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حمدادو�ش: اجلي�ش رافق احلراك وج�سد مطالبه



عني الو�سطالأحد 26 ماي 2019  املوافـق  ل21 رم�ضان 1440هـ 2
املحكمة الإدارية للعا�ضمة

احلكم  بعدم �سرعية اإ�سراب 
نقابة م�ستخدمي وزارة التجارة

اأعلنت املحكمة الإدارية للعا�صمة 
بعدم �رضعية الإ�رضاب الذي دعت 
للعمال  العام  الحتاد  نقابة  اإليه 
طرف  من  واملمثلة  اجلزائريني 
النقابة الوطنية مل�صتخدمي وزارة 

التجارة.
يف  الإدارية  املحكمة  وطعنت 
الرقابة  اأعوان  اإ�رضاب  �رضعية 

وقمع الغ�ش، املزمع اإجراوؤه بداية 
من اليوم لثالثة اأيام والذي يتكرر 
جوان   02 املوايل يف  الأ�صبوع  يف 
قابل  اأخرى  لأيام  لثالث   2019
رحبت  اأخرى  جهة  من  لتجديد 
املحكمة  بقرار  التجارة  وزارة 
جل�صتها  يف  بالعا�صمة  الإدارية 
ماي   23 اخلمي�ش  ليوم  العلنية 

�رضعية  عدم  اأكدت  والتي   2019
لقطاع   ugta نقابة  اإ�رضاب 
املوظفني  اأمرت  حيث  التجارة، 
مهامهم  ممار�صة  اإىل  بالعودة 
جديد  من  موؤكدة  القانون  وفق 
مفتوحة  دائما  احلوار  اأبواب  اأن 

لل�رضكاء الجتماعيني.

حكم يوقف اللقاء من اأجل عطال
الدوري  التي جمعت فريقي ني�ش وموناكو �صمن  اأوقف حكم املباراة 

الفرن�صي ملدة دقيقتني وذلك حتى يتم ال�صماح لالعب الدويل اجلزائري 

يو�صف عطال من اأجل ك�رض ال�صيام وهو الذي خا�ش املقابلة �صائما 

الكامريات �صوب  بالفري�صة والإفطار، حيث توّجهت  التالعب  راف�صا 

ال�صيام من خالل �رضب املاء قبل ان  مدافع اخل�رض وهو يهم بك�رض 
يوا�صل خو�ش اللقاء ب�صورة عادية.

بلدية �ضتوان بتلم�ضان

1400 م�سكن تت�سبب يف �سل احلركة 

خبر في 
صورة

ميهوبي يف زيارة اإن�سانية 
للأطفال املر�سى

من  ان�صانية  بلفتة  ميهوبي  الدين  عز  ال�صابق  الثقافة  وزير  قام 
خالل قبوله لدعوة رفقة فنانني اآخرين من اأجل زيارة لالأطفال 
الذين يعانون من اأمرا�ش م�صتع�صية وذلك مب�صت�صفى م�صطفى 
مبوقع  ح�صابه  على  و�صورا  تغريدة  ميهوبي  ن�رض  اأين  با�صا، 
والتي  امل�صاركني  رفقة  جتمعه  »تويرت«  الجتماعي  التوا�صل 

جرت �صهرة اأول اأم�ش بعد الإفطار.

اأك�ساك جديدة ببلدية
  اجلزائر الو�سطى

اأنه مت  الو�صطى عبد احلكيم بطا�ش  بلدية اجلزائر  رئي�ش  اأكد 
اأول اأم�ش بعد الإفطار دخول املرحلة الثانية من تغيري الأك�صاك 
و  تتما�صى  ع�رضية  و  جديدة  باأخرى  تعوي�صها  و  املحالت   و 
رونق العا�صمة و ذلك بعد التفاق مع اأ�صحابها و تطبيقا لفحوى 
و بنود دفرت ال�رضوط اجلديد و املتعلق باملحافظة على رونق 
املدينة و ل �صيما الواجهة اخلا�صة باملحالت القدمية التي يتم 

تغيريها يف غ�صون 72 �صا املقبلة.

البويرة

رابح ع�سمة ويا�سمينة جنوم
 ال�سهرات الرم�سانية

الكرمي  ال�صهر  حلول  مبنا�صبة  بالبويرة  الثقافة  مديرية  �صطرت 
العائالت  لفائدة  الرم�صانية  ال�صهرات  لإحياء  ثريا  فنيا  برناجما 
تن�صطه  الذي  القبائلي  الطابع  بروائع  لال�صتمتاع  املدعوة  البويرية 
كوكبة من اأملع النجوم يتقدمهم كل من النجم »رابح ع�صمة » الذي 
اليوم الأحد 26 ماي بقاعة احلفالت الكربى  �صيلتقي حمبيه �صهرة 
الرائع  الن�صوي  ال�صوت  �صينزل  فيما   « زعموم  علي   « الثقافة  لدار 
30 ماي  �صهرة اخلمي�ش  البويري  » �صيفة على اجلمهور  يا�صمينة   «
كما �صي�صهد الربنامج م�صاركة عديد الأ�صماء املتاألقة الأخرى منهم  

كمال �صنان وموح دحاك وغريهم من الفنانني .
اأ.م

الطارف
تنظيم اأكرب اإفطار جماعي

 ببلدية الزيتونة 
نظم اأول اأم�ش جمموعة من ال�صباب من بلدية الزيتونة ب�صاحة اجلنينة 
هوؤلء  اأعطى  املجتمع حيث  �رضائح  اإفطارا جماعيا  �صم خمتلف 
�صورة رائعة ل�صباب الزيتونة اأين كانت رمزية املكان والزمان عاملني 
اأ�صا�صيني يف خلق هذا اجلو العائلي الت�صامني بني اأبناء البلدية  كما 
اأثنى املفطرون على الفكرة حيث اأ�صبح يعك�ش �صورة جميلة لأبناء 

الزيتونة وت�صامنهم. 
ر.�ش

كلم   07 �صتوان  مدينة  عا�صت 
على  تلم�صان  مدينة  �رضق  �صمال 
وقع احتجاجات  عارمة   ن�صطها 
�صكن   1400 قائمة  من   املق�صني 
اىل  خرجوا   الذين  اجتماعي 
املدينة  منافد  واأغلقوا  ال�صارع  
م�صتوى  على  نحو   احلركة  و�صل 
الرابط   07 رقم  الوطني  الطريق 
ما  وبلعبا�ش  تلم�صان  بني  ما 
ال�رضقية  البلديات  منافذ  اغلق 
والواد  فزة  غني  غرار  على 

تالوت   وعني  ميون  واأولد  حل�رض 
الرابط  والطريق الوطني رقم 02 
ومعها  �صكران  وبن  تلم�صان  بني 
غرار   على  البلديات  من  جملة 
نحو  احلركة  �صل  مت  ،كما  عمري 
عدة اأحياء على غرار عني احلوت 

واوزيدان وعني الدفلة  .
مع  الحتجاج  وتزامن  هذا 
بالقيام  الولئية  ال�صلطات  اإعالن 
لختيار  بريوانة   مبلعب  بالقرعة 
املواقع للم�صتفيدين  المر الذي 

لهم   ا�صتفزازا  املحتجون  اعتربه 
الحتجاج  ت�صعيد  على  واأقدموا 
الطرقية  املنافذ  �صل  على  
والعجالت  واملتاري�ش  باحلجارة 
الولية  وايل  مطالبني  امل�صتعلة 
بالتدخل  يعي�ش  بن  علي  ال�صيد 
التي  بالقائمة  التالعب  لوقف 
و�صباب   عازبات  اأ�صماء  حملت 
اأن  كما  لهم   لحق  واأ�صخا�ش 
حترتم  مل  والدائرة  البلدية  جلنة 
اأقدمية  يف  خا�صة   الأولويات  

لل�صكن  الفعلية  واحلاجة  امللفات 
الحتجاجات  وت�صببت   ،هذا 
راأ�صها  على  كبرية   مناو�صات  يف 
اإ�صابة �صخ�صني وحتطيم �صيارتني 
، ولول تدخل م�صالح الأمن  لكان 
تهديد  بعد  خا�صة  اأكرب  الو�صع 
املحتجني بحرق مقر البلدية التي 
حملوا م�صوؤولها الأول  امل�صوؤولية 
القائمة من  احتوته  ما  كاملة يف  
ل�صكان  ا�صتفزازا  وكذا  جتاوزات 

�صتوان .

ف.ن

بني 23 اإىل 25 ماي 2019

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 14�سخ�سا 
خالل الفرتة املمتدة بني 23 اإىل 25 ماي 2019 و اإىل غاية �صبيحة اأم�ش 
على ال�صاعة الثامنة �صباحا )اأي خالل 48 �صاعة الأخرية( �صجلت وحدات 
الوطن وهذا  عــدة مناطق خمتلفة من  احلماية املدنية 4276 تدخل يف 
على اإثر تلقي مكاملات ال�صتغـاثة من  طرف املواطنني، هذه التدخالت 
�صملت خمتلف جمالت اأن�صطة احلماية املدنية �صواء املتعلقة بحوادث 
املرور، احلوادث املنزلية، الإجالء ال�صحي، اإخمــاد احلرائق و الأجهزة 

الأمنية ...الخ.
حيث تدخلت وحدات احلماية املدنية على اثر عدة حوادث مرور منها 14 
الأكرث دموية ت�صببت يف وفاة 14 �صخ�ش و اإ�صابة 27 اآخرين بجروح، اأين مت 
اإ�صعافهم ثم نقلهم اإىل خمتلف امل�صت�صفيات، اأثقل ح�صيلة �صجلت بولية 
اإنقالب  اإثر  على  بجروح  اآحرين   02 اإ�صابة  و  اأ�صخا�ش   03 بوفاة  ب�صار  

�صيارة على م�صتوى الطريق الوطني  رقم 06 ببلدية و دائرة الوطة.

على  املتهرئة  الطرق  اأثارت 
ولية  يف  ميكرة  بلدية  م�صتوى 
تيزي وزو حفيظة و غ�صب التجار 
الذي  التهمي�ش  جراء  ال�صكان  و 
ال�صلطات  قبل  فر�ش عليهم من 
التي مل تول اأي اهتمام ملطالبهم 
املقدمة يف �رضورة اإعادة تهيئة 
الطرق وتزفيتها من اأجل الق�صاء 
على املنعرجات التي ت�صكلت اإثر 

عدة،  اأ�صكال  على  احلفر  تف�صي 
اأين تتحول عند ت�صاقط الأمطار 
اإىل برك مائية تقطنها ال�صفادع 
عرقلة  اإىل  اأوؤدي  و  واحل�رضات 
تف�صي  عند  خا�صة  ال�صري  حركة 
بالكامل  ت�صوهه  التي  الأوحال 
ا�صطروا  لذا  املارة  وت�صوه 
لرتداء اأحذية مطاطية بدل من 
لتفاديها  حيث  العادية  الأحذية 

هدد التجار بالدخول يف اإ�رضاب 
مدى  اأبدوا  بعدما  العمل  عن 
ازدراء  من  ال�صديد  تذمرهم 
قاموا  اأنهم  خا�صة  الأو�صاع 
يف  طامعني  عدة  اأبواب  بدق 
ح�صولهم على جولة منهم لرتقب 
خا�صة  امل�صالك  حالة  تدهور 
اأ�صحوا  ال�صيارات  اأ�صحاب  اأن 
ل�صدة  نظرا  بها  املرور  يتفادون 

تعد  مل  باعتبارها  خطورتها 
احليوانات،  ل�صري  حتى  ت�صلح 
ا�صتيائهم  عن  اأعربوا  جهة  ومن 
ال�صديد من امل�صوؤولني الذين ل 
ا�صتفحال  اأمام  و  لهم،  يكرتثون 
امل�صاكل نا�صد التجار و ال�صكان 
املخت�صة  املعنية  اجلهات 
تهيئة  لإعادة  تدخلهم  ب�رضورة 

الطرق

ميكرة بتيزي وزو

جتار يهددون بالدخول يف اإ�سراب عن العمل  

م.ب

ح-كرمي



نا�سطون �سيا�سيون يوؤكدون "للو�سط":

هناك من ي�ضعى لتوظيف احلراك �ضد اجلي�ش
.        نا�سر حمدادو�ش: اجلي�ش لعب اأدوارا قوية يف مرافقة احلراك وجت�سيد مطالبه

.       �ساغور: جهات غري را�سية باحتكام اجلي�ش  للد�ستور

حذر نا�سطون �سيا�سيون من خمطط الذي يحاك �سد املوؤ�س�سة الع�سكرية من خالل ا�ستغالل وتوظيف احلراك ال�سعبي للو�سول اإىل اأهدافها، معتربين باأن اجلي�ش 
حليف ا�سرتاتيجي لل�سعب يف تقييم احل�سيلة ال�سلبية لنظام بوتفليقة وانزالقاته وجتاوزاته املوؤكدة  عرب خمتلف التقارير والتحقيقات.

اإميان لوا�ش 

عبد الرزاق �ساغور
 جهات غري را�سية عن وحدة 

اجلي�ش واحتكامه للد�ستور

عبد  ال�سيا�سي  املحلل  حذر 
بع�ض  من  �ساغور  الرزاق 
ا�ستغالل  تريد  التي  الأطياف 
ال�سعبي  احلراك  وتوظيف 
معتربا  اأهدافها،  اإىل  للو�سول 
را�سية  غري  جهات  هناك  باأن 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بوحدة 
والتزامها  وان�سباطها 
لهم  تف�سح  لأنها مل  الد�ستوري 
ماألبهم  و  لأغرا�سهم  املجال 

على حد قوله.
ت�رصيح  يف  �ساغور  فتح 
بع�ض  على  النار  ّ«للو�سط« 
الأطراف، متهما اإياها مبحاولة 
املوؤ�س�سة  ا�ستقرار  �رصب 
ا�ستغالل  طريق  عن  الع�سكرية 
ال�سعبي  احلراك  وتوظيف 
للو�سول اإىل اأهدافها، قائال يف 
�سياق مت�سل« يخطئ من يعترب 
هو  بل  اأ�سخا�ض  اجلي�ض  باأن 

موؤ�س�سة قائمة بذاتها ».
احلراك  بان  املتحدث  واأكد 
يتكلم على امل�ستوى  باأن  يجب 
الوطني و لي�ض العا�سمة فقط، 
م�سيفا »اأكيد املطالب �رصعية 
بالتغيري  يطالب  احلراك  واأن 

جممله  يف  وهو  اجلذري 
كما  نبيلة،  اأهدافه  و  اإيجابي 
عنا�رص  تدخل  ثورة  اأي  يف  اأن 
حتاول توظيف و ا�ستغاللها من 

اأجل الو�سول اإىل اأهدافها ».

بن طرمول
املوؤ�س�سة الع�سكرية بني 

حراك غا�سب و نظام قائم  
ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
باأن  طرمول  بن  العزيز  عبد 
املوؤ�س�سة الع�سكرية هي احللقة 
ما  التفاعل  ل�سبط  املحورية 
والنظام  الغا�سب  احلراك  بني 
اجلي�ض  بان  معتربا  القائم، 
يف  لل�سعب  ا�سرتاتيجي  حليفا 
لنظام  ال�سلبية  احل�سيلة  تقييم 
بوتفليقة وانزلقاته وجتاوزاته 
التقارير  خمتلف  عرب  املوؤكدة 

والتحقيقات
 واأو�سح بن طرمول يف ت�رصيح 
غري  الو�ساطة  باأن  »للو�سط« 
ال�سهلة وامللغمة للجي�ض لتامني 
ت�ستدعي  النتقالية  املرحلة 
الو�سعية  تفهم  احلراك  من 
احلكمة  ا�سرية  تبقى  التي 
مهام  باأن  م�سريا  الد�ستورية، 
�ستت�ساعف  اجلي�ض  موؤ�س�سة 
مع  بالعالقة  م�سوؤولياتها 
واإحلاحه  احلراك  مطالب 
الفا�سدين  عقاب  ب�رصورة 
على  )امل�سداقية(  تكون  وهنا 

املحك.
ال�سعب  بان  املتحدث  واأكد 
جتاوب وتفاعل مع ما اقدمت 
التي  اجلي�ض  موؤ�س�سة  عليه 
عن  م�سوؤولة  نف�سها  تعترب 
روا�سب ذهاب النظام با�ستقالة 
مل  تعوي�سه  وان  بوتفليقة 
يطمح  الدي  التغيري  يحقق 
الأيام  باأن  احلراك، مربزا  فيه 
�ستكون  القادمة  وال�سابيع 
من  بدءا  مل�ستجدات  حاملة 
ال�سلطة احلاكمة من طرف بن 
�سالح وحكومة بدوي وجميعهم 
احلراك  �سغوطات  يعاين 
عن  البحث  و�سعوبة  وتباطوؤ 
مبطالب  يليق  �سيا�سي  خمرج 
احلراك من اجل التغبري الفعلي 

ل ال�سكلي املخادع.

 حمدادو�ش
اجلي�ش لعب اأدوارا قوية يف 

مرافقة احلراك وجت�سيد 
مطالبه  

حركة  عن  النائب  بدوره 
حمدادو�ض،  نا�رص  حم�ض 
تهدد  التي  باملخاطر  نوه 
حالة  ومنها  ال�سعبي،  احلراك 
وال�ستقطاب،  ال�سطفاف 
وكذا حماولة النيل من ا�ستقرار 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  و�سمعة 
وتلعب  لعبت  والتي  وقيادتها، 
اأدوارا قوية يف مرافقة احلراك 
ومنها  مطالبه،  وجت�سيد 
اخلام�سة،  العهدة  اإ�سقاط 

وتوقيف متديد العهدة الرابعة، 
وحماربة  الع�سابة،  وتفكيك 
اأدوات  وتفكيك  النظام،  رموز 
حد  على  البوتفليقي  العهد 

قوله .
يف  حمدادو�ض  نا�رص   اأكد 
ت�رصيح »للو�سط«  باأن النتقال 
لن  ال�سل�ض  الدميقراطي 
احلراك  با�ستمرارية  اإل  ينجح 
وبالإرادة  وح�ساريته،  ب�سلميته 
للموؤ�س�سة  ال�سادقة  ال�سيا�سية 
لهذا  مرافقتها  يف  الع�سكرية 
الطبيعي  »من  قائال  النتقال، 
على  خالفات  هناك  تكون  اأن 
بع�ض املطالب اجلزئية ولي�ست 
ال�سعبي  احلراك  لأن  الكلية، 
ال�سعب  مكونات  كل  ي�سم 

اختالف  على  اجلزائري، 
توحده  هو  الأهم  اأطيافه. لكن 
ال�سيا�سية  املطالب  على 
على  يجب  والتي  الكربى، 
اجلميع الرتكيز عليها، وال�سعي 

اإىل حتقيقها وجت�سيدها«.

 بو�سياف
 اجلي�ش وال�سعب متفطنون 

لكل املكائد   
ال�سيا�سي حممد  حذر املحلل 
ملخطط  ا من  ف  �سيا بو
املوؤ�س�سة  �سد  يحاك  الذي 
واإ�سعافها  لإرباكها  الع�سكرية 
ورميها مبا لي�ض فيها ، موؤكدا 
باملر�ساد  يقف  بان  ال�سعب 
وجه  يف  جي�سه  مع  وي�سطف 

حماولت زعزعة ال�ستقرار.
بو�سياف  حممد  اأ�سار 
بان  »للو�سط«  ت�رصيح  يف 
امل�سبوهة  بع�ض  اجلهات 
يرتب�ض  مبن  ترتبط  والتي 
تقّول  اأن  حتاول  باجلزائر 
يقل،  مربزا  مل  ما  ال�سارع 
اجلي�ض وال�سعب متفطنون لكل 
ما يحاك �سد اأمن و ا�ستقرار 

البلد
اىل  »ال�سارع  املتحدث  وقال 
حد اليوم ل ميتلك املبادرة ول 
قول  حد  على  اأدواتها  ميتلك 
ال�سعبي  احلراك  قادة  احد 
ومنظريه ، وكل ما يف الأمر اأن 

هناك جهات متعددة وخمتلفة 
ال�سعب  ماآ�سي  ا�ستثمار  تريد 
وتطويعها مل�ساحلها ال�سيا�سية 
، التم�سك باحلل الد�ستوري هو 
من  يت�سمن  ملا  الأمثل  احلل 
اإحالة الأمر اإىل اأهله - ال�سعب 
- وعدم املغامرة يف اجتاهات 
مت�ض  وقد  العواقب  جمهولة 

باأمن وا�ستقرار البلد.«
نثمن  »حن  املتحدث  واأ�ساف 
بداية  منذ  اجلي�ض  مواقف 
،املوؤ�س�سة  ال�سعبي  احلراك 
امل�سوؤولة  بو�سفها  الع�سكرية 
الدولة  وا�ستقرار  اأمن  عن 
احلالة  ويف  واملجتمع 
واملطبوعة  نعي�سها  التي 
،لبد  ال�سيا�سية  بالتجاذبات 
امل�سار  يرافق  اأن  للجي�ض 
ي�سع  حتى  والتح�سريات 
القطار على ال�سكة ول عيب يف 
ذلك ما دام يف اإطار الد�ستور، 
تعايل  باأن  الإ�سارة  يجدر  كما 
بان�سحاب  الأ�سوات  بع�ض 
قائد الأركان، لكن ال�سعب يعلم 
�سوابق  لها  اجلهات  هذه  باأن 
م�سبوهة  بجهات  وارتباطات 
تهديد  يحاول  من  فهناك   ،
مبا  ورميها  اجلي�ض  موؤ�س�سة 
واإ�سعافها  لإرباكها  فيها  لي�ض 
باملر�ساد  يقف  ال�سعب  لكن 
وجه  يف  جي�سه  مع  وي�سطف 
حماولت زعزعة ال�ستقرار.«
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اآجال  انق�ساء  على  �ساعات  قبل 
اأعلن  الرت�سح  ملفات  اإيداع 
مرت�سحون ان�سحابهم من امل�ساركة 
املزمع  الرئا�سية  النتخابات  يف 
القادم  جويلية  الرابع  يف  اإجرائها 
و  تر�سحهم  ملفات  اكتمال  بعد 
جمع التوقيعات ح�سبهم  و اأرجعوا 
توفر  عدم  اإىل  الرتاجع  اأ�سباب 
الهام  للحدث  املنا�سبة  ال�رصوط 
اللجنة  تن�سيب  عدم  اإىل  اإ�سافة 
امل�ستقلة ملراقبة النتخابات بينما 
جتاوبا  جاءت  اأنها  اآخرون  قال 

ورغبة ال�سعب الراف�ض لها.
اأعـلـن التحالف الوطني اجلمهوري، 
النتخابات  يف  م�ساركته  تعليق 
 04 يف  اإجرائها  املزمع  الرئا�سية 
جويلية 2019، وهذا اإىل غاية توّفر 
هذا  لنجاح  املنا�سبة  ال�رصوط 
امل�سريي  النتخابي  ال�ستحقاق 

والهام
عقب  له  بيان  يف  احلزب  وا�سرتط 
اجتماع املكتب الوطني اأم�ض توّفر 
هذا  لنجاح  املنا�سبة  ال�رصوط 
امل�سريي  النتخابي  ال�ستحقاق 
و  للحزب  �سبق  حيث  الهام،  و 
العام  اأمينه  تر�سيح  باأن  اأّكد  اأن 
م�رصوط  �ساحلي،  بلقا�سم  الدكتور 
الد�ستوري  احلل  مرافقة  ب�رصورة 
و النتخابي، بجملة من الإجراءات 
العام  الراأي  لطماأنة  ال�سيا�سية 
املهزوزة  الثقة  ترميم  و  الوطني، 
و  ال�سعبي،  احلراك  و  ال�سلطة  بني 

حكومة  بت�سكيل  تعلق  ما  �سيما  ل 
�سخ�سية  بقيادة  وطنية  كفاءات 
معاجلة  و  توافقية،  و  م�ستقلة 
رئي�ض  �رصعية  عدم  اإ�سكالية 

املجل�ض ال�سعبي الوطني.
هيئة  تن�سيب  اإىل  احلزب  دعا  كما 
على  لالإ�رصاف  م�ستقلة  وطنية 
مواد  بع�ض  تعديل  و  النتخابات، 
لالنتخابات  الع�سوي  القانون 
النتخابات  باإجراء  ال�سلة  ذات 
مرنة  روؤية  �سمن  الرئا�سية، 
لالأجندة النتخابية، و التي تتطلب 
تاأجيل النتخابات الرئا�سية لب�سعة 
روح  و  ن�ض  يتيحه  ما  وفق  اأ�سابيع 
قرار  اأن  احلزب  الد�ستور واأ�ساف 
تاريخ  اإىل  احلزب  م�ساركة  تعليق 
و  �سعبية  باعتبارات  مرّبر  لحق، 

د�ستورية و قانونية و �سيا�سية، . .

جبهة امل�ستقبل يف اللحظة 
االأخرية

حزب  رئي�ض  علن  اأعلن  جانبه  من 
جبهة امل�ستقبل، عبد العزيز بلعيد 
يف  امل�ساركة  من  الإن�سحاب   ،
النتخابات الرئا�سية ، موؤكدا على 
للخروج  ال�سيا�سي  باحلل  مت�سكه 

من الأزمة الراهنة
اأكد بيان حلزب جبهة امل�ستقبل  و 
عقب اجتماع جمل�سه الوطني اأم�ض 
امل�ستقبل  جبهة  حزب  قيادة  اأن 
الرت�سح  ملف  اإيداع  عدم  قررت 
يف  اإنعقادها  املزمن  للرئا�سيات 

اأ�سباب  اأرجع  و  جويلية  من  الرابع 
واجلمود  الغمو�ض  اإىل  ان�سحابه 
عدم  اإىل  يدفع  والذي  ي�سود  الذي 
لهذه  واجلدي  احلقيقي  التح�سري 
ذات  اأ�ساف  و  الهامة  املنا�سبة 
اللجنة  تن�سيب  عدم  اأن  البيان 
و  �سفافية  ي�سمن  ل  امل�ستقلة 
نزاهة انتخابات و انعدام التناف�سية 
الظروف والأجواء  و عدم جاهزية 
ال�سعبية و اأ�ساف امل�سدر ان جبهة 
م�سارها  على  توؤكد  امل�ستقبل 
الد�ستور كخيار  اإطار  ال�سيا�سي يف 
ا�ستقرارها  للجزائر  يوؤمن  وحيد 
عن  احلر  التعبري  لل�سعب  ي�سمن  و 
كما  الدميقراطية  كنف  �سيادته يف 
اأن  على  امل�ستقبل  جبهة  اعتربت 
النزيهة  و  ال�سفافة  النتخابات 
هي ال�سبيل الوحيد لتخطي الأزمة 

ال�سيا�سية التي تواجهها البالد

غديري ين�سحب
اجلرنال  اأعلن  اأخرى  جهة  من 
عدم  غديري،  علي  املتقاعد، 
تر�سحه للرئا�سيات، املزمع عقدها 
يف  املقبل واأو�سح  جويلية   04
فيديون�رص على �سفحته بفي�سبوك، 
 4 انتخابات  يخ�ض  فيما   ” قائال 
اأودع  مل  و  مرت�سحا  ل�ست  جويلية، 
الد�ستوري  املجل�ض  لدى  ملف  اأي 
التيار  �سد  ت�سبح  اأنها  واأ�ساف 

ال�سعبي الراف�ض لالنتخابات . .
ف.ن�سرين

ان�سحابات و اإحجام عن اإيداع امللفات

املجل�ش الد�ضتوري اأمام خيار
رئي�ض  تاأجيل الرئا�ضيات بلعيد  عزيز  ان�سحاب  بعد 

الرئا�سيات  من  امل�ستقبل  جبهة 
وكقبله   ، 4جويلية  يوم   ، املتوقعة 
اأي�سا  و  �ساحلي  بلقا�سم  ان�سحاب 
 ، غديري  علي  املتقاعد  اجلرنال 
على  تدل  التي  املوؤ�رصات  تزايدت 

تاأجيل النتخابات املقبلة .
من املنتظر اأن يتم الف�سل قريبا يف 
م�ساألة الرئا�سيات ،وترقب اإعالن من 
املجل�ض الد�ستوري حول التم�سك اأو 

تاأجيل النتخابات الرئا�سية .
التوقعات  من  العديد  من  فالربغم 
من  العديد  ووجود   ، ال�سابقة 
اإجراء  على  توؤكد  كانت  التوجهات 
الكثري  اأن  اإل   ، وقتها  النتخابات يف 
من املعامل و املوؤ�رصات حول ترجيح 
اأو  ب�سهرين  النتخابات  هذه  تاأجيل 
اأكتوبر ، وهو التاريخ  اإىل غاية نهاية 
من  الكثري  عرب  تداوله  يتم  الذي 

الو�سائط و امل�سادر .
ان�سحاب عزيز بلعيد من الرئا�سيات 
يزيل   ، القادم  جويلية  يف  املنتظرة 
الكثري من ال�سكوك حول اإجراء هذه 
احتمال  اأ�سبح  التي   ، الرئا�سيات 
ناهيك   ، الغالب  ال�سيء  هو  تاأجيلها 
حممد  لالأفالن  العام  الأمني  اأن  عن 
باأنه  �رصح  كان  بدوره  هو  جميعي 
رئا�سية  انتخابات  اإجراء  ميكن  ل 
اأعترب  اأن  بعد   ، الظروف  هذه  يف 
لتنظيم  وطنية  هيئة  ت�سكيل  اأن 
النتخابات هي الأولوية قبل الذهاب 
اأجل  من  وذلك  النتخابات  اإىل 
اأ�سوات  م�سداقية  على  احلفاظ 

ال�سعب .
قائد  خطاب  مع  هذا  يتناق�ض  ول 
الأركان نائب وزير الدفاع الذي كان 
هو  النتخابات  تنظيم  اأن  اأكد  قد 
احلل لقطع الطريق اأمام دعاة الفراغ 

جهته  من  طالب  حيث   ، الد�ستوري 
تنظيمها  يف  الإ�رصاع  اإىل  الآخر  هو 
يق�سد  اأنه  بال�سبط  يحدد  اأن  دون 
ولو  التاأجيل  ليبقى جمال   ، 4جويلية 
خا�سة   ، مفتوحا  ثالثا  اأو  ب�سهرين 
اأن مثل هذه امل�سائل تتعلق بالأجواء 
العامة ، و مثل هذه امل�سائل مربوطة 

بالظروف العامة للبالد .
الفريق  اأن  اإىل  الإ�سارة  وبهذا جتدر 
دعا  قد  كان   ، �سالح  قايد  احمد 
لتنظيم  م�ستقلة  هيئة  ت�سكيل  اىل 
النتخابات من اأجل �سمان نزاهتها 

و احلفاظ على اأ�سوات ال�سعب .
خيار  مازال  هذا  كل  من  بالرغم 
وغري   ، مطروحا  النتخابات  اإجراء 
هو  التاأجيل  خيار  اأن  اإل   ، م�ستبعد 
مثل  ويف   ، الظرف  هذا  يف  الأقوى 

هذه الظروف .
انق�سام  يوجد  هذا  من  وباملقابل 

يف ال�سارع حول اإجراء النتخابات ، 
ال�سعب هذه  يرف�ض جزء من  ففيما 
النتخابات بحجة عدم اإجرائها من 
بالع�سابة  اأو ماي�سمونه  طرف بدوي 
اآخر من ال�سعب �رصورة  ، يرى جزء 
الإ�رصاع  و  النتخابات  هذه  اإجراء 
جديد  رئي�ض  اختيار  و  تنظيمها  يف 
التيهان  هذا  البقاء يف  بدل  للجزائر 
الذي قد يوؤدي اإىل ما ل يحمد عقباه 
، ل�سيما اأن الكثري من الأهداف التي 
طالب بها احلراك حتققت ولو جزئيا 
. كما يرون اأن النتخابات ماهي اإل 
بداية ، خا�سة اأن بدوي اأو غريه لي�ض 
العتقاد  يتم  مثلما  كبري  تاأثري  لهم 
يرجح  فيما   ، ثانوي  دورهم  اأن  و   ،
البع�ض تنحيته و تغيري احلكومة من 
ترك  و  اأكرب  الطماأنينة  اإف�ساء  اأجل 

اأجواء الثقة.
ع�سام بوربيع

خيار تاأجيل الرئا�سيات

احلراك يتجه لك�ضب "اأم املعارك "و يطمح للمزيد

من  التجمع  حزب  طالب 
والدميقراطية،  الثقافة  اأجل 
با�ستدعاء  العدالة  »الأر�سيدي« 
عبد  ال�سابق  اجلمهورية  رئي�ض 
لال�ستماع  بوتفليقة  العزيز 

لأقواله.
اجتماعه  يف  الأر�سيدي  وقال 
اأم�ض هل يوجد ما مينع ا�ستدعاء 
رئي�ض الدولة ال�سابق اأمام العدالة 
كانت  اذا  مت�سائال  اأقواله  ل�سماع 
وهل  ال�سوؤال  عن  اإجابة  هنالك 

يقود  الذي  الأركان  لقائد  ميكن 
يكون  اأن  »الع�سابة«  �سد  احلملة 

لديه اإجابة.
»اإذا  الأر�سيدي،  حزب  وقال 
ول  العدالة  تطّبق  اأن  نريد  كّنا 
بالإ�سافة  العدالة،  غري  �سيء 
اأن  يجب  التي  ال�ستقاللية  اإىل 
العام،  الراأي  عن  حتى  بها  تتمتع 
فعليها اأن تبداأ بالناأي عن الطابع 
العتقالت،  لهذه  النتقائي 
الع�سابة.  كل  با�ستدعاء  وذلك 

عبد  لأقوال  يُ�سمع  اأن  يجب 
الدولة  رئي�ض  بوتفليقة،  العزيز 
وعن  اأعماله  عن  املخلوع، 
ن�ساط م�ساعديه. واإن هذا يعترب 
ال�سمان  احلالية،  املرحلة  يف 
الوحيد لنيل امل�سداقية، حتى ل 
النظيفة«  »الأيدي  عملية  تتحول 
حملة  ي�سبه  ما  اإىل  الواقع  يف 

ملطاردة ال�سحرة«.
»مت  اإنه  البيان،  ذات   واأردف 
ل�ستعرا�ض  املحاكم  ت�سخري 

النظام  من  »خمتارة«  وجوه 
وكامريات  الق�ساة  اأمام  القدمي 
تتلقى  اإعالمية  لقنوات  »خفية« 
القرار«.  مراكز  من  اأوامرها 
القانون،  دولة  »يف  اأن  اإىل  م�سريا 
لن يفاجاأ اأحد من ظهور اأويحيى 
كان  الذي  الوزراء  و�سالل ورهط 
ظهور  من  اأو  بوتفليقة،  ي�سوقه 
وزوخ  وطليبة  وحداد  كونيناف 

اأمام املحكمة. والقائمة طويلة
ف.ن�سرين

ندد بالطابع االنتقائي لالعتقاالت

الأر�ضيدي يطالب مب�ضاءلة بوتفليقة
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خ�صت هذه احل�صة الأوىل  املوزعة 
اأم�س حوايل 200 عائلة من �صمن  
بالعا�صمة  �صكنية  وحدة   2.466
موجهة  بالإيجار  البيع  ب�صيغة 
توجيههم  مت  »عدل1«  ملكتتبي 
نحو املدينة اجلديدة �صيدي عبد 
اجلديدة  املدينة  و  بالعا�صمة  اهلل 
ا�صتكمال  يتم  اأن  على  بوينان, 
املتبقية  ال�صكنات  مفاتيح  ت�صليم 

بحر الأ�صبوع اجلاري.
هام�س حفل  على  الوزير  و �رصح 
ت�صليم املفاتيح الذي مت مبرافقة 
اخلالق  عبد  العا�صمة,  وايل 
ال�صلطات   بح�صور  كذا  و  �صيودة, 
املحلية, اأن عملية ت�صليم املفاتيح 
تخ�س »عدل1« بالعا�صمة, و التي 
»عدل-2«  مكتتبي  اإىل  �صتمتد 

بوليات �صكيكدة )1.150 
وحدة(   718( عنابة  و  وحدة( 
ال�صلف  و   وحدة(    320( واأدرار 
خالل  �صتتم  التي  و  وحدة(   105(

27 من رم�صان اجلاري.
ت�صليم  عملية  اأن  الوزير  اأكد  و 
ال�صكنات على املكتتبني �صتتوا�صل 
خالل الأ�صهر املقبلة, م�صريا اإىل 

اأن العملية �صت�صتكمل تدريجيا اإىل 
و هو موعد  املقبل  �صبتمرب  غاية 
على   »1 »عدل  ملف  من  النتهاء 

امل�صتوى الوطني.
بلجود,  قال  اأخرى,  جهة  من 
برنامج  يف  مكتتب   10.000 ان 
�صيتمكنون  بالعا�صمة  »عدل-2« 
من  الأ�صبوع  هذا  من  ابتداء 
التخ�صي�س  �صهادات  ا�صتخراج 
املوقع  عرب  ل�صكناتهم  النهائية 
الإلكرتوين اخلا�س بوكالة »عدل«, 
موزعني عرب املواقع التالية : عني 

املاحلة, اأولد فايت, عني البنيان, 
البحري,  برج  اهلل,  عبد  �صيدي 

�صعيبة و بوينان.
من جهته, قال املدير العام لوكالة 
»عدل«, �صعيد روبة, اأن كل م�صاريع 
عدل-1 املوزعة حاليا مت اإطالقها 
اأن  يف 2014 و 2015 و 2016, مبا 
حتيني ملفات 2001 و 2002 مت يف 
برنامج   اأن  اىل  م�صريا  و   ,2013
على  تقريبا  ا�صتكماله  مت  عدل1 
كل الرتاب الوطني و مل يتبقى ال 
باجلزائر  وحدة   17.000 حوايل 

تدريجيا  ت�صليمها  �صيتم  العا�صمة 
اىل غاية �صبتمرب املقبل.

و اأ�صاف روبة انه مت ما بني 2016 
 58.000 حوايل  توزيع   2019 و 
»عدل  برنامج  من  �صكنية  وحدة 
يف   30.000 من  اأكرث  منها   ,»1
م�صريا  وحدها,   بالعا�صمة   2018
م�صتوى  على  �صيتم  انه  غاىل 
املفاتيح  ت�صليم  انطالق  العا�صمة 
لأوىل مكتتبي »عدل 2 »ابتداء من 

الدخول الجتماعي املقبل. 

حالة  تلم�صان  �صواحل  تعي�س 
خلفية   على   ق�صوى  طوارئ  
الدرك  عنا�رص  قبل  من  تطويقها 
خفر  وم�صالح  برا  الوطني 
ال�صواحل بحر  بفعل  قذف اأمواج 
من  طردا    11 من  لأكرث  البحر 
الكيف والتي ترتاوح وزنها ما بني 

35 و38 كلغ والتي ي�صتبه اأن �صبكة 
األقت  لنقل املخدرات عرب البحر 
قبل  من  اأمرها  اكت�صاف  بعد  بها 

حر�س ال�صواحل  .
هذا وكانت عنا�رص خفر ال�صواحل 
دورية  وخالل  بالغزوات  النا�صطة 
من  الغربي  اجلانب  على  لها 

من  متكنت  قد  تلم�صان  �صواحل  
حجز 05 طرود  من الكيف كانت 
تطفو على �صطح البحر قريبة من 
الياب�صة  اأغلبها ذات وزن 35 كلغ , 
من جانب اآخر �صبق لذات امل�صالح 
طرود   06 اأم�س  اأول  حجزت  اأن 
بنف�س   كلغ   38 وزن  ذات  اأخرى 

وجود  اأكد  الذي  الأمر  املنطقة 
كميات كبرية من الكيف يف اأعماق 
البحر, الأمر الذي ي�صتوجب منح 
خالل  من  البارونات  اإىل  و�صولها 
الياب�صة  على  امني   طوق  اإقامة 

والبحر حلجزها  وحرقها .
حممد بن ترار

برنامج عدل 1 

م�سالح االأمن طوقت �سواحل الوالية حلجزها

م.�س

غلق نهائي مللف عدل 1 يف �سبتمرب املقبل
.     ا�ستخراج �سهادات التخ�سي�س النهائية بالعا�سمة هذا االأ�سبوع

البحر يلفظ 11 طردا من الكيف وطوارئ  ب�سواحل غرب تلم�سان

اإحالة 52 تلميذا على  املجال�س التاأديبي

تخريب معدات 123 ق�سما 
مبدار�س اجلهة الغربية للوطن 

.    االعتداء على 03 اأ�ساتذة وم�سرف تربية 
.    تلم�سان وغليزان  على راأ�س الواليات

عا�صت ما يزيد عن 123 موؤ�ص�صة 
واإتالف  تخريب  اأحداث  تربوية 
قبل  من  املدر�صي  لعتادها 
للتالميذ  الهمجي  الت�رصف 
نهاية الثالثي  خلفية  على 
�صهدت عدة  كما  الثالث 
على  موؤ�ص�صات  اعتداءات 

الأ�صاتذة والطاقم الرتبوي .
هذا وكانت غليزان وتلم�صان  اكرب 
بفعل  املت�رصرة  الوليات 
ق�صما  بكل   38 تخريب  ت�صجيل 
توزعت  منهما حيث  واحدة 
و13  بغليزان  مدر�صة   16 على 
�صهد  بتلم�صان كما  مدر�صة 
على  اعتداء  تلم�صان  ولية 
ن  ا غليز و مبغنية   ة   ذ �صتا اأ
على  اأ�صاتذة  باإحدى  العتداء 
ثانويات  و�صط املدينة , يف حني 
تخريب  بلعبا�س  �صيدي  �صهدت 
21 ق�صما والعتداء على م�رصف 
تيارت  ولية  �صهدت  كما   , تربية 
اعتداء على اأ�صتاذة يف ثانوية عني 

الولية وتخريب  جنوب  الذهب 
جهتها  من   , تربويا  ق�صما   14
�صهدت مع�صكر تخريب 13 ق�صما 
مب�صتغامن  اأق�صام   10 وم�صتغامن 
عملية  م�صت  وقد  هذا   ,
الكرا�صي  من  املئات  التخريب 
تخريب  على  والطاولت  زيادة 
ويف   , لل�صبورات  جزئي  اأو  كلي 
هذا ال�صدد اأعدت مديرية الرتبية 
الو�صعية  حول  دقيقة  تقارير 
متابعات  اأمام  �صجلت  حني  يف 
52 تلميذ  ل  التاأديبي  املجل�س 
م�صتويات  البتدائي  من 
ويرجع  �صبب  هذا   , والثانوي 
هذه الت�رصفات اإىل غياب قوانني 
�صن  على  زيادة  رادعة  للتالميذ 
املراهقة  التي توؤثر ب�صكل �صلبي 
ناهيك  التلميذ  نف�صيات  على 
من  ي�صهده  ال�صارع  على  ما 
حراك والذي اأخذه التالميذ من 

اجلانب ال�صلبي .
حممد بن ترار

قال وزير ال�سكن بلجود كمال اأم�س اأن م�ساحله حدده تاريخ الغلق النهائي مللف عدل 1 و ب�سفة نهائية اأين مت 
حتديد ذلك بنهاية �سهر �سبتمرب املقبل اأ�سرف وزير ال�سكن و العمران و  4.759 مكتتبا ب�سيغة البيع باالإيجار 

»عدل« موزعة على العديد من واليات الوطن.
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تقديرات اأمنية

بلدية تيرنكوك باأدرار الأ�سخن باجلنوب الكبري
 اأ�رصت م�صادر م�صوؤولة من غرفة 
العمليات املكلفة مبتابعة احلراك 
الكبري,  باجلنوب  الجتماعي 
باملقاطعة  تيرنكوك  مدينة  اأن 
اأدرار   بولية  تيميمون  الإدارية 
وليات  خمتلف  دوائر  ت�صدرت 
حيث  من  الكبري  البالد  جنوب 
الحتجاجية  احلركات  معدلت 
�صهر  خالل  العنف   اأحداث  و 

رم�صان .
اأن  اجلهات,  نف�س  وقالت 
املنددة  ال�صعبية  النتفا�صة 
�صد  العمومية  القوة  با�صتعمال 
�صلميا    املعت�صمني  البطالني 
 , اأدرار  بولية  تيرنكوك  بدائرة 
و�صعت املدينة يف �صدارة قائمة 
ترتيب دوائر جنوب البالد الكبري  
احلركات  معدلت  حيث  من 

الحتجاجية خالل �صهر رم�صان 
خلفية  على  وذلك   , الكرمي 
اإقدام املواطنني على حرق مقر 
الدائرة وم�صكن رئي�صها وحظرية 
من  �صل�صلة  تنظيم  مع  ال�صيارات 
للمطالبة  ال�صلمية  الحتجاجات 
املتورطني  امل�صوؤولني  مبحا�صبة 
يف تاأجيج الحتقان املحلي وهو 
ما اأثار �صكوك دوائر الخت�صا�س 
مكافحة  م�صالح  من  املعنية 
التدخل  ووحدات  ال�صغب 
الوطني,  بالدرك  والحتياط 
الأخرية  بهذه  دفع  الذي  الأمر 
الأمني  ال�صتنفار  حالة   لإعالن 

من الدرجة الثانية.
املطلعة  اجلهات,  نف�س  وذكرت 
 , مركزيا  الأمني  الن�صاط  على 
ُرفعت  قد  �صوداء,  تقارير  اأن  

لل�صلطات العليا بالبالد , تربر لهم 
فيها �رص تفاقم الحتقان املحلي 
انفجاره  وانح�صار  باملنطقة 
املنددة  ال�صعبية  النتفا�صة  يف  
لف�س  العمومية  القوة  لإ�صتعمال 

العت�صام ال�صلمي للبطالني .
اأ�رصت  فقد  ثانية  جهة  من 
تقرير  اأن  اخلا�صة  م�صادرنا 
الوزارة  طرف  من  رفع  خا�س 
يطالب  الدولة  لرئي�س  الأوىل 
اتخاذ  ال�رصاع يف  ب�رصورة  فيها 
ال�صارمة  والتدابري  الإجراءات 
ا�صتفزاز  يف  املت�صببني  �صد 
تيرنكوك  بدائرة  املحلي  ال�صارع 
الأولية  املعطيات  ت�صري  حيث   ,
وايل  من  كل  مهام  انهاء  اأن 
فيه  املرغوب  غري  اأدرار  ولية 
م�صاءلة  اأ�صبح  الدائرة  رئي�س  و 

وقت بهدف احتواء حالة الت�صنج 
فقد  ذلك  مع  موازاة   , املحلي 
مت�صكه  الدراري  ال�صارع  اأبدى 
بخيار موا�صلة الت�صعيد من لهجة 
اىل  �صلميا  بالحتجاج  خطابه 
غاية ت�صجيل حلول ملمو�صة على 
اأر�س الواقع ملطالبه الجتماعية 
التي جتاوزها الزمن , خا�صة اذا 
من  حتذيرات  هناك  باأن  علمنا 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 
تنجر عن  انتقال عدوى الحتجاج  
لبلديات اأخرى  تعي�س على �صفيح 
�صاخن على غرار عا�صمة الولية 
 , رقان   , تيميمون   , اأوقروت   ,
الدارية  واملقاطعة  متقطن 
احلدودية برج باجي خمتار وفق 

ما اأوردت م�صادرنا  .
اأحمد باحلاج 

رئا�سيات 4 جويلية

اأول مرت�سح يودع ملف تر�سحه 

ملف  زاهية,  بن  خل�رص  اأودع 
جويلية   4 لرئا�صيات  تر�صحه 
لالنتخابات  مر�صح  اأول  وهو 
لدى  ملفه  ي�صع  الرئا�صية 

بن  ويعد  الد�صتوري  املجل�س 
زاهية, وهو مر�صح حر ومتقاعد 
من  اأ�صله  ينحدر  اجلي�س  من 

ولية اجللفة.

كان رفيقا لل�سهيد م�سطفى بن بولعيد

ت�سييع جثمان املجاهد م�سطفى 
طور�س بباتنة

اأم�س  ظهر  بعد  الرثى  ووري 
املجاهد  جثمان  ال�صبت 
بلدية  مبقربة  طور�س  م�صطفى 
فم الطوب بولية باتنة بح�صور 
و  املجاهدين  من  غفري  جمع 
املنية  وفاته  اأن  بعد  مواطنني 
عمر  عن  اجلمعة  اأم�س  م�صاء 
مر�س  اإثر  �صنة   95 ناهز 

ع�صال.
فاإن  عائلته  من  اأفراد  ح�صب  و 
املجاهد م�صطفى طور�س كان 
بالإعدام  عليهم  املحكوم  اأحد 
بن  ال�صهيد م�صطفى  رفقاء  من 
بولعيد ب�صجن الكدية بق�صنطينة 
للثورة  الأول  الرعيل  من  و 
الأورا�س  مبنطقة  التحريرية 
و  اإي�صمول,  مبنطقة  وحتديدا 
ورد يف �صهادات حية ملجاهدي 
طور�س  املجاهد  باأن  اجلهة 
م�صطفى األقي عليه القب�س من 
طرف قوات الحتالل الفرن�صي 

بالإعدام  و�صدر يف حقه حكما 
الع�صكرية  املحكمة  طرف  من 
تعر�س  حيث  ال�صتعمارية 
�صجن  واأدخل  �صديد  لتعذيب 

الكدية بق�صنطينة وكان من 
املر�صحني  املجاهدين  بني 
م�صطفى  ال�صهيد  مع  للهروب 
يف  ال�صجن  ذلك  من  بولعيد  بن 
اأخفق  لكنه   1955 نوفمرب   10
بعد  اآخرين  جماهدا   18 و  هو 
للعملية, ح�صب  العدو  تفطن  اأن 
ال�صابقة   ت�رصيحاته  بع�س 
ال�صجن  يف  املرحوم  وظل 
ال�صتقالل  قبيل  ليطلق �رصاحه 
اآنذاك  املركزي  ال�صجن  من 
اأبريل   9 يف  )باتنة(  بتازولت 
راأ�صه  م�صقط  اإىل  ويعود   1962
بعد  وي�صبح  الطوب  فم  ببلدية 
باجلهة  الرتبية  رجال  اأحد  ذلك 
التعليم,  مهنة  يف  ا�صتغل  حيث 

وفق امل�صدر. 



�أحمد بن عطية

و بعد اأ�سبوع من حلول اجلنة التي 
علي  اأن  الدامغة  بالأدلة  تيقنت 
اأية  من  مطلقا  ي�ستفد  مل  حداد 
�سفقات مبوؤ�س�سة ت�سيري املطارات 
ميناء  مقدمتها  يف  البالد،  لغرب 
الذي  و  بوهران،  بلة  بن  اأحمد 
كان  واحدة  ملرة  حداد  علي  زاره 
قادما فيها من عا�سمة اأروبية عرب 
طائرته اخلا�سة، و ت�سري امل�سادر 
املوردة للمعلومة اأن جلنة التحقيق 
ت�سم  �سبكة  وجود  ك�سفت  الوزارية 
مبطار  حمالت  اأ�سحاب  اأحد 
اجلن�سية  يحمل  هو  و  وهران 
الفرن�سية و يهودي الديانة و هناك 
�سكوك يف اإنتمائه للكيان ال�سهيوين 
ي«  ف  ر   « املدعو  و  الإ�رسائيلي 
مطلقني  جزائريني  اأبوين  من  وهو 
اأين مت التخلي عنه يف �سغره لتقوم 
الفرن�سية  للعا�سمة  بنقله  خالته 
عنه  تخلت  لكنها  لرتبيته  باري�س، 
ليتم اإحت�سانه من عائلة ذات اأ�سول 
تبينت  الذي  الأخري  هذا  يهودية، 
امل�سوؤول  اأنه  حمققوها  و  اللجنة 

الإحتجاجات  حالة  عن  الرئي�سي 
نقابيون  و  اإطارات  يقوم  كان  التي 
لغر�س  عليها  بالتحري�س  �سابقون 
اجلهوي  املدير  من  الإنتقام 
اأ�سدر  الذي  الغرب،  ملطارات 
كان  حمل  باإخالء  قرارا  حقه  يف 
دون  طويلة  �سنوات  منذ  ي�ستغله 
�سداد امل�ستحقات املالية، ناهيك 

للموافقة  امل�سوؤولني  اإبتزاز  عن 
الكربى  ال�سفقات  منح  على 
تلقيه  اأجانب مقابل  اأعمال  لرجال 
عمولت بالعملة ال�سعبة من قبلهم 
و  امل�ساريع  من  الإ�ستفادة  نظري 
ال�سفقات، و هو ما رف�سه املدير 
اجلهوي ك�سال عبد القادر الذي قام 
باأعمال  بالقيام  ال�سهيوين  اليهودي 

�سداد  خالل  من  �سده  حتري�سية 
لإطارات  ال�سعبة  بالعملة  اأموال 
يف  الفو�سى  و  الإحتجاجات  لزرع 
و�سط املوؤ�س�سة، و ن�رس معلومات 
ل اأ�سا�س لها من ال�سحة عن طريق 
اأحد  مع  اليهودي  ال�ساب  توا�سل 
املدونني اجلزائريني الالجئ حاليا 

بالعا�سمة الفرن�سية باري�س .

بولية  الق�سائية  ال�سلطات  با�رست 
الف�ساد  ق�سايا  اأكرب  بفتح   تلم�سان 
التي تخ�س نهب املوؤ�س�سات العمومية 
وتفلي�سها وت�رسيح عمالها وال�ستيالء 
من  الكربى  ال�سناعية  العقارات  على 
والتي  وخربو�س  حداد  �رسكتي  قبل 
مت  ف�ساد  ق�سية   20 �سمن  تدخل 
فتحها بتلم�سان والتي عرت جتاوزات 
احلركة  توقيف  يف  ت�سببت  كربى  
زهاء  وت�رسيح  بالولية  ال�سناعية 
والتي  تعوي�س  بدون  عامال  األف   15
اأمام  ق�ساياها  من  العديد  لتزال 

العدالة  .
خربو�س  موؤ�س�سة  ق�سية  وتعترب  هذا 
نهبت  التي  املوؤ�س�سات  اأكرب  هي 
بالولية  العمومية  املوؤ�س�سات 
على  للح�سول  عقاراتها   وا�ستعملت 
موؤ�س�سة  وتعد   ، باملاليري  قرو�س 
اأول  »ENCG«هي  مبغنية  الزيت 
من   550 و�رسح  نهبها  التي  ال�سحايا 
معروفة  كانت  اأنها  رغم  عمالها  
ب�سناعة الزيت وال�سابون وكانت  ت�سكل 
اكتفاء  للجهة الغربية ، مت بعدها مت 
نهب موؤ�س�سة  بيع اخلزف وال�سمنت 
ال�سناعية  باملنطقة  البناء  ومواد 
 »EDMCO« ب�ستوان  الدفلى  لعني 
والتي �رسح  امل�ستثمر  نف�س  قبل  من 
 150 ت�رسيح  كما مت   ، ال350  عمالها 
عامال بعد ال�ستيالء على املوؤ�س�سة 
ال�ستهالكية   املواد  لبيع  الوطنية 
كما   »ONACO« الدفلى  بعني 
ا�ستوىل على موؤ�س�سة �سغرية  قريبة 
 ، العمال  ت�سغل  ع�رسات  كانت  منها 
وبعني فزة  قام ذات امل�ستثمر بنهب 
باحلبوب  اخلا�س  التفريغ  مركز 
والبقول  احلبوب  لتعاونية  والتابع 
ي�سغل  كان  الذي   »CCLS« اجلافة  
موؤ�س�سة  اإىل  بالإ�سافة  عامال    120
وال�سلب   احلديد  ب�سناعة  خا�سة 
وكل   ، عامال   250 ت�سغل  كانت  التي 
عليها  ا�ستوىل  املوؤ�س�سات  هذه 
اخلو�س�سة  غطاء  حتت  بتجهيزات 
على  املحافظة  مع  تفعيلها  عادة  ل 
منا�سب ال�سغل ، لكن  هو ما مل يتم  

العتاد  وبيع  العمال  ت�رسيح  مت  حيث 
اإىل خمازن  وحتويل هذه املوؤ�س�سات 
ل غري با�ستثناء مركز عني فزة الذي 
 ، الأعالف  ل�سناعة  مركز  اإىل  حول 
هذا ومن  �ساأن التحقيقات اأن  تقف 
الكربى  التجاوزات  من  العديد  على  
اقت�ساد  فجرت  التي  املوؤ�س�سة  لهذه 
الولية ، من جانب اآخر مت فتح ملف  
جممع حداد  الذي متكن من احل�سول 
بطريقة  امل�ساريع  من   العديد  على 
غري قانونية  كما اأنها �سواء مل تكتمل 
اأو اأقيمت بطريقة خاطئة وبعد تاأخر 
الأ�سغال  يف  م�ساريع  تتقدمها  كبري 
ال�سكة  م�رسوع  غرار  على  العمومية  
واحلدود  تلم�سان  بني  ما  احلديدية 
الغربية والتي مل تتجاوز ال10 باملائة 
حلد الآن رغم احل�سول على مقدمات 
كربى ، ناهيك عن ج�رسين بالرم�سي 
زيادة على   ، كبري  بتاأخر  الذين اجنز 
الطريق ال�ساحلي  الذي يربط مر�سى 
م�سافة57  على  بالغزوات  مهيدي  بن 
القيا�سي  الرقم  حطم  والذي  كلم 
كما   ، اليوم  اإىل  اأ�سغاله  تنتهي  ومل 
م�ساريع  من  املوؤ�س�سة   ا�ستفادت 
الربط باملياه ملحطات حتلية املياه 
وهنني  اهلل  عبد  واأولد  الثالثة  ب�سوق 
ورغم  املوؤ�س�سة  هذه  ان  والغريب    ،
عدم  تخ�س�سها ا�ستفادت من �سفقة  
الطبي  بالعتاد  تزويد 10 م�ست�سفيات 
مببلغ 10 ماليري دولر لكل م�ست�سفى 
كما   ، ال�رسطان  م�ست�سفيات  خا�سة  
مركز  اجناز   م�رسوع  من  ا�ستفاد 
الذي   ، �ستي  لل  به�سبة  التدريب  
مل ينطلق بعد ، ويف املقابل ا�ستفاد 
املجمع من العديد من العقارات على 
راأ�سها 3500مرت مربع ب�سيدي احمد 
�سونيالك  وموؤ�س�سة   ، الرم�سي   يف 
عن  م�ساحتها  تزيد  التي  ب�ستوان  
اأخرى  وم�ساحة  مربع  35000مرت 
بعني الدفلى بجوار موؤ�س�سة بن �سفية  
م�ساحتها 5000مرت مربع ، هذا ومن 
�ساأن التحقيقات ان تك�سف جتاوزات 
على  ملفاتها  �ستحيل  والتي  اكرب  

الق�ساء قريبا .

م�ستثمر يهودي يقوم بتحري�ض �لعمال على �ملدير �جلهوي 

حتقيق يف ا�صتفادة علي حداد من �صفقات
 مبطار وهران الدويل
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حلت موؤخر� جلنة حتقيق وز�رية من وز�رتي �لنقل و �لأ�سغال �لعمومية ووز�رة �ملالية ملقر مطار �أحمد بن 
بلة �لدولة بال�سانيا بوهر�ن، و م�ست جميع �ل�سفقات �لعمومية و �لإتفاقيات �ملربمة مبقر �ملديرية �جلهوية 

حتت �إ�سر�ف وو�ساية �ملدير ك�سال عبد �لقادر، و �أو�سح م�سدر موثوق ل«�لو�سط« �أن حمققي �لوز�رتني 
قامو� بالنب�ض يف جميع �مللفات للتحقق من جدية �لبالغات �لتي تلقتها �لوز�رتني حول منح �سفقات تخ�ض 

جتديد و تو�سيع �ملطار لرجال �ملال �ملح�سوبني على �لع�سابة �ملقبورة على ر�أ�سهم رئي�ض منتدى روؤ�ساء 
�ملوؤ�س�سات �مل�سجون حاليا ب�سجن �حلر��ض علي حد�د.

ال�ستثمارية  امل�ساريع  اأثارت 
بولية  تنطلق  مل  التي  املتاأخرة 
الذي  الولية  وايل  ا�ستياء  امل�سيلة 
حق  من  ا�ستفادة   12 باإلغاء  اأمر 
وا�سرتجاع  لال�ستثمار  المتياز 
املمنوحة  العقارية  الأوعية 
اإطالق  تهاونوا يف  الذين  لأ�سحابها 
بالرغم  �سنوات  منذ  م�ساريعهم 
لهم  وجهت  التي  العذارات  من 
اإلغاء  امل�سوؤولة  اجلهات  طرف  من 
امل�ساريع ال�ستثمارية، اإجراء اتخذه 
وايل الولية بعد الطالع على اأعمال 
جمال  يف  املخت�سة  الولئية  اللجنة 
مودع  ملف   154 ومراقبة  التفتي�س 
 12 ل  المتياز  حق  منح  قرارات 
م�ستثمرا لتقاع�سهم وعدم النطالق 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  جت�سيد  يف 
رخ�سة  طلب  وثائق  تقدمي  وعدم 
لهم  توجيهم  من  بالرغم  البناء 
املح�رس  طريق  عن  اعتذارات 

توجيه  مت  فاإنه  للعلم  الق�سائي 
اأخر مل�ستثمرين  اإعذار  موؤخرا 105 
اآخرين اأخلوا بالتزاماتهم يف اإنطالق 
الإ�ستثمارية  م�ساريعهم  جت�سيد  و 
وعدم اإيداع وثائق طلب رخ�سة البناء 
وذلك من اأجل اإعادة بعث واإنطالق 
طائلة  حتت  الوقوع  اأو  م�ساريعهم 
ال�ستفادة  قرارات  اإلغاء  اإجراءات 
 16 يوجد  لالإ�سارة  الإمتياز  من حق 
على  للح�سول  تاأهيلهم  مت  م�ستثمر 
لإلتزامهم  وهذا  الإمتياز  عقود 
اأر�س  على  م�ساريعهم  بتج�سيد 
ومنهم  الأ�سغال  يف  التقدم  و  الواقع 
العقود  من  ا�ستفادوا  م�ستثمرين   09
ن�سبة  بلوغ  بعد  المتياز  حق  منح 
اإجابة  هذه  و   ،%  30 الأ�سغال  تقدم 
العمومية  ال�سلطات  من  وا�سحة 
امل�ستثمرين  وم�ساعدة  مرافقة  يف 

احلقيقيني اجلادين .
عبد�لبا�سط بديار

�مل�سيلة 

اإلغاء 12 ا�صتفادة من حق
 االمتياز لال�صتثمار

  وهر�ن

املدير اجلهوي لالأمن و احلماية ب"�صوناطراك" 
متهم بالتزوير 

لناحية  اجلهوي  املدير  يواجه 
احلماية  و  الأمن  ل�رسكة  الغرب 
اأحمد  مبركب  مقرها  الكائن 
بوهران  »املرديان«  حممد  بن 
خيانة  تهمة  م«  ك   « املدعو 
اإ�ستعمال  و  التزوير  و  الأمانة 
الوظيفة  اإ�ستغالل  �سوء  و  املزور 
و الت�سيري، بعدما رفع عامل بذات 
املوؤ�س�سة �سكوى م�سحوبة باإدعاء 
مدين بعد اأن رف�س ت�سديد �سلفة 
التي  العامل و  اإقرت�سها من  مالية 
قدرت ب 140 مليون �سنتيم، و مل 
احلد  هذا  عند  الأو�ساع  تتوقف 
املوؤ�س�سة  قوانني  كل  حتدى  بل 
بالتوظيف  اخلا�سة  و  الداخلية 
عن  ال�ساكي  م�ساومة  خالل  من 
طريق منحه عقد عمل غري حمدد 
هو  و  اإدارية،  بيانات  بدون  املدة 
الأمر الذي ينايف قوانني املوؤ�س�سة 
تقر  التي  التوظيف  جمال  يف 
باإ�ستفادة املوظف من عقد عمل 
قابلة  عامني  ملدة  املدة  حمدد 
اأقدم املدير اجلهوي  و  للتجديد، 
املوظف  ملنع  اخلطوة  هذه  على 
التي  مب�ستحقاته  املطالبة  من 
يدين لها للمدير الذي اإقرت�س منه 

مبلغ 140 مليون �سنتيم بتاريخ 24 
اأنه  بحجة   2014 �سنة  من  نوفمرب 
يف  و  مالية  �سائقة  من  يعاين  كان 
حاجة ملبلغ مايل لي�سدد به اأ�سطر 

�سكنات عدل 2.
ال�سحية اأكد اأن املدير يف البداية 
تلقى  دينه حيث  ب�سداد  يقوم  كان 
 27 بتاريخ  املال  من  دفعة  اأول 
املقدر  و   2015 �سنة  من  دي�سمرب 
البنك  عرب  �سنتيم  ماليني   9 ب 
مدينة  فرع  اخلارجي  اجلزائري 
اأرزيو �رسق وهران، ثم تلقى دفعة 
�سنتيم  ماليني   5 ب  قدرت  ثانية 
 ،2019 �سنة  مار�س من   13 بتاريخ 
الأخرية  و  الثالثة  الدفعة  تلتها  ثم 
�سنتيم،  ماليني  ب3  املقدرة 

رف�س  و  بتماطل  العامل  لتفاجئ 
عليه  املتبقي  الدين  �سداد  مديره 
�سنتيم  مليون  ب123  قدر  الذي 
 17 مبلغ  فقط  الدائن  �سدد  بعد 
طيلة  دفعات   3 �سنتيم عرب  مليون 

3 �سنوات .
اجلهوي  املدير  قام  وعقبها 
حمدد  غري  عمل  عقد  بتحرير 
املدة للعامل باأثر رجعي من �سنة 
2011،  و  �سنة  من  مار�س  اأول 
اأن  هو  احلرية  و  للت�ساوؤل  املثري 
مراجع  اأية  يحمل  ل  العمل  عقد 
اأن  لل�سحية  املدير  اأكد  و  اإدارية، 
هذا العقد هو اإمتيازي و ل يوجد 
اأي عامل باملوؤ�س�سة اإ�ستفاد منه و 
�سيمكنه من الإ�ستفادة من قرو�س 

�سيارات،  و  م�سكن  لإقتناء  بنكية 
�سكوك  من  زاد  الذي  الأمر  هو  و 
�سالمة  ،و  قانونية  يف  ال�ساكي 
عقب  تبني  الذي  اجلديد  العقد 
خمالف  اأنه  داخلي  حتقيق  فتح 
التوظيف  لإ�سرتاتيجية  متاما 
عقد  اإبرام  ت�سرتط  التي  بال�رسكة 
عمل حمدد بعامني قابل للتجديد 

فقط .
ملديره  ال�ساكي  مواجهة  بعد  و 
مليون   123 مببلغ  له  يدين  الذي 
بطرده  قام  ي�سددها  مل  �سنتيم 
اإحالته  و  العمل،  عن  توقيفه  و 
البطالة،  على  اإجبارية  بطريقة 
فقد  قد  نف�سه  ال�سحية  ليجد 
يعيل  الذين  رزقه  م�سدر  و  عمله 
من  و حمروم  اأبنائه،  و  عائلته  به 
الدين الذي اأدانه ملديره اأين اأودع 
مدين  باإدعاء  م�سحوبة  �سكوى 
مبحكمة  التحقيق  ق�ساة  لعميد 
اجلنح بوهران بحي جمال الدين، 
ق�ساة  اأحد  كلف  بدوره  الذي 
املدير  اإ�ستدعى  الذي  التحقيق 
التابعة  الأمن  ملوؤ�س�سة  اجلهوي 
و  لأقواله  لل�سماع  ل�سوناطراك 

 �أحمد بن عطيةاإ�ستجوابه .

حممد بن تر�ر

�لعد�لة بتلم�سان حتقق يف ق�سايا �لف�ساد وتك�سف :

نهب ممنهج ملوؤ�ص�صات عمومية 
وتفلي�صها وت�صريح عمالها



املواطنني  من  عدد  نا�شد 
 ، ال�شيلي�س  باأحياء  القاطنني 
والق�رص  و 423 م�شكن  ال�رصفة 
�شوق  لرواد  ا�شافة  العتيق 
مع  لهم  ت�رصيحات  ،يف  احلجر 
يومية »الو�شط » مدير التجارة 
الزام  ب�رصورة  ورقلة  لوالية 
فرق التفتي�س واملراقبة لتعزيز 
عدد  عرب  امليداين  تواجدها 
حلوم  تبيع  التي  الق�شابات  من 
من  اأقل  مرور  وبعد  للزبائن 
االأمر  وهو   ، تتعفن  �شاعة   48
لغياب  الزبائن  اأرجعه  الذي 
احرتام  عدم  وكذا  النظافة 
ل�رصوط  اجلزارين  من  عدد 
البيع املالئمة للبيئة خا�شة اذا 
�شهر  االعتبار  بعني  اأخذنا  ما 
املح�شو�س  واالرتفاع  ال�شيام 
نهاية  مع  احلرارة  درجات  يف 

االأ�شبوع املن�رصم .
تعالت  فقد  ثانية  جهة  من 
بفتح  املطالبة  االأ�شوات 
حتقيق يف عملية حتويل اللحوم 
ال�شاحنات  بوا�شطة  للق�شابات 
اأن  حيث   ،« »هاربني  ال�شغرية 
هذه الو�شعية من �شاأنها اأن تثري 

قالقل الزبائن ، خا�شة اإذا علمنا 
اأن هناك حتذيرات عديدة من 
مغبة العواقب الوخيمة التي قد 
بطرق  اللحوم  بيع  عن  تنجر 
ذلك  ولوكان  ل�شالمتها  خمالفة 
على �شحة املواطن خا�شة فئة 
باتوا  الذين  الدخل  حمدودي 
معر�شني  الراهن  الظرف  يف 
للت�شممات الغذائية اأكرث من اأي 
املعلومات  ح�شب  م�شى  وقت 

املتاحة .
اأ�رصت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

مديرية  م�شالح  اأن  م�شادرنا 
التجارة بوالية ورقلة  املعروفة 
للجنوب  املركزية  بالعا�شمة 
ال�رصقي وتزامنا مع حلول �شهر 
رم�شان املبارك وف�شل ال�شيف 
احلار قد جلاأت ل�شبط خمطط 
عمل ا�شتثنائي خا�س بالفرتتني 
جتنيد  على  يعتمد  املذكورتني 
وقمع  واملراقبة  التفتي�س  فرق 
ملحاوالت  للت�شدي  الغ�س 
مواد  وبيع  عر�س  يف  التجارة 
ا�شتهالكية �رصيعة التلف بطرق 

تتنافى مع املعايري املعمول به 
.

اأجمع  فقد  اأخر  �شعيد  وعلى 
املحلي  لل�شاأن  متابعون 
بعا�شمة الواحات على اأن قطاع 
على  بعيدا  يزال  ال  التجارة 
املواطنني  تطلعات  م�شتوى 
الرقابية  االأدوات  تفاوت  ب�شبب 
يف  الفادح  النق�س  عن  ناهيك 
ما  وهو  التح�شي�شية  احلمالت 
الغ�س  �شجع على تكاثر حاالت 

لدى  التجار   .

الغري  النقل  انت�شار  ت�شهد ظاهرة 
ال�رصعي و املعروف بالكلوند�شتان 
الآخر  يوم  من  حم�شو�شا  تزايدا 
اخلطر  ناقو�س  تدق  جعلها  ما   ،
من  �شديد  �شخط  حالة  خملفة   ،
�شيارات  �شائقي  نظرائهم  لدن 
بكل  �رصعية  بطريقة  االأجرة 
و  مترنا�شت   ، ورقلة  واليات  من 
فقد  ذلك  مع  موازاة   ، االأغواط 
ف�شلت دوائر االخت�شا�س املعنية 
دور املتفرج عو�س حماربة  لعب 
تهدد  باتت  التي  الفو�شى  هذه 
�شائقي �شيارات االأجرة بالزوال .

�شيارات  �شائقي  من  املئات  اأكد 
ورقلة  بواليات  ال�رصعية  االأجرة 
يف   ، االأغواط  و  مترنا�شت   ،
مع  لهم  متفرقة  ت�رصيحات 
االإنت�شار  ظاهرة  باأن  »الو�شط« 
تهدد  باتت  للكلوند�شتان  الرهيب 
يعترب  الذي   ، الرئي�شي  عملهم 
حاجيات  ل�شد  الرئي�شي  قوتهم 
اأغلبهم  اأن  خا�شة  و   ، عائالتهم 
 ، االأفراد  متعددة  اأ�رص  يعيلون 
من  ي�شاطرونهم  الذين  عك�س 
الذين   ، الكلوندي�شتان  اأ�شحاب 
يعتمدون على هذه املهنة كدخل 
اأن  الذي من �شاأنه  ثانوي فقط و 
هو  و   ، االأ�شا�شي  دخلهم  يزكي 
ال�رصعيني  ال�شائقني  اأنغ�س  ما 
اأن  حيث   ، الطاك�شي  ل�شيارات 
ت�رصفاتهم اأ�شبحت غري مقبولة ، 

لتجولهم يف جميع النقاط .
من جهة ثانية فقد نا�شد �شائقي 
الواليات   بتلك  االأجرة  �شيارات 
الوالئية  و  املحلية  ال�شلطات   ،
ظاهرة  من  حلمايتهم  بالتدخل 
نهائي  حد  و�شع  و  الكلوند�شتان 
اجلمهورية  والة  من  بداية   ، لها 
قطاع  على  م�شوؤولني  ب�شفتهم 
 ، اجلنوبية  الواليات  بهذه  النقل 
و ال�شغط على املديرية املتعلقة 
م�شتوى  على  النقل  بقطاع 
بدورها  كذلك  للقيام   ، الواليات  
عي�شة  اأنغ�س  الذي  الو�شع  حيال 
كما   ، االأجرة  �شيارات  �شائقي 
الأ�شحاب  كذلك  بندائهم  توجهوا 
يف   م�شريين   ، الكلوند�شتان 
القائم  الو�شع  باأن   ، ذاته  ال�شياق 
عك�س   ، عملهم  من  كثريا  �شعب 
ال�شنوات الفارطة ، كما اأن احلالة 
املت�رصرون–  ي�شيف   – ذاتها 
منحنى  يف  ت�شري  اأن  �شاأنها  من 
اإكتفاء  نتيجة  ذلك  و  ت�شاعدي 
اإجتاه  بال�شمت  الو�شية  اجلهات 

امل�شكل القائم .
وقد توعد ال�شاخطون من الو�شع 
بالت�شعيد  النقل  لقطاع  املزري 
حالة  يف  االحتجاجات  لهجة  من 
ما مل جتد مطالبهم اأذانا �شاغية 
،حمملني اجلهات الو�شية م�شوؤولية 

تبعات الو�شع املحتقن .
�أحمد باحلاج 

طالب مو�طنون باأحياء والية ورقلة ، م�صالح �لتجارة بتعزيز تو�جدها �مليد�ين بفر�ض رقابة 
�صارمة على بع�ض �أ�صحاب �لق�صابات وذلك على خلفية ت�صجيل حلوم منتهية �ل�صالحية تروج 

للمو�طنني مثلما وقع مع بع�ض �حلاالت �لتي تد�ركت �لو�صع قبل فو�ت �الأو�ن .

حتذير�ت من بيع �ل�صموم للمو�طنني خالل رم�صان 

�أحمد باحلاج 

بع�ض الق�صابات بورقلة بعيدة
 عن اأعني الرقابة 

رغم �جلهود �ملبذولة للحد من �مل�صكل

قاطنو �صوق احلجر وحي الق�صبة ي�صتكون من النفايات 

يف ظل �الرتفاع �ملقلق ل�صائقي
 �صيار�ت لكلوندي�صتان 

�صائقو �صيارات الأجرة بورقلة ، 
مترنا�صت و الأغواط �صاخطون 
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�نت�صار �لكالب �ل�صالة و �ل�صرقة و�العتد�ء�ت

 �صكان حي 800 م�صكن 
باأدرار يغرقون يف الظالم 

 يكابد القاطنون بحي 800 م�شكن 
و  التهمي�س  ويالت  اأدرار  ببلدية 
طرف  من  والالمباالة  االإهمال 
، التي رف�شت  ال�شلطات املحلية 
التكفل بان�شغاالتهم التي و�شفوها 
بالتقليدية بعدما جتاوزها الزمن 

.
القاطنني  من  الع�رصات  اأعرب 
بحي 800 م�شكن ببلدية اأدرار،عن 
ال�شديدين  وتذمرهم  ا�شتيائهم 
من  مربر   الغري  التاأخر  ،جراء 
التي  املحلية  ال�شلطات  طرف 
بامل�شكل  التكفل  عن  عجزت 
يف  اأ�شا�شا   واملتمثل  القائم 
باالنارة  املذكورة  الناحية  تدعيم 
الفرتة  يف  اأ�شحت  التي  العمومية 
لدى  �شعبي  مطلب  االأخرية 
املحلي  املجتمع  �رصائح  جميع  
اأكدوا  الذين   ، املنطقة   بذات 
مع  لهم   متفرقة  ت�رصيحات  يف 
»الو�شط« اأنهم يغرقون يف الظالم 
وذالك  يوم  كل  م�شاء  الدام�س 
اأين  ال�شم�س  غروب  مبجرد 
تتحول �شوارع خمتلف جتمعاتهم 
املف�شل   امللجاأ  اإىل  ال�شكنية 
تفر�س  التي  ال�شالة  للكالب 

منطقها من خالل حظر للتجوال  
يف  ا�شتكوا  الذين  ال�شكان  لدى 
تدريجي  تف�شي  من  الوقت  نف�س 
مبختلف  املخدرات   ملروجي  
�شوء  االأمر  زاد  ومما   ، اأنواعها 
ح�شب حمدثونا هو تف�شي ظاهرة 
واال�شتيالء  املنازل  على  ال�شطو 
ما  خ�شو�شا  املركبات  على 
الرباعية  بال�شيارات  منها  تعلق 
اجلناة  ي�شتغل  بعدما   ، الدفع 
عامل الظالم لتنفيذ خمطاطتهم 
االإجرامية ،وهو ما دفع  بال�شكان 
بالبلدية ال�شالفة  الذكر  ملنا�شدة 
ال�شلطات املعنية مبا فيها م�شالح 
مكافحة  يف  املتخ�ش�شة  االأمن 
اجلرمية املنظمة وم�شالح الدرك 
البحث  يف  املخت�شة  الوطني 
الدوريات  من  لتكثيف  والتحري 
والطماأنينة  االأمن   الإعادة  الليلة 
 ، بالبلدية  القاطنني  نفو�س  يف 
حمدثونا  هدد  اأخر  �شعيد  وعلى 
بالت�شعيد من لهجة االحتجاجات 
انتباه  للفت   لل�شارع  واخلروج 
اأدرجتهم  التي  املعنية  ال�شلطات 

يف خانة اأخر اهتماماتها  .
�أحمد باحلاج 

ي�شهد موؤخرا �شوق احلجر وحي 
الق�شبة املجاور له ببلدية ورقلة  
وانت�شارا  الفو�شى  من  ، حالة 
الذي مل  للنفايات، وهو امل�شكل 
اجلهود  ورغم  فرتة،  منذ  يحل 
املبذولة للحد منه، اإال اأن الو�شع 
ا�شتياء  اأثار  ما  حاله  على  بقي 
قا�شدي ال�شوق وكذلك القاطنني 

مبحاذاة ال�شوق .
 اأعرب �شكان و�شط مدينة ورقلة 
�شوق  بجوار  القاطنني  وبال�شبط 
احلجر لبيع املالب�س ، االأحذية ّ، 
اخل�رص والفواكه  ، عن ا�شتيائهم 
الروائح  انت�شار  من  ال�شديد 
وكذلك  الكريهة  للنفايات 
بكارثة  ينبئ  ما  رائحة  البول، 
�شحية وكذلك فو�شى ال�شيارات 
يف وقت متاأخر من الليل و رغم 
للقاطنني  املتكررة  النداءات 
انه ال حياة ملن  اإىل  مرة  كل  يف 
من  العديد  اأكد  حيث  تنادي   ، 
بقي  الو�شع  هذا  اأن  حمدثينا 

فاملار  مدة،  منذ  حاله  على 
قطع  اإىل  ي�شطر  املكان  من 
اأنفا�شه عند املرور خا�شة عند 
مدخل ال�شوق ، حتى ال ي�شتن�شق 
من  املنبعثة  الكريهة  الروائح 
حمل  البول  فقد  و  النفايات 
هذا  م�شوؤولية  واملارة  ال�شكان 
االأوىل،  بالدرجة  للتجار  الو�شع 
نفاياتهم  برتك  يقومون  اإذ 
رفعها  دون  باملكان  منت�رصة 
املخ�ش�س  مكانها  يف  وو�شعها 
عمال  على  ي�شعب  الذي  االآمر 
التبول  جمعها  وكذلك  النظافة 
على جدران مبنى االأروقة وعدم 
اأن  اإال   ، اآخر  مكان  اإىل  الذهاب 
اأنهم  لنا  اأكدوا  التجار  بع�س 
االنتهاء  عند  بتجميعها  يقومون 
من عملهم يف مكانها املخ�ش�س 
وبهذا ال�شدد  ينا�شد قاطنو حي 
اجلهات  ال�شوق  واملارة  من 
املعنية ب�رصورة املراقبة اليومية 
الو�شع،  لهذا  وكذلك  اإيجاد حل 

ملعايري  التجار  باحرتام  وهذا 
النظافة  عمال  وقيام  النظافة 

بدورهم يف وقته املنا�شب.
اأعرب  فقد  ثانية  جهة  من 
ال�شكان وال�شائقني  جمموعة من 
على حد �شوى بذات اجلهة  ، من 
الطرقات   �شبكة  اهرتاء  مع�شلة 
امتعا�شهم  اأثار  الذي  االأمر   ،
اإلتزام  نتيجة  وا�شتياءهم 
ال�شمت حيال  ال�شلطات املعنية 
وجتاهلها  املتعفن  املو�شوع 
و�شفوها  التي  ملطالبهم 
يهدد  بات  الذي  و  بامل�رصوعة 
 ، مميتة  مرور  حوادث  بوقوع 
التي  ال�شكاوي  عديد  رغم  و 
يف  املحلية   لل�شلطات  وجهوها 
الرتاكمات  الحتواء  �شابق  وقت 
الوقت  يف  هذا  ياأتي   ، احلا�شلة 
احلكومة  فيه  خ�ش�شت  الذي 
تهيئة  فعادة  مالية �شخمة  مبالغ 
من  للتقليل  الطرقات  �شبكة 
ح�شد  الذي  الطرقات  اإرهاب 

عديد ال�شحايا .
على  ي�شتوجب  بات  و�شعا  وهو 
التدخل  املعنية  ال�شلطات 
املع�شلة  الحتواء  العاجل 
اإعادة  على  العمل  و  القائمة 
وح�شب   ، الطرقات  �شبكة  تهيئة 
ت�رصيح جمموعة من ال�شائقني لـ 
اأثقلت  فاإن امل�شكلة    « »الو�شط 
ب�شبب  بامل�شاريف  كاهلهم 
ت�شيب  التي  االأعطاب  اإ�شالح 
نتيجة  مرة  كل  يف  مركباتهم 
ذاته  بالطريق  املتواجدة  احلفر 
املار بال�شوق ، وعليه نا�شد هوؤالء 
بالتدخل  املحلية  ال�شلطات 
عملية  يف  والت�رصيع  العاجل 
الطرقات    �شبكة  تهيئة  اإعادة 
وفق املقايي�س العاملية املعمول 
الغ�س  تفادي  على  والعمل   ، بها 
اخلا�شة  امل�شاريع  اجناز  يف 
من  للتقليل  الطرقات  ب�شبكة 

اإرهاب الطرقات.
�أحمد باحلاج 
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"معاريف"  �صحيفة  و�أ�صارت 
�ل�صلطة  رف�ض  �أن  �إىل  �لعربية 
�لفل�صطينية �مل�صاركة بامل�ؤمتر 
من�هة  مفاجئا،  يك�ن  �أال  يجب 
تتخذ  �الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �إىل 
تعاقب  فهي  متناق�صا،  م�صار� 
عنهم  ومتنع  �لفل�صطينيني 
ذ�ته  �ل�قت  ويف  �مل�صاعد�ت، 
تدع� لعقد م�ؤمتر دويل وتطلب 
و�لدول  �الأعمال  رجال  من 

�لعربية م�صاعدتهم ماليا.

فكرة قدمية

مهند�صي  �أن  �ل�صحيفة  ور�أت 
جميعهم  �لقرن"  "�صفقة 
�أ�صل  من  �أمريكي�ن  "م��طن�ن 
الإ�رس�ئيل  وم�ؤيدون  يه�دي 
خا�ض"،  ب�صكل  و�ال�صتيطان 
م�صت�صاري  �إىل  منها  �إ�صارة  يف 
�ملبع�ث  وهم  �لثالثة،  تر�مب 
غرينبالت  جي�ص�ن  �خلا�ض 
و�ل�صفري  ك��صرن  غاريد  و�صهره 
ديفيد  "�إ�رس�ئيل"  يف  �الأمريكي 

فريدمان.
�ل�صعب  "من  �أنه  على  و�صددت 
لدفع  منا�صب�ن  باأنهم  �العتقاد 
�ملفاو�صات يف مثل هذ� �ل�رس�ع 
�الإ�رس�ئيلي �لفل�صطيني �ملعقد"، 
م��صحة �أن �لت�رسيبات ت�صري �إىل 
لالتفاق،  �الأمريكي  �القرت�ح  �أن 

ينق�صم �إىل ق�صمني، يف �ملرحلة 
�الأوىل "�ل�صالم �القت�صادي"، ثم 

"�ل�صالم �ل�صيا�صي".
"فكرة  �أن  �ل�صحيفة  وبينت 
ماأل�فة،  �القت�صادي  �ل�صالم 
بنيامني  طرحها  خطة  وهي 
عندما   ،2008 عام  يف  نتنياه� 
كان رئي�صا للمعار�صة"، الفتة �إىل 
�أن "نتنياه� يرى �أن �ملفاو�صات 
�القت�صادية يجب �أن جترى قبل 

�ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني".
�لهدف  فاإن  لنتنياه�،  وفقا 
للجمه�ر  �أفق  "تقدمي  ه� 
�ملمكن  من  �أنه  �لفل�صطيني 
حت�صني حياتهم، وتقدمي �لطعام 

�إىل مائدتهم"، �إىل جانب عر�ض 
�لفل�صطينيني  على  نتنياه� 

"غطاء �أمنيا" لل�صياحة.
�الإ�رس�ئيلية  �ل�صحيفة  وذكرت 
خالل  يفعل  مل  "نتنياه�  �أن 
�أي  حك�مات،  لثالث  تر�أ�صه 
�ل�صالم  لفكرة  للرتويج  �صيء 
�القت�صادي، ومل يروج الأي خطة 
�القت�صادي  �ل��صع  لتح�صني 
و�ل�صفة  غزة  يف  للفل�صطينيني 
يف  ما  كل  بذل  لكنه  �لغربية، 
حد  على  �الأمر"،  لتفاقم  و�صعه 

ق�ل "معاريف".

ال�ضالم القت�ضادي

"نتنياه�  �إن  �ل�صحيفة  وقالت 
م�صاألة  يف  تر�مب  على  ي�ؤثر 
�لفل�صطينيني"،  مع  �لرتتيب 
�الأمريكية  "�الإد�رة  �أن  معتقدة 
وتبنت  نتنياه�،  باقرت�ح  قبلت 
خالل  من  �القت�صادي،  �ل�صالم 

�لدع�ة �إىل م�ؤمتر �لبحرين".
"من  بق�لها:  و��صتدركت 
�أن  كبري  حد  �إىل  فيه  �مل�صك�ك 
در�ماتيكي يف  تط�ر  �أي  يحدث 
�مل�ؤمتر�ت  �أو  �لبحرين  م�ؤمتر 
ونتنياه�  تليه،  �لتي  �ملماثلة 
م�صيفة  جيد�"،  ذلك  يعرف 
�إقناع  يحاول  "نتنياه�  �أن 

الأول  �أنه  بحقيقة  �لعام  �لر�أي 
رجال  من  وفد  �صي�صارك  مرة 

�الأعمال يف م�ؤمتر بالبحرين". 
ذلك  �أن  "معاريف"  و�عتربت 
فيه  ت�جد  "ال  فاإنه  حدث  ل� 
"�لبحرين  �أن  م�ؤكدة  عظمة"، 
�لعربية  �لدول  من  و�حدة  هي 
وثيقة  عالقات  تربطها  �لتي 

باإ�رس�ئيل، ومعظمها �رسية".
وتابعت: "يح�رس �مل�ؤمتر ممثل�ن 
و�ل�صع�دية،  �الإمار�ت  دولة  عن 
بالتاأكيد م�صاهمة  و�صيك�ن هذ� 
للمبادرة �الأمريكية، ولكن  مهمة 
كال  الأن  بديهي،  �أمر  ه�  �أي�صا 
�أعمى  ب�صكل  يدعمان  �لبلدين 
م�صرية  �أمريكي"،  حترك  �أي 
"م�رس  �أن  �إىل  ذ�ته  �ل�قت  يف 
�الأخرية  وحتديد�  و�الأردن 
�أنهما  رغم  �أكرب،  بحذر  تتعامل 
ل���صنطن  وم�ؤيد�ن  �صديقان 
�أمنية  عالقات  على  ويحافظان 

وثيقة مع �إ�رس�ئيل".
ون�هت �إىل �أن "عمان و�لقاهرة 
مفت�حا  �صكا  تقدمان  ال 
ت�صاء  كيفما  للت�رسف  الإ�رس�ئيل 
�لفل�صطيني"،  �ل�صعب  �صد 
هاتني  "م��قف  �أن  معتربة 
جناح  فر�ض  من  تقلل  �لدولتني 

م�ؤمتر �لبحرين".

امل�ضاعدات تتحطم

"حتى  �ل�صحيفة قائلة:  و�أردفت 
بنجاح،  �مل�ؤمتر  �نتهى  ل� 

ت�رسيحات  نتذكر  �أن  فيجب 
يف  �ل�صابق  �الأمريكي  �ل�صفري 
�لذي  �صابريو،  د�ن  �أبيب  تل 
و�فقت  عندما  حتى  �إنه  قال 
على  و�مللياردير�ت  �لدول 
�ل�صالم  لتعزيز  باملال  �لتربع 
التفاقية  كمقدمة  �القت�صادي 
وع�د  فاإن  �ل�صيا�صي،  �الأمن 
حتطمت  �ملالية  �مل�صاعد�ت 

على �أر�ض �ل��قع".
و�أو�صحت �أن "كل هذ� ي�ؤدي �إىل 
��صتنتاج مفاده �أنه حتى ل� كانت 
�الأمريكية تعرف كيف  �الإد�ر�ت 
لتح�صني  �لر�فعات  ت�صتخدم 
فاإن  �لفل�صطيني،  �القت�صاد 
�ل�صالم �القت�صادي كان ال يز�ل 
"�الأمم  �أن  مبينة  و�قعي"،  غري 
يتعر�ص�ن  �لذين  و�الأ�صخا�ض 
لالحتالل و�لقمع، و�لذين يعان�ن 
م�صادرة  ب�صبب  �لتمييز  من 
لديهم  و�مل�صت�طنات،  �الأر��صي 
و�أمل  وطنية  تطلعات  �أي�صا 

باحلرية".
�لعربية  �ل�صحيفة  وختمت 
�إنه "حينما يتم  تقريرها بالق�ل 
�ل�صيا�صية  �جل��نب  عن  �لك�صف 
ل�صفقة �لقرن، ف�صتك�ن منحازة 
ل�صالح �إ�رس�ئيل، ولن ت�صجع على 
�لت��صل �إىل ت�ص�ية �صيا�صية بني 
�إ�رس�ئيل و�ل�صلطة �لفل�صطينية"، 
�إد�رة  �حتاجت  "ملاذ�  مت�صائلة: 
�لعام  �إىل عامني ون�صف  تر�مب 

ل��صع هذه �ملقرتحات؟".

اأكدت �ضحيفة "اإ�ضرائيلية" ، اأن ت�ضريبات اخلطة الأمريكية لل�ضالم م�ضتمرة، لكنها ل جتدد الكثري، واأن موؤمتر البحرين �ضيناق�ش تعزيز 
القت�ضادي الفل�ضطيني، كافتتاحية لوعد الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب بحل "النزاع" الإ�ضرائيلي الفل�ضطيني، حتت م�ضمى "�ضفقة القرن".

م٫�ش

تقدير موقف

قراءة "اإ�شرائيلية "يف ع�امل ف�شل م�ؤمتر 
البحرين و"�شفقة القرن"

العقم واالبتزاز يف م�ؤمتر املنامة
نا�ضر نا�ضر

�ل�طني  �الإجماع  من  �لرغم  على 
�عتبار  على  �ل���صع  �لفل�صطيني 
ل�صيا�صات  تكري�صاً  تر�مب  خطة 
ب�صيغته  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل 
ي�رس  �لدينية،  �لق�مية  �ليمينية 
ك��صنري- �لثالثي  تر�مب  طاقم 
و�أ�صدقاوؤه  غرينبالت-فريدمان 
�خلليج  دول  قادة  بع�ض  من 
�قت�صادية  �صخ�صيات  دع�ة  على 
عاملية و�إقليمية، من بينهم وزير 
�ملالية �الإ�رس�ئيلي كحل�ن حل�ص�ر 
م�ؤمتر �أو ور�صة عمل �قت�صادية يف 
�ملنامة ي�مي 25 و26 -2019-6، 
حتت �صعار �زدهار لل�صالم، وذلك 
يف ظل مقاطعة ورف�ض فل�صطيني 

ر�صمي و�صعبي.
عدم  على  تر�مب  طاقم  ي�رس 
مقاربته  بف�صل  �العرت�ف 

�ل�صيا�صية لت�ص�ية �ل�رس�ع وحتريك 
ما ي�صمى بالعملية �ل�صلمية ب�صبب 
�إجماع فل�صطيني كبري على رف�ض 
�أ�ص�ض خطته �لقائمة على جتاهل 
�الحتالل وتعزيز �الأمر �ل��قع كما 
بالقد�ض  تر�مب  باعرت�ف  ظهر 
وباجل�الن  الإ�رس�ئيل  عا�صمة 
�الإ�رس�ئيلية،  �ل�صيادة  حتت 
وعدم �لتطرق لالأ�صا�ض �لتقليدي 
لعملية �لت�ص�ية وه� حل �لدولتني، 
�لطاقم  هرب  ذلك  من  وبدال 
باليميني  فل�صطينيا  -�مل��ص�ف 
مبقاربة  �الأمام  نح�  �ملتطرف- 
�قت�صادية جديدة قدمية وحمك�م 
وذلك  �مل�صبق،  بالف�صل  عليها 
فيما يبدو على �أنه حماولة لطرح 
"�صيء ما" ميالأ �لفر�غ �ل�صيا�صي، 
�لفا�صل  مبظهر  �لظه�ر  ومينع 

حلني �النتخابات �الأمريكية. 
يبدو  ما  على  �مل�ؤمتر  يحاول 

�ل�صابقة  �لفا�صلة  �لتجربة  تكر�ر 
يف �مل�صاعد�ت �لدولية رغم ت�فر 
و�صتك�ن  �ل�صلطة،  تعاون  عن�رس 
تعاونها،  بدون  ف�صال  �أكرث 
فاالإطار �القت�صادي �لذي كان قد 
حدده �أو�صل� ودعمه �لبنك �لدويل 
يف  "�ال�صتثمار  عن��ن  حتت 
�ل�صالم" �أو "�ل�صالم �القت�صادي" 
�لفقري  تزيد  ني�ليرب�لية  باأجندة 
و�لغني غناً، وحتت �حتالل  فقر�ً 
يت�صبب  ��صتيطاين  ع�صكري 
لالقت�صاد  �صن�ية  بخ�صائر 
 7 حل��يل  ت�صل  �لفل�صطيني 
ما  �أي  �صن�يا،  دوالر  مليار�ت 
يعادل 85% من �لناجت �ملحلي، ويف 
جغر�يف  فل�صطيني  ت�صظي  ظل 
لهذه  �أن يكتب  و�صيا�صي ال ميكن 
�لتجربة �لنجاح بل �صتعزز هيمنة 

�الحتالل �صيا�صيا و�قت�صاديا. 
�آخر فكرة م�ؤمتر �ملنامة  مبعنى 

جدية  �أنها  �فرت�صنا  ل�  حتى 
ه�  كما  عقيمة  عبثية  ولي�صت 
عن  تبتعد  فلن  �ل�صائد  �لر�أي 
�ملع�نة  لنهج  �الأمريكية  �لنظرة 
يف  ظهرت  كما  للفل�صطينيني، 
�أبحاث  خدمة  عن  �صادر  تقرير 
 2014 �الأمريكي  �لك�نغر�ض 
ي�صمى  ما  ملكافحة  و�لهادفة 
�ل�صعب  مقاومة  �أي  بـ"�الإرهاب"، 
ودعم  �مل�رسوعة  �لفل�صطيني 

�لتعاي�ض وتعزيز �حلكم �لذ�تي.
�الأمريكي-  �الإعالن  يحمل  قد 
�خلليجي معنى من معاين �البتز�ز 
�لفل�صطينية  لل�صلطة  و�ملناكفة 
�ملتهم  مازن  �أب�  ولرئي�صها 
تر�مب،  خطة  بتعطيل  �أمريكيا 
باأن  �الإعالن  خالل  من  وخا�صة 
��صتثمار�ت  �صتت�صمن  �خلطة 
كبرية يف قطاع غزة، �الأمر �لذي 
يف  كبري  م�ص�ؤول  ووفق  يتطلب 

 5-20 لهاآرت�ض  �الأبي�ض  �لبيت 
جديا  نار  �إطالق  وقف  "�تفاق 
وم�صتمر�"، مما قد يعترب تل�يحا 
"�صبيانيا " الأبي مازن باأن ظروف 
غزة ت�صمح باأن مت�صي وحدها يف 
وقف �لنار و�الزدهار �القت�صادي 

حتى دون م��فقته �أو �رس�كته.
من جهة �أخرى فال �صك �أن عقد 
عا�صمة  يف  �القت�صادي  �مل�ؤمتر 
�صع�دي  وبدعم  كاملنامة  هامة 
و�إمار�تي كامل، قد ي�صمل 70% من 
حجم �ال�صتثمار�ت و�مل�صاعد�ت 
�ملقرتحة )و�ل�همية على �الأرجح( 
وغيظ  رف�ض  من  �لرغم  وعلى 
�لفل�صطينيني -وو�صفهم له كطعنة 
خنجر يف ظهرهم- �صيزيد �له�ة 
ومن  �لفل�صطينيني  بني  و�ل�رسخ 
نا�رسهم من �لعرب من جهة وبني 
�ملح�ر �ل�صع�دي �الإمار�تي، كما 
بد�أ يظهر يف �لتقارب �لفل�صطيني 

�مل�قف  �صيزيد  مما  �لقطري، 
�لعربي �صعفا وت�رسذما، وبالتايل 
لق�صية  عادل  حل  فر�ض  تر�جع 
لنتنياه�  �صي�صمح  كما  فل�صطني، 
�آخر  �صيا�صي  باإجناز  باالحتفاء 
عزل  يف  ومنهجه  طريقته  على 
نح�  و�لتقدم  �لفل�صطينيني 

�لتطبيع �لكامل. 
-�إن  �ملنامة  م�ؤمتر  يبدو  وهكذ� 
مت عقده- عقيما ال يحمل تاأثري� 
�صيا�صيا �أو �قت�صاديا �إيجابيا على 
على  بل  �لفل�صطينية،  �لق�صية 
�لعك�ض ه� يعزز �الحتالل وي�صهم 
�ل�صالم  عملية  �أ�ص�ض  تق�ي�ض  يف 
لل�صعب  �أنه جتاوز  �لتقليدية، كما 
�لفل�صطيني باأكمله وب�ص�رة فظة، 
وه� ت�صاوق ب�صكل �صبه �أعمى مع 
ولن  ونتنياه�،  تر�مب  �أطروحات 
تعقيد�  �إال  �لعربي  �ل��صع  يزيد 

وتخبطا و�ن�صقاقا.



املبارك  رم�ضان  �ضهر  يتميز 
اأو  الروحانية  والتقاليد  بالعادات 
الإجتماعية والثقافيةـ ويعترب هذا 
باقي  عن  خمتلفاً  باأجوائه  ال�ضهر 
�ضهور ال�ضنة. هذه العادات التي مت 
تختلف  اآخر  اىل  جيل  من  تناقلها 
والإ�ضالمية.  العربية  البلدان  بني 

ويف التايل �ضنقدم لكم اأبرزها:

لبنان
اأهم  من  رم�ضان«  »�ضيبانة  تعترب 
العادات املتداولة يف لبنان، حيث 
يف  والأ�ضدقاء  العائالت  تعمد 
وقبل  �ضعبان  �ضهر  من  ليلة  اآخر 
املبارك  رم�ضان  �ضهر  بداية 
املنزل  من  واخلروج  بالجتماع 
وامل�رشوبات  الأطعمة  لتناول 
»�ضيبانة«  كلمة  وتاأتي  املختلفة. 
اإذ  الروؤية،  اأو  ال�ضتبيان  كلمة  من 

امل�ضلمون  ينت�رش  اأن  العادة  جرت 
التا�ضع  يف  بريوت  �ضواطئ  على 
�ضعبان  �ضهر  من  والع�رشين 
اأن  كما  رم�ضان.  هالل  ل�ضتبانة 
تزال  ل  »امل�ضحراتي«  ظاهرة 

موجودة.

م�صر
رم�ضان  �ضهر  يقرتن  م�رش  يف 
ويف  بكرثة  الفواني�س  بانت�ضار 
الفواني�س  اإن  حتى  الأماكن.  كل 
تتزين وتختلف يف كل �ضنة، فعلى 
تنت�رش  ال�ضنة  هذه  املثال  �ضبيل 
�ضور  حتمل  التي  الفواني�س 
الالعب ال�ضهري حممد �ضالح. كما 
اخلا�ضة  والأهازيج  الأنا�ضيد  اأن 
مميزة  تعترب  الكرمي  ال�ضهر  بهذا 

لدى امل�رشيني.

تركيا

والعنرب  وامل�ضك  العطور  تنرث 
املنازل  ابواب  على  الورد  وماء 
واحلدائق طوال ال�ضهر، اأما ظاهرة 
»املحيا« فهي احتفالية كبرية تقام 

يف منطقة »ال�ضلطان احمد« حيث 
ي�ضاء اآلف امل�ضاجد منذ املغرب 

باك�صتانوحتى �ضالة الفجر.
املرة  بـ«زفاف  ي�ضمى  ما  يحدث 
الذي  الطفل  يزف  حيث  الأوىل« 

كما  عري�س،  كاأنه  مرة  اأول  ي�ضوم 
»الباكورة«  ت�ضمى  اأكلة  هناك  اأن 
خملوطة  بطاطا  عن  عبارة  وهي 
ل�ضهر  �ضعبية  اأكلة  بالبهارات وهي 

رم�ضان.

ماليزيا
بـ  ت�ضمى  �ضهرية  عادة  هناك 
تطوف  حيث  ال�ضيدات«،  »طوف 
لقراءة  املنازل  يف  ال�ضيدات 
وال�ضحور،  الإفطار  بني  القراآن 
وهناك اإفطار جماعي يقام يومياً 
تنت�رش  كما  الريفية.  املناطق  يف 
قبل  تنطلق  التي  »با�ضار«  اأ�ضواق 
اأيام من رم�ضان وهي اأ�ضواق تباع 
الف�ضيل  ال�ضهر  م�ضتلزمات  فيها 

باأ�ضعار منخف�ضة.

ال�صودان

ويف  امل�ضاجد  يف  النا�س  يفطر 
الأحياء،  تتو�ضط  التي  ال�ضاحات 
لوجود  حت�ضباً  الطرقات  وعلى 
اأو  منازلهم  من  بعيدين  مارة 
الوقت  لديهم  يتوافر  ل  اأ�ضخا�س 
التي  بالطريقة  الطعام  لإعداد 
بدقائق  الغروب  فقبل  يريدونها، 
جتد جماعات من النا�س ينت�رشون 
لتناول  ودعوتهم  املارة  ل�ضطياد 

الإفطار معهم. 

ايران 
ي�ضاهم الأغنياء كل �ضنة يف تاأمني 
ال�ضهر  هذا  يف  للفقراء  الإفطار 
طهران  مدينة  يف  تقام  اإذ  الكرمي 
 100 من  اأكرث  يف  الإفطار  موائد 
خريي  م�رشوع  �ضمن  كبري  جامع 
�ضيوف  اإفطار  »هنا  عليه  يطلق 

الرحمن«.
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رم�صان يف فل�صطني

عبادة بطعم االحتالل و الذاكرة املجروحة

التكافل يف رم�صان

)يف  العريني  فتحي  اأم  احلاجة   
يف  اأبت   ) العمر  من  ال�ضتينات 
بداية حديثها معنا اإل اأن حتدثنا 
وعا�ضت  ُوِلَدت  التي  قريتها  عن 
من  اأنا  فقالت:  فيها  طفولتها 
ويحد  الرملة  ق�ضاء  يبنا  قرية 
ومن  ال�ضدود  اجلنوب  من  يبنا 
ال�ضمال يافا ومن ال�رشق زرنوقه 
ومن الغرب البحر ، وقد ا�ضتهرت 

بلدنا بالزراعة .
يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  عادات 
كان  فتحي  اأم  واأ�ضافت  رم�ضان 
اأو  بيومني  رم�ضان  قبل  النا�س 
فخار  جرات  يح�رشون  ثالثة 
اإىل  بالإ�ضافة   ، للماء  و)قلل( 
بع�س احلاجيات وي�ضنعون اجلبنة 
وال�ضعريية على اأيديهم ، كما كان 
قبل  للفقراء  يقدموا  يبنا  اأهل 
حلول �ضهر رم�ضان ما يحتاجونه 
ويف   ، وفول  وعد�س  طحني  من 
لديه  من  كان  رم�ضان  بداية 
اخل�ضار  للفقراء  يقدم  مزرعة 
القرية  اأهل  اأن  كما   ، والفواكه 
بداية  يف  زكاتهم  يخرجون  كانوا 
م�ضتحقوها  يتمكن  حتى  ال�ضهر 
ويف   ، يحتاجونه  ما  �رشاء  من 
يعمل  الذي  اجلار  كان  العيد 
اأبناء  ين�ضى  ل  زاد  ف�ضل  ومعه 
جاره الذي مات اأو الذي ل يعمل 
ملر�س اأو ما �ضابه ، في�ضرتي لهم 
ي�ضرتي  كما  والطعام  املالب�س 
اأيام العيد  لأبنائه بال�ضبط ، ويف 
القرية بزيارة الأيتام  يقوم رجال 
 ( البلدة  يف  كان  وقد  والفقراء 
جمل�س للقرية( يتجمع فيه ال�ضباب 
والرجال وكل واحد منهم يح�رش 
ويتناولون  طعام  من  عنده  ما 

طعام الإفطار مع بع�ضهم وكذلك 
ي�ضلون  كانوا  كما   ، ال�ضحور 
يف  الرتاويح  و�ضالة  ال�ضلوات 
ذلك  امل�ضاجد يف  لقلة  املجل�س 
املجل�س  هذا  يكن  ومل   ، احلني 
يغلق اأبدا ، واإذا جاء غريب على 
فيبيت  املجل�س  يحت�ضنه  القرية 
ح�ضاب  على  وي�رشب  وياأكل  فيه 
املجل�س ، وقد و�ضع فيه �ضندوق 
للغرباء الذين ياأتون اإىل القرية يف 

رم�ضان ويف غريه من ال�ضهور .
الأطفال  اأما  احلاجة  وقالت 
وقد   ، بالفواني�س  يلعبون  فكانوا 
به  يو�ضع  وعاء  عن  عبارة  كانت 

كاز وبه فتيلة يتم اإ�ضعالها .

رم�صان �صابقا اأجمل
)يف  �ضقر  اأم  احلاجة  اأما 
والتي   ) العمر  من  ال�ضبعينات 
فتقول:اإن  غزة  مدينة  يف  ت�ضكن 
طعام  يتناولوا  كانوا  النا�س 
البع�س  بع�ضهم  عند  الإفطار 
وكذلك ال�ضحور ، وقد كان مي�ضور 
والأرامل  الفقراء  ي�ضاعد  احلال 
والأيتام ، كما كانوا يف امل�ضاجد 
، م�ضرية  للفقراء  الولئم  يقيمون 
اإىل انه بعد تناول الإفطار يتبادل 

النا�س الزيارات فيما بينهم
غالب  اإن  �ضقر:  اأم  واأ�ضافت 
فعندما  فقراء  كانوا  النا�س 
الواحد منهم على ن�ضف  يح�ضل 
رم�ضان  يف  اللحم  من  اأوقية 
ليطبخها كان ي�ضعر ب�ضعادة كبرية 
غاية  يف  كنا  ذلك  ومع   ، جدا 
فاأ�ضبحنا يف  الآن  اأما   ، ال�ضعادة 
اأننا ل ن�ضعر  اإل  اأكرث  خرٍي ونعمٍة 
الطمئنان  وذلك  ال�ضعادة  بتلك 
فقد   ، �ضابقا  به  نتمتع  كنا  الذي 
وا�ضبحوا  اأر�ضنا  اليهود  احتل 

يقتلوننا �ضباح م�ضاء .

تزداد الأوا�صر الأ�صرية
 ( الواحد  عبد  اأحمد  اأبو  وقال 
كله  رم�ضان  �ضهر  (:اإن  عاما   49
اأوا�رش  تزداد  ففيه  وبركه  خري 
والأ�رشية  الجتماعية  العالقات 
بني الأ�رشة الواحدة وبني الع�ضرية 
، وتربز �ضور التكافل الجتماعي 
تفرد  ونلم�س  املتعة،  يحقق  مبا 
هذا ال�ضهر بخ�ضو�ضية عن باقي 
ال�ضهور العام �ضواء يف ال�ضلوك اأو 
يف العالقات اأو الإفطار و ال�ضحور 

بفعل انتهاج اآداب رم�ضان .
واأ�ضاف اأبو اأحمد: ل�ضهر رم�ضان 
يف فل�ضطني مذاق خا�س لي�س له 
بقاع  من  العديد  يف  رمبا  مثيل 
واملعاناة  ال�ضنك  فرغم  الأر�س؛ 
يف  النا�س  جتد  والآلم  واجلراح 
ومتتد   ، وتراحم  وتواد  توا�ضل 
دموع  لتم�ضح  الرحيمة  الأيدي 
ال�ضهداء  اأ�رش  وترعى  الأيتام 
من  جماعات  وتقوم  والأ�رشى 
يف  املر�ضى  بعيادة  النا�س 
 ، رمزية  هدايا  وتقدمي  امل�ضايف 
وتزداد �ضلة الأرحام ، كما تنت�رش 
الولئم والإفطارات اجلماعية يف 

امل�ضاجد .
وقال: اإن اأجمل �ضيء يف رم�ضان 
هو امتالء امل�ضاجد بعّمارها من 
الأ�ضبال وال�ضباب وال�ضيوخ ، حتى 
الرتاويح  ل�ضالة  حت�رش  الن�ضاء 
هو  ال�ضدر  مايثلج  اأن  كما   ،
اإىل اهلل حيث تتجدد لدى  الإنابة 
والنتماء  اجلماعة  روح  النا�س 
اهلل  بذكر  اجلميع  األ�ضنة  وتلهج 
وال�ضالة  والدعاء  وال�ضتغفار 
على النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم .

الإفطار جتتمع  عند  اأنه  واأو�ضح 

يف  الإفطار  مائدة  على  الأ�رشة 
ويتلذذ  للغاية  ممتع  نف�ضي  جو 
من  الطيب  بالطعام  ال�ضائمون 
امل�ضهورة  الفل�ضطينية  الأكالت 
اللحم  مع  )الرز  املنا�ضف  مثل 
املطبوخ ( وكافة اأ�ضناف الطعام 

الأخرى .

فل�صطني يف رم�صان.. 
�صمود رغم الحتالل

�ضمود  رم�ضان..  يف  فل�ضطني 
رغم الحتالل يبداأ �ضهر رم�ضان 
القد�س،  مدينة  من  فل�ضطني  يف 
الذي  الأق�ضى  امل�ضجد  حيث 
بالن�ضبة  اإليه  الو�ضول  اأ�ضبح 
املدينة  خارج  من  للقادمني 
�رشبا من امل�ضتحيل، فاحلواجز 
الع�ضكرية وانت�ضار جنود الحتالل 
مداخل  واإغالق  الطرقات  على 
امل�ضلمني،  زوارها  اأمام  املدينة 
كل ذلك، جعل املدينة املقد�ضة 

معزولة عن العامل·
فاإن  الأجواء  هذه  ورغم 
للياأ�س  يعرفوا  مل  املواطنني 

اإذ انت�رش باعة احللويات  طريقاً، 
امل�ضهورة وعلى راأ�ضها القطايف 
القدمية،  البلدة  مداخل  على 
فيما تفنن باعة اخل�ضار والفواكه 
ت�ضتهي  ب�ضاعتهم مما  يف عر�س 
الأنف�س· ول تزال اأكله، احلم�س، 
عر�س  على  ترتبع  والفالفل 
ال�ضعبية، وتو�ضع على  املاأكولت 
مقبالت  �ضاأن  �ضاأنها  مائدة،  كل 

الطعام الأخرى·
التي  ال�ضعبة  الظروف  ورغم 
الحتالل،  وجود  واقع  فر�ضها 
على  القد�س حري�ضون  اأهل  فاإن 
املحببة  الرم�ضانية  العادات 
الأق�ضى،  امل�ضجد  اإعمار  ومنها 
واحلر�س على اأداء جميع ال�ضلوات 
الرتاويح  �ضالة  وخ�ضو�ضا  فيه 
وتتعاون  القدر،  وليلة  واجلمعة 
مع  الفل�ضطينية  الك�ضافة  فرق 
وال�ضوؤون  الأوقاف  دائرة  حرا�س 
حركة  تنظيم  يف  الإ�ضالمية 
اأبواب احلرم وخا�ضة  ال�ضري عرب 
لدى خروج امل�ضلني واكتظاظهم 
هذه  تقوم  كما  كبرية،  باأعداد 

الفرق بتقدمي اخلدمات للم�ضلني 
وال�ضهر على راحتهم واملحافظة 
الختالط،  ومنع  النظام  على 
يفقدها  التي  الأغرا�س  وحفظ 
لأ�ضحابها  لت�ضليمها  امل�ضلون 

لحقا·
املجاور  القطانني  �ضوق  وي�ضهد 
اأم�ضيات  الأق�ضى  للم�ضجد 
رم�ضانية يومية بعد انتهاء �ضالة 
الرتاويح تتاألق فيها فرق الإن�ضاء 
احلا�رشين  اإمتاع  يف  الديني 
واملدائح  الدينية  بالأنا�ضيد 
اخلطب  اإىل  اإ�ضافة  النبوية، 
والدينية  الدرا�ضية  واحللقات 

والفقهية لعلماء امل�ضلمني·
رم�ضان  جاءها  فقد  غزة،  اأما 
لظروف  م�ضابها  العام،  هذا 
ما  اإذ  �ضابقا،  بها  مرت  متكررة 
زال الحتالل يقتل الب�رش ويدمر 
ولكن  ال�ضجر،  ويحرق  احلجر 
قوات الحتالل مل تنجح يف �ضلب 
الذي  الكرمي،  ال�ضهر  قدوم  هيبة 
يدخل البهجة اإىل قلب كل م�ضلم، 

رغم اجلراح التي تنزف كل يوم·
ويف �ضارع، عمر املختار، الأ�ضهر 
على  اليافطات  ترتاوح  غزة،  يف 
املحال التجارية معلنة عن توفر 
لديها،  خا�ضة  رم�ضانية  �ضلع 
اإىل  الفل�ضطينية،  احللويات  من 
والقطايف  والتمر  الدين  قمر 
واللحوم الطازجة والأجبان، فيما 
بو�ضرتات  ت�ضطف على اجلدران 
والف�ضائل  احلركات  تهاين  حتمل 
ال�ضهر  بحلول  الفل�ضطينية 

الكرمي·
يف  امل�ضهورة  الأكالت  ومن 
فل�ضطني يف رم�ضان اأكلة املفتول 
واحللويات  وامللوخية  املقلوبة 
والعوامة  والكثافة  القطائق  مثل 

وغريها من املاأكولت الأخرى«

رم�ضان يف العامل

للمجتمع الفل�صطيني عادات يف �صهر رم�صان املبارك ومظاهر لالحتفال بهذا ال�صهر الكرمي, فكيف ي�صتقبل الفل�صطينيون رم�صان وكيف يعي�صون اأجواءه؟ رم�صان 
يف فل�صطني �صهر رم�صان يف فل�صطني لكل دولة عادات يف �صهر رم�صان املبارك متيزها عن غريها من الدول, هذه العادات متثل ثقافة وح�صارة هذا املجتمع اأو 

ذاك, ويف املجتمع الفل�صطيني امل�صلم تت�صابه كثري من العادات مع عادات ال�صعوب الإ�صالمية, النابعة من الإ�صالم العظيم, ففي رم�صان يزداد الكرم واجلود, وتزداد 
العالقات الجتماعية حت�صنا, وملعرفة املزيد عن عادات ال�صعب الفل�صطيني يف رم�صان التقينا بعدد من املواطنني الفل�صطينيني .

عادات و تقاليد رم�ضانية يف بع�ض الدول
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تعزيـــــــــــــــــــــــة
الإبن  دنيانا  عن  رحل  اأ�سبوعني  قبل 
يناهز  عمر  عن  �سربي(  العزيز)زايدي 
اجللل   امل�ساب  هده  واإثر  ال04�سنوات 
يتقدم الكاتب وال�سحفي جمال ن�رصاهلل اإىل 

والده اأحمد .راجيا من املوىل عّز وجل اأن يلهم العائلة الكرمية 
ال�سرب وال�سلوان .واأن يتغمد  روح الفقيد برحمته الوا�سعة...

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون



نادي الأ�سري الفل�سطيني 
 palestinian prisoners club

ولذلك فلقد اأحاط املجتمع الدويل 
وكفل  بالرعاية  ال�رشيحة  هذه 
عرب  واحلماية  والأمان  الأمن  لهم 
والتفاقيات  املواثيق  من  العديد 
اأو   ، بها  الأطفال  خ�ص  اإما  التي 
منها  عديدة  اأبواب  على  ا�شتملت 

حلماية الأطفال .
ال�شماوية  الديانات  اأولت  ولقد 
حماية  الإ�شالم  خا�ص  وب�شكل 
خا�شة لالأطفال من خالل الدعوة 
بهم  امل�ص  وعدم  اإعالتهم  ل�شمان 
�شلى  حممد  �شيدنا  خ�ص  كما   ،
بحماية  الأطفال  و�شلم  عليه  اهلل 
كان  حيث  احلروب  وقت  خا�شة 
يو�شي مقاتليه ) ل تقتلوا طفاًل اأو 
اأو امراأة اأو كاهناً يتعبد ول  �شيخاَ 

تقلعوا �شجرة ..الخ( 
كما خ�شت الدول منفردة الأطفال 
اأجل  ال�شاملة و�شعت من  بالرعاية 
تن�شاأتهم تن�شئه �شليمة عرب �شمان 
 ، جماناً  لهم  الأ�شا�شية  اخلدمات 
وبدون متييز بني طفل واآخر ،وفقاً 
حماية  اتفاقية  من   )2( للمادة 
الطفل ، بل و اعتربت بع�ص الدول 
قبل  من  الإحجام  اأن  قوانينها  يف 
الفر�شة  الطفل  منح  عن  الأ�رشة 
اخلدمات  هذه  من  لال�شتفادة 
عليها  يعاقب  جرمية  مبثابة 

القانون .
اأمام كل ذلك األي�ص من حق اأطفالنا 
يحيوا  اأن  العامل  اأطفال  كبقية 
ب�شالم واأن ميار�شوا حياتهم ب�شكل 
طبيعي بعيداً عن اخلوف والرهبة 
واأن توفر لهم كافة ال�شبل من حياة 
وتعليم  �شحية  وعناية  اجتماعية 
ورفاهية ل�شمان النمو الأمثل لهم  
وفقاً لالتفاقيات واملعايري الدولية 
الطفل  اتفاقية  خا�ص  وب�شكل 
 / �شبتمرب   / اأيلول   2 يف  النافذة 

1990م مبوجب املادة "49" .

فواقع احلال لدى اأطفال فل�شطني 
 ، العامل  اأطفال  بقية  عن  يختلف 
بحيث اأنهم كانوا وما زالوا اأهدافاً 
جنود  لر�شا�شات  وثابتة  متحركة 
ومتهمون   ، وم�شتوطنيه  الحتالل 
واعتقالهم  مالحقتهم  جرى 
الأحكام  واإ�شدار  وتعذيبهم 
القا�شية بحقهم ومل يقع ذلك على 
جن�ص حمدد من الأطفال بل طال 
 ، فل�شطني  اأطفال  من  اجلن�شني 
 427 من  يقارب  ما  �شقط  حيث 
طفل فل�شطيني منذ بداية انتفا�شة 

من  �شهيد   103 منهم  الأق�شى 
املحتلني  بر�شا�ص  �شواء  الإناث 
بر�شا�ص  اأو   ، مدفعيته  وقذائف 
القتل  يقت�رش  ومل   ، امل�شتوطنني 
من  ابتداء  بل  حمددة  �شن  على 
الأيام والأ�شهر الأوىل للولدة حتى 
الطفلة  ولعل   ، الطفولة  �شن  نهاية 
التي  اإميان حجو  والطفلة   ، �شارة 
اأ�شهر  الت�شعة  عمرها  يتجاوز  مل 
ما  وهذا   ، ذلك  على  دليل  خلري 
لتفاقية  ال�شاد�شة  الفقرة  يخالف 
 ( اأن  على  تن�ص  والتي  الطفل 
لكل  بان  الأطراف  الدول  تعرتف 

طفل حقا اأ�شيال يف احلياة ( .
وجنوده  الحتالل  حكومة  اأما 
�شيا�شة  ميار�شوا  يزلوا  ل  فاإنهم 
القتل والقهر بحق اأبناء �شعبنا ، ول 
يعبئون باجلرائم التي ترتكب بحق 
الأطفال ، بل وحتى انهم يف بع�ص 
الأحيان ل يجرون حتقيقاً يف الأمر 
الأطفال  ا�شت�شهاد  يف  ح�شل  كما 
يون�ص  خان  مدينة  من  اخلم�شة 
والذي  2001/11/20م  بتاريخ 
اعرتف اجلي�ص الإ�رشائيلي بقيامه 
بزرع األغام يف طريقهم ، ويف اأحيان 
عقابية  اإجراءات  يتخذ  اأخرى 
هزيلة كما ح�شل مع امل�شتوطن ) 
ناحوم كورمان ( الذي اقدم بتاريخ 
 ( الطفل  بقتل  1996/10/27م 
حلمي �شو�شة ( البالغ من العمر 11 
وبالرغم من   ، ب�شكل متعمد  عاماً 
تقم  مل  الحتالل  �شلطة  فاإن  ذلك 
توقيف  من  القانونية  بالإجراءات 
املجرم  وتقدمي  واعتقال  وحتقيق 
ناحوم اإىل الق�شاء لياأخذ اإجراءاته 
1997/6/30م مت  وبتاريخ   ، ب�شاأنه 
ناحوم   ( املجرم  بو�شع  الكتفاء 
كورمان ( حتت الإقامة اجلربية يف 

منزل والد زوجته.
من  كبرياً  عدداً  هناك  اأن  كما 
حرموا  الفل�شطينيني  الأطفال 
كليهما  اأو  والديه  اأحد  رعاية  من 
جنود  بر�شا�ص  قتلهم  جراء  اأما 
ب�شكل  اعتقالهم  مت  اأو  الحتالل 
ن�ص  يخالف  ما  وهذا  تع�شفي 
من   )3( املادة  من  الثانية  الفقرة 
 ( الطفل والتي تن�ص على  اتفاقية 
تتعهد الدول الأطراف بان ت�شمن 
للطفل احلماية والرعاية الالزمتني 
لرفاهته ، مراعية حقوق وواجبات 
من  غريهم  اأو  اأو�شيائه  اأو  والديه 
 ، عنه  قانوناً  امل�شئولني  الأفراد 
الغر�ص  لهذا  حتقيقاً  تتخذ  واأن 
جميع التدابري الت�رشيعية والإدارية 

املالئمة (.
الأطفال  توجه  واأن  �شبق  ولقد 

اآبائهم  يقبع  الذين  الفل�شطينيني 
العامل  لقادة  الحتالل  �شجون  يف 
منا�شدينهم بال�شغط على اإ�رشائيل 
 ، الأ�رش  اآبائهم من  لطالق �رشاح 
حيث كان لقائهم الأول مع الرئي�ص 
 ) كلينتون  بيل   ( الأ�شبق  الأمريكي 
1998م  دي�شمرب  �شهر  اأوا�شط  يف 
ال�شلطة  لرا�شي  زيارته  اأثناء 
و�شلموه  الفل�شطينية  الوطنية 
ر�شالة بهذا ال�شان ، ولقد وعدهم 
م�شاعيه  ببذل  كلينتون  الرئي�ص 
نتيجة  دون  ولكن  ذلك،  لتحقيق 
من  اأخرى  ر�شالة  ت�شليم  مت  كما   ،
لالمني  الأ�رش  يف  اآبائهم  اأطفال 
انان"  "كويف  املتحدة  لالأمم  العام 
اأعطاهم وعد مل ينفذ حتى  الذي 

الآن .
الحتالل  �شلطة  اعتقلت  ولقد 
منذ انتفا�شة الق�شى  حتى يومنا 
عن  يزيد  ما  مل�شادرنا  وفقاً  هذا 
وفتى  طفل  اآلف  ع�رشة   )10000(
منهم  بقي  ع�رش  الثامنة  �شن  دون 
يف الأ�رش )470( اأي ما ن�شبته %7.9 
لدينا  املوثقني  الأ�رشى  عدد  من 
منهم 25 طفل موقوف اإدارياً )دون 
 283 ،و   ) له  حمدده  تهمة  توجيه 
طفل موقوف بانتظار املحاكمة ، 
157 طفل �شدرت بحقهم اأحكام  ، 
و يقبع معظمهم يف �شجن تليموند 
جبال  تالل  اأحد  على  يقوم  الذي 
الكرمل وهو من ال�شجون القدمية 
اليهود  من  للمجرمني  املخ�ش�شة 
وظروفه   ، البالغني  اجلنائيني 
الظروف  اأ�شوء  من  تعد  ال�شحية 
تعي�شها املعتقالت من حيث  التي 
اجلوية  الأحوال  اأو  غرفه  �شيق 
فيها  تنخف�ص  والتي  به  املحيطة 
درجات احلرارة ملا دون ال�شفر ، 
اأو للرطوبة التي تع�ش�ص يف جدرانه 
، ناهيك عن بعده عن اأماكن �شكنى 
يحرم  مما  الأ�رشى  الأطفال  ذوي 
مع  اللتقاء  فر�شة  من  معظمهم 
الفقرة  يخالف  ما  وهذا  ذويهم 
اتفاقية  من   49 املادة  من  الأويل 
على  تن�ص  والتي  الرابعة  جنيف 
اجلماعي  اجلربي  النقل  يحظر   (
املحميني  لالأ�شخا�ص  الفردي  اأو 
املحتلة  الأرا�شي  من  نفيهم  اأو 
اأياً  الحتالل  دولة  اأرا�شى  اإىل 
ويخالف  كما   –  ) دواعيه  كانت 
ن�ص املادة 76 من اتفاقية جنيف 
 ( ون�شها  الأوىل  الفقرة  الرابعة 
املحميون  الأ�شخا�ص  يحتجز 
املتهمون يف البلد املحتل ويق�شون 

فيه عقوبتهم اإذا اأدينوا (.
كما ويحتجز عدد اآخر من الأ�رشى 

عن  عبارة  وهو  جمدو  معتقل  يف 
والربك�شات  اخليام  من  جمموعة 
واحل�رشات  اجلرذان  فيها  تكرث 
الأمرا�ص  فيها  وتنت�رش  ال�شامة 
وب�شكل خا�ص اجللدية منها ، كما 
ال�شغار  الأ�رشى  بع�ص  هناك  اأن 
مع  املركزية  ال�شجون  يف  و�شعوا 
ع�شقالن  ك�شجن  البالغني  الأ�رشى 
اأما   ، و�شطة  وهدارمي  ونفحة 
فيخ�شعن  القا�رشات  الأ�شريات 
امل�شكوبية  معتقل  يف  للتحقيق 
ومن   ، تكفا  بتاح  �رشطة  ومركز 
نفي   " �شجن  اإىل  يتم حتويلهن  ثم 
 "3" هناك  اأن  كما   –  " تري�شتا 
اأ�رشي و�شعوا يف اإ�شالحية "يركا" 
�شمال  مدن  اأحد  يف  تقع  والتي 
اعتقالهم  على  وينطبق  فل�شطني 
لن�ص  املخالفة  الظروف  نف�ص 
املادتني 49-76 من اتفاقية جنيف 

الرابعة
حرمان  يعترب  الأطفال  واعتقال 
للطفل من رعاية والديه ، وحرمان 
والعناية  الإ�رشاف  من  والديه 
والفقرة  يتعار�ص  مبا  بطفلهم 
اتفاقية  من   9 املادة  من  الأوىل 
الدول  ت�شمن   ( ون�شها  الطفل 
عن  الطفل  ف�شل  عدم  الأطراف 
والديه على كره منهما ( ، ويخ�شع 
من  �شواء  اعتقالهم  اأثناء  الأطفال 
اأو  اأ�رشهم  اأفراد  بني  ومن  بيوتهم 
تع�شفية  ملمار�شات  الطرقات  من 
طويلة  نف�شية  اآثار  فيهم  ترتك 
عليهم  العتداء  يتم  ، حيث  الأمد 
بهم  الإم�شاك  مبجرد  بال�رشب 
لهم  وال�شتائم  الإهانات  وتوجيه 
منايف  مهني  ب�شكل  وتقييدهم 
وتهديدهم   ، الإن�شانية  لالأ�شول 
،اأو  عليهم  اجلن�شي  بالعتداء 
ما  وهذا   ، اأ�رشهم  اأفراد  اعتقال 
زعول  عطا  حممد  الطفل  ذكره 
يف  عاما   14 العمر  من  البالغ 
العاملية  للجمعية  بها  تقدم  اإفادة 
اأفاد  حيث  الأطفال  عن  للدفاع 
عمته  ملنزل  زيارة  يف  كان  باأنه   (
وعندها  2000/11/14م  بتاريخ 
البيت  قبالة  ع�شكري  جيب  وقف 
جنود   4 هاجمني  خرجت  وحني 
اإىل  اللكمات  ووجهوا  و�رشبوين 
ر�شقت  ملاذا  و�شاألوين  وجهي 
احلجارة وا�شتمروا يف �رشبي ملدة 
نقلوين  ذلك  وبعد   ، �شاعة  ن�شف 
حلاجز )عزرا( غربي بلدة حو�شان 
و�رشبوين ملدة �شاعتني ثم نقلوين 
يف جيب ع�شكري ملع�شكر اعتقال 
ب�رشبي  وا�شتمروا   ) ع�شيون   (
الأطفال  ويخ�شع   ) اجليب  يف 

لتعذيب قا�شي ومهني ولقد قدمت 
بهذا  الإفادات  من  العديد  لنا 
ذكر  ما  �شنتناول  لكننا   ، ال�شان 
 " ال�شويدية  للمحامية  تقرير  يف 
كلفتها  والتي   " الف�شرتوم  بريغيتا 
اجلهاز  مبراقبة  ال�شويد  حكومة 
والذي   ، الإ�رشائيلي  الق�شائي 
اللندنية  احلياة  جريدة  يف  ورد 
اأفادت  2001/7/19م حيث  بتاريخ 
بال�شور  املدعم  تقريرها  عرب 
الق�شاء  تورط  بثبوت  والوثائق 
التعذيب  عمليات  يف  الإ�رشائيلي 
التي متار�شها اأجهزة الأمن يف حق 
وا�شارت  الفل�شطينيني  الأطفال 
�شهدت  باأنها  احلالت  اإحدى  يف 
مل  فتيات  حق  يف  منظماً  اإرهاباً 
و�شاقت   ، الرابعة ع�رشة  يتجاوزن 
�شناء  املحررة  الأ�صيرة  مثاًل 
�شتة  ملدة  احتجزت  التي  عمروا 
�شهور من دون حماكمة ومنع اأهلها 
بان  تعرتف  مل  لأنها  زيارتها  من 
 ، معادية  ن�شاطات  متار�ص  اأختها 
اأنواع  لب�شع  تعر�شت  الفتاة  وان 
تتنافى  التي  والتعذيب  التحقري 
اإذ   ، وال�شجني  الطفل  وحقوق 
وعر�شوها  املحققون  جلدها 
 ، البارد  الكهرباء واملاء  ل�شاعقات 
اإىل �رشير داخل  وعروها وقيدوها 
زنزانة يومني دون حراك ، وابقيت 
يوما   "12" النفرادي  ال�شجن  يف 
الباب  خارج  يقفون  اجلنود  وكان 
باأنهم  م�شتمرة  تهديدات  ويطلقون 
�شيغت�شبونها جماعياً ، ناهيك على 
اأن اعتقال الأطفال ذكور واإناث يتم 
وبعد   ، الليل  من  متاأخر  وقت  يف 
ينهال  وتكبيلهم  اأعينهم  ع�شب 
من  كل جزء  على  بال�رشب  اجلنود 
يف  روؤو�شهم  وي�شعون  اأج�شادهم 
املياه  ويفتحون  املرحا�ص  كر�شي 

عليهم.

وخل�شت يف تقريرها اإىل اأن جميع 
اأمرا�شاً  من  يعانون  الأطفال 
خروجهم  بعد  وج�شدية  نف�شية 
ما   : وقالت   ، املعتقالت  من 
�شاهدته و�شمعته عن درجة ب�شاعة 
اللذين  والإرهاب  التعذيب  اأنواع 
اأطفال  اإ�رشائيل يف حق  متار�شهما 

اأبرياء تعجز الكلمات عن و�شفه .
اتفاقية  مع  يتعار�ص  كله  وذاك 
حماية الطفل وب�شكل خا�ص املادة 

16 منها والتي تن�ص على
تعر�ص  اأي  يجري  اأن  يجوز  1- ل 
يف  للطفل  قانوين  غري  اأو  تع�شفي 
منزله  اأو  اأ�رشته  اأو  اخلا�شة  حياته 
غري  م�شا�ص  اأي  ول  مرا�شالته  اأو 

قانوين ب�رشفه اأو �شمعته .
يحميه  اأن  يف  احلق  للطفل   (   -2
اأو  التعر�ص  هذا  مثل  من  القانون 

امل�شا�ص (
�شن  حداثة  مراعاة  يتم  ل  اأنه  كما 
للمحاكمة  تقدميهم  اأثناء  الأطفال 
خا�شة  حماكم  لهم  ت�شكل  ول   ،
 40 املادة  من   3 رقم  للبند  وفقاً 
تن�ص  والتي  الطفل  اتفاقية  من 
على ) قيام �شلطة اأو هيئة ق�شائية 
خمت�شة وم�شتقلة ونزيهة بالعمل يف 
دعواه دون تاأخري يف حماكمة عادلة 

وفقاً للقانون (.
�شان  �شانهم  فيمثلون  الأطفال  اأما 
نظرائهم من الأ�رشى الفل�شطينيني 
ل  ع�شكرية  حماكم  اأمام  البالغني 
تراعي فيها اب�شط حقوق الإن�شان ، 
حيث اأن املحامني ل ميتلكون فيها  
الق�شاة  ا�شتجواب  يف  ال�شالحيات 
يف اتهاماتهم واأحكامهم كما وتفتقد 
اأ�شانيد قانونية  اإىل  التهم املوجهة 
داخل  مداولت  جتري  ما  وغالبا 
الق�شاة  غرف مغلقة يتخذ خاللها 
الأحكام  ا�شت�شدار  يف  قراراتهم 

ون�شب التهم امل�شبقة لهم ...

لقد نظر املجتمع الدويل ببالغ الأهمية للأطفال التي تعترب �سريحة وا�سعة منه وملا ي�سكلوه من عماد للم�ستقبل ، والأ�سا�س الذي ميكن اأن ين�ساأ به جمتمع م�سامل 
خايل من احلروب والأزمات ، والذين يكونون هم عاده �سحايا لهذه احلروب والأزمات .

الأطفـال الفل�سطينيون فـي املعتقالت الإ�سرائيليـــة
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الق�ضائي  اجلهاز  وي�ضتند 
ا�ضت�ضدار  يف  الإ�رسائيلي 
الأ�رسى  �ضد  الأحكام 
الفل�ضطينيني �ضغار ال�ضن للأمر 
ال�ضادر   "132" رقم  الع�ضكري 
الإ�رسائيلي  اجلي�ش  قائد  من 
حدد  والذي  الغربية  ال�ضفة  يف 
دون  هو  من  الطفل  �ضن  فيه 
ال�ضاد�ضة ع�رس مبا يخالف ن�ش 
الطفل  اتفاقية  من   "1" املادة 
يعني طفل   ( باأنه  والتي عرفته 
الثامنة  يتجاوز  ومل  اإن�ضان  كل 
ع�رس ما مل يبلغ �ضن الر�ضد قبل 
املنطبق  القانون  مبوجب  ذلك 
الع�ضكري  للأمر  ووفقاً   ) عليه 
يوقف  ل   ( اأنه  اإىل  الإ�ضارة  مت 
�ضخ�ش ارتكب جرمية وهو ولد 
اأمام  جزائياً  عليها  يحاكم  ول 
احلدث  يوقف   (  ،  ) املحكمة 
�ضائر  عن  منف�ضًل  الفتى  اأو 
ال�ضجناء ( . ) اإذا كان املحكوم 

حدثا  احلكم  �ضدور  يوم  عليه 
قررت املحكمة اأن تفر�ش عليه 
مدة  تزيد  فل  احلب�ش  عقوبة 
حب�ضه على �ضتة اأ�ضهر ( .) واإذا 
�ضدور  يوم  عليه  املحكوم  كان 
احلكم فتى فان عقوبته احلب�ش 
.ول تزيد مدة احلب�ش على �ضنة 
بجرمية  اأدين   اإذا  اإل  واحدة 
لها  املحددة  الق�ضوى  العقوبة 

احلب�ش ملدة خم�ش �ضنوات (.
الق�ضاء  فاإن  ذلك  من  بالرغم 
الأمر  يطبق  مل  الإ�رسائيلي 
املذكور   )132( رقم  الع�ضكري 
الأمر  ا�ضتخدام  اإىل  وجلاأ 
)اأ(  املادة   )53( رقم  الع�ضكري 
خم�ض�ش  غري  الأمر  وهذا  منه 
جلاأ  واإمنا  الأحداث  ملحاكمة 
له الق�ضاء يف اإ�ضداره لأحكامه 
29/�ضبتمرب  تاريخ  منذ  �ضدهم 
/ 2000م وين�ش الأمر الع�ضكري 
رقم )53( على : " 53 اأ " و التي 
اأ�ضيفت مبوجب الأمر الع�ضكري 

 )49( رقم  تعديل   )1108( رقم 
واملتعلق باإلقاء �ضئ مبا يف ذلك 

احلجر:
من  اأو  ت�ضيب  1-   بطريقة 
اأن ت�ضيب حركة ال�ضري  املمكن 
جزاوؤه  املوا�ضلت،  مب�ضلك 

احلب�ش ع�رس �ضنوات.
اأملك  اأو  �ضخ�ش  2-   باجتاه 
احلب�ش  جزاوؤه  الإ�ضابة  بق�ضد 

ع�رس �ضنوات.
3-   باجتاه و�ضيلة نقل م�ضافرة 
بق�ضد اإ�ضابتها اأو ال�ضخ�ش فيها 

جزاوؤه احلب�ش ع�رسين �ضنة.
- وتطبيق الأمر الع�ضكري رقم 
)53( مادة )اأ( يتعار�ش مع ن�ش 
الطفل  اتفاقية  )40( من  املادة 
الأمم  ميثاق  من   )37( واملادة 
والتي  1957م  لعام  املتحدة 
ن�ضت على ) اأن كل قا�رس يحرم 
يجب  اإيقافه  ويتم  احلرية  من 
واحرتام  باإن�ضانية  يعامل  اأن 
لكرامته مع الأخذ بعني العتبار 

كفرد   ومتطلباته  احتياجاته 
وذلك مبا يتلءم وعمره (.

يحياها  التي  الظروف  عن  اأما 
العتقال  مراكز  يف  الأطفال 
وب�ضكل  الق�ضوة  بالغة  فهي 
خا�ش يف �ضجن تلموند ، حيث 
الأطفال  الأ�رسى  و�ضع  يتم 
اجلنائيني  املعتقلني  مع 
اأع�ضاء  من  ومعظمهم  اليهود 
ال�ضالعة   ) املافيا   ( الع�ضابات 
يف الإجرام وتعاطي املخدرات 
باأدوات  الغالب  ، امل�ضلحون يف 
على  العتداء  حيث مت   ، حادة 
عارف  احمد  الطفل  الأ�ضري 
ج�ضده،  يف  ب�ضفرتني  و�رسبوه 
كثرية  حماولت  هناك  وكانت 
كل   ، ال�ضجن  يف  لغت�ضابهم 
ذلك ي�ضع الأطفال اأمام مواجهة 
م�ضري قامت قد يدفعون حياتهم 
ثمناً له �ضواء برف�ضهم للجنرار 
وراء املعتقلني اجلنائيني الذين 
جن�ضياً  انحرافهم  اإىل  يهدفون 

املخدرات  لتعاطي  ودفعهم 
الدائم  تعر�ضهم  اأو   ، وال�ضموم 

لل�رسب على اأيديهم .
يف  الأطفال  الأ�رسى  وو�ضع     
يخالف  الظروف  هذه  مثل 
اتفاقية  من   )33( املادة  ن�ش 
 ( على  تن�ش  والتي  الطفل 
جميع  الأطراف  الدول  تتخذ 
ذلك  يف  مبا  املنا�ضبة  التدابري 
والإدارية  الت�رسيعية  التدابري 
لوقاية  والرتبوية  والجتماعية 
غري  ال�ضتخدام  من  الأطفال 
املخدرة  للمواد  امل�رسوع 
 ، العقل  على  املوؤثرة  واملواد 
ح�ضبما حتددت يف املعاهدات 
واملادة   ) ال�ضلة  ذات  الدولية 
التفاقية  نف�ش  من   )34(
ون�ضها ) تتعهد الدول الأطراف 
بحماية الطفل من جميع اأ�ضكال 
اجلن�ضي  والنتهاك  ال�ضتغلل 

.)
نطالب  فاإننا  ذلك  كل  -   اأمام 

بالتدخل  الدويل  املجتمع 
الدولية  احلماية  لتوفري  العاجل 
 ، الفل�ضطينيني  للأطفال 
ال�ضامية  الأطراف  ونطالب 
احرتام  ب�ضمان  املتعاقدة 
اإ�رسائيل لتفاقية جنيف الرابعة 
الأخرى  الدولية  والتفاقية 
الطفل  اتفاقية  خا�ش  وب�ضكل 
 ، التعذيب  مناه�ضة  واتفاقية 
كما ونطالب اليون�ضكو بالتدخل 
اإىل  الأطفال  لعادة  العاجل 
من  بدلً  الدرا�ضية  مقاعدهم 
زنازين العتقال والزام اإ�رسائيل 
اتفاقية  يف  ورد  ما  بتطبيق 
منه   )41( للمادة  وفقا  الطفل 
ون�ضها ) لي�ش يف هذه التفاقية 
ما مي�ش اأي اأحكام تكون اأ�رسع 
اإف�ضاء اإىل اأعمال حقوق الطفل 
قانون  اأ-   : يف  ترد  قد  والتي 
دولة طرف ، اأو القانون الدويل 

ال�ضاري على تلك الدولة

الأ�ضرية يا�ضمني �ضعبان :

5 �سنوات مل جتتمع باأبنائها الأربعة 
على مائدة الإفطار

تقرير: اإعلم الأ�رسى 
عميدة  معاناة  تتجد 
الأ�ضريات يا�ضمني تي�ضري عبد 
الرحمن �ضعبان )35عاماً( من 
ق�ضاء  اجللمة،  قرية  �ضكان 
مدينة جنني، مع قدوم �ضهر 
مل  فهي  املبارك،  رم�ضان 
على  الأربعة  باأبنائها  جتتمع 
خم�ش  منذ  الإفطار  مائدة 

�ضنوات ب�ضكل متوا�ضل.
مكتب اإعلم الأ�رسى ي�ضلط 
الأ�ضرية  معاناة  على  ال�ضوء 
اعتقالها  فم�ضهد  �ضعبان، 
اأذهان  يف  ماثًل  يزال  ل 
اأبنائها الأربعة منذ اعتقالها 
ون�ضف،  �ضنوات  اأربع  قبل 
من  الع�رسات  اقتحم  فقد 
املقنعني  الحتلل  جنود 
رفقة  بال�ضلح  واملدججني 
منزلهم  البولي�ضية  الكلب 
ب�ضكل  الليل  منت�ضف  بعد 
اأطفالها  وكان  همجي، 
وقام  اخلوف،  من  ي�رسخون 
اجلنود بانتزاع والدتهم منهم 
من  وحرموهم  رحمة،  دون 
ل�ضنوات طويلة، ومن  حنانها 
مائدة  على  معها  الجتماع 
الإفطار للمرة اخلام�ضة على 

التوايل.
�ضعبان  يا�ضمني  الأ�ضرية 

اعتقلت بتاريخ 2014/11/3، 
الحتلل  اتهمها  اأن  بعد 
جمموعة  مع  بال�ضرتاك 
مبحاولة  اأ�ضخا�ش  �ضتة  من 
ا�ضت�ضهادية،  عملية  تنفيذ 
لأكرث  معها  التحقيق  وبعد 
نقلها  جرى  اأ�ضبوعني  من 
ل�ضجن ه�ضارون، وبعد تاأجيل 
اأ�ضدرت  مرة،   15 حماكمتها 
الع�ضكرية  �ضامل  حمكمة 
بحقها حكماً بال�ضجن الفعلي 
اأم�ضت  �ضنوات،  خم�ش  مدة 
يزيد عن  ما  الآن  منها حتى 
ومن  ون�ضف،  �ضنوات  اأربع 
اأ�ضهر  بعد  حتررها  املتوقع 

قليلة.
الأ�رسى  اإعلم  مكتب 
يا�ضمني  الأ�ضرية  باأن  اأو�ضح 
عميدة  راية  ت�ضلمت  �ضعبان 
الفل�ضطينيات،  الأ�ضريات 
واأ�ضبحت اأقدم الأ�ضريات يف 
�ضجون الحتلل قبل عامني، 
م�ضاكل  من  تعاين  وهي 
�ضحية متعددة اأبرزها �ضيق 
يف  وم�ضاكل  بالنف�ش)الربو( 
علج  لها  يقدم  ول  الغدد، 
املر�ضية،  حلالتها  منا�ضب 
نتيجة  معاناتها  وتتفاقم 
ال�ضيئة،  ال�ضجن  ظروف 
الغرف،  يف  التهوية  و�ضوء 

الأ�ضريات  نقل  بعد  وخا�ضة 
ل�ضجن الدامون.

وقد تعر�ضت الأ�ضرية �ضعبان 
اعتقالها  �ضنوات  خلل 
العقوبات  من  للعديد 
على  والت�ضييق  والتنكيل 
لأنها  ال�ضجون،  اإدارة  يد 
تدافع عن حقوق الأ�ضريات، 
الإدارة  لإجراءات  وتت�ضدى 
القمعية بحقهن، حيث عزلت 
الزيارة  من  وحرمت  مرتني، 

ملدة �ضهر.
احلزن  يجدد  رم�ضان  �ضهر 
الأ�ضرية  نف�ش  يف  واحلنني 
�ضعبان عندما تتذكر وتتخيل 
حول  يجتمعون  وهم  اأبنائها 
لوحدهم  الإفطار  مائدة 
الأيام  ويتذكروا  دونها، 
كانت  عندما  املا�ضية 
اأ�ضناف  بينهم، وتعد لهم كل 
ورغم  يحبونها،  التي  الطعام 
اأمل  على  اأبنائها  يعي�ش  ذك 
والدتهم  مع  الجتماع  فرحة 
الأيام  ويعدون  اأخرى،  مرة 
واإطلق  انتهاء حكمها  حلني 
�رساحها لتعود البهجة ل�ضهر 
كلها،  وحلياتهم  رم�ضان، 
�ضنوات  منذ  فقدوها  والتي 

بغيابها عنهم.

الأ�سري املحرر اأ�سرف النباهني ي�سارع 
ورما �سرطانيا يف الدماغ

ال�ضهداء  مفو�ضية  جددت 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى 
العليا حلركة فتح يف  القيادية 
للجهات  دعوتها  غزة  قطاع 
يف  املخت�ضة  الفل�ضطينية 
حالة  ملتابعة  ال�ضحة  وزارة 
اأ�رسف  املحرر  الأ�ضري 
يف  يرقد  الذي  النباهني 
د  مب�ضت�ضفى  كاملة  غيبوبة 
يف  الرنتي�ضي  العزيز  عبد   .
اإ�ضابته  اإثر  غزة  مدينة  غرب 
 . بالدماغ  ال�رسطان  مبر�ش 
الناطق  الوحيدي  ن�ضاأت  وقال 
ال�ضهداء  مفو�ضية  با�ضم 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى 
فتح  حلركة  العليا  القيادية 
حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف 
للقوى  الأ�رسى  جلنة  يف  فتح 
الوطنية والإ�ضلمية اأن الأ�ضري 
املحرر اأ�رسف م�ضطفى جرب 
يناير   22 مواليد  من  النباهني 
بئر  الأ�ضلية  وبلدته   1980
ال�ضبع كان قد اعتقل على يد 

الإ�رسائيلي  الحتلل  قوات 
وحترر   2004  /  1  /  13 يف 
يف  الإ�رسائيلية  ال�ضجون  من 
ق�ضاء  بعد   2008 اأكتوبر   27
حكما بال�ضجن ملدة 5 �ضنوات 
يف  �ضهور   3 خللها  اأم�ضى 
العزل الإنفرادي وله 4 اأبناء ) 
�ضليم – �ضادي – تيم – وطفلة 
ر�ضيعة تبلغ من العمر 8 �ضهور 
الأ�ضري  اأن  واأفاد  دانا.  ا�ضمها 
املحرر اأ�رسف النباهني الذي 
مبر�ش  اإ�ضابته  من  يعاين 
قد  كان  الدماغ  يف  ال�رسطان 
تلقى العلج يف م�ضايف ال�ضفة 
ما�ضة  بحاجة  وهو  الغربية 
الذي  ال�ضحي  و�ضعه  ملتابعة 
يوم  بعد  يوما  �ضوءا  يزداد 
املحرر  الأ�ضري  دخل  حيث 
ي�ضحو  ل  كاملة  غيبوبة  يف 
معدودات  لدقائق  اإل  منها 
الوحيدي  ن�ضاأت  وندد   .
مفو�ضية  با�ضم  الناطق 
واجلرحى  والأ�رسى  ال�ضهداء 

حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح 
الأ�رسى  جلنة  يف  فتح  حركة 
والإ�ضلمية  الوطنية  للقوى 
واملمار�ضات  باجلرائم 
الإ�رسائيلية يف منع  العدوانية 
من  الفل�ضطينيني  املر�ضى 
ال�ضفر  من  اأو  العلج  تلقي 
اأن  موؤكدا  اخلارج  يف  للعلج 
واخلطرية  املزمنة  الأمرا�ش 
التي اأ�ضابت الأ�رسى وتلحق 
الأ�رسى املحررين هي ناجتة 
الإجرامية  ال�ضيا�ضات  عن 
للإحتلل الإ�رسائيلي واأبرزها 
 . املتعمد  الطبي  الإهمال 
والأمم  الدويل  ودعا املجتمع 
ال�ضحة  ومنظمة  املتحدة 
املنظمات  وكل  العاملية 
ملتابعة  والإن�ضانية  الدولية 
الفل�ضطينيني  الأ�رسى  اأو�ضاع 
يف ال�ضجون الإ�رسائيلية واإلزام 
الإ�رسائيلي  الحتلل  دولة 

باحرتام حقوق الإن�ضان .

اإىل اأطفال فل�ضطني الذين �ضّدوا ال�ضماء باأحجارهم
ورفعوها عاليا كم�ضاعل حرية ل تنطفئ،

الذين اأَْوَقُدوا من غ�ضبهم حمارق للحتلل
دون  اجلريح  الوطن  ِنبال  من  تندفع  �ضهاما  وكانوا 

رحمة.
اإىل اأطفال َواأَُدوا اأحلم الطفولة يف اأرواحهم حتى ل 

تعيق كهولتهم ال�ضغرية
َحلَُم  كما  والتحّرر  ال�ضهادة  حلم  يف  يكربوا  حتى 

الكبار .. كبار الوطن.
قبل  املعتقلت  َخرِبُوا  الذين  فل�ضطني  اأطفال  اإىل 

املدار�ش
واأحّبوا الورد �رّسا لأنهم ُجبلوا على ع�ضق احلجر،

فكيف بطفل ي�ضت�ضعر خيانة احلجر- الرفيق يف حب 
الورود اأّل يكون فار�ضا من فر�ضان هذا الوطن.

خالد عزالدين

اأطـفـال فــل�ســطـيـن .. �سحـايا اإحـتالل ل يـعـرف الرحمة 



العامة  اجلمعية  اأع�ضاء  �ضادق 
اليد  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
واللوائح  القوانني  بع�ض  تعديل  على 
خالل  الفيدرالية،  للهيئة  العامة 
ا�ضتثنائية  عامة  جمعية  اأ�ضغال 
مكهربة  اأجواء  يف  ام�ض  اأول  جرت 
وم�ضحونة مبعهد علوم وتكنولوجيات 
 67 ووافق  ابراهيم،  بدايل  الريا�ضة 
اجلمعية  اأثناء  احلا�رضين  ع�ضوا 
ع�ضوا   122 اأ�ضل  من  اال�ضتثنائية 
لالحتادية  العامة  اجلمعية  ت�ضمهم 
وقبل  املقرتحة،  التغيريات  على 
موؤ�رضات  بدت  االأ�ضغال،  انطالق 
االأمني  رف�ض  حيث  وا�ضحة،  التوتر 
ميد -املعاقب موؤخرا  العام رابح قالاّ
حبيب  االحتادية  رئي�ض  طرف  من 
لعبان- مغادرة القاعة مربرا ذلك باأن 
العقوبة امل�ضلطة عليه غري قانونية، 
نادي  يرتاأ�ض  الذي  ميد  قالاّ وت�ضاءل 
اجلزائر الو�ضطى لكرة ايل:د »تلقيت 
ا�ضتدعاء موقع من رئي�ض االحتادية 
الفيدرايل  باملكتب  ع�ضو  ب�ضفتي 
حل�ضور اجلمعية اال�ضتثنائية فلماذا 
اأغادر القاعة، » ليتابع: »كما اأنني مل 

اأ�ضتلم اأي اإ�ضعار يثبت ذلك«.
بعد  العام  االأمني  معاقبة  ومتت 
اأجنبية،  احتادية  اإىل  برقية  اإر�ضاله 
ح�ضب  ج�ضيما  خطاأ  يعترب  ما  وهو 
الرئي�ض  وبرر  لعبان،  حبيب  رئي�ض 
القوانني،  طبقنا  »لقد  قائال  قراره 
معاقب  لع�ضو  ال�ضماح  ممكن  فغري 
فكل  عامة،  جمعية  يف  امل�ضاركة 
امل�ضاركة  من  ممنوع  معاقب  ع�ضو 
قبل  الفيدرالية  الهيئة  ن�ضاطات  يف 
هذا  اتخذت  عقوبته،  ا�ضتنفاذ 
اأمام  ا�ضتدعائه  انتظار  يف  القرار 

جلنة االن�ضباط«.
اأعطى  امُل�ضاحنات  من  جملة  وبعد 
العامة  اجلمعية  اأع�ضاء  جميع 
رابح  حل�ضور  موافقتهم  احلا�رضين 
العامة  اجلمعية  اأ�ضغال  ميد  قالاّ
الرئي�ض  بعدها  ليقوم  اال�ضتثنائية، 
مقرتحات  بطرح  لعبان  حبيب 
متت  التي  القوانني  على  التعديل 
امل�ضادقة عليها من طرف االأع�ضاء 
النقاط  بني  ومن  مبادة،  مادة 
اإدخال  تقرر  املعدلة،  اجلديدة 
اثنني  وريا�ضياّني  اجلهوية  الرابطات 

من املنتخب الوطني رجال و�ضيدات 
كما  العامة،  اجلمعية  تركيبة  �ضمن 
لقاء  يف  ين�ضحب  ناد  اأي  اأن  تقرر 
اخل�ضم، جمرب  ميدان  فوق  الذهاب 
على  االإياب  مباراة  اإجراء  على 
االإياب  مرحلة  ويف  مناف�ضه،  ملعب 
الفريق  اإ�ضقاط  يتم  املناف�ضة،  من 
املن�ضحب اإىل درجة اأ�ضفل باالإ�ضافة 
اإىل غرامة مالية، ومن بني التعديالت 
كذلك اإلغاء املادة املتعلقة بتحديد 
عدد االإجازات لالعبني فوق 34 �ضنة، 
واأكد الرئي�ض حبيب لعبان: »كان يجب 
اإعادة النظر يف بع�ض اللوائح العامة 
جتاوزتها  التي  االحتادية  وقوانني 
هذه  لنا  �ضت�ضمح  واالأحداث،  الزمن 
التغيريات بالقيام مبهمتنا على اأكمل 
القرار  �ضيدة  العامة  اجلمعية  وجه، 
النقاط«.  جميع  على  �ضادقت  ولقد 
اجلمعية  اأ�ضغال  اأثناء  اأنه  لالإ�ضارة، 
»م�ضاحنات«  عدة  وقعت  العامة 
اأع�ضاء  بني  وجتاوزات  وُمال�ضنات 
بع�ض  وروؤ�ضاء  الفيدرايل  املكتب 

االأندية.
وكاالت

اأهلي  القبائل �ضيفه  �ضبيبة  يواجه 
ي�ضعى  مباراة  يف  بوعريريج  برج 
اإىل  القبائلي  النادي  خاللها 
اال�ضتفاقة  وتاأكيد  الفوز  حتقيق 
االأخرية  اجلوالت  يف  حققها  التي 
بحثا عن الفوز الثالث على التوايل 
قد  نقاط  بثالث  الر�ضيد  وتدعيم 
هوية  حتديد  يف  التاأثري  لها  يكون 
وهو  الوطنية  بالبطولة  املتوج 
التوايل  على  فوزين  حقق  الذي 
امام احتاد العا�ضمة ون�رض ح�ضني 
املدرب  اأ�ضبال  واأن  خا�ضة  داي، 
ميلكون  دوما  فرانك  الفرن�ضي 
حال  يف  باللقب  التتويج  فر�ضة 
الفوز وتعرث الرائد احتاد العا�ضمة 
انتحارية  مهمة  تنتظره  الذي 
الفارق  اأن  باعتبار  بق�ضنطينة، 
وهو  واحدة،  نقطة  الفريقني  بني 
الالعب  رفقاء  ي�ضعى  الذي  االأمر 
ا�ضتغالله  اأجل  من  بوعلي  تيزي 
اإىل  بالعودة  املو�ضم  اإنهاء  ق�ضد 

بعد  جمددا  التتويجات  من�ضة 
ال�ضاحة  عن  طويال  دام  غياب 
يف   15 البطولة  واإحراز  املحلية 
تاريخ الفريق، و�ضوف تكون عقول 
نحو  هة  موجاّ واالأن�ضار  الالعبني 
ملعب ق�ضنطينة والتي �ضوف تكون 

نتيجة اللقاء لها اأهمية للمحليني.
برج  اأهلي  يتنقل  املقابل،  يف 
للعب  وزو  تيزي  اإل  بوعريريج 
مقابلة �ضكلية بعدما �ضمن الفريق 
البقاء ر�ضميا يف اجلولة املن�رضمة 

املدية،  اأوملبي  اأمام  فوزه  عقب 
املدرب  اأ�ضبال  يخو�ض  و�ضوف 
بنزاهة  املقابلة  دزيري  بالل 
ترتيب  �ضبهات  لتوجيه  تفاديا 
اللقاء بني الطرفني، والذي �ضوف 
ال�ضابق  احلار�ض  غياب  يعرف 
لت�ضكيلة »الكناري« فوزي �ضاو�ضي 
الطاقم  طرف  من  ا�ضتبعاده  بعد 
ح�ضة  عن  غيابه  عقب  الفني 

اال�ضتئناف.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

احتاد  الرائد  يلتقي  عندما 
�ضباب  بامل�ضيف  العا�ضمة 
ق�ضنطينة واملالحق �ضبيبة القبائل 
اأمام ال�ضيف اأهلي برج بوعريريج، 
اأين �ضيكون النادي العا�ضمي على 
اللقب  اإحراز  من  دقيقة   90 بعد 
للتتويج  اأحقيته  على  والربهنة 
فيها  �ضقط  التي  التعرثات  بعد 
االأخرية  املباريات  خالل  الفريق 
وبالتايل ال ميلكون خيارا اآخر لرد 
االنت�ضار  �ضوى  الأنف�ضهم  االعتبار 
بق�ضنطينة واإرجاع الدين لالأن�ضار 
طيلة  بجانبهم  وقفوا  الذين 
النتائج  رغم  و�ضاندوهم  املو�ضم 

املتذبذبة يف مرحلة االإياب.
القبائل  �ضبيبة  فريق  ميني  بينما 
الرائد يف ق�ضنطينة  بتعرث  النف�ض 
اللقب منه عرب االنت�ضار  وخطف 
الربج،  اأهلي  امام  مباراته  يف 
»الكناري«  العبو  يتم�ضك  حيث 
الفريق  تتويج  اأجل  باحلظوظ من 

�ضاحة  اإىل  وعودته  القبائلي 
جهتها،  من  جمددا،  التتويجات 
املركز  ال�ضاورة  �ضبيبة  تراقب 
ت�ضجيل  على  تعول  والتي  الثالث 
وخو�ض  جديدة  قارية  م�ضاركة 
مناف�ضة كاأ�ض الكاف رغم املهمة 
التنقل  من  تنتظرها  التي  ال�ضعبة 
املتذيل  ملالقاة  يقودها  الذي 
اوملبي املدية والذي الزال ميلك 
ح�ضابيا،  البقاء  لتحقيق  حظوظا 
ملعبه  على  بارادو  تعرث  مقابل 

اأمام دفاع تاجنانت.
بني  �رضاعا  ن�ضهد  املقابل،  يف 
التاأ�ضرية  حجز  على  اأندية  �ضتة 
باعتبار  بال�ضقوط  املعنية  الثالثة 
اأن اوملبي املدية ودفاع تاجنانت 
التاأ�ضريتني  �ضاحبا  كبرية  بن�ضبة 
االأخريني، اأين جتمع القمة فريقي 
بلعبا�ض  واحتاد  بلوزداد  �ضباب 
ل�ضمان  نقطة  تكفيهما  اللذان 
مولودية  تنتظر  بينما  البقاء، 
بجاية هدية من اجل قلب الطاولة 
التنقل  خالل  من  البقاء  و�ضمان 

مهمة  يف  �ضطيف  وفاق  ملالقاة 
دة والذي لن يكون كافيا حيث  معقاّ
اأو  بلعبا�ض  احتاد  هزمية  يتطلب 
مولودية وهران الذي يواجه ن�رض 

ح�ضني داي.

برنامج املباريات

اأوملبي املدية / �ضبيبة ال�ضاورة 
ابتداء من 16:00

�ضباب ق�ضنطينة / احتاد 
العا�ضمة

مولودية وهران / ن�رض ح�ضني 
داي

�ضبيبة القبائل / اأهلي برج 
بوعريريج

وفاق �ضطيف / مولودية بجاية
�ضباب بلوزداد / احتاد بلعبا�ض

مولودية اجلزائر / جمعية عني 
مليلة

نلدي بارادو / دفاع تاجنانت
املباريات تنطلق ابتداء من 

ال�ضاعة 22:30

اجلولة 30 واالأخرية للرابطة املحرتفة االأوىل

�سراع اللقب بحمالوي واأول نوفمرب وحّمى ال�سقوط ترتفع
ي�شدل �شهرة اليوم ال�شتار على املو�شم الكروي اجلاري 2019/2018 عرب اإجراء اجلولة 

30 واالأخرية للرابطة املحرتفة االأوىل والتي �شوف تعرف مواجهات نارية تتعلق 
بالتعرف على بطل املو�شم احلايل وهوية النازلني الثالثة اإىل الرابطة الثانية، حيث 

تتوّجه االأنظار نحو ملعبي ال�شهيد حمالوي بق�شنطينة واأول نوفمرب بتيزي وزو 
اللذان �شوف يحددان هوية بطل املو�شم اجلاري

كاأ�س اجلزائر لكرة 
الطائرة )رجال(:

 املجمع البرتويل اأول 
متاأهل للدور النهائي

 املجمع البرتويل اأول متاأهل للدور 
املجمع  كان   - اجلزائر  النهائي  
البرتويل اأول متاأهل للدور النهائي 
الطائرة  الكرة  يف  اجلزائر  لكاأ�ض 
اأم�ض  م�ضاء  فوزه  بعد  )رجال(، 
اجلمعة على جمعية البليدةبنتيجة 
)3-0: 25-17، 25-18، 25-14 ( يف 
مباراة الدور ن�ضف النهائي جمعت 
بينهما بقاعة بو �ضماعيل )تيبازة(. 
و�ضيواجه املجمع البرتويل، حامل 
املتاأهل  املا�ضية،  الن�ضخة  كاأ�ض 
الثانية  النهائي  الن�ضف  مباراة  من 
)30ر22(  االأحد  يوم  املقررة 
تاجنانت  م�ضتقبل  بني  بق�ضنطينة 

واأوملبي امليلية .

مكافحة العنف يف املن�شاآت 
الريا�شية :

 بداية العمل 
بالبطاقية الوطنية 

لالأ�سخا�ص املمنوعني
لها  اجتماع  يف  احلكومة  قررت   
االإجراءات  ُمبا�رضة  االأربعاء،  يوم 
الكروي  للمو�ضم  حت�ضبا  االإ�ضتعجالية 
بداية  اأجل  من   ،2020-2019 املقبل 
لالأ�ضخا�ض  الوطنية  بالبطاقية  العمل 
املن�ضاآت  اإىل  الدخول  من  املمنوعني 
ظاهرة  مكافحة  �ضبيل  يف  الريا�ضية، 
بيان  وفق  املالعب،  يف  العنف 
مل�ضالح الوزير االأول. وجاء يف البيان 
احلكومة  اجتماع  عقب  �ضدر  الذي 
برئا�ضة الوزير االأول نور الدين بدوي، 
الوطنية  البطاقية  »و�ضع  تقرر  اأنه 
الدخول  من  املمنوعني  لالأ�ضخا�ض 
واملن�ضاآت  القدم  كرة  مالعب  اإىل 
تعزيز  بهدف  وحتيينها«،  الريا�ضية 
االإطار القانوين الذي يحد من العنف 
الريا�ضية  االأو�ضاط  يف  تف�ضى  الذي 

وال�ُضبانية والوقاية منه وُماربته.

�شبيبة القبائل / اأهلي برج بوعريريج

الكناري يرت�سدون تعرث الرائد والعودة ملن�سة التتويجات

خالل انعقاد اجلمعية اال�شتثنائية لالحتادية اجلزائرية لكرة اليد

تعديالت يف القوانني واللوائح العامة 
باأجواء م�سحونة

�شباب ق�شنطينة / احتاد العا�شمة

اأبناء �سو�سطارة ي�سرون على 
الفوز والتتويج بق�سنطينة

حمالوي  ال�ضهيد  ملعب  ي�ضهد 
بق�ضنطينة مباراة حتب�ض االأنفا�ض 
�ضباب  فريقي  جتمع  �ضوف  والتي 
اأين  العا�ضمة،  واحتاد  ق�ضنطينة 
الأ�ضحاب  بالن�ضبة  �ضكلية  �ضتكون 
ما  لديهم  لي�ض  الذين  االأر�ض 
يلعبون خا�ضة واأنهم �ضيعوا اللعب 
على البوديوم بتواجدهم على بعد 
الثالث،  املركز  عن  نقاط  خم�ض 
اإىل  يتنقلون  الذين  الزوار  عك�ض 
الفوز  عن  بحثا  ق�ضنطينة  مدينة 
بلقب  التتويج  اأجل  من  غري  ال 
تاأجلت  اأين  الوطنية،  البطولة 
بعدما  العا�ضمي  للنادي  االأفراح 
اللقب  اإحراز  تر�ضيم  فوتوا فر�ضة 
على ملعبهم يف اجلولة املن�رضمة 
بالتعادل  واالكتفاء  التعرث  عقب 
وهي  وهران،  مولودية  اأمام 
اأبناء  ت�ضكيلة  يجعل  الذي  املر 
»�ضو�ضطارة« اأمام فر�ضة ثانية من 
اللقب والعودة جمددا  اإحراز  اأجل 
الغياب  بعد  التتويجات  من�ضة  اإىل 
من  وذلك  املا�ضي  املو�ضم  عنها 
يف  الثامنة  البطولة  نيل  خالل 
رفقاء  يتواجد  اأين  النادي،  تاريخ 
اأمام  زواري  الكرمي  عبد  الالعب 
اإلزامهم  من خالل  �ضعب  امتحان 
البحث عن حتقيق الزاد كامال من 
دون  اجلزائري  ال�رضق  عا�ضمة 
يجمع  الذي  اللقاء  نتيجة  انتظار 
وهو  الربج،  واأهلي  القبائل  �ضبيبة 

من  التح�ضري  يتطلب  الذي  املر 
كبرية  م�ضوؤولية  يف  النواحي  كافة 
الفني  الطاقم  عاتق  على  تقع 

خا�ضة من الناحية الفنية.
العا�ضمي  النادي  العبو  ويعول 
الدين  ورد  اأن�ضارهم  اإفراح  على 
بعد  عاتقهم  على  يتواجد  الذي 
ع�ضاق  عالقة  مياّز  الذي  الوفاء 
لفريقهم  واالأحمر  االأ�ضود  اللونني 
اإىل جانب املو�ضم طيلة  ووقوفهم 
اأن  ينتظر  حيث  اجلاري،  املو�ضم 
بالفوز  للعودة  قتالية  بروح  يلعبوا 
االأفراح  واإعالن  ق�ضنطينة  من 

مبعاقل احتاد العا�ضمة.
تنقل تاريخي الأن�شار 

االحتاد اإىل ملعب حمالوي

العا�ضمة  احتاد  اأن�ضار  ز  يجهاّ
تاريخي  بتنقل  القيام  اإىل  اأنف�ضهم 
من  حمالوي  ال�ضهيد  ملعب  اإىل 
اأجل ح�ضور املباراة من املدرجات 
وت�ضجيع الالعبني على العودة بالزاد 
باللقب،  التتويج  وتر�ضيم  كامال 
اأن جمموع  املعطيات  ت�ضري  حيث 
اإىل  يتنقلون  �ضوف  الذين  االأن�ضار 
مدينة ق�ضنطينة يقارب جمموع 15 
األف منا�رض يف عدد �ضوف يعرف 
امللعب  دخول  اجل  من  �ضعوبات 
يف ظل تخ�ضي�ض اإدارة »ال�ضيا�ضي« 
جمموع 5 اآالف تذكرة فقط للنادي 

العا�ضمي. 
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عي�شة ق.

�أنه  و�لريا�ضة  �ل�ضباب  وزير  وقال 
مولودية  فريق  �أن  �ملعروف  من 
يف  �لأندية  عميد  هو  �جلز�ئر 
كروي  فريق  �أول  وهو  �جلز�ئر 
�ملتوفرة  �لوثائق  ح�ضب  �إ�ضالمي 
يف  تاأ�ضي�ضه  خالل  من  وذلك 
فريق  يوجد  ل  بينما   ،1921 �لعام 
يف  و��ضتطرد  قبله،  تاأ�ض�س  �آخر 
هام�س  على  �إعالمية  ت�رصيحات 
حفل توقيع فريق مولودية �جلز�ئر 
عقد �لتمويل رفقة �رصكة �لألب�ضة 
�لأندية  �أن  »بيما«  �لريا�ضية 
عن  �أقدميتها  حول  تتحّدث  �لتي 
يف  وتو�جدها  �جلز�ئر  مولودية 
 1921 �لعام  قبل  �لكروية  �ل�ضاحة 
للتاريخ،  مرتوك  حديثها  يبقى 
�ملو�ضوع  حول  �حلديث  وح�ضم 
�لأقدم  �لعا�ضمي  �لنادي  بان 

و�لفريق  �لعميد  بلقب  و�لأحق 
�ضوى  ما عليه  �لعك�س  يقول  �لذي 
�لتقدم بالأدلة و�لوثائق �لتي تثبت 

كالمه ي�ضيف.
�لأول  �مل�ضوؤول  ت�رصيحات 
فتحت  بالدنا  يف  �لريا�ضة  على 
�نتقاد�ت و��ضعة �ضّده خا�ضة و�أنه 
كم�ضوؤول على �حلركة �لريا�ضية يف 
�جلز�ئر مل يلتزم �حلياد، وذلك يف 
ظل �ل�رص�ع �لكبري �لذي يدور بني 
و�ضباب  �جلز�ئر  مولودية  �أن�ضار 
ق�ضنطينة حول من ي�ضتحق منهما 
�لذي  �لأمر  وهو  �لعميد،  لقب 
كبري من  ��ضتياء  �إىل  جعله عر�ضة 
»�ل�ضيا�ضي«  ت�ضكيلة  �أن�ضار  طرف 
من  غ�ضبهم  عن  عّبو�  �لذين 
على  وي�رصون  �لت�رصيحات  تلك 
�لتا�ضي�س  منذ  م�ضلم  فريقهم  �أن 
خالل  من  �جلز�ئر  يف  �لأقدم 
و�لنادي   ،1898 �لعام  يف  تاأ�ضي�ضه 

بعد 22  تاأ�ض�س ح�ضبهم  �لعا�ضمي 
�ضنة.

بن خالف: و�شع بالدنا ال 
يتحّمل تاأجيج فتيل الفتنة 

بني اأن�شار الفرق

�لنائب  خالف  بن  خل�رص  فتح 
و�لتنمية  �لعد�لة  جبهة  حزب  عن 
�لروؤوف  عبد  �لوزير  عىل  �لنار 
�لتي  �لت�رصيحات  بعد  برناوي 
�لعميد  كفة  منح  و�لتي  �أطلقها 
�جلز�ئرية  �مل�ضتديرة  �لكرة  يف 
ح�ضاب  على  �جلز�ئر  ملولودية 
�أو�ضح  حيث  ق�ضنطينة،  �ضباب 
�أن  �إعالمية  ت�رصيحات  يف 
�لوقت  هذ�  يف  �ملثار  �لكالم 
فتيل  ويوؤّجج  لي�س حمله  بالذ�ت 
�لفريقني  �أن�ضار  بني  �خلالفات 
و�ضعا  تعي�س  بالدنا  و�أن  خا�ضة 
�ل�ضعبي  �حلر�ك  ظل  يف  �ضعبا 

�جلز�ئري  �ل�ضعب  يقوده  �لذي 
�لع�ضابة  على  �لق�ضاء  عن  بحثا 
بن  و�أ�ضار  �لبالد،  ت�ضري  �لتي 
برناوي  ت�رصيحات  �أن  خالف 
�ضابقه  لت�رصيحات  �متد�د 
�أ�ضعلت  و�لتي  حطاب  حممد 
�أن�ضار �لفريقني  فتيل �لفتنة بني 
و�ضّكل  بينهما  م�ضاكل  وخلق 
هاته  مثل  �أن  م�ضيفا  عد�و�ت، 
�لوقت  يف  تاأت  مل  �لت�رصيحات 
بني  �لتفرقة  يجب  ول  �ملنا�ضب 

�لوليتني.
�أن�ضار  من  �ملتحدث  وطالب 
فريقي مولودية �جلز�ئر و�ضباب 
ق�ضنطينة عدم �لنقياد ور�ء تلك 
�لت�رصيحات وتوخي �لهدوء حتى 
م�ضاكل  عن  بعيد�  �جلميع  يبقى 
بالدنا يف غنى عنها خا�ضة و�أنه 
�لبلد  وحدة  ب�رصب  تهدد  قد 

ي�ضيف �ملعني.

ت�شريحاته حول اأحقية مولودية اجلزائر بالعميد اأغ�شبت ال�شيا�شي

برناوي يكرر �ضيناريو حّطاب ويفتح جبهة �ضّده
فتح وزير ال�شباب والريا�شة جبهة �شده من خالل الت�شريحات التي اأطلقها فيما يتعلق باحلديث حول 

االأحق بلقب عميد االأندية اجلزائرية والذي يبقى �شراعا متوارث االأجيال بني فريقي مولودية اجلزائر 
و�شباب ق�شنطينة، حيث جّدد الوزير احلديث الذي ال ينتهي وال�شراع الكبري الذي يجمع اأن�شار الفريقني 
حول العميد احلقيقي لكرة القدم اجلزائرية وذلك يف ظل االإ�شرار الكبري لكليهما على تاأ�شي�س فريقه يف 

وقت �شابق عن االآخر

قاده اإىل الفوز بثنائية وقام مبراوغة فنية رائعة

عطال ينهي املو�ضم حتت 
ت�ضفيقات جمهور ني�س

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �أنهى 
�لكروي  �ملو�ضم  عطال  يو�ضف 
خالل  ني�س  ناديه  رفقة  بفوز 
�ضهرة  خا�ضها  �لتي  �ملقابلة 
�أمام  ملعبه  على  �أم�س  �أول 
�نتهت  و�لتي  موناكو  �ل�ضيف 
�ملحليني  ل�ضالح  نظيفة  بثنائية 
من  و�لأخرية   38 �جلولة  �ضمن 
�لفرن�ضية،  �لأوىل  �لدرجة  دوري 
�عتماد  �ملقابلة  �ضهدت  حيث 
�ملدرب باتريك فيري� على لعبه 
من�ضبه  يف  و�أقحمه  �جلز�ئري 
كان  بعدما  �أمين  ظهري�  �ملعتاد 
يلعب يف �للقاء�ت �خلرية جناحا 
�أمين ولعب �لت�ضعني دقيقة كاملة 
�أهمية  �إىل  جديدة  برهنة  يف 
�لالعب �ضمن �خلطط �لتكتيكية 
للطاقم �لفني لني�س، وكان مد�فع 
�ملنتخب �لوطني يف �ملوعد �أين 
وكان  �مل�ضتوى  يف  مبار�ة  قّدم 
وهو  لعب  �نه  رغم  ر�ئعا  �أد�ئه 
خا�ضة  يخّيب  مل  �أنه  غال  �ضائم 

ر�ئعة  فنية  بلقطة  قام  عندما 
�أقدم خاللها على مر�وغة ثالثة 
موناكو  �ضفوف  من  مد�فعني 
فقد  لكنه  ر�ئعة  فنية  بطريقة 
و�لذي  زمالئه  �حد  نحو  �لكرة 
�جل  من  ثمينة  فر�ضة  فّوت 

�لت�ضجيل.
و�ضنع عطال �حلدث جمدد� عند 
نهاية �ملقابلة بعدما قام بلقطة 
ني�س  ناديه  جماهري  مع  ر�ئعة 
�لتوجه  و�أقدم على حتيتهم عند 
نحو غرف تغيري �ملالب�س، حيث 
لهم  �حلار  بالت�ضفيق  وقام  وقف 
ني�س  يخو�ضها  مو�جهة  �آخر  يف 
�لتحية  نف�س  ولقي  �ملو�ضم  هذ� 
�حلارة من طرف �جلماهري �لتي 
منها  عرفانا  بقوة  ��ضمه  رّددت 
�بن  قدمه  �لذي  �لكبري  للمردود 
منذ  وزو  بتيزي  و��ضية  قرية 
يف  �لت�ضكيلة  ب�ضفوف  �لتحاقه 

�ضائفة �لعام �ملا�ضي.
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تعرف بد�ية ترب�س �ملنتخب �لوطني 
جو�ن  �لثالث  يف  بد�يته  و�ملقررة 
�ملنتخبات  حت�ضري  مبركز  �لد�خل 
�لوطنية ب�ضيدي مو�ضى غياب ثالثة 
يف  ح�ضورهم  ي�ضجلو�  لن  لعبني 
من  ترخي�ضا  نالو�  بعدما  �لبد�ية 
بلما�ضي  جمال  �لوطني  �لناخب 
بالرتب�س  �للتحاق  عن  �لتاأخر 
ويتعلق �لأمر بكل من �لثالثي ريا�س 
ويا�ضني  فيغويل  �ضفيان  حمرز، 
من  �لإذن  طلبو�  �لذين  بر�هيمي 
�مل�ضوؤول �لأول على �لعار�ضة �لفنية 
�لوطنية من �أجل �لتاأخر عن موعد 
�لرتب�س ق�ضد �حل�ضول على  بد�ية 
�خللود  �أجل  من  �أطول  ر�حة  فرتة 
�لرهاق  من  �لتخل�س  �لر�حة  غلى 
و�لتعب �لذي و�جههم طيلة �ملو�ضم 

�لكروي و�لذي وكان طويال و�ضاقا، 
خا�ضة �إذ� علمنا �أن بر�هيمي �أنهى 
�أم�س  لعب  بعدما  متاأخر�  �ملو�ضم 
رفقة  �لبتغال  كاأ�س  نهائي  مبار�ة 
ناديه بورتو �أمام �ضبورتينغ ل�ضبونة، 
م�ضاعف  بعمل  فيغويل  قام  بينما 
عودة  و�ضجل  �لثاين  �لن�ضف  خالل 
��ضرتجاع  �إثرها يف  قوية جنح على 
غالتا�رص�ي  فريقه  مدرب  ثقة 
�لرتكي فاحت تريمي وقاد �لنادي غلى 
�لتتويج بالثنائية �ملحلية من خالل 
�إحر�ز لقب �لدوري �لرتكي و�لكاأ�س 
�ملحلية، بينما عّب حمرز لبلما�ضي 
عن رغبته يف �أخذ �أيام ر�حة �إ�ضافية 
وهو �لذي �أكد �لإرهاق �لكبري �لذي 
يعاين منه رغم �أنه مل ي�ضارك كثري� 
مان�ض�ضرت  ناديه  رفقة  �ملو�ضم  هذ� 

معه  �أحرز  و�لذي  �لجنليزي  �ضيتي 
�أربعة �ألقاب حملية هذ� �ملو�ضم.

�ملذكور  �لثالثي  ي�رصع  �ن  وينتظر 
�آنفا يف �لرتب�س مع �لت�ضكيلة �لوطنية 
�لقطرية  �لعا�ضة  نحو  �ل�ضفر  قبل 
باملرحلة  �لقيام  �جل  من  �لدوحة 
�لتح�ضريي  �لرتب�س  من  �لثانية 
للم�ضاركة يف كاأ�س �إفريقيا �ملقبلة، 

فيغويل  حمرز،  �ضيلتحق  �أين 
قبل  �خل�رص  برتب�س  وبر�هيمي 
�ل�ضفر  موعد  �ملقبل  جو�ن  �لثامن 
تعرف  �ضوف  و�لتي  �لدوحة  نحو 
خو�س �خل�رص ترب�ضا يدوم 10 �أيام 
تتخلله برجمة مبار�تني وديتني �أمام 

كل من بورندي ومايل.
عي�شة ق.

بلما�شي منحهم الرتخي�س لنيل اأيام راحة اإ�شافية

حمرز فيغويل وبراهيمي يلتحقون متاأخرين برتب�س اخل�ضر

تاألق بت�شديه لثالث ركالت ترجيحية

ع�ضلة ينقذ احلزم من ال�ضقوط يف 
اللقاء الفا�ضل

�لدويل �جلز�ئري  �حلار�س  �أنقذ 
�حلزم  ناديه  ع�ضلة  مليك 
�إىل  �ل�ضقوط  من  �ل�ضعودي 
يف  �ضاهم  بعدما  �لثانية  �لدرجة 
على  �حلزم  �ضجله  �لذي  �لفوز 
ح�ضاب نادي �خلليج يف �ملبار�ة 
�لفريقني  جمعت  �لتي  �لفا�ضلة 
�لفريق  هوية  حتديد  بخ�ضو�س 
�لذي يبقى يف دوري �ملحرتفني 
�لدرجة  �إىل  و�لنازل  �ل�ضعودي 
�ل�ضفلى، �أين جنح ع�ضلة يف �ضد 
بعدما  ترجيحية  ركالت  ثالث 
بخ�ضارتهم  �ملقابلة  �نتهت 
بنتيجة هدفني لو�حد على ملعب 
�خلليج بعدما كانو� فازو� بهدف 
دون رد يف لقاء �لذهاب، وهو ما 
جعل �ملقابلة تتوجه نحو ركالت 
ع�ضلة  ح�ضمها  و�لتي  �لرتجيح 
ل�ضالح ناديه �حلزم بنتيجة 2-3، 

�لتي جنح خاللها  وهي �ملرحلة 
من  فريقه  �إنقاذ  من  ع�ضلة 
لثالث  ت�ضديه  بف�ضل  �خل�ضارة 
�لفريق  جعلت  ترجيحية  ركالت 
�للعب  ويو��ضل  �ل�ضعود  يتنف�س 

يف دوري �لأ�ضو�ء.
�حلار�س  يتو�جد  �أن  ي�ضتبعد  ول 
�ل�ضابق لن�رص ح�ضني د�ي و�ضبيبة 
�لنهائية  �لقائمة  �ضمن  �لقبائل 
�ملعنية  �لوطني  للمنتخب 
كاأ�س  نهائيات  يف  بامل�ضاركة 
�ل�ضائفة  �ملقررة  لالأمم  �إفريقيا 
و�أنه  خا�ضة  م�رص،  يف  �ملقبلة 
يعتب من بني �لإ�ضل يف �لدوري 
�ملو�ضم  هذ�  وتاألق  �ل�ضعودي 
�لت�ضديات  بف�ضل  خا�ضة  ب�ضفة 
وم�ضاهمته  لناديه  بها  قام  �لتي 

�لكبرية يف حتقيقه �لبقاء.
عي�شة ق.

�إ�ضباين  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
�ضريجيو  لدى  �جتاه  وجود  عن 
ريال  وقائد  مد�فع  ر�مو�س 
�ضفوف  عن  للرحيل  مدريد 
�لنتقالت  �ضوق  خالل  �لفريق، 
وبح�ضب  �لقادمة،  �ل�ضيفية 
 ،»El Chiringuito« برنامج 
من  �ملقربني  �لأ�ضخا�س  فاإن 
رغم  �ضعيد  غري  يرونه  ر�مو�س 
و�أ�ضاف:  طموحه،  يفقد  مل  �أنه 

»من خالل �لإمياء�ت و�لتعليقات 
د�خل �لنادي، مما ل يتنا�ضب مع 
قدم،  كرة  لعب  �أي  �أو  ر�مو�س 
يرى �ملقربون �أن هناك �ضكوك 
حول م�ضتقبله مع ريال مدريد«.

�ضحيفة  ذكرت  جانبها،  من 
يونايتد  مان�ض�ضرت  �أن  »ماركا« 
هما  جريمان  �ضان  وباري�س 
ملعرفة  �ضعيا  �للذ�ن  �لناديان 
�ملو�ضم،  طو�ل  �لالعب  موقف 

د�ئما  ياأتي  كان  �لرد  �أن  م�ضيفة 
�لآن  تغري  �لو�ضع  لكن  بالرف�س، 
�أ�ضارت  �لتي  �ل�ضحيفة  بح�ضب 
عاما   33 �لبالغ  �ملد�فع  �أن  �إىل 
بد�أ يفكر يف �لتغيري ك�ضيء مفيد 
وبالن�ضبة  للفريق  بالن�ضبة  �ضو�ء 

له على �مل�ضتوى �ل�ضخ�ضي.
برينابيو،  �ضانتياغو  قلعة  ويف 
ملا  بالتاأهب  �أ�ضبه  حالة  هناك 
�أن  من  �لرغم  على  يحدث  قد 

�إ�ضارة  �أي  تتلق  �مللكي مل  �إد�رة 
�لالعب  جانب  من  �رصيحة 
من  حتى  �أو  �أعماله  وكيل  �أو 
ملاركا،  وفقا  �لقانونيني  ممثليه 
�لريال  �أن  �ل�ضحيفة  و�أ�ضافت 
حمتملة  بديلة  خيار�ت  يدر�س 
لعبي  من  �أي  خلروج  حت�ضبا 
�أن  تتوقع  تكن  لكنها مل  �لفريق، 

يتعلق �لأمر بود�ع ر�مو�س.
وكاالت

رامو�س يدر�س الرحيل عن ريال مدريد بن  �حلق  عبد  �ملدرب  �أعلن 
�إىل  قريبا  عودته  عن  �ضيخة 
�لغياب  بعد  �لتدريب  ميادين 
حيث  �ملا�ضية،  �لفرتة  خالل 
�أنه  �إذ�عية  ت�رصيحات  يف  �أو�ضح 
تون�ضية  �أندية  من  عرو�ضا  ميلك 
على  �لإ�رص�ف  �أجل  من  ومغربية 
�لكروي  للمو�ضم  حت�ضبا  �إحد�ها 
نحو  ميله  عن  عّب  لكنه  �ملقبل، 
يف  جمدد�  �لتدريب  �إىل  �لعودة 
ق�ضى  و�لتي  �ملغربية  �لبطولة 
خاللها  درب  �أعو�م  �ضتة  فيها 

يف  �لنا�ضطة  �أنديتها  من  عدد� 
�لدرجة �لأوىل، على غر�ر �لرجاء 
�جلديد،  �حل�ضني  �لبيب�ضاوي، 
�لتيطو�ين،  �حتاد طنجة و�ملغرب 
وينتظر �ن يح�ضم بن �ضيخة وجهته 
�ملقبلة  �لأ�ضابيع  خالل  �جلديدة 
�لتح�ضري  يف  �ل�رصوع  �أجل  من 
كان  �لذي  وهو  �جلديد،  للمو�ضم 
من  كل  �ملا�ضي  �ملو�ضم  دّرب 
�لليبي  و�لإحتاد  �ضطيف  وفاق 
خا�س خاللها جتربة متو��ضعة مع 

�لفريقني.

ك�شف عودته اإىل التدريب املو�شم املقبل

بن �ضيخة يف�ضل العودة للتدريب 
بالدوري املغربي

ع.ق.

عي�شة ق.



مان�س�سرت يونايتد يغري غريزمان 
باإرث رونالدو

مان�س�سرت  نادي  �أن  �أم�س  بريطاين  تقرير �سحفي  �أكد 
يونايتد قّدم �إغر�ًء جديًد� للفرن�سي �أنطو�ن غريزمان 
مهاجم �أتلتيكو مدريد، من �أجل �لتعاقد معه يف �ملريكاتو 
�ل�سيفي، ووفًقا ل�سحيفة »�إك�سربي�س« �لربيطانية، فاإن 
�ليونايتد يغري غريزمان باحل�سول على �لقمي�س رقم 
7 �لذي يف�سله �ملهاجم �لفرن�سي منذ �أن كان يف ريال 
�سو�سيد�د، و�سبق �أن �رصح غريزمان �أن �سبب تف�سيله 
لرقم 7 يعود �إىل حبه للإجنليزي ديفيد بيكهام �أ�سطورة 
�لرقم مع  نف�س  يرتدي  كان  و�لذي  يونايتد،  مان�س�سرت 

�ل�سياطني �حلمر، كما �أن �لربتغايل كري�ستيانو رونالدو كان يرتدي رقم 7 رفقة مان�س�سرت يونايتد، 
قبل �أن ينتقل �إىل �سفوف ريال مدريد عام 2009. 

و�سبق �أن �أ�سارت تقارير بريطانية �إىل �أن هناك �ت�ساالت م�ستمرة بني غريزمان و�ل�سياطني �حلمر، 
ب�سبب �أن �سقيق �للعب �أحد م�سجعي مان�س�سرت يونايتد، م�سرية �إىل �أن �جلانب �لعائلي قد يوؤثر 
على قر�ر �ملهاجم �لفرن�سي، وكان غريزمان �أبلغ �إد�رة �أتلتيكو مدريد �لثلثاء قبل �ملا�سي بقر�ر 
رحيله، ون�رص �لنادي �الإ�سباين فيديو ود�عًيا للعب على �حل�ساب �لر�سمي للروخيبلنكو�س »بتويرت«، 
يذكر �أن �لت�سيلي �ألك�سي�س �سان�سيز مهاجم مان�س�سرت يونايتد هو من يرتدي حالًيا �لقمي�س رقم 7، 

ولكن �للعب مر�سح بقوة ملغادرة »�أولد تر�فورد« يف �ملريكاتو �ملقبل.

توخيل يراوغ ب�ساأن م�ستقبله 
وم�سري بوفون

�أجاب توما�س توخيل مدرب باري�س �سان جريمان بدبلوما�سية �سديدة على ملحقة و�سائل 
�أول  باخل�سارة �سد رمي�س 3-1  �نتهاء �ملو�سم �جلاري  بعد  �إقالته  �إمكانية  ب�ساأن  له  �الإعلم 
�أبرزتها �سحيفة  �لفرن�سي، وقال توخيل يف ت�رصيحات  �لدوري  �م�س يف �جلولة �الأخرية من 
لو باريزيان: »�أعتقد �أنني �ساأبقى مدربا للفريق يف �ملو�سم �جلديد، ميكنني تاأكيد ذلك حتى 
هذه �للحظة، ولكن هناك متغري�ت يومية يف كرة �لقدم، د�ئما �أتعر�س لهذ� �ل�سوؤ�ل و�أوؤكد �أنني 

م�ستمر، �أما �إذ� تغري �الأمر فلن يكون خطاأي«.
كما تهرب �ملدرب �الأملاين من ح�سم م�سري �حلار�س جيانلويجي بوفون وما تردد حول �نتهاء 
�سلحيته، م�سيفا: »لن �أقول �سيئا، �سنقرر قبل بد�ية �ملو�سم، و�أكرر ل�سنا بحاجة لعملية تدوير 
يف هذ� �ملركز بل تثبيت حار�س �أ�سا�سي للفريق«، وقال مدرب �لبي �إ�س جي �إنه حمبط لعدم 
فوز كيليان مبابي بجائزة �حلذ�ء �لذهبي �الأوروبي، قائل: »مبابي كان يحتاج 4 �أهد�ف للتفوق 
على مي�سي، ولكن لنكن منطقيني، فاإن �ملهمة كانت �سعبة الأن فريق رمي�س ميلك ر�بع �أقوى 
دفاع يف �لدوري �لفرن�سي«، ود�فع توما�س توخيل عن العبيه ر�ف�سا تربير �خل�سارة �سد رمي�س 
لتفكريهم يف �الإجازة، م�سدد� على �رصورة �أن يتحلى �جلميع �سو�ء �للعبني �أو �جلهاز �لفني �أو 

�إد�رة �لتعاقد�ت باجلدية و�لرتكيز و�ل�رص�مة ليكون �لفريق �أف�سل يف �ملو�سم �جلديد.

�ساري يك�سر معتقدات األيغري 
للتعاقد مع اليويف

ماوري�سيو  �أن  �م�س  �إيطايل  �سحفي  تقرير  ك�سف 
�ساري �ملدير �لفني لت�سيل�سي، حدد بع�س �لطلبات 
من �أجل �ملو�فقة على قيادة جوفنتو�س يف �ملو�سم 
�سبورت«  ديللو  »كوريري  ل�سحيفة  ووفًقا  �ملقبل، 
باولو  �الأرجنتيني  بقاء  يريد  �ساري  فاإن  �الإيطالية، 
خدماته  عن  �ال�ستغناء  وعدم  جوفنتو�س  يف  ديباال 
�إعادة مو�طنه  �إىل  باالإ�سافة  �ل�سيفي،  يف �ملريكاتو 
و�أ�سارت  ت�سيل�سي،  �إىل  �ملعار  هيغو�ين  غونز�لو 
ا �لرحيل �ملحتمل  �ل�سحيفة �إىل �أن �ساري يرف�س �أي�سً
للبو�سني مري�ليم بيانيت�س، و�سيجعله العبًا حموًر� يف �مل�رصوع �جلديد لل�سيدة �لعجوز برفقة 

�لثنائي د�نيللي روجاين وفيديريكو بريناردي�سكي.
يف  ديباال  على  �أ�سا�سي  ب�سكل  يعتمد  ال  جلوفنتو�س  �لفني  �ملدير  �أليغري  ما�سيمليانو  وكان 
�ملو�سم �حلايل، كما �أنه مل يقتنع باجلمع بني هيغو�ين و�لربتغايل كري�ستيانو رونالدو يف هجوم 
�أليغري، وذلك دون  �نف�ساله ر�سمًيا عن  �الأ�سبوع �ملا�سي  و�أعلن جوفنتو�س  �لعجوز،  �ل�سيدة 

�لك�سف عن هوية �ملدير �لفني �جلديد.

ريال مدريد على اأعتاب مريكاتو تاريخي
�أن  �أم�س  �إ�سباين  �سحفي  تقرير  �أكد 
نادي ريال مدريد على �أعتاب مريكاتو 
ووفًقا  �ملقبل،  �ل�سيف  يف  تاريخي 
ل�سحيفة »ماركا« �الإ�سبانية، فاإن �إد�رة 
برييز  فلورنتينو  برئا�سة  مدريد  ريال 
جماهري  من  كبري  ل�سغط  تتعر�س 
�لتعاقد مع �سفقات  �أجل  �لنادي، من 
مميزة يف �ملريكاتو، و�أو�سحت �أن ريال 
م�سبوق  �إنفاق غري  على  مقبل  مدريد 
على �ل�سفقات، و�سيتخطى قيمة 254 
�ملرينغي  �أنفقهم  �لتي  يورو  مليون 
مريكاتو  كاأ�سخم   2010-2009 مو�سم 
يف تاريخ �لنادي، وتعاقد �ملرينغي يف 
رونالدو  كري�ستيانو  مع  �ملو�سم  ذلك 

وريكاردو كاكا وت�سابي �ألون�سو وكرمي بنزمية و�ألفارو �أربيلو� ور�وؤول �ألبيول، و�أفادت �ل�سحيفة باأن �ملريكاتو �ملقبل �سيتخطى �الإنفاق 
�لذي حدث يف 2009-2010 مبا يقرب من 300 �أو 400 مليون يورو لي�سبح �الإجمايل 600 مليون تقريبًا.

�أنفق ريال مدريد حتى �الآن 95 مليون يورو يف �ملريكاتو �لذي مل يبد�أ ب�سكل ر�سمي حتى �الآن، بعد �أن تعاقد مع رودريغو 45 مليوًنا 
و�إيدير ميليتاو 50 مليوًنا، وهناك �سفقة �أخرى مت حتديدها يف �ملريكاتو وهي �لتعاقد مع �لبلجيكي �إيدين هاز�رد جناح ت�سيل�سي، 
ولكن �لنادي �للندين يطلب 140 مليون يورو، بينما �سيدفع �ملرينغي على �الأقل 100 مليون يورو، وهو ما �سريفع حجم �الإنفاق �إىل 195 
مليوًنا على �الأقل، و�إذ� �أ�ساف ريال مدريد فقط �لتعاقد مع �ل�رصبي لوكا يوفيت�س جنم �آينرت�خت فر�نكفورت مقابل 60 مليوًنا فاإن 
�إجمايل ما �سيتم �إنفاقه �سي�سل �إىل 255 مليون يورو، متخطًيا �ملريكاتو �لتاريخي للمرينغي يف 2009 – 2010، وقد ي�سهد �سوق ريال 
مدريد �لتعاقد مع �لفرن�سي فريالند ميندي، �لظهري �الأي�رص لليون، مقابل 30 مليون يورو، ليتبقى مركز العب �لو�سط �لذي قد ي�سهد 

�سم بول بوغبا من مان�س�سرت يونايتد �أو كري�ستيان �إريك�سن من توتنهام.
ويف حالة �سم بوغبا �ست�سل قيمة �ل�سفقة �إىل 150 مليون يورو على �الأقل، بينما قد ياأتي �إريك�سن �إىل »�سانتياغو برنابيو« مبقابل 
من 70 �إىل 80 مليوًنا، �إذ� جنح ريال مدريد يف �لتعاقد مع بوغبا فاإن �إجمايل قيمة �ل�سفقات �سي�سل �إىل 435 مليون يورو، بينما يف 
حالة �سم �إريك�سن �سيتوقف عند 355 مليوًنا، وقد يختتم مريكاتو ريال مدريد ب�سفقة �سوبر من باري�س �سان جريمان، وذلك يف حالة 

�لتعاقد مع نيمار د� �سيلفا �أو كيليان مبابي وهنا �ست�سل �لقيمة �لكلية للإنفاق يف �ملريكاتو �إىل 600 مليون يورو.
�سيكون على ريال مدريد �لتخلي عن �لعديد من �للعبني يف �ل�سيف �ملقبل، �إذ� �أر�د �لوفاء بكل طلبات �ملدرب �لفرن�سي زين �لدين 
زيد�ن يف �ملريكاتو، وحتى �الآن ي�سل �لعجز يف مريكاتو ريال مدريد بني �ل�سفقات و�لر�حلني 95 مليون يورو، وهو ثان �أكرب عجز بعد 

مريكاتو 2009 - 2010 �لذي و�سلت قيمته �إىل 155 مليون يورو.
ويعد �لويلزي غاريث بيل يف مقدمة �للعبني �ملنتظر مغادرتهم لقلعة »�سانتياغو برنابيو« يف �ملريكاتو �ملقبل، حيث �أن �للعب 
ا  خارج ح�سابات زيد�ن �لفنية يف �ملو�سم �ملقبل، ولكن مل ت�سل له �أي عرو�س خارجية حتى �الآن، وقد يرحل �الإ�سباين �إي�سكو �أي�سً
يف �ملريكاتو �ملقبل، يف حالة ح�سوله على عر�س مميز، �إىل جانب ��ستغناء �لنادي �مللكي عن خدمات �ملعارين ماتيو كوفا�سيت�س 

وخامي�س رودريغيز وثيو هرينانديز.

منح جنم ت�سيل�سي �الإجنيلزي 
ريال  نادي  هاز�رد  �إيدين 
الإمتام  �أخري�  موعد�  مدريد 
�سانتياغو  �إىل  �نتقاله  �سفقة 
برينابيو قبل �أن يغري وجهته، 
»مريور«  �سحيفة  وح�سب 
�الإجنليزية، فاإن هاز�رد يريد 

خلل  مدريد  �إىل  �النتقال 
�لدوري  نهائي  من  �أ�سبوع 
�سيخو�سه  و�لتي  �الأوروبي، 
�أر�سنال  جاره  مع  ت�سيل�سي 
�ملقبل،  ماي   29 باكو  يف 
ي�سعر  بد�أ  هاز�رد  �أن  ويبدو 
مدريد  ريال  �أد�ء  يف  بتباطوؤ 

ز�ل  ما  و�لذي  �لتفاو�سي، 
يبتعد عن مطالبات ت�سيل�سي 
للتخلي عن جنمه �لبلجيكي، 
حيث كان �آخر عرو�س �لريال 
��سرتليني  جنيه  مليون   86
ت�سيل�سي  يطلب  حني  يف 
�أن  ويبدو  جنيه  مليون   112
عنها،  يتنازل  لن  ت�سيل�سي 
هاز�رد  �أن  �ل�سحيفة  وبينت 
�ملقبل  جو�ن  �لر�بع  حدد 
لتحديد  نهائي  كموعد 
م�ستقبله، مع ��ستعد�ده �لتام 
مدريد  ريال  �إىل  للنتقال 
كبرية  جهود�  بذل  �لذي 
يف  �الأخريين  �لعامني  خلل 

��ستقطابه.

ومن �ملتوقع �أن يتو�سل نادي 
ريال مدريد �إىل �تفاق نهائي 
قبل هذ� �لتاريخ لنقل هاز�رد 
�إىل  بريدج  �ستامفورد  من 
و�أكدت  برينابيو،  �سانتياغو 
�أبلغ  هاز�رد  �أن  �ل�سحيفة 
�أنه يريد ح�سم  مقربني منه، 
ريال مدريد  �إىل  �نتقاله  �أمر 
منتخب  �إىل  �ن�سمامه  قبل 
بلجيكا، �لذي �سيخو�س �أوىل 
كاأ�س  ت�سفيات  يف  مبارياته 
�سيو�جه  و�لتي   2020 �أوروبا 
كاز�خ�ستان  منتخب  فيها 
وبعدها  �ملقبل  جو�ن   8 يف 
مو�جهة ��سكتلند� يف 11 من 

�ل�سهر ذ�ته.

هازارد مينح ريال مدريد مهلة اأخرية
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يف �النتقاالت �ل�ستوية �الأخرية، ولكن ت�سيل�سي رف�س رحيل جنمه �ل�ساب.فر�نك ريبريي، بعد ختام رحلتهما مع �لبافاري بنهاية �ملو�سم �حلايل. يذكر �أن بايرن كان يطارد هود�سون �أودوي بقوة ل�سمه رومينيغه �لرئي�س �لتنفيذي لبايرن ميونخ، �أن �لثنائي �ساين وهود�سون �أودوي قد يحلن حمل �لهولندي �آريني روبن و�لفرن�سي جناح مان�س�سرت �سيتي، مقابل 70 مليون �إ�سرتليني، �إال �أن �لبافاري مل يتخل عن حلم �سم هود�سون �أودوي، و�أو�سح كارل هاينز تقلل من �هتمام �لبافاري باحل�سول على خدماته يف �ل�سيف �ملقبل، ورغم �سعي بايرن ميونخ نحو �سم �الأملاين لريوي �ساين ووفًقا ل�سحيفة »�سن« �لربيطانية، فاإن �الإ�سابة �لتي حلقت بكالوم هود�سون �أودوي جناح ت�سيل�سي، خلل �ملو�سم �حلايل مل �أكد تقرير �سحفي بريطاين �م�س �أن نادي بايرن ميونخ �الأملاين، ي�رص على �سم جنم ت�سيل�سي يف �ملريكاتو �ل�سيفي �ملقبل، بايرن ميونخ ي�سر على �سم كالوم



الطيب تيزيني

 القاتل الذي اأنتج داع�ش هو الغرب وتبعه ال�شرق 
و. �س

عا�ش  ودم�شق  حم�ش  بني 
اهلل  رحمه  تيزيني  الطيب 
تيزيني  الطيب  ال�شوري  املفكر 
)1934م( منكبًّا على كتابة �شريته 
الباحثة  ابنته  مب�شاعدة  الذاتية، 
حيث  تيزيني،  منار  االجتماعية 
تظهر الفتاة اأنها �رس اأبيها، فهي 
ال�شرية،  حترير  على  تواظب  من 
الدواء،  مواعيد  تنظيم  وعلى 
وت�رسف على مرا�شالت االأب مع 
موؤمترات ولقاءات وندوات دولية 
كتاب  �شاحب  عنها  ينقطع  مل 
فالباحث  اهلل«؛  اإىل  يهوه  »من 
واملفكر ال�شوري الذي حمل لقب 
له  كتاب  اأول  واأ�شدر  فيل�شوف، 
باللغة االأملانية، يبدو عنيًدا اأكرث 
منا�رسة  يف  م�شى  وقٍت  اأي  من 
امل�شت�شعفني، والعي�ش قريبًا من 

حكايات النا�ش وهواج�شهم.
عن  »الفي�شل«  يخرب  الطيب 
االأخرية،  النظرية  مراجعاته 
كتبه  يف  النظر  اإعادته  وعن 
هذا  طراأ  وملاذا  اأ�شدرها،  التي 
والعامل.  لالإن�شان  نظرته  على 
1998م  عام  اختري  الذي  املفكر 
اأهم مئة فيل�شوف يف  واحًدا من 
االأملانية  املوؤ�ش�شة  من  العامل 
اإعادة  اإىل  اليوم  الفرن�شية، يدعو 
ظاهرة  مواجهة  العامل يف  قراءة 

االإرهاب الدويل

الفكر العربي وما �سماته وما 

عدته الفكرية

 يقول  الراحل هذا �شوؤال يطرح 
ما  فكٌر  هناك  هل  اآخر:  �شوؤااًل 
اإن كان فكًرا  �شاٍف يف مرجعيته 
اأو عربًيّا، لكن  اأملانًيّا  اأو  فرن�شًيّا 
ال توجد حالة من هذه احلاالت، 
فكل فكر م�شوٌب مبا ال ي�شتطيع 
املفكر نف�شه اأن ي�شع يده عليه، 
التي  هي  االأخرية  البنية  لكن 
العربي  والفكر  ر�شيًدا،  ت�شكل 
الفكر  العملية،  لهذه  خا�شع 
متداخلة  مبراحل  مر  العربي 
ا  وخ�شو�شً بداياته،  من  كثرية 
كانت  التي  العربية  اجلزيرة  يف 
وهذا  والقوافل،  للتجار  ماأوى 
هناك  الأن  كربى؛  اأهمية  ذا  كان 
يف  ن�شاأ  االإ�شالم  اإن  يقول:  من 
ا اأن الر�شول  بالد ال�شام، خ�شو�شً
كثرًيا،  ال�شام  يزور  كان  الكرمي 
وبفكر  واأهلها  بال�شام  واأ�شاد 
هناك  لي�ش  اإًذا  واأهلها.  ال�شام 
حتى  مطلق،  ب�شكٍل  �شاٍف  فكٌر 
حتليلية  تفكيٍك  بعملية  قمنا  لو 
لذلك.  النهايات  ن�شهد  ال  قد 
وعدم ال�شفاء اأن اللحظة املعنية 
فل�شت  اأخرى،  بلحظات  م�شوبة 
�شيء  اليد على  قادًرا على و�شع 
هو ن�شيج ذاته، وهو بلغة املنطق 
هو هو، ولكن بعد مروره مبراحل 
اإذ  اإليها،  قد ال ن�شتطيع الو�شول 
فوق  جتثم  تاريخية  طبقات  اإنه 
ياأتي  وهنا  الطبقات،  ع�رسات 
منهج احلفريات، املنهج احلفري 

الذي اأ�شدد عليه يف عقود ما�شية 
العربي،  العامل  يف الغرب كما يف 
لذلك اأن نتحدث عن فكر عربي 

اأو فل�شفة عربية اأمر وارد.

نتكلم  اأن  ن�ستطيع  هل  لكن 
عن فيل�سوف عربي ؟

تاريخية  م�شاألة  تيزيني هذه  يرد 
ن�شوج  وتنتظر  منهجيتها،  لها 
فكما  املو�شوعية،  ظروفها 
اأ�رسُت لك من قبل الفكر العربي 
لي�ش �شافًيا، مثله مثل اأي فكر يف 
بلد ما من العامل، حتى الفيل�شوف 
اأ�شعب  »ما  قال:  نيت�شه  االأملاين 
املعنى  وبهذا  وريًثا«،  تكون  اأن 
جميعنا ورثة. فاإذا اأخذت ما كتبه 
مثاًل ابن ر�شد، اأو الرازي، اأو ابن 
احلديث،  اأنطون  فرح  اأو  �شينا، 

هوؤالء فال�شفة �شبقوهم، كما تاأثر 
باآخرين، ال يوجد �شيء  العظماء 
بنية،  الذات هي  ذاته،  �شاٍف يف 
هناك  منفرًدا،  �شيًئا  هو  لي�ش 
كتاب �شدر موؤخًرا بعنوان »حياة 
فيل�شوًفا  كان  وهذا  اإيزيدور«، 
التاريخي  التقدم  اأعقاب  ن�شاأ يف 
العربي ال�رسقي قبل �شتة قرون، 
نظر  يف  منتهًيا  كان  الرجل  هذا 
اأنه  موؤخًرا  فاكتُ�شف  املوؤرخني، 

كان �شيًئا.

عن اإدوارد �سعيد وال�سرق 
احلقيقي

االأول  الباحث  يكون  قد  �شعيد 
مما  قريبة  �شورة  قدم  الذي 
الباب  بذلك  وفتح  الغرب،  �شنعه 
مل  طبًعا  احلقيقي،  ال�رسق  على 

تكتمل عملية الفتح، فجاء باحثون 
اأُطيح  الذي  هذا  ما  ليكت�شفوا 
الغربي،  اال�شت�رساق  يد  على  به 
واأ�شاء اإ�شاءة بالغة لل�رسق، واالآن 
اال�شت�رساق مل يعد له دور اأ�شا�ش، 
�شعاًفا  �شاروا  امل�شت�رسقني  اإن 
اأو  ب�شكل  يظهر  �شار  �رسق  اأمام 
مل  فمن  خمتلفة،  باأوجه  باآخر 
بنيته  من  مبا�رسة  ب�شورة  ين�شاأ 
�شيكون  اأخرى،  اإدخاالت  وعرب 
التدخل  الت�شوه قائًما مبعنى ما، 
بني  والتقارب  االإ�شاءة،  هو 
احل�شارات هو مبثابة منو للفكر 
اأحدثك  الذي  والت�شوه  العربي، 
اأن  تتق�شد  اأفعال  عرب  اأتى  عنه 
متلك االآخر عرب ملكية ما يفكر 
طريق  عن  حدث  ما  وهذا  به، 

اال�شت�رساق.
�سبح داع�س

اإىل  بحاجة  نحن  تيزيني  يقول 
اأن  واأظن  العامل،  قراءة  اإعادة 
ما يحدث االآن مع ظهور داع�ش 
جديدة  حمطٍة  اأمام  ي�شعنا 
ن�شاأ  وملاذا  الداللة،  يف  هائلة 
ال�شيا�شيني  اأحد  الداع�ش؟  هذا 
ق�شرية  مدة  منذ  الفرن�شيني 
»نحن  االإعالم:  و�شائل  عرب  قال 
اإىل  االإرهاب  الإزالة  نحتاج 
غبي  كالم  وهذا  عاًما«،  ع�رسين 
ويف غاية الغباء، اأنت االآن كاإن�شان 
اأين  كاماًل،  تاريخَك  عليَك  يُفتح 
واأجيب:  الدواع�ش؟  هوؤالء  كان 
هوؤالء كانوا خارج ال�شلطة خارج 

امللكية، خارج احلياة، هوؤالء هم 
اأنتجت  التي  اخللية  اأّمنوا  الذين 

ما ولد حتت ا�شم داع�ش.
والعدالة  والكرامة  احلرية  غياب 
مبثابة  كان  وامل�شاواة  واملحبة 
الداع�ش،  لهذا  احلقيقية  الوالدة 
تفهم  اأن  اأجل  من  االآن  فاأنَت 
اأن  عليَك  اأتى،  اأين  من  داع�ش 
وباملنا�شبة  العامل،  قراءة  تعيد 
ا مقالًة جديدة حتدثُت  كتبُت اأي�شً
مركز  تاأ�شي�ش  �رسورة  عن  فيها 
والبحوث  للدرا�شات  عاملي 
املقارنة، تكون له مراكز فرعية، 
ت�شحح  اأن  له  قيمة  ال  عمٌل  اإنه 
اأمنًيّا ما حدث يف ني�ش اأو باري�ش 
اأو بروك�شل، لكن االأمر  اأو ميونخ 
يوظف  رمبا  بل  اأبًدا،  هنا  لي�ش 
من  الغرب  يف  يحدث  الذي  هذا 
ا�شتمرارية  خدمة  يف  اإجراءات 
نحن  النحو  هذا  على  داع�ش، 
تباًعا اأمام فر�ٍش تاريخي الإعادة 
القراءة  هذه  وقبل  العامل،  قراءة 
اإعادة ت�شنيع ما ن�شتطيع ت�شنيعه، 
م�رسوع  هو  كتاًبا  و�شعُت  ولذلك 
ثقايف باالأ�شل خا�شع ملا يحدث 
اليوم. من هنا جاءت فكرة اإعادة 
والنظرية  املنهج  وفق  كتبته  ما 
واخلارجية،  الداخلية  والتاأثريات 
اإىل  الدعوة  باجتاه  ذهبت  بل 
ت�شتوعب  جديدة  لغات  ا�شتنباط 
االأحداث التي تُعا�ش، فلقد بليت 
اللغة اليوم، مبعنى مل تعد قادرة 
يقدم  فكرًيّا  وعاًء  تكون  اأن  على 

اأجوبة ملا يحدث.
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خالل �سهر اأفريل حتى منت�سف �سهر ماي

النتهاكات داخل ال�شجون "الإ�شرائيلية ""بحق الأطفال والن�شاء الفل�شطينيات
اإعداد:  املحامية:عرين 

بدوان
م�سوؤول ملف الأطفال 

والأ�سريات 

التحقيق مع  االأ�شريات 
مع  التحقيق  عن  يختلف  ال 
ملنع  الطرق  وبنف�ش  االأطفال 
حيث  �شدة؛  يف  واأكرث  التكرار 
االحتالل  املخابرات  توا�شل 
وقا�شيا  مكثفا  حتقيقا  الع�شكري 
تفت�ش  يتم  وعادة  االأ�شريات  مع 
قبل  من  عاريا  تفت�شيا  االأ�شريات 
من  االأ�شرية  وحترم   ، املجندات 
توجيه  ومت  املحامي  مع  اللقاء 
املحققني،  يد  على  لها  ال�شتائم 
املتوا�شل  ال�رساخ  على  عالوة 
الإدالء  اإرهابها  بغر�ش  عليها 
يجدر  التحقيق،  خالل  معلومات 
من  العديد  هناك  باأن  الذكر 
االأ�شريات  الفل�شطينيات  الن�شاء 
معهن  التحقيق  مت  باأنه  اأفدن 
برغم  بالر�شا�ش  اإ�شابتهن  بعد 
طوال  االإ�شابة  ب�شبب  نزفهن 
فرتات  متتد  التي  التحقيق  فرتة 

طويلة. 
اأماكن  التحقيق يف   تكمن مراكز 

تكفاأ،  بتاح   ، اجللمة   ( خمتلفة 
ع�شقالن،   ، عوفر   ، م�شكوبية 

ارئيل  (.
 بينما االأ�شريات تكون  املدة اأكرث 
من �شهر اأحيانا ، واجلدير بالذكر 
يف بع�ش االأحيان  يلجاأ املحققني 
املحكمة  اإىل   اال�رسائليني 
للح�شول على غطاء قانوين اأو ما 
العنف   ت�رسيح  با�شتخدام  ي�شمى 

اأثناء فرتة التحقيق.
ال�شجن ومراكز االعتقال 

يف  الفل�شطينيني  االأطفال  اإن 
�شجون االحتالل) عوفر ، وجمدو، 
ظروف  (  يعي�شون  والدامون 
اأدنى  اإىل  تفتقر  �شعبة  اعتقال 
التي  كاأطفال  حقوقهم  معايري 
تكفلها ال�رسائع والقوانني الدولية، 
املالئمة  احلياة  ظروف  وان 
واالإن�شانية داخل �شجون االحتالل 
غري  عام  ب�شكل  »اال�رسائيلي« 
خ�شو�شية  تنعدم  حيث  متوفرة، 
غرف �شيقة  ظل  يف  االأفراد 
حتتوي اأعدادا كبرية من االأ�رسى، 
مكتظة  االعتقال  غرف  ان  حيث 
مقابل  �شجني،  لكل  اأمتار   3 حتى 
دول  يف  �شجني  لكل  م   8.8
معياري  غري  وا�شتخدام  الغرب، 

واملعتقلني  امل�شاجني  لتقييد 
ورطوبة  حرارة  ال�رسير،  اإىل 
يف  الغرف  داخل  حمتملتني  غري 
نق�ش  ال�شتاء،  يف  وبرد  ال�شيف، 
يف املعدات االأ�شا�شية للم�شاجني، 
عدد  املالعق   يف  نق�ش  فمثال 
منا�شبة   غري  وفر�شات  املعدن 
فمثال  متدنية  �شحية  ،�رسوط 
لال�شتحمام  خارجية  احلمامات 
عند  اال  ا�شتخدامها  ميكن  وال 
الوقت  يف  الغرف  من  اخلروج 
ال  وهي  الفورة«   « املخ�ش�ش 
خالل  �شاعات  اأربع  تتجاوز 
اما دورة املياه يف  الغرفة  اليوم، 
امل�شارف  انعدام  و  ال�شيقة، 
للمياه يف الغرف ويتم التخل�ش من 
املياه عن طريق رفعها بالكريك ) 
جمرود(  وو�شعها يف دورة املياه ، 
ويف هذا االإطار، يخالف االحتالل 
االإ�رسائيلي املادة 76 من اتفاقية 
االإن�شان،  حلقوق  الرابعة  جنيف 
من  املعتقلني  نقل  حتظر  التي 
�شجون  اإىل  املحتلة  اأرا�شيهم 

االحتالل. 
يف العادة، ي�شجن االحتالل االأطفال 
خا�شة  اأق�شام  يف  الفل�شطينيني 
باالأ�شبال، والبع�ش منهم ي�شجنون 

يف اأق�شام الكبار ب�شبب االكتظاظ. 
اإىل  ال�شجون االإ�رسائيلية  و تفتقر 
االأ�شا�شية؛  احلياة  مقومات  كل 
ويعاين االأ�رسى االأطفال من نق�ش 
النظافة،  الطعام ورداءته وانعدام 
واالكتظاظ  احل�رسات  وانت�شار 
يتوفر  ال  غرف  يف  واالحتجاز 
منا�شبتني،  واإنارة  تهوية  فيها 
واالإهمال الطبي وانعدام الرعابة 
املالب�ش  يف  نق�ش  ال�شحية، 
اللعب  و�شائل  توفر  وعدم 
والرتفيه والت�شلية، االنقطاع التام 
واحلرمان  اخلارجي  العامل  عن 
توفر  وعدم  االأهل،  زيارة  من 
نف�شيني،  واأخ�شائيني  مر�شدين 
االحتجاز مع البالغني ومع اأطفال 
جنائيني »ا�رسائيلني« يف ال�شجون 
اجلنائية، وبتعر�شون اإىل االإ�شاءة 
يف  والعزل  وال�رسب  اللفظية 
والتحر�ش  االنفرادي  احلب�ش 
اجلماعية  والعقوبات  اجلن�شي 
االأمرا�ش  من  العديد  وتف�شي 
اعتقالهم  م�شابني  اإىل  وباإ�شافة 
وخالل هذا �شهر مت ر�شد حالتني 
.من  بالر�شا�ش  م�شابني  لطفلني 
من  عدد  هناك  اإىل  االإ�شارة 
حق  من  حرمانهم  يتم  االأطفال 

من  يعانون  واالأطفال  ؛  التعليم 
اأمرا�ش �شحية دائمة وبحاجة اىل 
متابعة طبية م�شتمرة،  ونق�ش يف 
ق�شم  يف  االجتماعيني  العمال 
جمموعات  ويف  ال�شجون  من 
الذين  ال�شجناء  وتاأهيل  عالج 
واجلدير  ؛  العربية  يتحدثون  ال 
بالذكر يف القد�ش، تلجاأ �شلطات 
بع�ش  يف  االإ�رسائيلية  االحتالل 
ملحاكمة  املنزيل  احلب�ش  اإىل 
)حملة  املقد�شيني  االأطفال 

الهوية االإ�رسائيلية الزرقاء(.
يخت�ش احلجز املنزيل باالأطفال 
ويحدث  املقد�شيني،  االأ�رسى 
املتابع  املحامي  اتفاق  بعد 
وقد  الطفل مع املحكمة  لق�شية 
واأكرث  �شنة  اأو  الأ�شهر  ي�شتمر 
امللف.ومينع  من  االنتهاء  حلني 
الطفل االأ�شري من مغادرة املنزل 
من  الطبيعية  حياته  ومتابعة 
ح�شاب  يتم  ال  و  درا�شة  اأو  لعب 
مدة  من  املنزيل  االحتجاز  مدة 
ذلك،  بعد  ي�شدر  الذي  احلكم 
حيث يق�شي الطفل مدة احلب�ش 
كاملة بعد اإ�شدار احلكم النهائي 
يف ملفه، برغم عدم اإعالم االأهل 
غري  املنزيل  احلجز  فرتة  باأن 

م�شمولة �شمن مدة احلكم.
حيث  بالذكر  الن�شاء  ونخ�ش 
ي�شاف اإىل ذلك عدم قدرتهن على 
كامريات  لوجود  احلجاب  خلع 
من  ال�شجانني  ودخول  للمراقبة 
فجاأة  وعلى  م�شبق  تن�شيق  غري 
اإىل الغرف، وعدم ح�شولهن على 
ال�شهرية. ال�شحية  احتياجاتهن 
الزيارات  حق  منع  اإىل  اإ�شافة 
ومنع  اأهلهم  قبل  من  لالأطفال 
اأوالدهن  روؤية  من  االأ�شريات 

ب�شكل خا�ش. 
اإ�شافة اإىل اإ�شابة بع�شهن بحروق 
وك�شور داخل ال�شجن تتطور الحقا 
االإهمال  ب�شبب  التهابات  اإىل 
ا�شابتهم  عالج  وعدم  الطبي، 
مما  االعتقال  اأثناء  بالر�شا�ش 
اىل  ا�شطرارهن  اإىل  يوؤدي 
يف  الر�شا�ش  االآالم  مع  التعاي�ش 
وكذلك  والتقرحات،  اأج�شامهن 
قد  التي  العمليات  االآالم  مع 
اجلروح  التئام  وعدم  جترينها 
ال�شيئة.  ال�شحية  البيئة  ب�شبب 
اإ�شافة اإىل اأمرا�ش مزمنة اأخرى 
كالروماتيزم و�شعف ال�شمع وعدم 
انتظام �رسبات القلب، اإ�شافة اإىل 

العديد من االأمرا�ش النف�شية. 

اجلزء الثاين



عن �صل�صلة اجلوائز العاملية ـ الهيئة امل�صرية العامة للكتاب يف القاهرة

�صكوال�صتيك موكا�صوجنا تر�صد كارثة 
حلت برواندا يف "نوتردام النيل"

�صدر موؤخراً عن �صل�صلة اجلوائز العاملية ـ الهيئة امل�صرية العامة للكتاب يف القاهرة، 
رواية "نوتردام النيل" للروائية الراوندية �صكوال�صتيك موكا�صوجنا. ترجمة وتقدمي 

لطفي ال�صيد من�صور.

 وكاالت

الرواية حماولة من امل�ؤلفة تروي 
برواندا  حلت  التي  الكارثة  فيها 
وكيف طردت  وعائلتها.  وبعرِقها 
من املدر�سة لأنها تنتمي لق�مية 
"ت�ت�سي"، والتي ماتت اأمها �سمن 

قرابة الثالثني من اأهلها؟.
تق�ل م�كا�س�جنا" "كنت قد كتبت 
هذه الرواية ؛حتى ل اأن�سى. كنت 
ا�ستيقظت  ل�  ماذا  لنف�سي  اأق�ل 
ذات �سباح ووجدتني عاجزة عن 

كل  �سيك�ن  التاريخ،  هذا  حكي 
ه�ؤلء النا�س قد مات�ا بالفعل".

كل  بتعرية  الكاتبة  قامت  لقد 
بكل  الرئي�سة  "الأم  املجتمع: 
ق�س�تها-  فلنقل  اأو  �رصامتها- 
ال�سفري  ذلك  عن   الطرف  تغ�س 
يف  خطيبته  ليغازل  ياأتي  الذي 
هريمينيجيلد  والأب  اللي�سيه. 
ي�ستغل �سلطته ليقيم عالقات مع 
فرن�سيني  من   واجلميع  البنات. 
عن  الطرف  �ن  يغ�سّ وبلجيك 
اأو  قتالاً  كان  ل�  حتى   – �سيء  اأي 

ال�سيا�سية  العالقات  اإبادة- لتظل 
على مايرام".

الراوندية  الروائية  ولدت 
عام  م�كا�س�جنا”  “�سك�ل�ستيك 
تنتمي  لعائلة  رواندا  يف   1956
وتعمل  تعي�س  الت�ت�سي،  لعرق 
يف  ن�رماندي.  با�س-  يف  حاليااً 
اإىل  عائلتها  انتقلت   ،1960 عام 
رواندا،  من  اآمنة  غري  منطقة 
عام  يف  ب�جي�سريا.  يف  نياماتا 
ومت  املدر�سة  من  طردت   ،1973
ا�ستقرت يف  ب�روندي.  اإىل  نفيها 

فرن�سا عام 1992.
التطهري  )عام   1994 عام  ويف 
العرقي للت�ت�سي من قبل اله�ت�( 
حيث قتل اأكرث من ملي�ن �سخ�س 
من   27 اأن  علمت  ي�م،   100 يف 
من  ذبح�ا،  قد  كان�ا  عائلتها 

بينهم اأمها.
"ن�تردام  الرواية  حازت  وقد 
 2012 عام  �سدرت  التي  النيل" 
على  العام   نف�س  يف  باري�س،  يف 
و  ك�روما"  جائزتي"اأمادو 

"الروندو" املرم�قة.
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يعد  كتاب "وا�سيف يف م�اجهة كتيبة 
لإخلف  ال�سابعة"  الألبيني  املطاردين 
ال�طنية  بامل�ؤ�س�سة  )طبع 2017  اأزواو 
جمم�عة  مبثابة  املطبعية(  للفن�ن 
منطقة  مقاومة  عن  م�ؤثرة  �سهادات 
باأكملها وخا�سة �سكان قرية متيغرا�س 
لفظائع  وزو(  )تيزي  وا�سيف  بدائرة 

ال�ستعمار الفرن�سي.
�سفحاته  مدار  على  الكتاب  ويروي 
منطقة  ميزت  التي  الأحداث   538 ال 
 40 بعد  )على  وا�سيف  دائرة  وا�سيف 
حرب  خالل  وزو(  تيزي  جن�ب  كلم 
�س�رة  ي�سم  كما  ال�طني،  التحرير 
بان�رامية لقرية متغرا�س ماأخ�ذة من 
اأن  علما  اليه�دي(،  )يد  تاليتات  جبل 
مقدمته كتبها عامل الجتماع وامل�ؤرخ 

عبد املجيد مردا�سي.
عن  جغرافية  بيانات  يت�سمن  كما 
وال�سهداء  و�سكانها  متيغرا�س  قرية 
القت�ساد  و  العمرية  الفئة  ح�سب 
اأ�س�لها  عن  ف�سالاً  القرية،  وم�ارد 
تنظيمها  و  الرئي�سية  القبائل  واأ�س�ل 
البيانات  من  كبري  وعدد  الجتماعي 
الأخرى  الأنرثوب�ل�جية  الجتماعية 

اخلا�سة بهذه القرية ال�سغرية.
اأزواو يخلفـ من م�اليد  الكاتب  وي�سع 
20 دي�سمرب 1949 يف قرية متيغرا�س، 
تاريخية  وثيقة  والباحثني  للقارئ 
الأدلة  من  بحث وجمم�عة  ثمرة  تعد 
ثالث  مدار  على  جمعها  ا�ستمر  التي 
�سن�ات. وعالوة على ال�ثائق التاريخية 

و الر�سائل و مرا�سالت اأخرى، يت�سمن 
هذا الكتاب �س�ر ل�سهداء و جماهدين 
من  �سهيد   145 قائمة  باإرفاق  ذلك  و 
منهم  �سهيدا   94 �س�ر  و  تيميغرا�س 
 )6( �ستة  و  امراأة   64 ذلك  يف  مبا 
ال�سه�د  قائمة  ارفاق  مت  كما  اأطفال. 
عان�ا  الذين  وم�اطن�ن  )جماهدون 

من الأحداث املذك�رة(.
واأ�سماء  اأحداث  امل�ؤلف  ويذكر 
ال�سهداء واملقاتلني املعروفني باإيجاز 
مت  الذي  عامر  من�سي  ال�سهيد  كحالة 
 1957 اأبريل   8 يف  باملق�سلة  اإعدامه 
امللقب  اأكلي،  كا�سا  ال�سهيد  ورفيقه 
ب�سبب  جلرجرة"  الأ�س�د  "النمر 
�سجاعته وُحكم عليه بالإعدام غيابيااً 

يف نف�س ق�سية من�رصي.
الفراغ  هذا  اأزواو  الكاتب  وميالأ 
ومن  خلفياتهم  عن  تفا�سيل  باإعطاء 
وغريهم   )68 )�سفحة  �س�رهم  خالل 

من املجاهدين بهذه املنطقة.
كلمات  ا�ستخدم  الذي  الكاتب  يفيد  و 
ل�سنع  ور�سة  اإن�ساء  مت  اأنه  ب�سيطة 
املتفجرات حملية ال�سنع يف اأغ�سط�س 
التحرير  حرب  لندلع  حت�سبااً   1954
خمتار  اآيت  منزل  يف  ذلك  و  ال�طني 
و قد مت  اآيت عبا�س.  قرية  اأحمد يف 
�سمدهن  اإفري  يف  التجارب  اإجراء 

)الكهف البارد(.
عمليات  عدة  عن  الكاتب  ويتحدث 
حلان�ت  اإغزار  من  كل  يف  فدائية 
قرية  من  بالقرب   ،)1957 يناير   4(

تريوال، حيث مت خالل هذه املعركة 
من  مقاتلة  هليك�برت  طائرة  ق�سف 
زكن�ن(  قرية  )من  مقران  ح�سني  قبل 
قرية  مرتفعات  على  �سقطت  والتي 
امل�سمى  املكان  يف  العايل  عبد  اآيت 
امروين. كما حتدث الكاتب عن عملية 
واأول  وا�سيف  منطقة  يف  املنظار 
بني   1959 ي�لي�   14 يف  وقع  ا�ستباك 
قيادة جي�س التحرير ال�طني امل�سكل 
من 11 جماهدا بقيادة املا�س �سليمان 

امللقب �سي �سليمان.
كما قدم الكاتب يف م�ؤلفه تكرمي خا�س 
حرب  خالل  دورهن  حيال  للن�ساء 
اأن  ينبغي  "ل  والتي  ال�طني  التحرير 
اعتنني  لقد  التاريخ."  يتم حجبها عن 
بتنظيم �سبكات الدعم و املعل�مات و 
بناء  و  الغذائية  وامل�اد  الأم�ال  جمع 
الكاتب  يروي  كما  تهيئة املخابئ".  و 
على  للقب�س  كمني  اإحباط  مت  كيف 
يقظة  بف�سل  اأرزقي  منا�رص  جماهد 
الن�ساء، اأمثال زوجات العماري قا�سي 

و بن زاهي حجيلة.
وقدم الكاتب ب�رتريه عن وا�سل ميينة 
من  بالقرب  ملجاأ  بتهيئة  قامت  التي 
ثكنة ع�سكرية فرن�سية، و كذا ب�رتريه 
نظمت  التي  دججيقا  رازي  عن  اآخر 
رفقة اأفراد اآخرين من عائلتها و عائلة 
امتدت  دعم  �سبكة  بتمغرا�س  زوجها 
اإىل قريتها اأيت ب�مهدي، حيث قامت 
و  اأومزيل  اآيت  منزل  يف  خمباأ  بتهيئة 
اآخر يف منزل عائلة مزدور، بالإ�سافة 

اإىل خمباأ بتمغرا�س يف منزلها اخلا�س. 
هن ن�ساء كلهن اأعدمن على يد جي�س 

ال�ستعمار الفرن�سي .
معجزة  حكاية  يخلف  اأزواو  ويروي 
لق�سف  تعر�ست  التي  بركم��س  غابة 
مكثف من طرف  الحتالل الفرن�سي 
واكلي  �سي  املجاهد  اإ�سابة  حيث مت 
بعني  تركه  مت  الذي  متغرا�س  من 
ملدة  ذلك  و  ميت  باأنه  ظنا  املكان 
ي�مني وليلتني يف خمباأ يف هذه الغابة 
ليتم  مكثف  لق�سف  تعر�ست  التي 
الثالث  الي�م  يف  حيا  اكت�سافه  بعدها 

من طرف فالح.
�سهرة  كتابه  قدم  الذي  امل�ؤلف  وذكر 
املكتبة  م�ست�ى  على  اأم�س  اأول 
قر�س  اأن  وزو  لتيزي  الرئي�سية 
ال�سهادات  كل  على  يحت�ي  م�سغ�ط 
كان من املفرو�س اأن يتم مرافقته يف 
�س�ره  الذي  ال�سخ�س  اأن  "غري  عمله 

رف�س اأن يعطيه اإياه" ح�سبه.
كما اأعلن اأنه ي�ستعد لإجناز كتاب اأخر 
املعروف  �سعيد  بلغرين  ال�سهيد  على 
رئي�س    ، ام�سط�ح  ال�سعيد  با�سم 

اجلبهة الذي اأعدم �سنقا.
ودعا م�ؤلف هذا الكتاب لكتابة تاريخ 
ذلك  و  اجلزائرية،  التحريرية  الث�رة 
الأحداث  "لتثبيت  املناطق  ح�سب 
�سنع�ها".  الذين  اأولئك  واأ�سماء 
قائال اأن الأمر  "ل يتعلق بكتابة اأمال 
ك�اجب  بذلك  القيام  لكن  و  الربح  يف 

للذاكرة ".

الكاتب اإخلف اأزواو يتحدث عن: 

ال�صابعة" االألبيني  املطاردين  كتيبة  مواجهة  يف  "وا�صيف 
للفن�ن،  ال�سارقة  م�ؤ�س�سة  تقدم 
منحة بعن�ان "نقطة لقاء للن�رص"، 
م�قعها  عرب  دع�ة  ووجهت 
اإىل  والنا�رصين  والكّتاب  للفنانني 
امل�ساركة يف اأول ن�سخة من هذه 

املنحة، حتى 8 ج�ان املقبل.
دع�ة  وجهت  امل�ؤ�س�سة  وكانت 
املا�سي،  اأفريل   21 يف  ر�سمية 
اإىل دور الن�رص امل�ستقلة املهتمة 
ب�س�رة عامة يف حقل املن�س�رات 
للتقدم  الفنية  واملطب�عات 

للمنحة.
جزئيااً  دعمااً  املنحة  هذه  وتقّدم 
اأو  الكتب  اإعداد  مثل  كامالاً،  اأو 
اإطالقها، مل�ؤلفات  اأو  ا�ستكمالها 
اأفراد، واإىل م�ساريع املطب�عات 
امل�ستقلة  النا�سئة  وال�رصكات 
الأمد  ط�يلة  خطط  �ساحبة 
من  ذلك  وغري  الكتب  لن�رص 

املطب�عات.

دولر  األف   30 مبلغ  و�سيُمنح 
ويت�جب  اأكرث،  اأو  اثنني  لفائزيَن 
ا�ستمارة  ملئ  املتقدمني  على 
عامة  ملحة  وتقدمي  الت�سجيل 
ي�سع�ن  الذي  امل�رصوع  عن 
و�سيتم  له،  دعم  على  للح�س�ل 
�سياقه  بناءاً على  امل�ساريع  تقييم 
علمااً  واأ�سالته،  املفاهيمي 
وال�سكل  الفنية  املقاربة  باأن 
لأي  تخ�سع  ل  وامل�سم�ن 

�رصوط.
معر�س  لقاء"  "نقطة  ويعترب 
ال�سن�ي  للفن�ن  ال�سارقة  م�ؤ�س�سة 
الفنية،  الكتب  يف  املتخ�س�س 
تقدمي  اإىل  املعر�س  ويرمي 
املطب�عات،  من  وا�سع  طيف 
و�سيتم اإطالق امل�ساريع املكتملة 
نالت املنحة خالل معر�س  التي 

"نقطة لقاء" يف ن�فمرب2019.
وكاالت 

للأدباء  منحة  لقاء"..  "نقطة 
والنا�صرين من ال�صارقة

العدد 100 ملجلة احلياة ال�صينمائية 
ي�صتعيد �صورًا وملمح عمرها 40 عامًا

ال�سينمائية  احلياة  جملة  تدخل 
الذي  اجلديد  عددها  ب�سدور 
الأربعني  عامها   100 الرقم  يحمل 
التط�ر  خالله  من  عك�ست  حيث 
له  تعر�س  الذي  والفكري  الفني 
�س�رية  يف  ال�سينمائي  احلراك 
وخمرجيه  وم�ؤلفيه  فنانيه  واأهم 
باأفالم  غنية  فنية  م�سرية  عرب 
وج�ائز  كبرية  �سهرة  بع�سها  نال 

عديدة.
ودرا�سات  مقالت  العدد  وا�ستعاد 
ال�سن�ات  خالل  املجلة  ن�رصتها 
املا�سية والتي تطرقت من خاللها 
اإىل مفا�سل العملية ال�سينمائية يف 
�س�رية اإ�سافة اإىل الإحاطة ببع�س 
والفنانني  واملخرجني  الأفالم 

الذين عرفهم الفن ال�سابع عامليااً.
كتب  ال�س�رية  ال�سينما  تاريخ  وعن 
جان الك�سان مقالاً ن�رص يف العدد 
بعن�ان   1977 �سنة  للمجلة  الأول 
ال�سينما ال�س�رية يف خم�سني عامااً 
اأو�سح فيه اأن فيلم املتهم الربيء 
الفن  باك�رة  كان   1928 عام  اإنتاج 

ال�سابع يف �س�رية.
اأجرتها  لقاءات  العدد  واحت�ى 
وخمرجني  كتاب  مع  املجلة 
وفنانني اأحياء وراحلني منهم كاتب 
احلي  عبد  ال�سينمائي  ال�سيناري� 
اأديب واملخرج والناقد ال�سينمائي 
حممد  واملخرج�ن  دهني  �سالح 
ومروان  �سميط  وغ�سان  �ساهني 

حداد والفنان دريد حلام.
 وكاالت 

اليا�سمني  دار  عن  حديثااً  �سدر 
القاهرة،  يف  والت�زيع  للن�رص 
كتاب "ي�ميات طبيب يف ال�سعيد 
امل�رصي  للكاتب  اجل�اين" 
الدكت�ر نبيل فاروق، وه� عبارة 
ب�سكل  يرويها  ذاتية  �سرية  عن 

�ساخر ح�ل فرتة التكليف الطبي 
بعد تخرجه من كلية الطب.

لكتابه  تعريف امل�ؤلف  وجاء يف 
"هذه اخل�اطر هي �سرية ذاتية، 
هذا،  من  جزء  اأدبي،  وعمل 
ذكريات  اإنها  ذاك،  من  و�سيء 

تلك  بداأت  فقد  حياتي،  من 
من  عادي،  طبيب  واأنا  الفرتة 
ح�سل�ا  الذين  الأطباء  مئات 
اجلامعية،  �سهاداتهم  على 
الإجباري  التدريب  فرتة  واأنه�ا 
اإىل ق�ساء  انتقل�ا  "المتياز" ثم 

فرتة التكليف الإجبارية، وانتهت 
واأنا اأ�سع قدمي على اأول �سلمة 
يزال  ول  كان  م�س�ار ط�يل،  يف 
م�سدر متعتي ال�حيد.. الأدب.. 

والقلم.. والأوراق.

عن دار اليا�صمني للن�صر والتوزيع يف القاهرة

�صدور "يوميات طبيب يف ال�صعيد اجلواين" لنبيل فاروق

 وكاالت 

 وكاالت 
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للطفل" بالن�سبة  الفني  الإبداع  ت�سجيع  "هدفنا 

حكيم مالك

لة بني املبدعني  مّد ج�ضور ال�ضّ
واملثقفني من م�ضارب خمتلفة
 تظاهرة الأوىل من نوعها يف 

اجلزائر 

ال�شيء  اأن   ، يحياوي  واأ�شاف   
ب�شفة  عامة  املالحظ يف اجلزائر 
هو  عدم وجود اأيام اأو مهرجان خا�ص 
البادرة  تعد   وهذه  الطفل  ب�شينما 
حيث  اجلزائر  يف  نوعها  من  الأوىل 
جزائرية   �شينمائية  عرو�ص  جلبنا 
الأطفال  طرف  من  مل�شاهدتها 
لدى  �شينمائية  ثقافة  اأجل خلق  من 
مهرجان  واإن�شاء  اجلزائري  الطفل 
رغبة  يف  باجلزائر  الطفل  �شينما 
منا من تنمية ذوق الطفل عن طريق 
مع  ال�شينمائية   لالأفالم  م�شاهدته 
العمل على رفع امل�شتوى عن طريق 
اأخذ الأ�شياء اجلميلة وترك الأ�شياء  
ل متت  والتي  الطفل   تنفع  ل  التي 

ب�شلة مببادئه واأخالقه وتربيته. 

اإتاحة الفر�ضة للعائالت 
للم�ضاركة يف التظاهرة بقوة

بالل  ك�شف  ال�شياق  ذات  ويف   
من  التظاهرة  تنظيم  اأن   يحياوي  

للم�رسح  مزغنة  »تعاونية  طرف 
�شهرات  اإطار  يف  تدخل  وال�شباب«  
ليايل رم�شان 2019 وذلك من 23 اىل 
28 ماي 2019 وهذا لإتاحة الفر�شة 
التظاهرة  يف  للم�شاركة  للعائالت 
وزارة  رعاية  حتت  وتاأتي  بقوة  
الثقافة مب�شاهمة من �شندوق دعم 
البداع الفني والأدبي وبالتعاون مع 
وال�شمعي  لل�شينما  الوطني  املركز 
حيث  براقي   بلدية  و  الب�رسي 
عرو�شها  يف  التظاهرة  هذه   تقام 
»مفدي  الثقايف  باملركز  الر�شمية  
املركز  ومقر  برباقي،  زكريا« 
الب�رسي  وال�شمعي  لل�شينما  الوطني 
 ، العا�شمة  باجلزائر   بتليملي 
جوارية  عرو�ص  لتقدمي  بالإ�شافة 
يف  املناف�شة  وخارج  ر�شمية   الغري 
براقي  دائرة  من  خمتلفة  مناطق 
طلحة،  بن  ال�شباب  دار  غرار   على 
حو�ص ميهوب، وعرو�ص بهلوانية يف 

منتزه ال�شابالت(. 

ف�ضاء ثقايف ترفيهي لالأطفال 
يوحد بني امل�ضرح وال�ضينما 

مزغنة  طبعة  عن  يحياوي  وقال    
اأنها  الطفل   و�شينما  مل�رسح  الأوىل 
ف�شاء ثقايف ترفيهي لالأطفال يلتقي 
اإطار  يف  وال�شينما  امل�رسح  فيها 
عرو�ص  تقدمي  يتم  بحيث  واحد 

�شينمائية  وعرو�ص  م�رسحية 
التظاهرة  ت�شمل  كما   ، لالأطفال 
خا�شة  تكوينية  ور�شات  اأي�شا 
التمثيل  واأبجديات  الدرامية  بالفنون 
لعموري  حممد  لالأ�شتاذ   امل�رسحي 
وما�شرت كال�ص خا�ص ب�شينما الطفل 
ال�شينما  يف  خمت�شني  اإ�رساف  حتت 
يحي  املخرجني  بينهم   من  والطفل 
مزاحم  وجابر دياب و  ت�شمل تقدمي 
عرو�ص م�رسحية لالأطفال )يف اإطار 
م�شابقة(  مع تقدمي عرو�ص لأفالم 
»الكب�ص  الفيلم   بينها  من  �شينمائية 
ال�شاحر« للمخرج اجلزائري  ال�شادق 
روائي   فيلم  اأول  يعد  الذي  الكبري 
طويل للطفل يف اجلزائر مع  تقدمي 
»تيتي  كفيلم  اأخرى  لأفالم  عرو�ص 
»الأجنحة  وفيلم  بركات  خلالد   «
املنك�رسة«  للمخرج  ر�شيد جيغوادي 
 ، لعقاب  اأحمد  »النيزك«  وفيلم    ،
وهناك  لالأطفال  متحركة  ور�شوم 
الثقايف  باملركز  و�شتكون   ، اأي�شا 
من  جمموعة  وتتخللها    ، برباقي 
واألعاب  وبهلوانية  م�رسحية  عرو�ص 

اخلفة كعرو�ص جوارية.  

تكرمي خا�ص للممثلة ليندة 
�ضالم

الأيام  اأن  املتحدث  ذات  واعترب   
و�شينما  مل�رسح  الأوىل  الوطنية 

للفرق  تناف�شي  ف�شاء  الطفل 
ت�شكل  بحيث  امل�شاركة  امل�رسحية 
العرو�ص  اأح�شن  لنتقاء  جلنة 
امل�رسحية لتتناف�ص   وتتمثل اجلوائز 
لنيلها   الفرق امل�شاركة  تتناف�ص  التي 
على   اجلائزة الأوىل لأح�شن عر�ص 
والثالثة  الثانية  واجلائزة  متكامل 
وجائزة  اأ�شلي   ن�ص  اأح�شن  وجائزة 
ممثلة  اأح�شن  وجائزة  ممثل  اأح�شن 
م�شريا  التحكيم   جلنة  وجائزة     ،
اجلوائز  هذه  اأن  التظاهرة  مدير   ،
تقديرية  �شهادات  �شكل  على  متنح 
ومبالغ مالية و �شيتم تقييم  العرو�ص 
من طرف  جلنة حتكيم خا�شة تتكون 

من خمت�شني يف امل�رسح )�شخ�شيات 
وترتاأ�ص  الطفل(   م�رسح  عامل  من 
امل�رسحية  املمثلة   اللجنة  هذه 
والتلفزيونية ليندة �شالم التي حظيت 
يف هذه الأيام  حظيت بتكرمي خا�ص 
اعرتافا  على كل ما قدمته للم�رسح 
م�رسح  وباخل�شو�ص  اجلزائري 
براقي وعليه ف�شتقوم   بالإعالن عن 
للمناف�شة  الر�شمية  النهائية  النتائج 
وجند يف هذه اللجنة  كل من املمثل 
حممد  عبا�ص  امل�رسحي  واملخرج 
براهيم  بن  وال�شادق  اإ�شالم مقررا،  

م�شاعدا.
التظاهرة  تنظيم  جلنة  وتتكون   

مزغنة  تعاونية  اأع�شاء  طرف  من 
مدير  راأ�شها  على  وال�شباب  للم�رسح 
التظاهرة بالل يحياوي وحفيظ اآيت 
امل�رسحي  بالن�شاط  مكلف  حلاج 
الإدارة  جلنة  يف  زكراوي   كمال  و 
مكلف  اإبراهيم   وحودا�ص  واملالية 
جلنة  ويتوىل  العامة  بالو�شائل 
بوبكر  العامة  والعالقات  الربجمة 
الإعالم  جلنة  يف   وجند  يحياوي 
والإ�شهار نبيل حاجي ومو�شى �شعيود 
حاجي  لنبيل  الفنية  وال�شت�شارة 
الأمن  على  م�شوؤول  مراد  وبوعيدات 
ويتوىل الت�رسيفات والإطعام والإيواء 

والنقل بن براهم ال�شادق.

اأكد مدير الأيام مزغنة الوطنية الأوىل  مل�ضرح �ضينما الطفل ، بالل يحياوي يف ت�ضريح خ�ص به يومية »الو�ضط«   اأن الهدف من خالل هذه التظاهرة 
هو ت�ضجيع الإبداع الفني بالن�ضبة للطفل وت�ضجيع وتعريف الطفل بال�ضينما من خالل تقدمي عرو�ص �ضينمائية لالأطفال و حتفيز امل�ضاركني يف الأيام 
الوطنية الأوىل مل�ضرح و�ضينما الطفل على تقدمي الأف�ضل من خالل امل�ضابقة اخلا�ضة بالتظاهرة و تطوير اجلانب الإبداعي لدى املهتمني من ال�ضباب 

والأطفال واملهتمني مبيدان امل�ضرح وال�ضينما .

اأم�ص  اأول  �شهرة   عر�ص 
ال�شينما  مبتحف  ربورتاج 
حول  »حريف«  اجلزائرية 
ما  التي  التقليدية  املهن 
زالت متار�ص اإىل غاية اليوم 

وهذا بح�شور خمرجه.

ذاتي  ومتويل  اإخراج  ومن 
»حريف«  تا�شو�ص،  لوحيد 
دقيقة   15 مدته  ربورتاج 
متوفر  وثائقي  �شكل  على 
خ�ش�ص  انرتنت  موقع  على 

له.
واقعي  وثائقي  و«حريف« 
ورغم  التي  للمهن  خم�ش�ص 
وتهديد  الأدوات  نق�ص 
ظلت  التكنولوجي  التطور 

تقاوم الزمن.
و يبوح اأمام الكامريا �شانعوا 
و�شانعو  والنجارون  الأثاث 
الكتب  وجملدو  ال�شكولتة 
املعدنية  الأدوات  و�شانعو 
واخلزاف عن مكنوناتهم يف 
مما  �شيناريو«  »دون  ديكور 
الغو�ص  من  للجمهور  �شمح 
لهذه  »املهنية«  الأجواء  يف 

اأهلكها  التي  العتيقة  املهن 
الدهر.

الذي  املخرج  دافع  وقد 
�شنيمائية  مقاربة  اختار 
ب�شهادات  الدلء  اىل  متيل 
مبا�رسة عن خياره »يف عدم 
ل�رسيطه  �شيناريو«  و�شع 
»نقل  على  حر�شا  الوثائقي 
احلرفيني  هوؤلء  معا�ص 
والتعريف  املجهولني« 
املعروفة«  »غري  مبهنهم 

لدى غالبية ال�شباب.
الذي  الوثائقي  وي�شعى هذا 
ت�شليط  اىل  اجلمهور  ثمنه 
ال�شوء على هوؤلء احلرفيني 
مزاولة  يوا�شلون  الذين 

لأ�شالفهم  الفنية  احلرف 
ومنها ما هو مهدد بالزوال.

العا�شمة  اجلزائر  ويف 
اإليه  يتطرق  ما  بني  من 
�شافع  خالد  اأعمال  املخرج 
لالآلت  �شانع  حريف  وهو 
ومعروف  املو�شيقية 
الآلت  �شناعة  يف  برباعته 

املو�شيقية من اخل�شب.
حريف  وثائقي  و�شين�رس 
الذي  النرتنت  موقع  على 
وعلى  ال�شم  نف�ص  يحمل 
�شفحة  على  الفاي�شبوك 
املخ�ش�شة  »ماكوك« 
لهوات  الفنية  لالإبداعات 

املهن الفنية.

مبتحف ال�ضينما اجلزائرية

عر�ض باجلزائر العا�سمة لربورتاج 
»حريف«حول املهن الفنية دار  عن  حديثاً  �شدرت 

القاهرة،  يف  للن�رس  الكنزي 
بكر«،  جبال  »�شفاح  رواية 
مي  وال�شحافية  للروائية 

ياقوت.
بني  الرواية  اأحداث  تدور 
عندما  و2014   2010 عامي 
التي  الق�شة  بطلة  تتلقى 
من  ر�شالة  �شحافية  تعمل 

القراء  بريد  عرب  �شجني 
مبالب�شات  فيها  يخربها 
ق�شية قتل غريبة حكم عليه 
اأنها متزق  اإل  فيها بالإعدام 
اأحالم  وتطاردها  ر�شالته 

توؤنب �شمريها.
اأحداث الرواية م�شتوحاة من 
ر�شالة  عن  حقيقية  اأحداث 
�شده  �شدر  �شجني  ير�شلها 

يف  ل�شحافية  بالإعدام  حكم 
متخ�ش�شة  احلوادث  ق�شم 
يف التحقيقات الأمنية تدعى 
يخربها  الدين  علم  فريدة 
ل  اأنها  اإل  براءته  عن  فيها 
تهتم بتفا�شيلها، كونه قد مت 
اأن  غري  �شده.  احلكم  تاأييد 
حلماً غام�شاً يراودها يرتبط 
بالواقع مفجراً اأحداثاً غريبة 

يجعلها مت�شك باأول اخليوط 
�شحايف  بزميلها  م�شتعينة 
الوهاب  عبد  التحقيقات 
عليوة لتبداأ رحلة البحث عن 
ال�شجني 789 املوجود  براءة 
هو  الإعدام  عنرب  بفي 
و�شديقه و�شقيقه يف جرمية 

قتل هزت الراأي العام.
 وكالت 

الربتغالية  املغنية  اأحيت 
اأم�ص  م�شاء  ليال  كلوديا 
العا�شمة  باجلزائر  اخلمي�ص 
حفال  عري�ص  جمهور  امام 
جتمع  التي  الفادو  ملو�شيقى 
التقليدية  املو�شيقى  بني 

والأحلان الع�رسية.

اقيم  الذي  وميثل هذا احلفل 
بديوان  زيدون  ابن  بقاعة 
يف  الربتغال  الفتح  ريا�ص 
املهرجان الأوروبي الثقايف الـ 
20 املنظم باجلزائر العا�شمة 

منذ 10 ماي اجلاري.
وعلى عك�ص احلفالت الأخرى 
عدد  توافد  املهرجان  لهذا 
هي  كما  اجلمهور  من  كبري 
مو�شيقى  حفالت  يف  العادة 
الفادو التي ينظمها املنظمون 

منذ �شنوات عديدة.
تارة  يتعاىل  حزين  وب�شوت 
جنحت  اأخرى  تارة  ويخفت 
كلوديا ليال يف امتاع اجلمهور 
من  مبقاطع  احلا�رس 
عك�شت  التي  الفادو  مو�شيقى 
الربتغالية  العا�شمة  �شورة 

ل�شبونة حيث ولد هذا الطابع 
امل�شجل  ال�شعبي  املو�شيقي 
�شمن  اليوني�شكو  طرف  من 
املادي  غري  الثقايف  الرتاث 

لالإن�شانية يف 2011.
واملغنية  امللحنة  وقدمت 
الربتغالية اأغاين من األبوماتها 
و  الفادو(  )حياة  فيدا«  »فادو 
)الهالل(  كري�شنتي«  »كوارتو 
مو�شيقى  ذلك  رافق  اإذ 
القيتارة الكال�شيكية والغيتارة 

الربتغالية.
و�شيتوا�شل املهرجان الثقايف 

الأوروبي الـ 20 الذي افتتح يوم 
10 ماي اىل غاية 27 من ذات 
ال�شهر على م�شتوى قاعة ابن 
زيدون بريا�ص الفتح باجلزائر 
يف  يزال  ل  حيث  العا�شمة 
برناجمه ثالثة حفالت غنائية 

وعر�شا للرق�ص.
بلدا  ع�رس  �شتة  ي�شارك  و 
الأوروبي  الحتاد  يف  ع�شوا 
يف هذه التظاهرة، على غرار 
واإيطاليا  وكرواتيا  بلغاريا 

ورومانيا وا�شباين
وكالت 

املهرجان الأوروبي الـ 20: اجلمهور العا�سمي 
ي�ستمتع مبو�سيقى الفادو

عن دار الكنزي للن�ضر يف القاهرة

�سدور رواية "�سفاح جبال بكر" لل�سحافية مي ياقوت

وكالت 



 

اله�ضمّي  اجلهاز  ال�ضيام  مينح 
وخا�ضة املعدة فرتة من الراحة 
ملّدة ال تقّل عن 12 �ضاعة يومّياً 
ملدة ثالثني يوماً وهذا يعطيها 
كما  ن�ضاطها،  ال�ضتعادة  فر�ضة 
وال�ضحور  االإفطار  اختيار  اأّن 
الكمّية  حيث  من  ال�ضحّي 
حت�ضني  على  ي�ضاعد  والنوعّية 
اأدائها، يقي اجل�ضم من االأورام 
ال�ضعيفة  اخلاليا  من  ويخلّ�ضه 
اخلاليا  وي�ضاعد  واملري�ضة 
وذلك  التجّدد  على  عاّم  ب�ضكٍل 
با�ضتهالك  اجل�ضم  قيام  ب�ضبب 

اأجل  من  ال�ضعيفة  اخلاليا 
على  يعمل  اجلوع.  مواجهة 
الدم،  يف  ال�ضكر  ن�ضبة  خف�ض 
البنكريا�ض  يعطي  وبالتايل 
فر�ضة للراحة، فالبنكريا�ض هو 
االإن�ضولني  اإفراز  عن  امل�ضوؤول 
الذي يعمل على حتويل ال�ضكر 
اإىل دهون ون�ضوّيات للمحافظة 
الدّم،  يف  ال�ضّكر  ن�ضبة  على 
البنكريا�ض  على  وي�ضعب 
من  املنا�ضبة  الكمّيات  اإفراز 
كمّية  زيادة  عند  االإن�ضولني 
يوؤّدي  مّما  كبري  ب�ضكل  الطعام 

الدّم  يف  ال�ضّكر  جتّمع  اإىل 
ال�ضّكري.  مبر�ض  واالإ�ضابة 
للتقليل  فر�ضة  ال�ضيام  يعترب 
من االأطعمة التي تدخل اجل�ضم 
وخا�ضة اإذا حافظ ال�ضائم على 
اإفطار و�ضحور خفيفني،  تناول 
اإنقا�ض  يريد  ملن  فر�ضة  فهو 
من  حّبة  تناول  ل  ويف�ضّ وزنه، 
التمر عند بداية االإفطار لتزّود 
ثّم  ال�رسيعة،  بالطاقة  اجل�ضم 
ال�ضوربات  تناول  على  العمل 
ال�ضاخنة التي تزّوده بال�ضوائل، 
للبدء  اله�ضمّي  اجلهاز  وتنّبه 
با�ضتقبال الطعام. زيادة فعالّية 
اجل�ضم  يف  املناعّي  اجلهاز 
االأغذية  تناول  خالل  من 
ال�ضحّية والتخلّ�ض من ال�ضموم 
حماية  اجل�ضم.  يف  والف�ضالت 
ووقايته  اجللطات  من  القلب 
انخفا�ض  ب�ضبب  االأمرا�ض  من 
اإىل  تدخل  التي  الدهون  ن�ضبة 
اجل�ضم وبالتايل انخفا�ض ن�ضبة 

الكول�ضرتول يف الدّم.

اهلل  �ضلى  اللـه  ر�ضول  كان  فلقد 
عليه و�ضلم يفطر على رطب فاإن 
يجد  مل  فاإن  فتمرات  يجد  مل 

وهذا  ماء،  من  ح�ضوات  ح�ضا 
الـهدي هو خري هدي ملن �ضام 
�ضاعات  وال�رساب  الطعام  عن 

يف  املـوجود  فال�ضكر  طوال، 
بال�ضبع  االإن�ضان  ي�ضعر  التمر 
اإىل  وي�ضل  ب�رسعة  ميت�ض  الأنه 
الدم يف دقائق معدودة، ويعطى 
الالزمة ملزاولة  الطاقة  اجل�ضم 

ن�ضاطه املعتاد.
باأكل  االإن�ضان  اأفطر  لو  اأما   
واخلبز  واخل�رساوات  اللحوم 
وقتا  تاأخذ  املواد  هذه  فاإن 
يتم ه�ضمها وحتويل  كي  طويال 
ي�ضعر  فال  �ضكر  اإىل  منها  جزء 
االإن�ضان بال�ضبـع، وي�ضتمر يف ملء 
منه  توهما  طاقتها  فوق  معدته 
اأنه مازال جائعا، ويفقد ال�ضيام 
هنا خا�ضيته املده�ضة يف جلب 

ال�ضحة والعافية والر�ضاقة.

املحكم  الت�رسيع  هذا  اإن 
الأدق  اأ�رساراً  يت�ضمن  الذي 
نزل  والذي  الطبية  االكت�ضافات 
ي�ضتحيل  زمٍن  يف  القراآن  به 
يدل  معرفتها  فيه  الب�رس  على 
قال  كما  االإلهي،  م�ضدره  على 
يَْعلَُم  الَِّذي  اأَنَْزلَُه  )ُقْل  تعاىل: 
َماَواِت َوااْلأَْر�ِض اإِنَُّه  َّ يِف ال�َضّ ال�رِسّ
َكاَن َغُفوراً َرِحيماً( )الفرقان:6(. 
اهلل  �ضلى  ملحمد  ي�ضهد  كما 
عند  من  ر�ضول  اأنه  و�ضلم  عليه 
يِهْم  اهلل، و�ضدق اهلل القائل :)�َضُنِ
اأَنُْف�ِضِهْم  َويِف  ااْلآَفاِق  يِف  اآيَاِتنَا 
اأََومَلْ  ُقّ  اْلَ اأَنَُّه  لَُهْم   َ يَتَبنََيّ َحتَّى 
�َضْيٍء  ُكِلّ  َعلَى  اأَنَُّه  ِبَرِبَّك  يَْكِف 

�َضِهيٌد( )ف�ضلت:53(.

ال�صوم واملعافاة الكاملة
  Holbrook هالربوك  يقول 
“لي�ض ال�ضوم بلعبة �ضحرية عابرة، 
بل هو اليقني وال�ضمان الوحيد من 

اأجل �ضحة جيدة”.
ويقول الدكتور ليك Liek ” يوفر 
اجلهد،  ال�ضوم  بف�ضل  اجل�ضم 
للـه�ضم،  املخ�ض�ضة  والطاقة 
ذات  اأخرى،  لن�ضاطات  ويدخرها 
كالتئام  ق�ضوى  واأهمية  اأولوية 

اجلروح، وحماربة االأمرا�ض”.
ويقول توم برنز “فعلى الرغم من 
اإنني بداأت ال�ضوم بهدف تخلي�ض 
اإال  الزائد  الوزن  من  ج�ضدي 
جدا  نافع  ال�ضوم  اأن  اأدركت  اأنني 
على  ي�ضاعد  فهو  الذهن،  لتوقد 
على  وكذلك  اأكرب،  بو�ضوح  الروؤية 
ا�ضتنباط االأفكار اجلديدة وتركيز 
ذاتي  بان�رساف  واأ�ضعر  امل�ضاعر، 
ال�ضلبية  والعواطف  النزوات  عن 
الت�ضلط،  وحب  والغرية  كال�ضد 
اأمور  عن  نف�ضي  تن�رسف  كما 
واالرتباك  بها مثل اخلوف  علقت 

وال�ضعور بامللل”.
من  للج�ضم  وقاية  وال�ضيام 

الكل�ضية  والروا�ضب  ال�ضوات 
واالأكيا�ض  اللحمية  والزوائد 
بداية  يف  االأورام  وكذلك  الدهنية 
ال�ضكر  ن�ضبة  يخف�ض  كما  تكونها. 
معدالتها،  اأدنى  اإىل  الدم  يف 

فر�ضة  البنكريا�ض  غدة  ويعطي 
االأن�ضولني  تفرز  والتي  للراحة، 
الذي يحول ال�ضكر اإىل مواد ن�ضوية 
فاإذا  االأن�ضجة،  يف  تخزن  ودهنية 
االأن�ضولني  كمية  عن  الطعام  زاد 

ي�ضاب  البنكريا�ض  فاإن  املفروزة 
عن  يعجز  ثم  واالإعياء،  باالإرهاق 
القيام بوظيفته، فيرتاكم ال�ضكر يف 
الدم وتزيد معدالته بالتدريج حتى 

يظهر مر�ض ال�ضكر.
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فاإّن  وبالتايل  الغروب،  اإىل  الفجر  من  ي�ضتمر  رم�ضان  يف  ال�ضوم 
وجبة  يف  فقط  يكون  للج�ضم  الالزمة  الطاقة  على  ال�ضول 
ال�ضحور قبل الفجر ويف وجبة االإفطار وقت الغروب، وهذا يوؤّدي 
اإىل ا�ضتهالك الدهون يف اجل�ضم كم�ضدر رئي�ضّي للطاقة بدالً من 
الربوتني،  اإىل  التي حتتاج  الع�ضالت  ذلك هزالن  ومينع  الغلوكوز، 
الكولي�ضرتول  م�ضتوى  وتخفي�ض  الوزن  اإنقا�ض  اإىل  يوؤّدي  وهذا 
ال�ضكري  مبر�ض  التحكم  على  القدرة  زيادة  وبالتايل  اجل�ضم  يف 
اأّنه ملنع هزالن الع�ضالت اأثناء  و�ضغط الدم. من اجلدير بالذكر 
فرتة ال�ضيام يجب اأن حتتوي الوجبات الغذائية على ما يكفي من 

الطاقة، مثل الكربوهيدرات وبع�ض الدهون.

التحّكم مب�صتوى ال�صّكر 
والدهون يف الدم 

من فوائد ال�ضيام ال�ضحّية للج�ضم التحّكم بن�ضبة ال�ضّكر والدهون 
قد  ولكن  عام،  ب�ضكل  رم�ضان  �ضهر  خالل  تتح�ضن  اإذ  الدم،  يف 
ما  اإىل  الدم  يف  الدهون  وحتليل  الغلوكوز  اختبار  م�ضتويات  تعود 
كانت عليه قبل ال�ضيام بعد اأ�ضابيع من نهاية ال�ضيام، اأّما بالن�ضبة 
االنتباه  يجب  التي  الن�ضائح  من  العديد  فهناك  ال�ضّكري  ملر�ضى 
االأن�ضولني  ياأخذون  الذين  ال�ضكري  ين�ضح مر�ضى  ال  ومنها:  اإليها 
بال�ضيام، اإال حتت االإ�رساف الطبي، كذلك االأمر بالن�ضبة للمر�ضى 
على  يجب  واالأدوية.  بالمية  املر�ض  على  ي�ضيطرون  الذين 
الدهون  و  الكربوهيدرات  تناول  يف  االعتدال  ال�ضّكري  مر�ضى 
خالل الوجبات الليلية، وين�ضحون بتناول الكربوهيدرات املعقدة 
انخفا�ض يف  اإىل  ال�ضّكري  مري�ض  تعّر�ض  اإذا  ال�ضحور.  وجبة  يف 

م�ضتوى ال�ضكر فيجب عليه االإفطار مبا�رسًة. 

فوائد الألياف الغذائية �صحيًا 
توّفر االألياف الغذائية العديد من الفوائد ال�ضحية جل�ضم االإن�ضان، 
ونذكر من اأهّمها ما ياأتي: تغذية البكترييا النافعة يف االأمعاء: حيث 
حتتوي اأمعاء االإن�ضان على ما يُقارب 500 نوٍع من البكترييا، وتُعّد 
الوزن  على  حتافظ  فهي  اله�ضمي؛  للجهاز  مفيدًة  البكترييا  هذه 
يف  ت�ضاهم  اأّنها  كما  الدم،  يف  ال�ضكر  م�ضتويات  م  وتُنِظّ الطبيعي، 
وظائف اجلهاز املناعي والدماغ، وتُعّد االألياف غذاًء لهذه البكترييا 
النافعة، ومن اجلدير بالذكر اأّن البكترييا املوجودة يف االأمعاء تنتج 
بع�ض العنا�رس الغذائية التي يحتاجها ج�ضم االإن�ضان؛ كاالأحما�ض 
الدهنية ق�ضرية ال�ضل�ضلة التي تُغّذي خاليا القولون، مّما يُقلّل من 
اله�ضمي؛  اأمرا�ض اجلهاز  بع�ض  ويُح�ّضن حاالت  االأمعاء،  التهاب 
بالقولون  يُ�ضمى  ما  اأو  املتهّيج  القولون  ومتالزمة  كرون،  كداء 
الع�ضبي )باالإجنليزّية: Irritable bowel syndrome(، ولكن 
جتدر االإ�ضارة اإىل اأّن هذه البكترييا تُخّمر االألياف منتجًة غازاٍت 
يف االأمعاء، مّما يُ�ضّبب االنتفاخ عند تناول االأطعمة الغنّية باالألياف 
عند بع�ض االأ�ضخا�ض، اإاّل اأّن هذه االأعرا�ض �رسعان ما تزول عند 

د اجل�ضم على تناول االألياف. تعُوّ

ن�صائح لوجبة الإفطار
لتفادي  باالإفطار؛  البدء  قبل  التمر  من  حبات  ثالث  تناول   
ح�ضول نق�ض يف معدالت ال�ضكر يف الدم، ثّم �رسب كوب من 
املاء اأو اللنب، قبل تناول الطعام. بدء االإفطار بتناول ال�ضوربة 
ال�ضاخنة؛ الأّنها تلنّي املعدة، وتخفف ال�ضعور باالنقبا�ضات، ثّم 
تناول ال�ضلطة، وتناول الوجبة الرئي�ضّية بعدها ب�ضكل معتدل. 
املختلفة  االأطعمة  واإدخال  االإفطار،  وجبات  يف  التنويع 
كال�ضلطات، واللحوم، واالأ�ضماك، والبقولّيات وغريها. �رسب 
وال�ضحور؛ بحيث  االإفطار  كمّية وفرية من املياه بني فرتتي 
ال تقّل عن ثمانية اأكواب، مع الر�ض على �رسبها تدريجّياً؛ 
لتجنب ال�ضعور باالنتفاخ. ممار�ضة ريا�ضة امل�ضي يومياً، وذلك 
اله�ضمي  اجلهاز  ليقوم  ب�ضاعتني؛  االإفطار  وجبة  تناول  بعد 

بعمله ويه�ضم الطعام.

ملاذا الإفطار على التمر؟

تعزيز جهاز املناعةفوائد ال�صيام ال�صحّية

 فرتات ال�ضيام التي ترتاوح من يومني اإىل 
اأربعة اأيام ت�ضاعد على حت�ضني اأداء جهاز 
املناعة يف اجل�ضم، كما اأّنها ت�ضاعد على 
القدمية  املناعّية  اخلاليا  من  التخلّ�ض 
 ،)old immune cells )باالإجنليزّية: 
ذلك  وكل  جديدة،  مناعّية  خاليا  وتكوين 
عن  الناجم  التلف  من  اخلاليا  يحمي 
بع�ض العوامل مثل ال�ضيخوخة والعالجات 
اأّن  بالذكر  اجلدير  من  الكيميائّية.] 
ثالثة  ي�ضومون  الذين  ال�رسطان  مر�ضى 
الكيميائّي،  للعالج  خ�ضوعهم  قبل  اأيام 
خاليا  حماية  على  �ضيامهم  ي�ضاعد 
ي�ضببه  الذي  التلف  من  اجلهازاملناعي 
اأجراها  درا�ضة  اأثبتته  ذلك  كل  العالج. 
وزمالوؤه من جامعة  لوجنو  فالرت  الدكتور 

كاليفورنيا يف لو�ض اأجنلو�ض.
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�عتكافه �سلى �هلل عليه و�سلم 
االعتكاف هو لزوم امل�سجد بنية 
 : تعاىل  اهلل  لطاعة   ، خم�سو�سة 
وهو �سنة موؤكدة عن النبي �سلى 
الزهري  قال   ، و�سلم  عليه  اهلل 
 ! للم�سلمني  ) عجباً   : اهلل  رحمه 
النبي  اأن  مع   ، االعتكاف  تركوا 
تركه  ما   ، و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
منذ قدم املدينة حتى قب�سه اهلل 

عز وجل ( .
عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  فعن 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن 
من  االأواخر  الع�رش  يعتكف  كان 
رم�سان حتى توفاه اهلل عز وجل 

 . بعده  من  اأزواجه  اعتكف  ثم 
رواه البخاري وم�سلم .

اأني�سه،  اهلل  ذكر  املعتكف 
والقراآن جلي�سه، وال�سالة راحته، 
والدعاء  متعته،  ربه  ومناجات 
بذلك  ويكون   ، لذته  والت�رشع 
قريباً من ربه ، قريباً من حتقيق 
واحت�ساباً  اإمياناً  القدر  ليلة  قيام 
الكبرية  االأجور  اإىل  ا�سافة   ،
للم�سجد  التزامه  على  املرتتبة 
 ، له  املالئكة  ا�ستغفار  من   ،
 ، ال�سالة  بعد  ال�سالة  وانتظاره 
واإدراكه لتكبرية االإحرام ، وتالوته 

و�سماعه للقراآن ، وقيامه لليل ، 
لوقت  حفظ  االعتكاف  ففي 
على  له  وم�ساعدة  امل�سلم 
االأعمال  من  باملفيد  عمارته 
ال�ساحلة ، وتربية له على العبادة 
والطاعة ، وتعلق لقلبه بامل�سجد 
وطماأنينة   ، اهلل  يحب  مما  وهو 
يف  وزيادة   ، لها  وتزكية  للنف�س 
اإميانيه وقربه من اهلل ، اأ�سف اإىل 
االبتعاد  من  للمعتكف  مايح�سل 
التي  وال�سوارف  ال�سواغل  عن 
 ، العبادة  عن  االإن�سان  ت�سغل 

وت�رشفه عنه . 

�أعمال يجتهد فيها �ل�سادقون خالل �لع�سر :
- القيام يف هذه الليايل ، وف�سل قيامها قد جاءت به الن�سو�س املعلومة ، واجتهادات ال�سلف يعلمها كل مطلع على 

اأحوالهم ،بل ومن عباد زماننا من �سار على هديهم ،
يذكر اأحد االإخوة اأن رجاًل معروفاً يف م�سجد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ي�سلي الرتاويح مع االإمام ثم يتنفل 
بال�سالة اإىل �سالة القيام ثم ي�سلي مع اجلماعة �سالة القيام ثم ي�سلي اإىل قبيل الفجر ، هذا ديدنه كل عام . 

اأراأيت الهمة ؟ هل عرفت كم نحن ك�ساىل ؟
ومن م�سايخنا من يختم القراآن يف هذه الع�رش كل ليلتني مرة يف �سالة القيام .

ويبقى االأمر املهم ما الذي جعلهم يقومون وننام ؟ وين�سطون ونك�سل ؟
اإنه االإميان واليقني مبوعود اهلل الذي وعد به اأهل القيام ، ولهذه الليايل مزايا على غريها ، اأ�سف 
اإىل اللذة التي تذوقوها حتى اآثروا القيام ، وما اأجمل ما قاله بع�س العلماء –عن لذة املناجاة – 
حيث قال : لذة املناجاة لي�ست من الدنيا اإمنا هي من اجلنة اأظهرها اهلل تعاىل الأوليائه ال 

يجدها �سواهم .

قبل �أن يرحل رم�سان
�سهر  يا  يا �سهر اخلريات واالإح�سان ! وداعاً  يا رم�سان ! وداعاً 
الراحل ! م�سى كثريك ومل يبق بني اأيدينا منك وداعاً يا �سيفنا 
اأيام  الرحيل اإال  اإىل  وهي  اليوم  جتاورنا  ع�رش   ، قالئل 

اأقرب من البقاء ، ولئن قال ابن رجب يف لطائفه 
دموع   ، ترّفق  رم�سان  يا�سهر   : الفراق  عند 
الفراق  اأمل  من  قلوبهم   ، تدّفق  املحبني 
تطفيء  للوداع  وقفة  ع�سى   . ت�سّقق 
من نار ال�سوق ما اأحرق ، ع�سى 
ترقع  واإقالع  توبة  �ساعة 
 ، ماتخّرق  ال�سيام  من 
ركب  من  منقطع  ع�سى 
 ، يلحق  املقبولني 
االأوزار  اأ�سري  ع�سى 
من  ع�سى   ، يُطلق 
ا�ستوجب النار يُعتق 
اأحرانا  فما  اهـ   .
وفعل   ، قوله  بتدّبر 
حرارة  يطفيء 

الوداع .

حتريه �سلى �هلل عليه و�سلم لليلة �لقدر 
اإِنَّا  ليلة القدر ، ليلة عظيمة مباركة ، قال اهلل تعاىل عنها :) 
اأَنَزلْنَـاهُ ِفى لَيْلَِة اٱلَْقْدِر ، َوَما اأَْدَراَك َما لَيْلَُة اٱلَْقْدِر، لَيْلَُة اٱلَْقْدِر 
ْذِن َرّبِهم ّمن  وُح ِفيَها ِباإِ ُل اٱمْلَاَلِئَكُة َواٱلُرّ َخرْيٌ ّمْن اأَلِْف �َسْهٍر ، تَنََزّ

ُكّل اأَْمٍر ،�َساَلـٌم ِهَى َحتَّى َمْطلَِع اٱلَْفْجِر( ]�سورة القدر[
اإميانا  القدر  ليلة  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : من قام  وقال 
واحت�سابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه .رواه البخاري وم�سلم .

) وقد اأخرب النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - : اأنها يف الع�رش 
غريها  من  اأرجى  الع�رش  اأوتار  واأن   ، رم�سان  من  االأواخر 
الع�رش  يف  التم�سوها   (  :  - وال�سالم  ال�سالة  عليه   - فقال   ،

االأواخر من رم�سان ، التم�سوها يف كل وتر (
اهلل  �سلى   - اهلل  ر�سول  عن  ال�سحيحة  االأحاديث  دلت  وقد 
الليلة متنقلة يف الع�رش ، ولي�ست يف  اأن هذه  عليه و�سلم - : 
ليلة معينة منها دائًما ، فقد تكون يف ليلة اإحدى وع�رشين ، 
وقد تكون يف ليلة ثالث وع�رشين ، وقد تكون يف ليلة خم�س 

وع�رشين ، وقد تكون يف ليلة �سبع وع�رشين وهي اأحرى الليايل ، وقد تكون يف ت�سع وع�رشين ، وقد تكون يف االأ�سفاع . فمن قام ليايل 
الع�رش كلها اإمياًنا واحت�ساًبا اأدرك هذه الليلة بال �سك ، وفاز مبا وعد اهلل اأهلها ( .

و�سايا الغتنام �لع�سر �حل�سان
الع�رش  تعظيم  على  امل�سلمني  قلوب  الذي جبل  احلمدهلل 
االأواخر من رم�سان بل حتى املفرط فيها معظم لها يف 
قرارة نف�سه ؛ وال�سالة وال�سالم على من اغتنم الع�رش خري 

اغتنام وعلى اآله و�سحبه ومن اقتفى اأما بعد
لعلي يف هذا املقال اأُذكر نف�سي واإخواين مبا يعيننا على 
التذكري يف  هذا  وقد جعلت  ؛  اهلل  �ساء  اإن  الع�رش  اغتنام 

نقاط كالتايل :
1- ا�ستح�رش يف قلبك عظمة الع�رش وعظمة ليايل الوتر 
خا�سة وعظمة ليلة القدر بالتحديد وق�رش ليل هذا االأيام 

و�رشعة انق�سائها وعدم يقينك ببلوغها مرة اأخرى.
عليه  اهلل  �سلى  النبي  قول  قلبك  يف  ا�ستح�رش   -2
و�سلم :)فيه ليلة من ُحرم خريها فقد ُحرم( ؛ فهل 
املحروم  ذلك  هو  يكون  باأن  اأحدنا  نف�س  تطيب 

والعياذ باهلل .
3- حا�سب نف�سك ؛ وقل لها : لقد تركتك عاما كامال 
على ما ت�سائني اأما يف هذه الليايل فدعيني على ما 

اأ�ساء .
4- تاأكد يقينا اأن كل م�ساغل الدنيا ومتاعها 

باإمكانك اإدراكه اإن فاتك يف هذه الليايل وال تدرك 
ليلة القدر اإن فاتت.

دعاء

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

ياِط َنِقَمِتَك  لَت�ضِربني ِب�ضِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

عنايته �خلا�سة �سلى 
�هلل عليه و�سلم 

بليايل �لع�سر 
عائ�سة  عن  ال�سحيحني  يف  ورد 
»كان  قالت:  اأنها  عنها  اهلل  ر�سي 
الع�رش �سد مئزره،  اإذا دخل  النبي 
ويف  اأهله«.  واأيقظ  ليله،  واأحيا 
عنها  اهلل  ر�سي  عنها  امل�سند 
قالت: »كان النبي يخلط الع�رشين 
ب�سالة ونوم فاإذا كان الع�رش �سمر 

و�سد املئزر«.
قال احلافظ ابن حجر رحمه اهلل : 
) واأحيا ليله ( اأي �سهره بالطاعة ، 
 : اهلل  رحمه  النووي  االإمام  وقال 
ال�سالة  يف  بال�سهر  ا�ستغرقه  اأي 

وغريها، 
وقال يف عون املعبود: اأي بال�سالة 

والذكر وتالوة القراآن .
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جورج و�شوف: ارتع�شت
 من لقاء فريوز

تفا�صيل  و�صوف،  جورج  ال�صوري  املطرب  ك�صف 
لقائه بجارة القمر النجمة اللبنانية الكبرية فريوز، 

و�صبب رف�صه الغناء لها.
الذي  �صو«  »عاي�صة  برنامج  يف  و�صوف،  وقال 
اأمام  واأنا  ارتع�ش  »كنت  عثمان:  عائ�صة  تقدمه 

فريوز العظمة، وكان احلوار طبيعيا، حيث �صاألتني 
عن اأحوايل ال�صخ�صية وراأيي يف الو�صط الفني«.

لها،  »اأنا ب�صمع فريوز م�ش بغني  واأ�صاف جورج و�صوف، 
ممكن اأدندن اأغانيها ب�ش، وم�ش هقع يف الفخ ده، اأنا م�ش عاوز ا�صتغل اأي حاجة 
قالتها، زي نا�ش تانية ما غنوا لها وا�صتغلوها، هي يف جيل تاين واللي عملته اأنا 

ل�صه معملت�ش منه حاجة«.

م�شمم ف�شاتني م�شل�شل »حكايتي« 
ليا�شمني �شربي ين�شحب

يواجه م�صل�صل »حكايتي« بطولة املمثلة امل�رصية  يا�صمني �صربي  م�صكلة 
اأزياء �صربي ووفاء  جديدة مع م�صّمم الأزياء حممود غايل وامل�صوؤول عن 
عامر، حيث ان�صحب من امل�صل�صل بعدما خالف �صّناع امل�صل�صل يف التفاق 

بينهما.
على  كان  التفاق  اأّن  �صحافية  تقارير  يف  غايل  حممود  امل�صمم  و�رّصح 
يتم  اأن  على  امل�صل�صل  اأحداث  يف  بها  لال�صتعانة  ف�صتاًنا   55 يُعطيهم  اأن 
فقط،  ف�صتاًنا   40 له  اأر�صل  الت�صوير  بعد  لكن  الت�صوير،  بعد  ا�صرتدادها 

واكت�صف اأّنه بقي 15 ف�صتاًنا مل ي�صرتدهم بعد.
واأّكد غايل اأّن التفاق الثاين كان عبارة عن كتابة ا�صمه و�صكر خا�ش له يف ترت 
البداية وترت النهاية، لكن ا�صمه ورد فقط يف النهاية، كما اأّن املبالغ املالية 

امُلّتفق عليها مل يتّم اإر�صالها اإليه، ولذلك قّرر اأن ين�صحب من امل�صل�صل.
املعطي،  عبد  حممد  تاأليف  من  »حكايتي«  م�صل�صل  اأن  بالذكر  اجلدير 
واإخراج اأحمد �صمري فرج، وتوؤدي يا�صمني �صربي دور البطولة اىل جانب كل 
من وفاء عامر، واإدوارد، واأحمد �صالح ح�صني، واأحمد حامت، واأحمد بدير، 

وتامر �صلتوت، نهال عنرب.

الدراما الكوميدية ال�شورية 2019.. النقد و ظاهرة البطولة اجلماعية
تتجاوز اأعمال الدراما الكوميدية ال�ضورية يف املو�ضم الرم�ضاين احلايل الهدف الأ�ضا�ضي لفن الكوميديا يف الإ�ضحاك واملتعة لتدخل باب النقد بقوة وت�ضلط 

ال�ضوء على خمتلف جوانب احلياة باأ�ضاليب درامية خمتلفة جمعت اللوحات املنف�ضلة واملنف�ضلة املت�ضلة مع ح�ضور خجول لأعمال احلكاية الواحدة.
ك�صمة  اجلماعية  البطولة  وجتلت 
اأ�صا�صية يف كوميديا رم�صان حيث 
متردت على قاعدة النجم الوحد 
القادر با�صمه على جذب اجلمهور 
او  الفكرة  قوة  لنظرية  وانت�رصت 
العمل  باإجناح  تتكفل  التي  الق�صة 

و�صنع جماهرييته.
امل�صل�صل ال�صهري بقعة �صوء الذي 
وجماهريية  وجناحا  �صهرة  حقق 
العام  هذا  يوؤكد  مو�صما   14 خالل 
اجلماعية  البطولة  قدرة  جمددا 
اليها  وي�صيف  العمل  اإجناح  على 
باأ�صلوب  الهتمام  ايالء  �رصورة 
تقدم  التي  املنف�صلة  الق�ص�ش 
متنوعة  درامية  حلقات  وفق 
من خالل  املتعة  للم�صاهد  حتقق 
تنوع واختالف امل�صمون وطريقة 

عر�صه وال�صخ�صيات التي توؤديه.
واعتمد م�صل�صل كونتاك من فكرة 
اجلبان  رانيا  الدكتورة  واإعداد 
ح�صام  واإخراج  كيوان  و�صادي 
الرنتي�صي نهجا قريبا من بقعة �صوء 

حيث كان نتاج عدة كتاب ا�صرتكوا 
بتاأليفه يف اإطار ور�صة كتابة خا�صة 
مب�صاهمة اأ�صا�صية من الكاتب معن 
�صقباين لري�صد بعني الناقد �صل�صلة 
من الإ�صكاليات طراأت على يوميات 
�صنوات  خالل  ال�صوري  املواطن 
حياته  وقلبت  الرهابية  احلرب 
عرب �صل�صلة من املواقف الطريفة 
معتمدا ا�صلوب اللوحات املنف�صلة 
اىل  ت�صتند  ولكنها  مو�صوعاتها  يف 

نف�ش الأبطال.
من  بنات  حركات  م�صل�صل  اأما 
معروف  �صليمان  حممد  اإخراج 
�صعيد  الكاتب  تاأليف  من  ن�ش  عن 
خمتلفا  م�صارا  فاعتمد  احلناوي 
الكوميدية  الدراما  تقدمي  يف 
من  واحدة  حكاية  على  م�صتندا 
بداية العمل وحتى نهايته باأ�صلوب 
حموره  التهريج  يتحا�صى  خفيف 
وثالث  خالة  من  موؤلفة  عائلة 
بعد  معها  للعي�ش  ينتقلن  فتيات 
وفاة والديهن ويتقدم اأحد ال�صبان 

اخلالة  من  الزواج  لطلب  الأغنياء 
ليظهر لهن لحقاً فقر حاله وتبداأ 
مواقف  �صمن  بينهم  امل�صاحنات 

طريفة.
الكوميدية  الدراما  تغفل  ومل 
البيئة  العام كوميديا  ال�صورية هذا 
التي �صجلت �صابقا جناحات عديدة 
“�صيعة �صايعة” و”اخلربة” لينهل 
العمل الكوميدي كرم منجل تاأليف 
املرعي  فهد  وحوار  و�صيناريو 

واإخراج عمار �صهيل متيم من البيئة 
تتنوع  بطريقة  الب�صيطة  الريفية 
ليعر�ش  املحلية  اللهجات  فيها 
درامية خمتلفة  ق�ص�ش  من خالل 
بحياتنا  الجتماعية  العادات 
والأفكار ال�صائدة وامل�صكالت التي 

تقف اأمام املجتمع بهذا الزمان.
كوميديا  العام  هذا  تغب  مل  كما 
قدمها  التي  ال�صامية  البيئة  دراما 
�صنوات  يف  غازي  فادي  املخرج 

من  العام  هذا  ليجعل  �صابقة 
الذي  القالب  احلارة  زعامة  ق�صة 
كر�صي  عمله  ق�صة  حوله  تدور 
زعيم  ق�صة  العمل  ويتناول  الزعيم 
�صباط  اأحد  يحاول  �صامية  حارة 
ال�صتيالء  الفرن�صي  الحتالل 
للحيل  ويلجاأ  زعامته  كر�صي  على 

واملكائد لتحقيق غايته.
اجلماعية  البطولة  ظاهرة  وعن 
النجم  الكوميدية بدل  الأعمال  يف 
وامل�صت�صارة  الكاتبة  بينت  الواحد 
الدرامية الدكتورة رانيا اجلبان يف 
اأن الكوميديا هي من اأ�صعب اأنواع 
“الأخذ  قائمة على  لكونها  الفنون 
واحلوارات”  و”احلدث  والرد” 
وتركيب بنيتها �صعب ومن هنا يجب 
اجلماعية  البطولة  على  تعتمد  ان 
عرب  املا�صي  يف  جتلى  ما  وهذا 
حلام  دريد  الكبري  مثل  ثنائيات 
با�صم  والنجم  قلعي  نهاد  والراحل 
�صيجري  ن�صال  والراحل  ياخور 

وغريهم.

وحول تركيز الأعمال الكوميدية يف 
املو�صم احلايل على النقد اأو�صحت 
اأم  احلرب  قبل  �صواء  “اإن  اجلبان 
الن من ال�صعب تقدمي الكوميديا 
التي  الظروف  لكون  الرتفيه  لأجل 
منر فيها ل تنا�صب تقدمي كوميديا 
موؤكدة  الرتفيه”  لأجل  جمانية 
ناقدة  الكوميديا  تكون  ان  �رصورة 
تواكب الواقع بتفا�صيله على منوال 
الراحل  باأعمال  �صابقا  عرفناه  ما 
نحت  التي  املاغوط  حممد 

للكوميديا ال�صيا�صية.
اللوحات  هيمنة  كانت  اإذا  وعما 
احلالية  الكوميدية  الأعمال  على 
امليال  املتلقي  لذوق  مواكبة 
اجلبان  قالت  والخت�صار  للتكثيف 
“اللوحات �صكل كوميدي و�رصوري 
دون  ن�صهده  الذي  التطور  مع 
واحد  ن�ش  وجود  ذلك  يلغي  اأن 

مت�صل”.

3 ماليني م�شاهدة مل�شاجرة حممد رم�شان يف »زلزال«

حممد  امل�رصي  املمثل  ن�رص 
ح�صام  مع  م�صاجرته  رم�صان، 

عرب  امليكروبا�ش،  مبوقف  وردة 
قناته الر�صمية مبوقع يوتيوب.

زلزال،  م�صاجرة  م�صهد  وتخطى 
امل�رصي  الفنان  يج�صده  والذي 
وردة  ح�صام  مع  رم�صان،  حممد 
ماليني   3 امليكروبا�ش،  مبوقف 

م�صاهدة.
اأن  �صديقه  من  طلب  وردة  وكان 
جمع  ثم  زلزال،  لتاأديب  يرافقه 
�صيطرته  لفر�ش  وذهب  اآخرين 
ويف  املوقف،  من  زلزال  وطرد 
زلزال  باتهام  وردة  قام  ذلك  اأثناء 
وعندما  �رصفهما،  يف  و�صافية 
نهاها  ترد عليه  اأن  اأرادت �صافية 

ب�رصب  وبادر  هو  وتقدم  زلزال، 
رجاله ومالحقته بعدما فر اأمامه، 
الإم�صاك  يف  جنح  النهاية  ويف 
كانوا  من  جميع  اأمام  و�رصبه  به 

متواجدين يف املوقف.
حممد  بطولة  »زلزال«  م�صل�صل 
ماجد  �صيحة،  وحال  رم�صان، 
منى  اأمني،  ون�رصين  امل�رصي، 
ح�صام  مهنى،  هنادي  الغني،  عبد 
ويو�صف  من�صو،  وم�صطفى  داغر، 
عبدالرحيم  تاأليف  ومن  عثمان، 

كمال، واإخراج اإبراهيم فخر.

 يومية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�صمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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نال فيلم »احلياة اخلفية لأوريدي�ش 
اأينوز  كرمي  للربازيلي  غو�صماو« 
اجلائزة الكربى يف فئة »نظرة ما« 
على هام�ش دورة العام 2019 من 

مهرجان كان ال�صينمائي.
وقال املخرج لدى ت�صلمه اجلائزة: 
»اأهدي هذا الفيلم لكل الن�صاء يف 
العامل وللممثالت اللواتي تعاونت 

معهن«.
�صقيقتني  ق�صة  العمل  ويروي 
اأحالمهما  حتقيق  عن  تعجزان 
ب�صبب �صغوط املجتمع الربازيلي 
على  القائم  اخلم�صينات  يف 

مفاهيم ذكورية.
ومتنح جوائز هذه الفئة، التي تقام 
مهرجان  فعاليات  هام�ش  على 
الك�صف  من  �صاعة   24 قبل  كان، 

عن نتائج امل�صابقة الر�صمية.

و�صارك فى »نظرة ما« هذه ال�صنة 
هي  ت�صعة  بينها  من  فيلماً،   18
تراأ�صت  كما  ملخرجيها.  الأوىل 
جلنة التحكيم املخرجة واملمثلة 
نالت  التي  لبكي،  نادين  اللبنانية، 
التحكيم  جلنة  جائزة   2018 عام 

يف كان عن فيلمها »كفرناحوم«.
الفرن�صية،  املمثلة  نالت  كذلك 
اأف�صل  جائزة  ما�صرتوياين،  كيارا 
اأداء عن دورها يف »�صامرب 212« 
)الغرفة 212( للفرن�صي كري�صتوف 
اأونوريه. وتوؤدي املمثلة يف الفيلم 
تغادر  زوجها  تخون  امراأة  دور 
فندق  يف  ليلة  ومت�صي  املنزل 
ت�صتعر�ش فيها جمريات حياتها.

هما  اإ�صبانيان  فيلمان  وُكّرم 
ل�صيه  لأوليفييه  النريان«  »�صتاأتي 
و«حرية«  التحكيم(  جلنة  )جائزة 

جلنة  )جائزة  �صريا  لألربت 
التحكيم اخلا�صة(.

بالغوف  كانتيمري  الرو�صي  وحاز 
اإخراج  اأف�صل  جائزة  عاماً(   27(
)فتاة  »بيانبول«  الثاين  فيلمه  عن 

كبرية(.
اأخي«  »زوجة  فيلم  وحظي 
من  الكندية  واملمثلة  للمخرجة 
بتنويه  �صكري  منية  تون�صي  اأ�صل 

خا�ش من جلنة التحكيم.

الربازيلي كرمي اأينوز يح�شد كربى جوائز »نظرة ما« يف كان



�سيارة 
ن  ني�سا

ماك�سيما 2019 �سد �سيارة تويوتا 
اليوم  افالون 2019 �سمن حتدي 
على  را�س  بـ  را�س  برنامج  يف 
ت�سرتك  تي   جي  عرب  موقعكم 
من  اليوم  حلقة  �سيارتي  كلتا 
؛  بتاريخ عريق مع  بـ را�س  را�س 
8 اأجيال من ني�سان ماك�سيما ، و 

اأجيال من تويوتا   5
افالون .

قبل التحدي 
ك�سن  لأ ا و

هي  هذه 

م  رقا اأ
من  اليوم  حلقة  جنمتي  اأداء 

برنامج را�س بـ را�س :
على  اجلديدة  ماك�سيما  تعتمد 
لرت   3.5 �سعة  �سلندر   6 حمرك 
 354 و  ح�سان   300 قوة  يولد 
الدوران  عزم  من  نيوتن.مرت 

قري  مع  يت�سل   ،

لتت�سارع   ،  Xtronic CVT
ال�سيارة اليابانية التي يبلغ وزنها 
 100 اإىل   0 من  كيلوغرام   1655
وتبلغ   ، ثانية   6.1 يف  كم/�س 

�رسعتها الق�سوى 221 كم/�س .
اجلديدة  افالون  تويوتا  تعتمد 
على حمرك 6 �سلندر �سعة 3.5 

قوة  يولد  لرت 

نيوتن.مرت   356 و  ح�سان   298
مع  يت�سل   ، الدوران  عزم  من 
اوتوماتيكي  قري 
من 8 �رسعات 
لتت�سارع   ،
ة  ر ل�سيا ا
نية  با ليا ا
يبلغ  التي 
 1615 وزنها 
من  كيلوغرام 
ثواين   6 يف  كم/�س   100 اإىل   0
 210 الق�سوى  �رسعتها  وتبلغ   ،

كم/�س .
�سيارة  كانت  اليوم  حتدي  يف 
اجلديدة   2019 ماك�سيما  ني�سان 
�سيارة  اأما  �سع�ساعة  �سهيب  مع 
افالون  تويوتا 
فكانت  اجلديدة 

مع كرمي ديب .
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ف�سل اختبار "ت�سال" 
الكهربائية �سبه الآلية

موؤخرا  "ت�سال"  �رسكة  اأطلقت 
اإ�سدارا جديدا لربجميات القيادة 
�سبه الآلية " Autopilot " التي 
ت�سمح لل�سيارة بتغيري امل�سار ذاتيا 
من  الالذع  للنقد  تعر�ست  والتي 

قبل اخلرباء.
 " �سحيفة  ن�رست  وقد 
 "  Consumer Report
ال�سائقني  حقوق  يف  املتخ�س�سة 
ن�سخة  اختبار  عن  تقريرا 
 Navigate on" لنظام  حمدثة 
اأطلقته  الذي   "  Autopilot
ال�سيارة  النظام  "ت�سال"،ومينح 
قراراتها  اتخاذ  يف  اأكرث  حرية 
ال�سيارة  جتد  حيث  القيادة،  يف 
على  قادرة  نف�سها  الكهربائية 
اأن  دون  الطريق  يف  امل�سار  تغيري 
�سري  بخط  دوما  ملتزمة  تكون 

واحد.
الآيل  ال�سائق  اأن  اخلرباء  ويرى 
املحدث بحاجة اإىل اإدخال املزيد 
من التعديالت يف برجمياته، اإذ اأن 
ت�رسفاته  قد ت�سكل اأخطارا على 

ال�سيارة نف�سها و�سيارات اأخرى.
اأن  الأخري  الختبار  واأظهر 
 Navigate on( الآيل  ال�سائق 
اإىل خمالفة  ( مييل   Autopilot
يتجاوز  حني  املرور  قواعد 
خط  اإىل  وينتقل  اأخرى،  �سيارات 

�سري جماور.
الآيل  النظام  اأخرى،  ناحية  ومن 
ا�ستدارة  اأ�سواء  اإىل  ي�ستجيب  ل 
ويتميز  اأخرى،  �سيارات  ت�سّغلها 
يقوم  مناورات  توقع  عن  بالعجز 
الطريق.  يف  اأرعن  �سائق  بها 
يكون  اأن  يف  ذلك  كل  ويت�سبب 
للتدخل  دائم  ا�ستعداد  ال�سائق يف 

يف عمل ال�سائق الآيل.
 Consumer " يذكر اأن �سحيفة
ن�رست  اأن  لها  �سبق   "  Report
ت�سنيفا لأنظمة القيادة �سبه الآلية 
واحتل  اختبارها.  نتائج  على  بناء 
لـ"ت�سال"   "  Autopilot  " نظام 
الكهربائية فيه املرتبة الثانية بعد 
الذي   "  SuperCruise" نظام 

." Cadillac " اخرتعته

“هور�ش”  اإحياء  �ستعيد  “ر�سميًا” اودي 
مناف�سة “مايباخ”

تخطط اودي لزيادة متيزها عرب اإطالق ن�سخة 
اأعلنت  الرائدة، وهو ما   A8 اأفخم من �سيدان
اجتماعها  خالل  الأملانية  العالمة  اليوم  عنه 

ال�سنوي.
تنوي  اأنها  ال�رسكة  �رسحت  الجتماع،  خالل 
تو�سيع  خط موديل A8 م�ستقباًل كي يت�سمن 
عدم  رغم  وراقية،  فاخرة  خا�سة  ن�سخة 

له  ملحت  ما  وهو  ذلك،  تفا�سيل  عن  الك�سف 
اأعلنت  عندما  املا�سي  العام  بخريف  ال�رسكة 
التي  هور�س  عالمة  اإحياء  اإعادة  احتمال  عن 
اختفت منذ مطلع القرن الع�رسين، حيث ت�سري 
موجهة  �ستكون  العالمة  هذه  لكون  التوقعات 
ملناف�سة عالمة مايباخ فائقة الفخامة التابعة 

ملر�سيد�س.

الأفخم  هور�س   A8 تاأتي  اأن  املتوقع  من 
الفريدة  اخل�سائ�س  من  مزيد  مع  اجلديدة 
�ستكون  حيث  الراقية،  الت�سميمية  واللم�سات 
مر�سيد�س  ملناف�سة  موجهة  �سك  وبدون 
S-Class مايباخ وبنتلي فالينج �سرب، على اأن 

تاأتي مبحرك W12 مزدوج التريبو.
متت  ال�سنوي،  اودي  اجتماع  وخالل  هذا 
باإطالق  تفكر  ال�رسكة  لكون  اأي�ساً  الإ�سارة 
ن�سخة كهربائية كذلك من A8 يف جيلها املقبل 
لأجل اإحداث ثورة ب�رسيحة ال�سيارات الفاخرة، 
تد�سينه  مت  قد  احلايل  اجليل  لأن  ونظراً 
يف  النقا�سات  اأن  املوؤكد  فمن  املا�سي،  العام 
ولكن  اأعوام،  عدة  ت�ستمر  �سوف  اخلطوة  تلك 
الإحتمال قائم بدرجة كبرية نظراً لأن ال�سانعة 
كهربائي  طراز   20 امتالك  تنوي  الأملانية 

بالكامل على الأقل بحلول عام 2025.

�ضيارة ني�ضان ماك�ضيما 2019 

حتدي تويوتا افالون 2019 يف را�ش بـ را�ش

ر�سميا نف�سها  تك�سف   2020 �سوبريب  �سورة” �سكودا   30“

اإطالقها  عن  اليوم  �سكودا  اأعلنت 
ب�سيدانها  �سامل  ليفت  في�س 
ا�سم  حتمل  والتي  الرائدة، 

�سوبريب، حيث �سملت التحديثات 
بالكثري  والداخلية  اخلارجية 
الذكية  والتقنيات  املميزات  من 

واملبهرة اجلديدة.
تبداأ التقنيات املميزة مع م�سابيح 
اأعني  اإيذاء  متنع  جديدة   LED

على  وامل�ساة  الآخرين  ال�سائقني 
ت�سغيل  حالة  يف  حتى  الطريق، 
ما  وهو  قوة،  باأق�سى  امل�سابيح 
بالزجاج  مثبتة  كامريا  عرب  يتم 
الأمامي لر�سد وجود اأي �سيارات 
ال�سيارة  باجتاه  قادمون  م�ساة  اأو 
لتغلق بعدها اأحد اأجزاء امل�سابيح 
فوراً وتعاد ت�سغيلها لحقاً، وحتمل 
 Skoda“ امل�سابيح داخلها عبارة
م�سيئة،   ”Crystal Lighting
حيث  بالطبع،  التقنية  ا�سم  وهو 
تعمل “اإ�ساءة �سكودا الكري�ستالية 
الإ�ساءة  قوة  تغيري  على  اأي�ساً 
ورغبة  الطق�س  ظروف  ح�سب 
تاأثريات  وجود  مع  ال�سائق، 
امل�سابيح  اإ�ساءة  مثل  ب�رسية 
للخارج  ديناميكي  ب�سكل  اخللفية 
قبل  من  اأ�سهل  لتجعل مالحظتها 

ال�سائقني الآخرين.
ح�سلت �سوبريب اأي�ساً على مقدمة 

املعاد  امل�سد  لي�سيف  معدلة، 
لطول  اإ�سافية  ملم   8 ت�سميمه 
ال�سيدان،  لن�سخة  الكامل  ال�سيارة 
على  الواجن  ن�سخة  حت�سل  فيما 
كما  فقط،  ملم   6 بالطول  زيادة 
�سبك  الأخرى  التغيريات  تت�سمن 
املنافذ  مزدوج  جديد  اأمامي 
ويتجه لالأ�سفل اأكرث قرب ال�سمد، 
اأ�سبحت امل�سابيح الأمامية  فيما 
�رسيط  جند  وباخللف  انحف، 
عر�س  بكامل  عري�س  كروم 
�سكودا  كلمة  مع  الأمتعة  حقيبة 
مع  متباعدة  بحروف  مكتوبة 
تعر�س  بالأبواب  م�سابيح  وجود 
كلمة �سكودا على الأر�س فور فتح 
اخلارجية  تكتمل  فيما  الأبواب، 
مع  اإن�س  و19   18 عجالت  مع 
كري�ستايل  اأ�سود  لوين  اإ�سافة 
األوان  خليارات  ال�سباقات  واأزرق 
تاأتي فئة  بينما  الطالء اخلارجي، 

Laurin & Klement الفخمة 
الهوائية  بال�ستائر  كروم  زارف  مع 
وامل�سد  اجلانبية  والعتبات 
اخللفي وم�سابيح ال�سباب ومنافذ 
اإن�س  التهوية، بجانب عجالت 18 
ديناميكية ونظام حتكم ديناميكي 

بال�سا�سيه.
�سوبريب  مق�سورة  اأ�سبحت 
مل�سات  بف�سل  رقياً  اأكرث   2020
العدادات  �سا�سة  من  لكل  الكروم 
والأبواب، وكذلك اأغطية املقاعد 
و  Ambition بفئات  اجلديدة 
Style بجانب عدة زخارف مزينة 
للكون�سول الو�سطي ولوحة القيادة 
مع تطريزات متباينة الألوان على 
الكانتارا  بجلد  املك�سوة  املقاعد 
بالأبواب  الأيدي  م�ساند  وكذلك 
واإ�ساءة حميطية ملناطق التخزين 
مع عدة خيارات خمتلفة للزخارف 

اجللدية الفخمة.
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ح�صلت كوالكوم على قرار حمكمة 
اإحداث  اإىل  يوؤدي  اأن  كن  يمُ كارثي 
التي  الطريقة  يف  كبرية  تغيريات 
الذكية،  الهواتف  �صناعة  بها  تعمل 
ووفًقا للقرار، فاإن ال�رصكة ت�رصفت 
وذلك  ل�صنوات،  قانوين  غري  ب�صكل 
باهظة  ر�صوًما  فر�صها  خالل  من 
على �صناع الهواتف الذين يرخ�صون 

وي�صتخدمون تكنولوجياتها.
وقد يجرب قرار القا�صية لو�صي كوه 
Lucy Koh ال�رصكة على اإ�صالح 
ب�صكل  ويقلل  التجارية،  ممار�صاتها 
املدفوعة  املالية  املبالغ  كبري 
لكوالكوم،  الهواتف  �صناع  ِقبل  من 
ترخي�ص  على  احل�صول  مقابل 
يف  مبا  الأ�صا�صية،  الوظائف  لدمج 
والت�صال  املكاملات  اإجراء  ذلك 

بالإنرتنت.
قانوين  ب�صكل غري  كوالكوم  ومنعت 
املناف�صة يف �صوق رقاقات الهواتف 
بقطع  التهديد  طريق  عن  الذكية 

الإمدادات، وفر�ص ر�صوم ترخي�ص 
باهظة.

يف  كوه  لو�صي  القا�صية  وكتبت 
�صفحة:   233 من  املكون  القرار 
ترخي�ص  ممار�صات  خرقت 
مما  ل�صنوات،  املناف�صة  كوالكوم 
و�صناع  باملناف�صني،  ال�رصر  اأحلق 
وامل�صتهلكني،  الذكية،  الهواتف 
وطلبت من ال�رصكة اإعادة التفاو�ص 
باأ�صعار  الرتخي�ص  اتفاقيات  ب�صاأن 
بقطع  تهديد  دون  معقولة، 
مبراقبتها  واأمرت  الإمدادات، 
ملدة �صبع �صنوات ل�صمان امتثالها، 
كوه  لو�صي  القا�صية  قرار  وجاء 
 10 ا�صتمرت  ق�صائية  بعد حماكمة 
القرار  وي�صكل  يناير،  �صهر  اأيام يف 
الفيدرالية  التجارة  للجنة  انت�صاًرا 
اتهمت  التي   ،FTC الأمريكية 
بانتهاك   2017 عام  يف  كوالكوم 

قانون مكافحة الحتكار.

ل�رصكة  امل�صموح  غري  من  اأ�صبح 
هواوي ال�صينية ت�صنيع منتجات، مبا 
مت�صمنة  الذكية،  الهواتف  ذلك  يف 
 ،microSD اأو ،SD فتحات بطاقة
وذلك بعد اأن اأزال احتاد SD ال�رصكة 

من قائمة الأع�صاء.
كبرية  اإىل �صغوط  ال�رصكة  وتعر�صت 
خالل الأيام القليلة املا�صية، بعد اأن 
وقع الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب 
القائمة  �صمن  ي�صعها  تنفيًذا  اأمًرا 
ال�رصكات  دفع  الذي  الأمر  ال�صوداء، 
البتعاد  اإىل  املتحدة  الوليات  يف 

عنها تدريجًيا.
وتو�صح زيارة ملوقع احتاد SD على 
الإنرتنت اأن ال�رصكة ال�صينية قد متت 

الحتاد،  اأع�صاء  قائمة  من  اإزالتها 
تاأكيد  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 
الأمر  هذا  فاإن  الآن،  حتى  ر�صمي 
هواوي  على  امل�صتحيل  من  �صيجعل 

.SD اإنتاج وبيع اأجهزة تدعم
لحتاد  الرئي�صي  املقر  ويقع 
رامون  �صان  يف  الربحي  غري   SD
ويرخ�ص  ويطور  كاليفورنيا،  بولية 
ا�صتخدام املعايري املتعلقة بتخزين 

.SD ومنتجات
كجزء  اخلطوة  هذه  الحتاد  واتخذ 
�رصكة  على  الأمريكي  احلظر  من 
اإعالًنا عاًما  ي�صدر  لكنه مل  هواوي، 
حول املو�صوع، مثل معظم ال�رصكات 
املفاجئ  الختفاء  لكن  الأخرى، 

ال�رصكات  قائمة  من  هواوي  ل�صم 
من  اأعلى  ب�صوت  يتحدث  الأع�صاء 

اأي بيان �صحفي.
عامل  يف  حتركات  هناك  وكانت 
تو�صعة  اإمكانية  لإزالة  اأندرويد 
من  الداخلية،  التخزين  م�صاحة 
لكنها   ،microSD بطاقات  خالل 
مل حت�صل على كثري من الزخم، حتى 
تخل�صت  التي  الرائدة  الهواتف  على 
 3.5 الراأ�ص  �صماعة  مقب�ص  من 

ميليمرت الأقدم.
من  هواوي  اإزالة  خطوة  وتمُ�صكل 
على  خطًرا   SD احتاد  اأع�صاء 
التجارية  وعالمتها  هواوي  هواتف 
من   ،Honor هونر  الأخرى، 

واملنخف�صة  املتو�صطة  الفئة 
هذه  عاًدة  تاأتي  اإذ  املوا�صفات، 
اأقل  تخزين  م�صاحة  مع  الهواتف 

ن�صبًيا.
قد  هواوي  اأن  من  الرغم  وعلى 
 nanoSD طورت تقنيتها امل�صماة
مرة  لأول  عنها  واأعلنت   ،NM اأو 
يف   Pro  20  Mate هاتف  مع 
اأواخر عام 2018، لكن ما يزال من 
هذه  تاأثري  كيفية  املعروف  غري 
يتعذر  التي  اجلديدة،  التكنولوجيا 
الو�صول اإليها ب�صهولة، حتى بالن�صبة 

لهواتف هواوي.
احلايل  الوقت  يف  هواوي  وتبيع 
تقبل  بطاقات  قراءة  اأجهزة  اأربعة 
متجرها  يف   microSD بطاقات 
الر�صمي امل�صمى VMALL، ومن 
املفرت�ص اأن تزيد ال�رصكة ال�صينية 
 ،NM لبطاقات  اإنتاجها  من 
الطلب  لتلبية  اأ�صعارها  وتخف�ص 

اجلديد الذي �صتواجهه.
وتفقد هواوي ببطء قوتها يف جمال 
يف  حتى  الذكية،  الهواتف  ت�صنيع 
رقاقات  لإنتاج  اإمكانات  وجود  ظل 
بطاقة  وتقنية  املحمول،  الهاتف 
يوؤدي  كما  بها،  اخلا�صة  التخزين 
فقدان دعم ARM اإىل و�صعها يف 
هواوي  اأن جتد  ويكن  كبري،  ماأزق 
الهاتف  اأعمال  نطاق  خارج  نف�صها 

املحمول ب�رصعة.
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SD صناعة الهواتف الذكية قد تتغري هواوي ممنوعة من ت�صنيع هواتف بفتحات بطاقة�
بعد خ�صارة كوالكوم

هناك  الهواتف،  �رصاع  يف  النخراط  عند 
احتمالن ل ثالث لهما، اإما الفوز اأو النهزام، 
ويف خ�صم معركة موا�صفات الهواتف الذكية 
التي ل تنتهي، فاإن اختيار الهاتف الفائز يمُعد 
قادراً  يكون  اأن  يجب  حيث  م�صتحيلة،  مهمة 
ويف  طويل،  لوقت  تدوم  جتربة  تقدمي  على 
الت�صغيل هو ما يجعل  هذه احلالة فاإن نظام 

العتاد ي�صي قدماً لفرتة اأطول.
تعمل  التي  الذكية  الهواتف  كافة  توفر  ول 
بنظام الت�صغيل اأندرويد هذه امليزة الرائعة، 
 Android ون  اأندرويد  مبادرة  اأن  اإلاّ 
الذكية  نوكيا  هواتف  يف  امل�صتخدمة   One
جتربة  تقديها  عرب  ذلك،  يف  تفوقت  قد 
تبطئ  اإ�صافية  تطبيقات  دون  خام،  اأندرويد 

اأداء اجلهاز.
نظام  حتديثات  على  احل�صول  عن  ف�صاًل 
اأخرى،  اأي جهة  اأ�رصع وقبل  الت�صغيل ب�صورة 
وعليه  ال�صهرية،  الأمان  حتديثات  جانب  اإىل 
الآخرين،  على  الذكي  هاتفكم  �صيتفوق 
موا�صفات  لعبة  يف  بالأف�صلية  و�صيحظى 

الهواتف الذكية التي ل تنتهي.
واإليكم 8 اأ�صباب جتعل مبادرة اأندرويد ون هي 

من حت�صم املعركة يف لعبة الهواتف الذكية:
التي  بينما تطلق بع�ص ال�رصكات التحديثات 

اأندرويد  مبادرة  فاإن  اجلهاز،  اأداء  من  تبطئ 
نظام  ترقيات  تقدم   Android One ون 
اأن  �صاأنها  من  والتي  عامني،  ملدة  الت�صغيل 

تطور جتربة امل�صتخدم با�صتمرار.

حت�ضني الهاتف
�صيكون الهاتف اآمناً للغاية بف�صل التحديثات 
غوغل  خدمة  مع  املدجمة  ال�صهرية  الأمنية 
والتي   ،Google Play Protect للحماية 

ري فح�ص ال�صالمة على التطبيقات. جتمُ

قوة الذكاء ال�صطناعي
 Google غوغل  م�صاعد  تطبيق  بف�صل 
 Google غوغل  وعد�صة   ،Assistant
منتهى  يف  �صيكون  الهاتف  اأداء  فاإن   ،Lens

الذكاء وال�صال�صة اأكرث من اأي وقت م�صى.

بطارية طويلة الأمد
 Adaptive املتكيفة  البطارية  ميزة  تقوم 
كيفية  حول  املعومات  بتجميع   Battery
ا�صتخدام التطبيقات املف�صلة، وتتكيف وفقاً 

لذلك لتح�صني اأداء البطارية.

م�ضاحة تخزين اأكرب

 Android One تقدم مبادرة اأندرويد ون
ب�صكل  املحملة  التطبيقات  من  اأقل  عدداً 
تخزين غري حمدودة  م�صاحة  وتوفر  �صابق، 
خدمة  من  جماناً،  اجلودة  العالية  لل�صور 

.Google Photos غوغل لل�صور

احلماية الذكية
للحماية  بالي  غوغل  خدمة  تفح�ص 
اإىل  ي�صل  ما   Google Play Protect
يومياً، وت�صتخدم حمركات  50 مليار تطبيق 
الفريو�صات  ل�صد  غوغل  من  الآيل  التعلم 

والربامج ال�صارة.

فقدان اجلهاز
يكن للم�صتخدم تتبع جهازه يف حال �صياعه 
كلمة  �صبط  اإمكانية  جانب  اإىل  �رصقته،  اأو 
املرور، اأو ا�صتخدام خدمة م�صح واإلغاء كافة 
ح�صاب  اإىل  الدخول  خالل  من  املعلومات، 
غوغل اخلا�ص بامل�صتخدم، من جهاز اآخر.

جتربة �ضهلة ومب�ضطة.
ون  اأندرويد  مبادرة  غوغل  �صممت 
Android One بطريقة تقدم من خاللها 

ت�صفحاً �صهاًل، وتخ�صي�صاً فورياً.

خرق اأمني يك�صف عن 885 
مليون �صجل مايل ح�صا�س

 885 حوايل  عن  اأمني  خرق  ك�صف 
العقاري  للرهن  رقمية  وثيقة  مليون 
قبل  من   2003 عام  اإىل  تاريخها  يعود 
First American، وذلك وفًقا  �رصكة 
براين  الأمني  الباحث  عن  �صادر  لتقرير 

 ،Brian Krebs كريب�ص 
الأمان  امل�صوؤول عن موقع 
�صيكيوريتي  اأون  كريب�ص 

.KrebsOnSecurity
 First American وتمُعد 
خدمات  �رصكة  مبثابة 
على  التاأمني  خدمات  تمُقدم  مالية 
اخلدمات  من  وغريها  امللكية  �صندات 
العقاري،  والرهن  العقارات  قطاعي  اإىل 
للتاأمني على امللكية يف  اأكرب مزود  وهي 

الوليات املتحدة، وتبلغ اإيراداتها حوايل 
األف   19 بها  ويعمل  دولر،  مليارات   6

موظف.
وتو�صح املعلومات اأن ال�صجالت املك�صوفة 
ت�صمل اأرقام ال�صمان الجتماعي، و�صور 
رخ�ص القيادة، واأرقام احل�صابات البنكية، 
وامل�صتندات  العقاري،  الرهن  وبيانات 
ال�رصيبية، واإي�صالت املعامالت البنكية، 
بحيث يكن قراءتها من قبل اأي �صخ�ص 

با�صتخدام مت�صفح الويب.

اأندرويد ون

 �صراع العرو�س يف �صباق الهواتف الذكية

في�صبوك تخطط لإطالق عملة 
2020 عام  يف   GlobalCoin

على  الأخرية  اللم�صات  في�صبوك  ت�صع 
العام  يف  الرقمية  عملتها  اإطالق  خطط 
نظام  لإن�صاء  ال�رصكة  وتخطط  املقبل، 
دولة   12 حوايل  يف  الرقمية  للمدفوعات 
الأول من عام  الربع  العامل، بحلول  حول 

.2020
الجتماعي  التوا�صل  عمالقة  وتريد 
الرقمية،  عملتها  اختبار  يف  البدء 
با�صم  داخلًيا  اإليها  الإ�صارة  متت  والتي 
GlobalCoin، بحلول نهاية هذا العام، 
الإذاعة  هيئة  به  اأفادت  ملا  وفًقا  وذلك 

.BBC الربيطانية
ومن املتوقع اأن تتحدث في�صبوك ب�صكل 

مف�صل عن خططها هذا ال�صيف، وذلك بعد اأن حتدثت بالفعل مع حمافظ 
.Mark Carney بنك اإجنلرتا، مارك كارين

زوكربريج  مارك  في�صبوك،  ل�رصكة  التنفيذي  والرئي�ص  املوؤ�ص�ص  والتقى 
الفر�ص  املا�صي ملناق�صة  ال�صهر  كارين  Mark Zuckerberg، مبارك 

واملخاطر، التي ينطوي عليها اإطالق العملة الرقمية.
الت�صغيلية  امل�صائل  ب�صاأن  امل�صورة  على  للح�صول  في�صبوك  وت�صعى 

والتنظيمية، من امل�صوؤولني يف وزارة اخلزانة الأمريكية.
ذلك  الأموال، مبا يف  مع �رصكات حتويل  ا حمادثات  اأي�صً ال�رصكة  وجتري 
اأرخ�ص  طرق  عن  تبحث  حيث   ،Western Union يونيون  وي�صرتن 
وا�صتالم  لإر�صال  بنكي؛  ح�صاب  لديهم  لي�ص  الذين  لالأ�صخا�ص  واأ�رصع، 

الأموال.
لت�صديد  واآمنة  معقولة  طرًقا  توفر  رقمية  عملة  اإن�صاء  في�صبوك  وتريد 

املدفوعات، بغ�ص النظر عن امتالك امل�صتخدمني ح�صاًبا م�رصفًيا.
وياأمل موقع التوا�صل الجتماعي املالك ملن�صات، وات�صاب، واإن�صتاجرام، 
يف مناف�صة ال�صبكات احلالية، عن طريق ك�رص احلواجز املالية، والتناف�ص 

مع البنوك، وخف�ص تكاليف امل�صتهلك.



جديد  مديرا  اأم�س  الدولة  رئي�س  عني 
ممثال  »اأناب«  الإ�شهار  و  الن�رش  لوكالة 
خلفا  منري  حمايدية  ال�شيد  �شخ�س  يف 
جلازية جدة التي عينت يف ذات املن�شب 
الدولة  رئي�س  عني  ،كما  موؤقتة  ب�شفة 

ممثال  للتلفزيون  جديدا  عاما  مديرا 
للطفي  خلفا  رباحي  �شليم  �شخ�س  يف 
�رشيط  واأي�شا عني رئي�س الدولة  ال�شيد 

�شاهر بوخلرا�س مديرا عاما ل�شونلغاز
م .�س

 03 رم�شان   بداية  منذ  تلم�شان  مدينة  �شهدت 
جرائم قتل ب�شعة وما يزيد عن 600 اعتداء بال�شالح 
الأبي�س  ح�شبما علم  من  م�شالح الأمن بتلم�شان  
، ووفقا ملا �شجلته م�شلحة ال�شتعجالت الطبية  

بالولية .
هذا  فقد اهتزت مدينة بني م�شتار 15 كلم غرب 
ب�شعة   قتل  جرمية  وقع  على  ام�س   اأول  تلم�شان 
على يد كهل با�شتعمال ع�شا خ�شبية ، حيث لفظ 
بعد  ال�شتعجالت  م�شلحة  يف  اأنفا�شه  ال�شاب 
غيبوبة  ب�شبب اآثار ال�رشب على الراأ�س التي جرت 
اأمام اأعني حم�رش ق�شائي ، ب�شبب نزاع عقاري ، 
حيث توجه ال�شاب رفقة املح�رش الق�شائي لتنفيذ  
حالة  يف  خرج  الذي  اجلاين  �شد  الطرد  قرار 
ه�شترييا  حممال بع�شا وانهال �رشبا على ال�شاب  
افقده وعيه قبل اأن ي�شيب نف�شه بخنجر ويتوجه 

نحو ال�شتعجالت  حيث ليزال يرقد هناك .
ال�شاحلية  املدينة  اهتزت  مهيدي  بن  ومبر�شى 
الهادئة على وقع جرمية قتل ب�شعة راحت  �شحيتها 
عجوز يف العقد  الثامن  داخل منزلها ، حيث مت 
اين  املنزل   �شاحة  يف  هامدة  جثة  عليها  العثور 
التي عاينت اجلرمية قبل  الأمن  تبليغ م�شالح  مت 

نقل اجلثة من طرف احلماية املدنية اإىل م�شلحة 
حفظ اجلثث ،يف فتحت م�شالح ال�رشطة العلمية 
حتقيقا اعتمادا على الب�شمات ، هاتني اجلرميتني 
�شهدتها مدينة  التي  الأوىل   اإىل اجلرمية  ت�شاف 
يف  �شاب  مقتل  بفعل  رم�شان  اأيام  اأول  مغنية 
تعر�س  الذي    « اإليا�س  »ب  املدعو  الع�رشينات 
والبطن   الوجه  م�شتوى  على  طعنات   ب10  للقتل 
يد  على  مايل  مبلغ  ب�شبب  ال�شعبي  املطمر  بحي 
م�شالح  قبل  من  توقيفه  مت  الذي   و«  » ف  جاره 

الأمن اثر مداهمة ملنزله،
ال�شتعجالت   م�شالح  �شجلت  اآخر  جانب  من  
ب�شبب  �شخ�س  ل600  ا�شتقبالها  بتلم�شان 
اأغلبها �شباب وكذا مابني   ، العتداءات امل�شلحة 
قبل  �شاعات  حتدث  ما  غالبا  والتي   ، الأزواج 
الإفطار ، حيث مت ت�شجيل 20 حالة  ذات خطورة 
بالغة ا�شتعملت فيها طعنات اخلناجر  يف حني اأن 
با�شتعمال  اأو  �شطحية   تكون  الأخرى   الأغلبية 

الع�شي واأدوات املطبخ  .

حممد بن ترار

منذ بداية رم�سان بتلم�سان

ت�سجيل 03 جرائم قتل  واأكرث من 600 اعتداء م�سلح 

بتعاون مع الك�سافة 
والدرك الوطني 

ُتطلق   Ooredoo
العملية امُلواطنة
ر �سيامك"   " ك�سّ

امللتزمة  ال�رشكة   ،  Ooredooت�شجل
يف  ح�شورها  اجلزائريني،  جانب  اإىل 
�شهر رم�شان املعظم من خالل املبادرة 
امُلواطنة » ك�رشرّ �شيامك » بال�رشاكة مع 
والدرك  اجلزائرية  الإ�شالمية  الك�شافة 

الوطني.
التي مترّ  �شيامك«  ك�رشرّ   « تهدف عملية 
وهران  العا�شمة،  اجلزائر  يف  اإطالقها 
اإفطار  علب  توزيع  اإىل  وق�شنطينة 
احلواجز  بع�س  م�شتوى  على  لل�شائمني 
بالطرقات  الوطني  للدرك  الأمنية 

املحورية للوليات الثالث.
ولهذا الغر�س يتجند متطوعو الك�شافة 
 Ooredoo و  اجلزائرية  الإ�شالمية 
علب  لتوزيع  الف�شيل  ال�شهر  طوال 
و  وماء  وحليب  متر  على  حتتوي  فطور 
الطريق  ت�شمح مل�شتعملي  تقليدي  خبز 
بالإفطار  املتاأخرين  وال�شائقني 

وموا�شلة طريقهم بتاأن وحذر. 
 Ooredoo عالمة  �شفري  ان�شم  كما 
امُلواطنة  العملية  لهذه  بوقرة  جميد 
يوم  املبادرة  هذه  يف  �شارك  حيث 
اخلمي�س 23 ماي رفقة اأع�شاء الك�شافة 
الدرك  بحاجز  اجلزائرية  الإ�شالمية 
العا�شمة  باجلزائر  لبو�شاوي  الوطني 
للك�شافة  العام  القائد  بح�شور  وذلك 
بوعالق  حممد   اجلزائرية  الإ�شالمية 
لـ  الإعالم  و  العامة  العالقات  مدير  و 

Ooredoo رم�شان جزايري.
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الدرك الوطني بامل�سيلة 

تفكيك �سبكة متتهن 
�سرقة ال�سيارات 

وا�سرتجاع �ساحنة
الوطني  للدرك  الأبحاث  ف�شيلة  متكنت 
يف  خمت�شة  �شبكة  تفكيك  من  بامل�شيلة 
املجاورة  الوليات  من  املركبات  �رشقة 
مت  حيث   ، ومركبة  �شاحنة  ا�شرتجاع  مع 
توقيف )5( اأ�شخا�س �شيتم تقدميهم اأمام 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة مقرة   يف 
�رشقة  حماولة  اإحباط  مت  ال�شياق  نف�س 
مركبة �شياحية نوع دا�شيا لوقان با�شتعمال 
جناة  اأ�شخا�س  ثالثة  قام  بعدما  العنف 
ولية  من  اأجرة  �شيارة  �شائق  با�شتدراج 
العتداء  ليتم  الولية  �رشق  اإىل  �شطيف 

عليه و�رشقة مركبته ثم الفرار بها .
عبدالبا�سط بديار

برندت تطلق رابع 
هواتفها الذكية 

امل�سنعة يف اجلزائر
 BPRIME S

 ،  B-Oneاملتميز الهاتف  جناح  بعد 
النقالة  للهواتف  يعلن امل�شنع اجلزائري 
برندت، فرع جممع �شيفيتال، عن اإطالق 
الذكي اجلديد من �شنع جزائري  هاتفه 

.BPRIME S
جهازها  عن  اجلزائر  برندت  ك�شفت 
اجلديد BPRIMESالذي مت �شنعه يف 
اجلزائر، وهو رابع طراز ل�شل�شةالهواتف 
اإطالق  منذ  برندت  اإم�شاء  من  الأخرية 

فرع املويابل لل�رشكة.
ب�شعر  اجلزائري  ال�شوق  يف  متوفر 
هذا  من  بداية  للمناف�شة  قابل  غري 
BPRIMESنف�شه  الأ�شبوع،يعر�س 
الهاتف  تكنولوجيا  متقدممن  كنموذج 
 +  FHD �شا�شة  على  املحمول.يحتوي 
دقة  مع  بو�شة   5.99 بحجم  ا�شتثنائية 
ت�شميمه  عالية.  �شا�شة  وموؤ�رش  رائعة 
من  كبرية  درجة  يعطي  املثايل  الب�شيط 
واحلواف  اجلوانب  والراحة.  الرتقاء 
ع�رشية، �شهل القتناء يف الأيدي بف�شل 

ت�شميم اأنيق للغاية.

وهران

ع�سريني يقتل جاره قبيل 
املغرب بحي »�سانبيار« 

  اأقدم  م�شاء اأول اأم�س، قبيل اأذان املغرب 
بيار« بوهران على قتل  »�شان  �شاب بحي 
ج   « املدعو  �شنة    36 ال  �شاحب  جاره 
ي«باإ�شتعمال ال�شالح الأبي�س حيث وجه له 
القلب وال�شدر  عدة طعنات على م�شتوى 
اأرداه جثه هامدة ب�شبب مناو�شات كالمية 

وقعت فيما بينهما.
ليتم نقل اجلثة اإىل م�شلحة الإ�شتعجالت 
الوقت  يف  زرجب،  بن  مب�شت�شفى  الطبية 
احل�رشي  الأمن   م�شالح  متكنت  الذي  
وحتويله  اجلاين  توقيف  من  ع�رش  ال�شابع 

للتحقيق وح�شب م�شالح الأمن. 
اأحمد بن عطية
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ينتظرون مفاتيح �سكناتهم منذ �سنوات

مواطنون �ساخطون على �سكنات 
»البيا« مب�ستغامن

يف ظل تنامي احلراك ال�سعبي

مدراء جدد ل�سونلغاز و
 التلفزيون و »اأناب«

غليزان

مري وادي ارهيو يقا�سي نائبه

ببلديات  املواطنني  من  املئات  عرب 
تاأخر  من  البالغ  ا�شتيائهم  عن  م�شتغامن 
اإيجاد  ال�شكن يف  ال�شلطات املحلية ووزارة 
»البيا«  �شكنات  �شيغة  مع  ملعاناتهم  حل 
التي مازالت تعرف بعدد من بلديات الولية 
م�شاريع  وهناك  الجناز  يف  فادحا  تاأخرا 
على  �شنوات  �شبع  من  منذ  م�شجلة  �شكنية 
التي  رم�شان  املالك  عبد  بن  بلدية  غرار 
تاأخر اجناز  اأ�شبوع على  احتج �شكانها منذ 
�شنوات  ومنذ  ال�شكنية  امل�شاريع  من  عدد 
ال�شكن  برنامج  يف  م�شتغامن  ولية  تتخبط 
العمومي املدعم »البيا« ويبدو اأن ال�شلطات 
القطاع  هذا  يف  جهودها  ورغم  املحلية 
املراقني  قبل  من  متاطال  تواجه  مازالت 

بف�شخ  الولية  وايل  هددهم  الذي  اخلوا�س 
ت�شليم  تاأخر  حال  يف  ن�شاطهم  عقود 
بلديات  من  بالعديد  ال�شكنية  احل�ش�س 
وخري  رم�شان  املالك  عبد  بن  على  الولية 
املكتتبون  وي�شتغرب  علي  و�شيدي  الدين 
م�شاريع  ت�شليم  ال�شكني  الربنامج  هذا  يف 
معقولة  زمنية  الولية يف جتال  » يف  »عدل 
يف  ال�شكنية  احل�ش�س  من  املئات  وتوزيع 
على  والإبقاء  الجتماعي  ال�شكن  �شيغة 
»البيا«  املدعم  العمومي  ال�شكن  برامج 
اأو حتريك لالإ�شغال  اأي اآجال للتوزيع  بدون 
املواطنني  ا�شتياء  يثري  اأ�شحى  الذي  الأمر 
واملكتتبني يف برنامج �شكنات »البيا« بولية 

م�شتغامن .

املري  بها  تقدم  ر�شمية  �شكوى  على  بناءا 
وكيل  لدى  الدين  نور  �شيخ  بن  �شيخ 
اأواخر  ارهيو  وادي  مبحكمة  اجلهورية 
الأ�شبوع والتي يتهم فيها نائبه ج عبدالقادر 
املن�شوي حتت لواء حزب جبهة التحرير 
يف  املزور  وا�شتعمال  بالتزوير  الوطني 

املعلومات  وح�شب  ر�شمية  حمررات 
اإم�شاء  بتقليد  قام  النائب  اأن  املتوفرة 
لبلدية  البلدي  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س 
وادي ارهيو مبح�رش اإعداد رخ�شة لقطع 
م�شكنه  لربط  املواطنني  لأحد  الطريق 

ب�شبكة املياه ال�شاحلة لل�رشب.

اجلميع ثمن املبادرة

تكرمي عمال النظافة
 مبدينة البويرة

الولئية  اجلمعية  رئي�س  الأ�شبوع  نهاية  بادر 
كمال   « الدكتور  بالبويرة  النف�شانيني  لالأطباء 
اإىل الإ�رشاف على تكرمي فئة عمال   « معنان 
اإىل  نزل  حيث   ، البويرة  مبدينة  النظافة 
بتكرمي  وقام  الرئي�شية  وال�شوارع  الأحياء 
هوؤلء العمال ب�شهادات وهدايا رمزية اأثلجت 
يتم  مل  ومه�شة  من�شية  فئة  كونهم  �شدورهم 
ال�شلطات  �شواء  جهة  اأي  من  اإليهم  الإلتفات 
 ، املدين  املجتمع  ومنظمات  جمعيات  اأو 
ا�شتح�شانا  الرائعة  املبادرة  هذه  ولقيت  هذا 
النظري من طرف املواطنني  وجتاوبا منقطع 
 « معنان  »كمال  الأ�شتاذ  حول  اإلتفوا  الذين 
�شاكرين اإياه على تذكره هذه الفئة خا�شة يف 
جبارة  جمهودات  يبذلون  اأين  الف�شيل  ال�شهر 
نتيجة  ونهارا  ليال  والقمامات  الأو�شاخ  لكرثة 
هذه  خالل  ت�شتفحل  التي  التبذير  ظاهرة 
املنا�شبة ، ومن جهته اأكد �شاحب املبادرة يف 
ت�رشيح مقت�شب خ�س به يومية » الو�شط » اأنه 
يهدف اإىل ت�شجيع هذه الفئة من العمال وكذا 
تغيري النظرة ال�شيئة لأفراد املجتمع نحوهم 
اأين ليزال و�شف »الزبال » ل�شيقا بهم لالأ�شف 

ال�شديد .
اأح�سن مرزوق 

تيزي وزو

حالة اختفاء غام�سة 
ملواطن من بني دوالة

اأ�شفرت اأم�س حالة اختفاء ملواطن  املدعو »ح- 
جميد« 42 �شنة حالة من القلق لعائلته ومقربيه 
بدائرة بني دوالة يف ولية تيزي وزو ول�شيما اأنه 
حيث  نف�شية  ا�شطرابات  اأية  من  يعاين  ل  كان 
للم�شاركة  زمنزار  بني  ببلدية  �شكناه  مقر  غادر 
يف امل�شرية ال�شلمية بالعا�شمة دون اأن يعرف له 
اأثر ودون اأن يربط اأي ات�شال بعائلته اأو مقربيه 
عن  للعائلة  موؤكدة  غري  اأنباء  ورود  اإىل  م�شريا 

تواجده باجلزائر العا�شمة
ح-كرمي

رئي�س وزراء الت�سيك
ال اأحد يف اأوروبا يريد 
نقل �سفارته للقد�س

اأندريه  الت�شيكي،  الوزراء  رئي�س  نقل اأكد  بالده  رف�س  جمددا  الأممية �شفارتها يف اإ�رشائيل من تل اأبيب اإىل بابي�س  بالقرارات  التزاما  على الرغم من قوة ومتانة العالقات القد�س 
ال�شبت، وقال بابي�س، يف لقاء مع موقع »اأوراق مع اإ�رشائيل. اأم�س  الت�شيكي،  الفل�شطينية برملانية«  الأنباء  وكالة  الأمم اإىل القد�س، فحكومتنا تلتزم مبوقف لن تبادر اإىل نقل �شفارتها من تل اأبيب الر�شمية )وفا(، اإن »جمهورية الت�شيك ونقلته  وبقرارات  الأوروبي،  الحتاد 

املتحدة ذات ال�شلة«   .

اأقر مبيعات اأ�سلحة 
لل�سعودية والإمارات

ترامب يتحدى الكونغر�س 

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  بيع جتاهل  واأقر  الكونغر�س  والأردن، اأ�شلحة بثمانية مليارات دولر لل�شعودية ترامب اعرتا�شات  املتحدة  العربية  وطنية والإمارات  طوارئ  حالة  هناك  اإن  قائال 
يف ب�شبب التوتر مع اإيران. جلانا  ترامب  اإدارة  يف واأخطرت  قدما  �شتم�شي  باأنها  الثالث، الكونغر�س  الدول  مع  اأ�شلحة  �شفقة  مراجعة 22  جتاهلها  النواب  اأغ�شب  وهو فيما  املبيعات  تلك  ملثل  الكونغر�س 

الإجراء املتبع منذ زمن بعيد.

�س  اأ

م .اأمني
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