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يف عملية نوعية مل�سالح اجلمارك مبيناء م�ستغامن

اإحباط اإدخال170 م�سد�س 
بحري من ا�سبانيا

متكنت  عنا�رص مفت�شية اجلمارك  
امل�شافرين  فح�ص  مبركز  العامل 
كميات  حجز   من  الغزوات  مبيناء 
هامة من م�شد�شات ال�شيد البحري 
وجمموعة  اال�شتعمال  املحظورة 
الطبية  العد�شات  من   كبرية 
يف  امل�شنفة  املراقبة   وكامريات 
واملمنوعة  احل�شا�شة  املواد  خانة 

من اال�شترياد اإال برتخي�ص .
االإعالم  خلية  بيان  وح�شب  هذا 
واالت�شال بجمارك  م�شتغامن فاأن  
ومراقبة   فح�ص   مراقبة  عنا�رص 
القادمني  امل�شافرين  اأمتعة 
بني  البحرية  الرحلة  منت  على 
االإ�شبانية  وم�شتغامن  فالن�شيا 
متكنت  االأ�شبوع  املا�شي  نهاية 

من  حجز 170 م�شد�ص بحري و300 
، و55 كامريا  خا�شة  عد�شة طبية 
توقيف  ومت  هذا  باملراقبة  ، 
على  واإحالتهم  الب�شاعة  اأ�شحاب 
التحقيق  عن تهمة حماولة اإدخال  
الرتخي�ص  بدون  ح�شا�شة   ب�شاعة 

من ال�شلطات  املخت�شة قانونا
م.ب

خبر في 
صورة

مترنا�ست

اإرهابي ي�سلم نف�سه للجي�س

امل�شلحة  قواتنا  وحدات  خمتلف  تبذلها  التي  اجلهود  �شياق  يف 
�شلّم  املعلومات،  ا�شتغالل  وبف�شل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
حممد«  »�شيدي  املكنى  حممد«  �شيدي  »م.  امل�شمى  االإرهابي 
الع�شكرية  ال�شلطات  اإىل   ،2019 اأوت   15 اخلمي�ص  اليوم  نف�شه، 
التحق  الذي  االإرهابي  ال�شاد�شة.   الع�شكرية  بالناحية  بتمرنا�شت 
اآلية   )01( بندقية  كان بحوزته   �شنة 2016  االرهابية  باجلماعات 

من نوع G3 وخمزين )02( ذخرية مملوءين.
يف  املحققة  االإيجابية  النتائج  ح�شيلة  لتعزز  العملية  هذه  تاأتي 
اإطار مكافحة االإرهاب، كما ت�شهد على جناعة خمتلف امل�شاعي 

الهادفة اإىل الق�شاء على ظاهرة االإرهاب يف بالدنا.

تيزي وزو 

الإطاحة ب�سبكة اإجرامية 
خمت�سة يف ال�سرقة

وزو  تيزي  يقطن مبدينة  املواطنني  اأحد  بها  تقدم  �شكوى  اإثر  على 
مل�شالح االأمن احل�رصي ال�شابع، بخ�شو�ص تعر�شه لل�رصقة بالك�رص 
نافذة  ك�رص  اأين مت  املدينة،  و�شط  م�شتوى  على  مركبته  داخل  من 
مايل  مبلغ  بداخلها  على حقيبة  اال�شتيالء  و  للمركبة  اخللفي  الباب 
االأغرا�ص  و  الوثائق  بع�ص  مع  ال�شعبة  و  الوطنية  بالعملتني  معترب 
بذات  ال�رصطة  قوات  با�رصتها  التي  املعمقة  التحريات  به  اخلا�شة 
امل�شلحة مكنت يف ظرف وجيز من حتديد هوية و اإيقاف �شخ�شني 
ينحدران من مدينة تيزي وزو،متورطني يف الق�شية حيث تبني اأنهما 
مكنت  العملية  بنك  من  بعد خروجه  مبا�رصة  ال�شحية  برت�شد  قاما 
اخلا�شة  االأغرا�ص  الوثائق،  يف  املتمثلة  امل�رصوقات  ا�شرتجاع  من 
لل�شحية حيث مت تقدمي  التي مت ت�شليمها  و جممل املبلغ املايل و 
وزو، عن  تيزي  لدى حمكمة  وكيل اجلمهورية  اأمام  الق�شية  اأطراف 
يف  �شدر  اأين  التعدد،  مع  مركبة  داخل  من  بالك�رص  ال�رصقة  تهمة 

حقهما اأمر اإيداع باملوؤ�ش�شة العقابية بتيزي وزو.
ح-ك

تيارت

توقيف عن�سر دعم 
لالرهابيني

اأوقفت  املعلومات،  ا�شتغالل  وبف�شل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
بتيارت/ن.ع.2،  اأوت 2019   15 يوم  ال�شعبي،  الوطني  للجي�ص  مفرزة 

عن�رص دعم للجماعات االإرهابية.

مدينة  االأ�شبوع  نهاية   اهتزت 
على  ال�شاحلية  مهيدي  بن  مر�شى 
با�شتعمال  عنيفة   م�شادات  واقع 
قتل  بجرمية  انتهت   الر�شا�ص 
ال24  يف  �شاب  �شحيتها  راح  ب�شعة  
بن  مر�شى  من  ينحدر  العمر  من 
مهيدي  بعد ده�شه  من قبل  ع�شابة 
اأدى  ما   ، مغنية   من  تنحدر  اأ�رصار 
املدعمة  االأمن  م�شالح  تدخل  اإىل 
با�شتعمال   والتحري  البحث  بعنا�رص 

الر�شا�ص املطاطي .
من   مقربة  م�شادر  وح�شب  هذا 
انطلقت  امل�شادات   فاأن  احلادث 
املرياج   بخيمة  �شاخبة  حفلة  من 
قبل  من  ترخي�ص   بدون  املنظمة 
من  امل�شادات  لتتطور  الوايل  �شهر 
م�شادات  اإىل  وامل�شاحنات  الترباح 
يف �شوارع املدينة يف حدود الرابعة 
الكالب   فيها  ا�شتعملت  �شباحا 
واالأ�شلحة انتهت بده�ص ال�شحية  ما 

عجل بتدخل م�شالح االأمن  لتفريق 
اآخرين   �شحايا  �شقوط  قبل  ال�رصاع 
الر�شا�ص  ا�شتعمال  خالل  من 
عن�رصا    20 وتوقيف  املطاطي 
الق�شائي  التحقيق  على  واحالتهم 
الربملاين  النائب  حمل  وقد  ،هذا 
عبد  ال�شيد  املدينة  عن  ال�شابق 
تلم�شان  وايل  �شهر  بقيوي   القادر 
ب�شفته من ي�رصف على  امل�شوؤولية  
خيمة املراجع  التي تن�شط برتخي�ص 

هذه  ان  حيث  ال�شالحية   منتهي 
اخليمة كان يتم كراوؤها ب300مليون 
يف  ي�شاهم  جتاري  �شوق  الإقامة  
لهذا  كراوؤها  ليتم  املنطقة   تنمية 
ترخي�ص  دون  مليون  امل�شوؤول ب60 
الإقامة حفالت  �شاخبة وما �شاحبها 
من م�شاكل  مطالبا بفتح حتقيق يف 
يهدد  الذي  املاأ�شاوي  احلادث  هذه 
املنطقة  بهذه  ال�شياحة  م�شتقبل 

الرائعة .

عائلتني  بني  مواجهات  خلفت 
ببلدية  اخلمي�ص  م�شاء  وقعت 
14جريحا،  )خن�شلة(  طامزة 
املديرية  من  ا�شتفيد  ح�شبما 

الوالئية للحماية املدنية.
فقد  امل�شدر  لذات  وا�شتنادا 
الرئي�شية  الوحدة  �شخرت 
اأربع  بخن�شلة  املدنية  للحماية 

من  عونا  و16  اإ�شعاف  �شيارات 
من  اأزيد  لنقل  الرتب  خمتلف 
اإ�شابات  من  يعانون  جرحى   6
نحو  اجل�شم  اأنحاء  خمتلف  يف 
باملوؤ�ش�شة  اال�شتعجاالت  م�شلحة 
بن  »اأحمد  العمومية  اال�شت�شفائية 
مت  حني  يف  الوالية،  بعا�شمة  بلة« 
طرف  من  اآخرين  جرحى   8 نقل 

�شكان املنطقة نحو ذات املوؤ�ش�شة 
عيان  �شهود  واأرجع  اال�شت�شفائية 
اإىل  اندالع هذه املواجهات  �شبب 
عائلتني  بني  ن�شب  حاد  خالف 
بقطعة  طرف  كل  اأحقية  ب�شبب 
حتول  ما  �رصعان  فالحية  اأر�شية 
اأزيد  دامت  عنيفة  مواجهات  اإىل 
من �شاعتني و�شارك فيها اأزيد من 

40 �شخ�شا.
الوطني  الدرك  فرقة  وتدخلت 
بطامزة اإىل جانب اأعيان البلدية من 
اأجل ال�شيطرة على الو�شع االأمني 
التي  العنيفة  اإيقاف املواجهات  و 
البي�شاء  االأ�شلحة  فيها  ا�شتعملت 
متت  ح�شبما  واحلجارة،  والع�شي 

االإ�شارة اإليه.

ب�ساطئ مر�سى  بن مهيدي يف تلم�سان

م�سادات بالر�سا�س وجرمية قتل ب�سعة  

خن�سلة 
14جريحا يف مواجهات بني عائلتني 

اإطالق اأغنية جديدة لحتاد 
العا�سمة  

االأغاين  �شوق  �شهد 
باأغنية  تدعيما  الريا�شية 
لفريق  موّجهة  جديدة 
والتي  العا�شمة  احتاد 
املعروف  املغني  اأطلقها 
»موح  الفريق  اأو�شاط  يف 
جاءت  والتي  ميالنو« 
»قولولوا«،  عنوان  حتت 
حيث جرى خالل االأ�شبوع 
كلماتها  وتوؤكد  العا�شمي  النادي  متّجد  جديدة  اأغنية  خروج  اجلاري 
و�شعه  يف  النادي  مع  واالأحمر  االأ�شود  اللونني  وع�شاق  االأن�شار  وقوف 

ال�شعب الذي مير به منذ نهاية املو�شم الكروي املن�رصم.

اإ�ساعة وفاة رابح دريا�سة 
تغ�سب حميطه  

وفاة  اإ�شاعات  يومني  قبل  اإطالق  جرى 
عن  ورحيله  دريا�شة  رابح  الكبري  الفنان 
عاملنا، قبل ان يخرج مقربون من الفنان 
اأين  اخلرب،  وكذبوا  البليدة  مدينة  ابن 
االأمر جمرد  حول  يقال  ما  كل  اأن  اكدوا 
والفنان  ال�شحة  من  لها  اأ�شا�ص  ال  اخبار 
حيث  �شحته،  وبكامل  يرزق  حيا  الزال 
عربت خمتلف االأطراف عن تاثر عائلته 

وحمبيه بهذه االأخبار املغلوطة.

م.ب
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انتقادات الذعة لت�سكيلة 
جلنة كرمي يون�س

توا�سل اأم�س  اجلمعة احلراك ال�سعبي يف طبعته 26 ، و�سط نف�س الأجواء التي 
�سهدتها املرات ال�سابقة ، لتت�سدر جلنة احلوار والدولة املدنية الهتافات، وبدرجة 

اأقل التلويح بالع�سيان املدين بعد 3 اأ�سابيع من بروزه.

�سارة بومعزة

احلوار  جلنة  وبخ�صو�ص 
من  �صعارات  عدة  عرف 
كاف  غري  ر�صيدكم   « بينها 
احلوار«،  هذا  لإجراء 
منتقدين بع�ص اأوجه اللجنة 
او حمل �صور بع�ص الأع�صاء 
نحن  كتابة  مع  م�صطوبة 
الالفتة،  اأ�صفل  نرف�صكم 
النتخابات  هدفكم  و«اأنتم 
بناء  هو  وهدفنا  للبقاء 

اأن  قبل  الدولة«،  موؤ�ص�صات 
ب«ماكان�ص  الهتاف  يتبعها 

حوار مع الع�صابات«.
على  الرد  جانب  واإىل 
على  ال�صائدة  املوا�صيع 
بال�رشعية  مت�صكوا  ال�صاحة، 
�صلطان   7 »املادة  ال�صعبية 
و8   7 و«املادتني  ال�صعب« 
لل�صعب«  ال�صلطة  ت�صليم 

و«بتنحاو قاع«.
من  القادمة  امل�صريات 
العا�صمة  بلديات  خمتلف 

هتفت  ح�صيبة،  �صارع  عرب 
احلوار  جلنة  اأع�صاء  �صد 
كرمي  �صد  باخل�صو�ص 
 14.45 وقرابة  يون�ص، 
بن  ح�صيبة  �صارع  عرب  دوت 
»ال�صعب  هتافات  بوعلي 
وهو  ال�صتقالل«  يريد 
جلمعة  يعود  الذي  ال�صعار 
و«حتيا  ال�صتقالل  عيد 
جمالية  زاده  وما  اجلزائر«، 
املت�صاقطة  املياه  هو 
بعدما عمد عدد من �صكان 

لنعا�ص  املحاذية  العمارات 
باخلراطيم  املتظاهرين 
نظرا حلرارة اجلو، بالإ�صافة 
اأمانة  »اجلزائر  هتاف  اإىل 
الرتكيز  مع  اخلونة«  باعوها 
على ترديد عدد من ال�صماء 

املح�صوبة على الع�صابة.
اأي�صا  رفع  اأم�ص  حراك 
تت�صمن رف�صا لأي  �صعارات 
ال�صاأن  يف  فرن�صي  تدخل 
على  مراهنني  اجلزائري، 
�صورة  يف  الوطنية،  الوحدة 

اجلمعات  �صعارات  تعيد 
الأوىل التي كانت ترد برف�ص 
اأي  من  اأجنبي  ت�رشيح  اأي 
ما  بخ�صو�ص  كانت  دولة 
يح�صل بالداخل اجلزائري.

اجلمعات  غرار  وعلى 
م�صرية   �صبقت  ال�صابقة، 
بعد �صالة اجلمعة م�صريات 
تنقلت  العدد  قليلة  �صباحية 
على حميط الربيد املركزي 
القلب  لقرابة  و�صول 
املقد�ص، هاتفني ل�صتمرار 

يا  حنا  »يا  ال�صعبي  احلراك 
ما  نتوما  با  حنا  يا  نتوما 
رانا�ص حاب�صني«، كما هتفوا 
معتقلي  �رشاح  لإطالق 
احلراك على راأ�صهم الهتاف 
لإطالق �رشاح الرائد خل�رش 

بورقعة.
الأمني  اجلانب  من  اأما 
فعرفت اجلمعة 26 تعزيزات 
اأمنية اأقل فيما يخ�ص عربات 
الأمن، فبعدما كان يتم ر�صها 
مبحاذاة الر�صيف على طول 

خط الربيد املركزي و�صول 
لديدو�ص مراد، ومن جانبي 
الطريق، مت الكتفاء بجانب 
واحد لهذه اجلمعة، كما اأنها 
ي�صار  باملناوبة ما بني  متت 
اأو ميني الطريق، وياأتي هذا 
خدمة  عودة  بعد  التخفيف 
بالإ�صافة  باجلمعة  امليرتو 
باملقابل  بالقطارات  للنقل 
باحلراك  حا�رشون  اأو�صح 
مل  التعزيزات  تخفي�ص  اأن 

ي�صمل مداخل العا�صمة. 

علي بن فلي�س يوؤكد

احلل يف التعجيل بالرئا�سيات يف ظل د�ستور جديد
جديد علي بن فلي�ص،مت�صكه  
الرئا�صية  النتخابات  بكون 
من  الآمن  املخرج  متثل 
حني  يف  احلالية  الأزمة 
لفكرة   مبناه�صته  مت�صك 
نظرا  التاأ�صي�صي  املجل�ص 
به  واملرتبطة  للتعقيدات 
،و قال املعني يف م�صاهمة 
اخلرب  يومية  له  ن�رشتها 
التاأ�صي�ص  “املجل�ص  بعنوان 
حلول  واأي  الرئا�صيات  اأم 
لالأزمة” اأنه ل يزال متم�صكا 
مبواقفه ال�صابقة �صنة 2014 
لإجراء  فيها  دعا  التي 
م�صبقة،  رئا�صية  اإنتخابات 
التذكري  هذا  “اإن  قائال: 
مبا�ص قريب �صاهد اأن خيار 
الرئا�صيات لي�ص بالن�صبة يل 

اأو  جديدا  �صيا�صيا  طرحا 
متغريات  علي  اأملته  موقفا 
تكتيكيا  متوقعا  اأو  الظرف 
من اأجل ربح �صيا�صي هزيل، 
على  يحرم  البلد  فو�صع 
ال�صيقة  احل�صابات  اجلميع 
طائل  ل  التي  والأنانيات 
بال�صالح  والتم�صك  منها 
اخلا�ص على ح�صاب ال�صالح 

العام”.
الإنتقادات  بخ�صو�ص  و 
التي توجه خليار الرئا�صيات 
كان  اإن  فلي�ص  بن  ت�صاءل 
ويبطل  �صي�صمد  التزوير 
املبذولة  املجهودات  كل 
فكيف  نهائيا  عليه  للق�صاء 
تاأ�صي�صي  جمل�ص  لنتخاب 
من  يتخل�ص  واأن  يهزمه  اأن 

قب�صته.
خيار  باأن  القول  اأ�صاف  و 
النظام  �صيمكن  الرئا�صيات 
من  القائم  ال�صيا�صي 
املف�صل  مر�صحه  تقدمي 
له  حمقق  فوز  �صمان  ومن 
هذا  كان  اإذا  باأنه  م�صددا 
تقدمي  يف  راغبا  النظام 
مر�صحه وقادرا على فر�صه 
اأو  مينعه  الذي  فما  فر�صا 
يعيق �صبيله يف مالأ املجل�ص 
عن  برجالته  التاأ�صي�صي 
التي  املحا�ص�صة  طريق 

تعود عليها.
خيار  باأن  فلي�ص  بن  وذكر 
الرئا�صيات يعاب عليه اأي�صا 
اأن اإجرائها يف ظل الد�صتور 
�صيجعل  املفعول  �صاري 

اجلمهورية  رئي�ص  من 
جديدا،  طاغية  القادم 
“لقد  ال�صياق:  هذا  يف  ورد 
�صنة  د�صتور  هناك  كان 
مبداأ  كر�ص  الذي   1996
الرئا�صيتني  العهدتني 
بني  التنفيذية  املهام  ووزع 
ورئي�صي  اجلمهورية  رئي�ص 
الربملان  ومنح  احلكومة 
�صالحيات مراقبة احلكومة 
الد�صتور مل مينح  ذلك  لكن 
�صلطة  يف  الطمع  ظهور 

فردية مدى احلياة”.
يف الجتاه املقابل  بن فلي�ص 
يف  التاأ�صي�صي  املجل�ص  اأن 
اأن  غري  دميقراطي  ظاهره 
مبوؤ�رشات  مفعم  جوهره 

تهدد الوحدة الوطنية.

وزير الرتبية عبداحلكيم بلعابد

الدخول املدر�سي »�سيكون يف تاريخه املحدد 
الوطنية،  الرتبية  وزير  اأكد 
من  بلعابد،  احلكيم  عبد 
ان  الدفلى،  عني  ولية 
القادم  املدر�صي  الدخول 
»�صيكون يف موعده املحدد 
)4 �صبتمرب القادم( ول يوجد 
داعيا  لتاأجيله«،  �صبب  اأي 
الجتماعيني  ال�رشكاء  كافة 
هذا  اإجناح  يف  للم�صاهمة 
خالل  الوزير  وقال  املوعد 
تد�صني  على  ا�رشافه 
جديدة  تربوية  من�صاآت 
الدخول  اأن  الدفلى  بعني 
»�صيكون  القادم  املدر�صي 

بتاريخ  املحدد  موعده  يف 
بالن�صبة  القادم  �صبتمرب   4
لالإدارة  اأوت  و 18  للتالميذ 
م�صتوى  وعلى  املركزية 
�صيكون  املحلية  الإدارة 
ال�صهر،  نف�ص  من   25 يوم 
�صيكون  لالأ�صاتذة  وبالن�صبة 
اأنه  �صبتمرب«واأو�صح  اأول 
لتاأجيل  �صبب  اأي  يوجد  »ل 
القادم  املدر�صي  الدخول 

اىل موعد اآخر«، 
داعيا ال�رشكاء الجتماعيني 
اإجناح  يف  »امل�صاهمة  اإىل 
ذات  يف  الدخول«واأكد  هذا 

الوزارة  »اأبواب  اأن  ال�صياق 
لكافة  مفتوحة  �صتظل 
اإىل  الإ�صغاء  بغية  ال�رشكاء 
ا�صتهل  ان�صغالتهم«وقد 
الوزير زيارته اإىل ولية عيد 
املجمع  بتد�صني  الدفلى 
»املجاهد  املدر�صي 
الطيب«  برحمون  املرحوم 
املجمع  م�صتوى  على 
ال�صيخ  اجلديد  ال�صكني 
بالإ�صافة  بوعمامة، 
املدر�صي  املجمع  اإىل 
»املجاهد املرحوم اأمبارك 

عبد اهلل« بنف�ص احلي.

�صدد  املنا�صبة،  وبهذه 
»توفري  على �رشورة  الوزير 
املريحة  الظروف  كافة 
التالميذ من كتب  لتمدر�ص 
ونقل  واإطعام  مدر�صية 
اليوم  من  بداية  مدر�صي 
الدرا�صي  للمو�صم  الأول 
الوزير  تفقد  اجلديد«كما 
ور�صة بناء ثانوية ومتو�صطة 
بلغت  حيث  احلي،  بنف�ص 
ن�صبة اجنازهما 94 باملائة، 
ال�صياق  هذا  يف  م�صددا 
اآجال  على �رشورة »احرتام 

الإجناز«.

ر�صمية  م�صادر  ك�صفت   
اأن  وهران  ولية  اأمن  من 
بولية   الف�صاد  عن   املبلغ 
تون�صي   الذين  نور  وهران 
قد تقدم اإىل م�صالح الأمن  
امن  م�صالح  اأمام  ب�صكوى 
بت�صجيل  مرفقة  الولية 
امل�صوؤولني  لأحد  �صوتي 
الذي  ال�صانية   منطقة  من 
يهدده  مبكاملة   هاتفه 
اجل�صدية  بالت�صفية  فيها 
الذي  الف�صاد  ك�صف  بعد 
ال�صبط  وكالة  مبدير  اأطاح 
 ، وهران  لولية  العقاري 
رئي�ص بلدية ال�صانية ونائبه 
، بالإ�صافة اإىل مدير الأمن 
ورئي�ص  ال�صابق   الولئي 
و�صقيق  الكرمة،  دائرة  اأمن 

اأعمال  رجال  وعدة  الهامل 
الأ�صبوع  نهاية  و�صيا�صيني  
يف  تورطهم   خلفية  على 
ق�صية منح 14 قطعة اأر�صية 
تقع خلف مقر دائرة ال�صانية  
وق�صائية  اأمنية   لإطارات 
وجتار معروفني   بالإ�صافة 
اإىل  حتويل من�صاأة عمومية 

كدار للح�صانة.
الدين  نور  تقدم  وقد  هذا 
موثقة  ب�صكوى  تون�صي 
وهران  امن  م�صالح  اىل 
بالت�صفية  التهديد  بتهمة 
اجل�صدية خا�صة وانه �صبق 
حماولة  اإىل  تعر�ص  وان 
داخل    2017 �صنة  القتل 
ك�صف  بعدما  وهران  ميناء 
فيها  ف�صلت  التي  ف�صائحه 

حماولة  مت  كما  العدالة 
ده�ص اأبنائه قرب بيته  بعد 
قناطري   07 لق�صية  تفجريه 
التي عرفت  الكوكايني   من 
ماي  �صهر  البو�صي  بق�صية 
الأمر  املا�صية   ال�صنة  من 
اإىل  نقله  اإىل  اأدى  الذي 
الزوار رفقة  بباب  التحقيق 
ال�صحفي �صعيد بودور باأمر 
عبد  امل�صجون   اللواء  من 
ومن  هذا   ، هامل   الغاين 
م�صالح  تبا�رش  ان  املنتظر 
وتوقيف  حتقيقاتها  الأمن 
وراء  تقف  التي  الأطراف 
الدين  نور  تهديد احلقوقي 
عالقتها  وماهي  تون�صي  

بالع�صابات .
حممد بن ترار

اأمن وهران يحقق 

مبلغ عن الف�ساد يتلقى تهديدا بالت�سفية اجل�سدية

وثيقة ر�سمية لوزارة املالية

مت�سرفون لت�سيري ال�سركات املعنية بالتدابري التحفظية
القطاعية  اللجنة  اقرتحت 
امل�صرتكة اخلا�صة، املن�صاأة 
مبوجب قرار الوزير الأول  و 
املكلفة مبتابعة الن�صاطات 
املحافظة  و  القت�صادية 
الإنتاج  و�صائل  على 
مت�رشفني   تعيني  الوطنية 
حقيقية  موؤهالت  يثبتون 

ت�صيري  ا�صتمرارية  ل�صمان 
املعنية  اخلا�صة  ال�رشكات 
بالتدابري التحفظية، ح�صب 
ر�صمية  وثيقة  يف  جاء  ما 
واأو�صح ذات  لوزارة املالية 
القرتاح  هذا  اأن  امل�صدر 
الجراءات  اطار  يف  يندرج 
قررت  التي  ال�صتعجالية 

فقا  و  احلكومة  اتخاذها 
للت�رشيع و التنظيم ال�صاري 
على  للحفاظ  بهما  العمل 
ال�رشكات الوطنية اخلا�صة، 
حتفظية  تدابري  مو�صوع 
قدرات  ا�صتبقاء  بهدف 
منا�صب  و  الوطنية  الإنتاج 

ال�صغل. 

يو�سف نبا�س رئي�س جمعية وكالء ال�سيارات

اأ�سعار ال�سيارات �ست�سهد ارتفاعات حادة قريبا
نبا�ص  يو�صف  اأم�ص  ك�صف 
وكالء  جمعية  رئي�ص 
اأ�صعار  اأن  ال�صيارات 
ارتفاعا  �صت�صهد  ال�صيارات 
حادا خالل املرحلة املقبلة 
الرتخي�ص  عدم  حال  يف 
الأقل  املركبات  ل�صترياد 
املجال  وفتح  �صنوات   3 من 
الأقل  ال�صيارات  ل�صترياد 

اإعادة  واأي�صا  �صنوات   5 من 
مركبات  ل�صترياد  املجال 
جديدة بح�صة معينة للوكالء 
للوكالء  الأولية  منح  مع 
عجز  لتفادي  املعروفني 
يف  التحكم  عن  احلكومة 
ال�صوق واحلفاظ على اأ�صعار 
املتحدث  وي�صيف  معقولة. 
اليوم  املركبات  م�صانع  اأن 

اأن  بحكم  للتطهري  بحاجة 
عاجزة  باتت  الأخرية  هذه 
عن خدمة القت�صاد الوطني  
اجتاه  باإلتزاماتها  والوفاء 
اأ�صحابها  الزبائن بعد �صجن 
ت�صطر  حيث  وم�صرييها 
الأق�صاط  لرد  امل�صانع  هذه 
الأوىل للزبائن التي دفعت يف 

وقت �صابق.

رئا�سة اجلمهورية

اإنهاء مهام غزايل زوبري مكلف مبهمة 
اجلمهورية،  رئا�صة  اأعلنت 
اأم�ص اخلمي�ص، عن اإنهاء مهام 

مبهمة  مكلف  زوبري،  غزايل 
بالرئا�صة و جاء يف بيان رئا�صة 

اأم�ص،  اأول  »مت  اجلمهورية: 
اخلمي�ص 15 اأوت 2019، اإنهاء 

مكلف  زوبري،  غزايل  مهام 
مبهمة برئا�صة اجلمهورية«.
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و قال الوزير يف كلمة مبنا�صبة تن�صيب 
احمد مراد, نائبا عاما جديدا لدى 
جمل�س ق�صاء اجلزائر, باأن مكافحة 
اإال  غايتها  وتبلغ  تكتمل  »لن  الف�صاد 
اأي  االإجرامية  العائدات  با�صرتجاع 
يف  ت�صكل  والتي  املنهوبة  االأموال 
على  الزاوية  حجر  الراهن  وقتنا 
اأن  الوطني والدويل ذلك  امل�صتويني 
هذا  يف  �صبقتنا  التي  الدول  جتارب 
ي�صاهم  �صيء  ال  اأنه  بينت  املو�صوع 
النوع  فعالة يف حماربة هذا  ب�صورة 

من االإجرام 
والوقاية منه �صوى مالحقة املذنبني 
يف ذممهم املالية ال�صرتجاع ما نهبوه 

من اأموال«.
الدافع  باأن  ال�صدد  هذا  يف  واأو�صح 
اإتيان هوؤالء جرائم الف�صاد  من وراء 
غري  الربح  حتقيق  باالأ�صا�س  »هو 
ي�صتوجب  الذي  االأمر  امل�رشوع 
اأجل  من  االأولية  التحقيقات  تعميق 
عائداتهم  وح�رش  اجلناة  ك�صف 
تواجدها  اأماكن  االإجرامية وحتديد 
حجزها  ق�صد  وذلك  واإح�صائها 
على  تعر�س  ريثما  جتميدها  اأو 
فيها  للف�صل  الق�صائية  اجلهات 
طبقا للقانون«و ذكر زغماتي يف هذا 
اخل�صو�س بان اجلزائر »تتوفر على 

من  التي  الالزمة  القانونية  االآليات 
�صانها ا�صرتجاع االأموال املنهوبة من 
اخلارج«, م�صددا يف ذات الوقت على 
اأن الق�صاء عازم اليوم على الت�صدي 
ال�صارم  بالتطبيق  الف�صاد  لظاهرة 
وا�صتقاللية  »�صفافية  بكل  للقانون 
وجترد وحياد ومراعاة كاملة لقواعد 
املحاكمة العادلة« يف جميع مراحل 
يف  تفريط  دون  العمومية  الدعوى 
اأمامه  املاثلني  من  كان  اأيا  حقوق 
لقرينة  وال�صارم  التام  االحرتام  مع 
الرباءة وحقوق الدفاع يف اإطار مبداأ 

امل�صاواة املكفول د�صتوريا.
املو�صوع  ذات  يف  مبينا  واأ�صاف 
ي�صهد حاليا مرحلة غري  »بلدنا  باأن 
املجتمع  خاللها  من  ظهر  م�صبوقة 

من  عالية  درجة  على  اجلزائري 
�صيما  ال  كله  العامل  اأبهرت  الوعي 
و�رشورة  الف�صاد  مبخاطر  وعيه 
مكافحته ومالحقة املف�صدين االأمر 
الذي جعل الق�صاء --ح�صب ما جاء 
العام  امل�صهد  يت�صدر   -- كلمته  يف 
الد�صتورية  مهامه  اأداء  يف  ويرتقي 
امل�رشوعة  املطالب  م�صتوى  اإىل 
كرمية  حياة  اإىل  وتطلعاته  لل�صعب 

وغد اأف�صل«.
حافظ  العدل,  وزير  وا�صتطرد 
املوؤ�ص�صة  باأن  قائال  االأختام 
الق�صائية »قائمة مبهامها الد�صتورية 
قوانني اجلمهورية كحامية  يف �صوء 
للحقوق واحلريات االأ�صا�صية للجميع 
ظرفية  اعتبارات  اآو  متييز  اأي  دون 

بلغت  مهما   , خا�صة  �صخ�صية   اأو 
درجتها اأو كان نوعها وطبيعتها فال 
هدف اأو غر�س لق�صائنا الوطني يف 
اإحقاق  �صوى  والقانون  احلق  دولة 
احلق واإعالء �صلطان القانون حفاظا 
على االأمن القانوين والق�صائي داخل 

املجتمع«.
هذه  مكافحة  فاإن  للوزير  وبالن�صبة 
االآفة اخلطرية »لي�صت مهمة الق�صاء 
اأفراد  كافة  مهمة  هي  بل  وحده 

املجتمع وموؤ�ص�صاته وهيئاته«.
ويف معر�س اإ�صارته اإىل خطورة اآفة  
حم�صورة  لي�صت  باعتبارها  الف�صاد 
جرمية  هي  بل  الوطن  حدود  يف 
يف  امتدادات  ولها  للحدود  عابرة 
يف  زغماتي  ذكر  الدول,  من  العديد 
االأمم  منظمة  باإ�صدار  املقام  هذا 
دوليا  �صكا   2003 �صنة  يف  املتحدة 
املتحدة  االأمم  اتفاقية  بعنوان 
الدول  مل�صاعدة  الف�صاد  ملكافحة 
التي ي�صعب عليها مبفردها حماربة 
التعاون  جماالت  لتعزيز  االآفة  هذه 
اآخر  �صعيد  على  و  الدول,  بقية  مع 
الف�صاد  يلحقه  ما  اأن  الوزير  اأكد 
االقت�صادية  باملنظومة  اإ�رشار  من 
واملالية للدولة وتعطيل التنمية »هي 
كل  جهود  تظافر  ت�صتدعي  عوامل 
هذه  ملحا�رشة  الدولة  موؤ�ص�صات 

الظاهرة والوقاية منها«.

وزير العدل حافظ الأختام بلقا�سم زغماتي

   

تعميق التحقيقات حل�سر املال 
املنهوب و ا�سرتجاعه

اأكد وزير العدل حافظ الأختام بلقا�سم زغماتي اأن مكافحة الف�ساد لن تكتمل وتبلغ 
غايتها اإل با�سرتجاع العائدات الإجرامية اأي الأموال املنهوبة التي ت�سكل حجر الزاوية 

على امل�ستويني الوطني والدويل.

طلب ر�سوة من  مقاول بال�سوقر

وزير العدل يوقف م�ست�سارا 
مبجل�س ق�ساء تيارت 

بلقا�صم  االأختام  حافظ  العدل  وزير  اأمر 
بدرجة  قا�صي  بتوقيف   اأمر  قد  زغماتي 
م�صت�صار مبجل�س ق�صاء تيارت  بعدما تبني  
�صلوعه يف ق�صية ف�صاد تخ�س تلقي الر�صوة 
وحت�صيل مزية الحق له بها  مما يوؤثر على 
�صالمة االأحكام يف ق�صية متعلقة منح �صيك 

دون ر�صيد تخ�س مقاول .
العام  النائب  بلوغ  اإثر  على  جاءت  الق�صية 
�صوتي  ت�صجيل  تيارت  ق�صاء  جمل�س  لدى 
للم�صت�صار يطلب ر�صوة مالية من مقاول من 

مدينة ال�صوقر متابع يف ق�صية اإ�صدار �صيك 
اإخراجه من امل�صكل  دون ر�صيد  من اجل 
دون متابعة , كما تبني اأن امل�صت�صار تربطه 
قا�صي  عمل  اأنه  بحكم  املقاول  مع  عالقة 
النائب  وكان  هذا  ال�صوقر,  مبحكمة  حكم 
اأر�صل تقريرا مف�صال عن الواقعة  العام قد 
التي  حتقيق  جلنة  اأوفد  الذي  الوزير  اإىل 
امل�صت�صار  تدين  ثابتة  دالئل  على  وقفت 
التحقيق  على  اإحالته  مع  توقيفه  مت  الذي 

الق�صائي .

على راأ�سهم مدير الأمن الولئي الأ�سبق نوا�سري

حملة توقيفات تطال م�سوؤولني بوهران 
وهران  اأمن  م�صالح  اأطلقت 
مداهمات   حملة   االأ�صبوع  نهاية  
من  العديد  حق  يف  واعتقاالت 
واملدنية  ال�صيا�صية  االإطارات 
وكالة  مدير  يتقدمهم  واالأمنية 
وهران  لوالية  العقاري  ال�صبط 
 , ونائبه  ال�صانية  بلدية  رئي�س   ,
الوالئي  االأمن  مدير  اإىل  باالإ�صافة 
ال�صابق رئي�س اأمن دائرة الكرمة كما 
راأ�صها  على  منازل  عدة  تفتي�س  مت 
نائب برملاين  بال�صانية ورجل اأعمال 
معروف  من تلم�صان ومقيم بوهران 
العام  املدير  من  املقربني  من  يعد 
اللواء  املحبو�س   الوطني  لالأمن 
عبد الغاين هامل يف حني مت اإطالق 
اجلري  بري  مري  مع  جديد  حتقيق 
من  اأثقل  جديد  ملف  يف  املوقوف 

�صابقه يخ�س نهب العقار .
باأمر  جاءت  التي  التوقيفات 

جمل�س  لدى  العام  النائب  من  
مرتبطة  اجلديد   وهران  ق�صاء 
اإطالقها  مت  التي  بالتحقيقات  
الوطني  لالأمن  العام  املدير  مع 
املحبو�س وعائلته  حيث مت توقيف 
مدير وكالة ال�صبط العقاري لوهران  
وم�صت�صار  الواليني بو�صياف وزعالن  
�صامل مباركي م�صاء يوم االأربعاء بعد 
االأمن حول  ورود معلومات مل�صالح 
الوطني  الرتاب  ملغادرة  ا�صتعداده 
�صاطئ  من  نزهة  قارب  طريق  عن 
كوراليز  بعدما مت منعه من امتطاء  
وو�صعه حتت  ا�صبانيا   نحو  باخرة  
احلجز بعد  التحقيق معه اأين ك�صف  
عن هوية االأ�صخا�س الذين ا�صتفادوا  
من عقارات  هامة  يف اأحياء راقية 
اأخرى مت  وعقارات   رمزية  باأ�صعار 
من�صاآت  واإجها�س  عليها  اال�صتيالء 
كانت  عمومية  واأخرى  عمرانية 

االأمن   مدير  وكان    , عليها  �صتقام 
ال�رشطة  مراقب  لوهران  الوالئي 
املوقوفني  اأول  نوا�رشي  �صالح 
عنا�رش  قبل  من  اخلمي�س  �صبيحة 
ال�رشطة الق�صائية املدعمة  بفرقة 
اأن  تبني  حيث   , والتحري   البحت 
الوالئي لوهران  اأمالك مدير االأمن 
التي �صغل املن�صب ملدة 05 �صنوات 
قد  بتلم�صان   �صنوات   08 وقبلها 
ال100مليار  يجاوز  ما  اأمالكه  بلغت 
�صنتيم ,  كما مت توقيف رئي�س بلدية 
نافلة ونائبه  ال�صانية �صيد احمد بن 
دون  امتيازات   منح  يف  لتورطهم  
رئي�س  توقيف  مت  كما   , حق  وجهة 
اأمن دائرة الكرمة واإطالق حتقيقات 
اجلري  بري  بلدية  رئي�س  مع  كربى 
املوقوف  حول ق�صية ت�صوية قطعة 
من  ب�صحبها  عليها   متنازع  اأر�صية 
بالوالية  الإطارات  ومنحها  مالكها 

اآخر  جانب  من   , باالأمن  واآخرون 
اأعمال  رجل  مع  حتقيقات  جتري 
ب�صبب  الريع  من  ا�صتفاد  معروف  
 , هامل  الغاين  عبد  اللواء  من  قربه 
اأحد  يف  اأر�صية  قطع  على  وا�صتوىل 
الراقية الإقامة  فندق  اأحياء وهران 
ومركز جتاري �صخم  باالإ�صافة اإىل 
 , كربى  وعقارات  �صناعية  عقارات 
كما مت مداهمة منزل نائب برملاين 
ا�صتغل  والذي  االأرندي  حزب  عن 
تابعة  اأر�صية  قطعة  نهب  يف  نفوذه 
وبا�رش  وهران   ترامواي  ملوؤ�ص�صة 
بتحويلها اإىل فندق بطريقة م�صبوهة 
من  حالة  التوقيفات  واأثارت  هذا   ,
تداول   بعد  خا�صة  بوهران   الهلع 
التحقيقات  �صت�صملها  ثقيلة  اأ�صماء 

والتوقيفات ب�صبب الف�صاد.
حممد بن ترار

حمكمة تلم�سان

خلفيات اإنهاء مهام  وكيل اجلمهورية 
االأختام    حافظ  العدل  وزير  اأنهى 
االأ�صبوع  نهاية  زغماتي  بلقا�صم 
لدى  اجلمهورية  وكيل  مهام 
»  مع  ب  »ق  حمكمة  تلم�صان 
التحقيق  بتهمة  ملفه على  اإحالة 
الوظيفة  وباخلرق  ا�صتغالل  �صوء 
القانونية  لالإجراءات  العمدي 
مت  امللفات  التي  من  العديد  يف 

معاجلتها مبحكمة تلم�صان.
على  التغطية  ملف  ويتقدم  هذا 
مل�صح  اجلهوية  ف�صائح  املديرة 
االأرا�صي ملفات وكيل اجلمهورية , 
حيث توؤكد م�صادر ر�صمية اأن وكيل 
عمدا  ت�صرت  املوقوف  اجلمهورية 
على ف�صائح املديرة يف نهب العقار 
الفالحي وال�صياحي مبنطقة مر�صى 

اجلمهورية  وكيل  وقام  مهيدي  بن 
منهم  �صلبت  ملف فالحني  بحفظ 
املديرة  هذه  قبل  من  اأرا�صيهم 
من  خا�صة  مبعاملة  حظيت  التي 
ذلك  اإىل  �صف  النيابة  ,  قبل 
ورغم  حيث  ترييري  االإخوة  ملف 
قبل  �صحايا  من  املقدمة  الدالئل 
وزير  على  املح�صوبة  ال�صبكة  هذه 
اآخرهم  لوح  الطيب  ال�صابق  العدل 
�صوقرال  الذي  حمطة  مدير 
بالقتل لكن  التهديد  اإىل  تعر�س 
املوقوف اأطلق  اجلمهورية  وكيل 
النائب  جعل  الذي  �رشاحهم االأمر 
االتهام  غرفة  لدى  يتدخل  العام 
باإيداعهم احلب�س املوؤقت  وياأمر 
اجلمهورية  وكيل  يتابع  كما   ,

بتقدمي  ت�رشيحات  املوقوف 
اإعالمية غري م�صوؤولة الهدف منها 
عا�صمة  ملف  يف  التحقيق  تعطيل 
واخليمة  االإ�صالمية  الثقافة 
العمالقة حيث �رشح  بفرار خليدة 
عطل  عملية  ما  فرن�صا  تومي  اإىل 
الراأي  لت�صليل  حماولة  التحقيق يف 
اإىل  ت�صاف  امللفات  هذه   , العام 
الع�رشات من امللفات االأخرى التي 
�صيك�صفها التحقيق خا�صة وان وكيل 
اإىل  تعر�س  وان  �صبق  اجلمهورية 
حادث مرور باحلنايا خالل  ال�صهر 
على  �صيارته  يف  املا�صي وعرث 
مليون  ال100  عن  يزيد  مايل  مبلغ 
كان  احلادث  اأن  �صنتيم  وتبني 
قد  لقتل  ما  مق�صود ,وحماولة 

يعيد التحقيق يف هذا امللف , هذا 
وكان وكيل اجلمهورية بالغزوات مت 
باب الع�صة فاأوالد ميمون قد حقق 
يف  عدة ملفات ف�صاد التي مل حتل 
اإىل التحقيق على راأ�صها ملف نهب 
واالإطارات  الق�صاة  قبل  من  العقار 
 , مهيدي  بن  ومر�صى  الع�صة  بباب 
كما اتهمته جمعيات اأحياء تلم�صان 
ميزان  على  باال�صتيالء  العتيقة 
للمحكمة  الرتاثي  املقابل  املدينة 
ال�صتقبال  ذوي  اإىل مركز  وحتويله 
االحتياجات اخلا�صة من اجل لفت 
الراأي العام على ملفات الف�صاد وهو 
التحقيق  قبل  من  ك�صف  �صيتم  ما 

الذي اأمرت به الوزارة .
حممد بن ترار

املحكمة العليا 

اإيداع وايل تيبازة �سابقا غالي 
مو�سى احلب�س املوؤقت 

باملحكمة  املحقق  امل�صت�صار  ا�صدر 
مو�صى  املتهم غالي  باإيداع   اأمرا  العليا 
احلب�س  رهن  �صابقا  تيبازة  والية  وايل 
املوؤقت,  ح�صب ما اأورده اليوم  اخلمي�س 
بيان للنائب العام لدى املحكمة العليا.      

اإطار  »يف  اأنه  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
املحكمة  م�صتوى  على  املفتوح  التحقيق 
من  اال�صتماع  اخلمي�س  اليوم  مت  العليا 
غالي  اإىل  املحقق  امل�صت�صار  طرف 
مو�صى وايل تيبازة �صابقا يف ق�صية هامل 
التبديد   : بجنحتي  املتابع  الغني  عبد 

العمدي من طرف موظف عمومي بدون 
غري  نحو  على  واال�صتعمال  حق  وجه 
�رشعي ل�صاحله اأو ل�صالح �صخ�س اأو كيان 
اآخر ممتلكات اأو اأموال عمومية عهد بها 
»واأ�صاف  ب�صببها  اأو  وظيفته  بحكم  اإليه 
البيان كذلك اإىل »اإ�صاءة ا�صتغالل الوظيفة 
اأو من�صب عمدا من طرف موظف عمومي 
يف اإطار ممار�صة وظائفه على نحو يخرق 
احل�صول  بغر�س  والتنظيمات  القوانني  
اأو  ل�صخ�س  م�صتحقة  غري  منافع  على 

كيان اآخر«.

ق�سية عبد الغاين هامل

و�سع عبد املالك بو�سياف حتت 
الرقابة الق�سائية 

مت و�صع وايل وهران �صابقا, عبد املالك 
بو�صياف حتت الرقابة الق�صائية, يف حني 
�صبان  بن  �صابقا,  تلم�صان  وايل  عن  اأفرج 
االأ�صبق  العام  املدير  ق�صية  يف   زوبري 
ح�صب  هامل,  الغاين  عبد  الوطني  لالأمن 
ما اأفاد به بيان للنائب العام لدى املحكمة 
اإطار  يف  و  اأنه  البيان  اأو�صح  و  العليا 
املحكمة  م�صتوى  على  املفتوح  التحقيق 
اأم�س  املحقق,  امل�صت�صار  ا�صتمع  العليا, 
وايل  بو�صياف,  املالك  اإىل عبد  االأربعاء, 
والية وهران �صابقا و بن �صبان زوبري, وايل 
والية تلم�صان �صابقا, يف ق�صية عبد الغاين 
»التبديد  يتابع املعنيان بجنحتي  و  هامل 
بدون  من طرف موظف عمومي  العمدي 
غري  نحو  على  اال�صتعمال,  و  حق  وجه 
اأو  �صخ�س  ل�صالح  اأو  ل�صاحله  �رشعي 
عمومية  اأموال  و  ملمتلكات  اآخر,  كيان 
ب�صببها«  اأو  وظيفته  بحكم  اإليه,  بها  عهد 

و كذا »اإ�صاءة ا�صتغالل الوظيفة اأو من�صب 
عمدا من طرف موظف عمومي يف اإطار 
ممار�صة وظائفه, على نحو يخرق القوانني 
و التنظيمات بغر�س احل�صول على منافع 
غري م�صتحقة ل�صخ�س اأو لكيان اآخر«و تبعا 
اأمرا  املحقق  امل�صت�صار  »اأ�صدر  لذلك, 
الرقابة  نظام  حتت  االأول  املتهم  بو�صع 
جوازي  �صحب  يف  املتمثلة  الق�صائية 
ال�صفر, العادي و الدبلوما�صي, و االإم�صاء 
مرة يف ال�صهر اأمامه, يف حني مت االإفراج 
النيابة  ا�صتاأنفت  كما  الثاين,  املتهم  عن 
االتهام  غرفة  اأمام  االأول  االأمر  العامة 
امل�صدر  ي�صيف  القانونية«,  االآجال  يف 
ذاته للتذكري, يواجه املدير العام االأ�صبق 
عائلته,  من  اأع�صاء  رفقة  الوطني,  لالأمن 
والك�صب  العقار  نهب  بق�صايا  تتعلق  تهما 
و  �صابقون  يتابع فيها والة  غري امل�رشوع, 

العديد من املرقني العقاريني.

حممد بن ترار

يعترب �سقيق مدير الأمن الوطني الأ�سبق

توقيف العقيد املتقاعد هامل 
اليماين  بوهران

اأم�س   اأول  ليلة  وهران  اأمن  م�صالح  اأوقفت 
العقيد  املتقاعد  »هامل اليماين » 65 �صنة  
عبد  اللواء  الوطني  االأمن   مدير  �صقيق  
يف  معه  للتحقيق  املوقوف   هامل  الغاين  
ق�صية نهب العقار واحل�صول على امتيازات 

.
منزله  مداهمة  اإثر  متت  التوقيف  عملية 
بحي بري اجلري بوهران , على  خلفية  ورود 
وكالة  مدير  مع   التحقيقات   �صمن  ا�صمه 
ال�صبط العقاري لوهران  وم�صت�صار  الواليني 
مباركي  �صامل  املدعو   وزعالن   بو�صياف 
م�صاء يوم االأربعاء والذي اأطاح بعدة اإطارات 
اأمنية ومدنية , هذا وجتري التحقيقات مع 

العقيد هامل مياين حول العديد من االأمالك 
عليها  حت�صل  التي  امل�صبوهة   العقارية 
رفقة  حق  وجهة  وبدون  الرمزي  بالدينار 
اأعمال  رجل  منهم  معروفني  اأعمال  رجال 
�صهري من تلم�صان يقيم بوهران  مقرب من 
عائلة  هامل  والذين ا�صتغلوا  عهد الواليني 
 , بوهران   العقار  لنهب  وبو�صياف   زعالن 
التحقيقات  اأن  مقربة  م�صادر  واأكدت  هذا 
مع العقيد املوقوف �صوف ت�صل اإىل تلم�صان 
اأين  ا�صتفاد من عقارات هامة بها باالإ�صافة 
اإىل اإن�صاء عيادة  طبية بدائرة �صربة25 كلم 

غرب تلم�صان   .
حممد بن ترار
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اإعداد: م.ثيزيري

املقال  هذا  خالل  ومن 
الكرام  قراءنا  لكم  �سننقل 
�سقط  التي  احلوادث  بع�ض 
�سحايا  املواطنني  خاللها  من 
احليوانات  اإفرتا�ض  لعملية 
اأقفا�سها  من  هروبها  بعد  لهم 
م�سببة حالة من الذعر والرعب 
كما  املنطقة،  �سكان  و�سط 
قراءنا  اأمامكم  �سن�ستعر�ض 
املمار�سات  بع�ض  الكرام 
بع�ض  ينتهجها  التي  ال�سلبية 
اإىل  والتي �ساهمت  اجلزائريني 
بع�ض  اإنقرا�ض  يف  بعيد  حد 

احليوانات.

حيوان مفرت�س يقتـل 
�سخ�سا ويجـرح 12 اآخريـن 

يف بومردا�س
 

العمر  من  يبلغ  �سخ�ض  قتل 
افرت�سه حيوان  بعدما  �سنة   62
والقط،  الذئب  ي�سبه  غريب 
احليوان  هذا  افرت�ض  كما 
حتت  يزالون  ال  �سخ�سا   12
يف  وهذا  الطبية،  املراقبة 
م�ستوى  على  النائية  القرى 
وتيزي  بومردا�ض  واليتي  اقليم 
كبريا  ذعرا  خلق  مما  وزو، 
و�سط ال�سكان خا�سة االأطفال، 
من  يخافون  اأ�سبحوا  الذين 
ال�سارع وحتى  اإىل  ليال  اخلروج 
اإىل �ساحة البيت، بعدما اأ�سبح 

منت�رشا  الغريب  احليوان  هذا 
يف االأزقة وبني امل�ساكن، وقال 
بع�ض ال�سيادين اإن الر�سا�ض ال 
ب�سبب �رشعته،  يقتله  اأن  ميكن 
البع�ض  قتل  من  متكنوا  حيث 
منه با�ستعمال الطرق التقليدية 
الغريب  احليوان  »الفخ«.هذا 
الكبري احلجم ي�سبه �سكل القط 
مثل  وفمه  راأ�سه،  م�ستوى  على 
الذئب وجثته مثل النمر، حيث 
انت�رش ب�رشعة فائقة بني اأحياء 
يف  ي�رش  لدائرة  التابعة  القرى 
تيزي  ودائرة  بومردا�ض  والية 
تيزي  لوالية  التابعة  غنيف 
�رشيعا  بالقفز  يقوم  كما  وزو، 
يجدهم  الذين  املواطنني  على 
ويفرت�سهم  �رشيع  ب�سكل  اأمامه 
كهل  �سحيته  راح  حيث  بقوة، 
يف  ملوا�سيه  العلف  يجمع  كان 
قرية تابعة لبلدية مكرية يدعى 
الذي  �سنة،   62 رابح«  »با�سا 
افرت�سه هذا احليوان وتويف يف 
يتنقل  بقي  بعدما  امل�ست�سفى، 
اإىل  غنيف  تيزي  م�ست�سفى  من 
وتيزي  امليزان  ذراع  م�ست�سفى 
وزو، حيث ترك وراءه 12 طفال 
من  ت�رشرت  التي  وزوجته 
تعاين  اإنها  وقالت  كثريا،  وفاته 
زوجها  تركها  بعدما  االأمرين 
يف  احلياة  ت�سارع  لوحدها 
غرفتني من الق�سدير على بعد 
اأمتار من مقر بلدية مكرية، كما 
اأبدى ابناوؤه ا�ستياء كبريا ب�سبب 
بعد  لهم  ال�سلطات  جتاهل 

اأ�سخا�ض  احلادثة، كما جرح 9 
البلدية،  ذات  م�ستوى  على 
الرقابة  حتت  مازالوا  والذين 
املواطنون  �رشح  الطبية.وقد 
اأن  اأم�ض،  اإليهم،  تنقلنا  الذين 
يف  كثريا  يخرج  احليوان  هذا 
القط  وي�سبه  والليل  امل�ساء 
ومفرت�ض  احلركة  �رشيع  لكنه 
ويف  �سغري.  اأنه  رغم  وقوي 
ذات ال�سياق، فقد عرفت قرى 
تخوفا  جاورها  وما  تينزريت 
الغابات  اإىل  التنقل  من  كبريا 
جلني الزيتون، كما راح �سحية 
�سبان  ثالثة  احليوان  هذا 
واواج  علي  اأوالد  قريتي  من 
ابراهني ب�سعبة العامر، والذين 
لوال  حياتهم  يفقدون  كادوا 
الإنقاذهم،  اأ�سدقائهم  تدخل 
على  ال�سكان  يطالب  حيث 
املجاورة  القرى  هذه  م�ستوى 
بتدخل  اجلبلية  ال�سل�سلة  لهذه 
املعنية  للجهات  عاجل 
هذه  على  الق�ساء  اأجل  من 
احليوان  من  الغريبة  ال�ساللة 

املفرت�ض..

قتل احليوانات املفرت�سة 
يف املناطق النائية

املناطق  �سكان  بع�ض  يعي�ض 
من  حالة  اجلزائر  يف  النائية 
انت�رشت  اأن  بعد  وهذا  العرب، 
حيوانات  ظهور  اإ�ساعات 
مفرت�سة بني املواطنني، و�سلت 

مزاولة  من  اأبنائهم  منع  درجة 
من  كثري  وتاأهب  الدرا�سة، 
النائية  املناطق  هذه  �سكان 
حيوان  اأي  لقتل  امل�سلحني، 
الغابة ومن  قد يظهر فجاأة يف 
اأ�سدا،  يح�سبونه  اخلوف  كرثة 
والتخوف االأكرب اأن يطال القتل 

اإن�سانا باخلطاأ.

قتل ذئب وتعليقه يف 
الفتة اإ�سهارية 

تعليق  حلادثة  تاأ�سف  وجميعنا 
اإ�سهارية  الفتة  على  ميت  ذئب 
عبد  بحي  االإنتخابية  للحملة 
مبدينة  بادي�ض  بن  احلميد 
البواقي،  باأم  البي�ساء  عني 
مل  الذئب  اأن  الكثري  اأكد  حيث 
ثم  مواطنون  قتله  واإمنا  ينفق 
اأمام  االإ�سهارية  باللوحة  علقوه 
املحليني  املنتخبني  �سور 
وال�سخرية  املزاح  لغر�ض 
ال�سهرية  احلادثة  وقبله  فقط، 
�سيخ  قتل  يوم  اجلاج«،  »تاكلي 
من والية تي�سم�سيلت ثعلبا بكل 
دجاجاته..  اأكل  الأنه  وح�سية، 
وغريها كثري من حكايات القتل 

الع�سوائي حليوانات الغابة.

اخلفا�س يف طريق 
االنقرا�س:

ونبه اأخ�سائيون اإىل اأن اخلفا�ض 
يف  بكرثة  يعي�ض  ثديي  حيوان 

الع�سوائي  قتله  ولكن  اجلزائر، 
االإنقرا�ض،  طريق  يف  جعله 
يطهر  الذي  احليوان  هذا 
فخفا�ض  البعو�ض،  من  البيئة 
واحد يلتهم 6 اآالف نامو�سة يف 
ال�ساعة، هو حيوان غري موؤذي 
وطبعا  منازلنا  دخل  لو  حتى 
اإ�سطيادها  اأحدهم  حاول  اإذا 
الكثري  يعتقد  حيث  تع�سه، 
اخلفا�ض  اأن  اجلزائريني  من 
البومة،  مثل  مثله  �سوؤم  م�سدر 
فيالحقونه اأينما وجدوه لقتله، 
ت�سبب  خاطئ  اعتقاد  وهو 
هذه  من  كبرية  اأعداد  قتل  يف 

احليوانات،

موؤ�سرات اخلطر

واأ�سار عدة اأخ�سائيون يف عامل 
احليوان باجلزائر من منابرهم 
موؤكدين  منا�سبات،  عدة  يف 
لبع�ض  مقربة  باتت  الزائر  اأن 
املهددة  الثديية  احليوانات  
جهل  ظل  يف  باالإنقرا�ض، 

املواطنني بالتوازن البيئي الذي 
تنوعها،  على  احليوانات  توفره 
التوازن  هذا  يف  خلل  اأي  وباأن 

قد يت�سيي يف كارثة بيئية،

اأخ�سائيون يطالبون 
بال�سجن لقاتلي احليوانات

مديرية  من  م�سدر  ك�سف   
والنباتات  الغابات  حماية 
عدة  تفعيلهم  عن  واحليوانات، 
الدرك  م�سالح  مع  اتفاقيات 
الوطني، لغر�ض حماربة ظاهرة 
غري  والقتل  الع�سوائي  ال�سيد 
احليوانات  من  املربرلكثري 
اأنواعها  على  والطيور  الثديية 
احليوانات  خا�سة  بغاباتنا، 
املهددة باالإنقرا�ض، وللحفاظ 
ي�سدد  احليوانية،  الرثوة  على 
�رشورة  على  خمت�سون 
�سد  ب�رشامة  القوانني  تطبيق 
موجودة  فالقوانني  املخالفني، 
يف  يكمن  االإ�سكال  ولكن 

تطبيقها،

قتل خفافي�س بحجة الت�ساوؤم منها

تفاقم الق�ساء على  احليوانات الثديية 
املهددة باالنقرا�ض

عا�س �سكان مدينة تقرت جنوب البالد �سباح اخلمي�س، م�سل�سل رعب بعدما هرب منر من حديقة الت�سلية و احليوانات »م�سعودي بارك«، واأظهرت 
�سور مت تداولها على مواقع التوا�سل االجتماعي، النمر نافقًا بعدما مت قتله من طرف م�سالح االأمن عقب عمليات بحث ومت�سيط مكثفة، هذه احلادثة 
التي علق عليها اجلزائريون عرب �سفحات التوا�سل االجتماعي »الفاي�سبوك« والتي اختلفت االآراء حولها بني موؤيد لقتل النمر ومعار�س له، فهناك من 
قدم اأمثلة عن نف�س ال�سيا�سة التي انتهجتها اأكرب دول يف العامل، وهناك من ا�ستنكر عملية الق�ساء على النمر البنغايل بتلك الطريقة، م�ستغربني عدم 

ا�ستعمال طرق بديلة، كا�ستعمال ر�سا�س مطاطي، اأو حقنة خمدرة، ليتم نقل احليوان اإىل احلديقة من جديد.
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املحلي  لل�ش�أن  مت�بعون  حذر 
و  مترنا�شت   ، ورقلة  من  بكل 
اأدرار ، يف ت�رصيح لهم مع يومية 
من  اجلمهورية  والة  »الو�شط«، 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 
الهروب  �شي��شة  انته�ج  تنجر عن 
امللف�ت  ومع�جلة  االأم�م  اىل 
بعيدا  ترقيعية  بطرق  ال�ش�ئكة 
امل�شتعجلة  اجلذرية  احللول  عن 
الع�ملة  اليد  ملف  يعترب  حيث   ،
ب�تت  التي  العوائق  ابرز  بني  من 
القرار  �شن�ع  على  بظالله�  تلقي 
بتلك الوالي�ت مع بداية كل دخول 
التم�طل  اجتم�عي جديد ، فظل 
القوائم  على  االإفراج  يف  الكبري 
خمتلف  يف  للن�جحني  اال�شمية 
الفحو�ش�ت املهنية على م�شتوى 
على  الكربى  الوطنية  ال�رصك�ت 
غرار خدم�ت االآب�ر ، االأ�شغ�ل يف 
االآب�ر واملوؤ�ش�شة الوطنية للتنقيب 
 ، ورقلة  والية  لبط�يل  ب�لن�شبة 
واخلروق  التج�وزات  عن  ن�هيك 
على  ال�شغل  �شوق  يف  امل�شجلة 
الوطنية  ال�رصك�ت  م�شتوى 

اأدرار  بواليتي  الع�ملة  واالأجنبية 
وذلك  احلدوديتني  ومترنا�شت 
التوظيف  مظ�هر  تف�شي  ظل  يف 
والي�ت  من  لعم�ل  املب��رص 
الوك�الت  اخرى دون املرور على 
املحلية للت�شغيل وهو االأمر الذي 
وتو�شي�ت  توجيه�ت  مع  يتن�فى 
اأولوية  ملنح  الرامية  احلكومة 
املنطقة  اأبن�ء  لف�ئدة  التوظيف 
االأولوي�ت  ح�شب  مبداأ  بتطبيق 

واالإمك�ن�ت املت�حة .
اأكرث  ط�لب  فقد  ذلك  ج�نب  اإىل 

به�ته  املو�شوع  يف  متحدث  من 
الوالة  تقدمي  ب�رصورة  الوالي�ت 
اأم�م امل�ش�ءالت الق�نونية لتقدمي 
تو�شيح�ت حول دور و اآلي�ت عمل 
اللج�ن الوالئية القط�عية للت�شغيل 
يف ظل م� اأ�شموه ب�ل�شمت املطبق 
مب�  الرق�بية  االأدوات  طرف  من 
بخ�شو�ص  العمل  مفت�شي�ت  فيه� 
جت�وزات وخروق وك�الت الت�شغيل 
و دوائر الت�شيري واملوارد الب�رصية 
على م�شتوى ال�رصك�ت النفطية ، 
خ��شة اإذا علمن� اأن هذه االأخرية 

العمل  ط�لبي  مطلب  اأ�شبحت 
 ، اجل�مع�ت  خريجي  فيهم  مب� 
املع�هد الكربى واملدار�ص العلي� 
ومرتب�شي مراكز التكوين املهني 

وحتى عدميي امل�شتوى.
 وعلى �شعيد اأخر فقد هدد ط�لبي 
ال�شكن مبختلف �شيغه على غرار 
 ، العمومي  االيج�ري  االجتم�عي 
الريفي ، قطع االأرا�شي ال�ش�حلة 
للبن�ء احل�رصي املدعمة ب�إع�ن�ت 
ب�خلروج  عدل  �شكن�ت   ، م�لية 
الدخول  بداية  مع  لل�ش�رع 
للمط�لبة  اجلديد  االجتم�عي 
التعرث  يف  معمق  حتقيق  بفتح 
 ، االأمن�ط  ه�ته  ملختلف  الكبري 
دون ن�شي�ن �شح احل�ش�ص مق�رنة  
خمتلف  لدى  املودعة  ب�لطلب�ت 

دوائر االخت�ش��ص املعنية .
لدى  مطروح  الت�ش�وؤل  ليبقى 
ال�ش�رع املحلي ب�لوالي�ت ال�ش�لفة 
خلف  يقف  من  حول  الذكر 
يف  احلق  من  ال�ش�كنة  حرم�ن 
يحفظ  مب�ش�كن  والظفر  ال�شغل 
ظل  يف  وذلك  العي�ص  كرامة  لهم 
وارتف�ع  ال�رصائية  القدرة  تدين 

امل�شتوى املعي�شي .

تزامنا مع بدء العد التنازيل للدخول االجتماعي اجلديد، تعي�ش واليات ورقلة ، مترنا�ست 
و اأدرار على وقع �سفيح �ساخن ب�سبب عجز �سناع القرار بتلك الواليات يف اإيجاد حلول فعلية 

وم�ستعجلة لرتاكمات ملفي ال�سغل وال�سكن وذلك بعدما حتول هذان االأخريان لقنبلة موقوتة 
مهددة باالنفجار يف اأية حلظة  .

ال�سغل وال�سكن

اأحمد باحلاج 

 لعنة تطارد والة ورقلة
 ومترنا�ست واأدرار 

اخلدم�ت  حمط�ت  ت�شهد 
اأوالد  االإدارية  ب�ملق�طعة 
ب�شكرة،  الزيب�ن  بع��شمة  جالل 
ب�لوقود،  التزود  يف  ح�دة  ندرة 
�ش�ئقي  حفيظة  اأث�ر  م�  وهو 
مديرية  ط�لبوا  الذين  املركب�ت 
نفط�ل ب�لتدخل الع�جل حللحلة 

املع�شلة امل�شتمرة.
�ش�ئقي  من  الع�رصات  ن��شد 

وال�شي�حية  النفعية  املركب�ت 
الثقيل،  الوزن  و�ش�حن�ت 
لنفط�ل  اجلهوية  املديرية 
ب�رصورة التدخل الع�جل ل�شم�ن 
الوفرة يف التزود ب�لوقود بنوعيه 
اأجل  من  والبنزين  امل�زوت 
الندرة  م�شكل  على  الق�ش�ء 
االحتق�ن  اأججت  التي  احل�دة، 
ب�ملت�رصرين  ودفعت  املحلي 

ت�شكيل  اإىل  الع�لق  امل�شكل  من 
ف�شل  فيم�  منتهية،  طوابري غري 
اآخرون قطع م�ش�ف�ت بعيدة من 
الط�قوية،  ب�ملواد  التزود  اأجل 
للوقت  هدر  يكلفهم  م�  وهو 
وتك�ليف ب�هظة، من جهته� فقد 
جلريدة  حملية  م�ش�در  ك�شفت 
النق�ص  اأ�شب�ب  اأن   « »الو�شط 
اإىل  راجع  الوقود  يف  الف�دح 

اخللل امل�شجل مبخ�زن التموين 
هدد  كم�  الط�قوية،  ب�ملواد 
الع�رصات من اأ�شح�ب املركب�ت 
املت�أزم  الو�شع  من  الغ��شبني 
وقفة  وتنظيم  لل�ش�رع  ب�خلروج 
نفط�ل  مديرية  اأم�م  احتج�جية 
لي�شت  االأزمة  هذه  اأن  ب�عتب�ر 

وليدة اليوم .
�سالح ،ب

 حمطات اخلدمات تعج بطوابري املركبات 

ندرة حادة يف الوقود باملقاطعة االإدارية اأوالد جالل

ورقلة

قنوات ال�سرف ال�سحي مطلب �سكان عقلة لرباح 
لرب�ح   عقلة  قرية  ق�طني  يع�ين 
لوالية  الت�بعة  انقو�شة  بدائرة 
 ، مزري  بيئي  واقع  من  ورقلة 
يف  مفهوم  الغري  الت�أخر  ب�شبب 
ال�شحي  دعمهم بقنوات ال�رصف 
من  ب�لعديد  ا�شطر  م�  وهو   ،
اأب�ر  حلفر  اللجوء  اإىل  الع�ئالت 
املي�ه  من  للتخل�ص  تقليدية 

القذرة .
ق�طني  من  الع�رصات  ط�لب 
منطقة عقلة لرب�ح  الن�ئية ببلدية 
ورقلة،  لوالية  الت�بعة  انقو�شة 
راأ�شه�  وعلى  املعنية  اجله�ت 

الع�جل  ب�لتدخل  البلدية  م�ش�لح 
والعمل على ربط جتمعهم ال�شكني 
للتقليل  ال�شحي  ال�رصف  بقنوات 
وحم�يتهم  اليومية  مع�ن�تهم  من 
من االأمرا�ص املتنقلة عن طريق 
وجه  حيث  ال�ش�مة،  احل�رصات 
�ش�كنة عقلة لرب�ح  بذات الوالية 
الق�ئم  امل�شكل  من  املت�رصرين 
للجه�ت  املرا�شالت  عديد   ،
الع�جل  التدخل  بغية  املعنية 
النت�ش�لهم من �شبح املع�ن�ة التي 
دون  �شنوات  منذ  فيه�  يتخبطون 
اليج�د  بعينه�  جهة  اأي  تدخل 

حلول م�شتعجلة من خالل العمل 
على ربط قريتهم  ب�شبكة قنوات 
اأرقتهم  التي  ال�شحي  ال�رصف 
هذه  اأن  حيث  حي�تهم،  ونغ�شت 
ب�لعديد  دفعت  املزرية  الو�شعية 
اإىل  اللجوء   اإىل   الع�ئالت  من 
االإ�شتع�نة ب�لطرق التقليدية وذلك 
الع�شوائية  االأب�ر  حفر  خالل  من 
لت�رصيف املي�ه امل�شتعملة، وهو 
الروائح  انت�ش�ر  يف  �ش�هم  م� 
الكريهة التي عكت �شفوة حي�تهم 
تك�ثر  يف  كبري  ب�شكل  و�ش�همت 

احل�رصات ال�ش�مة.

ال�شلط�ت  هوؤالء  ن��شد  وعليه 
والعمل  الع�جل  ب�لتدخل  املعنية 
من  ر�شيدهم  منحهم  على 
اأقرته�  التي  التنموية  امل�ش�ريع 
بغية  الن�ئية  للمن�طق  احلكومة 
املزرية  احلي�ة  وط�أة  التقليل من 
قرابة  منذ  فيه�  يتخبطون  التي 
ب�شبب  وذلك  الزمن،  من  عقد 
التنفيذي  املكتب  اإنته�ج 
ببلدية  البلدي  ال�شعبي  ب�ملجل�ص 
يف  املف��شلة  ل�شي��شة  اأنقو�شة 
توزيع امل�ش�ريع االإمن�ئية اله�دفة 

�سالح ،ب .

اأمن مترنا�ست يوا�سل جت�سيد خمطط
 احتالل امليدان 

خالل ال�سائفة احلالية 

    اإحباط حماولة �سرقة مركبتني 
و توقيف �سخ�سني يف حالة تلب�س

 ت�سجيل حالة وفاة و 712اإ�سابة 
بالت�سمم العقربي بب�سكرة 

اجلرمية  حم�ربة  اإط�ر   يف 
عن��رص  ، متكنت  اأنواعه�  ب�شتى 
ال�رصطة الت�بعني للفرقة اجلن�ئية 
لل�رصطة  الوالئية  ب�مل�شلحة 
مترنا�شت  والية  المن  الق�ش�ئية 
االأمن  عن��رص  مع  ب�لتن�شيق  و 
توقيف  من  الرابع  احل�رصي 
 20 العمر)  من  يبلغ�ن  �شخ�شني 
�شنة ( عن ق�شية حم�ولة �رصقة 
تلب�ص.حيثي�ت  ح�لة  يف  مركبتني 
راكبة  دوري�ت  اإىل  تعود  الق�شية 
حدود  يف  ال�رصطة  لعن��رص 
على  �شب�ح�   )05:20  ( ال�ش�عة  
م�شتوى حي تهق�رت مترنا�شت ، 
اأين لفت انتب�ههم ل�شخ�ص يقوم 
مبح�ولة �رصقة مركبة عن طريق 
توقيفه  ليتم   ، زج�جه�  تك�شري 

مركبة  وجود  ذلك  بعد  يتبني  و 
ملح�ولة  عر�شة  ك�نت  اأخرى 
كم�   ، الطريقة  بنف�ص  و  ال�رصقة 
مت يف عني املك�ن توقيف م�شتبه 
ال�ش�لفي  حتويل  مت   ، اأخر  فيه 
فتح  و  ال�رصطة  مركز  اىل  الذكر 

حتقيق معمق يف الق�شية .
اإجراءات التحقيق  بعد اإ�شتكم�ل 
معهم�، مت تقدمي امل�شتبه فيهم� 
اأم�م اجله�ت الق�ش�ئية املخت�شة 
التي اأ�شدرت يف حق امل�شتبه فيه 
بخم�شة �شنوات  حكم  الرئي�شي 
م�لية  وغرامة  ن�فذة  حب�ص 
حني  يف  دج   200.000 بـ  مقدرة 
من  الث�ين  فيه  امل�شتبه  ا�شتف�د 

الرباءة .
اأحمد باحلاج 

 �شجلت امل�ش�لح ال�شحية بوالية 
712اإ�ش�بة  و  وف�ة  ح�لة  ب�شكرة 
ب�لت�شمم العقربي خالل ال�ش�ئفة 
احل�لية ، لتبقى احل�شيلة مر�شحة 
الواقع  تدهور  ب�شبب  لالإرتف�ع 
البيئي وهو م� ق�بله اإرتف�ع موجة 

حر �شديدة .
مهتمة  حملية  جمعي�ت  دقت   
 ، اخلطر  ن�قو�ص  البيئي  ب�ل�ش�أن 
ح�لة  ت�شجيل  خلفية  على  وذلك 
ح�لة   712 و  ب�شكرة  بوالية  وف�ة 
خالل  العقربي  ب�لل�شع  اإ�ش�بة 
وح�شبم�   ، احل�لية  ال�ش�ئفة 
ف�إن  اجلمعي�ت  ذات  به  اأف�دت 
من بني االأ�شب�ب التي تقف خلف 

ارتف�ع معدالت االإ�ش�بة ب�لت�شمم 
البيئي  للواقع  تعود  العقربي 
االأطن�ن   اإنت�ش�ر  ب�شبب  املخزي 
و  واالأو�ش�خ  القم�م�ت  من 
االأكي��ص البال�شتيكية والق�ذورات 
الإنعدام  اإ�ش�فة   ، بجوار املن�زل 
 114 عرب  العمومية  االإن�رة 
الذي  الو�شع  وهو  �شكني  جتمع 
تك�ثر  على  ي�شجع  اأن  �ش�أنه  من 
اإذا  خ��شة   ، ال�ش�مة  احل�رصات 
ب�لوالية  احلر  موجة  اأن  علمن� 
االأ�شبوع  خالل  بلغت  قد  نف�شه� 
اجل�ري عتبة الـ 50 درجة مئوية 

حتت الظل .
�سالح ،ب

يف اإط�ر مك�فحة ظ�هرة ال�رصقة، 
الت�بعني  ال�رصطة  عن��رص  متكن 
اخل�رجي  احل�رصي  لالأمن 
ب�لروي�ش�ت والية ورقلة، من اإلق�ء 
العقد  يف  �ش�بني  على  القب�ص 
ب�الإعتداء  ق�م�  العمر  من  الث�ين 
ب�إحدى  ع�ملة  �شيدة  على 

ال�شيدلي�ت ب�لوالية .
وق�ئعه�،  تعود  الق�شية  تف��شيل 
مبب��رصة  ال�شحية  قي�م  اأثن�ء 
ال�شيدلي�ت  ب�إحدى  عمله� 
�ش�بني  ليقوم  ب�لوالية،  الواقعة 
ه�تفه�  و�رصقة  عليه�  ب�الإعتداء 
ل�شكوى  اإيداعه�  وبعد  النق�ل، 
لدى م�ش�لح االأمن، حيث مت فور 
ذلك مب��رصة  التحقيق يف الق�شية 
واإطالق عملي�ت البحث والتحري 
على  القب�ص  ب�إلق�ء  توجت   التي 
اإقتي�دهم�  ليتم  فيهم�،  امل�شتبه 

اإىل مقر االأمن احل�رصي ومب��رصة 
التحقيق، اأين تبني اأنهم� ال�ش�بني 
املبحوث عنهم�، ليتم اإجن�ز ملف 
ق�ش�ئي �شدهم� وتقدميهم� اأم�م 
املخت�شة،  الق�ش�ئية  اجله�ت 
اأمر  حقهم�  يف  اأ�شدرت  التي 
اإيداع املوؤ�ش�شة العق�بية الإرتك�ب 

جرم ال�رصقة ب�لعنف.
متكن  مت�شل،  �شي�ق  ويف 
احل�رصي  االأمن  �رصطة  عن��رص 
خالل  ب�لروي�ش�ت  اخل�رجي 
ب�إقليم  �رصطية  بعملي�ت  القي�م 
�ش�بني  توقيف  من  االإخت�ش��ص 
وكمية  خمدرات  بحوزتهم� 
مت  اأين  العقلية،  املوؤثرات  من 
اإجن�ز ملفني ق�ش�ئيني �شدهـم� 
اجله�ت  اأم�م  وتقدميهم� 

الق�ش�ئية املخت�شة .
اأحمد باحلاج 

االإطاحة ب�سابني قاما 
باالعتداء على �سيدلية 

اأمن الروي�سات بورقلة 



"مهجة قلبي �آالء، من �سجن �إىل 
�سجن، ومن حتقيق �إىل حتقيق، 
�أخرى".. بهذه  �إىل  ومن زنز�نة 
و�لدة  �مل�ؤملة، عربت  �لكلمات 
�الحتالل  �سج�ن  يف  �الأ�سرية 
لعدم  حزنها  عن  �لب�سري  �آالء 

عيدي  يف  لها  �بنتها  مر�فقة 
وقبلهما  و�الأ�سحى،  �لفطر 
طق��س �سهر رم�سان �ملبارك.

�الحتالل  �سلطات  وحرمت 
�أمن  و�أجهزة  �الإ�رس�ئيلي 
�لكرمي  �لقر�ن  معلمة  �ل�سلطة 

�مل��طنة �آالء �لب�سري )23 عاماً( 
من تلك �لفرحة، بعدما تناوب�� 
�سيا�سة  عرب  �عتقالها  على 
با�ستمر�ر  �لدو�ر"  "�لباب 

�لتن�سيق �الأمني بينهما.
�إن  ي��سف:  �أ�سمهان  وقالت 
�سج�ن  يف  تتعر�س  �بنتها 
قا�ٍس  حتقيق  �إىل  �الحتالل 
من  "�أوجه  قائلة:  وتعذيب، 
�لنف�سي  و�ل�سغط  �لتعذيب 
و�ال�ستفز�ز، من �سجن "�جللمة" 
�لد�م�ن"،و�أ�سارت  �سجن  �إىل 
�الإ�رس�ئيلية  �ملحكمة  �أن  �إىل 
طلبت �إعادة ت�قيف �بنتها �آالء، 
ومتديد �عتقالها ي�مني �آخرين، 
وح�رسة  باأمل  و�لدتها  و�أ�سافت 
"�ملركز  عليها  �طلع  ر�سالة  يف 
�لفل�سطيني لالإعالم": "يا ل�عة 

مّر  �آالء،  �بنتي  عليك  قلبي 
على  ي�ماً  جندك  ومل  رم�سان 
مائدة �لطعام، ومّر عيد �لفطر 
وها  به،  معنا  حتتفلي  ومل 
و�أنت  ياأتي  �الأ�سحى  عيد  ه� 
باملعتقل"وتعر�ست �آالء �لب�سري 
حتفيظ  معلمة  عاًما(،   23(
�عتقال  �إىل  �لكرمي،  �لقر�آن 
جهاز �الأمن �ل�قائي يف قلقيلية 
�لغربية �ملحتلة،  �ل�سفة  �سمال 
�لثانية  مرتني متتاليتني، جاءت 
فقط،  ي�منينْ  عنها  �إفر�ج  بعد 

�لثالثاء 11 ج��ن �ملا�سي.
�ل�قائي،  �الأمن  جهاز  و�أفرج 
ب�سري،  �ل�سيا�سية  �ملعتقلة  عن 
�الأحد 21 مت�ز �جلاري، بكفالة 
دينار  �آالف   6 قدرها  مالية 
�لثاين  �عتقالها  بعد  �أردين، 

ي�ماً   40 نح�  ��ستمر  �لذي 
خا�ست خالله �إ�رس�باً مفت�حاً 
ب�سري  وعانت  �لطعام  عن 
ونف�سية  �سحية  �أو�ساع  من 
�ل�قائي  �سجن  يف  �سعبة، 
حديث  يف  م��سحة  بقلقيلية، 
�لفل�سطيني  لـ"�ملركز  �سابق 
يف  عا�ست  �أنها  لالإعالم" 
غرف  ويف  �نفر�دية،  "زنز�نة 
جنائيات"وقالت  ملعتقالت 
�ل�قائي:  لدى  �عتقالها  ح�ل 
غري  كانت  �العتقال  "�أج��ء 
منا�سبة،  وغري  بي  الئقة 
معتقالت  بني  وو�سع�ين 
من  وغريها  بالقتل  متهمات 
تهمة  "�ل�قائي"  �لتهم"ووجه 
بـ"�إثارة  ب�سري  �إىل  ملفقة 
�لنعر�ت �لطائفية و�ملذهبية"، 

بعد �عتقالها �الأول يف 9 ماي� 
م�سجد  د�خل  من  �ملا�سي، 
بقرية  عفان  بن  عثمان 
حمافظة  يف  "جين�ساف�ط" 
يف  �لتهم  جمدد�ً  قلقيلية، 
تقدمي  رغم  �لثاين  �العتقال 

كفاالت مالية لالإفر�ج عنها.
هي  �لنعر�ت"  �إثارة  و"تهمة 
�لتهمة �الأكرث �سي�عاً يف غالبية 
�ل�سيا�سي  �العتقال  حاالت 
تكاد  ال  �إذ  �لغربية؛  �ل�سفة  يف 
ملعتقل  �تهام  الئحة  تخل� 
�سيا�سي يف �ل�سفة منها �إ�سافة 
�إىل تهم �أخرى مثل "�الن�سمام 
ملجم�عات حمظ�رة وت�سكيل 
ميلي�سيات"، رغم �إقر�ر وقناعة 
ال  ملفقة  تهم  �أنها  �جلميع 

�أ�سا�س لها على �أر�س �ل��قع.

وح�سب �إح�ساء�ت ر�سمية؛ فقد 
وقع خالل عام )2018( عمليات 
يف  �لفردي  �أو  �ملنظم  ب�سكلها 
 )50( قر�بة  و�لقد�س  �ل�سفة 
عملية �إطالق نار، و)35( عملية 
و)18(  طعن،  وحماولة  طعن 
ده�س،  وحماولة  ده�س  عملية 
وزرع  �إلقاء  �لعمليات  وع�رس�ت 
عب��ت نا�سفة، ومئات زجاجات 
�الحتالل  م��قع  �س�ب  حارقة 
 14 ملقتل  �أدت  وم�ست�طنيه 
 170 من  �أكرث  وجرح  �إ�رس�ئيلياً، 

�آخرين.
ع�دة  �خلرب�ء  من  كثري  ويرجع 
حلالة  �ملقاوم  �لفردي  �لعمل 
�ملت�ساعد  و�لعدو�ن  �ل�سغط 
من �الحتالل على �لفل�سطينيني 
ومقد�ساتهم وم�ؤ�س�سات �ل�سلطة 
معها  و�سلت  �لتي  �لفل�سطينية 
�أب��ب  �إىل  �لت�س�ية  عملية 

م��سدة.

عمليات متجددة

�أوالً  �لعمليات  منفذو  يعتمد 
و�جلر�أة  �جل�سارة  عامل  على 
قتالية  �أدو�ت  وي�ستخدم�ن 
�ملطبخ  �سكني  من  بدًء�  بد�ئية 
�خلفيفة  �الأ�سلحة  �إىل  و�س�الً 
معدة  هج�م  خطة  وفق 
باإمكانات فردية وو�سائل �ت�سال 

وتن�سيق غائبة.
غزة  حدود  �سهدت  حني  ويف 

حماوالت فردية ل�سبان غا�سبني 
عدو�ن  لرد  �آخرون  ت�سلل 
يف  �أثخن��  وجن�د  م�ست�طنني 
�لفل�سطينيني  �ملدنيني  جر�ح 
وعلى  �ملحتلة  �لقد�س  يف 
�لغربية، وي�سف  ح��جز �ل�سفة 
يف  �لباحث  زبيدة  �أب�  ر�مي 
�لفردي  �لعمل  �لع�سكري  �ل�ساأن 
عرفت  قيادة  بال  مقاومة  �أنه 
�لفردية  �لعمليات  با�سم  حملياً 
وهي  �ملنفردة،  �لذئاب  �أو 
�لع�سكري  �لعمل  من  تكتيك 
�الأفر�د  بع�س  �أو  فرد  به  يق�م 
تنظيمي  �رتباط  دون  مبفردهم 
ودون  مبا�رسة  لقاء�ت  ودون 
مت�يل وي�سيف يف حديثه "فكرة 
جمرد  لي�س  �لفردية  �ملقاومة 
ملجرد  �أو  رومان�سية  فكرة 
هنالك  باعتقادي  �لتجديد، 
ظروف م��س�عية تتمثل باحلالة 
�لذي  �لكبري  و�ل�سغط  �ملتاأزمة 
يتعر�س له قطاع غزة و�لق�سية 
�لفل�سطينية و�ل�سباب على وجه 

�خل�س��س".
م�جة  �ندلعت   )2015( عام 
يف  �ملقاوم  �لفردي  �لعمل  من 
ما  �ملحتلة  و�ل�سفة  �لقد�س 
لغزة  �نتقلت  �أن  �رس�رتها  لبثت 
حالة متا�س  فبد�أت  �ملحا�رسة 
�لغا�سبني  �ل�سبان  بني  عامة 
عام  تط�رت  �الحتالل  وجن�د 
)2018( لت�سل �إىل م�سرية �لع�دة 
�لكربى ووجد �ل�سبان �لغا�سب�ن 
و�لقتل  لالعتقال  تعر�س��  ممن 
و�حل�سار و�حلرمان من حق�قهم 

و�لقد�س  �ل�سفة  يف  �لطبيعية 
حقهم  عن  �لدفاع  يف  مالذ�ً 
ك�ل�نيايل  �حتالل  �أمام  �الآدمي 
�ل�ج�دي  حقهم  يف  ي�سارعهم 

يف فل�سطني �لتاريخية.
ع��س،  رفيق  د.�أحمد  ويق�ل 
�أمن  �إن  �ل�سيا�سي:  �ملحلل 
�سديد  بقلق  م�ساب  �الحتالل 
�أمام �لعمليات �لفردية، و�إعالمه 
يب�رّس بانفجار و�سيك بعد حزمة 
من �الإجر�ء�ت �لعدو�نية ويتابع 
�إ�رس�ئيل  "�سيا�سة  حديثه:  يف 
دعم  يف  �ملتحدة  و�ل�اليات 
�أفق  و�ن�سد�د  �ال�ستيطان 
�لت�س�ية مع �ل�سلطة وح�سار غزة 
ومالحقة �سكان �لقد�س و�ل�سفة 
ولّد �سغطا كبري� �سينفجر يف �أي 
�لفردية  �لعمليات  حلظة"تبدد 
�أن  تثبت  حني  �لده�سة  مناعة 
�أمن �الحتالل على كامل تط�ره 
هذ�  وقف  �أمام  عاجز  �لتقني 
غا�سبني  ل�سبان  �لفردي  �لعمل 

من ��ستمر�ر �لعدو�ن.
يعرّب  �لفردية  �لعمليات  دالالت 
عنها �ملحلل ع��س حني ي�ساأل: 
"من هم �ملنفذون؟ هل ينتم�ن 
دو�فعهم؟"،  هي  ما  الأحز�ب؟ 
�ملنظم  �لعمل  �أن  �إىل  م�سري�ً 
ميد�ن  يف  �لنا�سط  وحده  لي�س 

�ملقاومة.

العجز ال�صامت

بني  �حلقيقية  �لتد�خل  حالة 
يف  و�لفل�سطينيني  �الحتالل 

و�مليد�ين  �ل�سيا�سي  �ل��قع 
�لتما�س  منع  �أمام  حائاًل  تقف 
وجندي  �ساب  �أي  بني  �ملبا�رس 
ف�رسه  ما  قرب  عن  به  ينّكل 
جديد  تكتيك  باأنه  �الحتالل 
تنتهجه بع�س ف�سائل �ملقاومة 
من  �أ�سل�ب  ملمار�سة  تلج  وهي 
�حلقيقة  عني  تكذبه  �آخر  باب 
�ل�سبان  من  كثري  يرحل  حني 
عدم  عن  �الأخبار  وتك�سف 

�نتمائهم لف�سيل بعينه.
�أن  زبيدة  �أب�  �لباحث  وي�ؤكد 
يدفع  �ملعادي  �ملحيط  طبيعة 
فعالة  م��جهة  لطريقة  بع�سهم 
باأقل �خل�سائر مع وج�د �إ�سكالية 
و�ل�سيطرة يف مثل هذ�  �لتحكم 
�أب�  ويربط  �لعمل  من  �لن�ع 
زبيدة بني ت���سل �لعمل �لفردي 

�لكال�سيكي  و�لعمل  �ملقاوم 
حني يق�ل: �إن �لقادة �لع�سكريني 
�أكرث  �ل�سيطرة  بجانب  �هتم�� 
من �عتنائهم ب�سيء �آخر؛ �إذ تعّد 
�ل�سيطرة �أهم عامل يف متا�سك 
�لق��ت �لتي من �ملفرت�س منها 

�لقيام مبهام م�حدة.
�لفردية  للعمليات  وبالن�سبة 
عمل  بيئة  يف  تاأتي  �لتي 
ف�سائل  فيه  تخ��س  حترري 
فاإن  مرتباً  عماًل  منظمة 
و�مل��جهات  �لع�سابات  حروب 
م��س�ع  يعّد  �لالمتناظرة 
�أخطر  من  و�ل�سيطرة  �لتحكم 
�لف�سائل  جتد  وقد  حتدياتها، 
وغزة  �ل�سفة  يف  �ملقاومة 
�لعمليات  ترى  حني  د�فئة  كتفاً 
م�ؤكدًة  وتت���سل  �لن�ر  �لفردية 

وج�دها  ج�هر  وتط�ر  من� 
وعملها يف �مليد�ن.

�أن  ع��س  �ملحلل  وي�سري 
��ستمر�ر م�جات �لعمل �لفردي 
�ملقاومة  تنظيمات  �أن  تعلن 
لي�ست وحدها، و�أن هناك �أدو�ت 
م�س��رها؛  تكمل  تكلفة  �أقل 
�أمن  �أمام  كبرية  ثغرة  يفتح  ما 
�الحتالل يف �ل�سيطرة على �أكرث 
ت���سل  معادلة  م�سمار،  من 
�الحتالل ومعاناة �ل�سحية مينع 
�لعمل  ه�  كما  �لفردي  �لعمل 
�لبقاء؛  فر�سة  قبل  من  �ملنظم 
و�لته�يد  �ملتنامي  �لعدو�ن  الأن 
يرتك  لن  �أ�سده  على  �ملت���سل 
قبل  �ل�سغط  من  مزيد  �س�ى 

�النفجار �لكبري.

خيط عمليات املقاومة الفردية مت�صل منذ اأكتوبر عام 2015، فقط اإذا ولج الأمن "الإ�صرائيلي" اإىل راأ�س كل فل�صطيني باإمكانه توقع فعله القادم 
�صواء على احلدود اأو م�صتوطنات ومدن فل�صطني املحتلة وبداأت موجة جديدة قبل اأ�صابيع من العمل الفردي املقاوم يف غزة وال�صفة �صد جنود 

وم�صتوطني الحتالل اأ�صعلت اأ�صواًء حمراء اأمام انفجار و�صيك اأو انتفا�صة مرتقبة يف ال�صفة والقد�س املحتلتني.

ق.د

العمليات الفردية

بطوالت تفجرها اعتداءات االحتالل
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اآلء الب�صري

عيٌد يف �سجون ال�سلطة واآخر يف �سجون االحتالل
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ق�سية اإقليم ك�سمري

ماأ�ساة اإن�سانية و اأنهار من الدم
يعترب ال�سراع الهندي الباك�ستاين حول ك�سمري من بني ال�سراعات الأوىل التي �سهدتها 
القارة الآ�سيوية بعد احلرب العاملية الثانية مبا�سرة، حيث خا�ض الطرفان العديد من 
املواجهات فيما بينهما ق�سد اأن يظفر به اأحد الأطراف وي�سمه اإىل �سلطته على ح�ساب 
الطرف الأخر، الأمر الذي ولد ردود فعلية دولية حيث بادرت اإىل التدخل يف الق�سية 

بغية الو�سول اإىل حل �سلمي ميكن من خالله تو�سل الطرفان اإىل حل منا�سب لف�ض النزاع 
دون الدخول يف املواجهات الع�سكرية التي يكون من نتائجها زهق اأرواح الأبرياء.

م.ق

جذور النزاع:
تعود جذور �لنز�ع حول ك�شمري �إىل 
�لتاريخ، فكما هو  فرت�ت غابرة يف 
معلوم فاملنطقة كانت تابعة للعديد 
من �لدول، بدء� بالدولة �لإ�شالمية 
�أيام �لدولة �لأموية و��شتمرت حتت 
�إىل غاية ظهور �ملغول على  كنفها 
نزعوها  �لذين  �لأحد�ث  م�رسح 
ثم دخلت يف طاعة  �مل�شلمني،  من 
حدود  �إىل  1819م  �شنة  �لهندو�س 
�ل�شتعمار �لربيطاين للقارة �لهندية 
�ل�شنة  نف�س هذه  �شنة 1846م، ويف 
�أمرت�رس  �تفاقية  بريطانيا  عقدت 
 7،5 ب  قدر  مببلغ  “جولب”  مع 
لل�شيخ  خليانته  كثمن  روبية  مليون 
م�شلمي  بدء  �ل�شنة  هذه  ومن 
من  �شديدة  معانات  يعانون  ك�شمري 
طرف �ل�شيخ، وبد�أت ق�شية ك�شمري 
�شنة  �نفجرت  �أن  �إىل  ببطء  تغلي 
�لهند  بني  �ل�رس�ع  و�حتدم   ،1947

و�لباك�شتان حولها.

تاريخ النزاع: ديناميته 
واأطرافه

�لهندي  �لنز�ع  تاريخ  يرجع 
�شنة  �إىل  ك�شمري  حول  �لباك�شتاين 
�ن�شمامها  1947م، بحيث مل يتقرر 

للهند �أو باك�شتان، و�ل�شبب يف ذلك 
�لمار�ت  �إىل  �أعطت  بريطانيا  �أن 
بالهند  �شابقا  حتكمها  كانت  �لتي 
باك�شتان  �أو  للهند  �لن�شمام  حرية 
ب�شبب  لكن   �شكانها  لرغبة  وفقا 
�ل�شعب و�حلاكم  �لآر�ء بني  ت�شارب 
�لهند  بني  حرب  �ندلع  �إىل  �أدى 
�شنة1947م،   حولها  وباك�شتان 
�لتدخل  �إىل  �ملتحدة  �لأمم  بادرت 
من  �لإمارة  وجرد  �لقتال  لوقف 
�ل�شالح و�إجر�ء ��شتفتاء حر حمايد 
�شنة 1947 حتت �إ�رس�فها لكن �لهند 
مل تو�فق على تو�شيات هيئة �لأمم 

خا�شة �ل�شتفتاء.
وكانت �لأحد�ث �لتي كان يعي�شها يف 
هذه �لفرتة تنذر بحروب �أخرى حول 
بقي  ولأنه  لأهميته،  نظر�  �لإقليم 
�شو�ء  �لأطر�ف  ير�شي  حل  بدون 
�لذي  �ل�شعب  �أو  عليه  �ملتنازعة 
بنف�شه،و��شتمر  م�شريه  يحدد  مل 
�لو�شع على ما هو عليه دون تقدم 
يذكر يف �لق�شية �إىل �أن ن�شب �رس�ع 
بني �ل�شني و�لهند �شنة 1962م حيث 
��شتغلت باك�شتان هذه �لهزمية �لتي 
قا�شية  لتوجيه �رسبة  �لهند  تلقتها 
بها  �أدىل  �لتي  �لت�شاريح  �إز�ء  لها 
ك�شمري  �عترب  و�لذي  �لأول  وزيرها 
�أي  بدون  �لهندي  �لرت�ب  من  جزء 
�إىل  �لأمر  بهما  و�أف�شى  ��شتفتاء 
وتدخل  1965م.  �شنة  ثانية  حرب 

بني  �لقتال  لوقف  �لأمن  جمل�س 
�لطرفني يف 22 �شبتمرب 1965

وبالرغم من جميع �جلهود �ملبذولة 
�مل�شاألة  �أن  �إل  �خلالف،  لت�شوية 
�لأحد�ث  �أن  غري  معلقة،  ظلت 
يف  باك�شتان  بها  متر  كانت  �لتي 
�لهند  ��شتغلتها  �ملرحلة  هذه 
ل�رسب  ��شتغالل  �أح�شن  بدورها 
�لأمة  ووحدة  باك�شتان  وحدة 
طريق  عن  و�حد  �آن  يف  �لإ�شالمية 
يف  �لبنغال  ل�شعب  �لدعم  تقدمي 
باك�شتان،  عن  �لنف�شالية  حماولته 
�لعالقات  توتر  �إىل  �أدى  ما  وهذ� 
جديد  من  �لهندية-�لباك�شتانية 
�إثرها  وعلى  �مل�شاعدة  هذه  �إز�ء 
�شنة  بينهما  �لثالثة  �حلرب  ن�شبت 
ظهور  عنها  نتج  ما  �أبرز  1971م. 
دولة بنغالدي�س عام 1971م وتوقيع 
برئا�شة  1972م  �شمال  �تفاقية 
علي  �لفقار  ذو  �لباك�شتاين  �لرئي�س 
�أندير�  �لهند  وزر�ء  ورئي�شة  بوتو 

غاندي �شنة 1972م.

اأطراف النزاع

الأطراف الرئي�سية:
�للتني  وباك�شتان  �لهند  يف  تتمثل 
�لذكر  �ل�شالفة  �حلروب  خا�شتا 
ي�شفر  �أن  �أجل  من  بينهما  فيما 
ح�شاب  على  �لأطر�ف  �أحد  بها 

غرميه، حيث تدخل كل و�حد منهم 
هو  فكما  �لأخر،  �لطرف  مل�شاندة 
معلوم �أن حاكم ك�شمري هاري �شينغ 
�لق�شاء  يف  �لهند  م�شاعدة  طلب 
على �لثورة �لتي �ندلعت يف ك�شمري 
مقابل �لن�شمام لها مبوجب ر�شالة 
باك�شتان  وتدخلت  للهند،  بعثها 
�مل�شلمني  �إخو�نهم  لن�رسة  بدورها 
بك�شمري ملا كانو� يعانونه من �لظلم 
�شاعدتهم  كما  حاكمهم،  قبل  من 
على تكوين �جلي�س و�حلكومة �حلرة 
هذ� مع �لعلم باأن �لهند تهيمن على 
�لإقليم  م�شاحة  من  �لكبري  �جلزء 
و�لذي تقدر ن�شبته  بحو�يل %48 من 
��شتحوذت  حني  يف  تر�به،  جمموع 
�جلدير   35% ن�شبة  على  باك�شتان 
من  تعد  بذ�تها  ك�شمري  �أن  بالذكر 
حولها  د�ر  �لذي  �لنز�ع  �أطر�ف 
ف�شلو�  �مل�شلمني  �ل�شكان  �أن  حيث 
يف  �لهند،  عن  لباك�شتان  �لن�شمام 
حني حاكمها �أر�د �لعك�س، فقد �شبق 
يف  �آنفا  �لأمر  هذ�  �إىل  �أ�رسنا  و�أن 
بريطانيا  ن�شيان  �لنز�ع. دون  تاريخ 
�لتي تعترب من �لأطر�ف �لرئي�شية يف 
هذ� �ل�رس�ع، بل �مل�شبب �لرئي�شي 
�لتي نهجتها يف  �ل�شيا�شة  له ب�شبب 

�لهندية  �لقرة  �شبه  تق�شيم  عملية 
�لربيطاين  للتاج  تابعة  كانت  �لتي 
لتلك  تركت  فقد  �ل�شتعمار،  �أيام 
هذه  تظمها  كانت  �لتي  �لإمار�ت 
�لقارة م�شاألة �ن�شمامها �إىل �لدولة 
�لتي ترغب فيها )�لهند �أو باك�شتان( 
�لطائفي  �لعامل  �أ�شا�س  على 

و�لفو�رق �لدينية و�ملذهبية
بالإ�شافة �إىل �ل�شني و�لتي تعد هي 
�لرئي�شية يف  �لأطر�ف  من  �لأخرى 
هذ� �لنز�ع خا�شة يف فرتة �ل�شتينات 
لأنها خا�شت حربا �شد �لهند �شنة 
للجزء  غزوها  �إثر  على  1962م 
�لتبت  جهة  من  لك�شمري  �ل�شمايل 
قدرت  و�لذي  �ل�شيطرة  �أجل  من 
�لإ�شارة  %17جتدر  بحو�يل  ن�شبته 
�أن �ل�شني رغم  �إىل  �ل�شياق  يف هذ� 
�عتبارها من �لأطر�ف �لرئي�شية يف 
هذه �لق�شية �إل �أنها كانت متقاربة 
�شيا�شية  �أ�شباب  لعدة  باك�شتان  مع 
كانت  �لفرتة  هذه  يف  و�أن  خا�شة 
�أمريكا – �لعدو �لأول لل�شني- تقدم 
�لتي  �ملو�جهة  يف  للهند  �لدعم 
جمعت بينهما، دون ن�شيان �لتحالف 
و�لحتاد  �لهند  بني  قام  �لذي 
�ل�شوفياتي �لذي مل يكن على وفاق 

�لدينية  �لأ�شباب  �أما  �ل�شني.  مع 
�إ�شالمية  �أقليات  وجود  فتتجلى يف 
�ل�شني  جعل  ما  هذ�  بال�شني، 
بخلق  �حل�شا�س  �لوتر  على  تلعب 
ق�شد  باك�شتان  مع  �أكرث  �ن�شجام 
�حتو�ء حترك �حلركات �لنف�شالية 
“ك�شينجانغ”،  باإقليم  �لإ�شالمية 
و�شعت �إىل تتقارب معها من خالل 
و�ملايل  �لع�شكري  �لدعم  تقدمي 

لباك�شتان.
هذ�، �إىل جانب حلف جنوب �رسقي 
�إليه  �ن�شمت  �لذي  “�ل�شانتو”  �آ�شيا 
من  �خلم�شينات  فرتة  يف  باك�شتان 
�ملوؤونة  لها  وقدم  �ملا�شي،  �لقرن 
عنه   عرب  ما  وهذ�  �لع�شكرية، 
�إىل  �أ�شار  حيث  نهرو  لل  جو�هر 
�إىل  �لع�شكرية  �ملعونة  “تقدمي  �أن 
يف  جوهريا  غريتغيري�  باك�شتان 
و�أهدر  �لك�شمريية  �لق�شية  و�شع 
�إليها  تو�شلت  �لتي  �لنتائج  متاما 
�ل�شابقة”  �ملفاو�شات  جميع 
كاهل  على  �للوم  يلقي  بذلك  فهو 
�حللف  لهذ�  بان�شمامها  باك�شتان 
�لقر�ر�ت  ف�شل  م�شوؤولية  ويحملها 
ليربئ  �لأطر�ف،  �إليها  تو�شل  �لتي 

�لهند �لتي رف�شت تلك �لقر�ر�ت.

اإقليم ك�سمري

عقود من النزاع بني الهند وباك�ستان
وباك�شتان  �لهند  تخو�س 
ك�شمري  �إقليم  على  �رس�عاً 
منذ �أكرث من 70 عاماً، وعادت 
جمدد�ً  �مل�شطربة  �ملنطقة 
�إىل �شاحة �لأخبار مرة �أخرى 
2019؛  فرب�ير  منت�شف  يف 
جارتها  �لهند  �تهمت  حيث 
باك�شتان بالقيام بدور مبا�رس 
يف هجوم �نتحاري �أ�شفر عن 
�لقو�ت  من  جندياً   40 مقتل 
يف  �لهندية،  �لع�شكرية  �شبه 
عليها  ت�شيطر  �لتي  ك�شمري 
�لهجوم  هذ�  ويعد  �لهند. 
قو�ت  على  دموية  �لأكرث 
�أزمة  بد�ية  منذ  �لأمن، 
ثمانينات  �أو�خر  يف  �ل�رس�ع 

�لقرن �ملا�شي،.
مرة  �لأحد�ث  وت�شاعدت 
�رسحت  عندما   ، �أخرى 
�أ�شقطت  باأنها  باك�شتان 
فوق  هنديتني  طائرتني 
عليها  ت�شيطر  �لتي  ك�شمري 
و�حد  يوم  بعد  باك�شتان، 
�لهند  ت�رسيحات  من  فقط 
�شنت  �جلوية  قو�تها  باأن 
مع�شكر  �شد  جوية  غار�ت 
يف  للمت�شددين  مزعوم 

�لأر��شي �لباك�شتانية.
�أن  ب�شدة  باك�شتان  ونفت 

�حلادث،  يف  دور  لها  يكون 
�إن  نيودلهي  تقول  �لذي 
�لتي  حممد«  »جي�س  جماعة 
مقر�ً  باك�شتان  من  تتخذ 
تاريخ  ويرجع  نفذته  قد  لها 
�لهند  بني  �لك�شمريي  �لنز�ع 
عام  �أوت  �إىل  وباك�شتان 
1947. فبعد �إعالن ��شتقالل 
�لإجنليزي،  �لهند عن �حلكم 
تق�شيم  حينها  �لربملان  قرر 
�لوليات تبعاً للمذهب �لديني، 
�لوليات  تن�شم  �أن  على 
�إىل  �لهندو�شية  �لغالبية  ذ�ت 
�لهند، و�لغالبية �مل�شلمة �إىل 
لرغبة  وفقاً  وذلك  باك�شتان، 
للوليات،  �لأ�شليني  �ل�شكان 
�إل �أن هذ� �لن�شمام مل مير 
ك�شمري«  »�إقليم  على  ب�شالم 
�شبه  وليات  على  مر  مثلما 

�لقارة �لهندية.
ك�شمري  و�شع  يتقرر  حيث مل 
�شو�ء  �لتق�شيم،  مرحلة  يف 
�إىل  �أو  �لهند  �إىل  بالن�شمام 
غالبية  �أن  وخا�شة  باك�شتان، 
يف  م�شلمني،  كانو�  �ل�شكان 
�لوقت �لذي كانت فيه �لهيئة 
وقت  �لهندو�س  من  �حلاكمة 
مهر�جا  وطالب  �لتق�شيم. 
حالها  على  باإبقائها  ك�شمري 

تن�شم  �أن  دون  �لر�هنة، 
ولكن  �لدولتني.  من  �أي  �إىل 
��شطـر�بات  ذلك  بعد  ن�شبت 
كبرية بني �مل�شلمني و�حلكام 

�لهنود.
م�شادمات  ك�شمري  و�شهدت 
�أثرها  على  تدفق  م�شلحة، 
�لباك�شتانية  �لقبائل  رجال 
وطلبت  �مل�شلمني،  مل�شاندة 
�آنذ�ك  ك�شمري  حكومة 
و�أعقب  �لهند،  م�شاعدة 
�لهندية  �لقو�ت  دخول  ذلك 
ولكن  �ملهر�جا،  مل�شاندة 
ترتب على ذلك دخول �لقو�ت 
�ملنطقة،  �إىل  �لباك�شتانية 
وبد�أ �لقتال بينها وبني �لقو�ت 
تزيد  لفرتة  و��شتمر  �لهندية، 
يف  �أنه  �إل  كامل.  عام  على 
عام  �لثاين(  )كانون  يناير 
1949، تدخلت �لأمم �ملتحدة 
خط  و�أن�شئ  �لقتال،  وتوقف 
جاعاًل  �لنار،  �إطالق  وقف 
و�أربعة  ك�شمري  م�شاحة  ثلثي 
حتت  �ل�شكان  �أخما�س 
و�لباقي  �لهندية،  �ل�شيطرة 

حتت �ل�شيطرة �لباك�شتانية.
جامو  ولية  �إن  �لهند  وتقول 
وك�شمري كلها ملك لها، وحتكم 
�لهند ما يقارب 43 يف �ملائة 

من �ملنطقة، �إذ ت�شيطر على 
جامو، وو�دي ك�شمري، ولد�خ، 

ونهر �شيات�شني �جلليدي.
حتكم  �لتي  باك�شتان  وتنازع 
�ملائة من جامو  37 يف  نحو 
بـاآز�د  يُعَرف  ما  �أو  وك�شمري، 
�حُلّرة(  )ك�شمري  ك�شمري 

وجلجت بالت�شتان.
حالياً  فتحكم  �ل�شني  �أّما 
وو�دي  دمي�شوك،  منطقة 
�أك�شاي  ومنطقة  �شاك�شغام، 
على  �لهند  وتنازعها  �شن، 
ت�رسح  �لتي  �لأقاليم  هذه 
منذ  بامتالكها،  �ل�شني 
�أك�شاي  على  ��شتيالئها 
�لهندية  �حلرب  خالل  �شن، 

�ل�شينية عام 1962.
وك�شمري  جامو  �إقليم  ويحتل 
يف  مهماً  ��شرت�تيجياً  موقعاً 
جنوب �لقارة �لآ�شيوية، وتبلغ 
مياًل   84471 نحو  م�شاحته 
�مل�شلمون  وي�شكل  مربعاً، 
فيه �أكرث من 90 يف �ملائة من 
�ل�شكان، ويت�شارك يف حدوده 

�ل�شني و�لهند وباك�شتان.
للهند  �لإقليم  �أهمية  وتعد 
ترتبط  حيث  ��شرت�تيجية؛ 
�لقوى  بتو�زن  ك�شمري  ق�شية 
وتو�زن  �آ�شيا،  جنوب  يف 

�لقوى بني �لهند و�ل�شني، �أما 
فجغر�فية  لباك�شتان  �أهميته 
�أنهار  تنبع  حيث  و�شكانية؛ 
)�ل�شند  �لثالثة  باك�شتان 
وتنفتح  منه،  وجناب(  وجليم 
�حلدود بني باك�شتان و�لإقليم، 
وهو ما ي�شكل تهديد�ً لالأمن 
حالة  يف  �لباك�شتاين  �لقومي 
ي�شاف  عليه،  �لهند  �شيطرة 
�لإقليم  م�شالح  �أن  ذلك  �إىل 
و�رتباطاته  �لقت�شادية 
بباك�شتان،  قوية  �ل�شكانية 
�إل  ميناء  له  لي�س  فالإقليم 
ف�شاًل  �لباك�شتاين،  كر�ت�شي 
�لديني  �ل�شكان  تقارب  عن 

و�لعائلي.
بني  �لتوتر�ت  تهد�أ  ومل 
تبعتها  �أثرت  و�لتي  �لبلدين، 
�لدبلوما�شية  �لعالقات  على 
بهما  ومر  �لبلدين،  بني 
و�شكلت  �لأزمات.  من  كثري 
بني  �ملتفاقمة  �لتوتر�ت 
كبري�ً  قلق  م�شدر  �لدولتني 
كونها  �لدويل،  للمجتمع 
و�حدة من �أطول �لنز�عات، 
وباك�شتان  �لهند  ولمتالك 

برناجماً لل�شالح �لنووي.
�لأمم  معاهدة  متنع  ومل 
�لدولتني  خو�س  �ملتحدة 

عام  منذ  حروب  ثالث 
حرب  من  و�قرتبو�   ،1947

�أخرى عام 1999.
و�ندلعت �حلروب يف 1947 
ك�شمري،  يف  مبا�رسة  و1965 
�مل�شتمر  �لعنف  و�أ�شفر 
 47000 من  �أكرث  مقتل  عن 
 .1989 عام  منذ  �شخ�س 
�حل�شيلة  هذه  ت�شمل  ول 
�ختفو�  �لذين  �لأ�شخا�س 
ب�شبب �لنز�ع. وقدرت بع�س 
�لإن�شان  حقوق  جماعات 
�حلكومية  غري  و�ملنظمات 
هذ�  ب�شعف  �لقتلى  عدد 
�لبلد�ن  حافظ  وقد  �لعدد 
لإطالق  ه�س  وقف  على 
 ،2003 عام  منذ  �لنار 
�لعالقات  ملجل�س  وفقاً 
من  �لرغم  على  �خلارجية، 
يتبادلن  �ملتناف�شني  �أن 
�حلدود  عرب  بانتظام  �لنار 
ويف عام 2006 �تخذ �لبلد�ن 
تنفيذ معادلة  خطو�ت نحو 
�لعالقات  وتقوية  �حلو�ر 
تكلل  مل  ولكنها  �لثنائية، 
رغبة  ل�شتمر�ر  بالنجاح، 
�لبلدين يف �ل�شتحو�ذ علي 
�لإقليم، تبعاً لعو�مل عرقية 
و�شيا�شية  و�قت�شادية 

�مل�شكلة  وبقيت  وتاريخية. 
�ل�شد�قة  طريق  يف  عقبة 

�لباك�شتانية �لهندية.
ويعتقد �لدكتور عدنان ن�شيم 
�هلل، �ملحا�رس يف �لعالقات 
يف  »كينغز«  بكلية  �لدولية 
لندن، �أن �لو�شع �زد�د �شوء�ً 
رئي�س  رئا�شة  فرتة  خالل 
نارندر�  �لهندي  �لوزر�ء 
�إىل   2014 عام  من  مودي، 

�لوقت �حلا�رس.
فيتوريني،  �شيمونا  وقالت 
�شوؤون  يف  متخ�ش�شة  وهي 
�آ�شيا  بجنوب  �ل�شيا�شة 
�إن  »�شو��س«،  بجامعة 
�أر�دت  �لهندية  �ل�شلطات 
�أن  ميكن  �أنها  تثبت  �أن 
�مل�شلمني  حقوق  ت�شمن 
لكن  علمانية؛  دولة  يف 
مفتاح  �أي�شاً  هي  ك�شمري 
�لباك�شتانية، كموطن  �لهوية 
للم�شلمني بعد �لتق�شيم عام 
�إن  فيتوريني  وقالت    1947
ق�شية  �أ�شبحت  »ك�شمري 
�لبلدين«  لكال  رمزية 
يزد�د  �لو�شع  �أن  م�شيفة 
حركة  تنامي  ب�شبب  تعقيد�ً 
��شتقالل ك�شمري، �لتي تعمل 

�شد م�شالح �لبلدين.
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ح�صن العا�صي
كاتب وباحث فل�صطيني مقيم 

يف الدامنرك
 

من  ع�رشات  وجود  اإىل  اإ�ضافة 
الأ�رشى يعانون من اإعاقات ج�ضدية 
عالجية  متابعات  اإىل  ويحتاجون 
تقارير  وت�ضري  �ضناعية.  واأطراف 
املوؤ�ض�ضات واجلمعيات  ودرا�ضات 
العدد  اأن  العالقة  ذات  احلقوقية 
اأكرث  املر�ضى  لالأ�رشى  احلقيقي 
�ضخامتها.  رغم  الأرقام  هذه  من 
اإذ اأن الإح�ضائية ال�ضابقة ل ت�ضمل 
الأ�رشى املر�ضى الذين مل ت�ضمح 
الو�ضول  ال�ضجون يف  لهم �ضلطات 
الأرقام  ورمبا  الطبية.  للعيادات 
اأجراء فحو�ضات  تت�ضاعف ان مت 
اأن ظروف  اإذ  الأ�رشى،  بقية  على 
اأدت اإىل ظهور  العتقال املخيفة 
العديد من الأمرا�ض وا�ضتفحالها 
اأمرا�ض  مثل  الأ�رشى،  لدى 
الكبد،  القلب،  العيون،  الرئتني، 
ال�ضكري،  الأمعاء،  املعدة،  الكلي، 
واملفا�ضل  العظام  الأ�ضنان، 
اجللدية،  الأمرا�ض  والروماتيزم، 

اأمرا�ض الأع�ضاب.
وتوجع  و�ضكوى  معاناة  تتوا�ضل 
املر�ضى  الفل�ضطينيني  الأ�رشى 
يف ال�ضجون الإ�رشائيلية، وتواظب 
وبط�ضها،  قمعها  الحتالل  قوات 
املجتمع  �ضمت  ي�ضتمر  فيما 
جرائم  على  والإن�ضاين  الدويل 
والقتل  والإبادة  والتعذيب  البط�ض 
بحق  اإ�رشائيل  ترتكبها  التي 
القابعني  الفل�ضطينيني  الأ�رشى 
الفا�ضية  واملعتقالت  الزنازين  يف 

اجلديدة.
يف  الفل�ضطينيون  الأ�رشى  يعاين 
اأو�ضاعاً  ال�ضهيونية  ال�ضجون 
�ضحية بالغة ال�ضوء ومريعة، حيث 
التعذيب  طرق  لأب�ضع  يتعر�ضون 
والتنكيل املمنهج ج�ضدياً ونف�ضياً، 

اإىل  توؤدي  �ضادية  وح�ضية  ب�ضورة 
الأمرا�ض  من  بالعديد  اإ�ضابتهم 
ومما  اأج�ضادهم،  اإنهاك  نتيجة 
قيام  معاناتهم  وي�ضاعف  يزيد 
الإ�رشائيلية  ال�ضجون  �ضلطات 
الطبية  الرعاية  من  بحرمانهم 
يف  ومتاطل  حقيقية،  ب�ضورة 
لهم ب�ضكل  العالج والأدوية  تقدمي 
واإذلل  لقهر  حماولة  يف  متعمد، 
يف  والإمعان  املر�ضى  الأ�رشى 
اإهمالهم وجتاهل اأملهم و�ضكوتهم 
لغتيالهم وقتلهم بطريقة ماأ�ضاوية 
�ضوى  مثياًل  التاريخ  لها  ي�ضهد  مل 

لدى الفا�ضية والنازية.
الحتالل  قوات  تفعله  ما  هذا 
الإ�رشائيلي بالأ�رشى الفل�ضطينيني 
املر�ضى. فم�ضتوى العناية الطبية 
منعدم،  و�ضبه  �ضكلي  بالأ�رشى 
املنظمات  تقارير  توؤكده  ما  هذا 
والدولية  املحلية  واملوؤ�ض�ضات 
التي تعنى بحقوق الإن�ضان و�ضوؤون 
الأ�رشى، وب�ضهادة الأ�رشى اأنف�ضهم، 
وما يعزز هذه احلقيقة هو الزيادة 
املر�ضى  اأعداد  يف  امل�ضطردة 
ال�ضهداء  وارتقاء  الأ�رشى،  من 
اإن  التقارير  وت�ضيف  بينهم.  من 
اإدارة  حولته  الأ�رشى  عالج  اأمر 
ق�ضية  اإىل  الإ�رشائيلية  ال�ضجون 
على  و�ضغط  وابتزاز  م�ضاومة 
كافة  مع  يتعار�ض  مما  الأ�رشى، 
واملعاهدات  والأعراف  القوانني 
الدولية والإن�ضانية التي تن�ض على 
ال�ضحية  الرعاية  توفري  �رشورة 
والفحو�ضات  والأدوية  التامة 

الدورية لالأ�رشى.
 

�صراع للبقاء
نقل  عن  ال�ضجون  اإدارة  متتنع 
امل�ضفى  اإىل  املر�ضى  الأ�رشى 
بعد  اإل  لإجراء عمليات جراحية، 
بتنفيذ  الآخرين  الأ�رشى  قيام 
ال�ضجني  نُقل  واإذا  الإ�رشابات. 

مغلقة  عربات  يف  ينقل  فاإنه 
ينقل  ول  والقدمني،  اليدين  مقيد 
ويتعر�ض  الإ�ضعاف،  عربات  يف 
عملية  طوال  وال�ضتم  للتنكيل 
ال�ضجون  اأن  املعلوم  ومن  النقل. 
اأطباء  من  تخلو  الإ�رشائيلية 
اخت�ضا�ضيني، وما يوجد هو طبيب 
واحد يقدم قر�ض "اأكامول" لكافة 
اإل  الطبيب  يتواجد  ول  املر�ضى، 
ل  كما  اليوم،  يف  قليلة  �ضاعات 
اأية  والعيادات  ال�ضجون  يف  تتوفر 
الحتياجات  لذوي  طبية  اأجهزة 
اخلا�ضة من الأ�رشى، ول نظارات 
ملر�ضى  تنف�ض  اأجهزة  ول  طبية، 

الربو، الخ.
لالأ�رشى  ال�ضجون  اإدارة  تقدم 
ت�ضاعف  مريعة،  طعام  وجبات 
وتقوم  املر�ضى.  الأ�رشى  معاناة 
بتكدي�ض الأ�رشى يف عنابر �ضيقة 
ال�ضديد  بالزدحام  يت�ضبب  مما 
ب�ضورة  الأمرا�ض  بانت�ضار  ويهدد 
كما  الأ�رشى.  �رشيعة بني �ضفوف 
بحرمان  ال�ضجون  �ضلطات  تقوم 
الأ�رشى ذوي الأمرا�ض املزمنة من 
اأدويتهم عقاباً لهم. ويجري فح�ض 
الأ�رشى املر�ضى باملعاينة بالنظر 
و�ضبك  زجاجية  نافذة  خلف  من 
عن  ف�ضاًل  مل�ضهم،  دون  حديدي 
ظروف العتقال املرعبة املتمثلة 
يف قلة التهوية والرطوبة ال�ضديدة 
والنق�ض  الهائل  والكتظاظ 
التنظيف.  مواد  يف  ال�ضديد 
ل�ضتعمال  الحتالل  قوات  وجلوء 
الأ�رشى  على  العتداء  العنف 
الهراوات  با�ضتخدام  املر�ضى 
مما  لقمعهم،  الغازية  والقنابل 
ال�ضحي.  و�ضعهم  خطورة  يفاقم 
وت�ضغط اإدارة ال�ضجون ب�ضدة على 
عقابي  كاإجراء  املر�ضى  الأ�رشى 
حرمان  العالج،  تقدمي  عدم  مثل 
زنازين  يف  و�ضعهم  الزيارات،  من 
خلع  على  اإجبارهم  انفرادية، 

مالب�ضهم بطريقة مهينة، الإزعاج 
الليلي املفاجئ بحجة التفتي�ض.

الرملة  �ضجن  م�ضفى  يف  يوجد  ل 
املر�ضى  الأ�رشى  له  ينقل  الذي 
وت�ضخي�ض  للفح�ض  اأجهزة  اأية 
الأ�رشى  اأن  بل  الأمرا�ض، 
معاملة  لأقذر  داخله  يتعر�ضون 
والطاقم  احلر�ض  من  وح�ضية 
الطبي، وكثرياً ما يتم تقدمي اأدوية 

منتهية ال�ضالحية لالأ�رشى.
املر�ضى  بالأ�ضريات  يتعلق  فيما 
طبيبة  اأو  طبيب  يوجد  فال 
الن�ضائية،  لالأمرا�ض  اخت�ضا�ضي 
الفل�ضطينيات  الأ�ضريات  وجترب 
وهن  الولدة  على  احلوامل 
مبالة  اأية  دون  الأيدي  مقيدات 

لأوجاعهن واآلم املخا�ض.
اأ�ضرياً   17 حوايل  يوجد  حالياً 
ي�ضمى  فيما  مري�ضاً  فل�ضطينياً 
الرملة"  �ضجن  "عيادة  جتاوزاً 
خمترب  احلقيقي  ا�ضمه  بينما 
يعاين  الفا�ضي.  الرملة  معتقل 
و�ضعهاً  الأبطال  الأ�رشى  هوؤلء 
اأمرا�ضهم  ب�ضبب  مرعباً  قا�ضياً 
وحالتهم ال�ضحية، وب�ضبب حياتهم 
رحى  بني  تطحنهم  التي  املوؤملة 
واأمل  وال�ضجان،  ال�ضجن  عذابات 
الأمرا�ض. وقد م�ضى على وجود 
املكان  ذاك  يف  منهم  البع�ض 
الفا�ضي اأكرث من 10 �ضنني دون اأي 
تغري يف معاملتهم من قبل ال�ضجان 
اإىل  نقلهم  يرف�ض  التي  ال�ضهيوين 
جراحية،  عمليات  لإجراء  م�ضايف 
املئات  ا�ضت�ضهاد  اإىل  اأدى  مما 
بلغ  الذين  املر�ضى  الأ�رشى  من 
عام  منذ  �ضهيداً   2190 عددهم 
العام  من  الأول  الربع  لغاية   2000

.2019
 

العامل القبيح
الأ�رشى  اإعدام  قانون  �ضدور  اإن 
 2017 العام  عليه  �ضادقت  الذي 

يف  امل�ضاركة  الأحزاب  كافة 
الإ�رشائيلية،  اليمينية  احلكومة 
القبيح  الفا�ضي  الوجه  اأظهر 
ال�ضهيونية  الحتالل  حلكومة 
هذا  الدميقراطية.  تّدعي  التي 
القانون هو اأداة قتل جديدة ب�ضعة 
ال�ضاخمة،  الأ�رشى  اأعنق  تطال 
الأ�رشى  قتل  �رشعنة  هو  وهدفه 
املحاكم  خالل  من  الفل�ضطينيني 
مت  فقد  وبالفعل  الإ�رشائيلية، 
تنفيذ الكثري من عمليات الإعدام 
العامل  فيما  فل�ضطينيني  لأ�رشى 
وعلى  بعد  عن  يراقب  القبيح 

ا�ضتيحاء.
وق�ضبان  يح�ضل خلف جدران  ما 
واملعتقالت  ال�ضهيونية  الزنازين 
الفا�ضية ل ينبغي اأن يبقى يف دائرة 
اأن  بل  والتعتيم،  والتجاهل  الظل 
واأخالقية  وطنية  �رشورة  اإظهاره 
ما  اأجمع  العامل  ليعلم  واإن�ضانية، 
الفل�ضطينيني  الأ�رشى  له  يتعر�ض 
من مهانة وتعذيب وقمع وحرمان 

من اأب�ضط حقوق الأ�رش.
الأمر اخلطري الذي يتعلق بالأ�رشى 
ك�ضفته  ما  املر�ضى  الفل�ضطينيني 
وزارة  �ضماح  حول  اإيت�ضك"  "داليا 

ل�رشكات  الإ�رشائيلية  ال�ضحة 
القيام  كربى،  اإ�رشائيلية  اأدوية 
خمربية  �رشيرية  جتارب  باإجراء 
لأدوية خطرية على اأج�ضاد اأ�رشى 
فل�ضطينيني، وات�ضح اأن هناك اأكرث 
1300 ت�رشيح منف�ضل لإجراء هذه 
اإ�رشائيل  تقوم  وهكذا  التجارب. 
الفل�ضطينيني  الأ�رشى  بتحويل 
"فئران  ي�ضبه  ما  اإىل  املر�ضى 
الأدوية  لتجربة  خمتربات" 

امل�ضنعة من �رشكاتها.
ال�ضائن  املرعب  الو�ضع  هذا  اإن 
منه  يعاين  الذي  امل�ضتنكر 
يفر�ض  الفل�ضطينيني  الأ�رشى 
وعلى  الفل�ضطينية  القيادة  على 
وال�ضعوب  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
اأحرار  وكافة  والإ�ضالمية  العربية 
الوجه  لك�ضف  التحرك  العامل 
اللئيم لالحتالل ال�ضهيوين، وف�ضح 
املرتبطة  وخمططاته  �ضيا�ضاته 
و�ضلوكه  الفل�ضطينيني،  بالأ�رشى 
الوح�ضي بحقهم الذي يتناق�ض مع 
الإن�ضان،  حقوق  ومبادئ  معايري 
واحلرية  العدالة  قيم  مع  ويتنافى 

التي يتبجح بها العامل الغربي.

توؤكد اإح�صاءات هيئة �صوؤون الأ�صرى الفل�صطينيني يف ال�صجون الإ�صرائيلية، اأن عدد الأ�صرى املر�صى قد و�صل اإىل حوايل 2000 اأ�صري من جمموع الأ�صرى البالغ 
عددهم 7000 اأ�صري. ومن بني الأ�صرى املر�صى هناك 700 اأ�صري يحتاجون اإىل تدخل عالجي عاجل، بينهم م�صابون باأمرا�ض خطرية تهدد حياتهم، كال�صرطانات 

والف�صل الكلوي وامرا�ض القلب.

الأ�ضرى الفل�ضطينيون املر�ضى.. اإعدام بالإهمال
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الأ�رشى  هيئة �ضوؤون  اأفادت 
�ضجون  اإدارة  اأن  واملحررين، 
نقلت  الإ�رشائيلية  الحتالل 
الأ�ضري م�ضطفى البنا 30 عاما 
غزة،  بقطاع  جباليا  خميم  من 
ال�ضحراوي  نفحة  �ضجن  من 

�ضوروكا  م�ضت�ضفى  اىل 
الإ�رشائيلي ب�ضكل مفاجئ بعد 
تدهور خطري طراأ على و�ضعه 
اأن  الهيئة،  وقالت  ال�ضحي.  
الوعي  فقد  قد  البنا  الأ�ضري 
داخل  عليه  مغ�ضيا  و�ضقط 

ال�ضجن، حيث يعاين من اأمرا�ض 
يف الكلى والكبد، ويتعر�ض منذ 
متعمد  لإهمال  عام  من  اأكرث 
اإدارة  قبل  من  الطبية  حلالته 
الأ�ضري  ولفتت، اأن  ال�ضجون.  
يد  على  اعتقل  البنا  م�ضطفى 

الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات 
عند   2018  /  4  /  8 بتاريخ 
اأبو  الفا�ضل يف منطقة  ال�ضياج 
�ضمال  جباليا  �رشقي  �ضفية 
حكما  غزة، ويق�ضي  قطاع 

بال�ضجن 44 �ضهرا.

بعد تدهور خطري على حالته ال�صحية

نقل الأ�ضري م�ضطفى البنا اإىل م�ضفى "�ضوروكا" 



الأ�رسى  مركز  مدير  طالب 
راأفت  املحرر  الأ�سري  للدرا�سات 
احلقوقية  املوؤ�س�سات  حمدونة  
الحتالل  على  بال�سغط  والدولية 
الفل�سطينيني  الأ�رسى  حياة  لنقاذ 
ال�رسائيلية  ال�سجون  يف  املر�سى 
الأ�سري ن�رس  ا�ست�سهاد   اأعقاب  يف 
يف  فجار  بيت  بلدة  من  طقاطقة 
بيت حلم  ،  وقال حمدونة اأن دولة 
التعذيب  �سيا�سة  اتبعت  الحتالل 
والعدامات  واجل�سدى  النف�سى 
اأ�ساليب  ع�رسات  اإىل  واأ�سار   ،
متار�سه  التى  اجل�سدى  التعذيب 
�سلطات الحتالل ال�رسائيلى بحق 
الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�رسى 
مروراً  العتقال  حلظة  منذ  يف 
على  للح�سول  التحقيق  باأقبية 

وحتى   ، بالقوة  العرتافات 
اأثناء  ال�سجون  يف  العتقال  خالل 
 ، لالأ�رسى  امل�ستمرة  القمعات 
وبالب�ساطري  املربح  ال�رسب  مثل 
تغطية  و   ، املعدنية  الروؤو�س  ذات 
باأنواعه  وال�سبح   ، والراأ�س  الوجه 
واأ�ساليب   ، املختلفة  واأ�سكاله 
اخللف  من  والتقييد  العنيف،  الهز 
على كر�سى ق�سري ، واحلرمان من 
ق�ساء احلاجة ، وا�ستخدام اجلروح 
ال�سحية  الأ�رسى  حالة  ،وجتاهل 
وممار�سة �سيا�سة ال�ستهتار الطبي 
وخا�سة مع ذوي الأمرا�س املزمنة 
، وملن يحتاجون لعمليات جراحية ، 
الأمر املخالف للمبادىء الأ�سا�سية 
اعتمدتها  التي  ال�سجناء  ملعاملة 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 

والتي  التوايل  على  1990م  و   1979
ال�سجناء  �سحة  حماية  على  اأكدت 
لالأ�سخا�س  الطبية  والرعاية 
اعتربت  والتي   ، املحتجزين 
اجلانب  هذا  يف  خمالفة  اأي  اأن 
الغري  املعاملة  درجة  اإىل  يرقى 
حمدونة  املحرر  واأكد   . ان�سانية  
اأن ال�سكوت على جرمية ا�ست�سهاد 
طقاطقة �سي�ساعف قائمة �سهداء 
وحذر   ، الأ�سرية  الوطنية  احلركة 
فى  الطبى  ال�ستهتار  �سيا�سة  من 
زيارة  باأهمية  وطالب   ، ال�سجون 
جمريات  على  والطالع  الأ�رسى 
حياتهم وح�رس مر�ساهم وال�سماح 
عمليات  لإجراء  الطبية  للطواقم 
بحاجة  هم  ملن  عاجلة  جراحية 
لذلك ، وطالب بتدخل للتعرف على 

اأ�سباب وفاة املعتقلني الفل�سطينيني 
يف �سجون الحتالل وبعد خروجهم 
ت�سكل  اأ�سبحت  والتي  الأ�رس  من 
الأ�رسى  لأهايل  مفزعاً  كابو�ساً 
كل  حتت  منه  التخل�س  ويجب 
الدولية  املوؤ�س�سات  اعتباروطالب 
بانقاذ  ال�سحة  جمال  يف  العاملة 
يف  املر�سى  الفل�سطينيني  حياة 
يعانون  ممن  الإ�رسائيلية  ال�سجون 
من اأمرا�س خمتلفة ومنهم الع�رسات 
مزمنة  اأمرا�س  من  يعانى  ممن 
وال�رسطان  والقلب  كالغ�رسوف 
واأمرا�س  والربو  الكلوي  الف�سل  و 
اأخرى. واأ�ساف حمدونة اأن هنالك 
 " املر�سى   الأ�رسى  على  خطورة 
بالرملة  مراج   �سجن  مب�ست�سفى 
مرتدية  �سحية  بحالة  كونهم   "

وهنالك خطر حقيقى على حياتهم 
وعدم  الطبى  ال�ستهتار  نتيجة 
ال�سحية  والعناية  الرعاية  توفري 
والفحو�سات  الالزمة  والدوية 
الأمر   ، لالأ�رسى  الدورية  الطبية 

ال�سحايا  من  املزيد  يخلف  الذى 
يف  الحتالل  ا�ستمرار  حال  يف 
دولية  �سغوطات  دون  �سيا�سته 
جدية من اأجل انقاذ حياة املر�سى 

منهم قبل فوات الأوان .
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ما وراء التحري�ض "الإ�سرائيلي" على الأ�سرى الفل�سطينيني يف بريطانيا

فادي اأبوبكر
كاتب وباحث فل�سطيني

الإ�رسائيلية  �سياق احلملة  ويف 
امل�ستمرة  التحري�سية 
الفل�سطينيني  الأ�رسى  على 
منظمة  اّدعت  ورواتبهم، 
من  بريطانيون  "حمامون 
اأموال  اأن  اإ�رسائيل"  اأجل 
اخلارجية  امل�ساعدات 
تُقدم  كانت  التي  الربيطانية 
لل�سلطة الفل�سطينية، قد مّولت 
الفل�سطينيني  الأ�رسى  رواتب 
ال�سجون  يف  املحتجزين 
اأعمال  "ب�سبب  الإ�رسائيلية 
احلكومة  متهمًة  اإرهابية"، 
الإكرتاث  بعدم  الربيطانية 
ب�ساأن �سوءال�ستخدام املزعوم 
الوزراء  اأن  بدعوى   ، للنقد 
بالقول  الربملان  �سللوا  قد 
كانت  "الإرهابيني"  رواتب  اأن 
رعاية  مدفوعات  جمرد 

اجتماعية.
وبح�سب �سحيفية "ديلي ميل" 
بريطانيا  فاإن  الربيطانية، 
دفعت لل�سلطة الفل�سطينية بني 
عامي 2008 و 2015 مبلغ قدره 
430.5 مليون جنيه اإ�سرتليني ) 
ما يعادل 521.5 مليون دولر(. 

مت ا�ستخدام اأكرث من 80% منه 
"الإرهابيني"،  رواتب  لدفع 
ح�سلت  التي  للوثائق  وفقاً 
منظمة   2012 عام  يف  عليها 
اأجل  "حمامون بريطانيون من 

اإ�رسائيل".
وقالت ال�سحيفة يف تقرير لها 
ن�رسته بتاريخ 4 اآب/ اأغ�سط�س 
2019، اأنه خالل العام املا�سي 
خالل  من  نا�سطون  طالب   ،
باأن  املعلومات  مفو�س  مكتب 
الدولية  التنمية  وزارة  تقوم 
حول  مراجعة  باإ�سدار 
امل�ساعدات الربيطانية لل�سلطة 
الوزارة  اأن  اإل  الفل�سطينية. 
لأن  املراجعة  اإطالق  رف�ست 
بالعالقات  اأن ت�رس  �ساأنها  من 
بني اململكة املتحدة وال�سلطة 
الفل�سطينية. لكن الآن، حكمت 
اإليزابيث  الإعالم  مفو�سة 
"م�سلحة  هناك  باأن  دنهام 
عن  الك�سف  يف  كبرية"  عامة 

املعلومات.
�رّسح  ال�سياق  نف�س  ويف 
الرئي�س  ترينر  جوناثان 
"حمامون  ملنظمة  التنفيذي 
اإ�رسئيل"   اأجل  بريطانيون من 
حما�سبة  الآن  "يجب  باأنه: 
امل�سوؤولني عن ت�سليل اجلمهور 

مبالغ  دفع  لت�سهيل  والربملان 
كبرية من املال مت ا�ستخدامها 

ملكافاأة القتل وت�سجيعه".
يف  البحث  الورقة  هذه  حتاول 
دللت توقيت هذا التحري�س، 
حتري�س  هو  كان  وفيما 
اأم حتري�س عليها؟.  لربيطانيا 
ولالإجابة على هذه الت�ساوؤلت 
�سيناريوهان ملا  الورقة  تطرح 
الإ�رسائيلي  التحري�س  وراء 
الفل�سطينيني يف  الأ�رسى  على 
بريطانيا كما هو مو�سح اأدناه:

 
على  •     حتري�ض 

بريطانيا:
اأن  ال�سيناريو  هذا   يفرت�س 
الإ�رسائيلية  الت�رسيحات 
الراأي  حتري�س  اإىل  تهدف 
م�ساألة  على  الربيطاين  العام 
الفل�سطينيني،  الأ�رسى  رواتب 
"اإ�رسائيل"  ت�ستغل  بحيث 
اللوبي ال�سهيوين يف بريطانيا، 
وقوته  بن�ساطه  املعروف 
العامل،  دول  باقي  مع  مقارنًة 
لإقناع املواطن الربيطاين باأن 
جزء من ال�رسائب التي يدفعها 
تذهب لدعم "الإرهاب"، وذلك  
يف �سبيل التاأثري على ال�سيا�سة 
وجعلها  الربيطانية،  الر�سمية 

تطرفاً  اأكرث  م�سار  يف  ت�سري 
الق�سية  اإزاء  عليه  هي  مما 

الفل�سطينية.
اإن التحري�س الإ�رسائيلي على 
بريطانيا لي�س باجلديد، حيث 
الطاقة  وزير  اّتهم  اأن  �سبق 
�ستاينيت�س  يوفال  الإ�رسائيلي 
لرئي�س  حميم  �سديق  وهو 
يف  نتنياهو   بنيامني  الوزراء 
"ديلي  �سحيفة  مع  له  مقابلة 
عام  يف  الربيطانية  تلغراف" 
2013، بريطانيا باأنها "معادية 

لل�سامية بطريقة م�سترتة".
على  "اإ�رسائيل"  حتري�س  اإن 
والدتها بريطانيا التي اأجنبتها 
وعد  بفعل  باحلياة  ومّدتها 
بال  يعك�س  1917م،  عام  بلفور 
�سك امل�ستوى العايل واملخيف  
والعن�رسية  التطرف  من 
اإليه.  و�سلت  الذي  والإرهاب 
ينذر  ال�سيناريو  هذا  اأن  حيث 
امل�ستقبل  يف  �سيء  ل  باأن 
�سلوك  على  م�ستهجناً  �سيكون 
بكل  الإ�رسائيلية  املنظومة 
متثالتها، فمن يكره اأمه ويكون 
عاقاً لها، ماذا ميكن اأن نتوقع 

منه؟!.
 

لربيطانيا: •     حتري�ض 

النظر  ميكن  اأخرى  زاوية  من 
ياأتي  باأنه  التحري�س  هذا  اإىل 
حققه  الذي  الن�رس  لتدعيم 
يوليو/  يف  جون�سون  بوري�س 
حزب  بزعامة   2019 متوز 
من�سب  ليتوىل  املحافظني 
بريطانيا  يف  الوزراء  رئي�س 
خ�سو�ساً  ماي،  لـترييزا  خلفاً 
واأن جون�سون معروف باأنه اأكرث 
تطرفاً من ماي، ويحمل اأي�سا 
اأفكاراً مت�سددة ميينية، تقرتب 
مثل  الأبي�س،  العرق  �سمو  اإىل 
دونالد  المريكي  الرئي�س 
هذا  يفرت�س  حيث  ترامب. 
التحري�س  هذا  اأن  ال�سيناريو 
عليها،  متفق  لعبة  يكون  قد 
على  الأمور  ت�سهيل  اأجل  من 
اإجراءات  اتخاذ  يف  جون�سون 
اإنحيازاً  اأكرث  وقرارات 
واأكرث  جهة  من  لإ�رسائيل 
من  الفل�سطينيني  اإزاء  تطرفاً 

جهٍة اأخرى.
 خامتة

التحري�س  ي�ستهدف 
كال  يف  الإ�رسائيلي 
من  كل  ال�سيناريوهان، 
ال�سعبية  الدبلوما�سية 
ال�سيا�سة  و  الربيطانية 
لتكونا  الر�سمية  الربيطانية 

وتكاماًل  تطابقاً  فاأكرث  اأكرث 
الإ�رسائيلية  الأهواء  مع 
اأن  مبعنى  الكولنيالية. 
"اإ�رسائيل" ما�سية يف تطرفها 
الأعراف  لكل  وجتاهلها 
والقانونية  الدولية  واملواثيق 
والإن�سانية فيما يخ�س تعاملها 
بكل  الفل�سطينية  الق�سية  مع 

تف�سيالتها.
ال�سيناريوهان،  هذا  اأمام 
الفل�سطينية  اجلاليات  فاإن 
العامل،  اأنحاء  يف  املتوزعة 
وتعمل  تن�سط  باأن  ُمطالبة 
لوبيات  بلورة  �سبيل  يف  بجد 

فاعلة  تكون  فل�سطينية 
احلكومات  على  و�ساغطة 
يف  العام  والراأي  والربملانات 

اأماكن تواجدها.
ن�سف  من  اأكرث  وجود  اإن 
فل�سطني  خارج  الفل�سطينيني 
الكلمة  تعنيه  هو نكبة بكل ما 
ميكن  ولكن  معنى،  من 
ا�ستغالل هذا  اجلي�س الوطني 
الذي قوامه6.6  مليون جندي  
فل�سطيني موزعني على الدول 
العربية والأجنبية، على قاعدة 
املثل الذي يقول: "رب �سارٍة 

نافعة".   

ي�ستمر م�سل�سل التحري�ض الإ�سرائيلي- الأمريكي على رواتب الأ�سرى الفل�سطينيني منذ اأكرث من عامني، والذي تخلله اقتطاع حكومة 
الحتالل الإ�سرائيلي حلقوق مالية فل�سطينية تدعي باأنها توازي  خم�س�سات الأ�سرى وال�سهداء. بينما توا�سل القيادة الفل�سطينية 

تعنتها وت�سبثها مبوقفها الثابت بعدم اإ�ستالم اأموال املقا�سة كاملة، وعدم الر�سوخ لالإمالءات الإ�سرائيلية والأمريكية باملوافقة على 
توقيع ما ي�سمى بـ"�سفقة القرن".

مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الأ�سري املحرر راأفت حمدونة

الحتالل يتحمل م�س�ؤولية ا�ست�سهاد ع�سرات الأ�سرى واملحررين ب�سبب الهمال الطبى
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عي�سة ق.

خالله  عرف  مثري  �سيناريو  بعد 
لركلة جزاء،  اللقاء ت�سييع كل فريق 
كان مفتاح منفذها من جانب اأ�سبال 
يكفر  اأن  قبل  دزيري،  بالل  املدرب 
املعني عن خطئه وي�ساهم يف الفوز 
ومنح  هدف  ت�سجيل  عرب  الثمني 
متريرة هدف الفوز لزميله خماي�سية 
للفريق  الثالث  النقاط  اأهدى  الذي 
املقابلة،  من  ال�سائع  الوقت  يف 
من  لالعبني  ال�سهية  تفتح  والتي 
هذا  البطولة  م�سوار  ا�ستكمال  اأجل 
لقب  اإحراز  عن  بحثا  بقوة  املو�سم 

ثاين للمو�سم الثاين على التوايل.

احلار�س  عودة  املقابلة  �سهدت 
اأمني زمامو�س الذي �سجل م�ساركته 
ا�ستبعاده  مت  كان  بعدما  اأ�سا�سيا 
املو�سم  من  الأخرية  اجلولت  يف 
املا�سي بقرار اإداري ب�سبب خالفته 
والذي  ال�سابقني،  امل�سريين  مع 
للمهاجم  جزاء  ركلة  �سد  يف  جنح 
ال�سطايفي بوقلمونة بعدما ت�سبب يف 
هدف الأخري، اإىل جانب ذلك عرفت 
للمدافع  بارزا  ظهورا  املواجهة 
كان  والذي  مفتاح  ربيع  املخ�رضم 
و�سعت  التي  الثقة  م�ستوى  عند 
التعداد  يف  به  الحتفاظ  ومت  فيه 
يرجح  كان  الذي  احلديث  عك�س 
املنق�سي،  املو�سم  بنهاية  رحيله 
اللقاء  يف  حا�سما  كان  الالعب  لكن 

و�ساهم يف النت�سار، اإىل جانبه فاإن 
كان  خماي�سية  اجلديد  امل�ستقدم 
ب�سورة  وتاألق  الإيجابية  املفاجاأة 
لفتة بعدما دخل بديال لزميله اوكال 
يف بداية ال�سوط الثاين، ورغم �سغر 
�سنه والبالغ 20 عاما فقط، فاإنه اأبان 
اإمكانيات فنية وبدينة يف امل�ستوى، 
واظهر نزعته الهجومية رغم ن�ساطه 
من  ومتكن  اأي�رض  ظهري  من�سب  يف 
ت�سجيل هدف فوز املقابلة م�ستغال 

ركنية زميله مفتاح.
بن  الالعب  تلقي  وعرفت املواجهة 
الظهر  م�ستوى  على  لإ�سابة  �ساعة 
يف ال�سوط الثاين ا�سطر على اإثرها 
اأمني  لزميله  مكانه  تاركا  للخروج 
حميو�س، اأين ينتظر اأن يتم التعرف 

التي  الطبية  الفحو�سات  نتائج  على 
على  الوقوف  اأجل  من  لها  خ�سع 
نوعية الإ�سابة واملدة التي قد يغيب 
فيها عن املناف�سة، يف �رضبة موجعة 
للفريق يف ظل تاألق الالعب واعتماد 
يف  تاألقه  بعد  عليه  دزيري  املدرب 
النيجر وت�سجيله هديف الفوز باللقاء 

القاري.
الرابطة  برجمت  اآخر،  �سياق  يف 
املحرتفة لكرة القدم مباراة اجلولة 
"�سو�سطارة"  اأبناء  لت�سكيلة  الثانية 
اأمام �سباب ق�سنطينة الثنني املقبل 
ب�سبب  حمالوي  ال�سهيد  ملعب  على 
بخو�س  العا�سمي  النادي  ارتباط 
الأ�سبوع  نهاية  القارية  املناف�سة 

املقبل.

برجمة قمة �سباب ق�سنطينة االثنني املقبل

احتاد العا�ضمة ينطلق بقوة يف حملة الدفاع عن اللقب
اإ�سابة بن �ساعة تثري الهلع و�سط الفريق واالأن�سار

اأداء الكناري يثري التخوف من مو�سم كارثي

الأن�ضار يثورون �ضد مالل

اأثار التعادل الذي عادت به �سبيبة 
العا�سمة  اإىل  تنقلها  من  القبائل 
ملواجهة ن�رض ح�سني داي غ�سب 
ي�ستهدفون  كانوا  الذين  الأن�سار 
يف  يتواجد  مناف�س  اأمام  الفوز 
الذي  وهو  الظروف  اأ�سعب 
املركاتو  يف  التعداد  ن�سف  غادر 
اكتفت  حيث  املنق�سي،  ال�سيفي 
ت�سكيلة املدرب الفرن�سي هيربت 
م�سيعة  ال�سلبي  بالتعادل  فيلود 
اأين  املناف�س،  الفوز وفق ظروف 
ومل  باهتا  الت�سكيلة  اأداء  ظهر 
على  كبريا  اأداء  الالعبون  يقدم 
عجزوا  بعدما  امليدان  اأر�سية 
عن القيام بفر�س خطرية وتهديد 

مرمى املناف�س.
رئي�س  على  النار  الأن�سار  وفتح 
الفريق �رضيف مالل الذين حملوه 
للتعداد  املخيب  الأداء  م�سوؤولية 
قام  الذي  املركاتو  اإىل  بالنظر 
حت�سبا  احلالية  ال�سائفة  يف  به 
من  اجلديد  املو�سم  لنطالق 
خالل ا�ستقدام لعبني مل يظهروا 
اأن املو�سم يف بدايته  الكثري رغم 
فقط، حيث مل يكن الثنائي زغدان 
بو�سط  امل�ستوى  يف  �رضيفة  وبن 

يقدرا  مل  اللذان  وهما  امليدان 
وهجمات  بفر�س  القيام  على 
خطرية يف منطقة املناف�س،، اإىل 
جانب ذلك ف�سل وليد بن �رضيفة 
خا�سة  امل�سرتجع  بدور  بالقيام 
اي�رض،  ظهري  ال�سلي  من�سبه  واأن 
من�سبه  غري  فيلود  املدرب  لكن 
وف�سل اإقحامه يف و�سط امليدان 
دكة  على  اأوقا�سي  زميله  تاركا 

الحتياط.
مالل  يواجه  ذلك  جانب  اإىل 
الفريق  ا�ستقرار  �رضب  تهمة 
وتدمري العمل الكبري الذي قام به 
املدرب ال�سابق دوما، والذي كان 
املو�سم يف  اإنهاء  اإىل  الفريق  قاد 
والعودة  الرتتيب،  جدول  و�سافة 
القارية  املناف�سة  على  جمددا 
اإفريقيا،  ابطال  رابطة  لعب  عرب 
اأن مالل ف�سل ال�ستغناء عنه  اإل 
به  قام  الذي  الكبري  العمل  رغم 
الذي  فيلود  مواطنه  وا�ستقدم 
بعدما  الوطنية  البطولة  يعرف 
العار�سة  على  ال�رضاف  له  �سبق 
�سطيف  وفاق  لفريقي  الفنية 

واحتاد العا�سمة.
عي�سة ق.

 61 جمموع  ام�س  اول  �رضع 
حت�سريي  ترب�س  يف  ريا�سيا 
بوداب�ست،  املجرية  بالعا�سمة 
اإعداد  عملية  اإطالق  مبنا�سبة 
من  ال�سابة  الريا�سية  املواهب 
حت�سبا  التخ�س�سات  خمتلف 
لل�سباب 2022  لالألعاب الأوملبية 
ال�سنغال(  داكار  حتت�سنها  التي 
الأوملبية  اللجنة  بيان  ح�سب 
مببادرة  اجلزائرية.،  والريا�سية 
بالتن�سيق  الأوملبية  الهيئة  من 
الريا�سية املعنية   مع الحتادات 
م�ساركة  الرتب�س  هذا  �سي�سهد 
ذكور  و7  اإناث   54 ريا�سياً   61
وهي  تخ�س�سات  ع�رضة  ميثلون 
اليد  كرة  ريا�سيني،   7 ال�سلة  كرة 
الطائرة  الكرة  ريا�سيني،   10
 3 القوى  األعاب  ريا�سيني،   10
ريا�سيني، املبارزة 10 ريا�سيني، 
التايكوندو  ريا�سيني،   3 اجلمباز 
3 ريا�سيني، ال�سباحة 5 ريا�سيني، 
اجلودو 5 ريا�سيني وامل�سارعة 5 
املع�سكر  هذا  ميثل  ريا�سيني، 
حتى  �سي�ستمر  الذي  التدريبي 
الإعداد  عملية  بداية  اأوت،   28
الريا�سية  املواهب  �ستقود  التي 
التخ�س�سات  ال�سابة من خمتلف 

ال�سباب  اأوملبياد  اإىل  الريا�سية 
يف داكار 2022، وفقا لبيان الهيئة 
اختيار  "مت  واأ�ساف:  الأوملبية، 
الحتادات  قبل  من  الريا�سيني 
املعنية بهذا التجمع الأول، وكل 
النفقات من نقل واإيواء تكفلت بها 

اللجنة الوملبية والريا�سية".
من  الأوىل  املجموعة  واجتهت 
من  املكونة   ، الريا�سي  الوفد 
ع�رضة  بينهم  من  �سخ�سا   40
مدربني وموؤطرين اليوم الأربعاء 
بينما   ، املجرية  العا�سمة  اإىل 
من املقرر اأن يغادر الفوج الثاين 
ا( يوم ال�سبت املقبل. )35 �سخ�سً
اإطار  يف  العملية  هذه  وتدخل 
يف  توقيعها  مت  اإطار  اتفاقية 
ال23 مار�س 2018 من قبل الهيئة 
املجرية  نظريتها  مع  الوملبية 
والتي تغطي عدة جوانب حت�سباً 
الدولية  الريا�سية  للمواعيد 
التوقيع على هذه  و مت  املقبلة. 
الوثيقة بالأحرف الأوىل من قبل 
رئي�س اللجنة الوملبية م�سطفى 
كري�ستزتيان  ونظريه  برياف 
�سميت  بال  بح�سور  كولك�سار 
للجمهورية  ال�سابق  الرئي�س   ،

املجرية.

بداأ حامل لقب البطولة الوطنية املو�سم املن�سرم احتاد العا�سمة حملة الدفاع عن اللقب بنجاح بعدما ح�سم مواجهة الكال�سيكو 
التي جمعته �سهرة اأول ام�س بال�سيف وفاق �سطيف ل�ساحله وحقق فوزا مثريا وب�سيناريو هت�سكوكي يف مواجهة جرت يف 

ظروف �سعبة بعدما لعبت اأمام مدرجات �ساغرة ب�سبب عقوبة احلرمان من اجلمهور الحتاد العا�سمة منذ املو�سم املن�سرم، حيث 
متكن النادي العا�سمي من اقتنا�س اأول ثالث نقاط يف املو�سم الكروي اجلديد من ملعبه عمر حمادي ببولوغني

العودة  بلوزداد  �سباب  فريق  �سّيع 
اإىل  قاده  الذي  التنقل  من  بالفوز 
كان  بعدما  بوعريريج  برج  مدينة 
ربع  اأول  منذ  النتيجة  يف  متقدما 
املقابلة،  الأول من  لل�سوط  �ساعة 
الأر�س  اأ�سحاب  يفاجئه  اأن  قبل 
النتيجة قبل خم�س دقائق  بتعديل 
اأ�سبال  على نهاية املواجهة، جعل 
عمراين  القادر  عبد  املدرب 
رغم  الديار  اإىل  بالتعادل  يعودون 
ثالث  تكون  ان  ممكنا  كان  اأنه 
نقاط لو عرف الالعبون يتعاملون 
اأن�سار  ويعترب  اللقاء،  اأطوار  مع 

النتيجة  اأن  البلوزدادي  النادي 
التعادل  واأن  خا�سة  اإيجابية  تبقى 
من خارج القواعد يعترب اأمرا هاما 
املو�سم،  هذا  قوية  بداية  لتحقيق 
للجماهري  الكبرية  الرغبة  ظل  يف 
مو�سم  تقدمي  البلوزدادية  والإدارة 
كبري واللعب على الأدوار الأوىل يف 

البطولة الوطنية لهذا املو�سم.
للفريق  الفني  الطاقم  و�سيكون 
بقيادة املدرب عبد القادر عمراين 
بيت  ترتيب  اإعادة  مهمة  اأمام 
ملباراة  بجدية  والتح�سري  الفريق 
اجلولة الثانية والتي قدمت خاللها 

الرابطة املحرتفة لكرة القدم لقاء 
الفريق العا�سمي ونظريه جنم مقرة 
ال�سباب  ارتباط  ب�سبب  الثنني  اإىل 
بلعب املناف�سة القارية نهاية هذا 
عمراين  يعول  وبالتايل  الأ�سبوع، 
للموعد،  جيدا  ال�ستعداد  على 
خا�سة واأن ال�ساعد اجلديد حقق 
بداية قوية اأمام جمعية ال�سلف يف 
فاإن  وبالتايل  الفتتاحية  اجلولة 
اأمام �رضورة  ن�ساخ  الالعب  رفقاء 
اأجل  من  اأمامه،  احلذر  توخي 
حتقيق النت�سار الأول هذا املو�سم 
التي  اخلرجة  قبل  الثقة  وك�سب 

تنتظر الفريق اإىل الت�ساد ملواجهة 
اإياب  �سمن  الت�سادي  كوتون  نادي 
كا�س  ملناف�سة  التمهيدي  الدور 
اللقاء  يعرف  �سوف  اأين  الكاف، 

عودة الثنائي كداد وبوخلوة.
الرئي�س  هيئة  برجمت  لالإ�سارة   
�سباب  مقابلة  مدوار  الكرمي  عبد 
ملعب  على  مقرة  وجنم  بلوزداد 
الالعبون  وجد  والذي  جويلية   5
معاملهم عليه بعدما خا�سوا على 
اأر�سيته مباراة كوتون �سبور وفازوا 

بثنائية نظيفة.
عي�سة ق.

الرابطة برجمت مقابلة مقرة يف ملعب 5 جويلية

اأبناء العقيبة �ضيعوا فوزا يف املتناول بالربج

حت�سبا االأوملبياد ال�سباب 2022

61 ريا�ضيا ي�ضرع يف ترب�ص 
حت�ضريي ببوداب�ضت

كرة اليد

املنتخب الوطني "ب" ينهزم وديا اأمام النادي الفريقي
رجال  اجلزائري  املنتخب  انهزم 
النادي  اأمام  اليد  لكرة  "ب" 
بنتيجة  وديا  التون�سي  الإفريقي 
26-24 ال�سوط الأول 10-13 �سمن 
نابل  مبدينة  الإعدادي  ترب�سه 
الإفريقية  لالألعاب  حت�سبا  تون�س 
املقررة بني 19 و 31 اأوت املقبل 
باملغرب، و�سيلعب اأ�سبال الناخب 
هّرو�س،  الدين  جالل  الوطني، 

نادي  �سد  اآخرين  وديني  لقاءين 
ق�سور ال�ساف اليوم اخلمي�س و اأمام 
النجم ال�ساحلي غدا اجلمعة.وكان 
اأول  مقررا  ال�ساحلي  النجم  لقاء 
الو�سول  بعد  ولكن  الثالثاء  اأم�س 
قرر  اجلزائرية،  للبعثة  املتاأخر 
تاأجيلها،  الوطني  الفني  الطاقم 
النادي  فيه  اأعلن  الذي  الوقت  يف 

التون�سي عن اإلغائها.

"ب"،  املنتخب  مهام  توليه  ومنذ 
 25 الفني  الطاقم  ا�ستدعى 
�سنة،   21 دون  غالبيتهم  لعبا 
العنا�رض  ببع�س  تدعيمهم  مع 
اأجل  من  اخلربة  على  حتوز  التي 
تاأطريهم، على غرار حار�س مرمى 
نادي املجمع الريا�سي البرتويل و 
املنتخب الأول، عبد اهلل بن مّني.
"اأ"  الوطني  املنتخب  و�سع  ومت 

الوطني  الناخب  ت�رضف  حتت 
اجلديد، الفرن�سي اآلن بورت، من 
اأجل اأول ترب�س حت�سريي لت�سكيلة 
لال�ستعدادات  حت�سبا  "اخُل�رض"، 
اخلا�سة بكاأ�س اأمم اإفريقيا-2020 
املنتخب  ي�سارك  بتون�س.وبدوره 
كرة  دورة  يف  "اأ"  الن�سوي  الوطني 
الإفريقية-2019  لالألعاب  اليد 

ق.ر.ق.ر.باملغرب.
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عي�سة ق.

متو�سط  ف�إن  ال�سدد  هذا  ويف 
يتواجد  الوطني  املنتخب  ميدان 
الندية  من  عددا  رادار  على 
الأوروبية الراغبة يف التع�قد معه 
احل�يل،  ال�سيفي  املرك�تو  خالل 
اإعالمية  ت�قرير  ك�سفت  حيث 
من  قريب  اأون��س  اأن  فرن�سية 
ن�دي  �سفوف  اإىل  النتق�ل 
وزميله  مواطنه  ومزاملة  ني�س 

يو�سف  الوطني  املنتخب  يف 
اأون��س  ك�ن  وبعدم�  عط�ل، 
الدوري  و�سيف  ح�س�ب�ت  �سمن 
الفرن�سي املو�سم املن�رصم ن�دي 
يف  ال�سفقة  تف�سل  ان  قبل  ليل 
ني�س  دخل  امل��سية،  ال�س�ع�ت 
خدم�ت  على  احل�سول  �سب�ق 
�سفوفه  اإىل  و�سمه  الالعب 
واأنه يعتربه �سفقة رابحة  خ��سة 
اأظهره�  التي  للم�ستوي�ت  ب�لنظر 
التح�سريية  الفرتة  خالل  خ��سة 

اخل�رص  م�س�ركة  �سبقت  التي 
التي  لالأمم  اإفريقي�  ك�أ�س  يف 
وت�ألقه  م�رص  يف  موؤخرا  جرت 
اإدارة  ترغب  حيث  تنزاني�،  اأم�م 
اأون��س على �سكل  ني�س ا�ستقدام 
�سي�ق  يف  واحد.  ملو�سم  اإع�رة 
الإيط�يل  الإعالم  ك�سف  مت�سل، 
اأن ن�دي في�ري�ل ال�سب�ين اأعرب 
عن رغبته يف التع�قد مع الالعب 
وح�سب  �سفوفه،  اإىل  و�سمه 
الن�دي  ف�إن  امل�سدر،  نف�س 

ن�بويل  بنظريه  ات�سل  ال�سب�ين 
ا�ستعداده  الوقوف على  اأجل  من 
لعبه  خدم�ت  عن  التخلي  يف 

ات�س�ح  انتظ�ر  يف  اجلزائري، 
الروؤية بخ�سو�س م�ستقبل اأون��س 
اإع�رته  ن�ديه  اإدارة  رغبة  ظل  يف 

اأجل ك�سب من�ف�سة  فح�سب، من 
نه�ية  الفريق  اإىل  والعودة  اأكرب 

املو�سم احل�يل.

ني�س وفياريال مهتمان بالتعاقد مع �أونا�سالالعب يوا�سل ال�سو�سبان�ص بخ�سو�ص م�ستقبله الكحروي
اليزال م�ستقبل الالعب الدويل اجلزائري اآدم اونا�ص يثري الت�ساوؤالت وهو الذي 

مل يح�سم بعد يف وجهته امل�ستقبلية بعدما �سار اأقرب من اأي وقت م�سى من الرحيل 
عن �سفوف ناديه نابويل االإيطايل بعدما اأعلن املدرب كارلو اأنت�سيلوتي عدم رغبته 

با�ستمراره مع ت�سكيلة نادي اجلنوب االإيطايل وو�سعه خارج ح�ساباته حت�سبا للمو�سم 
الكروي اجلديد

يعول على التلدارك وتقدمي مقابلة قوية اليوم اأمام بوردو

ديلور يقوم بتح�ضري�ت �ضاقة لتقدمي مو�ضم كبري
اجلزائري  الدويل  الالعب  يعول 
مو�سم  تقدمي  على  ديلور  اأنديه 
القي�م  خالل  من  وذلك  كبري 
بتح�سريات خ��سة حت�سب� للمو�سم 
ويف  ينتظره،  الذي  ال�س�ق  الكروي 
هذا ال�سدد ن�رص مه�جم املنتخب 
للعمل  وفيديوه�ت  �سورا  اولطني 
يقوم  التي  اخل��سة  والتح�سريات 
العمل  م�س�عفة  اجل  من  به� 
خ��سة على م�ستوى اجل�نب الدين 
برن�مج  اإىل  اخل�سوع  خالل  من 

بدين  حم�رص  رفقة  �س�ق  عمل 
خ��س  برن�مج  له  خ�س�س  خ��س 
حتى يكون يف اف�سل ج�هزية، وهو 
الذي يبحث عن تقدمي م�ستوى كبري 
والربوز ب�سفة لفتة بعدم� املو�سم 
ن�ديه  مع  قدمه  الذي  الطيب 
مونبلييه الفرن�سي والذي فعل بند 
�رصاء العقد معه، اإىل ج�نب ت�ألقه 
الالفت رفقة املنتخب الوطني يف 
جرت  التي  لالأمم  اإفريقي�  ك�أ�س 

موؤخرا يف م�رص.

والدته  متلك  الطي  ديلور  وك�ن 
ا�سول جزائرية قد عرب عدم ر�س�ه 
عن اأدائه يف اجلولة الفتت�حية من 
الدوري الفرن�سي التي جرت نه�ية 
خالله�  و�سيع  املنق�سي  الأ�سبوع 
اإىل تلقي فريقه  ركلة جزاء دفعت 
للهزمية على ملعبه ام�م ملعب رين، 
وجه  ب�أف�سل  الظهور  على  ويعول 
خالل التنقل الذي ينتظرهم اليوم 
الن�دي  ملواجهة  بوردو  مدينة  اإىل 
من  الفر�سة  �ستكون  اين  املحلي، 

اإىل  ن�ديه  وقي�دة  التدارك  اجل 
العودة للدي�ر بنتيجة اإيج�بية.

ع.ق.

عرفت انتقاالت عديدة هذا
 املركاتو ال�سيفي

بور�ضة �لالعبني �لدوليني 
�جلز�ئريني يف �رتفاع

انه�لت  مب�رص،  لالأمم-2019  اإفريقي�  ك�أ�س  بلقب  تتويجهم  بعد 
العرو�س على الالعبني الدوليني اجلزائريني من ال�سوق الأوروبية 
البع�س  اخت�ر  بينم�  احل�لية،  ال�سيفية  النتق�لت  مرحلة  خالل 
الآخر الوجهة اخلليجية لإنه�ء م�سوارهم الحرتايف يف بحبوحة.
الق�رية  الدورة  يف  �س�ركوا  لعبني  خم�سة  عن  يقل  ل  م�  وف�سل 
الأخرية، تغيري الأجواء خالل هذه ال�س�ئفة و يتعلق الأمر مبهدي 
اأبه� ال�سعودية، مهدي عبيد ديجون  طهرات لن�س فرن�س� ب�جت�ه 
فرن�س� نحو ن�نت فرن�س�، اإ�سم�عيل بن ن��رص اأمبويل اإيط�لي� اإىل 
ميالن اإيط�لي�، ي��سني براهيمي بورتو/ الربتغ�ل اإىل الري�ن قطر 
و رامي بن �سبعيني ملعب ران فرن�س� نحو بورو�سي� مون�سنغالدب�خ 

اأمل�ني�.
ف�إذا ك�نت هن�ك �سفقة انتق�ل حققت الإجم�ع، فهي التي تخ�س 
ال�س�ب بن ن��رص 21 �سنة اأح�سن لعب يف ك�ن-2019 و الذي التحق 
انتق�ل  اآخر  اأم�  ال�سهري بعقد ملدة خم�سة موا�سم،  بن�دي ميالن 
الذي  �سنة   24 �سبعيني  بن  رامي  للمدافع  فهو  الثقيل  العي�ر  من 
�س�حب  »غالدب�خ«،  بوابة  من  الأمل�نية  ب�لبطولة  اللتح�ق  اخت�ر 
الذي  ق�سنطينة،  مدينة  ابن  امل��سي.  املو�سم  اخل�م�س  املركز 
تلقى تكوينه يف اأك�دميية »جون م�رك غيو« الت�بعة لن�دي ب�رادو، 

ب�سدد موا�سلة ت�ألقه بعد اأن اأثبت قدراته ببلجيك� ثم فرن�س�.  
اأ�س��سي� يف  لعب  الذي  الدف�عي، مهدي عبيد  اأم� و�سط امليدان 
ت�نزاني�  اأم�م  لالأمم،  اإفريقي�-2019  ك�أ�س  خالل  واحدة  مب�راة 
املجموع�ت،  ملرحلة  الأخرية  و  الث�لثة  اجلولة  حل�س�ب   )0-3(
فقد التحق ملدة 3 �سنوات بن�دي ن�نت الذي ي�رصف على تدريبه 

كري�ستي�ن غوركوف، الن�خب ال�س�بق للفريق الوطني اجلزائري.
و  ط�هرات  مهدي  الأو�سط  املدافع  من  كل  ف�سل  جهتهم�،  من 
اإظه�ر مه�راتهم� على التوايل  الو�سط الهجومي ي��سني براهيمي 
ب�أبه� ال�سعودي و الري�ن القطري كونهم� يقرتب�ن من �سن الثالثني.
وب�إمك�ن اأبط�ل اإفريقي� اآخرين تغيري الأجواء خالل هذه ال�س�ئفة 
ب�هتم�م  الذي يحظى  الفرن�سي(  )ني�س  يو�سف عط�ل  على غرار 
اإ�سبيلية الإ�سب�ين(  ب�ري�س �س�ن جرم�ن، و عي�سى م�ندي )بيتي�س 
)ن�دي  بوداوي  ه�س�م  و  الإيط�يل  ن�بويل  مفكرة  يف  يوجد  الذي 

ب�رادو( الذي هو ب�سدد النتق�ل اإىل بلجيك�.
مهدي  يخ�س  الذي  ذلك  كذلك،  الو�سيكة  النتق�لت  بني  ومن 
زف�ن املتواجد يف نه�ية عقده مع ن�دي ران الفرن�سي و اآدم ون��س 
هداف  اأح�سن  ع�د  رحيله.اأخريا،  ن�بويل  ن�ديه  يع�ر�س  ل  الذي 
للفريق الوطني ح�لي�، اإ�سالم �سليم�ين )27 هدف�( اإىل لي�سرت �سيتي 
الرتكي، حيث  لن�دي فرنب�ت�سي  اإع�رته  نه�ية فرتة  بعد  )اجنلرتا( 
مل يبد اأي ن�د حتى الآن رغبته يف ال�ستف�دة من خدم�ت الالعب 

ال�س�بق ل�سب�ب بلوزداد.

بد�ية متعرثة لوفاق �ضطيف يف بد�ية �ملو�ضم

حليلوزيت�س مدربًا للمنتخب �ملغربي

بداية  �سطيف  وف�ق  فريق  حّقق 
الوطنية  البطولة  يف  موفقة  غري 
الهزمية بلق�ئه  بعد �سقوطه يف فخ 
خ�رج  خ��سه  الذي  الفتت�حي 
البطولة  لقب  ح�مل  اأم�م  القواعد 
الع��سمة  احت�د  املن�رصم  املو�سم 
وع�د اإىل الدي�ر حممال بهزمية غري 
بعد  ج�ءت  واأنه�  خ��سة  متوقعة 
الفريق  خالله�  ك�ن  مثري  �سين�ريو 

ي�سيع  ان  قبل  النتيجة  يف  متقدم� 
الالعب احلبيب بوقلمونة ركلة جزاء 
للتعديل  الفر�سة  املن�ف�س  وا�ستغل 
يف  النت�س�ر  هدف  ي�سجل  اأن  قبل 
حيث  اللق�ء،  من  ال�س�ئع  الوقت 
الدين  خري  املدرب  ت�سكيلة  ع�نت 
الذي  البدين  اجل�نب  من  م��سوي 
�سنع الف�رق وع�مل الرتكيز بت�سييع 
الفر�س اأم�م �سب�ك املن�ف�س، حيث 

التي  الأخط�ء  على  اجلمعي  وقف 
وقع فيه� الن�دي والذي ي�سع الط�قم 
من  احللول  عن  البحث  اأم�م  الفني 
لتح�سري  حت�سب�  ت�سحيحه�  اأجل 
ي�ستقبل  التي  الث�نية  اجلولة  مق�بلة 
خالله� الوف�ق على ميدانه ال�سيف 
التدارك  مولودية وهران يف فر�سة 
عرب  ال�سحيحة  ال�سكة  اإىل  والعودة 
ب�لزاد  النت�س�ر والحتف�ظ  حتقيق 

يكون  و�سوف  ملعبهم،  يف  ك�مال 
عن  البحث  مهمة  اأم�م  م��سوي 
وامله�جم  الت�سكيلة  لق�ئد  البديل 
اأكرم جحنيط الذي �سوف يغيب عن 
الإنذار  ب�سبب  »احلمراوة«  مواجهة 
على  الحتج�ج  ب�سبب  تلق�ه  الذي 
التعر�س  وب�لت�يل  احلكم  قرارات 

اإىل عقوبة اآلية.
عي�سة ق.

القدم  لكرة  املغربي  الحت�د  اأعلن 
البو�سني  تعيني  اأم�سعن  اأول  ر�سمي�ً 
للمنتخب  مدرب�  خليلوزيت�س  وحيد 
خليلوزيت�س  وحيد  خ��س  الأول.، 
اأبرزه�  املميزة  التج�رب  من  العديد 
اإىل  اجلزائر  منتخب  مع  الو�سول 
وق�ل   ،2014 الع�مل  ك�أ�س  نه�ئي  ثمن 
لقجع  فوزي  املغربي  الحت�د  رئي�س 
يف موؤمتر �سح�يف يف مقر الحت�د اإىل 
ال�سيد  املدرب اجلديد »ميلك  ج�نب 
الإفريقية  ب�لكرة  معرفة  خليلوزيت�س 
وكوت  اجلزائر  منتخبي  تدريبه  بعد 
تو�سل  خليلوزيت�س  وك�ن  ديفوار«، 
مع  اتف�ق  اإىل  اجل�ري  ال�سهر  مطلع 
ن�نت  ن�دي  م�لك  كيت�،  ف�لدمي�ر 
الدوري  يف   12 املركز  �س�حب 
لرتك  امل��سي،  املو�سم  الفرن�سي 
على  فقط  واحد  مو�سم  بعد  من�سبه 

متهيداً  وذلك  الفنية،  اإدارته  راأ�س 
املنتخب  على  ال�رصاف  ل�ستالم 
خليلوزيت�س  عالقة  املغربي.وات�سمت 
الأخري  وجنل  بكيت�  ع�م�ً   67 الب�لغ 
املدير  من�سب  ي�سغل  الذي  فرانك 
امله�م  ا�ستالمه  منذ  ب�لتوتر  الع�م، 
يف كتوبر امل��سي، وذلك لأن الالعب 
جريم�ن  �س�ن  وب�ري�س  لن�نت  ال�س�بق 
مل يكن را�سي�ً عن ا�سرتاتيجية الن�دي 
و�سي��سة تع�قداته، و�سبق خلليلوزيت�س 
ق�د  عندم�  املغرب  يف  التدريب 
 1998-1997 مو�سم  البي�س�وي  الرج�ء 
وميلك خربة تدريبية يف �سم�ل الق�رة 
املنتخب  تدريب  على  اأ�رصف  كونه 
وق�ده   2014 اإىل   2011 من  اجلزائري 
نه�ئي  ثمن  ببلوغ  ت�ريخي  اإجن�ز  اإىل 
 2014 الربازيل  يف  وذلك  الع�مل  ك�أ�س 
التمديد  وبعد  ب�سعوبة  يخرج  اأن  قبل 

ب�للقب  توجت  التي  اأمل�ني�  يد  على 
لحق�ً.

كم� اأ�رصف على منتخبي كوت ديفوار 
 ،2018-2015 والي�ب�ن   2010-2008
ب�لإ�س�فة اإىل اندية ليل وب�ري�س �س�ن 
وغريه،  ال�سعودي  الحت�د  جريم�ن، 
.و�سيخلف البو�سني املدرب الفرن�سي 
رون�ر الذي طوى ال�سهر الف�ئت ف�ساًل 
املغرب  منتخب  مع  وجمياًل  طوياًل 

امتد لأكرث من ثالثة اأعوام، موؤكداً اأّنه 
املخيبة  امل�س�ركة  قبل  قراره  اتخذ 
الإفريقية،  الأمم  ك�أ�س  يف  للمنتخب 
النه�ئي،  ثمن  الدور  من  خرج  حيث 
وق�د رون�ر املغرب اإىل نه�ئي�ت ك�أ�س 
 20 غي�ب  بعد  الأوىل  للمرة  الع�مل 
يف  امل�س�ركة  خالل  من  وذلك  ع�م�ً، 

موندي�ل رو�سي� 2018.
وكاالتق.ر.



املدير  ليوناردو  اأ�شار 
لباري�س  اجلديد  الريا�شي 
�شان جريمان اإىل مفاو�شات 
لكن  نيمار،  م�شتقبل  حول 
وذلك  تقدم  اأي  دون  من 
»اأر  راديو  مع  مقابلة  يف 
بعد  الريا�شي  �شي«  اأم 
مع ممثلي  اللقاء  من  يومني 
ليوناردو  ونفى  بر�شلونة، 
قد  نيمار  مواطنه  يكون  اأن 
ا�شتبعد من ت�شكيلة املدرب 
توخل،  توما�س  الأملاين 
الدويل  املهاجم  كان  واذا 
لأنه  ذلك  مبفرده،  يتدرب 
تاأهيل  اإعادة  برنامج  يتبع 
بالإ�شابة  مرتبط  �شخ�شي 
التي  اليمنى  قدمه  يف 
تعر�س لها قبل انطالق كوبا 
اأمريكا الأخرية، وعن احلالة 
ال�شحية لنيمار، قال الالعب 
الدويل ال�شابق »هو لعب يف 

لديه  جريمان،  �شان  باري�س 
ثالث �شنوات بعد يف عقده، 
يجب  ذلك،  نن�شى  األ  يجب 
اأن نحلل كل �شيء، واأن نقوم 
يعود  كي  �شيء  كل  بت�شوية 

اإىل اللعب«.
مل  نيمار  باأن  املزاعم  وعن 
يف  جيد  عالج  على  يح�شل 
تعر�س  عندما   2018 ربيع 
م�شط  يف  لإ�شابة  اأي�شا 
ليوناردو:  اأ�شاف  قدمه، 
»الأمور ب�شيطة، خ�شع نيمار 
الأطباء  اأكرب  من  لفحو�س 

العامل مطلع  واجلراحني يف 
من  تعافى  وقد  املو�شم، 
وكان  تام«،  ب�شكل  ك�رسه 
مطلع  التقى  جريمان  �شان 
الأ�شبوع مع ممثلي بر�شلونة 
اىل  �شافروا  الذين  الإ�شباين 
العا�شمة من اأجل التفاو�س 
ب�شاأن ا�شتعادة نيمار، وك�شف 
راديو »اأر اأم �شي« و�شحيفة 
الجتماع  اأن  باريزيان«  »لو 
الطرفني  بني  ح�شل  الذي 
اأو  اتفاق  اأي  اإىل  يف�س  مل 
لأن  ملحوظ،  تقدم  حتى 

اأي  يبد  مل  جريمان  �شان 
مرونة ب�شاأن مطالبه للتخلي 
الذي  الربازيلي  النجم  عن 
من  ل�شمه  مليون   222 كلفه 
 ،2017 �شيف  يف  بر�شلونة 
اأن  عن  التقارير  وتتحدث 
من  نيمار  ا�شتعادة  �شفقة 
تت�شمن  قد  جرمان  �شان 
على لعبني  الأخري  ح�شول 
الربازيلي  مثل  بر�شلونة  من 
الكرواتي  اأو  كوتينيو  فيليبي 

اإيفان راكيتيت�س.
على  جريمان  �شان  وك�شف 
وجود  عن  ليوناردو،  ل�شان 
اأكرث  متقدمة  مفاو�شات 
رحيل  ب�شاأن  قبل  ذي  من 
اأغلى لعب يف العامل، وذلك 
عن  الأخري  ا�شتبعد  بعدما 
املباراة  يف  الفريق  ت�شكيلة 
الباري�شي  للنادي  الأوىل 
�شد  ا  املحلي  الدوري  يف 

اجلمهور  تهجم  حيث  نيم 
على  كبري  ب�شكل  الباري�شي 
اأن  اأكد  ليوناردو  نيمار، لكن 
�شان جريمان لي�س م�شتعدا 
موافقته  لإعطاء  الآن  حتى 
م�شددا  نيمار،  رحيل  على 
�شيعرف  النادي  اأن  على 
الفرتة.  هذه  مع  التعامل 
م�شتقبل  حتديد  املهم  من 
�شيلعب،  بقي،  اإذا  اجلميع. 
كلما  �شريحل،  رحل،  اإذا 
ويعترب  اأف�شل«،  ذلك  كان 
مدريد  وريال  بر�شلونة 
ترجيحا  الأكرث  الوجهتني 
توج  الذي  لنيمار  بالن�شبة 
»كامب  يف  م�شواره  خالل 
الإ�شباين  الدوري  بلقب  نو« 
اأبطال  ودوري  مرتني 
خالل   2015 عام  اأوروبا 
النادي  مع  موا�شم  اأربعة 

الكاتالوين.

مي�سي يغيب عن مباراة 
بر�سلونة واأتلتيك بلباو

اأتلتيك  اأمام  التي �شتخو�س مباراة قوية  الر�شمية  بر�شلونة  خلت قائمة 
بلباو يف افتتاح الدوري الإ�شباين خلت من ا�شم قائد الفريق ليونيل مي�شي 
ب�شبب الإ�شابة، ولن يتمكن الأرجنتيني ليونيل مي�شي من خو�س املباراة 
الفتتاحية يف الليغا بني بر�شلونة وم�شيفه اأتلتيك بلباو التي جرت اأم�س 
بح�شب ما جاء يف ح�شاب بر�شلونة الر�شمي على تويرت نظراً لعدم تعافيه 
الكامل من الإ�شابة، و�شّمت القائمة معظم جنوم الفريق وعلى راأ�شهم 
الوافد  والفرن�شي  �شتيغن  تري  والأملاين  �شواريز  لوي�س  الأوروغوياين 

اجلديد غريزمان.
بع�س الالعبني املهددين بالرحيل  اأي�شاً  و�شيتواجد يف قائمة بر�شلونة 
عن النادي الكاتالوين يف الأيام القادمة مثل الربتغايل �شيميدو والربازيلي 
كوتينيو وحتى الكرواتي اإيفان راكيتيت�س والفرن�شي عثمان دميبيلي، وجاء 
غياب مي�شي تاأكيداً للت�رسيحات التي اأدىل بها مدرب الفريق فالفريدي: 
»مي�شي يتدرب مبفرده، لن نخاطر اإذا مل يكن جاهزاً خلو�س املباراة«.

ماجواير يرف�ض االن�سمام اإىل 
مان�س�سرت �سيتي

ماجواير  هاري  رف�س  �رس  عن  اأم�س  بريطاين  �شحفي  تقرير  ك�شف 
مدافع لي�شرت �شيتي ال�شابق، النتقال اإىل مان�ش�شرت �شيتي يف املريكاتو 
خالل  يونايتد  مان�ش�شرت  �شفوف  اإىل  ماجواير  هاري  وانتقل  ال�شيفي، 
»ديلي  ل�شحيفة  ووفًقا  اإ�شرتليني،  مليون جنيه   80 بلغت  قيا�شية  �شفقة 
على  احل�شول  ماجواير  على  عر�س  �شيتي  مان�ش�شرت  فاإن  اإك�شربي�س«، 
راتب اأ�شبوعي يبلغ 278 األف جنيه اإ�شرتليني ورف�س مدافع لي�شرت ال�شابق 
جنيه  األف   190 يبلغ  اأ�شبوعي  براتب  يونايتد  اإىل  وانتقل  �شيتي،  عر�س 
ماجواير  هاري  رغبة  اأن  اإىل  الربيطانية  ال�شحيفة  واأ�شارت  اإ�شرتليني. 
اأن �رسح والد  اإىل ال�شياطني احلمر، و�شبق  الأوىل كانت دائًما النتقال 
بارتداء قمي�س املان يونايتد  اأن جنله كان يحلم دائًما  هاري ماجواير 

منذ اأن كان �شغرًيا.

ماتويدي يحدد م�سريه مع 
جوفنتو�ض

حدد  جوفنتو�س  جنم  ماتويدي  بليز  اأن  فرن�شي  �شحفي  تقرير  اأكد 
م�شريه مع ال�شيدة العجوز يف ال�شيف احلايل، ووفًقا ل�شحيفة »ليكيب« 
الفرن�شية، فاإن ماتويدي قرر ال�شتمرار �شمن �شفوف جوفنتو�س خالل 
جوفنتو�س  مع  مفاو�شات  عقد  موناكو  اإىل  واأ�شارت  اجلديد،  املو�شم 
ب�شاأن بليز ماتويدي ودانييلي روجاين، ولكن مل ي�شل الطرفان اإىل اتفاق، 
وكان ماتويدي �شاحب 32 عاًما، على طاولة كل من مان�ش�شرت يونايتد 
ا خالل املريكاتو ال�شيفي اجلاري .يذكر اأن  وباري�س �شان جريمان اأي�شً
ال�شيدة العجوز ينتهي يف �شيف عام 2020، ول  عقد بليز ماتويدي مع 

توجد اأي مفاو�شات حالًيا بني الطرفني ب�شاأن التجديد.

مي�سي رونالدو وفان دايك 
يناف�سون حول االأف�سل اوروبيا

ك�شف الحتاد الأوروبي لكرة القدم عن الالئحة النهائية لأف�شل لعب 
يف اأوروبا لعام 2019 و�شمت كل من الأرجنتيني ليونيل مي�شي والربتغايل 
كري�شتيانو رونالدو والهولندي فريجيل فان دايك، ومت اختيار الالعبني 
الثالثة من قبل جلنة حكام تاألفت من 80 مدرباً �شاركوا يف دوري الأبطال 
والدوري الأوروبي و55 �شحفياً، و�شيتم الإعالن عن الفائز يف 29 اأوت، 
وكان الكرواتي لوكا مودريت�س فاز باجلائزة عام 2018، فيما توج رونالدو 
اأما مي�شي فاأحرزها عامي 2011  اأعوام 2014 و2016 و2017،  باجلائزة 

و2015.

العا�شمة  قطبا  يواجه 
مدريد  ريال  الإ�شبانية 
حتديا  اأتلتيكو  وجاره 
كبريا لإزاحة بر�شلونة عن 
بعدما  املحلي  العر�س 
الكاتالوين  الفريق  اأظهر 
يف  كبرياً  ا�شتقراراً 
املو�شمني  يف  امل�شتوى 
توج  عندما  املا�شيني 
�شوى  يخ�رس  ومل  بطاًل 
باإ�رساف  مباريات  اأربع 
فالفريدي  اإرن�شتو  مدربه 
كان  اأن  بعد  اثنتان  بينها 
وانطلق  اللقب،  �شمن 
 ،2020-2019 مو�شم  اأم�س 
بر�شلونة  ا�شتهل  حيث 
يف  لقبه  عن  الدفاع  حملة 
اأتلتيك  م�شيفه  مواجهة 
الأندية  واأنفقت  بلباو، 
الثالثة الكبرية بال رادع يف 
مو�شم النتقالت ال�شيفية 
الذي يقفل ابوابه يف الثاين 
فح�شل  املقبل،  �شبتمرب 
خدمات  على  بر�شلونة 
الفرن�شي اأنطوان غريزمان 
مقابل 120 مليون يورو هي 
يف  اجلزائي  البند  قيمة 
الذي  العامل  بطل  عقد 
اىل  الن�شمام  رف�س 
ال�شيف  الكاتالوين  الفريق 
قبل املا�شي قبل اأن يبدل 
املو�شم  نهاية  يف  راأيه 
�شارع  كما  املن�رسم، 
احل�شول  اىل  بر�شلونة 

األعاب  على خدمات �شانع 
فرنكي  ام�شرتدام  اأجاك�س 
مليون   75 مقابل  يونغ  دي 
يف  تاألق  اأن  بعد  يورو 
ام�شرتدام  اأياك�س  �شفوف 
الأخري  ببلوغ  �شاهم  حيث 
من  النهائي  ن�شف  الدور 
وقد  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
ل يكتفي الفريق الكاتالوين 
دخل  لأنه  احلد  هذا  عند 
كانت  وان  مفاو�شات  يف 
�شان  باري�س  مع  معقدة 
جنمه  ل�شتعادة  جرمان 
�شفقة  نيمار يف  الربازيلي 
مواطن  انتقال  ت�شهد  قد 
كوتينيو  فيليبي  الأخري 
يف  اآخرين  لعبني  ورمبا 
وكان  املعاك�س،  الجتاه 
األوان  عن  دافع  نيمار 
اأربعة  مدى  على  بر�شلونة 
اىل  النتقال  قبل  موا�شم 
العا�شمة  فريق  �شفوف 
�شفقة  يف  الفرن�شية 
مليون   222 بلغت  قيا�شية 

يورو �شيف عام 2017.
يرتدد  مل  املقابل،  يف 
لعب  الذي  مدريد  اأتلتيكو 
حمليا  الأوىل  الأدوار 
ال�شنوات  يف  وقاريا 
نف�شه  وفر�س  الأخرية 
على  اأ�شا�شيا  مناف�شا 
التعاقد  يف  ال�شعيدين، 
يف  املو�شم  اكت�شاف  مع 
الدوري الربتغايل وحتديدا 

جواو  اجلناح  بنفيكا  يف 
كانت  الذي  فيليك�س 
الندية  اأبرز  عليه  تتهافت 
الأوروبية فدفع 126 مليون 
وبات  ذلك،  اجل  من  يورو 
انتقال جواو فيليك�س رابع 
اأغلى �شفقة يف العامل بعد 
كيليان  والفرن�شيني  نيمار 
دميبيلي،  وعثمان  مبابي 
فيليك�س  جواو  وتاألق 
الودية  املباريات  يف 
مع  املباراة  يف  وحتديدا 
مواجهة  يف  جوفنتو�س 
مواطنه ال�شهري كري�شتيانو 
اأتلتيكو  وخرج  رونالدو 
بهدفني  فائزا  مدريد 
فيليك�س  توقيع  حمال 
واحد  هدف  مقابل 
العجوز،  ال�شيدة  لفريق 
خ�رس  مدريد  اأتلتيكو  لكن 
يف  اخلربة  لعبي  بع�س 

�شفوفه اأمثال قلب الدفاع 
غودين  دييغو  الأورغوياين 
ورودري  اإنرتميالن  اىل 
مان�ش�شرت  اىل  املنتقل 
الأي�رس  والظهري  �شيتي 
لوي�س  فيليبي  الربازيلي 
من  وطنه  اىل  عاد  الذي 

بوابة فالمنغو.
فكانت  مدريد،  ريال  اما 
عودة مدربه الفرن�شي زين 
لالإ�رساف  زيدان  الدين 
الأبرز  هي  الفريق  على 
اإحراز  اىل  قاده  ان  بعد 
اأوروبا ثالث  دوري ابطال 
 2016 من  توليا  مرات 
اىل  بالإ�شافة   2018 اىل 
 ،2017 عام  لليغا  لقب 
يف  من�شبه  زيدان  وا�شتلم 
الدوري  من  الثاين  الق�شم 
وو�شع  املا�شي  املو�شم 
اللقب  ن�شب عينيه احراز 

ريال  اأجرى  املحلي، 
تعاقدات  �شل�شلة  مدريد 
من اأجل املناف�شة بجدية 
على  فح�شل  اللقب،  على 
ت�شل�شي  جناح  خدمات 
اإدين  البلجيكي  ال�شابق 
الهجوم  وقلب  هازار، 
يوفيت�س  لوكا  ال�رسبي 
من اأينرتاخت فرانكفورت 
الظهري  اىل  بالإ�شافة 
فريلن  الفرن�شي  الأي�رس 
والواعد  ليون  من  مندي 
لكن  رودريغو،  الربازيلي 
فلورنتينو  النادي  رئي�س 
رغبة  يلب  مل  برييز 
ابرام  يف  زيدان  مدربه 
لعب  مع  التعاقد  �شفقة 
يونايتد  مان�ش�شرت  و�شط 
الفرن�شي بول بوغبا الذي 
من  يعتربها  املدرب  كان 

الأولويات.
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قطبا مدريد ي�ستعدان ِلَلِيّ ذراع بر�سلونة

ليوناردو: ال تقدم يف مفاو�سات انتقال نيمار
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�سدر عن �سل�سلة »ذاكرة فل�سطني« يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات

 يوميات اأكرم زعيرت: �سنوات
 الأزمة 1970-1967

�سدر عن �سل�سلة »ذاكرة فل�سطني« يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة 
ال�سيا�سات كتاب يوميات اأكرم زعيرت: �سنوات الأزمة 1967-1970، وهو 

جزء من يومياته يدّون فيه وقائع �سنوات �سعبة، هي �سنوات الأزمة 
املمتدة بني عامي 1967 و1970، حيث كان ع�سًوا يف جمل�س الأعيان 

الأردين، ثم وزيًرا للبلط عقب حرب  جوان 1967.

وكالت

زعيرت  يقّدم  هذا،  موقعه  ومن 
اأردنًيا،  للأو�ضاع؛  دقيقة  �ضورة 
ع�ضية  وعربًيا،  وفل�ضطينًيا 
اأعقابها،  ويف  وخللها،  احلرب 
الوقائع  من  الكثري  مورًدا 
معروفة  اأ�ضحت  التي  والوثائق 
يف خطوطها العامة، اإال اأن تلك 
االإطللة على بع�ض مراكز �ضنع 
من  كثرًيا  تف�ّس  العربي  القرار 
الذي  امل�ضار  وت�سح  الوقائع، 
الهزمية،  ُقبيل  احلوادث  �ضلكته 
مع  والتعامل  وقوعها،  اأثناء  ويف 
ذلك،  بعد  ونتائجها  تداعياتها 
بت�ضاعد حركة املقاومة  مروًرا 
 ،67 حرب  بعد  الفل�ضطينية 
وا�ضطدامها بالنظام االأردين يف 

�ضبتمرب 1970.
�ضفحة   672( الكتاب  يتاألف 
موثًقا  الو�ضط،  بالقطع 
واأربعة  مقدمة،  من  ومفهر�ًضا( 
امللحق  من  وباقة  ف�ضول، 

وال�ضور.

احلرب  وقائع   :1967
ويوميات بني جمل�س 

الأعيان والبلط

يقدم زعيرت يف يومياته يف الف�ضل 
تف�ضيلت   ،»1967 »عام  االأول، 
حني  االأردنية  ال�ضيا�ضة  كوالي�ض 
االأعيان،  جمل�ض  يف  ع�ضًوا  كان 
ال�ضيخ  ولقائه  الكويت  وزيارته 
وزير  ال�ضباح/  ال�ضامل  �ضعد 
واتفاقية  الكويتي،  اخلارجية 
االأردن  بني  امل�ضرتك  الدفاع 
املتحدة،  العربية  واجلمهورية 
اإ�سائيل،  مع  احلرب  واندالع 
وتعيينه وزيًرا للبلط الها�ضمي، 
ووفاة  حاطوم  �ضليم  واإعدام 
�ضورية،  يف  القوتلي  �ضكري 
واإيجاز  املتحدة  االأمم  وزيارته 
وم�ضمون  عنها،  ح�ضني  امللك 
اأثناء  يف  املتداولة  الربقيات 
اإىل  االأردن  واجتاه  املعركة، 

ثم  ع�ضكرية،  حكومة  ت�ضكيل 
الوزارة،  التلهوين  بهجة  تاأليف 
االإ�ضلمية،  الدول  اإىل  ورحلته 

وعودته منها اإىل عّمان.

املقاومة   :1968
الفل�سطينية وال�سيا�سة 

الأردنية

الف�ضل  يف  زعيرت  يتحدث 
الثاين، »عام 1968«، عن االجتاه 
طلبًا  ال�ضوفياتي  االحتاد  اإىل 
االأمريكي  احلظر  بعد  لل�ضلح، 
االأردين،  اجلي�ض  ت�ضليح  على 
�ضكيب  االأمري  بني  لقاء مت  وعن 
غوريون يف جنيف  وبن  اأر�ضلن 
يف الثلثينيات، وحتذير اأر�ضلن 
واليهود  غوريون  بن  مطامع  من 
زيارة  وعن  حينها،  فل�ضطني  يف 
احللو  �ضارل  اللبناين  الرئي�ض 
يناير  الثاين/  كانون   19 يف 
خميمات  يف  وجولته   ،1968
وعن  الفل�ضطينيني،  اللجئني 
وفكرة  الكرامة،  خميم  تطويق 
باإ�ساف  ال�ضفة  حكم حملي يف 
ملدة  املتحدة  االأمم  منظمة 
وعن  ما،  لت�ضوية  حت�ضرًيا  عام 
التا�ضع  يف  العدو  مع  ا�ضتباك 
عن  يتحدث  كما   . فيفري  من 
اخلليج،  ودول  اإيران  بني  التوتر 
والغارات االإ�سائيلية يف ال�ضابع 
ع�س من ال�ضهر نف�ضه، وت�سيح 
ال�ضاجب  االأردين  الداخلية  وزير 
واالت�ضال  الفدائيني،  لعمليات 
ومقرتحات  فتح،  بحركة 
�ضا�ضون  مو�ضيه  االإ�سائيلي 
ال�ضفة  يف  املحلي  للحكم 
الكرامة،  معركة  وعن  الغربية، 
رجال  بكبار  امللك  واجتماع 
الدولة الإطلعهم على املوقف، 
مع  املتبادلة  الربقيات  وعن 
امللك في�ضل، ونتائج مفاو�ضات 
يارينغ، وعن خروجه من الديوان 
جمل�ض  اإىل  وعودته  امللكي 
العراق،  يف  واالنقلب  االأعيان، 

واملن�ضورات االإ�سائيلية امللقاة 
ا  اأي�ضً ويتناول  عّمان.  �ضماء  يف 
الإقامة  االإ�سائيلية  املحاولة 
الغربية،  ال�ضفة  مدنية يف  اإدارة 
مطار  يف  الطائرات  ون�ضف 

بريوت.

اأحاديث   :1969
ال�سيا�سة واحلكومة

يف  يومياته  يف  زعيرت  يتحدث 
 ،»1969 »عام  الثالث،  الف�ضل 
عن االعت�ضام يف كني�ضة القيامة 
ال�ضيدات،  من  جمهرة  نفذته 
اآلني  وم�ضيحيات،  م�ضلمات 
يتناولن طعاًما  اأال  اأنف�ضهن  على 
ال�ضفة  عن  اجللء  يتم  حتى 
الغربية. كما يتحدث عن تكليف 
بتاأليف  الرفاعي  املنعم  عبد 
اجلديدة،  االأردنية  احلكومة 
يف  جوية  غارة  اإ�سائيل  و�ضن 
26 مار�ض على منطقة ا�ضرتاحة 
طريق  على  الواقعة  حريز  عني 
ال�ضلط – وادي �ضعيب، »اأدت اإىل 
ا،  �ضخ�ضً ع�س  ثمانية  ا�ضت�ضهاد 
جراح  وع�سين؛  خم�ضة  وجرح 
ع�سة منهم خِطرة وجميعهم من 
�ضيارات  �ضت  وتدمري  املدنيني، 
اأجرة  و�ضيارة  مدنية  �ضحن 
و�ضيارة للأ�ضغال العامة، وتدمري 
�ضتة منازل مدنية واإحلاق اأ�سار 
ا  اأي�ضً ويتحدث  العام«.  بالطريق 
 ، اأوت  يف  االأق�ضى  اإحراق  عن 
 22 يف  عمان  تظاهرات  وعن 
موقف  على  احتجاًجا  اأكتوبر 
ال�ضلطات اللبنانية من الفدائيني 
الفل�ضطينيني، واال�ضطدام الذي 
منهم  �ضتة  ا�ضت�ضهاد  اإىل  اأدى 
يف قتال دار بينهم وبني اجلي�ض 
اللبناين، وعن تعيني زيد الرفاعي 

رئي�ًضا للديوان امللكي.

الأ�سود  اأيلول   :1970
وخما�سات ما بعد 

النك�سة

اأما الف�ضل الرابع، »عام 1970«، 
انتقال  عن  زعيرت  فيه  فيتحدث 
اأحمد  من  الفل�ضطينية  القيادة 
عرفات،  يا�س  اإىل  ال�ضقريي 
القد�ض  االإ�ضلمي يف  واملوؤمتر 
واال�ضتباكات   ،1931 عام  يف 
البادية  اأمن  امل�ضلحة بني قوات 
الفل�ضطينيني،  والفدائيني 
الفدائيني  بني  واملباحثات 
وجمعية  االأردنية،  واحلكومة 
الكّف االأ�ضود، وحماولة االعتداء 
 9 يف  ح�ضني  امللك  موكب  على 
جوان ، واال�ضتباكات بني اجلي�ض 
االأردين والفدائيني الفل�ضطينيني، 
حتت  جي�ضه  العراق  وو�ضع 
وتوتر  ح�ضني،  امللك  ت�سف 
بالفدائيني،  التل  و�ضفي  علقة 
املجايل  الوهاب  عبد  وتكليف 
ت�ضكيل  ثم  احلكومة،  بت�ضكيل 
اللجنة الرباعية العربية، وموقف 
تاأليف  ثم  الوزارة،  اأبو عمار من 
الوزارة،  الرفاعي  املنعم  عبد 
ثم  ع�ضكرية،  بحكومة  والتلويح 
احلكومة  بني  املفاو�ضات  تعّث 
احلكومة  واتفاق  والفدائيني، 
واملقاومة الفل�ضطينية، وموافقة 

عبد النا�س على مبادرة روجرز، 
ثم حماولة اغتيال امللك ح�ضني 
وحتذير  �ضبتمرب،  من  االأول  يف 
من  االأردنية  احلكومة  العراق 
املرابطة  العراقية  القوات  اأن 
�ضف  يف  �ضتقف  االأردن  يف 
احلكومة  ورد  الفل�ضطينيني، 
الرفاعي  رئي�ضها  ل�ضان  على 
كما  العراقية.  املذكرة  على 
حماولة  تف�ضيلت  زعيرت  يورد 
اغتيال امللك االأردين، واتفاق ما 
خطف  وم�ضاألة  االنفجار،  قبل 
اللجنة  وجتميد  الطائرات، 
التحرير  ملنظمة  املركزية 
اجلبهة  ع�ضوية  الفل�ضطينية 
ال�ضعبية بعد تفجريها الطائرات 
املحتجزة يف ال�ضحراء، وتاأليف 
وجتميد  ع�ضكرية  حكومة 
الفل�ضطينيني،  مع  االتفاق 
واندالع املواجهات امل�ضلحة يف 
17 �ضبتمرب، ور�ضائل جمال عبد 
الع�ضكري  والتدخل  النا�س، 
واعتقال  امل�ضاألة،  يف  ال�ضوري 
القدومي،  وفاروق  خلف  �ضلح 
عّمان  جتاه  القاهرة  لهجة  تغرّي 
ال�ضوري،  التدخل  عن  و�ضكوتها 
عربي  قمة  موؤمتر  اإىل  والدعوة 

يا�س  واجتماع  القاهرة،  يف 
عرفات بالوفد العربي، وتكليف 
حكومة  بتاأليف  طوقان  اأحمد 
االأردين  امللك  وزيارة  مدنية، 
جلنة  وت�ضكيل  القاهرة،  اإىل 
وقف  على  للإ�ساف  عربية 
جمال  وفاة  ثم  النار،  اإطلق 
عبد النا�س، ثم انقلب حافظ 
االأ�ضد يف �ضورية، وجتدد اإطلق 
واندالع  عّمان،  يف  الر�ضا�ض 
ثم جمع  اال�ضتباكات يف جر�ض، 

�ضلح امليلي�ضيات.
 )1996-1909( زعيرت  اأكرم 
اأردين،  فل�ضطيني  عربي 
منا�ضل  فل�ضطني،  يف  ثائر 
الوطنية  احلركة  �ضفوف  يف 
القومية  واحلركة  الفل�ضطينية 
مثقف  )معلّم(  اأ�ضتاذ  العربية، 
وكاتب واأديب، ومن ثم �ضيا�ضي 
و�ضفرًيا،  وزيًرا  ودبلوما�ضي، 
و�ضاحب �ضلت وا�ضعة ووثيقة 
الوطنية  احلركتني  برجاالت 
العربية،  والقومية  الفل�ضطينية 
ومطلع على الكثري من الوقائع، 
�ضانًعا و�ضاهًدا ومراقبًا متابًعا 

الأدّق التف�ضيلت. 

ال�ضينمائية  احلياة  جملة  تدخل 
الذي  اجلديد  عددها  ب�ضدور 
االأربعني  عامها   100 الرقم  يحمل 
التطور  خلله  من  عك�ضت  حيث 
له  تعر�ض  الذي  والفكري  الفني 
�ضورية  يف  ال�ضينمائي  احلراك 

وخمرجيه  وموؤلفيه  فنانيه  واأهم 
باأفلم  غنية  فنية  م�ضرية  عرب 
وجوائز  كبرية  �ضهرة  بع�ضها  نال 
مقاالت  العدد  وا�ضتعاد  عديدة. 
خلل  املجلة  ن�ستها  ودرا�ضات 
تطرقت  والتي  املا�ضية  ال�ضنوات 

العملية  مفا�ضل  اإىل  خللها  من 
اإ�ضافة  �ضورية  يف  ال�ضينمائية 
االأفلم  ببع�ض  االإحاطة  اإىل 
الذين  والفنانني  واملخرجني 
ال�ضابع عاملياً. وعن  الفن  عرفهم 
كتب جان  ال�ضورية  ال�ضينما  تاريخ 

الك�ضان مقاالً ن�س يف العدد االأول 
للمجلة �ضنة 1977 بعنوان ال�ضينما 
اأو�ضح  عاماً  خم�ضني  يف  ال�ضورية 
اإنتاج  الربيء  املتهم  فيلم  اأن  فيه 
عام 1928 كان باكورة الفن ال�ضابع 
يف �ضورية. واحتوى العدد لقاءات 

اأجرتها املجلة مع كتاب وخمرجني 
وفنانني اأحياء وراحلني منهم كاتب 
احلي  عبد  ال�ضينمائي  ال�ضيناريو 
اأديب واملخرج والناقد ال�ضينمائي 
حممد  واملخرجون  دهني  �ضلح 
ومروان  �ضميط  وغ�ضان  �ضاهني 

حلام.  دريد  والفنان  حداد 
�ضفحاتها  على  املجلة  وعر�ضت 
اأفلم  اأول  �ضيناريو  االأخرية 
الروائي  الفيلم  ال�ضينما  موؤ�ض�ضة 

الطويل �ضائق ال�ضاحنة.
 وكالت

العدد 100 ملجلة احلياة ال�سينمائية ي�ستعيد �سورًا ومالمح عمرها 40 عامًا
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هيئة الأ�سرى

االأ�سرية الفل�سطينية بني مطرقة االحتالل
 و�سندان التعتيم وال�سمت

اعداد املحامية:
عرين بدوان 

م�سوؤول ملف الأطفال 
والأ�سريات يف الوحدة 

القانونية يف هيئة الأ�سرى

الفل�سطينيات  الن�ساء  قررت 
الرجل  م�ساركة   1948 عام  منذ 
عن  الدفاع  عبء  الفل�سطيني 
باملنزل  بالبقاء  �سواء  الوطن، 
ازواجهن  باطفال  واالعتناء 
�سجون  يف  وجودهم  اثناء 
مب�ساركتهم  اأو  االحتالل، 
وبالتايل  واملقاومة  الن�سال 
ورغم  االعتقال.  جتربة  حتما 
الكثري  حتمل  كونها  ق�ساوتها 
لال�سريات  خا�سة  املعاناة  من 
املراأة  ان  اال  الفل�سطينيات 
با�رصار  تزال  ما  الفل�سطينية 
االحتالل  ب�ساعة  تقاوم  عظيم 
وفنون  املتكرر  وظلمه  الغا�سم 
تطور  يف  تزال  ما  التي  تعذيبه 
اال�سعدة  جميع  على  م�ستمر 
النف�سية  و  منها  االجتماعية 

كانت او اجل�سدية.
القرارات  من  الكثري  هناك 
اجل  من  �سنها  التي  الدولية 
اثناء  للن�ساء  احلماية  توفري 
النزاعات امل�سلحة، ا�سافة اىل 
التوجيهية  املبادئ  من  العديد 
الن�ساء  احتياجات  لتلبية 
امل�سلح  النزاع  من  املت�رصرات 
لهن«  الالزمة  احلماية  وتوفري 
املوؤمتر  اتخذ   1996 عام  ففي 
والع�رصين  ال�ساد�س  الدويل 
والهالل  االحمر  ل�سليب 
حماية  بعنوان«  قرارا  االحمر 
فرتات  يف  املدنيني  ال�سكان 
فيه  حث  امل�سلح«،  النزاع 
تكفل  قوية  تدابري  اتخاذ  على 
وامل�ساعدة  احلماية  للن�ساء 
بهما  التمتع  لهن  يحق  التي 
الوطني  القانون  مبقت�سى 
والدويل«، كما اكد على �رصورة 
للن�ساء  تكفل  برامج  ا�ستحداث 
امل�سلحة  النزاعات  من �سحايا 
والنف�سية  الطبية  املعونة  تلقي 

واالجتماعية«.
كما وذكرت جلنة االمم املتحدة 
يف  املراأة  بو�سع  املعنية 
تقريرها اىل االمني العام لالمم 
املتحدة انه«على الرغم من اأن 
من  تعاين  بكاملها  املجتمعات 
النزاعات امل�سلحة من  عواقب 
والفتيات  الن�ساء  فان  االرهاب، 
خا�سة  ب�سفة  لل�رصر  يتعر�سن 
املجتمع  يف  لو�سعهن  نتيجة 

وجلن�سهن«.
الدويل  القانون  احكام  وان 
حماية  تكفل  التي  االن�ساين 
هي  للن�ساء،  خا�سة  ا�سافية 
جاء  ما  مثل  عامة  احكام  اما 
اتفاقية  من   14 املادة  ن�س  يف 
 « �رصورة  من  الثالثة  جنيف 
االعتبار  بكل  الن�ساء،  معاملة 

احكام  او  جلن�سهن«  الواجب 
التخ�سي�س  من  جانب  تتخذ 
اماكن  تخ�سي�س  مثل«وجوب 
�سحية  ومرافق  احتجاز 
منف�سلة ال�سريات احلرب«، وان 
عليه  املبا�رص  اال�رصاف  يوكل 
عند احتجازهن اىل ن�ساء«، كما 
تن�س اتفاقية جنيف الرابعة على 
�رصورة ان�ساء«مناطق ا�ست�سفاء 
االتفاقية  اوجبت  وكما  واأمان«، 
للن�ساء  »تخ�سي�س  على  نف�سها 
عند تعر�سهن لالعتقال مهاجع 
واال  منف�سلة،  �سحية  ومرافق 
يقوم بتف�سيهن اذا لزم االمر اال 
ن�ساء« كما راعت اتفاقية جنيف 
باال�سافة  املراة  خ�سو�سية 
بها  يتمتع  التي  العامة  للحماية 
ن�ست  كما  تفرقة  دون  الرجال 
جنيف  اتفاقية  من   14 املادة 
الن�ساء  معاملة  يجب   « الثالثة 
بكل االعتبار الواجب جلن�سهن، 
يتلقني  ان  اية حال  على  ويجب 
عن  مالئمة  تقل  ال  معاملة 
الرجال«  يتلقاها  التي  املعاملة 
ذات  من   16 املادة  ن�ست  كما 
احكام  مراعاة  على«  االتفاقية 
يتعلق  فيما  االتفاقية  هذه 
على  يتعني  وجن�سهم،  باال�رصى 
تعاملهم  ان  احلاجزة  الدولة 
متييز  دون  امل�ساواة  قدم  على 

�سار«.
االحتجاز  باماكن  يتعلق  وفيما 
الدولية  القوانني  تن�س  التي 
خم�س�سة  اأماكن  تكون  ان  على 
عن  ومنف�سلة  الن�ساء  القامة 
مبا  للرجال  املخ�س�سة  تلك 
للن�ساء احلد االق�سى من  يكفل 
ملبية  واخل�سو�سية  احلماية 
املتطلبات الثقافية والدينية اال 
انتهاكه،  يجري  املبداأ  هذا  ان 
مثال  الن�ساء  و�سع  يتم  حيث 
الدامون  �سجن  حالة  يف  كما 
ذكور  �سجانني  ا�رصاف  حتت 
لن�سو�س  وا�سحة  خمالفة  يف 
اأن  »كما  الدولية،  االتفاقيات 
يف  والرجال  الن�ساء  احتجاز 
مركز واحد يحد من حرية خروج 
الن�ساء اىل الهواء الطلق ووجود 
كامريات املراقبة الدائمة حتت 
اعني حرا�س رجال يتعار�س مع 
والثقافية  الدينية  اخل�سو�سية 
يف  كما  الفل�سطيني  لل�سعب 
التي  والتحقيق  ال�رصطة  مراكز 
فيها  الن�ساء  احتجاز  يجري 
لالعتقال  االوىل  املراحل  عند 
اي�سا  يتعار�س  مما  والتحقيق، 
الدنيا  النموذجية  القواعد  مع 
توجب  التي  ال�سجناء  ملعاملة 
الن�ساء  حتتجز  ان«  �رصاحة 
موؤ�س�سات  يف  االمكان  بقدر 
التي  املوؤ�س�سات  عن  منف�سلة 
يكون  وان  الرجال  فيها  يحتجز 
املخ�س�سة  االماكن  جمموع 
التي  املوؤ�س�سات  يف  للن�ساء 
ال�سواء  على  اجلن�سني  ت�ستقبل 

منف�سال كليا«.
اال ان جتاوز �سلطات االحتالل 
ال�سهيوين كل احلقوق التي ن�ست 
االتفاقية  هذه  املواد يف  عليها 
برغم  �سارخ  ب�سكل  وانتهكتها 
او  الطفال  اأمّا  اال�سرية  كون 
يف  تكون  قد  او  لعائلتها  معيلة 
مل  �سبق  ما  وكل  �سبابها،  زهرة 
كل  باتباع  االحتالل  قوات  مينع 
ال�سبل الذاللهن وقمعهن،  فمثاًل 
والرتهيب  ال�سغط  اأ�ساليب 
عائلتهن  وا�ستخدام  بحقهن 
للح�سول  كطريقة  واوالدهن 

على املعلومات. 
اىل  يتطرق  التقرير  هذا  واإن 
على  تقع  التي  االنتهاكات  
�سجون  يف  القابعات  اال�سريات 
حتى  و�سعهم  و  االحتالل 
على  باالعتماد  هذا  يومنا 
التي  واحلاالت  الزيارة  تقارير 
مت اعدادها من قبل املحامني 

املتابعني.
وفيما يلي تفا�سيل التقرير: 

العديد  االحتالل  جنود  يتبع 
الوح�سية  املمار�سات  من 
خالل حلظات االعتقال االولية 
الن�ساء  اعتقال  اثناء  وبخا�سة 
اجراءات  من  املزيد  يتبعها 
التحقيق الهمجية، لينتهي االمر 
بالن�ساء يف داخل معتقل يعانون 
حلقوقهم  حرمانهم  من  فيه 
جميع  كفلتها  التي  اال�سا�سية 
الدولية  واالتفاقيات  املواثيق 

والقوانني الب�رصية.
االح�سائيات   احدث  ت�سري 
اال�سريات  عدد  باأن  االخرية 
الفل�سطينيات قد و�سل38ا�سرية، 

كما يلي:
ما  اأعمارهن  متو�سط  وترتواح 

بني )19-60( عاماً.

1 - االأ�سرية اإ�رصاء خ�رص اأحمد 
غنيمات 

ن�رص  فوزية  االأ�سرية   -  2
قنديل)حمد(

يو�سف  بل�سم  االأ�سرية   -  3
�رصايعة )ال�سيحة(

�سالح  �سمر  االأ�سرية   -  4
�سليمان ابو ظافر

5 - اال�سرية ازهار يو�سف عبد 
الرحمن ال�سيخ قا�سم

حممود  وفاء  االأ�سرية   -  6
عبدالرحمن مهداوي )نعالوة( 

7 - اال�سرية هبة ابو جاجة 
8 - كفاح بني عودة 

ثانيا: اال�سريات املحكومات
9 - االأ�سرية اآيات يو�سف �سالح 

حمفوظ 
حممد  �سابرين  االأ�سرية   -  10

حيدر زبيدات
11 - االأ�سرية اأماين خالد نعمان 

ح�سيم
تي�سري  يا�سمني  االأ�سرية    -  12

عبدالرحمن �سعبان 
علي  جهاد  اأمل  االأ�سرية   -  13

طقاطقة 
مو�سى  مي�سون  االأ�سرية   -  14

حممود جبايل 
15 - االأ�سرية روان نافز حممد 

اأبو زيادة 
�سالح  �رصوق  االأ�سرية   -  16

اإبراهيم دويات
جودت  مرح  االأ�سرية   -  17

مو�سى باكري
ريا�س  اإ�رصاء  االأ�سرية   -  18

جميل جعابي�س
19 - االأ�سرية حلوة �سليم حممد 

عليان )حمامرة(
20 - االأ�سرية ن�رصين ح�سن عبد 

اهلل ح�سن
21 - االأ�سرية  نورهان اإبراهيم 

خ�رص عواد
خليل  عطايا  االأ�سرية   -  22

اإبراهيم غبو عي�سة
عبد  جمد  منار  االأ�سرية   -  23

املجيد �سويكي
حممد  ملك  االأ�سرية   -  24

يو�سف �سليمان 
عبد  اأن�سام  االأ�سرية   -  25

النا�رص مو�سى �سواهنة 
�سليمان  �ساتيال  االأ�سرية   -  26

حممد اأبو عيادة
يو�سف  عائ�سة  االأ�سرية   -  27

عبد اهلل االفغاين
28 - االأ�سرية جيهان ح�سيمة

حممد  عبد  اال�سريةروان   -  29
عمرب 

اهلل  عبد  اأمل  االأ�سرية   -  30
حممود �سعد 

31 - اال�سرية اأمينة عودة ح�سني 
حممود 

32 - اال�سرية فدوى نزيه كامل 
حمادة 

ربيع  ح�سن  بيان  االأ�سرية   -  33
فرعون )عزام( 

حممد  اآ�سيا  اال�سرية   -  34
�سليمان كعابنة 

يو�سف  حممد  فداء   -  35
دعم�س

املعتقالت  اال�سريات  ثالثا: 
اداريا

مو�سى  حممد  �رصوق   -  36
البدن 

باأ�سماء  قائمة  يلي  وفيما 
يف  حكماً  االأعلى  االأ�سريات 

�سجون االحتالل
اال�سرية �رصوق دويات /القد�س 
�سيكل  الف  و80  �سنه   16/

غرامة.
 16 عيادة/القد�س/  اأبو  �ساتيال 

�سنه.
عائ�سه االفغاين / القد�س/ 15 

�سنة
مي�سون اجلبايل /بيت حلم /15 

�سنة.
نورهان عواد /القد�س/ 10�سنه 
مت  عندما  قا�رص  كانت  ون�سف 

اعتقالها .
ا�رصاء اجلعابي�س/القد�س /11 

�سنة.
 10 القد�س/  حمادة/  فدوى 

�سنوات.
احل�سيم/القد�س/10/ اأماين 
�سنوات  و5 االآف �سيكل غرامة.
 10 /القد�س/  �سليمان  ملك 

�سنوات .

حلظة العتقال

للن�ساء،  االعتقال  �سور  تعددت 
من  اعتقالها  مت  من  فمنهن 
اأو االعتقال بعد  البيت مبا�رصة 
اال�ستدعاء من قبل املخابرات، 
او  احلواجز  عند  االعتقال  او 
املحاذية  املناطق  او  ال�سوارع 
الذهاب  عند  او  للم�ستوطنات 
لزيارة ا�سري يف �سجن االحتالل 
لعملية  باال�سافة  ابن  او  الب 
اعتقال الن�ساء وهي م�سابة قبل 
حلظة اعتقال. وتتج�سد عملية 
بكونها  لال�سريات  االعتقال 
وح�سية من البيت بعد اقتحامه 
ب�سورة همجية ليال باعداد كبرية 
جمندة  ترافقهم  اجلنود  من 
باحتجاز  وقيامهم  اثنتان  او 
بعيدة  غرفة  يف  العائلة  افراد 
اغلب  ويف  اعتقالها  املراد  عن 
املنزل  اقتحام  يتم  االوقات 
اال�سريات  ومعظم  النوم  اثناء 
يكًن يف مالب�س النوم ا�سافة اىل 
مراعاة  بدون  يتم  االعتقال  ان 
اي خ�سو�سية او اعطاء فر�سة 
الرتداء املالب�س او احلجاب؛و 
اال�سريات  من  عدد  تتعر�س 
قبل  من  العاري  التفتي�س  اىل 
املجندات اثناء االعتقال داخل 
العبث  اىل  باال�سافة  البيت؛ 
ويف  وتك�سريه  البيت  مبحتويات 
تهديدها  يتم  االحيان  بع�س 
كانت  اذا  بزوجها  او  بابنائها 
متزوجة و يف حال كانت عزباء 
او  اخاها  او  اأبائها  يف  فتهدد 
بها  اال�ستهزاء  يتم  كما  امها 
احلاالت  بع�س  ويف  وحتقريها 
مت�س  امياءات  ا�ستخدام  يتم 

كرامة اال�سرية واهلها.
ويف بع�س احلاالت يتم اعتقالهن 
خالل  من  او  ال�سوارع  من 
واالعتداء  الع�سكرية  احلواجز 

وخلع  املربح  بال�رصب  عليهن 
اليه  اال�سارة  مت  كما  حجابهن 
اعتقالهن  يتم  حيث  م�سبقا، 
يف  كن�ساطات  مزعومة  بتهمم 
حيازة  بحجة  اخلدمةاو  تقدمي 
على  طعن  وحماولة  �سكني 
منفذ  والدة  النها  او  احلواجز 
�رصائح  ادخال  بتهمة  او  عملية 
عن  لال�رصى  نقالة  هواتف 
الدخول  او  املناطيد  طريق 
اىل  االن�سمام  او  ت�رصيح  بدون 
تنظيم معادي لدولة االحتالل او 
زيارة دولة معادية اثناء عودتها 
حماولة  بتهمة  او  البلد  من 
دع�س او التحري�س على و�سائل 
بتهمة  او  االجتماعي  التوا�سل 
و�سهداء  ا�رصى  اهايل  زيارة 
العمل  �سمن  يدخل  الذي 
بتهمة  تكون  وقد  االجتماعي، 
عملية تفجري، وقد تكون بتهمة 
تكون  وقد  معرب،  على  املرور 
بتهمة  او  كتابات،  ب�سبب  تهمة 
او  قتل  وحماولة  �سكني  حيازة 
بتهمة انها ام ل�سهيد ويف اغلب 
روؤيه  من  حرمانها  يتم  االحيان 
عليهن  االعتداء  ويكون  ولدها  
خلع  على  والعمل  بال�رصب 
وت�سويرهم  وجرهم  حجابهم 
خالل  من  همجية  ب�سورة 
و�ستمها  االر�س  على  بطحها 
وتقيدهن  امل�سبات،  باب�سع 
باال�سفاد احلديدية ، وقد تكون 
خطبية ا�سري، وقد تكون عزباء 
او قد تكون   ، يف ريعان �سبابها 
تهم  هذه  البناء  وام  متزوجة  

باطلة باغلبيتها.
التحقيق :- 

اليدين  تقييد  االعتقال  يتبع 
والقدمني باملرابط البال�ستيكية 
اىل  قوي  ب�سكل  ال�سغط  مع 
على  ع�سبة  و�سع  و  اخللف 
االحيان  كثري من  و يف  العينني، 
امليدان  يف  التحقيق  يجرى 
مبا�رصة، او يف اجليب الع�سكري 
او ال�سارع، ومن ثم جر اال�سريات 
ويتم  اجلي�س  مع�سكرات  اىل 
واجراء  عاري  تفتي�س  تفت�سيهم 
يتبعهااخذ  �رصيع  طبي  فح�س 
يتم  ثم  وت�سويرهن  الب�سمات 

وابقائهن  اقتيادهن اىل كونتيرن 
فيه حتى �ساعات ال�سباح؛ ومن 
اما  اال�سرية  اىل  نقل  يجري  ثم 
اال�ستجواب  او  التحقيق  ملركز 
كاجللمة وامل�سكوبية وع�سقالن 
مراكز  من  وغريها  تكفاأ  وبتاح 
التحقيق، ومن ثم تقبع اال�سرية 
ال  »زنزانة«؛  مغلقة  غرفة  يف 
2.5*2مرت  م�ساحتها  تتجاوز 
خافت  �سوءا�سفر  وحتت 
واحلرارة  خ�سن  �سكني  وحائط 
اية مراعاة  غري منا�سبة وبدون 
حمام  يوجد  و  الطق�س  حلالة 
رائحة  ذات  مك�سوف  �سغري 
يعمل  ال  وال�سيفون  جدا  كريهة 
على  املاء  يفي�س  عمل  وان 
يتم  كما  الزانزنة،  ار�سية 
داخل  كر�سي  اىل  تقييدهن 
جو  خللق  ال�سيقة  الغرفة 
نف�سي �ساغط والتحقيق معهن 
 20-5( بني  ترتواح  لفرتة طويلة 
مقيديات  وهن  �ساعة(يوميا 
ومكبالت  للخلف  اليدين 
مع�سوبات  واحيانا  االرجل 
يف  االحيان  بع�س  ويف  االعني، 
�سبحهن  يتم  التحقيق  مراكز 
املطر  حتت  طويلة  ل�ساعات 
يقوم  و  خا�سة،  ال�ستاء  ايام  يف 
وجوههن  يف  بال�رصاخ  اجلنود 
وتهديدهن  وترهيبهن و�رصبهن 
بانهاء حياتهن او التحر�س بهن 

جن�سيا. 
االحتالل  خمابرات  توا�سل  و 
الع�سكري حتقيقا مكثفا وقا�سيا 
اال�سرية  وحترم  اال�سريات،  مع 
ويتم  املحامي  مع  اللقاء  من 
يد  على  لها  ال�ستائم  توجيه 
املحققني، عالوة على ال�رصاخ 
بغر�س  عليها  املتوا�سل 
خالل  معلومات  الدالء  اإرهابها 
التحقيق،يجدر الذكر باأن هناك 
العديد من الن�ساء الفل�سطينيات 
اال�سريات افدن بانه مت التحقيق 
معهن بعد ا�سابتهن بالر�سا�س 
اال�سابة  ب�سبب  نزفهن  برغم 
التي متتد  التحقيق  فرتة  طوال 

�ساعات طويلة.

�سدر اأخرياً عن م�سروع »كلمة« للرتجمة، يف دائرة الثقافة وال�سياحة اأبوظبي، كتاب »حالق دم�سق: حمدثو الكتابة ف بالد ال�سام اإبان 
العهد العثماين«، للكاتبة الأكادميية، دانا ال�سجدي، ويعد هذا الكتاب فريداً من نوعه حيث »التاأريخ ال�سعبي« فيه يفتح للقارئ عاملًا 

موازيًا غنيًا يعترب مفقوداً اأو خفيًا يف التاريخ العربي.
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�إىل  �أيام   6( �لتحقيق  مدة  تكون  
�نه  بالذكر  و�جلدير  �أكرث(،  �أو  �شهر 
�ملحققني  يلجاأ  �الحيان   بع�ض  يف 
�ال�رس�ئيليني �ىل  �ملحكمة للح�شول 
ي�شمى  ما  �و  قانوين  غطاء  على 
ت�رسيح  با�شتخد�م �لعنف �ثناء فرتة 

�لتحقيق.
�ال�رسى  معظم  ��شطحاب  ويتم 
م�شتوطنات  �ىل  �لن�شاء  �شمنهم  ومن 
يجري  وهناك  معهم،  للتحقيق 
�ي  دون  وتعذيبهم  معهم  �لتحقيق 
�الحمر  �ل�شليب  حمققي  من  رقابة 
�لدويل �و من �ملحامني �لفل�شطينني، 
مما يعر�ض �ال�رسى خلطر �ال�شتفر�د 
على  �لتوقيع  على  و�جبارهم  بهم 
يعرفون  ال  �لعربية  باللغة  �فاد�ت 
�لتف�شيلة  هذه  ذكرنا  وقد  م�شمونها 
تكر�رها  و�عدنا  �شابق  تقرير  يف 
كونها خرقا �شارخا حلقوق �الن�شان.

معه  �لتحقيق  وبعد  ذلك  على  عالوة 
فرتة  بانتهاء  �ال�شري�ت  �يهام  يتم 
�لتحقيق وبنية نقلهن �ىل �ل�شجون �ال 
�نه ويف �حلقيقة يتم نقلهن �ىل غرف 
فيها  يتو�جد  غرف  وهي  �لع�شافري 
�جل  من  �الحتالل  ل�شالح  جو��شي�ض 
�حل�شول على معلومات وهي طريقة 
غري �رسعية ومرفو�شة دوليا؛ وتكون 
ويف  �لتحقيق  ملر�كز  تابعة  �الخرية 
�لرتغيب  ي�شتخدمو�  �الحيان  بع�ض 
عليهن  �مل�شاعدة  عر�ض  خالل  من 
يف توكيل �ملحامي وكذلك �مل�شاعدة 
�المتياز�ت  من  وغريها  �ملالية 

�لوهمية.
�شلطات  حترم  �لتحقيق،  وخالل 
�ال�شري�ت  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل 
�حلقوق  �ب�شط  من  �لفل�شطينيات 
�ل�شماح  عدم  ومنها  و�ل�شمانات 
جلل�شات  �ملحامي  بح�شور 
على  �حل�شول  حتى  �أو  و/  �لتحقيق 
خالل  من  �لقانونية  �الإ�شت�شارة 
�ىل  باال�شافة  باملحامي  �الإت�شال 
من  �لتعذيب  و�شائل  �شتى  ��شتخد�م 
ل�شاعات  �لتحقيق  ��شتمر�ر  خالل 
�لعزل  �شيا�شة  �ىل  باال�شافة  طويلة 

�النفر�دي و منع �للقاء باملحام.

واقع ال�سجن
عقب  و   2018 عام  نوفيمري  �شهر  يف 
�الحتالل  �شجون  �د�رة  ت�شغيل 
�لفورة  �شاحة  يف  �ملر�قبة  لكامري�ت 
» ب�شجن ه�شارون » قامت �ال�شري�ت 
�خلروج  عن  و�المتناع  باالعت�شام 
عدة  بحقهن  ففر�شت  �ل�شاحة،  �ىل 
كافة  نقل  بينها  من  تنكيلية  عقوبات 
�ىل  ه�شارون  �شجن  من  �ال�شري�ت 
كل  وبهذ� مت جتميع  �لد�مون،  �شجن 
بانه  و�حد،علما  �شجن  يف  �ال�شري�ت 
�حد  خالل  من  معلومات  وردتنا  قد 
حديثات  �ال�شري�ت  بان  �لتقارير 
ما  يف  �حتجازهن  يتم  �العتقال 
ي�شمى �شجن »ه�شارون« وملدة طويلة 
لوحدهن ودون �دنى مقومات �حلياة 
�المنية  �لتخوفات  من  يزيد  مما 
و�حلقوقية لال�شري�ت �للو�تي ميار�ض 
�لتعذيب  �أنو�ع  خمتلف  بحقهن 
�جل�شدي و�لنف�شي، يف بيئات �ل�شجون 
لذلك  للعي�ض؛  ت�شلح  ال  �لتي  �لرديئة 
�ال�شري�ت  مو�شوع  متابعة  من  بد  ال 
ه�شارون  �شجن  يف  يقبعن  �للو�تي 
ورفع �لتما�شات حتى ال يتم ��شقاطهن 

و�حلفاظ على كر�متهن .
جتدر �ال�شارة �ىل �ن �شجن »د�مون« 
�لربيطاين  �النتد�ب  زمن  منذ  قائم 
مر�عاة  مت  بحيث  لدخان،  كم�شتودع 
توفري �لرطوبة حلفظ �أور�ق �لدخان، 
بنائه، و بعد عام 1948 و�شعت  �ثناء 
�إ�رس�ئيل يدها عليه وحولته �إىل �شجن 
�لتي  �ملاأ�شاة  تتخيلو� حجم  �ن  ولكم 
هذه  مثل  يف  �ال�شري�ت  لها  تتعر�ض 
�لرديئة  �لتحتية  �لبنية  بهذه  �لبيئة 
باإغالقه  �أمر  هناك  وكان  و�ل�شيئة، 

مع  ولكن  فيه  للعي�ض  ي�شلح  ال  الأنه 
و�زدياد  �الأق�شى  �نتفا�شة  �ندالع 
�أعادت  �لفل�شطينيني  �ملعتقلني  عدد 
ي�شتوعب حو�يل  �إ�رس�ئيل فتحه وهو 
�الأ�شري�ت  و�شع  ومت  �أ�شري،   500

جميعهم فيه. 
�لفل�شطينيات  �ال�شري�ت  وحتتجز 
غرفة،   13 على  يحتوي  ق�شم  يف 
 8-4 بني  ما  توجد  غرفة  كل  يف 
حماطة  عزل  غرفة  وهناك  ��شري�ت 
��رس�ء  لال�شرية  و�خرى  بالكامري�ت 
حالتها  خل�شو�شية  جعابي�ض 
�الفغاين  عائ�شة  �ال�شرية  وتر�فقها 
لت�شاعدها مبتطلبات حياتها �ليومية، 
ويجري عد �ال�شري�ت 4 مر�ت يوميا 
دق  ي�شمى«  تفتي�ض  �جر�ء  يتم  فيما 
يوميا  »مرتني  �ل�شبابيك  �و  �جلدر�ن 
�ل�شاعة 8:00 �شباحا و�ل�شاعة 15:00 
ع�رس�، كما يتم تنفيذ تفتي�ض مفاجئ 
لبع�ض �لغرف باوقات غري معروفة و 

غري حمددة.
من  فار�شيتها  بالغرف  يتعلق  وفيما 
باردة  وهي  بالط  بدون  �لباطون 
�شيئة  �لغرف  وغالبية  �شتاء�،   جد� 
و�حل�رس�ت  بالرطوبة  مليئة  �لتهويه 
لقدم �لبناء كما ��شلفنا �لذكر، كما �ن 
جزء� كبري� من �خلز�ئن �شدئة نتيجة 
بالغرف،  كر��شي  يوجد  وال  �لرطوبة 
�ال�شري�ت  �ل�شجن  �د�رة  متنع  كما 
من تغطية �الر��شي بالبطانيات لكي 
يوجد  غرفة  كل  ويف  عليها،  يجل�شن 
مرحا�ض و�حد بدون مكان خم�ش�ض 
�ال�شري�ت  تنام  حيث  لال�شتحمام؛ 
مكونة  وعالية  مرتفعة  �أ�رّسة  على 
�المر  ت�شمى)�لرب�ض(  طابقني  من 
من  عدد  لوقوع  �شابقا  �دى  �لذي 
�ال�شري�ت عن تلك �ال�رسة و��شابتهن 
بك�شور ويف حاالت �الكتظاظ و�زدياد 
�أعد�د �ملعتقالت، مما ��شطر  بع�ض 
�لباردة  �الر�ض  �فرت��ض  �ال�شري�ت 

و�لرطبة لعدم وجود �أ�رّسة كافية.
�حلمامات  �ن  بالذكر  �جلدير  ومن 
حترم  لذلك  �لغرف،  خارج  موجودة 
ب�شكل حر  �ال�شتحمام  �ال�شري�ت من 
�نه  كما  ذلك،   �ىل  بحاجة  كن  ومتى 
�ال  باال�شتحمام  لال�شري�ت  ي�شمح  ال 
جترب  حيث  �لفورة،  �شاعات  خالل 
غرفتها  من  �ل�شري  على  �ال�شرية 
�حر�ج  لهن  ي�شكل  مما  �ل�شاحة  عرب 
�لطق�ض  �جو�ء  يف  وخا�شة  و�شعوبة 
�ال�شرية  �حتاجت  �ذ�  خا�شة  �لبارد، 
�شحية  العتبار�ت  بالليل  ت�شتحم  �ن 
ال  فانها  �ل�شهرية،  �لدورة  مثل 
�حلمامات  وجود  ب�شبب  ت�شتطيع 
وقت  حتديد  وب�شبب  �لغرف  خارج 
�لفورة،  ب�شاعات  فقط  �ال�شتحمام 
لوقت  �النتظار  عليها  يتوجب  لذلك 
يعر�ض  �لذي  �المر  �ل�شباح،  فورة 
�شحتهن للخطر خا�شة خالل مو�شم 
�ل�شتاء، وجتدر �ال�شارة �ىل عدم توفر 
و�ن  كاف  ب�شكل  �ل�شحية  �ملنتجات 
توفرت فانها تكون ذ�ت نوعية �شيئة 
مما ي�شكل معاناة ��شافية لال�شري�ت 

متكررة ب�شكل �شهري.
�شاحة  �و  بالفورة  يتعلق  فيما  �ما 
�ل�شجن متنع �د�رة �ل�شجن �ال�شري�ت 
من �لتجمع بال�شاحة و�لتي تق�شي بها 
يوميا  �شاعات   4 حو�يل  �ال�شري�ت 
�ال�شتحمام  وقت  منها  يقتطع  فقط، 
زيارة  ووقت  �ملدير  زيارة  ووقت 
بال  �ل�شاحة  هذه  �ن  كما  �ملحامي؛ 
ال  �ال�شري�ت  فان  وبالتايل  �شقف 
�لغرف عند هطول �المطار،  يغادرن 
�ل�شاحة  يف  مثبتة  كامري�ت  وهناك 
تتم من خاللها مر�قبة �ال�شري�ت من 
�ال�شري�ت  وهذ� مينع  �ل�شجانني  قبل 
من �لقيام بتمارين ريا�شية �و�لرك�ض 
�لتعر�ض  من  ومينعهن  حر  ب�شكل 
�غلبية  �ن  خا�شة  �ل�شم�ض  ال�شعة 

�ال�شري�ت حمجبات.
�ملعي�شية  �لظروف  هذه  �ىل  ��شافة 
�أدنى  �إىل  تفتقر  و�لتي  �ل�شعبة 

�الن�شانية  و�لكر�مة  معايري�حلياة 
و�لقو�نني  �ل�رس�ئع  تكفلها  �لتي  و 
�لدولية، جند نق�شا كبري� يف �ملعد�ت 
هناك  فمثال  بامل�شجونني،  �خلا�شة 
�ملعدنية  �ملالعق   عدد  يف  نق�شا 
يف�رس  مما  منا�شبة  غري  وفر�شات 
من  ومعاناتهن  ظهورهن  �نحناء 

�وجاع مزمنة يف �لظهر.
و تفتقر �ل�شجون �الإ�رس�ئيلية �إىل كل 
وتعاين  �الأ�شا�شية؛  �حلياة  مقومات 
ورد�ءته  �لطعام  نق�ض  من  �ال�شري�ت 
و�نت�شار �حل�رس�ت  �لنظافة،  و�نعد�م 
ال  غرف  يف  و�الحتجاز  و�الكتظاظ 
منا�شبتني،  و�نارة  تهوية  فيها  يتوفر 
�لرعاية  و�نعد�م  �لطبي  �الهمال  و 
وعدم  �ملالب�ض  يف  نق�ض  �ل�شحية، 
توفر مكتبات، �النقطاع �لتام عن �لعامل 
�خلارجي و�حلرمان من زيارة �الهل، 
و�خ�شائيني  مر�شدين  توفر  وعدم 
مع  �حتجازهن  �ىل  ��شافة  نف�شيني، 
يف  جنائية  بتهم  ��رسئيليات  ن�شاء 
�ىل  ويتعر�شن  �جلنائية،  �ل�شجون 
�للفظية و�ل�رسب و�لعزل يف  �ال�شاءة 
�حلب�ض �النفر�دي و�لتحر�ض �جلن�شي 
�لعديد  وتف�شي  �جلماعية  و�لعقوبات 
من �المر��ض وبا�شافة �ىل �عتقالهن 

م�شابات.
متنع  بالتعليم  يتعلق  فيما  �ما   
تعليمية  مو�د  حيازة  من  �ال�شري�ت 
�و  مكتبة  يوجد  وال  �لغرف  د�خل 
طالنب  قد  وكن  ق�شمهن  يف  كتب 
للتعليم  خم�ش�ض  �شف  بفتح  �الد�رة 
و�جلل�شات �لثقافية �ال �ن �الد�رة يف 
�ل�شجون �ال�رس�ئيلية مل ت�شمح بذلك 
حمامو  قدم  حيث  هذ�،  يومنا  �ىل 
لدى  �لتما�ض  �ال�رسى  �شوؤون  هيئة 

�ملحكمة �ملركزية الن�شاء مكتبة.

الظروف ال�سحية للأ�سريات : 

�الهمال  �ال�شري�ت من جرمية  تعاين 
�جلريحات  بحق  �ملتعمد  �لطبي 
و�ملماطلة  منهن  و�ملري�شات 
عام  وب�شكل  للم�شت�شفيات،  بالتحويل 
فان معظم �ال�شري�ت يع�شن �و�شاعا 
نتاجا  �ل�شعوبة  يف  غاية  �شحية 
�الحتالل   معتقالت  �د�رة  ال�شتمر�ر 
�لطبي  �ال�شتهتار  ��شاليب  �نتهاج 
درجات  الق�شى  وتعري�شهن  بحقهن 
كاحلرمان  و�جل�شدي  �لنف�شي  �الذى 
و�ملماطلة  �لطبية  �لرعاية  من 
ت�شخي�ض  وعدم  �لعالج  تقدمي  يف 
�ن  �ىل  باال�شافة  �ل�شحية  حاالتهن 
�ملعتقل  يف  �ملتو�جدين  �الطباء 
يفتقرون الخالق مهنة �لطب ويعملون 
و�ال�شتهتار  وتعذيبهن  لقتلهن  كاأد�ة 

بحياتهن.
يف  �لتعامل  بظروف  يتعلق  وفيما   
�ظهرت  �ال�شري�ت  مع  �مل�شفى 
�شهادة �ال�شرية ��رس�ء جعابي�ض �لتي 
ج�شمها  كامل  يف  حلروق   تعر�شت 
��شابعها  جميع  وبرتت  ووجهها 
وحول �لرعاية �لطبية د�خل �مل�شفى 
فكانت �شيئة جد�،  و�ن حر��شها من 
يتعمدون  كانو�  و�جلنود  �ملجند�ت 
عليها  نف�شيا  و�لتاأثري  ��شتفز�زها 
م�شوهة  بانها  ��شعارها  خالل  من 
على  �ثر  ما  ��شابع،  لديها  تعد  ومل 
�ن  خا�شة  لال�شرية  �لنف�شي  �لو�شع 
ي�شمح  يكن  ومل  �شديدة  كانت  �المها 
 « �مل�شفى  يف  بزيارتها  لعائلتها 
تقول  حتر�شني  �لتي  �ملجندة  كانت 
و�نا  قطعت،  ��شابعك  خ�شارة،  يل: 
وجمايل«،  باظافري  �هتم  يوم  كل 
�نني  متاأكدة  كنت  �لوقت  ذلك  يف 
باحلروق  �ال�شابة  نتيجة  ت�شوهت 
وكانو� يتعمدون و�شع �ملر�أة �مامي، 
ويف �ول مرة ر�يت فيها وجهي، كنت 
�لد�خل، لكن يف د�خلي  مذبوحة من 
�ن هناك ربا يف  كان �شيء يوحي يل 
حول  �ال�شرية  �فادت  كما  �لكون«. 
تعامل �ملمر�شات مع حالتها » كانت 
�حلروق  ب�شبب  �شغرية  فمي  فتحة 

تدخل  �ن  تتعمد  �ملمر�شة  وكانت 
�لطعام فيه بالقوة مما يت�شبب يل باأمل 
لقمتني  فقط  تعطيني  وكانت  �شديد 
بذلك  �كتفي  �كن  ومل  فقط  ثالثة  �و 
�نهم  كما  باجلوع،  ��شعر  د�ئما  وكنت 
�ملر�ت  �حدى  يف  ت�شويري  تعمدو� 
ورف�شت  �خللوي  �لهاتف  طريق  عن 
�ل�شور  �حدى  �رسقو�  �نهم  �ال  ب�شدة 
على  متعمد  ب�شكل  وو�شعوها  يل 
و�شعها  من  وبالرغم  �لطبي«،  ملفي 
�ال  يديها  ال�شابع  وفقد�نها  �ل�شحي 
بال�رسير  يديها  �حدى  ربطو�  �نهم 
كما تعمدو� �يالمها �ثناء �لتغيري على 

�حلروق.
عبلة  �ال�شرية  �ن  بالذكر  و�جلدير 
بتاريخ  �عتقلت  و�لتي  �لعدم، 
2015/12/20، بعد �إطالق �لنار عليها، 
�لر�أ�ض  يف  خطرية  �إ�شابة  و�إ�شابتها 
و�لوجه وته�شم يف �جلمجمة، �أّدت �إىل 
فقد�نها للنظر يف �لعني �ليمنى، حيث 
مت تقدمي عدة طلبات و�لتما�شات من 
جمجمة  ترميم  عملية  �جر�ء  �جل 
يبايل ومل  �أّن �الحتالل مل  �ال  �لر��ض 
يكلف فيه  بالرد على هذه �لتما�شات 
�ملقدمة من قبل هيئة �شوؤون �ال�رسى 
ح�شب  ودويل  قانوين  حق  بانه  علما 
�لعالج  لتقدمي  �لدولية   �التفاقيات 

�لالزم لال�رسى د�خل �ل�شجون.
حالة  ح�شن  ن�رسين  �ال�شرية  �ن  كما 
جد�  �ل�شعبة  �ملر�شية  �حلاالت  من 
�لثدي  حيث كانت تعاين من �رسطان 
و�لتما�شات  طلبات  عدة  تقدمي  ومت 
متكررة يف �شبيل �ل�شغط على م�شلحة 
��شتئ�شال  عملية  الجر�ء  �ل�شجون 
�لطلبات  بنجاج   ذلك  وتكلل  للورم 
�ال�رسى  �شوؤون  هيئة  من  �ملقدمة 
و�ملحررين  باجر�ء �لعملية لال�شرية 
وتقدمي �لتما�ض باجر�ء فح�ض دوري 
�جر�ء  �ىل  �دى  مما  �لثدي  ل�رسطان 

فح�ض طبي لهن ب�شكل دوري . 
بحروق  بع�شهن  ��شابة  �ىل  ��شافة 
الحقا  تتطور  �ل�شجن  د�خل  وك�شور 
�لطبي،  �الهمال  ب�شبب  �لتهابات  �ىل 
وعدم عالج ��شابتهم بالر�شا�ض �ثناء 
��شطر�رهن  �ىل  يوؤدي  �العتقال مما 
يف  �لر�شا�ض  �آالم  مع  �لتعاي�ض  �ىل 
مع  وكذلك  و�لتقرحات،  �ج�شامهن 
قد  �لتي  �لعمليات  عن  �لناجت  �المل 
ب�شكل  �جلروح  �لتئام  وعدم  جترينها 
�ل�شيئة.  �ل�شحية  �لبيئة  ب�شبب  �شليم 
�خرى  مزمنة  �مر��ض  �ىل  ��شافة 
وعدم  �ل�شمع  و�شعف  كالروماتيزم 
�ىل  ��شافة  �لقلب،  �رسبات  �نتظام 

�لعديد من �المر��ض �لنف�شية.

 البو�سطة 

من  �ال�شري�ت  نقل  و�شيلة  تعترب 
و�ملعابر  �ملحاكم  �ىل  �ل�شجن 
تتعر�ض  حيث  �مل�شت�شفيات؛  �و 
�نتهاكات  �ىل  �لنقل  خالل  �ال�شري�ت 
�لطويلة  بال�شاعات  تتمثل  متعددة 
د�خل  �ال�شري�ت  تق�شيها  �لتي 
�لبو�شطة »حو�يل 20 �شاعة« مما يعني 
�ملرحا�ض  ��شتخد�م  من  حرمانهم 
م�شايقات  و�ىل  �الحيان  �غلب  يف 
وتكون  بالنقل  �خلا�شة  �لو�حد�ت 
بالكلب�شات  مقيدة  و�الرجل  �اليدي 
تكون  �لتي  �حلر�رة  درجة  وتقلبات 

مرتفعة  و  �ل�شتاء  يف  �لربودة  �شديدة 
بع�ض  يف  وتقع  �ل�شيف  يف  جد� 
�ال�رسى  قبل  من  حتر�شات  �الحيان 

�ال�رس�ئيليني �ملدنيني.
و�لبو�شطة عبارة عن �شيارة �و �شاحنة 
�و با�ض حديدي، يحوي عدة زنازين 
وكل  �شغرية   �قفا�ض  حديد؛�و  من 
�ملجاور  �لقف�ض  مف�شول عن  قف�ض 
و�لكر��شي  حديدي،  �شبك  بو��شطة 
من حديد �ي �شندوق حديدي متنقل 
يف  �ال�شري�ت  نقل  عملية  وت�شتغرق 
يف  ت�شل  طويلة  �شاعات  �لبو�شطة 
وتعترب  كامل  يوم  �ىل  �الحيان  بع�ض 
�لتي  �ل�شعوبات  �كرث  من  �لبو�شطة 
ي�شمح  ال  حيث  �ال�شري�ت  تو�جه 
�حلاجة  ق�شاء  حتى  �و  بال�رسب  لهن 
�شجينات  مع  نقلهن  يتم  و�حيانا 
لل�رسب  فيتعر�شن  ��رس�ئيليات 
�لنح�شون  عنا�رس  من  و�لتنكيل 
و�شع  ويتم  كما  نقلهن  �ثناء  �لقمعية 
كامري�ت مر�قبة د�خل �ق�شام �ملعبار 
�لع�شكرية؛  �ملحاكم  �ىل  نقلهن  قبل 
حيث يتم �نتظار جل�شة �ملحكمة بعد 
د�خل  زنز�نة  يف  �لبو�شطة  يف  �لنقل 
مبنى �ملحكمة رطبة وباردة جد� ذ�ت 
�لباطون  من  �ر��شيها  كريهة  ر�ئحة 
يف  و�شيئة  �ل�شتاء  يف  جد�  باردة 
ثالثة  �لتنقل  فرتة  �ل�شيف.وت�شتغرق 
�مل�شافة  ق�رس  من  �لرغم  على  �يام 
وه�شارون  �لد�مون  �شجني  بني 
يتعمد  �الحتالل  �ن  �ال  و�ملحاكم 
الأيام  �ملعبار  �ىل  �ال�شري�ت  �خذ 
�ال�شري�ت  معاناة  من  يفاقم  مما 

ويزيد من �ذاللهن.
�الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  دفع  ما  وهذ� 
�ىل  �لتما�ض  بتقدمي  و�ملحررين 
�ملحكمة �لعليا يف بد�ية عام 2019  
بغية حت�شني ظروف نقل �الأ�شري�ت 
مت  ذلك  �إثر  وعلى  �لبو�شطة،  عرب 

�لتو�شل �إىل ما يلي: 
�شيار�ت  �شمن  �ال�شري�ت  نقل  �أ. 

�شغرية ولي�ض �شيارة �لبو�شطة
�ال�رسى  عن  �ال�شري�ت  ف�شل  ب.   

�جلنائيني 
مبا�رس  ب�شكل  �ال�شري�ت  نقل   ج. 
تقليل  �ىل  �دى  مما  �ملحكمة  �ىل 
ت�شتغرق  كانت  �لتي  �ل�شفر  �شاعات 
�شاعات فا�شبح ترتو�ح فرتة �ل�شفر 
ون�شف فقط  و�شاعة  دقيقة  بني45 

.
�ال�شري�ت  ف�شل  ��شكالية  �ن  �ال 

تز�ل  ما  طويلة  �ل�شفر  و�شاعات 
لدى  ه�شارون  �شجن  يف  موجودة 
نقلهن  قبل  �المنيات  �ملعتقالت 
نظافة  و��شكالية  �لد�مون،  �ىل 

�حلمامات �ثناء �ل�شفر �ي�شا.

التوا�سل مع العائلة والزيارات 

و  �الأ�شري�ت  على  �لقيود  تتو��شل 
زيارة  مبو�شوع  يتعلق  فيما  خا�شة 
من  �القارب  مع  و�لتو��شل  �الهل 
�لدرجة �الوىل وقد ت�شل �ىل مرحلة 
�حلرمان من �لزيارة بحجة �لرف�ض 
�الأمني للعائلة ككل،  كحال �أ�شري�ت 
ذويهن  زيارة  من  �ملحرومات  غزة 
وبعد  �لقطاع،  على  �حل�شار  ب�شبب 
تقدمت  �لتي  �ل�شكاوى  من  �لعديد 
بها هيئة �شوؤون �ال�رسى و�ملحررين 
مكاملات  باجر�ء  لهن  �ل�شماح  مت 
كل  و�حدة  مرة  للعائلة  هاتفية 
وتكون �ملكاملات عادة  ��شهر  عدة 
بوجود �الد�رة وم�شجلة ومدتها 45 

دقيقة فقط ال غري.
�الأ�شري�ت  يخ�ض  فيما  �أما 
فانه  �لو�شع  حديثات  �ملعتقالت 
و�ثناء �لزيارة ال يُ�شمح لهن بالتعرف 
على �أطفالهن، وال حاجة لذكر مدى 
�الثر �لنف�شي �لو�قع على �ال�شرية و 
منهن  �لعديد  دفع  و�لذي  �الطفال 
بعد  �النتحار  على  �القد�م  �ىل 
�لدخول يف حال �كتئاب �شديدة كما 

حدث مع �الأ�شرية )�ض. ر(.
من  بد  ال  �لتقرير  ختام  ويف 
�ل�شعب  �أن مر�رة و�قع  �إىل  �ال�شارة 
�شارخ  بو�شوح  تعك�ض  �لفل�شطيني 
حياتهم  يف  �فر�ده  معاناة  على 
�ليومية، وبرغم هذ� �لو�قع �الليم �ال 
�ن هناك �بطاال �شاءت �لظروف �ن 
متتحن قوة �ر�دتهم بو�قع �خر �كرث 
وق�رس�  جرب�  عليهم  فر�ض  ق�شوة  
د�خل جدر�ن زنازين مهرتئة رطبة 
خالية من �ب�شط مقومات �ملعي�شة، 
�لتعذيب  �نو�ع  �ق�شى  فيها  ليتلقو� 
و�لرتهيب �لنف�شي و�جل�شدي ب�شكل 

متكرر و يومي. 
�رو�حهم  من  �جز�ء  فيها  �فتقدو� 
منهم  ت�شلب  بكر�متهم  و�شعرو� 
متاما كحريتهم، ومل ينته �المر عند 
�شربهم  �ختبار  ومت  بل  �حلد  هذ� 
�لتهديد  مر�ر� عند �حلرمان وعند 
وعند  �ل�رسب  وعند  �الذالل  وعند 
�لتنكيل وعند �لتحر�ض وعند �المل.
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    5 خطوات �صحية 

ملحاربة انتفاخ املعدة!

يواجه كثريون �شعورا غري مريح لدى انتفاخ املعدة رغم 
اتباع نظام غذائي �شحي اأو املحافظة على اللياقة اجل�شدية 

وفيما يلي طرق حماربة انتفاخ املعدة:

من  مت�أخر  وقت  يف  الطع�م  تن�ول  جتنب   1-
امل�س�ء

 Gut« تقول جانيت هايد، خبرية التغذية وموؤلفة كتاب
Makeover«: »ي�شتعد اجلهاز اله�شمي ليعمل ب�شكل اأف�شل 

خالل النهار، حيث تتباطاأ الوظائف اله�شمية يف الليل. وقد 
تطورنا لتناول الطعام يف �شوء النهار«. لذا يجب االمتناع عن 

تناول الطعام قبل �شاعتني من النوم.

ال�سكر من  اأقل  كمي�ت  تن�ول   2-

وتو�شح جانيت بالقول: »لي�س من املعروف بال�شبط ملاذا 
يوؤدي ال�شكر اإىل اإحداث خلل يف البكترييا املفيدة وغري 

املفيدة، وكذلك االنتفاخ، ولكن االأمر ي�شتحق العالج«وحتذر 
اخلبرية من اأن »املحليات ال�شناعية، مثل تلك املوجودة يف 
م�رشوبات احلمية الغذائية، قد ثبت اأنها ت�شبب عدم توازن 

البكترييا لدى احليوانات، لذا قد يكون من املفيد جتنبها اإذا 
كنا نرغب بالتخل�س من االنتفاخ«.

12 �س�عة الطع�م ملدة ال تقل عن  ال�سي�م عن   3-

تقول جانيت اإن »وجود فرتة �شيام متتد من 12 اإىل 14 �شاعة 
بني الع�شاء والفطور، ميكن اأن حتفز فقدان الوزن ومنو 

البكترييا املفيدة يف االأمعاء، والتي ميكن اأن حت�شن عملية 
االأي�س وتوازن هرمونات اجلوع«.

املخللة اأو  املخمرة  للأطعمة  اللجوء   4-

حتوي االأطعمة املخمرة على البكترييا املحببة بالن�شبة 
للمعدة، لذا يجب اإ�شافتها اإىل النظام الغذائي.

والفواكه اخل�س�ر  تن�ول   5-

اأو�شحت جانيت اأنه عندما يعاين النا�س من انتفاخ مزمن، 
ي�شابون بالتوتر ويبتعدون عن االأطعمة الغنية باالألياف. لذا 

تن�شح باأهمية اخل�شار املختلفة والفواكه بالن�شبة ل�شحة 
القناة اله�شمية على املدى الطويل.

ما �صر قيمة احلرارة الطبيعية جل�صم الإن�صان؟
نعلم منذ طفولتنا اأن حرارة اجل�شم 
املثالية هي 36.6 درجة مئوية، واأن 
اأي تغري يف هذه الدرجة يعد دليال 
مل  لكننا  ما،  مبر�س  االإ�شابة  على 
نفكر يوما يف ال�رش وراء تلك القيمة 

للحرارة.
ال�شاأن،  بهذا  نظريتان  وهناك 
جتيب كل منهما على هذا الت�شاوؤل 

جزئيا:

- النظرية امل�ئية

الكائنات  جميع  اأن  على  وتن�س 
احلية على كوكب االأر�س تتكون من 
املادة  وهو  املاء،  من   %80 حوايل 
الكائنات  بحرارة  حتتفظ  التي 
فاملحيط  اأي�شا،  واالأر�س  احلية 
الهادئ مثال يولّد اأكرب كمية حرارة 

على كوكب االأر�س.
الطبيعية  احلرارة  تعد  »ملاذا 
مئوية،  درجة   36.6 الأج�شامنا 
ولي�شت 20 درجة مئوية على �شبيل 

املثال؟«

لكن املاء بدوره لي�س مادة ب�شيطة 
اأن  مبعنى  االأول،  للوهلة  يبدو  كما 
ب�رشعة  ترتفع  املاء  حرارة  درجة 

مئوية،   42-36 درجتي  بني  اأكرب 
على  احلية  الكائنات  لذلك حتافظ 

درجة حرارتها يف هذه احلدود.

من  النظرية  هذه  اأ�شحاب  يوؤكد 
اأن  على  والفيزياء  االأحياء  علماء 
ال�شبب  كانت   36.6 احلرارة  درجة 
من  احلية  الكائنات  لبقاء  الرئي�شي 
احلياة  قيد  على  احلار  الدم  ذوات 
يكمن جوهر  يومنا هذا. حيث  اإىل 
االأمر يف اأن مليارات من م�شتعمرات 
على  متطفلة  تعي�س  الفطريات 
والزواحف  الربمائية  احليوانات 

والنباتات والب�رش وغريهم.
ميكن  فال  معروف،  هو  وكما 
احلياة  قيد  على  البقاء  للفطريات 
اجل�شم  حرارة  درجة  ارتفاع  عند 
درجة   36 حرارة  درجة  من  اأكرث 

مئوية.
فاإن  النظريتني،  من  الرغم  وعلى 
ثابتة،  لي�شت  اجل�شم  حرارة  درجة 
املختلفة  االأوقات  خالل  وتتغري 
من اليوم، فتبلغ درجة حرارة بع�س 
على  الباكر،  ال�شباح  يف  االأج�شام 
مئوية،  درجة   35.8 املثال،  �شبيل 
بينما ت�شل يف امل�شاء اإىل 37 درجة 

مئوية، وذلك اأمر طبيعي متاما. 

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�شة الن�شاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�س  خطرية جتعل االإن�شان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�شة التمارين البندية ال�شاقة التي ترهق ج�شم االإن�شان، توؤدي اإىل اأمرا�س خطرية كالت�شلب اجلانبي ال�شموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �شتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية الأكرث من 1500 بالغ، �شخ�شوا مبر�س الت�شلب اجلانبي ال�شموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�شد اأعرا�س املر�س هم من ميتلكون بنية ج�شدية قوية وميار�شون اأق�شى متارين اللياقة البدنية، من الرك�س والتجديف وكرة ال�شلة وغريها من 

االألعاب الريا�شية الثقيلة.

خطر حقيقي يرتب�ص مبن ي�صعرون مبرارة القهوة!

العلماء يك�صفون �صببا جديدا للإ�صابة ب�صرطان الثدي

اأكد علماء من جامعة والية بن�شلفانيا 
الربوكلي  مبرارة  ي�شعر  الذي  اأن 
اأكرث  الداكنة،  وال�شوكوالتة  والقهوة 
مقارنة  بال�رشطان  لالإ�شابة  عر�شة 
مبن ال ي�شعر بها وحتتوي هذه املواد 
تيوكارباميد  فينيل  مركب  على 
 »phenylthiocarbamide «
الذي مينحها املذاق املر، ويختلف 
االإح�شا�س  على  قدرتهم  يف  النا�س 
به، مع العلم اأن القدرة على ال�شعور 
بطعم هذا املركب قد تنتقل وراثيا 
�شنة   20 مدى  على  الباحثون  وتابع 
بريطانية   5500 لـ  ال�شحية  احلالة 
وا�شتنتج  عاما.   60 فوق  عمرهن 
العلماء اأن الن�شاء اللواتي ال ي�شعرن 

ما  نادرا  املركب  هذا  بطعم  نهائيا 
ي�شنب بال�رشطان، والعك�س �شحيح، 
باملرارة  �شعرن  من  اإ�شابة  فخطر 
اأما   ،%58 بن�شبة  ارتفع  بال�رشطان 
فكن  خفيفة  مرارة  تذوقن  اللواتي 
 %40 بن�شبة  للمر�س  عر�شة  اأكرث 
بها  ي�شعرون  ال  بالذين  مقارنة 

نهائيا.
الذين  النا�س  اأن  العلماء  ويفرت�س 
ي�شعرون بطعم املرارة، ال يتناولون 
الداكنة  وال�شوكوالتة  الربوكلي 
م�شادة  مواد  على  املحتوية 
م�شادة  اأخرى  ومواد  لالأك�شدة 
عر�شة  اأكرث  هم  لذلك  لل�رشطان، 

لالإ�شابة باملر�س.

حدد خرباء يف جامعة ميلووكي وي�شكون�شن، يف 
الواليات املتحدة االأمريكية، 48 جينا مرتبطا 

با�شتعداد الن�شاء وراثيا لالإ�شابة ب�رشطان الثدي واأكد 
العلماء اأن ن�شبة �شغرية فقط من حاالت االإ�شابة 

ب�رشطان الثدي )وهو االأكرث �شيوعا بني الن�شاء( ترجع 
اإىل عامل الوراثة، لكن عددا من اجلينات املرتبطة به 
 »MedicalXpress« ما تزال جمهولة ون�رشت جملة
اأن الدرا�شة اجلديدة اأكدت وجود 14 مورثة م�رشطنة 

جديدة، بعد اأن بينت الدرا�شات ال�شابقة ارتباط 34 
مورثة باالإ�شابة وبتطور اأورام الثدي.

وتو�شل العلماء اإىل هذه النتائج بعد اأن حتليل بيانات 
 The Cancer Genome« دليل مورثات ال�رشطان

Atlas«، الذي يحتوي على معلومات عن الطفرات 
الوراثية املوؤدية لالإ�شابة بال�رشطان. واأجروا م�شحا 
لـ 229 األف �شخ�س اأوروبي من امل�شابني بال�رشطان 
ومن االأ�شحاء، باالإ�شافة اإىل درا�شة جينات يحتمل 

اأنها ت�شاهم يف ظهور ال�رشطان، وكيف اأن قمعها 
يوقف منو االأورام اخلبيثة.
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�مل�سطلحات �لتي تتعلق باأئمة و كتب �ملالكية
عن  املالكي  املذهب  متيز 
الأخرى  املذاهب  باقي 
اأعالمه  تخ�ص  مب�صطلحات 
م�ؤلفاتهم  يف  جتد  اإذ  وكتبه؛ 
الإمام  اأو  كال�صيخان  عبارات 
اأو  الأمهات  اأو  الأ�صتاذ  اأو 

الدواوين.
اإىل  ي�صري  ما  الأول:  الفرع 

اأئمة املذهب املالكي
ال�صبعة«:  »الفقهاء  م�صطلح 
املدينة  فقهاء  بهم  فاملراد 
الذين هم: �صعيد بن امل�صيب
و عروة بن الزبري والقا�صم بن 
ال�صديق  بكر  اأبي  بن  حممد 
ثابت  بن  زيد  بن  خارجة  و 
بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  وعبيد 
�صليمان  و  م�صع�د  بن  عتبة 
بن ي�صار اأما ال�صابع فمختلف 
اأق�ال  ثالثة  على  تعيينه  يف 
عبد  بن  �صلمة  اأب�  الأول: 
بن  �صامل  الثاين:  الرحمان، 

الثالث:  عمر،  بن  اهلل  عبد 
اأب� بكر بن عبد الرحمان بن 

احلارث .
»املدني�ن«:  م�صطلح 
املدني�ن  اإما:  بهم  فاملراد 
عم�ما لأنهم ينت�صب�ن لالإمام 
مالك، اأو يراد بهم الرواة عن 
كابن  املدينة  اأهل  من  مالك 
ومطرف  وكنانة  املاج�ص�ن 

وابن نافع.
اإذا  »امل�رصي�ن«:  م�صطلح 
رواية  هذه  املالكية  قال 
ابن  بهم:  امل�رصيني فاملراد 
وهب  وابن  اأ�صهب  و  القا�صم 

و نظراوؤهم.
املراد  »املغاربة«:  م�صطلح 
القريواين  زيد  اأبي  ابن  بهم 

وابن القاب�صي و اللخمي
القا�صي  و  العربي  وابن 

عيا�ص و اأ�رصابهم.
هم  »املتقدم�ن«:  م�صطلح 

من قبل ابن اأبي زيد )ت386( 
واأتباعه  مالك  تالميذ  من 
و  �صحن�ن  و  القا�صم  كابن 

اللباد.
»املتاأخرون«:  م�صطلح 
ابن  بعد  اأتى  من  بهم  املراد 

اأبي زيد من علماء املالكية.
يق�صد  »الأخ�ان«:  م�صطلح 
و  اهلل  عبد  بن  مطرف  بهما 
املاج�ص�ن  ابن  امللك  عبد 
يف  ل�صحبتهما  بذلك  �صميا 

طلب العلم.
يراد  »ال�صيخان«:  م�صطلح 
القريواين  زيد  اأبي  ابن  بهما 
بن  علي  القاب�صي  وابن 
حممد. م�صطلح »القرينان«: 
عبد  بن  اأ�صهب  بهما  يراد 
نافع.  بن  اهلل  وعبد  العزيز 
»املحمدان«:هما  م�صطلح 
و  احلكم  عبد  بن  حممد 
م�صطلح  امل�از.  بن  حممد 

ذكر  اإذا  بحيث  »حممد«: 
به  فرياد  فقط  حممد 
م�صطلح  امل�از.  بن  حممد 
القا�صي  هما  »القا�صيان«: 
اأب�  القا�صي  و  ال�هاب  عبد 
احل�صن بن الق�صار. م�صطلح 
عمران  اأب�  »القرويان«: 
عبد  بن  بكر  اأب�  و  الفا�صي 

الرحمان.
املذهب«:  »حافظ  م�صطلح 
ه� ابن ر�صد اجلد. م�صطلح 
علي  به  يق�صدون  »الإمام«: 

بن اأبي عبد اهلل املازري.
م�صطلح »الأ�صتاذ«: يعن�ن به 

ال�صيخ اأب� بكر الطرط��صي.
»ال�صقليان«:  م�صطلح 
ي�صريون بهذا ال�صطالح اإىل 

ابن ي�ن�ص و عبد احلق.
يق�صد  »املغربي«:  م�صطلح 
اأحد  ال�صغري  احل�صن  اأب�  به 

�رصاح املدونة .

نيات ينبغي ��ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �صحيح م�صلم عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه 
يف احلديث القد�صي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�صنة فاأنا اكتبها له ح�صنة ( 
ومن النيات املطل�بة يف هذا ال�صهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية الت�بة ال�صادقة من جميع الذن�ب ال�صالفة 

.3. نية اأن يك�ن هذا ال�صهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�صالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�صب اأكرب قدر ممكن من احل�صنات يف 
هذا ال�صهر ففيه ت�صاعف الأج�ر والث�اب .
5. نية ت�صحيح ال�صل�ك واخللق واملعاملة 

احل�صنة جلميع النا�ص .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رصه بني النا�ص 

م�صتغاًل روحانية هذا ال�صهر .
7. نية و�صع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �صاأله الن�صيحة 

، فقال له عليك بخم�ص :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ص .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رصح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�صة ر�صا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : ل�ل اأن فتح لك الباب ، ما�صممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�صك طاب..
و الثانية : ل�ل اأن �رصح �صدرك بال��صال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : ل�ل اأن طرح عنك 

الأ�صغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : ل�ل اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�صيطان من باب العجب ب�ارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �صَ
و اخلام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأب�اباً من اليقني فى ح�رصته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ص ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ص...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�صكرك..

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر الت�بة 

وال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�ص�ر 
خمتلفة، وبيان ف�صل اهلل - �صبحانه - يف 

َقب�ل ت�بة التائبني، ومغفرة ذن�ب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأب� الب�رص جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغ�اٍء 

من ال�صيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا ه� �صاأن كل الب�رص، يذنب�ن �صاعة 
الغفلة والغ�اية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفت�ًحا لقب�ل ت�بتهم، 

في�صتغفرون ويت�ب�ن، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك الت�بَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم الإن�صان.
ويف قب�ل الت�بة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جم�َع التائبني ب�صدق واإخال�ص، 
ول�لها لفَقَد الإن�صان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذن�ب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى ي�افيه الأجل 

املحت�م، وه� من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قن�ط وياأ�ٌص من رحمة اهلل، 

ل ير�صاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي ق�له - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْصَُف�ا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُط�ا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُ�َب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَ� الَْغُف�ُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات الت�بة 

وال�صتغفار التي تهُبّ منها ن�صمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قب�ل الت�بة، وغفران الذن�ب، 
بل واإبدال الذن�ب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف ت�بتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُف�ًرا  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية
دخل ل�ص ي�رصق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صمال فلم يجد �صيئا �ص�ى ) اإبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا اإن كنت من ال�صطار فال تخرج اإل ب�صئ 
فقال : مل اأجد فى بيتك �صئ 

قالت له : يا م�صكني خذ هذا الأبريق .... وت��صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني مل�لك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �صيدى وم�لى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه من ف�صلك وث�ابك فلما فرغ من �صالته وجد ال�صارق فى قلبه لذه 
غريبه نح� العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر ودخلت عليه ال�صيد رابعه ف�جدته 

�صاجدا ... فلما اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�رصى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطل�ب ثم خرج ما�صيا من دارها �صاكرا ل�صنيعها 

فرفعت ال�صيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �صاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�صعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!

فن�ديت فى �رصها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك قربناه

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�ساعي 
للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�سر موا�سع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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حممد رم�شان: عمر ال�شريف 
جعلني جمنونا!

حممد  الفنان  �شارك 
جمهوره  رم�شان 
ح�شابه  عرب  ومتابعيه 
موقع  على  الر�شمي 
والفيديو  ال�شور  تبادل 
خالله  من  ظهر  مبقطع 
ما  منذ  �شبابه  فرتة  يف 
�شنوات   10 على  يزيد 
على  �شيًفا  حل  عندما 
التلفزيون  برامج  اأحد 
النجم  واأجرى  امل�رشي، 

وعلق  التمثيلية.  مبوهبته  واأ�شاد  مداخلة  ال�رشيف  عمر  العاملي 
العاملي  وجنمنا  “اأ�شتاذنا  وقال  ن�رشه  الذي  املقطع  على  رم�شان 
يا �شاحب  وي�شكنك ف�شيح جناته  الراحل  عمرال�رشيف اهلل يرحمك 
اأن�شى كلماتك عني  اأن�شى ذكرى وفاتك واأي�شاً ال  القلب االأبي�ش.. ال 
كان عمري ت�شعة ع�رش عاًما يف عز بدايتي ال�شعبة وكنت على و�شك 
الياأ�ش كالمك اأعطاين ال�شرب والقوة وجعل طموحي لي�ش له حدود”، 
م�شيًفا: “بعد الربنامج خرجت من ما�شبريو ركبت اأتوبي�ش هيئة النقل 
العام من حمطة عبد املنعم ريا�ش متجها اإىل بيتي يف املنيب ومن 
اللي  الكالم  االأتوبي�ش  تذكرة  منه  باأخد  واأنا  للكم�رشي  قلت  فرحتي 
الفنان  اأن  عمر ال�رشيف قاله عني واأفتكرين جمنون”. جدير بالذكر 
بطولة  يف  ال�رشيف  عمر  العاملي  النجم  �شارك  قد  رم�شان  حممد 
خمتلفة  تعارفهما  طريقة  وكان   ،2007 عام  وحنان”  “حنني  م�شل�شل 
املكان  اأحد عمال  ال�شاب جمرد  اأن هذا  ال�رشيف  للغاية، حيث ظن 
الذين يقومون بت�شوير م�شاهد امل�شل�شل فيه، وبعدها �شاهده ي�شتعد 

للم�شهد الذي �شيظهر من خالله اأمامه واأعجب به كثريا.

بعد 17 عامًا .. يا�شمني عبد 
العزيز تك�شر القاعدة

اإجراء  عن  العزيز  عبد  يا�شمني  الفّنانة  تعتمدها  الغياب  من  حالة 
خالل  من  جمهورها  على  تطل  واأخرياً  طويلة،  تليفزيوينة  لقاءات 
برنامج »معكم« من تقدمي منى ال�شاذيل على �شا�شة cbc. والأّول مّرة 
خالل  من  جمهورها،  على  العزيز  عبد  يا�شمني  تطل  عاماً   17 منذ 
ظهور ح�رشي ممّيز �شمن اللقاءات االأوىل للمو�شم اجلديد من برنامج 
»معكم منى ال�شاذيل«. وكان اآخر ظهور تلفزيوين ليا�شمني عام 2002 
بعدها انقطعت عن امل�شاركة يف اأي برنامج اإىل اأّن جنحت االإعالمية 

منى ال�شاذيل يف اإقناعها بالظهور من جديد.

وليد ال�شامي ي�شوق جمهوره لـ 
واأعرفه” “حظي 

وليد  الفنان  اأعلن 
اكتمال  ال�شامي، 
عمل  لطرح  ا�شتعداداته 
بعنوان:  جديد  غنائي 
من  واعرفه”،  “حظي 
“روتانا”  �رشكة  اإنتاج 
واملرئيات.  لل�شوتيات 
“ال�شامي”،  و�شارك 
ال�شخ�شي  ح�شابه  عرب 
“اإن�شتقرام”،  موقع  على 
روتانا”.  واعرفه،  حظي  “قريبا  قائال:  عليه  وعلق  االأغنية،  برومو 
اأيام قليلة، حفال غنائيا �شاهرا، يف  ال�شامي، قبل  وليد  الفنان  واأحيا 
�رشكة  تنظيم  من  ال�شعودية،  ال�رشقية يف  باملنطقة  القطيف،  مدينة 

“روتانا” لل�شوتيات واملرئيات.

»ت�شرنوبل«.. امل�شل�شل الذي هز 
العامل يف خم�س حلقات

حممد �شعد يدر�س العتذار عن »عالء الدين«

انتهى م�سل�سل »�سراع العرو�ش« الذي اأ�سبح ال�سغل ال�ساغل للعامل ل�سنوات، واملو�سم الأخري كان 
الأكرث انتظارا يف تاريخ امل�سل�سالت على الإطالق، ولكن �سبكة »اأت�ش بي اأو« كانت تعد العدة 

ل�ستمرار ا�ستحواذها على اهتمام امل�ساهدين حتى بعد عر�ش املو�سم الأخري من م�سل�سلها الأ�سهر، 
وذلك بعر�ش م�سل�سل »ت�سرنوبل« الذي فاق كل التوقعات امل�سبقة له.

قبل  امل�شل�شل  هذا  احتل 
عر�ش  حتى  ينتهي  اأن 
اأعلى  قائمة  حلقاته  اآخر 
تقييما  امل�شل�شالت 
دي  اأم  »اآي  موقع  على 
 ،10 من   9٫6 بن�شبة  بي« 
العرو�ش«  »�رشاع  وياأتي 
ال�شاد�ش،  املركز  يف 
املركز  يف  باد«  و«بركينغ 

اخلام�ش.
»�رشاع  عك�ش  وعلى 
اأخذت  -الذي  العرو�ش« 
النهائية  حلقاته  تقييمات 
يف الرتاجع على موقع »«اآي 
و�شلت  حتى  بي«  دي  اأم 
تقييم  اإىل  االأخرية  حلقته 
»ت�رشنوبل«  حافظ   -4٫3
املرتفعة  التقييمات  على 
يف   9٫9 اإىل  و�شلت  التي 
ليت�شابه  االأخرية،  احللقة 
يف هذا االأمر مع م�شل�شل 
ح�شل  الذي  باد«  »بركينغ 
على التقييم ذاته بال�شبط 

عن اآخر حلقاته.
حادثة  ب�شاأن  ذكرياتنا 
للغاية،  م�شو�شة  ت�رشنوبل 
من  الكثري  ناحية  فمن 
امل�شل�شل  م�شاهدي 
كانوا  احلايل  الوقت  يف 
بعد  يولدوا  مل  اأو  اأطفاال 
املفاعل  انفجار  عند 
ال�شهري، ومن ناحية اأخرى 
االحتاد  طبيعة  وب�شبب 
مل  املتكتمة  ال�شوفياتي 
التفا�شيل  كل  طرح  يتم 
تلك  وكانت  ب�شفافية، 
مزايا  اأهم  من  واحدة 

الذي  »ت�رشنوبل«  م�شل�شل 
الق�شة  اكت�شاف  يعيد 

القدمية.
النووية  ت�رشنوبل  كارثة 
التاريخ  يف  االأ�شهر  هي 
املفاعل  انفجر  حني 
حوايل  وفاة  يف  وت�شبب 
واإ�شابة 2000  40 �شخ�شا 
اخل�شائر  وقدرت  اآخرين، 
املادية بحوايل 3 مليارات 
مدينة  واأعلنت  دوالر، 
اأوكرانيا  ب�شمال  بريبيات 
ب�شبب  حمظورة  منطقة 

التلوث االإ�شعاعي.
من  امل�شل�شل  يتكون 
كتابة  من  حلقات،  خم�ش 
كريج مازن، واإخراج جون 
اإنتاج م�شرتك  رينك، وهو 
اأو«  بي  »اأت�ش  �شبكة  بني 
االأمريكية و�شبكة »�شكاي« 

الربيطانية.
وكل من املخرج واملوؤلف 
قادمان ب�شرية ذاتية غنية 
املختلفة،  باالأعمال 
رينك  جون  فاملخرج 
يف  حلقات  قبل  من  قدم 
امل�شل�شل ال�شهري »بركينغ 
باد«، وكذلك »الكينغ ديد«، 
يف حني كتب مازن �شل�شلة 
»هاجنوفر«،  فيلمي 

و«�شكاري موفيز«.
نقال  امل�شل�شل  ويقدم 
اأمينا لالأحداث التي وقعت 
ال�شوفياتية  اأوكرانيا  يف 
اأفريل   27 يوم  �شباح 
الكاتب  راجع  وقد   ،1986
امل�شادر  من  العديد 

ي�رشع  اأن  قبل  املختلفة 
من  حلقاته،  تاأليف  يف 
وق�ش�ش  حكومية  تقارير 
علمية  وجمالت  �شخ�شية 

وكتب تاريخية.
مت  امل�شل�شل  ولت�شوير 
اإعادة اإن�شاء مدينة ب�شكل 
يف  لت�رشنوبل  مماثل 
االحتفاظ  مع  ليتوانيا، 
بجو �شوفياتي اأ�شيل، وعرث 
مفاعل  على  املنتجون 
العمل  عن  متوقف  نووي 
لي�شتخدم  فيزاجينا�ش  يف 
اللقطات  ت�شوير  يف 
اخلارجية والداخلية، وهو 
وت�شميم  نوع  نف�ش  من 
مفاعل ت�رشنوبل، و�شورت 
يف  كذلك  عدة  م�شاهد 

اأوكرانيا.
�شم طاقم التمثيل جاريد 
فالريي  دور  يف  هاري�ش 
كيميائي  وهو  ليجا�شوف، 
�شوفياتي مت تعيينه رئي�شا 
كارثة  يف  التحقيق  للجنة 
كانت  وبينما  ت�رشنوبل، 
ال�شوفياتية  احلكومة 
حتاول التكتم على الكارثة 
حجمها  من  والتقليل 
بالعك�ش،  ليجا�شوف  قام 
وت�شببت �رشاحته و�شدقه 
ال�رشقية  اأوروبا  اإنقاذ  يف 
ب�شبب  اأكرب  كوارث  من 
ومنع  االإ�شعاعي،  التلوث 
انفجار املفاعالت الثالثة 

املتبقية.
قبل  من  تر�شح  هاري�ش 
م�شل�شلي  عن  لالإميي 

كراون«،  و«ذا  مني«،  »ماد 
مثل  اأفالم  يف  و�شارك 
ل�شريلوك  الظالل«  »لعبة 
هوملز، و »احلالة املحرية« 

لبنجامني بوتون.
البطولة  هاري�ش  و�شارك 
يف  �شكار�شجارد  �شتيالن 
نائب  �رشبينا  بوري�ش  دور 
رئي�ش جمل�ش الوزراء الذي 
يف  احلكومية  اللجنة  قاد 
احلادث،  بعد  ت�رشنوبل 
ليجا�شوف  مع  وعمل 
التعامل  طريقة  ليحددا 
وتقع  الكارثة،  مع 
الرجلني  بني  خالفات 
الطبيعي  ال�شدام  ب�شبب 

بني العلم والدولة، وظهر 
العديد  يف  �شكار�شجارد 
اآخرها  االأعمال،  من 

فيلم »ماما ميا«.
هذان  و�شاهم 
باالإ�شافة  املمثالن 
ال�شخ�شيتني  اإىل 
باإتقان  املر�شومتني 
وح�ش الواقعية يف العمل 
ككل يف اإ�شفاء طابع من 
امل�شل�شل،  على  االأ�شالة 
مما جعله اأكرث من جمرد 
يتابعه امل�شاهدون  عمل 
عن  اأ�شلية  وثيقة  بل 
وغام�شة  مثرية  حادثة 

التفا�شيل.

�شعد  حممد  الفنان  يدر�ش 
يف  امل�شاركة  عدم  عن  االعتذار 
»عالء  امل�رشحي  العر�ش  بطولة 
الهواري  جمدي  للمخرج  الدين« 
اأكرث  معه  االأخري  تفاو�ش  بعد 
من مرة دون اإمتام التعاقد ب�شكل 

ر�شمي.
داخل  من  م�شدر  وقال 
التقي  الهواري  امل�رشحية،اإن 
�شهر  نهاية  يف  عز  اأحمد  بالفنان 
رم�شان املا�شي، وو�شعا اخلطوط 

النهائية اخلا�شة بالعر�ش متهيداً 
لبدء الربوفات بعد انتهاء عز من 
اأن  م�شيفاً  ال�شينمائية،  ارتباطاته 
�شعد يفكر جدياً يف االعتذار عن 
جت�شيد �شخ�شية »جن امل�شباح«، 
اأ�شماء  يفكر يف  املخرج  ما جعل 
ينتظر  ولكنه  الدور،  لتاأدية  بديلة 
العربية  اململكة  من  �شعد  عودة 
ملعرفة  اأيام،  خالل  ال�شعودية، 

قراره النهائي.



ن�سختها  عن  ر�سمياً  فورد  �أعلنت 
تورو�س  �سيد�ن  من  �جلديدة 
بعد  �ل�سيني  لل�سوق  �ملخ�س�سة 
منت�سف  حتديث  على  ح�سولها 
�لعمر، وذلك على عك�س �ملوديل 
�ملوجه لأمريكا �ل�سمالية �لذي مت 

وقف �إنتاجه �سابقاً هذ� �لعام.
تورو�س  ت�سل  �أن  �ملخطط  من 
2020 �ملحدثة �إىل �أ�سو�قنا عقب 
طرحها بالأ�سو�ق �ل�سينية كي يتم 
��ستري�دها من هناك، حيث �ستاأتي 
من  ممتدة  ن�سخة  على  م�ستندة 
لطر�ز  �مل�ستخدمة   CD4 من�سة 
للمرة  ر�سدها  مت  وقد  فيوجن، 
�سل�س  ت�سميم  مع  موؤخر�ً  �لأوىل 
�أكرث  طابع  �ل�سيد�ن  على  ي�سفي 
م�ساهمة  بجانب  وجاذبية  حد�ثة 
�لهيكل �جلديد يجعلها تبدو �أطول 
قاعدة  بقاء  مع  قلياًل  و�أعر�س 

�لعجالت بنف�س �أبعادها.
تورو�س  ح�سلت  باملقدمة، 
عنا�رص  مع  �سد��سي  �سبك  على 
وجود  بجانب  بالكروم،  ُمطّعمة 

ذ�ت  جديد  �أمامية  م�سابيح 
ممدودة   LED �نعطاف  �سار�ت 
ذ�ت  نهارية  كاأ�سو�ء  �أي�ساً  تعمل 
حني  يف  جذ�ب،  متدفق  تاأثري 
باخللف  �لأكرب  �لتغيري�ت  كانت 
مع جمموعة جديدة من م�سابيح 
عرب  ببع�سها  �ملت�سلة   LED
خيار�ت  وجود  مع  كروم  �رصيط 

مع  تتنا�سب  عجالت  لت�سميمات 
كما  للهيكل،  �جلديد  �لت�سميم 
�ستتوفر فئة Vignale �لأعلى مع 
عدة �ختالفات بالت�سميم تت�سمن 
من  ومزيد  خا�س  �أمامي  �سبك 
�أ�سود  و�سقف  �لكرومية  �لزخارف 
مزدوجة  �إن�س   19 عجالت  مع 

�لألو�ن.

د�خلية  فورد  ت�ستعر�س  ومل  هذ� 
تورو�س �جلديدة بع�س كي نعرف 
�أهم ما ح�سلت عليه من حتديثات، 
مع �لتكتم حول خيار�ت �ملحركات 
مع  تاأتي  �أن  يتوقع  حيث  كذلك، 
ت�سارجر  تريبو  حمركات  من  زوج 
2 لرت بقوة تبلغ 245 ح�سان، حيث 
�ستبد�أ �ملبيعات لحقاً هذ� �لعام.
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مراجعة ني�سان اك�س 
تريل 2019: عائلية 

ع�سرية بامتياز

 2019 تريل  �ك�س  ني�سان  تقدم 
�نطباعاً �أولياً مبهر�ً، حيث تاأتي 
باأنه  بالرغم  جذ�ب  بت�سميم 
 5 ت�سميمها  �إعادة  على  م�سى 
�سنو�ت كاملة، حيث ل تز�ل تبدو 
وكاأنها جديدة، كما �أن �لت�سميم 
لها..  باملثل  جيد  �لد�خلي 
�لتقنيات  من  كثري  بها  ويتوفر 
�لذين  �أولئك  و�سيجد  �حلديثة، 
يبحثون عن �لكثري من �مل�ساحة 
�ملنا�سبة للعائلة و�حدة من �أكرب 

�ملق�سور�ت يف هذه �لفئة.
ما اجلديد لعام 2019؟

 2019 تريل  �ك�س  ني�سان  تاأتي 
من  �لتحذير  بنظام  قيا�سياً 
�لك�سف  مع  �لأمامي  �لت�سادم 
يف  �لتلقائي  و�لكبح  �مل�ساة  عن 
من  و�لتحذير  �لطو�رئ،  حالت 
مغادرة �مل�سار، وم�ساعد �ل�سوء 
�لفر�مل  �أ�سبحت  كما  �لعايل، 
وم�ست�سعر�ت  �لتلقائية  �خللفية 
فئات  يف  �خللفية  �ل�سطفاف 
SV وSL، كما تكت�سب �لأخرية 
�أي�سا نظام م�ساعد �لقيادة �لآيل 
من ني�سان ونظام تثبيت �ل�رصعة 
�لتكيفي، ونظام متطور للحفاظ 
�أي�ساً  ويتوفر  �مل�سار،  على 
وحزمة  جديد،  خا�س  �إ�سد�ر 

متميزة جديدة.

داخلية ال�سيارة والتقنيات 
الداخلية.

�ك�س  مق�سورة  �أن  �لقول  ميكن 
�أف�سل �سماتها،  تريل 2019 هي 
�أكرث  ت�سميم  حيث ح�سلت على 
جاذبية من مناف�سيها �لرئي�سيني، 
�جللدية  �لزخارف  فبف�سل 
�لقيادة  لوحة  على  �ملوجودة 
ح�سلت  �لو�سطي  و�لكون�سول 
بالإ�سافة  فاخر�ً،  مظهر�ً  على 
�مل�ستخدمة  �ملو�د  �أن  �إىل 
ح�سلت  كما  عالية،  جودة  ذلت 
قيا�سية  مل�سية  �سا�سة  على 
لي�ست  وهي  �إن�س   7 بقيا�س 
يف  �مل�ستخدمة  تلك  مثل  كبرية 
�أي�ساً  وهي  �ملناف�سني،  بع�س 
�سهلة  ولكنها  قلياًل،  منخف�سة 
�ل�ستخد�م، بالإ�سافة �إىل وجود 
لدعم  و�ملقاب�س  �لأزر�ر  بع�س 
كاربالي  �أبل  ويعد  �ل�سا�سة، 
كل  يف  قيا�سياً  �أوتو  و�أندرويد 
منفذ  يوجد  ولكن  طر�ز�ت، 

USB و�حد فقط.
طو�ل  �لأ�سخا�س  يجد  وقد 
�لقامة �أن مقعد �ل�سائق ل يُعدل 
ب�ستة  يدوياً  �سو�ء  كاٍف،  ب�سكل 
مقعد  �إىل  برتقيته  �أو  �جتاهات 
و�سعيات،  بثمانية  كهربائي 
�ملقاعد  فاإن  ذلك،  وخالف 

نف�سها مريحة للغاية.

هوندا با�سبورت اأوفرالند وريدغالين يتحوالن اإيل فنادق متنقلة

معر�س  يف  هوند�  ت�سارك 
فالغ�ستاف  يف  وي�ست  �ك�سبو 
خالل  من  �لعام  هذ�  �أريزونا   ،
م�رصوعني جديدين هما با�سبورت 
وريدجالين �أدفنت�رص ليف �ستايل 
عن  نظرة  �مل�رصوعان  ويوفر   ،
�خلفيفة  �ل�ساحنات  �أد�ء  كيفية 
عن  ف�ساًل   ، �لوعرة  �لطرق  على 
�إىل مركبات  مدى �سهولة حتويلها 
منا�سبة للتنقل يف �ملناطق �لوعرة 

با�ستخد�م  خميمات  ولتكون 
ملحقات معرو�سة للبيع بالفعل.

هوند�  م�رصوع  تطوير  مت  وقد 
�ستايل  ليف  �أدفنت�رص  با�سبورت 
وزودت   ،  Jsport مع  بالتعاون 
�لرتفاع  لزيادة  بنظام  �ل�سيارة 
بو�سة   1.5 بو�قع  �لر�س  عن 
يف  بو�سة   0.75 و  �لمام  من 
عجالت  �إىل  بالإ�سافة   ، �خللف 
مقا�س   Jsport KMC XD

 Nitto �طار�ت  مع  بو�سة   18
للطرق   RidgeGrappler

�لوعرة
�ل�سيارة  �لعلوي من  وي�سمل �جلزء 
 Jsport Plateau ق�سبان  على 
فوق �ل�سقف مع خيمة على �ل�سطح 
 Roofnest Sandpiper من 
بعتبات  �ل�سيارة  زودت  كما 
Jsport �جلانبية لت�سهيل �لو�سول 
�لإطار�ت  وحامل  �ل�سقف  �إىل 

مت  كما   Jsport من  �لحتياطية 
تعديل �ل�سادم وتكتمل �لتعديالت 
�لإ�ساءة  وحد�ت  با�سافة 
من  و�خللفية  �لأمامية  �خلارجية 

باجا ديز�ين.
�أدفنت�رص  ريدجالين  م�رصوع  �أما 
فتم   ، بروجكت  �ستايل  ليف 
معر�س  يف  بالفعل  عنه  �لك�سف 
�سيما 2018 وح�سل على حتديثات 
ذلك  يف  مبا   Jsport من  مماثلة 
وعجالت  �ل�سيارة  لرفع  باقة 
وتوفر  �لوعرة.  �لطرق  و�إطار�ت 
و�سولً   Jsport �جلانبية  �لعتبات 
�أ�سهل �إىل �ل�سقف بنظام �لتحميل 
حامل  يعزز  حني  يف   ، �جلديد 

Mesa من مرونة �ل�سحن.
�ل�سيارة  �سقف  فوق  ويوجد 
طر�ز  من  كهرباء  ومولد  خيمة 
وميكنه  هوند�  من   EU2200i
كهربائية  ملحقات  �أي  ت�سغيل 
�لرحالت  يف  تقريبًا  مطلوبة 
من  �لتعديالت  وجميع  �لربية. 
Jsport لريدجالين موديل 2019 

معرو�سة للبيع �لآن.

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

حالياً  بوغاتي  تعمل 
ثاين  موديل  تطوير  على 
وبينما  �سريون،  بجو�ر 
�لفرن�سية  �ل�رصكة  تتكتم 
�ل�سيارة  تفا�سيل  على 
رئي�سها  �رصح  �لآن،  حتى 
�أن  فينكيلمان  �ستيفان 
“خمتلفاً  �سيكون  �ملوديل 
وعن  �سريون،  عن  متاماً 
يف  �أخرى  �سيارة  �أي 

�لعامل”.
تفكر  “عندما  و�أردف: 
�ستفكر  ثاين  موديل  يف 
�ملوديل،  هذ�  نوع  يف 
كل  فح�سنا  لقد  بي،  ثقو� 

تف�سيلة من طر�ز �جل�سد 
�إليه  تو�سلنا  ما  �أن  ونوؤمن 
�سيكون و�عد�ً جد�ً ل�رصكة 
طر�ز  هو  بوغاتي..  مثل 
جديد ل مثيل له حالياً يف 

�لأ�سو�ق”.
تنفي  �لت�رصيحات  هذه 
�لتي   SUV �لـ  �سائعات 
تنفي  كما  لأعو�م،  تناقلت 
على  معتمدة  كوبيه  فكرة 
�سريون.. و�أيا كانت نوعية 
�أن  �لغالب  فمن  �جل�سد 
�أ�سغر  �ل�سيارة  تكون 
يف  و�أ�سهل  و�أرخ�س 

من  �ليومية  �لقيادة 
�سريون، و�إن كانت �ستكلف 

مليون دولر.
�رصحت  وقد 

�ن  م�سبقاً  بوغاتي 
�لرباعي  �لتريبو  حمركها 
�قرتب  قد  �سلندر   16 بـ 
عمره،  نهاية  من 
يف  يعني  ما 
تطوير  �لغالب 

جديد  طاقة  مولد 
�لغام�س،  �لثاين  للموديل 
“قد  فينكيلمان:  و�أ�سار 
كهربائية  �ل�سيارة  تكون 
بالكامل، و�ستكون �لأف�سل 

من نوعها”.

نف�سها تك�سف  املحّدثة   2020 تورو�س  باإنتاج “ر�سميًا” فورد  "مر�سيد�س" تبداأ 
ال�سامتة" "�سيارتها 

�أنها  مر�سيد�س  �رصكة  �أعلنت 
ل�سيارة  �لتجاري  بالإنتاج  بد�أت 
"EQ" �لكهربائية يف مدينة برمين 
�ل�سيارة  هذه  و�ستاأتي  �لأملانية 
�أي  ت�سدر  ل  كهربائية  مبحركات 
�خلرب�ء  دفع  ما  تقريبا،  �سجيج 
�ل�سامتة"  بـ"�ل�سيارة  ت�سميتها  �إىل 
�لر�حة  �أكرب قدر من  �لتي �ستوفر 
بالقيادة،  و�ل�ستمتاع  للركاب 
وتقلل من ظاهرة �لتلوث �ل�سمعي 
�سكان  �أغلب  منه  يعاين  بات  �لتي 
�ملدن �لكربى و�ملكتظة بال�سكان.  
من  م�سنوع  �أنيق  بهيكل  و�ستتميز 
�حلديد و�لألومينيوم، �سبيه بهياكل 
�أنتجتها  �لتي   "GLC" �سيار�ت 
�لأخريين،  �لعامني  يف  مر�سيد�س 
بطول 474 �سم، وعر�س 188 �سم، 
مبحاور  مزود  �سم،   162 و�رتفاع 

عجالت تبعد عن بع�سها 287 �سم، 
 500 ب�سعة  خلفي  �أمتعة  و�سندوق 
كهربائيني  و�ستزود مبحركني  لرت. 
على  قادرين  ح�سانا،   480 بعزم 
 100 �إىل   0 من  ت�سارعها  زيادة 
ثانية،   5.1 كلم/�ساعة يف غ�سون 
 180 �رصعة  �إىل  بها  و�لو�سول 
تكفيها  وبطاريات  كلم/�ساعة، 
بال�سحنة  كلم   470 م�سافة  لتقطع 

�لو�حدة.
�لأنظمة  باأحدث  و�ستاأتي 
 ،"MBUX" كنظام  �لتكنولوجية، 
باللم�س  تعمالن  وب�سا�ستني 
بالإ�سافة  بو�سة،   10.25 مبقا�س 
�لهو�ء يف قمرة  لتنقية  �أنظمة  �إىل 
�لقيادة، و�أنظمة �إلكرتونية متطورة 
على  و�حلركة  بال�رصعة  للتحكم 

�لطرقات.
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�أعلنت �رشكة �سوين عن تو�سيع باقة 
�لر�أ�س  �سماعات  من  موديالتها 
�لال�سلكية من خالل   Over-Ear
 WH-XB900N �ملوديل  �إطالق 

�جلديد.
�أن  �ليابانية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
متتاز  �جلديدة  �لر�أ�س  �سماعة 
�لن�سطة،  �ل�سو�ساء  �إلغاء  بوظيفة 
�إيقاف  يف  �مل�ستخدم  رغب  و�إذ� 
تعطيلها  فيمكنه  �لوظيفة،  هذه 
�لعلوي  �ل�سطح  مل�س  خالل  من 
ي�ستمع  وعندئذ  �ليمنى،  لل�سماعة 
�مل�ستخدم �إىل �لأ�سو�ت و�ل�سجيج 

يف �لنطاق �ملحيط.
�ل�سماعة  �أن  �سوين  �رشكة  و�أكدت 

�ل�سوتي  �مل�ساعد  تدعم  �جلديدة 
و�أمازون   Assistant جوجل 
�إىل  م�سرية   ،Siri و�أبل   Alexa
�إىل  �لبطارية متتد  ت�سغيل  �أن فرتة 
�إلغاء  وظيفة  ت�سغيل  مع  �ساعة   30
�إيقاف  وعند  �لن�سطة،  �ل�سو�ساء 
�لبطارية  �سحنة  فاإن  �لوظيفة  هذه 
تكفي ملدة 35 �ساعة، وبف�سل تقنية 
�إعادة  ميكن  فاإنه  �ل�رشيع  �ل�سحن 
�سحن �لبطارية ملدة 10 دقائق من 
ملدة  باملو�سيقى  �ل�ستمتاع  �أجل 

�ساعة كاملة.
�سعر  �أن  �سوين  �رشكة  و�أعلنت 
دولر   250 يبلغ  �جلديدة  �ل�سماعة 

�أمريكي.

جتميد  غوغل  �رشكة  قررت 
هو�وي  �رشكة  مع  �لتقني  �لتعاون 
من حكومة  �سغط  �ل�سينية حتت 
�لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 
تثبيت  عدم  عليه  يرتتب  ما  وهو 
على  غوغل  وخدمات  تطبيقات 
�أجهزة �ل�رشكة �ل�سينية �جلديدة، 
لكن ماذ� عن م�سري �أجهزة هو�وي 

�ملوجودة �لآن بالفعل؟
لي�س هناك د�ع �أن يقلق م�ستخدمو 

�لأجهزة  �أو  �لذكية  �لهو�تف 
عن  �أجهزتهم  توقف  من  �للوحية 
�لعمل بني ع�سية و�سحاها، حيث 
باإمكان  يز�ل  ل  �أنه  غوغل  �أكدت 
متجر  �إىل  �لو�سول  �مل�ستخدم 
�لتطبيقات بالن�سبة لالأجهزة، �لتي 
�لتابعة  �ل�رشكة  �أو  تنتجها هو�وي 

لها هونور.
من  �مل�ستخدم  �سيتمكن  وبالتايل 
�لتطبيقات  بخدمات  �ل�ستفادة 

Google Maps و �ملهمة مثل 
.Gmail

�ل�ستمر�ر  للم�ستخدم  ميكن  كما 
يف �ل�ستفادة من وظائف �لأمان، 
 Play تندرج حتت م�سطلح  �لتي 

.Protect
�لتحديثات  باأن  هو�وي  و�رشحت 
�ست�ستمر،  �أندرويد  لنظام  �لأمنية 
نف�سه  �لت�سغيل  نظام  لأن  نظر�ً 

مفتوح �مل�سدر.

�لتعلق  عدم  يف  يرغب  وَمن 
متجر  بتطبيقات  و�لرتباط 
متاجر  �إىل  �للجوء  ميكنه  غوغل، 
و�لذي   ،F-Droid مثل  بديلة 
مفتوحة  جمانية  تطبيقات  يقدم 
�جليدة  �مل�سادر  ومن  �مل�سدر. 
�أي�ساً �أمازون Appstore وموقع 
و�ملو�قع   APKMirror.com
�لتطبيقات  مبطوري  �خلا�سة 

�أنف�سهم.

»�صوين« تطلق �صماعة راأ�سهاتفك هواوي؟.. هذه الن�صائح تهمك
 تلغي ال�صو�صاء

جديد�ً  �إ�سد�ر�ً  غوغل  �رشكة  �أطلقت 
�ملوجهة  �ملعزز  �لو�قع  نظارة  من 
�إنرتبر�ي�س  »غال�س  �لأعمال  لقطاع 
 999 ب�سعر  تتوفر  و�سوف   »2 �إيدي�سن 
للم�ستهلكني  و�ستباع  �أمريكياً،  دولر�ً 

مبا�رشة.
معالج  مع  �جلديد  �لإ�سد�ر  وياأتي 
ومنفذ  حم�سنة،  وكامري�  جديد، 
USB-C لتُ�سحن ب�رشعة �أكرب، �إ�سافة 

�إىل عدد من �لتحديثات �لأخرى.
�جلديدة  �لنظارة  ت�سميم  يختلف  ول 
خالل  به  ُعرفت  �لذي  �لت�سميم  عن 
�أ�سبحت  ولكنها  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت 
معالج  ذلك:  يف  مبا  قوي،  عتاد  ت�سم 
مم  �سُ �لذي  �آر1«  �إك�س  »�سنابدر�غون 
و�لو�قع  �لفرت��سي  �لو�قع  لأجهزة 
�ملعزز. وتقول غوغل �إن هذ� �ملعالج 
يف  �لنظارة  قدر�ت  من  يزيد  �سوف 

جمايل �لروؤية �حلا�سوبية، و�لتعلم �لآيل 
�ملتقدم.

نظارة  من  �جلديد  �جليل  وياأتي 
جديدة  �أمان  باإطار�ت  �ملعزز  �لو�قع 
بالتعاون مع �رشكة �لب�رشيات »�سميث 
�أكرب،  بطارية  �إىل  �إ�سافة  �أوبتيك�س«، 
كما �أنها تعمل بنظام �لت�سغيل �أندرويد 
مع دعم من�سة �إد�رة �لأجهزة �ملحمولة 

يف قطاع �لأعمال.

عالمات االخرتاق

تعر�س  �كت�ساف  للم�ستخدم  ميكن 
�لإ�سابة  �أو  لالخرت�ق  �لذكي  هاتفه 
بع�س  بالفريو�سات من خالل مالحظة 
�لهاتف  فاتورة  �رتفاع  مثل  �لعالمات 

��ستهالك  زيادة  �أو 
�سحنة  �أو  �لبيانات 
ظهور  �أو  �لبطارية 
حركات غري معتادة 
�لربيد  �سندوق  يف 
�لبنكي  �حل�ساب  �أو 
بطاقة  ح�ساب  �أو 

�لئتمان.
�أندرويد  هو�تف  مل�ستخدمي  ميكن 
مكافحة  تطبيقات  عن  �ل�ستغناء 
من  �لأحيان،  من  كثري  يف  �لفريو�سات 

تطبيقات  متجر  على  �لقت�سار  خالل 
�لتحديثات  وتثبيت  بالي  غوغل 
بانتظام، ففي هذه �حلالة يظل �لهاتف 

موؤمناً ب�سورة جيدة.
خا�س  برنامج  غوغل  �رشكة  ولدى 
متجر  يف  �لفريو�سات  ملكافحة 
 Play برنامج  وهو  �أل  �لتطبيقات، 
من  بالتحقق  يقوم  �لذي   ،Protect
�لتنبيهات،  ويعر�س  �لتطبيقات،  جميع 
�لتطبيقات  باإز�لة  يقوم  �أنه  عالوة على 

�إذ� لزم �لأمر.

غوغل تطلق نظارة واقع معزز جديدة

اآ�صو�س تطلق هاتفها الذكي اجلديد
   

ميتاز  �لذي  �جلديد،   6  Zenfone �لذكي  هاتفها  عن  �آ�سو�س  �رشكة  ك�سفت 
بكامري� مزدوجة دو�رة.

�لتايو�نية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
�لهاتف  بتجهيز  قامت  �أنها 
تدوير  �إمكانية  يتيح  مبوتور 
�لو�سع  بني  �لكامري�  وحدة 
لها  �لنهائي  و�لو�سع  �لأ�سلي 
درجة،   180 مبقد�ر  ب�سال�سة 
وهو  تثبيتها،  ميكن  كما 
حرية  للم�ستخدم  يوفر  ما 
زو�يا  جميع  من  �لت�سوير 
�هتز�ز  دون  �ملمكنة  �لروؤية 

�ل�سورة.
زودت  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة 
�لكامري�  �آ�سو�س  �رشكة 
�لدو�رة بالعديد من �لوظائف 

�ملفيدة مثل �ل�سور �لبانور�مية �ملدعومة �أو تتبع مو�سوع �لت�سوير �أثناء ت�سجيل 
�لفيديو.

�ملتانة،  فائقة  معدنية  �سبيكة  من  �مل�سنوع  �لكامري�،  وحدة  ج�سم  وي�ستمل 
و��سعة  وكامري�  ميجابيك�سل،   48 بدقة   )1.79/f( �لإ�ساءة  �سديدة  كامري�  على 
يف  �لهتز�ز�ت  ت�سحيح  وظيفة  مع  ميغابيك�سل   13 بدقة  درجة(   125( �لز�وية 
بدقة  �لفيديو  مقاطع  ت�سجيل  ميغابيك�سل   48 للكامري�  وميكن  �لفعلي،  �لوقت 
4K وب�رشعة ت�سل �إىل 60 �سورة يف �لثانية، كما يتعرف م�ست�سعر �لت�سارع على 
�سقوط �لكامري� �لهاتف �لذكي، وبالتايل يتم �إعادة وحدة �لكامري� ب�رشعة �لربق 

�إىل �لو�سع �لأ�سلي ب�سكل �آمن.
وت�ستمل باقة �لتجهيز�ت �لتقنية لهاتف �آ�سو�س Zenfone 6 على �سا�سة قيا�س 
ومتتاز  بيك�سل(   1080×2340( �لكاملة  �لفائقة  �لدقة  بتقنية  تعمل  بو�سة   6.4

بدرجة �سطوع ق�سوى تبلغ 600 نيت.
�لهاتف  وزن  ويبلغ   ،855  Snapdragon كو�لكوم  معالج  على  �آ�سو�س  وتعتمد 
�ملزود ببطارية �سعة 5000 ميللي �أمبري �ساعة 190 غر�ماً، ويعمل بنظام ت�سغيل 

.)Pie( 9.0 غوغل �أندرويد
ويتوفر �لهاتف يف �لأ�سو�ق �لعاملية باللون �لف�سي و�لأ�سود بحلول نهاية �ل�سهر 
�جلاري ب�سعر يبلغ 499 دولر�ً �أمريكياً لالإ�سد�ر �ملزود بذ�كرة و�سول ع�سو�ئي 6 

غيغابايت وذ�كرة د�خلية �سعة 64 جيغابايت.

بنظام  �ملزودة  �لذكية  للهو�تف  تتوفر 
تطبيقات  �أندرويد  غوغل  �لت�سغيل 
هذه  فهل   .. �لفريو�سات  ملكافحة 

�لتطبيقات �رشورية �أم ل؟
قال جورج �أوفرمان، من جملة »كمبيوتر 
�لذكية  �لهو�تف  �إن  �لأملانية،  بيلد« 
�أكرث  �أندرويد  غوغل  بنظام  �ملزودة 
�لإلكرتونية  �لقر�سنة  لهجمات  عر�سة 
مقارنة بالأجهزة �جلو�لة �ملزودة بنظام 
لأن هذ� �لنظام  �إ�س«، نظر�ً  �أو  »�آي  �أبل 

يعترب �لأكرث �سيوعاً و�نت�سار�ً.
حتديث  »يتم  قائاًل:  �أوفرمان  و�أو�سح 

هو�تف �أبل ب�سكل مركزي وبانتظام، �أما 
يختلف  فاإنه  �أندرويد  هو�تف  حتديث 

باختالف �ل�رشكات �ملنتجة لالأجهزة«.
وبالتايل قد تقوم �رشكة باإتاحة حتديثات 
ب�سكل  منتجاتها  يف  �ملهمة  �لأمان 

عالوة  �لأخرى،  �ل�رشكات  عن  مبكر 
�جلو�لة  �أبل  �أجهزة  �إمد�د  يتم  �أنه  على 
بالتحديثات �جلديدة لفرتة �أطول مقارنة 
مبوديالت �أندرويد، وهو ما قد يوؤدي �إىل 

ظهور �لثغر�ت �لأمنية.

تطبيقات مكافحة الفريو�صات لهواتف اأندرويد .. �صرورية اأم ال؟



يف حادث مرور باجللفة 

وفاة رعيتني �صينيتني 
و جرح �آخرين 

هلكت رعيتني �صينيتني و �أ�صيبت �أخرتني 
بجروح متفاوتة �خلطورة يف حادث مرور 
�جللفة,  بوالية  �جلمعة  �أم�س  �صباح  وقع 
�حلماية  م�صالح  من  علم  ما  ح�صب 

�ملدنية.
و وقع �حلادث �ملروري باجلهة �ل�صمالية 
رقم  �لوطني  �لطريق  حمور  على  للوالية 
و�حد يف �صطره �لر�بط بني عا�صمة �لوالية 
�مل�صماة  باملنطقة  بحبح  حا�صي  وبلدية 
�صيارة  و�نقالب  �نحر�ف  �إثر  »بوظهري«, 
نفعية حتمل ترقيم �جلز�ئر �لعا�صمة, تابعة 
مل�صنع �ال�صمنت بعني �الإبل CBM1 تقل 
رعايا �أجانب من جمهورية �ل�صني �ل�صعبية 
رجلني  م�رصع  عن  �حلادث  �أ�صفر  وقد 
�لعمر على  يبلغان من  من جن�صية �صينية 
�صخ�صني  و�إ�صابة  �صنة,   54 و   38 �لتو�يل 
�آخرين من نف�س �جلن�صية بجروح خطرية 
يبلغان من �لعمر 42 و 53 �صنة و قد قدمت 
حوال  و  �لالزمة  �الأولية  �الإ�صعافات  لهما 
مل�صلحة �الإ�صتعجاالت �لطبية مب�صت�صفى 
عا�صمة �لوالية, كما نقلت جثتي �ل�صحيتني 

لنف�س �ملوؤ�ص�صة �الإ�صت�صفائية.

تلم�سان

�لإطاحة 04 �صبكات 
لتهريب �لب�صر 

لوالية  �لوطني  �لدرك  عنا�رص  متكنت 
لتهريب  �صبكات   04 تفكيك  من  تلم�صان 
�لب�رص نحو ��صبانيا عرب �ل�صو�حل و�حلدود 
كلم   60 هنني  بلدية  ففي  للوطن  �لغربية 
�صمال تلم�صان مت توقيف �صبكتني لتنظيم 
 10 وتوقيف  ��صبانيا  نحو  �ملوت  رحالت 
�أ�صخا�س  مع حجز عدة معد�ت للرحالت 
قبل  معهم  �لتحقيق  مبا�رصة  مت  حيث   ,
مبحكمة  �لعد�لة  �إىل  ملفتهم  �إحالة 
�صبكتني  توقيف  مت  ومبغنية   , �لرم�صي 
�ملغرب  �إىل  و�الأفارقة  �ملغاربة  لتهريب  
عرب �حلدود �لغربية  حيث اليز�ل �لتحقيق 
�ل�رصكاء  �إىل  للو�صول  عنا�رصها  مع  جار 
بال�رصيط  �مل�صاكن  بع�س  حولو�  �لذين 
�إىل  �لب�رص  لتهريب  معابر   �إىل  �حلدودي 

�ملغرب .
م.ب

�سواطئ عني متو�سنت

ت�صجيل 3وفيات 
03 غرقا 

بوالية  �ملدنية  �حلماية  م�صالح  �نت�صلت 
ب�صو�حل  لغرقى   03 جثث  عني متو�صنت 
�إليه خلية �الإعالم   �أ�صارت  �لوالية ح�صبما 
عني  بوالية  �ملدنية   للحماية  و�الت�صال 
متو�صنت , ففي �صاطئ ر�صقون 01 �لتابعة 
لد�ئرة ولها�صة غرب عني متو�صنت تدخلت 
م�صالح �حلماية �ملدنية من �جل �نت�صال 
جثة طفل يف �ل15 من �لعمر  ويتعلق �الأمر 
باملدعو »ح ج« �ملنحدر من والية �صيدي 
جثة  �نت�صال  �لبئر مت  وب�صاطئ   , بلعبا�س 
�لطفلة »ج �س«13 �صنة  تنحدر من والية 
�ل�صاب   �نت�صال جثة  , يف حني مت  �صعيدة 
عني  والية  من  �ملنحدر  �صنة   25 م«  »ع 
�ل�صخرية   �خلام�صة  منطقة  من  متو�صنت 
و�أرجعت  هذ�   , �ل�صيادين  �حد  قبل  من 
م�صالح �حلماية �ملدنية �أن �أ�صباب �لغرق 

تعود �إىل �لتيار�ت �لبحرية .

وكاالت

ونقلت وكالة »�الأنا�صول« �لرتكية 
بيانا لل�رصكة جاء فيه �أن »بع�س 
�جلز�ئرية  �الإعالم  و�صائل 
»وول  �صحيفة  من  مقاال  ن�رصت 
�إىل  فيه  ت�صري  جورنال«  �صرتيت 
»هو�وي«  �رصكة  موظفي  �أن 
��صتخدمو� حلول �ملدينة �الآمنة 
)نظام مر�قبة بالكامري�ت �لذكية 
حلماية �الأ�صخا�س و�ملمتلكات( 
�جلز�ئرية  �حلكومات  مل�صاعدة 
يف  و�لز�مبية  و�الأوغندية 
معار�صني  على  �لتج�ص�س 

�صيا�صيني«.
و�أ�صاف �لبيان: »ترغب »هو�وي« 
كل  و�إد�نة  موقفها  تو�صيح  يف 

�أ�صا�س  ال  �لتي  �التهامات  هذه 
»ترف�س  �ل�صحة«,وتابع:  من  لها 
»وول  مز�عم  متاما  »هو�وي« 
�صرتيت جورنال« �لتي ال �أ�صا�س 
موؤكدة  وغري  �ل�صحة  من  لها 

وموجهة �صد �أن�صطتها �لتجارية 
يف �جلز�ئر و�أوغند� وز�مبيا«.

قو�عد  �أن  �ل�رصكة  و�أكدت 
»حتظر  بها  �خلا�صة  �ل�صلوك 
�مل�صاركة  موظف  �أي  على 

�أن  �صاأنه  من  ن�صاط  �أي  يف 
خ�صو�صية  �أو  �لبيانات  يعر�س 
�مل�صتخدمني  �أو  عمالئها 
ينتهك  �أو  للخطر,  �لنهائيني 
بها«و�صددت  �ملعمول  �لقو�نني 
»ملتزمة  �أنها  على  »هو�وي« 
يف  �ملحلية  و�للو�ئح  بالقو�نني 
فيها  تعمل  �لتي  �الأ�صو�ق  جميع 
و�صتد�فع بقوة عن �صمعتها �صد 
هذه �ملز�عم �لتي ال �أ�صا�س لها 

من �ل�صحة«.
يذكر �أن �رصكة »هو�وي« تن�صط 
ووقعت   ,2006 منذ  �جلز�ئر  يف 
�لهاتف  م�صغلي  مع  �صفقات 
�جلو�ل �لثالثة يف �لبالد, �إ�صافة 
للهاتف  �حلكومي  للم�صغل 

و�الإنرتنت �الأر�صيني.

ردا على حتقيق اأجرته �سحيفة »وول �سرتيت جورنال«

»هو�وي« تنفي م�صاعدة �جلز�ئر 
يف �لتج�ص�س على �ملعار�صة

�سفري اجلزائر بال�سعودية عبد القادر حجازي

�إرتفاع عدد وفيات �حلجاج 
�جلز�ئريني �إىل 17 حاجا

وكالة »رويرتز«

»قناة �صرية« للحو�ر 
بني طهر�ن وو��صنطن

�أفادت وكالة »رويرتز« نقال عن م�صادرها, 
باأن هناك »قنو�ت �رصية« لالت�صال بني 
�إير�ن و�لواليات �ملتحدة لتعزيز �لتعاون 
بينهما  �الختالف  رغم  �أفغان�صتان,  يف 
وقالت  �مللفات  من  كبرية  جمموعة  يف 
�لرئي�س  ي�صعى  »بينما  �إنه  »رويرتز« 
�إخر�ج  �إىل  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 
و��صنطن من �أطول حرب خا�صتها بالده, 
ذكرت �مل�صادر �أن و�صطاء كانو� ينقلون 
وطهر�ن  و��صنطن  بني  �رص�  �لر�صائل 
�لطرفني  ت�صجيع  �أمل  على  �صهور  منذ 
يف  �الأفغاين,  �ل�صاأن  يف  �لتحاور  على 
ب�صبب  بينهما  �لعد�ء  فيه  يتز�يد  وقت 
م�صدر  �لق�صايا«وقال  من  جمموعة 
لـ«رويرتز«  �ملر��صالت  هذه  على  مطلع 
»�أفغان�صتان  �إن  ��صمه  ذكر  عدم  طلب 
�أر�صية  فيها  توجد  �لتي  �ل�صاحات  �أحد 
م�صرتكة« بني طهر�ن وو��صنطن وت�صعى 
�أال  ل�صمان  �ملتحدة  و�لواليات  �إير�ن 
من  �الأجنبية  �لقو�ت  �ن�صحاب  يوؤدي 
�أهلية  حلرب  �نزالقه  �إىل  �أفغان�صتان 
تف�صي  �إىل  �أو  »طالبان«,  حكم  تعيد 
تنظيم »�لقاعدة« �أو غريه من �جلماعات 

�الإ�صالمية �ملتطرفة هناك.
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خطر يهدد م�صتخدمي 
»ويندوز 10«

عن  »مايكرو�صوفت«  �رصكة  �أعلنت 
�ملاليني  مئات  يهدد  خطر  �كت�صاف 
نظام  ت�صتخدم  �لتي  �لكمبيوتر�ت  من 
�لت�صغيل »ويندوز 10« ودعا مدير �لتعامل 
»مايكرو�صوفت«,  مع �حلو�دث يف �رصكة 
�صاميون بوب, �مل�صتخدمني عرب �ملدونة 
نظام  حتديث  �إىل  لل�رصكة  �لر�صمية 
�أن  �إىل  �لت�صغيل على حو��صيبهم, م�صري� 
تت�صبب  قد  �كت�صافها  مت  �لتي  �لثغر�ت 
بانت�صار برجميات خبيثة وفريو�صات من 
دون �أي عمل من قبل �مل�صتخدم و�أ�صاف 
»مئات  بها  تتاأثر  قد  �لثغر�ت  هذه  �أن 
فيها  يت�صخدم  �لتي  �الأجهزة  �آالف« 
�لذين  �أن  �إىل  10«وي�صار  »ويندوز  نظام 
ي�صتخدمون �لتحميل �لتلقائي للتحديثات 
وعلى  �لثغر�ت,  هذه  من  �أمان  يف 
�لتحديثات  يحملون  �لذين  �مل�صتخدمني 
�لت�صغيل  نظام  بتحديث  �لقيام  يدويا, 
 »10 »ويندوز  �أن  يذكر  ميكن,  ما  باأ�رصع 
�نت�صار�,  �الأكرث  �لت�صغيل  نظام  �أ�صبح 
مليون جهاز  �أكرث من 800  وي�صتخدم يف 

حول �لعامل.

24

�حلجاج  و�صط  �لوفيات  عدد  �رتفع 
حاجا   17 �إيل  �جلمعة  �أم�س  �جلز�ئريني 
رئي�س  �أكده  ملا  وفقا  موؤقتة  ح�صيلة  ح�صب 
�لقادر  عبد  �ل�صفري  و�رصح  �لقن�صلية  �لبعثة 
»وفاة  ت�صجيل  �أم�س  فجر  مت  �أنه  حجازي 
�حلاجة حمزة عائ�صة من مو�ليد 21 فرب�ير 
و��صتناد�  عنابة«  والية  من  )78�صنة(   1941
حممود  �لدكتور  �لطبية  �لبعثة  لرئي�س 
دحمان فاإن �ملتوفية لفظت �أنفا�صها باإحدي 
قلبية  جلطة  �إثر  �ل�صعودية  �مل�صت�صفيات 
,من  �لقلب«  مر�س  من  تعاين  كانت  حيث 
جهة �أخري �أو�صح ذ�ت �ملتحدث �أنه يوجد 

�ل�صعودية  بامل�صت�صفيات  حاجا   15 حاليا 
مبكة بع�صهم يعاين من مر�س �لقلب و�لبع�س 
�الآخر �أ�صيب بنزيف دموي و�أحدهم �أ�صيبت 

�أع�صائه �ل�صفلى بال�صلل«. 
يقبعون  مر�صي   »6 هناك  �أن  �إيل  و�أ�صار 
مكة  مبركز  للبعثة  �الإ�صت�صفائية  بامل�صحة 
مر�س  من  يعانون  منهم   4 خطرية:  حالتهم 
و2  �لباركن�صن  مر�س  من  يعاين   1 و  �لقلب 
نف�س  عقلية«و�أ�صاف  باأمر��س  م�صابني 
�مل�صدر �أن »جلنة طبية �صوف جتتمع من �أجل 
ح�صب  �ملر�صي  هوؤالء  لنقل  قائمة  حت�صري 

�الأولوية �إيل �مل�صت�صفيات �جلز�ئرية«. 

»�صناب« تطلق 
جيلها �جلديد من 
�لنظار�ت �لذكية

ك�صفت �رصكة Snap �ملطورة لتطبيق »�صناب 
�صات« �ل�صهري عن جيلها �جلديد من �لنظار�ت 
�لذكية, وعلى خالف �لنظارة �لذكية �ملوجودة 
�جلديدة   Snap نظارة  تاأت  �الأ�صو�ق, مل  يف 
على  �أتت  بل  كبري,  هيكل  �أو  غريب  بت�صميم 
عملي  بت�صميم  تقليدية  �صم�صية  نظارة  هيئة 

ومميز.
وزودت جو�نب هيكل �لنظارة بكامري�ت قادرة 
على توثيق �ل�صور و�لفيديوهات و�إر�صالها �إىل 
�لتقاط  ميكنها  �للوحي,  �حلا�صب  �أو  �لهاتف 
�صور بدقة )1642/1642( بيك�صل, وفيديوهات 
و�الأهم  بيك�صل,   )  1216/1216( �صورة  بدقة 
�لتعامل  �لقدرة على  للنظارة  �أن  من ذلك هو 
و�ملعزز,  �الفرت��صي  �لو�قع  تقنيات  مع 
وعر�س �صور بعنا�رص من تلك �لتقنيات على 

�لعد�صات �ملقابلة لعني �مل�صتخدم مبا�رصة.
على  �جلديدة   3  Spectacles ح�صلت  كما 
�ل�صوتية,  �ملكاملات  الإجر�ء  مايكروفونات 
ما  اللتقاط  تكفيها  لل�صحن  قابلة  وبطارية 
يقارب 200 �صورة بال�صحنة �لو�حدة, و�لعمل 
لعدة �صاعات متو��صلة, �أما ذ�كرة �لتخزين يف 
�لنظارة فتكفي لتخزين ما يقارب 100 فيديو 
 1200 عن  يزيد  وما  ثانية,   60 �لو�حد  مدة 

�صورة.

يف منطقة تاويل بتلم�سان 

حجز �أكرث من 05 كلغ 
كيف  حتت ج�صر 

للجمارك  �ملتنقلة  �لفرقة  متكنت عنا�رص 
,من  �ملن�رصم  �الأ�صبوع   نهاية  بالغزو�ت 
حجز كمية من �ملخدر�ت جتاوزت �ل5كلغ 

و370 غ  من �لكيف �ملعالج  بال�صو�حلية .
على  �حل�صول  بعد  جاءت   �لعملية 
بطريقة  ��صتغاللها  و  دقيقة  معلومات 
خمزنة  �لكمية  هذه  وجود  حول  فعالة 
حتت �حد �جل�صور مبنطقة تاويل  بتونان  
�ل�رصعة  جناح  على  �لتنقل  مت  �أين   ,
بحجز  تكللت  �لتي  �ملنطقة  ومت�صيط 
�لكيف  من  غر�م    370 و  كيلوغر�مات   05
�ملعالج  �لتي مت �لعثور عليها  مودعة حتت 
ح�رص يقع بالقرب من منطقة  طاويل بلدية 
تونان بالغزو�ت ,هذ� وقد  قدرت �لغر�مة 

�جلمركية بـ :  1.611.000 دج
م.ب

جيجل

�نت�صال غريق بالو�د 
�لكبري

مت �نت�صال جثة غريق بالو�د �لكبري �ملار 
بني د�ئرتي �ل�صقفة و�لعن�رص �رصق والية 
جيجل, ح�صبما علم من م�صالح �حلماية 
�مل�صتقاة  للمعلومات  و��صتناد�  �ملدنية 
فاإن  �مل�صالح  لذ�ت  �الإعالم  خلية  من 
 28 �لعمر  من  يبلغ  ب�صخ�س  يتعلق  �الأمر 

�صنة وينحدر من والية باتنة.
عرث  �ل�صحية  �أن  �مل�صدر  ذ�ت  و�أو�صح 
عليها بعد عملية �لتم�صيط ل�صفاف �لو�د 
�لفا�صل بني منطقة �جلناح )بلدية �صيدي 
)بلدية  بلعيد  بني  ومنطقة  �لعزيز(  عبد 
منت�صف  حدود  يف  عجول(  و�د  خريي 
عملية  بعد  وذلك  �خلمي�س  �ليوم  نهار 
مت  وقد  �صاعتني  من  �أكرث  د�مت  بحث 
حتويل �جلثة �ل�صاب �لغريق �إىل م�صلحة 
حفظ �جلثث مب�صت�صفى »ب�صري منتوري« 
�لغرق  �أ�صباب  تبقى  حني  يف  بامليلية, 

جمهولة.

يو��صل لال�صبوع �لثاين, على �لتو�يل �لع�رص�ت 
من �صكان بلدية عني �خل�رص�ء بوالية �مل�صيلة, 
بتح�صني  للمطالبة  �الحتجاجية  وقفتهم 
�الأمثل مبر�صي,  و�لتكفل  �ل�صحية,  �خلدمات 
�ل�صلطات  من  �ملنطقة  �صكان  طالب  حيث 
لتح�صني  �لتدخل  ب�رصورة  و�لوالئية,  �ملحلية 
ي�صتكون  و�أنهم  ببلديتهم,  �ل�صحية  �خلدمات 
م�صتوى  على  �ل�صحية  �خلدمات  نق�س  من 
�لب�رصي,  �لطاقم  حمدودية  و�أبرزها  �لبلدية, 
عدم  عن  ناهيك  �لليلية,  �ملد�ومة  وغياب 

حيث  �الأطفال,  وطب  �لتوليد  م�صلحة  وجود 
ي�صطر �لن�صاء �حلو�مل �إىل و�صع مو�ليدهن يف 
�لكثري من �الأحيان مبنازلهن مما ي�صع حياتهن 

يف خطر حمقق, 
طبية  خدمات  �إىل  �حلاجة  باأم�س  و�أنهم 
متقدمة الإز�لة متاعب �لتنقل �إيل م�صت�صفيات 
�ملجاورة, لالإ�صارة فان مدير �ل�صحة بالنيابة 
�إىل  لال�صتماع  �خل�رص�ء  عني  بلدية  �إىل  تنقل 

�ن�صغاالت �ملحتجني. 
عبدالبا�سط بديار

يطالبون بتح�سني اخلدمات ال�سحية 

�صكان عني �خل�صر�ء بامل�صيلة 
يو��صلون �لحتجاج 

فندت �سركة »هواوي« ال�سينية �سحة ما ورد يف حتقيق ا�ستق�سائي اأجرته �سحيفة »وول �سرتيت 
جورنال« حول م�ساعدة موظفني تابعني للحكومة اجلزائرية يف التج�س�س على معار�سني �سيا�سيني.

تويف �أم�س بتيزي وزو �ل�صيخ ح�رصوف عبد 
�هلل  �لعالمة و �ال�صتاد �جلامعي بعد �رص�ع 
حممد  �جلامعي  بامل�صت�صفى  �ملر�س  مع 
ندير بتيزي وزو و�صيو�رى جثمانه �لرثى يف 

دو�لة  بني  ببلدية  بويحي  �يت  قرية  مقربة 
تعر�س  قد  �هلل  عبد  ح�رصوف  �ل�صيخ  وكان 
مفاجئة   �صحية  وعكة  �إىل  �ملا�صي  �لعام 

نُقل على �إثره �إىل م�صت�صفى

تيزي وزو

وفاة  �ل�صيخ و �لعالمة
 ح�صروف عبد �هلل  

ح-كرمي
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