
العملية متت يف بجاية 

توقيف �صحفي يف وكالة 
الأنباء الفرن�صية

موهبة جزائرية 
قريبا مع  ليفربول

عائلة حنون تطالب باإطالق 
�صراحها

" "الأمعاء اخلاوية  معركة  "و  املنجل  "�ضحايا 

مقت�صيات القانون و ح�صابات 
الظل و الأ�صئلة املعلقة

رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقري

هناك قوى تتاآمر على املوؤ�ص�صة الع�صكرية 

نائب  رئي�س حركة البناء  اأحمد الدان
 يف حوار "للو�ضط"

ميكن التوفيق بني احلل 
الد�صتوري و ال�صيا�صي

اأمن ولية تلم�ضان فتح حتقيقا

اإمام  يفتي بتحرمي تقدمي وجبة الإفطار لعابري ال�صبيل  
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رئي�س حزب الفجر اجلديد 
الطاهر بن بعيب�س

دعوة قائد الأركان 
للحوار موؤ�صر اإيجابي
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املوقع الإجنليزي »ذي اإيز اأنفليد«

را�ضلت رئي�س الدولة
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.    تعر�ضت لل�ضغط من قبل رجل الأعمال كونيناف
.    ال�ضعيد بوتفليقة طلب مني عدم الرت�ضح لرئا�ضيات اأفريل املا�ضي
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4 موؤ�س�سات مكلفة بتو�سعة
 مطار عني الدي�س

ب4  مايل  غالف  ت�سخري  مت 
تو�سعة  و  لتحديث  د.ج  ماليري 
من�ساآت مطار عني الدي�س التابع 
اإبراهيم  �سيدي  اأوالد  لبلدية 
ما  امل�سيلة ح�سب  والية  جنوب 
م�سالح  من  ال�سبت  اأم�س  علم 

الوالية.
هذا  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
الربنامج  من  املقتطع  املبلغ 
  /2018 للتنمية  القطاعي 
2019�سيخ�س�س لتمويل عمليات 
بناء مدرج هبوط رئي�سي جديد 
االأجرة  ل�سيارات   »2« و  ممرين 

و تو�سعة حظرية املطار اإ�سافة 
الطريق  من  حمور  حتويل  اإىل 
لهذا  املتاخم   45 رقم  الوطني 

املطار.
مت  قد  اأنه  قائال  اأردف  و 
»التي هي  العمليات  اإ�سناد هذه 
ل4  االأ�سغال«  مرحلة  يف  حاليا 
معدل  يرتاوح  حيث  موؤ�س�سات 
 35 و   18 بني  اأ�سغالها  تقدم 
�سيتم  اأنه  اإىل  الفتا  باملائة«, 
ا�ستكمال جمموع هذه الور�سات 
»قبل نهاية ال�سدا�سي االأول من 

�سنة 2020« .

فاإن  امل�سالح  لنف�س  ا�ستنادا  و 
تكييف  ي�ستهدف  هذا امل�رشوع 
املطار حتى يتمكن من ا�ستقبال 
بع�س الطائرات املخ�س�سة لنقل 
م�سرية   , الب�سائع  و  امل�سافرين 
اإىل اأن هذا املطار �سي�ساهم بعد 
ا�ستالم اأ�سغال حتديثه و تو�سعته 
يف تنويع و�سائل  نقل االأ�سخا�س 
بال�سياحة  االرتقاء  و  الب�سائع  و 
مناطق  كذا  و  احل�سنة  بعا�سمة 
بو�سعادة و اأوالد �سيدي اإبراهيم 
وجه  على  خرمام  و  خبانة  و 

اخل�سو�س. 

بن �سالح يحيي ليلة القدر بامل�سجد الكبري

خبر في 
صورة

البليدة

حجز ثالثة قناطري من املخدرات
االأمن  عنا�رش  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
الوطني بالبليدة  /ن.ع.1يوم 31 ماي 2019 ثالثة )03( جتار خمدرات 
قناطري   )03( بثالثة  تقدر  املعالج  الكيف  من  كبرية  كمية  حجزت  و 

و)32( كلغ  باالإ�سافة اإىل مركبتني )02(.
على  ي  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفارز  اأحبطت  ال�سياق,  نف�س  يف   
 5 ع  /ن  والطارف  وتب�سة  اأهرا�س  �سوق  من  بكل  متفرقة  اإثرعمليات 
وحجزت  لرتا   )7526( ب  تقدر  الوقود  من  كميات  تهريب  حماوالت 
من  �رشعيني  غري  مهاجرين   )06( توقيف  مت  حني  يف  مركبتني)02( 

جن�سيات خمتلفة بالطارف/ن.ع.5 وعني �سالح/ ن ع 6.

حممود عبا�س يثّمن موقف اجلزائر 
نحو الق�سية الفل�سطينية

الفل�سطيني  الرئي�س  ثّمن 
اجلزائر  دور  عبا�س  حممود 
الق�سية  على  الدفاع  يف 
يف  وحقها  الفل�سطينية 
االنت�سار على الكيان ال�سهيوين 
حيث  الأرا�سيها,  املغت�سب 
رفقة  عبا�س  حممود  تباحث 
الوزير االأول نور الدين بدوي 
يف  امل�ساركة  هام�س  على 
عن  عبا�س  واأعرب  ال�سعودية,  جدة  مبدينة  اجلارية  العربية  القمة 

امتنانه للموقف اجلزائري الويف نحو فل�سطني.

مذكرة تعاون بني اجلزائر 
وبلغاريا يف قطاع ال�سياحة

قال وزير ال�سياحة و ال�سناعات التقليدية عبد القادر بن م�سعود اأن 
اجلزائر حققت اأ�سواطا كبرية يف جمال التنمية امل�ستدامة ال�ساملة 
املتحدة,  لالأمم  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  كل  اأنها حققت  موؤكدا 
قبل اأوانها بف�سل االإ�ستثمارات ال�سخمة املحققة يف جمال الهياكل 
جمال  يف  املتو�سط  االأبي�س  البحر  م�ستوى  على  �سيما  القاعدية, 

تطوير املن�ساآت اخلا�سة بحماية البيئة.
يف  لالإ�ستتثمار  امل�ستوى  رفيعة  الندوة  اأ�سغال  للندوة  افتتاح  خالل 
ال�سياحة امل�ستدامة املنعقدة ببلغاريا يوم اأم�س قال وزير ال�سياحة اأن 
اجلزائر قامت , ببناء قاعدة متينة وع�رشية من البنى التحتية, خدمة 
لتعزيز التعاون والتبادالت مع بلدان القارة االإفريقية ودول ال�ساحل, 
حيث �ستمثل هذه االإجنازات بوابة حقيقية نحو اإفريقيا وهذا يف اإطار 
املنظمة  اال�سغال  و على هام�س  املتوا�سل  التنموي  املجهود  هذا 
ال�سياحة جلمهورية بلغاريا, واملجل�س اال�ست�ساري  من طرف وزارة 
جلنة  اإن�ساء  على  االتفاق  مت   ال�سياحي  لال�ستثمار  الدولية  للندوة 
توجيهية لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم يف جمال ال�سياحة املوقعة �سنة 

2014 , بني اجلزائر وبلغاريا 
ن.ف

البويرة

وقفة ترحم على 
املنا�سل كمال فخار

ام�س  �سهرة  اأقدم 
مواطني  من  املئات 
على  البويرة  والية 
وقفة  يف  امل�ساركة 
املنا�سل  على  ترحم 
ال�سيا�سي  والنا�سط 
 « الدكتور  الراحل 
 « فخار  الدين  كمال 
اأنفا�سه  لفظ  الذي 
موؤخرا  االأخرية 

جتمعت  حيث   , ال�سحية  حالته  وتدهور  الطعام  عن  اإ�رشابه  بعد 
واإعالميون  الكبرية من خمتلف فئات املجتمع منهم كتاب  احل�سود 
املقابلة  الوئام  �ساحة  الن�سوي يف  للعن�رش  املميز  واحل�سور  وطلبة 
اأ�سبحت مكانا رمزيا لالحتجاج  » والتي  الثقافة »علي زعموم  لدار 
دقيقة �سمت  الوقوف  وبعد  للغاية  موؤثر  ال�سموع يف منظر  واأ�سعلوا 
التي  االإن�سانية  بالطريقة غري  الكلمة  اإلقاء  على  تداولوا  الذين  ندد 
ب�سبب  ال�سجن  غياهب  يف  به  زج  الذي  املنا�سل  هذا  رحيل  طبعت 
اأرائه وكتاباته حول اأو�ساع البلد مطالبني ب�رشورة فتح حتقيق معمق 
هزت  �سورة  يف  موته  يف  املت�سببني  كل  ومعاقبة  الق�سية  هذه  يف 
م�ساعر ال�سعب اجلزائري الذي ي�سنع يف ذات الوقت ثورة الكرامة 
ال�سلمي  الن�سال  موا�سلة  على  اجلمع  جتند  ال�سياق  ويف   , واحلرية 
الذي اندلع منذ 22 فيفري الفارط حتى تتحقق مطالب اجلزائريني 

ببناء دولة احلريات والدميقراطية .

القادر  عبد  الدولة  رئي�س  اأحيى 
التي  القدر  ليلة  �سالح  بن 
اأم�س  اأول  �سهرة  ت�سادفت 
يف  الكبري  بامل�سجد  وجرت 
العا�سمة, حيث تواجد بن �سالح 
احلدث  اإحياء  مرا�سيم  �سمن 

 27 ليلة  ي�سادف  الذي  الديني 
الذي  وهو  �سنويا,  رم�سان  من 
اإىل جانب م�سوؤولني على  ح�رش 
على  ال�سلطة  هرمك  م�ستوى 
غرار رئي�س املجل�س الد�ستوري 
املجل�س  ورئي�س  فني�س  كمال 

بو�سارب  معاذ  الوطني  ال�سعبي 
بالنيابة  االأمة  جمل�س  ورئي�س 
�سالح قوجيل, اإىل جانب ح�سور 
الدبلوما�سي  ال�سلك  من  اأع�ساء 

املعتمد باجلزائر.
تكرمي  على  �سالح  بن  واأ�رشف 

اجلزائر  مب�سابقة  الفائزين 
الكرمي  القراآن  حلفظ  الدولية 
 16 طبعتها  يف  وذلك  وجتويده 
من  االأوائل  تكرمي  جانب  اإىل 
القراآن  حفظة  ل�سغار  الفائزين 

الكرمي.

العلمية  ال�رشطة  م�سالح  متكنت 
واالقت�سادية  من  االإطاحة مبقاول 
مواطن   30 على  ن�سب  و�رشيكه  
ب�سيدي  وهمي   �سكني   م�رشوع  يف 
عن  يزيد  ما  و�سبلهم   بلعبا�س  
�سفة  انتحل  بعد  �سنتيم   املليارين 

مرقي عقاري .
الذين  مواطنون  فجرها  الق�سية 
الذي   املقاول  �سد  ب�سكوى  تقدمو 
م�رشوع   من  ا�ستفادته  ا�ستغل 

طابع  دو  �سكن  ب48  برنامج  اجناز 
باجلهة  زروالة   بطريق  اجتماعي 
�سيدي  ملدينة  ال�رشقية  اجلنوبية 
انه مرقي  ليوهم  �سحاياه  بلعبا�س  
فكرة  له  طراأت  بعدما    , عقاري 
�سهلة  بطريقة  اأموال  على  احل�سول 
اأن  اأ�سا�س  على  له  يروج  راح  حيث 
�سكنات  عن    عبارة  هي  امل�رشوع 
ت�ساهمية , فبا�رش يف قب�س االأموال 
ووظف  مكتبا  فتح  بعدما  وامللفات 

عدد  و�سل  حيث  �سكرتريا   �رشيكه 
قب�س  الذي  �سحية  ال30  �سحاياه 
بني  ترتاوح  مالية  ومبالغ  ملفاتهم 
وكان  �سنتيم   مليون  و250  ال150 
الت�ساميم  على  البيع  بعقود  يعدهم  
بع�س  رفع  املدة   طول  وبعد 
ال�سحايا  �سكوى اأمام م�سالح االأمن  
االقت�سادية  ال�رشطة  كلفت  التي 
بالوقوف  انتهت  بالتحقيق  واملالية 
على عملية الن�سب واالحتيال  حيث 

ا�ستمعت اإىل ال�سحايا قبل اأن ت�ستمع 
اعرتفا  الذين  و�رشيكه  املقاول  اإىل 
تقدميهم  ليتم  املن�سوبة   بالتهم 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
باإيداعهم  اأمر  الذي  بلعبا�س  �سيدي 
احلب�س املوؤقت يف انتظار ا�ستكمال 
املقاول  هذا  ويعد   , التحقيقات 
املواطنني  على  ين�سب  الذي  الثالث 

يف �سيدي بلعبا�س  .
م.ب

�ضلبهم  مبالغ ما بني 150 و250  مليونا

ببلعبا�س �سحية   30 على  عقاري" ين�سب  "مرق 

اأح�ضن مرزوق



ق�ى تريد الت�أمر على امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية ،مقري يك�شف :

تعر�ضت لل�ضغط من قبل رجل الأعمال كونيناف
.       ال�شعيد ب�تفليقة طلب مني عدم الرت�شح لرئ��شي�ت اأفريل امل��شي 

.        نحن �شد املجل�س الت�أ�شي�شي ومع مرحلة انتق�لية ق�شرية املدى

ك�شف رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقري ب�أن م�شت�ش�ر الرئي�س ال�شعيد ب�تفليقة طلب منه عدم الرت�شح 
للرئ��شي�ت التي ك�ن مزمع اإجراءه� يف اأفريل امل��شي، خ�ف� من من�ف�شة هذا الأخري لعبد العزيز ب�تفليقة، م�شريا 

ب�أنه تعر�س لل�شغط بل و�شل الأمر اإىل حم�ولة تنظيم انقالب داخل احلركة من قبل اأحد رج�ل الأعم�ل ك�نين�ف 
امل�ج�د يف ال�شجن �شد رئي�س احلركة ملنعه من الرت�شح.

اإمي�ن ل�ا�س

اأو�ضح مقري الأم�س خالل حلوله �ضيفا 
على  تبث  التي  لوجه«  »وجها  على ح�ضة 
وعدم  ال�ضمت  التزامه  باإن  نومديا،  قناة 
حديثه على الطلب الذي وجهه له ال�ضعيد 
الرت�ضح  عدم  يف  واملتمثل  بوتفليقة 
يف  اإجراءها  مزمع  كان  التي  للرئا�ضيات 
اأفريل املا�ضي، رغبة منه يف عدم تعفني 
الو�ضع اأكرث، لفتا بان اجتماعه بال�ضعيد 
بوتفليقة لي�س لالمتثال لأوامرهم بل كان 
للحديث عن ا�ضتحالة الذهاب اإىل عهدة 
قوله،  وتوريث احلكم على حد  اخلام�ضة 

»قرار  املتحدث  قال  مت�ضل  �ضياق  ويف 
تر�ضحي اأزعج ال�ضلطة ».

مبحاولة  الأطراف  بع�س  مقري  واإتهم 
التاأمر على املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية، مو�ضحا 
باأن هذه الأطراف ممثلة يف �ضخ�ضيات و 
اأحزاب وجمتمع مدين  مت�ضددة م�ضيطرة 
على املال ل توؤمن  بالدميقراطية لأنها 
رف�س  ،مثمنا  فيها  لها  لحظ  بان  تعلم 
النتقالية،  املرحلة  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 
الع�ضكرية   املوؤ�ض�ضة  رف�س  باأن   لفتا 
اأمر طبيعي ، خا�ضة  للمرحلة النتقالية  
من  لبد  لكن   ، م�ضتهدفة  اجلزائر  اأن   
لي�س  كانت  اإن  و  حتى  انتقالية  مرحلة 

فرتة   اأو  �رضورية  مرحلة  ت�ضمية  حتت 
املدى  ق�ضرية  تكون  اأن  ب�رضط  انتقالية 
يف  رئا�ضية  انتخابات  اإىل  الذهاب  ثم 

اأقرب الآجال«.
وال�ضيوخ  الدين  علماء  بيان  مقري  وثمن 
يف  بالدخول  اقرتاحا  ت�ضمن  الذي  و 
مرحلة انتقالية تقودها �ضخ�ضية توافقية 
بان  معتربا  كفاءات،  حكومة  وت�ضكيل 
كانوا  و  بواجبهم  قاموا  اجلزائر  علماء 
اأطرافا  متهما  الظن،  ح�ضن  م�ضتوى  يف 
العلماء، قائال » هناك من يريد  بتخوين 
 ، ال�ضيتة  و  التزلف  دائرة  يف  الدخول 
خروجنا  بعد  انتقالية   مرحلة  يف  فنحن 

عن الد�ضتور من خالل تاأجيل الرئا�ضيات 
املا�ضية«

باأن حركة حم�س من خالل  واأكد مقري 
للوعي  مهدت  الوطني  التوافق  مبادرة 
اجلزائريني  خروج  يف  ال�ضبب  وهي 
لنا،  انت�رض  »احلراك  قائال  لل�ضارع، 
�ضنوات بالكامل و نحن نتكلم عن   اقت�ضاد 
�ضعارات احلراك  مافيوي ما عربت عنه 
ال�ضارقني، م�ضيفا« حركة  كليتو البالد يا 
حم�س اأول من دعت املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 
لتاأجيل  واأول من دعت  ملرافقة احلراك 
الرتقيع  اإطار  يف  الرئا�ضية  النتخابات 
يف  اإجراءها  مزمع  كان  التي  الد�ضتوري 

رجع  الكل  بان  م�ضريا   ،« املا�ضي  اأفريل 
التوافق  بخ�ضو�س  حم�س  مبادرة  اإىل 

الوطني
التي  النتقادات  على  املتحدث  ورد 
 « قائال  املعار�ضة،  اأداء  على  وجهت 
اأدت  �ضند  بدون  تخرج  كانت  املعار�ضة 
راأى  ال�ضعب  الوعي،  ن�رض  يف  دورها 
ي�ضتطيع  ومل  يكفي  ل  الأحزاب  ن�ضال 
وانت�ضار  ال�ضارع وهذا  اإىل  التاأثري فخرج 

لالأحزاب
من  اأ�ضفه  عن  مقري  الرزاق  عبد  وعرب 
منذ  له  تعر�س  الذي  ال�رض�س  التحامل 
وبخ�ضو�س  ال�ضعبي،  احلراك  بداية 

قال  الإ�ضالميون  طالت  التي  احلملة 
ال�ضحايا  هم  الإ�ضالميون  املتحدث« 
تنجح  من  هم  لل�ضجون  يقادون  هم  و 
من  هم  لي�س  تلغى،   لكن  و  انتخاباتهم 
»متى  مت�ضائال  الدميقراطية«،  ي�ضطبون 
اأعدموا  و  لل�ضلطة  الإ�ضالميون   و�ضل 

الدميقراطية«
متثيل  و�ضد  راف�س  باأنه  مقري  واأكد 
متثيل  ميكن  ل  بانه  مو�ضحا   ، احلراك 
ب�ضعارات   احلديث  ميكن  لكن  احلراك 
الأحزاب  حق  من  و  احلراك  واأفكار 

الدفاع عن مطالب احلراك
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ن�ئب  رئي�س حركة البن�ء  اأحمد الدان  يف ح�ار "لل��شط"

ميكن التوفيق بني احلل  الد�ضتوري و ال�ضيا�ضي
.        احلف�ظ على رابطة اجلي�س و ال�شعب اأول�ية ق�ش�ى

»�شح�ي� املنجل »و معركة »الأمع�ء اخل�وية »

مقت�ضيات القانون و ح�ضابات الظل و 
الأ�ضئلة املعلقة

بن حديد مري�س،ع�ئلة ل�يزة ترتجى،�شالل اأغمي عليه
البناء   حركة  رئي�س  نائب  اأكد 
اأحمد الدان يف حوار »للو�ضط« 
تاأجيل  املنتظر  من  كان  باأنه 
املزمع  الرئا�ضية  النتخابات 
املقبل،  جويلية   4 يف  اإجراءها 
الد�ضتوري  الفراغ  بان  معتربا 
اأكرث منه  �ضيا�ضية  اأ�ضبح فزاعة 
حقيقة، م�ضددا باأنه من الواجب 
م�ضرتك  حل  عن  البحث  الآن 
وم�ضتوعب  اجلميع  من  ومقبول 
الإ�ضالحات  يف  ال�ضعب  لتطلع 

احلقيقية.

األ تتخ�ف�ن من دخ�ل 
البالد يف دوامة الفراغ 

الد�شت�ري؟
الد�ضتوري  الفراغ  ان  اأعتقد 
اأكرث  �ضيا�ضية  فزاعة  اأ�ضبح 
علينا  الواجب  لن  حقيقة  منه 
م�ضرتك  حل  عن  البحث 
وم�ضتوعب  اجلميع  من  ومقبول 
الإ�ضالحات  يف  ال�ضعب  لتطلع 
نائب  وت�رضيحات  احلقيقية، 
وزير الدفاع ت�ضب يف نف�س رواق 
ال�ضيا�ضية  القوى  من  العديد 
العاجلة  العودة  اإىل  تدعو  التي 
الذي  النتخابي  امل�ضار  اىل 
4جويلية  يف  يكون  اأن  ميكن  ل 
لأننا اأمام غياب قانون انتخابي 
اأو  جلنة  غياب  واأمام  عادل 
�ضلطة �ضامنة للنزاهة، ومن هنا 
حكومة  ذهاب  اأول  فاملطلوب 
�ضعبي ممكن  لأنه مطلب  بدوي 
الربملان  قيام  ثانيا  تنفيذه، 
مطلب  لأنه  بو�ضارب  بتغيري 
�ضعبي يجب على النواب تنفيذه،  
قانون  ب�ضن  الربملان  قيام 
النواب  باأغلبية  جديد  انتخابي 

النتخابي  القانون  ت�ضمني   ،
ت�رضيعا خم�ض�ضا للجنة الوطنية 
باإدارة  املكلفة  ال�ضلطة  او 
و�ضمان  ومراقبتها  النتخابات 
�ضيادة ال�ضعب فيها. -دعم حوار 
�ضيا�ضي ومرافقته لتحديد اآجال 
والتح�ضري  لالنتخابات  جديدة 
هذه  اأن  واعتقد  لها،  ال�ضيا�ضي 
ومفيدة  ممكنة  الإجراءات 
تت�ضمنها  اأن  وميكن  لال�ضتقرار 
الد�ضتور  ملواد  واقعية  قراءة 
دور  اأن  واأعتقد  الد�ضتور،  وروح 
وايجابيا  فاعال  كان  اجلي�س 
والأمن  ال�ضتقرار  �ضمان  يف 
ل  ولذلك  امل�ضريات  و�ضلمية 
يزال �ضوت ال�ضعب يهتف بكلمة 

اجلي�س وال�ضعب »خاوة خاوة«

و م�ذا عن رئ��شي�ت 4 
ج�يلية؟

يقبلها  ل  �ضالح  بن  انتخابات    
ال�ضعب ولهذا لبد الآن احلديث 
عن انتخابات اجلزائر اجلديدة 
وهذا ل ميكن بعد �ضهر ون�ضف 
لأن ثورة ال�ضعب اجلزائري على 
يخت�رض  اأن  ميكن  ل  الع�ضابة 
على  لبد  لذلك  و،  4جويلية  يف 
ال�ضعب  اإىل  ي�ضتمع  اأن  اجلميع 
نعطي  ل  لكي  اأكرث  بواقعية 
فر�ضة جمانية لخرتاق احلراك 

اأو حتريفه عن م�ضاره الوطني.
تعليقك على املب�درات 

ال�شي��شية ؟
 املبادرات ال�ضيا�ضية دليل على 
الطبقة  لدى  والقلق  ال�ضحة 
هي  الآن  حلد  ولكن  ال�ضيا�ضية 
ومقرتحات  نداءات  عن  عبارة 
الآن  حلد  تتبلور  ومل   فقط  

يف فعل مبا�رض، لكن  اعتقد اأن 
بداأ بني جمموعة  تن�ضيق  هناك 
هامة من الأحزاب الفاعلة وهي 
ب�ضدد حت�ضري روؤية اأكرث واقعية 
وحركة  الن�ضداد  من  للخروج 
هذه  من  جزء  الوطني  لبناء 
روح  جتمعها  التي  املجموعة 
على  احلر�س  لنوفمرب  الوفاء 
عن  بعيدا  اجلمهورية  ا�ضتمرار 
جناح  اأن  واعتقد  املغامرات، 
مرونتها  يف  يكمن  مبادرة  اأي 
ربطها  وعدم  وا�ضتقالليتها 
ب�رضورة احلوار مع اجلب�س لأن 
اأن  ميكنها  بال�ضيا�ضية   الطبقة 
على  القادرة  القوى  مع  تتحاور 
امل�ضاهمة يف احللول ال�ضيا�ضية 
باملرافقة  وعد  اجلي�س  مادام 
وجود  بعدم  وتعهد  اليجابية 
اأطماع لدى قادته يف املنا�ضب 
لأجلها،  ال�رضاع  اأو  ال�ضيا�ضية 
املبادرة  اأن  اأي�ضا   واأعتقد 
حلوار  موؤمتر  اأو  ندوة  باجتاه 
ال�ضيا�ضية  القوى  بني  �ضيا�ضي 
الدخول  بوابة  يكون  اأن  ميكن 
اأ�ضبح  وقد  املنتظر  احلل  اإىل 
الآن من ال�رضوري تنظيم ف�ضاء 

احلوار الوطني دون اإق�ضاء.

ق�ئد الأرك�ن نبه للغي�ب 
امللح�ظ لل�شخ�شي�ت م� 

م�قف حركتكم ؟

 القوى الوطنية كلها يف احلراك 
كان  املرحلة  واجب  لأن 
الآن  اأما  احلراك،  جناح  هو 
فاعتقد اأن ال�ضعب اأدى ما عليه 
الثقافة  نخب  من  واملطلوب 
املدين  واملجتمع  وال�ضيا�ضة 
اأن ت�رضع يف احلوار البناء الذي 

ويقرتح  احلراك  اإنحراف  مينع 
القادمة  النتخابات  اآجال 
الدولة  موؤ�ض�ضات  من  وي�ضتفيد 
القائمة للعبور ال�ضل�س بعيدا عن 
التعنت وبعيدا عن ال�رضاع �ضد 
اجلي�س فاأنا اعترب اأن حماولت 
اجلي�س هي حماولت  ا�ضتعداء 

ا�ضتدعاء للتدخل الأجنبي .

م�هي احلل�ل ؟

لها  بد  ول  �ضيا�ضية  اأزمتنا   
اأن  واأعتقد  �ضيا�ضية  حلول  من 
امل�ضارات املختلفة للحل ميكن 
البع�س   بع�ضها  مع  ت�ضري  اأن 
ا�ضتمرار  ال�رضوري  ،من 
وا�ضرتداد  الف�ضاد  حماربة 
تخويف  دون  الوطنية  الرثوة 
ال�ضتمرار  الأجنبي،  امل�ضتثمر 
ال�ضعبية  الوحدة  حماية  يف 
الجتماعي  الن�ضجام  وترقية 
كن  وذلك  احلراك  عمقه  الذي 
لقادة  الوليات  اإفراز  خالل 
ال�ضاحات  متثل  جديدة  ونخب 
،�رضورة احلفاظ على التجاوب 
وال�ضعب  اجلي�س  بني  اليجابي 
الدولة  بع�ضكرة  ال�ضماح  دون 
بامل�ضا�س  ال�ضماح  ودون 

باجلي�س الوطني ال�ضعبي .
ح�ورته: اإمي�ن ل�ا�س

ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  على  طغت 
وفاة  بعد  ،ومبا�رضة  موؤخرا 
كمال  ال�ضيا�ضي  النا�ضط 
يف  تويف  الذي  فخار  الدين 
امل�ضاهد  من  ال�ضجن،العديد 
الأحيان  بع�س  يف  هي  التي 
ال�ضيا�ضية  املداهنة  اإىل  اأقرب 
خرب  مبجرد  احلقيقة،حيث  من 
اله�ضيم  يف  كالنار  انت�رض  فخار 
حديد  بن  اجلرنال  وفاة  خرب 
له  اأ�ضا�س  ل  اأنه  ظهر  والذي 
حمامي  اأن  ال�ضحة،ورغم  من 
اأنه  بن حديد مل ينف مر�ضه،ال 
حديد  بن  عن  ما�ضمعنا  �رضعان 
�ضقط واأ�ضيب من احلو�س ونقل 
اأننا  با�ضا،ورغم  م�ضطفى  اإىل 
اأن هذا  اإل  بعيدون عن احلقيقة 
الخت�ضا�ضيني  جمال  من  الأمر 
و  ال�ضيا�ضية  للمناورة  جمال  ول 
امللفات  هذه  مثل  الإعالمية يف 
وجود  حقيقة  ننفي  ل  اأننا  رغم 
هذا  من  باملوازاة  و  املر�س. 
توجه ال�ضقيق الأكرب للويزة حنون 
الدولة  رئي�س  اإىل  ر�ضالة  بتوجيه 
من  اأخته  لإطالقه  فيها  يرتجاه 
هي  اأخته  م�ضكلة  واأن  ال�ضجن 
لويزة  غرار  وعلى  الوطن،  حب 

امل�ضاجني  من  وغريها  حنون 
لحظنا ظاهرة اأ�ضبحت متف�ضية 
وهي الإ�رضاب عن الطعام داخل 
الكثري  ي�ضميها  كما  اأو  ال�ضجن 
وهي  اخلاوية  الأمعاء  بحرب 
حرب نف�ضية ي�ضتعملها امل�ضاجني 
من اأجل ال�ضغط على الراأي العام 
غالب  يف  �رضاحهم،لكن  لإطالق 
ال�ضجني  ذلك  يتعر�س  الأحيان 
اإىل الوفاة لعدم تقبله الأمر وعدم 
اتقانه  لعدم  الواقع،�ضواء  تقبله 
التعامل مع �ضجنه باإطالق العنان 
اآخرها  والتي  اخلطرية  لإنفعالته 
و  الطعام  عن  الفعلي  الإ�رضاب 
املعنوي  ال�ضغط  هذفه  الذي 
الراأي  و  اجلماهري  على  الكبري 
العام وال�ضلطات،هذا ناهيك عن 
لكمال  وقع  مثلما  اأخرى  اأ�ضباب 
فخار و الذي فتحت وزارة العدل 

حتقيقا يف الأمر.
 امل�ضكلة اأن يف مثل هذه الأمور 
جميل  الرحمة  باب  اأن  �ضحيح 
اأي�ضا  الردع  عامل  ،لكن  العفو  و 
التهم  بحجم  ومقرون  مهم، 
املوجودة،لذلك فعوامل العاطفة 
و الإ�ضتعطاف يف كثري من الأحيان 
ل ت�ضلح،مثلما �ضاهدنا يف مرحلة 

مت  الذي  مالح  عدلن  �ضجن 
اطالق �رضاحه بعد م�ضي عقوبة 
معتربة،و بالرغم من دخوله عدة 
الطعام. الإ�رضاب عن  مرات يف 
اأن الإ�رضاب عن الطعام  �ضحيح 
اأ�ضحاب  على  لل�ضغط  و�ضيلة 
الإن�ضان  اأن  يل  يبدو  لكن  القرار 
عن  يتخلى  اأن  يجب  املثقف 
تكاد  التي  ال�ضلوكات  من  الكثري 
ت�ضبه النتحار،بل هي انتحار يف 
اللوم  يلقى  بعدها  ثم  ذاته.  حد 
و  الكتاب  ترى  ال�ضلطة،و  على 
على  ال�ضوء  ي�ضلطون  املنظرين 
مثل هذه الوقائع ويطلقون العنان 
لأقالمهم وما جادت به قرائحهم 
اأجل �ضيطنة النظام، و طبعا  من 
الكثري  ماهي  مثل  مغالطة  هذه 
اأيادي  حتركها  املغالطات  من 
الأغبياء  من  الكثري  و�ضط  خفية 
بع�ضهم  ن�ضمع  اأ�ضبحنا  ،حتى 
الآن  املحا�ضبة  بعدم  يطالب 
ملن نهبوا الأموال العامة،األي�ضت 
زرعت  من  هي  خفية  يد  هناك 
حل�ضابات  ال�ضموم  هذه  مثل 
و  بح�ضابات  مرتبطة  خا�ضة 

توازنات املرحلة احلالية
ع�ش�م ب�ربيع

دعت عائلة لويزة حنون الأمينة 
رئي�س  العمال،  حلزب  العامة 
الدولة عبد القادر بن �ضالح، اإىل 
مرورها  ب�ضبب  �رضاحها  اإطالق 
من  كنها  ميمُ ل  �ضحي  بو�ضع 
حتمل امل�ضاق التي تتعر�س لها.

ويف ر�ضالة لعائلة حنون اأم�ضاها 
قال  حنون  املجيد  عبد  اأخوها 
“تعلمون اأن ال�ضيدة لويزة حنون 
تقبع يف �ضجن البلدية منذ اأكرث 
باأن  اإعتقادنا  رغم  �ضهر،  من 
ذنبها متعلق متاما بحبها للوطن، 

وكفاحها منذ 40 �ضنة
واأ�ضافت الر�ضالة ” وبغ�س النظر 
واحليثيات،  الأ�ضباب  كل  عن 
اإىل  نظركم  يلفتون  حنون،  فاإن 
�ضحي  بو�ضع  متر  ال�ضجينة  اأن 
ظروف  حتمل  من  ميكنها  ل 

اإعادة  منكم  ويرجوا  ال�ضجن، 
ال�ضجينة  و�ضع  اإىل  النظر 
امل�ضوؤول  روح  اإن�ضانية،  بروح 
اجلزائري الذي ل ير�ضيه �ضجن 

�ضيا�ضية مري�ضة”.
 ف.ن�شرين 

را�شلت رئي�س الدولة

عائلة حنون تطالب باإطالق �ضراحها

اأم�س  اإخبارية  مواقع  ذكرت 
الأمن  م�ضالح  توقيف  خرب 
�ضحفي  توقيف  خرب  بجاية 
الأنباء  وكالة  لفائدة  يعمل 

الفرن�ضية بحوزته هوية مزورة 
لفائدة  يعمل  كونه  يدعي  و 
لالأم  التابعة  اليون�ضكو  منظمة 
املتحدة ،و مل تر�ضح معلومات 

اإ�ضافية عن جن�ضية  املوقوف 
من  اخلرب  تاأكيد  يتم  مل  و 

امل�ضالح املخت�ضة.
م.�س

العملية متت يف بج�ية 

توقيف �ضحفي يف وكالة الأنباء الفرن�ضية

بعيب�س   بن  الطاهر  اأم�س  قال 
اجلديد  الفجر  حزب  رئي�س 
الطاهر اأن التعنت يف املواقف لن 
يخدم اجلزائر وباأنه ل حل خارج 
جميع  بني  الوطني  احلوار  دائرة 

مكونات املجتمع وبال اإق�ضاء
املتحدث  بها  اأدىل  الت�رضيحات 

اللكرتوين   املن�ضة  موقع  لفائدة 
باأن  تاأكيده  اأي�ضا  عنه  نقل  الذي 
منتظرا،  كان  النتخابات  تاأجيل 
املتزايد  ال�ضعبي  الرف�س  ب�ضبب 
من  عنها  الإعالن  منذ  عليها 
قبل رئي�س الدولة عبد القادر بن 

�ضالح.

الذي  احلوار  بعيب�س  بن  واعترب 
اجلي�س  اأركان  رئي�س  اإليه  دعا 
اأحمد  الفريق  ال�ضعبي  الوطني 
الوحيد  الأ�ضلوب  �ضالح،  قايد 
حلل امل�ضاكل والقادر على اإخراج 

اجلزائر من الأزمة احلالية.
م.�س

رئي�س حزب الفجر اجلديد الط�هر بن بعيب�س

دعوة قائد الأركان للحوار موؤ�ضر اإيجابي



على  اإ�رشافه  لدى  الوزير  واأو�ضح 
اجلنوب  يف  للت�ضغيل  تقييمي  لقاء 
اأن م�ضالح مفت�ضية العمل »حررت 
�ضد  خمالفة  حم�رش   27.211
�رشكات وموؤ�ض�ضات تعمل بواليات 
اجلنوب, خالل الفرتة املمتدة من 
�ضنة 2013 اإىل غاية اأفريل 2019, 
االإجراءات  احرتامها  لعدم  وذلك 

املتعلقة بتن�ضيب طالبي العمل«.
هدام  حث  ال�ضياق,  هذا  ويف 
املحلية  العمل  مفت�ضية  م�ضالح 

على »تكثيف عمليات 
على  للوقوف  والتفتي�ش  املراقبة 
مدى احرتام االإجراءات القانونية 
املتعلقة بالتن�ضيبات وبذل املزيد 
الت�ضدي  اأجل  من  اجلهد  من 

ال�ضارم الأي جتاوز يف هذا 
املجال«.

وداعيا الوزير امل�ضوؤولني عن ملف 
امل�ضتوى  على  �ضيما  الت�ضغيل, 
ال�رشامة  من  »مزيد  اإىل  املحلي, 
اإدارة  يف  واالن�ضاف  وال�ضفافية 
ت�ضيري  مبجال  املرتبطة  الربامج 
طالبي  وتن�ضيب  العمل  عرو�ش 
م�ضاألة  على  الرتكيز  مع  ال�ضغل«, 
طالبي  بني  الفر�ش  »تكافوؤ 

العمل«.
الوزير  اأ�ضار  املنظور,  هذا  ومن 
اإىل »تعليمة الوزير االأول املوؤرخة 

يف 28 ماي 
2019 املتعلقة بتفعيل دور اللجان 
�ضنة  املن�ضبة  لل�ضغل  الوالئية 

2013, والتي 
على  م�ضددا  الوالة«,  يراأ�ضها 

�رشورة »التن�ضيق التام« بني الوالة 
بالت�ضغيل  املعنية  والقطاعات 
اإطار  يف  املحلي  امل�ضتوى  على 

هذه اللجان.
اأنه  الوزير  اأخرى, ك�ضف  من جهة 
اأزيد  ت�ضجيل   2013 �ضنة  منذ  مت 
من 246 األف تن�ضيب طالبي عمل 
بواليات اجلنوب,  ال�ضغل  �ضوق  يف 
اأي مبعدل 41 األف تن�ضيب �ضنويا, 
 13.250 يقارب  ما  اإىل  اإ�ضافة 
العمل  عقود  اإطار  يف  تن�ضيب 
اآخر  األف   116 من  واأزيد  املدعم 
على  امل�ضاعدة  جهاز  اإطار  يف 

االإدماج املهني.
 431 »منح  مت  اأنه  هدام  واأ�ضاف 
رخ�ضة ا�ضتثنائية لتوظيف 14.200 
يد عاملة من خارج الوالية, اغلبها 
بقطاعات  تتعلق  اخت�ضا�ضات  يف 
واالأ�ضغال  البناء  املحروقات, 
اىل  م�ضريا  وال�ضياحة«,  العمومية 
ا�ضتجابة  »تاأتي  الرخ�ش  هذه  اأن 
ت�ضل  التي  املتعددة  للعرو�ش 

اأنه  مربزا  الت�ضغيل«,  وكاالت  اإىل 
املهن  اأن  بحكم  تلبيتها  ميكن  »ال 
اليد  يف  نق�ضا  تعرف  املطلوبة 

املحلية املوؤهلة«.
اأنه مت خالل نف�ش  واأ�ضاف هدام 
 23.500 من  »اأزيد  متويل  الفرتة 
الوكالة  اطار  يف  م�ضغرة  موؤ�ض�ضة 
ال�ضباب  ت�ضغيل  لدعم  الوطنية 
عن  للتاأمني  الوطني  وال�ضندوق 
ما  با�ضتحداث  �ضمحت  البطالة 
�ضغل«,  من�ضب  األف   57 يقارب 
 1.281 من  »اأزيد  اأن  م�ضيفا 
من  ا�ضتفادت  م�ضغرة  موؤ�ض�ضة 
على  الطلب  من   %20 ح�ضة 
ال�ضفقات العمومية وفقا ملا تن�ش 
قانون  من   87 املادة  اأحكام  عليه 

ال�ضفقات العمومية«. 
اأنه  الوزير  قال  اأخرى,  جهة  من 
على الرغم من هذه اجلهود, فان 

م�ضالح الت�ضغيل 
ال�ضكاوى  من  العديد  »ت�ضتقبل 
وت�ضجل ب�ضكل م�ضتمر احتجاجات 

ال�ضباب  خا�ضة  املواطنني,  من 
منهم, تتعلق بت�ضيري ملف الت�ضغيل 
ي�ضتدعي  ما  الواليات«,  هذه  يف 
على  »الوقوف  قال--  --كما 
اأ�ضباب هذا الو�ضع واإيجاد احللول 
لتطلعات  لال�ضتجابة  ال�رشورية 
على  وال�ضباب  عموما  املواطنني 
وجه اخل�ضو�ش«, مع مناق�ضة هذا 
و�رشاحة  ب«�ضفافية  املو�ضوع 
»اعتماد  مع  املطلوبة«  وباجلدية 

مقاربات جديدة«.
اأن  هدام  ال�ضيد  اأكد  هذا,  ويف 
عناية  تويل  العمومية  »ال�ضلطات 
واليات  وتطوير  لتنمية  خا�ضة 
بتوفري  ال�ضيما  الوطن,  جنوب 
من  اال�ضتثمار  ترقية  �رشوط 
ال�ضغل  الرثوة ومنا�ضب  اأجل خلق 
اأن  موؤكدا  الواليات«,  هذه  يف 
توجد  اجلنوب  �ضباب  ان�ضغاالت 
احلكومة  اهتمامات  �ضلب  »يف 
التي و�ضعت جهازا خا�ضا لت�ضيري 

ملف الت�ضغيل يف املنطقة«.

وزير العمل يعرتف

م.�س

�شركات باجلنوب ترتكب جتاوزات 
باجلملة يف عملية التوظيف

.     حترير 27 األف حم�ضر خمالفة 

اأمن والية تلم�ضان فتح حتقيقا

اإمام  يفتي بتحرمي تقدمي وجبة 
الإفطار لعابري ال�شبيل  

الدينية  ال�ضوؤون  مديرية  با�رشت 
لوالية تلم�ضان بالتعاون مع م�ضالح 
جنوب  كلم  �ضبدو34   دائرة  اأمن 
مع  التحقيق  يف  تلم�ضان  والية 
الذي  الدائرة   م�ضاجد  اإحد  اإمام 
اتهم  باإ�ضدار فتوى  حترمي اإطعام 
 , العام  الطريق  يف  ال�ضبيل  عابر 
وهي الق�ضية التي فجرتها  مواقع 
وتركت  االجتماعي  التوا�ضل 
اخلريية  اجلمعيات  لدى  ا�ضتياء 
الدينية  ال�ضوؤون  وزير  التي طالبت 
االإمام  اأمثال هذا  لوقف  بالتدخل 
الوقت  يف  الفتنة  يزرع  الذي 
حتتاج اجلزائر اإىل ر�ش ال�ضفوف  
والعمل على التكتل حلماية الوطن 
الذي  واالن�ضقاق  االندثار  من  

يهدده يف عز احلراك .
االإمام   اأن  املعطيات  وت�ضري  هذا 
املنرب  على  من  فتوى   اأ�ضدر 
فيها   يوؤكد  اجلمعة,  خطبة  خالل 
االإفطار  وجبة  تقدمي  جواز  بعدم 
يتم  موائد  على  ال�ضبيل  لعابري 
حيث  الطلق   الهواء  يف  ن�ضبها 
اجلمعيات  من  العديد  عمل  كفر 
ال�ضبيل  عابري  اإفطار  تنظم  التي 
م�ضتحب   غري  عمال  واعتربها 
على  للقائمني  اأجر  ال  اأنه  موؤكدا 
االأمر   , العمليات  هذه   تنظيم 
الذي جعل ال�ضباب الذين يقومون 
منذ بداية ال�ضهر الف�ضيل بتقدمي 
عرب  للم�ضافرين  الوجبات  هذه 
مناطق  من  ولعمال  الطريق 
يف  لهم,  ماأوى  ال  وم�ضاكني  اأخرى 

به  قام  ما  معتربين  الغ�ضب,  قمة 
الأ�ضحاب  حتري�ش  مبثابة  االإمام 
عن  بالكف  واملح�ضنني  املال 
مائدة  توفري  يف  م�ضاعدتهم 
االإفطار التي تدخل �ضمن التكافل 
االجتماعي  وكذا حماية لل�ضائقني 
من ال�رشعة �ضاعة املغرب ومعها 
التقلي�ش من  حوادث املرور , كما 
و�ضلم   عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  اأن 
قد دعى اإىل التكافل , االأمر الذي 
التوا�ضل  �ضبكات  يلهبون  جعلهم 
االجتماعي ويعلنون حراكا �ضده., 
بفتح حتقيق معمق   ما عجل  وهو 
التي  االأمن  م�ضالح  قبل  من 
حتري�ش  مبتابة  االأمر  اعتربت 
اأوفدت  كما  الفنت  لزرع  وحماولة 
جلنة  الدينية  ال�ضوؤون  مديرية 
حتقيق يف هذه الق�ضية , يف الوقت 
الذي يوؤكد االإمام اأن اأطرافا اأولت 
فتواه يف حماولة لالإ�ضاءة له ال غري 
واإمنا  العمل  هذا  اليق�ضد  واأنه 
الطريقة التي تقدم بها االإعانات , 
واإمام  هذا وذاك تبقى التحقيقات 
�ضيدة يف ك�ضف امل�ضتور , خا�ضة 
فتاوي  �ضنويا  تعرف  تلم�ضان  وان 
اأئمة  الأحد  �ضبق  حيث  غريبة 
الرم�ضي خالل ال�ضنة املا�ضية اأن 
نقدا   الفطر  زكاة  بتحرمي   اأفتى 
وطالب بتقدميها من غذاء العموم 
على غرار الدقيق اأو االأرز  ما خلق 
فتنة كبرية  وهو ما اأدى اإىل توقيف 

االإمام  .
 حممد بن ترار

ك�ضف وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان االجتماعي, تيجاين ح�ضان هدام, اأم�س ال�ضبت باجلزائر 
العا�ضمة, اأن م�ضالح مفت�ضية العمل حررت اأزيد من 27 األف حم�ضر خمالفة �ضد �ضركات وم�ؤ�ض�ضات 

تعمل ب�اليات اجلن�ب, خالل ال�ضت �ضن�ات االأخرية, لعدم احرتام االإجراءات املتعلقة بتن�ضيب 
طالبي العمل.
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واد الزين مبجمع ت�ات غاز باأدرار

توظيف ع�شرات العمال دون املرور على وكالة الت�شغيل
.      انتقادات �ضديدة ملديرة امل�ارد الب�ضرية

اتهم بطالون بوالية اأدرار مديرة 
املوارد الب�رشية بواد الزين توات 
خلف  باأدرارK بالوقوف  غاز 
الرامية  احلكومة  تعليمة  عرقلة 
لفائدة  التوظيف  اأولوية  ملنح 
توظيف  مقابل   , املنطقة  اأبناء 
ع�رشات العمال من خارج الوالية 
دون املرور على الوكالة الوالئية 
اأثار  خطري  جتاوز  يف  للت�ضغيل 

حفيظة طالبي العمل .
حقوقيون  ن�ضطاء  طالب 
اأدرار  بوالية  وجمعويون 
يومية  مع  لهم  ت�رشيح  يف 
لدى  العام  النائب  »الو�ضط«من 
ب�رشورة  اأدرار  ق�ضاء  جمل�ش 
حول  حتقيق  فتح  يف  االإ�رشاع 
التي  اخلروقات  و  التجاوزات 
توظيف  عمليات  �ضاحبت 

مبجمع  الزين  بواد  م�ضبوهة 
ليد عاملة من  باأدرار  توات غاز 
على  املرور  دون  الوالية  خارج 

وكالة الت�ضغيل .
طالبي  ندد  فقد  ثانية  جهة  من 
اإق�ضاء  من  الوالية  بهاته  العمل 
منا�ضب  من  املنطقة  اأبناء 
م�ضتوى  على  املتوفرة  ال�ضغل 
التي  املنا�ضب  �ضواء  املجمع  
التي  حتى  او  م�ضتوى  تتطلب 
كبري  درا�ضي  مل�ضتوى  حتتاج  ال 
ومما  عليها,  بااللتفاف  والقيام 
من  العمال  نفو�ش  يف  يحز 
كل  هو  اإلغاء  املنطقة  اأبناء 
املجمع  اىل  ادرار  الأبناء  حتويل 
بالرغم  حجة  باأي  قبوله  وعدم 
وكفاءة  املنا�ضب,  �ضغور  من 
ق�ضد  عن  وهذا  لها  املتقدمني 

اأو  اإدخال  من  يتمكنوا  حتى 
واأ�ضدقائهم  اأقاربهم  حتويل 
طرح  فقد  مت�ضل  �ضياق  ويف   ,
العاملني من اأبناء املنطقة  اأكرث 
من عالمة ا�ضتفهام حول  اإق�ضاء 
اأبناء اجلنوب يف التحويالت اإىل 
وجود  رغم  املجمع   مديرية 
الوا�ضح  والنق�ش  املنا�ضب 
حني  يف  �ضوناطراك,  عمال  يف 
ي�ضارعون الدخال اقربائهم وابناء 
 les( طريق عن  حتى  منطقتهم 
 boîtes, assistance
من  technique( وهناك 
ادرار  الأبناء  ا�ضمح  لن  واهلل  قال 
بالدخول او التحويل اىل املجمع 

ح�ضب قول املت�رشرين  .
من جهة ثانية فقد طالب طالبي 
ب�رشورة  اأدرار  بوالية  العمل 

ما  حول  معمق  حتقيق  فتح 
اأ�ضموه بااللتفاف على التوظيف 
 les boîtes( طريق عن 
 contrat assistance
باالتفاق  technique( وذلك 
من  الدخال   .... بع�ش  مع 
بتف�ضيل  وذلك  يريدون, 
عليهم.  املنا�ضب  متطلبات 
بحجة  املنطقة  اأبناء  واإق�ضاء 
 , املنا�ضب  �رشوط  توفر  عدم 
ناهيك عن اإخفاء املنا�ضب عن 
الت�رشيح  وعدم  الت�ضغيل  مكتب 
وحتى  الأ�ضحابهم,  وتركها  بها 
ال  والتي  ال�ضغرية  املنا�ضب 
اإ�ضافة  كبرية  �رشوط  تتطلب 
يف  املنطقة  اأبناء  ال�ضتعمال 

الفرتة التي تتطلب جهدا كبريا.
اأحمد باحلاج 

قرر غلق املطعم , و قطع املاء عن العمال بقاعدتي احلياة  

املدير العام لـ gtp يتجاوز 
اخلطوط احلمراء 

.     ن�اب الربملان ب�رقلة »�ضاهد ما �ضاف�س حاجة »
العام  املدير  الرئي�ش   يوا�ضل 
لالأ�ضغال  الوطنية  للموؤ�ض�ضة 
 , gtp  البرتولية الكربى املعروفة بـ
وتاأجيج  النار  على  الزيت  �ضب 
�ضفوف  يف  املحلي  االحتقان 
اإقراره  خلفية  على  وذلك  العمال 
العمل  على  واملاء  املطعم  بغلق 
م�ضعود  بحا�ضي  احلياة  بقاعدتي 
�ضهر  من  االأخرية  االأيام  يف  وذلك 

رم�ضان املبارك .
وعلى  نقابية  جهات   نا�ضدت 
راأ�ضها االحتاد العام الوالئي للعمال 
الوالية  ,وايل  بورقلة  اجلزائريني 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
واملديرية  الطاقة  وزارة  م�ضالح 
العمالق  النفطي  للمجمع  العامة 
الرئي�ش  لتقدمي   , �ضوناطراك 
الوطنية  ل�رشكة  العام  املدير 
اأمام  الكربى  البرتولية  لالأ�ضغال 
لتقدمي  القانونية  امل�ضاءالت 
تو�ضيحات حول االأ�ضباب احلقيقية 
االحتقان  تاأجيج  خلف  تقف  التي 
 , العمال  �ضفوف  يف  املحلي 
اإ�ضدار  خلف  تقف  التي  واجلهة 
واملطعم  املاء  بغلق  يق�ضي  قرار 
على عمال قاعدتي احلياة بحا�ضي 

م�ضعود التابعني لذات املوؤ�ض�ضة .
النائب  وعدت  فقد  ثانية  جهة  من 
فوزية  ال�ضلف  والية  عن  الربملاين 
املحتقنني  العمال   , طواهري 

وزير  للقاء  الكبرية  مب�ضاعيها 
اليه  رفع  اأجل  من  اليوم  الطاقة 
على  حربا  ظلت  التي  ان�ضغاالتهم 
عديد  ت�ضاءلت  فقد  موازاة   , ورق 
اجلهة املهتمة بال�ضاأن املحلي عن 
اأ�ضباب ما و�ضفته بال�ضمت املطبق 
الوطني  ال�ضعبي  املجل�ش  لنواب 
حيال  ورقلة  على  املح�ضوبني 
ق�ضية عمال gtp مع مديرهم التي 
عرفت يف اأكرث من منا�ضبة تطورات 

خطرية .
عمال  �ضدد  فقد  ثانية  جهة  من 
ذات ال�رشكة على �رشورة التج�ضيد 
االأ�ضا�ضية  املطالب  جلملة  الفعلي 
والتعوي�ضات  التقاعد  كمنحة 
قرارات  يف  عليها  املن�ضو�ش 
املجمع البرتويل بتطبيق منحة 60 
�ضهرا , مع احلق للعامل يف اال�ضتفادة 
جيدة  منح«pri-prc«بن�ضب  من 

وحمرتمة واإ�ضافة منحة اخلطر .
من  املت�رشرين  العمال  اأن  ومعلوم 
جملة امل�ضاكل القائمة قد نا�ضدوا 
وزير  نائب  منا�ضبة  من  اأكرث  يف 
الدفاع الوطني وقائد هيئة االأركان 
ال�ضعبي  الوطني  للجي�ش  العامة 
اأجل  اأحمد قايد �ضالح من  الفريق 
ال�ضلطات  لدى  العاجل  التدخل 
و�ضفوه  ما  الإ�ضرتجاع  املعنية 

بحقهم امله�ضوم .
اأحمد باحلاج  
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د-وليد بوعديلة
اأ�ستاذ الدرا�سات الثقافية-

كلية الآداب-جامعة �سكيكدة

�ضبط  �ضلطة  �ضوت  ن�ضمع  ومل 
لها  نقر�أ  ومل  �لب�رصي،  ل�ضمعي 
ومتابعة  ملر�قبة  تدخل  �أي 
�جلز�ئرية  �لف�ضائية  �لقنو�ت 
غري  بل  �خلا�ضة،  و  �لعمومية 
رئي�ضها يف �ضهر رم�ضان وعو�ض 
�أجهزة  �ن�ضحاب  فتاأكد  باآخر، 
حماية  من  وموؤ�ض�ضاتها  �لدولة 
�لقنو�ت  وتنبيه  �لعام  �لذوق 
لكثري من �لزلت و�لأخطاء �لتي 
تهدد  وقد  �ملجتمع  بقيم  مت�ض 

وحدته؟؟
دولة  تتوفر  �أن  من  نتمنى  وكنا 
جهاز  على  �جلز�ئر  بحجم 
ليحمي  وفعّال،  كبري  قانوين 
�ملتلقي للح�ض�ض و�مل�ضل�ضالت 
�جلز�ئر  �ن  ونعلم  �لرم�ضانية،  
�ملتابعني  ماليني  على  تتوفر 
للقنو�ت، و هي بلد �ضا�ضع وممتد 
تاريخه  بكل  وثقافيا،  جغر�فيا 
�حل�ضاري-  وتنوعه  �ملجيد 
�لدفاع عن  �آمال  �لثقايف،  وبكل 
�حلر�ك  مع  بخا�ضة   ، �لوحدة 

�ل�ضعبي �ل�ضلمي...
ونعلم �أن �ملجل�ض �لأعلى لتنظيم 
�لإعالم يف م�رص �ل�ضقيقة يتدخل  
وي�ضع �ملعايري �لأخالقية، ويوّجه 
و�ضائل �لإعالم و�رصكات �لإنتاج 
للح�ض�ض و�لأعمال �لدر�مية، كما 
و�ضع عقوبات مالية لكل خمال، 
لالأعمال �ملقدمة يف  وحتديد�  
ن�ضتفيد  ل  رم�ضان.فلماذ�  �ضهر 
يا نا�ض  �لتجربة �مل�رصية..  من 

�جلز�ئر؟؟
�ل�ضو�بط  على  �حلفاظ  وق�ضد 
�لأخالقية للمجتمع، فقد جاءت 
�ل�ضلطة �ملتابعة للمنتج �لإعالمي 
للدر�ما  �ملعايري  من  بجملة 

�للتز�م  مثل:  و�لعالنات، 
و�ملعايري  �لأخالقي  بامليثاق 
�لعامة،�حرت�م  و�لآد�ب  �ملهنية 
بالذوق  �مل�ضاهد،�لرقي  عقل 
يف  باجلمال  و�لرقي  �لعام 
�ملجتمع،عدم ��ضتخد�م �لألفاظ 
عن  �لفاح�ضة،�لبعد  و  �لبذيئة 

�ل�ضتائم و �ل�ضباب...
وبالعودة للقنو�ت �جلز�ئرية فقد 
على  �ملالحظات  بع�ض  �ضجلنا 
�لدر�ما و �لإعالنات و �حل�ض�ض 

يف �ضهر رم�ضان، منها:
من  لنوع  �إ�ضهار  وجدنا 
�ل�ضكولطة ي�ضتعمل فيها �ل�ضيخ 
�ضغري  طفل  �ضد  بذيئة  �ألفاظا 
�أيها  كلمة«  م�ضتعمال  مقهى،  يف 
�ل�ضموتي«، وقد �ضار �لكثري من 
�ل�ضباب و�لأطفال ي�ضتعملونها يف 
خطابهم �ليومي ب�ضورة كبرية؟؟ 
�ل�ضبط  �ضلطة  تتدخل  فهل 

حلذف هذ� �ل�ضباب يا نا�ض؟؟
  كمان بع�ض �لوم�ضات �ل�ضهارية 
و��ضتعمال  �ل�رصقة  ت�ضجع 
�خلدعة و �حليلة بني �لأ�ضدقاء 
ود�خل �لأ�رصة، كما ت�ضّجع على 
يف  و�لت�ضكيك  و�لنفاق  �لكذب 
�لعائلية،  و  �لأ�رصية  �لعالقات 
�أو  معني  طعام  �متالك  بحجة 
�رصكات  تت�ضارع  معني،  منتج 
لت�ضويقه  �لإعالمي  �لنتاج 

قيم  ح�ضاب  على  به  و�لتعريف 
ن�ضل  و�أخالقية،فهل  �جتماعية 
جتاهل  عرب  �ملو�طن  جليب 
يا  قيمه  على  وخنق  ت�ضويه  بل 

نا�ض؟؟
للتدخني  كثرية  م�ضاهد  وجدنا 
و��ضتعمال �ألفاظ م�ضينة وم�ضاهد 
للعنف و�ل�رصب �ضد �ملر�أة، مع 
م�ضاهد خاد�ضة للحياء �لعائلي...
وقد  �حلالل،  �أولد  م�ضل�ضل  يف 
كبرية،لقرت�به  م�ضاهد�ت  حقق 
�جلز�ئرية  �ل�ضعبية  �لأحياء  من 
�جلز�ئري،  بالغرب  مدينة  يف 
لكنه مّرر ممار�ضات وقيما تنايف 
وكان  �لرم�ضانية،  �لعائلية  �للّمة 
 ، �لأخالقي  �حلرج  ميكن جتنب 
�أوبتنبيه من  �لدر�مية  باملعاجلة 
�ضارة  لو�ضع  �ل�ضبط،   �ضلطة 
ل  �مل�ضل�ضل  �أحد�ث  بع�ض  باأن 

تنا�ضب �لأطفال.
�لكوميدية  �لأعمال  بع�ض 
�ضخرت من �للغة �لعربية ب�ضورة 
مربر  �أي  دون  من  مبا�رصة، 
م�ضل�ضل  مثل  متثيلي،  �أو  فني 
عنرت  و�ضل�ضلة  قور�ضو  �لر�ي�ض 
�أن  نتمنى  وكنا  �ضد�د،  ن�ضيب 
�ضلطة  �جلز�ئري  �ملو�طن  يجد 
حتمي هويته وعنا�رصها �للغوية 
و �لثقافية، فهل نك�ضب �ملتلقي 

عرب �ضتم هويته يا نا�ض؟؟

�لكاتب و�ملخرج  �أح�ضن     وقد 
�عترب  عندما  ز�وي  حممد 
و�لعرو�ض  �ل�ضكات�ضات  بع�ض 
رم�ضان  يف  �ملقدمة  �لفكاهية 
»عرو�ضا جايحة و بايخة«)حو�ر 
ماي  �لن�رص،23  جريدة  مع 
»يف  و«�جلايح  2019،�ض12(. 
�لعامية �جلز�ئرية هو �ملنحرف 

�أخالقيا و »�لبايخ« هو �لتافه.
�لقنو�ت  بع�ض  -ت�ضتمر 
�أفالم  عر�ض  يف  �جلز�ئرية 
�أجنبية من دون و�ضع �ضارة حتدد 
ظل  يف  للم�ضاهدة  �لأطفال  �ضن 
و�لدماء  للعنف  م�ضاهد  وجود 

و�لقتل و�لغتيال..
- ل د�عي للحديث عن �ل�رصقات 
لالأعمال  و�لأدبية  �لفنية 
بالإعالميني  �خلا�ضة  ولالأفكار 
�إننا  ،بل  �ل�ضباب  �ملبدعني  �أو 
�ملو�ضيقى  لبع�ض  ��ضتمعنا 
�حل�ض�ض  بني  للف�ضل  تاأتي  �لتي 
قناة  من  م�رصوقة  و�لرب�مج 
م�ضهورة،تكون  خا�ضة  �ضعودية 
��ضمها  يبد�أ  �أحرف،  ثالثة  من 
وينتهي  �لالتيني،  �مليم  بحرف 
بتقدمي  و��ضتهرت  بال�ضني، 
لكننا  ماطا�ض،  طا�ض  �ضل�ضلة 
�ملو�ضيقية  لوم�ضتها  ��ضتمعنا 

�لرم�ضانية يف قناتني جز�ئريتني 
�لتاأليف؟  حقوق  خا�ضتني،فاأين 
يا..نا�ض؟  مو�ضوفة  �رصقة  هذه 
وماذ� لو رفعت هذه �لقناة دعوة 
و  �ملهزلة  لتنك�ضف  ق�ضائية، 

�لف�ضيحة يا ..نا�ض؟؟
اأخريا

�لعمة  �ملالحظات  بع�ض  هذه 
و  �لفنية  �لق�ضايا  بع�ض  عن 
�لتي حتتاج ملتابعة   ، �لإعالمية 
حلقوق  حماية  ومر�قبة، 
�مل�ضاهد �جلز�ئري، وجتنا لكثري 
�لتي قد  من �لأخطاء و �ملز�لق 
تهدد �لقيم و �لتقاليد �ملجتمعية 

�جلز�ئرية، فهل ي�ضل �ضوتنا؟
م�ضتقبلي  لبيان  ن�ضمع  وهل 
�لب�رصي  �ل�ضمعي  �ضبط  ل�ضلطة 
تنجز  وهل  �جلز�ئرية؟؟ 
�لقو�عد  و  و�لأ�ض�ض  �ملعايري 
على  و  �لفنية  �مل�ضنفات  على 
�ل�ضوق  لتنظيم  �لإعالنات 
يجد  وهل  �لإعالنية؟؟  و  �لفنية 
يحرتم  من  �جلز�ئري  �مل�ضاهد 
جمع  يف  وي�ضهم  و�أخالقه  ذوقه 
ت�ضتيتها؟؟،�للهم  ولي�ض  عائلته 
عام  وكل  كرمي  رم�ضان  �آمني، 

و�أنتم بخري.

يف ظل غياب �سلطة ال�سمعي الب�سري:

اأين هي معايري الدراما والإعالنات يف القنوات اجلزائرية؟
رغم كرثة املنتج الإعالمي وتنوعه بني الدراما والكوميديا واحل�س�ص اإىل جانب الكثري من الإعالنات الت�سويقية للربامج واحل�س�ص الرم�سانية 

املنا�سباتية،اأمام عني وقلب وعقل املتلقي اجلزائري، فاإن هذا املتلقي -بكل فئاته الجتماعية- ترك وحيدا مل�سريه و لتاأثره النف�سي والفكري،و�سارت  
مرجعيته الدينية و الوطنية مهددة، من دون وجود اأي رقيب اأو  متابع كي ي�سع القواعد واملعايري؟؟

حمافظة الغابات بوهران

 مقا�شاة 140 �شخ�شا ب�شبب التعدي على الأ�شجار 
بزة، حمافظ  ميلود  �أم�ض،  �أكد 
ت�ضيري  م�ضلحة  ورئي�ض  رئي�ضي 
مبديرية  و�لرب�مج  �لرثو�ت 
»�لو�ضط«،  ل  بوهر�ن  �لغابات 
�ضد  �لردعية  �لقو�نني  �أن 
على  يعتدون  �لذين  �لأ�ضخا�ض 
تلزم  �لتي  �لغابية  �لف�ضاء�ت 
تتجاوز  ل  مالية  غر�مة  دفع 
جتاوزها  قد  دينار  �لألفي 
زهيد�  �ملبلغ  معترب�  �لزمن، 
جد�، وهو ما ي�ضّجع على �إرتفاع 
�لذين ينتهزون  عدد �ملخالفني 
لقطع  و�لعطل  �لأعياد  �أيام 
غري  �لبنايات  وت�ضييد  �لأ�ضجار 

ـ  يتطلب  مما  بها،  �ل�رصعية 
�لقو�نني  هذه  مر�جعة  ـ  ح�ضبه 
 ،1984 �ضنة  �إىل  تعود  �لتي 
�لغابات  حمافظة  حررت  حيث 
 140 �جلارية  �ل�ضنة  خالل 
�لتعدي  ب�ضبب  خمالفة  حم�رص 
�أحيل  �لغابية،  �لف�ضاء�ت  على 

�أ�ضحابها على �لعد�لة .
يف  �لغابات  حمافظة  قامت 
�لذي  �لولئي  �لربنامج  �إطار 
�خل�رص�ء«  »�ل�ضنة  عليه  �أطلق 
يخ�ض  م�رصوعا   83 بتج�ضيد   ،
�ألف   6 نحو  غر�ض  عملية 
�حل�رصي  بالن�ضيج  �ضجرية 

مع  بالتن�ضيق  �لولية،  لبلديات 
و�ملجتمع  �لإ�ضالمية  �لك�ضافة 
�ملدين، �إىل جانب جلان �لأحياء 
�ملتابعة  ل�ضمان  و�ل�ضكان، 
�إىل  �ضتتو��ضل  �لتي  و�ل�ضيانة 
يف  �جلاري،  جو�ن  نهاية  غاية 
�لإخ�رص�ر  ثقافة  ن�رص  �إطار 

و�ملحافظة عليها.
يف نف�ض �ل�ضياق، قامت حمافظة 
�لغابات بتج�ضيد عمليتني لإعادة 
�لتي  �لغابية  للمناطق  �لإعتبار 
تعر�ضت للحرق خالل �ل�ضائفة 
 300 بتطهري  تتعلق  �لفارطة، 
�لغابية،  �مل�ضاحات  من  هكتار 

�لتي �ضت�ضتفيد 80 هكتار� منها 
هذه  �لت�ضجري  حمالت  من 
�أنو�ع  �إختيار  يتم  بينما  �ل�ضنة، 
�لقت�ضاد  تخدم  �لتي  �لأ�ضجار 
�ل�ضناعة  يف  وتدخل  �لوطني، 
�ضجرة  مثل  �ل�ضيدلنية، 
�خلروب وغريها،بينما مت �إلغاء 
يف  تت�ضبب  �لتي  �لأنو�ع  بع�ض 
�لنري�ن يف حالة  �إنت�ضار  �رصعة 
�ضجر  مثل  حر�ئق،  ن�ضوب 

�ل�ضنوبر �لبحري.
كما ك�ضف �ملتحدث عن �إن�ضاء 
مديرية  بني  للتعاون  جمل�ض 
�ل�ضناعات  وغرفة  �لغابات 

وغرفة  و�حلرف  �لتقليدية 
�إ�ضتغالل  جمال  يف  �لفالحة 
من  و�لعطرية،  �لطبية  �لنباتات 
�لإ�ضتثمار  �لت�ضجيع على  خالل 
�ل�ضناعة،  من  �لنوع  هذ�  يف 
�إعد�د در��ضة تقيمها  حيث يتّم 
جلنة خمت�ضة للم�ضادقة عليها، 
�لنباتات  �أ�ضناف  �إح�ضاء  ومت 
�لطبية �ملتو�جدة على م�ضتوى 
غري  �لأ�ضناف  وغر�ض  �لولية، 

�ملتوفرة.  
�لإ�ضتثمار  ت�ضجيع  �ضبيل  ويف 
عملت  �لبيئية،  �ل�ضياحة  يف 
تهيئة  على  �لغابات  حمافظة 

�أزيد من 100 كلم من �مل�ضالك 
 -2017 وبرنامج  �ضمن  �لغابية، 
تتعلّق  هكتار  و200   ،2018
بخنادق م�ضادة للنري�ن، �إ�ضافة 
وتتمثل  �حلر�جية  �لأعمال  �إىل 
و�لق�ضاء  �لأ�ضجار  تقليم  يف 
�لتي  �ل�ضارة  �لأع�ضاب  على 
�حلر�ئق،  �إنت�ضار  يف  تت�ضّبب 
مكعبا  1269 مرت�  �إ�ضتُغّل  حيث 
من �خل�ضب  �أ�ضفرت عن عملية 
حملة  �ضجلت  فيما  �لتطهري، 
 492 �لفارطة  لل�ضنة  �جلني 

قنطار� من �لفلني .
 اأحمد بن عطية



من   « »الو�سط  يومية  علمت 
اإنهاء  قرار  اأن  مطلعة  م�سادر 
الفالحية  امل�سالح  مدير  مهام 
ب�سكل  �سيعود  مترنا�ست  بوالية 
الفالحني  على  بالفائدة  كبري 
القاطنني  خا�سة  وامل�ستثمرين  
عني  االإدارية  املقاطعة   ببلديات 
�سالح ، الذين لطاملا ا�ستكوا رفقة 
 ، املدير املنتدب لذات امل�سالح 
التع�سفية  العراقيل والقرارات  من 
ما  وهو   ، ال�سابق  الوالئي  للمدير 
التي  االأ�سباب  اأبرز  بني  من  يعد 
نوعية  نقلة  حتقيق  دون  حالت 
امل�سوؤول  ذات  تعنت  ب�سبب   ،
االلتزام  يف  مهامه  املنتهية  
احلكومة  وتعليمات  بتو�سيات 
الرامية لتقدمي الت�سهيالت وتذليل 
الفالحني  لفائدة  ال�سعوبات 
خدمة  يف  الراغبني  وامل�ستثمرين 
الدخل  م�سادر  وتنويع  االأر�ض 
التبعية  الإنهاء  العمومية  للخزينة 
تهاوت  الذي  املحروقات  لقطاع 

اأ�سعاره يف البور�سات العاملية .
 من جهة ثانية فقد تعالت اأ�سوات 
بوالية  وامل�ستثمرين  الفالحني 
حديثهم  خ�سم  يف  مترنا�ست  
اأجل  من  »الو�سط«،  يومية  مع 
فوري  تدخل  ب�رضورة  املطالبة 
من اجلهات املركزية لفتح حتقيق 
فيما و�سفوه بالتجاوزات واخلروق 
التي ظل م�سكوت عنها بخ�سو�ض 
حتويل  بعد  الفالحة  ملف  تعرث 
املديرية مللكية خا�سة من طرف 

املدير ال�سابق الذي �ساهم ب�سكل 
االإنتاج  م�ستوى  تراجع  يف  كبري 
الفالحي  باملجال  واالإنتاجية 
عني  املنتدبة  الوالية  ببلديات 
�سالح ، ناهيك عن الغمو�ض الذي 
ال�سخمة  االأموال  م�سري  ي�سود 
املر�سودة الإجناز االآبار االرتوازية 
و امل�سالك الفالحية وهو ما حال 
دون اإنقاذ العديد من امل�ستثمرات 
والب�ساتني  الفالحية  ، املحيطات 

من ال�سياع .

نا�سد  مت�سل  مو�سوع  ويف   
التجاوزات  من  املت�رضرين 
ال�سابق  امل�سجلة يف عهد املدير 
مترنا�ست  بوالية  للفالحة  
ق�ساء  جمل�ض  لدى  العام  النائب 
التحرك  اأجل  من  مترنا�ست 
اأموال  للتحقيق يف م�سري  الفوري 
امل�ساريع الفالحية و�سوء الت�سيري 
امل�سالح  مديرية  م�ستوى  على 
ملجرد  حتولت  التي  الفالحية 

هيكل بدون روح .

نتائج  من  املق�سيني  يعي�ض 
بعون  اخلا�سة  التوظيف  م�سابقة 
ببلدية  اإقليمي  رئي�سي  اإدارة 
كلم   100 احلجرية  بدائرة  العالية 
وقع  ،على  ورقلة  والية  مقر  عن 
التجاوزات  ب�سبب  �ساخن  �سفيح 
و اخلروقات  التي �ساحبت عملية 
والطرق  الناجحني  قائمة  �سبط 

امللتوية يف االت�سال بهم .
نا�سد جمموعة من امل�ساركني يف 
بعون  اخلا�سة  التوظيف  م�سابقة 
اإدارة رئي�سي اقليمي  ببلدية العالية 
بورقلة ، يف �سكوى موجهة ل�سناع 
القرار بالوالية وعلى راأ�سهم وايل 
الوالية ، مفت�سية العمل ، مفت�سية 
الوظيف العمومي واالإدارة املحلية 
، كانت قد ت�سلمت يومية »الو�سط« 
التدخل  ب�رضورة  منها  ن�سخة   ،
اأمني  حتقيق  لفتح  ال�سخ�سي 
مالب�سات  لك�سف  معمق  واداري 
التجاوزات واخلروق التي �ساحبت 
اال�سمية  القائمة  �سبط  عملية 
للناجحني ، ويف �سياق مت�سل فقد 
باأ�سابع  ال�سكوى  نف�ض  وجهت 
االتهام لرئي�ض امل�سلحة عن نتائج 
اإ�رضارنا  »رغم  قائلني  امل�سابقة 
اال�ستف�سار   حول   اليومي  ال�سبه 
عن نتائج امل�سابقة اإال اأننا تفاّجاأنا 

بالتحاق موظفني لهذا املن�سب يوم 
االأحد 2019/05/19 »، ومما يحز 
يف نفو�ض امل�ستكون اأن الناجحني 
ملوؤهالت  يفتقدون  امل�سابقة  يف 
يف هذا املن�سب ، وهو االأمر الذي 
هذه  يف  امل�ساركني  حفيظة  اأثار 

امل�سابقة ذات الطابع االإداري .
ال�سلطات  تدخل  انتظار  ويف 
مع  الفعلي  للتجاوب  املعنية 
لزاما  يبقى   ، القائم  امل�سكل 
على املعنيني املق�سيني من ذات 
على  الو�سع  معاي�سة  امل�سابقة 
واالحتقان  الت�سنج  من  حالة  وقع 
طالبي  مت�سك  ظل  يف   ، املحلي 
مبطلبهم  العالية  ببلدية  العمل 
امل�رضوع املتمثل يف و�سع حد ملا 
اأ�سموه بتف�سي مظاهر املح�سوبية 
التي حالت دون �سمان  واملحاباة 
قوائم  يف  والنزاهة  ال�سفافية 
امل�سابقات  ملختلف  الناجحني 
اخلا�سة  بتلك  االأمر  تعلق  �سواء 
باملوؤ�س�سات العمومية اأو ال�رضكات 
يف  العاملة  واالأجنبية  الوطنية 

ال�سناعة النفطية .
�أحمد باحلاج 

قررت وز�رة �لفالحة و�لتنمية �لريفية و�ل�صيد �لبحري و�ملو�رد �ل�صيدية ، �إنهاء مهام مدير 
�مل�صالح �لفالحية بتمرن��صت وهو �لقر�ر �لذي و�صفته �أكرث من جهة باليجابي، �لأمر �لذي من 
�صاأنه �أن يحرر �ملدير �ملنتدب لذ�ت �لقطاع بعني �صالح من قيود �إجرء�ته وعر�قيله �لتي �أدخلت 

�لفالحة بالولية �لنفق �ملظلم .

مطالب باإحالته على �لتحقيق 

�أحمد باحلاج 

 اإنهاء مهام مدير الفالحة بتمرنا�ست 

�صاهم يف وقوع حو�دث مرور مميتة

�مل�صكل �لقائم ولد حالة غليان كبري

م�ستعملو طريق اليزي –ورقلة �ساخطون وال�سلطات 
تلتزم ال�سمت 

انت�سار القمامة يوؤرق  �سكان حي الأ�سنام بالوادي 

ب�صبب نتائج م�صابقة عون �إد�رة رئي�صي 

جلنة حتقيق ولئية مطلوبة 
ببلدية العالية بورقلة 
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طالبو� باإنت�صالهم من بر�ثن �لتخلف 

�سكان عقلة الأرباح  بورقلة يعانون 
املواطنني  من  عدد  يزال  ال 
ببلدية  لرباح   عقلة  مبنطقة 
اأنقو�سة بوالية ورقلة ، يقطنون يف 
منازل ه�سة مبنية باملواد املحلية 
روؤو�سهم  على  بال�سقوط  مهدد 
هطول  مع  خا�سة  حلظة  اأي  يف 
الهوجاء  الرياح  وهبوب  االأمطار 
ما  وهو   ، املنطقة   ت�رضب  التي 
بات يهدد �سالمة هوؤالء املواطنني 

باملوت حتت االأنقا�ض .
اأبدى جمموعة من ال�سكان باجلهة 
ذاتها ، تخوفهم من �سقوط بيوتهم 
هطول  مع  خا�سة  روؤو�سهم  على 
االأمطار وهبوب الرياح نظرا لعدم 
باملواد  املبنية  منازلهم  حتمل 
املحلية ، وهو و�سعا بات يقلقهم 
على  خا�سة  خماوفهم  ويثري 
ا�ستفادة  ورغم   ، اأكبادهم  فلذات 
ب�سيغة  �سكنات  من  منهم  عدد 

ال�سكن االجتماعي ، اإال اأن مع�سلة 
ال�سكن ال تزال قائمة حلد ال�ساعة 
يلتزم  الذي  الوقت  ياأتي هذا يف   ،
ال�سمت  املحليني  امل�سوؤولني  فيه 

حيال املو�سوع املتعفن .  
ال�سكان  هوؤالء  نا�سد  وعليه 
راأ�سها  وعلى  املحلية  ال�سلطات 
ذاتها  بالوالية  الدائرة  م�سالح 
العاجل  التدخل  ب�رضورة   ،
املعاناة  حالة  من  الإخراجهم 
وما   ، �سنوات  منذ  يعي�سونها  التي 
من  اإق�سائهم  امتعا�سهم  من  زاد 
امل�ساريع التنموية  التي ا�ستفادت 
منها املناطق املجاورة ، مطالبني 
ب�رضورة التقيد بتعليمات احلكومة 
القا�سية بعدم اإق�ساء اأي جهة من 
التنموية  امل�ساريع  من  املعمورة 
التي  املعاناة  حجم  من  للتقليل 

يتخبطون فيها . 

الفو�سوي  االنت�سار  موؤخرا  اأثار 
العمراين  الن�سيج  داخل  للقمامة 
االأ�سنام  حي  �سكان  وتذمر  قلق 
اأبدوا  الذين  الوادي  بوالية 
ال�سديدين  وتدمرهم  ا�ستيائهم 
املمار�ض  حليهم  االإهمال  جراء 
املدفونة  الغيطان  بحيث حتولت 
للكثري  مف�سل  مكان  اإىل  موؤخرا  
دون  القمامة  لرمي  العائالت  من 
تنجم  قد  التي  املخاطر  مراعاة 

من  بالقرب  القمامة  رمي  عن 
الن�سيج العمراين .

بع�ض  ظهور  يف  ت�سبب  ما  وهو   
احل�رضات ال�سامة كالبعو�ض ،والتي 
عليهم  واأف�سدت  ال�سكان  اأقلقت 
واأنها  خا�سة   ليال  النوم  متعة 
تن�سط ب�سكل كبري يف هده الفرتة 
ويتخوف   ، ال�سنة   اأيام  كل   ويف 
اأن  تتحول  من  احلي  �سكان 
بالقرب  املنت�رضة  القمامة  اأكوام 

للعقارب  وكر  اإىل  م�ساكنهم  من 
ال�سارة  التي  واحل�رضات  ال�سامة 
توؤدي ل�سعاتها اإىل املوت اأحيانا  
ال�سنوات  يف  وقع  ما  غرار  على 
خلطورة  ،ونظرا  املا�سية 
احلي  �سكان  االأو�ساع  ينا�سد 
اجلهات املعنية بالتدخل العاجل 
والتحرك  االأو�ساع  لنظر يف هده 
عن  القمامة  واإزاحة  الغنب  لرفع 
ردعية  اإجراءات  وفر�ض  حيهم 

ا�ستمرار  يف  املت�سببني  �سد 
دعوات  مع  خا�سة  الظاهرة  
املحذرة  ال�سحية  امل�سالح 
قد  التي  ال�سحية  االإخطار  من 
بالربو  كاالإ�سابة  عنها  ترتتب 
واحل�سا�سية اأو  بداء اللي�سمانيوز  
كبري  ب�سكل  انت�رض  الذي  اجللدي 
يف عدد من بلديات والية الوادي 

يف ال�سنوات االأخرية.
�صالح، ب

ال�سائقني  من  عدد  ا�ستكي 
الرابط  الطريق  على  املرتددين 
من   ، وايليزي   ورقلة  واليتي  بني 
الطريق  ل�سبكة  الكارثية  الو�سعية 
املذكور نتيجة اهرتائه وكذا احلفر 
زاد  ما  و   ، متلوؤه  التي  املطبات  و 
امتالء  من حدة امل�سكل املطروح 
بالكثبان  الطريق  ذات  جنبات 
يف  ت�سبب  الذي  االأمر   ، الرملية 

ح�سد عدد من االأرواح .
طالب عدد من ال�سائقني من اجلهات 
مديرية  راأ�سها  وعلى  املعنية 
وايليزي   بورقلة  العمومية  االأ�سغال 
من  اإنقا�سهم  و  العاجل  التدخل   ،
اإرهاب الطرقات الذي يرتب�ض بهم 

جراء اهرتاء �سبكة الطريق الرابط 
ووالية  النفطية  ورقلة  والية  بني 
ذات  يعد  ، حيث  احلدودية  ايليزي 
احليوية  امل�سالك  بني  من  الطريق 
ال�رضكات  مركبات  به  مير  التي 
البرتولية النا�سطة بذات املنطقتني 
الكارثية  الو�سعية  ت�سبب  وقد   ،
من  عدد  وفاة  يف  الطريق  لذات 
الذين  واملواطنني  ال�سائقني 
و�سولهم  قبل  الطريق  يف  ميوتون 
عني  اأو  م�سعود  حا�سي  مل�ست�سفى 
التذبذب  نتيجة   ، بايليزي  امنا�ض 
النقال  الهاتف  �سبكة  يف  احلا�سل 
املواطنني  على  يتعذر  حيث   ،
ال�ستح�سار  احلوادث  عن  التبليغ 

الوقت  يف  االإ�سعاف  �سيارات 
واإخطار م�سالح احلماية  املنا�سب 
املدنية ، و�سعا بات ي�ستوجب على 
العاجل  التدخل  املعنية  اجلهات 
املذكور  الطريق  تهيئة  الإعادة 
املعمول  العاملية  املقايي�ض  وفق 
بها عامليا وجتنب الغ�ض يف اجناز 
كل  يف  تهيئتها  واإعادة  امل�ساريع 
مرة للحفاظ على امليزانية العامة 
تنموية  م�ساريع  يف  وا�ستغاللها 
تخدم املواطن وتقلل من املعاناة 

التي يعي�سونها .  
من  جمموعة  ت�رضيح  وح�سب 
فاإن   « »الو�سط  لـ  ال�سائقني 
ذاته  للطريق  املزرية  الو�سعية 

نتيجة  باجلملة  خ�سائر  كبدتهم 
ت�سليح مركباتهم يف كل مرة ب�سبب 
كرثة احلفر واملطبات ، ف�سال عن 
حوادث املرور التي يتعر�سون لها 
الهوجاء  الرياح  موجة  مع  خا�سة 
توؤدي  التي  باملنطقة  تع�سف  التي 

اإىل حجب الروؤية . 
ال�سلطات  هوؤالء  نا�سد  وعليه 
على  والعمل  بالتدخل  املحلية 
الذي  نف�سه  الطريق  تهيئة  اإعادة 
اأطلق عليه بطريق املوت ، لتفادي 
املرور  حوادث  من  املزيد  وقوع 
عديد  ح�سدت  التي  املميتة 

االأرواح .
�أحمد باحلاج 

�أحمد باحلاج 

االأمن  م�سالح  اأوقفت 
املتخ�س�سة يف مكافحة اجلرمية 
املنظمة،بالكتيبة االإقليمية للدرك 
باأدرار  تيمياوين  ببلدية  الوطني 
االخريين  اليومني  يف   ، احلدودية 
كانت   « »مان  نوع  من  �ساحنة    ،
1700كلغ  عن   يزيد  مبا  حمملة 
من ال�سمة التقليدية ليتم م�سادرة 
للم�سلحة  وحتويلها  املحجوزات 

مل�سالح  ت�سليمها  قبل  املخت�سة 
مت  فيما     ، اجلمركية   القبا�سة 
حتويل املعني للم�سلحة املخت�سة 
االإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 
اأمام  تقدميه  مت  معه   القانونية 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
التورط يف احليازة  رقان   ب�سبهة 
واملتاجرة بال�سمة التقليدية بدون 

رخ�سة  .

م�صالح �لدرك �لوطني  ببلدية تيمياوين باأدر�ر  

 حجز  1700  كلغ من ال�سمة 
التقليدية 

�أحمد باحلاج 
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فل�ضطني املحتلة

خطط االحتالل لل�سيطرة على م�ساحات وا�سعة من مناطق "ج"
للدفاع  الوطني  املكتب  تقرير  اأكد 
اال�ستيطان  ومقاومة  االأر�ض  عن 
االأ�سبوعي اأم�ض ال�سبت، ت�سلم رئي�ض 
وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو خارطة 
جديدة من الرئي�ض االأمريكي دونالد 
ترامب تظهر ه�سبة اجلوالن ال�سورية 
املحتلة جزءا من دولة االحتالل، يف 
خطوة ت�سري اىل ا�ستهتار غري م�سبوق 
ال�رشعية  وقرارات  الدويل  بالقانون 
على  "ا�رشائيل"  �سهية  وفتح  الدولية 
العربية  االأرا�سي  من  املزيد  �سم 

املحتلة بعدوان 1967.
اخلارجية  وزارة  اأن  التقرير  وبني 
تلك  اأعدت  قد  كانت  االأمريكية 
ترامب،  الرئي�ض  اخلارطة موقعة من 
الرئي�ض  وقام غاريد كو�سرن م�ست�سار 
االأمريكي اخلمي�ض املا�سي بت�سليمها 

لنتنياهو.
حكومة  تعتمد  التقرير:  وقال 
"ا�رشائيل" على الدعم املفتوح، الذي 
لن�ساطاتها  االأمريكية  االإدارة  تقدمه 
اال�ستيطانية وتوا�سل ت�رشيع عمليات 
يف  وخا�سة  امل�ستوطنات  يف  البناء 
فقد  املحتلة   القد�ض  حميط مدينة 
طرحت وزارة االإ�سكان "االإ�رشائيلية" 
معتمد  ا�ستيطاين  خمطط  اإطار  يف 
منذ عامني مناق�سة لبناء 805 وحدات 
املحتلة.  القد�ض  يف  ا�ستيطانية 
"ب�سغات  م�ستوطنة  بني  البناء  ويتوزع 
ا�ستيطانية،  بواقع 460 وحدة  زئيف" 
وم�ستوطنة "راموت" بواقع 345 وحدة 

ا�ستيطانية. 

مت  التي  اخلطة  تفا�سيل  وح�سب 
اإقرارها يف جوان عام 2017 مت اإ�سدار 
رقم  )مناق�سة  التالية  املناق�سات 
ا�ستيطانية  وحدة   263)  2019/156(
ومناق�سة  الريفي،  احلي  راموت  يف 
)2019/157( 82 وحدة ا�ستيطانية يف 
راموت )حي النادي الريفي( ومناق�سة 
)2019/158( 210 وحدة ا�ستيطانية يف 
م�ستوطنة "ب�سغات زئيف" ومناق�سة) 
ا�ستيطانية يف  2019/159( 250وحدة 
للم�سنني.  زئيف"وخم�س�سة  ب�سغات 
املناق�سات  فان  اخلطة  وح�سب 
يتم  للبناء  �سكنية  وحدات  عن  عبارة 
ت�سويقها من قبل احلكومة للمقاولني 
الفائز  العطاء  ذو  املقاول  ويقوم 
للم�ستهلكني،  وت�سويقها  ببناءها 
والتو�سع  املناق�سات  هذه  �سان  ومن 
ونفية  زئيف  "ب�سغات  اال�ستيطاين يف 
الفجوات واملناطق  يعقوب" ان يغلق 
التي كانت اأ�سال معدة ملناطق تو�سع 
تزال  ال  فيما  للفل�سطينيني،  طبيعي 
متوا�سلة  "اال�رشائيلي"  اليمني  جهود 
الوحدات  من  اآالف  عدة  الإ�سافة 
ابو  جبل  يف  خا�سة  اال�ستيطانية 
غنيم "هارحوماه" وم�ستوطنة "جيلو" 
زيادة  بهدف  املحتلة  القد�ض  جنوب 
هذه  وتعترب  اال�ستيطانية.  الكثافة 

املناق�سات االكرب منذ عام 2014. 
االإدارة  �سيا�سة  اأن  التقرير  واأكد 
الع�سكرية  االأو�ساط  ت�سجع  االأمريكية 
عدد  اأعد  حيث  املتطرفة،  واالأمنية 
االإ�رشائيليني  اجلرناالت  كبار  من 

عملوا  الذين  االأمنيني  واخلرباء 
احلكومات  روؤ�ساء  من  عدد  بجانب 
للتعامل  وثيقة  م�سودة  االإ�رشائيلية 
املتالحقة  االإقليمية  التطورات  مع 
بحيث  ب"اإ�رشائيل"،  املحيطة 
االأمن  لنظرية  القادم  الدليل  تكون 
"االإ�رشائيلية"، وت�سم م�سودة الوثيقة 
اإىل امل�ستوى  14 تو�سية �سيتم رفعها 
هذه  اأول  "االإ�رشائيلي"،  ال�سيا�سي 
ان�سحابات  باأي  القيام  عدم  املبادئ 
اإ�رشائيلية اأحادية اجلانب من املناطق 
الفل�سطينية، الأن هذه االن�سحابات لن 
تعزز االأمن "االإ�رشائيلي" ولن حت�سن 
الوثيقة  تركز  كما  الدويل.  موقعها 
بالقد�ض  يتعلق  مبداأ  على  كثريا 
و�رشورة البناء اال�ستيطاين فيها، الأن 
وتاريخية،  اإ�سرتاتيجية  "اأهمية  لها 
كاملة،  القد�ض  على  احلفاظ  ويجب 
 ،E1 منطقة  يف  البناء  ذلك  يف  مبا 
من  موحدة  القد�ض  تكون  بحيث 
زئيف"،  وجفعات  اأدوميم  "معاليه 
االأحمر".  اخلان  اإخالء  ذلك  ومن 
"بوقف موا�سلة بناء  الوثيقة  وطالبت 
امل�سنفة  املناطق  يف  الفل�سطينيني 
)ج( من ال�سفة الغربية الأنهم ينزعون 
الالزمة  االأرا�سي  اإ�رشائيل  يذلك من 
والتفاو�سية  ال�سيا�سية  للم�ساومات 
انطلقت  حال  يف  امل�ستقبل،  يف 
امل�ستقبلية  احلدود  على  مفاو�سات 

بني اجلانبني".
اأنه  اإىل  باالإ�سارة  الوثيقة  وختمت 
اجلهات  مواجهة  على  العمل  "يجب 

انتهاك  على  تعمل  التي  االأجنبية 
�رشقي  يف  االإ�رشائيلية  ال�سيادة 
)ج(  امل�سنفة  واملناطق  القد�ض 

بال�سفة الغربية".
قائد  اأ�سدر  قانونية  غري  �سابقة  ويف 
ع�سكريا  اإخطارا  الو�سطى  املنطقة 
االإعالن  اإلغاء  ب�ساأن  "اأمر  ا�سم  حتت 
عن غابة حممية األفي من�سيه")2019-
�سفة  حتويل  واملت�سمن   )5779
املحمية  الأرا�سي  اال�ستخدام 
من  للم�ستوطنة  املجاورة  الطبيعية 
الأرا�سي  تعود  والتي  الغربية  اجلهة 
حمافظة  يف  اليا�ض  النبي  قرية 
اأرا�سي  ل�سم  متهيدا  وذلك  قلقيلية، 
)الغابة(  الطبيعية  املحمية  هذه 
على  اجلاثمة  امل�ستوطنة  نفوذ  اإىل 
املجاورة.  والقرى  القرية  اأرا�سي 
االإخطار  يف  ورد  ما  وبح�سب 
الع�سكري فان االحتالل اأعطى احلق 
ا�ستخدام  طبيعة  تغيري  يف  لنف�سه 
االأرا�سي الفل�سطينية وتغيري معاملها 
الطبوغرافية مبا يوؤهلها لتتنا�سب مع 
للم�ستعمرات  التنظيمية  املخططات 
ال�سفة  قلب  يف  اجلاثمة  اال�رشائيلية 

الغربية.
على �سعيد اآخر، بني التقرير ا�ستغالل 
حكومات اإ�رشائيل حالة االأمر الواقع 
من  الع�سكري  االحتالل  فر�سها  التي 
اجل التالعب با�ستخدامات االأرا�سي 
ا�ستخدام  من  يحد  مبا  الفل�سطينية 
املواطنني الفل�سطينيني لها ويطلق يد 
امل�ستوطنني فيها تارة باإعالن القائد 

الع�سكري االأرا�سي الفل�سطينية حممية 
طبيعية مينع دخول الفل�سطينيني اإليها 
باإعالنه  اأخرى  وتارة  ا�ستخدامها  او 
لتتحول  الرا�سي  عن  احلماية  اإلغاء 
يف  اال�ستيطاين  للتو�سع  بعد  فيما 
الدولية  للمواثيق  وا�سح  انتهاك 
تدعو  التي  املتحدة  االمم  وقرارات 
الواقع  تغيري  اإىل عدم  دولة االحتالل 
املوارد  على  واملحافظة  البيئي 
يف  احل�ساري  االإرث  وعلى  الطبيعية 

االأرا�سي املحتلة
ال�ستة  االإقليمية  املجال�ض  وت�ستثمر 
مئات  ا�ستغالل  يف  اأمواالً  ال�سفة  يف 
الغربية،  ال�سفة  يف  الدومنات  اآالف 
تعترب  اأو  لفل�سطينيني  تعود  التي 
ذلك  يقت�رش  وال  تدريب.  مناطق 
اأو املواقع  الينابيع  اإعادة تاأهيل  على 
املناطق  يف  توجد  التي  ال�سياحية 
املغلقة  املناطق  ويف  الفل�سطينية 
التحتية  البنى  وبتوفري  بل  للجي�ض، 
القانونية.  غري  اال�ستيطانية  للبوؤر 
حدود  خارج  املجال�ض  هذه  وتعمل 
خدمات  بتقدمي  وتقوم  �سالحياتها 
بلدية من التعليم وحتى ال�سوارع، للبوؤر 
واملواقع  القانونية  غري  اال�ستيطانية 
الفل�سطينيني  اأمام  املغلقة  ال�سياحية 
 2.186.330 م�ساحة  على  واملمتدة 
)ج(.  امل�سنفة  املناطق  يف  دومن 
التي ت�سكل 60 يف املائة من م�ساحة 
األف دومن من  ال�سفة، واأكرث من 900 
ترتك  وال  مغلقة،  مناطق  م�ساحتها 
دومن.  األف   285 �سوى  للفل�سطينيني 

عن  النظر  املدنية  االإدارة  وتغ�ض 
التي  االإقليمية  املجال�ض  ممار�سات 
االحتالل  لقوانني  وفقا  تتمتع  ال 
يف  م�سوؤولية  اأو  �سالحية  باأية  نف�سه 
بالفل�سطينيني  اخلا�سة  املناطق 
املغلقة.  الع�سكرية  املناطق  يف  اأو 
تلك  فيها  مبا  التحقيقات  من  ويتبني 
التي جتريها منظمات "ا�رشائيلية" اأن 
خالفاً  يدها  و�سعت  املجال�ض  هذه 
لل�سالحيات املمنوحة لها من االإدارة 
املدنية واحلكم الع�سكري على حوايل 
200 األف دومن يف جنوب جبل اخلليل 
منطقة  يف  دومن  األف   800 وحوايل 

املجل�ض االإقليمي يف غور االأردن. 
جمال�ض  �ستة  ال�سفة  يف  ويوجد 
اإقليمية كل واحد منها يدير عدداً من 
هي:  املجال�ض  وهذه  امل�ستوطنات، 
املجل�ض االإقليمي جنوب جبل اخلليل 
ويدير عددا من امل�ستوطنات جنوب 
"غو�ض  االإقليمي  واملجل�ض  ال�سفة، 
اال�ستيطانية  الكتلة  ويدير  عت�سيون" 
التي تقع اإىل ال�سمال من اخلليل واىل 
اجلنوب من منطقة الو�سط يف ال�سفة 
بنيامني"  "متيه  االإقليمي  واملجل�ض 
اأرا�سي  من  وا�سعة  م�ساحة  ويدير 
االإقليمي  واملجل�ض  ال�سفة،  و�سط 
ال�سفة،  �سمال  ويدير  "�سومرون" 
اإقليميني  جمل�سني  جانب  اإىل  هذا 
اجلزء  يدير  الذي  "مغيلوت"  هما 
البحر  منطقة  يف  ال�رشقي  اجلنوبي 
الذي  هريدين"  و"عرفوت  امليت، 

يدير منطقة الغور.

ذكرى

9�سنوات على جرمية "اإ�سرائيل" بحق 
�سفينة "مايف مرمرة" الرتكية

ت�ضادفت اجلمعة )31 ماي(، الذكرى التا�ضعة للهجوم الذي �ضّنته "اإ�ضرائيل" على �ضفينة "مايف 
مرمرة" الرتكية الت�ضامنية، قرب �ضواطئ قطاع غزة، واأ�ضفر عن ا�ضت�ضهاد 10 ن�ضطاء اأتراك.

وحملت ال�سفينة التي اأقلت على متنها 
و�سيا�سياً  حقوقياً  نا�سطاً   750 حوايل 
من 37 دولة اأبرزها تركيا، م�ساعدات 
بغزة  املحا�رشين  الإغاثة  اإن�سانية 
لتحقيق  ال�سفينة  تلك  �سعت  كما 
احل�سار  "ك�رش  وهو  اأ�سا�سي؛  هدف 
عن  والبحري،  الربي  االإ�رشائيلي 

قطاع غزة".
االحتالل  قوات  واعرت�ست 
مايو   31 يف  ال�سفينة،  "االإ�رشائيلي" 
هجوماً  بحريتها  و�سّنت   ،2010 لعام 
اأتراك،  مت�سامنني   10 بحياة  اأودى 
يُحيى  و�سنوًيّا  اإ�سابة   56 وخلّف 
الداخل  )يف  فل�سطينيون  نا�سطون 
ذكرى  واأتراك  واأوروبيون  واخلارج( 
"مايف مرمرة"، عرب فعاليات ووقفات 
هوؤالء  يطالب  ما  ودائما  احتجاجية 
النا�سطني املجتمع الدويل بـ"حما�سبة 
اإ�رشائيل على اجلرمية التي اقرتفتها 
يف هجومها على �سفينة مايف مرمرة، 
عن  احل�سار  فك  على  واإجبارها 

القطاع".
تفا�ضيل العتداء

من  مرمرة"،  "مايف  �سفينة  اأبحرت 
مايو/ يف  القرب�سي،  "الرنكا"  ميناء 
اأيار 2010، بعد عدة اأ�سهر ق�ستها يف 
اأّكد  اإذ  "املغامرة"؛  لهذه  اال�ستعداد 
اأنها  ال�سفينة  انطالق  قبيل  مراقبون 

االإ�رشائيلي  لال�ستهداف  تتعر�ض  قد 
"مرمرة"  ا�ستعدادات  على  واأ�رشف 
االإغاثة  منظمات  من  جمموعة 
"هيئة االإغاثة  الدولية والرتكية، منها 

.)IHH( االإن�سانية" الرتكية
اقرتبت  حينما   ،2010 ماي   31 ويف 
غزة،  قطاع  �سواطئ  من  ال�سفينة 
قوات  من  جمموعة  حا�رشتها 
االإ�رشائيلية،  البحرية  ل�سالح  تابعة 
على  النار  واأطلقت  واقتحمتها 
العملية  تلك  واأدت  املت�سامنني 
الع�سكرية االإ�رشائيلية اإىل ا�ست�سهاد 9 
نا�سطني اأتراك، يف حني تويف النا�سط 
�سليمان  "اأوغور  العا�رش  الرتكي 

اأحد  يف  بجروحه  متاأثراً  �سويلماز"، 
 23 يوم  اأنقرة،  العا�سمة  م�ست�سفيات 

ماي 2014.
البحرية  القوات  اعتقلت  كما 
جميع  -اآنذاك-  االإ�رشائيلية 
منت  على  كانوا  الذين  النا�سطني 
يومني  بعد  عنهم  واأفرجت  ال�سفينة؛ 

من االعتقال.
العالقات الرتكية– 

الإ�ضرائيلية

العالقات  اإىل توتر  اأدت  تلك احلادثة 
وتركيا،  "اإ�رشائيل"  بني  الر�سمية 
�سفريها  ل�سحب  االأخرية  دفع  ما 

فقد  "اإ�رشائيل"  واأما  اأبيب  تل  من 
اأرجعت تلك احلادثة اإىل عدم ح�سول 
ال�سفينة على اإذن ر�سمي منها لدخول 
تركيا  وا�سرتطت  غزة  قطاع  �سواطئ 
العالقات  لعودة  "اإ�رشائيل"،  على 
عن  ر�سمًيّا  االعتذار  الطرفني،  بني 
ل�سحايا  تعوي�سات  وتقدمي  احلادثة، 
ورفع  الزرقاء"،  "مرمرة  �سفينة 

احل�سار عن قطاع غزة.
ومل تّتخذ "اإ�رشائيل" يف ذلك الوقت، 
اأي خطوات يف هذا االجتاه؛ ما دفع 
مع  عالقاتها  تخفي�ض  اإىل  تركيا 
حيث  م�ستوى؛  اأدنى  اإىل  "اإ�رشائيل" 
اإىل  الدبلوما�سي  التمثيل  خف�ست 
وعلقت  باالأعمال،  القائم  م�ستوى 
بني  الع�سكرية  االتفاقات  جميع 
على  االعتداء  ملف  ونُقل  اجلانبني 
الق�سائية  املحافل  اإىل  ال�سفينة 
الوطنية والدولية، يف تركيا والواليات 
واإيطاليا  وبلجيكا  واإ�سبانيا  املتحدة 

وغريها من البلدان.
الدويل  ال�سعيد  على  امللف  نقل  كما 
االأمم  يف  االإن�سان  حقوق  جمل�ض  اإىل 
الدولية  اجلنائية  واملحكمة  املتحدة 
دعوى  ُرفعت   ،2012 ماي   28 ويف 
تتعلق  "اإ�رشائيل"  �سد  ق�سائية 
يف  مرمرة"  "مايف  على  باالعتداء 
اإ�سطنبول،  بوالية  العامة  النيابة 
باأ�سماء  املرفوعة  الدعوى  و�سمت 

ا من 37 دولة. 490 �سخ�سً

اأعلن االأمني العام لـ"حزب اهلل" اللبناين 
ح�سن ن�رش اهلل اأن مواجهة ما ي�سمى 
بـ"�سفقة القرن" حول الت�سوية ال�رشق 
الرئي�ض  اإدارة  اأعدتها  التي  اأو�سطية 
بكل  "واجب  ترمب  دونالد  االأمريكي 
كلمة  يف  اهلل،  ن�رش  املعايري"وقال 
األقاها مبنا�سبة يوم القد�ض،: "واجبنا 
هو مواجهة �سفقة القرن، وهذا واجب 
ديني اأخالقي قومي �سيا�سي، وواجب 
الباطل  �سفقة  الأنها  املعايري؛  بكل 

وت�سييع احلقوق واملقد�سات".
واأ�ساف ن�رش اهلل: "امل�سوؤولية وا�سحة 
ال�سفقة،  هذه  مواجهة  ب�رشورة 
ومواجهتها،  اإف�سالها  باإمكاننا  ونحن 
بهذا  من�سي  اأننا  توؤكد  احلقائق  وكل 
"اأمريكا  اأن  اإىل  امل�سار"واأ�سار 
املنطقة  اأنظمة يف  ومعها  واإ�رشائيل 
حني  يف  ال�سفقة،  هذه  لتنفيذ  تعمل 
ويواجهها،  يرف�سها  حمور  يوجد 
يجب  ولذلك  بينهما،  �رشاع  وهناك 
واالأمل  الو�سوح  كل  لدينا  يكون  اأن 
هذه  مننع  اأن  ن�ستطيع  اأننا  والب�سرية 
اجلرمية التاريخية من اأن تتحقق على 

اأر�سنا ومنطقتنا".
واتهم ن�رش اهلل "بع�ض االأنظمة" اأنها 
حمور  هي  اإ�رشائيل  "لتكون  تعمل 

ت�سفية  من  يقابله  مبا  املنطقة 
للق�سية الفل�سطينية والقد�ض وحقوق 
ال�سعب الفل�سطيني"واأ�ساف: "من عام 
هناك حماولة  كانت   2011 اإىل   2000
الفل�سطينية  الق�سية  لت�سفية  اأمريكية 
الفتات،  بع�ض  الفل�سطينيني  باإعطاء 
لبنان  يف  املقاومة  انت�سار  بعد  لكن 
وفل�سطني ح�رّشوا م�رشوعهم للق�ساء 

على دول وف�سائل املقاومة".
وتابع: "بعد العام 2011 اأراد االأمريكي 
"�سمي"  ما  خط  على  دخل  من  وكل 
بالربيع العربي، اأن ياأخذ ثمرة فا�سدة 
هي �سفقة ترامب املطروحة اليوم"، 
ال  اأنهم  يظهر  يجرى  "ما  م�سيفا: 
مبادئ  يفهمون  وال  التاريخ  يعرفون 
ولذلك  واملنطقة  االأمة  �سعوب  وقيم 

اأخطروا بالت�سخي�ض".
دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  اأن  يذكر 
نيته  عن  �سابق  وقت  يف  اأعلن  ترمب 
بني  "النزاع"  لت�سوية  خطة  و�سع 
االإ�رشائيليني والفل�سطينيني، وو�سفها 
عن  يك�سف  ومل  القرن"،  بـ"�سفقة 
بعد،  ر�سميا  كاملة  اخلطة  تفا�سيل 
اإعالمية عن  تقارير  يف حني حتدثت 
عن  �ستك�سف  االأمريكية  االإدارة  اأن 

خطتها بعد �سهر رم�سان اجلاري.

ن�ضر اهلل

 مواجهة "�سفقة القرن" واجب 
ديني واأخالقي
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رم�شان يف ترك�شتان ال�شرقية
ترك�ضتان ال�ضرقية امل�ضلمة يف عزلة تامة عن العامل 

وتعتيم اإعالمي على اأخبارهم واأحوالهم، ا�ضتقبل م�ضلمو 
اإقليم ترك�ضتان ال�ضرقية )�ضينجياجن( ب�ضمال غرب 

ال�ضني �ضهر رم�ضان املبارك باأفئدة م�ضطربة، لي�س فقط 
خوًفا من الإجراءات الأمنية امل�ضددة التي يتوقعون اأن 

تتبعها ال�ضلطات ال�ضينية �ضدهم مثل حمالت املداهمات 
ا لأنها �ضتعكر عليهم  والعتقالت املكثفة، ولكن اأي�ضً
الأجواء الرم�ضانية باملحظورات التي �ضتفر�ضها على 

ال�ضيام وال�ضالة والرتاويح وحتى اإخراج الزكاة.
التي  الأخرية  املحنة  ف�أجواء   
تخيم  زالت  م�  الإقليم  ك�بده� 
على �سدور �سك�نه من امل�سلمني، 
اأ�سعلته�  التي  املحنة  وهي 
ال�سينية  القوات  بني  ا�ستب�ك�ت 
)العرق  اله�ن  عرقية  من  واأبن�ء 
جهة  من  ال�سني(  على  امل�سيطر 
اأخرى  جهة  من  اإيجوريني  وبني 
معظم  اإليه  ينتمي  الذي  )العرق 
خروج  عقب  ترك�ست�ن(  م�سلمي 
لل�سوارع  الإيجور  من  متظ�هرين 
تع�مل  �سوء  على  احتج�ًج� 
احلكومة مع ح�دثة مقتل ع�ملني 
منهم عندم� ا�ستبك� مع عم�ل من 
بجنوب  امل�س�نع  اأحد  يف  اله�ن 
امل��سي.  يونيو  اأواخر  البالد 
وبعد مرور اأكرث من �سهر ون�سف 
�سبكة  ف�إن  ال�ستب�ك�ت  على هذه 
معطلة..  زالت  م�  الإنرتنت 
والت�س�لت التليفونية اإن مل تكن 
ال�سعوبة  م�ستحيلة فهي غ�ية يف 
بينم�  �س�رمة،  رق�بة  وحتت 
املن�زل  ومداهمة  ال�ستجواب�ت 
يرافقه�  تتوا�سل..  زالت  م� 
من  وتخويف  اإره�ب  حمالت 
مل�سلمي  ال�سينية  ال�سلط�ت  قبل 
كل  ب�عتق�ل  وتهديدات  الإيجور، 
الإقليم  �سك�ن  من  يتحدث  من 
من  وكثري  حدث.  م�  حول 
احلواجز ونق�ط التفتي�ش اأق�مته� 
املدن  بني  ال�سينية  ال�سلط�ت 
والقرى ملراقبة كل حركة، وملنع 
حدث  م�  حول  اأخب�ر  اأي  انتق�ل 
بهدف  اأخرى؛  اإىل  منطقة  من 
اأجواء الحتق�ن بني  اإ�س�عة  عدم 
ال�سينية،  الأق�ليم  بقية  م�سلمي 
الإقليم  اأخب�ر  جعل  الذي  الأمر 
معتمة ب�سكل كبري، ول تعرف اإل 

ت�سنى  الذين  الأفراد  بع�ش  عرب 
لهم مغ�درة ال�سني، ونقل تف��سيل 
ال�رشقية  ترك�ست�ن  يف  حدث  م� 
ا�ستب�ك�ت  واأ�سفرت  الع�مل.  اإىل 
يوليو امل��سي عن مقتل م� يزيد 
من  معظمهم   � �سخ�سً  791 على 
اإح�س�ءات  بح�سب  اله�ن،  عرقية 
حكومية، اأو اأكرث من األف واختف�ء 
م�سلمي  من  اآخرين  اآلف   10
اإح�س�ءات  بح�سب  الإيجور، 
ترك�ست�نية نقلته� عن �سهود عي�ن 
قدير،  ربيعة  الإيجورية  الزعيمة 
الولي�ت  يف  ب�ملنفى  تعي�ش  التي 
املتحدة، وتراأ�ش موؤمتر الإيجور 
الع�ملي الذي ينقل ق�سية الإيجور 

اإىل املح�فل الدولية.

�ضل احلركة

يف  امل�سلمني  حركة  �سل 
ات�س�ل  ويف  ال�رشقية  الرتك�ست�ن 
الأحد  عبد  ال�سيخ  مع  ه�تفي 
اإدارة  جمل�ش  ع�سو  ح�جي، 
والتع�ون  والتعليم  الرتبية  جمعية 
ال�رشقية  لرتك�ست�ن  الجتم�عي 
ق�ل:  برتكي�،  اإ�ست�نبول  مدينة  يف 
اإنه وفًق� لآخر الأخب�ر التي وردته 
عرب مواطنني ح�رشوا من الإقليم 
اإىل تركي�، ف�إن ال�سلط�ت ال�سينية 
هوي�ت  جميع  �سحب  يف  بداأت 
تفريق بني رج�ل  املواطنني دون 
يهدف  ذلك  اأن  واأ�س�ف  ون�س�ء. 
اإىل »�سل حركة م�سلمي ترك�ست�ن 
ال�رشقية بني مدينة واأخرى؛ لأنه 
بدون  يتنقلوا  اأن  امل�ستحيل  من 
اأن  اإىل  م�سرًيا  هوية«،  بط�قة 
التنقل  منعت  ال�سينية  ال�سلط�ت 
ب�إذن  اإل  املختلفة  القرى  بني 

من  م�سبق 
ت  ل�سلط� ا

املحلية.
ال�سني  وتتهم 
ت  ع� جم�
يف  اإ�سالمية 

ترك�ست�ن ال�رشقية ب�ل�سعي لإع�دة 
اإ�سالمية ك�نت ق�ئمة  اإق�مة دولة 
بهذا ال�سم قبل اأن ت�سمه� ال�سني 
عنوة يف ثم�نيني�ت القرن الت��سع 
اأحكمت قب�سته� عليه�  ثم  ع�رش، 
احلكم  ال�سيوعيون  توىل  حني 
عليه�  واأطلقت  1949م،  ع�م 
املق�طعة  اأي  »�سينجي�جن«  ا�سم 
اجلديدة، التي �سعت اإىل حتويله� 
ال�سيني  ال�سيوعي  النمط  اإىل 
امللحد، خالًف� للط�بع الإ�سالمي 

ال�س�ئد.

مو�ضم العتقالت

رم�س�ن  نه�ر  يف  اعتق�لت 
م�سلمي  بع�ش  ويطلق  للم�سلمني 
حتت  رم�س�ن  على  ترك�ست�ن 
»مو�سم  ال�سينية  ال�سيطرة  ظل 
يتعر�ش  اأنه  ذلك  العتق�لت«، 
ذوي  -خ��سة  ال�سب�ب  اآلف  فيه 
التدين-  على  الدالة  املظ�هر 
ي�سجعوا  اأن  من  لالعتق�ل؛ خوًف� 
احتج�جية  مظ�هرات  قي�م  على 

وثورات خالل ال�سهر الكرمي.
اأون  »اإ�سالم  نقلته  م�  وبح�سب 
ف�إنه  عي�ن،  �سهود  عن  لين.نت« 
من املتوقع اأن يكون الت�سييق على 
هذا  العب�دات  اأداء  يف  امل�سلمني 
الإجراءات  اأ�سد حظًرا من  الع�م 
ال�سينية  ال�سلط�ت  اتبعته�  التي 
الع�م امل��سي، حني منعت �سالة 

يف  القراآن  وختم  ك�ملة،  الرتاويح 
الأئمة  تنقل  ومنعت  امل�س�جد، 
امل�سلني يف  اإم�مة  من  واحلف�ظ 
الذي  م�سجده  غري  اآخر  م�سجد 
يقع بج�نب بيته، وكذلك ب�لن�سبة 
ال�سالة  عليهم  ممنوع  للم�سلني 
حيث  يقع  الذي  امل�سجد  يف  اإل 
ف�إن  الع�م  هذا  اأم�  ي�سكنون. 
اأن  الإقليم كلهم قلق من  م�سلمي 
اأن  اأو  نه�ئًيّ�،  الرتاويح  منع  يتم 
�س�رمة  رق�بة  حتت  به�  يُ�سمح 
�سالة  مع  مدته�  تزيد  األ  على 
فقط،  دقيقة   20 على  الع�س�ء 
وي�سدق  حمددة.  م�س�جد  ويف 
التي  اللوح�ت  ال�سهود  كالم  على 
اأبواب  كل  ال�سلط�ت على  علقته� 
وحتظر  ترك�ست�ن،  يف  امل�س�جد 
على  امل�سجد  دخول  مبوجبه� 
وعلى  ع�ًم�   18 من  اأقل  ال�سب�ب 

املوظفني والن�س�ء.
اتب�ع  برر  حكومي  بي�ن  وك�ن 
امل��سي  الع�م  مم�ثلة  اإجراءات 
العنف  موجة  اإىل  »ب�لنظر  ب�أنه: 
دينيون  متطرفون  �سنه�  التي 
ف�إنه  واإره�بيون،  وانف�س�ليون 
يتوجب علين� اأن نت�سدى لنت�س�ر 
التعليم الديني الذي يقدمه زعم�ء 

دينيون وتالميذهم«.
اأن  اإىل  العي�ن  �سهود  اأحد  ويلفت 
ترك�ست�ن  من  اجلنوبية  املنطقة 
متثل  ك�نت  والتي  ال�رشقية، 
تتميز  له�،  القدمية  الع��سمة 
اأكرث  الإ�سالم  ب�سع�ئر  ب�للتزام 

ك�ن  لذا  ال�سم�لية؛  املن�طق  من 
يتجهون  فيه�  واحلف�ظ  اء  القَرّ
ترك�ست�ن  �سم�ل  حم�فظ�ت  اإىل 
اأنه  اإل  الرتاويح،  �سالة  لإم�مة 
منع  امل��سي  الع�م  رم�س�ن  يف 
النتق�ل  من  والأئمة  احلف�ظ 
خ�رج حم�فظ�تهم، ومن املتوقع 

اأن ي�ستمر املنع هذا الع�م.

حظر ال�ضيام

ومن مظ�هر الت�سييق التي داأبت 
على مم�ر�سته� ال�سلط�ت ال�سينية 
ال�رشقية  ترك�ست�ن  م�سلمي  بحق 
رم�س�ن  �سهر  خالل  ع�م  ب�سكل 
ال�س�بقة،  الأعوام  معظم  يف 
امل�سلمني  املوظفني  متنع  اأنه� 
يف  الع�ملني  الإقليم  اأبن�ء  من 
من  الطالب  وكذلك  احلكومة، 
ال�سي�م نه�ئًيّ� بحكم ق�نون ر�سمي 
اأئمة  اأحد  ذكره  م�  وفق  ومعلن، 
ترك�ست�ن ال�رشقية املقيم برتكي�، 
واأ�س�ف  ا�سمه.  ذكر  عدم  ط�لبً� 
�س�م  م�  »اإذا  املوظف  اأن  الإم�م 
ال�سيني  امل�سئول  ف�إن  ا،  �رًشّ
ال�سي�فة  له  يقدم  ب�أن  يختربه 
اأم ل،  يعرف هل هو �س�ئم  حتى 
وتخ�سم م�رشوف�ت هذه ال�سي�فة 
واإذا  ق�رًشا،  راتبه  من  الإجب�رية 
ُعرف اأنه �س�ئم اإم� اأن يف�سل من 
راتبه«.  عنه  يحجب  اأو  وظيفته 
للطالب  ب�لن�سبة  احل�ل  »ونف�ش 
يف املدار�ش واجل�مع�ت الذين ل 

ي�سمح لهم ب�إق�مة اأي �سع�ئر دينية 
والط�لب  وال�سوم،  ال�سالة  مثل 
فوًرا«.  طرده  يتم  يخ�لف  الذي 
اأم� ب�لن�سبة لغري املوظفني وغري 
�سنوات   10 »منذ  ف�إنه  الطالب 
الإفط�ر  متنع  احلكومة  ك�نت 
اأو  امل�سجد  يف  �سواء  اجلم�عي 
الع�م  هذا  اأنه  ونتوقع  املن�زل، 
وفق  املنع«،  هذا  تطبيق  �ستعيد 
الرتك�ست�ين.  الإم�م  يقول  م� 
وال�سالة  ال�سي�م  الأمر  ويتعدى 
الإم�م  يو�سح  -كم�  الزك�ة  اإىل 
»اأن  اأ�س�ف:  والذي  الرتك�ست�ين- 
اأ�سبحت  )الزك�ة(  العب�دة  هذه 
�سعبة الأداء؛ لأن ال�سخ�ش الذي 
ي�ستطيع  ل  الزك�ة  يدفع  اأن  يريد 
م�ستحقيه�  اإىل  الزك�ة  يقدم  اأن 
اأولوي�ت من ي�ستحق؛ فمثاًل  وفق 
لط�لب  يقدمه�  اأن  عليه  ممنوع 
لأ�رش  اأو  فقري،  �رشعي  علم 
�سمت  اأن  ومنذ  املعتقلني«. 
1949م  ع�م  اإليه�  ترك�ست�ن  بكني 
وهي ت�سجع انتق�ل ال�سينيني من 
عرقية اله�ن على نط�ق وا�سع اإىل 
ثرواته،  على  لي�سيطروا  الإقليم 
وهو  فيه؛  العلي�  اليد  لهم  وت�سبح 
ال�سك�ن  ن�سبة  تراجع  اإىل  اأدى  م� 
امل�سلمني يف الإقليم من اأكرث من 
اأكرث  اإىل  الت�ريخ  هذا  قبل   %90
اأحدث  بح�سب   %40 من  بقليل 
اأعداد  تزايد  ل�س�لح  الإح�س�ءات 
الأق�ليم  الوافدين من بقية  اله�ن 

ال�سينية.

رم�شان يف جزر القمر
الحت�دية  القمر  جزر  جمهورية 
الإ�سالمية، اأرخبيل من اجلزر يقع 
بني ق�رة اإفريقي� ومدغ�سقر، اأطلق 
على  القمر  ُجُزر  ت�سمية  العرب 
الث�ين  القرن  اأوائل  هذه اجلزر يف 
�سبب  البع�ش  واأرجع  الهجري، 
العرب  �لة  الرَحّ اأن  اإىل  الت�سمية 
الع�ئدة اأ�سولهم اإىل م�سقط وعدن 
�س�حل  على  هبطوا  وح�رشموت 
اجلزر وك�ن القمر بدًرا، ف�أ�سَموه� 
اإن  اآخرون:  ويقول  القمر،  جزر 
هذه  اأن  اإىل  يعود  الت�سمية  �سبب 

اجلزر ت�سبه القمر يف �سكله�.
ع�م  القمر  جزر  ا�ستقلَّت  وقد 
الوطني  ب�لعيد  وحتتفل  1975م، 
ت  وان�سَمّ يوليو،  من  ال�س�د�ش  يوم 
العربية يف ع�م  الدول  اإىل ج�معة 

1993م.

ا�ضتقبال رم�ضان:

يف  القمر  جزر  يف  امل�سلمون 
رم�س�نعلى �سواحل اجلزر ي�سهرون 
امل�سلمون  ي�ستعُدّ  ال�سب�ح،  حتى 
�سهر  ل�ستقب�ل  القمر  جزر  يف 
�سهر  بداية  من  بدًءا  رم�س�ن، 
امل�س�جد  يعدون  حيث  �سعب�ن؛ 
رونه�  ويعِمّ م�س�بيحه�  في�سعلون 
الكرمي،  القراآن  وقراءة  ب�ل�سالة 
تكرُث  الذي  املب�رك  ال�سهر  خالل 
القراآن  وتالوة  الذكر  حلق�ت  فيه 
ال�سدق�ت  فيه  تكرُث  كم�  الكرمي، 
الأوىل  الليلة  ويف  اخلري.  واأفع�ل 
من رم�س�ن يخرج ال�سك�ن ح�ملني 

امل�س�عل ويتجهون اإىل ال�سواحل؛ 
على  امل�س�عل  نور  ينعك�ش  حيث 
�سفحة املي�ه، وي�رشبون ب�لطبول 
ويظل  رم�س�ن،  بقدوم  اإعالًن� 
ومن  ال�سحور.  وقت  حتى  ال�سهر 
م�ئدة  على  الرئي�سية  الأطعمة 
»الرثيد«،  القمر  جزر  يف  الفطور 
وامل�جنو  اللحم  اإىل  اإ�س�فًة 
م�رشوب  وهن�ك  واحلم�سي�ت، 
الأخرى؛ حيث  والفواكه  الأن�ن��ش 
لديهم  خ��سًة  مك�نًة  الرثيد  يحتل 
بني بقية الأطعمة، �سواءٌ ك�ن ذلك 
على الإفط�ر اأم على ال�سحور على 

املوائد القمرية.
ول م�نع من وجود اللحم وامل�جنو 
وع�سري  احلم�سي�ت  واأنواع 
الفواكه  من  وغريه  الأن�ن��ش 

داوم  ع�دة  هي  تلك  ال�ستوائية.. 
عليه� اأه�يل جزر القمر وم� زالوا 
بداية  من  رم�س�ن  )ل�ستقب�ل 

�سعب�ن(.

اأ�ضرة واحدة

وتتحول اجلزر القمرية طوال اأي�م 
يجمعه�  واحدة،  اأ�رشة  اإىل  ال�سهر 
ويجمعه�  ب�ل�سالة،  الأذان  نداء 
م�أدبة  على  والت�آلف  احلب 
الإفط�ر، ومع اأذان املغرب يخرج 
اأبن�ء اجلزر من كل حدب و�سوب، 
يتجهون اإىل امل�س�جد لأداء ال�سالة 
التي يحر�سون عليه�، وبعد العودة 
بتن�ول  يبدءون  ال�سالة  اأداء  من 
من  يتكون  م�  وع�دًة  الإفط�ر، 

منطقة،  من  تختلف  وجبة خفيفة 
وبعده� يذهبون لأداء �سالة الع�س�ء 
يجتمع  ال�سالة  وعقب  والرتاويح، 
اأبن�ء القرية و�سب�به� و�سيوخه� يف 

بع�ش  اإىل  فيه�  ي�ستمعون  حلق�ت 
الدينية  واملح��رشات  الدرو�ش 
التي -ع�دًة- م� تدور حول ف�س�ئل 

ال�سهر الكرمي واآداب ال�سوم.

رم�شان يف العامل
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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  
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بقلم / عبد النا�صر عوين 
فروانة

التوا�صل  على  دوما  اأحر�ص 
اليوم  بها  ات�صلت  وقد  معها. 
اأبنائها  وعلى  عليها،  لأطمئن 
�صجون  يف  املعتقلني  ال�صتة 
مرة.  كل  كما  فكانت  الحتالل. 
احلمد.  كثرية  وقوية.  �صلبة 
يف  تلم�صت  فيما  ال�صكوى.  قليلة 
ووجع  �صديد  اأمل  �صوتها  نربات 
ال�صابقة  املرات  يف  كما  عميق، 
واأكرث. اأخربتني ان اليوم ي�صادف 
والع�رشين  اخلام�صة  الذكرى 
املنعم"،  "عبد  ل�صت�صهاد جنلها 
احدى  �صت�صدر  قليلة  اأيام  وبعد 
الإ�رشائيلية  الع�صكرية  املحاكم 
احلياة(  )مدى  املوؤبد  حكمها 
بالإ�صافة اىل ثماين �صنوات بحق 
ابنها الأ�صري "اإ�صالم". و�صلطات 
حركتها  تكبيل  توا�صل  الحتالل 
وترف�ص  التنقل  من  ومتنعها 
بال�صفر، وت�رش على  لها  ال�صماح 

م�صادرة حقها الن�صاين يف زيارة 
اأبنائها القابعني يف �صجون نفحة 
وعوفر  وهدارمي  وع�صقالن 
على  خطراً  ت�صكل  اأنها  بذريعة 
هدمته  الذي  وبيتها  "الأمن". 
الثالثة  للمرة  الحتالل  جرافات 
ركاماً  مازال  �صهور،  ب�صعة  قبل 

ينتظر من يعيد بناءه. 
�صنوات  منذ  عرفتها  يو�صف.  اأم 
مراراً،  عنها  و�صمعت  طوال، 
مع  معاناتها  من  ف�صولً  وقراأت 
الحتالل، وتابعت م�صرية اأبنائها 
مع املقاومة وال�صجون. والتقيتها 
زرنا  حينما  عام2013،  مرة  ذات 
فعاليات  يف  للم�صاركة  بريوت 
لالأ�رشى  م�صاندة  واأن�صطة 
فاقرتبت  العادلة.  وق�صاياهم 
التي  الثمانية  الأيام  خالل  منها 
اإليها  وا�صتمعت  �صوياً،  ق�صيناها 
كثرياً، و�صاركتها اللقاءات مراراً، 
واأكرث.  عنها  �صمعت  كما  فكانت 
لها،  وتقديرا  بها  فخراً  فازددت 

وحر�صت على التوا�صل معها.

)71عاما(،  ناجي  لطيفة  احلاجة 
اأبو  نا�رش  "اأم  بـ  واملعروفة 
من  لجئة  فل�صطينية  حميد" 
الرملة،  ق�صاء  �صو�صة،  اأبو  قرية 
النكبة  اثر  العائلة  مع  وهاجرت 
واأقامت  غزة  اىل   1948 عام 
و�صط  الن�صريات  خميم  يف 
وعلى   1967 العام  ويف  القطاع، 
انتقلت  حزيران  هزمية  وقع 
بعد  الغربية  ال�صفة  يف  للعي�ص 
ناجي  يو�صف  اأن تزوجت حممد 
ثالثة  منه  واأجنبت  حميد"  "اأبو 
يف  املقام  بهم  لي�صتقر  اأطفال، 
و�صط  لالجئني  الأمعري  خميم 
املزيد  وتنجب  اهلل،  رام  مدينة 

من الأبناء. 
وع�رشة  ابنتان،  نا�رش،  اأم  لدى 
الذكور، ذاق جميعهم  من الأبناء 
وفرادى،  جماعة  الأ�رش،  مرارة 
وبع�صهم اعتقل مرات عدة. واأن 
املنعم"  "عبد  وا�صمه  اأحدهم 
اإ�رشائيلية  خا�صة  قوات  اغتالته 
اآيار/ من  والثالثني  الواحد  يف 

مايو عام1994.
�صتة من اأبنائها يقبعون اليوم يف 
اعتقلوا  وقد  الحتالل،  �صجون 
على خلفية مقاومتهم لالحتالل 
والنتماء حلركة "فتح"، ويق�صي 
بال�صجن  اأحكاماً  منهم  اأربعة 
اأو  ملرة  احلياة(  )مدى  املوؤبد 
ملرات عدة، وهم: "ن�رش" حمكوم 
بخم�صة موؤبدات، وحممد حمكوم 
موؤبدين وثالثني عاماً، و"�رشيف" 
حمكوم اأربعة موؤبدات، وثالثتهم 
ع�صقالن،  �صجن  يف  يقبعون 
بال�صجن  املحكوم  "نا�رش"  فيما 
عاماً  وخم�صني  موؤبدات  �صبعة 
يقبع يف �صجن نفحة. وخام�صهم 
�صجن  يف  واملوجود  "ا�صالم" 
جل�صة  حتديد  مت  فلقد  هدارمي 
12 حزيران/يونيو  ملحاكمته يف 
القادم ومن املتوقع �صدور حكم 
املوؤبد وثماين �صنوات بحقه. اأما 
ال�صاد�ص "جهاد" فيقبع يف �صجن 
الإداري  العتقال  رهن  النقب 
حيث جدد له ثالث مرات متتالية. 

وقد توفى والدهم حممد يو�صف 
اأبو حميد "اأبو يو�صف" �صباح يوم 
ال�صبت املوافق 13كانون الأول/

دي�صمرب2014.
خالل  "لطيفة"  احلاجة  تنقلت 
خم�صة وثالثني عاما بني �صجون 
القامة،  منت�صبة  الحتالل، 
مرفوعة الهامة، فحفظت اأ�صماء 
ال�صجون ومواقعها، وباتت دائمة 
وعانت  بواباتها  على  احل�صور 
الكثري من امل�صاق والتعب خالل 
تنقلها. اأما اليوم فمعاناتها تزداد 
جراء منعها من الزيارة وحرمانها 

من روؤية اأبنائها.
قبل  من  مرات  ثالثة  بيتها  هدم 
ذلك  وكان  الحتالل،  قوات 
فيما  العام2002،  ويف  عام1994، 
املرة الثالثة كانت منت�صف كانون 
ومع   .2018 عام  اأول/دي�صمرب 
الأحالم  اأن  تعرتف  فهي ل  ذلك 
تُدفن ان هدمت البيوت واعتقل 
ويف  �صاكنوها.  وُهجر  اأ�صحابها 
قوات  فيها  تهدم  كانت  مرة  كل 

الحتالل بيتها، تقف "اأم نا�رش" 
على اجلانب الآخر تردد ب�صموخ: 
ارادتنا  تنهار  فلن  بيتنا،  اهدموا 
باقون  نحن  عزميتنا.  تُهدم  ولن 

هنا، و�صنعيد بناءه من جديد.
حميد.  اأبو  لطيفة  احلاجة 
ل  التي  فل�صطني  �صنديانة 
تنحني، وهي ذاك ال�صموخ الذي 
عمرها  يف  اهلل  اأطال  ينتهي.  ل 
والعافية.  بال�صحة  واأمدها 
الأ�رشى،  اأبنائها  كرب  اهلل  وفرج 
احلرية.  رحاب  يف  بهم  وجمعها 

اللهم اآمني يارب.

الوطني  املجل�ص  ع�صو 
الفل�صطيني

خمت�ص  وكاتب  حمرر  اأ�صري 
ب�صوؤون الأ�رشى

رئي�ص وحدة الدرا�صات والتوثيق 
يف هيئة �صوؤون ال�رشى

اأمهات فل�صطينيات كثريات حتدثن عن معاناتهن مع االحتالل. واأخريات ترى املعاناة مر�صومة على 
وجوههن، وقلوبهن تعت�صر اأملا دون اأن يتحدثن. وان حتدثت اإليهن ت�صمع نربات اأ�صواتهن ممزوجة باالأمل. 

اأمهات يتعالني على جراحهن العميقة، ويخفني عنا حزنهن واآالمهن الكبرية، بابت�صامتهن العري�صة، 
وكربيائهن املعهود، و�صالبتهن املعتادة. واحلاجة لطيفة ناجي "اأبو حميد" وكنيتها "اأم يو�صف"، اأو "اأم نا�صر" 

كما يحلو للبع�ض مناداتها، هي واحدة من اأولئك االأمهات. فما اأعظم هذه االأم حني تكون قامتها بحجم 
ال�صنديان �صموخًا و�صالبًة. فهي اأمنا ونحن نفخر اأن نكون اأبناءها.

اأم نا�صر اأبو حميد

�سنديانة فل�سطني
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تقرير: اإعالم االأ�صرى 

وتنكيله  تعذيبه  الحتالل  يوا�صل 
وا�صتهتاره  الأطفال  الأ�رشى  �صد 
الإن�صان  حقوق  وقيم  مبادئ  بكل 
الدولية  التفاقيات  اأقرتها  التي 
حلماية حقوق الأ�رشى القا�رشين 
ممار�صة  على  يقدم  من  وجرمت 

التعذيب بحقهم.
باأن  اأو�صح  الأ�رشى  اإعالم 
الأ�رشى  الأطفال  من  �صهادات 
الحتالل  �صيا�صة  ا�صتمرار  توؤكد 
اعتقال  من  بحقهم،  الإجرامية 
وتعذيب،  وابتزاز  و�صغط  همجي 
حقائق  تنك�صف  يوم  كل  ويف 
ال�صهادات  خالل  من  جديدة 
يعتقلون  حيث  بها  يدلون  التي 
اإن�صانية،  وغري  قا�صية  يف ظروٍف 

اأ�صكال  كل  بحقهم  ومتار�ص 
التعذيب بعيداً عن الأ�صواء.

على  ي�رش  ال�صهيوين  الحتالل 
ال�صتهتار بالع�رشات من الن�صو�ص 
عدم  اإىل  دعت  التي  والقرارات 
الأ�رشى  بحق  التعذيب  ا�صتخدام 
جواز  بعدم  وتنادي  واملعتقلني، 
تعر�ص اأحد للتعذيب اأو املعاملة 
واملهينة  الإن�صانية  غري  القا�صية 

واعتبارها جرائم حرب.
ي�صتعر�ص  الأ�رشى  اإعالم  مكتب 
اأطفال  بها  اأدىل  �صهادات جديدة 
للتعذيب  تعر�صهم  حول  قا�رشين 
اأفاد  حيث  القا�صي،  وال�رشب 
�صفية)17عاماً(  اأبو  علي  الطفل 
لتحقيٍق  تعر�ص  باأنه  اهلل،  رام  من 
مركز  يف  ا�صتجوابه  خالل  قا�ٍص 
ُحقق  حيث  امل�صكوبية،  توقيف 

مقيد  وهو  طويلة  ل�صاعات  معه 
كر�صي  على  والقدمني  اليدين 
ال�صجانني  اأحد  قام  كما  �صغري، 
وال�صغط  و�صفعه  عليه  بالعتداء 

على رجله امل�صابة.
يف  �صفية  اأبو  الطفل  واأ�صاف 
تعر�ص  باأنه  للمحامي  اإفادته 
متوا�صل  و�رشاخ  واإهانة  لتهديد 
لأكرث  وذلك  املحققني،  يد  على 
من 16 يوم يف زنازين امل�صكوبية 
قوات  تقوم  اأن  قبل  ال�صيئة، 
الحتالل بنقله اإىل ق�صم الأ�صبال 

يف �صجن عوفر.
قي�ص  الطفل  واأفاد 
اعتقل  باأنه  البا�صطي)17عاماً( 
الأق�صى،  امل�صجد  باحات  من 
جنود  من  عدد  هاجمه  اأن  بعد 
اأر�صاً  بطرحه  وقاموا  الحتالل 

باأيديهم  عنيف  ب�صكل  و�رشبه 
مركز  اإىل  نقله  ومت  واأرجلهم، 
تعر�ص  حيث  الق�صلة  �رشطة 
واعتدى  واإهانة  لتحقيق  هناك 
ب�صفعه  وقام  ال�صباط  اأحد  عليه 
بقوة، ومن ثم جرى نقله اإىل مركز 
ل�صتجوابه،  امل�صكوبية  توقيف 
يف  الأ�صبال  ق�صم  اإىل  وبعدها 

�صجن الدامون.
اأحمد  الطفل  الأ�صري 
خميم  من  اغبارية)17عاماً( 
باأنه تعر�ص لل�رشب  اأو�صح  جنني 
وجنوين  مق�صود  ب�صكل  والإهانة 
بعد  اعتقاله،  عملية  خالل 
جنني  يف  عائلته  منزل  مداهمة 
حيث  الأوىل،  الفجر  �صاعات  مع 
تفتي�صه  بعد  املنزل  من  اأخرجوه 
وقام  عقب،  على  راأ�صاً  وقلبه 

مل�صافات  بجره  الحتالل  جنود 
وي�رشبونه  يدفعونه  وهم  طويلة 

على ظهره.
واأ�صاف اغبارية باأنه جرى نقله اإىل 
حاجز اجللمة، وهناك مت تفتي�صه 
ل�صاعات  واحتجازه  عارياً  تفتي�صاً 
طويلة داخل كونتيرن، وبعدها نُقل 
اإىل مركز حتقيق ع�صقالن، ومكث 
هناك 20 يوماً يف الزنازين وُحقق 
مقيد  وهو  طويلة  ل�صاعات  معه 
جرى  ثم  ومن  والقدمني،  اليدين 
نقله اإىل ق�صم الأ�رشى الأ�صبال يف 

جمدو حيث يقبع الآن.
باأن  يعترب  الأ�رشى  اإعالم  مكتب 
هي  اجلديدة  ال�صهادات  هذه 
له  يتعر�ص  مما  ب�صيط  جزء 
الأطفال الأ�رشى خالل العتقال 
اأن  من  الرغم  على  والتحقيق، 

حلقوق  الدولية  التفاقيات 
حقوق  اتفاقية  وحتديداً  الإن�صان 
الطفل �صددت على �رشورة توفري 
احلماية لالأطفال، اإل اأن �صلطات 
من  جعلت  الإ�رشائيلي  الحتالل 
الفل�صطينيني  الأطفال  تعذيب 
واعتقالهم املالذ الأول، واأذاقتهم 
واملعاملة  العذاب  اأ�صناف 
�رشب  من  واملهينة  القا�صية 
الطعام  ومن  النوم  من  وحرمان 

وتهديد و�صتائم.
يطالب  الأ�رشى  اإعالم  مكتب 
ب�صوؤون  املعنية  املوؤ�ص�صات 
جلان  اإر�صال  ب�رشورة  الأطفال 
متخ�ص�صة لالطالع على اجلرائم 
الأطفال  بحق  ترتكب  التي 
اجلرام  ووقف  الفل�صطينيني 

امل�صتمرة بحقهم.

اإعالم االأ�صرى

توا�سل �سهادات القا�سرين حول تعر�سهم للتعذيب خالل التحقيق واالعتقال
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املبهم  القانوين  الو�ضع  هذا 
لت�ضمل  اآثاره  متتّد  والّظامل، 
يف  املقد�ضيني  الأ�رسى 
الذين  الحتالل  �ضجون 
يف  كفل�ضطينيني  يعاملون 
يطالبون  حني  اأو  الزنازين 
ويعاَملون  بحقوقهم، 
كمواطني دولة الحتالل حني 
لتبادل  �ضفقات  هناك  يكون 
نح  متمُ حقوق  اأو  الأ�رسى 
نتيجة  الفل�ضطينيني  لالأ�رسى 
اإ�رسابهم عن الّطعام وغريها 

من اخلطوات الحتجاجّية.
الأ�رسى  بقّية  وكما 
الأ�رسى  يعاين  الفل�ضطينيني 
ق�ضوة  من  املقد�ضّيون 
النفرادي،  والعزل  التعذيب 
العتقال  ظروف  و�ضوء 
ووح�ضّية  وال�ضحّية  املعي�ضّية 
تعامل جنود الحتالل معهم، 
عن  لعزلهم  الدائم  وال�ضعي 
بهم.  وال�ضتفراد  الآخرين 
الطّبي  الإهمال  اإىل  اإ�ضافًة 
املتعّمد الذي ا�ضت�ضهد ب�ضببه 
8 اأ�رسى من اأ�ضل 18 �ضهيدا 
املقد�ضيني  الأ�رسى  من 
الحتالل  �ضجون  يف  �ضقطوا 
 1967 العام  منذ  ال�رسائيلي 
اأبو  قا�ضم  منهم  اليوم،  وحّتى 
عمر  مراغة،  ا�ضحق  عكر، 
العكاوي،  م�ضطفى  القا�ضم، 
اأبو  حممد  عبيدات،  ح�ضني 
عوي�ضات  عزيز  هدوان، 

وغريهم.

الأ�رسى  معاناة  تقت�رس  ول 
تدهور  على  املقد�ضيني 
اأو  لبع�ضهم  ال�ضحّية  احلالة 
الكافية،  العناية  تلّقيهم  عدم 
يف  امل�ضكوبية  عتقل  فممُ
مع  فيه  ق  يمُحَقّ الذي  القد�س 
يمُعترب  املقد�ضّيني  الأ�رسى 
على  املعتقالت  اأ�ضواأ  من 
الحتالل،  دولة  يف  الإطالق 
حّتى اأن الفل�ضطينيني يطلقون 
اأو  املوت  معتقل  ا�ضم  عليه 
قرابة  يزال  ل  فيما  امل�ضلخ، 
يقبعون  اأ�ضري مقد�ضي   )400(
بينهم  الحتالل،  �ضجون  يف 
ونواب  واأطفال  و�ضيوخ  ن�ضاء 
�ضفقة  يف  حترروا  واأ�رسى 
اعتقالهم.  واأعيد  "�ضاليط" 
ومنهم من اأم�ضوا يف غياهب 
عاماً  ع�رسين  ال�ضجون 
عاما  ثالثني  بل  يزيد.  وما 
اإىل  بالإ�ضافة  هذا  واكرث. 
يعانون  الأ�رسى  اأهايل  اأن 

ما  حتت  الزيارات  منع  من 
ومن  الأمني"  "املنع  يمُ�ضمى 
والتحر�ضات  امل�ضايقات 
والعتقالت  والإجراءات 
لهم  امل�ضتمرة  الإ�رسائيلية 

اأثناء توجههم للزيارة.
املقد�ضّيني  ولالأطفال 
اأي�ضاً  املعاناة  من  تهم  ح�ضّ
حتاكم  الحتالل  فدولة 
�ضمن  وحتتجزهم  الأطفال 
وهم  ا،  جًدّ �ضيئة  ظروف 
نف�ضها  املعاملة  يتلقون 
الأ�رسى  يتلّقاها  التي 
الفل�ضطينيون الآخرون. ومنذ 
يف  القد�س  انتفا�ضة  بداية 
ودولة  اكتوبر2015  من  الول 
�ضيا�ضة  تنتهج  الحتالل 
�ضكان  ت�ضتهدف  منظمة 
اأطفال  وخا�ضة  القد�س 
عليهم،  والت�ضييق  القد�س 
انتفا�ضة  خالل  فاعتقلت 
)2000( عن  يزيد  ما  القد�س 

طفل من القد�س و�ضعدت من 
اإجراءاتها القمعية بحقهم مثل 
الّطويلة  املحاكمة  اإجراءات 
الغرامات  وفر�س  واملعّقدة، 
والتعذيب  الباهظة،  املالية 
وجود  وعدم  التحقيق،  اأثناء 
رعاية �ضحية، واحلرمان من 
اإىل  اإ�ضافة  التعليم،  يف  احلق 
عن  منهم  الع�رسات  اإبعاد 
اأماكن �ضكناهم وحتويل مئات 
البيوت اإىل �ضجون و العائالت 
على  �ضجانني  اإىل  املقد�ضية 
احلب�س  فر�س  بعد  اأطفالهم 
املنزيل على اأبنائهم القمُ�رس. 
مما  في�س  من  غي�س  وهذا 
القد�س  يف  اأهلنا  له  يتعر�س 

وخا�ضة الأطفال.
املرير  الواقع  هذا  واأمام 
واأ�رسى  مواطنو  يعي�ضه  الذي 
على  يتوّجب  فاإنه  القد�س 
املعنّيني كافة من يف فل�ضطني 
بكاّفة  التحّرك  وخارجها 
اأو�ضاعهم  لتح�ضني  ال�ّضبل 
وتعزيز  حقوقهم  وتثبيت 
تعّنت  وجه  يف  �ضمودهم 
الحتالل وظلمه، والعمل على 
�ضجون  من  اأ�رساهم  حترير 
اأبنائهم  وحماية  الحتالل، 
من  ون�ضائهم  واأطفالهم 
واعتقالته  الحتالل  بط�س 
للحديث  معنى  فال  اليومية. 
عن التم�ضك بالقد�س وحرية 
دون  واملقد�ضات  الأر�س 
حترير الإن�ضان وحماية واقعه 
ا�ضتهداف  من  وم�ضتقبله 

املحتل الإ�رسائيلي.

املقد�سيون واآالم ال�سجن
منذ احتالل ال�ضطر ال�ضرقي للقد�س عام 1967، فر�ضت �ضلطات الحتالل على �ضكان القد�س 
قيوداً متعددة، واأعطتهم ت�ضنيفًا قانونيًا �ضاّذاً ي�ضتهدف �ضطبهم من �ضجل الوجود وهم اأحياء، 
فتعاملت معهم على اأّنهم مقيمون دائمون لديها، واعتربت �ضجنهم والأحكام ال�ضادرة بحقهم 

�ضاأنًا داخلّيًا واأن قوانينها تنطبق عليهم مثلهم مثل ال�ضجناء اليهود، لكنها يف الوقت ذاته ل 
متنحهم ن�ضف احلقوق التي متنحها لغريهم من ال�ضجناء اليهود. فال هي اعرتفت بانتمائهم 

لالأرا�ضي املحتلة عام 1967، ول هي منحتهم مواطنة الّدولة العربّية كبقّية املواطنني 
الفل�ضطينيني يف اأرا�ضي الـ48.

ثامر �ضباعنه

الأحرار  اأنتم  اأ�رسانا 
احلقيقيون .. اإن هذا الأ�رس 
اأن  له  بد  فال  طال  مهما 
الليل  بدا  ومهما   .. ينتهي 
 ... وثقيال  طويال  املظلم 
 .. حتما  الفجر  يبزغ  �ضوف 
الأبد  اإىل  ال�ضجن  يدوم  لن 
 .. ال�ضجانون  يمُخلد  ولن   ..
ونقول لهم معتقالتكم عرين 
اأ�رسانا  كل  يا   .. اأ�ضودنا 
الأبطال ال�ضابرين يف �ضجون 
انه  من  بالرغم   ، الحتالل 
عنه  و�ضمعت  بلدتي  من 
الكثري اإل اأين مل التقي به اإل 
�ضطه،  �ضجن  يف   2013 عام 
وعر،  اأبو  اأمني  جنيب  كمال 
موؤبدات   6 بال�ضجن  حمكوم 
 15 منذ  ومعنقل  عاماً،  و50 
الأ�رس  �ضني   .  2003 جانفي 
واإرادة  عزمية  تك�رس  مل 

ينب�س  قلبه  لزال  كمال، 
وق�ضيتها،  لفل�ضطني  باحلب 
لزال عقله مرتبط بق�ضيته، 
جعل من ال�ضجن اأي�ضا �ضاحة 
اأمام  وثبات  و�ضرب  مواجهه 
ال�ضجان، ل يكاد مير اإ�رساب 
�ضد  مطلبية  خطوة  اأي  اأو 
ووجدت  اإل  ال�ضجون  اإدارة 
امل�ضاركني  اأول  من  كمال 
اأو  التنظيم  اإىل  النظر  دون 
كمال  انتمى  فقد  الف�ضيل، 
كرث  والأ�رسى،،  لفل�ضطني 
اعتقال  اأ�ضباب  عن  احلديث 
له  املوجهة  والتهم  كمال 
اإىل  ت�ضري  جمملها  يف  لكن 
بالنتقام  قام  كمال  ان 
تعر�ضن  ما  نتيجة  لفتيات 
الثانية  النتفا�ضة  بداية  له 
قد  كمال  وان   ،2000 عام 
�ضجيج.  دون  ب�ضمت  عمل 
منه،  وتقربوا  الأ�رسى  اأحبه 
اأ�رس على الدفاع عن احلق، 

حيث  املظلومني  ون�رسة 
فكان  املحتل  اأزعج   كانوا، 
رد الحتالل النقل امل�ضتمر 
حتى  ال�ضجون  بني  لكمال 
ومتت  اإل  عام  مير  ليكاد 
بني  لكمال  نقل  عمليه 
لك�رس  حماولة  يف  ال�ضجون 
واإبعاده عن الأ�رسى،  اإرادته 
مل  مبر�س  كمال  اأ�ضيب 
عنه،  الحتالل  يك�ضف 
ال�ضجون  اإدارة  وتقاع�ضت 
لكمال  العالج  تقدمي  يف 
فما كان من اإخوانه الأ�رسى 
واأحبوه،  كمال  عرفوا  الذين 
بعثوا  اأن  اإل  منهم  كان  فما 
وا�ضحة  تهديد  بر�ضالة 
اأي  باأن  ال�ضجون  لإدارة 
�ضيحول  كمال  ي�ضيب  اأذى 
مع  حرب  لر�س  ال�ضجون 
�ضارعت  وبالفعل  الحتالل، 
لتقدمي  ال�ضجون  اإدارة 

العالج املنا�ضب لكمال.

االأ�سري كمال اأبو وعر

 30 اأمر اعتقال اإداري بحق اال�سرى
يف الن�سف الثاين من ايار

واملحررين  الأ�رسى  �ضوؤون  هيئة  اأفادت 
الحتالل  �ضلطات  اأن   ، تقريرها  فى  ظهر 
اإداري  اعتقال  اأمر   )30( اأ�ضدرت  ال�ضهيوين 
)جديد وجتديد( بحق عدد من الأ�رسى ملدد 
ترتاوح ما بني ) �ضهرين اإىل �ضتة اأ�ضهر( قابلة 
الن�ضف  خالل  وذلك  مرات،  عدة  للتجديد 

الثاين من �ضهر اأيار اجلاري املا�ضى.
وبينت الهيئة اأن الأ�رسى هم كل من:

رائد حممد عاي�س / بيت حلم / 6 �ضهور 
متديد

وائل عايد ربعي / اخلليل / 3 �ضهور متديد
عمرو علي احليح / اخلليل / 4 �ضهور 

متديد
ابراهيم �ضالمه �ضليمان/ رام اهلل/ 4 �ضهور 

متديد
احمد زياد ابو الهيجا / جنني / 6 �ضهور 

متديد
موؤمن مو�ضى اطر�س / اخلليل / 4 �ضهور 

متديد
زياد علي قوا�ضمه/ اخلليل/ 3 �ضهور متديد
حممد جربين حمامره/ اخلليل/ 4 �ضهور 

متديد
�ضهاب ح�ضن مزهر/ بيت حلم/ 4 �ضهور 

متديد
عبد اهلل حممد عبيدو/ اخلليل/ 4 �ضهور 

متديد
داوود رجا عدنان/ العيزريه/ �ضهرين 

متديد
معتز حممد اعبيدو/ اخلليل/ 4 �ضهور 

متديد
حممد عبد الغني ال�ضوقي/ جنني/ 3 �ضهور 

متديد
ابراهيم الطيب عامر/ نابل�س/ 4 �ضهور 

متديد
�ضالح مو�ضى ال�ضباح/ بيت حلم/ 4 �ضهور 

متديد
معت�ضم عبد العزيز �ضرور/ بيت حلم/ 4 

�ضهور متديد
ثائر حممد بدر/ رام اهلل/ 4 �ضهور اأمر 

جديد
اأمين حممد اأبو عبيد/ رام اهلل/ 4 �ضهور 

اأمر جديد
فادي يو�ضف حروب/ اخلليل/ 3 �ضهور اأمر 

جديد
حممد رائد هوارين/ رام اهلل/ 5 �ضهور اأمر 

جديد
فار�س جمعه خمي�س/ جنني / 4 �ضهور اأمر 

جديد
عبد العزيز خالد دمدوم/ العيزريه/ 6 

�ضهور اأمر جديد
خالد �ضالح ابو زينه/ جنني / 4 �ضهور اأمر 

جديد
يحيى بدر عليان/ رام اهلل/ 4 �ضهور اأمر 

جديد
علي فوزي عبد الرحمن/ رام اهلل/ 6 �ضهور 

اأمر جديد
حممد احمد زغري/ اخلليل/ 4 �ضهور اأمر 

جديد
حمزة عو�س عطا اهلل/ بيت حلم/ 4 �ضهور 

اأمر جديد
ا�ضامه عو�س اهلل ال�ضباح/ بيت حلم/ 4 

�ضهور اأمر جديد
احمد �ضعيد ال�ضباح/ بيت حلم/ 4 �ضهور 

اأمر جديد
مالك ب�ضام الطيط / اخلليل / 4 �ضهور اأمر 

جديد

�ضجن  اأ�رسى  يوا�ضل 
الرابع  لليوم  "ع�ضقالن" 
خطواتهم  التوايل  على 
الحتجاجية املتمثلة باإغالق 
وجبة  ا�ضتالم  ورف�س  الق�ضم 
قيام  عقب  وذلك  الطعام، 
ممثل  بنقل  املعتقل  اإدارة 
اأبو  نا�رس  الأ�ضري  الأ�رسى 
اإىل  وذلك  تع�ضفياً  حميد 

ونقلت  كما  "نفحة"،  معتقل 
الأ�ضري اإياد �ضمحان.  

اأن  اإىل  الأ�ضري  نادي  ولفت 
بتنفيذ  هددت  املعتقل  اإدارة 
لعدد  تع�ضفية  نقل  عمليات 
اآخر من الأ�رسى يف املعتقل، 
و�ضبق ذلك فر�ضها جلملة من 
نهاية  منذ  عليهم  العقوبات 
 2019 اأبريل  ني�ضان/  �ضهر 

اأ�ضرياً   )24( بحرمان  متثلت 
من "الكنتينا" والزيارة اإ�ضافة 
مالية  غرامات  فر�ضها  اإىل 

بحقهم.
اأبريل  ني�ضان/  �ضهر  و�ضهد 
املا�ضي مواجهة بني الأ�رسى 
قوات  نفذت  حيث  والإدارة، 
للق�ضم،  اقتحامات  القمع 

وخربت مقتنيات الأ�رسى.

اأ�رسى  اأعلن  �ضابق  وقت  ويف 
التمثيل  حّل  "ع�ضقالن" 
يف  وال�ضتمرار  التنظيمي، 
تنفيذ خطواتهم الحتجاجية، 
نقل  بعد  ذروتها  بلغت  التي 
اأن  اإىل  يمُ�ضار  املعتقل.  ممثل 
معتقل "ع�ضقالن" ي�ضم ق�ضما 
الأمنيني  لالأ�رسى  وحيدا 

وعددهم )46( اأ�ضرياً.

نادي الأ�ضري

اأ�سرى "ع�سقالن" يوا�سلون خطواتهم االحتجاجية



تقدمت العبة التن�س اجلزائرية، 
مرتبة   172 جمموع  ايبو  اينا�س 
اجلديد  العاملي  الت�صنيف  يف 
بذلك  لتحتل  الدويل   لالحتاد 
املركز 214 يف ترتيب االأوا�صط 
االأخري للهيئة الدولية، ويعود هذا 
التقدم امللفت يف الرتتيب العام 
حققته  الذي  االإيجابي  للم�صوار 
اجلزائرية يف اأنطاليا تركيا حيث 
�صاركت يف خم�س دورات متتالية 

خالل ال�صهرين االأخريين.
 20 البالغة  اإيبو  بداية  وكانت 
بعد  للمناف�صة  عادت  التي  �صنة 
غياب طويل ب�صبب معاناتها من 
اإ�صابة، متوا�صعة قبل اأن ت�صتعيد 
الذهبي  للمربع  تتاأهل  و  توازنها 

يف الدورة الرابعة، ثم النهائي يف 
انهزمت  حيث  اخلام�صة  الدورة 
من  مولينارو  اإيليونورا  اأمام 
نظيفني،  ب�صوطني  لوك�صمبورغ 
ثانية  جزائرية  العبة  وتتواجد 
لالحتاد  العاملي  الت�صنيف  يف 
بابنة  االأمر  ويتعلق  الدويل 
عي�صى  بن  اأمرية  وهران  مدينة 
�صعدت  التي  �صنة   28 البالغة 
املركز  حاليا  لتحتل  مبرتبتني 
العاملي  الرتتيب  وتت�صدر   ،619
 1100 بريتو  فرناندو  ال�صيلية 
من  هوا  �صان  متقدمة يل  نقطة 
والبلجيكية  نقطة   572 تايوان 

الرا �صالدان 532 نقطة.
وكاالت

ي�صهد فريق وفاق �صطيف و�صعية 
االإداري  امل�صتوى  على  �صعبة 
الذي  ال�صعب  املو�صم  بعد 
خايل  يخرج  جعله  النادي  حققه 
اإىل  العودة  يف  ويف�صل  الوفا�س 
ت�صييع  عقب  التتويجات  من�صة 
وكاأ�س  الوطنية  البطولة  لقبي 
فاإن  الغر�س  ولهذا  اجلمهورية، 
تعتزم  ل�صطيف  الوالئية  ال�صلطات 
اإىل  االأمور  الإعادة  التدخل  على 
ن�صابها يف الفريق من خالل بحث 

باإعادة تن�صيب  التي ت�صمح  ال�صبل 
قادر  ورئي�س  جديد  اإدارة  جمل�س 
على اإعادة املجد للنادي وا�صتعادة 
حيث  جمددا،  ال�صحيح  الطريق 
م�صادرها  من  »الو�صط«  علمت 
�صطيف  وايل  ان  الفريق  داخل 
تفعيل  على  يعمل  بلكاتب  حممد 
من  االأعمال  برجال  االت�صاالت 
مدينة �صطيف من اأجل اأخذ زمام 
والتي  االإدارة  م�صتوى  على  املور 
خالل  تغيريات  تعرف  ان  ينتظر 

االأيام املقبلة من خالل غ�صتبعاد 
الرئي�س احلايل ح�صان حمار الذي 
متار�س عليه �صغوطات كبرية من 
اأجل املغادرة بعد املو�صم الفا�صل 
»الن�رس  ت�صكيلة  مع  حققه  الذي 
الفريق  اأن�صار  وخروج  االأ�صود«، 
رفقة  برحيله  املطالبة  اأجل  من 

اأع�صاء جمل�س االإدارة.
بلكاتب  الوايل  فاإن  الغر�س  ولهذا 
بلعياط  االأعمال  برجل  ات�صل 
اإمكانية توليه  احل�صناوي من اجل 

اأ�صهم  اأغلبية  �رساء  عرب  الفريق 
منح  اإمكانية  جانب  اإىل  الفريق 
�صادي  وليد  اإىل  النادي  رئا�صة 
ع�صوا  �رسار  احلكيم  عبد  وعودة 
�صيكون  حيث  االإدارة،  جمل�س  يف 
الفريق بن�صبة  احدهما على راأ�س 
يف  املقبل  املو�صم  خالل  كبرية 
حال الف�صل يف العثور على �رسكة 
وطنية ت�صرتي اأغلبية اأ�صهم النادي 

ال�صطايفي.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

من  م�صوؤول  ال  اأن  �صّدد  حيث 
من  يتقربوا  العا�صمي مل  النادي 
عرامة او اأحد من امل�صريين من 
اإدارة »ال�صيا�صي« من اأجل ت�صهيل 
باملقابلة  الفوز  ق�صد  مهامهم 
الوطنية،  البطولة  بلقب  والتتويج 
والفريق ال عالقة له ال من قريب 
الت�صجيالت،  بق�صية  بعيد  او 
وطالب عال�س من مالل وعرامة 
االأ�صخا�س  هوية  عن  الك�صف 
ترتيب  اأجل  من  تقربوا  الذين 

املواجهة مثلما يتم االإدعاء به.
تعّر�س  فريقه  ان  عال�س  وجّدد 

انطالق مرحلة  موؤامرة منذ  اإىل 
وهو  الوطنية،  للبطولة  العودة 
من  جمموعة  عملت  الذي 
ا�صتقرار  �رسب  على  االأطراف 
او  احلكام  عرب  �صواء  النادي 
عملت  معروفة  غري  اأطراف 
حتطيم  اأجل  من  ال�صعي  على 
التتويج  من  وحرمانه  االحتاد 
االأمور  اأن  واأ�صار  البطولة،  بلقب 
بلغت بتلك االأطراف اإىل اإقدامها 
البنكي  احل�صاب  جتميد  على 
على  �صاعة   48 قبل  لالحتاد 
وخو�س  ق�صنطينة  اإىل  التنقل 
مباراة م�صريية يف �صباق التتويج 
باللقب، م�صتطردا اأن اإدارة احتاد 
التي  القليلة  الندية  العا�صمة من 

ويف  ال�رسائب  با�صتمرار  تدفع 
اجلهات  لدى  املحددة  االآجال 

املعنية.
العليا  ال�صلطات  عال�س  ودعا 
ببالدنا من اأجل م�صاعدة الفريق 
من  مالية  �صائقة  يواجه  الذي 
اأجل التح�صري يف اأف�صل الظروف 
املقبل  الكروي  للمو�صم  حت�صبا 
يف  امل�صاركة  اإىل  املدعو  وهو 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  مناف�صة 
اأن  اأ�صار  املقبل،حيث  املو�صم 
االحتاد ميلك تاريخا كرويا كبريا 
ال�صعبة  الو�صعية  ي�صتحق  وال 
التي يتواجد عليها وتهدد ب�رسب 

ا�صتقراره.
اأن  ك�صف املتحدث  املقابل،  يف 

ت�صكيلة »�صو�صطارة« كانت �صمن 
من  الدعوة  تلقت  التي  االأندية 
طرف االحتاد العربي لكرة القدم 
م�صابقة  يف  امل�صاركة  اأجل  من 
اإىل  لالأندية  العربية  البطولة 
ق�صنطينة  �صباب  فريقي  جانب 
اأن  باعتبار  اجلزائر  ومولودية 
اختارت  العربية  الكروية  الهيئة 
ثالثة اأندية جزائرية للتواجد يف 
املناف�صة، مو�صحا اأن االحتادية 
اجلزائرية للعبة حرمت ناديه من 
يف  االإقليمية  امل�صابقة  خو�س 
�صابقة بالكرة امل�صتديرة ببالدنا 
اجلزائرية  االأندية  منع  بحجة 
مناف�صة  من  اأكرث  خو�س 

خارجية.

ك�شف اأن احتاد العا�شمة تلقى الدعوة للم�شاركة بالبطولة العربية
عال�ش: ال عالقة لالحتاد بالت�سجيالت 

والفريق تعر�ش للم�ؤامرة

الرابطة املا�شية جتمع �شتوكهومل

حل�ل� ينهي �سباق 400م 
ح�اجز ثامنا

عبد  اجلزائري  العداء  احتل 
الثامنة يف  املليك حلولو، املرتبة 
جتمع  يف  حواجز  مرت   400 �صباق 
الذي  ال�صباق  خالل  �صتوكهومل 
املن�رسم  اخلمي�س  �صهرة  جرى 
�صمن مناف�صات الرابطة املا�صية، 
51ثا  قدره  توقيتا  حلولو  و�صجل 
الذي  الزمن  عك�س  على  82ج  و 
حققه يف البطولة العربية االأخرية 
95ج،  و  48ثا  امل�رسية  بالقاهرة 
ال�صباق  يف  نتيجته  اإىل  اإ�صافة 
49ثا  الدويل  لالحتاد  العاملي 
ال�صينية  ناجنينغ  مبدينة  و38ج 
وفاز  اجلاري،  ماي   21 بتاريخ 
بال�صباق العداء الرنويجي كار�صنت 

فارهومل 47ثا و85ج متقدما على 
االأمريكي تي جي هومل�س 49ثا و 
50ثا  بار  توما�س  وااليرلندي  25ج 

و 28ج(.
الذي  اجلزائري  العداء  وي�صارك 
االألعاب  يف  التاألق  اإىل  يهدف 
االإفريقية باملغرب وبطولة العامل 
يف  القادم  االثنني  يوم  بالدوحة، 
برباغ  اولدوزيل  جوزيف  ذكرى 
�صيواجه  حيث  الت�صيك،  جمهورية 
اأح�صن عدائي امل�صافات الق�صرية 
على غرار االمريكيني جوين دوت�س 
48ثا  �صيلمون  وكيني  63ج  و  47ثا 

و12ج وغريهم.
وكاالت
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تغيريات اإدارية مرتقبة يف الفريق خالل االأيام املقبلة

وايل �سطيف يت�سل ب�سادي وبلعياط لت�يل قيادة ال�فاق

نفى املن�شق بفريق احتاد العا�شمة �شالح عال�ش ربط فريقه باالتهامات املتداولة حول ترتيب 
مباراة فريقه اأمام �شباب ق�شنطينة مع م�شريي هذا االأخري،  واأو�شح عال�ش اأن اإدارة النادي 

العا�شمي لي�ش لديها اأي عالقة بالت�شجيالت التي طرحها رئي�ش �شبيبة القبائل �شريف مالل على 
املالأ حتدث خاللها املدير الريا�شي ل�شباب ق�شنطينة عن تقرب اأطراف منه من اأجل التفاو�ش حول 

التنازل عن نقاط املواجهة لالحتاد

بارادو يرف�ش عر�سا خليجيا لنعيجي

تلقت اإدارة نادي بارادو عر�صا من 
احل�صول  اأجل  من  خليجي  فريق 
على الالعب زكريا نعيجي والتعاقد 
معه خالل املركاتو ال�صيفي احلايل 
ورف�صت  اإعارة،  �صكل  على  وذلك 
من  املقدم  العر�س  بارادو  اإدارة 
دون  اخلليجية  االأندية  اإحدى 
الك�صف عن هوية الفريق اأو الدوري 
املنتمي اإليه، وهو الذي قّدم عر�صا 
ماليا بقيمة 500 األف دوالر وهو ما 
لفرتة  �صنتيم  ماليري  ثمانية  يقارب 
مل  حيث  اأ�صهر،  �صتة  تدوم  اإعارة 
قيمة  العا�صمي  النادي  اإدارة  تعر 
نعيجي  واأن  خا�صة  املايل  للعر�س 
ال�صن  �صغري  والزال  �صاب  العب 
وال يتجاوز 24 عاما، وتبحث اإدارة 

يف  اللعب  فر�صة  منحه  عن  بارادو 
لل�صري  االأوروبية  الدوريات  اإحدى 
ال�صابقني  زمالئه  منوال  على 
بن  من  كل  غرار  على  الفريق  يف 

�صبعيني، عطال، مزياين واملاليل.
ت�رسيحات  يف  نعيجي  وك�صف 
االنتقال  ي�صتهدف  اأنه  �صحافية 
من  ابتداء  اأوروبا  يف  لالحرتاف 
حيث  املقبل،  ال�صيفي  املركاتو 
البطولة  اأن يتوج هداف  ال ي�صتبعد 
املو�صم  هدفا   20 بر�صيد  الوطنية 
الذي  الكبري  املو�صم  املنق�صي 
قدمه باحل�صول على عقد احرتايف 
اأو  الفرن�صية  االأندية  اإحدى  رفقة 
يف  التطور  اأجل  من  ال�صوي�رسية 

اإمكانياته.

را�صلت اإدارة نادي �صبيبة القبائل 
القدم  لكرة  االحتادية اجلزائرية 
مناف�صة  مباريات  لعب  اأجل  من 
على  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
وذلك  االأوملبي  جويلية   5 ملعب 
ابتداء  تنطلق  التي  طبعتها  يف 
حيث  املقبل،  اأوت  �صهر  من 
بتيزي  نوفمرب  اأول  ملعب  يعاين 
طرف  من  التاهيل  عدم  وزو 

للعبة من اجل  االحتاد االإفريقي 
املناف�صة  مباريات  ا�صت�صافت 
الغر�س  ولهذا  عليه،  القارية 
عن  »الكناري«  اإدارة  تبحث 
اال�صتقبال على ملعب اآخر موؤهل 
قاريا واختارت اللعب على ملعب 
�صاهدا  كان  والذي  جويلية   5
القبائلي  النادي  اأفراح  على 
الكاف  كاأ�س  بلقب  توج  الذي 

وذلك  التوايل  على  مرات  ثالث 
و2002،   2001  ،2000 اأعوام  يف 
�رسيف  الرئي�س  اإدارة  وتنتظر 
الفاف  م�صوؤويل  موقف  مالل 
حول مطلبهم با�صتقبال مباريات 
امللعب  على  القارية  املناف�صة 
�صيكون  واأنه  خا�صة  االأوملبي 
اجلزائر  مولودية  لفريق  موجها 
اجل  من  االأولوية  ميلك  الذي 

املو�صم  عليه  مبارياته  خو�س 
التي  االتفاقية  على  بناء  املقبل 
العا�صمي  النادي  اإدارة  وّقعتها 
مع م�صوؤويل املركب االأوملبي من 
بامللعب  اال�صتقبال  اأولوية  اأجل 
يف املناف�صة املحلية واخلارجية 
املولودية  ت�صكيلة  وان  خا�صة 
مناف�صة  خو�س  مع  موعد  على 

البطولة العربية لالأندية.

را�شلت الفاف لهذا الغر�ش وتنتظر الرد

اإدارة الكناري تختار لعب املناف�سة القارية مبلعب 5 ج�يلية

الت�شنيف العاملي لالعبات التن�ش
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عي�شة ق.

لها  ي�سبق  مل  بالدنا  و�أن  خا�سة 
�أر��سيها،  خارج  بالكان  �لتتويج 
�لتحفيز  �أ�سلوب  �أن  م�سيفا 
�سابقيه،  عن  مغاير  له  بالن�سبة 
�أ�سلوب  على  يعتمد  و�أنه  خا�سة 
�ل�سغط على العبيه من �أجل منح 
�ملناف�سة  لعب  عك�س  �الأف�سل 

�لقارية دون هدف.
بلما�سي  �أو�سح  �ملقابل،  يف 
�ل�سحافية  �لندوة  عقده  خالل 
حت�سري  مبركز  �أم�س  �سباح 
�سيدي  يف  �لوطنية  �ملنتخبات 
برجمة  �ختياره  �أن  مو�سى 
للنخبة  �لتح�سريي  �لرتب�س 
�إىل  يرجع  قطر  يف  �لوطنية 
ت�سابه �لظروف �ملناخية ملا هو 
موجود يف م�رص من �أجل �لتعود 
�رتفاع  ظل  يف  عليها  �لالعبني 
درجة   40 �إىل  �حلر�رة  درجات 
مئوية �إىل جانب �لرطوبة �لعالية، 
مو�سحا �أن العبي �خل�رص �سوف 
�لظروف  �أف�سل  من  ي�ستفيدون 
للنجاح يف �لرتب�س باعتبار �أنهم 
�أر�سية  على  يتدربون  �سوف 
ال�ست�سافة  موجهة  ميد�ن 
�ملقررة  �لعامل  كاأ�س  مباريات 
يف قطر �لعام 2022، وك�سف �ن 
�ساعد  للعبة  �لقطري  �الحتاد 
�ملباريات  �إقامة  على  �خل�رص 
يف  و�ساهم  �أر�سه  على  �لودية 
�إقناع منتخبي بورندي ومايل من 
ومالقاة  قطر  �إىل  �لتنقل  �أجل 

�خل�رص وديا.
للمنتخب  �ل�سابق  �لقائد  وعرب 
�لوطني عدم تخوفه من �لظروف 

يف  �لوطنية  �لكتيبة  تنتظر  �لتي 
م�رص، مو�سحا �أنه لي�س متخوفا 
�لتي  و�مل�ساكل  �لتحكيم  من 
��ستعمال  تقنية  ب�سبب  يالقيها 
�لفيديو، باعتبار �أن �الأمر نف�سه 

يح�سل يف �أوروبا.
�إىل عدم تو�جد  تطّرق بلما�سي 
�سفوف  يف  �ملحرتف  �لالعب 
غوالم  فوزي  �اليطايل  نابويل 
لالعبني  �لنهائية  �لقائمة  �سمن 
�لكروي  �لعر�س  تخو�س  �لتي 
�لطلب  �إىل  �الأمر  وبّرر  �لقاري، 
�الأي�رص  �لظهري  قّدمه  �لذي 
�جل  من  �لوطنية  للت�سكيلة 
�إعفائه عن خو�س كاأ�س �إفريقيا 
�لبدنية  جاهزيته  عدم  ب�سبب 
�لتو�جد  و�لتي متنعه من  ح�سبه 
على  و�لرتكيز  �أحو�له  �أف�سل  يف 
مع  �جلديد  للمو�سم  �لتح�سري 
و�سع  يكون  �أن  ونفى   ، ناديه 
�ل�سود�ء  �لقائمة  �سمن  غوالم 
�إىل  م�ستقبال  ��ستدعائه  وعدم 
�أنه  قائال  �لوطني  �ملنتخب 
�سوف يح�سم �الأمر يف �ملو�عيد 

�لكروية �ملقبلة.
حول  تو�سيحات  بلما�سي  وقّدم 
�لفرن�سي  رين  ملعب  العب 
��ستدعاه  �لذي  زفان  مهدي 
للم�ساركة يف كاأ�س �إفريقيا على 
لو�سيف،  بار�دو  العب  ح�ساب 
�أنه مل يلعب كثري�  حيث �عرتف 
مع ناديه يف �ملو�سم �ملنق�سي، 
ميلك  العب  �إىل  بحاجة  لكنه 
طريقة لعب خمتلفة خا�سة و�أنه 
عك�س  �لقارية  �لتجربة  ميلك 
يف  له  ي�سبق  مل  �لذي  لو�سيف 
�أنه  جانب  �إىل  �إفريقيا  �أدغال 

�لذي  �للعب  �أ�سلوب  نف�س  ميلك 
ميلكه يو�سف عطال.

�لإ�شابة �أبعدت بلفو�شيل 
وغياب �حللول دفعتنا 

ل�شتدعاء قديورة

�إ�سحاق  بغياب  يتعلق  وفيما 
برر  �لقائمة  عن  بلفو�سيل 
�ملتحدث �الأمر �إىل معاناة العب 
�الإ�سابة  من  �الأملاين  هوفنهامي 
و�لتي منعته من م�ساركة زمالئه 
كان  و�أنه  خا�سة  »�لكان«،  يف 
متحفز� جد� من �جل �لقدوم �إىل 
�أر�س �لوطن و�لتح�سري للم�ساركة 
بينما  بلما�سي،  ح�سب  �لقارية 
تو�لت  �لتي  �الإ�سابات  �أن  �أعلن 
�مليد�ن  و�سط  على العبي خط 
�لالعب  ��ستدعاء  عليه  فر�ست 
كان  ما  و�لذي  قديورة  عدالن 
�إ�سابة  لوال  ي�ستدعيه  �سوف 
لكحل،  وفيكتور  �سيتة  �أ�سامة 
�أنه  �ل�سدد  نف�س  يف  و�عرتف 
و�إمكانيات  باأد�ء  مقتنعا  يكن  مل 
فوري�ست  نوثينغهام  نادي  العب 
�الجنليزي يف بد�ية �إ�رص�فه على 
�لالعب  لكن  �لوطني،  �ملنتخب 
�أجل  من  �أمامه  �لفر�سة  ميلك 
�لرد على �النتقاد�ت �لتي وجهت 
عرب  وذلك  �مليد�ن  على  له 
م�ساعفة �لعمل ليكون يف �أف�سل 

�الأحو�ل.

�شليماين يعاين نكر�ن 
�جلميل وتايدر �شحية 

تر�جع م�شتو�ه

على  �الأول  �مل�سوؤول  ود�فع 
عن  �لوطنية  �لفنية  �لعار�سة 

عندما  �سليماين  �إ�سالم  العبه 
لالعب  �لدعوة  توجيه  �أن  �أ�سار 
نق�س  �لفادحة من  معاناته  رغم 
�الأوىل  بالدرجة  تعود  �ملناف�سة 
لها  تعر�س  �لتي  �الإ�سابة  �إىل 
�ملحدودة  و�خليار�ت  بلفو�سيل 
�أخذ  �أجل  من  �أمامه  كانت  �لتي 
رفقة  ثان  حربة  ر�أ�س  العب 
�أنه  و��ستطرد  بوجناح،  بغد�د 
ح�ساب  على  �سليماين  ف�سل 
�للعب  على  �الأول  لتعود  نعيجي 
يف �إفريقيا و�متالكه �أ�سلوب لعب 
خمتلف عك�س العب بار�دو �لذي 
مل يلعب �سابقا يف �لقارة �ل�سمر�ء 
م�سابه  و�أ�سلوبه  ناديه  مع  حتى 
�إىل  وتاأ�ّسف  بوجناح،  ميلكه  ملا 
نكر�ن �جلميل ملا قدمه �سليماين 
�إىل �خل�رص يف �الأعو�م �ل�سابقة.

�لوقت  يكن  مل  �أنه  �ملعني  وقال 
العب  تاأهيل  �جل  من  كافيا 
م�ستوى  على  ديلور  مونبلييه 
�الحتادية �لدولية لكرة �لقدم من 
�أجل متثيل �خل�رص، وهو �ل�سبب 
ور�ء عدم ��ستدعائه، م�سيفا �أن 
�لدفاع  يف  رغبته  �أعلن  �لالعب 
متاأخر�  �لوطنية  �الألو�ن  على 
ت�سبب يف عدم متكنه من �للحاق 
باخل�رص يف كاأ�س �إفريقيا، بينما 
عن  تايدر  �سفري  ��ستبعاد  برر 
�ملجموعة �إىل تر�جع م�ستو�ه مع 
�لفرتة  خالل  �لوطنية  �لت�سكيلة 
يف  مبناف�سيه  مقارنة  �خلرية 
و�أو�سح  �مليد�ن،  و�سط  من�سب 
تبقى مفتوحة  �أبو�ب �خل�رص  �ن 
�سوى  عليه  وما  م�ستقبال  �أمامه 
ال�ستعادة  �لعمل  م�ساعفة 

م�ستو�ه.

بّرر �ختري قطر للرتب�ص بالأجو�ء �ملناخية و�أكد عدم تخوفه من �لتحكيم

بلما�ضي: مل اأعد اجلزائريني باللقب لكن 
طموحاتي عالية للتتويج

•  غولم طلب �لإعفاء ومل �أ�شعه يف �لقائمة �ل�شود�ء   
•  �إف�شاح ديلور رغبته باللعب للجز�ئر جاء متاأخر�  

نفى �لناخب �لوطني جمال بلما�شي تقدمي وعود �إىل �جلماهري �جلز�ئرية بعودة �ملنتخب �لوطني حممال 
بالتاج �لقاري خالل م�شاركته يف كاأ�ص �إفريقيا لالأمم �ملقررة يف �ل�شائفة �حلالية مب�شر، حيث �أو�شح �أن 
�لأمر خمتلف بني تقدمي �لوعود و�لطموح خا�شة و�أنه من حقه �أن يرفع �شقف �لطموحات ب�شاأن قدرة 

�جلز�ئر للتناف�ص على �إحر�ز �لتاج �لقاري و�لعودة به �إىل �أر�ص �لوطن، و��شتطرد �أنه ل يرى من ت�شريحاته 
�أنه يفر�ص �ل�شغط على �أ�شباله قبل �ل�شروع يف خو�ص �مل�شابقة �لقارية 

يف نهائي �شهد ف�شيحة مدوية ت�شكك مب�شد�قية �لكاف

باليلي يقود الرتجي اإىل التتويج 
بدوري الأبطال بهدف عاملي

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  عاد 
معانقة �ملجد  �إىل  باليلي  يو�سف 
لقب  �إحر�ز  خالل  من  �لقاري 
�لثاين  للعام  �إفريقيا  �أبطال  دوري 
على �لتو�يل وترك ب�سمته جمدد� 
�ملن�رصم،  �لعام  ن�سخة  يف  مثلما 
�لوطني  �أين قاد مهاجم �ملنتخب 
فريقه �لرتجي �لتون�سي �إىل �إحر�ز 
عقب  �لتو�يل  على  �لثاين  �للقب 
جتاوز عقبة نادي �لود�د �لبي�ساوي 
�إثر  �لنهائي  مبار�ة  يف  �ملغربي 
على   رد  دون  بهدف  �النت�سار 
تون�س  �لعا�سمة  يف  ر�د�س  ملعب 
�لذهاب  مو�جهة  كانت  بعدما 
�الأ�سبوع  �لتي جرت  �لفريقني  بني 
�ملغربية  �لعا�سمة  يف  �ملن�رصم 
هدف  بالتعادل  �نتهت  �لرباط 
يف  باليلي  و�ساهم  �سبكة،  كل  يف 
�إهد�ء �لرتجي لقبه �لقاري �جلديد 
بف�سل ت�سجيله للهدف �لوحيد يف 
�للقاء و�لذي جاء بطريقة عاملية 
�حد  من  كرة  تلقيه  �إثر  ور�ئعة 
�أن  قبل   18 خط  على  زمالئه 
يوجه ت�سديدة قوية �سكنت �سباك 
حار�س نادي �لود�د، ودخل باليلي 
�أو�سع  من  �جلز�ئرية  �لكرة  تاريخ 
ثالث  خا�س  �لذي  وهو  �الأبو�ب 
نهائيات مل�سابقة ر�بطة �الأبطال، 
بعدما كان لعب �ملناف�سة يف �لعام 
2012 وخ�رص �لنهائي �أمام �الأهلي 

�مل�رصي.

�الأبطال  ر�بطة  نهائي  و�سهد 
�لعيار  من  ف�سيحة  �الإفريقي 
�لف�سائح  �إىل  ت�ساف  �لثقيل 
�الحتاد  تطارد  �لتي  �ملتتالية 
�أنهى  �الإفريقي لكرة �لقدم بعدما 
غا�سامبا  بكاري  �لغامبي  �حلكم 
توقيتها  نهاية  قبل  �ملقابلة 
العبي  ��سنحاب  ب�سبب  �الأ�سلي 
�للقاء  من  �لبي�ساوي  �لود�د  فريق 
لهم  هدف  �حت�ساب  رف�س  عقب 
كان �رصعيا ح�سبهم، حيث توقفت 
لل�سوط   16 �لدقيقة  منذ  �ملقابلة 
�لثاين وكان �لرتجي حينها متقدما 
بهدف دون رد قبل �أن يعدل �لود�د 
�حت�ساب  غا�ساما  �حلكم  ورف�س 
�لالعب يف  تو�جد  �لهدف بد�عي 
�لنادي  لكن العبي  �لت�سلل  و�سعية 
�ملغربي طالبو� باعلودة �إىل تقنية 
�لفيديو »�لفار« �إال �أن �لطلب قوبل 
جاهزية  عدم  بحجة  بالرف�س 
ر�د�س  مبلعب  �لتقنية  معد�ت 
تتوقف  �ملقابلة  جعل  ما  وهو 
يعلن  �أن  قبل  ون�سف  �ساعة  ملدة 
وتدخل  نهايتها،  �لغامبي  �حلكم 
�إىل  نزل  �لذي  �لكاف  رئي�س 
�أر�سية �مليد�ن قبل �أن يتم �إعالن 
وتتويجهم  باللقاء  �لرتجي  فوز 
باللقب �لقاري بقر�ر �إد�ري، وهي 
�سابقة �الأوىل من نوعها يف �لعامل 
تتوقف خاللها مقابلة �لنهائي قبل 

نهايتها.
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هني: بلما�ضي جتاهلني واأطراف 
�ضّوت �ضورتي يف املنتخب

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  خرج 
وحتدث  �سمته  عن  هني  �سفيان 
جمل  �لوطني  �لناخب  قر�ر  عن 
�لقائمة  عن  با�ستبعاده  بلما�سي 
�لوطني  للمنتخب  �لنهائية 
نهائيات  يف  بامل�ساركة  �ملعنية 
�ملقررة  لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س 
�أكد  م�رص،حيث  يف  �ل�سائفة  هذه 
�سفوف  يف  �ملحرتف  �لالعب 
�لرو�سي  مو�سكو  �سبارتاك  نادي 
يوجه  ومل  جتاهله  بلما�سي  �أن 
يف  �مل�ساركة  �جل  من  �لدعوة  له 
بعدما  �لقاري  �لكروي  �لعر�س 
��سمه  وو�سع  �لدعوة  له  وّجه  كان 
تد�ول  بعد  �ملو�ّسعة  �لقائمة  يف 
�ملدرب  متابعة  عن  �الأخبار 

و�العتماد  ناديه  مع  مل�سو�ره 
عليه مع �لت�سكيلة �لوطنية قبل �أن 
�خل�رص  كتيبة  عن  ويبعده  يرت�جع 
�مل�سابقة  تخو�س  �سوف  �لتي 
ميد�ن  متو�سط  و�عرتف  �لقارية، 
موقع  مع  ت�رصيحات  يف  �خل�رص 
�أنه مل يتلق �ي  »و�لفوت« �لرو�سي 

�ت�سال من بلما�سي.
و�تهم هني �أطر�فا جمهولة بالعمل 
�لناخب  لدى  �سمعته  ت�سويه  على 
حول  �حلديث  خالل  من  �لوطني 
للجز�ئر  باللعب  رغبته  عدم 
وعزفه عن متثيل �الألو�ن �لوطنية، 
�خل�رص  مع  �للعب  �أن  م�ستطرد� 

�رصف كبري بالن�سبة له.
ع.ق. 
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هد رحيل يوفيت�ش  خطوة جديدة تمُ
اإىل الريال

هد  اأقدم ال�رصبي لوكا يوفيت�ش مهاجم اآينرتاخت فرانكفورت الأملاين على خطوة جديدة تمُ
لنتقاله اإىل ريال مدريد الإ�صباين هذا ال�صيف، وارتبط الدويل ال�رصبي بالنتقال اإىل النادي 
امللكي طوال الفرتة املا�صية، بعدما جذب اأنظار م�صوؤوليه بت�صجيل 27 هدًفا خالل 48 مباراة 
مع فرانكفورت يف املو�صم املن�رصم، وبح�صب ما ذكرته �صحيفة »بيلد« الأملانية فاإن يوفيت�ش 
واأفادت  ال�صيفية،  لق�صاء عطلته  ال�صفر  اأفرغ خزانته داخل غرفة مالب�ش فرانكفورت، قبل 
العودة من  يعني عزمه على عدم  ال�رصبي �صاحب 21 عاًما  باأن ت�رصف املهاجم  ال�صحيفة 

جديد اإىل فرانكفورت، حيث يرغب يف النتقال للريال.
اآينرتاخت فرانكفورت �صيح�صل على 52 مليون جنيه اإ�صرتليني نظري بيع  اأن  وت�صري التقارير 
 %20 ن�صبة  اإ�صرتليني تثل  10 ماليني  على  منها  الربتغايل  بنفيكا  �صيح�صل  للريال،  يوفيت�ش 
فرانكفورت ملدة  اآينرتاخت  �صفوف  يوفيت�ش يف  ولعب  عليها،  املتفق  البيع  اإعادة  قيمة  من 
عامني معاًرا من بنفيكا، قبل اأن يفعل النادي الأملاين بند �رصاء عقد الالعب نهائًيا يف اأفريل 

املا�صي. 

غيغز: بيل اأده�شني
منتخب  مدرب  غيغز  ريان  دافع 
بيل،جنم  غاريث  لعبه  عن  ويلز 
ريال مدريد، بعد اتهامات لالعب 
بعد  كبري  ب�صكل  م�صتواه  برتاجع 
مو�صم �صعب يف �صانتياغو برنابيو 
ويواجه  كثرًيا،  فيه  ي�صارك  مل 
كرواتيا  منتخبي  ويلز  منتخب 
الأمم  كاأ�ش  ت�صفيات  يف  واملجر 
الأوروبية 2020، ويعتقد غيغز اأن 
وقال  وبدنًيا،  نف�صًيا  جاهًزا  بيل 
�صحيفة  نقلتها  ت�رصيحات  يف 
مباراة  »لعبنا  الإ�صبانية:  »ماركا« 
يوم الثالثاء وبدا جيًدا وجاًدا بالفعل، اأنا متحم�ش لروؤيته يف هاتني املباراتني«، واأكد غيغز: 
»كان حاًدا، كان يريد الكرة با�صتمرار، وكان ميار�ش ت�صديداته امل�صهور بها، لقد �صجل هدًفا 

رائًعا«، وتابع: »لقد اأده�صني كمحرتف ل يزال يحب كرة القدم«.
ي�صبح  اأن  وف�صله يف  م�صتواه  تراجع  بعد  الريال  لنتقادات عديدة من جماهري  بيل  وتعر�ش 
الرجل الأول بعد كري�صتيانو رونالدو، لكن غيغز اأعرب عن ده�صته من تنا�صي جمهور الريال ما 
فعله يف نهائي الأبطال العام املا�صي، وقال: »نعم لقد فوجئت بالنقد، لكنني ل�صت هناك يف 
مدريد«، واأ�صاف: »اأنا ل�صت من م�صجعي ريال مدريد، ل اأعرف خ�صو�صيات وعموميات، اأنا 
فقط اأتابع من اخلارج«، وتابع غيغز: »لكن بيل �صجل هدفني يف تتويج الريال بدوري الأبطال 
العام املا�صي، و�صجل هدًفا من اأف�صل الأهداف التي �صاهدتها«، واأكمل: »اأتذكر اأن رونالدو 
ل  وهذا  رونالدو،  كري�صتيانو  وكذلك  مدريد،  ريال  مع  امل�صتوى  يف  لرتاجع  تعر�ش  الظاهر 

يليق«.

نيمار يعود اإىل تدريبات الربازيل
منتخب  لتدريبات  نيمار  النجم  عاد 
كوبا  لبطولة  ا�صتعدادا  الربازيل 
اأمريكا وذلك يف تدريبات مغلقة اأول 
�صان  باري�ش  جنم  به  �صارك  اأم�ش 
نيمار  وكان  طبيعي،  ب�صكل  جريمان 
اخ�صائي  قبل  من  ملتابعة  يخ�صع 
املا�صي  الثالثاء  منذ  طبيعي  عالج 
ب�صبب اآلم يف الركبة الي�رصى، ون�رص 
الحتاد الربازيلي لكرة القدم �صورا 
لتدريبات املنتخب يظهر فيها نيمار، 
19 لعبا من  التدريبات  و�صارك يف 
ا�صتدعاوؤهم  مت  الذين   23 جمموع 

خلو�ش بطولة كوبا اأمريكا.
اللذين  واملهاجم فريمينو  األي�صون  بان�صمام احلار�ش  الفريق  يكتمل مع�صكر  اأن  ومن املقرر 
مدريد.  يف  توتنهام  اأمام  اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  يف  ليفربول  فريقهما  مع  اأم�ش  �صاركا 
اإطار  اأن منتخب الربازيل يخو�ش الثالثاء املقبل مباراة ودية امام نظريه القطري يف  يذكر 
 7 اإىل  الربازيلية من 14 جوان اجلاري  الأرا�صي  ت�صت�صيفها  التي  اأمريكا  لكوبا  ال�صتعدادات 

جويلية املقبل.

مي�شي: الريال انهار بعد رونالدو وهذه 
حقيقة �شواريز

بر�صلونة  قائد  مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني  اأكد 
الربتغايل كري�صتيانو  اأنه يفتقد تواجد غرميه 
ريال  اأن  موؤكًدا  الإ�صباين،  الدوري  رونالدو يف 
مدريد تاأثر بالفعل بعد رحيله، وبعدما اأم�صى 
الدويل  قرر  امللكي،  النادي  داخل  �صنوات   9
الربتغايل الرحيل عن ملعب �صانتياغو برنابيو 
الإيطايل،  جوفنتو�ش  �صوب  املا�صي  ال�صيف 
�صبورت�ش«  »فوك�ش  �صبكة  مع  مقابلة  وخالل 
قائاًل:  رونالدو،  رحيل  عن  مي�صي  حتدث 
يف  البع�ش  مني  غ�صب  املو�صم  بداأ  »عندما 
األ  لكن هذه حقيقة، كيف لأي فريق  مدريد، 
»اإنه  واأردف:  كري�صتيانو«،  مثل  لعبًا  يفتقد 

لعب ي�صمن لك 50 هدًفا كل مو�صم، وما حدث 
ا تفتقده، لأنه كان يجعل امل�صابقة اأكرث تناف�صية«، وف�صل  ملدريد كان �صيتكرر لأي فريق اآخر يرحل عنه رونالدو، والليغا اأي�صً
الريال يف جتاوز ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف اأول مو�صم بعد رحيل رونالدو وهو ما مل يحدث منذ عام 2010، وا�صتطرد: 
»يف احلقيقة، كان من اجليد تواجده طوال ال�صنوات املا�صية، لأن كلينا كان يتطلع لتح�صني نف�صه كل عام، واأعتقد اأنني اأبليت 

بالَء ح�صًنا يف هذه املناف�صة«.
ودافع مي�صي عن زميله املهاجم لوي�ش �صواريز، وقال اإن التهامات نالت منه ب�صكل كبري باأنه يدعي الإ�صابة، وباأنه مل يلعب 
نهائي الكاأ�ش لرتكيزه على م�صاركة منتخب الأوروغواي يف كوبا اأمريكا، وقال: »كل هذه الأمور لي�صت �صحيحة، فاأنا قريب 
من �صواريز، واأعلم تاما الت�صحية التي يقدمها واللعب مع اآلم الركبة لفرتة طويلة، حيث �صغط على نف�صه كثريا خا�صة اأمام 
للحديث عن  الربغوث  نهائي«، وتطرق  ب�صكل  الآلم  للتخل�ش من  ثانية  اإىل عملية  بالفعل يحتاج  الرد، وهو  لقاء  ليفربول يف 
عالقته بزميله ال�صابق نيمار دا �صيلفا مهاجم باري�ش �صان جريمان الفرن�صي، قائاًل: »اإنه ظاهرة، ومازلنا على توا�صل حتى عرب 
غروب وات�ش اآب الذي يجمعني به مع لوي�ش �صواريز«، واأثنى مي�صي على مدربه الأ�صبق يف بر�صلونة بيب غوارديول، حيث قال: 
»لقد كان معلما فريًدا بالن�صبة يل، فهو مدرب يتوقع كل ما �صيحدث يف املباراة«، وعرب مي�صي عن اأمله يف التتويج بلقب دويل 

مع منتخب الأرجنتني قبل نهاية م�صريته، موؤكًدا اأنه �صيحاول بذل ق�صارى جهده لتحقيق حلمه.

دخل التحكيم الأفريقي قف�ش 
التهامات من جديد، بعدما 
مباريات  يف  اأخطاوؤه  توالت 
البطولت الأفريقية، واأ�صبح 
الأندية  نريان  مرمى  يف 
الأخرية،  الفرتة  خالل 
الأفارقة  احلكام  اأخطاء 
اأ�صبحت تثل اجلانب ال�صيئ 
مل  الذي  الأفريقي  لالحتاد 
تلك  التاأديبية  عقوباته  تنع 
لت�صهد  تقللها،  اأو  الأخطاء 
لبطولت  اأ�صواأ  ول  نهاية 
باإلغاء  املو�صم  هذا  الكاف 
اأفريقيا  اأبطال  دوري  نهائي 
الرتجي  تتويج  واإعالن 

بالكاأ�ش بقرار اإداري.
بطاًل  الرتجي  وتوج 
اأول  اأفريقيا  اأبطال  لدوري 
الوداد  ح�صاب  على  اأم�ش 
بعد  املغربي،  البي�صاوي 
وكانت  كبري،  حتكيمي  جدل 
يف  توقفت  قد  املباراة 

لعبي  ملطالبة   61 الدقيقة 
تقنية  اإىل  بالعودة  الوداد 
التاأكد من  اأجل  الفيديو، من 
�صحة هدف الكرتي امللغى، 
وبعد نحو �صاعة ون�صف من 
توقف املباراة، اأطلق احلكم 
غا�صاما  باكاري  الغامبي 
معترًبا  النهاية،  �صافرة 
على  بناء  من�صحبًا،  الوداد 
الأفريقي  الحتاد  من  قرار 
مباراة  وكانت  القدم،  لكرة 
بتعادل  انتهت  قد  الذهاب 
الرباط  يف   1-1 الفريقني 
ا  اأي�صً حتكيمي  جدل  و�صط 
امل�رصي  احلكم  بطله  كان 
عوقب  الذي  جري�صة  جهاد 
 6 ملدة  بالإيقاف  لحًقا 

اأ�صهر ب�صبب �صوء الأداء.
يواجه  الأفريقي  التحكيم 
انتقادات عنيفة، خا�صة واأن 
والف�صاد  الر�صاوى  حوادث 
ال�صمراء  القارة  يف  انت�رصت 

قارات  باقي  من  اأكرب  بعدد 
 2017 مار�ش  ففي  العامل، 
التاأديبية  اللجنة  اأ�صدرت 
قراًرا  الأفريقي  بالحتاد 
باإيقاف احلكم الغاين جوزيف 
ب�صبب  احلياة  مدي  لمبتي 
م�صجلة  ر�صوة،  واقعة  ثبوت 
من �صلطات تابعة لالإنرتبول، 
كما اأعلن كاف قبل عامني اأنه 
عاقب ما يزيد عن 20 حكًما 
يف عام واحد ب�صبب اتهامات 
وتوالت  بالف�صاد،  تتعلق 
الحتاد  اإعالن  بعد  الأزمات 
اأ�صهر  عدة  منذ  الأفريقي 
التون�صي  احلكمني  اإحالة 
مهدي عبيد والزامبي جياين 
الن�صباط  للجنة  �صيكازوي 
�صد  النتقادات  من  زاد  ما 

حكام كاف.
بطولت  مباريات  اأ�صبحت 
الكاف ل تنتهي �صوى بجدل 
وهجوم  واتهامات  حتكيمي 

اخلا�رصة،  الأندية  من 
عدًدا  احلايل  العام  و�صهد 
على  كان  الأخطاء  من  كبرًيا 
الزمالك  مباراة  يف  راأ�صها 
اأكادير  وح�صنية  امل�رصي 
نهائي  ربع  يف  املغربي 
حيث  الكونفدرالية،  بطولة 
هيلدر  احلكم  يحت�صب  مل 
هدًفا  اأنغول  من  مارتينز 
اأثبتت  املغربي  لل�صيف 
الإعادة التليفزيونية اأن الكرة 
ثم  املرمى،  خط  جتاوزت 
�صحيًحا،  هدًفا  يحت�صب  مل 
الغريب اأن التهامات خرجت 
التنفيذية  اللجنة  داخل  من 
�صكك  بعدما  نف�صها،  للكاف 
اللجنة  ع�صو  لقجع  فوزي 
ورئي�ش  بالكاف،  التنفيذية 
يف  املغربي،  الكرة  احتاد 
ت�رصيحات متلفزة يف احلكام 
مبجاملة  واتهمهم  الأفارقة، 

م�رص وتون�ش ل�صنوات. 

التحكيم الأفريقي بقعة �شوداء بثوب الكاف
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ليون ال�صيفية، واأ�صارت �صحيفة »ليكيب« الفرن�صية اأن فلوران موري�ش مدير التعاقدات بنادي ليون بداأ مفاو�صات ل�صم يو�صف كونيه يجهز نادي اأوملبيك ليون الفرن�صي لرحيل ظهريه الأي�رص فريلن ميندي اإىل �صفوف ريال مدريد الإ�صباين خالل فرتة النتقالت ليون ميهد الطريق لنتقال ميندي اإىل الريال م�صوؤويل  اأغرى  الدقيقة،  والتمريرات  وال�رصعة  بالقوة  كونيه  تيز  اأن  واأ�صافت  مايل،  ومنتخب  ليل  فريق  اأي�رص  للفريق �صيلفينيو، الذي توىل املهمة بعقد مدته عامني ينتهي يف �صيف 2021.ارتبط ا�صمه كثريا بالنتقال اإىل �صفوف امللكي، وي�صابق م�صوؤولو ليون الزمن حل�صم هذا امللف لإر�صاء املدير الفني اجلديد لالإ�رصاع يف �صمه قبل بداية املو�صم اجلديد، وذكرت اأن هذه اخلطوة تعد تهيدا لال�صتغناء عن خدمات فريلن ميندي، الذي ظهري 



رثاء

املونوفيجن الفكري.. اأزمة العقل العربي
ح�صن العا�صي

كاتب وباحث فل�صطيني 
مقيم يف الدامنرك

االق�صاء الديني

 التكفري كمنظومة �ر�ؤية نظرية 
��سلوكية ال يتعلق فقط باحلركات 
ع�سبيات  امتدت  بل  الدينية، 
اإىل كافة امل�سارب  الت�سدد  هذا 
�الثقافية  �الفل�سفية  الفكرية 
ميار�سها  �اأ�سبح  �االجتماعية، 
�ي�ساريني  علمانيني  من  اجلميع 
حيث  �ليرباليني،  �قوميني 
االإق�ساء  قعر  يف  اجلميع  �سقط 
�اإلغاء غريهم �اال�ستعالء عليه، 
البديهية،  حقوقه  من  �جتريده 
املنفعة  م�سادر  من  �حرمانه 
رمبا  بل  بغريه،  اأ�سوة  العامة 
التكفري  فاإن  �بهذا  اأي�ساً.  قتله 
�االق�ساء باتا اأزمتني اإ�سكاليتني 
للكثري من املجتمعات الب�رشية. 
�هي ظاهرة ت�ستوجب البحث يف 
جذ�رها �حتليلها لفهمها، �عدم 

االكتفاء بالقراءات ال�سطحية.
 تعود املنابت االأ�ىل لهذا الفكر 
بر�ز  اإىل  االإ�سالمي  التاريخ  يف 
تيار اخلوارج كحركة احتجاجية 
على الواقع ال�سيا�سي، ظهرت يف 
بن  عثمان  اخلليفة  عهد  نهاية 
الرا�سدين  اخللفاء  ثالث  عفان 
�بداية عهد اخلليفة الرابع علي 
بن ابي طالب »ر�سي اهلل عنهما«، 
القرن  من  االأ�ل  الن�سف  يف 
االأ�ل الهجري. �قد خرجوا عن 
عودة  اأثناء  امل�سلمني  جماعة 
اأبي  ابن  »علي  املوؤمنني  اأمري 
الكوفة  اإىل  �سفني  من  طالب« 
يف  ح�سل  الذي  التحكيم  بعد 
�كان اخلوارج  ال�سهرية.   الق�سة 
الفرق  اأكرث  باأنهم  يت�سفون 
مواقفهم  عن  دفاعاً  االإ�سالمية 
�اآراءهم.  ملعتقدهم  �تع�سباً 
�الرف�ض  بالرباءة  يدعون  كانوا 
اأمية،  بني  �حلكام  للخلفاء 
يف  �البيعة  باالختيار  �مت�سكوا 
ب�سياغة  احلركة  قامت  احلكم. 
اعتمد  �سيا�سي،  ديني  خطاب 
»اإن  للحاكمية  مفهومهم  على 
االأفعال  لتربير  هلل«  اإال  احلكم 

ال�سنيعة.
االإبا�سية  تيارات  تراجعت 
��سواها  �االأزارفة  �النجدات 
العقل  �ظل  اخلوارج،  فرق  من 
�ال�سيا�سي  املذهبي  االق�سائي 
التاريخ  يف  بقوة  حا�رشاً 

االإ�سالمي �العربي.
�الهجرة  التكفري  حركات  ن�سوء 
يوؤكد  العربية  البلدان  بع�ض  يف 
ظهور  اأ�سباب  اأن  يف  �سبق  ما 
االحتجاج  هو  احلركات  هذه 
املاأز�م،  ال�سيا�سي  الواقع  على 
الفكري  اال�ستبداد  نتيجة  ثم 
احلريات  �غياب  �ال�سيا�سي 

العامل  يف  �االق�ساء  االأ�سا�سية 
احلركات  هذه  ت�سددت  العربي، 
للتعبري  ��سلوكها  اأفكارها  يف 
بعد  عنفي،  ب�سكل  نف�سها  عن 
�الطرد  القهر  من  عانت  اأن 

املنظم.
�سفات  اأ�سواأ  من  �احداً  لعل 
الفكر الديني املت�سدد االق�سائي 
بها  يت�سبب  التي  االإ�ساءة  هو 
�سيء،  كل  قبل  ذاته  لالإ�سالم 
�االجتهادات  للقراءات  نتيجة 
الأ�سحاب  اخلاطئة  �التف�سريات 
هذا الفكر. فهذا الفكر ال يقدم 
اأية مقاربات لالأزمات التي تعاين 
لرت�سيخ  يدفع  بل  االأمة،  منها 
�االنق�سامات  االن�سقاقات 
بذرائع  �الطرد  �اال�سطفاف 
�عليه  النقا�ض.  تقبل  ال  دينية 
اأخطر  هو  الديني  االق�ساء  فاإن 
يعتمد  الأنه  االق�ساء  اأ�سكال 
�يداعب  املقد�سة  الن�سو�ض 
على  �يعمل  النا�ض،  م�ساعر 
اإيقاظ الع�سبية املذهبية لديهم، 
�يقوم ب�سيطنة االآخر املختلف، 
�حماربته  كراهيته  من  �يجعل 
يُوؤجر  �ساحلاً  فعاًل  �طرده 
ت�سكل  ثقافة  �هي  عليه.  الفرد 
للتطرف  الفكري  املخز�ن 
اأتباع  على  �التهجم  �العنف 
املذاهب املخالفة، قائمة على 
التفرد باحلقيقة �الراأي �تهويل 

النزعات االختالفية.
ال ميكن مواجهة هذا الفكر د�ن 
حديثة  مدنية  جمتمعات  بناء 
احرتام  مبادئ  على  قائمة 
للمواطنني  الرئي�سية  احلقوق 
جمتمعات  العامة،  �حرياتهم 
منتج  اإن�سان  قادرة على �سناعة 
ح�سارة  بناء  يف  �ي�سهم  فاعل 
اأمته عرب العقل �التفكري االبداع 
�لي�ض  �التميز،  �االإنتاج  �العمل 

بوا�سطة التكفري �االق�ساء.
االق�صاء الثقايف  

االق�سائية �سفة مال�سقة للفكر 
احلافل  العربية  الثقافة  يف 
احلريات،  بقمع  تاريخها 
�الرتهيب  اال�سطهاد  �ممار�سة 
عن  خرج  من  لكل  �التعذيب 
ال�سوابط  �خالف  االأيديولوجية 
ذاق  حيث  �العرفية.  الدينية 
الفال�سفة �املفكر�ن �املثقفون 
من  عقلهم  اأخرجوا  الذين 
التاريخ  يف  االأمرين  ال�سند�ق 
اأن  فمنذ  �االإن�ساين.  العربي 
التي  ال�سمحة  الر�سالة  حتولت 
جاء بها االإ�سالم من كونها حامل 
اإىل  االإن�ساين،  �التعاي�ض  للمحبة 
الو�سول  لل�ساعني  معقد  مرّكب 
اأ�سبحت  ال�سيا�سية،  لل�سلطة 
احلقائق مكونات يحتكرها اأتباع 
�بداأت  االأخرى،  د�ن  طائفة 
�سببتها  التي  االنق�سامات  معها 
زالت  ال  التي  االق�ساء  ثقافة 
بنية  يف  ممتدة  حادة  اأنيابها 

غالباً  �االإ�سالمي  العربي  الفكر 
بذرائع متعددة.

الفكر  هذا  د�ائر  ات�سعت 
فاأ�سبح  العربي،  الراهن  يف 
�طوائف  جماعات  املثقفون 
�االأطر  �املوؤ�س�سات  متناحرة، 
�احلزبية  �الثقافية  ال�سيا�سية 
مراكز  اإىل  حتولت  �الدينية 
املت�سدد�ن  �ظهر  ا�ستقطابية، 
امليادين.  �ستى  يف  املتزمتون 
التيارات  بني  �رشاعاً  خلق  هذا 
بني  توافقي  غري  �ا�سطداماً 
االأفكار، اأدى اإىل اق�ساء البع�ض 
غري املن�سجم. هذا احلال اأربك 

امل�سهد الثقايف برمته.
تكافئ  �جود  عدم  �سيا�سة 
�التهليل،  �املح�سوبية  الفر�ض، 
�حماربة كل عمل �فعل اإبداعي 
يعتمد اإعالء �سلطة العقل، ينتج 
احلقيقي  للفكر  االق�ساء  عنه 
الفكر  حركة  تطور  �اأ�سحابه. 
العربي تتطلب االنعتاق من قيود 
ثقافة االق�ساء التي تكبل العقل 
التنويري  الفكر  اإن  العربي. 
يوماُ  يكن  مل  الغربي  احلداثي 
كتلة �احدة �سماء، بل هو تعبري 
متعددة  فكرية  اجتاهات  عن 
بلغت  متنوعة  فل�سفية  �م�سارب 
مل  الرقي،  من  عال  م�ستوى 
الفكر  اعتمدت  لو  ت�سله  تكن 

االأحادي.
 

االق�صاء يف االإ�صالم
االق�ساء  ثقافة  ت�سبح  اأن  تكاد 
قبول  �عدم  االآخر  �رف�ض 
العربي  لالإن�سان  هوية  راأيه، 
يختلف  من  كل  ي�ستعدي  الذي 
فاالق�ساء  الفكر.  يف  معه 
الثقافة  من  �ا�سعاً  حيزاً  احتل 
العرب  كان  البد�ية،  العربية 
هامة،  غري  الختالفات  تتقاتل 
تافهة  الأ�سباب  القبائل  �تت�سارع 
القتل  بات  حتى  راأيها،  لفر�ض 
��رش�رياً  عادياً  اأمراً  �الغز� 
العرب  قتل  البد�ية.  الثقافة  يف 
التوافق  لعدم  بع�ساً  بع�سهم 
يف  �للتعار�ض  املوقف  يف 
ال  عادية  �لت�رشفات  التف�سري، 
اأ�  قول  �الأي  لبع�سهم،  تر�ق 
البد�ية  عقليتهم  تعتربه  �سلوك 
لهم  اإهانة  اأنه  االق�سائية 
�م�سا�ض بكرامتهم �انتقا�ض من 
�القتال  ال�سيف  فكان  كربيائهم، 
ال�سبيل  هو  �احلوار  العقل  ال 
حتى  اخلالفات.  حل�سم  الوحيد 
اأن �سهر �سفر �سمي بهذا اال�سم 
اأنه  اأحدهما  ر�ايات  لثالث 
اأهلها  من  مكة  اأ�سفار  اإىل  يعود 
االأخرى  �القبائل  خلر�جهم 
للغز�. كما جاء يف اجلزء الرابع 
البن  العرب  ل�سان  كتاب  من 
ب�سبب  اأنه  اأي�ساً  -قيل  منظور. 
�ا�سفرار  ال�ستاء  ف�سل  نهاية 
اإ�سارة  اإنه  �قيل  ال�سجر،  اأ�راق 

اإىل خلو مكة بعد مو�سم احلج.

جميعنا �سمعنا باحلرب ال�سهرية 
»داح�ض �الغرباء« التي ا�ستمرت 
بني  متوا�سلة  عاماً  الأربعني 
»غطفان«  قبيلة  من  فخذين 
�«ذيبان«  »عب�ض«  النجدية، هما 
�ال�سبب مل يكن �سوى نزاع يتعلق 
ي�سميا  فر�سني  بني  خيل  ب�سباق 
»قي�ض  امتلكها  التي  »داح�ض« 
ل�ساحبها  �«الغرباء«  زهري«  بن 
�اقعة  �هي  بدر«.  بن  »حذيفة 
تاريخية تعك�ض العقلية اخل�سبية 
لغة  عن  القا�رشة  اال�ستكبارية 
مواجهة  عن  �العاجزة  احلوار 
ال  العرب  كان  فقد  ع�سبيتها. 
يعرتفون  �ال  بالفكر  يوؤمنون 
القربى  ب�سلة  بل  بالثقافة، 
يهب  فحني  �الن�سب،  �احل�سب 
فاإمنا  العربي  لنجدة  العربي 
ب�سبب االنتماء العائلي اأ� القبلي 
اأ� الطائفي �املذهبي، ال ب�سبب 
الوقوف مع احلق �قوة �ح�سافة 

الراأي �حكمة املوقف.
مل  االإ�سالم  اعتناق  بعد  حتى 
البد�ية  العقلية  العرب  يطلّق 
االق�ساء  قعر  من  يخرجوا  �مل 
اأنهم  ح�سل  ما  كل  �التع�سب. 
انتقلوا اإىل منط اآخر من االق�ساء 
يف  معهم  يختلف  ملن  �التكفري 
يتم  كان  �هكذا  �الر�ؤية.  الفكر 
من  فرد  اأي  اأ�  جماعة  اأي  نفي 
القبيلة يكون له/م تف�سري �قراءة 
بحيث  �سائد.  هو  عما  مغايرة 
يتم طردهم لل�سحراء كي ميوتوا 
�حدهم، اجتناباً لتمزق القبيلة. 
حلماية  املخالف  يعود  �قد 
قد  �اإال  توبته،  اأعلن  اإن  القبيلة 

يقتل ملوقفه.
يف  ت�سببت  التي  الثقافة  تبد� 
املعا�رش  العربي  العقل  اأزمة 
احلقبة  تلك  مور�ثات  تُغذيها 
العرب  زال  فما  البدائية، 
االأمم،  اأف�سل  اأنهم  يعتقد�ن 
جميعاً،  بالعماء  اأ�سيبوا  �كاأنهم 
ال اأحد منهم قادر على ر�ؤية هذا 
يعي�سون  الذي  �البوؤ�ض  اخلراب 
العربي  زال  �ال  ��سطه.  يف 
التعامل  على  قادر  غري  امل�سلم 
بو�سفه  اإال  املختلف  االآخر  مع 
االأحوال  اأف�سل  يف  اأ�  عد�اً 
رف�ض  يف  �ا�ستمر  �سديق.  غري 
لها  ينظر  التي  االأخرى  االأفكار 
الإ�سعاف  طريقة  اأنها  على 
هناك  اأن  بل  �هدمه.  االإ�سالم 
�اجلماعات  التيارات  بع�ض 
االختالف  اأن  تعترب  االإ�سالمية 

اأمر  �هو  االإ�سالم،  يف  يجوز  ال 
باطل �رشعاً �عقال!

الفكري  النهج  هذا  اأ�سحاب  اإن 
دين  اأنه  على  االإ�سالم  يقدمون 
فا�سي ال يحرتم العقائد االأخرى، 
متاماً.  ذلك  غري  االإ�سالم  بينما 
اأنتجت  التي  هي  االأفكار  هذه 
العنف  ثم  �التطرف  الت�سدد 

�االإرهاب.
بع�ساً  نح�سد  التي  العقلية  هذه 
ت�سببت  اليوم،  حنظلها  من 
بها  ابتليت  التي  بامل�سائب 
عانت  التي  املتعاقبة  االأقوام 
االأمرين من حكم �فكر �اأ�سلوب 
الذين  امل�سلمني،  احلكام  بع�ض 
�تعذيب  ا�سطهاد  على  عملوا 
يخالفهم  من  كل  �قتل  �اق�ساء 
من  حتى  العقيدة  اأ�  الراأي  يف 

اأبناء امل�سلمني اأنف�سهم.
رئي�ض  �سجن  »املتوكل«  اخلليفة 
بيت احلكمة يف بغداد الفيل�سوف 
»اأبي يو�سف اإ�سحاق الكندي« ثم 
طرده �حرق مكتبته، الأنه اعترب 
اأن العقل جوهر التقرب اإىل اهلل 
الدين.  رجال  حينها  �عار�سه 
ا�سُطهد  »املن�سور«  ع�رش  �يف 
علماء  اأ�سهر  الرازي«  بكر  »اأبي 
امل�سلمني، �اأ�ل من ابتكر خيوط 
الد�رة  �مكت�سف  اجلراحة، 
الدين  رجال  هاجمه  الدموية، 
�اتهموه يف  املتع�سبني ملواقفه 
دينه ح�سداً منه ملكانته، فطرد 
خمطوطات  �اأتلفت  عمله  من 
هذا الفيل�سوف �مت �رشبه بكتبه 
العمى.  اأ�سابه  حتى  راأ�سه  على 
بن  »املن�سور  ال�سلطان  فعله  ما 
اأبي يعقوب« �سلطان املوحدين، 
مع الفيل�سوف �العامل »ابن ر�سد« 
اأحرقت  حيث  ب�ساعة،  يقل  ال 
نفيه  ثم مت  باالإحلاد  �رمي  كتبه 
�الفيل�سوف  العامل  املغرب.  اإىل 
ال�سويف »حمي الدين بن عربي« 
بالزندقة  �اتهامه  ا�سطهاده  مت 
يف  �حيداً  اأيامه  بقية  فعا�ض 
الفارابي«  ن�رش  »اأبي  خوف. 
امل�سلمني،  فال�سفة  اأ�سهر 
بني  العالقة  لبحث  �سعيه  يف 
�عقائد  اليونانية  الفل�سفة 
اعتباره  االإ�سالمية، مت  ال�رشيعة 
اأكرث العلماء كفراً �زندقة. اأي�ساً 
القى االإمام »اأبي حنيفة النعمان« 
يد  على  �التعذيب  اال�سطهاد 
الختالفه  »املن�سور«  اخلليفة 
جلده  مت  ثم  االإ�سالم،  فهم  يف 
الورم،  حتى  راأ�سه  على  ��رشبه 

ال�سبعني  يف  عجوز  �سيخ  �هو 
من  الكثري  ��سواهم  عمره.  من 
مت  الذين  امل�سلمني  العلماء 
ترتبط  تعذيبهم �قتلهم الأ�سباب 

باملوقف �الراأي.
هكذا تعامل اخللفاء �ال�سالطني 
االأعراق،  كافة  من  امل�سلمني 
عثمانيني اأ� مماليك اأ� �سالجقة 
بعقلية  رعيتهم  مع  عرباً،  اأ� 
كل  تقمع  مت�سددة  اق�سائية 
ال�رشب،  خارج  يغرد  �سوت 
يفكر  من  كل  راأ�ض  �ت�رشب 
اأنهم  بذريعة  ال�سند�ق،  خارج 
التي  احلال  �ما  االإ�سالم.  حماة 
العربي  الراهن  يف  لها  ��سلنا 
من  جديد  ف�سل  اإال  املعا�رش 
العربي  االق�سائي  العقل  تاريخ 

بكافة متثالته.

خامتة
العقل االق�سائي يناق�ض مكونات 
احلياة ذاتها يف تعددها �تنوعها 
�ثراءها. �ال يرى الوقائع اإال من 
نحتاج  االأ�حد.  املطلق  طرفه 
االجتهادي  الت�سا�ري  العقل  اإىل 
الت�ساحمي  الت�ساركي  التحليلي 
االحتكاري  العقل  عن  بدياًل 
الطارد للتعاي�ض اجلالب للبوؤ�ض.

فال  ال�سقية  العربية  احلالة  يف 
بلغة احلوار، �ال رحمة  اعرتاف 
الأي خمالف يف الفكر �التف�سري، 
للفكر  �االإخ�ساع  التطويع  بل 
لكل  �االإدانة  املتمرد،  النقدي 
�القمع  عقله،  �سوت  يرتفع  من 
ي�ستجيب،  ال  من  لكل  �ال�سجن 
�االإرهاب �القتل لكل من يحا�ل 
تغيري الثابت. فنحن اأمة ال تقبل 
االختالف، ال اختالف الدين، �ال 
الهوية، �ال الراأي، �ال املذهب، 
�ال الطائفة. �ثقافتنا هي ثقافة 
قتل  ثقافة  بناء،  ثقافة  ال  هدم 
تفريق  ثقافة  حياة،  ثقافة  ال 
طاردة  ثقافة  توحيد،  ثقافة  ال 
زلنا  �ما  ثقافة جاذبة.  ال  نافية 
الذي  العن�رشي  الغرب  ن�ستم 
بالتنوير  ثقافتنا  ت�سميم  يحا�ل 

�احلداثة.
من  العربي  العقل  يتمكن  لن 
التقدم ما مل يتخل�ض من التميز 
تظل  �سوف  �سواه.  عن  املزيف 
معكو�سة  املتنوعة  املفاهيم 
يغري  مل  ما  العربي  العقل  يف 
�يتبنى  املور�ثة  ثقافته  من 
تتمكن  اإن�سانية،  جديدة  ثقافة 
ح�سارية  جمتمعات  بناء  من 
كافة  على  �تق�سي  متطورة، 
االجتماعي  التخلف  مظاهر 
�اجلهل  �االأمية  �الفقر  �الظلم 
على  املهيمن  �اال�ستبداد 

الب�رش.
املر�نة  من  الكثري  اإىل  نحتاج 
املعريف،  �التمر�ض  الفكرية، 
�التوازن  التوا�سلية،  �ال�سال�سة 
من  الكثري  �كثري  �املو�سوعية، 

االإن�سانية.
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للأديب علي املزعل

»جياد الفجر«… رواية توثق لنكبة فل�سطني وجرائم االحتالل
جياد الفجر رواية توثق لأق�سى نكبة عرب التاريخ مرت ب�سعب م�سى عليها ما يقارب ثلثة اأرباع قرن ومل تزل �سوكة يف احللق لأنها لي�ست 

ق�سية الفل�سطينيني اأو العرب وحدهم بل ق�سية كل موؤمن باحلق والعدالة يف العامل.

وكالت 

م�ؤلف الرواية الأديب علي املزعل 
يهدي عمله الروائي اإىل كل الذين 
الفدائيني  ع�دة  ينتظرون  كان�ا 
هذا  من  الرواية  �سياق  يف  ليدخل 
�سكان  اأ�سئلة  تنهال  حيث  الباب 
خميم لالجئني على الفدائي �سامل 
باأ�سئلة ل ح�رص لها عن البي�ت التي 
والأ�سجار  واحلق�ل  منها  هجروا 
الع�سافري  وعن  ترك�ها  التي 
واحلكايات وكل ذكرى �سلخ�ا عنها 
اأحرق�ها  “لقد  �سامل  فيجيبهم 

وحت�ل كل �سيء اإىل رماد”.
الحتالل  ملجازر  املزعل  وي�ثق 
حديثه  يف  كما  تقريري  باأ�سل�ب 
ي�ثق  كما  يا�سني  دير  مذبحة  عن 
الأ�رصى  لنتهاكات الحتالل بحق 
باأب�سع  ال�سج�ن  يف  وتعذيبهم 

اأن�اع الطرق اإ�سافة اإىل ا�ستخدام 
�سد  الكيميائية  للم�اد  الحتالل 
اإحدى  “قامت  واحلق�ل  الأهايل 
طائرات الر�ش بالتحليق ف�ق قرية 
القمح مبادة  ور�ست حق�ل  عقربا 
واحدة  ليلة  غ�س�ن  ويف  كيميائية 
كان�ن  يف  زرع  الذي  القمح  حت�ل 
 .. اأ�س�د  ل�ن  اإىل  املا�سي  الثاين 

احرتق”.
الرواية  ف�س�ل  املزعل يف  ويروي 
الث�ري  العمل  ت�سكل  حكاية 
الفل�سطيني كما يروي يف  الفدائي 
قام  التي  العمليات  اأخرى  ف�س�ل 

بها الفدائي�ن �سد الحتالل.
الهيئة  عن  ال�سادرة  الرواية  تقع 
 128 يف  للكتاب  ال�س�رية  العامة 

�سفحة من القطع املت��سط.
احتاد  ع�س�  املزعل  والروائي 
الق�سة  )جمعية  العرب  الكتاب 

ق�س�ش  اأعماله  ومن  والرواية( 
ال�طن(  جدران  على  )�سهادات 

وروايات  القرب(  خارج  و)اأبي 
و)غزلن  املعتمة(  الليلة  )قناديل 

درا�سات  اإىل  اإ�سافة  الندى( 
بال�سرتاك  لالأطفال  وم�رصحيات 

�سالح  الفل�سطيني  ال�ساعر  مع 
اله�اري.
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ح�سب اللجنة القت�سادية والجتماعية لغرب اآ�سيا »اإ�سكوا«

قائمة اأممية للمحتوى العربي الرقمي.. هل هي دعم للن�سر االإلكرتوين؟
تط�ًرا  العربية  املنطقة  ت�سهد 
الإنرتنت  ا�ستخدام  يف  كبريا 
ال�سن�ات  يف  الذكية  واله�اتف 
الأخرية، ولعبت هذه التقنيات دوًرا 
الرقمي  املحت�ى  ن�رص  يف  مهًما 
�سه�لة  مع  خا�سة  من�ساته  وزيادة 

ال��س�ل اإليه والتفاعل معه.
القت�سادية  اللجنة  وبح�سب 
والجتماعية لغرب اآ�سيا )اإ�سك�ا(، 
املحت�ى  اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سري 
الرقمي له تاأثري اإيجابي على العديد 
من املجالت احلي�ية مثل التعليم 
كما  والأعمال.  وال�سحة  والثقافة 
وظائف  ا�ستحداث  يف  ي�ساهم  اأنه 
الذين  لل�سباب  وخا�سة  جديدة، 

يتمتع�ن بالذكاء التكن�ل�جي.
قابلة  قائمة  الإ�سك�ا  ون�رصت 
ال�رصكات  بع�ش  وت�سم  للتحديث 
النا�سئة التي تعمل يف جمال اإن�ساء 

من  العربي  الرقمي  املحت�ى 
م�رص  مثل  العربية  الدول  خمتلف 
وقطر  وت�ن�ش  ولبنان  والأردن 

والإمارات.
»بادكتابك«  من�سة  القائمة  وت�سم 
القدمية  الكتب  بتبادل  املخت�سة 
من  �سبكة  عرب  جديدة  باأخرى 
للن�رص  »كتبنا«  ومن�سة  الأ�سدقاء، 
وت�فري  الطم�حني  للكّتاب  الذاتي 

الكتب الإلكرتونية.
من�سة  كذلك  القائمة  و�سملت 
ت�فر  التي  الأردن  من  »م�سم�ع« 
ال�س�تية  الكتب  من  رقمية  مكتبة 
والأجهزة  الإنرتنت  عرب  العربية 
من�سة  لبنان  ومن  املحم�لة، 
امل��سيقى  لتنزيل  »اأنغامي« 
اأدرجت  املغرب  ومن  العربية، 
من�سة »كيزاك�« التي تقدم حمت�ى 
العربية  باللغتني  جمانيا  تعليميا 

والفرن�سية.
قائمة من�سئي املحت�ى العربي

وقال م�ؤ�س�ش من�سة »كتبنا« للن�رص 
هناك  اإن  جمال  حممد  الذاتي 
اجتاها عامليا ولي�ش اإقليميا فقط 
املحت�ى  �س�ق  يف  ال�ستثمار  يف 
الرقمي والن�رص الإلكرتوين، واأ�ساف 
»لدينا �س�اهد وخ�س��سا يف الدعم 
الكتب  من�سات  ت�ستقبله  الذي 
كتاب �س�تي  ال�س�تية م�ؤخرا مثل 
وماليني  يل،  واقراأ  تل  و�ست�ري 
الدولرات التي يتم ا�ستثمراها يف 
من�سات  وكذلك  املن�سات،  هذه 
تقف  التي  الطلب  ح�سب  الفيدي� 
مثل  عمالقة  م�ؤ�س�سات  وراءها 
من�سة »�ساهد« التي متتلكها �سبكة 
من�سة  اجتاه  وكذلك  �سي،  بي  اأم 
نتفليك�ش لإنتاج املحت�ى الدرامي 

العربي«.

تط�ير املحت�ى الرقمي العربي
منذ  تعمل  لك�نها  الإ�سك�ا  وت�سري 
تط�ير  ت�سجيع  على  عدة  �سن�ات 
املحت�ى الرقمي العربي، وحتاول 
الثقافة  على  احلفاظ  يف  الإ�سهام 
واللغة العربية وزيادة م�ساهمتها يف 
واأدرجت  العربي،  املجتمع  تنمية 
م�ؤخرا عددا من املن�سات العربية 
املحت�ى  ملن�سئي  قائمة  �سمن 

العربي.
من�سته  وج�د  على  وتعليقا 
اإن  جمال  قال  الأممية،  بالقائمة 
دعم  وه�  مهما  �سيئا  يعك�ش  ذلك 
وامل�ؤ�س�سات  الثقايف  املجتمع 
الإقليمية والدولية للمبادرات التي 
الرقمي،  العربي  باملحت�ى  تعنى 
حتتاجه  »ما  ه�  ذلك  اأن  معترًبا 
وتخلق  ب�سدة،  كتبنا  مثل  من�سات 
حالة ت�ع�ية باأهمية هذا الن�ع من 

املحت�ى الذي نقدمه«.
�سناعة الن�رص الإلكرتوين يف العامل 

العربي
اأن  جمال  يرى  للكتب  وبالن�سبة 
�سئيلة  الإلكرتوين  الن�رص  �سناعة 
بـ  وتقدر  العربي  العامل  يف  للغاية 
الإجمايل  احلجم  من  فقط   %2
ل�سناعة الن�رص العربي الذي يبلغ 4 
بني  مقارنا  �سن�يا،  دولر  مليارات 
ن�سبتها عربيا ون�سبتها يف ال�ليات 
املتحدة التي تقرتب من 40% من 
حجم �سناعة الن�رص هناك. وعلى 
فاإن  التكن�ل�جيا،  ت�فر  من  الرغم 
للجنة  التابعة  النا�سئة  ال�رصكات 
ل  لالإ�سك�ا  الإمنائية  امل�ساعدة 
التحديات  من  عددا  ت�اجه  تزال 
بينها �سعف البنية التحتية يف بع�ش 
الإطار  و�سعف  العربية،  البلدان 
النا�سئة،  لل�رصكات  التنظيمي 

و�سع�بة ال��س�ل اإىل امل�اهب.
الرقمي  املحت�ى  اأن  جمال  ويرى 
ل يزال يف بدايته يف العامل العربي، 
وم�رصوعات  ملبادرات  ويحتاج 
هذا  من�  يف  للم�ساهمة  كثرية 
»ولي�ستطيع  �رصيعة  ب�ترية  القطاع 
والبنية  التكن�ل�جيا  بقطار  اللحاق 
اأيدينا  بني  التي  الرهيبة  التحتية 
جي4  و�سبكات  ذكية  ه�اتف  من 
الناحية  ومن  قادمة..«.  وجي5 
املحت�ى  ميثل  القت�سادية 
الرقمي �س�قا واعدا وفر�سة كبرية 
تقدمي  اأجل  من  فيه  ي�ستثمر  ملن 
-بح�سب  واإبداعية  جديدة  حل�ل 
للم�ستخدمني  وخ�س��سا  جمال- 
الذين  ال�سباب  وامل�ستهلكني 
رقمي  بنمط  �سيء  كل  ي�ستهلك�ن 

حاليا.
وكالت 

ت�ؤرخ رواية )�سالة جنائزية لراحة 
نف�ش فالح اإ�سباين( للروائي رام�ن 
مهمة  ملرحلة  �سندير  خ��سيه 
احلرب  قبيل  اإ�سبانيا  تاريخ  من 

العاملية الثانية.
رمي  الدكت�رة  الرواية  ترجمت 
من�س�ر الأطر�ش بلغة اأدبية �سيقة 
�سهلة وعميقة حمافظة على روح 
تط�يعها  بعد  الإ�سبانية  البيئة 
اإنتاج  تعيد  وكاأنها  العربي  للقارئ 

العمل الروائي من جديد.
وتدور اأحداث الرواية زمن احلرب 

 1939  –  1936 الإ�سبانية  الأهلية 
التي �سهدت الكثري من ال�رصاعات 
يف  الرا�سخة  القيم  بني  الدامية 
اإىل  وامليل  الإن�سانية  النف�ش 

التحرر والنفتاح.
الهيئة  عن  ال�سادرة  الرواية  تقع 
 109 يف  للكتاب  ال�س�رية  العامة 

�سفحات من القطع املت��سط .
امل�ل�د  �سندير  الروائي  اأن  يذكر 
يف بداية القرن الع�رصين واملت�يف 
روائيي  اأبرز  من   1982 عام 
ا�سبانيا ومتيز مب�اقفه املناه�سة 

لال�ستعمار والديكتات�رية وه� من 
املرتجمة  ال�سبان  الكتاب  اأكرث 
ومن  اأخرى  لغات  اإىل  اأعمالهم 

اأعماله رواية )اإميان(.
فتحمل  الأطر�ش  املرتجمة  اأما 
جامعة  من  الرتجمة  يف  دكت�راه 
لي�ن ومن اأعمالها الإبداعية )�ساآم 
اليا�سمني( و)اإىل اآخر الزمان( ومن 
م�رصحيات  املرتجمة  اأعمالها 
)ماهي  و  �ساروت(  )ناتايل 

العلمانية( و)ثمار الذهب(.
وكالت 

ترجمت من طرف الدكتورة رمي من�سور

»�سالة جنائزية لراحة نف�س فالح اإ�سباين« رواية مرتجمة 
را�سد خلو�سيه �سندير القطري  اخلطاط  يعكف 

امل�سحف  كتابة  على  املهندي 
ترعاها  مبادرة  اإطار  يف  ال�رصيف، 
امل�ؤ�س�سة العامة للحي الثقايف كتارا، 
لي�سبح مب�جبها املهندي اأول قطري 
كامال  الكرمي  القراآن  يكتب  معا�رص 

بخط اليد.
خطاها  ومت�سارعة  كبرية  خط�ات 
هذا  اتخاذ  مت  اأن  منذ  امل�رصوع 
امل�رصوع  ويتميز  عامني،  قبل  القرار 
تركز  التي  امل�ا�سفات  من  بالعديد 
وتربز  واخلط  الكتابة  جماليات  على 

اجل�انب الفنية للزخارف.
على  الن�سخ  بخط  امل�سحف  يكتب 

اأوراق م�سن�عة يدويا بطريقة تتميز 
القراءة،  و�سه�لة  وال��س�ح  بالق�ة 
و�سيكتب لفظ اجلاللة بالل�ن العنابي 

الذي يرمز اإىل ل�ن علم دولة قطر.
�ستاأتي  الكتابة  مرحلة  نهاية  وعقب 
التعاون  �سيتم  التي  مرحلة املراجعة 
املتخ�س�سة  اجلهات  مع  فيها 
اإىل  امل�سحف  هذا  يخ�سع  حتى 
جرت  كما  ال�رصورية  املراجعات 
بامل�سحف  يليق  ومبا  العادة  عليه 
عز  اهلل  بكتاب  لالحتفاء  ال�رصيف، 
اخلطاطني  جمه�دات  وتعزيز  وجل 
هذا  يف  ح�س�رهم  وتاأكيد  القطريني 

املجال.

لـ«م�سحف  املرتقب  الإجناز  وياأتي 
امل�ؤ�س�سة  م�رصوع  �سمن  كتارا« 
الرتكيز  بهدف  الثقايف  للحي  العامة 
بالدرجة  القطريني  اخلطاطني  على 
ال�رصيف  امل�سحف  واإنتاج  الأوىل، 
بيد اخلطاط را�سد املهندي يف ظل 
مت  قد  �سابقة  م�ساحف  وج�د  عدم 
با�ستثناء  قطري  خطاط  بيد  خطها 
منذ  جرت  �سابقة  قطرية  حماولت 
اأكرث من مئتي عام عندما متت كتابة 
الن�ساخ  بطريقة  ال�رصيف  امل�سحف 
بقدر  اخلط  جمالية  تراعي  ل  التي 

مراعاة �سحة الن�ش.

م�سحف كتارا.. اأول خطاط قطري معا�سر 
يكتب القراآن الكرمي

وكالت
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التلفزيون" "هالل  بجائزة  احلالل" يتوج  "اأوالد 

حكيم مالك 

 م�ضاركة اأملع جنوم التمثيل 
يف اجلزائر

احلفل  هذا  تن�شيط  مت  ولقد   
املمثل  طرف  من  الرم�شاين 
ح�شان كركا�ش وفاطمة �رشاف 
جنوم  بح�شوراأملع  هذا  وكان 
الذين  اجلزائر  يف  التمثيل 
الدرامي  امل�شل�شل  �شاركوا يف  
راأ�شهم   على   « احلالل  »اأوالد 
اأحمد بن عي�شى  القدير  الفنان 
الراب  ومغني  خ�شاين  وحممد 
اأحمد  ر�شا �شيتي 16 و املمثل 
ومرمي  نوال   واإميان  مداح 

اأوكبري.
جماهريية فاقت التوقعات 

العمل  هذ  ا�شتطاع  ولقد    
دور  فيها  لعب  الذي  الدرامي  
عبد  الفنان  من  كل  البطولة  
يو�شف  واملمثل  جريو  القادر 
نف�شه  يفر�ش  اأن  �شحريي  
فلقد  الفنية   ال�شاحة   على 
اأثبت جدراته يف رم�شان 2019  

منقطعة  جماهريية  وحقق 
النظري  يف اجلزائر على موقع 
اإ�شافة  قدم  فلقد  اليوتيوب  
اجلزائرية   للدراما  حقيقية 
اإبداعية ع�رشية وظهر  بلم�شة  
املواهب  على   باالعتماد  ذلك 
ال�شابة مع اإطاللة بع�ش الوجوه 
التي   املعروفة  امل�رشحية 
جمالية  العمل  لهذا  اأ�شفت 
بف�شل  نوعها   من  فريدة  فنية 
ح�شورها الالفت  والذي  لقي 
امل�شاهدين  طرف  من  اإعجابا 
بني  فمن  بالتايل  و  اجلزائريني 
الفنان   نذكر  املبدعني    هوؤالء 
اهلل   عبد  بن  القدير  اجلزائري 
بلعبا�ش   مدينة  ابن  جالب  
و«برد  حلو«  اأيا   « كلمة  �شاحب 
 « م�شل�شل  يف  عط�شان«   يا 
قدم   الذي   « احلالل  اأوالد 
امل�شل�شل  لهذا  م�شافة  قيمة 
الوهج  اأعاد  الذي  الرم�شاين 
اجلزائرية  للدراما  املفقود 

الهادفة  .
حماكاة الواقع اجلزائري

»�شلط  اأوالد احلالل  اأن«  كما    

اجلزائري  الواقع  على  ال�شوء 
من  العديد  اإبراز  بوا�شطة 
الظواهر االجتماعية التي يعاين  
يومياته  يف  املواطن  منها   
والفقر   ، كالبطالة  العادية 
وتعنيف  االأطفال  واختطاف 
املراأة واملخدرات وغريها من 
االآفات االأخرى التي �شلط  عليها  
ال�شوء هذا امل�شل�شل الرم�شاين 
مواقع  يف  �شجة  اأحدث  الذي 
واأ�شبح  االجتماعي  التوا�شل 
يربز  ما  وهذا  العامل   حديث 
االأوىل  حلقاته  بث  منذ  جناحة 
الذي  اجلزائري  امل�شاهد  على 
لطغيان  حلظة  وال  يفارقه  مل 
وهذا   فيه  الت�شويق   عن�رش 
اأوالد  اأ�شباب جناح   اإحدى  كان 
باجلراأة يف  يت�شم  الذي  احلالل 

معاجلة االأحداث دراميا .
�ضوقي بوزيد: »اأولد 

احلالل« ...قفزة نوعية 
يف الدراما اجلزائرية

امل�رشحي  املخرج  واأكد  
�شوقي بوزيد اأن م�شل�شل »اأوالد 
مكان  كل  يف  موجود   « احلالل 

كقفزة  االأزرق  الف�شاء  خارج 
اجلزائرية  الدراما  يف  نوعية 
تناوله بع�ش النقد البناء لبع�ش 
هو  العموم   على  لكن  الهفوات 
عنوان على االأفواه  ،فلقد متكن 
من خلق االقتبا�ش لدى ال�شباب 
الكلمات واجلمل من   اقتبا�ش   (
احلوار ( ، مقدما يف ذلك حتية 
»اأوالد  بـ  �شارك  من  لكل  اإكبار 

احلالل ».
 ولقد طرح الفنان  بوزيد  العديد  
من الت�شاوؤالت  واملتمثلة  :  هل 
�شننطلق اإىل دراما حمرتمة  اأم  
ترنا �شنعود اإىل دراما ) الدياري(  
األفناها  يف العام املا�شي  التي 
كذلك  اخلاوة«  م�شل�شل«  مع  
اإىل  عدنا  ثم  ال�شبق   اأحدث 
�شائر عهدنا  من اإنتاجات  حد 
والعادي(،  التافه  بني)  التفاهة  
فهل �شننطلق  ونطلق االرجتال 
وبالتايل    ، الفنية   االأعمال  يف 
امل�شتقبل   يف  ال�رشوري   فمن 
اأن ننتج اأعماال جميلة ذكية مائة 
فاجلزائر   ، جزائرية  باملائة 

لي�شت عاقرا.

�ضفيان ملويف: »هدفنا دعم 
الإنتاج اجلزائري«

مدير  ملويف  �شفيان  اأو�شح   و 
،اأن   �رشفاي  اأند  ميديا  وكالة 
هالل  جلوائز  الرابعة  الطبعة 
برم�شان  اخلا�شة  التلفزيون 
عمل  على  بناء  جاء   ،   2019
جمال  يف  �شنوات  من  وكالتنا 
وامل�شاهدة  االآراء  �شرب  قيا�ش 

وهذا  التلفزيونية  القنوات  على 
كله  بهدف دعم االإنتاج اجلزائري 
، م�شريا اأن فكرة جوائز »هالل 
مرافقة  فيها  يتم  التلفزيون« 
ن�شب امل�شاهدة، وياأتي هذا عن 
طريق تنظيم حفل الختيار اأهم 
الرم�شانية  التلفزيونية  االأعمال 
القنوات  على  عر�شت  التي 
والتي   اجلزائرية  التلفزيونية 

اأنتجت  من طرف اجلزائر . 

توج اأول اأم�س  امل�ضل�ضل الرم�ضاين »اأولد احلالل« للمخرج ن�ضر الدين ال�ضهيلي  بجائزة هالل التلفزيون كاأول واأح�ضن عمل درامي  يف 2019 يف هذا العمل املتميز الذي  يبث 
على قناة »ال�ضروق +« ليتفوق هذا الأخري على  كل امل�ضل�ضالت اجلزائرية  التي بثت يف هذا ال�ضهر الف�ضيل  ويحقق انت�ضاره على م�ضل�ضل »م�ضاعر« على قناة »النهار« و م�ضل�ضل 

»اجلريح« على قناة »اجلزائرية وان »وامل�ضل�ضل  امل�ضرتك بني اجلزائر و�ضوريا »ورد اأ�ضود«  على  قناة »ال�ضروق« .

الوطني  الديوان  احتفى 
يف  االإعالم  و  للثقافة 
باليوم  جوان  الفاحت 
عرب  للطفولة  العاملي 
التابعة  الف�شاءات  خمتلف 
خمتلف  عرب  املوزعة  له  
كاجلزائر  الوطن   واليات 
وبجاية    ، العا�شمة 
ووهران   ، وبومردا�ش 
وق�شنطينة وتيبازة  ، فلقد  
من  جمموعة  تقدمي   مت  
العرو�ش تربوية و ترفيهية 
الهادفة اإ�شافة الأوبريات و 
و  معار�ش  و  دينية  اأنا�شيد 

رق�شات تعبريية.
قاعة  احت�شنت  ولقد 
الوادي  باب  االأطل�ش  
العا�شمة  باجلزائر 
ترفيهي  تربوي  عر�ش 
بعنوان   قريق�ش   عمو  مع 
 « الق�شم  يف  قريق�ش   «
القدير  اجلزائري  الفنان 
املحبوب  قادري   اأحمد 
من طرف االأطفال وتخلله 
لر�شومات  معر�ش  اإقامة 
يف  امل�شاركني  االأطفال 
نظمها  التي  امل�شابقة 
للثقافة  الوطني  الديوان 
واالإعالم  مبنا�شبة الذكرى 
الثورة  الندالع  املخلدة 
مت  حني  يف   ، التحريرية 

من  دينية  اأنا�شيد  تقدمي 
بكري  جمال  الطفل  طرف 
الفنية  النجوم  فرقة  من 
قادة  و�شارك  غرداية   
�شلبي بـ«ما�شكوت« لتن�شيط 
املحيط ،مت�شمنا جمموعة 
التي  الهادفة  الر�شائل  من 
للطفل  االأخري  هذا  قدمها 
تنمية  اأجل  من  اجلزائري 
واإ�شفاء  التعليمية  قدراته 
البهجة وال�رشور عن طريق 
وقدم  والرتفيه   الت�شلية 
الفن  بروفيل  مدر�شة  بايل 
بالعا�شمة  تيليملي  من 

رق�شات. 
ال�شعادة  بقاعة  ون�شطت 
متنوعة    عرو�ش  بوهران 
اأكروبات   .رق�ش،  ترفيه 
بعنوان :« مئة باملئة طفل 
للتواأم  ديني  اإن�شاد  مع   «
اإ�شحاق وخليل  من  اجللفة  
وهذا حتت اإ�رشاف ح�رشي 
هواري  من  جمعية ال�شالم 

وهران.
ماي   08« قاعة  وافتتحت 
بجاية  1954«خراطة  
برناجمها اخلا�ش مبنا�شبة 
للطفل  العاملي  اليوم 
بعر�ش متنوع حمل عنوان » 
من اأجل الطفولة »  والذي 
والغناء  الرق�ش  بني  جمع 

اخلفة  واألعاب  والرتفيه 
حيث قام باالإ�رشاف الفني 
اجلمعية  من  فريد   جناح 
الطفولة  حلماية  الوالئية 
من  االبت�شامة  وال�شباب 

جيجل .
لر�شومات  معر�ش  ونظم 
املركب   ببهو  التالميذ  
�شليم  الوهاب  عبد  الثقايف 
تدخل  والتي  تيبازة   �شنوة 
الديوان  ور�شة  �شمن  
واالإعالم  للثقافة   الوطني 

، وتخللتها  
مع  مو�شيقية  و�شالت 
  ، تالميذ ور�شة »الكمنجة« 
و رق�شات تعبريية لتالميذ 
براعم  الرق�ش،  ور�شة 
الوطني  الديوان  ور�شات 
للثقافة واالإعالم  و�شاركت 
يف   ال�شغري  املبدع  فرقة 

األعاب خفة . 
بقاعة  تن�شيط  مت   و 
باجلزائر  �شريامي�شرتا  
 « املحيط   العا�شمة 
علي  �شيد  مع   « ما�شكوت 
 « ترفيهي    عر�ش  مع 
قافلة  من    « وزينة  فلوكة 
فلقد   اجلزائر  عرو�ش 
غنت طاطا جنوة لالأطفال  
عيد   « العاملي  اليوم  يف 
األعاب  مع  �شعيد«   ميالد 

العجيب  عبدو  مع  اخلفة 
اجلزائر،   عرو�ش  لقافلة 
العرو�ش  قاعة  يف   ومت 
وقدمت   ببومردا�ش   ي�رش 
اأوبريات غنائية بعنوان »يل 
احلق اأن اأعي�ش«  وهي من 
�شعيد حاج  االأ�شتاذ  اإخراج 
الفنون  ميلود  من جمعية  
�شدى  وامل�رشح  الغنائية 
ا�شتمتع  فلقد  الطرب  
توافدوا  الذين  االأطفال 
بقوة لهذا العر�ش املوجهة 
لالأطفال من �شن 05 اإىل 15 
�شنة الذي دام 55 دقيقة   

اأحمد  قاعة  عرفت   ولقد 
تقدمي  بق�شنطينة   باي  
الرق�ش  بني  متنوع  عر�ش 
والغناء  االأزياء  وعر�ش 
اخلفة   واألعاب  والرتفيه  
الطفولة   عي�ش  بعنوان  
الرياع  جمعية  طرف  من 
فلقد  واالإبداع   للثقافة 
ور�شات  تخ�شي�ش   مت 
واملو�شيقى  الرق�ش  يف 
والر�شم  من طرف الديوان 
واالإعالم   للثقافة  الوطني 
الطاقات  تفجري  بهدف 
االإبداعية  التي يتحلى بها 
الرباعم ال�شغار باعتبارهم 

هم جيل الغد .
حكيم مالك 

يف الفاحت من جوان2019  

»اأون�سيي« حتتفي بالطفل اجلزائري يف يومه العاملي

اأفالم  خم�شة  تناف�ش 
م�شابقتي  يف  جزائرية 
الطويل  الروائي  الفيلم 
والق�شري مبهرجان وجدة 
املغاربي  للفيلم  الثامن 
من  فعالياته  تعقد  الذي 
املقبل  15 جوان  اإىل   11

وفقا للمنظمني.
»عرفان«  و�شيتناف�ش 
و«�شوت  حمدي  ل�شليم 
يعي�ش  لكمال  املالئكة« 
الفيلم  مناف�شة  يف 
الروائي الطويل مع اأربعة 
اأخرى  مغاربية  اأعمال 
للتون�شي  »فتوى«  بينها 
حممود  بن  حممود 
للمغربي  الكيل«  و«طفح 

حم�شن ب�رشي. 
الفيلم  م�شابقة  ويف 

الروائي الق�شري �شيدخل 
من  كل  املناف�شة  غمار 
لنورالدين  »�شيناب�ش« 
�شفر«  و«نقطة  زروقي 
و«هدي  بومايزة  لن�شيم 
حم�شا�ش  ليو�شف  هي« 
اأعمال  ت�شعة  جانب  اإىل 
بينها  اأخرى  مغاربية 
»االأخوان«  التون�شي 
واملغربي  جبور  ملرمي 

»قلق« لعلي بن جلون.
و�شيرتاأ�ش الناقد والباحث 
يف ال�شينما اأحمد بجاوي 
م�شابقة  حتكيم  جلنة 
الطويلة  الروائية  االفالم 
�شيقدم  كما  للمهرجان 
حول  كال�ش  ما�شرت 
ال�شينما  وواقع  تاريخ 

اجلزائرية.

اأخرى  جهة  من  و�شيتم 
من  العديد  تكرمي 
ال�شينمائيني  من املغرب 
املخرج  بينهم  العربي 
الفرانكو-جزائري ر�شيد 
بو�شارب ونظريه املغربي 
�شعد ال�رشايبي باالإ�شافة 
التون�شية  املمثلة  اإىل 

فاطمة بن �شيدان.
وجدة  مهرجان  ويهدف 
-الذي  املغاربي  للفيلم 
اإىل   2010 يف  تاأ�ش�ش 
باالأعمال  التعريف 
املغاربية  ال�شينمائية 
ال�شناعة  وترقية 
فية  ا غر تو ل�شينما ا
للقائمني  وفقا  باملنطقة 

عليه.
 وكالت

من 11 اإىل 15 جوان املقبل

خم�سة اأفالم جزائرية يف مناف�ستي مهرجان وجدة 
للفيلم املغاربي باملغرب
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 تناول الأرز واملعكرونة 
قد يكون مميتا!

�لعلماء، يف در��سة �أجريت حديثا، ون�رشت يف  حذر بع�ض 
»Nature Microbiology«، من تناول �لأرز و�ملعكرونة 
�إذ� كانت مطبوخة منذ ب�سعة �أيام ومت تخزينها. وجاء يف 
�لدر��سة �أن تلك �لأطعمة ميكن �أن تت�سبب يف تكوين بكترييا 
ما  وعادة  �ملوت.  �إىل  وحتى  �لغذ�ئي،  �لت�سمم  �إىل  توؤدي 
و�لأ�سماك  و�لدو�جن  �للحوم  على  �لنا�ض  �هتمام  ين�سّب 
�لتي تخزن يف �لثالجة لب�سعة �أيام، ظنا منهم �أن �لبكترييا 
ل  بينما  �لأطعمة،  ت�سيب هذه  �أن  بالإن�سان ميكن  �ل�سارة 

يهتم �أحد بالأرز �أو �ملعكرونة.
با�سم  حمتملة  قاتلة  بكترييا  هناك  �أن  يف  �لعلماء  وي�سك 
�أن  ميكن   ،)Bacillus cereus( �سرييو�ض«  »با�سيلو�ض 
تتكاثر يف هذه �لأطعمة )�لأرز و�ملعكرونة(، وفقا ملا ن�رشه 
�لباحث  �لدر��سة،  �ساحب  وحذر   .»Siencealert« موقع 
�لأ�سرت�يل من �جلامعة �لأ�سرت�لية �لوطنية، ماتور �أنوكريتي، 
يف  »تعي�ض  �أنها  حيث  �ل�سائعة،  �لبكترييا  تلك  خطورة  من 
و�حليو�نات  �لرتبة  مثل  لبقائها  �ساحلة  جتدها  بيئة  �أي 
»با�ستخد�م  تعي�ض  وقد  و�لنباتات«،  و�لغبار  و�حل�رش�ت 
�لعنا�رش �ملغذية من �ملنتجات �لغذ�ئية، مبا يف ذلك �لأرز 
ومنتجات �لألبان و�لتو�بل و�لأطعمة �جلافة و�خل�رشو�ت«. 
فقد  �لبكترييا،  بهذه  لالإ�سابة  �ملميتة  �حلالت  عن  و�أما 
مت �لإبالغ عن حالة 5 �أطفال من عائلة و�حدة عام 2005، 
�أ�سيبو� باملر�ض جر�ء تناولهم ل�سلطة معكرونة طبخت قبل 
غذ�ئي  ت�سمم  من  �لعائلة  �أفر�د  جميع  فعانى  �أيام،  �أربعة 
بدرجات خمتلفة، بل وتويف �لبن �لأ�سغر. ويتابع �أنوكريتي 
قائال �إن »بكترييا )با�سيلو�ض �سرييو�ض( ميكن �أن تنتقل عن 
�أعر��سها  �لعدوى بها مل تر�سد ب�سبب  �لغذ�ء، لكن  طريق 
�خلفيفة ب�سكل عام، لكن حالة م�ستع�سية كهذه توؤكد على 
�حتمال خطورة هذه �لبكترييا ب�سبب ما �أحدثته من ف�سل 

بالكبد«.

العلماء يحذرون من مواد 
خطرة موجودة يف اخلبز!

�أكد علماء من جامعة هارفارد �أن بع�ض �ملو�د �لتي ت�ساف ل�سناعة 
�أعر��ض �سحية خطرية لالإن�سان و�أظهرت  تت�سبب بظهور  �خلبز قد 
ما  �أو  »�لربوبيونات«  �أن  هارفارد  يف  �لعلماء  �أجر�ها  �لتي  �لأبحاث 
�خلبز ملنع ظهور  �إىل  ي�ساف  �لذي  �لربوبيونيك«  »حام�ض  بـ  يعرف 
لزيادة  يوؤدي  وتناوله  �ل�سحة،  �لعفن، يرتك م�ساعفات خطرية على 

�لهرمونات �ملرتبطة بخطر �لإ�سابة بال�سمنة ومر�ض �ل�سكري.
�لدر��سات،  من  �لعديد  �إجر�ء  بعد  �لنتائج  تلك  �إىل  �لعلماء  وتو�سل 
قامو� خالل �إحد�ها بحقن �لفئر�ن �ملخربية بالربوبيونات، ولحظو� 
�أن �جلملة �لع�سبية �لودية لتلك �حليو�نات �سهدت ن�ساطا غري طبيعي 
بعد هذه �لعملية، ر�فقه �رتفاع يف معدلت بع�ض �لهرمونات، كهرمون 
�لبنكريا�ض  يف  لنغرهان�ض  تفرزه خاليا جزر  �لذي   »Glucagon«

عادة، عندما تنخف�ض م�ستويات �لغلوكوز يف �جل�سم، لريفع م�ستو�ه.
�لعلماء على 14 متطوعا، ق�سموهم  فاأجر�ها  �لأخرى،  �لدر��سة  �أما 
�إىل جمموعتني، جمموعة �أ�سيفت �لربوبيونات �إىل نظامها �لغذ�ئي، 

و�أخرى منعت من تناول تلك �ملو�د كليا.
�أفر�د �ملجموعة �لأوىل بد�أو� يعانون من �رتفاع  �أن  وتبني بعد فرتة 
زيادة  يف  �ساهم  ما  �أج�سامهم،  يف   »Glucagon« هرمون  معدلت 
وزنهم، وظهور �أعر��ض مرتبطة بخطر �ل�سكري لديهم، ف�سال عن �أن 
بروتني »FABP4« �مل�سوؤول عن ربط �لأحما�ض �لدهنية يف �جل�سم، 
�رتفعت معدلته يف دمهم �أي�سا، ما عده �لعلماء موؤ�رش� لبد�ية ظهور 

خطر �ل�سمنة لديهم.

علماء

 ل يوجد دليل علمي على ارتباط الهواتف بال�صرطان!
�لنا�ض  من  �لكثري  يق�سي 
��ستخد�م  يف  �أوقاتهم  معظم 
مو�قع  لت�سفح  �لذكية  �لهو�تف 
�لتو��سل �لجتماعي �أو مر��سلة 

�لأ�سدقاء و�لأقارب.
وعلى �لرغم من �أهمية �لهو�تف 
يف حياتنا �ليومية �ملعا�رشة، �إل 
�أن �ملخاوف �ملتعلقة بتاأثريها 
على �جل�سم و�رتباطها بالإ�سابة 
قلق  م�سدر  ت�سكل  بال�رشطان، 
�لعلماء  ولكن  للكثريين  بالن�سبة 
يف  �ملخاوف  هذه  دح�سو� 
�أو  �حلقيقة  »�ل�سحة:  برنامج 
بي  »بي  قناة  على  �خلوف«، 
يوجد  ل  �إنه  بالقول  �سي«، 
دليل علمي على �رشر �لهو�تف 
�لإ�سعاع  �أن  حيث  �لذكية، 
�ل�سادر  �لكهرومغناطي�سي 
عنها، هو »طاقة منخف�سة« ول 
�لعلماء  باخلاليا«وك�سف  »ي�رش 
عك�ض  �إىل  ت�سري  در��سة  �أي  �أن 
مع  �لفئر�ن  على  �أُجريت  ذلك، 
»عالية  مل�ستويات  تعري�سها 
لن  �لإ�سعاع،  من  جد�«  جد� 
�لعادي«  »�لإن�سان  لها  يتعر�ض 

�أبد�.
�لرتدد�ت  موجات  وتنبعث 
�لهو�تف  من  �لر�ديوية 
�إ�سعاع  �سكل  يف  �ملحمولة، 
كهرومغناطي�سي من �لهو�ئيات، 
وفقا للمعهد �لوطني لل�رشطان. 
وتعد منطقة �لر�أ�ض هي �لأقرب 
يجري  حيث  �لهو�ئيات،  �إىل 

�مت�سا�ض بع�ض هذه �لطاقة.

وي�سعر �لبع�ض بالقلق من �رشر 
�حلم�ض  على  �لإ�سعاع  هذ� 
�إىل �ل�رشطان  �لنووي، ما يوؤدي 
ومع ذلك، قالت عاملة �لفيزياء 
»يف  �أوهيني:  يولند�  �حليوية، 
�أحد جو�نب �لطيف، يوجد هذ� 
يتميز  �لذي  �ملوؤين،  �لإ�سعاع 
�لرتدد.  عالية  وموجات  بقوة 
مثال  �ل�سينية  �لأ�سعة  وتعد 
�لنا�ض  من  يُطلب  حيث  �سائعا، 
�حلماية،  �سا�سات  خلف  �لبقاء 
لأنها قد تلحق �ل�رشر باخلاليا 
د�خل �جل�سم. �إل �أن �لإ�سعاعات 
من  تنبعث  �لتي  �ملوؤينة،  غري 
ذلك  يف  مبا  �ملنزلية،  �لأجهزة 
�لهو�تف �ملحمولة، هي »طاقة 

منخف�سة ل ت�رش باخلاليا«.
�سبب  حول  �سوؤ�ل  طرح  وعند 
�لإ�سابة  معدلت  �رتفاع 
زيادة  مع  �لدماغ  ب�رشطان 
�أو�سح  �لهو�تف،  ��ستخد�م 
�لأ�ستاذ، مالكومل �سربين، مدير 
�لطبية يف م�ست�سفيات  �لفيزياء 
�لطب  �أن  �أك�سفورد،  جامعة 
�أدى  ما  �ل�سنني،  مر  على  تطور 
�إىل ر�سد �ملزيد من �لأور�م يف 
وقت مبكر، وبالتايل حّر�ض على 
�لإ�سابات  معدل  باأن  �لعتقاد 

�رتفع«.
�إىل  �لربنامج  تطرق  كما 
�إىل  ت�سري  �لتي  �لدر��سات 
حتفز  �لذكية  �لهو�تف  �أن 
مثل  �أخرى،  �سحية  خماوف 
ومع  و�لعقم.  �لذ�كرة  فقد�ن 

�لوطني  �ملعهد  ي�سف  ذلك، 
باأنها  �لنتائج،  هذه  لل�رشطان 
»�أكرث  �إن  قائال  مت�سقة«،  »غري 
�ملرتبطة  �ل�سحية  �ملخاطر 
�لذكي،  �لهاتف  با�ستخد�م 
تتمثل يف ت�ستيت �نتباه �ل�سائقني 

وحو�دث �ل�سيار�ت«.
ولإثبات �سالمة �لهو�تف �لذكية، 
�إىل  �سي«  بي  »بي  فريق  �سافر 
 ،»TÜV Rheinland« مقر 
�لإ�سعاعات  يخترب  �لذي 
�ل�سادرة عن �لهو�تف قبل بيعها 
يف بريطانيا وو�سع عامل، يُعرف 
م�سبار� يف  فقط،  �ستيف  با�سم 
�لزيوت«،  من  خا�ض  »مزيج 
حيث يقوم باإطالق �لإ�سعاعات 
هاتف  هو�ئيات  عن  �ل�سادرة 
�لزيت  وي�ستجيب  معني، 
بالطريقة نف�سها، �لتي ي�ستجيب 

بها �لدماغ �لب�رشي.
فريق  وجد  دقيقة،   20 وبعد 
من  ينبعث  �لإ�سعاع  �أن  �لبحث 

مب�ستويات  �لعادي  �لهاتف 
�ملتفق  �حلدود  �سمن  جيدة 
عليها دوليا. و�أفاد �لربنامج باأن 
�لإ�سابة  �حتمال  من  �ملخاوف 
�لتعر�ض  ب�سبب  بال�رشطان 
ظهرت  �ملحمولة،  للهو�تف 
لأول مرة يف �لت�سعينيات، عندما 
�أ�سبحت �لهو�تف �أ�سا�سية يف كل 
�أ�رشة، وك�سفت �لإح�ساء�ت عن 
ت�سخي�ض  يف   %34 بن�سبة  زيادة 
�ل�سنو�ت  يف  �لدماغ،  �أور�م 

�لع�رشين �لتي تلت ذلك.
يف  �ل�رشطان  �أبحاث  ولكن 
 ،)CRUK( �ملتحدة  �ململكة 
ت�سري �إىل �رتفاع ملكية �لهو�تف 
يف   %500 بن�سبة  �ملحمولة 
 1990 عامي  بني  بريطانيا 
�للوم  �أُلقي  حال  ويف  و2016. 
على �لهو�تف، فمن �ملتوقع �أن 
يكون معدل �لإ�سابة بال�رشطان 

�أعلى بكثري، وفقا للخرب�ء.
�لوكالة  ذكرت   ،2011 عام  ويف 

امل�صاكل ال�صّحية يف رم�صان كيف نواجهها
قلوب  و�لفرح  �لبهجة  تغمر 
�مل�سلمني عند حلول �سهر رم�سان 
برتحاٍب  وي�ستقبلونه  �لكرمي 
لال�ستعد�د  فيعمدون  و�رشور، 
يف  بتز�حمهم  قدومه  قبل  له 
لذ وطاب من  ل�رش�ء ما  �لأ�سو�ق 
هو  �لوحيد  همهم  وكاأن  �لطعام 
�أثناء  منه  �سيحرمون  وما  �لأكل 

�ل�سيام.
هو  �ل�سائمني  عند  �لغالب 
�لإفطار،  مبائدة  �لهتمام 
وجتهيزها باأ�سهى �لأطباق �لغنية 
و�حللويات  �ملقبالت  بالد�سم، 
�ملتنوعة �لتي يقبل عليها �ل�سائم 
عن  يزيد  ما  فياأكل  ب�سهية، 
نف�سه  ويعر�ض  �ليومية  حاجته 
و�ملخاطر  �لن�ساط  وقلة  للتخمة 

بني  ما  �لفرتة  �أما  �ل�سحية. 
�إىل  فتتحول  و�ل�سحور  �لإفطار 

مهرجان يتخلله تناول �ملزيد من 
وحلويات،  مك�رش�ٍت  من  �لت�سايل 

وذلك �أثناء �جللو�ض �لطويل �أمام 
�لتلفاز ملتابعة �سباق �مل�سل�سالت 
�لرم�سانية، دون �أن يدرك �ل�سائم 
�لكم �لهائل من �ل�سعر�ت �حلر�رية 
ل  و�لتي  جل�سمه،  يدخلها  �لتي 
ي�ستطيع �لتخل�ض منها ب�سبب قلة 
ن�ساطه وحركته، في�ساب باخلمول 
و�لبد�نة متجاهاًل �حلديث �لنبوي 

�ل�رشيف: »�سومو� ت�سحو�«.
�سحياً  �لعام  هذ�  رم�سان  فليكن 
�أكرث، وذلك من خالل �تباع عاد�ٍت 
�ل�سحة  على  حتافظ  غذ�ئية 
وتخل�ض  و�لر�ساقة،  و�لن�ساط 
و�لف�سالت،  �ل�سموم  من  �جل�سم 
ي�ساعد  �أن  رم�سان ميكن  ف�سيام 
�لأ�سخا�ض  وزن  �إنقا�ض  يف 

�لبدينني.

ن�صائح �صحّية يف رم�صان
مبا  �ملاء  من  منا�سبة  كمّية  �رشب 
�ليوم،  �أكو�ب يف  ثمانية  عن  يقل  ل 
�ملاء  �رشب  مر�عاة  �رشورة  مع 
على فرت�ت لتفادي �سعور �ل�سخ�ض 
قبل  �لتمر  تناول  و�لنزعاج.  بالثقل 
�أي �سيء، لأّنه يعمل على �سد نق�ض 
�أثناء  للج�سم  ح�سل  �لذي  �ل�سكر 
�لإفطار  وجبة  بدء  �ل�سيام.  فرتة 
هذ�  �إّن  حيث  �ل�سوربة؛  من  بطبق 
�لطبق ميّهد �ملعدة ل�ستقبال باقي 
كما  �لرئي�سّية،  و�لوجبة  �لطعام 
خ�رشها  �لتي  �ل�سو�ئل  يعّو�ض  �أّنه 

بعد  �مل�سي  على  �حلر�ض  �جل�سم. 
تناول �لإفطار ب�ساعتني على �لأقل، 
�إىل  �لذهاب  لل�سخ�ض  ميكن  حيث 
�لأقد�م.  على  �لرت�ويح م�سياً  �سالة 
وجبة  ترك  عدم  على  �حلر�ض 
�ل�سحور على �أي حاٍل من �لأحو�ل، 
وين�سح �لأخ�سائيون ب�رشورة �حتو�ء 
بطيئة  �لن�سوّيات  على  �لوجبة  هذه 
�لكامل،  �لقمح  كخبز  �لمت�سا�ض 
من  وذلك  �لفطور،  ورقاق  و�لأرز 
�أجل �حلفاظ على م�ستوى �ل�سكر يف 
�حلر�ض  ممكنة.  فرتٍة  لأطول  �لدم 

حتتوي  �لتي  �لأغذية  تناول  على 
خالل  و�ملعادن  �لفيتامينات  على 
و�خل�سار.  كالفو�كه  �ل�سيام  يوم 
وجبة  على  �ل�سلطة  طبق  تناول 
ولكن  �حللوّيات  تناول  �لإفطار. 
ير�قب  �أن  يجب  حيث  باعتد�ل، 
�لأطباق  هذه  من  ح�سته  �ل�سخ�ض 
مبا�رشًة.  �لنوم  قبل  تناولها  وجتّنب 
جتّنب تناول �لأطعمة �ململّحة مثل 
و�ملعلبات  و�ملك�رش�ت،  �ملخلالت 
تق�سيم  �ل�سناعّية.  �لأغذية  وكذلك 
ثالثة  �إىل  �لرئي�سي  �لطبق  وجبة 

�لأول  �لق�سم  يحتوي  حيث  �أق�سام، 
�لمت�سا�ض  بطيئة  �لن�سويات  على 
على  �لثاين  و�لق�سم  �لأرز،  مثل 
قليلة  تكون  �أن  ويف�سل  �للحوم 
ميكن  �ملتبقي  و�لن�سف  �لدهون، 
تناول  �ل�سحّية.  باخل�سار  تعبئته 
�أو  �ساعة  مرور  بعد  �لقهوة  فنجان 
�لإفطار،  وجبة  تناول  من  �ساعتني 
مبا�رشًة  �رشبها  جتّنب  يجب  حيث 
�حلر�ض  �رشورة  مع  �لوجبة  بعد 
�مل�رشوبة  �لقهوة  كمّية  تقليل  على 

خالل �ليوم قدر �لإمكان.



�إ�سالمياتالأحد 2 جوان 2019  املوافـق  ل28 رم�ضان 1440هـ 19

�ل�سيام عن �ملعا�سي
عن  الإم�ساك  باأنه:  ال�سيام  العلماء  جمهور  يعرف 
املفطرات يف نهار رم�سان، ويق�سدون باملفطرات: 
احللقة  يف  م�سى  وقد  واجلماع،  وال�رشاب  الطعام 

الأوىل.
وبناء على ذلك ل يبطل ال�سوم اإل باملفطرات لثالثة 

املذكورة...
واإذا ارتكب ال�سائم بع�ض الذنوب، كالغيبة والنميمة، 
والكذب،  الزور  و�سهادة  وال�رشقة،  وال�رشب  وال�سب 
فال يكون مفطرا بذلك، واإن ت�ساعف اإثمه يف هذا 
ال�سهر الكرمي... هذا هو مذهب جماهري العلماء...
قال النووي: » فلو اغتاب يف �سومه ع�سى ومل يبطل 
واأحمد  حنيفة  واأبو  مالك  قال  وبه  عندنا،  �سومه 
ال�سوم  يبطل  فقال  الأوزاعي  اإل  كافة،  والعلماء 
-372/6( ]املجموع  ق�ساوؤه....«  ويجب  بالغيبة 

])374
ال�سوم،  تبطل  املعا�سي  اأن  العلماء،  بع�ض  يرى 

وا�ستدلوا باأدلة:
قال  قال:  عنه،  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  حديث  منها: 
قول  يدع  مل  )من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
الزور والعمل به، فلي�ض هلل حاجة يف اأن يدع طعامه 

و�رشابه( ]البخاري برقم )1804([
اهلل �سلى  ر�سول  قال: قال  اأي�سا -   – ومنها حديثه 
اهلل عليه و�سلم: )رب �سائم حظه من �سيامه اجلوع 
والعط�ض، ورب قائم حظه من قيامه ال�سهر( ]اأحمد 
 )1571( برقم  امل�ستدرك  واحلاكم يف   )8843( برقم 
البخاري  �رشط  على  �سحيح  حديث  »«هذا  وقال: 
ومل يخرجاه« وذكره يف جممع الزوائد عن ابن عمر 
الكبري ورجاله  الطرباين يف  رواه   « ))202/3( وقال: 

موثقون«. 
اأبي هريرة قال: قال ر�سول اهلل �سلى  ومنها حديث 
وال�رشب،  الأكل  من  ال�سيام  )لي�ض  و�سلم:  عليه  اهلل 
اأحدا  �سابك  فاإن  والرفث،  اللغو  من  ال�سيام  اإمنا 
برقم  امل�ستدرك  �سائم(  اإين  فقل:  عليك،  وجهل 
)1570( وقال: »هذا حديث �سحيح على �رشط م�سلم 

ومل يخرجاه«
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  حديثه  ومنها 
فاإذا  وال�سيام جنة،   .... وجل:  اهلل عز  )قال  و�سلم: 
كان يوم �سوم اأحدكم، فال يرفث يومئذ، ول ي�سخب، 
�سائم(  امروؤ  اإين  فليقل  قاتله،  اأو  اأحد  �سابه  فاإن 

]باخت�سار من البخاري )1795( وم�سلم )1151([

رم�سان حمطة �سفر �إىل �جلنة )2(
يراد  التي  باختالف اجلهة  يختلف  لل�سفر  وال�ستعداد  ل�سفره،  ا�ستعداد  له من  بد  امل�سافر ل 

ال�سفر اإليها.
فقد تكون جهة ال�سفر قريبة من دار امل�سافر، وبيئتها م�سابهة لبيئة بلده، من حيث اجلو 
بعيدة، خمتلًفا جُوّها  ال�سبه، وقد تكون  اأنواع  واللبا�ض، وغري ذلك من  والعادات والطعام 
لبالد  �سبهها  و�سدة  وبعدها،  البلد  ولقرب  بلده،  عادات  عن  وطعامهم،  اأهلها  وعاداُت 
امل�سافر اأو �سدة خمالفتها، تاأثري يف ا�ستعداده لل�سفر...من حيث الزاد والراحلة، اللبا�ض 

وغريها...
وقد يكون ال�سفر اإىل ديار تختلف اختالفا �سديدا عن داره، كرحالت رواد الف�ساء 
اإىل الف�ساء اخلارجي، وقد يبقى يف الف�ساء �سهورا اأو اأكرث، بل قد يكون �سفره 
اإىل اأحد كواكب ال�سماء، كالقمر، وهو يف �سفره اإىل هذه الديار، يحتاج 
اإىل ا�ستعداد غري عادي، فيحتاج اإىل تدريبات قا�سية م�سابهة �سبها 
كبريا للحالة التي �سيكون عليها يف املركبة الف�سائية، ويف جو �سبيه 

بنف�ض اجلو الذي �سيكون عليه، يف تلك الرحلة.
بل  العادية،  الأر�ض  تختلف عن مالب�ض  اإىل مالب�ض  يحتاج  كما 

ليبقى يحتاج اإىل حمل  الأر�ض،  من  »الأك�سجني«  الهواء 
على  قيد احلياة، ويحتاج اإىل طعام ينا�سب تلك هناك 
ء  جوا التي �سينتقل اإليها، كما يحتاج اإىل نفقات الأ

باهظة، وراحلة غالية ... وهذا ما نرى 
اأمثلة له لهوؤلء امل�سافرين.

حمطات  امل�سافرين  ولهوؤلء 
معينة، اأعدت اإعدادا خا�سا 
واإعدادهم  لتدريبهم، 
عظيما،  اإعدادا 
ال�سفر  بهذا  للقيام 

العجيب.

م�ساحبة �لقر�آن يف »�سهر �لقر�آن
ثالث اآيات يف ثالث �سور، تبني اأن القراآن الكرمي، نزل يف ليلة واحدة من هذا ال�سهر الكرمي »رم�سان« وهي ليلة القدر: 

الآية الأوىل: هي قوله تعاىل يف: ))�سهر رم�سان الذي اأنزل فيه القراآن هدى للنا�ض وبينات من الهدى والفرقان فمن �سهد منكم ال�سهر فلي�سمه ومن كان مري�سا اأو على �سفر فعدة من اأيام 
اأخر يريد اهلل بكم الي�رش ول يريد بكم الع�رش ولتكملوا العدة ولتكربوا اهلل على ما هداكم ولعلكم ت�سكرون(( ]البقرة )185( 

فهي �رشيحة يف اأنه تعاىل اأنزله يف �سهر رم�سان، وهو �سامل لأيامه ولياليه من اأوله اإىل اآخره.
الآية الثانية: هي الآية الثالثة من �سورة الدخان، يف قوله تعاىل: ))حم)1( والكتاب املبني )2( اإنا اأنزلناه يف ليلة مباركة اإنا كنا منذرين)3( فيها يفرق كل اأمر حكيم )4( اأمرا من عندنا اإنا 

كنا مر�سلني )5( رحمة من ربك اإنه هو ال�سميع العليم )6( ]الدخان 
وينبغي حمل هذه الليلة املباركة، على اأنها اإحدى ليايل �سهر رم�سان، الذي ن�ست اآية البقرة على اأن القراآن نزل فيه، ولكنها تبقى مبهمة يجوز اأن تكون اأي ليلة من لياليه، بدون حتديد.

الآية الثالثة: هي الآية الأوىل يف �سورة القدر يف قوله تعاىل: ))اإنا اأنزلناه يف ليلة القدر)1(وما اأدراك ما ليلة القدر)2( ليلة القدر خري من األف �سهر)3( تنزل املالئكة والروح فيها باإذن ربهم 
من كل اأمر)4( �سالم هي حتى مطلع الفجر(( )5( ]القدر 

ولكن هذه الليلة – مع حتديدها بالو�سف – مل يعينها القراآن الكرمي،،،، ولهذا وجب الرجوع فيها اإىل ال�سنة التي رجحت وجودها يف الع�رش الأخرية من هذا ال�سهر، ووردت اأحاديث اأكرث 
حتديدا لها بليايل الوتر من الع�رش الأخرية، ثم وردت اأحاديث اأخرى تظهر رجحان اأنها ليلة ال�سابع والع�رشين من رم�سان، و�سياأتي الكالم على احلكمة يف اإبهام هذه الليلة املباركة، وعدم 

القطع بتعيينها.

دعاء �سالة �لقيام
اهلل  �سلى  النبي  كان  قال:  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�ض  ابن  عن 
د من الليل، قال: )اللهم ربنا لك احلمد  عليه و�سلم اإذا تهَجّ
اأنت قّيم ال�سماوات والأر�ض، ولك احلمد اأنت رب ال�سماوات 
والأر�ض ومن فيهن، ولك احلمد اأنت نور ال�سماوات والأر�ض 
ومن فيهن، اأنت احلق، وقولك احلق، ووعدك احلق، ولقاوؤك 
لك  اللهم:  حق،  وال�ساعة  حق،  والنار  حق،  واجلنة  احلق، 
وبك  خا�سمت،  واإليك  توكلت،  وعليك  اآمنت،  وبك  اأ�سلمت، 
حاكمت، فاغفر يل: ما قدمت، وما اأخرت، واأ�رشرت، واأعلنت، 

وما اأنت اأعلم به مني، ل اإله اإل اأنت( رواه البخاري.

دعاء �ل�سائم عند �لإفطار
والدعاء يف وقت الإفطار من اأوقات الإجابة، كما روى 
ابن ماجه يف “�سننه” عن عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل 
عنه، قال: قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإن لل�سائم 

عند فطره دعوة ما ترد(

وكان من هديه �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يقول عند فطره: 
)ذهب الظماأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر اإن �ساء اهلل( 

رواه اأبو داود والن�سائي والدار قطني وح�سنه.
اأن ر�سول اهلل �سلى  اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه  عن 
اهلل عليه و�سلم كان اإذا اأفطر عند اأهل بيت، قال لهم: 

الرحمة، )اأفطر عندكم ال�سائمون،  وغ�سيتكم 
الأبرار،  طعامكم  عليكم واأكل  وتنزلت 

املالئكة(، رواه اأحمد.

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .
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الفنان ال�ضوري  يزن خليل.. اأداء متنوع وح�ضور 
مميز يف دراما رم�ضان

عرب �ضخ�ضيته املميزة واأدائه املتنوع ا�ضتطاع الفنان يزن خليل فر�ض ح�ضوره يف دراما رم�ضان هذا العام وي�ضع لنف�ضه مكانة بني النجوم 
ال�ضاعدين عرب توليفة من الأدوار التي لعبها ك�ضفت عن موهبة متثيلية تنتقل ب�ضال�ضة بني الجتماعي والبيئة ال�ضامية.

واأطل خليل خالل املو�سم الدرامي 
م�سل�سالت  عدة  عرب  احلايل 
ب�سمة  ترك  خاللها  من  ا�ستطاع 
خا�سة به منها م�ساركته يف اأعمال 
ال�سام4”  وعطر  اأ�سفر  “هوا 
اإ�سافة اإىل �سخ�سيته التي ج�سدها 
واجلوى  الهوى  عن  امل�سل�سل  يف 
التي اعتربها جديدة على م�ستوى 

ال�سكل وامل�سمون.
�سانا  لـ  حديث  يف  خليل  واأو�سح 
اأن التنوع يف التمثيل �سفة رئي�سية 
من �سفات املمثل املحرتف فمن 
اأدواره  يف  �ساماًل  يكون  اأن  املهم 
قدر امل�ستطاع م�سرياً اإىل اأن هذا 
عوامل  ملجموعة  بحاجة  التنوع 
يف  التو�سع  اأهمها  من  م�ساعدة 

طبيعة الأدوار املعرو�سة عليه.
�سخ�سية  �ساحب  يخفي  ول 
�سياح يف عطر ال�سام وجود عائق 
من حتقيق  املمثلني  رئي�سي مينع 
بع�ض  ا�ست�سهال  وهو  التنوع  هذا 
�سبق  ممثلني  لختيار  املخرجني 
لهم واأن لعبوا اأدواراً مماثلة وعدم 
جديدة  اأدوار  باإ�سناد  املغامرة 
تظهر  اأن  املمكن  من  والتي  لهم 

اإمكانياتهم ب�سكل خمتلف.
خليل  اإىل  بالن�سبة  املتعة  وت�سكل 
م�سل�سل  يف  اجلمهور  عرفه  الذي 
يف  رئي�سياً  هدفاً  و�سط  �سكر 
هناك  دائماً  ولكن  يوؤديه  دور  اأي 
اأكرث  املتعة  �رشط  حتقق  اأدوار 
�سخ�سية  اأن  معترباً  غريها  من 

اأ�سفر تاأليف  �سفيق مب�سل�سل هوا 
علي وجيه ويامن احلجلي واإخراج 
له  حققت  اأحمد  اإبراهيم  اأحمد 
ونقلة  املتعة  من  عالياً  م�ستوى 

نوعية له يف الدراما.

وجهة  من  ي�سبه  الدراما  واقع 
للفنون  العايل  املعهد  خريج  نظر 
قطاعات  جميع  واقع  امل�رشحية 
العمل يف �سورية فتح�سنه وتطويره 
مرتبط بالو�سع العام لفتاً اإىل اأن 

هذا املو�سم يدعو اإىل التفاوؤل من 
الت�سويق  حيث الكم والنوع وجودة 
اإىل  بحاجة  التام  التعايف  ولكن 
مزيد من الوقت والعمل اجلاد من 
ال�سناعة  بهذه  للنهو�ض  اجلميع 

الوطنية املهمة.
متفائاًل  خليل  الفنان  ويبقى 
ول  ال�سورية  الدراما  مب�ستقبل 
يف  ب�رشية  طاقات  بوجود  �سيما 
هي  التي  الفنية  املجالت  جميع 
طاقات �ساحرة وقادرة دائماً على 
خلق ما هو جديد ومتميز ولكنها 
بحاجة اإىل رعاية جدية لكي تكون 

مثمرة ومفيدة بح�سب راأيه.
العربية  بالدراما  راأيه  وعن 
تنجح  انها  خليل  راأى  امل�سرتكة 

وم�ساكل  ق�سايا  تناق�ض  عندما 
اأعمال  من  يقدم  ما  اأما  م�سرتكة 
وخمرجون  وكتاب  ممثلون  فيها 
تطرح  فال  خمتلفة  جن�سيات  من 
للجمهور  امل�سرتكة  الق�سايا  هذه 
من  ذلك  مينع  اأن  دون  العربي 
ت�ستحق  حمرتمة  اأعمال  وجود 

املتابعة واأخرى ل ت�ستحق.
اأدواره  تنوع  من  الرغم  وعلى 
يف  ي�سارك  مل  اأنه  اإل  الدرامية 
اأن  اأو�سح  اأي عمل كوميدي حيث 
قدمت  التي  الكوميدية  الن�سو�ض 
له مل ترق اإىل امل�ستوى املطلوب 
يكون  اأن  متمنياً  فيها  �سح  فهناك 

القادم من هذه الأعمال اأجمل.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ض ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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بعد جناح »ولد الغالبة«.. اأحمد ال�ضقا 
يفكر يف دراما 2020

   
تلقي الفنان اأحمد ال�سقا 
املخرج  من  عر�ساً 
لتكرار  �سامي  حممد 
تليفزيونياً  معه  التعاون 
املقبل،  رم�سان  يف 
يف  معاً  جناحهما  بعد 
الغالبة«،  »ولد  م�سل�سل 
علي  حالياً  املعرو�ض 

ف�سائية mbc م�رش.
وقال م�سدر مقرب من 
�سامي ميلك  اإن  ال�سقا، 

ال�سقا موافقته املبدئية  اأبدى  فكرة ومعاجلة مل�سل�سله اجلديد، حيث 
بذل  واأنه  النهائي، خا�سة  ولكنه طلب مهلة حل�سم قراره  الفكرة،  على 
جمهوداً م�سنياً اأثناء ت�سوير م�سل�سله الأخري، ويحتاج لفرتة من الراحة 

لتخاذ قرار ب�ساأن هذا العر�ض.
وي�سارك يف بطولة »ولد الغالبة« مي عمر وحممد ممدوح واإجني املقدم 

وكرمي عفيفي وكوكبة من النجوم، من تاأليف اأمين �سالمة.

ح�ضام حبيب: �ضريين جنمة م�ضر 
الأوىل ولي�ضت اأنغام

   
ك�سف املطرب امل�رشي ح�سام حبيب، عن اعتباره اأن زوجته املطربة 
امل�رشية �سريين عبد الوهاب، جنمة م�رش الأوىل، وتتفوق على مواطنتها 

املطربة اأنغام.
»راأيي  عثمان:  عائ�سة  مع  �سو«،  »عائ�سة  برنامج  يف  حبيب،  وقال 
ال�سخ�سي لي�ض له عالقة كون �سريين زوجتي، فهذا الراأي قبل زواجنا 
عامل  يف  ظهورها  منذ  �سريين  جمهور  من  فاأنا  حتى،  �سداقتنا  وقبل 

الغناء«.
ويقلدها  جديداً،  غنائياً  لوناً  اخرتعت  »�سريين  واأ�ساف ح�سام حبيب، 
الكثريات حالياً، فهي تقوم بتغيري مقام اأثناء �سماع اللحن، حيث اإن لديها 

اأذناً مو�سيقية مميزة جداً«.
وتابع حبيب، »عندما ذهبت معها خالل حفالتها الغنائية خارج م�رش، 
بعيني، يف  التي �ساهدتها  والوا�سعة  الكبرية  انبهرت من حجم �سعبيتها 

كل الدول العربية«.

»كونتاك« يدفع اأمل عرفة لالعتذار من اجلمهور!
اعتذرت الفنانة ال�سورية اأمل عرفة 
خلفته  الذي  ال�سلبي،  الأثر  عن 
يف  »كونتاك«  م�سل�سلها  من  حلقة 
موؤكدة  امل�ساهدين،  لدى  رم�سان 
يتو�سح  اأن املغزى من احللقة مل 

وامل�سكلة يف املونتاج.
وتعر�ست الفنانة عرفة ملجموعة 
الفعل  وردود  النتقادات  من 
حلقة  يف  جاء  ما  جتاه  ال�سلبية، 
»كونتاك« التي تتحدث عن مو�سوع 

الهجوم الكيميائي املفربك.
اعتذار  ر�سالة  الفنانة  ون�رشت 
للجمهور يف �سفحتها على مواقع 
فيها:  قالت  الجتماعي  التوا�سل 
له  فتحنا  �سوري  لأي  »اأعتذر 
من  البارحة  بحلقة  اأملا  اأو  جرحا 
م�سل�سل كونتاك، و�سلتني ر�سائلكم 
ملا  لي�ض  اأن�رشها  ولن  وقراأتها، 
حتتويه من �ستائم، بل لأنها حتمل 
اأوجاعا واآلما مل اأخلق للحظة كي 

اأ�ستهني بها«. واأكدت عرفة »�سبق 
وقلت اإن كان دمي �سيوقف النزيف 
اأر�ض بالدي فاأهال باملوت،  على 
قلت  ما  اأعيد  �سنوات  وبعد  والآن 
اأكرر  ولي�ض خارجها،  دم�سق  ومن 
اعتذاري واأعيد، قدم اأ�سغر طفل 

�سوري ب�سيا�سات الكون«.
وبينت الفنانة ال�سورية اأنها مل تكن 
بهذا  �ستخرج  احللقة  اأن  تدري 
به  عر�ست  الذي  النهائي  ال�سكل 

قائلة:  واأ�سافت  املونتاج،  بعد 
كيف  عرفنا  كممثلني  اأننا  »لو 
وربط  اللوحة،  هذه  مونتاج  �سيتم 
هذا  على  ببع�سها  الأحداث 
بعدم عر�سها  لكنا طالبنا  ال�سكل، 
من  كان  اأنه  اأعتقد  الأ�سا�ض،  من 
حق الأمل ال�سوري اأن حتذف هذه 
حفاظا  وتف�سيال،  جملة  اللوحة 
على م�ساعر ال�سوريني اأينما كانوا 

وكيفما كانت مواقفهم«

تتابع الفنانة مي �سليم ردود الفعل 
»�سانع  اجلديد  م�سل�سلها  على 
على  يُعر�ض  الذي  الأحالم«، 

ف�سائية »اأبوظبي« الإماراتية.
األف   250 تقا�ست  �سليم  اأن  وعلم  
حيث  لها،  كاأجر  م�رشي  جنيه 
قبلت بهذا الرقم الذي ل يتما�سي 
نظراً  احلقيقي،  اأجرها  قيمة  مع 

لعدم وجودها يف اأعمال تليفزيونية 
فرتة  ولقلة  العام،  هذا  م�رشية 

الت�سوير.
وي�سارك يف بطولة »�سانع الأحالم« 
مك�سيم خليل وطوين عي�سى واأروى 
من  وكوكبة  ري�سة  ورنا  جودة 
عبا�ض  ب�سار  تاأليف  من  النجوم، 

واإخراج حممد عبد العزيز.

ربع مليون جنيه ملي �ضليم يف »�ضانع الأحالم«

القلوب  اإتفاق  جمعية  نظمت 
اأكرب  امل�سيلـة،  بولية  الثقافية 
�سهرة  يف  الولية  لفناين  جتمع 
جممع  اإحت�سنها  رم�سانية 
و�سهد  لنـد«،  »�سربي  الت�سلية 
العائالت  طرف  من  كبريا  اإقبال 
�ساعات  طوال  اإ�ستمتعت  التي 
للحفل الفني الذي ن�سطته كوكبة 
عن  ف�سال  الولية،  فناين  من 
واملعار�ض  ال�سعرية  الأم�سيات 

املقدمة  البهلوان  وعرو�ض 
احلفل  خالل  مت  كما  لالأطفال، 
ح�سب  الفنانني  من  عدد  تكرمي 
اجلمعية  رئي�ض  عنـه  ك�سف  ما 
 ، قبايلي«  »ح�سني  امل�رشحي 
تنظيم  خالل  من  الهدف  فاإن 
جلمع  هو  الثقايف  احلدث  هذا 
امل�سيلة  ولية  فناين  �سمل جميع 
بهدف  املجالت،  جميع  ويف 
تقدمي العديد من الأن�سطة لزوار 

لند«  »�سربي  الت�سلية  جممع 
والذي بات منذ اإفتتاحه مق�سدا 
امل�سيلية  العائالت  جلميع 
اأين مت  الولية،  وحتى من خــارج 
باملنا�سبة تنظيم معـر�ض لل�سـور 
الت�سكيلــي  والفـن  الفـوتوغرافيـة 
العـرو�ض  من  العديد  وتقدمي 
لالأطفــال،  والتهريج  امل�رشحية 
الق�سائــد  العديد من  اإلقاء  وكـذا 
ال�سعريـة واأخرى يف الفـن الأدبــي، 

فني  حفل  تن�سيط  على  ف�سال 
من  كوكبـة  تن�سيطه  على  تداول 
الفنان  غــرار  على  الوليـة  فنـاين 
ح�رش  اإبراهيم  يل�ض،  اإ�سماعيل 
يا�سني  دودو،  املالك  عبد  با�ض، 
حمــو�ض واأخرين ، قدموا العديد 
من الباقات الغنائية ويف خمتلف 
اإىل  الراي  ال�رشقي،  من  الطبوع 
غاية الطابع امللتزم كـ الأنا�سيد.

عبدالبا�ضط بديار 

  من تنظيم جمعية اإتفاق القلوب الثقافية 

 اأكرب جتمع لفناين ولية امل�ضيلة يف �ضهرة رم�ضانية
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Vantage اأيقونتها  من   AMR تطلق  مارتن  اأ�ستون 
مارتن  �أ�ستون  �رشكة  ك�سفت 
�لنقاب عن ن�سخة AMR من 
�لكوبيه   Vantage �أيقونتها 
�لتجهيز�ت  من  باملزيد 

�لإ�سافية وباأعد�د حمدودة.
و�أو�سحت �ل�رشكة �لربيطانية 
و�لتي   ،AMR ن�سخة  �أن 
 200 على  �إنتاجها  يقت�رش 
يف  تظهر  فقط،  �سيارة 
فبجانب  خمتلفني،  �إ�سد�رين 
ب�سعر  قيا�سية  ن�سخة   141
تتوفر  يورو  �ألف   185 حو�يل 
�خلا�سة  �لن�سخة  �أي�سا 
 210 ب�سعر   ”59  Vantage“

�ألف يورو.
و�أ�سارت �أ�ستون مارتن �إىل �أن 
 Vantage“ لن�سخة �خلا�سة�

لون  خالل  من  تتميز   ”59
�خلا�ص،  �خلارجي  �لطالء 
وفر�ص  �جللد  مزيج  وكذلك 

خا�سة  وحليات  �لكانتار� 
�لد�خلية.  باملق�سورة  ملونة 
على   AMR ن�سخ  وتعتمد 

مزدوج  تربو  حمرك  �سو�عد 
 510 وبقوة  لرت   4 �سعة   V8
لعزم  مرت  نيوتن  ح�سان/625 

تت�سافر  �لأق�سى،  �لدور�ن 
يدوي  حركة  ناقل  مع  جهوده 
وبف�سل  �رشعات.  �سبع  من 
�لكوبيه  تت�سارع  �لقوة  هذه 
�إىل 100  �لثبات  �لريا�سية من 
كلم/�ص يف غ�سون 4 ثو�ن، يف 
�لق�سوى  �ل�رشعة  تقف  حني 
كلم/�ص.   315 �أعتاب  على 
�لإ�سافية  �لتجهيز�ت  ومن 
 Vantage بالن�سخة �خلا�سة
 LED ك�سافات   AMR
 20 قيا�ص  م�سبوكة  وجنوط 
�لتعليق  جمموعة  مع  بو�سة، 
و�لتي   ،Skyhook �ملتو�ئم 
�لختيار  �ل�سيارة  لقائد  تتيح 
بني �أو�ساع �ل�سبط Sport و

.Track و +Sport

Qashqai موديل خا�ص من ني�سان
�لنقاب  ني�سان  �رشكة  ك�سفت 
 N-Way �خلا�ص  �ملوديل  عن 
 SUV من فئة ،Qashqai لأيقونتها

�ملدجمة.
�أن  �ليابانية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
يعتمد   N-Way �خلا�ص  �ملوديل 
 ،Acenta �لتجهيز�ت  خط  على 
مزدوجاً،  هو�ء  مكيف  يقدم  و�لذي 
�مل�ساعدة،  �لقيادة  �أنظمة  وحزمة 
�لأمام  يف  �ل�سيارة  �سف  و�سافرة 
�لتعرف على �ملارة،  و�خللف ونظام 
على  للحفاظ  �مل�ساعدة  و�لأنظمة 
ونظام  �لعايل،  و�ل�سوء  �ل�سري،  حارة 

�لتعرف على �إ�سار�ت �ملرور.
ويقدم �ملوديل �خلا�ص �أي�سا جتهيز�ت 
�إ�سافية مثل نظام �ملالحة، و�ل�سقف 
ونظام  �ل�سقف  وق�سبان  �لبانور�مي، 
�لتدفئة  ووظيفة  �لأمام،  يف  �لتدفئة 

للزجاج �لأمامي و�جلنوط �مل�سنوعة 
من معدن خفيف قيا�ص 18 بو�سة.

�أ�سارت  �لدفع،  لنظام  وبالن�سبة 
يف  تتوفر  �ل�سيارة  �أن  �إىل  ني�سان 

�لبنزين  حمركات  من  جمموعة 
تغطي  �لتي  و�لديزل، 

بني  ميتد  قوة  نطاق 
 160 �إىل  115 ح�سان 

وتت�سافر  ح�سان، 
�ملحركات  جهود 
ناقل �حلركة  مع 
تيكي  ما تو و لأ �
ج  و د مز
من  �لقاب�ص 

�رشعات،  �سبع 
�حلركة  ناقل  �أو 

تيكي  ما تو و لأ �
لتوزيع   Xtronic

عجالت  على  �لقوة 
�ل�سيارة �لأربع.

دبليو"  اإم  "بي 
تخترب اأحدث 

�سياراتها الريا�سية

دبليو"  �إم  "بي  �رشكة  بد�أت 
منوذج  باختبار  �لأملانية 
�سيار�تها  من  جديد 
�لريا�سية من �لفئة �لثامنة.

�إم  "بي  تكتم  من  وبالرغم 
هذه  ت�سميم  عن  دبليو" 
�ل�سيارة، �إل �أن �لفيديوهات 
�أثناء  لها  ظهرت  �لتي 
�أنها  تبني  �لختبار�ت، 
بدل  �أبو�ب،   4 بـ  �ستاأتي 
من بابني كما هي �لعادة يف 

."8-BMW" سيار�ت�
�ل�سيارة  هذه  �ستاأتي  كما 
 5 بطول  �ن�سيابي  بهيكل 
وعجالت  تقريبا،  �أمتار 
�إن�ص،   18 مبقا�ص  ريا�سية 
وفرملة  تعليق  و�أنظمة 
خا�سة، ونظامي دفع خلفي 

ورباعي.
ن�سخة  بن�سختني،  و�ستطرح 
بـ  توربيني،  مبحرك  مزودة 
 530 وعزم  �أ�سطو�نات،   8
مزودة  ون�سخة  ح�سانا، 
�أ�سطو�نات،   8 بـ  مبحرك 
وعزم 600 ح�سان، يعمل مع 
علبة �رشعة �أوتوماتيكية بـ 9 

مر�حل.

ني�سان �لتيما �جلديدة حتمل يف د�خلها ت�سابهات �أكرث مما توقعناه مع GT-R، حتديد�ً تقنية خا�سة يف حمرك �لأربع �سلندر�ت �سعة 2.5 لرت لل�سيد�ن متو�سطة �حلجم. هذه �لتقنية مت ��ستخد�مها يف 
GT-R �أول ثم موديالت �أخرى مثل �سنرت� نيزمو، وتقوم بر�ص و�سقل �مل�ساحة د�خل �إ�سطو�نات �ملحرك يف �ملكان �لذي تتحرك فيه �ملكاب�ص.. حيث يتم �سنع غالف د�خلي ب�سمك 200 ميكرون، 

وهو نف�ص �سمك �سعرة ر�أ�ص ب�رشية، مع ��ستخد�م �أد�ة خا�سة ل�سقل �لإ�سطو�نة من �لد�خل، و�لهدف هو حت�سني �لكفاءة وتخفيف �لحتكاك. �لنتيجة هي تقنية متطورة من �لنادر روؤيتها يف حمركات 
حمرك �لتيما �جلديدة ي�سخ 188 ح�سان مع عزم دور�ن 244 نيوتن.مرت، ويتم جتميعه يف �أخرى ل�سيار�ت بنف�ص �ل�سعر.. ويُذكر �أن 

�لذي ينتج 1.4 مليون حمرك �سنوياً، �أو و�حد كل 19 ثانية ومنذ فتح هذ� م�سنع تيني�سي �لأمريكي 
�مل�سنع يف 1997 وقد مت �سنع 13 مليون حمرك، وينتج �مل�سنع 

مولد�ت �لطاقة �لتي تدعم �لتيما ونافار� وماك�سيما 
وباثفايندر و�ك�ص تريل وتيتان وحمركات 

ليف �لكهربائية.

GT-R حمرك ني�سان التيما 2019 ميتلك تقنية ماأخوذة من
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»OPPO« تتحدى »�سام�سونغ« بهاتف ال مثيل له!

 »OPPO« �رشكة  �أطلقت 
 10x Reno« م�ؤخر� هاتف
Zoom« مب���صفات جتعله 
و�حد� من �أف�صل �له��تف يف 
�لأ�ص��ق، و�ملناف�س �لأق�ى 
لأجهزة »S10« �حلديثة من 
هذ�  »�صام�ص�نغ«وينفرد 
�أمامية  بكامري�  �لهاتف 
ميغابيك�صل،   16 بدقة 
�لهيكل،  د�خل  خمفية 
وتخرج منه وفق �آلية فريدة 

هاتف  �أي  يف  ت�صتعمل  مل 
ذكي بعد، مزودة بح�صا�صات 
تختفي  جتعلها  خا�صة 
يف  �لهاتف  د�خل  ب�رشعة 
تتعر�س  ل  كي  وق�عه  حال 

للك�رش.
�لأ�صا�صية  �لكامري�  �أما 
ثالثية  فاأتت  للهاتف، 
�لعد�صات بدقة )8+13+48( 
وبقدر�ت  ميغابيك�صل، 
�أف�صل  من  جتعلها  ت�ص�ير 

يف  �له��تف  كامري�ت 
�لعامل وزودت هذه �لكامري� 
بتقنيات متكنها من �لتقاط 
وباأل��ن  �لدقة  عالية  �ص�ر 
�لروؤية  ظروف  يف  ز�هية 
�لليلية، وت�صجيل فيدي�هات 
 60 وت�ثيق   ،»4K« بدقة 
لقطة يف �لثانية، ف�صال عن 
قدرتها على تقريب �ل�ص�رة 

.»X10« مبعدل
كما �أ�صافت »OPPO« لهذ� 

 »OLED« �صا�صة  �لهاتف 
بح��ف  �لدقة،  عالية 
بها  لتناف�س  جد�،  رقيقة 
�صا�صات ه��تف »S10« من 
»�صام�ص�نغ«، ومعاجلا ثماين 
وذ�كرة  �لأد�ء،  عايل  �لن�ى 
 8 بحجم  ع�ص��ئي  و�ص�ل 
تخزين  وذ�كرة  غيغابايت، 
غيغابايت،   256 د�خلية 
�لأ�صابع  لب�صمات  وما�صحا 

مدجما يف �ل�صا�صة.

»تويرت« 
يكت�سي حلة 

جديدة
�أطلق �لقائم�ن على »ت�يرت«، ي�م 
�لثالثاء 23 �أفريل �جلاري، بع�س 
�ملظهر  �صملت  �لتي  �لتحديثات 
�لعاملة  تطبيقهم  لن�صخة  �لعام 

على �حل���صب.
لحظ  �لتحديثات،  وبعد 
عر�س  �صا�صة  �أن  �مل�صتخدم�ن 
ق�صمني  �إىل  تق�صم  باتت  �لتطبيق 
�لأمين  �لعم�د  ويف   ،3 من  بدل 
»�خلط  للم�صتخدم  يظهر  منها 
�لأي�رش  �لعم�د  �أما  �لزمني«، 
تتعلق  �لتي  �لإ�صعار�ت  فيظهر 
تن�رشها  �لتي  �لأحد�ث  باأهم 
فيها  ي�صرتك  �لتي  �ل�صفحات 

�مل�صتخدم.
كما �أتاحت �لتحديثات للم�صتخدم 

�ملهمة،  �مليز�ت  من  �لعديد 
كالقدرة عل �لتحكم بحجم �خلط 
و�لقدرة  �لعر�س،  �صا�صة  على 
على �لتح�ل �إىل »�ل��صع �لليلي«، 
�ص�د�ء،  �خللفية  فيه  تك�ن  �لذي 
�لإ�صعار�ت  �إظهار  على  و�لقدرة 

�لتي تهمه �أول.
ظه�ر  �أن  �لتقنية  خرب�ء  ويعتقد 
يف  »ت�يرت«  يف  �مليز�ت  هذه 
عدد  لجتذ�ب  جاء  �ل�قت  هذ� 
�أن  بعد  �مل�صتخدمني،  من  �أكرب 
�لأول  �لربع  �أن  �لنتائج  �أظهرت 
��صرت�ك  �صهد  �لفائت  �لعام  من 
هذ�  يف  �لنا�س  من  �أكرب  عدد 
�لأول من  بالربع  �مل�قع، مقارنة 

�لعام �جلاري.

حذار من �سحن بطارية 
الهاتف ب�سكل كامل!

�أكد خرب�ء يف جمال �لتقنية �أن �صحن بطارية �لهاتف بن�صبة 100%، �أو تفريغها 
ب�صكل كامل، ي�ؤديان �إىل ظه�ر م�صكالت خطرية يف عمل �لهاتف و�لبطارية معا 

وقال رئي�س ق�صم �لأخبار �لتقنية يف م�قع »Mail.ru«، دميرتي ريابينني، �إن �صحن 
بطارية �لهاتف ب�صكل كامل، و�إبقاء �لهاتف م��ص�ل بال�صاحن كما يفعل معظم 
�لنا�س عادة، قد ي�ؤدي �إىل تلف �لبطارية ب�رشعة، ك�نها تفرغ ق�صما �صغري� من 

�صحنها ثم ت�صحن من جديد ملر�ت عدة، وخالل ف���صل زمنية قليلة.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 8 Nokia« اجلديد

طرحت �ضركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�ضفات مناف�ضة وت�ضميم 

ع�ضري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�ضركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�ضعا 
عند ع�ضاق نوكيا، نظرا ملوا�ضفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�ضوميات -

- ذاكرة و�ضول ع�ضوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�ضيع 

microSD/HC/« با�ضتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �ضا�ضة بحجم 6 بو�ضات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�ضل، حممية بزجاج مقاوم لل�ضدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�ضل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�ضل وفتحة عد�ضة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ض�ض ل�ضماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�ضت�ضعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�ضال -
- بطارية ب�ضعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�ضغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

برنامج �سهري »جت�س�س« على 
حوا�سبنا الأكرث من 18 �سنة!

 Check Point« حّذر خرب�ء من
باأمن  �ملتخ�ص�صة   »Research
برنامج  يف  ثغرة  من  �ملعل�مات 
من  �ل�صهري،   »WinRAR«
�ملمكن �أنها كانت ت�صتغل لخرت�ق 

�حل���صب منذ �صن��ت.
م�ج�دة  �لثغرة  �إن  �خلرب�ء  وقال 

منذ   »WinRAR« برجميات  يف 
�أنها  فيها  و�خلطري   ،2000 �لعام 
�خرت�ق  يف  �صاهمت  قد  تك�ن  قد 
ذلك  منذ  �حل���صب  من  �لكثري 
�لتي   »ACE« فملفات  �ل�قت، 
يدعمها هذ� �لربنامج ت�صاعد على 
تفعيل فريو�س �إلكرتوين خطري قد 

بيانات �حل���صب  ي�صتخدم ل�رشقة 
على  �لقائم�ن  �أّكد  جانبهم،  من 
�أنهم   »WinRAR« برنامج 
يف  �لربجمية  �لثغرة  �أ�صلح�� 
تطبيقهم، و�أ�صدرو� ن�صخة جديدة 
 ،»beta  5.70  WinRAR« منه 

.»ACE« ل تدعم ملفات

»مايكرو�سوفت« تتحدث عن بيع تقنية 
ذكية حلكومات عاملية

»مايكرو�ص�فت« �ملطالبات  �نتقد مدير �رشكة 
�لأخرية �لد�عية �إىل وقف بيع تقنيات »�لتعرف 

على �ل�ج�ه« جلميع �حلك�مات �لعاملية.
�أن  �إىل  �صميث،  بر�د  �ل�رشكة،  مدير  و�أ�صار 
�رشكات  جلاأت  ما  �إذ�  »قا�صيا«،  �صيك�ن  �لقر�ر 
�لتقنية ملنع �حلك�مات من �حل�ص�ل على تقنية 
�لأخرية  منع  بهدف  �ل�ج�ه«،  على  »�لتعرف 
كل  يف  و�أفعالها  �لنا�س  حتركات  مر�قبة  من 
د�ف��س  منتدى  خالل  ت�رشيحاته  ويف  مكان 
�أفهم  »ل  قائال:  �صميث  حتدث  �لقت�صادي، 
�حلجة �لتي تطالب جميع �ل�رشكات ب�قف منح 

�لتقنية لكافة �حلك�مات ولأي �صبب كان«و�أتت 
منظمة   85 مطالبة  بعد  �صميث  ت�رشيحات 
�ل�صابقة  �لتقنية  بيع  ب�قف  حق�قية  وجماعة 
�ملنظمات  هذه  وجهت  حني  يف  للحك�مات، 
و«�أمازون«  »مايكرو�ص�فت«  من  لكل  ر�صالتها 
�حلق�قية  �ملنظمات  بررت  و«غ�غل«كما 
لتقنية  �حلك�مات  ��صتخد�م  مطلبها، مبخاوف 
وتهديد«  »مر�قبة  يف  �ل�ج�ه«  على  »�لتعرف 
وغريهم  و�لالجئني  �حلق�قني  �لنا�صطني 
�لتقنية  �أن  �صميث  �أ�صاف  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 
�ملعقدة،  �لق�صايا  من  عديد  حل  يف  ت�صاعد 

حني  يف  �ملفق�دين«،  �لأطفال  على  »كالعث�ر 
�لتي  �لقر�ر�ت  �أن  �حلق�قي�ن  �لنا�صط�ن  �أكد 
كانت  �إذ�  فيما  �لي�م، حتدد  �ل�رشكات  تتخذها 
�لأجيال �لقادمة �صتعي�س يف »خ�ف من �لتعقب 
�صد  مبظاهرة  ��صرت�كها  حال  يف  و�ملالحقة 
يف  حتى  �أو  عبادة،  لدور  ق�صدها  �أو  �حلك�مة 

حال عي�صها حياة طبيعية«.
�صميث  �ملدير  �أن  ه�  �أي�صا،  للجدل  و�ملثري 
نف�صه، �أعلن يف �ملا�صي عن خماوف ��صتخد�م 
بالتمييز  متعلقة  مل�صاكل  �ل�صابقة،  �لتقنية 

�لعن�رشي و�خل�ص��صية وحق�ق �لإن�صان. 

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�صابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�ص�مي كيمي�صيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�صتقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �صنتارو ف�روكاو�، 
ياباين  ين  ملي�ن   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)ح��يل مليار( لتط�ير �ألعاب خمتلفة لله��تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  ه�  كما  �لذكية،  لله��تف 
جهاز �ص�يت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتح�ل  ُمهمهاً  جمالً  �له��تف  �ألعاب 

وت��صيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�صعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�صمى 

.Dragalia Lost
بال��صع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�صاب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتح�ل من �صاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة لل��جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �صن��ت  عن  ع��صاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



من  �أرهيو  و�دي  ببلدية  عمال   03 �أودع 
وكيل  لدى  �شكوى  �آلة  و�شائق  حار�شني  بينهم 
نائب  �شد  �رهيو  و�دي  مبحكمة  �جلمهورية 
�لبلدية  لذ�ت  �لبلدي  �ل�شعبي  باملجل�س 
�لتحرير  جبهة  حزب  لو�ء  حتت  و�ملن�شوي 
ت�رصيحاته  خلفية  على  وهذ�  ع  ج  �لوطني  
�لبلدية  حظرية  من  معد�ت  باختفاء  �لأخرية 
وح�شب  كهربائية  حمولت   03 منها   2 رقم 
ن�شخة من �شكوى �لعمال و�لتي حتوز �جلريدة 
�لكهربائية  �ملحولت  فاإن  منها  ن�شخة  على 
ول  منها  ينق�س  ومل  مكانها  تر�وح  ماز�لت 

نوعها  من  �لثانية  تعد  �ل�شكوى  هذه  �شيء 
بعد  ع  ج  �لنائب  �شد  �لبلدية  عمال  يحركها 
هذ�  �ملا�شي  �لأ�شبوع  خالل  �ملري  �شكوى 
�لبلدي  �ل�شعبي  �ملجل�س  رئي�س  ك�شف  وقد 
�شيخ  بن  �شيخ  نور�لدين  �أرهيو  و�دي  لبلدية 
�لت�رصيحات  �أن  يف ت�رصيح خ�س به �جلريدة 
�لأخرية للنائب ج ع �ملن�شوي حتت لو�ء جبهة 
�شونلغاز جلنة  �أوفدت  �أين  �أ�شا�س  �لتحرير ل 
�إىل حظرية �لبلدية لإجر�ء جرد للعتاد �ملودع 
وجود  ل  �أن  تبني  �لتفح�س  وبعد  باحلظرية 

لآثار �ل�رصقة .

�ش.ب

�جلز�ئرية  �ملوهبة  �لعرو�شي،  يا�رص  بات 
يف  للم�شاركة  بقوة  مر�شحا  �ل�شابة، 
�لفريق  مع  �جلديد  �ملو�شم  حت�شري�ت 

�لأول لليفربول �لإجنليزي.
وك�شف �ملوقع �لإجنليزي »ذي �إيز �أنفليد« 
�أن �لأملاين يورغن كلوب، مدرب »�لريدز«، 
�شيختار و�حد� من بني ثنائي فريق �ل�شباب 
دور  للعب  لوي�س  و�أد�م  �لعرو�شي  يا�رص 
خالل  روبرت�شون  �آندي  للويلزي  �لبديل 
�لفريق  يخو�شها  �لتي  �لودية  �ملباريات 

��شتعد�د� للمو�شم �جلديد.
مع  �لأ�شو�ء  خطف  قد  �لعرو�شي  وكان 
فريق حتت 18 �شنة، حيث قاده للفوز بكاأ�س 
�شيتي،  مان�ش�شرت  ح�شاب  على  �إجنلرت� 
و�شاهم هذ� �لتاألق لالعب �جلز�ئري �ل�شاب 
يف �أن يحظى باإ�شادة جماهري ليفربول �لتي 
مع  �لأي�رص  �لظهري  مركز  ل�شغل  ر�شحته 

�لفريق �لأول خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة.

�جلز�ئر«،  بـ«بوغبا  �مللقب  �لعرو�شي، 
يونايتد  مان�ش�شرت  جنم  بوغبا  لبول  ن�شبة 
لبطل  �ن�شم  فرن�شا،  ومنتخب  �لإجنليزي 
�إجنلرت� يف 18 منا�شبة يف �شنة 2017 قادما 
دوري  يف  يلعب  �لذي  لوهافر  فريق  من 

�لدرجة �لثانية �لفرن�شي.
وميتاز �لعرو�شي بقدرته على �للعب يف عدة 
مر�كز، منها �لو�شط �ملد�فع و�جلناح، قبل 
�لأخرية يف  �لفرتة  �لأ�شو�ء يف  يخطف  �أن 

مركز �لظهري �لأي�رص.

�ملوقع �لإجنليزي »ذي �إيز �أنفليد«

موهبة جزائرية قريبا مع  ليفربول

رئي�ش جلنة �ملخابر�ت 

مبجل�ش �لنو�ب �لأمريكي

ترامب يحاول 
ت�سيي�س املخابرات

�ملخابر�ت  جلنة  رئي�س  �شيف  �آدم  حذر 

مكتب  �لأمريكي  �لنو�ب  مبجل�س 

�لتحقيقات �لحتادي ووكالت �ملخابر�ت 

تر�مب  دونالد  �لرئي�س  �أن  من  �لأمريكية 

و�أجهزة  �ملخابر�ت  ”ت�شيي�س“  يحاول 
�إنفاذ �لقانون �لأمريكية.

وزير  منحه  على  تر�مب  �شيف  و�نتقد 

لرفع  ”�شاملة“  �شلطات  بار  وليام  �لعدل 

�أو خف�س  �لتقارير �حلكومية  �ل�رصية عن 

درجة �رصيتها خالل �إجر�ء ما ت�شفه وز�رة 

خمابر�ت“  لأن�شطة  ”مبر�جعة  �لعدل 

مرتبطة بحملة �نتخابات �لرئا�شة يف عام 
.2016

لروؤ�شاء  �أر�شلها  خطابات  يف  �شيف  وقال 

لهم  �أ�شدرها  �لتي  �لأو�مر  �إن  �لوكالت 

يف  بامل�شاعدة  �أيار  مايو   23 يوم  تر�مب 

”م�شعى  �ملر�جعة �لتي يجريها بار كانت 

من �لرئي�س ووزير �لعدل لت�شيي�س جمتمع 

�ل�رصعية  لنزع  �لقانون  و�إنفاذ  �ملخابر�ت 

عن حتقيق وجيه ب�شاأن �لرئي�س وملهاجمة 
�أعد�ئه �ل�شيا�شيني“.
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�نت�شار رهيب للبعو�ش و 
�لكالب �ل�شالة

خملفات ال�سوق 
الفو�سوي تغرق
 حي »�سامبيار« 

»�شانبيار«  حي  �شكان  �أم�س  �شكاوى  تتو��شل 
�لنفايات  �أكو�م  �نت�شار  من  وهر�ن  ببلدية 
مما  لالأنفا�س،  ومقزز  منفر  ب�شكل  �ملنزلية 
ف�شال  خانقة   رو�ئح  �إنت�شار  يف  يت�شبب  بات 
عن �نت�شار �حل�رص�ت و�جلرذ�ن �لتي تتخذ من 
�لقمامات ماأوى لها، و�أكد �ل�شكان �لغا�شبون يف 
ت�رصيحهم ل«�لو�شط«، باأن �أ�شحاب �شاحنات 
يف  يزيد  مما  باحلي  نادر�  ميرون  �لقمامة 
جتميع وتكدي�س �لقمامات �شيما باعة �ل�شوق 
ن�شاطهم  �إمتام  عقب  ور�ءهم  يخلفون  �لذين 
بقايا  رمي  عن  �لناجتة  �لقمامات  من  �أطنانا 

�خل�رص و�لفو�كه .
�أحمد بن عطية

تب�شة
اإحباط تهريب مليون 

دينار تون�سي
�أف�شلت �جلمارك �جلز�ئرية باملركز �حلدودي 
ر�أ�س �لعيون بولية تب�شة حماولة تهريب مبلغ 
مليون دينار تون�شي من طرف مو�طن جز�ئري 
�إىل تون�س، �لأربعاء �ملا�شي ، وكان �ملوقوف 
�لذي �أجنز �شده ملف ق�شائي قد �أخفى �ملبلغ 

�ملايل باإحكام د�خل �شيارته ومل يبلغ عنه.

�أمن �لعا�شمة

حجز 1930 
موؤثرا عقليا بحوزة 

عامل ب�سيدلية
ق�شية  �جلز�ئر  ولية  �أمن  م�شالح  عاجلت 
غري  بطريقة  عقلية  موؤثر�ت  وبيع  حيازة 
�أدوية ومو�د �شيدلنية، حيث  �رصعية، �رصقة 
مت توقيف )02( �شخ�شني وحجز )1930( موؤثر� 

عقليا ومبلغ مايل قدره )1.5( مليون �شنتيم.

جمعية �شو�عد �لإح�شان 
بتيارت

احتفال بليلة القدر 
يف دار امل�سنني

مبنا�شبة  و  بتيارت  �لإح�شان  �شو�عد  جمعية 
�لإحتفال بليلة �لقدر  ت�شارك �ملقيمني بد�ر 
بح�شور  �لليلة  هذ�  فرحة  بتيارت  �مل�شنني 
�ملر�كز  روؤ�شاء  و  �لإجتماعي  �لن�شاط  مدير 
و  �لإجتماعي  �لن�شاط   ملديرية  �لتابعة 
�ملن�شد زو�ري عبد �هلل من بلدية عني دز�ريت 
�ملقيمني  بني  فكرية  م�شابقة  �أقيمت  ،حيث 
رجال و ن�شاء ليختتم �حلفل بتوزيع هد�يا على 

�ملقيمني .

24

�مل�شيلة 

اإنهيار و�سيك المرباطوريات املرامل 

غليز�ن

معدات �سونلغاز تثري الفتنة بوادي ارهيو

�أمن عني متو�شنت

االإطاحة ب�سقيقني حوال منزلهما اإىل 
وكر لبيع املمنوعات

خطوة  يف   ، �مل�شيلة  ولية  م�شالح  �أعلنت 
تعترب �شابقة من نوعها، �حلرب على �أ�شحاب 
و�ملعاريف  ببو�شعادة  �لنا�شطة  �ملر�مل 
و�م�شيف ، وذلك بوقف ن�شاط 4 مر�مل وتعليق 
ن�شاط مرملة تن�شط ب�شفة غري قانونية ، جنى 
قانونية على  �أ�شحابها �ملاليري بطريقة غري 
ح�شاب خزينة �لدولة و�لبيئة، يف خطوة لقت 
جاءت  �أنها  رغم  �لولية  �شكان  ��شتح�شان 
�لتي  �ملر�مل  هذه  ت�شميع  عملية  متاأخرة، 
ومب�شاركة  و�لبيئية  �لولية  م�شالح  بها  قامت 
بالنظر  جاءت   ، �لوطني  �لدرك  من  قياد�ت 
فيما  �لأخريتني  �أعدتها  �لتي  �لتقارير  �إىل 
على  �جل�شيمة  و�آثارها  �لنهب  عملية  يخ�س 
�خلطوة  ولقت  �لدولة،  �شورة  وعلى  �لبيئة 
��شتح�شانا كبري� من طرف مو�طني �ملنطقة، 

�رتبط  �مرب�طوريات  �أ�شطورة  تنتهي  وبذلك 
ن�شاطهم ب�شخ�شيات وهمية نافذة يف �ل�شلطة 
�مللفات  بني  من  �ملر�مل،  ملف  يعترب  و 
�لتي ل ميكن �حلديث عنها خالل  �مل�شكوت 
�ل�شنو�ت �لفارطة، بعـد �أن حتولت �إىل م�شدر 
ثر�ء لبع�س �أ�شحابها، وت�شجيل عدد هائل من 
�لطلبات يريد �أ�شحابها �حل�شول على رخ�س 
�ملناطق  من  عدد  حـول  ما  وهو  �لإ�شتغالل، 
�أر��شي  �إىل  �لولية  جنـوب  �لو�قعة  بالبلديات 
�لتي  و�حلو�يف  �لأودية  وبالأخ�س  م�شتباحة، 
تعر�شت خالل �شنو�ت لأكرب عملية ��شتنز�ف 
للرمال و�لتي توجه يف �لأخري لور�شات �إجناز 

�مل�شاريع، خمالفة كو�رث طبيعية وبيئة .
 عبد�لبا�شط بديار 

�ملخدر�ت  مكافحة  فرقة  عنا�رص  جنحت 
�لق�شائية  لل�رصطة  �لولئية  للم�شلحة  �لتابعة 
�لإطاحة  من  متو�شنت   عني  ولية  باأمن 
�ملهلو�شات  لبيع  منزلهما  حول  ب�شقيقني  
و�ملخدر�ت حتت حماية 06 كالب مدربة  �لتي 
م�شالح  مد�همات  عرقلة  يف  ت�شتعمل  كانت 
150غ  حو�يل  بحجز  �لعملية  وتكللت   ، �لأمن 

من �ملخدر�ت و 56 قر�س مهلو�س بالإ�شافة 
�إىل �أ�شلحة بي�شاء من خمتلف �لأنو�ع )�شيوف 
، خناجر ( بالإ�شافة �إىل 06 كالب �رص�شة من 
”�لر�عي  و  و”�لبيتبول”  ”�لرودفايلر”  نوع 
�لأملاين ” �لتي كانت  كانت ت�شتعمل يف �إعاقة 

عمل  م�شالح �لأمن .
م.ب

�لبويرة

عمال املوؤ�س�ستني اال�ست�سفائية 
و اجلوارية يحتجون

�لأطباء  و  �لطبيي  �ل�شبه  �أعو�ن  �لع�رص�ت من  قام 
، �أعو�ن �لأمن ،�لإد�ريني  للموؤ�ش�شة �ل�شت�شفائية  
بو�شياف   حممد  م�شت�شفى  و  مرباح  قا�شدي 
�شعار�ت   ر�فعني  �حتجاجية  مب�شرية  بالبويرة  
�أو�شاع �لعمل على خلفية  �لعتد�ء  تنديد برتدي 
�خلطري �لذي تعر�س له �ملمر�س )ج. م –ع( يوم 
بالعيادة  �لليلية  مد�ومته  �أثناء  �ملا�شي   �ل�شبت 
م�شتوى  على  مرباح  قا�شدي  �خلدمات  �ملتعددة 
�لوجه و�لأنف  نقل على �إثرها على جناح �ل�رصعة 
حرجة  جد  حالة  يف  بو�شياف  حممد  مل�شت�شفى 
�لعناية �ملكثفة  ،و�ألزمته   �لعمليات  �أدخلته غرفة 
م�شالح  طالبو�   �ملتظاهرون   ، �لتامة  �لر�حة  و 
�لتدخل وتخ�شي�س مركز مد�ومة  �لأمن ب�رصورة 
قا�شدي  �خلدمات   �ملتعدد  بالعيادة  لل�رصطة  
�أكرث من  مرباح كونها متو�جدة يف منطقة تغطي 

3000 ن�شمة.
ز�يدي.م

�لبويرة

ن�ساطات واحتفاالت 
بهيجة لفائدة الطفولة

 « �ل�شباب  موؤ�ش�شات  ديو�ن  �أم�س  �شهرة  �حت�شن 
�لن�شاطات  عديد  �لبورة  مبدينة   « ��شياخم  حممد 
�لعاملي  �لعيد  �لرتفيهية و�لتثقيفية تز�منا مع حلول 
للطفولة �مل�شادف لتاريخ 1 جو�ن من كل �شنة ، حيث 
�شطر �لديو�ن بالتن�شيق مع �جلمعية �لولئية �ل�شالم 
وم�شلحة �لفئات �له�شة �لتابعة لأمن �لولية برناجما 
ثريا ومتنوعا ��شتمتع به مئات �لأطفال �لذين غزو� 
عائالتهم  رفقة  للموؤ�ش�شة  �ملقابلة  �لكربى   �ل�شاحة 
بتجاوبهم  و�لبهجة  باملتعة  مليئة  حلظات  وعا�شو� 
و�ل�شاحر  �لبهلو�ين  عرو�س  مع  �لنظر  �ملنقطع 
وخمتلف �لو�شالت �لغنائية و�لإن�شادية �لتي قدمتها 
فرق حملية ومو�هب �شابة  ، وكذ� م�شاركتهم �لفعالة 
تهدف  �لتي  و�لكتابة  و�لغناء  �لر�شم  م�شابقات  يف 
م�شتقبال  �شقلها  على  وم�شاعدتها  �ملو�هب  لك�شف 
و�ىل   ،  « �لو�شط   « ليومية  �ملنظمني  ت�رصيح  ح�شب 
حلظرية  جناح  �لأمن  م�شالح  خ�ش�شت  هذ�  جانب 
�ل�شيار�ت لتح�شي�س �لأطفال حول �ل�شالمة �ملرورية 
يف  �لفائزين  �لطفال  تكرم  مت  �لربنامج  ختام  ويف 

�مل�شابقات �ملربجمة .
�أح�شن مرزوق

اختتام فعاليات م�سابقة 
»تاج القراآن الكرمي« 

�جلمعة  �إىل  �خلمي�س  ليلة  �ختتمت 
�لبحري  �ل�شنوبر  �ملعار�س  بق�رص 
�لطبعة  فعاليات  �لعا�شمة(  )�جلز�ئر 
�لكرمي  �لقر�ن  تاج  مل�شابقة  �لتا�شعة 
،�لتي تنظمها موؤ�ش�شة �لتلفزيون  )قناة 
وز�رة  مع  بالتعاون   ) �لكرمي  �لقر�ن 
بالإعالن  �لأوقاف  و  �لدينية  �ل�شوؤون 
طبعه  جو  يف  �لفائزين  �أ�شماء  عن 

�لإميان و�ملناف�شة �ل�رصيفة .
�لإميانية  �لحتفالية  هذه  يف  و�شارك 
�لدينية  �ل�شوؤون  وزير  �إىل  بالإ�شافة 
عدة  باملهدي  يو�شف  و�لأوقاف 
ممثلني  بع�س  و  �حلكومة  يف  وز�ر�ت 
و�ملدير  باجلز�ئر  �ملعتمدين  لل�شفر�ء 
رباح  �شليم  للتلفزيون  ملوؤ�ش�شة  �لعام 
�لتحكيم  جلنة  و�أع�شاء  و�إطار�ت 

للجائزة.     

وفاة ريي�س العب 
اأر�سنال واأ�سبيلية يف 

حادث �سري

�لدرجة  دوري  يف  �ملناف�س  �أ�شبيلية  تويف �لأوىل �لإ�شباين لكرة �لقدم �أم�س �ل�شبت �إن قال  ريي�س  �أنطونيو  خو�شيه  �ل�شابق  لعبه 
تويرت عن 35 عاما يف حادث �شري. على  بح�شابه  بيان  يف  �أ�شبيلية  ريي�س ”ل ميكن �أن نعلن نباأ �أ�شو�أ من ذلك. لعبنا وقال  �أنطونيو  خو�شيه  �ملحبوب  له �ل�شابق  لعب  ناد  �آخر  �لدرجة تويف يف حادث �شري“وكان  دوري  يف  �إك�شرتميادور�  هو  مدريد و�أتليتيكو مدريد ومنتخب �إ�شبانيا.�لثانية �لإ�شباين. ولعب �أي�شا لأر�شنال وريال ريي�س  ق  م 
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