لأو��سط 
ترقيته  متت  �أين  لالآمال  �لفني 
نظري  �لفريق  مدرب  من  بطلب 
بدنية  �إمكانيات  من  يحوزه  ما 

وي�سبح  �سنه   �سغر  رغم  وفنية 
�أ�سا�سية  قطعة  وجيز  ظرف  يف 
تتوفر فيه كل  �لآمال  يف ت�سكيلة 
عني  مدينة  �بن  �لنجاح  �رصوط 
 10 �ملو�سم  هذ�  �سجل  �حلجل 
يف  وهدفني  �لبطولة  يف  �أهد�ف 
مبار�ة  متر  ل  �لكاأ�س  �ل�سيدة 
بهدف  �إما  فيها  ب�سمة  وله  �إل 
عنه  يقال  ما  �أقل  باهر  �أد�ء  �أو 
�لتي  �لإ�سابة  ولول  وجميل  ر�ئع 
�ملباريات  بع�س  من  حرمته 
بكثري،  �أف�سل  ح�سيلته  لكانت 
وو�سع  جنما  نف�سه  ن�سب  خليل 
�لالعبني  م�ساف  �سمن  ��سمه 
�لكبار وو�سل �إىل حتقيق �أحالمه 

بعد  �لأخرى  تلوى  �لو�حدة 
وتو��سعه   �أخالقه  بف�سل  تاألقه 
 « للو�سط  خليل«   و�رصح   .
و�أن  �أف�سل  ليكون  يطمح  �أنه  
�لأرجل  وو�سع  �أكرث  بالعمل  عليه 
ومتثيل  هدفه  لبلوغ  �لأر�س  على 
�أنها   قال  و�لتي  �لوطني  �ملنتخب 
�سرتفعه و�ست�سيف �لكثري لر�سيده 
يف  �رصف  و�سمة  وهي  �ل�سخ�سي 
م�سو�ره �لريا�سي وقال: »ل �أن�سى 
ملا   لو�لدي   �هلل  بعد  �لف�سل  كل 
عائلتي  �أن�سى  ل  كما  �إليه  و�سلت 
و�سكانها  �حلجل  عني  ومدينتي 

�أهدي هذ� �لتتويج لهم جميعا«.
خل�شر بن يو�شف 

بطولة البحر االأبي�س املتو�شط للم�شارعة

اجلزائر حت�صد 33 
ميدالية منه� 17 ذهبية

�جلز�ئريان  �ملنتخبان  ح�سد   
من  �قل  وفئة  ��سبال  للم�سارعة 
جمموع  �جلن�سني  من  �سنة   23
 10 ذهبية،   17 منها  ميد�لية   33
عقب  برونزيات   6 و  ف�سيات 
�لخري  و  �لثالث  �ليوم  �ختتام 
لبطولة �لبحر �لبي�س �ملتو�سط 
 5 �ىل   2 من  �ملنظمة  للفئتني 
 17 فبمجموع  بتون�س،  ماي 
�ملنتخبان  �فتك  ذهبية،  ميد�لية 
من  �قل  و  لالأ�سبال  �لوطنيان 
ح�سب  �لثانية  �ملرتبة  �سنة   23
�لبلد �ملنظم  �لفرق، ور�ء تون�س 
يف �مل�سارعة �حلرة، �لغريقية-
�لن�سوية،  �مل�سارعة  و  �لرومانية 
و�رصح مدير �ملنتخبات �لوطنية 
»نحن  قائال:  حو��س  �دري�س 
من  �ملنجز  �لعمل  على  ر��سون 
كانو�  �لذين  �مل�سارعني  قبل  
�ملناف�سة  هذه  يف  حا�رصين 
تون�س  ممثلي  بتو�جد  �لقوية، 
للبطولة  جيد�  ح�رصنا  و�ليونان، 
و�سعت  بعدما  �ملتو�سطية 
للم�سارعة  �جلز�ئرية  �لحتادية 
�لإمكانيات  كل  �مل�سرتكة 

�ل�رصورية للتكفل بالريا�سيني.«

�لنظر عن  �إليه: »بغ�س  وبالن�سبة 
بتون�س،  �ملحققة  �لفنية  �لنتائج 
منتخبي  تعويد  هو  هدفنا  يبقى 
�أجو�ء  على  و�لأو��سط  �لأ�سبال 
�ملناف�سات حت�سبا لال�ستحقاقات 
�لإفريقية  �لألعاب  منها  �ملقبلة، 
2019 وبطولة �لعامل، ينبغي علينا 
�ل�سادة بامل�سارعني �جلز�ئريني 
بذلوها  �لتي  �ملجهود�ت  نظري 
يف �لأ�سهر �ملا�سية، ل�سيما بعد 
�لبطولة �لإفريقية  م�ساركتهم يف 
�أ�ساف:  و  تون�س«،  باحلمامات 
»�ملديرية �لفنية �لوطنية و�سعت 
كل �لمكانيات �ملادية و�لب�رصية 
�مل�ستوى  يف  حت�سري�ت  ل�سمان 
مبركز  ترب�سات  تنظيم  عرب 
�لوطنية  �لفرق  وجتمع  حت�سري 
باملجر  و�أي�سا  بال�سويد�نية 
و�ساركت  وبلغاريا«.  رومانيا 
�لر�بعة  �لطبعة  يف  �جلز�ئر 
لبطولة �لبحر �لأبي�س �ملتو�سط 
 18 م�سارعا   41 ت�سم  مبجموعة 
و4  �سابا   14( �لأو��سط  فئة  من 
�لأ�سبال 15  �آخر من  و23  فتيات 

�سابا و8 فتيات.
وكاالت

بعد ال�شغط من االأن�شار والالعبني

بن حم�دي يرتاجع عن 
اال�صتق�لة من رئ��صة الك�ب�

قر�ر  عن  حمادي  بن  �أني�س 
برج  �أهلي  رئا�سة  من  ��ستقالته 
بوعريريج ، بعد �إحلاح �لعديد من 
رفعو�  كانو�  �لذين  �لنادي،  �أن�سار 
عدول  �جل  من  بقوة  ��سو�تهم 
رئي�س �لفريق عن قر�ر �ل�ستقالة 
مع  �مل�سو�ر  مبو��سلة  و�لبقاء 
�لو�سعية  ظل  يف  خا�سة  �لنادي، 
�لذي  وهو  بها  مير  �لتي  �ل�سعبة 
�لذي مل ي�سمنه  �لبقاء  يلعب على 
بعد و�سوف يو��سل �لتناف�س فيما 
�لكروي  تبقى من جولت �ملو�سم 
�لأهم  حتقيق  �أجل  من  �حلايل 
�ل�سقوط  تفادي  ح�سابات  وتفادي 

يف نهاية �ملو�سم
حمادي  بن  �لعمال  رجل  وقرر 
��ستقالته  قر�ر  عن  �لرت�جع 
نهاية  حتى  م�سو�ره  ومو��سلة 
قر�ره  �أن  خا�سة  �حلايل،  �ملو�سم 
�لنادي  لأن�سار  �سدمة  �سّكل 
�لتدريبات  قاطعو�  �لذين  ولعبيه 

بعودته  وطالبو�  �سابق  وقت  يف 
يدركون  �لذين  وهم  للفريق، 
يتو�جد  �لتي  �ل�سعبة  �لو�سعية 
�إىل  يحتاج  و�لذي  �لنادي،  عليها 
من  تبقى  ما  خالل  �ل�ستقر�ر 
على  و�لرتكيز  �حلايل  �ملو�سم 
�ملتمثل  �مل�سطر  �لهدف  حتقيق 
يف حتقيق �لبقاءن و�لكيد �أن رحيل 
هذ�  يف  »�لكابا«  ت�سكيلة  رئي�س 
�لوقت �سوف ينعك�س بال�سلب على 
�لأول  �لرجل  وياأتي قر�ر  �لتعد�د، 
»�جلر�د  حمبي  لي�سعد  �لأهلي  يف 
نهاية  �لأ�سفر« قبل 4 جولت من 
بن  �أن  خا�سة  �لكروي،  �ملو�سم 
منذ  للنادي  �لكثري  قدم  حمادي 
بد�ية �ملو�سم، ويحتل �أهلي �لربج 
�ملرتبة �لتا�سعة يف جدول �لرتتيب 
بخطى  ويتجه  نقطة   33 بر�سيد 
دوري  �لبقاء يف  نحو �سمان  ثابتة 

�ملحرتفني.
ع.ق.

ري��صةالثالثاء 07   ماي  2019  املوافـق  ل02 رم�شان 1440هـ 12



عي�شة ق.

نزوله  خالل  بلما�ضي  و�ضّدد 
قناة  على  �أم�س  �أول  م�ضاء  �ضيفا 
من  يقلل  ال  �أنه  �ضبورت«  »بني 
تو�جههم  �ضوف  �لتي  �ل�ضعبو�ت 
ظل  يف  �مل�رصية  �الأر��ضي  على 
مو�جهة منتخبات قوية على غر�ر 
�لقارية  �ملناف�ضة  منظمة  م�رص 
�ملر�ضح  �عتربه  �لذي  و�ل�ضنغال 
�إحر�ز  �أجل  من  له  بالن�ضبة  �الأول 
تو�جد  �أن  م�ضيفا  �إفريقيا،  كاأ�س 
�جلز�ئر يف و�ضعية �ملنتخب غري 
�للقب  على  للتناف�س  �ملر�ضح 
تلك  ويف�ضل  ي�ضاعده  �لقاري 
�ل�ضغط  �إبعاد  �أجل  من  �لو�ضعية 
وجود  يف  �لوطنية  �لت�ضكيلة  على 
بالتناف�س  �ملعروفة  �ملنتخبات 
�ضورة  يف  �لقاري  �لتاج  على 
م�رص  نيجرييا،  غانا،  �لكامريون، 
�لكان  �أن  م�ضري�  ديفو�ر،  وكوت 
لي�ضت من �أجل �مل�ضاركة بالن�ضبة 
قوة  بكل  يعمل  حيث  للجز�ئر، 
�لنو�حي  كافة  من  لها  للتح�ضري 
من  �خل�رص  �إق�ضاء  عقب  خا�ضة 

�لدور �الأول للطبعة �الأخرية.
على  �الأول  �مل�ضوؤول  وك�ضف 

�لعار�ضة �لفنية �لوطنية �أنه �ضطر 
للنخبة  �لتح�ضريي  �لربنامج 
للعر�س  �لتح�ضري  ق�ضد  �لوطنية 
�لكروي �لقاري، و�أعلن �أن �لرتب�س 
�الأول للخ�رص �ضوف ينطلق �بتد�ء 
من تاريخ 27 ماي �ملقبل من �أجل 
�ل�رصوع يف �ال�ضتعد�د، و�أو�ضح �أنه 
على  نهائية  ب�ضف  بعد  ي�ضتقر  مل 
العبا   23 لتعد�د  �لنهائية  �لقائمة 
�لذين �ضوف يد�فعون على �الألو�ن 
حيث  م�رص،  موعد  يف  �لوطنية 
�ل�ضماء  حول  فكرة  �أنه ميلك  قال 
�لتي �ضوف ي�ضتدعيها لكنه يف�ضل 
لالإعالن  �آخر حلظة  �إىل  �النتظار 
�لكايف  �لوقت  �أخذ  �أجل  من  عنها 
�لتي  �ملنا�ضب  بع�س  يف  للح�ضم 

تبقى حمل �لتفكري بالن�ضبة له.
�إىل  مرة  الأول  بلما�ضي  وتطرق 
�حلديث عن �لالعب �أندي ديلورت 
�لذي كان �ضبق �أن �أعلن عن رغبته 
على  و�لدفاع  للجز�ئر  �للعب  يف 
�الألو�ن �لوطنية، و�أو�ضح �ملتحدث 
�الت�ضال مبهاجم  له  ي�ضبق  �أنه مل 
��ضتدعاء  نادي مونبلييه وجمازفة 
العبني للم�ضاركة يف دورة نهائية مل 
ترب�ضات  يف  �مل�ضاركة  لهم  ي�ضبق 
ديلورت  �ن  ��ضتطرد  لكنه  �ضابقة، 

ح�ضوله  خطو�ت  بدء  يف  �ضارع 
على �لوثائق �لالزمة الإثبات هويته 
�للعب  يف  �حلق  ولديه  �جلز�ئرية، 

للجز�ئر مثل كل العب جز�ئري.

عوار لن يلعب الكان 
واأواجه م�شكلة ب�شبب 

عطال

�لالعب  مو�ضوع  بلما�ضي  وح�ضم 
عو�ر  ح�ضام  جز�ئري  �لفر�نكو 
حا�رص�  يكون  لن  �أنه  �أكد  عندما 
�ملقبلة  �إفريقيا  كاأ�س  نهائيات  يف 
�ملنتخب  مع  مرتبط  �نه  باعتبار 
�لفرن�ضي للم�ضاركة يف كاأ�س �أوروبا 
له  ي�ضبق  مل  �أنه  م�ضيفا  لالآمال، 

لقاء �لالعب و�حلديث �إليه.
للت�ضكيلة  �ل�ضابق  �لقائد  �عرتف 
�لوطنية �أن �لالعب يو�ضف عطال 
بالن�ضبة  �ضد�عا  ي�ضكل  �ضوف 
بعدما  م�ضكل  �إىل  ويعر�ضه  له 
عرف هذ� �ملو�ضم �للعب يف عدة 
خا�ضة  ني�س  ناديه  مع  منا�ضب 
من  مبكرة  �ضن  يف  متّكن  بعدما 
فر�س نف�ضه يف �لدوري �لفرن�ضي 
وهو �لذي ين�ضط يف �لرو�ق �الأمين 

ومييل �إىل �للعب �لهجومي، معترب� 
على  قادر  و��ضية  قرية  �بن  �أن 
ما  �لكبار  �أندية  �حد  رفقة  �للعب 
لديه فر�ضة  و�لبار�ضا  �لريال  عد� 

�للعب مع فريق �وروبي كبري.

ل�شت قلقا على حمرز 
وغوراديوال يثق به

قلقه  عدم  عن  بلما�ضي  و�أعرب 
عليها  مير  �لتي  �لو�ضعية  من 
ناديه  رفقة  حمرز  ريا�س  العبه 
مان�ض�ضرت �ضيتي �الجنليزي، حيث 
�آخر  يف  م�ضتبعد  العبه  �أن  �أو�ضح 
ومع  فريقه  مع  مقابالت  خم�س 
مبار�ة   40 يقارب  ما  خا�س  ذلك 
هذ� �ملو�ضم غلى جانب �نه ميلك 
عقد� طويل �الأمد مع ناديه ومدربه 
يعتمد  غو�رديوال  بيب  �ال�ضباين 
عليه ويثق يف �إمكانياته، �إىل جانب 
مار�ضيليا  مدينة  �بن  منح  ذلك 
�جلز�ئرية  �جلماهري  �إىل  �لتفاوؤل 
بخ�ضو�س �حلالة �ل�ضحية حلار�ضه 
�الأول ر�ي�س وهاب مبوحلي عندما 
�أ�ضار �أنه ي�ضابق �لزمن حتى يكون 

جاهز� للحاق بكاأ�س �إفريقيا.

ك�شف عن تاريخ 27 ماي الإقامة ترب�ص املنتخب الوطني

بلما�ضي: هدفنا �لتتويج بالكان و�أملك فكرة عن قائمة 23 العبا

رفع الناخب الوطني جمال بلما�شي التحدي يف مواجهة كبار القارة ال�شمراء، وجّدد التاأكيد اأن هدفه من امل�شاركة 
يف كاأ�ص اإفريقيا للأمم املقررة يف ال�شائفة املقبلة مب�شر التتويج باللقب والعودة به اإىل اأر�ص الوطن، حيث اأو�شح اأن 
املنتخب الوطني مل ي�شبق له اإحراز اللقب القاري �شوى مرة واحده يف تاريخه وكان التتويج خلل ا�شت�شافة بلدنا 

املناف�شة القارية، وهو االأمر الذي يجعله يعول هذه املرة على العودة بالتاج القاري من خارج الوطن خا�شة واأن 
الظروف �شوف تكون م�شاعدة لهم

اآيت حممد يدعم الطاقم الفني للفريق

�إد�رة �حتاد �لعا�ضمة تتوجه 
لال�ضتغناء عن بن غيث

 توج بجائزة اأجمل هدف
 للمو�شم رفقة برينتفورد

بن رحمة يف�ضل يف �إحر�ز 
لقب �أف�ضل العب للمو�ضم

تتوّجه �إد�رة فريق �حتاد �لعا�ضمة 
عبد  العبها  عن  �ال�ضتغناء  نحو 
�لروؤوف بن غيث وعدم مو��ضلته 
�لنادي  مع  �لكروي  �مل�ضو�ر 
ويف  �ملقبل،  �ملو�ضم  �لعا�ضمي 
من  م�ضادر  ك�ضفت  �ل�ضدد  هذ� 
�لعا�ضمي  �لنادي  بيت  د�خل 
يفكرون  ال  �الحتاد  م�ضوؤويل  �أن 
�لنهائي  �ل�رص�ء  بند  تفعيل  يف 
نادي  فريقه  من  �لالعب  لعقد 
�ألو�ن  يحمل  �لذي  وهو  بار�دو 
حيث  �إعارة،  �ضكل  على  �لفريق 
من  �لعقد  �رص�ء  �الإد�رة  تنوي  ال 
عقد  متلك  �لتي  بار�دو  نظريتها 
م�ضادرنا  �أ�رّصت  �أين  �لالعب، 
م�ضتقبل  ح�ضمها  ور�ء  �ل�ضبب  �أن 
نهائيا  عنه  باال�ضتغناء  �لالعب 
�الأجرة  �الأوىل يف  بالدرجة  يتمثل 
يتقا�ضاها  �لتي  �لكبرية  �ل�ضهرية 
من  �الإد�رة  تتمكن  لن  و�لتي 
�لتكفل بها ب�ضبب �لو�ضعية �ملالية 
ظل  يف  بها  متر  �لتي  �ل�ضعبة 
�الأزمة �ل�ضعبة �لتي تو�جه �حتاد 
�لعا�ضمة خا�ضة بعد �لزج مبالكه 

علي حد�د �ل�ضجن، وبن�ضبة كبرية 
فاإن بن غيث �ضوف يغادر �لفريق 
ثالثة  ملدة  �ألو�نه  تقّم�س  بعدما 
�لنادي  �إد�رة  تعول  حيث  مو��ضم، 
على �لالعب �ل�ضاب كمال بلعربي 
خلالفة �بن مدينة و�د �ضوف وهو 
�لذي مت �لتعاقد معه يف �ملركاتو 
�ل�ضتوي �ملن�رصم قادما من �حتاد 

�حلر��س.
�ملدير  �ن�ضم  �آخر،  �ضياق  يف 
»�ضو�ضطارة«  لت�ضكيلة  �لريا�ضي 
�لطاقم  �إىل  حممد  �آيت  ر�ضيد 
�الحتاد  �إد�رة  ف�ضلت  �أين  �لفني 
�أجل  من  بخدماته  �ال�ضتعانة 
ومو��ضلة  �لفنية  �لعار�ضة  تدعيم 
�مل�ضكل  �لفني  �لطاقم  مع  �لعمل 
كبري،  ملني  �ملوؤقت  �ملدرب  من 
عز �لدين رحيم، �ملح�رص �لبدين 
�حلر��س  ومدرب  لعباين  عادل 
�أجل  بر�رمة وذلك من  �لدين  عز 
�لرتكيز على ما تبقى من �ملو�ضم 
�لتتويج  بهدف  �جلاري  �لكروي 

بلقب �لبطولة �لوطنية.
عي�شة ق.

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  ف�ضل 
بلقب  �لتتويج  يف  رحمة  بن  �ضعيد 
برينتفورد  لفريقه  العب  �أف�ضل 
 ،2019/2018 �حلايل  �ملو�ضم  يف 
�لتي  �ل�ضماء  �ضمن  تو�جد  حيث 
كانت معنية بالتناف�س على �لتتويج 
بجائزة �أف�ضل العب هذ� �ملو�ضم 
�لدرجة  يف  �لنا�ضط  �لنادي  مع 
�لتتويج  �أن  �إال  �الجنليزية،  �الأوىل 
ذهب �إىل زميله موباي �لقادم من 
ني�س �لفرن�ضي و�لذي ��ضتغل فرتة 
غياب بن رحمة عن �ضفوف �لنادي 
ب�ضبب �الإ�ضابة �خلطرية �لتي كان 
تلقاها يف وقت �ضابق مع �ملنتخب 
�لوطني و�بتعاده عن �ملناف�ضة �أين 
مفوتا  العب،  �أف�ضل  لقب  �أحرز 
على بن رحمة فر�ضة �إحر�ز لقب 

�أف�ضل العب يف �ملو�ضم.
وعّو�س بن رحمة ت�ضييعه للتتويجد 

�أف�ضل العب مع ناديه هذ� �ملو�ضم 
�أين ح�ضد جائزة �أجمل هدف مع 
ناديه يف �ملو�ضم، وهو �لهدف �لذي 
�ضجله �ضهر مار�س �ملن�رصم �أمام 
مباريات  �ضمن  �ضيتي  هال  نادي 
و�لذي  �الجنليزية  �الأوىل  �لدرجة 
�لفريق  �أهد�ف  �أجمل  �ختياره  مت 
خالل �ملو�ضم �جلاري، حيث قام 
العب نادي ني�س �ل�ضابق مبر�وغة 
وقام  �ملناف�س  من  العبني  ثالثة 

بت�ضديد �لكرة نحو �ل�ضباك.
رحمة  بن  غياب  يتو��ضل  لالإ�ضارة 
�ضفائه  عدم  ب�ضبب  �مليادين  عن 
من �الإ�ضابة �لتي يعاين منها و�لتي 
�ملنتخب  مع  م�ضاركته  جتعل 
�إفريقيا  كاأ�س  �لوطني يف نهائيات 
لالأمم �ملقررة �ل�ضائفة �ملقبلة يف 

م�رص م�ضتبعدة.
عي�شة ق.

اأنت�شيولتي وا�شل تهمي�ص اأونا�ص

غوالم ممرر� حا�ضما ويقود نابويل �إىل �لفوز
قاد �لالعب �لدويل �جلز�ئري فوزي غوالم فريقه نابويل �إىل حتقيق فوز هام عندما ��ضت�ضاف �أول �أم�س على ملعبه �ل�ضيف كالياري �ضمن 

�جلولة 35 من �لدوري �اليطايل، ومتكن رفقاء �لظهري �الأي�رص للت�ضكيلة �لوطنية من قلب �لطاولة وحتويل �لتاأخر يف �لنتيجة عقب �فتتاح 

�زلو�ر باب �لت�ضجيل عند �لدقيقة 63 من �ملقابلة �إىل فوز �إثر متكن العبي نادي �جلنوب �الإيطايل من توقيع هدفني يف �لدقيقتني 85 و98 

من �ملبار�ة، �أين �ضاهم غوالم يف �النت�ضار بف�ضل �لتمريرة �حلا�ضمة �لتي منحها �إىل زميله مريتينيز و�لتي جاء على �إثرها هدف �لتعادل 

قبل خطف �لنقاط �لثالث يف �لوقت �ل�ضائع من �ملقابلة و�لتي خا�ضها �لالعب �ل�ضابق ل�ضانت �يتيان �لفرن�ضي �أ�ضا�ضيا �أينب لعب �لت�ضعني 

دقيقة كاملة، يف �ملقابل تابع مو�طنه �آدم �أونا�س �أطو�رها من مقعد �لبدالء بعدما �أ�ضحى خارج ح�ضابات �ملدرب �اليطايل �ملخ�رصم كارلو 
�أنت�ضيلوتي.

عي�شة ق.
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.              مل �أت�ضل بيلور ولن �أجازف با�ضتدعاء العبني جدد 



 ليل يعزز مركز الو�صافة
 وليون ي�صتعيد البوديوم

عزز ليل مركزه و�سيفاً لباري�س �سان جريمان البطل بعودته بالتعادل 2-2 من ملعب ليون 
الذي ا�ستعاد بدوره املركز الثالث الذي خ�رسه بفوز �سانت اتيان على موناكو 3-2، وذلك 
�سمن املرحلة 35 من الدوري الفرن�سي، ورفع ليل ر�سيده اىل 69 نقطة مقابل 63 لليون 
الثالث و62 ل�سانت اتيان الرابع، ودخل ليون املباراة اأماًل يف تقلي�س الفارق اإىل نقطتني 
عن ليل لكن الأخري جنح يف انتزاع التعادل، لي�سمن بن�سبة كبرية البطاقة الثانية املوؤهلة 

مبا�رسة اإىل دوري الأبطال لأنه يتقدم على مناف�سه بفارق 6 نقاط قبل نهاية الدوري 
بثالث مراحل، جاءت مباراة ليون وليل مثرية يف جمرياتها حيث تقدم اأ�سحاب الأر�س 
مبكراً بف�سل هدف ملارتان تريييه بعد مرور 11 دقيقة، وانتظر ليل حتى مطلع ال�سوط 

الثاين ليدرك التعادل عندما ارتكب املدافع البلجيكي جاي�سون ديناير خطاأ فادحاً لت�سل 
الكرة اإىل لوك رميي، ومن خطاأ دفاعي اآخر جنح ليل يف التقدم عندما اأطلق بوباكاري 
�سوماري كرة قوية من م�سافة قريبة ارتطمت بالعار�سة وتهاوت داخل ال�سباك، ورمى 

ليون بكل ثقله لإدراك التعادل وكان له ما اأراد بوا�سطة ت�سديدة ي�سارية لليو دوبوا.
وكان �سانت اإتيان �سغط على جاره ليون بفوزه على موناكو 3-2 يف عقر دار الأخري، ول 

يزال موناكو مهدداً بالهبوط اإىل الدرجة الثانية حيث ل يتقدم عن كان اآخر الهابطني 
�سوى بثالث نقاط فقط، يذكر اإن فريق الإمارة مل يفز يف اآخر �ست مباريات له يف 

الدوري املحلي، كان فريق الإمارة بداأ املباراة جيداً وا�ستحق التقدم بهدف رائع لالعبه 
الربتغايل جل�سون مارتنز املعار اإليه من اأتلتيكو مدريد الإ�سباين، بعدما �سيطر على 

الكرة على �سدره قبل ان يطلقها على الطائر داخل ال�سباك، تعر�س موناكو ل�رسبة قوية 
با�سابة حار�س مرماه الكرواتي دانيال �سوبا�سيت�س فحل بدلً منه �سيدو �سي.

وانتف�س �سانت اتيان يف ال�سوط الثاين لكن موناكو فوت فر�سة ذهبية عندما ت�سدت 
العار�سة لكرة �سددها البولندي كميل غليك، وجنح �سانت اإتيان يف اإدراك التعادل بالنريان 

ال�سديقة بوا�سطة لعب موناكو فودو بويل توري، ثم اأ�ساف رميي كابيال هدف التقدم 
تاله ارنو نوردين بالثالث، ورد موناكو بهدف �رسيف لكارلو�س فيني�سيو�س لكن بعد فوات 

الأوان يف الدقيقة الأخرية.

اأجاك�س اأم�صرتدام يتوج بلقب كاأ�س هولندا
اأحرز اأجاك�س اأم�سرتدام اأول األقابه هذا املو�سم ويتوج بكاأ�س هولندا لكرة القدم للمرة 19 
يف تاريخه، حيث هز املهاجم كال�س يان هنتالر ال�سباك مرتني ليقود اأجاك�س اأم�سرتدام 

للقب كاأ�س هولندا بفوز كبري 4-0 على فيليم تيلبورغ ويحافظ على ماله يف ح�سد الثالثية 
هذا املو�سم، و�سجل هنتالر البالغ 35 عاما هدفا يف كل �سوط بعدما و�سع زميله دايل 

بليند اأجاك�س يف املقدمة.
واأحرز بليند وهنتالر هدفني يف غ�سون 60 ثانية قبل نحو ع�رس دقائق من نهاية ال�سوط 

الأول ثم جعل هنتالر النتيجة 3-0 من مدى قريب يف الدقيقة 67، واختتم الظهري 
را�سمو�س كري�ستن�سن الرباعية قبل 14 دقيقة من النهاية ليوؤكد على �سيطرة اأجاك�س 

الذي مدد رقمه القيا�سي بح�سد اللقب للمرة 19، و�ستمنح النتيجة ثقة كبرية لأجاك�س 
قبل ا�ست�سافة توتنهام هوت�سبري يف اإياب قبل نهائي دوري اأبطال اأوروبا غدا بعد انت�ساره 
بهدف دون رد يف لندن، ويت�سدر اأجاك�س الدوري الهولندي متقدماً بفارق الأهداف على 

اأيندهوفن قبل جولتني من النهاية وياأمل يف ح�سد اللقب للمرة الأوىل منذ 2014.

اإدارة جوفنتو�س حتدد �صعر ديباال
بات رحيل الأرجنتيني باولو ديبال عن جوفنتو�س الإيطايل يف فرتة النتقالت 

ال�سيفية املقبلة،م�ساألة وقت لي�س اأكرث، ووفًقا ملوقع »كالت�سيو مريكاتو« الإيطايل، فاإن 
ما�سيميليانو األيغري مدرب اليويف اتخذ قراره باملوافقة على رحيل ديبال، واأعطى 

ال�سوء الأخ�رس لإدارة البيانكونريي لدرا�سة عرو�س �سمه،
ول ميانع جوفنتو�س يف رحيل الالعب �ساحب القمي�س رقم 10، ب�رسط تلقي املقابل 

املادي الذي يليق به والذي لن يقل باأي حال من الأحوال عن 100 مليون يورو، التقرير 
اأ�ساف اأنه حتى الوقت احلايل مل ت�سل جلوفنتو�س اأي عرو�س جادة ل�سم ديبال، لكن 

هناك الأنباء التي اأ�سارت اإىل اهتمام مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي وبايرن ميونخ الأملاين 
بخالف اإنرت ميالن الذي يراقب الو�سع من بعيد. وي�سعى اليونايتد ل�سم جنم كبري يف 

املريكاتو ال�سيفي املقبل، رغم التفريط يف فر�سة التاأهل لدوري الأبطال، حيث ي�سعى 
املدرب اأويل جونار �سول�سكاير لتكوين فريق قوي يف املو�سم اجلديد يعيد ال�سياطني 

احلمر ل�سابق عهدهم، خا�سة يف ظل اأنباء اقرتاب رحيل الفرن�سي بول بوغبا، اأما بايرن 
ي�سعى هو الآخر للمناف�سة على دوري الأبطال يف املو�سم اجلديد، وهو ما يتطلب قائمة 
قوية ت�سم جنوًما كبار لهم خربات يف البطولت الأوروبية، ويعترب ديبال من اأهم اأهداف 

نيكو كوفات�س مدرب البافاري، بعد تاأكد رحيل الثنائي خامي�س رودريغيز واآريني روبن.

تعادل اأر�صنال يوؤهل ت�صيل�صي لدوري االأبطال
يف  التواجد  ر�سمياً  ت�سيل�سي  �سمن 
دوري  بطولة  من  القادمة  الن�سخة 
اأر�سنال  �سقوط  عقب  اأوروبا  اأبطال 
اأمام  ملعبه  على  التعادل  فخ  يف 
اإطار  يف  لهدف  بهدف  برايتون 
الإجنليزي  الدوري  من   37 املرحلة 
كارثية  النتيجة  وجاءت  املمتاز، 
كانوا مينون  الذين  املدفعجية  على 
النف�س بتحقيق الفوز وح�سد النقاط 
غرميهم  على  ال�سغط  ملوا�سلة 
اإل  نقطة   70 بر�سيد  الرابع  توتنهام 
اأن فريق �سمال لندن وا�سل الرتاجع 
بهدف  تقدمه  رغم  النقاط  واإهدار 
اأوباميانغ  بيري-اإميرييك  طريق  عن 

يف الدقيقة التا�سعة من ركلة جزاء قبل اأن يتعادل غلني موراي لربايتون يف الدقيقة 61، وف�سل اأر�سنال يف حتقيق اأي فوز يف 
املراحل الأربع الأخرية، واأ�سبح ر�سيد اأر�سنال حالياً 67 نقطة بفارق 3 نقاط خلف توتنهام الرابع وبات الفريق يحتاج اإىل 
معجزه لنتزاع املركز الرابع من ال�سبريز ب�سبب تفوق الفريق الأبي�س بفارق الأهداف، اأما ت�سيل�سي فقد �سمن املركز الرابع 

على الأقل يف نهاية املو�سم بعد اأن اأ�سبح يف املركز الثالث حالياً بر�سيد 71 نقطة.
التعادل 1-1 مع م�سيفه  الأحد يف فخ  ب�سقوطه  اأوروبا املو�سم املقبل  اأبطال  يونايتد عن م�سابقة دوري  �سيغيب مان�س�سرت 
هادر�سفيلد الذي كان هبط اإىل الدرجة الأوىل ال�سهر املا�سي، يحتل املان يونايتد املركز ال�ساد�س بر�سيد 66 نقطة يف حني 
ميلك ت�سل�سي 71 نقطة يف املركز الثالث وتوتنهام 70 نقطة يف املركز الرابع قبل نهاية البطولة بجولة واحدة، وعلى الرغم 
من عدم فوزه اإل مرتني يف اآخر 10 مباراة خا�سها يف خمتلف امل�سابقات، دخل مان�س�سرت يونايتد املواجهة وهو مر�سح للفوز 
واحلفاظ على اآماله بالتاأهل اإىل دوري الأبطال املو�سم املقبل اأقله حتى اجلولة الأخرية، ل�سيما اأنه كان يواجه هادر�سفيلد 

الذي مني بثماين هزائم متتالية.
األك�سي�س  للت�سيلي  الفر�سة  �سول�سار  منح  مار�سيال،  اأنطوين  والفرن�سي  لوكاكو  روميلو  البلجيكي  املهاجمني  اإ�سابة  ظل  ويف 
افتتاح  الذي جنح يف  يونايتد  الأف�سلية ملان�س�سرت  كانت  املا�سي،  الأوىل منذ مطلع مار�س  للمرة  اأ�سا�سياً  واأ�رسكه  �سان�سيز 
دقائق،   8 مرور  بعد  املنطقة  داخل  من  بي�رساه  بت�سديدة  ماكتوميني  �سكوت  ال�سكتلندي  و�سطه  لعب  بوا�سطة  الت�سجيل 
وظن اأن�سار ال�سياطني احلمر بان فريقهم �سيخرج بغلة وافرة من الأهداف، لكن لعبيه متيزوا بالرعونة اأمام مرمى الفريق 
املناف�س، ومن هجمة مرتدة �رسيعة جنح هادر�سفيلد يف اإدراك التعادل عندما اأخطاأ لوك �سو يف ت�ستيت اإحدى الكرات لينفرد 
اإيزاك مبينزا باحلار�س ال�سباين دافيد دي خيا وي�سجل يف مرماه، ورمى مان�س�سرت يونايتد بكل ثقله يف ن�سف ال�ساعة الأخري 

وكانت اأبرز فر�سة له ت�سديدة لعب و�سطه الفرن�سي بول بوغبا يف العار�سة قبل نهاية املباراة بثالث دقائق.

كالياري 2-1 يف املرحلة 35  بالفوز على �سيفه  نابويل  جنح 
من الدوري الإيطايل، تقدم كالياري بالدقيقة 63 عن طريق 
دراي�س  البلجيكي  عرب  عادل  نابويل  لكن  بافوليتي،  ليوناردو 
ركلة  من  الفوز  اإن�سيني هدف  لورنزو  �سجل  ثم   ،85 مريتينز 
من  للتاأكد  احلكم  عودة  بعد  وذلك  ال�سائع  الوقت  يف  جزاء 
الفار،  يف  كات�سياتوري  فابريت�سيو  على  اليد  مل�سة  �سحة 
 97 الدقيقة  كالياري يف  لونيتا لعب  اأرتور  املولدويف  وطرد 
لعرتا�سه على ركلة اجلزاء، واأعطى احلكم 11 دقيقة اإ�سافية 
على الدقائق الت�سعني، ورفع مرتينز ر�سيده يف الدوري هذا 
املو�سم اىل 14 هدفاً، لي�سبح ر�سيده بقمي�س النادي اجلنوبي 
اأ�سطورة  بالتقدم على  له  اآ«، ما �سمح  82 هدفاً يف »ال�سريي 
على  الثالث  املركز  يف  مارادونا  دييغو  الأرجنتيني  النادي 
لئحة اأف�سل الهدافني يف تاريخ نابويل خلف اتيال �سالو�سرتو 

يت�سدر  الذي  هدفاً   100 هام�سيك  ماريك  وال�سلوفاكي   106
املركز  امل�ستقر يف  نابويل  ر�سيد  و�سار  باملجمل،  الالئحة 
الثاين 73 نقطة، مقابل جتمد ر�سيد كالياري عند النقطة 40 

يف املركز 12.
�سيفه  باإجباره  الرابع  لأتالنتا  كبرية  خدمة  جنوى  واأ�سدى 
روما اخلام�س على التعادل 1-1، ما �سمح لرجال غا�سبرييني 
بدا  وبعدما  نقاط،   3 بفارق  العا�سمة  عن ممثل  البتعاد  يف 
يف طريقه اىل فوزه الثاين توالياً والرابع يف املراحل اخلم�س 
 ،82 الدقيقة  يف  ال�سعراوي  ل�ستيفان  بهدف  بتقدمه  الأخرية 
كاد روما اأن يعود من جنوى بهزمية مكلفة جداً بعد اأن اأدرك 
الأرجنتيني كري�ستيان رومريو التعادل يف الدقيقة الأوىل من 
جزاء  ركلة  على  الأر�س  �ساحب  ح�سول  ثم  ال�سائع،  الوقت 
ت�سبب بها احلار�س اأنتونيو مريانتي، لكن الأخري عو�س الهفوة 

بوقوفه يف وجه الباراغوياين اأنتونيو �سانابري.

نابويل يفوز على كالياري

ليفركوزن ي�صعل ال�صراع على املركز الرابع
تواليًا ورغم ف�سله يف اخلروج فائزاً اإل اأن فرانكفورت بقي يف املركز الرابع الأخري املوؤهل اإىل دوري الأبطال ب�سبب النتائج ال�سيئة مون�سنغالدباخ يف اأفريل 1978 حني اكت�سح بورو�سيا دورمتوند 12-0 م�سجال 6 يف ال�سوط الأول.الرقم القيا�سي من حيث عدد الأهداف يف ال�سوط الأول بت�سجيله ال�ستة، يف اإجناز �سبقه اإليه فريق واحد فقط هو بورو�سيا »باي اأرينا« ا�ستمرت معاناة فرانكفورت يف الآونة الأخرية بتلقيه هزمية مذلة 1-6 على يد م�سيفه باير ليفركوزن الذي عادل اكت�سح باير ليفركوزن �سباك �سيفه اآينرتاخت فرانكفورت بنتيجة كبرية 6-1 يف اجلولة 32 من الدوري الأملاين، على ملعب  الرابع  الذي حقق فوزه  ليفركوزن  باير  اأ�سبح من  الآن  التهديد  لكن  بورو�سيا مون�سنغالدباخ،  الإجنليزي يف اياب ن�سف نهائي م�سابقة الدوري الأوروبي بعد اأن اكتفى بالتعادل 1-1 على اأر�سه ذهابًا.الهزمية القا�سية، اأ�سواأ حت�سري ملا ينتظر اينرتاخت فرانكفورت اخلمي�س املقبل يف لندن حني يحل �سيفًا على ت�سيل�سي واأ�سبح على امل�سافة ذاتها من فرانكفورت مع فارق الأهداف ل�سالح الأخري قبل مرحلتني على ختام املو�سم، وت�سكل هذه التي يحققها مالحقه 
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الكاتب ال�ساب حممود عبد البا�سط ح�سريا جلريدة الو�سط 

الكتابة قفزة يف املجهول
حممود عبد البا�سط هو اإن�سان �سيطرت احلروف على كيانه فرو�سها لتكوين هلو�سات تهذي به ، من مواليد 1997 والية البليدة دائرة 

العفرون ، كاتب مبتدئ طالب �سنة ثالثة لي�سان�س علم النف�س عمل و تنظيم بجامعة لوني�سي علي البليدة )2( و من هواياته املطالعة و 
الكتابة و هذا ما قادين اإىل اأن اأن�سر و ابدع يف كتابي االأول بعنوان ال�سيطالئكي ..

خلـ�سر بن يو�سف 

املوهبة هبة من اهلل عز وجل تخلق 
ن�ستطيع  اكت�سفناها  اإن   ، معنا 
تذهب  اأهملناها  واإن  اخراجها 
املوهبة  اكت�سف  من  وتتال�سى.. 
فيك  نعم �سحيح اأن املوهبة هي 
من اهلل عز وجل و يجب علينا نحن 
موهبتي   ، بها  نهتم  و  ن�ستغلها  اأن 
بعد  اإال  اأكت�سفها  مل  الكتابة  يف 
يف  �ساركت  ع�رش  ال�سابع  �سن 
عبارة  كانت  و  امل�سابقات  اإحدى 
فاأعجب  تو�سع فيه  و  اقتبا�س  عن 
و فزت �سجعوين  كتبت  الكثري مبا 
الكتابة  يف  للموا�سلة  ا�سدقائي 
�سغوفا  كنت  احلال  بطبيعة  و 
الو�سيلة  هي  فكانت  باملطالعة 

التي طورت بها موهبتي

.     هناك حتد كبري 
يخو�سه الكاتب مع نف�سه 

اأوال ومع املجتمع ثانيا ، فما 
بالك قلم �سبابي وجديد 
يف ال�ساحة االبداعية .. 

كيف ميكنك اأن تو�سل ما 
تكتب للمجتمع !؟ وهل 

هناك عراقيل و�سعوبات 
واجهتك ؟

نعم  حتديات كبرية فهناك الكثري 
اأن  من  خوف  عندهم  الكتاب  من 

يتلقونه  ما  و  يكتبونه  ما  ين�رشوا 
من انتقادات حتطمهم و قد كنت 
ذلك  على  تغلبت  اأنا  بينهم  من 
هناك  اأن  راأيت  اأن  بعد  ال�سعور 
حتديات اأقالم �سبانية يف ال�ساحة 
الكتابية فغامرت و اأن�ساأت �سفحة 
بداأت  و  االأن�ستغرام  موقع  على 
العراقيل  من  اأكتبه  ما  الن�رش  يف 
من  االنتقادات  واجهتها هي  التي 
يحطم  اأن  يريد  الذي  املجتمع 
االأبداع و اأن ال تكون خمتلف عنهم 
فت�سمع الكثري من الكالم مثال ماذا 
تفعل ، ترهق نف�سك ، اأنت اإن�سان 
و  الكتابة مو�سة قدمية..   ، قدمي 
غريها من االأقوال فما كان بيدي 
اإال املوا�سلة و الالمباالة فاحلياة 
عبارة عن خليط مد به جزر و ما 
وعدم  املقاومة  �سوى  نحن  علينا 

االكرتاث الأقوالهم.

.     اأول اإ�سدار لك هو 
عبارة عن جمموعة خواطر 
بعنوان ال�سيطالئكي حدثنا 

عن هذا اال�سدار  وما �سر 
الت�سمية ؟

هو  ال�سيطالئكي  كتاب  اأوال 
ب�سيكوفل�سفية  خواطر  عن  عبارة 
و  النف�س  علم  بني  مزيج  اي 
�سعبة  در�ست  اأين  بحكم  الفل�سفة 
اإىل  انتقلت  ثم  الفل�سفة  و  االآداب 

فمزجت  النف�س  علم  تخ�س�س 
التخ�س�سني  و  امل�سطلحات  بني 
فمن يقراأ الكتاب �سيلتقي بالكثري 
و  النف�س  علم   م�سطلحات  من 
يحتوي عن الكثري من ال�رشاعات 
النف�سية التي تراود كل اإن�سان من 
تناق�سات و هلو�سات ، فيه الكثري 
من تعاطي اخليال فلنا هناك حياة 
بخ�سو�س  ثانيا  نعي�سها   اأخرى 
اأن  الكاتب  وظيفة  من  العنوان  
فالكثري  باجلديد  ياأتي  اأن  و  يبدع 
با�سم  عناوين   لديهم  الكتاب  من 
املالك  اأو  املالئكي  ال�سيطان 
اإىل  مالئكة  و  �سياطني  ال�سيطاين 
الكلمات  بني  فمزجت  ذلك  غري 
لتفادي التقليد  بخ�سو�س الر�سالة 
كلنا  اأنه  هي  اإي�سالها  اأردت  التي 
ال  الذي  ال�سعور  ذلك  يخاجلنا 
نتفاده  كيف  و  ياأتي  اأين  من  تعلم 
وال تريد املوا�سلة فيه و ال الركود 
فما علينا نحن �سوى االإف�ساح عنه 
و تخطيه و اأن نكون ما نريده نحن 
قم  لنا  االآخرون  يريدونه  ما  ال 

فاأنت ت�ستطيع

.       هل يكتفي حممود 
عبد البا�سط  بنف�س الطابع 

اأم يغري والءه حمبة 
لالختالف دوما  ؟

االإختالف  يع�سق  منا  الكل 

يحبه  ما  جماراة  يجب  لكن 
وقتنا  يف  اجلزائري  القارئ 
اأعلم  ال  �سبابنا  احلايل خا�سة 
مفاجاأة  من  القدر  يخفيه  ما 
ا�سدارات  اأن هناك  اأظن  لكن 
هذا  يف  كتابات  و  اأخرى 
بنف�س  اهلل  �ساء  ان  املجال 

الطابع و االأ�سلوب

.        كلمة ختامية ؟

امل�ساعب  الكثري  �سنواجه 
يا  �سدقني  االنتقادات  و 
اأو  كاتب  كنت  اإن  �سديقي 
جمال  اأي  يف  فنان  اأو  ر�سام 
تخ�سى  ال  و  موهبتك  اأظهر 
من  يبداأ  منا  فالكل  التحدي 
�سيحاولون  هذا  يا  ال�سفر 
االبداع  من  بذرة  كل  قتل 
منهم  واحدا  لتكون  فيك 

و  اأحالمك  فقط  تذكر 
بالن�سبة  تكون  اأن  تريد  ماذا 
لكتاب ال تخ�سى �سيئا و اأكتب 
لو  حتى  تراودك  فكرة  كل 
يوما  �سياأتي  �سخيفة  كانت 
عبارة  فالعامل  حتتاجها  ،و 
يف  ت�سداأت  فنية  لوحة  عن 
عقول الكثري فلنبدع نحن يف 
تزيينها بكلمات من مو�سيقى 

تعزف على عود قرائنا .
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للكاتب املغربي حممد االأ�سعري

»العني القدمية«رواية جليل الأحالم املك�سورة باملغرب
حممد  املغربي  الكاتب  يقرتح 
اجلديدة  روايته  يف  االأ�سعري 
حافلة  رحلة  القدمية«  »العني 
باملطبات يف عوامل ذات نك�ست 
باالأعطاب  مثخنة  اأحالمها، 
جمرد  تغدو  واال�سطرابات، 
واختالالت  الأعطاب  انعكا�س 
املجتمع  واجهة  على  اأو�سع 

وال�سيا�سة.
عن من�سورات املتو�سط باإيطاليا، 
�سفحة(   255( الرواية  �سدرت 
االأ�سعري  انحياز  تكر�س  التي 
م�سرية  بعد  ال�رشد  لفتنة  موؤخرا 
اأوىل برز خاللها كواحد من اأبرز 
باملغرب.  ال�سعرية  االأ�سوات 
حتمل  ذات  معامل  الكاتب  ير�سم 

يطابق  ال  الذي  »م�سعود«  ا�سم 
الذي  ال�ستيني  الرجل  م�سماه، 
متعاقبة  كحلقات  حياته  يتاأمل 
من االأوهام واالأحالم املك�سورة.

و�سواء بعني »م�سعود« اأو من تاأمل 
خارجي يف ذاته ويف عالقته مع 
وال�سيا�سي  االجتماعي  حميطه 
ديوان  الرواية  تغدو  والعائلي، 

الزمن ال�سيا�سي الراهن بامتياز، 
مكامن  على  االأ�سبع  ت�سع 
احلا�رش  من  جتعل  التي  العلل 
وحل  يف  غارقة  مر�سية  حالة 
االزدواجية بني �سعارات االإ�سالح 
واحلداثة والكوابح امل�سدودة اإىل 
اإنتاج  واإعادة  والف�ساد  التقليد 

التخلف.

انك�سار الفرد وعطب املجتمع
جدلية  اإذن  االأ�سعري  ين�سج 
ال�سكيزوفرينيا  بني  العالقة 
تفرز  التي  واجلماعية  الفردية 
عن  انف�سال  حالة  مظهريها  يف 
الواقع، و�سبابية يف الروؤية وتوترا 
مع املا�سي وعجزا عن الت�سالح 
مع امل�ستقبل. حيلة االأ�سعري يف 

»م�سعود«  �سخ�سية  حتريك  ذلك 
واأخرى  واقعية  حياة  درب  على 
م�ساعفة  �سخ�سية  تفرز  متخيلة 
يف  ي�سميها  ونقي�سا،  ندا  له، 
ي�سبح  الذي  »االآخر«،  الن�س 
يحاورها  مراآة م�سوهة مل�سعود، 
ك�رشها  ويحاول  ويناكفها، 

اأحيانا.

التجارة الإلكرتونية ... التحدي اجلديد
لقد �سهد االإقت�ساد يف العامل تغريات 
كثرية و بوترية �رشيعة ، مما اأدى اإىل 
عدة  ظهور  و  االإقت�سادي  االإنفتاح 
تتما�سى  اقت�سادية  و جماالت  اأنواع 
 . خا�سة  التكنولوجي  التطور  و 
مبدى  مرهون  اليوم  فاالإقت�ساد 
هذه   ، للتكنولوجيا  الدول  م�سايرة 
و  املوجه  دور  تلعب  التي  االخرية 
املراقب . �سنتطرق يف هذا املقال 
اعتمادها يف  و  االإلكرتونية   للتجارة 
النوع  هذا  انت�رش  حيث   ، اجلزائر 
اجلديد من التجارة و اأعطى �سورة 
املبادالت  و  للتعامالت  جديدة 
يف  مكانة  اأك�سبه  مما  التجارية 
غريت  لقد  العاملي.    االقت�ساد 
لعبة  قواعد  االإلكرتونية  التجارة 
البع�س  يجادل  قد  الدولية.  التجارة 
من  اآخر  �سكل  �سوى  لي�س  هذا  باأن 
اأ�سكال التجارة ، ولكن يجب علينا اأن 
ناأخذ يف االعتبار التغيريات الناجتة 

وتقدمي حلول مبتكرة للتعامل معها. 
�سمان  املهم  من   ، �سيء  كل  قبل 
النوع  لهذا  واملهنية  الفعالة  االإدارة 
وجود  �سمان  يجب  االأعمال.  من 
العقد  اأطراف  يحمي  قانوين  نظام 
امل�ستهلك(.   / )البائع  االإلكرتوين 
و  احلقوق  جمع  اأي�سا  ي�سمن  كما 
الر�سوم. كما اأن للتجارة االإلكرتونية 
و  املداخيل  زيادة  حيث  من  فوائد 
كذلك  و   . ال�سوق  تو�سيع  تعمل على 
العقد  طريف  بني  التوا�سل  �سهولة 
مراقبة  كذالك  ي�سمن  و   . التجاري 

فعالة من قبل الهيئات املخت�سة .  
و بالتكلم عن اجلزائر ، لقد  قررت 
من  اجلديد  النمط  هذا  اعتماد 
االقت�ساد  مل�ساعدة  كاأداة  التجارة 
الوطني و حماولة اخلروج عن التبعية 
للمحروقات . واالإجتاه نحو اقت�ساد 
موثوقا  م�ستقرا  ؛  انفتاحاً  اأكرث 
ومربحا. ويف هذا ال�سدد ، اعتمدت 

اجلزائر عن طريق اجلهاز الت�رشيعي 
قانوًنا للتجارة االإلكرتونية ممثاًل يف 
القانون رقم 18-05 املوؤرخ 10 مايو 
اإىل  القانون  ين�س هذا  2018. حيث 
عدم  حالة  يف  العقوبات  خمتلف 
التزام طريف العقد . فمثال يف حالة 
عدم االمتثال الأوقات ت�سليم املورد 
االإلكرتوين )البائع(، ميكن للم�ستهلك 
اإرجاع املنتج يف الوالية خالل فرتة 
ال تتجاوز اأربعة اأيام عمل من تاريخ 
الت�سليم الفعلي للمنتج ، دون امل�سا�س 
عن  بالتعوي�س  املطالبة  يف  بحقه 
ال  منتج  ت�سليم  حالة  يف  ال�رشر. 
يتوافق مع الطلب اأو يف حالة وجود 
للم�ستهلك  يجوز   ، معيب  منتج 
كذلك    . الب�سائع  اإعادة  االإلكرتوين 
املعامالت  يف  بالدفع  يتعلق  فيما 
التجارية االإلكرتونية ، مييز القانون 
واملعاملة  الداخلية  املعاملة  بني 
 transaction( للحدود  العابرة 

 i n t e r n e / t r a n s a c t i o n
transfrontalière( ، حيث تن�س 
على   05-18 القانون  من   27 املادة 
التجارية  املعامالت  تنفيذ  يتم  اأن 
ت�سليم  عند  اأو  بُعد  عن  االإلكرتونية 
املنتج. ، عن طريق الدفع امل�رشح 
به وفقا للت�رشيع املعمول به. عندما 
يكون الدفع اإلكرتونًيا ، يتم ذلك من 
مت  خم�س�سة  دفع  من�سات  خالل 
اإن�ساوؤها وت�سغيلها ب�سكل ح�رشي من 
بنك  قبل  من  املعتمدة  البنوك  قبل 
ومرتبطة   اجلزائر،  وبريد  اجلزائر 
عرب  االإلكرتونية  الدفع  مبحطات 
 . العامة  االت�ساالت  م�سغل  �سبكة 
اأما بالن�سبة للمخالفات التي يرتكبها 
ت�سجيلها  يتم  االإلكرتونيني،  التجار 
ال�رشطة  ووكالء  �سباط  قبل  من 
االأفراد  قبل  من  وكذلك  الق�سائية 
املنتمني اإىل هيئة حمددة من طرف 

االإدارات امل�سوؤولة عن التجارة. 

االإدارات  و  االآليات  عن  بالتحدث  و 
عليهم  املن�سو�س  بالرقابة  املكلفة 
 ، القانون  هذا  من   36 املادة  يف 
اجلمارك  اإدارة  دور  عن  نت�ساءل 
و  اأقرت  حيث  ؟  املجال  هذا  يف 
للجمارك   العاملية  املنظمة  ن�ست 
كفاءة  �سمان  ال�رشوري  من  اأنه 
الطرود  وت�سليم  التخلي�س اجلمركي 
املنخف�سة.  القيمة  ذات  ال�سغرية 
الناجتة  املعامالت  اإدارة  اأجل  من 
اأن  يجب   ، االإلكرتونية  التجارة  عن 
جميع  مع  اجلمارك  اإدارات  تتعاون 
من  املعنيني  امل�سلحة  اأ�سحاب 
فعال   و  م�سرتك  نهج  حتديد  اأجل 
مكافحة  و  التجارة  تي�سري  و  لت�سيري 
املنظمة  اأي�سا  دعت  كما  الغ�س. 
اإطار  و�سع  اإىل  للجمارك  العاملية 
ي�ستند  االإلكرتونية  التجارة  ملعايري 
للتجارة  االأ�سا�سية  املبادئ  اإىل 
وهي:   ، للحدود  العابرة  االإلكرتونية 

النهو�س بالبيانات االإلكرتونية واإدارة 
وتب�سيطها  وتي�سريها  املخاطر 
واإنفاذها  وقيا�سها  االإيرادات  وجمع 
؛ التحليل ، وال�رشاكات ، والتوعية ، 
واملعلومات العامة وبناء القدرات ، 

واأخريا ، االأطر الت�رشيعية.
حماية  يف  مهمتها  تتمثل  كموؤ�س�سة 
دوًرا  اجلمارك  تلعب   ، االقت�ساد 
اأ�سا�سا على  رئي�سًيا. وي�ستند دورها 
االإلكرتونية  التجارة  وحماية  ت�سهيل 
العابرة للحدود . جمع عادل وفعال 
من الر�سوم واحلقوق. وكذلك حماية 
اجلديد  النوع  هذا  الأن   . املجتمع 
من التجارة و الدخيل على املجتمع 
اجلزائري قد ي�سكل للبع�س عائقا و 
يحدث جتاوزات بينما ينتهز البع�س 
على  الن�سب  و  لالإحتيال  الفر�سة 

املواطنني . 
مباركي نورالدين

موظف و طالب جامعي 



للكاتب وال�ساعر �سميح م�سعود

كتاب »متحف الذاكرة احليفاوية«.. 
مقاومة يف وجه الن�سيان

»بيت اأبي له يف القلب مفتاح.. �ساأبقيه ع�سى الأحفاد ُترجعه وت�سكنه وحتميه«. هذه ر�سالة 
الكاتب وال�ساعر �سميح م�سعود يف كتابه »متحف الذاكرة احليفاوية« ال�سادر قبل عدة اأيام 

عن »الآن نا�سرون وموزعون« يف العا�سمة الأردنية عمان. والكتاب )136 �سفحة( لي�س جمرد 
توثيق ملقتنيات منزلية، بل ميثل تاريخا باأكمله لكل عائلة فل�سطينية عا�ست الرحيل والنكبة، 

فبيوت الفل�سطينيني عبارة عن »متاحف حية ل�سعب يحب احلياة«، ح�سب تعبري املفكر 
احليفاوي الدكتور جوين من�سور يف تقدميه للكتاب.

وكالت 

-وهي  املقتنيات  وتعك�س 
جمموعات من ال�سجاد والنحا�سيات 
والزجاجيات والفخاريات والأثاث 
�ُسّكت  التي  القدمية  والنقود 
والف�سة  والربونز  النحا�س  من 
والذهب اخلفيف- ذكريات املكان 
املفقود وعالقتها ب�ساحبها الذي 
تنقلت معه وكاأن ل�سان حالها يقول 
فباقية  رائحته  اأما  املكان،  »راح 
وذكرياته ثابتة ومنغر�سة يف العقل 

والقلب والفكر«.
تركها  التي  الأ�سياء  جت�سد  كما 
رائحة  حتمل  وديعة  الأ�سالف 
التي  حكاياتهم  و�سدى  زمانهم 

حتمل بع�س التاريخ وكل احلنني.
بع�س  جند  املقتنيات  و�سمن 
العربية  واملجالت  الطوابع 
وال�سورية  وامل�رصية  العراقية 
الأوىل  اأعدادها  يف  والفل�سطينية 
ال�سدور، وهذا  توقفها عن  وحتى 
يوؤكد اأن حيفا يف ذلك الوقت متثل 

مركزا لالإ�سعاع الفكري.

حكايات ملحمية

وو�سف املوؤلف حيفا باأنها مثقلة 
اأ�سخم  توازي  ملحمية  بحكايات 
مرارة  عن  واملالحم  الروايات 
من  والقتالع  وال�ستات  املنايف 
الوطن،  من  واحلرمان  الأر�س 
كرميان  م�سحفان  وهناك 
عمرهما ثالثمائة �سنة كتبا بخط 
مائة  ن�سائية عمرها  وعباءة  اليد، 
ا�ستخدمها  خ�سبية  وم�سطرة  عام 

املوؤلف �سنة 1947.
خطوة  فاإن  من�سور،  وح�سب 
ال�ساعر �سميح م�سعود حتمل معاين 
ت�ساف  اإن�سانية  ورموزا  معنوية 
لإبرازه،  الفل�سطيني  ي�سعى  ملا 
واأر�سه  وهو تثبيت عالقته بوطنه 
للعامل  ويقول  وح�سارته،  وتاريخه 
ح�ساري،  �سعب  »اإننا  ظلمه  الذي 
�سعب  احل�سارة،  بناء  يف  دور  لنا 
اأن  اإىل  كتفه  على  تاريخه  يحمل 

يعود اإىل وطنه«.
ح�سني  الناقد  يرى  جهته،  من 
الذاكرة  »متحف  اأن  ن�سوان 
العربية  الكتب  من  احليفاوية« 
بني  املقاربة  تناولت  التي  القليلة 

بني  وما  املكتوب  والن�س  ال�سورة 
املا�سي،  اإىل  واحلنني  الذاكرة 
لأثر  تاريخية  قراءة  فالكتاب 
التي �سكلت وعي املوؤلف  الأ�سياء 

والتاريخ احل�رصي ملدينة حيفا.

تدوين الذاكرة

للجزيرة  خا�س  حديث  يف  وقال 
الكتاب ي�سم جمموعة من  اإن  نت 
ميكن  التي  املتنوعة  املقتنيات 
ال�ستعمال،  اأدوات  اإىل  تق�سيمها 
وخ�سو�سا التقنية التي كانت متثل 
اأربعينيات القرن املا�سي قمة  يف 
والإنارة  كالهاتف  التكنولوجيا 
اأ�سبحت  التي  والكامريا  والراديو 
كانت  لكنها  القدمي،  الرتاث  من 
النه�سة  حلركة  الباعث  ت�سكل 

والت�سال اآنذاك.
فالكتاب  ن�سوان،  تعبري  وح�سب 
تدوين  لكنه  �سور،  »األبوم«  لي�س 
يف  املدنية  واحلا�رصة  للذاكرة 
منت�سف القرن املا�سي، ن�ستطيع 
من خاللها قراءة حتولت املجتمع 
والجتماعية  الثقافية  الفل�سطيني 
الغت�ساب  قبل  والقت�سادية 

ال�سهيوين.
الذاكرة  »متحف  اإن  يقول  وم�سي 
احليفاوية« يقارب بع�س املوؤلفات 
باملوروث  تعنى  التي  الأجنبية 
التاريخ  من  كنوع  املادي  ال�سعبي 
هنا  ومن  والثقايف،  الجتماعي 
احل�سي  التاريخ  هذا  اأهمية  تكمن 
الذي ينقل اأي�سا ال�سورة عن زينة 
وموؤثثات  و«اإك�س�سواراتها«  املراأة 
واملكاحل  املرايا  من  جمالها 
الف�سية  والأحزمة  والأ�ساور 
والأزياء  واملالب�س  اخلرز  وعقود 
التي متثل هوية املراأة الفل�سطينية 

وعنوان املجتمع.
يكاد  لن�سوان-  -واحلديث  والآن 
نتيجة  يندثر  ال�سعبي  املوروث 
العوملة وحماولت الكيان ال�سهيوين 
فقد  ت�سويهه،  اأو  تزييفه  اأو  حموه 
�رصكة  م�سيفات  ا�ستخدمت 
مطرزات  الإ�رصائيلية  »العال« 

فل�سطينية كاأزياء يهودية.
وهذا يوؤكد اأن حيفا كانت حا�رصة 
ثقافية واجتماعية وتقنية ومل تكن 
جمرد جمتمع ب�سيط، بل كانت على 
ففيها  التعقيد،  من  عالية  درجة 
القت�سادية  والوكالت  ال�سحافة 

الت�سال.  وجمموعات  والتجارية 
وقال ن�سوان اإن الربملان امل�رصي 
عقد جل�سة خا�سة عندما �سقطت 
الأثر  لدرا�سة  فل�سطني عام 1948 
املطبوعات  على  القت�سادي 

امل�رصية.
وح�سب ن�سوان دائما، فاإن احلركة 
الأر�س  حتتل  مل  ال�سهيونية 
�ساربة  ح�سارة  دمرت  بل  فقط، 
البحر  ح�سارة  وهي  التاريخ،  يف 
التي  الإ�سالمي  العربي  والرتاث 
ثقافة  توؤ�س�س  اأن  ا�ستطاعت 
البحر  �سواحل  على  ت�سيء  كانت 

املتو�سط.

ذاكرة املقاومة

اأحمد  الناقد  يرى  بدوره، 
الذاكرة  »متحف  اأن  الطراونة 
احليفاوية« يحيي ذاكرة املقاومة 
التي ل بد من ال�ستناد اإليها يف 
املقاوم،  الأمة  م�رصوع  �سياق 
ذاكرة  �سرية  املوؤلف  يقدم  حيث 
من  عددا  ر�سده  خالل  من 
ال�سخ�سية  واملقتنيات  الأدوات 

التي ترتبط مبدينة حيفا.

وقال اإن الكتاب ي�سجل بال�سورة 
قبل  الثقايف  املدينة  واقع 
ويعترب  ال�سهيوين،  الغت�ساب 
خاللها  يقدم  مهمة  وثيقة 
ع�سية  ثقافية  مناذج  املوؤلف 
جذورها  من  القتالع  على 
وثيقة  الكتاب  لي�سبح  الثقافية، 
وجه  يف  وثقافية  تاريخية 
والإخفاء  الطم�س  حماولت 
يف  الثقايف  ملوروثنا  املتعمد 

فل�سطني.
املوؤلف  فاإن  الطراونة،  وح�سب 
الكتاب/الوثيقة  حجز من خالل 
اجليل  اأبناء  ذاكرة  يف  حيزا 
فل�سطني،  وخارج  داخل  اجلديد 
وجعل املكان حا�رصا مبا ارتبط 

به من اأدوات جمعها وقدمها.
حيفا  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
قد  والبحر  الكرمل  عرو�س 
العمل«  »اأم  قدميا  الآباء  �سّماها 
حا�سنة  كونها  الفقري«،  و«اأم 
العي�س  لطالبي  و�سغوفة  حمبة 
عائالت  وا�ستقبلت  الكرمي، 
لبنانية و�سورية وم�رصية واأردنية 
التفاين  على  وجبلتهم  �سهرتهم 

بع�سقها.
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�سدور درا�سة حول« احلركات الأمازيغية يف �سمال اإفريقيا«
�سدر موؤخرا موؤلف جماعي جديد بعنوان 
افريقيا«  �سمال  يف  المازيغية  »احلركات 
يف  المازيغية  للحركة  درا�سة  عن  عبارة 
وم�رص  وليبيا  وتون�س  واملغرب  اجلزائر 
نا�رص  اجلزائري  اجلامعي  ا�رصاف  حتت 

جابي.
 358 يف  يقع  الذي  املوؤلف  هذا  يعد 
»ال�سهاب«  �سفحة وال�سادر عن من�سورات 
تخ�س�س  جامعية  درا�سة  اأول  اجلزائرية 
من  عدد  اأعمال  وي�سم  احلركة  لهذه 
الباحثني يف علم الجتماع والأنرثوبولوجيا 
مناطق  لت�سع  عينات  تناولت  وال�سيا�سة  

احتفظت باأمازيغيتها يف حياتها اليومية.
قدم حرمي نور الدين وخليد مونة باحثان 
حتت  املغرب   من  الجتماع  علم  يف 
اإ�رصاف ادري�س بن لعربي يف درا�سة بعنوان  
باملغرب:  المازيغية   الثقافية  »احلركة 
والطل�س  الريف  منوذجي  التحول،  م�سار 
اللغات  ملتحدثي  »خرائطية  الأو�سط« 
�سو�سيو  موؤ�رصات  اىل  ا�سافة  الرببرية« 

-اقت�سادية للمناطق المازيغية.
هذا  الدرا�سة  من  اجلزء  هذا  ويعترب 
»املكون اللغوي« مو�سوع رهانات »�سيا�سية 
وعرقية« �ساهمت بدور كبري يف »بناء تاريخ 

املغرب«.
احلركة  تطور  فان  الدرا�سة  وبح�سب هذه 
مبحاولت  يذكر  باملغرب  الأمازيغية 

منذ  تق�سيم  كعامل  الق�سية  ا�ستعمال هذه 
 1930 �سنة  ال�ستعماري  القانون  �سدور 
وذلك قبل ظهور �سكل من التنظيم املركز 
الثقافية  واحلقوق  المازيغية  الهوية  على 
املا�سي  القرن  من  ال�سبعينات  بداية  يف 
يف  اللغوية   امل�ساألة  تكري�س  غاية  واإىل 
مع  القطيعة  بداية  وهي  د�ستور2011  
اإىل و�سع  احلذر و«مرور« الدولة املغربية 
فاعل لالأمازيغية. وعادت درا�سة »احلركة 
المازيغية يف اجلزائر وحتديات الندماج 
كل من  �ساهم يف اجنازها   التي  الوطني« 
ديدا بادي ونوح عبد اهلل و�سمري لعربي اإىل 
بروز امل�ساألة المازيغية يف 1949 يف خ�سم 
»احلركة الوطنية امل�ستقلة« )...( كرد فعل 
ال�سعب  حزب  منا�سلي  بع�س  قبل  من 
اجلزائر  حول  »تقرير  جتاه  اجلزائري 
 )...( قدمه لالأمم املتحدة م�سايل احلاج 
والذي و�سف اجلزائر ب + الدولة العربية 
التي  الدرا�سة  هذه  وت�سيف   . الإ�سالمية 
غاية  اإىل  امل�ساألة  هذه  لتطور  تطرقت 
المازيغي«  »الربيع  �سكله  الذي  »التحول« 
 2001 يف  ال�سود«  »الربيع  ثم   1980 يف 
مع  »جمدت«  قد  امل�ساألة  هذه  اأ  مذكرة 
نكران  و«توا�سل  التحريرية  الثورة  اندلع 
المازيغية  والثقافية  اللغوية  اخل�سو�سية 

بعد ا�ستقالل البالد« .
اأخرى  جهة  من  الدرا�سة  ذكرت  وقد 

»وادي  يف  الرببري  الربيع  بتداعيات 
العتبار  اإعادة  مع  التوارق«  وعند  ميزاب 
اإ�سافة  وامليزابي  الرتقي  اللغوي  للتنوع 
مثل  املناطق  لهذه  اجتماعية  حقائق  اىل 

الهجرة ومكانة املراآة يف املجتمع.
نورة  اأ�سماء  التون�سيون  الباحثون  واأكد 
درا�سة   يف  كرو  وحممد  خاتر  بن  وهويدا 
بعنوان »امل�ساألة المازيغية يف تون�س: اإرث 
ونه�سة ومقاومة« اأن امل�ساألة الأمازيغية يف 
تون�س برزت مع »ثورة الكرامة« التي اأدت 
يف 2011 اإىل �سقوط نظام زين العابدين بن 

علي.

وتوؤكد درا�سة اأخرى لديدا بادي وبالل عبد 
اهلل اأن الأحداث التي هزت عدة بلدان يف 
يف  ملحوظ  »تطور  اإىل  اأي�سا  اأدت   2011
�سقوط  بعد  ليبيا«  يف  الأمازيغية  امل�ساألة 
نظام القذايف و«قوى القمع املركزية« التي 
ال�سمل  اأمازيغ  تق�سيم  على  تعتمد  كانت 
بالن�سبة  يتاأكد  ال�سيء  ونف�س  التوارق،  عن 

ل«اأمازيغ واحة �سواء مب�رص« .
هذا  يف  ن�رصت  التي  الأبحاث  اجناز  مت 
الكتاب بف�سل دعم من مركز البحاث من 

اجل التنمية الدولية املتواجد بكندا.
 وكالت 

 للباحثة �سوزان
 عبد املجيد املحمد

»مفهوم الزمن يف 
�سعر اأدوني�س«

ي�سري الدكتور حممد ك�سا�س 
يف مقدمته للكتاب اإىل اأن

i »جميل اأن يبحث الدار�س، 
وح�سن اأن يتو�سل اإىل نتائج 

ترفد املعرفة مبكني الأ�س�س، 
والأجمل اأن يت�سّدى اإىل اإ�سكالّية 

�سعبة املرا�س، ع�سية على 
الإنقياد والدر�س. اإنها تتمثل 

فيما تعر�ست له الباحثة �سوزان 
املحمد. وال�سعوبة تتج�سد يف 

اإحداثيات البحث: الأوىل الزمان، 
وقد حار العلماء منذ القدمي يف 
تف�سريه، واإدراك ماهيته، منهم 
الفال�سفة والفقهاء والنحويون 

والعلماء... والثانية اأدوني�س وما 
ميّثل من لغة �ساعرّية جديدة يف 

الّدر�س الّنقدّي احلديث، والإيقاع 
الّذي ا�ستحدثه، والرّتاكيب 
امل�ستعملة... كلّها ظواهر 
يطويها الغمو�س ويكتنفها 

الإبهام، في�سيع اجلوهر بالعر�س، 
ويختلط ال�ّسكل بالغر�س«

وكالت 
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امل�ضاهد اجلزائري يف حرية من اأمره:

.   متخوف من عر�ضها يف وقت واحد

هاج�س اختيار 
الأعمال الدرامية 

يف رم�ضان2019  

�ضتتناف�س القنوات التلفزيونية اجلزائرية العمومية 
واخلا�ضة جللب اأنظار امل�ضاهد اجلزائري ملتابعة اأعمالها 
يف �ضهر رم�ضان 2019 ولكن الهاج�س الوحيد الذي يقف 
حجر عرثة يف طريقه هو تخوف امل�ضاهدين من عر�س 

الأعمال الرم�ضانية يف وقت واحد  مع �ضعوبة يف اختيار 
الأعمال الدرامية،  فهذا هو  العائق الوحيد  الذي 

�ضيواجه جميع  امل�ضل�ضالت  اجلزائرية املعرو�ضة يف هذا 
ال�ضهر الف�ضيل   حيث �ضيكون امل�ضاهد يف حرية من اأمره  

لأن هناك عددا هائال  من واأروع الأعمال الدرامية 
ال�ضورية وامل�ضرية  واللبنانية وحتى اخلليجية والتي  
تعرف م�ضاركة كبار جنوم الفن يف العامل العربي  وعلى 

هذا الأ�ضا�س فاجلمهور اجلزائري يت�ضاءل ملن تكون 
الغلبة يف ال�ضباق الرم�ضاين  للتلفزيون اجلزائري اأم 

للقنوات اخلا�ضة .

حكيم مالك 
 

»النهار تي يف » تراهن 
على »الراي�س قور�ضو« 

يف ال�ضباق الرم�ضاين 

 وبعد ال�رصاع املحتدم بني 
و«النهار«  ال�رصوق«  قناتي« 
الأخرية  هذه  �ضم  حول 
�ضابقا  كانت  اأعمال    3 لـ 
واملتمثلة  »ال�رصوق«  لقناة 
ال�ضخم   الفني  العمل  يف 
الذي   قور�ضو«   »الراي�س 
يحتل  لأن  املرتقب  من 
امل�ضاهدة  من  عالية  ن�ضبة 
الف�ضيل   ال�ضهر  هذا  يف 
بطولة  من  �ضيكون  والذي 
بدور  اأوقروت  �ضالح 
كما    « قور�ضو  »الراي�س 
اأثار  الذي  العمل  هذا  اأن 
عر�ضه  قبل  وا�ضعا  جدل 
على قناة »النهار » �ضيجمع 
اأ�ضماء فنية  ثقيلة  كالفنان 
الكبري والقدير  �ضيد اأحمد 
زيان    بن  وبالحة  اأقومي 
واملمثل  �ضبكي  و�ضعاد 
بـ  املعروف  �ضيخ  عادل 
الفني   الو�ضط  يف  »عدولة« 
وعالوة زرماين  وحممد بن 
داود  والهادي طري  وعمار 
بلباي  ومليكة  �ضنيقري 
وموين بوعالم  وابن مدينة 
وهران حممد يبدري   وعلي 
با�ضم  املعروف  �رصف 
عا�ضور  يف   « رجالوي   «
العا�رص » حيث �ضيج�ضد يف 
هذا العمل دور« �رصدينة » 
مي�ضوم   واأمني  نوال  واإميان 
واإبراهيم  باراكودا   و بالل 
الوجوه  من  وغريهم  اإربن 
نف�ضا  �ضتعطي  التي  ال�ضابة 
امل�ضل�ضل   هذا  يف  جديدا 

اجلزائري. 

»م�ضاعر« م�ضل�ضل 

درامي جزائري - 
تون�ضي باإخراج تركي

امل�ضل�ضل  لعر�س  اإ�ضافة   
الذي  م�ضاعر«   الدرامي« 
وهو  تون�س   يف  �ضور 
انتاج م�ضرتك بني اجلزائر 
وتون�س   حيث توىل املخرج 
حممد  الأملاين  الرتكي 
العمل  هذا  اإخراج  جوك 
الذي ينتظر منه  الدرامي  
الكثري يف ال�ضباق الرم�ضاين  
له  �ضبق  فلقد    2019 ل�ضنة 
يف  20م�ضل�ضال  اأخرج  واأن 
وبلغاريا  واأذربيجان  تركيا 
واجلزائر   ورو�ضيا  واأملانيا 
متكن   هو  الالفت  وال�ضيء 
املخرج املبدع  من  جمع 
اأكرب جنوم الفن  اجلزائري 
ي�ضارك   حيث  والتون�ضي   
اجلزائر  »من  »م�ضاعر  يف 
ك�ضا�س  ح�ضان  الفنان 
ونبيل ع�ضلي و�ضارة لعالمة  
البطولة  دور  تلعب  التي 
ل�ضخ�ضية   بتج�ضيدها 
»زهرة »  وعادل �ضيخ ومن 
تون�س ت�ضارك كل من مرمي 
ر�ضتم  وه�ضام  �ضعبان  بن 
وحممد  م�ضعود  بن  ورمي 
حمجوبي  و�ضلمى  مراد 
واأحمد الأندل�ضي ، و�ضامية 

رحيم . 

موا�ضيع هادفة  
كاحلراك ال�ضعبي 

يف �ضل�ضلة » دقيو�س 
ومقيو�س«

امل�ضاهد  �ضي�ضتمتع  كما   
اجلزائري يف �ضهر رم�ضان 
الكرمي   على قناة بال�ضل�ضلة 
»دقيو�س  الكوميدية 
الفنان  بطولة    « ومقيو�س 
ون�ضيم  ع�ضلي  نبيل  املبدع 
اأ�ضبحت  والتي  حدو�س 

عالمة فارقة يف الكوميديا 
ال�ضبابية التي تعالج موا�ضيع 
واجتماعية  �ضيا�ضية 
منها  يعاين  واقت�ضادية 
اجلزائري   املواطن 
فهذه  وبالتايل  الب�ضيط  
مراآة  عن  عبارة  ال�ضل�ضلة  
عاك�ضة لهمومه وان�ضغالته 
املليئة  اليومية   احلياة  يف 

بامل�ضاكل .

»ورد اأ�ضود« تواأمة فنية 
بني اجلزائر و�ضوريا 
على قناة » ال�ضروق« 

  « »ال�رصوق  قناة  وتعول   
الدرامي  امل�ضل�ضل  على  
»ورد  اجلزائري   - ال�ضوري 
وتاأليف  �ضيناريو   « اأ�ضود 
عربجي  جورجي  وحوار 
ح�ضني   �ضمري  واإخراج 
اجلزائر  بني  ينتقل  الذي 
تفا�ضيله  وتدور   ودم�ضق 
اجتماعية  حكاية  عن 
جزائريون  اأبطالها 
يف  وي�ضارك  و�ضوريون  
من   كل  الفني  العمل  هذا 
املحبوب  ال�ضوري  الفنان  
عند  اجلزائريني واملتمثل  
�ضلوم حداد الذي لعب دور  
امل�ضل�ضل  يف    « »�ضقيف 
الرم�ضاين  »الكوا�رص«  الذي 
لقى جناحا منقطع النظري 
العمل عرف  اأن هذا  ، كما 
ال�ضوري  املمثل  م�ضاركة 
وائل �رصف  املعروف عند 
»معتز«  با�ضم   اجلزائريني 
وهو  الدور الذي ج�ضده  يف 
امل�ضل�ضل الدرامي ال�ضوري 
»،   والفنانة  » باب احلارة 
ودميا  اجلزائري  �ضباح 
جوخدار  وجابر  قندلفت 
وفادي �ضبيح  وترف التقي 
، كما �ضي�ضهد م�ضل�ضل »ورد 
ممثلني  م�ضاركة   « اأ�ضود 

بينهم  من  جزائريني  
خالد  املتميز  املمثل  
اأبطال  اأحد  عي�ضى   بن 
زهرة  و   « »اخلاوة  م�ضل�ضل 
�رصابي  واأمرية  حركات 
وحممد  غربي   ومنال 
بن  وزكريا  الزاوي  الطاهر 
اإ�ضافة للم�ضل�ضل  حممد  ، 
»اأولد  اجلديد   الدرامي 
�ضيعر�س  »الذي  احلالل 
  «  + ال�رصوق  »قناة  على 
حممد  واملنفذ  للمنتج 
وعرف  اجلوادي   اأمين 
املمثل  من   كل  م�ضاركة 
يو�ضف �ضحريي  بطل فيلم 
»،واملمثل  بادي�س  »ابن 
جريو   القادر  عبد  املتاألق 
بلباي  مليكة  واملمثلة  
عزيز  الكبري  والفنان 
خ�ضاين  وحممد  بوكروين  
اإميان   ، لعريبي  وم�ضطفى 
نوال  وابنة مدينة »مغنية«  
ح�ضماوي  ف�ضيلة  الفنانة 
مع  معلم   �ضهيلة  واملمثلة 
ابن  امل�رصحي   م�ضاركة  
بن  بلعبا�س  �ضيدي  مدينة 
عبد اهلل جالب فلقد كانت 
له اإطاللة يف  �ضيتكوم باب 
يف  بث  »الذي  »الد�رصة 

رم�ضان 2018  .

م�ضاركة عبد احلق بن 
معروف يف »اجلريح« 

على قناة » اجلزائرية 
وان«

و�ضيبث على قناة »اجلزائرية 
الدرامي  امل�ضل�ضل  وان« 
»اجلريح »    للمخرج عبد 
اإنتاج  ومن  البقاعي  الغني 
عامر بهلول مب�ضاركة كوكبة 
اجلزائريني   املمثلني  من 
كاملمثل القدير عبد احلق 
بن معروف  املدير اجلديد 
للم�رصح اجلهوي عز الدين 

بي   جمو
�ضارك   والذي  بعنابة 
باأدوار يف  اأعمال �ضينمائية 
بادي�س«   »ابن  فيلم  اأبرزها 
اخلطيب  با�ضل  للمخرج 
للمخرج  اللوت�س«  و«زهرة 
عمار  الراحل  ال�ضينمائي 
وتلفزيونية    الع�ضكري  
»كعي�ضى �ضتوري«  للمخرج 
وم�رصحية  عي�ضاوي  علي 
م�ضل�ضل  اآخرها  كان  كثرية 
»اخلاوة  الرم�ضاين  
والثاين    الأول  »بجزئيه 
مديح  التون�ضي  للمخرج 
م�ضاركة  له  وكانت  بالعيد  
من  امراأة  يف  م�رصحية 
واملمثلة  للمخرجة  ورق  
»�ضونيا  الراحلة  القديرة 
»بالوي  وم�رصحية   «
ال�ضدف« من اإخراج حميد  
يف  و�ضت�ضارك  غوري   
اجلريح« املمثلة اجلزائرية 
توقورتي   فيزية  املبدعة  
اجلادة  باأدوارها  املعروفة 
مقدرتها  مدى  توؤكد  التي 
العالية يف التمثيل وهذا ما 
وا�ضعة  جماهريية  اأك�ضبها 
م�ضاركتها  بعد  اجلزائر  يف 
امل�ضل�ضل  يف   املتميزة 
الذي  »اخلاوة«  الدرامي 

حقق جناحا كبريا .

ديكورات عاملية يف 
»بوبالطو« و«رم�ضان 

يف املاريكان« على  قناة 
»نوميديا »

على  عر�س  و�ضيتم 
عر�س    « »نوميديا  قناة 
الكوميدية  ال�ضل�ضلة 
ن�ضيم  للمخرج  »بوبالطو«  
فلقد   وعليه  بومعيزة  
على  العمل   هذا  اعتمد 
و«اأنديانا  »زورو«  ديكورات 
»الوي�ضرتن  واأفالم  جونز« 

يكية   مر لأ ا «
من  نخبة  فيه  و�ضي�ضارك 
اجلزائريني    املمثلني 
الطيب  املمثل  اأبرزهم 
مدينة  ابن  نعيجة  بن 
و�ضيتم  العايل   �ضطيف 
القناة  نف�س  على  عر�س  
رم�ضان  بعنوان  �ضيتكوم   ،
اإخراج   « املاريكان  يف« 
يبدري  حممد  ومتثيل 
والهادي  زيان  بن  وبالحة 
الكوميدية  املمثلة  و  طري 
يكية  مر لأ ا - ية ئر ا جلز ا
 Taous Claire
املولودة    Khazem
بالوليات  ميني�ضوتا  بولية 
املتحدة من اأب جزائري و 
اأم اأمريكية  �ضبق  لطاو�س 
خازم واأن اأدت  دور »ماريا«  
زوجة   �ضالح اأوقروت  يف 
للمخرج  العا�رص«  »عا�ضور 

جعفر قا�ضم .

الكوميديا  تعود اإىل 
الواجهة مع »عام 

الباك« 

ال�ضل�ضلة  يف  و�ضيطل 
 « الباك  »عام  الكوميدية 
التي �ضتبث يف �ضهر رم�ضان 
الف�ضيل كل من كمال عبدات 
ونوال  عا�ضوري  وحميد 
اأقومي  اأحمد  و�ضيد  زعرت 
وكوكبة  نعمون    ومداين 
ال�ضابة  الوجوه  من  كبرية 
الباك«،  عام   « �ضيتكوم  يف 
�ضل�ضلة   �ضتعود  حني  يف 
ل�ضهيلة   « وبيبي�ضة  »بيبي�س 
من  قروابي   ومروان  معلم 
العا�ضق  جلمهورها  جديد  
الرم�ضانية  ال�ضل�ضلة  لهذه 
والتي  بامتياز  الناجحة  
�ضتبث  على قناة »ال�رصوق 
»، اإ�ضافة ل�ضيتكوم » خايل »  

بطولة حممد خ�ضاين. 



 ال�سيام ي�ساعد 
على عالج االلتهابات

بع�ض الدرا�شات قد اأكدت اأن ال�شيام ي�شاعد على �شفاء بع�ض 
االأمرا�ض من االلتهابات واحل�شا�شية كالتهاب املفا�شل، 

وال�شدفية.  

ال�سيام ي�ساعد على خف�ض 
م�ستويات ال�سكر يف الدم

حيث يعمل ال�شيام على زيادة تك�رس اجللوكوز واإنتاج الطاقة 
للج�شم، مما يعمل على خف�ض اإنتاج االأن�شولني. وهذا ي�شاعد 

على راحة البنكريا�ض، كما ي�شاعد على زيادة اإنتاج اجلليكوجني 
لت�شهيل عملية تك�رس اجللوكوز. وبهذا ي�شاعد ال�شيام على خف�ض 

م�شتويات ال�شكر يف الدم.

 ال�سيام ي�ساعد على زيادة
 حرق الدهون

حيث تكون اال�شتجابة االأوىل للج�شم اأثناء ال�شيام هي تك�رس 
اجللوكوز. مما ي�شهل تك�رس الدهون الإنتاج الطاقة الالزمة 
للج�شم، وخا�شة الدهون املخزنة يف الكليتني والع�شالت.

 ال�سيام مفيد ملر�سى 
ارتفاع �سغط الدم`

ال�شيام هو اأحد العالجات الطبيعية خلف�ض م�شتويات �شغط 
الدم، حيث ي�شاعد على خف�ض خماطر االإ�شابة بت�شلب 

ال�رسايني. يف اأثناء ال�شيام يتم حرق الدهون وتك�شري اجللوكوز 
الإنتاج الطاقة الالزمة للج�شم. كما تنخف�ض معدالت التمثيل 

الغذائي، تنخف�ض معدالت الهرمونات كاالأدرينالني، مما ي�شاعد 
على خف�ض م�شتويات �شغط الدم.

 اإرتفاع اأو اإنخفا�ض �سغط
يام ؟  الّدم وال�سّ

ميكن لالأ�شخا�ض الذين  يعانون من اإرتفاع �شغط الّدم اأن 
ي�شوموا على �رسط اأن يكون �شغط الدم حتت ال�ّشيطرة 

  .)Controlled Hypertension(
قد يطلب منهم الّطبيب تغيرينظام تناول االأدوية خارج اأوقات 

ال�شيام.
ميكن ل�شخ�ض  ذو�شّحة جّيدة و لكن ذو اإنخفا�ض يف �شغط الّدم 
اأن ي�شوم، على �رسط التاأّكد من تناوله كمّيات كافية من ال�ّشوائل  

و امللح خالل وجبات االإفطار و ال�شحور جتنب ال�ّشوائل الغنّية 
بالكافيني املدّر للبول، كالقهوة، ال�شاي االأ�شود، املتّي، الكوال...

بكمّيات عالية. 

ماذا عن الّتجفاف
)dehydration( 

يام؟  خالل ال�سّ
يتعّر�ض اجل�شم للّتجفاف اإذا مل يتناول ال�ّشخ�ض كمّية كافية من 
املاء و ال�ّشوائل مثل:ال�شوربة، الع�شري والّزهورات...من فرتة 

االإفطار اإىل فرتة ال�ّشحور.لذلك يجب:
جتّنب ال�شوائل الغنّية بالكافيني املدّر للبول .

تناول املعّدل املطلوب لل�ّشوائل يومياًّ: على االأقل ليرتاً و ن�شف 
اللّيرت. 

االأرز البني .. اختيارك ال�سحي يف رم�سان
املائدة  متتلئ  رم�شان  �شهر  يف 
راأ�شها  وعلى  الطعام  باأ�شناف 
فهو  طهيه،  طرق  مبختلف  االأرز 
وجبة حمببة للجميع وال غنى عنه 
على املائدة، لكن قد نعيد النظر 
يف نوعية االأرز الذي نتناوله اإذا ما 

عرفنا املزيد عنه.
جملة  اأجرتها  درا�شة  اأكدت  فقد 
البني  االأرز  اأن  االأمريكية  التغذية 
الوجبات  يف  ال�شحي  اخليار  هو 
املعتمدة ب�شكل رئي�شي على االأرز  
واالأرز البني هو اأحد اأ�شكال االأرز 
لعملية  يتعر�ض  مل  ولكنه  االأبي�ض 
التكرير او التق�شري فاالأرز االأبي�ض 
العادي الذي نقوم ب�رسائه يتم نزع 
النخالة  واإزالة  اخلارجية  ق�رسته 
يف  ال�رسب  عملية  خالل  عنه 
م�شارب االأرز للح�شول على اللون 
يعتقد  كان  الذي  النقي  االأبي�ض 
وجودة  لرقي  يرمز  انه  قدميا 
يفقد  الطريقة  بهذه  ولكن  االأرز 
االأرز قيمته الغذائية ويتم جتريده 
كالكال�شيوم  املهمة  العنا�رس  من 
واالألياف  والربوتني  واملغني�شيوم 
وفيتامني B1 والبوتا�شيوم وغريها 
من العنا�رس املغذية التي حتتويها 
هذه  اأن  املعروف  ومن  النخالة، 
عملية  يف  كبري  دور  لها  االألياف 
م�شتويات  على  واحلفاظ  اله�شم 
اجل�شم  يقي  مما  ثابتة  الدم  �شكر 
بال�شكر  االإ�شابة  خماطر  من 

واحلفاظ على وزن �شحي �شليم.
من  الرئي�شية  االأ�شباب  اأحد  هذه 
االأرز  التي جتعل  الغذائية  الناحية 

البني خياراً �شحياً ملائدة االإفطار 
الغذائية  فاالألياف  رم�شان،  يف 
متنحك  اأن  على  القدرة  لديها 
ثبات  ب�شبب  اأطول  لوقت  ال�شبع 
معدل ال�شكر يف الدم، كما ت�شاعد 
اله�شم   عملية  كفاءة  زيادة  على 
البني  فلالأرز  ذلك  اإىل  وباالإ�شافة 

فوائد �شحية اأخرى منها:
االأرز البني ي�شاعدك يف حماوالت 
غني  البني  االأرز  الوزن:  فقدان 
ت�شهم  التي  املفيدة  باالألياف 
االأمعاء  �شحة  على  احلفاظ  يف 
ب�شكل  وظيفتها  اأداء  من  ومتكنها 
يف  ي�شاهم  مما  و�شحي  �شليم 
زيادة كفاءتها وقدرتها على ه�شم 
من  حمتواه  ي�شاهم  كما  الطعام، 
باالمتالء  ال�شعور  يف  االألياف 

يعزز  وبالتايل  �رسيعاً  وال�شبع 
تناول  فبعد  الوزن،  فقدان  عملية 
البني،  االأرز  من  واحد  وعاء 
مما  وال�شبع.  باالمتالء  ت�شعرين 
الطعام  كمية  خف�ض  يف  ي�شاهم 

التي تتناولينها يف الوجبة.
من  مبحتواه  البني  االأرز  غنى 
مادة   ال�شلينيوم   : ال�شيلينيوم 
ن�شبة  زيادة  نق�شه  ويت�شبب 
و  ال�رسطان  الأمرا�ض   التعر�ض 
اأمرا�ض القلب وحاالت االلتهابات 

والتهاب املفا�شل الروماتيزم.
واحد  كوب   : باملغن�شيوم  غني 
من  اأكرث  مينحك  البني  االأرز  من 
80 باملئة من احتياجاتك اليومية 
املعدن  وهذا  املنغنيزيوم،  من 
على  االإن�شان  ج�شم  ي�شاعد 

الهامة  الدهنية  االأحما�ض  تكوين 
الكولي�شرتول  باإنتاج  تقوم  التي 
ل�شحة  املفيد  الكثافة  املرتفع 
ج�شم االإن�شان، كما اأنه مفيد اأي�شا 
اجلهاز  و  الع�شبي  اجلهاز  ل�شحة 
التنا�شلي. االأرز البني يتمتع بقيمة 
غذائية: بعك�ض االأرز االأبي�ض، الذي 
يفتقر للقيمة الغذائية فاالأرز البني 
مل يفقد قيمته الغذائية الحتفاظه 
الدرا�شات  وت�شري  كاملة  بخوا�شه 
اأبي�ض  اإىل  البني  االأرز  حتويل  اأن 
 B3 يفقده 67 باملائة من فيتامني
،ومن احلديد 60 باملائة، ون�شف 
ون�شف  املنجنيز،  معدن  كمية 
االألياف  وجميع  الفو�شفور،  كمية 
الدهنية  واالأحما�ض  الغذائية 

االأ�شا�شية.

ال�سيام يعزز اإزالة ال�سموم

ال�سيام يعزز اإزالة ال�سموم

و  طبّية  اأدلة  هناك 
درا�شات علمّية تبنّي اأن 
احلمل  فرتة  يام يف  ال�شّ
و  جّيدة  فكرة  لي�شت 
ميكن اأن ي�رّس باجلنني.

و لكن اإذا �شعرت املراأة 
احلامل اأّنها قوّية �شحياًّ 
مبا فيه الكفاية و اأخذت 
ميكن  طبيبها،  موافقة 
ما  تتناول  و  ت�شوم  اأن 
من  ج�شمها  يحتاجه 
الن�شويات،  الربوتينات، 
املعادن،  الّدهون، 
ال�ّشوائل  و  الفيتامينات 
االإفطار حتى  وقت  من 
عّدة  على  ال�شحور، 

مراحل.
ت�شتطع  مل  اإذا  اأّما 
فال�رّسيعة  ت�شوم،  اأن 
تعطي  االإ�شالمّية 

يام،  االإذن لها بعدم ال�شّ
وقت  يف  والتعوي�ض 

الحق.
ميكن  عمر  اأي  من 
بدون  وم  ال�شّ لالأطفال 
و  منِوّهم  على  خطورة 

�شّحتهم؟
الولد  ي�شوم   اأن  ميكن 
يومياًّ  �شاعات  لب�شعة 
و  وم   ال�شّ على  للّتعلم 

عي�شه.
االأوالد  على  يجب 
يام عند جتاوز �شّن  ال�شّ

البلوغ.
يجب  �شاموا،  اإذا 
على  جّيداً  الرّتكيز 
ًة  خا�شّ ال�ّشوائل،  تناول 
و  احلاّر،  الطق�ض  يف 
غذائّي  نظام  تناول 

متوازن و متكامل. 

فاالأطعمة امل�شنعة م�شبقاً حتتوي على 
العديد من املواد احلافظة واالإ�شافات. 
تلك االإ�شافات تتحول اإىل �شموم داخل 
يتم  ال�شموم  تلك  من  العديد  اجل�شم. 
واأثناء  اجل�شم،  دهون  داخل  تخزينها 
خا�شة  الدهون،  تلك  حرق  يتم  ال�شيام 
اأطول. في�شاعد ذلك  ال�شيام ملدة  عند 
خالل  من  ال�شموم  من  التخل�ض  على 
اجل�شم  اأع�شاء  وباقي  والكلى  الكبد 

امل�شوؤولة عن التخل�ض من ال�شموم.
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رم�سان ميد�ن �لتناف�س �لربانى

1. �ضهر رم�ضان من �أكرب نعم 
للمغفرة  ياأتينا   , علينا  �هلل 
�لعفّو  من  و�لعفو  و�لرحمة 
�لكرمي �وعاك ت�ضّيع �لفر�ضة 
من بني يديك , �ضد حيلك و 
�غتنم  و  �ضيطانك  من  �نتبه 

فر�ضتك.
تناف�س  ميد�ن  رم�ضان   .2
فيه  �أعمالك   , �رشيف  ربانى 
 , عليك  �أو  لك  عائدة  �إما 
بالنفع  فاجعلها عائدة عليك 

و �لعفو من �هلل .
جميلة  و�حة  رم�ضان   .3
دروب  يف  لنا  �هلل  ير�ضلها 
لن�ضتظل  �ملوح�ضة  �حلياة 
ثمارها  و  �أ�ضجارها  بظل 

مكانك يف  �حجز   , �لعظيمة 
فر�ضتك  ت�ضّيع  وال  �لو�حة 

فقد ال تتكرر.
ربانية  منا�ضبة  رم�ضان   .4
�ل�ضنة  يف  مرة  �هلل  ير�ضلها 
�لدنيا  مهلكات  من  لرنتاح 
من  ز�دت  و  �أرهقتنا  �لتى 
�الأمل  فينا  لتجدد  متاعبنا 
 , �ل�ضرب  على  وت�ضاعدنا 

�وعاك ت�ضّيع �لفر�ضة .
تخلية  حمطة  رم�ضان   .5
وحتلية يف كل �ضىء , ��ضحذ 
فيه همتك و�رتِق بنف�ضك فيه 
من �أوحال �لطني �لذى تعي�ضه 
�إىل نفحات �ل�ضماء , رم�ضان 

فر�ضة.

مبطالت �ل�سوم
تتنوع مبطالت �ل�ضوم �إىل نوعني:

�أ ما يبطل �ل�ضوم ويوجب �لق�ضاء بال كفارة
1 و�ضول مائع �إىل �جلوف عن طريق �لفم, �أو �الأنف, �أو �لعني, �أو �الأذن, �أو غريها.

2 �إخر�ج �لقيء عمد�, ولو مل يرجع منه �ضيء �إىل �جلوف, لقوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم: من ��ضتقاء عمد� 
فليق�س.

3 �الأكل �أو �ل�رشب �أو �جلماع يف حال �الإكر�ه.
4 �الأكل و�ل�رشب ن�ضيانا. ذهب �ضفيان �لثوري و�ل�ضافعي و�أحمد و�إ�ضحاق �إىل �أن من �أكل �أو �رشب نا�ضيا ال 
ق�ضاء عليه , حلديث : من ن�ضي وهو �ضائم- فاأكل �أو �رشب, فليتم �ضومه , فاإمنا �أطعمه �هلل و�ضقاه )رو�ه 

�جلماعة(, وخ�ضه �الإمام مالك ب�ضوم �لتطوع.
5 �الأكل �أو �ل�رشب بعد �لفجر جهال.

6 �الأكل �أو �ل�رشب قبل غروب �ل�ضم�س جهال.
7 خروج �ملذي ب�ضبب �لنظر �أو �لفكر �أو ما �أ�ضبههما. 8 رف�س نية �ل�ضوم, ولو مل ياأكل ومل 

ي�رشب.
9 �لردة عن �الإ�ضالم �إن تاب ورجع �إليه يف �لنهار نف�ضه.

ب ما يبطل �ل�ضوم ويوجب �لق�ضاء و�لكفارة 1 �جلماع عمد� من غري �إكر�ه, 
حلديث �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه قال: جاء رجل �إىل ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه 

و�ضلم فقال: هلكت, فقال: وما ذ�ك؟ قال: وقعت باأهلي يف رم�ضان. قال: 
�أجتد رقبة؟ قال: ال, قال فهل ت�ضتطيع �أن ت�ضوم �ضهرين متتابعني؟ قال: ال, 

�أن تطعم �ضتني م�ضكينا؟ قال: ال. فجاء رجل من قال: فت�ضتطيع 
و�لعرق: �مِلْكتَُل فيه متر, فقال: �ذهب بهذ� �الأن�ضار بَعَرق 
به, قال: على �أحوَج منا يا ر�ضول �هلل؟ و�لذي فت�ضدق 

بعثك باحلق, ما بني الَبَتَيْها �أهل بيت �أحوج 
منا. قال: �ذهب فاأطعمه �أهلك. ويف رو�ية 

الأبي د�ود و�بن ماجة: كله �أنت و�أهل بيتك 
و�ضم يوما , و��ضتغفر �هلل.

2 �الأكل و�ل�رشب بال عذر 
�رشعي, وهذ� عند �الإمام 

مالك و�أبي حنيفة ودليلهما 
حديث �أبي هريرة: 

�أن رجال �أفطر يف 
رم�ضان, فاأمره 

ر�ضول �هلل �ضلى �هلل 
عليه و�ضلم �أن يعتق 

رقبة, �أو ي�ضوم 
�ضهرين متتابعني, 

�أو يطعم �ضتني 
م�ضكينا.

�سنن �ل�سيام
بني  ما  ف�ضل  اإن  عليه و�ضلم:  اهلل  �ضلى  لقوله  ال�ضوم،  بنية  الليل  اآخر  وهو  ال�ضحر  يف  وال�ضراب  الأكل  تناول  اأي  ال�ضحور:   1

�ضيامنا و�ضيام اأهل الكتاب اأكلة ال�ضحر، وقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: ت�ضحروا فاإن ال�ضحور بركة.
ويتحقق ال�ضحور بكثري الطعام وقليله ولو بجرعة ماء، فعن اأبي �ضعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه: ال�ضحور بركة فال تدعوه، ولو 
يجرع اأحدكم جرعة ماء، فاإن اهلل ومالئكته ي�ضلون على املت�ضحرين. تاأخريه: وهو تناوله يف اجلزء الأخري من الليل، لقوله 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم: ل تزال اأمتي بخري ما عجلوا الفطر، واأخروا ال�ضحور، وقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: اإنا مع�ضر الأنبياء اأمرنا 
بتعجيل فطرنا ، وتاأخري �ضحورنا، واأن ن�ضع اأمياننا على �ضمائلنا يف ال�ضالة. 2 تعجيل الفطر: اأي الإفطار عقب حتقق غروب 

ال�ضم�س، لقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: ل يزال النا�س بخري ما عجلوا الفطر، ولقول اأن�س ر�ضي اهلل عنه: اإن النبي �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم مل يكن لي�ضلي املغرب حتى يفطر، ولو على �ضربة ماء. 3 الفطر على رطب اأو متر اأو ماء، لقول اأن�س ر�ضي اهلل عنه: كان 
ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم يفطر على رطبات قبل اأن ي�ضلي، فاإن مل تكن فعلى مترات، فاإن مل تكن ح�ضا ح�ضوات من ماء.

ر�ضي  عمر  بن  اهلل  عبد  وكان  ترد.  ما  دعوة  عند فطره  لل�ضائم  اإن  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  لقول  الإفطار،  عند  الدعاء   4
اهلل عنهما يقول عند فطره: اللهم اإين اأ�ضاألك برحمتك التي و�ضعت كل �ضيء اأن تغفر يل ذنوبي، وثبت اأن النبي �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم كان يقول: ذهب ال�ضماأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر اإن �ضاء اهلل، وروي مر�ضال اأنه �ضلى اهلل عليه و�ضلم كان يقول: اللهم 
لك �ضمت، وعلى رزقك اأفطرت.

و�سايا رم�سانية
ر �لعالمة �بن قيم �جلوزية - رحمه �هلل تعاىل  �ضَطّ

- كالماً نفي�ضاً يف كتابه �لفو�ئد عندما قال : )تاأمل 
خطاب �لقر�آن ؛ جتد ملكاً له �مللك كله وله �حلمد 

ة �الأمور كلها بيده وم�ضدرها منه ومر�دها  كله , �أِزَمّ
�إليه , م�ضتوياً على �رشير ملكه , ال تخفى عليه خافية 

يف �أقطار مملكته , عاملاً مبا يف نفو�س عبيده , 
مطلعاً على �أ�رش�رهم وعالنيتهم , منفرد�ً بتدبري 

�ململكة , ي�ضمع ويرى , ويعطي ومينع , ويثيب ويعاقب 
, ويكرم ويهني , ويخلق ويرزق , ومييت ويحيي , 

ويقدر ويق�ضي ويدبر , �الأمور نازلة من عنده دقيقها 
وجليلها و�ضاعدة �إليه , ال تتحرك ذرة �إال باإذنه , وال 
ت�ضقط ورقة �إال بعلمه . فتاأمل كيف جتده يثني على 
نف�ضه , وميجد نف�ضه , ويحمد نف�ضه , وين�ضح عباده 
, ويدلهم على ما فيه �ضعادتهم وفالحهم , ويرغبهم 

فيه , ويحذرهم مما فيه هالكهم , ويتعرف �إليهم 
باأ�ضمائه و�ضفاته , ويتحبب �إليهم بنعمه و�آالئه ؛ 

فيذكرهم بنعمه عليهم , وياأمرهم مبا ي�ضتوجبون به 
متامها , ويحذرهم من نقمه , ويذكرهم مبا �أعد لهم 
من �لكر�مة �إن �أطاعوه , وما �أعد لهم من �لعقوبة �إن 

ع�ضوه .

فر�ئ�س �ل�سيام
ال ي�ضح �ل�ضيام, وال ترتتب عليه 

�آثاره, وال ترب�أ به ذمة �ل�ضائم, �إال 
�إذ� تو�فرت فيه �الأمور �الآتية:

1 �لنية: وهي عزم �ل�ضائم على 
�ل�ضوم �متثاال الأمر �هلل تعاىل 

وتقربا �إليه وي�ضرتط تبييتها من 
�لليل لقوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم: 
من مل يجمع �ل�ضيام قبل �لفجر 
فال �ضيام له, وقال �بن تيمية يف 

منتقى �الأخبار: رو�ه �خلم�ضة. 
وقال �ل�ضوكاين: �أخرجه �أي�ضا 

�بن خزمية و�بن حبان, و�ضححاه 
مرفوعا.

3 عدم �إي�ضال �ضيء للمعدة عن 
طريق �لفم و�الأنف و�الأذن و�لعني 

وغريها.
4 عدم �إخر�ج �لقيء عمد�.
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النقال  :0661.41.25.76  

اجلزء الثالث من »الهيبة – 
احل�ضاد« 

ُت.. هكذا تبداأ  اأُ�شيب ومل يمَ �شاهني 
احلكاية اجلديدة من م�شل�شل »الهيبة« 
يف جزء ثالث يحمل عنوان »احل�شاد« 
ق�شة  رم�شان..  يف   MBC4 على 
والهروب  العنف  رحم  من  تولد  حب 
وال�شجاعة  واخليانة  واملواجهات 
عن  اخلارج  بني  جتمع  والت�شحية، 
)تيم  اجلبل  �شيخ  جبل  القانون 
)�شريين  نور  واالإعالمية  احل�شن(، 
عبد النور(. فهل يكون الف�شل ن�شيب 
هذا احلب جمدداً، اأم ثمة بارقة اأمل 

�شتلوح من داخل »الهيبة«؟ 
بطلة  النور،  عبد  �شريين  تو�شح 
»الهيبة- احل�شاد«،  الثالث من  اجلزء 
فتقول:  تلعبه،  الذي  الدور  طبيعة 
اإعالمية  وهي  رحمة  نور  دور  »اأوؤدي 
لبنانية �شاحبة �شخ�شية قوية، �شنعت 
لديها  وكان  االإعالم،  ا�شمها يف عامل 
حتقيق  ا�شتطاعت  كبرية  طموحات 
النجاح يف  لها  فكان  منها،  كبري  جزء 
م�شوارها املهني مب�شاعدة اأ�شخا�ش 
معينني، �شيكون لهم الحقاً تاأثرياً كبرياً 
االأحداث«.  �شياق  �شمن  حياتها  يف 
وت�شيف �شريين: »�شرنى كيف تتطور 
اال�شخا�ش  هوؤالء  وبني  بينها  العالقة 
عملها  تطوير  يف  �شاعدوها  الذين 
االإعالمي،  م�شتقبلها  ببناء  بداأت  يوم 
حياتها  على  ذلك  �شيوؤثر  وكيف 

اجلديدة التي اختارتها«. 
ق�شة  من  اجلمهور  ينتظره  ما  وحول 
تقول  جبل،  بـ  جتمعها  التي  احلب 
يف  نور  حياة  جبل  »�شيدخل  �شريين: 
لرنى  تعي�شها،  التي  الظروف  ظل 
تر�شمهما  لنور  خمتلفني  وجهنينْ 
تُطرح  وهنا  الرجل..  بهذا  عالقتها 
املليئة  احلب  ق�شة  عن  كثرية  اأ�شئلة 
�شتتمكن  فهل  جبل،  مع  بالرومان�شية 
امل�شداقية  �شاحبة  االإعالمية  نور 
عند النا�ش من غ�ش النظر عن طبيعة 
مبوازاة  به؟«  واالرتباط  جبل  عمل 
على  اجلمهور  اأن  �شريين  توؤكد  ذلك، 
وم�شّوقة،  كثرية  اأحداث  مع  موعد 
�شيما عندما تبداأ نور بتكوين وجهتينْ 
نظر خمتلفتنينْ عن جبل، واحدة بعد 
اأن تتعرف اإىل اأ�رشته، والثانية قبل كل 
وجتذبها  جبل  اإىل  تتعرف  حني  ذلك 
»عالقة  اأن  اإىل  م�شرية  �شخ�شيته«، 
)منى  عمران  ناهد  جبل  بوالدة  نور 
عالمات  من  الكثري  تر�شم  وا�شف(، 
القوية  املراأة  فناهد..  اال�شتفهام، 
وحتميهم  اأوالدها  عن  تدافع  التي 
اأمام  نف�شها  �شتجد  الظروف،  كل  يف 

امراأة �شلبة تدخل حياة ابنها.
» تبدي �شريين �شعادتها للوقوف اأمام 
منى  الكبرية  »املمثلة  بـ  ت�شفها  من 
وا�شف التي اأحرتمها، واأقدر جتربتها 
باالأعمال  والغنية  الطويلة  الفنية 
الدرامية الناجحة«.  ويف اإجابتها عن 
�شوؤال يتطّرق اإىل االأ�شباب التي دفعتها 
�شّيما  »الهيبة«  يف  الدور  هذا  لقبول 
�شخ�شيتنينْ  جبل  حياة  �شغلت  اأن  بعد 
 ، املا�شينينْ اجلزئنينْ  خالل  انثويتنينْ 

كثرية  عوامل  »هناك  �شريين:  تقول 
وقفت خلف ذلك، وال اأخفيك اأن هذا 
للحلقات،  قراءتي  حتى  قبل  ح�شل 
وجود  هو  العوامل  تلك  اأبرز  ولعل 
املخرج �شامر الربقاوي الذي يلفتني 
اأثق  التي  املنتجة  وال�رشكة  عمله، 
ال�شباح  �شادق  واملنتج  بخياراتها، 
حتديداً، وبطبيعة احلال الوقوف اأمام 
اأبطال العمل تيم ح�شن ومنى وا�شف، 
للجزء  النجاح  توقعات  اأن  ال�شيما 
الثالث كبرية«. وتختم �شريين: »يتميز 
من  مزيج  على  با�شتماله  اجلزء  هذا 

كل �شيء يف الدراما..
والت�شحيات  والقوة  الرومان�شية   
التي  واالختيارات  واخليانة  واالأك�شن 
ولكن  اأحياناً،  ال�شعوبة  بالغة  تكون 
حتى  االختيار  على  جتربنا  الظروف 
طريٍق  تغيري  اإىل  االإن�شان  ا�شطر  لو 
لها..  لنف�شه وخطط  اأن ر�شمها  �شبق 
�شا�شة  عرب  لالإطاللة  ا�شتقُت  لقد 
MBC التي قدمت معها اأبرز اأعمايل 
وها  �شنوات،  ب�شع  قبل  »روبي«  مثل 
جديدة  بفكرة  جمّدداً  اأطّل  اليوم  اأنا 
تكون  اأن  اأمتنى  خمتلفة  و�شخ�شية 

عند ح�شن ظن اجلمهور«. 
اأن  يو�شح  ال�شلكا  با�شم  الكاتب 
اأحداث اجلزء الثالث تنطلق من حيث 
النار  اإطالق  اإثر  االأول،  اجلزء  توقف 
�شاهني،  واإ�شابة  الهيبة  يف  املتبادل 
العم  اأوالد  بني  العالقات  توتر  ثم 
ال�شلكا:  وي�شيف  عموماً.«  والهيبة 
�شتظهر  االأحداث  هذه  مع  »بالتوازي 
التي تن�شاأ بينها وبني جبل  نور رحمة 
مفارقات  يف  تغو�ش  اإ�شكالية  عالقة 
واأك�شن،  رومان�شية  بني  درامية 
لت�شبح  الع�شائري  بال�رشاع  وتلتقي 
قائاًل:  ال�شلكا  وي�شتطرد  منه«.  جزءاً 
موقف جبل يف خ�شم  اإىل  »�شنتعرف 
�شتن�شج  تطورات  ظل  ويف  كله،  هذا 
�شخ�شيات العمل وت�شعهم يف مواجهة 
هذا ال�رشاع«. وعن كيفية تربير خروج 
كانت  والتي  درامياً،  عليا  �شخ�شية 

ال�شلكا:  يقول  جنيم،  نادين  توؤديها 
نف�شها،  باحلبكة  مرتبط  االأمر  »هذا 
درامّياً.  مربراً  ان�شحابها  و�شيكون 
للجزء  ا�شتمرار  هو  الثالث  اجلزء 
املكان  جغرافيا  يف  تغري  مع  االأول، 
يف بع�ش احللقات، حيث �شرنى اأماكن 
ما  بريوت،  مثل  الهيبة  خارج  جديدة 
على  جديد  ب�رشي  مب�شتوى  يعدنا 

م�شتوى املكان«. 
اأخرياً ولي�ش اآخراً، يك�شف ال�شلكا اأن 
ا�شت�رشا�ش  �شي�شهد  الثالث  »اجلزء 
اأكرث  اأوالدها  حلماية  عمران  ناهد 
وعن  البيت  عن  والدفاع  فاأكرث، 
�شتمّر  نور  �شخ�شية  اأن  كما  عائلتها، 
بعدة مراحل درامية واإ�شكالية، اإ�شافًة 
تربطها  التي  العالقة  طبيعة  اإىل 
و�شاحب  االأعمال  ورجل  بال�شيا�شي 
يوؤدي  الذي  »ثروت«  والرثوة  النفوذ 
ار«.اجلدير بالذكر  دوره جوزيف بون�شّ
هوزان  ق�شة  احل�شاد«  »الهيبة-  اأن 
ال�شلكا،  با�شم  وحوار  �شيناريو  عكو، 
وبطولة تيم ح�شن، �شريين عبد النور، 
اأوي�ش  �شاهني،  عبدو  وا�شف،  منى 
حممد  بون�شار،  جوزيف  خملالتي، 
اللحام،  ختام  ال�شيد،  خالد  عقيل، 
عبا�ش جعفر، روزينا الالذقاين، و�شام 

حرب، ناظم عي�شى واآخرين.
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بعد ق�شف االنتداب الفرن�شي ملدينة 
تُهّجر  العريقة،  وحاراتها  دم�شق 
نريان  وتتنّقل  بيوت،  وتُهدم  عائالت، 
الفنت من حارة اىل حارة، فيما الزعيم 
»اأبو عّزام يعمد ال�شتقبال من تهّدمت 
بيوتهم ب�شبب الق�شف، لتنطلق ق�ش�ش 
�شخ�شّيات حارتمَي ال�شبع وال�شاحلّية.

احلرملك

يعود بنا العمل اإىل القرن التا�شع ع�رش، 
وتبداأ االأحداث بهروب اجلارية »حّنة« 

اإعدامها، بعدما دّبرت لها  )دّرة( ليلة 
»خان  رئي�شة  معمار(  )�شالفة  »قمر« 
الوايل  نائب  مقتل  تهمة  احلرملك« 
العثماين. يُكلّف »جاد اأو�شمان اأوغلو« 
ظّل  يف  باملن�شب،  �شليمان(  )جمال 
فهمي(  )اأحمد  بك«  »عزمي  مع  نزاع 
رئي�ش ال�شوبا�شّية الذي خّطط لتويّل 

املن�شب.

�ضال�ضل دهب

ب�شخ�شّية  كو�شا  ب�ّشام  النجم  بطولة 
»مهيوب«، الرجل الذكي الذي يحرتف 
زوجتمَيه  لكّن  واالإحتيال.  الن�شب 
»دهب« )كاري�ش ب�ّشار( و«زكّية« )ديا 
ة  بّياعة( لن ت�شت�شلما الحتياله، بخا�شّ
بهما  زواجه  اأّن  تكت�شفان  عندما 
اأموالهما  على  االإ�شتيالء  بدافع  كان 

واأمالكهما.

الكاتب

كاتب  خّياط(  )با�شل  جربان«  »يون�ش 
ممّثلة،  قتل  بجرية  يُّتهمَم  �شهري 
�شفحات  على  اأخباره  وتنت�رش 
العام  للراأي  �شدمة  ُم�شّكاًل  اجلرائد، 
ن�شب  اأعلى  حُتّقق  التي  بُكتبه  املولع 
تتوىّل املحامية »جمدولني«  مبيعات. 
بكتاباته  املتاأثرة  رحمة(،  )دانييال 
فتت�شارع  عنه.  الدفاع  واأفكاره، 
قدية  ملفات  وتُفتح  االأحداث 
وتتك�ّشف  ال�شدمات  لتتواىل  للكاتب، 

احلقائق.
اأ�شود

عن  ورومان�شّية  اإجتماعّية  ة  ق�شّ
»اأ�شود« )با�شم مغنية(، ال�شاب الو�شيم 
فاخر مع عدد  يعي�ش يف ق�رش  الذي 
يقوم  والذي  امل�رّشدين،  االأوالد  من 
اإبنة  خليل(  )داليدا  »كارين«  بخطف 
بيطار«  »مالك  الكبري  االأعمال  رجل 
)األكو داوود( وزوجته »مارغو« )النجمة 
قبل  مالية،  فدية  مقابل  اخلال(  ورد 

الزايك(  )اليا�ش  »طارق«  من  زواجها 
بدقائق.

م�ضافة اأمان

اأفراد  بني  الثقة  فيه  ُفقدت  زمن  يف 
امل�شل�شل  يطرح  الواحد،  املجتمع 
اأحداثاً عاي�شتها مناذج من �شخ�شّيات 
اّتخذت م�شافة من اخلوف بني بع�شها 
البع�ش، خوف من العالقات االإن�شانّية 
ومن احلّب على اأنواعه. درٌب �شلكتها 
باعتبارها  امل�شل�شل  �شخ�شّيات 

»م�شافة اأمان« لها.

بروفا

يف  تعمل  غ�شن(  بو  )ماغي  »ليال« 
فرقة  كمدّربة  ثانوّية  ة  خا�شّ مدر�شة 
طموحة  عفوّية،  مرحة،  م�رشحّية، 
وحُتّب احلياة. حفيد مالكة املدر�شة 
ومديرها »جمد« )اأحمد فهمي(، �شاب 
واالن�شباط  القوانني  �شيفِر�ش  �شارم 
على الطاّلب، متاأّثراً برتبيته وطريقة 

ن�شاأته و�شط عائلته.
وردة �ضامية

الثاين  اجلزء  كتابة  يف  قاووق  ي�شتمر 
من  �شامية«،  »وردة  م�شل�شل  من 
وبطولة  الين«،  »غولدن  �رشكة  اإنتاج 
و�شكران  معمار  �شالفة  النجمتني 
�شلّوم  الفّنانني  جانب  اإىل  مرجتى، 
حّقق  بعدما  خوري،  ونادين  حداد 
»البيئة  با�شتخدامه  خا�شاً  جناحاً 
اإىل  ا�شتناداً  الفانتازيا،  يف  ال�شامية« 
عرب  امل�رشية  و�شكينة«  »رّيا  ق�شة 
خال�شة،  �شورية  ب�شبغة  تقديها 
ال�شورية  امل�شل�شالت  قائمة  وت�شّدره 
»يوتيوب«  موقع  عرب  م�شاهدًة  االأكرث 
يف عر�شه املفتوح االأول بعد عر�شه 

م�شّفراً يف مو�شم 2017.
املنتجة  ال�رشكة  يف  م�شادر  وتك�شف 
جدول  على  الثاين  اجلزء  اأن  »لها«  لـ 

ببطلتيه  ا�شتمراره  مع  اأعمالها، 
الرئي�شتني ودخول �شخ�شيات جديدة، 
ولكن مع تغيري املخرج تامر اإ�شحق. 
اأحداث  من  بع�شاً  قاووق  ويك�شف 
اجلزء املقبل، مو�شحاً اأنه �شيبداأ من 
و«�شامية«  »وردة«  ال�شقيقتني  هروب 
القتل  عمليات  يف  ا�شتمرارهما  مع 
اأن  علماً  خمتلفة،  الأ�شباب  ولكن 
بعبارة  انتهت  اأحداث اجلزء املا�شي 

»ا�شتنونا يا خوامن«.

»عطر ال�ضام«

رجب  زهري  حممد  املخرج  يوا�شل 
م�شل�شل  من  الرابع  اجلزء  ت�شوير 
�رشكة  اإنتاج  من  ال�شام«،  »عطر 
قاووق،  مروان  وتاأليف  »قبن�ش«، 
عقيلي،  ر�شوان  املمثلني  وبطولة 
�شلمى  خوري،  نادين  رم�شان،  وائل 
خطاب،  فاديا  اأبي�ش،  رنا  امل�رشي، 
�شو�شن ميخائيل، كفاح اخلو�ش، عال 
با�شا، يزن خليل، فاحت �شلمان، قا�شم 
ملحو، عالء قا�شم، �شعد مينه، �شفاء 
رقماين، اأين بهن�شي، ورجاء يو�شف. 
ا�شتحداث خط  لـ«لها«  الكاتب  ويوؤكد 
اخلطوط  مع  بالتوازي  جديد  بدوي 
اأكرث  اإىل  اإ�شافة  ال�شابقة،  الدرامية 

من ع�رش �شخ�شيات جديدة.

»�ضوارع ال�ضام العتيقة«

اإىل  ن�شبًة  ماألوفة  غري  خطوة  يف 
»املوؤ�ش�شة  تنتج  املا�شية،  ال�شنوات 
والتلفزيوين«  االإذاعي  لالإنتاج  العامة 
ال�شامية«،  »البيئة  فئة  �شمن  عماًل 
من  العتيقة«،  ال�شام  »�شوارع  بعنوان 
غزوان  واإخراج  ع�شاف،  عالء  كتابة 
ر�شيد  املمثلني  وبطولة  قهوجي، 
ومرح  اجلزائري  و�شباح  ع�شاف 
اخل�رش  وجوان  خطاب  وفاديا  جرب 
وعا�شم  املفتي  وليث  عزام  ووالء 
زينو  ورمي  بيازي  ويحيى  حواط 
الرحبي  ورهف  عبدالعزيز  ورمي 
وتدور  وغريهم.  ع�شاف  وعالء 
يف  متكرر  قالب  يف  العمل  اأحداث 
ال�شامية، �شمن �شور احلارة  االأعمال 
ال�شهامة  وحماربة امل�شتعِمر، ومزايا 

والرجولة.

ق�ضة م�ضل�ضل »دقيقة �ضمت«

حكاية  من  امل�شل�شل  اأحداث  تبداأ 
حيث   ، ادهم  و  غدير  هما  �شخ�شني 
وخالل   ، باالإعدام  عليمها  يحكم 
ال�شاعات االأوىل من فجر اأحد االأيام 
االأوامر  باإ�شدار  ال�شجن  مدير  يقوم 

ل�شباته لتنفيذ حكم االإعدام .
ولكن اأحداث مفاجاأة تبداأ بالظهور من 
خالل احراق مهجع للم�شاجني ، وثم 
ولتك�شف   ، لل�شجن  تعني مدير جديد 
بداية  ماح�شل  اأن  امل�شل�شل  اأحداث 
ال�شجن  خارج  املحكومني  لتهريب 
ومن  اجلديد  املدير  �شيارة  عرب 
لتبداأ   ، اآخرين  �شخ�شني  اإعدام  ثم 

االأحداث بالتطور

يدخل �ضناع الدراما و امل�ضل�ضالت ال�ضورية يف  املو�ضم الرم�ضاين 2019 باأربعة وثالثني عمال فنيا ، تنق�ضم بني  اأعمال البيئة ال�ضامية والـ �ضيتكوم والكوميدي ، فيما 
ينطوي العدد الأكرب منها حتت النمط الجتماعي . وهذه هي اأ�ضماء الأعمال الدرامية ال�ضورية التي �ضتتناف�س خالل ال�ضابق الدرامي يف رم�ضان 2019
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 مر�سيد�س G63 مزودة بـ 6 خمارج للعادم

Lumma Design من 
�سنعرفكم اليوم اأعزاءنا متابعي عرب جي تي على �سيارة مر�سيد�س G63 مزودة بـ 6 خمارج 

للعادم من Lumma Design �سمن اأجدد م�رشوع تعديل ح�سلت عليه هذه ال�سيارة 
الأملانية . قبل حديثنا عن اأجدد تعديالت ح�سل عليها �سندوق مر�سيد�س بنز – 

Mercedes Benz العايل الأداء ، نود تذكريكم اأننا �سبق وجربنا قيادة �سيارة 
مر�سيد�س جي 63 ايه ام جي – AMG Mercedes G63 2019 اجلديدة كلياً 

�سمن برنامج جتربة قيادة مع زميلنا كرمي ديب . والآن لرنكز بحديثنا عن مر�سيد�س 
G63 مزودة من قبل �رشكة لوما ديزاين – Lumma Design التي 

 ، Lumma CLR G770 حملت ا�سم
ح�سلت هذه ال�سيارة املعدلة على بدي 

كت زاد من عر�س ال�سيارة مبقدار 
40 ملم )1.57 اإن�س( ، وت�سري هذه 

الن�سخة املعدلة من جي كال�س 
على اإطارات قيا�س 24 اإن�س .

واأكرث ما مييز هذه ال�سيارة املعدلة 
هو ح�سولها على 6 خمارج للعادم 
بدلً من 4 خمارج تاأتي ب�سكل 

قيا�سي ، وخمارج العادم 
موزعة على جانبي ال�سيارة 

اأمام العجالت اخللفية 
بالتحديد برتتيب 3 عوادم 

على كل جهة . وتو�سح 
ال�سور املرفقة �سمن هذا 

اخلرب ح�سول �سيارة مر�سيد�س 
 Lumma Design مزودة من G63

فوق �سقفها من الأمام على جمموعة من 
اأ�سواء LED ، وامتالكها �سبك اأمامي خمتلف 

حمرك جديد يحتوي من الو�سط على ج�سد ، وغطاء 
فتحات التهوية ، وتخلت هذه ال�سيارة املعدلة منتفخ لالأعلى من 

ميثل النجمة الثالثية ليحل بدلً منها �سعار عن �سعار مر�سيد�س الذي 
مل�سات اإ�سافية ح�سل عليها �سادم ال�سيارة �رشكة التعديل ، وهناك 

خلفي جديد . مر�سيد�س G63 مزودة بتعديالت الأمامي ، وزودت ال�سيارة ب�سادم 
 SUV تت�سمن جعل حمرك �سيارة الـ Lumma Design سعة 4 لرتات مع �ساحن توربيني مزدوج يولد قوة 642 ميكانيكية اأي�ساً من� V8 ذات الأداء العايل الـ

ح�سان و 950 نيوتن.مرت من عزم الدوران ، بدلً من  577 ح�سان و 850 نيوتن.مرت من عزم الدوران ال�سادرة من هذا املحرك ب�سكل قيا�سي . مع هذه الزيادة يف الأرقام ال�سادرة من حمرك �سيارة 
مر�سيد�س AMG G63 ، بف�سل اأجدد حزمة تعديالت ، من املرجح اأن تت�سارع ال�سيارة املعدلة من 0 اإىل 100 كم/�س خالل زمن يقل عن 4.5 ثانية ، وقد تزيد �رشعتها الق�سوى عن 240 كم/�س 

. �ساركونا اأعزاءنا متابعي عرب جي تي راأيكم بتعديالت Lumma Design التي توفرت على �سيارة مر�سيد�س AMG G63 ، عرب خانة التعليقات املرفقة يف الأ�سفل .

ني�سان �سيلفيا تتحول اإىل بيك اأب يف عملية تعديل جنونية
ني�سان �سيلفيا هي واحدة من اأ�سهر ال�سيارات اليابانية وخا�سة لدى جمهور ع�ساق تعديل ال�سيارات ، وعلى الرغم من اأن هذه 

ال�سيارة تعترب �سيارة معدلة ، اإل انها يف احلقيقة خ�سعت لعملية تغيري �ساملة وحتولت من فئة ال�سيارات الريا�سية اإىل فئة 
خمتلفة متاماً ، فئة مركبات بيك اأب املخ�س�سة لل�سري على الطرق الوعرة .

وكانت هذه املركبة املعدلة قدعر�ست للبيع قبل ب�سعة اأعوام ، ول نعرف ماذا حل بها منذ ذلك احلني ، 
ولكنها عادت لتظهر من جديد الآن على ال�سبكة العنكبوتية

فكرة حتويل �سيارة ني�سان �سلفيا اإىل مركبة بيك اب تبدو فكرة جنونية  بالن�سبة لنا ، وذلك لأن �سيلفيا تعترب 
من ال�سيارات الريا�سية املنا�سبة لعمليات التعديل الأدائية ، والتي تركز على منح ال�سيارة املزيد من 

القوة وتوؤكد على هويتها الريا�سية بدل�س من تغيريها اإىل فئة �سيارات خمتلفة بالكامل .
اإل اأن �ساحب ال�سيارة قرر اأن ينفذ هذه الفكرة اجلنونية والتي تعترب واحدة 

من اأغرب عمليات التعديل التي �ساهدناها موؤخراً ، على الرغم من اأننا 
�ساهدنا كذلك ًعملية تعديل م�سابهة ، حتولت فيها �سيارة هيونداي 

اك�سنت اإىل بيك اب حو�س لتتحدى تويوتا هايلوك�س.
وبالطبع فقد احتاجت عملية التعديل اإىل ق�س جزء كبري من 

�سقف ال�سيارة واإزالته لإتاحة املجال لل�سندوق اخللفي ، 
لذلك نعتقد اأن هذه العملية رمبا اأثرت ب�سكل كبري على 
�سالبة ال�سيارة و�سالمة هيكلها ، ولكن يف املقابل يبدو 
اأن مالك ال�سيارة اأجرى عملية التعديل على اأح�سن وجه 

وقام بق�س ال�سقف بطريقة متقنة ، حتى اأنه اأ�ساف نافذة 
خلفية .

ولكن التعديل مل يقت�رش على ال�سكل اخلارجي ، حيث قام 
مالك ال�سيارة اأي�ساً بتعديل نظام التعليق يف ال�سيارة )ما�سات 

ال�سدمات( وزودها اأي�ساً بطقم من الطارات ال�سخمة 
املخ�س�سة لل�سري على الوعر ، مبا يتالءم مع ت�سميم 

ال�سيارة اجلديد ، لتبدو ال�سيارة ال�سيارة اأ�سه ب�سيارات 
اأفالم اخليال العلمي عن نهاية العامل .

�ساركنا براأيك يف عملية التعديل اجلنونية هذه يف اخلانة 
املخ�س�سة للتعليقات يف الأ�سفل عزيزي القارئ ، ول 

تن�س م�ساركة اخلرب مع اأ�سدقائك على مواقع التوا�سل 
الجتماعي .
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ب�ألف  و�أنتم  ع�م  فكل  و�لغفر�ن  �لرحمة  �شهر  �أتى    
خري وتقبل �هلل من� و�إي�كم �ش�لح �لأعم�ل، نُقّدم لكم 
يف هذه �ملق�لة جمموعة من �لتطبيق�ت �لرم�ش�نية 
�لتي بال �أدنى �شك �شتعود عليكم ب�ملنفعة و�لف�ئدة 
� مت  �أي�شً �لف�شيل، من ج�نبه  �ل�شهر  �لكبرية يف هذ� 
�إختي�ر هذه �ملجموعة بعن�ية وهي مت�حة ب�ملج�ن 
�لآخر  �لنظ�م  �أو  �أندرويد  ت�شغيل  نظ�م  على  �شو�ء 
iOS وحتى ل نطيل عليكم ب�حلديث �أتت �لتطبيق�ت 

على �لنحو �لآتي:

”Ayah“ اآية

�لتطبيق �لأول يف هذه �ملجموعة، نبد�أ بخري �لكالم 
وخري �حلديث �لقر�آن �لكرمي، �إذ يعترب �لأمثل لقر�ءة 
وو�شخ  وو�شوحه  wخطه  جم�ل  من  �لكرمي  �لقر�آن 
يوّفر جمموعة من   � �أي�شً �لر�شم خ��شته، من ج�نبه 
�لقر�ءة  �إ�شتكم�ل  على  �مل�شتخدم  ت�ش�عد  �لأدو�ت 
�لف��شل،  �أد�ة  يف  متبلور  وذلك  توّقف  حيث  من 
ن�هيك عن �شندوق �ملف�شلة �لذي من خالله ُيكن 
للم�شتخدم و�شع �لآي�ت و�ل�شور �ملف�شلة فيه بهدف 

�إمك�نية �لو�شول �ل�رسيع �إليه�.
و�لأروع من ذلك يوّفر طريقة لالإ�شتم�ع لآي�ت �لكت�ب 
بعدة �أ�شو�ت م�ش�هري ك�لق�رئ عبد �لرحمن �ل�شدي�س 
وي��رس �لدو�رسي وعبد �لب��شط عبد �ل�شمد وغريهم 
� خ��شية �لقر�ءة ب�لو�شع  �أي�شً من �لقّر�ء �مل�ش�هري، 
كت�ب  توفريه  مع  �ملالحظ�ت،  تدوين  و�أد�ة  �لليلي 
�ملخت�رس يف تف�شري �لقر�آن �لكرمي يف طبعته �لث�لثة، 

و�د�ة �لبحث عن �أي �شورة �أو �آية �و حتى كلمة.

STC جّوي من

مع �شيق �لوقت يف �شهر رم�ش�ن؛ ف�إن تطبيق جّوي 
كل  توّفر  �لتي  �لإنت�جية  �لتطبيق�ت  من   STC من 
�لوقت لل�ش�ئمني يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية، حيث 
�ت�ش�ل  �رسيحة  طريق  عن  �خلدمة  هذه  تقدمي  يتم 
وخدمة  للمبيع�ت  رقمّية  قنو�ت  تدعمه�  خ��شة، 
�شت�شمح  وب�لت�يل  وع�رسي،  ب�شيط  ب�أ�شلوب  عمالء 
هذه �خلدمة للم�شتخدمني لت�شميم وم�ش�ركة وتعديل 
لطريقة  بديل  �أف�شل  لتكون  وقت  �أي  يف  ب�ق�تهم 
جّوي  تطبيق  ويُقّدم  كم�  �لتقليدية،  �لب�ق�ت  �رس�ء 
جمموعة من �لأدو�ت �ملرتبطة ب�لب�قة ك�لتحديث�ت 
و�لإ�شع�ر�ت �لفورية ل�شتهالك �لب�قة وت�شهيل تفعيل 

�أو  �لعمالء  بخدمة  لالت�ش�ل  �حل�جة  دون  �خلدم�ت 
زي�رة مر�كز �خلدمة.

Thakerni ذّكرين

�لأذك�ر  جميع  على  �لإ�شالمي  �لتطبيق  هذ�  يحتوي 
و�لأدعية �ل�شوتية كم� وردت يف كت�ب ح�شن �مل�شلم 
للموؤلف �شعيد بن علي بن وهف �لقحط�ين ب�لرتتيب 
و�لت�شل�شل �ل�شحيح كم� وردت عن نبِيّنَ� حممد عليه 
�أف�شل �ل�شالة و�ل�شالم، ويكن معه �ملح�فظة على 
�لأذك�ر ب�شكل يومي حتى و�إن لن تتمكن من قر�ءته�، 
فمن خالل خ��شية �لت�شغيل �لتلق�ئي لالأذك�ر يكنك 
�أو  ب�ل�شي�رة  مك�ن  �أي  يف  وترتيله�  �لأذك�ر  �شم�ع 

ب�لطريق �إىل �لعمل.
ك�أذك�ر  و�لأدعية  لالأذك�ر  �أوجه   8 �لتطبيق  وي�شمل 
�ل�شب�ح و�مل�ش�ء و�أذك�ر �ل�شفر و�أذك�ر �ل�شالة و�أذك�ر 
مميز�ته  ومن  ،،�إلخ،  �ملر�س  و�أذك�ر  و�لعمرة  �حلج 
� لي�س هن�ك ح�جة لالإت�ش�ل ب�ل�شبكة لالإ�شتف�دة  �أي�شً
مع  فوًر�  وم�ش�ركته  دع�ء  �أي  دعمه حلفظ  مع  منه، 
عن  بحث  حمرك  توفريه  عن  ن�هيك  �لأ�شدق�ء، 
من  و�لكثري  �ملحتوى  �أو  �لعنو�ن  بو��شطة  �لأذك�ر 

�ملميز�ت �لتي �شكت�شفه� بنف�شك.

”Khatmah“ ختمة

تطبيق ختمة “Khatmah” �ملتوّفر ب�شكل جم�ين 
وك�مل، من ج�نبه ي�ش�عد هذ� �لتطبيق �مل�شتخدمني 
على ختم �لقر�آن �لكرمي قر�ءة حيث يُقّدم لهم �لورد 
قر�ءته  يف  �ملرء  عليه  متعود  �لذي  “�لقدر  �ليومي 

لعدد �ل�شفح�ت من �مل�شحف �ل�رسيف”.
كمية  �أو  �خلتمة  مدة  �إمك�نية حتديد  ومن مميز�ته 
�لورد �لذي يود �مل�شتخدم قر�ءته يومًي�، مع توفريه 
� يدعم �لتطبيق  م�شحف و��شح وبجودة ع�لية، �أي�شً
�شوتي  منبه  عرب  �لقر�ءة  بوقت  �مل�شتخدم  تنبيه 
و�إ�شع�ر على �ش��شة �لقفل، �أخرًي� يدعم م�ش�ركة �لورد 
�حل�يل للم�شتخدم عرب �شبك�ت �لتو��شل �لإجتم�عي 

مع �إمك�نية عر�س �لأور�د �ل�ش�بقة و�لالحقة.
�أحد �لتطبيق�ت �لر�ئعة و�ملفيدة و�لتي تُبنّي لل�ش�ئم 
�ل�شهر  و�لرئي�شية طو�ل  �ملهمة  �لأحك�م  �لكثري من 
�لف��شل، ويحتوي على �أهم �لأ�شئلة و�أكرثه� �شيوًع� 
مثاًل  �ل�ش�ئم،  �مل�شتخدم  خ�طر  يف  جتول  و�لتي 
تفطر،  ل  �لتي  و�لأ�شي�ء  �ل�شي�م  مف�شد�ت  فت�وى 

و�أحك�م م�س يد فت�ة، وحكم
بق�ي� �لطع�م يف �لفم، وحكم قطرة �لعني و�ّلن، وهل 

يجوز لل�ش�ئم �إ�شتعم�ل بخ�خ �لربو يف نه�ر رم�ش�ن، 
�لوقت  دخول  ُمعتقًد�  ب�خلط�أ  �حلي  موؤذن  و�آذ�ن 
�لفت�وى  من  �لكثري  و�لكثري  �حلي  �أهل  يلزم  فم�ذ� 

�ملهمة، و�ل�رسورية.

لعبة و�ضلة رم�ضان

لعبة كلم�ت متق�طعة  لعبة جديدة مبنية على فكرة 
�لدينية  دينية تتحدى ذك�ئك ومعرفتك ب�ملعلوم�ت 
�لف�شيل،  �ل�شهر  �لتي وقعت يف  ب�لأحد�ث  وحتديًد� 
و�لدين  برم�ش�ن  �ملتعلقة  ب�لأ�شئلة  خ��شة  �أنه�  �أي 
لعبة  ب�لإخت�ش�ر  و�ل�شنة  �لكرمي  و�لقر�أن  و�لإ�شالم 
�ل�شهر  و�ذك�ر  �أدعية  �لتطبيق  ويوّفر  كم�  ��شالمية، 
�لثالثني،  �ليوم  حتى  �لأول  �ليوم  من  ك�ملة  �لكرمي 
ب�لإ�ش�فة �إىل �شور �أدعية رم�ش�نية يكن م�ش�ركته� 
�لإجتم�عي  �لتو��شل  خدم�ت  عرب  �لأ�شدق�ء  مع 

�ملختلفة، �للعبة متوّفرة فقط على �أندرويد.

ر�ضفة رم�ضانية

كال  على  متوّفرة  ولكنه�  �ل�ش�بقة  للعبة  م�ش�بهة 
�لنظ�مني “�ندرويد و iOS”، من ج�نبه توّفر �للعبة 
�شيتم  �لكرمي  �ل�شهر  نه�ية  يوم ويف  كل  لغًز� جديًد� 
ه�تف  �شمنه�  من  قيمة  جو�ئز  عدة  على  �ل�شحب 
�آيفون 6 بل�س، بعيًد� عن �جلو�ئز �لر�ئع يف �للعبة �أنه� 
تالئم �أجو�ء رم�ش�ن وغري مقت�رسة على �أ�شئلة دينية 
فقط، بل ت�شمل ��شئلة ثق�فية من �شتى �ملج�لت، 

وهي مبنية يف �لأ�ش��س على فكرة �لكلم�ت �ملتق�طعة 
ولكن ب�شورة ع�رسية وم�شلية �أكرث.

حياتي يف رم�ضان

�لكلمة، حيث  تطبيق رم�ش�ين �ش�مل بكل م� حتمله 
يحتوي على �أغلب �إحتي�ج�ت �مل�شلم يف هذ� �ل�شهر 
�ملب�رك وهو مبث�بة رفيق لك يف هذ� �ل�شهر �لكرمي، 
م� ج�نبه يوّفر �لتطبيق �أق�ش�م عديدة منه� ق�شم حتت 
�إ�شم رم�ش�ن يوم بيوم و�لذي يوّفر للم�شتخدمني �شتة 
ة، ف�ئدة، حديث،  �أ�شي�ء متمثلة يف “�آية، حديث، ق�شّ
و�لذي  رم�ش�نية  خمت�ر�ت  ق�شم  كذلك  فكرة”، 
�ل�شهر  �لدع�ة عن هذ�  �أف�شل م� كتبه  يحتوي على 
�أوق�ته يف ط�عة �هلل تع�ىل  �إ�شتغالل  �لف�شيل وطرق 
وهي مق�لت ق�شرية ي�شهل على �مل�شتخدم قر�ءته� 

دون ملل.
�أ�شئلة  ي�شم   حيث  �ل�ش�ئم  �شوؤ�ل  وهو  �آخر  ق�شم 
فقهية عن هذ� �ل�شهر و�لأحك�م �ملتعلقة به، وق�شم 
من  �أكرث  ي�شم  �لذي  �لثق�فية  �مل�ش�بق�ت  وهو  �آخر 
1000 �شوؤ�ل، وق�شم �لأطب�ق �ل�شهية وكيفية �إعت�ده�، 
�لدينية  لالإذ�ع�ت  �ملب��رس  �لبث  ق�شم  و�أخرًي� 
على  ومتوّفر  جم�ين  �لتطبيق  �لن�فعة،  و�لرب�مج 

�أندرويد فقط.

تطبيقات ال غنى عنها يف رم�ضان



و هي العملية التي ينتظر اأن تتكفل الوالية 
االأرامل  و  اليتامى  من  املعوزة  بالعائالت 
اإح�صاوؤها عرب خمتلف  التي مت  الفقراء  و 
�صكوك  من  ت�صتفيد   ، بالوالية  بلدية   45
بريدية قدرها 6 اآالف دج بدل من الطرود 
البلديات  عرب  توويعها  يتم  التي  الغذائية 
ا�صتفادت  حيث   ، رم�صان  قفة  القتناء 
اإجمايل قدره 24 مليار و  الوالية من مبلغ 
 43914 ب  لتكفل  دج  األف   873 و  مليون   8
عائلة ،منه م�صاهمة الوالية مببلغ 5 ماليري 
�صنتيم موجه لفائدة 8333 عائلة ، م�صاهمة 
البلدية مبيزانية 175 مليون و 329 األف دج 
لفائدة 29221 عائلة ، فيما �صاهمت وزارة 
الت�صامن مببلغ قدره 23 مليون و و 544 األف 
دج موجه حلوايل 3924 عائلة ، اإىل جانب 
 ، عائلة   500 ب  �صوناطراك  �رشكة  تكفل  
 950 و  املح�صنني  تربعات  من  عائلة   200
عائلة يتكفل بها الهالل االأحمر اجلزائري. 
الوا�صالت  و  الربيد  م�صالح  جهتها  ومن 
بالوالية با�رشت يف عملية فتح احل�صابات 

من  ال�صتفادتها  العائالت  لفائدة  الربيدية 
التقرير  اأ�صاف  كما  و  الربيدية.  ال�صكوك 
عن  الف�صيل  ل�صهر  التح�صريات  خالل 
فتح 6 مطاعم للعائالت املعوزة و عابري 
ال�صبيل عرب خمتلف مناطق الوالية يتكفل 
و   ، يوميا  ال�صاخنة  الوجبات  توزيع  بعملية 

فيما يخ�ص عملية االإختتان مت اقتناء 800 
األب�صة مببلغ 94 مليون �صنتيم ، ومن جهته 
يتكفل  اجلزائري  االأحمر  االأحمر  الهالل 
بعملية  التكفل  مع  حمتاجة  عائلة   950 ب 
اإختتان لفائدة 300 طفل، اإ�صافة اإىل اإقتناء 

200 األب�صة لعيد الفطر 

�أح�سن مرزوق      

�لبويرة

تخ�سي�ص ما يقارب 25 مليار �سنتيم لإعانة 43 �ألف عائلة معوزة  
خ�س�ست مديرية �لن�ساط �الجتماعي بوالية �لبويرة �إعانة مالية قدرها قر�بة 25 مليار �سنتيم للتكفل باأزيد من 43 عائلة معوزة مت �إح�سائها خالل �لعملية 

�لت�سامنية ل�سهر رم�سان �لقادم ح�سب ماحمله تقرير �ملديرية �لذي مت عر�سه خالل �ملجل�س �لتنفيذي �لوالئي .

تب�سة

1800 �سرطي 
لتاأمني �لف�ساء�ت 

�لعمومية يف 
رم�سان 

والية  تب�صة  اأمن  م�صالح  �صّخرت 
 1800 رم�صان  �صهر   حلول  مبنا�صبة 
وذلك  الرتب  خمتلف  من  �رشطي 
و  الكربى  التجارية  املراكز  لتاأمني 
العمومية  ال�صاحات  وكذا  الف�صاءات 
امتحان  مركز  تاأمني  عن  ناهيك 
الدرا�صية  ال�صنة  بنهاية   خا�ص 
به  اأفاد  ح�صبما  اأالأطوار  ملختلف 
بيان لذات الهيئة االأمنية واأبرز نف�ص 
الت�صكيل  يف  اجلديد  اأن  امل�صدر 
ب�صهررم�صان  اخلا�ص  االأمني 
دوريات  ا�صتحداث  ال�صنة هو  لهذه 
خمتلفة  من طرف عنا�رش ال�رشطة  
التابعة  ال�صوارع  يف  التنقل  مهمتها 
حماربة  اإدارية  و  مقاطعة  اأمن  لكل 
لتاأمني  اأنواعها  مبختلف  اجلرمية 
اأمن  م�صالح  املواطن و�صتعمل 
الت�صكيالت  تعزيز  على  والية  تب�صة 
االأمنية  لالأمن العمومي امل�صندة لها 
عملية �صري حركة املرور مع ال�صهر 
املرور  حوادث   من  احلد  على 
مواقيت  قبيل  الطرقات  مبختلف 

االإفطار  .
ر�سيد .ع 

رف�سو �لعمل لغياب �لو�سائل و�حلماية 

مفت�سو �لتجارة بالغرب يحتجون

 وهر�ن

تفكيك �سبكة ل�سرقة �ملركبات 
�رتفاع عدد �ل�سهد�ء �لفل�سطينيني �إىل 27

اأقدم نهار اأم�ص اأعوان ومفت�صي التجارة  بعدة 
واليات باجلهة  الغربية  على غرار تيارت ، 
املفت�صني  رف�ص  على   ، و�صلف  م�صتغامن 
وقفات  ونظموا  عملهم  مبنا�صب  االلتحاق 
التجارة   مديريات  مداخل  امام  احتجاجية 

املطالب  حتقيق  بعد  اإال  العمل   راف�صني 
التجارة . هذا وقد  اإىل وزارة  التي رفعوها 
غرار  على  �صعارات  عدة  املحتجون  حمل 
»ال للعار ال للعار وزارة بال قرار« هذا واأ�صار 
اأنهم  م�صتغامن  بوالية  املحتجني  ممثل 

لرفعوا مطالب  اإىل  الوزارة منذ 10 �صنوات 
ومل تتحقق اإىل اليوم  يف الوقت الذي يعاين 
اأعوان التجارة من  م�صاكل العمل لوحدهم  
وتزداد ال�صغوط عليهم خالل �صهر رم�صان 
واملنا�صبات ويتم حتميلهم اأخطاء التجار ، 

اأن  �صلف  بوالية  التجار  ممثل  اأكد  حني  يف 
مواجهة  عليهم   مفرو�ص  املراقبة  اأعوان 
التجار  يف االأ�صواق وجها لوجه دون حماية 

وبو�صائل  قليلة وباأجور زهيدة .
 حممد بن تر�ر

تهريب  مكافحة  ف�صيلة  اأم�ص،  متكنت   
التابعة  اجلنائية  بالفرقة  املركبات  و�رشقة 
الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية  للم�صلحة 
ع�صابة  تفكيك  من   ، وهران  والية  باأمن 
اإجرامية منظمة تتكون من �صخ�صني ترتاوح 
اأعمارهما ما بني 35 و38 �صنة على التوايل 
، تورطا يف ق�صية �رشقة املركبات وو�صعها 
وخ�صائ�ص  مزورة  قاعدية  مبلفات  لل�صري 

تقنية غري مطابقة، التهريب الدويل، عملية 
مفادها  معلومات  على  بناء  متت  التوقيف 
وجود ع�صابة اإجرامية تقوم ب�رشاء مركبات 
بعد  بيعها  واإعادة  بخ�صة  باأثمان  م�رشوقة 
تزوير ملفاتها القاعدية واأرقامها الت�صل�صلية 
حماولني التمل�ص من قب�صة االأمن والتمويه 

لن�صاطهم االإجرامي ، 
 �أحمد بن عطية

الفل�صطينية،  الطبية  الطواقم  متكنت 
اأم�ص االثنني، من انت�صال جثماين �صهيدين 
ارتقيا اأم�ص يف عدوان �صهيوين على بلدة 
واأفادت  غزة.  قطاع  �صمال  الهيا  بيت 
ال�صهيدين  جثماين  بو�صول  ال�صحة  وزارة 
اجلديان،  اأبو  حممد  عطية  طالل 
اإىل  اجلديان  اأبو  حممود  حممد  ورغدة 
انت�صالهما  بعد  االإندوني�صي  امل�صت�صفى 

يف  الواقعة  �صقتهم  اأنقا�ص  حتت  من 
والتي مت  البلدة،  زايد �رشق  ال�صيخ  اأبراج 
من  مبا�رش  ب�صاروخ  اأم�ص  ا�صتهدافها 
عدد  يرتفع  وبذلك  االحتالل،  طائرات 
ال�صهداء منذ بدء العدوان ال�صهيوين على 
القطاع اإىل 27، بينهم اأطفال ر�صع ون�صاء، 
اآخرين   170 من  اأكرث  اإ�صابة  اإىل  اإ�صافة 

بع�صهم يف حالة اخلطر.

جمعية جز�ئر �خلري بغليز�ن

توزيع 54 قفة رم�سان 
يف عمي مو�سى

وزعت اأول اأم�ص جمعية جزائر اخلري لبلدية عمي 
املعوزة  العائالت  على  رم�صان  قفة   54 مو�صى 
للتربع  خا�صة  �صلل  و�صع  مت  بعدما  والفقرية، 
مب�صتلزمات القفة داخل حمالت و دكاكني املدينة 
كما  الرحيمة،  القلوب  وذوي  املح�صنني  من طرف 
اخلري  جزائر  جمعية  رئي�ص  الهواري  حلوي  دعى 
بلدية عمي مو�صى جميع �صكان املدينة وحم�صنيها 
اأول  كانت  التي  العملية  هذه  ودعم  الت�صامن  اإىل 
انطالقة للجمعية املتواجد مقرها يف حي ال�صهيد 
منذ  البلدية  يف  تاأ�ص�صت  والتي  اجلياليل  جليل 
قفة  وتوزيع  التربع  عملية  تزال  ال  بحيث  يوما   15
حلوي  ك�صف  وقد  ال�صاعة،  متوا�صلة حلد  رم�صان 
والتي  رم�صان  �صهر  خالل  اجلمعية  م�صاريع  عن 
مالب�ص  توزيع  وكذا  االأطفال  اإختتان  على  �صتعمل 

العيد يف اأواخر هذا ال�صهر الف�صيل.
زيد�ن.ج

�الأمن �لوطني

88 حادث مرور 
 ج�سماين خالل
 نهاية �لأ�سبوع

�صجلت م�صالح االأمن الوطني، يومي 03 و 04 ماي 
من ال�صنة اجلارية )نهاية االأ�صبوع(، 88 حادث مرور 
اأ�صفر  احل�رشية،  املناطق  م�صتوى  على  ج�صماين 
عن وفاة  02 �صخ�صني وجرح 113 اآخرين. و ت�صري 
املعطيات التي قامت بها امل�صالح املخت�صة لالأمن 
الوطني اأن  �صبب وقوع هذه احلوادث يعود بالدرجة 
العوامل  اإىل  اإ�صافة  الب�رشي،  العن�رش  اإىل  االأوىل 
العامة  املديرية  دد  تجُ االإطار،  هذا  يف   ، االأخرى 
لالأمن الوطني دعوتها مل�صتعملي الطريق العام اإىل 
احرتام  مع  ال�صياقة،  اأثناء  واحلذر  احليطة  توخي 
قانون املرور وعدم تاوز ال�رشعة املحددة، دون 
حفاظا  للمركبة،  الدورية  املراقبة  عن  التغا�صي 
على االأرواح و�صالمة م�صتعملي الطريق العام. كما 
ت�صع املديرية العامة لالأمن الوطني، حتت ت�رشف 
املواطنني الرقم االأخ�رش 1548  وخط النجدة 17، 

لتلقي البالغات 24 �صا/ 24 �صا.
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تهنئ   Ooredoo
�ل�سعب �جلز�ئري 

 بحلول �سهر 
رم�سان �مُلعّظم

 Ooredoo تغتنم  بامتياز،  مواطنة  موؤ�ص�صة 
وتتمنى  املعظم  رم�صان  �صهر  حلول  منا�صبة 

»رم�صان مبارك » لكل ال�صعب اجلزائري.
 Ooredoo تجُقّدم  اجلزائريني،  من  اأقرب  دائما 
متنياتها لهم بال�صحة والهناء واالزدهار وتجُعرّب عن 
فخرها مبقا�صمتهم اأجواء التقوى والت�صامن لهذا 
ال�صهر الف�صيل، يف ر�صالته التهنيئية، �رشح املدير 
العام لـ Ooredoo، ال�صيد عبد اللطيف حمد دفع 
 Ooredoo عمال  با�صم  و  با�صمي  اأ�صعد،   « اهلل: 
بال�صحة  وتهانينا  متنياتنا  واأ�صدق  اأحّر  بتقدمي   ،
مبنا�صبة  اجلزائري  لل�صعب  واالزدهار  والهناء 
يتقبل  اأن  اهلل  اأدعو  املعظم.  رم�صان  �صهر  حلول 
كعادتها،  اأعمالكم.  و�صالح  وقيامكم  �صيامكم 
الف�صيل  ال�صهر  هذا  خالل   Ooredoo �صتجُعرّب 
اخلريية  مببادراتها  اجلزائريني  مع  ت�صامنها  عن 
الطيب.  العزيز و�صعبه  البلد  واالن�صانية تاه هذا 
كما �صت�صع Ooredoo ال�صهر الف�صيل حتت �صعار 
باإطالق عرو�ص  واالأحباب  العائالت  التوا�صل بني 

بتكرة جديدة ت�صتجيب ملتطلبات زبائنها.« مجُ

مع موبيلي�س

 عرو�ص رم�سان �لدفع �مل�سبق �لرتويجية 
  PixX«  250 »و  PixX« 2000»

خطيئة »بوينغ« .. هل تبقى دون ح�ساب!  

خالل �سهر رم�سان 

�ت�سالت �جلز�ئر تفتح �أبو�بها �إىل غاية منت�سف �لليل

باأنها ك�صفت خلال  االأمريكية  »بوينغ«  اأقرت �رشكة 
يف نظام اإلكرتوين بطائراتها احلديثة »737 ماك�ص« 
اإحداها، تابعة ل�رشكة »ليون  اأ�صهر من حتطم  قبل 

اآير« االإندوني�صية، لكن مل تبلغ زبائنها بذلك.
اأن  الطريان،  اأمن  جمال  يف  دوليون  خرباء  ويرى 
مل  اإذ  خطرية،  خطيئة  ارتكبت  االأمريكية  ال�رشكة 
عليه  ت�صرتت  بل  القاتل،  الت�صنيعي  باخلطاأ  تكتف 
 346 �صحيتهما  راح  دمويني،  كلف حادثني  ما  وهو 

�صخ�صا!
بعث  ر�صالة  يف  ال�رشكة  با�صم  متحدث  واعرتف 
بر�ص«  »اأ�صو�صيتد  وكالة  اإىل  االأحد  اأم�ص  بها 
بدء  من  اأ�صهر  بعد  ك�صفوا  »بوينغ«  مهند�صي  باأن 
وجود  عن   2017 عام  يف  ماك�ص«   737« ا�صتخدام 
باأن  الطائرة  ينذر طاقم  اإلكرتوين  م�صكلة يف نظام 
املعطيات من اأجهزة اال�صت�صعار اخلا�صة بتحديد 

زاوية ارتفاع مقدمة الطائرة قد تكون خاطئة.

تتقدم   ،2019 لعام  املعظم  رم�صان  �صهر  مبنا�صبة حلول 
مع  اجلزائري  لل�صعب  التهاين  باأحر  اجلزائر  ات�صاالت 
الف�صيل وهم  ال�صهر  باأن يحل عليهم  لهم  اأطيب متنياتها 
ينعمون بال�صحة وال�صلم والرخاء، كما تعرب لهم عن مدى 
اعتزازها مب�صاركتهم فرحة حلول هذا ال�صهر املبارك يف 
جو ي�صوده الت�صامن والتقوى. ي�رش ات�صاالت اجلزائر اأن 
طيلة  التجارية  الوكاالت  افتتاح  مبواقيت  علما  حتيطكم 

اأيام ال�صهر املبارك عرب كامل الرتاب الوطني :
بالن�صبة لواليات ال�صمال، تفتح الوكاالت التجارية اأبوابها 
�صا  اإىل 18.00  �صا  اإىل اخلمي�ص، من 09.00  ال�صبت  من 
اأما فيما يخ�ص واليات  اإىل 00.30 �صا،  ومن 22.00 �صا 

الواد،  البي�ص،  اجللفة،  ب�صكرة،  ب�صار،  اأدرار،  اجلنوب، 
تيندوف  و  مترنا�صت  ورقلة،  االأغواط،  اإليزي،  غرداية، 
اإىل  ال�صبت  التجارية �صت�صتقبل زبائنها من  الوكاالت  فاإن 
 22.00 ومن  �صا   16.00 اإىل  �صا   07.00 من  اخلمي�ص، 
�صا اإىل 00.30 �صا. ت�صهر ات�صاالت اجلزائر على �صمان 
ا�صتمرارية خدماتها �صباحا وم�صاء وهذا تلبية الحتياجات 
زبائنها وتطلعاتهم على اأكمل وجه.  ملزيد من املعلومات 
ا�صتمرارية  ت�صمن  التي  التجارية  بالوكاالت  املتعلقة 
االت�صال  اإىل  اجلزائر  ات�صاالت  تدعوكم  ليال،  اخلدمة 
مب�صلحة الزبائن على الرقم 12 اأو زيارة املوقع االلكرتوين 

www.algeritelecom.dz : الت�صاالت اجلزائر

رم�صان  �صهر  مبنا�صبة حلول 
عن  موبيلي�ص  ،يعلن  الكرمي 
الرتويجية  عرو�صه  اإطالق 
املوجُجهة لزبائن الدفع امل�صبق 
PixX و Mobtasim ،التي 
اال�صتفادة  من  لهم  ت�صمح 

بعدة مزايا.
اإبتداًء من اليوم االأول لل�صهر 
اإبقاء  بغر�ص  ،و  الف�صيل 
متوا�صل  ات�صال  يف  زبائنه 
اأقاربهم  و  عائالتهم  مع 
على  موبيلي�ص  ،يقرتح 
الرتويجية  العرو�ص  زبائنه 
 2000PixX و     250PixX
التمتع  و  احل�صول  ،بغر�ص 

مبزايا اأكرث.

الالئحة   ،با�صتعمال  عليه  و 
التطبيق  اأو   #600*
واجهة  اأو   MobiSpace
 meetmob الواب 

،�صي�صتفيد الزبائن مما يلي:
 250PixX عر�ص           ·
و  مكاملات   = دج   250  :
حمدودة  غري  ق�صرية  ر�صائل 
 250  + موبيلي�ص  �صبكة  نحو 
نحو  �صالح  مهدى  ر�صيد  دج 
الوطنية  ال�صبكات  جميع 
 Go  2  + انرتنت   Go  2  +
 20  – �صباحاً   3( يوتوب 
ملدة  �صالح  م�صاءاً(،عر�ص 

48 �صاعة.
 :PixX  2000 عر�ص         ·

نحو  حمدودة  غري  مكاملات 
  + الوطنية  ال�صبكات  جميع 
حمدودة  غري  ق�صرية  ر�صائل 
 30  + موبيلي�ص  �صبكة  نحو 
فاي�صبوك   + انرتنت   Go
ملدة  �صالح  عر�ص  جماين، 

�صهر. 
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