
مر�ضوم يو�ضح اجلانب الإداري

 االعرتاف قريبا ل�ضحايا جمازر
�ص84 ماي ب�ضفة �ضهيد

فيما مت منع 08 رجال اأعمال من ال�ضفر خارج الرتاب الوطني 

احلراك ي�ضقط القناع عن 18رجل اأعمال باجلنوب 
�ص6

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�ضا www.elwassat.com1 €  اخلمي�س 09   ماي  2019  املوافـق  ل04 رم�ضان 1440هـ العدد:4936   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�ضا

جملة اجلي�ص يف عددها الأخري

  املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 
 تـــــــرفــــــ�س الــتـــــورط
 يف العمل ال�ضيا�ضي

�ص4

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�ص4

�ص5

�ص2�ص2

دراما رم�ضانية

اجلزائر حت�ضر  يف احللقة 
2  من كلب�س "3"

وزير الداخلية �ضالح الدين دحمون

 هناك موؤامرات تن�ضج يوميا 
و اجلي�س ت�ضدى لها

�ضيناريو الت�ضعينات يف الأذهان

 اأكرث من 150 م�ضجدا بواليات
 الغرب  بدون اإمام      

غلق امل�ضنع موؤقتا خوفا من تكرار �ضيناريو 2015

 حالة طوارئ مبوؤ�ض�ضة  "ايني"
  ب�ضيدي بلعبا�س 

.          جترمي اال�ضتعمار ..االإرادة ال�ضيا�ضة يف قف�س االتهام
.           االأفالن يتخلى عن بو�ضارب

برملانيون ينبهون

اللوبي الفرن�ضي وراء طم�س قانون جترمي اال�ضتعمار
�ص3

الوة
ري ع

ت/ب�ض



امل�سل�سل  من  الثانية  احللقة   عرفت 
يلعب   الذي   »3« كلب�ش  امل�رصي  الرم�ساين 
اأمري  امل�رصي  املمثل  البطولة  دور  فيه  
كرارة   وال�سيء الالفت يف هذا العمل الذي 
اإخراج  ومن  دويدار    باهر  للموؤلف  يعود 
الأغنية  توظيف    ، ميمي  بيرت  املخرج 
اجلزائرية عبد »القادر يا بوعالم« يف حوار  
جزائري   وحراق  الأن�ساري  �سليم  بني  جرى 
قام  والذي  العا�سمة   اجلزائر  من  اأنه  يبدو 
اأنقذه  الأوىل  العمل مرتني  باإنقاذ بطل هذا 
قائال    ، الت�سمم   من   والثانية  املوت  من 
به  الطعام   هذا  اأن  اجلزائري  املهاجر 
الكيماويات  ،م�سيفا اأن هذه  ال�سفينة  على 

متنها  العديد من احلراقة الأفارقة و العرب  
، حمذرا  اجلزائري اأخاه امل�رصي  اأن الغاية  
الوحيدة  من الت�سميم  هو خطف ركابها وبيع 

اأننا   بالقول  ، موؤكدا   اجلزائري  اأع�سائهم  
ممكن  اأن نتعارك يف مباراة كرة قدم ولكننا  

يف الظروف ال�سعبة  نحن اإخوة. 

ب�شبب حرمانهم من ك�شوف النقاط

تالميذ ثانوية ال�شرفة بالبويرة 
يوا�شلون الإ�شراب

وا�سل ، اأم�ش تالميذ ثانوية » عليان حميمي » ببلدية ال�رصفة الواقعة 

الرابع  لليوم  املفتوح  اإ�رصابهم  البويرة  ولية  عا�سمة  �رصق  اق�سى 

على التوايل تنديدا منهم على حرمانهم من ك�سوف النقاط اخلا�سة 

بالف�سل الدرا�سي الثاين يف �سابقة ي�سهدها قطاع الرتبية عرب عديد 

القب�سة  خلفية  على  وثانويات  متو�سطات  من  الرتبوية  املوؤ�س�سات 

احلديدية بني اأ�ساتذة هذه املوؤ�س�سات ومديرية الرتبية التي اتهموا 

مديرها با�ستعمال التع�سف الإداري يف حقهم من خالل حرمانهم من 

منح املردودية املتخذة من طرف جمال�ش التاديب وكذا القرار الذي 

و�سفوه بالتع�سفي بتحويل 4 اأ�ستاذات من مدر�سة » �سوداين اأحمد » 

برا�ش البويرة ، ويف ال�سياق اأكد التالميذ املحتجون يف ت�رصيحاتهم 

اأيدي  يف  �سغط  اأداة  يكونوا  اأن  يرف�سون  اأنهم   « الو�سط   « ليومية 

الأ�ساتذة الذين حرموهم دون وجه حق من التعرف على معدلتهم يف 

خطوة خطرية �ستكون عواقبها وخيمة على م�سوارهم الدرا�سي كونها 

امتحانات  ال�رصوع يف  من  وجيزة  فرتة  قبل  ح�سا�ش  تاأتي يف ظرف 

اأن  تريدون  كيف  عليكم  باهلل   « ت�ساءل حمدثونا  وهنا   ، ال�سنة  نهاية 

نركز على ما تبقي من ال�سنة الدرا�سية ونحن جنهل معدلتنا ال�سابقة 

؟ واأ�سافوا انهم اأقدموا على الحتجاج من اجل لفت اأنظار اجلهات 

املعنية كمديرية الرتبية و الوايل للتدخل العاجل يف هذه الق�سية التي 

تعني م�سري اآلف التالميذ الذين راحوا �سحية �رصاعات ل تعنيهم 

بتاتا . هذا ولالإ�سارة تناولت يومية » الو�سط » يف مقال �سابق هذا 

واأوليائهم عرب عديد املوؤ�س�سات  التالميذ  ي�سكو منه  الذي  امل�سكل 

الرتبوية منها ثانويتي ب�سلول والعجيبة ومتو�سطة �سما�ش وغريها .

اأ.م

حافلة اأ�شاغر جمعية ال�شلف تتعر�ض حلادث مرور

اجلزائر تظهر  يف احللقة 2  من كلب�ض »3«

خبر في 
صورة

غلق امل�شنع موؤقتا خوفا من تكرار �شيناريو 2015

حالة طوارئ مبوؤ�ش�شة  »ايني«  ب�شيدي بلعبا�ض

 اجلزائريون يتذكرون جمازر 8
 ماي وما �شبقها

تذكر اجلزائريون، اأم�ش، الذكرى 74 ملجازر 8 ماي وما �سبقها بداية 
من 1 ماي، موؤكدين اأن جرائم الحتالل يجب األ تت�ساقط بالتقادم، 

ومذكرين بحجم اجلرائم املرتبكة عرب 132 �سنة من الحتالل، ورغم 
ذلك حجم مت�سك اجلزائريني يف كل مرحلة بهويتهم وبرف�ش حمتلهم 

رغم كل حجم بط�سه ..

وزارة الداخلية تنفي ا�شت�شدار 
»وثيقة الفقر«

نفت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية ما مت تداوله على مواقع 
التوا�سل الجتماعي حول ا�ست�سدار »�سهادة الفقر« يف اإطار »قفة 
رم�سان«، قائلة اأن مكاتب احلالة املدنية ل تتوفر على مثل هكذا 

وثيقة ول يتم ا�ست�سدارها.

جمعية  لفريق  حافلة  تعر�ست 
مرور  اإىل حادث  اأ�ساغر  ال�سلف 
كانت  بومدفع،والتي  مبنطقة 

تقل الالعبني غلى جانب اأع�ساء 
حيث  والطبي،  الفني  الطاقمني 
واملدربني  الالعبون  يتعر�ش  مل 

الإ�سابات  اأن  اإل  اأي مكروه،  اإىل 
متّثلت يف �سائق

واحد  الفريق  طبيب  احلافلة، 

حتويلهم  مت  والذين  املرافقني 
اإىل امل�ست�سفى من اأجل اخل�سوع 

اإىل العالج.

للموؤ�س�سة  العامة  عا�ش مقر املديرية 
الوطنية لل�سناعات الإلكرتونية ل�سيدي 
ال�سناعية  باملنطقة  الكائن  بلعبا�ش  
اأم�ش  اأول  م�ساء  منذ  الولية  لذات 
حالة من الطوارئ  الق�سوى  ما اأرغم 
اإدارة املوؤ�س�سة على غلق اأبوابها بفعل 
على   ال�سباب  من  الع�رصات   اإقدام  
هيجان   حالة  يف  املوؤ�س�سة  اقتحام  
مطالبني  بي�ساء  اأ�سلحة  يحملون  وهم 
يف  ملفاتهم   وقبول  �سغل،  مبنا�سب 
ح�سبهم  التي  املوؤ�س�سة  بذات  العمل 

�سارت توظف باملح�سوبية.
من  اأنهم   اأكدوا  الذين  املحتجون 
باملوؤ�س�سة   �سابقني  عمال  اأبناء 
يف  اإجناحها  �سبيل  يف  حياتهم  دفعوا 
توظف  اليوم  الإدارة  اأ�سبحت  حني 
املقربني منها فقط ، هذا وقد حا�رص 
العامة   املديرية  مقر  املحتجون 
اأجل  من  والعمال  احلرا�ش  مهددين 

قبول ملفاتهم و�سريتهم الذاتية وتوفري 
املوؤ�س�سة  بهذه  �سغل  منا�سب  لهم 
العمومية التي تعد الأوىل على م�ستوى 
الولية �سيدي بلعبا�ش . هذا وقد كان 
غلق  يف  مبا�رصا  �سببا  القتحام  هذا 
من  خوفا  العمال   وت�رصيح  املوؤ�س�سة 
اندلع م�ساهدات قد تدفع املوؤ�س�سة 
وان  �سبق  واأنها  خا�سة  غاليا  ثمنه  
تعر�ش للحرق  خالل بداية اأكتوبر من 
�سنة 2015  ما ت�سبب يف خ�سائر كبرية  
لهذه املوؤ�س�سة التي  متكنت من جتاوز 

امل�سكل واإ�سالح  نف�سها
وبات�سالنا  بالرئي�ش املدير العام لذات 
اأ�سار   بكارة   جمال  ال�سيد  املوؤ�س�سة 
للعمل   يتفهم املحتجني وحاجتهم  انه 
باملوؤ�س�سة  التوظيف  عمليات  لكن  
الإلكرتونية  لل�سناعات  الوطنية 
واإمكانيات  احتياجات  بح�سب  تكون 
املوؤ�س�سة  املادية ل�سمان  املحافظة 

انه  موؤكدا   ، املوؤ�س�سة   هذه  على 
دفعة   عامل   100 توظيف  ميكن  ل 
بها  قمنا  اأن  التي  باملوؤ�س�سة   واحدة 
عن   موؤكدا   ، لالإفال�ش   ندفعها  فاإننا 
ا�ستالم 25 �سرية ذاتية من املحتجني  
الذين يطالبون ب100 من�سب  م�سريا 
اأن جناح موؤ�س�سة ايني نابع اأن الت�سيري 
بني   املوازنة  ي�ستوجب  الذي   اجليد 
واأجور  الأ�سالك  وقدرات  املداخيل 
امل�ستخدمني م�سريا اأن غلق املوؤ�س�سة 
من  وخوفا   الأمن  غياب  بفعل  جاء  
الغلق  ا�ستوجب   ما  الأمور  تطور 
احرتازي  كاإجراء  العمال   وت�رصيح 
للحفاظ على �سالمة عمال املوؤ�س�سة 
وممتلكاتها خا�سة يف ظل امل�سايقات 
والتهديدات   العمال   لها  تعر�ش  التي 
املدججني  املحتجني  قبل  من 

بالأ�سلحة .
م.ب

زط�شي ي�شارك بندوة الفيفا يف الربتغال
الحتادية  رئي�ش  �سارك 
خري  القدم  لكرة  اجلزائرية 
تطوير  ندوة  يف  زط�سي  الدين 

اأول  نظمتها  التي  القدم  كرة 
الدولية  الحتادية  اأم�ش 
فعالياتها  وجرت  القدم  لكرة 

ل�سبونة  الربتغالية  بالعا�سمة 
يومني،  مدار  على  تدوم  حيث 
الندوة  تنظيم  من  والهدف 

خمتلف  بني  اخلربات  تبادل 
الريا�سية،  الحتادات  م�سوؤويل 

منبينها هيئة الرئي�ش زط�سي.
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جهات عديدة تقول اإن املناخ العام منا�سب بذلك

جترمي اال�ستعمار ..االإرادة ال�سيا�سة يف قف�ص االتهام
مع ذكرى جمازر الـ8 ماي 1945، يعود امللف التاريخي لي�سنع احلدث ويدعمه هذه ال�سنة احلراك ال�سعبي احلا�سل، خا�سة اأن الإرادة ال�سيا�سية كثريا ما كانت يف قف�ص الإتهام حول ملفات 

تاريخية ثقيلة على راأ�سها م�سروع جترمي ال�ستعمار وملف اعتذار فرن�سا، خا�سة و�سط ا�ستمرار القانون املمجد لال�ستعمار الفرن�سي الذي �سادق عليه الربملان الفرن�سي يف 2005.

�سارة بومعزة

لوني�سي
 جترمي ال�ستعمار رهني 
تثبيت نظام دميقراطي 

 
التاريخ  يف  الربوفي�سور  اعترب 
علينا  ينبغي  اأنه  لوني�سي  رابح 
 ،1962 منذ  اجلزائر  اأن  تو�سيح 
لتجرمي  جديا  م�سارا  ت�سهد  مل 
انقلبوا  من  اأن  قائال  اال�ستعمار، 
للثورة  ال�رشعية  املوؤ�س�سات  على 
بدعم  لل�سلطة  و�سلوا  اآنذاك 
وهو  فرن�سي،  اأو  م�رشي  �سواء 
وبذلك  الكثريون،  يعرفه  ال  ما 
نارية  ن�سجل خطابات   1962 منذ 
االأمر  لكن يف حقيقة  فرن�سا  �سد 
الكثري  تتحكم يف  كانت  اأن فرن�سا 
امل�ستحيل  لذلك من  الق�سايا  من 
اال�ستعمار  جترمي  ق�سية  طرح 
جتاري  ك�سجل  ت�ستعمل  واإمنا 
يقت�رش على فرتة  ال  فقط، وهذا 
بوتفليقة بل تعود لال�ستقالل، وهو 
الكثريون،  له  يغ�سب  الذي  الكالم 

بح�سبه.
جترمي  ملف  اأن  لوني�سي  واأو�سح 
اال�ستعمار طرح بكرثة خالل فرتة 
قانون  بعد  خا�سة  بوتفليقة  حكم 
 23 بفرن�سا  اال�ستعمار  متجيد 
يكن  مل  اأي�سا  لكنه   ،2005 فيفري 

لال�ستهالك،  موجها  كالما  اإال 
ا�ستمرار  حالة  يف  اأنه  م�سيفا 
القائم  والنظام  احلالية  الو�سعية 
يتم  فلن  الواجهة  بتغيري  واالكتفاء 
جدي،  ب�سكل  امللف  هذا  طرح 
هو  كرهنا  اأم  »اأحببنا  موؤكدا: 
مرتبط بفرن�سا«، واإن كان اخلطاب 
يحدث  ملا  النظر  فيجب  مغايرا، 
حتت الطاولة وبالتايل ال ميكن الأي 
كان اأن يدعي اأنه �سد فرن�سا الأن 
موجها  ويبقى  �سحيح،  غري  ذلك 
واأكد  ال�سعب.  ومغازلة  للدعاية 
الفعلي  الوحيد  احلل  اأن  حمدثنا 
فعلي  دميقراطي  نظام  اإقامة  هو 
جذري  تغيري  وبالتايل  وحقيقي، 
جمموعة  فيه  تتحكم  نظام  ومن 
فيه  الفعلية  ال�سيادة  نظام  اإىل 
ما  ذلك  اأن  مو�سحا  لل�سعب، 
جدي،  ب�سكل  الق�سية  �سيطرح 
م�سريه  �سيد  ي�سبح  ال�سعب  كون 
الأي  اأو  كان  الأي  وبالتايل ال ميكن 
�سلطة اإال اأن تخ�سع الإرادة ال�سعب، 
وبالتايل �سيكون اإدانة لفرن�سا كون 
املجتمع اجلزائري موقفه وا�سح، 
موؤكدا اأن حتقيق احلراك الأهدافه 

يعني حتررا ثانيا للجزائر.
وجترمي  اإدانة  اأن  لوني�سي  واأبرز 
اأ�سمل،  لطرح  يحتاج  اال�ستعمار 
ويكون بذلك على امل�ستوى الدويل 
من خالل ديبلوما�سية لكل البلدان 
التي خ�سعت لال�ستعمار وجرائمه 

االأمم  تقرر على م�ستوى هيئة  اأن 
اأي  وجترمي  اال�ستعمار  جترمي 
يف  لل�سهيونية  وقع  كما  له  دعم 
حول  بفرن�سا  يحدث  وكما   ،1974
كونه  مت�سائال،  الهولوكو�ست، 
من  الدول  حماية  على  �سيعمل 
الوقوع حتت ال�سيطرة اال�ستعمارية 

م�ستقبال.

فرقة متخ�س�سة تدر�ص 
جرائم ال�ستعمار الفرن�سي

املركز  مدير  اأكد  جهته  من   
يف  والبحث  للدرا�سات  الوطني 
احلركة الوطنية وثورة اأول نوفمرب 
الدكتور جمال الدين ميعادي على 
مكونة  متخ�س�سة  فرقة  �رشوع 
درا�سة  يف  اأكادمييني  اأ�ساتذة  من 
يف  الفرن�سي  اال�ستعمار  جرائم 
اإىل 1962 ومن  اجلزائر من 1830 

�سمنها جمازر 8 ماي .
وك�سف ميعادي خالل حلوله �سيفا 
هذه  عمل  اأن  االأوىل،  القناة  على 
�سنة،  منذ  انطلق  الذي  الفرقة 
جرائم  لدرا�سة  متو�سال  يزال  ال 
التي  املروعة  و�سيا�ستها  فرن�سا 
اجلزائري  ال�سعب  على  �سلطتها 
اأن هذه  وحتليلها وتوثيقها، مربزا 
العملية تتطلب جهدا كبريا ي�ستغرق 
3 �سنوات على االأقل للخروج بعمل 
من  ال�رشوط  م�ستويف  اأكادميي 

حيث الكتابة التاريخية واملنهجية 
لكل  الالزم  والتوثيق  العلمية 

االأحداث التاريخية.
منظمات  عدة  دعت  واأن  و�سبق 
الرابطة  بينها  من  وفاعلني 
حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية 
ملف  فتح  �رشورة  اإىل  االإن�سان، 
اجلزائر  يف  الفرن�سية  اجلرائم 
ماليني   10 وا�ست�سهاد   1830 منذ 
جزائري، حمذرة من غياب االإرادة 
ال�سيا�سية يف جترميها وهو ما دفع 
بح�سبها فرن�سا يف �سنة 2005 اإىل 
التمادي و�سن قانون العار” وذلك 
 2005 فيفري   23 قانون  باإ�سدار 
اال�ستعماري  ملا�سيها  املمجد  
متابعون  انتقد  كما  اجلزائر.  يف 

االحتفاالت  يف  الق�سايا  اقت�سار 
يتحمل  عمن  والت�ساوؤل  الر�سمية، 
يجرم  قانون  ت�رشيع  م�سوؤولية 
اجلزائر،  يف  الفرن�سي  اال�ستعمار 
اعتذار  باإعالن  فرن�سا  ومطالبة 
باجلرائم  واالعرتاف  ر�سمي 
الدموية التي ارتكبتها يف اجلزائر، 
لل�سحايا  املادي  التعوي�ض  ثم 
الإرفاق  الدعوة  مع  وعائالتهم، 
اال�ستعمار  جرائم  عن  الك�سف 
بالعمل  اجلزائر،  يف  الفرن�سي 
ملف  فنجد  لالعرتاف،  لدفعها 
يو�سح  االإن�سان  حقوق  لرابطة 
يف  الت�سكيك  مرحلة  الو�سع  اأن 
اأن  درجة  »اإىل  ال�سيا�سية  االإرادة 
اإرادة  وجود  يف  ي�سك  بداأ  البع�ض 

�سيا�سية لدى ال�سلطة اجلزائرية«، 
على حد تعبري الرابطة، فال�سكوت 
للقانون  الفا�سحة  االنتهاكات  عن 
الدويل فى اجلزائر  اأثناء اال�ستعمار 
للن�سيان  قابلة  غري  الفرن�سي 
االإرادة  �سعف  االإطالق،  على 
اأن  موؤكدة  اجلزائر،  يف  ال�سيا�سية 
�سمت امل�سوؤولني اجلزائريني دفع 
التمادي  اإىل  الفرن�سي  بالطرف 
و�سن قانون العار” ،وذلك باإ�سدار 
املمجد    2005 فيفري   23 قانون 
ملا�سيها اال�ستعماري يف اجلزائر 
، يف حني غياب االإرادة ال�سيا�سية 
عدم  اإىل  اأدى  ما  هو  اجلزائر  يف 
من  الفرن�سي  اال�ستعمار  جترمي  

طرف الربملان اجلزائري .

برملانيون ينبهون

اللوبي الفرن�سي وراء طم�ص قانون جترمي اال�ستعمار
.          بن خالف:الأولوية الآن للحل ال�سيا�سي لتحقيق مطالب ال�سعب

اإميان لوا�ص

باأن  الربملان  نواب  من  عدد  اعترب 
جترمي  قانون  اإجها�ض   عن  امل�سوؤول 
احلامي  ال�سيا�سي  النظام  هو  اال�ستعمار 
اأن  موؤكدين  اجلزائر،  يف  فرن�سا  مل�سالح 
قانون  لبعث  منا�سب  اجلزائر  يف  الو�سع 
حني  يف  جديد،  من  اال�ستعمار  جترمي 
لتحقيق  ال�سيا�سي  للحل  االآن  االأولوية 

مطالب ال�سعب.
 

بن خالف
 �سعيداين و زياري 

امل�سوؤولني عن جتميد 
قانون جترمي ال�ستعمار

العدالة  جبهة  عن  النائب  جهته  من 
قانون  جتميد  م�سوؤولية  حمل  والتنمية 
الربملان  م�سوؤولني  اإىل  اال�ستعمار  جترمي 
اأنداك، موؤكدا بان جهات هي من قدمت 
باأنه  مو�سحا  القانون،  بتجميد  توجيهات 
يف 2006 قدم القانون لكنه قبل بالتجميد 
 2019 اإىل   2007 ويف  �سعيداين،  قبل  من 

جمده زياري.
»للو�سط  ت�رشيح  يف  خالف  بن  اعترب 
ملطالب  اال�ستجابة  حالة  يف  »باأنه 
ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  بذهاب  ال�سعب 
الوطني الذي و�سفه بالغري قانوين والغري 
اجلزائر  يف  الو�سع  اأن  م�سريا  ال�رشعي، 
منا�سب لبعث قانون جترمي اال�ستعمار من 
جديد، يف حني اأكد اأن االأولوية االآن للحل 

ال�سيا�سي لتحقيق مطالب ال�سعب.

مو�سى تواتي
 الوقت منا�سب لتدارك 

الأمر 

اجلزائرية  الوطنية  اجلبهة  رئي�ض  اأ�سار 
هم  فرن�سا  عمالء  باأن  تواتي  مو�سى 
جترمي  قانون  جتميد  عن  امل�سوؤولون 
اإجها�سه  باأن  الفرن�سي، مربزا  اال�ستعمار 
نتيجة  كان  �سابقا  عليه  امل�سادقة  من 
حتمي  التي  املجموعة  قبل  من  اأوامر 

م�سالح فرن�سا يف اجلزائر
به  خ�ض  ت�رشيح  يف  تواتي  مو�سى  واأكد 
»الو�سط« باأن الوقت منا�سب لتدارك االأمر 
واإعادة بعث قانون جترمي اال�ستعمار من 
جديد، مو�سحا »ال�سعب و�سل اإىل قناعة 
باأن التاأخر واالأزمة التي تعي�سها البالد من 
جراء الت�سيري الفرن�سي لل�سوؤون الداخلية، 
هموم اجلزائر منذ اال�ستقالل فرن�سا لها 
اأنها  اإىل  راجع  اجلزائر  وتاأخر  فيها  يد 

مازالت حتت و�ساية فرن�سا

اأحمد �سادوق
اأحد مطالب للحراك هي 
رفع الو�ساية الفرن�سية 

عن اجلزائر
الربملانية حلركة  الكتلة  رئي�ض  من جهته 
باأن قانون  اأو�سح  اأحمد �سادوق  »حم�ض« 
بع�ض  به  بادر  قد  كان  اال�ستعمار  جترمي 
اأ�سهر، وفجاأة  النواب وا�ستغلوا عليه عدة 
تو�سيح  بدون  بتجميده  االيعاز  جاء 
عبد  ال�سابق  الرئي�ض  قبل  من  االأ�سباب 
اأمرا  اأعطى  الذي  بوتفليقة  العزيز 
فيه  اأ�سدر  الذي  الوقت  يف  بالتجميد 
باحلركي  يتعلق  قانونا  الفرن�سي  الربملان 

ورد االعتبار لهم.
واعترب اأحمد �سادوق يف ت�رشيح »للو�سط« 
باأن االأو�ساع منا�سبة للتدارك واإعادة بعث 
جديد،  من  اال�ستعمار  جترمي  قانون 
الرئي�سية  املطالب  اأحد  باأن   مو�سحا 
عن  الفرن�سية  الو�ساية  رفع  هي  للحراك 
اجلزائر و طرد كل من كان حم�سوبا على 
فرن�سا و ال�سعارات كانت وا�سحة و قوية 

جتاه اأوالد فرن�سا و حزب فرن�سا و عمالء 
الفر�سة  هو  احلراك  فاإن  لذلك  فرن�سا 
املنا�سبة لدحر اذناب فرن�سا التي تتحمل 
امل�سوؤولية املبا�رشة يف اإبقاء اجلزائر يف 
هذا امل�ستوى من التخلف  على حد تعبريه 
، موؤكدا باأن اإعادة بعث هذا القانون اأحد 
االأدوات االأ�سا�سية يف هذا امل�سار اإ�سافة 
اإىل ت�سحيحات و اإ�سالحات اأخرى وجب 
و  االإدارة  و  الرتبية  تنفيذها على م�ستوى 

االقت�ساد و حتى العالقة الدبلوما�سية.

 اأحمد الدان
اللوبي الفرن�سي وراء 

اإجها�ص امل�سروع
اأحمد  البناء  حركة  رئي�ض  نائب  اعترب   
هو  اال�ستعمار  جترمي  قانون  باأن  الدان 
واحد من املطالب التي ينتظرها ال�سعب 
اال�ستعمار  بنار  اكتوى  الذي  اجلزائري 
ثم  القانون  هذا  بان  م�سريا  الفرن�سي، 
ترتبط  قوى  تعيقه  كانت  الأنه  اإجها�سه 
يعيق  الذي  الفرن�سي  بالر�سا  قراراتها 

حترر اجلزائريني.
العراقيل  اأ�سفه من  الدان عن  اأحمد  عرب 
ا�سدار  الإعاقة  فرن�سا  متار�سها  التي 
انها  م�سريا  ا�ستعمارها،  يجرم  لقانون 
تثمن  قوانني  ت�سدر  املقابل  يف  هي 
باأن   معتربا  باال�ستعمار ومتجده،  وتفتخر 
وخمابراتها  لفرن�سا  امل�ستمر  التدخل 
على  اال�رشار  من  يزيد  ودبلوما�سيتها 
جترمي  مع  التدخالت  هذه  جترمي 

ا�ستعمارها

مقاطعة من نوع خا�ص
التحرير  جبهة  حزب  نواب  قاطع 
رئي�ض  كلمة  املعار�سة    نواب  و  الوطني 
املجل�ض ال�سعبي الوطني، معاذ بو�سارب، 
بخ�سو�ض اليوم الربملاين، حول جمازر 08 

ماي 1945.
رئي�ض  العتيد،  احلزب  نواب  وطالب 
بالرحيل  بو�سارب  معاذ  ال�سعبي  املجل�ض 
معلنني  للربملان،  ال�سفلى  الغرفة  رئا�سة 
ال�سعبي،  احلراك  ملطالب  تاأييدهم 

ومقاطعتهم جلل�سات الربملان.
العدالة والتنمية،  النائب عن جبهة  بدوره 
ن�سية  ر�سالة  تلقى  اإن  بن خالف،  خل�رش 
فعاليات  حل�سور  تدعوه  هاتفه  عرب 
يوم  الوطني  ال�سعبي  باملجل�ض  تنظم 
وزيرا  يح�رشها  اأن  وينتظر  االأربعاء،  غد 
املجاهدين والعالقات مع الربملان، واأكد 
الكتلة  نواب  رفقة  مقاطعته  خالف  بن 
الربملانية التي ينتمي لها، ودعا باملقابل 
التي  الن�ساطات  ملقاطعة  النواب  جميع 
ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  عليها  ي�رشف 

الوطني احلايل معاذ بو�سارب.
بو�سارب  كون  خطوته  املتحدث  واأرجع 
ماليني  طالب  وقد  �سعبيا  مرفو�سا 
اجلزائريني يف امل�سريات التي تنظم منذ 
يزوم 22 فيفري برحيله من من�سبه، كما 
التي  والطريقة  �رشعيته  يف  مطعون  اأنه 

اأخذ بها مكان ال�سعيد بوحجة

حممد بو�سياف
مترير قانون جترمي 

ال�ستعمار اإعالن ثان 
لال�ستقالل 

بو�سياف  ال�سيا�سي حممد  املحلل  اعترب 
باأن الوقت منا�سب لي�سجل الربملان نقطة 
ملمثليه  االعتبار  واعادة  ال�سعب  ل�سالح 
من  الثامن  ذكرى  نعي�ض  نحن  خا�سة 
قانون جترمي  بعث  اإعادة  ماي من خالل 

اال�ستعمار من جديد .
ت�رشيح  يف  بو�سياف  حممد  ثمن 
»للو�سط«   ما حققه احلراك من حترير 
التي  االوهام  كل  اإزاحة  البالد  طاقات 
الو�سع  بان  م�سريا  اجلزائريني،  غ�ست 
قانون  بعث  اإعادة  و  للتدارك  منا�سب 
مترير  باأن   معتربا  اال�ستعمار،  جترمي 
مثل هذا القانون اإعالنا ثانيا لال�ستقالل 
تعجز  التي  لفرن�سا  التبعية  من  وحتريرا 
اأن ت�ستوعب باأن اجلزائر بلد م�ستقل وله 

بعيدا عن  تقرير م�سريه  كامل احلق يف 
كل و�ساية.

اأ�سباب  بخ�سو�ض  ال�سدد،  ذات  ويف 
قال  االإ�ستعمال  جترمي  قانون  اإجها�ض 
والظروف  ال�سياقات  اإن   « املتحدث 
وكذا املالب�سات هي من اأهم املحددات 
لتمرير هكذا قانون ، فاالأغلبية امل�سكلة 
من حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني 
املواالة  اأحزاب  وبقية  الدميقراطي 
ك�سفت االيام بانها كانت خمرتقة ولفيف 
جلهات  ويعمل  وظيفيا  كان  منها  كبري 
فال  وعليه   ، د�ستورية  غري  ورمبا  خفية 
يف  للنواب  امل�سوؤولية  حتميل  ميكن 
كجزائريني  كنا   ، املالب�سات  هذه  ظل 
ك�سب  اجل  من  تناور  القيادة  اأن  نعتقد 
اجلزائر يف  يرافقون  اقت�ساديني  �رشكاء 
م�رشوعها النه�سوي ولكن خابت ظنوننا 
ولن يغفر التاريخ ملن كان يعبث بالقرار 
الوطني ،اليوم وبعد ان ابانت االحداث ان 
فرن�سا ال تزال تتعامل معنا وكاأننا حتت 
و�سايتها وت�سغط علينا من اجل ترتيب 
بيت اجلزائريني مبا يخدم م�ساحلها اأرى 

�رشورة مترير هذا القانون ». 
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بد�أت  �لتغيري  رياح  �أن  فيبدو 
تقرتب من قبة زيغود يو�سف، وكل 
�ملوؤ�رش�ت تدل على �أن ر�أ�س معاذ 
ال�سيما   ، �ملز�د  يف  هو  بو�سارب 
يف ظل عودة �حلديث عن �ل�سعيد 
�ل�سابق  �لربملان  رئي�س  بوحجة 
�سد  ق�سائية  دعوى  برفع  وقيامه 
ماز�ل  �أنه  �أ�سا�س  على  بو�سارب 
طريقة  �أن  و   ، �لربملان  رئي�س 
�ال�ستيالء على �لربملان كانت غري 

�رشعية .
ومما يدل ويوؤكد �أن معاذ بو�سارب 
�لرئي�س غري �ل�رشعي للربملان هو 
�إىل  �إ�سافة  هو   ، ماأزق  يف  فعال 
يطالب  �لتي  �لباء�ت  �إحدى  كونه 
يوجد   ، برحيله  �ل�سعبي  �حلر�ك 
طالبو�  �لذي  �أي�سا  �لنو�ب  غالبية 
مقاطعة  �أعلنو�  و  برحيله  �الأم�س 

جل�ساته .
كما تاأتي هذه �لثورة �سد بو�سارب 
من د�خل قبة زيغود يو�سف ، �أياما 
من�سق  من�سب  من  تنحيته  بعد 
جلبهة �لتحرير �لوطني ، و�نتخاب 
وهو   ، لالأفالن  جديد  عام  �أمني 
حممد جميعي ، هذ� �الأخري �لذي 
د�خل  كبري�  ووعاء  طويلة  يد�  له 
�أنه لطاملا  �لربملان ، على �عتبار 
�الأفالن  كتلة  رئي�س  من�سب  �سغل 

يف �لربملان .

كل هذه �لظروف من �ملوؤكد �أنها 
�ستطيح بر�أ�س معاذ بو�سارب �لذي 
فاإن  �لقانونيني  من  �لكثري  ح�سب 
بها  تن�سيبه  متت  �لتي  �لطريقة 
على ر�أ�س �لربملان غري �رشعية ، 
ومن �ملنتظر جد� �أن تعيد �لعد�لة 
لل�سعيد  �ل�رشعية  وقت  �أقرب  يف 
برملان  رئي�س  تعيني  �أو   ، بوحجة 
موؤقت �أو �نتخابه ، و �ملهم جتميد 

ر�أ�س  على  بو�سارب  معاذ  عمل 
�لربملان خا�سة �أنه حم�سوب على 
�لقوى �لغري �لد�ستورية �لتي عملت 
على �لتطاول �لقانون وتعيينه على 

ر�أ�س �لربملان .
بو�سارب  معاذ  خرجة  وكانت 
يوم  تنظيم  مبحاولته  باالأم�س 
8ماي  جمازر  بخ�سو�س  برملاين 
بعد   ، �لنب�س  منه جل�س  كمحاولة 

�أن مت �ل�سكوت على �لربملان ، �إال 
�أن يقظة �لنو�ب مل تفوت �لفر�سة 
�ملرفو�س  بو�سارب  وطالبت 
�سعبيا بالرحيل من �لربملان، وهو 
ال�سيما يف ظل   ، �ملتوقع  �ل�سيىء 
ر�أ�س  على  جميعي  حممد  عودة 
لعبة  يجيد  �لذي  وهو   ، �الأفالن 
يزيح  �أن  �ملنتظر  ومن  �لكو�لي�س 
هذ�  �أن  خا�سة   ، بو�سارب  معاذ 
�أنه  مبا   ، �سعف  موقع  �الأخري يف 
غري �رشعي ، �سيما بالطريقة �لتي 
�لربملان  على  �ال�ستيالء  بها  مت 
 « برملان  ي�سمى  �أ�سبح  �لذي 

�لكادنة » .
قد  �الأخبار  من  �لعديد  وكانت 
حتدثت عن وجود حتركات د�خل 
بديل  �إيجاد  �أجل  من  �لربملان 
من  �لعديد  تقودها  لبو�سارب 
�ل�سخ�سيات �الأفالنية ، وهو �ل�سيء 
�ملتوقع ، خا�سة �أن ��سم بو�سارب 
متد�ول من طرف عديد �الأطر�ف 
�لذي  �الجتماع  م�ساركته يف  حول 
و�سف باخلطري و �لذي وقع بنادي 
�ل�سنوبر رفقة �ل�سعيد بوتفليقة و 
وبع�س  وطرطاق  توفيق  �جلرن�ل 

�الأطر�ف �الأجنبية .
�أيام  �أن  �لقول  ن�ستطيع  وبهذ� 
�لربملان  ر�أ�س  على  بو�سارب 
يوجد  حيث   ، معدودة  �أ�سبحت 
هو  و  �رشعية  غري  ب�سفة  حاليا 

حاليا يف حالة ت�سلل و��سحة .

و�جلماعات  �لد�خلية  وزير  لفت 
بدور  دحمون  �لدين  �سالح  �ملحلية 
�لذي يلعبه �جلي�س يف �الأزمة �لر�هنة، 
معترب� باأن �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية تقوم 
ال  مق�رش  غري  موفيا  كامال  بو�جبها 
�حلدود  �أي جهد ال يف حماية  يدخر 
وال  �جلو�ر،  يف  �لتحديات  ومو�جهة 
�ألغام �لد�خل �لتي يزرعها  يف تفكيك 

�ل�سعب  للنيل من وحدة  �لعديد  يوميا 
باأن  �أ�سار  حني  يف  جي�سه،  مع  و�ألفته 
�حلر�ك �ل�سعبي �الأخري �أيق�س جذوة 
�لوطنية يف نفو�س �ل�سباب �جلز�ئري 

وو�سعها يف قلب �هتماماته وكيانه
مبنا�سبة  له  ر�سالة  يف  دحمون  قال 
�لذكرى �ل 74 ملجازر 8 ماي 1945، 
�لعامل  نظر  �ليوم حمل  »�جلز�ئر  باأن 

م�سدر  وهي  �ملخابر،  وخمتلف 
��ستغر�ب،  م�سدر  �أي�سا  لكن  �إعجاب 
بجعل  ن�سمح  �أن  حقنا  من  فلي�س 
�سعبنا  من  وال  جتارب  ميد�ن  بالدنا 
�ل�سعبي  فاحلر�ك  �ختبار،  عينة 
يف  �لوطنية  جذوة  �أيق�س  �الأخري 
�أنها  ولو  �جلز�ئري،  �ل�سباب  نفو�س 
قلب  يف  وو�سعها  يوما،  تنطفئ  مل 

�هتماماته وكيانه
و�سدد �لوزير دحمون باأنه ال �جلهوية 
�أجدت، وال �لنعر�ت �لعرقية و�لدينية 
و�لد�سائ�س،  �ملغر�سة  �الإ�ساعات  وال 
�لتي  �ملنمقة  �لتحاليل  حتى  وال 
ت�رشب بالغيب، موؤكد� على �أن تالحم 
عرب  �لدولة  موؤ�س�سات  مع  �ملو�طنني 
و�مل�ساركة  و�ملتو��سل  �لبناء  �حلو�ر 

لتعزيز  �لوحيد  �ل�سبيل  هما  �لفعلية، 
هذ�  يف  �لو�جب  هذ�  وبان  �لثقة، 
عن  �أهمية  يقل  ال  �لدقيق  �لظرف 
�لذود عن �لبالد �سد �لعدو، م�ستطرد� 
كل  برفع  مطالب  �جلميع  بان  يقول 
�لرهانات يف  كل  �لتحديات وجمابهة 

نف�س �لوقت.
�ملتحدث  �أكد  مت�سل،  �سياق  ويف 

�ملوؤ�مر�ت  رف�س  �ليوم  �ل�سعب 
�لطريق  وقطع  و�لد�سائ�س  �خلارجية 
�أنه  كما  ��ستقالله،  �أمامها غرية على 
�لعنف  متاهات  يف  �خلو�س  رف�س 
عند  باملر�بطة  فقام  و�لتطرف، 
�لتبعية  �ل�سلمية ورف�س  �أ�سو�ر ح�سن 

الأجند�ت خا�سة وفئوية.
اإميان لوا�س  

،�لطيب  �ملجاهدين  وزير  �أكد 
باجلز�ئر  �الأربعاء  �أم�س   ، زيتوين 
�لعا�سمة، �أن م�ساحله تعكف على 

»�إعد�د مر�سوم لتو�سيح �جلانب 
�الإد�ري �خلا�س ب�سهد�ء جمازر 8 
ماي 1945« وت�سوية بذلك و�سعية 
�ل�سعب  �أن  ذوي حقوقهم ، مربز� 
�الأبطال  لهوؤالء  مدينا  �سيبقى 
وعبدو�  �لتاريخ  �أ�س�سو�  �لذين 

طريق �حلرية.
ت�رشيح  يف  �لوزير  و�أو�سح 
تنظيم  هام�س  على   ، لل�سحافة 
�لذكرى  الإحياء  تاريخية  ندوة 
�لدولة  �أن   ، �ملجازر  لهذه   74
�جلز�ئرية ت�سنف هوؤالء �ل�سحايا 
�ألف   45 عددهم  فاق  �لذين 
�سخ�س ب »�سهد�ء �لوطن« وعلى 
�حتفاالت  تقام  �ال�سا�س  هذ� 

ر�سمية على م�ستوى ربوع 
�لوطن، مربز� �أن م�ساحله »تعكف 
�لوالئية  �للجان  مع  بالتن�سيق 
�جلمعيات  وكذ�  للقطاع  �لتابعة 
�إعد�د  على  �ملجال  يف  �لنا�سطة 
�الإد�ري  �جلانب  لتو�سيح  مر�سوم 
 8 جمازر  �سهد�ء  مبلف  �خلا�س 
ذوي  و�سعية  وت�سوية   1945 مايو 

حقوقهم«. 
ويف كلمة �ألقاها لدى �فتتاح هذه 
�أحد�ث  �أن  زيتوين  �أكد   ، �لندوة 
هذه �ملجازر تعد »�إحدى حمطات 
��ستعادة  �سبيل  يف  �ملقاومة 
ومكنت   ، �ال�ستقالل«  و  �ل�سيادة 
وعي  يف  نوعية  نقلة  �إحد�ث  من 
قيادتها  و  عامة  �لوطنية  �حلركة 
بحزم  و�ساهمت  باخل�سو�س 
�لبد�ئل  حول  �لنقا�س  ح�سم  يف 

�مل�ستعمر  من  للخال�س  �ملمكنة 
كحل  �مل�سلحة  �لثورة  كخيار 

وحيد لقطع د�بر �ال�ستعمار.
هذه  بخلفية  ذكر   ، وباملنا�سبة 
�سكل  يف  �نطلقت  �لتي  �ملجازر 
بانتهاء  �حتفاال  �سلمية  مظاهرة 
�أن  غري  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب 
�إىل  �مل�ستعمر  حولها  ما  �رشعان 
حق  يف  مهولة  ب�رشية  »جمزرة 
بذلك  عاك�سة   ، �أعزل«  �سعب 
يف  �حلقيقية  �ال�ستعمار  �سورة 
و  �لقاتل  و  »�مل�ستدمر  �سفته 

�ملغت�سب...«.
�ليوم  هذ�  �إحياء  �ن  زيتوين  و�أكد 
يهدف بالدرجة �الأوىل �إىل �لوفاء 
�مللحمة  هذه  �سهد�ء  لذ�كرة 
الإيفائها  �لوقفات  تكفي  ال  �لتي 
�ملحا�رش�ت  تكفي  ال  و  حقها 

للتطرق  �لندو�ت  و  �مللتقيات  و 
لكل جو�نبها...، د�عيا باملنا�سبة 
�ل�سفوف  »ر�س  �إىل  �جلميع 
ملو�جهة �لتحديات و�لتوجه نحو 
�آخر،  �أف�سل«ويف مو�سع  م�ستقبل 
جماجم  ��سرتجاع  مبلف  يتعلق 
من  �لوطنية  �ملقاومة  �سهد�ء 
�للجنة  �أن  �لوزير  باري�س،قال 
فرن�سا  �إىل  تنقلت  �مل�سرتكة 
�لوطنية  و�ل�سلطات  مر�ت  ثالثة 
�أن  �أو�سح  حني  يف   ، �لرد  تنتظر 
�خلا�سة  �مل�سرتكة  �للجنة  عمل 
من  �لوطني  �الأر�سيف  با�سرتجاع 
ب�سبب   ، حاليا«  »متوقف  فرن�سا 
مدير�  �لفرن�سي  �لطرف  تعيني 
بالقول  خامتا  لالأر�سيف،  جديد� 
�لفرن�سية  �جلز�ئرية  »�لعالقات 

مرتبطة بهذه �مللفات«.

النواب يطالبون برحيله ويقاطعون جل�ساته بالربملان  

وزير الداخلية �سالح الدين دحمون

مر�سوم يو�سح اجلانب الإداري

ع�سام بوربيع

الأفالن يتخلى عن بو�شارب

هناك موؤامرات تن�شج يوميا و اجلي�ش ت�شدى لها

العرتاف قريبا ل�شحايا جمازر8 ماي ب�شفة �شهيد

جملة اجلي�س يف عددها الأخري

 املوؤ�ش�شة الع�شكرية ترف�ش 
التورط يف العمل ال�شيا�شي

�تهمت �فتتاحية جملة »�جلي�س« 
�أطر�فا مبحاولة �ل�سغط للتدخل 
و��سفة  �ل�سيا�سي  �ل�ساأن  يف 
�أنها  قائلة  بالعبث،  �خلطوة 
�حلر�ك  موجة  ركوب  يحاولون 
فقدو�  �أنهم  حني  يف  �ل�سلمي، 
�جلي�س  حماية  بعد  �لبو�سلة 
لل�سعب ورف�سه �أن ت�سيل قطرة 
�أن  قالت  باملقابل  و�حدة،  دم 
عرب  مت  �لف�ساد  ملفات  فتح 
�المالء�ت  من  �لعد�لة  حترر 
�لت�سوي�س  يحاول  و�لت�سكيك 

على عملها.
جملة  �فتتاحية  هاجمت 
�الأخري  عددها  يف  �جلي�س 
 670 برقم  ماي  ب�سهر  �خلا�س 
�سمتهم  من  �أم�س،  �ل�سادر، 
بعر�بي �مل�رشوع �خلبيث �لقائم 
بني  �خلالف  لزرع  �ل�سعي  على 
من  �أن  قائلة  وجي�سه،  �ل�سعب 
�لوطني  �جلي�س  يدعون  كانو� 
�ل�سيا�سي  �ل�ساأن  يف  للتدخل 
يحاولون  من  �أنف�سهم  هم 
»ر�سائل  عرب  لذلك  دفعه  �ليوم 
و«�آر�ء«،  و«نقا�سات«  مفتوحة« 
للذهاب  �ل�سحف  عرب  تن�رش 
بح�سب  �نتقالية  ملرحلة 
�ل�سعي  و��سفة  مقا�سهم، 
ت�ستعمل  �أنها  م�سيفة  بالعبث، 
�الإعالم  و�سائل  بع�س  ذلك  يف 

ومو�قع �لتو��سل �الجتماعي.
تلك  �أن  �الفتتاحية  و�أكدت 
ركوب  يحاولون  �الأطر�ف 
لبلوغ  �ل�سلمي  �حلر�ك  موجة 
فر�س  عرب  �ل�سيقة  م�ساحلهم 

�أنف�سهم كناطقني با�سم �ل�سعب، 
ب�سن  لتعزيزها  باالإ�سافة 
»حمالت هوجاء �سد �جلي�س«، 
م�سعدة بقولها: »وما �له�سترييا 
�لتي �أ�سابتها يف �الآونة �الأخرية 
�إمنا  �لبو�سلة،  و�أفقدتها 
�أ�سا�سا على خلفية  جاءت على 
جي�سنا  لقيادة  �لقاطع  �لرف�س 
من  و�حدة  دم  قطرة  ت�سيل  �أن 
�مل�سري�ت  بد�ية  منذ  �ل�سعب 
�ل�سلمية«، م�سيفة �أن �ملوؤ�س�سة 
» وقفت �سد� منيعا  �لع�سكرية: 
يف وجه كل من ت�سول له نف�سه 
�لوطن  با�ستقر�ر  �مل�سا�س 

ووحدة �ل�سعب«.
من جهة ثانية ردت على طريقة 
�لف�ساد  ق�سايا  ملف  تناول 
قائلة  �أن  حاليا،  �ملطروحة 
للعيان  باديا  بات  �ملخطط 
»لنزع  �لعد�لة  حترك  فمع 
�ملختلف  وتطهري  �الألغام  فتيل 
�لقطاعات �لتي طالها �لف�ساد«، 
مبر�فقة  �جلي�س  قيادة  وتعهد 
�لعملية، مت »�إيهام« �جلز�ئريني 
من  باإيعاز  جاءت  �خلطوة  باأن 
�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية و�أنها حملة 
�أنها  ح�سابات، يف حني  ت�سفية 
من  �لعد�لة  حترر  بعد  جاءت 
�الإمالء�ت، بح�سب �الفتتاحية، 
»خبيثة«  حماولة  �أنها  معتربة 
للت�سوي�س على �لعد�لة و�إحباط 
�جلي�س  �أن  متد�ركة  عز�ئمها، 
و�أن  �ل�سعب  جانب  �إىل  �سيبقى 

تلك �ملخططات �ستف�سل.
�سارة بومعزة

من املتوقع جدا ، بل اأ�سبح من ال�سروري اإيجاد حل وخرج ملا يعي�سه الربملان حاليا ، ل�سيما بعدما وقع الأم�س بقبة زيغود 
يو�سف اأين طالب النواب برحيل رئي�س الربملان غري ال�سرعي معاذ بو�سارب .
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اإ�ضراب عمال ميناء 
م�ضتغامن 

 غلق م�ؤقت 
للمحطة البحرية 
لنقل امل�سافرين 

مت مبيناء م�ستغامن التجاري غلق م�ؤقتا 
املحطة البحرية لنقل امل�سافرين 

وحت�يل الرحالت نح� ميناء وهران 
ب�سبب الإ�رضاب الذي ي�سل حركة 

املالحة والن�ساط داخل هذه امل�ؤ�س�سة 
منذ اأيام ح�سبما علم اأم�س الأربعاء لدى 

ذات امل�ؤ�س�سة.
واأو�سح املدير العام بالنيابة مل�ؤ�س�سة 

ميناء م�ستغامن ن�رض الدين �سبان يف 
ت�رضيح اأن هذا الت�قف امل�ؤقت )منذ 
الثالثاء( يف ن�ساط املحطة البحرية 
جاء »بعد حت�يل املتعامل الأجنبي 
لنقل امل�سافرين الذي يق�م ب�سمان 

النقل البحري بني ميناء م�ستغامن وميناء 
فالن�سيا ال�سباين نح� ميناء وهران.« 
وذكر �سبان اأن »هذا التح�يل ظريف 

يف انتظار ع�دة الن�ساط داخل خمتلف 
اأر�سفة امليناء التي ل تزال تعرف �سلال 
تاما اإىل غاية �سباح اأم�س الأربعاء بعد 

ف�سل كل حماولت التفاو�س مع العمال.«
كما مت -وفقا لذات امل�س�ؤول- حت�يل 
14 باخرة التي كانت يف انتظار تفريغ 

ح�لتها داخل امليناء نح� م�انئ وهران 
واأرزي� والغزوات وتن�س جتنبا لغرامات 

التاأخري التي تتحملها اخلزينة العم�مية 
وتقدر ما بني 5 األف و15 األف دولر 

ي�ميا لكل باخرة.
ويق�م عمال ال�ستغالل وال�سيانة والأمن 
الداخلي والإدارة وقيادة امليناء باإ�رضاب 

منذ 25 اأبريل املا�سي للمطالبة برحيل 
الرئي�س املدير العام مل�ؤ�س�سة ميناء 

م�ستغامن والإطارات امل�سرية واإدماج 
العمال املطرودين وتر�سيم املتعاقدين 

وزيادة يف الأج�ر )20 يف املائة( باأثر 
رجعي من الفاحت جانفي 2018.

للتذكري فقد تدعم ميناء م�ستغامن 
التجاري باملحطة البحرية لنقل 

امل�سافرين قبل ثالثة اأع�ام بتكلفة اإجناز 
بلغت 200 ملي�ن دج ومت تد�سينها �سهر 
مار�س 2016 بتنظيم الرحلة التجريبية 

نح� ميناء فالن�سيا الإ�سباين.
ومر عرب هذه املن�ساأة احلي�ية منذ 
دخ�لها اخلدمة اأزيد من 400 األف 

م�سافر )ذهابا واإيابا( و160 األف مركبة 
عرب 500 رحلة للخط�ط الدولية الثالثة 

باجتاه م�انئ فالن�سيا واأليكانت وبر�سل�نة 
الإ�سبانية كما متت الإ�سارة اإليه. 

اأحد  بلعبا�س   �سيدي  ولية  وتعد  هذا 
اأكرب ال�ليات عر�سة للظاهرة من خالل 
اأئمة  بدون  م�سجد   60 يزيد  ما  اإح�ساء 
، ويف  التطرف   لن�رض  ما جعلها م�رضحا 
ال�س�ؤون  جلنة  رئي�س  دعا   ال�سدد  هذا 
ال�سعبي  باملجل�س  والأوقاف   الدينية 
ال�لئي  اإىل تدخل وزارة ال�س�ؤون الدينية 
بغية ال�ق�ف على العديد من التجاوزات  
الإمام  فيها   يغيب  التي  امل�ساجد  بهذه 
 ، التطرف  لن�رض  ما جعلها منربا وا�سعا  
م�ؤكدا انه مت �سحب ما يزيد عن 60 كتاب 

ببلدية  امل�ؤمنني  اأم  من م�سجد  خديجة 
الفكر  اإىل  تدع�  اأنها  تبني  ب�خنفي�س  
ال�هابي وتدعم الإرهاب ، من جانب اآخر  
وم�سلى  م�سجد   25 عن  يزيد  ما  ت�جد 
اإىل  بع�سها حت�ل  اأن  والتي تنب  ب�هران  
�سبق  والذين  املت�سددين   لبع�س  جتمع 
الإرهاب من  وان مت تفكيك �سبكة لدعم 
ذات امل�سجد ، نف�س ال��سع تعفه ما يزيد 
وغليزان  �سلف  من  بكل  م�سجدا   15 عن 
والتي حت�لت اإىل منربا لبع�س املت�سددين 
حيث   ، ال�سلفي  التيار  على  املح�س�بني 
جتري حتقيقات يف بع�س الدرو�س تقدم 
باإحدى م�ساجد  �سلف ، كما مت اإح�ساء 8 
م�ساجد بكل من  تلم�سان ، تيارت و�سعيدة  

والتي ت�سري من قبل اأطراف حت�سب على 
الفكر ال�هابي  و05 بكل من م�ستغامن و 
عني مت��سنت ، هذه الأخرية التي ت�سنف 
حيث   ، ال�سيعي  الفكر  مراكز  اأهم  من 
تق�م بطق��س  �سبكات   تفكيك عدة   مت 
اأتباعها   ويرتدي  م�ا�سمها  يف  ال�سيعة 

العمائم ال�س�داء واخل�امت الكبرية .
فان  ا�ستعالماتي  م�سدر  وح�سب  هذا 
دقيقة  تقارير  اأقامت  قد  الأمن  م�سالح 
التي  امل�ساجد  بهذه  الن�ساطات  ح�ل 
يق�م فيها �سباب  بن�رض الأفكار ال�هابية 
والدعاء للخروج عن احلاكم خا�سة ونحن 
على  والت�سجيع   ، احلراك  م�جة  اأوج  يف 
الآخر  البع�س  يق�م  كما   ، التمرد  دعم 

على  املح�س�بة  الأم�ر  بعد  بحذف 
املذهب املالكي على غرار حذف دعاء 
القن�ت ، وفر�س طرق جديدة يف ال�سالة 
، هذا وخل�س البيان اأن ب�ادر الت�سعينات 
بداأت تظهر يف هذه امل�ساجد  ما ي�ست�جب 
اجل  من  العاجل  التدخل  ال�زارة  على  
ملحا�رضة  امل�ساجد  بهذه  اأئمة  ت�ظيف 
الظاهرة  وت�سكيل جلان ملراقبة مكاتب 
وخطب  الدرو�س  وح�س�ر  امل�ساجد 
م�ؤكدين  النزلقات  تفادي  بغية  اجلمعة 
اأن م�سالح الأمن اأوقفت ما يزيد عن 20 
تلم�سان  من  بكل  الإرهاب  لدعم  �سخ�س 
كان�ا  اأغلبهم  وبلعبا�س  ووهران   و�سلف 

من مرتادي هذه امل�ساجد. 

حممد بن ترار

اإنتف�س  الأمد،  ق�سري  ظرف  يف 
منطقة  �سكان  وراغ  بني  اأحرار 
ال�ن�رضي�س مبدينة عمي م��سى 78 
ال�لية  عا�سمة  �رضق  اأق�سى  كلم 
غليزان، متحدين حتت �سعار واحد 
»كلنا روؤى« من اأجل اإنقاذ طفلة من 

ال�سلل التام قبل ف�ات الأوان.
منذ اأقل من ثالثة اأ�سابيع ن�رض اأحد 
نا�سطي م�اقع الت�ا�سل الجتماعي 
روؤى  الطفلة  يدع�ا مل�ساعدة  نداءا 
اأنها  اأكت�سف  والتي  �سنة   11 �ساحبة 
تعاين من اإع�جاج يف العم�د الفقري 
والذي يتط�ر �سيئا ف�سيئا قد ي�ؤدي 
امل�ستقبل  يف  التام  ال�سلل  اإىل  بها 

يف  لها  عالج  وج�د  ا�ستع�سى  بعد 
ال�طن وحتديدا  اإل خارج  اجلزائر، 
يف تركيا لأجل اإجراء عملية جراحية 
ملي�ن  مائة  الثالث  قيمتها  تف�ق 
مدينة  اأبناء  على  كان  فما  �سنيتم، 
عمي م��سى اإل تلبية النداء، فتجند 
مداخل  على  ال�سباب  من  الع�رضات 
داخلها  وحتى  املدينة  وخمارج 
املبلغ  جمع  اأجل  من  وخارجها 
جلمع  حمالت  عرب  للعملية  الكايف 
الأيام  تلت  املارة،  من  التربعات 
وا�سعا  تعاطفا  روؤى  الطفلة  وتلقت 
من قبل ذوي القل�ب الرحيمة فمنهم 
من دفع اأ�سخم مبلغ ومنهم من تربع 

طفل  هناك  اأن  وحتى  ميلك،  مبا 
اآخر تربع بكل ام�اله التي جمعها يف 
كل  ترى  اأن  مبجرد  اخلا�سة،  علبته 
�سخ�س يت�سابق من اأجل عمل اخلري 
تلك  »روؤى« �ساحبة  الطفلة  لأجل  و 
ال�سحكة الربيئة التي زعزعت قل�ب 

كل من �ساهم يف اإ�سعادها.
ويف  املدينة  �س�ارع  يف  جت�لنا 
ت�رضيح لأحد ال�سباب يق�ل اأن هذه 
خري  بادرة  اإل  تكن  مل  النتفا�سة 
لي�ست بالغريبة ولن تك�ن غريبة على 
�سكان عمي م��سى كما دعى ال�سباب 
فعل  عن  الت�قف  عدم  اإىل  الآخر 
يحتاج  �سخ�س  كل  وم�ساعدة  اخلري 

اإىل يد الع�ن.
اأعلن  املا�سية  القليلة  الأيام  ويف 
جمع  عن  في�سب�ك  على  نا�سط�ن 
الأمر  وه�  �سنتيم،  ملي�ن   420 مبلغ 
الذي اأثلج �سدور امل�اطنني والطفلة 
تركيا،  يف  العالج  اأمل  لتلقى  روؤى 
مثال  م��سى  عمي  �سكان  لي�رضب 
الت�سامن والأخ�ة وتطبيقا  يف مدى 
يف  امل�ؤمنني  »َمثَُل  النب�ي  للحديث 
مثُل  وتعاُطفهم:  وتراُحمهم  تََ�اِدّهم 
ع�س�:  منه  ا�ستكى  اإِذا  اجل�سد، 
َهِر  بال�َسّ اجل�سد  �سائُر  له  تََداَعى 
اأن يقتدي به  ى« ،والتي يجب  واحُلِمّ

باقي �سباب ال�طن.

ل�لية  ال�سياحة   مديرية  ك�سفت 
با�رضت  قد  م�ساحلها   اأن  م�ستغامن 
م��سم  جناح  ل�سمان   هاما  خمططا  
تهيئة   طريق  عن  بال�لية  ال�سطياف 
بال�لية   ال�سياحية  وامل�اقع  ال�س�اطئ 
وجهة  اإىل  م�ستغامن   مدينة  لتح�يل 
تت�فر عليه  بامتياز خا�سة ملا  �سياحية 

من �س�اطئ طبيعية خالبة.
ومن اأجل التكفل بال�س�اح  فقد تدعمت 
ال�لية ب950 �رضير جديد �ستتدعم به 
ال�سطياف   م��سم  افتتاح  قبل  ال�لية 
ي�م اأول ج�ان املقبل  لت�ساف اإىل 5087 
هذه   ، بال�لية   م�سبقا  م�ج�دة  �رضير 
فنادق   05 على  تت�زع  اجلديدة  الأ�رضة 
الهياكل  هذه   ، �سياحية  اإقامات   و03 
اأوريعة  من  كل  على  تت�زع  اجلديدة 
و�سابالت  التابعة لبلدية مزغران غرب 
مقر ال�لية بالإ�سافة اإىل فندق ب��سط 

�سريات  بطريق  واآخر  م�ستغامن  مدينة 
وفندق من  �سل�سة فنادق اأزاد  باحلديقة 
املائية الزفري 2، هذه امل�ؤ�س�سات التي 
 200 عن  مايزيد  تفتح  اأن  �ساأنها  من 
اإىل حظرية  من�سب �سغل جديد ت�ساف 
تزخر  ال39  ال�سياحية  امل�ؤ�س�سات 
 17 من  واملتك�نة  م�ستغامن  مدينة  بها 
عائلي  ونزل  �سياحية  اإقامة  و14  فندقا 
و05 هياكل �سياحية  ناهيك عن البي�ت 
هذا   ، بال�س�احل  اخلا�سة  املفرو�سة 
ت�ساهم  اأن  اجلديدة  الهياكل  �ساأن  ومن 
تعد  التي  بال�لية  ال�س�اح  عدد  رفع  يف 
ج�هرة �سياحية  كانت تعاين من نق�س 
هياكل الإي�اء ، حيث ا�ستقبلت م�ستغامن 
األف �سائح وت�سعى  ال�سنة املا�سية 623 
اإىل رفع العدد خذه ال�سنة اإىل  اأكرث من 

800 األف لعدة اعتبارات .
حممد بن ترار 

420 مليون �ضنتيم لإنقاذ حياة الطفلة ر�ؤى

من �ضاأنها توظيف 200 �ضاب على الأقل

�سكان عمي م��سى بغليزان مثال يف الت�سامن والتعاون

05 فنادق و03 اإقامات �سياحية جديدة  مب�ستغامن

�ضيناريو الت�ضعينات يف الأذهان

اأكرث من 150 م�سجد 
ب�اليات الغرب  بدون اإمام  
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ك�ضفت تقارير اأمنية  م�ضاكل عوي�ضة يعرفها قطاع ال�ضوؤ�ن 
الدينية  فيما يخ�س ت�ضيري امل�ضاجد  بالعيد من  �ليات الغرب 

اجلزائري  ، حيث اأ�ضبحت منربا لأطراف مت�ضددة �اأخرى  
ت�ضجع على الت�ضيع نتيجة غياب اأئمة  يقفون  على حماية 

امل�ضاجد من اأن تكون منربا لزرع الفنت   �التطرف ، المر الذي 
ي�ضتوجب التدخل العاجل لوزارة ال�ضوؤ�ن الدينية �الأ�قاف  
لوقف الظاهرة  �تعني اأئمة  لإقامة الدر��س ��ضالة الرتا�يح 
�فقا للمذهب املالكي ، �حماية املجتمع من الإرهاب  �الت�ضيع 

الذي �ضار يتو�ضع  بعدة مناطق بوليات  غرب الوطن م�ضتغلني 
�ضغور امل�ضاجد لبعث اأن�ضجة التطرف خا�ضة �ان هذه امل�ضاجد  

موجودة يف مناطق نائية اأين يكرث اجلهل �الأمية  .

.   جمهولون يقومون بالدر��س �الرت�يج  للتطرف



و اأ�صافت نف�س امل�صادر املطلعة 
بخ�صو�س  الأولية  التحريات  على 
رجل    18 ميتلكها  التي  الرثوات 
 ، ورقلة   ، الوادي  بوليات  اأعمال 
التحريات  اأن   ، اأدرار  و  مترنا�صت 
دوائر  عليها  ت�رشف  التي 
الخت�صا�س املعنية ، قد اأ�صفرت 
قرار  اإ�صدار  على  ابتدائي  ب�صكل 
من  اأعمال  و  مال  رجال   08 مبنع 
 ، الوطني  الرتاب  خارج  ال�صفر 
التحقيقات  مبا�رشة  عن  ناهيك 
الفعلية مع 12 رجل اأعمال ي�صتبه 
طائلة  مالية  ثروات  تكوين  يف 
الأخرية  الع�رشين  ال�صنوات  خالل 
حظائر  لمتالكهم  ن�صيان  دون   ،
وم�صتودعات ع�صوائية ملك للدولة 
مت ال�صتيالء عليها دون وجه حق 

.
�رشبت  فقد  ثانية  جهة  من 
م�صادرنا اخلا�صة عن التحقيقات 
اأعمال  و  مال  رجال   10 �صلة  عن 
من جمموع املحقق معهم ل�رشكات 
خا�صة متعاقدة مع فروع املجمع 
�صوناطراك  العمالق  النفطي 
متهمة يف تبي�س الأموال وت�صخيم 

الفواتري .
امل�صادر  نف�س  من  علم  وح�صبما 
فاإن التحقيقات الأمنية البتدائية 
تندرج يف اطار ال�صتجابة اجلادة 
ملطالب  بالبالد  القرار  ل�صناع 
احلراك ال�صلمي الذي تعي�س على 
وقعه اجلزائر و املتمثل اأ�صا�صا يف 
باجلزائر  الف�صاد  رموز  حما�صبة 
مب�صدر  التالعب  يف  املت�صببني 

رزق اجلزائريني .
ذات  نفت  فقد  ذلك  مع  موازاة 
تروج  التي  املعلومات  اجلهات 
من  لعدد  مفاجئ  اختفاء  عن 
املعنيني  والأعمال  املال  رجال 
خروجهم  واإمكانية   ، بالتحقيق 
ملتوية  بطرق  الوطني  الرتاب  من 
اأو�صحت  فقد  ال�صدد  ذات  ويف   ،
نف�س امل�صادر اأن اإجراءات اأمنية 

�صارمة مت فر�صها على املطارات 
دول  مع  احلدودية  املعابر  و 
على  الإفريقي  ال�صاحل  و  اجلوار 
غرار تون�س ، ليبيا ، النيجر، مايل 
للت�صدي  موريتانيا   اأقل  وبدرجة 
طرف  من  فرار  حماولة  لأي 
معنيني  اأعمال  رجال  اأو  م�صوؤولني 
بالتحقيق �صواء يف �صوء الت�صيري اأو 

تبديد املال العام .

الربيدية  املراكز  بع�س  تعي�س 
يف  حادة  ندرة  مترنا�صت  بولية 
الوافدين  للزبائن  ال�صيولة  توفري 
اأموالهم  ل�صحب  املراكز  تلك  اإىل 
يتم  بحيث   ، حاجياتهم  وق�صاء 
املدفوعة  الأموال  على  الرتكيز 
بع�س  او  املواطنني  قبل  من 
طلبات  لتوفري  املوؤ�ص�صات 
يكفي  مل  ذالك  اأن  اإل  املواطنني 
وتبقى الأزمة قائمة ، وهي احلالة 
 ، اينغر  بريد  مركز  يعي�صها  التي 
عني �صالح وعني قزام  خا�صة ان 
ال�صهر  حلول  مع  تزامنت  الأزمة 
توفر  ي�صتوجب  مما  الف�صيل  
ال�صيولة باملراكز الربيدية بالولية 

.
زبائن  من  عدد  ت�رشيح  ح�صب  و 
فاإن   " الو�صط   " لـ  الربيد  ذات 
املع�صلة القائمة اأرقتهم و نغ�صت 
حياتهم ، كما اأنها عطلت م�صاحلهم 
و جعلتهم ينتظرون �صاعات طويلة 

للظفر  امل�صافرين  نقل  مبحطات 
امل�صافرين  نقل  بحافالت  مبقعد 
و  املجاورة  للمناطق  للتنقل 
عا�صمة التيديكلت للقيام مبختلف 
العلميات الربيدية و �صحب اأموالهم 
على  ي�صتوجب  بات  و�صعا  وهو   ،
العاجل  التدخل  املعنية  اجلهات 
القائمة  باملع�صلة  التكفل  بهدف 
مرة  كل  يف  تتجدد  باتت  التي 
خا�صة يف املنا�صبات التي تقت�صي 
على املواطن �صحب اأمواله  لتاأمني 
م�صتلزمات عائالته .  وعليه طالب 
اجلهات  من  املواطنني  هوؤلء 
املعنية بالتدخل العاجل ، والعمل 
املطروح  امل�صكل  احتواء  على 
اأمالهم  ب�صحب  لهم  ال�صماح   بغية 
لالأحياء  التنقل  بدل  الوقت   يف 
املعاناة  من  للتقليل  املجاورة 
التي يعي�صونها  يف �صمت و القيام 

مبختلف العمليات الربيدية  . 
�صالح ، ب

لأمن  ال�رشطة  م�صالح  قامت 
الولية ممثلة يف الأمن احل�رشي 
�صخ�صني  توقيف  من  الرابع 
يبلغان  من العمر )19 و 21  �صنة 
تكوين  ق�صية  يف  ( متورطان  
الإعداد  لغر�س  اأ�رشار  جمعية 
م�صكن.  داخل  من  لل�رشقة 
تقدم  اإىل   تعود  الق�صية  حيثيات 
ال�رشطة  ملقر  املواطنني  اأحد 
بخ�صو�س تقدمي �صكوى ر�صمية  
بال�رشقة  اأ�صخا�س  قيام  مفادها 
م�صتوى  على  م�صكنه  داخل  من 
ت�رشيحات  بعد  ال�صموع،و  حي 
على  تعرف  الذي  ال�صحية 
تنقلت  وعليه  فيهما،  امل�صتبه 
عنا�رش ال�رشطة اإىل عني املكان 

التحري  و  البحث  عملية  وبعد 
اىل  حتويلهما  توقيفهما و  مت 
املقر من اأجل امتام الإجراءات 
القانونية، بعد ا�صتكمال التحقيق 
اأمام  تقدميهما  مت  الق�صية  يف 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
حكم  حقهما  يف  اأ�صدرت  التي 
نافذة  حب�س  �صنتني   )02( بـ 
لكليهما وغرامة مالية قدرها مئة 
جزائري  )100.000  دينار  األف 
دج(. حيث تندرج هذه العملية يف 
ملخطط  ال�صارم  التطبيق  اإطار 
بوؤر  لتطويق  امليدان  احتالل 
املمتلكات  وتاأمني  الإجرام 

العامة واخلا�صة .
�أحمد باحلاج

لأمن  ال�رشطة  م�صالح  قامت 
الولية ممثلة يف الأمن احل�رشي 
�صخ�صني  توقيف  من  الثاين 
  28  -  24 العمر )  يبلغان  من 
ق�صية  يف  ( متورطان  �صنة 
بالك�رش من داخل حمل  ال�رشقة 
تعود  الق�صية  حيثيات   . جتاري 
من  املواطنني  احد  تقدم  اإىل 
لفعل  تعر�صه  عن  التبليغ  اجل 
ال�رشقة من داخل حمله التجاري 
على م�صتوى حي تاف�صيت ،على 
ال�صكوى بداأت عنا�رش  اإثر هاته 
عن  البحث  عملية  ال�رشطة 
الفاعلني و هذا عن طريق تكثيف 

و كذا اجلانب  الراكبة  الدوريات 
اإىل  لتتو�صل   ، ال�صتعالماتي 
امل�صتبه فيهما و يفتح حتقيق يف 
الق�صية ، بعد ا�صتكمال التحقيق 
اأمام  تقدميهما  مت  الق�صية  يف 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
امل�صتبه  حق  يف  اأ�صدرت  التي 
عام   )01( بـ  الأول  حكم  فيه 
الإيداع  عدم  مع  نافذة  حب�س 
ثمانون  قدرها  مالية  وغرامة 
جزائري )80.000  دينار  األف 
دج( اأما امل�صتبه فيه الثاين فقد 

ا�صتفاد من الرباءة .
 �أحمد باحلاج

علمت يومية "�لو�صط" من م�صادر مطلعة �أن م�صالح �لأمن �ملخت�صة بجنوب �لبالد �لكبري ، قد با�صرت 
�لتحريات بخ�صو�ص تورط 18 رجل �أعمال يف تكوين ثرو�ت فاح�صة من خالل �لتورط يف �إبر�م 

�صفقات م�صبوهة و�ل�صتيالء على عقار�ت عمومية كربى ح�صب �ملعلومات �ملتاحة .

.     من بينهم 12 متهمون بالرث�ء �لفاح�ص من م�صادر جمهولة 

فيما مت منع 08 رجال �أعمال من �ل�صفر خارج �لرت�ب �لوطني 

�أحمد باحلاج 

احلراك ي�سقط القناع عن 
18رجل اأعمال باجلنوب 

املعظم  رم�صان  �صهر  مبنا�صبة حلول 
اأدرار  ولية  اأمن  م�صالح  ، �صطرت 
يت�صمن تفعيل   ، اأمني وقائي  خمطط 
الأمنية  الإجراءات  من  جمموعة 
امليداين  النت�صار  تعزيز  خالل  من 
املحكم لقوات ال�رشطة وذلك بتكثيف 
وو�صع  والراكبة  الراجلة  الدوريات 
جانب  �صمان  اإىل  مراقبة  نقاط 
خمتلف  املرورية عرب  الن�صيابية 

الطرقات واملحاور.

هذا  يف  املتخذة  الأمنية  الإجراءات 
كافة الإمكانيات  لها  ، �صخرت  ال�صاأن 
املادية و الب�رشية ، وذلك باإقحام اأكرث 
الأمن  �صمان  من 500�رشطي بهدف 
وال�صكينة العامة ، خا�صة على م�صتوى 
كبريا  اإقبال  ت�صهد  التي  املرافق 
حمطات   ، كامل�صاجد   ، للمواطنني 
العمومية  الأماكن   ، امل�صافرين  نقل 
والف�صاءات التي تعد مق�صدا للعائالت 
وذلك حتى يت�صنى لهم ق�صاء �صهراتهم 

ال�صكينة  ت�صوده  جو  يف  الرم�صانية 
ترمي  ذلك  على  عالوة  والطماأنينة . 
تطهري  و  حماية  اىل  الإجراءات  ذات 
برجمة  خالل  من  العمومي  الطريق 
عمليات تطهري بالتن�صيق مع ال�صلطات 
املحلية ملنع الإ�صتيالء غري ال�رشعي 
التجار  قبل  من  العام  الطريق  على 
و  ال�رشعيني  الباعة غري  و  املتجولني 
و  البيئة  على  التجاوزات  ردع خمتلف 

الإطار املعي�صي للمواطنني ،

ال�رشطة  قوات  تبقى  و  هذا 
على  و  الأوقات  جميع  يف  جمندة 
لال�صتجابة  مدار 24/24 �صاعة 
التكفل  و  املواطنني  لنداءات 
اإيل  تدعوهم  التي  و  بان�صغالتهم 
الإبالغ عن اي خطر قد يهدد حياتهم 
الت�صال  طريق  عن  ممتلكاتهم  و 
قبل  من  امل�صخرة  املجانية  بالأرقام 

املديرية العامة لالأمن الوطني .
�أحمد باحلاج

املعظم  رم�صان  �صهر  حلول  مبنا�صبة 
اأدرار  ولية  اأمن  م�صالح  ، �صطرت 
يت�صمن تفعيل   ، وقائي  اأمني  خمطط 
من  الأمنية  الإجراءات  من  جمموعة 
املحكم  امليداين  النت�صار  تعزيز  خالل 
الدوريات  بتكثيف  وذلك  ال�رشطة  لقوات 
الراجلة والراكبة وو�صع نقاط مراقبة اإىل 
املرورية عرب  الن�صيابية  جانب  �صمان 
خمتلف الطرقات واملحاور. الإجراءات 

الأمنية املتخذة يف هذا ال�صاأن ، �صخرت 
لها كافة الإمكانيات املادية و الب�رشية ، 
وذلك باإقحام اأكرث من 500�رشطي بهدف 
خا�صة   ، العامة  وال�صكينة  الأمن  �صمان 
اإقبال  ت�صهد  التي  املرافق  م�صتوى  على 
كبريا للمواطنني ، كامل�صاجد ، حمطات 
العمومية  الأماكن   ، امل�صافرين  نقل 
للعائالت  مق�صدا  تعد  التي  والف�صاءات 
�صهراتهم  ق�صاء  لهم  يت�صنى  حتى  وذلك 

ال�صكينة  ت�صوده  جو  يف  الرم�صانية 
ترمي  ذلك  على  عالوة  والطماأنينة . 
تطهري  و  حماية  اىل  الإجراءات  ذات 
برجمة  خالل  من  العمومي  الطريق 
ال�صلطات  مع  بالتن�صيق  تطهري  عمليات 
ال�رشعي  غري  الإ�صتيالء  ملنع  املحلية 
التجار  قبل  من  العام  الطريق  على 
املتجولني و الباعة غري ال�رشعيني و ردع 
الإطار  و  البيئة  على  التجاوزات  خمتلف 

املعي�صي للمواطنني ، هذا و تبقى قوات 
ال�رشطة جمندة يف جميع الأوقات و على 
لنداءات  لال�صتجابة  مدار 24/24 �صاعة 
التي  و  بان�صغالتهم  التكفل  و  املواطنني 
قد  خطر  اي  عن  الإبالغ  اإيل  تدعوهم 
طريق  عن  ممتلكاتهم  و  حياتهم  يهدد 
الت�صال بالأرقام املجانية امل�صخرة من 

قبل املديرية العامة لالأمن الوطني .
�أحمد باحلاج

منتهية �ل�صالحية 

�أمن ولية �أدر�ر 

اإجراءات ميدانية لتاأمني �سهر رم�سان

اإجراءات ميدانية لتاأمني �سهر رم�سان

مترن��صت

لغر�ص �لإعد�د لل�صرقة من د�خل م�صكن

�أمن ولية مترن��صت 

 ندرة ال�سيولة تع�سف ببع�ض 
املراكز الربيدية 

توقيف �سخ�سني يف ق�سية 
تكوين جماعة اأ�سرار 

توقيف �سخ�سني يف ق�سية ال�سرقة 
بالك�سر من داخل حمل جتاري 
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الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني

وقال النخالة، يف لقاء متلفز عرب 
م�ساء  الف�سائية،  امليادين  قناة 
تعمدت  "اإ�رسائيل"  اإن  الثالثاء: 
م�سرية  يف  املدنيني  ا�ستهداف 
بقن�ص  للرد  ا�سطرنا  ما  العودة 
اجلنود"، مبينا اأن الت�سعيد الأخري 
احلية  بالذخرية  مناورة  غزة  يف 
التي  الكربى  للمعركة  ا�ستعدادا 

نراها اآتية ل حمالة.
�سمنية  اتفاقات  يوجد  اأنه  واأكد 
الفل�سطينية  املقاومة  قوى  بني 
الحتالل  اعتداءات  على  بالرد 
اجلهاد  اأن  اإىل  م�سرًيا  فوًرا، 
قرارا  اأخذتا  وحما�ص  الإ�سالمي 
م�سرتكا يف القاهرة لتفعيل غرفة 
على  للرد  امل�سرتكة  العمليات 

جرائم الحتالل.

التزاما  "اأعطينا  النخالة:  وقال 
بوقف اإطالق النار مقابل اأن تعود 
التزمت  مبا  لاللتزام  اإ�رسائيل 
القاهرة"،  مع  التفاهمات  يف  به 
الإخوة  مع  اتفاقا  اأن هناك  مبيناً 
القادم  الربنامج  حول  حما�ص  يف 
والرد  اإ�رسائيل  مواجهة  يف 
القيادي  اعتداءاتها"،واأكد  على 
الفل�سطيني، اأن كل حمور املقاومة 
اأن يكون جمندا للدفاع عن  يجب 
يف  كمقاومة  "نحن  وقال:  غزة، 
تواجهنا  اأي حرب  �سنخو�ص  غزة 

بكل جدارة وجاهزية".
تدير  التي  "حما�ص هي  واأ�ساف: 
والتقدير،  الحرتام  كل  ولها  غزة 
واملقاومة بوجودها تعمل بحرية 

لأنها حركة مقاومة.
واأو�سح اأن اجلهود التي تبذل الآن 
غزة  قطاع  لحتواء  حماولة  هي 

املقاومة،  �سالح  من  لتجريدها 
متوقعاً اندلع حرب خالل ال�سيف 
�سحب  عن  احلديث  اإطار  يف 
"مطلبنا  وقال:  املقاومة.  �سالح 

هو  املرحلة  هذه  يف  الأ�سا�سي 
والعتداءات  غزة  ح�سار  وقف 
اأن  م�سدداً  امل�سريات"،  على 

م�سريات العودة لن تتوقف.

ك�سف الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني، اأن �ساعات قليلة كانت تف�سل 
قبل ق�سف "تل اأبيب" يف حال ا�ستمرار املعركة الأخرية، مبينًا اأن ما حدث ما هو اإل مناورة 

بالذخرية احلية، واأّن "املقاومة الفل�سطينية ما زالت على ا�ستعداد للمعركة الكربى".

م٫�س

العدوان الأخري مناورة 
واملعركة الكربى اآتية

هذا ما حققته املقاومة بغزة خالل 
جولة الت�صعيد الأخرية

موقع "والال" العربي

حما�س اأطلقت �صواريخ مبتكرة اأف�صلت القبة احلديدية

�سحيفة تك�سف..

عن  "اإ�صرائيل" تفرج 
امل�صتوطن قاتل ال�صهيدة 

عائ�صة الرابي

الـمقاومة تـفقد "اإ�صرائيل" قدرتها 
على الردع.. واحلرب م�صاألة وقت!

اإيران تبحث عن جثث 
املفقودين الإ�صرائيليني

نتنياهو يوؤدي طقو�صا تلمودية
 يف �صاحة الرباق

م�ستوطنون يخطون عبارات م�سيئة 
يقطعون  ال�سفةم�ستوطنون  �سمال 
رام  �رسق  زيتون  �سجرة   150
طفل  ده�ص  يتعمد  اللهم�ستوطن 
باخلليل وي�سيبه بجراح"زخات من 
م�ستوطنو  هّجر  هكذا  حجارة".. 

"يت�سهار" عائلة �سحادة!
ق�ست حمكمة اإ�رسائيلية، بالإفراج 
ال�سهيدة  قاتل  امل�ستوطن  عن 
عليه  وفر�ست  الرابي،  عائ�سة 

الإقامة اجلربية.
اأن  امل�ستوطن  حمامي  وادعى 
�سعف  على  يدل  املحكمة  "قرار 

جمعها  مت  التي  والقرائن  الأدلة 
�سد موكله".

يف  بديا  قرية  من  الرابي  اأن  يذكر 
اأبناء،  اأم لثمانية  حمافظة �سلفيت، 
من  ع�رس  الثاين  يف  ا�ست�سهدت 
اأكتوبر العام املا�سي، بعد اأن األقى 
م�ستوطن �سخرة على املركبة التي 
وابنتها  زوجها  مع  ت�ستقلها  كانت 
)9 اأعوام( يف طريقهم اإىل قريتهم، 
فاخرتقت اجلزء العلوي من الزجاج 
الأمامي، واأ�سابتها بقوة يف راأ�سها، 
ما اأدى اإىل ا�ست�سهادها على الفور 

اأمام ناظري عائلتها.

دولة  يف  ال�سيا�سيني  من  العديد  انتقد 
النار مع  اإطالق  الحتالل، خطة وقف 
ين اأن "اإ�رسائيل  املقاومة يف غزة، عاِدّ
وفقدت  حما�ص..  لبتزاز  خ�سعت 
ع�سو  وعـرب  الردع".   على  قدرتها 
جدعون  الليكود،  حزب  عن  الكني�ست 
�ساعر، عن الف�سل الذي مني به اجلي�ص 
اإطالق  وقف  اإن  قائال:  الإ�رسائيلي، 
فيها  جرى  التي  الظروف  يف  النار، 
اإجنازات  اأي  من  يخلو  اإليه،  التو�سل 
مل  "احلرب  اأن  اإىل  م�سريا  لإ�رسائيل، 
نع واإمنا اأرجئت".  وذكر رئي�ص قائمة  تمُ

مت  اأنه  غانت�ص،  بيني  لفان"،  "كاحول 
باجتاهنا  قذيفة   700 قرابة  اإطالق 
املحتلة(،  الفل�سطينية  )الأرا�سي 
قتلى،  واأربعة  كثريون  جرحى  و�سقط 
"جميعهم ب�سبب فقدان الردع"واأ�ساف: 
"كل ما فعلته احلكومة، مرة اأخرى، هو 
وينبغي  اأمامنا.  القادمة  احلرب  و�سع 
النريان  ا�ستوؤنفت  اإذا  اأنه  نتوقع  اأن 
�سيكون الرد خطرًيا"وي�سار اإىل غانت�ص 
كرئي�ص  حرب  جرائم  بارتكاب  متهم 
العدوان  اأثناء  الحتالل،  جي�ص  لأركان 

على غزة يف العام 2014".

جثث  عن  البحث  يف  اإيران  بداأت 
"الإ�رسائيليني"  املفقودين 
املفقودين  ذلك  يف  مبا  الآخرين، 
"ت�سفي  يعقوب  �سلطان  يف معركة 

فيلدمان ويهودا كات�ص".
زكريا  جثة  عودة  من  �سهر  وبعد 
اإيران  بداأت  اإ�رسائيل،  اإىل  بوميل 
ولبنان  �سوريا  داخل  البحث  يف 
املفقودين  جثث  على  للعثور 
ح�سبما  الآخرين،  الإ�رسائيليني 
ذكرت �سحيفة الندبندنت العربية 

�سباح الأربعاء.
القوات  تبحث  للتقرير،  ووفًقا 
الإيرانية عن جثتي "ت�سفي فيلدمان 
ويهودا كات�ص "، ف�ساًل عن الطيار 

واجلا�سو�ص  اأراد  رون  املفقود 
ومت  كوهني.  اإيلي  الإ�رسائيلي 
تنفيذ عملية البحث كورقة �سغط 
مل�سدر  وفًقا  اإ�رسائيل،  �سد 
 " ال�سحيفة  دبلوما�سي غربي قال 
خميم  يف  فقط  يتم  مل  البحث  اإن 
الفل�سطينيني  لالجئني  الريموك 
مت  حيث  دم�سق،  �سواحي  يف  اأو 
ولكن   ، بوميل  جثة  على  العثور 
البحث يجري يف اأماكن اأخرى ويف 
اأكرث من دولة...رمبا مت نقل جثث 
اجلنود املفقودين اإىل مكان اآخر ، 
لبنان  اأو  �سوريا  تكون خارج  ورمبا 

يف هذه املرحلة".

الحتالل  حكومة  رئي�ص  اأدى 
م�ساء  نتنياهو،  بنيامني  الإ�رسائيلي 
حائط  �ساحة  يف  تلمودية  طقو�سا   ،
للم�سجد  الغربي  )اجلدار  الرباق 
واإجراءات  حرا�سات  و�سط  الأق�سى( 
ا�ستبق  الحتالل  وكان  م�سددة  اأمنية 
الرباق  ملنطقة  نتنياهو  "زيارة" 

ببلدة  حلوة  وادي  حي  �سارع  باإغالق 
الأق�سى  امل�سجد  جنوب  �سلوان 
الحتالل،  �رسطة  واأغلقت  املبارك 
حلوة،  وادي  معلومات  مركز  ح�سب 
العني  و�سارعي  حلوة"  وادي  "مفرتق 
باختناقات  ت�سبب  ما  املغاربة،  وباب 

يف حركة ال�سري.

قال م�سدر مطلع يف حركة املقاومة 
جولة  اإن  )حما�ص(  الإ�سالمية 
الحتالل  �سد  الأخرية  املواجهة 
مكا�سب  حققت  الإ�رسائيلي 
ا�سرتاتيجية كبرية للمقاومة، ب�سبب 
طبيعة الأهداف التي طاولتها واأكد 
امل�سدر املطلع على ملف التهدئة 
"العربي  ل�سحيفة  الحتالل  مع 
اجلديد" اأن احلركة منذ فرتة طويلة 
اأكرث من حمور يف  وهي تعمل على 
تطوير قدراتها الع�سكرية، وحتقيق 
غزة  جعل  وعدم  الردع،  يف  توازن 
م�ساحة م�ستباحة يف اأي وقت اأمام 

جي�ص الحتالل.

اأن  اإىل  لل�سحيفة  امل�سدر  واأ�سار 
اأحد تلك املحاور التي عمل عليها 
الق�سام  كتائب  يف  املتخ�س�سون 
املعنية  الع�سكرية  الأبحاث  واإدارة 
كيفية  ال�سالح،  منظومة  بتطوير 
احلديدية،  القبة  منظومة  اإف�سال 
كدرع  ي�سوقها  الحتالل  ظل  التي 

واٍق من �رسبات املقاومة".
بالفعل  "الق�سام"  خرباء  اأن  واأّكد 
تكنوا من النفاد اإىل اأكرث من ثغرة 
احلديدية،  القبة  عمل  طبيعة  يف 
�سواريخ  مهمة  ي�سّهل  ب�سكل 
املقاومة، "وهو ما يعني فتح �سماء 
اأمام  بالكامل  املحتلة  الأرا�سي 

اإىل  امل�سدر  واأ�ساف  �سواريخنا". 
الإلكرتوين  الخرتاق  عمليات  اأن 
التي نفذتها وحدات من "الق�سام"، 
مبثابة  معلوماتية  مكا�سب  "حققت 
الكنز، على �سعيد خطط الحتالل 
اإف�سال  يف  �ساهم  ما  غزة،  ب�ساأن 
على  لالحتالل  حربية  عمليات 
على  الأخرية  اجلولة  القطاع خالل 

�سبيل املثال".
وتابع "هناك اأمور ل ميكن الك�سف 
عنها اإعالمًيا، لكن الكثري منها و�سل 
الحتالل،  لدى  الأمنية  للدوائر 
اإليه  و�سلت  ما  حجم  خاللها  وعلم 
ميكنها  ب�سكل  تطور،  من  املقاومة 

يف  �سخمة  خ�سائر  حتقيق  من 
حال  وم�ستوطنيه،  قواته  �سفوف 
ملواجهة  الأخري  الت�سعيد  حتول 
باحلركة  القيادي  و�سدد  �ساملة". 
بالقبة  متعلق  غري  "الأمر  اأن  على 
احلديدية فقط، ولكن اأبناء الق�سام 
تكنوا من الوقوف على ثغرات يف 
ما  لتاأمني  الأو�سع  الأمنية  اخلطط 

ي�سمى مب�ستوطنات غالف غزة".
الفل�سطينية  املقاومة  وجنحت 
الأخرية  الت�سعيد  جولة  خالل 
رغم  كثرية،  مكا�سب  بتحقيق 
الذي  الكبرية  الع�سكرية  الرت�سانة 

ميتلكها الحتالل الإ�رسائيلي.

قال موقع "والال" العربي، اإن ف�سائل 
حتدياً  و�سعت  الفل�سطينية  املقاومة 
التي  احلديدية،  القبة  لبطاريات 
يف  الحتالل  جي�ص  عليها  يعتمد 
"اأمري  وقال  املقاومة  �سواريخ  �سد 
ملوقع  الع�سكري  املرا�سل  بخطوط" 
ال�ساعة  الأحد  يوم  يف   " "والال": 
اإطالق 117 �ساروًخا على  13:00، مت 
ق�سرية  �سواريخ  �سمنها  من  اأ�سدود، 
املدى بروؤو�ص حربية ثقيلة من طراز 

رعد اأو بدر".
القبة  "مقاتلو  بخطوط:  واأ�ساف 
من   ٪86 اعرت�سوا  احلديدية 
اإ�رسائيليني  اأربعة  لكن  ال�سواريخ، 
مل�سوؤويل  وفًقا  القتال،  اأثناء  قتلوا 
ال�سواريخ  حتتاج  احلرب،  وزارة 
اأنظمة  من  خمتلف  نوع  اإىل  اجلديدة 
على  تعمل  اجلوية  والقوات  الدفاع، 
مرا�سل  وك�سف  اأ�ساليبها".  حت�سني 
اأخرى  "فجوة  عن  العربي  املوقع 

وهي  اجلوي،  الدفاع  جمال  يف 
"تقع  وتابع:  الإطالق".  قبل  التحديد 
م�سوؤولية حتديد مواقع حفر الإطالق 
اخلاليا  ذلك  يف  مبا  وال�سواريخ، 
عاتق  على  الإطالق،  عن  امل�سوؤولة 
مل  القتال  وخالل  اجلنوبية،  القيادة 
يكن هناك اأي بيانات اإيجابية يف هذه 
النقطة، واأو�سح: "مل يتم تقليل نطاق 
�ساأنها  من  بطريقة  الإطالق  عمليات 
الف�سائل  اإطالق  توؤثر على خطط  اأن 

يف  حما�ص  جنحت  لذلك،  املختلفة. 
زيادة متو�سط   عدد عمليات الإطالق 
املوقع  ووفق   .2014 بحرب  مقارنة 
العربي، فاإن وزارة احلرب اأو�سحت اأن 
القوة اجلوية لي�ص من مهمتها متابعة 
فقط  هي  م�سوؤوليتها  واأن  قاذفة،  كل 
واأي  دقيقة  �ساروخ  اأي  اإطالق  منع 
�سواريخ ثقيلة على مقرات القيادة اأو 

مقرات واأ�سلحة ا�سرتاتيجية.
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ومتنوع  غني  بتاريخ  الهند  تتمتع 
ويجري االحتفال بقدوم �ضهر رم�ضان 
وحارة  �ضارع  كل  يف  كبري  بحما�س 
امل�ضلمة  االأغلبية  ذات  املناطق  يف 

رم�ضان يف الهند
الهندل�ضهر  يف  رم�ضان  حمل  تاج 
فيها  يعي�س  -التي  الهند  يف  رم�ضان 
160 مليون م�ضلم، وهو ثاين اأكرب عدد 
اإندوني�ضيا-  بعد  العامل  يف  للم�ضلمني 
حيث  املتميزة؛  وطقو�ضه  عاداته 
قبل  الهند  يف  امل�ضلمون  ي�ضتيقظ 
خفيفة  وجبة  ويتناولون  الفجر  طلوع 
يطلقون عليها باللغة الهندية "�ضهري" 
)اأي ال�ضحور(، ثم يتلون بع�س االأدعية 
قبل  التهجد  �ضالة  ويوؤدون  الق�ضرية 
اأن يذهب النا�س اإىل امل�ضاجد ل�ضالة 
يحل  ال�ضم�س  غروب  وعند  الفجر. 
ال�ضائمون  فيتناول  االإفطار،  موعد 

حبة متر اأ�ضوًة مبا كان يفعله الر�ضول 
عامرة  مائدة  يقيمون  ثم   ،r حممد 

باملاأكوالت املتنوعة.
ومتنوع،  غني  بتاريخ  الهند  وتتمتع 
ويجري االحتفال بقدوم �ضهر رم�ضان 
وحارة  �ضارع  كل  ففي  كبري؛  بحما�س 
يف املناطق ذات االأغلبية امل�ضلمة يف 
اآباد، وكلكاتا، وك�ضمري،  دلهي، وحيدر 

ومومباي تنت�رش االحتفاالت.
الزينة  واملطاعم  املحالت  وت�ضع 
تدفق  مع  الكرمي  ال�ضهر  مبنا�ضبة 
االإ�ضالمية  املراكز  على  امل�ضلمني 
دائما  رم�ضان  وي�ضتهر  لالإفطار. 
غري  من  الكثري  وينتظر  بحلوياته، 
ال�ضهر  هذا  قدوم  ب�ضرب  امل�ضلمني 
وال  املميزة،  رم�ضان  اأكالت  لتناول 
االأكلة  بدون  رم�ضان  �ضهر  يكتمل 
ال�ضهرية املعروفة با�ضم )حليم(، التي 

تعترب �رشورية يف االإفطار، وهي عبارة 
عن �رشبة من القمح واللحم والبقول؛ 
الهند  م�ضلمي  من  كثرًيا  اإن  حيث 
ينتظرون قدوم رم�ضان لتناول )حليم( 
من  يتجزاأ  ال  جزء  وهي  االإفطار،  يف 
م�ضلم،  بيت  كل  يف  االإفطار  وجبة 
و�ضحية،  الطعم  لذيذة  اأكلة  وهي 
وت�ضل �ضهرة حليم اإىل درجة م�ضاهدة 
العديد من غري امل�ضلمني وهم ياأكلون 
عدد  يف  منت�رشة  وهي  الوجبة،  هذه 
باك�ضتان  مثل  االأخرى  الدول  من 
العربية  االإمارات  ودولة  وبنجالدي�س 

وغريها من الدول االإ�ضالمية.
ومع بداية �ضهر رم�ضان تزداد مبيعات 
�رشورية  حلوة  وجبة  وهي  ال�ضعرية، 
خالل رم�ضان. وذكر اأ�ضحاب م�ضانع 
يعني  رم�ضان  �ضهر  اأن  ال�ضعرية  اإنتاج 
زيادة االإنتاج. ومن احللويات املنت�رشة 

يف �ضهر رم�ضان "اخلجال"، و"الفيني"، 
وال�ضعرية باحلليب وال�ضكر.

ويف املناطق املحيطة باأحد امل�ضاجد 
قبل  املطاعم  تزدحم  دلهي،  يف 
يتوجهون  ثم  ال�ضحور،  لتناول  الفجر 
للم�ضجد لل�ضالة، اأما االإفطار فيتميز 

بالفخامة.
مبيكروفونات  �ضيارات  وجتهز 
الإيقاظ  االإ�ضالمية  باالأحياء  للطواف 
النا�س لتناول ال�ضحور. ويف كل اأجزاء 
الهند، ميكن م�ضاهدة امل�ضلمني الذين 
وغطاء  التقليدي  كورتا  زي  يرتدون 
الراأ�س يف طريقهم اإىل اأقرب م�ضجد، 
وال �ضيما �ضالة الع�رش والع�ضاء. وبعد 
االإفطار يتوجه امل�ضلمون الأداء �ضالة 

املغرب، اإ�ضافًة اإىل �ضالة الرتاويح.
النا�س  يدعو  رم�ضان  �ضهر  اأن  ومبا 
العديد  فاإن  اخلري،  باأعمال  للقيام 

الطعام  مون  يقِدّ امل�ضلمني  من 
النظر  بغ�س  باأعمال خريية  ويقومون 
يتلقاها.  ملن  الديني  االنتماء  عن 
-وهي  ك�ضمري  يف  نف�ضه،  الوقت  ويف 

االأغلبية  ذات  الوحيدة  املنطقة 
االإ�ضالمية- تُوِقف حمطات التلفزيون 
الهندية  الت�ضلية  قنوات  بَثّ  اخلا�ضة 

خالل �ضهر رم�ضان
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رم�ضان يف بورما .. 
اللهم عليك

 باملاغ البوذيني
ي�ضتقبل م�ضلمو بورما �ضهر رم�ضان هذا 

العام بحرب اإبادة وجمازر جماعية ت�ضنها 
جماعة املاغ البوذية املتطرفة �ضدهم.. 

فما ماأ�ضاة امل�ضلمني يف بورما؟ 
"اللهم اإنا م�ضت�ضعفون مقهورون 
فان�رشنا.. اللهم عليك بالبوذيني 
اللهم  نا�رشهم..  ومن  املاغ 
جبار  وكل  الظاملني  اأهلك 
فاإنهم  بهم  عليك  اللهم  متكرب.. 

ال يعجزونك".. 
 10 نحو  ا�ضتقبل  الدعاء  بهذا 
"الروهينجا"  اأقلية  من  ماليني 
يف  يعي�س  معظمهم  امل�ضلمة 
بـ"ميامنار"  الراخني  اإقليم 
اأيام  اأول  �ضيام  �ضابًقا(  )بورما 
رافعني  املبارك،  رم�ضان  �ضهر 
لهم  ينتقم  اأن  ال�رشاعة  اأكف 
البوذية  "املاغ"  جماعة  من 
تدعمها  والتي  املتطرفة، 

يف  احلاكمة  البوذية  االأنظمة 
بحقهم  ارتكبوه  ما  بعد  البالد، 
املا�ضية  االأ�ضابيع  مدار  على 
وطرد  وتهجري  وتعذيب  قتل  من 
وحرق، حتى اأبادوا قرى يقطنها 
م�ضلمون بكاملها، يف ظل �ضمت 

عاملي مريب!!
بورما  م�ضلمو  ينتظر  كان  وفيما 
لوقف  يتحرك  اأن  العامل  من 
لها،  يتعر�ضون  التي  املذابح 
االأمريكي  بالرئي�س  فوجئوا 
اأيام  قبل  ياأمر  اأوباما  باراك 
الكرمي  رم�ضان  �ضهر  حلول  من 
االقت�ضادية  العقوبات  بتخفيف 
اإقراًرا  بورما،  على  املفرو�ضة 

هذه  اأحرزته  تقدم  اأنه  قال  مبا 
الدميقراطية!!  جمال  يف  البالد 
�ضارًبا عر�س احلائط با�ضتغاثات 
م�ضلمي  من  املاليني  واآهات 
له  يتعر�ضون  ما  ظل  يف  بورما 
الطبقة  قبل  من  اإبادة  حملة  من 
ب�رشورة  تطالب  التي  احلاكمة 
البالد  من  وطردهم  ترحيلهم، 

للحفاظ على غالبيتهم البوذية.
م�ضلمو بورما ي�ضتقبلون رم�ضان 
حالة  تغ�ضاهم  فيما  العام  هذا 
من  حالة  وتنتابهم  القلق  من 
احلزن، لي�س فقط على اأحبائهم 
قتلوا،  الذين  وذويهم  واإخوانهم 
�رشدوا  التي  ديارهم  على  وال 

يبيتون  اأنهم  ب�ضبب  وال  منها، 
كان  اإن  يعرفون  ال  وهم  ليلتهم 
�ضيطلع عليهم النهار اأم ال، ولكن 
اأن يحافظوا على  كل ما يقلقهم 
ا�ضم  فيها  ُرفع  لطاملا  "بقعة" 
داعني  قرون،  مدار  على  اهلل 
اأن  نف�ضه  الوقت  �ضبحانه يف  اهلل 
واأن  وقيامهم،  �ضيامهم  يتقبل 
يالقونه،  ما  ال�ضرب على  يلهمهم 
حتفهم  لقوا  ممن  ذويهم  ويرحم 
"املاغ"  جماعة  اأيدي  على 

البوذية املتطرفة.

رم�ضان يف بورما

م�ضلمو  له  يتعر�س  ما  ظل  ويف 
بورما من مذابح، ورغم ما كانوا 
ال�ضنوات  مدار  على  يواجهونه 
يف  عليهم  ت�ضييق  من  املا�ضية 
قدر  يحر�ضون  فاإنهم  العبادة، 
�ضهر  يحيوا  اأن  ا�ضتطاعتهم 
الكرمي  القراآن  بتالوة  رم�ضان 
واأداء �ضالة  نهاًرا،  يف امل�ضاجد 
بعد  ليناموا  الليل،  يف  الرتاويح 
ثم  مبا�رشة،  الرتاويح  �ضالة 
ال�ضحور،  وقت  يف  ي�ضتيقظون 

وبعد الفجر يبدءون اأعمالهم.
م�ضلمو  يحر�س  كان  وبينما 
معينة  اأطعمة  اإعداد  على  بورما 
�ضهر  االإفطار خالل  على مائدة 

"لوري  اأ�ضهرها  الكرمي،  رم�ضان 
فريا" والذي كان يعّد من اخلبز 
واالأرز بطريقة خا�ضة، ال يُعرف 
بعُد ما اإذا كانت جماعة "املاغ" 
�ضتُمهل  املتطرفة  البوذية 
رم�ضان  �ضهر  خالل  امل�ضلمني 
اأطعمتهم  الإعداد  املبارك 
واإحياء  عباداتهم  واأداء  اخلا�ضة 
�ضيوا�ضلون  اأم  الكرمي،  ال�ضهر 
م�ضل�ضل االإبادة واال�ضطهاد الذي 
املا�ضي،  ال�ضهر  اإحياءه  اأعادوا 
البوذية  االأنظمة  من  بدعم 
احلاكمة يف البالد، حتت مزاعم 

واّدعاءات مل تثبت �ضحتها.

رم�ضان يف الهند

تعترب اإ�ضبانيا من اأكرب البالد التي 
م�ضلمني  مهاجرين  على  حتتوي 
مليون  اإىل  عددهم  و�ضل  حيث 
االحتفال  مظاهر  فما  م�ضلم، 
ب�ضهر رم�ضان الكرمي يف اإ�ضبانيا؟ 

رم�ضان يف اإ�ضبانيا ) االأندل�س (
تعترب اإ�ضبانيا من اأكرب البالد التي 
م�ضلمني،  مهاجرين  على  حتتوي 
مليون  اإىل  عددهم  و�ضل  حيث 
الغريب  من  فلي�س  ولذلك  م�ضلم؛ 
االإ�ضبانية  احلكومة  تعطي  اأن 

امل�ضلمني  اإىل  االمتيازات  بع�س 
توازن  لتحقيق  وذلك  العاملني، 
اجلديدة،  الغربية  حياتهم  بني 
وفرو�ضهم.  باإميانهم  واالحتفاظ 
عقدت  التي  االتفاقية  ومبوجب 
واللجنة  االإ�ضبانية  احلكومة  بني 
والتي  االإ�ضبانية،  االإ�ضالمية 
العاملني  امل�ضلمني  اإجازة  حددت 
كي  اأ�ضبوع؛  كل  من  اجلمعة  يوم 
�ضالة  فري�ضة  اأداء  من  يتمكنوا 
لالنتهاء  بطلب  تقدموا  اجلمعة، 

قبل  رم�ضان  �ضهر  يف  العمل  من 
الغروب ب�ضاعة.

�ضهر  الكرمي  ال�ضهر  يكت�ضب 
املدن  يف  خا�ضة  اأهمية  رم�ضان 
مدريد  مثل  اإ�ضبانيا  يف  العربية 
الكناري،  وجزر  و�ضبته  وبر�ضلونة 
هذه  خالل  يف  امل�ضلمون  واعتاد 
يومية  اجتماعات  وجود  االأيام 
املراكز  يف  ا  واأي�ضً امل�ضاجد،  يف 
تبادل  فيها  يتم  التي  العربية 
اإىل  اإ�ضافًة  واالأن�ضطة،  اخلربات 

ذلك اجتماع امل�ضلمني يف املغرب 
لالإفطار اجلماعي.

املوؤ�ض�ضات  من  العديد  هناك 
ت�ضجع  التي  اإ�ضبانيا  يف  واملراكز 
على االحتفال ب�ضهر رم�ضان مثل 
املغربي"،   - االإ�ضباين  "املركز 
االحتفاالت  هذه  مظاهر  ومن 
الفن  عن  حما�رشات  وجود 
االإ�ضالمي والعادات والتقاليد التي 

تخ�س الدين االإ�ضالمي وال�ضوم.
وذكرت ال�ضحيفة، اأنه على الرغم 

من اأن امل�ضلمني يحتفلون برم�ضان 
يف توقيت واحد تقريبًا باأداء نف�س 
الفرو�س، اإال اأن مظاهر االحتفال 
اآخر،  اإىل  بلد  من  تختلف  نف�ضها 
وقدمت ال�ضحيفة مثالني على ذلك 
اململكة  يف  يحدث  ما  خالل  من 
املغاربة  يبداأ  حيث  املغربية، 
واحلليب،  بالتمر  اإفطارهم 
ال�ضنغال  مثل  اآخر  بلد  يف  اأما 
مكتمل  بطعاٍم  البدء  فيف�ضلون 
قامت  وقد  الغذائية.  العنا�رش 

بتنظيم  اإ�ضبانيا  يف  العربية  الدار 
حتتفل  التي  الرم�ضانية"  "الليايل 
االإ�ضبانية،  املدن  من  العديد  بها 
وجزر  باملا�س  وال�س  مدريد  مثل 
الكناري، والتي يعر�س فيها جميع 
رم�ضان  ب�ضهر  االحتفال  مظاهر 
اإ�ضبانيا  فتعترب  لذلك  املبارك؛ 
وم�ضتقبل  اأوربا  يف  االإ�ضالم  بوابة 
وال  واحلوار.  والتعاون  التعاي�س 
االأندل�س  اإنها  اإذ  ذلك؛  يف  ريب 

)الفردو�س املفقود(.  

رم�ضان يف اإ�ضبانيا 
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 عبد النا�صر فروانة
رئي�س وحدة الدرا�صات والتوثيق 

يف هيئة �صوؤون اال�صرى

يف  ميتنع  حيث  ال�صوم  �صهر  وهو 
ال�رشاب  عن  امل�صلمون  اأيامه 
وحتى  الفجر  من  واجلماع  والطعام 
هو  رم�صان  و�صوم  ال�صم�س،  غروب 

الركن الرابع من اأركان الإ�صالم.
ومبارك،  عظيم  �صهر   .. ورم�صان 
والأجور،  احل�صنات  فيه  ت�صاعف 
�صهر  واملغفرة،  التوبة  �صهر  فهو 
ال�صرب والدعاء، و اجلود والإح�صان.

امل�صلم  يق�صي  مبارك  �صهر  وهو 
وقته بني �صيام وقيام وتالوة القراآن، 
وعمل واجتهاد يف الطاعات وتقُرب 

من اهلل عز وجل.
النا�س  ي�صتقبله  �صهر   .. رم�صان 
الأحبة  فيه  وتلتقي  و�رشور،  بفرح 
وجتتمع العائالت على مائدة واحدة 
متعددة،  وم�رشوبات  باأكالت  مزينة 
والتربيكات  التهاين  فيها  وتتبادل 
�صلة  زيارات  فيه  وتكرث  با�صتمرار، 
اأيها  لكم  فهنيئاً  والأ�صدقاء.  الرحم 

امل�صلمون ب�صهر رم�صان.
بالن�صبة  �صهر رم�صان  هذا هو حال 
الأر�س،  بقاع  يف  امل�صلمني  لكافة 
ولكن احلال خمتلف بالن�صبة لالأ�رشى 
الفل�صطينيني داخل �صجون الحتالل 

الإ�رشائيلي.
ال�صهر  هذا  ي�صتقبلون  فال�رشى 
التهاين  ويتبادلون  و�رشور  بفرح 
كباقي  بينهم  فيما  والتربيكات 
بال�صوم  اأوقاته  ويق�صون  امل�صلمني، 
الليل  وقيام  القراآن  وتالوة  وال�صالة 
يفرج  باأن  بالدعاء  اهلل  والإبتهال اىل 

اهلل كربهم.
وبع�س الأ�رشى يتممون قراءة القراآن 
وحفظه يف هذا ال�صهر الف�صيل، كما 
التالوة  يف  عدة  دورات  فيه  وتنظم 
ترفيهية  برامج  ويتخلله  والتجويد، 
اإطار  يف  ودينية  وطنية  وم�صابقات 

برامج رم�صانية �صاملة.
يف  تتفاقم  ال�رشى  معاناة  ولكن 
الأ�صري  يُحرم  حيث  ال�صهر،  هذا 
على  واأطفاله  بذويه  اللتقاء  من 
العائلة  وُترم  كما  واحدة،  مائدة 
الأ�رشة على  اأو رب  ابنها  من وجود 
وهذا  والإفطار،  ال�صحور  مائدة 
طوال  الطرفني  معاناة  من  يفاقم 

�صهر رم�صان.
والأمر ل يقت�رش على هذا احلرمان 
من  اللف  هناك  بل  الق�رشي، 
ذويهم  روؤية  من  حمرومني  الأ�رشى 
لهم  اأقرباء  اأو  الزيارات،  خالل  من 
�صنوات  منذ  الأوىل  القرابة  فئة  من 

او  والقيود  الجراءات  ب�صبب  طويلة 
بذريعة املنع الأمني.

واملعاناة ل تتوقف عند هذا احلد، 
احلرمان  على  �صورها  تقت�رش  ومل 
مائدة  حول  والإلتفاف  الإلتقاء  من 
والتزاور  التوا�صل  اأو  واحدة، 
الأرحام  و�صلة  الأطفال  وا�صتقبال 
تتعدى  واإمنا  الزيارة،  �صبك  على 
ال�صور  من  األبوماً  لتمالأ  بكثري  ذلك 
وجملدات من الق�ص�س واحلكايات. 
القمع  وقوات  ال�صجون  فاإدارة 
الت�صييق  تتعمد  بال�صالح  املدججة 
على الأ�رشى وذويهم يف هذا ال�صهر 
للتنكيد  جاهدة  وت�صعى  الف�صيل، 
هذا  بقدوم  فرحتهم  واإف�صاد  عليهم 
من  جمموعة  عرب  العظيم  ال�صهر 
والتنقالت  التع�صفية  الإجراءات 
والقتحامات والعتداءات والتفتي�س 
وخيام  ال�صجون  لغرف  امل�صتمر 
العزل  زنازين  وحتى  املعتقالت 
الإنفرادي مل ت�صلم من ذلك، بحجة 
البحث عن هواتف نقالة “مهربة” اأو 

مواد ” حمظورة”.
ادارة  تُ�صِعد  ال�صهر  هذا  ويف 
العقابية  اإجراءاتها  من  ال�صجون 
من  الكثري  وتزج  الأ�صباب  لأتفه 
كما  انفرادية،  زنازين  يف  الأ�رشى 
اأمام حرية ممار�صة  وت�صع العراقيل 
القراآن  وقراءة  الدينية  ال�صعائر 
اجلماعية  وال�صالة  جهور  ب�صوت 
الق�صم  �صاحة  يف  الرتاويح  و�صالة 
ن�صت  ما  يخالف  وهذا  ندر  ما  اإل 
الدولة  )ت�صع  جنيف  اتفاقية  عليه 
احلاجزة تت ت�رشف املعتقلني اأياً 
املنا�صبة  الأماكن   ، عقيدتهم  كانت 

لإقامة �صعائرهم الدينية(.
ادارة  تالعب  ذلك  من  والأدهى 
اإي�صال  باأوقات  اأحياناً  ال�صجون 
فتُح�رش  لالأ�رشى،  الطعام  وجبات 
وجبات ال�صحور بعد رفع اآذان الفجر، 

وجترب الأ�رشى على ا�صتالم وجبات 
املغرب  اآذان  موعد  قبل  الإفطار 
هي  ودائما  طويلة،  زمنية  بفرتة 
ونوعاً  كما  و�صيئة  منقو�صة  وجبات 
دون  الأ�صا�صية  للمقومات  وتفتقر 
هذا  يف  اجل�صم  لإحتياجات  مراعاة 
ال�صهر، فيما يحاول الأ�رشى تعوي�س 
احتياجاتهم  �رشاء  خالل  من  ذلك 
على نفقتهم اخلا�صة وباأ�صعار باهظة 
من الكنتينة “مق�صف ال�صجن”. كما 
�صنع  يف  ويتفننون  ال�رشى  ويبدع 
على  اخلا�صة  واحللويات  الأطعمة 
طريقتهم اخلا�صة ووفقا لالإمكانيات 
املتوفرة مبا يتنا�صب وطقو�س هذا 

ال�صهر العظيم.
ال�صجن  ادارة  تُوؤخر  اأخرى  واأحيانا 
�صاعة اخلروج للفورة )�صاحة الق�صم( 
اأن تكون يف وقت ت�صتد فيه  وتتعمد 
يدفع  للتنغي�س عليهم، مما  احلرارة 
يف  والبقاء  اخلروج  لرف�س  الأ�رشى 

غرفهم.
وكثرية هي املحاولت التي ُرف�صتها 
التمور وزيت  ال�صجون لإدخال  ادارة 
هيئة  قبل  من  واحللويات  الزيتون 
اخرى،  وموؤ�ص�صات  ال�رشى  �صوؤون 
كميات  باإدخال  اأحيانا  يُ�صمح  فيما 
“الرم�صانية”  احلاجيات  من  قليلة 
هذا  يف  الأ�رشى  لإجمايل  تكفي  ل 
واأحيانا  املعتقل،  ذاك  اأو  ال�صجن 
اأخرى وب�صكل مزاجي ومتفاوت من 
ال�صجون  اإدارة  ت�صمح  لآخر  �صجن 
الأ�رشى  مُيّكن  اإ�صايف  مبلغ  بزيادة 
مق�صف  من  احتياجاتهم  �رشاء  من 

ال�صجن.
يتعر�صون  الذين  الأ�رشى  اما 
فهم  رم�صان  يف  �صحية  لوعكات 
اأو  املنا�صبة،  الرعاية  يتلقون  ل 
يُعاملون  اإمنا  ال�رشيعة،  ال�صتجابة 
باملعاناة  ي�صعروا  كي  متعمد  ببطء 

والعذاب اأكرث .

�صهر  يف  الأمرين  يعانون  فال�رشى 
احلرمان  مطرقة  بني  ما  رم�صان. 
والأبناء  لالأهل  واحلنني  وال�صوق 
الأ�رش  ظروف  و�صندان  والأحبة، 
املت�صاعدة  القمعية  والإجراءات 
ذلك  ومع   .. العظيم  ال�صهر  هذا  يف 
ويُخفون  جراحهم  على  ي�صتعلون 
وي�صتغلون  ال�صجان،  اأمام  اآلمهم 
وال�صلوات  بالدعاء  اأوقاتهم 
وحفظ  الذاتي  والتثقيف  واملطالعة 
الغرف  فتتحول  وتف�صريه،  القراآن 
اىل م�صاجد واأماكن للعبادة و�صفوف 

للدرا�صة.
واأهايل ال�رشى يعانون حني يجتمعون 
على مائدة الإفطار يف غياب ق�رشي 
لالأب و الإبن، اأو ال�صقيق وال�صقيقة، 
فيخيم احلزن على اجلميع لفقدانهم 
اأحد اأركان الأ�رشة، وجته�س الأمهات 
لل�صوؤال عن  الأبناء  وي�صطر  بالبكاء، 
عن  املتوا�صل  اآبائهم  غياب  اأ�صباب 
مائدة الإفطار اأو اإح�صار احتياجات 
يُ�صمح  ملن  الزيارات  فيما  رم�صان، 
بالأمل  مغم�صة  تكون  بذلك  لهم 
حالهم  ول�صان  واملعاناة،  واحلزن 
باأ�رشانا  اجمعنا  اللهم  دائما  يقول 
العام القادم على مائدة واحدة بعيدا 

عن ظلم ال�صجان .
ت�صاعدت  الأخرية  ال�صنوات  وخالل 
الأ�رشى،  بحق  القمعية  الإجراءات 
وات�صعت  الهجمة  وا�صتدت 
والنتقامية  العقابية  الإجراءات 
�صاعات  فتقل�صت  الأ�رشى  بحق 
الفورة ومدة زيارات الأهل و�صودرت 
ومل  التلفزة  حمطات  من  العديد 
القليل  اإدخال  �صوى  لالأ�رشى  ي�صمح 
ما  ل�رشاء  ذويهم  عرب  الأموال  من 
من  اأ�صا�صية  حاجيات  من  ينق�صهم 
من  �صاعف  مما  ال�صجن  مق�صف 
يعمق  ان  املتوقع  ومن  معاناتهم 

�صعوبة احلياة يف رم�صان.
يف  وذويهم  الأ�رشى  حال  هو  هذا 
اأمل   … املبارك  رم�صان  �صهر 
ال�صجن  ظروف  وق�صوة  ومعاناة، 
وحنني  و�صوق  ال�صجان..  ومعاملة 
بالأبناء  اللقاء  ولوعة  لالأحبة 

والأمهات والآباء ..
بقاع  يف  امل�صلمني  لكل  ور�صالتنا 
فل�صطني  اأ�رشى  تذكروا   … العامل 
الإ�رشائيلي  الحتالل  �صجون  يف 
الإفطار  موائد  وعلى  ال�صحور  يف 
كلما  لهم  وادعوا   ، ال�صجود  ويف 
كربهم  اهلل  يفرج  باأن   ، تذكرمتوهم 

واأن يفك اأ�رشهم .
اأ�رشى  و  اأ�رشانا  قيد  فك  اللهم 
وارحم  كربهم  وفرج  امل�صلمني 
�صعفهم وردهم اإىل اأهلهم �صاملني .

�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.

هيئة �صوؤون االأ�صرى واملحررينمعاناة الأ�ضرى وذويهم تتفاقم يف رم�ضان

ت�ضاعف معاناة اأ�ضريات معتقل 
رم�ضان �ضهر  بدء  "الدامون" مع 

ب�صام املجدالوى الوكيل امل�صاعد لرئي�س 
الهيئة للإدارات التخ�ص�صية

انتهاكات كبرية بحق الأ�ضرى 
يف �ضهر رم�ضان

الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  اأفادت 
عنها  �صدر  تقرير  يف  واملحررين 
الأو�صاع احلياتية لالأ�صريات  باأن   ،
معتقل  يف  حالياً  القابعات 
بدء  ومع  للغاية،  �صعبة  "الدامون" 
معاناتهن،  تت�صاعف  رم�صان  �صهر 
ولوعة  ال�صجن  اأمل  يكابدن  حيث 
اآن واحد خالل  الفراق لذويهن يف 

ال�صهر املبارك.
اإدارة  وبينت الهيئة يف تقريرها اأن 
"الدامون" �صعدت  ب�صكل مق�صود 
اجراءاتها  من  ال�صهر  هذا  خالل 
الأ�صريات،  بحق  ال�صتفزازية 
تعمدت  املعتقل  اإدارة  باأن  م�صرية 
ت�صييق اخلناق عليهن وو�صع العديد 
من العراقيل للتنغي�س عليهن، فلم 
يف  اجلماعية  بال�صالة  لهن  ت�صمح 
بحلقات  القيام  اأو  الق�صم  �صاحة 
ُحرموا  اأنهن  كما  ودينية،  تثقيفية 
ب�صكل  الكرمي  القراآن  تالوة  من 
فقط  لهن  ال�صماح  ومت  جماعي، 
باأداء ال�صعائر الدينية ب�صكل فردي.   
من  الرغم  على  اأنه  الهيئة  ولفتت 
ُقمن  التي  الحتجاجية  اخلطوات 
كامريات  لزالة  الأ�صريات  بها 
املراقبة التي تنتهك خ�صو�صيتهن، 
اإل اأن اإدارة املعتقل مل تكرتث لهن، 
فال زالت الكامريات مثبتة ب�صاحة 
الفورة حتى الآن مما يُجربهن على 

وبالتايل  ال�صالة  مبالب�س  البقاء 
اأ�صعة  حرمانهن من ال�صتفادة من 
معاناتهن  اإىل  بال�صافة  ال�صم�س، 
من حمالت التفتي�س والقتحامات 
اأي مربر،  امل�صتمرة لغرفهن بدون 
الأخرية  الآونة  يف  ازدادت  والتي 
ولأتفه الأ�صباب، واأي�صاً من تقلي�س 
 4 اأ�صبحت  التي  الفورة  �صاعات 
للقيام  تكفي  ل  متفرقة  �صاعات 

باأي ن�صاط يُذكر.
الهيئة  ال�صياق، ر�صدت  ويف ذات 
املوقوفات  الأ�صريات  �صكوى 
اأق�صام  داخل  زجهن  يتم  اللواتي 
و  والرملة"  "اجللمة"  املعابر يف 
"ال�صارون"، حيث يتم احتجازهن 
زنازين  داخل  طويلة  لفرتات 
احلياة  مقومات  اأدنى  اإىل  تفتقر 
وبظروف معي�صية قا�صية، قبل اأن 
يتم نقلهن اإىل معتقل "الدامون". 
وطالبت الهيئة اجلهات احلقوقية 
والدولية ب�رشورة التدخل وف�صح 
هذه املمار�صات الالن�صانية بحق 
للعراقيل  حد  وو�صع  الأ�صريات، 
معتقالت  اإدارة  تفر�صها  التي 
الحتالل بحقهن والتي جتعل من 
حياتهن داخل الأ�رش ل ُتتمل.  

يذكر باأن عدد الأ�صريات القابعات 
 45 "الدامون"  معتقل  يف  حالياً 

اأ�صرية.

اأكد الوكيل امل�صاعد لرئي�س الهيئة 
لالإدارات التخ�ص�صية الأ�صتاذ ب�صام 
اأ�رشانا  برنامج  يف  املجدلوى 
اأن  اليوم  فل�صطني  ف�صائية  على 
القانون  تنتهك  الحتالل  �صلطات 
فيما  الدولية  والتفاقيات  الدويل 
م�صان  �صهر  يف  بالعبادات  يتعلق 
اإدارة ال�صجون  اأن  املبارك . وبني 
ل توفر مكان لل�صالة اجلماعية يف 
ال�صجون ، وتعرقل اجتماع الأ�رشى 
�صالة  يف  الواحد  الق�صم  يف 
يف  الطعام  ت�رش  ول   ، الرتاويح 
ول   ، والفطور  ال�صحور  اأوقات 
الباردة  وامل�رشوبات  املياه  توفر 
يف  الكتب  وادخال  واحللويات 
املخالف  الأمر   ، رم�صان  �صهر 
والرابعة  الثالثة  جنيف  لتفاقيتى 
اخلا�صة   )86( باملادة  املتعلقة 

وممار�صة  الدينية  بال�صعائر 
العبادات فى ال�صجون واملعتقالت 
اأن الأ�رشى فى ال�صجون  ، م�صيفاً 
املبارك  رم�صان  �صهر  ي�صتقبلون 
يف هذا العام بظروف ماأ�صاوية يف 
ظل النتهاكات املتوا�صلة بحقهم 

يف كل مناحى احلياة .
واأو�صح املجدلوى اأن املوؤمترات 
لها  كان  ال�صابق  ال�صهر  الدولية 
�صعيد  على  الأهمية  من  الكثري 
ا�صتطاعت  كونها   ، الأ�رشى 
تدويل ق�صيتهم باي�صال احلقيقة ، 
الفل�صطينيني  الأ�رشى  اأن  والتاأكيد 
معتقلني  اأو  حرب  اأ�رشى   " هم 
تو�صيات  وفق   ،  " �صيا�صيني 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
تقرير  يف  ال�صعوب  حق  وعلى   ،

امل�صري .
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ومل  الكنائ�س  اأجرا�س  دقت 
الر�صا�س  زخات  مع  تتوقف 
والطائرات  ال�صواريخ  و�صوت 
التي  الإ�رسائيلية  احلربية 
عتاد  بكل  اقتحمت خميم جنني 
املوت والقتل والذبح طيلة فرتة 
 2002/4-3 للمخيم  اجتياحهم 
اإىل  واأدت   2002/4/19-
معظمهم  �صخ�صا   58 ا�صت�صهاد 
جمزرة  وارتكاب  املدنيني  من 
املخيم،  �صكان  بحق  ب�رسية 
واعتقال  منزل   600 وهدم 
املئات، الدبابات واآلف اجلنود 
واملجنزرات واجلرافات حرثت 
واأزقته،  وحاراته  املخيم  ار�س 
عاملية  اإ�رسائيلية  حربا  وكانت 
ال�صامدين  الالجئني  على 
املقاومني، وكانت جرائم حرب 
قاده  ر�صمي  واإرهاب  وفظائع 
�صارون وموفاز يف ذلك العدوان 
اأطلقوا عليه عملية ال�صور  الذي 

الواقي.
اأبو جندل قائد معركة جنني التي 
جراد"  "جنني  عمار  اأبو  لقبها 
من  يخرج  ال�صهداء،  وعا�صمة 
جنني  اإىل  ويعود  الذبحية  جثته 
يف �صهر ني�صان، يقف يف مقربة 
على  الفاحتة  ويقرا  ال�صهداء 
يزرع  ال�صهداء،  واأخوته  رفاقه 
املقاتلني  اأ�رسحة  على  الورد 
الذين ا�صتب�صلوا باأرواحهم ودمهم 
الهمجي  الإ�رسائيلي  الغزو  اأمام 

يف تلك الأيام القا�صيات.
الأبواب  يفتح  جندل  اأبو 

بندقيته  ويعبئ  والذكريات 
املوت  من  ينه�س  بالر�صا�س، 
بعد  عا�صها  التي  احلياة  لري�صد 
الذين  ال�صهداء  يعانق  املمات، 
الرفات،  فوق  الأر�س  حملوا 
املردومة  البيوت  حطام  ينب�س 
اجلثث  بقايا  يلملم  املق�صوفة، 
معاقني،  ن�صاًء  اأطفال  املدفونة 
لر�صيع  �صغرية  يدا  يكت�صف 
يكت�صف  حليب،  قنينة  مي�صك 
كر�صيا ملعاق قتلوه ودفنوه حتت 
احلجارة، ويكت�صف اأ�صالء مبعرثة 
والرتاب،  بالبارود  مطحونة 
والوجوه  املالمح  على  يتعرف 
والأ�صابع، ول زالت ال�صنة اللهب 
من  الأر�س،  حتت  من  تخرج 
جدران البيوت ، ل زال الأطفال 
هناك  مرعوبني،  م�صدومني 
موتى  هناك  وبلدوزرات،  موتى 
اإ�صعاف،  بال  ينزفون  وجرحى 
هناك موتى و�صا�صات وكامريات 
ال�صور  اأمام  تتبخر  واأج�صاد 
ال�صمت  ظل  يف  احرتقت  التي 
احل�صارات  و�صقوط  العاملي 
حقوق  و�رسائع  والدميقراطيات 

الإن�صان.
اأبو جندل يخرج من جثته ويعود 
اإىل جنني، هنا مل ينت�رس جي�س 
اإ�رسائيل، وهنا مل ن�صيع تاريخنا 
والقنابل،  الق�صف  جحيم  حتت 
ودافعنا  وقاتلنا  �صمدنا  هنا 
والن�صيد،  والكرامة  العلم  عن 
و  اأحالمنا  عن  دافعنا  هنا 
حليب  ر�صعنا  واأر�صنا،  حياتنا 
ارتدينا  اأمهاتنا،  من  البطولة 
املاء  حملنا  الطيور،  اأجنحة 

والدم واحلجر والأ�صلحة، حملنا 
الأوىل  وذكرياتنا  بيوتنا  مفاتيح 
ل  ان  واق�صمنا  بنادق،  و�صارت 
ان  بيوتنا،  اأمام  من  الغرباء  مير 
ووح�صيتهم  طائراتهم  تاأكل  ل 
حقولنا واحالمنا، وعندما طلبوا 
األف  اقرتفوا  اأ�صباحنا  مع  هدنة 

األف مذبحة.
جثته  من  يخرج  جندل  اأبو 
حي  يف  اأراه  جنني،  اإىل  ويعود 
منطقة  يف  اأراه  احلوا�صثني، 
الدمج،  حي  يف  اأراه  اجلربيات، 
من  اجلنود  يطاردون  املقاتلون 
�صارع  من  �صباك،  اإىل  �صباك 
ول  نوم  ول  طعام  ل  �صارع،  اإىل 
ماء، املوت خلف الباب، املوت 
ال�صماء،  ومن  الأر�س  من  ياأتي 
يخرج يف بكاء الأطفال بانفجار 
النفجارات،  ودوي  ال�صواريخ 
وهلع،  رعب  ر�صا�س،  اأزيز 
موت  كل  من  يخرج  جندل  واأبو 
راية  ول  يديه  يرفع  مل  وجدار، 
اأو�صع مكان  كانت جنني  بي�صاء، 
يف الأر�س لتت�صع خطاه، وكانت 
باملوج  متده  بحر  اأو�صع  جنني 
والنجاة، وكانت جنني اأو�صع جنة 

تقدم له كل ما ملكت احلياة.
اأبو جندل يخرج من جثته ويعود 
جرمية  على  �صاهدا  جنني،  اإىل 
اإعدام  على  �صاهداً  الع�رس، 
حتت  ودفنهم  املدنيني  ال�صكان 
على  �صاهدا  البيوت،  اأنقا�س 
اإعدام الأ�رسى واإذللهم، �صاهدا 
على ليل بال رحمة، وعلى دبابة 
وزهر  الب�رس  تدو�س  زالت  ل 
بني  �صعبا  وحتا�رس  الليمون 

حاجز وجدار م�صتوطنة.
ابو جندل يخرج من جثته ويعود 
اىل جنني، يجتمع مع كل ال�صهود 
املخيم:  و�صلوا  الذين  الدوليني 
المم  يف  الن�صان  حقوق  جلنة 
املتحدة، منظمة العفو الدولية، 
تريي  الدويل،  الحمر  ال�صليب 
املتحدة  المم  من�صق  لر�صن 
يف ال�رسق الو�صط، وفد الدباء 
الروائي  العامليني،  واملفكرين 
رئي�س  بانكي�س،  را�صل  العامل 
وول  للكتاب  العاملي  الربملان 
�صونيكا احلائز على جائزة نوبل 

لالداب، ال�صاعر والروائي براينت 
براتيناخ، والكثريون الذين جاوؤوا 
ابو  ي�صالهم  املجزرة،  و�صاهدوا 
املفقودة  الرواية  عن  جندل 
واملوتى  املذبوحة  والغنية 
الذين يبوحون بال�رسار، وي�صالهم 
ا�صبارطية  عن�رسية  دولة  عن 
وال�صلم  الن�صانية  العدالة  حتمل 
وفوق  �صاروخ  فوهة  يف  والمن 
عن  ي�صالهم  الطائرات،  حاملة 
اتخذت  الدولية وماذا  املحكمة 
حياته  عن  ي�صالهم  قرارات،  من 

القادمة بعد املمات.

اأبو جندل يخرج من جثته ويعود 
اإىل جنني، يفتح قربه ليعرف من 
تبقى من اأ�صدقائه، يخرج لريى 
يف  ي�صاهدها  مل  التي  جنازته 
الدماء  ان  الظهرية،يرى  �صم�س 
اأولدا  ان  ويرى  غيوم،  �صارت 
واملوت  الوقت  من  نه�صوا 
وزادت  الروؤيا  فكربت  وكربوا 
هناك  ان  ويرى  النجوم،  عدد 
و�صجرا  وو�صايا  اآخر  جياًل 
ولدنا حتته يحرك ظلنا، وموتى 
الذي  بيوتهم يف املكان  يزورون 

يهدمون.

يوم االأحد 2002/4/13 اأعدمت قوات االحتالل ال�سهيد يو�سف احمد ريحان كبها امللقب بابي جندل يف خميم جنني، القي القب�ض عليه 
حيا بعد ان فرغت ذخريته واقتيد اإىل كومة من ردم بيت مهدوم بعد ان ع�سبوا عينيه وكبلوا يديه و�سربوه باأعقاب البنادق، وهناك 

اعدموه باطالق الر�سا�ض على را�سه.

ال�سهيد اأبو جندل...

بقلم : عي�سى قراقع

يخرج من جثته ويعود �إىل جنني

رئي�ض هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين اللواء قدري اأبو بكر

على �إ�سر�ئيل �أن حترتم حرمة �سهر رم�سان �ملبارك يف تعاملها مع �ملعتقلني �لفل�سطينيني
الأ�رسى  �صوؤون  رئي�س هيئة   طالب 
بكر،  ابو  قدري  اللواء  واملحررين 
الإ�رسائيلي  الإحتالل  حكومة 
رم�صان  �صهر  حرمة  اإحرتام 
املبارك يف تعاملها مع املعتقلني 
الفل�صطينيني، ووقف كل الهجمات 
التي  العقوبات  واإلغاء  عليهم، 
غرامات  من  موؤخرا  فر�صت 

والعزل  الزيارات  من  وحرمان 
الكهربائية  الجهزة  وم�صادرة 
واملقتنيات  الغرف  ومقتنيات 
بكر  ابو  اللواء  وبني  اخلا�صة. 
خا�صة  مكانة  رم�صان  ل�صهر  ان 
الفل�صطينيني  كل  لدى  وطقو�س 
وان  العامل،  انحاء  يف  وامل�صلمني 
اأن  الفل�صطيني  املعتقل  حق  من 

يعي�س كل تفا�صيل هذا ال�صهر، وان 
بهدوء،  الدينية  ال�صعائر  ميار�س 
ويف جو من املحبة والت�صامح، دون 
وجود ان منغ�صات مفتعلة من قبل 
اإدارة املعتقالت التي ت�صتغل مثل 
هذه املنا�صبات خللق �صغط نف�صي 
اإنتقامي من الأ�رسى. ووجه اللواء 
الحمر  لل�صليب  دعوته  بكر  ابو 

احلقوقية  واملوؤ�ص�صات  الدويل 
اىل  الزيارة  بتكثيف  والإن�صانية، 
املعتقالت وال�صجون، ومتابعة كل 
ال�صماح  وعدم  اليومية،  التفا�صيل 
العزل،  باأ�رسانا  التفرد  لالإحتالل 
وفية  املوؤ�ص�صات  هذه  تكون  وان 
لر�صالتها التي وجدت من اجلها. 
بكر جاءت خالل  ابو  اللواء  اأقوال 

زيارته لعدد من ال�رسى املحررين 
يف  طويلة  �صنوات  ام�صوا  الذين 
يو�صف  وهم:  الإحتالل  معتقالت 
ال�صيلة احلارثية يف  بلدة  زيود من 
عاما،   15 ام�صى  جنني  حمافظة 
بلدة عبوين يف  عبا�س مزاحم من 
حمافظة رام اهلل اأم�صى 16 عاما، 
ليلى وجهاد عيا�س من  ابو  حممد 

نابل�س  خميمي ع�صكر وبالطة يف 
على  اعوام  و10  عاما   14 ام�صيا 
بكر  ابو  اللواء  قام  كما  التوايل، 
ووفد الهيئة بزيارة ال�صري املحرر 
�صحيا  و�صعا  يعاين  الذي  قدميا، 
خميم  من  عدوي  حممود  �صعبا 
ام�صى  والذي  نابل�س  يف  ع�صكر 

12 عاما.
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عي�شة ق.

�شقيقه  حياة  ان  خالله  وك�شف 
مثلما  اخلطر  غلى  معر�شة  لي�شت 
الفاي�شبوك،  عنه عرب  احلديث  يتم 
الت�شخي�ص  اأن  الأمر  يف  ما  وكل 
»�شاندروم«  تواجد  ك�شف  الطبي 
ع�شب  يف  واملتمثل  الالعب  لدى 
الختيار  يكون  والذي  بالقلب  زائد 
للمعني بالعي�ص معه اأو اإزالته وهي 
اأ�شعة  عرب  جتري  التي  العملية 
اإىل  بحاجة  تكون  ولن  »الليزر« 
�شيكون  حيث  اجلراحي،  التدخل 
الرقابة  حتت  بعدها  الالعب 
ممار�شة  اإىل  يعود  اأن  قبل  الطبية 

حياته الطبيعية.
الالعب  طماأن  ذلك  جانب  اإىل 
�شيون  نادي  رفقة  املحرتف 
اإىل  بالن�شبة  اجلماهري  ال�شوي�رسي 

من�شور  خالل  من  ال�شحية  حالته 
ملوقع  »�شتوري«  خا�شية  عرب  له 
بخري  اأنه  اأكد  اأين  »اأن�شتغرام«، 
�شيء  وكل  خطريا  اأمرا  يعاين  ول 

�شيكون يف اأف�شل حال.
اأن�شار  معاقل  عرفت  املقابل،  يف 
لعبها  على  هلعا  العا�شمة  احتاد 
يف  الحرتاف  اختار  الذي  ال�شابق 
العام  من  ال�شيف  خالل  اأوروبا 
اللونني  حمبي  عرب  اأين  الفارط، 
مع  ت�شامنهم  والأحمر عن  الأ�شود 
اأبناء  لت�شكيلة  املحوري  املدافع 
الكثري  قدم  والذي  »�شو�شطارة« 
األوانه  حمله  فرتة  خالل  للفريق 

والدفاع عنه.

�إد�رة ليا�شما ت�شوي �أجرتني 
لالعبني

اإدارة  اأقدمت  منف�شل  �شياق  يف 
احتاد العا�شمة على ت�شوية اأجرتني 
وذلك  الالعبني  لفائدة  �شهريتني 
من  النادي  خزينة  انتعا�ص  بعد 
خالل دخول اأموال املمولني والتي 
قاربت مبلغ 5 ماليري �شنتيم متكن 
جتاوز  من  اإثرها  على  امل�شوؤولني 
من  جزء  وت�شوية  املالية  الأزمة 
امل�شتحقات املالية التي يدين بها 
اأين  كودري،  حمزة  الالعب  رفقاء 
موعد  قبل  الأموال  ت�شوية  جاءت 
املقابلة الهامة التي تنتظر ت�شكيلة 
تواجه  �شوف  والتي  »�شو�شطارة« 
ال�شبت املقبل اأمام اأوملبي املدية 
الرابطة  من   27 اجلولة  �شمن 
املحرتفة والتي �شوف تكون منعرج 
التتويج بلقب البطولة الوطنية قبل 
ال�شتار  اإ�شجال  على  جولت  اأربع 

على نهاية املو�شم الكروي.

و� عن ت�شامنهم مع �لالعب عائلة عبد الالوي تنفي خطورة الو�صع ال�صحي لالعب�أن�شار �حتاد �لعا�شمة عبرّ
نفت عائلة �لالعب �لدويل �جلز�ئري �أيوب عبد �لالوي �لأخبار �لتي مت ترويجها �أول 

�أم�س عن �ملعني من خالل تو�جده يف حالة �شحية حرجة ب�شبب معاناته بالقلب و�لذي 
مت ك�شفه �إثر خ�شوعه غلى فحو�شات طبية روتينية وي�شع م�شو�ره �لكروي على �ملحك 
ويجعله حتت طائل �لتهديد بانتهاء م�شريته �لكروية باكر�، ويف هذ� �ل�شدد فاإن �شقيق 

�لالعب و�شع من�شور� عب موقع �لتو��شل �لجتماعي فاي�شبوك 

عر�مة ي�شبط قائمة 
�لالعبني �ملحتفظ 

بهم يف �نتظار 
�مل�شرحني

اإدارة ال�صيا�صي 
حت�صر لالحتفاظ 
بالفان املو�صم 

املقبل
اأعربت اإدارة نادي �شباب 

ق�شنطينة عن رغبتها 
يف الحتفاظ باملدرب 

الفرن�شي ديني�ص لفان على 
راأ�ص الطاقم الفني حت�شبا 
للمو�شم الكروي املقبل، 

حيث ك�شفت م�شادر 
»الو�شط« من بيت الفريق 
ان امل�شوؤولني على النادي 

�شوف يتفاو�شون من جديد 
مع املدرب الفرن�شي من 
اأجل الحتفاظ بخدماته 

ملوا�شلة املهام مع النادي 
والتي كان �رسع فيها منذ 
تعيينه على راأ�ص العار�شة 
الفنية وذلك رغم ت�شييع 
الفريق جلميع الأهداف 
التي تناف�ص عليها هذا 
املو�شم اآخرها تفويته 

فر�شة التناف�ص على غنهاء 
املو�شم يف البوديوم و�شمان 

م�شاركة قارية املو�شم 
املقبل بعد اخل�شارة التي 

جترعها اأمام �شباب بلوزداد 
�شمن اللقاء املتاأخر من 
البطولة الوطنية، وح�شب 
نف�ص امل�شادر فاإن اإدارة 
»ال�شيا�شي« ل ت�شتبعد اأن 
تعني لفان مديرا فنيا 

للفريق من اأجل ال�شتفادة 
من اخلربات التي ميلكها 
يف جمال التكوين وهو 

الذي كان امل�شوؤول على 
املدار�ص ال�شابة لنادي 
لوهافر الفرن�شي مقابل 

التفاو�ص مع مدرب جديد 
ل�شتقدامه اإىل النادي 

والإ�رساف عليه املو�شم 
املقبل. يف �شياق اآخر، يعول 

املدير الريا�شي ل�شباب 
ق�شنطينة طارق عرامة عدم 
الوقوع يف اأخطاء املا�شي 
والعمل على التح�شري باكرا 
للمو�شم الكروي اجلديد، 

من خالل ت�شطري اخلطوط 
العري�شة للتعداد الذي 

يدافع على األوان النادي 
يف املو�شم اجلديد، وذلك 
من خالل اإعادة مراجعة 

عقود الالعبني الذين 
يرغبون يف الحتفاظ 

بهم وموا�شلة حمل األوان 
النادي، بينما ينتظر عرامة 

تقرير املدرب لفان 
بخ�شو�ص قائمة الالعبني 

املعنيني بالت�رسيح يف 
نهاية هذا املو�شم من 

اأجل ف�شخ العقود معهم، 
ويتوجه املهاجم اأرونا اأن 

يكون اأول املغادرين لكتيبة 
»ال�شيا�شي«.

عي�شة ق

كرة �ليد �شيد�ت

تتويج ودادية وهران بدورة اإيفري بفرن�صا

كرة  ودادية  نادي  كربيات  تاألقت   
اإيفري  دورة  يف  الوهرانية  اليد 
التقليدية بفرن�شا بعدما متكنت من 
التتويج بكاأ�شها لأول مرة يف تاريخ 
التظاهرة،  هذه  يف  م�شاركاتها 
الدورة،  اجلزائر  ممثالت  واأنهت 
الأ�شبوع  بداية  يف  اختتمت  التي 
من  الأوىل  املرتبة  يف  اجلاري 
وهي  م�شاركة،  فرق  خم�شة  اأ�شل 
كل  اجلزائري  النادي  عن  ف�شال 
 2000 ايفري  املحلي  النادي  من 
 20 من  لأقل  باري�ص  ومنتخب 
ونادي  بي�شرت  ونادي كرميلن  �شنة 
اجلزائري  الفريق  وفاز  باري�ص، 
تعادل  مقابل  مباريات  بثالث 
واحد �شجله اأمام الفريق املنظم 

املنتمي اإىل بطولة الق�شم الوطني 
الأول بفرن�شا، وهو ما اأ�شعد كثريا 
دوبالة،  م�شطفى  الودادية  رئي�ص 
اجلزائري  املنتخب  جنوم  اأحد 
ال�شغرية  الكرة  على  �شيطر  الذي 
الثمانينيات  �شنوات  يف  الإفريقية 

على وجه اخل�شو�ص.
هي  »هذه  امل�شوؤول:  نف�ص  وتابع 
املرة الثالثة التي ن�شارك فيها يف 
م�شاركة  اأف�شل  وهي  الدورة  هذه 
املناف�شة  م�شتوى  واأن  �شيما  لنا 
منذ  الإطالق  على  الأح�شن  كان 
براأي امل�شاركني،  التظاهرة  ن�شاأة 
اللقب  قيمة  من  يزيد  ما  وهو 
وارجع  اأحرزناه«،  الذي  الرمزي 
تاأ�شي�ص  وراء  كان  الذي  دوبالة 

هذا  �شنوات،  ب�شعة  منذ  ناديه 
بالظروف  و�شفه  ما  اإىل  التاألق 
اجليدة التي و�شعت فيها ت�شكيلته 
ما  بفرن�شا  تواجدها  خالل 
ما  اأف�شل  تقدمي  على  �شاعدها 
اأن  التاألق  هذا  �شاأن  ومن  لديها، 
اإخفاقهن  دوبالة  لعبات  ين�شي 
اإىل  ال�شعود  دورة  يف  الأخري 
رئي�ص  اأن  ولو  املمتاز،  الق�شم 
فريقه  باأن  التاأكيد  يجدد  النادي 
هذه  يف  حتكيمي  لظلم  تعر�ص 
ت�شكيلته  باأن  م�شيفا  الدورة، 
ال�شابة �شتعود جمددا لرفع نف�ص 
الرهان املو�شم املقبل ولكن هذه 

املرة باأكرث اإرادة واأكرث خربة.
وكالت

مبارزة

ثالث جزائريات يف مرحلة تون�س

كاأ�س �جلز�ئر لكرة �لطائرة رجال

نادي برج بوعريريج واملجمع 
البرتويل قمة ربع النهائي

 ت�شارك ثالث لعبات جزائريات يف 
للمبارزة  العامل  لكاأ�ص  تون�ص  مرحلة 
واملقررة  احل�شام  اخت�شا�ص  يف 
باملنزه من 10 اىل  الريا�شات  بق�رس 
12 ماي ح�شب ما علم من الحتادية 
الأمر  ويتعلق  للريا�شة،  اجلزائرية 
بكل من عبدي�ص �شونيا، كوثر حممد 
حتت  �شيماء،  عدودة  وبن  بلكبري 
قيادة املدرب برناوي ن�شيم.، تهدف 
اىل  �شتتوجه  التي  الوطنية  النخبة 
اىل  امل�شاركة  هذه  من  اليوم  تون�ص 
اأكابر  الإفريقية  للبطولة  التح�شري 
�شيف  �شي�ص،  الثالثة  الأ�شلحة  يف 
باماكو  املالية  بالعا�شمة  وح�شام 
حمطة  وتعرف  ماي،   28 اىل   24 من 
تون�ص م�شاركة 185 مبارزة ميثلن 39 
الفردي  لقاءات  جترى  حيث  بلدا، 
�شيكون  بينما  ماي،  و11   10 يومي 

الفرق  مبواجهات  معنيا  منتخبا   26
ح�شور  وينتظر  مايو.   12 بتاريخ 
على  العامل،  يف  مبارزة   15 اأف�شل 
و  �شفيتالنا  فيليكايا  الرو�شيتني  غرار 
بودكيكوفا �شوفيا، اإ�شافة اإىل الكورية 
كيم جييون و الوكرانية خارلن اأولغا 
بتون�ص،  املا�شية  الدورة  لقب  حاملة 
اجلزائري  �شيكون  اأخرى،  جهة  من 
بامل�شاركة  معنيا  اأكرم  بونبي  الآخر، 
اأكابر  احل�شام  ل�شالح  العامل  كاأ�ص  يف 
يومي اجلمعة وال�شبت مبنا�شبة مرحلة 
باملدربة  مرفوقا  اإ�شبانيا  مدريد 
هاتان  ومتتلك  ميي،  و�شيلة  الوطنية 
للريا�شيني من  اأهمية كبرية  الدورتان 
بهدف  النقاط  من  مزيد  ح�شد  اأجل 
 2020 الوملبية  الألعاب  اإىل  التاأهل 

بطوكيو اليابان.
وكالت

بوعريريج  برج  نادي  مباراة  ت�شكل 
الدور  قمة  البرتويل  املجمع  اأمام 
يف  اجلزائر  لكاأ�ص  النهائي  ربع 
و  اأيام اجلمعة  املقرر  الطائرة  الكرة 
و�شيكون  ماي،   28 الثالثاء  و  ال�شبت 
للتاأهل  مر�شحا  الربايجي  النادي 
للمربع الذهبي كونه ي�شتقبل مناف�شه 
زال  ل  كونه  واأي�شا  بالربج،  بقاعته 
وهو  الوطني  باللقب  تتويجه  يتلذذ 
افتكه  الذي  و  التوايل  على  ال�شاد�ص 
هزمية  بعد  باأعجوبة،  املجمع  من 
ذهابا  �شطيف  اأمام جنم  الأخري  هذا 
و اإيابا 3-0 و 3-2. يف املقابل، تبدو 

منهارة  البرتولية  الت�شكيلة  معنويات 
متناولها،  يف  كان  للقب  �شياعها  بعد 
خا�شة و اأنها فازت على الربج مرتني 
النتيجة 2-3  اللقب و بنف�ص  يف دورة 
ببجاية وبرج بوعريريج، للتذكري، فاإن 
املجمع البرتويل كان قد توج املو�شم 
بكاأ�ص اجلزائر على ح�شاب  املا�شي 
نف�ص الفريق نادي الربج بنتيجة 1-3، 
للعبة  اجلزائرية  الحتادية  وبرجمت 
ثالثة  الدور على مدار  مباريات هذا 
اأيام اجلمعة 10 و ال�شبت 11 و الثالثاء 

28 مايو.
وكالت

 زمالء �شعدو ��شتاأنفو� �لتدريبات 
�شهرة �أول �أم�س

ت�صكيلة الكناري حت�صر خلرجة 
ال�صيا�صي مبعنويات مرتفعة

با�رست ت�شكيلة فريق �شبيبة القبائل 
التح�شريات ا�شتعداد للمقابلة التي 
تنتظرها ال�شبت املقبل اأمام �شباب 
زمالء  ا�شتاأنف  حيث  ق�شنطينة، 
اأم�ص  اأول  �شهرة  �شعدو  الالعب 
ة  التدريبات من خالل خو�ص ح�شّ
ال�شتئناف التي جرت يف ال�شهرة، 
املدرب  خاللها  ركز  التي  وهي 
من  التح�شري  على  دوما  باتريك 
للتنقل  ا�شتعداد  النواحي  كافة 
نهاية  ينتظرهم  الذي  ال�شعب 
ال�شهيد  ملعب  اإىل  الأ�شبوع  هذا 
خاللها  يعول  والتي  حمالوي، 

به  يقلب  بفوز  العودة  على  الفريق 
اخلناق  ت�شييق  ويوا�شل  الطاولة 
على ال�شدارة بحثا عن خطف لقب 
يتوا�شل  والذي  الوطنية  البطولة 
جولة  اآخر  غاية  اإىل  ال�رساع  عليه 
من املو�شم احلايل. وعرفت اأجواء 
كبرية  معنوية  روحا  التدريبات 
واأن  ة  خا�شّ »الكناري«،  لت�شكيلة 
كبري من  ب�شكل  الالعبني حمفزون 
اأجل التدرب بجدية وحتقيق الهدف 
املن�شود وهم الذين يراقبون �شباق 

اللقب عن قرب.
ع.ق.
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عي�شة ق.

الناخب  عليه  يعتمد  الذي  وهو 
الوطني جمال بلما�ضي يف مركز 
ب�ضفحة  وين�ضط  امين  ظهري 
الدفاعي  ال�ضق  يف  خا�ضة 
يف  امل�ضاعدة  اإىل  بالإ�ضافة 
خالل  من  الهجومي  اللعب 
ال�ضعود اإىل الأمام ومنح الكرات 
لزمالئه املهاجمني، حيث يدرك 
تبقى من  اأن موا�ضلته ما  عطال 
من�ضبه  يف  احلالية  املناف�ضة 
ي�ضعه  �ضوف  اجلناح  يف  اجلديد 
اللعب  ظل  يف  خا�ضة  ماأزق  يف 
عليه  يعتمد  الذي  الدفاعي 
املنتخب الوطني، هذه الو�ضعية 
وح�ضب نف�س امل�ضدر جعلت ابن 

قرية وا�ضية قلقا على و�ضعه مع 
املوا�ضلة  رغبته  اخل�رض يف ظل 
الرواق  من  الدفاع  يف  اللعب  يف 
قبل  جاهزا  يكون  حتى  الأمين 
التح�ضريي  الرتب�س  انطالق 
اأن  واملقرر  الوطنية  للنخبة 

ينطلق نهاية �ضهر ماي اجلاري.
ي�ضع  املن�ضب  تغيري  اأن  الأكيد 
ظل  يف  حمرج  و�ضع  يف  عطال 
اللعب  على  ال�ضتقرار  يف  رغبته 
جاهزا  يكون  حتى  اأمين  مدافعا 
كاأ�س  نهائيات  انطالق  ملوعد 
ال�ضائفة  يف  املقررة  اإفريقيا 
قد  الأمر  اأن  باعتبار  املقبلة، 
يجعله يخ�رض معامل املركز وياأثر 
الرغبة  ظل  يف  �ضلبيا  اأدائه  على 
لنادي  ال�ضابق  لالعب  الكبرية 
التاألق  يف  البلجيكي  كورتري 

املنتخب  قيادة  يف  وامل�ضاهمة 
يف  م�ضوار  حتقيق  اإىل  الوطني 
يف  بعيدا  والذهاب  امل�ضتوى 
املناف�ضة القارية، يف ظل الرغبة 
الكبرية من جمعي اأفراد اخل�رض 
العودة  ولعبني  فني  طاقم  من 

بالتاج القاري من م�رض.

�إد�رة �لبي �أ�س جي 
مهتمة بعطال 

يف �ضياق منف�ضل، ذكرت تقارير 
عطال  اأن  فرن�ضية  اإعالمية 
نادي  اإدارة  متابعة  اأ�ضحى حمل 
اأجل  من  جرمان  �ضان  باري�س 
املركاتو  خالل  معه  التعاقد 
ال�ضيفي رغم موقف اإدارة فريقه 

ني�س والتي كانت اأعلنت يف وقت 
للبيع  لي�س  الالعب  اأن  �ضابق 
املو�ضم  التعداد  �ضمن  و�ضيكون 
ك�ضف  ال�ضدد  هذا  ويف  املقبل، 
نادي  اإن  �ضبور«   10 »لو  موقع 
اإىل  ي�ضعى  الفرن�ضية  العا�ضمة 
من  مونيي  مدافعه  من  التخل�س 
اجل خالفته بالالعب اجلزائري 
م�ضتويات  يقدم  والذي  ال�ضاب 
لفت  ب�ضكل  ويتاألق  رائعة 
الكروي  املو�ضم  انطالق  منذ 
اجلاري، ول ي�ضتبعد ان ت�ضت�ضلم 
اإدارة ني�س اأمام العرو�س املغرية 
الكبرية  الأوروبية  الأندية  من 
الراغبة يف التعاقد مع عطال يف 
ت�ضيل�ضي الجنليزي،  �ضورة فرق 
وميالن  ال�ضباين  مدريد  اأتلتيكو 

اليطايل. 

طالب مدربه فيري� غعادته غلى مركزه �لأ�شلي مد�فعا �أمين

عّطال متخوف على اأدائه مع اخل�ضر يف الكان
يتخّوف �لالعب �لدويل �جلز�ئري يو�شف عطال ب�شكل خا�س على م�شتقبله مع �ملنتخب �لوطني وذلك بعد تغيري 

�ملن�شب �لذي ي�شغله و�لتحول �إىل جناح، حيث ك�شفت جريدة »ليكيب« �لفرن�شية �أن �لالعب ل يبدو مرتاحا يف من�شبه 
�جلديد مع فريقه ني�س �لفرن�شي رغم �لتاألق يف �ملن�شب �لذي يلعب فيه وت�شجيله ثالثية يف مبار�ة غانغون بالدوري 

�لفرن�شي، لكن خريج �أكادميية بار�دو يفكر يف م�شلحته على م�شتوى �ملنتخب �لوطني

بنا�ضر العب املو�ضم 
يف اإمبويل

ريحان ي�ضمن امل�ضاركة 
يف بطولة روالن غارو�س 

للأوا�ضط

م�ضلوب: نواجه حتديا 
و�ضنلعب حظوظ ال�ضعود 

الآخر جولة

اجلزائري  الدويل  الالعب  توج 
اأح�ضن  بجائزة  بنا�رض  اإ�ضماعيل 
للمو�ضم  اإمبويل  فريقه  يف  لعب 
 ،2019/2018 احلايل  الكروي 
حيث اأحرز اللقب من طرف اإدارة 
الذي  الرائع  املردود  ناديه نظري 
الت�ضكيلة  ميدان  متو�ضط  قدمه 
مواجهات  مدار  على  الوطنية 
تاألق  والذي  الكروي  املو�ضم 
الفريق  �ضفوف  يف  لفتة  ب�ضورة 
بنا�رض  فيه  يلعب  مو�ضم  اأول  يف 
بعدما  اليطالية  الأوىل  بالدرجة 

اإىل  ناديه  �ضعود  يف  �ضاهم  كان 
الفارط،  املو�ضم  الكالت�ضيو 
امل�ضتوى  بنف�س  اللعب  ووا�ضل 
الرائع، اأين كان التفاق بالإجماع 
بني اأع�ضاء الفريق والأن�ضار على 
لعب  جلائزة  بنا�رض  ا�ضتحقاق 
املو�ضم يف اإمبويل وهو الذي تفّوق 
ب�ضكل لفت على بقية زمالئه يف 
الت�ضويت  خالل  من  الت�ضكيلة 
اأف�ضل  لختيار  اإجراوؤه  مت  الذي 

لعب يف النادي.
ع.ق.

اجلزائري  التن�س  لعب  �ضمن 
يو�ضف ريحان تاأ�ضرية امل�ضاركة 
يف دورة غولن غارو�س لالأوا�ضط، 
املقرر اإجراوؤها بباري�س فرن�ضا 
من 2 اإىل 8 جوان املقبل ح�ضب 
القائمة الأولية للم�ضاركني، التي 
الثالثاء  اأم�س  م�ضاء  ن�رضها 
الر�ضمي  املوقع  عرب  املنظمون 
لالحتادية الدولية للعبة، ويتواجد 
يف   45 املرتبة  يف  اجلزائري 
اجلدول  يف  امل�ضاركني  قائمة 
الذي  باري�س  ملوعد  النهائي 
يدخل �ضمن بطولت ><الغراند 
الدرجة  وامل�ضنف يف  �ضالم<< 
-نائب  ريحان  وكان  ><اأ<<، 
بطل افريقيا- قد حقق الأ�ضبوع 
الفارط قفزة نوعية يف الت�ضنيف 
اإحرازه  بعد  لالأوا�ضط  العاملي 
البطولة  يف  الف�ضية  للميدالية 

جرت  التي  لالأوا�ضط  الإفريقية 
كما  املغرب،  مبراك�س  وقائعها 
بكاب  الدوليتني  بالدوريتني  توج 
تلم�ضان  ومبن�ضورة  فرن�ضا  داي 

امل�ضنفتني يف الدرجة الثانية.
حت�ضل  التي  املميزة  النتائج 
له  �ضمحت  اجلزائري،  عليها 
اأي�ضا بت�ضدر الت�ضنيف الإفريقي 
ريحان  حاليا  ويتواجد  للفئة، 
اإيطاليا  يف  عامليا   52 امل�ضنف 
الحتاد  دورة  يف  ي�ضارك  اأين 
الأوا�ضط،  لفئة  للتن�س  الدويل 
اجلارية مبدينة براتو الإيطالية، 
اأول  م�ضاء  اجلزائري  وتاأهل 
فوزه  بعد  الثاين  للدور  اأم�س 
ماركو  اليطايل  مناف�ضه  على 
رد  دون  مبجموعتني  فورلنيتو 

.3-6 ،2-6
وكالت

اجلزائري  الدويل  الالعب  مت�ّضك 
فريقه  بحظوظ  م�ضلوب  وليد 
اإىل  ال�ضعود  حتقيق  اأجل  من  كاملة 
حيث  الفرن�ضية،  الأوىل  الدرجة 
املوقع  ن�رضها  ت�رضيحات  يف  اأكد 
النا�ضط يف  لن�س  لفريق  اللكرتوين 
الدرجة الثانية الفرن�ضية اأنه وزمالئه 
�ضوف يلعبون املباريات املتبقية من 
قوة  بكل  احلايل  الكروي  املو�ضم 
اآخر  اإىل  بحظوظهم  ويتم�ضكون 
الهدف  بتحقيق  يتعلق  فيما  حلظة 
املو�ضم،  هذا  عليه  يلعبون  الذي 
اأن  ال�ضياق  واأردف م�ضلوب يف نف�س 

ال�ضعود  ورقة  لعب  على  املناف�ضة 
ويدرك  حلظة  لآخر  تتوا�ضل  �ضوف 
يف  خا�ضا  حتديا  يخو�ضون  اأنهم 
املنعرج الأخري من املو�ضم ويدركون 
تنتظرهم،  التي  املهمة  �ضعوبة 
واأ�ضاف متو�ضط امليدان اجلزائري 
�ضوى  اآخر  خيارا  ميلكون  ل  اأنهم 
من  املتبقيتني  مباراتني  باآخر  الفوز 
املو�ضم احلايل قبل دخول غمار لغة 
تتناف�س  التي  الأندية  احل�ضابات مع 
لل�ضعود  املتبقيتني  التاأ�ضريتني  على 

اإىل »الليغ1«.
ع.ق.

الفيفا يرف�س ا�ضتئناف ت�ضيل�ضي 
حول عقوبة التعاقدات

رف�س الحتاد الدويل لكرة القدم اأم�س طلب 

ال�ضتئناف الذي تقدم به نادي ت�ضيل�ضي الإجنليزي 

ب�ضاأن عقوبة منع التعاقدات اجلديدة لفرتتي 

انتقالت، والتي فر�ضت بحقه يف وقت �ضابق هذا 

العام، وفر�س الفيفا يف 22 فيفري املا�ضي، عقوبة 

بحق ت�ضيل�ضي منعه مبوجبها من �ضم لعبني جدد 

على مدى فرتتي انتقالت  النتقالت ال�ضيفية لعام 

2019 وال�ضتوية يف جانفي 2020 على خلفية خمالفته 

، وقّرر النادي اللندين  قواعد انتقال الالعبني الق�رَضّ

يف اخلام�س مار�س التقدم بطلب ا�ضتئناف العقوبة 

التي ت�ضمل اأي�ضاً غرامة مالية قيمتها 600 األف فرنك 

�ضوي�رضي نحو 530 األف يورو. ويف بيان اأم�س، اأعلن 

الحتاد الدويل قرار جلنة ال�ضتئناف بتثبيت العقوبة 

مع ا�ضتثناء وحيد هو ال�ضماح للفريق بالتعاقد مع 

لعبني دون 16 عاما ب�رضط األ يكونوا ينتقلون اإليه 

من دولة اأخرى، واأورد الحتاد يف بيان: »ب�ضاأن كل 

فرق الرجال، احلظر على التعاقد مع لعبني جدد، 

اأكان على امل�ضتويني املحلي اأو الدويل لفرتتي 

انتقالت، مت تثبيته من قبل جلنة ال�ضتئناف يف 

الفيفا«، وكان ت�ضيل�ضي ياأمل يف رفع العقوبة اأو تعليق 

القرار مبوجب ال�ضتئناف، لكي يتمكن من التعاقد 

مع عنا�رض جدد يف حال رحيل اأي من لعبيه، ل�ضيما 

مهاجمه البلجيكي اإدين هازار الذي ترجح تقارير 

�ضحافية انتقاله اإىل ريال مدريد مقابل 100 مليون 

جنيه ا�ضرتليني، كما اأكدت جلنة ال�ضتئناف يف الفيفا 

الغرامة املالية بحق النادي اللندين، ويرجح اأن يكون 

املالذ الأخري لت�ضيل�ضي رفع الق�ضية اىل حمكمة 

التحكيم الريا�ضي لإبطال مفعول قرار الحتاد الدويل.

وكالت 

�إد�رة �لفريق تلّوح بالفيفا يف حال عدم 
تطبيق �لقو�نني

اأن�ضار وداد تلم�ضان يقومون بوقفة 
�ضد قرار الرابطة املحرتفة

ال�ضلف الرابطة املحرتفة لكرة القدم برت�ضيم ال�ضعود اإىل فريق جمعية وا�ضل اأن�ضار فريق وداد تلم�ضان الحتجاج بطريقتهم على قرار  جمعية  اأن�ضار  اجتياح  رغم  فريقهم  ح�ضاب  على  املواجهة عوينة عن �ضافرة ال�ضلف  يعلن حكم  اأن  30 والأخرية من الرابطة املحرتفة الثانية انتهت بالتعادل خ�ضم مباراة الفريقني التي جرت نهاية الأ�ضبوع املنق�ضي �ضمن اجلولة اجلزائرية للعبة بخ�ضارة الفريق للقاء على الب�ضاط، وباعتبار اأن نهاية املقابلة، وهي الو�ضعية التي تعاقب عليها قوانني الحتادية لأر�ضية امليدان قبل 
باإ�ضماع  وا�ضتجاب اأن�ضار ت�ضكيلة »الزرقاء« نداء القيام بالوقفة ال�ضليمة نقطة للجمعية مينح ال�ضعود اإىل ت�ضكيلة اأبناء »الزيانيني«. وقام  بالولية،  املركزي  الربيد  اإىل  ح�رضوا  اأين  ح�ضبهم اأ�ضواتهم بقوة اإىل الهيئات الكروية املحلية بح�ضور اإعالمي قوي، بقوة،  امله�ضوم  فريقهم  حق  ا�ضرتجاع  القوية  رغبتهم  ظل  منح يف  من خالل  مدوار  الكرمي  عبد  الرئي�س  هيئة  انتهكته  من اجلزائرية للعبة من اأجل العمل على ا�ضرتجاع حق فريقهم واإن�ضافه الرئي�س برحال بو�ضع طعن على م�ضتوى جلنة الطعون لالحتادية يف خمتلف الت�رضيحات والأحاديث التي تناولوها. واأقدمت اإدارة ال�ضعود اإىل جمعية ال�ضلف على ح�ضاب فريقهم على حد قولهم والذي  نقطة  بخ�ضم  ال�ضلف  على جمعية  القانون  تطبيق  اإدارة وداد من خالل  »الزيانيني«، وتلّوح  اإىل ت�ضكيلة  ال�ضعود  قرار تلم�ضان باللجوء اإىل الحتادية الدولية للعبة يف حال عدم اإن�ضافها الر�ضيد ومنح  الطعن يف  اجل  من  املحلية  الكروية  الهيئات  م�ضتوى  على 

عي�شة ق.جلنة الن�ضباط التابعة للرابطة املحرتفة لكرة القدم.
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غودين يعلن نهاية م�سريته مع �أتلتيكو مدريد
اأعلن دييغو غودين قائد اأتلتيكو مدريد يف موؤمتر �سحفي رحيله عن ناديه يف نهاية املو�سم اجلاري بعد 
انتهاء تعاقده يف جوان املقبل وواجه �سعوبة يف منع دموعه، وبدا غودين 33 عاماً متاأثرا يف موؤمتره 
ال�سحايف الذي بداأه بالقول "هذه اأيامي الأخرية، مبارياتي الأخرية مع اأتلتيكو مدريد، اأردت اإعالن عن 
هذا الأمر بنف�سي"، وينتهي عقد غودين مع اأتلتيكو يف جوان املقبل بعد اأن ف�سل ال�سيف املا�سي يف 
اأتلتيكو عام 2010 قادما من فياريال،  بتوقيع عقد جديد، وبداأ غودين م�سواره مع  النادي  اإدارة  اإقناع 
وتوج معه باألقاب الدوري 2014 والكاأ�س 2013 الإ�سبانيني وم�سابقة الدوري الأوروبي مرتني 2012 و2018 
والكاأ�س ال�سوبر الأوروبية ثالث مرات 2010 و2012 و2018، اإ�سافة لو�سوله مع نادي العا�سمة الإ�سبانية 
و2016.   2014 عامي  مدريد  ريال  اللدود  جاره  اأمام  مرتني حني خ�رس  اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  اىل 
وك�سف الأوروغوياين يف موؤمتره ال�سحايف حماطا بجميع زمالئه يف الفريق، على راأ�سهم �سديقه الهداف 
اإىل نهاية  اإىل اتفاق، بالتايل و�سلنا  اآلف املحادثات ومل نتو�سل  "اأجرينا  اأنطوان غريزمان:  الفرن�سي 
اأن يودع جمهور الفريق الأحد املقبل على ملعب  اأجمل مرحلة يف حياتي الريا�سية"، وباإمكان غودين 
و�سائل  وبح�سب  املحلي،  الدوري  من  الأخرية  قبل   37 املرحلة  اإ�سبيلية يف  �سد  مرتوبوليتانو"  "واندا 
الإعالم الإ�سبانية، �سيلتحق غودين باإنرت ميالن حيث �سيلعب جمددا اإىل جانب زميله ال�سابق يف دفاع 

اأتلتيكو الربازيلي جواو مرياندا.

جر�حة تياغو �سيلفا تهدد م�ساركته بكوبا �أمريكا
يتوقع  ركبته  يف  جراحية  لعملية  الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�س  مدافع  �سيلفا  تياغو  الربازيلي  خ�سع 
اأفادت  ما  بح�سب  املقبل،  من جوان  بدءاً  بالده  منتخب  مع  اأمريكا  كوبا  بطولة  م�ساركته يف  تهدد  اأن 
تقارير �سحافية برازيلية، واأورد املوقع اللكرتوين ل�سحيفة "اأوغلوبو" الوا�سعة النت�سار، �سورة ن�رستها 
اإيزابيل زوجة الالعب عرب ان�ستغرام يظهر فيها تياغو �سيلفا وقد و�سع حول مع�سمه �سواراً من جممع 
م�ست�سفيات باري�س يحمل ا�سمه، مرفقة بتعليق: "الآن مل يعد هناك �سوى التعايف"، ومل يحدد املوقع 

م�سدر معلوماته ب�ساأن خ�سوع الالعب للجراحة.
البالغ 35 عاما  اإمكان خ�سوع الالعب  اأ�سارت الأ�سبوع املا�سي اىل  "ليكيب" الفرن�سية  وكانت �سحيفة 
جلراحة باملنظار ملعاجلة �رسر يف الغ�رسوف يعاين منه منذ اإ�سابته خالل املباراة التي خ�رسها فريقه 
اأمام ليل 1-5 يف الدوري املحلي يف 14 اأفريل. وت�ست�سيف الربازيل كوبا اأمريكا بني 14 جوان وال�سابع 
اأن يعلن مدرب املنتخب تيتي الت�سكيلة الر�سمية املدعوة خلو�س غمار  جويلية املقبلني، ومن املقرر 
البطولة يف 17 ماي احلايل، ومنذ خروج منتخب بالده من الدور ربع النهائي ملونديال رو�سيا 2018 اأمام 
بلجيكا، ا�ستدعي �سيلفا ب�سكل متقطع اإىل �سفوف ال�سيلي�ساو ومل يخ�س �سوى مباراتني من �ست مباريات 

ودية.

غو�رديوال وكلوب �أبرز �ملر�سحني �أف�سل 
مدرب باإجنلرت�

على  كلوب  يورغن  والأملاين  غوارديول  جو�سيب  الإ�سباين  وليفربول  �سيتي  مان�س�سرت  مدربا  يبدو 
التوايل اأبرز املر�سحني لنيل جائزة اأف�سل مدرب يف الدوري الإجنليزي عقب الك�سف عن الالئحة 
الرباعية النهائية للمر�سحني اأول ام�س، ويخو�س فريقا غوارديول وكلوب مناف�سة �رس�سة على لقب 
الدوري املمتاز �ستح�سم الأحد املقبل يف املرحلة 38 والأخرية، ويت�سدر مان�س�سرت �سيتي الرتتيب 
بر�سيد 95 نقطة بفارق نقطة واحدة اأمام ليفربول، ويحل الأول �سيفاً على برايتون وي�ست�سيف الثاين 
ولفرهامبتون يف املرحلة الأخرية ويحتاج ال�سيتي اإىل الفوز ل�سمان الحتفاظ باللقب بغ�س النظر 
عن نتيجة مطارده، ويتطلع غوارديول اإىل اأن ي�سبح املدرب الثالث فقط الذي ينجح يف الحتفاظ 
ني ليفربول الذي مني بخ�سارة  باللقب يف التاريخ احلديث للدوري الجنليزي املمتاز. يف املقابل، يمُ
واحدة فقط يف الدوري هذا املو�سم وجمع حتى الآن 94 نقطة كرابع اأعلى غلة من النقاط يف مو�سم 
توتنهام  مناف�سة من مدربي  وكلوب  ويواجه غوارديول   ،1990 الأول منذ  باللقب  التتويج  واحد، يف 
الأرجنتيني ماوري�سيو بوت�سيتينو، وولفرهامبتون الربتغايل نونو اإ�سبرييتو �سانتو، وبات بوت�سيتينو على 
م�سارف قيادة توتنهام للتواجد بني الأربعة الكبار للمو�سم الرابع على التوايل على الرغم من عدم 
تعاقده مع اأي لعب يف فرتتي النتقالت ال�سيفة وال�ستوية، ويحتل توتنهام الذي حل ثالثاً املو�سم 
املا�سي ومو�سم 2015-2016 وثانياً املو�سم قبل املا�سي، املركز الرابع حالياً و�سي�سمنه يف حال 
اأمام م�سيفه لي�سرت  اإيفرتون وقد ينهي املو�سم ثالثاً يف حال فوزه وتعرث جاره ت�سيل�سي  تعادله مع 
�سيتي. من جهته، قاد نونو فريقه ولفرهامبتون العائد العام املا�سي للدوري املمتاز اإىل جمع 57 
نهائي  ن�سف  اإىل  قاده  كما  18 عاماً،  الأول منذ  لأي فريق �ساعد يف مو�سمه  اأكرب غلة  نقطة هي 
كاأ�س الحتاد الجنليزي، و�سمن ولفرهامبتون اإنهاء املو�سم يف املركز ال�سابع، وما زالت اآماله يف 
بطاقة الدوري الأوروبي املو�سم املقبل قائمة وتتوقف على نتيجة نهائي كاأ�س الحتاد الإجنليزي 
بني مان�س�سرت �سيتي وواتفورد، و�سيتم حتديد الفائز النهائي من خالل مزيج من ت�سويت امل�سجعني 
واآراء جلنة اخلرباء، و�سيتم الإعالن عن الفائز من قبل رابطة مدربي الدوري اخلمي�س املقبل. ويف 
ا على القائمة النهائية جلائزة اأف�سل لعب  الوقت نف�سه، يهيمن لعبو مان�س�سرت �سيتي وليفربول اأي�سً
يف الدوري املمتاز، ووحده جنم ت�سيل�سي الدويل البلجيكي اإدين هازارد بني لئحة الالعبني ال�سبعة 
املر�سحني ل يلعب لأي من الفريقني املتناف�سني على اللقب، ويلك مان�س�سرت �سيتي ثالثة لعبني 
هم الأرجنتيني �سريخيو اأغويرو والربتغايل برناردو �سيلفا ورحيم �سرتلينغ، وليفربول العدد ذاته هم 

ال�سنغايل �ساديو مانيه والهولندي فريجيل فان دايك وامل�رسي حممد �سالح.

بركان ليفربول ينتف�ض بوجه بر�سلونة
حقق ليفربول الريونتادا املن�سودة 
�سيفه  وغلب  جماهريه  قبل  من 
بر�سلونة 4-0 معو�ساً خ�سارته ذهاباً 
اأبطال  دوري  نهائي  ن�سف  يف   0-3
مباراة  ليفربول  وخا�س  اأوروبا، 
البلجيكي  فيها  له  �سجل  للتاريخ 
والهولندي  ثنائية  اأوريغي  ديفوك 
ثنائية  بدوره  وينالدوم  جيورجينهو 
املباراة  ليفربول  ودخل  اأخرى 
برت�سيحات قلت كثرياً للفوز والتاأهل 
بعد غياب �سالح وفريمينو لالإ�سابة، 
لكن بدلء املدرب الفذ يورغن كلوب 
قلبوا الطاولة على مناف�سهم حجموه 
�ساكريي  كلمة،  من  للمعنى  ما  بكل 
التبديل  وكان  وفينالدوم،  واأوريغي 

ال�سطراري للظهري روبرت�سون مع بداية ال�سوط الثاين بدخول فينالدوم اإحدى اأهم نقاط حتول املباراة اإذ �سجل الهولندي 
ثنائية يف ظرف دقيقتني، ومل يقدم بر�سلونة ما ي�سفع له بالتاأهل من اأنفيلد فقد تاه يف و�سط امليدان و�ساهم فالفريدي بعدم 
قدرته على اإخراج فريقه من ال�سغط ب�سياع الو�سول للنهائي، وكان بر�سلونة �سحية ريونتادا اأي�ساً املو�سم املا�سي عندما 

تقدم على روما 4-1 على ملعبه ذهابا قبل اأن يخ�رس 0-3 اإياباً يف ربع النهائي.
اأما ليفربول فكان حقق اإجنازاً مماثاًل يف نهائي عام 2005 عندما قلب تخلفه 0-3 يف ال�سوط الأول اأمام ميالن اليطايل قبل اأن 
يدرك التعادل 3-3 يف نهاية املباراة ثم يح�سم النتيجة يف �ساحله بركالت الرتجيح حمرزاً لقبه اخلام�س الأخري يف امل�سابقة 
العريقة، وبلغ ليفربول النهائي مرتني بعد ذلك وخ�رس اأمام ميالن بالذات عام 2007، وريال مدريد الإ�سباين العام املا�سي. 
يف املقابل تبخر حلم الثالثية بالن�سبة اإىل بر�سلونة بعد اخلروج من الباب ال�سيق، و�سي�سعى اإىل التعوي�س من خالل الكتفاء 

بالثنائية، فبعد ح�سمه الدوري املحلي �سيخو�س نهائي الكاأ�س �سد فالن�سيا يف 25 ماي احلايل.

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�رسح  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�رسايني، 
 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�رس 
اإبهامه  ويرفع  يبت�سم  امل�ست�سفى،  �رسير  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.

كلوب: ال �أعرف كيف �سحقنا بر�سلونة

�سو�ريز: علينا �العتذ�ر من �أد�ئنا
اأوروبا، والإق�ساء من اأعرب لوي�س �سواريز مهاجم فريق بر�سلونة عن ا�ستيائه بعد اخل�سارة برباعية  اأبطال  اإياب ن�سف نهائي دوري  ليفربول يف  الت�سجيل ول يكننا ارتكاب نف�س اخلطاأ لعامني على التوايل، وهناك الكثري من الأمور الكثري من النتقادات لأنف�سنا، فهذه املرة الثانية التي يتكرر فيها نف�س ال�سيء، البطولة، وقال �سواريز خالل ت�رسيحات نقلتها �سحيفة ماركا: "يجب اأن نوجه نظيفة �سد  وهو  اأرادوا،  ما  فعلوا  "ليفربول  واأ�ساف:  فيها"،  والتفكري  اليوم"، نف�س الالعبني، واملدرب لعب بنف�س ت�سكيلة الذهاب، وحاول اأن يفعل ال�سيء مبكًرا، وكانوا موؤمنني باأنف�سهم من اللحظة الأوىل وحتى النهاية"، وتابع: "نحن لتقييمها  �ساهدها اجلماهري  التي  والأ�سياء  اأدائنا  نعتذر عن  اأن  فكان نف�سه، وعلينا  �سغار،  لعبني  وكاأننا  بدا  الهدف  هذا  "يف  اأجاب:  الرابع،  الهدف  علينا اأن نكون م�ستعدين ل�سيل النتقادات الذي �سيوجه اإلينا من الآن"، واختتم: "ن�سعر بحزن �سديد والأمل، فنحن لعبني حمرتفني".وعن 
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توثيق

اأهمية توثيق انتهاكات حقوق الأطفال الفل�سطينيني يف املعتقالت »الإ�سرائيلية«
التوثيق هو مرحلة الت�سجيل الدقيق لتفا�سيل الوقائع و الأحداث و الأدلة املخالفة لأحكام و قواعد حقوق الإن�سان و القانون الدويل الإن�ساين . ويعد 

توثيق النتهاكات هو العملية الأهم لت�سجيل ما يجري من انتهاكات و خمالفات اأثناء احلروب و النزاعات و خمالفة مواثيق حقوق الإن�سان من قبل 
احلكومات و اجلماعات بحق املواطنني. وتاأتي عملية التوثيق بعد عملية الر�سد وتق�سي احلقائق

الدكتور فهد اأبو احلاج
مدير عام مركز اأبو 

جهاد ل�سوؤون احلركة 
الأ�سرية يف جامعة القد�س 

فالر�شد: هو مفهوم وا�شع ي�شمل كافة 
اأ�شكال وطرق مراقبة امليدان ملعرفة 
�شلبا  كان  �شواء  الإن�شان  حقوق  واقع 
اأم اإيجابا، من اجل حتديد النتهاكات 
والأمناط التي قد تطراأ على الأر�ض، 
الأمر الذي يجعل الر�شد رادار اإنذار 
ممنهجة  عملية  يف  لالنطالق  مبكر 

نحو التحقيق، ومن ثم التوثيق.
البحث  عملية  هي  احلقائق:  تق�شي 
انتهاك  وقوع  عند  احلقيقة  عن 
عملية  تهدف  بحيث  ما،  حدث  اأو 
واحلقائق  املعلومات  جمع  التق�شي 
من  التاأكد  الوقت  نف�ض  ويف  والأدلة، 
من  وذلك  وم�شداقيتها،  دقتها  مدى 

اجل اإثبات وقوع اأحداث اأو انتهاك.

بعد  التوثيق  مرحلة  تاأتي  التوثيق: 
عمليتي الر�شد والتق�شي، وهي عملية 
بناء �شجل اأو ملف حول انتهاك حمدد 
ي�شمل كافة الوثائق والأدلة التي تثبت 
وقوع فعل النتهاك املخالف لأحكام 

القوانني الدولية واملحلية.
جاء القرار 1612 األ�شادر عن جمل�ض 
على  بناء   ،2006 عام  الدويل  الأمن 
ظروف  عن  احلجم  هائلة  معلومات 
امل�شلح  النزاع  يف  الأطفال  انخراط 
يتعر�ض  التي  النتهاكات  حجم  وعن 
واأن  امل�شلح،  النزاع  يف  الطفال  لها 
يف  اجلهود  توحيد  اإىل  يهدف  القرار 
الطفل  حقوق  انتهاكات  توثيق  جمال 

يف زمن النزاع امل�شلح.
تعد عملية توثيق واقع حقوق الن�شان 
املنتهكني  وحما�شبة  مل�شاءلة  جهداً 
العدالة،  وحتقيق  ال�شحايا  واإن�شاف 
كذلك يهدف التوثيق اإىل اإثبات وقوع 
لك�شف  اأمناط من الإنتهاكات متهيداً 
تلك  خلف  مدرو�شة  �شيا�شة  وقوف 
يثبت  الذي  فالتوثيق  النتهاكات، 
اأماكن  عدة  يف  ما  انتهاك  وقوع 
اإثبات  على  ي�شاعد  متكررة  وب�شورة 
حدثا  ولي�ض  منط  هو  النتهاك  اأن 
وبطبيعة  كان.   �شبب  لأي  معزولً 
حالة  حول  اأر�شيف  بناء  فان  احلال 
اأهداف  اأهم  من  الإن�شان  حقوق 
هذا  ا�شتخدام  يتم  بحيث  التوثيق، 
الأر�شيف فيما بعد لإعداد درا�شات، 
واأبحاث، ناهيك عن كون  مداخالت، 
اإعدادها  يتم  التي  اجلرائم  ملفات 
من خالل عملية توثيق مهنية قد يتم 
اللجوء لها ولو بعد مرور �شنوات طويلة 
الرغم  على   ، الإنتهاك  حدوث  بعد 
ي�شعب  الأحيان  من  كثري  يف  اأنه  من 
مرتكيب  حما�شبة  اإمكانية  ت�شور 
اجلرائم بعيد وقوعها، اإل اأن التجربة 
مالحقة  اإمكانية  اأثبتت  التاريخية 
اجلرائم  مرتكبي  بع�ض  وحماكمة 
حني،  بعد  ولو  اجل�شيمة  والإنتهاكات 
التي  التوثيق  عملية  فاإن  هنا  ومن 
القاعدة  ت�شكل  مهني  ب�شكل  جترى 

الذهبية لعمل حقوق الإن�شان. 
بحق  الإنتهاكات  توثيق  عملية  تهدف 
اإىل  املعتقلني  الفل�شطينني  الأطفال 
حقوق  انتهاكات  على  ال�شوء  ت�شليط 
والعمل  الفل�شطينيني،  الأطفال 
هذه  مرتكبي  م�شاءلة  �شمان  باجتاه 
العمل  اآليات  وتربز  النتهاكات. 
العاملة يف جمال  للمنظمات  املتاحة 
حقوق الإن�شان يف الأر�ض الفل�شطينية 
تقارير  تقدمي  خالل  من  املحتلة، 

ملوؤ�ش�شات الأمم املتحدة، مثل جلان 
حقوق  كلجنة  التفاقيات،  مراقبة 
التعذيب،  مناه�شة  وجلنة  الطفل، 
وجلنة حقوق الإن�شان. وكذلك تقدمي 
الأمم  يف  ني  اخلا�شّ للُمقّررين  تقارير 
املتحدة  الأمم  كمقرر  املتحدة، 
اخلا�ض حلقوق الإن�شان يف الأرا�شي 
الفل�شطينية املحتلة، واملقرراخلا�ض 
اإىل  بالإ�شافة  التعذيب.  ملو�شوع 
ملجل�ض  ومداخالت  تقارير  تقدمي 
هيئات  مع  والعمل  الإن�شان،  حقوق 
وتقوم  املختلفة.  املتحدة  الأمم 
النتهاكات  بف�شح  املنظمات  هذه 
من  الأطفال،  حلقوق  الإ�رسائيلية 
خالل  ومن  الإعالم،  و�شائل  خالل 
اإن�شان  موؤ�ش�شات حقوق  مع  التوا�شل 
وبناء  عاملية.   واحتادات  دولية 
التي  الإنتهاكات  لتلك  موثق  ار�شيف 
لأنه  حرب  جرائم  م�شتوى  اىل  ترقى 
فيه  �شيحاكم  الذي  الوقت  �شياأتي 
�شد  جرائمهم  على  احلرب  جمرمو 
من  يكافح  الذي  الفل�شطيني  ال�شعب 

اأجل حريته.
من   147 املادة  تعريف  وح�شب 
لالنتهاكات  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
اجل�شيمة حلقوق الإن�شان، التي ترقى 
اىل م�شتوى جرائم احلرب فان هناك 
حلقوق  ج�شيمة  انتهاكات  بالفعل 
املعتقالت  يف  الفل�شطينني  الأطفال 
املحتلة  فل�شطني  ويف  الإ�رسائيلية، 

ب�شكل عام.
الإ�رسائيلي  الحتالل  �شلطات  تقوم 
اأب�شط  بحرمان الأطفال الأ�رسى من 
املواثيق  لهم  متنحها  التي  حقوقهم 
التي  الدولية، هذه احلقوق الأ�شا�شية 
عن  النظر  بغ�ض  الأطفال  ي�شتحقها 
وهي:  جن�شهم  اأو  قوميتهم  اأو  دينهم 
لالعتقال  التعر�ض  عدم  يف  احلق 
�شبب  معرفة  يف  واحلق  الع�شوائي، 
على  احل�شول  يف  احلق  العتقال، 
�شبب  معرفة  يف  الأ�رسة  حق  حماٍم، 
يف  احلق  الطفل،  اعتقال  ومكان 
بها،  والطعن  التهمة  على  العرتا�ض 
اخلارجي،  بالعامل  الت�شال  يف  احلق 
حتفظ  اإن�شانية  معاملة  يف  واحلق 

كرامة الطفل املعتقل.

فح�سب املادة 37 
)ب( من اتفاقية 

حقوق الطفل 
الدولية

»ل يجوز اأن »يحرم اأي طفل من حريته 
ب�شورة غري قانونية اأو تع�شفية، ويجب 
اأو احتجازه  اأن يجري اعتقال الطفل 
يجوز  ول  للقانون  وفقاً  �شجنه  اأو 
ولأق�رس  اأخري  كملجاأ  اإل  ممار�شته 

فرتة زمنية منا�شبة«.
بينما اعتقال الطفال من قبل قوات 
الحتالل الإ�رسائيلي �شيا�شة منهجية، 
اأخري  كمالذ  ولي�ض  با�شتمرار  حتدث 

كما ن�ض على ذلك القانون الدويل.
الفل�شطينيون  الأطفال  يحاكم  كما 
الذين يعتقلون من قبل قوات الحتالل 
نف�شها  املحاكم  اأمام  الإ�رسائيلي 
كالفل�شطينيني البالغني، حيث ل يوجد 
بالطفال  اأحداث خا�ض  نظام ق�شاء 
الإ�رسائيلية.  الع�شكرية  املحاكم  يف 
عمر  الإ�رسائيلية  املحاكم  وحت�شب 
الطفل الفل�شطيني وقت احلكم ولي�ض 

وقت ارتكاب املخالفة املتهم بها.
 132 رقم  الع�شكري  والأمر 

مل  الذي  بال�شخ�ض  يعرف«الطفل« 
مدد  ويحدد  العمر،  من   16 ال  يبلغ 
املمكن  من  التي  بال�شجن  احلكم 
الذي  الوقت  ويف  عليه.  تفر�ض  اأن 
يعامل به الأطفال الفل�شطينيني الذين 
ترتاوح اأعمارهم بني 16 و17 عام من 
الإ�رسائيلية  الع�شكرية  املحاكم  قبل 

كبالغني، فاإن الأطفال 
يف  يعي�شون  الذين  الإ�رسائيليني 
امل�شتوطنات  يف  اأو  اإ�رسائيل 
ال�شفة  يف  ال�رسعية  غري  الإ�رسائيلية 
حتى  كاأطفال  يعاملون  فاإنهم  الغربية 
�شيا�شة  يوؤكد  بلوغهم �شن ال18. مما 
الفل�شطينني  �شد  العن�رسي  التمييز 

وطبيعة نظام الأبرتهايد ال�شهيوين.
وح�شب تقارير احلركة العاملية للدفاع 
عن الأطفال- فرع فل�شطني ففي %65 
من احلالت فاإن الأدلة املقدمة �شد 
الذي  العرتاف  على  تعتمد  الطفل 
خالل  التعذيب  حتت  انتزاعه  مت 

التحقيق.
الع�شكريون  ال�شباط  ي�شتطيع  كما 
الأطفال  ادانة  الإ�رسائيليون 
�رسية  اأدلة  على  بناًء  الفل�شطينيون 
اأو  الأطفال  على  عر�شها  يتم  ل 
الفل�شطينيون  الواقع  ويف  حماموهم. 
العتقال  رهن  و�شعهم  يتم  الذين 
لأ�شهر  اعتقالهم  ميكن  الإداري 
دون  من  ل�شنوات،  يكن  مل  اإن  عّدة، 
اعتقالهم،  مدة  اأو  باأ�شباب  اإبالغهم 
كما اأن املعتقلون يتم اإبالغهم ب�شكل 
فقط  اعتقالهم  مدة  بتجديد  روتيني 
انق�شاء  موعد  ي�شبق  الذي  اليوم  يف 
ال�شابق.  الإداري  العتقال  اأمر 
للفل�شطينيني  لي�ض  وباملح�شلة 
العتقال  اأوامر  لتحدي  فعالة  و�شيلة 

الإداري.
 وين�ض العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق 

املدنية وال�شيا�شية املادة 10 )1(.
يعامل جميع املحرومني من حريتهم 
الكرامة  حترتم  اإن�شانية،  معاملة 

الأ�شلية يف ال�شخ�ض الإن�شاين.
الأطفال  اعتقال  يتم  بينما 
على  اأو  ال�شارع  من  اإما  الفل�شطينيني 
بيوتهم.  من  اأو  الع�شكرية  احلواجز 
الطفل  على  العتداء  يتم  وقد 
اأمام  البيت  يف  وجوده  خالل  ج�شدًيا 
يتم  املعتقل  والطفل  عائلته.  اأفراد 
وو�شعه  يديه  وتقييد  عينيه  تع�شيب 
ويتم  الع�شكري  اجليب  اأر�شية  على 
نقله لأحد مراكز التحقيق والعتقال. 

عليه  ن�شت  ملا  �رسيحة  خمالفة  يف 
املادة املذكورة.

اخلا�ض  الدويل  العهد  ين�ض  كما 
املادة  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق 

.)7(
ول  للتعذيب  اأحد  اإخ�شاع  يجوز  ل 
اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية  للمعاملة 
التذرع  يجوز  ل  بالكرامة.  احلاطة 
باأية ظروف ا�شتثنائية اأيا كانت �شواء 
اأكانت هذه الظروف حالة احلرب اأو 
ا�شتقرار  عدم  اأو  باحلرب  التهديد 
�شيا�شي داخلي اأو اأية حالت الطوارئ 

العامة الأخرى كمربر للتعذيب.
ول  للتعذيب  اأحد  اإخ�شاع  يجوز  ل 
اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية  للمعاملة 
التذرع  يجوز  ل  بالكرامة.  احلاطة 
باأية ظروف ا�شتثنائية اأيا كانت �شواء 
اأكانت هذه الظروف حالة احلرب اأو 
ا�شتقرار  عدم  اأو  باحلرب  التهديد 
�شيا�شي داخلي اأو اأية حالت الطوارئ 

العامة الأخرى كمربر للتعذيب.
املواثيق  من  العديد  ن�شت  لقد 
التعذيب، وو�شع  الدولية على حترمي 
حد ل�شوء املعاملة داخل ال�شجون اأو 
نذكر  التوقيف  اأماكن  اأو  املعتقالت 

منها:
للتعذيب،  اأحد  اإخ�شاع  يجوز  »ل   -
اأو  القا�شية،  العقوبة  اأو  للمعاملة  ول 
بالكرامة«  احلاطة  اأو  الالاإن�شانية، 
 – الإن�شان  العاملي حلقوق  )الإعالن 

املادة5(.
تكون  اأن  طرف  دولة  كل  »ت�شمن   -
التعذيب جرائم مبوجب  اأنواع  جميع 
قانونها اجلنائي، وينطبق الأمر ذاته 
حماولة  باأي  �شخ�ض  اأي  قيام  على 
باأي  قيامه  التعذيب، وعلى  ملمار�شة 
وم�شاركة  تواطوؤًا  ي�شكل  اآخر  عمل 
مناه�شة  التعذيب«.)اتفاقية  يف 

التعذيب- املادة 4(
جميع  على  �رساحة  »يحظر   -
التدابري  جميع  املتعاقدة،  الأطراف 
معاناة  ت�شبب  اأن  �شاأنها  من  التي 
اإبادة لال�شخا�ض املحميني  اأو  بدنية 
ول  �شلطتها؛  حتت  املوجودين 
القتل  على  اخلطر  هذا  يقت�رس 
البدنية  والعقوبات  والتعذيب، 
والطبية  العلمية  والتجارب  والت�شويه 
وح�شية  اأعمال  اأي  تقت�شيها  التي 
اأخرى، �شواء قام بها وكالء مدنيون اأو 
ع�شكريون«.)اتفاقية جنيف الرابعة - 

املادة 32(

عن  تتحدث  ال�شابقة  الن�شو�ض 
الأفراد ب�شكل عام �شواء كانوا اأطفاًل 
الطفل  حقوق  اتفاقية  اأما  كباًرا،  اأم 

ويف املادة 37-اأ فتن�ض على اأن-
»تكفل الدول الأطراف اأن ل يتعر�ض 
من  لغريه  اأو  للتعذيب،  طفل  اأي 
�رسوب املعاملة اأو العقوبة القا�شية، 
اأو الالاإن�شانية اأو املهينة، ول تفر�ض 
عقوبة الإعدام اأو ال�شجن مدى احلياة 
ب�شبب جرائم يرتكبها اأ�شخا�ض تقبل 
وجود  دون  عاًما   18 عن  اأعمارهم 

اإمكانية لالإفراج عنهم«.
املواثيق  هذه  من  الرغم  على 
اإ�رسائيل  اأن  اإل  والتفاقيات الدولية؛ 
تتجاوز هذه الأعراف ومتار�ض اأق�شى 
اجل�شدي  التعذيب  �شنوف  واأعنف 
الأطفال.  املعتقلني  �شد  والنف�شي 
حلقوق  ال�شهيونية  والنتهاكات 
عند  تقف  ل  الفل�شطينيني  الأطفال 
اإىل  وتتعداها  بل  التحقيق؛  مرحلة 

املراحل الالحقة. 
اأحد للتعذيب ول  اإخ�شاع  وبال يجوز 
اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية  للمعاملة 
التذرع  يجوز  ل  بالكرامة.  احلاطة 
باأية ظروف ا�شتثنائية اأيا كانت �شواء 
اأكانت هذه الظروف حالة احلرب اأو 
ا�شتقرار  عدم  اأو  باحلرب  التهديد 
�شيا�شي داخلي اأو اأية حالت الطوارئ 

العامة الأخرى كمربر للتعذيب.
املواثيق  من  العديد  ن�شت  لقد 
التعذيب، وو�شع  الدولية على حترمي 
حد ل�شوء املعاملة داخل ال�شجون اأو 
نذكر  التوقيف  اأماكن  اأو  املعتقالت 

منها:
للتعذيب،  اأحد  اإخ�شاع  يجوز  »ل   -
اأو  القا�شية،  العقوبة  اأو  للمعاملة  ول 
بالكرامة«  احلاطة  اأو  الالاإن�شانية، 
 – الإن�شان  العاملي حلقوق  )الإعالن 

املادة5(.
تكون  اأن  طرف  دولة  كل  »ت�شمن   -
التعذيب جرائم مبوجب  اأنواع  جميع 
قانونها اجلنائي، وينطبق الأمر ذاته 
حماولة  باأي  �شخ�ض  اأي  قيام  على 
باأي  قيامه  التعذيب، وعلى  ملمار�شة 
وم�شاركة  تواطوؤًا  ي�شكل  اآخر  عمل 
مناه�شة  التعذيب«.)اتفاقية  يف 

التعذيب- املادة 4(
جميع  على  �رساحة  »يحظر   -
التدابري  جميع  املتعاقدة،  الأطراف 
معاناة  ت�شبب  اأن  �شاأنها  من  التي 
اإبادة لال�شخا�ض املحميني  اأو  بدنية 

ول  �شلطتها؛  حتت  املوجودين 
القتل  على  اخلطر  هذا  يقت�رس 
البدنية  والعقوبات  والتعذيب، 
والطبية  العلمية  والتجارب  والت�شويه 
وح�شية  اأعمال  اأي  تقت�شيها  التي 
اأخرى، �شواء قام بها وكالء مدنيون اأو 
ع�شكريون«.)اتفاقية جنيف الرابعة - 

املادة 32(
عن  تتحدث  ال�شابقة  الن�شو�ض 
الأفراد ب�شكل عام �شواء كانوا اأطفاًل 
الطفل  حقوق  اتفاقية  اأما  كباًرا،  اأم 

ويف املادة 37-اأ فتن�ض على اأن-
»تكفل الدول الأطراف اأن ل يتعر�ض 
من  لغريه  اأو  للتعذيب،  طفل  اأي 
�رسوب املعاملة اأو العقوبة القا�شية، 
اأو الالاإن�شانية اأو املهينة، ول تفر�ض 
عقوبة الإعدام اأو ال�شجن مدى احلياة 
ب�شبب جرائم يرتكبها اأ�شخا�ض تقبل 
وجود  دون  عاًما   18 عن  اأعمارهم 

اإمكانية لالإفراج عنهم«.
املواثيق  هذه  من  الرغم  على 
والتفاقيات الدولية؛ اإل اأن اإ�رسائيل 
تتجاوز هذه الأعراف ومتار�ض اأق�شى 
اجل�شدي  التعذيب  �شنوف  واأعنف 
الأطفال.  املعتقلني  �شد  والنف�شي 
حلقوق  ال�شهيونية  والنتهاكات 
عند  تقف  ل  الفل�شطينيني  الأطفال 
اإىل  وتتعداها  بل  التحقيق؛  مرحلة 

املراحل الالحقة. 
يوًما   30 ل  الحتجاز  فرتة  وبتمديد 

اأخرى اإ�شافية.
بعد انق�شاء مدة ال 90 يوًما اإ�شافة 
قا�شي  فاإن  الأوىل   8 ال  الأيام  اإىل 
ال�شتئناف من املمكن اأن ميدد فرتة 
الحتجاز ملدة 90 يوم اخرى، بذلك 
اأن  ميكن  التي  املدة  جمموع  يكون 
الحتجاز  قيد  الفل�شطيني  مي�شيها 

دون تهمة 188 يوم.
اأن  ميكن  التي  املدة  يوًما   188
ذلك  يف  مبا  الفل�شطينيني  يق�شيها 
تقدمي  دون  الحتجاز  قيد  الأطفال 

لئحة التهام.
الأمر الع�شكري 878 املادة 78 )د(.

فاإن  يوم   188 اأق�شاها  مدة  خالل 
املعتقلني الفل�شطينيني يجب اأن يتم 
لئحة  تقدمي  اأو  �رساحهم  اإطالق 
اتهام �شدهم اأو اإ�شدار اأمر اعتقال 
اإداري بحقهم، والأرجح اأنه يتم اتهام 
املعتقلني مبجموعة من املخالفات 
الأوامر  منظومة  تت�شمنها  التي 

الع�شكرية.
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اجلاحظ وابن عربي واآخرون.. هكذا 
حتّولوا لأبطال روايات حديثة

متثل �سناعة الرواية تطورا لأقدم ممار�سة ثقافية عرفها الإن�سان منذ بداأ الكالم، 
وهي احلكي الذي حتول من ال�سفاهة اإىل الكتابة ثم الطباعة، واأ�سبح ينتمي يف 

عامل الأدب لقالب »الرواية«. وتعد الرواية التاريخية طريقة بديعة لرواية ال�سري 
الإن�سانية، ويف هذه النماذج تتحرك الروايات يف الزمن بحرية، فهي متزج ع�سور 

ال�سخ�سية التاريخية بزمن راوي الق�سة، وجتعل من �سخ�سيات تاريخية مالأت الرتاث 
العربي ثراًء واإبداعا ق�س�سا اأدبية واإن�سانية مفيدة وماتعة.

وكالت 

الرواية  حتظى  ال�سياق  هذا  ويف 
فهي  خا�سة،  مبكانة  التاريخية 
واإبداع  التاريخ  اأحداث  جتمع 
الدرامي،  والبناء  الروائي  الأدب 
اإن�سانيا  عن�رصا  وتكت�سب 
التجربة  يف  يتمثل  ا�ستثنائيا 
الرواية  بطل  ورحلة  الإن�سانية 
اإطارا �رصديا  للروائي  توفر  التي 
لبناء  يطّوعه  اأن  ميكن  جاهزا 

ن�سه الأدبي.
بدا  اخلم�س،  الروايات  هذه  ويف 
احلا�رص  يف  املا�سي  ح�سور 
وا�سحا،  املا�سي  يف  واحلا�رص 
اأكرث،  اأو  زمنني  ميزج  فاأغلبها 
اأو  لهجتني  اأو  لغتني  واأحيانا 
الزمنية  املفارقة  لت�سكل  اأكرث، 
اإبداعية  م�ساحات  واملكانية 

وتخيالت خ�سبة.

»احلدقي« لأحمد فال 
ولد الدين

زمن  بني  متزج  التي  الرواية  يف 
الأديب العربي الكبري اأبي عثمان 
وع�رص  اجلاحظ  بحر  بن  عمرو 
الكاتب املعا�رص الذي يو�سف يف 
الرواية بـ«القروي«، يحكي اأحمد 
�سخ�سية  عن  الدين  ولد  فال 
اخلليل  كذلك  ويتناول  اجلاحظ 
واإبراهيم  الفراهيدي  اأحمد  بن 
النّظام وابن املديني وابن حنبل 
لبطل  املعا�رصين  من  وغريهم 

الرواية.
الكتاب  اأن  الرواية  من  ويبدو 
�سخ�سية  ا�ستدعاء  يحاول 
غمار  بها  ليخو�س  تاريخية 
اللغة  �سبيل  يف  احلديثة  معاركه 
العربية ومكانتها ال�سامقة، وي�سع 
القارئ يف زمن ثراء وتنوع وانفتاح 
النقا�سات العربية التي دارت بني 
رخاء  زمن  يف  الإ�سالمية  الفرق 
حركة  ون�ساط  العبا�سية  الدولة 
يفوته  ذلك  ومع  فيها،  الرتجمة 
اأن ينتقد فر�س املعتزلة اآراءهم 

بالقوة.
الرواية  زمني  تداخل  ومع 
فالرواية  بالواقع،  اخليال  ميتزج 
هي  واقعية  لق�سة  ت�ستند  التي 
ال�ساخر  الالذع  الف�سيح  �سرية 
جوانب  فيها  تت�سابه  اجلاحظ، 
واحلدقي  القروي  زمان  من 
احلب  �سبيل  يف  يعانيان  اللذين 
اأنه  رغم  للمع�سوقة،  والو�سول 
 1200 من  اأكرث  بينهما  يف�سل 

عام.
الرواية  يف  اجلاحظ  ق�سة  وتبداأ 

برحيل اأديب كبري اآخر هو ال�ساعر 
بتهمة  قتل  الذي  برد  بن  ب�سار 
حينها  اجلاحظ  وكان  الزندقة، 
الأوىل،  عمره  �سني  يف  طفال 
اجلاحظتني  بعينيه  وا�ستهر 
الوا�سعتني اللتني تدوران ب�رصعة 
اأن  قبل  التفا�سيل،  كل  متاأملتان 
تك�سف  بحوارات  الرواية  تزدهر 
الأدب  يف  اجلاحظ  اآراء  عن 
والأخالق  واملجتمع  وال�سيا�سة 

والن�ساء.
بعد  الرواية  يف  ال�رصد  وي�ستمر 
ذلك ليتناول الب�رصة وم�ساجدها 
ودرب  فيها  العلم  وطالب 
املتناثرة  والكتب  الوراقني 
الكاتب  وميزج  جوانبه،  على 
التاريخية  والأحداث  التفا�سيل 
اجلاحظ  زمن  يف  دارت  التي 
كذلك  متناول  م�سوقة،  بطريقة 
بغداد  وحياة  اخللفاء  جمال 
وحتى  املاأمون،  اخلليفة  وبالط 
والغناء  وال�سمر  ال�رصب  جمال�س 
ال�سيا�سة  وخبايا  احلكمة  وبيت 

وال�سجون.
ي�سبح  العبا�سية  العا�سمة  ويف 
اأن  بعد  معروفا  اجلاحظ  ا�سم 
واأ�سلوبه  الأدبية  كتاباته  ت�ستهر 
الأدبي املميز بانت�سار »احليوان« 
ور�سائله  والتبيني«  و«البيان 
والرب�سان  كالبخالء  ال�سهرية 
والتبيني  والبيان  والعرجان 
وعرفت  والأ�سداد،  واملحا�سن 
الذي  للرتجمة  مبختربها  بغداد 
ا�ستدعي له مهرة الن�ساخ وعلماء 

اللغات.
وجمعت ر�سائل اجلاحظ الأدبية 
يف  ومنهجه  مو�سوعيته  بني 
مبا  والعقالين،  العلمي  البحث 
وال�ستقراء،  والنقد  ال�سك  فيه 
اجلمالية  الأدبية  ال�سيغة  وبني 
الطريفة، وحفظت ر�سائله نوادر 
�سعرية مل ترد يف م�سادر اأخرى.

»�سمرقند« لأمني معلوف
حتكي  اجلاحظ،  ق�سة  ومثل 
معلوف  لأمني  �سمرقند  رواية 
مزيجا من الفن الروائي والبحث 
يف  كذلك  وتدور  التاريخي، 
هما:  زمنيتني خمتلفتني  حقبتني 
الني�سابوري  اخليام  عمر  زمن 
وزمن  ع�رص(،  الثالث  )القرن 
)نهاية  الأفغاين  الدين  جمال 
القرن التا�سع ع�رص وبداية القرن 
اإىل  الرواية  وق�سمت  الع�رصين(، 
اأربعة كتب، هي: �سعراء وع�ساق، 
ونهاية  احل�سا�سني،  وفردو�س 

الأعوام الألف، و�ساعر تائه.
الرواية  تفا�سيل  وتك�سف 
متزج  التي  التفا�سيل  من  الكثري 

والفل�سفة  واحلب  ال�سعر  كذلك 
لوحة  وتقدم  والدين،  وال�سيا�سة 
ود�سمة  الألوان  زاهية  تاريخية 

بالأحداث وال�سخ�سيات.
الرواية  من  الأولني  اجلزاأين  ويف 
التخبط  زمن  ال�رصد  يتناول 
الفكري وال�سطرابات ال�سيا�سية 
العامل الإ�سالمي يف  التي �سادت 
ال�سباح  وح�سن  ال�سالجقة  زمن 
احل�سا�سني،  فرقة  موؤ�س�س 
وقلعة  ال�سباح  عنف  وتتناول 
»املوت« احل�سينة التي ا�ستع�ست 
اأن  قبل  طويال  القتحام  على 

يدمرها املغول.
زمنيا  بالقارئ  الكاتب  وينتقل 
القرن  لنهايات  التايل  اجلزء  يف 
فيه  تربز  الذي  ع�رص  التا�سع 
ويتعرف  جديدة،  �سخ�سيات 
لو�ساج  ع.  بنيامني  على  القارئ 
الأمريكي الذي اأحب عمر اخليام 
جمال  مع  ومقابلته  ورباعياته 
نقطة  كانت  التي  الأفغاين  الدين 
له  �سهل  اإذ  حياته،  يف  التحول 
خمطوط  اإىل  الو�سول  طريق 
�سمرقند، ليبداأ رحلة مثرية بداأها 
الق�سطنطينية  اإىل  باري�س  من 
هناك  وي�سهد  فار�س،  حتى 
رحلته  وتتوج  والثورات  احلروب 
ولقائه  املخطوط  على  بعثوره 

ب�سريين حفيدة ال�ساه.
بنيامني  برحيل  الرواية  وتنتهي 
اخليام  ورباعيات  و�سريين 
الباخرة  منت  على  اأمريكا  اإىل 
تايتانيك وغرق املخطوط لالأبد 

يف اأعماق املحيط.

موت �سغري ملحمد 
علوان

ل  �سغري«،  »موت  روايته  ويف 
ح�سن  حممد  الروائي  يكتفي 
ال�سويف  واآثار  بحكايات  علوان 
�ساحب  عربي  ابن  الأكرب 
ولكنه  املكية«،  »الفتوحات 
يف  اإياه  مقدما  اإن�سانه  يقتحم 
الإن�ساين  �سعفه  حلظات  اأكرث 

واأرق حلظات ع�سقه الأر�سي.
حياته  يف  الرواية  وتغو�س 
بعد  قلبه  باختطاف  العاطفية 
وحريته  الع�سق،  يف  وقع  اأن 
اليقني  ذلك  عن  بحثا  الإميانية 
حمي  هو  عربي  وابن  املطلق. 
بن علي بن حممد  الدين حممد 
الطائي  احلامتي  عربي  بن 
الأندل�سي )1164-1240 للميالد( 
ولد يف الأندل�س وتويف يف دم�سق، 

وا�ستهر بلقب »ال�سيخ الأكرب«.
»ال�سيخ  علوان  اختطف  وقد 

الروائي  عامله  اإىل  الأكرب« 
بامل�ساعر،  املفعم  الرومان�سي 
روايات  اأربع  قبل  من  قدم  اإذ 
تتعر�س لعالقات حب بني الرجل 
و«طوق  »�سوفيا«،  منها  واملراأة، 

الطهارة«.
�سغري«  »موت  يف  الراوي  يقودنا 
تاريخ  فيحكي  م�سارين،  عرب 
�سرية  تق�س  خمطوطة  انتقال 
ابن عربي منذ عام 610 هجرية 
 1433 عام  اكت�سافها  وحتى 
الثاين  امل�ستوي  ويف  هجرية، 
تاأتي �سرية ابن عربي منذ حلظة 
م�ستعر�سا  وفاته،  حتى  ميالده 
ال�سعاب التي لقاها منذ ولدته 
اإىل  و�سوله  وحتى  الأندل�س  يف 

مكة مرورا بدم�سق.
ا�ستقر  كيف  الكاتب  وي�ستعر�س 
ابن عربي يف مكة املكرمة واأجنز 
موؤلفه الأهم »الفتوحات املكية«، 
مبا  عينا  ويقر  �سيهداأ  اأنه  وظن 
ابنة  »نظام«  يلتقي  لكنه  اأجنز، 
�سيخه »زاهر الأ�سفهاين« فيغرم 
بها ويكتب عنها ديوانه »ترجمان 

الأ�سواق«.
برف�سها،  يُفاجاأ  العا�سق  اأن  غري 
من  وتدا  كانت  اأنها  ليكت�سف 
طبقا  الأربعة،  الأر�س  اأوتاد 
فدورها  وبالتايل  ال�سويف،  للفهم 
قلوب  يف  والدين  الإميان  تثبيت 
املت�سوفة  وفق  اهلل،  يهديهم  من 
القطب  بوجود  يعتقدون  الذين 
�سوؤون  لإدارة  »الغوث«  اأو  الأكرب 
اأوتاد  اأربعة  وحتته  الأر�س 
ي�ساعدونه، مما جعله على يقني 

با�ستحالة ارتباطهما.
»العالمة« لبن�سامل حمي�س

�سرية  العاّلمة  رواية  تتناول 
موؤ�س�س  املالكي  الق�ساة  قا�سي 
ابن  الرحمن  عبد  الجتماع  علم 
الروائي  فيها  وين�سج  خلدون، 
ابن  لغة  على  حمي�س  بن�سامل 

خلدون يف كتابه املقدمة.
الد�سائ�س  الرواية  وتتناول 
�سد  حتاك  التي  واملوؤامرات 
الديار  يف  املغربي  الفقيه 
للحج  رحلته  وتروي  امل�رصية، 
كاتبه  اأرملة  ليتزوج  وعودته 
احلب  ق�سة  ويروي  املتوفى، 
يف  خلدون  ابن  عا�سه  الذي 

الرواية  تعر�ست  وقد  كهولته؛ 
لنتقادات �سملت اتهامها بت�سويه 

�سورة ابن خلدون الأخالقية.
للحبكة  الرواية  افتقاد  ورغم 
الدرامية وميلها لل�رصد التقريري 
امل�سابه لل�سري الذاتية، فقد جاءت 
م�سابهة للروايات التاريخية التي 
يلب�س فيها الروائي بطل رواياته 
للقارئ  ويقدمه  خيالية،  اأثوابا 
اخلا�سة،  خميلته  يف  يراه  كما 
ورمبا ا�سطر ل�سناعة �سخ�سيات 

غري تاريخية ليكمل بناء ال�رصد.
ابن  زيارة  الرواية  تتجنب  ول 
يروي  اإذ  لنك،  لتيمور  خلدون 
العامل  لقاء  الثالث  الف�سل 
الدموي  باحلاكم  املغربي 
دم�سق  ت�سليم  على  ومفاو�سته 
مع الأمان لأهلها، لكن تيمور لنك 
املدينة،  واأحرق  بوعده  يف  مل 
ثم  م�رص  اإىل  خلدون  ابن  ورحل 
مر�س مر�سه الأخري الذي منعه 
اإىل  العودة  اأمنيته يف  من حتقيق 

موطنه الأ�سلي.

الرئي�س ملحمد العدوي

حممد  ال�ساب  الروائي  ويتناول 
يف  �سينا  ابن  �سخ�سية  العدوي 
ال�رصق  ب�سحر  املفعمة  روايته 
الرواية  اأن  وبدا  فار�س،  وبالد 
التي متزج اأدب الرحالت القدمي 
ب�سرية ابن �سينا الذاتية وفل�سفته، 
متزج كذلك بني ق�سة الفيل�سوف 
وزمنه وبني ق�سة الراوي الباحث 
الذي  �سينا،  ابن  واملتعلق برتاث 
رحل وراءه من اأ�سفهان لطهران 
منذ  به  ارتبط  اأن  بعد  وهمذان، 
الإن�سان  »اإن  قائال  حلم  يف  راآه 
وغاية  يعرف،  مما  اأكرث  يجهل 
اإفادة اليقني حتى ي�سل  املعرفة 

منه اإىل مبداأ الوجود وعلله«.
ورغم اأن ابن �سينا دّون جزءا من 
اآثر  الراوي  لكن  بنف�سه،  �سريته 
تلميذه  عرب  كذلك  عنه  التنقيب 
يظهر  التي  عبيد اجلوزجاين  اأبو 
حزينا  وحيدا  �سينا  ابن  فيها 
لنف�سه،  اخلمر  ليبيح  يحتال 
جائزة  للعوام  حراما  فيجعلها 
على  اهلل  يعاهد  ثم  للخوا�س، 

التوبة ويرتك معاقرتها.

من  الكثري  الرواية  وحملت 
الكاتب  بها  عرب  التي  الت�ساوؤلت 
جيله  اإىل  �سينا  ابن  زمن  من 
احلق  �ساهد  »فمن  املعا�رص، 
ول  عجزا،  تركه  اأو  لزوما  لزمه 
اإل  املنزلتني  هاتني  بني  منزلة 

منزلة اخلمول«.
تتحرك  التي  الرواية  وتروي 
تعلق  ق�سة  بحرية  الزمن  عرب 
وتعلق  ورد  بجاريته  �سينا  ابن 
الذي  الفار�سي  باجلمال  الراوي 
كاد اأن ين�سيه واقعه امل�سطرب، 
التاريخ  يف  القارئ  مع  ويتجول 
املن�سي منوها بثقافات ال�سعوب 
الفار�سية ومقتب�سا كلمات فار�سية 
يف  لكنه  العربي،  الن�س  داخل 
من  املق�سود  اإىل  ينتهي  النهاية 
يف  �سينا  ابن  و�سل  كما  الرحلة 

رحلته القدمية.
التي  الدول  حياة  كانت  لقد 
العامل  حكمت هذه املنطقة من 
مل  �سيا�سيا،  اأق�سد  م�سطربة، 
لفرتة  با�ستقرار  العامل  يهناأ 
وحتى  اأبدا،  يهناأ  مل  طويلة، 
الغناء  وبيوت  فاخلمر  اأخالقيا، 
يف  ثابتا  �سيئا  كانت  واجلواري 
راوي  يقول  كما  املجتمع؛  هذا 

الرواية.
ف�ّساق  عندهم  »كان  وي�سيف 
ذلك  ومع  وم�ستبدون،  ول�سو�س 
قامت يف ح�رصتهم نه�سة مدنية 
العامل  اإرث  ا�ستوعبت  عالية، 
ومّنته حتى �سلمته اإىل اأوروبا يف 

ع�رص النه�سة«.
ونحن ل نختلف عن اأ�سالفنا اليوم 
يف هذه الأو�ساع امل�سطربة، ول 
بنا،  اأخطارا حتدق  اأن حولنا  يف 
يف  ول  م�ستهدفون،  اأننا  يف  ول 
�سحيح  وتركنا  للهو  اجتهنا  اأننا 
به،  ي�سبهوننا  ذلك  كل  الدين؛ 
هناك  لكن  العدوي  يقول  كما 
�سيئا اآخر، فقد »انقطعت �سلتنا 
الطبيعي  احل�ساري  بالمتداد 
اإىل  وانتهينا  ب�رصي،  جتمع  لأي 
�سفة  تكاد  حتى  فيه،  نحن  ما 
النت�ساب ملا هو عربي اأن تكون 
اأو و�سمة جتمع كل املعاين  �سّبة 
اأ�سع  اأن  اأريده  ما  كل  الناق�سة، 
املفقود،  ال�سيء  هذا  على  يدي 

فقط!«.
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اإخراج ن�ضرالدين ال�ضهيلي وبطولة عبد القادر جريو ويو�ضف �ضحريي

»اأوالد احلالل« ... دراما جزائرية 
تظهر احرتافية فنية عالية 

متكن امل�ضل�ضل  الدرامي اجلزائري  »اأوالد احلالل« للمخرج ن�ضر الدين ال�ضهيلي من 
ك�ضب الرهان  منذ بث حلقاته االأوىل على  قناة« ال�ضروق + » يف �ضهر رم�ضان الكرمي   
فلقد نال اإعجاب امل�ضاهدين يف اجلزائر  يف اأوىل حلقاته  و�ضجل ن�ضبة م�ضاهدة عالية 

واأظهر  احرتافية  فريدة من نوعها يف جت�ضيد االأدوار من قبل  جنوم التمثيل  يف اجلزائر 
الذين اأبدعوا  ،  واأ�ضفو عن�ضر الت�ضويق واالإثارة يف هذا العمل الراقي ، مما يوؤكد  اأن 

هناك ا�ضتغال و حت�ضن كبري يف اجلانب الفني والتجاري وهذه تعد قفزة نوعية للدراما 
اجلزائرية التي تعود اإىل الواجهة من جديد يف رم�ضان 2019 .   

حكيم مالك 

جت�ضيد البيئة ال�ضعبية 
يف وهران

�سلط   فلقد   ال�سياق   ذات  ويف   
ال�سوء  الرم�ساين  العمل  هذا  
على  البيئة ال�سعبية ال�سائدة   يف 
»اأوالد  اإهداء  مت  ولقد   ، وهران 
الدرب  حي  ل�سكان  احلالل« 
وهران    الباهية  مبدينة  العريق 
الوهرانية يف  اللهجة  توظيف  ومت 
بخلق  �سمح  ما  العمل  وهذا  هذا 
االأعمال  بني  �رش�سة   مناف�سة 
املعرو�سة  اجلزائرية  الرم�سانية 
التلفزيونية  القنوات  خمتلف  يف 
والعمومية  اخلا�سة  اجلزائرية 
فلقد  وعليه  الرم�ساين   ال�سباق 
ال�سهيلي   ن�رشالدين  جنح املخرج 
املعاناة  م�ساهد   ت�سوير  يف 
الب�سطاء   للمواطنني  االجتماعية  
وتف�سي  والبطالة  الفقر  ،مربزا  
كاملخدرات  االجتماعية   االآفات 
املراأة  �سد  العنف  وممار�سة 
واحلقرة و غريها من  االأمور  التي 

اجلزائري  املواطن  بها  ي�سطدم 
ليوؤكد  الروتينية  اليومية  حياته  يف 
هذا العمل  مرة اأخرى  اأن اجلزائر 
وهذه   وثقافيا   لغويا  وثرية  غنية 
عزف  التي  االإيجابية  النقطة  هي 
»الذي  »ال�سهيلي  اأوتارها   على 
امللل  دائرة  و   النمطية  من  خرج 
من  العديد  يف  �سائدة  كانت  التي 
التي  ال�سابقة  الرم�سانية  االأعمال 
خلقت   �سبه عزوف   لدى اأغلبية  
اجلماهري اجلزائرية   التي جلاأت 
الدرامية  االأعمال  م�ساهدة   اإىل  
وامل�رشية  ال�سورية  العربية 
واللبنانية   وهذا راجع لعدم اإ�سباع 
االأعمال الدرامية اجلزائرية  التي 
للذائقة  �سبق  فيما  تعر�ض  كانت 
الذي  اجلزائري  للم�ساهد  الفنية 
يتميز بذوق عايل يف االختيار مع 
اللهجات  جميع  فهم  من  متكنه 
اخلليج  اإىل  املحيط  من  العربية  
اإال  جندها  ال  فارقة  عالمة  وهي 

عند اجلزائري .

جنوم اجلزائر يتاألقون 
دراميا يف رم�ضان 

امل�سل�سل  هذا  يف  �سارك  ولقد   
املمثلني  من  نخبة  الرم�ساين  
مناطق  خمتلف  من  اجلزائريني  
حقيقية  اإ�سافة  ليقدموا  الوطن  
اأويل   ينباأ بنجاح  الذي  العمل  لهذا 
ال�سباق  اإىل  بقوة   دخل  لكونه 
الدرامية  لالأعمال  الرم�ساين 
مناف�سة  تعرف  التي  اجلزائرية  
حيث  البع�ض   بع�سها  مع  �رش�سة 
مل�ض  املتابعني اجلزائريني  حجم 
احل�سور الفني  للفنانني للم�ساركني 
يف اأوال يلعب فيه يف البطولة كل من 
القادر جريو  عبد  املتاألق  املمثل 
يو�سف  االأغواط   مدينة  ابن  و 
�سحريي  املج�سد ل�سخ�سية« ابن 
و  لعريبي   وم�سطفى  بادي�ض«  
ابنة  بلباي  مليكة  املبدعة  الفنانة 
احل�سور  �ساحبة  تيهرت  مدينة 
م�ساركات  فلديها  القوي   الفني 
وتلفزيونية  وم�رشحية  �سينمائية 
النجمة  اإ�سافة مل�ساركة     كثرية 
اجلزائرية �سهيلة معلم  املعروفة  
»بيبي�سة«   بـ  اجلزائريني  عند 
بوكروين  وعزيز  خ�ساين  وحممد 
مع  و  نوال  واإميان  رحيم  وهيفاء 

حممد  جمال  الفنان  م�ساركة 
بابيلون اجلزائرية   اأمني من فرقة 
اأوكبري  ومرمي  مداح  واأحمد 
واملمثل القدير ابن مدينة �سيدي 
مع  اهلل  عبد  بن  جالب  بلعبا�ض 
م�ساركة فاطمة الزهراء ح�سناوي 
بوعالم   وموين  داودي  ورم�سان 
فرميهدي  وحممد  عمري  ومرمي 
و�سهلة  بو�سارب  وفوزية  وكلثوم 
عي�سى  بن  �سديق  دا�سوبوبكر  بن 
اأجاووت  وربيع  عقبوبي  ونورة 
مرابط    ويون�ض  �سبع  وحميدة 
هذا  يف  �رشف  ك�سيوف  وي�سارك 
الفنان  اجلزائري   امل�سل�سل 
القدير اأحمد بن عي�سى  واملمثلة 
مع  ف�سيلة    ح�سماوي  القديرة 
م�ساركة خا�سة لفنان الراب ر�سا 
»�سيتي 16 »   ولقد منح  القائمون 
على هذا العمل الدرامي  الفر�سة  
اإىل  للدخول   للوجوه اجلديدة    
عامل التمثيل   عن طريق االعتماد 
على الوجوه ال�سابة كاإكرام منارة 
ولد  و�سيليا  الفتاح  عبد  وه�سام 
والطفل  خوجة  وليلى  حممد 
حممد عقبوبي وبوخالفة �ساحلي 
اأمني  وطاهر  ه�سماوي  واإبراهيم 

وبلقا�سم  خام�سة  بن  وقدور 
عبدان وخديجة بن دا�ض وعاجل 
عقبوبي وبالل بو�سا�سلف وحمزة 
�سليماين وكرمي ق�رشاوي و�سفية 
�سقاق ومليك بن �سيحة ورم�سان 
وطاهر  بو�سارب  كلثوم  و  داودي 

عبد القادر .

وحدة مو�ضيقية 
مرتا�ضة 

 وقام باأداء اأغنية اجليرنيك الأوالد 
مدينة  ابن  الفنان  كل  احلالل 
�سوق اأهرا�ض املتوج بلقب اأحلان 
الفنان  االأوىل   طبعته  يف  و�سباب 
الفنانة  رفقة   الكرد  اهلل  عبد 
هيفاء رحيم وال�سيء الالفت  هو 
توظيف  االن�سجام بني املو�سيقى 
العمل  لهذا  اأ�سفى  مما  واللحن 
النظري   منقطع  جميال  رونقا 
ت�سكيل وحدة  وهذا ما �ساهم يف 
مرتا�سة مع بع�سها البع�ض  ولقد 
اأحمد  �سيد  االأغنية  كلمات  كتب 
مهدي  ومو�سيقى  الطاهري  
القادر جريو    املولهي  وقام عبد 

اإ�سماعيل  ال�سكريبت  وو�سع  
ب�سري  باحلوار  وقام  �سوفيط  
جناي  واإميان  ويون�ض  �سامل  بن 
وفتحي كايف وكا�ستينغ عاطف بن 
و�رشيف  اأحنوج  مهدي  و   ح�سني 
الزغالوي  من�سقا املنتج  وتوىل 
عماد  من  كل  العمل  هذا  اإنتاج 
اجلوادي   اأمني  وحممد  هنودة 
العام  و  التو�سيب  واأ�رشف على  
العمل  هذا  فكرة  �ساحب  كان  
جوادي  اأمين  حممد  الدرامي 
رفيقة  ال�سيناريو  بكتابة  وقامت 
الدين  ن�رش  واإخراج   بوجدي 
ال�سهيلي مب�ساعدة  وقام بهند�سة 
الطرابل�سي  و�سيم  ال�سوت 
العكرميي   يا�سني  وميك�ساج  
بن  الدين  �سيف  املونتاج  وتوىل 
االألوان  بت�سحيح  وقام   �سامل  
ولقد     ، اللمو�سي  و  اأ�رشف  
اأمنة مالك  الديكور  اأ�رشفت على 
واك�س�سوار مرمي القيزاين وكامريا 
حممد علي الزواغي و�سالح زريق 
الت�سوير  مدير  طبقة  وحمرز 
وجند يامنة برهومي يف املالب�ض  

ومكياج �سيماء بوجنفة  .

يوم العي�ش معا يف �شالم: تن�شيط ثقايف متنوع بوهران
يتم تن�سيط برنامج ثري باالأن�سطة 
اإطار  يف  بوهران  والفنية  الثقافية 
�سالم  يف  معاً  للعي�ض  الدويل  اليوم 
رم�سان  �سهر  يف  به  يحتفل  الذي 
مًعا  »العي�ض  �سعار  حتت  احلايل 
ذكره  ح�سبما  معا«،  العمل  يعني 
املنظمون. و يتم االحتفال بوهران 
منظمة  حددته  الذي  اليوم  بهذا 

االأمم املتحدة يف 16 مايو من كل 
عام يف مبادرة مواطنة عباأت زهاء 
بني  ما  اجتماعيني  فاعلني  ع�رشة 

اجلمعيات واملوؤ�س�سات الثقافية.
�سيدي  »�سحة  جمعية  اأو�سحت  و 
الهواري« ال�رشيكة يف هذه الفعالية، 
تقدم  االأن�سطة  من  العديد  اأن 
ولل�سباب  عام،  ب�سكل  للجمهور 

ال�سلم  ثقافة  وتعد  خ�سو�سا. 
الثقايف  والتفاعل  مًعا  والعي�ض 
مفاهيم يتم اإبرازها اأثناء خرجات 
واملوائد  العمل  وور�سات  امل�سي 
قبل  من  املنظمة  امل�ستديرة 
العارف«  »جنة  موؤ�س�سة  اطارات 

وغريها من اجلمعيات املحلية.
ال�سغري«  »القارئ  جمعية  وت�سارك 

احلكايات  من  اأم�سية  تن�سيط  يف 
لالأطفال، مبا يتوافق مع دورها يف 
ال�سباب،  وكتاب  للمطالعة  الرتويج 
كالفريي«  »بيري  مركز  يقدم  فيما 

اأم�سيتني فنيتني.
اخلتامي  احلفل  اإقامة  املقرر  من 
وهران  مب�رشح  مايو   15 يف 
لل�سور  معر�ض  بتنظيم  اجلهوي 

وعر�ض  تفاعلي  م�رشحي  وعر�ض 
موا�سيع  حول  ق�سري  �سينمائي 
وللتذكري،  معا.  والعي�ض  ال�سالم 
باليوم  فاإن اجلزائر كانت املبادرة 
�سالم«،  يف  معاً  »العي�ض  العاملي 
االأوىل  بطبعته  االحتفال  مت  الذي 

يف 16 مايو 2018.
الدويل  اليوم  هذا  اعتماد  مت  وقد 

يف  املتحدة  االأمم  طرف  من 
بذلك  متوجا   2017 دي�سمرب   8
املبادرة اجلزائرية التي روجت لها 
اجلمعية الدولية ال�سوفية العالوية 
)التي يتواجد مقرها مب�ستغامن( يف 
اختتام املوؤمتر الدويل للمراأة الذي 

عقد يف اأكتوبر 2014 بوهران.
وكاالت 

�ضتن�ضر اأعمال الفائزين 15 يف كتاب« اأفكار حرة«

»�شوق كتابك« تعلن عن نتائج م�شابقة الق�شة الق�شرية
ك�سفت �سفحة »�سوق كتابك » عن 
اأ�سماء  الكتاب الفائزين يف م�سابقة 
الق�سة الق�سرية   عن اختيار اللجنة  
لـ 15 عمال حيث �ستن�رش ق�س�سهم 
توجت  ولقد  حرة  اأفكار  كتاب  يف 
العديد من الدول العربية يف هذا 
كل  فازت  امل�سابقة فمن اجلزائر 
من ليندة كامل و ب�سمة بوال�سوف 
وخرايفية �سندرة  ودينا ريحاين  و 
فازت   �سوريا  ومن  عقوين  اأ�سماء 
ومن  بركات  ورامز  حممد  ملي�ض 
بدران و  زينه �سالح  م�رش فازت  
اإميان م�سطفى وهويدا اأبو �سمك 

واأ�سامة  و عبداهلل حممد عبداهلل  
املغرب  من  وفازت  الفرماوي 
مرمي طلو�ض واأنوار علي من ليبيا 

ويا�سمني االآن�سي من اليمن.
الق�سة  مل�سابقة  تقدم   ولقد 
كاتب،   74 عن  يزيد  ما  الق�سرية 
من  االأعمال  على  االطالع  وبعد 
طرف جلنة القراءة مت اختيار 20 
الفائزة  الق�س�ض  لتكون هي  ق�سة 
الق�س�ض  على  االطالع  وبعد 
قبل  من  اختريت  التي  الع�رشين 
املراجعة  بعد  ا�ستبعاد  اللجنة مت 
يف  الن�رش  من  ق�س�ض   5 االأخرية 

ن�رشت  كونها  اأفكارحرة  كتاب 
االأعمال   هذه  وتتمثل  قبل...  من 
لوليد رجب  وح�سام الدين م�سعد  
الفقية  وندى  الرباق   و�سفيان 
وجهت   ولقد  �سو�سي.   وزهية 
�سكرها  كتابك«  »�سوق  �سفحة 
وتقديرها  لكل الكّتاب امل�ساركني 
يف م�سابقة الق�سة الق�سرية وتتمنى 
للجميع التوفيق يف م�سريته ككاتب 
امل�سابقة  هذه  اأن  م�سرية  ومبدع، 
للم�ساركني  حمفزة  بداية  مبثابة 
تقدم  الذي  العمل  كان  �سواء   ،
مل  اأو  القراءة  جلنة  قبول  نال  به 

تعني  ال  النتيجة  اأن  وذلك  ينله، 
كاتب  كل  وعلى  املطاف،  نهاية 
وتقدمي  االإبداع  يف  ي�ستمر  اأن 
اأف�سل ما لديه يف كل ن�ض يكتبه، 
ت�سجيع  و�سيظل،  هدفنا  هو  هذا 
النا�ض على االإبداع، ولي�ض البحث 
ولالإ�سارة  واخل�سارة.    الفوز  عن 
لكل  تقدير  �سهادة  اإر�سال  ف�سيتم 
الفائزين ال 20 حتى ن�سكرهم على 
جمهودهم اأما الق�س�ض التي �سيتم 
ن�رشها يف الكتاب هي الق�س�ض ال 

15 االأوىل.
 حكيم مالك 

من 21 ماي  اإىل 29  جوان املقبل

فنان االأندل�شي �شمري تومي يف مهرجان 
موازين 2019 باملغرب

 ي�سارك مغني االأندل�سي �سمري تومي يف الطبعة 18 ملهرجان موازين »اإيقاعات 
العامل« املو�سيقي العاملي التي تعقد فعالياتها بالعا�سمة املغربية الرباط من 
21 ماي  اإىل 29  جوان املقبل ح�سبما اأوردته موؤخرا ال�سحافة املغربية. وبداأ 

تومي م�سواره املو�سيقي عام 1979 باجلزائر العا�سمة مع جمعية »الدزايرية 
املو�سلية« حيث تعلم العزف على اآلتي املاندولني والكمان قبل اأن يوؤ�س�ض يف 

1992 فرقته اخلا�سة التي قدمت العديد من االأعمال الرتاثية يف االأندل�سي 
واحلوزي باالإ�سافة الأغاين عدد من كبار الفنانني اجلزائريني كرابح دريا�سة 

واأحمد وهبي وبالوي الهواري. وي�سارك يف هذه التظاهرة فنانون وفرق 
مو�سيقية من لبنان واإ�سبانيا والواليات املتحدة االأمريكية وفرن�سا وم�رش 

باالإ�سافة اإىل البلد املنظم املغرب.  ويعترب مهرجان موازين »اإيقاعات العامل« 
-الذي تاأ�س�ض يف 2001 وتنظمه جمعية Maroc-Cultures )مغرب-

ثقافات(- اأهم مهرجان مو�سيقي دويل باملغرب.
وكاالت 



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

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

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

•    اخلبز واحلبوب والبطاطا
•    اللحوم والأ�صماك اأو البدائل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بال�صيام.

ال�صداع

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

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

ولطيف. 

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

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

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

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

بال�صحة  غامراً  �صعوراً 
النف�صية العامة.

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

والبوتا�صيوم. ولكن ميكن فقد 
هذه خالل التعرق.

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

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

والربوتني.«

�صعف ال�صيطرة على مر�ض ال�صكري

م�صادر الطاقة خالل ال�صيام

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

البدء بال�صيام.
الذاتية  باملراقبة  ب�صدة  ين�صح 

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

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

حتت ل�صانه.

تعتمد التغريات التي حتدث خالل ال�صيام على 
طول مدة ال�صيام املتوا�صل، حيث يدخل اجل�صم 
يف حالة ال�صيام بعد م�صي 8 �صاعات اأو اأكرث على 

اآخر وجبة دخلت اإليه، حيث تكون الأمعاء قد اأنهت 
امت�صا�س املغذيات من الطعام. ي�صكل الغلوكوز 
املخزن يف الكبد والع�صالت يف احلالة الطبيعية 

امل�صدر الأ�صا�صي للطاقة يف اجل�صم، حيث 
ي�صتخدم اجل�صم خالل ال�صيام هذا املخزون من 

الغلوكوز اأولً ليتزود بالطاقة، وبعد ا�صتنزاف هذا 
املخزون يتحول اجل�صم للم�صدر الثاين للطاقة وهو 

�صحوم اجل�صم. ومع ا�صتمرار ال�صيام لعدة اأيام اأو 
اأ�صابيع يبداأ اجل�صم با�صتخدام الربوتينات للح�صول 

على الطاقة.
وهذا هو الو�صف الخت�صا�صي ملا ي�صاع ت�صميته 

بـ »املجاعة«. ومن الوا�صح اأنه �صار بال�صحة 
ويت�صمن حترر الربوتينات نتيجة تقوي�س 

الع�صالت، مما يجعل ال�صائمني يبدون نحيلني 
بالإ�صافة اإىل اأنه ي�صعف ج�صمهم جداً. ولكن 

ومن ناحية اأخرى من امل�صتبعد الو�صول ملرحلة 
املجاعة خالل رم�صان لتوقف ال�صيام يومياً خالل 

الليل.
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من �ملحفز�ت �لد�خلية - �لروحية – يف �ل�سهر �لكرمي 

ال�ضهر  هذا  عظمة  ا�ضت�ضعار   : اأواًل 
اأخت�ضه  الذي  ال�ضهر  وهو  املبارك، 
اهلل  �ضلى  النبي  يقول  لنف�ضه،  اهلل 
اآَدَم  اْبِن  َعَمِل  ُكُلّ   (( و�ضلم:  عليه 
ْمَثاِلَها  اأَ ُر  َع�ضْ �َضَنُة  اْلَ اَعُف  ُي�ضَ
َعَزّ   ُ اهلَلّ َقاَل  ْعٍف،  �ضِ �َضْبعِماَئة  اإَِل 
َنا  َواأَ ِل  ُه  َنّ َفاإِ  ، ْوَم  ال�ضَّ اإاِل   : َوَجَلّ
َوَطَعاَمُه  �َضْهَوَتُه  َيَدُع  ِبِه،  اأَْجِزي 
َفْرَحٌة  َفْرَحَتاِن؛  اِئِم  ِلل�ضَّ اأَْجِلي،  ِمْن 
ِعْنَد ِفْطِرِه، َوَفْرَحٌة ِعْنَد ِلَقاِء َرِبِّه، 
ِمْن   ِ اهلَلّ ِعْنَد  اأَْطَيُب  ِفيِه  ُلوُف  َوخَلُ

ِك ». ِريِح امْلِ�ضْ
ف�إن  ال�صوم،  ِحكم  فهم  يف  التعمق   : ث�ني�ً 
اهلل عز وجل مل يفر�ض ال�صوم لأجل اجلوع 
حتقيق  امل�صلم  من  اأرد  واإمن�  والعط�ض، 
العظمى  احلكمة  وهي  نف�صه،  يف  التقوى 
ومتنعه  ربه  ط�عة  اإىل  تدفعه  التي  لل�صوم، 
عن مع�صيته، يقول ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
لَّ  اإِ يَ�ِمِه  ِمْن �صِ لَُه  لَيْ�َض  �ِئٍم  ))ُرَبّ �صَ و�صلم: 
اإِلَّ  ِقيَ�ِمِه  ِمْن  لَُه  لَيْ�َض  َق�ِئٍم  َوُرَبّ  وُع،  اجْلُ

َهُر ((. ال�َصّ
ث�لث�ً : التفكر يف الثواب العظيم الذي اأعده 
يف  اهلل  لنفح�ت  والتعر�ض  لل�ص�ئمني،  اهلل 

�صلى  اهلل  ر�صول  ق�ل  املب�ركة،  الأي�م  هذه 
اإِمَي�ًن�  �َن  َرَم�صَ �َم  �صَ ))َمْن  و�صلم:  عليه  اهلل 
 ،(( َذنِْبِه  ِمْن  َم  تََقَدّ َم�  لَُه  ُغِفَر  َواْحِت�َص�ًب� 
 ِ َوهلِلَّ  ...(( وال�صالم:  ال�صالة  عليه  ويقول 

ُعتََق�ءُ ِمَن النَّ�ِر ، َوَذِلَك يِف ُكِلّ لَيْلٍَة ((.
فيه،  الع�م  لي�يل  اأف�صل  اخت�ص��ض   : رابع�ً 
الط�عة  ولزي�دة  القدر،  ليلة  واأف�صله� 
اهلل  يقول  عليه�،  اهلل  يطلعن�  مل  والعب�دة 
ْن اأَلِْف �َصْهٍر ((،  تع�ىل : ))لَيْلَُة الَْقْدِر َخْيٌ ِمّ

ف�لعب�دة فيه� اأف�صل من عب�دة األف �صهر.
يف  ال�ص�حلني  اأحوال  يف  النظر   : خ�م�ص�ً 
ح�لهم  يف  التمعن  خالل  من  رم�ص�ن، 
وح�لهم  القي�م،  مع  وح�لهم  القراآن،  مع 
على  يحفز  مم�  وال�صدقة،  الإنف�ق  مع 

الط�ع�ت.

م�ضتحبات ال�ضوم ثمانية

جتديد النية لكل يوم منه، وعم�رته ب�لذكر 
وتالوة القراآن وال�صالة، وكرثة ال�صدقة فيه، 
للفطر،  فيه  �صبهة  ل  الذي  احلالل  وطلب 
اأو امل�ء، واإحي�ء  التمر  وابتداء الفطر على 
ليلة �صبع وع�رشون منه، وقي�م الرجل وحده 
يف  تقوم  جم�عة  ثم  ك�نت  اإذا  منزله  يف 

امل�صجد، واإل ف�إق�مته للجم�عة اأف�صل.

كم هي �مل�سائل �لتي ال يجب فيها ق�ساء وال كفارة وما هي
امل�ص�ئل التي ل يجب فيه� ق�ص�ء ول كف�رة وهي من ج�ئزات ال�صوم ع�رشة 1 ( خروج القيء غلبة اإذا 

مل يزدرد منه �صيئ� ولو كرث بخالف خروجه ب�ختي�ره فعليه الق�ص�ء فقط اإذا مل يزدرد منه �صيئ� 
عمدا اأو غلبة واإل فعليه الكف�رة كم� تقدم 2 ( وغ�لب الذب�ب 3 ( وغ�لب غب�ر الطريق 4 ( وغ�لب 
الدقيق  ال�ص�نع فعليه الق�ص�ء وينزل منزلة ال�ص�نع من يتوىل اأمور نف�صه يف ه�ته الأ�صي�ء كحفر 

اأر�ض حل�جة من قرب ونقل تراب لغر�ض وم� جرى هذا املجرى 5 ( واحلقنة يف الإحليل وهو ثقب 
الذكر ولو مب�ئع لأنه ل ي�صل ع�دة اإىل املعدة 6 ( ودهن ج�ئفة وهي اجلرح يف البطن واجلنب 

الوا�صل للجوف يو�صع عليه الدهن للدواء وهو ل ي�صل اإىل حمل الأكل وال�رشب 7 ( ونزع امل�أكول 
وامل�رشوب والفرج يف مبداأ طلوع الفجر ف�إن ظن الن�زع اإب�حة الفطر ف�أ�صبح مفطرا فعليه 
الق�ص�ء ول كف�رة عليه لت�أويله القريب 8 ( وال�صواك لل�ص�ئم كل النه�ر في�صتحب عند 

املقت�صى ال�رشعي ك�لو�صوء 9 ( وامل�صم�صة للعط�ض اأو احلر 10 ( والإ�صب�ح ب�جلن�بة 
اإن اأ�صبح به� لعذر ف�إن ق�صد الإ�صب�ح به� فهو خالف الأوىل

مف�سد�ت �ل�سوم كله ع�سرة
 اإنزال امل�ء الدافق عن ق�صد اأو لذة يف يقظة، وكذلك خروج املذي 
لليقظ�ن، والإيالج يف قبل اأو دبر، واإي�ص�ل �صئ اإىل اجلوف من الفم 

من مطعوم اأو م�رشوب اأو غيهم�، وكذلك اأو اخلي��صيم، 
العينني اأو الأذنني، من دهن اأو كحل، ول م� ي�صل اإىل 

ح�صل من حقنة ونحوه�، وال�صتق�ء عمدا يلزم فيم� 
اأو رجوع القيء والقل�ض اإىل احللق بعد 

و�صوله� اإىل مك�ن طرحه�، وال�صوم دون 
نية، اإل �صوم التت�بع فتجزئ النية 

يف اأول يوم منه، كرم�ص�ن، وقيل 
مثله يف النذر ليوم معني ، 

ويف يوم ع��صوراء، والردة 
فيه، وطروء احلي�ض اأو 
النف��ض عليه، وطروء 

الإغم�ء، واجلنون 
عند طلوع الفجر 
اأو ع�مة النه�ر، 

وقطع النية 
اأثن�ء النه�ر،على 
خالف يف هذا.

رم�سان و�سناعة �مل�ستقبل
رم�ص�ن �صهر الإعداد ل�صن�عة امل�صتقبل، مدر�صة �صنوية لالأمة تتجدد يف كل ع�م ، ونت�جه� ط�ق�ت اإمي�نية ، واإ�رشاق�ت نورانية ، وحمط�ت تربوية للنف�ض الب�رشية، واإجن�زات ت�ريخية، ومواقف عزة 
وفخ�ر . مدر�صة يرتبى فيه� الفرد على الرتقي يف درج�ت الإمي�ن ، وتربية النف�ض على مع�ين ال�صرب ، ومع�يل الأمور. مدر�صة تغر�ض يف النف�ض روح التع�ون واملودة والتق�رب والت�صحية والعط�ء . 

رم�ص�ن مدر�صة لالأمة تعلمه� كيف ت�صنع امل�صتقبل ، مدر�صة تعلمه� كيف ترتقي بني الأمم لتكون رائدة لهم وموجهة وخمرجة لهم من الظلم�ت اإىل النور .
رم�ص�ن مدر�صة لالأمة تتفجر فيه الط�ق�ت ، ط�ق�ت ال�صرب والعزمية ، والثقة ب�هلل ، واللتج�ء اإىل اهلل عز وجل .  رم�ص�ن مدر�صة للت�صحية والفداء ، وال�صوق اإىل جن�ت الرحمن ، رم�ص�ن مدر�صة لالأمة 

لتجديد اخل�صوع لعالم الغيوب ملك امللوك. رم�ص�ن مدر�صة ل�صن�عة الرج�ل ، مدر�صة ل�صن�عة الأمه�ت املوؤمن�ت الق�نت�ت ، مدر�صة ل�صن�عة ال�صبيبة واإعدادهم لقي�دة امل�صتقبل . 
يَ�ُم َكَم� ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن( ]البقرة: 183[ ّ يف رم�ص�ن ت�صوم الأمة خ�صوًع� وط�عة لربه� وخ�لقه� )ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�صِ

�َن الَِّذي اأُنِْزَل ِفيِه الُْقْراآُن ُهًدى ِللنَّ��ِض َوبَِيّنَ�ٍت ِمَن الُْهَدى َوالُْفْرَق�ِن( ]البقرة: 185[. يف رم�ص�ن نزل القراآن ، ونزوله يف رم�ص�ن حلكم عديدة ، علمه� من علمه� وجهله� من جهله� )�َصْهُر َرَم�صَ

�سروط وجوب رم�سان �ستة
البلوغ، والعقل، والإ�صالم، اأو بلوغ الدعوة، والقدرة على 

ال�صوم، ودخول ال�صهر، واملعرفة به، وهو واجب على 
امل�ص�فر، اإل اأن له رخ�صة يف الفطر، وعلى احل�ئ�ض 
والنف�ص�ء، اإل اأنه ل ي�صح منهم� يف احل�ل، فيق�صي�نه.

فرو�ضه ثمانية

ارتق�ب ال�صهر، والنية اأوله، وا�صت�صح�به�، وا�صتيف�ء اأجزاء 
النه�ر كله ب�ل�صوم، والإم�ص�ك عن كل م� يدخل اجلوف 
من ج�مد يغذي اأو م�ئع، واإل م� ل ينفك عنه من ب�ص�ق 

الفم، ورطوبة الدم�غ وغب�ر الطريق، وغلبة الذب�ب، 
و�صبهه، والإم�ص�ك عن اإنزال امل�ء الدافق وت�صبيبه بتذكر 

اأو مالم�صة و�صبهه، والإم�ص�ك عن اإيالج يف قبل اأو دبر، 
والإم�ص�ك عن ا�صتدع�ء القيء لغي �رشورة ف�دحة.

�ضننه ثمان

القي�م يف لي�ليه، وكون ذلك جم�عة يف امل�ص�جد، وال�صحور 
يف  والعتك�ف  ال�صحور،  وت�أخي  الإفط�ر،  وتعجيل  فيه�، 
الل�ص�ن  وحفظ  مت�مه،  عند  الفطر  زك�ة  واإخراج  اآخره، 

واجلوارح فيه عن الرفث واجلهل وم� ل يعني.   
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10 م�ضل�ضالت يراهن اجلمهور على جناحها يف رم�ضان

اتهام املنتج  امل�ضري اأحمد ال�ضبكي باالعتداء على موظفي »�ضدى البلد«

بقدر ما اعتاد اجلمهور انتظار املاراثون الرم�ضاين مل�ضاهدة اأف�ضل امل�ضل�ضالت، تاأتي الأعمال الدرامية هذا العام 
حماطة بال�ضكوك ب�ضبب غياب غالبية النجوم الكبار، ورغم ذلك ما زال هناك من ي�ضتحقون املتابعة وهذه هي اأهم 

امل�ضل�ضالت العربية التي يراهن اجلمهور على جناحها يف رم�ضان هذا العام.

زلزال`

امل�سل�سالت  اأكرث  من  هو 
من  لأنه  جهة  من  املنتظرة، 
ومن  رم�سان،  حممد  بطولة 
جهة اأخرى لأنه اأول عمل تعود 
به حال �سيحة اإىل ال�سا�سة بعد 

اعتزالها منذ �سنوات.
حول  امل�سل�سل  اأحداث  تدور 
منزل  والده  ي�سرتي  �ساب 
امللكية  نقل  وقبل  بالتق�سيط، 
ويتوفى   1992 زلزال  يحدث 
الأب، ويف الوقت نف�سه يرف�ض 
العرتاف  العقار  �ساحب 
مبلكية البن لالأر�ض، مما ينتج 
عنه الدخول يف نزاعات لإثبات 

احلق.

كلب�س 3

بعد جناح اجلزء الأول والثاين، 
جزء  تقدمي  العمل  �سناع  قرر 
اأن  املفرو�ض  من  كان  ثالث 
اإحلاح  اأن  اإل  يعر�ض يف 2020، 
املو�سم  اإدراك  على  اجلمهور 
دافعا  كان  احلايل  الرم�ساين 
كافيا لإمتام العمل قبل ميعاده.

�سليم  ي�ستقيل  اجلزء  هذا  ويف 
لين�سئ  الداخلية  من  الأن�ساري 
قبل  اآخر،  �رشيك  مع  �رشكة 
م�ساحنات  بينهما  حتدث  اأن 
عداوة  عن  ت�سفر  اأن  تلبث  ل 

�سديدة.

الهيبة )احل�ضاد(

جزاآن  عنه  �سدر  اآخر  م�سل�سل 
عمل  وهو  املا�سيني،  العامني 

بطولة  من  ت�سويقي  رومان�سي 
هذا  اأحداث  تدور  ح�سن،  تيم 
اجلزء منه حول ق�سة حب يجد 
البطل نف�سه طرفا فيها رغم ما 

يحيط به من موؤامرات.
املنتج  لت�رشيحات  ووفقا 
اإنتاج جزء  فاإن  ال�سباح،  �سادق 
جناح  مدى  على  يعتمد  رابع 

هذا املو�سم.

ولد الغالبة

اأحمد  بطولة  من  امل�سل�سل 
مدر�ض  دور  يلعب  وفيه  ال�سقا 
احلال  �سيق  وب�سبب  تاريخ، 
البطل  يجد  امل�سائب  وتوايل 
اتباع ما  اإما  نارين،  اأمام  نف�سه 
ميليه عليه �سمريه اأو الن�سمام 
لعامل جتارة املخدرات واخلروج 
من عباءة الفقر لالأبد، وهو ما 
اأوحى للجمهور باأن فكرة العمل 
م�ستوحاة من م�سل�سل »بريكينغ 

باد«.

مل�س اأكتاف

مطاوع  وحنان  جالل  يا�رش 
ثالثة  الوهاب،  عبد  وفتحي 
اأ�سماء اأثبتت نف�سها يف ال�سنوات 
الأخرية، وهو ما جعل اجلمهور 
يتنباأ لهذا امل�سل�سل بتفوقه فنيا 

ولي�ض دراميا فقط.
مالكم  حول  العمل  ويتمحور 
قبل  امل�سبوهة،  الأعمال  اعتاد 
اأن يقرر التوبة، وهو ما ترف�سه 
املافيا التي ك�سفت له اأوراقها، 
من  معهم  نزاع  يف  ي�سعه  مما 

اأجل البقاء. 

الكاتب

بطولة  من  بولي�سي  م�سل�سل 
اعتاد  الذي  اخلياط  با�سل 
عام  كل  اجلمهور  مفاجاأة 
يج�سدها.  التي  بال�سخ�سيات 
دور  يوؤدي  العمل  هذا  ويف 
طرفا  فجاأة  نف�سه  يجد  روائي 

يف مغامرات غري متوقعة.
حقيقية،  العمل  ق�سة  اأن  يذكر 
�سيكون  امل�سل�سل  اأن  والأهم 
الأول  العربي  الدرامي  العمل 
�سا�سة  على  يعر�ض  الذي 

نتفليك�ض يف رم�سان.

زي ال�ضم�س

�سار  اآخر  ا�سم  ال�رشبيني  دينا 

ال�سائعات  ب�سبب  للجدل  مثريا 
عالقتها  حول  ترتدد  التي 
البع�ض  جعل  مما  باله�سبة، 
كانت  اإذا  عما  يت�ساءلون 
م�ستحقة  لها  املطلقة  البطولة 

اأم جماملة!
حمامية  عن  العمل  ويحكي 
يتعر�ض �سقيقها للقتل، فتحاول 

العثور على القاتل بطريقتها. 

زودياك

�سكال  خمتلفة  جتربة 
عمل  اأول  لأنه  اأول  ومو�سوعا، 
جمموعة  عن  مقتب�ض  فني 
الراحل  للكاتب  ق�س�سية 
لأنه  وثانيا  توفيق،  اأحمد خالد 
عرب  الإنرتنت  على  �سيعر�ض 
�سا�سة »فيو«، وثالثا لأنه يتكون 

 12 جزء  كل  اأجزاء  اأربعة  من 
حلقة، واأخريا حلبكته اجلديدة، 
فامل�سل�سل يدور حول جمموعة 
لعنة  تطولهم  الأ�سدقاء  من 
اإبطالها  فيحاولون  الفراعنة، 
املوت  من  ينجون  ع�ساهم 

املحقق.

حرملك

من  اإطار  يف  يدور  م�سل�سل 
الفانتازيا التاريخية، اإذ تدور 
 1516-1513 بني  اأحداثه 
لر�سد الفرتة التي و�سل فيها 
والطريقة  لل�سلطة  املماليك 
لإحكام  اتبعوها  التي 
اخليوط  كافة  على  قب�ستهم 

ال�سيا�سية.
جماعية  بطولة  من  العمل 

من  لنجوم عرب خم�رشمني 
جن�سيات متعددة، وهو مكون 
و�سوف  حلقة  �ستني  من 

تعر�ض على جزاأين. 

قابيل

املطلقة  البطولة  هي  هذه 
ممدوح  ملحمد  الأوىل 
فراج  حممد  وي�ساركه 
وتدور  خليل.  واأمينة 
اإطار  يف  امل�سل�سل  اأحداث 
�سابط  فالبطل  ت�سويقي، 
�رشطة يحقق بق�سية معقدة 
اعتماده الأ�سا�سي فيها على 
له  يظهر  الذي  القتيلة  �سبح 
ي�رش  يجعله  مما  با�ستمرار، 
لغز اجلرمية مهما  على فك 

كلفه الأمر.

 غياب اأهل الفن عن جنازة
 حم�ضنة توفيق

   
�ُسيعت جنازة الفنانة الراحلة حم�سنة توفيق من م�سجد ال�سيدة 

نفي�سة يف القاهرة، ظهر اليوم الثالثاء، بح�سور نقيب املهن 
التمثيلية الفنان اأ�رشف زكي والفنانة �سلوى حممد علي واملئات 

من حمبيها، و�سوف يواري جثمانها الرثى داخل مقابر عائلتها 
بطريق �سالح �سامل يف القاهرة. وتتلقى اأ�رشة حم�سنة العزاء 

يف فقيدتهم داخل م�سجد عمر مكرم مبيدان التحرير، ال�سبت 
املقبل، وذلك بعد اأن وافتها املنية، م�ساء اأم�ض الإثنني، عن عمر 

يناهز 80 عام.
وكانت الفنانة الراحلة م�سهورة بلقب »بهية« ن�سبة اإىل دورها 

يف فيلم »الع�سفور« للمخرج يو�سف �ساهني، ومن اأ�سهر اأفالمها 
»وداعاً بونابارت« و«اإ�سكندرية ليه«.

امل�رشي  املنتج  اأزمة  تفاقمت 
قنوات  اإدارة  مع  ال�سبكي،  اأحمد 
»�سدي البلد« امل�رشية، اإثر تبادل 
�رشطية  الطرفني حترير حما�رش 
مبحافظة  الدقي  �رشطة  بق�سم 
من  الأوىل  ال�ساعات  يف  اجليزة، 
�سباح  اأول اأم�ض عقب تهجم منتج 
مقر  على  مريو«  »�سوبر  م�سل�سل 
عر�سهم  علي  اعرتا�ساً  القناة، 
اأوىل حلقات م�سل�سله دون �رشائه 

منه.
وقال م�سدر من داخل القناة، اإنهم 
فوجئوا بح�سور ال�سبكي برفقة 10 

اإىل  احلرا�سة  رجال  من  اأ�سخا�ض 
حمتوياته  بتك�سري  وقاموا  املقر، 
العاملني  من  عدد  على  والعتداء 
تهدئته  حاولوا  اأنهم  م�سيفاً  فيه، 

ولكن دون جدوي.
حادث  من  امل�سابني  اأن  واأو�سح 
�سد  حم�رشاَ  حرروا  العتداء 
خ�سوعهم  املقرر  ومن  ال�سبكي، 
ال�ساعات  خالل  طبي  لك�سف 
الإ�سابات،  حجم  لتبني  املقبلة 
م�سرياً اإىل اأنهم يرف�سون م�ساعي 
من  عدد  يتزعمها  الذي  ال�سلح 

املقربني للمنتج �سالف الذكر.

ومن جانبه، و�سف ال�سبكي ما اأثري 
عمل  طاقم  على  اعتدائه  ب�ساأن 
يف  م�سدداً  بالدعاءات،  القناة 
بلطجياً  لي�ض  اأنه  ت�رشيحات على 

ليقوم بهذه الت�رشفات.
اإدارة  مقر  اإيل  اجتهت  واأ�ساف: 
حممد  رئي�سها  ملقابلة  القناة 
كيفية  على  للتعرف  اأبوالعينني، 
م�سل�سله  حلقات  اأوىل  عر�سه 
»�سوبر مريو« دون امتالكه حقوق 
باعتداء  فوجئ  ولكنه  العر�ض، 
العاملني يف القناة عليه وعلى من 
رجال  اأ�سطحب  مل  ولكنى  معه، 

حرا�سة كما تردد.
يتوانى  لن  اأنه  املنتج  واأو�سح 
بحكم  بالقانون،  حقه  اأخذ  عن 
احلا�سلة  هي  »النهار«  قنوات  اأن 
على حق عر�ض م�سل�سله، وبالتايل 
اأن  اأخرى  ف�سائية  لأي  يجوز  ل 

تعر�ض امل�سل�سل بخالفها.
يذكر اأن م�سل�سل »�سوبر مريو« من 
حمدي  غامن،  �سمري  اإميي  بطولة 
ملك  فوؤاد،  بيومي  املريغني، 
تاأليف  من  ثروت،  حممد  قورة، 
حممدي،  وحممد  حميي،  اأحمد 

ومن اإخراج وليد احللفاوي.
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باإنتاج  "مر�سيد�س" تبد�أ 
�ل�سامتة" "�سيارتها 

ر�م تطور بيك �ب بتكلفة معقولة 
�ستناف�س فورد رينجر

�أنها  مر�سيد�س  �رشكة  �أعلنت 
ل�سيارة  �لتجاري  بالإنتاج  بد�أت 
"EQ" �لكهربائية يف مدينة برمين 
�ل�سيارة  هذه  و�ستاأتي  �لأملانية 
�أي  ت�سدر  ل  كهربائية  مبحركات 
�خلرب�ء  دفع  ما  تقريبا،  �سجيج 
�ل�سامتة"  بـ"�ل�سيارة  ت�سميتها  �إىل 
�لر�حة  �أكرب قدر من  �لتي �ستوفر 
بالقيادة،  و�ل�ستمتاع  للركاب 
وتقلل من ظاهرة �لتلوث �ل�سمعي 
�سكان  �أغلب  منه  يعاين  بات  �لتي 
�ملدن �لكربى و�ملكتظة بال�سكان.  
من  م�سنوع  �أنيق  بهيكل  و�ستتميز 
�حلديد و�لألومينيوم، �سبيه بهياكل 
�أنتجتها  �لتي   "GLC" �سيار�ت 
�لأخريين،  �لعامني  يف  مر�سيد�س 
بطول 474 �سم، وعر�س 188 �سم، 
مبحاور  مزود  �سم،   162 و�رتفاع 

عجالت تبعد عن بع�سها 287 �سم، 
 500 ب�سعة  خلفي  �أمتعة  و�سندوق 
كهربائيني  و�ستزود مبحركني  لرت. 
على  قادرين  ح�سانا،   480 بعزم 
 100 �إىل   0 من  ت�سارعها  زيادة 
ثانية،   5.1 كلم/�ساعة يف غ�سون 
 180 �رشعة  �إىل  بها  و�لو�سول 
تكفيها  وبطاريات  كلم/�ساعة، 
بال�سحنة  كلم   470 م�سافة  لتقطع 

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

�لطرقات.

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

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

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

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

جرن�ل موتورز وفورد رينجر.

فولفو V60 موديل 2019 مبقاعد خا�سة

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

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

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

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

.Upholstery

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

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

�ملناخ ومز�يا �أخرى.
�لتي ت�سمل فر�س جلدي فالكونا  �ل�سيارة بباقة من �خليار�ت  و�ستتوفر 
ومل�سات من �خل�سب مع مقاعد بخا�سية �لتدفئة و�لتربيد و�لتدليك كما 
ميكن للم�سرتين طلب �سا�سة عر�س بيانات خا�سة وفتحة �سقف زجاجية 

�سماعة   19 مع  فاخرة   Bang & Olufsen �سوتي  ونظام  بانور�مية 
وباقة جودة �لهو�ء �لتي ت�سمل نظام تنقية للهو�ء وموزع للعطر.
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هيوند�ي كريتا 2020 �جلديدة كليا تظهر بو�سوح �أثناء �ختبارها

 
�أوفر فينيو �ل�سغرية موؤخر�ً، تعمل هيوند�ي حالياً على و�سع �للم�سات �لأخرية باجليل �لقادم من  بعد تد�سني كرو�س 
SUV كريتا 2020 �ملدجمة، و�لتي مت �لك�سف عن ن�سختها �ل�سينية يف معر�س �سنغهاي �ملا�سي كاجليل �جلديد 

.ix25 من
تك�سف �ل�سور �لتج�س�سية عن قدوم كريتا 2020 بو�جهة جديدة كلياً مع عنا�رش ت�سميم م�ستعارة من فينيو 
�لأ�سغر وبالي�سايد �لأكرب للغاية مثل �ل�سبك �ل�سخم �لذي يحمل �سعار هيوند�ي باأعاله، فيما يحيط 

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

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

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

هي ب�ستة �رشعات يدوي �أو �أوتوماتيكي.
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فالتر بان�ستغر�م و�إميوجى 
بتويرت.. هكذ� �حتفلت موؤ�س�سات 

�لتقنية ب�سهر رم�سان

 SHARED“ بوك من�صة  في�س  �أطلقت 
�لر�ؤى  لتقدمي   ”by Facebook
�إىل  �إ�صافة  حملية،  ببيانات  �ملدعومة 
عر�س �لق�ص�س �مللهمة للمجتمعات �أثناء 
توجيه  �ىل  تهدف  ��لتى  رم�صان،  �صهر 
كيفية  بخ�صو�س  ��ملجتمع  �ملوؤ�ص�صات 
باأق�صى  �ملهمة  �ملنا�صبة  هذه  من  �لنفع 
�لإح�صائيات  تو�صح  فيما  جائز،  قدر 
للعام  �ملبارك  رم�صان  ب�صهر  �خلا�صة 
�ملا�صى �أن زيادة عن 280 مليون �صخ�س 
بلغت  تفاعالت  قدمو�  �لعامل  بخ�صو�س 
�ملحتوى  مع  تفاعل  مليار�ت   3 �إىل 

�خلا�س ب�صهر رم�صان �ملبارك.

ان�ستغرام

�ن�صتجر�م،  �ل�صور  م�صاركة  �فرت خدمة 
رم�صان  ب�صهر  خا�س  لل�صور  جديد  فلرت 
�ذلك  “فانو�س”،  ��صم  يحمل  ��لذى 
م�صاركة  على  �لتطبيق  م�صتخدمى  حلث 
عبارة  �هو  �لكرمي،  لل�صهر  حت�صري�تهم 
من  م�صتوحاة  للهالل  ��أ�صكال  ظالل  عن 
�لأ�صكال  �ترمز  �لأر�بي�صك،  زخارف 
رم�صان،  ل�صهر  �لعموم  على  �مل�صتخدمة 
�لطبقات،  متعدد  �لفلرت  هذ�  ياأتى  فيما 
على  �ل�صغط  للم�صتخدمني  �ميكن 
بت�صميم  فلرت  �إىل  لالنتقال  �ل�صا�صة 
تقليدى للهالل، ثم �ختيار تهانى رم�صان 

بالإجنليزية �أ� �لعربية.

�سركة اأبل

�لتنفيذى  �لرئي�س  “تيم كوك”  هناأ  كذلك 
ل�رشكة �أبل �مل�صلمني فى كل �أرجاء �لعامل 
�ذلك  �لكرمي،  رم�صان  �صهر  مبنا�صبة 
على  �لر�صمى  ح�صابه  عرب  تغريدة  �أثناء 
تغريدته:  فى  “كوك”  �قال  تويرت،  �صبكة 
ينتظر�نه  من  لكل  مبارك  “رم�صان 
�لأفر�د  لك  �أمتنى  �لعامل،  بخ�صو�س 
بال�صالم  ممتلًئا  �صهًر�  ��أحبائك  �أ�رشتك 

��لوئام ��لفرح”.

تويرت

كما �أعلنت �صبكة تويرت عن خططها ل�صهر 

رم�صان �لكرمي، حيث �أطلقت �ل�صبكة ثالثة 
ب�صبع  “�إميو�صن”  حديثة  تعبريية  منازج 
��لإجنليزية  “�لعربية  هى  خمتلفة  لغات 
��لبها�صا، ��لإ�صبانية، ��لرتكية، ��لهندية، 
��لبنغالية”، بهدف معا�نة �مل�صلمني فى 
ب�صهر  �لحتفال  على  �لعامل  مناطق  كل 
�أنه  تويرت  ��أ��صحت  �لكرمي،  رم�صان 
نحو ��صتخد�م ها�صتجات مثل #رم�صان، 
�#رم�صان_مبارك،  �#رم�صان_كرمي، 
كما  ��لهالل،  �مل�صجد  �إميو�صن  �صيظهر 
�إميو�صن  تو�صيح  للم�صتخدمني،  ميكن 
��صتخد�م  نحو  ��ل�صبحة،  �للنب  كوب 
�لها�صتاجات #�إفطار، #فطور، #فطور_
�#�إفطار_ #�إفطار�_�صهيا،  رم�صان، 

رم�صان، #�صحور #�صحور_رم�صان.

»تويرت« يفاجئ �مل�ستخدمني يف رم�سان!
اأعلن القائمون على تطبيق »تويرت« اإدخال 
بع�ض التعديالت وامليزات على التطبيق، 

مبنا�سبة قدوم �سهر رم�سان املبارك.
واأ�ساروا اإىل اأن التحديثات ت�سمل جمموعة 

جديدة من الرموز التعبريية اجلديدة التي 
�ست�سفي على املحادثات اأجواء �سهر رم�سان 
املبارك، وتظهر للم�ستخدم بعدة لغات منها 
العربية والإنكليزية والإ�سبانية والرتكية 

والهندية والبنغالية.
مبنا�سبة حلول ال�سهر الف�سيل نتمنى 
امل�سلمني.  جلميع  #رم�سان_مبارك 

ن�ستعر�ض تاليًا كيف غّرد اجلميع حول 
العامل عن �سهر  #رم�سان  حتى الآن. 

https://blog.twitter.com/ar/topics/
events/2019/-ramadan-2019-on-

…  twitter.html
و�ستظهر هذه الرموز، ومنها رمز مل�سجد 

اأو هالل، للم�ستخدم بعد كتابة »ها�ستاغ« 
)#( يف املحادثة اأو التغريدة، واإتباعه 
بكلمات )رم�سان( اأو )رم�سان كرمي( اأو 

)رم�سان مبارك(. #اإفطار #فانو�ض #رم�سان  
#رم�سان_مبارك 

 #رم�سان_كرمي
كما �سيظهر رمز تعبريي لفانو�ض، اإذا ما كتب 
امل�ستخدم »ها�ستاغ« تتعلق كلماته بكلمات كـ 

»فانو�ض« اأو »فانو�ض رم�سان«.

تطبيقات 
 �إ�سالمية 
يف رم�سان

�نوكيا  مايكر��صوفت 
من  جمموعة  �أطلقتا  فقد 
بال�صهر  �خلا�صة  �لتطبيقات 
فون8  �يند�ز  لنظام  �لف�صيل 
»رم�صان  تطبيقات  بينها  �من 
�ملجود«،  �«�مل�صحف  كرمي« 
�«�أدعية  �إ�صالمية«،  �«�صلو�ت 

مهمة«، �«ز�ماتو«.
كرمي«  »رم�صان  تطبيق  �يقدم 
ملوعد  �لتنازيل  ��لعد  �لوقت 
كما  �لالإفطار،  �ملقبل  �ل�صالة 
لليوم  �ل�صالة  �أ�قات  يُظهر 
�أقرب  موقع  �حتديد  بكامله، 
��آلة  �لقبلة،  ��جتاه  م�صجد 
�ل�صفحات  عدد  حتدد  حا�صبة 
�لتي يجب قر�ءتها خلتمة �لقر�آن 

مع نهاية �ل�صهر �لف�صيل.
�مل�صحف  تطبيق  يقدم  �بينما 
باخلط  �لكرمي  �لقر�آن  �ملجود 
�ل�صتماع  خيار  مع  �لعربي 
جمود  ب�صوت  �صورة  كل  �إىل 
خمتلف، �يتيح تطبيق »�صلو�ت 
م�صابهة  �ظائف  �إ�صالمية« 
مع  كرمي«  »رم�صان  لتطبيق 

مثل  �ملز�يا  من  عدد  �إ�صافة 
تتيح  �لتي  �حلية  �لأيقونات 
للم�صتخدم ر�ؤية �أ�قات �ل�صالة 

على �ل�صا�صة �لرئي�صية.
مهمة«  »�أدعية  تطبيق  �ي�صم 
�لأدعية  من  جمموعة 
بينية  ��جهة  يف  �لإ�صالمية 
ت�صاميم  ت�صبه  �مرّتبة  ���صحة 
�إمكانية  مع  �يند�ز،  هاتف 
مل�صاعدة  دعاء  كل  ترجمة 
على  �لعرب  غري  �مل�صتخدمني 
فهم �لدعاء. كما يتيح م�صاركة 
�لآخرين  �إىل  ��إر�صالها  �لأدعية 
�لق�صرية  �لن�صية  �لر�صائل  عرب 
�أ� �لربيد �لإلكرت�ين �أ� �لإعالم 

�لجتماعي.
فيُ�صهل  »ز�ماتو«  تطبيق  �أما 
�لعثور على �ملطاعم عرب موقع 
عدة  يف  �لإلكرت�ين  »ز�ماتو« 
�لطالع  فر�صة  �يقدم  د�ل، 
على �لقو�ئم ��ل�صور ��خلر�ئط 
�إىل  مطعم،  �ألف   95 من  لأكرث 
��آر�ء  ت�صنيفها  ر�ؤية  جانب 

�لعمالء بها.

رم�سان كرمي: �أف�سل 10 تطبيقات 
�إ�سالمية لهاتفك يف رم�سان

�لتطبيقات  �أف�صل  من  جمموعة 
هو  ما  منها  �ملتنوعة،  �لإ�صالمية 
�لعام،  لهذ�  رم�صان  ب�صهر  خا�س 
�إ�صالمية  تطبيقات  ماهي  �منها 
رم�صان  �صو�ء يف  �أهمية  ذ�ت  عامة 
�أن تكون  نتمنى  �أ� ما بعد رم�صان. 

ذ�ت فائدة للجميع.

اإم�ساكية رم�سان

فهو  �لتطبيق  ��صم  يو�صح  كما 
بح�صب  رم�صان  �إم�صاكية  يقدم 
ذلك  �إىل  بالإ�صافة  لكنه  مدينتك، 
�لأخرى  �ملعلومات  يقدم عدًد� من 
رم�صان  �فتا�ى  �ل�صوم  �أحكام  مثل 
�معلومات  ��مل�صاء  �ل�صباح  ��أذكار 
�لهجري  ��لتاريخ  �لقدر  ليلة  حول 
ب�صورتها  �لقمر  منازل  تو�صيح  مع 

���صمها.

امل�سلم  دليل   iRamadan
يف رم�سان

قطر  موؤ�ص�صة  �إنتاج  من  تطبيق 
من  متنوعة  جمموعة  فيه  �خلريية 
�ل�صهر  يف  للم�صلم  �ملفيد  �ملحتوى 
�لكرمي، حيث يحتوي ميزة ت�صاعدك 
ت�صجيل  عرب  ختمتك  �إمتام  يف 
�إليها كي  �ل�صورة ��لآية �لتي ��صلت 
يقدم  كما  توقفت،  حيث  من  تتتابع 
�لنو�فذ ��لأبو�ب مثل  جمموعة من 
�لفتا�ى �ملتعلقة بال�صوم �زكاة �ملال 
�لتاريخية  ��لأحد�ث  �لفطر  �زكاة 
�إىل  بالإ�صافة  �لهامة  �لرم�صانية 

يقدم  �لذي  �ليوم”  “م�رش�ع  باب 
ت�صتطيع  لعمل خري  فكرة  يومًيا  لك 
�لتطبيق  يقدم  �أحببت.  �إن  تنفيذه 
كذلك �إم�صاكية رم�صان لكنها خا�صة 

بالتقومي �لقطري.

م�صائل �ل�صيام

عن كتاب “�صبعون م�صاألة يف �ل�صيام” 
لل�صيخ حممد �صالح �ملنجد. يتنا�ل 
من  ���صعة  جمموعة  �لتطبيق 
على  بال�صيام  �ملتعلقة  �مل�صائل 
�ختالفها �صو�ء �أحكام �ل�صيام ��آد�به 
�أ� فو�ئده �أ� غري ذلك من �ملو��صيع 
�ملتعلقة  ��ملختلفة  �ملتنوعة 
�أنه  �لتطبيق  ميزة  �لكرمي.  بال�صهر 
قيًما  يجعله  مما  عدة  بلغات  يتوفر 

للم�صلمني من غري �لعرب.

فتاوى رم�سان

��صتعمال  �لربو  ملري�س  يجوز  هل 
�أذن  �ل�صيام؟  نهار  يف  �لربو  بخاخ 
موؤذن �حلي باخلطاأ فماذ� يُلزم �أهل 
�حلي؟ ما حكم من ي�صتن�صق ر�ئحة 
من  عينة  هذه  �صائم؟  �هو  �لطعام 
على  تخطر  �أن  ميكن  �لتي  �لأ�صئلة 
�أن جتد  ميكن  ��لتي  �صائم  �أي  بال 
�أجوبتها يف هذ� �لتطبيق �لذي يقدم 
خالل  من  �صوؤ�ل   24 على  �إجابة 
نهاية  �يف  �ب�صيطة،  �صهلة  ��جهة 
�بالتايل  م�صدرها  �صتجد  فتوى  كل 
�إن  موثوقيتها  من  �لتاأكد  ت�صتطيع 

�أحببت.

Qibla AR

�صو�ء يف رم�صان �أ� يف غري رم�صان، 
ل بد �أن حتتاج �إىل معرفة �جتاه �لقبلة 
 Qibla AR بني �قٍت ��آخر. تطبيق
تتيح لك حتديد  ُمبتكرة  يقدم فكرة 
�جتاه �لقبلة عرب تقنية �لو�قع �مُلعزز 
يكفي   .Augmented Reality
�توجيه  �لتطبيق  بت�صغيل  تقوم  �أن 
كامري� �لهاتف كاأنك تقوم بالت�صوير، 
�إز�حة  �إىل  �لتطبيق  ��صيُ�رشدك 
حتى  �لي�صار  �أ�  �ليمني  نحو  �لهاتف 
�ل�صا�صة،  على  �لكعبة  �صورة  ت�صاهد 
��صيكون هو �جتاه �لقبلة. بالإ�صافة 
�إمكانية  �لتطبيق  يقدم  ذلك  �إىل 
كما  �لبو�صلة،  عرب  �لجتاه  حتديد 
�حلي  �لبث  متابعة  �إمكانية  يقدم 

��ملبا�رشة من �حلرم �ملكي.

Quran Android

�لقر�آن  تطبيقات  �أف�صل  من  ��حد 
ح�صل  �لإطالق،  على  لأندر�يد 
لدعم  �أيام على حتديث جديد  قبل 
�لتطبيق  يقدم  �للوحية.  �حلو��صب 
��جهات جميلة ��صهلة �ل�صتخد�م، 
�لآية  مكان  حتديد  �إمكانية  �يتيح 
�لقر�ءة،  ��صلت  حيث  من  للمتابعة 
�إبن  تف�صريي  مع  �لآيات  �م�صاركة 
كثري ��ل�صعدي، �يتيح �إمكانية حتميل 
�لقر�ءة لعدد كبري من �لقّر�ء. �يوفر 
�لقر�ءة  ���صعية  �لبحث  �إمكانية 

�لليلية �غري ذلك من �مليز�ت. 
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البرتولية  للأ�شغال  الوطنية  املوؤ�ش�شة  عمال  حمل 
لهم  ت�رصيح  يف  العمل  عن  امل�رصبني  الكربى   
للموؤ�ش�شة  اجلهوي  املدير  »الو�شط«،  يومية  مع 
تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب  تبيعات  م�شوؤولية 
عن ا�شدار قرار لغلق املطعم خلل ال�شهر الف�شيل 
ذلك  من  ابعد  اىل  املتحدثني  ذات  ذهب  حيث   ،
موؤكدين اأن الغاية من حرمانهم من وجبة االفطار  
ما  على  االلتفاف  ثم  ومن  احتجاجهم  اف�شال  هو 

و�شفوه ب�رصعية مطالبهم املهنية و االجتماعية .
امل�رصبني   العمال  اأبدى  فقد  ثانية  جهة  من   
جي  ل�رصكة  العام  املدير  رحيل  مبطلب  مت�شكهم 
العامون  املدراء  من  كل  لرحيل  ا�شافة   ، بي  تي 
حا�شي   ، م�شعود  حا�شي  مناطق  بكل  الفرعيون 
،نف�س  للنقابة  العام  املدير  رحيل  وكذا  الرمل 
ال�شيء  مدير االإيواء و االإطعام غري املرغوب فيه 
، كما �شدد العمال على مطالب تطبيق نظام العمل 
4/4 مثل جميع املوؤ�ش�شات البرتولية ، دون ن�شيان 

مطلب الزيادة يف االأجور للعمال كاالأجر القاعدي 
�شوناطراك  به  معمول  هو  مثلما  واملردودية 
لزيادة  اإ�شافة   ، االأخرى  البرتولية  واملوؤ�ش�شات 
االيواء  وحت�شني ظروف   ، التلحيم  عمال  اأجور  يف 
واالطعام للعمال ، و احلق يف الرت�شيم الذين لديهم 
وزيادة   ، املوؤ�ش�شة  يف  عمل  اأكرث  فما  �شنوات   04

كذا  ،و  االأقل  على  كاملة  �شنة  اىل  العمل  اتفاقية 
وحماربة  ال�رصكة  عمل  جلميع  الرتقية  يف  احلق 
البريوقراطية .  من جهة ثانية فقد �شدد بيان العمال 
الذي حت�شلت يومية »الو�شط« على �رصورة حت�شني 
كالتعاقد مع  لل�رصكة  ال�شمان االجتماعي  خدمات 

م�شحات اخلوا�س من اأجل العلج جمانا.

�أحمد باحلاج

�ملوؤ�ش�شة �لوطنية للأ�شغال �لبرتولية �لكربى

املدير ياأمر بغلق املطعم يف رم�ضان
يعي�ش عمال �ملوؤ�ش�شة �لوطنية لل�شغال �لبرتولية �لكربى على وقع �شفيح �شاخن ،ب�شبب �لقر�ر�ت �لتع�شفية للمدير �جلهوي 

ل�شركة �لذي �أمر بغلق �ملطعم خلل �ل�شهر �لف�شيل   ، بهدف �جها�ش ��شر�بهم .

غليز�ن

موظفو  مديري 
التجارة ينظمون 
وقفة احتجاجية 

موظفي  من  الع�رصات  االأربعاء  اأم�س  نظم 
غليزان  لوالية  التجارة  مديرية  وعمال 
وهذا  املديرية  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة 
ا�شتجابة لنداء النقابة الوطنية مل�شتخدمي 
اإ�رصاب عن  الرامي اىل �شن  التجارة  وزارة 
ال09  غاية  واىل  ماي  ال06  بني  ما  العمل 
من االأ�شبوع اجلاري وبدءا من 13 ماي واىل 
مراعاة  مع  املقبل  االأ�شبوع  منه   15 غاية 
ا�شتجابة  عدم  حال  يف  االإ�رصاب  موا�شلة 
املتمثلة   التجارة ملطالب املحتجني  وزارة 
واملهنية  االجتماعية  اأو�شاعهم  يف حت�شني 
من  جملة  حتمل  الفتات  رفعوا  املحتجون 
املطالب واالن�شغاالت يف مقدمتها  بالرفع 
من املنح  والعلوات اإ�شافة اإىل تبيان كيفية 
حت�شني منحة �شندوق املداخيل وعدم الزج 
مبفت�شي الرقابة يف امليدان يف ظل الظروف 
ملختلف  االمنية  احلماية  وتوفري  الراهنة 
اأ�شبحوا  اأين   امليدان  يف  العاملة  الفرق 
طالب  كما  املهنية   للأخطار  يتعر�شون 
 2019/340 رقم  التعليمة  باإلغاء  املحتجون 
وعمال  موظفي  �شلمة  على  حفاظا  وهذا 
واإعادة  ومعنويا  ج�شديا  التجارة   قطاع 
اخلا�س  التكميلي  النظام  يف  اأي�شا  النظر 

بالتعوي�شات
�ش  �أ

�ل�شريط �حلدودي بتمرن��شت

العثور على خمباأ اأ�ضلحة

»نيويورك تاميز

 ترامب خ�ضر اأكرث من مليار دوالر يف عقد

�أمن والية �جلز�ئر

 حجز ما يقارب ن�ضف كيلو من الكوكايني   

»اآبل« تكت�ضح االأ�ضواق قريبا بهاتف مناف�س

�ملبادرة لقيت ��شتح�شانا كبري�

اأ�ضعار رمزية وم�ضاعدات للفقراء يف �ضوق ال�ضرفة بالبويرة

يف ق�شايا خمدر�ت وحيازة �شلح ناري و�آلة حفر �الآبار

الدرك الوطني بغليزان يوقف 7 اأ�ضخا�س

ا�شتغلل  وبف�شل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
الوطني  للجي�س  مفرزة  ك�شفت  املعلومات، 
بحث  دورية  اإثر   2019 ماي   07 يوم  ال�شعبي، 

وتفتي�س قرب ال�رصيط احلدودي بتمرنا�شت/
ن.ع.6، خمباأ للأ�شلحة والذخرية يحتوي على 
ر�شا�س )01( ثقيل عيار 12،7 ميليمرت ور�شا�س 

لكمية  باالإ�شافة   ،PKT نوع  من  ثقيل   )01(
العيارات  خمتلف  من  الذخرية  من  معتربة 

)1735 طلقة( واأغرا�س اأخرى.

للجي�س  مفرزة  اأوقفت  مت�شل،  �شياق  ويف 
للجماعات  دعم  عن�رص  ال�شعبي  الوطني 

االإرهابية بعني الدفلى/ن.ع.1.

قبل  نف�شه  ترامب  دونالد  الرئي�س  قدم 
اأعمال ناجح،  دخول عامل ال�شيا�شة كرجل 
 1.17 خ�رص  اأنه  تظهر  البيانات  اأن  اإال 
ب�شبب  �شنوات   10 مدى  على  دوالر  مليار 
لـ«نيويورك  وفقا  فا�شلة،  جتارية  �شفقات 
عن  »بلومربغ«  وكالة  تاميز«،ونقلت 
اأطلعت  اإنها  قالت  التي  تاميز«،  »نيويورك 
يحقق  مل  ترامب  اأن  �رصيبية،  وثائق  على 
العك�س  على  بل  اأرباحا  و1994   1985 بني 

راكم اخل�شائر. 
يف  االأمريكية  ال�شحيفة  تقرير  وجاء 

اأمريكيون  م�رصعون  فيه  ي�شعى  وقت 
ال�رصيبية،  ترامب  اإقرارات  على  للح�شول 
ت�شليمها  اخلزانة  وزارة  رف�شت  والتي 
للكونغر�س، وهو �شدام قد يقود الطرفني 
اإىل املحكمة. وتقول »نيويورك تاميز«، اإن 
الو�شع املايل للرئي�س ترامب خلل الفرتة 
خ�شائر  تكبد  حيث  كارثيا،  كان  املذكورة 
عليه  يتوجب  مل  اأنه  لدرجة  �شخمة  مالية 
دفع �رصائب على االأرباح خلل 8 �شنوات 
من اأ�شل ال�شنوات الـ10 املمتدة من 1985 

اإىل 1994.

متكنت م�شالح اأمن والية اجلزائر موؤخرا من 
و  الكوكايني  من  كيلو  ن�شف  يقارب  ما  حجز 
مبلغ مايل يربو عن الـ 700 مليون �شنتيم ومبالغ 
بحوزة  كانت  ال�شعبة  بالعملة  معتربة  مالية 
جمموعة من املتاجرين باملخدرات، ح�شبما 

جاء اليوم االأربعاء يف بيان ذات امل�شالح.
و اأو�شح البيان اأن م�شالح املقاطعة الو�شطى 
 )03( ثلث  اأوقفت  الق�شائية،  لل�رصطة 
اأ�شخا�س م�شتبه فيهم ترتاوح اأعمارهم بني 30 

اإىل 44 �شنة على م�شتوى عدة اإحياء بالعا�شمة، 
تورطوا يف جناية املتاجرة باملخدرات ال�شلبة  

يف اإطار جماعة اإجرامية 
منظمة مع خمالفة الت�رصيع اخلا�س بال�رصف 
 )395( حجز  مت  و  االأموال،  روؤو�س  وحركة 
و  �شياحيتني  �شيارتني  و  الكوكايني  من  غرام 
الـ  يقارب  ما  اإىل  اإ�شافة  نقالة  هواتف   )05(
مالية معتربة من  ومبالغ  �شنتيم  مليون   )700(

العملة ال�شعبة.

�رصكة  اأن  التقنية  ب�شوؤون  مهتمة  مواقع  ذكرت 
الذكية  االأجهزة  �شوق  الكت�شاح  تخطط  »اآبل« 
بهاتف متطور، وب�شعر مناف�س، وت�شري الت�رصيبات 
اإىل اأن الهاتف اجلديد الذي �شيطرح حتت ا�شم 
مزدوجة،  خلفية  بكامريا  �شيزود   ،»XR2«
االأوتوماتيكي  والتثبيت  التقريب  خا�شية  فيها 
تقنيات  مع  التعامل  على  القدرة  لديه  لل�شورة، 
يف  املميز  وال�شيء  واملعزز.  االفرتا�شي  الواقع 
هذا الهاتف هو اأنه �شيعيد تقنية ما�شح ب�شمات 

فيه  املا�شح  لكن  اآيفون،  هواتف  اإىل  االأ�شابع 
 »XR2« شيكون مدجما يف ال�شا�شة، كما �شيزود�
عايل   »A12« ومعالج  ال�رصيع،  ال�شحن  مبيزة 
غيغابايت،   6 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة  االأداء، 

ومنفذ »USB-C« لل�شحن ونقل البيانات.
الهاتف  هذا  عن  »اآبل«  تك�شف  اأن  املتوقع  ومن 
مع عدد من االأجهزة الذكية االأخرى يف �شبتمرب 
دوالر   700 ب�شعر  االأ�شواق  يف  وتطرحه  املقبل، 

تقريبا.

ال�رصفة  بلدية  �شوق  جتار  اأطلق 
تزامنا  البويرة  والية  عا�شمة  �رصق 
مبادرة  الف�شيل  ال�شهر  حلول  مع 
والفواكه  اخل�رص  اأ�شعار  تخفي�س 
مل�شاعدة املواطنني على ق�شاء هذه 
املنا�شبة الدينية يف اأف�شل الظروف 
االرتفاع  على  اجلميع  تعّود  ان  بعد 
املذهل يف االأ�شعار ع�شية حلول اأي 
منا�شبة من قبل بع�س التجار الذين 

على  ال�رصيع  الربح  لتحقيق  ي�شعون 
الزوالية  من  الغلبى  جيوب  ح�شاب 
هذه  اأ�شحاب  اأكد  ال�شياق  ويف   ،
ليومية  ت�رصيحاتهم  خلل  املبادرة 
» الو�شط » اأنهم قرروا اإطلقها ردا 
�شهدتها  التي  االأ�شعار  غلء  على 
اأيام  اأوىل  يف  الوالية  اأ�شواق  معظم 
�شعر  بتحديد  وذلك  الف�شيل  ال�شهر 
اأنواع اخل�رص والفواكه  50 دج لكافة 

جمانية  م�شاعدات  منح  جانب  اإىل 
املحدود  الدخل  واأ�شحاب  للفقراء 
يف  هو  الذي  ال�شهر  هذا  اأيام  طيلة 
والت�شامن  الرحمة  �شهر  احلقيقة 
ولي�س فر�شة للج�شع واالحتيال على 
وباملقابل   ، الطرق  باأب�شع  النا�س 
بهم  التقينا  الذين  املواطنون  ثمن 
خلل جولتنا بهذا ال�شوق مبثل هذه 
املبادرات التي متنوا ان يتم تعميمها 

كافة  يف  التجار  جميع  طرف  من 
مناطق الوطن خا�شة وانها �شادفت 
برهن  الذي  ال�شعبي  احلراك  اأجواء 
الرتاحم  خ�شال  على  اأخرى  مرة 
الواحد  ال�شعب  اأبناء  بني  والتكافل 
ح�شب حمدثينا الذين توافد اغلبهم 
من بلديات جماورة وحتى من خارج 

الوالية .
�أح�شن مرزوق

بغليزان  االإقليمية  املجموعة  وحدات  اأوقفت 
خمتلفة  ق�شايا  ثلثة  يف  تورطوا  اأ�شخا�س   7
عمليات  يف  االأمني  ال�شلك  ذات  عاجلها 
اأ�شخا�س   5 على  القب�س  األقت  متفرقة حيث 
بعد حجز 76 غرام من املخدرات و 88 قر�س 

وحجزت  اآخر  �شخ�س  اأوقفت  كما  مهلو�س، 
اأخرى  عملية  ويف  رخ�شة  بدون  �شيد  بندقية 
دون  ال�شنع  تقليدية  االآبار  حفر  اآلة  حجزت 

رخ�شة مع توقيف �شاحبها.
زيد�ن.ج
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 Ooredoo جمموعة

حملة جديدة يف 
رم�ضان لدعم 

االإنرتنت االآمن
االإعلنية  حملتها  اإطلق  عن   Ooredoo جمموعة  اأعلنت 
العام.  لهذا  املبارك  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  املرتقبة  ال�شنوية 
ومن خلل فيديو خا�س مت جتهيزه بهذه املنا�شبة، تركز احلملة 
االإعلنية على مدى قوة �شبكة االإنرتنت من خلل اإظهار تاأثريها 
االإيجابي اأو ال�شلبي على حياة االأفراد.  ويلقي الفيديو اخلا�س 
خلل  من  واالإيجابية  ال�شلبية  الت�رصفات  على  ال�شوء  باحلملة 
ا�شتخدام  عند  باأفعالهم  التفكري  على  االأفراد  حتث  م�شاهد 
اأو  والغ�شب،  الكراهية  ون�رص  االإ�شاءة  بني  واالختيار  االإنرتنت، 
ون�رص  باالآخرين  االهتمام  واإظهار  جدد  اأ�شدقاء  على  التعرف 
امل�شاعر االإيجابية وترك اأثر اإيجابي على املجتمع.  وتتمحور 
اأن  االإنرتنت  الذي ميكن ال�شتخدام  الكبري  التاأثري  احلملة حول 
التفكري  االأفراد، وت�شجيع امل�شتخدمني على  يحدثه على حياة 
قبل امل�شاركة عرب االإنرتنت، ما يهدف جلعل الف�شاء االإلكرتوين 

مكاناً اأكرث اإيجابية واآمناً للمجتمع. 
قال  املبارك،  بال�شهر  اخلا�شة  االعلنية  احلملة  هذه  وعن 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ثاين،  اآل  نا�رص  بن  �شعود  ال�شيخ 
الإبقاء  كبرية  قدرة  �شبكةاالإنرتنت  »متتلك   :  Ooredoo
مع  لكن  بينهم،  العلقات  واإثراء  م�شتمر  توا�شل  على  االأفراد 
كل هذه االإمكانيات وامليزات تاأتي م�شوؤولية ا�شتخدام كل هذه 
القدرات ب�شكل اإيجابي و اأخلقي. ويعد �شهر رم�شان املبارك 
على  ال�شوء  الإلقاء  مثايل  وقت  فاإنه  لذا  والعطاء،  للتفكر  وقتاً 
التاأثري الذي ميلكه التوا�شل عرب االإنرتنت علينا، كما يعد فر�شة 
هذه  خلل  من  وناأمل  االأف�شل.  نحو  ت�رصفاتنا  لتغيري  منا�شبة 
احلملة باأن ن�شجع اجلميع على التحلي مب�شوؤولية احلفاظ على 
االإنرتنت كمكان اآمن ومنرب لن�رص االإيجابية، واحلد من الكراهية 
بني امل�شتخدمني. ويف النهاية، فاإن االإنرتنت مثل احلياة متاماً؛ 

اإذ اأنها تتعلق باالختيارات التي نتخذها على طول الطريق.« 

مع موبيلي�ش و طيلة �شهر رم�شان 

%50+ على اأحجام 
 WinMax االنرتنت

Controlو 
WinMax Libre

مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان الكرمي ،يرافق 
موبيلي�س زبائن اإ�شرتاكات الدفع البعدي 

 WinMax و WinMax Libre
Control ،باإهداء 50% على ر�شيد االأنرتنت 

اخلا�س بهم، و ذلك على كل اإ�شرتاك جديد 
،عملية حتويل اأو اإعادة ت�شغيل االإ�شرتاك. 

اإبتداًءا من اليوم االأول لل�شهر الف�شيل و 
اإىل غاية 31 ماي ،يقدم موبيلي�س %50 

ر�شيد انرتنت اإ�شايف على االإ�شرتاك االأويل 
 WinMax و WinMax Libre لعرو�س

Control ، �شاحلة ملدة �شهر!
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