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م�صنفة كمنطقة رطبة عامليا

م�سروع »جنان اأوغنام« لإنقاذ 
واحة اأولد يحيى بتمنطيط

�أوغنام«  »جنان  م�رشوع  �نطلق 
�ملدعم من طرف �الحتاد �لدويل 
ل�صون �لطبيعة يف �إطار �ملبادر�ت 
�ملجتمع  ملنظمات  �ل�صغرى 
و�حة  الإنقاذ  يهدف  �ملدين، حيث 
من  تعانيه  ما  ظل  يحيى يف  �أوالد 
�ل�صقي  مياه  تر�جع  بعد  جفاف 
باملائة  لـ70  وخ�صارتها  بالفقارة 
�لع�رشية  خالل  م�صاحتها  من 

�الأخرية.
و��صتفادت دجمعية فقارة �رمول يف 
�إطار �ملبادر�ت �ل�صغرى ملنظمات 

�إفريقيا،  ب�صمال  �ملدين  �ملجتمع 
للم�صاهمة  �مل�رشوع  يهدف  حيث 
�اليكولوجي  �لنظام  �إنعا�ش  يف 
لو�حة �أوالد يحيى بتمنطيط، وهي 
و�حة م�صنفة عامليا كمنطقة رطبة 
ح�صب �تفاقية ر�م�صار، حيث كانت 
ت�صقى بنظام ري �لفقارة �لتقليدي 
حرمها  �لفقارة  مياه  تر�جع  لكن 
ما  وهو  �لو�حة،  كامل  تغطية  من 
ويعر�صها  باجلفاف  �لو�حة  يهدد 

للحر�ئق.
جمعية  ع�صو  �أو�صح  جهته  من 

�صعيد  �لرحيم  عبد  �أرمول  فقارة 
�أن  بـ«�لو�صط«،  ربطه  �ت�صال  يف 
�أوغنام  جنان  مل�رشوع  �إطالقهم 
�لدويل  بال�رش�كة مع �الحتاد  ياأتي 
�إحياء  �أجل  من  �لطبيعة  ل�صون 
و�حة �أوالد يحيى بتمنطيط بعدما 
منها  باملائة   70 يقارب  ما  تهالك 
وهو  �لفقارة  مياه  لرت�جع  نظر� 
بعدة  و�ملتبوع  �جلفاف  خلف  ما 
�مل�صنفة  �لو�حة  لتكون  حر�ئق، 
ر�م�صار  �تفاقية  رطبة  كمنطقة 
حمدثنا  ويو�صح  �صحاياه.  �أوىل 

�أن م�رشوعهم يت�صمن خطوة �أوىل 
عرب  �أوىل  كعينة  �لو�حة  الإنقاذ 
يزود  منوذجي  ب�صتان  ��صتحد�ث 
باالآبار و��صتحد�ث جد�ر �يكولوجي 
�لذي  �لت�صحر  مكافحة  �أجل  من 

غطى معظم �أطر�ف �لو�حة.
�لربيع  منذ  �مل�رشوع  �إطالق  ومت 

�أعيان  بح�صور  �ملن�رشف 
رفقة  �أدر�ر،  والية  من  وم�صوؤولني 
�أبناء  طرف  من  حملي  دعم 
�ملنطقة �صو�ء عرب �لتطوع �أو على 
�صاكلة ما قام به �أحد �أبناء �لو�حة 
لتجربة  ليحّول  بب�صتانه  �لتربع  من 
�نعا�ش  طريق  يف  �أولية  منوذجية 

�لو�حة.
هذ� ويدعم �الحتاد �لدويل ل�صون 
�لطبيعة 12 جمعية على �مل�صتوى 
�إفريقيا  �صمال  لفرع  وفقا  �لوطني 
�جلانب  حماية  �أجل  من  باالإحتاد 

�لبيئي ودعمه و�حلفاظ عليه.
�صارة بومعزة 

خبر في 
صورة

جيجل

تدمري خمباأ لالرهابيني
يف �إطار مكافحة �الإرهاب وخالل عملية بحث وتفتي�ش بامليلية، والية 
�ل�صعبي، يوم  جيجل/ن.ع.5، ك�صفت ودمرت مفرزة للجي�ش �لوطني 

24 �أوت 2019، خمباأ لالإرهابيني وثالث )03( قنابل تقليدية �ل�صنع.

بني  24 اإىل 25  اأوت  2019

اإرهاب الطريق يخطف اأرواح 
8اأ�سخا�ص

�إىل غاية  و  �أوت  2019  �إىل 25   �لفرتة �ملمتدة ما بني  24  خالل 
�صبيحة هذ� �ليوم على �ل�صاعة �لثامنة �صباحا )�أي خالل 24 �صاعة 
عــدة  تدخل يف    2619 �ملدنية  �حلماية  وحد�ت  �صجلت  �الأخرية( 
مناطق خمتلفة من �لوطن وهذ� على �إثر تلقي مكاملات �ال�صتغـاثة 
جماالت  خمتلف  �صملت  �لتدخالت  هذه  �ملو�طنني،  طرف  من  
�أن�صطة �حلمايـة �ملدنية �صو�ء �ملتعلقة بحو�دث �ملرور، �حلو�دث 

�ملنزلية، �الإجالء �ل�صحي، �إخمــاد �حلر�ئق و �الأجهزة �الأمنية .
كما  تدخلت وحد�ت �حلماية �ملدنية  خالل نف�ش �لفرتة على �ثر 
عدة حو�دث مرور منها 09 �الأكرث دموية ت�صببت يف وفاة 08 �أ�صخا�ش 
و �إ�صابة 44 �آخرين بجروح متفاوتة �خلطورة مت �إ�صعافهم يف عني 
�ملكان وحتويلهم �إىل �مل�صت�صفيات من طرف �أعو�ن �حلماية �ملدنية 
، �أثقل ح�صيلة كانت علي م�صتوى والية غرد�ية بوفاة 03 �أ�صخا�ش و 
�إ�صابة 05 �آخرين بجروح على �ثر �إنقالب �صيارة ،بالطريق �لوطني 

رقم 49 ببلدية ود�ئرة زلفانة.

عنابة

اإحباط هجرة غري �سرعية
 ل 9 اأ�سخا�ص

�ل�صو�حل  حر��ش  �أحبط 
�رشعية  غري  هجرة  حماولة 
على  كانو�  �أ�صخا�ش   )09( لـ 
�ل�صنع  تقليدي  قارب  منت 
مت  فيما  بعنابة/ن.ع.5، 
غري  مهاجر�   )40( توقيف 
�رشعي من جن�صيات خمتلفة 
بكل من تلم�صان وعني قز�م.

حي املحمدية باحلرا�ش

نفوق عدد من الطيور ب�سبب 
�سم الفئران

من  عدد  نفوق  �أم�ش  �صباح  �أم�ش  باحلر��ش  �ملحمدية  حي  �صهد 
هذه  ولي�صت  �لعمارة  خارج  �جلرذ�ن  لقتل  �صم  و�صع  ب�صبب  �لطيور 

�ملرة �الأوىل �لتي يتكرر فيه مثل هذ� �مل�صهد �ملاأ�صاوي.

متكنت م�صالح  �أمن �ملقاطعة 
تفكيك  من  للدر�رية،  �الإد�رية 
�صبكة �إجر�مية وطنية منظمة 
و  نقل  و  ��صتري�د  يف  خمت�صة 
و  �ملخدر�ت  ترويج  و  تخزين 
من  كلغ   4 من  �أزيد  ��صرتجاع 
 500 بقيمة  �لهندي  �لقنب 
حمتجز�ت  و  �صنتيم  مليون 
�ليوم  �أكده  ح�صبما  �أخرى، 
�الأمن �حل�رشي  رئي�ش  �الأحد 

�لثالث �لدويرة بالنيابة.  
و �أو�صح �ملالزم �الأول لل�رشطة 
�الأمن  رئي�ش  ع�صام،  كاليعية 
�لدويرة  �لثالث  �حل�رشي 
بالنيابة، خالل تقدميه الأفر�د 
مقر  م�صتوى  على  �لع�صابة 
�أمن �ملقاطعة �الإد�رية در�رية 
)غرب �جلز�ئر �لعا�صمة(، �أنه 
و بالتن�صيق مع فرقة �ل�رشطة 
م�صاحله  متكنت  �لق�صائية، 

�إجر�مية  �صبكة  تفكيك  من 
�أ�صخا�ش   9 من  مكونة 
�إىل   23 بني  �أعمارهم  ترت�وح 
كميات  ��صرتجاع  و  �صنة   42
 4.2 �أبرزها  �ملخدر�ت  من 
بقيمة  �لهندي  �لقنب  من  كلغ 
�أ�صاف  و  �صنتيم.  مليون   500
�أن«�ال�صتغالل  �ملتحدث 
وردت  �لتي  للمعلومات  �جليد 
مكنت  �ل�رشطية،  للفرق 

نفعيتني  مركبتني  حجز  من 
يف  �ل�صبكة  �أفر�د  ��صتعملها 
و  �ل�صموم  هذه  توزيع  و  نقل 
كما  باملح�رش،  حجزها  مت 
 66( عقلية  موؤثر�ت  حجز  مت 
قر�ش( و قارورتني من �ملخدر  
�ملالزم  �أ�صار  ،كما  �ل�صائل« 
عنا�رش  �أن  �إىل  كاليعية  �الأول 
مايل  مبلغ  ��صرتجعت   �الأمن 
قدره 40 �ألف دج من عائد�ت 

بيع �ملخدر�ت و جمموعة من 
�ل�صنف  من  �لبي�صاء  �الأ�صلحة 
يف  ت�صتعمل  كانت  �ل�صاد�ش 
و  للع�صابة  �الإجر�مي  �لن�صاط 
�صيتم -- وفق �مل�صدر ذ�ته-- 
�أمام  �لق�صية  �أطر�ف  تقدمي 
�ملخت�صة  �لق�صائية  �جلهات 
جميع  ��صتكمال  بعد  ذلك  و 
�ملعمول  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 

بها يف هذ� �ل�صاأن.

�صكان  من  عدد  �أم�ش  �صبيحة  �أغلق 
قرى هليل و تيفاو �لتابعة لبلدية �أيت 
�مليز�ن  ذر�ع  بد�ئرة  مو�صى  يحيى 
رقم  �لوطني  �لطريق  وزو  تيزي 
و  وزو  تيزي  واليتي  بني  �لر�بط   25
�مليز�ن،  ذر�ع  منطقة  عرب  �لبويرة 
�أيت  بلدية  م�صالح  جميع  �صل  وكذ� 
على  لالحتجاج  وذلك  مو�صى،  يحيى 
�لظروف �ملزرية �ملرتب�صة بهم منذ 
�مل�صتمرة  مطالبهم  رغم  خلت  عقود 

�أن  �إال  �ملزري،  �لو�قع  هذ�  بتغيري 
ند�ء�تهم  تعر  مل  �ملحلية  �ل�صلطات 
�لطريق  لغلق  دفعهم  ما  �هتماما، 
ودفعها  عليها  للتاأثري  �لبلدية  ومقر 
للتدخل �لعاجل وو�صع حد ملعاناتهم 
وك�صف ممثل عن  كثري�،  �لتي عمرت 
�لقرى �أن نق�ش �ملاء �ل�رشوب ينغ�ش 
�صيف  مو�صم  كل  دخول  مع  حياتهم 
�ملياه  نقل  قنو�ت  �أ�صبحت  بعدما 
تكفي  وال  �ملجاورة  �لقرى  من  �إليهم 

�حتياجاتهم �لكثرية، وقال �ملو�طنون 
هذ�  مع  الأزمتهم  �لوحيد  �حلل  باأن 
�ملورد �حليوي تكمن يف و�صل �لقرى 
باملاء من قنو�ت م�رشوع �صد كوديات 
��رشذون بالبويرة �لذي يزود 14 بلدية 

تيزي وزو باملاء �ل�رشوب
�الأوىل  �ل�صاعات  منذ  مو�طنون  �أقدم 
غلق  على  �الأحد  �ليوم  �صباح  من 
�لطريق �لوطني رقم 12، �لر�بط بني 
باملكان  وزو  تيزي  و  عز�زقة  بلدية 

�مل�صمى و�د عي�صي وبح�صب �مل�صدر 
مطالبة  �إىل  تعود  �لغلق  �أ�صباب  فاإن 
بتح�صني  للمطالبة  منطقة  �صكان 
توزيع  و  �الجتماعية  ظروفهم 
�ل�صكنات �الجتماعية و غري �ملطالب 
ت�صبب  و  �ل�رشعية  و�صفوها  �لتي 
�الحتجاج يف �زدحام يف حركة �ملرور 
واليتي  بني  يربط  �لذي  �لطريق  يف 

تيزي وزو و �جلز�ئر �لعا�صمة
ح- كرمي

الأمن احل�صري للدويرة 
تفكيك �سبكة اإجرامية وطنية و ا�سرتجاع 4 كلغ 

من القنب الهندي

تيزي وزو

�سكان قرى ايت يحي مو�سى و واد عي�سي  يغلقون الطريق 

بوجناح يدافع عن �سولكينغ  
بغد�د  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  فتح 
وجهت  �لتي  �الأطر�ف  على  �لنار  بوجناح 
�جلز�ئري  �ملغني  �إىل  الذعة  �نتقاد�ت 
�لتي  �ملروعة  �الأحد�ث  بعد  �صولكينغ 
�لذي ن�صطه �صهرة  �لغنائي  عرفها �حلفل 
�أوت، حيث  �خلمي�ش �ملن�رشم مبلعب 20 
يف  �صولكينغ  على  �خل�رش  مهاجم  د�فع 

ورف�ش  »�أن�صتغر�م«،  على  حل�صابه  »�صتوري«  خا�صية  عرب  له  من�صور 
حتميله �أي م�صوؤولية بخ�صو�ش �ل�صحايا �لذين �صقطو� يف حادثة �لتد�فع 
�لتي عرفتها �أبو�ب �ملدخل و�صدد �أن �أطر�ف كثرية مل ت�صتح�صن �لنجاح 

�لكبري �لذي بلغه �بن مدينة �صطاو�يل.

بارادو يدخل التاريخ  
دخل نادي بار�دو �لتاريخ من �أو�صع �الأبو�ب 
بعد �لتاأهل الأول مرة �إىل �ملناف�صة �لقارية 
غينيا  من  مناف�ش  ح�صاب  على  وعبوره 
يف  �لعا�صمي  �لنادي  جنح  �أين  �ال�صتو�ئية، 
�صمان مروره �إىل �لدور �ل�صاد�ش ع�رش من 
�ملغامرة  ومو��صلة  �لكاف  كاأ�ش  مناف�صة 
�لقارية �لتي ي�صارك فيها الأول مرة يف تاريخ 

�لنادي منذ تاأ�صي�صه عام 1994.

ال�صبيبة تعود بالتاأهل من ال�صودان بذكريات الزمان
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عبد الرزاق مقري :

حم�س م�ستعدة لالنتخابات 
�سريطة التوافق

.      لدينا خطة ل�سرتجاع الأموال املنهوبة
.      نحن متم�سكون باأر�سية عني البنيان

رافع رئي�س حركة جمتمع ال�سلم، عبد الرزاق مقري، من اأجل ا�ستعادة 
الأموال التي نهبتها »الع�سابة«، موؤكدا اأن احلركة �ستعر�س خطة لطريقة 

ا�سرتجاع اأموال اجلزائريني.

ف.ن�سرين

وقال مقري، يف كلمته االفتتاحية 
للحركة  ال�صيفية  للجامعة 
لطاملا  »حم�س«  اإن  ببومردا�س، 
االقت�صادي  الف�صاد  عن  حتدثت 
لكنها تبقى متفاجاأة من االأعداد 
الهائلة للم�صوؤولني الذين يقتادون 
موؤكدا  ال�صجون،  اإىل  تابعا 
االأدلة،  �صدهم  ثبتت  كلهم  اأنهم 
اأن  يظهر  يحدث  ما  اأن  م�صجال 
ع�صابة  من  حمكوما  كان  البلد 
الوطني  بالعلم  ا�صتاأثرت  مافيا 
والن�صيد الوطني و�صكنت الدولة.
حجم  اإن  »حم�س«،  رئي�س  وقال 
الفا�صدون  امل�صوؤولون  اأنفقه  ما 
نهبوها،  التي  باالأموال  مقارنة 
االأدلة  اإليه  ت�صري  ما  ح�صبما 
باملائة   2 �صوى  ال ميثل  �صدهم 

مبلغ  من  الباقي  و�رسقوا 
مت�صائال:  دوالر،  مليار   1000
اجلزائريون  ي�صرتجع  »هل 
هو  هذا  الأن  املنهوبة  اأموالهم 
يف  هوؤالء  يقبع  اأن  ولي�س  املهم 
»حم�س«  اأن  معلنا  ال�صجون؟« 
ال�صرتجاع  خطتها  �صتعر�س 

اأموال اجلزائريني املنهوبة.
جمتمع  حركة  عن  مقري  ودافع 
اأنها  موؤكدا  ومواقفها،  ال�صلم 
مبادرات  تطرح  كانت  لطاملا 
للخروج من االأزمة قبل احلراك، 
تن�صيقية  �صانعي  من  وهي 
احلريات واالنتقال الدميقراطي، 
واأنها ال متتلك نفوذا داخل الدولة 
�صعبية  حركة  الأنها  اخلارج  اأو 
م�صتقبلها مرتبط بال�صعب ولي�س 
موؤكدا  امل�صالح.  مبجموعة 
رف�صه حتميل االأحزاب م�صوؤولية 

للخروج من  مبادرات  عدم طرح 
بعديد  الأنها قد تقدمت  االأزمة، 
املبادرات اآخرها يوم اأم�س  اأين 
�صدد رئي�س حركة جمتمع ال�صلم، 
عبد الرزاق مقري، على اأن عدم 
جت�صيد اأهم مطلب للحراك وهو 
اإطالة  اإىل  �صيوؤدي  الدميقراطية 
عمر الديكتاتورية ورحيل ع�صابة 
وتعو�س الع�صابة باأخرى، جمددا 
مت�صك حزبه باأر�صية عني بنيان 
الندوة  مطالب  ج�صدت  التي 
جويلية   6 يوم  للحوار  الوطنية 
االأزمة   من  للخروج  املا�صي 
باأن  نوؤمن  ”اإننا  قائال  واأ�صاف 
ال  وازدهارها  اجلزائر  تطور 
دميقراطية  دون  يكون  اأن  ميكن 
وجت�صيد للحريات” و اأ�صار ذات 
املتحدث اإىل جتاهل النظام اإىل 
النظام  “اإن  قائال:  الوثيقة  هذه 

ال�صيا�صي القائم ال يزال يت�رسف 
وهو  ال�صابق  املنطق  بنف�س 
اإحرتام  وعدم  االإ�صتعالء  منطق 
االأمر  �صيا�صية  وفر�س  االأحزاب 
من  اجلميع  على  حمتم  الواقع، 
وي�صاند،  يوؤيد  اأن  ال�صاحة  يف 
ممن  يعتربوا  مل  كونهم  فقط 
حركته  اأن  �صبقوهم”.م�صيفا 
اإرادة  جت�صيد  اأجل  من  تنا�صل 
التزوير  على  والق�صاء  ال�صعب 

االنتخابي.
رئي�س  �رسح  ال�صياق  ذات  ويف 
عبد  ال�صلم،  جمتمع  حركة 
الرزاق مقري، اأن احلركة جاهزة 
�صواء  الرئا�صية،  لالنتخابات 
موؤكدا  عام،  اأو  �صهر  بعد  كانت 
، اأن احلركة مع التوافق الوطني 
مبادرة  اأي  ال�صتقبال  وم�صتعدة 
اإ�صارة  يف  حتاور،  جمموعة  اأو 

يقودها  التي  الو�صاطة  اإىل جلنة 
تردد  بعد  وذلك  يون�س،  كرمي 
رئي�س  واأكد  اخلطوة.  هذه  يف 
ت�صرتط  احلركة  اأن  »حم�س« 
ملف  بخ�صو�س  توافق  وجود 
ثمن  كما  الرئا�صية  االنتخابات 
رئي�س حركة جمتمع ال�صلم، عبد 
ال�صعبي  احلراك  مقري،  الرزاق 
ربانية  منحة  اإعتربه  الذي 
الهالك  من  اجلزائر  اأنقذت 
املوقف  اإىل  م�صريا  امُلحتم، 
بعد  اليوم  للجزائر  ال�صيا�صي 
احلراك  من  تقريبا  اأ�صهر  �صتة 
ال يزال غام�صا كما دعا مقري، 
امل�صاركة  اإىل  احلركة  منا�صلي 
بقوة يف احلراك ال�صعبي، معتربا 
اإ�صافة  احلراك  يف  وجودهم 
جلناح  ومتثيال  القوة  ميزان  يف 

الدميقراطية واحلرية،

مببادرة  املتحدث،  ذكر  كما 
اأطلقتها  التى  الوطني،  الوفاق 
حركة جمتمع ال�صلم قبل احلراك 
اجلزائر  اأن  معتربا  ال�صعبي، 
توافقية  مرحلة  اإىل  حتتاج 
�صل�صل،  دميقراطي  الإنتقال 
“قلنا  ال�صياق:  ذات  يف  مو�صحا 
�صابقا اأن اجلزائر حتتاج مل�رسوع 
رئي�س توافقي ن�صنده جميعا، اإال 
اأن البع�س كان م�صتعجال خلالفة 
بوتفليقة وهو ال�رساع الذي كان 
ال�صلطة قبل 22  يدور يف دوالب 
على  ال�صحر  لينقلب  فيفري، 
ال�صاحر بخروج ال�صعب اجلزائري 
مردًفا:  اجلميع”  راف�صا  لل�صارع 
مرحلة  نعي�س  فاإننا  اليوم  “اأما 
كانت  والتاأجيل  الغمو�س  من 
الوفاق  مبادرة  منها  �صتنقذنا 

الوطني لو ج�صدت”.

البناء  حركة  رئي�س  اأكد  
قرينة   بن  القادر  عبد  الوطني 
وطنية  ندوة  الإجراء  رف�صه  
احلوار  جلنة  باأن  للحوا،معتربا 
احلوار  الإدارة  تكفي  والو�صاطة 
باالأغلبية  اإلتقائها  بعد  خا�صة 
التمثيلية  لالأحزاب  ال�صاحقة 

واملجتمع املدين .
قرينة  القادربن  اإعتربعبد 
على  �صحفية  ندوة  يف  االأم�س 
جلنة  برئي�س  اإلتقائه  هام�س 
يون�س،  كرمي  والو�صاطة  احلوار 
وطنية  ندوة  لعقد  الداعي  باأنه 
التحاور  باأن   م�صريا  للحوار، 
مع هيئة الو�صاطة يكفي، داعيا 
اإقرتاحات  اإىل  للعودة  اإياها 
االأر�صيات التي عرفتها ال�صاحة 
اأو من  االأحزاب  �صواء  من قبل 

قبل املجتمع املدين. 
البناء  حركة  رئي�س  دعا 
قرينة،  بن  القادر  عبد  الوطني، 
ت�رسف  وطنية  �صلطة  اإن�صاء 
العملية  مراحل   كل  على 
القانون  االنتخابية،وتعديل 
االإ�رساف  ي�صمن  مبا  الع�صوي 
يحقق  و  العملية  على  التام 
وال�صفافية،  النزاهة  �رسط 
مقرتحا مقرتحا تعديل 41 مادة 
كا�صفا  جديدة،  مادة  و31  منه، 

لكرمي  �صلمنا   « ال�صدد  ذات  يف 
الع�صوي  القانون  ملف  يون�س  
تعديل  واإقرتحنا   لالنتخابات، 
41 مادة منه، و31 مادة جديدة 
اإقرتحتها احلركة، من بينها اإلغاء 
تقلي�س  و  التنظيم  على  االإحالة 
التي  الت�صويت  مراكز  و  مكاتب 
بالتزوير،  خا�س  جهاز  كانت 
ال�صادرة  االأحكام  كل  جعل 
قابلة  االإدارية  املحاكم  على 
ال�صدد،  هذا  ويف    « لاللتفاف. 
قدم بن قرينة قدم رئي�س حركة 
القادر  عبد  الوطني،  البناء 
للجنة  مقرتحات   3 قرينة،  بن 
من  للخروج  والو�صاطة  احلوار 
ال�صيا�صي، حيث  االإن�صداد  اأزمة 
ك�صف رئي�صها«  هناك 3 ملفات 

لهيئة  احلركة  قدمتها  اأ�صا�صية 
الو�صاطة واحلوار، يتمثل امللف 
ال�صيا�صية،  الروؤية  يف  االأول 
مبقرتحات  فيتعلق  الثاين  اأما 
الع�صوي  القانون  تعديل  تخ�س 
لالنتخابات وذلك باقرتاح تعديل 
41 مادة منه، اأما امللف الثالث 
متكامل  كامل  قانون  وكم�رسوع 
الوطنية  االنتخابية  لل�صلطة 
اقرتحنا اأن يت�صكل من 72 مادة، 
القانون  على  تعديل   41 منها 
االنتخابات الع�صوي، مع اإ�صافة 
31 مادة جديدة اقرتحتها حركة 

البناء الوطني«.
بتغيري  قرينة    بن  طالب  و 
كل  وعزل  احلالية،  احلكومة 
كان طرف  و  من عزله احلراك 

و  ال�صيا�صية  احلياة  اإف�صاد  يف  
من  االأحزاب  ومتكني  املالية، 
الو�صائل املعقولة الأداء وظائفها 
التناف�س  و  امل�صاواة  يكفل  مما 

النزيه .
على   البناء  حركة  رئي�س  و�صدد 
�رسورة املحافظة على منا�صب 
موؤ�ص�صة  لكل  للعمال،  ال�صغل 
�صاحبها،  اإدانة  مت  اقت�صادية 
اأزمة  يف  الوقوع  اليتم   ال  حتى 
على  املتحدث  و�صدد  عمل 
ملطالب  االإ�صتجابة  �رسورة 
الواقعية،   ال�صعبي  احلراك 
الفراغ  اإىل  التوؤدي  بانها  موؤكدا 
يف موؤ�ص�صات الدولة و ال تخرق 
ال�صيادة الوطنية ،ودعا بن قرينة 
ال�صيا�صية  االأحزاب  ت�صليم  اإىل 
االأولية، قبل  مرخ�صات احلوار، 

امل�صادقة عليها.
االأحزاب  املتحدث  وطعن 
بكرمي  التقت  التي  ال�صيا�صية 
حركة   « قائال  �رسا،   يون�س 
االإعالن  ال�صجاعة يف  لها  البناء 
املتحدث  »واأكد  مواقفها  عن 
معتربا  الذكي،  باحلوار  مت�صكه 
باأنه ال�صبيل الوحيد للو�صول اإىل 
نقاط االلتقاء الإخراج البالد من 

حالة االإن�صداد ال�صيا�صي.
اإميان لوا�س

رئي�س حركة البناء عبد القادر بن قرينة  

جلنة احلوار تكفي لإدارة احلوار الوطني 
.        رف�س عقدة ندوة وطنية 

.        مطالبة باإن�ساء �سلطة وطنية ت�سرف على  العملية النتخابية
.        رحيل احلكومة احلالية و عزل كل من عزله احلراك حتمية ق�سوى 

.        الأحزاب التي التقت كرمي يون�س �سرا تفتقد اجلراأة 

يف  ع�صوا   40 اأم�س  اأ�صدر 
لالأفاالن  املركزية  اللجنة 
بينا طالبوا فيه بتنحية حممد 
احلزب  راأ�س  على  جميعي 
جتذر  م�صوؤولية  حملوه  و 
املوقعون  قال  و  االنق�صامات 
ن�صب  احلايل  العام  االأمني  اأن 
بطرق  عاما  اأمينا  نف�صه 
يف  و  بامللتوية  البيان  و�صفها 

ظروف خا�صة 
قوانني  اأن  املعنيون   اعترب  و 
الدو�س  و  انتهاكها  احلزب مت 
عليها اإىل جانب خرق القانون 
االأ�صا�صي خا�صة املواد37و 42 
منه و كذا خرق النظام الداخلي 
للحزب فيما يتعلق باملواد55و 
النظام  خرق  كذا  و   71 63و 
الداخلي للجنة املركزية فيما 
21و  15و  باملواد10و  يتعلق 
جتاوز  يف  متثلت  التي  و   25

الأع�صاء  به  امل�صموح  العدد 
املحدد  ال�صيا�صي  املكتب 
كذا  االأكرثو  على  ع�صوا  ب19 
قبل  الدائمة  اللجان  تن�صيب 
اأع�صائها  انتخاب  بدون  و 
و  املركزية  اللجنة  طرف  من 
ما جرى يف  اأن  البيان  اأ�صاف 
بتاريخ  املركزية  اللجنة  دورة 
متخ�س  التي   2019/04/30
فعلي،جرت  عام  اأمني  عنها 
و  الدميقراطية  اأ�ص�س  خارج 
احلرو  االختيار  قواعد  على 
با�صتعمال و�صائل غري اأخالقية 
و  احلزب  لقواعد  منافية 
من   45 و   38 للمادتني  منافية 
لالأحزاب  الع�صوي  القانون 
املوقعون  طالب  ال�صيا�صية،و 
من  عاجل  تدخل  ب�رسورة 
طرف وزير الداخلية يف اإطار 

�صالحياته لت�صحيح الو�صع

اللجنة  دورة  اأن  البيان  ذكر  و 
انعقدت  التي  املركزية 
بق�رس   2019/07/25 بتاريخ 
رحال  اللطيف  عبد  االأمم 
لعدم  �رسعية  غري  دورة  هي 
مت  و  القانوين  الن�صاب  بلوغ 
وهمية  وكاالت  با�صتعمال 
اأ�صحابها،ولي�س  علم  بدون 
اأن  ر�صمي،كما  طابع  اأي  لها 
ت�صكيلة  من  عنها  متخ�س  ما 
ال�صيا�صي هو خمالف  املكتب 
القانون  من   37 36و  للمادتني 
باالأحزاب  املتعلق  و  الع�صوي 
اأع�صاء  اأعاب  و  ال�صيا�صية 
القيادة  على  االأفالن  مركزية 
ميزانية  على  الناجم  ال�رسر 
اأموالها  �رسف  حيث  احلزب 
غري  ن�صاطات  على  ح�صبهم 

ذات جدوى.
م.�س

الأفالن يتعر�س لهزات متو�سلة

40 ع�سوا من اللجنة املركزية يطالبون بتنحية جميعي
.      من املوقعني العربي الزبريي،عليوي حممدبعجي اأبو الفا�سلواأحمد بناي

الداخلية  وزارة  نفت 
االأخبار  املحلية،  واجلماعات 
رف�صها  بخ�صو�س  املتداولة 
املكتب  اأع�صاء  لقائمة 
ال�صيا�صي حلزب جبهة التحرير 
الوزارة  واأو�صحت  الوطني، 
مقال   على   ردا  لها،  بيان  يف 
»لو�صوار  جريدة   يف  �صدر 
معلومات  ت�صمن  داجلريي«، 
الداخلية  وزارة  اأن  مفادها 
تكون قد رف�صت قائمة اأع�صاء 

املكتب ال�صيا�صي حلزب جيهة 
ذات  واأكدت  الوطني  التحرير 
الوزارة، اأنها تنفي نفيا قاطعا 
هذه املعلومات التي ال اأ�صا�س 

لها من ال�صحة.
املركزية  اللجنة  وعينت  هذا 
املكتب  اأع�صاء  للحزب 
 25 اجتماع  خالل  ال�صيا�صي 
بع�س  اأعقبتها  فيما  جويلية، 
اال�صتقاالت على غرار حممد 
بعجي  الف�صل  واأبو  عليوي 

يف  اجلدل،  خلف  ما  وهو 
حني اأن احلادثة ال تعد االأوىل 
احلزب  اأن  حيث  نوعها،  من 
جدال  عرف  واأن  �صبق  العتيد 
اآخرها  احلزبية  هياكله  عرب 
املركزية  اللجنة  اأع�صاء 
اأكرث  ملدة  اخلطوة  وتاأجيل 
من طويلة مقارنة بحزب كان 
وقت  اإىل  احلكم  واجهة  ميثل 

قريب.
�س.ب

جبهة التحرير الوطني

الداخلية تنفي رف�سها لقائمة املكتب ال�سيا�سي 
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�س.ب

املوجهة  الر�سالة  واأبرزت 
للوزير الأول باأن الإدارة مل 
العمال  اأجور  دفع  ت�ستطع 
متتاليني،  �سهرين  منذ 
اأر�سدتها  جتميد  ب�سبب 
اخلا�سة  التجارية  البنكية 
الطلبة،  نقل  بن�ساط 
من  قلقلهم  عن  معربني 
دنو  مع  خا�سة  الو�سع 
املدر�سي،  الدخول  موعد 
 4 بتاريخ  �سيكون  الذي 
اأن  مو�سحني  �سبتمرب، 
اأزيد  تنقل  املوؤ�س�سة 
األف  ومائتني  مليون  من 

يوميا،كما  جامعي  طالب 
لنقل  حافلة   300 توفر 
لل�سبه  امل�سافرين 
احل�رضي بالعا�سمة. و100 
حافلة لنقل امل�سافرين يف 
وال�سبه  حل�رضي  النقل 
وهران،  يف  احل�رضي 
من  املواطنون  ليتمكن 
اللتحاق مبنا�سب عملهم.

اأي�سا  الر�سالة  ن�ص  واأ�سار 
اإىل ال�سعوبات الكبرية التي 
ال�رضكة  اإدارة  تواجهها 
فيها  مبا  الت�سيري،  يف 
�سداد  على  القدرة  “عدم 
الن�ساط  هذا  متطلبات 
احلافالت  متويل  من 

عليها  ما  وت�سديد  بالوقود 
التامني  �رضكات  اجتاه 
وم�ستحقات  وال�رضائب 
لل�سمان  الوطني  ال�سندوق 
من  وغريها  الجتماعي 

خمتلف الر�سوم”.

“وفاءها  املوؤ�س�سة  وتوؤكد 
بالتزاماتها التعاقدية رغم 
تواجهها،  التي  ال�سعوبات 
وذلك بتوفري النقل للطلبة 
نهاية  غاية  اإىل  اجلامعيني 
احلايل  الدرا�سي  املو�سم 

 31 تاريخ  وافق  الذي 
اإىل  اإ�سافة   .2019 جويلية 
فيما  ن�ساطها  موا�سلة 

يتعلّق بنقل امل�سافرين”.
املوؤ�س�سة  وطالبت 
اأزمة  حلل  بدوي  بتدخل 
باأنها  توؤكد  التي  املوؤ�س�سة 
مواجهة  ت�ستطيع  “لن 
الذكر  �سابقة  املعطيات 
و�سط الو�سع الذي و�سفته 
و  خا�سة  “باملزري”، 
املو�سم  على  مقبلة  هي 
الدرا�سي اجلديد. م�سيفة 
باأن “املوؤ�س�سة غري مدانة 
لأي جهة كانت، ومل ت�ستفد 

من اأي قر�ص بنكي”.

يف ظل جتميد الأر�صدة

جممع طحكوت يرا�سل الوزير الأول  
را�صلت موؤ�ص�صة النقل التابع للمجمع “طحكوت” الوزير الأول نور الدين بدوي، تطالبه بالنظر يف الو�صعية املالية 

للموؤ�ص�صة التي تواجه م�صاكل كبرية، بعد جتميد اأر�صدتها على خلفية املتابعات الق�صائية التي يواجهها مالك 
املجمع “حمي الدين طحكوت” املتواجد يف حب�س احلرا�س رفقة اأفراد من عائلته منذ تاريخ 10 جوان املا�صي.

 طالبوا بحل لو�ضعيتهم

طلبة الإدارة العامة يحتجون 
تزامنا مع الدخول اجلامعي

عن  العامة  الإدارة  طلبة  اأعلن  
احتجاجية  لوقفات  تنظيمهم 
اجلامعي  الدخول  مع  بالتزامن 
املقبل بعد قرار الو�ساية توقيف 
حل  بايجاذ  مطالبني  تخ�س�سهم، 

لو�سعيتهم و العرتاف بهم
املعنيون  الطلبة  وطالب 
املتخرجني يف دفعة 2017 مبالقاة 
حل  لإيجاد  للوزارة  العام  الأمني 
لو�سعيتهم و يف اأ�رضع وقت ح�سب 
البيان ال�سادر عنهم و ك�سف البيان 
دفعتان  فيه  الإدارة  تخ�س�ص  اأن 
من  �سار  و2018واأنه   2017 ل�سنة 

و�سعيتهم،  ت�سوية  ال�رضوري 
قرار  با�سدار  املعنيون  وطالب 
الطلبة  و�سدد  التخ�س�ص  اإن�ساء 
اإدارة  تخ�س�ص  اأ�سحاب  من 
مبا�رضة  توظيفهم  ب�رضورة  عامة 
من  للرفع  العمومية،  الإدارات  يف 
امل�ستوى نظرا ملا و�سوفوه بغياب 
الطلبة  واأكد  الفعالية  و  الكفاءة 
قد  اأغلبهم  باأن  بيانهم  خالل  من 
يف  متخ�س�سا  تكوينا  با�رضوا 
ما  وهو  العامة  الإدارات  خمتلف 

ي�سمح لهم بالتوظيف مبا�رضة
ف.ن

كنفدرالية القوى املنتجة:

 الإدارة �سّرحت 700 عامل �ساند احلراك
النقابية  الكنفدرالية  اتهمت 
ببع�ص  الدارة  املنتجة  للقوى 
بالت�سييق  العمومية  املوؤ�س�سات 
يف  بقوة  امل�ساركني  العمال  على 
عن  كا�سفة  ال�سعبي،  احلراك 
يقل عن 700 عامل  ت�رضيح ما ل 
وخ�سم رواتب ما يقارب املليون، 
ال�رضابات  يف  م�ساركتهم  ب�سبب 
التي دعت اإليها ذات الكنفدرالية.

للقوى  النقابية  الكنفدرالية  قالت 
من  كبرية  جموع  باأن  املنتجة، 
احلراك  يف  امل�ساركني  العمال 
ل�سغوطات  يتعر�سون  ال�سعبي 
و  الإدارة  طرف  من  رهيبة 
حيث  العمومية،  املوؤ�س�سات 
 700 عن  يقل  ل  ما  ت�رضيح  مت 
ال�سعبي  نا�سط يف احلراك  عامل 
خ�سم  مت  كما  بالتغيري،  ومطالب 

من الرواتب لأكرث من مليون عامل 
الإ�رضابات  يف  �سارك  جزائري 
الدميقراطية  اأجل  من  الثالثة 
التي دعت لها الكنفدرالية النقابية 
مار�ص  �سهر  املنتجة  للقوى 

واأفريل وماي الفارط.
اتهاماتها،  الكنفدرالية  وبنت 
ت�سلها،  التي  الر�سائل  بح�سب 
من  بالآلف  ر�سائل  »ت�سلنا  قائلة 
متت  القطاعات  كل  يف  عمال 
للراية  حملهم  ب�سبب  معاقبتهم 
الوطنية يف اأماكن عملهم اأو ب�سبب 
اأو  احلراك  لدعم  ن�ساطاتهم 
وب�سبب  اإجتماعات  م�ساركتهم يف 
يعد  ما  الع�سابة  لرحيل  ن�سالهم 
العمالية،  للحقوق  �سارخ  انتهاك 
عرفت  اخلطرية  الو�سعية  وهذه 
انتفا�سة عمالية عن طريق دخول 

الع�رضات من العمال يف اإ�رضابات 
بالكف  للمطالبة  الطعام  عن 
قرارات  اإلغاء  اأو  م�سايقتهم  عن 
باأن  م�سيفة  التاأديبية”،  العقوبة 
بقايا  هو  ذلك،  من  “الأخطر 
العمل  وزارة  يف  بوتفليقة  نظام 
اإنتقامية  حملة  ت�سن  الآن  حلد 
�سد الكنفدرالية و قياداتها ب�سبب 
التي  العامة  لالإ�رضابات  دعوتها 
كانت ال�سبب املبا�رض يف اإنهاء حلم 
الع�سابة يف عهدة خام�سة للمخلوع 
مبرا�سالت  بداأت   ، بوتفليقة 
القانون  عن  متاما  خارجة 
لالإدارات العمومية تدعوهم لعدم 
املن�سوية  النقابات  مع  التعامل 
مرجعة  الكنفدرالية  لواء  حتت 
ذلك لعدم �رضعية الهيئة القيادية، 
الكنفدرالية  نفت  كما  بح�سبها. 

اأو  اأخرى  قيادية  هيئة  اأي  وجود 
عليه  بناء  يتم  داخلي  نقابي  نزاع 
م�سيفني  حيث  ن�ساطهم،  جتميد 
اأنه مل ي�سلم رئي�ص الكنفدرالية من 
املتابعات الق�سائية التي و�سفوها 
بالتع�سفية من طرف وزارة العمل 
التي ا�ستعملت الق�ساء مرة اأخرى 
بانتحال  �سده  �سكوى  قدمت  و 
بعد  �سونلغاز  نقابة  رئي�ص  �سفة 
تتكللت  العامة،  الإ�رضابات  جملة 
ل�ستة  بال�سجن  تع�سفيا  باإدانته 
جديدة  �سابقة  »يف  نافذة  اأ�سهر 
�سكاوي  اأن  اإذ  اجلزائر،  بتاريخ 
ل  نقابي  لتمثيل  ال�سفة  اإنتحال 
النقابيني  املندوبني  بني  اإل  تتم 
الدولة  لهياكل  لي�ص  و  املتنازعني 
دخل فيها”، بح�سب ت�رضيح نف�ص 

الهيئة.

و  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
اجلماعات املحلية عن ا�ستقبالها 
الوطنية  اجلمعية  ممثلي  اأم�ص 
اإ�ستقبل  و  اجلي�ص  ملتقاعدي 
واجلماعات  الداخلية  وزير 
العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
املمثلني  دحمون،  الدين  �سالح 
لوزارة  بيان  به  اأفاد  ح�سبما 

الداخلية.
وزير  تاأكيد  يف  البيان  وجاء 
على  بالعمل  اإلتزامه  الداخلية 
حل جميع امل�ساكل العالقة التي 
تخ�ص جمعية متقاعدي اجلي�ص 
ذات  ذكر  وكما  ال�سعبي  الوطني 

بجميع  الدولة  الوزير  باهتمام 
و�سجل  عنها  املعرب  الإن�سغالت 
اجتاه  الدولة  عرفان  دحمون 
على  واأكد  ال�رضيحة  هذه  اأفراد 
يف  احلوار  ج�سور  مد  �رضورة 
دائمة  وب�سفة  امل�ستويات  كل 
اجلمعية  ممثلي  مع  وم�ستمرة 

لطرح ان�سغالتهم
و لالإ�سارة كان قد �سن متقاعدو 
حركة  الفارط  الأ�سبوع  اجلي�ص 
قوات  لها  ت�سدت  احتجاجية 
ازدحام يف  ت�سبب يف  الأمن مما 

املدخل ال�رضقي للعا�سمة .
ف.ن�صرين

بعد اأ�ضبوع من حركتهم االحتجاجية

الداخلية حتاور متقاعدي اجلي�ش

الن�ضف االأول من �ضهر اأوت اجلاري

عبور 50.983 �سخ�ش عرب 
مركزي حلدادة و اأولد ميمون

�سهر  من  الأول  الن�سف  خالل  مت 
 50.983 عبور  اجلاري  اأوت 
واأجنبي  جزائري  بني  �سخ�سا 
الربية  العبور  مركزي  عرب  وذلك 
مومن  واأولد  حلدادة  من  لكل 
)�سوق اأهرا�ص(، ح�سبما علم اأوت 
اجلهوية  امل�سلحة  من  الأحد 

ل�رضطة احلدود.
الأمر  باأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح 
حركة   17.869 بت�سجيل  يتعلق 
الفرتة  نف�ص  خالل  لأجانب  عبور 
و  دخول  حركة   8.550 منهم 
9.319 حركة خروج على م�ستوى 
خالل  ومت  العبور  مركزي  ذات 
 33.114 ت�سجيل  الفرتة  نف�ص 
جزائريني  ملواطنني  عبور  حركة 

متثلت يف 
 16.564 و  دخول  حركة   16.550
م�سوؤويل  ح�سب  خروج،  حركة 
امل�سلحة وفيما يخ�ص حركة عبور 
ذات  �سجلت  الأجنبية،  املركبات 
عبور  حركة   10.785 امل�سلحة 

منها 5.403 حركة دخول و5.382 
ت�سجيل  مت  فيما  خروج  حركة 
للمركبات  عبور  حركة   3.284
الوطنية منها 1.614 حركة دخول 
نف�ص  عرب  خروج  حركة  و1.670 

مركزي املراقبة الربية.
عرب  الب�سائع  حلركة  بالن�سبة  اأما 
خالل  مت  احلدادة،  العبور  مركز 
يعادل  ما  ا�سترياد  الفرتة  نف�ص 
مت  فيما  كلغ   800 و  طن   1.333
وقود  كلغ   80 و  طن   262 ت�سدير 
 772 و  طن   105 ت�سجيل  بينما مت 
ذات  واأ�ساف  خمتلفة  ب�سائع  كلغ 
اجلهوية  امل�سلحة  باأن  امل�سدر 
ل�رضطة احلدود �سجلت اأربعة )4( 
قبل  لوطنيني مرجعني من  حالت 
فيما مت  التون�سية  احلدود  �رضطة 
حالة   )16( ع�رضة  �ستة  ت�سجيل 
قبل �رضطة  لوطنيني مرجعني من 
عن  ف�سال  اجلزائرية  احلدود 
غري  لإقامة  واحدة  حالة  ت�سجيل 

�رضعة.

اأكد الأمني العام حلركة النه�سة يزيد 
اأن  بجيجل  الأحد  اأم�ص  عائ�سة  بن 
ت�سكيلته ال�سيا�سية مع »مبداأ احلوار 

مع اجلميع �سلطة ومعار�سة« 
مع  حركته  باأن  عائ�سة  بن  واأو�سح 
�سلطة  اجلميع  مع  احلوار  »مبداأ 
اىل  ي�سل  اأن  �ساأنه  من  ومعار�سة« 
الطبقة  م�ستوى  على  وطني  »توافق 

وذلك  املدين«  واملجتمع  ال�سيا�سية 
�سحفية  لندوة  تن�سيطه  خالل 
بو�سط املدينة على هام�ص جامعة 
وبعدما  حركته  لإطارات  �سيفية 
تنازلت  »تقدمي  �رضورة  على  اأكد 
متبادلة لإخراج اجلزائر من اأزمتها« 
اإىل   احلركة  ذات  عام  اأمني  دعا 
اىل  الذهاب  يف  »الإ�رضاع  �رضورة 

انتخابات رئا�سية وفق عقد �سيا�سي 
م�ستقبلية«   اإ�سالحات  باإجراء  ملزم 
هذه  يف  اأنه  اإىل  عائ�سة  بن  واأ�سار 
بني  املزاوجة  من  بد  »ل  املرحلة 
احلل الد�ستوري وال�سيا�سي باعتباره 
اإىل  يف�سي  الذي  الوحيد  الطريق 
اعترب  احلوار  جلنة  احلل«وب�ساأن 
يف  »لي�ست  باأنها  املتدخل  ذات 

امل�سار ال�سحيح وما تقوم به حاليا 
هو عمل مبتور«  جتدر الإ�سارة اإىل 
اأن اجلامعة ال�سيفية حلركة النه�سة 
اأغ�سط�ص   26 غاية  اإىل  تتوا�سل 
»املنار  العائلية  بالإقامة  احلايل 
عمل  ور�سات  لتتخللها  الكبري« 

داخلية لإطارات احلركة. 
م.�س

االأمني العام حلركة النه�ضة يزيد بن عائ�ضة

نوؤيد احلوار مع ال�سلطة و املعار�سة

اأ�سدر قا�سي التحقيق املخطر 
التابعة  ال�رضكات  مبلفات 
و  طحكوت  و  حداد  ملجمعات 
كونيناف اأوامر بتعيني ثالثة )3( 
اخلرباء  من  اإداريني  مت�رضفني 
املاليني املعتمدين ق�سد ت�سيري 
ما  ح�سب  املوؤ�س�سات،  هذه 
لدى  العام  للنائب  بيان  يف  جاء 
جمل�ص ق�ساء اجلزائر و جاء يف 

البيان اأنه »يف اطار التحقيقيات 
بع�ص  �سد  املفتوحة  الق�سائية 
رجال الأعمال اأ�سحاب �رضكات 
جممعات  منها  اقت�سادية 
و  كونيناف  و  طحكوت  و  حداد 
ا�ستمرارية  على  للحفاظ  �سعيا 
و  املوؤ�س�سات  هذه  ن�ساطات 
�سمانا ملنا�سب ال�سغل و للوفاء 
جتاه  التزامات  من  عليها  مبا 

التحقيق  قا�سي  اأ�سدر  الغري، 
املخطر مبلفات هذه ال�رضكات 
اأوامر   2019 اأوت   22 بتاريخ 
مت�رضفني   )3( ثالثة  بتعيني 
املاليني  اخلرباء  من  اإداريني 

املعتمدين«.
امل�سريين،  لهوؤلء  اأوكل  قد  و 
»ت�سيري  البيان،  نف�ص  وفق 
اأحكام  وفق  املعنية  املوؤ�س�سات 

القانون التجاري و حتت و�سايته 
قانون  بتدابري  عمال  رقابته  و 
�سيتم  اجلزائية«و  الجراءات 
الجراءات  هذه  »نف�ص  اتخاذ 
يوجد  التي  امللفات  باقي  يف 
خا�سة  ملوؤ�س�سات  م�سريين  بها 
حمل تدابري ق�سائية ب�سبب فتح 
متابعات جزائية �سد اأ�سحابها«، 

ي�سيف نف�ص امل�سدر.

قا�ضي التحقيق لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر

تعيني مت�سرفني اإداريني لت�سيري جممعات حداد و طحكوت و كونيناف

�صارة بومعزة

م.�س
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اإعداد: م.ثيزيري

اأ�صوات اأمرته بذبح ابنه 
و�صنق نف�صه بعد اأن عاد اإىل 

ر�صده:

الأقارب  قتل  جرمية  تقت�رص  مل 
يف ق�صايا انف�صام ال�صخ�صية على 
الن�صاء فقط بل جمعت اجلن�صني 
حالة  املثال  �صبيل  وعلى  معا 
بانف�صام  اأ�صيب  الذي  ر�صيد /ب 
جعله  الذي  الأمر  ال�صخ�صية  يف 
ي�صمع اأ�صواتا تاأمره ب�رصورة قتل 
ولده ذو اخلم�س �صنوات فقام يف 
الأخري  هذا  اإخراج  اللحظة  تلك 
اأمام  وذبحه  املنزل  �صاحة  اإىل 
اأدخل  اإثرها  مراأى زوجته، وعلى 
م�صت�صفى الأمرا�س العقلية وبعد 
وكلما  وعيه  اإىل  عاد  معاجلته 
حالته  اإىل  يرجع  احلادث   تذكر 
الواقع  حتمل  وعدم  اله�صتريية 
فا�صلتني   حماولتني  وبعد  املرير 
ب�صنق  قام  اأين  الثالثة  يف  جنح 
الندم  عذاب  من  للتخل�س  نف�صه 
ا�صتيعاب  على  القدرة  وعدم 
فلذة  اقرتفه يف حق  الذي  الفعل 
كبده، هذا ما ف�رصته لنا اأخ�صائية 
اأمرا�س عقلية. ول تقل احلالت 
عبد  ال�صاب  كحالة  امل�صابهة 
احلميد من مدينة بوفاريك الذي 
يحب ابن اجلريان ذا العامني الذي 
تعود عليه حيث با�صتمرار ياأخذه 
احلادث  ويوم  احلديقة  يف  للتنزه 
واأمام مراأى من  منزله  اإىل  اأخذه 

�صقيقته ذبح الطفل بربودة. 

تخيل اأن زوجته جنية 
فقتلها:

وب�صبب نف�س املر�س الذي يجعل 

وهمية  اأمورا  يتخيل  الإن�صان 
مدينة   من  /ح(  )�صعيد  اأقدم 
تيزي وزو على قتل زوجته بعد اأن 
تهياأ له اأنها جنية، اأما )لطفي/ق( 
ويوم  بالعا�صمة  يقطن  �صنة   17
ال�صخ�صية  يف  لنف�صام  تع�صع 
ذبح  ب�رصورة  ياأمره  �صوتا  �صمع 
حيث  بقاملة  القاطنة  اأخته  ابن 
ا�صتيق�س �صباحا وا�صتقل القطار 
وياأخذ  �صقيقته  منزل  اإىل  لي�صل 
اإىل  والن�صف  العامني  ذا  ابنها 
وقام  للعمارة  املقابلة  ال�صاحة 
للعالج  ا�صتجابته  وبعد  بذبحه، 
قرر الطبيب ت�رصيحه اإىل املنزل 
الذي  العائلي  ال�صند  �صيجد  اأين 
يف  جديد  من  الندماج  ميكنه 
املجتمع غري اأن ال�صاب مل يتقبل 

و�صعيته املاأ�صاوية وانتحر.

اأم تلقي بر�صيعها من 
ال�صرفة لإنقاذه من بني 

�صهيون:

حبيبة/ك من مواليد 1969، ذات 
تعي�س  كانت  جامعي  م�صتوى 
مرتفة  حياة  اأ�رصتها  كنف  يف 
اأن  اإىل  الوقت  نف�س  يف  وب�صيطة 
اآخر  عامل  اإىل  وانتقلت  تزوجت 
نف�صها  على  العتماد  علمها 
بعد  خا�صة  امل�صوؤولية  وحتمل 
اإجنابها ثالثة اأطفال ولد وبنتني، 
البيت  يف  املكوث  ف�صلت  ولأنها 
اأ�صبحت  باأولدها،  لالعتناء 
التلفزيون  م�صاهدة  على  مدمنة 
الدولية  الأخبار  تتبع  وخا�صة 
فل�صطني  بانتفا�صة  املتعلقة 
جعلها  مما  ال�صهاينة،  وجمازر 
متاأثرة باجلرائم املرتكبة يف حق 
كان خالل  الوقائع  ويوم  البلدين، 
الهواء،  على  فتاوى  ح�صة  بث 
الأ�صاتذة  اأحد  تخيلت  حيث 

يخاطبها ويوؤكد لها اأن ر�صيعها ذا 
البلدين  الإحد ع�رص �صهرا منقذ 
املحتلني واأمرها ب�رصورة حمايته 
املحيطني  من  نف�صها  وحماية 
وامل�صيحيني،  اليهود  من  بهما 
عندها مبا�رصة قررت قتل فلذات 
�صنا  بعدها،  والنتحار  اأكبادها 
تخل�صهم  �صوف  بذلك  اأنها  منها 
يعي�صون  الذي  النج�س  العامل  من 
وتاأخذهم  اعتقادها  ح�صب  فيه 
�صبيحة  ويف  اجلنة.  اإىل  رفقتها 
ارتكابها اجلرمية، اأخربت زوجها 
فر�صة  وانتهزت  عليه  حترم  اأنها 
نحو  لتتوجه  العمل  اإىل  خروجه 
بداأت  اأين  اأطفالها  نوم  غرفة 
اأقبلت  وعندما  ر�صيعها،  بذبح 
 3 البالغة  ابنتيها  اإحدى  على 
�صنوات �صاهرة يف وجهها ال�صكني، 
على  الكربى  طفلتها  ا�صتيقظت 
من  القوية  الباب  طرقات  وقع 
اإىل  عاد  الذي  والدها  طرف 
وما  الوثائق،  بع�س  لأخذ  املنزل 
حالتها  يف  والدتها  �صاهدت  اإن 
اله�صتريية هرولت م�رصعة لتفتح 
الباب، وهو الأمر الذي مكن الأب 
عملية  من  زوجته  اإيقاف  من 
اأرادت  التي  اجلماعية  الإبادة 
ونف�صها.  اأولدها  �صد  تنفيذها 
�صجن  يف  تعي�س  حبيبة  والآن 
الأمرا�س  م�صت�صفى  داخل  الندم 

العقلية.

قتل جدته ب�صبب تنورة 
خ�صراء 

اإدراجها  ميكن  )�صمري/م(  حالة 
ال�صوداء  الع�رصية  �صحايا  �صمن 
املوتى  اآلف  عنها  نتج  التي 
واملجانني على حد �صواء فق�صية 
حيث  ال�صفقة،  تثري  ال�صاب  هذا 
اأقدم على طعن جدته البالغة 70 

وبعد  هامدة،  جثة  اأردتها  �صنة 
اأمرا�س  طبيب  على  اإخ�صاعه 
اأن جدته  له  تهياأ  اأنه  تبني  عقلية 
تنورة  ترتدي  كانت  لأنها  دركي 
اأن  الأخ�صائي  مو�صحا  خ�رصاء  
�رصاحه  اأطلق  اأن  بعد  املري�س 
التي  الدرك  م�صالح  قبل  من 
يف  انخراطه  ال�صكوك  راودتها 
تاأثر  حيث  ارهابية،  جماعات 
ي�صع  اأن  بعد  ينام  واأ�صبح  كثريا 

ال�صكني حتت الو�صادة.

جزار يذبح �صقيقه متقم�صا 
�صخ�صية اإرهابي

مبنطقة  وقعت  �صنعاء  جرمية 
قام  حيث  بالبليدة  عي�س  اأولد 
)اأحمد.ب( 23 �صنة بذبح  ال�صاب 
�صقيقه البالغ 11 �صنة املالب�صات 
الطفل  اأقبل  عندما  بداأت  التي 
كان  الذي  اأخيه  نحو  ال�صحية 
ي�صتعملها  التي  ال�صكاكني  ي�صحث 
اإياه  �صائال  اجلزارة  عمل  يف 
الإرهابيني  با�صتطاعة  كيف 
اأن  عليه  فاقرتح   الآدميني  ذبح 
فو�صع  بذلك  يقومون  كيف  يريه 
ال�صكني على رقبته وذبحه بعدها 
مبا�رصة اأ�رصع نحو ج�رص حماول 
التحريات  وثبتت  النتحار، 
م�صاب  اأنه  الطبية  واخلربة 
وكذا  ال�صخ�صية  يف  بانف�صام 

اإدمانه على املخدرات.

املحللة النف�صانية »غنية 
جفال« جلريدة الو�صط«

انف�صام ال�صخ�صية مر�ض 
ت�صاب به الن�صاء بن�صب اأكرب 

من الرجال

مر�ٌس  ال�صخ�صّية  انف�صام  اإن 
وهو  العقل،  يُ�صيب  وا�صطراٌب 

اآلف  منذ  معروٌف  نف�صٌيّ  مر�ٌس 
النت�صار  وا�صع  وهو  ال�ّصنني، 
تُ�صاب به عادًة الّن�صاء بن�صٍب اأكرب 
من الّرجال، حيث تُعّد الفرتة التي 
املرحلة  هي  املر�س  بها  يظهر 
ما بني �صّن امُلراهقة وحتى عمر 
الّثالثني عاماً، ويُ�صاب به الّرجال 
الّن�صاء.  من  اأكرث  ُمبّكٍر  وقٍت  يف 
انت�صار  فاإّن  الّدرا�صات  وبح�صب 
املر�س يكون يف امُلدن ال�صناعّية 

اأكرث منه يف الّريف اأو الُقرى
الأمرا�س  اأحد  هو  والف�صام 
خلاًل  تُ�صّبب  التي  الذهنّية 
وفكرّية  �صلوكّيٍة  وا�صطراباٍت 
واإدراكّية، وتكون َم�صحوبًة باأوهاٍم 
غري  امُل�صاب  جتعل  وهلو�صاٍت 
احلقيقة  بني  الّتمييز  على  قادٍر 
واخليال، وغري قادٍر على الّتوا�صل 
مع الآخرين اأو الّتعبري عن نف�صه، 
املر�س  املخت�صون  يُ�صخ�س 
تاريخ  وتدوين  �صماع  طريق  عن 
�صخ�صياً  املري�س  من  املري�س 
ويتفاعلون  به  يحيطون  وممن 
خا�س  تقييم  ويُقام  يومياً،  معه 
تقييم  وباأدوات  الف�صام  مبر�صى 
ل  ملدة  مراقبتهم  وتتم  خا�صة، 
اجلزم  قبل  اأ�صهر  �صتة  عن  تقل 

باحلالة.
و يلعب الكت�صاف امُلبّكر ملر�س 
العالج،  يف  كبرياً  دوراً  الف�صام 
يُعّد  بداياته  يف  العالج  اإّن  حيث 
اأكرب،  يكون  منه  والنتفاع  اأ�صهل، 
املري�س  حالة  تطّورت  كلّما  اأّما 
وقد  عالجه،  عب  ال�صّ من  اأ�صبح 
يُوؤّدي به ذلك اإىل املوت اأو اإيذاء 
عالج  يتّم  الآخرين.  اأو  نف�صه 
طريقتني:  عن  الف�صام  مر�صى 
املر�س،  اأعرا�س  عالج 
الوظائف  اأداء  ُم�صتوى  وحت�صني 
الجتماعّية، والعالجني يرتبطون 

معاً ارتباطاً وثيقاً.

هناك  اأّن  الّدرا�صات  وتُظهر 
من  الجتماعّي  لل�ّصفاء  اإمكانّيًة 
امل�صّي  على  والقدرة  املر�س 
الّن�صاء،  لدى  خ�صو�صاً  قدماً 
املر�س  اأعرا�س  بع�س  ولكن 
�صخ�صّية  واإّن  موجودة.  تبقى  قد 
ومدى  املر�س  قبل  ما  الفرد 
كبري  دور  لها  وعزميته  توازنه 
التي  لالنتكا�صات  ال�صتجابة  يف 
اإّن  حيث  املري�س،  لها  يتعّر�س 
من  ي�صفون  املر�صى  من   %87
يُعانون  و%80  الأوىل،  النتكا�صة 
خم�س  خالل  ثانية  انتكا�صة  من 
من  يخرجون  ل  و%8  �صنوات، 
وتتدهور  الأوىل  النتكا�صة 
حالتهم مع ا�صتمرار النتكا�صات، 
و10% ميوتون بالنتحار يف حالت 
النتكا�صات احلاّدة، وبالّتايل فاإّن 
يكون  اأّن  يجب  املر�س  عالج 
منقطٍع  وغري  وُمراقباً  ُم�صتمّراً 
حّتى ل حت�صل انتكا�صات فتتدهور 
عالج  لالأ�صواأ.  املري�س  حالة 
بالف�صام يكون عادًة يف  املري�س 
النف�صّي،  للطّب  خارجيٍة  عياداٍت 
امُل�صت�صفى  دخول  يتطلّب  قد  اأو 
بح�صب  وذلك  الّزمن،  من  لفرتٍة 
املر�س،  اإليها  و�صل  التي  احلالة 
على  خطراً  يُ�صّكل  كان  اإذا  وما 
البيئة  كانت  اإذا  وما  ل،  اأم  نف�صه 
التي يعي�س فيها منا�صبًة للعالج اأم 
ل. ويكون عالج املري�س عالجاً 
ا�صتخدام  طريق  عن  ُمتكاماًل 
وا�صتخدام  الطبّية،  العقاقري 
العالج النف�صّي الفردّي للمري�س، 
للمري�س  امُلجتمعّي  والّتاأهيل 
ليقدر على الّتعامل مع الآخرين، 
برامج  يف  املري�س  واإ�رصاك 
العالج اجلماعّي، وعمل اجلل�صات 
العائلّية الإر�صادّية التي من �صاأنها 
على  وُم�صاعدته  املري�س  دعم 

تخّطي النتكا�صات.

م�صت�صفى »فران�ض فانون« بالبليدة

مر�سى انف�سام ال�سخ�سية يعي�سون 
يف �سجن الندم 

 » اأم ترمي بر�صيعها من اأعلى ال�صرفة لإنقاذه من ال�صهاينة، رجل يذبح ابنه لتخيله باأنه ي�صحي به هلل �صبحانه، جزار يتقم�ض �صخ�صية اإرهابي فيقتل 
�صقيقه، جاءته زوجته يف �صكل جنية فاأرداها ، واآخر يقتل جدته بعد اأن تخيلها دركي« هذه احلالت واأخرى ل ميكن ح�صرها يف بع�ض الأ�صطر هي 

ق�ص�ض وروايات لبع�ض الأ�صخا�ض الذين قتلوا اأقاربهم بعد اأن تف�صى يف عقولهم مر�ض خبيث وخطري األ وهو مر�ض انف�صام ال�صخ�صية، وبني ت�صارب 
الآراء واختالف التحاليل بني املخت�صني النف�صانيني واللذين يرجعون ذلك اإىل عوامل واأ�صباب نف�صية متعلقة مبرتكبي الفعل الإجرامي اأنف�صهم وبني 

الراأي ال�صرعي الذي يوجه املري�ض اإىل العالج بالرقية ، يذهب العديد من الأ�صخا�ض �صحايا لأنا�ض اأو�صلتهم تهيئاتهم اإىل »فران�ض فانون« األ وهو 
م�صت�صفى املجانني بالبليدة؟
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ليومية  مطلعة  م�صادر  ك�صفت 
ورقلة  واليات  من   ، »الو�صط« 
 ، غرداية   ، اأدرار   ، مترنا�صت   ،
االغواط ، ب�صكرة ، الوادي و ب�صار 
املعروفة بعا�صمة اجلنوب الغربي 
الوالئية و املجال�س  ال�صلطات  ،اأن 
طول  على  عجزت  املنتخبة 
اخلط يف تنفيذ 16800 قرار لهدم 
البنايات و امل�صتودعات واحلظائر 
الع�صوائية التي �صيدت فوق عقارات 
لتنفيذ  االأ�صل  يف  موجهة  عمومية 
بقطاعات  تنموي  م�رشوع   400
ال�صحة ، الرتبية ،ال�صباب والريا�صة 
، �صونلغاز و  ال�صكن مبختلف �صيغه 
وهو االأمر الذي دفع باحلكومة اإىل 
اإ�صدار جملة من القرارات لعل من 
امل�صاريع  من  عدد  حتويل  اأبرزها 
و�صمال  ب�رشق  االأخرى  للواليات 
الوطن االأكرث ا�صتعدادا الحت�صانها 

تلك  من  عدد  تقرر جتميد  فيما   ،
التزام  بحجة  االإمنائية  العمليات 
من  املنتهجة  التق�صف  �صيا�صة 
طرف احلكومة اإىل غاية البحث عن 
بدائل حقيقة النهاء التبعية لقطاع 
اأ�صعاره  تهاوت  الذي  املحروقات 
يف البور�صات العاملية قبل اأن ياأتي 
احلراك ال�صلمي امل�صتمر باجلزائر 
ليوؤكد ما مدى حقيقة هذه التعليمة 

التي تبخرت بعد رفع التجميد عن 
الجناز  املخ�ص�س  املايل  الغالف 
بورقلة،  اجلامعي  امل�صت�صفى 
�صحية  19موؤ�ص�صة  لـ  اإ�صافة 
جديدة و 32 موؤ�ص�صة تربوية ظلت 
عبارة عن خمطط حبي�صة االأدراج 
مبكاتب الهيئات التنفيذية وفق ما 

اأوردته م�صادرنا .
متابعون  ثانية فقد حمل  من جهة 

الواليات  بتلك  املحلي  لل�صاأن 
الوالئية  ال�صعبية  املجال�س 
عن  الت�صرت  تبعات  م�صوؤولية 
امل�صجلة  واخلروق  التجاوزات 
العجز  بدليل  العقار  قطاع  يف 
هذا  برجمة  يف  للمنتخبني  الكبري 
املا�صية  العادية  بالدورات  امللف 
ال�صارع  مت�صك  رغم  للمجل�س 
بتقدمي  الواليات  بهاته  املحلي 
الوالة واملنتخبني و م�صوؤويل قطاع 
القانونية  امل�صاءالت  اأمام  العقار 
الغمو�س  حول  تو�صيحات  لتقدمي 
الذي يكتنف م�صري تنفيذي 16800 
قرار هدم ، ناهيك عن اخلروق التي 
�صاحبت عملية حتويل االحتياطات 
ملديريات  البلديات  من  العقارية 
عدة  ت�صجيل  بعد  الدولة  اأمالك 
م�صوؤولني  بتنازل  تتعلق  عمليات 
عمومية  عقارات  عن  حمليني 
اأ�صحاب  لفائدة  الرمزي  بالدينار 

املال والنفوذ .

متكنت مافيا العقار من اأ�سحاب املال والنفوذ بال�ستيالء وال�سطو على 190 هكتارا من ممتلكات الدولة 
بـ10 وليات بجنوب البالد الكبري ، وهو ما رهن جت�سيد 400 م�سروع تنموي ، ب�سبب عجز �سناع القرار يف 

تنفيذ 16800 قرار هدم للبنايات وامل�ستودعات واحلظائر الع�سوائية منذ �سنة 2010.

على خلفية ال�ستيالء على 190 هكتارا من عقار الدولة 

اأحمد باحلاج 

مافيا العقار  بـ10 واليات جنوبية  
تعطل 400 م�شروع 

.        الولة والأميار عاجزون على تنفيذ 16800 قرار هدم منذ 2010

املحيطات  فالحو  اأ�صوات  تعالت 
جنوب  بواليات  القدمية  والب�صاتني 
التدخل  ب�رشورة  الكبري  البالد 
الزراعية  حما�صيلهم  الإنقاذ  العاجل 
االإتالف  من  املو�صمية  ومنتجاتهم 
تاأخر  نتيجة  اجلفاف  اأزمة  ب�صبب 
التقليدية  ال�صقي  فقارات  ترميم 

ودعمهم ب�صبكة الكهرباء الريفية  .
زهاء 20500 فالح  ممثلو  دق 
اأدرار   ، مترنا�صت  ورقلة،  بواليات 
ب�صكرة  ايليزي،   ، تيندوف   ، ب�صار   ،
مع  يف  حديثهم  وغرداية  والوادي 
اخلطر  جريدة »الو�صط »ناقو�س 
اجلفاف  موجة  ا�صتمرار  ب�صبب 
مادية  خل�صائر  معظمهم  وتكبد 

عن  عجزهم  جراء  وذلك  فادحة 
عن  ناهيك  ال�صقي،  مياه  توفري 
واملجال�س  الفالحة  م�صالح  متل�س 
املنوط  الدور  من  البلدية  ال�صعبية 
تاأهيل  يف  اإعادة  يكمن  والذي  بها، 
بالفقارات  ال�صقي  نظام  وترميم 
اأن  علمنا  اإذا  خا�صة  التقليدية، 
ال�صلطات الوالئية متم�صكة بااللتزام 
من  م�رشوع 1000 كلم  جتميد  بقرار 
اإطار   يف  الفالحية  الكهرباء  �صبكة 
التق�صف  ل�صيا�صة  ال�صارم  التطبيق 
رغم  احلكومة،  من طرف  املنتهجة 
العديد  رفعهم  عن  الفالحني  تاأكيد 
الو�صية  لل�صلطات  املرا�صالت  من 
واملحلية من اأجل التدخل الإنقاذ 50 

األف  هكتار من امل�صاحة املزروعة 
واملحا�صيل  املو�صمية  باملنتجات 
رزق  م�صدر  تعترب  التي  الزراعية 
لهم، وهو ما اأ�صطر ببع�س الفالحني 
تتمثل  ترقيعية  حلول  النتهاج 
ل�صقي  املياه  �صهاريج  اقتناء  يف 
والب�صاتني  الفالحية  املحيطات 
اجلديدة  وامل�صتثمرات  القدمية 
التي  الباهظة  املالية  التكاليف  رغم 
ترتتب عن اقتناء املياه، كما ت�صاءل 
عن  الفالحي  للن�صاط  املتتبعني 
الفالحة  قطاع  اإدراج  عدم  اأ�صباب 
االأخرية  العادية  الدورة  اأ�صغال  يف 
للمجال�س ال�صعبية الوالئية للبحث عن 
حلول جذرية للرتاكمات التي يتخبط 

فقد  ثانية  جهة  من  القطاع.  فيها 
اجلفاف  اأزمة  من  املت�رشرين  اأدرج 
التي ت�رشب الن�صاط الفالحي �صمن 
خانة التهمي�س و االإق�صاء واحلرمان 
طرف  من  الفالحني  تلزم  التي 
ال�صلطات الو�صية على  هذا القطاع 
وهو ما يتنافى مع خطاب احلكومة 
الن�صاط  بعث  اإعادة  اإىل  الرامي 
املنتوج  الوفرة يف  ل�صمان  الفالحي 
بالعملة  الدخل  م�صاريف  وتعزيز 
ال�صعبة للخزينة العمومية وذلك بعد 
البور�صات  يف  النفط  اأ�صعار  تهاوي 

العاملية .
اأحمد باحلاج 

ترميم فقارات ال�سقي التقليدية والدعم بالكهرباء الريفية

اجلفاف يهدد 50 األف هكتار من امل�شاحة 
املزروعة بجنوب البالد

اأمن ولية اأدرار 

حجز 38.97 غ من الكيف  و 08 اأقرا�ص من 
املوؤثرات العقلية

ورود  اإثر  على  العملية  جاءت 
مكافحة  لفرقة  موؤكدة  معلومات 
اأحد  قيام  مفادها  املخدرات 
املخدرات  برتويج  االأ�صخا�س 
احلرارة  درجات  اإرتفاع  م�صتغال 
النهار  منت�صف  فرتة  خالل 
البحث  نتائج  ال�صموم  لرتويج 

بتحديد  �صمح  املنجز  والتحري 
والتعرف  املعلومة  حمل  امل�صكن 
ذلك  اإثر  على  ليتم  �صاحبه،  على 
بعد  فيه  امل�صتبه  م�صكن  تفتي�س 
القانونية،  االإجراءات  كافة  اإتخاذ 
حجز  عن  العملية  اأ�صفرت  اأين 
وزنها  قدر  املخدرات  من  كمية 

مادة  من  بـ 38،97 غ  االإجمايل 
من  و08 اأقرا�س  املعالج  الكيف 
اىل  باالإ�صافة  العقلية  املوؤثرات 

مبلغ مايل قدره 46.000،00 دج
اإجراءات  جميع  اإ�صتيفاء  بعد 
فيه  امل�صتبه  تقدمي  و  التحقيق 
لدى  وكيل اجلمهورية  ال�صيد  اأمام 

ملف  اأحال  الذي  اأدرار  حمكمة 
اجلل�صة  على  مبا�رشة  الق�صية 
مبوجب اإجراءات املثول الفوري، 
�صدر يف حق املتهم حكم ق�صائي 
حب�س  بـ 18 �صهرا  باإدانته  يق�صي 

نافذ وغرامة مالية 40.000 دج.
اأحمد باحلاج 

ندرة  ورقلة  مبدينة  تتوا�صل  
حادة يف التزود باللحوم احلمراء 
غلق  توا�صل  ب�صبب  والبي�صاء 
الق�صابات رغم مرور ا�صبوعني 
 ، املبارك  االأ�صحى  عيد  عن 
م�صالح  تلعب  ذلك  مع  موازاة 
عو�س  املتفرج  دور  التجارة 
للم�صكل  حلول  عن  البحث 

القائم .
املواطنني  من  الع�رشات  اأبدى 
ببلدية ورقلة يف ت�رشيح لهم مع 
يومية »الو�صط » عن امتعا�صهم 
ال�صديد لتوا�صل مع�صلة الندرة 
باللحوم  التزود  يف  احلادة 
ب�صبب   ، والبي�صاء  احلمراء 
مت�صك عديد الق�صابات بالغلق 
املبارك  االأ�صحى  بذريعة عيد 
هذا  عن  ا�صبوعني  مرور  رغم 
مت�صل  �صياق  ويف   ، االأخري 
من  املت�رشرين  ت�صاءل  فقد 

هذه الندرة عن اأ�صباب ال�صمت 
االدوات  طرف  من  املطبق 
التي  التجارة  مب�صالح  الرقابية 
عو�س  ال�صمت  التزام  ف�صلت 
جذري  حل  الإيجاد  التدخل 
وجد  وقت  ، يف  امل�صكل   لهذا 
اأنف�صهم  املواطنني  عديد 
للبلديات  التنقل  حتمية  اأمام 
�صيدي   ، كاأنقو�صة  املجاورة 
اهلل  عبد  بن  وحا�صي  خويلد 
ال�رشورية  املادة  هذه  القتناء 
يف  الطلب  عليها  يكرث  التي 
يحز  ومما    . الف�صول  جميع 
دخول  املواطنني  نفو�س  يف 
واحلمراء  البي�صاء  اللحوم  مادة 
على خط امل�صاربة واالحتكار 
�صعر  فاق  ،حيث  ندرتها  ب�صبب 
دينار   290 الواحد  الكيلوغرام 

جزائري .
اأحمد باحلاج 

ندرة حادة يف التزود باللحوم 
احلمراء والبي�شاء بورقلة

اإطارات اأمن والية تندوف على 
اأمواج القناة االإذاعية االأوىل 

على خلفية توا�سل عطلة اأ�سحاب الق�سابات 

ب�سعار احل�سة املبا�سرة لأمنكم

يف اإطار فتح قنوات التوا�صل مع 
خمتلف فئات املجتمع عن طريق 
الف�صاء االإذاعي لالمن الوطني ، 
املحلية  االإذاعة  مع  بالتن�صيق  و 
احل�صة  برجمة  مت  لتندوف 
 « الأمنكم   « املبا�رشة  االإذاعية 
على اأمواج القناة االإذاعية االأوىل 
اإذاعة  مع  امل�صرتك  الربط  بعد 

تندوف املحلية .
 قام املالزم االأول لل�رشطة اأحمد 
االإت�صال  خلية  رئي�س  داود  بن 
جانب   اإىل  بالنيابة  ال�صحافة  و 
احل�صة  بتن�صيط  مرمي  يو�صفات 
ال�صالمة املرورية  حول مو�صوع 
و جهود الدولة و املديرية العامة 
لالأمن الوطني للتقليل من حوادث 
كتيبة  لرئي�س  بح�صور  املرور 
للم�صلحة  التابع  املرور  حركة 
باأمن  العمومي  لالأمن  الوالئية 
والية تندوف وممثل عن مديرية 

االأ�صغال العمومية بالوالية .
و من خالل هذا الربط املبا�رش 
تطرق االإطارين اإىل تثمني العمل 
اجلواري التح�صي�صي وجمهودات 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
خمتلف  غر�س  يف  تبذلها  التي 
املرورية  ال�صيما   ، الثقافات 
�صالمة  و  اأمن  منها حر�صا على 

مدى  اأي�صا  تبيان   ، املواطن 
حتقيق  يف  املواطن  م�صاهمة 
يف  دوره  و  املرورية  ال�صالمة 
العمل الوقائي و املعادلة االأمنية 
اإح�صائيات  مبقارنة  م�صفوعة   ،
 2018 �صنة  من  االأول  ال�صدا�صي 
و ال�صدا�صي االأول من �صنة 2019 
و  املرور  حوادث  حمور  حول 
امل�صجلة  املخالفات  حمور 
قوانني  احرتام  بعدم  املرتبطة 
مبختلف  اأي�صا  معززة   ، املرور 
وببع�س  الرئي�صية  االأ�صباب 
االإر�صادات  و  املقرتحة  احللول 
و التوجيهات مل�صتعملي الطريق 
االإطارين  دعا  جهتهما  من 
التابعني مل�صالح االأمن املواطنني 
ال�صلوكيات  بع�س  جتنب  اإىل 
باأبجديات  وااللتزام  اخلاطئة 
من  املرورية  ال�صالمة  وقواعد 
حوادث  يف  الوقوع   تفادي  اأجل 
ملمثل  الكلمة  لتحال  املرور، 
الذي  العمومية  االأ�صغال  مديرية 
للحد  املديرية  جمهودات  ثمن 
الطرقات  اإرهاب  ظاهرة  من 
اإىل  بدوره  امل�صتمعني  حث  و 
�صمان  اأجل  من  اجلهود  تكاثف 
و  لل�صواق  الطماأنينة  و  االأمن 

اأحمد باحلاج الراجلني.



خماوف امل�ستوطنني
لتثري  العمليات  وعادت 
خماوف امل�ستوطنني واأجهزة 
بعد  االحتالل،  ا�ستخبارات 
اإ�رسائيلية  م�ستوطنة  مقتل 
بجراحها  متاأثرة  )17 عاما( 
اآخران  واأ�سيب  احلرجة، 
انفجار  يف  خطرية،  بجروح 
اجلمعة،  ظهر  نا�سفة،  عبوة 
"دوليب"  م�ستوطنة  قرب 
قرية  اأرا�سي  على  املقامة 
غربي  الفل�سطينية  اجلانية 
ال�سفة  يف  اهلل  رام  مدينة 
وفق  املحتلة،  الغربية 

حمللني.
"يديعوت  موقع  وو�سف 
التي  العملية  اأحرونوت"، 
وقعت قرب م�ستوطنة دوليب 
م�ستوطنة  ملقتل  واأدت 
واإ�سابة اآخرين باأنها "مقلقة 
العام  بداية  للغاية"ومنذ 
م�سادر  زعمت  اجلاري، 
اإحباطها  اإ�رسائيلية  اأمنية 
لعملية  م�سابهة  هجمات   5
اأم�س يف  وقعت  التي  دوليب 

مدينة رام اهلل.
الع�سكري  املرا�سل  واأفاد 
بن  األون  العربية   13 للقناة 
ديفيد، اأن املوؤ�رسات تظهر 
خلية  العملية  نفذ  من  اأن 
تكن  مل  لو  حتى  منظمة 
خلية تابعة لتنظيم ما، فهي 
متفجرات،  خمترب  لديها 
االأمن  اإجراءات  ودر�سوا 
على  والعبوة  املكان،  يف 
ما  تزن  اللبنانية  الطريقة 
بني 3-4 كغم، ومليئة بكرات 

حديدية/ �سظايا.

�سعوبة الأو�ساع 
امليدانية

من جهته؛ علّق طالل عوكل 
ال�سيا�سي،  واملحلل  الكاتب 
يف  العمليات  ازدياد  اأن 
على  يدل  الغربية  ال�سفة 
امليدانية  االأو�ساع  �سعوبة 

على املواطنني وال�سكان.
وذكر عوكل اأن من االأ�سباب 
هذه  ملثل  تدفع  التي 
العمليات، هو ثقل ممار�سات 
االحتالل وم�ستوطنيه، وكرثة 
ال�سفة  التي تقطع  احلواجز 
التي  واالنتهاكات  الغربية، 
املواطنني  بحق  ميار�سها 
واأو�سح اأن هذا الثقل الوا�سع 
بداأ يوؤثر على االأفراد ب�سكل 
الف�سائل  على  ولي�س  كبري 
خا�س،  ب�سكل  ال�سلطة  اأو 
املربرات  اأن  اإىل  الفتا 
ال�سبان  يبادر  لكي  كثرية 
العمليات  لتنفيذ  وغريهم 
"كلما  واأ�ساف:  الفردية 
االإ�رسائيلي  ال�سغط  ا�ستد 
الوا�سحة  لتنفيذ خمططاته 
واملك�سوفة، فاإنه من املوؤكد 
فعل  ردود  هناك  �سيكون 
حدود  عند  تقف  ال  اأو�سع 
واإمنا  الف�سائل،  تفعله  ما 
�سامال،  ال�رساع  �سيكون 
مفتوحة  االأبواب  و�سيجعل 

على كل االحتماالت".
العمليات  اأن  عوكل  واأكد 
كبري  ب�سكل  توؤثر  ال�سفة  يف 
مو�سحا  االحتالل،  على 
متخوفة  "اإ�رسائيل"  اأن 

يف  الو�سع  انفجار  من 
غزة  قطاع  من  اأكرث  ال�سفة 
املخططات  و�سوح  ب�سبب 
على  وتنفيذها  االإ�رسائيلية 

اأر�س الواقع ب�سكل �رسيع.
"اإ�رسائيل"  اأن  اإىل  واأ�سار 
حتاول ا�ستثمار الوقت فيما 
وامل�سجد  بالقد�س  يتعلق 
االأق�سى على وجه التحديد، 
باال�ستيطان  يتعلق  وفيما 
من  جزء  على  وال�سيادة 
يف  الفل�سطينية  االأرا�سي 
الذي  االأمر  الغربية،  ال�سفة 
ال�سدام  حالة  من  ي�رسع 
وحول التحديات التي تواجه 
مثل هذا النوع من العمليات؛ 
االنق�سام  اأن  عوكل  اأكد 
اأحد  الفل�سطيني  الداخلي 
اأهم التحديات كون الف�سائل 
ال تثق ببع�سها البع�س �سواء 
قطاع  اأو  الغربية  ال�سفة  يف 
حماولة  خالل  من  غزة، 
حركة  من  احلد  طرف  كل 
واأ�ساف:  االآخر  الطرف 
"التن�سيق االأمني بني ال�سلطة 

الفل�سطينية واالحتالل يلعب 
دورا بارز يف احلد من تنفيذ 
اإ�سافة  العمليات،  هذه  مثل 
ال�سيا�سية  احل�سابات  اإىل 
ال�سفة  بني  املختلفة 

وغزة".

انعكا�س حلالة الوعي

الكاتب  و�سف  بدوره 
ح�سام  ال�سيا�سي  واملحلل 
يف  العمليات  عودة  الدجني 
انعكا�س حلالة  باأنها  ال�سفة 
الفل�سطيني  الوطني  الوعي 
ظل  يف  الغربية،  ال�سفة  يف 
من  "اإ�رسائيل"  به  تقوم  ما 
وتعذيب  وتهويد  ا�ستيطان 
اإ�سافة  للمواطنني،  واعتقال 

ل�سلبها اأموال املقا�سة.
ت�رسيح  يف  الدجني  واأ�سار 
الفل�سطيني  خا�س"للمركز 
لالإعالم"، اأن عودة العمليات 
ال�سبان  من  فعل  رد  مبنزلة 
وم�ستوطنيه  االحتالل  على 
ال�سعب  يعانيه  ما  كل  وعلى 

اأماكن  كل  يف  الفل�سطيني 
تواجده من ويالت االحتالل 
واملحلل  الكاتب  واأو�سح 
العالقة  اأ�سل  اأن  ال�سيا�سي 
مع االحتالل هو اال�ستباك، 
اأحد  فالعمليات  وبالتايل 

اأ�سكال هذا اال�ستباك.
واأكد اأن تاأثري هذه العمليات 
على االحتالل كبري، حيث اأن 
اجلانب االأمني لالحتالل ال 
ميكنه توقع هذه العمليات اأو 
وقفها، كونها نابعة من داخل 
يكون  وقد  نف�سه،  املنفذ 
اآليات  اأو  بالعملية  يعلم  ال 
نف�سه،  الفرد  �سوى  تنفيذها 
على  ي�سعب  الذي  االأمر 
اأجهزة ا�ستخبارات االحتالل 
ولفت  ك�سفها  اأو  توقعها 
لهذه  مهم  اعتبار  وجود  اإىل 
ت�ستثمر  اأن  وهو  العمليات؛ 
هذه  الفل�سطينية  ال�سلطة 
ال�سغط  اأجل  من  العمليات 
على االحتالل باإعادة اأموال 
�سيناريو  �سمن  املقا�سة، 
الفراغ  اأو  ال�سيا�سي  الفراغ 

االأمني املحدود.
اأهم  اأن  الدجني  واأو�سح 
تواجه  قد  التي  التحديات 
غياب  هو  العمليات  منفذي 
والعمل  والر�سد  التنظيم 
يكبد  اأن  �ساأنه  من  الذي 
كبرية،  خ�سائر  االحتالل 
املنظمة  بالعمليات  مقارنة 
تخطيط  لها  يكون  التي 
الذي  االأمر  جيد  وتنظيم 
يف  اأكرب  خ�سائر  يحقق 

�سفوف االحتالل.
ما  ظل  يف  اأنه  اإىل  واأ�سار 
من  الغربية  ال�سفة  تعانيه 
تن�سيق اأمني، وتقوي�س لدور 
املنظم؛  والعمل  الف�سائل 
الفردية  العمليات  فاإن 
هذه  يف  جيدا  بديال  تعد 
ال�سغط  اأجل  من  املرحلة 
االإ�رسائيلي  االحتالل  على 
واحد  الهدف  اأن  واأو�سح 
وهو  االحتالل،  جانب  من 
الوطنية  احلالة  اإحباط 
اجلمعي  الوطني  والوعي 
باجتاه  ودفعه  الفل�سطيني، 
عن  والعزوف  الهجرة 
الوطنية، خا�سة بعد الت�سويه 
واأبنائهم،  للقادة  المتعمد 
النا�سعة  ال�سورة  وتغيري 
يف  الفل�سطينية  للمقاومة 

الداخل واخلارج.

مباغتة ونوعية

الكاتب  قال  جانبه  من 
اإياد  ال�سيا�سي  واملحلل 
باغتت  العملية  اإن  القرا، 
وكذلك  بنوعيتها،  اجلي�س 
ال�سيا�سي  امل�ستوى 

عرب  االآن  يتخبط  الذي 
ت�رسيحات جمنونة؛ خا�سة 
من جمرمي اال�ستيطان يف 
ال�سفة، وحتى ي�سار الو�سط 

الذي ا�ستنكر العملية.
واأ�ساف القرا يف ت�رسيحات 
عمليات  اأربع  اأن  �سحفية، 
الغربية  ال�سفة  �سهدتها 
خالل �سهر، قتل فيها جنود 
ده�س  بني  وم�ستوطنون 
واليوم  نار،  واإطالق  وطعن 
وتابع:  نا�سفة  عبوة  عرب 
ومع  دوما،  ت�ستعل  "ال�سفة 
املقاومون  ينجح  الوقت 
رغم  ال�رسبات  ت�سديد  يف 
اجلهد االأمني الذي يتم عرب 
التن�سيق االأمني، م�سريا اإىل 
نظرية  ته�سم  العمليات  اأن 
االأمن التي بناها االحتالل 

يف ال�سفة الغربية".
"العملية  يقول:  وم�سى 
انتخابي  وقت  يف  جاءت 
من  اأيام  وقبل  ح�سا�س، 
تعلو  لذلك  الت�سويت، 
�رسخات االنتقام والدعوات 
وقتل  االغتياالت  لتنفيذ 
القرا  الفل�سطينيني"واأكد 
�ستتوا�سل،  العمليات  اأن 
تكون  قد  القادمة  والعملية 
جمرد �ساعات اأو اأيام على 

اأبعد تقدير.
دعوات  اأن  اإىل  واأ�سار 
وقادة  امل�ستوطنني 
اغتياالت  لتنفيذ  االحتالل 
توؤخذ  اأن  يجب  غزة  يف 
يف  واحلذر  باحل�سبان 
التي  الف�سل  حالة  �سياق 
يتعر�س لها نتنياهو وحزبه 

وجي�سه.

من جديد تعود العمليات الفدائية يف ال�سفة الغربية اإىل الواجهة، خا�سة يف ظل ما تعانيه ال�سفة من ت�سييق وت�سديد و�سلب للأرا�سي 
وتغول امل�ستوطنني واأحّيت العملية الأخرية التي نفذت �سباح اجلمعة من جديد الأمل يف نفو�س الفل�سطينيني، لتوؤكد ه�سا�سة منظومة 

الأمن الإ�سرائيلية التي يتغنى بها طيلة الوقت.

ق.د

العمليات بال�سفة

انعكا�س حلالة الوعي الفل�سطيني ورعب 
يطارد امل�ستوطنني
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"الوفاق" الليبية

 مقتل 3 مدنيني يف ق�سف جوي اإماراتي جنوبي طرابل�س
حكومة  قوات  اتهمت 
ال�سبت،  الليبية،  الوفاق 
ثالثة  بقتل  االإمارات 
جوي  ق�سف  يف  مدنيني 
العا�سمة طرابل�س  جنوبي 
الفور  على  يت�سن  ومل 
تعقيب  على  احل�سول 
تنفي  وهي  االإمارات،  من 
ال�سوؤون  يف  تدخلها  عادة 
االأخرى  للدول  الداخلية 
اإقليمية،  دول  من  وبدعم 
ت�سن قوات اللواء املتقاعد 
خليفة حفرت، منذ 4 اأفريل 
متعرًثا  هجوًما  املا�سي، 
طرابل�س  على  لل�سيطرة 

حكومة  مقر  )غرب(، 
بها  املعرتف  الوفاق، 

دولًيا.
وقالت قيادة عملية "بركان 
الع�سكرية،  الغ�سب" 
التابعة حلكومة الوفاق، اإن 
"ق�سف الطريان االإماراتي 
ملجرم  الداعم  امل�سرّي، 
حفرت،  املتمرد  احلرب 
ثالثة  مقتل  يف  ت�سبب 
ا�ستهداف  بعد  مدنيني، 
مبا�رس،  ب�سكل  �سيارتهم 
واإ�سابة عدد من املدنيني 
الكرميية  منطقة  يف 
العا�سمة("  )جنوبي 

العملية،  قيادة  واأرفقت 
�سفحتها  على  من�سور  يف 
و"تويرت"،  بـ"في�سبوك" 
اأنها  يبدو  ما  تظهر  �سوًرا 
اإ�سافة  دماء على االأر�س، 
و�سيارات  متفحمة  �سيارة 

اأخرى مت�رسرة.
واأ�سفر هجوم قوات حفرت 
�سقوط  على طرابل�س عن 
واأزيد  قتيل  األف  من  اأكرث 
جريح،  و500  اآالف   5 من 
اإح�ساء  اأحدث  ح�سب 
العاملية،  ال�سحة  ملنظمة 
يف 5 جويلية املا�سي وبعد 
مرور اأكرث من اأربعة اأ�سهر 

من بداية الهجوم، تعددت 
حفرت،  قوات  اإخفاقات 
اإحداث  من  تتمكن  ومل 
نحو  حقيقي  اخرتاق 
واأجه�س  طرابل�س  و�سط 
كانت  جهوًدا  الهجوم  ذلك 
املتحدة  االأمم  تبذلها 
بني  حوار  موؤمتر  لعقد 
خطة  �سمن  الليبيني، 
يف  النزاع  ملعاجلة  اأممية 
البلد الغني بالنفط وتعاين 
ليبيا، منذ 2011، من �رساع 
وال�سلطة،  ال�رسعية  على 
ينح�رس حالًيا بني حكومة 

الوفاق وحفرت.

يف �ساحية بريوت اجلنوبية 

�سقوط طائرة ا�سرائيلية م�سرية وانفجار اأخرى 
اهلل  حزب  يف  م�سوؤول  ك�سف 
ا�رسائيلية  طائرة  اأن  اللبناين 
اليوم  فجر  �سقطت  م�سرية 
يف  انفجرت  واأخرى  االأحد، 
اجلنوبية،  بريوت  �ساحية 
ونقلت  االأ�سباب  معرفة  دون 
عن   ،LBCI اللبنانية  الـقناة 
تك�سف  مل  الذي  امل�سوؤول 
قرابة  انه  قوله:  ا�سمه، 
منت�سف الليل �سقطت طائرة 
يف  ا�رسائيلية  ا�ستطالع 
بال�ساحية  معو�س  منطقة 
اللبنانية،  للعا�سمة  اجلنوبية 
فوق �سطح اأحد املباين وقد 
متكن عنا�رس من احلزب من 
�سحب الطائرة اىل مكان اآمن 

وبح�سب امل�سوؤول يف احلزب 
اال�رسائيلي  "العدو  فاإن 
اأر�سل طائرة ا�ستطالع ثانية 
انفجرت  نف�سه  املكان  اىل 
اال�سباب  معرفة  دون  من 
ما  خالية  بوؤرة  يف  و�سقطت 
يف  حريق  ن�سوب  اىل  ادى 

املكان". 
كيف  امل�سوؤول  يحدد  ومل 
ا�سقطت  التي  اجلهة  ومن 
على  �ساعات  بعد  الطائرة 
ق�سف  ا�رسائيل  اعالن 
التابع  القد�س  لفيلق  اهداف 

اليران يف �سوريا.



�إعد�د :�أدهم جابر

الأمنية  »الحتياجات  كانت  واإذا 
املعلن  الهدف  هي  والع�سكرية«، 
من قبل اجلانب »الإ�رسائيلي«، فاإن 
الهدف امل�سمر، والذي يثري القلق 
القد�س  تفريغ  هو  الفل�سطيني، 
العرب  �سكانها  من  ال�رسقية 

الأ�سليني متهيداً لتهويدها.
اأخرياً عمدت »اإ�رسائيل« اإىل هدم 
مباٍن يف جتمع �سور باهر ال�سكني 
خطوة  يف  ال�رسقية،  القد�س  يف 
اإىل  الفل�سطينية  احلكومة  دفعت 
التفاقيات  كل  مبراجعة  التهديد 
قال  اإذ  اإ�رسائيل،  مع  املوقعة 
الناطق با�سم الرئا�سة الفل�سطينية 
»القيادة  اإن  ردينة  اأبو  نبيل 
الفل�سطينية �ستعقد �سل�سلة لقاءات 
يف الأيام املقبلة رداً على عمليات 
خاللها  و�ستتخذ  البيوت  هدم 
اأن  اإىل  م�سرياً  م�سريية«،  قرارات 
ميكنه  ل  الفل�سطيني  »اجلانب 
بالتفاقيات  باللتزام  ال�ستمرار 
اإذا  »اإ�رسائيل«  مع  املوقعة 
اللتزام  عدم  على  م�رسة  بقيت 
الوزراء  رئي�س  و�سف  وقد  بها« 
الفل�سطيني حممد ا�ستية ما تقوم 
حرب  »جرمية  بـ  »اإ�رسائيل«  به 
كلمته  يف  مطالباً  الإن�سانية«،  �سد 
خالل اجتماع احلكومة الأ�سبوعي، 
الدولية  واملوؤ�س�سات  العامل  دول 
للجرمية،  بالت�سدي  واحلقوقية 
اإىل حمكمة  بتحويل امللف  ملوحاً 
و�سف  فيما  الدولية،  اجلنايات 
احلكومة  با�سم  الر�سمي  الناطق 
الفل�سطينية اإبراهيم ملحم ما تقوم 
به »اإ�رسائيل« يف القد�س ال�رسقية 
يف  عرقي  تطهري  عملية  باأكرب 
الأرا�سي الفل�سطينية، الأمر الذي 
دويل  لتدخل  احلاجة  اإىل  يدفع 
لل�سعب  احلماية  لتوفري  عاجل 
الفل�سطيني ، وذكرت وكالة الأنباء 
جويلية   25 يوم  »وفا«  الفل�سطينة 
الفل�سطيني  الرئي�س  اأن  اجلاري 
بعد  بالفعل،  قرر  عبا�س  حممود 
اجتماع عقدته القيادة الفل�سطينية، 
»وقف العمل بالتفاقيات املوقعة 
وت�سكيل  الإ�رسائيلي،  اجلانب  مع 
وذلك  القرار،  هذا  لتنفيذ  جلنة 

عماًل بقرار املجل�س املركزي«.
على  فاعتربت  »اإ�رسائيل«  اأما 
الناطق  باأعمال  القائم  ل�سان 
اأن  عامر،  نزار  خارجيتها  با�سم 
لديها احلق الكامل يف هدم منازل 
بالقرب  ترخي�س  دون  من  �سيدت 
الفا�سل،  الأمني  ال�سياج  من 
التوا�سل  موقع  عرب  تغريدة  ويف 
»اإن  عامر  قال  الجتماعي 
ردت  الإ�رسائيلية  العليا  املحكمة 
عملية  �سد  رفع  الذي  اللتما�س 
باخلطر  قرارها  مربرة  الهدم، 
املنازل  هذه  ت�سكله  الذي  الأمني 

الكالم  هذا  لكن  اإ�رسائيل«،  على 
مل يقنع ل القيادة الفل�سطينية ول 
الأردن ول الحتاد الأوروبي الذين 
وا�ستنكارهم  �سجبهم  عن  وا  عربرّ
اإذ  الإ�رسائيلية،  الهدم  لعملية 
اعترب الحتاد الأوروبي اأن �سيا�سة 
ال�ستيطان الإ�رسائيلية وما يرافقها 
النقل  وعمليات  اإجراءات  من 
املنازل  وهدم  والإخالء  الق�رسي 
مبوجب  قانونية  غري  وم�سادرتها، 
اإ�رسائيل  داعياً  الدويل،  القانون 
الفوري لعمليات الهدم  اإىل الوقف 
ب�سكل  تقو�س  لأنها  امل�ستمرة، 
القد�س  تكون  اأن  اإمكانية  خطري 
للدولتني  م�ستقبلية  عا�سمة 

الإ�رسائيلية والفل�سطينية.

عمليات �لهدم يف �لقد�س 
�ل�شرقية ملحة تاريخية

 ،1967 �سنة  القد�س  احتاللها  منذ 
اإ�رسائيل خمططات كثرية  و�سعت 
لتنفيذ  وذلك  املقد�سة،  للمدينة 
هدف اأ�سا�سي وهو تهويد املدينة، 
العربي  الوجود  على  والق�ساء 
املدينة  �سم  اإعالنها  فبعد  فيها، 
�سكانها  الآلف من  بتهجري  قامت 
عمليات  باأوىل  وقامت  الأ�سليني، 
قلب  يف  العرقي  والتطهري  الهدم 
حارة  هدمت  عندما  املدينة، 
ال�رسف وحي املغاربة، ثم عمدت 
خطوة  يف  امل�ستوطنات  بناء  اإىل 
التو�سعية  خطواتها  بدايات  كانت 
الق�سم  اأرا�سي  من  تق�سم  وكانت 
املدينة  من  العربي  اأو  ال�رسقي 
وقد  الغربي،  اجلزء  اإىل  لت�سمه 
م�سادرة  �سيا�سة  لذلك  اعتمدت 
الأمالك واإجراءات ال�سم الق�رسي 
�سيا�سة  واعتماد  لالأرا�سي، 
املقد�سيني  �سد  ال�سارخ  التمييز 
الذين  الأ�سليني،  ال�سكان  من 
تفر�سها  مل  قيوداً  عليهم  فر�ست 
هذه  وكانت  الإ�رسائيليني،  على 
حرمان  جلهة  وا�سحة  الإجراءات 
الأ�سليني  ،وال�سكان  الفل�سطينيني 
يف  وجودهم  على  املحافظة  من 
الإجراءات  تلك  ومن  املدينة، 
اإ�سدار رخ�س  التاأخر املتعمد يف 
بالفل�سطينيني  اخلا�سة  البناء 
ت�سل  باهظة  ر�سوم  وحتديد 
وهذا  دولر،  األف   25 نحو  اإىل 
اإىل  العربية  بالعائالت  يوؤدي  ما 
القيام ببناء منازل من دون رخ�س، 
الإ�رسائيلية  ال�سلطات  وت�ستغل 
املنازل  هذه  لهدم  الأمر  هذا 
الإجراءات  تكون  ورمبا  لحقاً، 
تربر  حتى  متعمدة  الإ�رسائيلية 
ذلك  اإىل  ي�ساف  الهدم،  عمليات 
بعزل  الإ�رسائيلية  ال�سلطات  قيام 
املدينة عن حميطها الفل�سطيني، 
من  العرب  باملقد�سيني  والتنكيل 
واإقفال  الباهظة  ال�رسائب  خالل 

موؤ�س�ساتهم وحمالهم التجارية.

تقدير�ت �ملنازل �ملهّدمة يف 
�لقد�س �ل�شرقية

اأجرى مركز املعلومات الإ�رسائيلي 
الأرا�سي  يف  الإن�سان  حلقوق 
»بت�سليم«  املحتلة  الفل�سطينية 
توثيقاً لأعداد املنازل التي قامت 
اإ�رسائيل بهدمها من �سنة 1987 اإىل 
اإح�ساءات  وبح�سب   ،2019 جوان 
على  فيها  اعتمد  التي  املركز 
بينها  خمتلفة  معلومات  م�سادر 
بلدية القد�س، فاإن اإ�رسائيل هدمت 
املنازل  اآلف  املذكورة  الفرتة  يف 
وتقديرات  تقديراته  بح�سب 
اأ�سارت  تف�سيلي،  وب�سكل  ر�سمية، 
الفرتة  يف  اأنه  اإىل  املركز  بيانات 
بني 1987 وحتى 1998 مت هدم نحو 
ال�رسقية،  القد�س  يف  منازل   207
املعطيات  غياب  ظل  يف  وذلك 
يف  نفذت  التي  العمليات  حول 
 ،1990 و1989،   ،1987 �سنوات 
اأن  اإىل  املركز  اأ�سار  واإذ   .1991
الفرتة  يف  هدمت  القد�س  بلدية 
ما بني 1992 و 2003 ما جمموعه 
م  240 منزلً لفل�سطينيني، فاإنه قدرّ
عمليات  حول  لة  مف�سرّ معطيات 
التي جرت بني �سنتَي 1999  الهدم 
منزلً   157 بلغت  والتي   ،2003 و 
لفل�سطينيني، يف حني اأن املن�ساآت 
 2016 بداية  بني  هدمها  مت  التي 
من�ساأة   221 بلغت   ،2019 جوان  و 
هدمها  مت  �سكنية  مبان   7 بينها 

على يد غري اأ�سحابها.
وقد ن�رس املركز معطياته اخلا�سة 
حول عمليات الهدم التي قامت بها 
اإ�رسائيل خالل الفرتة ما بني 2004 
و جوان 2019، م�سرياً اإىل اأن عدد 
املباين التي مترّ هدمها خالل هذه 
مو�سحاً  منزلً،   862 بلغت  الفرتة 
اأن 2978 �سخ�ساً �رسدوا، واأن 1603 
،ويف  منازل  بال  اأ�سبحوا  قا�رسين 
 2017 �سنة  اأ�سدره  منف�سل  تقرير 
اإ�رسائيل  قيام  عن  املركز  حتدث 
غطاء  حتت  الهدم  بعمليات 
وت�رسيد  الع�سكرية  الحتياجات 

اآلف ال�سكان العرب.

تقابلها  »بت�سليم«  اأرقام  اأن  غري 
اأرقام اأخرى جلهات عدة، خ�سو�ساً 
اأبحاث  »مركز  عن  ال�سادرة  تلك 
والذي  القد�س،  يف  الأرا�سي« 
اأ�سدرها  عدة  تقارير  يف  اأو�سح 
حول عمليات الهدم »الإ�رسائيلية« 
يف القد�س ال�رسقية، اأن »اإ�رسائيل« 
ال�سيا�سة  هذه   1967 منذ  توا�سل 
الق�ساء  اإىل  اأدت  التي  التدمريية 
على 5 اآلف منزل وت�سوية حارات 
»املغاربة«  مثل  بالأر�س  كاملة 
بقيام  ر  ذكرّ اأن  وبعد  و«ال�رسف«، 
قرية   39 وهدم  بتدمري  اإ�رسائيل 
 198 نحو  وتهجري  للقد�س  تابعة 
األفاً من �سكانها خالل عام النكبة، 
اأن الحتالل  اإىل  تقاريره  اأ�سار يف 
وا�سل هدم املنازل بعد �سنة 1967 
اإح�سائه  ويف  خمتلفة.  بحجج 
بـ  العدد  ر  قدرّ املدمرة  للمنازل 
و   2000 �سنتَي  بني  منازل   1706
فل�سطينياً،   9422 وتهجري   ،2017
التقرير  ويف  طفاًل،   5443 منهم 
تهجري  مترّ  اأنه  اإىل  املركز  اأ�سار 
و  النكبة،  قبل  مقد�سي  األف   67
جرى  اأنه  حني  يف  بعدها  الفاً   30
اإ�سكان 16 األف يهودي يف املنازل 
ما  اأهلها  تهجري  مت  التي  العربية 
 .1949 اأوت  و   1948 �سبتمرب  بني 
 70 نحو  باأن  التقرير  اأفاد  كذلك 
خالل  ترحيلهم  مترّ  مقد�سي  األف 
العدد  هذا  وي�سمل   ،1967 حرب 
ومنعوا  املدينة  كانوا خارج  الذين 
اإليها، ف�ساًل عن رحيل  العودة  من 
احلرب  بعد  الآلف  ع�رسات 

لأ�سباب خمتلفة.
اجلارية  الهدم  عملية  وبخ�سو�س 
القد�س  يف  باهر  �سور  يف  حالياً 
الأمم  مكتب  اأ�سار  ال�رسقية، 
املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية 
الإ�رسائيلي  القرار  اأن  اإىل  »اأو�سا« 
�سقة   70 ت�سم  مبان   10 ي�سمل 
�سكنية، بع�سها ل يزال قيد الإن�ساء 
غري اأن م�سادر فل�سطينية حتدثت 

عن مئة �سقة ولي�س 70 فقط.

هدم �لبيوت.. �شيا�شة مت 
ت�شريعها قانونيًا:

تكون  البيوت  هدم  �سيا�سة  تكاد 
اإعالن  منذ  متبعاً  اإ�رسائيلياً  عرفاً 
هذا.  يومنا  وحتى  الدولة  تاأ�سي�س 
وما   ،1948 �سنة  اإىل  فبالعودة 
الأدلة  الكثري من  فاإن هناك  قبلها 
ال�سهيونية  الع�سابات  قيام  على 
بهدف  الفل�سطينيني  بيوت  بن�سف 
اأر�سهم،  من  واقتالعهم  ترحيلهم 
العنا�رس  كاأحد  اأدرج  »هدم«  فالـ 
الإ�رسائيلية  ال�سيا�سات  املهمة يف 
لتعزيز ال�ستيطان وتفريغ  املتبعة 
�سكانها  من  الفل�سطينية  الأرا�سي 
على  ال�ستدلل  وميكن  الأ�سليني، 
اأحد  اعرتافات  خالل  من  ذلك 
ومفادها  الإ�رسائيليني  ال�سباط 
اأن �سيا�سة رئي�س احلكومة دايفيد 
بتدمري  تق�سي  كانت  غوريون  بن 
لعدم  وذلك  الفل�سطينية،  القرى 
بالعودة  اأمل  اأي  الفل�سطينيني  منح 
قرى  ت�سوية  مت  وقد  قراهم،  اإىل 
يف  بالأر�س  باأكملها  فل�سطينية 
فقد  وبذلك  ال�سيا�سة،  هذه  اإطار 
�سيا�سياً،  »الهدم«  تكري�س  مترّ 
القانوين  الإطار  توفري  مترّ  اأن  بعد 

اخلا�س له كما �سرنى لحقاً.
طبقرّ اجلي�س الإ�رسائيلي �سيا�سات 
وذلك  بحذافريها،  غوريون  بن 
بح�سب اعرتافات ال�سابط ال�سابق 
الإ�رسائيلي]9[،  اجلي�س  يف 
وبحلول �سنة 1967، قامت اإ�رسائيل 
يف  ال�سيا�سة  هذه  نطاق  بتو�سيع 
الغربية  ال�سفة  مناطق  خمتلف 
القد�س  ت  وخ�سرّ غزة،  وقطاع 
باإجراءات اأكرث �سعوبة بغية الق�ساء 
باإقامة  فل�سطيني  تفكري  اأي  على 
دولة فل�سطينية عا�سمتها القد�س. 
ل غياب تراخي�س البناء  وفيما �سكرّ
احلجج  كانت  القانوين،  الغطاء 
»الأمنية  نف�سها  هي  الإ�رسائيلية 
كانت  حجج  وهي  والع�سكرية«، 
توؤيدها املحكمة العليا يف اإ�رسائيل 
بل وتعتمد عليها لإ�سدار اأحكامها 
خالل الف�سل يف ق�سايا النزاع بني 
الفل�سطينيني واإ�رسائيل حول هدم 

البيوت وانتزاع الأرا�سي.
الإطار  اإ�رسائيل  ر�سمت  هكذا 
لعمليات  والقانوين  ال�سيا�سي 
الهدم، التي تقوم بها، لتنطلق نحو 
القد�س  باإخالء  هدفها  حتقيق 
العقاب  لأ�سلوب  وفقاً  اأهلها  من 
له  وجدت  اأ�سلوب  وهو  اجلماعي، 
خا�ساً،  قانونياً  اإطاراً  الآخر  هو 
اأن الإطار  لكن امل�ستغرب هنا هو 
ا�ستغالل  خالل  من  كان  املعتمد 
اإىل  يعود  قدمي  لقانون  اإ�رسائيل 
»لقوننة«  الربيطاين  النتداب  زمن 
على  بالعتماد  قامت  اإذ  الهدم، 
الطوارئ  قانون  من   119 املادة 
اأنه  على  تن�س  التي   1945 ل�سنة 
اأن  ع�سكري  قائد  لأي  »يجوز 
حلكومة  ت�سادر  باأن  اأمراً  ي�سدر 
اأر�س  اأو  اأو بناية  اأية دار  فل�سطني 

على  يحمله  ما  لديه  كان  اإذا 
ال�ستباه باأن عياراً نارياً اأطلق منها 
ب�سورة غري قانونية اأو اأن قنبلة اأو 
اأو  اأخرى  متفجرة  مادة  اأو  قذيفة 
ب�سورة  منها  األقيت  حمرقة  مادة 
بناية  اأو  دار  اأية  اأو  قانونية،  غري 
اأو  مدينة،  اأو  منطقة،  اأو  اأر�س  اأو 
قرية، اأو حملة، اأو �سارع، اإذا اقتنع 
باأن �سكان تلك املنطقة اأو املدينة 
اأو القرية اأو املحلة اأو ذلك ال�سارع 
جرماً  ارتكبوا  قد  منهم،  بع�ساً  اأو 
اأو ارتكاب جرم ينطوي على العنف 
حاولوا  اأو  ارتكبوا  اأو  التخويف  اأو 
ارتكاب اأي جرم من اجلرائم التي 
حمكمة  اأمام  املحاكمة  ت�ستوجب 
ع�سكرية اأو اأعانوا اأو �ساعدوا على 
ارتكابه اأو كانوا �رسكاء يف ارتكابه 
الدار  �سودرت  واإذا  وقوعه،  بعد 
الوجه  على  الأر�س  اأو  البناية  اأو 
قائد  لأي  يجوز  اأعاله،  املذكور 
البناية  اأو  الدار  يهدم  اأن  ع�سكري 
اأو يتلف اأي �سيء مزروع اأو نام يف 

الأر�س«.

 ماذ� عن �لقانون �لدويل؟

للقوانني  ب�سيطة  مراجعة  اإن 
اخلا�سة  الدولية  والتفاقيات 
ب�سكل  تو�سح  الإن�سان  بحقوق 
تخرق  اإ�رسائيل  اأن  فيه  لب�س  ل 
ب�سكل  والتفاقيات  القوانني  تلك 
ال�سعب  مع  تعاملها  ففي  �سافر، 
ال�سفة  يف  وحتديداً  الفل�سطيني 
الغربية وقطاع غزة ارتكبت اأفعالً 
ل ميكن ت�سنيفها اإل يف خانة جرائم 
احلرب، ولعلرّ خري دليل على ذلك 
وهدم  اجلماعي  العقاب  �سيا�سة 
اإ�رسائيل  تعتمدها  التي  البيوت 
 33 للمادة  خمالفة  تعترب  والتي 
التي  الرابعة  جينيف  اتفاقية  من 
جواز  عدم  على  بو�سوح  تن�س 
معاقبة اأي �سخ�س يتمتع باحلماية 
�سخ�سياً،  يقرتفها  مل  خمالفة  عن 
اجلماعية  العقوبات  حتظر  كذلك 
والإرهاب،  التهديد  تدابري  وجميع 
ن�سيب  التفاقية  لهذه  كان  وقد 
الإ�رسائيلية  اخلروقات  من  كبري 
لبنودها، اإذ مل تلتزم، بالإ�سافة اإىل 
املادة 33، ببنود )املواد: 33، 49، 

.)56 ،55 ،53 ،50
ومن املفارقات الأخرى يف م�ساألة 
اأمام  »اإ�رسائيل«  التزام  عدم 
املجتمع الدويل، كان قرار حمكمة 
العدل الدولية يف �سنة 2004 حول 
به  تلتزم  مل  والذي  الف�سل  جدار 
اإ�رسائيل اأي�ساً، وقد ردرّت اإ�رسائيل 
على ذلك كله بالذرائع ذاتها، والتي 
باحتالل  تقم  باأنها مل  فيها  تدعي 
وبالتايل  �سيادة  ذات  دولة  اأرا�سي 
الرابعة  جينيف  اتفاقية  فاإن 
ل  الدولية  القوانني  من  وغريها 

تنطبق على احلالة الفل�سطينية!

م�ساهمة�لإثنني 26   �أوت  2019  �ملو�فـق  ل25  ذو�حلجة   1440هـ 8
تقدير حالة

»اإ�سرائيل« وهدم املنازل يف القد�س 
ال�سرقية: »قوننة« التهويد دوليًا!

لي�شت عملية هدم بيوت �لفل�شطينيني يف �ل�شفة �لغربية وقطاع غزة، جديدة على �لحتالل »�لإ�شر�ئيلي« فمنذ نكبة �شنة 1948 وحتى يومنا هذ�، ل 
تز�ل �إ�شر�ئيل متار�س �شيا�شة هدم �لبيوت كعقاب جماعي �شد �لفل�شطينيني حتت ذريعة »�لحتياجات �لأمنية« تارة، و«�لحتياجات �لع�شكرية« تارة 

�أخرى، �أما �لنتيجة فهي هدم مئات �ملنازل وتهجري �آلف �لفل�شطينيني.
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تهنئة عيد ميالد
اجلميلة  اأطف�أت 
�س��سي  ريه�ن 
الع��سرة  �سمعته� 
ع�ئلته�  اأكن�ف  يف 
احتفلت  والتي 
يف  ب�سغريته� 
رائعة،  اأجواء 
املن��سبة  وبهذه 
يتقدم  ال�سعيدة 
والوالدة  الوالد  ال�سغرية  ع�ئلته�  اأفراد  له� 
الته�ين  ب�أحر  وميلي�س�  رفيق  و�سقيقتيه� 

متمنني له� العمر املديد وعقب�ل 100 �سنة.
عيد ميالد �سعيد ريه�ن

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة العدل

جمل�س ق�س�ء اجللفة
حمكمة اجللفة

حجر
ق�سم الأحوال ال�سخ�سية ق�سية رقم : 1049 /02 فهر�س 
14 /12 /2002 ق�ست املحكمة   : 986 /02 بت�ريخ  رقم 
ح�ل ف�سله� يف ق�س�ي� الأحوال ال�سخ�سية علني� ابتدائي� 
ح�سوري� يف ال�سكل : ب�سحة الإجراءات و قبول الدعوى 
بن  بوعبديل  امل�سمى  على  احلجر  بتوقيع   : املو�سوع  يف 
طيب املولود يف : 28 /02 /1963 بح��سي الع�س ابن عمر 
به�  امل�س�ب  الذهنية  لالإع�قة  ذلك  و  �سعدية  �س�ملي  و 
املحجز  برع�ية  والدته  ب�سفته�  املدعية  يقوم  اأن  على 
الق�نونية  الت�سرف�ت  بجميع  مق�مه  القي�م  و  عليه 
اخل��سة به مع الأمر بن�سر منطوق هذا احلكم لالإعالم 
الق�س�ئية  امل�س�ريف  اإبق�ء  مع  نه�ئي�  �سريورته  ح�ل 

على ع�تق املدعي و قدره� 300 دج
يف  عالني�  و  جه�را  به  اف�سح  و  احلكم  �سدر  بهذا  و 
و  الرئي�س  مع  اأم�سين�ه  بهذا  و  اأعاله  املذكور  الت�ريخ 

اأمني ال�سبط .  

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



بقلم: وليد الهوديل

بالفعل االعتقال االداري كما بات 
من  كل  الرهاب  فزاعة  معروفا 
ت�سّول له نف�سه االقرتاب من العمل 
حمل  يف  امل�ساهمة  اأو  الوطني 
الهّم العام الذي بات يثقل الكاهل 
بات  ويف ظل ظروف  الفل�سطيني 
�سخما  اال�رسائيلي  التوغل  فيها 
اليوم   ، الفل�سطينية  احلياة  يف 
يعمل االعداء مبا ي�سمى "االدارة 
املدنية" على دفع النا�س ال�سدار 
ودفع  والت�ساريح  املمغنط 
ح�سن  اإثبات  اإىل  الفل�سطينيني 
وح�رس  االحتالل  مع  �سلوكهم 
زاوية  يف  الفل�سطينية  الق�سية 
، ويف  املعي�سية  الظروف  حت�سني 
نف�س الوقت اإنزال ا�سد العقوبات 
االإداري  االعتقال  راأ�سها  وعلى 
املعاك�س  باالجتاه  يعمل  من  لكل 
لتوجهات االحتالل هذه ت�سّول له 

نف�سه اأن يقف يف امليدان الوطني 
والرغبات  لالهداف  املخالف 

ال�سهيونية يف حياتنا . 
امل�رسبون  االداريون  املعتقلون 
معركة  يفتحون  اليوم  الطعام  عن 
بطريقة خمتلفة ، يحركون �ساكنا 
بحرية  يف  كبريا  حجرا  ويلقون 
ق�سيتهم  وين�رسون  �سباتها  طال 
اأحمد   : املعتقلون   ، املالأ  على 
يوماً،   45 منذ  م�رسب  غنام 
 43 منذ  م�رسب  خلوف  و�ُسلطان 
 32 منذ  علي  اإ�سماعيل  و  يوماً، 
 34 منذ  العواودة  وجدي  يوماً، 
يوماً، وطارق قعدان منذ 30 يوماً، 
يوماً،   )24( منذ  اجلدع  ونا�رس 

وثائر حمدان منذ ثمانية اأيام.
املفتوح  با�رسابه  غنام  اأحمد 
الكل  تطال  كبرية  ق�سية  يفتح 
على  االعتداء  وتعلن  الفل�سطيني 
حقوق االن�سان قاطبة ، من عمق 
انفا�سه  ثنايا  ومن  النازف  جرحه 
املتقطعة وج�سده املنهك واأمعائه 

التي ت�رسخ يف اأعماقه اأملا وقهرا 
لغة  اال  يعرف  ال  �سجان  يواجه 
املواجهة والربح واخل�سارة ، غنام 
اأرطاال  وروحه  ج�سمه  من  يخ�رس 
من  ويتاكل  يخ�رس  واالحتالل 
�سورته املزيفة ودعايته امل�سللة 
، غنام يح�رس االحتالل يف الزاوية 

ويك�سف �سورته احلقيقية . 
غنام وامل�رسبون وفكرة اال�رساب 

املفتوح عن الطعام ال بد واأن تبقى 
ال�سورة  النها  ومفتوحة  م�ستمرة 
�سورة  اأنها   ، لالحتالل  احلقيقية 
تزج  عندما  اأبعاده  بكل  الظلم 
�رسية  بتهمة  ال�سجن  يف  ان�سانا 
 ، التفتي�س يف زمن غابر  كمحاكم 
عندما توظف ق�ساءك وحماكمك 
عندما   ، ال�سادية  رغباتك  لتنفيذ 
فقط  متكافئة  غري  حربا  تفتح 

من  الفل�سطيني  ال�سعب  الرهاب 
انت   ، اداريا  تعتقلهم  من  خالل 
معتد  جمرم  جمرد  فقط  بذلك 
اأثيم خارج عن كل االعراف الدولية 

وحقوق االن�سان العاملية . 
لي�س فقط اأحمد غنام وامل�رسبون 
نحن جميعا يف  بل  معه يف خطر 
معر�س  الوطني  فالكل   ، خطر 
لهذا االعتقال ، والكل يقف وجها 
لوجه اأمام هذه الفزاعة وكثري من 
النا�س يح�سبون ح�سابها فيرتاجع 
اأمام ال�سيا�سة اال�رسائيلية القائمة 
 ، واجلزرة  الع�سا  �سيا�سة  على 
فاال�رساب هذا ناقو�س خطر يف 
مواجهة ال�سيا�سة ال�سهيونية ب�سكل 
جزرة  اأم  ع�سا  كانت  �سواء  عام 
الع�سا  عورة  يك�سف  اال�رساب   ،
اجلزرة  تظهر  الوقت  ذات  ويف 
بان   ، ومف�سوحة  مك�سوفة  عارية 
هدفها وا�سح وال تقل خطورة عن 
تلك الع�سا امل�رسعة على روؤو�س 

اأ�رسانا . 

خالل  من  تارة  هذه  والع�سا 
�سادية  وممار�سة  باملعتقل  الزج 
واعتقال  االداري  االعتقال 
اأ�سكال  وكل  والن�ساء  االطفال 
الروؤو�س  ت�رسب  وتارة  االعتقال 
جرى  كما  االخاديد  فيها  وتفتح 
يف قمع ق�سم 3 يف النقب قبل عدة 

�سهور . 
ويك�سفه  جدا  وا�سح  اخلطر 
 ، جلية  ب�سورة  امل�رسبون 
احلذر  يف  معروف  واملطلوب 
واملواجهة ال�ساملة لكل �سيا�سات 
مع  ال�سادقة  والوقفة  االحتالل 
واأ�رسانا  م�رسانا  خا�سة  ق�سايانا 
ومك�سوفة  مفتوحة  معركة  هي   .
يزيدها  زيت  اال�رساب  وهذا 
املعادلة  من  واقرتابا  ا�ستعاال 
 : ال�سحيح  الطبيعي  بو�سعها 
يريد  و�سعب  بغي�س  احتالل 

التحرر من ربقة هذا االحتالل .

بداية الذي دفع املعتقل الإداري اأحمد غنام لال�صراب هذه املرة هو ما تعر�ض له من اعتداء �صارخ وحماولة لتمرير قهر بكل األوان احلقد القامتة ، اإذ بعد اإطالق 
�صراحه من حب�صة اعتقال اداري دامت ال�صنة والن�صف وبعد اأن اأعلن الق�صاة الع�صكريني يف حماكمهم التي مر بها اإفال�ض ملّفه من اأية تهمة وجهت اإليه ، وبالفعل 

اأطلقوا �صراحه قليال لب�صعة اأيام ثم ما لبثوا اأن اأعادوه لالعتقال وليبداأ امل�صل�صل من جديد : حكم اإداري ثم حمكمة تثبيت ثم حمكمة ا�صتئناف ثم جتديد 
وهكذا دواليك ، وا�صبحت كلمة حمكمة مرادفة متاما ملهزلة ولتدخل كاأداة مع بقية اأدوات احلرب النف�صية على املعتقل واأهله واملجتمع الفل�صطيني كله ، اإذ يبقى 

العتقال الداري �صيفا م�صلطا على رقاب الفل�صطينيني اأجمعني .

الأ�ضرياأحمد غنام )امل�ضرب عن الطعام 
منذ 46 يوما( ي�ضعنا جميعا يف خطر ؟! 
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دعا مدير مركز االأ�رسى للدرا�سات 
بالتزامن  حمدونة،  راأفت  الدكتور 
اجلديد  الدرا�سي  العام  بدء  مع 
2019- 2020، املنظمات احلقوقية 
اخلا�سة بالطفل اإىل متابعة اأو�ساع 
املعتقلني القا�رسين يف املعتقالت 
على  وال�سغط  اال�رسائيلية، 
تاأمني حريتهم  اأجل  من  االحتالل 
لتلقي  مبدار�سهم  وااللتحاق 
تعليمهم كباقي االأطفال يف العامل. 
وقال د. حمدونة اإن ما يقارب من 
اآالف  وع�رسة  وثالثمائة  مليون 
للمدرا�س  توجهوا  وطالبة  طالب 
اأرجاء  كافة  يف  اليوم  �سباح 
من  يقاب  ما  حرمان  ومت  الوطن، 
ملدار�سهم  التوجه  من  طفل   220
متجاوزة  الطلبة  كنظرائهم 
ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  بذلك 
اال�رسائيلية واحلكومة اال�رسائيلية 

التي  ومتطلباتهم  خ�سو�سيتهم 
اأكدت عليها االتفاقيات واملواثيق 
الدولية والقانون الدويل االن�ساين. 
االحتالل  �سلطات  اأن  واأ�ساف 
ع�رسات  االأطفال  بحقهم  ترتكب 
النف�سي  كالتعذيب  االنتهاكات 
واجل�سدي، وا�ستغالل بنية الطفل 
التعذيب  على  والرتكيز  ال�سعيفة، 
والتهديد والتنكيل والرتويع اأحياناً 
غري  و�سائل  وا�ستخدام  بالكالب، 
م�رسوعة كاخلداع والوعود الكاذبة، 
واملحاكم  القا�سية،  واملعاملة 
والقوانني  الع�سكرية  الردعية 
بالغرامات  والعقوبات  اجلائرة، 
االنفرادي  والعزل  املالية 
يف  واالحتجاز  القوة،  وا�ستخدام 
وباأعمارهم  بهم  تليق  ال  اأماكن 
واأ�سار  اال�ستفزازية.  والتفتي�سات 
د. حمدونة  اإىل املعاملة القا�سية 

التي يتعر�سون لها واملخالفة لكل 
التي  الدولية  واملواثيق  االأعراف 
القا�رسين  هوؤالء  حماية  تكفل 
اجل�سدية  حقوقهم  وتاأمني 
وتوا�سلهم  والتعليمية  والنف�سية 
يوجهون  ومر�سدين  باأهليهم 
معهم  والتعامل  حياتهم، 
�سيا�سة  عن  بعيداً  كاأطفال 
الطفولة  تدمري  بهدف  الرتهيب 
الفل�سطينية، واالحلاق بها االآثار 
واجل�سدية  والنف�سية  ال�سحية 
املنظمات  ودعا  واالجتماعية. 
بالطفل  اخلا�سة  احلقوقية 
املعتقلني  اأو�ساع  ملتابعة  اإىل 
املعتقالت  يف  القا�رسين 
�سهاداتهم،  و�سماع  اال�رسائيلية، 
على  االحتالل  دولة  وحما�سبة 
جرئمها بحقهم وتاأمني احلماية 

لهم.

مدير مركز الأ�صرى للدرا�صات الدكتور راأفت حمدونة

220 طفال اأ�ضريا يحرمون من 
عبد النا�صر فروانة: اللتحاق بالعام الدرا�ضي اجلديد

خالل زيارتي للنم�سا، وللمرة الثانية، 
ال�سفري �سالح عبد  ب�سعادة  التقيت 
هنا،  فل�سطني  دولة  �سفري  ال�سايف، 
وبح�سور  الكرمية،  لدعوته  تلبية 
الغول،  اإيهاب  العام  القن�سل 
بلقائهما.  و�سعدت  بهما  وت�رسفت 
�سبل  اللقاء  خالل  جمددا  وبحثنا 
اال�رسى  ق�سية  وا�سناد  دعم 
ال�ساحة  على  بها  التعريف  واهمية 
ق�سية  بحثنا  وكذلك  النم�ساوية، 
الفل�سطيني "عبد الكرمي ابو حبل" 
النم�ساوية  ال�سجون  يف  املعتقل 
ب�سكل خا�س. وعرب كال من ال�سفري  
احرتامهما  جل  عن  والقن�سل 
الفل�سطينيني  لال�رسى  وتقديرهما 
اال�رسائيلي  االحتالل  �سجون  يف 
ون�ساالتهم وت�سحياتهم و�سمودهم 
الق�سبان. واتفقنا �سويا على  خلف 

ان  ميكن  التي  اخلطوات  بع�س 
تخدم الق�سية، ب�سكل عام، وت�ساعد 
من  وتخفف  حبل"   "ابو  املعتقل 
التاكيد  مع  خا�س.  ب�سكل  معاناته 
و  التوا�سل  ا�ستمرار  اهمية  على 
و�سيقوم  هذا  امل�سرتك.  التعاون 
املعتقل  بزيارة  جمددا  القن�سل 
االيام  خالل  �سجنه  يف  حبل"  "ابو 
عليه  لالطمئنان  القادمة  القليلة 
احواله  على  كثب  عن  االطالع  و 
االمكان  قدر  والعمل  واو�ساعه 
اال�سا�سية  احتياجاته  توفري  على 
"عبد  الفل�سطيني  ان  يذكر  هناك. 
من  و  متزوج  حبل"،   ابو  الكرمي 
قطاع  �سمال  جباليا  خميم  �سكان 
�سلطات  لدى  واعتقل  و�سبق  غزة، 
يف  وام�سى  اال�رسائيلي  االحتالل 
وبعد  �سنوات.   9 نحو  �سجونها 
وطلب  القطاع  من  خرج  حترره 
حياة  عن  بحثا  اوروبا  يف  اللجوء 

اف�سل مما هي عليه يف غزة، اىل ان 
و�سل النم�سا. عام 2016  وبعد فرتة 
طلب  على  بناء  اعتقاله  مت  وجيزة 
اال�رسائيلي  االحتالل  �سلطات  من 
فل�سطينيني  �سبان  حتري�س  بتهمة 
االحتالل  �سد  عمليات  تنفيذ  على 
وا�سدرت  الغربية.  ال�سفة  يف 
حكما  بحقه  النم�ساوية  املحكمة 
تثبيت  مت  وقد  املوؤبد،  بال�سجن 
احلكم. وح�سب التهم املوجهة اليه 
وفقا  االق�سى  العقوبة  تعترب  فهذه 
للقانون النم�ساوي، وقد ق�سي منها 
3 �سنوات وما يزال "ابو حبل"  يقبع 
ان  واعتقد  النم�ساوي.  ال�سجن  يف 
من واجب املوؤ�س�سات احلقوقية ان 
تتحرك هي االخرى وان ت�ساهم يف 
معاناته  من  والتخفيف  م�ساعدته 
االحرتام  كل  عنه.  لالفراج  و�سوال 
والتقدير جلهودكم يف متابعة ق�سية 

"ابو حبل". 

�ضجون  يف  يقبع  حبل" فل�ضطيني  "اأبو 
النم�ضا ويق�ضي حكما بال�ضجن املوؤبد



نادي  مدير  النجار  اأجمد  اأفاد 
حمافظة  يف  الفل�سطيني  الأ�سري 
حمدون  الأ�سري  اأن  اخلليل 
من  �سنينة  اأبو  اأكرم  طالل 
عامه  دخل  قد  اخلليل  مدينة 
�سجون  يف  والأخري  ع�رش  الثاين 
اأن  النجار  واأو�سح   ... الحتالل 
مواليد  من  طه  حمدون  الأ�سري 
اعتقل  قد  كان  1985/1/1م 
بتاريخ 2008/8/20م لن�ساطه يف 
كتائب �سهداء الق�سى ومقاومته 
بعد  اعتقل  قد  وكان  الحتالل 
حما�رشته يف منزله بعد ا�ستباك 
مع جي�ش الحتالل لعدة �ساعات 
قبل اعتقاله وهدم منزله من قبل 
جي�ش الحتالل .. وكانت حمكمة 

عوفر الحتاللية قد حكمت عليه 
بال�سجن ملدة 12 عاما. 

ا�رشاب  خا�ش  قد  ال�سري  وكان 
ا�ستمر  والذي  والكرامة  احلرية 
خا�سه  متوا�سل  ب�سكل  يوما   45
ان  وكاد  و�سمود  ب�ساله  بكل 
ال�رشاب  خالل  حياته  يفقد 
ايقاف  ورف�ش  قلبه  توقف  حيث 
انعا�سه  ومت  انذاك  ا�رشابه 
له  كتبت  اهلل  ومب�سيئة  مرتني 
حياه جديدة وا�ستمر يف ا�رشابه 
اعتقاله  وخالل   ... النهاية  حتى 
قبل  من  مكثف  لتحقيق  تعر�ش 
خمابرات الحتالل ا�ستمر لكرث 
مل�سايقات  وتعر�ش  �سهرين  من 
الحتالل  خمابرات  من  كثرية 

نقله  يتم  يومي  �سبه  كان  حيث 
يف �سيارات البو�سطة وا�ستجوابه 
الحتالل  خمابرات  قبل  من 
لأكرث من ت�سع مرات متتالية .... 
وخالل انتفا�سة الق�سى تعر�ش 
ا�سقاءه �سفوان وحمزة لالعتقال 
وعا�ش ال�سقاء الثالثه يف ال�رش 
ارهاق  �سبب  مما  �سنوات  لعدة 
�سنوات  لعدة  منعهم  ومت  لوالديه 
عقابي  كاإجراء  الزيارة  من 
بحقهم .. ويعترب ال�سري حمدون 
ال�سرية  احلركة  كوادر  من  طه 
ويتميز بكتاباته الدبية وخواطره 
فيها  يتحدث  التي  ال�سعرية 
وجتربته  العتقال  ظروف  عن 

اليومية يف ال�رش.

اأكادميية )اإ�سرائيلية( 
تك�سف عن 6 اآالف جتربة 

ا على االأ�سرى �سنوَيّ

ك�سفت اأ�ستاذة يف علوم اجلرمية 
اجلامعة  يف  الجتماعّي  والعمل 
العربية بالقد�ش املحتلة، النقاب 
الحتالل  �سلطات  تنفيذ  اأّن  عن 
الإ�رشائيلي جتارب ع�سكرية على 
الفل�سطينيني،  والأ�رشى  الأطفال 
التي  املحتلة  الأرا�سي  وحتويل 
يقطن فيها فل�سطينيون اإىل حقول 
الع�سكرّية.  لل�سناعات  جتارب 
الحتالل  جي�ش  اإذاعة  وذكرت 
اأن الربوفي�سور نادرة  ال�سهيونى، 
بتلك  اأدلت  كيفوركيان،  �سلهوب 

حما�رشة  خالل  املعلومات 
جامعة  يف  املا�سي  الأ�سبوع 
كولومبيا مبدينة نيويورك بح�سور 
ع�رشات الطلبة حول العنف �سّد 
القد�ش  �رشقي  يف  الفل�سطينيني 
اأّن  كيفوركيان  واأفادت  امُلحتلّة. 
هذه النتائج اخلطرية هي ح�سيلة 
بحث علمي عملت عليه، م�سرية 
ا  اأي�سً ت�ستخدم  )اإ�رشائيل(  اإىل 
كتجارب  الفل�سطينيني  الأطفال 
ا�سطهاد  عن  ا  عو�سً لأ�سلحتها، 
وعد  الدوام.  على  الفل�سطينيني 
ما  بينيت،  نفتايل  التعليم  وزير 
حتدث به كيفوركيان "و�سمة عار 
راأت  فيما  لل�سهيونية"،  ومعاداة 
ت�رشيحات  اأّن  العربية  اجلامعة 

راأي  اجلامعية  املحا�رشة 
�سخ�سي ول ميثل نهج اجلامعة، 
)هاآرت�ش(  �سحيفة  اأفادت  كما 
حزَب  اأن  اإىل  وي�سار  العربّية، 
برئا�سة  الإ�رشائيلّي  مريت�ش 
العام  يف  قدم  �رشيد  يو�سي 
ال�سحة  لوزير  ا�ستجواًبا   1985
عن  فيه  م�ستف�رًشا  الإ�رشائيلّي، 
ِللجهاِت  الوزارة  �َسماح  �سبِب 
التجارب  ن�سبة  ِبزيادِة  الأمنّية 
العرب،  الأ�رشى  على  الطبية 
حينها  ال�سحة  وزير  اأّكد  حيث 
اإىل  واأ�سار  التجارب.  هذه  وقوع 
الإذن  على  ح�سلت  الوزارة  اأّن 
الق�سائي املتعلق باملو�سوع من 
املحكمة الإ�رشائيلية العليا. ويف 

معر�ش تاأكيد هذه احلقيقة اأفاد 
رين  املحَرّ الأ�رشى  من  العديد 
يف  �سنوات  اأم�سوا  الذين 
الاإ�رشائيلية  ال�رشية  املعتقالت 
مثل )معتقل رقم 1091 ومعتقل 
باراك  ومعتقلي   1391 رقم 
و�رشفند،  وعتليت،  و�رشفند 
باأّنهم  واجللمة(  تكفا،  وبتاح 
الأ�رشى  بَع�ش  اأ�سماَء  �ساهدوا 
على  حمفورًة  املفقوديَن 
بَع�ُش  وتبادَل  الزنازين.  جدراِن 
احلديَث  ريَن  املحَرّ الأ�رشى 
َلْ  الَّذين  الأ�رشى  اأولئَك  مع 
�ِسِجاّلِت  يف  اأ�سماء  لهم  تظهْر 
ال�سليب الأحمر و�سجاّلت اإدارة 

ال�سجون.
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ال�سجون ال�سهيونية منوذجا ... 

احلالة الأ�سواأ لالحتالل على مدار التاريخ
ابراهيم مطر

مدير ق�سم االإعالم 
االلكرتونى واملرئي
 الدائرة االعالمية 
مفو�سية ال�سهداء 

واالأ�سرى واجلرحى 
بحركة فتح

واملعتقلني  الأ�رشى  يخرج  اإذ   
الحتالل  �سجون  من 
الإ�رشائيلي، املوزعة من �سمال 
فل�سطني حتى جنوبها، ول كلمة 
هلل  "احلمد  �سوى:  ل�سانهم  على 
واليوم   . القرب"  اأخرجنا من  اأن 
اأ�سريا من عذابات   6750 يعاين 
ومعتقال  �سجنا   17 يف  القيد 
النقب،  اأبرزها:  توقيف  ومركز 
وجلبوع،  ونفحة،  وعوفر، 
وع�سقالن،  ورميون،  و�سطة، 
وهدارمي، واي�سل، واأهلي كيدار، 
 . وجمدو  والرملة،  وه�سارون، 
احلد  اإىل  تفتقر،  �سجون  وهي 
احلياة  �رشوط  من  الأدنى 
الزنازين  معظم  اإن  الأ�سا�سية. 
ل تتعدى م�ساحة الواحدة منها 
كبري  عدد  بها  مربعاً،  مرتاً   20
من الأ�رشى، غالباً ما ي�سطرون 
جراء  الأر�ش  على  للنوم 
امل�ساحة.  و�سغر  الزدحام 
اأدنى  ال�سجون  هذه  عن  وتغيب 
وذلك  ال�سحية،   ال�رشوط 
من   85 املادة  مع  "يتنافى 
الرابعة اخلا�سة  اتفاقية جنيف 
بحماية املدنيني، ومع القواعد 
ملعاملة  الدنيا  النموذجية 
يتعلق  ما  خا�سة  ال�سجناء، 

الحتجاز".فكل  باأماكن  منها 
الإ�رشائيلية  ال�سجون  دخل  من 
متعددة  اأ�سكال  بحقه  مور�ش 
من التعذيب النف�سي واجل�سدي، 
ومراكز  املعتقالت  يف  وكذلك 
الحتالل  ورثها  التي  التوقيف، 
الربيطاين،  النتداب  عن 
 .1970 عام  تو�سيعها  ومت 
عدداً  )اإ�رشائيل(  بنت  ولحقا، 
واملعتقالت  ال�سجون  من 
وهي  اخلا�سة،  مبوا�سفاته 
طول  على  جغرافياً  منت�رشة 
الفل�سطيني  الوطن  وعر�ش 
اأرا�سي  يف  �سيما  ول  املحتل، 
الإ�رشائيلي.  الداخل  يف   1948
والتوقيف  التحقيق  مراكز  اأما 
فيها  ويوجد  عديدة،  فهي 
وهي  املعتقلني.  من  الع�رشات 
الداخلي،  الأمن  لأجهزة  تابعة 
وبتاح  اجللمة،  اأبرزها:  ومن 
تكفا. وهناك مراكز حتقيق يف 
ع�سقالن  مثل  ال�سجون،  بع�ش 
ومعتقالت  �سجون  وهناك   ،
بعد  اأغلقت  ثم  قائمة،  كانت 
بني  لل�سالم  اأو�سلو  اتفاقية 
التحرير  ومنظمة  اإ�رشائيل 
حيث    ،1993 عام  الفل�سطينية 
القوات  مبقت�ساها  ان�سحبت 
املناطق  بع�ش  ال�سهيونية  من 
قامت  عندما  الفل�سطينية، 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف 
كافة  1994. وجتمع  اأيار  مايو/ 
الدرا�سات احلقوقية والإن�سانية 
ال�سجون  مرافق  جميع  اأن  على 
العفن  ميلوؤها  الإ�رشائيلية 
الأ�رشى  ويتعر�ش  والرطوبة، 

وقمع  ا�ستفزاز  اإىل  داخلها 
واإهمال  م�ستمر  وتفتي�ش  يومي 
�سحي. هناك يف ظلمات القهر 
بعيدا  والعذاب  التنكيل  حيث 
العزل  زنازين  اإنها  العال،  عن 
ميكن  ل  التي  ال�سجون  يف 
و�سفها باأقل من مقابر الأحياء. 
طقاطقة،  الأ�سري  وبا�ست�سهاد 
احلركة  �سهداء  عدد  يرتفع 

الوطنية الأ�سرية ايل 
جمموع  فل�سطينيا  اأ�سريا   220
من ا�ست�سهدوا واأعدموا وفقدوا 
و�سوء  املر�ش  نتيجة  حياتهم 
ال�سجون  املعاملة والإهمال يف 
ذكر  ما  وفق   ،1967 عام  منذ 
نادي الأ�سري الفل�سطيني، الأمر 
الفل�سطينية  ال�سلطة  دفع  الذي 
اإىل الدعوة لفتح حتقيقات حول 
القانونية  واملخالفات  الق�سايا 
الأ�رشى،  بحق  ترتكب  التي 
الدويل  القانون  و�رشورة فر�ش 

على الحتالل.
 منهم )64( �سهيد جراء �سيا�سة 
 75( و  الطبياملتعمد  الإهمال 
 7 و)     ، العمد  القتل  نتيجة   )
داخل  ا�ست�سهدوا  معتقلني   )
نتيجة  واملعتقالت  ال�سجون 
مبا�رشة  عليهم  النار  اطالق 
 . التعذيب  نتيجة   )  73  ( و    )
فار�ش  ال�سهيدان  اآخرهم  كان 
ون�سار  غزة  قطاع  من  بارود 
طقاطقة من بلدة بيت فجار ول 
زالت �سلطات الحتالل حتتجز 
الأ�رشى  ويلقى   . جثامينهم 
اإ�رشائيل  ق�سبان  خلف  حتفهم 
اأو  التعذيب  وطاأة  حتت  اإما 

اإهمال الأ�رشى املر�سى برتكهم 
دون عالج. ول ي�ستجيب الكيان 
ال�ستعمارى ال�سهيونى لنداءات 
املنظمات الفل�سطينية والدولية 
داخل  الأاأو�ساع  حت�سني  ب�ساأن 
ومراكز  واملعتقالت  ال�سجون 
اأي  وجود  نافية  التوقيف، 
تق�سري بحق الأ�رشى. 700 اأ�سري 
معتقالت  يف  يقبعون  مري�ش 
حالة   30 بينهم  من  الحتالل، 
اأ�سريا  و17  بال�رشطان،  م�سابة 
فيما  دائم  �سبه  ب�سكل  يقبعون 
باأو�ساع  الرملة"  "بعيادة  تعرف 
الأدنى  احلد  يتلقون  ل  معقدة، 
الالزمة  ال�سحية  الرعاية  من 
والتي كفلتها التفاقيات الدولية 
ومن  الإن�سان.  حقوق  ومبادئ 
تقدم  التى   الأ�ساليب  �سمن 
ال�سجون  م�سلحة  عليها 
قانون  لالحتالل   واملعتقالت 
ال�رشى  بحق  الق�رشية  التغذية 

امل�رشبني عن الطعام 
احتاد  مبوقف  اإ�ستهتار  ويعد 
حظر  الذي  العاملي  الطباء 
لال�رشى  بالقوة  التغذية 
من  نوعا  واعتربه  امل�رشبني 
اىل  يوؤدي  واإجراء  التعذيب 
�سلطات  وا�ستخدمت  القتل. 
الزوندا(   ( ا�سلوب  ال�سجون 
بحق  الق�رشية  التغذية  وهي 
خالل  من  وذلك  امل�رشبني 
يف  البال�ستيكي  النبوب  اقحام 
النف وبعنف �سديد واي�ساله اىل 
غذائي،  ب�سائل  حم�سوا  املعدة 
مرات  عدة  واإدخاله  و�سحبه 
وال�سغط،  التعذيب  من  كجزء 

يف م�سهد وح�سي لزال ال�رشى  
يعي�سون باأل وهم يتذكرون هذا 
امل�سهد الرهابي الذي مور�ش 
بحقهم يف معارك الكرامة التى 
خا�سوها بالإ�رشاب عن الطعام 
الق�رشية  التغذية  لنتائج  وكان   .
�سقوط  القمعي  ال�سلوب  بهذا 
�سهداء باحلركة الأ�سرية  وا�سابة 
ان  بعد  حاد،    بنزيف  العديد 
�سارعوا املوت، حيث التعذيب 
والإهمال  والنف�سي،  اجل�سدي، 
النتهاكات  الطبي، وغريها من 
املرتكبة  التنكيلية  والإجراءات 

بحق الأ�رشى.
حيث  القهر  ظلمات  يف  هناك 
عن  بعيدا  والعذاب  التنكيل 
العزل  زنازين  اإنها  العال، 
ميكن  ل  التي  ال�سجون  يف 
مقابر  من  باأقل  و�سفها 
درا�سات  ك�سفت  كما  الأحياء. 
الحتالل  �سلطات  ان  حديثة  
اآلف   6 ال�سهيونى،اأجرت  
الأ�رشى  على  �رشّية  جتربة 
يف  والعرب  الفل�سطينيني 
�سجونها، وا�ستخدمتهم كحقول 

وحدة  او�سحت  كما  جتارب. 
هيئة  يف  والتوثيق  الدرا�سات 
واملحررين،   الأ�رشى  �سوؤون 
بدرا�سة عبد النا�رش فروانة، اأن 
الأ�رشى  ا�ستخدمت  “اإ�رشائيل 
جتارب  فئران  والأطفال 
وحقولً  والأدوية،  للعقاقري 
والع�سكرية يف  الطبية  للتجارب 
خطوة خطرية جداً”. مما ميثل 
لكافة املواثيق الدولية،  انتهاكاً 
وفعالً  جاداً  حتركاً  ويتطلب 
لف�سح تلك اجلرائم،  اأن العديد 
الذين  املحررين  الأ�رشى  من 
املعتقالت  يف  �سنوات  اأم�سوا 
اأ�سماء  �ساهدوا  الإ�رشائيلية 
املفقودين  الأ�رشى  بع�ش 
حمفورة على جدران الزنازين.

م�سابون  الأ�رشى  و“مئات 
اخلطرة  الأمرا�ش  من  بالعديد 
اأ�رشى  هناك  واأن  كال�رشطان، 
والتي  الأدوية  من  ي�سكون 
تدهور  يف  لحقاً  ت�سببت 
مطالبًا  ال�سحية”،  اأو�ساعهم 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  كافة 
امللف  لأخذ  احلكومة،  وغري 

اأحداثه، وح�رش  وتوثيق  بجدية 
للموؤ�س�سات  والتوجه  ال�سهادات 
حمكمة  اإىل  واإحالتها  الدولة، 
اجلنيات الدولية. وباخلروج  عن 
يحملها  التى  الإن�سانية  املهمة 
م�سلحة  �سمحت    ” الأطباء  
باإجراء  لالحتالل  ال�سجون  
الأطفال  على  ع�سكرية  جتارب 
ئهم  عطا ا و . لفل�سطينيني ا
العقاقري الطبية . والأخطر من 
ذلك، وجود هذا التالزم املقيت 
العتقالت  بني  والقا�سي، 
القول  ميكن  بحيث  والتعذيب، 
بتجربة  مروا  من  جميع  اإن 
الفل�سطينيني،  من  العتقال، 
اإىل  الأقل-  -على  تعر�سوا  قد 
اأ�سكال التعذيب  واحد من اأحد 
مما  اجل�سدي،  اأو  النف�سي 
ال�سهيونية  ال�سجون  من  جعل 
احلالة  فيه  تتجلى  منوذجا 
مدار  على   ، لالحتالل  الأ�سواأ 
ل  واآثاره  اأهدافه  لأن  التاريخ، 
مت�ش  فهي  لها،  مكتوبة  حدود 
اجل�سد والروح، كما مت�ش الفرد 
تطور  من  وتعيق  واجلماعة، 
فاإن  لذا  واملجتمع.  الإن�سان 
�رشورة  الأ�رشى  حترير  كان 
ال�سمود  ثقافة  لتعزيز  حيوية 
التثقيف  فاإن  واملقاومة، 
يُعترب  العتقالت  بخطورة 
حلماية  و�رشوريا  ملحا  واجبا 
اأجل  من  العمل  واإن  املقاومة، 
ووقفها،  العتقالت  مواجهة 
بات �رشورة مو�سوعية حلماية 

املجتمع من خرابها.

ال�سجون ال�سهيونية منوذجا تتجلى فيه احلالة االأ�سواأ يف االحتالل، على مدار التاريخ، الأن اأهدافه واآثاره ال حدود مكتوبة لها، فهي مت�س اجل�سد والروح، كما 
مت�س الفرد واجلماعة، وتعيق من تطور االإن�سان واملجتمع. فما من اأحٍد ي�ستطيع اأن ي�سف ال�سجن وق�سوته ومرارة جدرانه وبرودة احلياة يف عتمته كما يفعل 

اأولئك الذين كانوا �سهودا على زهور اأعمارهم وهي تذبل خلف االأ�سالك ال�سائكة ويف زنازين االنفراد .

االأ�سري حمدون طه اأبو �سنينة 

العام الثاين ع�سر والأخري يف �سجون الحتالل
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عي�شة ق.

اإال اأن الظهور كان خميبا لالعبني 
والذين قدموا اأداء �ضعيفا جعلهم 
وياأجلون  واحدة  بنقطة  يكتفون 
ك�ضب اأول ثالث نقاط املو�ضم اإىل 
اأبان  موعد اآخر، ويف هذا ال�ضدد 
بوقلمونة  احلبيب  املهاجم  رفقاء 
اإثره  على  كانوا  �ضيئ  وجه  عن 
تقدم  بعد  النتيجة  يف  متاأخرين 
ا�ضتغالل  اثر  على  "احلمراوة" 
�ضفيان  احلار�س  من  خطاأ 
الظهري  ينجح  اأن  قبل  خذايرية، 

توقيع  يف  ر�ضواين  �ضعدي  االأمين 
هدف التعادل والذي اأنقذ زمالئه 
اخل�ضارة  فخ  يف  ال�ضقوط  من 

الثانية على التوايل.
الدين  خري  املدرب  وينتظر 
الفرتة  خالل  كبري  عمل  ما�ضوي 
التي  لل�ضلبيات  بالنظر  املقبل 
اأظهرتها اخلطوط الثالث لت�ضكيلة 
ظهرت  والتي  االأ�ضود"،  "الن�رس 
تائهة وغاب التن�ضيق عن الالعبني 
القتالية  والروح  االإرادة  تظهر  ومل 
على  بال�ضلب  انعك�س  الذي  االأمر 

اأداء الفريق فوق اأر�ضية امليدان.

جتري  ان  ينتظر  اآخر،  �ضياق  يف 
للوفاق  االنتخابية  اجلمعية  غدا 
جديد  رئي�س  انتخاب  اأجل  من 
ح�ضان  ال�ضابق  للرئي�س  خلفا 
اأين �ضوف تعرف مداوالت  حمار، 
امل�ضادقة  االنتخابية  اجلمعية 
اأع�ضاء  تركيبة  على  نهائية  ب�ضفة 
ان  قبل  للفريق  العامة  اجلمعية 
االقرتاع  �ضندوق  اإىل  التحول  يتم 
الرئي�س  اجلمعية  اأع�ضاء  الختيار 
اجلديد للنادي والعمل على اإخراج 
الذي  املظلم  النفق  من  النادي 
ال�ضدد  هذا  ويف  فيه،  يتواجد 

احل�ضناوي  االأعمال  رجل  اأعرب 
الرت�ضح من  بلعياط عن رغبته يف 
اأجل تراأ�س الفريق، ولهذا الغر�س 
الرت�ضح  ملف  بو�ضع  قام  فقد 
بلكاتب  الوالية  بوايل  وات�ضل 
عرقلة  بعدم  املطالبة  اأجل  من 
اأطراف  وجود  ظل  يف  تر�ضحه 
جانب  اإىل  للوفاق،  تراأ�ضه  ترف�س 
مديرية  را�ضل  املعني  فاإن  ذلك 
ال�ضباب والريا�ضة للوالية من اأجل 
ك�ضب الع�ضوية يف اجلمعية العامة 
والتي تخول له الرت�ضح اإىل رئا�ضة 

النادي.

بلعياط يودع ملف الرت�شح وانعقاد اجلمعية النتخابية غدا

وفاق �ضطيف يخّيب يف �أوىل 
خرجاته د�خل �لقو�عد

احتاد عنابة دفعت ثمن عدم تاأهيل
 لعبيها اجلدد

الي�ضكا و�لديارتي ي�ضجالن 
بد�ية موفقة يف �ملو�ضم �جلديد

تاجنانت  دفاع  فريقا  �ضّجل 
موفقة  بداية  اخلروب  وجمعية 
مع بداية املو�ضم الكروي اجلديد 
بعد االنت�ضار الثمني الذي حققاه 
الكروي  املو�ضم  جوالت  اأول  يف 
املحرتفة  الرابطة  من  اجلديد 
الثانية، االأمر الذي يوؤكد رغبة كل 
فريق على لعب االأدوار االأوىل هذا 
على  املناف�ضة  و�ضمان  املو�ضم 
اإحدى التاأ�ضريات الثالث املوؤهلة 
اإىل ال�ضعود لدوري الكبار، ويف هذا 
ت�ضجيل  "الي�ضكا"  ت�ضكيلة  متكنت 
املحرتفة  البطولة  قوية يف  عودة 
بامل�ضيف  اأطاحت  عندما 
مولودية بجاية، وا�ضتغلّت ال�ضعف 
بهم  واأطاحت  الزوار  يعانيه  الذي 
على قواعدها، اأين كانت الفر�ضة 
من  "الي�ضكا"  لت�ضكيلة  مواتية 
بعد  وجه  باأف�ضل  الظهور  اأجل 
الهاوية،  البطولة  من  ال�ضعود 
عودة  حتقيق  اإىل  الفريق  وي�ضهى 
بعد  االأوىل  الرابطة  اإىل  �رسيعة 
موا�ضم اأخرية ق�ضاها يف االأق�ضام 

ال�ضفلى.
دفاع  ت�ضكيلة  كانت  املقابل،  يف 
تاجنانت اأحد املنتفعني من نتائج 

انت�ضارها  بعد  االفتتاحية  اجلولة 
على ح�ضاب ال�ضيف احتاد عنابة 
عرفت  حيث  رد،  دون  بثنائية 
ت�ضتغل  كيف  "الديارتي"  ت�ضكيلة 
يتواجد  التي  ال�ضعبة  الو�ضعية 
بونة"  "اأبناء  نظرائها  عليها 
واأطاحوا بهم بهدفني، يف ل ف�ضل 
العبيها  تاأهيل  يف  عنابة  احتاد 
معهم  تعاقدت  الذين  اجلدد 
خالل املركاتو ال�ضيفي املنق�ضي 
ب�ضبب م�ضاألة الديون التي مل ت�ضو 
بعد على م�ضتوى جلنة املنازعات 
التابعة لالحتادية اجلزائرية لكرة 

القدم.
�ضبيبة  ت�ضكيلة  تعّثت  بينما 
بجاية على ميدانها بعدما اكتفت 
وداد  ال�ضيوف  اأمام  بالتعادل 
تلم�ضان، و�ضيعت نقطتني هامتني 
الذي  اجلديد  املو�ضم  �ضباق  يف 
االأندية  على  �ضعبة  يكون  �ضوف 
االأدوار  على  اللعب  م�ضاألة  يف 
اإىل دوري  االأوىل لتحقيق ال�ضعود 
وتفادي  البقاء  وحتقيق  االأ�ضواء 
البطولة  غياهب  اإىل  ال�ضقوط 

الهاوية.
ع.ق.

�شّجل فريق وفاق �شطيف نتيجة خمّيبة يف اأول ظهوره باملو�شم الكروي اجلديد داخل القواعد بعد التعادل 
الذي حققه اأمام ال�شيف مولودية وهران بهدف يف كل �شبكة، اأين �شيت ت�شكيلة النادي ال�شطايفي فر�شة 
ثمينة من اأجل الحتفاظ بالزاد كامال وتدارك هزمية اجلولة الفتتاحية اأمام حامل لقب املو�شم املن�شرم 

احتاد العا�شمة، اأين تبقى بداية الفريق �شعيفة وغري مر�شية لأن�شاره الذين تنقلوا بقوة اإىل مدرجات ملعب 
الثامن ماي من اأجل ت�شجيع الالعبني والوقوف معهم لتحقيق نتيجة اإيجابية

املغامرة  بارادو  نادي  يوا�ضل 
يف  م�ضاركاته  اول  يف  القارية 
تاأ�ضي�ضه  منذ  خارجية  مناف�ضة 
ثالث  حيث متكن   ،1994 العام  يف 
املو�ضم  الوطنية  البطولة  ترتيب 
نادي  عقبة  جتاوز  من  الفارط 
كا�ضمار الغيني والتاأهل اإىل الدور 
كاأ�س  ملناف�ضة  ع�رس  ال�ضاد�س 
الكرة  ممثل  انهزم  حيث  الكاف، 
القارية  املناف�ضة  يف  اجلزائرية 
م�ضيفه  اأمام  رد  دون  بهدف 

م�ضاء  جمعهما  الذي  اللقاء  يف 
الدور  اإياب  حل�ضاب  ام�س  اأول 
اإال  اخل�ضارة  ورغم  التمهيدي، 
اإىل  والتاأهل  العبور  من  متكن  اأنه 
الذي  الثمني  بفوز  املقبل  الدور 
الذي  الذهاب  لقاء  يف  �ضجله 
اأر�س  يف  اأ�ضبوعني  قبل  جرى 
وكان  نظيفة،  بثالثية  الوطن 
بارادو  اأكادميية  لالعبي  كافيا 
القارية  املناف�ضة  موا�ضلة  من 
الوطنية  لالألوان  اأف�ضل  ومتثيل 

للقارة  االأندية  مناف�ضات  ثاين  يف 
ال�ضمراء، وجنح النادي اعال�ضمي 
يف التحكم بزمام اللعب واحلفاظ 
تكفيهم  كانت  التي  النتيجة  على 
رغم  القارية  املغامرة  ملوا�ضلة 
القارية  املناف�ضة  الفريق  خو�س 
اأنهم  تاريخه، غالت  الأول مرة يف 
وجنحوا  الظن  ح�ضن  عند  كانوا 
يف  مناف�ضيهم.  اول  جتاوز  يف 
املقابل، �ضوف يالقي نادي بارادو 
يف  التون�ضي  ال�ضفاق�ضي  مناف�ضه 

كاأ�س  من  ع�رس  ال�ضاد�س  الدور 
الكاف، اأين �ضتكون املهمة �ضعبة 
لعب  متعود على  فريق  يف مالقاة 
التجربة  وميلك  القارية  املناف�ضة 
اأف�ضل من النادي العا�ضمي، حيث 
جتري مباراة الذهاب يف منت�ضف 
�ضهر �ضبتمرب الداخل على ملعب 5 
جويلية قبل ان يتنقل العبو بارادو 
اإىل مدينة �ضفاق�س من اأجل لعب 

لقاء العودة.
عي�شة ق.

�شجل تاأهال تاريخيا يف كاأ�س الكاف

بار�دو يتاأهل �إىل �لدور �ل�ضاد�س ع�ضر ويالقي 
جنحت اإدارة نادي احتاد بلعبا�س �ل�ضفاق�ضي �لتون�ضي

نهائي مع  اتفاق  اإىل  التو�ضل  يف 
لوبيز  خواكني  االإ�ضباين  املدرب 
الفريق  على  لالإ�رساف  مارتينيز 
وا�ضتقر  املو�ضم،  نهاية  اإىل 
اجلزائري  النادي  اإدارة  جمل�س 
بني  من  خواكني،  اختيار  على 
الذين  املدربني  من  العديد 
طاولة  على  اأ�ضمائهم  طرح  مت 
النقا�س، خلالفة امل�ضتقيل يون�س 
اإفتي�ضان، و�ضجل مدرب بلعبا�س 
اجلديد ح�ضوره مبدرجات ملعب 
الت�ضكيلة  ملعاينة  فيفري   24
اأهلي  �ضد  الدوري  مباراة  يف 

اأول  جرت  التي  بوعريريج  برج 
ام�س، حيث دون عدة مالحظات 
وم�ضتوى  الفريق  مبردود  تتعلق 
اإدارة  واتفقت  ال�ضبان،  الالعبني 
اجلديد  مدربها  مع  االحتاد 
اأهداف  كاأبرز  البقاء  ورقة  على 
م�ضواره  خواكني  وبداأ  املو�ضم. 
الفني  االإطار  �ضمن  التدريبي 
اأن  قبل  مدريد،  ريال  ل�ضّبان 
النادي  تدريب  على  ي�رسف 
باجة  واأوملبي  ال�ضفاق�ضي 

التون�ضيني والعربي الكويتي.
ق.ر.

�ال�ضباين مارتينيز مدرًبا 
الحتاد بلعبا�س

بطولة العامل للجيدو بطوكيو

�جلز�ئر حا�ضرة بخم�ضة م�ضارعني
اجلزائري  املنتخب  ي�ضارك 
خم�ضة  من  املكون  للجيدو 
العاملية  البطولة  يف  م�ضارعني 
منذ  انطلقت  التي  املقررة  للعبة 
من   31 يوم  اإىل  وتتوا�ضل  اأم�س 
ال�ضهر اجلاري، بالعا�ضمة اليابانية 
االحتادية  اأو�ضحته  ما  ح�ضب 

االإناث،  لدى  للجيدو،  اجلزائرية 
�ضتواجه امل�ضارعتان اجلزائريتان 
اأمينة بلقا�ضي يف وزن اقل من 63 
كغ وكوثر وعالل وزن اأكث من 78 
اآلي�س  الربيطانية  التوايل  على  كغ 
فاني�ضا  االإكوادورية  و  �ضلن�ضنجر 
�ضت�ضارك  الذكور،  .لدى  �ضاال 

هم  و  م�ضارعني  بثالثة  اجلزائر 
فتحي نورين وزن اقل من 73 كغ، 
اأكث من  بن عمادي  الرحمن  عبد 
90 كغ و اليا�س بو يعقوب اأقل من 
يتقابل  االأول،  الدور  يف  كلغ،   100
نورين مع الهايتي فيليب ميتيلو�س، 
بينما يواجه بن عمادي املعفي من 

الدور االأول الكولومبي فرا�ضي�ضكو 
بويعقوب  يتحدى  فيما  باالنتا 
كومنبت�س. زالتكو  الكرواتي 
الذي  مونديال-2019  و�ضيكون 
من  م�ضارع   839 م�ضاركة  يعرف 

148 بلدا موؤهال الأوملبياد 2020.
ق.ر.

هالل  اأ�ضامة  اجلزائري  اأحرز 
مل�ضابقة  الربونزية  امليدالية 
الرتياتلون لدى الذكور التي جرت 
مناف�ضاتها يوم ال�ضبت ب�ضفة وادي 
 12 الدورة  حل�ضاب  رقراق   اأبي 
لالألعاب االإفريقية التي ي�ضت�ضيفها 
املغرب اإىل غاية 31 اأوت اجلاري، 
ظرف  يف  امل�ضابقة  هالل  واأنهى 
بدر  املغربيني  خلف  ثا   47 د   58
وحممد  ثا(   48 )57د  �ضيوان 
ثا(   04 )58د  ال�ضديق  املهدي 
املتوجني على التوايل بامليداليتني 

الذهبية والف�ضية .
احتلت  االإناث،  �ضنف  يف  و 
اجلزائريتان كهينة مباركي بتوقيت 

1د 11ثا 38 و اإميان ماجلي توقيت 
1د 12ثا 57 على التوايل املركزين 
لقب  وعاد  ال�ضاد�س.  و  اخلام�س 
امل�ضابقة الن�ضوية للم�رسية ب�ضملة 
�س   1 توقيت  بت�ضجيلها  ال�ضلموين 
و07 د و34 ث، متقدمة على براون 
زميبابوي  من  اإليزابيث  لورين 
 ، ث  و25  د  و07  �س   1 بتوقيت 
مواطنتها  الثالث  املركز  يف  تليها 
�س   1 بتوقيت  لييغ  ندي  كويبريز 
مناف�ضات  وتتوا�ضل  ث،  و57  و08 
االإفريقية- لالألعاب  الرتياتلون 
2019 يوم غد االأحد باإجراء �ضباق 

التناوب املختلط .
ق.ر.

الألعاب الإفريقية م�شابقة الرتياتلون 
باملغرب

ميد�لية برونزية 
للعد�ء هالل
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عي�شة ق.

مينعه من ح�ضور ترب�ص املنتخب 
املحلي، اأين واجه امل�ضوؤول الأول 
الوطنية  الفنية  العار�ضة  على 
القائمة  حتديد  يف  �ضعوبات 
الالعبني  وابرز  لأف�ضل  النهائية 
النا�ضطني يف البطولة الوطنية من 
اأجل توجيه الدعوة لهم لالنطالق 
يف  للم�ضاركة  التح�ضري  يف 

البطولة  اإىل  املوؤهلة  الت�ضفيات 
جتري  التي  للمحليني  الإفريقية 
العام املقبل، حيث يواجه حمليو 
يف  املغربي  املنتخب  اخل�رض 

اللقاء الت�ضفوي.
بلما�ضي  فاإن  ال�ضدد  هذا  ويف 
مبتو�ضط  ال�ضتنجاد  اإىل  جلاأ 
من  �ضطيف  وفاق  نادي  ميدان 
اأجل توجيه الدعوة له وخالفة بن 
خما�ضة الذي اختار الحرتاف يف 

اأوروبا، قبل عام واحد على نهاية 
العا�ضمة،  احتاد  ناديه  مع  العقد 
اإىل  القادم  دراوي  ين�ضط  حيث 
بلوزداد  �ضباب  من  �ضطيف  وفاق 
متو�ضط  املن�ضب  نف�ص  يف 
اجل  من  الدعوة  وتلقى  امليدان 
الوطنية  العنا�رض  اإىل  الن�ضمام 

ابتداء من اليوم.
الرتب�ص  بلما�ضي  ي�ضتغل  و�ضوف 
الوقوف  اأجل  من  املدة  الق�ضري 

واخذ  الالعبني  اإمكانيات  على 
التي  املهارات  حول  فكرة 
اختيار  عن  بحثا  ميتلكونها 

ت�ضكيلة  ملواجهة  منهم  الأف�ضل 
واأن  خا�ضة  الأطل�ص«،  »اأ�ضود 
اإىل  التاأهل  ت�ضتهدف  اجلزائر 

التي  »لل�ضان«  املقبلة  الدورة 
على  دورتني  اآخر  يف  عنها  تغيب 

التوايل.

بلما�ضي ي�ضتدعي دراوي خلالفة بن خما�ضةترب�ص املنتخب الوطني للمحليني ينطلق اليوم ب�شيدي مو�شى
ا�شتدعى الناخب الوطني جمال بلما�شي لعب وفاق �شطيف زكريا دراوي 

لالن�شمام اإىل ترب�ص املنتخب الوطني للمحليني الذي ينطلق ابتداء من 
اليوم وميتد على مدار ثالثة اأيام على م�شتوى مركز حت�شري املنتخبات 
الوطنية، حيث قرر بلما�شي ا�شتخالف لعب احتاد العا�شمة حممد بن 

خما�شة الذي كان �شّمه اإىل قائمة الالعبني 22 الذي ا�شتدعاهم اإىل 
الرتب�ص لكن احرتاف الالعب يف اأوروبا بعد ان�شمامه اإىل نادي مالغا 

النا�شط يف الدرجة الثانية ال�شبانية 

يخو�شان الدور املقبل ابتداء من منت�شف �شبتمرب املقبل

تاأهل الكناري و�ضباب بلوزداد اإىل الدور 16 لرابطة
 الأبطال وكاأ�س الكاف

تاأهل فريقا �ضبيبة القبائل و�ضباب 
ع�رض  ال�ضاد�ص  الدور  اإىل  بلوزداد 
وكاأ�ص  اإفريقيا  اأبطال  لرابطة 
عربت  حيث  التوايل،  على  الكاف 
ت�ضكيلة »الكناري« اإىل الدور الثاين 
نادي  اأمام م�ضيفها  النهزام  رغم 
اأين افرتق  ال�ضوداين 3-2،  املريخ 
يف  املريخ  تقدم  على  الناديان 
بر�ضم   ،1-0 الأول  ال�ضوط  نتيجة 
جمع  الذي  التمهيدي  الدور  اإياب 
بينهما اأم�ضية اول ام�ص مبلعب اأم 
درمان، وتقدم ال�ضيوف يف النتيجة 
عرب ثنائية بكري املدينة  بثنائية 
اإحداها عرب ركلة جزاء افتتح بها 
باب الت�ضجيل يف الدقيقة الأخرية 
عبد  وهدف  الأوىل  املرحلة  من 
ت�ضتفيق  اأن  قبل  طاق،  الرحيم 
الأخري  الرمق  يف  ال�ضبيبة  ت�ضكيلة 

حمزة  املهاجم  عرب  اللقاء  من 
من  عداي  توفيق  وزميله  بانوح 
ممثل  هديف  وجاء  جزاء،  ركلة 
ال�ضائع،  الوقت  يف  اجلزائر 
»الكناري«  فريق  �ضمن  وبالتايل 
الوافدين  هديف  بف�ضل  تاأهله 

يف  الفوز  حقق  بعدما  اجلديدين، 
مباراة الذهاب بواقع 1-0 مبلعب 

»الوحدة املغاربية« ببجاية.
بلوزداد  �ضباب  تاأهل  جهته،  من 
ال�ضاد�ص ع�رض من م�ضابقة  للدور 
بعد  الإفريقية  الكونفدرالية  كاأ�ص 

الت�ضادي  القطن  نادي  فوزه على  
ال�ضوط  انتهى  حيث   ،0-2 بنتيجة 
الدور  اإياب  لقاء  يف   0-1 الأول 
جمع  القارية  للمناف�ضة  التمهيدي 
بينهما ع�ضية اأول اأم�ص بنجامينا، 
وجاءت الأهداف عن طريق حمزة 
على  دقائق   4 مرور  بعد  بلحول 
)د  �ضعيود  واأمري  اللقاء  انطالق 
الذي كان قد  بلوزداد  ل�ضباب   )67
 0-2 بنتيجة  الذهاب  لقاء  يف  فاز 
لي�ضمن بذلك مروره للدور املقبل، 
و يف الدور املقبل �ضيواجه حامل 
من  املتاأهل  اجلزائرية  الكاأ�ص 
نادي برياميدز امل�رضي و�ضيجري 
و   13 بيم  ما  املقبل  الدور  ذهاب 
الإياب ما بني 27 و  15 �ضبتمرب و 

29 �ضبتمرب .
ق.ر.

دخل بديال لفالبوينا ولعب 34 دقيقة

�ضوداين يعود للمناف�ضة بعد 
غياب 10 اأ�ضهر

اجلزائري  الدويل  الالعب  �ضّجل 
العربي �ضوداين عودته اإىل امليادين 
امتد  اللعب  عن  طويل  غياب  بعد 
من  خاللها  عانى  كاملة  ا�ضهر   10
الإ�ضابة اخلطرية التي تعّر�ص لها 
عندما كان يحمل املو�ضم املا�ضي 
فوري�ضت  نوثينغهام  نادي  األوان 
مهاجم  خا�ص  حيث  الإجنليزي، 
مقابالته  اأول  الوطني  املنتخب 

بعدما ما يقارب عام عن الغياب عندما �ضارك مع فريقه اوملبياكو�ص 
يف اللقاء الذي جمعه �ضهرة اول اأم�ص اأمام ال�ضيف اأ�ضتريا�ص تريبولو�ص 
يف اجلولة الفتتاحية من الدوري اليوناين، اأين لعب ابن مدينة ال�ضلف 
اللقاء ابتداء من الدقيقة 66 من املباراة ودخل معو�ضا زميله الدويل 
الفرن�ضي فالبوينا، حيث جنح الالعب يف اإثارة النتباه بعدما قدم اأداء 
مقبول بالنظر للياقته البدنية وهو الذي غاب طويال عن امليادين وكان 
عند ح�ضن الظن، حيث �ضاهم يف حتقيق ناديه للفوز وحتقيق انطالقة 

موفقة يف املو�ضم اجلديد.
ع.ق.

مبوحلي يطيح بزغبة ويقود 
التفاق اإىل الفوز

اجلزائري  الدويل  احلار�ص  تاألق 
ب�ضكل  مبوحلي  وهاب  راي�ص 
اللقاء الذي جمع ناديه  لفت يف 
التفاق اأمام الوحدة �ضمن افتتاح 
مو�ضمه  يف  ال�ضعودي  الدوري 
مبوحلي  قدم  حيث  اجلديد، 
جمددا  واأثبت  كبرية  مباراة 
بامل�ضتوى  اللعب  يف  قدرته  على 
الكبري  الداء  خالل  من  العايل، 
الرائعة  والت�ضديات  اأبانه  الذي 

التي قام بها اأمام لعبي اخلط الأمامي للوحدة، خا�ضة يف الهجمات 
وجه لوجه والتي متكن خاللها من توقيف عدد من الكرات اخلطرية، 
وا�ضتطاع على اإثرها من اإنقاذ فريقه من تلقي الأهداف واحلفاظ على 
عذرية ال�ضباك الأمر الذي قادهم اإىل حتقيق فوز معنوي بهدفني دون 
رد، وهو الرد الذي قدمه املعني للمنتقدين عن كونه يتواجد يف اأف�ضل 

اإمكانياته وتلقى على اإثرها الإ�ضادة من امل�ضتوى الذي قدمه.
و�ضهدت املقابلة م�ضاركة مواطنه م�ضطفى زغبة الذي حر�ص عرين 
بالدوري  مقابالته  اأول  يف  اللقاء  يف  هدفني  �ضباكه  وتلقت  الوحدة 
املركاتو  خالل  اجلديد  فريقه  �ضفوفه  اإىل  ان�ضم  بعدما  ال�ضعودي 

ل�ضيفي املنق�ضي قادما من وفاق �ضطيف.
عي�شة ق.

بر�ضلونة يتقدم بعر�س جديد ل�ضتعارة نيمار
الزمن  بر�ضلونة  م�ضوؤولو  ي�ضابق 
لإمتام �ضفقة التعاقد مع نيمار دا 
�ضان جريمان،  باري�ص  �ضيلفا جنم 
الربازيلي  الالعب  �ضغط  ظل  يف 
ب�رضورة  الكتالونية  الإدارة  على 
هذا  ا�ضتعادته  مفاو�ضات  اإنهاء 
»لو  �ضحيفة  وك�ضفت  ال�ضيف، 
باريزيان« يف تقرير مطول لها، اأن 
بر�ضلونة ب�ضدد التقدم بعر�ص قد 
يبدو الأخري ل�ضم نيمار على �ضبيل 
ب�ضيغتني  مو�ضم  ملدة  الإعارة 
ال�رضاء  خيار  تت�ضمن  اإحداهما 
وكل  ال�رضاء،  اإلزامية  والأخرى 
يورو،  مليون   170 بقيمة  منهما 

يت�ضمن  العر�ص  اأن  واأو�ضحت 
 40 مقابل  نيمار  ا�ضتعارة  اأي�ضا 
عثمان  اإعارة  مع  يورو  مليون 
للنادي  البار�ضا  مهاجم  دميبلي 
الباري�ضي ملدة عام، ولفتت اإىل اأن 
توما�ص توخيل مدرب بي اإ�ص جي 
ال�ضابق  لعبه  دميبلي  مع  توا�ضل 
يف بورو�ضيا دورمتوند، خالل �ضهر 
جوان املا�ضي، لإقناعه بالن�ضمام 
عن  بعيًدا  الباري�ضي  النادي  اإىل 
املهاجم  اأن  اإل  نيمار،  ملف 
ال�ضاب رف�ص الرحيل عن العمالق 
اأن  ال�ضحيفة  واأكدت  الكتالوين. 
بر�ضلونة  لعر�ص  اجلديدة  ال�ضيغة 

للنادي  �ضت�ضمن  نيمار  ل�ضتعارة 
قيمته 210  مبلًغا خيالًيا  الباري�ضي 
اأي�ضا  ال�ضتفادة  مع  يورو  مليون 
اإل  مو�ضم،  بخدمات دميبلي ملدة 
حماولت  على  ا  اأي�ضً يتوقف  اأنه 
املهاجم  لإقناع  البار�ضا  اإدارة 
الفرن�ضي بقبول الفكرة، واأو�ضحت 
الكتالوين  النادي  اأن  باريزيان«  »لو 
ب�ضكل  نيمار  قادر على �رضاء  غري 
يرف�ص  كما  ال�ضيف،  هذا  نهائي 
مبداأ  جريمان  �ضان  م�ضوؤولو 
املثري  العر�ص  هذا  لكن  الإعارة، 
�ضمن  دميبلي  عثمان  ت�ضمني  مع 
ليوناردو  يدفع  رمبا  ال�ضفقة، 

الفرن�ضي  للنادي  الريا�ضي  املدير 
ال�ضحيفة  واأ�ضارت  اأفكاره،  لتغيري 
ا  اأي�ضً يعد  العر�ص،  هذا  اأن  اإىل 
موؤقًتا  للتخل�ص  لرب�ضلونة،  فر�ضة 
تعر�ص  الذي  دميبلي  عثمان  من 
اأقل  خالل  ع�ضلية  اإ�ضابات   6 اإىل 
ت�رضفاته  بخالف  عامني،  من 
اآخر وقائع  املثرية للجدل، وكانت 
يف  والدته  زيارة  تف�ضيل  دميبلي، 
الفرن�ضية، على عر�ص  مدينة رين 
البار�ضا لفح�ص  اأطباء  نف�ضه على 
خالل  لها  تعر�ص  التي  الإ�ضابة 
اجلولة  يف  بيلباو  اأتلتيك  مباراة 

وكالتالأوىل من الليغا.

اإ�ضباين  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
جوزيه  الربتغايل  انتظار  عن 
ال�ضابق  الفني  املدير  مورينيو، 
لريال  العودة  يونايتد  ملان�ض�ضرت 
املقبلة،  الفرتة  خالل  مدريد 
فريق  اأي  مع  مورينيو  يعمل  ومل 
منذ اإقالته من مان�ض�ضرت يونايتد 

الآن  وحتى  املا�ضي،  املو�ضم 
يُفكر يف خطوته التالية، وبح�ضب 
الإ�ضبانية،  »�ضبورت«  �ضحيفة 
يف  الأمور  يراقب  مورينيو  فاإن 
ة يف ريال مدريد،  اإ�ضبانيا وخا�ضً
حيث ياأمل يف العودة للملكي حال 
الدين زيدان  الفرن�ضي زين  ف�ضل 

واأ�ضافت  احلايل،  املو�ضم  خالل 
عدة  تلقى  »مورينيو  ال�ضحيفة: 
عرو�ص، لكنه ينتظر نادًيا كبرًيا، 
من  اأكرب  يوجد  ل  له  وبالن�ضبة 

ريال مدريد حالًيا«.
ارتبط  نيمار  »ا�ضم  وتابعت: 
مدريد،  ريال  ل�ضفوف  بالنتقال 

والربازيلي قادر على دفع النادي 
اأف�ضل،  اأ�ضياء  وحتقيق  لالأمام 
زيدان  وتاأزم موقف  ياأت  واإذا مل 
هو  مورينيو  فاإن  املريجني،  مع 
لقيادة  اختياره  مت  الذي  الرجل 

الفريق«.
وكالت

مورينيو يرتّقب ف�ضل زيدان



�صلّطت ثنائية حممد �صالح 
على  جديد  من  الأ�صواء 
بعد قيادته  النجم امل�رصي 
املدفعجية،  لتجاوز  الريدز 
الثالثة  ليفربول  اأهداف 
يورغن  اأبناء  بقدرة  توحي 
التناف�س اجلدي  كلوب على 

املمتاز،  الدوري  لقب  على 
بعدما حقق و�صيف املو�صم 
م�صتحقاً  فوزاً  املا�صي 
 1-3 اأر�صنال  �صيفه  على 
الأ�صبوع  �صمن  ام�س  اأول 
وكان  امل�صابقة،  من  الثالث 
ليفربول الطرف الأف�صل يف 

اأهدافه  على  وتناوب  اللقاء 
الكامريوين  من  كّل  الثالثة 
حممد  وامل�رصي  ماتيب 
الثنائية،  �صاحب  �صالح 
الأوروغوياين  البديل  وتكّفل 
هدف  بت�صجيل  توريرا 
اأر�صنال ال�رصيف قبل خم�س 

املباراة،  نهاية  من  دقائق 
التي  الأوىل  اخل�صارة  وهذه 
ليتجّمد  اأر�صنال  يتلقاها 
نقاط  �صت  عند  ر�صيده 
به  انفرد  الذي  الوقت  يف 
بعدما  بال�صدارة  ليفربول 
نقاط  لت�صع  ر�صيده  رفع 

ومع  انت�صارات،  ثالثة  من 
املباراة  على  ال�صيطرة  اأّن 
ما  حّد  اإىل  متكافئة  كانت 
الأكرث  كان  ليفربول  اأّن  اإل 
اإجمايل  بلغ  اإذ  حماولت، 
ت�صديداته 25 مقابل 9 فقط 

لأر�صنال.

جوفنتو�س  نادي  حقق 
م�صتهل  يف  املطلوب 
حني  الإيطايل  الدوري 
على  اأر�صه  خارج  تغلب 
املرحلة  يف   0-1 بارما 
الأوىل من امل�صابقة، �صجل 
القائد جورجيو كيليني اأول 
هدف يف الدوري الإيطايل 
الدقيقة  يف  املو�صم  هذا 
اإىل  جوفنتو�س  ليقود   21
فوز اول غري براق، مل يكن 
اجلديد  جوفنتو�س  مدرب 
�صاري موجوداً  ماوريت�صيو 
ب�صبب املر�س كما �صيغيب 
قمة  عن  القادم  الأ�صبوع 
نابويل، اإل اأن فريقه �صيطر 
و�صنع  بارما  م�صيفه  على 
العديد من الفر�س اأهدرها 
دون  ذلك مت  كل  لكن  كلها 

امل�صاعد  بقيادة  اإبهار 
ماتروت�صيلو،  جوفاين 
املدرب  م�صاعد  وقال 
»حتدثت  �صاري:  عن  نقاًل 
ال�صوطني  بني  �صاري  مع 
وكان  املباراة،  نهاية  ويف 
مبا  لكن  بالنتيجة،  �صعيدا 
الكمال فقد كان  اأنه يحب 

ع�صبيا قليال«.
رونالدو  كري�صتيانو  حاول 
وكان  الت�صجيل  جاهداً 
منذ  فريقه  يف  الأخطر 
ا�صتحق  ويقيناً  البداية 
املميز  عطائه  على  هدفاً 
لوحة  حرمه   VARلكن
فيها  كتفه  خانه  اإبداعية 
ت�صلله،  �صبب  اأنه  ات�صح  اإذ 
غونزالو  الأرجنتيني  عودة 
مميزة  تكن  مل  هيغوايني 

اأ�صا�صياً  �صارك  اأنه  علماً 
كري�صتيانو  جانب  اإىل 
ديبال  مواطنه  عو�س 
الفريق  يغادر  قد  الذي 
اإجنليزية، وبقي  اإىل وجهة 
املدافع  اجلديد  الدويل 
على  ليخت  دي  الهولندي 
غاب  فيما  البدلء  مقعد 
الويلزي ارون رام�صي لعدم 
الفرن�صي  اأما  اجلاهزية، 
يف  ف�صارك  رابيو  اأدريان 
�صامي  مكان   63 الدقيقة 

خ�صرية.
قال م�صاعد املدرب حول 
فريق  »هذا  النقطة:  هذه 
فقط  امل�صاألة  جنوم.  كله 
جلاأنا  واليوم  اخليارات  يف 
اأن  اإل  اخلربة،  لعبي  اىل 
و�صنحتاج  طويل  املو�صم 

املباراة  بطل  للجميع«، 
كيليني  املخ�رصم  كان 
يف   27 هدفه  �صجل  الذي 
م�صرية 14 عاماً مع ال�صيدة 
مميزاً  اأداء  وقدم  العجوز 
دفاعياً  واجباته  متمما 
وكذلك هجومياً. من جهته 
�صعى بارما جاهداً لتعديل 
بع�س  له  وكان  النتيجة 
املحاولت املقلقة حلامل 

ا�صطدم  انه  اإل  اللقب 
ت�صيزين  احلار�س  برباعة 
عموماً  احلظ،  �صوء  او 
الأف�صل  ظهر  جوفنتو�س 
مل  واإن  الفوز  وا�صتحق 
الفريق  لكن  لمعاً،  يكن 
وطبعاً  امل�صوار  بداية  يف 
للمراحل  اكرث  يختزن 
يكتمل  حني  القادمة 
�صاري  مدربه  بان�صمام 

توتنهام يفتح �لباب �أمام رحيل �إريك�سن
م�صري  ب�صاأن  جديد  تطور  عن  اأم�س  بريطاين  �صحفي  تقرير  ك�صف 
الدمناركي كري�صتيان اإريك�صن مع توتنهام، ويعي�س اإريك�صن حالًيا املو�صم 
اأن يرحل الالعب  الأخري يف عقده مع توتنهام، ويخ�صى النادي اللندين 
فاإن  الربيطانية،  �صن«  »ذا  ل�صحيفة  ووفًقا  املقبل،  ال�صيف  يف  جماًنا 
توتنهام فتح الباب اأمام رحيل اإريك�صن، وينوي املوافقة على اأي عر�س 
اأن  اأدرك م�صوؤولو ال�صبريز  اأن  اإ�صرتليني، وجاء ذلك بعد  يبلغ 50 مليون 
الالعب ل يخطط للتوقيع على عقد جديد رفقة توتنهام، واأ�صارت اأن 
اإذا  اإل  ال�صيف،  هذا  الرحيل  على  يوافق  لن  عاًما   27 �صاحب  الالعب 
ح�صل على عر�س من ريال مدريد اأو بر�صلونة اأو جوفنتو�س،.يذكر اأن 
اإريك�صن، كان عن�رصا بارزا بت�صكيلة بوكيتينو التي و�صلت لنهائي دوري 
الدوري  يف  الرابع  املركز  واحتلت  املا�صي  املو�صم  يف  اأوروبا  اأبطال 

املمتاز.

لويز يك�سف مفاجاأة عن �سالح
مدافع  لويز  ديفيد  الربازيلي  ك�صف 
حممد  مع  حواره  عن  اأر�صنال 
ليفربول، خالل مباراة  �صالح، جنم 
ام�س  اأول  اأقيمت  التي  الفريقني 
بالربميريليغ،  اأنفيلد  ملعب  على 
خالل  لعبتني  يف  اأخطاأ  لويز  وكان 
�صالح  اإحراز  يف  وت�صبب  املباراة، 
انتهى  الذي  اللقاء  خالل  لهدفني 
�صمن  ليفربول  ل�صالح   1-3 بنتيجة 

اجلولة الثالثة من الدوري الإجنليزي املمتاز، وقال لويز، يف ت�رصيحات 
اأبرزتها �صحيفة »مريور« الربيطانية: »اأعتقد اأن الهدف الثاين الذي جاء 

من خالل ركلة جزاء قتل املباراة«.
احت�صاب  ا�صتدعى  مما  املباراة،  يف  �صالح  قمي�س  بجذب  لويز  وقام 
واأ�صاف  ال�صباك،  يف  امل�رصي  الالعب  و�صعها  جزاء،  لركلة  احلكم 
املدافع الربازيلي: »الو�صع خمتلف �صواء قمت ب�صحب القمي�س اأو و�صع 
يدي عليه، هناك اختالف يف القوة وهذا الأمر من ال�صعب اكت�صافه يف 
الفار«، وفجر لويز مفاجاأة من العيار الثقيل، كا�صًفا عن جزٍء من حواره 
مع �صديقه القدمي �صالح، قائاًل: »حتدثت مع �صالح ب�صاأن ركلة اجلزاء، 
مبثابة  الت�رصيح  هذا  ويعترب  قمي�صه«،  ب�صحب  ي�صعر  مل  باأنه  واأخربين 
اعرتاف �صمني من الفرعون امل�رصي، بوجود �صك يف مدى �صحة ركلة 
اجلزاء التي ح�صل عليها اأمام الغانرز، واأمت لويز »يف كرة الهدف الثالث 
مل اأ�صتطع ارتكاب اأي خطاأ �صد �صالح، لأنني كنت �صاأكلف فريقي اإنهاء 

املباراة 10 لعبني، حيث اإن احل�صول على اإنذار قيدين يف اللقاء«.

�سمت نيمار ي�ساعف �إحباط بر�سلونة
ام�س  اإ�صباين  �صحفي  تقرير  ك�صف 
مفاو�صات  يف  جديد  تطور  عن 
بر�صلونة ب�صاأن التعاقد مع الربازيلي 
�صان  باري�س  جنم  �صيلفا  دا  نيمار 
ووفًقا  ال�صيف،  جريمان،هذا 
ديبورتيفو«  »موندو  ل�صحيفة 
اأ�صاب  الت�صاوؤم  فاإن  الإ�صبانية، 
مفاو�صات  يف  بر�صلونة  م�صوؤويل 
خالل  نو«  »كامب  اإىل  نيمار  عودة 

يبيع  لن  جريمان  �صان  اأن  البار�صا  م�صوؤولو  ويعتقد  ال�صيفي،  املريكاتو 
اإل  الكتالوين  النادي  به  يتقدم  اأي عر�س  و�صريف�س  الربازيلي،  الالعب 
املريكاتو  لرب�صلونة يف  القت�صادي  الو�صع  ي�صاعد  ول  جنونًيا،  كان  اإذا 
مع  التعاقد  بعد  �صيما  ل  نيمار،  �صفقة  يف  مالًيا  التهور  على  ال�صيفي 
�صان  ينوي  يورو.ول  مليون   120 مقابل  غريزمان  اأنطوان  الفرن�صي 
جريمان خف�س مطالبه املالية البالغة 250 مليون يورو اأو املوافقة على 

اإدراج لعبني يف ال�صفقة.
يف املقابل، فاإن �صمت نيمار ورف�صه التحدث علًنا عن رغبته يف العودة 
التو�صل  يبتعدون عن  بالإحباط، ويجعلهم  البار�صا  اإىل بر�صلونة ي�صيب 
يريد  ل  الربازيلي  النجم  اأن  ال�صحيفة،  واأو�صحت  نهائي،  اتفاق  اإىل 
الإف�صاح عن رغبته اأمام و�صائل الإعالم، حتى ل يخ�رص خيارات اأخرى 
ريال  اإىل  النتقال  مثل  ال�صيف  هذا  جريمان  �صان  عن  للرحيل  متاحة 

مدريد اأو جوفنتو�س.

يف  مدريد  ريال  اأخفق 
حني  الثاين  الفوز  حتقيق 
التعادل  فخ  يف  �صقط 
�صيفه  مع   1-1 الإيجابي 
اأم�س  اأول  الوليد  بلد 
من  الثانية  املرحلة  يف 
افتتح  الإ�صباين،  الدوري 
الت�صجيل  زمية  بن  كرمي 
وعادل   82 الدقيقة  يف 
�صريجي غوارديول النتيجة 
يف الدقيقة 88 يف اأول لقاء 
يف  املو�صم  هذا  للملكي 
اأوىل  جولة  فبعد  برنابيو، 
اأمام �صيلتا  اأكرث من مقنعة 
فيغو �صهدت العتماد على 
الفريق  اأجماد  �صانعي 
ريال  �صقط  الأوروبية، 
الوليد  بلد  فخ  يف  مدريد 
بعد اأداء مقبول يف ال�صوط 
الأول، وباهت يف الثاين، يف 
اأول ظهور يف معقلهم هذا 
املو�صم، اأتى مردود لعبي 
زين الدين زيدان بعيداً عن 
املاأمول فال النقاط الثالث 
اجلماهري  ول  غنمت، 
امللكية ليخرج الفرن�صي يف 
ت�رصيح ح�رصي غابت عنه 

البت�صامة على غري عادة.

دون  مدريد  ريال  وبدا 
خمالب يف الثلث الهجومي 
رغم  حيث  الأخري 
من  واقرتابه  ا�صتحواذه 
من  اكرث  اخلطر  �صناعة 
مرة وكرثة حماولته اإل انه 
اجلزاء  منطقة  يف  �صقط 
حيث مل تكن له اليد العليا، 
و�صدد ريال مدريد 22 مرة 
يف اللقاء، منها 14 حماولة 
يف ال�صوط الأول لكن معظم 
اإىل  الفر�س ل ترتقي  هذه 
ت�صكيلة  اخلطورة،  م�صتوى 
بايل  غاريث  �صهدت  زيزو 
جمدداً وخامي�س رودريغيز 
الربازيلي  عو�س  الذي 

للمرة  و�صارك  فيني�صيو�س 
 2017 منذ  اأ�صا�صيا  الأوىل 
كما  النادي،  مغادرته  قبل 
مكان  باإي�صكو  الزج  �صهدنا 
لوكا موردي�س املوقوف اأما 
تغيريات  فال  ذلك  بخالف 
عن قائمة املرحلة الأوىل.

ي�صتفد  مل  الآن  وحتى 
يورو  مليون   300 من  ريال 
�صوق  يف  �رصفها  التي 
فللمباراة  النتقالت، 
مل  التوايل  على  الثانية 
لعب  اأي  زيدان  ي�رصك 
ظل  يف  كاأ�صا�صي  جديد 
امل�صاب،  هازارد  غياب 
لوكا  بال�رصبي  زج  لكنه 

الثاين  ال�صوط  يف  يوفيت�س 
يف خطوة كادت اأن حت�صب 
�صدد  حني  معلم  �رصبة 
ال�صابق  فرانكفورت  لعب 
بعد  القائم  يف  راأ�صية  كرة 
ادير  اما  مبا�رصة،  نزوله 
بالإحماء  فاكتفى  ميليتاو 
خطط  وكادت  والت�صجيع، 
اإح�صائياً  تثمر  اأن  زيدان 
كرمي  منح  حني  فنياً،  ل 
بن زمية فريقه التقدم، اإل 
الدفاعية  التغطية  �صوء  اأن 
غوارديول  �صريجي  منح 
والتعديل  النفراد  فر�صة 
و�صط   88 الدقيقة  يف 
اجنراف غريب لالأمام من 

الفريق الأبي�س
وعلق الفرن�صي قائال: »هذا 
�صجلنا  لأننا  مرارة  يرتك 
الأ�صعب،  هو  ما  وفعلنا 
اأن  فبعد تقدمنا كان يجب 
ونفعل  اأكرث  واقعيني  نكون 
وبدا  مطلوب«،  هو  ما 
الفرن�صي  الفني  املدير 
خامي�س  قدمه  مبا  مقتنعاً 
يف  �صحبه  اإنه  قال  ان  اإل 
ال�صوط الثاين لأن جاهزيته 
بعدم  و�صعر  بعد  تكتمل  مل 
»لعب  زيزو:  وقال  راحة، 
تبديله  مت  جيداً،  خامي�س 
النزعاج  ببع�س  �صعر  لأنه 
ول نريد اأن ناأخذ خماطرة، 
خ�صو�صا  جيد  ب�صكل  لعب 
له  وكان  الأول  ال�صوط  يف 
للت�صجيل«،  خطرية  فر�صة 
طويل  املو�صم  طبعاً 
والفريق مل يكتمل بعد، لكن 
جماهري امللكي املتعط�صة 
املو�صم  بعد  ل�رصفها  للثاأر 
وكذلك  املدمر،  الفائت 
اجلميع  ي�صتعجلون  رئي�صه 
زيدان  راأ�صهم  وعلى 
مازالت  جناحات  لتحقيق 

مو�صع �صك.
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�لنادي �مللكي يتعرث بالربنابيو �أمام بلد �لوليد

�ليويف يحقق فوزً� دون �إقناع

�لريدز يق�سو على �ملدفعجية



بقلم : الكاتب والإعالمي 
الفل�ضطيني ف�ضيل حلمي 

عبداهلل

مبفهومه  الثقايف  الغزو  اإن 
احتالل  ي�ستهدف  الإيديولوجي 
الفكر والنتماء ، كما احتل الأر�ض 
فهو غزو خا�ض  الهوية،  ، وطم�ض 
الهيمنة  اأجل  من  جاء  خارجي 
ال�سيا�سية والقت�سادية لدوام نهب 
الغزو  اأن  غري   ، ال�سعوب  مقدرات 
من  غزو  حقيقته  يف  هو  الثقايف 

الدول ، من دون جيو�ض غازية 
لأنه  خطورة  الأكرث  فهو  لهذا 
ي�سمن بعد ذلك يف حالت ال�سعف 
الإدارة  على  الهيمنة  دوام  الذاتي 
لقد  برمتها  القومية  الإمكانات  و 
�سكله  يف  كثرياً  ال�ستعمار  تطور 
اإىل  املبا�رش  الع�سكري  التقليدي 
لتاأمني  �سواًء  القت�سادي  �سكله 
اأم  الطبيعية  الرثوات  اأم  الطاقة 
البحث عن الأ�سواق، اإىل ال�ستعمار 
الثقايف الذي يختلف حول ت�سميته 
و الذي ليحتاج اإىل اأ�سحلة تقليدية 
لأنه مزود ب�سالحه الفتاك الداخلي 

.

التنميط الثقايف من خالل 
اَلية �ضناعة العقل

خالل  من  الثقايف  التنميط  اأي 
هو  وهذا   ، العقل  �سناعة  اَلية 
املتحدة  الوليات  له  تخطط  ما 
�سبيل  يف  م�ستخدمة  الأمريكية 
الأنظمة  و  ال�سهيوين  الكيان  ذلك 
الرجعية العربية كاأداة منفذة. لقد 
املنطقة  يف  الثقايف  الغزو  تكثف 
بعد اأحداث احلادي ع�رش من اأيلول 
كونداليزا  واأعلنت  2001م،  عام 

راي�ض م�ست�سارة الأمن القومي .
اإن اأمريكا �ستخرج ب�سيا�سة جديدة 
الإ�سالح  �سيا�سة   ، املنطقة  اإىل 
العربية  املنطقة  يف  الدميقراطي 
التي  امل�ساريع  �سل�سلة  �سمن   ،
العاملني  تاأهيل  اإعادة  اإىل  تهدف 
تربيتهما  و)   ، الإ�سالمي  و  العربي 
الدميقراطية و حت�سني  القيم  على 
العرب  عمموم  لدى  اأمريكا  �سورة 

وامل�سلمني( .
احلرب  وزارة  واأن�ساأت  كما 
جهازاً  البنتاغون  و  الأمريكية 
العرب  لدى  الوعي((  ))لتزييف 
تاأكيداً  هذا  وياأتي   ، امل�سلمني 
على حر�ض الإدارة الأمريكية على 
حترير العاملني العربي والإ�سالمي 
الدكتاتورية،ون�رش  الأنظمة  من 

الدميقراطية واحلرية فيهما .
التي  امل�ساريع  �سيا�سة  اأهداف  اإن 
اأطلقتها الوليات املتحدة من خالل 
الدميقراطية،والإ�سالح  تعزيز 
هو  املنطقة  يف  القت�سادي 
وقد  الثقايف،  الغزو  جوهره  يف 
منظمة  وا�سنطن  ا�ستخدمت 
حمالتها  لت�رشيع  املتحدة  الأمم 

اأن  بعد  العامل،  يف  وخطواتها 
من  غريها  وعلى  عليها  هيمنت 
املوؤ�س�سات الدولية كمجل�ض الأمن 
واملحكمة  الدويل  النقد  و�سندوق 
للطاقة  الدولية  والوكالة  الدولية 
الذرية و اجلامعة العربية و جمل�ض 
التعاون اخلليجي ومنظمة املوؤمتر 
الإ�سالمي و منظمة حقوق الإن�سان 

وغريها .
ال�سالح  هو  القت�ساد  كان  واإذا 
جعلها  و  دول  باأ�سوار  اأطاح  الذي 
مفتوحة و خا�سعة للقطب الواحد 
الثقافة  و  الإعالم  �سالح  اأن  اإل 
الذي يقوم بدورالتمهيد وا�ستكمال 
عملية ال�سيطرة ، باإ�سفاء ال�رشعية 
القناعة  احالل  و  عليها  املطلوبة 
و  فكرية  تغيريات  واإحداث  بها 
املنطقة  �سعوب  جتعل  ثقافية 

ودولها را�سية بالإدارة اجلديدة .
ويف �سبيل ك�سب حربها الفكرية يف 
لقد   ” الأو�سط  ال�رشق   ” منطقة 
ف�سائية  حمطات  اأمريكا  اأن�ساأت 
براجمها  تبث  عديدة  واإذاعية 
باللغة العربية، الهدف منها حت�سني 
لدى  �سيا�ستها  ترويج  و  �سورتها 
�ساعدت  كما  املنطقة،  �سعوب 
اإطالق قمر  ال�سهيوين على  الكيان 
ا�سطناعي لبث الربامج التلفزيونية 
عرب القناة ) الإ�رشائيلية ( املوجهة 
وت�ساعدت  العربي،  للوطن 
العربية  للدول  الأمريكية  املطالب 
ومنها الإعرتاف بالكيان ال�سهيوين 
لها،  العا�سمة  هي  القد�ض  وباأن 
مع  التطبيع  بدء  على  العمل  و 
الكيان ال�سهيوين ، و تغري املناهج 
املدر�سية و�سطب اأي ن�ض يتحدث 

يف العداء لــ )اإ�رشائيل( .
كما طالب بفتح �سفرات )اإ�رشائيلية( 

و بعثات دبلوما�سية يف بالدها .
منظمات  باإقامة  طالبت  كما 
التاآمر  اأجل  من  املدين  املجتمع 
ال�سيطرة  �سبيل  �سعوبها،و يف  على 
تنفيذ  و  العربي  العقل  على 
ا�ستخدمت  الثقايف  الغزو  �سيا�سة 
الغربية  و  الأمريكية  ال�سرتاتيجية 
لالنطالق  مهمة  ركائز  عموماً 
املا�سية  الثالثة  العقود  خالل 
 ، فود  موؤ�س�سة  نذكرها:  اأن  ميكن 
اأوائل  وهي تعمل يف املنطقة منذ 
املا�سي  القرن  من  اخلم�سينات 
للباحثني  الدرا�سية  املنح  وتقدم 

العرب .

متويل امل�ضاريع و املنظمات

امل�ساريع  بع�ض  اإىل متويل  اإ�سافة 
موؤ�س�سة   ” والجتماعية  الثقافية 
الوا�سع  ن�ساطها  برز  التي   ” رائد 
القرن  من  ال�سبعينات  خالل 
مبجال  وارتبطت  املا�سي 

الدرا�سات الفل�سطينية .
الجتماعية  العلوم  اأبحاث  جمل�ض 
التي   ، الأو�سط  ال�رشق  وجلنة 
يعمل  الذي  املجل�ض  عن  انبثقت 

لي�ست  فرتة  منذ  املنطقة  يف 
بالق�سرية. وكالة التنمية الأمريكية 

.
طائلة  مبالغ  ر�سدت  اأنها  ويذكر 
م�رش  بني  امل�سرتكة  للبحوث 
جمال  يف  ال�سهيوين  والكيان 
موؤ�س�سة  الزراعية،  البحوث 
وهي  الأملانية،  اإيربت  فريدري�ض 
البحث  مراكز  ببع�ض  ال�سلة  وثيقة 
العلمي يف العامل العربي ، املبادرة 
من اأجل ال�سالم والتعاون يف ال�رشق 
املوؤ�س�سة  هذه  وت�سم   ، الأو�سط 
ال�سيا�سة  رجال  من  كبرياً  عدداً 
و�سفراء اأمريكيني �سابقني ، وهدفها 
اإعداد ثقافة م�سرتكة بني الأنظمة 
من   ، ال�سهيوين  والكيان  العربية 
ال�سيا�سة،  طريق  ت�سهل  اأن  �سانها 
معاهد ومراكز الأبحاث الأمريكية 
نظرياتها يف  وبع�ض   ، وال�سهيونية 
اخرتاق  اأجل  من  العربية  الدول 
امليادين،  �ستى  يف  العلمي  البحث 
القاهرة  يف  الأكادميي  املركز 

املعروف بدوره التج�س�سي .
معرفة  على  اأبحاثه  ركز  وقد 
الأ�سول العرقية للمجتمع امل�رشي 
ال�سالم  عملية  تاأثري  ودرا�سة   ،
فالتف�سري  العربي،  العقل  على 
ال�سحيح لهذه الأطروحات هو اأنها 
حتقيق التعليمات واأوامر وا�سنطن 
الفكر  على  حرب  اأنها  على  الَن 
العدوانية  ل�سيا�ستها  املناه�ض 
وميكن   ، املنطقة  �سعوب  جتاه 
التي  الَليات  واخت�سار  اإيجاز 
تهدف الوليات املتحدة الأمريكية 
لأفكارها  حرب  يف  ل�ستخدامها 
امل�ستمرة التي تقودها يف “ال�رشق 
الرتويج   : التايل  وفق  الأو�سط” 
الإن�سان  وحقوق  للدميقراطية 
من  ال�سيا�سية  والإ�سالحات 
العربية  الدول  معظم  اتهام  خالل 
والإ�سالمية بال�سمولية ، واملق�سود 
بهم ، اجلمهورية العربية ال�سورية ، 
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ، و 
بحجة عدم احرتام حقوق الإن�سان 
حالة  خلق  ي�ستدعي  الذي  الأمر   ،
هذه  لدى  والفو�سى  الرتباك  من 
خريطة  تغري  �سعوبها  مع  الدول 
الحتالل  خالل  من  املنطقة 
ا�ستباقية  حرب  �سّن  اأو  الع�سكري 
 ” منطقة  يف  الدول  بع�ض  �سد 
ال�رشق الأو�سط ” مثلما ما ح�سل 
ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  مع 
العدوانية  احلرب  اتخذت  والتي 
اأ�سالً قذرة على عدة  على �سورية 

�سعد وم�ستويات .
ومركبة  معقدة  حرباً  فكانت 
واجتماعياً  وثقافياً  اإعالمياً 
حرباً   ، وع�سكرياً  واقت�سادياً 
املحرمات  كل  فيها  ا�ستعملت 
والفرتاءت  والأ�ساليل  والأكاذيب 
 ، مدرو�سة  منهجية  �سيا�سة  وفق 
اأ�سكال  وفق  البداية  يف  وظهرت 
احل�سار ال�سيا�سي والدبلوما�سي ثم 
واحل�سار(  )املقاطعة  القت�سادي 

 ، الأحداث  باقي  اإىل  تطورت  ثم 
فنت طائفية مذهبية، واجتماعية ، 
وعرقية قومية ، واقت�سادية طبقية 
، ومن ثم اتخذت اأ�سكالً ع�سكرية 
العمليات  بداأت  حني  اإرهابية 
الإرهابية �سد الأبرياء من املدنيني 
على  املنظم  العتداء  عن  ف�ساًل 
 ، الأمن  وقوات  الع�سكرين  بع�ض 
ول   ، العامة  املرافق  بع�ض  وعلى 
باملحاكم اجلنائية  يتعلق  ما  �سيما 
اجلمهورية  مع  اأي�ساً  ح�سل  وما 
بداأ  حني  الإيرانية  الإ�سالمية 
الت�سخني الع�سكري يف اخلليج �سد 

اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية .

اإعتداءات
حيث �سعى العدو ال�سهيوين و اخلليج 
ارتكاب  الأمريكية  الإدارة  لدفع 
عدوان بحق اجلمهورية الإ�سالمية 
الإيرانية، وحماولة اإعداد امل�رشح 
الالزمة  ال�ستعدادات  وا�ستح�سار 
هذا  على  الأمريكية  الإدارة  حل�ض 
العدوان وتوريطها مل�سلحة الكيان 
الأكاذيب  وابتكار   ، ال�سهيوين 
والتهم لتربير عدوانها للعدوان مثل 
واأ�سلحة  النووي  ال�سالح  امتالكها 
ابتزازا  وكلها   ، ال�سامل  الدمار 
�سيا�سياً ومربرات للتدخل يف �سوؤون 
هذه الدول التي تعي�ض حالة نهو�ض 
وا�ستقرار  وثقايف  ح�ساري  وتطور 
ويف اأعقاب ذلك ، حتولت املنطقة 
اإعالمي  ثقايف  هجوم  اإىل  العربية 
بالهوية  الت�سكيك  ي�ستهدف  كا�سح، 
العربية  لالأمة  الثقافية  احل�سارية 
ويركز   ، الإ�سالمية  ال�سعوب 
التحرري  امل�سمون  ت�سويه  على 
للمقاومة والفكر املقاوم املناه�ض 
للعدو ال�سهيوين و التبعية الأمريكية، 
وهذا الهجوم لي�ض بجديد باملعنى 
الزماين واملكاين والتاريخي للكلمة 

.
والأخطر  الأ�سمل  و  الأعم  ولكن 
الأمة  يطال  وهو   ، الإطالق  على 
 ، مواقعها  كل  يف  واحدة  دفعة 
واأخطر ما فيه اأنه ي�ستهدف ثقافة 

واحل�ساري  الفكري  وتراثها  الأمة 
اإميان  و  لتدمري ما يحويه من قيم 
واإعادة  الإن�سانية،  والعدالة  واحلق 
اأو�سال  �سحنه بقيم م�سوهة تقطع 
�رشاذم  اإىل  وحتولها  الأمة  هذه 
قلقة  متلقية  تابعة  �سخ�سية  ذات 

مرجتة  .
الواقع  يف  الآن  حا�سل  هو  كما 
ومربمج  منظم  غزو  اإنه   ، العربي 

بامتياز ..
الثقايف  الغزو  اأ�ساليب  تعد  ومل 
 ، �رّشية  ال�سهيوين  الأمريكي 
مرئية  الغزو  هذا  فم�ساهد 
وهناك  العربية.  الدول  يف  يومياً 
الإعالم  و�سائل  عرب  هائل  ترويج 
وتلميع  الغزو  هذا  لت�سويق  الدولية 
اإىل  املن�سمني  فيه  امل�ساركني 
وت�سويه  اخلليج  دول  من  مع�سكره 
ل�سيا�سة  املمانعني  الراف�سني 
والتخاذل.  والنبطاح  اخل�سوع 
اإىل  الثقايف  الغزو  موجة  وتنق�سم 
النخبة  وت�ستهدف  الأول:  ق�سمني: 
ي�ستهدف  الثاين:  واملثقفني. 

الثقافة ال�سعبية .
غزو من نوع جديد

وهما واأن افرتقا اأو متايزا فاإنهما 
والتوجيه،  الهدف  يف  يجتمعان 
احلالتني  كال  يف  الإعالم  ويلعب 
دوراً مهماً، فهذا النوع من الغزو ل 
ياأتي على ظهر دبابة ، بل يفاجىء 
املواطن العربي داخل بيته ومكتبه 
جهاز  اأو  املذياع  عرب  و�سيارته 
،وعرب  ال�سحافة  اأو  التلفزيون 
والعتماد  والإذاعات  الف�سائيات 
املو�سوع  عن  بدلً  ال�سورة  على 
�سعوب  مفاهيم  لتغري  كخطوة 
 ، ال�سباب  فئة  خا�سة  املنطقة، 
يف  جديدة  مدر�سية  مناهج  فر�ض 
تذويب  على  تعمل  املنطقة  دول 
الهوية الثقافية العربية والإ�سالمية 
والرتاث التاريخي والديني دعم ل 
حمدود لدولة الحتالل ال�سهيوين 
الدول  �سد  جانبها  اإىل  والوقوف 
بالأخ�ض  الإ�سالمية  و   ، العربية 

الإ�سالمية  اجلمهورية  و  �سورية 
كنوع   ، وحموراملقاومة  الإيرانية 
تغريات  لإحداث  ال�سغط  من 
كما  وثقافية  واقت�سادية  �سيا�سية 
تعمل اأمريكا والكيان ال�سهيوين من 
خالل الغزو الثقايف لفر�ض �سيا�سة 
التطبيع ، والرتويج ملفهوم ال�رشق 
جهود  فيه  تتكامل  الذي  اأو�سطية 
الفكر  و  الرجعي  العربي  النظام 
الت�سليلي التكفريي من اأجل اإقامة 
التجاري  للتبادل  م�سرتكة  منطقة 
دول  و   ، ال�سهيوين  الكيان  بني 
التطبيع تقليل الإعتماد على نفط 
املنطقة والبحث عن م�سادر اأخرى 
، بعر�ض ت�سيق اخلناق القت�سادي 
ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  على 
واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ، 
من  املنطقة  اإفقار  على  العمل  و 
دعم  و  ت�سجيع  الطبيعية  مواردها 
العربية  الدول  بع�ض  يف  الأقليات 
واملغرب  وال�سودان  م�رش  مثل 
الأخرى  الدول  وبع�ض  ولبنان 
 ، عرقية  فتنة  اإ�سعال  بهدف   ،
اإىل  املطاف  نهاية  يف  توؤدي  قد 
كيانات  اإىل  حتويلها  هذه  متزيق 
لأن  ونظراً  ومتحاربة  �سغرية 
املتحدة  الوليات  بقيادة  الغرب 
على  يفر�ض  اأن  يريد  الأمريكية 
الثقافية  املعركة  العربية  الدول 
وبدون  اأ�ساليبه  بح�سب  والفكرية 
مقدمات ، فاإن على الفل�سطينيني 
م�ستوى  اإىل  باأنف�سهم  الإرتقاء 

التحدي .
الأمن  اأمام  هذه حتديات حقيقية 
الذي  امل�ستباح  العربي  القومي 
اأهمها  كثرية  فجوات  من  يعاين 
الذين  العرب  القرار  اأ�سحاب 
العربية  الإرادة  بناء  يف  ف�سلوا 
اجلماعية التي حتفظ لهم كرامتهم 
العرب  واملفكرون   ، املهدورة 
اإىل  باأفكارهم  ينطلقون  ل  الذين 
التحديات  لتطويع  امل�ستقبل 
يعتنقون  بل   ، ل�ساحلنا  املتجددة 
اأفكاراً يف الغالب قدمية حطمتها 

الزلزل .
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الغزو الثقايف وخماطر تطبيعه على الق�سية الفل�سطينية 
يهدف الغزو الثقايف اإىل احتالل العقل والفكر بخالف الغزو الع�ضكري الذي يهدف اإىل احتالل الأر�ض اأو الوطن, والغزو الثقايف اأكرث خطورة من 

نظريه الع�ضكري, اإذ يي�ضر الغزو الثقايف عملية الإخ�ضاع الداخلي, مما يبدو و كاأنه اإلقاء �ضتارة �ضوداء للواقع اأو جتميل له, فيقبل الإخ�ضاع وعلى اأنه 
�ضيء اَخر ل للتبا�ضه مبفاهيم كثرية تت�ضل بعمليات التكوين الذاتي مثل النمو و ال�ضتقاللية و الأ�ضالة و الوعي ول يزال اأمر الغزو الثقايف و اأدواته 
حمرياً لدى الكثريين , اإذ ل ترى فئة من املثقفني اأنه غزو, فتختار له اأ�ضماء اأخرى , وتهون فئة اأخرى �ضاأنه على اأن احلديث عنه و عن خماطره وهم 

كبري , و تروج له جهة ثالثة كو�ضيلة لتبادل الثقافات باعتبار ذلك تالقحًا معرفيًا ح�ضاريًا يعزز التوا�ضل بني احل�ضارات الإن�ضانية و ل يجدون يف 
هذا الغزو تاأثريات �ضلبية على ثقافة وح�ضارة الوطن واملواطنة.

روؤى
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   ترجمها عن الفرن�سية يا�سر عبد اللطيف

�صدور ترجمة رو�ية �إميل زوال
 "بطن باري�س" �إىل �لعربية 

�سدرت ترجمة رواية »بطن باري�س«، للكاتب الفرن�سّي اإميل زول، وترجمها عن الفرن�سية 
الكاتب واملرتجم امل�سري املقيم يف كندا يا�سر عبد اللطيف، وراجع الرتجمة وقدم لها ال�ساعر 

والأكادميي العراقي املقيم يف باري�س كاظم جهاد.
 وكالت

وجاء هذا �سمَن كال�سيكيات الأدب 
م�رشوع  عن  ت�سدر  التي  الفرن�سي 
الثقافة  دائرة  يف  للرتجمة  »كلمة« 
وبالتزامن  وال�سياحة-اأبوظبي، 
اأبوظبي  الـ 29 ملعر�ض  الدورة  مع 

الدويل للكتاب.
املدر�سة  رائد  روايات  وبني 
الفرن�سّي،  الأدب  يف  الطبيعية 
ت�سغل هذه  اإميل زول 190-1840، 
ففيها  اأ�سا�سية،  مكانة  الرواية 
للكاتب،  الرئي�سة  ال�سواغل  جتتمع 
ال�سيا�سي  الواقع  ر�سد  اأولها  ويف 
ذاته  الأوان  ويف  والجتماعي، 
التناول  اإخراج الكتابة من مطبات 

الواقعّي املبا�رش.

حمور

زول  ير�سد  العمل  هذا  ويف 
بتف�سيل مفعم بال�ساعرية جمريات 
العالقات  وطبيعة  اليومية،  احلياة 
يف  بعامة  والإن�سانية  املهنية 

 Les Halles »ليهال«  اأ�سواق 
لبيع اللحوم، والأ�سماك، والفواكه، 
نهايات  منذ  كانت،  التي  واخل�سار 
قلب  حتتل  ع�رش،  الثامن  القرن 
تنقلت  بعدما  الفرن�سية  العا�سمة 

على مر العهود بني عدة اأحياء.
العقد  بدايات  يف  نقلها  ورغم 
الع�رشين  القرن  من  ال�سبعيني 
الباري�سية،  راجني�ض  �ساحية  اإىل 
م�سهد  اإىل  املكان  واإخالئها 
عمراين جديد بقيت حتمل ال�سم 
احلدائق  وتعمرها  »ليهال«،  ذاته، 
برحت  وما  الكربى،  واملغازات 
يف  مكانة  حتتل  الأ�سواق  هذه 
وجدان من عا�رشها ويف املخيال 
ال�سعبّي والأدبي الفرن�سي، و�سماها 
الروائي يف عنوان عمله هذا »بطن 
للكلمة،  احلريف  باملعنى  باري�ض« 
املدينة،  بطن  فيها  يرى  كان  لأّنه 
وجودها  الها�سمة وحمور  معدتها 
الفيزيائي، الذي يتحكم مب�ساعرها 
وت�سوفاتها ويخط �رشاعات الب�رش 
العري�ض  م�رشحها  يف  والأهواء 

املت�سّعب.

ترجمة  يف  الوفاء  هنا  ومن 
تف�سياًل  الدللة،  لهذه  العنوان 
تكون  قد  اأخرى  عناوين  على  لها 
من  العربّية،  يف  مبا�رشًة  اأقل 
»اأح�ساء  اأو  باري�ض«  »جوف  قبيل 

باري�ض«، و�سواهما.

»�سمفونّية �سروب اجلبنة«

يف  زول  لغة  تقرتن  العادة،  ومثل 
 ،1873 يف  ال�سادرة  الرواية،  هذه 
املو�سوف  ال�سيء  بخ�سو�سيات 
ما  ي�سف  هكذا  جتلّياته،  وبتنّوع 
اجلبنة«،  �رشوب  »�سمفونية  �سماه 
وفرتها  »ليهال«  اأ�سواق  يف  ير�سد 
الأ�سماك  املذهلة، و�سّتى �سنوف 
وحجومها  باألوانها  معرو�سًة 
وخمتلف  وروائحها،  واأ�سكالها 
و�سول  وطقو�ض  اخل�سار،  �سنوف 
العربات املحملة بال�سلع الطازجة 

كل �سباح.
واأقبيتها  ال�سوق  اأروقة  ير�سد  كما 
طبائع  ويحلل  ومزاداتها،  ال�سفلية 
واأنانيتهم  والبائعني  البائعات، 
املحبطة  و�سبواتهم  واأمزجتهم 

املعقودة  وحتالفاتهم  الغالب،  يف 
جديد،  من  فاملعقودة  فاملنهارة 
يقع �سحيتها بطل  التقلبات  وهذه 
الهارب  فلوريان،  ال�ساب،  الرواية 
مدينة  يف  املنفيني  معتقل  من 
الفرن�سية  امل�ستعمرة  يف  كايني 
بعدما  فيه  به  ُزج  الذي  غويانا، 
قب�ست عليه ال�رشطة يف مظاهرة 
اإليها  اجنر  الثالث  لنابليون  مناوئة 

بال�سدفة.

اجلانب املظلم
وحول هذه احلبكة ير�سم زول �سبكة 
والنماذج  العالقات  من  وا�سعة 
ال�سلوكية والأهواء، تاركاً امل�سائر 
تفرتق،  اأو  وتتقاطع  تتالقى 
احلّب  عالقة  عند  ملياً  ويتوقف 
مارغولن  ال�سبي  بني  تن�ساأ  التي 
لقيط  وكالهما  كادين،  والفتاة 
خ�سار،  بائعة  برتبيتهما  ُعنيت 
مع  الفن  عن  حوارات  وي�ستعيد 
الأ�سواق  يرتاد  الذي  كلود  الر�سام 
بحثاً عن موديالت وم�ساهد يطبق 
عليها ت�سوره اجلديد لفن الر�سم، 

خمتلف  يف  »ليهال«  وير�سد 
ويعاين  والليل،  النهار  �ساعات 
وطقو�ض  الباعة  �سلوك  اأمناط 
هذا  تعابري  وخمتلف  العمل 
اجلمهور الوا�سع، وعلى �سطح هذا 
املتالطم  الب�رشي  الأوقيانو�ض 
املاأ�ساوية  النهايَة  وتخط  تطفو، 
وال�سغف  اجل�سع  روح  للعمل، 
ن�ساء  ثالث  منه  تتعي�ض  بالو�ساية 
يخ�سهن زول بتحليالت فريدة بها 
تكوين  من  املظلم  اجلانب  يرُبز 

املجتمع باأ�رشه.

كتب  كما  الرواية،  مينح  كله  هذا 
طبيعة  هامون،  فيليب  الناقد 
عالمِ  منها  يفيد  موؤكدة  توثيقية 
الجتماع واملوؤرخ والأنرثوبولوجي 
واملعمارّي و�سواهم، كل يف جمال 
بحثه، �سوى اأن هذه »الوثيقة« اإمنا 
هي مكتنفة يف عمٍل اأدبي وتخ�سع 
اإىل  ومتتثل  دليل  نظاٍم  اإىل 
حركات بالغية واأ�سلوبية، ويتحكم 
هو  كله  وهذا  اإبداعي،  اإلهام  بها 
بالطبع ما �سمَن للعمل ا�ستمرارّية 

تاأثريه وفتنته.

ال�سادرة حديثا عن اأمواج للطباعة والن�سر والتوزيع 

�ل�صعالن ل�صناء  جديدة  �لّن�صيان" رو�ية  "�أَْدَرَكَها 
اجلامعة  من  اأكادميّية  اأ�سهرت 
الّن�سيان«  »اأَْدَرَكَها  رواية  الأردنّية 
ال�ّسعالن،  �سناء  الّدكتورة  لالأديبة 
التي ذكرت اأّنها فخورة بها؛ اإذ هي 
الّدخول  ة يف  �رشدّية خا�سّ جتربة 
ب�سقوط  تندد  كابو�سّية  عوال  يف 
املجتمع ورموزه يف خ�سم اأحداث 
الإن�سان،  تقهر  دامية  اإن�سانّية 
قيم  من  وتعلي  وجوده،  وت�سحق 
والقهر.  والّظلم  واخلراب  الف�ساد 
يف  وجع  الّرواية هي �رشخة  هذه 
والرتّدي،  وال�ّسقوط  القبح  وجه 
واخلري  للحّب  انت�سار  هي  كما 
متاهات  من  الّرغم  على  واحلّق 

الواقع واإكراهاته وف�ساده«.
   يف حني حتّدثت ال�سعالن يف هذا 
والّظروف  الأ�سباب  عن  الإ�سهار 
اإىل �سنع عوال هذه  دفعتها  التي 
اأفكار  الّرواية، وما رافق ذلك من 
هذه  ترى يف  اأّنها  �سيما  ل  وروؤى، 
ال�ّسقوط  لعوال  جترمياً  الّرواية 
يف  والإ�سفاف،  والّظلم  والف�ساد 
خ�سم حياة الب�رش امل�سحوقني مبا 
وفجيعة،  ومعاناة  اآلم  من  حتمل 
الّرواية  هذه  ترى  هي  ولذلك 
رواية �سعوب واأوطان و�سري وحمن 
بالأحداث  غنّية  وجتارب ومالحم 

والّنماذج الإن�سانّية الغنّية.
مداخالت  لالأكادمييات  وكانت   
الّروائية  التجربة  هذه  حول 

ورموز  واإ�سقاطاتها  وتخومها 
دواخل  تقّدم  التي  �سخ�سياتها 
الب�رش على اختالف جتاربهم، كما 
املعا�رش  الإن�سان  مبحنة  ت�سي 
قا�سّية،  عاملّية  �رشاعات  ظّل  يف 
على  م�ستكلبة  ب�رشّية  وتناحرات 
حني  يف  والّنفوذ،  وال�ّسلطة  املال 
اأ�سارت ال�ّسعالن اإىل جمالّيات بناء 
الّتجريب  ومغامرة  الّرواية،  هذا 

فيها.
لها  الّرابعة  هي  الّرواية  وهذه     
بعد روايتي »اأع�سقني« و«ال�ّسقوط  
يف ال�ّسم�ض« اللتني �سدرتا يف عّدة 
دمية«  »اأ�سدقاء  ورواية  طبعات، 
الأوىل  طبعتها  يف  �ست�سدر  التي 
عن جائزة كتارا القطرّية يف �سهر 

اأكتوبر من هذا العام.
متداخلة  ملحمّية  رواية  وهي     
بنى  �سمن  والأماكن  الأزمان 
مزيج  فهي  متداخلة؛  �رشدّية 
رواية  من  ومتداخل  متجان�ض 
ون�سو�ض  نرثّية  ون�سو�ض  و�سرية 
تُروى  وهي  م�ساندة،  �سعرّية 
حيث  راٍو،  من  اأكرث  ل�سان  على 
يروي  الذي  العليم  الّراوي  هناك 
اإىل  املت�سل�سل  احلدث  زاوية  من 
»باربرا«  اجلزئّية  الّراوية  جانب 
للراوي  �رشدي  بدور  تقوم  التي 
العليم يف هذه الوظيفة، اأّما الّراوي 
ّحاك« والّراوية البطلة  البطل »ال�سّ

لعب  على  يتناوبان  فهما  »بهاء«، 
ال�رّشد �سمن اأزمان متداخلة.

املطلقة  ال�رّشاعات  رواية  هي    
فهناك  املختلفة؛  عنا�رشها  بني 
�رشاع على م�ستوى الّزمان واملكان 
وتلعب  واحلبكات،  وال�ّسخو�ض 
املختلفة  اأدوارها  ال�رّشد  تقنّيات 
الذي  احلدث  خلق  يف  واملتباينة 
ال�ست�رشاف  اأزمان  على  يتوّزع 

وال�ستدعاء وال�سرتجاع.
تقنّية  على  كلّها  قائمة  والّرواية    
هناك  حيث  ال�ّسينمائّي،  القطع 
اللّقطة  ب�سكل  احلدث  م�سهدّية 
تتجاهل  والّرواية  ال�ّسينمائّية.   
حالة  يف  واملكان  الّزمان  تعيني 
من  لتعينهما  مق�سودة  اإغفال 
الإن�سانّية،  الّتجربة  تعميم  اأجل 
كاملة،  الإن�سانّية  على  وتوزيعها 
من  �سنة  �ستني  ر�سد  عرب  وذلك 

ّحاك«  »ال�سّ الّرواية  بطلي  عمر 
زمنّية حمّملة  فرتة  وهي  و«بهاء«، 
وخما�سات  اإن�سانّية  بتجارب 
تقّدم  تاريخّية عربّية مهّمة، وهي 
�سّيقة  �سخ�سّية  دائرة  �سمن  ذلك 
والفراق  احلّب  تنح�رش يف حكاية 
على  ة  الق�سّ بطلي  جمعت  التي 

امل�ستوى الّظاهرّي املبا�رش.
الّداخلّية التي  البنية  اأّن    يف حني 
للّرواية هي  الغائب  املعنى  حتمل 
تاريخّية  زمنّية  م�سهدّي  تقّدم 
للمنطقة العربّية ولالإن�سان العربّي 
�سمن منظومة كبرية من العالقات 

وحركاتها.
معاناة  عن  حتكي  الّرواية  هذه    
حياتها  يف  الّرواية  بطلة  »بهاء« 
ويتمها،  فقرها  ظّل  يف  عبة  ال�سّ
يف  حياتها  جتارب  تعر�ض  ثم 
الذي  ال�رّشطان  مر�ض  مواجهة 

اأ�ساب دماغها، وبداأ ياأكل ذاكرتها 
دفة  بال�سّ بالتقائها  بالّتزامن 
الذي  ّحاك«  »ال�سّ ائع  ال�سّ بحبيبها 
يف  جانبها  اإىل  يقف  اأن  يقّرر 

اأزمتها هذه.
�سمن  الّرواية  اأحداث  وتتواىل    
وا�ست�رشافّية  ا�سرتجاعّية  اأزمان 
متداخلة مقّدمة لنا ن�سيج �رشدّي 
وحياتهما  البطلني  ي�سّم  كامل 
تك�سف  التي  املتداخلة  امللب�سة 
ما  بقدر  الإن�سانّية،  جتربتهم  عن 
الإن�سانّية  الّتجربة  عن  تك�سف 
العربّي  العال  قطبي  يف  اجلمعّية 

والعال الغربي.
والّناقد  الأديب  قال  وقد     
عن  ح�سن  داخل  عّبا�ض  العراقّي 
هي  الّن�سيان«  »اأَْدَرَكَها  الّرواية: 
م�سائر  وان�سحاق  حّب  رواية 
و�سحايا  وحرمان  واغرتاب 
حروب معلنة وخفية وبوح ... ويف 
الّذاتّية  الّنجاح  كّل عوامل  الّراوية 
فنّياً  املّهم  والأمر  واملو�سوعّية، 
هو اأّنها مّثلت �سكاًل جديداً �سمن 
امل�سهد  يف  اجلديدة  الّراوية  تيار 
وحتتاج  احلايل،  العربّي  الّروائّي 
من  متيّقن  واأنا  متعّددة،  قراءات 
الإبداعّي  ا�ستحقاقها  �ستنال  اأّنها 
بالّراوية  واملهتمنّي  القّراء  من 

العربّية«.
الهندّي  الدكتور  قال  حني  يف    

»اإّن  عنها:  الأعظمي  زيب  اأورنك 
رواية  لي�ست  هي  الّرواية  هذه 
فقط،  واحلرمان  والع�سق  احلّب 
الواقع  لأ�سفار  رواية  هي  بل 
الأحرار  وم�سارع  الب�رش  وماآلت 
الّظاملني  وقبح  املت�سلّطني  ونكد 
واملهّم�سني  امل�سحوقني  ومعاناة 
الكاذبني  ل�سرت  �رشيح  وف�سح 
ال�ّسلطة  واأرباب  واملّدعني 
رواية  هي  هذه  والّنفاق،  والّنفوذ 
ولعن  واملف�سدين،  الف�ساد  �سّب 
اخلائنني،  وجترمي  املخّربني، 
جتربة  ت�سبه  كونّية  م�ساحة  اإّنها 
واملحرومني  واملنكودين  الأحرار 
وامل�سحوقني يف كّل زمان ومكان.

»بهاء«  اإّن  القول  ميكن  بل      
اأن يكونا رمزاً  ّحاك« ميكن  و«ال�سّ
فقط،  للمواطنني  ل  لالأوطان 
جتربتهما  تكون  اأن  ميكن  كما 
م�سّغرة  �سورة  احلياة  يف  املريرة 
وال�ّسعوب  الأوطان  جتربة  عن 
وال�ّسقوط  املكابدة  اأزمان  يف 
واخلونة،  والفا�سدين  والنحطاط 
ويف ظّل هذه الرّتميزات ميكن اأن 
نف�رّش ونوؤّول الّرواية واأحداثها من 
حكاية  جمّرد  من  اأعمق  منظور 
مر�ض  ي�سيبها  م�سحوقة  امراأة 
ذاكرتها،  ويفقدها  ال�رّشطان، 
حبيبها  لها يف ح�سن  ملجاأ  وجتد 

وكالت املخل�ض احلنون«.
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تاأليف القا�ص الإيراين حممد مريكياين وترجمة ندى ح�سون

" خمتارات  ال�سعادة  " اأ�سطورة 
من الأدب الفار�سي املعا�سر

اأ�سطورة ال�سعادة خمتارات من الأدب الفار�سي املعا�سر للقا�ص الإيراين حممد مريكياين ترجمتها اإىل العربية الدكتورة ندى ح�سون باأ�سلوب 
�سيق ولغة �سهلة عميقة قريبة من القارئ العربي.

 وكالت

الق�ص�صية  املجموعة  تت�صمن 
ال�صادرة عن الهيئة العامة ال�صورية 
متو�صطة  ق�ص�ص  ثماين  للكتاب 
من  �صفحة   139 يف  تقع  الطول 
“اإبريق  منها  املتو�صط  القطع 
اجلدارية  وال�صاعة  اخلزيف  ال�صاي 
وال�صكوى وقطار ال�صاعة الثامنة”.
ويبداأ القا�ص مريكياين املجموعة 
بق�صة اأ�صطورة ال�صعادة التي ميزج 
احلكائية  الأ�صطورة  بني  فيها 
التي  ر�صالته  فيها  ليقول  والواقع 
وهي  القارئ  اإىل  اإي�صالها  يريد 
الجنرار  وعدم  بالأر�ص  التم�صك 
حكاية  عرب  الزائف  الطموح  وراء 

رجل يذهب على ظهر تنني خلطبة 
بنت امرباطور الرومان فيفاجاأ اأن 
ال�صبان  دماء  ت�صفية  اأراد  الأخري 
لت�صيري  ابنته  خطبة  ينوون  الذين 

مركبته التي تعمل بدماء ال�صباب.
فهي  اخلم�صة  الأحجار  ق�صة  اأما 
بهدف  و�صهل  اأ�صلوب طريف  ذات 
ال�صياع  من  الرتاث  على  احلفاظ 
اجلميلة  الألعاب  تلك  واإبقاء 
فيه  ت�صيطر  زمن  يف  والب�صيطة 
والألعاب  املتطورة  الألعاب 

اللكرتونية.
واقع  حتكي  عام  ب�صكل  الق�ص�ص 
ا�صتهرت  التي  ال�رشقية  البالد 
للتعبري  والق�ص�ص  باحلكايات 
اأراد  ور�صائل  واأفكار  مواجع  عن 

الكتاب اإي�صالها ب�صكل غري مبا�رش 
وعرب مغزى ميكن التو�صل اإليه من 

قراءة الق�صة.
يعمل  مريكياين  القا�ص  اأن  يذكر 
واليافعني  الأطفال  لق�صم  مديراً 
الإيراين  والتلفزيون  الإذاعة  يف 
منها  ق�ص�صية  جمموعات  عدة  له 
كمال  وحكاية  والإجازة  النافذة 
تلفزيونية  اأعمال  عدة  اإىل  اإ�صافة 
ح�صون  الدكتورة  املرتجمة  اأما 
فتحمل دكتوراه يف الأدب الفار�صي 
دم�صق  جامعة  يف  اأ�صتاذة  وتعمل 
من اأعمالها املرتجمة تاريخ الأدب 
واأ�صطورة  املعا�رش  الفار�صي 

الع�صق و�صاعي الربيد وغريه.

يف  امل�رشق  دار  عن  حديثاً  �صدر 
بريوت، كتاب »احلديث والت�صوف«: 
يل  الأرفه  بالل  وحتقيق  درا�صة 

وفران�ص�صكو كيابوتي.
جديًدا  طرًحا  الكتيب  هذا  يقّدم 
النبوي  احلديث  بني  للعالقة 
درا�صة  من خالل  وذلك  والت�صوف، 
خمطوط  وهو  جديد،  م�صدر 

ليبزغ  جامعة  مكتبة  يف  موجود 
فيه  جزء  عنوان:  حتت  اأملانيا  يف 
ذي  مع  حمزة  بن  العبا�ص  ق�صة 
عليه.  اهلل  رحمة  امل�رشي  النون 
العنوان،  خالل  من  يظهر  وكما 
اأبي  زيارَة  املخطوط  ير�صد 
الف�صل العبا�ص بن حمزة بن اأ�صو�ص 
لذي   )901/288 )ت  الّني�صابوري 

النون امل�رشّي )ت نحو 859/245( 
هذه  وتبنّيُ  امل�صهور.  املت�صّوف 
الق�صة الفرَق بني الطريقة ال�صائدة 
ما  روايِة  وبني  احلديث  رواية  يف 
يُ�صّمى »حديث الرقاق«، الأمر الذي 
التي  الإتهامات  دح�ص  يف  يُ�صاهم 
ت�صعف من رواية الزهاد واملت�صوفة 

للحديث النبوي.

درا�سة وحتقيق بالل الأرفه يل وفران�س�سكو كيابوتي.

�سدور »احلديث والت�سوف« ق�سة العبا�س
 بن حمزة مع ذي النون امل�سري

“فتاة  با�صم  ق�صائدها  وقعت 
غ�صان” فكانت بحجم ذلك اللقب 
�صليمان  العالمة  فوالدها  واأكرث.. 
اجلبل  بدوي  و�صقيقها  الأحمد 
فاطمة  الكبرية  ال�صاعرة  وهي 

�صليمان الأحمد.
“فتاة غ�صان” الكتاب ال�صادر عن 
يف  للكتاب  ال�صورية  العامة  الهيئة 
الكبري  القطع  من  �صفحة   111
ال�صاعرة  هذه  �صرية  يت�صمن 
ودرا�صات عن ق�صائدها وعالقتها 
�صعرها  من  ومقتطفات  بالبيئة 
واملجالت  ال�صحف  من  جمعت 

التي ن�رشت فيها.
قا�صم  اهلل  عبد  حممد  الدكتور 
من  الأول  الباب  يف  ا�صتعر�ص 

بعنوان  بحث  خالل  من  الكتاب 
نظرات يف �صعر فتاة غ�صان �صرية 
 1908 عام  املولودة  ال�صاعرة 
وطفولتها   1985 عام  والراحلة 
اللقب  ذلك  ودللت  ولقبها 
اأبيها  بيت  يف  العلم  وحت�صيلها 

حمجة العلم اآنذاك.
حفيد  ديب  اأ�صامة  الباحث 
ال�صاعرة ا�صتعر�ص يف بحث البيئة 
التي ن�صاأت فيها فتاة غ�صان كونها 
جمعت الأدب والعلم وتاأثريها على 
درا�صة  جاءت  كما  واأدبها  �صعرها 
بكفلوين  جهاد  الدكتور  الباحث 
بعنوان فتاة غ�صان �صاعرة �صبقت 
يت�صم  �صعرها  اأن  مبينا  ع�رشها 
باجلزالة خالف الركاكة هي �صهلة 

والعذوبة  املتانة  وجمعت  ممتنعة 
يف وقت واحد.

للدكتور  حمور  الكتاب  ويف 
مع  عالقته  عن  مروة  ا�صماعيل 
اأ�رشة ال�صاعرة من حيث هو باحث 
منبع  والأ�رشة  وال�صعر  الأدب  يف 
الدرا�صة  وكانت  وال�صعراء  لالأدباء 
بعنوان عالقتي مع اأ�رشة العلم اآل 

الأحمد.
الكتاب مبختارات من �صعر  وختم 
غ�صان”  “فتاة  الأحمد  فاطمة 
من  ر�صول  اأحمد  خلود  اختارتها 
الأول  الن�صف  وجمالت  �صحف 
من القرن الع�رشين مثل “منريفا” 

و”العرفان” و”المايل”.
 وكالت

ال�سادر عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب

�سهادات ودرا�سات يف كتاب ال�ساعرة فتاة غ�سان

�صدر حديثاً عن دار اخليال يف 
 : الظالم  »خارج  كتاب  بريوت 
التحول«  اإىل  ال�صطراب  من 
�صتيف  الب�رشية  التنمية  خلبري 
العربية  اإىل  نقله  تايلور 
ومنال  احل�صكي  يا�رش  حممد 

اخلطيب.
املوؤلف  تايلور  �صتيف  ي�رشد 
ق�ص�ص  كتابه،  يف  مبيعاً  الأكرث 
ما يزيد عن ثالثني �صخ�صاً ممن 
مروا بيقظة روحية دائمة بعد 
�صديدين  وا�صطراب  �صدمة 
ال�صابة  عن  اقراأ  حياتهم.  يف 
بعد  جديد  من  ولدت  التي 
مريعة  اإ�صابات  من  عانت  اأن 
لندن،  يف   7/7 تفجريات  يف 
ال�صتنارة  وجد  الذي  الرجل 

اإثر  م�صلولً  اأ�صبح  اأن  بعد 
خا�ص  الذي  الرجل  �صقوطه، 
النتحار،  حماولة  بعد  حتولً 
املتعايف  املخدرات  مدمن 
الذي انتقل اإىل حالة دائمة من 
اإىل  »الو�صول  بعد  ال�صتنارة 
احل�صي�ص« وخ�صارة كل �صيء.

اأجرى �صتيف اأي�صاً مقابالت مع 
الروحيني  املعلمني  من  الكثري 
بعد  يقظتهم  حدثت  الذين 
ومن  حاد،  نف�صي  ا�صطراب 

بينهم اإيكارت تول.
ق�ص�ص  �رشد  اإىل  بالإ�صافة 
كتاب  يُف�رش  النا�ص،  هوؤلء 
يتمتع  ملاذا  الظالم«  »خارج 
التاأثري  بهذا  ال�صطراب 
عن  اأمثلة  ويعطي  التحويل 

املتناهية  غري  الب�رش  قدرة 
تقريباً على جتاوز املعاناة. اإّنه 
يبني مدى عفوية وقرب اليقظة 

منا جميع.

نقله اإىل العربية حممد يا�سر احل�سكي ومنال اخلطيب

»خارج الظالم : من ال�سطراب اإىل التحول« ل�ستيف تايلور

وكالت وكالت 

للكاتب املغربي حممد الأ�سعري

»العني القدمية«رواية جليل 
الأحالم املك�سورة باملغرب

يقرتح الكاتب املغربي 
يف  الأ�صعري  حممد 
روايته اجلديدة »العني 
حافلة  رحلة  القدمية« 
عوامل  يف  باملطبات 
اأحالمها،  نك�صت  ذات 
بالأعطاب  مثخنة 
 ، ت با ا �صطر ل ا و
انعكا�ص  جمرد  تغدو 
واختاللت  لأعطاب 
واجهة  على  اأو�صع 

املجتمع وال�صيا�صة.
من�صورات  عن 
باإيطاليا،  املتو�صط 
 255( الرواية  �صدرت 
تكر�ص  التي  �صفحة( 
الأ�صعري  انحياز 
ال�رشد  لفتنة  موؤخرا 

برز  اأوىل  م�صرية  بعد 
من  كواحد  خاللها 
اأبرز الأ�صوات ال�صعرية 
ير�صم  باملغرب. 
ذات  معامل  الكاتب 
»م�صعود«  ا�صم  حتمل 
الذي ل يطابق م�صماه، 
الذي  ال�صتيني  الرجل 
كحلقات  حياته  يتاأمل 
الأوهام  من  متعاقبة 

والأحالم املك�صورة.
»م�صعود«  بعني  و�صواء 
اأو من تاأمل خارجي يف 
مع  عالقته  ويف  ذاته 
الجتماعي  حميطه 
والعائلي،  وال�صيا�صي 
ديوان  الرواية  تغدو 
ال�صيا�صي  الزمن 

ت�صع  بامتياز،  الراهن 
مكامن  على  الأ�صبع 
جتعل  التي  العلل 
حالة  احلا�رش  من 
يف  غارقة  مر�صية 
بني  الزدواجية  وحل 
الإ�صالح  �صعارات 
والكوابح  واحلداثة 
التقليد  اإىل  امل�صدودة 
اإنتاج  واإعادة  والف�صاد 

التخلف.
وعطب  الفرد  انك�صار 

املجتمع
اإذن  الأ�صعري  ين�صج 
بني  العالقة  جدلية 
ال�صكيزوفرينيا الفردية 
تفرز  التي  واجلماعية 
حالة  مظهريها  يف 

الواقع،  عن  انف�صال 
الروؤية  يف  و�صبابية 
املا�صي  مع  وتوترا 
الت�صالح  عن  وعجزا 
حيلة  امل�صتقبل.  مع 
ذلك  يف  الأ�صعري 
�صخ�صية  حتريك 
درب  على  »م�صعود« 
واأخرى  واقعية  حياة 
متخيلة تفرز �صخ�صية 
ندا  له،  م�صاعفة 
يف  ي�صميها  ونقي�صا، 
الذي  »الآخر«،  الن�ص 
م�صوهة  مراآة  ي�صبح 
يحاورها  مل�صعود، 
ويحاول  ويناكفها، 

ك�رشها اأحيانا.
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م�صروبات الديتوك�س... اخلرباء يك�صفون احلقيقة

يف ال�صنوات الأخرية، ذاع �صيت 
م�رشوبات وع�صائر الديتوك�س، 
بالفعل  امل�رشوبات  هذه  فهل 
خل�صارة  �صحرية  م�رشوبات 
الب�رشة وغريها  ون�صارة  الوزن 
هذه  يف  به؟   تعد  مما  كثري 
الكثري  تلجاأ  ال�صنة  من  الفرتة 
غذائية  حلميات  الن�صاء  من 
قا�صية واأنظمة ريا�صية �صارمة 
للح�صول  غريبة  وممار�صات 
وبينما  املثايل.  اجل�صد  على 
باتباع  دوماً  اخلرباء  ين�صح 
وبطيئة  متوازنة  غذائية  حمية 
الوترية لتحقيق خ�صارة �صحية 
من  العديد  اأن  اإل  الوزن،  يف 
الن�صاء يلجاأن للحلول ال�رشيعة 
والتي قد ل يكون بع�صها �صحياً 
متاماً مثل ع�صائر الديتوك�س.

اأن  عن  موؤخراً  اخلرباء  ك�صف 
خالل  اجل�صم  يف  يحدث  ما 
فرتة تناولك ع�صائر الديتكو�س 
قد ل يكون اأمراً �صحياً متاماً، 
امل�رشوبات-  من  النوع  فهذا 
بالفعل  اجل�صم  يجعل  والذي 
يت�صبب  قد  نحافة-  اأكرث  يبدو 
كبرية  كميات  بخ�صارة  لك 
ال�رشر  يلحق  وقد  املاء  من 
بع�صالتك، وذلك ب�صبب حمتوى 
املنخف�س  امل�رشوبات  هذه 
املعقدة  الكربوهيدرات  من 
قد  الذي  الأمر  والربوتينات، 

يجعلك تبدو اأكرث نحافة بينما 
من  جزءاً  تخ�رش  حقيقة  اأنت 
الأمر  يقت�رش  ول  ع�صالتك. 
فح�صب،  الأ�رشار  هذه  على 
م�رشوبات  لك  تت�صبب  قد  بل 
التالية:  بالأمور  الديتوك�س 
وهن عام يف اجل�صم قد ي�صيبك 

باإغماء مفاجئ.
نتيجة  كبرية  مزاجية  تقلبات 
وال�رشيعة يف  الكبرية  التغريات 

م�صتويات ال�صكر يف اجل�صم.
عن  بالبتعاد  اخلرباء  وين�صح 
اأو  بالديتوك�س،  ي�صمى  ما 
احلميات املخ�ص�صة لت�رشيف 

والكتفاء  اجل�صم،  من  ال�صموم 
باتخاذ قرارات تغذوية �صحية 

بدلً من هذا كله، مثل جتنب:
بال�صكر.  الغنية  الأطعمة 
الطعام املقلي. الطعام املعالج 
عن  وال�صتعا�صة  واملعلبات. 
واخل�صار  بالفواكه  كله  هذه 
بالربوتينات  الغني  والطعام 
وكل ما يتم ت�صنيعه من احلبوب 

الكاملة.
وبينما قد ل يت�صبب لك ع�صري 
من  بالعديد  لوحده  الديتوك�س 
بالأنظمة  مقارنة   - الأ�رشار 
بالكامل  املعتمدة  الغذائية 

الديتوك�س-،  مبداأ  على  فقط 
ل  قد  الع�صائر  هذه  اأن  اإل 
على  متاماً  �صحية  تكون 
حتتوي  اإذ  التغذوي،  امل�صتوى 
تلك  )خا�صة  الع�صائر  هذه 
اأنواع  مكوناتها  يدخل يف  التي 
من الفاكهة( على كميات كبرية 
 8-6 ب  )تقدر  ال�صكر  من 
مالعق �صغرية من ال�صكر(، قد 
يت�صبب تناولها وعلى مدى اأيام 
متتالية يف التالعب مب�صتويات 
على  والأن�صولني  اجللوكوز 
لدى  خا�صة  الطويل،  املدى 

الن�صاء.

 8 ن�صائح غذائية
 للم�صابني بالربو

�صادف اليوم الأول من ماي الذكرى 20 لليوم العاملي للربو، 
حيث يتم ت�صليط ال�صوء يف هذا اليوم على املر�س ون�رش 

التوعية باأ�صبابه وطرق الوقاية والعالج.ي�صادف اليوم الأول 
من مايو )اأيار( الذكرى 20 لليوم العاملي للربو، حيث يتم 
ت�صليط ال�صوء يف هذا اليوم على املر�س ون�رش التوعية 

باأ�صبابه وطرق الوقاية والعالج.
ومع تطور احلياة يف املدن، وزيادة التلوث، وزيادة ن�صب 

البدانة، وا�صتخدام املواد احلافظة على نحو وا�صع، 
من املتوقع اأن تزداد حالت الربو والأمرا�س التنف�صية 

الأخرى. لذلك ل بد من اتخاذ الحتياطات الالزمة، 
لتجنب الإ�صابة بهذا املر�س، ومن بينها اتباع نظام غذائي 
منا�صب، ي�صاعد يف التخفيف من اأعرا�صه، بح�صب موقع اإن 

دي تي يف.

والب�صل الثوم  من  املزيد  تناول   1-

ل يقت�رش دور كل من الثوم والب�صل على اإ�صافة نكهة مميزة على 
وجبات الطعام، ويقول الباحثون، اإن الب�صل والثوم ميلكان تاأثرياً 

م�صاداً للربو، نظراً لغناهما مب�صادات اللتهاب.

الغنية  الأغذية  من  املزيد  تناول   2-
باملغن�صيوم

من املعروف اأن املغن�صيوم يريح ع�صالت اجلهاز التنف�صي، 
وبالتايل فاإن اإ�صافة اأغذية غنية باملغن�صيوم يف نظامك الغذائي 

قد ي�صاعدك يف الوقاية من الربو. بع�س الأطعمة الغنية 
باملغني�صيوم : بذور اليقطني واملوز والكاجو وال�صوكولتة 

الداكنة واخل�رشاوات اخل�رشاء الداكنة مثل الربوكلي.

الكتان بذور   3-

قد ت�صاعدك بذور الكتان يف مكافحة الربو، وميكنك اإما اأن تاأكل 
البذور بعد حتمي�صها اأو نقعها، وميكنك حتى اإ�صافة م�صحوق 
بذور الكتان يف اللنب املخفوق والع�صائر، اأو اإ�صافة زيت بذور 

الكتان يف نظامك الغذائي.

ودال �صي  بفيتاميني  الغنية  الأطعمة   4-

قد يوؤدي نق�س فيتاميني �صي ودال اإىل زيادة خماطر الإ�صابة 
بالربو لدى الأطفال والبالغني، وت�صمل الأطعمة الغنية بفيتامني 

دال الأ�صماك الدهنية، مثل التونة و�صمك ال�صلمون والجبان 
و�صفار البي�س، اأما فيتامني �صي ميكن العثور عليه يف الطماطم 

والبابايا والربتقال والعنب الربي واخل�رشوات اخل�رشاء. 

الغذائي النظام  اإىل  الكركم  اإ�صافة   5-

الكركم هو نوع من التوابل ميلك العديد من الفوائد، لكن اإحدى 
الفوائد الأقل �صهرة للكركم هو اأنه ميكن اأن ي�صاعد يف حماربة 

الربو الق�صبي، ويعترب كوب من املاء يحتوي على القليل من 
الكركم والقليل من الفلفل الأ�صود كعالج فعال �صد ا�صطرابات 

الربو. 

الألبان م�صتقات  من  التخفيف   6-

ين�صح بتجنب ال�صتهالك املفرط ملنتجات الألبان، حتى لو كنت 
ل تعاين من ح�صا�صية من منتجات الألبان، ويرجع ذلك اإىل اأن 

منتجات الألبان قد توؤدي اإىل ان�صداد املجاري التنف�صية.

واملعاجلة ال�صكرية  الأطعمة  جتنب   7-

الأطعمة التي حتتوي على �صكر اأو الأطعمة التي يتم معاجلتها، 
وميكن اأن ت�صجع احل�صا�صية وتثري الربو، ويجب جتنب ا�صتهالك 

هذه الأطعمة متاًما اإذا كنت تعاين من الربو اأو معر�س خلطر 
الإ�صابة بالربو.

املثلج يف كثري من الأحيان املاء  -8 جتنب �صرب 

تناول الطعام البارد اأو �رشب املاء املثلج ميكن اأن ي�صيق 
املجاري الهوائية، ويو�صي اخلرباء بتناول وجبات اأ�صغر 

لتخفيف ال�صغط عن احلجاب احلاجز.

ما تاأثري الأرز البني على ال�صكر يف الدم؟

اأ�صلحة ملواجهة اأمل الوجه جمهول ال�صبب

الأرز البني اأو الأرز غري املق�صور من الأطعمة التي 
وعلى  ال�صكري،  مر�س  من  الوقاية  على  ت�صاعد 
�صبط احلالة عند الإ�صابة. ن�صبة ال�صكر بالدم هي 
مقيا�س ملقدار اجللكوز الذي يتم توزيعه بوا�صطة 
الدم  اإىل  اجللوكوز  ويدخل  الدموية،  الدورة 
فيفرز  الن�صويات،  اأكل  عند  كبرية  وبكمية  ب�رشعة 
البنكريا�س الأن�صولني ل�صبط ن�صبة ال�صكر، فاإذا مل 
عليك  يكون  بنف�صه  ال�صكر  �صبط  اجل�صم  ي�صتطع 
اأن ت�صبطه باختيار الأطعمة املنا�صبة والتحكم يف 

الكمية.
من  وغريه  الأبي�س  من  بدلً  البني  الأرز  اأكل 
الإ�صابة  خطر  يقلل  الب�صيطة  الكربوهيدرات 
بال�صكري بن�صبة 16 باملائة يحتوي الكوب املطبوخ 
ويوجد  حرارية،  �صعرة   150 على  البني  الأرز  من 
املقدار،  هذا  يف  الكربوهيدرات  من  غراماً   30

قليلة  الأطعمة  من  ح�صتني  املقدار  هذا  ويعادل 
الطعام  قائمة  تت�صمنها  التي  الكربوهيدرات 
 15 الواحدة  )احل�صة  ال�صكري  ملري�س  ال�صحية 

غراماً(.
مقدارها  حل�صة  ال�صكري  مري�س  اختيار  اأن  اأي 
كوب من الأرز البني املطبوخ لي�س مثالياً، ويجب 
اأن يقابله تقليل اأنواع اأخرى من الأطعمة، اأو اختيار 

ن�صف كوب من الأرز البني فقط.
ويحتوي مقدار الكوب من الأرز البني على غرامني 
من الألياف التي تبطئ دخول اجللوكوز اإىل الدم، 
األياف  الن�صويات التي حتتوي على  ولذلك تو�صف 

مثل الأرز البني باأنها كربوهيدرات معّقدة.
الوقاية. وتفيد الدرا�صات باأن اأكل الأرز البني بدلً 
الب�صيطة  الكربوهيدرات  من  وغريه  الأبي�س  من 

يقلل خطر الإ�صابة بال�صكري بن�صبة 16 باملائة.

   قالت الرابطة الأملانية لأطباء 
الأع�صاب اإن بع�س الأ�صخا�س يعانون 
من اأمل م�صتمر اأو متكرر يف الوجه بال 

�صبب وا�صح فيما يعرف با�صم »اأمل 
 Idiopathic( »الوجه جمهول ال�صبب
Facial Pain(، ما يُ�صبب لهم �صغطاً 

نف�صياً رهيباً. واأ�صافت الرابطة اأنه ميكن 
مواجهة هذا الأمل من خالل ممار�صة 

الريا�صة كامل�صي وتقنيات ال�صرتخاء مثل 
ال�صرتخاء الع�صلي التقدمي، بالإ�صافة 

اإىل العالج ال�صلوكي كما اأن م�صادات 
الكتئاب ثالثية احللقات ميكن اأن تدعم 
العالج؛ حيث اإنها تخفف الأمل وتعالج يف 
الوقت ذاته اأعرا�س الكتئاب مثل الكاآبة 

واخلوف والتوتر وحذرت الرابطة من 
اإجراء عملية جراحية؛ لأنها قد توؤدي يف 

اأ�صواأ احلالت اإىل تفاقم الأمل.
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�لقول بانفر�د �ملالكية بالعمل ب�سد �لذر�ئع
ال�شد يف اللغة فيدل على ما كان حاجزا ومانعا بني �شيئني، 
واأما الذرائع فهي جمع ذريعة وتطلق على عدة معان منها 

الو�شيلة. وعند الأ�شوليني تطلق اإطالقني: اإطالق عام: 
مبعنى اأنه ي�شمل جميع الذرائع �شواء اأكانت ذرائع مفتوحة اأم 
م�شدودة، و اإطالق خا�ص مبعنى: اأنها تطلق على اأنواع معينة 

من الذرائع وهي الذرائع امل�شدودة �رشعا. وهذا الإطالق 
هو الذي عرب عنه ابن ر�شد اجلد رحمه اهلل بقوله: »الذرائع: 

الأ�شياء التي ظاهرها الإباحة ويتو�شل بها اإىل فعل حمظور«. 
وهذا هو املق�شود من خالل هذه الكلمة. ويكون �شد الذرائع 

يف ال�شطالح: منع الأ�شياء التي ظاهرها الإباحة ل لذاتها 
واإمنا لكونها تف�شي اإىل الفعل املحرم. فنجد اأن كثري من 

علماء املالكية كما يقول القرايف اأن �شد الذرائع قد انفرد 
بالعمل به مالك رحمه اهلل دون غريه من الأئمة. لكن احلقيقة 

اأن املالكية مل ينفردوا بالعمل ب�شد الذرائع بل وافقهم على 
ذلك غريهم من فقهاء املذاهب الأخرى. فاحلنفية ن�شوا 
على اأن و�شيلة ال�شيء تعطي حكمه، ومن مقت�شيات هذا 

�شد الذرائع. ويحكمون يف كتبهم مبقت�شى �شد الذرائع، واأن 
احلنابلة اأي�شا قد اأخذوا به فنجد ابن القيم رحمه اهلل يقول: 

»اإن �شد الذرائع اأحد اأرباع التكليف؛ فاإنه اأمر ونهي«، يف حني 
ال�شافعية اختلفت اآراوؤهم يف القول ب�شدها وفتحها، فاملروي 

عن ال�شافعي يف كتابه الأم هو القول بفتحها. ومما �شلف ذكره 
يت�شح اأن املالكية مل ينفردوا ب�شد الذرائع بل اإن احلنفية 
واحلنابلة وافقوهم على العمل ب�شدها واختلف القول عن 

ال�شافعي رحمه اهلل.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�شه )اأدبني ربي فاأح�شن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�شة اأم املوؤمنني ر�شي اهلل عنها 
حني �شئلت: كيف كان خلق ر�شول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�شلة خري يف القرءان هي 

يف ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
وقالت عائ�شة ر�شي اهلل عنها يف و�شف خلقه 

اأي�شاً:«مل يكن ر�شول اهلل فاح�شاً ول متفح�شاً ول 
يجزي ال�شيئة ال�شيئة ولكن يعفو وي�شفح وقالت: ما 
انتقم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لنف�شه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �شعيد اخلدري ر�شي اهلل عنه: 
كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأ�شد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �شيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�شافه �شلى 

اهلل عليه و�شلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�ص فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْص َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�شالة وال�شالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �شرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�شحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�شالة وال�شالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�شوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ص بن مالك ر�شي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وعليه برد غليظ 
احلا�شية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �شديدة 

حتى اأثرت حا�شية الربد يف �شفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�شكت عليه ال�شالة وال�شالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �شلى اهلل عليه و�شلم.

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
امل�شاألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف، 
ذكر  فال�شاطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�شه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  لزم  يف 
ا�شتقراء  خالل  من  اأننا  اإل  اآخر«،  دليل 
كتب ال�شافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�شيوطي: »القاعدة الثانية 
م�شتحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رشة 
اأما  حت�شى«  تكاد  ل  جدا  كثرية  فروعها 

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  املالكية  اأن  نخل�ص  اأننا  اإل  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�شافعية 

كاف لبيان عدم النفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�شان اإىل بع�ص امل�شطلحات �شمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�شجم مع 

الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�شليمة يف اأ�شل خلقها تعرفها، الق�شاء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 
الطريق يعر�شون عليهم جرمية بح�شب الفطر ال�شليمة قد يك�شفون احلقيقة، الإن�شان له فطرة �شليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�شليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�ص والإثم ما حاك يف �شدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ص، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�شيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �شيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �شميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�شان معروفاً، و�شمي ال�شيء الذي تاأباه 
الفطر ال�شليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�شيء يتوافق مع فطرة النف�ص توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �شورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َص َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�شن لكن يف الأمراء اأح�شن، واحلياء ح�شن لكن يف الن�شاء اأح�شن، وال�شخاء ح�شن 

لكن يف الأغنياء اأح�شن، وال�شرب ح�شن لكن يف الفقراء اأح�شن، والتوبة ح�شن لكن يف ال�شباب اأح�شن. 
يعني ال�شاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�شخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�شرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�شد، اأحب الطائعني، وحبي لل�شاب الطائع اأ�شد، اأحب املتوا�شعني، وحبي 
للغني املتوا�شع اأ�شد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�شد، واأبغ�ص ثالثاً، وبغ�شي لثالث اأ�شد، 
اأبغ�ص الع�شاة، وبغ�شي لل�شيخ العا�شي اأ�شد، اأبغ�ص املتكربين، وبغ�شي للفقري املتكرب اأ�شد، اأبغ�ص 

البخالء، وبغ�شي للغني البخيل اأ�شد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�شتِح فا�شنع ما �شئت على معنيني: اإن مل ت�شتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�شتِح من اهلل فافعل ما �شئت ول تعباأ بكالم النا�ص.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َشِبيِل اهلَلّ

�شورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�شالم 
و�شطي.
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هادي �شو يتخطى ال 700 األف 
م�شاهد يف اأقل من اأ�شبوع

اأغنيته  الفنان هادي �شو  اأطلق 
االأ�شبوع  نّيايل«  »يا  اجلديدة 
االإذاعات  جميع  عرب  الفائت 
من  وهي  الرقمية؛  واملن�شات 
كلمات د. �شعيد حديفة، اأحلان 
�شابا،  طوين  توزيع  رعد،  رواد 
حممد  وما�شرتينغ  ميك�ش 
معدودة  اأيام  وخالل  املقهور 
اىل  امل�شاهدين  عدد  و�شل 
قام  الذي  هادي  األف.   700 ال 
 lyrics video ال  بت�شوير 
ال�شمعان بداأ  اإيلي  اإ�رشاف املخرج  اأفكاراً جديدة حتت  الذي يحمل 
. من  �شبتمر  �شهر  نهاية  باإ�شدارها  �شيقوم  الأغنية جديدة  التح�شري 
ومهرجانات  الفطر  عيد  حفالت  الإحياء  هادي  ي�شتعد  اأخرى،  جهة 

ال�شيف على اأن ي�شافر مطلع اخلريف القادم يف جولة اأمريكية.

حممد �شاكر يرد على رامي عيا�س 
وكارول �شماحة 

حممد  اللبناين  الفنان  رد 
ف�شل  الفنان  جنل  �شاكر 
الفنانني  بع�ش  على  �شاكر 
بني  الذين  اللبنانيني 
يهاجمون  واالأخرى  الفينة 
اطالالتهم  خالل  والده 
هذا  يف  االإعالمية. 
ال�شياق، ن�رش حممد �شاكر 
على  الر�شمي  ح�شابه  عرب 
االجتماعي  التوا�شل  موقع 
ُكل  على  للرد  تغريدتني 
والده،  عن  يتحدث  فنان 

كالمهن  اّنو  مفكرين  الفنانني  بع�ش  »م�شكلة  تغريدة  اأول  يف  وقال 
مبثابة عدالة وق�شاء، لو بيهتموا ب�شغلهم كانوا قدموا اأغاين تن�شمع«. 
هذا واأ�شاف يف تغريدته الثانية »حتى بغيابه عن ال�شاحة الفنية، ف�شل 
�شاكر �شاغل بال كتري من الفنانني، والكالم اللي عم ي�شدر عن بع�شهم 
ما الو قيمة وال اعتبار«. هل ق�شد حممد �شاكر يف كالمه الفنان رامي 
عيا�ش والفنانة كارول �شماحة على خلفية كالمهما موؤخراً عن ف�شل 
�شاكر �شمن برنامج »عاي�شة �شو«، حيث تعر�ش رامي لف�شل ُمتهماً اياه 
باالإرهاب والتطاول على الفنانني، اأما كارول فقد لفتت اىل اأنها مل تعد 
تثق بف�شل �شاكر قائلًة »اأ�شاحمه ولكن ال اأ�شتطيع اأن اأثق به جمدداً«.

نعومي وات�س: اجلزء املقبل من 
�شراع العرو�س لن يكون خميبًا لالآمال

نعومي  الربيطانية  النجمة  حتدثت 
�شل�شلة  من  القادم  اجلزء  عن  وات�ش، 
»�رشاع  التاريخية  والفانتازيا  الدراما 
لن  اأحداثه  اأن  موؤكدة  العرو�ش«، 
باخلذالن  ال�شل�شلة  جمهور  ت�شيب 

مثل املو�شم االأخري.
الذي  القادم،  اجلزء  بطولة  م�شاركتها يف  اأن  وات�ش  نعومي  واعتربت 
اأي�شاً،  بالقلق  ي�شيبها  ولكنه  متحم�شة  يجعلها  بعد،  ا�شمه  يتحدد  مل 
ال�شل�شلة خالل املوا�شم  التي ح�شدتها  الوا�شعة  ال�شهرة  ال�شيما بعد 
ال�شابقة، قائلة: »كان العامل باأكمله يتحدث عنه �شواء على املقاالت اأو 

الربامج التلفزيونية اأو ال�رشكات الدعائية«.
واأ�شافت نعومي »ناأمل اأن يجد املتابعون �شيئاً جديداً وممتعاً يف هذا 
خلف  يقف  رائع  عمل  فريق  فهناك  يخذلوا،  لن  اأنهم  اأعتقد  اجلزء، 

ذلك«.

يا�شر جالل ي�شتعد لأول بطولة �شينمائية

هند �شربي: اأرمز للمراأة العربية اأثناء احلرب يف »املمر«

بطولة  على  جالل  يا�رش  الفنان  تعاقد 
كتابية،  ور�شة  تاأليف  من  جديد  فيلم 
واإخراج روؤوف عبد العزيز، ومن املقرر 
مو�شم  اإجازة  بعد  ت�شويره  انطالق 
ينتمي  الفيلم  اأن  وعلم   االأ�شحى.  عيد 

املقرر  ومن  االأك�شن،  اأفالم  نوعية  اإىل 
حيث  وخارجها،  م�رش  داخل  ت�شويره 
االأبطال،  باقي  ي�شتقر خمرجه على  مل 
مرحلة  يف  زال  ما  ال�شيناريو  اأن  بحكم 
الكتابة والتعديالت. يذكر اأن اآخر اأعمال 

يا�رش جالل كان م�شل�شل »مل�ش اأكتاف«، 
املا�شي،  رم�شان  يف  ُعر�ش  الذي 
عبدالوهاب  فتحي  البطولة  و�شاركه 
وكرم  د�شوقي  و�رشيف  مطاوع  وحنان 
هاين  تاأليف  من  عبدالغني،  وهبة  جابر 

�رشحان واإخراج ح�شني املنباوي.

قالت الفنانة التون�شية هند �شربي، اإن دورها يف فيلم »املمر« للمخرج �رشيف 
عرفة يرمز للمراأة العربية وقت احلروب واالأزمات.

ك�شيفة  رغم ظهورها  مهم وحموري،  الفيلم  دورها يف  اأن   ، واأ�شافت �شربي 
الزوجة  دور  »لعبت  متابعة:  قولها،  بح�شب  حمدود،  م�شاهدها  وعدد  �رشف 
االأر�ش، حيث كانت مبثابة االأب واالأم البنهما  با�شتعادة  ين�شغل زوجها  الذي 
الوحيد، كما اأنها كانت العن�رش املحفز للزوج، الذي اأداه �شديقي ورفيق الكفاح 
اأحمد عز، بخا�شة اأن االأخري كان مير بحالة نف�شية �شيئة ب�شبب هزمية 1967«، 

بح�شب االأحداث.
واعتربت الفنانة التون�شية دورها مبثابة رمز للمراأة العربية التي توؤدي دورها 

يف املنزل ب�شجاعة وحب وتفاين.
وي�شارك يف بطولة »املمر« اإياد ن�شار وحممد فراج واأحمد رزق واأحمد �شالح 

ح�شني وحممد جمعة واأ�شماء اأبواليزيد، من تاأليف واإخراج �رشيف عرفة.

مرييام فار�س تعتذر:

 »ل اأحد يزايد على حبي مل�شر«
قال نقيب املهن املو�صيقية امل�صري، الفنان هاين �صاكر، اإنه تلقى ات�صاًل هاتفيًا من املطربة 

اللبنانية مرييام فار�س، لالعتذار عما بدر منها يف املوؤمتر ال�صحايف الذي اأقيم لها يف املغرب، 
اأم�س ال�صبت، على هام�س م�صاركتها يف مهرجان »موازين« الغنائي.

مرييام  اأن  بيان،  �شاكر، يف  واأكد 
كلماتها  فهم  مت  اأنه  له  اأكدت 
ب�شكل خارج ال�شياق، م�شددة على 
اأنه ال ميكن الأحد املزايدة على 
و�شعبها،  مل�رش  وتقديرها  حبها 

بح�شب قولها.
املو�شيقية  املهن  نقيب  وك�شف 
جاء  بياناً  له  اأر�شلت  مرييام  اأن 

ن�شه كاالآتي:-
»اأتوجه بكالمي لل�شعب امل�رشي 
املوؤمتر  هام�ش  على  احلبيب، 
البارحة  اأجريته  الذي  ال�شحفي 
�شمن   2019-6-22 بتاريخ 
وعلى  موازين  مهرجان  فعاليات 
علّي  طرح  الذي  ال�شوؤال  هام�ش 
اليوم  وهو: »ملاذا قلَت حفالتك 
يف  كنت  اأنك  علماً  م�رش  يف 
بداياتك تقيمني حفلني لثالثة يف 
االأ�شبوع؟« كان جوابي وا�شحاً، اأن 
وتطورت  كربت  الوقت  مرور  مع 
اأكرب  متطلباتي  واأ�شبحت  فنياً 
م�رش  على  تقيلة  �شوي  و�شارت 
على  متطلباتي  كربت  معنى  مبا 
الذين  امل�رشيني  املتعهدين 
بداياتي.  يف  معهم  اأتعامل  كنت 
اأعيد واأكرر قلُت: »�شارت« يعني 
يعني  ُت«  »�رشرِ ولي�ش  »اأ�شبَحت« 

»اأ�شبحُت« والفرق �شا�شع«
 واأ�شافت مرييام يف بيانها »لهذا 

ال�شبب قلّت حفالتي يف م�رش اأي 
ثالثة  اأو  حفلتني  اأحيي  اأعد  »مل 
منطقي جداً  وهذا  االأ�شبوع«  يف 
حايل كحال جميع النجوم العرب 
الذين يحيون حفلتني اأو ثالثة يف 
الواحد  االأ�شبوع  ولي�ش يف  ال�شنة 
مل  اأنا  م�رش،  الثاين  بلدنا  يف 
اأتعاىل على زمالئي الفنانني كما 
كالمي  حتريف  البع�ش  حاول 

واالإ�شطياد يف املاء العكرة، ومل 
اأنا  ال�شعب امل�رشي  اأتعاىل على 
التي ويف كل مقابالتي ال�شحفية 
من  اإنطلقت  اأنني  واأعيد  اأقول 
منحتني  جنوميتي  ولكن  لبنان 

اإياها م�رش«.
اأحد  ال  »اأرجوكم  وتابعت 
حمبتي  على  يزايد  اأن  يحاول 
جلمهورية  وتقديري  واإحرتامي 

امل�رشي  وال�شعب  العربية  م�رش 
لهجتي  اأن  يوؤ�شفني  احلبيب، 
فتح  املخت�رش  ورّدي  اللبنانية 
تفاهم  و�شوء  كبري  جلدال  جمال 
اأكرب، اأعتذر من ال�شعب امل�رشي 
باللبناين  التعبري  خانني  فقد 
ال�شحفي  املوؤمتر  يف  قلت  وكما 
البارحة »حتيا م�رش« اأعيد واأكرر 

»حتيا م�رش«.
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مراجعة ني�سان اك�س تريل 
2019: عائلية ع�سرية بامتياز

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

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

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

متميزة جديدة.

داخلية ال�سيارة والتقنيات 
الداخلية.

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

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

نف�سها مريحة للغاية.

هوندا با�سبورت اأوفرالند وريدغالين 
يتحوالن اإيل فنادق متنقلة

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

ملحقات  با�ستخدام  خميمات 
معرو�سة للبيع بالفعل.

هوندا  م�رسوع  تطوير  مت  وقد 
با�سبورت اأدفنت�رس اليف �ستايل 
وزودت   ،  Jsport مع  بالتعاون 
االرتفاع  لزيادة  بنظام  ال�سيارة 
بو�سة   1.5 بواقع  االر�س  عن 
يف  بو�سة   0.75 و  االمام  من 
اخللف ، باالإ�سافة اإىل عجالت 
مقا�س   Jsport KMC XD
 Nitto اطارات  مع  بو�سة   18

للطرق   RidgeGrappler
الوعرة

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

وتكتمل  ال�سادم  تعديل  مت 
وحدات  با�سافة  التعديالت 
االأمامية  اخلارجية  االإ�ساءة 

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

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

2019 معرو�سة للبيع االآن.

جم�س �سيريا 1500 2020 
حت�سل على تقنيات مميزة

جم�س  ت�سميم  اإعادة  مت  اأن  بعد 
مت  املا�سي،  بالعام   1500 �سيريا 
بعدة   2020 موديل  عن  الك�سف 

حتديثات جتعلها اأكرث جاذبية.
تقنيات  التحديثات مع عدة  تبداأ 
مقطورات  �سحب  نظام  تت�سمن 
 ProGrade Trailering
System املحدث والذي يدعم 
ما ي�سل اإىل 15 كامريا يتم تثبيت 
اخللفية،  املقطورة  على  بع�سها 
وهو ما يوؤدي الإمكانية تفعيل تقنية 
ي�سمح  ال�سفافة”، ما  “املقطورة 
خلفيه  الطريق  بروؤية  لل�سائق 
غري  وكاأنها  املقطورة  من خالل 
موجودة عرب اثنني من الكامريات 
ميكن  كما  خا�سة،  برجميات  و 
�سنع ملفات خا�سة باملقطورات 
عرب تطبيق myGMC كي ميكن 
�سيانة  مبواعيد  املالك  تنبيه 
الكيلومرتات  ومعدل  مقطوراتهم 

التي مت قطعها بها حتى االآن.
مثبت  االأخرى  التقنيات  تت�سمن 

�رسعة متكيف مت�سل بالكامريات 
كي  تلقائياً  ال�رسعة  يعدل  ما 
احلركة  �سري  كيفية  مع  تتالئم 
امل�ساعدة  بجانب  املرورية 
فيما  متاماً،  املقطور  وقف  يف 
املحركات  خيارات  تت�سمن 
بناقل  مت�سل  لرت   5.3 �سعة   V8
اأوتوماتيكي 10 �رسعات، وهو ما 
 AT4 بفئات قيا�سي  ب�سكل  يتاح 
بفئات  اختياري  ولكنه  ودينايل، 
بدفع  تاأتي  التي  واأعلى   SLE

رباعي.
هذا ونظراً الأن موديل 2019 من 
البيك اب كان جديد كلياً، ف�سوف 
جند اأن التحديثات كانت حمدودة 
يف هذا املوديل، ولكن مت تقدمي 
اإ�سدار كربوين خا�س با�سم �سيريا 
وهو   ،CarbonPro  AT4
كرومي  اأمامي  �سبك  ي�سيف  ما 
�سارات معدلة  االأ�سود مع  باللون 
بجانب  �سوداء  عادم  واأنابيب 
مرايا خا�سة للمقطورة اخللفية.

ال�سيارات ع�ساق  "McLaren" تفرح 
 الريا�سية مبركبة جديدة

ا�ستعر�ست �رسكة "McLaren" �سيارة "GT" اجلديدة، التي 
�سنفت كواحدة من اأف�سل ال�سيارات الريا�سية الفارهة يف العامل.
واأتت ال�سيارة بهيكل غاية يف االن�سيابية بوزن طن ون�سف الطن 

تقريبا، م�سنوع وفق اأحدث معايري ديناميكية الهواء، ومزود 
ب�سقف بانورامي، وفتحات هوائية كبرية، وعجالت ريا�سية 

مبقا�س 20 اإن�س.
اأما قمرة ال�سيارة فزودت مبقاعد مريحة، مك�سوة 

بجلد النابا الفاخر، ونظام مولتيميديا متطور، و�سا�سة 
اإلكرتونية تعمل باللم�س مبقا�س 7 بو�سات، ونظام 

�سوتيات "Bowers&Wilkins"، يعتمد على 12 مكرب 
�سوت عايل االأداء.

وزودت هذه ال�سيارة مبحرك بـ 8 اأ�سطوانات، و�سعة 4 لرت، وعزم 
620 ح�سانا، قادر على زيادة ت�سارعها من 0 اإىل 100 كلم/�ساعة يف 

غ�سون 3.2 ثانية فقط، والو�سول بها اإىل �رسعة 326 
كلم/�ساعة.

2019 Avant A6 تعرف على اأودي
عن  النقاب  اأودي  ك�سفت   A6 من  ال�سيدان  الن�سخة  تقدمي  اأعقاب  يف 
ن�سخة اال�ست�سن من ال �سيارة Avant A6التي تاأتي ب�سبكة تهوية عري�سة 
باطار وحيد وج�سم ع�سلي ورغم تركيز ال�سيارة على العملية ولكنها تاأتي 
ب�سقف ان�سيابي يقلل من �سعة التخزين اخللفية يف ال�سيارة ولكنه يزيد 

من اجلانب الريا�سي يف ت�سميم ال�سيارة عن املوديل ال�سابق.
منها  اال�سدارات  اأعلى  بينما   LED اأمامية  مب�سابيح  ال�سيارة  وزودت 
كما  نهارية مميزة  HD Matrix LED مع م�سابيح  حملت م�سابيح 
عرفت اأودي اأن اجلانب الريا�سي ال يرتبط بال�سكل فقط ولكن باالأداء. 
نظام  مع  ال�سيدان  املوديل  من  م�ستعارة  فتاأتي  ال�سيارة  مق�سورة  اأما 
ب�سا�سة  ترفيهي  ونظام  بو�سة   12.3 رقمية  وعدادات   MMI مالحة 
للتحكم يف  بو�سة   8.6 قيا�س  منخف�سة  اأخرى  �سا�سة  مع  بو�سة   10.1

املناخ ومزايا اأخرى.
التي ت�سمل فر�س جلدي فالكونا  ال�سيارة بباقة من اخليارات  و�ستتوفر 
ومل�سات من اخل�سب مع مقاعد بخا�سية التدفئة والتربيد والتدليك كما 
ميكن للم�سرتين طلب �سا�سة عر�س بيانات خا�سة وفتحة �سقف زجاجية 

�سماعة   19 مع  فاخرة   Bang & Olufsen �سوتي  ونظام  بانورامية 
وباقة جودة الهواء التي ت�سمل نظام تنقية للهواء وموزع للعطر.
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»تك توك« يحقق انت�شارا مذهال 
ويناف�س التطبيقات العاملية!

 iOS حقق تطبيق »تك توك« �نت�سار� و��سعا )مل يتوقعه �أحد( عرب �أجهزة
�آ�سيا  يف  و�أندرويد 
�ملتحدة  و�لواليات 
من  �أخرى  و�أجز�ء 
�لتطبيق  ويتيح  �لعامل 
�إمكانية  للم�ستخدمني 
فيديو  مقاطع  �إن�ساء 
�سوتية ق�سرية، مدتها 
ثانية،   15 �إىل   3 من 
ق�سرية  وفيديوهات 
مدتها  ترت�وح  �ملدى 

من 3 �إىل 60 ثانية.
من�سة  و�أُطلقت 
�ل�سينية  �لفيديوهات 

با�سم »Douyin« يف �سبتمرب عام 2016، وُطرحت يف �الأ�سو�ق �خلارجية 
با�سم »تك توك« بعد عام و�حد فقط ويف عام 2018، حقق �لتطبيق �سعبية 
�أكتوبر  �سهر  خالل  �ملتحدة،  �لواليات  يف  تد�وال  �الأكرث  و�أ�سبح  كبرية 
�ملا�سي، كما �أ�سبح متوفر� يف �أكرث من 150 �سوقا، وبـ 75 لغة ويف جويلية 
2018، و�سل عدد م�ستخدمي »تك توك« �إىل �أكرث من 500 مليون م�ستخدم 

على م�ستوى �لعامل.
تقل  �لذين  �أولئك،  قبل  من  �لتطبيق  ��ستخد�م  تقييد  من  �لرغم  وعلى 
�أعمارهم عن 13 عاما، �حتفظ »تك توك« باملركز �الأول كاأكرث �لتطبيقات 

.»Sensor Tower« ملحّملة يف »متجر �آبل«، وفقا لتقرير جديد من�
و�سهد �لتطبيق �أكرث من 33 مليون عملية تنزيل من »متجر �آبل« خالل �لربع 
�الأول من عام 2019، وتاله »يوتيوب، �إن�ستغر�م، و�ت�س �آب، ومي�سنجر« يف 

�ملر�كز �خلم�سة �الأوىل.
ولن ترتجم هذه �الأرقام بال�رضورة �إىل زيادة عدد �مل�ستخدمني �لن�سطني، 

حيث �أن عمليات �لتحميل ال ترتبط �رتباطا مبا�رض� باال�ستخد�م.

اإيطاليا تفتتح حتقيًقا �شد غوغل 
ب�شبب ممار�شاتها االحتكارية يف 

نظام اأندرويد اأوتو

�الحتكار  مناه�سة  �سلطة  �أعلنت 
�الإيطالية عن بدء �لتحقيق مع غوغل 
على خلفية �ملمار�سات �الحتكارية 
�لذكي  نظامها  يف  بها  تقوم  �لتي 
بال�سيار�ت،  �خلا�س  �أوتو  �أندرويد 
�الأوروبي  �إىل �الحتاد  لتن�سم بذلك 
يف  �ل�رضكة  مع  بالتحقيق  و�لهند 
ق�سايا خمتلفة تتمثل ب�سكل رئي�سي 

يف �الحتكار.
�سكوى  بعد  �لتحقيق  هذ�  وياأتي 
�سماح  عدم  من   Enel جمموعة 
 Enel X تطبيق  بو�سع  لها  غوغل 
�لت�سغيل،  نظام  على   Recharge
مل�ساعدة  تد�سينه  مت  تطبيق  وهو 
�أماكن  معرفة  على  �مل�ستخدمني 
�لقريبة  �لوقود  وتزويد  �ل�سحن 

منهم حول �لبالد.
مع  خا�سة  �سيا�سة  غوغل  وتتبع 
للطرف  ت�سمح  �أوتو  �أندرويد  نظام 
متعلقة  تطبيقات  باإطالق  �لثالث 
�لر�سائل  �أو  �ملتعددة  بالو�سائط 
 Enel X فقط، ما يعني �أن تطبيق
Recharge يخالف �سيا�ستها. لكن 
�إيطاليا تنظر لالأمر ب�سكل خمتلف 

لذلك قامت بفتح �لتحقيق.
�جلدير بالذكر �أن جمموعة �رضكات 
�الإيطالية  �حلكومة  تعترب   Enel
حيث  فيها،  �الأكرب  �مل�ساهم  هي 
مت تاأ�سي�سها من �حلكومة يف 1962 
يف  بخ�سخ�ستها  قامت  ثم  ومن 
1999 مع �ملحافظة �سيطرتها على 

�ملجموعة.

�أعلنت في�سبوك عن تغري�ت جديدة قادمة 
�إىل �ل�سفحة �لرئي�سية �خلا�سة للم�ستخدم 
من  �ملختلفة  �ملن�سور�ت  جتمع  و�لتي 
و�ملجموعات،  و�ل�سفحات  �الأ�سدقاء 
�سرتكز  �ل�رضكة  بح�سب  �لتغري�ت  وهذه 
ب�سكل �أكرب �إظهار �ملحتوى �ملن�سور من 

�الأ�سدقاء �ملقربني يف �لبد�ية.
وتقول في�سبوك �أنها قامت با�ستطالعات 
�ملحتوى  حول  �مل�ستخدمني  بني  للر�أي 
�هتمامهم  متثل  �لتي  و�ملن�سور�ت 
�الأكرب، وظهرت �لنتائج باأن هناك عو�مل 
�مل�ستخدمني  �هتمام  بني  م�سرتكة 
يهتم  و�لذين  �ملقربني  و�الأ�سخا�س 
�مل�ستخدم ملحتو�هم؛ مثل وجودهم يف 
�إليهم، وهذ�  نف�س �ل�سورة مًعا و�الإ�سارة 
�مل�ستخدمني  فهم  على  �ساعدهم  �الأمر 

ب�سكل �أف�سل.
لوغاريتمات  تطوير  على  �ل�رضكة  وتعمل 
للم�ستخدمني  �ملف�سل  �ملحتوى  تتنباأ 
الإظهاره يف �لبد�ية، لكن بعد �ال�ستطالع 

على  جديدين  تعديلني  باإ�سافة  قامت 
من�سور�ت  تظهر  حتى  �للوغاريتمات 
�ل�سفحة  بد�ية  يف  �ملقربني  �الأ�سدقاء 
�إظهار  �إىل  باالإ�سافة  رئي�سي  وب�سكل 
مهمة  �أنها  �ل�رضكة  تعتقد  �لتي  �لرو�بط 
وهذ� بح�سب طريقة تفاعل �مل�ستخدمني 

و�هتمامهم مع �ملحتوى �ل�سابق.

جلًيا  يظهر  لن  �لتحديث  هذ�  لكن 
يف  كبري  تغيري  �أنه  على  للم�ستخدمني 
�إظهار  يف  �سي�ساهم  �أنه  �إال  �ل�سبكة، 
و�ل�سفحات  �الأ�سدقاء  من  �أكرث  حمتوى 
ما  وهي  �مل�ستخدم  معها  يتفاعل  �لتي 

متثل �هتماًما له �أكرث من غريها.

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

�أن  �لتقنية  ب�سوؤون  مهتمة  مو�قع  ذكرت 
�إز�لة  على  عملت  »�سام�سونغ«  �رضكة 
هو�تف  يف  ظهرت  �لتي  �مل�سكالت 
لطرح  ��ستعد�د�   ،»Galaxy Fold«

هذه �الأجهزة يف �الأ�سو�ق قريبا.
فاإن  �ملتوفرة  للمعلومات  وتبعا 
حو�ف  باإخفاء  قامت  »�سام�سونغ« 
حتت  �ل�سا�سة  بحماية  �خلا�سة  �لطبقة 
يفكر  ال  كي  �جلانبية،  �لهيكل  �إطار�ت 

�لطبقة،  هذه  باإز�لة  �مل�ستخدم 
ويعر�س �ل�سا�سة للعطب.

تكون  �أن  �ملفرت�س  ومن 
بع�س  �أدخلت  قد  »�سام�سونغ« 
�ل�سا�سات وهيكل  �لتعديالت على 
�ملك�سوف  �جلزء  جلعل  �أي�سا،  �لهاتف 
يف  �ملفا�سل  عند  �ل�سا�سة  حافة  من 
منعا  �أ�سغر،  �جلهاز  و�أ�سفل  �أعلى 

لت�رضب �لغبار حتت �ل�سا�سة.
هذه  �إدخال  »�سام�سونغ«  وقررت 
 Galaxy« هو�تف  على  �لتعديالت 
Fold« بعد �أن �أجلت طرحها يف �الأ�سو�ق 
عقب �لف�سائح �لتي طالتها من نقد عدد 

من �ل�سحفيني �لذين ��ستخدموها ملدة 
تعر�ست  �سا�ستها  �أن  و�أكدو�  ق�سرية، 
من  يومني  من  �أقل  بعد  جدية  مل�ساكل 

�ال�ستخد�م.
تخطط  كانت  »�سام�سونغ«  �أن  ويذكر 
منذ  �الأ�سو�ق  يف  �لهو�تف  هذه  لطرح 
�لهو�تف  �أف�سل  فيها  لتناف�س  مدة، 
�الأ�سو�ق،  يف  �ملوجودة  للطي  �لقابلة 
لكن �لف�سائح �لتي حلقت بهذه �الأجهزة، 
�سوق  باكت�ساح  �ل�رضكة  �آمال  حطمت 

جديدة لالأجهزة �لذكية.

ال�سفحة الرئي�سية على في�سبوك 

اإظهار من�شورات االأ�شدقاء املقربني والروابط املهمة

ذكرت مو�قع مهتمة ب�سوؤون �لتقنية 
�أن �رضكة »�سام�سونغ« عملت على 
ظهرت  �لتي  �مل�سكالت  �إز�لة 
 ،»Galaxy Fold« هو�تف  يف 
��ستعد�د� لطرح هذه �الأجهزة يف 

�الأ�سو�ق قريبا.
فاإن  �ملتوفرة  للمعلومات  وتبعا 
»�سام�سونغ« قامت باإخفاء حو�ف 
�ل�سا�سة  بحماية  �خلا�سة  �لطبقة 
�جلانبية،  �لهيكل  �إطار�ت  حتت 

باإز�لة  �مل�ستخدم  يفكر  ال  كي 
�ل�سا�سة  ويعر�س  �لطبقة،  هذه 

للعطب.
تكون  �أن  �ملفرت�س  ومن 
بع�س  �أدخلت  قد  »�سام�سونغ« 
�لتعديالت على �ل�سا�سات وهيكل 
�جلزء  جلعل  �أي�سا،  �لهاتف 
�ملك�سوف من حافة �ل�سا�سة عند 
�ملفا�سل يف �أعلى و�أ�سفل �جلهاز 
حتت  �لغبار  لت�رضب  منعا  �أ�سغر، 

�ل�سا�سة.
�إدخال  »�سام�سونغ«  وقررت 
هو�تف  على  �لتعديالت  هذه 
�أن  بعد   »Galaxy Fold«
عقب  �الأ�سو�ق  يف  طرحها  �أجلت 
�لف�سائح �لتي طالتها من نقد عدد 
من �ل�سحفيني �لذين ��ستخدموها 
�سا�ستها  �أن  و�أكدو�  ملدة ق�سرية، 
�أقل  بعد  جدية  مل�ساكل  تعر�ست 

من يومني من �ال�ستخد�م.

كانت  »�سام�سونغ«  �أن  ويذكر 
�لهو�تف  هذه  لطرح  تخطط 
لتناف�س  مدة،  منذ  �الأ�سو�ق  يف 
�لقابلة  �لهو�تف  �أف�سل  فيها 
�الأ�سو�ق،  يف  �ملوجودة  للطي 
بهذه  حلقت  �لتي  �لف�سائح  لكن 
�ل�رضكة  �آمال  حطمت  �الأجهزة، 
لالأجهزة  جديدة  �سوق  باكت�ساح 

�لذكية.

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



ي�شرف على تنفيذ مترين بحري

الفريق ڤايد �صالح 
يف زيارة اإىل الناحية 

الع�صكرية الثانية 

�صالح،  ڤايــد  �أحمد  �لفريق  �أم�س  �رشع 
نائب وزير �لدفاع �لوطني، رئي�س �أركان 
من  �بتد�ء  �ل�صعبي  �لوطني  �جلي�س 
عمل  بزيارة   ،2019 �أوت   25 �لأحد  يوم 
�لثانية  �لع�صكرية  �لناحية  �إىل  وتفتي�س 
تنفيذ  على  �لفريق  �صي�رشف  بوهر�ن 
�لو�جهة  م�صتوى  على  بحري  مترين 
�لبحرية �لغربية، ويتفقد بع�س �لوحد�ت، 
�إطار�ت  مع  توجيهية  لقاء�ت  ويعقد 

و�أفر�د �لناحية �لع�صكرية �لثانية.

املجموعة الإقليمية للدرك 
الوطني ببومردا�س

توقيف تاجر خمدرات
للدرك  �لإقليمية  �ملجموعة  عنا�رش  قام 
منفذة  دورية  خالل  ببومرد��س  �لوطني 
على م�صتوى حي 350 م�صكن ببومرد��س، 
بحوزته  �صنة   31 �لعمر  من  يبلغ  �صخ�س 
60 غر�ما من �لكيف �ملعالج و 16 قر�صا 
مهلو�س من بريغابالني، و�أي�صا مبلغ مايل 
يقدر بـ 108600 دج ناجت عن عائد�ت بيع 
مت  وقد  نقال،  وهاتف  �ملخدرة  �ملو�د 

مبا�رشة �لتحقيق يف �لق�صية.

بتهمة »الغت�شاب اجلماعي«

�صكوى جديدة �صد 
طارق رم�صان 

�أكدت و�صائل �إعالم فرن�صية تقدمي �صكوى 
طارق  �لإ�صالمي،  �ملفكر  �صد  جديدة 
رم�صان، يف فرن�صا، حيث تتهمه �مل�صتكية 
يف  باغت�صابها  �آخر  �صخ�س  مع  �جلديدة 

مدينة ليون �صنة 2014.
 Le« و   »Europe1« موقعا  و�أفاد 
باأن هذه   »Journal Du Dimanche
مايو  �صهر  نهاية  ُقدمت  �لثالثة  �ل�صكوى 
�لعمر  من  تبلغ  »�مر�أة  قبل  من  �ملن�رشم 
حاليا خم�صني �صنة، وكانت تعمل �صحفية 
�لعام  �لنائب  دفع  ما  �إذ�عية«،  حمطة  يف 
يف باري�س �إىل �إ�صد�ر �تهام �إ�صايف ووفقا 
فاإن  �ملوقعان،  ن�رشها  �لتي  للمعلومات 
»�غت�صابها  بـ  رم�صان  تتهم  �مل�صتكية 
�أثناء  طاقمه  �أفر�د  �أحد  رفقة  جماعيا« 
�لعمل  �إطار  يف  مقابلة  لإجر�ء  بها  لقائه 

بتاريخ 23 ماي 2014.
للتحقيق  يخ�صع  رم�صان  �أن  يذكر 
تهمتني  ب�صبب   2018 فرب�ير   2 منذ 
�صهر  يف  �رش�حه  �أطلق  وقد  بالغت�صاب، 
للمر�قبة  �إخ�صاعه  مع  �ملن�رشم  نوفمرب 
يف  �أ�صهر   9 ق�صى  �أن  بعد  �لق�صائية، 
هو  رم�صان  وطارق  �لحتياطي  �حلب�س 
مفكر ود�عية �صوي�رشي من �أ�صل م�رشي، 
كما يعترب حفيد موؤ�ص�س جماعة »�لإخو�ن 

�مل�صلمون« ح�صن �لبنا.

م.�س

يحدث �لقرت�ن �لفلكي �جليومركزي، 
بني �ل�صم�س و�لقمر بحول �هلل، م�صاء 
 1440 �حلجة   ذي   29 �جلمعة  هذ� 
نف�س  وهو  ـ  لـ30�أوت2019  �ملو�فق 
�ليوم �ملخ�ص�س لتحري هالل حمرم 
�لعربية  �لدول  جل  يف  �لعام  لهذ� 
�لعا�رشة  �ل�صاعة  على  و�ل�صالميةـ  
)10:37(بالتوقيت  و37دقيقة  �صباحا 
حيث  )�جلز�ئر:+1�صا(،  �لعاملي 
�صتغرب �ل�صم�س يف مدينتي �ملديـة 
�ل�صاعة  حو�يل  و�جلز�ئر�لعا�صمة 
23دقيقة)19:23( و  م�صاء  �ل�صابعة 
بالتوقيت �ملحلي، بينما يغرب �لقمر 
على  �ي  تقريبا  ب26دقيقة  بعدها 
 )19:49( �ل�صابعةو49دقيقة  �ل�صاعة 
مما   ، و46دقيقة  8�صاعات  وعمره 
يجعل روؤية �لهالل غري ممكنة متاما 
با�صتعمال  وحتى  �ملجردة  بالعني 

�لتل�صكوب.
�ل�صم�س  فاإن  �ملكرمة،  مكة  �أما يف 
�صتغرب يومها على �ل�صاعة �ل�صاد�صة 

و42دقيقة)18:42( بالتوقيت �ملحلي 
ع:+3�صا(  )ت  �ل�صعودية  للمملكة 
بينما يغرب �لقمر بعدها ب18دقيقة 
فقط،  يف حني تختلف مدة مكثه  يف 
دول �لعاملني �لعربي و�لإ�صالمي بني 
دقيقة و�حدة يف جاكارتا  �ىل 15 د 
وعمان  �لقد�س  يف  و21د  عدن  يف 
)�نظر  باملغرب  فا�س  يف  27د  �إىل 
�لهالل  �رتفاع  عن  �أما   ، �جلدول( 

�ل�صم�س  حلظةغروب  �لأفق  فوق 
يف  قو�صية  درجات   5 تتعـدى  فال 
روؤيته  يجعل  �لأحو�ل،مما  �أح�صن 
غري ممكنة يف كافة �ململكة و دول  
باقي  يف  حتى  و  �لعربية  �جلزيرة 
�لعربية و�لإ�صالمية و قار�ت  �لدول 

حتى  و  �إفريقيا  و  �آ�صيا 
هناك  �ن  ..كما  �أوروبا 
�لدول  من  �لعديد  يف 

�لعربية  من �صياتي كالعادة ويدعي 
�نه  علما  �جلمعة  ليلة  للهالل  روؤيته 
�صريى و��صحا ليلة �ل�صبت 31�وت يف 

كل �لعامل !!      
يوم  فاإن  ذكره،  ما�صبق  على  وبناء 
�صيكون  �جلاري  �ل�صبت31�وت 
�لتي  للدول  بالن�صبة  حمرم  غرة 
تركيا  مثل  �لفلكي  �حل�صاب  تعتمد 
تعتمد  �لتي  تلك  �أما  �لبلقان،  ودول 
�لر�صد، ف�صيكون �لفاحت �صبتمرب هو 
�نها  كما   . �لهجري1441  �لعام  غرة 
فر�صة ودعوة تتكرر كل عام ل�رشورة 
�لدقيقة  �لفلكية  �حل�صابات  �عتماد 
ل�صبط  توقيتها و�لرزنامات �ل�صنوية 
�لجتماعية  �حلياة  لت�صهيل  م�صبقا  
للنا�س  �لدينية  وحتى  و�لقت�صادية 
يخطط  فيه غرينا  �صار  زمان  ، يف 
بينما  �لقادمة  �ل�صنني  لع�رش�ت 
ننتظر نحن بد�ية �ل�صهر و�لعام  يف 

�صيناريو يتكرر كل عام  .

اجلمعية العلمية الفـلكـية البوزجـاين

ال�صبت 31اأوت..غرة حمرم فلكيا 
والأحد 1�صبتمرب ر�صديا

ات�شالت اجلزائر 

حملة لتنظيف ال�صواطئ 

وزارة  نحل  هل 
اجلزائرية  الثقافة 

اأم...؟؟
�لوطن  بها  مير  �لتي  �لرهانات  ظل  يف 
�لعمل  ��صرت�تيجية  لتغيري  نحتاج 
وخدمة  �لدولة  بناء  و�ليات  �حلكومي 
�ملو�قف  تتالحق  ثمة  ومن  �ملجتمع، 
حول جدوى بع�س �لوز�ر�ت و�هميتها يف 

�لبناء �ملجتمعي و�لنه�صة و�لتنمية.
�صولكينغ  حفل  حول  �جلدل  عن  بعيد� 
�صعف  عن  وقعت،وبعيد�  �لتي  و�ملا�صاة 
وز�رة كاملة وه�صا�صتها يف تنظيم حلظة 
�صبب  عن  �صعبية،وبعيد�  جز�ىرية  فرح 
�تفاقيات  وعقد  لمريكا  �لوزيرة  زيارة 
هي  لها  تنتمي  �لتي  �حلكومة  �أن  رغم 
م�صاكل  فقط،ولعل  �لأعمال  لت�رشيف 
�لوز�رة ومطالب موظفيها يحتاح  ت�صيري 
بالد  نحو  �لطاىرة  تق�صيه  �لذي  للوقت 

تر�مب؟؟
نقرتح يا نا�س بب�صاطة دمج وز�رة �لثقافة 
لت�صبح  �ل�صياحة وكذلك �ملجاهدين  مع 
وز�رة » �لثقافة و�ل�صاحة و�لذ�كرة«،ومنح 
و�ملقر�ت  و�لعمار�ت  �ملكاتب  كل 
و�ل�صباب  �لرتبية  لوز�رة  بها  �خلا�صة 
وز�رة  ملفات  لتحول  و�لريا�صة،و 
�جتماعية  مل�صلحة  مثال  �ملجاهدين 
تابعة ملركز من مر�كز �لبحث يف �لثورة 
فعالية  �أكرث  �لوطنية،لنكن  و�حلركة 
�ل�صعبي  �حلر�ك  مطالب  فعليا  ونو�كب 

يف �لتحول �ل�صيا�صي و�لدميقر�كي.
نعي  لأننا  �لثقافة  وز�رة  حلل  ندعو  ول 
و�لفكري  و�لفني  �ملعنوي  �لبناء  قيمة 
يف  �لنظر  لعادة  ندعو  لل�صعوب،لكن 
للحكامة و�لد�رة  �لوطنية  �ل�صرت�تيحية 
يف هذ� �لقطاع �لهام،و�لتوزيع �ىعقالين 
�لب�رشية،لت�صبح  و.  �ملادية  للمو�رد 
�لتمية  �دو�ت  من  �لثقافةو�ل�صياحة 
�لقت�صادية،على �لطريقة �لتون�صية على 

�ى�أقل.
بقاء  �و  ذهاب  عن  �حلديث  �أريد  ول 
نظام  بتغيري  من�صغل  �لوزيرة،لأنني 
يف  �ل�صعب  كامل،وحر�ك  فا�صد  م�صتبد 
�صلميته وح�صاريته قد قال كل �صىء،و�ذ� 
�لبطني  �لغذ�ء  م�صو�  وزر�ء  تغيري  مت 
�قل  �لثقايف  �لغذ�ء  يكون  فهل  لل�صعب، 

�همية؟؟، و�للبيب بال�صارة يفهم؟؟
وندعو لتفح �لنقا�س حول هذه �مل�صاىل 
مبو�صوعية،دون تخوين وت�صويه و�صك يف 

�لوطنية.
د/وليد بوعديلة
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بخ�شو�س مي�شي

اأنباء غري �صارة 
لع�صاق بر�صلونة 

غري  �أنباء  بر�صلونة  نادي  جماهري  تلقت 
�لكتالوين،  �لفريق  جنم  غياب  توؤكد  �صارة، 
�ملبار�ة  عن  مي�صي،  ليونيل  �لأرجنتيني 
حل�صاب  �ليوم،  �ملقررة  بيتي�س  ريال  �صد 
�لأ�صبوع �لثاين من �لدوري �لإ�صباين، وخلت 
قائمة »�لبار�صا« ملو�جهة ريال بيتي�س، من 
��صم مي�صي، �لذي مت ��صتبعاده لعدم تعافيه 
�إ�صابة ع�صلية تعر�س لها  ب�صكل كامل من 
بيتي�س،  مبار�ة  و�صيغيب كذلك عن  موؤخر� 
�لدويل �لأوروغوياين لوي�س �صو�ريز، و�لنجم 
�لفرن�صي عثمان دميبيلي، ب�صبب �لإ�صابة.

و�صمت قائمة بر�صلونة 18 لعبا وهم:
ر�كيتيت�س،  بيكيه،  �صيميدو،  �صتيغن،  تري 
لينغليت،  ر�فينيا،  �آرثر،  بو�صكيت�س، 
روبريتو،  �صريجي  �ألبا،  جوردي  غريزمان، 
�أومتيتي،  فيد�ل،  يونغ،  دي  فرينكي 
جونيور، �إيناكي بينا، كارلي�س برييز، و�أن�صو 
�لدوري  لقب  حامل  بر�صلونة،  وكان  فاتي، 
لهزمية  تعر�س  قد  �لقدم،  لكرة  �لإ�صباين 
�أتليتيكو  �أمام  �لأوىل  �ملرحة  يف  مفاجئة 

بيلباو، بهدف دون رد.
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بتنظيم  �جلز�ئر  �ت�صالت  موؤ�ص�صة  بادرت 
من  �لعديد  عرب  �ل�صو�طئ  لتنظيف  حملة 
حت�صي�س  بهدف  وذلك  �لوطن،  وليات 
على  �ملحافظة  �أهمية  حول  �مل�صطافني 
�أفاد  ما  ح�صب   ، �ل�صو�طئ  ونظافة  �لبيئة 
للموؤ�ص�صة، وترمي هذه  بيان  �لأحد  �أم�س  به 
�أم�س  �نطلقت  �لتي  �لتح�صي�صية  �حلملة 
�إىل  �لوطني  �مل�صتوى  على  ونظمت  �ل�صبت 

�لنفايات  خماطر  من  �مل�صطافني  »حتذير 
�لو�صط  �لب�رشي يف  �ل�صتهالك  عن  �لناجتة 
�مل�صطافني  �ملوؤ�ص�صة  ودعت  �لطبيعي«، 
�إىل �مل�صاركة يف هذه �ملبادرة خالل مو�صم 
تهدف  �لبيان،  وح�صب  �حلايل  �ل�صطياف 
�ت�صالت �جلز�ئر �إىل »مر�فقة كل �لن�صاطات 
�ل�صبانية  �لفئة  �لتي تهم �جلز�ئريني وخا�صة 

وكذ� �مل�صاهمة يف �حلفاظ على �لبيئة«.

�أق�صى  �لو�قعة  �إيليثن  قرية  �أم�س  �حت�صنت  
�رشق ولية �لبويرة �لطبعة �لتا�صعة ل » عر�س 
�لنجباء  �لتالميذ  بتكرمي  �خلا�س   « �لقرية 
لالأطو�ر  �لر�صمية  �لإمتحانات  يف  �ملتفوقني 

�لتعليمية �لثالثة �لتي 
�لثقافية  �جلمعية  تنظيمها  على  �أ�رشفت 
»ثمليلث » ، وهي �ملنا�صبة �لتي �أ�صبحت تقليد� 
و�لعاد�ت  �لتقاليد  �إحياء  �إىل  تهدف  �صنويا 
�لعريقة �لر��صخة و�ملوروثة عن �لأجد�د و�لتي 
�بت �ن متوت رغم �نف �لزمن وتو�يل �لأجيال 
،ويف �ل�صياق تزينت �ل�صاحة �لكربى للمدر�صة 
�ملتنقلة من قرى  �لعائالت  �لبتد�ئية مبئات 
حقي و�أزكنون ومالوة وبوعي�س و��صطال و�لتي 

فرحة  �أكبادها  فلذ�ت  مقا�صمة  على  �أ�رشت 
و�ملتعة  بالبهجة  مليئة  �أجو�ء  و�صط  �لنجاح 
و�أهم   ، كاملة  �صاعات   5 من  �أزيد  مد�ر  على 
�لذي  �خلا�س  �لتكرمي  �لطبعة  هذه  مّيز  ما 
�لنجيبة » �صهام مرزوق »  �لتلميذة  به  حظيت 
�ملرتبة  على  بح�صولها  �حلدث  �صنعت  و�لتي 
�لأوىل ولئيا يف �صهادة �لتعليم �ملتو�صط لفئة 
ذوي �لحتياجات �خلا�صة و�لتي كرمت �صابقا 
من طرف �ل�صلطات �لولئية ومديرية �لرتبية 
فريق  �حلفل   خالل  تكرمي  مت  كما  بالبويرة 
�لكروية �ملنظمة  بالدورة  قرية مالوة �ملتوج 

هذه �ل�صائفة  .  
اأح�شن مرزوق 

يرتقب العديد من امل�شلمني عرب العامل غرة حمرم املوافق لبداية العام الهجري1441، لرتباطه بذكرى هجرة الر�شول �شلى 
اهلل عليه و�شلم وبداية عام هجري جديد وفق التقومي القمري الذي يتعلق بدورة القمر حول الأر�س التي تقدر فلكيا 

ب29يوما ون�شف تقريبا، مع ما يت�شمنه ذلك من منا�شبات دينية واجتماعية. لذا تكون مدة ال�شهر القمري اإما 29 اأو30 يوما 
كما جاء يف احلديث النبوي ال�شريف.

البويرة

اإيليثن تكّرم اأبناءها يف  عر�س بهيج

غرداية

ثالثة قتلى وخم�صة 
جرحى يف حادث مرور  

لقي ثالثة )3( �أ�صخا�س حتفهم فيما �أ�صيب 
مرور  حادث  يف  بجروح  �آخرين   )5( خم�صة 
وقع �لأحد بجنوب / �رشق غرد�ية، ح�صبما 
ووقع  �ملدنية  �حلماية  م�صالح  �أفادت 
رقم  �لوطني  �لطريق  م�صتوى  على  �حلادث 
�لر�بط بني غرد�ية و ورقلة على بعد   ) 49(
30 كلم من �ملحطة �حلموية زلفانة ، عندما 
�نحرفت مركبة لنقل �مل�صافرين عن م�صارها 
وتتدحرج لعدة مر�ت خارج �لطريق ، مما �أدى 
�إىل مقتل ثالثة قتلى و�إ�صابة خم�صة �آخرين 

بجروح ، مثلما �أو�صح �مل�صدر ذ�ته.
ومت �إجالء جثث �ل�صحايا، كلهم ن�صاء ترت�وح 
�أعمارهن بني 35 و60 �صنة، �إىل م�صلحة حفظ 
مبدينة  �خلدمات  �ملتعددة  بالعيادة  �جلثث 
من  �أي�صا  �خلم�صة  �جلرحى  ونقل   ، زلفانة 
�إىل  بليغة  بجروح  �أ�صيب  �لتي  �ل�صائق  بينهم 
�لأقرب   ، �ل�صحي  �ملرفق  ذ�ت  ��صتعجالت 
وفتحت  �إليه  �أ�صري  كما   ، �حلادث  موقع  �إىل 
عن  للك�صف  �لوطني حتقيقا  �لدرك  م�صالح 

مالب�صات �حلادث .

خالل ال24 �شاعة الأخرية 

وفاة 4 اأ�صخا�س غرقا يف 
البحر ويف الربك املائية 
يف  غرقا  م�رشعهم  �أ�صخا�س  ثالثة  لقي 
�ل�صو�طئ، فيما تويف �صخ�س ر�بع على م�صتوى 
�إليزي،  خالل �ل24 �صاعة  حاجز مائي بولية 
�لأحد  �ليوم  �أوردتها  ح�صيلة  ح�صب  �لأخرية، 
م�صالح �حلماية �ملدنية، و�أو�صح نف�س �مل�صدر 
�أن �ل�صحايا �ملتوفني مت �نت�صالهم من �صو�طئ 
)تيبازة(  م�صلمون  و�صاطئ  )بجاية(  تي�صي 
بالإ�صافة �إىل �صخ�س �أخر مت �نت�صاله ب�صاطئ  
)تل�صمان(  مهيدي  بن  لل�صباحة مبر�صى  ممنوع 
وبولية �إليزي، قامت وحد�ت �حلماية بانت�صال 
غرقا  تويف  �صنة   21 �لعمر  من  يبلغ  �صاب  جثة 
تاخمالت،  و�د  �مل�صمى  باملكان  مائي  بحاجز 

ببلدية �إليزي.

م�شتغامن

60 حريقا و اإتالف15 هكتار من املحا�صيل  
مت بولية م�صتغامن ت�صجيل �أزيد من 60 حريقا 
جو�ن  �صهر  بد�ية  منذ  �لزر�عية  للمحا�صيل 
�ملا�صي، ح�صبما علم �أم�س �لأحد من �ملديرية 
�لولئية للحماية �ملدنية و�صجل جهاز مكافحة 
�أوت   24 �إىل  جو�ن   1 من  �لفرتة  يف  �حلر�ئق 
من  هكتار�   15 �إتالف  يف  ت�صبب  حريقا   61
�ل�صعري و�حل�صيدة  �ملحا�صيل �لكربى ول�صيما 
يف  معظمها  كان  تنب  حزمة   3.100 من  و�أزيد 
�ل�صم�س، ي�صيف  �لطلق ومعر�صا لأ�صعة  �لهو�ء 

نف�س �مل�صدر. وت�صبب �رتفاع درجات �حلر�رة 
�إىل معدلت قيا�صية يف ن�صوب عدة حر�ئق �أدت 
�ملدنية-  للحماية  �لولئية  للمديرية  -وفقا 
�لبطاط�س  منتوج  من  قنطار�   330 �إتالف  �إىل 
و�لبقوليات �جلافة )�حلم�س( وخ�صارة �لفالحني 
لأزيد من 690 �صجرة مثمرة ووقعت معظم هذه 
�رشقا  خل�رش  �صيدي  بلدية  ب�صهول  �حلر�ئق 
تادل�س  عني  وبلديتي  غربا  ��صتيدية  ومناطق 

و�ل�صور جنوب م�صتغامن، وفقا للم�صدر ذ�ته.
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