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املحلل ال�ضيا�ضي عبد العزيز بن 
طرمول يف حوار "للو�ضط":

نتوقع تاأجيل املوعد 
 االنتـــــــخابي رغــم 
اإ�شرار بن �شـــالح 

ثنائية اجلي�ص و احلراك 

 ت�شـــــــــاوؤل عــــــــن مـــــــ�شـــــري  
احلراك ال�شعبي يف رم�شان 

نظرا لرف�ص احلراك لبو�ضارب

 نواب املعار�شة يدعون ملقاطعة
 جل�شــــــــات البـــــــرلــــــمــــــان

ف�ضيحة متزيق اإطار للعلم الوطني تلغم الأو�ضاع

 اإ�شراب عمال ميناء م�شتغامن
 يدخل يومه 15  

  .          بولنوار: زيادة الطلب ونق�ص االأ�شواق وراء ارتفاع االأ�شعار
  .         زبدي: االإ�شكال يكمن يف تطبيق ورقة الطريق 

رغم جتنيدها 6500 عون ملراقبة الأ�ضعار 

وزارة التجارة يف موقف حمرج
�ص4
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تنظيم  يف  القبائل  �شبيبة  فريق  العبو  �شاهم 
اأول  التواجد  خالل  من  وذلك  االإفطار  مائدة 
الفريق  اإدارة  من  امل�شوؤولني  اإىل جانب  اأم�س 

املبارك،  رم�شان  اأيام  اأول  يف  واملتطوعني 
خمتلف  بتنظيم  التكفل  على  اأقدموا  حيث 
املخ�ش�شة  املائدة  بتجهيز  املتعلقة  االأمور 

قامت  والتي  واملحتاجني  ال�شبيل  عابري  اإىل 
باألوان  بو�شعها  مالل  �رشيف  الرئي�س  اإدارة 

الفريق االأ�شفر واالأخ�رش.

فيما مت م�صادرة كمية 266 كلغ من اللحوم 
البي�صاء الفا�صدة

الدرك يحجز 560 كلغ من الزبيب 
منتهي ال�صالحية بوهران  

متكنت اأم�س، م�شالح ال�رشية االإقليمية الأمن الطرقات، التابعة 

للدرك الوطني بوهران، كمية معتربة من العنب املجفف الفا�شد 

اأو ما يعرف »بالزبيب«.  وحجزت م�شالح الدرك بوهران خالل 

دوريات عادية لهم، كمية معتربة ُقّدرت بخم�شة قناطري و60 

كيلوغرام من »الزبيب«، كانت موجهة للت�شويق خالل �شهر 

رم�شان،وقامت م�شالح الدرك بتوقيف �شيارة نفعية مت االإ�شتباه 

فيها خالل دورية عادية، حتمل ترقيم والية �شيدي بلعبا�س، حيث 

وبعد اإخ�شاعها للتفتي�س مت العثور بداخلها على كمية معتربة من 

العنب املجفف الفا�شد، اإذ تبني بعد اإجراء التحاليل البيولوجية 

اأنها غري �شاحلة لالإ�شتهالك، تعود مدة اإنتهاء �شالحيتها ل�شنة  

2017، ف�شال عن اإحتوائها على مواد م�رشطنة للحفاظ على 

هيئتها الطبيعية. كما متّكنت عنا�رش من فرقة حماية البيئة 

التابعة للدرك الوطني بوهران، من حجز كمية معتربة من 

اللحوم البي�شاء الفا�شدة.وكانت هذه اللحوم املحجوزة موّجهة 

لالإ�شتهالك الب�رشي، حيث اأ�شفرت دورية لذات العنا�رش ببلدية 

�شيدي ال�شحمي، عن توقيف �شاحنتني م�شبوهتني، و�شبط كمية 

رت بقنطارين و66 كيلوغرام،  من اللحوم البي�شاء الفا�شدة قُدّ

كانت منقولة عرب مركبات غري خم�ش�شة لذلك وال ت�شتويف �رشوط 

احلفظ والتربيد، حيث وبعد عر�س اللّحوم على الطبيب البيطري، 

تبنّي اأنها فا�شدة وغري �شاحلة لالإ�شتهالك الب�رشي.

 اأ ب

الأمني العام للمجل�س الإ�صالمي  يدعو لالقتداء بال�صودانيني

لعبو الكناري ي�صاهمون بتنظيم مائدة الإفطار

خبر في 
صورة

العا�صمة

ترحيل الق�صبة الأخري يلقي 
بعائلة مزاحم لل�صارع

»الراي�س قور�صو« يخيب الآمال 
اآمال  قور�شو«   »الراي�س  ال�شخم   الكوميدي  اجلزائري  للم�شل�شل  االأوىل   احللقة  خيبت 
اجلماهري اجلزائرية   وال�شبب راجع  لغياب عن�رش الت�شويق  واحلوار  يف هذا العمل الذي 
كان ينتظره اجلزائريون ب�شغف كبري،  بعدما اأثار جدال اإعالميا وا�شعا بني قناتي ال�رشوق 
والنهار و على �شبكات التوا�شل االجتماعي الفي�شبوك  اإال اأن امل�شاهد اجلزائري  مل  يلم�س 
اأن دور  اأكد  امل�شاهدون  اجلزائريون   وبالتايل فلقد  العمل    اإبداع  ب�رشي يف هذا  اأي 
لالأ�شل  مطابقة  �شورة  عن  عبارة  اأوقروت   �شالح  الفنان   اأداه   الذي  قور�شو«  »الراي�س 
لل�شخ�شية الرئي�شية للممثل االأمريكي جوين  ديب   يف �شل�شلة االأفالم العاملية  »قرا�شنة 

الكاريبي »  الذي تطغى عليه  احلركة والكوميديا اأين غابت  هذه االأخرية مع  قور�شو . 

�صهادة الفقر ت�صتنفر رواد مواقع 
التوا�صل الجتماعي

الذين  املواطنني  على  فر�شت  عندما  متوقعة  غري  خطوة  على  بجاية  بلدية  اأقدمت 
يرغبون يف احل�شول على امل�شاعدة ا�شتخراج �شهادة الفقر والتي متنح لهم من طرف 
قبل  املعوز،  للمواطن  االجتماعية  احلالة  من  التحقق  من خاللها  ويتم  البلدية  اأعوان 
منحه ال�شهادة مم�شاة من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي والتي يقوم با�شتعمالها 

يف اإطار القانون خا�شة فيما يتعلق باحل�شول على قفة رم�شان.

" الفقر  "�صهادة 

جمعيات تطالب  بالغائها 
والعتذار لل�صعب

طالب الع�رشات من اجلمعيات الفاعلة باملجتمع اجلزائري تتقدمها جمعيات 
نا�س اخلري واجلمعيات اخلريية النا�شطة يف جمال الت�شامن وزارة الداخلية 
اإرغام  مت  التي  الفقر  �شهادة  الإلغاء  العاجل  بالتدخل  املحلية  واجلماعات 
اإعانة رم�شان  الفقراء اجلزائريني على ا�شتخرجها من اجل اال�شتفادة من  
على  فرن�شا  طبقتها  التي  اال�شتعمارية  القوانني  عن  التختلف  موؤكدين    ،
واالنديجان  االأهايل  تخ�س  والتي    1870 �شنوات  اجلزائري خالل  املجتمع 
العديد  رف�شت  وقد  هذا   . اجلزائري  املجتمع  يف   الطبقية  زرع  ،ومعناها 
من البلديات بالغرب اجلزائري ا�شتخراج هذه ال�شهادة ملا لها  من م�شا�س 
بحق املواطن وكرامته م�شريين ما بهذه الطريقة توزع االإعانات االجتماعية 
، وال للم�شا�س بكرامة اجلزائريني من اجل مبلغ 6000دج ، هذا وقد �شهدت 
عدة بلديات عدة احتجاجات على  هذه الوثيقة واالإعانات على راأ�شها بلدية  
�شهادة   مقابل  االإعانات  هذه  �شكانها  رف�س  التي  بلعبا�س  ب�شيدي  العمارنة 

جتعل املواطن  من الدرجة الثانية .

بال�صلف ووهران

 القب�س على عن�صري
 دعم لالإرهابيني

يف اإطار مكافحة االإرهاب، اأوقفت مفارز للجي�س 
الوطني ال�شعبي، يوم 06 ماي 2019، بكل من ال�شلف/

ن.ع.1 ووهران/ن.ع.2، عن�رشي )02( دعم للجماعات 
االإرهابية.

للمجل�س  العام  االأمني  دعا 
بومدين  االأعلى  االإ�شالمي 
له  من�شور  خالل  من  بوزيد 
اجلزائريني  بالفاي�شبوك، 

الذين  بال�شودانيني  لالقتداء 
يف  رم�شان  اأول  ليلة  اأقاموا 
�شت�شهد  » هكذا  قائال:  �شاحة، 
�شاحات مدن اجلزائر يف اجلمعة 

اهلل  الرم�شانية - بحول  االأوىل 
ت�شامنا  الرم�شاين  للحراك   -
يكون  قيام  و�شالة  اجتماعيا 
-نتمناها  �شعارات  »قنوتها« 

الظاملني  على  تدعو  مّوحدة- 
هذا  يحمي  اأن  يف  اهلل  وترتّجى 
البلد وياأمن مواطنيه من اخلوف 

ويرزقهم من ثمرات وطنهم«.

�شعبان  واالإبن:  االأب  عائلتا  تقيم 
مزاحم  ه�شام  وحممد  مزاحم 
الرتحيل  عملية  بعد  بال�شارع 
اأو�شحت  حيث  بالق�شبة،  االأخرية 
مت  اأنه  لـ«الو�شط«،  املعني«  »كنة 
حرمانهم من اال�شتفادة من ال�شكن 
خالل عملية ترحيل 13 �شارع حاج 
عمر بالق�شبة االأخرية، رغم اإقامة 
تعود  التي  بالعمارة  زوجها  عائلة 
ب�شقة  هي  اإقامتها  وكذا  للـ1966، 
مغايرة منذ 2011، اإال اأنه تفاجئوا 
ال�شكن  من  ا�شتفادتهم  عدم  من 
بنف�س  املقيمني  جريانهم  عك�س 
اأنه  املتحدثة  واأو�شحت  العمارة. 
عمدوا لتح�شري لوازمهم من اأجل 

عملية الرتحيل ب�شكل عادي بعدما 
العمارة  البلدية  عن  مبعوث  زار 
كان  4 ماي، وكذلك  ال�شبت  م�شاء 
بعدم  فوجئوا  اأنهم  اإال  احلال، 
لبابا  و�شولهم  عند  ا�شتفادتهم 
اأدراجهم  العودة  ليقرروا  ح�شن، 
اأنهم  اإال  ال�شابق  اإقامتهم  ملقر 
حيث  اآخره،  عن  خمربا  وجدوا 
والعدادات  احلنفيات  نزع  متت 
الغاز  وكذا  بالكهرباء  اخلا�شة 
العائلة  لتبقى  املراحي�س،  وحتى 
كلها يف ال�شارع، مو�شحة اأن حماتها 
بن�شبة  م�شلولة  اأنها  رغم  بال�شارع 
القلب،  عليل  وحموها  باملائة   80
معاناتهم  من  ي�شاعف  ما  وهو 

الف�شيل  ال�شهر  بها  افتتحوا  التي 
لهذه ال�شنة، بعدما كان منتظرا اأن 
اجلديد  مب�شكنهم  الفرحة  ت�شوده 
الأحدى  حماتها  ت�رشيح  حد  على 
الرتحيل.  عملية  �شبيحة  القنوات 
بقوا  اأنهم  قالت  ثانية  جهة  من 
رهان تقاذف ملفهم ما بني البلدية 
يربر  فكل  املنتدب،  والوايل 
يتعر�شوا  مل  واأنهم  ملفهم،  غياب 
موجود  غري  ملفهم  اإمنا  لالإق�شاء 
اأ�شا�شا، موؤكدا اأنهم دفعوا ملفاتهم 
اأكرث من مرة على غرار جريانهم، 
تنظمها  ت�شجيل  عملية  كل  ويف 

م�شالح البلدية.
�س.ب

وزير ال�صوؤون الدينية يدعو الأئمة للتخفيف

يف روايته اجلديدة »الغجر يحبون اأي�صا« 

 وا�صيني الأعرج ير�صد ق�صة
 املتادور الوهراين 

يو�شف  الدينية  ال�شوؤون  وزير  دعا 
يف  التخفيف  اإىل  االأئمة  بلمهدي، 
وذلك  بامل�شلني،  رفقا  �شالتهم 

اهلل  �شلى  الر�شول  بو�شية  عمال 
اأن�شح  »وباملنا�شبة  و�شلم.  عليه 
اإخوتي االأئمة بالتخفيف يف درو�س 

الوعظ التي ت�شبق �شلوات الرتاويح 
يكون  اأن  تطلب  ولو  االإمكان،  قدر 
فليكن.  دقائق  اأربع  يف  الدر�س 

وعظا  للم�شلني  يقدم  اأن  يكفي 
خفيفا يحفظونه اأف�شل من خطب 

ال يفهم اأو يحفظ منها �شيء«.

الكبري وا�شيني االأعرج   الروائي اجلزائري  ن�رش 
البع�س من حلقات روايته اجلديدة  املو�شومة بـ 
» الغجر يحبون اأي�شا ...ق�شة املتادور الوهراين 

االأخري خو�شيه اأوارنو ..والتي �شت�شدر يف 28 
على  وا�شيني  اأكده  ما  ح�شب   2019 جوان 

�شفحته الر�شمية بالفاي�شبوك   .
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املحلل ال�سيا�سي عبد العزيز بن طرمول يف حوار »للو�سط«:

نتوقع تاأجيل املوعد االنتخابي رغم اإ�صرار بن �صالح
.        احلراك �سي�ستمر باإ�سرار لبلوغ الأهداف

انتقد املحلل ال�سيا�سي  عبد العزيز بن طرمول يف حوار خ�ص به »الو�سط« خطاب بن �سالح الأخري نوا�سفا اإياه بال حدث، م�سريا اأنه كان من املنتظر منه ان يك�سف عن قرارات 
تليق بالطموحات وت�ساعد على تخفيف ال�سغط املتوا�سل واملت�ساعد، متوقعا التاأجيل الوارد للموعد النتخابي رغم اإ�سرار بن �سالح علي املوعد

حاورته: اإميان لوا�ص

.   ما تعليقك على خطاب 
بن �سالح مبنا�سبة ال�سهر 

الكرمي ؟

خا�صة  حدث  ال  �صالح  بن  الرئي�س  خطاب 
حني  ،يف  املتتبعني  وكدا  احلراك  جانب  من 
تليق  قرارات  عن  يك�صف  اأن  منه  ينتظر  كان 
ال�صغط  تخفيف  على  وت�صاعد  بالطموحات 
قراءة  من  ويبدو  واملت�صاعد،  املتوا�صل 
اإىل �صمان  ي�صعى  كان  انه  م�صامني اخلطاب 
اال�صتمرارية للنظام البوتفليقي وفتح املجال 
وجماعته  �صالح  بن  يحاول  الذي  للحل 
خالل  من  اجلزائري  ال�صعب  على  فر�صه 
الرئا�صية  االنتخابات  اإجراء  على  االإ�رصار 
القادم،  جويلية  بالرابع  املحدد  موعدها  يف 

احلقائق  ميلك  ال  النظام  باأن  لالأ�صف  ويبدو 
وما  انطالقه  مند  وهدا  باحلراك  املحيطة 
االأ�صماء  مغادرة  اإجبارية  من  به  يتم�صك 
�صالح  بن  اأن  كما  احلكم،  ل�صلطة  املعروفة 
اأثبت اأنه  يفتقد للحكمة واجلراأة من اأجل فتح 
مرحلة  لتد�صني  والتعاون  للتفاو�س  االأبواب 
جديدة بنظام �صيا�صي مغاير لل�صابق ويوؤ�ص�س 
ودميقراطي،  �صفاف  وقانوين  د�صتوري  لعهد 
اجتهاداته  يف  الف�صل  يعاين  �صالح  يعاين  فهو 
ومقارباته يف البحث عن �صيغ للحل ال�صيا�صي 
احلراك  مطالب  االعتبار  بعني  ياأخذ  الذي 
�صد  العقابية  وكدا  واملوؤ�ص�صاتية  ال�صيا�صية 
عنه  ك�صفت  فيما  وت�صببوا  اف�صدوا  الذين  كل 
للمال  املمنهج  التبذير  وح�صيلة  التقارير 

العام.

. بن �سالح مت�سك بتنظيم 
النتخابات الرئا�سية 

بتاريخ 4 جويلية املقبل، 
ماذا ميكنك قوله بهذا 

اخل�سو�ص ؟

لراأى حول موقف احلراك  اطلعت على �صرب 
الرف�س  اإىل   وتو�صلت  االنتخابات  من 
من  اأكرث  بن�صبة  الرئا�صيات  ملوعد  ال�صعبي 
الثمانني باملائة، كما اأن املهتمني واملتتبعني 
ال�رصوط  ب�صبب غياب  الراأي  نف�س  يقا�صمون 
وعليه  النوعي،  احلدث  هدا  ملثل  االأ�صا�صية 
للموعد  الوارد  التاأجيل  نوؤكد  اأن  ن�صتطيع 
االنتخابي رغم اإ�رصار بن �صالح علي املوعد 
مما �صيمنح الفر�صة للحراك ال�صعبي بالتعبري 
جويلية،اإذن  الرابع  موعد  يف  م�صاركته  عن 
حتيط  و�صغور  تاأزم  حالة  اأمام  �صنكون  اأننا  
تفا�صيل عديدة  اال�صتفهام حول  به عالمات 

وح�صا�صة.
 

.    بخ�سو�ص مواقف 
اجلي�ص املتخندقة مع 

ال�سعب؟

االأو�صاع  تراقب  تبقى  اجلي�س  موؤ�ص�صة 
القطاعات  كل  من  املف�صدين  متابعة  واإقرار 
اإليه  �صتوؤول  حد  اأي  ثقيلة،واإىل   واأ�صماء 
التي  خا�صة  اجلارية  والتحقيقات  امللفات 
الع�صكري،ومادا  االخت�صا�س  �صمن  اأدرجت 
املناورة  االأطراف  فعل  ردود  �صيكون  وكيف 
اإن  اأحكام  من  �صي�صدر  ما  اإزاء  واملتموقعة 
و�صلمية  م�صار  على  وتاأثرياتها  هناك  كانت 

احلراك.

.      يف نظرك ماهي 
ال�سيناريوهات املطروحة 

يف ظل الرف�ص ال�سعبي لنب 

�سالح؟

 ال�صيناريو املطروح يف حالة رف�س موعد االنتخابات 
من طرف ال�صارع ال�صامد فاإن اخلرجات اجلمعية 
�صتتوا�صل وباإ�رصار لبلوغ االأهداف ،ومن مت اإجبار 
موؤ�ص�صة اجلي�س على التفاعل مع مطالب احلراك 

وبلوغ االأهداف باإ�صدار االأحكام الق�صائية �صد كل 
امن  على  التاأمر  مللف  اإ�صافة  الف�صاد  مار�س  من 
الدولة، ومن املتوقع اأن تتابع الرئا�صة الردود التي 
�صنتوا�صل من جهة احلراك وحماولة التالوؤم معها 
امل�صامل  الغ�صب  �رصعية  على  حفاظا  ن�صبة  باأكرب 

الذي ا�صتطاع يف مدة ق�صرية حتقيق املعجزة. 

م�سريات حا�سدة لـ »الثاين رم�سان« الطلبة:

ن�صوم الفر�ض وال ن�صوم 
على مطالب احلراك

اجلمعة م�سريات  همم  •        �سحذوا 

مبوا�صلة  التم�صك  اأم�س،  الطلبة،  اأكد 
تنظيم  خالل  من  ال�صعبي،  احلراك 
�صمي  ما  اأو  االأ�صبوعية  الثالثاء  م�صريات 
موؤكدين  رم�صان«،  من  الثاين  بـ«م�صرية 
يثنيهم عن  لن  وال�صيام  الف�صيل  ال�صهر  اأن 
ممار�صة احلراك، يف حني رد عدة فاعلني 
قوافل  اأن  معتربين  اخلطوة  على  بالثناء 
اأحيى  للحراك.  لقاطرة  حتولت  الطلبة 
الطلبة م�صريات الثالثاء على غرار ما كان 
متداوال قبل ال�صهر الف�صيل ومنذ انطالق 
الفارط،  فيفري   22 يف  ال�صعبي  احلراك 
م�صرية  نظموا  العا�صمة  م�صتوى  فعلى 
ا�صتمرارية  على  الرهان  املركزي  بالربيد 
مرددين  الف�صيل،  ال�صهر  بقلب  امل�صريات 
رانا�س  ما  حاب�صني  »مارانا�س  هتافات 
و«نكملوا  خارجني«،  رم�صان  يف  حاب�صني 
رانا�س  ما  امل�صرية  نكملوا  امل�صرية 
القائم  االأكرب  الرهان  اإبراز  مع  خايفني«، 
مطالبنا  �صلمية  بـ«�صلمية  التم�صك  على 
�رصعية«، مرددين االأنا�صيد الوطنية، وتاأتي 
خطوة خروج املئات يف مظاهرات حا�صدة 
من  بتطويق  املركزي  الربيد  �صاحة  اأمام 
اإىل  الوقفة  تتحول  اأن  قبل  االأمن  قوات 
من  عدد  الطلبة  خالل  من  جاب  م�صرية 
ال�صوارع، كما جتمعوا قادمني من خمتلف 
الربيدي  �صاحة  اأمام  العا�صمة  جامعات 
اإىل  تدعوا  �صعارات  رافعني  املركزي، 
اإىل  العقبات  كل  وجتاوز  والثبات  ال�صمود 
الفتات  رفعوا  كما  املطالب.  حني حتقيق 
اأعلنوا من خاللها عن جملة من املطالب 
على غرار املطالبة ب�صخ�صية توافقية من 
خالل رفع الفتة مكتوب عليه » الطالب يريد 
�صخ�صية توافقية » وكذا الفتات للمطالبة 
مبحا�صبة الفا�صدين مرفوقة ب�صور �صقيق 
الرئي�س ال�صابق �صعيد بوتفليقة واجلرنالني 
اأعلنوا  كما  طرطاق،  ب�صري  و  توفيق 
يف  الرئا�صية  االنتخابات  الإجراء  رف�صهم 
الظروف احلالية. كما رفع الطلبة �صعارات 
موا�صلون«،  للحراك  �صامدون  »�صامدون 

ورم�صان  الطلبة  يقودها  قاطرة  و«حراكنا 
لن يكون عقبة«، وهو ما رفعه طلبة �صطيف 
ا�صتمرار  برف�س  مت�صكوا  حني  يف  عاليا، 
الوجوه القدمية يف ت�صيري املرحلة احلالية 
عرب الهتاف �صد بن �صالح والباءات الثالثة 
ب�صوت  »اجلزائريون  �صعارات  جانب  اإىل 
و«االأحرار  تنتظرون؟«،  ماذا  ديقاج  واحد: 
يوؤمنون مبن معه احلق .. والعبيد يوؤمنون 
مبن معه القوة«. من جهة ثانية نظم الطلبة 
امل�صتوى  على  اجلامعات  خمتلف  عرب 
�صيدي  عرب  الثالثاء  م�صريات  الوطني 
حتت  انتخابات  »ال  الفتات  عرب  بلعبا�س 
وم�صتغامن  عنابة  وعرب  الع�صابات«،  حكم 
مرددين »تتنحاو قاع«، والبويرة بتيزي وزو 
دميقراطية«  حرة  »جزائر  هتفوا  وببجاية 
وال  الفر�س  »ن�صوم  رافعني  وبق�صنطينة 
ن�صوم على مطالب احلراك«، ومع الهتاف 
للنفاق  واعون  طلبة  متحدون  بـ«طلبة 
راف�صون« و«لنب �صالح راف�صون، وللحكومة 
ولفني�س  راف�صون  ولبدوي  راف�صون 
اأكدوا »م�صرية الطلبة  راف�صون«، وبوهران 
احلراك«،  مطالب  حتقيق  حتى  متوا�صلة 
اأمينا  يكون  لن  للبالد  �صارقا  كان  و«من 

عليها«.
خطوة  على  اأثنوا  فاعلون  جهتهم  من 
الطلبة، معتربين اأنها بددت خماوف تراجع 
علق  حيث  ال�صيام،  �صهر  خالل  احلراك 
اخلبري االجتماعي نا�رص جابي من خالل 
احلركة   « بـ  الفاي�صبوك  على  له  من�صور 
لن�صري  الثالثاء  در�س  تعطينا  الطالبية 
عليه يوم اجلمعة.مربوك للجزائر اجلديدة 
التكنولوجي  اخلبري  واأكد  بابنائها)ة(، 
اجلزائر  بو�رصمي: »حتية مل�صتقبل  يو�صف 
حتية للطلبة يف وهران واجلزائر العا�صمة 
انتم م�صتقبل  اإنكم  ويف كل الواليات...نعم 
اجلزائر واجلزائر لكم لي�س ملن فاق �صنه 
80 �صنة، نعم يجب اأن تعود ال�صلطة لل�صعب 

نعم ال�صعب هو ال�صيد«.
�سارة بومعزة

 بعدما �سرحت الداخلية لـ10 اأحزاب و22 جمعية

وزارة العمل تعتمد 5 نقابات

 نظرا لرف�ص احلراك لبو�سارب

نواب املعار�صة يدعون ملقاطعة جل�صات املجل�ض ال�صعبي

ثنائية اجلي�ص و احلراك 

ت�صاوؤال عن م�صري  احلراك ال�صعبي يف رم�صان

 ك�صفت وزارة العمل والت�صغيل وال�صمان 
االإجتماعي ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�رصيح 
بخم�س منظمات نقابية تابعة لقطاعات 
ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات، 
الرتبية  املهنيني،  والتعليم  التكوين 
حتيني  بعد  وذلك  والتجارة،  الوطنية 

ملفاتها.

ويتعلق االأمر بالنقابة امل�صتقلة لبيولوجي 
الوطنية  العمومية، النقابة  ال�صحة 
التكوين  قطاع  يف  املخت�صة  لالأ�صاتذة 
الوطنية  النقابة  املهنيني،  والتعليم 
النقابة  الرتبية،  وم�صاعدين  مل�رصفني 
الوطنية الأعوان املراقبة للتجارة، النقابة 

الوطنية امل�صتقلة ملوظفي الرتبية.

العمل  وزارة  خطوة  وجاءت  هذا 
من  جملة  عن  احلكومة  اإعالن  عقب 
احلزبي  العمل  بخ�صو�س  الت�صهيالت 
والنقابي واجلمعوي، حيث اأعلنت بداية 
ال�صهر املن�رصم وزارة الداخلية عن منح 
موؤمتراتها  تراخي�س  لعقد  اأحزاب   10
وطنية  جمعية   22 واعتماد  التاأ�صي�صية 

باملقابل  الواليات،  بني  ما  وجمعية 
م�صريات  عرب  ال�صعبي  الرف�س  يتوا�صل 
ال�صائدة من  للوجوه  املتوا�صلة  احلراك 
رف�صهم  وتاأكيد  القدمي،  النظام  وجوه 
ال�صيا�صية يف حالة ت�صيريها من  للعملية 

طرف الوجوه ال�صائدة.
�ص.ب

 توعد نواب املعار�صة مبقاطعة ن�صاط 
املجل�س ال�صعبي الوطني اخلا�س باإحياء 
ذكرى جمازر 8 ماي 1945، نظرا للرف�س 
ال�صعبي لرئي�س املجل�س معاذ بو�صارب.

النائب  تاأكيد  بر�س«،  »�صبق  موقع  نقل 
بن  خل�رص  والتنمية،  العدالة  جبهة  عن 
الربملانية  كتلته  مقاطعة  عن  خالف، 

ر�صالة  تلقى  اأنه  مو�صحا  للفعاليات، 
ن�صية عرب هاتفه تدعوه حل�صور فعاليات 
اأن  وينتظر  ال�صعبي  باملجل�س  تنظم 
يح�رصها وزيري املجاهدين والعالقات 
مقاطعته  خالف  بن  الربملان. واأكد  مع 
التي  الربملانية  الكتلة  نواب  رفقة 
ينتمي لها، ودعا باملقابل جميع النواب 

عليها  ي�رصف  التي  الن�صاطات  ملقاطعة 
احلايل  الوطني  ال�صعبي  املجل  رئي�س 
معاذ بو�صارب. واأرجع املتحدث خطوته 
كون بو�صارب مرفو�س �صعبيا وقد طالب 
التي  امل�صريات  يف  اجلزائريني  ماليني 
من  برحيله  فيفري   22 يزوم  منذ  تنظم 
�رصعيته  يف  مطعون  اأنه  كما  من�صبه، 

ال�صعيد  مكان  بها  اأخذ  التي  والطريقة 
بوحجة.

ال�صعبي  املجل�س  اإدارة  ووجهت  هذا 
الوطني دعوات للنواب من اأجل ح�صور  
ن�صاط يخ�س اإحياء ذكرى اأحداث 8 ماي 

.1945
�ص.ب

وما  ال�صعبي  احلراك  مام�صري 
يف  امل�صتجدات  ظل  يف  م�صتقبله 
�صيكون  وكيف   ، الوطنية  ال�صاحة 
يوم  انطلق  الذي  ال�صعبي  احلراك 
�صيكون  كيف   ، فيفري  �صهر  22من 
بعد دخول �صهر رم�صان ، وبعد دخول 
الع�صابة  راأ�س  احلراك  و�صفه  من 
 ، بوتفليقة  ال�صعيد  وهو  ال�صجن 
توفيق  اجلرنال  دخول  اإىل  اإ�صافة 
املتوقع  فمن   . ال�صجن  وطرطاق 
الذي  ال�صعبي  احلراك  ياأخذ  اأن 
ا�صتمر  و  ال�صابق  انطلق يف22فيفري 
ياأخذ  اأن  املتوقع  من   ، ل11اأ�صبوع 
اأخرى  ومنعرجات   ، اأخرى  منحنيات 
، للعديد من االأ�صباب �صواء الظرفية 
اأو �صواء ما تعلق برد الفعل النتائج   ،
بف�صل  نف�صه  احلراك  حققها  التي 

وقوف اجلي�س مع احلراك .
اأو  احلراك  من  االأخري  االأ�صبوع 
اجلمعة رقم 11، لوحظ �صبه تناق�س 
العديد  والحظ  ال�صعبي  احلراك  يف 
اأن احلراك بداأ يتناق�س ومل يكن مثل 
ال�صابق ، اأرجعه العديد من املتتبعني 
ال�صعب  و  املواطنني  فهم  بداية  اإىل 
بوجود  وا�صت�صعاره   ، ال�صيا�صية  لالآلة 
طرف  قبل  من  احلراك  مع  جتاوب 
على  بناءا  جاءا  الذي  و  الدولة  يف 

الإيجاد  ودعواته  اجلي�س  خطابات 
ارتياح  وزاد   ، املنا�صبة   احللول 
كبار  ي�صاهد  راح  عندما  احلراك 
على  ال�صجن  يدخلون  الع�صابة  اأفراد 
غرار علي حداد ، كونيناف ،ربراب ، 
وكذلك حماكمة وجرناالت على غرار 
احمد اويحيى ، ولوزير املالية لوكال 
ال�صابق  ال�رصطة  مدير  اإىل  اإ�صافة   ،
عبد الغني هامل ، وغريهم من رجال 

االأعمال املمنوعني من ال�صفر .
كانت  املح�صلة  النتائج  هذه  كل 
للواقع  املدركني  من  للعديد  بالن�صبة 
اأنها نتائج فعلية   ، جيدا من احلراك 
نتائج  بل   ، ملحوظا  تقدما  ت�صكل  و 
قبل  من  اأحد  يتوقعها  يكن  مل  باهرة 
، فيما بقيت فئة اأخرى من  احلراك 
يتحقق  مل  الريبة  بعني  تنظر  مازالت 
التحقيقات �صد  وال�صيما  النتائج  من 
�صخ�صيات كبرية يف الدولة ، لدرجة اأن 
البع�س كان يعتربها على الفاي�صبوك 
اأنه  و  ال�صيما   ، م�رصحيات  جمرد 
املحكمة  يدخل  اأويحيى  يرى  كان 
التحية  له  يقدم  وال�رصطي  يخرج  ثم 
اأن  يدركون  ، وال  باأنه فعال م�رصحية 
حتية ال�رصطي الأويحيى ماهي اإال رد 
فعل ، و االأهم هو ما يوجد يف ملفات 

العدالة ، والتحقيقات متوا�صلة .

فيه  اأن  اأحد  ينكر  ال  الذي  احلراك 
من  الكثري  و  املند�صني  من  الكثري 
�صيا�صية  اأحزاب  على  املح�صوبني 
اأجندات  خدمة  هدفهم   ، خمتلفة 
اأنه  ال�صك   ، معينة  وم�صالح  اأخرى 
�صيعرف نقطة حتول ، خا�صة بعدما 
مبن  يطالبون  احلراك  غالبية  كان 
�صموه رئي�س الع�صابة ال�صعيد بوتفليقة 
، بل حتى هناك من طالب باإعدامه ، 
�صيتحول  احلراك  اأن  املوؤكد  فمن 
ال�صعيد  �صور  ال�صعب  �صاهد  اأن  بعد 
املرحلة  يف  الناهي  االآمر  بوتفليقة 
ال�صابقة يتجه نحو الق�صبان من باب 
ال�صيىء  ونف�س   ، الع�صكرية  املحكمة 
الكثري  يخاف  كان  الأ�صماء  بالن�صبة 
تتجه  راأوها  نف�صها  مع  حتى  ذكرها 
باجلرنال  يتعلق  فيما   ، الق�صبان  اإىل 

توفيق و اجلرنال ب�صري طرطاق .
اأيقظت احلراك  كل هذه ردود الفعل 
من ال�صدمة التي كان يعي�صها ، وبداأ 
التي  الفا�صد  على  احلرب  اأن  يدرك 
النظام  رموز  حما�صبة  و  انطلقت 
 ، الفا�صد  يف  املتورطني  و   ، ال�صابق 
الفريق  وبقيادة  اجلي�س  كان  والتي 
اإليها  دعا  قد  كان  �صالح  قايد  اأحمد 
لعبة  ال  تكن  ، مل  احدى خطاباته  يف 
اأن  الكثري  يحاول  مثلما  وال م�رصحية 

ي�صو�صوا على اأ�صحاب النوايا احل�صنة 
بل   ، داخله  ال�صك  وزرع  احلراك  يف 
الفئة  هذه  تاأليب  اإىل  االأمر  تعدى 
غري  من  اذ   ، اجلي�س  على  ال�صالة 
املعقول اأن يتم ا�صتهداف من كان اأول 
املبادرين اإىل االإ�صالح واأعلن احلرب 
الكثري  اأدرك  وهنا   ، املف�صدين  على 
فعال  احلراك  اأن   ، احلراك  اأهل  من 
خمرتق ، و يحاول توجيهه نحو �رصب 
مطالب  مع  بذاته  هو  الذي  اجلي�س 
اإ�صالحات  عملية  وبا�رص  ال�صعب 
من  الكثري  تعجب  مل  اأنها  يبدو   ،
الغري  بالقوى  يعرف  مما  االأطراف 

الد�صتورية ، اأو الدولة العميقة .
اأن   ، جدا  املتوقع  من  العموم  وعلى 
اآخر ، حتى ويف  ياأخذ احلراك نف�صا 
اأن النتائج  رم�صان ال�صيما بعد تيقنه 
التي حققها هي نتائج حقيقية ولي�صت 
نتائج وهمية ولي�صت م�رصحيات ، ومن 
املوؤكد اأن يزيد التالحم ،و االرتباط 
بني ال�صعب و اجلي�س وتزيد ال�صعارات 
الداعمة للجي�س و الفريق اأحمد قايد 
من  العديد  �صعت  بعدما   ، �صالح 
بني  الثقة  تلك  اإىل �رصب  املوؤدجلني 
لهم  يبدو  كان  الذي  جي�صه  و  ال�صعب 

اأملهم االأخري .
ع�سام بوربيع
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بولنوار
نق�ص الأ�سواق اجلوارية وراء 

ارتفاع الأ�سعار

اأرجع رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار 
الطاهر بولنوار  احلاج  واحلرفيني 
يوم  اأول  مع  اخل�رص  اأ�سعار  ارتفاع 
الطلب  زيادة  اإىل  رم�سان  ل�سهر 
ونق�س الأ�سواق اجلوارية، مو�سحا 
باملائة   60 بلغت  الطلب  ن�سبة  باأن 
على املواد الغذائية. اأو�سح احلاج 
الأ�سعار  ارتفاع  باأن  بولنوار  طاهر 
الوليات  بع�س  يف  ن�سبي  كان 
انخفا�س  توقع  حني  يف  فقط، 
بداية  والفواكه  اخل�رص  اأ�سعار 
الكرمي.  لل�سهر  الثاين  اليوم  من 
يتحمل  التاجر ل  باأن  بولنوار  واأكد 
املواد  اأ�سعار  ارتفاع  م�سوؤولية 
رم�سان،  �سهر  خالل  ال�ستهالكية 
فيما  خا�سة  الأ�سعار  اأن  مو�سحا 
مدعمة  الغري  باملنتوجات  يتعلق 
للعر�س  خا�سعة  والغري امل�سقفة 
خلق  �رصورة  اإىل  داعيا  والطلب، 
على  للق�ساء  التجارية  الأ�سواق 
القطاع  منه  يعاين  الذي  العجز 
التي  البلديات  قائال«  التجاري، 
اجلوارية  الأ�سواق  فيها  تفتح  مل 
مقارنة  الأ�سعار  يف  ارتفاع  عرفت 
بالبلديات التي فتحت فيها الأ�سواق 

اجلوارية«

يف  الو�ساية  عجز  وبخ�سو�س 
ممار�سة الرقابة ، قال املتحدث  ل 
الرقيب  يف  دور  تلعب  اأن  ميكن 
خا�سة  الأ�سعار،  حتديد  عملية 
اأنها ل متلك ال�سالحية يف مراقبة 
،مقرتحا  موازية  الغري  الأ�سواق 
و تر�سيد ال�ستهالك  الإنتاج  زيادة 
الق�ساء  يتم  و  الأ�سعار  تنهار  حتى 

على امل�ساربة و الحتكار.
 

عجز اآليات ال�سبط واملراقبة 
  

و  اخل�رص  اأ�سعار  اأغلب  �سهدت 
الأول  اليوم  من  الفواكه  بداية 
عك�س  ارتفاعا  رم�سان  �سهر  من 
امل�سالح  قبل  من  ترويجه  مت  ما 
�ستنخف�س  نتيجة  اأنها  املعنية 
الو�ساية  اتخذتها  التي  الإجراءات 

على غرار حتديد ال�سعر املرجعي 
و  اجلوارية  الأ�سواق  زيادة  و 
اأن  اإل  مراقب  ا   6500 تعيني 
يلحظ  الأ�سواق  على  الواقف 
اأغلب  ي�ساحب  الذي  الغالء  حجم 
الفالحية، بدورها  املنتجات 
و�سع  على  التجارة  عجزت  وزارة 
يف  املت�سبب  من  ملراقبة  اآليات 
ملا  جتنيدها  رغم  الأ�سعار  ارتفاع 
ملراقبة  عون  يقارب 6500األف 

واجلودة و الأ�سعار خالل رم�سان.
 

زبدي
 نحمل بع�ص روؤ�ساء البلديات 

اأكد رئي�س املنظمة الوطنية حلماية 
باأن  زبدي  م�سطفى  امل�ستهلك 
ال�سلطة  لديها  لي�س  املنظمة 

ودورها  الأ�سعار،  ملراقبة 
ال�رصائية  قدرة  حماية  امل�ساهمة 
هناك  باأن  مو�سحا  للمواطن، 
اإ�سكال يف تطبيق ورقة الطريق التي 
لت�سقيف  التجارة،  وزارة  و�سعتها 
رم�سان.  �سهر  مع  تزامنا  الأ�سعار 
بع�س  وجود  عن  املتحدث  واأ�سار 
يف تقليل  ت�ساهم  الأخرى  الآليات 
اأ�سعار اخل�رص والفواكه، من خالل 
توفري الأ�سواق اجلوارية، التي تكون 
فيها الأ�سعار يف متناول امل�ستهلك، 
البلديات  روؤ�ساء  بع�س  حممال 
اجلوارية،  الأ�سواق  هذه  فتح  عدم 
عن  للبحث  امل�ستهلكني  داعيا 
يف  اأن�ساأت  التي  الربيدية  اأ�سواق 
اأ�سعارها  تكون  قد  بلديتهم والتي 
اأعوان  لدور  اأ�سار  كما  رمزية. 
مراقبة  �ساأنهم  من  اللذين  الرقابة 
امل�ساربني اللذين ت�سببوا يف ارتفاع 
الأ�سعار، اأّنه من ال�رصوري الت�سهري 
الرقابة  طرف اأعوان  من  بالأ�سعار 

ملعرفة يف حالة ت�سجيل خمالفة
التجارة  اأكد وزير  قد  هذا  وكان 
الإجراءات  اإطار  ويف  �سعيد 
�سهر  خالل  املتخذة  التنظيمية 
م�ساعفة  على  حر�سنا  رم�سان 
اإىل  و�سلنا  حيث  الأ�سواق  عدد 
اأكرث من 1300 �سوق لتلبية حاجيات 
مربزا  معقولة  باأ�سعار  املواطنني 
للحد  �سارمة  تعليمات  هناك  اأن 
كل  مع  بالتن�سيق  امل�ساربة  من 
ملراقبة  والفاعلني  اجلمعيات 

الأ�سعار املرجعية.

من  ت�ستخرج  كانت  ال�سهادة  هاته 
البدين  الإكراه  تنفيذ  وقف  اأجل 
وجوبية  عن  ال�ستغناء  مت  وقد   ،
ا�ستخراجها بل ميكن الإثبات باأي 
 (... املايل  الع�رص  اأخرى  و�سيلة 
م�ستخرج  اأو  وثيقة  لي�ست  فهي 

مبوجب  الآن(  ر�سمي  اإداري 
التعديل الأخري لقانون الإجراءات 
من   603 املادة  ..ارجع  اجلزائية 
اإثبات  اأي«   06-18 رقم  القانون 
 ،  « و�سيلة   « باأي  يكون   « الع�رص 
بني  جوهري  اختالف  وهناك 

و�سعية »الع�رص« ، وحالة »الفقر«...
اجلزائري  الت�رصيع  تدارك  وقد 
اخللط  هذا  موؤخرا  الو�سعي 
طلبها  بخ�سو�س  اأما  )اللب�س(. 
»م�ساعدة«  اأو  »قفة«  يخ�س  فيما 
الكرمي فهو ت�رصف  �سهر رم�سان 

اأخالقي من قبل  غري عقالين ول 
اأو  كانت  »بلدية«  املعنية  الهيئات 
والت�سامن  الأ�رصة  »وزارة  م�سالح 
لهذا  اإذللً  الوطني«..فيكفيكم 

ال�سعب الأبي
د.خالد �سبلي

ذكر اأم�س موقع اجلزائر واحد 
قد  يكون  الدولة  رئي�س  اأن 
اأ�سدر اأوامره لوزارة اخلارجية  
لل�سفري  العاجل  بال�ستدعاء 

م�سدوة  فرن�سا  يف  اجلزائري 
باإنهاء  قرار  مع  القادر  عبد 
مدافعا  كان  الذي  مهامه 
الرئي�س  تر�سيح  عن  �رص�سا 

الأ�سبق بوتفليقة لعهدة خام�سة 
و �سبق للرجل  اأن �رصح للقناة 
“�سي  الفرن�سية  الإخبارية 
قرر  من  النظام  “لي�س  نيوز”: 

بكل  قرر  من  هو  بل  مكانه، 
حرية الرت�سح لعهدة اأخرى بعد 

تقييمه للو�سع”.
م.�ص 

اجلملة  �سوق  جتار  الأم�س  قام 
بالكاليتو�س بغلق جميع املربعات، 
تنديدا بقرار اإدارة ال�سوق القا�سي 
ملم  الذين  التجار  مربعات  بغلق 
الإدارية،  و�سعيتهم  ت�سوية  تتم 
بالتدخل  العا�سمة  وايل  مطالبني 
و�سعيتهم  لت�سويتهم  العاجل 

القانونية وتنحية مدير ال�سوق.
للخ�رص  اجلملة  �سوق  جتار  احتج 
والفواكه يف الكاليتو�س بالعا�سمة، 

للمطالبة برحيل املدير امل�رصف 
فتح  التجار  ورف�س  ت�سيريه،  على 
الدخول  عن  معلنني  حمالتهم، 
ال�ستجابة  غاية  اإىل  اإ�رصاب  يف 
الذي  املدير  برحيل  ملطالبهم 
واأكد  الت�سيري،  ب�سوء  اتهموه 
�سيقومون  اأنهم  املحتجون 
رغم  وال�رصاء  البيع  حركية  ب�سل 
اإبالغ  بغية  رم�سان،  �سهر  حلول 
ووايل  املحلية  لل�سلطات  �سوتهم 

العا�سمة.

توفيق كركوب
»مدير ال�سوق راه يحقر فينا«

اجلملة  �سوق  ممثل  اإتهم 
كركاب  توفيق  بالكاليتو�س 
مبمار�سات  ال�سوق  مدير 
�سد  التع�سفية  القرارت 
ال�سوق  مدير   « قائال  التجار، 

باأن  معتربا  فينا«،  يحقر  راه 
املربعات  بع�س  غلق  قرار 
جاء نتيجة م�ستنكرا من قرار 
بحجة  املربعات  بع�س  غلق 
يف  و�سعيتهم،  ت�سوية  عدم 
بتدخل  املتحدث  حني طالب 
وايل العا�سمة العاجل لت�سوية 
و�سعية حمالت التجار وتنحية 

مدير ال�سوق
اإميان لوا�ص

رغم جتنيدها 6500 عون ملراقبة الأ�سعار 

يف العمق 

ح�سب املوقع الإخباري اجلزائر واحد

�سوق اجلملة بلكاليتو�ص

.          اإدارة ال�سوق تغلق بع�ص مربعات التجار

اإميان لوا�ص

وزارة التجارة يف موقف حمرج

فيما يخ�ص »�شهادة الفقر«...باجلزائر.

اأنباء عن اإنهاء مهام �شفري اجلزائر بفرن�شا

ا�شطرابات تفاقم من اأزمة الأ�شعار

.      بولنوار: زيادة الطلب ونق�ص الأ�شواق وراء ارتفاع الأ�شعار
.      زبدي: الإ�شكال يكمن يف تطبيق ورقة الطريق 

ف�سيحة متزيق اإطار للعلم الوطني تلغم الأو�ساع

اإ�شراب عمال ميناء 
م�شتغامن يدخل يومه 15 

 .      املطالبة برحيل الرئي�ص املدير العام
 و اإيفاد جلنة حتقيق وزارية

و  عمال  اإ�رصاب  اأم�س،  دخل 
يومه  م�ستغامن  ميناء  اإطارات 
رف�س  حيث  ع�رص  اخلام�س 
لقرارات  الإذعان  املحتجون 
�رصورة  على  �سددوا  و   ، الإدارة 
من  النقل  لوزير  عاجل  تدخل 
اأجل اإقالة املدير العام للميناء، و 
ب�سورة  وزارية  اإيفاد جلنة حتقيق 
و�سفها  فيما  للنب�س  م�ستعجلة 
بالتجاوزات  املحتجني  ممثل 

اخلطرية .
مبيناء  كبري  ب�سكل  الأمور  تعقدت 
الرئي�س  اإقدام  ب�سبب  م�ستغامن، 
اإيداع  على  للميناء  العام  املدير 
عامال   30 من  اأزيد  �سد  �سكوى 
يودع  م�ستغامن  ميناء  عام  مدير 
الذين  عامل    30 �سد  �سكوى 
ي�سنون اإ�رصابا مفتوحا عن العمل 
املرفق  و  الثاين  اأ�سبوعه  دخل 
البوابة  اأمام  عارمة  باحتجاجات 
و   ، امليناء  اإدارة  مقر  الرئي�سية  
العمال  عن  ممثل  اأم�س،  طالب 
املنتف�سني يف ت�رصيح ل«الو�سط« 
اأحد  قيام  حادثة  يف  حتقيق  بفتح 
على  املح�سوب  امليناء  اإطارات 
املدير العام باإهانة رمز من رموز 
يف  املتمثل  اجلزائرية  الدولة 
بتمزيقه  قام  الذي  الوطني  العلم 
م�سمع  و  اأنظار  اأمام  يومني  منذ 
و  املحتجني،  العمال  و  املدير 

معاقبة  عدم  ب�سدة  العمال  انتقد 
العلم  بتمزيق  قام  الذي  الإطار 
الأ�سطر  هذه  كتابة  حلد  الوطني 

كونه يتمتع بالنفوذ.
هذا و ا�ستنكر املحتجون ب�سدة ما 
املحري مل�سالح  بال�سمت  و�سفوه 
العمومية،  الأ�سغال  و  النقل  وزارة 
و املديرية العامة لت�سيري املوانئ 
�سيما  الوطني،  امل�ستوى  على   14
العمومية  اخلزينة  تكبد  ظل  يف 
نظري  باملاليري  مالية  خ�سائر 
من  العمايل  الإ�رصاب  توا�سل 
حركة  يف  ال�سلل  من  حالة  خالل 
املالحة و نقل احلاويات و �سحنها 
منذ  بامليناء  الرا�سية  ال�سفن  من 
اأ�سبوعني . و اأو�سح ممثل العامل يف 
معر�س حديثه اأنهم تلقوا اإ�ستهزاء 
باحتجاجهم و اإ�رصابهم من خالل 
للعمال  اأكد  الذي  الإطارات،  اأحد 
تلبية  عو�س  املوانئ  مديرية  اأن 
بتنحية  العمال املحتجني  مطالب 
ت�سوب  الذي  امليناء  عام  مدير 
ف�ساد  ملفات  عدة  ت�سيريه  فرتة 
تودع  �سوف  �سكوى  هنالك  و   ،
الرئي�س  �سد  العمال  طرف  من 
التحقيق  مت  الذي  العام  املدير 
معه موؤخرا من قبل م�سالح الأمن 
كونه قام باإتالف عدد من الوثائق 

الإدارية الهامة .
 اأحمد بن عطية

عرفت خمتلف الأ�سعار املرجعية للخ�سر والفواكه اأول يوم من �سهر رم�سان املبارك ارتفاعا بلغ ن�سبة 50 من املئة، رغم 
الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة على غرار حتديد ال�سعر املرجعي وخلق الأ�سواق اجلوارية.
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الحتاد العام للعمال اجلزائريني بتلم�سان

�شيدي ال�شعيد يجمد 
مهام الأمني الولئي

�سهد  مقر الحتاد الولئي لالحتاد 
العام  للعمال اجلزائريني م�ساء اأول 
اأم�س  �رصاعا �سديدا بني جناحي  
الأمينة الولئية  �سعاد بارودي التي 
الأمني  قبل  من  مهامها  اإنهاء  مت 
املرفو�س  ال�سعبيد  �سيدي  العام 
الذي  العام  الأمني  جناح  و  �سعبيا 
مت تفوي�سه �سيدي ال�سعيد لت�سيري 
من  كل  بقيادة  الولئي  الحتاد 
�سلدة خل�رص وح�سني لوزمي ، حيث 
الدفاع  وعwو�س  املقر  حتول 
اإىل   امله�سومة  العمال  عن حقوق 
الظفر  اجل  من  للوغى  �ساحة 
يوؤكد  ما  الولئية  الأمانة  مبن�سب 
م�سالح  خارج  ال�رصاع  هذا  اأن 
امل�سالح  يف  ي�سب  واإمنا  العمال  
املت�سارعني.  للجنحني  اخلا�سة 
هذا وقد اأقدم جناح الأمني العام 
على اقتحام املكتب وطرد الأمينة 
العام  الأمني  من  باأمر  الولئية  
قامت  الأخرية  هذه  وان  خا�سة 
بتنظيم  املا�سي  الأ�سبوع  خالل  
اأمام مقر  وقفة احتجاجية وطنية 
الحتاد الولئي بتلم�سان للمطالبة 
براأ�س الأمني العام  برفقة كل من 
�سعيدة  لكل من  الولئيني  الأمناء  
ان  تبني  الذي  وزو  وتيزي  وبجاية 
�سيدي ال�سعيد قد جمد ع�سويتهم 
بال�ستنجاد  الأخرى  لتقوم هي    ،

النقابني  العمال  من   باأحالفها 
اقتحام  وتعيد  منها  املقربني 
مع  �رصاع  يف  والدخول  املكتب 
كاد  الذي  العام   الأمني  جناح 
لول  م�سلح  �رصاع  اىل  يتحول 

تدخل بع�س
، لتتواىل  التهامات ما بني الأمينة 
الأمني  واأتباع  واأتباعها  الولئية  
العام �سيدي ال�سعيد  بقيادة اأمني  
فرع من�سورة خل�رص �سلدة  ولوزمي  
المينة  حملوا  الذين  ح�سني  
ال�رصاعات  م�سوؤولية  الولئية 
العمال   م�ست  التي  والت�رصيبات 
خالل فرتة توليها الأمانة الولئية 
ما جعل مكتبها مرفو�س من قبل 
القاعدة العمالية ، من جهة اخرى 
جناح  الولئية  الأمينة  جناح  اتهم 
عهده  يف  الحتاد  بتميع  لوزمي 
احلرة  للنقابات  ال�سيطرة  وترك 
التي �سيطرت على التمثيل يف كافة 
القطاعات  هذا وامام هذا وذاك 
الطرفني   من   ال�رصعية  وغياب 
يبقى مقر الحتاد الولئي بالقرب 
�ساحة  املركزي  الربيد  من 
لل�رصاعات  النقابية عو�س الدفاع 
امله�سومة   العمال  حقوق  عن 
خا�سة  وان العديد من العمال يتم 

ت�رصيحهم دون تعوي�س .
 تلم�سان حممد بن ترار

الوة 
ري ع

ت/ب�س
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 هناك عدة طرق للو�صول �إىل حتقيق مطالب 
عن  �حلكم  منظومة  تغيري  ميكن  �إذ  �ل�صعب، 
و�لقو�نني  �لد�صتور  �صياغة  �إعادة  طريق 
جنعل  �لذي  �لنحو  على  للجمهورية  �ملنظمة 
فيه �ل�صلطات �لت�رشيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية 
�أخرى،  على  �صلطة  تهيمن  ال  بحيث  تت�صاوى 
�لنحو  على  عملها  منها  و�حدة  كل  وتوؤدي 
�ملن�صود: �ل�صلطة �لتنفيذية تر�قب عملها كال 
و�لق�صائية، يف حني  �لت�رشيعية  �ل�صلطتني  من 
�ل�صلطة  من  كال  �لد�صتورية  �ملحكمة  تر�قب 
�جلي�ش  عمل  �أما  و�لتنفيذية،  �لت�رشيعية 
و�صالمة  �أمن  �صمان  يف  حم�صور�  ف�صيكون 
حدود �لوطن من �أي �عتد�ء. وميكن �لو�صول 
كانتخاب  �آليات،  عدة  طريق  عن  ذلك  �إىل 
جمل�ش تاأ�صي�صي، �أو تعيني جلنة من �ملخت�صني 
ة  �مل�صريرّ و�لقو�نني  �لد�صتور  مو�د  ملر�جعة 
ملختلف هياكل �لدولة...لكن ما يجب �لتاأكيد 
�إن  �ملن�صود،  �لتحورّل  حدود  مدى  هو  عليه 
فاملر�د  تغيري� جذريا،  �أو  تعديال طفيفا  كان 
�الآن �إحد�ث تغيري حقيقي وملمو�ش ميكن �أن 
يدفع باجلز�ئر الأن تكون مثاال يحتذى به، ال 

من  حتى  بل  فح�صب،  �لنامية  �لدول  قبل  من 
يف  درو�صا  لنا  م  تقدرّ كانت  �لتي  �لدول  قبل 
�حلقيقة  يف  �أنظمتها  لكون  �لدميقر�طية، 
مليئة بالتناق�صات، فعلى �صبيل �ملثال، �لنظام 
�لفرن�صي �لذي ��صت�صهدنا به يف بد�ية �ملقال 
�مل�صاومات  بعد  �خلام�صة  جمهوريته  عرف 
�أثناء  �حلكم  �إىل  للعودة  ديغول  و�صعها  �لتي 
بلوغ �الأزمة يف فرن�صا �أوجها بعد �صمود ثورة 
مقا�ش  على  و�صع  �لذي  فالد�صتور  �لتحرير، 
ديغول �آنذ�ك ال ي�صمن �لتو�زن بني �ل�صلطات، 
�صالحيات  ميلك  �جلمهورية  رئي�ش  الأن 
�ل�صلطتني  على  �لتعدي  وفقها  ي�صتطيع  كثرية 
يتمتع  �لتي  كاحل�صانة  و�لقانونية،  �لت�رشيعية 
�إمكانية  �أو  �لق�صائية  �الأحكام  �إلغاء  �أو  بها، 
حلرّ �لغرفة �ل�صفلى متى �صاء، �الأمر �لذي �أدى 
ري يف بع�ش �ملر�حل من تاريخها  بفرن�صا �أن ت�صرّ
�لرئي�ش  ينتمي  ال  عندما  خمتلفني  باجتاهني 
حكومته.  رئي�ش  يقودها  �لتي  �الأغلبية  �إىل 
�إىل  مردها  �جلز�ئر  يف  �ل�صيا�صية  �الأزمة  �إن 
قيام �ل�صلطات بعد �ال�صتقالل مبا�رشة بن�صخ 
�لفرن�صي مبختلف قو�نينه وت�رشيعاته  �لنظام 
�ل�رشوري  من  كان  �جلز�ئر.  على  وتطبيقه 
�نتقالية، تتمكن  يف تلك �حلقبة �ملرور بفرتة 
فيها �ل�صلطة �لفتية من ب�صط �صيطرتها على 

خمتلف مناطق �لبالد، و�لبحث يف �لوقت نف�صه 
عن طبيعة �لنظام �لذي ميكن للجز�ئر �لعمل 
خمتلف  بني  �ملقارنة  طريق  عن  وذلك  به، 
�الأنظمة �ملتو�جدة يف �لعامل. لكن �لذي حدث 
�أفر�د  �أن قوى خارجية فر�صت منطقها على 
�أجربو�  وهوؤالء  �حلاكمة،  �ل�صلطة  من  معيرّنني 
عن  لهم  ر  �مل�صطرّ �لنهج  �إتباع  على  �لبقية 
�صكة  عن  �خلروج  بد�أ  هنا  ومن  �لقوة،  طريق 
�أمر  وهو  �لو�صاية،  مبد�أ  ون�صاأ  �لدميقر�طية، 
عن  �نبثقت  �لتي  �الأنظمة  جميع  فيه  ت�صرتك 
�ملت�صببون  �أنهم  يعتقدون  فالزعماء  �لثور�ت، 
يف ��صتقالل �لبالد، و�أن �آر�ءهم دوما �صليمة، 
وال يحق الأحد معار�صتها. �إ�صكالية �لنظام يف 
نر�ها  �لتي  �لنقاط  بع�ش  على  تقوم  �جلز�ئر 
باإعادة  ترتبط  �أنها  بحكم  �الأهمية  غاية  يف 
مع  تتما�صى  بحيث  �ملتبعة  �الآليات  هند�صة 
ك�صعار�ت  ال  �حلقيقية  �لدميقر�طية  �أ�ص�ش 
د يف �خلطابات، و�إمنا كقو�نني تعيد ترتيب  تردرّ
�لعد�لة  ي�صمن  �صليم  نحو  على  �مل�صوؤوليات 

�الجتماعية. 
�لدولة،  ت�صمية  هو  تغيريه  يجب  �صيء  فاأول 
�جلمهورية  ت�صمية  نتبنى  �أن  فاالأ�صل 
�جلز�ئرية، و�أن نتخلى عن عبارة �لدميقر�طية 

�ل�صعبية �لتي ورثناها عن �الحتاد �ل�صوفياتي، 
وهي �صعار لالأنظمة غري �لدميقر�طية، لكونها 
هرم  �أعلى  من  معرّني  �جتاه  فر�ش  على  تقوم 
�لر�أي  �بد�ء  حرية  �ل�صعب  ميلك  وال  �ل�صلطة 
�أو �ملعار�صة، وهذ� ما وقع فيه نظام �حلكم 
هو�ه،  على  �لبلد  ي�صريرّ  كان  �لذي  �جلز�ئر  يف 
ونظام  �ال�صرت�كية  على  �لبد�ية  يف  معتمد� 
�إىل  و�أخرى  ع�صية  بني  لينقلنا  �ملخططات، 
�ل�رش�ئية  �لقدرة  مت  حطرّ �لتي  �لر�أ�صمالية 
�أباطرة  �ملقابل  يف  و�أفرزت  للمو�طنني، 
فا�صدين يف �لتجارة و�القت�صاد. �صف �إىل ذلك 
ة  �مل�صريرّ �ل�صامية  �الطار�ت  تعيني  نظام  كله 
فالدميقر�طية  لل�صعب،  �ليومية  للحياة 
هو  �ل�صليم  �مل�صار  �أن  على  تن�ش  �حلقيقية 
�إىل  �الأ�صفل  من  يه  م�صريرّ �ل�صعب  يختار  �أن 
�مل�صوؤول  �أ�صبح  بحيث  �لعك�ش،  ال  �الأعلى، 
�الأعلى يف �لبالد و�ملتمثل يف �صخ�ش �لرئي�ش 
�أ�صخا�ش  يفر�صون  وزر�ءه  �أو  م�صت�صاريه  �أو 
معيرّنني على خمتلف �لقطاعات من موؤ�ص�صات 
و�إد�ر�ت ، وهذ� ما خلق نظام �لت�صيري �ملركزي 
فالوالة  �ملو�طنني،  معاناة  من  فاقم  �لذي 
يف  �الأخرية  �لكلمة  ولهم  �الأعلى  من  معيرّنون 
ت�صيري والياتهم، و�الأمر نف�صه بالن�صبة لروؤ�صاء 
مكتويف  �لبلديات  روؤ�صاء  يجعل  مما  �لدو�ئر، 
�صوى  �الأحيان  غالب  يف  ون  ي�صريرّ ال  �الأيدي، 
نف�صه  و�ل�صيء  �ل�صو�رع،  و�أر�صفة  �لقمامة، 
و�جلامعات  �لعمومية   لل�رشكات  بالن�صبة 

وغريها من �ملوؤ�ص�صات �لتابعة للدولة.
�لرئا�صي  �لنظام  من  �النتقال  �أي�صا  علينا 
و�حدة  بغرفة  برملاين  نظام  �إىل  بغرفتني 
ت�صيري  و�صمان  �لعام  �ملال  هدر  من  للحدرّ 
يكون  ال  بحيث  ال،  وفعرّ حقيقي  دميقر�طي 
�لربوتوكويل  �جلانب  �صوى  لرئي�ش �جلمهورية 
ال �أكرث، فنحن قد ر�أينا م�صري �جلز�ئر عندما 
�صخ�ش  يد  يف  �مل�صريية  �لقر�ر�ت  ح�رشت 
�لتنفيذية  �ل�صلطة  و�صعت  لو  حني  يف  و�حد، 
من  يختارون  �لذين  �لربملان  �أع�صاء  يد  يف 
�أمام  �صيجعلها دوما  للحكومة  رئي�صا  �الأغلبية 
ويزكيها  عملها  �صيوؤيد  �لذي  �ل�صعب  ميز�ن 
هرم  على  من  يزيحها  �أن  �أو  �أخرى  لعهد�ت 
هنا  �الإ�صارة  ويجب  �ل�صندوق.  عرب  �ل�صلطة 
�لربملان  يف  �ملعتمد  �لت�صويت  نظام  �أن  �إىل 
لتفادي  �رشرّي  ت�صويت  �إىل  يتحورّل  �أن  يجب 
�ل�صعب  ل�صالح  يعمل  فاملنتخب  �صغط،  �أيرّ 
�لثانية  �جلمهورية  �إن  معينة.  جهة  ل�صالح  ال 
�لق�صاء  بال�رشورة  ت�صتدعي  نظري  وفق 
يتمرّ  وال  �لوالة،  وتعيني  �ملركزي  �لت�صيري  على 
�جلز�ئر  تق�صيم  �إعادة  طريق  عن  �إال  ذلك 
من  �أفر�دها  ينتخب  كربى،  مقاطعات  �إىل 
الأنهم  �ملقاطعة  �صكان  من  رئا�صتها  يتوىل 
فاملقاطعات  و�إمكانياتها،  مب�صاكلها  �أدرى 
ذ�ت �لطابع �لزر�عي تختلف عن �ملقاطعات 
فيها  تختلف  مثلما  �ل�صناعي،  �لطابع  ذ�ت 
ي�صمح  بديل  �قت�صاد  خللق  �ملعتمدة  �الآليات 
للمقاطعات بعدم �التكال على ريع �لبرتول يف 
�لت�صيري، �إذ من غري �ملعقول مثال �أن �رش�ئب 
والية بجاية جتمع يف �صطيف ويت�رشف فيها 
�مل�صوؤولون �ملتو�جدون يف �لعا�صمة على نحو 
عمومية  موؤ�ص�صة  مدير  يقوم  �أن  �أو  هو�هم، 
باإفال�ش �ل�رشكة �لتي عنيرّ فيها ليحورّل من قبل 
م�صوؤوليه �إىل �إد�رة �رشكة �أخرى من دون �أدنى 
�ل�صلطات  بني  �لتو�زن  ولتحقيق  حما�صبة.  
يجب �صحب �صالحية �لتعيني من يد �ل�صلطة 
�الأمر  �لق�صائية،  �ل�صلطة  على  �لتنفيذية 
ربطها  وعدم  �لعد�لة  ��صتقاللية  ي�صمن  �لذي 

�الإد�رية،  �جلو�نب  يخ�ش  فيما  �إال  بوز�رتها 
و�لف�صل  �لتاأديبية  و�الأمور  فالتحويالت، 
جمل�ش  قبل  من  تتم  �أن  يجب  و�لتعيينات 
ق�صاء م�صتقل ومنتخب، و�الأمر نف�صه بالن�صبة 
للمجل�ش �لد�صتوري �لذي يجب �أن يتحول �إىل 
حمكمة د�صتورية م�صتقلة عن باقي �ل�صلطات، 
وتتمتع باحل�صانة بحيث تبدي ر�أيها برف�ش �أو 
و�أحيانا  تعر�ش عليها،  �لتي  �لت�رشيعات  قبول 
�أخرى حتاكم �مل�صوؤولني من �ل�صلطة �لتنفيذية 
و�لت�رشيعية �لذين يثبت عليهم حماولة تعديهم 
�لطابع  على  وللحفاظ  �لد�صتور.  مو�د  على 
يجب  للنظام،  �لدميقر�طي  �جلمهوري 
�رشيحة  ب�صيغة  د�صتورية   مو�د  تخ�صي�ش 
و�لهوية  �لدين  ��صتعمال  رف�ش  على  تن�ش 
�خلطر  الأن  �ل�صيا�صي،  �لن�صاط  يف  و�جلهوية 
�الأكرب على �لدميقر�طية ياأتي من �حلرية �لتي 
تنظيم  �أي�صا  �لو�جب  من  لالأفر�د.  متنحها 
�الأمر حلرّ  وي�صتدعي هذ�  �ل�صيا�صي،  �لن�صاط 
الإقامة  ��صتثناء ودعوتها  �الأحز�ب دون  جميع 
موؤمتر�تها �لتاأ�صي�صية لفرز �الأحز�ب �حلقيقية 
عن تلك �لتي ال يتعدى �أع�صاوؤها �أفر�د �الأ�رشة 
�لو�حدة. وال يجب جتديد ن�صاط حزب �الأفالن 
يجب  وال  �جلز�ئريني  جميع  حزب  لكونه 
�ل�صلطة  وعلى  �أكرث،  �صمعته  تلطيخ  مو��صلة 
وتوزيعها  وممتلكاته  مقر�ته  جميع  ��صتعادة 
�إىل  لتحويلها  و�لثقافة  �ل�صباب  وز�رتي  على 
مكتبات �أو دور ثقافة، كما يح�رش ن�صاط حزب 

�الأرندي الرتباط تو�جده بالتزوير و�لف�صاد.
وينادي �ل�صعب �أي�صا باإقامة جمهورية مدنية، 
بحيث تكون مهام �جلي�ش حم�صورة يف حماية 
�أي  من  حدودها  بحماية  وذلك  �لوطن  �أمن 
�أي  عن  �جلي�ش  �إبعاد  يجب  وبالتايل  �عتد�ء. 
عمل �صيا�صي وفق ما هو معمول به يف جميع 
�لبلد�ن �لدميقر�طية، الأن �نحياز �جلي�ش �إىل 
طرف �صيا�صي دون �آخر �صيخلق �ن�صقاقا يوؤثر 
ورثنا  لقد  �لوطن.  ��صتقر�ر  على  حمالة  ال 
ينق�صم  �لتي  �لفروع  �لفرن�صي  �ال�صتعمار  عن 
للتم�صك  ل�صنا م�صطرين  �إليها �جلي�ش، ونحن 
�إبقاء  بها، فاملدنية �لتي ن�صتهدفها ت�صتدعي 
للمو�طنني،  �ليومية  �حلياة  عن  بعيد�  �جلي�ش 
تتوىل  �لتي  هي  �ملدنية  �ملوؤ�ص�صات  وترك 
من  �أنه  �أرى  وبالتايل  �لعامة،  �حلياة  تنظيم 
�ل�رشوري �إحلاق جهاز �لدرك بوز�رة �لد�خلية 
�لتي  �ل�رشطة  ب�صلك  عنا�رشه  خمتلف  ودمج 
�كت�صبت �حرت�فية كبرية يف �أد�ء عملها، �الأمر 
�لذي �صي�صمح باحلفاظ على �أمن �الأفر�د على 

�لنحو �ملعمول به يف معظم دول �لعامل.
مر�عاة  يجب  �جلديد  �لد�صتور  �صياغة  �أثناء 
كالتباين  مو�ده  يف  جهوية  فو�رق  و�صع  عدم 
يف  و�الأمازيغية  �لعربية  �للغتني  بني  �ملوجود 
باأنه  ت�صري  �لتي   212 مادته  يف   2016 د�صتور 
مي�ش  د�صتوري  تعديل  �أي  �إجر�ء  ميكن  ال 
م�صتثنيا  ور�صمية،  وطنية  كلغة  �لعربية  �للغة 
لغة  لي�صت  وكاأنها   ، ذلك  من  �الأمازيغية  �للغة 
وطنية ور�صمية. �إن �لهدف يف �الأخري هو بناء 
دة، �أ�صا�صها  جمهورية مدنية دميقر�طية موحرّ
الأفر�دها  ت�صمن  �أين  �الجتماعية،  �لعد�لة 
�لنظر  بغ�ش  �لفر�ش  وت�صاوي  �لتعبري،  حرية 
منطقتهم،  �أو  لغتهم  �أو  جن�صهم  �أو  دينهم  عن 
بحيث يطبق �لقانون على �جلميع دون ��صتثناء 
من �أب�صط مو�طن �إىل �أعلى م�صوؤول على هرم 

�ل�صلطة.   

بقلم د.بوعالم بطاطا�ش/اأ�ضتاذ جامعي

ر�ؤى

 اجلمهورية الثانية

، املعامل �الر�ؤى
 كل هذه االأمور دفعت ب�ضرائح كبرية من ال�ضعب للنز�ل اإىل ال�ضارع 

للتعبري عن رف�ضها لالأ��ضاع التي ��ضلت اإليها البالد، منادين 
ب�ضر�رة اإحداث تغيري �ضامل على منظومة الت�ضيري بدءا بتغيري 
رموز النظام امل�ضاركني يف احلكم، فهذا املطلب ال�ضيا�ضي يحمل يف 
طياته دعوة اإىل اإن�ضاء منط جديد للت�ضيري يختلف عما هو مّتبع 
من قبل، �لي�ش االكتفاء بتغيري االأ�ضخا�ش على النحو املعهود، اأ� 
اإ�ضفاء بع�ش التعديالت الطفيفة على مواد معّينة من الد�ضتور 

الإحداث التغيري املن�ضود. لقد �ضهدت اجلزائر ع�ضرات احلكومات 
�مئات الوزراء �ثمانية د�ضاتري اإذا ما احت�ضبنا التعديالت التي قام 
بها الر�ؤ�ضاء،  من د�ن اأن يحدث اأدنى تغيري يف نظام احلكم، فكيف 

ميكن لل�ضعب اأن ي�ضل اإىل مبتغاه؟

ال�ة
ري ع

ت/ب�ض

ال�ة
ري ع

ت/ب�ض
اجلز  ء الثاين



�أفادت م�شادر مطلعة على ن�شاط 
�ملعروفة  ورقلة  والية  م�شالح 
للجنوب  �ملركزية  بالعا�شمة 
حتتل  �الأخرية  هذه  �أن  �ل�رشقي 
بخ�شو�ص  �لوطني  �لرتتيب  ذيل 
ذ�ت  �ل�شكنية  �حل�ش�ص  توزيع 
�اليجاري  �الجتماعي  �لطابع 
د�ئرة  م�شتوى  على  �لعمومي 
ورقلة ، حيث �تهم متابعني لل�شاأن 
�ملحلي و�يل �لوالية و�شناع �لقر�ر 
�الإفر�ج  يف  �ملربر  غري  بالتماطل 
على �لقائمة �ال�شمية للم�شتفيدين 
وحدة   1000 من  �أكرث  ح�شة  من 
وح�شبما   ، �جتماعية  �شكنية 
فاإن  �مل�شادر  نف�ص  به  �أفادت 
�مل�شوؤولني متخوفني من ردة فعل 
�لقو�ئم  ن�رش  بعد  �ملحلي  �ل�شارع 
�أن  باعتبار  للم�شتفيدين  �ال�شمية 
�حل�شة �ملطروحة للتوزيع ال تلبي 
ورقلة  بلديتي  �شاكنة  حاجيات 
خلفية  على  وذلك  و�لروي�شات 
من  الأكرث  �لد�ئرة  م�شالح  �ح�شاء 

15 �ألف ملف مودع �ليها .
من جهة ثانية فقد �قرتح ن�شطاء 
�ملعنية  �ل�شلطات  على  جمعويون 
ح�شة  على  �لفوري  باالفر�ج 
للبناء  �شاحلة  �أر�ص  قطعة   4000
�لدعم  �شيغة  توفري  مع  �حل�رشي 

�لطلب  من  للتخفيف  لها  �ملايل 
�اليجاري  �شيغة  على  �ملتز�يد 

�لعمومي  .
حذرت  فقد  مت�شل  مو�شوع  ويف 
�ل�شلطات  خا�شة  �أمنية  تقارير 
�لعو�قب  مغبة  من  �ملركزية 
�لوخيمة �لتي قد تنجر عن �نتهاج 
�اللتفاف  ل�شيا�شة  �لوالية  م�شالح 
�ملتعلق  �ل�شاكنة   مطلب  على 
ح�ش�ص  يكتنف  �لذي  بالغمو�ص 
بعا�شمة  �الجتماعي  �ل�شكن 
 06 من  �أكرث  مرت  �لتي  �لو�حات 

�شنو�ت على توزيع �أخر ح�شة .
يعترب من  �ل�شكن  �أن ملف  ومعلوم 
دفعت  �لتي  �ل�شائكة  �مللفات  بني 
�حلر�ك  يف  �مل�شاركني  جموع 
بالرحيل  للمطالبة  �الجتماعي 
�لفوري لو�يل بعدما �تهموه بالعجز 
ون�رش  �لتوزيع  جلان  تفعيل  يف 
 ، للم�شتفيدين  �ال�شمية  �لقو�ئم 
حيث يبقى �لت�شاوؤل مطروح حول 
�الأول  �لرجل  قدمها  �لتي  �لوعود 
من  �أكرث  يف  تعهد  �لذي  بالوالية 
على  �ل�شكن  بتوزيع  منا�شبة   07

بقيت  لقمان  د�ر  لكن  م�شتحقيه 
على  حالها ، مو�ز�ة مع ذلك فقد 
�ملحلية  �جلمعيات  عديد  حذرت 
من مغبة �الحتقان يف حالة ت�شجيل 
جتاوز�ت وخروق يف �شبط �لقو�ئم 

�ال�شمية للم�شتفيدين .
قو�ئم  على  �الإفر�ج  �نتظار  ويف   
�ملوجه  �الجتماعي  �ل�شكن 
�لدخل  ذوي  لفئة  �الوىل  بالدرجة 
�ملحدود يبقى لز�ما على �ل�شارع 
من  حالة  على  �لعي�ص  �ملحلي 

�لرتقب و�النتظار .

ترويج  ظاهرة  مكافحة  �إطـار  يف 
متكن  �ل�شباب،  و�شط  �ملخدر�ت 
�لتابعني  �لق�شائية  �ل�رشطة  عنا�رش 
الأمن د�ئرة حا�شي م�شعود ويف عمليتني 
متفرقتني من و�شع حد لن�شاط ثالثة 
�لعمر  من  �لع�رشينيات  يف  �شباب 

�إحرتفو� ترويج �ملخدر�ت .
�إ�شتغالل  بعد  متت  �الأوىل،  �لعملية 
تفيد  ملعلومات  �ل�رشطة  عنا�رش 
من  �لع�رشينيات  يف  �شاب  بقيام 
�لعمر يقوم  برتويج �ملخدر�ت و�شط 
يف  نارية  در�جة  م�شتعمل  �ل�شباب، 
عنا�رش  ذلك  فور  لتبا�رش  تنقالته، 
و�لتحري   �لبحث  عمليات  �ل�رشطة 
�لتي  و�الأدلة،  �ملعلومات  وجمع 
�مل�شتبه  هوية  حتديد  عن  �أ�شفرت 
بالدر�جة  تنقله  طريقة  ومعرفة  فيه 
�أمنية  خطة  �إعد�د  ليتم  �لنارية، 
عنا�رش  خاللها  من  جنح  حمكمة 
فيه  �مل�شتبه  توقيف  من  �ل�رشطة 
وهو على منت در�جته �لنارية ميار�ص 
�إخ�شاعه  و�أثناء  �الإجر�مي   ن�شاطه 
عرث  حيث  �جل�شدي  �لتلم�ص  لعملية 
بـ  مقدر  مايل  مبلغ  على  بحوزته 
عرث  در�جته  تفتي�ص  و�أثناء  1000دج 
خمدر�ت)  قطع   03 على  بحوزته 
خمباأة  �الأحجام  خمتلفة  معالج(  كيف 
�لنارية،  �لدر�جة  بطارية  مبو�شع 
�أمن  مقر  �إىل  مبا�رشة  حتويله  ليتم 
�لتحقيق  �إجر�ء�ت  ومو��شلة  �لد�ئرة 
من  �ل�رشطة  عنا�رش  جنح  �أين  معه، 
مكان  �إىل  �لتو�شل  مع  توقيف �رشيكه 
ليتم  م�شتودع،  يف  �ملتمثل  �إقامتهما 
�لالزمة  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  �تخاذ 
بد�خله  عرث  �أين  �مل�شتودع  وتفتي�ص 
و�أدو�ت  على 04 قطع من �ملخدر�ت 
�أجل  من  �ملخدر�ت  وتهيئة  تقطيع 
�ملتمثلة  �لغري  على  وبيعها  عر�شها 
يف �أد�ة تقطيع )�شفرة فوالذية( ولفافة 

بال�شتيكية وقطع من �ملخدر�ت .
قيام  �أثناء  متت  �لثانية،  �لعملية  �أما 
عنا�رش �رشطة حا�شي م�شعود بدوريات 
ر�كبة ور�جلة باإقليم �الخت�شا�ص، �أين 
تو�جد مركبة م�شبوهة  �إنتباههم  لفت 
ليتم  �ملدينة،  و�شط  باإجتاه  قادمة 
و�إخ�شاع  �لقانونية  بالطريقة  توقيفها 
مع  �جل�شدي  �لتلم�ص  لعملية  ر�كبيها 
على  �لعثور  مت  �أين  �ملركبة،  تفتي�ص 

قطعتني من �ملخدر�ت )كيف معالج( 
ومبلغ  �ل�شائق  مر�فق  بحوزة  كانت 
ومو��شلة  3000دج،  بـ  مقدر  مايل 
�ل�شخ�ص  �أن  �إىل  �لتو�شل  للتحقيق مت 
بحوزته  �شبط  �لذي  لل�شائق  �ملر�فق 
وي�شتغل  ب�رشكة  عامل  �ملخدر�ت 
�لغرفة �لتي يقيم بها بال�رشكة لتخزين 
�الإجر�ء�ت  �إتخاذ  ليتم  �ملخدر�ت، 
�لقانونية �لالزمة ق�شد تفتي�ص غرفة 
�حلياة  بقاعدة  �ملتو�جدة  �ملعني 
بد�خلها  عرث  �أين  لل�رشكة،  �لتابعة 
على كمية ثانية من �ملخدر�ت خمباأة 
باإحكام د�خل �لوحدة �لد�خلية للمكيف 
حديديتني  �شفرتني    02 و  �لهو�ئي، 
ليتم  �ملخدر�ت،  تقطيع  يف  ت�شتعمل 
حجز �ملمنوعات وحتويل �ملعني �إىل 

مقر �أمن �لد�ئرة ملو��شلة �لتحقيق.
�من  �رشطة  عنا�رش  تكون  بذلك 
�أوقفت  م�شعود،  حا�شي  د�ئرة 
مروجني  ثالثة  �أ�شبوع  ظرف  يف 
للمخدر�ت، مع حجز 13 قطعة من 
وزنها  �ملقدر  �ملعالج  �لكيف  مادة 
باأزيد من 180 غر�م و�أدو�ت ت�شتعمل 
يف تقطيع �ملخدر�ت بهدف �لرتويج 

لها و�شط �ل�شباب.
�الإجر�ء�ت  كافة  �إ�شتيفاء  عقب 
ملفات  �إجناز  �لالزمة، مت  �لقانونية 
يف  �لثالثة  �ملوقوفني  �شد  ق�شائية 
�أمام  وتقدميهما  �لعمليتني،  كلتا 
�لتي  �ملخت�شة،  �لق�شائية  �جلهات 
يف  �ملتورطني  حق  يف  �أ�شدرت 
باإد�نة  ق�شائي  حكم  �الأوىل  �لق�شية 
حب�ص  �شنو�ت   03 منهم  و�حد  كل 
مالية  وغر�مة  �الإيد�ع  مع  نافدة 
قدرها 100000 �ألف دج مع م�شادرة 
جرم  الإرتكابهما  �ملحجوز�ت 
�لبيع  �أجل  من  وعر�ص  ونقل  حيازة 
م�رشوعة،  غري  بطريقة  للمخدر�ت 
�أما �لق�شية �لثانية �أ�شدرت �جلهات 
�لق�شائية حكم  يق�شي بـ 07 �شنو�ت 
وغر�مة  �الإيد�ع  مع  نافدة  حب�ص 
مالية قدرها 100000دج مع م�شادرة 
يف  �ملوقوف  �ملحجوز�ت  لتورط 
جرم حيازة �ملخدر�ت بطريقة غري 

م�رشوعة لغر�ص �لبيع  . 
�أحمد باحلاج

�الأخرية  �الآونة  يف  ي�شتكي 
�لوطني  �لطريق  م�شتخدمو 
رقم46�لذي يربط بلدية �م �لطيور 
جالل  �أوالد  ببلدية  �لو�دي  بوالية 
�لطريق  حالة  تدهور  من  بب�شكرة 
جر�ء  الئقة  غري  �أ�شبحت  و�لتي 
�ملتو�جدة  �حلفر،و�ملطيات  كرثة 
على  تقريبا  �لطريق  طول  على 

م�شافة 50كم.
مما �شكلت هذه �لو�شعية �شعوبات 
�ل�شيار�ت  الأ�شحاب  كبرية 
و�ملركبات خا�شة و�ن �لعديد من 
هد�  يق�شدون  �لطريق  م�شتعملو 

�ملناطق  للذهاب  �ىل  �لطريق 
�مل�شافة  لالخت�شار  �لد�خلية 
�أوالد  منطقة  على  و�لدخول 
�لطريق  على  �لذهاب  بدل  جالل 
بلدية  جهة  3من  رقم  �لوطني 
 ، وقبة  قبة  �ألف  ��شطيل  مبدينة 
على  يحتم  �الأمر  هذ�  �أ�شبح  مما 
�لنظر  �إعادة  �ملخت�شة  �جلهات 
جديد  من  تعبيده  �إعادة  و  فيه 
�حلديثة  �لطرق  مع  يتما�شى  مما 
�ل�شيار�ت  الأ�شحاب  يت�شنى  حتى 

و�ملركبات �ل�شري باأمان .
�أحمد باحلاج

�أخفق و�يل والية ورقلة عبد �لقادر جالوي يف �أكرث من 07 مو�عيد تتعلق باالفر�ج على �لقو�ئم 
�ال�سمية للم�ستفيدين من �ل�سكن �الجتماعي �اليجاري �لعمومي ، ب�سبب عدم �لتز�مه باأكرث من 07 

مو�عيد �أطلقها لن�سر قو�ئم �مل�ستفيدين .

.      عا�سمة �جلنوب �ل�سرقي حتتل ذيل �لرتتيب �لوطني يف �لتوزيع 

ت�سارب �لت�سريحات بني �لو�يل ورئي�س �لد�ئرة  

�أحمد باحلاج 

من يقف خلف ت�أجيل الإفراج 
عن ال�سكن الجتم�عي بورقلة 

بني  من   « تاقربو�شت  تعترب« 
و  رو�جا  �لتمور  �أ�شناف  �أكرث 
بالفعل  ، و هو  �أدر�ر  �إقباال بوالية 
بيع  نقاط  و  �أ�شو�ق  تعك�شه  ما 
�لتمور بالوالية ، حيث تعرف تلك 
من  �لنظري  و��شع  �إقباال  �الأخرية 
يخلو  يكاد  ال  �إذ   ، �ملو�طنني  قبل 
من  �ملنطقة  يف  �أي  بيت  عموما 
�ل�شهر  �لغذ�ئية خالل  تلك �ملادة 

�لف�شيل .
 « دقلة  باأن  �الإ�شارة  جتدر 
�أ�شناف  بني  من   « تاقربو�شت 
ف�شل  �ملعروفة خا�شة يف  �لتمور 
والية  يف  رو�جا  ،  تلقى  �خلريف 
�أدر�ر و كذ� خارجها ، ملا تتمتع به 
من نوعية جيدة و مذ�ق مميز مما 
من  كبري  ��شتقطاب  حمل  جعلها 
طرف �مل�شتهلكني لتزيني مو�ئدهم 

بهذه �ملادة �لغذ�ئية ، و هو متاما 
ما يتو�فق مع �نطباعات �لتجار و 
 ، للتمور  �لبائعني  منهم  باالأخ�ص 
�أن هذ� �لنوع من �لدقلة يعترب من 
كبري�  �إقباال  �لتمور  �أ�شناف  �أكرث 
ذلك  بالرغم من  و   ، على �رش�ئها 
فاإن �مل�شتهلكني عربو� كذلك عن 
�إ�شتيائهم ،و �متعا�شهم �ل�شديدين 
لل�شعر �لباه�ص لها ، و �لذي تر�وح 

غر�م  للكيلو  دج   250 و   200 بني 
�لو�حد ، و هو ما �أثقل كاهلهم ، و 
خا�شة �لقدرة �ل�رش�ئية �ملحدودة 
، غري �أن �لتجار كان لهم ر�أي حول 
لكونهم   ، للتمور  �لباه�ص  �ل�شعر  
يجلبونها من منطقة �أجدير باإقليم 

قور�رة .
�أحمد باحلاج

مبدينة  �ملو�طنني  من  عدد  �أبدى 
تقرت �لتابعة لوالية ورقلة ، خ�شو�شا 
ت�رشيحات  يف  �لرئي�شية   �الأحياء  يف 
متفرقة لهم مع »�لو�شط » ،  �شخطهم 
�لعدد  من   ، �ل�شديدين  و��شتيائهم 
�لتي وزعتها  �لقمامة  �لقليل حلاويات 
�مل�شالح �لبلدية منذ مدة على م�شتوى 

مدينة تقرت .
�إذ �أن عدد� كبري� من �الأحياء مل ي�شتفد 
�ماكن  على  مق�شورة  وبقيت  منها 
قليلة وحمددة ، وهو �الأمر �لذي �أدى 
�ملنزلية  للمخلفات  �لع�شو�ئي  للرمي 
للمنظر  ت�شويه  من  عنه  ينجم  وما 
لالأو�شاخ  �لكبري  �النت�شار  وكذ�  �لعام 

ال  �لذين  �ملو�طنني  �أن  خ�شو�شا 
يجدون حاويات رمي �لقمامة يعمدون 
على  �لنفايات  و  �ملخلفات  جمع  �إىل 
حو�ف �ل�شو�رع �أو يف و�شط �لتجمعات 
يوؤدي  �لذي  �الأمر  هو  و   ، �ل�شكانية  
طالب  وقد   ، �لقذرة  �لرو�ئح  النت�شار 
بتزويدهم  �لبلدية  م�شالح  �ل�شكان 

بحاويات رمي �لقمامة بال�شكل �لكايف 
خ�شو�شا �أن �أحياء رئي�شية و �شعبية يف 

�ملدينة توجد من دون حاويات .
�ملعنية  �مل�شالح  تدخل  �نتظار  ويف   
معاي�شة  �ملو�طنني  على  الزما  يبقى 

�لو�شع �ملزري الأجل غري م�شمى.
�أحمد باحلاج 

بالرغم من �سعرها �ملرتفع

تقرت

دقلة  ت�قربو�ست  قبلة امل�ستهلكني ب�أدرار 

قلة ح�وي�ت القم�مة يثري �سخط املواطنني 

جت�سيد� ملخطط �حتالل �مليد�ن 

يربط بني �لو�دي و ب�سكرة  

 اأمن دائرة ح��سي م�سعود 
يحجز كمية من املخدرات 

الطريق الوطني رقم 46 
يف و�سعية ك�رثية 
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�سحيفة لوموند الفرن�سية

بيوتر �سموالر،  ويف مقال ملرا�سلها 
"اإ�رسائيل"  اإن  لوموند:  قالت 
غزة  يف  الفل�سطينية  والف�سائل 
تو�سلوا اإىل وقف ه�ش الإطالق النار 
)ا�ست�سهاد(  بعد مقتل  �سيئا  يغري  ال 
ال�سهداء  فل�سطينيا )عدد  23 مدنيا 
و)مقتل(  �سهيدا(   27 الفل�سطينيني 
اإطالق  وبعد  اإ�رسائيليني،  اأربعة 
)�سواريخ  قذيفة   690 يقارب  ما 
واأ�سارت  غزة.  من  هاون(  وقذائف 
من  العدد  هذا  اأن  اإىل  ال�سحيفة 
له  ي�سبق  مل  االإ�رسائيليني  القتلى 
التي   ،2014 �سيف  منذ حرب  مثيل 
و67  "اإ�رسائيليني"  �ستة  فيها  قتل 
اأكرث  مقابل  "اإ�رسائيليا"  جنديا 
اأن  يعني  ما  فل�سطيني،   2200 من 
رئي�ش الوزراء "االإ�رسائيلي" بنيامني 
خم�ش  بعد  نف�سه  يجد  نتنياهو 
�سنوات يف مواجهة تناق�سات اإدارته 
االأمنية البحتة لق�سية غزة، كما يقول 
اإدارة  املرا�سل  وخل�ش  املرا�سل. 
اأنها ترتكز على  للق�سية يف  نتنياهو 
مغامرة  والدخول يف  احلرب  جتنب 
�سالم  حتمل  عدم  مع  ن�رس،  دون 
الهدنة  اأن  واأو�سح  عليه،  متفاو�ش 
التنفيذ  حيز  دخلت  التي  اله�سة 
فجراأول اأم�ش االثنني ال تغري �سيئا، 
برفع  لـ"اإ�رسائيل"  ت�سمح  كانت  واإن 
القيود عن التنقل يف اجلنوب واإعادة 
املرا�سل  وي�سيف  املدار�ش  فتح 
القتلى  اأن  من  الرغم  على  اأنه 

مناطق  يف  كانوا  "االإ�رسائيليني" 
االإنذار  �سفارات  واأن  خمتلفة، 
جنوب  يف  توقف  دون  تعمل  ظلت 
املحتلة(،  )فل�سطني  "اإ�رسائيل" 
مل  الفل�سطينية  الف�سائل  فاإن 
ت�ستخدم �سواريخها البعيدة املدى، 
الت�سعيد  مدى  يعك�ش  برد  واكتفت 
"االإ�رسائيلي". وذكر املرا�سل عددا 
هدفا   350 �سمن  من  املن�ساآت  من 
قال اإن اجلي�ش االإ�رسائيلي هاجمها 
العديد  ذلك  مبا  غزة،  قطاع  يف 
املاأهولة  املناطق  يف  املباين  من 
هيئة  اأن  اإىل  م�سريا  بال�سكان، 
با�ستهداف  اأمرت  العامة  االأركان 
مت  واأنه  القادة،  من  العديد  منازل 
االأمن  قوى  رئي�ش  مكتب  تدمري 
الداخلي اللواء توفيق اأبو نعيم. غري 
اأن االأمر الذي بدا للمرا�سل اأهم من 
"اإ�رسائيل"  ا�ستئناف  هو  هذا  كل 
�سيا�سة االغتياالت امل�ستهدفة التي 
طالب �سقور اجلناح اليميني بها منذ 
�سيارة  ا�ستهداف  اأن  وعّد  �سهور، 
الذي  عاما(،   34( اخل�رسي  حامد 
قال بيان للجي�ش اإنه "امل�سوؤول عن 
اإىل  اإيران"  من  املالية  التحويالت 
كان  االإ�سالمي،  واجلهاد  حما�ش 
ر�سالة حتذير وا�سحة للف�سائل دون 

ا�ستهداف م�سوؤول كبري.
واأفاد املرا�سل اأن "اإ�رسائيل" كانت 
ق�سف  على  يرتكز  �سيناريو  تدر�ش 
حرب  مثل  بري،  تدخل  دون  جوي 
التي   ،2012 االآِخر  نوفمرب/ت�رسين 
جلاأت خاللها لالغتيال امل�ستهدف، 
اإال اأن قدرات الف�سائل التي اأ�سبحت 

وي�سيف  ذلك.  دون  حالت  اأقوى 
وقوع  �سهد  اأي�سا  اجلاري  العام  اأن 
املتحكم  القتال  من  عدة  حلقات 
اأن ال�سيناريو نف�سه  فيه، م�سريا اإىل 
يف  املتمثل  وهو  مرة،  كل  يحدث 
اإطالق �سواريخ من غزة مقابل حملة 
"االإ�رسائيلية"  اجلوية  الغارات  من 
اخل�سمان  يرتاجع  بعدها  عليها، 
بف�سل عمل املن�سق اخلا�ش لالأمم 
نيكوالي  ال�سالم  لعملية  املتحدة 
مالدينوف والو�سيط امل�رسي الذي 
بقي يعمل يوم االأحد وراء الكوالي�ش، 
وخالل  النهاية.  يف  الهدنة  النتزاع 
عطلة نهاية االأ�سبوع، رفع كل طرف 
حتى  الع�سكرية،  قوته  مدى  من 
بالقوة،  ال�سعور  خ�سمه  مينح  ال 
اأن  مو�سحا  املرا�سل،  يقول  كما 
وحما�ش  "اإ�رسائيل"  بني  العالقة 
والقائمة على عدم الثقة والت�سويات 

الكاذبة  والوعود  الكوالي�ش  وراء 
لها  لي�ش  املغالطة،  واحل�سابات 
�سوى هدف واحد هو ك�سب الوقت.

اأحد  ال  اأنه  اإىل  املرا�سل  وخل�ش 
هذه  �رسوط  لتغيري  حقيقة  ي�سعى 
مليونني  على  تفر�ش  التي  املعادلة 
حمنة  يف  العي�ش  غزة  �سكان  من 
اخلوف  االإ�رسائيليني  وعلى  وعوز، 
على  ال�سواريخ  �سقوط  من  الدائم 
املرا�سل  �سبه  �سكناهم.  مناطق 
قطاع غزة مبري�ش يف و�سع متدهور 
بل�سم  على  الآخر  وقت  من  يح�سل 
ق�سري،  وقت  بعد  مفعوله  يتال�سى 
نوفمرب/ يف  نتنياهو  اأن  اإىل  م�سريا 
نقل  قبل   2018 االآِخر  ت�رسين 
للقطاع  قطر  من  مالية  م�ساعدات 
تفاديا لتفّجر الو�سع، ولكن منع نقل 
هذه امل�ساعدات من جديد اأدى اإىل 

حالة من التوتر ال�سديد.

قالت �سحيفة لوموند الفرن�سية: اإن "اإ�سرائيل" دفعت خالل عطلة نهاية هذا 
الأ�سبوع ثمن جتاهلها للبديهيات، خا�سة واأن و�سعها ه�ش يف مقابل الف�سائل 

الفل�سطينية يف غزة، رغم قوة جي�سها ال�ساربة.

م٫�ش

اإ�سرائيل تتجاهل البديهيات 
وو�سعها ه�ش يف غزة

اأبو عبيدة

نتنياهو يرف�ش الإف�ساح عن ثروته

ما اأطلقته املقاومة وق�سفه الحتالل ..
 نتائج الت�سعيد بالأرقام

جتاوز  يف  "الق�سام" جنح 
القبة احلديدية وت�سليلها

اأ�سريان يدخالن اأعواًما جديدة 
داخل �سجون الحتالل

الحتالل هدم 51 من�ساأة 
بالقد�ش ال�سهر املا�سي

لختباء القا�سي يف ملجاأ.. الحتالل 
يوؤجل حماكمة والدة نعالوه

الق�سام  كتائب  با�سم  الناطق  اأكد 
يف  جنحت  الكتائب  اأن  عبيدة  اأبو 
وت�سليلها  احلديدية  القبة  جتاوز 
وقال اأبو عبيدة يف تغريده له على 
ح�سابه يف التليجرام: "لقد جنحت 
كتائب الق�سام بف�سل اهلل يف جتاوز 
احلديدية(  )بالقبة  ي�سمى  ما 
اإطالق  تكتيك  اعتماد  خالل  من 
الر�سقة  يف  ال�سواريخ  ع�رسات 
جنحت  "لقد  وتابع:  الواحدة". 
كتائب الق�سام بف�سل اهلل يف جتاوز 
احلديدية(  )بالقبة  ي�سمى  ما 
اإطالق  تكتيك  اعتماد  خالل  من 

الر�سقة  يف  ال�سواريخ  ع�رسات 
املقاومة  الواحدة"ونفذت 
على  وا�سعة  �ساروخية  ر�سقات 
على  ا  رًدّ االحتالل؛  م�ستوطنات 
اليومني  خالل  ال�سهيوين  العدوان 
املا�سيني. واأقر االحتالل ب�سقوط 
من  اأطلقت  قذيفة   700 نحو 
جنوب  يف  م�ستوطناته  على  غزة 
ملقتل  اأدى  ما  املحتلة؛  فل�سطني 
الع�رسات  واإ�سابة  م�ستوطنني   4
يف  الوا�سع  الدمار  عن  ف�سال 
يف  خا�سة  وال�سيارات  املنازل 

اإ�سدود وبئر ال�سبع وع�سقالن.

ماي  من  ال�سابع  اليوم  يدخل 
اأعواًما  غزة  قطاع  من  اأ�سريان 
االحتالل  �سجون  داخل  جديدة 
بال�سجن  حمكوم  اأ�سري  بينهما 

املوؤبد مدى احلياة، وهما:
م�رسان  نعيم  جهاد  نعيم  االأ�سري 
جنوب  رفح  مدينة  من  عاًما(   39(
بال�سجن  املحكوم  غزة  قطاع 

منذ  ومعتقل  احلياة  مدى  املوؤبد 
عاًما   17 واأم�سى   ،2002 العام 
واالأ�سري  االحتالل،  �سجون  داخل 
طعيمة  اأبو  حمدان  خليل  حمدان 
جنوب  خانيون�ش  مدينة  من 
القطاع املحكوم بال�سجن 15 عاًما 
واأم�سى  العام 2008،  ومعتقل منذ 

11 عاًما داخل �سجون االحتالل.

االإ�رسائيلي  االحتالل  �سلطات  هدمت 
�سكنية  من�ساأة   51 املا�سي  اأفريل  خالل 
وجتارية يف مدينة القد�ش املحتلة وقال 
تقرير  يف  حلوة  وادي  معلومات  مركز 
االإ�رسائيلية  االنتهاكات  ير�سد  �سهري 
�سعدت  االحتالل  بلدية  اإن  باملدينة، 
خالل ال�سهر املن�رسم من عمليات الهدم 
دون  "البناء  ذريعة  حتت  القد�ش،  يف 
ترخي�ش"، يف وقت تفر�ش فيه ال�رسوط 
على  للح�سول  التكاليف  باهظة  وقيود 

"رخ�سة بناء". وذكر اأن 11 من�ساأة ُهدمت 
�سملت  فيما  ذاتًيا،  اأ�سحابها  باأيدي 
عمليات الهدم 10 منازل �سكنية، 5 غرف، 
26 برك�ًسا للموا�سي، 2 اأ�سوار، 2 مواقف 
خمزنني،  �سكني،  برك�ش  للمركبات، 
�سكنية.  وبناية  جتارية،  من�ساأة  �رسفة، 
جبل  يف  من�ساأة   23 هدم  اإىل  اإىل  ولفت 
�سلوان،  يف  باهر،11  �سور  يف   7 املكرب، 
3 مبخيم �سعفاط، 3 اإم طوبا، 3 بالقد�ش 

القدمية، ومن�ساأة واحدة يف بيت حنينا.

اأجلت حمكمة االحتالل الع�سكرية يف 
"�سامل"، حماكمة االأ�سرية وفاء مهداوي 
اأيام،  لع�رسة  طولكرم  من  عاًما(   54(
م�سادر  وذكرت  القا�سي.  وجود  لعدم 
اأُبلغت  العائلة  اأن  وحملية،  اإعالمية 
 15 االأربعاء  يوم  اجلل�سة حتى  بتاأجيل 
ماي اجلاري، الأن القا�سي يريد درا�سة 
ملف الق�سية اإذ كان م�سغوالً يف االأيام 
امللجاأ  يف  وجوده  ب�سبب  املا�سية 

االإفراج  متوقًعا  وكان  احلرب  ب�سبب 
املحكمة  بعدما مددت  عن مهداوي، 
اآخرها  �سابًقا  مرات  عدة  اعتقالها 
ماي(    1( املا�سي  االأربعاء  يوم  كان 
معتقلة  وهي  امللف،  يف  خلل  ب�سبب 
وال�سيدة    2018 اأكتوبر   17 تاريخ  منذ 
اأ�رسف  ال�سهيد  والدة  هي  مهداوي، 
نعالوة الذي اغتاله جي�ش االحتالل يف 

نابل�ش قبل �سهور.

اأعلن حمامو رئي�ش الوزراء ال�سهيوين 
عن  تراجع  اأنه  نتانياهو  بنيامني 
للدفاع  متويل  على  للح�سول  طلبه 
من  دوالر  مليون   2 بقيمة  القانوين 
ابن عمه ناتان ميليكوف�سكي .كذلك 

رف�ش االف�ساح عن قيمة ثروته.
جلمع  �سي�سعى  اأنه  نتنياهو  وقال 
�سبن�رس  االأعمال  رجل  من  االأموال 
واأنه يفكر يف طلب جمع  بارتريدج 
اآخر بدالً من ابن  اأموال من متربع 
عن  الدفاع  طاقم  اأعلن  كما  عمه 

ال�رسوط  يرف�سون  اأنهم  نتنياهو، 
للقاء  اللجنة  و�سعتها  التي  االأولية 
تقدمي  �رسط  ذلك  يف  مبا  بهم، 
بيانات املتعلقة براأ�ش املال وثروة 
نتنياهو وتفا�سيل كاملة عن العالقة 

بينه وبني بارتريدج.
هذه  اأن  نتنياهو  حمامو  وزعم 
املطالب تتناق�ش مع الت�سوية التي 
العليا،  باملحكمة  اإليها  التو�سل  مت 
اللجنة  �ستعقد  مبوجبها  والتي 
نتنياهو  طلب  حول  اإ�سافية  جل�سة 

لال�ستفادة من دعم رجال االأعمال، 
على  بناء  للجنة  نتنياهو  و�سيقدم 
لغر�ش  تطلبها  تفا�سيل  اأي  طلبها 

مناق�سة االإجراء.
كتب  نتنياهو،  التما�ش  على  وردا 
اأع�ساء اللجنة يف تركيبتها ال�سابقة: 
"على ما يبدو مل يكلف نف�سه عناء 
دفع �سيكل واحد من اأمواله لتمويل 
اإىل ذلك،  اإ�سافة  دفاعه القانوين". 
كتب اأن رئي�ش احلكومة مل يرد على 
املبلغ  ذلك  يف  مبا  اللجنة،  اأ�سئلة 

االإجمايل املطلوب لتمويل النفقات 
جيبه  من  دفع  فهل  القانونية، 
لتمويل دفاعه، وما هو املبلغ الذي 

ي�ستطيع اأن ميوله من جيبه؟.
ال�سهر  هاآرت�ش  �سحيفة  وذكرت 
نتنياهو  دفاع  حمامي  اأن  املا�سي 
التحقيق  مواد  جمع  يرف�سون 
ت�سديد  يتم  حتى  فيها  امل�ستبه 
اأن  العام  النائب  اأعلن  ر�سومهم. 
اجلل�سة �ستعقد بحلول يوليو ، لكن 

الفر�ش كانت �سئيلة.

اإن  الثانية،  العربية  القناة  قالت 
اأطلقت  غزة  يف  املقاومة  ف�سائل 
املا�سيني،  الت�سعيد  يومي  خالل 
مناطق  عدة  جتاه  �ساروخاً   690
مقتل  يف  ت�سببت  "اإ�رسائيل"،  يف 
منزال،   21 وتدمري  اإ�رسائيليني،   4

لعدة  واأ�رسار  الع�رسات،  واإ�سابة 
القبة  اأن  القناة  وزعمت  مركبات. 
احلديدية جنحت يف اعرتا�ش 240 
عدد  اإجمايل  من  فقط،  �ساروخا 
قطاع  من  اأطلقت  التي  ال�سواريخ 
غزة، خالل جولة الت�سعيد االأخرية، 

االحتالل  جي�ش  فاإن  للقناة،  ووفقا 
قال اإن هناك احتمالية اإىل التو�سل 
بالقطاع،  حما�ش  مع  اتفاقية  اإىل 
من  االحتماالت  هذه  دعم  ويجب 
خالل  من  ال�سيا�سي،  امل�ستوى 
االأو�ساع  حت�سني  على  املوافقة 

واأ�سارت  بالقطاع.  االقت�سادية 
اجلي�ش  اأن  اإىل  العربية،  القناة 
"االإ�رسائيلي"، تعمد يف هذه احلملة 
ولي�ش  االإ�سالمي،  اجلهاد  مهاجمة 
ال  مب�ستوى  ولكن  حما�ش،  فقط 

يوؤدي اإىل اندالع احلرب. 
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�إ�سماعيل قبالن

حتى يف اأق�صى بقاع العامل هناك 
اإخواننا  من  يعي�ش  من  دائًما 
امل�صلمني، حتى يف اإ�صتونيا؛ حيث 
اأجرينا حواًرا مع بع�ش امل�صلمني 

حول طريقِة معي�صتهم.
يق�صي  امل�صلمني  ك�صائر  والآن 
رم�صان  �صهَر  الإ�صتونيون  اإخواننا 
تعُمّ  ل  رمبا  ويَ�صومونه،  املبارك 
هو  كما  باأ�رسها  البالَد  الفرحُة 
�صك  بال  ولكنهم  لدينا،  احلال 
خمتلفة  جماٍل  اأوُجَه  يكت�صفون 
خالل �صهر رم�صان، فهم ي�صومون 
ون�صف  �صاعة   17 من  يقرب  ما 
الكرمي  القراآَن  ويقروؤون  يومًيّا، 

ر، ويتدبرونه. بتفُكّ
كيف  هناك:  اإخواننا  �صاألنا  ولقد 
وح�صلنا  رم�صان،  �صهر  يق�صون 
وفيما  متنوعة،  اإجاباٍت  على 
على  طرحناها  التي  الأ�صئلة  يلي 

م�صلمي اإ�صتونيا:
�صهر  رم�صان  �صهَر  اإن  بالطبع،   •

قدوم  لدى  ت�صعرون  فكيف  مميز، 
هي  وما  املبارك؟  ال�صهر  هذا 
التي اكت�صبتموها  العادات احلميدة 
بعد  عليها  وداومتم  رم�صان  يف 
ُروح رم�صان تكمن  • اإن  انق�صائه؟ 
يف ال�صوم ب�صكٍل كبري، ماذا تعتقدون 
بخ�صو�ش ال�صوم؟ وهل من ال�صعب 
 • الطويلة؟  ال�صاعات  هذه  ال�صياُم 
الوقت �صهُر رم�صان هو  نف�ش  ويف 
بتالوة  ون  تهتُمّ فهل  القراآن،  �صهر 
القراآن الكرمي خالل هذا ال�صهر؟ اإن 
�صهر رم�صان ميِثّل يل العاَم باأ�رسه، 
فيه على  اأنطوي  الذي  ال�صهر  وهو 
لل�صالة  اأطوَل  وقًتا  واأف�صح  نف�صي، 
وقراءة القراآن، وتعلُّم اأحكام ديني، 
واأنا اأرى يف هذا نوًعا من الن�صجام 
مع مفهوم ال�صهر الف�صيل، حتى لو 
مل اأقم بتلك العبادات يف امل�صجد، 
يف  اأكرَث  اأهتُمّ  ذلك  اإىل  وبالإ�صافة 
يف  �صلواتي  باأداء  رم�صان  �صهر 
كان  املا�صي  العام  يف  موعِدها. 
حول  املخاوف  من  القليُل  ينتابني 
�صيام رم�صان؛ لأننا ن�صوم لفرتاٍت 

املا�صي  العام  اأَنّ  اإل  هنا،  طويلة 
كان اأ�صهَل رم�صان مر علَيّ واحلمد 
الأيام،  طول  من  الرغم  فعلى  هلل، 
اجلوع،  اأو  العط�َش  اأقا�صي  فاإين مل 
اآياِت  من  واحدة  اأن هذه هي  يبدو 
كما  رحمتَه،  بها  يرينا  التي  اهلل 
ما  بعمٍل  املرء  ان�صغال  اأن  اأدركُت 
وقياَمه بالأن�صطة املختلفة، مينُعه 
والعط�ش.  باجلوع  الإح�صا�ش  من 
�صهور  معظم  ق�صيُت  الآن  حتى 
اإ�صالمية،  غري  بالد  يف  رم�صان 
هناك  لكن  وفرن�صا،  اإ�صتونيا  مثل: 
فيها  ق�صيُت  التي  ال�صنوات  بع�ش 
مثل  اإ�صالمية  بالد  يف  رم�صان 
القوَل:  اأ�صُدَقكم  ولكي  املغرب، 
غري  البالد  يف  ال�صوَم  ل  اأف�صِّ اأنا 
كهذا  مكاٍن  يف  لأنه  الإ�صالمية؛ 
املعنى  ت�صتوعبوا  اأن  ميكنكم 
اأ�صهَل،  ب�صورة  لل�صوم  احلقيقَيّ 
الطعام  لتح�صري  م�صطرين  فل�صتم 
اللهو  يف  الليل  وق�صاء  اليوم  طوال 
احلا�رس  وقتنا  يف  لأنه  والت�صلية؛ 
الإ�صالمية  الدول  يف  رم�صان  بداأ 

ي�صبه تدريجًيّا راأ�ش ال�صنة بالن�صبة 
رحمَة  يرينا  رم�صاَن  اإن  للن�صارى. 
القراآن  قراءةُ  وتبدو  املطلقة،  اهلل 
هذا  الدين يف  وتعلُّم  ال�صالة  واأداء 
ال�صهر اأكرَث جمالً ومعًنى، واإ�صافة 
ا  جًدّ �صحٌيّ  ال�صوَم  فاإن  هذا،  اإىل 
لأج�صادنا اإذا اأديناه كما يجب دون 
يف  الأطعمة  تناُوِل  يف  الإفراط 
باإذن  فلن�صتَِفْد  وال�صحور،  الإفطار 
اهلل من رحمة هذا ال�صهر الف�صيل. 
على  للِحفاظ  فلن�صَع  لوبالو:  اأيفار 
خ�صالنا احلميدِة بعد انق�صاء �صهر 

ا. رم�صان اأي�صً
عندما يحل رم�صان اأحَمُد اهللَ اأكرث، 
وبالطبع  غامرة،  ب�صعادة  واأ�صعر 
اأ�صعر قلياًل باجلوع والعط�ش بفعل 
اأهميًة  هذا  ميِثّل  ل  لكن  ال�صوم، 
اأق�صي هذا  واأنا  بالن�صبة يل،  كبرية 
م�صلمني  مع  يل  رم�صان  اأول  العام 
الإفطار،  بتناول  نقوم  اآخرين، 
�صالة  اإىل  الإفطار  بعد  ونذهب 
اأخرى  جهة  ومن  مًعا،  الرتاويح 
لهذا  زكاتي  مقداِر  ح�صاَب  اأحاول 

العام.
لكن  �صعبًا،  ال�صوم  يكون  قد  نعم، 
حياتنا  بنمِط  اأكرَث  يرتبط  هذا 
وطبيعة عملنا، فعلى �صبيل املثال: 
كنُت اأعمل العام املا�صي يف الهواء 
لق حتت ال�صم�ش؛ لذلك مل اأقَو  الَطّ
اإل  الأيام،  بع�ش  يف  ال�صيام  على 

اأنني عو�صتُهم جميًعا بعد رم�صان، 
راحة؛  اأكرث  فاأنا  العام،  هذا  اأما 
لأنني اأعمل يف مكان مغلق، وال�صوم 
يعِلّمنا �صكَر اهلل على نعمه علينا، فما 
اأتناوله من لقيمات �صغرية ور�صفات 
للمياه على الإفطار، يجعلني اأحمد 

اهللَ اأكرث.
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بوركينا فا�ضو ا�ضتقبال 
�ضــــــــهــــــر رمـــــــ�ضــــــان

ت�سهد مدن وقرى »بوركينا فا�سو« ُقَبيل 
حلول �سهر رم�سان ن�ساًطا كبرًي�، وحركة 

منقطعة �لنظري؛ ��ستعد�ًد� ال�ستقبال �سهر 
�لرحمة و�لغفر�ن، و�سعًيا لتاأمني متطلبات 
�ل�سهر وتوفري �حتياجاته، رغم قلة ذ�ت 

�ليد لدى كثري من �ل�سعب �لبوركيني.

ب�صهر  البوركينيني  اهتمام  ويظهر 
يف  بقدومه،  وعنايتهم  رم�صان 
اأكرث من جانب من جوانب احلياة 
احلر�ش  كل  فيحر�صون  العامة، 

على اجلوانب التالية:
و�رساء  ال�صهر،  نفقات  جمع   -1
املاأكولت،  من  الحتياجات: 
قبل  الرئي�صة،  الغذائية  واملواد 
لقدومه،  ا�صتعداًدا  ال�صهر؛  حلول 
ارتفاع  من  يطراأ  قد  ملا  وحت�صبًا 
كثري  يف  حلوله  مع  لالأ�صعار  كبري 
تنظيف  حملة   -2 املوا�صم.  من 
مرافقه،  وجميع  امل�صاجد، 
احل�رس،  من  حمتوياته:  وجتديد 
وال�صجادات - اإن تي�رس - والتعاون 
الكبري يف ذلك، ويف اإعداد �صاحات 

وتهيئتها  ال�صغرية،  امل�صاجد 
الأعداد  ول�صتيعاب  لل�صلوات، 
امل�صاجد  اإىل  املتدفقة  الكبرية 

ل�صالة الرتاويح.
3- عودة كثري من املغرِتبني للعمل 
يف اخلارج، اإىل ُقَراهم لق�صاء �صهر 
و  وذويهم،  اأهليهم  بني  رم�صان 
ل -كذلك- كثري من املوظفني  يف�صِّ
خالل  ال�صنوية  اإجازاتهم  اأخذ 
ا�صتعداًدا  الف�صيل؛  ال�صهر  هذا 
وم�صاركة  اغتنامه،  يف  ورغبة  له، 
والتعبد  به،  الحتفاء  يف  اأهليهم 

فيه.
املتعلقة  الغرائب  ومن   -4  
اإقبال  ال�صهر،  لهذا  بال�صتعداد 
الزواج  على  ال�صباب  من  كثري 

فيه،  بالزواج  ًنا  تيُمّ حلوله؛  ُقبَيل 
املجتمع  يف  ال�صائد  العرف  ولأن 
البوركيني اأن عبادة املتزوج اأف�صل 
يحر�ش  لذا  العزب؛  عبادة  من 
حلول  قبل  ل  التبُعّ على  الكثري 
ال�صهر، فتكرث مرا�صم عقد الزواج 
يف �صهر �صعبان ب�صكل لفت للنظر، 
جماعية،  تكون  بع�صها  اأن  بدرجة 
ل �صيما يف الأيام الأخرية من �صهر 

�صعبان.

 مظاهر �الحتفاء بقدوم 
�سهر رم�سان يف »بوركينا 

فا�سو«.

�صهر رم�صان مو�صم عظيم، و�صيف 

الإ�صالمية  الأمة  على  يَِفد  كرمي 
بقدومه،  يفرحون  عام،  كل  مرة 
اأنحاء  كل  يف  بحلوله  ويبتهجون 
كبري،  وْقع  ال�صهر  ولهذا  العامل، 
م�صلمي  نفو�ش  يف  خا�ش  وطعم 
»بوركينا فا�صو«، فما اأن يهَلّ هالل 
مظاهر  البالَد  يعم  حتى  رم�صان، 
الغبطة  وم�صاعر  وال�رسور،  الفرح 
يف  جلًيّا  ذلك  ويظهر  واحلبور، 

حياتهم اليومية.
من  يوم  اآخر  �صم�ش  غروب  فمع 
ال�صاغل  ال�صغل  يكون  �صعبان، 
الهالل  ترائي  امل�صلمني  جلميع 
الروؤية  ثبتت  فاإن  روؤيته،  واإثبات 
اأو  املدافع  اأ�صوات  دوي  ي�صمع 
اجلميع  لإ�صعار  عالية؛  البندقيات 

يف  ذلك  ويكون  ال�صهر،  بحلول 
القرى على وجه اخل�صو�ش.

ومدينة  الكربى  املدن  يف  واأما 
فبمجرد  حتديًدا،  جول�صو«  »بوبو 
بلدية  تطلق  ال�صهر  حلول  ثبوت 
املدينة �صفارتها التي يبلغ �صداها 
فيعم  عالية،  املدينة  اأرجاء  جميع 
الفرح والبتهاج كل مكان، وتنطلق 
والأدعية،  التهاين،  تبادل  مرا�صم 
الكرمي  ال�صهر  بقدوم  والتربيكات 
تتمكن  مل  فاإن  العزيز.  وال�صيف 
اجلميع  ان�رسف  املحلية،  الروؤية 
عرب  الهالل  خرب  متابعة  اإىل 
املحلية  الإعالم  و�صائل  خمتلف 
الإ�صالمية،  كالإذاعات  والوطنية، 
والتلفزيون  الوطنية،  والإذاعة 

ما  وغالبًا  البوركيني،  الوطني 
اجلمعيات  بني  خالفات  تن�صب 
الهالل  روؤية  ثبوت  يف  الإ�صالمية 
يف  اآرائها  لتباين  وذلك  عدمه؛  اأو 
م�صاألة »ما يثبت به دخول ال�صهر«، 
التي  الدينية  املرجعية  لفْقد  اأو 
حتظى بالقبول لدى جميع �رسائح 

املجتمع الإ�صالمي.
الأحيان  بع�ش  يف  يح�صل  ما  ومع 
بداية  حتديد  يف  الختالف  من 
ال�صوم، فاإن الحتفاء بحلول ال�صهر 
ياأخذ اأبعاًدا كثرية واأمناًطا خمتلفة 
ثبوت  مبجرد  فا�صو«،  »بوركينا  يف 
حلول ال�صهر وتتجلى اأبعاد واأمناط 
وجه  على  بال�صهر  الحتفاء 

اخل�صو�ش عرب اجلهات التالية:

كيف يق�ضي امل�ضلمون رم�ضان يف اإ�ضتونيا؟

روح  بّث  على  امل�صاجد  حتر�ش   
امل�صلمني  بني  والت�صافر  التعاون 
يتواجدون على  وغري امل�صلمني ممن 

خالل  من  وذلك  اليابانية،  الأرا�صي 
اجلماعية  الإفطارات  ماآدب  تنظيم 
العديد من  اأطرافها  التي جتمع على 

النا�ش يف مظهر تكافلي وتعاوين رائع، 
كما ويقبل امل�صلمون يف اليابان على 
املقرئني  من  الكرمي  القراآن  �صماع 

عبد  املقرئ  راأ�صهم  وعلى  الراحلني 
واملن�صاوي،  ال�صمد،  عبد  البا�صط 
�صالة  اأداء  على  حر�صم  عن  عدا 

كما  وم�صتمر.  دائم  ب�صكل  الرتاويح 
لأداء  مبكراً  الدعوة  اليابان  يف  تبداأ 
بابتداء  تبداأ  حيث  العيد؛  �صالة 

واأخرياً  رم�صان،  من  الأواخر  الع�رس 
تكرث الأعمال اخلريية يف هذا ال�صهر 

الف�صيل يف اليابان.

رم�ضان يف اليابان
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذة /حيمور نورة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي 

اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبها ب 04 �سارع عبد القادر �سباعي -ح�سني داي – اجلزائر 
ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط بيع عقار

باملزاد العلني
طبقا للمواد 748 من ق اإ م اإ

بطلب من ورثة عبدات مباركة و هم : اإبنها مهاد اأحمد الدائن / طلب – بيع
املختار موطنه لدى مكتب االأ�ستاذة / ولد علي كرمية الكائن مكتبها / ب 02 �سارع البروفوار – اجلزائر الو�سطى

�سد / ورثة عبدات مباركة و هم : ابنتها قرقور مليكة / املحجوز عليها 
ال�ساكنة / بحي فرنان حنفي عمارة �ش 02 الطابق 03 �سقة رقم 84 القبة – اجلزائر 

مبقت�سى ال�سند التنفيذي للحكم ال�سادر عن حمكمة ح�سني داي ) الق�سم : العقاري( بتاريخ : 2018/06/25 جدول رقم : 18/1204 
فهر�ش رقم : 18/03774 املمهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ : 2019/02/07 حتت رقم 2019/295 القا�سي ببيع العقار متمثل يف 
ال�سقة الكائنة / بحي فرنان حنفي عمارة ح 02 الطابق 03 �سقة رقم 84 القبة ت�ستمل على غرفتني ، مطبخ ، حمام و ملحقات 

اأخرى ذات م�ساحة قدرها 43.75 م2 و ن�سبة 82/1000 من االأجزاء امل�سرتكة .
نعلن نحن املح�رشة الق�سائية االأ�ستاذة / حيمور نورة اأن مت اإيداع قائمة �رشوط البيع اخلا�سة بال�سقة باأمانة �سبط املحكمة و 
مت تاأ�سري على حم�رش االإيداع بتاريخ : 2019/04/25 حتت رقم : 2019/20 و مت حتديد جل�سة االعرتا�سات بتاريخ : 2019/05/13 

على ال�ساعة 10.00 �سباحا 
التعيني: ال�سقة الكائنة / بحي فرنان حنفي عمارة ح 02 الطابق 03 �سقة رقم 84 القبة ت�ستمل عل غرفتني ، مطبخ ، حمام و 

ملحقات اأخرى ذات م�ساحة قدرها 43.75 م2 و ن�سبة 82/1000 من االأجزاء امل�سرتكة .
- تقدم االعرتا�سات بعري�سة اإىل رئي�ش ق�سم البيوع العقارية لدى حمكمة ح�سني داي 03 اأيام قبل جل�سة االعرتا�سات / حدد 

ال�سعر االفتتاحي للمزايدة ب 15.531.531.62 دج ح�سب اخلبري عبا�ش �سفيان.
املح�سرة الق�سائية  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذة /حيمور نورة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي 

-جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبها ب 04 �سارع عبد القادر �سباعي -ح�سني داي – اجلزائر 

تبليغ �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية 
طبقا للمادة 412/04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بتاريخ الثامن و الع�رشون من �سهر مار�ش �سنة األفني و ت�سعة ع�رش 
لفائدة /ال�سندوق الوطني للتوفري و االحتياط  بنك �رشكة ذات اأ�سهم  مديرية �سبكة اجلزائر غرب و املمثلة يف �سخ�ش مديرها العام.

الكائن مقرها / ب 42 �سارع خليفة بوخالفة اجلزائر
ح�رشت عنه وكيلته االأ�ستاذة / باري جميلة ) حمامية لدى املجل�ش( 

مراعاة الأحكام املادة 04/412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية
: 14/00162 املمهور  : 13/08040 فهر�ش رقم  : 14/01/21 رقم اجلدول  بتاريخ  التجاري /البحري   : الق�سم  بئرمراراي�ش   ال�سادر عن حمكمة  التنفيذي  ال�سند  بناء على 

بال�سيغة التنفيذية .
�سد ال�سيد)ة( / اأيت �سالمات حممد �سعيد 

ال�ساكن)ة( / حي �سيليار عمارة اأ مدخل 02 رقم 281 حيدرة – اجلزائر 
-بناء على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي مع تكليف بالوفاء املر�سالن عن طريق ر�سالة م�سمنة بتاريخ :  2018/04/25 حتت رقم : 00430736616 

-بناء على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي مع  حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق التعليق )لوحة االإعالنات حمكمة بئرمرادراي�ش ( املوؤرخ يف : 2018/04/18
بناء على حم�رش تبليغ �سند تنفيذي مع حم�رش  تكليف بالوفاء  عن طريق التعليق ) لوحة االإعالنات بلدية حيدرة  (املوؤرخ يف : 2018/04/08 

-بناء على االإذن بالن�رش ال�سادر عن ال�سيد / رئي�ش حمكمة بئرمرادراي�ش  بتاريخ : 2018/02/27 حتت رقم :19/1745 
تطبيقا الأحكام املادة 4/412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

-نحن االأ�ستاذة /حيمور نورة حم�رشة ق�سائية معتمدة لدى حمكمة ح�سني داي -جمل�ش ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبنا ب  72 �سارع بوجمعة مغني -ح�سني داي – اجلزائر  
املوقعة اأدناه 

كلفنا املدعو ال�سيد)ة(  / اأيت �سالمات حممد �سعيد 
ال�ساكن / حي �سيليار عمارة اأ مدخل 02 رقم 281 حيدرة – اجلزائر    

- اأن ي�سدد فورا بني اأيدينا مبلغ الدين. املحكوم به  املقدر ب : 139.299.93 دج مع باالإ�سافة اإىل م�ساريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية للمح�رش الق�سائي 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش م�سمون التكليف بالوفاء يف اجلريدة و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

مع كافة التحفظات
اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رش للعمل به وفقا للقانون

املح�سرة الق�سائية  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة العدل 

مكتب الأ�ستاذ / عليوان حممد
حم�سر ق�سائي بح�سني داي

 03 �سارع علي مدو�س ح�سني داي

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
اإلزام بالدفع عن طريق الن�سر باجلريدة

طبقا للمادة 412 ، 612 من ق اإ م اإ و ما يليها
نحن املوقع اأدناه االأ�ستاذ: عليوان حممد حم�رش ق�سائي لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء اجلزائر 

الكائن مقرمكتبه ب : 03 �سارع علي مدو�ش ح�سني داي اجلزائر 
لفائدة ال�سيد)ة( : بنك التنمية املحلية �رشكة ذات اأ�سهم املمثلة من طرف مديره العام وكالة ح�سني داي رمز 104 املمثلة من طرف مديرها العام �سليمالني عبد الكرمي العنوان : 

05 �سارع قا�سي عمار ا�سطاوايل القائمة يف حقها االأ�ستاذة باري جميلة 
و تنفيذا لل�سند التنفيذي للحكم ال�سادر عن حمكمة ح�سني داي الق�سم التجاري / البحري بتاريخ 2018/02/18 رقم الفهر�ش 2017/01155 رقم اجلدول : 2017/05323  و املمهور 

بال�سيغة التنفيذية املوؤرخة بتاريخ 2019/01/24 حتت رقم 19/172 
- و بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي مع التكليف بالوفاء ) اإلزام بالدفع( املوؤرخني يف 2019/02/26  املر�سلني بر�سالة م�سمنة مع اإ�سعار باالإ�ستالم 

القبة   ببلدية  املن�سورة  و  املعلقة  و   2019/03/14 بتاريخ  داي  املن�سورة مبحكمة ح�سني  و  املعلقة  بالوفاء  التكليف   + التنفيذي  ال�سند  اأعاله  املذكورة  املحا�رش  بناءا على   -
يف2019/03/12 

- و بناءا على االأمر باالإذن بن�رش م�سمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيد رئي�ش حمكمة ح�سني داي  بتاريخ 2019/03/19 حتت رقم 2019/644 
- و بعد االإطالع على املواد 412-612 من ق اإ م اإ و مراعاة الأحكام املواد من 406 اإىل 416 و ما يليها من نف�ش القانون 

كلفنا و لزمنا ال�سيد)ة( : مزمي�ش م�سعود 
العنوان : حي حممد �سعيدون رقم 09 القبة والية اجلزائر  
بتنفيذ حمتوى احلكم املذكور اأعاله و دفع املبالغ التالية : 

1.دفع مبلغ 5.076.539.77 دج ) خم�سة مليون و �ستة و �سبعون الف و خم�سمائة و ت�سعة و ثالثون دينار جزائري و �سبعة و �سبعون �سنتيم (
02.دفع مبلغ 8.222.00 دج م�ساريف التنفيذ 

03.دفع مبلغ 73.530.78 دج احلق التنا�سبي للمح�رش الق�سائي 
و بلغناه و نبهناه و اأخطرناه باأن له اأجل خم�سة ع�رش )15( يوم للتنفيذ ابتداءا نت تاريخ هذا الن�رش باجلريدة مل�سمون التكليف بالوفاء طبقا للمادة 612 من ق اإ م اإ و يف حالة عدم 

امتثاله �سيحرر حم�رش عدم امتثال بذلك و ينفذ عليه جربا و بكافة الطرق القانونية و لكي ال يجهل ما تقدم و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .

الو�سط:2019/05/08

الو�سط:2019/05/08

الو�سط:2019/05/08
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 عبد النا�صر فروانة
رئي�س وحدة الدرا�صات والتوثيق 

يف هيئة �صوؤون اال�صرى

ورم�شان .. �شهر عظيم ومبارك، 
ت�شاعف فيه احل�شنات والأجور، فهو 
ال�شرب  �شهر  واملغفرة،  التوبة  �شهر 

والدعاء، و اجلود والإح�شان.
وهو �شهر مبارك يق�شي امل�شلم وقته 
بني �شيام وقيام وتالوة القراآن، وعمل 
واجتهاد يف الطاعات وتقُرب من اهلل 

عز وجل.
النا�س  ي�شتقبله  �شهر   .. رم�شان 
الأحبة  فيه  وتلتقي  و�رسور،  بفرح 
العائالت على مائدة واحدة  وجتتمع 
متعددة،  وم�رسوبات  باأكالت  مزينة 
والتربيكات  التهاين  فيها  وتتبادل 
�شلة  زيارات  فيه  وتكرث  با�شتمرار، 
اأيها  لكم  فهنيئاً  والأ�شدقاء.  الرحم 

امل�شلمون ب�شهر رم�شان.
بالن�شبة  رم�شان  �شهر  حال  هو  هذا 
الأر�س،  بقاع  يف  امل�شلمني  لكافة 
ولكن احلال خمتلف بالن�شبة لالأ�رسى 
الفل�شطينيني داخل �شجون الحتالل 

الإ�رسائيلي.
فال�رسى ي�شتقبلون هذا ال�شهر بفرح 
و�رسور ويتبادلون التهاين والتربيكات 
فيما بينهم كباقي امل�شلمني، ويق�شون 
اأوقاته بال�شوم وال�شالة وتالوة القراآن 
وقيام الليل والإبتهال اىل اهلل بالدعاء 

باأن يفرج اهلل كربهم.
وبع�س الأ�رسى يتممون قراءة القراآن 
وحفظه يف هذا ال�شهر الف�شيل، كما 
التالوة  يف  عدة  دورات  فيه  وتنظم 
ترفيهية  برامج  ويتخلله  والتجويد، 
اإطار  يف  ودينية  وطنية  وم�شابقات 

برامج رم�شانية �شاملة.
يف  تتفاقم  ال�رسى  معاناة  ولكن 
من  الأ�شري  يُحرم  حيث  ال�شهر،  هذا 
مائدة  على  واأطفاله  بذويه  اللتقاء 
واحدة، كما وُترم العائلة من وجود 
مائدة  على  الأ�رسة  رب  اأو  ابنها 
من  يفاقم  وهذا  والإفطار،  ال�شحور 
معاناة الطرفني طوال �شهر رم�شان.

والأمر ل يقت�رس على هذا احلرمان 
من  اللف  هناك  بل  الق�رسي، 
ذويهم  روؤية  من  حمرومني  الأ�رسى 
من خالل الزيارات، اأو اأقرباء لهم من 
فئة القرابة الأوىل منذ �شنوات طويلة 
بذريعة  او  والقيود  الجراءات  ب�شبب 

املنع الأمني.
احلد،  هذا  عند  تتوقف  ل  واملعاناة 
احلرمان  على  �شورها  تقت�رس  ومل 

مائدة  حول  والإلتفاف  الإلتقاء  من 
والتزاور  التوا�شل  اأو  واحدة، 
الأرحام  و�شلة  الأطفال  وا�شتقبال 
تتعدى  واإمنا  الزيارة،  �شبك  على 
ال�شور  من  األبوماً  لتمالأ  بكثري  ذلك 
واحلكايات.  الق�ش�س  من  وجملدات 
القمع  وقوات  ال�شجون  فاإدارة 
الت�شييق  تتعمد  بال�شالح  املدججة 
ال�شهر  وذويهم يف هذا  الأ�رسى  على 
للتنكيد  جاهدة  وت�شعى  الف�شيل، 
هذا  بقدوم  فرحتهم  واإف�شاد  عليهم 
من  جمموعة  عرب  العظيم  ال�شهر 
والتنقالت  التع�شفية  الإجراءات 
والقتحامات والعتداءات والتفتي�س 
وخيام  ال�شجون  لغرف  امل�شتمر 
العزل  زنازين  وحتى  املعتقالت 
بحجة  ذلك،  من  ت�شلم  مل  الإنفرادي 
البحث عن هواتف نقالة “مهربة” اأو 
ال�شهر  هذا  ويف  حمظورة”.   ” مواد 
اإجراءاتها  من  ال�شجون  ادارة  تُ�شِعد 
الكثري  وتزج  الأ�شباب  لأتفه  العقابية 
من الأ�رسى يف زنازين انفرادية، كما 
ممار�شة  حرية  اأمام  العراقيل  وت�شع 
القراآن  وقراءة  الدينية  ال�شعائر 
اجلماعية  وال�شالة  جهور  ب�شوت 
و�شالة الرتاويح يف �شاحة الق�شم اإل 
عليه  ن�شت  ما  يخالف  وهذا  ندر  ما 
اتفاقية جنيف )ت�شع الدولة احلاجزة 
كانت  اأياً  املعتقلني  ت�رسف  تت 
الأماكن املنا�شبة لإقامة   ، عقيدتهم 

�شعائرهم الدينية(.
ادارة  تالعب  ذلك  من  والأدهى 
اإي�شال  باأوقات  اأحياناً  ال�شجون 
فتُح�رس  لالأ�رسى،  الطعام  وجبات 
وجبات ال�شحور بعد رفع اآذان الفجر، 
وجبات  ا�شتالم  على  الأ�رسى  وجترب 
املغرب  اآذان  موعد  قبل  الإفطار 

هي  ودائما  طويلة،  زمنية  بفرتة 
ونوعاً  كما  و�شيئة  منقو�شة  وجبات 
دون  الأ�شا�شية  للمقومات  وتفتقر 
هذا  يف  اجل�شم  لإحتياجات  مراعاة 
ال�شهر، فيما يحاول الأ�رسى تعوي�س 
احتياجاتهم  �رساء  خالل  من  ذلك 
على نفقتهم اخلا�شة وباأ�شعار باهظة 
ال�شجن”. كما  “مق�شف  الكنتينة  من 
�شنع  يف  ويتفننون  ال�رسى  ويبدع 
على  اخلا�شة  واحللويات  الأطعمة 
طريقتهم اخلا�شة ووفقا لالإمكانيات 
وطقو�س  يتنا�شب  مبا  املتوفرة 
اأخرى  واأحيانا  العظيم.  ال�شهر  هذا 
اخلروج  �شاعة  ال�شجن  ادارة  تُوؤخر 
اأن  وتتعمد  الق�شم(  )�شاحة  للفورة 
احلرارة  فيه  ت�شتد  وقت  يف  تكون 
الأ�رسى  يدفع  مما  عليهم،  للتنغي�س 
غرفهم.  يف  والبقاء  اخلروج  لرف�س 
التي ُرف�شتها  وكثرية هي املحاولت 
وزيت  التمور  لإدخال  ال�شجون  ادارة 
هيئة  قبل  من  واحللويات  الزيتون 
اخرى،  وموؤ�ش�شات  ال�رسى  �شوؤون 
كميات  باإدخال  اأحيانا  يُ�شمح  فيما 
“الرم�شانية”  احلاجيات  من  قليلة 
هذا  يف  الأ�رسى  لإجمايل  تكفي  ل 
واأحيانا  املعتقل،  ذاك  اأو  ال�شجن 
من  ومتفاوت  مزاجي  وب�شكل  اأخرى 
ال�شجون  اإدارة  ت�شمح  لآخر  �شجن 
الأ�رسى  ُيّكن  اإ�شايف  مبلغ  بزيادة 
مق�شف  من  احتياجاتهم  �رساء  من 
ال�شجن. اما الأ�رسى الذين يتعر�شون 
فهم  رم�شان  يف  �شحية  لوعكات 
اأو  املنا�شبة،  الرعاية  يتلقون  ل 
يُعاملون  اإمنا  ال�رسيعة،  ال�شتجابة 
باملعاناة  ي�شعروا  كي  متعمد  ببطء 

والعذاب اأكرث .
�شهر  يف  الأمرين  يعانون  فال�رسى 

احلرمان  مطرقة  بني  ما  رم�شان. 
والأبناء  لالأهل  واحلنني  وال�شوق 
الأ�رس  ظروف  و�شندان  والأحبة، 
املت�شاعدة  القمعية  والإجراءات 
ذلك  ومع   .. العظيم  ال�شهر  هذا  يف 
ويُخفون  جراحهم  على  ي�شتعلون 
وي�شتغلون  ال�شجان،  اأمام  اآلمهم 
وال�شلوات  بالدعاء  اأوقاتهم 
وحفظ  الذاتي  والتثقيف  واملطالعة 
الغرف  فتتحول  وتف�شريه،  القراآن 
اىل م�شاجد واأماكن للعبادة و�شفوف 

للدرا�شة.
واأهايل ال�رسى يعانون حني يجتمعون 
على مائدة الإفطار يف غياب ق�رسي 
وال�شقيقة،  ال�شقيق  اأو  الإبن،  و  لالأب 
فيخيم احلزن على اجلميع لفقدانهم 
اأحد اأركان الأ�رسة، وجته�س الأمهات 
عن  لل�شوؤال  الأبناء  وي�شطر  بالبكاء، 
عن  املتوا�شل  اآبائهم  غياب  اأ�شباب 
مائدة الإفطار اأو اإح�شار احتياجات 
يُ�شمح  ملن  الزيارات  فيما  رم�شان، 
بالأمل  مغم�شة  تكون  بذلك  لهم 
حالهم  ول�شان  واملعاناة،  واحلزن 
باأ�رسانا  اجمعنا  اللهم  دائما  يقول 
العام القادم على مائدة واحدة بعيدا 

عن ظلم ال�شجان .
ت�شاعدت  الأخرية  ال�شنوات  وخالل 
الأ�رسى،  بحق  القمعية  الإجراءات 
وا�شتدت الهجمة وات�شعت الإجراءات 
الأ�رسى  بحق  والنتقامية  العقابية 
ومدة  الفورة  �شاعات  فتقل�شت 
من  العديد  و�شودرت  الأهل  زيارات 
لالأ�رسى  ي�شمح  التلفزة ومل  حمطات 
الأموال عرب  القليل من  اإدخال  �شوى 
ذويهم ل�رساء ما ينق�شهم من حاجيات 
مما  ال�شجن  مق�شف  من  اأ�شا�شية 
�شاعف من معاناتهم ومن املتوقع ان 

يعمق �شعوبة احلياة يف رم�شان.
يف  وذويهم  الأ�رسى  حال  هو  هذا 
اأمل   … املبارك  رم�شان  �شهر 
ال�شجن  ظروف  وق�شوة  ومعاناة، 
وحنني  و�شوق  ال�شجان..  ومعاملة 
بالأبناء  اللقاء  ولوعة  لالأحبة 
لكل  ور�شالتنا   .. والآباء  والأمهات 
امل�شلمني يف بقاع العامل … تذكروا 
اأ�رسى فل�شطني يف �شجون الحتالل 
ال�شحور وعلى موائد  الإ�رسائيلي يف 
لهم  وادعوا   ، ال�شجود  ويف  الإفطار 
اهلل  يفرج  باأن   ، تذكرمتوهم  كلما 

كربهم واأن يفك اأ�رسهم .
اأ�رسى  و  اأ�رسانا  قيد  فك  اللهم 
وارحم  كربهم  وفرج  امل�شلمني 

�شعفهم وردهم اإىل اأهلهم �شاملني .

�صهر رم�صان هو ال�صهر التا�صع يف التقومي الهجري، وهو �صهر مميز عند امل�صلمني عن 
باقي �صهور ال�صنة الهجرية، ففيه اأنزل القراآن الكرمي. وهو �صهر ال�صوم حيث ميتنع 

يف اأيامه امل�صلمون عن ال�صراب والطعام واجلماع من الفجر وحتى غروب ال�صم�س، 
و�صوم رم�صان هو الركن الرابع من اأركان االإ�صالم.

رئي�س هيئة �صوؤون االأ�صرى واملحررين معاناة الأ�ضرى وذويهم تتفاقم يف رم�ضان
اللواء قدري ابو بكر

على اإ�ضرائيل ان حترتم حرمة 
�ضهر رم�ضان املبارك يف تعاملها 

مع املعتقلني الفل�ضطينيني

هيئة �صوؤون االأ�صرى واملحررين

تنكيل واعتداء متوا�ضل بحق ال�ضرى 
واملعتقلني خالل عملية اعتقالهم

الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  رئي�س   طالب 
بكر،  ابو  قدري  اللواء  واملحررين 
الإ�رسائيلي  الإحتالل  حكومة 
رم�شان  �شهر  حرمة  اإحرتام 
املعتقلني  مع  تعاملها  يف  املبارك 
الهجمات  كل  ووقف  الفل�شطينيني، 
عليهم، واإلغاء العقوبات التي فر�شت 
من  وحرمان  غرامات  من  موؤخرا 
الزيارات والعزل وم�شادرة الجهزة 
الغرف  ومقتنيات  الكهربائية 

واملقتنيات اخلا�شة.
وبني اللواء ابو بكر ان ل�شهر رم�شان 
كل  لدى  وطقو�س  خا�شة  مكانة 
انحاء  يف  وامل�شلمني  الفل�شطينيني 
املعتقل  حق  من  وان  العامل، 
تفا�شيل  كل  يعي�س  اأن  الفل�شطيني 
ال�شعائر  يار�س  وان  ال�شهر،  هذا 
بهدوء، ويف جو من املحبة  الدينية 
منغ�شات  ان  وجود  دون  والت�شامح، 
املعتقالت  اإدارة  قبل  من  مفتعلة 
املنا�شبات  هذه  مثل  ت�شتغل  التي 
من  اإنتقامي  نف�شي  �شغط  خللق 

الأ�رسى.
ووجه اللواء ابو بكر دعوته لل�شليب 

واملوؤ�ش�شات  الدويل  الحمر 
بتكثيف  والإن�شانية،  احلقوقية 
وال�شجون،  املعتقالت  اىل  الزيارة 
اليومية،  التفا�شيل  كل  ومتابعة 
التفرد  لالإحتالل  ال�شماح  وعدم 
هذه  تكون  وان  العزل،  باأ�رسانا 
التي  لر�شالتها  وفية  املوؤ�ش�شات 

وجدت من اجلها.
خالل  جاءت  بكر  ابو  اللواء  اأقوال 
زيارته لعدد من ال�رسى املحررين 
يف  طويلة  �شنوات  ام�شوا  الذين 
يو�شف  وهم:  الإحتالل  معتقالت 
يف  احلارثية  ال�شيلة  بلدة  من  زيود 
عاما،   15 ام�شى  جنني  حمافظة 
يف  عبوين  بلدة  من  مزاحم  عبا�س 
عاما،   16 اأم�شى  اهلل  رام  حمافظة 
من  عيا�س  وجهاد  ليلى  ابو  حممد 
نابل�س  يف  وبالطة  ع�شكر  خميمي 
على  اعوام  و10  عاما   14 ام�شيا 
التوايل، كما قام اللواء ابو بكر ووفد 
الهيئة بزيارة ال�شري املحرر قديا، 
�شعبا  �شحيا  و�شعا  يعاين  الذي 
حممود عدوي من خميم ع�شكر يف 

نابل�س والذي ام�شى 12 عاما.

الأ�رسى واملحررين يف  �شوؤون  نقلت هيئة    
�شبان  بها  اأدىل  افادات   ، تقرير �شدر عنه، 
موؤخرا  اعتقالهم  مت  فل�شطينيون  وفتية 
اإ�رسائيلية،  معتقالت  عدة  يف  وزجهم 
بهم  التنكيل  تفا�شيل  فيها  وي�رسدون 
التي  واملعنوية  اجل�شدية  والنتهاكات 
يتعر�شون لها من قبل جنود الحتالل، بدءاً 
بلحظات العتقال الأوىل، ومروراً بالتعذيب 
منهم  العرتافات  وانتزاع  معهم  والتحقيق 
تت ال�شغط النف�شي واجل�شدي يف مراكز 

التوقيف الإ�رسائيلية.
والإهانة  لل�رسب  تعر�شوا  الذين  بني  ومن 
ب�شكل مق�شود وجنوين خالل عملية اعتقاله، 
الأ�شري القا�رس الأحمد اغبارية )17 عاماً( 
بعد  اعتقاله  والذي جرى  من خميم جنني، 
راأ�شاً  وقلبه  وتفتي�شه  فجراً  منزله  مداهمة 
املنزل  من  اأخرجوه  اأن  وبعد  عقب،  على 
الحتالل بجره مل�شافات طويلة  قام جنود 
وهم يدفعوه وي�رسبوه على ظهره، ومن ثم 
“اجللمة” وهناك مت  اإىل حاجز  جرى نقله 
ل�شاعات  واحتجازه  عارياً  تفتي�شاً  تفتي�شه 
طويلة داخل كونتيرن، وبعدها نُقل اإىل مركز 

يوماً   20 هناك  مكث  “ع�شقالن”،  تقيق 
يف الزنازين ُحقق معه ل�شاعات طويلة وهو 
نقله  ثم جرى  ومن  والقدمني  اليدين  مقيد 
اإىل ق�شم الأ�رسى الأ�شبال يف “جمدو” حيث 

يقبع الآن.
يف حني اعتدى جي�س الحتالل على كل من 
ال�شابني حماد اأبو ماريا )27 عاماً( و اأحمد 
بيت  بلدة  من  وكالهما  عاماً(   27( �شبارنة 
اأمر ق�شاء اخلليل، عقب اقتحام 40 جندي 
اأبواب  وتك�شريه  ملنزلهما  اليمام  وحدة  من 
بالكالب  املنزلني  كال  وتفتي�س  املداخل، 
البولي�شية، وخالل مداهمة قوات الحتالل 
لل�رسب  ال�شابني  كال  تعر�س  ملنازلهما 
واللكمات كما تعمد اجلنود �رسب راأ�شيهما 
ا�شتجوابهما  يتم  مل  مرات،  عدة  باجلدار 

وجر نقلهما اإىل معتقل “عوفر”.
اعتداء جنود  اأي�شاً  الهيئة  تقرير  كما ر�شد 
الحتالل بال�رسب ب�شكل عنيف على كل من 
ال�شابني عي�شى زغارنة )22 عاماً( من بلدة 
الرما�شني جنوب اخلليل، وعماد فرادية )29 
عاماً( من بلدة عناتا ق�شاء مدينة القد�س، 
وكالهما يقبعان حالياً يف معتقل “عوفر” .

االربعاء 08   ماي  2019  املوافـق  ل03 رم�صان 1440هـ 10



املتعبة،  بعارة  �سمري  اأم  ذاكرة  يف 
تتواجد م�ساهد دخول �سقيقها يف 
زيارتها له، هذه امل�ساهد مل تغادر 
كما ال�سنوات، ال يزال م�سهد دخوله 
يف  االأ�رسى  اأكتاف  على  م�ستنداً 
اأحد زياراتها له موجوداً، وال يزال 
االأخرية  الزيارة  يف  اخلافت  �سوته 
وتعبه ماثاًل يف ذهنها، وقدرته على 
اأن يبدو بخرٍي اأمام ابنته اآية ال يغادر 

ذهنها.

اللحظات الأوىل

وتزامناً  تقريباً  �سنواٍت  ثماين  قبل 
ال�رسطان  مر�ض  اكت�ساف  مع 
اأجريت  بعارة،  فواز  االأ�سري  لدى 
حتت  الرقبة  منطقة  يف  عملية  له 
اأن  من  وبدالً  االحتالل،  اأنظار 
زادت  مر�سه  من  العملية  تخفف 

و�سعه ال�سحي �سوءاً.
بعارة  االأ�سري  اأ�سيب  العملية  عقب 
بخلٍل يف ثالث من حوا�سه الرئي�سية، 
تقول �سقيقته" مل يعد ميلك القدرة 
فقد  ياأكل،  ما  طعم  ي�ستع�رس  اأن 
قدرته على التذوق والأجل ذلك فاإن 
حمدودة  ياأكلها  التي  االأطعمة  نوع 
يف  بخلل  اأ�سيب  اأنه  كما  للغاية، 
من  الي�رسى  املنطقة  يف  حوا�سه 
راأ�سه، فلم يعد ي�سمع جيداً يف اأذنه 

يف  يَر جيداً  يعد  كما ومل  الي�رسى، 
عينه الي�رسى اأي�ساً".

االأ�سري  منه  يعاين  الذي  ال�رسطان 
بعارة ال يزال جمهول النوع بالن�سبة 
لعائلته حتى االآن، لكن العملية التي 
اإىل  اأ�سارت  الرقبة  يف  له  اأجريت 
منطقة  يف  يتواجد  ال�رسطان  اأن 
يقتل  لكن ما  لديه،  والرقبة  الراأ�ض 
له  اأجريت  التي  العملية  هو  عائلته 
حال اكت�ساف ال�رسطان يف منطقة 
الرقبة قبل ثماين �سنوات، واأحدثت 
االأمرا�ض،  من  الرزم  هذه  كل  له 
يف  ق�رساً  �سببت  اأن  اإىل  وو�سلت 

قدمه.
ع�سلة  اأ�سيبت  ذلك،  على  عالوًة 
باختالل،  االأ�سري بعارة الحقاً  قلب 
عملية  اإجراء  مت  �سعفها  ونتيجة 
لقلبه  بطارية  وركبت  له،  اأخرى 

لتح�سني و�سعه ال�سحي قلياًل.

عملية رابعة

االأمل  من  �سنوات  ثماين  بعد  حتى 
لالأخبار  العائلة  وانتظار  والقهر 
مل  املحامي،  عرب  ت�سلهم  التي 
ابنهم فواز، تقول  اآالم  �سل�سلة  تنتِه 
�سقيقته" اأجريت له عملية ق�سطرة 
قبل  زرته  واأنا  ق�سرية،  فرتة  قبل 
يف  منه  وعلمت  تقريباً،  اأ�سبوٍع 
و�سعه  باأن  الالحقة  الزيارات 
العائلة  زيارة  بعد  �ساء  ال�سحي 

بقي  فقد  اأ�سابيع،  قبل  له  االأخرية 
ملا  مدرٍك  غري  اأيام  �ستة  ملدة 

يجري من حوله ل�سدة اآالمه".
بعارة حديثها  االأ�سري  �سقيقة  تتابع 
اإىل  اأيام  �ستة  عقب  نقل  فتقول" 
فحو�سات  عمل  وبعد  امل�ست�سفى، 
نتائجها،  هو  وال  نحن  نعلم  ال  له 
ات�سح اأنه �سيحتاج اإىل اإجراء عملية 
قلب مفتوح طبقاً لهذه النتائج، واإن 
�ستكون  العملية  له  واأجريت  حدث 
اأو  اإبالغه  مت  كما  العفولة  يف  اإما 
الرملة حيث يتواجد، و�سيحتاج  يف 
اإىل ثالث اأو اأربع اأ�سهر نقاهة بعد 

العملية يف امل�ست�سفى".
املفتوح  القلب  عملية  باإجراء 
التي  الرابعة  العملية  هذه  �ستكون 
اكت�ساف  منذ  بعارة  لالأ�سري  جترى 
�سنوات،  ثماين  قبل  لديه  ال�رسطان 
اللحظة  حتى  عائلته  وجتهل 
جترى  التي  الفحو�سات  تفا�سيل 
من  ي�سلهم  ما  وكل  ونتائجها،  له 
االأ�رسى  �سحيحة عن طريق  اأخبار 
يوؤكد  حماميه  وتوا�سل  املحررين 
يزداد  ال�سحي  و�سعه  باأن  لهم 

�سوءاً.
من  بنقله  علمنا  �سقيقته"  تقول 
الرملة  م�ست�سفى  اإىل  جلبوع  �سجن 
االأ�رسى  اأحد  اأبلغنا  وقد  اأيام،  قبل 
باأن  ق�سمه  ذات  من  حترروا  الذين 
بحاجة  وباأنه  �سيء  ال�سحي  و�سعه 
اإدخال كانتينا له، ونحن نن�ساد  اإىل 

لتفعيل  احلية  ال�سمائر  اأ�سحاب 
ق�سيته".

اأبناٍء وذكريات  3

بعارة  االأ�سري  ج�سد  عن  بعيداً 
واالأمرا�ض،  باالآالم  املليء 
وزوجة  اأبناء  ثالثة  لقائه  ينتظر 
اأي�ساً،  �سيئٍة  ب�سحٍة  واأٍب  وعائلة 
نا�رس)24عاماً(  جعفر)25عاماً( 
لالأ�سري  اأبناء  ثالثة  واآية)18عاماً( 

بعارة ينتظرون حريته بفارغ ال�سرب 
وترتاكم حلظات الفرح واحلزن من 
اأعمارهم بعيداً عنه، ويحتاجون اأن 
ينال حريته اإليهم حياً. والد االأ�سري 
لزيارته،  القوة  يعد يحمل  بعارة مل 
بابنه  واللحاق  ال�سري  على  قدرته 
ينقله  التي  املختلفة  ال�سجون  بني 
و�سريهق  اختفت،  االحتالل  اإليها 
حول  جديدة  اأخباٍر  معرفة  كاهله 
لنجله،  املتهالك  ال�سحي  الو�سع 
خا�سًة بعد اأن توفيت زوجته وبقي 
االأ�سري  وحيداً.  جنله  حرية  ينتظر 

بعارة يواجه حكماً بال�سجن املوؤبد 
اإىل  اإ�سافة  مرات،  ثالث  املكرر 
االحتالل  اعتقله  اأخرى،  عاماً   35
 15 واأم�سى   ،2004/10/20 بتاريخ 
عاماً من عمره اأ�سرياً، وثماين اأعواٍم 
الكيماوي  العالج  ي�ستهلكه  مري�ساً، 
وتنقله  املجهول  فحو�ساته  وملف 
ال�سجون وامل�ست�سفيات  الدائم بني 
من  وكغريه  ال�سجون،  وعيادات 
االأ�رسى املر�سى اأ�سحاب امللفات 
الطبية امل�ستع�سية كل ما يريده هو 

اأن ينال حريته حيا

مل تعد ذاكرة �شقيقة الأ�شري فواز �شبع فايز بعارة )47عامًا( من �شكان مدينة نابل�س، حتمل القدرة على تذكر �شنوات �شقيقها املختلفة 
جداً يف الأ�شر، حني اكت�شف اإ�شباته بال�شرطان، وحني فقد القدرة على ا�شت�شعار نعم ثالث من حوا�شه، وحني اأ�شيب فوق كل هذا مبر�س 
القلب، لكن ال�شيء الذي تتذكره جيداً هو الرزم املتكد�شة من اأمرا�س �شقيقها التي تتفاقم يف كل يوم، ول متلك هي اإل اأن تر�شل منا�شدًة 

ل من ق�شية �شقيقها. لأي اأحٍد ي�شتطيع اأن يفِعّ

الأ�شري فواز بعارة :

تقرير :اإعالم الأ�شرى 

15 عامًا ا�صتنزفت �صحته باأمرا�ٍض ال ح�صر لها

مركز اأ�شرى فل�شطني للدار�شات

16% من االأ�صرى يعانون من اأمرا�ض خمتلفة، بينهم 23 م�صابون بال�صرطان
اأ�رسى  االإعالمي ملركز  الناطق  اأكد 
فل�سطني للدرا�سات الباحث “ريا�ض 
االهمال  �سيا�سة  باأن  االأ�سقر” 
االحتالل  ي�ستخدمها  التي  الطبي 
جتعلهم  املر�سى  االأ�رسى  بحق 
معر�سني للموت البطئ نتيجة تراجع 
م�سرياً  اخلطورة  حد  اىل  اأو�ساعهم 
االأ�رسى  من   %16 ن�سبته  ما  ان  اىل 
من  يعانون  االحتالل  �سجون  داخل 
اأمرا�ض خمتلفة . واأ�ساف “االأ�سقر” 
االأ�رسى  ترك  يتعمد  االحتالل  باأن 

لفرتات طويلة دون عالج ودون ك�سف 
طبى الكت�ساف االأمرا�ض يف بدايتها 
يف  االأمرا�ض  هذه  ت�ستفحل  حتى 
�سفاوؤها  ي�سعب  وبالتايل  اج�سادهم 
العالج  توفر  لو  حتى  بعد  فيما 
الطبي لالأ�سري او اجريت له عمليات 
من  الع�رسات  بان  موؤكداً  جراحية، 
عدة  لهم  اجريت  املر�سى  االأ�رسى 
عمليات ومل تفلح يف حت�سن او�ساعهم 
�سوءاً  ازدادت  بع�سهم  بل  ال�سحية 
طويل.  لوقت  اجراوؤها  تاأخر  ب�سبب 

يعتقل  باأن االحتالل  االأ�سقر  وك�سف 
تبلغ  بينما  فل�سطيني،  اأ�سري   )5800(
باأمرا�ض  امل�سابني  االأ�رسى  ن�سبة 
وهذه   ،%16 ال�سجون  يف  خمتلفة 
االأمرا�ض  بني  ما  ترتاوح  االأمرا�ض 
هناك  بينما  واخلطرية،  الب�سيطة 
اأ�رسى يتعر�سون للموت يف كل حلظة 
ال�سحية  اأو�ساعهم  تدهور  نتيجة 
و�سط  الق�سوى  اخلطورة  حد  اإىل 
قبل  من  ومتعمد  وا�سح  ا�ستهتار 
ب�سكل  االأ�رسى  هوؤالء  لقتل  االإدارة 

اأ�سرياً   23 وجود  اىل  م�سريا   . بطئ 
مبختلف  ال�رسطان  مبر�ض  م�سابني 
منا�سب  عالج  لهم  يقدم  ال  انواعه، 
متابعات  او  اخلطري  املر�ض  لهذا 
على  لل�سيطرة  م�ستمرة  طبية 
باأن  مبيناً   ، املر�ض  هذا  تطورات 
اأخطر تلك احلاالت لالأ�سري ” �سامى 
ال�سايح”  ب�سام   ” واالأ�سري  ابودياك” 
“ي�رسى امل�رسي” واالأ�سري  واالأ�سري 
“االأ�سقر”  وبني   . رداد”  “معت�سم 
بانتهاج  عن  تمُ ال�سجون  ادارة  باأن 

االأ�رسى  بحق  البطيء  القتل  �سيا�سة 
مبا  القابعني  وخا�سة   ، املر�سى 
ي�سمى “م�ست�سفى الرملة”، حيث ال 
 ، العالج  االدنى من  لهم احلد  توفر 
ال�سحية،  او�ساعهم  خطورة  رغم 
ال�سعبة  االعتقال  ظروف  اأن  كما 
اأر�سية خ�سبة الإ�سابة  والعزل تعترب 
االأ�رسى باالأمرا�ض املختلفة نتيجة 
ال�سديدة  والرطوبة  التهوية  قلة 
اإىل  باالإ�سافة  الهائل  واالكتظاظ 
التنظيف  مواد  يف  ال�سديد  النق�ض 

ومكافحة احل�رسات ال�سارة.
ممار�سات  “االأ�سقر”  واأعترب 
املر�سى  االأ�رسى  بحق  االحتالل 
للموت  وتركهم  عالجهم  اهمال  من 
ال  اأدوية  واإعطاءهم  بل  البطئ، 
تاأخري  تعمد  و  اأمرا�سهم،  تنا�سب 
اإجراء العمليات اجلراحية، اأو اإجراء 
لعدة  اإ�ساعة،  و�سور  طبية  حتاليل 
وا�سحة  حرب  جرمية  هي  �سنوات 
اأ�سري   1000 بحق  االحتالل  يرتكبها 

مري�ض خلف الق�سبان .
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عي�شة ق.

»ال�سيا�سي«  ت�سكيلة  عادت  حيث 
جتر  وهي  الديار  غلى  جمددا 
لها  �سبق  بعدما  الهزائم  خيبة 
امللعب  نف�س  اخل�سارة على  تلقي 
وكلفها  اأ�سبوعني  يقارب  ما  قبل 
النهائي  ن�سف  الدور  الإق�ساء من 
اأ�ساع  حيث  اجلمهورية،  لكاأ�س 
الأهداف  جميع  ق�سنطينة  �سباب 
اأمل  بخيبة  وخرج  املو�سم  هذا 
الت�سكيلة  واأن  خا�سة  كبرية، 
من  تبقى  ما  تلعب  اأ�سبحت 

باعتبار  البقاء  اأجل  من  املو�سم 
�ست  بعد  على  اأ�سحى  الفريق  اأن 
املهددين  ثالث  على  فقط  نقاط 
على  جولت  اأربع  قبل  بال�سقوط 
�سيكون  وبالتايل  املو�سم،  نهاية 
ديني�س  الفرن�سي  املدرب  اأ�سبال 
بلقاءين  الفوز  حتمية  اأمام  لفان 
الذي  وهو  البقاء  �سمان  اأجل  من 
اجلولة  يف  موعد  على  �سيكون 
القادم  ال�سبت  املقررة  املقبلة 
داخل  القبائل  �سبيبة  ا�ستقبال  مع 

القواعد بدن جمهور.
ق�سنطينة عن  �سباب  اأن�سار  وعبرّ 
قدمه  الذي  الأداء  من  غ�سبهم 

والذين  زعالين  الالعب  رفقاء 
خا�سة  متاما  الإطار  خارج  كانوا 
قدموا  الذي  الثاين  ال�سوط  يف 
خالله مردودا باهتا ومل يكونوا يف 
يومهم متاما، وهو ما جعل حمبي 
النادي  اإدارة  يطالبون  الفريق 
من  املو�سم  نهاية  ثورة  باإحداث 
خالل اإبعاد الالعبني الذين خيرّبوا 
الظن ومل يقدموا الدور الذي كان 
منتظرا منهم والقيام با�ستقدامات 
مع  التعاقد  خالل  من  نوعية 
فريق  لتح�سري  الأ�سماء  اأف�سل 
يناف�س املو�سم املقبل على  قوي 

الأدوار الأوىل.

ال�ضيا�ضي ي�ضيع البوديوم ويلعب على البقاءالأن�شار يطالبون باإحداث ثورة يف الت�شكيلة نهاية املو�شم
�شّيع فريق �شباب ق�شنطينة نهائيا فر�شة اللعب على البوديوم واإنهاء املو�شم الكروي 
احلايل �شمن اإحدى املراكز الثالثة الأوىل املوؤهلة اإىل �شمان م�شاركة قارية املو�شم 

املقبل، حيث اأنهى الفريق مو�شمه قبل الأوان واأ�شحى يلعب من اجل تفادي ال�شقوط، 
وذلك عقب الهزمية التي تعر�ض لها اأمام �شباب بلوزداد من ملعب 20 اأوت بالعا�شمة 

�شمن ت�شوية اللقاء املتاأخر عن اجلولة 24 من البطولة الوطنية

اقاموا اأم�ض وقفة 
تنديدا بقرار 

الرابطة

اأن�ضار وداد 
تلم�ضان يتهمون 

مدوار بحرمانهم 
من ال�ضعود

وداد  اأن�سار  ثائرة  ثارت 
الرابطة  ك�سف  بعد  تلم�سان 
عن  القدم  لكرة  املحرتفة 
الن�سباط  جلنة  قرارات 
املباراة  نتيجة  ثبرّتت  والتي 
اأمام  فريقهم  جمعت  التي 
نهاية  ال�سلف  جمعية 
ورف�ست  املن�رصم  الأ�سبوع 
احرتازات اإدارة النادي التي 
فيديو من  فيها مقاطع  جاء 
عدم  تظهر  والتي  املباراة 
عن  املواجهة  حكم  اإعالن 
اقتحام  ب�سبب  اللقاء  نهاية 
ال�سلف  جمعية  جماهري 
احتفال  امليدان  اأر�سية 
�سهدت  حيث  بال�سعود، 
كبريا  غليانا  تلم�سان  �سوارع 
الكروية  الهيئة  لقرار  رف�سا 
اإىل  فريقهم  �ست  عررّ التي 
احلقرة ح�سبهم وحرمته من 
عدم  ب�سبب  م�ستحق  �سعود 
تطبيق القانون الذي يعاقب 
جمعية ال�سلف بخ�سارة نقاط 
املواجهة على الب�ساط وهو 
نقطة  يخ�سم  الذي  الأمر 
ال�سلف  ر�سيد  من  التعادل 
اإىل  ال�سعود  تاأ�سرية  ومينح 

ت�سكيلة »الزيانيني«.
اأن�سار  اأ�سوات  وارتفعت 
بخ�سو�س  تلم�سان  وداد 
الرابطة  قرار  رف�س 
اأجل  من  املعركة  وموا�سلة 
امله�سوم  حقهم  ا�سرتجاع 
يف  فريقهم  واأحقية  ح�سبهم 
ال�سعود، ولهذا الغر�س اتفق 
اأن�سار وحمبي اللونني الأزرق 
بوقفة  القيام  على  والأبي�س 
اجل  من  البارحة  �سهرة 
واإ�رصارهم  �سوتهم  اإ�سماع 
هيئة  قرار  رف�س  على 
مدوار  الكرمي  عبد  الرئي�س 
التهام  حمل  كان  والذي 
اأن�سار  طرف  من  الرئي�سي 
جلنة  قرار  خلف  »الزرقا« 
�سعود  برت�سيم  الن�سباط 
باعتباره  ال�سلف  جمعية 
الكروية  للهيئة  الأول  الرجل 
للنادي  ال�سابق  والرئي�س 
الأخري، اأين يلح اأن�سار وداد 
عن  ال�سكوت  عدم  تلم�سان 
والإ�رصار على  فريقهم  حق 
ال�سعود  ا�سرتجاع حقهم يف 
من خالل وقفة تنديد لقرار 
جلنة الن�سباط.، اإىل جانب 
من  الأن�سار  طالب  ذلك 
عدم  برحال  الرئي�س  اإدارة 
ورفع  الأيدي  مكتويف  البقاء 
م�ستوى  على  الطعن  ملف 
املحكمة الريا�سية وال�سغط 

من اأجل تطبيق القانون.
عي�شة ق.

والريا�سة  ال�سباب  وزارة  ردت 
للرئي�س املخلوع  العتبار  ر�سميا 
للمالكمة  اجلزائرية  لالحتادية 
ح�سبما  نحا�سية،  املجيد  عبد 
وقرر  للوزارة،  بيان  به  افاد 
�سليم  والريا�سة  ال�سباب  وزير 
�سحب  الغاء  برناوي  روؤوف 
للرئي�س املخلوع  الثقة  املوؤقتة  
للمالكمة  اجلزائرية  لالحتادية 
عبد املجيد نحا�سية يف  24 ماي 
له  العتبار  رد  وبالتايل    2017
كرئي�س �رصعي  للهيئة الفدرالية، 
وجاء هذا القرار - ح�سب البيان-  
بعد الطلب الذي تقدم به نحا�سية 
النزاعات  ت�سوية   وحمكمة  
الدارية  واملحكمة  الريا�سية 
كرئي�س  منه  الثقة  �سحب  عقب 
لحتادية املالكمة يف 15 جويلية 
2017، لي�ستفيد يف الأخري من رد 
العتبار من طرف  الوزير احلايل 
روؤوف  �سليم  والريا�سة  لل�سباب 
برناوي، وهو قرار ا�ستقبلته عائلة  
بارتياح  اجلزائرية  املالكمة 

واعتبته عودة لل�رصعية.
وقت  يف  �رصح  قد  املعني  وكان 
رد  قرار  اإم�ساء  »مبجرد  �سابق: 
طرف  من  ل�سخ�سي  العتبار 
الو�ساية،  من  �ساأطلب  الوزير، 
وحم�رص  اثنني  مفت�سني  تعيني 
العودة  يل  يت�سنى  حتى  ق�سائي 
امر  هذا  من�سبي،  اىل  جمددا 
الفريق   مبوقف  مقارنة  معقد 

�سخ�سي،  اجتاه  احلايل  الفدرايل 
اأملك دلئل خطرية حول املكتب 
الفدرايل احلايل ومبجرد عودتي 
لالحتادية �ساأت�سلم املهام واطلب 
جل�سة �سماع خارجية حول طريقة 
خالل  والإداري  املايل  الت�سيري 
الرئي�س  اأوهيب،  مراد  عهدة 
بالنيابة لالحتادية.   وكان نحا�سية 
 2017 مار�س   4 يف  انتخب  قد 
للعهدة   املالكمة  رئي�سا لحتادية 
الأوملبية 2017-2020 خلفا لنبيل 
طرف  من  عوقب  لكنه  �سعدي، 
ب�سبب  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
ازاحته  تتم  اأن  قبل  الت�سيري  �سوء 
اجلمعية  طرف  من  من�سبه  من 
يف  لالحتادية  ال�ستثنائية  العامة 
متبوعة  كانت   ،2017 جويلية   15
يف  انعقدت  انتخابية  بجمعية 
الفاحت اأوت واختارت عبد ال�سالم 
ذراع رئي�سا لها، وبعد قرار حمكمة 
ا�ستعاد  الريا�سي،  التحكيم 
للهيئة  كرئي�س  �رصعيته  نحا�سية 

لكنه وجد �سعوبة من  الحتادية، 
الطعن  بعد  القرار  تطبيق  اأجل 
ذراع،  الرئي�س  به  تقدم  الذي 
ومنذ 26 اأكتوبر 2018 تاريخ نهاية 
تعي�س  ذراع،  ال�سالم  عبد  عهدة 
جمود  و�سعية  املالكمة  احتادية 
الرئي�س  نائب  تويل  تطلب  مما 
الرئي�س   من�سب  اأوهيب  مراد 
مت  التاريخ  ذلك  ومنذ  بالنيابة، 
 17 انتخابيتني  جمعيتني  تاأجيل 
باأمر   2018 دي�سمب  و29  نوفمب 
للمالكمة  الدولية  الحتادية  من 
حول  بتو�سيحات  طالبت  التي 
اأ�سباب رف�س ملفات املرت�سحني 
فرحات  فزيل  و  �سعدي  نبيل 
العتبار كذلك  لهما  اأعيد  اللذين 
ونتيجة  الو�ساية،  طرف   من 
اجلزائر  خ�رصت  الو�سعية،  هذه 
التنفيذية  اللجنة  لدى  متثيلها 

لالحتاد الدويل للمالكمة.
وكالت

بعد �شحب الثقة من طرف املكتب الفدرايل لالحتادية اجلزائرية للمالكمة

برناوي يرد االعتبار ر�ضميا اإىل نحا�ضية

اأومتيتي يرف�س عر�س جوفنتو�س

عن  اإيطايل،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
اأومتيتي  �سامويل  الفرن�سي  رف�س 
مدافع نادي بر�سلونة، العر�س الذي 
على  للح�سول  يوفنتو�س،  به  تقدم 
ال�سيفي  املريكاتو  خالل  خدماته 
»راي  �سبكة  املقبل.وبح�سب 
عر�س  يوفنتو�س  فاإن  �سبورت«، 
بعد  اأومتيتي،  التعاقد مع �سامويل 
ماتيا�س  �سم  من  بر�سلونة  اقرتاب 
دي ليخت مدافع اأياك�س اأم�سرتدام 
املقبل.واأ�سافت  املريكاتو  يف 
البقاء  هي  اأومتيتي  »رغبة  ال�سبكة 
يف ملعب الكامب نو للمو�سم املقبل، 
ويتطلع اإىل العودة اإىل كامل لياقته 

بداية  قبل  التح�سريية  الفرتة  يف 
ال�سبكة  اجلديد«.ونوهت  املو�سم 
البقاء  ينوي  اأومتيتي  �سامويل  اأن 
2020 على  يورو  بر�سلونة حتى  مع 
حول  قرار  اأي  اتخاذ  قبل  الأقل، 
اأن  اإىل  ال�سبكة،  م�ستقبله.واأ�سارت 
يوفنتو�س يف الوقت احلايل، ُم�سطر 
اأن  وميكن  اآخر،  بديل  عن  للبحث 
يلجاأ ل�سم توبي األديرفيلد توتنهام، 
�سافيت�س  اأو  بنفيكا،  دياز  روبن  اأو 
اأتلتيكو مدريد، اأو مانول�س روما اأو 

هوميلز بايرن ميونخ.
وكالت

رف�شت احرتازات وداد تلم�شان وعاقبت 
ال�شلف بلقاء دون جمهور

م �ضعود جمعية  جلنة االن�ضباط تر�ضّ
ال�ضلف لدوري االأ�ضواء

لكرة   املحرتفة  الرابطة  ح�سمت 
القدم �سعود نادي جمعية ال�سلف 
املحرتفة  الرابطة  اإىل  ر�سميا 
املقابلة  نهاية  بعد  وذلك  الأوىل 
التي جمعته بوداد تلم�سان والتي 
عدم  حول  كبريا  �رصاعا  �سهدت 
اإعالن حكم املقابلة عوينة نهاية 
اأن�سار  اقتحام  ب�سبب  املقابلة 
امليدان  لأر�سية  ال�سلف  جمعية 
لالحتفال ب�سعود فريقهم والذي 
الأ�سواء جمددا  اإىل حظرية  عاد 
ال�سابقة  املوا�سم  يف  اللعب  بعد 
التعادل  بف�سل  الثانية  بالرابطة 
ال�سبت  ملعبه  على  حققه  الذي 
 30 اجلولة  �سمن  املن�رصم 
الثانية،  الرابطة  من  والأخرية 
رغم  ال�سعود  كفة  اإليه  مالت  اأين 
اإنهاء الفريقني املو�سم يف املركز 
املباريات  بف�سل  منا�سفة  الثاين 

املبا�رصة بني الفريقني.
عقب  الن�سباط  جلنة  واأعلنت 
�سعود  اأم�س  اأول  اجتماعها 
درا�ستها  عقب  ال�سلف  جمعية 
و�سعته  الذي  الحرتازات  مللف 
طالبت  والتي  »الزيانيني«  اإدارة 
ال�سعود  ومنح  القانون  بتطبيق 
اأن�سار  ت�سبب  ب�سبب  لفريقها 
قبل  اللقاء  اإيقاف  يف  ال�سلف 

اأن  اإل  احلكم،  �سافرة  اإعالن 
الأمر  ح�سموا  اللجنة  اأع�ساء 
ل�سالح اجلمعية بعد درا�سة تقرير 
والذي  اللقاء  وحمافظ  احلكم 
النهاية،  �سافرة  اإعالن  فيه  جاء 
وهو ما جعلها تثبت نتيجة اللقاء 
جماهري  وعوقبت  النهائية، 
نافذة  مبباراة  ال�سلف  جمعية 
النارية  الألعاب  ا�ستعمال  ب�سبب 

واإلقائها على اأر�سية امليدان.

لقاء ال�شيا�شي 
والكناري دون جمهور

جلنة  عاقبت  املقابل،  ي 
الن�سباط فريق �سباب ق�سنطينة 
بعد  جمهور  دون  واحد  بلقاء 
الألعاب  اجلماهري  ا�ستعمال 
خالل  بامللعب  واإلقائها  النارية 
خا�سه  الذي  املتاأخر  اللقاء 
اجلزائر،  مولودية  اأمام  النادي 
ت�سكيلة  جتعل  العقوبة  وهذه 
»ال�سيا�سي« حمرومة من الالعب 
رقم 12 خالل لقاء القمة املنتظر 
ال�سبت املقبل امام �سبيبة القبائل 
الرابطة  من   27 للجولة  حت�سبا 

املحرتفة الأوىل.
ع.ق.
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ك�شف رغبته يف البقاء بالدوريات اخلليجية

جماين: اخل�ضر قادرون على 
التتويج باللقب القاري

بوجناح يتاأهل اإىل ثمن 
نهائي دوي اأبطال اآ�ضيا

باليلي يناف�س على جائزة 
العب ال�ضهر يف تون�س

ال�سابق  اجلزائري  الدويل  اأكد 
اأحد  لنادي  احلايل  واملدافع 
اأن  جماين  كارل  ال�سعودي 
القدم  لكرة  الوطني  املنتخب 
كاأ�س  بلقب  التتويج  باإمكانه 
افريقيا للأمم املقررة مب�رص من 
21 جوان اىل 19 جويلية املقبلني، 
لنادي  ال�سابق  اللعب  واأو�سح 
طرابزون �سبور الرتكي يف حوار 
له مع اأحد املواقع املتخ�س�سة: 
م�رصوعه  لديه  الوطني  »الفريق 
جمال  املدرب  مع  اجلديد 
ت�سكيلة  ميتلك  حيث  بلما�سي، 
قوية، قادرة على تقدمي م�ستوى 
اأفريقيا«،  بكاأ�س  والتتويج  مميز 
واأ�ساف: »�ساأكون اأول امل�ساندين 
نهائيات  يف  اجلزائري  للمنتخب 
كاأ�س اإفريقيا للأمم، لقد ق�سيت 
�سفوف  يف  رائعة  �سنوات  ثماين 

اخل�رص واأمتنى لهم التوفيق«.
نادي  مدر�سة  خريج  تطرق  كما 
اإىل  الفرن�سي  اإيتيان  �سانت 
الذي  اأحد  نادي  مع  م�ستقبله 
نزل اإىل الق�سم الأول بعدما كان 
املمتازة  البطولة  �سمن  ين�سط 
جاهز  »اأنا  واأفاد:   ال�سعودية، 
جتربة  خلو�س  وبدنيا  لياقة 
لعبت  املقبل،  املو�سم  جديدة 

يف  البقاء  واأمتنى  مباراة   30
اأحد  يف  اأو  ال�سعودية  البطولة 
املو�سم  اخلليجية  البطولت 
لإنهاء  اأتطلع  وحاليا  املقبل، 
ممكنة  طريقة  باأف�سل  املو�سم 
مع نادي اأُحد«، وقبل جولتني عن 
اأُحد  نادي  يحتل  املو�سم،  نهاية 
 15 بر�سيد  والأخري   16 املركز 
عن  نقاط  ع�رص  متاأخرا  نقطة، 
الأخري  قبل  ما  ال�سف  �ساحب 
الهابطني  رابع  عن  نقطة  و13 
يتعلق  وفيما  الأول.  الق�سم  اإىل 
نادي  مع  له  الق�سرية  بالتجربة 
اللعب  اأخرب  املنورة،  املدينة 
بها،  جدا  »�سعيد  اجلزائري: 
لكن غري �سعيد بالنهاية احلزينة 
املركز  احتل  الذي  اأُحد  لنادي 
الأخري يف الرتتيب، حيث اأخفقنا 
بداأ  الفريق  كون  البقاء،  يف 
املو�سم بطريقة �سيئة، كنت على 
علم باأن الأمر �سيكون �سعبا، اإل 
اأع�سق  لأين  العر�س  قبلت  اأنني 
البالغ  جماين  والتحق  التحدي«، 
34 �سنة باأ�سحاب اللونني الأحمر 
�سيفا�سبور  من  قادما  والأ�سفر 
بعقد  الفارط  جانفي  الرتكي 

يدوم �ستة ا�سهر فقط.
ق.ر.

تاأهل اللعب الدويل اجلزائري بغداد 
بوجناح رفقة ناديه ال�سد القطري اإىل 
دوري  ملناف�سة  النهائي  ثمن  الدور 
الذي  الثمني  الفوز  بعد  اآ�سيا  اأبطال 
حققه داخل القواعد اأمام اأهلي جدة 
يف  لواحد  هدفني  بنتيجة  ال�سعودي 
�سهرة  الفريقني  جمعت  التي  املباراة 
اخلام�سة  اجلولة  حل�ساب  اأم�س  اأول 
جمموعات  دور  من  الأخرية  قبل  وما 

مهاجم  و�سارك  القارية،  املناف�سة 
املنتخب الوطني يف املقابلة اأ�سا�سيا 
لكنه  كاملة  دقيقة  الت�سعني  لعب  اأين 
يف  فريقه  هديف  اأحد  ي�سجل  مل 
موفقا  مردودا  قدم  لكنه  املقابلة، 
عدم  رغم  الأخ�رص  امل�ستطيل  على 
الو�سول اإىل �سباك املناف�س على غري 

العادة.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  اللعب  يناف�س 
اأف�سل  لقب  على  بليلي  يو�سف 
ل�سهر  التون�سي  الدوري  يف  لعب 
تواجد  حيث  املن�رصم،  اأفريل 
على  الوطني  املنتخب  مهاجم 
املر�سحني  اللعبني  قائمة  راأ�س 
للتناف�س على اجلائزة والتي �سوف 
خلل  �ساحبها  عن  الإعلن  يتم 
القائمة  ت�سم  اأين  املقبلة،  الأيام 
م�ستويات  قدموا  لعبني  خم�سة 
املنق�سي،  ال�سهر  خلل  رائعة 
ناديه  الذي قاد  ويتقدمهم بليلي 
الرتجي التون�سي للتاأهل اإىل نهائي 
ومواجهة  اإفريقيا  اأبطال  دوري 

خلل  املغربي  البي�ساوي  الوداد 
ت�سجيل  خلل  من  احلايل  ال�سهر 
ذهاب  مباراة  يف  الفوز  هدف 
القارية  للمناف�سة  النهائي  ن�سف 
الكونغويل،  مازميبي  بي  تي  اأمام 
كل  يتواجد  بليلي  جانب  واإىل 
وماهر  ال�سيخاوي  يا�سني  من 
ال�ساحلي،  النجم  من  احلنا�سي 
علء املرزوقي لعب ال�سفاق�سي 
املن�ستريي،  الحتاد  كابو  ورفيق 
حيث ي�سوت على املتوج باجلائزة 
يف  الريا�سي  الإعلم  رجال 

تون�س.
عي�شة ق.
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املان �شيتي يف�شله فوز عن التتويج بالربميرليغ

 حمرز يوا�ضل املعاناة ويغيب 
عن �ضاد�س لقاء على التوايل

يوا�سل اللعب الدويل اجلزائري ريا�س حمرز معاناة البقاء بعيدا 
عن املناف�سة والكتفاء باجللو�س على دكة الحتياط، حيث غاب 

اللعب عن املباراة التي خا�سها زملئه يف مان�س�سرت �سيتي اأمام 
فريقه ال�سابق لي�سرت �سيتي والتي �سهدت فوزا �سعبا للمان �سيتي 

بهدف اللعب كومباين منح الفريق الأمل يف احلفاظ على لقب 
الدوري الجنليزي للمو�سم الثاين على التوايل بعدما ا�ستعاد ال�سدارة 

جمددا من املناف�س ليفربول واأ�سبح يبتعد عنه بنقطة واحدة، 
وبالتايل فاإن املان �سيتي على بعد حتقيق الفوز يف 

اجلولة الأخرية من دوري »الربميرليغ« عندما يلقي 
خارج القواعد امل�سيف برايتون من اأجل التتويج 

ر�سميا باللقب دون انتظار نتيجة مقابلة ليفربول 
وولفرهامبتون املقررة خو�سها الأحد املقبل.

و�سهد لقاء املان �سيتي ولي�سرت غياب متو�سط 
ميدان الت�سكيلة الوطنية عن املناف�سة للمقابلة 

ال�ساد�سة على التوايل، اأين اأ�سحى يعي�س 
و�سعية �سعبة مع النادي يف ظل عدم 

اعتماد املدرب ال�سباين بيب غوراديول 
على خدماته، �سواء يف املناف�سة املحلية 

والأوروبية ول يزال متم�سكا بحظوظه 
يف اللعب جمددا قبل اإ�سدال 

ال�ستار على نهاية املو�سم 
خا�سة وان اللعب ل 

ميلك الفر�سة يزال 
مواجهة للعب اآخر 

برايتون التي تنتظر نادي اأمام 
الحتاد يف الدوري الجنليزي وكاأ�س 

يف 18 الجنليزي اأمام واتفورد املقررة 
ماي املقبل.

عي�شة ق.

عمراين يقوم بعمل كبري مع التعداد

�ضباب بلوزداد يقرتب من حتقيق البقاء
بخطى  بلوزداد  �سباب  يوا�سل 
�سمن  البقاء  م�سوار حتقيق  ثابتة 
اأين  الأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
مبلعبه  ال�ستقبال  فر�سة  اغتنم 
�سباب ق�سنطينة وحقق فوزا �سعبا 
بثلث  الر�سيد  تدعيم  له  �سمح 
نقاط ثمينة، حيث �سمح النت�سار 
للنادي العا�سمي الرتقاء يف جدول 
املركز  اإىل  وال�سعود  الرتتيب 
اأين  الرتتيب،  جدول  يف  التا�سع 
املوؤخرة  ثلثي  عن  الفارق  عّمق 
النت�سار  وهو  نقاط،  خم�س  اإىل 
العا�سمي  النادي  يجعل  الذي 
يف  بحظوظه  التم�سك  يوا�سل 
اإىل  ال�سقوط  وتفادي  البقاء 
جنح  الثانية  الرابطة  غياهب 
يف  »العقيبة«  اأبناء  ت�سكيلة  لعبو 
الذي  ال�سيف  على  الطاولة  قلب 
الت�سجيل  افتتاح  اإىل  ال�سباق  كان 
عرب  هدفني  ت�سجيل  يف  وجنحوا 
الثنائي ب�سو وبالغ منحا بف�سلهما 
الثقة  اأعادت  ثمينة  نقاط  ثلث 
هدف  لتحقيق  الفريق  غلى 
قبل  املعنويات  ورفعوا  املو�سم، 
ينتظرهم  الذي  ال�سعب  التنقل 
اأهلي  مللقاة  املقبل  ال�سبت 
ي�سمن  مل  والذي  بوعريريج  برج 

بدوره البقاء حيث ميلك الفريقان 
نف�س الر�سيد يجعل املباراة قوية 
الأمر  وهو  امليدان،  اأر�سية  على 
يح�رصون  اللعبني  يجعل  الذي 
املقبلة  املقابلة  ملوعد  بجدية 
لعبو  وكان  مرتفعة.  مبعنويات 
النادي البلوزدادي الأف�سل خا�سة 
بقوة  اأين دخلوا  الثاين  ال�سوط  يف 
يف  وجنحوا  امليدان  اأر�سية 
من  تبقى  ملا  ثمني  فوز  خطف 
حيث  احلايل،  املو�سم  مباريات 
جنح املدرب عبد القادر عمراين 
يف  وامل�ساهمة  لعبيه  �سحن  يف 
املرحلة  خلل  القوية  العودة 
ح�سموه  والذي  اللقاء  من  الثانية 

بفوز هام.

عليق: تف�شلنا 4 نقاط على 
البقاء والطاقم الفني باق 

املو�شم املقبل

لفريق  الريا�سي  املدير  اأ�ساد 
عليق  �سعيد  بلوزداد  �سباب 
القوية  والنزعة  الكبري  بالأداء 
اأمام  الفريق  التي اعتمدها لعبو 
انتهت  والتي  ق�سنطينة  �سباب 
عليق  واأ�سار  هام،  فوز  بتحقيق 

عقب  �سحافية  ت�رصيحات  يف 
يوا�سل  الفريق  اأن  اللقاء  نهاية 
البقاء  حتقيق  اأجل  من  امل�سوار 
والذي مل يعد يف�سلهم عنه �سوى 
يعولون  اأنهم  وقال  نقاط،  اأربع 
على الو�سول اإىل ر�سيد 37 نقطة 
احل�سابات  لغة  تفادي  اأجل  من 
انهم  م�سيفا  املو�سم،  نهاية 
يقرتب  والفريق  الأهم  يحققون 
من حتقيق هدف املو�سم بتحقيق 
البقاء، وطالب عليق من اللعبني 
من  الريتم  نف�س  على  املوا�سلة 

اجل اإنهاء املو�سم بقوة.
عن  عليق  عرّب  املقابل،  يف 
الك�سف  يف  التاأخر  من  انزعاجه 
عن تاريخ نهائي كاأ�س اجلمهورية 

بعد،  عنه  الإعلن  يتم  مل  والذي 
عدم  اأن  ذاته  ال�سياق  يف  واأو�سح 
الذي  النهائي  تاريخ  عن  الك�سف 
بجاية  �سبيبة  اأمام  يخو�سونه 
يقلق الطاقم الفني ويعرقل و�سعه 
اأجل  من  التح�سريات  لربنامج 
اإعداد لعبيه من الناحية املعنوية 
لهذا املوعد الكروي الكبري، ومّلح 
عليق يف مو�سوع منف�سل اإىل بقاء 
مع  عمراين  بقيادة  الفني  الطاقم 
حيث  املقبل،  املو�سم  الفريق 
مع  كبري  بعمل  يقوم  اأنه  �سدد 
�سيكون  بقائه  وبالتايل  التعداد 
بن�سبة كبرية ملوا�سلة العمل الذي 

يقوم به.
عي�شة ق.

اأوملبيك مار�ضيليا مهتم بالتعاقد مع براهيمي
اإىل قائمة الأندية الراغبة يف التعاقد مع اللعب الدويل اجلزائري يا�سني براهيمي الذي �سار حمل  ان�سم نادي اأوملبيك مار�سيليا الفرن�سي 
اهتمام الفرق يف ظل تواجده يف نهاية العقد مع فريقه بورتو الربتغايل و�سيكون حرا من اأي التزام، اأين ك�سفت تقارير اإعلمية فرن�سية اأن متو�سط 
ميدان الت�سكيلة الوطنية يتواجد �سن اهتمام نادي اجلنوب الفرن�سي والذي يرغب يف التوقيع معه خلل املركاتو ال�سيفي املقبل، خا�سة وانه 
اأبدى اهتماما كريا بخدمات براهيمي بالنظر للإمكانيات الفنية التي ميلكها والتي جتعله حمط اأطماع عددا من الفرق. ولهذا الغر�س فاإن اإدارة 
اإفريقيا للأمم املقررة ال�سائفة  مار�سيليا حت�رص لتقدمي عر�س ر�سمي اإىل اللعب وذلك قبل تنقله مع املنتخب الوطني للم�ساركة يف كاأ�س 
املقبل مب�رص من اأجل احل�سم يف التوقيع معه رغم اأن ان�سمام خريح نادي ملعب رين الفرن�سي اإىل اأوملبيك مار�سيليا لن يكون �سهل يف ظل 

ال�رصوط املالية التي �سوف يفر�سها اللعب من خلل املطالبة باجرة �سنوية قيمتها مليوين اأورو.
ع.ق.



ميالن يحافظ على اآمال امل�شاركة
 بدوري الأبطال

اأبقى ميالن على حظوظه بامل�ساركة يف دوري اأبطال اأوروبا للمرة الأوىل منذ مو�سم 2013-
2014، وذلك بفوزه اأول ام�س على �سيفه بولونيا 2-1 يف ختام املرحلة 35 من الدوري الإيطايل، 
وبعد تعادل وهزميتني يف مبارياته الثالث الأخرية، اإحداها يف ن�سف نهائي كاأ�س اإيطاليا اأمام 
لزيو روما جنح رجال جينارو غاتوزو يف البقاء �سمن ال�رصاع على التاأهل اإىل دوري الأبطال 
املو�سم املقبل بف�سل هديف الإ�سباين �سو�سو والبديل فابيو بوريني، فيما كان هدف ال�سيوف 

من ن�سيب البديل اأي�ساً ماتيا دي�سرتو الذي �سجل يف �سباك فريقه ال�سابق.
ورفع ميالن الذي اأكمل ربع ال�ساعة الأخري بع�رصة لعبني بعد طرد الربازيلي لوكا�س باكيتا 
حل�سوله على اإنذارين يف غ�سون ثوان معدودة ب�سبب اعرتا�سه على قرارات احلكم، ر�سيده 
ال�ساد�س، وثالث  بفارق املواجهتني املبا�رصتني مع روما  اإىل 59 نقطة يف املركز اخلام�س 
اإىل دوري الأبطال املو�سم املقبل،  اأتالنتا �ساحب املركز الرابع الأخري املوؤهل  نقاط عن 
ويف الأمتار الأخرية من املو�سم، يخو�س ميالن ثالث مباريات يف متناوله اأقله على الورق، �سد 

فيورنتينا ، وفروزينوين الذي هبط الدرجة الثانية و�سبال

كولن يعود اإىل البوند�شليغا
عاد كولن الذي هبط من دوري الدرجة الأوىل الأملاين املو�سم املا�سي �رصيعاً لالأ�سواء من 
اأول حماولة بعدما �سمن ال�سعود اليوم الثنني بفوزه 4-0 على م�ست�سيفه جروتر فورت بف�سل 
ثالثية من جون كوردوبا، وكان كولن يحتاج للتعادل فقط ل�سمان العودة لالأ�سواء لكنه تقدم 

�رصيعاً 3-0 يف ال�سوط الأول ليحرز لقب دوري الدرجة الثانية قبل مباراتني من النهاية.
وا�ستفاد كوردوبا من �سعف الرقابة لي�سع كولونيا يف املقدمة بعد مرور ثماين دقائق قبل اأن 
يحرز دانييل �ستاينينجر الكرة براأ�سه باخلطاأ يف �سباك فريقه بعد ركلة ركنية، و�سجل كوردوبا 
اأربع دقائق من  الهدف الثالث لفريقه والثاين له م�ستفيداً من متريرة دومينيك درك�سلر قبل 
نهاية ال�سوط الأول، واأكمل الالعب الكولومبي ثالثيته ال�سخ�سية ب�رصبة راأ�س يف الدقيقة 65 
لي�سعد كولن من الدرجة الثانية للمرة ال�ساد�سة منذ مو�سم 1999-2000 واملرة الرابعة كبطل 

لهذه الدرجة.

�شان�شو ال�شاب الأعلى قيمة يف العامل
اأ�سبح الإجنليزي جادو �سان�سو لعب دورمتوند الأملاين، ال�ساب الأعلى قيمة يف العامل، ووفًقا 
ملر�سد »CIES« لكرة القدم، فاإن القيمة املالية احلالية ل�سان�سو تزيد قلياًل عن 150 مليون 
يورو، ويعترب دورمتوند من اأف�سل الأندية حول العامل يف اكت�ساف الالعبني ال�سباب وحتويلهم 
ب�سكل لفت هذا املو�سم بقمي�س دورمتوند،  البالغ 19 عاًما  ويتاألق �سان�سو  كبار،  اإىل جنوم 
حيث �ساهم بقوة يف قيادة النادي للمناف�سة على لقب البوند�سليغا. وكان دورمتوند قد جنح يف 
ا اأن الفرن�سي  �سم �سان�سو يف �سيف 2017، قادما من مان�س�سرت �سيتي، واأو�سح »CIES« اأي�سً
 70.1 بقيمة  �سان�سو  خلف  الثاين  املركز  يف  ياأتي  الإجنليزي  اأر�سنال  لعب  جندوزي  ماتيو 
مليون يورو، يليه الإيطايل نيكولو زانيولو لعب روما الإيطايل بقيمة 67.4 مليون يورو، ويحتل 
الإيطايل جيانلويجي دوناروما حار�س مرمى ميالن الإيطايل، املركز ال�ساد�س بقيمة 59.4 

مليون يورو.

البي اأ�س جي يربمج جولة يف ال�شني
اأعلن نادي باري�س �سان جرمان بطل الدوري الفرن�سي انه �سيخو�س جولة يف ال�سني بني 23 
جويلية و3 اأوت املقبلني، تتخللها مباراة ودية مع اإنرت ميالن الإيطايل قبل خو�سه مباراة كاأ�س 
املو�سم اجلدي،  بداية  ت�سبق  ال�سينية  �سنزن  رين يف مدينة  امام مواطنه  الفرن�سية  الأبطال 
بيان  يف  ماك�سويل  الربازيلي  احلايل  الأول  الفريق  ومن�سق  ال�سابق  جرمان  �سان  لعب  وقال 
الدرجة يف  القدم هذه  بلغ جنون كرة  اأن  ي�سبق  »اإنها فرتة مثرية، مل  الباري�سي  النادي  ن�رصه 
ال�سني، ونريد اأن نبني عالقات متينة مع امل�سجعني املحليني«، وياأمل �سان جرمان الذي �سبق 
له اأن خا�س مباريات ودية يف ال�سني عامي 2014 و2018، يف الرتويج لعالمته التجارية يف اأكرب 
الأ�سواق العاملية. ويواجه بطل فرن�سا يف 27  جويلية يف ماكاو فريق اإنرت ميالن اململوك منذ 
العام 2016 من املجموعة ال�سينية �سونينغ، ومن ثم يف 30 منه يف �سوزهو بالقرب من �سنغهاي 
النجم املحلي وو يل، وينهي �سان  األوانه  الذي يدافع عن  الإ�سباين  بر�سلونة  اإ�سبانيول  فريق 
جرمان جولته يف 3 اأوت يف �سنزن بخو�سه مباراة كاأ�س الأبطال الفرن�سية التي جتمع بني الفائز 
بالدوري والكاأ�س املحليني �سد رين يف افتتاح مو�سم 2019-2020، والتي يحمل لقبها الفريق 

الباري�سي يف الأعوام ال�ستة املا�سية.   

املان �شيتي على بعد فوز من اللقب
اللقب  عانى مان�س�سرت �سيتي حامل 
�سيتي  لي�سرت  �سيفه  تخطي  قبل 
الأخرية  قبل   37 املرحلة  يف   ،0-1
اأول  املمتاز  الإجنليزي  الدوري  من 
الفريق  قائد  الهدف  و�سجل  اأم�س، 
من  كومباين  فين�سنت  البلجيكي 
ليعود   70 الدقيقة  قوية يف  ت�سديدة 
الفريق اإىل قمة الدوري الإجنليزي، 
معيداً الفارق عن ليفربول اإىل نقطة 
لليفربول،  و94  ل�سيتي   95 واحدة 
القادم  الأحد  يوم  الأنظار  و�ستتجه 
�سيقابل  الأخرية حيث  املرحلة  اإىل 
اأما  برايتون  ملعبه  خارج  �سيتي 
ملعبهم  على  في�ستقبلون  الريدز 
لي�سرت  ا�ستقر  بدوره  ولفرهامبتون، 

�سيتي يف املركز التا�سع بر�سيد 51 نقطة. فريق املدرب الإ�سباين جو�سيب غوارديول حقق فوزه 13 توالياً يف الدوري، لي�سبح 
اأول فريق يف تاريخ الدوري املمتاز يحقق �سل�سلة من 12 انت�ساراً اأو اأكرث مرتني بح�سب »اأوبتا« لالح�ساءات، لكن هذا الإجناز 
ل يعني الكثري بالن�سبة ل�سيتي بل كل ما يهمه اأن يخرج منت�رصاً الأحد من ملعب برايتون ليتوج باللقب، على اأمل اأن ي�سيف 
اإليه اأي�ساً لقب م�سابقة الكاأ�س التي يخو�س مباراتها النهائية �سد واتفورد يف 18 احلايل، بعد اأن �سبق له اإحراز درع املجتمع 
التي ت�سبق انطالق املو�سم وكاأ�س الرابطة اأي�ساً. اأما ليفربول، احلامل بلقبه الأول يف الدوري منذ 1990 فيختتم مو�سمه على 
اأر�سه يف اليوم ذاته �سد ولفرهامبتون مع الأمل باأن ي�سديه برايتون خدمة م�ستبعدة ل�سيما اأنه خرج مهزوماً من مبارياته 
الأربع الأخرية مع »ال�سيتيزين�س«، كما اأنه يخو�س اللقاء دون حافز كونه �سمن بقاءه يف الدوري املمتاز بتقدمه يف املركز 17 

بفارق 5 نقاط عن كارديف �سيتي الذي هبط ب�سحبة فولهام وهادر�سفيلد اإىل الدرجة الأوىل.

غادر حار�س املرمى الدويل الإ�سباين ال�سابق اإيكر كا�سيا�س 
املا�سي  الأربعاء  اليه  اأدخل  الذي  امل�ست�سفى  اأم�س  اأول 
اأن م�ستقبله غري م�سمون، و�رصح  قلبية، موؤكدا  اأزمة  ب�سبب 
حار�س مرمى فريق بورتو الربتغايل لل�سحافيني الذين كانوا 
ب�سحة  لكني  قليال  متاأثر  »اإين  امل�ست�سفى:  اأمام  انتظاره  يف 
جيدة، كنت حمظوظا جدا«، وتابع حار�س مرمى ريال مدريد 
�سارة  زوجته  برفقة  كان  الذي  �سابقا  اإ�سبانيا  منتخب  وقائد 
رمبا  اأو  اأ�سبوعني  ملدة  للراحة  اأخلد  اأن  »يجب  كاربونريا: 
اإيل،  بالن�سبة  �سيان  الأمر  احلقيقة  يف  اأعرف،  ل  �سهرين، 
امل�ستقبل«،  �سيكون  كيف  اأعرف  ل  الآن،  هنا  اأين  واملهم 
واأ�سبح كا�سيا�س �سخ�سية رمزية مهمة يف كرة القدم والريا�سة 
اأوروبا  كاأ�س  تاريخية  بثالثية  الفوز  بعد  اإ�سبانيا  يف  عموما 
ناديه  اأعلن  وقد    2012 اأوروبا  كاأ�س   ،2010 مونديال   ،2008
للفريق  تدريبية  حادة خالل ح�سة  قلبية  اأزمة  من  عانى  اأنه 
واأو�سح  اإىل امل�ست�سفى ب�سكل طارئ،  واأدخل  الأربعاء  �سباح 
النادي اأن الأزمة كانت عبارة عن ان�سداد حاد يف ال�رصايني، 
 38 ميالده  بعيد  �سيحتفل  الذي  كا�سيا�س  امل�ساء طماأن  ويف 
يف 20 ماي م�سجعيه واأن�ساره عرب ح�سابه على »تويرت« بن�رص 
اإبهامه  ويرفع  يبت�سم  امل�ست�سفى،  �رصير  على  وهو  له  �سورة 
لكن  كبري  خوف  هنا،  ال�سيطرة  حتت  الأمور  »كل  تعليق:  مع 
الربتغالية، ذهب  كل قواي �سليمة«، وبح�سب و�سائل الإعالم 
كا�سيا�س بو�سائله اخلا�سة اىل م�ست�سفى »�سي يو اإف« اخلا�س 
يف بورتو حيث اأجريت له عملية ق�سطرة يف القلب، واأ�سارت 
امل�سادر نف�سها اأن كا�سيا�س �سعر بالنزعاج خالل التمارين، 

من  قبل مرحلتني  مو�سمه  اأنهت  لها  التي خ�سع  العملية  واأن 
بنفيكا،  الثاين خلف  بورتو املركز  يحتل  الدوري حيث  نهاية 
 25 يف  �سبورتينغ  �سد  الكاأ�س  م�سابقة  نهائي  و�سيخو�س 
النادي  مع  ق�سته  وبداأت  ريال،  يف  كا�سيا�س  ون�ساأ  اجلاري. 
امللكي عام 1990 ثم �سق طريقه اإىل الفريق الأول عام 1999، 
اأبطال  دوري  واأبرزها  املمكنة  الألقاب  كل  لإحراز  وم�سى 
وانتقل  مرات،  الإ�سباين خم�س  والدوري  مرات  اأوروبا ثالث 
�سفوفه  يف  واأحرز   2015 عام  بورتو  اىل  ريال  من  كا�سيا�س 
كا�سيا�س  وج�ّسد  املا�سي،  املو�سم  املحلي  الدوري  بطولة 
خا�س  وهو  العالية،  البدنية  اللياقة  �ساحب  الريا�سي  �سورة 
يف العام املا�سي مباراته الألف يف م�سريته الحرتافية، كما 
اإنه مدد عقده مع بورتو يف مار�س حتى عام 2020، ويت�سمن 
الالعب  اأ�سار  اإ�سايف وقد  لعام  التمديد  العقد اجلديد خيار 

اإىل اإمكانية بقائه مع النادي الربتغايل حتى �سن 40 عاما.

كا�شيا�س يغادر امل�شت�شفى وم�شتقبله غري م�شمون

مع باري�س �سان جريمان، ولذلك يريد فلورنتينو برييز رئي�س امللكي من نيمار ممار�سة ال�سغط من اأجل مغادرة حديقة الأمراء.على بند ين�س على اإمكانية رحيله يف عام 2020، مقابل 170 مليون يورو، ونوهت ال�سحيفة اأن ريال مدريد ل يريد الدخول يف �سدام بالأمر ال�سهل، خا�سة واأن عقده مع الفريق الفرن�سي ل يحتوي على �رصط جزائي. وتابعت ال�سحيفة اأن عقد نيمار يحتوي فقط جريمان و�سط اهتمام بالغ من ريال مدريد للح�سول على خدماته، واأ�سافت ال�سحيفة اأن رحيل نيمار عن باري�س �سان جريمان لي�س عن �سفوف النادي الباري�سي خالل املريكاتو ال�سيفي املقبل، وذكرت �سحيفة »�سبورت«، اأن نيمار يريد مغادرة �سفوف باري�س �سان ذكر تقرير �سحفي اإ�سباين اأول ام�س اأن الربازيلي نيمار دا �سيلفا جنم باري�س �سان جريمان يحاول اإيجاد خمرج ي�سمح له بالرحيل نيمار يبحث طريق اخلروج من حديقة الأمراء
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تاأليف فرانز روزنتال ترجمة يحيى القعقاع و اإخال�ص القنانوة

العلم يف جتل ....ومفهوم العلم يف الإ�سالم يف القرون الو�سطى
: مفهوم العلم يف االإ�ضالم يف القرون الو�ضطى، وهو  �ضدر حديًثا عن �ضل�ضلة »ترجمان« يف املركز العربي لالأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات كتاب العلم يف جتٍلّ
.Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam ترجمة يحيى القعقاع واإخال�ص القناونة لكتاب فرانز روزنتال

وكاالت 

�صفحة   416( الكتاب  هذا  يتاألف 
بالقطع الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( 
من ثمانية ف�صول، وياأتي ا�صتجابًة 
جادة  غربية  كتابات  اإىل  للحاجة 
الإ�صالمية،  العربية  احل�صارة  عن 
واحل�صاري  الثقايف  التالقح  لفهم 
ازدياد  مع  والغرب،  الإ�صالم  بني 
والتحامل  ال�صلبية  امل�صاعر 
وامل�صلمني  الإ�صالم  �صد  الوا�صع 
كثريين  جتاهل(  )اأو  جهل  ب�صبب 
العربية  للح�صارة  الريادي  للدور 
ح�صارات  نه�صة  يف  الإ�صالمية 
ي�صعى  كما  عديدة.  و�صعوب  واأمم 
اإىل تقدمي معلومات عن الإجنازات 
يف  الإ�صالمية،  للح�صارة  الرائدة 
واإعادة  لإن�صافها  جادة  حماولة 
ع�رصها  اإىل  التاريخية  احلقائق 
اإ�صهامات  قدمت  حني  الذهبي، 
كثرية،  جمالت  يف  م�رصقة 
والعلوم  والثقافة  والآداب  كالفنون 

والتقانة.

قبل العلم وبعده
يف الف�صل الأول، »العلم قبل العلم«، 
قال روزنتال اإن ما ميكن اأن يقال 
عن العلم يف �صبه اجلزيرة العربية 
قبل الإ�صالم قليل. ففي ما يبدو، 
اأ�صا�س  اأويل  مفهوم  هناك  كان 
معلومات  اكت�صاب  باأنه  للعلم 
ا�صتبدل  ثم  ف�صيًئا.  �صيًئا  مادية 
فيه،  اندمج  اأو  الوقت،  مبرور  به 
مفهوم للعلم باأنه �صيء ذو درجات 
نهاية  ويف  الإدراك.  من  خمتلفة 
اإىل  اأخرى  نظرة  برزت  املطاف، 
العلم على اأنه �صورة اأجل واأ�صدق 
للحقيقة. هكذا، كان العلم يف �صبه 
النبي  جاء  عندما  العرب  جزيرة 
�صكل  يف  املفهوم  و�صاغ  حممد 
غاية  منه  وجعل  اأ�صا�صية،  اأداة 
فمهد  الإلهي،  الوحي  غايات  من 
العلم،  قد�صية  اإىل  بذلك  الطريق 
الأبرز  ال�صمة  بعد  ما  يف  لت�صبح 

للح�صارة الإ�صالمية.
الثاين،  الف�صل  يف  روزنتال  اأكد 
تال�صي  التنزيل«،  يف  »العلم 
العلم »حاملا  التي تراود  ال�صبهات 
اأيدينا  بني  فما  القراآن.  من  ندنو 
هنا هو حًقا نور التاريخ امل�رصق، 
مبفهوم  يتعلق  ما  يف  الأقل  يف 
نور  حتى  »لكن  ي�صيف:  العلم«. 

اإمنا  اإ�رصاًقا،  الأكرث  التاريخ 
متفرقة،  بقع �صغرية  ي�صقط على 
نور خافت  تارًكا جل امليادين يف 
وكما  وا�صعة.  رقعة  فوق  منت�رص 
هناك  تزال  ل  دائًما،  احلال  هي 
باملن�صاأ  تتعلق  كثرية  م�صكالت 
اإل  منلك  ول  والتف�صري،  والتحليل 
الإقرار باأن حلولها القاطعة بعيدة 
املنال«، م�صرًيا اإىل اأن مفهوم النبي 
الفكرية  للعلم و�صع احلياَة  حممد 
يف الإ�صالم على �رصاطها الذي ل 
متكنت  وقلما  جادته.  عن  حميد 
الالحقة  والتطورات  املوؤثرات 
من اإ�صافة اأفكار جديدة اإىل البنية 
الفكرية الأ�صا�صية للنبي اأو اإثرائها 
مادًيا، كما عجزت يف جمملها عن 

تغيري اجتاهها ووقعها.

علوم وتعريفات
كلمة  »جمع  الثالث،  الف�صل  يف 
ي�صعب  اأنه  روزنتال  وجد  علم«، 
الأدبيات  من  املوا�صع  بع�س  يف 
الأحيان،  من  كثري  يف  الإ�صالمية، 
اأهو  حتديد املراد من كلمة علم؛ 
الإ�صارة اإىل العلم الدنيوي والديني 
مًعا، اأم الديني وحده؟ كما ي�صعب 
بكلمة  اأيق�صد  اجلزم  الأغلب  يف 
اأم  املجرد،  العلم  مفهوم  علم 
مفرد كلمة علوم، اأي فرًعا واحًدا 
نادًرا  وبح�صبه،  العلم؟  فروع  من 
يف  مهمة  الفروق  هذه  تبدو  ما 
اأ�صلوب  يف  هي  كما  امل�صلم  عقل 
ذاته  حد  يف  وهذا  نحن.  تفكرينا 
بها  ميتاز  التي  اجلوانب  اأحد  هو 
مفهوم العلم عند امل�صلمني بوجه 
�صيغة  اإىل  نظرتهم  وكذلك  عام، 
عن  حًقا  تعبرّ  والتي  منه،  اجلمع 

العلم املجرد.
الرابع،  الف�صل  يف  املوؤلف  راأى 
كانت  اأنه  العلم«،  »تعريفات 
كبرية  منزلة  والأمثال  للتعريفات 
يتفق  الذي  الأمر  الإ�صالم،  يف 
واملفهوم العربي القدمي والب�صيط 
اإليهما  وكانت هناك حاجة  للعلم. 
اللغة.  وفقه  الفل�صفة  من  كل  يف 
بانتدابها  ال�صوفية،  وكانت 
ملعاٍن  م�صطلحات  امل�صتمر 
بهما  مولعًة  مل�صطلحات،  ومعاين 
هذه  مثل  وتقدم  خا�صة.  ب�صورة 
ا  التعريفات على الدوام ا�صتعرا�صً
ال�صائدة  املختلفة  لالآراء  نافًعا 
ول  امل�صائل.  من  م�صاألة  اأي  اإزاء 

بد من ال�رصح والتف�صيل لفهم هذه 
التعريفات فهًما �صحيًحا، غري اأنها 
الت�صوي�س  غ�صاوة  تزيل  ما  كثرًيا 
ا  عار�صً البتذال،  عن  تن�صاأ  التي 
املو�صوعة  التعريفات  من  الكثري 

للعلم يف الفكر الإ�صالمي.

بني االإ�ضالم 
والت�ضوف

قال روزنتال يف الف�صل اخلام�س، 
الكالم  )علم  الإ�صالم  هو  »العلم 
معاجلة  اإن  الديني(«،  والعلم 
غر�صني:  تخدم  للعلم  املحدثني 
النهج  بيان  الأهم،  وهو  اأولهما، 
ينبغي  التي  التعليم  و�صبل  القومي 
الأحاديث،  درا�صة  يف  اتباعها 
اجلوهرية  العالقة  اإبراز  وثانيهما 
احلق،  بالدين  والإميان  العلم  بني 
لأنها تعدرّ العلم جزًءا اأ�صا�صًيا منه. 
هو  احلديث  علماء  عند  فالعلم 
والعمل  التنظري  من  لكل  املفتاح 
يف الإ�صالم. اأ�صاف اأنه �ُصورّي بني 
اأن  بيد  القراآن،  والإميان يف  العلم 
املفكرين  من  الالحقة  الأجيال 
يف  اخلو�س  تهمل  مل  امل�صلمني 
كان  اإذ  ونقا�صها،  امل�صاواة  تلك 
ل بد من التحقق من تطابق العلم 
والإميان من عدمه، ومن الطريقة 
بينهما.  العالقة  لتعريف  املثلى 
بني  ب�صجال  هنا  الأمر  ويتعلق 
اأو  العقالنية  والفهم  العلم  اأمناط 
الغيبية.  اأو  والالعقالنية  املادية، 
ال�صفة  ف�صل  ميكن  ل  وبح�صبه، 
الإلهية للعلم، وكذلك ا�صَمْي »عليم« 
اأ�صماء اهلل احل�صنى،  « من  و »عاملمِ

عن باقي �صفاته واأ�صمائه.
نور  »العلم  ال�صاد�س،  الف�صل  يف 
اأن من  املوؤلف  )ال�صوفية(«، وجد 
ال�صهل تلم�س ما ملفهوم العلم من 
�صلطان يف اأعمال ابن عربي، كما 
يف ال�صوفية كلها. وعلى الرغم من 
مناه�صة ال�صوفيني لكل من الفكر 
اإىل  ونظرتهما  والكالمي  الفقهي 
تعريف  اأي  عن  واإعرا�صهم  العلم، 
وجدوا  فاإنهم  للعلم،  عقالين 
مدى  على  م�صطرين،  اأنف�صهم 
ب�صورة  اإجاللهما  اإىل  تاريخهم، 
اإىل  النظر  اإىل  وكذلك  باأخرى،  اأو 
ال�صوفية على اأنها علم منهجي يف 
جوانب  تاأتي  بينما  الأول،  املقام 
والتنوير،  كاملعرفة  منها،  اأخرى 
يف املقام الثاين. ويرى ال�صوفيون 

اأن علمهم هو اأ�رصف العلوم كلها؛ 
اإذ قال اجلنيد: »لو علمت اأن علًما 
من  اأ�رصف  ال�صماء  اأدمي  حتت 
اأهله  اإليه واإىل  علمنا هذا ل�صعيت 

حتى اأ�صمع منهم ذلك«.

فل�ضفًة واأدًبا
فكر  »العلم  ال�صابع،  الف�صل  يف 
علم  اأن  املوؤلف  راأى  )الفل�صفة(«، 
ركيزتي  كانا  وال�رصيعة  الكالم 
الف�صل  يعود  ولهما  الإ�صالم، 
يف  الإ�صالمي  املجتمع  خري  يف 
نقول  اأن  وميكن  والآخرة.  الدنيا 
اإنهما و�صعا حدود بنية اجتماعية 
غريه  من  امل�صلم  املجتمع  ميزت 
ي�صتحق  وما  املجتمعات.  من 
يُعدرّ  كان  كليهما  اأن  هو  الهتمام 
النا�س  واأن  الأ�صا�س،  يف  علًما 
اختاروا اإ�صافة كلمة »علم« اإىل كل 
منهما. واإمنا كان العلماء، يف نظر 
اأوًل  وال�رصيعة  الكالم  علم  ممثلي 
ثم عند عموم امل�صلمني تالًيا، هم 
طبقات  اإىل  ينتمون  الذين  اأولئك 
�صوؤون  وي�صبطون  املتعلمني، 
املدنية  واجلوانب  الدينية  احلياة 
ذلك  اأن  غري  ال�صيا�صية.  للحياة 
فح�صب،  باحلقائق  علًما  يكن  مل 
هكذا  اأو  ي�صتند،  علًما  كان  بل 
قاعدة  اإىل  ال�صائد،  العتقاد  كان 

معرفية ميكن اإثباتها.
الثامن  الف�صل  يف  روزنتال  قال 
املجتمع  هو  »العلم  والأخري، 
العلم  بني  العالقة  اإن  )الأدب(«، 
الفرد،  حياة  يف  واآثارها  والعمل، 
لقيمة  احلقيقي  املقيا�س  متثل 
اأي جمتمع. وهناك عالقة اأخرى 
احل�صارة  ت�صكيل  على  تعمل 
ر�صميًة،  اأكرث  وهي  الإن�صانية، 
هي  حتديًدا؛  اأكرث  جمال  وذات 
العالقة بني العلم والتعليم. وتت�صم 
برتكيبة  الإ�صالم  يف  العالقة  هذه 
جهة،  من  والأدب  العلم  من 
والدرا�صة  والتعليم  العلم  ومن 
يعدرّ  العلم  كان  اأخرى.  جهة  من 
بجميع  والتعليم  للدرا�صة  نتيجة 
اأن  املتوقع  فمن  ولذلك  جوانبه. 
ل  »ع  اجلذر  ا  واأي�صً العلم،  يكون 
التعليمية  الكتابات  �صميم  يف  م«، 
واأثر  الإ�صالم.  يف  املنهجية 
لي�س  الأدبية  الأعمال  يف  العلم 
اإىل  ذلك  ويعزى  متاًما،  وا�صًحا 
ذاتها.  »اأدب«  كلمة  دللت  �صعة 

وما  املتعلم؛  الرجل  هو  فالأديب 
ذلك  م�صاواة  مدى  هو  هنا  يهمنا 

ملعنى »عارف« اأو »عامل«.
مع العلم اأن هذا الكتاب من تاأليف 
من  اأمريكي  مفكر  روزنتال  فرانز 
الدرا�صات  اأ�صتاذ  اأملاين،  اأ�صل 
جامعة  يف  وال�صاميرّة  العربية 
العربي  الأدب  يف  وباحث  ييل، 
والإ�صالم. در�س الأثر الكال�صيكي 
ال�رصقية يف برلني، حيث  واللغات 
باأطروحة  الدكتوراه  على  ح�صل 
 .)1935( التدمرية  النقو�س  عن 
ترجم وحقق مقدمة ابن خلدون؛ 
يف  موؤلفاته  من  عدد  له  تُرجم 
اإىل  الإ�صالمية  احل�صارة  درا�صة 
العلماء  مناهج  منها:  العربية، 
العلمي،  البحث  يف  امل�صلمني 
ومفهوم احلرية يف الإ�صالم، وعلم 

التاأريخ عند امل�صلمني.
مهند�س  القعقاع  يحيى  ترجمة: 
يف  املاج�صتري  حاز  اأردين، 
احلا�صوب من جامعة الريموك يف 

الأردن، والبكالوريو�س يف الهند�صة 
من  والإلكرتونية  الكهربائية 
جامعة برادفورد يف بريطانيا. له 
اهتمام خا�س باللغات والرتجمة، 
بالرتاثنَي  املتعلقة  تلك  �صيما  ول 

العربي والإ�صالمي.
اأردنية،  باحثة  القنانوة  اإخال�س 
حازت الدكتوراه يف اللغات ال�صاميرّة 
ال�صمالية الغربية من جامعة برلني 
لها  الحتادية.  اأملانيا  يف  احلرة 
عدد من الرتجمات: ما هي لفائف 
البحر امليت وما اأهميتها؟ )ديفيد 
كولكن(،  وبام  فريدمان  نويل 
بعد  امليت:  البحر  ولفائف 
�صولر(،  م.  )اأيلني  عاًما  خم�صني 
البحر  وخمطوطات  قمران  واآثار 
كما  ماغن�س(،  )جودي  امليت 
اأحوال  كتاب  ترجمة  يف  �صاركت 
الزواج يف قرية فل�صطينية )هيلما 

غرانكف�صت(.

م�سجد طوكيو حتفة عثمانية كاجلامع الأزرق باإ�سطنبول
�صاهقة  ومنارة  قدمي  عثماين  بطراز 
املعمارية،  الأ�صكال  باقي  عن  متيزه 
منطقة  و�صط  طوكيو  م�صجد  يرتبع 
العا�صمة  قلب  يف  هادئة  �صكنية 

اليابانية طوكيو.
ت�صبه  معمارية  حتفة  امل�صجد  ويعد 
يف طرازها املعماري جامع ال�صلطان 
مدينة  يف  الأزرق(  )امل�صجد  اأحمد 
يق�صدها  ووجهة  الرتكية،  اإ�صطنبول 
الزوار للتعرف عن قرب على الإ�صالم. 
امل�صليات  من  عدد  انت�صار  ورغم 

اليابان،  اأرجاء  خمتلف  يف  واجلوامع 
من  واحدا  يعتب  طوكيو  م�صجد  فاإن 
جانب  اإىل  طوكيو،  يف  فقط  اثنني 
اأي�صا  املعروف  الأرقم  دار  م�صجد 

با�صم م�صجد اأ�صاكو�صا.
مرة  لأول  طوكيو  م�صجد  افتتح  وقد 
قبل  من  ت�صييده  عقب   1938 عام 
التتار  امل�صلمني  القازان  اأتراك 
اأعقاب  يف  رو�صيا  من  هاجروا  الذين 
البل�صفي عام 1917 وجلوؤوا  الحتالل 

اإىل اليابان.

وي�صم امل�صجد يف مبناه اأي�صا مركزا 
ثقافيا يق�صده اأتباع الديانات والعقائد 
املختلفة يف البالد، لإقامة الفعاليات 

الثقافية والعقائدية.
اأئمة  اأحد  ت�صنار  رفعت  حممد  يقول 
امل�صجد  اإن  وخطبائه-  امل�صجد 
ا�صتطاع ال�صمود بعد بنائه لغاية عام 
وبنيته  الزلزل  ب�صبب  فقط،   1986

اخل�صبية.
اأتراك  وهب  بعدما  ترميمه  مت  وقد 
احلكومة  اإىل  بجواره  اأر�صا  القازان 

ليبقى   1997 عام  رمم  حيث  الرتكية، 
الوقت،  ذاك  احلالية منذ  على هيئته 
الدينية  ال�صوؤون  رئا�صة  تتكفل  بينما 
بتعيني   2000 عام  منذ  الرتكية 
املوظفني والأئمة واخلطباء مل�صجد 
قرابة  يوميا  امل�صجد  ويزور  طوكيو. 
ار  الزورّ تزويد  يتم  �صخ�صا، حيث   150
الإ�صالم،  عن  مبعلومات  اليابانيني 
الع�رص،  �صالة  موعد  حلول  ومع 
ار اإىل الأذان، ويُ�صمح لهم  ي�صتمع الزورّ
لروؤية  امل�صجد  اإىل  بالدخول  بعدها 

كيفية اأداء امل�صلمني ال�صالة.
اأو  �صبعة  �صهريا  امل�صجد  ي�صتقبل 
ثمانية من املواطنني اليابانيني الذين 
لهم  وينظم  الإ�صالم،  اعتناق  يريدون 
الهتداء،  مرا�صم  ي�صمونها  مرا�صم 
امل�صجد  على  القائمون  ينظم  كما 
الإ�صالم  ملعتنقي  اأ�صبوعيا  برناجما 
حول  مبعلومات  لتزويدهم  حديثا، 
اإىل  اإ�صافة  والعبادات،  الإ�صالم 
كافة  فيه  يجتمع  �صنوي  اآخر  برنامج 

معتنقي الإ�صالم يف ذلك العام.

وي�صري اإمام امل�صجد ت�صنار اإىل زيادة 
عقب  طوكيو  م�صجد  زوار  اأعداد 
ا�صتهدف  الذي  الإرهابي  الهجوم 
مار�س  منت�صف  نيوزيلندا  م�صجدي 

املا�صي.
جتدر الإ�صارة اإىل اأن عدد امل�صلمني 
لكن  اآلف،  بب�صعة  يقدر  اليابانيني 
الذين  امل�صلمني  عدد  تقدر  م�صادر 
يعي�صون يف اليابان بنحو اأربعمئة األف 

ن�صمة.
وكاالت 



للكاتب عمرو منري دهب

ال�سخ�سية ال�سودانية.. »الأعمال الكاملة« 
ا�ستق�ساء وحتليل متعدد الزوايا

يف كتابه »ال�صخ�صية ال�صودانية: الأعمال الكاملة«، ال�صادر يف مار�س 2019 عن دار امل�صّورات باخلرطوم، 
يتناول الكاتب ال�صوداين عمرو منري دهب ال�صخ�صية ال�صودانية بال�صتق�صاء والتحليل من خمتلف 
الزوايا مبا ي�صمل ما هو اجتماعي ونف�صي وثقايف و�صيا�صي واقت�صادي وفني وريا�صي. ي�صم الكتاب 
الذي �صدر يف األف �صفحة كّل اأعمال الكاتب عن ال�صخ�صية ال�صودانية التي ُن�صرت خالل ال�صنوات 

الع�صر الأخرية، وهي �صتة كتب: »جينات �صودانية«، »على حوا�صي ال�صخ�صية ال�صودانية«، »ال�صخ�صية 
ال�صودانية بني الطيب �صالح وح�صن الرتابي«، »حلفا وال�صخ�صية ال�صودانية«، »من نحن؟ ل بد من 

ال�صوؤال«، و»ال�صخ�صية ال�صودانية يف عيون �صفوتها«.

 وكالت 

جوانب متعددة

ا�ستملت الكتب اخلم�سة الأوىل على 
روؤية املوؤلف عن ال�سخ�سية والهوية 
ال�سودانية من زوايا خمتلفة بح�سب 
وذلك  عمل،  كل  وتفا�سيل  عنوان 
مبا ميكن اإدراجه يف اإطار درا�سات 
ال�سخ�سية  اأو  الوطنية  ال�سخ�سية 

القومية.
املتعلقة  الأبحاث  كانت  واإذا 
رائجة،  والقومية  الوطنية  بالهوية 

الوطنية  ال�سخ�سية  درا�سات  فاإن 
ذاته  بالقدر  حتظى  ل  والقومية 
اأبعد  من الرواج، لكن دهب يذهب 
من ذلك اإىل حيث يقول حول كتابه 
�سمته  الذي  �سودانية«،  »جينات 
يتناول  اإنه  الكاملة«  »الأعمال 
ال�سخ�سية ال�سودانية من منطلقات 
اأقرب اإىل اجلانب النف�سي منها اإىل 
ما  غري  على  الجتماعي  اجلانب 
هو دارج يف الدرا�سات املماثلة عن 
ال�سخ�سيات الوطنية، ل �سيما تلك 
اأكادميية  خلفيات  من  تنطلق  التي 

بحتة.

تتطلب درا�سات ال�سخ�سية الوطنية 
قدراً من اجلراأة اإذا اأراد الكاتب اأن 
الق�سية  تلك  ويتناول  يقول جديداً 
املو�سوعية،  من  بقدر  املعقدة 
تواجهه  الذي  التحدي  هو  وهذا 
ال�سخ�سية  عن  الكاملة  الأعمال 
التي  ال�سخ�سية  تلك  ال�سودانية، 
على  الت�سّكل  اأتون  تعتمل يف  ظلت 

امتداد تاريخ ال�سودان الطويل.
الأوىل  اخلم�سة  الكتب  مقابل 
دهب  قام  الكاملة،  الأعمال  �سمن 
»ال�سخ�سية  الأخري  الكتاب  يف 
�سفوتها«  عيون  يف  ال�سودانية 

خم�س  من  اأكرث  اآراء  با�ستطالع 
�سودانية  �سخ�سية   )25( وع�رشين 
وال�سيا�سة  الفكر  يف  بارزة 
والفن  والقت�ساد  والدبلوما�سية 
بدلوه  منها  كّل  ليديل  والريا�سية 
من  ال�سودانية  ال�سخ�سية  حول 
ك�سخ�سية  العملية  جتربته  خالل 
جوانب  من  بعينه  جانب  يف  عامة 

حياة املجتمع ال�سوداين.
امل�ستطلعة  ال�سخ�سيات  بني  ومن 
عبد  الراحل  ال�سوداين  الرئي�س 
ورئي�س  الدهب،  �سوار  الرحمن 
املهدي،  ال�سادق  الأ�سبق  الوزراء 

من�سور  والدبلوما�سي  واملفكر 
املكي  حممد  وال�ساعر  خالد، 
مهدي،  علي  والفنان  اإبراهيم، 

واملو�سيقار حممد وردي.

مرجع

واإذ يتوجه الكتاب اإىل القراء ب�سفة 
عامة، فاإنه يعني اأي�ساً ب�سفة خا�سة 
ال�سخ�سية  الباحث املهتم بدرا�سة 
ال�سودانية، ويف الوقت نف�سه ميكن 
مرجعاً  بو�سفه  الكتاب  اإىل  النظر 
ال�سخ�سية  بدرا�سات  للمهتمني 

على  القومية  وال�سخ�سية  الوطنية 
امتداد العامل العربي.

املكتبة  اإىل  اإ�سافة  الكتاب  يُعد 
الذي  املجال  هذا  يف  العربية 
القراء  اإىل  الباحثون  به  قلّما توّجه 
الأكادميية،  الدرا�سات  اإطار  خارج 
من  كان  وا�سع  بحثي  جمال  وهو 
العربي  امل�ستوى  على  رواده 
حمدان،  جمال  امل�رشي  املفكر 
العراق،  من  الوردي  علي  والدكتور 
اأبو  اإبراهيم  حممد  والربوفي�سور 
ل  متثياًل  ال�سودان،  من  �سليم 

ح�رشاً.

مع�سكر النكبة.. العمل الثقايف لتوعية الالجئني بق�سيتهم
وكالت 

الواقع  املدار�س  �سارع  حتول 
لالجئني  البداوي  خميم  يف 
اإىل  لبنان  �سمايل  الفل�سطينيني 
فيه  ما  فكل  فل�سطيني،  �سارع 
اأوله  من  فل�سطني  اإىل  ي�سري 
م�ساعر  تغب  ومل  اآخره،  حتى 
ال�سغار  من  املارة  عن  احلزن 
على  ارت�سمت  الذين  والكبار 
اإىل  ال�سوق  م�ساعر  وجوههم 
هّجروا  التي  واملدن  القرى 

منها خالل النكبة عام 1948.
ا�سم  هو  النكبة«  »مع�سكر 
نظمه  الذي  املعر�س 
الفل�سطيني  الثقايف  النادي 
الذكرى  قدوم  مع  تزامنا 
الفل�سطينية،  للنكبة   71
الهوية  تعزيز  اأجل  من 

وحث  وتر�سيخها  الفل�سطينية 
الأجيال ال�ساعدة على التفاعل 
الق�سية  تبقى  كي  تراثهم  مع 
يف  حا�رشة  الفل�سطينية 

قلوبهم.
من  العديد  املعر�س  و�سم 
والثقافية  الفنية  الزوايا 
تطريز  من  متنوعة  وتراثيات 
وحلويات  واأطعمة  فل�سطيني 
ملدن  و�سور  فل�سطينية 
ولوحات  ومل�سقات  فل�سطينية 

حتكي معاناة اللجوء والنكبة.
الفل�سطينية  النا�سطة  وتقول 
»مع�سكر  اإن  النابل�سي  تانيا 
الق�سية  يخدم  النكبة« 
حث  خالل  من  الفل�سطينية 
املتعاقبة  الفل�سطينية  الأجيال 
على اأن تتذكر دوما اأن لها وطنا 
وق�سية وحقوقا ويجب اأن تعمل 

للرجوع اإليها.
بع�س  »هناك  اأن  تانيا  وت�سيف 
التي  امل�سبوهة  امل�ساريع 
الفل�سطينية  الق�سية  ت�ستهدف 
هكذا  فمثل  واملخيمات، 
ما  نوعا  ت�ساعد  ن�ساطات 
النا�س جتاه  توعية  على 
خالل  من  ق�سيتهم.. 
الن�ساط يعرف  هذا 
الزائر -�سواء كان 
فل�سطينيا اأو غري 
مفهوم  ذلك- 
من  النكبة 
ال�سور  خالل 
ت  فتا لال ا و

له  �سعب  وباأننا  واملعرو�سات، 
اأر�س وتاريخ وجغرافيا«.

يف  الع�سو  اأمني  اأحمد  اأما 
اإن »هذا  الثقايف فيقول  النادي 
ذكرى  رمزية  يج�سد  املعر�س 
مت�سكنا  على  دللة  وله  النكبة، 
تفاعل  وهناك  العودة،  بحق 
املخيم  اأهايل  قبل  من  كبري 
واجلوار الذين يزورن املعر�س 
الق�سية  على  اأكرث  للتعرف 

الفل�سطينية«.
يعد النادي الثقايف الفل�سطيني 
والعاملة  النا�سطة  الهيئات  من 
يف  الفل�سطينية  للق�سية 
عام  تاأ�س�س  اإذ  املخيمات، 
من  جمموعة  قبل  من   1993
ق�سيته  بعدالة  املوؤمن  ال�سباب 
العربية،  بريوت  جامعة  يف 
البداوي عام  ومن ثم يف خميم 
من  جمموعة  يد  على   1996
امل�ستقلني  اجلامعيني  ال�سباب 
مبدينة  اللبنانية  اجلامعة  يف 

طرابل�س �سمال لبنان.
تعزيز  بهدف  النادي  انطلق 
على  الفل�سطيني  احل�سور 
ب�سكل  اجلامعي  ال�سعيد 
العمل  �سعيد  وعلى  خا�س، 
الطالبي الثقايف يف املخيمات 
الركود  �سنوات  بعد  عام  ب�سكل 
والهبوط يف العمل الطالبي يف 
كل خميمات لبنان، وتال�سي كل 
الطالبية  التنظيمية  الأ�سكال 
واجلامعات  املخيمات  يف 
وبعد   1990 عام  بعد  خ�سو�سا 

اتفاقية اأو�سلو عام 1993.
ملء الفراغ

الثقايف  النادي  رئي�س  يقول 
اإنه  يوزبا�سي  عمار  بريوت  يف 
التحرير  منظمة  خروج  »بعد 
و�سعف  لبنان  من  الفل�سطينية 

عا�س  الفل�سطينية،  الف�سائل 
فراغ  يف  الفل�سطيني  ال�سباب 
يبحث  جعله  مما  اآنذاك،  كبري 
هويته  فيه  يجد  مكان  عن 
النادي  فكان  الفل�سطينية، 
التي  امل�ساحة  هو  الثقايف 

ا�ستقبلت هوؤلء ال�سباب«.
خالل  من  النادي  ويهدف 
لرت�سيخ  املتنوعة  ن�ساطاته 
اجليل  عند  الوطني  الوعي 
الق�سية  نب�س  وتعزيز  ال�ساب، 
املقاومة  وثقافة  الوطنية 
واألوانها  اأ�سكالها  بكافة 
الثقافية والإعالمية وامل�سلحة 

والفكرية.
الوعي  زيادة  على  يعمل  كما 
بتاريخ الق�سية من خالل اإعطاء 
وجغرافية  تاريخ  حول  درو�س 
امل�ستوى  ورفع  فل�سطني، 
والأكادميي  والتوعوي  الثقايف 
لل�سباب الفل�سطيني، كما ي�ساهم 
والتوجيه  الإر�ساد  يف  النادي 
اختياراته  يف  لل�سباب  والدعم 
ال�سعيد  على  امل�ستقبلية 
على  والعمل  واملهني  العلمي 
املواهب  ح�سور  وتقوية  دعم 
الفل�سطينية يف احلياة  الثقافية 

الثقافية.
-وفق  النادي  يرمي  كما 
جيل  »اإعداد  اإىل  يوزبا�سي- 
بالق�سايا  متم�سك  ال�سباب  من 
اإبراز  على  والعمل  الوطنية 
العادلة  الفل�سطينية  الق�سية 
الذي  اللبناين  املحيط  يف 
بالأ�س�س  والتم�سك  فيه،  يعي�س 
اأ�سا�ساتها  ومن  الثابتة  الوطنية 

حقنا باأر�سنا والعودة اإليها«.
فيو�سح  ال�سعوبات،  عن  اأما 
املادي  التمويل  اأن  اليوزبا�سي 
اإن  اإذ  كبرية،  عقبة  ي�سكل 

اأي  من  دعما  يتلقى  ل  النادي 
جهة اأو حزب اأو ف�سيل، وتقوم 
من  وت�ستمر  وتُدعم  ن�ساطاته 
ال�سهرية  ال�سرتاكات  خالل 
النادي  اأع�ساء  يقدمها  التي 
من اأجل ال�ستمرارية يف العمل 

حتى العودة لفل�سطني.

احلب موت �صغري: 
قراءة يف ديوان 

»�صوكول« لل�صاعر 
عالء زريفة

 
الذي  الذهب  هي  ال�سوكول 
امل�ستعمر  تذويبه  ي�ستطع  مل 
الإ�سباين وورثته يف الأمريكيتني، 
بحالوتها  �ساهدة  فظلّت 
العبودية  تاريخ  على  ومرارتها 

واإبادة ال�سعوب.
الأخري،  البيان  هو  ال�ّسعر 
واحد.  رقم  البيان  على  قيا�ًسا 
اآخر  اأّنه  من  تتاأّتى  واآخريته 
ي�سري  الفردية يف عامل  ح�سون 
وحتويله  �سيء  كّل  ت�سيئ  نحو 
اأمربيقي،  غري  �سائل  اإىل 
باومان  زيغمونت  تكلّم  فعندما 
ال�سائلة«  »احلداثة  كتابه  يف 
والأن�ساق،  احلدود  متييع  عن 
على  فهمه  املمكن  من  الذي 
مع  املطلق  املثال/  مزج  اأّّنه 
كلية  يف  الدوغما  الن�سبوي/ 
م�سادرة  على  تعمل  قاهرة، مل 
تفعل  كانت  كما  الكائن  فرادة 
على  والدوغما،  املطلق  كليات 
الرغم من اأّنها تركت له م�ساحة 
لالحتجاج/ املهّرج يف بالطها. 
التي  ال�سائل  الزمن  كلية  اأّما 
»موت  نيت�سه  اإعالن  مع  بداأت 
اهلل« ومع بارت »موت املوؤلف«، 
مل ترتك للكائن الب�رشي/ الفرد 

اإّل �سحوة املوت.
لي�ست  املبت�رشة  املقدمة  هذه 
بالديوان  للتعريف  مدخاًل  اإّل 
عالء  ال�ّسوري  لل�ّساعر  الثاين 
بعنوان:  عّتب  الذي  زريفة 
فيه  نلحظ  الذي  »�سوكول«، 
ذات  ذاته/  جعل  على  اإحلاحه 
وبالوقت  اأعلى  مبداأً  احلبيبة 
يرتك  كي  دوغمائياً،  نف�سه 
لأّن  الن�سبي،  يف  م�ساحة  لقوله 
يف  باحلق  اإّل  تكون  ل  الفردية 
قبل  من  التعريف  »األـ«  اإ�سافة 
ال�ساعر الذي يعترب نف�سه وريًثا 
لالهوت مندثر ونا�سوت مبهم. 
فيقول عالء يف اأحدى ق�سائده: 
»تع�ّسقت )الأوليمب( دهًرا وظّل 
ج�سدي ياب�ًسا، كنت خليل اأم�سي 
ال�سياع، ويف  واأ�سري خلودي يف 
نرج�ٍس  من  الق�رشي  اخلروج 
ال�رشقي  ال�ساحل  على  مكابر. 
غرميي  عن  بال�سوؤال  اأحتفي 
يف  روؤاي  ثور  اأرّق�س  الفناء، 
الغائب  �سداي  فا�سمع  البعيد، 
قرنان  مّني  ويخرج  التيه  يف 
يف  النهاية  �سيف  يُغمدان 

الوريد«.
من  طعماً  ال�سوكول  لي�ست 
الالهوت  ال�رشق حيث  ح�سارة 
عني  تَره  مل  مبا  وعد  قد 
ولي�ست  اأذن  به  �سمعت  ول 
الأوروبي  التنوير  ربيبة  ا  اأي�سً
الذهب  هي  فال�سوكول  ا،  اأي�سً
تذويبه  ي�ستطع  مل  الذي 
يف  وورثته  الإ�سباين  امل�ستعمر 
�ساهدة  فظلّت  الأمريكيتني، 
تاريخ  بحالوتها ومرارتها على 
ويف  ال�سعوب  واإبادة  العبودية 
الوقت نف�سه ظلّت دليل �سايكي 
حيث  وماأ�ساتها  كيوبيد  زوجة 

يف اللحظة التي جمع.

ثقافةالربعاء 08   ماي  2019  املوافـق  ل03 رم�صان 1440هـ 16



رم�ضانياتاالربعاء 08   ماي  2019  املوافـق  ل03 رم�ضان 1440هـ 17
يف خمتلف املراكز الثقافية باجلزائر العا�ضمة 

اأ�ضوات مطربي ال�ضعبي ت�ضدح 
يف ليايل رم�ضان 2019

�ضت�ضهد  مدينة اجلزائر »املحرو�ضة »  اإحياء جمموعة من احلفالت  يف  ليايل 
رم�ضان املنظم  من طرف موؤ�ض�ضة فنون وثقافة لوالية اجلزائر والتي �ضطرت 

برناجما ثريا متنوعا فيه عدة ن�ضاطات ثقافية وفنية من 09 ماي اإىل 03 جوان 
هذه  هياكل  من   العديد  م�ضتوى  وعلى  الثقافية  املرافق  من  العديد  يف   2019

املوؤ�ض�ضة املوزعة عرب كل  اأقطاب واليات اجلزائر والتي تعرف م�ضاركة  اأملع جنوم 
الفن ال�ضعبي يف اجلزائر وهذا الإ�ضفاء البهجة وال�ضرور على قلوب اجلزائريني  يف 

هذا ال�ضهر الف�ضيل مع تقدمي  باقة براجمية منوعة متتزج فيها خمتلف االألوان 
الثقافية والطبوع الفنية  كالقعدات ال�ضعبية واحلفالت االأندل�ضية   وكل هذا 
اإر�ضاء للجمهور اجلزائري باختالف اأذواقه وم�ضاربه الويف للمبادرات الفنية. 

حكيم مالك 

القعدات ال�ضعبية تعود 
اإىل الواجهة من جديد

عودة  ال�شعبية   القعدات  و�شجلت 
من جديد عرب  الواجهة  اإىل  قوية 
املتواجدة   « الفنانني  »طحطاحة 
حيث  العا�شمة   اجلزائر  بقلب 
ال�شعبي  مطربي  عمالقة  �شيكون  
طيلة  ال�شعبي  الفن  اأوفياء ملحبي 
�شهرات  �شهر رم�شان الكرمي  من 
09 ماي  اإىل 03 جوان 2019 التي 
تعرف ح�شور العائالت اجلزائرية 
ال�شهرات  باأحلى  اال�شتمتاع  بغية 
م�شاركة  جانب  اإىل  املتنوعة  
الفنانني الهواة لهذا الف�شاء الذي 
متكن خالل ال�شنوات االأخرية من 
اجلمهور  وفاء  ك�شب  من  الوجود 
اجلزائري يف ظل غياب ف�شاءات 
ثقايف  طابع  ذات  مهيئة  عمومية 
جعل   ما  وهذا  نوعية   وبربامج 
اإعجاب   تنال  الفنانني  طحطاحة 
اجلمهور العا�شمي  من كل الفئات 
القعدات  و�شي�شدح  العمرية  
ال�شعبي  املطرب  من  كل  ال�شعبية 
القدير عبد القادر �شاعو ونور دين 
عالن ونا�رص الدين قاليز وحممد 
وكرمي  مرزاق  وبوجلواح  قا�شي 
ون�شيم  يا�شني  وبوزعمة  ثلجة 

احلق  وعبد  خملوف  ونا�رص  بور 
ور�شا  حممد  و�شطوان  بوروبة 
وجمال  ميموين  وعمريو�ش  لعالل 
وجزمي  قنيف  الرزاق  وعبد  زياين 
و�رصقوة  زهاين  وطاهر  خليفة 
اآية  ونا�رص  لونا�ش  حممد  وكمال 
وكمال بلخريات وفي�شل هدروق .

 كما �شتحت�شن مكتبة ر�شيد كوا�ش 
ال�شعبي  الفنان  �شت�شت�شيف  التي 
  2019 ماي   09 يوم  القبي   كمال 
و�شيحيي يف 16 ماي اجلاري الفنان 
اإ�شافة  فنيا  حفال  عالية  حممد 
نبيل يف  احلبيب  الفنان   مل�شاركة 
حيث    ، اجلاري  ال�شهر  من   23
اإباري  االإخوة  مدر�شة  �شتحت�شن  
يحييها  فنية  حفالت  بال�رصاقة 
اأح�شن   عينني  الفنان  من    كل 
وبوعدو �شيد اأحمد وعماري فاحت 
و�شيدعلي لقام  يف 31 ماي 2019 
الفنية  ال�شهرات  �شيزين  كما    ،
الرم�شانية   الفنان متورت توفيق 
يغزر  بن  يو�شف  املبدع  والفنان 
وحممد احلاج علي وح�شني دري�ش  
احلميد  عبد  املو�شيقى  مدر�شة 
و�شتحت�شن  بالقبة  هدوقة  بن  
عبد  ال�شيخ  املو�شيقى  مدر�شة 
ال�شعبي  حفالت  دايل   الكرمي 
للفنان حممد حمدين  وبن رجدال 
فيما  عزوز  وولد  دحمان  ودغي�ش 
�شتجتمع  اأ�شوات مطربي ال�شعبي  
الر�شيد  هارون  الثقايف  باملركز  

الفنانني  من  نخبة  �شيزينها  والتي 
وعبد  عزيز  كبوعروة  اجلزائريني 
رويبي  وعثمان  �رص�شام  القادر 
خمتار  ومزيان  �شفيان  و�رصيف 
رمزي  وعيلو�ش  ر�شيد  و�شياح 

و�شليمان فتان  .  

م�ضاركة االأغنية 
ال�ضبابية الع�ضرية

 كما �شيحظى م�رصح الهواء الطلق 
�شيد علي كويرات بالعا�شمة منتزه 
لتكون  االأ�شد   بح�شة  ال�شابالت 
االأغنية  حمبي  لكل  رحب  ف�شاء 
اجلزائرية من طبوع  غنائية متنوعة 
كال�شعبي واحلوزي والقبائلي والتي 
�شيتداول على اأدائها كبار الفنانني 
الفنان  راأ�شهم  على  اجلزائريني  
�شاكر    بوعالم  القدير  القبائلي 
جعفري  مراد  ال�شعبي  والفنان 
وحممد لعراف  وح�شيبة عمرو�ش 
وح�شيبة  البحري  وباجي  وحميدو 
الق�شنطيني    واإليا�ش  الروؤوف  عبد 
القناوي  وعبدو  توفيق  وال�شاب 
مرباح  وحممد  مبارك    ونوال 
حمفوظ  وال�شاب  دزيرية  ونادية 
واأمني �شوالي  ولطيفة بن عكو�ش 
زياب  و�شامي  مهدي  ووهيبة 
جودي  وفريد  العا�شمي  وحليم 

وثنينة و�شمري العا�شمي و�شيدعلي 
يف  الفر�شة  منحت  ولقد   دزيري 
رم�شان لالأغنية ال�شبابية الع�رصية 
املوعد   يف  بدورها  �شتكون  التي 
الإبراز القدرات الفنية لهذه الفرق 
ح�شور  و�شط  وهذا  النا�شئة 
الذي  ال�شاب  للجمهور اجلزائري  
الغنائية  الطبوع  خمتلف  يع�شق 

املتواجدة يف اجلزائر.  

انطالق الطبعة 16 
الأندل�ضيات اجلزائر يف 

10 ماي

لتظاهرة   16 الطبعة  و�شتنطلق    
ماي   10 يف  اجلزائر   اأندل�شيات 
حتت   2019 جوان   02 غاية  اإىل 

بقاعة    « وتقاليد  تراث  �شعار« 
هذه  و�شتجمع  خلدون  ابن  
الطبعة خمتلف الفرق واجلمعيات 
بالعائالت  االأندل�شية  املو�شيقية 
الإعادة  االأ�شيل  للفن  املتذوقة 
يف  االأندل�شية  االأغنية  حنني  بعث 
اأو�شاط اجلمهور  املتعط�ش ملثل 
�شيحيي  و  حيث  القعدات   هذه 
االأندل�شية  املو�شيقى  اأعمدة  اأحد 
عازف الكمان زروق مقداد بقاعة 
فنيا يف 02 من  ابن خلدون حفال 
اأ�شماء  و�شتحل    ،  2019 جوان 
معديني  وملياء  هني  وح�شنة  علة 
وكمال بلخوجة  حيث �شتكون هذه 
االأ�شوات االأندل�شية  حا�رصة بقوة 
الرم�شانية  الفنية  احلفالت  يف  
املقامة باجلزائر العا�شمة  طيلة 
�شهر رم�شان والتي تعرف م�شاركة  

اجلمعيات االأندل�شية يف ال�شهرات 
الرم�شانية  وتتمثل هذه اجلمعيات 
يف جمعية قرطبة وجمعية اجلزيرة 
وجمعية  الفخارجية  وجمعية 
الفنون اجلميلة وجمعية املو�شلية 

وجمعية مزغنة .
 

عرو�ض ترفيهية 
لالأطفال يف رم�ضان

و�شتقام عرو�ش ترفيهية لالأطفال 
الكرمي  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة 
  2019 03  جوان  اإىل  ماي   09 من 
م�شبح  يف  العا�شمة   باجلزائر 
احلرا�ش  مياه  ومنبع  ال�شابالت 
وغابة  اهلل   بعني  اخلروب  وغابة  
فالهدف  وبالتايل  جويلية     05
زرع  هو  خالله  من  االأ�شا�شي 

الذكرى الـ 74 ملجازر 08 ماي  1945

اإجرام الدولة الفرن�ضية 
الذكرى  اأم�ش  اجلزائر  اأحيت   
وتعد   1945 ماي    8 الـ74 ملجازر 
على  عار  و�شمة  املجازر  هذه 
اال�شتعمار الفرن�شي الغا�شم  وكان 
اجلزائريني  مطالبة  نتيجة  هذا 
بحقوقهم باحلرية واال�شتقالل يف 
كخراطة  الوطن   واليات  خمتلف 
فرن�شا  اأن  اإال  و�شطيف   وقاملة 
�شهيد  األف   45 من  اأكرث  قتلت 
من  بوزيد  �شعال  وكان  جزائري  
�شطيف اأول �شهداء هذه املجزرة 

ال�شنيعة .
اجلزائري  ال�شعبي  ا�شتقبل  فلقد 
انت�شار احللفاء يف احلرب العاملية 
الثانية، بفرحة عارمة العتقاده اأن 
وذلك  له  بوعودها   �شتفي  فرن�شا 
عن  وتعبريا   ، اال�شتقالل  مبنحه 
اجلزائريني  اآالف  خرج   ، فرحته 
�شخمة   �شلمية  مظاهرات  يف 
عمت   1945 ماي  من  الثامن  يوم 

اأنحاء  عرب  الكربى  املدن  معظم 
الفتات  خاللها  رفعوا   ، الوطن 
وتذكريا  طلبا لال�شتقالل واحلرية 
هذه   فكانت   ، بوعودها  لفرن�شا 
التي  لتلك  امتداد  املظاهرات 
الوطنية  احلركة  بتنظيمها  قامت 
1945 مبنا�شبة  الفاحت من ماي  يف 
العيد العاملي للعمال  فلقد تعالت 
مواكب  الن�شاء  وزغاريد  الهتافات 
حاملة  ثابتة  خلطى  املتظاهرين 
احللفاء  واأعالم  اجلزائري  للعلم 
�شوت  جبالنا  من   « تن�شد  وهي 
اأبانت عن  فرن�شا  ولكن   « االأحرار 
املحتل  وجه  احلقيقي  وجهها 
اخلديعة  غري  يعرف  ال  الذي 
 ، ماآربه  لتحقيق  �شبيال  والقمع 
فتدخلت قواتها مبختلف اأ�شالكها 
من جي�ش ودرك و�رصطة باأمر من 
الإ�شكات  نف�شه  ديغول  اجلرنال 
باإطالق  وتفرقتهم  املتظاهرين 

النار والر�شا�ش احلي عليهم .
 ويف ذات ال�شياق فلقد �شاركت يف 
ميلي�شيات   1945 ماي   08 جمازر 
بتقتيل   قامت  التي  املعمرين 
جماعي لل�شعب واالإعدامات حيث 
والبحرية  الطريان  �شالح  اأقحم  
قائد  ديفال  اجلرنال  من  بقرار 
فحلقت   ، الفرن�شية  القمع  حملة 
يف  بالقنابل  املحملة  الطائرات 
البالد  �شماء بع�ش مناطق ومدن  
ودكت   ، هوادة  دون  وق�شفتها 
 ، ال�شاحلية  املدن  بع�ش  ال�شفن 
فكانت مناطق من �شطيف وقاملة 
وخراطة وعنابة اأكرثها ت�رصرا ملا 
وهناك   هنا  غال   ثمن  من  دفعته 
العمليات   هذه  ا�شتمرت  ولقد 
،راح  اأ�شابيع  لب�شعة  الدموية  
�شحيتها اأكرث من 45 األف جزائري 
اآخرين  اآالف   5 اعتقال حوال  ومت 
واأ�شدرت  عدة اأحكام باالإعدام يف 

�شفوف  احلركة الوطنية  وبالتايل 
فاجلزائر عا�شت اأياما وليال دموية 
كانت فيها م�رصحا لعمليات رهيبة 
واالآكال  بالذهول  النفو�ش  اأ�شابت 

باخليبة .
ويوؤكد املوؤرخون اأن هذه املجزرة 
يف  مثيل  لها  يكن  مل  املنظمة 
التاريخ املعا�رص �شد �شعب اأعزل 
الراأي   اأمام  لطخت  �شمعة فرن�شا 
العام العاملي ، وكانت در�شا األيما 
اجلزائري  لل�شعب  وحدة  وعامل 
للحرية  �شبيل  ال  اأنه  تاأكد  الذي 
دون ت�شحية ،« وما اأخذ بالقوة ال 
بالقوة  ومن هنا ولدت  اإال  ي�شرتد 
املنظمة اخلا�شة ، وبداأ التح�شري 
التي  النجيدة  التحريرية  للثورة 
تفجرت يف الفاحت من نوفمرب 1945 
اال�شتعمار  من  اجلزائر  وحررت 

الفرن�شي  الغا�شم  .  
حكيم مالك 

بقاعة اأوبرا اجلزائر »بوعالم ب�ضايح« بالعا�ضمة

 »جمال لعرو�ضي »يفتتح املهرجان 
الدويل الأوروبي يف اجلزائر 

»بوعالم  اجلزائر  اأوبرا  تنظم 
باجلزائر  فايت  باأوالد  ب�شايح« 
ب�شهر  احتفاال   العا�شمة  
فنية   �شهرات  املعظم  رم�شان 
 10 يوم  من  ابتداء   ، متنوعة 
للفنان  با�شتقبالها   2019 ماي 
لعرو�شي«   جمال   « الدويل 
فعاليات  �شيفتتح  الذي  
املهرجان الدويل االأوروبي يف 
الذي  االأوبرا  بقاعة  اجلزائر  
اإقباال وا�شعا من طرف  يعرف 

اجلماهري اجلزائرية  .
القاعة  ذات  �شتحت�شن  كما   
الف�شيل  ال�شهر  هذا   خالل 
طبوعا غنائية جزائرية من كل 
والية  من  بداية   ، الوطن  ربوع 
اإىل    ، الفردة  فرقة  مع  ب�شار 
مدينة تيزي وزو  اأين  �شتكون 
حا�رصة  القبائلية  االأغنية 

الفنية  الفعالية   هذه  يف  بقوة 
رم�شان  �شهر  يف  املقامة 
العا�شمي  وال�شعبي  الكرمي، 
والطرب االأندل�شي الق�شنطيني 
و�شيكون  رق�ش البايل التقليدي 
ال�شيمفونية     واملو�شيقى 
وللتذكري ف�شيقام هذا الربنامج 
الفني  لدار االأوبرا املمتد من 
من  الفاحت  اإىل   2019 ماي   10
و�شتبداأ  املقبل    �شهر  جوان 
الرم�شانية  الفنية   ال�شهرات 
العا�رصة  ال�شاعة   على 
من  حيث  ليال  الن�شف  و 
عددا  ي�شتقطب  اأن  املرتقب  
كبري من ع�شاق الفن اجلزائري 
االأ�شيل الذي يعرب  عن هويتنا 
واملتنوعة  الرثية  اجلزائرية 

ثقافيا  .    
حكيم مالك 



قلة النوم تزيد الوزن
فيما يعتقد الكثريون اأن النوم ي�صبب ال�صمنة لأنه م�صحوب 

بالراحة وقلة احلركة، ك�صف باحثون يف جامعة كولورادو يف 
الوليات املتحدة اأن النوم يوؤثر يف كمية ونوعية الطعام الذي 

ن�صتهلكه، اإذ اأن احل�صول على ق�صط كاف من النوم  كان 
م�صحوًبا با�صتهالك كميات اأقل من ال�صعرات احلرارية وباختيار 

الأطعمة ال�صحية. اأما احل�صول على اأقل من 5-6 �صاعات من 
النوم يف اليوم يومًيا فقد رفع من احتمالت الإ�صابة بال�صمنة.

واأ�صاف الباحثون اأن احل�صول على �صاعات كافية من النوم 
متثل اأف�صل الو�صائل لكبح ال�صهية والتحكم بالوزن.  واأو�صحوا 
يف درا�صة حديثة اأن احلرمان من النوم يحدث تغيريات كبرية 

  ghrelin يف الهرمونات املنظمة لل�صهية، حيث يرتفع هرمون
امل�صوؤول عن ال�صعور باجلوع م�صبًبا �صهية اأكرب لالأكل.

 leptin من جانب اآخر، اأدت قلة النوم اإىل انخفا�ض يف هرمون 
املرتبط بال�صعور بال�صبع في�صعر الإن�صان باحلاجة ل�صتهالك 
كميات اأعلى من ال�صعرات احلرارية. اإن احل�صول على ق�صط 

كاف من النوم ي�صاهم يف احلفاظ على الر�صاقة ويف ا�صتهالك 
كميات اأقل من ال�صعرات احلرارية. وقد بينّ الباحثون يف جامعة 

كولورادو عددا من التغيريات التي �صاحبت النق�ض يف �صاعات 
النوم:

• ا�صتهالك كميات اأعلى من ال�صعرات احلرارية نتيجة ال�صعور 
الأعلى باجلوع

• تناول كميات اأكرب من الن�صويات والدهون
• احلاجة لتناول النقر�صات بي الوجبات

• ارتفاع يف ال�صعور باجلوع يف �صاعات الليل وا�صتهالك كميات 
اأكرب من الطعام يف الليل

• تغيريات �صلبية  يف الأي�ض الغذائي حيث ي�صبح حرق ال�صعرات 
احلرارية بطيء 

ل 900 غرام بالأ�صبوع، اأي ما يقارب  • ارتفاع يف الوزن مبعدنّ
الكيلو عند احل�صول على 5 �صاعات من النوم اأو اأقل

جمموعة باحثي من جامعة �صيكاغو ك�صفوا اأن قلة النوم ترفع 
من مركب AG-2 امل�صوؤول عن ال�صعور باملكافاأة واملتعة 

املرتبط بالطعام، مما بف�رس الإهتمام الزائد بالوجبات الغذائية 
�ض للنق�ض يف �صاعات النوم. وي�صار اإىل اأن اأبحاث  عند التعرنّ

اأخرى �صابقة تناولت تاأثري قلة النوع على الأطفال ووجدت اأن 
�صهم  ح�صول الأطفال على اأقل من ع�رس �صاعات يومية يعرنّ

لل�صمنة.

ن�صائح لوجبة الإفطار
 تناول ثالث حبات من التمر قبل البدء بالإفطار؛ لتفادي ح�صول 

نق�ض يف معدلت ال�صكر يف الدم، ثمنّ �رسب كوب من املاء اأو 
اللنب، قبل تناول الطعام. بدء الإفطار بتناول ال�صوربة ال�صاخنة؛ 

لأننّها تلينّ املعدة، وتخفف ال�صعور بالنقبا�صات، ثمنّ تناول 
ال�صلطة، وتناول الوجبة الرئي�صينّة بعدها ب�صكل معتدل. التنويع 

يف وجبات الإفطار، واإدخال الأطعمة املختلفة كال�صلطات، 
واللحوم، والأ�صماك، والبقولينّات وغريها. �رسب كمينّة وفرية 

من املياه بي فرتتي الإفطار وال�صحور؛ بحيث ل تقلنّ عن 
ثمانية اأكواب، مع احلر�ض على �رسبها تدريجينّاً؛ لتجنب ال�صعور 
بالنتفاخ. ممار�صة ريا�صة امل�صي يومياً، وذلك بعد تناول وجبة 
الإفطار ب�صاعتي؛ ليقوم اجلهاز اله�صمي بعمله ويه�صم الطعام.

ن�صائح طبّية ملر�صى ال�صكري
 عدم قدرة مري�ض ال�صكري من النوع الأول ال�صيام نهائينّاً؛ 

ب�صبب عر�صته لالإ�صابة بالنق�ض احلادنّ يف م�صتوى ال�صكر بالدم، 
واحتمالينّة الدخول يف غيبوبة. اأخذ اأقرا�ض ال�صكري عن طريق 

الفم ملر�صى ال�صكري من النوع الثاين، مع مراعاة تنظيم وجبات 
الإفطار وال�صحور. ا�صت�صارة الطبيب يف حالت �صكري احلمل 
الذي يُقرر قدرة املراأة على ال�صيام من عدمها، فهناك بع�ض 

الن�صاء اللواتي ي�صعرن بالدوخة، وزيادة خفقان القلب عند 
ال�صيام، فين�صحن بالإفطار فوراً.

ن�صائح طبّية ملر�صى القلب
 ا�صت�صارة الطبيب قبل ال�صيام، فهو الذي يقرر �صيام املري�ض من 
عدمه. اللتزام ب�رسب كمينّات الدواء يف الأوقات املحددة خالل 
ي�صمح  اأن  بعد  الطبيب  يحددها  والتي  وال�صحور،  الإفطار  فرتة 
للمري�ض بال�صيام. تناول الأطعمة ال�صحينّة، والبتعاد عن الأطعمة 

التي كان يتجنبها مري�ض القلب قبل �صهر رم�صان املبارك.

فوائد املوز يف ال�صيام
 ُم�صاعدة اجل�صم على الحتفاظ 
املياه،  من  مُمكنٍة  كميٍة  باأكرب 
الإح�صا�ض  تقليل  وبالتايل 
ال�صيام؛  �صاعات  بالعط�ض خالل 
من  كبريٍة  ن�صبٍة  على  لحتوائه 
ذلك،  على  امل�صاعد  البوتا�صيوم 
لذا يُن�صح بتناول موزة خالل وجبة 
ال�صطرابات  عالج  ال�صحور. 
ي�صعر  ما  غالباً  التي  املعوية 
تناول  يُعترب  كما  ال�صائم،  بها 
يُعانون  ملن  جداً  ُمنا�صباً  املوز 
مثل:  املعدة،  يف  م�صكالٍت  من 
الزائدة،  واحلمو�صة  القرحة، 
اإىل جانب عالج م�صاكل املريء، 
مثل الرجتاع. حماربة الإم�صاك، 
فهو يحتوي على ن�صبٍة كبريٍة من 
الألياف التي تُلي جدار الأمعاء، 
املعروف  ومن  حركتها،  وتُ�صهل 
يتعر�صون  ال�صائمي  معظم  اأننّ 
مل�صكلة الإم�صاك خالل ال�صيام، 
واجلفاف  الرتطيب  غياب  ب�صبب 

الطويلة،  ال�صيام  �صاعات  خالل 
ب�صكٍل  املوز  بتناول  يُن�صح  لذا 
يومٍي خالل �صهر رم�صان، �صواًء 
الإفطار.  اأو  ال�صحور  وجبة  على 
اأو  الدم  بفقر  للم�صابي  ُمنا�صٌب 
ن�صبٍة  على  لحتوائه  الأنيميا؛ 
الذي  الأمر  احلديد،  من  عاليٍة 
يف  الهيموجلوبي  اإنتاج  يزيد 
امُل�صابي  الأ�صخا�ض  الدم. دعم 
ومر�ض  املفا�صل  بالتهاب 
فيتامي  على  لحتوائه  النقر�ض؛ 
على  م�صاعدتهم  وبالتايل  ب6، 
ال�صيام ب�صورٍة اأف�صل. امل�صاعدة 
التدخي،  اآثار  من  التخل�ض  على 
من  كبريًة  كميًة  يحتوي  كونه 
بالإ�صافة  ب12،  ب6،  فيتامي 
عن�رسي  من  كبرية  ن�صٍب  اإىل 
البوتا�صيوم، واملغني�صيوم، اللذين 
يخل�صا الدم من �صوائب التدخي 
الوزن،  تقليل  النيكوتي.  �صيما  ل 
مع  تناوله خملوطاً  �صينّما عند  ل 

الد�صم،  خايل  احلليب  من  كوٍب 
على وجبة ال�صحور. تزويد اجل�صم 
بالعديد  للقيام  الالزمة،  بالطاقة 
ال�صيام.  فرتة  خالل  املهام  من 

حيُث  النف�صية:  بالراحة  ال�صعور 
امُلنع�صة  الفواكه  من  املوز  اإننّ 
لنف�صية الفرد، وجتعله ي�صعر بنوٍع 

من ال�صعادة.

ال�صوم والنوم وتخفي�ض الوزن 

التو�صيات ل�صهر رم�صان

النق�ض يف النوم يرفع من احتمالت الإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة

التغيري املفاجئ يف منط ومواعيد 
الوجبات يف �صهر رم�صان والإفراط 
ال�صائم  �ض  يعرنّ قد  ال�صهر  يف 
من   التي  النوم  يف  ل�صطرابات 
توازنه  على  �صلبا  توؤثر  اأن  �صاأنها 
يق�صي  فيما  واجل�صدي،  النف�صي 
البع�ض عدد من �صاعات النهار يف 
�صهر رم�صان بالنوم، اإل اأن معظم 
املوظفي  ا  خ�صو�صً ال�صائمي، 

لنق�ض  �صون  معرنّ والعاملي، 
يهتموا  مل  اإذا  النوم  �صاعات  يف 

بتخ�صي�ض الوقت الكايف له.
بعدد  اللتزام  اأهمية  هي  فما 
�صهر  يف  املعتادة  النوم  �صاعات 
النوم  عالقة  هي  وما  رم�صان؟ 
يف  املزمنة؟  والأمرا�ض  بال�صمنة 
الأبحاث يف  لأهم  ا  تلخي�صً يلي  ما 

هذا املجال:

اأن  والباحثي  اخلرباء  يوؤكد 
معظم النا�ض يحتاجون اإىل 
7.5 �صاعات من النوم يومًيا. 
نظراً لأهمية احل�صول على 
يف  النوم  من  كاف  ق�صط 
�صهر رم�صان، ين�صح ال�صائم 
بتنظيم �صاعات النوم ب�صكل 
يتما�صى مع طبيعة العبادات 
بحيث  الوجبات  ومواعيد 
ب�صكل  ولو  ال�صائم،  يح�صل 
واف  ق�صط  على  متقطع، 
اأما  والراحة.  النوم  من 
على  حتتوي  التي  الأغذية 
ال�صرتخاء  ت�صبب  مركبات 
على  فت�صاعدك  والنعا�ض 

الليل  يف  ال�رسيع  النوم 
فهي  ال�صحور،  وجبة  قبيل 
ال�صاخن،  احلليب  اجلوز، 
املهم  ومن  واملوز.  الع�صل 
الكافايي  عن  الإبتعاد 
عالية  بكميات  املوجود 
م�رسوبات  ال�صوكولتة،  يف 
اأنواع  معظم  الطاقة، 
امل�رسوبات الغازية، ال�صاي 
ي�صبب  قد  لأنه  والقهوة 
الأرق. وين�صح اأي�صا بتجننّب 
من  كبرية  كميات  تناول 
التخمة  درجة  اإىل  الطعام 
لأنها مرتبطة بع�رس اله�صم 

وا�صطرابات يف النوم.

اأكد باحثون يف جامعة �صيكاغو اأن قلة النوم 
ارتبط بانخفا�ض يف ح�صا�صية خاليا الدهون 
ل 30%،مما ي�صبب ارتفاع يف  لالإن�صولي مبعدنّ

ر مر�ض  م�صتوى الن�صولي وال�صكر يف الدم وتطونّ
ال�صكري. اإ�صافة اإىل ذلك، ربطت درا�صات اأخرى 

قلة النوم ب�صغط الدم العايل واأمرا�ض القلب 
وال�رسايي حيث  ترفع خطر الإ�صابة باجللطات 

ل 48%  وباجللطات الدماغية  القلبية مبعدنّ
ل  15%. ومن جانب اآخر، ك�صفت درا�صات  مبعدنّ

اأن النق�ض يف �صاعات النوم مرتبط بزيادة 
يف جتاعيد الوجه ب�صبب ارتفاع يف هرمون 

الكورتيزول الذي يك�رسنّ الكولجي، وهو مادة 
بروتينية م�صوؤولة عن مرونة الب�رسة. وي�صار اأن 
قلة النوم رفعت اأي�صا من خطر الإ�صابة بعدد 

من الأمرا�ض ال�رسطانية من بينها �رسطان 
الثدي والربو�صتات. وقد بينّنت درا�صات اأخرى اأن 
اإنقا�ض �صاعات النوم من �صبع اإىل خم�ض �صاعات 

�صاعفت خطر املوت من جميع الأ�صباب.
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رم�سان �سهر �لقر�آن

فيه  �أنزل  �لذي  رم�ضان  �ضهر  تعاىل:  �هلل  يقول 
�لقر�آن هدى للنا�س وبينات من �لهدى و�لفرقان.
نزول  ب�ضبب  �ل�ضهر  لهذ�  �هلل  تكرمي  جاء  لقد 
�ألف  من  خري  هي  �لتي  �لقدر  ليلة  يف  �لقر�آن 
جملة  �ل�ضالم  عليه  جربيل  به  نزل  ففيها  �ضهر، 
ثم  �لدنيا  �ضماء  �إىل  �ملحفوظ  �للوح  من  و�حدة 
وع�رشين  ب�ضع  منجما يف  ذلك  بعد  �لقر�آن  نزل 
�ضنة ليتكون منه مع �ل�ضنة �ملطهرة نرب��س حلياة 

�ملوؤمن ود�ضتور لالأمة �لإ�ضالمية.
به  يتزود  ز�د  هو خري  وتعاىل  تبارك  �هلل  وكتاب 
�مل�ضلم قر�ءة وتدبر� ومد�ر�ضة وتطبيقا و�إذ� كان 
لكل  بالن�ضبة  �لعمر  �أيام  على طول  ذلك مطلوبا 
و�أح�ضن  طلبا  �ألزم  رم�ضان  �ضهر  فاإنه يف  م�ضلم 
و�أعماق  �لنف�س  قر�ءة  يف  �أ�ضوله  لرت�ضيخ  ز�د� 
ت�ضد  مو�تية  فر�ضة  رم�ضان  يكون  حتى  �لقلب 
متوقدة  �ضحنة  وتعطيه  ربه  رحاب  �إىل  �ملوؤمن 

تقوي �ضلته باأحكام �هلل و�آد�به.
وقد ورد يف ف�ضل قر�ءة �لقر�آن عموما �أحاديث 

كثرية منها:
عن �أبي �أمامة ر�ضي �هلل عنه قال: �ضمعت ر�ضول 
�لقر�آن  “�قروؤو�  يقول:  و�ضلم  �هلل عليه  �هلل �ضلى 

فاإنه ياأتي يوم �لقيامة �ضفيعا لأ�ضحابه”.

قال:  عنه  �هلل  ر�ضي  �ضمعان  بن  �لنو��س  وعن 
يقول:  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  ر�ضول  �ضمعت 
كانو�  �لذين  و�أهله  بالقر�آن  �لقيامة  يوم  “يوؤتى 
و�آل  �لبقرة  �ضورة  تقدمه  �لدنيا  يف  به  يعملون 

عمر�ن حتاجان عن �ضاحبهما”.
�أن ر�ضول  وعن عمر بن �خلطاب ر�ضي �هلل عنه 
�هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم قال: “�إن �هلل يرفع بهذ� 

�لكتاب �أقو�ما وي�ضع به �آخرين”.
�هلل  �ضلى  �لنبي  عن  عنه  �هلل  ر�ضي  عثمان  وعن 
�لقر�آن  تعلم  من  �أف�ضلكم  “�إن  قال:  و�ضلم  عليه 

وعلمه”.
عن  عنهما  �هلل  ر�ضي  عمرو  بن  �هلل  عبد  وعن 
�لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم قال: “�ل�ضيام و�لقر�آن 
�أي رب  ي�ضفعان للعبد يوم �لقيامة يقول �ل�ضيام 
�إين منعته �لطعام و�ل�ضهو�ت بالنهار ف�ضفعني فيه، 
ويقول �لقر�آن رب منعته �لنوم بالليل ف�ضفعني فيه 
في�ضفعان”. فالقر�آن كان ول يز�ل من �أكرب �لنعم 
�لتي �منت �هلل بها على عباده �مل�ضلمني، �إذ يقول 
�هلل يف هذه �ملنة: قد جاءكم من �هلل نور وكتاب 
مبني، يهدي به �هلل من �تبع ر�ضو�نه �ضبل �ل�ضالم 
�إىل  ويهديهم  �لنور  �إىل  �لظلمات  من  ويخرجهم 

�رش�ط م�ضتقيم.

ف�سل �أول ليلة يف �سيام رم�سان 
عن �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه �أن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم قال :« �إذ� كان �أول ليلة من �ضهر رم�ضان 

�ضفدت �ل�ضياطني ومردة �جلن ، وغلقت �أبو�ب �لنار فلم يفتح منها باب ، وفتحت �أبو�ب �جلنة فلم 
يغلق منها باب ، وينادى مناد كل ليلة : يا باغي �خلري �أقبل ويا باغي �ل�رش �أق�رش ، وهلل عتقاء من 

�لنار وذلك كل ليلة » .
وعن �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه �أن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم قال :« �أتاكم �ضهر رم�ضان �ضهر 

مبارك فر�س �هلل عليكم �ضيامه تفتح فيه �أبو�ب �جلنة ،وتغلق فيه �أبو�ب �جلحيم ، وتغل فيه مردة 
�ل�ضياطني ، وفيه ليلة خري من �ألف �ضهر من ُحرم خريها فقد ُحرم » 

ما يحبط عمل �ل�سائم:
�لغيبة و�لنميمة، و�ل�ضخب ولغو �لكالم و�لن�ضغال بالألعيب �ملحرمة 

كاللعب بالرند، و�لكذب. وروى �لبخاري �أن �لر�ضول �ضلى �هلل عليه 
و�ضلم قال )من مل يدع قول �لزور و�لعمل به فلي�س هلل حاجة يف �أن يدع 

طعامه و�رش�به(.
�أن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم قال )�ل�ضيام وروى �لبخاري 

يخرقها. قيل ومب يخرقها؟ قال: بكذب �أو جنة ما مل 
غيبة(.

وروى �بن خزمية �أن �لنبي �ضلى �هلل عليه 
و�ضلم قال:)لي�س �ل�ضيام من �لأكل 

و�ل�رشب. �إمنا �ل�ضيام من �للغو 
و�لرفث، فاإن �ضابك �أحد �أو 

جهل عليك فقل �إين �ضائم، 
�إين �ضائم(.

وروى �بن خزمية 
ا �أن �لنبي �ضلى  �أي�ضً

�هلل عليه و�ضلم قال( 
رب قائم حظه 

من قيامه �ل�ضهر، 
ورب �ضائم حظه 
من �ضيامه �جلوع 

و�لعط�س(.

من ف�سائل رم�سان �أحاديث كثرية منها
1- عن �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه قال: قال ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم )كل عمل �بن �آدم ي�ضاعف �حل�ضنة بع�رش �أمثالها �إىل �ضبعمائة �ضعف، قال �هلل تعاىل: �إل �ل�ضوم فانه يل، و�أنا 

�أجزي به، يدع �ضهوته وطعامه من �أجلي، لل�ضائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، وخللوف فم �ل�ضائم �أطيب عند �هلل من ريح �مل�ضك.
و�ل�ضوم جنة )ب�ضم �جليم �أي وقاية( و�إذ� كان يوم �ضوم �أحدكم فال يرفث ول ي�ضخب، فان �ضابه - بت�ضديد �لباء - �أحد �أو قاتله، فليقل �إين �مروؤ �ضائم( منفق عليه.

2- وعن �أبي �ضعيد �خلدري ر�ضي �هلل عنه قال: قال ر�ضول �هلل �ضلي �هلل عليه و�ضلم )ما من عبد ي�ضوم يوما يف �ضبيل �هلل تعاىل �إل باعد �هلل بذلك �ليوم وجهه عن �لنار �ضبعني خريفا( 
متفق عليه.

3- وروى �لن�ضائي �أن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم قال )من �ضام رم�ضان �إمياًنا و�حت�ضابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رم�ضان �إمياًنا و�حت�ضابا غفر له ما بقدم من ذنبه(.
4- وروى �أحمد وغريه �أن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم قال )�ل�ضيام و�لقر�آن ي�ضفعان للعبد يوم �لقيامة، يقول �ل�ضيام: �أي رب منعته �لطعام و�ل�ضهوة ف�ضفعني فيه. ويقول �لقر�آن: منعته 

�لنوم بالليل ف�ضفعني فيه. قال: في�ضفعان(.

�أق�سام �ل�سيام
�تفق �ملالكية، و�ل�ضافعية، و�حلنابلة

على �أن �ل�ضيام ينق�ضم �إىل �أربعة �أق�ضام:
�أحدها �ضيام مفرو�س، وهو �ضيام �ضهر رم�ضان �أد�ًء 

وق�ضاًء،
 و�ضيام �لكفار�ت، و�ل�ضيام �ملنذور،

 ثانيها: �ل�ضيام �مل�ضنون،
 ثالثها: �ل�ضيام، �ملحرم،

ر�بعها: �ل�ضيام �ملكروه ، �أما �حلنفية فقالو�: �إن �أق�ضام 
�ل�ضيام كثرية

�أركان �ل�سيام
* لل�ضيام ركن و�حد عند �حلنفية، و�حلنابلة، وهو �لإم�ضاك 

عن �ملفطر�ت �لآتي بيانها، �أما �ملالكية و�ل�ضافعية، 
)�ملالكية: �ختلفو�، فقال بع�ضهم: �إن لل�ضيام ركنني: 

�أحدهما: �لإم�ضاك، ثانيهما: �لنية، فمفهوم �ل�ضيام ل 
يتحقق �إل بهما، ورجح بع�ضهم �أن �لنية �رشط ل ركن، 

فمفهوم �ل�ضيام يتحقق بالإم�ضاك فقط.
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»حدود ال�شر«... الثورة الثقافية 
والتطور الفكري يف بداية عقد ال�شتينات

تدور اأحداث امل�ضل�ضل  الرم�ضاين »حدود ال�رش« الذي يبث على 
روتانا خليجية  يف عقد اخلم�ضينات، وقبل و�ضع واإعالن الد�ضتور 

يف الكويت.. زمن مل يكن للقانون الكويتي اأي �ضلطة اأو تاأثري كما هو 
احلال اليوم. اأقدمت )نعيمة( على قتل اأعدائها بهدف ا�ضتعادة حب 

زوجها وتوفري الأمان وال�ضالمة لعائلتها.. ومل يتمكن اأحد من ردعها، 
ويظهر امل�ضل�ضل الثورة الثقافية والتطور الفكري يف بداية عقد 

ال�ضتينات، وكيف دفع كل ذلك بالنا�س لتغيري عاداتهم وتقاليدهم.  
ويعرف هذا امل�ضل�ضل  م�ضاركة املمثلة القديرة حياة الفهد وهبة 

الدري واأحمد اجل�ضمي وعبد العزيز الن�ضار .

ح�شن الرداد: املقارنة بني م�شل�شلي 
وفيلم »الزوجة 13« منطقية

   
قال الفنان ح�ضن الرداد، اإن مقارنة اجلمهور بني م�ضل�ضله »الزوجة 

18« وفيلم »الزوجة 13« بطولة ر�ضدي اأباظة و�ضادية منطقية، بح�ضب 
قوله. واأ�ضاف الرداد، اأن ت�ضابه ا�ضمي العملني �ضبب هذه املقارنة، اإ�ضافة اإىل كون 

البطلني هنا وهناك متعدداً الزيجات، متابعاً »تظل طبيعة الأحداث هي الفي�ضل 
واحلكم يف هذه امل�ضاألة، وبالتايل لن اأعلق على فكرة وجود ت�ضابه من عدمه، و�ضاأترك 

احلكم للجمهور مع انطالق عر�س احللقة الأوىل، اليوم الأحد، على املحطات 
امل�رشية والعربية«. وي�ضارك يف بطولة »الزوجة 18« ناهد ال�ضباعي وهيدي كرم 
و�ضيماء �ضيف وحممود الليثي واإينا�س كامل وكوكي، من اإخراج م�ضطفي فكري.

اأنغام تطرح »30 يوم فرحة« 
مبنا�شبة رم�شان

طرحت اأنغام اأحدث اأغانيها ط30 يوم فرحة«، مبنا�ضبة حلول �ضهر 
رم�ضان املبارك، عرب قناتها الر�ضمية على يوتيوب.

اأغنية »30 يوم فرحة« من كلمات ال�ضاعر اأمري طعيمة، ومن اأحلان 
وتوزيع خالد عز. وتخطت اأغنية »30 يوم فرحة« 10 اآلف م�ضاهدة، 

بعد �ضاعات من طرحها. وتقدم اأنغام يف �ضهر رم�ضان 2019 جرنيك 
م�ضل�ضل »حدوتة مرة« بطولة غادة عبد الرازق، من كلمات اأمين 

بهجت قمر، واأحلان وليد �ضعد، وتوزيع اأحمد اإبراهيم.

احلب يف مواجهة ال�شلطة واملال.. يف الدراما االجتماعية »خم�شة ون�ص« على MBC يف رم�شان
�ضمن �ضياق درامي يعك�س اأبعاد ال�ضراع بني احلب من جهة وال�ضلطة واملال من جهة اأخرى، يجتمع النجوم ق�ضي خويل ونادين ن�ضيب 

جنيم ومعت�ضم النهار يف الدراما االجتماعية »خم�ضة ون�س« على MBC يف رم�ضان، من كتابة اإميان ال�ضعيد واإخراج فيليب اأ�ضمر. 

حول  العمل  حبكة  تدور 
درامية  خطوط  جمموعة 
تتقاطع  الواقع،  من  م�ضتمّدة 
تخلو  ل  �ضّيقة  اأحداثاً  لرت�ضم 
واخليانة  تارًة  املوؤامرات  من 
وتاأتي  طوراً.  والغمو�س 
التي  املو�ضيقية  املقدمة 
الوهاب  عبد  �ضريين  تقدمها 
على  خا�ضاً  طابعاً  لت�ضيف 

العمل..
�ضخ�ضية  اأقدم  خويل:  ق�ضي 
طوياًل..  عنها  بحثُت  جديدة 
اأتركها مفاجاأة للجمهوريبدي 
بهذه  �ضعادته  خويل  ق�ضي 
اجلمهور  اأن  معترباً  التجربة 
درامي  عمل  �ضي�ضاهد 

وي�ضيف  رم�ضان.  يف  مميز 
جديداً  دوراً  »اأقدم  خويل: 
املهنية،  م�ضريتي  يف  علّي 
جمموعة  مع  خالله  األتقي 
الذين  املتاألّقني  النجوم  من 
من  حّقها  اأدوارهم  يعطون 
�ضميم قلوبهم، ما مينح العمل 

مزيداً من التاألّق«.
 حول انطباعه عن العمل لدى 
قراءة الن�س قال خويل: »كنت 
من  اأطّل  عمٍل  عن  اأبحث 
ب�ضكل  اجلمهور  على  خالله 
قدمته  ما  ي�ضبه  ل  جديد 
وكان  الأخرية..  ال�ضنوات  يف 
اأن  اإىل  يل،  حتٍدّ  مبثابة  ذلك 
الذي  الن�س  هذا  على  عرثُت 

كتبته اإميان ال�ضعيد بكثري من 
الإبداع، فكان يل ما اأردت. 

لذا اأعد اجلمهور بتقدمي دور 
جديدة  قراءة  يحمل  جديد 
ومميزة«.  خمتلفة  ل�ضخ�ضية 
خويل  يُبدي  اأخرى،  جهة  من 
على  العمل  لعر�س  �ضعادته 
بقوله:  ي�ضفها  التي   MBC
قدمت  التي  ال�ضا�ضة  هي   «
ناجٍح  عمٍل  من  اأكرث  عربها 
خويل:  ويختم  املا�ضي.«  يف 
بفارع  اجلمهور  حكم  »اأنتظر 
ال�ضرب، واأترك ك�ضف تفا�ضيل 
حلقات  لنطالق  ال�ضخ�ضية 

العمل على ال�ضا�ضة«. 

نادين جنيم.. امراأة مثالية جتمع الرباءة وقوة ال�شخ�شية
جترب  بحادثة  الق�ضة  »تبداأ 
اتخاذ  على  ال�ضخ�ضيات 
حياتهم«  يف  مف�ضلية  قرارات 
هكذا ت�ضف نادين ن�ضيب جنيم 
وتو�ضح:«كوننا  العمل،  ق�ضة 
رجالن  �ضخ�ضيات،  ثالث 
اأن  اجلمهور  �ضيعتقد  وامراأة، 
رجالن  يخو�ضه  �رشاعاً  ثمة 
غري  واحدة،  امراأة  قلب  على 
تفا�ضيل  يت�ضّمن  الواقع  اأن 
يف  تباعاً  �ضتُك�ضف  خمتلفة 
وتتابع  الأحداث.«  �ضياق 
جنيم: ».. حتى بالن�ضبة لق�ضة 
- وهو  بيان  التي جتمع  احلب 
اأوؤديها  التي  ال�ضخ�ضية  ا�ضم 
جند  خويل(  )ق�ضي  وغمار   -
نوعها،  من  غريبة  ق�ضة  اأنها 
)معت�ضم  جاد  يدخل  وعندما 
الأحداث،  غمار  النهار( 
�ضيتخذ امل�ضار الدرامي للعمل 

منحًى اآخر«. 
العمل،  يف  �ضخ�ضيتها  وحول 
»�ضخ�ضية  جنيم:  تقول 
وحتمل  علّي  جديدة  »بيان« 
اأقرب  يجعلها  اإن�ضانياً  طابعاً 
�ضيحبها  لذا  النا�س،  من 
امل�ضاهدون حتماً، فامل�ضاهد 
تلك  مثل  يرى  لأن  بحاجة 
دور  األعب  حياته.  يف  النماذج 
الرباءة  جتمع  التي  الإن�ضانة 
ال�ضخ�ضية،  قوة  مع  والطيبة 
م�ضكالتها  تواجه  فرناها 
ظل  يف  و�ضدق،  ب�ضجاعة 
الذي  ال�ضيا�ضي  عملها  واقع 
النا�س  خدمة  بهدف  دخلته 

واملجتمع«. 
عند  جنيم  تتوقف  وفيما 
بني  بقوة  املوجودة  الكيمياء 
تو�ضح  العمل،  يف  املمثلني 
قائلًة: »هناك تفاهم وان�ضجام 
وا�ضحنينْ بني املمثلني، والن�س 

اإميان  كتبته  الذي  اجلميل 
الكتابة  اإىل  العائدة   - ال�ضعيد 
من  �ضنوات  بعد  الدرامية 
الغياب- يتميز بجمالية خا�ضة 
اأحداثه  تطور  اإىل  اإ�ضافًة 
ب�ضكل ت�ضويقي ومنطقي، وهو 
ما  حٍدّ  اإىل  بالوثائقي  اأ�ضبه 
واإخراجه  تنفيذه  طريقة  يف 
املخرج  يد  على  وت�ضويره 
األتقيه  الذي  اأ�ضمر  فيليب 
كانت  بعدما  جمدداً  اليوم 
�ضنوات  قبل ع�رش  بدايتنا معاً 
»اأِعُد  جنيم:  وتختم  تقريباً«. 
بعمٍل  امل�ضل�ضل  ينتظرون  من 
النواحي،  جميع  من  متميز 
التي  الغنائية  املقّدمة  اأن  كما 
�ضريين  النجمة  باإبداع  غنتها 
الكثري  حتمل  الوهاب  عبد 
والتمّيز،  واجلمال  ال�ضجن  من 
ونتتظر اأن يكون النجاح حليفنا 
كما هو احلال يف كل عام على 
اأطّل  التي   MBC �ضا�ضة 
على  ال�ضاد�ضة  لل�ضنة  عربها 

التوايل«.  
�ضاحب  النهار...  معت�ضم 
ولكن!يتحدث  نبيلة  مواقف 
العمل  عن  النهار  معت�ضم 
وال�ضخ�ضية التي يلعبها: »اأقّدم 
�ضديق  وهو  جاد،  �ضخ�ضية 
املقّرب،  خويل(  )ق�ضي  غمار 
بل هما اأكرث من اأخوة اإن جاز 
مبثابة  �ضيكون  لذا  التعبري، 
التي جتمع  عراب ق�ضة احلب 
�ضديقه بـ بيان، والتي �ضتتكلّل 
»نكت�ضف  وي�ضيف:  بالزواج«. 
جاد  اأن  احللقات  �ضياق  يف 
نبيلة  مواقف  �ضاحب  هو 
و�ضلبة جتعل من غمار يثق به 
�ضخ�ضية  اأن  غري  تامة،،  ثقة 
�ضياق  يف  تطّوراً  ت�ضهد  جاد 
الدرامي،  والقالب  الأحداث 
من  مزيجاً  لحقاً  لن�ضهد 
والرومان�ضية  الأك�ضن 

والغمو�س«. 
مبوازاة ذلك يوؤكد معت�ضم اأن 
ال�ضداقة التي جتمعه بـ ق�ضي 

يف  »قوية  العمل  خارج  خويل 
الواقع، غري اأن هذا هو اللقاء 
واأمتنى  بيننا،  الأول  الدرامي 
ن�ضبو  الذي  النجاح  يحقق  اأن 
معت�ضم  ي�ضيد  ختاماً  اإليه«. 
بالعمل مع نادين جنيم ويثني 
»هدوئها  بـ  ي�ضفه  ما  على 
فهي  الراقي،  عملها  واأ�ضلوب 
�ضخ�س �ضاٍف ونقي، ووا�ضح 
و�ضفاف. اأ�ضعر بحما�ضة كبرية 
 ،MBC على  العمل  لعر�س 
التفاعل  يجد  اأن  واآمل 

اجلماهريي املن�ضود«.  
العمل  اأن  بالذكر  اجلدير 
جنيم،  نادين  من  كل  يجمع 
النهار،  معت�ضم  خويل،  ق�ضي 
رفيق علي اأحمد، رول حمادة، 
فرحات،  جوليان  كامل،  نوال 
عليو،  رواد  �ضموئيل،  �ضينتيا 
نعمت ع�ضاف، كارين �ضالمة، 
واآخرين،  �ضوقي  نريمني 
ال�ضعيد  اإميان  كتابة  من  وهو 

واإخراج فيليب اأ�ضمر.
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هذه هي اأ�سرع 5 �سيارات SUV يف العامل … تعرف عليها!

�سابقاً كان من املعروف   –  ال�سيارات 
الـ �سيارات  ب�سكل SUVاأن   تتمتع 
الطرق جمابهة  على  بالقدرة   اأ�سا�سي 
مبرور ولكنها  م�سكلة،  دون   الوعرة 
زيادة على  تعمل  اأ�سبحت   الوقت 
مهتمة لتكون  اأي�ساً  الداخلية   رحابتها 
 اأكرث بالرفاهية والراحة الداخلية، ومع
بداأنا ال�رشيحة،  هذه  تطور   ا�ستمرار 
اأداء تقدم  طرازات  عدة  منها   نرى 
 ي�ساهي �سيارات ال�سوبركار الريا�سية،
5 اأ�رشع  على  نظرة  نلقي  دعونا   لذا 
اآخر SUV �سيارات العامل ح�سب   يف 

.التحديثات

5( بنتلي بنتايغا

من الكثري  �سخرية  من  الرغم   على 
من الفخمة  بنتلي  عالمة   حمبي 
اأنها اإال  اإطالقها،  فور  بنتايجا   طراز 

باالأ�سواق، طرحها  فور  كبرياً   حققت 
تاأتي الفائقة  فخامتها  بجانب   وهي 
حمرك لرتW مع   6 �سعة  �سخم   12 
 بقوة 600 ح�سان مع قدرة هائلة على
 الت�سارع من 0 اإىل 100 كم/�س خالل 4
 ثوان فقط مع �رشعة ق�سوى تبلغ 300

.كم/�س

 4( الفا روميو �ضتلفيو
كوادريفوليو

م�ستفيدة كوادريفوليو  �ستلفيو   جاءت 
كوادريفوليو جوليا  �سيدان   بنجاح 
 الهائل، حيث تاأتي لتقدم جتربة قيادة
حمرك عرب  لغاية  مزدوجV ممتعة   6 
مع ح�سان   503 بقوة  لرت   2.9  التريبو 
 قدرة على الت�سارع من 0 اإىل 100 كم/�س
تبلغ ق�سوى  و�رشعة  ثانية   3.8  خالل 

.283 كم/�س

3( المبورغيني اأورو�س

جند ف�سوف  الثالث،  باملركز   اأما 
حالياً تعد  التي  اورو�س   المبورجيني 
اأ�رشع العامل من حيث SUV هي   يف 
بها 305 تبلغ  والتي  الق�سوى،   ال�رشعة 
الت�سارع على  قادرة  اأنها  كما   كم/�س، 
3.6 خالل  كم/�س   100 اإىل   0  من 
 8 مزدوجV ثانية فقط بف�سل حمرك
 التريبو �سعة 4 لرت ذو قوة ت�سل اإىل 641

.ح�سان

 2( جيب غراند �ضريوكي
تراك هوك

 تاأتي جيب جراند �سريوكي تراك هوك

 8 �سخم ب�سعة 6.2 لرت بقوةV مبحرك
بالت�سارع لها  ي�سمح  ما  ح�سان،   707 
 من 0 اإىل 100 كم/�س خالل 3.4 ثانية
تبلغ ق�سوى  �رشعة  جانب  اإىل   فقط، 

.290 كم/�س

X 1( تي�ضال موديل

االأول املركز  اإىل  ن�سل  واأخرياً   هذا 
 الذي يعطينا ملحة رائعة عن امل�ستقبل،
 SUV حيث اأن هذه املرتب جاءت من
موديل ال�سهرية X تي�سال   الكهربائية 
 SUV التي اأ�سبحت بالفعل هي اأ�رشع
 يف العامل بقدرتها على الت�سارع من 0
 اإىل 100 كم/�س خالل 3.2 ثانية فقط،
�سيارات من  عدد  على  بذلك   متغلبة 
اأن رغم  وذلك  االأقدم،   ال�سوبركارز 
250 عند  حمدودة  الق�سوى   �رشعتها 

.كم/�س

 فورد تقلل انتاج حمركات 
عليها الطلب  انخفا�ض  مع   V8

 املربع نت – جنحت حمركات فورد ايكوبو�ست لدرجة دخولها ل�رشيحة �سيارات البيك اب
 8 ذات التنف�س الطبيعي، وهو ما يثبته اأحدثV التي عادة ما كان يف�سل عمالئها حمركات
 8 �سعة 5 لرت، وذلكCoyote V اأخبار ال�سانعة االأمريكية عن نيتها اإبطاء اإنتاج حمركات
 اتباعاً ل�سيحة �رشكات ال�سيارات يف التوجه نحو املحركات االأ�سغر واالأكرث كفاءة با�ستهالك

.الوقود
 وتتوفر كخيار يف بيك ،GT 8 �سعة 5 لرت يف مو�ستنجCoyote V ت�ستخدم حمركات
 -150، ولكن الطلب عليها يف انخفا�س م�ستمر مع توجه املالك ملحركات F2.7 اب
 6، وهو ما اأدى لوقف اأحد مناوبات العمل الثالثةV لرت و3.3 لرت و3.5 لرت من نوع

.V8 املخت�سة باإنتاج حمركات
 8 �سعة 7.3 لرت ل�سيارات بيك اب االأعمالV تنوي فورد اال�ستمرار يف اإنتاج حمركات
 ال�ساقة التجارية ب�سكل اأ�سا�سي فقط رغم ذل، والتي ت�سمح ملالكها باال�ستفادة من

.قوتها الكبرية دون احلاجة لرفع معدل لفاته يف الدقيقة
اأعلى عند EcoBoost هذا ومتتاز حمركات وقود  ا�ستهالك  كفاءة   بتقدمي معدل 
 التنقل من مكان الآخر، مبا يتنا�سب مع خمتلف احتياجات امل�ستخدمني من مالك
على العاملي  الطلب  انخفا�س  ومع  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  املخ�س�سة  اب   البيك 
اأن امل�ستقبل �سيكون للمحركات الهايربد، كما �سرنى يفV حمركات  8، فمن الوا�سح 
 -150 القادمة التي �ستكون مزودة باأنظمة توليد كهربائيF طرازات مو�ستنج وبيك اب
كفاءة رفع  الأجل  �سلندر(  و6   4( بالبنزين  العاملة  الداخلي  االحرتاق  ملحركات   معاونة 

.ا�ستهالك الوقود وخف�س م�ستوى االنبعاثات، مبا يتوافق مع القوانني املتعلقة بذلك
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التطبيقات  دخلت  املجاالت  بقية  مثل 
وقدمت  وال�صيام.  رم�صان  عامل 
لل�صائمني حلوال ت�صاعدهم على تخطي 
واللياقة  ال�صحة  يف  تواجههم  متاعب 

البندية والطعام وغريها.
واإليكم عددا من التطبيقات التي ميكن 

اأن ت�صاعدكم يف رم�صان:

املياه �شرب  1. تطبيق 

الذكية  الهواتف  م�صتخدمي  باإمكان 
 Water Drink تطبيق  حتميل 
التطبيق  هذا  وينبه   ،Reminder
ينبغي  التي  املياه  بكميات  امل�صتخدم 
�رشبها يوميا، خا�صة مع اجلفاف الذي 

قد ي�صيب ال�صائم.
يعمل التطبيق على النحو التايل: ت�صجيل 
وزن امل�صتخدم، ويح�صب التطبيق كمية 
مبواعيد  تذكري  مع  له  املنا�صبة  املياه 

ل�رشب هذه املياه.

املياه اأكواب  تنبيهات   .2

ب�صبب �صغوط العمل والذاكرة الق�صرية 
املياه  كميات  �رشب  االإن�صان  ين�صى 
 water تطبيق  جل�صده.  املنا�صبة 
يذّكره  للإن�صان  كمنبه  يعمل   ،alert

مبوعد �رشب املياه.

اأكوام  عدد  حتديد  االإن�صان  وي�صتطيع 
ومنح  االإعدادات،  خلل  من  املياه 
ب�رشورة  التنبيهات  ل�صكل  عدة  خيارات 
 8 معدلها  يبلغ  التي  االأكواب  �رشب 

يوميا.

البدنية اللياقة   .3

خلل  قليل  ال�صائم  لياقة  ترتاجع  قد 
 Ramadan تطبيق  اأن  اإال  ال�صيام، 
يقدم   ،Fitness Challenge
املنا�صبة  بالتمارين  لل�صائم  اقرتاحات 

التي حتافظ على لياقته.

الأذان  .4

يف حال كنت بعيدا عن املناطق ال�صكنية 
التي يوجد فيها م�صاجد وال تعرف موعد 
تطبيقات  ثمة  الفجر،  اأو  املغرب  اآذان 
كما  »املوؤذن«،  اأو  االأذان«   « ا�صم  حتمل 
الذي   »Athan Pro« تطبيق  يوجد 
يقدم اخلدمات نف�صه اإ�صافة اإىل بو�صلة 

حتدد القبلة.

احلالل الأكل   .5

 My Halal Kitchen يقدم تطبيق« 
رم�صان.  يف  للطبخ  ون�صائح  و�صفات   «
ت�رشح  فيديو  مقاطع  التطبيق  يت�صمن 
جممتع  اإىل  واالن�صمام  الطبخ  عملية 
الطبخ على مواقع التوا�صل االجتماعي 
. وبع�ض خدمات هذا الهاتف تعمل دون 

احلاجة اإىل االت�صال باالإنرتنت.

الكرمي: القراآن  6. تطبيق 

يوجد عدد كبري من التطبيقات اخلا�صة 
 iQuran تطبيق  لكن  الكرمي،  بالقراآن 
يعد االأكرث �صعبية من بينها، فهو متوفر 
بعدة لغات واأحكام التجويد، ف�صل عن 
على  لي�صاعدك  بال�صوت  م�صجل  اأنه 

النطق ال�صحيح.

الفانو�س  .7

لكنه  »غوغل«،  مثل  بحث  حمرك  هو 
ويتيح  فقط،  الكرمي  للقراآن  مكر�ض 
اأم  متخ�ص�صا  اأكان  �صواء  للم�صتخدم 
عنها  يبحث  التي  اآيات  على  االطلع 

وعن �رشحها.

تطبيق Quran Pro قراآن برو 

 جمموعة من اأعذب اأ�صوات
 القراء حول العامل جمانًا !

اإىل  اأرواحنا  حتتاج  احلياة  خ�صم  يف   
من  النف�ض  وتنقية  ال�صفاء  من  بع�ض 
�صهر  يف  ال�صيما  احلياة،  �صغوطات 
اليوم  لكم  نقدم  لذلك  املبارك.  رم�صان 
 Quran تطبيق القراآن املميز واملجاين

Pro قراآن برو .
يقدم التطبيق جمموعة من اأروع واأعذب 
عبد   : مثل  العامل  حول  القراآن  اأ�صوات 
املعيقلي،  ،ماهر  ال�صدي�ض  الرحمن 
�صعود ال�رشمي عبد البا�صط عبد ال�صمد، 
�صعد  العفا�صي،  را�صد  بن  م�صاري 

الغامدي، وغريهم من الرثاء املميزين.
قراء  ثلثة  اإ�صافة  مت  العام  ولهذا 
عبد   ، �صفريافيك  فاحت  وهم:  متميزين 

الوهاب طاهر لطيف وفهد عزيز نياز.
عاملي،  تطبيق   Quran Pro تطبيق 
للم�صتخدمني  منا�صبا  �صيكون  كما  الأنه 

العربية،  فهم  على  القادرين  اأو  العرب، 
اأي�صا يتيح للم�صلمني اجلدد غري الناطقني 
بالعربية، فهم معاين القراآن الكرمي، حيث 
يوفر تطبيق Quran Pro ميزة القراءة 
ترجمة  ا�صتعرا�ض  مع  العربية،  باللغة 
مثل  خمتلفة  بلغات  م�صاحبة  �صوتية 

االإجنليزية، والفرن�صية واللغة االأردية.

 Quran Pro اأهم مميزات تطبيق
قراآن برو 

اأي  بدون  جماين   Quran Pro تطبيق 
قيود.

اإىل  العربية  باللغة  الكرمي  القراآن  قراءة 
االإجنليزية   ، )الفرن�صية  ترجمته  جانب 
 ، االإيطالية   ، الهولندية   ، املاليزية   ،
تف�صري  على  احل�صول  حتى  اأو  االإ�صبانية 

ومعنى باأكرث من ثلثني لغة.
االإ�صارات املرجعية: ميكنك و�صع علمة 
مرجعية لل�صور والقراء املف�صلة لديك .

بتنزيل  قم  بال�صبكة:  مت�صل  غري  و�صع 
وامل�صارات  الت�صغيل  وقوائم  التلوات 
مكان  اأي  يف  القراآن  اإىل  واأ�صتمع   ،

با�صتخدام و�صع عدم االت�صال.
املف�صلة: اإن�صاء جمموعة القراآن اخلا�صة 
بك بب�صاطة عن طريق و�صع علمة على 

قوائم الت�صغيل املف�صلة لديك.
 Quran من�صات متعددة: يدعم تطبيق
Pro قراآن برو جمموعة من�صات خمتلفة 

.CarPlay و Pro AirPlay مثل
اأثناء  اخللفية  ال�صوت يف  ت�صغيل  ميكنك 

.iPhone / iPad ا�صتخدام جهاز
متت اإعادة ت�صميم التطبيق ليكون واجهة 
و�صل�صة  واأب�صط  �رشعة  اأكرث  م�صتخدم 

حت�صينها  اإىل  باالإ�صافة  جماال.  واأكرث 
 iPhone / iPad على Retina لعر�ض

اجلديد.
مت اإ�صافة مو�صوع اأ�صود جميل جديد.

مت حتديث التطبيق ليعمل على جهاز اأبل 
.TV

يف  عام  وحت�صني  االأخطاء  اإ�صلح  مت 
االأداء يف الن�صخة االأخرية.

لكم  ذكرنا  كما   Quran Pro تطبيق 
يدعم اأجهزة االأيفون واالآيباد، باالإ�صافة 
اإىل هواتف ولوحيات االأندرويد، وميكنكم 
ب�صكل  منه  واال�صتفادة  جمانا،  تنزيله 
يحظى  التطبيق  اأن  العلم  مع  مبا�رش، 
لكم  يتيح  مما  دوري،  ب�صكل  بتحديثات 
مرة  كل  مزايا جديدة يف  على  احل�صول 
هذا التطبيق مت تطويره بوا�صطة �رشكة 

،Quanticapps

مبنا�شبة �شهر رم�شان الكرمي

  تعرف على برنامج غوغل لتحديد
!AR القبلة عرب تكنولوجيا 

 
مبنا�صبة حلول �صهر رم�صان املبارك اأعاده اهلل علينا وعليكم 

باخلري وبالربكات، قامت غوغل باإطلق برنامج مبا�رش لتحديد 
اإجتاه القبلة للم�صلمني يف اأي مكان من العامل دون احلاجة اإىل 

تطبيق!
يعتمد الربنامج على دمج تكنولوجيا الـ AR وخرائط غوغل 

لتحديد االجتاه ال�صحيح للقبلة وح�صاب امل�صافة التي تبعدها عن 
الكعبة امل�رشفة، بطريقة �صهلة وب�صيطة.

خطوات ا�صتخدام برنامج غوغل لتحديد القبلة:
اأوال: قم بالدخول على الربنامج مبا�رشة عرب هذا الرابط : 
https://qiblafinder.withgoogle.com/intl/ar/

finder/ar
ثانيا: �صيطلب الربنامج اإذن الو�صول اإىل موقعك عرب خرائط 

غوغل.
ثالثا: �صيقوم الربنامج بطلب اإذن الو�صول اإىل الكامريا.

رابعا: قم بتحريك الهاتف يف اإجتاه االأ�صهم كما يظهر يف ال�صورة 
باالأ�صفل:

خام�صا: �صوف يقوم الهاتف بتحديد القبلة يف املكان الذي 
تتواجد فيه وتعيني مكان الكعبة امل�رشفة كما يظهر، باالإ�صافة اإىل 

اإظهار امل�صافة بينك وبني الكعبة من مكانك احلايل.
لقد قمت بتجربة الربنامج بنف�صي وهو اأكرث من رائع ودقيق يف 

ح�صاباته، ميكنكم االإعتماد عليه يف اأي مكان، ال �صيما يف حاالت 
ال�صفر اأو التواجد خارج املنزل. واللطيف يف االأمر اأنكم لن 

حتتاجو اإىل تطبيق فقط عرب رابط الربنامج

Dua »تطبيق »دعاء واأذكار 
Azkar & 

واأذكار«  »دعاء  تطبيق  يحتوي 
Dua & Azkar على جمموعة 
مثل  رم�صان،  �صهر  اأدعية  من 
وختم  وال�صحور  االإفطار  دعاء 
القدر،  وليلة  الليلة  وقيام  القراآن 
واالأذكار.  االأدعية  من  وغريها 
االأدعية  اإىل  اال�صتماع  وميكن 
 MP3 بامتداد  املختلفة 
اأذكار  اإىل  واال�صتماع  القيا�صي 
ال�صباح والنوم واأدعية ماأثورة عن 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم واأدعية 
»ختمة«  تطبيق  ويعد  العمرة. 
Khatmah من اأهم التطبيقات 
التي ت�صاعدك على تلوة القراآن 
اليومي  بالوقت  وتذكريك  الكرمي 
ذلك.  لتحقيق  تخ�ص�صه  الذي 
واالآيات  ال�صور  التطبيق  ويعر�ض 
بخط وا�صح، مع تقدمي اإ�صعارات 
قراءة  بوقت  امل�صتخدم  لتذكري 
حلول  مع  خلتمه  الكرمي  القراآن 

نهاية ال�صهر الف�صيل.
اإىل  واإن كنت ترغب يف اال�صتماع 

تلوة القراآن الكرمي وال ت�صتطيع 
اأو  ال�صيارة  قيادة  )اأثناء  قراءته 
حتميل  فيمكن  مثل(،  ال�صفر، 
تطبيق »قراآن« Quran لل�صتماع 
اإىل تلوات الكثري من الُقّراء دون 
اأن  ذلك  باالإنرتنت،  ات�صال  وجود 
الت�صجيلت  �صيحّمل  التطبيق 
ال�صوتية بامتداد MP3 القيا�صي، 
مع توفري القدرة على حتديد ا�صم 
لك  ويقدم  تريده.  الذي  القارئ 
 AlMosally »امل�صلي«  تطبيق 
ملعرفة  كثرية  مفيدة  اأدوات 
بدقة  واالأذان  ال�صلة  مواقيت 
مبجرد  رم�صان  �صهر  خلل 
املوقع  اأو حتديد  العنوان  اإدخال 
للم�صتخدم. و�صيذكرك  اجلغرايف 
واإقامة  االأذان  مبواقيت  التطبيق 
ب�صوت  ملدينتك  وفقا  ال�صلة 
التقومي  و�صيعر�ض  تختاره،  اأذان 
التقومي  يف  يعادله  وما  الهجري 
واإم�صاكية  �صنة،  الأي  امليلدي 

رم�صان للعام احلايل.

تطبيقات رم�صانية »مده�صة«

تطبيق »اإم�صاكية رم�صان«
يقدم تطبيق »اإم�صاكية رم�صان« مواقيت االإم�صاك واالإفطار يف جميع الدول 
العربية، اإىل جانب عدد من االأدعية الرم�صانية وم�صبحة رقمية لذكر االأدعية 
وموؤقت للت�صبيح واجتاه القبلة )يدعم التطبيق ميزة امللحة اجلغرافية »جي  

ال�صيام ومتابعة الطاعات من خلل تطبيق »قمر الدين« QamarDeen الذي 
�صي�صاعدك يف متابعة كل ما تبذله من االأعمال الروحانية اليومية من �صلة 

و�صوم وتلوة القراآن الكرمي للم�صاعدة يف متابعة وتنظيم الطاعات والعبادات 
خلل �صهر رم�صان. و�صيعطي التطبيق دفعا معنويا للأطفال لدى م�صاهدة 
منجزاتهم اليومية من ال�صلوات وتلوة القراآن الكرمي و�صيام �صهر رم�صان.
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ت�سيري  عن  الأول  التنفيذي  امل�س�ؤول  و�سدد 
ت�فري  �رضورة  اإىل  الغرب  عا�سمة  �س�ؤون 
الباري�سية  الأ�س�اق  عرب  الف�اكه  و  اخل�رض 
اإىل  دعا  و  بال�لية،  بلدية   26 عرب  املنت�رضة 
مراقبة الأ�سعار  و التاأكد من ن�عية املنتجات 

املعرو�سة.
و  ل�س�ق اخل�رض  زيارته  هام�ش  على  وا�ساف 
الف�اكه للجملة ببلدية الكرمة اأن الأيام الثالثة 
ت�سجيل  �ستعرف  رم�سان   �سهر  من  الأوىل 
�سيما  الإ�ستهالكية  امل�اد  اأ�سعار  يف  اإرتفاع 
اخل�رض والف�اكه نظرا للطلب املتزايد عليها 
خالل الأيام الأوىل، وبالتايل  ل ميكن التحكم 
يف الأ�سعار لأن الأمر  يخ�سع للعر�ش والطلب، 
اإنخفا�ش  تعرف  ما  �رضعان  الأ�سعار  لكن  
وه�  الأوىل،  الأيام  اإنق�ساء  مبجرد  وتراجع 
داعيا  رم�سان  م��سم  كل  مع  ت�سجيله  يتم  ما 
الإ�ستهالك  يف  العقلنة  اىل  امل�ستهلكني 
وتفادي التبدير كما دعا جتار �س�ق اجلملة اإىل 
�سبط  الأ�سعار على مدار ال�سهر باإعتبار  اأن 
ال�س�ق املم�ن الرئي�سي لكل  اأ�س�اق التجزئة 
والأ�س�اق اجل�ارية الأخرى وجعلها تت�افق مع 

الأ�سعار خارجا.
مت  التي  الرقابية  الإجراءات  اإىل  من�ها   
،وكذا  الأ�س�اق  تنظيم  يخ�ش  فيما  اإتخادها 
ت�سخري اأع�ان الرقابة ملراقبة الأ�سعار،  وو�سع 
حد للم�ساربة  ويف اإطار الإجراءات املتخدة 

ل�سمان راحة امل�ستهلك خالل ال�سهر الف�سيل 
ال�لية  الي�مية  ك�سف وايل  اإحتياجاته  وتلبية 
اأو �س�ق  ج�اري  عن  خلق 94 ف�ساء جتاري 
اأجل  من   ، الأحياء  م�ست�ى  على  اإ�ستثنائي 
تقدمي �سلع ي�مية بالتن�سيق مع جلان الأحياء 
» �سابيت�  اأو  باإن�ساء 1237 خيمة   ، كما �رضح 
لتنظيم  ال�لية   ميزانية  »  مم�نة عن طريق 
تنظيمها  على  ي�سهر  الأحياء  عرب  الأ�س�اق 

روؤ�ساء البلديات بالتن�سيق مع جلان الأحياء.
ك�سف  اخلريي  الت�سامني  العمل  اإطار  ويف   

من   اأكرث  لفتح   الرتخي�ش   منح  عن  ال�ايل  
العائالت  اإفطار  اأجل  من  رحمة،   مطعم   90
وجبات  وتقدمي  ال�سبيل،  وعابري  املع�زة 
�ساخنة لهم ي�ميا كما اأف�سح عن اإح�ساء  64 
األف عائلة  �ست�ستفيد من  املنحة الت�سامنية 
عن  دج  األف   6 ب  املقدرة  الف�سيل،  لل�سهر 
رم�سان  قفة  بدل  الربيدية،   ال�سك�ك  طريق 
اإ�ستحدثثه  الذي  اجلديد  الإجراء  اإطار  يف 
العائلة   كرامة  على  حفاظا  الداخلية  وزارة 

امل�ستفيدة .

�أحمد بن عطية

فيما �إ�ستفادت 64 �ألف عائلة معوزة من �لإعانات و 90 مطعم رحمة لإطعام �ملعوزين

اإرتفاع الطلب على احلليب اإىل 100 األف كي�س يوميا برم�ضان بوهران
�أمر �أم�س، و�يل وهر�ن مولود �سريفي خالل زيارته �لتفقدية لعدة قطاعات متعلقة بتوفري �ملو�د �لإ�ستهالكية �لو��سعة �لنطاق خالل �ل�سهر �لف�سيل، �أين 

�سدد على �سرورة توفري �أكيا�س �حلليب ب�سكل منتظم حيث يقدر �لطلب �ليومي على �ملادة باأزيد من 100 �ألف كي�س يوميا.

على منت ثالث 
قو�رب بوهر�ن وهنني

اإحباط حماولة 
الهجرة الغري 

�ضرعية ل41 �ضاب 
بكل  ال�س�احل  حرا�ش  عنا�رض  متكنت 
من وهران وهنني من اإحباط حماولتني  
كان  الغري  �رضعية ل03 ق�ارب  للهجرة 
طريقهم  يف  �سخ�سا   41 متنها  على 
�س�احل  من  اأقلع�ا  بعدما  اأوروبا  اإىل  
قامت  الأوىل  العملية  ووهران.  هنني  
بها  م�سالح خفر ال�س�احل ب�هران اأين 
32 حراقا  متنهما  على  قاربني  اأوقفت  
ل�هران  الغربية   ال�س�احل  من  انطلق�ا 
دورية   قبل  من  اكت�سافهم  يتم  اأن  قبل   ،
غرب  ال�س�احل   حر�ش  لعنا�رض  عائمة 
جز حبيبا�ش  ليتم ت�قيفهم وحجز كمية 
و�سدريات  والأغذية  ال�ق�د  من  هامة 
قبل  التحقيق  على  اإحالتهم  النجاة 
اأما   ، ب�هران  العدالة  اإىل  تقدميهم 
عنا�رض  بها  قام  فقد  الثانية   العملية 
�رضق  �سمال  بهنني   ال�س�احل  حر�ش 
عائمة  دورية  متكنت  حيث   ، تلم�سان 
من  اأين  ال�س�احل  حر�ش   لعنا�رض 
البحر على  قارب يف عر�ش  اكت�ساف   
ت�قيفه  ليتم  هنني  عن   اأميال   03 بعد 
انطلق�ا  حراقة   انهم09   تبني  حيث 
ذات  حجزت  كما   ، املخلد  �ساطئ  من 
وامل�اد  ال�ق�د   من  كميات  امل�سالح 
ال�طنية  بالعملتني  ومبالغ  الغذائية  
التحقيقات  ولتزال  هذا   ، والأجنبية 
انتظار  يف  ال09  امل�ق�فني  مع  جارية 
لدى  اجلمه�رية  وكيل  اأمام  تقدميهم  
عادت  وقد  ،هذا  الرم�سي  حمكمة  
ن�ساطات احلراقة م�ؤخرا بعدما اختفت 
 22 ي�م  ال�سعبي  احلراك  انطالق  منذ 

فرباير املا�سي.
حممد بن تر�ر

Idoom 4G LTE كت�سفو� �لعر�س �جلديد �إيدوم �جليل �لر�بع�

ا�ضتفيدوا من اأحجام اأنرتنت اأكرث ومكاملات غري حمدودة

�لبويرة

طلبة اجلامعة يردون على بن �ضالح

غليز�ن

ت�ضييع جثمان �ضهيد الواجب الوطني بوزياين بخدة مبندا�س

خالل 24 �ساعة �لأخرية

اإرهاب الطريق يح�ضد 9 اأ�ضخا�س 

»التلفاز  جهاز  عن  م�ؤخرا  �سام�س�نغ  �رضكة  ك�سفت 
ب�سكل  ال�س�رة  عر�ش  على  قادر  تلفاز  اأول  الدوار«، 
عم�دي، على غرار اله�اتف الذكية واحل�ا�سب الل�حية، 
 »QLED« ب�سا�سة  اجلديد   »The Sero« جهاز  وزود 
بدقة  قادرة على عر�ش فيدي�هات  ب��سة،   43 مبقا�ش 
»8K«، مثبتة على قاعدة خا�سة، لتدور وتعر�ش ال�س�رة 
عم�دي  اأو  التقليدية،  التلفزي�نات  يف  كما  اأفقي  ب�سكل 

كما يف اله�اتف الذكية واحل�ا�سب الل�حية.
واأرفقته ب�رضائح متط�رة ليتعامل مع �سبكات بل�ت�ث و

Wi-Fi، ومكربات �س�ت ممتازة با�ستطاعة 60 واطا، 
ال�س�تي،   »Bixby« م�ساعد  مع  التعامل  على  وقدرة 
الأوامر  طريق  عن  به  التحكم  من  امل�ستخدم  ليتمكن 
ال�س�تية، كما ه� احلال مع اأجهزة »�سام�س�نغ« الذكية«.

بدل  ك�سا�سة عر�ش  ا�ستعماله  امل�ستخدم  ي�ستطيع  كما 
حتى  اأو  ال�سخ�سي،  اأو  املحم�ل  احلا�سب  �سا�سة  من 
اجلهاز  هذا  يظهر  اأن  املفرت�ش  ومن  الهاتف،  �سا�سة 
يبلغ 1600 دولر  يف الأ�س�اق بعد �سهر من الآن، ب�سعر 

تقريبا.

»�ضام�ضونغ« تطلق تلفازا غري م�ضبوق

حر�سا منها على تلبية تطلعات واحتياجات 
زبائنها، تك�سف ات�سالت اجلزائر ال�ستار عن 
4G مبزايا  الرابع  للجيل  العرو�ش اجلديدة 
الكاملة  بال�ستفادة  للم�سرتكني  ت�سمح  رائعة 

من خدمة الأنرتنت يف اأي زمان ومكان.
من خالل اقتناء بطاقة التعبئة من فئة 500 
دج، اأ�سبح الزب�ن ي�ستفيد من حجم اأنرتنت 
بعد  اأيام.   )10( 05 جيغا �سالح ملدة ع�رضة 
نفاذ  من  الزب�ن  ي�ستفيد  احلجم،  ا�ستهالك 

جماين اإىل �سبكات الت�ا�سل الجتماعي.
مع بطاقة التعبئة من فئة 1000 دج، ي�ستفيد 

الزب�ن من حجم اأنرتنت 20 جيغا �سالح ملدة 
)01( �سهر واحد ومكاملات غري حمدودة نح� 
 ،Volte بتقنية  املكاملات  وخدمة  الثابت 
ي�ستفيد  الأويل،  احلجم  ا�ستهالك  بعد 
الزب�ن من نفاذ جماين اإىل �سبكات الت�ا�سل 
ي�ت�ب،  و  ويكيبيديا  م��س�عة  الجتماعي، 
يف  كيل�بيت   512 غاية  اإىل  خمف�ش  بتدفق 

الثانية.
فاإنها  دج،   2500 فئة  من  التعبئة  بطاقة  اأما 
متّكن الزب�ن من ال�ستفادة من حجم اأنرتنت 
واحد  �سهر   )01( ملدة  �سالح  جيغا   50
ومكاملات غري حمدودة نح� الثابت وخدمة 

اإىل 1000  اإ�سافة   Volte املكاملات بتقنية 
ال�سبكات  كل  نح�  مكاملات  ر�سيد  دج 
الأويل،  احلجم  ا�ستهالك  بعد  املقرتحة. 
اإىل �سبكات  الزب�ن من نفاذ جماين  ي�ستفيد 
و  ويكيبيديا  م��س�عة  الجتماعي،  الت�ا�سل 

ي�ت�ب، بتدفق خمف�ش اإىل غاية 1 ميغا.
من جهتها، ت�سمح بطاقة التعبئة من فئة 3500 
دج للزب�ن من ال�ستفادة من حجم اأنرتنت 70 
جيغا �سالح ملدة )01( �سهر واحد ومكاملات 
غري حمدودة نح� الثابت وخدمة املكاملات 
ر�سيد  دج   2000 اإىل  اإ�سافة   Volte بتقنية 
بعد  املقرتحة،  ال�سبكات  كل  نح�  مكاملات 

الزب�ن  ي�ستفيد  الأويل،  احلجم  ا�ستهالك 
بتدفق  بالأنرتنت  حمدود  غري  ات�سال  من 

خمف�ش اإىل غاية 2 ميغا.
اأن بطاقة التعبئة من فئة 6500 دج  يف حني 
تتيح للزب�ن ال�ستفادة من حجم اأنرتنت 140 
جيغا �سالح ملدة )01( �سهر واحد. ومكاملات 
غري حمدودة نح� الثابت وخدمة املكاملات 
ر�سيد  دج   3000 اإىل  اإ�سافة   Volte بتقنية 
بعد  املقرتحة.  ال�سبكات  كل  نح�  مكاملات 
الزب�ن  ي�ستفيد  الأويل،  احلجم  ا�ستهالك 
بتدفق  بالأنرتنت  حمدود  غري  ات�سال  من 

خمف�ش اإىل غاية 4 ميغا. 

 « اأوحلاج  حمند  اكلي   « جامعة  طلبة  اأم�ش  د�سن 
اإىل  الق�ي  بخروجهم  الرم�سانية  امل�سريات  بالب�يرة 
وال�سيام  احلارقة  احلرارة  متحدين  املدينة  �س�ارع 
يف  ح�س�رهم  ت�سجيل  م�ا�سلة  على  اأ�رضوا  حيث   ،
احلراك ال�سعبي املندلع ي�م 22 فيفري الفارط ، ويف 
ال�سياق رفع الطلبة الذين قارب عددهم 4 اآلف طالب 
�سعارات تطالب ب�رضورة عدم الرتاجع اإىل ال�راء يف 
التي  املطالب  جميع  تتحقق  حتى  ال�سلمي  الن�سال 
يريدها فخامة ال�سعب ، م�ؤكدين على رف�سهم املطلق 

ب�ستى  يحاول�ن  الذين  ال�سابق  النظام  رم�ز  جلميع 
خرجة  منها  احلراك  مطالب  ح�ل  اللتفاف  الطرق 
رئي�ش الدولة بن �سالح يف خطابه الأخري الهادف اإىل 
فر�ش النتخابات الرئا�سية ي�م 4 ج�يلية املقبل على 
ح�ساب الإرادة ال�سعبية ، وه� الأمر الذي لن يتحقق 
ال�سعب اجلزائري  لدى عامة  الرا�سخ  الإميان  بف�سل 
الذي لن يرتاح له البال حتى يطرد كل اأفراد الع�سابة 

وحما�سبة الفا�سدين وا�سرتجاع الأم�ال املنه�بة .
�أح�سن مرزوق

�سهيد  جثمان  ت�سييع  الإثنني،  اأم�ش  اأول  ع�رض  مت 
مبقربة  الأخري  مث�اه  اإىل  بخدة،  ب�زياين  ال�طن، 
�سيدي بن عطية مبندا�ش، وقد ح�رض اجلنازة جمع 
غفري من امل�اطنني واأفراد من اجلي�ش والدرك الذين 
الذي  ال�طني،  ال�اجب  �سهيد  جنازة  لت�سييع  قدم�ا 
اإ�ست�سهد على اأر�ش امليدان يف اإ�ستباك مع الإرهاب 

ح�سب م�سادر اأقاربه يف اأعايل تيزي وزو ي�م الأحد، 
العائلي  فاإنه غادر منزله  ال�سهيد  وح�سبما ذكر والد 
ي�م اجلمعة قبل ي�مني فقط من ا�ست�سهاده، لالإ�سارة 
فاإن املرح�م ب�زياين بخدة يبلغ من العمر 21 ربيعا 

يقطن يف مندا�ش ب�لية غليزان.
زيد�ن.ج

ت�يف 9 اأ�سخا�ش و اأ�سيب 16 اآخرون بجروح خالل 
24 �ساعة الأخرية يف ح�ادث مرور عرب عدة وليات 
للمديرية  بيان  الثالثاء  اأم�ش  به  اأفاد  ما  ،ح�سب 

العامة للحماية املدنية.
و اأو�سح ذات البيان اأن اأثقل ح�سيلة �سجلت ب�لية 
دراجتني  منت  على  كانا   )2( �سخ�سني  ب�فاة  باتنة 
عل  الثقيل  ال�زن  من  �ساحنة  �سدمتهما  ناريتني 

م�ست�ى املنطقة ال�سناعية لبلدية بريكة، و اأ�ساف 
ذات  يف  تدخلت  فرقها   ان  املدنية  احلماية  بيان 
الفرتة لإخماد 03 حرائق ح�رضية على م�ست�ى عدة 
وليات من بينها اجلزائر اأين مت اإخماد حريق �سب 
اأ�سغال  ب�سبب  رئي�سية  بقناة  للغاز  ت�رضب  اإثر  على 
خ�سائر  ت�سجيل  دون  الكيفان  برج  ببلدية  حفر 

ب�رضية.
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�لفيدر�لية �جلز�ئرية 
للريا�سة و�لعمل

فريق كهول اأمن 
 �ضيدي بلعبا�س 

يتوج بكاأ�س 
 جنح فريق كه�ل  اأمن ولية �سيدي بلعبا�ش 

من افتكاك كاأ�ش الفدرالية اجلزائرية 
للريا�سة والعمل والف�ز  ببط�لة  امل��سم 
الريا�سي 2019/2018  وذلك بعد عقب 
ف�زه على فريق اأ�سيك اجلزائر ال��سطى 
بنتيجة ثالثة اأهداف ل�سفر )3- 0( يف 

اللقاء النهائي الذي جرت فعالياته مبلعب 
عني الدفلى  نهار اأم�ش ح�سبما علم من 

خلية العالم والت�سال والعالقات العامة 
بامن �سيدي بلعبا�ش .

هذا وكان  فريق كه�ل  اأمن ولية �سيدي 
بلعبا�ش  الذي ميتاز بعنا�رض هامة  قد 

لعب دورا فعال يف الت�سفيات  حيث متكن 
من ازاحة  يف م�س�ار الكاأ�ش كل من فريق 

م�ست�سفى اأم الب�اقي يف الدور الثمن 
النهائي الذي فاز عليه بنتيجة هدفني 
دون رد )2-0(، و يف الربع النهائي فاز 

على فريق ميناء ب�مردا�ش بهدف دون رد 
)1-0( مبلعب وادي الف�سة، اأما يف الن�سف 

النهائي فتغلب على فريق جامعة اأم الب�اقي 
ب�رضبات اجلزاء بعد اأن انتهى اللقاء 

بالتعادل الأبي�ش )0-0(  هذا وقد تلقى 
الفريق العائد بالكا�ش ترحابا كبريا من قبل 
قيادة امن ولية �سيدي بلعبا�ش التي تعتربه 

اجنازا تاريخيا يحتاج اىل التدعيم .
حممد بن تر�ر

�بتد�ء من 01 دج فقط

خالل ال�ضهر الف�ضيل 
ا�ضتفيدوا من خدمة 

 » رم�ضانيات«
Ooredoo ل 

رم�سان  �سهر  بقدوم   Ooredoo حتتفل 
املعظم مع زبائنها وتقدم لهم عر�سها اخلا�ش 
واحل�رضي »رم�سانيات«، اخلدمة التي ت�سمح 
لهم  ي�سّهل  با�ستقبال حمت�ى ثري ومفيد  لهم 

ي�مياتهم.
امكانية  للزب�ن  »رم�سانيات«،  خدمة  تتيح 
ومبا�رضة  ق�سرية  ن�سية  ر�سالة  عرب  ا�ستقبال، 
على هاتفه النقال، معل�مات مفيدة على غرار 
ل�ليته  وال�سالة  الإم�ساك  الفطار،  م�اقيت 
الن�سية  للر�سالة  فقط  دج   1 مقابل  وذلك 

الق�سرية.
تقدم اأي�سا خدمة »رم�سانيات« حمت�ى يتالءم 
�سحية،  ن�سائح  ل�سيما:  الف�سيل،  ال�سهر  مع 
ب�قالت، حل�ل يف الطبخ، برامج التلفزي�ن... 
العربية  باللغتني  مت�فرة  الخ.«رم�سانيات« 
والفرن�سية ومتاحة ب�سيغتني: ا�سرتاك �سهري 
بـ 20 دج فيما  الطلب  بـ 100 دج و�سيغة عند 
حل�ل  الب�قالت،  ال�سحية،  الن�سائح  يخ�ش 
من  لال�ستفادة  التلفزي�ن  وبرامج  الطبخ 
�س�ى  الزب�ن  على  ما  اخلدمة،  هذه  مزايا 
التي  ال�سيغة  واختيار   #5111* الرمز  ت�سكيل 
اإطالق هذه اخلدمة �سهلة  يُريدها من خالل 
تُرافق  وقت،  اأي  يف  واملت�فرة  ال�ستعمال 
رم�سان  �سهر  ط�ال  زبائنها   Ooredoo

الكرمي وذلك بت�سهيل واإثراء حياتهم الي�مية.
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