
�أ�ضبال بلما�ضي 
ينطلقون يف �لتح�ضري 
للكان �بتد�ء من �ليوم

وزارة الداخلية

تعميم �إ�ضد�ر رخ�ص �ل�ضياقة 
�لبيومرتية بالتنقيط 

25 �ألف �ضرطي ودركي 
لتاأمني عيد �لفطر 

يف ق�سية ف�ساد ب45 مليار �سنتيم بوهران

توقيف »مري« �لكرمة و 
زوجته  و �ضهر علي حد�د 

تاأجيل ر�سمي للرئا�سيات و توجه نحو متديد عهدة بن �سالح

ترقب لرد فعل �حلر�ك �ل�ضعبي

تربويون و نقابيون يتحدثون ل"لو�سط"

�ضرورة فتح حتقيق يف 
�أخطاء كتب �جليل �لثاين 

�سوناطراك تتخندق مع الإدارة 

13 �ألف عامل ب�ضركة "جي تي بي" يو�جهون م�ضري� غام�ضا
�ص6

�ص3
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قراربغلق "دزاير نيوز" 

 �إمرب�طورية 
حد�د �لإعالمية 

تنهار ببطء 
�ص3.     توقيف العمال ذوي العقود منتهية املدة 

�ص4 

�ص4  �ص13�ص4

�ص4

رفقاء تاهرات يلتحقون اليوم 
مبركز �سيدي مو�سى

عرب 13 ولية باجلنوب الكبري
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احلماية املدنية

182 �ساطئا ممنوعا من ال�سباحة 
للحماية  العامة  املديرية  اأعلنت 
�شاطئا   182 حتديد  مت  اأنه  املدنية 
خطورتها  ب�شبب  لل�شباحة  ممنوعا 
بني  من  امل�شطافني  �شالمة  على 
ملو�شم  حت�شبا  وذلك  �شاطئ   601

اال�شطياف ل�شنة 2019.
واأو�شحت م�شالح احلماية املدنية يف 
بيان لها اأم�س اأنه«بالن�شبة ل�شنة 2019، 
طول  على  �شاطئا   601 اإجمايل  فمن 
ال�رشيط ال�شاحلي الوطني، مت حتديد 
ب�شبب  لل�شباحة  ممنوع  �شاطئا   182
امل�شطافني  �شالمة  على  خطـورتها 
م�شموح  �شاطئا   419 واإح�شاء 
لل�شباحة التي �شيتم حرا�شتها و�شعت 
جهازا  املدنية  احلماية  م�شالح 
ال�شواطئ  حلرا�شة  خم�ش�شا  عمليا 
ال�شواطئ  م�شتوى  على  واال�شتجمام 
على  وهذا  لل�شباحة  امل�شموحة 
ال�شاعة 9   اأ�شهر وذلك من   4 امتداد 

�شباحا اإىل 19 م�شاء
م�شالح  اأن  امل�شدر  ذات  واأ�شاف 
احلماية قامت بتدعيم جهاز حرا�شة 
حلرا�شة  اإ�شافيني  باأعوان  ال�شواطئ 
حيث   ،2018 ب�شنة  مقارنة  ال�شواطئ 
ال�شواطئ  حرا�شة  اأعوان  تعداد  كان 
بتوظيف 24000  بـ 18000 عون  يقدر 
عون حمرتفني ومو�شميني، اأي بزيادة 
حرا�شةواأو�شح  عون   6000 بـ  تقدر 
مت  الذي  العملي  اجلهاز  اأن  البيان 
قد«مت  ال�شنة  هذه  خالل  و�شعه 
تدعيمه بو�شائل مادية هائلة ومعتربة، 
خا�شة فيما يتعلق بالزوارق املطاطية 
االإنقاذ  عمليات  يف  ال�رشيع  للتدخل 
اجلماعية  املعدات  وكذا  البحر  يف 

والفردية
من جهة اأخرى، ذكرت م�شالح احلماية 
املدنية اأن حتليل االإح�شائيات خالل 
اأن«االأ�شباب  اأظهر  �شنوات   5 اآخر 

يف  دوما  تتمثل  للغرق  الرئي�شية 
املمنوعة  ال�شواطئ  يف  ال�شباحة 
يف  احلرا�شة  اأوقات  خارج  خالل  اأو 
غياب  يف  اأي  املحرو�شة،  ال�شواطئ 
اأعوان  قام  احلرا�شة كما  اأعوان 
بـ«76118   2018 �شنة  خالل  احلرا�شة 
 50548 من  اأكرث  باإنقاذ  �شمح  تدخل 
�شخ�س من الغرق، يف حني مت ت�شجيل 
وفاة 88 �شخ�شا منهم 50 توفوا غرفا 

يف ال�شواطئ املمنوعة لل�شباحة
ودعت ذات امل�شالح كافة املواطنني 
اإىل »احرتام خمتلف التو�شيات االأمنية 
واملتعلقة بال�شباحة واملتمثلة اأ�شا�شا 
املخ�ش�شة  امل�شاحة  عدم جتاوز  يف 
وعدم  االأطفال  لل�شباحة،حرا�شة 
املزودين  خا�شة  مبفردهم،  تركهم  
�رشورة  جانب  اإىل  املائية،  باالألعاب 
احرتام الرايات املو�شوعة التي تدل 

على حالة البحر.

خالل زيارته لنب �ضرور 

وايل امل�سيلة يتعهد بتح�سني واقع ال�سحة 

خبر في 
صورة

مالل يدخل املركاتو بقوة
�شوق  يف  مبكرا  دخوال  مالل  �رشيف  القبائل  �شبيبة  فريق  رئي�س  �شّجل 
وتعاقد مع العب  ال�شيفي  املركاتو  اأول �شفقة يف  �شجل  بعدما  االنتقاالت 
اأوملبي املدية توفيق عدادي الذي وّقع ر�شميا رفقة ت�شكيلة »الكناري«، يف 

�شورة توؤكد رغبة
بطريقة  اجلديد  الكروي  املو�شم  حت�شري  القبائلي  النادي  يف  االأول  الرجل 
االأوىل  االأدوار  للتناف�س على  الالعبني  اأف�شل  اأجل احل�شول على  اأ�رشع من 

وت�شجيلم�شاركة ايجابية يف املناف�شة القارية.

امل�سريات ظاهرة اأن�سار الأندية
لدى  عليهم ظاهرة  املغ�شوب  الروؤ�شاء  برحيل  املطالبة  امل�شريات  اأ�شحت 
اأن�شاراالأندية اجلزائرية والتي ارتفعت خالل ال�شائفة احلالية بعدما عرّبت 
اجلماهري عدم ر�شاها عن ما يقدمه امل�شوؤولون على االإدارة، وهو ما جعل 
عدد االأندية يف ارتفاع هذه ال�شائفة يف �شورة وفاق �شطيف، مولودية وهران 
رم�شانية  �شهرات  خالل  م�شريات  يف  اأن�شارها  خرج  التي  بلعبا�س  واحتاد 

ب�شعار رحيل االإدارة واإحداث تغيريات على الهرم.

درع البطولة يف منزل �سهيد احلراك 
»نبيل اأ�سفريان«  

قامت اإدارة فريق احتاد العا�شمة بلفتة طيبة نحو عائلة  �شهيد  احلراك« 
ال�شعبي يف  احلراك  م�شاركته يف  تويف خالل  »  الذي  اأ�شفريان  نبيل 
اجلمعة الـ 14 ، بعدما اأقدمت على التنقل اإىل منزل الراحل من طرف  
املكلف باالإعالم على م�شتوى الفريق اأمني تريمان ومعهم  درع البطولة 
للرابطة املحرتفة لكرة القدم  الذي توج به هذا  النادي العا�شمي يف 

2019 وهذا لكون الراحل كان معروفا حبه الكبري »لليا�شما«.

وهران

حجز 720 قر�سا مهلو�سا من 
نوع "بريغابلني"

متكنت اأم�س، الفرقة اجلنائية بامل�شلحة الوالئية لل�رشطة الق�شائية 
من  يبلغان  العقلية  للموؤثرات  مبروجني  االإيقاع  وهران،  والية  الأمن 
العمر20�شنة و30�شنة، تورطا يف ق�شية حيازة ومتاجرة يف املوؤثرات 
العقلية ، االإبالغ عن جرمية وهمية ،الت�رشيح الكاذب ، عملية التوقيف 
متت بناء على اإثر حتريات معمقة قامت بها عنا�رش امل�شلحة حول 
الإبرام  اإتفاق  بينهما  كانا  ن�شاط املتورطني مفادها وجود �شخ�شني 
املتورط  م�شكن  بالتفتي�س  اإذن  اإ�شت�شدار  ال�شموم،بعد  لبيع  �شفقة 
العثور على 12علبة من االأقرا�س  اإيجابية مت  الرئي�شي، كانت نتائج 
املهلو�شة من نوع« بريغابالني« قدر عددها 720قر�شا مهلو�شا ،ليتم 

حترير �شدهما اإجراء ق�شائي.
اأ.ب

احتفاء باملجاهد املرحوم 
عبدالقادر خياط

الرحمة بقرية املقطع  اأن مطعم  اإليهم مل نكن نت�شور  قبل و�شولنا 
ببلدية الهامل  مبطعم حمطة املجاهد املرحوم عبد القادر خياط  
اأنه يلقى اإقباال من طرف عابري ال�شبيل ومن طرف 48 والية وعلى 
ليلة 27  افطار يف  مدار �شهر رم�شان ..حيث  نظم املطعم جل�شة 
مبادرة  اأطلق  الذي  خياط  القادر  عبد  املجاهد  روح  �رشف  على 
رم�شان  �شهر  يف  املطعم  يق�شد  من  وجميع  ال�شبيل  عابري  افطار 
2018 مطعما للرحمة  با�شم �شكان الهامل وفتح يف ال�شنة الفارطة 
ورم�شان 2019 خالل كل �شهر رم�شان حتت �شعار الب�شمة الكرمية 
ثوار  كبار  اأحد  خياط  القادر  عبد  الرمز  املجاهد  لروح  وتخليدا 
عبد  املجاهد  عائلة  دعت  وقد  املجيدة  نوفمرب  ثورة  وجماهدي 
القادر خياط الدعاء له يف ليلة 27 من �شهر رم�شان الكرمي خا�شة اأن 
مطعم الرحمة اإدخال الب�شمة يف قلوب الفقراء وامل�شاكني وعابري 
ال�شبيل من جميع ربوع الوطن وجميع االأطباق تعدها اأرملة املجاهد 

عبد القادر خياط وعائلته  . 
ه.ب

 حوار مفربك مع �سفري دولة عربية
عربية  دولة  �شفري  اأن  للو�شط  اأم�س  يف حديث  ماأذون  م�شدر  ذكر 
باجلزائر تفاجاأ بن�رش جريدة وطنية  حلوار دون اأن يقوم به ،  وهذا 
اأن هذا احلوار ال�شحفي  حوار مفربك وعبارة عن جتميع  ما يوؤكد 

ملقاطع من حوارات قدمية  .

انطالق بيع ق�سيمة ال�سيارات
قبا�شات  م�شتوى  ال�شيارات على  ق�شيمة  بيع  اأم�س عملية  انطلقت   
اإىل غاية  ال31 من �شهر جويلية و  ال�رشائب ومكاتب الربيد وذلك 
كانت املديرية العامـــة لل�رشائب قد ذكرت اأن ت�شعرية الق�شيمة لهذه 
ال�شنة مل يطراأ عليها اأي تغيري باملقارنة مع تلك املعتمدة يف  2018

ابراهيم  امل�شيلة«  والية  وايل  وعد 
او�شان » خالل زيارته التفقدية لبلدية 
 ، امل�شيلة  والية  جنوب  �رشور  بن 
بتح�شن واقع ال�شحة بالوالية، متا�شيا 
اأن  واأو�شح   املواطنني،  واحتياجات 
على  حتر�س  الوالئية   ال�شلطات 

توفري كل الظروف املنا�شبة لتح�شني 
العمومية  ال�شحية  اخلدمات  وترقية 
لفائدة  ال�شحي  املرفق  وتطوير 
تبقى يف  اأن م�شاحله  موؤكد  املواطن 
اإ�شغاء دائم الن�شغاالت اأ�رشة ال�شحة 
العمل  خالل  من  احتياجاتها  للتكفل 

للقيام  املالئمة  الظروف  توفري  على 
جهة  ومن  وجه  اأكمل  على  مبهامها 
�شارمة  تعليمات  الوايل  وجه  اأخرى 
فعالة  اإجراءات  تطبيق  �رشورة  على 
التكفل  ظروف  لتح�شني  وعاجلة 
كافة  توفري  ،و  واملواطن  باملري�س 

الظروف احل�شنة التي ت�شمح بالتكفل 
باملر�شى ، و العمل على فتح وحدات 
العالج املغلقة خا�شة تلك املتواجدة 
على م�شتوى املناطق النائية، كما اأمر 
باالإ�رشاع بتهيئة الوحدات التي تعاين 

من تدهور.

و�شعت املديرية العام لالأمن الوطني 
خطة اأمنية مبنا�شبة اإحياء عيد الفطر 
الوطن  واليات  كامل  عرب  املبارك، 
من خالل �شمان توفري اال�شتعدادات 
والتدابري االحرتازية االأمنية والوقائية 

الالزمة لتاأمني هذه املنا�شبة.
ت�شخري  على  ت�شمل  االأمنية،  اخلطة   

ي�شم  امليدان،  يف  اأمني  ت�شكيل 
الأفراد  والراجلة  الراكبة  الدوريات 
االأماكن  اأمن  ل�شمان  ال�رشطة 
التي  خا�شة  العمومية،  وال�شاحات 
ت�شهد اإقباال كبريا للعائالت والوافدين 
ال�شاحات  كامل�شاجد،  العيد  يومي 
والت�شلية  الرتفيه  مراكز  العمومية، 

التجارية  واملراكز  االأ�شواق  وكذا 
الكربى.

مت  التي  االأمنية  االإجراءات  بني  ومن 
و�شعها حت�شبا لهذه املنا�شبة، تدعيم 
بت�شكيالت  املروري  االأمن  ف�شائل 
االن�شيابية  �شمان  على  تعمل  �رشطية 
املرورية على م�شتوى الطرق الرئي�شية 

والفرعية التي تعرف كثافة مرورية.
فرق  تدعيم  مت  االإطار،  نف�س  ويف 
على  املوزعة  النقل،  �رشطة  جمهرة 
امل�شافرين،  نقل  حمطات  م�شتوى 
املواطنني،  تنقالت  �شمان  اأجل  من 
خا�شة على م�شتوى حمطات الرتاموي 

وميرتو العا�شمة.

الأمن الوطني

 ي�سع خمططا اأمنيا خا�سا

ع.ب



قراربغلق »دزاير نيوز« 

 اإمرباطورية حداد الإعالمية
 تنهار ببطء 

مثلما كان منتظر ، اأعلنت اأم�س اإدارة قناة دزاير نيوز ملالكها رجل الأعمال علي حداد و املتواجد يف 
ال�شجن ب�شبب العديد من الق�شايا ، وهي ال�شركة التي تعد كالقطرة يف البحر من جممع �شركات علي 

حداد ، هذا الأخري ل الذي كان ميثل تقريبا الواجهة القت�شادية للنظام ال�شابق .

ع�شام بوربيع

و باإعالن قناة »دزاير نيوز« الغلق يوم 
ما  وت�رسيح   ، املقبل  جوان  25من 
يقارب ل100�صحفي و اإمكانية دجمها 
مع قناة »الدزايرتي« يف لنف�س مالكها 
الإعالمية  الأذرع  تكون   ، حداد  علي 
ملا يعرف بالع�صابة بداأت يف التقل�س 
حداد  علي  اأن  علمنا  اإن  خا�صة   ،
كونيناف  ،و  بوتفليقة  ال�صعيد  ومبعية 
و  الإ�صهار  على  �صيطروا  قد  كانوا 

اأجنداتهم  به على من يخدم  يغدقون 
، و املقربني منهم ، لدرجة اأن الكثري 
من اجلرائد الأخرى مت غلقها وكذلك 
ال�صعوبات  نتيجة  القنوات  بع�س 
يف  التخبط  يف  ودخولها  املالية 
الإ�صهار  احتكار  بعد   ، مالية  م�صاكل 

من طرف هذه الع�صبة و زبانيتها .
وكالة  مدير  فاإن  معلوم  هو  ما  ومثل 
الن�رس و الإ�صهار ال�صابق الذي اأ�صبح 
عينه  من  هو  حداد  علي  كان  وزيرا 
�صحفيا  كان  اأن  هناك،بعد  مديرا 

لي�صبح   ، اجلزائر  وقت  جممعه  يف 
علي  من  بتزكية  الإ�صهار  حار�س  هو 
ليخلفه   ، بوتفليقة  ال�صعيد  و  حداد 
الوكالة  راأ�س  اأمني �صيكر على  بعدها 
الوطنية للن�رس و الإ�صهار هذا الأخري 
النظام  رموز  على  اأي�صا  املح�صوب 
اإىل   ، �صالل  من  ال�صابقة  املرحلة  و 

اويحيى ، اإىل ال�صعيد بوتفليقة .
الذي  حداد  علي  اأن  املعروف  ومن 
ميلك العديد من ال�رسكات يف جمال 
البناء و الطرقات ، و�صيطر على هذا 

قد   ، امليدان 
املوؤ�ص�صات  من  العديد  بتاأ�صي�س  قام 
الإعالمية  الواجهة  لتكون  الإعالمية 
كو�صيلة  وكذلك  و�صورته  مل�صاريعه 

�صغط داخل لوبيات احلكم .
موؤ�ص�صاتعلي حداد والتي كانت البداية 
اجلزائرولوطون  وقت  بجريدتي 
كانتا  بالفرن�صية،واللتني  داجلريي 
تتح�صالن على ما يقارب 6 �صفحات 
الذي  انطالقها،ال�صيء  فور  اإ�صهارية 
يف  الفاعلني  من  الكثري  ا�صتياء  اأثار 

اعتربوه  الذين  و  ال�صحافة  ميدان 
احتكارا وا�صحا ل�صوق الإ�صهار الذي 
اجلرائد  لأغلب  الوحيد  املورد  هو 

اجلزائرية .
من  الكثري  اأن  املتوقع  من  اأنه  كما 
كانت  التي  الإعالمية  املوؤ�ص�صات 
اأذرع  طرف  من  باحلظوة  حتظى 
ال�صعيد بوتفليقة ، وكذلك من خملفات 
الدولة العميقة ، من املتوقع اأن ي�صتد 
عليها احلبل ، بل لبد اأن ي�صتد عليها 
اإ�صهار  ع�صل  ل�صنني  عا�صت  اأن  بعد 

الدولة يف املرحلة ال�صابقة ، و الذي 
ذر عليهم املاليري ، وطبعا كان غالب 
اإ�صهار اجلرائد هو دعم للقنوات التي 

اأ�ص�صوها .
كما من املتوقع اأنه تعرف الكثري من 
التغيريات  من  العديد  املوؤ�ص�صات 
على  تغيريات  عن  احلديث  فبعد   ،
العمومية  اجلرائد  مدراء  م�صتوى 
حتى  تغيريات  تتم  اأن  املنتظر  من   ،
الإعالمية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على 

اخلا�صة .
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تاأجيل ر�شمي للرئا�شيات و توجه نحو متديد عهدة بن �شالح

ترقب لرد فعل احلراك ال�سعبي
.    مقري: تاأجيل النتخابات كان قرارا متوقعا

.    حممد بو�شياف: قرار اإلغاء النتخابات يعزز احلل الد�شتوري
.    عامر رخيلة: املجل�س الد�شتوري جتاوز �شالحياته 

.    عامر خبابة: الد�شتور ي�شمح لنب �شالح بالبقاء اإىل غاية انتخاب رئي�س جديد

ر�شميا غلق القناة دزاير نيوز

توقيف العمال ذوي العقود 
املنتهية املدة ودمج اأ�سحاب 

العقود غري منتهية املدة
.  عمال املجمع يحتجون لقرار التوقيف

.  ربوح حداد : الإدارة غري قادرة على دفع الأجور

الد�صتوري  املجل�س  ر�صم 
الرئا�صية  النتخابات  تاأجيل 
اإجراءها  مزمع  كان  التي 
اأين  املقبل،  جويلية   4 يف 
هذه  اإجراء  ا�صتحالة  اأكد 
اإعادة  مع  النتخابات 
اأن  دون  جديد  من  تنظيمها 
اأكد  حني  يف  املوعد،  يحدد 
القادر  عبد  بقاء  املجل�س 
 90 للدولة  رئي�صا  �صالح  بن 
فيها  ي�صتدعي  اأخرى  يوما 
جديد  من  النتخابية  الهيئة 
النتخابي  امل�صار  وي�صتكمل 
حتى انتخاب رئي�س اجلمهورية 

واأدائه اليمني الد�صتورية.

املجل�س الد�شتوري 
يعلن ا�شتحالة اإجراء 

انتخابات 4 جويلية
الد�صتوري من  اأعلن املجل�س 
ا�صتحالة  عن  له  بيان  خالل 
رئي�س  انتخاب  اإجراء 
جويلية   4 يوم  اجلمهورية 
جديد،  من  تنظيمه  واإعادة 
الدولة  رئي�س  باأن  اأكد  اأين 
هو  �صالح  بن  القادر  عبد 
ا�صتدعاء  مهمة  �صيتوىل  من 
جديد  من  النتخابية  الهيئة 
النتخابي  امل�صار  وا�صتكمال 
حتى انتخاب رئي�س اجلمهورية 

واأدائه اليمني الد�صتورية.
الّد�صتور  اإّن  باأن  البيان  واأكد 
القانون  وهو  اجلميع،  فوق 
الأ�صا�صي الذي ي�صمن احلقوق 
واحلّرّيات الفردّية واجلماعّية، 
اختيار  حّرّية  مبداأ  ويحمي 
امل�رسوعية  وي�صفي  ال�ّصعب، 
ال�ّصلطات،  ممار�صة  على 
الدميقراطي  التداول  ويكّر�س 
حّرة  انتخابات  طريق  عن 

ونزيهة”.

مقري
تاأجيل النتخابات كان 

قرارا متوقعا

حم�س  حركة  رئي�س  و�صف 
قرار  مقري  الرزاق  عبد 
با�صتحالة  الد�صتوري  املجل�س 
جولية   04 رئا�صيات  اإجراء 
بان  مو�صحا  املتوقع،  بالقرار 
هذا القرار جاء نظرا الرف�س 
ال�صعبي لالنتخابات وللظروف 
البالد  تعي�صها  التي  ال�صيا�صية 

منذ ما يقارب 4 اأ�صهر.
ت�صمنه  ما  ب�صدة  مقري  انتقد 
الد�صتوري  املجل�س  بيان 
رئي�س  ا�صتدعاء  بخ�صو�س 
�صالح  بن  القادر  عبد  الدولة 
جديد،  من  الناخبة  للهيئة 
اأكرث  التعنت  من  حمذرا 
ملطالب ال�صعب الراف�صة لبقاء 
م�صددا  ال�صلطة،  يف  الباءات 
من  ال�صتفادة  �رسورة  على 
جويلية   04 رئا�صيات  در�س 

وعدم التعنت

جمال بن عبد ال�شالم
�شرورة اإيجاد األيات 
لتجاوز عقبة رئي�س 

الدولة
اجلزائر  جبهة  رئي�س  ثمن 
عبد  بن  جمال  اجلديدة 
النتخابات  اإلغاء  قرار  ال�صالم 
يف  اإجراءها  املزمع  الرئا�صية 
4 جويلية املقبل، م�صددا على 
لتجاوز  اآليات  اإيجاد  �رسورة 
عقبة رئي�س الدولة مع �رسورة 
رحيل حكومة بدوي وتعوي�صها 
بالقبول  حتظى  بحكومة 

ال�صعبي وامل�صداقية الكافية.
اجلديدة  اجلزائر  جبهة  دعت 
احلوار  مبا�رسة  �رسورة  اإىل 
الوطني وامل�صاورات ال�صيا�صية 
مع كل الفاعلني يف ال�صاحة من 
امل�صتقلة  الهياأة  ت�صكيل  اجل 
ومراقبة  وتنظيم  لالإ�رساف 
بكل  تتمتع  النتخابات 
جميع  لها  وتوفر  ال�صالحيات 
ممار�صة  واإمكانات  و�صائل 

واحرتافية  بحيادية  مهامها 
املنا�صب  اجلو  توفري  مع    ،
وال�رسوط  املالئم  واملناخ 
انتخابات  لتنظيم  اليجابية 

رئا�صية نزيهة و�صفافة .

حممد بو�شياف
بيان املجل�س الد�شتوري 
خطوة اأخرى يف اجتاه 
احلل ال�شحيح و الأمن

ال�صيا�صي  املحلل  اعتربن 
قرار  باأن  بو�صياف  حممد 
باإلغاء  الد�صتوري  املجل�س 
احلل  يعزز  النتخابات 
ف�صحة  ويفتح  الد�صتوري، 
جديدة لكل من يريد اأن ي�صاهم 
يف حل الأزمة اجلزائرية وفقا 
وبعيدا  الأ�صا�صية  للمرجعية 
بيان   « قائال  مغامرة،  كل  عن 
خطوة  الد�صتوري  املجل�س 
لأخرى يف اإجتاه احلل ال�صحيح 

والأمن«.
ال�صيا�صي  املحلل  اأو�صح 
ت�رسيح  يف  بو�صياف  حممد 
متوقعا  كان  باأنه  »للو�صط«  
 04 انتخابات  تنظيم  يعاد  باأن 
جويلية ملا لقت من معار�صة 
�صديدة من احلراك والفاعلني 
فيه، ولعدم ا�صتعداد الكثري من 
اأحزاب  ال�صيا�صيني  ال�رسكاء 
و�صخ�صيات وازنة لهذا املوعد 
احلياة  يف  واملركزي  املهم 
حد  على  اجلزائرية  ال�صيا�صية 

قوله.
واأ�صاف املتحدث » من املوؤكد 
بن  الدولة  لرئي�س  �صيمدد  اأنه 
�صالح الذي �صيدعوا اإىل جولة 
جديدة لت�صكيل الهيئة الوطنية 
ومن  النتخابات،  لتنظيم 
املوؤكد اأن الكثري من الأطراف 
هدئت  ان  بعد  �صت�صتجيب 
من  الكثري  وتعقلت  النفو�س 
يقينا  تاأكدت  التي  الطروحات 
اأن ل حل  لالأزمة دون الحتكام  
تعايل  بعد  خ�صو�صا  للد�صتور، 

بع�س الأ�صوات املتطرفة التي 
البلد  وا�صتقرار  امن  تهدد  قد 
وممار�صاتها  ال�صاذة  باأفكارها 
الكثري  حتولت  لقد  املراهقة، 
احلل  ل�صالح  املعطيات  من 
الد�صتوري ومل يبق ال امل�صي 
فيه للخروج من النفق، وجتدر 
رئي�س  �صالح  بن  باأن  الإ�صارة 
ول  د�صتوري  �صند  له  الدولة 
العملية  على  خطر  اأي  ي�صكل 
اإ�صنادها  مت  ما  اإذا  ال�صيا�صية 
لها  يوؤ�ص�س  م�صتقلة  هيئة  اإىل 
 ، املرتقب  واحلوار  الت�صاور 
بعيدة  �صتكون  بدوي  حكومة 
يف  النتخابات  عن  البعد  كل 
بع�س  تبقى   ، احلالة  هذه 
قانون  بخ�صو�س  الجتهادات 
للعملية  املنظم  النتخابات 
املجل�س  تعجز  لن  واأظنها 
احلراك  على  اإذا   ، الد�صتوري 
اأن يتعقل وي�صمح لبع�س مثليه 
اأن يبا�رسوا احلل املتاح بعيدا 

عن كل مزايدة وتطرف«

عامر رخيلة
املجل�س الد�شتوري 

جتاوز �شالحياته و مل 
يحرتم نف�شه

انتقد ع�صو املجل�س الد�صتوري 
عامر رخيلة ما ن�س عليه بيان 
املجل�س الد�صتوري بخ�صو�س  
بن  القادر  عبد  ا�صتكمال 
حتى  النتخابي  امل�صار  �صالح 
اجلمهورية  رئي�س  انتخاب 
الد�صتورية،  اليمني  واأدائه 
موؤكدا بان املجل�س الد�صتوري 
يحرتم  مل  و  �صالحياته  جتاوز 
نف�صه حيث كان لبد اأن ينتظر 
طلبًا من رئي�س الدولة املوؤقت 
الذي تنق�صي عهدته الرئا�صية 

بعد �صهر و�صبعة اأيام”.
اأنه   « رخيلة  عامر  واأو�صح 
 4 رئا�صيات  تاأجيل  عقب 
رئي�س  على  يتعني  جويلية، 

الدولة املوؤقت عبد القادر بن 
يلغي  مر�صوم  اإ�صدار  �صالح، 
قراره ال�صابق با�صتدعاء الهيئة 
)بن  عليه  وبعدها  الناخبة، 
املجل�س  اإىل  التوجه   ) �صالح 
بـاأن  لإخطاره  الد�صتوري، 
يوًما،   90 بـ  املحددة  عهدته 
جويلية  التا�صع  يوم  �صتنتهي 
املجل�س  املقبل.بعدها 
فتوى  ي�صدر  الد�صتوري 
م�صتقبل  بخ�صو�س  د�صتورية 
ما  واإن  �صالح،  بن  القادر  عبد 
الناخبة  الهيئة  كان �صي�صتدعي 
ذكر  �رسورة  مع  ثانية،  ملرة 
ا�صتند  التي  القانونية  املواد 
الد�صتورية”،  الفتوى  يف  عليها 
على  مقبلون  “لأننا  م�صريا 
التمديد  مرحلة  على  يبدو  ما 
�صالح  بن  القادر  عبد  لعهدة 
ثالث  ملدة  للدولة  كرئي�س 

اأ�صهر اأخرى”.

عامر خبابة 
الد�شتور ي�شمح لنب 

�شالح بالبقاء اإىل غاية 
انتخاب رئي�س جديد

القانون  يف  املخت�س  اأفاد 
الد�صتور  باأن  خبابة  عامر 
بعد  الدولة  لرئي�س  ي�صمح 
جويلية   4 رئا�صيات  تاأجيل 
الهيئة  ي�صتدعي  اأن  املقبل، 
الناخبة جمددا ويقوم بتحديد 
لالنتخابات  جديد  موعد 
الرئا�صية، مو�صحا »وفق لن�س 
فان  الد�صتور  من   104 املادة 
تبداأ  الد�صتوري  التمديد  فرتة 
وهو  املقبل  جويلية   9 بتاريخ 
القادر  عبد  مهام  انتهاء  تاريخ 
بن �صالح، الذي �صيكمل مهمة 
النتخابي  للموعد  التح�صري 
وتعيني حكومة جديدة  املقبل 
اإىل  املقبلة  املرحلة  ت�صري 
غاية انتخاب رئي�س جمهورية 

جديد.
اإميان لوا�س

»للو�صط«   مقرب  م�صدر  ك�صف 
دزاير  قناة  غلق  ر�صميا  ثم  باأن 
املالية  امل�صاكل  ب�صبب  نيوز 
وعدم   القناة  منها  تعاين  التي 
ا�صرتاك  دفع  على  قدرتها 
ال�صاتيليت الذي �صينتهي يف 25 

جوان املقبل .
�صيتم  باأنه  امل�صدر  ذات  واأفاد 
العقود  ذوي  العمال  توقيف 
العمال  ودمج   املدة  املنتهية 
منتهية  الغري  العقود  اأ�صحاب 

املدة.
العمال  غ�صب  اأثار  القرار  هذا 
القرار  بهذا  نددوا  حيث 
حداد  ربوح  بح�صور  التع�صفي  
بالو�صعية  عمال  اأعلم  الذي 
الإدارة  قدرة   وعدم  ال�صعبة 
اأجورهم  بدفع  التكفل  على 
�صيقوم   باأن   م�صريا  املالية، 
ال�صهر  اأجرة  لت�صوية  باملحاولة 

املا�صي .

ك�صفت مفرزة للجي�س الوطني 
اإثر  ال�صبت  ،اأم�س  ال�صعبي 
قرب  وتفتي�س  بحث  دورية 
املالية،  اجلزائرية  احلدود 

باأدرار ، خمباأ لالأ�صلحة
ثالث  على  يحتوي  والذخرية 
من  اآلية  ن�صف  بنادق   )03(
وبندقية  �صيمونوف  نوع 
 )  05( وخم�س  تكرارية   )1(
ملم،   82 عيار  هاون  قذائف 
وكمية   )02( خمزنني  وكذا 
اأفاد  ما  الذخرية، ح�صبما  من 
لوزارة  بيان  الأحد  اأم�س  به 

الدفاع الوطني .
 « انه  الوزارة  بيان  يف  وجاء 
الرهاب  مكافحة  اطار  يف 
املعلومات،  ا�صتغالل  وبف�صل 
للجي�س  مفرزة  ك�صفت 
يوم  يف  ال�صعبي    الوطني 
دورية  اإثر   ،2019 جوان   01
احلدود  قرب  وتفتي�س  بحث 
باأدرار/ املالية  اجلزائرية 
الثالثة،  الع�صكرية  الناحية 
والذخرية  لالأ�صلحة  خمباأ 

يحتوي على ثالث )03( بنادق 
اآلية من نوع �صيمونوف  ن�صف 
وبندقية )01( تكرارية وخم�س 
 82 عيار  هاون  قذائف   )05(
خمزنني  اإىل  بالإ�صافة  ملم، 
)02( وكمية من الذخرية تقدر 
عيارات  من  طلقة   )453( بـ 

خمتلفة.«
اجلرمية  حماربة  اإطار  ويف 
نف�س  --ي�صيف  املنظمة 
مفرزة  حجزت   »-- امل�صدر 
ال�صعبي،  الوطني  للجي�س 
خمتار/ن.ع.6،  باجي  بربج 
كهربائية  مولدات   )03( ثالثة 
مطارق   )03( وثالث 
حرا�س  �صبط  فيما  �صغط، 
بالقالة/ن.ع.5،  ال�صواحل، 
يف  ت�صتعمل  اآلت   )03( ثالثة 
غري  بطريقة  املرجان  �صيد 
�رسعية«من جهة اأخرى »اأوقف 
حرا�س احلدود، خالل عمليتني 
بتلم�صان/ن.ع.2،  منف�صلتني 
)33( مهاجرا غري �رسعي من 

جن�صيات خمتلفة«.

وزارة الدفاع الوطني

اكت�ساف خمباأ لالأ�سلحة قرب 
احلدود اجلزائرية املالية

اإميان لوا�س 



لت�رصيحات  املتتبعون  يفهم  ومل 
هل  ال�شاذة  العربي  اآيت  مقران 
ذلك  العربي  اآيت  مقران  فعال  هو 
املحامي الذي يعرفه اجلميع اأم اأنه 

�شخ�شا اآخر .
قبل  كان  الذي  العربي  اآيت  فقال 
اجلرنال  حلملة  مديرا  فقط  اأيام 
بكل  قال  غديري  علي  املتقاعد 
مواقع  على  ح�شابه  يف  جراءة 
التوا�شل االجتماعي " وعليه ينبغي 
الدميقراطية  مفهوم  حول  االتفاق 
�شندوق  يف  اختزالها  ميكن  وال   ،
االقرتاع الذي ميكن اأن يكمم با�شم 
و  املعار�شة  االأ�شوات  كل  االأغلبية 

اأن ي�شحق االأقليات .
الذي  العربي  اآيت  مقران  وي�شيف 
وحقيقة  حقيقته  عن  اللثام  اأماط 
التي يخدمها  االأجندات  و  توجهاته 
توافقية  �شمانات  وبدون   " قائال 
م�شاواة  و  احلريات  دعائمها  تكون 
املواطنني دون اأي نوع من التمييز ، 
فاإن االقرتاع العام قد ي�شبح مقربة 
االآمال  كل  جديد  من  فيها  تدفن 
التي �شاعت منذ اال�شتقالل و التي 

ا�شرتجعتها ثورة 22ماي " .
مقران  ت�رصيحات  �شماع  فعند 

ت�شمعها  كاأنك  و  العربي حت�س  اآيت 
مازال   ، جزائريا  لي�س  �شخ�س  من 
االأقليات  م�شاألة  طرح  اإىل  ي�شعى 
املحامي  هذا  اأن  على  يدل  مما   ،
ال   ، اأخرى  غريبة  اأجندات  يخدم 
طرح  اأنه  اأم   ، منها  مالهذف  ندري 
اآخر ، اأو �شيىء اآخر مل يجد مقران 
اأو كيف  العربي كيف يعرب عنه  اآيت 
يقوله ، فيما يعلم اجلميع اأن م�شاألة 
اجلزائر  يف  توجد  ال  االأقليات 
فقط  البع�س  اأدهان  يف  هي  واإمنا 
�شاوؤوا  كيفما  ا�شتغاللها  يحاولون 

ووفق هواهم .

فمثل هذه الت�رصيحات هي ت�شوي�س 
 ، املقبلة  االنتخابات  على  وا�شح 
 ، معروفة  معينة  اأطراف  خلدمة 
اآيت  مقران  املحامي  اأن  خا�شة 
اجلرنال  حمامي  هو  الذي  العربي 
مدير  وكذلك   ، واعرب  اآيت  ح�شان 
اأ�شبح   ، غديري  اجلرنال  حملة 
�شبه  اأنه  ال�شخ�س  و�شوح  وا�شحا 
العميقة  للدولة  الر�شمي  الناطق 

املق�شود بها هنا اجلرنال توفيق .
الغريب يف االأمر اأن اإحياء مقران اآيت 
العربي مل�شاألة االأقليات يف فكرته ، 
لي�س طرح �شاذج ، وهو طرح لوجدوا 

من يت�شاهل معهم لذهبوا بعيدا ، ال 
اأو  املاك  طرح  عن  كثريا  يختلف 

امل�شمون باالنف�شاليني .
مقران  طرح  خبث  على  يدل  كما 
وفاة  مع  تزامنه  هو  العربي  اآيت 
اأجل  من  غرداية  من  فخار  كمال 
يف  اأكرث  النفخ  و  اجليد  اال�شتثمار 
هذه الق�شية وما م�شطلح االأقليات 
هذا  طرف  من  جتديده  مت  الذي 
على  �شغط  اإال  ماهو  املحامي 
يف  العمل  و   ، اجلزائرية  الدولة 
و غريبة وغري  اأجندات خفية  اإطار 
هي  اأنها  ناهيك   ، املعامل  وا�شحة 
جمل�س  ت�شكيل  اإىل  الدعوة  اأ�شا�س 
و  التمثيل  يريدون  كونهم  االنتقايل 
التي  االنتخابات  عن  بعيدا  التعيني 
كل  طرف  من  منتخبا  رئي�شا  تفرز 

اجلزائريني .
ك�شفت  العربي  اآيت  ت�رصيحات 
من  اأتباعه  وتخوف  تخوف  فعال 
مبرحلة  املطالبة  و   ، االنتخابات 
املجل�س  لفكرة  الرتويج  و  انتقالية 
بكل  ي�شعون  هم  لهذا   ، التاأ�شي�شي 
الطرق حليلولة لعدم عقد االنتخابات 
من  التاأ�شي�شي  املجل�س  اختيار  و 
 ، التعيني  انتخابات  و  التعيني  اأجل 
يتنافى فعال  ، وهوما  ورئي�س معني 

مع العمل الدميقراطي.

اأثارت ت�سريحاته جدال وا�سعا

ع�سام بوربيع 

ملاذا يروج مقران اآيت العربي لفكرة الأقليات

عرب 13 والية باجلنوب الكبري

25 األف �شرطي ودركي لتاأمني
 عيد الفطر 

�شطرت م�شالح االأمن والدرك الوطنيني 
برنامج خا�س لتاأمني احلركة املرورية 
العمومية  واملمتلكات  والراجلني 
الكبري  البالد  جنوب  بواليات  واخلا�شة 

،لتاأمني يومي عيد الفطر املبارك .
»الو�شط  ليومية  ك�شفت م�شادر مطلعة 
الوطنيني  واالأمن  الدرك  م�شالح  »اأن 
 ، ايليزي   ، مترنا�شت   ، ورقلة  بواليات 
 ، ب�شكرة   ، االأغواط   ، غرداية   ، اأدرار 
ب�شار وتيندوف  قد قررت ت�شخري اأزيد 
من 25 األف عن�رص اأمني بالزي الر�شمي 
الفطر  عيد  يومي  واملدين  لتاأمني 
اجلانب  الأهمية  وذلك   نظرا  املبارك 
الطماأنينة  و  الراحة  بعث  يف  االأمني 
يف�شلون  الذين   ، العيد  يوم  يف جتولهم 
اأ�شدقائهم  و  اأقاربهم  بني  ق�شائه 
�شيبقى  حيث   ، للمقابر  التوجه  و 
االأمنية  الرقابة  اأعني  حتت  املواطنني 
حمايتهم  و  اإطار  يف  ذلك  يندرج  و   ،
حماية ممتلكاتهم من ال�رصقة و غريها 
من االإعتداءات و �شلوكيات االإجرام من 
الذين ال يكفون  االأ�شخا�س املنحرفني 
املواطنني  ترويع  و  ال�رصر  اإحلاق  عن 

حتى يف مثل هذه املنا�شبات .

و يف ذات ال�شياق ، اأفادت جهات اأمنية 
براجمها  تكثيف  اأن  امل�شتوى  رفيعة 
الواليات  الفطر  يف  عيد  يومي  خالل 
ال�شالفة الذكر ، يندرج يف اإطار ال�شيا�شة 
املديرية  قبل  من  املنتهجة  االإت�شالية 
مع  وبالتن�شيق  الوطني  لالأمن  العامة 
 ، الوطني  الدرك  جلهاز  العامة  القيادة 
تكري�س   اإىل  ترمي  التي  ال�شيا�شة  تلك 
بتقريب  هذا  و   ، اجلواري  االأمن  مبداأ 
من  الوطني  الدرك  و  ال�رصطة  قوات 
�رصائح  كافة  بني  التوا�شل  و  املواطن 
جميع  غرار  على  ذلك  و   ، املجتمع 
االأمني  الربنامج   ، الوطن  واليات 
تطبيقه  على  يف  ال�شهر  �شي�رصف 
و  الوطني  الدراك  م�شالح  و  اأعوان 
 ، اأعوان �رصطة  و  رتباء  و  اإطارات  كذا 
احلواجز  عدد  من  التكثيف  �شيتم  كما 
�شبيل  يف  املركبات  مراقبة  و  االأمنية 
املهربني  و  املروجني  ن�شاط  اإجها�س 
جتدر   ، اآخر  �شياق  يف  و   ، للمخدرات 
املعنية  الواليات  مواطني  باأن  االإ�شارة 
لتوفري  ال�شديد  اإرتايحهم  عن  عربوا 
رم�شان  �شهر  خالل  بوالياتهم  االأمن 

املبارك .

اأثارت ت�سريحات املحامي مقران اآيت العربي حول االنتخابات الكثري من اال�ستغراب ملا جاء فيها حول 
االنتخابات وحول مفهوم الدميقراطية .
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تربويون و نقابيون يتحدثون ل"لو�سط"

�شرورة فتح حتقيق يف اأخطاء كتب اجليل الثاين 
انتقد تربويون و نقابيون تعامل وزارة 
الكتب املدر�شية  الرتبية مع  اجناز 
احرتام  عدم  �شبب  عن  ت�شاءلوا  و 
الجناز  املحددة  لل�رصوط  املوؤلفني 
الكتاب و التي اأدت اإىل جتميد كتاب 
لنب غربيط من طرف  الثاين  اجليل 
يف  اأكدوا  ،و  الكتاب  اعتماد  جلنة 
اأم�س  الو�شط  جريدة  مع  ات�شالهم 
يرجع  االأخطاء  �شيناريو  تكرار  اأن 
قوانني  و  ب�رصوط  تقيدها  اإىل عدم 
يعرقل  انه  وقالوا  االإ�شالحات  
يوؤثر على  للدرو�س و  ال�شري احل�شن 

التالميذ واالأ�شاتذة على حد �شواء

 رئي�س جمعية اأولياء التالميذ 
خالد اأحمد

ننا�سد بتن�سيب املجل�س االأعلى 
للرتبية لتفادي االخطاء

من جانبه اعترب رئي�س جمعية اأولياء 
القرار هو  اأن  اأحمد  التالميذ خالد 
نتيجة عدم تن�شيب املجل�س االأعلى 
من  نخبة  فيه  ي�شارك  الذي  للرتبية 

ممثلون  و  بيداغوجيون  و  تربويون 
عن عدة وزارات حتت اإ�رصاف وزارة 
يعمل  املجل�س  ان  اأ�شاف  و  الرتبية 
باإن�شاء  على درا�شة املناهج ونا�شد 
ا�شتقالليتها  �رصورة  على  و  الهيئة 
الدور  اإىل  بالنظر  الرتبية  وزارة  عن 
مطالبا   ، لها  املخول  الرقابي 
عليهما  الو�شاية  اإ�شناد  ب�رصورة 
مبا�رصة  اجلمهورية  رئا�شة  اإىل 
لتفادي  الوزارة  اأداء  ويتابعا  لرياقبا 
ذات  اأو�شح  و  املتكررة  االأخطاء 
املتحدث اأن وزارة الرتبية ال تعرف 
ا�شتقرار و �شهدت ثالثون وزيرا منذ 
و  بالتعليم  ي�رص  هذا  و  اال�شتقالل 
وجود  اأن  املتحدث  ذات  اأ�شاف 
الرتكيبة  نق�س يف  يدل على  اأخطاء 
واملهنية  البيداغوجية  الب�رصية 
املنظومة  حت�شني  اإىل  ت�شعى  التي 

الرتبوية .
رئي�س �سناب�ست مزيان مريان

وزارة الرتبية ملزمة بالتقيد 
بال�سروط قبل ال�سروع

 يف  اإجنازه

رئي�س  يوؤكد  ال�شياق،  نف�س  ويف 
الثانوي  للتعليم  الوطنية  النقابة 
مريان  مزيان  »�شناب�شت«  والتقني 
وزارة  اأن  الو�شط  مع  ات�شال  يف 
و  �رصوط  بدرا�شة  ملَزمة  الرتبية 
قبل  الكتاب  اإ�شالحات   و  قوانني 
تاأخر  عن  ت�شاوؤل  و  فيه  ال�رصوع 
ت�شدره  مل  و  قرارها  يف  اللجنة 
عندما كانت بن غربيط على راأ�س 
الوزارة و �شدد على �رصورة و قال 
ت�شحيح  عليها  الرتبية  وزارة  اأن 
بعد  لي�س  و  طبعه  قبل  الكتاب 
منذ  النقابات  رفعته  مطلب  وهو 
له،  اال�شتجابة  يتم  ومل  �شنوات، 
اليوم من  النتيجة ما نعي�شه  لتكون 
من  معترب  عدد  يف  فادحة  اأخطاء 
الكتب املدر�شية. ودعا مزيان، من 
الرقابة  ت�شديد  اإىل  اأخرى،  جهة 
على الكتب التي تاأتي من اخلارج؛ 
وثقافتنا  مقوماتنا  حماية  ق�شد 
عدد  اإىل  م�شريا  الوطنية،  وقيمنا 
ي�شتعينون  الذين  والطلبة  التالميذ 
يف  اأجنبية،  بكتب  درا�شتهم  يف 

تزايد م�شتمر.
الوطني  الديوان  اأعطى  ولالإ�شارة  
تعليمات  املدر�شية،  للمطبوعات 
كتاب  بتجميد  اجلهوية  لفروعه 
اجلغرافيا  ملادة  الثاين”  “اجليل 
متو�شط،  الرابعة  ال�شنة  لتالميذ 
طرف  من  اعتماده  رف�س  ب�شبب 
جلنة اعتماد الكتب ب�شبب االأخطاء 
مالئمته  عدم  ت�شمنهاو  التي 
يتم  اأن  على  ااملدر�شي   للربنامج 
القدمي،  بالكتاب  العمل  موا�شلة 
والعودة للعمل بكتب “اجليل االأول”، 
على  �شيفر�س  الذي  االأمر  وهو 
االأ�شاتذة املو�شم القادم التدري�س 
مبناهج قدمية للجيل االأول واأخرى 
جديدة للجيل الثاين، مما �شيعرقل 
بالن�شبة  للدرو�س  احل�شن  ال�شري 
على   ، واالأ�شاتذة  للمتمدر�شني 
اعتبار اأن االأ�شاتذة ملزمون بتلقي 
فحوى  حول  املدى  ق�شري  تكوين 
املختلفة متاما  اجلديدة  املناهج 

عن القدمية �شكال وم�شمونا.
ف.ن�سرين

بعد ا�ستقاللية املجل�س االأعلى للمحا�سبة

 اأميار بورقلة ، مترنا�شت و اأدرار  
مهددون باملتابعة الق�شائية

م�شادر  من  »الو�شط«  يومية   علمت 
للمحا�شبة  االأعلى  املجل�س  اأن  مطلعة 
على  الف�شاد  ملفات  حتويل  قرر  قد 
م�شتوى عدد من بلديات الوطن مل�شالح 
العدالة للتحقيق يف جتاوزات وخروقات 
االأميار التي تتعلق ب�شوء الت�شيري وتبديد 

املال العام .
فاإن  اجلهات  نف�س  من  علم  وح�شبما 
تقارير  تلقت  قد  املركزية  ال�شلطات 
عبارة عن �شكاوى وعرائ�س احتجاجية 
 ، ورقلة  بواليات  بلدية   17 مت�س 
احلدودية  ايليزي  و  اأدرار   ، مترنا�شت 
خالل  اميار  تورط  يف  اأ�شا�شا  تتعلق   ،
 ، االأخرية  االإنتخابية  الثالثة  العهد 
اإبرام  خالل  من  العام  املال  تبديد  يف 
�شفقات م�شبوهة حتت الطاولة لفائدة 
املال  باأ�شحاب  معروفني  مقاولني 
ميزانيات  تكرار  عن  ناهيك   ، والنفوذ 
جمدية  غري  م�شاريع  على  ال�رصف 
 ، الت�شجري   ، املحيط  بتزين  تتعلق 
تعليمات  مع  يتنافى  الذي  االأمر  وهو 
ب�شيا�شة  لالإلتزام  الرامية  احلكومة 
االإعتمادات  خمتلف  التق�شف  وتوجيه 
التي  التحتية  البنية  مل�شاريع  املالية 
 ، املحلي  املواطن  بيوميات  �شلة  لها 
كاإعادة االعتبار ل�شبكات املياه ال�شاحلة 
ال�رصف   ، العمومية  االإنارة   ، لل�رصب 
ال�شحي و الطرقات املوجودة يف حالة 
متقدمة من االهرتاء ، وهو االأمر الذي 

واملدا�رص  والقرى  االأحياء  ب�شكان  دفع 
املذكورة  بالبلديات  لل�شارع  للخروج 

للمطالبة بحقهم من التنمية .
م�شادرنا  �رصبت  فقد  ثانية  جهة   من 
�شفقات  باإبرام  تتعلق  دقيقة  معلومات 
خمالفة  بطرق  �شلة  بالتجهيز  لها 
اأكرث من عالمة  ، ومما يطرح  للت�رصيع 
للتحقيقات  املفاجئ  التوقف  ا�شتفهام 
عليها  ي�رصف  التي  االدارية  اأو  االأمنية 
م�شوؤولني نافذين يف جتاوزات والتبديد 
ال�شارخ للمال العام ، ويف �شياق مت�شل 
الوزارة  من  مطلعة  م�شادر  اأكد  فقد 
الو�شية اأن احلراك االجتماعي ال�شلمي 
�شاهم  اجلزائر  وقعه  على  تعي�س  الذي 
املجل�س  ا�شرتجاع  يف  كبري  ب�شكل 
بعدما  ال�شتقالليته  للمحا�شبة  االأعلى 
والتليفونات  االمالءت  زمن  انتهى 
عن  القناع  باإ�شقاط  يهدد  بات  ما  وهو 
املنتخبني الفا�شدين الذين اأ�شبح عدد 
الق�شائية  باملتابعات  مهدد  منهم  كبري 
تكوين  بتهمة  ال�شجن  اإىل  ت�شل  التي 
بطرق  عقارات  مالية  وامتالك  ثروات 

ملتوية  .
ومعلوم اأن عدد من الن�شطاء احلقوقيون 
واجلمعويون قد طالبوا العدالة بالك�شف 
ملفات  يف  التحقيق  نتائج  عن  الفوري 
البلديات  من  كبري  عدد  عرب  الف�شاد 
اأوردته  ما  وفق  الكبري  البالد  بجنوب 

م�شادرنا .

حركة  عن  الربملاين  النائب  فتح 
ت�رصيح  يف  حمدادو�س  نا�رص  حم�س 
»للو�شط« النار على املحامي مقران 
ت�رصيحه  بخ�شو�س  العربي  اأيت 
اختزال  ميكن  ال  اأنه  حول  االأخري 
االقرتاع  �شندوق  يف  الدميقراطية 
االأغلبية  با�شم  يكمم  اأن  ميكن  الذي 
ي�شحق  واأن  املعار�شة  االأ�شوات  كل 
اأّن  الوا�شح  من   « قائال  االأقليات، 
بالدميقراطية  يوؤمن  ال  من  هناك 
وال باالحتكام اإىل االإرادة ال�شعبية اإال 

ك�شعاراٍت جوفاء، وهو ما يدفعهم اإىل 
الهروب من اال�شتحقاقات االنتخابية 
االنتقالية  املراحل  وراء  واالختباء 
بثقافة  للتمتع  اال�شتثنائية  واحلاالت 

التعيني«.
القانوين  حمدادو�س  نا�رص  هاجم 
يف  قائال  العربي،  اآيت  مقران 
تعّري  االأيام  تزال  مت�شل«ال  �شياق 
املبادئ  اإدعاء  يف  البع�س  حقيقة 
وهم  ال�شيا�شية،  والقيم  الدميقراطية 
املقا�س،  على  دميقراطية  يريدون 

ويفر�شون ت�شّوراٍت ومفاهيم تن�شجم 
الزمن،  عنها  عفى  بالية  قناعات  مع 
�شيا�شية  مدر�شٍة  اأِيّ  من  ندري  وال 
ديكتاتورية،  االأغلبية  اعتبار  فيها  يتم 
واأن الدميقراطية قد ت�شحق االأقلية،  
العامل  يف  الدميقراطيات  كل  ففي 
نتائج  عرب  �شيا�شية  خارطٌة  هناك 
تتحّمل  اأغلبيًة  تفرز  االنتخابات، 
التنفيذية،  ال�شيا�شية  امل�شوؤولية 
امل�شوؤولية  تتحّمل  اأقليٌة  وهناك 

ال�شيا�شية يف املعار�شة«.

واأ�شاف املتحدث » اإن كان املق�شود 
باالأقلية هي االأقلية العرقية اأو اللغوية 
اأو الدينية فهذا ت�رصيٌح غري م�شوؤول، 
وهو يتنافى مع حّق املواطنة الكاملة 
بني  وال  االأقلية  بني  ال  متييز،  بدون 
االأغلبية، ويعرّب على حالٍة من الرجعية 
والقوانني  الد�شاتري  الأن  والتخلّف، 
املنتخبة  ال�رصعية  واملوؤ�ش�شات 
واحلريات  احلقوق  ت�شمن  من  هي 

وامل�شاواة بني اجلميع«.
اإ.ل

نا�سر حمدادو�س بخ�سو�س ت�سريحات مقران اآيت العربي

هناك من تخيفه الإرادة ال�شعبية

اأحمد باحلاج

اأحمد باحلاج 

ب�سبب اآفة التدخني

ت�شجيل 150 األف حالة �شرطان
 رئة �شنويا

ال�شحة  وزارة  اجنزتها  درا�شة  اأفادت 
وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات بالتعاون مع 
نتائجها  قدمت  لل�شحة،  العاملية  املنظمة 
االأولية اأم�س  االأحد باجلزائر العا�شمة،  اأن 
ما  البالغني  اجلزائريني  من  باملائة   16.5«
ب�شكل  ال�شجائر«  يدخنون  �شنة  و69   18 بني 

منتظم.
من  توامي  �شمرية  الدكتورة  اأو�شحت  و 
املعهد الوطني لل�شحة العمومية خالل يوم 
اأن  االإعالم  و�شائل  لفائدة  اإعالمي  تكويني 
اأجنزت  التي  الدرا�شة  لهذه  االأولية  النتائج 
من  باملائة   16.5 »ن�شبة  اأن   2017 �شنة 
�شنة  و69   18 بني  ما  البالغني  اجلزائريني 
يدخنون وي�شتهلكون بني 15 اإىل 24 �شيجارة 
ت�شجل  الكبرية  الن�شبة  اإىل  م�شرية  يوميا«، 

لدى الرجال.
باملائة من  »ن�شبة 60  اأن  الدرا�شة  واأ�شارت 

العينة التي �شملتها الدرا�شة حاولت التخلي 
عزيزة  االأ�شتاذة  االآفة«وعر�شت  هذه  عن 
ال�شدرية  االأمرا�س  يف  خمت�شة  في�شاح 
باملوؤ�ش�شة االإ�شت�شفائية المني دباغني )مايو 
�شابقا( خماطر التدخني بالن�شبة مل�شتهلكيه 
باأن  موؤكدة   ، دخانه  اإىل  املعر�شني  وحتى 
نوع  اأي  منها  ي�شتثني  »ال  املخاطر  هذه 
ال�شي�شة  و  ال�شمة  مادة  فيها  مبا  التبغ  من 
و حتى ال�شيجارة االإلكرتونية« و تزداد هذه 

املخاطر اإذا كان التدخني يف �شن مبكرة.
مقدمة  يف  ياأتي  الرئة  �رصطان  كان  فاإذا 
يت�شبب  التي  ال�رصطانية  االأمرا�س  اأنواع 
فيها التدخني بت�شجيل 150 األف حالة �شنويا 
اعتربت ذات املخت�شة اأن االإ�شابة بان�شداد 
من  اي�شا  »تعد  املزمنة  الهوائية  الق�شبات 
لدى  باملائة   65 بن�شبة  وينت�رص  املخاطر 

الفئة العمرية البالغ �شنها 65 فما فوق«.
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�أحمد بن عطية

يف ظرف زمني مل يتعد ال�شهر، مت 
توقيف  اأم�س،  اأول  م�شاء  توقيف 
اأن  بعد   ، الكرمة  بلدية  رئي�س 
و  اجلري  بئر  بلدية  رئي�س  توقيف 
املنتخبني  من  عدد  و  العام  اأمينه 
رم�شان  �شهر  من  يومني  قبيل 
الإثنني  جتمع  التهم  و  املبارك، 
تقريبا، حيث اأقدم عنا�رص الفرقة 
لل�رصطة  الإقت�شادية  و  املالية 
الولئي  للأمن  التابعة  الق�شائية 
بوهران، من تفتي�س املنزل العائلي 
ل«مري« الكرمة و متخ�س عن ذلك 
ليتم  الثانية،  زوجته  رفقة  توقيفه 
و  للبلدية  العام  الأمني  اإعتقال 
علي  اأ�شهار  اأحد  اأن  يقال  مقاول 
حداد، مرورا مبنتخبني و عدد من 
اإ�شتغلل  �شوء  بتهمة  املقاولني 
ال�شلطة و الت�شيري و اإبرام �شفقات 
تبديد  و  للقانون  وهمية و خمالفة 
عدد  ترباأ  حيث  عمومية،  اأموال 
يف  �شماعهم  عند  املنتخبني  من 
على  يكونوا  اأن  ر�شمية  حما�رص 
البلدية،  كان يجري يف  اإطلع مبا 
ي�رص  كان  البلدية  رئي�س  اأن  بحكم 
يتعلق  ما  كل  حجب  على  دائما 
و  املناق�شات  و  ال�شفقات  باإبرام 
رفعوا  اأن  لهم  �شبق  و  الإتفاقيات، 

عدة �شكاوى لرئي�س دائرة ال�شانيا 
�رصيفي  مولود  الولية  ووايل 
ت�شيري  يف  باإ�رصاكهم  للمطالبة 

البلدية.
قيمة ال�شفقات امل�شبوهة املتورط 
ح�شب  اإبرامها  يف  البلدية  رئي�س 
 45 مطلعة،جتاوزت  اأمنية  م�شادر 
اأن  و  �شبق  حني  يف  �شنتيم،  مليار 
مبحكمة  التحقيق  قا�شي  اإ�شتمع 
عدة،  يف  البلدية  لرئي�س  ال�شانيا 
اإتفاقية  اإبرام  اأهمها  ق�شايا 

لإبادة الكلب ال�شالة بقيمة مالية 
خرافية، تخطت املليون و الن�شف 
اإبادته،  يتم  كلب  كل  عن  �شنتيم 
ناهيك عن اإتفاقية لإقتناء كرا�شي 
البلدية  بل�شتيكية لتجهيز م�شالح 
اإ�شافة   ، الإدارية  ملحقاتها  و 
املنتخبني  اأحد  قبل  من  لإتهامه 
الذي  اأبنائه  اأحد  �شد  بالتحري�س 
تعر�س لل�رصب و الإعتداء من قبل 

جمموعة من معتادي الإجرام .
البلدية  رئي�س  اأن  بالذكر  جدير 

اأدين  اأن  و  �شبق  املوقوف  احلايل 
عن  نافذة  �شجنا  �شنوات  بخم�س 
جناية التزوير و ا�شتعمال املزور، 
و رغم ذلك مت قبول ملفه للرت�شح 
اأجريت  التي  املحلية  للنتخابات 
 2017 �شنة  من  نوفمرب   29 بتاريخ 
و هو ما اأثار جملة من الت�شاوؤلت 
قامت  التي  اجلهة  عن  الكثرية 
قبول  و  الرت�شح  على  مب�شاعدته 
بق�شية خملة  متهم  اأنه  رغم  ملفه 

بال�رصف و الت�شيري الإقت�شادي .

الولئي  املدير  اأم�س،  اأ�شدر 
لل�شحة و ال�شكان بولية وهران، 
موؤقت  بغلق  يق�شي  قرارا 
للموؤ�ش�شة الإ�شت�شفائية لأمرا�س 
ف�شيلة«  »نوار  التوليد  و  الن�شاء 
ب�شبب  وهران،  مدينة  بو�شط 
تف�شي داء »اجلرب« يف املوؤ�ش�شة 
ممر�شتني  اأ�شيبتا  اأن  بعد 

باملر�س املعدي جدا .
 الف�شيحة املدوية تفجرت للعلن 
م�شلحة  على  توافدت  عندما 
و  لو�شع مولودها،  الولدة حامل 
تبني اأنها م�شابة بكمية مهولة من 
العدوى  بنقل  قامت  اأين  اجلرب 
للعاملني من ممر�شات و قابلت 

.
و  املوؤ�ش�شة  مب�شوؤويل  دفع  ما 
و  ال�شحة  مديرية  من  بقرار 
امل�شت�شفيات،  اإ�شلح  و  ال�شكان 
يف  لل�رصوع  فوري  غلق  اإىل 
وا�شعة،  تطهري  و  تعقيم  عملية 
�شتم�س خمتلف امل�شالح الطبية 

باملوؤ�ش�شة يف مقدمتها م�شلحة 
الولدة ملنع انت�شار هذا املر�س 
ينتقل  و  النت�شار  املعدي �رصيع 
املبا�رص  الت�شال  طريق  عن 
غرار  على  املبا�رص   غريه  اأو 
بع�س  و  الأغطية  و  الأفر�شة 
احلامل  ت�شتعملها  التي  الأدوات 

يف يومياتها .    
ويف ذات ال�شياق اأكد ذات امل�شدر 
اآنفا  مت  اأن الأعرا�س  املذكورة 
احلالتني  فح�س  بعد   اكت�شافها 
يف  طبية خمت�شة  فرقة  قبل  من 
الأمرا�س اجللدية  على م�شتوى 
رفعت  التي  ال�شحة  مديرية  
تقرير خا�س اإىل اجلهة املعنية  
اأمرت  بدورها   الأخرية   هذه 
اأيام     10 املوؤ�ش�شة  ملدة   بغلق 
والإجراءات   التدابري  لإتخاذ 
يتعلق  فيما  ل�شيما  اللزمة  
التوليد  بالتطهري وتعقيم م�شالح 
والفح�س واملخابر  وغريها من 

الهيئات. 

يف ق�سية ف�ساد ب45 مليار �سنتيم بوهر�ن

توقيف »مري« الكرمة و زوجته
 و �صهر علي حداد 

.       حجز 12 �سيارة فاخرة بحوزته

متكنت عنا�سر �لفرقة �ملالية و �القت�سادية لل�سرطة �لق�سائية باالأمن �لوالئي بوهر�ن، من توقيف 
كل من رئي�س بلدية �لكرمة عن حزب �لتجمع �لوطني �لدميوقر�طي �ملدعو » بن ميينة م« رفقة 

كل من زوجته و �أحد �أ�سهار رئي�س منتدى روؤ�ساء �ملوؤ�س�سات �سابقا علي حد�د �مل�سجون حاليا ب�سجن 
�حلر��س، و عدد من �ملقاولني و �ملنتخبني و �الأمني �لعام للبلدية، بتهمة �لتورط يف �إبر�م �سفقات 

م�سبوهة ووهمية و خمالفة للقانون بقيمة مالية جتاوزت 45 مليار �سنتيم �إ�سافة حلجز ما يزيد عن 
12 �سيارة فاخرة  تخطت قيمتها �ملالية 10 ماليري�سنتيم، �أين مت توقيف �ملتهمني على ذمة �لتحقيق 

يف �نتظار �إحالتهم �ليوم على �لنيابة �لعامة مبحكمة �جلنح بوهر�ن.

م�شالح  اأم�س  اأول  فجر  جنحت 
اإحباط  من  ال�شواحل للغرب  خفر 
بكل  ال�رصي  للإبحار  حماولتني 
قاربني  وحجز  ووهران  تلم�شان 
الثلثينات  حراقا يف   17 وتوقيف 
معدات  اإىل  بالإ�شافة  العمر  من 
غرار  �رصعية  على  الغري  الهجرة 

الوقود والأطعمة .
بالإقليم  متت  الأوىل  العملية 
دورية  واأثر  لتلم�شان  ال�رصقي 
بالغزوات  ال�شواحل  خفر  لعنا�رص 
 05 بعد  على  قاربا  توقيف  مت 
متنه  هنني وعلى  �شمال  اأميال 
من  اقلعوا  اأنهم  حراقا  تبني   12
حمرو�س  املخلد  الغري  �شاطئ 
مت  كما   ، خلد  بني  لبلدية  التابع 
واأغذية  الوقود  من  �شفائح  حجز 

بالإ�شافة  النجاة  و�شدريات 
ومبالغ  مالية  حيث  اإىل  بو�شلة 
معهم  للو�شول  التحقيق  ليزال 
وم�شدر  الرحلة  هذه  منظم  اإىل 
وكيل  اأمام  تقدميهم  قبل  الزورق 
اجلمهورية لدى حمكمة الرم�شي .

ويف عملية منف�شلة متكنت عنا�رص 
من  ال�شواحل  بوهران  حرا�س 
اإحباط حماولة للهجرة ال�رصية ل05 
�شبان مت اعرتا�س طريقهم  غرب 
توقيف  مت  حبيبا�س،اأين  جزر 
يحوي  خمتلف  كان  الذي  زورقهم 
الغري �رصعية  من  الهجرة  معدات 
النجاة  و�شدريات  واغدية  وقود 
وبو�شلة ، حيث لتزال التحقيقات 

جارية معهم .
حممد بن تر�ر

يف عمليتني منف�سلتني خلفر �ل�سو�حل بهنني ووهر�ن

اإحباط حماولة الهجرة غري ال�صرعية 
ل17 حراقا وحجز زورقني

�جلز�ئر �لعا�سمة

ت�صليم 9 �صكنات اجتماعية لعائالت تقيم باالإيواء اال�صتعجايل  

اجلزائر  بولية  الأحد  اليوم  مت 
�شكنات   9 مفاتيح  ت�شليم 
عائلت  لفائدة  اجتماعية 
ببع�س  تقيم  كانت  ماأوى  بدون 
ال�شتعجايل  الإيواء  مراكز 
الأ�شخا�س  ا�شتقبال  وموؤ�ش�شات 
امل�شعفني  والأطفال  امل�شنني 
بعد  وذلك  العا�شمة  باجلزائر 
التكفل  اإطار  ملفاتهم يف  درا�شة 
 ، اله�شة  الفئة  هذه  بان�شغالت 

ح�شبما اأكده م�شوؤولون ولئيون.

ت�شليم  مرا�شم  هام�س  على  و 
م�شتوى  على  املوزعة  املفاتيح 
دار امل�شنني بدايل براهيم والتي 
�شنعها  بهيجة  اأجواء  يف  متت 
امل�شتفيدون، اأكد الوايل املنتدب 
لل�رصاقة  الإدارية  للمقاطعة 
تنفيذا  اأنه  حممد  �شماعيل 
لتعليمات وايل اجلزائر العا�شمة 
مت اليوم ال�رصوع يف توزيع �شكنات 
عائلت   9 لفائدة  اجتماعية 
)�شيدات رفقة اأطفالهن( �شحايا 

خمتلف الآفات الجتماعية تقيم 
منذ �شنوات على م�شتوى مراكز 
وموؤ�ش�شات  ال�شتعجايل  الإيواء 
امل�شنني  الأ�شخا�س  ا�شتقبال 
بالعا�شمة  امل�شعفني  والأطفال 
الإ�شكان  اإعادة  برنامج  اإطار  يف 
لولية اجلزائر بغية اإعادة اإدماج 

هذه الفئة اله�شة من املجتمع.
ا�شكان  اعادة  مت  اأنه  اأو�شح  و 
التي كانت تقطن على  العائلت 
م�شتوى مركز الإيواء ال�شتعجايل 
مركز  و  ماأوى  بدون  للأ�شخا�س 
الطفولة امل�شعفة بدايل براهيم 
للطفولة  احل�شنة«  »دار  مركز   ،
ماأوى  بدون  والن�شاء  امل�شعفة 
يف  الوادي،  بباب  بولوغني  بحي 
�شقق جديدة لئقة على م�شتوى 
اأحياء تقع بكل من بلديات اأولد 
البنيان  وعني  الدويرة  و  فايت 
للدائرة  املنتدب  الوايل  اأكد  ،و 
الإدارية باب الوادي عبد العزيز 
عمليات  اأن  جهته،  من  عثمان، 

من  اخلا�شة  باحلالت  التكفل 
املقيمة  ماأوى  بدون  العائلت 
مراكز  بع�س  م�شتوى  على 
وموؤ�ش�شات  ال�شتعجايل  الإيواء 
امل�شنني  الأ�شخا�س  ا�شتقبال 
باجلزائر  امل�شعفني  والأطفال 
لتمكينهم  »م�شتمرة  العا�شمة 
اجتماعية  �شكنية  ح�ش�س  من 
اأطفالهم  لراحة  وجمهزة  لئقة 
مديرة  وا�شتقرارهم«وثمنت 
لولية  الجتماعي  الن�شاط 
اجلزائر معيو�س �شليحة، بدورها 
الت�شامن  وزيرة  عن  نيابة  و 
الوطني والأ�رصة وق�شايا املراأة، 
قبيل  الت�شامنية  اللتفاتة  هذه 
اأن  مربزة  املبارك،  الفطر  عيد 
من  تعاين  »كانت  العائلت  هذه 
و�شع اجتماعي جد �شعب اإذ مت 
متخ�ش�شة  مراكز  داخل  اإيوائها 
للحماية الجتماعية تابعة لوزارة 
ذلك  و  وولية اجلزائر  الت�شامن 

منذ فرتة طويلة«.

�أحمد بن عطية

حامل تنقل �لعدوى ملمر�ستني بوهر�ن

غلق عيادة توليد النت�صار داء 
»اجلرب« فيها 

الداخلية  وزارة  اأعلنت 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
يف  ال�رصوع  عن  العمرانية، 
ال�شياقة  رخ�س  اإ�شدار  تعميم 
كافة  عرب  بالتنقيط  البيومرتية 
اعتبارا  وذلك  الوطن،  بلديات 

من نهاية �شهر ماي املن�رصم.
لها،   بيان  يف  الوزارة  واأو�شحت 
رخ�س  اإ�شدار  عملية  تعميم  اأن 
اللكرتونية  البيومرتية  ال�شياقة 
بلديات  كامل  »عرب  بالتنقيط 
الوطن )1541( اعتبارا من تاريخ 
املرت�شحني  ل�شالح  مايو   31
بالأ�شناف  واملعنيني  اجلدد 
اإطار  يف  يدخل  اجلديدة«، 

وزارة  ا�شرتاتيجية  »تنفيذ 
ع�رصنة  اإىل  الرامية  الداخلية 
م�رصوع  جت�شيد  وتكملة  الإدارة 

الإدارة اللكرتونية«. 
»�شيتم  اأنه  الوزارة  واأ�شافت 
 25 تاريخ  من  ابتداء  ال�رصوع 
رخ�شة  اإ�شدار  يف   2019 يونيو 
ل�شالح  البيومرتية  ال�شياقة 
املواطنني احلائزين على رخ�س 
)الورقية(  القدمية  ال�شياقة 
التجديد،  بحالت  واملعنيني 
وتخ�س هذه العملية يف املرحلة 
الأوىل بلديات اجلزائر العا�شمة، 
تدريجية  ب�شفة  لحقا  و�شتعمم 

عرب كل بلديات الوطن«. 

وز�رة �لد�خلية

تعميم اإ�صدار رخ�ص ال�صياقة 
البيومرتية بالتنقيط 



طالب عديد اجلمعيات املحلية 
�صناع   ، ورقلة  بوالية  الفاعلة 
القرار بالوالية بتغليب امل�صلحة 
العامة  على امل�صالح ال�صخ�صية 
والفوري   اجلدي  والتو�صط 
املديران  من  كل  لدى  للعمال 
  GTP  العام واجلهوي لدى �رشكة
حد  وو�صع  بان�صغاالتهم  للتكفل 
التي  واخلروقات  للتجاوزات 
الرواتب  �صب  عملية  �صاحبت 
واملنح امل�صماة  بعالوة االأرباح 
وذلك على خلفية انتهاج �صيا�صة 
املفا�صلة وهو ما ولد حالة من 
غالبية  لدى  واالحتقان  الت�صنج 
هددوا  بدورهم  الذين  العمال 
بالت�صعيد من لهجة خطابهم يف 
اأذانا  ما مل جتد مطالبهم  حالة 

�صاغية .
را�صلت  فقد  ثانية  جهة  من 
والية  عن  الربملاين  النائب 
نائب  طواهري  فوزية  ال�صلف 
وزير الدفاع الوطني وقائد هيئة 
الوطني  للجي�ش  العامة  االأركان 

قايد  اأحمد  الفريق  ال�صعبي 
للتدخل  دعوته  اجل  من  �صالح 
العاجل  لدى كل من وزير الطاقة 
ملجمع  العام  املدير  الرئي�ش  و 
اال�رشاع  بهدف  �صوناطراك 
التزايد  يف  حتقيق  فتح  يف 
بني  االن�صداد  حلالة  املقلق 
العام  املدير  والرئي�ش  العمال 
واملدير اجلهوي ل�رشكة الوطنية 
لالأ�صغال البرتولية الكربى باقليم 

دائرة حا�صي م�صعود .
من جهة ثانية فقد جدد العمال 

مطالبهم  بجملة  مت�صكهم 
امل�رشوعة التي تاأتي يف مقدمتها 
عدم املتابعة الق�صائية واالإدارية 
اأو تعري�ش اأي عامل الأي عقوبة 
�صحب  مع  احلايل  النزاع  نتيجة 
الدعوى الق�صائية املرفوعة من 
طرف االإدارة �صد جمموعة من 
فقد  مت�صل  �صياق  ، ويف  العمال 
بال�رشكة املذكورة  العمال  اأبدى 
رف�صهم التام ملا جاء يف حمتوى 
الرئي�ش  بني  امل�صرتك  البيان 
ال�رشيك  لـ gtp و  العام  املدير 

التاأكيد  مت  اأين  االجتماعي، 
هام  لعدد  االإ�صتجابة  على 
اأبرزها  من  لعل  املطالب  من 
تطبيق الزيادة بن�صبة 20 باملائة 
العمال،  ممثلي  من  طلب  بعد 
حيث  مت املوافقة على تعوي�ش 
زيادة 20 باملائة بزيادة 7000 دج 
العمال  لكل  القاعدي  االأجر  يف 
خالل  جانفي  الفاحت  من  ابتداء 
وبخ�صو�ش   ، اجلارية  ال�صنة 
متت  فقد   ،  4/4 العطل  نظام 
تن�صيب  على  املبدئية  املوافقة 
جلنة على اأن ت�صدر نتائجها قبل 

نهاية �صهر �صبتمرب 2019.
اجلمعيات  عديد  اأن  ومعلوم   
الفاعلة بواليات جنوب  املحلية 
اأعلنت  قد  كانت  الكبري  البالد 
املطلق  دعمها  عن  موؤخرا 
عمال  ملطالب  والالم�رشوط 
هاته املوؤ�ص�صة الوطنية النفطية 
بفتح  ال�صدد  ذات  يف  مطالبة   ،
امل�صوؤولني  مع  معمق  حتقيق 
يقفون  الذين  بورقلة  النافذين 
الع�صابة  وحماية  دعم  خلف 
التي تقف خلف جت�صيد �صيا�صة 

التجويع يف حق العمال .

قاطني مدينة  من  العديد  ي�صتكي 
مترنا�صت،من  بوالية  �صالح  عني 
االنت�صار الرهيب للقمامة املنزلية 
التي  الزوايا  كل  يف  املرتاكمة 
عمومية  مفرغة  �صبه  اإىل  حولتها 
املنطقة،  وجه  بذلك  م�صوهة 
وهو ما �صاهم يف تزايد احل�رشات 
التي  الكريهة  والروائح  ال�صارة 
عن  ناهيك  االأنف�ش،  تخنق 
جتول  التي  ال�صالة  احليوانات 
على  خطرا  ي�صكل  ما  املكان  يف 

�صالمة املواطنني. 
واأر�صفة  طرقات  اأغلب  تعرف 
عني  االإدارية  املقاطعة  �صوارع 
اإهماال  مترنا�صت  بوالية  �صالح 
النظافة  جمال  يخ�ش  فيما  كبريا 
العمومية، ب�صبب الرمي الع�صوائي 
لبع�ش ال�صكان على م�صتوى الطرق 
باإخراج  يقومون  اأين   ، واالأر�صفة 
االأوقات  كل  املنزلية يف  النفايات 
وهو   ، املحددة  الفرتة  متجاهلني 
اجلمايل  الوجه  �صّوه  الذي  الو�صع 
لها خا�صة واأن معظم الزوايا حتوي 
املنزلية  النفايات  اأكيا�ش  على 
املواطنني  من  عدد  اأرجعها  التي 
يف  النظافة  عمال  متاطل  اإىل 
موؤكدين  اليومية،  مبهامهم  القيام 
االأحياء  على  ميّرون  ال  اأنهم 
منتظم  ب�صكل  القمامة  رفع  الأجل 

اأطنان  زحف  يف  �صاعد  ما  وهو 
الو�صع  وهو  املكد�صة،  القمامات 
الروائح  انت�صار  على  عمل  الذي 
النتنة التي تخنق االأنف�ش، ناهيك 
تكاثر  و  ال�صارة  احل�رشات  عن 
العقارب  التي تغزو �صكناتهم وكذا 
الكالب  خا�صة  ال�صالة  احليوانات 
تقتات  مكانا  لقيت  التي  منها 
تخوف  من  زاد  الذي  االأمر   ، منه 
االمرا�ش  خمتلف  من  العائالت 
مع  خا�صة  املنت�رشة  واالأوبئة 
زاد  ، وما  ارتفاع درجات احلرارة 
الطينة بلة ي�صيف ذات املتحدثني 
التي  املخلفات  هو    « الو�صط  لـ« 
من  الفو�صويون  الباعة  يرتكها 
اخل�رش  وبقايا  وعلب  اأكيا�ش 
الو�صع  نف�ش  وهو  والفواكه، 
املحالت  الأ�صحاب  بالن�صبة 
يرمون  يخرجون  الذين  التجارية 
والتجارية   املنزلية  املخلفات 
على الر�صيف ب�صكل يومي، وعلى 
هذا االأ�صا�ش جدد قاطنو عا�صمة 
املجاورة   بلديتها  و  التيديكلت  
الوالئية  امل�صالح  من  مطلبهم 
مع  العاجل  بالتدخل  املحلية   و 
�رشورة املداومة امل�صتمرة لعمال 
التي  النفايات  رفع  الأجل  النظافة 

اأغرقت املنطقة. 
�أحمد باحلاج 

 ت�صري م�صادرنا �خلا�صة لوجود عالقة م�صبوهة بني م�صوؤويل �صركة GTP  و�صناع �لقر�ر بالوالية 
�لذين ف�صلو� �لتز�م �ل�صمت رغم معاناة 13 �ألف عامل ب�صبب تعنت �الإد�رة من خالل �نتهاج �صيا�صة 

�ملفا�صلة يف �صب �لرو�تب و عالو�ت �الأرباح .

�صوناطر�ك تتخندق مع �الإد�رة 

�أحمد باحلاج 

13 �ألف عامل ب�شركة »جي تي بي« 
يو�جهون م�شري� غام�شا

فيما حتول �حلي ملدينة �أ�صباح ليال

ع�صية حلول عيد �لفطر�ملبارك بورقلة

�شكان حي ل�شيلي�س بورقلة ي�شكون �إنعد�م �لإنارة �لعمومية

طو�بري و�آلت �ل�شحب �ملغناطي�شي خارج �خلدمة

تفاديا لال�صابة بل�صعات �لعقارب 

قاطنو بلدية عني �شالح يطالبون 
برفع �لقمامة �ملكد�شة 
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حي 140م�صكن �صيدي حممد بلكبري

حمالت �لرئي�س تتحول �إىل 
�أوكار لالنحر�ف 

الرئي�ش  تزال  حمالت  ال 
واحلرفني  للمهنيني  املخ�ص�صة 
حممد  �صيدي  �صكن   140 بحي 
معر�صة  ادرار  ببلدية  بلكبري 
ملجاأ  و  والفو�صى  لالإهمال 
ومتعاطي  ال�صواذ  من  للمنحرفني 
للمواعيد  ومكان  املخدرات 
ي�صبه  ما  وحتولها  اىل  الغرامية 
خمتلف  فيها  متار�ش  اأوكارا 

الرذائل .
وباتت منطقة خا�صة باملنحرفني 
املخدرات  ومتعاطي  وال�صكارى 
ب�صبب  االأعمار  خمتلف  من 
وذلك  طالها  الذي  االإهمال 
على  توزيعها  من  بالرغم 
اأنها  ال�صباب  امل�صتفيدين  اال 
و�صحاها غري  ع�صية  بني  حتولت 
و اأ�صبحت  احلقيقية  وجهتها 
بع�ش  �صئلنا  وعندما  �صائعة 
عن  ال�صباب  من  امل�صتفيدين 
هذا  حولت  التي  احلالة  اأ�صباب 
الذي  الو�صع  اإىل  احليوي  املرفق 
يوجد عليه قالوا لنا بان املحالت 

تتوفر  ال  علينا  توزيعها  مت  التي 
على ادين  و�صائل العمل بداية من 
ال�صبكات  مبختلف  ربطها  عدم 
ال�صحي  ال�رشف  وقنوات  كاملاء 
ال�صباب  والكهرباء  ما �صعب على 
بها  العمل  وبداية  اإليها  الدخول 
هذه  طوال  مغلقة  تركها  ما  وهو 
اىل  فيها  تعر�صت  التي  املدة 
وتتطلب  االعتداءات  خمتلف 
لتاأهيلها  اأ�صغالها  اإعادة  اليوم 
املطروح  وال�صوؤال  جديد  من 
هذه  كل  على  امل�صوؤول  من  االآن 
بعدما مت  الدولة  الأموال  اخل�صارة 
جت�صيدها  م�رشوع  لل�صباب ق�صد 
وال�صياع  البطالة  من  انت�صالهم 
بقيت  ملاذا  ذلك  اإىل  باالإ�صافة 
دون  تتفرج  املحلية  ال�صلطات 
حلماية  ردعية  اإجراءات  اتخاذ 
املال العام من ال�صياع بان ت�صحب 
امل�صتفيدين  ال�صباب  هوؤالء  من 
اأو  اأخرى  م�صاريع  يف  وا�صتغاللها 

اتخاذ اإجراءات اأخرى ب�صاأنها
�صالح ب

البرید  مراكز  مختلف  تواجھ 
بوالیة ورقلة ھذه األیام،ضغوطا 
بسبب  یومیة  بصفة  كبیرة 
وتزاحم  النقدیة  نقصالسیولة 
طوابیرطویلة  في  الزبائن 
كبیر،  استیاء  وسط  وعریضة 
خلّفتھ التعّطالت المتّكررة آلالت 
والتوّقف  المغناطسي  السحب 

عن العمل لساعات مّطولة.

ببلدیة  البرید   مراكز  عرفت 
ورقلة ، حاسي مسعود ، تقرت ، 
الحجیرة عشیة حلول عید الفطر 
مسبوق  غیر  اختناقا  المبارك  
بسبب  شبابیكها  مستوى  على 
منذ  ھائلة  بأعداد  الزبائن  توافد 
نهایة  الباكر وإلى غایة  الصباح 
في  جدوى  بدون  لكن  الدوام 
السیولة  في  الفادح  النقص  ظل 

الزبائن  یضطر  ،مما  المالیة  
للتنقل جماعیا الى المركز الكبیر 
ھذه  تعاني  التي  المدینة  بوسط 
لكثیر  وجهة  باعتباره    ، األیّام 
البلدیات  كل  من  الزبائن  من 
لعاصمة   المجاورة  القرى  و 
نجم  الذي  األمر   ، الواحات   
ساعات  طیلة  طوابیر  عنھ 
الیوم وتوتّرات تنتهي في غالب 

األحیان بشجارات ما بین الزبائن 
أو مع الّعمال، ومازاد الطین بلّة 
السحب  آلالت  المتّكرر  التعّطل 
اإللكتروني التي أصبحت بمثابة 
المراكز  واجهات  یزین  دیكور 
ألموال  استنزفها  رغم  البریدیة 
تحقیق  دون  إلقتنائها  ضخمة 

النتائج المرجوة   .
أحمد بالحاج

املعروف  فرباير   24 حي   يعاين 
من  ورقلة،  بوالية  بال�صلي�ش 
طاله  الذي  االإق�صاء  و  التهمي�ش 
يف بع�ش املرافق االأ�صا�صية و التي 
التي  و  حي  كل  يف  تعزيزها  وجب 
على  حم�صوبة  االأ�صا�ش  يف  تعترب 
مديريات التعمري و البناء املخت�صة 

بالوالية .
عرب عدد من قاطني احلي ال�صالف 
اإنعدام  من  اإ�صتيائهم  عن  الذكر 
ي�صكو  حيث   ، العمومية  االإنارة 
توفري  يف  الفادح  النق�ش  احلي 
االإنارة العمومية ، مما بات ينغ�ش 
كما   ، املحلني  املواطنني  يوميات 
التامة  العزلة  عنهم  فر�صت  اأنها 

يف  خا�صة  و  اخلارجي  العامل  عن 
بعدما حتول احلي   ، الليلية  الفرتة 
اإىل مدينة اأ�صباح ، م�صريين اإىل اأن 
بقاء الو�صع على ما هو عليه فر�ش 
يزداد  و   ، لل�صاكنني  جتول  حظر 
بع�ش  ا�صتغالل  مع  اأكرث  هاج�صهم 
ال�صباب املنحرف ملمار�صة طقو�ش 
الف�صاد ، و ال�صلوكات الغري اأخالقية 
و التي ال تعك�ش و طبيعة املنطقة 
املحافظة ، و ظاهرة ال�رشقة ،اأين  
على  الدام�ش  الظالم  �صاعدهم 
ممار�صة ن�صاطهم يف حرية مطلقة 
 ، القانوين  الرادع  غياب  ظل  يف   ،
و   ، االأمنية  الرقابة  اأجهزة  كذا  و 
التي تخلت عن مهامها باحلي ، ما 

جعل من حي ال�صيلي�ش مرتعا ملثل 
تلك ال�صلوكات ، و التي عمقت هي 
االأخرى من حجم معاناتهم ، و يف 
، فاإن املكان املظلم  ال�صياق  ذات 
ال�صالة  الكالب  انت�صار  على  حفز 
ي�صكل  اأ�صبح  الذي  االأخري  هذا   ،
خوفا   ، ال�صكان  حياة  على  خطرا 
على  خا�صة   و   ، احليوانات  من 
تلك  ت�صاطر  اإذ   ، االأطفال  �رشيحة 
ليال  ال�صكان  مع  احلي  احليوانات 
 ، احلي   لقاطني  �صجرا  خلفت   ،

لكرثة نباحها طوال الليل .
عدد  ت�رشيحات  خ�صم  يف  و 
 ، املذكورة  الناحية  �صكان  من 
الو�صية  اجلهات  جتاهل  اإ�صتنكروا 

درايتها  من  بالرغم  الو�صع  حيال 
توفري  اأن  من  بالرغم  مبعاناتهم، 
ال  احلي  لكامل  العمومية  االإنارة 
تكلف كثريا من ميزانيتها ، كما اأنها 
اإ�صالح  اأطول يف  وقتا  ت�صتنزف  ال 
 ، جديدة  اأخرى  توفري  اأو  العطب 
غري اأن املعنيني ي�صتمرون بتجاهل 
ال�صكان  جمددا  جدد  فيما   ، ذلك 
اإخراجهم من  مطلبهم املتمثل يف 
الدام�ش املخيم على  الظالم  نفق 
م�صالح  طرف  من  هذا  و   ، حيهم 
بالتدخل  البلدي  ال�صعبي  املجل�ش 
العزلة  من  النت�صالهم  العاجل 

اخلانقة عن العامل اخلارجي .
�أحمد باحلاج 
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لهذه الأ�سباب لن تنت�سر "اإ�سرائيل" باحلرب املقبلة
خل�ص تقرير اإ�ضرائيلي، اأعّده املحّلل الع�ضكري ملوقع "واينت"، رون بن ي�ضاي، اإىل اأن "اإ�ضرائيل لن تهزم يف احلرب املقبلة، لكنها لن تنت�ضر كذلك"، �ضواًء 

كانت احلرب يف غّزة اأو يف لبنان اأو يف �ضورية.
احلرب  تنتهي  اأن  التقرير  ورّجح 
ي�شعر  فيما  وا�شح،  ح�شم  بدون 
عندما  "باحلزن،  الإ�رسائيلّيون 
الأنقا�ض،  بني  من  عّدونا  يخرج 
ورافًعا  الغبار،  نف�شه  عن  ا  ناف�شً

اأ�شبعيه ب�شارِة الن�رس".
الن�رس  غياب  ي�شاي  بن  وعزا 
وذهنية  اجتماعّية  "ظواهر  اإىل 
املجتمع  يف  تطّورت  و�شيا�شّية 
عالقة  ويف  )الإ�رسائيلي(،  املدين 
حرب  بعد  باجلي�ض  املجتمع 
وهي   ،1973 عام  الغفران"،  يوم 
م�رس  فيها  فاجاأت  التي  احلرب 
عملية  ب�شّن  اإ�رسائيل  و�شورية 
العربّية  الأرا�شي  وا�شعة ل�شتعادة 
عند  �شدمة  �شّبب  ما  املحتلة، 
اإىل  التقرير  اأرجعها  الإ�رسائيليني، 
يف  ال�شتخبارات  ق�شم  "غطر�شة 
اجلي�ض الإ�رسائيلي، وعدم جاهزية 
�شيئة  ع�شكرّية  اإدارة  واإىل  القوات 

للمعركة".
ورغم اأن "اإ�رسائيل" غّيت ظروف 
وانتهت  ي�شاي،  بن  وفق  احلرب، 
بوجود القوات الإ�رسائيلّية على بعد 
اأكرث من 100 كيلومرت عن القاهرة، 
ل  و40 كيلومرًتا عن دم�شق، "وتو�شُّ
اأنور  حينها،  امل�رسي  الرئي�ض 
ال�شادات، وامللك الأردين، احل�شني 
اأّنه ل ميكن  قناعة  اإىل  بن طالل، 
ال�رسق  خارطة  من  اإ�رسائيل  حمو 
ع�شكرّي  هجوم  عرب  الأو�شط 
اتفاقيتي  وتوقيعهما  تقليدي، 
اأكتوبر  حرب  تاأثي  اأن  اإل  �شالم"، 
على الإ�رسائيلّيني كان معقًدا اأكرث 
ظاهرتني،  يف  وانعك�ض  ذلك،  من 
الوجودي"  "القلق  �شعف  هما: 
منذ  بالإ�رسائيليني  اأحاط  الذي 
عن  غوريون  بن  دافيد  اأعلن 
وازدياد ح�شا�شّية  اإ�رسائيل؛  اإقامة 
اأرواح  يف  للخ�شائر  الإ�رسائيليني 

اجلنود الإ�رسائيليني.
واأّدى تطّور هاتني الظاهرتني، وفق 
باملناعة  الإ�رسار  اإىل  ي�شاي،  بن 
وتخريب  الإ�رسائيلّية  الوطنّية 
وا�شح يف قدرة الإ�رسائيليني على 
ردع  وعلى  احلروب  يف  النت�شار 

اأعدائهم.

احل�ضا�ضّية جتاه اخل�ضائر

ح�شا�شّية  اأن  ي�شاي  بن  وا�شتنتج 
جتاه  املفرطة  الإ�رسائيلّيني 
اأو  اجلنود  اأرواح  يف  اخل�شائر 
اإىل  اأّدت  اختطافهم،  من  اخل�شية 
الإ�رسائيلي  اجلي�ض  قدرة  كبح 
منذ  اأنه  واّدعى  التحرك.  على 
العام  يف  الواقي"  "ال�شور  عملية 
2002، "تعرِقل هذه اخل�شية اأحكام 
القيادة  يف  القرارات  متخذي 
وقدرتهم  الإ�رسائيلّية،  املدنّية 
عرب  املخاطر  خو�ض  اإقرار  على 
للقوات  عمليات  على  امل�شادقة 
القيادات  دوافع  اأن  كما  الربّية، 
ملواجهة  وا�شتعدادها  امليدانّية، 
اإجناح  على  واإ�رسارها  العدو 
حرج،  ب�شكل  تراجعت  العملّية 
عليها  اجلماهيي  لل�شغط  نتيجة 
لتف�شيل احلفاظ على اأرواح اجلنود 

على اأّية اعتبارات اأخرى".
نظره،  وجهة  على  ي�شاي  بن  ودلّل 
الإ�رسائيلي  العدوان  مبا حدث يف 
اأدير  "الذي  على لبنان عام 2006، 
من  والفهم  للمهنّية  يفتقر  ب�شكل 
اإذ  والع�شكريني،  ال�شيا�شيني  قبل 
الأولوّية  امل�شابني  اإخالء  ت�شّدر 
يف  الع�شكرّية،  العملّية  اإمتام  على 
تلو  "ومّرة  تقريبًا"،  احلالت  كافة 
اإحدى  كانت  مّرة  كل  يف  الأخرى، 
اأفرادها  ويتعّر�ض  تُهاجم  قّواتنا 
’حزب  مقاتلي  من  لالإ�شابة 
عالج  على  الرتكيز  يتم  كان  اهلل’، 
اإمتام  من  بدًل  واإخالئهم  اجلنود 
املهّمة"، وو�شف بن ي�شاي الرتكيز 
اجلنود  "�شالمة  على  الإ�رسائيلي 
خرج  الذين  املدنيني  �شالمة  قبل 
"خد�ض  باأنه  حلمايتهم"،  اجلنود 
زال  ما  الإ�رسائيلّية،  الذهنّية  يف 

م�شتمًرا حتى اليوم".
كما ر�شد بن ي�شاي ازدياد "ظاهرة" 
فيها  تُخرج  اإ�رسائيل،  يف  جديدة 
الإ�رسائيلي  اجلي�ض  قتلى  اأ�رس 
�شكل  على  وغ�شبها  حزنها 
"مالحقة انتقامّية عنيدة لل�شباط 
الذين اأخرجوا اأبناءهم لعملّيات مل 
عندما  اأنه  واأ�شاف  منها"،  يعودوا 
ترقية  الإ�رسائيلي  اجلي�ض  يقّرر 

"تخرج  اأعلى،  ملن�شب  ال�شابط 
وتقول  الإعالم  اإىل  العائالت 
الرتقية،  ي�شتحّق  ل  ال�شابط  اإن 
ابنهم  فقد  التي  الظروف  ب�شبب 
ي�شاي  بن  واّدعى  حياته"،  فيها 
ل  التي  الأ�شباب  اإحدى  هذه  اأّن 
الأف�شل  "ال�شباط  ب�شببها  يبقى 
يف وحداتهم امليدانّية يف اخلدمة 

الدائمة".
وقال بن ي�شاي اإن هذا ال�شكل التي 
اإ�رسائيل  به املدنّيون يف  يت�رّسف 
يوؤدي اإىل "كبح بطيء، لكنه موؤّكد، 
والإبداع  واملبادرة  الن�شاط  لقدرة 

لل�شباط امليدانيني".
اإعادة  يف  الرغبة  بخ�شو�ض  اأما 
ثمن،  بكل  املختطفني  اجلنود 
فاّدعى بن ي�شاي اأنها خلقت دوافع 
اإ�رسائيل  اأعداء  بعيدة املدى عند 
اإ�رسائيليني  جنود  وقتل  خلطف 
ومرهق،  مهني  ب�شكل  للتفاو�ض 
على  لل�شغط  اأعداءنا  يدفع  "ما 
"فمنذ  يوجعنا"،  الذي  املكان 
خطف غلعاد �شاليط والإفراج عن 
األف اإرهابي مقابله، حّولت حركتا 
اختطاف  اهلل’  و’حزب  ’حما�ض’ 
الأ�شمى  الهدف  اإىل  الإ�رسائيليني 
ملقاتليها... فكل عملية اختطاف 
جلّثة،  كانت  لو  حتى  ناجحة، 
انت�شار يف  اإىل  تتّحول مب�شاعدتنا 

الوعي ل�شاحلهم".
بن  بح�شب  ذلك،  انعك�ض  وقد 
غّزة  قطاع  على  احلرب  ي�شاي يف 
عام 2014، عندما قتل �شبعة جنود 
اإ�رسائيليني نتيجة ا�شتهداف دبابة 
حدث  ذلك  اأن  "ورغم  اإ�رسائيلّية، 
احلروب..  كل  يف  ويحدث  عادي، 
الذي  اله�شتيي  العنوان  اأن  اإل 
فوًرا،  الإعالم  و�شائل  كل  ظهر يف 
ما  املدرعات’،  م�شاد  ’كارثة  كان 
حّدد �شكل النربة وطريقة التطّرق 
اأن  واأ�شاف  اإ�رسائيل"،  يف  للحرب 
و�شائل  يف  احلادث  تناول  طريقة 
"يف  �شاهمت  الإ�رسائيلّية  الإعالم 
زيادة تاأثي اإطالق قذائف الهاون، 
انت�شاًرا  اإطالقها  اأ�شبح  حتى 
دعائًيا ترّوج له ’حما�ض’ منذ ذلك 
رف�شها  مع  اليوم،  وحتى  احلني 

اإعادة جّثة اأورون �شاوؤول".

حرب ا�ضتنزاف

الأكرب،  ال�رّسر  لي�ض  هذا  لكّن 
"بُثّ  اأنه  ي�شاي  بن  يرى  الذي 
�شعوب  اأمام  الإ�رسائيلي  ال�شعف 
"روؤية  اأن  واأ�شاف  املنطقة"، 
بقدرة  ت�رّس  الإ�رسائيلي  ال�شعف 
وتعطي  الرّدع،  على  اإ�رسائيل 
قادر  اأنه  لعّدونا  اإ�شرتاتيجًيا  اأماًل 
من  حمونا  على  البعيد  املدى  يف 

خارطة ال�رسق الأو�شط".
مقاومي  اأن  ي�شاي  بن  واّدعى 
اأدركوا  املنطقة  يف  "اإ�رسائيل" 
اأنهم غي قادرين على تدميها يف 
اأو  واحدة  �رس�شة  ع�شكرّية  عملية 
حرب  اإىل  انتقلوا  "ولذلك  اثنتني، 
مرّكبة،  اإ�شرتاتيجّية  ا�شتنزاف 
وحرب  التقليدية  احلرب  ت�شمل 
معركة  كل  فاإّن  لذلك،  الوعي. 
ل�شالح  وا�شحة  غي  نتيجتها 
اإ�شافًيا  اإ�رسائيل، �شتكون م�شماًرا 

يف نع�ض ’الكيان ال�شهيوين’.  
واأ�شاف اأن "اأعداء اإ�رسائيل يرون 
يف  اخل�شائر  على  اله�شتيي  الرد 
احلما�شة  ويالحظون  اجلنود، 
ال�شعور  تقّو�ض  التي  الإعالمّية 
مواطني  لدى  العام  بالأمن 
�رسب  نوبات  وي�شهدون  اإ�رسائيل 
يهّز  ما  جولة،  كل  بعد  الروؤو�ض 
ثقة اجلمهور بقيادته وبقراراتها"، 
ومع هذه امل�شاهد، ي�شتنتج اأعداء 
"بعد  ي�شاي،  بن  اإ�رسائيل، بح�شب 
انتفا�شة  وبعد  عّدة جولت كهذه، 
لإيران  تكون  عندما  ورمبا  اأخرى، 
بال�شالح  لتهديدنا  حقيقية  قدرة 

البالي�شتّية،  وبال�شواريخ  النووي 
من  الإ�رسائيلي  املجتمع  �شينهار 
املتعّط�شون  واليهود  نف�شه،  تلقاء 
يف  �شينت�رسون  واملدللون،  للحياة 
هادئ  مكان  عن  للبحث  الأر�ض 
واآمن اأكرث حتت ال�شم�ض"، واأ�شاف 
"اإن مل يحدث هذا بعد هذه اجلولة، 
ف�شيحدث بعد اجلولة التي تليها، اأو 
التي تليها. لأعداء اإ�رسائيل يوجد 
واملحّفزات  الوقت  من  مّت�شع 
ملحو  بالزدياد،  اآخذة  الدينية، 
دولة اإ�رسائيل اليهودّية من خارطة 

ال�رسق الأو�شط".
"اإ�شرتاتيجّية  هزمية  اأجل  ومن 
وحمّركاتها،  هذه  ال�شتنزاف" 
على  فاإن  ي�شاي،  بن  بح�شب 
اإ�رسائيل اأن "تنت�رس وعًيا وع�شكرًيا 
املواجهات  من  واحدة  كل  يف 
مواجهة  كل  املقبلة...  الع�شكرية 
تنتهي  اأن  يجب  مقبلة  �شارية 
حتى  وا�شح...  اإ�رسائيلي  بن�رس 
يياأ�ض اأعداوؤنا من احتمال اإهالكنا 
ال�شتنزاف"،  طريق  عن  حتى 
معترًبا اأنه هذه الإ�شرتاتيجّية هي 
الوحيدة  الكربى"  "الإ�شرتاتيجّية 
التي لهما فر�ض يف اأن تدفع اأعداء 

اإ�رسائيل اإىل الت�شليم بوجودها.
ت�ضيي�ص اجلي�ص

يقلّ�ض  ما  اأّن  ي�شاي  بن  واّدعى 
الحتالل  كبي قدرة جي�ض  ب�شكل 
املعركة  �شاحة  يف  النت�شار  على 
اإ�رسائيل،  "ت�شيي�ض الأمن" يف  هو 
كانت  الظاهرة  هذه  اأن  "ورغم 
موجودة دوًما، اإل اأنها حتى حرب 

قرارات  على  اأّثرت  الأوىل  لبنان 
ع�شكرّية و�شخ�شّية حمدودة فقط 
اختيار  مثل  ال�شيا�شّية،  للقيادة 
ع�شّية  لالأمن  وزيًرا  دايان  مو�شيه 
واحتالل  ال�شّتة،  الأيام  حرب 
ب�شغط  احلرب  نهاية  يف  اجلولن 
يف  اجلليل"،  يف  الكيبوت�شات  من 
وزراء  "ي�رّسب  اليوم، حيث  مقابل 
الكابينيت،  جل�شات  من  معلومات 
يدرك  اأن  لعّدونا  ن�رسها  يتيح 
وخططنا  عنه،  ندركه  الذي  ما 
و�شّيئاتها،  بح�شناتها  العاّمة، 
الإ�رسائيلي  اجلي�ض  يعر�شها  التي 

للقيادات ال�شيا�شّية".
ظاهرة  اإىل  ي�شاي  بن  وتطّرق 
جي�ض  يف  بالزدياد  اآخذة  اأخرى 
"ل ميكن  ظاهرة  وهي  الحتالل، 
ينت�رس  لن  ملاذا  قائمة  اإنهاء 
احلرب  يف  الإ�رسائيلي  اجلي�ض 
هي  لها،  التطّرق  دون  املقبلة، 
التي  الأمن’،  ة  ’خ�شخ�شّ ظاهرة 
ب�شكل  الأهايل،  فيها  ي�شارك 
كامل، يف اإدارة اخلدمة الع�شكرية 
الأهايل  ات�شال  مثل  لأبنائهم. 
ابنهم  عن  امل�شوؤول  بال�شابط 
بطلب  اأو  عقوبة  اإلغاء  لطلب 
على  وكاأن  ابنهم...  عن  التخفيف 
و�شالمة  لراحة  يهتّم  اأن  ال�شابط 
بدًل  لتوجيهاتهم،  وفًقا  عزيزهم 
حتت  للت�رسف  يوؤهله  اأن  من 
النيان يف ظروف ج�شدية ونف�شية 

�شعبة".
عائق  اإىل  ي�شاي  بن  لفت  كما 
الإ�رسائيليني  "توقعات  هو  اآخر، 
باأن  مطالب  اإىل  حتولت  التي 
ينهي  اأن  الإ�رسائيلي  على اجلي�ض 
ويف  دوري  ب�شكل  منه،  املطلوب 
وبدون  عيوب  اأّية  بدون  احلروب، 
خ�شائر يف الأرواح"، واّدعى اإنه "ل 
ميكن لأي جي�ض يف العامل اأن يقوم 
بذلك، اإل اأن املجتمع الإ�رسائيلي 
وهو  الأخية،  ال�شنوات  يف  ُدلّل 
ع�شكري  عمل  كل  روؤية  اإىل  مييل 
ف�شل  اأنه  على  ال�شعوبات  واجهته 
حتقيق"  جلنة  اإقامة  ي�شتوجب 
وعزا بن ي�شاي ذلك اإىل "اإجنازات 
الإ�رسائيلي ومنظومة  �شالح اجلو 

القّبة احلديدّية".

اأكرث من 1000 م�ضتوطن اقتحموا الأق�ضى حتى الآن

اقتحامات كبرية واإ�سابات واعتقالت ب�سفوف امل�سلني
املعتكفني  من  الع�رسات  اأ�شيب 
بالختناق، واعتقل 5 منهم، يف هجوم 
الأحد،  اأم�ض  بربري، �شباح  اإ�رسائيلي 
املبارك،  الأق�شى  امل�شجد  على 
داخل  مواجهات  اندلعت  حني  يف 
الحتالل  قوات  بني  امل�شجد  باحات 

واملرابطني.
اإن قوات كبية  وقالت م�شادر حملية، 
من �رسطة الحتالل وعنا�رسها )على 
راأ�شهم قائد �رسطة الحتالل بالقد�ض( 
اقتحموا امل�شجد الأق�شى �شباح اأم�ض 
على  وح�شي  ب�شكل  واعتدوا  الأحد، 

املعتكفني وامل�شلني يف الأق�شى.
بداأت  فقد  امل�شادر،  ذات  ووفق 
باقتحام  امل�شتوطنني  جمموعات 
كبية  باأعداد  الأق�شى  امل�شجد 

لأكرث  اللحظة  حتى  و�شلت  ومتتالية، 
املتطرف  بقيادة  م�شتوطن   1000 من 
يهودا غليك، وحا�رست قوات الحتالل 
اأحد  القبلي،  امل�شلى  داخل  ال�شبان 
واألقت  الأق�شى،  امل�شجد  م�شليات 
القنابل والأعية املطاطية باجتاههم، 
واعتدت عليهم بال�رسب، كما اقتحمت 
اأبوابه،  واأغلقت  القبلي،  امل�شلى 
ال�شائمني  املعتكفني  وحا�رست 
حمتويات  يف  ف�شاًدا  وعاثت  بداخله، 
قوات  �شمحت  ذلك  وخالل  امل�شلى، 
الحتالل ملئات امل�شتوطنني با�شتباحة 
"توحيد  ذكرى  ي�شمى  فيما  امل�شحد 
ال�رسقي  اجلزء  احتالل  اأي  القد�ض" 
يف  اخلا�شة  القوات  وانت�رست  منها، 
�شاحات امل�شجد الأق�شى، لتاأمني �شي 

امل�شتوطنني، وخالل ذلك اعتدت على 
املعتكفون  وردد  واعتقلتهم،  �شبان   5
بهذه  منددين  والهتافات  التكبيات 
من  الأواخر  الع�رس  يف  القتحامات 

رم�شان.
الحتالل  قوات  اأن  اإىل  ولفتت م�شادر 
الأ�شباط  بابي  اأم�ض  فجر  اأغلقت 
وحطة، ومنعت دخول امل�شلني بحجة 
بالأق�شى،  اليوم  اعتكاف  يوجد  ل  اأنه 
الهيكل  بـ"منظمات"  ت�شمى  ما  وكانت 
اإىل  امل�شتوطنني  دعت  املزعوم 
اقتحامات  يف  الوا�شعة  امل�شاركة 
امل�شجد الأق�شى �شبيحة اأم�ض الأحد، 
تزامنا مع ما اأ�شمته "يوم القد�ض" يف 
اإىل احتالل ما تبقى من مدينة  اإ�شارة 

القد�ض عام 1967.

الفل�سطيني "اأبو كيلة" يت�سّلم من�سبه رئي�سًا لل�سلفادور
اجلديد،  ال�شلفادور  رئي�ض  ت�شلّم 
ال�شبت،  مهامه  كيلة  اأبو  جنيب 
هذا  حتويل  طموح  معه  حاماًل 
البلد ال�شغي يف اأميكا الو�شطى، 
حيث يدفع الفقر والعنف ال�شكان 
اإىل  كبية  باأعداد  الهجرة  نحو 

الوليات املتحدة.
وتقلّد اأبو كيلة البالغ من العمر 37 
بلدية  تراأ�ض  اأن  له  و�شبق  عاماً، 
خالل  من�شبه  �شلفادور،  �شان 
و�شط  للربملان  ا�شتثنائية  جل�شة 
دولة،   83 عن  ممثلني  م�شاركة 
اأمام  تن�شيبه  خطاب  يف  واأعلن 
مري�ض،  كطفل  "بلدنا  احل�شور، 

وعلينا جميعاً رعايته".
رئي�ض  �شاد�ض  كيلة  اأبو  ويعّد 
الأهلية  احلرب  انتهاء  منذ  للبالد 

ال�شلفادور  اأدمت  التي  عام 1992، 
لنف�شه  واأعطى  عاماً،   12 خالل 
الع�شابات  لعنف  حّد  و�شع  مهمة 
ويدفع  والبوؤ�ض،  الإجرامية 
عام  كّل  والبوؤ�ض  املتف�ّشي  العنف 
الهرب  نحو  ال�شلفادوريني  اآلف 
اأكتوبر  �شهَري  ويف  بلدهم.  من 
 3 من  اأكرث  اأخذ   ،2018 ونوفمرب 
الهجرة  درب  �شلفادوري  اآلف 
وت�شي  املتحدة،  الوليات  اإىل 
اأّن  اإىل  الر�شمية  التقديرات 
املتو�شط،  يف  �شلفادوري،   200
الوليات  اإىل  يوم  كل  يهاجرون 
املتحدة ب�شكل غي قانوين وتعي�ض 
مليون   6،6 اأ�شل  من   %30،3 ن�شبة 
خط  حتت  �شلفادوري  مواطن 

الفقر.

لوالده  �شبق  الذي  كيلة  اأبو  ووعد 
اأن �شغل رئا�شة الرابطة الإ�شالمية 
العربية يف �شلفادور، باإقامة عالقة 
الأميكي  الرئي�ض  مع  تقارب 
بدوره  هّناأ  الذي  ترامب  دونالد 
نظيه عرب تويرت، واأكد اأّن الوليات 
املتحدة "م�شتعدة" للم�شي قدماً 
"ازدهار"  بتحقيق  امل�شاهمة  يف 

ال�شلفادور.
ووفقا  اأنه  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
باللغة  "ويكيبيديا"  ملو�شوعة 
الإجنليزية فاإن جنيب اأبو كيلة هو 
من اأ�شول فل�شطينية، حيث يعي�ض 
مئة  من  اأكرث  حاليا  ال�شلفادرو  يف 
قد  اأجدادهم  كان  �شخ�ض  األف 

قدموا من فل�شطني.
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وعلى  خمالفات.  ارتكاب  بكني  وتنفي 
من  اآالف  ورمبا  مئات  فر  �سنوات  مدى 

الويغور من اال�سطرابات يف �سينجيانغ.
ال�سيني  الر�سمي  بيانات االإح�ساء  ووفق 
فاإن  �سابقة،  �سنوات  يف  اأعلنت  والتي 
 1،3 تعدادهم  البالغ  ال�سكان  بني  من 
اخلم�س  االأقليات  ل  ت�سِكّ ن�سمة،  مليار 
واخلم�سون يف جمملها من عدد ال�سكان 
ن�سبة  وتبلغ  فقط،   %  8،4 ن�سبته  ما 
بني  ومن  فقط.   %  1،7 فيها  امل�سلمني 
ال�سني،  يف  اأقلية  واخلم�سني  اخلم�س 
االأويغوريني  من  كٌلّ  با�ستمرار  يواجه 
الذي  ال�سارم  الدولة  نظام  والتبتيني 
يعكر �سفو حياتهم اليومية، مبا يف ذلك 

املجال الديني.
ال�سني  جمهورية  نظام  اأن  والواقع 
تاأهب  حالة  يف  دائًما  يبقى  ال�سعبية 
ب�سبب  والتبت؛  �سينجيانغ  اإقليمي  يف 
منذ  امل�ستمرة  ال�سيا�سية  اال�سطرابات 
العنيفة  عام 2009، واملتمثلة بالهجمات 
التبت؛  يف  واالحتجاجات  �سينجيانغ  يف 
االإجراءات  لتكثيف  بال�سني  حدا  مما 
، وفر�س قيود  االأمنية يف كلتا املنطقتنينْ
وا�سعة من قبيل منع �سوم �سهر رم�سان 
�سكل  اأي  منع  بهدف  الدينية  واالأن�سطة 
من اأ�سكال املعار�سة ال�سيا�سية التي قد 

تتطور من خالل ال�سبكات الدينية.

الأ�ضلم الزاحفة

ويف هذا ال�ساأن دعا م�سوؤول �سيني م�سلم 
احلذر  اإىل  ال�سينيني  امل�سلمني  بارز 
مبا يف  الزاحفة“  ”باالأ�سلمة  مما و�سفه 
اأجنبية  اأ�ساليب  امل�ساجد  انتهاج  ذلك 
وحثهم على ممار�سة عقيدتهم بالطريقة 
ال�سني  يف  ويعي�س  بالدهم،  يف  املعتادة 

منهم  كثري  يقطن  م�سلم  مليون   20 نحو 
يف اجلزء الغربي من البالد، وعلى الرغم 
من اأن ال�سني تكفل ر�سميا حرية االأديان 
فقد �سددت الرقابة يف االأعوام املا�سية 
من  الكثري  يقطنها  التي  املناطق  يف 

امل�سلمني خ�سية التطرف اأو العنف.
وقال يانغ فامينغ رئي�س الرابطة االإ�سالمية 
ال�سينية املرتبطة باحلكومة اأمام الهيئة 
اال�ست�سارية التابعة ملجل�س نواب ال�سعب 
يف  وجميدا  طويال  تاريخا  لالإ�سالم  اإن 
البالد. لكنه حذر من م�سكالت قال اإنها 
اأ�سبحت وا�سحة يف االأعوام املا�سية وال 
من  لن�سخة  وفقا  وذلك  جتاهلها  ميكن 
ال�سني  اأنباء  وكالة  ن�رشتها  خطابه  ن�س 
�سبيل  ”على  )�سينخوا(،وقال  اجلديدة 
املثال اأ�سلوب بناء بع�س امل�ساجد يقلد 
الدين  وبات  اأجنبية...  مناذج  بال�سبط 
واأ�ساف  العلمانية“،  احلياة  مع  يتداخل 
اأكرب  اأهمية  الدين  تعاليم  يويل  ”البع�س 
بكثري جدا من اأهمية القانون الوطني... 

علينا بالقطع اأن نتوخى احلذر ب�سدة“.
اال�ست�سارية  والهيئة  الربملان  ويعقد 
ال�سعب جل�ساتهما  التابعة ملجل�س نواب 
م�سوؤولية  ال�سني  واألقت  حاليا،  ال�سنوية 
�سل�سلة من الهجمات وقعت يف ال�سنوات 
مت�سددين  على  �سينجيانغ  يف  االأخرية 
معنية  جماعات  وتقول  اإ�سالميني، 
العنف  اإن  االإن�سان  حقوق  عن  بالدفاع 
ما هو اإال رد فعل على القيود املفرو�سة 
للويغور  والثقافية  الدينية  احلقوق  على 
وتنفي  هناك.  يعي�سون  الذين  امل�سلمني 
يف  قمع  بحدوث  االتهامات  ال�سني 

االإقليم.

اعتقالت م�ضتمرة

كبرية  دبلوما�سية  قالت  اآخر  جانب  من 
ع�رشات  اإن  االأمريكية  اخلارجية  بوزارة 

�سينجيانغ  اإقليم  يف  اعتقلوا  االآالف 
امل�سطرب الواقع يف اأق�سى غرب ال�سني، 
وذلك و�سط ت�سعيد حملة اأمنية ت�ستهدف 
الويغور واأقليات اأخرى م�سلمة يف البالد، 
وقالت لورا �ستون، القائمة باأعمال نائب 
م�ساعد وزير اخلارجية االأمريكي ل�سوؤون 
�رشق اآ�سيا واملحيط الهادي، لل�سحفيني 
اجلماعية  االعتقاالت  اإن  بكني  يف 
التاأهيل  اإعادة  مبراكز  يعرف  ما  داخل 
ال�سيا�سي ”تر�سم �سورة مقلقة“، ودعت 
اأكرث  ”نظام  الإتباع  ال�سينية  ال�سلطات 
”ن�سعر  واأ�سافت  وم�ساءلة“.  �سفافية 
بقلق من اجلهود ال�سينية لتقييد احلقوق 
يف  اآخرين  وم�سلمني  للويغور  امل�رشوعة 
عن  احلديث  اإثارة  نوا�سل  �سينجيانغ... 
خماوفنا مع احلكومة ال�سينية وندعو اإىل 
اإتباع االإجراءات امل�رشوعة عند احتجاز 
املعلومات  قلة  اإن  وقالت  مواطنيها“، 
الواردة من �سينجيانغ جعلت من ال�سعب 
للمحتجزين،  بها  موثوق  اأعداد  ا�ستنتاج 
على  االآالف  ”بع�رشات  يقدرون  لكنهم 

االأقل“.
مدى  على  املحلية  ال�سلطات  واأ�رشفت 
يف  كبري  ت�سعيد  على  املا�سيني  العامني 
اإجراءات االأمن والرقابة يف �سينجيانغ يف 
ما يبدو اأنه م�سعى لفر�س �سلطة مركزية 
اأكرب ووقف �سل�سلة هجمات تقول ال�سني 
اإن منفذيها انف�ساليون اإ�سالميون، وتقول 
اإىل  فروا  واأ�سخا�س  حقوقية  جماعات 
ال�سني  تفر�سها  التي  القيود  اإن  اخلارج 
يف  احلركة  وحرية  والثقافة  الدين  على 
تقارير عن  مع  م�سبوقة،  �سينجيانغ غري 
النطاق الأ�سباب ت�سمل  اعتقاالت وا�سعة 
املعتقل  اعتبار  اأو  اخلارج  اإىل  ال�سفر 

�سديد التدين. بح�سب رويرتز.
قمع  اأي  متكرر  نحو  على  ال�سني  وتنفي 
علنا  امل�سوؤولون  يقر  وال  �سينجيانغ،  يف 
مراكز  يف  جماعية  اعتقاالت  بحدوث 

االإقليم.  يف  ال�سيا�سي  التاأهيل  اإعادة 
با�سم  املتحدثة  ينغ  ت�سون  هوا  وقالت 
على  ردا  ال�سينية،  اخلارجية  وزارة 
”باإمكان  �سوؤال ب�ساأن ت�رشيحات �ستون، 
�سينجيانغ  يف  النا�س  اأن  روؤية  اجلميع 
يعي�سون  العرقية  االنتماءات  مبختلف 
ويعملون يف �سالم واطمئنان“. وقالت يف 
ت�ستطيع  اأن  ”ناأمل  دورية  اإفادة �سحفية 
تقّيم  اأن  وغريها  املتحدة  الواليات 
اإيجابي ملوقف ال�سني  وتنظر على نحو 
اأ�سكال  من  �سكل  اأي  عن  تتوقف  واأن 
توجيه  اأو  الداخلية  �سوؤونها  يف  التدخل 

انتقادات غري املربرة“.
وحثت الواليات املتحدة ماليزيا اي�سا 
الأحد ع�رش  موؤقتة  توفري حماية  على 
الذين  الويغور  م�سلمي  من  �سخ�سا 
وقالت  ت�سلمهم.  اإىل  ال�سني  ت�سعى 
دعت  اإنها  االأمريكية  اخلارجية  وزارة 
ماليزيا اإىل ال�سماح للمفو�سية ال�سامية 
لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني بلقاء 
يف  اأحقيتهم  مدى  لتحديد  الويغور 
احل�سول على حماية دولية وتوطينهم 
يف بلد ثالث يف نهاية االأمر. وكان هوؤالء 
االأ�سخا�س �سمن جمموعة موؤلفة من 
20 من الويغور من ال�سني الذين فروا 
وقال  املا�سي.  العام  تايالند  من 
مكتب  با�سم  املتحدث  كايف  مايكل 
�رشق اآ�سيا بوزارة اخلارجية االأمريكية 
”نحث ال�سلطات املاليزية على اإجراء 
موؤقتة  حماية  وتوفري  �سفاف  حتقيق 
الأي من هوؤالء االأ�سخا�س الذين رمبا 
اإذا  ا�سطهاد  اأو  لتعذيب  يتعر�سون 
عادوا رغما عنهم“. وكان اأحمد زاهد 
حميدي نائب رئي�س الوزراء املاليزي 
اإن ماليزيا تلقت طلبا ر�سميا  قد قال 
الويغور.  هوؤالء  بت�سليمها  ال�سني  من 
تدر�س  ماليزيا  اإن  حميدي  وقال 
اإذا  فيما  حتقق  ال�رشطة  واإن  الطلب 
كان  فرد من هذه املجموعة  اأي  كان 
ودعت  اإرهابية.  اأن�سطة  يف  دور  له 
رايت�س ووت�س ماليزيا  منظمة هيومن 
اإىل �سمان عدم ترحيل هوؤالء الويغور 
”تهديدات  يواجهون  الأنهم  ق�رشا 
والتعذيب“.  بال�سجن  بها  موثوقا 
انف�ساليني  مت�سددين  ال�سني  وتتهم 
ل�سن  بالتخطيط  الويغور  اأقلية  من 
هجمات يف منطقة �سينجيانغ باأق�سى 
غرب ال�سني ومناطق اأخرى يف البالد 
على �سينيني من الهان الذين ي�سكلون 

غالبية ال�سكان.

العلم الوطني

ال�سلطات  اأعلنت  ذلك  جانب  اإىل 
كل  على  ان  ال�سني  يف  اال�سالمية 

امل�ساجد يف البالد رفع العلم ال�سيني 
يف  للوطن«،  االنتماء  روح  ل«تقوية 
ال�سيوعي  احلزب  فيه  يُحكم  وقت 
احلاكم قب�سته على املنظمات الدينية 
اال�سالمية  املنظمة  وقالت  امل�سلمة. 
موقعها  على  ن�رشته  بيان  يف  لل�سني 
االأعالم  و�سع  يجب  اإنه  االنرتنت  يف 
لتكون »ظاهرة ب�سفة جلية« يف اأماكن 
العبادة. واأكدت املنظمة التي ي�رشف 
اأن  ال�سيني  ال�سيوعي  احلزب  عليها 
الوطني  باالنتماء  ال�سعور  يقوي  »هذا 
الروح  ويُنمي  املواطنة  وم�ساعر 

الوطنية«.
االطالع  بامل�ساجد  القائمني  وعلى 
يف  )املنقح  ال�سيني  الد�ستور  على 
ال�سيني  الرئي�س  اأفكار  البراز   2018
املحورية  القيم  وعلى  جينبينغ(  �سي 
التي يدافع عنها احلزب  لال�سرتاكية« 
اال�سالمي  الدين  وينت�رش  ال�سيني. 
ويبلغ  ال�سابع،  القرن  منذ  ال�سني  يف 
من  اكرث  البالد  يف  امل�سلمني  عدد 
ع�رشين مليون من جمموع عدد �سكان 
املنظمة  وبينت  مليار.   1،38 يناهز 
خ�س�سته  الذي  بيانها  يف  اال�سالمية 
»بعد  لال�سالم  اأو�سع  الدماج  للدعوة 
اأ�سبحت  التقدم،  من  قرن  نحو 
الثقافة  من  جزءا  اال�سالمية  الثقافة 

ال�سينية«.
يف  امل�سوؤولني  املنظمة  دعت  كما 
املوؤلفات  »درا�سة  اىل  امل�ساجد 
الثقافية ال�سينية الكال�سيكية املتميزة« 
واإعطاء اأهمية اكرب ملدر�سي اال�سالم 
ويحكم  االجانب.  من  اأكرث  العقالء 
ويت�سدى   1949 منذ  ال�سيني  احلزب 
كما  لنظامه.  املناه�سة  القوى  لكل 
ب�سكل  الدينية  املنظمات  مراقبة  تتم 
تواجه  انها  ال�سلطات  وتقول  مكثف، 
اال�سالم  من  متنامية  تهديدات 
قلقها  عن  ال�سني  وتعرب  املتطرف. 
جتاه الو�سع يف �سينيانغ )�سمال غرب( 
امل�سلمني.  من  العديد  يقطنها  التي 
يف  االأ�سخا�س  من  املئات  قتل  وكان 
االخرية.  ال�سنوات  خالل  اعتداءات 
وحتذر بكني من عالقات بني نا�سطني 
متطرفني وجماعات متطرفة اأجنبية. 

بح�سب فران�س بر�س.
منذ2017  املحلية  ال�سلطات  ومتنع 
وال  املنطقة،  هذه  يف  النقاب  ارتداء 
رم�سان  �سهر  خالل  ال�سيام  ت�سجع 
مطلع  ومنذ  والطلبة.  املوظفني  بني 
من  جمموعة  دخلت  الفائت،  فرباير 
حيز  للديانات  املوؤطرة  القوانني 
التطبيق يف ال�سني، وهي متنع الهبات 
فتح  على  قيودا  ت�سع  كما  اخلارجية، 

مدار�س دينية. 

اعتقالت جماعية يف مراكز اإعادة التاأهيل ال�ضيا�ضي 

معاناة م�ضلمي ال�ضني تتفاقم 
و العامل يتفرج

.     تكثيف الإجراءات الأمنية يف منطقة التبت و �ضينجيانغ
معطيات كثرية تفيد اأن م�ضلمي ال�ضني �ضيق�ضون �ضهر رم�ضان يف ظل ظروف �ضيئة للغاية متيزها 

املمار�ضات املذلة التي تقوم بها ال�ضلطات ال�ضينية،فكيف �ضيكون اليوم الأول من ال�ضهر الكرمي 
على هوؤلء ازدادت معاناة الأقليات الدينية يف ال�ضني يف ال�ضنوات الأخرية ب�ضكل كبري ولأ�ضباب 

خمتلفة، وتوجه ال�ضني كما نقلت بع�س امل�ضادر، اتهامات بانتهاك حقوق الإن�ضان يف �ضينجيانغ 
وتعذيب املعتقلني الويغور وت�ضديد القيود على ممار�ضتهم ل�ضعائرهم الدينية وثقافتهم، وهو 

ما اأثار قلق وخماوف املنظمات ،واملوؤ�ض�ضات الإن�ضانية واأثار اأي�ضا انتقادات دولية لل�ضني، املتهمة 
بالتمييز على اأ�ضا�س ديني ِعرقي يف تعاملها مع امل�ضلمني، ل�ضيما مع اأقلية الأويغور يف اإقليم 

�ضينجيانغ ،وترى �ضرورة تقدمي الهوية ال�ضينية على الهوية الدينية اخلا�ضة بالأقليات، بينما 
يعترب الأويغور اأنف�ضهم يف حالة دفاع عن حقوقهم الإن�ضانية وال�ضيا�ضية.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رضة الق�شائية 

الأ�شتاذة معزوز نبيلة 
حم�رضة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء تيبازة 

36 جتزئة قاو�س ال�رضاقة  
الهاتف 0551196145 

حم�رض تبليغ ر�شمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رض
املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�شتاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى جمل�س ق�شاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب36 جتزئة قاو�س ال�رضاقة  
تنفيذا للأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/05/15 فهر�س رقم 19/1794 املت�شمن الذن بن�رض تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا 

يقت�شيه القانون على ان يكون الن�رض على نفقة الطالب.
لفائدة : ال�شيد جودي زين الدين    .

ال�شاكن ب : 10�شارع عي�شات ايدير ال�رضاقة   .
املختار موطنا له يف دائرة اإخت�شا�س حمكمة التنفيذ ، مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه عنه اأعله 

بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رضاقة ، ق�شم اجلنح ، جدول رقم 16/03515 ، رقم الفهر�س 16/04534 بتاريخ 2016/07/13 ، املمهور بال�شيغة التنفيذية 
امل�شلمة بتاريخ 2019/01/16

كلفنا عن طريق الن�رض:
ال�شيد : خل�رض يف�شح 

ال�شاكن ب : حي قراف اأحمد عيمر الدرارية اجلزائر 
بدفعه بني اأيدينا خلل الأجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�شليمها و�شل على الأداء : 

مبلغ قدره : 30.000.000.00 دج الذي ميثل مبلغ ال�شيكات و التعوي�س 
و مبلغ 484.568.00 دج م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية و الر�شم على القيمة امل�شافة له 

 ونبهناه بان له اجل خم�شة ع�رض 15 يوما للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض و اإل �شيتم التنفيذ �شده جربا بكافة الطرق القانونية .
و ليكن على علم و حتى ل يجهل :

اثباتا لذلك   حررنا هذا املح�رض لتن�رض منه ن�شخة منه ب�شحيفة وطنية طبقا للقانون .
املح�رضة الق�شائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رضة الق�شائية 

الأ�شتاذة معزوز نبيلة 
حم�رضة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء تيبازة 

36 جتزئة قاو�س ال�رضاقة  
الهاتف 0551196145 

حم�رض تبليغ ر�شمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رض
املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�شتاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى جمل�س ق�شاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب36 جتزئة قاو�س ال�رضاقة  
تنفيذا للأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة املت�شمن الذن بن�رض تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�شيه القانون على ان يكون الن�رض على 

نفقة الطالب.
بطلب من : ال�رضكة الوطنية للتاأمني وحدة اجلزائر 1 ، �رضكة م�شاهمة املمثلة من طرف مديرها 

الكائن مقرها ب : �شارع الخوة بوعدو بئرمرادراي�س ، اجلزائر     .
بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رضاقة ، ق�شم اجلنح املوقوفني  ، ق�شية رقم 2006/5318 ، رقم الفهر�س 2007/1873 بتاريخ 2007/03/17 ، املمهور بال�شيغة 

التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2013/03/11 و امل�شحح مبوجب احلكم ال�شادر عن نف�س املحكمة ، ق�شم اجلنح املوؤرخ يف 2016/06/06 ، قية رقم 16/02774
كلفنا عن طريق الن�رض:

ال�شيد : ايت بلقا�شم حممد منور 
ال�شاكن ب : حي عدل 527 عمارة 08  رقم 27 العا�شور اجلزائر  

بدفعه بني اأيدينا خلل الأجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�شليمها و�شل على الأداء : 
مبلغ قدره : 6.870.580.16 دج الذي ميثل مبلغ الدين و التعوي�س 

و مبلغ 257.176.36 دج م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية و الر�شم على القيمة امل�شافة له 
 ونبهناه بان له اجل خم�شة ع�رض 15 يوما للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض و اإل �شيتم التنفيذ �شده جربا بكافة الطرق القانونية .

و ليكن على علم و حتى ل يجهل :
اثباتا لذلك   حررنا هذا املح�رض لتن�رض منه ن�شخة منه ب�شحيفة وطنية طبقا للقانون .

املح�رضة الق�شائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رضة الق�شائية 

الأ�شتاذة معزوز نبيلة 
حم�رضة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء تيبازة 

36 جتزئة قاو�س ال�رضاقة  
الهاتف 0551196145 

حم�رض تبليغ ر�شمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رض
املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�شتاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى جمل�س ق�شاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب36 جتزئة قاو�س ال�رضاقة  
تنفيذا للأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة املت�شمن الذن بن�رض تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�شيه القانون على ان يكون الن�رض على 

نفقة الطالب.
بطلب من : ال�رضكة الوطنية للتاأمني وحدة اجلزائر 1 ، �رضكة م�شاهمة املمثلة من طرف مديرها 

الكائن مقرها ب : �شارع الخوة بوعدو بئرمرادراي�س ، اجلزائر     .
بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رضاقة ، ق�شم اجلنح املوقوفني  ، ق�شية رقم 2006/5318 ، رقم الفهر�س 2007/1873 بتاريخ 2007/03/17 ، املمهور بال�شيغة 

التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2013/03/11 و امل�شحح مبوجب احلكم ال�شادر عن نف�س املحكمة ، ق�شم اجلنح املوؤرخ يف 2016/06/06 ، قية رقم 16/02774
كلفنا عن طريق الن�رض:

ال�شيد : بورايب بوعلم  
ال�شاكن ب : �شيدي ح�شان ال�رضاقة اجلزائر   

بدفعه بني اأيدينا خلل الأجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�شليمها و�شل على الأداء : 
مبلغ قدره : 6.870.580.16 دج الذي ميثل مبلغ الدين و التعوي�س 

و مبلغ 257.176.36 دج م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية و الر�شم على القيمة امل�شافة له 
 ونبهناه بان له اجل خم�شة ع�رض 15 يوما للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض و اإل �شيتم التنفيذ �شده جربا بكافة الطرق القانونية .

و ليكن على علم و حتى ل يجهل :
اثباتا لذلك   حررنا هذا املح�رض لتن�رض منه ن�شخة منه ب�شحيفة وطنية طبقا للقانون .

املح�رضة الق�شائية 

اعالن عن بيع �ضقة باملزاد العلني
ليوم 23/06/2019

 14 ال�شاعة  علة   2019/06/23 يوم  العلني  باملزاد  �شقة  بيع  �شيتم 
 392 بحي  �شقة  العقارية  البيوع  قاعة   / بومردا�س  حمكمة  مبقر  زوال 
م�شكن عمارة 22 ج رقم 02 م�شاحته 79.90 م2 الطابق الأر�شي بلدية 
ح�شب  امل�شرتكة  الأجزاء  عن   1000/33 و   12 رقم  بالقطعة  بومردا�س 
البيان الو�شفي للتق�شيم مفت�شية اأملك الدولة بالثنية يف 1996/03/08 و 
امل�شهر باملحافظة العقارية لبومردا�س يف 1996/08/02 حجم 10 رقم 
67 لفائدة ال�شيدة : براهيمي امال وكيل عنها ال�شيد خلفان يو�شف بن 
�شامل / ال�شاكن : حي ذراع الربج البويرة / �شد : 01-جحدو زهية وارثة 
 : /ال�شاكنة  فطيمة  قراوي  اأمها  و  فاطمة  املرحومة جحدو  اختها  من 
تيجلبني 02-   12 رقم  ال�شقة   03 الطابق   31 العمارة   ADL حي عدل 
ورثة املرحومة جحدو زهرة وارثة من اختها املرحومة جحدو فاطمة 
 -03  / ح�شان  خار�شي  زوجها  هم  و  فطيمة  قراوي  املرحومة  اأمها  و 
 / هاين  خار�شي   ، �شليم  خار�شي   ، منري  خار�شي حممد  الثلث  اأبنائها 
ال�شاكنني بحي حممد بن بقاق عمارة B2 رقم 71 �شطيف وذلك مبوجب 
/ عقاري يف 2017/04/16  بومردا�س  التنفيذية حلكم حمكمة  الن�شخة 
رقم 17/01543 ب�شعر افتتاحي للعقار مببلغ : 5.692.875.00 دج لأي 
عبد  دعيب�س  املح�رض  مكتب  من  البيع  �رضوط  قائمة  �شحب  معلومة 

الرحمان / حي ابن خلدون ع 85 اأ بومردا�س .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية :الأغواط

مديرية التنظيم و ال�ضوؤون العامة 
رقم : 21/19

و�ضل اإيداع ملف جتديد جمعية ولئية 

مبقت�شى القانون رقم : 06/12 املوؤرخ يف : 18 �شفر 1433 
املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم 
�شبغة  ذات  جمعية  جتديد   ملف  اإيداع    2019/05/06  :

ولئية : 
بلدية  العتيق  للم�شجد  الدينية  اجلنة   : اجلمعية  ت�شمية 

الأغواط 
املقر الجتماعي :امل�شجد العتيق  بلدية الأغواط 

املودع : حممد الأمني بدرينة 
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اللجنة 

الوايل
ANEP N°:  1916012748 الو�ضط:2019/06/03
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الالجئ الفل�ضطيني عوين امل�ضني...

يحمل خيمته وي�ضافر بني الأ�ضداد
بقلم:  عي�ضى قراقع

الزمن  عرب  رحلته  يف  عوين  �صديقي 
اإىل  الدولتني  حل  فكرة  من  هاجر 
حيث  الواحدة  الدولة  حل  فكرة 
ملاليني  وطن  اإىل  البالد  تتحول 
والعرب  الإ�رسائيليني  اليهود 
وطن  اإىل  اأو  مت�صاويني  كمواطنني 
متمايزتني:  �صكانيتني  ملجموعتني 
واملجتمع  الفل�صطيني  ال�صعب 
هذه  قرر  وقد  الإ�رسائيلي،  اليهودي 
على  اإ�رسائيل  ق�صت  ان  بعد  الرحلة 
اأي  يتبق  ومل  الدولتني  حل  اإمكانية 
حيز مكاين لإقامة دولة فل�صطينية يف 
حدود الرابع من حزيران عام 1967، 
وامل�صتوطنون  يت�صع  فال�صتيطان 
جتري  ال�صم  و�صيا�صة  يزدادون، 
ب�صل�صلة  م�صحوبة  و�صاق  قدم  على 
ح�رست  التي  العن�رسية  القوانني  من 
ال�صعب الفل�صطيني يف نظام ابرتهايد 
وداخل معازل واأقفا�ص كفيلة ب�صحق 

هويته القومية والإن�صانية.
الطوباوية  رحلته  يف  عوين  ال�صديق 
الوطني  الن�صال  حتول  من  ينطلق 
تنويري  حتري  ن�صال  اإىل  التحرري 
اأخالقي  �صالح  وهو  دميقراطي، 
�صد  امل�صني  عوين  ا�صهره  واإن�صاين 
ي�صتهدف  الذي  ال�صهيوين  امل�رسوع 
الفل�صطينيني  ال�صكان  ا�صتئ�صال 
جمموعة  مع  يراهن  وهو  ال�صليني، 
والنخب  والأكادمييني  املثقفني  من 
والإ�رسائيلية  الفل�صطينية  ال�صيا�صية 
التي تتبنى م�رسوع الدولة الواحدة على 
ال�صهيوين  اإ�رسائيل  دولة  طابع  تغيري 
ال�صتعماري واإنقاذ الإ�رسائيليني مما 
�صعب  واحتالل  احلروب  اإليه  قادتهم 
وجمتمعية  اأخالقية  ماآزق  من  اخر 
والعن�رسية  الفا�صية  تنامي  ظل  يف 
والتطرف يف املجتمع  والع�صكرتارية 
دولة  اأ�صبحت  بحيث  الإ�رسائيلي 
طغيانا  البلدان  اأكرث  من  اإ�رسائيل 

ووح�صية يف منطقة ال�رسق الأو�صط.
اإىل  ي�صافر  روايته  يف  عوين  �صديقي 
يحاول  الن�ص،  عن  م�صتقل  عامل 
بخياله  ال�رساع  يف  اللغز  يفكك  ان 
تنمو  حتى  به  يتدثر  حلما  وي�صنع 
يرف�ص  ال�صباح،  ويطلع  اأجنحة  له 
التي �صجنوه فيها  الأر�ص املحا�رسة 
�صيقف  التي  لالأر�ص  ج�رسا  ويبني 
عليها غداً، هل هو يهاجم اأم يدافع اأم 
كل  يدير  الأ�صداد،  بني  يحلق  يائ�ص؟ 
املتعاك�صة، مل  الزوايا يف الجتاهات 
يف  �صائعا  لجئا  يبقى  ان  قادراً  يعد 
منفى داخلي واغرتاب، ومل يعد قادرا 
ان ي�صري عبدا يف ظل هذا الحتالل 
اجلميل،  الحتالل  املكلف،  غري 
ليظل  ويربجمها  حياته  على  يهيمن 

مطيعا خا�صعا بال هوية وكرامة.
عوين الالجئ املنكوب ي�صعى لل�صفاء 
من ذكرياته املوؤملة: الطرد من قريته 
اأوجاع   ،1948 عام  حرب  يف  "القبو" 
 10 ق�صى  عندما  وق�صوته  ال�صجن 
ميلك  الحتالل،  �صجون  يف  �صنوات 
ان  متكنه  التي  العجيبة  القدرة  هذه 
يعي�ص يف دولة واحدة مع الذين طردوه 
برومان�صية  يتعاىل  و�صجنوه،  ونكبوه 
وم�صيحانية مع اآلمه متجاوزا الزمن 
الأم�ص  يزور  يكن،  مل  كاأنه  املا�صي 
كابن �رسعي  بل  ال�صائح  يفعل  كما  ل 
يف  انه  ين�ص  ل  ولكنه  الأم�ص،  لذلك 
ثنائية  اأم�صه من  �صيجرد  التايل  اليوم 
اأ�صدقاء،  �صاروا  الأعداء  الأ�صاطري، 
باملواطنة واحلياة،  �صاروا مت�صاويني 
الأعداء دخلوا يف الن�صيان وبداأوا من 

جديد.
�صديقي عوين ينتمي ل�صوؤال ال�صحية، 
ان  قلبه  لدرب  هناك  من  يكن  مل  لو 
اأ�صابعه  يدرب  كان  كما  حنينيه  يربي 
على زناد البندقية، على الريح مي�صي، 
وهو من هناك ولكنه لي�ص هناك، لجئ 
والظالل، هو  والزمان  متعدد املكان 
اثنان، يلتقيان ويفرتقان، لغتان عربية 

املا�صي  وعربية، حاجزان، طريقان، 
جتربة  واحلا�رس  قا�صية،  جتربة 
هذه  يف  قتيال  ي�صقط  قد  قا�صية، 
ان  يحاول  هو  امل�صتقبل،  اإىل  الرحلة 
يعقد �صلحا بينه كمقتول وبني القاتل، 
هل يلتقي احلي مع امليت ويقعان معا 

فوق ار�ص واحدة؟.
دمه  يحمل  املنكوب  الالجئ  عوين 
واأ�صواقه  وق�ص�صه  وتراثه  وعظامه 
وكل الأ�صماء، يحمل فوؤو�صه وحجارته 
وقيوده وما ترك له والداه من كوا�صني 
وال�صخور،  لالأ�صجار  و�صورا  الطابو 
يطالب بالعودة اإىل بلده التي طم�صت 
واختفت عام النكبة، يطالب ان يت�صالح 
مع املكان والغياب ومع الذين طردوه، 
الإ�رسائيليون  بداأت،  الأوىل  اخلطوة 
فعال،  ينت�رسوا  مل  اأنهم  يعرتفون 
يزورون  اأنف�صهم  وجدوا  فقد 
وجدوا  الأ�رسحة،  ويحملون  القبور 
مع�صكرات،  يف  النكبة  منذ  اأنف�صهم 
طوارئ  وحالة  حربي  حياتهم  منط 
ولكنهم  كثرية  �صجونا  بنوا  دائمة، 
وجدوا  القيود،  يف  اأنف�صهم  وجدو 
يقتلون  عندما  اأنف�صهم  يقتلون  اأنهم 
الطم�ص  �صيا�صة  تنجح  مل  الخرين، 
والتهويد والتطهري من اإخماد اأنفا�ص 
القتيل، ل يوجد موت يف اجتاه واحد، 

للموت ارتداد و�صدى.
رحلته  يف  امل�صني  عوين  ميلك  ماذا 
قنبلة  ميلك  الخر؟  الزمن  اإىل 
عقدة  املرعبة،ميلك  الدميغرافيا 
حتول  التي  النقية  اليهودية  الدولة 
ف�صل عن�رسي يف  دولة  اإىل  اإ�رسائيل 
الأخالقية  املعونة  ميلك  املنطقة، 
لإنقاذ الإ�رسائيليني من درك الفا�صية 
وقيم  حكاياته  ميلك  والعن�رسية، 
الإن�صانية،  واملثل  واملباديء  العدالة 
غالب  هناك  يكون  ل  ان  يراهن 
يعي�ص  الطرفان،  ينت�رس  ان  ومغلوب، 
الطرفان، ل احد يرغب بقتل الخر.

الأرا�صي  لالإ�رسائيليني،  يقول  عوين 
�صتبقون  لكم،  فخا  �صتبقى  املحتلة 
دون  البيت  اإىل  عودتكم  تنتظرون 
ب�رسية،  حيوانات  اإىل  تتحولوا  ان 
اأ�صوات  ت�صمعوا  ل  ان  تنتظرون 
و�صيا�صة  واملذبوحني  املعذبني 
متار�صونها  التي  والرببرية  ال�صلب 
لن  الفل�صطيني،  ال�صعب  بحق  يوميا 
حتمل  وعدم  النكار  �صيا�صة  جتد 
امل�صوؤولية عن نكبة الالجئني ومعانات 
ا�صتمرار  ب�صبب  الفل�صطيني  ال�صعب 
احل�صار  من  فائدة  ل  الحتالل، 
والأطواق  واحلواجز  وال�صتيطان 
والعتقالت  والغالقات  والتجويع 

مادامت  فالنكبة  املنظم،  والعنف 
م�صتمرة  اأي�صا  فاملحرقة  م�صتمرة 
حا�رسة  وعقولكم،  ممار�صاتكم  يف 
زلتم  انت�صاراتكم ل  يف حياتكم، رغم 

ت�صعرون بالهزمية.
اإىل  امل�صني  عوين  �صديقي  و�صل 
اأ�صوات  �صمع  الواحدة،  الدولة  وطن 
اأ�صوات  و�صلبت،  هدمت  ومدن  قرى 
مذابح وقتلى، هل تغري الإ�رسائيليون؟ 
دولة  اإقامة  رف�صوا  الذين  هوؤلء 
اأرا�صي  من   %18 على  فل�صطينية 
ان  �صيوافقون  فهل  الغربية،  ال�صفة 
نعي�ص ب�صكل م�صرتك يف دولة يف كل 
فل�صطني التاريخية؟ ل زال عوين يحلم 
وي�صال، ال�صجان الذي اقفل عليه باب 
الدولة  ار�ص  يف  ي�صتقبله  الزنزانة 
الواحدة، القاتل الذي ذبح ابنه يبت�صم 
له يف ار�ص الدولة الواحدة، من الذي 
القتيل؟  اأم  القاتل  للن�صيان  يتماثل 
يحاول  دماء،  رائحة  اأ�صباح،  رائحة 
اأحالمه،  من  ي�صتيقظ  ل  ان  عوين 
ل  حتى  رحلته  من  يعود  ان  يريد  ل 
بالب�رس  يكتظ  خميم  يف  نف�صه  يجد 
�صوت  ي�صمع  ان  ي�رس  الغا�صبني، 
بجرائمهم  اعرتفوا  هل  املحتلني، 
واعتذروا ويطالبون الن بذاكرة حياة 

جديدة؟.
ي�صع  النكبة،  على  عاما   71 بعد 
حجارته  امل�صني  عوين  �صديقي 
جانبا  موؤقت  ب�صكل  م�صد�صه  و 
ثوب  يرتدي  الزمن،  خارج  وي�صافر 
الع�صكرية  احلواجز  جتاوز  الواقعية، 
و�صل  العالية،  واجلدران  الكثرية 
وهناك  القومية،  ثنائية  دولة  اإىل 
الإ�رسائيليني  وجد  ال�صدمة،  ا�صابته 
اإ�صرتاتيجيا  خمططا  و�صعوا  قد 
املتنامية  العربية  الأغلبية  ملواجهة 
اليهودية،  الدولة  نقاء  على  حفاظا 
القوانني  مئات  �رسعوا  قد  ووجدهم 
قانون  القومية،  قانون  العن�رسية: 
وغريها،  الت�صلل  منع  قانون  الولء، 

القد�ص  اأكلت  امل�صتوطنات  ان  وجد 
�صعارات  وهناك  الغربية،  وال�صفة 
للعرب،  املوت  تقول:  احليطان  على 
ولد  كل  ان  يقول:  �صعارا  وهناك 
يكرب  �صي�صبح هتلر عندما  فل�صطيني 
احلاخاميني  ان  ووجد  قتله،  فيجوز 
ورجال الدين وامل�صتوطنني املتزمتني 
قد ا�صتولوا على ال�صلطة يف اإ�رسائيل 
والأ�صاطري  والرتبية  الثقافة  و�صادت 
القرن  �صفقة  ان  وجد  التوراتية، 
الغوث  وكالة  فككت  قد  الأمريكية 
و�صطبت حق العودة لالجئني وكر�صت 
اإ�رسائيل  لدولة  عا�صمة  القد�ص 
كامل  على  اإ�رسائيل  �صيطرة  وعمقت 
�صديقي  وجد  الفل�صطيني،  الرتاب 
�صجن  اإىل  ي�صاق  مقيدا  نف�صه  عوين 
الزمن  عرب  الت�صلل  بتهمة  امل�صكوبية 
وجتاوز اخلط الأخ�رس وتهديد الأمن 

القومي لدولة اإ�رسائيل.
غرفة  ويف  امل�صني،  عوين  اعتقل 
حمقق  اما  نف�صه  وجد  التحقيق 
وت�صاءل  عوين  ا�صتهجن  كرمي،  يدعى 
يحمل  انه  خا�صة  اعتقاله  �صبب  عن 
امل�صرتك  للتعاي�ص  اإن�صانيا  م�رسوعا 
وامل�صاحلة وبناء ال�صالم بني ال�صعبني 
ت�صمل  اأخالقية  وبطريقة دميقراطية 
حال للعرب واليهود وتنهي عقودا من 
ال�رساع، قال له املحقق الإ�رسائيلي: 
يف  تكمن  الإ�صرتاتيجية  اخلطورة 
اعتقال  نريد  نحن  تفكريك،  طريقة 
جوهر  تغيري  يريد  الذي  عقلك 
اإىل  اجلزائري  النموذج  من  ال�رساع 
النموذج اجلنوب اإفريقي، من الن�صال 
اجل  من  الن�صال  اإىل  الحتالل  �صد 
الراأي  اأمام  بالطبع  دولة واحدة، هذا 
�صيلقى  نظيفا  ن�صال  يعترب  العام 
العاملية،  ال�صعبية  وامل�صاندة  الدعم 
نهاية  هذه  كاإ�رسائيليني  لنا  وبالن�صبة 
تدمريية،  اأفكارك  اليهودية،  الدولة 
قنبلة  اإلينا  حملت  رحلتك  يف  واأنت 

فكرية.

تقرير /ابراهيم مطر 
م�ضوؤول ق�ضم الإعالم 

الإلكرتونى واملرئي 
مفو�ضية ال�ضهداء والأ�ضرى 

واجلرحى

اجلماعي  العتقال  ل�صيا�صة  اإن 
اأثر  الحتالل  دولة  انتهجتها  التي 
الفل�صطيني،  املجتمع  على  مدمر 
باعتقال  الحتالل  دولة  قامت  فقد 
فل�صطيني  ال750.000  يقارب  ما 

جداً  ال�صعب  فمن   ،1967 العام  منذ 
اإيجاد عائلة فل�صطينية مل يعتقل اأحد 
هذا  اعتبار  ميكن  وبالتايل  اأفرادها، 
جعلت  التي  الأ�صباب  اأهم  من  الأمر 
يف  اأ�صا�صي  حمور  الأ�رسى  ق�صية 

وجدان كل فل�صطيني.
ميا،  اأ�صمك  ال�صرب  بفارغ  "اأنتظر 
ميا،  كتري  م�صتقالك  نف�صك،  واأ�صم 
طال امل�صوار يا رامي، وطالت الغيبة 
اأم  بداأت   الكلمات  بهذه  حبيبي"،  يا 

الأ�صري رامي عنرب حديثها.

يف ال�صابع ع�رس من اأفريل لعام 1980 
مرة  لأول  وتن�ّصق  احلياة،  نور  اأب�رس 
هواًء مبارًكا يف اأر�ٍص طّيبة، فانتفخت 
اأ�صيل، فنبتت  رئتاه بع�صٍق فل�صطينٍي 

حمّبة يف القلب املنت�صي!
ال�صاعة  تلك  يف  تعلم  الأم  تكن  مل 
لتزهر  �صينمو  طفاًل  و�صعت  اأنها 
واإباء..  وعّزة،  كرامة،  اأح�صائه  يف 
معه!  وتكلّفها  غالًيا،  �صتكلّفه 
ق�صة  عن  اليوم  تتحدث  "فل�صطني" 
الأ�صري  ترعرع  عنرب.  رامي  الأ�صري 

رامي عنرب يف مدينة  خان يون�ص ومن 
البلح و�صط  دير  انتقل ايل مدينة  ثم 
والده  ا�صت�صهاد  بعد  غزة،  قطاع 
�صقر  الوطنية  ال�صلطة  يف  املقدم 
اإىل  اأ�صوله  وتعود   " رامى  "ابو  عنرب 
بلدة "جول�ص" - قرية عربية تقع يف 
منطقة اجلليل-، واعتقل على حاجز 
اأيار  الثالثني من مايو/  اأبو هويل يف 
لعام 2002، كما قالت والدته اأم رامى  

عنرب.
"حكم  عينيها:  متالأ  والدموع  تابعت 

عليه بال�صجن 18عاًما بتهمة النتماء 
الحتالل،  ومقاومة  فتح  حلركة 
عاًما،   21 العتقال  عند  عمره  وكان 
عاًما.   17 حمكوميته  من  واأم�صى 
طفلة  ولديه  متزوج  عنرب  الأ�صري 
العمر 16 عاما  وتبلغ من  ت�صمى رمي 
نف�ص  وحتمل  درا�صتها  يف  وموفقة 
رامى   ، والقيادية  الن�صالية  �صفاته 
 ،2002 عام  مايو  من   30 منذ  معتقل 
كان  الذي  هويل  اأبو  حاجز  على  من 
يربط و�صط القطاع بجنوبه ويق�صي 

علي  م�صي  عاًما   18 بال�صجن  حكًما 
الق�ص�ص  ،وتبقى  عاما  اعتقاله17 
على  واأثره  العتقال  عن  اأملاً  الأكرث 
بعد،  تروى  مل  الفل�صطينية  الأ�رس 
التي  الذكريات  كل  لون  فالعتقال 
لعائالت  جميلة  تكون  اأن  يفرت�ص 
فاأعياد  والأ�صى،  باحلزن  الأ�رسى 
واملنا�صبات  والأعرا�ص  امليالد 
اإطالق  دون  ناق�صة  ذكريات  كلها 
اىل  �صملهم  واإعادة  الأ�رسى  �رساح 

عائالتهم.

و�ضع ال�ضديق عوين امل�ضني بني يدي م�ضروع رواية �ضيا�ضية ي�ضافر خاللها عرب الزمن اإىل عامل جديد خمتلف، ينتقل من خميم الدهي�ضة لالجئني ويرحل اإىل 
ار�ش الدولة الواحدة، يحمل خيمته وخيباته واأحزانه واأحالمه وذكرياته واأفكاره ليعي�ش مع الإ�ضرائيليني يف دولة واحدة، دولة علمانية دميقراطية لكل 

مواطنيها حتقق العدالة الن�ضبية واملواطنة املت�ضاوية.

ق�ضة الأ�ضري رامي عنرب

ميا، طال امل�ضوار يا رامي، وطالت الغيبة يا حبيبي"
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اىل  فل�سطني"  "اأ�رسى  واأ�سار 
تراِع  مل  االحتالل  �سلطات  اأن 
املبارك،  رم�سان  �سهر  حرمه 
ووا�سلت  خ�سو�سيته  او 
للمناطق  االقتحام  عمليات 
مدن  وخا�سة  الفل�سطينية 
والقد�س  الغربية  ال�سفة  وقرى 
وتفتي�سها،  املنازل  ومداهمة 
بينهم  من  الع�رسات  واعتقال 
ن�ساء واأطفال قا�رسين، واأ�رسى 
وغريهم  و�سيادين  حمررين، 
من فئات ال�سعب الفل�سطيني .

"ريا�س  "الباحث  واأو�سح 
االإعالمي  الناطق  االأ�سقر" 
للمركز باأن التقرير ر�سد )12( 
من  ملواطنني  اعتقال  حالة 
�سيادين  منهم   )9( غزة،  قطاع 
قباله  عملهم  ممار�سه  خالل 
اأ�سيب  بينما  القطاع  �سواطئ 
�سياد اخر بجراح جراء اطالق 
النار عليهم، كذلك اعتقلت )3( 
ال�سلك  اجتيازهم  خالل  �سبان 

الفا�سل �رسق القطاع .
اأعاد  املا�سي  مايو  وخالل 
يف  القيادي  اعتقال  االحتالل 
م�سطفى  "نادر  حما�س  حركة 
من  عاما(،   45(" �سوافطة 
بانه  علماً  طوبا�س،  مدينة 
اعتقل العديد من املرات، وبلغ 
�سجون  يف  ام�ساه  ما  جمموع 
يزيد عن 14 عام  االحتالل ما 
اعتقال  اخر  من  حترر  وكان   ،

قبل 10 �سهور فقط.

اعتقال الن�ضاء والأطفال

اأن  اإىل  "االأ�سقر"  واأ�سار 
ال�سهر  وا�سل  االحتالل 
الن�ساء  ا�ستهداف  املا�سي 
واالأطفال القا�رسين باالعتقال 
ر�سد  حيث  واال�ستدعاء 
اعتقال  حالة  املركز)54( 
 " الطفل  اأ�سغرهم   الأطفال، 
ال  والذى   " رم�سان  مو�سى 
وكان  اأعوام(   9( عمره  يتجاوز 
يف  ع�سكري  حاجز  عن  اعتقل 
�سارع ال�سهداء مبدينة اخلليل، 
و  "حممد  التواأمني  وال�سقيقني 
اأحمد ابو عادي )13( عاما بعد 
والدهم يف قرية  اقتحام منزل 

كفر نعمة غرب رام اهلل .
بينما ر�سد )7( حاالت اعتقال 
بينهن  الن�ساء  ا�ستهدفت 
"�سذى  وهما  �سحفيتني، 

�سوافطة"  و"رنني  حماد"، 
تغطيتهم الأحداث  وذلك خالل 
املواطنني  ترحيل  عمليات 
االأغوار  يف  حم�سة  قرية  من 
م�ساكنهم،  عن  ال�سمالية 
واطلقت �رساحهن بعد �ساعات 

من التحقيق.
"غدير  اعتقال  اىل  ا�سافة 
وهى  القد�س  من  العموري" 
االأ�رسى،  هيئة  يف  موظفة 
حب�سها  ب�رسط  عنها  واأفرجت 
اأيام،  خم�سة  ملدة  منزلياً 
وغرامة مالية 10 اآالف �سيقل، 
"فاطمة  الفتاة  اعتقال  وكذلك 
بيت  من  19عام  �سليمان" 
مداهمة  بعد  وذلك  �سفافا، 
واطلقت  عائلتها،  منزل 
ب�رسط  �ساعات  بعد  �رساحها 
وحتويلها  مالية  كفالة  دفع 

"للحب�س املنزيل".
رجاء   " ال�سيدة  اعتقلت  بينما 
بعد  عام   30 عمر"  حممد 
اأبو  بلدة  يف  منزلها  اقتحام 
القد�س  �رسق  جنوب  دي�س 
يف  للتحقيق  ونقلتها  املحتلة، 
الفتاة  واعتقلت  امل�سكوبية، 
 22 العمورى"  نادر  "روان 
احلرم  قرب  اخلليل  من  عام 
�رساحها  واطلق  االإبراهيمي، 
مالية  بكفالة    ، ايام   10 بعد 

قدرها 2000 �سيكل .
املرابطة  اعتقال  اأعادت  فيما 
وافرجت  احللوانى"  "هنادي 
عنها بعد �ساعات من التحقيق 

يف مركز الق�سلة .

القرارات الإدارية

�سلطات  باأن  "االأ�سقر"  وك�سف 

مايو  خالل  وا�سلت  االحتالل 
اإ�سدار القرارات االدارية بحق 
حيث  الفل�سطينيني،  االأ�رسى 
االحتالل  حماكم  اأ�سدرت 
اإداري،  قرار   )84( ال�سورية 
جديدا  قرارا   )30  ( منهم 
اأ�رسى  غالبيتهم  االأوىل  للمرة 
مرة  اعتقالهم  اعيد  حمررين 
االإداري،  عليهم  وفر�س  اأخرى 
الفرتات  بتجديد  قراراً  و)54( 
اإداريني  الأ�رسى  االعتقالية 
ملرات جديدة، تراوحت ما بني 

�سهرين اإىل �ستة اأ�سهر.
اخلليل  مدينتي  ت�سدرت  وقد 
ورام اهلل اعلى االوامر االدارية 
خالل ال�سهر املا�سي بواقع 30 
بني  ما  لكل مدينة  ادارى  قرار 

جديد وجتديد .

انتهاكات بحق الأ�ضرى

�سجون  ادارة  وا�سلت  كما 
مايو/ايار  خالل  االحتالل 
االأ�رسى  حلقوق  انتهاكاتها 
والتنكيل بهم، والت�سييق عليهم،  
ومل تراعى حرمه �سهر رم�سان 
املبارك او خ�سو�سيته وحرمت 
بالعبادة  التمتع  من  االأ�رسى 
ال�سهر،  هذا  خالل  باأريحيه 
كمية  تقلي�س  قررت  حيث 
ب�رسائها  امل�سموح  االأغرا�س 
الن�سف،  ال�سجن اىل  من كنتني 
ب�سكل  االأ�رسى  اعتماد  رغم 
الكنتني  م�سرتيات  على  كبري 

رغم ارتفاع االأ�سعار فيها .

كذلك وا�سلت عمليات اقتحام 
�سجن  اقتحمت  حيث  ال�سجون 
ع�سقالن 3 مرات خالل ال�سهر 

االأ�رسى  ممثل  بنقل  وقامت 
اأبو  نا�رس  االأ�سري"  ال�سجن  يف 
عقوبات  وفر�ست  حميد"، 
من  بحرمانهم  متثلت  بحقهم 
�سهر،  ملدة  والكنتني  الزيارة 
اإ�سافة اإىل فر�س غرامات على 
�سيقل،   )500( بقيمة  اأ�سري  كل 
و�سحب االأدوات الكهربائية من 

الغرف 
"حممد  االأ�سري  واأ�سيب 
حمارمة" )29عاماً( من اخلليل 
�سقوطه  اإثر  كتفه،  يف  بخلع 
خالل  "البو�سطة"  عربة  داخل 
"رميون"  �سجن  من  نقله 
يف  الع�سكرية  املحكمة  اإىل 

"عوفر".
م�ست�سفى  االأطباء يف  برت  فيما 
االإ�رسائيلي،  ت�سيدك  �سعار 
الفتى  لالأ�سري  الي�رسى  القدم 
�سالح"  "حممود  امل�ساب  
بعد  بلدة اخل�رس  من  عام،   14
من  احلي  بالر�سا�س  ا�سابته 
االمر  االحتالل  جنود  قبل 
االأوردة  يف  بقطع  ت�سبب  الذى 

الدموية.

350 حالة اعتقال خالل ماي 
بينهم 7 �سيدات و54 طفاًل

اأكد مركز اأ�ضرى فل�ضطني للدرا�ضات باأن �ضلطات الحتالل وا�ضلت خالل ال�ضهر املا�ضي رغم 
حلول �ضهر رم�ضان املبارك عمليات العتقال التع�ضفية بحق اأبناء �ضعبنا بكافة �ضرائحه، حيث 

ر�ضد املركز يف تقريره ال�ضهري )350( حالة اعتقال خالل مايو/ ايار من بينهم )54( طفاًل 
قا�ضراً، و)7( �ضيدات.

اقتطاع خم�ض�ضات الأ�ضرى وال�ضهداء

 ما بني التكتيكي الأمريكي 
والعقائدي الإ�سرائيلي

بقلم الكاتب والباحث فادي اأبوبكر

اقت�سادية  ور�سة  عقد  االأمريكية  االإدارة  تعتزم 
 25 يومي  املنامة،  البحرينية  العا�سمة  يف  دولية 
و26 حزيران/ يونيو القادم، وذلك بهدف "ح�سد 
الدعم لال�ستثمارات االقت�سادية املحتملة" التي 
ميكن اأن يوفرها اتفاق �سالم يف ال�رسق االأو�سط، 
ال�سادر  االأبي�س  البيت  بيان  اأورده  ما  بح�سب 
�سحيفة  وكانت   .2019 مايو  اأيار/   19 بتاريخ 
اأن  اإىل  لفتت  قد  االأمريكية  تاميز(  )نيويورك 
حت�سيل  الور�سة  هذه  وراء  من  الرئي�سي  الهدف 
اأن  القرن(، حيث  )�سفقة  لتمويل  دوالر  مليار   68
هذه املبالغ �ستقدم للفل�سطينيني وم�رس واالأردن 

ولبنان، الإجناز ال�سفقة.
افرتا�س  اإىل  هذه  االأموال  جمع  حفلة  تقودنا 
االأ�رسى  رواتب  ق�سية  اأن  مفاده  ا�ستنتاجي 
اأمريكية  هجمة  من  عليها  ترتب  وما  وال�سهداء، 
مرجعهاً  يكن  مل  الفل�سطينية،  ال�سلطة  على 
عقائدياً كما هو بالن�سبة للكيان االإ�رسائيلي، واإمنا 
ال�سلطة  اإجبار  هدفها  تكتيكية  حركة  جمرد  هي 
"�سفقة  بـ  والقبول  الت�سحية  على  الفل�سطينية 
من  �سعبنا.  اأو  قيادتنا  تقبله  لن  ما  وهو  القرن"، 
جهٍة اأخرى فاإن الهدف الثانوي من هذه الور�سة 
هو اإعادة توجيه امل�ساعدات االأمرييكية لل�سلطة 
وحتديداً  عربية  باأموال  ولكن  الفل�سطينية، 
العقلية  اأن  حقيقة  من  انطالقاً  وذلك  خليجية، 
التجارية وعقلية ال�سفقات هي التي حتكم عقلية 

الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب.
هذا  التقف  االإ�رسائيلي  الكيان  اأن  القول  ميكن 
التكتيك االأمريكي، ور�ّسخه يف عقيدته ال�سهيونية، 
االإ�رسائيلي  االحتالل  برملان  اإقرار  بدليل 
االأ�رسى  رواتب  خ�سم  قانون  )الكني�ست( 
على  االإ�رسائيلي  امُلحتل  ويراهن  الفل�سطينيني. 
االأمريكي،  التكتيكي  على  �ستتغلب  عقيدته  اأن 
يهود  ثالث  بلورها    " القرن  "�سفقة  اأن  لواقع 

اخلا�س،  وم�ست�ساره  ترامب  )�سهر  اأمريكيون 
اخلا�س،  الرئي�س  ومبعوث  كو�سنري،  جاريد 
جي�سون غرينبالت، وال�سفري يف "اإ�رسائيل"، ديفيد 
فريدمان( معروفون بتاأييدهم للكيان االإ�رسائيلي 
وامل�رسوع  اال�ستيطاين،  ولليمني  عام،  ب�سكل 

ال�سهيوين ب�سكل خا�س.
ما بني التكتيكي االأمريكي والعقائدي االإ�رسائيلي، 
الرئي�س  راأ�سها  وعلى  الفل�سطينية  القيادة  تبقى 
مبوقفها  مت�سبثة  مازن"  "اأبو  عبا�س  حممود 
بواجباتها  وملتزمة  القرن"،  "�سفقة  لـ  الراف�س 
الوطنية واالأخالقية واملالية جتاه �رسيحة االأ�رسى 
عنهم،  التخلي  اأن  جيداً  تعي  الأنها  وال�سهداء، 
الفل�سطيني،  الوطني  امل�رسوع  عن  التخلي  يعني 
واملبادىء التي قامت عليها ال�سلطة الفل�سطينية. 
املواجهة  اآثرت  الفل�سطينية  القيادة  فاإن  ولذلك 
الهائلة  ال�سغوطات  من  بالرغم  اال�ست�سالم،  على 
ثمن  اأن  متيقنًة  "العربي"،  البع�س  وخذالن 
اال�ست�سالم اأمام القوى املتغطر�سة هو اأكرب بكثري 

من الوقوف بوجهها.
يُنتظر مع عقد ور�سة "�سفقة القرن" يف البحرين، 
ال�سفقة  ماهية  حول  اأكرث  الغيوم  تنق�سع  اأن 
وتفا�سيلها وماآالتها، واأكاد اأجزم اأن الفل�سطينيني 
اأكرث املتلهفني الإعالن "�سفقة القرن" الإيجابيتها 
الوحيدة املتمثلة يف ك�سف امل�ستور واإماطة اللثام 
بعدها  يكون  ولن  والوطنية.  العروبة  مدعي  عن 
من  امل�سترتين  املتخاذلني  الأولئك  هام�س  اأي 
القرن"  "�سفقة  اأعالن  يوم  و�سيكون  املناورة، 
ل�سقوطهم  التنازيل  العد  بدء  عن  االإعالن  مبثابة 

واإبادتهم.
تبقى الوحدة الوطنية، وتنويع املداخل واجلبهات، 
الت�سفوية  امل�ساريع  جمابهة  يف  االأقوى  ال�سالح 
ال�سوؤال  ويبقى  القرن"،  "�سفقة  راأ�سها  وعلى 
فماذا  القرن"  "�سفقة  توحدنا  مل  اإن  احلا�رس: 
تهديد  اأنها  البع�س  فيها  يرى  ال  اأم   .. يوحدنا؟ 

وجودي؟!.

فرا�س الطرياوي*
ع�ضو الأمانة العامة لل�ضبكة العربية 
للثقافة والراأي والعالم / �ضيكاغو*

واخال�س  �سدق   .. و�سلوك  انتماء  الوطنية 
وت�سحية واإيثار  واأمانة ..و هي جمموعة من 
ي�ستقيها   …! واالأخالق  واملمار�سات  القيم 
 ..! اأر�سعته  التي  اأمه  حليب  مع  االن�سان 
تربى  َفتُْخِرَجُه كما   ..! الزمن  وترتاكم مبرور 

على ذلك ..
ووطنه  �سعبه  عن  يدافع  من  احلق  فالوطني 
تردد  اأو  مواربة  ودون  وبب�سالة،  بحكمة، 
وخا�سة يف وقت املحن واالأزمات واملوؤامرات 
ويفدي وطنه   !… و�سموخ  وقفة عز  ويقف   ،
ي�ستطيع  ما  كل  ويقدم  والنفي�س،  بالغايل 
لرفعته و�سوؤدده وعليائه، ويفتخر باإنتمائه اىل 
ار�سه ووطنه. ومن النا�س من يُدير ظهره اىل 
وطنه !.. مثل اأي ولد عاٍق الأهله وذويه ! وهنا 
االأعمال  رجل  عن  هذا   مقايل  يف  �ساأحتدث 
فاروق   ” فل�سطيني   اأ�سل  من  االأمريكي 
البار  فل�سطني  ابن  رامي”  ابا   ” ال�سامي” 
وب�رسيح  واعلنها  م�رسفا،  موقفا  اتخذ  الذي 
العبارة انه لن ي�سارك يف ور�سة العمل املزمع 
حتت  البحرين  عا�سمة  املنامة  يف   عقدها 
رغم  االزدهار(   اأجل  من  ال�سالم   ( م�سمى  
اعتبارية،  �سخ�سية  ب�سفته  حل�سوره  دعوته 
اأعمال له ثقله على ال�ساحة االأمريكية  ورجل 

�سديدة  قوية  ر�سالة  لهم   ووجه  والدولية، 
اللهجة عرب ال�سو�سيال ميديا وقال لهم وبالفم 
فل�سطني  اأموالكم   وكل  انتم  خ�سئتم  املليان 
موؤمتر  يف  ي�سارك  من  وكل  للبيع  لي�ست 
التفريط هذا خائن هلل والوطن والدين، ولدماء 
ال�سهداء االبرار الذين �سقطوا يف الدفاع عن 

ثرى فل�سطني.
الوطنية  القامة  لهذه  والتقدير  االحرتام  كل 
والنبل،  باالإن�سانية  املفعمة  الفل�سطينية 
الالحمدود،  والعطاء  والكرم،  وال�سجاعة 
انها  وبديهي  نظريه،  قل  �سهادة يف حق رجل 
لنا  تك�سبه �سمعة، فهنيئا  �سهرة، وال  تزيده  ال 
بيننا..هوؤالء  القامة  بهذه  �سخ�سية  نرى  ان 
الرجال االأ�سّداء الذين بنوا جمداً كبرياً �سكلوا 
االإ�سادة  ت�ستحق  منفردة  عربية  وطنية  حالة 
العظيمة  االأوطان  تاريخ  ففي  والتوثيق، 
ت�سيف  م�سرية  بناء  �سبيل  يف  تروى  ق�س�س 
وم�سريتها،رجل  قيمها  يف  ثراًء  لالإن�سانية 
االعمال االمريكي من ا�سل فل�سطيني فاروق 
ال�سامي …  من اأولئك الذين ازدادوا ر�سوخاً 
وهم  للوطن،  ال�سادق  بع�سقهم  امل�سهد  يف 
واالجناز،   العمل  يف  بالنهار  الليل  يوا�سلون 
والنزاهة  منهجاً،  واخللق  ال�سدق  ملتزمني 

عنواناً ومبداأً.
فل�سطني،  او  امريكا   يف  ن�ساطه  يلم�س  ومن 
يعلم بانه �ساحب �سخ�سية اجتماعية، ثقافية، 
اقت�سادية تهج�س بالعمل واالبداع، وتعمل على 

ب�سخ�سية  يتمتع   . واقتدار  ثقة  بكل  تر�سيخه 
ال�ساحة  يف  وموؤثر  قوي  وح�سور  وازنة، 
ر�سالته  يحمل  فهو  والفل�سطينية،  االأمريكية 
اخلا�سة كاإبٍن للوطن  وال �سيء �سواه ، ما�سياً 
اأن  يف  ال�سخ�سي  نهجه  وخمتطاً  معتقده،  يف 

يكون ان�ساناً بعيدا عن اأي م�سمياٍت اأخرى .
كرجل   ، ذاتها  بحد  قائمة  حالة  ال�سامي 
به  يتفرد  ملا  رفيع،  طراز  من  اإقت�ساد 
عامل  يف  به  حطت  اإقت�سادية  خربات  من 
اأهم  كاأحد  واملعرفة،  واال�ستثمار،  املال، 
االأمريكية،  ال�ساحة  يف  االقت�سادية  املعامل 
التنمية  بان خطط  يوؤمن  فهو  والفل�سطينية.  
واالرتقاء  االن�سان،  بناء  على  تركز  ان  يجب 
اال�سا�سية  القاعدة  لكونها  الب�رسية  باملوارد 

للعملية التنموية، وحمور توجهاتها الرئي�سية.
ولل�سباب يف توجهات ال�سامي الكثري فقد … 
باالجيال  العناية  اأولوياته  راأ�س  على  و�سع 
االجواء  وتهيئة  املتفوقني  ورعاية  ال�ساعدة، 
يف  و�سخر  والعطاء،  لالبداع  لهم  املنا�سبة 
باأهمية  يوؤمن  �سبيل ذلك كل االمكانيات، كما 
ال�سباب،  طاقات  يف  االجتماعي  اال�ستثمار 
من  لتمكينهم  و�سوالً  خرباتهم،  وتعزيز 
الوطن  م�ستقبل  بناء  يف  الكاملة  امل�ساركة 
.هذا جزء من كل عن رجل وطني ي�ستحق منا 
اللغة،  ،، فمهما حاولت ا�ستجداء  التقدير  كل 
اأعرث  الكلمات لن  اأجهدت نف�سي يف تطويع  و 

على و�سف ينا�سب حجم الرجل .

فاروق ال�سامي .. قامة وطنية مفعمة بالنبل والإن�سانية 



يف  �أكتوبو�س  ريا�ضيو  تاألق 
�لنف�س  كتم  �ضباحة  �خت�ضا�س 
رماية  يف  وهر�ن  مو�ضى  و�ضيدي 
�لدقة على �لهدف حتت �ملاء �لتي 
�ملنق�ضي  �لأ�ضبوع  نهاية  �أقيمت 
بوهر�ن،  بوتليلي�س  د�ئرة  مب�ضبح 
متكن  �لنف�س  كتم  م�ضابقة  ففي 
�لفوز  من  �أكتوبو�س  ريا�ضيو 
كل  على  متقدمني  �لأول  باملركز 
ونادي  بلو«  »�ضوبر  فريقي  من 
�ضيدي مو�ضى لوهر�ن، �أما مناف�ضة 
رماية  �خت�ضا�س  يف  �لبياتلون 
�ملاء  حتت  �لهدف  على  �لدقة 
لعنا�رص  مطلقة  �ضيطرة  فعرفت 
و�حتاللهم  مو�ضى  �ضيدي  نادي 
بف�ضل  �لثاين  و  �لأول  �ملركزين 
مبجموع  �ضاهني  حاب�ضي  من  كل 
حممد  وت�ضولك  نقطة   5591
فيما  نقطة   5571 مبجموع  ر�ضا 
لنا�رص حممد  �لثالث  �ملركز  عاد 
من نادي �أكتوبو�س مبجموع 3767 

نقطة.
�لتي  �ملناف�ضة  هذه  متيزت  و 

وهي  �ضباقات  ثالثة  �ضملت 
�ل�ضباحة بزعانف �ملونو و�ضباحة 
يف  بالزعانف  مرت   25 مرة   16
�لبياتلون  و  �لنف�س  �خت�ضا�س كتم 
�لهدف  على  بالدقة  �لرماية  يف 
مقبول  فني  مب�ضتوى  �ملاء  حتت 
ح�ضب �ملدير �لتقني يف �خت�ضا�س 
�ضباحة كتم �لنف�س فوزي خالويف 
، وعرفت هذه �لتظاهرة �لريا�ضية 
�لر�بطة  طرف  من  �ملنظمة 
و�لإ�ضعاف  لالإنقاذ  �لولئية 
�لبحري  �لغو�س  ون�ضاطات 
و  �ل�ضباب  مديرية  مع  بالتن�ضيق 
�لريا�ضة بوهر�ن م�ضاركة �أزيد من 
30 ريا�ضيا ميثلون �ضبعة نو�دي و 
جمعيات ريا�ضية من غرب �لبالد، 
�جلو�ئز  توزيع  مت  �خلتام  ويف 
�أع�ضاء  بح�ضور  �لفائزين  على 
لهذه  �جلز�ئرية  �لحتادية  من 
مديرية  وممثلي  �ملائية  �لريا�ضة 
�ل�ضباب و�لريا�ضة لوهر�ن و بع�س 
�لوجوه �لريا�ضية من غرب �لبالد.
وكاالت

�أم�س  �إ�ضباين  �ضحفي  تقرير  د  �أَكّ
�أَنّ �لدويل �مل�رصي حممد �ضالح 
جناح ليفربول، ل يز�ل يقف خلف 
جنم  مي�ضي  ليونيل  �لأرجنتيني 
على  �حل�ضول  �ضباق  يف  بر�ضلونة 
�ضحيفة  وقالت  �لذهبية،  �لكرة 
�إنَّه  �لإ�ضبانية  ديبورتيفو«  »موندو 
دوري  بلقب  توج  �ضالح  �أَنّ  رغم 
لكن  ليفربول،  مع  �أوروبا  �أبطال 
�ل�ضباق  يتقدم  يز�ل  ل  مي�ضي 
و�أ�ضارت  �لذهبية،  �لكرة  نحو 

هدف  �ضجل  �ضالح  �أَنّ  �ل�ضحيفة 
دوري  نهائي  يف  �لأول  �لريدز 
�ملبار�ة  توتنهام يف  �أمام  �لأبطال 
بفوز �حلمر 2-0 لكن  �نتهت  �لتي 
�للقاء  يف  لليفربول  �لأول  �لنجم 
�ألي�ضون  �لرب�زيلي  �حلار�س  كان 
بيكر، كما ظهر �ملد�فع �لهولندي 
فريجيل فان ديك مب�ضتوى مميز، 
هذ�  حقق  مي�ضي  �أَنّ  و�أو�ضحت 
�أرقاًما مميزة وتوج بلقب  �ملو�ضم 
�لدوري �لإ�ضباين، رغم �لنهاية غري 

�لأ�ضابيع  يف  لرب�ضلونة  �ل�ضعيدة 
�لأخرية من �ملو�ضم.

�ملو�ضم  هذ�  �لربغوث  وتوج 
�ل�ضاد�ضة  للمرة  �لذهبي  باحلذ�ء 
يف م�ضريته بعدما �أحرز 36 هدًفا 
بالليغا، بالإ�ضافة �إىل �أنه �ضجل 51 
مبختلف  مبار�ة   50 خالل  هدًفا 
�لبطولت، وز�ر �ل�ضباك يف دوري 
�أبطال �أوروبا 12 مرة، �أما �ضالح، 
 52 خالل  هدًفا   27 �أحرز  فقد 
بطولة  �أهد�ف يف   5 منها  مبار�ة، 

 22 �ضجل  بينما  �لأبطال،  دوري 
�لإجنليزي  �لدوري  يف  هدًفا 
�ملمتاز، و�أفادت �ل�ضحيفة باأنه ل 
�أحد يقرتب من �أرقام مي�ضي هذ� 
�ملو�ضم ولذلك فاإنه يت�ضدر �ضباق 
نف�س  يف  ولكن  �لذهبية،  �لكرة 
مفتوًحا  �ل�ضباق  يز�ل  ل  �لوقت 
بني �لربغوث و�لنجم �مل�رصي يف 
�لأمم  وكاأ�س  �أمريكا  كوبا  بطولتي 

�لإفريقية.
وكاالت

عي�شة ق.

 �أين �ضيكون �حتفال كبري� و�ضيعرف 
و�لذين  �ملنظمني  ح�ضب  مفاجاآت 
�لأ�ضود  �للونني  ع�ضاق  دعو� 
�إىل  بقوة  �لتنقل  �جل  من  و�حلمر 
�ضيكون  و�لذي  �ضو�ضطارة  حي 
وذلك  �حلفل  و�إقامة  �للقاء  مكان 
يعد  �لذي  �حلفل  �إجناح  �أجل  من 
بالكثري، و�جتهت �لدعو�ت لالأن�ضار 
للقيام  �لنارية  �لألعاب  جلب  �إىل 
�رتد�ء  جانب  �إىل  عاملي  بكار�كاج 
�رتد�ء  خالل  من  موّحد  لبا�س 

�أقم�ضة �لحتاد.
يف �ضياق �آخر، يبقى م�ضتقبل �حتاد 
ظل  يف  غام�ضا  �لإد�ري  �لعا�ضمي 
تنتظره خا�ضة  �لتي  �لو�ضعية  بحث 
خلف  �لنادي  مالك  تو�جد  ظل  يف 
�لأر�ضدة  وجتميد  �ل�ضجن  �أ�ضو�ر 
و�لتي  �لعا�ضمي  للفريق  �لبنكية 
تعطل ت�ضوية جزء من �مل�ضتحقات 
يدينون  �لذين  لالعبني  �ملالية 
�لتتويج  ومنحة  �ل�ضهرية  باجورهم 
حمبو  يرتقب  حيث  �لبطولة،  بلقب 
و�لأحمر  �لأ�ضود  �للونني  وع�ضاق 
هرم  �أعلى  يتعلق  فيما  �جلديد 

بيع  عن  �لإعالن  خالل  من  �لنادي 
مو��ضلة  �أو  لالأ�ضهم  �لفريق  مالك 
�أين  له،  تابعة  �لحتاد  ملكية  بقاء 
�نت�رصت �أخبار توؤكد تعيني �ملن�ضق 
للفريق  عاما  مدير�  عال�س  �ضالح 
خلفا لعبد �حلكيم �رص�ر �لذي �نتهى 

عقده وغادر �لفريق.
زط�شي يرغب يف حتويل بن 

غيث للخليج

يف �ضياق خمتلف، تقرتب �ملعطيات 
نحو رحيل �لالعب عبد �لروؤوف بن 
غيث عن �أ�ضو�ر نادي �حتاد �لعا�ضمة، 

بعد ك�ضف رئي�س فريق نادي بار�دو 
�لالعب  عقد  مالك  زط�ضي  ح�ضان 
�لثالث  للمو�ضم  �إعارة  يلعب  �لذي 
عقده  بيع  �لحتاد  مع  �لتو�يل  على 
�لذي  �خلليجية  �لأندية  �أحد  نحو 
و�لنتفاع  معه  �لتعاقد  يف  يرغب 
ميد�ن  متو�ضط  حتويل  باأمو�ل 
ت�ضكيلة »�ضو�ضطارة«، وذلك رغم �أن 
�لالعب �أعرب يف ت�رصيحات �ضابقة 
مع  �للعب  مو��ضلة  يف  رغبته  عن 
�لقبل  �ملو�ضم  و�مل�ضاركة  �لحتاد 
�إفريقيا،  �أبطال  ر�بطة  م�ضابقة  يف 

رغم �أن �لأمر لن يكون باأيديه.

اأن�ضار احتاد العا�ضمة يح�ضرون حلفل الفريق يواجه م�شتقبال اإداريا غام�شا
التتويج يف 20 جوان
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�ضالح يالحق مي�ضي يف �ضباق الكرة الذهبية

جتري التح�شريات على قدم و�شاق الإقامة اأن�شار فريق احتاد العا�شمة االحتفال بلقب البطولة 
الوطنية الذي اأحرزه الفريق بعد مو�شم كروي طويل و�شاق جنحت خالله ت�شكيلة اأبناء »�شو�شطارة« 
يف ترجمة �شيطرتها على املناف�شة باإحراز اللقب الثامن يف تاريخ النادي العا�شمي، حيث حّدد اأن�شار 

االحتاد تاريخ 20 جوان املقبل من اأجل اإقامة احلفل الكبري الذي �شوف ي�شارك فيه اأن�شار الفريق 
من خمتلف الواليات

االأن�شار يرف�شون التعاقد مع بانوح

عدادي اول امل�ضتقدمني 
اإىل الكناري ملو�ضمني

�رصعت �إد�رة فريق �ضبيبة �لقبائل 
بعدما  باكر�  �ل�ضيفي  يف �ملركاتو 
�أوىل  عن  �أم�س  �أول  �ضهرة  �أعلنت 
بها حت�ضبا  قامت  �لتي  �لتعاقد�ت 
�ملقبل  �لكروي  �ملو�ضم  لتح�ضري 
رفقة  ر�ضميا  تعاقدها  �أعلنت  �أين 
نادي �وملبي �ملدية توفيق  لعب 
�لعقد  على  وقع  و�لذي  عد�دي 
�لقبائلي �رصيف  �لنادي  مع رئي�س 
مالل بح�ضور نائبه ن�ضيم بن عبد 
حيث  �لالعب،  ومناجري  �لرحمان 
ميتد �لعقد مو�ضمني ويتو��ضل �إىل 
يجد مالل  2021، حيث مل  جو�ن 
�ضعوبات يف �إقناع �لالعب من �أجل 
�لنتقال �إىل ت�ضكيلة »�لكناري« من 
م�ضابقة  بخو�س  حتفيزه  خالل 
�ملو�ضم  �إفريقيا يف  �بطال  ر�بطة 
ناديه  �ضقوط  جانب  �إىل  �جلديد 
�لثانية، حيث  �لر�بطة  �إىل  �ملدية 
با�رصت �إد�رة »�لكناري« تدعيماتها 
حت�ضبا للمو�عيد �لتي تنتظرها يف 
�ملو�ضم �لكروي �ملقبل من �خلط 
�ملدرب  منح  بعدما  �لأمامي 
فر�نك دوما قبل �ل�ضفر �إىل فرن�ضا 
قائمة  عطلته  ق�ضاء  �أجل  من 

�لتي  و�ملنا�ضب  �لالعبني  باأ�ضماء 
ركز  حيث  �لتدعيم،  فيها  يحتاج 
�مل�ضاكل  ظل  يف  �لهجوم  على 
�لتي عرفتها �لت�ضكيلة يف �ملو�ضم 
ت�ضجيل  م�ضتوى  على  �ملن�رصم 
�ملدرب  طالب  حيث  �لأهد�ف، 
�لفرن�ضي �لتعاقد مع عد�دي وهي 

�ل�ضفقة �لتي كلّلت بالنجاح.
�أن�ضار  رف�س  ذلك،  جانب  �إىل 
�إد�رة  تعاقد  �لقبائل  �ضبيبة 
بانوح  حمزة  �لالعب  مع  فريقهم 
خالل  �لنادي  �إىل  و��ضتقد�مه 
بعدما  �حلايل،  �ل�ضيفي  �ملركاتو 
�لعام  �ضائفة  يف  �لتوقيع  له  �ضبق 
�ملا�ضي رفقة وفاق �ضطيف قادما 
من فريقه �ل�ضابق �حتاد �حلر��ضن 
�لنادي  �هتمام  �أنه كان حمل  رغم 
بانوح  تلقى  حيث  �أي�ضا،  �لقبائلي 
�ت�ضال جمدد� من م�ضريي �ل�ضبيبة 
وو�فق على �لعر�س وتقم�س �ألو�ن 
يتوجه  ��ضتقد�مه  �أن  �إل  �لفريق 
ب�ضبب  كبرية  بن�ضبة  �لف�ضل  نحو 
�إىل  قدومه  يالقيه  �لذي  �لرف�س 

لفريق من طرف �لأن�ضار.
عي�شة ق.

ن�رص ح�ضني  فريق  �أن�ضار  �نتف�س 
�لتي  �لإد�رية  �لو�ضعية  على  د�ي 
�لتي  و�مل�ضاكل  �لفريق  يعي�ضها 
�ملن�رصم  �ملو�ضم  منذ  تعرت�ضه 
�لنادي  على  �نتهى  و�لذي 
بعدما  �لوفا�س  فا�ضي  �لعا�ضمي 
ف�ضلت �لن�رصية يف �حتالل �إحدى 
جدول  يف  �لأوىل  �لثالث  �ملر�كز 
نهائي  �إىل  �لتاأهل  �أو  �لرتتيب 
�لأمر  هذ�  �جلمهورية،  كاأ�س 
يخرجون  �لفريق  حمبي  جعل 
بتجمع  ويقومون  �أم�س  �أول  �ضهرة 

من  �ضيام  بن  ملعب  من  بالقرب 
�لإد�رة  رحيل  على  �ل�ضغط  �أجل 
بقائها  يرف�ضون  و�لتي  �حلالية 
على ر�أ�س �لنادي �ملو�ضم �ملقبل، 
�رصورة  يف  �ملطالب  تختزل  �أين 
للنادي  �حلاليني  �مل�ضريين  رحيل 
�إ�ضافة  �ي  يقدمو�  مل  و�لذين 
�لفريق  م�ضجعو  ح�ضب  للن�رصية 
خا�ضة و�أن �لنادي ف�ضل يف فر�س 
نف�ضه و�لتاألق على �مل�ضتوى �لعايل 
�لت�ضكيلة  �أن  علمنا  �إذ�  خا�ضة 
�كتفت على لعب �لبقاء يف �ملو�ضم 

�ملنق�ضي.
وي�رص �أن�ضار �لن�رصية على رحيل 
�لرئي�س ب�ضري ولد زمرييل �لذي مل 
يقدم �ضيئا للنادي وهو �لذي يتهمه 
و�لأحمر  �لأ�ضفر  �للونني  ع�ضاق 
على  �ل�ضخ�ضية  م�ضلحته  بتغليب 
�إىل  �لفريق،  م�ضلحة  ح�ضاب 
يف  �مل�ضاركني  مطالبة  جانب 
�لرئي�س  �ضقيق  برحيل  �لتجمع 
حمفوظ ولد زمرييل وبقية �أع�ضاء 
�لأن�ضار  و�ن  خا�ضة  �ملكتب، 
على  �لأول  �مل�ضوؤول  يتهمون 

من  �لوقت  ك�ضب  مبحاولة  �لنادي 
��ضتقالته  بتقدمي  �ليهام  خالل 
د�ي رغم  بلدية ح�ضني  رئي�س  �إىل 
�ل�ضتقالة  تفعيل  يتطلب  �لأمر  �أن 
مل  �لذي  �لأمر  وهو  �ملوثق  لدى 
�إ�رص�ر  ظل  يف  �ملعني،  به  يقم 
�لرحيل  �إىل  دفعه  على  �لأن�ضار 
عن �لن�رصية و�لبحث عن �رصكة �أو 
�لفريق  ت�ضيري  على  قادر  �ضخ�س 
عودته  يف  �أن�ضاره  يرغب  �لذي 
بقوة للعب �لأدو�ر �لأوىل  مبختلف 

�ملناف�ضات.

اأقاموا جتمعا بنب �شيام �شهرة اأول اأم�س

جمهور الن�ضرية ي�ضغطون لرحيل ولد زمرييل
يف �شباحة كتم النف�س ورماية الدقة على 

الهدف حتت املاء

تاألق ريا�ضيي اأكتوبو�س 
و�ضيدي مو�ضى

عي�شة ق.



عي�شة ق.

�أهمية  �لوطني  �لناخب  يدرك 
�ملرحلة �لتح�سريية �ملقبلة حت�سبا 
�لظروف  �أف�سل  يف  �أ�سباله  لو�سع 
ناجح  حت�سري  �إقامة  �أجل  من 
ي�ساهم يف دخولهم �لعر�س �لكروي 
�ل�سدد  هذ�  ويف  بقوة،  �لقاري 
حت�سرييا  برناجما  �ملعني  و�سع 
ي�سم خو�س �ست ح�س�س تدريبية 
�سيدي  مركز  ملعب  �أر�سية  على 
يف  �لالعبون  يكون  حتى  مو�سى 
�لرتكيز  و�ن  خا�سة  فورمة  �أف�سل 
�سوف يكون على �جلانب �لتكتيكي 
نهاية  يف  �لالعبني  تو�جد  ظل  يف 

ح�س�سا  يجرون  و�سوف  �ملو�سم 
يف قاعة تقوية �لع�سالت للحفاظ 

على �للياقة �لبدنية.
�ليوم  �لالعبني  �غلب  ويلتحق 
كان  و�لذين  مو�سى  �سيدي  مبركز 
�سبقوهم  قد  زمالئهم  من  عدد 
للمناف�سة  باكر�  �لتح�سري  �إىل 
وهاب  ر�ي�س  �حلار�س  غر�ر  على 
عز  �سليماين،  �إ�سالم  مبوحلي، 
بلقبلة  هاري�س  دوخة،  �لدين 
�ليوم  يلتحق  بينما  حلي�س،  ورفيق 
�لتي  �لأخرى  �لأ�سماء  �أغلب 
�ملعنية  لعبا   23 قائمة  �سمتها 
�لقاري  �لكروي  �لعر�س  بخو�س 
عدد�  تعرف  �ن  ي�ستبعد  ل  و�لتي 

بلما�سي  منح  بعدما  �لغيابات  من 
�لأ�سماء  لبع�س  �لأخ�رض  �ل�سوء 
من �جل متديد فرتة �لر�حة ب�سبب 
�إنهاء �ملو�سم متاأخرة بطلب منها 
�سيتي  مان�س�سرت  على غر�ر لعب 

�لجنليزي ريا�س حمرز.

للرد  �لتدريبات  ي�ساعف  �سليماين 
على �مليد�ن

�سليماين  �إ�سالم  �لالعب  يو��سل 
يكون  حتى  بجدية  �لتح�سري 
مع  للم�ساركة  حت�سبا  جاهز� 
نهائيات  يف  �لوطني  �ملنتخب 
حيث  �ملقبلة،   �إفريقيا  كاأ�س 

�إعارته  �ملنتهية  �لالعب  ي�ساعف 
مع فيرنبات�سي �لرتكي �جلهود من 
�لريا�سية  بالتمارين  �لقيام  خالل 
حتى  �لبدين  باجلانب  و�ملتعلقة 
�لبدين  �لنق�س  تد�رك  من  يتمكن 
�لذي يعاين منه ب�سبب معاناته من 
عن  غيابه  عقب  �ملناف�سة  نق�س 
�لرتكي  ناديه  مباريات  يف  �للعب 
وهو  �ملا�سيني،  �ل�سهرين  طيلة 
�لبنيان  �بن عني  �لذي ي�رض  �لأمر 
على تد�ركه و�لرد على �لنتقاد�ت 
قائمة  �إىل  ��ستدعائه  طالت  �لتي 
23 �ملعنية بخو�س �لطبعة �ملقبلة 

من »�لكان« عرب �مليد�ن.

رفقاء تاهرات يلتحقون اليوم مبركز �شيدي مو�شى

اأ�ضبال بلما�ضي ينطلقون يف التح�ضري للكان ابتداء من اليوم
يبا�شر اليوم املنتخب الوطني التح�شري للم�شاركة يف نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة خالل ال�شائفة 

املقبلة يف م�شر، حيث ينطلق الالعبون يف الرتب�س التح�شريي املربمج مبركز حت�شري املنتخبات الوطنية يف 
�شيدي مو�شى حتت قيادة الناخب الوطني جمال بلما�شي الذي �شطر برنامج العمل طيلة فرتة الرتب�س الذي 

�شوف يتوا�شل يف اأر�س الوطن اإىل غاية الثامن جوان قبل اأن ت�شد العنا�شر الوطنية الرحال نحو قطر من 
اجل مبا�شرة الرتب�س الثاين املقرر خارج الوطن

جّدد التاأكيد على موا�شلة امل�شوار مع غاالتا�شراي

فيغويل ينفي العودة اإىل الليغا 
املو�ضم املقبل

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  نفى 
عودته  �إمكانية  فيغويل  �سفيان 
�إىل �للعب جمدد�  �ملو�سم �ملقبل 
يف  و�أو�سح  �ل�سباين،  �لدوري  يف 
جريدة  مع  �أجر�ها  ت�رضيحات 
يثار  ما  كل  �أن  �ل�سبانية  »�آ�س« 
�لأندية  من  عدد  �هتمام  حول 
معه  �لتعاقد  �أجل  من  �ل�سبانية 
خا�سة  ح�سب  ل  �إ�ساعات  جمرد 
يتعلق  فيما  ر�سمي  �سيء  ل  و�أنه 
حول  وبثار  بقال  ما  وكل  �لأمر 
يف  �للعب  غلى  �لالعب  عودة 

»�لليغا« عار من �ل�سحة.
يعلمه  مل  �أعماله  وكيل  �أن  و�أردف 
من  ��سبانيا  من  عرو�س  بوجود 
�أنديتها  �إحدى  �إىل  �لنتقال  �أجل 
م�سوؤويل  حديث  عدم  جانب  �إىل 
حول  �لرتكي  غالتا�رض�ي  ناديه 

�أندية  من  �ت�سالت  تلقيهم 
�لإ�سبانية ب�سان �لتعاقد معه.

�خل�رض  ميد�ن  متو�سط  وك�سف 
غالتا�رض�ي  ناديه  رفقة  باق  �أنه 
�لدوري  يف  �للعب  يو��سل  و�سوف 
مو�سحا  �ملقبل،  �ملو�سم  �لرتكي 
�لظروف  �ف�سل  يف  يتو�جد  �أنه 
جيدة  ظروف  يف  نف�سه  ويجد 
غالتا�رض�ي  ناديه  ورفقة  برتكيا 
مو�سمني  �سفوف  يف  ق�سى  �لذي 
جانب  �إىل  بلقبني،  خاللهما  توجا 
يف  �سالتها  وجدت  عائلته  �أن 
وتعودت  �لرتكية  �إ�سطنبول  مدينة 
هذه  �أن  و��ستطرد  �أجو�ئها،  على 
�سببا  يجد  ل  جتعله  �لعو�مل 
للرحيل عن تركيا ويو��سل ت�رضيف 
�لعقد �لذي وقعه مع �إد�رة �لفريق 

�إىل نهايته. 
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االحتاد املغربي يقرر 
االن�ضحاب من كاأ�س اإفريقيا

�أعلن �لحتاد �ملغربي لكرة �لقدم 
مقاطعة كافة �لبطولت �لإفريقية، 
وذلك بعد �نتهاء �لجتماع �لطارئ 
لبحث  �أم�س  �أول  جرى  �لذي 
نهائي  مبار�ة  ف�سيحة  تد�عيات 
�لود�د  بني  �إفريقيا  �أبطال  دوري 
�جتماع �لحتاد  و�نتهى  و�لرتجي، 
�ملغربي �إىل �لعديد من �لقر�ر�ت 
مقاطعة  مقدمتها  يف  �لهامة 
�أمم  لبطولة  �ملغربي  �ملنتخب 
ومقاطعة   ،2019 م�رض  �أفريقيا 
�أبطال  لبطولتي  �ملغربية  �لأندية 
قرر  كما  و�لكونفدر�لية،  �إفريقيا 
�سكوي  تقدمي  �ملغربي  �لحتاد 

لالحتاد �لدويل لكرة �لقدم »فيفا« 
�سهدتها  �لتي  �لتجاوز�ت  �سد 
عن  �لمتناع  �ىل  �إ�سافة  �ملبار�ة، 
�إفريقية، وكانت  �أي مبار�ة  حتكيم 
�ملبار�ة قد توقفت يف �لدقيقة 59 
على خلفية رف�س �لفريق �ملغربي 
و�ملطالبة  �للعب  ��ستئناف 
»�لفار«  �لفيديو  �إىل تقنية  باللجوء 
�سجله  �لذي  �لهدف  �سحة  لتاأكيد 
�لالعب �أمين ح�سوين لينهي �حلكم 
�للقاء  جا�سما  بكاري  �جلامبي 
ليتوج  من�سحبا  و�لود�د  و�عتبار 

�لرتجي باللقب.
ق.ر.

ع.ق.
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مدرب اأوملبيك ماريليا ي�شر على التعاقد معه

براهيمي ي�ضرتط مطالب مالية تعجيزية وفرنبات�ضي ين�ضحب

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  قّدم 
مالية  مطالب  بر�هيمي  يا�سني 
يف  �لر�غبة  �لأندية  �إىل  خيالية 
�ملركاتو  خالل  معه  �لتعاقد 
يرغب  حيث  �حلايل،  �ل�سيفي 

�لوطنية  �لت�سكيلة  ميد�ن  متو�سط 
�أي  من  حر�  تو�جده  ��ستغالل 
�لذي  �لعقد  �نتهاء  بعد  �لتز�م 
�لربتغايل  بورتو  فريقه  مع  يربطه 
�إمالء  �أجل  من  �جلاري  جو�ن  يف 
�لأندية  على  �ملالية  �رضوطه 
�لغر�س  ولهذ�  بخدماته،  �ملهتمة 
�أن  تركية  �إعالمية  تقارير  ك�سفت 
�لرتكي  فيرنبات�سي  نادي  �إد�رة 
�ن�سحبت موؤقتا من �سفقة �لتوقيع 
مع ةبر�هيمي بعدما قدم �رضوطا 
تعجيزية من خالل فر�سه �حل�سول 

�لعقد قيمتها 6  على منحة توقيع 
قدرها  �سنوية  و�أجرة  �أورو  مليون 
3.5 مليون �أورو بعقد ميتد ثالثة 
�أعو�م وهي �ل�رضوط �لتي رف�ستها 
و�ن�سحبت  �لرتكي  �لنادي  �إد�رة 
موؤقتا من �سفقة �لتعاقد مع خريج 
ملعب رين �لفرن�سي و�كتفت بدور 
بر�هيمي  و�أن  خا�سة  �ملر�قب، 
�لأندية  طرف  من  متابعة  حمل 
بدورها  تغرب  �لتي  �لجنليزية 
غر�ر  على  �سفوفها  �إىل  في�سمه 

فريقي �إيفرتون ووي�ست هام.

�ل�سياق، يتو�جد �لالعب  يف نف�س 
�لإ�سباين  غرناطة  لنادي  �ل�سابق 
حمل �هتمام مدرب نادي �أوملبيك 
مار�سيليا �لفرن�سي �ندري فيال�س 
يف  رغبته  عن  �أعرب  �لذي  بو��س 
�سفوف  �إىل  و�سمه  معه  �لتعاقد 
�لفرن�سي،  �جلنوب  نادي  ت�سكيلة 
عودة  فاإن  فول�س  �هتمام  ورغم 
فرن�سا  يف  �للعب  �إىل  بر�هيمي 
جمدد� يبقى م�ستبعد� بتاتا خالل 

�لفرتة �حلالية.
عي�شة ق.

عرّب عن �شعادته االحتفاظ لقب رابطة اأبطال اإفريقيا رفقة الرتجي

باليلي: �ضاأعمل على التاألق واإهداء اجلزائر اللقب الثاين

رينا: جماهري نابويل لن ير�ضيها 
رحيل �ضاري جلوفنتو�س

حار�س  رينا،  بيبي  �لإ�سباين  �أثنى 
ماوري�سيو  على  ميالن،  مرمى 
لت�سيل�سي  �لفني  �ملدير  �ساري، 
من  و�لقريب  �لإجنليزي، 
يف  رينا  ليوفنتو�س.وعلق  �لرحيل 
»كوريري  ل�سحيفة  ت�رضيحات 
رحيل  �أنباء  على  �سبورت«  ديللو 
»قبل  يوفنتو�س:  لتدريب  �ساري 
كان  بالتاأكيد  �لآن،  من  عامني 
يف  �لتفكري  يل  بالن�سبة  �سعبًا 
دعونا  لكن  �لقبيل،  هذ�  من  �سيء 
�إذ� ما  �أعرف  ننتظر«.و�أ�ساف »ل 
�أعلم  يوفنتو�س،  �إىل  �سيذهب  كان 
يف  ترغب  لن  نابويل  جماهري  �أن 
�لقدم«. كرة  هي  هذه  لكن  ذلك، 
وتابع »يوفنتو�س يعرف مدى جودة 
�ساري، ميكنني �لقول �إنه رجل كرة 
قدم، يتنف�س �لكرة ملدة 24 �ساعة 
يف �ليوم، مل نحقق بطولت معه يف 

نابويل، لكنني فخور جًد� بالطريق 
�لذي �أخذناه مًعا«.

رحيل  عن  للحديث  رينا  وتطرق 
جينارو جاتوزو، عن �لقيادة �لفنية 
�ملو�سم  نهاية  عقب  مليالن، 
�رضح  �ل�سدد،  هذ�  �ملن�رضم.ويف 
»علينا �لنتظار، ل ميكننا فعل �أي 
�سيء �آخر، من �أجل م�سلحة ميالن، 
تكون �خليار�ت �سحيحة،  �أن  �آمل 
وبالنظر ملا قاله جاتوزو حول �إن 
�إنه  �أمينة، فبالفعل  �أياد  ميالن يف 
�أدنى �سك يف  ناٍد ر�ئع، لي�س لدي 
�أنه �سيعمل ب�سكل جيد على �لنمو 
و�لتح�سن«.و�أمت »�إذ� قرر �ملدرب 
�أن  يعتقد  �أنه  يعني  �لرحيل، فهذ� 
فقط،  لنف�سه  لي�س  منا�سب  ذلك 
يجب  ا،  �أي�سً مليالن  بالن�سبة  لكن 
و�جهنا  نحن  بذلك،  �لعرت�ف 

رجاًل حقيقًيا بقيم ثابتة«.

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  وعد 
يو�سف باليلي �جلماهري �جلز�ئرية 
�للقب  �جلز�ئر  �إهد�ء  على  بالعمل 
حيث  تاريخها،  يف  �لثاين  �لقاري 
�أكد �أنه �سوف يعمل جاهد� من �أجل 
كاأ�س  يف  و�لتاألق  �جلهود  م�ساعفة 
�إفريقيا لالأمم �ملقبلة من �أجل �إفر�ح 
�جلماهري �جلز�ئرية عرب �لعودة �إىل 

�لقاري،  بالتاج  �لوطن حملني  �أر�س 
�جل  من  يجتهد  �سوف  �أنه  م�سيفا 
منتخب  وم�ساعدة  م�رض  يف  �لتاألق 
�لتتويج  عرب  �لأهم  لتحقيق  بالده 
بلقب بطل �إفريقيا رغم �أن �ملهمة 

�سعبة ولن تكون يف �ملتناول.
ميد�ن  متو�سط  �أعرب  �ملقابل،  يف 
�ملنتخب �لوطني يف ت�رضيحات مع 

�لكبرية  �سعادته  عن  »كورة«  موقع 
�بطال  ر�بطة  بلقب  تتويجه  عقب 
�لتون�سي  �لرتجي  رفقة  �إفريقيا 
وذلك  �لتو�يل  على  �لثانية  للمرة 
�لبي�ساوي  �لود�د  ح�ساب  على 
مبار�ة  من  �ن�سحب  �لذي  �ملغربي 
ملعب  على  جرت  �لتي  �لنهائي 
�لقاري  �للقب  �أن  و�أو�سح  ر�د�س، 

جاء بعد تظافر �جلهود بني �جلميع 
�لتون�سي  �لرتجي  �سفوف  يف 
�لفريق  خز�ئن  بتدعيم  لهم  و�سمح 
بالألقاب �لقارية، و�أ�سار �بن مدينة 
�لوطني  بالعلم  �لحتفال  �أن  وهر�ن 
كل  وير�فقهفي  له  بالن�سبة  عادي 
�إىل  �لقاري  �للقب  و�أهدى  مكان 

عي�شة ق.�جلز�ئريني.



كلوب: ع�سنا �أف�سل ليلة يف م�سريتنا
تغلبه  �إثر  �أوروبا  �أبطال  بلقب دوري  لفوز فريقه  �سعادته  كلوب  يورغن  ليفربول  �أبدى مدرب 
على توتنهام 2على ملعب »مرتوبوليتانو« يف �لعا�سمة �لإ�سبانية مدريد، و�أحرز حممد �سالح 
�سبام  وينهيا  �لأبطال،  دوري  �ل�ساد�س يف  لقبه  �إىل  ليفربول  ليقود�  �أوريجي هدفني  وديفوك 
كلوب عن ح�سم �ملباريات �لنهائية، وقال كلوب يف ت�رصيحات ل�سبكة »بي تي �سبورت« عقب 
�نتهاء �للقاء: »�أنا �سعيد جد� لل�سبان ولكل هوؤلء �لنا�س ولعائلتي، لقد عانو� من �أجلي �إنهم 
ي�ستحقون �للقب �أكرث من �أي �أحد �آخر«، و�أ�ساف: »هل �سبق لكم روؤية فريق كهذ�، يقاتل رغم 
نفاذ �لوقود من خز�نه، ولدينا حار�س يجعل �لأمور �ل�سعبة تبدو �سهلة للغاية، �إنها �أف�سل ليلة 

يف م�سريتنا �لحرت�فية«.
وتابع �ملدرب �لأملاين: »�لأمر ��ستغرق بع�س �لوقت، �إنه �أمر مهم بالن�سبة �إىل عملية تطورنا 
�لنادي مل ي�سعو�  �لآن من�سي قدما، مالك  ت�ساعدنا كثري�  �ل�سغرية  �لعالمة  وحت�سننا، هذه 
�ل�سغط علينا �إطالقا، عادة بعد 20 دقيقة من كل لقاء �أ�سعر باأنني ن�سف ثمل، لكني مل �أ�رصب 
يف  نتجول  عندما  »غًد�،  يويفا:  ملوقع  �أخرى  ت�رصيحات  يف  وقال  �لآن«،  حتى  �ملياه  �سوى 
�ملدينة، �سوف ندرك ما فعله هوؤلء �لأولد لإ�سعاد �جلماهري، لقد كان مو�سًما مليًئا بلحظات 
ر�ئعة«، وز�د: »�سنحتفل مًعا، �سنق�سي ليلة مثرية، �أ�سعر بالر�حة، �آخر �ست مر�ت ق�سينا فيها 

�لعطلة مبيد�لية ف�سية«.

فان ديك: مي�سي يظل �لأف�سل د�ئًما
مد�فع  ديك  فان  فريجل  �لهولندي  �عترب 
ليفربول و�أف�سل لعب يف نهائي دوري �أبطال 
على  »�لريدز«  بتتويج  �نتهى  �لذي  �أوروبا 
بر�سلونة  جنم  �أن  مدريد  يف  توتنهام  ح�ساب 
لعب  �أف�سل  هو  مي�سي  ليونيل  �لأرجنتيني 
رًد�  �لذهبية،  �لكرة  د�ئًما  وي�ستحق  �لعامل  يف 
�لفوز بها  �إذ� كان ميكنه هو  على �سوؤ�له عما 
�لذهبية  »�لكرة  ديك:  فان  وقال  �لعام،  هذ� 
فزت  �إذ�  حالًيا،  ذهني  يف  �أ�سعه  �أمًر�  لي�ست 
بها لن �أرف�سها بالتاأكيد، لكن ل �أعتقد �أن هذ� 
يف  يكن  مل  �أنه  برغم  مي�سي  �لآن،  �سيحدث 

�لنهائي هذ� �لعام، يظل �أف�سل لعب يف �لعامل«.
وعن مبار�ة �لنهائي، �أو�سح: »خالل �ل�سوط �لأول مل نح�سل على كثري من �لفر�س �ملهمة، ركلة 
�جلز�ء يف �لدقيقة �لأوىل �ساعدتنا وحم�ستنا لكن ظل �لو�سع خطرًي�، يف �ل�سوط �لثاين، هم 

�سنعو� �لفر�س وكان �لأمر معقًد�، نحن �لفائزون وكل �لأمور ت�سري على ما ير�م«.
ول يرى فان ديك �أَنّ �لفارق �جلوهري بني هزمية ليفربول يف نهائي �لت�سامبيونزليغ يف 2018 
بكييف و�نت�ساره هذ� �لعام يف مدريد هو حار�س �ملرمى، ب�سبب �لأخطاء �لقاتلة �لتي �رتكبها 
جانب  من  �لر�ئع  �لت�سدي  مقابل  �لفائت،  �لعام  مدريد  ريال  �أمام  كاريو�س  لوري�س  �لأملاين 
�لرب�زيلي �ألي�سون لثالث ت�سديد�ت، وقال �ملد�فع �لهولندي: »كرة �لقدم لي�ست لعبا و�حد� يف 
�لهزمية نخ�رص جميًعا، ويف �لنت�سار نفوز جميًعا، �ألي�سون كان حا�رص� وت�سدى لعدة ت�سديد�ت 

من �سون«.

كلوب يك�سف وعده لغو�رديول عقب 
�لتتويج �لأوروبي

عن  ليفربول  مدرب  كلوب  يورغن  �لأملاين  ك�سف 
غو�رديول   بيب  �لإ�سباين  من  هاتفًيا  �ت�ساًل  تلقيه 
دوري  بلقب  �لتتويج  عقب  �سيتي،  مان�س�سرت  مدرب 
�أبطال �أوروبا، وكان ليفربول تغلب 2-0 على توتنهام 
ملعب  على  �لأبطال  دوري  من  �لنهائية  �ملبار�ة  يف 
»و�ند� مرتوبوليتانو«، ليفوز �لريدز باللقب �ل�ساد�س 
�أبرزتها  ت�رصيحات  يف  كلوب  وقال  تاريخه،  يف 
هاتفًيا  »حتدثت  �لربيطانية:  »مريور«  �سحيفة 
قام  من  �أول  �إنه  توتنهام،  لقاء  عقب  غو�رديول  مع 

بتهنئتي باللقب«.
مبو��سلة  تو�عدنا  »لقد  �لأملاين:  �ملدرب  و�أ�ساف 

كلوب:  وتابع  �لألقاب«،  كل  على  �سيتي  ومان�س�سرت  ليفربول  بني  �ملقبل  �ملو�سم  �لتناف�س يف 
من  جاء  �أوروبا  �أبطال  دوري  بلقب  و�لفوز  �ملمتاز  �لإجنليزي  �لدوري  نقطة يف   97 »حتقيق 
خالل طريق طويل، ل ن�سدق �أننا ذهبنا خالله«، و�أمت: »لقد فزنا �لآن بلقب، و�سن�ستمر على 
قاد  جو�رديول  �أَنّ  يُذكر  بذلك«.  �سعيد  حًقا  �أنا  �لبطولت،  من  �ملزيد  ونحقق  �لنمط،  هذ� 
وكاأ�س  �لإجنليزي  �لحتاد  كاأ�س  �لإجنليزي،  �لدوري  بلقب  للتتويج  �حلايل  باملو�سم  �ل�سيتي 

ر�بطة �لأندية.

ليفربول ي�سعد �إىل �ملجد �لأوروبي
�أبطال  دوري  لنهائي  خ�سارته  ليفربول  عّو�س 
هذه  �للقب  باإحر�زه  �ملا�سي  �ملو�سم  �أوروبا 
�أول  م�ساء   0-2 توتنهام  على  تغلبه  �إثر  �ملرة، 
�أم�س ملعب »مرتوبوليتانو« يف �لعا�سمة �لإ�سبانية 
�أوريجي  وديفوك  �سالح  حممد  و�أحرز  مدريد، 
و�سع  �لذي  �لأحمر  �لإجنليزي  �لفريق  هديف 
�ملو�سم  �لنهائية  �ملبار�ة  خ�سارته  ظهره  خلف 
�ملدرب  وك�رص  مدريد،  ريال  �أمام  �ملا�سي 
�ملباريات  مع  نح�سه  كلوب  يورغن  �لأملاين 
يف  �ل�ساد�س  لقبه  �إىل  ليفربول  ليقود  �لنهائية، 
مدرب  ف�سل  فيما  �لأغلى،  �لأوروبية  �مل�سابقة 
فريقه  قيادة  يف  بوكيتينو  ماوري�سيو  توتنهام 

لإكمال مغامرته �جلريئة لإحر�ز �للقب.
�حلكم  �حت�سب  حتى  قليلة  ثو�ن  �سوى  متر  ومل 
على  يد  مل�سة  �ثر  ليفربول  ل�سالح  جز�ء  ركلة 
�مل�رصي  �لنجم  ترجمها  �سي�سوكو،  �لفرن�سي 
حتى  توتنهام  و�نتظر  �لتقدم  هدف  �إىل  �سالح 
�لدقيقة �لعا�رصة ليهدد مرمى ليفربول مبحاول 

خجولة �سدد على �إثرها �سي�سوكو �لكرة فوق �ملرمى، ومرت ت�سديدة �ألك�سندر �أرنولد بجانب مرمى توتنهام يف �لدقيقة 17، قبل �أن 
متيل �ملجريات �إىل �لهدوء خ�سو�سا يف ظل تاألق دفاع ليفربول �أمام مهاجمي توتنهام وعدم قدرة مهاجمي �لفريق �لأحمر على �سن 

هجمات مرتدة خطرية على مرمى �حلار�س �لفرن�سي هوغو لوري�س.
بقيت �لأحد�ث بطيئة يف ربع �ل�ساعة �لأول من �ل�سوط �لثاين، و�رتدت ت�سديدة �آيل من قدم �ألك�سندر-�أرنولد يف �لدقيقة 55، وذهبت 
ر�أ�سية من فريتوجنني فوق مرمى ليفربول �إثر ركنية نفذها تريبري يف �لدقيقة 58، باغت ليفربول خ�سمه بهجمة �رصيعة و�سلت من 
خاللها �لكرة �إىل ميلرن �لذي �سدد على حدود منطقة �جلز�ء كرة �أر�سية مرت بجو�ر �لقائم �لأي�رص يف �لدقيقة 69، و�سغط توتنهام 
لت�سجيل هدف �لتعادل مقابل �عتماد على ليفربول �ملرتد�ت �لتي �نطلق �سالح من �إحد�ها ومرر �لكرة �أمام �ملرمى لت�سل �إىل ماين 
�لذي �أبعد �لدفاع �لكرة من �أمامه قبل �لت�سديد، وبذل �سون جهد� كبري� ل�سق طريقه بني دفاع ليفربول، لكن فان ديك �أبعد �لكرة من 

�أمامه يف �أ�سعب توقيت بالدقيقة 75.
�إبعاد ت�سديدة �سون �ليمينية ليعود �حلار�س �لرب�زيلي ويلتقط حماولة لوكا�س ثم ت�سدى مبهارة فائقة لركلة حرة  �ألي�سون يف  تاألق 
متقنة من �إريك�سن يف �لدقيقة 84، وبعد هجمة خطرية كاد على �إثرها توتنهام �أن ي�سجل هدف �لتعادل، �أحدثت كرة عالية ربكة �أمام 
توتنهام لي�سع ماتيب �لكرة �أمام �لبديل �أوريجي �لذي �سددها بيمناه ز�حفة نحو �لقائم، م�سجال ثاين �أهد�ف �للقاء يف �لدقيقة 87 

لتنهي �ملبار�ة بتتويج �لريدز.

كلوب  يورغن  �لأملاين  قاد 
فريقه  لليفربول  �لفني  �ملدير 
�أبطال  دوري  بلقب  للتتويج 
توتنهام  ح�ساب  على  �أوروبا، 
نظيفني،  بهدفني  عليه  بالفوز 
�لأملاين  �ملدرب  كلوب  وبات 
�لفوز  ينجح يف  �لذي  �خلام�س 
و�سبق  �لأبطال،  دوري  بلقب 
دوري  نهائي  خو�س  لكلوب 
لكنه  مرتني  �أوروبا  �أبطال 
باللقب،  �لفوز  يف  ينجح  مل 
بورو�سيا  مع   2013 عام  �لأوىل 
بايرن  �أمام  وخ�رص  دورمتوند 
مع   2018 يف  و�لثانية  ميونخ، 
ريال  �أمام  وخ�رص  ليفربول 
يورغن  بات  كما   ،3-1 مدريد 
يفوز  �أملاين  مدرب  �أول  كلوب 
من  فريق  مع  �لأبطال  بدوري 
يوب  فوز  منذ  �أملانيا  خارج 

 ،1998 �لريال  مع  هاينك�س 
 8 �لأملانية  �ملدر�سة  وحققت 
�أوروبا  �أبطال  بدوري  �ألقاب 
خمتلفني،  مدربني   5 عرب 
�أكرث  �لثالث بني  وحتتل �ملركز 
بعد  للقب  ح�سد�  �ملد�ر�س 
�ل�سد�رة  تعتلي  �لتي  �لإيطالية 
 10 و�لإ�سبانية  لقبا   11 مبجوع 

�ألقاب.
�أول  لتيك  �أودو  �لأملاين  يعترب 
باللقب،  يتوج  �أملاين  مدرب 
 1974 عام  �لبايرن  مع  وكان 
عندما فاز على �أتلتيكو مدريد 
كر�مر  ديتمار  توج  بينما   ،0-4
�أوروبا  �أبطال  دوري  يف  بلقبني 
بايرن  مع  و1976   1975 عامي 
ميونخ على ح�ساب فريقي ليدز 
يونايتد �لإجنليزي 2-0 و�سانت 
وفاز   ،0-1 �لفرن�سي  �إيتيان 

يف  بلقبني  هي�ستفيلد  �أومتار 
دوري �أبطال �أوروبا مع فريقي 
على   1997 عام  دورمتوند 
�لإيطايل  جوفنتو�س  ح�ساب 
بايرن  مع   2001 وعام   ،1-3
فالن�سيا  ح�ساب  على  ميونخ 
بعد   4-5 �لرتجيح  بركالت 
�نتهاء �ملبار�ة بالتعادل 1-1.  

يف  بلقبني  هاينك�س  يوب  وتوج 

دوري �أبطال �أوروبا مع فريقي 
ميونخ  وبايرن  مدريد  ريال 
وجاء  و2013   1998 عامي 
ح�ساب  على  �مللكي  مع  لقبه 
�لبافاري  ومع   0-1 جوفنتو�س 
 ،1-2 دورمتوند  ح�ساب  على 
بلقبه  توج  كلوب  ويورغن 
على  ليفربول  مع  �لوحيد 

ح�ساب توتنهام هذ� �ملو�سم. 

كلوب خام�ش �أملاين يعتلي �لعر�ش �لأوروبي
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بالعا�سمة �أعرب �لأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو �ملدير �لفني لتوتنهام عن خيبة �أمله بعد �خل�سارة �أمام ليفربول يف نهائي دوري �أبطال بوكيتينو: �أٌ�سبنا بخيبة �أمل لكنني فخور بالالعبني مرتوبوليتانو«  »و�ند�  ملعب  على  جمعهما  �لذي  �للقاء  يف  رد  دون  بهدفني  ليفربول  �أمام  توتنهام  وخ�رص  �أمل �أوروبا،  �أ�سبنا بخيبة  �لتحدث، لقد  �أ�ستطيع  »�ليويفا« عقب �ملبار�ة: »ل  تغيري �أذهاننا ونكون �إيجابيني«، و�أكد: »�لآن يتعلق �لأمر بالهدوء وتغيري �حلالة �ملز�جية«.ر�ئًعا«، وو��سل: »�إنه �أمر موؤمل للغاية لكننا بحاجة �إىل �ل�ستمر�ر، بالطبع �سيكون �لأمر �سعبًا ولكن بعد ب�سع �ساعات نحتاج �إىل �أثر بال�سلب على �لالعبني«، و�أكمل بوكيتينو: »�أريد �أن �أهنئ ليفربول، كلوب، �لالعبني، �لنادي و�جلماهري لأنهم حققو� مو�سًما وتابع �ملدرب �لأرجنتيني: »�لنهائيات تتعلق بالفوز ولي�ست باللعب �جليد، �حت�ساب ركلة جز�ء بعد 20 ثانية من �نطالق �ملبار�ة كبرية«، و�أ�ساف: »رغم كل �سيء، �إل �أنني �أ�سعر بالفخر جتاه �لالعبني«.�لإ�سبانية مدريد، وقال بوكيتينو يف ت�رصيحات ملوقع 



من ذاكرة الأ�سر

زلزال يهز اأعم�قي عندم� اأفتقد م�ء قلبي وك�أنه احللم 
اإعداد اإبراهيم مطر

مدير ق�سم الإعالم املرئي 
واللكرتوين مفو�سية 

ال�سهداء والأ�سرى 
واجلرحى

يف  ببطء  متّر  الأيام  كانت   «
الأ�رس... والآن اأعود اإىل بيتي، 
الوجه  وذاك  غرفتي،  اأهلي، 
الذي ما فارقني ليلة واحدة... 
كّل  اأن  اأفّكر  ليلة،  كّل  اأ�صحو 
هذا غري حقيقّي، واأّن امل�صهد 
اإميان،  ثوان،  بعد  �صيزول 
ل  باأ�صمائهن،  اأ�رسخ  فاطمة، 
الغرفة...  هدوء  �صوى  جميب 
ل  ال�صجن  وكاأّن  حلم،  وكاأنه 
اأغادره  ينتهي فينا، وكاأنني مل 
اأجل�س  طويلة...  اأيام  منذ 
اأقوى على احلديث  اأمامهم ل 
ينتهي  ل  كالٌم  وبداخلي 
اإليهم«.«ل اأ�صدق اأنني انتهيت 
اأخرياً من كابو�س الأ�رس، اأدعو 
لقد  اأحدا.  يذيقها  ل  اأن  اهلل 
كانت اأياما �صعبة ل اأعرف اإن 

كنت �صاأن�صاها يوماً...«
بيتلو  يو�صف  ابتهال  انتهت 
بعد  فعاًل،  الأ�رس  كابو�س  من 
تَر  مل  العام  ون�صف  عامني 
لدقائق  �صوى  فيها  ال�صم�س 
قليلة يف الطريق اإىل املحكمة، 
خارج  ينتظرها  كان  والكثري 
احلياة  ويف  الرملة،  �صجن 
الطبيعية- كما ت�صفها- هناك 
الأم  الأخ،  ال�صديق،  الوالد، 
و..  الأحزان،  اأثقلتها  التي 
به  اأتوا  الذي  ذاك  وجدي 
التي  التحقيق  غرفة  اإىل  يوماً 
اأعّدت لها ويف حالة مل ت�صّدق 
يوماً اأنها �صرتاه بها وقد انتهى 
وتعذيب،  �صبٍح،  جل�صة  من 
يخرج  لن  اأّنه  يومها  اأخربوها 
من ال�صجن واأن تعذيبه و�صبحه 
تتكلّم،  ل  دامت  ما  �صيتوا�صل 
وجدي  خطيبي  قالت:«منظر 
وفاقد  متعباً  اأمامي  يقف 
ب�صبب  التحّرك  على  القدرة 
التعذيب... لن يغيب عن ذهني 

ما دمت حية...«.

»كنت اأعرف اأنهم 
قادمون«:

يف احلادي والع�رسين من كانون 
الثاين 2003، كانت ابتهال )20 
عاماً( يف حينها، تنهي مكاملة 
العاروري، خطيبها  مع وجدي 
عقد  على  مي�ِس  مل  الذي 
قرانها به �صوى ثالثة اأيام، واإذا 
يحا�رسون  ال�صهاينة  باجلنود 
به  تقيم  الذي  الطالبات  �صكن 
والتابع  العيزرية  منطقة  يف 
لكلية الدعوة واأ�صول الدين يف 
تدر�س،  كانت  حيث  دي�س  اأبو 
تقول ابتهال:«كنت اأعرف اأنهم 
حد�صي  لعتقايل..  �صياأتون 

علمت  عندما  بذلك  اأنباأين 
فاطمة  �صديقتي:  باعتقال 
ومل  �صارة،  اأبو  واإميان  زايد، 
قلت  اإنني  اإذ   ºخائفة اأكن 
لنف�صي: قدر اهلل �صينفذ مهما 
كان، ويجب اأن اأواجه املو�صوع 
ويف  و�صرب...«،  رباط  بكل 
فيه  اقتحموا  الذي  اليوم 
حالة  يف  ابتهال  كانت  املكان 
فتحت  �صيئة،«عندما  �صحية 
الفور  على  علمت  الباب  لهم 
ولأنني  لعتقايل،  اأتوا  اأنهم 
قلت  �صيئة،  �صحية  حالة  يف 
لهم اإنني ل�صت ابتهال.. لكنهم 
ذلك لحقاً...  اكت�صفوا عك�س 
بيت  اإىل  باقتيادي  وقاموا 
حتى  هناك  اإيقايف  ومت  اإيل 
يف  اعتقايل  مت  حيث  ال�صباح، 
ال�صاعة التا�صعة م�صاء، وبقيت 
حتى التا�صعة �صباحاً«. ت�صيف 
اعتقالها  ليلة  عن  ابتهال 
الأوىل:«كانت ليلة �صعبة جداً، 
وكاأنني  الإن�صان  يجتاح  والربد 
مل مير عليه مثل ذلك ال�صتاء.. 
�صغرية  زنزانة  يف  و�صعت 
ويف  تدفئة...  ول  اأغطية  بال 
ثم  ومن  وحدي  كنت  البداية 
اعتقلتا  بالفتاتيناللتني  التقيت 
دقائق  ملدة  الق�صية  نف�س  يف 
معدودة وبعد ذلك و�صعوين يف 
زنزانة اأخرى مع زوجة الأ�صري 
اأحمد �صعدات، وكنت يف حالة 
ازداد  وقد  لها،  يرثى  �صحية 
يف  تركي  ب�صبب  �صوءاً  و�صعي 
العراء حتت املطر بالقرب من 
بيت اإيل ملدة تزيد عن ال�صاعة 
اإىل  اأدخلوين  وعندما  ون�صف 
�صادروا  كانواقد  الزنزانة 
اأ�صتطع  ومل  مالب�صي،  حقيبة 
ويف  الليلة،  تلك  طيلة  النوم 
كانون  من  والع�رسين  الثالث 
ثاين مت نقلي اإىل مركز حتقيق 

امل�صكوبية يف القد�س«.
التحقيق... و�سوره التي 

ل تغيب:

التي  التحقيق  جتربة  تزال  ل 
ج�صدها  فيها  الأمل  عاي�س 
اإذ  اأمامها،  ماثلة  وروحها 
للتحقيق  اإخ�صاعها  فرتة  اإن 
و�صبعني  اخلم�صة  جتاوزت 
لحقاً  ابتهال  �صتعرف  يوماً، 
اأنها الأيام الأ�صعب يف حياتها، 
وفيها راأت ما مل تكن تتوّقع يف 
تقول:«فقط  كوابي�صها،  اأ�صواأ 
الذي  هو  وال�صرب  الإميان 
الأيام  تلك  كّل  اأ�صمد  جعلني 
باحلزن...«،  واملليئة  الطويلة 
خالل  اأنهم  ابتهال  وت�صيف 
بتهمة  معها  التحقيق  فرتة 
م�صاعدة مطاردين فل�صطينيني 
ا�صتعملوا  لهم،  املاأوى  وتوفري 
الأقوال  انتزاع  اأ�صاليب  اأ�صواأ 
التي ا�صتخدمت مع املعتقلني 

حيث  عامة،  الفل�صطينيني 
جلاأوا اإىل اأ�صلوب ال�صبح والذي 
ترك يف ج�صدي م�صاكل �صحية 
كبرية وم�صت فرتة طويلة قبل 
اأن اأتخل�س منها، بالإ�صافة اإىل 
اأ�صلوب  هي  الطرق  اأب�صع  اأّن 
اأن  النف�صي،«اأخربوين  ال�صغط 
دماغية  تعر�س جللطة  والدي 
واأنهم  امل�صت�صفى،  يف  واأنه 
اإىل  والدتي  برتحيل  قاموا 
زواج  �صيمنعون  واأنهم  الأردن، 
بيتنا  واأن  طريقة،  باأي  اإخوتي 
يل:  قالوا  تراب،  كومة  اأ�صبح 
ومل  التحقيق  يف  اأنت  طاملا 
تعرتيف �صيظل خطيبك وجدي 
امل�صكوبية،  التعذيب يف  حتت 
وقلت  يقولون  ما  اأ�صدق  مل 
هذا  واإن  يكذبون  اإنهم  لهم: 
علّي  ال�صغط  ملجرد  احلديث 
اأقوله  ما  لدي  يوجد  ل  واإنني 

مهما فعلوا...«.
بعد اأياٍم، وعندما كانت ابتهال 
تخ�صع جلل�صة تعذيب اأح�رسوا 
لها جمموعة �صور،«كانت �صوراً 
خلطيبي وجدي، وعندما راأيته 
هذا،  قبل  اأنني مت  لو  متنيت 
اأثناء  كانوا يلتقطون له ال�صور 
تعذيبه من اأجل ال�صغط علّي، 
قلت لهم: هذه ال�صور مفربكة 
وغري �صحيحة، بعد دقائق كان 
ا�صتطعت  وما  اأمامي،  وجدي 
اأن اأقول كلمةº كان متعباً للغاية 
اأنه  يبدو  لها،  يرثى  حالة  ويف 
طويلة...  فرتة  لل�صبح  تعر�س 
�صلَّم علي و�صاأل عني، ومن ثم 
اخلارج،  اإىل  مبا�رسًة  اقتادوه 
اأخربوين  اأمتا�صك،  اأن  حاولت 
كما  �صيظل  وجدي  حال  اأن 
باعرتافاتي  اأديل  حتى  راأيته 

واأنهي املو�صوع«..
املرات  بع�س  يف  وت�صيف:«و 
يف  وحيدة  يرتكونني  كانوا 
تزيد  ملدة  التحقيق  غرفة 
وعندما  �صاعات  �صبع  عن 
اإذا كنت قد  يعودون ي�صاألونني 
العودة  اأريد  اأجيبهم:  تعبت، 
لرتكي  ويعودون  الزنزانة،  اإىل 
اآخر  ويف  اأخرى،  �صاعات 
فقدت  قد  كنت  التحقيق  اأيام 
اإنني  حيث   ºوزين من  الكثري 
بال  الأيام  معظم  اأ�صوم  كنت 
ويف  منا�صب  اأو  �صحّي  طعام 
حيث  �صيئة،  معي�صية  ظروف 
فيها  يتوفر  ل  الزنزانة  اإّن 
احلياة  �رسوط  من  �رسط  اأي 
ال�صحية وهي عبارة عن غرفة 
بلون  مطلية  جدرانها  مظلمة 
تزيد  ل  وم�صاحتها  رمادي 
على  ومفتوحة  مربع  مرت  عن 
للغاية  رديء  املكان  احلمام، 
واأ�صوات  روائح  منه  وي�صدر 
معظم  اأق�صي  كنت  غريبة... 
القراآن  تالوة  يف  الليايل 
املرات  بع�س  ويف  والأدعية، 

عن  اأخفف  حتى  اأن�صد  كنت 
نف�صي..«.

مع الع�سفورة:

ويف ق�صة اأخرى ترويها ابتهال، 
اأيام  انتهاء  بعد  تقول:«نُِقلت 
اإىل  امل�صكوبية  يف  التحقيق 
ع�صقالن  يف  التحقيق  مركز 
ملدة ثالثة اأيام وهناك تعرفت 
بالع�صافري،  ي�صمى  ما  على 
يف  زنزانة  يف  تركوين  حيث 
اليوم  ويف  وحيدة،  الأول  اليوم 
التايل اأح�رسوا يل فتاة غريبة، 
مقرف،  منظرها  اأّن  حتى 
لي�صت  اأنها  احلال  يف  عرفت 
ع�صفورة...  واإمنا  معتقلة 
حاولت اأن ت�صاألني عن ق�صيتي 
وكنت  املر�س  ادعيت  لكنني 

طول الوقت نائمة«.
اأي�صاً  ع�صقالن  يف  و 
من  لل�صبح  ابتهال  تعر�صت 
كر�صي  على  جديد:«و�صعوين 
يدي  بتقييد  وقاموا  درجة   45
وقدمي وو�صع غطاء على عيني 
وبقيت هكذا منذ فرتة ال�صباح 
انتهاء  وبعد  امل�صاء  وحتى 
اأ�صعب  تكون  ال�صبح  جل�صة 
اإذ  املعتقل  فيها  مير  و�صعية 
اأي  حتريك  ي�صتطيع  ل  اأنه 
الأمل....،  �صدة  من  ع�صو 
اأنني  حينها  يف  يعلمون  وكانوا 
منهم  طلبت  وعندما  �صائمة 
ماء  �رسبة  يل  يح�رسوا  اأن 
بالكاز  ملّوثاً  ماء  يل  اأح�رسوا 
ا�صتخدمته يف الو�صوء وهكذا 
ول  طعام  بال  يومني  ق�صيت 
اأن  هناك  واملختلف  �رساب، 
بها قطط  كان يوجد  الزنزانة 
�صتى  من  وح�رسات  وكالب 

الأنواع...«..
احلياة حتت الأر�ض:

حتقيق  يف  احتجازها  بعد 
ابتهال  نقل  مت  ع�صقالن 
الرملة  يف  الن�صاء  �صجن  اإىل 
اأكرث  احتجاز  يتّم  حيث 
اأ�صرية  وع�رسين  مائة  من 

ل  ظروٍف،  يف  فل�صطينية 
عاي�س  ممن  اإل  و�صفها  ميكن 
والإ�رسابات  والأمرا�س  الأمل 
تنام  وكانت  الغرف،  واقتحام 
يف  واحل�رسات  الرطوبة  مع 
تتحدث  واحد...  فرا�س 
الأ�صريات  و�صع  عن  ابتهال 
اأطلقت  الأحياء«كما  يف«مقربة 
الأ�صريات خطرٌي  عليها:«و�صع 
اأحد  ل  للغاية،  و�صعٌب  جداً 
يتحّرك من اأجل حّل ق�صّيتهّن 
والإفراج عنهّن لأنهم ل يدركون 
يع�صنها...  التي  املعاناة  مدى 
تعي�س يف الغرفة الواحدة �صت 
�صوى  فيها  يوجد  ول  اأ�صريات 
من  قواعد  عن  عبارة  اأ�رّسة 
الباطون يو�صع عليها فر�صات، 
ول يوجد اأية نوافذ اأو فتحات 
ن�صحو  كّنا  ما  كثرياً  للتهوية، 
الفر�س  تن�صيف  اأجل  من  لياًل 
يف  غرق  وكاأّنه  ي�صبح  الذي 
املاء ب�صبب الرطوبة، ومع كّل 
هذا ل يوجد يف الغرفة و�صائل 
للتدفئة اإل ما ي�صمى بالبالطة، 
قطعة بالطة على �صكل دائرة 
وا�صتخدامها  ت�صخينها  يتم 
�صابه..  وما  الطبخ  لأغرا�س 
جتفيف  يف  ن�صتخدمها  وكنا 
واملالب�س...  اأي�صاً  الفرا�س 
بحاجة  الغرفة  يف  �صي  كّل 
للتجفيف، حتى يف عّز ال�صيف 
نكن  مل  الرطوبة،  تفارقنا  ل 
نعلم اإن كان الوقت يف اخلارج 
انتهت  فقد  لياًل،  اأم  نهاراً 
والنهار  ال�صم�س  مع  عالقتنا 
اأبواب  على  اإلقاوؤنا  مت  منذ 

�صجن الرملة...«.
تتابع ابتهال بعبارات الذكريات 
ما  هذا  اأن�صى  املرجتعة:«لن 
حييت... حتى يف �صاحة الفورة 
يف  باحلياة...  لن�صعر  نكن  مل 
ي�صّمونه  الذي  املكان  ذلك 
تتجاوز  ل  الفورة  �صاحة 
مربعة  اأمتار  الثالثة  امل�صاحة 
بالأ�صمنت امل�صلح...  ومغطاة 
ل  مغلق  �صندوٍق،  يف  وكاأننا 

�صيء فيه �صوى الختناق...«.

بات  الأو�صاع  هذه  وو�صط 
لالأ�صريات  ال�صحّي  الو�صع 
الرملة-خا�صة  �صجن  يف 
-ماأ�صاوياً، اإذ اإن اأمرا�صا عدة 
انت�رست بني الأ�صريات خا�صة 
الفطريات والأمرا�س اجللدية 
ب�صكٍل،  ال�صعر  وت�صاقط 
العظام  اآلم  اإىل  اإ�صافة  كبرٍي، 
والروماتيزم خا�صة يف ال�صتاء، 
من  اأّياً  ابتهال:«اإن  تقول 
متوفرة  غري  التدفئة  و�صائل 
يف الغرف مما يدفع الأ�صريات 
وتعبئة  املياه  ت�صخني  اإىل 
وو�صعها  البال�صتيكية  العبوات 
اأجل احل�صول  الفرا�س من  يف 
على القليل من الدفء.. مهما 
ميكنني  ل  الو�صف  ا�صتطعت 
يف  العي�س  ق�صوة  عن  التعبري 
اأطباء،  يوجد  ل  املكان،  ذلك 
فقط  املوجود  والعالج 
اأو  اأغطية  يوجد  ل  الأكامول، 
مال ب�س كافية اإذ اإن الإدارة ل 
ت�صمح باإدخالها، يف الكثري من 
ل�صتخدام  نلجاأ  كنا  الأحيان 
من  يتوفر  وما  اجلالبيب 
ت�صعر  كاأغطية،  املالب�س 
فيها  �صيء  كل  اأن  الأ�صرية 
بقلبي  اأ�صعر  كنت  يرجتف، 
حتى  مكانه،  من  يخرج  يكاد 
احلمام امللحق بالغرفة عبارة 
اأبواب  بال  مفتوح  مكان  عن 
ن�صتطيع  ول  كريهة  وبرائحة 
ا�صتخدامه اإل اإذا جل�صت بقية 
الأ�صريات يف زاوية واحدة من 
الغرفةº اإذ اأنه مك�صوف، نادراً 
�صاخن  ماء  هناك  يكون  ما 
خا�صة يف ال�صتاء، اأما بالن�صبة 
لالأكل فال ميكن العتماد عليه 
نحتاج  ما  ن�صرتي  وكنا  بتاتاً 
التي يف معظمها  الكانتينا  من 
معلبات مليئة باملواد احلافظة 
وامللونات مما اأثر على �صحتنا 

العامة ب�صكل �صلبي«.
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ال�شادرة عن )دار نينوى يف دم�شق- 2019(

احلرب  الأنقا�ص" ن�صو�ص  " متحف 
والعزلة خلليل �صويلح 

لي�شت هذه الن�شو�ض جردة ح�شاب للأنقا�ض التي خلفتها احلرب يف الأرواح، اأو �شورة 
�شعاعية للأج�شاد املعطوبة، اأو بروفة للع�شاء الأخري وح�شب، اإمنا هي مقربة متنقلة ملوتى 

موؤجلني، واأر�شيف غري مكتمل باأ�شوات من جنوا بامل�شادفة.

وكالت 

ال�شعر  عامل  يف  امل�شتغرب  من 
اأن ت�شدر جمموعة �شعرية حتت 
عنوان )متحف الأنقا�ض (. هذا 
بعد  يت�شاعف  �شوف  ال�شتغراب 
مل  العنوان  اختيار  باأن  نعلم  اأن 
من  �شاعر  اأي  اختيار  من  يكن 
قبل  من  واإمنا  املتحف،  �شكان 
»خليل �شويلح« حمرر املجموعة 
املوؤلفة من ن�شو�ض قام بتدوينها 
من  معظمهم  �شورياً  �شاعراً   28
 - الدياب  )اأ�شامة  ال�شباب:  جيل 
اإياد  حمودة-  -اإياد  ودعة  اأحمد 
اإهاب معروف - ب�رشى  عي�شى- 
ب�شري  �شيخو-  ب�شمة  الب�شوات- 
العاين - دمر حبيب - راما بدرة- 
القطريب  زيد   - حكمت  راأفت 
ا�شماعيل  حممد  �شامر   -
-�شتيفاين دالل -عايدة جاوي�ض 
ال�شيخ  عي�شى   - �شورى  عبري   -
ح�شن -عمران عز الدين -قتيبة 
اخلو�ض - مرح ا�شماعيل -معتز 
حرامي - معاذ زمريق - مناهل 
نور   - ملحم  مروة   - ال�شهوي 
كنج - نربا�ض حممد خالد تركية 

-هنادي الهوي - ي�رش برو(. 
�رشعان  ال�شتغراب  هذا  لكن 
ما جاء يف  نقراأ  ونحن  يتبدد  ما 
املقدمة: »لي�شت هذه الن�شو�ض 
التي  للأنقا�ض  ح�شاب  جردة 
الأرواح،  يف  احلرب  خلفتها 
للأج�شاد  �شعاعية  �شورة  اأو 
للع�شاء  بروفة  اأو  املعطوبة، 
مقربة  هي  اإمنا  وح�شب،  الأخري 
متنقلة ملوتى موؤجلني، واأر�شيف 
جنوا  من  باأ�شوات  مكتمل  غري 
الن�شو�ض  اأن  اأي  بامل�شادفة. 
�شفحة  مائة  على  املوزعة 
للمجموعة  مبجملها  امل�شكلة 

يف  نينوى  )دار  عن  ال�شادرة 
ملوتى  هي   )2019 دم�شق- 
احللم،  يجمعهم  موتى  موؤجلني، 
غرقى  اإنهم  والعدم.  واخلوف، 
يف  ولدت  ن�شو�ض  الياب�شة، 
بالهام�ض،  تلوذ  اجلحيم،  عراء 
بانتظار  طويل  رتل  يف  ت�شطف 
»الإعا�شة«. ل مييزها عن بع�ض 
منهما  لكّل  منحت  ما  �شوى 
داخل  الفنية«  »الهوية  م�شاحات 

كّل هذا اخلوف.
املتحف  �شكان  اأحد  يت�شاءل 
بعدما  غفوته،  اأقلق  الذي  عن 
على  الكفاية  فيه  مبا  �شلبوه 
واحداً  الرجال  العتيقة!.  الكتب 
كنزة  كخيوط  تداعوا  الآخر  تلو 
منزلية، وحده طفله ال�شغري كان 
ال�شغرية،  القداحة  على  ي�شّد 
املطبوعة  حلب  قلعة  على  ي�شّد 
وي�شحك،  ترابية،  باألوان  حولها 
�شوت  على  ي�شحك  ي�شحك، 
الزغاريد والآويهات ال�شوداء التي 
تت�شاقط زخاٍت زخات كالطلقات 
ميزق  املتحف  ويف  الفارغة. 

اأحدهم الإجابات كالف�شاتني.
يقول من يجاوره يف العزلة: »كان 
يرجتف مثلي، وكنِت ت�شدحني يف 
احت�شنته  املو�شيقا،  مثل  راأ�شي 
تعبنا،  اأن  اإىل  جمنونة  رق�شة  يف 
احلرب  اأجد  مل  �شحونا  عندما 
الذي كان يغطي اأوراق دفاتري«.

 ورقة اأخرى من متحف الأنقا�ض 
»كازانتزاكي�ض«يف  باأن  تدّون 
اإىل  الهادفة  اخليميائية  جتربته 
ذهب  اإىل  العبث  تراب  حتويل 
املعنى مل متنحه �شوى الإخفاق،  
الن�شو�ض  يجمع  الذي  »الإخفاق 
الن�ض  اأخرياً.  �شقطت  بيد 
ال�شاد�ض ي�رشخ باأنها هي لي�شت 
وحمة  حتمل  التي  تلك  يدي، 

تكن�ض  التي  املقّددة  ر�شغها  يف 
�شوت املوت بق�شة«.

مي�شك  املوت  من  اآخر  موؤجل 
املكن�شة، يلم اأ�شلءه: »كنت اأرّبي 
اخلوف كحيوان األيف، اأربت على 
الغد،  اأقدام  يلعق  اأتركه  راأ�شه، 
ويرجف  اأحلمي،  يداعب  كان 
معي عند �شماع اأ�شوات احلرب، 
كنت اأزّينه، اأجمل ما يّف كان وجه 

اخلوف«.
الورق الثامنة من الأر�شيف دّونها 
تاأجيل  ينتهي  قبل  العاين  ب�شري 
بتهمة  داع�ض«  يد   على  موته 
الردة يف 10 اآذار - مار�ض 2016: 
يا  اأمي  اأ�رشجتني  حزن  »لهكذا 
عكاز وقتي الكفيف، ويا مقاعدي 
ها  الطويل،  التعب  اأر�شفة  على 
اتزاين،  بجماجم  العاثر  اأنا  اأنا، 
عن  اأبحث  منك،  اإل  ال�شاغر 
التي  اأوجهي  فيها  مللمت  �رشة 
براءتي،  فيها  مللمت  ان�رشبت، 
قاي�ض  الذي  اأنا  خ�شائري، 

الطماأنينة بالهزائم«.
ي�شاأل:   30 ال�شفحة  يف  اخلائف 
عندما  القنا�ض  �شيفعل  »ماذا 
بالعني  قنا�شته  منظار  ي�شتبدل 
ال�شاحرة لذلك الباب الذي ينتظر 
ل�شحيته؟«.  ي�شتاق  من  خلفه 
نعيد  »�شوف  العزلة:  جتيبه 
اأمام  البطيئة  باحلركة  ماأ�شاتنا 

�شا�شة عملقة«.
من زاوية ما ت�شيف ورقة اأر�شيف: 
»ونتحدث عنك ب�شوت منخف�ض، 
نقراأ م�شهداً ليلياً، في�شيع ظلك.. 

ويبقى الأثر«..
يقول:  العزلة  اإىل  عا�رش  راحل 
مظلم  �شارع  كاأمنا  اأعوام  »�شبعة 
 .. مناورة  قطعناها  ومقنو�ض 
املراأة التي حاولت بج�شدها �شد 
ثقٍب يف جدار العائلة، ماتت رمياً 

خميمات  يف  الطفل  بال�شتائم، 
در�ض  يف  يجيد  ل  »اليون�شيف« 

الفنون اإّل ر�شم البنادق«.
»يعرتف   42 ال�شفحة  من  موؤجل 
جميع  يف  اأحّب  ملن  بخيانته 
الو�شادات  فوق  الأمن  مقرات 
انفجار  اأن متوت يف  قبل  النتنة، 
يبحث  والآن  احلقوق«.  كلية 
ميلي�شيا  مثل  للإيجار  قلب  عن 
يجاوره  من  ق�شية.  بل  حتارب 
»ملاذا  ي�شاأل  الأنقا�ض  بيت  يف 
تعرب�شت فوق  ال�شالة  نباتات  كل 

�شورنا ال�شاحكة بل �شبب!!«.

العزلة،  �شالة  من  موؤجلون   
هيئة  على  منهم  كان  من  يعتقد 
ف�شام  هذا  باأن  رملية«  »�شواتر 
- �شيزوفرينيا الأ�شياء: »زاويٌة يف 

نفق على هيئة بيت«.
باأن  يرى  اأبعد«  »�شرب  �شاحب 
هذه احلرب تهزاأ بنا كما وقاحة 
فجراً،  ميوت  فاأخوه  ال�شم�ض، 
ينتظر  زال  ما  نف�شه  »والع�شفور 
فراخة القادمة يف املكان املعتاد 

على ما كان بيتنا«.
ال�شكني  ا�شم  حمل  الذي  الن�ض 
اإىل  اليوم  بعد  نحتاج  »لن  يقول: 
املوت،  توقيت  لنعرف  �شاعات 

يف كل ربع �شاعة نحظى بجثة«.
 املقيم يف املتحف حتت رقم 15 
يوؤمن باأن »احلرب تقتل الناجني« 
اأطفال  بل  اآخر  »يوم  هو  فها 

ينتظرون حافلت مدار�شهم«.
واأخ من ن�ض »ثقوب« ي�شاأل: »من 
ي�شدق اأن م�شط الر�شا�ض �شار 
يجيبه  وطويل«.  اأخ�رش  �شعراً 
ظهره:  على  املقربة  يحمل  من 

»�شتموت ولن جتد من يدفنك«.
 70 ال�شفحة  من  موؤجل  ميت   
يبوح بحبه للندبات: »كل الندبات 

اأندب  اأن  اأحاول  اأنني  لدرجة   ..
كي  اعرت�شها   التي  الأ�شياء  كل 
عامل  يف  اأعي�ض  اإنني   .. اأحبها 
مليء بالفقاعات، كلما حاولت اأن 
اأ�شنع منه ندبة، انفجر الفراغ يف 

وجهي«.
املتحف  بعتمة  موؤنث  ن�ض   
يقول: »يف الليل �شاأحبك بع�رشين 
امراأة، و�شاأبداأ من الطيف الذي 

�شيد بيته يف راأ�شك«.
 مقيم اآخر من اأر�شيف الأنقا�ض، 
يبدو اأنه كان مقاتًل، قبل اأن يُكفن 
يفقد  اأن  وقبل  الأربعة،  اأخوته 
اجلنود  »اأ�شجع  يدّون:  ذاكرته، 
يف  مي�شي  الذي  اجلندي  ذلك 
موؤخرة ال�شفوف، دائماً ما تدمع 
عيناه، وهو يتعرث بني حقوٍل من 

اأج�شاد رفاقه املبعرثة«.
 يف رق�شة رجل م�شكور وخائب، 
كانت  اإذا  اأفعل  »ماذا  نقراأ: 
بارٌد  وقلبي  ت�شحك  اجلراح 

كطعنة يف الظهر«.
من  ي�شاأل  املتحف  من  ن�ض 
يجاوره يف العزلة: »اأمل تفكر يوماً 

برتك م�شاحة للموت بيننا«.
تقول �شفحة الأر�شيف رقم 90: 
وجع  من  ويل  رمًل،  كنت  »لو 

كنت  لو   .. مربر  هرٌب  ال�شلبة 
يف  الرغبة  م�شلة  غرز  اأجفل 
ج�شداً   باملاء  واأت�شكل  �شلوعي، 
اأهادن  زورق  لكني  جديداً، 
كغريق  احلنني  �شفر  على  املاء 

موؤجل«.
يقول:   92 ال�شفحة  من  موؤجل 
هناك  املنام  يف  بخري،  »اأنا 
ويف  �شهماً،  يل  تقدم  امراأة 
اليقظة األحظ تقو�شاً �شديداً يف 

ظهري«.
�شوؤال  اإذاً:  ال�شمت  هذا  كّل  مِلَ 
ال�شطور  بني  ما  بيا�ض  نقراأه يف 
الأخري،  قبل  ما  الأر�شيف  لورقة 
»ال�شوت  »ال�شوت«:  يجيب 

وجودك، هويتك ال�شخ�شية«.

»اأن  يرى  يليه  الذي  املوؤجل   
قطيع الثريان ل يدو�ض البنف�شجة 

عمداً«.
املوت  من  املوؤجلني  اآخر 
يقول:  الأنقا�ض  متحف  يف 
على   .. هنا  لي�ض  »امل�شتقبل 
ن�شف  وبعد  باأنني،  وحيد  اأمل 
�شاأ�شتيقظ  ما يف حياتي،  �شاعة 
على حدث  �شاهداً  نف�شي  لأجد 

ا�شتثنائي: اإنني ل�شت هنا«
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 اأعلنت دار ن�رش بريل الهولندّية 
جديد  اإ�شدار  عن  املرموقة 
الطعام  النهمة:  »ال�شهّية  بعنوان 
ال�رشق  يف  للثقافة  موؤ�رّشًا 
ثلثة  بتحرير  واأبعد«  الأو�شط 
باحثني بارزين يف التاريخ الأدبّي 
الأو�شط  ال�رشق  يف  والثقايّف 
وهم: كرييل دميرتييف من رو�شيا 
وجوليا هاو�رش من اأملانيا وبلل 

الأرفه يل من لبنان.
يبحث الكتاب يف الت�شّعب الثقايّف 

املرتبط بالطعام وقنوات انتقاله 
مكانًيّا وزمانًيّا يف حو�ض ال�رشق 
العربّي  والعاملني  الأو�شط 
والإ�شلمّي. يهتّم الكتاب باملعنى 
الثقايّف للطعام من منظور زمنّي 
وا�شع منذ الع�شور القدمية وحّتى 
مبقاربات  م�شتعيًنا  احلا�رش، 
منها  خمتلفة  اخت�شا�شات  من 
والأدب  اليونانّية  الفيلولوجيا 
الإ�شلمّية  والدرا�شات  العربي 

والأنرثوبولوجيا والتاريخ.

يف  فتندرج  الكتاب  ف�شول  اأّما 
مو�شوعاتها  بح�شب  �شّتة  اأجزاء 
الطبقّي  الو�شع  من  ترتاوح  التي 
الدينّي  واحلظر  الجتماعّي 
والن�شوة  ال�شكر  اإىل  واجلندر 
والقلّة  النباتّية  اإىل  والدعوة 
الكتاب  رعى  وقد  العدم.  اأو 
الأملانّية  العربّية  الأكادميّية 
التعليم  ووزارة  ال�شباب  للعلماء 

والبحث العلمّي الأملانّية.
وكالت 

عن دار ن�شر بريل الهولندّية املرموقة

ًرا للثقافة يف   ال�صهية النهمة :طعام موؤ�صّ
والع�رشون ال�صرق الأو�صط ال�شابع  العدد   �شدر 

»تبنُيّ  املحّكمة  الدورية  من 
للدرا�شات الفل�شفية والنظريات 
النقدية«، التي ي�شدرها املركز 
ودرا�شة  للأبحاث  العربي 
ال�شيا�شات. وا�شتمل العدد على 
ملف خا�ض حول »علم اجلينوم 
منظور  الأخلق:  و�شوؤال 
اإ�شلمي«. وت�شمن هذا امللف 
الأوىل  اأخلقيتني؛  درا�شتني 
»علماء  بعنوان  غايل  ملحمد 
الطب  ومنجزات  ال�رشيعة 

الأخلقية  التحديات  احلديث: 
منوذًجا«،  اجلينوم  ع�رش  يف 
والثانية ملعتز اخلطيب بعنوان 
للتدخل  الأخلقية  »احلدود 
الفل�شفي  النقا�ض  اجليني: 
اأخلقيات  حول  والفقهي 

التقنية الوراثية«.
ا،  اأي�شً امللف،  ت�شّمن  كما   
الأوىل  مهمة؛  فقهية  درا�شات 
اجلديع  يو�شف  بن  اهلل  لعبد 
�شوء  يف  اجلينوم  علم  »بحوث 
قراءة  وال�شنة:  الكتاب  ن�شو�ض 

والثانية  مقا�شدية«،  فقهية 
»دور  يا�شني  نعيم  ملحمد 
حفظ  يف  اجليني  الختبار 
لفوزان  والثالثة  الأن�شاب«، 
�شامي الكريع »علم اجلينوم من 
الت�شاوؤلت  اإ�شلمي:  منظور 

الع�شرية«.
على  ا  اأي�شً امللف  وا�شتمل   
فوزان  درا�شة  حول  تعقيبني 
�شامي الكريع؛ اأحدهما لأحمد 
الري�شوين، والآخر ملحمد نعيم 

يا�شني.

�صدر العدد 27من الدورية املحّكمة »تبُيّ للدرا�صات 
الفل�صفية والنظريات النقدية«

وكالت
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حلت �ضيفة يف برنامج » اإفطار مع �ضتار »

�شهيلة بن ل�شهب ترد على النتقادات الإعالمية بالنجاح الفني

حكيم مالك 

حفالت فنية عاملية برتكيا ، 
لندن ، نيويورك ودبي

 وك�سفت جنمة �ستار �أكادميي عن  
عو��سم  عدة  حول  �لفنية  جولتها 
مع  �لبد�ية  �ستكون  حيث  �لعامل 
يف  �ستحييه  �لذي  �لفني  حفلها 
تركيا مبنا�سبة عيد �لفطر �ملبارك  
معتربة �أن جو تركيا قريب من جو 
خالل  من  �أنه  وقالت  �جلز�ئر 
�حلفالت  خمتلف  يف   تنقالتها 
�لتي حتييها د�ئما تكت�سف جمهور 
�أن  �أر�دت  �أنها  م�سرية   ، جديد 
�إحياء   �ملرة جتربة  تخو�ض  هذه 
�حلفالت �لعاملية  مثلها مثل باقي 
�ملوهبة   المتالكها  �لفن  جنوم 
�لتي ت�سمح لها  بهذ�  وبالتايل فمن 
حتيي   �أن  �ل�سنة  هذه  يف  �ملنتظر 
�سهيلة بن ل�سهب حفال فنيا يف كل 

بالواليات  نيويورك   مدينة  من  
�لعا�سمة  �الأمريكية  �ملتحدة 
باالإمار�ت  ودبي  لندن  �لربيطانية 

�لعربية �ملتحدة .

نقد اإعالمي جارح  ورد 
اإيجابي ناجح 

�لتي  ل�سهب  ،بن  �لنايلية  وردت 
متتلك �سعبية كبرية ، على �حلرب 
يف  �سدها   �سنت  �لتي  �الإعالمية 
بعد  �لعربي  و�لوطن  �جلز�ئر 
تقدميها  �حللقة �الأوىل من برنامج 
»�أحلان و�سباب »  باجلز�ئر و��سفة 
و�لذي جاء بعر�ض من طرف عامر 
قبلته  و�لتي  قولها  ح�سب  بهلول 
�ساحبة �لقاعدة �جلماهريية  بدون 
�أي تردد موؤكدة �أن  �مل�سكل �لذي 
م�سكل  كان   �لتقدمي  يف   ح�سل  
�لرب�مج  �أغلب  �أن  كا�سفة  تقني  
يتم   �جلز�ئر  يف  تقدم  �لتي  �لفنية 

قدمت   وهي  قبل  من  ت�سجيلها 
هذ� �لربنامج على �ملبا�رش بدون 
�أن تكون لديها  فكرة م�سبقة حوله 
، معتربة  �أن هذه  �لتجربة  �لتي 
يف  جديدة  جتربة  تعد  خا�ستها 
حياتها ولكنها  قوبلت بنقد جارح  
�النتقاد�ت  هذه  �أن  مو�سحة   ،
تقدم لها طاقة �إيجابية باملجان 
و��ستمر�ريتها  تاألقها  يف  ت�ساهم 
يف �سعود �سالمل �لنجومية  بدون 

�أي تعرث .

اأغنية »ليك ما نولي�ش«... 
ق�ضة جناح بالراي 

اجلزائري

ل�سهب   بن  �سهيلة  وتطرقت    
نولي�ض«  ما  »ليك  �أغنية  �ساحبة 
م�ساهدة  ن�سبة  ح�سدت   �لتي 
�ليوتيوب  باأن  عالية  على موقع 
لها   بالن�سبة  �أول جناح  يعد  هذ�  

و�لف�سل يعود ملخرج هذ� �لعمل 
رفقة   حمفوظ   يا�سني  �لفني 
قائما  كان  �لذي  �لفريق  طاقم 
على هذه �الأغنية �لتي  كانت من 
تنتمي  و�لتي   �خلا�ض  �إنتاجها 
موؤكدة حمبوبة   ، �لر�ي   لطابع  
هو  �لر�ي  فن   �أن   �جلماهري 
�لفنان  �إي�سال   يف  �ساهم  �لذي 

�جلز�ئري �إىل �لعاملية.
»راين جاي« تكرمي ملن 

خدموا امل�ضرح اجلزائري

�لتي  �ملتحدثة  ذ�ت  و�رشدت 
�جلو�ئز  من  جمموعة  ح�سدت 
لتفا�سيل  و�لعاملية   �لعربية 
�لذي   « جاي  ر�ين   « برنامج  
حققت به  جناحا كبري�  وتركت 
�لنجاح   وهذ�  فيه   ب�سمتها  فيه 
�لذي  �لهادف  للمحتوى  ر�جع 
كبار  متابعة  خالل  من  يعاجله  
�لذين  �جلز�ئري  �مل�رشح  فناين 

باإخال�ض  �لر�بع   �لفن  خدمو� 
فتمثيل  وبالتايل  و�إتقان    ووفاء 
من  بكثري  �أ�سعب  �مل�رشحي 
�أن  موؤكدة   ، �لتلفزيوين  �لتمثيل 
عنو�ن هذ�  �لربنامج   هو عنو�ن 
مطابق  الأغنية �سلطانة  �لطرب 
فلة �جلز�ئرية  �لفنانة    ، �لعربي 

و�لعود  لق�سبة  »ر�ين جاي جيبو� 
حتية  لها  وجهت  �لتي    « و�لناي 
مع  �إفطار    « برنامج  يف  خا�سة 
جمال  ملكة  وحتدثت   ، �ستار«  
يف  جتربتها  عن  �أكادميي  �ستار 
�سو�سيل  بربنامج«  حتكيم  جلنة  

بال حدود« على قناة »�الآن«. 

حلت النجمة اجلزائرية �ضهيلة بن ل�ضهب �ضيفة على ليايل  خيمة رم�ضان » اإفطار مع �ضتار »متحدثة عن الأجواء 
الرم�ضانية  يف بو�ضعادة حيث وجهت حتية لأبناء وطنها اجلزائر ولأهلها مب�ضقط راأ�ضها  ولية امل�ضيلة  التي تعد  

نقطة و�ضل بني ال�ضرق والغرب وال�ضمال واجلنوب،وقالت اأنها تنحدر من اأ�ضول  نايلية بو�ضعادية �ضحراوية  ، 
م�ضرية اأن النايلي هو نوع وطابع من الفن اجلزائري الراقي ومقاماته قريبة جدا  من اللغة العربية موؤكدة اأنها 
تفتخر لكونها جزائرية وعربية يف اآن واحد وعليه فلقد  قدمت �ضاحبة احلنجرة الذهبية  باقة متنوعة من 

الأغاين اأبرزها اأغنية »يف يوم وليلة »اأمرية الطرب العربي الراحلة وردة اجلزائرية واأغنية »ملن ن�ضكي حايل« 
للنجم املغربي �ضعد  ملجرد ولقد وعدت يف هذه احللقة  جمهورها العا�ضق لأغانيها بديو فني مع  الفنان اجلزائري 

»مي�ضرت زو« املقيم باأملانيا .

�لكتاب  د�ر  عن  حديثاً  �سدر 
�لعربي كتاب »�أهد�ف مو�سكو 
ملحلل  �الأو�سط«  �ل�رشق  يف 
لدميرتي  �لدولية  �ل�سوؤون 

ترينني ترجمه فوؤ�د زعرور.
�ل�رشق  على  �لعامل  عيون 
�أي  من  �أكرث  �ليوم  �الأو�سط 
هذه  ت�سكل  م�سى،  وقت 
بها  تع�سف  �لتي  �ملنطقة 
�ألعاب  مركز  �ال�سطر�بات 
�لعامليني  �لالعبني  بني  �لقوة 
�لكبار �ملتناف�سني على �لنفوذ 
�لدويل. ورو�سيا، �لغائب �الأكرب 
ربع  منذ  �مل�سهد  هذ�  عن 

مع  وبقوة.  �الآن  عادت  قرن، 
وعمليات  دو�فعها  فاإن  ذلك، 
و�أهد�فها  قر�رها  �سنع 
�ال�سرت�تيجية، ال تز�ل ع�سية 

على �لفهم و�الإدر�ك.
�إذ�ً، ما �لذي ترمي �إليه رو�سيا 
هذ�  يف  �الأو�سط؟  �ل�رشق  يف 
�لكتاب، يتوغل حملل �ل�سوؤون 
ترينني،  دميرتي  �لدولية، 
�ملقارنة  جماهل  د�خل 
حتلياًل  لنا  ليقدم  �لكربى 
و��سحاً ودقيقاً لتدخل رو�سيا 
يف �ل�رشق �الأو�سط ومالب�سات 
�لتدخل.  هذ�  وتد�عيات 

ال  زعمه،  حد  على  فرو�سيا، 
حتل  ولن  حتل  �أن  ت�ستطيع 
مكان �لواليات �ملتحدة كقوة 
�ملنطقة،  يف  ر�ئدة  خارجية 
وترية  تعزز  �أفعالها  لكن 

للتغري�ت  بالن�سبة  �لت�سارع 
�لتي �ست�سهم يف �إعادة ت�سكيل 
�لنظام �لدويل ب�سورة �أ�سا�سية 

خالل �لعقدين �لقادمني.
وكالت 

ترجمه فوؤاد زعرور

دميرتي ترينني ير�شد اأهداف مو�شكو يف ال�شرق الأو�شط 
»كلمة«  م�رشوع  �أ�سدر 
�لثقافة  د�ئرة  يف  للرتجمة 
كتاباً  �أبوظبي،  و�ل�سياحة- 
»�لقمر:  بعنو�ن:  جديد�ً 
للموؤلف  وثقافة«،  طبيعة 
�إىل  نقلته  وليامز،  �إدغار 

�لعربية �سفاء كنج.
�سحفي  بيان  يف  وجاء 
ي�سل  �أن  »قبل  للد�ئرة، 
طويل،  بوقت  �إليه  �الإن�سان 
بالقمر  �لب�رش  �فتُتنِ 
�أوىل  لو�سع  به  و��ستعانو� 
تقاوميهم وتوقيت منا�سباتهم 
و�عتقدو�  �سوؤونهم  وتنظيم 
على  بتاأثريه  طويلة  لفرتة 
و�لعقلية  �جل�سدية  �سحتهم 
ون�سجو�  م�سائرهم  وحتى 
يز�ل  وال  �الأ�ساطري  حوله 
يف  �إليه  يلجوؤون  كثريون 
�لعر�فة وقر�ءة �لطالع وحتى 
�لعمليات  مو�عيد  لتحديد 
ما  كل  ومع  �جلر�حية، 
نعرفه �ليوم عن حتكم �لقمر 
�أخرى  و�أمور  و�جلزر  باملد 
كتاب  موؤلف  ياأخذنا  كثرية، 
ممتعة  رحلة  يف  »�لقمر« 
�أقرب  عن  معرفتنا  ترثي 
�أ�سول  متناوالً  جري�ننا، 
ومكانته  و�أطو�ره  ن�ساأته 
وخيالهم  �لب�رش  ثقافة  يف 
ويف  وعلمهم  وفنهم  و�أدبهم 
وحتى  �لدينية  �ملعتقد�ت 

يف �ل�سيا�سة«.
�ملائتني  �سفحاته  وعرب 
و�خلم�سني �ملزد�نة بع�رش�ت 
�ل�سور و�لر�سوم �لتو�سيحية، 
ي�ستعر�ض �لكاتب �سرية هذ� 
منح  �لذي  �ل�سماوي،  �جلرم 
�الأقدمني �لقدرة على و�سع 
وتنظيم  �الأوىل  تقاوميهم 
ومعي�ستهم  حياتهم  �أمور 

وعبادتهم.
ويويل �لكتاب �هتماماً خا�ساً 
بالعالقة بني �الأر�ض وتابعها 
وكيف �أن �حلياة نف�سها على 
كوكبنا رمبا �ختلفت عما هي 
�لذي  �لقمر  لوال  �ليوم  عليه 
كبري  بدور  كذلك  ��سطلع 
�لعلمية  معارفنا  تطوير  يف 
و�لتقنية ف�سكل حقل �ختبار 
د�خل  �الأبعد  لرحالتنا 
وخارجه  �ل�سم�سي  �لنظام 
�لف�سيح،  �لكون  ال�ستك�ساف 
�الأوىل  �الأر�ساد  من  بدء�ً 
�لعرب  للعلماء  كان  �لتي 
مهمة  �إ�سهامات  و�مل�سلمني 

فيها.
�إدغار  �لكتاب،  وموؤلف 
كبار  �أحد  هو  وليامز، 
علوم  يف  �ملحا�رشين 
يف  و�لتكنولوجيا  �لتنف�ض 
يف  ويلز  �ساوث  جامعة 

�ململكة �ملتحدة.
�ألف �إىل جانب كتاب »�لقمر: 

طبيعة وثقافة » �لذي �سدر 
»�الأر�ض«  �سل�سلة  �سمن 
ريتكينز  د�ر  ت�سدرها  �لتي 
»�لنعامة«  �لربيطانية، وكتب 
�لنهر«  و«فر�ض  و«�لزر�فة« 
�سمن �سل�سلة »�حليو�ن« عن 

�لد�ر نف�سها.
�سفاء  �لكتاب،  ومرتجمة 
ومرتجمة  كاتبة  هي  كنج، 
در�ست  �سحافية،  وحمررة 
�جلامعة  يف  �ل�سحافة 
�سهادة  نالت  �للبنانية 
�الإعالم  يف  �ملاج�ستري 
يف  �الأمريكية  �جلامعة  من 
عدة  لها  و�سدر  �لقاهرة، 
كتب مرتجمة بينها »�إ�سبانيا 
)�الأندل�ض(..  �لعربية 
تاريخها  على  �إ�ساء�ت 
�أبو  هيئة  �إ�سد�ر  وفنونها«، 
و�لثقافة،  لل�سياحة  ظبي 
�ملياو  �أقلية  و«من�سوجات 
»كلمة«،  عن  �ل�سينية« 
�الأطفال  كتب  من  و�لعديد 

�ل�سادرة عن »كلمة«.
مدى  على  وتولت  �أ�س�ست 
�إد�رة حترير  �سنو�ت  خم�ض 
�ل�سغري«  �أفالطون  »جملة 
وتعنى  لالأطفال،  �ملوجهة 
�لتي  �ل�سحية  بالتوعية 
د�سمان  معهد  �أ�سدرها 

لل�سكري يف �لكويت.
 وكالت 

�شدور  ترجمة كتاب "القمر: طبيعة 
وثقافة لإدغار وليامز"

النعامة : قافلة للعرو�ض امل�شرحية و الرتفيهية موجهة لالأطفال

للعرو�ض  قافلة  جابت 
�بتد�ء  و�لرتفيهية  �مل�رشحية 
من �سهرة  �أول �أم�ض عدد� من 
لتقدمي  �لنعامة  والية  بلديات 
لالأطفال  فنية متنوعة  لوحات 

بعيدهم  �الحتفال  مع  تز�منا 
من  علم  ما  ح�سب  �لعاملي، 

مديرية �لثقافة.
و�ستقدم ن�ساطات هذه �لقافلة 
مديرية  طرف  من  �ملنظمة 

ثالث  مد�ر  على  �لثقافة 
�سهر�ت رم�سانية على م�ستوى 
�لثقافية  �ملر�كز  قاعات 
�لكربى  باملدن  و�ل�سبانية 
وم�رشية  )�لنعامة  للوالية 
مب�ساركة  �ل�سفر�ء(  وعني 
فرق م�رشحية حملية من بينها 
�لثقافية«  »�ل�سموع  جمعيات 
»�ألو�ن«  و   « �لذهبية  و«�لرمال 
بوتخيل  �سيدي  لق�رش 
و«�لقرية« مل�رشح �لطفل، وفق 

ذ�ت �مل�سدر.
 10 باملنا�سبة  و�ستقدم 
وم�رشحية  فنية  عرو�ض 
�لطفل  م�رشح  بني  تتنوع 
و�الألعاب �ل�سحرية و �لبهلو�نية 
و�لرق�سات  باالألو�ن  �لغنية 

�لفرق  �ستوؤديها  �لتي  �ل�سعبية 
�مل�ساركة.

�مل�رشحية  �الأعمال  وتعالج 
هادفة  مو��سيع  �ملربجمة 
�الإخال�ض  و  كال�سدق 
و  �الحرت�م  و  و�لت�سامن 
�حلث  و  �لبيئة  على  �حلفاظ 

علي �ملطالعة وغريها .
�لفنية  �لتظاهرة  هذه  وتندرج 
�ملمثلني  ت�سجيع  �إطار  يف 
�لثقافية  �جلمعيات  و  �لهو�ة 
�لتعريف  على  �ملحلية 
من  لها  �لرتويج  و  باإبد�عاتهم 
مع  �ملبا�رش  �الحتكاك  خالل 
�لعري�ض  �جلمهور  و  �الأطفال 

كما �أ�سار نف�ض �مل�سدر.
وكالت 

.        انتظروين يف ديو مع املغني اجلزائري »مي�ضرت زو« 
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نظام غذائي متوازن

يومياً  وجبتني  يتناولوا  اأن  ي�صومون  الذين  اأولئك  على  يجب 
الغروب  عند  وجبة  )ال�صحور(  الفجر  قبل  وجبة  الأقل،  على 

)الفطار(.
يكون  اأن  يجب  للطعام  ا�صتهالكك  اأن  الدكتور ماهرووف  يقول 
اأن  العادي. يجب  الغذائي  ب�صيطاً وليختلف كثرياً عن نظامك 

يحتوي على اأطعمة من جميع املجموعات الغذائية الرئي�صية:
•   الفواكه واخل�رضوات

•    اخلبز واحلبوب والبطاطا
•    اللحوم والأ�صماك اأو البدائل

•    احلليب ومنتجات الألبان
•    الأطعمة احلاوية على الدهون وال�صكر

الكربوهيدرات املعقدة هي الأطعمة التي ت�صاعد على اإطالق 
توجد  وهي  الطويلة.  ال�صيام  �صاعات  خالل  ببطء  الطاقة 
وال�صميد  والذرة  وال�صوفان  والقمح  ال�صعري  مثل  اأطعمة  يف 
الكاملة  احلنطة  من  امل�صنوع  والدقيق  والعد�س  والفا�صوليا 

والأرز طويل احلبة.
يتم ه�صم الأطعمة الغنية بالألياف اأي�صاً ببطء وت�صمل النخالة 
مع  والبطاط�س  والبذور  واحلبوب  الكامل  والقمح  واحلبوب 
ق�رضتها واخل�رضوات مثل الفا�صوليا اخل�رضاء والفاكهة جميعها 

تقريباً، مبا يف ذلك امل�صم�س واخلوخ والتني.
املعاجلة  �صعبة  الأطعمة  هي  جتنبها  يجب  التي  الأطعمة 
و�رضيعة احلرق التي حتتوي على الكربوهيدرات املكررة )ال�صكر 
والطحني الأبي�س(، والأغذية الد�صمة كذلك )على �صبيل املثال 

الكعك والب�صكويت وال�صوكولتة واحللويات مثل البقالوة(.
الكافيني  على  املرتكزة  امل�رضوبات  جتنب  اجليد  من  اأنه  كما 
ويحفز  للبول  مدر  الكافيني  اإّن  والكول.  القهوة  ال�صاي،  مثل 

فقدان املاء ب�صكل اأ�رضع من خالل التبول.

الأطعمة املفيدة
ينبغي اأن تكون وجبة ال�صحور، وجبة ما قبل الفجر، وجبة �صحية 
الطاقة  من  يكفي  ما  وتقدم  بال�صبع  اح�صا�صاً  وتعطي  ومعتدلة 

لعدة �صاعات.
اأن يكون ال�صحور خفيفاً وي�صمل  يقول الدكتور هارووف »يجب 
واحلبوب  وال�صلطة  عربي  خبز  مثل  اله�صم  بطيء  الطعام 
)وخا�صًة ال�صوفان( اأواخلبز املحم�س بحيث يكون لديك حترير 

ثابت للطاقة«.
الفيتامينات،  على  احلاوية  ال�صوائل  بع�س  �رضب  املهم  »من 
النا�س م�رضوبات  بع�س  ي�رضب  اأوالفاكهة.  الفاكهة  مثل ع�صري 

مت�صاوية التوتر )مثل لوكوزاد( لتحل حمل اأي اأمالح مفقودة ».
ببع�س  )الإفطار(  ال�صيام  ك�رض  هو  امل�صلمني  لدى  العرف  اإن 

التمر، وفقاً للتقاليد النبوية.
�صيوفر التمر دفعًة من الطاقة. و�صيكون لع�صائر الفاكهة اأي�صاً 
املاء،  الكثري من  ابداأ من خالل �رضب  املن�صط.  التاأثري  نف�س 
بتناول  الفراط  فر�س  من  ويقلل  الإماهه  يف  ي�صاعد  والذي 
تقليدياً  حتتفل  التي  اخلا�صة  الغنية  الأطباق  جتنب  الطعام. 

بال�صيام.

ال�صداع

لل�صداع  ميكن  ال�صائعة.  امل�صكلة  لهذه  متعددة  اأ�صباب  يوجد 
اأثناء ال�صيام اأن يكون ب�صبب اجلفاف اأو اجلوع، قلة الراحة، اأو 

عدم وجود املواد امل�صببة لالإدمان مثل الكافيني اأو النيكوتني.
ميكن لتباع نظام غذائي معتدل ومتوازن، خا�صًة عدم تفويت 
وجبة ماقبل الفجر وتناول ما يكفي من ال�صوائل وتناول بع�س 
امل�صكنات مثل بارا�صيتامول اإذا لزم الأمر، اأن ي�صاعد يف الوقاية 
اأي�صاً عن  اأو تقليل خماطر ال�صداع. ميكن الوقاية من ال�صداع 
طريق عدم التعر�س لأ�صعة ال�صم�س املبا�رضة وارتداء قبعة عند 
وهج  تاأثري  من  للحد  ال�صم�صية  النظارات  وا�صتخدام  اخلروج 
ال�صم�س وتخفيف اأي توتر يف الع�صالت عن طريق تدليك ق�صري 

ولطيف. 

تعوي�ض الطاقة يف اجل�صم خالل رم�صان
اجل�صم  طاقة  تعوي�س  ميكن 
الفجر  قبل  ما  وجبات  يف 
يف  ال�صيام  لأن  والغروب 
الفجر  من  ي�صتمر  رم�صان 

حتى الغروب.
انتقالً  الأمر  هذا  يوفر 
لطيفاً من ا�صتخدام الغلوغوز 
اإىل  للطاقة  رئي�صي  كم�صدر 
ا�صتخدام الدهون ومنع انهيار 

الع�صالت من اأجل الربوتني.
اأن  حمروف  الدكتور  يقول 
للح�صول  الدهون  ا�صتخدام 
على  ي�صاعد  الطاقة  على 
يحافظ  فهو  الوزن.  فقدان 
على الع�صالت ويقلل م�صتوى 
الكول�صرتول يف نهاية املطاف. 
اإ�صافة اإىل ذلك، يوؤدي فقدان 
ب�صكل  ال�صيطرة  اإىل  الوزن 
ال�صكري  مر�س  على  اأف�صل 
كما  الدم.  �صغط  وتخفي�س 
»كما  حمروف  الدكتور  يقول 
ال�صمية  اإزالة  عملية  حتدث 
حتليل  يتم  حيث  اجل�صم  من 
الدهون  يف  املخزنة  ال�صموم 

ليتم طردها من اجل�صم«.
من  اأيام  ب�صعة  بعد  تظهر 
من  اأعلى  م�صتويات  ال�صيام 
مما  الدم  يف  الأندورفني 
ومينحك  يقظة  اأكرث  يجعلك 

بال�صحة  غامراً  �صعوراً 
النف�صية العامة.

والطعام  ال�صوائل  تناول  يعد 
بني  هاماً  اأمراً  املتوازن 
الكلى  وتعد  ال�صيام.  اأوقات 
يتعلق  فيما  جداً  فعالة 
باحلفاظ على املاء والأمالح 
ال�صوديوم  مثل  اجل�صم  يف 

والبوتا�صيوم. ولكن ميكن فقد 
هذه خالل التعرق.

الوجبات  حتتوي  اأن  يجب 
الأغذية  من  يكفي  ما  على 
مثل  الطاقة  تعطي  التي 
الكربوهيدرات وبع�س الدهون 
»يعد  الع�صالت.  انهيار  ملنع 
غذائي  نظام  اإىل  التو�صل 

للنظام  خالل ال�صيام م�صابهاً 
الذي تتبعه يف تناول طعامك 
يف غري �صهر رم�صان« ح�صب 
»فيجب  حمروف.  الدكتور 
غذائي  نظام  لديك  يكون  اأن 
متوازن يحتوي كميات منا�صبة 
والدهون  الكربوهيدرات  من 

والربوتني.«

�صعف ال�صيطرة على مر�ض ال�صكري
ين�صح الأ�صخا�س الذين يُحقنون بالأن�صولني 
املخاطر  اأن  حيث  ال�صيام،  بعدم  بانتظام 
الق�صري  املدى  على  -�صواًء  املحتملة 
اأوالطويل- على ال�صحة الناجتة عن عدم اأخذ 
الن�صولني كبرية جداً. يجب على الأ�صخا�س 
امل�صبوط  ال�صكري  من  يعانون  الذين 
دقيقة  م�صورة  بطلب  الأقرا�س  با�صتخدام 

من الطبيب قبل البدء بال�صيام.
يف  لل�صكر  الذاتية  باملراقبة  ب�صدة  ين�صح 

يف  ال�صكر  م�صتويات  انخفا�س  يكون  دمك. 
اإىل  يوؤدي  اأن  وميكن  خطرياً،  )نق�س(  الدم 

الإغماء اأو النوبات.
قد  والرتباك  والتعرق  بالدوار  ال�صعور 
عانى  اإذا  ال�صكر.  بنق�س  جميعاً  توحي 
من  ال�صكري  مبر�س  امل�صاب  ال�صخ�س 
م�رضوب  تناول  عليه  ينبغي  الأعرا�س،  هذه 
حلوى  اأو  �صكر  و�صع  اأو  الفور،  على  �صكري 

غنية بال�صكر حتت ل�صانه.

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم
جنح باحثون من جامعة نيو ميك�صيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 

بوا�صطة اأقطاب كهربائية ب�صيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�صن 
اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�صعة باجتاه 
التو�صل اإىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�صاحب 

بع�س الأمرا�س الع�صبية مثل ال�صلل الرّعا�س )باركن�صون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�صوعات ال�صاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�صاب 

خالل ال�صنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�صها. وبح�صب دورية 
نيورو�صاين�س، اأم�صى امل�صاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�صعوا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�صّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

علماء رو�ض يبتكرون عالجا للربو ل مثيل له يف العامل
دواء  رو�صيا  من  علماء  ابتكر 
حجب  ميكنه  الربو  لعالج 
للمر�س  الرئي�صة  الآليات  اإحدى 
وتفيد  يعاين منه املاليني  الذي 
باأن علماء  »اإيزفي�صتيا«  �صحيفة 
للوكالة  التابع  املناعة  معهد 
البيولوجية،  الطبية  الفدرالية 
ي�صمح  م�صتح�رضا  ابتكروا 
نوبات  من  بالتخل�س  للمر�صى 
الختناق. وي�صري العلماء اإىل اأن 
هذا الدواء يوؤثر يف �صبب ظهور 

املر�س ول يكافح اأعرا�صه.

جميع  بنجاح  الدواء  واجتاز 
ال�رضيرية،  قبل  ما  الختبارات 
اختباره  من  العلماء  اأثبت  وقد 
اأن  املخربية،  الفئران  على 
يوؤدي  امل�صتح�رض  ا�صتن�صاق 
حجم  يف  كبري  انخفا�س  اإىل 
وقال  الق�صبات  ن�صيج  التهاب 
خايتوف،  مو�صى  املعهد،  مدير 
على  املادة  هذه  ابتكار  اإن 
يحجب  اجلزيئي  امل�صتوى 
يف  »املذنب«  الربوتني  اإنتاج 
الذي  »الإنرتلوكني-4«،  التهاب 

ي�صبب تطور اأمرا�س احل�صا�صية 
الربوفي�صور،  قال  جانبه،  من 
من  جون�صون،  �صيبا�صتيان 
ت�رضيح  يف  امللكية  لندن  كلية 
لل�صحيفة، اإن الوليات املتحدة 
بحوثا  جتريان  وبريطانيا 
ودرا�صات يف هذا املجال اأي�صا، 
متكنوا  رو�صيا  علماء  اأن  بيد 
»الإنرتلوكني-4«  اأن  اإثبات  من 
تطور  يف  رئي�صا  دورا  يلعب 
اأما  التنف�صية،  املمرات  التهاب 
فيودوروفا،  اأولغا  الربوفي�صورة، 

احل�صا�صية  اأمرا�س  اأخ�صائية 
ل  »الدواء  اإن  فقالت  واملناعة، 

مثيل له يف العامل«.
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)ومن  تعاىل:  لقوله  املر�ض،   1
فعدة  �سفر  على  اأو  مري�سا  كان 
من اأيام اأخر(، فاإن كان املري�ض 
يخاف  اأو  ال�سوم،  على  يقدر  ال 
�سام،  اإن  نف�سه  على  الهالك 
وجب عليه الفطر. واإن قدر على 
الفطر،  له  جاز  مب�سقة  ال�سوم 
فاإن كان يرجى بروؤه فاإنه ينتظر 
يرج  مل  واإن  ويق�سي،  يرباأ  حتى 
بروؤه فاإنه يفطر وال ق�ساء عليه.

2 ال�سفر: وي�سرتط فيه اأن يكون 
فيه  )تق�رص  وطويال  مباحا 
اأيام  اأربعة  اإقامة  ونية  ال�سالة(. 
يف مكان تقطع حكم ال�سفر، فاإن 
كان امل�سافر ال ي�سق عليه ال�سوم 
تعاىل:  لقوله  اأح�سن،  فال�سوم 
واإن  لكم(،  خري  ت�سوموا  )واأن 
كان ي�سق عليه فاالإفطار اأح�سن، 
ر�سي  اخلدري  �سعيد  اأبي  لقول 
اهلل عنه: كنا نغزو مع ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف رم�سان، 
ال�سائم ومنا املفطر، فال  فمنا 
وال  املفطر،  على  ال�سائم  يجد 
يرون  ثم  ال�سائم،  على  املفطر 
اأن من وجد قوة ف�سام فاإن ذلك 

ح�سن، ويرون اأن من وجد �سعفا 
فاأفطر فاإن ذلك ح�سن.

زيد  اأبي  ابن  قال  احلمل:   3
واإذا  الر�سالة:  يف  القريواين 
خافت احلامل على ما يف بطنها 
ذلك  على  والدليل  اأفطرت، 

حديث اأن�ض بن مالك الكعبي: اأن 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
و�سع عن  اهلل عز وجل  اإن  قال: 
امل�سافر ال�سوم و�سطر ال�سالة ، 

وعن احلبلى واملر�سع ال�سوم.
ال  فقيل:  اإطعامها،  يف  واختلف 

تطعم، وقيل: تطعم، وهذا القول 
فقال:  وهب  ابن  رواه  االأخري 
وقد كان مالك يقول يف احلامل: 
ابن  اأن  ويذكر  وتطعم،  تفطر 
وهو   : اأ�سهب  قال  قاله.  عمر 
واجبا  ذلك  اأدري  وال  اإيل،  اأحب 

عليها الأنه مر�ض من االأمرا�ض.
زيد  اأبي  ابن  قال  الر�ساع:   4
القريواين يف الر�سالة: وللمر�سع 
اإن خافت على ولدها، ومل جتد 
من ت�ستاأجر له، اأو مل يقبل غريها 
تعاىل:  لقوله  وتطعم،  تفطر  اأن 
فدية  يطيقونه  الذين  )وعلى 
طعام م�ساكني(. قال ابن عبا�ض: 

اأثبتت للحبلى واملر�سع.
ال�سيخوخة  بلغت  اإذا  الهرم:   5
حدا  امل�سلمة  اأو  بامل�سلم 
ال�سيام،  على  معه  يقويان  ال 
اأن  لهما  وا�ستحب  اأفطرا، 
بفطرانه  يوم  كل  عن  يت�سدقا 
مبد من القمح، لقول ابن عبا�ض 
الذين  )وعلى  تعاىل:  قوله  يف 
م�ساكني(:  طعام  فدية  يطيقونه 
الكبري  لل�سيخ  رخ�سة  كانت 
يطيقان  وهما  الكبرية،  واملراأة 
ال�سيام، اأن يفطرا ويطعما مكان 
كل يوم م�سكينا نف�سه، وملا رواه 
البيهقي عن اأبي هريرة قال: من 
�سيام  ي�ستطع  فلم  الكرب  اأدركه 
من  يوم مد  لكل  فعليه  رم�سان، 
و�سله  بالغا  املوطاأ  ويف  قمح. 

اأن  قتادة:  طريق  عن  البيهقي 
ال  كان  حتى  كرب  مالك  بن  اأن�ض 
يقدر على ال�سيام، فكان يفتدي. 
واجبا  ذلك  اأرى  وال  مالك:  قال 
اإن  يفعله،  اأن  اإيل  واأحب  عليه، 
كان قويا عليه، فمن فدى فاإمنا 
مبد  مدا  يوم  كل  مكان  يطعم 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.
�سدة اجلوع والعط�ض: من ا�ستد 
واأح�ض  العط�ض،  اأو  اجلوع  به 
له  اأباح  حياته،  يهدد  باخلطر 
اإنقاذا  يفطر  اأن  احلكيم  ال�سارع 
حلياته، بل يحرم عليه ال�سوم اإن 
خاف الهالك على نف�سه، لقوله 
اإىل  باأيديكم  تلقوا  )وال  تعاىل: 

التهلكة(.
6 وعليه ق�ساء ما اأفطره.

7 االإكراه: من اأكره على االإفطار 
يفطر  اأن  كذلك  ال�سارع  له  اأباح 
ويق�سي ما اأفطره، وال اإثم عليه 
عليه  اهلل  �سلى  لقوله  ذلك،  يف 
االأمة  هذه  عن  اهلل  رفع  و�سلم: 
ثالثا: اخلطاأ، والن�سيان، واالأمر 

يكرهون عليه.

مبيحات �لإفطار

كم هي �مل�سائل �لتي ل يجب فيها ق�ساء ول كفارة وما هي
امل�سائل التي ال يجب فيها ق�ساء وال كفارة وهي من جائزات ال�سوم ع�رصة 1 ( خروج القيء غلبة اإذا مل يزدرد منه �سيئا ولو كرث بخالف خروجه باختياره فعليه 

الق�ساء فقط اإذا مل يزدرد منه �سيئا عمدا اأو غلبة واإال فعليه الكفارة كما تقدم 2 ( وغالب الذباب 3 ( وغالب غبار الطريق 4 ( وغالب الدقيق  ال�سانع فعليه 
الق�ساء وينزل منزلة ال�سانع من يتوىل اأمور نف�سه يف هاته االأ�سياء كحفر اأر�ض حلاجة من قرب ونقل تراب لغر�ض وما جرى هذا املجرى 5 ( واحلقنة يف 

االإحليل وهو ثقب الذكر ولو مبائع الأنه ال ي�سل عادة اإىل املعدة 6 ( ودهن جائفة وهي اجلرح يف البطن واجلنب الوا�سل للجوف يو�سع عليه الدهن للدواء وهو 
ال ي�سل اإىل حمل االأكل وال�رصب 7 ( ونزع املاأكول وامل�رصوب والفرج يف مبداأ طلوع الفجر فاإن ظن النازع اإباحة الفطر فاأ�سبح مفطرا فعليه 

الق�ساء وال كفارة عليه لتاأويله القريب 8 ( وال�سواك لل�سائم كل النهار في�ستحب عند املقت�سى ال�رصعي كالو�سوء 9 ( وامل�سم�سة 
للعط�ض اأو احلر 10 ( واالإ�سباح باجلنابة اإن اأ�سبح بها لعذر فاإن ق�سد االإ�سباح بها فهو خالف االأوىل

مف�سد�ت �ل�سوم كله ع�سرة
 اإنزال املاء الدافق عن ق�سد اأو لذة يف يقظة، وكذلك خروج املذي لليقظان، واالإيالج يف قبل اأو دبر، واإي�سال 

�سئ اإىل اجلوف من الفم اأو اخليا�سيم، من مطعوم اأو م�رصوب اأو غريهما، وكذلك ما ي�سل اإىل العينني اأو االأذنني، 
كحل، وال يلزم فيما ح�سل من حقنة ونحوها، واال�ستقاء عمدا اأو رجوع القيء والقل�ض اإىل من دهن اأو 
و�سولها اإىل مكان طرحها، وال�سوم دون نية، اإال �سوم التتابع فتجزئ النية يف اأول يوم منه، احللق بعد 

كرم�سان، وقيل مثله يف النذر ليوم معني ، ويف يوم عا�سوراء، والردة فيه، وطروء احلي�ض 
اأو النفا�ض عليه، وطروء االإغماء، واجلنون عند طلوع الفجر اأو عامة النهار، وقطع النية 

اأثناء النهار،على خالف يف هذا.

قطرة الأذن

يف رم�سان، قد ي�سطر �ملري�ض �إىل ��ستعمال �لقطرة يف 
�لأذن، فهل تعترب مفطرة؟

و�سع الدواء يف االأذن يف نهار رم�سان ومثلها ا�ستعمال الكحل، رمبا ي�سل بع�سها اإىل اجلوف، ولكنها 
ال ت�سل اإىل اجلوف من منفذ طبيعي، ولي�ض من �ساأنها اأن تغذي وال اأن ي�سعر االإن�سان بعدها بانتعا�ض 
فمن  بني مرتخ�ض.  وما  مت�سدد  بني  ما  �ساأنها  وحديًثا يف  قدمًيا  العلماء  اختلف  وقد  ذلك،  اأونحو 
العلماء من حكم باأن هذه االأ�سياء مفطرة. ومن العلماء من قال باأن هذه االأ�سياء لي�ست منفًذا طبيعًيا 
القطرة يف  الكحل ومثله  ا�ستعمال  اأي  االأ�سياء  اأن هذه  لذلك ال تفطر، واحلقيقة  اإىل اجلوف، فهي 
العني، ومثل ذلك التقطري يف االأذن، وكذلك و�سع املراهم ونحوها يف الدبر ملن عنده مر�ض البوا�سري 

وما �سابه ذلك... كل هذه االأمور ال تفطر،

هل جتوز �لقر�ءة من �مل�سحف يف 
�سالة �لرت�ويح؟

ال حرج يف القراءة من امل�سحف يف قيام رم�سان، ملا يف ذلك 
ال�رصعية من  االأدلة  القراآن، والأن  اإ�سماع املاأمومني جميع  من 
الكتاب وال�سنة قد دلت على �رصعية قراءة القراآن يف ال�سالة، 
وهي تعم قراءته من امل�سحف، وعن ظهر قلب، وقد ثبت عن 
يوؤمها يف  اأن  اأمرت موالها ذكوان  اأنها  عائ�سة ر�سي اهلل عنها 
البخاري رحمه  ذكره  يقراأ من امل�سحف،  وكان  رم�سان،  قيام 

اهلل يف �سحيحه معلقاً جمزوماً به.
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�سالفة معمار :  اأنا را�سية عن دوري مب�سل�سل "حرملك"
اأطلت املمثلة ال�ضورية �ضالفة معمار �ضيفة يف اأحد الربامج ، وحتدثت عن بع�ض جوانب حياتها، واأبرز ما تغري يف �ضخ�ضيتها، حيث بينت اأّنها 

تخل�ضت من الت�ضّرع يف حياتها، وباأّنها حتّب الغناء، وتعمل على عودة قريبة لعامل ال�ضينما، كما تطّرقت يف حديثها اإىل ذكر املمثلني ال�ضوريني 
بالدراما امل�ضرية، موؤكدة على اأّن هناك جتارب ناجحة، معتربة اأّن كندة علو�ض هي الأف�ضل بتمثيل الدراما امل�ضرية بالإ�ضافة لـ با�ضل خياط 

وهناك جتارب عدة لل�ضوريني يف الدراما امل�ضرية.
التحدي  ب�أّن  »معم�ر«  واأ�ش�رت 
املقبل �شيكون ب��شتمراريته� وب�أن 
ب�لدرام� عمًل �شخ�شًيّ� من  تقّدم 

خلل روؤيته� اخل��شة.
اأكدت  حرملك  م�شل�شل  وحول 
دوره�  عن  را�شية  ب�أنه�  »�شلفة« 
منذ اأن قراأت الن�ص، واأ�ش�رت اإىل 
اإجن�ز  ا�شتغرقه  الذي  الوقت  اأّن 
والتح�شريات  �شيًق�  ك�ن  العمل 
فهو  العمل  يف  املميز  اأم�  كذلك، 
�ش�مية  بيئة  عمل  يكن  مل  اأّنه 
بل  تقليدي  ت�ريخي  وال  تقليدي 
ن�فية  الف�نت�زي�،  من  �شيء  تخلله 

اأن يكون تقليًدا للأعم�ل الرتكية.
ي�شتقطب  »حرملك«  اأّن  وذكرت 
م�شل�شل  اأم�  معينة،  �رشيحة 

جمهوره  فله  اأم�ن«  »م�ش�فة 
االأعم�ل  اإّن  وق�لت  اخل��ص، 
ب�لقنوات  رواًج�  تلِق  ال�شورية مل 
ن�شيبه�  و�شت�أخذ  الف�ش�ئية 

م�شتقبًل.
ب�لتيرت  ا�شمه�  ترتيب  حول  اأم� 
ومت  يزعجه�  مل  ذلك  ب�أّن  ق�لت 
مع�يري  توجد  وال  مبوافقته�.. 
يف  االأ�شم�ء  اختي�ر  حول  وا�شحة 

ترت االأعم�ل.
�شلفة معم�ر حتّدثت عن خلفه� 
مع ن�دين جنيم على خلفية ت�رشيح 
له�، واأو�شحت »معم�ر« ب�أّن ن�دين 
مل تكن تعلم وقته� م�ذا ك�ن مكتوًب� 
ثمة  هن�ك  وك�ن  ب�ل�شح�فة، 
اأنه مهني  ت�شخيم للمو�شوع، رغم 

ق�شية  اأ�شبح  اأنه  اإال  جًدا  وع�دي 
ل�شلفة  ت�رشيح  وك�ن  عن�رشية. 
اأّن  حول  يدور  »�شيدتي  جملة  يف 
جميلت  اللبن�ني�ت  املمثلت 

ولكنهّن ل�شن موهوب�ت..
تعليق  على  »معم�ر«  ردت  كم� 
املمثلة اللبن�نية �شريين عبد النور 
� �شيفة على  اأي�شً والتي حلت هي 
الربن�مج يف وقت �ش�بق، م�شححة 
تعي�ص  ب�أنه�  املهنة  يف  لزميلته� 
كم�  لبن�ن  يف  ولي�ص  �شورية  يف 
�رشحت بذلك �شريين التي رف�شت 
يف احللقة ت�شديق اأّن �شلفة قللت 
من حجم موهبة اللبن�ني�ت. ومتنت 
»معم�ر« ول ك�ن رد »�شريين« كذلك 
ال  ب�أنه  مو�شحة   ،2014 ع�م  منذ 
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جنل رم�سان قديروف ي�سارك يف ت�سوير
 م�سل�سل تركي �سهري

اآدم  الرو�شية،  ال�شي�ش�ن  جمهورية  رئي�ص  ابن  �ش�رك 
امل�شل�شل  ت�شوير  العمر 11 ع�م� يف  الب�لغ من  قديروف، 

التلفزيوين الرتكي بعنوان« قي�مة اأرطغرول ».
وعلق على هذا اخلرب كذلك رئي�ص منطقة �ش�يل ال�شي�ش�نية 
االأذه�ن يف حديث  اإىل  اأع�د  الذي  اإبراهيم  ترب�ل - علي 
اأدىل به لوك�لة �شي�ش�ن – اإنفو« ال�شي�ش�نية اأن اآدم قديروف 
م�  بن�ش�ط،  الري��شة  ومي�ر�ص  املدر�شة  يف  االأوائل  من 
اأثن�ء  االإيج�بية   وجوانبه  قدراته  كل  اإظه�ر  يف  �ش�عده 

ت�شوير امل�شل�شل.
املغ�مرات  م�شل�شل  هو  اأرطغرول«  »قي�مة  اأن  يذكر 
القرن  اأحداثه يف  وتدور  االأوغوز.  االأتراك  الت�ريخي عن 

الـ13.
وال�شخ�شية الرئي�شية يف امل�شل�شل هو اأرطغرول - بيه، والد موؤ�ش�ص االإمرباطورية العثم�نية، عثم�ن االأول.

ر�سميا.. روبرت باتين�سون بامتان اجلديد
اأعلنت �رشكة وارنر برو�ص ر�شمي� عن اختي�ر بطل �شل�شلة 
اأفلم “Twilight” روبرت ب�تين�شون، للعب دور ب�مت�ن يف 

الفيلم املقبل.
الب�لغ  ب�تين�شون  على  ك�ن  ف�إنه  بريط�نية  �شحيفة  وبح�شب 
الأداء  اختي�ره  قبل  الختب�ر  اخل�شوع  ع�ًم�،   33 العمر  من 
الب�لغ من  نيكوال�ص هولت  اأدائه  ن�ف�شه على  والذي  الدور، 

العمر 29 ع�ًم�.
ويبداأ االإعداد للفيلم املقبل يف الربع االأول من ع�م 2020، 
العمل  فريق  لت�أمني  فر�شة  اال�شتوديو  يعطي  الذي  االأمر 
خلل الفرتة املتبقية من 2019، حيث اإنه من املقرر طرح 

فيلم ب�مت�ن اجلديد يف 25 يونيو 2021.
وك�تب  خمرج  اأم�م  للدور  ت�أهله  بروف�ت  ب�تين�شون  واأدى 
دور  يلعب  اأ�شغر ممثل  بذلك  يكون  الدور  الأداء  وب�ختي�ره  الفيلم،  كت�بة  االنته�ء من  ريفيز، قبل  العمل م�ت 

ب�مت�ن.
وك�ن املخرج الع�ملي ال�شهري م�ت ريفيز قد اأعلن اأن ن�شخة ب�مت�ن، املقبلة �شتكون خمتلفة و�شتكون بدون 
بن اأفليك، الذي لن يقوم بتمثيل ال�شخ�شية، واأنه يتم البحث عن بطل اأ�شغر �شًن�، وتف�عل اأفليك مع االأخب�ر 
الفيلم  لروؤية  اأنه متحم�ص  واأكد  �شًن�،  االأ�شغر  للجيل  ال�شعلة  ان�شح�به من ب�مت�ن، ومترير  واأعلن  على تويرت 

اجلديد.

اأحمد عز »املمر« ير�سد اأو�ساع املدنيني 
امل�سريني خالل النك�سة

عز  اأحمد  الفن�ن  �شنف 
»املمر«  اجلديد  فيلمه 
من نوعية اأفلم الدرام� 
بعد  وذلك  واحلركة، 
بني  االآراء  انق�ش�م 
عرفة  �رشيف  املخرج 

هند  التون�شية  والفن�نة 
ت�شنيفه  حول  �شربي 
كفيلم حربي من عدمه، 
ت�رشيح�ت  بح�شب 

�ش�درة منهم�.
فيلمه  اإن   ، عز  وق�ل 

للعملي�ت  يتطرق  ال 
الع�شكرية داخل اجلي�ص 
فح�شب،  امل�رشي 
الو�شع بني  يتن�ول  واإمن� 
الفرتة  خلل  املدنيني 
 ،1968 اإىل   1967 من 
الفيلم  »اإعلن  مت�بع�ً 
داخل  م�ش�هد  يت�شمن 
وك�بريه  و�شنرتال  بيوت 
ال�شوارع،  من  وعدد 
فيه  احلركة  وم�ش�هد 
حربي،  اإط�ر  يف  تدور 
تكوين  ي�شتعر�ص  الأنه 
وحدات  من  وحدة  اأول 
امل�رشية  ال�ش�عقة 

حينه�«.
�شن�ع  كل  عز  و�شكر 
جهودهم  على  الفيلم 
على  الإجن�زه  احلثيثة 
اأف�شل نحو ممكن، موؤكداً 
اأن م�ش�ألة االإيرادات رزق 

من اهلل.
بطولة  يف  وي�ش�رك 
رزق  اأحمد  »املمر« 
واأحمد  ن�ش�ر  واإي�د 
واأ�شم�ء  ح�شني  �شلح 
اأبو اليزيد وحممد جمعة 
من  النجوم،  من  وكوكبة 
�رشيف  واإخراج  ت�أليف 

عرفة.

الليبي  املو�شيقي  النجم  روى 
ال�ش�عري، كوالي�ص هروبه  حميد 
�شبعيني�ت  اأواخر  يف  ليبي�  من 

الرئي�ص  ب�شبب  امل��شي،  القرن 
الليبي الراحل معمر القذايف.

برن�مج  يف  ال�ش�عري،  وق�ل 
»ع�ئ�شة �شو«، مع ع�ئ�شة عثم�ن: 
»القذايف االآن يف دار احلق، واهلل 
االآالت  حرق  وح�دث  يرحمه، 
 1977 ع�م  وقع  املو�شيقية 
بعمر  �شغرياً  وقته�  وكنت  تقريب�ً 
كبرية  �شدمة  وك�نت  ع�م�ً،   16
الرئي�شي  وال�شبب  يل  ب�لن�شبة 

ملغ�درتي ليبي�«.
ال�ش�عري،  حميد  واأ�ش�ف 
اأوىل  كج�ئزة  اأورغ  على  »ح�شلت 
 16 عمري  وك�ن  املدر�شة،  من 

اإىل  ع�م�ً، ولكني فوجئت بحرقه 
يف  اأخرى  مو�شيقية  اآالت  ج�نب 
�ش�حة املدر�شة، بقرار من معمر 
اآالت  اأنه�  بحجة  وذلك  القذايف، 

غربية«.
حرق  »م�شهد  ال�ش�عري،  وت�بع 
موقف�ً  ك�ن  بي،  اخل��ص  االأورغ 
يف  ع�لق�ً  و�شيظل  جداً  موؤثراً 

ذاكرتي اإىل االأبد«.
اأنه  اإىل  ال�ش�عري،  حميد  واأ�ش�ر 
مل يكن لديه اأي علقة ب�ل�شي��شة 
يف ليبي�، وبعد موقف حرق االآالت 
املو�شيقية، قرر اأن يغ�در ليبي� يف 

.1978

حميد ال�ساعري يروي كوالي�س هروبه من ليبيا 
ب�سبب القذايف



�سياراتالإثنني 3 جوان 2019  املوافـق  ل29 رم�ضان 1440هـ 21

باإنتاج  "مر�سيد�س" تبداأ 
ال�سامتة" "�سيارتها 

رام تطور بيك اب بتكلفة معقولة 
�ستناف�س فورد رينجر

�أنها  مر�سيد�س  �رشكة  �أعلنت 
ل�سيارة  �لتجاري  بالإنتاج  بد�أت 
مدينة  يف  �لكهربائية   "EQ"
هذه  و�ستاأتي  �لأملانية  برمين 
ل  كهربائية  مبحركات  �ل�سيارة 
ت�سدر �أي �سجيج تقريبا، ما دفع 
بـ"�ل�سيارة  ت�سميتها  �إىل  �خلرب�ء 
قدر  �أكرب  �ستوفر  �لتي  �ل�سامتة" 
و�ل�ستمتاع  للركاب  �لر�حة  من 
ظاهرة  من  وتقلل  بالقيادة، 
يعاين  بات  �لتي  �ل�سمعي  �لتلوث 
�لكربى  �ملدن  �سكان  �أغلب  منه 
و�ستتميز  بال�سكان.   و�ملكتظة 
�حلديد  من  م�سنوع  �أنيق  بهيكل 
بهياكل  �سبيه  و�لألومينيوم، 
�أنتجتها  �لتي   "GLC" �سيار�ت 
�لأخريين،  �لعامني  مر�سيد�س يف 
بطول 474 �سم، وعر�س 188 �سم، 
مبحاور  مزود  �سم،   162 و�رتفاع 
عجالت تبعد عن بع�سها 287 �سم، 
و�سندوق �أمتعة خلفي ب�سعة 500 
لرت. و�ستزود مبحركني كهربائيني 
على  قادرين  ح�سانا،   480 بعزم 

 100 �إىل   0 من  ت�سارعها  زيادة 
كلم/�ساعة يف غ�سون 5.1 ثانية، 
 180 �رشعة  �إىل  بها  و�لو�سول 
تكفيها  وبطاريات  كلم/�ساعة، 
لتقطع م�سافة 470 كلم بال�سحنة 

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

و�حلركة على �لطرقات.

طر�ز  �سوى  حالياً  ر�م  توفر  ل 
�لتي  �ب  �لبيك  بفئة   2019  1500
تاأتي ب�سعر �أقل من 30،000 بفارق 
طفيف، ولكن يبدو �أن هذ� �سيتغري 
نية  مع  �لقريب  �مل�ستقبل  يف 
�ب  بيك  طرح  �لأمريكية  �لعالمة 
م�ستوى  عند  تبد�أ  باأ�سعار  جديدة 

20،000 دولر 
كر�ي�سلر  فيات  مدير  �رشح 
مانلي،  مايك  موؤخر�ً،  �لتنفيذي 
�ب  �لبيك  �سيار�ت  �سانعة  �أن 
�ب  بيك  �سنع  تنوي  �لأمريكية 
�أ�سفل جيب  متو�سطة جديدة تقع 
للطرق  �ملخ�س�سة  غالديتور 
�سمن  �ل�سعر  حيث  من  �لوعرة 
تعمل  حيث  �ملجموعة،  طر�ز�ت 
من�سة  تطوير  على  حالياً  ر�م 

متو�سطة  �ب  بيك  تنا�سب  جديدة 
ما  وهو  لالأعمال،  خم�س�سة 
�لنمو  على  �لعالمة  ي�ساعد  �سوف 
و�ملناف�سة ب�سكل �أقوى لحقاً، مع 
كفاءة  �أعلى  حتقيق  على  �لرتكيز 

ممكنة من حيث �لتكلفة.
�أن ر�م تعمل  هذ� وي�سري ذلك �إىل 
�ملتو�سطة  �ب  �لبيك  تطوير  على 
ممكن  وقت  �أقرب  يف  �جلديدة 
طر�ز�ت  يف  �لفجوة  م�سكل  حلل 
�رشيحة  د�خل  باملناف�سة  �ل�رشكة 
�أنها  خا�سة  �ب،  �لبيك  �سيار�ت 
�ستكون خمتلف كلياً عن �لطر�ز�ت 
�ملتاحة حالياً، دون �لتاأثري على ر�م 
1500، لتناف�س �لبيك �ب �جلديدة 
من  وكانيون  كولور�دو  طر�ز�ت 

جرن�ل موتورز وفورد رينجر.

فولفو V60 موديل 2019 مبقاعد خا�سة

مقاعد  على  �حل�سول  تخيلو� 
منقو�سة يف �سيارة �أوروبية مزودة، 
يتبادر  قد  �لذي  �لأول  و�ل�سم 
جولف  فاجن  فولك�س  للذهن 
على  �حل�سول  تخيلو�    GTI

مقاعد منقو�سة يف �سيارة �أوروبية 
قد  �لذي  �لأول  و�ل�سم  مزودة، 
يتبادر للذهن فولك�س فاجن جولف 
�آخر  منوذج  هناك  ولكن   ،  GTI
�أخرى  �سيار�ت  ت�سنيع  �رشكة  من 

�أمريكا،  �إىل  �خليار  نف�س  يجلب 
�سيارة  عن  فولفو  ك�سفت  فعندما 
V60 �جلديدة ، عر�ستها مع خيار 
وكان  للمقاعد  �ملنقو�س  �لتنجيد 
�لتوقع �لرئي�سي هو �أن هذ� �خليار 

لن ي�سل �إىل �أمريكا. ولكن �لتقارير 
�إىل  �لآن  �خليار  �إ�سافة  توؤكد 
 Blondبا�سم �ملتحدة  �لوليات 
 City Weave Textile

.Upholstery

2019 Avant A6 تعرف على اأودي
 A6 من  �ل�سيد�ن  �لن�سخة  تقدمي  �أعقاب  يف 
من  �ل�ست�سن  ن�سخة  �لنقاب عن  �أودي  ك�سفت 
�ل �سيارة Avant A6�لتي تاأتي ب�سبكة تهوية 
ورغم  ع�سلي  وج�سم  وحيد  باطار  عري�سة 
تركيز �ل�سيارة على �لعملية ولكنها تاأتي ب�سقف 
يف  �خللفية  �لتخزين  �سعة  من  يقلل  �ن�سيابي 
يف  �لريا�سي  �جلانب  من  يزيد  ولكنه  �ل�سيارة 

ت�سميم �ل�سيارة عن �ملوديل �ل�سابق.
بينما   LED �أمامية  �ل�سيارة مب�سابيح  وزودت 
 HD م�سابيح  حملت  منها  �ل�سد�ر�ت  �أعلى 
مميزة  نهارية  م�سابيح  مع   Matrix LED
كما عرفت �أودي �أن �جلانب �لريا�سي ل يرتبط 
مق�سورة  �أما  بالأد�ء.  ولكن  فقط  بال�سكل 
�ل�سيد�ن  �ملوديل  من  م�ستعارة  فتاأتي  �ل�سيارة 
مع نظام مالحة MMI وعد�د�ت رقمية 12.3 
بو�سة ونظام ترفيهي ب�سا�سة 10.1 بو�سة مع 
بو�سة   8.6 قيا�س  منخف�سة  �أخرى  �سا�سة 

للتحكم يف �ملناخ ومز�يا �أخرى.
�لتي  �خليار�ت  من  بباقة  �ل�سيارة  و�ستتوفر 
من  ومل�سات  فالكونا  جلدي  فر�س  ت�سمل 

و�لتربيد  �لتدفئة  بخا�سية  مقاعد  مع  �خل�سب 
�سا�سة  طلب  للم�سرتين  ميكن  كما  و�لتدليك 
زجاجية  �سقف  وفتحة  خا�سة  بيانات  عر�س 

مية  � ر نو �سوتي با ونظام 

�سماعة   19 مع  فاخرة   Bang & Olufsen
تنقية  نظام  ت�سمل  �لتي  �لهو�ء  جودة  وباقة 

للهو�ء وموزع للعطر.

هيونداي كريتا 2020 اجلديدة كليا تظهر بو�سوح اأثناء اختبارها
 

بعد تد�سني كرو�س �أوفر فينيو �ل�سغرية موؤخر�ً، تعمل هيوند�ي حالياً على و�سع �للم�سات �لأخرية باجليل �لقادم من 
SUV كريتا 2020 �ملدجمة، و�لتي مت �لك�سف عن ن�سختها �ل�سينية يف معر�س �سنغهاي �ملا�سي كاجليل �جلديد من 
ix25. تك�سف �ل�سور �لتج�س�سية عن قدوم كريتا 2020 بو�جهة جديدة كلياً مع عنا�رش ت�سميم م�ستعارة من فينيو 
�لأ�سغر وبالي�سايد �لأكرب للغاية مثل �ل�سبك �ل�سخم �لذي يحمل �سعار هيوند�ي باأعاله، فيما يحيط به 

�ثنني من م�سابيح LED مع �أ�سو�ء نهارية باأعالها تعمل �أي�ساً ك�سار�ت �نعطاف.
من �جلانب، تبدو كريتا �لقادمة �أطول من �جليل �حلايل مع رفارف مربعة بع�س �ل�سيء عك�س 
�لد�ئرية حالياً مع وجود عجالت مزدوجة �لألو�ن، �إىل جانب وجود برز �أعلى �لعجالت 
�خللفية لي�سيف بع�س �لطابع �لع�سلي مع �رشيط �أ�سود بكامل 
عر�س �لباب �خللفي مع ملبة توقف مدجمة به و�إعادة 

ت�سميم كاملة ت�سفي مزيد من �لب�ساطة للخلفية.
د�سنت  �لتي   ix25 فت�سري  �لد�خلية،  عن  �أما 
بلوحة   2020 كريتا  لقدوم  �سنغهاي  مبعر�س 
قيادة مزدوجة �لألو�ن مع مقود جديد ي�سبه 
�ملوجود بطر�ز فينيو، بجانب وجود �سا�سة 
�ملوجودة  ت�سبه  عمودية  مل�سية  د�خلية 
��ستخد�م  بجانب  تي�سال  طر�ز�ت  ببع�س 
نظام Blue Link للرتفيه �ملعلوماتي من 
و�أنظمة  �ملزدوج  للمكيف  ودعم  هيوند�ي 
�ملقاعد  و�سعية  وتغيري  �ل�رشعة  تثبيت 

�لأمامية كهربائياً مع خيار فتحة �سقف.
هذ� ومن �ملتوقع �أن تاأتي كريتا 2020 �جلديدة كلياً 
مع حمركات تتو�فق مع قو�نني �لنبعاثات �لعاملية 
مع  لرت   1.5 بنزين  حمرك  �سيت�سمن  ما  �جلديدة، 
بقاء خيار�ت ناقل �حلركة كما هي ب�ستة �رشعات يدوي 

�أو �أوتوماتيكي.
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الو�ضط:2019/06/03الو�ضط:2019/06/03

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية :الأغواط

مديرية التنظيم و ال�ضوؤون العامة 
رقم : 15/19

و�ضل اإيداع الت�ضريح بتاأ�ضي�س جمعية ولئية 

مبقت�صى القان�ن رقم : 06/12 امل�ؤرخ يف : 18 �صفر 
1433 امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
، مت هذا الي�م : 2019/05/06  اإيداع ملف تاأ�صي�س  

جمعية ذات �صبغة والئية : 
ت�صمية اجلمعية : اجلنة الدينية مل�صجد عبد اهلل بن 

العبا�س بلدية االأغ�اط 
املقر االجتماعي : بلدية االأغ�اط 

امل�دع : جمال الدين قي�صاري 
ال�ظيفة يف اجلمعية : رئي�س اللجنة 

الوايل

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية ورقلة

دائرة �ضيدي خويلد
بلدية حا�ضي بن عبد اهلل

م�ضلحة التنظيم وال�ضوؤون العامة
الرقم 02/2019

و�ضل ت�ضجيل الت�ضريح بتاأ�ضي�س جمعية حملية

1433 هـ املوافق  18 �ضفر  06/12 املوؤرخ يف  مبقت�ضى القانون 
لـ 15 يناير 2012 املتعلق بتاأ�ضي�س اجلمعية املحلية ذات الطابع 

الثقايف وامل�ضماة :
اجلمعية الثقافية : الأجيال اخل�ضراء –بحا�ضي بن عبد اهلل

الكائن مقرها : املركز الثقايف حا�ضي بن عبد اهلل
لرئي�ضها ال�ضيد : موتو حممد ال�ضعيد

تاريخ ومكان امليالد :13/03/1994 حا�ضي بن عبد اهلل
العنوان : حا�ضي بن عبد اهلل 
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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  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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التي  ال�سائلة  املعادن  اأن  يبدو 
يف  اللينة  الروبوتات  يف  ت�ستخدم 
جمال �سناعة الأفالم، مثل �سخ�سية 
»The Terminator«، قد جتاوزت 
الأمريكيني،  للباحثني  ووفقا  اخليال 
مثل  التجريبية  ال�سائلة  املعادن  فاإن 
عندما  الأخرى،  وال�سبائك  الغاليوم 
احلديد،  اأو  النيكل  اإليها  ي�ساف 
الإنحناء  على  قادرة  تكون  فاإنها 
با�ستخدام  خمتلفة  باأ�سكال  والت�سكل 
ال�سخ�سيات  مثل  املغناطي�س، 

 »1000-T« ال�سهرية  ال�سينمائية 
 :2  The Terminator»و
الرغم  وعلى   .»Judgement Day
ال�سائل  للمعدن  الباحثني  تطوير  من 
�سابقا، اإل اأنه واجه عيبني اأ�سا�سيني، 
وهما: اأول، ميكن اأن متتد املواد اأفقيا 
ال�سديد،  ال�سطح  توتر  ب�سبب  فقط 
مما يجعلها حمدودة للغاية من حيث 
قابلية التنقل. وثانيا، ل ميكن معاجلة 
تغمرها  عندما  اإل  ال�سابقة  املواد 
اإنه  الباحثون  ويقول  بالكامل.  املياه 

فاإنها  ال�سائل،  من  املادة  اأزيلت  اإذا 
اأن  غري  العجينة،  من  نوع  اإىل  تتحول 
خطوات  قطعت  اجلديدة  التطورات 
كبرية يف حل هاتني امل�ساألتني. واأ�سار 
من  الآن  متكنوا  اأنهم  اإىل  الباحثون 
كبري  ب�سكل  ال�سطحي  التوتر  تقليل 
عن طريق اإ�سافة احلديد والنيكل اإىل 
ال�سفيح  من  �سبيكة  وكذلك  الغاليوم، 
الهيدروكلوريك،  حم�س  يف  مغمورة 
اأربعة  اإىل  املادة  متددت  وبذلك 

اأ�سعاف طولها.

العلماء يطورون معدنا �سائال �سيحدث 
ثورة يف جمال الروبوتات اللينة

م�ساعد »Alexa« ال�سوتي ي�ساعد 
الأطفال على تعلم اآداب احلديث!

اأكدت �رشكة اأمازون امل�سنعة مل�ساعدات »Alexa« ال�سوتية اأنها �ست�سيف 
اإليها ميزات جديدة مل�ساعدة الأطفال على تعلم اللباقة واآداب احلديث.

وي�سري اخلرباء يف ال�رشكة اإىل اأن الكثري من الآباء باتوا ي�ستكون يف ال�سنوات 
الأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها اأطفالهم، وخ�سو�سا عند ا�ستعمال 

الأوامر ال�سوتية للتوا�سل مع الأجهزة الذكية، لذا قرروا اإطالق حتديث جديد 
لربجميات م�ساعدهم ال�سوتي املنزيل »Alexa«، تنفذ اأوامر امل�ستخدم 
فقط عندما يتبع �سوؤاله اأو طلبه بعبارات معينة كـ »من ف�سلك« و«�سكرا«، 

وبالتايل �سيعتاد الأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وبالإ�سافة لتلك امليزات فاإن التحديث اجلديد �سيمنع »Alexa« من 

ال�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلّفظ بعبارات نابية، كما ميكن لالآباء اأن 
يربجموه ليحظر على الأطفال �سماع الأغنيات التي حتوي عبارات غري لئقة.

يذكر اأن اأمازون اأ�سافت موؤخرا العديد من التح�سينات وامليزات على 
»Alexa« ليكون مناف�سا قويا للم�ساعدات ال�سوتية املوجودة يف الأ�سواق 

كم�ساعد اآبل الذكي وم�ساعد غوغل.

كاديالك تعّدل »CT6« ال�سهرية
 

 »CT6« �سيارات  من  اجلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك  �رشكة  تعتزم 
اإم  بي  و  مر�سيد�س  ل�سيارات  الأقوى  املناف�س  ت�سبح  اأن  املتوقع  املعدلة، 
 »CT6« لـ  اخلارجية  املالمح  من  العديد  التعديالت  و�سملت  الفاخرة  دبليو 
كممت�سات ال�سدمات الأمامية واخللفية وغطاء ال�سندوق اخللفي وامل�سابيح 

التي اأ�سبحت اأكرث متيزا مع اإدخال تقنيات LED عليها.
وفيما يتعلق بالن�سخة العادية اجلديدة من هذه ال�سيارة، ف�ستزود مبحركات بـ 
 CT6« 8 اأ�سطوانات ب�سعة 4.2 لرت وعزم 507 اأح�سنة، اأما الن�سخة الريا�سية

V-Sport« ف�ستاأتي مبحركات توربينية بعزم 557 ح�سانا.
فرملة  باأنظمة  كاديالك  زودتها  ال�سيارات،  لهذه  واآمنة  �سل�سة  قيادة  ول�سمان 
نوع  من  حتكم  ووحدات  بو�سة،   19 مبقا�س  متينة  فرامل  اأقرا�س  حتوي 
»Brembo«، ف�سال عن اأنظمة قيادة اإلكرتونية متطورة واأنظمة منع انزلق 

ال�سيارة اأثناء احلركة ال�رشيعة.

»تويرت« ت�ستعد لإطالق ميزة 
املحادثات عرب تطبيقها

بداأت »تويرت« اختبار طرق جديدة لعر�س التغريدات، �سيتم طرحها كجزء من برنامج 
للمحادثات  جديدة  ميزة  التجريبي  الربنامج  و�سيت�سمن  املقبلة  الأ�سابيع  يف  جتريبي 
والتفاعل بني م�ستخدمي التطبيق، بالإ�سافة اإىل ميزة للردود. ووفقا ملمثل تويرت، فاإنه 

ميكن روؤية هذه امليزات اجلديدة اأدنى التغريدات.
عندما  التجريبيني  امل�ستخدمني  اأ�سماء  بجانب  خ�رشاء  عالمة  تويرت  �رشكة  و�ستوفر 
اأو  اإن�ستغرام،  ميزة  غرار  على  التطبيق،  وي�ستخدمون  الإنرتنت  عرب  ن�سطني  يكونون 
الزمني،  التي تُعر�س عند ظهور املت�سلني بالإنرتنت على خمططهم  موؤ�رشات احلالة 
وفقا لتويرت ويبدو اأن تويرت تاأمل يف اأنه من خالل روؤية �سخ�س ما ن�سط على الإنرتنت، 

فمن املرجح اأن ت�ستجيب لتغريداته وتبداأ يف اإجراء حمادثة معه.
وهناك ميزة اأخرى ميكن طرحها م�ستقبال وهي تغريدات »ice breaker«، والتي من 
�سوؤال  اإ�سافة  تتيح  حيث  حمدد،  مو�سوع  حول  حمادثة  بدء  يف  ت�ساعد  اأن  املفرت�س 
اإىل ملفات امل�ستخدمني ال�سخ�سية حول مو�سوع يهتمون به، كطريقة لبدء حمادثة مع 
م�ستخدمني اآخرين و�ستبداأ تويرت عملية اختبار التحديث اجلديد خالل الأ�سابيع القليلة 
املقبلة، و�سيتمكن اجلميع من طلب الن�سمام اإىل الن�سخة الختبارية من التطبيق، اإل اأن 

ال�رشكة �ستختار ب�سعة اآلف يف النهاية لإجناز برناجمها التجريبي.

»Disney« تطرح �سرتة 
ذكية لهواة الألعاب

 »Disney« �رشكة  اخلرباء يف  تعاون 
معهد  من  علماء  مع  ال�سهرية 
لتطوير  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س 
األعاب  ملحبي  خم�س�سة  ذكية  �سرتة 

الفيديو.

 Force« �سرتة  و�سممت 
ملحبي  خ�سي�سا   »Jacket
الواقع  وتقنيات  األعاب 
بالعديد  وزودت  الفرتا�سي، 
احلركة  م�ست�سعرات  من 
هوائية  واأكيا�س  وال�سغط 
معينة،  حلظات  ويف  فجاأة  تنتفخ 
يتلقى  باأنه  �سعورا  لتعطي امل�ستخدم 
ممار�سة  اأثناء  حقيقية  �سدمات 

اللعب.

مل�ستخدمها  ال�سرتة  هذه  توفر  كما 
اأثناء م�ساهدة الفيديوهات الفرتا�سية 
يف  كما  تالم�سه  الأ�سياء  باأن  �سعورا 
احلقيقة،  العناق يف  �سعور  اأو  الواقع، 
ب�سدة  التحكم  مل�ستعملها  وميكن 

ال�سغط الذي تولده على ج�سمه.
ال�سرتة  هذه  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�سري 
�ستفتح عاملا جديدا يف جمال تقنيات 
الواقع الفرتا�سي، و�ستزيد من تفاعل 

امل�ستخدمني مع تلك التقنيات.

اآبل تطور هاتفا قابال للطي
ل�رشكة  التابعني  املحللني  اأحد  ذكر 
الأمريكية   »Merrill Lynch«
�رشكة  اأن  التمويل  بخدمات  املتخ�س�سة 
قابل  ذكي  هاتف  لإطالق  تتح�رش  اآبل 
اأن  اخلرباء  ويتوقع   .2020 عام  للطي 
نوع  من  مرنة  ب�سا�سة  الهاتف  هذا  يزود 
عدة  اأكدت  قد  كانت   ،»microLED«
حاليا،  تطويرها  على  تعمل  اآبل  اأن  مواقع 
حيث تتميز تلك ال�سا�سات باأن كل بيك�سل 
فيها قادر على بث ال�سوء ب�سكل م�ستقل. 
وتاأتي تلك الأخبار بعد مدة من تاأكيد موقع 
تعمل  ال�رشكة  اأن   »Patently Apple«

�سا�سات  تطوير  على 
بدقة »8K« خم�س�سة 
الذكية  للهواتف 
وخوذ  والكمبيوترات 
الفرتا�سي،  الواقع 
قادرة  باأنها  وتتميز 
تتبع حركة عني  على 
وتوفري  امل�ستخدم 

اأن  ويذكر  الطاقة. 
تطوير  على  تعمل  �رشكة  اأول  لي�ست  اآبل 
فمنذ  للطي،  القابلة  الهواتف  تقنيات 
 2018-CES معر�س  هام�س  وعلى  مدة، 

�سام�سونغ  �رشكة  رفعت  فيغا�س،  ل�س  يف 
ال�رشية عن النموذج الأويل لهاتف ذكي مع 
�سا�سة قابلة للطي، من املفرت�س اأن يطرح 

ر�سميا، عام 2019.

»Meizu« ت�سجل 
براءة اخرتاع جديدة

الإلكرتونيات  �سناعة  عمالق  �سجل 
تتعلق  اخرتاع  براءة   »Meizu« ال�سينية 
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع 
GizChina ال�سهري اأن »براءة الخرتاع 
الفائت  العام   Meizu بها  تقدمت  التي 
بتقنية  تتعلق  موؤخرا،  عنها  و�رشحت 

الأ�سابع  ب�سمات  ما�سح  لدمج  جديدة 
من  حيث  الذكي،  الهاتف  �سا�سة  حتت 
زر  مكان  املا�سح  يو�سع  اأن  املفرت�س 
لي�ستخدم  ال�سا�سة،  اأ�سفل   Home
لقفل الهاتف وحتى اإمتام عمليات الدفع 

الإلكرتوين«.

الب�سمات  ما�سح  دمج  ميزة  اأن  ويذكر 
جهاز  يف  حاليا  تتوفر  الهاتف  �سا�سة  يف 
لكن  فقط،   »Plus UD  Vivo X20«
هواتف �رشكة  تظهر يف  اأن  املنتظر  من 
�ستطرح  التي   »2S  Mi MIX« �ساومي 

قريبا.



�ضجلت م�ضالح خمت�ضة 15  ق�ضية قتل  مبعد 
خطري  م�ؤ�رش  يعترب  ما  �ضاعة   24 كل  جرمية 
امل�اطن  تاأثري   اإىل  االجتماع  علماء  اأرجعه 
باالنرتنيت واالأفالم  على غرار اأوالد احلالل  

.
ففي تلم�ضان مت ت�ضجيل 04 جرائم قتل خالل 
تافهة  الأ�ضباب  اأغلبها  الف�ضيل   ال�ضهر  هذا 
مغنية   ففي  وامراأة  رجالن  �ضحيتها  ذهب 
يد  على  العمر  من  الثالثينات  يف  �ضاب  قتل 
 ، ال5000دج  يتجاوز  ال  دين  اأجل  من  جاره  

على  مهيدي  بن  مبر�ضى  عج�ز  قتلت  كما 
حني غرة  داخل منزلها كما قتل �ضاب على يد 
كهل  ب�ضبب �رشاع ح�ل عقار ببني م�ضتار، يف 
حني قتلت معلمة على يد �ضاب مهل��س ببني 
�ضن��س ويف تيارت مت ت�ضجيل  مقتل �ضيخ على 
اأخيه كما مت مب�ضتغامن ت�ضجيل مقتل  ابن  يد 
عج�ز يف ال53 من عمرها على  يد  زوجها  
ال�ضتيني يف حني قتل �ضاب يف ال46 من العمر 
وتقطيعه  يد �رشيكه  ومت خرق ج�ضده   على 

ورميه يف حقل البطاطا .

�أحمد باحلاج 

 " "ال��ضط  لي�مية  م�ض�ؤولة  م�ضادر  �رشبت 
ورقلة  ل�الية  الفالحية  امل�ضالح  مدير  اأن 
لفائدة  ال�ظيفي  �ضكنه  عن  التنازل  قرر  قد 
م�ضتثمر من عائلته وه� ما يعد خرقا للق�انني 
باعتبار امل�ضكن م�جه لال�ضتغالل من طرف 

االإطارات فقط .
" اأن  "ال��ضط  لي�مية  ك�ضفت م�ضادر م�ض�ؤولة 
تفاوت  ا�ضتغل  قد  الفالحية  امل�ضالح  مدير 
من  الدولة  ممتلكات  على  الرقابية  االأدوات 
لفائدة  ال�ظيفي  �ضكنه  عن  التنازل  اأجل 
م�ضتثمر بال�الية يحمل نف�ضه لقبه ، وه� االأمر 
للمطالبة  املحلية  اجلهات  بعديد  دفع  الذي 
عبد  ال�الية  وايل  طرف  من  ف�ري  بتدخل 
على  االأول  امل�ض�ؤول  ب�ضفته  جالوي  القادر 
هكذا  مثل  يف  حتقيق  لفتح  التنفيذية  الهيئة 
جتاوزات التي من �ضاأنها اأن تاأجج االحتقان يف 
باملئات  تعد  التي  بال�الية  االإطارات  �ضف�ف 

هذه  اأن  حيث   ، وظيفية  ل�ضكنات  تفتقر  التي 
م�ضاكن  بكراء  األزمتها  املزرية  ال��ضعية 
باأثمان ترتاوح بني 3.5 و 04 ملي�ن �ضنتيم من 

مرتباتها ال�ضهرية .
اجلهات  عديد  ت�ضاءلت  فقد  ثانية  جهة  من 

االأدوات  �ضمت  �رش  عن   ، بال�الية  املحلية 
الق�ة  ا�ضتعمال  عن  عجزت  التي  الرقابية 
ال�ظيفية  ال�ضكنات  ال�ضرتجاع  العم�مية 
بالعا�ضمة املركزية للجن�ب ال�رشقي امل�ضتغلة 

بطريقة غري �رشعية .

يف وقت ي�سطر �طار�ت �لوالية لكر�ء م�ساكن من مرتباتهم

ال�سكن الوظيفي ملدير الفالحة بورقلة 
م�ستغل من طرف م�ستثمر  

�لبنتاغون

ال جمال لت�سيي�س 
اجلي�س االأمريكي

اإن  االأحد  اأم�س  اأمريكي  م�ض�ؤول  قال 
)البنتاغ�ن(  االأمريكية  الدفاع  وزارة 
جمال  ال  باأنه  االأبي�س  البيت  اأبلغت 
و�ضط  االأمريكي  اجلي�س  لت�ضيي�س 
ت�جيها  م�ض�ؤولني  اإر�ضال  ب�ضبب  جدل 
ال�ضفينة  باإبعاد  االأمريكية  للبحرية 
عن  مكني(  اإ�س.  ج�ن  )ي�.اإ�س.اإ�س. 
االأمريكي  الرئي�س  اإلقاء  اأثناء  االأنظار 
يف  اليابان  يف  خطابا  ترامب  دونالد 

االآونة االأخرية.
وكان املكتب الع�ضكري بالبيت االأبي�س 
اخلام�س  لالأ�ضط�ل  ت�جيها  اأ�ضدر 
بتخفيف  االأمريكية  للبحرية  التابع 
مدى روؤية ال�ضفينة احلربية التي حتمل 
ا�ضم مناف�س ترامب ال�ضيا�ضي ال�ضابق 
اليابان  يف  كلمته  ترامب  اإلقاء  اأثناء 

االأ�ضب�ع املا�ضي.
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عني متو�سنت 
توقع اإنتاج 1.65 مليون 

قنطار من احلبوب
ويناز  لبيبة   " مت��ضنت  عني  والية  وايل  �ضددت 
"خالل اإ�رشافها على اأ�ضغال املجل�س التنفيذي 
وج�ب  على   اأم�س  نهار  املنعقد  ال�الئي  
يتعلق  الفالحني فيما  ت�ضجيع ، حتفيز ومرافقة 
بتقنيات ال�ضقي ، اختيار البذور، االأ�ضمدة و كذا 
ت�ض�ية  على  العمل  و  االآبار  حلفر  بالرتخي�س 
و�ضعيات الفالحني و املزارعني من جهته ك�ضف 
املدير ال�الئي لقطاع امل�ضالح الفالحية  ، باأن 
امل�ضاحة املزروعة لهذا امل��ضم بلغت 115500 
للقمح  خ�ض�ضت  هكتار   58000 منها  هكتار 
هكتار   5000  ، لل�ضعري  هكتار   50000  ، ال�ضلب 
للقمح اللني و 2500 هكتار للخرطال ، و باأنه من 
املت�قع اإنتاج ما يتجاوز 1ملي�ن و 65 األف قنطار 

من خمتلف احلب�ب
حممد بن تر�ر

تب�سة
العثور على  ذخرية حية 

من ال�سنف الرابع
دائرة  باأمن  املناوبة  ال�رشطة  ق�ات  متكنت 
ال�رشيعة  باأمن والية تب�ضة  نهار اأم�س على اثر 
دوريات على م�ضت�ى اإقليم االخت�ضا�س اأين لفت 
انتباههم ل�ضخ�س م�ضب�ه يبلغ من العمر 25 �ضنة 
مت العث�ر بح�زته على خراطي�س حي )ر�ضا�س( 
اإىل  حت�يله  مت   10 عددها  و   7.65 عيار    من 
مقر امل�ضلحة و فتح حتقيق يف الق�ضية كما  مت 
�ضنة   22 العمر  من  البالغ  �ضديقه  بح�زة  �ضبط 
)كيتار(  ال�ضاد�س  ال�ضنف  من  اأبي�س  �ضالح  على 
مع اتخاذ جميع االإجراءات القان�نية مع اإخطار 

وكيل اجلمه�رية مبحكمة ال�رشيعة.
عزيزي ر�سيد 

عمدة لندن
ترامب ي�ستخدم 
خطاب الفا�سيني 

قارن عمدة لندن، �ضادق خان، الرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب الذي ي�ضل بريطانيا الي�م االثنني 
بزيارة دولة، بـ"فا�ضيي القرن الع�رشين"، حمذرا 
من خطر زيادة نف�ذ ق�ى اأق�ضى اليمني يف العامل. 
ودان خان يف مقال ن�رشته �ضحيفة "غارديان" ، 
احلمراء  ال�ضجادة  الربيطانية  ال�ضلطات  فر�س 
اأمام ترامب الذي �ضت�ضتقبله مع زوجته ميالنيا 
امللكة  اأيام،  ثالثة  ت�ضتغرق  التي  الزيارة  خالل 

اإليزابيث الثانية.

�لبويرة
ختان اأزيد من 30 
طفال يف حفل بهيج

االأمل   �ضناع  جمعية  اأم�س  اأول  ليلة  اأ�رشفت 
لفائدة  ختان  حفل  تنظيم  على  الب�يرة  مبدينة 
الفقرية  العائالت  اأطفال  من  طفال   35 ح�ايل 
واملع�زة  عرب اإقليم ال�الية ، و�ضط اأج�اء بهيجة 
زادتها رونقا وجماال ا�ضتح�ضار عادات املنطقة 
القبائلية العريقة يف مثل هذه املنا�ضبات ، وهي 
املبادرة التي نالت اإ�ضتح�ضان كل احلا�رشين يف 
�ضهرة رم�ضانية كانت روح الت�ضامن والتكافل بني 
اأفراد املجتمع ال�ضفة الغالبة فيها . ومن جهتهم 
الن�ضيطة  راأ�ضهم  على  اجلمعية  عربم�ض�ؤول� 
 " ال��ضط    " لي�مية  ت�رشيحاتهم  يف  �ضند�س 
املبادرة  هذه  جناح  يف  الغامرة  �ضعادتهم  عن 
التي اأدخلت البهجة يف نف��س العائالت املع�زة 
املح�ضنني  جميع  حمدث�نا  و�ضكر   ، واأطفالها 
الذين �ضاهم�ا يف هذا احلفل البهيج والعمليات 
الت�ضامنية طيلة ال�ضهر الف�ضيل على ت�زيع عدد 
حت�ضري  جانب  اإىل  والطرود  القفف  من  معترب 
االأ�ضخا�س  دار  م�ضت�ى  على  جماعي  اإفطار 

امل�ضنني .

24

عني �لرتك بوهر�ن

حجز 1.4 كلغ من الكيف
 و �سيارتني فاخرتني 

خالل �سهر رم�سان  

15 جرمية ب�سعة هزت واليات الغرب

 �مل�سيلة 

160 عائلة ت�ستفيد من
 الكهرباء الريفية

دائرة  الأمن  ال�رشطة  م�ضالح   اأم�س،  متكنت  
و�ضع  من   ، وهران  والية  الأمن  الرتك  عني 
 05 من  تتك�ن  اإجرامية  ع�ضابة  لن�ضاط   حد 
اأ�ضخا�س ترتاوح اأعمارهم 23 و30 �ضنة،عملية 
معمقة  حتريات  اإثر  على  بناء  متت  الت�قيف 
ن�ضاط  ح�ل  امل�ضلحة  عنا�رش  بها  قامت 
الرتك  عني  منطقة  م�ضت�ى  على  املت�رطني 
هذه  بالرتويج  يق�م  �ضخ�س  وج�د  مفادها 
بعد  لها،  كمخزن  م�ضكنه  وا�ضتعمال  ال�ضم�م 
املت�رط  م�ضكن  بالتفتي�س  اإذن  ا�ضت�ضدار 
الرئي�ضي، كانت النتائج اإيجابية مت العث�ر على 
العمارة  املخدرات داخل حقيبة  على �ضطح 

�ضهريج  حتت  باإحكام  خمباأة  بها  يقطن  التي 
مياه ، وم�ا�ضلة للتحقيقات مت حجز كمية من 
الرئي�ضي،اأين   ن�م مم�ل  غرفة  املخدرات يف 
16�ضفيحة  للمحج�زة  االإجمالية  الكمية  قدر 
جانب  اإىل  الكيف،  من  كلغ  بـ1.462  ب�زن 
عائدات  20.800دينارمن  ب  قدر  مايل  مبلغ 
الرتويج، 05 اأ�ضلحة بي�ضاء من خمتلف االأن�اع 
واالأحجام " 03بندقية �ضيد بحري بدون رمح-
02ب��ضية " ، مع حجز مركبتني من ن�ع ف�رد 
�ضدهم  ليتم حترير  اآخر طراز،  مر�ضيد�س   -

اإجراء ق�ضائي.
�أحمد بن عطية

ببلديات  قاطنة  عائلة  م�ؤخرا،160  ا�ضتفادت 
الكهرباء  من  امل�ضيلة  والية  جن�ب  �رشور  بن 
اإبراهيم  امل�ضيلة"  وايل  ا�رشف  حيث  الريفية 
والع�ضكرية  ال�ضلطات املحلية  رفقة   " او�ضان 
اإثر ربط  للعائالت وذلك  و�ضط فرحة عارمة 
منازلهم بالكهرباء الريفية بعد �ضن�ات ط�يلة 
عا�ض�ها يف الظالم الدام�س وكانت 160 عائلة 
تفتقر منازلهم للكهرباء مما جعلهم يجلب�نها 
على  ك�ابل  مد  ب�ا�ضطة  بعيدة  اأماكن  من 
االأر�س على ط�ل مئات االأمتار تربط منازلهم 

ل�ضن�ات  بالكهرباء  تغذيهم  التي  باالأماكن 
ط�يلة طالب خاللها ال�ضكان اجلهات املعنية 

بت��ضيل الكهرباء اإىل حيهم 
عق�د  ت�زيع  على  امل�ضيلة  وايل  اأ�رشف  كما 
بلدية  يف  فالح   50 على  الفالحي  االمتياز 
تثمني  بهدف  ب��ضياف  وحممد  �رشور  بن 
يف  للم�ضاهمة  اإنتاجها  وحت�ضني   ، االأرا�ضي 

التنمية املحلية .
عبد�لبا�سط بديار  

مدينة �سيدي بلعبا�س

400 �سرطي لتاأمني يوم  العيد
ك�ضفت  م�ضالح اأمن  �ضيدي بلعبا�س  يف بيان خللية 
االإعالم واالت�ضال عن  تخ�ضي�س  مايزين عن 400 
�ضيدي  مدينة  لتاأمني  الرتب  خمتلف  من  �رشطي 
وذلك  املبارك  الفطر  عيد  ي�م  خالل  بلعبا�س 
اإىل تاأمني  املناطق  وفقا ملخطط خا�س يهدف 
احل�رشية  وذلك من اأجل  �ضمان اأمن امل�اطنني 

و�ضالمة ممتلكاتهم .
�ضيدي  والية  باأمن  ال�رشطة  م�ضالح   �ضطرت 
بلعبا�س برناجما خا�ضا بهذه املنا�ضبة، يهدف اإىل 
�ضمان التمركز اجليد واملحكم الأع�ان  ال�رشطة 
�ضي�لة حركة  بتنظيم  تعلق  ما  خا�ضة  امليدان  يف 

املرور و تاأمني دور العبادة و االأماكن العم�مية .
م.ب

بلدية �لهامل بامل�سيلة
عملية ختان جماعي

 لفائدة 25طفال 
اأ�رشف على مدار ليلة 27 رم�ضان   واإىل غاية ليلة 
ببلدية  العظيم    رم�ضان  ال�ضهر  من  املباركة   27
الهامل جن�ب غرب والية وبالتن�ضيق مع امل�ؤ�ض�ضة 
عملية  على  امللح  عني  االإ�ضت�ضفائية  العم�مية 
ذوي  من  طفال   25 �رشف  على  جماعي  ختان 
العائالت املع�زة واليتامى يقطن�ن بذات البلدية 

وحتى خارجها . 
وقال بن علية �ضاعد رئي�س ف�ج االح�ضان الك�ضفي 
ل"ال��ضط " اأن عملية اخلتان له�ؤالء الرباعم متت 
فريق  بتط�ع  وذلك  االإ�ضت�ضفائية،  امل�ؤ�ض�ضة  بهذه 
من  كل  وهم  جراحني خمت�ضني  من   يتك�ن  طبي 
اأم هاين خالد و م�ضاعده بن �ضهرة بالل  اجلراح  

وكل الطاقم الطبي
هو�ري بن علية 

غليز�ن
م�سرع �ساب يف حادث 
انقالب جرار فالحي 

انقالب  حادث  يف  حتفه  24�ضنة  يبلغ  �ضاب  لقي 
بدوار  الأر�ضهم  احلرث  عملية  اثناء  عليه  جرار 
الك�امل ببلدية عني الرحمة التابعة اإداريا لدائرة 
م�ضت�ى  على  بليغة  بجروح  اأ�ضيب  ال�ضحية  يلل 
العيادة  و�ض�له  قبيل  وفاته  من  عجلت  الراأ�س 
م�ضالح  فتحت  جهتها  من  اخلدمات  املتعددة 
احلادث  مالب�ضات  يف  حتقيقا  ال�طني  الدرك 

ق  ماالأليم.

01 جو�ن – �ليوم �لعاملي للطفولة
Ooredoo

ت�سارك االأطفال 
احتفاالت يومهم العاملي  

تنظّم Ooredoo، ال�رشكة امل�اطنة، 
وترقية  حلماية  ال�طنية  الهيئة  اإىل 
العاملي  بالي�م  لالحتفال  الطف�لة، 
من  ج�ان   01 ي�ضادف  الذي  للطف�لة 

كل �ضنة.
م�ضتقبل  �ضعيد،  "طفل  �ضعار  حتت 
ي�م  االحتفاليات  افتتاح  مّت  واعد"، 
ال�ضبت 01 ج�ان يف دي�ان ريا�س الفتح 
ال�ضيدة  من طرف  العا�ضمة،  باجلزائر 
مرمي �رشيف، املندوبة ال�طنية حلماية 
عن   ممثلني  بح�ض�ر  الطف�لة  وترقية 
و  العم�مية  UNICEFوالهيئات   الـ  

.Ooredoo

تاأجيل طرح 
�سفقة القرن

عقدوه فل�ضطينية رفيعة امل�ضت�ى يف مدينة رام نقل م�قع "اخلليج اونالين" عن م�ضادر  اجتماع  ك�الي�س  من  بع�ضا  ترامب، قبل اأيام مع م�ض�ؤولني دوليني واأوروبيني اهلل  الرئي�س  اإدارة  من  االأو�ضاع مقربني  ح�ل  التباحث  خالله  تداعيات مت  وكذلك  الراهنة،  املنتظرة الفل�ضطينية  االأمريكية  ال�ضالم  خطة 
امل�ض�ؤولني واأكدت امل�قع على ل�ضان ذات امل�ضادر واملعروفة اإعالميا بـ"�ضفقة القرن". اأن  الرفيعة  اجلانب الفل�ضطينية  اأبلغ�ا  والدوليني  ب�ضكل االأوروبيني  قررت  وا�ضنطن  باأن  "�ضفقة الفل�ضطيني  طرح  تاأجيل  ر�ضمي"  جارد "�ضبه  حدده  الذي  امل�عد  عن  ج�ان ك��ضنري، �ضهر ترامب وكبري م�ضت�ضاريه القرن"،  �ضهر  يف  مقررا  كان  والذي 

اجلاري. ب.م  �أح�سن مرزوق
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