6�ص

 رجال �أعمال من ال�سفر خارج الرتاب الوطني08 فيما مت منع

رجل �أعمال باجلنوب18 احلراك ي�سقط القناع عن
جملة اجلي�ش يف عددها الأخري

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ت ـ ـ ــرفـ ـ ــ�ض ال ـت ـ ــورط
يف العمل ال�سيا�سي
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برملانيون ينبهون

3�ص

 الأفالن يتخلى عن بو�شارب.
الإرادة ال�سيا�سة يف قف�ص االتهام..  جترمي اال�ستعمار.
دراما رم�ضانية

وزير الداخلية �صالح الدين دحمون

هناك م�ؤامرات تن�سج يوميا
و اجلي�ش ت�صدى لها
4�ص

مر�سوم يو�ضح اجلانب الإداري

�سيناريو الت�سعينات يف الأذهان

 م�سجدا بواليات150 �أكرث من
الغرب بدون �إمام
5�ص
2015 غلق امل�صنع م�ؤقتا خوفا من تكرار �سيناريو

االعرتاف قريبا ل�ضحايا جمازر حالة طوارئ مب�ؤ�س�سة "ايني" اجلزائر حت�ضر يف احللقة
 ماي ب�صفة �شهيد8
4�ص
ب�سيدي بلعبا�س
2" �ص3"  من كلب�ش2
2�ص
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غلق امل�صنع م�ؤقتا خوفا من تكرار �سيناريو 2015

حالة طوارئ مب�ؤ�س�سة «ايني» ب�سيدي بلعبا�س
عا�ش مقر املديرية العامة للم�ؤ�س�سة
الوطنية لل�صناعات الإلكرتونية ل�سيدي
بلعبا�س الكائن باملنطقة ال�صناعية
لذات الوالية منذ م�ساء �أول �أم�س
حالة من الطوارئ الق�صوى ما �أرغم
�إدارة امل�ؤ�س�سة على غلق �أبوابها بفعل
�إقدام الع�رشات من ال�شباب على
اقتحام امل�ؤ�س�سة يف حالة هيجان
وهم يحملون �أ�سلحة بي�ضاء مطالبني
مبنا�صب �شغل ،وقبول ملفاتهم يف
العمل بذات امل�ؤ�س�سة التي ح�سبهم
�صارت توظف باملح�سوبية.
املحتجون الذين �أكدوا �أنهم من
�أبناء عمال �سابقني بامل�ؤ�س�سة
دفعوا حياتهم يف �سبيل �إجناحها يف
حني �أ�صبحت الإدارة اليوم توظف
املقربني منها فقط  ،هذا وقد حا�رص
املحتجون مقر املديرية العامة
مهددين احلرا�س والعمال من �أجل

قبول ملفاتهم و�سريتهم الذاتية وتوفري
لهم منا�صب �شغل بهذه امل�ؤ�س�سة
العمومية التي تعد الأوىل على م�ستوى
الوالية �سيدي بلعبا�س  .هذا وقد كان
هذا االقتحام �سببا مبا�رشا يف غلق
امل�ؤ�س�سة وت�رسيح العمال خوفا من
اندالع م�شاهدات قد تدفع امل�ؤ�س�سة
ثمنه غاليا خا�صة و�أنها �سبق وان
تعر�ض للحرق خالل بداية �أكتوبر من
�سنة  2015ما ت�سبب يف خ�سائر كبرية
لهذه امل�ؤ�س�سة التي متكنت من جتاوز
امل�شكل و�إ�صالح نف�سها
وبات�صالنا بالرئي�س املدير العام لذات
امل�ؤ�س�سة ال�سيد جمال بكارة �أ�شار
انه يتفهم املحتجني وحاجتهم للعمل
لكن عمليات التوظيف بامل�ؤ�س�سة
الوطنية لل�صناعات الإلكرتونية
تكون بح�سب احتياجات و�إمكانيات
امل�ؤ�س�سة املادية ل�ضمان املحافظة

اجلزائريون يتذكرون جمازر 8
ماي وما �سبقها

على هذه امل�ؤ�س�سة  ،م�ؤكدا انه
ال ميكن توظيف  100عامل دفعة
واحدة بامل�ؤ�س�سة التي �أن قمنا بها
ف�إننا ندفعها للإفال�س  ،م�ؤكدا عن
ا�ستالم � 25سرية ذاتية من املحتجني
الذين يطالبون ب 100من�صب م�شريا
�أن جناح م�ؤ�س�سة ايني نابع �أن الت�سيري
اجليد الذي ي�ستوجب املوازنة بني
املداخيل وقدرات الأ�سالك و�أجور
امل�ستخدمني م�شريا �أن غلق امل�ؤ�س�سة
جاء بفعل غياب الأمن وخوفا من
تطور الأمور ما ا�ستوجب الغلق
وت�رسيح العمال ك�إجراء احرتازي
للحفاظ على �سالمة عمال امل�ؤ�س�سة
وممتلكاتها خا�صة يف ظل امل�ضايقات
التي تعر�ض لها العمال والتهديدات
من قبل املحتجني املدججني
بالأ�سلحة .

م.ب

خبر في
صورة

تذكر اجلزائريون� ،أم�س ،الذكرى  74ملجازر  8ماي وما �سبقها بداية
من  1ماي ،م�ؤكدين �أن جرائم االحتالل يجب �أال تت�ساقط بالتقادم،
ومذكرين بحجم اجلرائم املرتبكة عرب � 132سنة من االحتالل ،ورغم
ذلك حجم مت�سك اجلزائريني يف كل مرحلة بهويتهم وبرف�ض حمتلهم
رغم كل حجم بط�شه ..

اجلزائر تظهر يف احللقة  2من كلب�ش «»3
عرفت احللقة الثانية من امل�سل�سل
الرم�ضاين امل�رصي كلب�ش « »3الذي يلعب
فيه دور البطولة املمثل امل�رصي �أمري
كرارة وال�شيء الالفت يف هذا العمل الذي
يعود للم�ؤلف باهر دويدار ومن �إخراج
املخرج بيرت ميمي  ،توظيف الأغنية
اجلزائرية عبد «القادر يا بوعالم» يف حوار
جرى بني �سليم الأن�صاري وحراق جزائري
يبدو �أنه من اجلزائر العا�صمة والذي قام
ب�إنقاذ بطل هذا العمل مرتني الأوىل �أنقذه
من املوت والثانية من الت�سمم  ،قائال
املهاجر اجلزائري �أن هذا الطعام به
الكيماويات ،م�ضيفا �أن هذه ال�سفينة على

وزارة الداخلية تنفي ا�ست�صدار
«وثيقة الفقر»

نفت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية ما مت تداوله على مواقع
التوا�صل االجتماعي حول ا�ست�صدار «�شهادة الفقر» يف �إطار «قفة
رم�ضان» ،قائلة �أن مكاتب احلالة املدنية ال تتوفر على مثل هكذا
وثيقة وال يتم ا�ست�صدارها.

ب�سبب حرمانهم من ك�شوف النقاط

تالميذ ثانوية ال�شرفة بالبويرة
يوا�صلون الإ�ضراب

وا�صل � ,أم�س ت
الميذ ثانوية « عليان حميمي « ببلدية ال�رشفة الواقعة
اق�صى �رشق عا
�صمة والية البويرة �إ�رضابهم املفتوح لليوم الرابع
على التوايل تن
ديدا منهم على حرمانهم من ك�شوف النقاط اخلا�صة
بالف�صل الدر
ا�سي
ا
لثاين
يف �سابقة ي�شهدها قطاع الرتبية عرب عديد
امل�ؤ�س�سات
ال
رتبوية من متو�سطات وثانويات على خلفية القب�ضة
احلديدية بني �أ�
ساتذة هذه امل�ؤ�س�سات ومديرية الرتبية التي اتهموا
متنها العديد من احلراقة الأفارقة و العرب �أع�ضائهم  ،م�ؤكدا اجلزائري بالقول �أننا
مديرها با�ست
عمال
التع
�سف
ا
لإداري يف حقهم من خالل حرمانهم من
 ،حمذرا اجلزائري �أخاه امل�رصي �أن الغاية ممكن �أن نتعارك يف مباراة كرة قدم ولكننا
منح املردودية
املتخذة من طرف جمال�س التاديب وكذا القرار الذي
الوحيدة من الت�سميم هو خطف ركابها وبيع يف الظروف ال�صعبة نحن �إخوة.
و�صفوه بالتع�سفي
بتحويل � 4أ�ستاذات من مدر�سة « �شوداين �أحمد «
برا�س البويرة ,
ويف ال�سياق �أكد التالميذ املحتجون يف ت�رصيحاتهم
ليومية « الو
�سط
«
�
أنهم يرف�ضون �أن يكونوا �أداة �ضغط يف �أيدي
الأ�ساتذة الذين
حرموهم دون وجه حق من التعرف على معدالتهم يف
خطوة خطرية �س
تعر�ضت حافلة لفريق جمعية تقل الالعبني غلى جانب �أع�ضاء �إىل �أي مكروه� ،إال �أن الإ�صابات املرافقني والذين مت حتويلهم
تكون عواقبها وخيمة على م�شوارهم الدرا�سي كونها
ت
�
أتي
يف
ظرف
ح
�سا�س
�إىل امل�ست�شفى من �أجل اخل�ضوع
ال�شلف �أ�صاغر �إىل حادث مرور الطاقمني الفني والطبي ،حيث مت ّثلت يف �سائق
قبل فرتة وجيزة من ال�رشوع يف امتحانات
نهاية
ا
ل�سنة
,
مبنطقة بومدفع،والتي كانت مل يتعر�ض الالعبون واملدربني احلافلة ،طبيب الفريق واحد �إىل العالج.
وهنا ت�ساءل حمدثونا « باهلل عليكم كيف تريدون �أن
نركز
على
ما
تبقي
من
ا
ل�سنة
الدر
ا�سية
و
نحن جنهل معدالتنا ال�سابقة
؟ و�أ�ضافوا انهم �أق
دموا على االحتجاج من اجل لفت �أنظار اجلهات
املعنية كمديرية ال
رتبية و الوايل للتدخل العاجل يف هذه الق�ضية التي
تعني م�صري �آالف
التالميذ الذين راحوا �ضحية �رصاعات ال تعنيهم
�شارك رئي�س االحتادية كرة القدم التي نظمتها �أول بالعا�صمة الربتغالية ل�شبونة تبادل اخلربات بني خمتلف بتاتا  .هذا وللإ
�شارة تناولت يومية « الو�سط « يف مقال �سابق هذا
اجلزائرية لكرة القدم خري �أم�س االحتادية الدولية حيث تدوم على مدار يومني ،م�س�ؤويل االحتادات الريا�ضية ،امل�شكل الذي ي
�شكو
منه التالميذ و�أوليائهم عرب عديد امل�ؤ�س�سات
الدين زط�شي يف ندوة تطوير لكرة القدم وجرت فعالياتها والهدف من تنظيم الندوة منبينها هيئة الرئي�س زط�شي .الرتبوية منها ثان
ويتي ب�شلول والعجيبة ومتو�سطة �سما�ش وغريها .
�أ.م

حافلة �أ�صاغر جمعية ال�شلف تتعر�ض حلادث مرور

زط�شي ي�شارك بندوة الفيفا يف الربتغال
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جهات عديدة تقول �إن املناخ العام منا�سب بذلك

جترمي اال�ستعمار ..الإرادة ال�سيا�سة يف قف�ص االتهام

مع ذكرى جمازر الـ 8ماي  ،1945يعود امللف التاريخي لي�صنع احلدث ويدعمه هذه ال�سنة احلراك ال�شعبي احلا�صل ،خا�صة �أن الإرادة ال�سيا�سية كثريا ما كانت يف قف�ص الإتهام حول ملفات
تاريخية ثقيلة على ر�أ�سها م�شروع جترمي اال�ستعمار وملف اعتذار فرن�سا ،خا�صة و�سط ا�ستمرار القانون املمجد لال�ستعمار الفرن�سي الذي �صادق عليه الربملان الفرن�سي يف .2005

�سارة بومعزة
لوني�سي
جترمي اال�ستعمار رهني
تثبيت نظام دميقراطي
اعترب الربوفي�سور يف التاريخ
رابح لوني�سي �أنه ينبغي علينا
تو�ضيح �أن اجلزائر منذ ،1962
مل ت�شهد م�سارا جديا لتجرمي
اال�ستعمار ،قائال �أن من انقلبوا
على امل�ؤ�س�سات ال�رشعية للثورة
�آنذاك و�صلوا لل�سلطة بدعم
�سواء م�رصي �أو فرن�سي ،وهو
ما ال يعرفه الكثريون ،وبذلك
منذ  1962ن�سجل خطابات نارية
�ضد فرن�سا لكن يف حقيقة الأمر
�أن فرن�سا كانت تتحكم يف الكثري
من الق�ضايا لذلك من امل�ستحيل
طرح ق�ضية جترمي اال�ستعمار
و�إمنا ت�ستعمل ك�سجل جتاري
فقط ،وهذا ال يقت�رص على فرتة
بوتفليقة بل تعود لال�ستقالل ،وهو
الكالم الذي يغ�ضب له الكثريون،
بح�سبه.
و�أو�ضح لوني�سي �أن ملف جترمي
اال�ستعمار طرح بكرثة خالل فرتة
حكم بوتفليقة خا�صة بعد قانون
متجيد اال�ستعمار بفرن�سا 23
فيفري  ،2005لكنه �أي�ضا مل يكن

�إال كالما موجها لال�ستهالك،
م�ضيفا �أنه يف حالة ا�ستمرار
الو�ضعية احلالية والنظام القائم
واالكتفاء بتغيري الواجهة فلن يتم
طرح هذا امللف ب�شكل جدي،
م�ؤكدا�« :أحببنا �أم كرهنا هو
مرتبط بفرن�سا» ،و�إن كان اخلطاب
مغايرا ،فيجب النظر ملا يحدث
حتت الطاولة وبالتايل ال ميكن لأي
كان �أن يدعي �أنه �ضد فرن�سا لأن
ذلك غري �صحيح ،ويبقى موجها
للدعاية ومغازلة ال�شعب .و�أكد
حمدثنا �أن احلل الوحيد الفعلي
هو �إقامة نظام دميقراطي فعلي
وحقيقي ،وبالتايل تغيري جذري
ومن نظام تتحكم فيه جمموعة
�إىل نظام ال�سيادة الفعلية فيه
لل�شعب ،مو�ضحا �أن ذلك ما
�سيطرح الق�ضية ب�شكل جدي،
كون ال�شعب ي�صبح �سيد م�صريه
وبالتايل ال ميكن لأي كان �أو لأي
�سلطة �إال �أن تخ�ضع لإرادة ال�شعب،
وبالتايل �سيكون �إدانة لفرن�سا كون
املجتمع اجلزائري موقفه وا�ضح،
م�ؤكدا �أن حتقيق احلراك لأهدافه
يعني حتررا ثانيا للجزائر.
و�أبرز لوني�سي �أن �إدانة وجترمي
اال�ستعمار يحتاج لطرح �أ�شمل،
ويكون بذلك على امل�ستوى الدويل
من خالل ديبلوما�سية لكل البلدان
التي خ�ضعت لال�ستعمار وجرائمه

�أن تقرر على م�ستوى هيئة الأمم
جترمي اال�ستعمار وجترمي �أي
دعم له كما وقع لل�صهيونية يف
 ،1974وكما يحدث بفرن�سا حول
الهولوكو�ست ،مت�سائال ،كونه
�سيعمل على حماية الدول من
الوقوع حتت ال�سيطرة اال�ستعمارية
م�ستقبال.
فرقة متخ�ص�صة تدر�س
جرائم اال�ستعمار الفرن�سي
من جهته �أكد مدير املركز
الوطني للدرا�سات والبحث يف
احلركة الوطنية وثورة �أول نوفمرب
الدكتور جمال الدين ميعادي على
�رشوع فرقة متخ�ص�صة مكونة
من �أ�ساتذة �أكادمييني يف درا�سة
جرائم اال�ستعمار الفرن�سي يف
اجلزائر من � 1830إىل  1962ومن
�ضمنها جمازر  8ماي .
وك�شف ميعادي خالل حلوله �ضيفا
على القناة الأوىل� ،أن عمل هذه
الفرقة الذي انطلق منذ �سنة،
ال يزال متو�صال لدرا�سة جرائم
فرن�سا و�سيا�ستها املروعة التي
�سلطتها على ال�شعب اجلزائري
وحتليلها وتوثيقها ،مربزا �أن هذه
العملية تتطلب جهدا كبريا ي�ستغرق
� 3سنوات على الأقل للخروج بعمل
�أكادميي م�ستويف ال�رشوط من

حيث الكتابة التاريخية واملنهجية
العلمية والتوثيق الالزم لكل
الأحداث التاريخية.
و�سبق و�أن دعت عدة منظمات
وفاعلني من بينها الرابطة
اجلزائرية للدفاع عن حقوق
الإن�سان� ،إىل �رضورة فتح ملف
اجلرائم الفرن�سية يف اجلزائر
منذ  1830وا�ست�شهاد  10ماليني
جزائري ،حمذرة من غياب الإرادة
ال�سيا�سية يف جترميها وهو ما دفع
بح�سبها فرن�سا يف �سنة � 2005إىل
التمادي و�سن قانون العار” وذلك
ب�إ�صدار قانون  23فيفري 2005
املمجد ملا�ضيها اال�ستعماري
يف اجلزائر .كما انتقد متابعون

اقت�صار الق�ضايا يف االحتفاالت
الر�سمية ،والت�سا�ؤل عمن يتحمل
م�س�ؤولية ت�رشيع قانون يجرم
اال�ستعمار الفرن�سي يف اجلزائر،
ومطالبة فرن�سا ب�إعالن اعتذار
ر�سمي واالعرتاف باجلرائم
الدموية التي ارتكبتها يف اجلزائر،
ثم التعوي�ض املادي لل�ضحايا
وعائالتهم ،مع الدعوة لإرفاق
الك�شف عن جرائم اال�ستعمار
الفرن�سي يف اجلزائر ،بالعمل
لدفعها لالعرتاف ،فنجد ملف
لرابطة حقوق الإن�سان يو�ضح
�أن الو�ضع مرحلة الت�شكيك يف
الإرادة ال�سيا�سية «�إىل درجة �أن
البع�ض بد�أ ي�شك يف وجود �إرادة

�سيا�سية لدى ال�سلطة اجلزائرية»،
على حد تعبري الرابطة ،فال�سكوت
عن االنتهاكات الفا�ضحة للقانون
الدويل فى اجلزائر �أثناء اال�ستعمار
الفرن�سي غري قابلة للن�سيان
على الإطالق� ،ضعف الإرادة
ال�سيا�سية يف اجلزائر ،م�ؤكدة �أن
�صمت امل�س�ؤولني اجلزائريني دفع
بالطرف الفرن�سي �إىل التمادي
و�سن قانون العار” ،وذلك ب�إ�صدار
قانون  23فيفري  2005املمجد
ملا�ضيها اال�ستعماري يف اجلزائر
 ،يف حني غياب الإرادة ال�سيا�سية
يف اجلزائر هو ما �أدى �إىل عدم
جترمي اال�ستعمار الفرن�سي من
طرف الربملان اجلزائري .

برملانيون ينبهون

اللوبي الفرن�سي وراء طم�س قانون جترمي اال�ستعمار
.
�إميان لوا�س
اعترب عدد من نواب الربملان ب�أن
امل�س�ؤول عن �إجها�ض قانون جترمي
اال�ستعمار هو النظام ال�سيا�سي احلامي
مل�صالح فرن�سا يف اجلزائر ،م�ؤكدين �أن
الو�ضع يف اجلزائر منا�سب لبعث قانون
جترمي اال�ستعمار من جديد ،يف حني
الأولوية الآن للحل ال�سيا�سي لتحقيق
مطالب ال�شعب.

بن خالف
�سعيداين و زياري
امل�س�ؤولني عن جتميد
قانون جترمي اال�ستعمار
من جهته النائب عن جبهة العدالة
والتنمية حمل م�س�ؤولية جتميد قانون
جترمي اال�ستعمار �إىل م�س�ؤولني الربملان
�أنداك ،م�ؤكدا بان جهات هي من قدمت
توجيهات بتجميد القانون ،مو�ضحا ب�أنه
يف  2006قدم القانون لكنه قبل بالتجميد
من قبل �سعيداين ،ويف � 2007إىل 2019
جمده زياري.
اعترب بن خالف يف ت�رصيح «للو�سط
«ب�أنه يف حالة اال�ستجابة ملطالب
ال�شعب بذهاب رئي�س املجل�س ال�شعبي
الوطني الذي و�صفه بالغري قانوين والغري
ال�رشعي ،م�شريا �أن الو�ضع يف اجلزائر
منا�سب لبعث قانون جترمي اال�ستعمار من
جديد ،يف حني �أكد �أن الأولوية الآن للحل
ال�سيا�سي لتحقيق مطالب ال�شعب.

مو�سى تواتي
الوقت منا�سب لتدارك
الأمر

بن خالف:الأولوية الآن للحل ال�سيا�سي لتحقيق مطالب ال�شعب

�أ�شار رئي�س اجلبهة الوطنية اجلزائرية
مو�سى تواتي ب�أن عمالء فرن�سا هم
امل�س�ؤولون عن جتميد قانون جترمي
اال�ستعمار الفرن�سي ،مربزا ب�أن �إجها�ضه
من امل�صادقة عليه �سابقا كان نتيجة
�أوامر من قبل املجموعة التي حتمي
م�صالح فرن�سا يف اجلزائر
و�أكد مو�سى تواتي يف ت�رصيح خ�ص به
«الو�سط» ب�أن الوقت منا�سب لتدارك الأمر
و�إعادة بعث قانون جترمي اال�ستعمار من
جديد ،مو�ضحا «ال�شعب و�صل �إىل قناعة
ب�أن الت�أخر والأزمة التي تعي�شها البالد من
جراء الت�سيري الفرن�سي لل�ش�ؤون الداخلية،
هموم اجلزائر منذ اال�ستقالل فرن�سا لها
يد فيها وت�أخر اجلزائر راجع �إىل �أنها
مازالت حتت و�صاية فرن�سا

�أحمد �صادوق
�أحد مطالب للحراك هي
رفع الو�صاية الفرن�سية
عن اجلزائر
من جهته رئي�س الكتلة الربملانية حلركة
«حم�س» �أحمد �صادوق �أو�ضح ب�أن قانون
جترمي اال�ستعمار كان قد بادر به بع�ض
النواب وا�شتغلوا عليه عدة �أ�شهر ،وفج�أة
جاء االيعاز بتجميده بدون تو�ضيح
الأ�سباب من قبل الرئي�س ال�سابق عبد
العزيز بوتفليقة الذي �أعطى �أمرا
بالتجميد يف الوقت الذي �أ�صدر فيه
الربملان الفرن�سي قانونا يتعلق باحلركي
ورد االعتبار لهم.
واعترب �أحمد �صادوق يف ت�رصيح «للو�سط»
ب�أن الأو�ضاع منا�سبة للتدارك و�إعادة بعث
قانون جترمي اال�ستعمار من جديد،
مو�ضحا ب�أن �أحد املطالب الرئي�سية
للحراك هي رفع الو�صاية الفرن�سية عن
اجلزائر و طرد كل من كان حم�سوبا على
فرن�سا و ال�شعارات كانت وا�ضحة و قوية

جتاه �أوالد فرن�سا و حزب فرن�سا و عمالء
فرن�سا لذلك ف�إن احلراك هو الفر�صة
املنا�سبة لدحر اذناب فرن�سا التي تتحمل
امل�س�ؤولية املبا�رشة يف �إبقاء اجلزائر يف
هذا امل�ستوى من التخلف على حد تعبريه
 ،م�ؤكدا ب�أن �إعادة بعث هذا القانون �أحد
الأدوات الأ�سا�سية يف هذا امل�سار �إ�ضافة
�إىل ت�صحيحات و �إ�صالحات �أخرى وجب
تنفيذها على م�ستوى الرتبية و الإدارة و
االقت�صاد و حتى العالقة الدبلوما�سية.

�أحمد الدان
اللوبي الفرن�سي وراء
�إجها�ض امل�شروع
اعترب نائب رئي�س حركة البناء �أحمد
الدان ب�أن قانون جترمي اال�ستعمار هو
واحد من املطالب التي ينتظرها ال�شعب
اجلزائري الذي اكتوى بنار اال�ستعمار
الفرن�سي ،م�شريا بان هذا القانون ثم
�إجها�ضه لأنه كانت تعيقه قوى ترتبط
قراراتها بالر�ضا الفرن�سي الذي يعيق
حترر اجلزائريني.
عرب �أحمد الدان عن �أ�سفه من العراقيل
التي متار�سها فرن�سا لإعاقة ا�صدار
لقانون يجرم ا�ستعمارها ،م�شريا انها
هي يف املقابل ت�صدر قوانني تثمن
وتفتخر باال�ستعمار ومتجده ،معتربا ب�أن
التدخل امل�ستمر لفرن�سا وخمابراتها
ودبلوما�سيتها يزيد من اال�رصار على
جترمي هذه التدخالت مع جترمي
ا�ستعمارها

مقاطعة من نوع خا�ص
قاطع نواب حزب جبهة التحرير
الوطني و نواب املعار�ضة كلمة رئي�س
املجل�س ال�شعبي الوطني ،معاذ بو�شارب،
بخ�صو�ص اليوم الربملاين ،حول جمازر 08

ماي .1945
وطالب نواب احلزب العتيد ،رئي�س
املجل�س ال�شعبي معاذ بو�شارب بالرحيل
رئا�سة الغرفة ال�سفلى للربملان ،معلنني
ت�أييدهم ملطالب احلراك ال�شعبي،
ومقاطعتهم جلل�سات الربملان.
بدوره النائب عن جبهة العدالة والتنمية،
خل�رض بن خالف� ،إن تلقى ر�سالة ن�صية
عرب هاتفه تدعوه حل�ضور فعاليات
تنظم باملجل�س ال�شعبي الوطني يوم
غد الأربعاء ،وينتظر �أن يح�رضها وزيرا
املجاهدين والعالقات مع الربملان ،و�أكد
بن خالف مقاطعته رفقة نواب الكتلة
الربملانية التي ينتمي لها ،ودعا باملقابل
جميع النواب ملقاطعة الن�شاطات التي
ي�رشف عليها رئي�س املجل�س ال�شعبي
الوطني احلايل معاذ بو�شارب.
و�أرجع املتحدث خطوته كون بو�شارب
مرفو�ضا �شعبيا وقد طالب ماليني
اجلزائريني يف امل�سريات التي تنظم منذ
يزوم  22فيفري برحيله من من�صبه ،كما
�أنه مطعون يف �رشعيته والطريقة التي
�أخذ بها مكان ال�سعيد بوحجة

حممد بو�ضياف
مترير قانون جترمي
اال�ستعمار �إعالن ثان
لال�ستقالل
اعترب املحلل ال�سيا�سي حممد بو�ضياف
ب�أن الوقت منا�سب لي�سجل الربملان نقطة
ل�صالح ال�شعب واعادة االعتبار ملمثليه
خا�صة نحن نعي�ش ذكرى الثامن من
ماي من خالل �إعادة بعث قانون جترمي
اال�ستعمار من جديد .
ثمن حممد بو�ضياف يف ت�رصيح
«للو�سط» ما حققه احلراك من حترير
طاقات البالد �إزاحة كل االوهام التي
غ�شت اجلزائريني ،م�شريا بان الو�ضع
منا�سب للتدارك و �إعادة بعث قانون
جترمي اال�ستعمار ،معتربا ب�أن مترير
مثل هذا القانون �إعالنا ثانيا لال�ستقالل
وحتريرا من التبعية لفرن�سا التي تعجز
�أن ت�ستوعب ب�أن اجلزائر بلد م�ستقل وله

كامل احلق يف تقرير م�صريه بعيدا عن
كل و�صاية.
ويف ذات ال�صدد ،بخ�صو�ص �أ�سباب
�إجها�ض قانون جترمي الإ�ستعمال قال
املتحدث « �إن ال�سياقات والظروف
وكذا املالب�سات هي من �أهم املحددات
لتمرير هكذا قانون  ،فالأغلبية امل�شكلة
من حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني
الدميقراطي وبقية �أحزاب املواالة
ك�شفت االيام بانها كانت خمرتقة ولفيف
كبري منها كان وظيفيا ويعمل جلهات
خفية ورمبا غري د�ستورية  ،وعليه فال
ميكن حتميل امل�س�ؤولية للنواب يف
ظل هذه املالب�سات  ،كنا كجزائريني
نعتقد �أن القيادة تناور من اجل ك�سب
�رشكاء اقت�صاديني يرافقون اجلزائر يف
م�رشوعها النه�ضوي ولكن خابت ظنوننا
ولن يغفر التاريخ ملن كان يعبث بالقرار
الوطني ،اليوم وبعد ان ابانت االحداث ان
فرن�سا ال تزال تتعامل معنا وك�أننا حتت
و�صايتها وت�ضغط علينا من اجل ترتيب
بيت اجلزائريني مبا يخدم م�صاحلها �أرى
�رضورة مترير هذا القانون «.
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النواب يطالبون برحيله ويقاطعون جل�ساته بالربملان

الأفالن يتخلى عن بو�شارب
من املتوقع جدا  ،بل �أ�صبح من ال�ضروري �إيجاد حل وخرج ملا يعي�شه الربملان حاليا  ،ال�سيما بعدما وقع الأم�س بقبة زيغود
يو�سف �أين طالب النواب برحيل رئي�س الربملان غري ال�شرعي معاذ بو�شارب .

فيبدو �أن رياح التغيري بد�أت
تقرتب من قبة زيغود يو�سف ،وكل
امل�ؤ�رشات تدل على �أن ر�أ�س معاذ
بو�شارب هو يف املزاد  ،ال�سيما
يف ظل عودة احلديث عن ال�سعيد
بوحجة رئي�س الربملان ال�سابق
وقيامه برفع دعوى ق�ضائية �ضد
بو�شارب على �أ�سا�س �أنه مازال
رئي�س الربملان  ،و �أن طريقة
اال�ستيالء على الربملان كانت غري
�رشعية .
ومما يدل وي�ؤكد �أن معاذ بو�شارب
الرئي�س غري ال�رشعي للربملان هو
فعال يف م�أزق  ،هو �إ�ضافة �إىل
كونه �إحدى الباءات التي يطالب
احلراك ال�شعبي برحيله  ،يوجد
غالبية النواب �أي�ضا الذي طالبوا
الأم�س برحيله و �أعلنوا مقاطعة
جل�ساته .
كما ت�أتي هذه الثورة �ضد بو�شارب
من داخل قبة زيغود يو�سف � ،أياما
بعد تنحيته من من�صب من�سق
جلبهة التحرير الوطني  ،وانتخاب
�أمني عام جديد للأفالن  ،وهو
حممد جميعي  ،هذا الأخري الذي
له يدا طويلة ووعاء كبريا داخل
الربملان  ،على اعتبار �أنه لطاملا
�شغل من�صب رئي�س كتلة الأفالن
يف الربملان .

ت/ب�شري عالوة

ع�صام بوربيع

كل هذه الظروف من امل�ؤكد �أنها
�ستطيح بر�أ�س معاذ بو�شارب الذي
ح�سب الكثري من القانونيني ف�إن
الطريقة التي متت تن�صيبه بها
على ر�أ�س الربملان غري �رشعية ،
ومن املنتظر جدا �أن تعيد العدالة
يف �أقرب وقت ال�رشعية لل�سعيد
بوحجة � ،أو تعيني رئي�س برملان
م�ؤقت �أو انتخابه  ،و املهم جتميد

عمل معاذ بو�شارب على ر�أ�س
الربملان خا�صة �أنه حم�سوب على
القوى الغري الد�ستورية التي عملت
على التطاول القانون وتعيينه على
ر�أ�س الربملان .
وكانت خرجة معاذ بو�شارب
بالأم�س مبحاولته تنظيم يوم
برملاين بخ�صو�ص جمازر 8ماي
كمحاولة منه جل�س النب�ض  ،بعد

مر�سوم يو�ضح اجلانب الإداري

�أن مت ال�سكوت على الربملان � ،إال
�أن يقظة النواب مل تفوت الفر�صة
وطالبت بو�شارب املرفو�ض
�شعبيا بالرحيل من الربملان ،وهو
ال�شيىء املتوقع  ،ال�سيما يف ظل
عودة حممد جميعي على ر�أ�س
الأفالن  ،وهو الذي يجيد لعبة
الكوالي�س ومن املنتظر �أن يزيح
معاذ بو�شارب  ،خا�صة �أن هذا
الأخري يف موقع �ضعف  ،مبا �أنه
غري �رشعي � ،سيما بالطريقة التي
مت بها اال�ستيالء على الربملان
الذي �أ�صبح ي�سمى برملان «
الكادنة « .
وكانت العديد من الأخبار قد
حتدثت عن وجود حتركات داخل
الربملان من �أجل �إيجاد بديل
لبو�شارب تقودها العديد من
ال�شخ�صيات الأفالنية  ،وهو ال�شيء
املتوقع  ،خا�صة �أن ا�سم بو�شارب
متداول من طرف عديد الأطراف
حول م�شاركته يف االجتماع الذي
و�صف باخلطري و الذي وقع بنادي
ال�صنوبر رفقة ال�سعيد بوتفليقة و
اجلرنال توفيق وطرطاق وبع�ض
الأطراف الأجنبية .
وبهذا ن�ستطيع القول �أن �أيام
بو�شارب على ر�أ�س الربملان
�أ�صبحت معدودة  ،حيث يوجد
حاليا ب�صفة غري �رشعية و هو
حاليا يف حالة ت�سلل وا�ضحة .

االعرتاف قريبا ل�ضحايا جمازر 8ماي ب�صفة �شهيد
�أكد وزير املجاهدين ,الطيب
زيتوين � ,أم�س الأربعاء باجلزائر
العا�صمة� ,أن م�صاحله تعكف على
«�إعداد مر�سوم لتو�ضيح اجلانب
الإداري اخلا�ص ب�شهداء جمازر 8
ماي  »1945وت�سوية بذلك و�ضعية
ذوي حقوقهم  ,مربزا �أن ال�شعب
�سيبقى مدينا له�ؤالء الأبطال
الذين �أ�س�سوا التاريخ وعبدوا
طريق احلرية.
و�أو�ضح الوزير يف ت�رصيح
لل�صحافة  ,على هام�ش تنظيم
ندوة تاريخية لإحياء الذكرى
 74لهذه املجازر � ,أن الدولة
اجلزائرية ت�صنف ه�ؤالء ال�ضحايا
الذين فاق عددهم � 45ألف
�شخ�ص ب «�شهداء الوطن» وعلى
هذا اال�سا�س تقام احتفاالت

ر�سمية على م�ستوى ربوع
الوطن ,مربزا �أن م�صاحله «تعكف
بالتن�سيق مع اللجان الوالئية
التابعة للقطاع وكذا اجلمعيات
النا�شطة يف املجال على �إعداد
مر�سوم لتو�ضيح اجلانب الإداري
اخلا�ص مبلف �شهداء جمازر 8
مايو  1945وت�سوية و�ضعية ذوي
حقوقهم».
ويف كلمة �ألقاها لدى افتتاح هذه
الندوة � ,أكد زيتوين �أن �أحداث
هذه املجازر تعد «�إحدى حمطات
املقاومة يف �سبيل ا�ستعادة
ال�سيادة و اال�ستقالل»  ,ومكنت
من �إحداث نقلة نوعية يف وعي
احلركة الوطنية عامة و قيادتها
باخل�صو�ص و�ساهمت بحزم
يف ح�سم النقا�ش حول البدائل

املمكنة للخال�ص من امل�ستعمر
كخيار الثورة امل�سلحة كحل
وحيد لقطع دابر اال�ستعمار.
وباملنا�سبة  ,ذكر بخلفية هذه
املجازر التي انطلقت يف �شكل
مظاهرة �سلمية احتفاال بانتهاء
احلرب العاملية الثانية ,غري �أن
�رسعان ما حولها امل�ستعمر �إىل
«جمزرة ب�رشية مهولة يف حق
�شعب �أعزل»  ,عاك�سة بذلك
�صورة اال�ستعمار احلقيقية يف
�صفته «امل�ستدمر و القاتل و
املغت�صب.»...
و�أكد زيتوين ان �إحياء هذا اليوم
يهدف بالدرجة الأوىل �إىل الوفاء
لذاكرة �شهداء هذه امللحمة
التي ال تكفي الوقفات لإيفائها
حقها و ال تكفي املحا�رضات

و امللتقيات و الندوات للتطرق
لكل جوانبها ,...داعيا باملنا�سبة
اجلميع �إىل «ر�ص ال�صفوف
ملواجهة التحديات والتوجه نحو
م�ستقبل �أف�ضل»ويف مو�ضع �آخر,
يتعلق مبلف ا�سرتجاع جماجم
�شهداء املقاومة الوطنية من
باري�س,قال الوزير �أن اللجنة
امل�شرتكة تنقلت �إىل فرن�سا
ثالثة مرات وال�سلطات الوطنية
تنتظر الرد  ,يف حني �أو�ضح �أن
عمل اللجنة امل�شرتكة اخلا�صة
با�سرتجاع الأر�شيف الوطني من
فرن�سا «متوقف حاليا»  ,ب�سبب
تعيني الطرف الفرن�سي مديرا
جديدا للأر�شيف ,خامتا بالقول
«العالقات اجلزائرية الفرن�سية
مرتبطة بهذه امللفات».

جملة اجلي�ش يف عددها الأخري

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ترف�ض
التورط يف العمل ال�سيا�سي

اتهمت افتتاحية جملة «اجلي�ش»
�أطرافا مبحاولة ال�ضغط للتدخل
يف ال�ش�أن ال�سيا�سي وا�صفة
اخلطوة بالعبث ،قائلة �أنها
يحاولون ركوب موجة احلراك
ال�سلمي ،يف حني �أنهم فقدوا
البو�صلة بعد حماية اجلي�ش
لل�شعب ورف�ضه �أن ت�سيل قطرة
دم واحدة ،باملقابل قالت �أن
فتح ملفات الف�ساد مت عرب
حترر العدالة من االمالءات
والت�شكيك يحاول الت�شوي�ش
على عملها.
هاجمت افتتاحية جملة
اجلي�ش يف عددها الأخري
اخلا�ص ب�شهر ماي برقم 670
ال�صادر� ،أم�س ،من �سمتهم
بعرابي امل�رشوع اخلبيث القائم
على ال�سعي لزرع اخلالف بني
ال�شعب وجي�شه ،قائلة �أن من
كانوا يدعون اجلي�ش الوطني
للتدخل يف ال�ش�أن ال�سيا�سي
هم �أنف�سهم من يحاولون
اليوم دفعه لذلك عرب «ر�سائل
مفتوحة» و»نقا�شات» و»�آراء»،
تن�رش عرب ال�صحف للذهاب
ملرحلة انتقالية بح�سب
مقا�سهم ،وا�صفة ال�سعي
بالعبث ،م�ضيفة �أنها ت�ستعمل
يف ذلك بع�ض و�سائل الإعالم
ومواقع التوا�صل االجتماعي.
و�أكدت االفتتاحية �أن تلك
الأطراف يحاولون ركوب
موجة احلراك ال�سلمي لبلوغ
م�صاحلهم ال�ضيقة عرب فر�ض

�أنف�سهم كناطقني با�سم ال�شعب،
بالإ�ضافة لتعزيزها ب�شن
«حمالت هوجاء �ضد اجلي�ش»،
م�صعدة بقولها« :وما اله�سترييا
التي �أ�صابتها يف الآونة الأخرية
و�أفقدتها البو�صلة� ،إمنا
جاءت على �أ�سا�سا على خلفية
الرف�ض القاطع لقيادة جي�شنا
�أن ت�سيل قطرة دم واحدة من
ال�شعب منذ بداية امل�سريات
ال�سلمية» ،م�ضيفة �أن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية « :وقفت �سدا منيعا
يف وجه كل من ت�سول له نف�سه
امل�سا�س با�ستقرار الوطن
ووحدة ال�شعب».
من جهة ثانية ردت على طريقة
تناول ملف ق�ضايا الف�ساد
املطروحة حاليا ،قائلة �أن
املخطط بات باديا للعيان
فمع حترك العدالة «لنزع
فتيل الألغام وتطهري املختلف
القطاعات التي طالها الف�ساد»،
وتعهد قيادة اجلي�ش مبرافقة
العملية ،مت «�إيهام» اجلزائريني
ب�أن اخلطوة جاءت ب�إيعاز من
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أنها حملة
ت�صفية ح�سابات ،يف حني �أنها
جاءت بعد حترر العدالة من
الإمالءات ،بح�سب االفتتاحية،
معتربة �أنها حماولة «خبيثة»
للت�شوي�ش على العدالة و�إحباط
عزائمها ،متداركة �أن اجلي�ش
�سيبقى �إىل جانب ال�شعب و�أن
تلك املخططات �ستف�شل.

�سارة بومعزة

وزير الداخلية �صالح الدين دحمون

هناك م�ؤامرات تن�سج يوميا و اجلي�ش ت�صدى لها
لفت وزير الداخلية واجلماعات
املحلية �صالح الدين دحمون بدور
الذي يلعبه اجلي�ش يف الأزمة الراهنة،
معتربا ب�أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية تقوم
بواجبها كامال موفيا غري مق�رص ال
يدخر �أي جهد ال يف حماية احلدود
ومواجهة التحديات يف اجلوار ،وال
يف تفكيك �ألغام الداخل التي يزرعها

يوميا العديد للنيل من وحدة ال�شعب
و�ألفته مع جي�شه ،يف حني �أ�شار ب�أن
احلراك ال�شعبي الأخري �أيق�ض جذوة
الوطنية يف نفو�س ال�شباب اجلزائري
وو�ضعها يف قلب اهتماماته وكيانه
قال دحمون يف ر�سالة له مبنا�سبة
الذكرى ال  74ملجازر  8ماي ،1945
ب�أن «اجلزائر اليوم حمل نظر العامل

وخمتلف املخابر ،وهي م�صدر
�إعجاب لكن �أي�ضا م�صدر ا�ستغراب،
فلي�س من حقنا �أن ن�سمح بجعل
بالدنا ميدان جتارب وال من �شعبنا
عينة اختبار ،فاحلراك ال�شعبي
الأخري �أيق�ض جذوة الوطنية يف
نفو�س ال�شباب اجلزائري ،ولو �أنها
مل تنطفئ يوما ،وو�ضعها يف قلب

اهتماماته وكيانه
و�شدد الوزير دحمون ب�أنه ال اجلهوية
�أجدت ،وال النعرات العرقية والدينية
وال الإ�شاعات املغر�ضة والد�سائ�س،
وال حتى التحاليل املنمقة التي
ت�رضب بالغيب ،م�ؤكدا على �أن تالحم
املواطنني مع م�ؤ�س�سات الدولة عرب
احلوار البناء واملتوا�صل وامل�شاركة

الفعلية ،هما ال�سبيل الوحيد لتعزيز
الثقة ،وبان هذا الواجب يف هذا
الظرف الدقيق ال يقل �أهمية عن
الذود عن البالد �ضد العدو ،م�ستطردا
يقول بان اجلميع مطالب برفع كل
التحديات وجمابهة كل الرهانات يف
نف�س الوقت.
ويف �سياق مت�صل� ،أكد املتحدث

ال�شعب اليوم رف�ض امل�ؤامرات
اخلارجية والد�سائ�س وقطع الطريق
�أمامها غرية على ا�ستقالله ،كما �أنه
رف�ض اخلو�ض يف متاهات العنف
والتطرف ،فقام باملرابطة عند
�أ�سوار ح�صن ال�سلمية ورف�ض التبعية
لأجندات خا�صة وفئوية.

�إميان لوا�س
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�إ�ضراب عمال ميناء
م�ستغامن

�سين

اريو الت�سعينات يف الأذهان

�أكرث من  150م�سجد
بواليات الغرب بدون �إمام

غلق م�ؤقت
للمحطة البحرية
لنقل امل�سافرين

 .جمهولون يقومون بالدرو�س والرتويج للتطرف
ك�شفت تقارير �أمنية م�شاكل عوي�صة يعرفها قطاع ال�ش�ؤون
الدينية فيما يخ�ص ت�سيري امل�ساجد بالعيد من واليات الغرب
اجلزائري  ،حيث �أ�صبحت منربا لأطراف مت�شددة و�أخرى
ت�شجع على الت�شيع نتيجة غياب �أئمة يقفون على حماية
امل�ساجد من �أن تكون منربا لزرع الفنت والتطرف  ،االمر الذي
ي�ستوجب التدخل العاجل لوزارة ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف
لوقف الظاهرة وتعني �أئمة لإقامة الدرو�س و�صالة الرتاويح
وفقا للمذهب املالكي  ،وحماية املجتمع من الإرهاب والت�شيع
الذي �صار يتو�سع بعدة مناطق بواليات غرب الوطن م�ستغلني
�شغور امل�ساجد لبعث �أن�سجة التطرف خا�صة وان هذه امل�ساجد
موجودة يف مناطق نائية �أين يكرث اجلهل والأمية .
حممد بن ترار
هذا وتعد والية �سيدي بلعبا�س �أحد
�أكرب الواليات عر�ضة للظاهرة من خالل
�إح�صاء ما يزيد  60م�سجد بدون �أئمة
ما جعلها م�رسحا لن�رش التطرف  ،ويف
هذا ال�صدد دعا رئي�س جلنة ال�ش�ؤون
الدينية والأوقاف باملجل�س ال�شعبي
الوالئي �إىل تدخل وزارة ال�ش�ؤون الدينية
بغية الوقوف على العديد من التجاوزات
بهذه امل�ساجد التي يغيب فيها الإمام
ما جعلها منربا وا�سعا لن�رش التطرف ،
م�ؤكدا انه مت �سحب ما يزيد عن  60كتاب

من م�سجد خديجة �أم امل�ؤمنني ببلدية
بوخنفي�س تبني �أنها تدعو �إىل الفكر
الوهابي وتدعم الإرهاب  ،من جانب �آخر
توجد ما يزيد عن  25م�سجد وم�صلى
بوهران والتي تنب �أن بع�ضها حتول �إىل
جتمع لبع�ض املت�شددين والذين �سبق
وان مت تفكيك �شبكة لدعم الإرهاب من
ذات امل�سجد  ،نف�س الو�ضع تعفه ما يزيد
عن  15م�سجدا بكل من �شلف وغليزان
والتي حتولت �إىل منربا لبع�ض املت�شددين
املح�سوبني على التيار ال�سلفي  ،حيث
جتري حتقيقات يف بع�ض الدرو�س تقدم
ب�إحدى م�ساجد �شلف  ،كما مت �إح�صاء 8
م�ساجد بكل من تلم�سان  ،تيارت و�سعيدة

والتي ت�سري من قبل �أطراف حت�سب على
الفكر الوهابي و 05بكل من م�ستغامن و
عني متو�شنت  ،هذه الأخرية التي ت�صنف
من �أهم مراكز الفكر ال�شيعي  ،حيث
مت تفكيك عدة �شبكات تقوم بطقو�س
ال�شيعة يف موا�سمها ويرتدي �أتباعها
العمائم ال�سوداء واخلوامت الكبرية .
هذا وح�سب م�صدر ا�ستعالماتي فان
م�صالح الأمن قد �أقامت تقارير دقيقة
حول الن�شاطات بهذه امل�ساجد التي
يقوم فيها �شباب بن�رش الأفكار الوهابية
والدعاء للخروج عن احلاكم خا�صة ونحن
يف �أوج موجة احلراك  ،والت�شجيع على
دعم التمرد  ،كما يقوم البع�ض الآخر

بحذف بعد الأمور املح�سوبة على
املذهب املالكي على غرار حذف دعاء
القنوت  ،وفر�ض طرق جديدة يف ال�صالة
 ،هذا وخل�ص البيان �أن بوادر الت�سعينات
بد�أت تظهر يف هذه امل�ساجد ما ي�ستوجب
على الوزارة التدخل العاجل من اجل
توظيف �أئمة بهذه امل�ساجد ملحا�رصة
الظاهرة وت�شكيل جلان ملراقبة مكاتب
امل�ساجد وح�ضور الدرو�س وخطب
اجلمعة بغية تفادي االنزالقات م�ؤكدين
�أن م�صالح الأمن �أوقفت ما يزيد عن 20
�شخ�ص لدعم الإرهاب بكل من تلم�سان
و�شلف ووهران وبلعبا�س �أغلبهم كانوا
من مرتادي هذه امل�ساجد.

 420مليون �سنتيم لإنقاذ حياة الطفلة ر�ؤى

�سكان عمي مو�سى بغليزان مثال يف الت�ضامن والتعاون
يف ظرف ق�صري الأمد� ،إنتف�ض
�أحرار بني وراغ �سكان منطقة
الون�رشي�س مبدينة عمي مو�سى 78
كلم �أق�صى �رشق عا�صمة الوالية
غليزان ،متحدين حتت �شعار واحد
«كلنا ر�ؤى» من �أجل �إنقاذ طفلة من
ال�شلل التام قبل فوات الأوان.
منذ �أقل من ثالثة �أ�سابيع ن�رش �أحد
نا�شطي مواقع التوا�صل االجتماعي
نداءا يدعوا مل�ساعدة الطفلة ر�ؤى
�صاحبة � 11سنة والتي �أكت�شف �أنها
تعاين من �إعوجاج يف العمود الفقري
والذي يتطور �شيئا ف�شيئا قد ي�ؤدي
بها �إىل ال�شلل التام يف امل�ستقبل

بعد ا�ستع�صى وجود عالج لها يف
اجلزائر� ،إال خارج الوطن وحتديدا
يف تركيا لأجل �إجراء عملية جراحية
تفوق قيمتها الثالث مائة مليون
�سنيتم ،فما كان على �أبناء مدينة
عمي مو�سى �إال تلبية النداء ،فتجند
الع�رشات من ال�شباب على مداخل
وخمارج املدينة وحتى داخلها
وخارجها من �أجل جمع املبلغ
الكايف للعملية عرب حمالت جلمع
التربعات من املارة ،تلت الأيام
وتلقت الطفلة ر�ؤى تعاطفا وا�سعا
من قبل ذوي القلوب الرحيمة فمنهم
من دفع �أ�ضخم مبلغ ومنهم من تربع

مبا ميلك ،وحتى �أن هناك طفل
�آخر تربع بكل امواله التي جمعها يف
علبته اخلا�صة ،مبجرد �أن ترى كل
�شخ�ص يت�سابق من �أجل عمل اخلري
و لأجل الطفلة «ر�ؤى» �صاحبة تلك
ال�ضحكة الربيئة التي زعزعت قلوب
كل من �ساهم يف �إ�سعادها.
جتولنا يف �شوارع املدينة ويف
ت�رصيح لأحد ال�شباب يقول �أن هذه
االنتفا�ضة مل تكن �إال بادرة خري
لي�ست بالغريبة ولن تكون غريبة على
�سكان عمي مو�سى كما دعى ال�شباب
الآخر �إىل عدم التوقف عن فعل
اخلري وم�ساعدة كل �شخ�ص يحتاج

من �ش�أنها توظيف � 200شاب على الأقل

�إىل يد العون.
ويف الأيام القليلة املا�ضية �أعلن
نا�شطون على في�سبوك عن جمع
مبلغ  420مليون �سنتيم ،وهو الأمر
الذي �أثلج �صدور املواطنني والطفلة
ر�ؤى لتلقى �أمل العالج يف تركيا،
لي�رضب �سكان عمي مو�سى مثال
يف مدى الت�ضامن والأخوة وتطبيقا
للحديث النبوي « َمثَ ُل امل�ؤمنني يف
ُ
وتعاطفهم :مث ُل
وتراحمهم
تَ َوا ِّدهم
ُ
اجل�سد� ،إِذا ا�شتكى منه ع�ضو:
بال�س َه ِر
اعى له �سائ ُر اجل�سد
تَ َد َ
َّ
وا ُ
حل ِّمى» ،والتي يجب �أن يقتدي به
باقي �شباب الوطن.
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لوالية
ك�شفت مديرية ال�سياحة
م�ستغامن �أن م�صاحلها قد با�رشت
خمططا هاما ل�ضمان جناح مو�سم
اال�صطياف بالوالية عن طريق تهيئة
ال�شواطئ واملواقع ال�سياحية بالوالية
لتحويل مدينة م�ستغامن �إىل وجهة
�سياحية بامتياز خا�صة ملا تتوفر عليه
من �شواطئ طبيعية خالبة.
ومن �أجل التكفل بال�سواح فقد تدعمت
الوالية ب� 950رسير جديد �ستتدعم به
الوالية قبل افتتاح مو�سم اال�صطياف
يوم �أول جوان املقبل لت�ضاف �إىل 5087
�رسير موجودة م�سبقا بالوالية  ،هذه
الأ�رسة اجلديدة تتوزع على  05فنادق
و� 03إقامات �سياحية  ،هذه الهياكل
اجلديدة تتوزع على كل من �أوريعة
و�صابالت التابعة لبلدية مزغران غرب
مقر الوالية بالإ�ضافة �إىل فندق بو�سط

مدينة م�ستغامن و�آخر بطريق �سريات
وفندق من �سل�سة فنادق �أزاد باحلديقة
املائية الزفري  ،2هذه امل�ؤ�س�سات التي
من �ش�أنها �أن تفتح مايزيد عن 200
من�صب �شغل جديد ت�ضاف �إىل حظرية
امل�ؤ�س�سات ال�سياحية ال 39تزخر
بها مدينة م�ستغامن واملتكونة من 17
فندقا و� 14إقامة �سياحية ونزل عائلي
و 05هياكل �سياحية ناهيك عن البيوت
املفرو�شة اخلا�صة بال�سواحل  ،هذا
ومن �ش�أن الهياكل اجلديدة �أن ت�ساهم
يف رفع عدد ال�سواح بالوالية التي تعد
جوهرة �سياحية كانت تعاين من نق�ص
هياكل الإيواء  ،حيث ا�ستقبلت م�ستغامن
ال�سنة املا�ضية � 623ألف �سائح وت�سعى
�إىل رفع العدد خذه ال�سنة �إىل �أكرث من
� 800ألف لعدة اعتبارات .
حممد بن ترار

مت مبيناء م�ستغامن التجاري غلق م�ؤقتا
املحطة البحرية لنقل امل�سافرين
وحتويل الرحالت نحو ميناء وهران
ب�سبب الإ�رضاب الذي ي�شل حركة
املالحة والن�شاط داخل هذه امل�ؤ�س�سة
منذ �أيام ح�سبما علم �أم�س الأربعاء لدى
ذات امل�ؤ�س�سة.
و�أو�ضح املدير العام بالنيابة مل�ؤ�س�سة
ميناء م�ستغامن ن�رص الدين �صبان يف
ت�رصيح �أن هذا التوقف امل�ؤقت (منذ
الثالثاء) يف ن�شاط املحطة البحرية
جاء «بعد حتويل املتعامل الأجنبي
لنقل امل�سافرين الذي يقوم ب�ضمان
النقل البحري بني ميناء م�ستغامن وميناء
فالن�سيا اال�سباين نحو ميناء وهران».
وذكر �صبان �أن «هذا التحويل ظريف
يف انتظار عودة الن�شاط داخل خمتلف
�أر�صفة امليناء التي ال تزال تعرف �شلال
تاما �إىل غاية �صباح �أم�س الأربعاء بعد
ف�شل كل حماوالت التفاو�ض مع العمال».
كما مت -وفقا لذات امل�س�ؤول -حتويل
 14باخرة التي كانت يف انتظار تفريغ
حولتها داخل امليناء نحو موانئ وهران
و�أرزيو والغزوات وتن�س جتنبا لغرامات
الت�أخري التي تتحملها اخلزينة العمومية
وتقدر ما بني � 5أالف و� 15ألف دوالر
يوميا لكل باخرة.
ويقوم عمال اال�ستغالل وال�صيانة والأمن
الداخلي والإدارة وقيادة امليناء ب�إ�رضاب
منذ � 25أبريل املا�ضي للمطالبة برحيل
الرئي�س املدير العام مل�ؤ�س�سة ميناء
م�ستغامن والإطارات امل�سرية و�إدماج
العمال املطرودين وتر�سيم املتعاقدين
وزيادة يف الأجور ( 20يف املائة) ب�أثر
رجعي من الفاحت جانفي .2018
للتذكري فقد تدعم ميناء م�ستغامن
التجاري باملحطة البحرية لنقل
امل�سافرين قبل ثالثة �أعوام بتكلفة �إجناز
بلغت  200مليون دج ومت تد�شينها �شهر
مار�س  2016بتنظيم الرحلة التجريبية
نحو ميناء فالن�سيا الإ�سباين.
ومر عرب هذه املن�ش�أة احليوية منذ
دخولها اخلدمة �أزيد من � 400ألف
م�سافر (ذهابا و�إيابا) و� 160ألف مركبة
عرب  500رحلة للخطوط الدولية الثالثة
باجتاه موانئ فالن�سيا و�أليكانت وبر�شلونة
الإ�سبانية كما متت الإ�شارة �إليه.
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فيما مت منع  08رجال �أعمال من ال�سفر خارج الرتاب الوطني

مترنا�ست

احلراك ي�سقط القناع عن
18رجل �أعمال باجلنوب

ندرة ال�سيولة تع�صف ببع�ض
املراكز الربيدية

 .من بينهم  12متهمون بالرثاء الفاح�ش من م�صادر جمهولة
علمت يومية "الو�سط" من م�صادر مطلعة �أن م�صالح الأمن املخت�صة بجنوب البالد الكبري  ،قد با�شرت
التحريات بخ�صو�ص تورط  18رجل �أعمال يف تكوين ثروات فاح�شة من خالل التورط يف �إبرام
�صفقات م�شبوهة واال�ستيالء على عقارات عمومية كربى ح�سب املعلومات املتاحة .
�أحمد باحلاج
و �أ�ضافت نف�س امل�صادر املطلعة
على التحريات الأولية بخ�صو�ص
الرثوات التي ميتلكها  18رجل
�أعمال بواليات الوادي  ،ورقلة ،
مترنا�ست و �أدرار � ،أن التحريات
التي ت�رشف عليها دوائر
االخت�صا�ص املعنية  ،قد �أ�سفرت
ب�شكل ابتدائي على �إ�صدار قرار
مبنع  08رجال مال و �أعمال من
ال�سفر خارج الرتاب الوطني ،
ناهيك عن مبا�رشة التحقيقات
الفعلية مع  12رجل �أعمال ي�شتبه
يف تكوين ثروات مالية طائلة
خالل ال�سنوات الع�رشين الأخرية
 ،دون ن�سيان المتالكهم حظائر
وم�ستودعات ع�شوائية ملك للدولة
مت اال�ستيالء عليها دون وجه حق
.
من جهة ثانية فقد �رسبت
م�صادرنا اخلا�صة عن التحقيقات
عن �صلة  10رجال مال و �أعمال
من جمموع املحقق معهم ل�رشكات
خا�صة متعاقدة مع فروع املجمع
النفطي العمالق �سوناطراك
متهمة يف تبي�ض الأموال وت�ضخيم

الفواتري .
وح�سبما علم من نف�س امل�صادر
ف�إن التحقيقات الأمنية االبتدائية
تندرج يف اطار اال�ستجابة اجلادة
ل�صناع القرار بالبالد ملطالب
احلراك ال�سلمي الذي تعي�ش على
وقعه اجلزائر و املتمثل �أ�سا�سا يف
حما�سبة رموز الف�ساد باجلزائر
املت�سببني يف التالعب مب�صدر

رزق اجلزائريني .
موازاة مع ذلك فقد نفت ذات
اجلهات املعلومات التي تروج
عن اختفاء مفاجئ لعدد من
رجال املال والأعمال املعنيني
بالتحقيق  ،و�إمكانية خروجهم
من الرتاب الوطني بطرق ملتوية
 ،ويف ذات ال�صدد فقد �أو�ضحت
نف�س امل�صادر �أن �إجراءات �أمنية

�صارمة مت فر�ضها على املطارات
و املعابر احلدودية مع دول
اجلوار و ال�ساحل الإفريقي على
غرار تون�س  ،ليبيا  ،النيجر ،مايل
وبدرجة �أقل موريتانيا للت�صدي
لأي حماولة فرار من طرف
م�س�ؤولني �أو رجال �أعمال معنيني
بالتحقيق �سواء يف �سوء الت�سيري �أو
تبديد املال العام .

�إجراءات ميدانية لت�أمني �شهر رم�ضان
الإجراءات الأمنية املتخذة يف هذا
ال�ش�أن � ،سخرت لها كافة الإمكانيات
املادية و الب�رشية  ،وذلك ب�إقحام �أكرث
من �500رشطي بهدف �ضمان الأمن
وال�سكينة العامة  ،خا�صة على م�ستوى
املرافق التي ت�شهد �إقباال كبريا
للمواطنني  ،كامل�ساجد  ،حمطات
نقل امل�سافرين  ،الأماكن العمومية
والف�ضاءات التي تعد مق�صدا للعائالت
وذلك حتى يت�سنى لهم ق�ضاء �سهراتهم

الرم�ضانية يف جو ت�سوده ال�سكينة
والطم�أنينة  .عالوة على ذلك ترمي
ذات الإجراءات اىل حماية و تطهري
الطريق العمومي من خالل برجمة
عمليات تطهري بالتن�سيق مع ال�سلطات
املحلية ملنع الإ�ستيالء غري ال�رشعي
على الطريق العام من قبل التجار
املتجولني و الباعة غري ال�رشعيني و
ردع خمتلف التجاوزات على البيئة و
الإطار املعي�شي للمواطنني, 

هذا و تبقى قوات ال�رشطة
جمندة يف جميع الأوقات و على
لال�ستجابة
مدار � 24/24ساعة
لنداءات املواطنني و التكفل
بان�شغاالتهم و التي تدعوهم �إيل
الإبالغ عن اي خطر قد يهدد حياتهم
و ممتلكاتهم عن طريق االت�صال
بالأرقام املجانية امل�سخرة من قبل
املديرية العامة للأمن الوطني .

�أحمد باحلاج

�أمن والية �أدرار

�إجراءات ميدانية لت�أمني �شهر رم�ضان
مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املعظم
� ،سطرت م�صالح �أمن والية �أدرار
خمطط �أمني وقائي  ،يت�ضمن تفعيل
جمموعة من الإجراءات الأمنية من
خالل تعزيز االنت�شار امليداين املحكم
لقوات ال�رشطة وذلك بتكثيف الدوريات
الراجلة والراكبة وو�ضع نقاط مراقبة �إىل
جانب �ضمان االن�سيابية املرورية عرب
خمتلف الطرقات واملحاور .الإجراءات

�صالح  ،ب

لغر�ض الإعداد لل�سرقة من داخل م�سكن

منتهية ال�صالحية

مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املعظم
� ،سطرت م�صالح �أمن والية �أدرار
خمطط �أمني وقائي  ،يت�ضمن تفعيل
جمموعة من الإجراءات الأمنية
من خالل تعزيز االنت�شار امليداين
املحكم لقوات ال�رشطة وذلك بتكثيف
الدوريات الراجلة والراكبة وو�ضع
نقاط مراقبة �إىل جانب �ضمان
االن�سيابية املرورية عرب خمتلف
الطرقات واملحاور.

تعي�ش بع�ض املراكز الربيدية
بوالية مترنا�ست ندرة حادة يف
توفري ال�سيولة للزبائن الوافدين
�إىل تلك املراكز ل�سحب �أموالهم
وق�ضاء حاجياتهم  ،بحيث يتم
الرتكيز على الأموال املدفوعة
من قبل املواطنني او بع�ض
امل�ؤ�س�سات لتوفري طلبات
املواطنني �إال �أن ذالك مل يكفي
وتبقى الأزمة قائمة  ،وهي احلالة
التي يعي�شها مركز بريد اينغر ،
عني �صالح وعني قزام خا�صة ان
الأزمة تزامنت مع حلول ال�شهر
الف�ضيل مما ي�ستوجب توفر
ال�سيولة باملراكز الربيدية بالوالية
.
و ح�سب ت�رصيح عدد من زبائن
ذات الربيد لـ " الو�سط " ف�إن
املع�ضلة القائمة �أرقتهم و نغ�صت
حياتهم  ،كما �أنها عطلت م�صاحلهم
و جعلتهم ينتظرون �ساعات طويلة

مبحطات نقل امل�سافرين للظفر
مبقعد بحافالت نقل امل�سافرين
للتنقل للمناطق املجاورة و
عا�صمة التيديكلت للقيام مبختلف
العلميات الربيدية و �سحب �أموالهم
 ،وهو و�ضعا بات ي�ستوجب على
اجلهات املعنية التدخل العاجل
بهدف التكفل باملع�ضلة القائمة
التي باتت تتجدد يف كل مرة
خا�صة يف املنا�سبات التي تقت�ضي
على املواطن �سحب �أمواله لت�أمني
م�ستلزمات عائالته  .وعليه طالب
ه�ؤالء املواطنني من اجلهات
املعنية بالتدخل العاجل  ،والعمل
على احتواء امل�شكل املطروح
بغية ال�سماح لهم ب�سحب �أمالهم
يف الوقت بدل التنقل للأحياء
املجاورة للتقليل من املعاناة
التي يعي�شونها يف �صمت و القيام
مبختلف العمليات الربيدية .

الأمنية املتخذة يف هذا ال�ش�أن � ،سخرت
لها كافة الإمكانيات املادية و الب�رشية ،
وذلك ب�إقحام �أكرث من �500رشطي بهدف
�ضمان الأمن وال�سكينة العامة  ،خا�صة
على م�ستوى املرافق التي ت�شهد �إقباال
كبريا للمواطنني  ،كامل�ساجد  ،حمطات
نقل امل�سافرين  ،الأماكن العمومية
والف�ضاءات التي تعد مق�صدا للعائالت
وذلك حتى يت�سنى لهم ق�ضاء �سهراتهم

الرم�ضانية يف جو ت�سوده ال�سكينة
والطم�أنينة  .عالوة على ذلك ترمي
ذات الإجراءات اىل حماية و تطهري
الطريق العمومي من خالل برجمة
عمليات تطهري بالتن�سيق مع ال�سلطات
املحلية ملنع الإ�ستيالء غري ال�رشعي
على الطريق العام من قبل التجار
املتجولني و الباعة غري ال�رشعيني و ردع
خمتلف التجاوزات على البيئة و الإطار

املعي�شي للمواطنني , هذا و تبقى قوات
ال�رشطة جمندة يف جميع الأوقات و على
مدار � 24/24ساعة لال�ستجابة لنداءات
املواطنني و التكفل بان�شغاالتهم و التي
تدعوهم �إيل الإبالغ عن اي خطر قد
يهدد حياتهم و ممتلكاتهم عن طريق
االت�صال بالأرقام املجانية امل�سخرة من
قبل املديرية العامة للأمن الوطني .

�أحمد باحلاج

توقيف �شخ�صني يف ق�ضية
تكوين جماعة �أ�شرار

قامت م�صالح ال�رشطة لأمن
الوالية ممثلة يف الأمن احل�رضي
الرابع من توقيف �شخ�صني
يبلغان من العمر ( 19و �  21سنة
) متورطان يف ق�ضية تكوين
جمعية �أ�رشار لغر�ض الإعداد
لل�رسقة من داخل م�سكن.
حيثيات الق�ضية تعود �إىل تقدم
�أحد املواطنني ملقر ال�رشطة
بخ�صو�ص تقدمي �شكوى ر�سمية
مفادها قيام �أ�شخا�ص بال�رسقة
من داخل م�سكنه على م�ستوى
حي ال�شموع،و بعد ت�رصيحات
ال�ضحية الذي تعرف على
امل�شتبه فيهما ،وعليه تنقلت
عنا�رص ال�رشطة �إىل عني املكان

وبعد عملية البحث و التحري
مت توقيفهما و حتويلهما اىل
املقر من �أجل امتام الإجراءات
القانونية ،بعد ا�ستكمال التحقيق
يف الق�ضية مت تقدميهما �أمام
اجلهات الق�ضائية املخت�صة
التي �أ�صدرت يف حقهما حكم
بـ (� )02سنتني حب�س نافذة
لكليهما وغرامة مالية قدرها مئة
�ألف دينار جزائري100.000(  
دج) .حيث تندرج هذه العملية يف
�إطار التطبيق ال�صارم ملخطط
احتالل امليدان لتطويق ب�ؤر
الإجرام وت�أمني املمتلكات
العامة واخلا�صة .

�أحمد باحلاج

�أمن والية مترنا�ست

توقيف �شخ�صني يف ق�ضية ال�سرقة
بالك�سر من داخل حمل جتاري
قامت م�صالح ال�رشطة لأمن
الوالية ممثلة يف الأمن احل�رضي
الثاين من توقيف �شخ�صني
يبلغان من العمر ( 28 - 24
�سنة ) متورطان يف ق�ضية
ال�رسقة بالك�رس من داخل حمل
جتاري  .حيثيات الق�ضية تعود
�إىل تقدم احد املواطنني من
اجل التبليغ عن تعر�ضه لفعل
ال�رسقة من داخل حمله التجاري
على م�ستوى حي تاف�سيت ،على
�إثر هاته ال�شكوى بد�أت عنا�رص
ال�رشطة عملية البحث عن
الفاعلني و هذا عن طريق تكثيف

الدوريات الراكبة و كذا اجلانب
اال�ستعالماتي  ،لتتو�صل �إىل
امل�شتبه فيهما و يفتح حتقيق يف
الق�ضية  ،بعد ا�ستكمال التحقيق
يف الق�ضية مت تقدميهما �أمام
اجلهات الق�ضائية املخت�صة
التي �أ�صدرت يف حق امل�شتبه
فيه الأول حكم بـ ( )01عام
حب�س نافذة مع عدم الإيداع
وغرامة مالية قدرها ثمانون
�ألف دينار جزائري (80.000
دج) �أما امل�شتبه فيه الثاين فقد
ا�ستفاد من الرباءة .

�أحمد باحلاج
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الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني

العدوان الأخري مناورة
واملعركة الكربى �آتية
ك�شف الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني� ،أن �ساعات قليلة كانت تف�صل
قبل ق�صف "تل �أبيب" يف حال ا�ستمرار املعركة الأخرية ،مبين ًا �أن ما حدث ما هو �إال مناورة
بالذخرية احلية ،و� ّأن "املقاومة الفل�سطينية ما زالت على ا�ستعداد للمعركة الكربى".
م�٫س
وقال النخالة ،يف لقاء متلفز عرب
قناة امليادين الف�ضائية ،م�ساء
الثالثاء� :إن "�إ�رسائيل" تعمدت
ا�ستهداف املدنيني يف م�سرية
العودة ما ا�ضطرنا للرد بقن�ص
اجلنود" ،مبينا �أن الت�صعيد الأخري
يف غزة مناورة بالذخرية احلية
ا�ستعدادا للمعركة الكربى التي
نراها �آتية ال حمالة.
و�أكد �أنه يوجد اتفاقات �ضمنية
بني قوى املقاومة الفل�سطينية
بالرد على اعتداءات االحتالل
ريا �إىل �أن اجلهاد
فو ًرا ،م�ش ً
الإ�سالمي وحما�س �أخذتا قرارا
م�شرتكا يف القاهرة لتفعيل غرفة
العمليات امل�شرتكة للرد على
جرائم االحتالل.

وقال النخالة�" :أعطينا التزاما
بوقف �إطالق النار مقابل �أن تعود
�إ�رسائيل لاللتزام مبا التزمت
به يف التفاهمات مع القاهرة"،
مبيناً �أن هناك اتفاقا مع الإخوة
يف حما�س حول الربنامج القادم
يف مواجهة �إ�رسائيل والرد
على اعتداءاتها"،و�أكد القيادي
الفل�سطيني� ،أن كل حمور املقاومة
يجب �أن يكون جمندا للدفاع عن
غزة ،وقال" :نحن كمقاومة يف
غزة �سنخو�ض �أي حرب تواجهنا
بكل جدارة وجاهزية".
و�أ�ضاف" :حما�س هي التي تدير
غزة ولها كل االحرتام والتقدير،
واملقاومة بوجودها تعمل بحرية
لأنها حركة مقاومة.
و�أو�ضح �أن اجلهود التي تبذل الآن
هي حماولة الحتواء قطاع غزة

لتجريدها من �سالح املقاومة،
متوقعاً اندالع حرب خالل ال�صيف
يف �إطار احلديث عن �سحب
�سالح املقاومة .وقال" :مطلبنا

الأ�سا�سي يف هذه املرحلة هو
وقف ح�صار غزة واالعتداءات
على امل�سريات" ،م�شدداً �أن
م�سريات العودة لن تتوقف.

هذا ما حققته املقاومة بغزة خالل
جولة الت�صعيد الأخرية
قال م�صدر مطلع يف حركة املقاومة
الإ�سالمية (حما�س) �إن جولة
املواجهة الأخرية �ضد االحتالل
الإ�رسائيلي حققت مكا�سب
ا�سرتاتيجية كبرية للمقاومة ،ب�سبب
طبيعة الأهداف التي طاولتها و�أكد
امل�صدر املطلع على ملف التهدئة
مع االحتالل ل�صحيفة "العربي
اجلديد" �أن احلركة منذ فرتة طويلة
وهي تعمل على �أكرث من حمور يف
تطوير قدراتها الع�سكرية ،وحتقيق
توازن يف الردع ،وعدم جعل غزة
م�ساحة م�ستباحة يف �أي وقت �أمام
جي�ش االحتالل.

م�ستوطنون يخطون عبارات م�سيئة
�شمال ال�ضفةم�ستوطنون يقطعون
� 150شجرة زيتون �رشق رام
اللهم�ستوطن يتعمد ده�س طفل
باخلليل وي�صيبه بجراح"زخات من
هجر م�ستوطنو
حجارة" ..هكذا ّ
"يت�سهار" عائلة �شحادة!
ق�ضت حمكمة �إ�رسائيلية ،بالإفراج
عن امل�ستوطن قاتل ال�شهيدة
عائ�شة الرابي ،وفر�ضت عليه
الإقامة اجلربية.
وادعى حمامي امل�ستوطن �أن
"قرار املحكمة يدل على �ضعف

الأدلة والقرائن التي مت جمعها
�ضد موكله".
يذكر �أن الرابي من قرية بديا يف
حمافظة �سلفيت� ،أم لثمانية �أبناء،
ا�ست�شهدت يف الثاين ع�رش من
�أكتوبر العام املا�ضي ،بعد �أن �ألقى
م�ستوطن �صخرة على املركبة التي
كانت ت�ستقلها مع زوجها وابنتها
(� 9أعوام) يف طريقهم �إىل قريتهم،
فاخرتقت اجلزء العلوي من الزجاج
الأمامي ،و�أ�صابتها بقوة يف ر�أ�سها،
ما �أدى �إىل ا�ست�شهادها على الفور
�أمام ناظري عائلتها.

الـمقاومة تـفقد "�إ�سرائيل" قدرتها
على الردع ..واحلرب م�س�ألة وقت!

�صحيفة تك�شف..

و�أ�شار امل�صدر لل�صحيفة �إىل �أن
�أحد تلك املحاور التي عمل عليها
املتخ�ص�صون يف كتائب الق�سام
و�إدارة الأبحاث الع�سكرية املعنية
بتطوير منظومة ال�سالح ،كيفية
�إف�شال منظومة القبة احلديدية،
التي ظل االحتالل ي�سوقها كدرع
وا ٍق من �رضبات املقاومة".
و�أ ّكد �أن خرباء "الق�سام" بالفعل
متكنوا من النفاد �إىل �أكرث من ثغرة
يف طبيعة عمل القبة احلديدية،
ب�شكل ي�س ّهل مهمة �صواريخ
املقاومة" ،وهو ما يعني فتح �سماء
الأرا�ضي املحتلة بالكامل �أمام

"�إ�سرائيل" تفرج عن
امل�ستوطن قاتل ال�شهيدة
عائ�شة الرابي

�صواريخنا" .و�أ�ضاف امل�صدر �إىل
�أن عمليات االخرتاق الإلكرتوين
التي نفذتها وحدات من "الق�سام"،
"حققت مكا�سب معلوماتية مبثابة
الكنز ،على �صعيد خطط االحتالل
ب�ش�أن غزة ،ما �ساهم يف �إف�شال
عمليات حربية لالحتالل على
القطاع خالل اجلولة الأخرية على
�سبيل املثال".
وتابع "هناك �أمور ال ميكن الك�شف
عنها �إعالم ًيا ،لكن الكثري منها و�صل
للدوائر الأمنية لدى االحتالل،
وعلم خاللها حجم ما و�صلت �إليه
املقاومة من تطور ،ب�شكل ميكنها

من حتقيق خ�سائر �ضخمة يف
�صفوف قواته وم�ستوطنيه ،حال
حتول الت�صعيد الأخري ملواجهة
�شاملة" .و�شدد القيادي باحلركة
على �أن "الأمر غري متعلق بالقبة
احلديدية فقط ،ولكن �أبناء الق�سام
متكنوا من الوقوف على ثغرات يف
اخلطط الأمنية الأو�سع لت�أمني ما
ي�سمى مب�ستوطنات غالف غزة".
وجنحت املقاومة الفل�سطينية
خالل جولة الت�صعيد الأخرية
بتحقيق مكا�سب كثرية ،رغم
الرت�سانة الع�سكرية الكبرية الذي
ميتلكها االحتالل الإ�رسائيلي.

موقع "والال" العربي

انتقد العديد من ال�سيا�سيني يف دولة
االحتالل ،خطة وقف �إطالق النار مع
املقاومة يف غزة ،عا ِدّين �أن "�إ�رسائيل
خ�ضعت البتزاز حما�س ..وفقدت
قدرتها على الردع" .وعـرب ع�ضو
الكني�ست عن حزب الليكود ،جدعون
�ساعر ،عن الف�شل الذي مني به اجلي�ش
الإ�رسائيلي ،قائال� :إن وقف �إطالق
النار ،يف الظروف التي جرى فيها
التو�صل �إليه ،يخلو من �أي �إجنازات
لإ�رسائيل ،م�شريا �إىل �أن "احلرب مل
مُتنع و�إمنا �أرجئت" .وذكر رئي�س قائمة

"كاحول الفان" ،بيني غانت�س� ،أنه مت
�إطالق قرابة  700قذيفة باجتاهنا
(الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة)،
و�سقط جرحى كثريون و�أربعة قتلى،
"جميعهم ب�سبب فقدان الردع"و�أ�ضاف:
"كل ما فعلته احلكومة ،مرة �أخرى ،هو
و�ضع احلرب القادمة �أمامنا .وينبغي
�أن نتوقع �أنه �إذا ا�ست�ؤنفت النريان
ريا"وي�شار �إىل غانت�س
�سيكون الرد خط ً
متهم بارتكاب جرائم حرب كرئي�س
لأركان جي�ش االحتالل� ،أثناء العدوان
على غزة يف العام ."2014

�إيران تبحث عن جثث
املفقودين الإ�سرائيليني
بد�أت �إيران يف البحث عن جثث
"الإ�رسائيليني"
املفقودين
الآخرين ،مبا يف ذلك املفقودين
يف معركة �سلطان يعقوب "ت�سفي
فيلدمان ويهودا كات�س".
وبعد �شهر من عودة جثة زكريا
بوميل �إىل �إ�رسائيل ،بد�أت �إيران
يف البحث داخل �سوريا ولبنان
للعثور على جثث املفقودين
الإ�رسائيليني الآخرين ،ح�سبما
ذكرت �صحيفة االندبندنت العربية
�صباح الأربعاء.
ووف ًقا للتقرير ،تبحث القوات
الإيرانية عن جثتي "ت�سفي فيلدمان
ويهودا كات�س " ،ف�ض ً
ال عن الطيار

املفقود رون �أراد واجلا�سو�س
الإ�رسائيلي �إيلي كوهني .ومت
تنفيذ عملية البحث كورقة �ضغط
�ضد �إ�رسائيل ،وف ًقا مل�صدر
دبلوما�سي غربي قال ال�صحيفة "
�إن البحث مل يتم فقط يف خميم
الريموك لالجئني الفل�سطينيني
�أو يف �ضواحي دم�شق ،حيث مت
العثور على جثة بوميل  ،ولكن
البحث يجري يف �أماكن �أخرى ويف
�أكرث من دولة...رمبا مت نقل جثث
اجلنود املفقودين �إىل مكان �آخر ،
ورمبا تكون خارج �سوريا �أو لبنان
يف هذه املرحلة".

حما�س �أطلقت �صواريخ مبتكرة �أف�شلت القبة احلديدية نتنياهو ي�ؤدي طقو�سا تلمودية
يف �ساحة الرباق

قال موقع "والال" العربي� ،إن ف�صائل
املقاومة الفل�سطينية و�ضعت حتدياً
لبطاريات القبة احلديدية ،التي
يعتمد عليها جي�ش االحتالل يف
�صد �صواريخ املقاومة وقال "�أمري
بخطوط" املرا�سل الع�سكري ملوقع
"والال" " :يف يوم الأحد ال�ساعة
ً
�صاروخا على
 ،13:00مت �إطالق 117
�أ�سدود ،من �ضمنها �صواريخ ق�صرية
املدى بر�ؤو�س حربية ثقيلة من طراز

رعد �أو بدر".
و�أ�ضاف بخطوط" :مقاتلو القبة
احلديدية اعرت�ضوا  ٪86من
ال�صواريخ ،لكن �أربعة �إ�رسائيليني
قتلوا �أثناء القتال ،وف ًقا مل�س�ؤويل
وزارة احلرب ،حتتاج ال�صواريخ
اجلديدة �إىل نوع خمتلف من �أنظمة
الدفاع ،والقوات اجلوية تعمل على
حت�سني �أ�ساليبها" .وك�شف مرا�سل
املوقع العربي عن "فجوة �أخرى

يف جمال الدفاع اجلوي ،وهي
التحديد قبل الإطالق" .وتابع" :تقع
م�س�ؤولية حتديد مواقع حفر الإطالق
وال�صواريخ ،مبا يف ذلك اخلاليا
امل�س�ؤولة عن الإطالق ،على عاتق
القيادة اجلنوبية ،وخالل القتال مل
يكن هناك �أي بيانات �إيجابية يف هذه
النقطة ،و�أو�ضح" :مل يتم تقليل نطاق
عمليات الإطالق بطريقة من �ش�أنها
�أن ت�ؤثر على خطط �إطالق الف�صائل

املختلفة .لذلك ،جنحت حما�س يف
زيادة متو�سط عدد عمليات الإطالق
مقارنة بحرب  .2014ووفق املوقع
العربي ،ف�إن وزارة احلرب �أو�ضحت �أن
القوة اجلوية لي�س من مهمتها متابعة
كل قاذفة ،و�أن م�س�ؤوليتها هي فقط
منع �إطالق �أي �صاروخ دقيقة و�أي
�صواريخ ثقيلة على مقرات القيادة �أو
مقرات و�أ�سلحة ا�سرتاتيجية.

�أدى رئي�س حكومة االحتالل
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو ،م�ساء
 ،طقو�سا تلمودية يف �ساحة حائط
الرباق (اجلدار الغربي للم�سجد
الأق�صى) و�سط حرا�سات و�إجراءات
�أمنية م�شددة وكان االحتالل ا�ستبق
"زيارة" نتنياهو ملنطقة الرباق

ب�إغالق �شارع حي وادي حلوة ببلدة
�سلوان جنوب امل�سجد الأق�صى
املبارك و�أغلقت �رشطة االحتالل،
ح�سب مركز معلومات وادي حلوة،
"مفرتق وادي حلوة" و�شارعي العني
وباب املغاربة ،ما ت�سبب باختناقات
يف حركة ال�سري.
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رم�ضان يف بورما ..
اللهم عليك
باملاغ البوذيني
ي�ستقبل م�سلمو بورما �شهر رم�ضان هذا
العام بحرب �إبادة وجمازر جماعية ت�شنها
جماعة املاغ البوذية املتطرفة �ضدهم..
فما م�أ�ساة امل�سلمني يف بورما؟
"اللهم �إنا م�ست�ضعفون مقهورون
فان�رصنا ..اللهم عليك بالبوذيني
املاغ ومن نا�رصهم ..اللهم
�أهلك الظاملني وكل جبار
متكرب ..اللهم عليك بهم ف�إنهم
ال يعجزونك"..
بهذا الدعاء ا�ستقبل نحو 10
ماليني من �أقلية "الروهينجا"
امل�سلمة معظمهم يعي�ش يف
�إقليم الراخني بـ"ميامنار"
(بورما �ساب ًقا) �صيام �أول �أيام
�شهر رم�ضان املبارك ،رافعني
�أكف ال�رضاعة �أن ينتقم لهم
من جماعة "املاغ" البوذية
املتطرفة ،والتي تدعمها

الأنظمة البوذية احلاكمة يف
البالد ،بعد ما ارتكبوه بحقهم
على مدار الأ�سابيع املا�ضية
من قتل وتعذيب وتهجري وطرد
وحرق ،حتى �أبادوا قرى يقطنها
م�سلمون بكاملها ،يف ظل �صمت
عاملي مريب!!
وفيما كان ينتظر م�سلمو بورما
من العامل �أن يتحرك لوقف
املذابح التي يتعر�ضون لها،
فوجئوا بالرئي�س الأمريكي
باراك �أوباما ي�أمر قبل �أيام
من حلول �شهر رم�ضان الكرمي
بتخفيف العقوبات االقت�صادية
املفرو�ضة على بورما� ،إقرا ًرا

تتمتع الهند بتاريخ غني ومتنوع
ويجري االحتفال بقدوم �شهر رم�ضان
بحما�س كبري يف كل �شارع وحارة
يف املناطق ذات الأغلبية امل�سلمة
رم�ضان يف الهند
تاج حمل رم�ضان يف الهندل�شهر
رم�ضان يف الهند -التي يعي�ش فيها
 160مليون م�سلم ،وهو ثاين �أكرب عدد
للم�سلمني يف العامل بعد �إندوني�سيا-
عاداته وطقو�سه املتميزة؛ حيث
ي�ستيقظ امل�سلمون يف الهند قبل
طلوع الفجر ويتناولون وجبة خفيفة
يطلقون عليها باللغة الهندية "�سهري"
(�أي ال�سحور) ،ثم يتلون بع�ض الأدعية
الق�صرية وي�ؤدون �صالة التهجد قبل
�أن يذهب النا�س �إىل امل�ساجد ل�صالة
الفجر .وعند غروب ال�شم�س يحل
موعد الإفطار ،فيتناول ال�صائمون

حبة متر �أ�سو ًة مبا كان يفعله الر�سول
حممد  ،rثم يقيمون مائدة عامرة
بامل�أكوالت املتنوعة.
وتتمتع الهند بتاريخ غني ومتنوع،
ويجري االحتفال بقدوم �شهر رم�ضان
بحما�س كبري؛ ففي كل �شارع وحارة
يف املناطق ذات الأغلبية امل�سلمة يف
دلهي ،وحيدر �آباد ،وكلكاتا ،وك�شمري،
ومومباي تنت�رش االحتفاالت.
وت�ضع املحالت واملطاعم الزينة
مبنا�سبة ال�شهر الكرمي مع تدفق
امل�سلمني على املراكز الإ�سالمية
للإفطار .وي�شتهر رم�ضان دائما
بحلوياته ،وينتظر الكثري من غري
امل�سلمني ب�صرب قدوم هذا ال�شهر
لتناول �أكالت رم�ضان املميزة ،وال
يكتمل �شهر رم�ضان بدون الأكلة
ال�شهرية املعروفة با�سم (حليم) ،التي

تعترب �إ�سبانيا من �أكرب البالد التي
حتتوي على مهاجرين م�سلمني
حيث و�صل عددهم �إىل مليون
م�سلم ,فما مظاهر االحتفال
ب�شهر رم�ضان الكرمي يف �إ�سبانيا؟
رم�ضان يف �إ�سبانيا ( الأندل�س )
تعترب �إ�سبانيا من �أكرب البالد التي
حتتوي على مهاجرين م�سلمني،
حيث و�صل عددهم �إىل مليون
م�سلم؛ ولذلك فلي�س من الغريب
�أن تعطي احلكومة الإ�سبانية

بع�ض االمتيازات �إىل امل�سلمني
العاملني ،وذلك لتحقيق توازن
بني حياتهم الغربية اجلديدة،
واالحتفاظ ب�إميانهم وفرو�ضهم.
ومبوجب االتفاقية التي عقدت
بني احلكومة الإ�سبانية واللجنة
الإ�سالمية الإ�سبانية ،والتي
حددت �إجازة امل�سلمني العاملني
يوم اجلمعة من كل �أ�سبوع؛ كي
يتمكنوا من �أداء فري�ضة �صالة
اجلمعة ،تقدموا بطلب لالنتهاء

مبا قال �أنه تقدم �أحرزته هذه
البالد يف جمال الدميقراطية!!
�ضار ًبا عر�ض احلائط با�ستغاثات
و�آهات املاليني من م�سلمي
بورما يف ظل ما يتعر�ضون له
من حملة �إبادة من قبل الطبقة
احلاكمة التي تطالب ب�رضورة
ترحيلهم ،وطردهم من البالد
للحفاظ على غالبيتهم البوذية.
م�سلمو بورما ي�ستقبلون رم�ضان
هذا العام فيما تغ�شاهم حالة
من القلق وتنتابهم حالة من
احلزن ،لي�س فقط على �أحبائهم
و�إخوانهم وذويهم الذين قتلوا،
وال على ديارهم التي �رشدوا

منها ،وال ب�سبب �أنهم يبيتون
ليلتهم وهم ال يعرفون �إن كان
�سيطلع عليهم النهار �أم ال ،ولكن
كل ما يقلقهم �أن يحافظوا على
"بقعة" لطاملا ُرفع فيها ا�سم
اهلل على مدار قرون ،داعني
اهلل �سبحانه يف الوقت نف�سه �أن
يتقبل �صيامهم وقيامهم ،و�أن
يلهمهم ال�صرب على ما يالقونه،
ويرحم ذويهم ممن لقوا حتفهم
على �أيدي جماعة "املاغ"
البوذية املتطرفة.
رم�ضان يف بورما

ويف ظل ما يتعر�ض له م�سلمو
بورما من مذابح ،ورغم ما كانوا
يواجهونه على مدار ال�سنوات
املا�ضية من ت�ضييق عليهم يف
العبادة ،ف�إنهم يحر�صون قدر
ا�ستطاعتهم �أن يحيوا �شهر
رم�ضان بتالوة القر�آن الكرمي
يف امل�ساجد نها ًرا ،و�أداء �صالة
الرتاويح يف الليل ،ليناموا بعد
�صالة الرتاويح مبا�رشة ،ثم
ي�ستيقظون يف وقت ال�سحور،
وبعد الفجر يبدءون �أعمالهم.
وبينما كان يحر�ص م�سلمو
بورما على �إعداد �أطعمة معينة
على مائدة الإفطار خالل �شهر

رم�ضان الكرمي� ،أ�شهرها "لوري
فريا" والذي كان يع ّد من اخلبز
والأرز بطريقة خا�صة ،ال يُعرف
بع ُد ما �إذا كانت جماعة "املاغ"
البوذية املتطرفة �ستُمهل
امل�سلمني خالل �شهر رم�ضان
املبارك لإعداد �أطعمتهم
اخلا�صة و�أداء عباداتهم و�إحياء
ال�شهر الكرمي� ،أم �سيوا�صلون
م�سل�سل الإبادة واال�ضطهاد الذي
�أعادوا �إحياءه ال�شهر املا�ضي،
بدعم من الأنظمة البوذية
احلاكمة يف البالد ،حتت مزاعم
وا ّدعاءات مل تثبت �صحتها.

رم�ضان يف الهند
تعترب �رضورية يف الإفطار ،وهي عبارة
عن �رشبة من القمح واللحم والبقول؛
ريا من م�سلمي الهند
حيث �إن كث ً
ينتظرون قدوم رم�ضان لتناول (حليم)
يف الإفطار ،وهي جزء ال يتجز�أ من
وجبة الإفطار يف كل بيت م�سلم،
وهي �أكلة لذيذة الطعم و�صحية،
وت�صل �شهرة حليم �إىل درجة م�شاهدة
العديد من غري امل�سلمني وهم ي�أكلون
هذه الوجبة ،وهي منت�رشة يف عدد
من الدول الأخرى مثل باك�ستان
وبنجالدي�ش ودولة الإمارات العربية
وغريها من الدول الإ�سالمية.
ومع بداية �شهر رم�ضان تزداد مبيعات
ال�شعرية ،وهي وجبة حلوة �رضورية
خالل رم�ضان .وذكر �أ�صحاب م�صانع
�إنتاج ال�شعرية �أن �شهر رم�ضان يعني
زيادة الإنتاج .ومن احللويات املنت�رشة

يف �شهر رم�ضان "اخلجال" ،و"الفيني"،
وال�شعرية باحلليب وال�سكر.
ويف املناطق املحيطة ب�أحد امل�ساجد
يف دلهي ،تزدحم املطاعم قبل
الفجر لتناول ال�سحور ،ثم يتوجهون
للم�سجد لل�صالة� ،أما الإفطار فيتميز
بالفخامة.
وجتهز �سيارات مبيكروفونات
للطواف بالأحياء الإ�سالمية لإيقاظ
النا�س لتناول ال�سحور .ويف كل �أجزاء
الهند ،ميكن م�شاهدة امل�سلمني الذين
يرتدون زي كورتا التقليدي وغطاء
الر�أ�س يف طريقهم �إىل �أقرب م�سجد،
وال �سيما �صالة الع�رص والع�شاء .وبعد
الإفطار يتوجه امل�سلمون لأداء �صالة
املغرب� ،إ�ضاف ًة �إىل �صالة الرتاويح.
ومبا �أن �شهر رم�ضان يدعو النا�س
للقيام ب�أعمال اخلري ،ف�إن العديد

يقدمون الطعام
من امل�سلمني
ِّ
ويقومون ب�أعمال خريية بغ�ض النظر
عن االنتماء الديني ملن يتلقاها.
ويف الوقت نف�سه ،يف ك�شمري -وهي

املنطقة الوحيدة ذات الأغلبية
الإ�سالمية -تُوقِف حمطات التلفزيون
اخلا�صة َّ
بث قنوات الت�سلية الهندية
خالل �شهر رم�ضان

رم�ضان يف �إ�سبانيا
من العمل يف �شهر رم�ضان قبل
الغروب ب�ساعة.
يكت�سب ال�شهر الكرمي �شهر
رم�ضان �أهمية خا�صة يف املدن
العربية يف �إ�سبانيا مثل مدريد
وبر�شلونة و�سبته وجزر الكناري،
واعتاد امل�سلمون يف خالل هذه
الأيام وجود اجتماعات يومية
يف امل�ساجد ،و� ً
أي�ضا يف املراكز
العربية التي يتم فيها تبادل
اخلربات والأن�شطة� ،إ�ضاف ًة �إىل

ذلك اجتماع امل�سلمني يف املغرب
للإفطار اجلماعي.
هناك العديد من امل�ؤ�س�سات
واملراكز يف �إ�سبانيا التي ت�شجع
على االحتفال ب�شهر رم�ضان مثل
"املركز الإ�سباين  -املغربي"،
ومن مظاهر هذه االحتفاالت
وجود حما�رضات عن الفن
الإ�سالمي والعادات والتقاليد التي
تخ�ص الدين الإ�سالمي وال�صوم.
وذكرت ال�صحيفة� ،أنه على الرغم

من �أن امل�سلمني يحتفلون برم�ضان
يف توقيت واحد تقريبًا ب�أداء نف�س
الفرو�ض� ،إال �أن مظاهر االحتفال
نف�سها تختلف من بلد �إىل �آخر،
وقدمت ال�صحيفة مثالني على ذلك
من خالل ما يحدث يف اململكة
املغربية ،حيث يبد�أ املغاربة
�إفطارهم بالتمر واحلليب،
�أما يف بلد �آخر مثل ال�سنغال
بطعام مكتمل
فيف�ضلون البدء
ٍ
العنا�رص الغذائية .وقد قامت

الدار العربية يف �إ�سبانيا بتنظيم
"الليايل الرم�ضانية" التي حتتفل
بها العديد من املدن الإ�سبانية،
مثل مدريد وال�س باملا�س وجزر
الكناري ،والتي يعر�ض فيها جميع
مظاهر االحتفال ب�شهر رم�ضان
املبارك؛ لذلك فتعترب �إ�سبانيا
بوابة الإ�سالم يف �أوربا وم�ستقبل
التعاي�ش والتعاون واحلوار .وال
ريب يف ذلك؛ �إذ �إنها الأندل�س
(الفردو�س املفقود).
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معاناة الأ�سرى وذويهم تتفاقم يف رم�ضان

�شهر رم�ضان هو ال�شهر التا�سع يف التقومي الهجري ،وهو �شهر مميز عند امل�سلمني عن
باقي �شهور ال�سنة الهجرية ،ففيه �أنزل القر�آن الكرمي.
عبد النا�صر فروانة
رئي�س وحدة الدرا�سات والتوثيق
يف هيئة �ش�ؤون اال�سرى

وهو �شهر ال�صوم حيث ميتنع يف
�أيامه امل�سلمون عن ال�رشاب
والطعام واجلماع من الفجر وحتى
غروب ال�شم�س ،و�صوم رم�ضان هو
الركن الرابع من �أركان الإ�سالم.
ورم�ضان � ..شهر عظيم ومبارك،
ت�ضاعف فيه احل�سنات والأجور،
فهو �شهر التوبة واملغفرة� ،شهر
ال�صرب والدعاء ،و اجلود والإح�سان.
وهو �شهر مبارك يق�ضي امل�سلم
وقته بني �صيام وقيام وتالوة القر�آن،
وعمل واجتهاد يف الطاعات وتق ُرب
من اهلل عز وجل.
رم�ضان � ..شهر ي�ستقبله النا�س
بفرح و�رسور ،وتلتقي فيه الأحبة
وجتتمع العائالت على مائدة واحدة
مزينة ب�أكالت وم�رشوبات متعددة،
وتتبادل فيها التهاين والتربيكات
با�ستمرار ،وتكرث فيه زيارات �صلة
الرحم والأ�صدقاء .فهنيئاً لكم �أيها
امل�سلمون ب�شهر رم�ضان.
هذا هو حال �شهر رم�ضان بالن�سبة
لكافة امل�سلمني يف بقاع الأر�ض،
ولكن احلال خمتلف بالن�سبة للأ�رسى
الفل�سطينيني داخل �سجون االحتالل
الإ�رسائيلي.
فاال�رسى ي�ستقبلون هذا ال�شهر
بفرح و�رسور ويتبادلون التهاين
والتربيكات فيما بينهم كباقي
امل�سلمني ،ويق�ضون �أوقاته بال�صوم
وال�صالة وتالوة القر�آن وقيام الليل
والإبتهال اىل اهلل بالدعاء ب�أن يفرج
اهلل كربهم.
وبع�ض الأ�رسى يتممون قراءة القر�آن
وحفظه يف هذا ال�شهر الف�ضيل ،كما
وتنظم فيه دورات عدة يف التالوة
والتجويد ،ويتخلله برامج ترفيهية
وم�سابقات وطنية ودينية يف �إطار
برامج رم�ضانية �شاملة.
ولكن معاناة اال�رسى تتفاقم يف
هذا ال�شهر ،حيث يُحرم الأ�سري
من االلتقاء بذويه و�أطفاله على
مائدة واحدة ،كما حُ
وترم العائلة
من وجود ابنها �أو رب الأ�رسة على
مائدة ال�سحور والإفطار ،وهذا
يفاقم من معاناة الطرفني طوال
�شهر رم�ضان.
والأمر ال يقت�رص على هذا احلرمان
الق�رسي ،بل هناك االالف من
الأ�رسى حمرومني من ر�ؤية ذويهم
من خالل الزيارات� ،أو �أقرباء لهم
من فئة القرابة الأوىل منذ �سنوات

طويلة ب�سبب االجراءات والقيود او
بذريعة املنع الأمني.
واملعاناة ال تتوقف عند هذا احلد،
ومل تقت�رص �صورها على احلرمان
من الإلتقاء والإلتفاف حول مائدة
واحدة� ،أو التوا�صل والتزاور
وا�ستقبال الأطفال و�صلة الأرحام
على �شبك الزيارة ،و�إمنا تتعدى
ذلك بكثري لتملأ �ألبوماً من ال�صور
وجملدات من الق�ص�ص واحلكايات.
ف�إدارة ال�سجون وقوات القمع
املدججة بال�سالح تتعمد الت�ضييق
على الأ�رسى وذويهم يف هذا ال�شهر
الف�ضيل ،وت�سعى جاهدة للتنكيد
عليهم و�إف�ساد فرحتهم بقدوم هذا
ال�شهر العظيم عرب جمموعة من
الإجراءات التع�سفية والتنقالت
واالقتحامات واالعتداءات والتفتي�ش
امل�ستمر لغرف ال�سجون وخيام
املعتقالت وحتى زنازين العزل
الإنفرادي مل ت�سلم من ذلك ،بحجة
البحث عن هواتف نقالة “مهربة” �أو
مواد ” حمظورة”.
ويف هذا ال�شهر تُ�صعِد ادارة
ال�سجون من �إجراءاتها العقابية
لأتفه الأ�سباب وتزج الكثري من
الأ�رسى يف زنازين انفرادية ،كما
وت�ضع العراقيل �أمام حرية ممار�سة
ال�شعائر الدينية وقراءة القر�آن
ب�صوت جهور وال�صالة اجلماعية
و�صالة الرتاويح يف �ساحة الق�سم
�إال ما ندر وهذا يخالف ما ن�صت
عليه اتفاقية جنيف (ت�ضع الدولة
احلاجزة حتت ت�رصف املعتقلني �أياً
كانت عقيدتهم  ،الأماكن املنا�سبة
لإقامة �شعائرهم الدينية).
والأدهى من ذلك تالعب ادارة
ال�سجون �أحياناً ب�أوقات �إي�صال
وجبات الطعام للأ�رسى ،فتُح�رض
وجبات ال�سحور بعد رفع �آذان الفجر،

وجترب الأ�رسى على ا�ستالم وجبات
الإفطار قبل موعد �آذان املغرب
بفرتة زمنية طويلة ،ودائما هي
وجبات منقو�صة و�سيئة كما ونوعاً
وتفتقر للمقومات الأ�سا�سية دون
مراعاة لإحتياجات اجل�سم يف هذا
ال�شهر ،فيما يحاول الأ�رسى تعوي�ض
ذلك من خالل �رشاء احتياجاتهم
على نفقتهم اخلا�صة وب�أ�سعار باهظة
من الكنتينة “مق�صف ال�سجن” .كما
ويبدع اال�رسى ويتفننون يف �صنع
الأطعمة واحللويات اخلا�صة على
طريقتهم اخلا�صة ووفقا للإمكانيات
املتوفرة مبا يتنا�سب وطقو�س هذا
ال�شهر العظيم.
و�أحيانا �أخرى تُ�ؤخر ادارة ال�سجن
�ساعة اخلروج للفورة (�ساحة الق�سم)
وتتعمد �أن تكون يف وقت ت�شتد فيه
احلرارة للتنغي�ص عليهم ،مما يدفع
الأ�رسى لرف�ض اخلروج والبقاء يف
غرفهم.
وكثرية هي املحاوالت التي ُرف�ضتها
ادارة ال�سجون لإدخال التمور وزيت
الزيتون واحللويات من قبل هيئة
�ش�ؤون اال�رسى وم�ؤ�س�سات اخرى،
فيما يُ�سمح �أحيانا ب�إدخال كميات
قليلة من احلاجيات “الرم�ضانية”
ال تكفي لإجمايل الأ�رسى يف هذا
ال�سجن �أو ذاك املعتقل ،و�أحيانا
�أخرى وب�شكل مزاجي ومتفاوت من
�سجن لآخر ت�سمح �إدارة ال�سجون
بزيادة مبلغ �إ�ضايف يمُ ّكن الأ�رسى
من �رشاء احتياجاتهم من مق�صف
ال�سجن.
اما الأ�رسى الذين يتعر�ضون
لوعكات �صحية يف رم�ضان فهم
ال يتلقون الرعاية املنا�سبة� ،أو
اال�ستجابة ال�رسيعة� ،إمنا يُعاملون
ببطء متعمد كي ي�شعروا باملعاناة
والعذاب �أكرث .

فاال�رسى يعانون الأمرين يف �شهر
رم�ضان .ما بني مطرقة احلرمان
وال�شوق واحلنني للأهل والأبناء
والأحبة ،و�سندان ظروف الأ�رس
والإجراءات القمعية املت�صاعدة
يف هذا ال�شهر العظيم  ..ومع ذلك
ي�ستعلون على جراحهم ويُخفون
�آالمهم �أمام ال�سجان ،وي�ستغلون
�أوقاتهم بالدعاء وال�صلوات
واملطالعة والتثقيف الذاتي وحفظ
القر�آن وتف�سريه ،فتتحول الغرف
اىل م�ساجد و�أماكن للعبادة و�صفوف
للدرا�سة.
و�أهايل اال�رسى يعانون حني يجتمعون
على مائدة الإفطار يف غياب ق�رسي
للأب و الإبن� ،أو ال�شقيق وال�شقيقة،
فيخيم احلزن على اجلميع لفقدانهم
�أحد �أركان الأ�رسة ،وجته�ش الأمهات
بالبكاء ،وي�ضطر الأبناء لل�س�ؤال عن
�أ�سباب غياب �آبائهم املتوا�صل عن
مائدة الإفطار �أو �إح�ضار احتياجات
رم�ضان ،فيما الزيارات ملن يُ�سمح
لهم بذلك تكون مغم�سة بالأمل
واحلزن واملعاناة ،ول�سان حالهم
يقول دائما اللهم اجمعنا ب�أ�رسانا
العام القادم على مائدة واحدة بعيدا
عن ظلم ال�سجان .
وخالل ال�سنوات الأخرية ت�صاعدت
الإجراءات القمعية بحق الأ�رسى،
وات�سعت
الهجمة
وا�شتدت
الإجراءات العقابية واالنتقامية
بحق الأ�رسى فتقل�صت �ساعات
الفورة ومدة زيارات الأهل و�صودرت
العديد من حمطات التلفزة ومل
ي�سمح للأ�رسى �سوى �إدخال القليل
من الأموال عرب ذويهم ل�رشاء ما
ينق�صهم من حاجيات �أ�سا�سية من
مق�صف ال�سجن مما �ضاعف من
معاناتهم ومن املتوقع ان يعمق
�صعوبة احلياة يف رم�ضان.
هذا هو حال الأ�رسى وذويهم يف
�شهر رم�ضان املبارك … �أمل
ومعاناة ،وق�سوة ظروف ال�سجن
ومعاملة ال�سجان ..و�شوق وحنني
للأحبة ولوعة اللقاء بالأبناء
والأمهات والآباء ..
ور�سالتنا لكل امل�سلمني يف بقاع
العامل … تذكروا �أ�رسى فل�سطني
يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي
يف ال�سحور وعلى موائد الإفطار
ويف ال�سجود  ،وادعوا لهم كلما
تذكرمتوهم  ،ب�أن يفرج اهلل كربهم
و�أن يفك �أ�رسهم .
اللهم فك قيد �أ�رسانا و �أ�رسى
امل�سلمني وفرج كربهم وارحم
�ضعفهم وردهم �إىل �أهلهم �ساملني .

هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

ت�ضاعف معاناة �أ�سريات معتقل
"الدامون" مع بدء �شهر رم�ضان
�أفادت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين يف تقرير �صدر عنها
 ،ب�أن الأو�ضاع احلياتية للأ�سريات
القابعات حالياً يف معتقل
"الدامون" �صعبة للغاية ،ومع بدء
�شهر رم�ضان تت�ضاعف معاناتهن،
حيث يكابدن �أمل ال�سجن ولوعة
الفراق لذويهن يف �آن واحد خالل
ال�شهر املبارك.
وبينت الهيئة يف تقريرها �أن �إدارة
"الدامون" �صعدت ب�شكل مق�صود
خالل هذا ال�شهر من اجراءاتها
اال�ستفزازية بحق الأ�سريات،
م�شرية ب�أن �إدارة املعتقل تعمدت
ت�ضييق اخلناق عليهن وو�ضع العديد
من العراقيل للتنغي�ص عليهن ،فلم
ت�سمح لهن بال�صالة اجلماعية يف
�ساحة الق�سم �أو القيام بحلقات
تثقيفية ودينية ،كما �أنهن ُحرموا
من تالوة القر�آن الكرمي ب�شكل
جماعي ،ومت ال�سماح لهن فقط
ب�أداء ال�شعائر الدينية ب�شكل فردي.
ولفتت الهيئة �أنه على الرغم من
اخلطوات االحتجاجية التي ُقمن
بها الأ�سريات الزالة كامريات
املراقبة التي تنتهك خ�صو�صيتهن،
�إال �أن �إدارة املعتقل مل تكرتث لهن،
فال زالت الكامريات مثبتة ب�ساحة
الفورة حتى الآن مما يُجربهن على

البقاء مبالب�س ال�صالة وبالتايل
حرمانهن من اال�ستفادة من �أ�شعة
ال�شم�س ،باال�ضافة �إىل معاناتهن
من حمالت التفتي�ش واالقتحامات
امل�ستمرة لغرفهن بدون �أي مربر،
والتي ازدادت يف الآونة الأخرية
ولأتفه الأ�سباب ،و�أي�ضاً من تقلي�ص
�ساعات الفورة التي �أ�صبحت 4
�ساعات متفرقة ال تكفي للقيام
ب�أي ن�شاط يُذكر.
ويف ذات ال�سياق ،ر�صدت الهيئة
�شكوى الأ�سريات املوقوفات
اللواتي يتم زجهن داخل �أق�سام
املعابر يف "اجللمة" والرملة" و
"ال�شارون" ،حيث يتم احتجازهن
لفرتات طويلة داخل زنازين
تفتقر �إىل �أدنى مقومات احلياة
وبظروف معي�شية قا�سية ،قبل �أن
يتم نقلهن �إىل معتقل "الدامون".
وطالبت الهيئة اجلهات احلقوقية
والدولية ب�رضورة التدخل وف�ضح
هذه املمار�سات الالن�سانية بحق
الأ�سريات ،وو�ضع حد للعراقيل
التي تفر�ضها �إدارة معتقالت
االحتالل بحقهن والتي جتعل من
حياتهن داخل الأ�رس ال حُتتمل.
يذكر ب�أن عدد الأ�سريات القابعات
حالياً يف معتقل "الدامون" 45
�أ�سرية.

ب�سام املجدالوى الوكيل امل�ساعد لرئي�س
الهيئة للإدارات التخ�ص�صية

انتهاكات كبرية بحق الأ�سرى
يف �شهر رم�ضان
�أكد الوكيل امل�ساعد لرئي�س الهيئة
للإدارات التخ�ص�صية الأ�ستاذ ب�سام
املجدالوى يف برنامج �أ�رسانا
على ف�ضائية فل�سطني اليوم �أن
�سلطات االحتالل تنتهك القانون
الدويل واالتفاقيات الدولية فيما
يتعلق بالعبادات يف �شهر م�ضان
املبارك  .وبني �أن �إدارة ال�سجون
ال توفر مكان لل�صالة اجلماعية يف
ال�سجون  ،وتعرقل اجتماع الأ�رسى
يف الق�سم الواحد يف �صالة
الرتاويح  ،وال حت�رض الطعام يف
�أوقات ال�سحور والفطور  ،وال
توفر املياه وامل�رشوبات الباردة
واحللويات وادخال الكتب يف
�شهر رم�ضان  ،الأمر املخالف
التفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة
املتعلقة باملادة ( )86اخلا�صة

بال�شعائر الدينية وممار�سة
العبادات فى ال�سجون واملعتقالت
 ،م�ضيفاً �أن الأ�رسى فى ال�سجون
ي�ستقبلون �شهر رم�ضان املبارك
يف هذا العام بظروف م�أ�ساوية يف
ظل االنتهاكات املتوا�صلة بحقهم
يف كل مناحى احلياة .
و�أو�ضح املجدالوى �أن امل�ؤمترات
الدولية ال�شهر ال�سابق كان لها
الكثري من الأهمية على �صعيد
الأ�رسى  ،كونها ا�ستطاعت
تدويل ق�ضيتهم باي�صال احلقيقة ،
والت�أكيد �أن الأ�رسى الفل�سطينيني
هم " �أ�رسى حرب �أو معتقلني
�سيا�سيني "  ،وفق تو�صيات
اجلمعية العامة للأمم املتحدة
 ،وعلى حق ال�شعوب يف تقرير
امل�صري .
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ال�شهيد �أبو جندل...

يخرج من جثته ويعود �إىل جنني
يوم الأحد � 2002/4/13أعدمت قوات االحتالل ال�شهيد يو�سف احمد ريحان كبها امللقب بابي جندل يف خميم جنني ،القي القب�ض عليه
حيا بعد ان فرغت ذخريته واقتيد �إىل كومة من ردم بيت مهدوم بعد ان ع�صبوا عينيه وكبلوا يديه و�ضربوه ب�أعقاب البنادق ،وهناك
اعدموه باطالق الر�صا�ص على را�سه.
بقلم  :عي�سى قراقع
دقت �أجرا�س الكنائ�س ومل
تتوقف مع زخات الر�صا�ص
و�صوت ال�صواريخ والطائرات
احلربية الإ�رسائيلية التي
اقتحمت خميم جنني بكل عتاد
املوت والقتل والذبح طيلة فرتة
اجتياحهم للمخيم 2002/4-3
 2002/4/19و�أدت �إىلا�ست�شهاد � 58شخ�صا معظمهم
من املدنيني وارتكاب جمزرة
ب�رشية بحق �سكان املخيم،
وهدم  600منزل واعتقال
املئات ،الدبابات و�آالف اجلنود
واملجنزرات واجلرافات حرثت
ار�ض املخيم وحاراته و�أزقته،
وكانت حربا �إ�رسائيلية عاملية
على الالجئني ال�صامدين
املقاومني ،وكانت جرائم حرب
وفظائع و�إرهاب ر�سمي قاده
�شارون وموفاز يف ذلك العدوان
الذي �أطلقوا عليه عملية ال�سور
الواقي.
�أبو جندل قائد معركة جنني التي
لقبها �أبو عمار "جنني جراد"
وعا�صمة ال�شهداء ،يخرج من
جثته الذبحية ويعود �إىل جنني
يف �شهر ني�سان ،يقف يف مقربة
ال�شهداء ويقرا الفاحتة على
رفاقه و�أخوته ال�شهداء ،يزرع
الورد على �أ�رضحة املقاتلني
الذين ا�ستب�سلوا ب�أرواحهم ودمهم
�أمام الغزو الإ�رسائيلي الهمجي
يف تلك الأيام القا�سيات.
�أبو جندل يفتح الأبواب

والذكريات ويعبئ بندقيته
بالر�صا�ص ،ينه�ض من املوت
لري�صد احلياة التي عا�شها بعد
املمات ،يعانق ال�شهداء الذين
حملوا الأر�ض فوق الرفات،
ينب�ش حطام البيوت املردومة
املق�صوفة ،يلملم بقايا اجلثث
املدفونة �أطفاال ن�سا ًء معاقني،
يكت�شف يدا �صغرية لر�ضيع
مي�سك قنينة حليب ،يكت�شف
كر�سيا ملعاق قتلوه ودفنوه حتت
احلجارة ،ويكت�شف �أ�شالء مبعرثة
مطحونة بالبارود والرتاب،
يتعرف على املالمح والوجوه
والأ�صابع ،وال زالت ال�سنة اللهب
تخرج من حتت الأر�ض ،من
جدران البيوت  ،ال زال الأطفال
م�صدومني مرعوبني ،هناك
موتى وبلدوزرات ،هناك موتى
وجرحى ينزفون بال �إ�سعاف،
هناك موتى و�شا�شات وكامريات
و�أج�ساد تتبخر �أمام ال�صور
التي احرتقت يف ظل ال�صمت
العاملي و�سقوط احل�ضارات
والدميقراطيات و�رشائع حقوق
الإن�سان.
�أبو جندل يخرج من جثته ويعود
�إىل جنني ،هنا مل ينت�رص جي�ش
�إ�رسائيل ،وهنا مل ن�شيع تاريخنا
حتت جحيم الق�صف والقنابل،
هنا �صمدنا وقاتلنا ودافعنا
عن العلم والكرامة والن�شيد،
هنا دافعنا عن �أحالمنا و
حياتنا و�أر�ضنا ،ر�ضعنا حليب
البطولة من �أمهاتنا ،ارتدينا
�أجنحة الطيور ،حملنا املاء

والدم واحلجر والأ�سلحة ،حملنا
مفاتيح بيوتنا وذكرياتنا الأوىل
و�صارت بنادق ،واق�سمنا ان ال
مير الغرباء من �أمام بيوتنا ،ان
ال ت�أكل طائراتهم ووح�شيتهم
حقولنا واحالمنا ،وعندما طلبوا
هدنة مع �أ�شباحنا اقرتفوا �ألف
�ألف مذبحة.
�أبو جندل يخرج من جثته
ويعود �إىل جنني� ،أراه يف حي
احلوا�سثني� ،أراه يف منطقة
اجلربيات� ،أراه يف حي الدمج،
املقاتلون يطاردون اجلنود من
�شباك �إىل �شباك ،من �شارع
�إىل �شارع ،ال طعام وال نوم وال
ماء ،املوت خلف الباب ،املوت
ي�أتي من الأر�ض ومن ال�سماء،
يخرج يف بكاء الأطفال بانفجار
ال�صواريخ ودوي االنفجارات،
�أزيز ر�صا�ص ،رعب وهلع،
و�أبو جندل يخرج من كل موت
وجدار ،مل يرفع يديه وال راية
بي�ضاء ،كانت جنني �أو�سع مكان
يف الأر�ض لتت�سع خطاه ،وكانت
جنني �أو�سع بحر متده باملوج
والنجاة ،وكانت جنني �أو�سع جنة
تقدم له كل ما ملكت احلياة.
�أبو جندل يخرج من جثته ويعود
�إىل جنني� ،شاهدا على جرمية
الع�رص� ،شاهداً على �إعدام
ال�سكان املدنيني ودفنهم حتت
�أنقا�ض البيوت� ،شاهدا على
�إعدام الأ�رسى و�إذاللهم� ،شاهدا
على ليل بال رحمة ،وعلى دبابة
ال زالت تدو�س الب�رش وزهر
الليمون وحتا�رص �شعبا بني

حاجز وجدار م�ستوطنة.
ابو جندل يخرج من جثته ويعود
اىل جنني ،يجتمع مع كل ال�شهود
الدوليني الذين و�صلوا املخيم:
جلنة حقوق االن�سان يف االمم
املتحدة ،منظمة العفو الدولية،
ال�صليب االحمر الدويل ،تريي
الر�سن من�سق االمم املتحدة
يف ال�رشق االو�سط ،وفد االدباء
واملفكرين العامليني ،الروائي
العامل را�سل بانكي�س ،رئي�س
الربملان العاملي للكتاب وول
�سونيكا احلائز على جائزة نوبل

لالداب ،ال�شاعر والروائي براينت
براتيناخ ،والكثريون الذين جا�ؤوا
و�شاهدوا املجزرة ،ي�سالهم ابو
جندل عن الرواية املفقودة
واالغنية املذبوحة واملوتى
الذين يبوحون باال�رسار ،وي�سالهم
عن دولة عن�رصية ا�سبارطية
حتمل العدالة االن�سانية وال�سلم
واالمن يف فوهة �صاروخ وفوق
حاملة الطائرات ،ي�سالهم عن
املحكمة الدولية وماذا اتخذت
من قرارات ،ي�سالهم عن حياته
القادمة بعد املمات.

�أبو جندل يخرج من جثته ويعود
�إىل جنني ،يفتح قربه ليعرف من
تبقى من �أ�صدقائه ،يخرج لريى
جنازته التي مل ي�شاهدها يف
�شم�س الظهرية،يرى ان الدماء
�صارت غيوم ،ويرى ان �أوالدا
نه�ضوا من الوقت واملوت
وكربوا فكربت الر�ؤيا وزادت
عدد النجوم ،ويرى ان هناك
جي ً
ال �آخر وو�صايا و�شجرا
ولدنا حتته يحرك ظلنا ،وموتى
يزورون بيوتهم يف املكان الذي
يهدمون.

رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين اللواء قدري �أبو بكر

على �إ�سرائيل �أن حترتم حرمة �شهر رم�ضان املبارك يف تعاملها مع املعتقلني الفل�سطينيني
طالب رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين اللواء قدري ابو بكر،
حكومة الإحتالل الإ�رسائيلي
�إحرتام حرمة �شهر رم�ضان
املبارك يف تعاملها مع املعتقلني
الفل�سطينيني ،ووقف كل الهجمات
عليهم ،و�إلغاء العقوبات التي
فر�ضت م�ؤخرا من غرامات

وحرمان من الزيارات والعزل
وم�صادرة االجهزة الكهربائية
ومقتنيات الغرف واملقتنيات
اخلا�صة .وبني اللواء ابو بكر
ان ل�شهر رم�ضان مكانة خا�صة
وطقو�س لدى كل الفل�سطينيني
وامل�سلمني يف انحاء العامل ،وان
من حق املعتقل الفل�سطيني �أن

يعي�ش كل تفا�صيل هذا ال�شهر ،وان
ميار�س ال�شعائر الدينية بهدوء،
ويف جو من املحبة والت�سامح ،دون
وجود ان منغ�صات مفتعلة من قبل
�إدارة املعتقالت التي ت�ستغل مثل
هذه املنا�سبات خللق �ضغط نف�سي
�إنتقامي من الأ�رسى .ووجه اللواء
ابو بكر دعوته لل�صليب االحمر

الدويل وامل�ؤ�س�سات احلقوقية
والإن�سانية ،بتكثيف الزيارة اىل
املعتقالت وال�سجون ،ومتابعة كل
التفا�صيل اليومية ،وعدم ال�سماح
للإحتالل التفرد ب�أ�رسانا العزل،
وان تكون هذه امل�ؤ�س�سات وفية
لر�ساالتها التي وجدت من اجلها.
�أقوال اللواء ابو بكر جاءت خالل

زيارته لعدد من اال�رسى املحررين
الذين ام�ضوا �سنوات طويلة يف
معتقالت الإحتالل وهم :يو�سف
زيود من بلدة ال�سيلة احلارثية يف
حمافظة جنني ام�ضى  15عاما،
عبا�س مزاحم من بلدة عبوين يف
حمافظة رام اهلل �أم�ضى  16عاما،
حممد ابو ليلى وجهاد عيا�ش من

خميمي ع�سكر وبالطة يف نابل�س
ام�ضيا  14عاما و 10اعوام على
التوايل ،كما قام اللواء ابو بكر
ووفد الهيئة بزيارة اال�سري املحرر
قدميا ،الذي يعاين و�ضعا �صحيا
�صعبا حممود عدوي من خميم
ع�سكر يف نابل�س والذي ام�ضى
 12عاما.
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ريا�ضة
عرامة ي�ضبط قائمة
الالعبني املحتفظ
بهم يف انتظار
امل�سرحني

زمالء �سعدو ا�ست�أنفوا التدريبات
�سهرة �أول �أم�س

ت�شكيلة الكناري حت�ضر خلرجة
�إدارة ال�سيا�سي ال�سيا�سي مبعنويات مرتفعة

هم مع الالعب

بوا عن ت�ضامن
حتاد العا�صمة ع رّ

�أن�صار ا

عائلة عبد ال

و�ضع ال�صحي لالعب

الوي تنفي خطورة ال

نفت عائلة الالعب الدويل اجلزائري �أيوب عبد الالوي الأخبار التي مت ترويجها �أول
�أم�س عن املعني من خالل تواجده يف حالة �صحية حرجة ب�سبب معاناته بالقلب والذي
مت ك�شفه �إثر خ�ضوعه غلى فحو�صات طبية روتينية وي�شع م�شواره الكروي على املحك
ويجعله حتت طائل التهديد بانتهاء م�سريته الكروية باكرا ،ويف هذا ال�صدد ف�إن �شقيق
الالعب و�شع من�شورا عرب موقع التوا�صل االجتماعي فاي�سبوك

عي�شة ق.
وك�شف خالله ان حياة �شقيقه
لي�ست معر�ضة غلى اخلطر مثلما
يتم احلديث عنه عرب الفاي�سبوك،
وكل ما يف الأمر �أن الت�شخي�ص
الطبي ك�شف تواجد «�ساندروم»
لدى الالعب واملتمثل يف ع�صب
زائد بالقلب والذي يكون االختيار
للمعني بالعي�ش معه �أو �إزالته وهي
العملية التي جتري عرب �أ�شعة
«الليزر» ولن تكون بحاجة �إىل
التدخل اجلراحي ،حيث �سيكون
الالعب بعدها حتت الرقابة
الطبية قبل �أن يعود �إىل ممار�سة
حياته الطبيعية.
�إىل جانب ذلك طم�أن الالعب
املحرتف رفقة نادي �سيون
ال�سوي�رسي اجلماهري بالن�سبة �إىل

حالته ال�صحية من خالل من�شور
له عرب خا�صية «�ستوري» ملوقع
«�أن�ستغرام»� ،أين �أكد �أنه بخري
وال يعاين �أمرا خطريا وكل �شيء
�سيكون يف �أف�ضل حال.
يف املقابل ،عرفت معاقل �أن�صار
احتاد العا�صمة هلعا على العبها
ال�سابق الذي اختار االحرتاف يف
�أوروبا خالل ال�صيف من العام
الفارط� ،أين عرب حمبي اللونني
الأ�سود والأحمر عن ت�ضامنهم مع
املدافع املحوري لت�شكيلة �أبناء
«�سو�سطارة» والذي قدم الكثري
للفريق خالل فرتة حمله �ألوانه
والدفاع عنه.
�إدارة ليا�سما ت�سوي �أجرتني
لالعبني

يف �سياق منف�صل �أقدمت �إدارة
احتاد العا�صمة على ت�سوية �أجرتني
�شهريتني لفائدة الالعبني وذلك
بعد انتعا�ش خزينة النادي من
خالل دخول �أموال املمولني والتي
قاربت مبلغ  5ماليري �سنتيم متكن
امل�س�ؤولني على �إثرها من جتاوز
الأزمة املالية وت�سوية جزء من
امل�ستحقات املالية التي يدين بها
رفقاء الالعب حمزة كودري� ،أين
جاءت ت�سوية الأموال قبل موعد
املقابلة الهامة التي تنتظر ت�شكيلة
«�سو�سطارة» والتي �سوف تواجه
ال�سبت املقبل �أمام �أوملبي املدية
�ضمن اجلولة  27من الرابطة
املحرتفة والتي �سوف تكون منعرج
التتويج بلقب البطولة الوطنية قبل
�أربع جوالت على �إ�سجال ال�ستار
على نهاية املو�سم الكروي.

كرة اليد �سيدات

تتويج ودادية وهران بدورة �إيفري بفرن�سا

ت�ألقت كربيات نادي ودادية كرة
اليد الوهرانية يف دورة �إيفري
التقليدية بفرن�سا بعدما متكنت من
التتويج بك�أ�سها لأول مرة يف تاريخ
م�شاركاتها يف هذه التظاهرة،
و�أنهت ممثالت اجلزائر الدورة،
التي اختتمت يف بداية الأ�سبوع
اجلاري يف املرتبة الأوىل من
�أ�صل خم�سة فرق م�شاركة ،وهي
ف�ضال عن النادي اجلزائري كل
من النادي املحلي ايفري 2000
ومنتخب باري�س لأقل من 20
�سنة ونادي كرميلن بي�سرت ونادي
باري�س ،وفاز الفريق اجلزائري
بثالث مباريات مقابل تعادل
واحد �سجله �أمام الفريق املنظم

املنتمي �إىل بطولة الق�سم الوطني
الأول بفرن�سا ،وهو ما �أ�سعد كثريا
رئي�س الودادية م�صطفى دوبالة،
�أحد جنوم املنتخب اجلزائري
الذي �سيطر على الكرة ال�صغرية
الإفريقية يف �سنوات الثمانينيات
على وجه اخل�صو�ص.
وتابع نف�س امل�س�ؤول« :هذه هي
املرة الثالثة التي ن�شارك فيها يف
هذه الدورة وهي �أف�ضل م�شاركة
لنا �سيما و�أن م�ستوى املناف�سة
كان الأح�سن على الإطالق منذ
ن�ش�أة التظاهرة بر�أي امل�شاركني،
وهو ما يزيد من قيمة اللقب
الرمزي الذي �أحرزناه» ،وارجع
دوبالة الذي كان وراء ت�أ�سي�س

ناديه منذ ب�ضعة �سنوات ،هذا
الت�ألق �إىل ما و�صفه بالظروف
اجليدة التي و�ضعت فيها ت�شكيلته
خالل تواجدها بفرن�سا ما
�ساعدها على تقدمي �أف�ضل ما
لديها ،ومن �ش�أن هذا الت�ألق �أن
ين�سي العبات دوبالة �إخفاقهن
الأخري يف دورة ال�صعود �إىل
الق�سم املمتاز ،ولو �أن رئي�س
النادي يجدد الت�أكيد ب�أن فريقه
تعر�ض لظلم حتكيمي يف هذه
الدورة ،م�ضيفا ب�أن ت�شكيلته
ال�شابة �ستعود جمددا لرفع نف�س
الرهان املو�سم املقبل ولكن هذه
املرة ب�أكرث �إرادة و�أكرث خربة.

وكاالت

حت�ضر لالحتفاظ
بالفان املو�سم
املقبل

�أعربت �إدارة نادي �شباب
ق�سنطينة عن رغبتها
يف االحتفاظ باملدرب
الفرن�سي ديني�س الفان على
ر�أ�س الطاقم الفني حت�سبا
للمو�سم الكروي املقبل،
حيث ك�شفت م�صادر
«الو�سط» من بيت الفريق
ان امل�س�ؤولني على النادي
�سوف يتفاو�ضون من جديد
مع املدرب الفرن�سي من
�أجل االحتفاظ بخدماته
ملوا�صلة املهام مع النادي
والتي كان �رشع فيها منذ
تعيينه على ر�أ�س العار�ضة
الفنية وذلك رغم ت�ضييع
الفريق جلميع الأهداف
التي تناف�س عليها هذا
املو�سم �آخرها تفويته
فر�صة التناف�س على غنهاء
املو�سم يف البوديوم و�ضمان
م�شاركة قارية املو�سم
املقبل بعد اخل�سارة التي
جترعها �أمام �شباب بلوزداد
�ضمن اللقاء املت�أخر من
البطولة الوطنية ،وح�سب
نف�س امل�صادر ف�إن �إدارة
«ال�سيا�سي» ال ت�ستبعد �أن
تعني الفان مديرا فنيا
للفريق من �أجل اال�ستفادة
من اخلربات التي ميلكها
يف جمال التكوين وهو
الذي كان امل�س�ؤول على
املدار�س ال�شابة لنادي
لوهافر الفرن�سي مقابل
التفاو�ض مع مدرب جديد
ال�ستقدامه �إىل النادي
والإ�رشاف عليه املو�سم
املقبل .يف �سياق �آخر ،يعول
املدير الريا�ضي ل�شباب
ق�سنطينة طارق عرامة عدم
الوقوع يف �أخطاء املا�ضي
والعمل على التح�ضري باكرا
للمو�سم الكروي اجلديد،
من خالل ت�سطري اخلطوط
العري�ضة للتعداد الذي
يدافع على �ألوان النادي
يف املو�سم اجلديد ،وذلك
من خالل �إعادة مراجعة
عقود الالعبني الذين
يرغبون يف االحتفاظ
بهم وموا�صلة حمل �ألوان
النادي ،بينما ينتظر عرامة
تقرير املدرب الفان
بخ�صو�ص قائمة الالعبني
املعنيني بالت�رسيح يف
نهاية هذا املو�سم من
�أجل ف�سخ العقود معهم،
ويتوجه املهاجم �أرونا �أن
يكون �أول املغادرين لكتيبة
«ال�سيا�سي».

عي�شة ق

با�رشت ت�شكيلة فريق �شبيبة القبائل
التح�ضريات ا�ستعداد للمقابلة التي
تنتظرها ال�سبت املقبل �أمام �شباب
ق�سنطينة ،حيث ا�ست�أنف زمالء
الالعب �سعدو �سهرة �أول �أم�س
ح�صة
التدريبات من خالل خو�ض ّ
اال�ستئناف التي جرت يف ال�سهرة،
وهي التي ركز خاللها املدرب
باتريك دوما على التح�ضري من
كافة النواحي ا�ستعداد للتنقل
ال�صعب الذي ينتظرهم نهاية
هذا الأ�سبوع �إىل ملعب ال�شهيد
حمالوي ،والتي يعول خاللها

الفريق على العودة بفوز يقلب به
الطاولة ويوا�صل ت�ضييق اخلناق
على ال�صدارة بحثا عن خطف لقب
البطولة الوطنية والذي يتوا�صل
عليه ال�رصاع �إىل غاية �آخر جولة
من املو�سم احلايل .وعرفت �أجواء
التدريبات روحا معنوية كبرية
خا�صة و�أن
لت�شكيلة «الكناري»،
ّ
الالعبني حمفزون ب�شكل كبري من
�أجل التدرب بجدية وحتقيق الهدف
املن�شود وهم الذين يراقبون �سباق
اللقب عن قرب.
ع.ق.

ك�أ�س اجلزائر لكرة الطائرة رجال

نادي برج بوعريريج واملجمع
البرتويل قمة ربع النهائي
ت�شكل مباراة نادي برج بوعريريج
�أمام املجمع البرتويل قمة الدور
ربع النهائي لك�أ�س اجلزائر يف
الكرة الطائرة املقرر �أيام اجلمعة و
ال�سبت و الثالثاء  28ماي ،و�سيكون
النادي الربايجي مر�شحا للت�أهل
للمربع الذهبي كونه ي�ستقبل مناف�سه
بقاعته بالربج ،و�أي�ضا كونه ال زال
يتلذذ تتويجه باللقب الوطني وهو
ال�ساد�س على التوايل و الذي افتكه
من املجمع ب�أعجوبة ،بعد هزمية
هذا الأخري �أمام جنم �سطيف ذهابا
و �إيابا  0-3و  .2-3يف املقابل ،تبدو

معنويات الت�شكيلة البرتولية منهارة
بعد �ضياعها للقب كان يف متناولها،
خا�صة و �أنها فازت على الربج مرتني
يف دورة اللقب و بنف�س النتيجة 2-3
ببجاية وبرج بوعريريج ،للتذكري ،ف�إن
املجمع البرتويل كان قد توج املو�سم
املا�ضي بك�أ�س اجلزائر على ح�ساب
نف�س الفريق نادي الربج بنتيجة ،1-3
وبرجمت االحتادية اجلزائرية للعبة
مباريات هذا الدور على مدار ثالثة
�أيام اجلمعة  10و ال�سبت  11و الثالثاء
 28مايو.
وكاالت

مبارزة

ثالث جزائريات يف مرحلة تون�س

ت�شارك ثالث العبات جزائريات يف
مرحلة تون�س لك�أ�س العامل للمبارزة
يف اخت�صا�ص احل�سام واملقررة
بق�رص الريا�ضات باملنزه من  10اىل
 12ماي ح�سب ما علم من االحتادية
اجلزائرية للريا�ضة ،ويتعلق الأمر
بكل من عبدي�ش �صونيا ،كوثر حممد
بلكبري وبن عدودة �شيماء ،حتت
قيادة املدرب برناوي ن�سيم ،.تهدف
النخبة الوطنية التي �ستتوجه اىل
تون�س اليوم من هذه امل�شاركة اىل
التح�ضري للبطولة الإفريقية �أكابر
يف الأ�سلحة الثالثة �شي�ش� ،سيف
وح�سام بالعا�صمة املالية باماكو
من  24اىل  28ماي ،وتعرف حمطة
تون�س م�شاركة  185مبارزة ميثلن 39
بلدا ،حيث جترى لقاءات الفردي
يومي  10و 11ماي ،بينما �سيكون

 26منتخبا معنيا مبواجهات الفرق
بتاريخ  12مايو .وينتظر ح�ضور
�أف�ضل  15مبارزة يف العامل ،على
غرار الرو�سيتني فيليكايا �سفيتالنا و
بودكيكوفا �سوفيا� ،إ�ضافة �إىل الكورية
كيم جييون و االوكرانية خارالن �أولغا
حاملة لقب الدورة املا�ضية بتون�س،
من جهة �أخرى� ،سيكون اجلزائري
الآخر ،بونبي �أكرم معنيا بامل�شاركة
يف ك�أ�س العامل ل�سالح احل�سام �أكابر
يومي اجلمعة وال�سبت مبنا�سبة مرحلة
مدريد �إ�سبانيا مرفوقا باملدربة
الوطنية و�سيلة ميي ،ومتتلك هاتان
الدورتان �أهمية كبرية للريا�ضيني من
�أجل ح�صد مزيد من النقاط بهدف
الت�أهل �إىل الألعاب االوملبية 2020
بطوكيو اليابان.

وكاالت
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ريا�ضة
بنا�صر العب املو�سم
يف �إمبويل

طالب مدربه فيريا غعادته غلى مركزه الأ�صلي مدافعا �أمين

عطال متخوف على �أدائه مع اخل�ضر يف الكان
ّ
يتخوف الالعب الدويل اجلزائري يو�سف عطال ب�شكل خا�ص على م�ستقبله مع املنتخب الوطني وذلك بعد تغيري
ّ
املن�صب الذي ي�شغله والتحول �إىل جناح ،حيث ك�شفت جريدة «ليكيب» الفرن�سية �أن الالعب ال يبدو مرتاحا يف من�صبه
اجلديد مع فريقه ني�س الفرن�سي رغم الت�ألق يف املن�صب الذي يلعب فيه وت�سجيله ثالثية يف مباراة غانغون بالدوري
الفرن�سي ،لكن خريج �أكادميية بارادو يفكر يف م�صلحته على م�ستوى املنتخب الوطني

عي�شة ق.
وهو الذي يعتمد عليه الناخب
الوطني جمال بلما�ضي يف مركز
ظهري امين وين�شط ب�صفحة
خا�صة يف ال�شق الدفاعي
بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة يف
اللعب الهجومي من خالل
ال�صعود �إىل الأمام ومنح الكرات
لزمالئه املهاجمني ،حيث يدرك
عطال �أن موا�صلته ما تبقى من
املناف�سة احلالية يف من�صبه
اجلديد يف اجلناح �سوف ي�ضعه
يف م�أزق خا�صة يف ظل اللعب
الدفاعي الذي يعتمد عليه
املنتخب الوطني ،هذه الو�ضعية
وح�سب نف�س امل�صدر جعلت ابن

قرية وا�ضية قلقا على و�ضعه مع
اخل�رض يف ظل رغبته املوا�صلة
يف اللعب يف الدفاع من الرواق
الأمين حتى يكون جاهزا قبل
انطالق الرتب�ص التح�ضريي
للنخبة الوطنية واملقرر �أن
ينطلق نهاية �شهر ماي اجلاري.
الأكيد �أن تغيري املن�صب ي�ضع
عطال يف و�ضع حمرج يف ظل
رغبته يف اال�ستقرار على اللعب
مدافعا �أمين حتى يكون جاهزا
ملوعد انطالق نهائيات ك�أ�س
�إفريقيا املقررة يف ال�صائفة
املقبلة ،باعتبار �أن الأمر قد
يجعله يخ�رس معامل املركز وي�أثر
على �أدائه �سلبيا يف ظل الرغبة
الكبرية لالعب ال�سابق لنادي
كورتري البلجيكي يف الت�ألق

وامل�ساهمة يف قيادة املنتخب
الوطني �إىل حتقيق م�شوار يف
امل�ستوى والذهاب بعيدا يف
املناف�سة القارية ،يف ظل الرغبة
الكبرية من جمعي �أفراد اخل�رض
من طاقم فني والعبني العودة
بالتاج القاري من م�رص.

�إدارة البي �أ�س جي
مهتمة بعطال
يف �سياق منف�صل ،ذكرت تقارير
�إعالمية فرن�سية �أن عطال
�أ�ضحى حمل متابعة �إدارة نادي
باري�س �سان جرمان من �أجل
التعاقد معه خالل املركاتو
ال�صيفي رغم موقف �إدارة فريقه

تلوح بالفيفا يف حال عدم
�إدارة الفريق ّ
تطبيق القوانني

�أن�صار وداد تلم�سان يقومون بوقفة
�ضد قرار الرابطة املحرتفة

�أن�صار فريق وداد تلم�سان االحتجاج بطريقتهم على قرار
وا�صل
رابطة املحرتفة لكرة القدم برت�سيم ال�صعود �إىل فريق جمعية
ال
على ح�ساب فريقهم رغم اجتياح �أن�صار جمعية ال�شلف
ال�شلف
ر�ضية امليدان قبل �أن يعلن حكم املواجهة عوينة عن �صافرة
لأ
املقابلة ،وهي الو�ضعية التي تعاقب عليها قوانني االحتادية
نهاية
زائرية للعبة بخ�سارة الفريق للقاء على الب�ساط ،وباعتبار �أن
اجل
الفريقني التي جرت نهاية الأ�سبوع املنق�ضي �ضمن اجلولة
مباراة
لأخرية من الرابطة املحرتفة الثانية انتهت بالتعادل خ�صم
 30وا
نقطة للجمعية مينح ال�صعود �إىل ت�شكيلة �أبناء «الزيانيني».
تجاب �أن�صار ت�شكيلة «الزرقاء» نداء القيام بالوقفة ال�سليمة
وا�س
�أين ح�رضوا �إىل الربيد املركزي بالوالية ،وقام ب�إ�سماع
بقوة،
واتهم بقوة �إىل الهيئات الكروية املحلية بح�ضور �إعالمي قوي،
�أ�ص
ظل رغبتهم القوية ا�سرتجاع حق فريقهم امله�ضوم ح�سبهم
يف
انتهكته هيئة الرئي�س عبد الكرمي مدوار من خالل منح
والذي
�صعود �إىل جمعية ال�شلف على ح�ساب فريقهم على حد قولهم
ال
خمتلف الت�رصيحات والأحاديث التي تناولوها .و�أقدمت �إدارة
يف
رئي�س برحال بو�ضع طعن على م�ستوى جلنة الطعون لالحتادية
ال
زائرية للعبة من �أجل العمل على ا�سرتجاع حق فريقهم و�إن�صافه
اجل
خالل تطبيق القانون على جمعية ال�شلف بخ�صم نقطة من
من
ر�صيد ومنح ال�صعود �إىل ت�شكيلة «الزيانيني» ،وتل ّوح �إدارة وداد
ال
م�سان باللجوء �إىل االحتادية الدولية للعبة يف حال عدم �إن�صافها
تل
�ستوى الهيئات الكروية املحلية من اجل الطعن يف قرار
على م
جلنة االن�ضباط التابعة للرابطة املحرتفة لكرة القدم.
عي�شة ق.

ني�س والتي كانت �أعلنت يف وقت
�سابق �أن الالعب لي�س للبيع
و�سيكون �ضمن التعداد املو�سم
املقبل ،ويف هذا ال�صدد ك�شف
موقع «لو � 10سبور» �إن نادي
العا�صمة الفرن�سية ي�سعى �إىل
التخل�ص من مدافعه مونيي من
اجل خالفته بالالعب اجلزائري
ال�شاب والذي يقدم م�ستويات
رائعة ويت�ألق ب�شكل الفت
منذ انطالق املو�سم الكروي
اجلاري ،وال ي�ستبعد ان ت�ست�سلم
�إدارة ني�س �أمام العرو�ض املغرية
من الأندية الأوروبية الكبرية
الراغبة يف التعاقد مع عطال يف
�صورة فرق ت�شيل�سي االجنليزي،
�أتلتيكو مدريد اال�سباين وميالن
االيطايل.

الفيفا يرف�ض ا�ستئناف ت�شيل�سي
حول عقوبة التعاقدات

رف�ض اال
حتاد الدويل لكرة القدم �أم�س طلب
اال�ستئناف ال
ذي تقدم به نادي ت�شيل�سي الإجنليزي
ب�ش�أن عق
وبة
منع التعاقدات اجلديدة لفرتتي
انتقاالت ،وا
لتي فر�ضت بحقه يف وقت �سابق هذا
العام ،وفر�ض ال
فيفا يف  22فيفري املا�ضي ،عقوبة
بحق ت�شيل�سي
منعه مبوجبها من �ضم العبني جدد
على مدى فرتتي
انتقاالت االنتقاالت ال�صيفية لعام
 2019وال�شتوية
يف جانفي  2020على خلفية خمالفته
قواعد
انتقال الالعبني الق رَّ
�صّ ،
وقرر النادي اللندين
يف ا
خلا
م�س
ما
ر�س التقدم بطلب ا�ستئناف العقوبة
ت�
التي شمل �أي�ضاً
غرامة مالية قيمتها � 600ألف فرنك
�سوي�رسي نحو
� 530ألف يورو .ويف بيان �أم�س� ،أعلن
االحتاد الدويل
ق
رار جلنة اال�ستئناف بتثبيت العقوبة
مع ا�ستثناء و
حيد هو ال�سماح للفريق بالتعاقد مع
العبني دون 16
عاما ب�رشط �أال يكونوا ينتقلون �إليه
من دولة �أخ
رى،
و
�
أ
ورد االحتاد يف بيان« :ب�ش�أن كل
فرق الرج
ال،
احلظر على التعاقد مع العبني جدد،
�أكان على
امل�ستويني املحلي �أو الدويل لفرتتي
انتقاالت،
مت تثبيته من قبل جلنة اال�ستئناف يف
الفيفا» ،و
كان
ت
�شيل�سي ي�أمل يف رفع العقوبة �أو تعليق
القرار مبوجب
اال�ستئناف ،لكي يتمكن من التعاقد
مع عنا�رص جدد
يف حال رحيل �أي من العبيه ،ال�سيما
مهاجمه الب
لجي
كي �إدين هازار الذي ترجح تقارير
�صحافية انت
قاله �إىل ريال مدريد مقابل  100مليون
جنيه ا�سرتليني،
كما �أكدت جلنة اال�ستئناف يف الفيفا
الغرامة املالية
ب
حق
النادي اللندين ،ويرجح �أن يكون
املالذ الأ
خري لت�شيل�سي رفع الق�ضية اىل حمكمة
التحكيم الريا�ضي
لإبطال مفعول قرار االحتاد الدويل.

وكاالت

توج الالعب الدويل اجلزائري
�إ�سماعيل بنا�رص بجائزة �أح�سن
العب يف فريقه �إمبويل للمو�سم
الكروي احلايل ،2019/2018
حيث �أحرز اللقب من طرف �إدارة
ناديه نظري املردود الرائع الذي
قدمه متو�سط ميدان الت�شكيلة
الوطنية على مدار مواجهات
املو�سم الكروي والذي ت�ألق
ب�صورة الفتة يف �صفوف الفريق
يف �أول مو�سم يلعب فيه بنا�رص
بالدرجة الأوىل االيطالية بعدما

كان �ساهم يف �صعود ناديه �إىل
الكالت�شيو املو�سم الفارط،
ووا�صل اللعب بنف�س امل�ستوى
الرائع� ،أين كان االتفاق بالإجماع
بني �أع�ضاء الفريق والأن�صار على
ا�ستحقاق بنا�رص جلائزة العب
املو�سم يف �إمبويل وهو الذي تف ّوق
ب�شكل الفت على بقية زمالئه يف
الت�شكيلة من خالل الت�صويت
الذي مت �إجرا�ؤه الختيار �أف�ضل
العب يف النادي.

ع.ق.

ريحان ي�ضمن امل�شاركة
يف بطولة روالن غارو�س
للأوا�سط

الإفريقية للأوا�سط التي جرت
وقائعها مبراك�ش املغرب ،كما
توج بالدوريتني الدوليتني بكاب
داي فرن�سا ومبن�صورة تلم�سان
امل�صنفتني يف الدرجة الثانية.
النتائج املميزة التي حت�صل
عليها اجلزائري� ،سمحت له
�أي�ضا بت�صدر الت�صنيف الإفريقي
للفئة ،ويتواجد حاليا ريحان
امل�صنف  52عامليا يف �إيطاليا
�أين ي�شارك يف دورة االحتاد
الدويل للتن�س لفئة الأوا�سط،
اجلارية مبدينة براتو الإيطالية،
وت�أهل اجلزائري م�ساء �أول
�أم�س للدور الثاين بعد فوزه
على مناف�سه االيطايل ماركو
فورالنيتو مبجموعتني دون رد
.3-6 ،2-6

�ضمن العب التن�س اجلزائري
يو�سف ريحان ت�أ�شرية امل�شاركة
يف دورة غوالن غارو�س للأوا�سط،
املقرر �إجرا�ؤها بباري�س فرن�سا
من � 2إىل  8جوان املقبل ح�سب
القائمة الأولية للم�شاركني ،التي
ن�رشها م�ساء �أم�س الثالثاء
املنظمون عرب املوقع الر�سمي
لالحتادية الدولية للعبة ،ويتواجد
اجلزائري يف املرتبة  45يف
قائمة امل�شاركني يف اجلدول
النهائي ملوعد باري�س الذي
يدخل �ضمن بطوالت <>الغراند
�سالم>> وامل�صنف يف الدرجة
<>�أ>> ،وكان ريحان -نائب
بطل افريقيا -قد حقق الأ�سبوع
الفارط قفزة نوعية يف الت�صنيف
العاملي للأوا�سط بعد �إحرازه
للميدالية الف�ضية يف البطولة

وكاالت

مت�سك الالعب الدويل اجلزائري
ّ
وليد م�سلوب بحظوظ فريقه
كاملة من �أجل حتقيق ال�صعود �إىل
الدرجة الأوىل الفرن�سية ،حيث
�أكد يف ت�رصيحات ن�رشها املوقع
االلكرتوين لفريق الن�س النا�شط يف
الدرجة الثانية الفرن�سية �أنه وزمالئه
�سوف يلعبون املباريات املتبقية من
املو�سم الكروي احلايل بكل قوة
ويتم�سكون بحظوظهم �إىل �آخر
حلظة فيما يتعلق بتحقيق الهدف
الذي يلعبون عليه هذا املو�سم،
و�أردف م�سلوب يف نف�س ال�سياق �أن

املناف�سة على لعب ورقة ال�صعود
�سوف تتوا�صل لآخر حلظة ويدرك
�أنهم يخو�ضون حتديا خا�صا يف
املنعرج الأخري من املو�سم ويدركون
�صعوبة املهمة التي تنتظرهم،
و�أ�ضاف متو�سط امليدان اجلزائري
�أنهم ال ميلكون خيارا �آخر �سوى
الفوز ب�آخر مباراتني املتبقيتني من
املو�سم احلايل قبل دخول غمار لغة
احل�سابات مع الأندية التي تتناف�س
على الت�أ�شريتني املتبقيتني لل�صعود
�إىل «الليغ.»1
ع.ق.

م�سلوب :نواجه حتديا
و�سنلعب حظوظ ال�صعود
لآخر جولة

14

اخلمي�س  09ماي  2019املوافـق ل 04رم�ضان 1440هـ

بركان ليفربول ينتف�ض بوجه بر�شلونة

حقق ليفربول الرميونتادا املن�شودة
من قبل جماهريه وغلب �ضيفه
بر�شلونة  0-4معو�ضاً خ�سارته ذهاباً
 0-3يف ن�صف نهائي دوري �أبطال
�أوروبا ،وخا�ض ليفربول مباراة
للتاريخ �سجل له فيها البلجيكي
ديفوك �أوريغي ثنائية والهولندي
جيورجينهو وينالدوم بدوره ثنائية
�أخرى ودخل ليفربول املباراة
برت�شيحات قلت كثرياً للفوز والت�أهل
بعد غياب �صالح وفريمينو للإ�صابة،
لكن بدالء املدرب الفذ يورغن كلوب
قلبوا الطاولة على مناف�سهم حجموه
بكل ما للمعنى من كلمة� ،شاكريي
و�أوريغي وفينالدوم ،وكان التبديل
اال�ضطراري للظهري روبرت�سون مع بداية ال�شوط الثاين بدخول فينالدوم �إحدى �أهم نقاط حتول املباراة �إذ �سجل الهولندي
ثنائية يف ظرف دقيقتني ،ومل يقدم بر�شلونة ما ي�شفع له بالت�أهل من �أنفيلد فقد تاه يف و�سط امليدان و�ساهم فالفريدي بعدم
قدرته على �إخراج فريقه من ال�ضغط ب�ضياع الو�صول للنهائي ،وكان بر�شلونة �ضحية رميونتادا �أي�ضاً املو�سم املا�ضي عندما
تقدم على روما  1-4على ملعبه ذهابا قبل �أن يخ�رس � 3-0إياباً يف ربع النهائي.
�أما ليفربول فكان حقق �إجنازاً مماث ً
ال يف نهائي عام  2005عندما قلب تخلفه  3-0يف ال�شوط الأول �أمام ميالن االيطايل قبل �أن
يدرك التعادل  3-3يف نهاية املباراة ثم يح�سم النتيجة يف �صاحله بركالت الرتجيح حمرزاً لقبه اخلام�س الأخري يف امل�سابقة
العريقة ،وبلغ ليفربول النهائي مرتني بعد ذلك وخ�رس �أمام ميالن بالذات عام  ،2007وريال مدريد الإ�سباين العام املا�ضي.
يف املقابل تبخر حلم الثالثية بالن�سبة �إىل بر�شلونة بعد اخلروج من الباب ال�ضيق ،و�سي�سعى �إىل التعوي�ض من خالل االكتفاء
بالثنائية ،فبعد ح�سمه الدوري املحلي �سيخو�ض نهائي الك�أ�س �ضد فالن�سيا يف  25ماي احلايل.

كلوب :ال �أعرف كيف �سحقنا بر�شلونة
غادر حار�س املرمى الدويل الإ�سباين ال�سابق �إيكر كا�سيا�س
�أول �أم�س امل�ست�شفى الذي �أدخل اليه الأربعاء املا�ضي
ب�سبب �أزمة قلبية ،م�ؤكدا �أن م�ستقبله غري م�ضمون ،و�رصح
حار�س مرمى فريق بورتو الربتغايل لل�صحافيني الذين كانوا
يف انتظاره �أمام امل�ست�شفى�« :إين مت�أثر قليال لكني ب�صحة
جيدة ،كنت حمظوظا جدا» ،وتابع حار�س مرمى ريال مدريد
وقائد منتخب �إ�سبانيا �سابقا الذي كان برفقة زوجته �سارة
كاربونريا« :يجب �أن �أخلد للراحة ملدة �أ�سبوعني �أو رمبا
�شهرين ،ال �أعرف ،يف احلقيقة الأمر �سيان بالن�سبة �إيل،
واملهم �أين هنا الآن ،ال �أعرف كيف �سيكون امل�ستقبل»،
و�أ�صبح كا�سيا�س �شخ�صية رمزية مهمة يف كرة القدم والريا�ضة
عموما يف �إ�سبانيا بعد الفوز بثالثية تاريخية ك�أ�س �أوروبا
 ،2008مونديال  ،2010ك�أ�س �أوروبا  2012وقد �أعلن ناديه
�أنه عانى من �أزمة قلبية حادة خالل ح�صة تدريبية للفريق
�صباح الأربعاء و�أدخل �إىل امل�ست�شفى ب�شكل طارئ ،و�أو�ضح
النادي �أن الأزمة كانت عبارة عن ان�سداد حاد يف ال�رشايني،
ويف امل�ساء طم�أن كا�سيا�س الذي �سيحتفل بعيد ميالده 38
يف  20ماي م�شجعيه و�أن�صاره عرب ح�سابه على «تويرت» بن�رش
�صورة له وهو على �رسير امل�ست�شفى ،يبت�سم ويرفع �إبهامه

مع تعليق« :كل الأمور حتت ال�سيطرة هنا ،خوف كبري لكن
كل قواي �سليمة» ،وبح�سب و�سائل الإعالم الربتغالية ،ذهب
كا�سيا�س بو�سائله اخلا�صة اىل م�ست�شفى «�سي يو �إف» اخلا�ص
يف بورتو حيث �أجريت له عملية ق�سطرة يف القلب ،و�أ�شارت
امل�صادر نف�سها �أن كا�سيا�س �شعر باالنزعاج خالل التمارين،
و�أن العملية التي خ�ضع لها �أنهت مو�سمه قبل مرحلتني من
نهاية الدوري حيث يحتل بورتو املركز الثاين خلف بنفيكا،
و�سيخو�ض نهائي م�سابقة الك�أ�س �ضد �سبورتينغ يف 25
اجلاري .ون�ش�أ كا�سيا�س يف ريال ،وبد�أت ق�صته مع النادي
امللكي عام  1990ثم �شق طريقه �إىل الفريق الأول عام ،1999
وم�ضى لإحراز كل الألقاب املمكنة و�أبرزها دوري �أبطال
�أوروبا ثالث مرات والدوري الإ�سباين خم�س مرات ،وانتقل
كا�سيا�س من ريال اىل بورتو عام  2015و�أحرز يف �صفوفه
وج�سد كا�سيا�س
بطولة الدوري املحلي املو�سم املا�ضي،
ّ
�صورة الريا�ضي �صاحب اللياقة البدنية العالية ،وهو خا�ض
يف العام املا�ضي مباراته الألف يف م�سريته االحرتافية ،كما
�إنه مدد عقده مع بورتو يف مار�س حتى عام  ،2020ويت�ضمن
العقد اجلديد خيار التمديد لعام �إ�ضايف وقد �أ�شار الالعب
�إىل �إمكانية بقائه مع النادي الربتغايل حتى �سن  40عاما.

�سواريز :علينا االعتذار من �أدائنا

لونة عن ا�ستيائه بعد اخل�سارة برباعية
عرب لوي�س �سواريز مهاجم فريق بر�ش
�أ
دوري �أبطال �أوروبا ،والإق�صاء من
�ضد ليفربول يف �إياب ن�صف نهائي
نظيفة
لتها �صحيفة ماركا" :يجب �أن نوجه
ولة ،وقال �سواريز خالل ت�رصيحات نق
البط
الثانية التي يتكرر فيها نف�س ال�شيء،
من االنتقادات لأنف�سنا ،فهذه املرة
الكثري
على التوايل ،وهناك الكثري من الأمور
ميكننا ارتكاب نف�س اخلط�أ لعامني
وال
بول فعلوا ما �أرادوا ،وهو الت�سجيل
مها والتفكري فيها" ،و�أ�ضاف" :ليفر
لتقيي
الأوىل وحتى النهاية" ،وتابع" :نحن
وكانوا م�ؤمنني ب�أنف�سهم من اللحظة
مبك ًرا،
كيلة الذهاب ،وحاول �أن يفعل ال�شيء
الالعبني ،واملدرب لعب بنف�س ت�ش
نف�س
�شياء التي �شاهدها اجلماهري اليوم"،
�سه ،وعلينا �أن نعتذر عن �أدائنا والأ
نف
كان
ف
غار،
�ص
عبني
اب" :يف هذا الهدف بدا وك�أننا ال
ديد والأمل ،فنحن العبني حمرتفني".
وعن الهدف الرابع� ،أج
من الآن" ،واختتم" :ن�شعر بحزن �ش
ل�سيل االنتقادات الذي �سيوجه �إلينا
علينا �أن نكون م�ستعدين

ريا�ضة دولية

غودين يعلن نهاية م�سريته مع �أتلتيكو مدريد

�أعلن دييغو غودين قائد �أتلتيكو مدريد يف م�ؤمتر �صحفي رحيله عن ناديه يف نهاية املو�سم اجلاري بعد
انتهاء تعاقده يف جوان املقبل وواجه �صعوبة يف منع دموعه ،وبدا غودين  33عاماً مت�أثرا يف م�ؤمتره
ال�صحايف الذي بد�أه بالقول "هذه �أيامي الأخرية ،مبارياتي الأخرية مع �أتلتيكو مدريد� ،أردت �إعالن عن
هذا الأمر بنف�سي" ،وينتهي عقد غودين مع �أتلتيكو يف جوان املقبل بعد �أن ف�شل ال�صيف املا�ضي يف
�إقناع �إدارة النادي بتوقيع عقد جديد ،وبد�أ غودين م�شواره مع �أتلتيكو عام  2010قادما من فياريال،
وتوج معه ب�ألقاب الدوري  2014والك�أ�س  2013الإ�سبانيني وم�سابقة الدوري الأوروبي مرتني  2012و2018
والك�أ�س ال�سوبر الأوروبية ثالث مرات  2010و 2012و� ،2018إ�ضافة لو�صوله مع نادي العا�صمة الإ�سبانية
اىل نهائي دوري �أبطال �أوروبا مرتني حني خ�رس �أمام جاره اللدود ريال مدريد عامي  2014و.2016
وك�شف الأوروغوياين يف م�ؤمتره ال�صحايف حماطا بجميع زمالئه يف الفريق ،على ر�أ�سهم �صديقه الهداف
الفرن�سي �أنطوان غريزمان�" :أجرينا �آالف املحادثات ومل نتو�صل �إىل اتفاق ،بالتايل و�صلنا �إىل نهاية
�أجمل مرحلة يف حياتي الريا�ضية" ،وب�إمكان غودين �أن يودع جمهور الفريق الأحد املقبل على ملعب
"واندا مرتوبوليتانو" �ضد �إ�شبيلية يف املرحلة  37قبل الأخرية من الدوري املحلي ،وبح�سب و�سائل
الإعالم الإ�سبانية� ،سيلتحق غودين ب�إنرت ميالن حيث �سيلعب جمددا �إىل جانب زميله ال�سابق يف دفاع
�أتلتيكو الربازيلي جواو مرياندا.

جراحة تياغو �سيلفا تهدد م�شاركته بكوبا �أمريكا
خ�ضع الربازيلي تياغو �سيلفا مدافع باري�س �سان جريمان الفرن�سي لعملية جراحية يف ركبته يتوقع
�أن تهدد م�شاركته يف بطولة كوبا �أمريكا مع منتخب بالده بدءاً من جوان املقبل ،بح�سب ما �أفادت
تقارير �صحافية برازيلية ،و�أورد املوقع االلكرتوين ل�صحيفة "�أوغلوبو" الوا�سعة االنت�شار� ،صورة ن�رشتها
�إيزابيل زوجة الالعب عرب ان�ستغرام يظهر فيها تياغو �سيلفا وقد و�ضع حول مع�صمه �سواراً من جممع
م�ست�شفيات باري�س يحمل ا�سمه ،مرفقة بتعليق" :الآن مل يعد هناك �سوى التعايف" ،ومل يحدد املوقع
م�صدر معلوماته ب�ش�أن خ�ضوع الالعب للجراحة.
وكانت �صحيفة "ليكيب" الفرن�سية �أ�شارت الأ�سبوع املا�ضي اىل �إمكان خ�ضوع الالعب البالغ  35عاما
جلراحة باملنظار ملعاجلة �رضر يف الغ�رضوف يعاين منه منذ �إ�صابته خالل املباراة التي خ�رسها فريقه
�أمام ليل  5-1يف الدوري املحلي يف � 14أفريل .وت�ست�ضيف الربازيل كوبا �أمريكا بني  14جوان وال�سابع
جويلية املقبلني ،ومن املقرر �أن يعلن مدرب املنتخب تيتي الت�شكيلة الر�سمية املدعوة خلو�ض غمار
البطولة يف  17ماي احلايل ،ومنذ خروج منتخب بالده من الدور ربع النهائي ملونديال رو�سيا � 2018أمام
بلجيكا ،ا�ستدعي �سيلفا ب�شكل متقطع �إىل �صفوف ال�سيلي�ساو ومل يخ�ض �سوى مباراتني من �ست مباريات
ودية.

غوارديوال وكلوب �أبرز املر�شحني �أف�ضل
مدرب ب�إجنلرتا
يبدو مدربا مان�ش�سرت �سيتي وليفربول الإ�سباين جو�سيب غوارديوال والأملاين يورغن كلوب على
التوايل �أبرز املر�شحني لنيل جائزة �أف�ضل مدرب يف الدوري الإجنليزي عقب الك�شف عن الالئحة
الرباعية النهائية للمر�شحني �أول ام�س ،ويخو�ض فريقا غوارديوال وكلوب مناف�سة �رش�سة على لقب
الدوري املمتاز �ستح�سم الأحد املقبل يف املرحلة  38والأخرية ،ويت�صدر مان�ش�سرت �سيتي الرتتيب
بر�صيد  95نقطة بفارق نقطة واحدة �أمام ليفربول ،ويحل الأول �ضيفاً على برايتون وي�ست�ضيف الثاين
ولفرهامبتون يف املرحلة الأخرية ويحتاج ال�سيتي �إىل الفوز ل�ضمان االحتفاظ باللقب بغ�ض النظر
عن نتيجة مطارده ،ويتطلع غوارديوال �إىل �أن ي�صبح املدرب الثالث فقط الذي ينجح يف االحتفاظ
باللقب يف التاريخ احلديث للدوري االجنليزي املمتاز .يف املقابل ،مُيني ليفربول الذي مني بخ�سارة
واحدة فقط يف الدوري هذا املو�سم وجمع حتى الآن  94نقطة كرابع �أعلى غلة من النقاط يف مو�سم
واحد ،يف التتويج باللقب الأول منذ  ،1990ويواجه غوارديوال وكلوب مناف�سة من مدربي توتنهام
الأرجنتيني ماوري�سيو بوت�شيتينو ،وولفرهامبتون الربتغايل نونو �إ�سبرييتو �سانتو ،وبات بوت�شيتينو على
م�شارف قيادة توتنهام للتواجد بني الأربعة الكبار للمو�سم الرابع على التوايل على الرغم من عدم
تعاقده مع �أي العب يف فرتتي االنتقاالت ال�صيفة وال�شتوية ،ويحتل توتنهام الذي حل ثالثاً املو�سم
املا�ضي ومو�سم  2016-2015وثانياً املو�سم قبل املا�ضي ،املركز الرابع حالياً و�سي�ضمنه يف حال
تعادله مع �إيفرتون وقد ينهي املو�سم ثالثاً يف حال فوزه وتعرث جاره ت�شيل�سي �أمام م�ضيفه لي�سرت
�سيتي .من جهته ،قاد نونو فريقه ولفرهامبتون العائد العام املا�ضي للدوري املمتاز �إىل جمع 57
نقطة هي �أكرب غلة لأي فريق �صاعد يف مو�سمه الأول منذ  18عاماً ،كما قاده �إىل ن�صف نهائي
ك�أ�س االحتاد االجنليزي ،و�ضمن ولفرهامبتون �إنهاء املو�سم يف املركز ال�سابع ،وما زالت �آماله يف
بطاقة الدوري الأوروبي املو�سم املقبل قائمة وتتوقف على نتيجة نهائي ك�أ�س االحتاد الإجنليزي
بني مان�ش�سرت �سيتي وواتفورد ،و�سيتم حتديد الفائز النهائي من خالل مزيج من ت�صويت امل�شجعني
و�آراء جلنة اخلرباء ،و�سيتم الإعالن عن الفائز من قبل رابطة مدربي الدوري اخلمي�س املقبل .ويف
الوقت نف�سه ،يهيمن العبو مان�ش�سرت �سيتي وليفربول � ً
أي�ضا على القائمة النهائية جلائزة �أف�ضل العب
يف الدوري املمتاز ،ووحده جنم ت�شيل�سي الدويل البلجيكي �إدين هازارد بني الئحة الالعبني ال�سبعة
املر�شحني ال يلعب لأي من الفريقني املتناف�سني على اللقب ،وميلك مان�ش�سرت �سيتي ثالثة العبني
هم الأرجنتيني �سريخيو �أغويرو والربتغايل برناردو �سيلفا ورحيم �سرتلينغ ،وليفربول العدد ذاته هم
ال�سنغايل �ساديو مانيه والهولندي فريجيل فان دايك وامل�رصي حممد �صالح.

15

اخلمي�س  09ماي  2019املوافـق ل 04رم�ضان 1440هـ

اجلزء الأول

ثقافة

توثيق

�أهمية توثيق انتهاكات حقوق الأطفال الفل�سطينيني يف املعتقالت «الإ�سرائيلية»
التوثيق هو مرحلة الت�سجيل الدقيق لتفا�صيل الوقائع و الأحداث و الأدلة املخالفة لأحكام و قواعد حقوق الإن�سان و القانون الدويل الإن�ساين  .ويعد
توثيق االنتهاكات هو العملية الأهم لت�سجيل ما يجري من انتهاكات و خمالفات �أثناء احلروب و النزاعات و خمالفة مواثيق حقوق الإن�سان من قبل
احلكومات و اجلماعات بحق املواطنني .وت�أتي عملية التوثيق بعد عملية الر�صد وتق�صي احلقائق
الدكتور فهد �أبو احلاج
مدير عام مركز� أبو
جهاد ل�ش�ؤون احلركة
الأ�سرية يف جامعة القد�س
فالر�صد :هو مفهوم وا�سع ي�شمل كافة
�أ�شكال وطرق مراقبة امليدان ملعرفة
واقع حقوق الإن�سان �سواء كان �سلبا
�أم �إيجابا ،من اجل حتديد االنتهاكات
والأمناط التي قد تطر�أ على الأر�ض،
الأمر الذي يجعل الر�صد رادار �إنذار
مبكر لالنطالق يف عملية ممنهجة
نحو التحقيق ،ومن ثم التوثيق.
تق�صي احلقائق :هي عملية البحث
عن احلقيقة عند وقوع انتهاك
�أو حدث ما ،بحيث تهدف عملية
التق�صي جمع املعلومات واحلقائق
والأدلة ،ويف نف�س الوقت الت�أكد من
مدى دقتها وم�صداقيتها ،وذلك من
اجل �إثبات وقوع �أحداث �أو انتهاك.
التوثيق :ت�أتي مرحلة التوثيق بعد
عمليتي الر�صد والتق�صي ،وهي عملية
بناء �سجل �أو ملف حول انتهاك حمدد
ي�شمل كافة الوثائق والأدلة التي تثبت
وقوع فعل االنتهاك املخالف لأحكام
القوانني الدولية واملحلية.
جاء القرار � 1612أل�صادر عن جمل�س
الأمن الدويل عام  ،2006بناء على
معلومات هائلة احلجم عن ظروف
انخراط الأطفال يف النزاع امل�سلح
وعن حجم االنتهاكات التي يتعر�ض
لها االطفال يف النزاع امل�سلح ،و�أن
القرار يهدف �إىل توحيد اجلهود يف
جمال توثيق انتهاكات حقوق الطفل
يف زمن النزاع امل�سلح.
تعد عملية توثيق واقع حقوق االن�سان
جهداً مل�ساءلة وحما�سبة املنتهكني
و�إن�صاف ال�ضحايا وحتقيق العدالة،
كذلك يهدف التوثيق �إىل �إثبات وقوع
�أمناط من الإنتهاكات متهيداً لك�شف
وقوف �سيا�سة مدرو�سة خلف تلك
االنتهاكات ،فالتوثيق الذي يثبت
وقوع انتهاك ما يف عدة �أماكن
وب�صورة متكررة ي�ساعد على �إثبات
�أن االنتهاك هو منط ولي�س حدثا
معزوالً لأي �سبب كان .وبطبيعة
احلال فان بناء �أر�شيف حول حالة
حقوق الإن�سان من �أهم �أهداف
التوثيق ،بحيث يتم ا�ستخدام هذا
الأر�شيف فيما بعد لإعداد درا�سات،
مداخالت ،و�أبحاث ،ناهيك عن كون
ملفات اجلرائم التي يتم �إعدادها
من خالل عملية توثيق مهنية قد يتم
اللجوء لها ولو بعد مرور �سنوات طويلة
بعد حدوث الإنتهاك  ،على الرغم
من �أنه يف كثري من الأحيان ي�صعب
ت�صور �إمكانية حما�سبة مرتكيب
اجلرائم بعيد وقوعها� ،إال �أن التجربة
التاريخية �أثبتت �إمكانية مالحقة
وحماكمة بع�ض مرتكبي اجلرائم
والإنتهاكات اجل�سيمة ولو بعد حني،
ومن هنا ف�إن عملية التوثيق التي
جترى ب�شكل مهني ت�شكل القاعدة
الذهبية لعمل حقوق الإن�سان.
تهدف عملية توثيق الإنتهاكات بحق
الأطفال الفل�سطينني املعتقلني �إىل
ت�سليط ال�ضوء على انتهاكات حقوق
الأطفال الفل�سطينيني ،والعمل
باجتاه �ضمان م�ساءلة مرتكبي هذه
االنتهاكات .وتربز �آليات العمل
املتاحة للمنظمات العاملة يف جمال
حقوق الإن�سان يف الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة ،من خالل تقدمي تقارير

مل�ؤ�س�سات الأمم املتحدة ،مثل جلان
مراقبة االتفاقيات ،كلجنة حقوق
الطفل ،وجلنة مناه�ضة التعذيب،
وجلنة حقوق الإن�سان .وكذلك تقدمي
اخلا�صني يف الأمم
تقارير لل ُمق ّررين
ّ
املتحدة ،كمقرر الأمم املتحدة
اخلا�ص حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ،واملقرراخلا�ص
ملو�ضوع التعذيب .بالإ�ضافة �إىل
تقدمي تقارير ومداخالت ملجل�س
حقوق الإن�سان ،والعمل مع هيئات
الأمم املتحدة املختلفة .وتقوم
هذه املنظمات بف�ضح االنتهاكات
الإ�رسائيلية حلقوق الأطفال ،من
خالل و�سائل الإعالم ،ومن خالل
التوا�صل مع م�ؤ�س�سات حقوق �إن�سان
دولية واحتادات عاملية .وبناء
ار�شيف موثق لتلك الإنتهاكات التي
ترقى اىل م�ستوى جرائم حرب لأنه
�سي�أتي الوقت الذي �سيحاكم فيه
جمرمو احلرب على جرائمهم �ضد
ال�شعب الفل�سطيني الذي يكافح من
�أجل حريته.
وح�سب تعريف املادة  147من
اتفاقية جنيف الرابعة لالنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،التي ترقى
اىل م�ستوى جرائم احلرب فان هناك
بالفعل انتهاكات ج�سيمة حلقوق
الأطفال الفل�سطينني يف املعتقالت
الإ�رسائيلية ،ويف فل�سطني املحتلة
ب�شكل عام.
تقوم �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
بحرمان الأطفال الأ�رسى من �أب�سط
حقوقهم التي متنحها لهم املواثيق
الدولية ،هذه احلقوق الأ�سا�سية التي
ي�ستحقها الأطفال بغ�ض النظر عن
دينهم �أو قوميتهم �أو جن�سهم وهي:
احلق يف عدم التعر�ض لالعتقال
الع�شوائي ،واحلق يف معرفة �سبب
االعتقال ،احلق يف احل�صول على
حمام ،حق الأ�رسة يف معرفة �سبب
ٍ
ومكان اعتقال الطفل ،احلق يف
االعرتا�ض على التهمة والطعن بها،
احلق يف االت�صال بالعامل اخلارجي،
واحلق يف معاملة �إن�سانية حتفظ
كرامة الطفل املعتقل.

فح�سب املادة 37
(ب) من اتفاقية
حقوق الطفل
الدولية
«ال يجوز �أن «يحرم �أي طفل من حريته
ب�صورة غري قانونية �أو تع�سفية ،ويجب
�أن يجري اعتقال الطفل �أو احتجازه
�أو �سجنه وفقاً للقانون وال يجوز
ممار�سته �إال كملج�أ �أخري ولأق�رص
فرتة زمنية منا�سبة».
بينما اعتقال االطفال من قبل قوات
االحتالل الإ�رسائيلي �سيا�سة منهجية،
حتدث با�ستمرار ولي�س كمالذ �أخري
كما ن�ص على ذلك القانون الدويل.
كما يحاكم الأطفال الفل�سطينيون
الذين يعتقلون من قبل قوات االحتالل
الإ�رسائيلي �أمام املحاكم نف�سها
كالفل�سطينيني البالغني ،حيث ال يوجد
نظام ق�ضاء �أحداث خا�ص باالطفال
يف املحاكم الع�سكرية الإ�رسائيلية.
وحت�سب املحاكم الإ�رسائيلية عمر
الطفل الفل�سطيني وقت احلكم ولي�س
وقت ارتكاب املخالفة املتهم بها.
والأمر الع�سكري رقم 132

يعرف»الطفل» بال�شخ�ص الذي مل
يبلغ ال  16من العمر ،ويحدد مدد
احلكم بال�سجن التي من املمكن
�أن تفر�ض عليه .ويف الوقت الذي
يعامل به الأطفال الفل�سطينيني الذين
ترتاوح �أعمارهم بني  16و 17عام من
قبل املحاكم الع�سكرية الإ�رسائيلية
كبالغني ،ف�إن الأطفال
الإ�رسائيليني الذين يعي�شون يف
�إ�رسائيل �أو يف امل�ستوطنات
الإ�رسائيلية غري ال�رشعية يف ال�ضفة
الغربية ف�إنهم يعاملون ك�أطفال حتى
بلوغهم �سن ال .18مما ي�ؤكد �سيا�سة
التمييز العن�رصي �ضد الفل�سطينني
وطبيعة نظام الأبرتهايد ال�صهيوين.
وح�سب تقارير احلركة العاملية للدفاع
عن الأطفال -فرع فل�سطني ففي %65
من احلاالت ف�إن الأدلة املقدمة �ضد
الطفل تعتمد على االعرتاف الذي
مت انتزاعه حتت التعذيب خالل
التحقيق.
كما ي�ستطيع ال�ضباط الع�سكريون
الأطفال
ادانة
الإ�رسائيليون
الفل�سطينيون بنا ًء على �أدلة �رسية
ال يتم عر�ضها على الأطفال �أو
حماموهم .ويف الواقع الفل�سطينيون
الذين يتم و�ضعهم رهن االعتقال
الإداري ميكن اعتقالهم لأ�شهر
عدّ ة� ،إن مل يكن ل�سنوات ،من دون
�إبالغهم ب�أ�سباب �أو مدة اعتقالهم،
كما �أن املعتقلون يتم �إبالغهم ب�شكل
روتيني بتجديد مدة اعتقالهم فقط
يف اليوم الذي ي�سبق موعد انق�ضاء
�أمر االعتقال الإداري ال�سابق.
وباملح�صلة لي�س للفل�سطينيني
و�سيلة فعالة لتحدي �أوامر االعتقال
الإداري.
وين�ص العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية املادة .)1( 10
يعامل جميع املحرومني من حريتهم
معاملة �إن�سانية ،حترتم الكرامة
الأ�صلية يف ال�شخ�ص الإن�ساين.
بينما يتم اعتقال الأطفال
الفل�سطينيني �إما من ال�شارع �أو على
احلواجز الع�سكرية �أو من بيوتهم.
وقد يتم االعتداء على الطفل
ج�سد ًيا خالل وجوده يف البيت �أمام
�أفراد عائلته .والطفل املعتقل يتم
تع�صيب عينيه وتقييد يديه وو�ضعه
على �أر�ضية اجليب الع�سكري ويتم
نقله لأحد مراكز التحقيق واالعتقال.

يف خمالفة �رصيحة ملا ن�صت عليه
املادة املذكورة.
كما ين�ص العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية املادة
(.)7
ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال
للمعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
احلاطة بالكرامة .ال يجوز التذرع
ب�أية ظروف ا�ستثنائية �أيا كانت �سواء
�أكانت هذه الظروف حالة احلرب �أو
التهديد باحلرب �أو عدم ا�ستقرار
�سيا�سي داخلي �أو �أية حاالت الطوارئ
العامة الأخرى كمربر للتعذيب.
ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال
للمعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
احلاطة بالكرامة .ال يجوز التذرع
ب�أية ظروف ا�ستثنائية �أيا كانت �سواء
�أكانت هذه الظروف حالة احلرب �أو
التهديد باحلرب �أو عدم ا�ستقرار
�سيا�سي داخلي �أو �أية حاالت الطوارئ
العامة الأخرى كمربر للتعذيب.
لقد ن�صت العديد من املواثيق
الدولية على حترمي التعذيب ،وو�ضع
حد ل�سوء املعاملة داخل ال�سجون �أو
املعتقالت �أو �أماكن التوقيف نذكر
منها:
 «ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب،وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية� ،أو
الال�إن�سانية� ،أو احلاطة بالكرامة»
(الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان –
املادة.)5
 «ت�ضمن كل دولة طرف �أن تكونجميع �أنواع التعذيب جرائم مبوجب
قانونها اجلنائي ،وينطبق الأمر ذاته
على قيام �أي �شخ�ص ب�أي حماولة
ملمار�سة التعذيب ،وعلى قيامه ب�أي
عمل �آخر ي�شكل تواط�ؤًا وم�شاركة
يف التعذيب»(.اتفاقية مناه�ضة
التعذيب -املادة )4
 «يحظر �رصاحة على جميعالأطراف املتعاقدة ،جميع التدابري
التي من �ش�أنها �أن ت�سبب معاناة
بدنية �أو �إبادة لال�شخا�ص املحميني
املوجودين حتت �سلطتها؛ وال
يقت�رص هذا اخلطر على القتل
والتعذيب ،والعقوبات البدنية
والت�شويه والتجارب العلمية والطبية
التي تقت�ضيها �أي �أعمال وح�شية
�أخرى� ،سواء قام بها وكالء مدنيون �أو
ع�سكريون»(.اتفاقية جنيف الرابعة -
املادة )32

الن�صو�ص ال�سابقة تتحدث عن
الأفراد ب�شكل عام �سواء كانوا � اً
أطفال
�أم كبا ًرا� ،أما اتفاقية حقوق الطفل
ويف املادة �-37أ فتن�ص على �أن-
«تكفل الدول الأطراف �أن ال يتعر�ض
�أي طفل للتعذيب� ،أو لغريه من
�رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية،
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وال تفر�ض
عقوبة الإعدام �أو ال�سجن مدى احلياة
ب�سبب جرائم يرتكبها �أ�شخا�ص تقبل
�أعمارهم عن  18عا ًما دون وجود
�إمكانية للإفراج عنهم».
على الرغم من هذه املواثيق
واالتفاقيات الدولية؛ �إال �أن �إ�رسائيل
تتجاوز هذه الأعراف ومتار�س �أق�سى
و�أعنف �صنوف التعذيب اجل�سدي
والنف�سي �ضد املعتقلني الأطفال.
واالنتهاكات ال�صهيونية حلقوق
الأطفال الفل�سطينيني ال تقف عند
مرحلة التحقيق؛ بل وتتعداها �إىل
املراحل الالحقة.
وبال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال
للمعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
احلاطة بالكرامة .ال يجوز التذرع
ب�أية ظروف ا�ستثنائية �أيا كانت �سواء
�أكانت هذه الظروف حالة احلرب �أو
التهديد باحلرب �أو عدم ا�ستقرار
�سيا�سي داخلي �أو �أية حاالت الطوارئ
العامة الأخرى كمربر للتعذيب.
لقد ن�صت العديد من املواثيق
الدولية على حترمي التعذيب ،وو�ضع
حد ل�سوء املعاملة داخل ال�سجون �أو
املعتقالت �أو �أماكن التوقيف نذكر
منها:
 «ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب،وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية� ،أو
الال�إن�سانية� ،أو احلاطة بالكرامة»
(الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان –
املادة.)5
 «ت�ضمن كل دولة طرف �أن تكونجميع �أنواع التعذيب جرائم مبوجب
قانونها اجلنائي ،وينطبق الأمر ذاته
على قيام �أي �شخ�ص ب�أي حماولة
ملمار�سة التعذيب ،وعلى قيامه ب�أي
عمل �آخر ي�شكل تواط�ؤًا وم�شاركة
يف التعذيب»(.اتفاقية مناه�ضة
التعذيب -املادة )4
 «يحظر �رصاحة على جميعالأطراف املتعاقدة ،جميع التدابري
التي من �ش�أنها �أن ت�سبب معاناة
بدنية �أو �إبادة لال�شخا�ص املحميني

املوجودين حتت �سلطتها؛ وال
يقت�رص هذا اخلطر على القتل
والتعذيب ،والعقوبات البدنية
والت�شويه والتجارب العلمية والطبية
التي تقت�ضيها �أي �أعمال وح�شية
�أخرى� ،سواء قام بها وكالء مدنيون �أو
ع�سكريون»(.اتفاقية جنيف الرابعة -
املادة )32
الن�صو�ص ال�سابقة تتحدث عن
الأفراد ب�شكل عام �سواء كانوا � اً
أطفال
�أم كبا ًرا� ،أما اتفاقية حقوق الطفل
ويف املادة �-37أ فتن�ص على �أن-
«تكفل الدول الأطراف �أن ال يتعر�ض
�أي طفل للتعذيب� ،أو لغريه من
�رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية،
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وال تفر�ض
عقوبة الإعدام �أو ال�سجن مدى احلياة
ب�سبب جرائم يرتكبها �أ�شخا�ص تقبل
�أعمارهم عن  18عا ًما دون وجود
�إمكانية للإفراج عنهم».
على الرغم من هذه املواثيق
واالتفاقيات الدولية؛ �إال �أن �إ�رسائيل
تتجاوز هذه الأعراف ومتار�س �أق�سى
و�أعنف �صنوف التعذيب اجل�سدي
والنف�سي �ضد املعتقلني الأطفال.
واالنتهاكات ال�صهيونية حلقوق
الأطفال الفل�سطينيني ال تقف عند
مرحلة التحقيق؛ بل وتتعداها �إىل
املراحل الالحقة.
وبتمديد فرتة االحتجاز ل  30يو ًما
�أخرى �إ�ضافية.
بعد انق�ضاء مدة ال  90يو ًما �إ�ضافة
�إىل الأيام ال  8الأوىل ف�إن قا�ضي
اال�ستئناف من املمكن �أن ميدد فرتة
االحتجاز ملدة  90يوم اخرى ،بذلك
يكون جمموع املدة التي ميكن �أن
مي�ضيها الفل�سطيني قيد االحتجاز
دون تهمة  188يوم.
 188يو ًما املدة التي ميكن �أن
يق�ضيها الفل�سطينيني مبا يف ذلك
الأطفال قيد االحتجاز دون تقدمي
الئحة االتهام.
الأمر الع�سكري  878املادة ( 78د).
خالل مدة �أق�صاها  188يوم ف�إن
املعتقلني الفل�سطينيني يجب �أن يتم
�إطالق �رساحهم �أو تقدمي الئحة
اتهام �ضدهم �أو �إ�صدار �أمر اعتقال
�إداري بحقهم ،والأرجح �أنه يتم اتهام
املعتقلني مبجموعة من املخالفات
التي تت�ضمنها منظومة الأوامر
الع�سكرية.
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اجلاحظ وابن عربي و�آخرون ..هكذا
حتوّلوا لأبطال روايات حديثة
متثل �صناعة الرواية تطورا لأقدم ممار�سة ثقافية عرفها الإن�سان منذ بد�أ الكالم،
وهي احلكي الذي حتول من ال�شفاهة �إىل الكتابة ثم الطباعة ،و�أ�صبح ينتمي يف
عامل الأدب لقالب «الرواية» .وتعد الرواية التاريخية طريقة بديعة لرواية ال�سري
الإن�سانية ،ويف هذه النماذج تتحرك الروايات يف الزمن بحرية ،فهي متزج ع�صور
ال�شخ�صية التاريخية بزمن راوي الق�صة ،وجتعل من �شخ�صيات تاريخية ملأت الرتاث
ثراء و�إبداعا ق�ص�صا �أدبية و�إن�سانية مفيدة وماتعة.
العربي
ً

وكاالت
ويف هذا ال�سياق حتظى الرواية
التاريخية مبكانة خا�صة ،فهي
جتمع �أحداث التاريخ و�إبداع
الأدب الروائي والبناء الدرامي،
وتكت�سب عن�رصا �إن�سانيا
ا�ستثنائيا يتمثل يف التجربة
الإن�سانية ورحلة بطل الرواية
التي توفر للروائي �إطارا �رسديا
جاهزا ميكن �أن يط ّوعه لبناء
ن�صه الأدبي.
ويف هذه الروايات اخلم�س ،بدا
ح�ضور املا�ضي يف احلا�رض
واحلا�رض يف املا�ضي وا�ضحا،
ف�أغلبها ميزج زمنني �أو �أكرث،
و�أحيانا لغتني �أو لهجتني �أو
�أكرث ،لت�شكل املفارقة الزمنية
واملكانية م�ساحات �إبداعية
وتخيالت خ�صبة.

«احلدقي» لأحمد فال
ولد الدين
يف الرواية التي متزج بني زمن
الأديب العربي الكبري �أبي عثمان
عمرو بن بحر اجلاحظ وع�رص
الكاتب املعا�رص الذي يو�صف يف
الرواية بـ»القروي» ،يحكي �أحمد
فال ولد الدين عن �شخ�صية
اجلاحظ ويتناول كذلك اخلليل
بن �أحمد الفراهيدي و�إبراهيم
ّ
النظام وابن املديني وابن حنبل
وغريهم من املعا�رصين لبطل
الرواية.
ويبدو من الرواية �أن الكتاب
يحاول ا�ستدعاء �شخ�صية
تاريخية ليخو�ض بها غمار
معاركه احلديثة يف �سبيل اللغة
العربية ومكانتها ال�سامقة ،وي�ضع
القارئ يف زمن ثراء وتنوع وانفتاح
النقا�شات العربية التي دارت بني
الفرق الإ�سالمية يف زمن رخاء
الدولة العبا�سية ون�شاط حركة
الرتجمة فيها ،ومع ذلك يفوته
�أن ينتقد فر�ض املعتزلة �آراءهم
بالقوة.
ومع تداخل زمني الرواية
ميتزج اخليال بالواقع ،فالرواية
التي ت�ستند لق�صة واقعية هي
�سرية الف�صيح الالذع ال�ساخر
اجلاحظ ،تت�شابه فيها جوانب
من زمان القروي واحلدقي
اللذين يعانيان يف �سبيل احلب
والو�صول للمع�شوقة ،رغم �أنه
يف�صل بينهما �أكرث من 1200
عام.
وتبد�أ ق�صة اجلاحظ يف الرواية

برحيل �أديب كبري �آخر هو ال�شاعر
ب�شار بن برد الذي قتل بتهمة
الزندقة ،وكان اجلاحظ حينها
طفال يف �سني عمره الأوىل،
وا�شتهر بعينيه اجلاحظتني
الوا�سعتني اللتني تدوران ب�رسعة
مت�أملتان كل التفا�صيل ،قبل �أن
تزدهر الرواية بحوارات تك�شف
عن �آراء اجلاحظ يف الأدب
وال�سيا�سة واملجتمع والأخالق
والن�ساء.
وي�ستمر ال�رسد يف الرواية بعد
ذلك ليتناول الب�رصة وم�ساجدها
وطالب العلم فيها ودرب
الوراقني والكتب املتناثرة
على جوانبه ،وميزج الكاتب
التفا�صيل والأحداث التاريخية
التي دارت يف زمن اجلاحظ
بطريقة م�شوقة ،متناوال كذلك
جمال اخللفاء وحياة بغداد
وبالط اخلليفة امل�أمون ،وحتى
جمال�س ال�رشب وال�سمر والغناء
وبيت احلكمة وخبايا ال�سيا�سة
وال�سجون.
ويف العا�صمة العبا�سية ي�صبح
ا�سم اجلاحظ معروفا بعد �أن
ت�شتهر كتاباته الأدبية و�أ�سلوبه
الأدبي املميز بانت�شار «احليوان»
و»البيان والتبيني» ور�سائله
ال�شهرية كالبخالء والرب�صان
والعرجان والبيان والتبيني
واملحا�سن والأ�ضداد ،وعرفت
بغداد مبختربها للرتجمة الذي
ا�ستدعي له مهرة الن�ساخ وعلماء
اللغات.
وجمعت ر�سائل اجلاحظ الأدبية
بني مو�سوعيته ومنهجه يف
البحث العلمي والعقالين ،مبا
فيه ال�شك والنقد واال�ستقراء،
وبني ال�صيغة الأدبية اجلمالية
الطريفة ،وحفظت ر�سائله نوادر
�شعرية مل ترد يف م�صادر �أخرى.
«�سمرقند» لأمني معلوف
ومثل ق�صة اجلاحظ ،حتكي
رواية �سمرقند لأمني معلوف
مزيجا من الفن الروائي والبحث
التاريخي ،وتدور كذلك يف
حقبتني زمنيتني خمتلفتني هما:
زمن عمر اخليام الني�سابوري
(القرن الثالث ع�رش) ،وزمن
جمال الدين الأفغاين (نهاية
القرن التا�سع ع�رش وبداية القرن
الع�رشين) ،وق�سمت الرواية �إىل
�أربعة كتب ،هي� :شعراء وع�شاق،
وفردو�س احل�شا�شني ،ونهاية
الأعوام الألف ،و�شاعر تائه.
وتك�شف تفا�صيل الرواية
الكثري من التفا�صيل التي متزج

كذلك ال�شعر واحلب والفل�سفة
وال�سيا�سة والدين ،وتقدم لوحة
تاريخية زاهية الألوان ود�سمة
بالأحداث وال�شخ�صيات.
ويف اجلز�أين الأولني من الرواية
يتناول ال�رسد زمن التخبط
الفكري واال�ضطرابات ال�سيا�سية
التي �سادت العامل الإ�سالمي يف
زمن ال�سالجقة وح�سن ال�صباح
م�ؤ�س�س فرقة احل�شا�شني،
وتتناول عنف ال�صباح وقلعة
«املوت» احل�صينة التي ا�ستع�صت
على االقتحام طويال قبل �أن
يدمرها املغول.
وينتقل الكاتب بالقارئ زمنيا
يف اجلزء التايل لنهايات القرن
التا�سع ع�رش الذي تربز فيه
�شخ�صيات جديدة ،ويتعرف
القارئ على بنيامني ع .لو�ساج
الأمريكي الذي �أحب عمر اخليام
ورباعياته ومقابلته مع جمال
الدين الأفغاين التي كانت نقطة
التحول يف حياته� ،إذ �سهل له
طريق الو�صول �إىل خمطوط
�سمرقند ،ليبد�أ رحلة مثرية بد�أها
من باري�س �إىل الق�سطنطينية
حتى فار�س ،وي�شهد هناك
احلروب والثورات وتتوج رحلته
بعثوره على املخطوط ولقائه
ب�شريين حفيدة ال�شاه.
وتنتهي الرواية برحيل بنيامني
و�شريين ورباعيات اخليام
�إىل �أمريكا على منت الباخرة
تايتانيك وغرق املخطوط للأبد
يف �أعماق املحيط.

موت �صغري ملحمد
علوان
ويف روايته «موت �صغري» ،ال
يكتفي الروائي حممد ح�سن
علوان بحكايات و�آثار ال�صويف
الأكرب ابن عربي �صاحب
«الفتوحات املكية» ،ولكنه
يقتحم �إن�سانه مقدما �إياه يف
�أكرث حلظات �ضعفه الإن�ساين
و�أرق حلظات ع�شقه الأر�ضي.
وتغو�ص الرواية يف حياته
العاطفية باختطاف قلبه بعد
�أن وقع يف الع�شق ،وحريته
الإميانية بحثا عن ذلك اليقني
املطلق .وابن عربي هو حمي
الدين حممد بن علي بن حممد
بن عربي احلامتي الطائي
الأندل�سي ( 1240-1164للميالد)
ولد يف الأندل�س وتويف يف دم�شق،
وا�شتهر بلقب «ال�شيخ الأكرب».
وقد اختطف علوان «ال�شيخ

الأكرب» �إىل عامله الروائي
الرومان�سي املفعم بامل�شاعر،
�إذ قدم من قبل �أربع روايات
تتعر�ض لعالقات حب بني الرجل
واملر�أة ،منها «�صوفيا» ،و»طوق
الطهارة».
يقودنا الراوي يف «موت �صغري»
عرب م�سارين ،فيحكي تاريخ
انتقال خمطوطة تق�ص �سرية
ابن عربي منذ عام  610هجرية
وحتى اكت�شافها عام 1433
هجرية ،ويف امل�ستوي الثاين
ت�أتي �سرية ابن عربي منذ حلظة
ميالده حتى وفاته ،م�ستعر�ضا
ال�صعاب التي القاها منذ والدته
يف الأندل�س وحتى و�صوله �إىل
مكة مرورا بدم�شق.
وي�ستعر�ض الكاتب كيف ا�ستقر
ابن عربي يف مكة املكرمة و�أجنز
م�ؤلفه الأهم «الفتوحات املكية»،
وظن �أنه �سيهد�أ ويقر عينا مبا
�أجنز ،لكنه يلتقي «نظام» ابنة
�شيخه «زاهر الأ�صفهاين» فيغرم
بها ويكتب عنها ديوانه «ترجمان
الأ�شواق».
غري �أن العا�شق يُفاج�أ برف�ضها،
ليكت�شف �أنها كانت وتدا من
�أوتاد الأر�ض الأربعة ،طبقا
للفهم ال�صويف ،وبالتايل فدورها
تثبيت الإميان والدين يف قلوب
من يهديهم اهلل ،وفق املت�صوفة
الذين يعتقدون بوجود القطب
الأكرب �أو «الغوث» لإدارة �ش�ؤون
الأر�ض وحتته �أربعة �أوتاد
ي�ساعدونه ،مما جعله على يقني
با�ستحالة ارتباطهما.
«العالمة» لبن�سامل حمي�ش
تتناول رواية العلاّ مة �سرية
قا�ضي الق�ضاة املالكي م�ؤ�س�س
علم االجتماع عبد الرحمن ابن
خلدون ،وين�سج فيها الروائي
بن�سامل حمي�ش على لغة ابن
خلدون يف كتابه املقدمة.
وتتناول الرواية الد�سائ�س
وامل�ؤامرات التي حتاك �ضد
الفقيه املغربي يف الديار
امل�رصية ،وتروي رحلته للحج
وعودته ليتزوج �أرملة كاتبه
املتوفى ،ويروي ق�صة احلب
الذي عا�شه ابن خلدون يف

كهولته؛ وقد تعر�ضت الرواية
النتقادات �شملت اتهامها بت�شويه
�صورة ابن خلدون الأخالقية.
ورغم افتقاد الرواية للحبكة
الدرامية وميلها لل�رسد التقريري
امل�شابه لل�سري الذاتية ،فقد جاءت
م�شابهة للروايات التاريخية التي
يلب�س فيها الروائي بطل رواياته
�أثوابا خيالية ،ويقدمه للقارئ
كما يراه يف خميلته اخلا�صة،
ورمبا ا�ضطر ل�صناعة �شخ�صيات
غري تاريخية ليكمل بناء ال�رسد.
وال تتجنب الرواية زيارة ابن
خلدون لتيمور لنك� ،إذ يروي
الف�صل الثالث لقاء العامل
املغربي باحلاكم الدموي
ومفاو�ضته على ت�سليم دم�شق
مع الأمان لأهلها ،لكن تيمور لنك
مل يف بوعده و�أحرق املدينة،
ورحل ابن خلدون �إىل م�رص ثم
مر�ض مر�ضه الأخري الذي منعه
من حتقيق �أمنيته يف العودة �إىل
موطنه الأ�صلي.

الرئي�س ملحمد العدوي
ويتناول الروائي ال�شاب حممد
العدوي �شخ�صية ابن �سينا يف
روايته املفعمة ب�سحر ال�رشق
وبالد فار�س ،وبدا �أن الرواية
التي متزج �أدب الرحالت القدمي
ب�سرية ابن �سينا الذاتية وفل�سفته،
متزج كذلك بني ق�صة الفيل�سوف
وزمنه وبني ق�صة الراوي الباحث
واملتعلق برتاث ابن �سينا ،الذي
رحل وراءه من �أ�صفهان لطهران
وهمذان ،بعد �أن ارتبط به منذ
ر�آه يف حلم قائال «�إن الإن�سان
يجهل �أكرث مما يعرف ،وغاية
املعرفة �إفادة اليقني حتى ي�صل
منه �إىل مبد�أ الوجود وعلله».
ورغم �أن ابن �سينا د ّون جزءا من
�سريته بنف�سه ،لكن الراوي �آثر
التنقيب عنه كذلك عرب تلميذه
�أبو عبيد اجلوزجاين التي يظهر
فيها ابن �سينا وحيدا حزينا
يحتال ليبيح اخلمر لنف�سه،
فيجعلها حراما للعوام جائزة
للخوا�ص ،ثم يعاهد اهلل على
التوبة ويرتك معاقرتها.

وحملت الرواية الكثري من
الت�سا�ؤالت التي عرب بها الكاتب
من زمن ابن �سينا �إىل جيله
املعا�رص« ،فمن �شاهد احلق
لزمه لزوما �أو تركه عجزا ،وال
منزلة بني هاتني املنزلتني �إال
منزلة اخلمول».
وتروي الرواية التي تتحرك
عرب الزمن بحرية ق�صة تعلق
ابن �سينا بجاريته ورد وتعلق
الراوي باجلمال الفار�سي الذي
كاد �أن ين�سيه واقعه امل�ضطرب،
ويتجول مع القارئ يف التاريخ
املن�سي منوها بثقافات ال�شعوب
الفار�سية ومقتب�سا كلمات فار�سية
داخل الن�ص العربي ،لكنه يف
النهاية ينتهي �إىل املق�صود من
الرحلة كما و�صل ابن �سينا يف
رحلته القدمية.
لقد كانت حياة الدول التي
حكمت هذه املنطقة من العامل
م�ضطربة� ،أق�صد �سيا�سيا ،مل
يهن�أ العامل با�ستقرار لفرتة
طويلة ،مل يهن�أ �أبدا ،وحتى
�أخالقيا ،فاخلمر وبيوت الغناء
واجلواري كانت �شيئا ثابتا يف
هذا املجتمع؛ كما يقول راوي
الرواية.
ف�ساق
عندهم
«كان
وي�ضيف
ّ
ول�صو�ص وم�ستبدون ،ومع ذلك
قامت يف ح�رضتهم نه�ضة مدنية
عالية ،ا�ستوعبت �إرث العامل
و ّ
منته حتى �سلمته �إىل �أوروبا يف
ع�رص النه�ضة».
ونحن ال نختلف عن �أ�سالفنا اليوم
يف هذه الأو�ضاع امل�ضطربة ،وال
يف �أن حولنا �أخطارا حتدق بنا،
وال يف �أننا م�ستهدفون ،وال يف
�أننا اجتهنا للهو وتركنا �صحيح
الدين؛ كل ذلك ي�شبهوننا به،
كما يقول العدوي لكن هناك
�شيئا �آخر ،فقد «انقطعت �صلتنا
باالمتداد احل�ضاري الطبيعي
لأي جتمع ب�رشي ،وانتهينا �إىل
ما نحن فيه ،حتى تكاد �صفة
االنت�ساب ملا هو عربي �أن تكون
�س ّبة �أو و�صمة جتمع كل املعاين
الناق�صة ،كل ما �أريده �أن �أ�ضع
يدي على هذا ال�شيء املفقود،
فقط!».
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�إخراج ن�صرالدين ال�سهيلي وبطولة عبد القادر جريو ويو�سف �سحريي

«�أوالد احلالل»  ...دراما جزائرية
تظهر احرتافية فنية عالية
متكن امل�سل�سل الدرامي اجلزائري «�أوالد احلالل» للمخرج ن�صر الدين ال�سهيلي من
ك�سب الرهان منذ بث حلقاته الأوىل على قناة» ال�شروق  « +يف �شهر رم�ضان الكرمي
فلقد نال �إعجاب امل�شاهدين يف اجلزائر يف �أوىل حلقاته و�سجل ن�سبة م�شاهدة عالية
و�أظهر احرتافية فريدة من نوعها يف جت�سيد الأدوار من قبل جنوم التمثيل يف اجلزائر
الذين �أبدعوا  ،و�أ�ضفو عن�صر الت�شويق والإثارة يف هذا العمل الراقي  ،مما ي�ؤكد �أن
هناك ا�شتغال و حت�سن كبري يف اجلانب الفني والتجاري وهذه تعد قفزة نوعية للدراما
اجلزائرية التي تعود �إىل الواجهة من جديد يف رم�ضان . 2019
حكيم مالك
جت�سيد البيئة ال�شعبية
يف وهران
ويف ذات ال�سياق فلقد �سلط
هذا العمل الرم�ضاين ال�ضوء
على البيئة ال�شعبية ال�سائدة يف
وهران  ،ولقد مت �إهداء «�أوالد
احلالل» ل�سكان حي الدرب
العريق مبدينة الباهية وهران
ومت توظيف اللهجة الوهرانية يف
هذا العمل وهذا ما �سمح بخلق
مناف�سة �رش�سة بني الأعمال
الرم�ضانية اجلزائرية املعرو�ضة
يف خمتلف القنوات التلفزيونية
اجلزائرية اخلا�صة والعمومية
ال�سباق الرم�ضاين وعليه فلقد
جنح املخرج ن�رصالدين ال�سهيلي
يف ت�صوير م�شاهد املعاناة
االجتماعية للمواطنني الب�سطاء
،مربزا الفقر والبطالة وتف�شي
الآفات االجتماعية كاملخدرات
وممار�سة العنف �ضد املر�أة
واحلقرة و غريها من الأمور التي

ي�صطدم بها املواطن اجلزائري
يف حياته اليومية الروتينية لي�ؤكد
هذا العمل مرة �أخرى �أن اجلزائر
غنية وثرية لغويا وثقافيا وهذه
هي النقطة الإيجابية التي عزف
على �أوتارها «ال�سهيلي «الذي
خرج من النمطية و دائرة امللل
التي كانت �سائدة يف العديد من
الأعمال الرم�ضانية ال�سابقة التي
خلقت �شبه عزوف لدى �أغلبية
اجلماهري اجلزائرية التي جل�أت
�إىل م�شاهدة الأعمال الدرامية
العربية ال�سورية وامل�رصية
واللبنانية وهذا راجع لعدم �إ�شباع
الأعمال الدرامية اجلزائرية التي
كانت تعر�ض فيما �سبق للذائقة
الفنية للم�شاهد اجلزائري الذي
يتميز بذوق عايل يف االختيار مع
متكنه من فهم جميع اللهجات
العربية من املحيط �إىل اخلليج
وهي عالمة فارقة ال جندها �إال
عند اجلزائري .

جنوم اجلزائر يت�ألقون
دراميا يف رم�ضان

ولقد �شارك يف هذا امل�سل�سل
الرم�ضاين نخبة من املمثلني
اجلزائريني من خمتلف مناطق
الوطن ليقدموا �إ�ضافة حقيقية
لهذا العمل الذي ينب�أ بنجاح �أويل
لكونه دخل بقوة �إىل ال�سباق
الرم�ضاين للأعمال الدرامية
اجلزائرية التي تعرف مناف�سة
�رش�سة مع بع�ضها البع�ض حيث
مل�س املتابعني اجلزائريني حجم
احل�ضور الفني للفنانني للم�شاركني
يف �أوال يلعب فيه يف البطولة كل من
املمثل املت�ألق عبد القادر جريو
و ابن مدينة الأغواط يو�سف
�سحريي املج�سد ل�شخ�صية» ابن
بادي�س» وم�صطفى لعريبي و
الفنانة املبدعة مليكة بلباي ابنة
مدينة تيهرت �صاحبة احل�ضور
الفني القوي فلديها م�شاركات
�سينمائية وم�رسحية وتلفزيونية
كثرية �إ�ضافة مل�شاركة النجمة
اجلزائرية �سهيلة معلم املعروفة
عند اجلزائريني بـ «بيبي�شة»
وحممد خ�ساين وعزيز بوكروين
وهيفاء رحيم و�إميان نوال و مع

م�شاركة الفنان جمال حممد
�أمني من فرقة بابيلون اجلزائرية
و�أحمد مداح ومرمي �أوكبري
واملمثل القدير ابن مدينة �سيدي
بلعبا�س جالب بن عبد اهلل مع
م�شاركة فاطمة الزهراء ح�سناوي
ورم�ضان داودي وموين بوعالم
ومرمي عمري وحممد فرميهدي
وكلثوم وفوزية بو�شارب و�شهلة
بن دا�سوبوبكر �صديق بن عي�سى
ونورة عقبوبي وربيع �أجاووت
وحميدة �سبع ويون�س مرابط
وي�شارك ك�ضيوف �رشف يف هذا
الفنان
امل�سل�سل اجلزائري
القدير �أحمد بن عي�سى واملمثلة
القديرة ح�شماوي ف�ضيلة مع
م�شاركة خا�صة لفنان الراب ر�ضا
«�سيتي  « 16ولقد منح القائمون
على هذا العمل الدرامي الفر�صة
للوجوه اجلديدة للدخول �إىل
عامل التمثيل عن طريق االعتماد
على الوجوه ال�شابة ك�إكرام منارة
وه�شام عبد الفتاح و�سيليا ولد
حممد وليلى خوجة والطفل
حممد عقبوبي وبوخالفة �ساحلي
و�إبراهيم ه�شماوي وطاهر �أمني

وقدور بن خام�سة وبلقا�سم
عبدان وخديجة بن دا�س وعاجل
عقبوبي وبالل بو�شا�شلف وحمزة
�سليماين وكرمي ق�رصاوي و�صفية
�شقاق ومليك بن �شيحة ورم�ضان
داودي و كلثوم بو�شارب وطاهر
عبد القادر .

وحدة مو�سيقية
مرتا�صة
وقام ب�أداء �أغنية اجليرنيك لأوالد
احلالل كل الفنان ابن مدينة
�سوق �أهرا�س املتوج بلقب �أحلان
و�شباب يف طبعته الأوىل الفنان
عبد اهلل الكرد رفقة الفنانة
هيفاء رحيم وال�شيء الالفت هو
توظيف االن�سجام بني املو�سيقى
واللحن مما �أ�ضفى لهذا العمل
رونقا جميال منقطع النظري
وهذا ما �ساهم يف ت�شكيل وحدة
مرتا�صة مع بع�ضها البع�ض ولقد
كتب كلمات الأغنية �سيد �أحمد
ومو�سيقى مهدي
الطاهري
املولهي وقام عبد القادر جريو

ال�سكريبت �إ�سماعيل
وو�ضع
�سوفيط وقام باحلوار ب�شري
بن �سامل ويون�س و�إميان جناي
وفتحي كايف وكا�ستينغ عاطف بن
ح�سني و مهدي �أحنوج و�رشيف
الزغالوي من�سقا املنتج وتوىل
�إنتاج هذا العمل كل من عماد
هنودة وحممد �أمني اجلوادي
و�أ�رشف على التو�ضيب العام و
كان �صاحب فكرة هذا العمل
الدرامي حممد �أمين جوادي
وقامت بكتابة ال�سيناريو رفيقة
بوجدي و�إخراج ن�رص الدين
ال�سهيلي مب�ساعدة وقام بهند�سة
ال�صوت و�سيم الطرابل�سي
يا�سني العكرميي
وميك�ساج
وتوىل املونتاج �شيف الدين بن
�سامل وقام بت�صحيح الألوان
�أ�رشف و اللمو�شي  ،ولقد
�أ�رشفت على الديكور �أمنة مالك
واك�س�سوار مرمي القيزاين وكامريا
حممد علي الزواغي و�صالح زريق
وحمرز طبقة مدير الت�صوير
وجند يامنة برهومي يف املالب�س
ومكياج �شيماء بوجنفة .

يوم العي�ش معا يف �سالم :تن�شيط ثقايف متنوع بوهران
يتم تن�شيط برنامج ثري بالأن�شطة
الثقافية والفنية بوهران يف �إطار
اليوم الدويل للعي�ش معاً يف �سالم
الذي يحتفل به يف �شهر رم�ضان
احلايل حتت �شعار «العي�ش م ًعا
يعني العمل معا» ،ح�سبما ذكره
املنظمون .و يتم االحتفال بوهران
بهذا اليوم الذي حددته منظمة

الأمم املتحدة يف  16مايو من كل
عام يف مبادرة مواطنة عب�أت زهاء
ع�رشة فاعلني اجتماعيني ما بني
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الثقافية.
و �أو�ضحت جمعية «�صحة �سيدي
الهواري» ال�رشيكة يف هذه الفعالية،
�أن العديد من الأن�شطة تقدم
للجمهور ب�شكل عام ،ولل�شباب

خ�صو�صا .وتعد ثقافة ال�سلم
والعي�ش م ًعا والتفاعل الثقايف
مفاهيم يتم �إبرازها �أثناء خرجات
امل�شي وور�شات العمل واملوائد
امل�ستديرة املنظمة من قبل
اطارات م�ؤ�س�سة «جنة العارف»
وغريها من اجلمعيات املحلية.
وت�شارك جمعية «القارئ ال�صغري»

يف تن�شيط �أم�سية من احلكايات
للأطفال ،مبا يتوافق مع دورها يف
الرتويج للمطالعة وكتاب ال�شباب،
فيما يقدم مركز «بيري كالفريي»
�أم�سيتني فنيتني.
من املقرر �إقامة احلفل اخلتامي
يف  15مايو مب�رسح وهران
اجلهوي بتنظيم معر�ض لل�صور

�ستن�شر �أعمال الفائزين  15يف كتاب» �أفكار حرة»

«�سوق كتابك» تعلن عن نتائج م�سابقة الق�صة الق�صرية
ك�شفت �صفحة «�سوق كتابك « عن
�أ�سماء الكتاب الفائزين يف م�سابقة
الق�صة الق�صرية عن اختيار اللجنة
لـ  15عمال حيث �ستن�رش ق�ص�صهم
يف كتاب �أفكار حرة ولقد توجت
العديد من الدول العربية يف هذا
امل�سابقة فمن اجلزائر فازت كل
من ليندة كامل و ب�سمة بوال�صوف
وخرايفية �صندرة ودينا ريحاين و
�أ�سماء عقوين ومن �سوريا فازت
ملي�س حممد ورامز بركات ومن
م�رص فازت زينه �صالح بدران و
�إميان م�صطفى وهويدا �أبو �سمك

و عبداهلل حممد عبداهلل و�أ�سامة
الفرماوي وفازت من املغرب
مرمي طلو�س و�أنوار علي من ليبيا
ويا�سمني الآن�سي من اليمن.
ولقد تقدم مل�سابقة الق�صة
الق�صرية ما يزيد عن  74كاتب،
وبعد االطالع على الأعمال من
طرف جلنة القراءة مت اختيار 20
ق�صة لتكون هي الق�ص�ص الفائزة
وبعد االطالع على الق�ص�ص
الع�رشين التي اختريت من قبل
اللجنة مت ا�ستبعاد بعد املراجعة
الأخرية  5ق�ص�ص من الن�رش يف

كتاب �أفكارحرة كونها ن�رشت
من قبل ...وتتمثل هذه الأعمال
لوليد رجب وح�سام الدين م�سعد
و�سفيان الرباق وندى الفقية
وزهية �سو�سي .ولقد وجهت
�صفحة «�سوق كتابك» �شكرها
وتقديرها لكل الكتّاب امل�شاركني
يف م�سابقة الق�صة الق�صرية وتتمنى
للجميع التوفيق يف م�سريته ككاتب
ومبدع ،م�شرية �أن هذه امل�سابقة
مبثابة بداية حمفزة للم�شاركني
� ،سواء كان العمل الذي تقدم
به نال قبول جلنة القراءة �أو مل

ينله ،وذلك �أن النتيجة ال تعني
نهاية املطاف ،وعلى كل كاتب
�أن ي�ستمر يف الإبداع وتقدمي
�أف�ضل ما لديه يف كل ن�ص يكتبه،
هذا هو هدفنا و�سيظل ،ت�شجيع
النا�س على الإبداع ،ولي�س البحث
عن الفوز واخل�سارة .وللإ�شارة
ف�سيتم �إر�سال �شهادة تقدير لكل
الفائزين ال  20حتى ن�شكرهم على
جمهودهم �أما الق�ص�ص التي �سيتم
ن�رشها يف الكتاب هي الق�ص�ص ال
 15الأوىل.

حكيم مالك

وعر�ض م�رسحي تفاعلي وعر�ض
�سينمائي ق�صري حول موا�ضيع
ال�سالم والعي�ش معا .وللتذكري،
ف�إن اجلزائر كانت املبادرة باليوم
العاملي «العي�ش معاً يف �سالم»،
الذي مت االحتفال بطبعته الأوىل
يف  16مايو .2018
وقد مت اعتماد هذا اليوم الدويل

من طرف الأمم املتحدة يف
 8دي�سمرب  2017متوجا بذلك
املبادرة اجلزائرية التي روجت لها
اجلمعية الدولية ال�صوفية العالوية
(التي يتواجد مقرها مب�ستغامن) يف
اختتام امل�ؤمتر الدويل للمر�أة الذي
عقد يف �أكتوبر  2014بوهران.
وكاالت

من  21ماي �إىل  29جوان املقبل

فنان الأندل�سي �سمري تومي يف مهرجان
موازين  2019باملغرب

ي�شارك مغني الأندل�سي �سمري تومي يف الطبعة  18ملهرجان موازين «�إيقاعات
العامل» املو�سيقي العاملي التي تعقد فعالياتها بالعا�صمة املغربية الرباط من
 21ماي �إىل  29جوان املقبل ح�سبما �أوردته م�ؤخرا ال�صحافة املغربية .وبد�أ
تومي م�شواره املو�سيقي عام  1979باجلزائر العا�صمة مع جمعية «الدزايرية
املو�صلية» حيث تعلم العزف على �آلتي املاندولني والكمان قبل �أن ي�ؤ�س�س يف
 1992فرقته اخلا�صة التي قدمت العديد من الأعمال الرتاثية يف الأندل�سي
واحلوزي بالإ�ضافة لأغاين عدد من كبار الفنانني اجلزائريني كرابح دريا�سة
و�أحمد وهبي وبالوي الهواري .وي�شارك يف هذه التظاهرة فنانون وفرق
مو�سيقية من لبنان و�إ�سبانيا والواليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا وم�رص
بالإ�ضافة �إىل البلد املنظم املغرب .ويعترب مهرجان موازين «�إيقاعات العامل»
الذي ت�أ�س�س يف  2001وتنظمه جمعية ( Maroc-Culturesمغرب-ثقافات)� -أهم مهرجان مو�سيقي دويل باملغرب.

وكاالت
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تعوي�ض الطاقة يف اجل�سم خالل رم�ضان
ميكن تعوي�ض طاقة اجل�سم
يف وجبات ما قبل الفجر
والغروب لأن ال�صيام يف
رم�ضان ي�ستمر من الفجر
حتى الغروب.
يوفر هذا الأمر انتقاالً
لطيفاً من ا�ستخدام الغلوغوز
كم�صدر رئي�سي للطاقة �إىل
ا�ستخدام الدهون ومنع انهيار
الع�ضالت من �أجل الربوتني.
يقول الدكتور حمروف �أن
ا�ستخدام الدهون للح�صول
على الطاقة ي�ساعد على
فقدان الوزن .فهو يحافظ
على الع�ضالت ويقلل م�ستوى
الكول�سرتول يف نهاية املطاف.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ؤدي فقدان
الوزن �إىل ال�سيطرة ب�شكل
�أف�ضل على مر�ض ال�سكري
وتخفي�ض �ضغط الدم .كما
يقول الدكتور حمروف «كما
حتدث عملية �إزالة ال�سمية
من اجل�سم حيث يتم حتليل
ال�سموم املخزنة يف الدهون
ليتم طردها من اجل�سم».
تظهر بعد ب�ضعة �أيام من
ال�صيام م�ستويات �أعلى من
الأندورفني يف الدم مما
يجعلك �أكرث يقظة ومينحك

�شعوراً غامراً
النف�سية العامة.
يعد تناول ال�سوائل والطعام
املتوازن �أمراً هاماً بني
�أوقات ال�صيام .وتعد الكلى
فعالة جداً فيما يتعلق
باحلفاظ على املاء والأمالح
يف اجل�سم مثل ال�صوديوم
بال�صحة

والبوتا�سيوم .ولكن ميكن فقد
هذه خالل التعرق.
يجب �أن حتتوي الوجبات
على ما يكفي من الأغذية
التي تعطي الطاقة مثل
الكربوهيدرات وبع�ض الدهون
ملنع انهيار الع�ضالت« .يعد
التو�صل �إىل نظام غذائي

خالل ال�صيام م�شابهاً للنظام
الذي تتبعه يف تناول طعامك
يف غري �شهر رم�ضان» ح�سب
الدكتور حمروف« .فيجب
�أن يكون لديك نظام غذائي
متوازن يحتوي كميات منا�سبة
من الكربوهيدرات والدهون
والربوتني».

م�صادر الطاقة خالل ال�صيام

تعتمد التغريات التي حتدث خالل ال�صيام على
طول مدة ال�صيام املتوا�صل ،حيث يدخل اجل�سم
يف حالة ال�صيام بعد م�ضي � 8ساعات �أو �أكرث على
�آخر وجبة دخلت �إليه ،حيث تكون الأمعاء قد �أنهت
امت�صا�ص املغذيات من الطعام .ي�شكل الغلوكوز
املخزن يف الكبد والع�ضالت يف احلالة الطبيعية
امل�صدر الأ�سا�سي للطاقة يف اجل�سم ،حيث
ي�ستخدم اجل�سم خالل ال�صيام هذا املخزون من
الغلوكوز �أوالً ليتزود بالطاقة ،وبعد ا�ستنزاف هذا
املخزون يتحول اجل�سم للم�صدر الثاين للطاقة وهو
�شحوم اجل�سم .ومع ا�ستمرار ال�صيام لعدة �أيام �أو
�أ�سابيع يبد�أ اجل�سم با�ستخدام الربوتينات للح�صول
على الطاقة.
وهذا هو الو�صف االخت�صا�صي ملا ي�شاع ت�سميته
بـ «املجاعة» .ومن الوا�ضح �أنه �ضار بال�صحة
ويت�ضمن حترر الربوتينات نتيجة تقوي�ض
الع�ضالت ،مما يجعل ال�صائمني يبدون نحيلني
بالإ�ضافة �إىل �أنه ي�ضعف ج�سمهم جداً .ولكن
ومن ناحية �أخرى من امل�ستبعد الو�صول ملرحلة
املجاعة خالل رم�ضان لتوقف ال�صيام يومياً خالل
الليل.

نظام غذائي متوازن

يجب على �أولئك الذين ي�صومون �أن يتناولوا وجبتني يومياً
على الأقل ،وجبة قبل الفجر (ال�سحور) وجبة عند الغروب
(االفطار).
يقول الدكتور ماهرووف �أن ا�ستهالكك للطعام يجب �أن يكون
ب�سيطاً واليختلف كثرياً عن نظامك الغذائي العادي .يجب �أن
يحتوي على �أطعمة من جميع املجموعات الغذائية الرئي�سية:
• الفواكه واخل�رضوات
• اخلبز واحلبوب والبطاطا
• اللحوم والأ�سماك �أو البدائل
• احلليب ومنتجات الألبان
• الأطعمة احلاوية على الدهون وال�سكر
الكربوهيدرات املعقدة هي الأطعمة التي ت�ساعد على �إطالق
الطاقة ببطء خالل �ساعات ال�صيام الطويلة .وهي توجد
يف �أطعمة مثل ال�شعري والقمح وال�شوفان والذرة وال�سميد
والفا�صوليا والعد�س والدقيق امل�صنوع من احلنطة الكاملة
والأرز طويل احلبة.
يتم ه�ضم الأطعمة الغنية بالألياف �أي�ضاً ببطء وت�شمل النخالة
واحلبوب والقمح الكامل واحلبوب والبذور والبطاط�س مع
ق�رشتها واخل�رضوات مثل الفا�صوليا اخل�رضاء والفاكهة جميعها
تقريباً ،مبا يف ذلك امل�شم�ش واخلوخ والتني.
الأطعمة التي يجب جتنبها هي الأطعمة �صعبة املعاجلة
و�رسيعة احلرق التي حتتوي على الكربوهيدرات املكررة (ال�سكر
والطحني الأبي�ض) ،والأغذية الد�سمة كذلك (على �سبيل املثال
الكعك والب�سكويت وال�شوكوالتة واحللويات مثل البقالوة).
كما �أنه من اجليد جتنب امل�رشوبات املرتكزة على الكافيني
مثل ال�شاي ،القهوة والكوال� .إنّ الكافيني مدر للبول ويحفز
فقدان املاء ب�شكل �أ�رسع من خالل التبول.

الأطعمة املفيدة
ينبغي �أن تكون وجبة ال�سحور ،وجبة ما قبل الفجر ،وجبة �صحية
ومعتدلة وتعطي اح�سا�ساً بال�شبع وتقدم ما يكفي من الطاقة
لعدة �ساعات.
يقول الدكتور هارووف «يجب �أن يكون ال�سحور خفيفاً وي�شمل
الطعام بطيء اله�ضم مثل خبز عربي وال�سلطة واحلبوب
(وخا�ص ًة ال�شوفان) �أواخلبز املحم�ص بحيث يكون لديك حترير
ثابت للطاقة».
«من املهم �رشب بع�ض ال�سوائل احلاوية على الفيتامينات،
مثل ع�صري الفاكهة �أوالفاكهة .ي�رشب بع�ض النا�س م�رشوبات
مت�ساوية التوتر (مثل لوكوزاد) لتحل حمل �أي �أمالح مفقودة «.
�إن العرف لدى امل�سلمني هو ك�رس ال�صيام (الإفطار) ببع�ض
التمر ،وفقاً للتقاليد النبوية.
�سيوفر التمر دفع ًة من الطاقة .و�سيكون لع�صائر الفاكهة �أي�ضاً
نف�س الت�أثري املن�شط .ابد�أ من خالل �رشب الكثري من املاء،
والذي ي�ساعد يف الإماهه ويقلل من فر�ص االفراط بتناول
الطعام .جتنب الأطباق الغنية اخلا�صة التي حتتفل تقليدياً
بال�صيام.

ال�صداع

�ضعف ال�سيطرة على مر�ض ال�سكري
ين�صح الأ�شخا�ص الذين
يُحقنون بالأن�سولني بانتظام
بعدم ال�صيام ،حيث �أن
املخاطر املحتملة �-سوا ًء
على املدى الق�صري �أوالطويل-
على ال�صحة الناجتة عن عدم
�أخذ االن�سولني كبرية جداً.
يجب على الأ�شخا�ص الذين
يعانون من ال�سكري امل�ضبوط
با�ستخدام الأقرا�ص بطلب
م�شورة دقيقة من الطبيب قبل
البدء بال�صيام.
ين�صح ب�شدة باملراقبة الذاتية

لل�سكر يف دمك .يكون انخفا�ض
م�ستويات ال�سكر يف الدم
(نق�ص) خطرياً ،وميكن �أن
ي�ؤدي �إىل الإغماء �أو النوبات.
ال�شعور بالدوار والتعرق
واالرتباك قد توحي جميعاً
بنق�ص ال�سكر� .إذا عانى
ال�شخ�ص امل�صاب مبر�ض
ال�سكري من هذه الأعرا�ض،
ينبغي عليه تناول م�رشوب
�سكري على الفور� ،أو و�ضع
�سكر �أو حلوى غنية بال�سكر
حتت ل�سانه.

يوجد �أ�سباب متعددة لهذه امل�شكلة ال�شائعة .ميكن لل�صداع
�أثناء ال�صيام �أن يكون ب�سبب اجلفاف �أو اجلوع ،قلة الراحة� ،أو
عدم وجود املواد امل�سببة للإدمان مثل الكافيني �أو النيكوتني.
ميكن التباع نظام غذائي معتدل ومتوازن ،خا�ص ًة عدم تفويت
وجبة ماقبل الفجر وتناول ما يكفي من ال�سوائل وتناول بع�ض
امل�سكنات مثل بارا�سيتامول �إذا لزم الأمر� ،أن ي�ساعد يف الوقاية
�أو تقليل خماطر ال�صداع .ميكن الوقاية من ال�صداع �أي�ضاً عن
طريق عدم التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س املبا�رشة وارتداء قبعة عند
اخلروج وا�ستخدام النظارات ال�شم�سية للحد من ت�أثري وهج
ال�شم�س وتخفيف �أي توتر يف الع�ضالت عن طريق تدليك ق�صري
ولطيف.
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من املحفزات الداخلية  -الروحية – يف ال�شهر الكرمي

�أو ً
ال  :ا�ست�شعار عظمة هذا ال�شهر
املبارك ،وهو ال�شهر الذي �أخت�صه
اهلل لنف�سه ،يقول النبي �صلى اهلل
عليه و�سلمُ (( :ك ُّل َع َم ِل ا ْب ِن �آ َد َم
اع ُ
ف حْ َ
ي َ
ال َ�س َن ُة َع ْ�ش ُر َ�أ ْم َث ِال َها
ُ�ض َ
ال هَّ ُ
الل َع َزّ
فَ ،ق َ
ِ�إ ىَل َ�س ْبعمِ ا َئة ِ�ض ْع ٍ
ال�ص ْو َم َ ،ف ِ�إ َّن ُه يِل َو َ�أ َنا
َو َج َّل� :إِال َّ
�أَ ْج ِزي ِب ِهَ ،يدَ ُع َ�ش ْه َو َت ُه َو َط َعا َم ُه
ان؛ َف ْر َح ٌة
ِم ْن �أَ ْج ِليِ ،ل َّ
ل�ص ِائ ِم َف ْر َح َت ِ
اء َر ِ ّب ِه،
ِع ْندَ ِف ْط ِر ِهَ ،و َف ْر َح ٌة ِع ْندَ ِل َق ِ
هّ
َ
َولخَ ُ ُل ُ
يه �أَ ْط َي ُب ِع ْندَ
الل ِم ْن
ِ
وف ِف ِ
يح المْ ِْ�س ِك «.
ِر ِ

ثانياً  :التعمق يف فهم ِحكم ال�صوم ،ف�إن
اهلل عز وجل مل يفر�ض ال�صوم لأجل اجلوع
والعط�ش ،و�إمنا �أرد من امل�سلم حتقيق
التقوى يف نف�سه ،وهي احلكمة العظمى
لل�صوم ،التي تدفعه �إىل طاعة ربه ومتنعه
عن مع�صيته ،يقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
الَ
ام ِه إِ� ّ
�صيَ ِ
�س ل َ ُه ِم ْن ِ
و�سلمُ (( :ر َّ
ب َ
�صا ِئ ٍم لَيْ َ
الَ
ام ِه �إِ ّ
�س ل َ ُه ِم ْن ِقيَ ِ
الجْ ُ و ُعَ ،و ُر َّ
ب قَا ِئ ٍم لَيْ َ
ال�س َه ُر )).
َّ
ثالثاً  :التفكر يف الثواب العظيم الذي �أعده
اهلل لل�صائمني ،والتعر�ض لنفحات اهلل يف

هذه الأيام املباركة ،قال ر�سول اهلل �صلى
ميا ًنا
�صا َم َر َم َ
�ضا َن �إِ َ
اهلل عليه و�سلمَ (( :م ْن َ
ِ
ِ
اح ِت َ�سا ًبا غُ ِف َر ل َ ُه َما تَ َق َّد َم م ْن َذنْ ِبه ((،
َو ْ
ويقول عليه ال�صالة وال�سالمَ ...(( :وللِ هَّ ِ
ُعتَقَاءُ ِم َن النَّا ِر َ ،و َذ ِل َ
ك فيِ ُك ِّل لَيْل َ ٍة )).
رابعاً  :اخت�صا�ص �أف�ضل ليايل العام فيه،
و�أف�ضلها ليلة القدر ،ولزيادة الطاعة
والعبادة مل يطلعنا اهلل عليها ،يقول اهلل
ي ِّم ْن �أَل ِْف �شَ ْه ٍر ))،
تعاىل (( :لَيْل َ ُة ال ْ َق ْد ِر خَ رْ ٌ
فالعبادة فيها �أف�ضل من عبادة �ألف �شهر.
خام�ساً  :النظر يف �أحوال ال�صاحلني يف
رم�ضان ،من خالل التمعن يف حالهم
مع القر�آن ،وحالهم مع القيام ،وحالهم
مع الإنفاق وال�صدقة ،مما يحفز على
الطاعات.

م�ستحبات ال�صوم ثمانية
جتديد النية لكل يوم منه ،وعمارته بالذكر
وتالوة القر�آن وال�صالة ،وكرثة ال�صدقة فيه،
وطلب احلالل الذي ال �شبهة فيه للفطر،
وابتداء الفطر على التمر �أو املاء ،و�إحياء
ليلة �سبع وع�رشون منه ،وقيام الرجل وحده
يف منزله �إذا كانت ثم جماعة تقوم يف
امل�سجد ،و�إال ف�إقامته للجماعة �أف�ضل.

رم�ضان و�صناعة امل�ستقبل
رم�ضان �شهر الإعداد ل�صناعة امل�ستقبل ،مدر�سة �سنوية للأمة تتجدد يف كل عام  ،ونتاجها طاقات �إميانية  ،و�إ�رشاقات نورانية  ،وحمطات تربوية للنف�س الب�رشية ،و�إجنازات تاريخية ،ومواقف عزة
وفخار  .مدر�سة يرتبى فيها الفرد على الرتقي يف درجات الإميان  ،وتربية النف�س على معاين ال�صرب  ،ومعايل الأمور .مدر�سة تغر�س يف النف�س روح التعاون واملودة والتقارب والت�ضحية والعطاء .
رم�ضان مدر�سة للأمة تعلمها كيف ت�صنع امل�ستقبل  ،مدر�سة تعلمها كيف ترتقي بني الأمم لتكون رائدة لهم وموجهة وخمرجة لهم من الظلمات �إىل النور .
رم�ضان مدر�سة للأمة تتفجر فيه الطاقات  ،طاقات ال�صرب والعزمية  ،والثقة باهلل  ،وااللتجاء �إىل اهلل عز وجل  .رم�ضان مدر�سة للت�ضحية والفداء  ،وال�شوق �إىل جنات الرحمن  ،رم�ضان مدر�سة للأمة
لتجديد اخل�ضوع لعالم الغيوب ملك امللوك .رم�ضان مدر�سة ل�صناعة الرجال  ،مدر�سة ل�صناعة الأمهات امل�ؤمنات القانتات  ،مدر�سة ل�صناعة ال�شبيبة و�إعدادهم لقيادة امل�ستقبل .
ال�صيَا ُم َك َما ُكت َِب َعلَى الَّذِ ي َن مِ ْن َقبْ ِل ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ّتَقُونَ) [البقرة]183 :
يف رم�ضان ت�صوم الأمة
ً
خ�ضوعا وطاعة لربها وخالقها ( ُكت َِب َعلَيْ ُك ُم ِّ
يف رم�ضان نزل القر�آن  ،ونزوله يف رم�ضان حلكم عديدة  ،علمها من علمها وجهلها من جهلها َ
ّا�س َوبَ ِّينَاتٍ مِ َن ال ْ ُهدَى َوال ْ ُف ْر َقانِ ) [البقرة.]185 :
(�ش ْه ُر َر َم َ�ضا َن الَّذِ ي �أُنْ ِز َل فِي ِه ال ْ ُق ْر�آ ُن ُهدًى لِلنَ ِ

كم هي امل�سائل التي ال يجب فيها ق�ضاء وال كفارة وما هي
امل�سائل التي ال يجب فيها ق�ضاء وال كفارة وهي من جائزات ال�صوم ع�رشة  ) 1خروج القيء غلبة �إذا
مل يزدرد منه �شيئا ولو كرث بخالف خروجه باختياره فعليه الق�ضاء فقط �إذا مل يزدرد منه �شيئا
عمدا �أو غلبة و�إال فعليه الكفارة كما تقدم  ) 2وغالب الذباب  ) 3وغالب غبار الطريق  ) 4وغالب
الدقيق ال�صانع فعليه الق�ضاء وينزل منزلة ال�صانع من يتوىل �أمور نف�سه يف هاته الأ�شياء كحفر
�أر�ض حلاجة من قرب ونقل تراب لغر�ض وما جرى هذا املجرى  ) 5واحلقنة يف الإحليل وهو ثقب
الذكر ولو مبائع لأنه ال ي�صل عادة �إىل املعدة  ) 6ودهن جائفة وهي اجلرح يف البطن واجلنب
الوا�صل للجوف يو�ضع عليه الدهن للدواء وهو ال ي�صل �إىل حمل الأكل وال�رشب  ) 7ونزع امل�أكول
وامل�رشوب والفرج يف مبد�أ طلوع الفجر ف�إن ظن النازع �إباحة الفطر ف�أ�صبح مفطرا فعليه
الق�ضاء وال كفارة عليه لت�أويله القريب  ) 8وال�سواك لل�صائم كل النهار في�ستحب عند
املقت�ضى ال�رشعي كالو�ضوء  ) 9وامل�ضم�ضة للعط�ش �أو احلر  ) 10والإ�صباح باجلنابة
�إن �أ�صبح بها لعذر ف�إن ق�صد الإ�صباح بها فهو خالف الأوىل

مف�سدات ال�صوم كله ع�شرة
�إنزال املاء الدافق عن ق�صد �أو لذة يف يقظة ،وكذلك خروج املذي
لليقظان ،والإيالج يف قبل �أو دبر ،و�إي�صال �شئ �إىل اجلوف من الفم
من مطعوم �أو م�رشوب �أو غريهما ،وكذلك
�أو اخليا�شيم،
العينني �أو الأذنني ،من دهن �أو كحل ،وال
ما ي�صل �إىل
ح�صل من حقنة ونحوها ،واال�ستقاء عمدا
يلزم فيما
�أو رجوع القيء والقل�س �إىل احللق بعد
و�صولها �إىل مكان طرحها ،وال�صوم دون
نية� ،إال �صوم التتابع فتجزئ النية
يف �أول يوم منه ،كرم�ضان ،وقيل
مثله يف النذر ليوم معني ،
ويف يوم عا�شوراء ،والردة
فيه ،وطروء احلي�ض �أو
النفا�س عليه ،وطروء
الإغماء ،واجلنون
عند طلوع الفجر
�أو عامة النهار،
وقطع النية
�أثناء النهار،على
خالف يف هذا.

�شروط وجوب رم�ضان �ستة
البلوغ ،والعقل ،والإ�سالم� ،أو بلوغ الدعوة ،والقدرة على
ال�صوم ،ودخول ال�شهر ،واملعرفة به ،وهو واجب على
امل�سافر� ،إال �أن له رخ�صة يف الفطر ،وعلى احلائ�ض
والنف�ساء� ،إال �أنه ال ي�صح منهما يف احلال ،فيق�ضيانه.

فرو�ضه ثمانية
ارتقاب ال�شهر ،والنية �أوله ،وا�ست�صحابها ،وا�ستيفاء �أجزاء
النهار كله بال�صوم ،والإم�ساك عن كل ما يدخل اجلوف
من جامد ﻴﻐﺫي �أو مائع ،و�إال ما ال ينفك عنه من ب�صاق
الفم ،ورطوبة الدماغ وغبار الطريق ،وغلبة الذباب،
و�شبهه ،والإم�ساك عن �إنزال املاء الدافق وت�سبيبه بتذكر
�أو مالم�سة و�شبهه ،والإم�ساك عن �إيالج يف قبل �أو دبر،
والإم�ساك عن ا�ستدعاء القيء لغري �رضورة فادحة.

�سننه ثمان
القيام يف لياليه ،وكون ذلك جماعة يف امل�ساجد ،وال�سحور
فيها ،وتعجيل الإفطار ،وت�أخري ال�سحور ،واالعتكاف يف
�آخره ،و�إخراج زكاة الفطر عند متامه ،وحفظ الل�سان
واجلوارح فيه عن الرفث واجلهل وما ال يعني.
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 10م�سل�سالت يراهن اجلمهور على جناحها يف رم�ضان
بقدر ما اعتاد اجلمهور انتظار املاراثون الرم�ضاين مل�شاهدة �أف�ضل امل�سل�سالت ،ت�أتي الأعمال الدرامية هذا العام
حماطة بال�شكوك ب�سبب غياب غالبية النجوم الكبار ،ورغم ذلك ما زال هناك من ي�ستحقون املتابعة وهذه هي �أهم
امل�سل�سالت العربية التي يراهن اجلمهور على جناحها يف رم�ضان هذا العام.
زلزال`
هو من �أكرث امل�سل�سالت
املنتظرة ،من جهة لأنه من
بطولة حممد رم�ضان ،ومن
جهة �أخرى لأنه �أول عمل تعود
به حال �شيحة �إىل ال�شا�شة بعد
اعتزالها منذ �سنوات.
تدور �أحداث امل�سل�سل حول
�شاب ي�شرتي والده منزال
بالتق�سيط ،وقبل نقل امللكية
يحدث زلزال  1992ويتوفى
الأب ،ويف الوقت نف�سه يرف�ض
�صاحب العقار االعرتاف
مبلكية االبن للأر�ض ،مما ينتج
عنه الدخول يف نزاعات لإثبات
احلق.
كلب�ش 3

رومان�سي ت�شويقي من بطولة
تيم ح�سن ،تدور �أحداث هذا
اجلزء منه حول ق�صة حب يجد
البطل نف�سه طرفا فيها رغم ما
يحيط به من م�ؤامرات.
ووفقا لت�رصيحات املنتج
�صادق ال�صباح ،ف�إن �إنتاج جزء
رابع يعتمد على مدى جناح
هذا املو�سم.
ولد الغالبة
امل�سل�سل من بطولة �أحمد
ال�سقا وفيه يلعب دور مدر�س
تاريخ ،وب�سبب �ضيق احلال
وتوايل امل�صائب يجد البطل
نف�سه �أمام نارين� ،إما اتباع ما
ميليه عليه �ضمريه �أو االن�ضمام
لعامل جتارة املخدرات واخلروج
من عباءة الفقر للأبد ،وهو ما
�أوحى للجمهور ب�أن فكرة العمل
م�ستوحاة من م�سل�سل «بريكينغ
باد».

مثريا للجدل ب�سبب ال�شائعات
التي ترتدد حول عالقتها
باله�ضبة ،مما جعل البع�ض
يت�ساءلون عما �إذا كانت
البطولة املطلقة لها م�ستحقة
�أم جماملة!
ويحكي العمل عن حمامية
يتعر�ض �شقيقها للقتل ،فتحاول
العثور على القاتل بطريقتها.

بعد جناح اجلزء الأول والثاين،
قرر �صناع العمل تقدمي جزء
ثالث كان من املفرو�ض �أن
م�سل�سل بولي�سي من بطولة
يعر�ض يف � ،2020إال �أن �إحلاح
با�سل اخلياط الذي اعتاد
اجلمهور على �إدراك املو�سم مل�س �أكتاف
مفاج�أة اجلمهور كل عام
الرم�ضاين احلايل كان دافعا
بال�شخ�صيات التي يج�سدها.
مطاوع
وحنان
جالل
يا�رس
كافيا لإمتام العمل قبل ميعاده.
ويف هذا العمل ي�ؤدي دور
ويف هذا اجلزء ي�ستقيل �سليم وفتحي عبد الوهاب ،ثالثة روائي يجد نف�سه فج�أة طرفا
الأن�صاري من الداخلية لين�شئ �أ�سماء �أثبتت نف�سها يف ال�سنوات يف مغامرات غري متوقعة.
�رشكة مع �رشيك �آخر ،قبل الأخرية ،وهو ما جعل اجلمهور يذكر �أن ق�صة العمل حقيقية ،زودياك
�أن حتدث بينهما م�شاحنات يتنب�أ لهذا امل�سل�سل بتفوقه فنيا والأهم �أن امل�سل�سل �سيكون
ال تلبث �أن ت�سفر عن عداوة ولي�س دراميا فقط.
�شكال
خمتلفة
العمل الدرامي العربي الأول جتربة
�شديدة.
ويتمحور العمل حول مالكم الذي يعر�ض على �شا�شة ومو�ضوعا� ،أوال لأنه �أول عمل
قبل
امل�شبوهة،
أعمال
ل
ا
اعتاد
نتفليك�س يف رم�ضان.
فني مقتب�س عن جمموعة
�أن يقرر التوبة ،وهو ما ترف�ضه
الهيبة (احل�صاد)
ق�ص�صية للكاتب الراحل
املافيا التي ك�شفت له �أوراقها ،زي ال�شم�س
�أحمد خالد توفيق ،وثانيا لأنه
م�سل�سل �آخر �صدر عنه جز�آن مما ي�ضعه يف نزاع معهم من
�سيعر�ض على الإنرتنت عرب
العامني املا�ضيني ،وهو عمل �أجل البقاء.
دينا ال�رشبيني ا�سم �آخر �صار �شا�شة «فيو» ،وثالثا لأنه يتكون
الكاتب

من �أربعة �أجزاء كل جزء 12
حلقة ،و�أخريا حلبكته اجلديدة،
فامل�سل�سل يدور حول جمموعة
من الأ�صدقاء تطولهم لعنة
الفراعنة ،فيحاولون �إبطالها
ع�ساهم ينجون من املوت قابيل
املحقق.
هذه هي البطولة املطلقة
حرملك
الأوىل ملحمد ممدوح
وي�شاركه حممد فراج
وتدور
خليل.
م�سل�سل يدور يف �إطار من و�أمينة
الفانتازيا التاريخية� ،إذ تدور �أحداث امل�سل�سل يف �إطار
�أحداثه بني  1516-1513ت�شويقي ،فالبطل �ضابط
لر�صد الفرتة التي و�صل فيها �رشطة يحقق بق�ضية معقدة
املماليك لل�سلطة والطريقة اعتماده الأ�سا�سي فيها على
اتبعوها
التي
لإحكام �شبح القتيلة الذي يظهر له
قب�ضتهم على كافة اخليوط با�ستمرار ،مما يجعله ي�رص
ال�سيا�سية.
على فك لغز اجلرمية مهما
العمل من بطولة جماعية كلفه الأمر.
لنجوم عرب خم�رضمني من
جن�سيات متعددة ،وهو مكون
من �ستني حلقة و�سوف
تعر�ض على جز�أين.

غياب �أهل الفن عن جنازة
حم�سنة توفيق

اتهام املنتج امل�صري �أحمد ال�سبكي باالعتداء على موظفي «�صدى البلد»
تفاقمت �أزمة املنتج امل�رصي
�أحمد ال�سبكي ،مع �إدارة قنوات
«�صدي البلد» امل�رصية� ،إثر تبادل
الطرفني حترير حما�رض �رشطية
بق�سم �رشطة الدقي مبحافظة
اجليزة ،يف ال�ساعات الأوىل من
�صباح �أول �أم�س عقب تهجم منتج
م�سل�سل «�سوبر مريو» على مقر
القناة ،اعرتا�ضاً علي عر�ضهم
�أوىل حلقات م�سل�سله دون �رشائه
منه.
وقال م�صدر من داخل القناة� ،إنهم
فوجئوا بح�ضور ال�سبكي برفقة 10

�أ�شخا�ص من رجال احلرا�سة �إىل
املقر ،وقاموا بتك�سري حمتوياته
واالعتداء على عدد من العاملني
فيه ،م�ضيفاً �أنهم حاولوا تهدئته
ولكن دون جدوي.
و�أو�ضح �أن امل�صابني من حادث
االعتداء حرروا حم�رضاَ �ضد
ال�سبكي ،ومن املقرر خ�ضوعهم
لك�شف طبي خالل ال�ساعات
املقبلة لتبني حجم الإ�صابات،
م�شرياً �إىل �أنهم يرف�ضون م�ساعي
ال�صلح الذي يتزعمها عدد من
املقربني للمنتج �سالف الذكر.

ومن جانبه ،و�صف ال�سبكي ما �أثري
ب�ش�أن اعتدائه على طاقم عمل
القناة باالدعاءات ،م�شدداً يف
ت�رصيحات على �أنه لي�س بلطجياً
ليقوم بهذه الت�رصفات.
و�أ�ضاف :اجتهت �إيل مقر �إدارة
القناة ملقابلة رئي�سها حممد
�أبوالعينني ،للتعرف على كيفية
عر�ضه �أوىل حلقات م�سل�سله
«�سوبر مريو» دون امتالكه حقوق
العر�ض ،ولكنه فوجئ باعتداء
العاملني يف القناة عليه وعلى من
معه ،ولكنى مل �أ�صطحب رجال

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

حرا�سة كما تردد.
و�أو�ضح املنتج �أنه لن يتوانى
عن �أخذ حقه بالقانون ،بحكم
�أن قنوات «النهار» هي احلا�صلة
على حق عر�ض م�سل�سله ،وبالتايل
ال يجوز لأي ف�ضائية �أخرى �أن
تعر�ض امل�سل�سل بخالفها.
يذكر �أن م�سل�سل «�سوبر مريو» من
بطولة �إميي �سمري غامن ،حمدي
املريغني ،بيومي ف�ؤاد ،ملك
قورة ،حممد ثروت ،من ت�أليف
�أحمد حميي ،وحممد حممدي،
ومن �إخراج وليد احللفاوي.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

ُ�شيعت جنازة الفنانة الراحلة حم�سنة توفيق من م�سجد ال�سيدة
نفي�سة يف القاهرة ،ظهر اليوم الثالثاء ،بح�ضور نقيب املهن
التمثيلية الفنان �أ�رشف زكي والفنانة �سلوى حممد علي واملئات
من حمبيها ،و�سوف يواري جثمانها الرثى داخل مقابر عائلتها
بطريق �صالح �سامل يف القاهرة .وتتلقى �أ�رسة حم�سنة العزاء
يف فقيدتهم داخل م�سجد عمر مكرم مبيدان التحرير ،ال�سبت
املقبل ،وذلك بعد �أن وافتها املنية ،م�ساء �أم�س الإثنني ،عن عمر
يناهز  80عام.
وكانت الفنانة الراحلة م�شهورة بلقب «بهية» ن�سبة �إىل دورها
يف فيلم «الع�صفور» للمخرج يو�سف �شاهني ،ومن �أ�شهر �أفالمها
«وداعاً بونابارت» و»�إ�سكندرية ليه».

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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هيونداي كريتا  2020اجلديدة كليا تظهر بو�ضوح �أثناء اختبارها
بعد تد�شني كرو�س �أوفر فينيو ال�صغرية م�ؤخراً ،تعمل هيونداي حالياً على و�ضع اللم�سات الأخرية باجليل القادم من
 SUVكريتا  2020املدجمة ،والتي مت الك�شف عن ن�سختها ال�صينية يف معر�ض �شنغهاي املا�ضي كاجليل اجلديد
من .ix25
تك�شف ال�صور التج�س�سية عن قدوم كريتا  2020بواجهة جديدة كلياً مع عنا�رص ت�صميم م�ستعارة من فينيو
الأ�صغر وبالي�سايد الأكرب للغاية مثل ال�شبك ال�ضخم الذي يحمل �شعار هيونداي ب�أعاله ،فيما يحيط
به اثنني من م�صابيح  LEDمع �أ�ضواء نهارية ب�أعالها تعمل �أي�ضاً ك�شارات انعطاف.
من اجلانب ،تبدو كريتا القادمة �أطول من اجليل احلايل مع رفارف مربعة بع�ض ال�شيء
عك�س الدائرية حالياً مع وجود عجالت مزدوجة الألوان� ،إىل جانب وجود برز
�أعلى العجالت اخللفية لي�ضيف بع�ض الطابع الع�ضلي مع �رشيط
�أ�سود بكامل عر�ض الباب اخللفي مع ملبة توقف
مدجمة به و�إعادة ت�صميم كاملة ت�ضفي مزيد من
الب�ساطة للخلفية.
�أما عن الداخلية ،فت�شري  ix25التي د�شنت
مبعر�ض �شنغهاي لقدوم كريتا  2020بلوحة
قيادة مزدوجة الألوان مع مقود جديد ي�شبه
املوجود بطراز فينيو ،بجانب وجود �شا�شة
داخلية مل�سية عمودية ت�شبه املوجودة
ببع�ض طرازات تي�سال بجانب ا�ستخدام
نظام  Blue Linkللرتفيه املعلوماتي
من هيونداي ودعم للمكيف املزدوج
و�أنظمة تثبيت ال�رسعة وتغيري و�ضعية
املقاعد الأمامية كهربائياً مع خيار فتحة
�سقف.
هذا ومن املتوقع �أن ت�أتي كريتا 2020
اجلديدة كلياً مع حمركات تتوافق مع قوانني
االنبعاثات العاملية اجلديدة ،ما �سيت�ضمن حمرك
بنزين  1.5لرت مع بقاء خيارات ناقل احلركة كما
هي ب�ستة �رسعات يدوي �أو �أوتوماتيكي.

فولفو  V60موديل  2019مبقاعد خا�صة

تخيلوا احل�صول على مقاعد
منقو�شة يف �سيارة �أوروبية مزودة،
واال�سم الأول الذي قد يتبادر
للذهن فولك�س فاجن جولف
 GTIتخيلوا احل�صول على

مقاعد منقو�شة يف �سيارة �أوروبية
مزودة ،واال�سم الأول الذي قد
يتبادر للذهن فولك�س فاجن جولف
 ، GTIولكن هناك منوذج �آخر
من �رشكة ت�صنيع �سيارات �أخرى

يجلب نف�س اخليار �إىل �أمريكا،
فعندما ك�شفت فولفو عن �سيارة
 V60اجلديدة  ،عر�ضتها مع خيار
التنجيد املنقو�ش للمقاعد وكان
التوقع الرئي�سي هو �أن هذا اخليار

لن ي�صل �إىل �أمريكا .ولكن التقارير
ت�ؤكد �إ�ضافة اخليار الآن �إىل
الواليات املتحدة با�سمBlond
City Weave Textile
.Upholstery

تعرف على �أودي 2019 Avant A6
يف �أعقاب تقدمي الن�سخة ال�سيدان من  A6ك�شفت �أودي النقاب عن
ن�سخة اال�ست�شن من ال �سيارة Avant A6التي ت�أتي ب�شبكة تهوية عري�ضة
باطار وحيد وج�سم ع�ضلي ورغم تركيز ال�سيارة على العملية ولكنها ت�أتي
ب�سقف ان�سيابي يقلل من �سعة التخزين اخللفية يف ال�سيارة ولكنه يزيد
من اجلانب الريا�ضي يف ت�صميم ال�سيارة عن املوديل ال�سابق.
وزودت ال�سيارة مب�صابيح �أمامية  LEDبينما �أعلى اال�صدارات منها
حملت م�صابيح  HD Matrix LEDمع م�صابيح نهارية مميزة كما
عرفت �أودي �أن اجلانب الريا�ضي ال يرتبط بال�شكل فقط ولكن بالأداء.
�أما مق�صورة ال�سيارة فت�أتي م�ستعارة من املوديل ال�سيدان مع نظام
مالحة  MMIوعدادات رقمية  12.3بو�صة ونظام ترفيهي ب�شا�شة
 10.1بو�صة مع �شا�شة �أخرى منخف�ضة قيا�س  8.6بو�صة للتحكم يف
املناخ ومزايا �أخرى.
و�ستتوفر ال�سيارة بباقة من اخليارات التي ت�شمل فر�ش جلدي فالكونا
ومل�سات من اخل�شب مع مقاعد بخا�صية التدفئة والتربيد والتدليك كما
ميكن للم�شرتين طلب �شا�شة عر�ض بيانات خا�صة وفتحة �سقف زجاجية

بانورامية ونظام �صوتي  Bang & Olufsenفاخرة مع � 19سماعة
وباقة جودة الهواء التي ت�شمل نظام تنقية للهواء وموزع للعطر.

"مر�سيد�س" تبد�أ ب�إنتاج
"�سيارتها ال�صامتة"

�أعلنت �رشكة مر�سيد�س �أنها
بد�أت بالإنتاج التجاري ل�سيارة
" "EQالكهربائية يف مدينة برمين
الأملانية و�ست�أتي هذه ال�سيارة
مبحركات كهربائية ال ت�صدر �أي
�ضجيج تقريبا ،ما دفع اخلرباء
�إىل ت�سميتها بـ"ال�سيارة ال�صامتة"
التي �ستوفر �أكرب قدر من الراحة
للركاب واال�ستمتاع بالقيادة،
وتقلل من ظاهرة التلوث ال�سمعي
التي بات يعاين منه �أغلب �سكان
املدن الكربى واملكتظة بال�سكان.
و�ستتميز بهيكل �أنيق م�صنوع من
احلديد والألومينيوم� ،شبيه بهياكل
�سيارات " "GLCالتي �أنتجتها
مر�سيد�س يف العامني الأخريين،
بطول � 474سم ،وعر�ض � 188سم،
وارتفاع � 162سم ،مزود مبحاور

عجالت تبعد عن بع�ضها � 287سم،
و�صندوق �أمتعة خلفي ب�سعة 500
لرت .و�ستزود مبحركني كهربائيني
بعزم  480ح�صانا ،قادرين على
زيادة ت�سارعها من � 0إىل 100
كلم�/ساعة يف غ�ضون  5.1ثانية،
والو�صول بها �إىل �رسعة 180
كلم�/ساعة ،وبطاريات تكفيها
لتقطع م�سافة  470كلم بال�شحنة
الواحدة.
الأنظمة
ب�أحدث
و�ست�أتي
التكنولوجية ،كنظام "،"MBUX
وب�شا�شتني تعمالن باللم�س
مبقا�س  10.25بو�صة ،بالإ�ضافة
�إىل �أنظمة لتنقية الهواء يف قمرة
القيادة ،و�أنظمة �إلكرتونية متطورة
للتحكم بال�رسعة واحلركة على
الطرقات.

رام تطور بيك اب بتكلفة معقولة
�ستناف�س فورد رينجر
ال توفر رام حالياً �سوى طراز
 2019 1500بفئة البيك اب التي
ت�أتي ب�سعر �أقل من  30,000بفارق
طفيف ،ولكن يبدو �أن هذا �سيتغري
يف امل�ستقبل القريب مع نية
العالمة الأمريكية طرح بيك اب
جديدة ب�أ�سعار تبد�أ عند م�ستوى
 20,000دوالر
�رصح مدير فيات كراي�سلر
التنفيذي م�ؤخراً ،مايك مانلي،
�أن �صانعة �سيارات البيك اب
الأمريكية تنوي �صنع بيك اب
متو�سطة جديدة تقع �أ�سفل جيب
غالديتور املخ�ص�صة للطرق
الوعرة من حيث ال�سعر �ضمن
طرازات املجموعة ،حيث تعمل
رام حالياً على تطوير من�صة

جديدة تنا�سب بيك اب متو�سطة
خم�ص�صة للأعمال ،وهو ما
�سوف ي�ساعد العالمة على النمو
واملناف�سة ب�شكل �أقوى الحقاً ،مع
الرتكيز على حتقيق �أعلى كفاءة
ممكنة من حيث التكلفة.
هذا وي�شري ذلك �إىل �أن رام تعمل
على تطوير البيك اب املتو�سطة
اجلديدة يف �أقرب وقت ممكن
حلل م�شكل الفجوة يف طرازات
ال�رشكة باملناف�سة داخل �رشيحة
�سيارات البيك اب ،خا�صة �أنها
�ستكون خمتلف كلياً عن الطرازات
املتاحة حالياً ،دون الت�أثري على رام
 ،1500لتناف�س البيك اب اجلديدة
طرازات كولورادو وكانيون من
جرنال موتورز وفورد رينجر.
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فالتر بان�ستغرام و�إميوجى
بتويرت ..هكذا احتفلت م�ؤ�س�سات
التقنية ب�شهر رم�ضان
�أطلقت في�س بوك من�صة “SHARED
 ”by Facebookلتقدمي الر�ؤى
املدعومة ببيانات حملية� ،إ�ضافة �إىل
عر�ض الق�ص�ص امللهمة للمجتمعات �أثناء
�شهر رم�ضان ،والتى تهدف اىل توجيه
امل�ؤ�س�سات واملجتمع بخ�صو�ص كيفية
النفع من هذه املنا�سبة املهمة ب�أق�صى
قدر جائز ،فيما تو�ضح الإح�صائيات
اخلا�صة ب�شهر رم�ضان املبارك للعام
املا�ضى �أن زيادة عن  280مليون �شخ�ص
بخ�صو�ص العامل قدموا تفاعالت بلغت
�إىل  3مليارات تفاعل مع املحتوى
اخلا�ص ب�شهر رم�ضان املبارك.

ان�ستغرام

وفرت خدمة م�شاركة ال�صور ان�ستجرام،
فلرت جديد لل�صور خا�ص ب�شهر رم�ضان
والذى يحمل ا�سم “فانو�س” ،وذلك
حلث م�ستخدمى التطبيق على م�شاركة
حت�ضرياتهم لل�شهر الكرمي ،وهو عبارة
عن ظالل و�أ�شكال للهالل م�ستوحاة من
زخارف الأرابي�سك ،وترمز الأ�شكال
امل�ستخدمة على العموم ل�شهر رم�ضان،
فيما ي�أتى هذا الفلرت متعدد الطبقات،
وميكن للم�ستخدمني ال�ضغط على
ال�شا�شة لالنتقال �إىل فلرت بت�صميم
تقليدى للهالل ،ثم اختيار تهانى رم�ضان
بالإجنليزية �أو العربية.

�شركة �أبل
كذلك هن�أ “تيم كوك” الرئي�س التنفيذى
ل�رشكة �أبل امل�سلمني فى كل �أرجاء العامل
مبنا�سبة �شهر رم�ضان الكرمي ،وذلك
�أثناء تغريدة عرب ح�سابه الر�سمى على
�شبكة تويرت ،وقال “كوك” فى تغريدته:
“رم�ضان مبارك لكل من ينتظرونه
بخ�صو�ص العامل� ،أمتنى لك ولأفراد
ً
ممتلئا بال�سالم
�أ�رستك و�أحبائك �شهرًا
والوئام والفرح”.

تويرت
كما �أعلنت �شبكة تويرت عن خططها ل�شهر

رم�ضان الكرمي ،حيث �أطلقت ال�شبكة ثالثة
منازج تعبريية حديثة “�إميو�شن” ب�سبع
لغات خمتلفة هى “العربية والإجنليزية
والبها�سا ،والإ�سبانية ،والرتكية ،والهندية،
والبنغالية” ،بهدف معاونة امل�سلمني فى
كل مناطق العامل على االحتفال ب�شهر
رم�ضان الكرمي ،و�أو�ضحت تويرت �أنه
نحو ا�ستخدام ها�شتجات مثل #رم�ضان،
و#رم�ضان_كرمي ،و#رم�ضان_مبارك،
�سيظهر �إميو�شن امل�سجد والهالل ،كما
ميكن للم�ستخدمني ،تو�ضيح �إميو�شن
كوب اللنب وال�سبحة ،نحو ا�ستخدام
الها�شتاجات �#إفطار# ،فطور# ،فطور_
رم�ضان�# ،إفطارا_�شهيا ،و�#إفطار_
رم�ضان�# ،سحور �#سحور_رم�ضان.

«تويرت» يفاجئ امل�ستخدمني يف رم�ضان!
�أعلن القائمون على تطبيق «تويرت» �إدخال
بع�ض التعديالت وامليزات على التطبيق،
مبنا�سبة قدوم �شهر رم�ضان املبارك.
و�أ�شاروا �إىل �أن التحديثات ت�شمل جمموعة
جديدة من الرموز التعبريية اجلديدة التي
�ست�ضفي على املحادثات �أجواء �شهر رم�ضان
املبارك ،وتظهر للم�ستخدم بعدة لغات منها
العربية والإنكليزية والإ�سبانية والرتكية
والهندية والبنغالية.
مبنا�سبة حلول ال�شهر الف�ضيل نتمنى
#رم�ضان_مبارك جلميع امل�سلمني.
غرد اجلميع حول
ن�ستعر�ض تالي ًا كيف ّ
العامل عن �شهر #رم�ضان حتى الآن.
https://blog.twitter.com/ar/topics/
events/2019/-ramadan-2019-on… twitter.html
و�ستظهر هذه الرموز ،ومنها رمز مل�سجد
�أو هالل ،للم�ستخدم بعد كتابة «ها�شتاغ»
( )#يف املحادثة �أو التغريدة ،و�إتباعه
بكلمات (رم�ضان) �أو (رم�ضان كرمي) �أو
(رم�ضان مبارك)�# .إفطار #فانو�س #رم�ضان
#رم�ضان_مبارك
#رم�ضان_كرمي
كما �سيظهر رمز تعبريي لفانو�س� ،إذا ما كتب
امل�ستخدم «ها�شتاغ» تتعلق كلماته بكلمات كـ
«فانو�س» �أو «فانو�س رم�ضان».

تطبيقات
�إ�سالمية
يف رم�ضان
ونوكيا
مايكرو�سوفت
فقد �أطلقتا جمموعة من
التطبيقات اخلا�صة بال�شهر
الف�ضيل لنظام ويندوز فون8
ومن بينها تطبيقات «رم�ضان
كرمي» و»امل�صحف املجود»،
و»�صلوات �إ�سالمية» ،و»�أدعية
مهمة» ،و»زوماتو».
ويقدم تطبيق «رم�ضان كرمي»
الوقت والعد التنازيل ملوعد
ال�صالة املقبل وللإفطار ،كما
يُظهر �أوقات ال�صالة لليوم
بكامله ،وحتديد موقع �أقرب
م�سجد واجتاه القبلة ،و�آلة
حا�سبة حتدد عدد ال�صفحات
التي يجب قراءتها خلتمة القر�آن
مع نهاية ال�شهر الف�ضيل.
وبينما يقدم تطبيق امل�صحف
املجود القر�آن الكرمي باخلط
العربي مع خيار اال�ستماع
�إىل كل �سورة ب�صوت جمود
خمتلف ،ويتيح تطبيق «�صلوات
�إ�سالمية» وظائف م�شابهة
لتطبيق «رم�ضان كرمي» مع

�إ�ضافة عدد من املزايا مثل
الأيقونات احلية التي تتيح
للم�ستخدم ر�ؤية �أوقات ال�صالة
على ال�شا�شة الرئي�سية.
وي�ضم تطبيق «�أدعية مهمة»
الأدعية
من
جمموعة
الإ�سالمية يف واجهة بينية
وا�ضحة ومرتّبة ت�شبه ت�صاميم
هاتف ويندوز ،مع �إمكانية
ترجمة كل دعاء مل�ساعدة
امل�ستخدمني غري العرب على
فهم الدعاء .كما يتيح م�شاركة
الأدعية و�إر�سالها �إىل الآخرين
عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية
�أو الربيد الإلكرتوين �أو الإعالم
االجتماعي.
�أما تطبيق «زوماتو» فيُ�سهل
العثور على املطاعم عرب موقع
«زوماتو» الإلكرتوين يف عدة
دول ،ويقدم فر�صة االطالع
على القوائم وال�صور واخلرائط
لأكرث من � 95ألف مطعم� ،إىل
جانب ر�ؤية ت�صنيفها و�آراء
العمالء بها.

رم�ضان كرمي� :أف�ضل  10تطبيقات
�إ�سالمية لهاتفك يف رم�ضان
جمموعة من �أف�ضل التطبيقات
الإ�سالمية املتنوعة ،منها ما هو
خا�ص ب�شهر رم�ضان لهذا العام،
ومنها ماهي تطبيقات �إ�سالمية
عامة ذات �أهمية �سواء يف رم�ضان
�أو ما بعد رم�ضان .نتمنى �أن تكون
ذات فائدة للجميع.

�إم�ساكية رم�ضان
كما يو�ضح ا�سم التطبيق فهو
يقدم �إم�ساكية رم�ضان بح�سب
مدينتك ،لكنه بالإ�ضافة �إىل ذلك
يقدم عد ًدا من املعلومات الأخرى
مثل �أحكام ال�صوم وفتاوى رم�ضان
و�أذكار ال�صباح وامل�ساء ومعلومات
حول ليلة القدر والتاريخ الهجري
مع تو�ضيح منازل القمر ب�صورتها
وا�سمها.

 iRamadanدليل امل�سلم
يف رم�ضان
تطبيق من �إنتاج م�ؤ�س�سة قطر
اخلريية فيه جمموعة متنوعة من
املحتوى املفيد للم�سلم يف ال�شهر
الكرمي ،حيث يحتوي ميزة ت�ساعدك
يف �إمتام ختمتك عرب ت�سجيل
ال�سورة والآية التي و�صلت �إليها كي
تتتابع من حيث توقفت ،كما يقدم
جمموعة من النوافذ والأبواب مثل
الفتاوى املتعلقة بال�صوم وزكاة املال
وزكاة الفطر والأحداث التاريخية
الرم�ضانية الهامة بالإ�ضافة �إىل

باب “م�رشوع اليوم” الذي يقدم
لك يوم ًيا فكرة لعمل خري ت�ستطيع
تنفيذه �إن �أحببت .يقدم التطبيق
كذلك �إم�ساكية رم�ضان لكنها خا�صة
بالتقومي القطري.
م�سائل ال�صيام
عن كتاب “�سبعون م�س�ألة يف ال�صيام”
لل�شيخ حممد �صالح املنجد .يتناول
التطبيق جمموعة وا�سعة من
امل�سائل املتعلقة بال�صيام على
اختالفها �سواء �أحكام ال�صيام و�آدابه
�أو فوائده �أو غري ذلك من املوا�ضيع
املتنوعة واملختلفة املتعلقة
بال�شهر الكرمي .ميزة التطبيق �أنه
يتوفر بلغات عدة مما يجعله قي ًما
للم�سلمني من غري العرب.

فتاوى رم�ضان
هل يجوز ملري�ض الربو ا�ستعمال
بخاخ الربو يف نهار ال�صيام؟ �أذن
م�ؤذن احلي باخلط�أ فماذا يُلزم �أهل
احلي؟ ما حكم من ي�ستن�شق رائحة
الطعام وهو �صائم؟ هذه عينة من
الأ�سئلة التي ميكن �أن تخطر على
بال �أي �صائم والتي ميكن �أن جتد
�أجوبتها يف هذا التطبيق الذي يقدم
�إجابة على � 24س�ؤال من خالل
واجهة �سهلة وب�سيطة ،ويف نهاية
كل فتوى �ستجد م�صدرها وبالتايل
ت�ستطيع الت�أكد من موثوقيتها �إن
�أحببت.

Qibla AR
�سواء يف رم�ضان �أو يف غري رم�ضان،
ال بد �أن حتتاج �إىل معرفة اجتاه القبلة
بني وقتٍ و�آخر .تطبيق Qibla AR
يقدم فكرة ُمبتكرة تتيح لك حتديد
اجتاه القبلة عرب تقنية الواقع ا ُ
ملعزز
 .Augmented Realityيكفي
�أن تقوم بت�شغيل التطبيق وتوجيه
كامريا الهاتف ك�أنك تقوم بالت�صوير،
و�سيُ�رشدك التطبيق �إىل �إزاحة
الهاتف نحو اليمني �أو الي�سار حتى
ت�شاهد �صورة الكعبة على ال�شا�شة،
و�سيكون هو اجتاه القبلة .بالإ�ضافة
�إىل ذلك يقدم التطبيق �إمكانية
حتديد االجتاه عرب البو�صلة ،كما
يقدم �إمكانية متابعة البث احلي
واملبا�رشة من احلرم املكي.

Quran Android
واحد من �أف�ضل تطبيقات القر�آن
لأندرويد على الإطالق ،ح�صل
قبل �أيام على حتديث جديد لدعم
احلوا�سب اللوحية .يقدم التطبيق
واجهات جميلة و�سهلة اال�ستخدام،
ويتيح �إمكانية حتديد مكان الآية
للمتابعة من حيث و�صلت القراءة،
وم�شاركة الآيات مع تف�سريي �إبن
كثري وال�سعدي ،ويتيح �إمكانية حتميل
القراءة لعدد كبري من الق ّراء .ويوفر
�إمكانية البحث وو�ضعية القراءة
الليلية وغري ذلك من امليزات.
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امل�ؤ�س�سة الوطنية للأ�شغال البرتولية الكربى

مع موبيلي�س و طيلة �شهر رم�ضان

 +50%على �أحجام
االنرتنت WinMax
Controlو
WinMax Libre
مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان الكرمي ،يرافق
موبيلي�س زبائن �إ�شرتاكات الدفع البعدي
 WinMax Libreو WinMax
، Controlب�إهداء  %50على ر�صيد الأنرتنت
اخلا�ص بهم ،و ذلك على كل �إ�شرتاك جديد
،عملية حتويل �أو �إعادة ت�شغيل الإ�شرتاك.
�إبتدا ًءا من اليوم الأول لل�شهر الف�ضيل و
�إىل غاية  31ماي ،يقدم موبيلي�س %50
ر�صيد انرتنت �إ�ضايف على الإ�شرتاك الأويل
لعرو�ض  WinMax Libreو WinMax
� ، Controlصاحلة ملدة �شهر!

املدير ي�أمر بغلق املطعم يف رم�ضان
يعي�ش عمال امل�ؤ�س�سة الوطنية لال�شغال البرتولية الكربى على وقع �صفيح �ساخن ،ب�سبب القرارات التع�سفية للمدير اجلهوي
ل�شركة الذي �أمر بغلق املطعم خالل ال�شهر الف�ضيل  ،بهدف اجها�ض ا�ضرابهم .

�أحمد باحلاج
حمل عمال امل�ؤ�س�سة الوطنية للأ�شغال البرتولية
الكربى امل�رضبني عن العمل يف ت�رصيح لهم
مع يومية «الو�سط» ،املدير اجلهوي للم�ؤ�س�سة
م�س�ؤولية تبيعات العواقب الوخيمة التي قد تنجر
عن ا�صدار قرار لغلق املطعم خالل ال�شهر الف�ضيل
 ،حيث ذهب ذات املتحدثني اىل ابعد من ذلك
م�ؤكدين �أن الغاية من حرمانهم من وجبة االفطار
هو اف�شال احتجاجهم ومن ثم االلتفاف على ما
و�صفوه ب�رشعية مطالبهم املهنية و االجتماعية .
من جهة ثانية فقد �أبدى العمال امل�رضبني
مت�سكهم مبطلب رحيل املدير العام ل�رشكة جي
تي بي  ،ا�ضافة لرحيل كل من املدراء العامون
الفرعيون بكل مناطق حا�سي م�سعود  ،حا�سي
الرمل وكذا رحيل املدير العام للنقابة ،نف�س
ال�شيء مدير الإيواء و الإطعام غري املرغوب فيه
 ،كما �شدد العمال على مطالب تطبيق نظام العمل
 4/4مثل جميع امل�ؤ�س�سات البرتولية  ،دون ن�سيان

مطلب الزيادة يف الأجور للعمال كالأجر القاعدي
واملردودية مثلما هو معمول به �سوناطراك
وامل�ؤ�س�سات البرتولية الأخرى � ،إ�ضافة لزيادة
يف �أجور عمال التلحيم  ،وحت�سني ظروف االيواء
واالطعام للعمال  ،و احلق يف الرت�سيم الذين لديهم
� 04سنوات فما �أكرث عمل يف امل�ؤ�س�سة  ،وزيادة

اتفاقية العمل اىل �سنة كاملة على الأقل ،و كذا
احلق يف الرتقية جلميع عمل ال�رشكة وحماربة
البريوقراطية  .من جهة ثانية فقد �شدد بيان العمال
الذي حت�صلت يومية «الو�سط» على �رضورة حت�سني
خدمات ال�ضمان االجتماعي لل�رشكة كالتعاقد مع
م�صحات اخلوا�ص من �أجل العالج جمانا.

موظفو مديري
التجارة ينظمون
وقفة احتجاجية

نظم �أم�س الأربعاء الع�رشات من موظفي
و
عمال مديرية التجارة لوالية غليزان
وقفة
ا
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من املنح والعالوات �إ�ضافة �إىل تبيان كيفية
حت�سني منحة �صندوق املداخيل وعدم الزج
مبفت�شي الرقابة يف امليدان يف ظل الظروف
الراهنة وتوفري احلماية االمنية ملختلف
ال
فرق العاملة يف امليدان �أين �أ�صبحوا
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املبادرة لقيت ا�ستح�سانا كبريا

�أمن والية اجلزائر

�أ�سعار رمزية وم�ساعدات للفقراء يف �سوق ال�شرفة بالبويرة

حجز ما يقارب ن�صف كيلو من الكوكايني

�أطلق جتار �سوق بلدية ال�رشفة
�رشق عا�صمة والية البويرة تزامنا
مع حلول ال�شهر الف�ضيل مبادرة
تخفي�ض �أ�سعار اخل�رض والفواكه
مل�ساعدة املواطنني على ق�ضاء هذه
املنا�سبة الدينية يف �أف�ضل الظروف
بعد ان تع ّود اجلميع على االرتفاع
املذهل يف الأ�سعار ع�شية حلول �أي
منا�سبة من قبل بع�ض التجار الذين

ي�سعون لتحقيق الربح ال�رسيع على
ح�ساب جيوب الغالبى من الزوالية
 ,ويف ال�سياق �أكد �أ�صحاب هذه
املبادرة خالل ت�رصيحاتهم ليومية
« الو�سط « �أنهم قرروا �إطالقها ردا
على غالء الأ�سعار التي �شهدتها
معظم �أ�سواق الوالية يف �أوىل �أيام
ال�شهر الف�ضيل وذلك بتحديد �سعر
 50دج لكافة �أنواع اخل�رض والفواكه

�إىل جانب منح م�ساعدات جمانية
للفقراء و�أ�صحاب الدخل املحدود
طيلة �أيام هذا ال�شهر الذي هو يف
احلقيقة �شهر الرحمة والت�ضامن
ولي�س فر�صة للج�شع واالحتيال على
النا�س ب�أب�شع الطرق  ,وباملقابل
ثمن املواطنون الذين التقينا بهم
خالل جولتنا بهذا ال�سوق مبثل هذه
املبادرات التي متنوا ان يتم تعميمها

ال�شريط احلدودي بتمرنا�ست

جمموعة Ooredoo

حملة جديدة يف
رم�ضان لدعم
الإنرتنت الآمن
�أعلنت جمموعة  Ooredooعن �إطالق حملتها الإعالنية
ال�سنوية املرتقبة مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك لهذا العام.
ومن خالل فيديو خا�ص مت جتهيزه بهذه املنا�سبة ،تركز احلملة
الإعالنية على مدى قوة �شبكة الإنرتنت من خالل �إظهار ت�أثريها
الإيجابي �أو ال�سلبي على حياة الأفراد .ويلقي الفيديو اخلا�ص
باحلملة ال�ضوء على الت�رصفات ال�سلبية والإيجابية من خالل
م�شاهد حتث الأفراد على التفكري ب�أفعالهم عند ا�ستخدام
الإنرتنت ،واالختيار بني الإ�ساءة ون�رش الكراهية والغ�ضب� ،أو
التعرف على �أ�صدقاء جدد و�إظهار االهتمام بالآخرين ون�رش
امل�شاعر الإيجابية وترك �أثر �إيجابي على املجتمع .وتتمحور
احلملة حول الت�أثري الكبري الذي ميكن ال�ستخدام الإنرتنت �أن
يحدثه على حياة الأفراد ،وت�شجيع امل�ستخدمني على التفكري
قبل امل�شاركة عرب الإنرتنت ،ما يهدف جلعل الف�ضاء الإلكرتوين
مكاناً �أكرث �إيجابية و�آمناً للمجتمع.
وعن هذه احلملة االعالنية اخلا�صة بال�شهر املبارك ،قال
ال�شيخ �سعود بن نا�رص �آل ثاين ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
« : Ooredooمتتلك �شبكةالإنرتنت قدرة كبرية لإبقاء
الأفراد على توا�صل م�ستمر و�إثراء العالقات بينهم ،لكن مع
كل هذه الإمكانيات وامليزات ت�أتي م�س�ؤولية ا�ستخدام كل هذه
القدرات ب�شكل �إيجابي و �أخالقي .ويعد �شهر رم�ضان املبارك
وقتاً للتفكر والعطاء ،لذا ف�إنه وقت مثايل لإلقاء ال�ضوء على
الت�أثري الذي ميلكه التوا�صل عرب الإنرتنت علينا ،كما يعد فر�صة
منا�سبة لتغيري ت�رصفاتنا نحو الأف�ضل .ون�أمل من خالل هذه
احلملة ب�أن ن�شجع اجلميع على التحلي مب�س�ؤولية احلفاظ على
الإنرتنت كمكان �آمن ومنرب لن�رش الإيجابية ،واحلد من الكراهية
بني امل�ستخدمني .ويف النهاية ،ف�إن الإنرتنت مثل احلياة متاماً؛
�إذ �أنها تتعلق باالختيارات التي نتخذها على طول الطريق».

من طرف جميع التجار يف كافة
مناطق الوطن خا�صة وانها �صادفت
�أجواء احلراك ال�شعبي الذي برهن
مرة �أخرى على خ�صال الرتاحم
والتكافل بني �أبناء ال�شعب الواحد
ح�سب حمدثينا الذين توافد اغلبهم
من بلديات جماورة وحتى من خارج
الوالية .
�أح�سن مرزوق

متكنت م�صالح �أمن والية اجلزائر م�ؤخرا من
حجز ما يقارب ن�صف كيلو من الكوكايني و
مبلغ مايل يربو عن الـ  700مليون �سنتيم ومبالغ
مالية معتربة بالعملة ال�صعبة كانت بحوزة
جمموعة من املتاجرين باملخدرات ,ح�سبما
جاء اليوم الأربعاء يف بيان ذات امل�صالح.
و �أو�ضح البيان �أن م�صالح املقاطعة الو�سطى
لل�رشطة الق�ضائية� ,أوقفت ثالث ()03
�أ�شخا�ص م�شتبه فيهم ترتاوح �أعمارهم بني 30

�إىل � 44سنة على م�ستوى عدة �إحياء بالعا�صمة,
تورطوا يف جناية املتاجرة باملخدرات ال�صلبة
يف �إطار جماعة �إجرامية
منظمة مع خمالفة الت�رشيع اخلا�ص بال�رصف
وحركة ر�ؤو�س الأموال ,و مت حجز ()395
غرام من الكوكايني و �سيارتني �سياحيتني و
( )05هواتف نقالة �إ�ضافة �إىل ما يقارب الـ
( )700مليون �سنتيم ومبالغ مالية معتربة من
العملة ال�صعبة.

يف �إطار مكافحة الإرهاب وبف�ضل ا�ستغالل
املعلومات ،ك�شفت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي ،يوم  07ماي � 2019إثر دورية بحث

العثور على خمب�أ �أ�سلحة

وتفتي�ش قرب ال�رشيط احلدودي بتمرنا�ست/
ن.ع ،6.خمب�أ للأ�سلحة والذخرية يحتوي على
ر�شا�ش ( )01ثقيل عيار  12,7ميليمرت ور�شا�ش

يف ق�ضايا خمدرات وحيازة �سالح ناري و�آلة حفر الآبار

الدرك الوطني بغليزان يوقف � 7أ�شخا�ص
�أوقفت وحدات املجموعة الإقليمية بغليزان
� 7أ�شخا�ص تورطوا يف ثالثة ق�ضايا خمتلفة
عاجلها ذات ال�سلك الأمني يف عمليات
متفرقة حيث �ألقت القب�ض على � 5أ�شخا�ص
بعد حجز  76غرام من املخدرات و  88قر�ص

مهلو�س ،كما �أوقفت �شخ�ص �آخر وحجزت
بندقية �صيد بدون رخ�صة ويف عملية �أخرى
حجزت �آلة حفر الآبار تقليدية ال�صنع دون
رخ�صة مع توقيف �صاحبها.

زيدان.ج

( )01ثقيل من نوع  ،PKTبالإ�ضافة لكمية
معتربة من الذخرية من خمتلف العيارات
( 1735طلقة) و�أغرا�ض �أخرى.

ويف �سياق مت�صل� ،أوقفت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي عن�رص دعم للجماعات
الإرهابية بعني الدفلى/ن.ع.1.

«�آبل» تكت�سح الأ�سواق قريبا بهاتف مناف�س
ذكرت مواقع مهتمة ب�ش�ؤون التقنية �أن �رشكة
«�آبل» تخطط الكت�ساح �سوق الأجهزة الذكية
بهاتف متطور ،وب�سعر مناف�س ،وت�شري الت�رسيبات
�إىل �أن الهاتف اجلديد الذي �سيطرح حتت ا�سم
«� ،»XR2سيزود بكامريا خلفية مزدوجة،
فيها خا�صية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي
لل�صورة ،لديه القدرة على التعامل مع تقنيات
الواقع االفرتا�ضي واملعزز .وال�شيء املميز يف
هذا الهاتف هو �أنه �سيعيد تقنية ما�سح ب�صمات

الأ�صابع �إىل هواتف �آيفون ،لكن املا�سح فيه
�سيكون مدجما يف ال�شا�شة ،كما �سيزود «»XR2
مبيزة ال�شحن ال�رسيع ،ومعالج « »A12عايل
الأداء ،وذاكرة و�صول ع�شوائي  6غيغابايت،
ومنفذ « »USB-Cلل�شحن ونقل البيانات.
ومن املتوقع �أن تك�شف «�آبل» عن هذا الهاتف
مع عدد من الأجهزة الذكية الأخرى يف �سبتمرب
املقبل ،وتطرحه يف الأ�سواق ب�سعر  700دوالر
تقريبا.

«نيويورك تاميز

ترامب خ�سر �أكرث من مليار دوالر يف عقد

قدم الرئي�س دونالد ترامب نف�سه قبل
دخول عامل ال�سيا�سة كرجل �أعمال ناجح،
�إال �أن البيانات تظهر �أنه خ�رس 1.17
مليار دوالر على مدى � 10سنوات ب�سبب
�صفقات جتارية فا�شلة ،وفقا لـ»نيويورك
تاميز»،ونقلت وكالة «بلومربغ» عن
«نيويورك تاميز» ،التي قالت �إنها �أطلعت
على وثائق �رضيبية� ،أن ترامب مل يحقق
بني  1985و� 1994أرباحا بل على العك�س
راكم اخل�سائر.
وجاء تقرير ال�صحيفة الأمريكية يف

وقت ي�سعى فيه م�رشعون �أمريكيون
للح�صول على �إقرارات ترامب ال�رضيبية،
والتي رف�ضت وزارة اخلزانة ت�سليمها
للكونغر�س ،وهو �صدام قد يقود الطرفني
�إىل املحكمة .وتقول «نيويورك تاميز»� ،إن
الو�ضع املايل للرئي�س ترامب خالل الفرتة
املذكورة كان كارثيا ،حيث تكبد خ�سائر
مالية �ضخمة لدرجة �أنه مل يتوجب عليه
دفع �رضائب على الأرباح خالل � 8سنوات
من �أ�صل ال�سنوات الـ 10املمتدة من 1985
�إىل .1994

