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امتحان الرتب للم�ست�ى العايل

 تاألـــــــق جــــــزائـــــــري
 يف ريا�شة الفوفيتنام

للمطالبة بطرد املدير ال�الئي و جمانية الكهرباء يف ف�سل ال�سيف 

 مواطنو ورقلة يهددون 
بالحتجاج اليوم

يف �سيناري� رم�ساين متجدد

اإعانة رم�شان تثري الفتنة بالبويرة
منطقة واد الق�سب، والية عني الدفلى

 ك�شف جثة اإرهابي وتدمري خم�شة 
خمابئ )05( للإرهابيني

لقيادة احلراك بال�اليات الغربية

تناف�س حمموم بني حم�س وجبهة امل�شتقبل 

الوة
ري ع

ت/ب�س



التي  االنتقادات  من  موجة  بعد  
الراي�س   « ا  امل�سل�سل  لها   تعر�سها 
اإعالميا  وفنيا    ، قور�سو«  جماهرييا 
االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  وعلى 
متكنت  واأخريا   « »الفاي�سبوك  اأبرزها 

العمل  هذا  من  الرابعة  احللقة 
من  اجلزائر  يف  االأ�سخم  الكوميدي 
اإر�ساء اجلماهري والف�سل يعود حل�سور 
�سخ�سيات  ظهور  مع  الت�سويق  عن�رص 
جديدة منحت االإ�سافة  وهذا ما مكن 

للفنان  احلقيقي  الوهج  ا�ستعادة  من 
لعب  الذي  اأوقروت   �سالح  املبدع 
دور البطولة  وبالتايل فلقد  جنح هذا 
يو�سل   اأن  الكبري  اجلزائري   املمثل 
االجتماعية  الر�سائل   من  جمموعة 

موظفا   والهادف  اجلادة  وال�سيا�سية 
وهذا  فني  قالب  يف   وظفها   والتي 
هو مربط الفر�س  الذي جذب اأنظار 

امل�ساهدين اجلزائريني واأقنعهم  .
ح.م 

يف �ضيناريو رم�ضاين متجدد

�إعانة رم�ضان تثري 
�الحتجاجات و�لفتنة بالبويرة

البويرة  والية  م�ستوى  على  الف�سيل  ال�سهر  حلول  مع  جتددت    

�سعت  التي   « » قفة رم�سان  ي�سمى  ما  االحتجاجات على  موجة 

ال�سلطات واجلهات الو�سية حتويلها هذه ال�سنة من طرود غذائية 

العائالت املحتاجة وكذا  اإىل مبالغ مالية من اجل حفظ كرامة 

حتى  و�سلت  وف�سائح  جتاوزات  من  توزيعها  ي�ساحب  ما  جتنب 

اأروقة العدالة ، اإال اأن هذه االختالالت ال تزال ت�سنع احلدث حيث 

�سهد اأول اأم�س مقر بلدية البويرة احتجاجات عارمة حتولت اىل 

م�ساحنات كادت تنزلق اإىل اأمور خطرية لوال تدخل عنا�رص االأمن 

لتهدئة نفو�س مئات العائالت املق�سية من اال�ستفادة من اإعانة 

الو�سط   « ليومية  ت�رصيحاتهم  ح�سب  حق  وجه  دون  دج  اآالف   6

عائلة  اآالف   6 البداية  امل�سالح يف  ذات  اأح�ست  اأن  بعد  وهذا   «

معوزة لكن املبلغ املر�سود يكفي فقط 5 اآالف عائلة وهو ما اأثار 

�سخط املق�سيني الذين تنقلوا اإىل مقر البلدية ملقابلة امل�سوؤولني 

هم يف  التي  االإعانة  هذه  من  اأ�سباب حرمانهم  عن  واال�ستف�سار 

وغياب  القاهرة  االجتماعية  لظروفهم  نظرا  اإليها  احلاجة  اأم�س 

املوؤ�سفة  امل�ساهد  ذات  وهي   ، اخرى  جهة  اأي  من  م�ساعدات 

التي تكررت ببلدية �سور الغزالن اأق�سى جنوب الوالية على خلفية 

عدم دخول االإعانات املالية للح�سابات اجلارية الآالف العائالت 

املح�سية رغم مرور 5 اأيام من ال�سهر املبارك حيث �سئم هوؤالء 

من الرحالت ال�ساقة حتت تاأثري تعب ال�سيام واحلرارة ال�سديدة 

ما بني مراكز الربيد ومقر البلدية لكن ال حياة ملن تنادي وبهذه 

طريقة  تغيري  رغم  االإعانة  هذه  ف�سائح  تتكرر  امل�سينة  ال�سور 
تقدميها .

�أح�ضن مرزوق

حفل  فني لكور�ل بوليفونيك نغم مبعهد �ضريفانتي�س

�حللقة4  من  »�لر�ي�س قور�ضو«  ...تقنع �جلماهري  وت�ضكت �لنقاد

خبر في 
صورة

�لناجتة عن �لتاأخر يف دفع �لديون

�إلغاء �لعقوبات �ملفرو�ضة على �لتجار 
و�أ�ضحاب �ملوؤ�ض�ضات و�حلرفيني

خالل �أ�ضبوع

331  حادث مرور ج�ضماين 
ي�ضجل باملناطق �حل�ضرية
�سجلت م�سالح االأمن الوطني  331 حادث مرور ج�سماين على 

م�ستوى املناطق احل�رصية خالل الفرتة املمتدة من  30 اأفريل  اإىل 
06 ماي 2019،  اأ�سفر عن وفاة 10 اأ�سخا�س وجرح 398 اآخرين.

مقارنة باالإح�سائيات امل�سجلة يف االأ�سبوع املا�سي، عرفت ح�سيلة 
حوادث املرور انخفاظا قدر بـ )-43( حادث، كما انخف�س عدد 

اجلرحى بـ )-51( حالة، و عدد الوفيات بـ )-02( حالتني.
ت�سري املعطيات ذات ال�سلة، اأن اأ�سباب هذه احلوادث تعود بالدرجة 

االأوىل اإىل العن�رص الب�رصي بن�سبة تفوق 90%، نتيجة عدم احرتام 
م�سافة االأمان، االإفراط يف ال�رصعة ، االإرهاق  و عدم الرتكيز عند 

دد املديرية العامة لالأمن الوطني دعوتها  ال�سياقة ،يف هذا االإطار جتجُ
مل�ستعملي الطريق العام اإىل توخي احليطة واحلذر اأثناء ال�سياقة، مع 
�رصورة احرتام قانون املرور، ال�رصعة املحددة، واملراقبة الدورية 

للمركبة.

تقلي�س رحالت �خلطوط �جلوية 
�جلز�ئرية �إىل فرن�ضا

اأعلنت اخلطوط اجلوية اجلزائرية  يف بيان لها عن تخفي�س برنامج رحالتها من واإىل 
مطارات باري�س، اأوريل، وليون، ومر�سيليا وجاء  هذا القرار ، بعد االإ�رصاب الذي اأعلن 
عنه عمال بفرن�سا، يف 9 مطارات مبا يف ذلك 3 مطارات باري�سية   والرحالت املعنية، 
»ق�سنطينة- »اجلزائر-مر�سيليا-اجلزائر«،  »اجلزائر-اأوريل-اجلزائر«،  من:  كل  هي 

مر�سيليا-ق�سنطينة«، باالإ�سافة اإىل »وهران- اجلزائر- وهران«.

حمرز يوّجه ر�ضالة م�ضفرة لغو�رديوال
وجه الالعب الدويل اجلزائري ريا�س حمرز ر�سالة م�سفرة اإىل مدرب 

ناديه بيب غوارديوال عندما قام بن�رص �سورة له عند ت�سلمه للقب 
اأح�سن العب يف الدوري االجنليزي يف العام 2016، اإثر قيادته ناديه 
ال�سابق لي�سرت �سيتي اإىل التتويج بالدوري االجنليزي خالل مو�سم 
2016/2015، حيث ي�سري متو�سط ميدان اخل�رص يف تلك ال�سورة 

اأنه من اأح�سن الالعبني يف اجنلرتا ورغم ذلك يعاين التهمي�س رفقة 
املدرب اال�سباين.

حفل  اإحياء  اأم�س  اأول   مت 
بوليفونيك  نغم  فني  »لكورال 
العا�سمة   ويدخل  »باجلزائر 

ليايل  �سمن  الفني   الن�ساط  هذا 
من  تنظيم  وهو   2019 رم�سان 
اإ�سبانية  باجلزائر  �سفارة 

باجلزائر  �سريفانتي�س  ومعهد 
من  االأ�سا�سي  فالهدف  وبالتايل 
الفنية هو  الن�ساطات  خالل هذه 

لقلوب  والفرحة  البهجة  اإدخال 
يع�سقون  الذين  اجلزائريني 

الفنون مبختلف اأنواعها .     

العامة  املديرية  قررت 
العقوبات  اإلغاء  لل�رصائب 
التجار  على  املفرو�سة 
املوؤ�س�سات  واأ�سحاب 
عن  الناجتة  واحلرفيني، 
الديون  دفع  يف  التاأخر 
الر�سوم  على  املرتتبة 
املفرو�سة عليهم، املكد�سة 
مت  وقت  يف  �سنوات،  منذ 
لهوؤالء  جدول  و�سع  فيه 
اأجل  من  �سهرا   36 ملدة 
حت�سيل الديون امللقاة على 

عاتقهم.
مدير  مرا�سلة  ح�سب  وهذا 

العمليات اجلبائية والتح�سيل 
لل�رصائب  العامة  باملديرية 
املديريات  كل  اإىل  وجهت 
اإىل  باالإ�سافة  الوالئية 
للتجار  الوطني  االحتاد 
خاللها  من  رد  واحلرفيني، 
على  مرا�سلة احتاد املتعلقة 
بطلب اإلغاء غرامات التاأخري 
ال�رصائب  ديون  دفع  على 
واحلرفيني  التجار  لفائدة 
ت�سديد  من  ميكنهم  مبا 
عليهم،  املرتتبة  ديونهم 
اإن  املرا�سلة  يف  م�سريا 
االإدارة اجلبائية اأخذت على 

عاتقها االن�سغاالت ملجموع 
حيث  بال�رصيبة،  املعنيني 
امللقاة  العقوبات  �ست�سطب 
مائة  بن�سبة  عاتقهم  على 
باملائة، �سواء ما تعلق منها 
اأم  القدمية  باملخالفات 
ناهزت  واإن  حتى  اجلديدة 
ي�سري  اأن  على  املاليري، 
�ساحب  والتاجر  احلريف 
مربمج  جدول  وفق  الديون 
خالله  من  يتم  �سهرا  بـ36 
بدفع  العالقة  ديونه  دفع 
الرزنامة  ح�سب  باملائة   10

املقيدة.

�متحان �لرتب للم�ضتوى �لعايل

تاألق جز�ئري يف ريا�ضة �لفوفيتنام

والية �لنعامة

 دورة كروية رم�ضانية  

العايل  للم�ستوى  الرتب  اجتياز  امتحان  اأم�س  مت 
من  املرت�سحني  �ساد�سة  درجة  و  رابعة  درجة 
الفيتنام، اجلزائر و ايطاليا مبدينة هو�سي منه، وقد 

�سارك من اجلزائر االأ�ستاذ حممد جواج يف احلزام 
االحمر درجة �ساد�سة ،كما �سارك من اجلزائر �سبعة 
ريا�سيني يف امتحان احلزام االحمر درجة رابعة كل 

من اال�ساتذة: لونا�س كمال، �سما�س فريد ، �سما�س 
لونا�س  عثمان،  جلودي  ه�سام،  بلعي�س  احلق،  عبد 

مراد و العيلة بالل.

ب�سهر  خا�سة  كروية  دورة  النعامة  والية  حتت�سن 
اخلا�س  التدريب  مبركز  جتري  املبارك  رم�سان 
الرم�سانية  الدورة  تعرف  و�سوف  الوطني،  بالدرك 

من  فريقني  بينهم  من  فريقا   15 جمموع  م�ساركة 
امل�ساركة  الفرق  تتناف�س  حيث  الوطني،  االأمن 
بخو�س املباريات وتلعب املقابلة النهائية يف نهاية 

�سهر رم�سان و�سوف يتم خاللها التعرف على هوية 
املتوج بلقب الدورة باالإ�سافة توزيع اجلوائز

الفردية.
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وقفة احتجاجية للمطالبة باإطالق �سراحها

املعار�ضة تنتقد اإيداع ل�يزة حن�ن احلب�س امل�ؤقت 
.       تعزيبت: اإيداع لويزة حنون احلب�س املوؤقت له عالقة مبواقفها 

اأدانت اأحزاب املعار�سة قرار اإيداع الأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون احلب�س املوؤقت، معتربين ذلك مبثابة م�سا�س باحلريات 
ال�سيا�سية، راف�سني قمع اأي �سوت معار�س، مربزين باأن ذالك جتاهل الثورة ال�سعبية، يف حني نظم منا�سلي حزب العمال وقفة 

اإحتجاجية مبقر الربيد املركزي ا�ستنكارا بقرار و�سع لويزة حنون رهن احلب�س املوؤقت  .

اإميان لوا�س 

حم�سن بلعبا�س
 »نرف�س التحكم 

الع�سكري يف القرار 
ال�سيا�سي«

حم�سن  الأر�سيدي  رئي�س  اعترب 
احلب�س  حنون  لويزة  ب�إيداع  بلعب��س 
التحكم  �سور  مبث�بة  املوؤقت، 
على  ال�سي��سي  القرار  يف  الع�سكري 
تفعيل  رف�سه  عن  معربا  قوله،  حد 

العدالة ب�لأوامر.
عرب حم�سن بلعب��س من خالل من�سور 
له عرب الف�ي�سبوك، عن رف�سه للتدخل 
الع�سكري يف احلي�ة ال�سي��سية، م�سريا 
تربز  الع�سكري  النقالب  مالمح  ب�أن 
التحكم  طريق  عن  يوم  بعد  يوم� 
ويف  ال�سي��سي  القرار  يف  الع�سكري 

تفعيل العدالة ب�لأوامر”.
البداية  منذ  كتبت  بلعب��س«   وق�ل 
النتق�لية  املرحلة  من  بدل  ب�ن 
اأرغمون� على مرحلة ت�سليلية بعدالة 
وانتق�مية،  انتق�ئية  ا�ستعرا�سية، 
ل  التي  ك�لثكن�ت  ت�سري  ل  البلدان 
حتى  اأو  والنقد  للنق��س  فيه�  مك�ن 
نظ�م  فر�س  امل�ستقبل،  يف  التفكري 
يوؤدي  الجتم�عية  احلي�ة  الثكن�ت يف 

اإىل ال�ستبداد
 

الأفافا�س يدين 

قرار  ب�سدة  الأف�ف��س  حزب  اأدان 
العم�ل  حلزب  الأمينة الع�مة  اإعتق�ل 
ب�سدة العنف  منددة  حنون  ،  لويزة 
يف  احلقيقية  لل�سلطة  اجلديد 
الو�سول  اإىل  تهدف  التي  اجلزائر، 
خالل  من  ال�سي��سي  جدوله�  وتنفيذ 
وجت�هل  مع�ر�س  �سوت  اأي  قمع 

الثورة ال�سعبية على حد قوله.
اأي  يوجد  ل  ب�نه  الأف�ف��س  اعترب 
حلزب  الع�مة  الأمينة  لعتق�ل  مربر 
العم�ل، وا�سف� ذلك » العمل التع�سفي 
ت�س�منه  مع  عن  وامل�سيء«،  معربا 
ا�سرتط  حني  يف  العم�ل،  حزب 
الع�مة  الأمينة  عن  الفوري  الإفراج 

حلزب العم�ل.
هذا  ي�أتي  امل�سدر«  ذات  واأ�س�ف 
فيه  يدخل  الذي  الوقت  يف  العتق�ل 

يف  واجلزائريني  اجلزائري�ت  غ�لبية 
ال�سهر الث�لث من الحتج�ج والتظ�هر 
احلقيقي  ب�لفتح  للمط�لبة  ال�سلمي 
وبن�ء  والإعالمي،  ال�سي��سي  للمج�ل 
�رضوري  �رضط  وهو  الق�نون،  دولة 

لبن�ء عدالة م�ستقلة وحرة.«
وق�ل ذات امل�سدر »دولة دميقراطية 
ت�سع حد ل�ستخدام العدالة والهيئ�ت 
ت�سوية  لأغرا�س  لالأمة،  املكونة 
احل�س�ب�ت الغ�م�سة وانته�ك احلقوق 
الأ�س��سية، وهي حرية التعبري واحلق 
غري  ال�سي��سية،حق�ن  املم�ر�سة  يف 
ق�بلني للم�س�درة، يكفلهم� وي�سمنهم� 

الد�ستور اجلزائري.«
جبهة  حزب  دع�  مت�سل،  �سي�ق  ويف 
الأوفي�ء  من��سليه  ال�سرتاكية  القوى 
واجلمعي�ت  ال�سي��سية  والطبقة 
اإىل  ب�أكمله�  امل�ستقلة  والنق�ب�ت 
الثورية  الدين�ميكية  على  احلف�ظ 
�سد  الوحيد  احل�سن   ، ال�سلمية 
واخلي�ر  اجلديدة،  الديكت�تورية 
الث�نية،  اجلمهورية  لإن�س�ء  الوحيد 

جمهورية الغد

تعزيبت
مكان لويزة حنون لي�س 

يف ال�سجن
ك�سف الن�ئب الربمل�ين عن حزب عم�ل 
رم�س�ن تعزيبت  ب�أن اإيداع لويزة حنون 
مبواقفه�  عالقة  له  املوؤقت  احلب�س 
حول  واخل��س  الع�م  لدى  املعروفة 
�سد العهدة اخل�م�سة و�سد اللتف�ف 
الثورة  م�س�عي  كل  الثورة و�سد  على 

امل�س�دة
ب�أن  الدف�ع  تعزيبت  رم�س�ن  اعترب 
مبث�بة  حنون  لويزة  املن��سلة  عن 
الدف�ع عن الدميقراطية و احلري�ت، 
يف  حنون  لويزة  مك�ن  ب�أن  م�سريا 

ميدان الن�س�لت و لي�س يف ال�سجن
مت ا�ستق�لة الكتلة الربمل�نية للحزب 

اإعتق�ل  �سبب  ب�أن   واأو�سح املتحدث 
هو  العم�ل  حلزب  الع�مة  الأمينة 
الرئ��سية  النتخ�ب�ت  �سد  موقفه� 
دون  ن�س�له�  و  الق�دم  جويلية  ل4 
الد�ستورية و  غري  القوى  �سد  هوادة 
ط�مل�  ل  ب�نه�  م�سريا  الوليغ�ر�سي�، 
انتق�لية  مرحلة  اجل  من  ن��سلت 
ال�سي�دة  على  ترتكز  دميقراطية 
عنه�  ينتج  رزن�مة  بو�سع  ال�سعبية 

جمل�س وطني ت�أ�سي�سي �سيد
 

رابطة حقوق الإن�سان

الطريق مفتوح على 
جميع ال�سيناريوهات 

والنحرافات
للدف�ع  اجلزائرية  رف�ست  الرابطة 
لويزة  الإن�س�ن  اإيداع  حقوق  عن 
،م�سرية  املوؤقت  احلب�س  حنون 
جميع  اأم�م  الطريق  ذلك  يفتح  ب�أن 

ال�سين�ريوه�ت والنحراف�ت.
وق�لت الرابطة اجلزائرية للدف�ع عن 
حقوق الإن�س�ن » هذه الق�سية )الت�آمر 
جيدة  حجة  لي�ست  اجلي�س(  �سد 
املع�ر�سة  الأ�سوات  جميع  لإ�سك�ت 
التي  ال�سي��سية  الطريق  خلريطة 
فر�سه�  �س�لح  ق�يد  اجلرنال  يريد 
على ال�سعب؟ كم� تعترب املنظمة غري 
منعطًف�  ي�أخذ  الو�سع  اأن”  احلكومية 

خطرًيا اآخر”.
ا�ستمرار  �رضورة  على  �سدد  حني  يف 
واإبق�ء  التعبئة  يف  ال�سعبي  احلراك 
الرئي�سي  هدفه�  نحو  امل�سريات 
وهو  فرباير،   22 منذ  به  املط�لب 

رحيل النظ�م ورموزه”.

حزب جيل جديد
لبدمن طرح م�ساألة 

احلريات ال�سيا�سية
اجلديد،  اجليل  حزب  جهته  من 
لويزة  الع�مة  الأمينة  ب�ن و�سع  اعترب 
حنون رهن احلب�س الحتي�طي يطرح 
ال�سي��سية  احلري�ت  م�س�ألة  ب�إحل�ح 

والنواي� احلقيقة لل�سلطة اجلديدة.
اأ�س�ر حزب اجليل اجلديد من خالل 
بي�ن له ب�أن اإيداع لويزة حنون احلب�س 
ت�س�وؤلت  من  جملة  يفر�س  املوقت 
حول املنحنى الذي ت�أخذه الأحداث 

يف الآونة الأخرية.
الق�س�ء  تدخل   « البي�ن  واأ�س�ف 
املدعي  يف  يفرت�س  الع�سكري 
خطرية،  اأعم�ل  يف  امل�س�ركة  عليهم 
واأن جميهم  الدولة خ��سة  اأمن  مت�س 
ويف  اجلي�س،  متق�عدو  اأو  مدنيون 
الهبة  مط�ل  فيه  ك�نت  الذي  الوقت 
وجب  الق�نون،  دولة  واإر�س�ء  ال�سعبية 

تو�سيح مثل هذه الق�س�ي� للراأي الع�م 
نظ�م  ا�ستبدال  على  العمل  يجب   ،
ولي�س  دميقراطية  بعملية  بوتفليقة 

بنظ�م ا�ستبدادي ».
 

حزب العمال يتهم 
ال�سلطة بتكميم الأفواه 

اأمينته  اإيداع  العم�ل،  حزب  اعترب 
،اإىل مواقفه�  الع�مة احلب�س املوؤقت 
ال�سي��سية املتخذة بداية من مع�ر�سة 
، كم� و�سفت الأمر  العهدة اخل�م�سة 
مبث�بة  و  خطري  اجلد  ب�لنحراف 
امل�ستقل  ال�سي��سي  العمل  جترمي 
تكميم  يف  ال�سلطة  لإرادة  ترجمة  و 
 - الن�سط�ء  و  املن��سلني  اأفواه  كل 

ح�سبه-
للمكتب  الدائمة  الأم�نة  واأ�س�رت 
له�،  بي�ن  العم�ل يف  ال�سي��سي حلزب 
احلب�س  حتت  حنون  و�سع  اأن  اإىل 
املوؤقت من طرف املحكمة الع�سكرية 
للبليدة ج�ء بعد مثوله� ل�ستدع�ء من 
طرف ق��سي التحقيق ب�سفة �س�هد، 
حنون  له  تعر�ست  م�  اأن  ب�ن  م�سريا 
اأن  ذكر  بعدم�  مواقفه�،  ب�سبب  ك�ن 
ت�أ�سي�سه يف  ن��سل منذ  العم�ل  حزب 
الت�أ�سي�سي  املجل�س  اأجل  1990من 
الدميقراطية  لتكري�س  ال�سيد 
مل  و  ال�سعبية  ال�سي�دة  و  احلقيقية 
ينحرف ابدا من هذا اخلط و التوجه 

ال�سي��سي.
»لهذا  ال�سي�ق  ذات  يف   واأ�س�ف 

حزب  اتخذ  ب�سي��سته،  التزام�  و 
العم�ل موقف �سد العهدة اخل�م�سة 
لعبد العزيز بوتفليقة و قرر ا�ستق�لة 
املجل�س  من  الربمل�نية  جمموعته 
ال�سعبي الوطني و اأخذ موقف �سد 
لاللتف�ف  الرامية  املن�ورات  كل 
تفر�س  التي  ال�سعبية  الثورة  على 
املرحلة  فيه�  مب�  النظ�م  رحيل 
الذين  و  املزعومة  النتق�لية 
انتخ�ب�ت  تنظيم  عربه�  يريدون 

...2019 جويلية   4 يوم  رئ��سية 
املوجهة  الته�م�ت  هي  هذه  اذن 
اأم�نة  حنون«.  وط�لبت  لويزة  �سد 
�رضاح  ب�طالق  ال�سي��سي  املكتب 
و  م�رضوطة  غري  ب�سفة  حنون 
التخلي عن التهم املطلقة �سده�، 
ال�سلطة  خطوة  و�سفت  بعدم� 
و  اجلزائري  ال�سعب  �سد  ب�إجراء 
 22 منذ  املنطلقة  الثورية  تعبئته 

فيفري 2019.

نا�سطون �سيا�سيون يوؤكدون

الت�قيفات الأخرية ت�ؤكد باأن الق�ضاء تبنى مطلب ال�ضعب
.      علي ربيج: الق�ساء ا�ستعاد  ثقته بتطبيق القانون على اجلميع دون ا�ستثناء        .        اأ�سماء الثقيلة �سيتم ا�ستدعاوؤهما قريبا

ب�أن  �سي��سيون  ن��سطون    اأجمع 
اأخره�  ك�ن  والتي  الأخرية  التوقيف�ت 
املوؤقت  احلب�س  حنون  لويزة  اإيداع 
كل  من  الق�س�ئي  اجله�ز  حترر  تربز 
ثقته  ا�ستعد  الق�س�ء  تو�سح  و  القيود 
دون  اجلميع  على  الق�نون  بتطبيق 
العديد  ب�أن  توقعوا  حني  يف  ا�ستثن�ء، 
من الأ�سم�ء الثقيلة �سيتم ا�ستدع�ئه� 

للم�س�ئلة يف الأي�م املقبلة.

علي ربيج
 التوقيفات تثبت باأن 
الق�ساء ا�ستعاد ثقته 

ربيج  عل  ال�سي��سي  املحلل  اعترب 
واأخره�  الأخرية،  التوقيف�ت  ب�أن  ب�أن 
املوؤقت  احلب�س  حنون  لويزة  اإيداع 
جه�ز  عمل  وترية  ب�أن  مبدئي�  تربز 
العدالة اأ�سبح اأكرث �رضعة من الوترية 
الق�س�ء  جه�ز  ب�ن  م�سريا  ال�سي��سية، 
كل  مبح��سبة  احلراك  مط�لب  تبنى 
امل�ل  تبديد  بق�س�ي�  عالقة  له  من 

و�رضب ا�ستقرار واأمن الدولة.
به  خ�س  ت�رضيح  يف  ربيج  علي  اأ�س�ر 
العدالة  قي�م  ب�أن  »الو�سط«  جريدة 
ب��ستدع�ء �سخ�سي�ت ذات نفوذ م�يل 
ق�س�ي�  يف  متهمون  اأعم�ل  ورج�ل 

�سخ�سي�ت  تاله�  الع�م  امل�ل  تبذيذ 
�سخ�سي�ت  و  اأويحيى  اأحم  �سي��سية 
و  الرئي�س  م�ست�س�ر  اإعتق�ل  و  اأمنية 
حلزب  الع�مة  الأمينة  اإعتق�ل  الأن 
لويزة حنون، يجعلن� يف حلقة  العم�ل 
الق�س�ء  ب�ن  ويو�سح  وت�س�وؤل  ترقب 
على  الق�نون  بتطبيق  ثقته  ا�ستعد 

اجلميع دون ا�ستثن�ء«.  
ت�رضيح�ت   « املتحدث   واأ�س�ف 
تقدمي  بخ�سو�س  �س�لح  الق�يد 
فتح  اإع�دة  العدالة  جله�ز  �سم�ن�ت 
الف�س�د ج�سدت يف  حتقيق يف ق�س�ي� 
العدالة ملطلب  الوا�سع بعد ا�ستج�بة 
هذه  تع�لج  اأن  الأهم  لكن   ، اجلي�س، 

التي  وب�ل�سكل  ب�سف�فية  امللف�ت 
ا�سرتج�ع  خالل  من  احلراك  يطلبه 
الأموال امل�سلوبة ولي�س اأن يكون ذلك 

عب�رة عن ر�س�ئل تطمينية«.

بن خالف 
 نثمن خطوة 

العدالة بتحرير العدالة 
من كل القيود

جبهة  عن  الربمل�ين  الن�ئب  اعترب 
خطوة  خالف  بن  والتنمية  العدالة 
الثقة  �سرتجع  ثقيلة  وجوه  توقيف 

اإغف�ل  عدم  من  لبد  لكن  لل�سعب، 
يف  املتمثلة  ال�سي��سية  املط�لب 
ذه�ب  و  الثالث  الب�ءات  ا�ستق�لة 
�سخ�سية  ،وتعيني  النظ�م  رموز  كل 
النتق�لية  و  املرحلة  لقي�دة  توافقية 
مع   8 7و  امل�دة  اإىل جت�سيد  الذه�ب 
توفري الآلي�ت لتنظيم انتخ�ب�ت نزيهة 

و نظيفة »
به  خ�س  ت�رضيح  يف  خالف  بن  ثمن 
ق�س�ي�  فتح  العدالة  خطوة  »الو�سط« 
الف�س�د وحترير العدالة من كل القيود 
املط�لب  ال�سعب  ا�ستج�بة  ملطلب 
يف  �س�هم  من  كل  حم��سبة  ب�رضورة 

حتطيم البالد.

بدعوة  ب�لدور  املتحدث  واأ�س�د 
مبح�ربة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
�سم�ن�ت  وتقدمي  الف�س�د  ق�س�ي� 
القيود،  جميع  من  العدالة  لتحرير 
معتربا ذلك خطوة كبرية من مط�لب 
عدم  على  �سدد  حني  يف  ال�سعب، 
املتعلقة  ال�سي��سية  املط�لب  اإغف�ل 
ت�سيري  ورف�س  الع�س�بة  رموز  بتنحية 
املرحلة النتق�لية من قبل �سخ�سي�ت 
مرفو�سة �سعبي�، موؤكدا على �رضورة 
ذه�ب الب�ءات الثالث وتوفري الآلي�ت 
الق�نونية للذه�ب اإىل رئ��سي�ت نزيهة 

ونظيفة .
اإميان لوا�س 
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وزارة الدفاع الوطني

اإيداع ل�يزة حن�ن احلب�س امل�ؤقت 
ب�ضجن مدين  يف البليدة

اأمرت املحكمة الع�سكرية ب�لبليدة بعد ظهر اأم�س اخلمي�س 
ب�إيداع الأمينة الع�مة حلزب العم�ل، لويزة حنون، »احلب�س 

املوؤقت« يف �سجن  مدين بذات الولية، ح�سب م� اأكدته وزارة 
الدف�ع الوطني،وك�ن ق��سي التحقيق لدى املحكمة الع�سكرية 

ب�لبليدة قد ا�ستدعى يف وقت �س�بق من نه�ر اليوم ال�سيدة 
لويزة حنون ل�سم�عه� يف اإط�ر موا�سلة التحقيق املفتوح 

�سد كل من عثم�ن طرط�ق وحممد مدين وال�سعيد بوتفليقة 
املت�بعني بتهمتي »امل�س��س ب�سلطة اجلي�س واملوؤامرة �سد 
�سلطة الدولة«. ويذكر اأن املحكمة الع�سكرية ب�لبليدة اأمرت 

يوم 5 م�ي اجل�ري ب�إيداع كل من عثم�ن طرط�ق وحممد مدين 
وال�سعيد بوتفليقة احلب�س املوؤقت بتهمتي »امل�س��س ب�سلطة 
اجلي�س« و«املوؤامرة �سد �سلطة الدولة«، ح�سب بي�ن ملجل�س 

ال�ستئن�ف الع�سكري ب�لبليدة.



يف  بامل�سريات  اجلزائريون  مت�سك 
اجلمعة  وهي  رم�سان،  حراك  جمعة 
موؤكدين  احلراك،  عمر  من  ال12 
على  القدمية  الوجوه  اإ�رشاف  رف�ض 
»ماكان�ض  الرئا�سية  االنتخابات 
مقابل  الع�سابات«،  يا  انتخابات 
اأداء  يثنيهم عن  لن  ال�سيام  اأن  التاأكيد 
حرارة  ال  �ستاء  »ال  احلراك  واجب 
هتافات  تاأكيد  مع  احلراك«،  م�ستمر 
الوحدة »يل زاجلرييان خاوة خاوة« و » 
ال لتفريق احلراك بالدعوات اجلاهلية 
واجلهوية والتاريخية« »خال�ض ال�سعب 
»�ساميني  وكذا  احلراك«  وحدة  يف 
و  خارجني«  جمعة  كل  و�سابرين 
اجلزء  يرف�ض  ال�سعب   2019 »رم�سان 
و«فيفا  الع�سابة«،  م�سل�سل  من  الثاين 
من  وهو  قاع«  تتنحاو   .. الجلريي 
من  اأنه  خا�سة  احلراك  هتافات  اأبرز 
التم�سك  املتظاهرون  واأكد  مقطعني. 
البوتفليقي،  النظام  وجوه  برف�ض 
موؤكدين  بن �سالح«،  هاتفني ب«ديقاج 
دار  »ال�سعب  بهتاف  اال�ستمرارية 
عادوا  كما  ديقاج«،  ديقاج  الكوراج 
على  املواالة  اأحزاب  �سد  بالهتاف 
راأ�سها االأفالن، حيث رفعوا الفتة من 
املركزي  الربيد  الكبري طبعت  احلجم 
»ترحلوا يعني ترحلوا ال حوار معكم، ال 
اإرادة ال�سعب، ال�سعب هو  و�ساية على 
الذي يقرر اجلي�ض جي�سنا والقايد �سد 
الالفتة  �سمت  حيث  ال�سعب«،  اإرادة 
وبو�سارب  وبدوي  �سالح  بن  �سور 
ال  اأنه  موؤكدين  زعيم،  وبن  وجميعي 
الوجوه  هذه  اإ�رشاف  حتت  انتخابات 
» ماكان�ض انتخابات يا الع�سابات« و« 
ال انتخابات برعاية الباءات وااللتفاف 
اللهم   « و  مرفو�ض«   احلراك  على 
النظام«،  وتغيري  والقيام  ال�سيام  تقبل 
بلوغ  ال�سعب من  التي متنع  و«الع�سابة 
بلوغ  من  مر�سحك  �ستمنع  العا�سمة 

املرادية«. كما علقوا بيان اأول نوفمرب 
املقابلة  بالعمارة  الكبري  احلجم  من 

حلديقة الدكتور �سعدان.
املدنية  بالدولة  املتظاهرون  وهتف 
حيث  ع�سكرية«،  ما�سي  مدنية  »دولة 
هتفوا به طويال رغم مت�سكهم بهتاف 
داعني  خاوة«،  خاوة  ال�سعب  »اجلي�ض 
ملواقف  لالإ�سغاء  اجلي�ض  موؤ�س�سة 
ال�سلطة  �سلّم  »القايد  الثابتة  ال�سعب 
لل�سعب«، مو�سحني اأن احللول موجودة 
الباءات بوجوه توافقية،  ا�ستبدال  عرب 
املتظاهرين  مت�سك  جددوا  حيث 
بقوة  االأركان  رئي�ض  على  بال�سغط 
اخل�سو�ض،  وجه  على  الثانية  للجمعة 
الوجوه  ال�ستمرار  رف�سهم  موؤكدين 
املعينة من طرف الرئي�ض ال�سابق عبد 

العزيز بوتفليقة.

اأكدوا على  الف�ساد  وبخ�سو�ض ملفات 
»الع�سابة«والف�ساد،  وجوه  حما�سبة 
كما جددوا الهتاف �سد اأويحيى وعدة 
امل�سكلة   « و�سعار  النظام،  من  وجوه 
يف  امل�سكلة  الكادر  رحيل  يف  لي�ست 

بقاء رموز الف�ساد من اأحزاب«.
ت�سامنية  �سورا  اجلمعة  وعرفت  هذا 
املتظاهرين  ر�ض  راأ�سها  على  قوية 
حدة  لتخفيف  ال�رشفات  من  باملياه 
ب«يل  النتظاهرون  لريد  العط�ض، 

زاجلرييان خاوة خاوة«.

الن�سيد الوطني �سيد الهتافات

رغم ال�سيام واجلو احلار ليوم اجلمعة 
كانت  الهتافات  حرارة  اأن  اإال  ال12، 
الوطني،  الن�سيد  راأ�سها  على  اأقوى، 

مع الهتاف بقوة طيلة امل�سريات، كما 
تتخللها طلبا بالر�ض باملياه ال�سرتداد 

بع�ض العافية.

العائالت حتيي اأوىل جمعات 
رم�سان باحلراك

االأوىل  اجلمعة  م�سريات  �سهدت 
بينها  من  للعائالت،  وا�سعة  م�ساركات 
بع�ض  تخوفات  رغم  واالأبناء،  الن�ساء 
على  ال�سيام  تاأثري  من  القراءات 
امل�ساركة باخلا�سة على الن�ساء، نظرا 

للرتكيز على املائدة الرم�سانية.

بن خالف
 ال�سعب مت�سك برف�ض 

انتخابات4  جويلية

اأن  العدالة  بجبهة  القيادي  اأو�سح 
االأوىل  امل�سرية  يف  ي�سترن  احلراك 
ي�رشخون  واملتظاهرون  برم�سان، 
وعدم  الع�سابة  لذهاب  �سوت  باأعلى 
قائال  الوجوه،  نف�ض  ا�سترنار  قبول 
لل�سعب  الكاملة  ال�سيادة  منح  ينبغي 
دون  بانتخابات  التم�سك  وعدم 

مرت�سحني فعليني.

طيفور
 على اجلي�ض الإ�سغاء لإ�سرار 

ال�سارع

والقيادي  طيفور  العلوم  اأ�ستاذ  اأما 
م�ستمر  احلراك  اأن  فقال  حم�ض  يف 
رم�سان  ب�سهر  ثباته  اأثبت  واالآن 
يتج�سد  الأن  داعيا  االنت�سارات،  �سهر 
و�سخ�سيات  نزيهة  بانتخابات 

توافقية.
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن  اأكد  كما 
والبد  ال�سعب  اأمام  كبري  امتحان  يف 
كل خطاباتها،  قالت يف  كما  التجاوب 
 7 املادتني  وتطبيق  املبادرة  فعليها 

و8.

اآالف  اأم�ض  ،خرج  متوقعا  كان  مثلما 
يف  العا�سمة  باجلزائر  املتظاهرين 
انطلق  الذي  ال�سعبي  احلراك  اإطار 
جمعته  ويعد  املا�سي  22فيفري  يوم 
وعط�ض  حر  مينع  فلم  ع�رش،   الثانية 
من  االآالف  خروج  من  رم�سان  �سهر 
و�ساحة  العا�سمة  بقلب  املتظاهرين 
املتظاهرون  بداأ  حيث  ماي،  اأول 
املركزي،قبل  الربيد  ب�ساحة  يلتحقون 
اأن تغ�ض �سوارع اودان و الربيد املركزي 

بعد  باملتظاهرين  بوعلي  بن  وح�سيبة 
الذي  املتظاهرون  اجلمعة،  �سالة 
املختلفة  ال�سعارات  من  العديد  رفعوا 
كل جمعة  »مانا�ض حاب�سني  من   بداية 
بالتغيري  مطالبهم  ،وا�سلوا  خارجنب« 
على  ال�سابق  النظام  رموز  وحما�سبة 
غرار ال�سعيد بوتفليقة و احمد اويحيى

رئي�ض  بتنحية  املتظاهرون  طالب  كما 
بدوي،وطالبوا  نورالدين  احلكومة 
بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�ض  برحيل 

مع  ايجابيا  تفاعل  احلراك  �سالح.  
ل�سخ�سيات  املحاكمات  من  الكثري 
اإ�سافية  اأعطت لهم جرعة  بارزة والتي 
العديد  احلراك،فرفعت  هذا  ملوا�سلة 
على  للجي�ض  امل�ساندة  ال�سعارات  من 
 ، خاوة<«  خاوة  ال�سعب  »اجلي�ض  غرار 
خالنا«،  �سالح  والقايد  ديالنا  »اجلي�ض 
ورغم اأن القايد �سالح و اجلي�ض اأكت�سب 
مع  وقوفه  بفعل  احلراك  و�سط  �سعبية 
�سدور  اأثلجت  التي  ومواقفه  ال�سعب 

الكثري من اجلزائريني ، اإال اأن احلراك 
التي  الكثري من املند�سني  مل يخلو من 
اجلي�ض  ا�ستهداف  �سوى  همها  يكن  مل 
مع  يتناق�ض  ما  ،وهو  االأركان  قائد  و 
مطالب االأغلبية يف احلراك،الذين يرون 
يف اجلي�ض �سندا حقيقيا ملطالبهم. من 
عدة  املتظاهرون  رفع  اأخرى  جهة 
االنتخابات  برف�ض  املطالبة  �سعارات 
الرئا�سية املقبلة املقررة يوم 4جويلية.
  ع�سام بوربيع

اأم�ض م�سريات  ال�سمود  انطلقت ظهر 
على  ع�رش  الثانية  للجمعة 
اجلهة  بواليات  التوايل  ب�سوارع 
حيث  �سيا�سي  بطعم  الغربية  للوطن 
حماولة  �سيطرة  قيادات  جليا  ظهر 
جمتمع  وحركة  امل�ستقبل  جبهة  من 
ال�سفوف  ومنتخبني على  ال�سلم 
لل�سيطرة  حماولة  للم�سرية  يف  االأوىل 
ال�سيام  التي ورغم  والظهور االإعالمي 
عرفت  ح�سورا كثيفا للمواطنني  الذين 
ودعم  ال�سمود  �سعارات  حملوا 

اجلي�ض  الإنقاذ اجلزائر .
امل�سرية  متو�سنت  انطلقت  عني  ففي 

�سالة  من  االنتهاء  مبا�رشة  بعد 
اجلمعة بقيادة نائب برملاين عن حركة 
ملنتخبي  كثيف  وظهور  ال�سلم  جمتمع 
حيث  االأوىل  ال�سفوف  يف  احلركة 
�سالح  بن  با�ستقالة  املحتجون  طالب 
، ويف غليزان خرج املحتجون  وبدوي 
من  بالقرب  الرئي�سية  ال�ساحة  اإىل 
�سوب  امل�سرية  لتنطلق  البلدية  مقر 
الوالية  وقد �سيطر على  هذه امل�سرية 
كثيف  وبح�سور  امل�ستقبل  نواب جبهة 
ملنتخبي واإطارات حركة جمتمع ال�سلم 
التي بدورها حاولت الظهور ،وببلعبا�ض 
بطعم  االأخرى  هي  امل�سرية  انطلقت 

جمتمع  �سيطرة  حركة  �سيا�سي  حتت 
ال�سلم ومبناف�سة من جبهة امل�ستقبل  ، 
مدينة  �سهدتها  االأو�ساع  ونف�ض 
اىل  مواطنوها  خرج  م�ستغامن  التي 
�سعارات  حاملني  الرئي�سية  ال�ساحة 
اآالف  وبتيارت  خرج   ، ال�سمود 
املواطنني يتقدمهم منتخبني و�سيا�سيني 
ونا�سطني جمعويني اإىل ال�سارع للتعبري 
 ، االحتجاج  وموا�سلة  ال�سمود  عن 
على  احلم�سيون  �سيطر  وب�سعيدة 
لالحتجاج  للمطالبة  االأوىل  ال�سفوف 
االأو�ساع  نف�ض   ، للنظام  بالرحيل 
كل  تناف�ض  تلم�سان  اأين  �سهدتها 

وقياداتها  مع  حم�ض  منتخبي  من 
احلكم  امل�ستقبل  وجبهة  جبهة 
ال�سفوف  على  ال�سيطرة  يف  الرا�سد 
حم�ض  للحراك  وا�ستطاعت  االأوىل 
منتخبيها  خالل  من  بقوة  بالظهور 
بكل من تلم�سان ومغنية . هذا وعرفت 
اجلمعة ال12 حمل �سعارات تدعو اإىل 
اإ�سقاط  اأجل  من  والتكاتف  ال�سمود 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض  ودعم  النظام 
املال  حلماية  الفا�سدين  متابعة  يف 
املنهوبة  االأموال  العام  وا�سرتجاع 

واإخراج الوطن اإىل  بر االأمان .
حممد بن ترار

ح�سروا بقوة م�سرية الغ�سب رقم الثانية ع�سر

متم�سكا ب�سعار »مانا�ض حاب�سني كل جمعة خارجني«

لقيادة احلراك بالوليات الغربية

�سارة بو معزة

اجلزائريون يتحدون بقايا الع�صابة

احلراك ال�صعبي يوقع جمعة الغ�صب الثانية ع�صر 

تناف�س حمموم بني حم�س وجبهة امل�صتقبل 

منطقة واد الق�سب، ولية عني الدفلى

ك�صف جثة اإرهابي وتدمري خم�صة 
خمابئ )05( للإرهابيني 

اخلبري القت�سادي كمال �سيد حممد

 قرار الرتخي�س لعودة ا�صترياد 
ال�صيارات امل�صتعملة جاء متاأخًرا

كان وراء اأهم رحالت املوت اآخرها يف اأول رم�سان

الإطاحة مبنظم رحلت 
الهجرة غري ال�صرعية بهنني

عملية  واإثر  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
واد  مبنطقة  وا�سعة  ومت�سيط  بحث 
الق�سب، والية عني الدفلى/ن.ع.1، يوم 
للجي�ض  مفرزة  عرثت   ،2019 ماي   09
الوطني ال�سعبي على جثة )01( اإرهابي 
اأحد خمابئ  بالقرب من  كانت مدفونة 
هذه  العملية  االإرهابية.  اجلماعات 
خم�سة  وتدمري  ك�سف  من  اأي�سا  مكنت 
قنابل  و)07(  لالإرهابيني  خمابئ   )05(
م�سادة  قنابل  و)05(  لالأفراد  م�سادة 
تقليدية  قنابل   )03( وثالثة  للعربات 
كيلوغرام   )300( اإىل  باالإ�سافة  ال�سنع، 
من املواد الغذائية.  ويف اإطار حماربة 
مفارز  اأوقفت  املنظمة،  اجلرمية 
للجي�ض الوطني ال�سعبي، خالل عمليات 
مترنا�ست/ن.ع.6  من  بكل  متفرقة 

وجانت/ن.ع.4، )18( منقبا عن الذهب 
و�سبطت �ساحنة و)07( مولدات كهربائية 
و)09( مطارق �سغط و)12( قنطارا من 
فيما  الذهب،  وخام  احلجارة  خليط 
اأحبطت مفارز اأخرى حماوالت تهريب 
)3500( لرت من الوقود بتندوف/ن.ع.3، 
باالإ�سافة اإىل اأكرث من )6300( لرت اأخرى 
اأهرا�ض  من نف�ض املادة بكل من �سوق 

وتب�سة والطارف/ن.ع.5. 
الدرك  عنا�رش  اأوقف  اأخرى،  من جهة 
االأمن  م�سالح  مع  بالتن�سيق  الوطني 
 )105( بتمرنا�ست/ن.ع.6،  الوطني 
جن�سيات  من  �رشعيني  غري  مهاجرين 
 )17( توقيف  مت  حني  يف  اإفريقية، 
خمتلفة  جن�سيات  من  اآخرين  مهاجرا 

بتلم�سان/ن.ع.2.

�سيد  كمال  االقت�سادي،  اخلبري    اأكد 
الدين  نور  اأن  قرار حكومة  حممد 
ا�سترياد  لعودة  الرتخي�ض  بدوي 
متاأخًرا،  جاء  امل�ستعملة  ال�سيارات 
 ،2016 عام  ب�سدة  مطروًحا  كان  بعدما 
يف الفرتة التي توىل فيها الراحل بختي 
بلعايب، وزارة التجارة، الفًتا اإىل اأنه يف 
اخليار  لكان  الوقت  ذلك  يف  ُطبق  حال 

�سائبًا.
اخلبري  اأو�سح  ال�سياق  ذات   ويف 
اإعالمي  اأن  ت�رشيح  يف  االقت�سادي، 
ال�سيارات  ا�سترياد  اإىل  العودة  قرار 
�رشاء  �سيا�سة  يف  يدخل  امل�ستعملة 
اأن  اعتبار  على  االجتماعي،  ال�سلم 
ا  ورف�سً �سعبًيا  غ�سبًا  تُواجه  احلكومة 
الداعي  ال�سعبي،  احلراك  ب�سبب 
ارتفاع  اأن  كما  النظام.  رموز  لرحيل 
وجتميد  ال�سوق،  يف  ال�سيارات  اأ�سعار 
اجلزائر  يف  الرتكيب  م�سانع  بع�ض 
احلراك  توترات  خلفية  على  الإنتاجها، 
التي  الدوافع  بني  من  كانت  ال�سعبي، 

العودة  يف  تفكر  احلكومة  جعلت 
�سمن  امل�ستعملة،  املركبات  ال�سترياد 
ذات  االأ�سعار.  واأ�سار  خف�ض  م�ساعي 
اجلديدة  اخلطوة  بني  اأنه  املتحدث 
ال�سترياد  ال�سنوية  الفاتورة  وارتفاع 
CKD/SKD املوجهة  املجموعات 
لرتكيب ال�سيارات، التي و�سلت اإىل اأكرث 
من 3 ماليري دوالر، وبالتايل فاإن حكومة 
بخف�ض  تريد  القيام  بدوي  الدين  نور 
وحماية  واالأ�سعار،  التجاري  امليزان 
العملة  من  ال�رشف  احتياطي  تاأكل 
النفاذ  ،  و�سك  على  الذي هو  ال�سعبة، 
م�سريا  عن وجود  اإ�سكالية قد تُ�ساحب 
ال�سيارات  ا�سترياد  اإىل  العودة  قرار 
القدمية، وهي كيفية التفاهم مع مركبي 
اخلبري  وا�سفا  اجلزائر،  يف  ال�سيارات 
القرار جمرد قرار  اأن هذا  االقت�سادي 
ارجتايل قد يوؤدي اإىل جدل حول م�سري 
بني  اتفاق  وجود  لعدم  الرتكيب  م�سانع 

احلكومة واملركبني .
ح.م 

لبلدية  الوطني  الدرك  عنا�رش   متكنت 
هنني من االإطاحة  ب�ساب يف الثالثينات 
رحالت  بتنظيم  يقوم  كان   العمر  من 
الهجرة الغري �رشعية انطالقا من �سواح 
مبحرك  زورق  هنني ،وحجز  مدينة 
الوطنية  بالعملتني  كربى  مالية  ومبالغ 

واالأجنبية .
التحقيقات  خلفية  على  جاءت  العملية 
الوطني  م�سالح الدرك  با�رشتها  التي 
من  فوج   توقيف  خلفية  بهنني على 
 09 ي�سم  رم�سان  اأيام  اأول  يف  احلراقة 

اأ�سخا�ض على راأ�سهم فتاة، والتي اأودت 
اإىل هذا ال�ساب الذي كان ي�ستعل خربته 
وعالقاته  والبحر،  املالحة  جمال  يف 
مع ال�سيادين  يف تنظيم رحالت هجرة 
غري �رشعية انطالقا من �سواحل هنني 
اجلمهورية  وكيل  وباإبالغ   ، خالد  وبني 
حجز  مت  بالتفتي�ض  ادن  وا�ستخراج 
مالية  ومبالغ  البحر  ومعدات   زورق  
الهجرة  باأنها من عائدات  ي�ستبه  هامة 

الغري �رشعية .
حممد بن ترار 

اأكد اجلزائريون ثباتهم على احلراك ال�سعبي يف جمعة رم�سان احلراك ال�سعبي، هاتفني بال انتخابات تع الع�سابات، وبدولة 
مدنية مع »ليبريي لجلريي« و«ما رانا�ض حاب�سني كل جمعة خارجني«، جمددين ال�سغط بقوة على رئي�ض اأركان اجلي�ض.
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 �نطالق عملية �إختيار
  �ملو�قع �لعقارية لربنامج 

يا« »�أل بي  �سكن   2500

و�ضع 30 مقاولة 
خا�ضة �ضمن القائمة 

ال�ضوداء بوهران
اإنطلقت عملية اختيار املواقع العقارية 
املخ�س�سة لربنامج ت�سييد 2500 �سكن 
ترقوي مدعم » األ بي يا« بحر الأ�سبوع 
الفارط، ح�سبما ك�سفته املديرة الولئية 
لل�سكن و العمران بالنيابة فريوز جابري 

يف ت�رصيح ل«الو�سط«.
و اأو�سحت املتحدثة اأن العملية التقنية 
متت من طرف اللجنة الولئية املكلفة 
بالعملية باأوامر من امل�سوؤول التنفيذي 
الأول عن ت�سيري اجلهاز التنفيذي مولود 
�رصيفي الذي �سدد على �رصورة ت�سليم 

امل�ساريع ال�سكنية يف املواعيد و اإحرتام 
دفاتر ال�رصوط و نوعية البنايات وفق 

ال�رصوط و املقايي�س العاملية .
و ت�سري املتحدثة اأنها تلقت تطمينات 

من قبل وايل الولية بخ�سو�س الإنطالق 
و الإ�رصاع يف وترية الإجناز، فيما يتعلق 
بح�سة 2500 �سكن ترقوي مدعم » األ 

بي يا«، حيث اأ�سارت اأنه مبجرد �سدور 
التنظيم القانوين اخلا�س بهذه امل�ساريع 
�سيتم تفعيل عملية الإجناز ب�سكل �رصيع و 

ممنهج ل�سالح املكتتبني .
هذا و قد قامت اللجنة الولئية املخت�سة 

و املكلفة من قبل رئي�س دائرة وهران 
رحموين مراد، باإختيار جميع املواقع 
العقارية التي مت اإختيارها من اأجل 

ال�رصوع يف اأ�سغال البناء و ذلك لت�رصيع 
عملية الإجناز و ربح املزيد من الوقت 

بالن�سبة للح�سة التي خ�س�سها وزير 
ال�سكن و العمران  املدينة ال�سابق عبد 

الوحيد متار ب�سهر اأفريل من �سنة 2018 و 
التي قدرت يف البداية ب2000 ح�سة ليتم 
اإ�سافة ح�سة اإ�سافية قدرها 500 �سكن 

ترقوي مدعم .
و تو�سح مديرة ال�سكن و العمران يف 

معر�س حديثها اأن الأوعية العقارية التي 
مت ر�سدها باإمكانها توفري ح�سة �سكنية 

تقدر ب4000 �سكن ما ي�سكل �سعف 
احل�سة املخ�س�سة لبلديات وهران 26 
املوزعة عرب الدوائر 9 بولية وهران.

من جانب اآخر، تعمل امل�سالح املخت�سة 
يف ولية وهران، على توزيع ما ل يقل 
عن 5699 �سكنا ترقويا مدعما لفائدة 
امل�ستفيدين من هذا الربنامج، منذ 

ال�رصوع يف تطبيقه بداية من عام 2010، 
يف اإطار الربنامج التنموي اخلا�س 

باخلما�سي 2010 /2014.
و بلغة الأرقام ك�سفت ذات املتحدثة عن 

ت�سجيل 30 موؤ�س�سة مقاولة مت منحها 
مهمة الإ�رصاف على ت�سييد ال�سكنات 

الرتقوية املدعمة �سمن ال�سيغة القدمية 
ب�سنة 2013 متهددة بالت�سنيف �سمن 

القائمة ال�سوداء و بالتايل حرمانها من 
التعامل معها م�ستقبال .

حيث اأن هوؤلء املقاولني اخلوا�س مل 
يحرتما دفاتر ال�رصوط  املتفق عليها 

�سيما تلك امل�ساريع التي اأوكل لهم 
اإجنازها  منذ 2013  و التي ل زالت 

تعرف تاأخرا  ملحوظا يف وترية الأ�سغال  
رغم  الإجتماعات التي عقدتها معهم و 
الإعذارات التي وجهت اإليهم ال اأنهم مل 
يلتزموا  بدفرت ال�رصوط و اأجال الت�سليم  
، موؤكدة باأنهم تلقوا العديد من ال�سكاوى 

من قبل امل�ستفيدين من هذه ال�سيغة 
ب�سبب هذا امل�سكل عرب عديد املناطق 

على م�ستوى ولية وهران. 
�أحمد بن عطية

املال  تبديد  و  نهب  و  الف�ساد  ق�سايا 
العام بقطاع ال�سحة بوهران و املتورط 
فيها ح�سب ذات امل�سدر وزير �سابق، 
العام  املدير  و  �سابق  لل�سحة  مدير  و 
الأ�سبق للمركز الإ�ست�سفائي بن زرجب 
النافذين  املقاولني  اأحد  و  ببالطو، 
الألوية  اأحد  لإبن  �رصيكا  كان  الذي 
�سفقة  منحهم  مت  حيث  ال�سابقني 
لتزويد  كبرية  مالية  بقيمة  ح�رصية 
امل�ست�سفى اجلامعي الدكتور بن زرجب 
بالأدوية و معدات طبية حديثة بتواطئ 
اأحد الوزراء ال�سابقني يف قطاع العمل 

و الت�سغيل و ال�سمان الإجتماعي .
اأن  للخرب  املوردة  امل�سادر  ت�سيف  و 

الدرك  م�سالح  فتحته  الذي  التحقيق 
الوطني متم جتميده بو�سعه يف الأدراج، 
عقب حتقيق امل�سالح الأمنية ال�سالف 
م�رصوع  متويل  �سفقات  يف  ذكرها 
طريقة  �سيك�سف  م�ست�سفى  اإجناز 
الفواتري  وت�سخيم  الأدوية  ا�سترياد 
العمومية  ال�سفقات  قانون  وخمالفة 
لقطاع  ال�سحة  قطاع  ميزانية  وحتويل 
الداخلية ممثلة يف جهاز الأمن الوطني 
اأن  بالذكر  حق.  جدير  وجه  دون 
فتحت  كانت  بوهران  اجلنح  حمكمة 
ملفات ف�ساد تورط فيها املدير العام 
ال�سابق للم�ست�سفى اجلامعي املدعو » 
ب ح«عقوبة 3 �سنوات �سجنا نافذة يف 
للم�ست�سفى  ال�سابق  املدير العام  حق 
املدعو  ببالطو  زرجب  بن  اجلامعي 
ق�سايا  يف  لإتهامه  » بوحجر ب« 

و   ، الوظيفة  اإ�ستغالل  �سوء  و  ف�ساد 
التوظيف  و  مربرة  غري  اإمتيازات  منح 
امل�سبوه و التزوير و الإ�ستعمال املزور 
و  التجهيز  �سفقات  يف  خروقات  و 
املتهم جملة  نفا  فيما  الأدوية،  اإقتناء 
اإليه  املوجهة  الإتهامات  تف�سيال  و 
بتنفيذ  قام  اأنه  و  كيدية  اإياها  معتربا 
رقابة  حتت  و  القانون  وفق  ال�سفقات 
بعدية مبا�رصة ملدير ال�سحة ال�سابق .

ي�سغل  كان  الذي  ال�سابق  املدير العام 
مل�ست�سفى  �سابق  من�سب مدير عام 
القادر  عبد  بوخروفة  الأطفال  طب 
بكن�ستال، و الذي مت تعيينه �سنة 2015 
بالطو  م�ست�سفى  اإدارة  راأ�س  على 
اجلامعي يف عهد وزير ال�سحة ال�سابق 
عبد املالك بو�سياف، و متت اإقالته يف 
من  املا�سية  ال�سنة  من  فيفري  �سهر 

اإ�سالح  و  ال�سكان  و  ال�سحة  وزير  قبل 
امل�ست�سفيات.  هذا الأخري الذي تلقى 
يف�رص  60 �سفحة  يحمل  ثقيال  تقريرا 
وقع  التي  اخلروقات  و  التجاوزات 
كبدت  التي  فيها مدير امل�ست�سفى و 
فادحة.  خ�سائر  العمومية  اخلزينة 
با�رصتها  التي  التحقيقات  هي  و 
للفرقة  القت�سادية  و  املالية  الفرقة 
هدم  حول   ، الوطني  للدرك  الولئية 
احلروق  جناح  مقدمتها  يف  اأجنحة 
لقيام  اإ�سافة  حمله،  اآخر  ت�سييد  دون 
م�ساحة  لتهيئة  وهران  بلدية  م�سالح 
الذي  الوقت  داخل امل�ست�سفى يف 
 3 مبلغ  اإدارة امل�ست�سفى مبنح  قامت 
ماليري ملقاول على اأ�سا�س انه هو من 

قام باإجناز اأ�سغال امل�ساحة. 

�أحمد بن عطية

الهربية  البلقائدية  الزاوية  تنظم 
معروف  �سيدي  ببلدة  مقرها  الكائن 
عنوانه  ملتقى  وهران  مدينة  �رصق 

»الرتبية يف الإ�سالم« من 16 
اإىل 25 ماي اجلاري يف اإطار الطبعة 
ال 14 من �سل�سلة الدرو�س املحمدية 
�سنة  كل  الزاوية  حتت�سنها  التي 
 ، الف�سيل  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة 

ح�سبما اأعلنه املنظمون.
ا�ستمدادا  املحور  هذا  اختري  وقد 
اهلل  »اإن  الكرمية  القراآنية  الآية  من 
ذي  واإيتاء  والإح�سان  بالعدل  ياأمر 
القربى وينهى عن الفح�ساء واملنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون« )�سورة 

النحل( وي�سارك يف هذه الطبعة من 
�سل�سلة الدرو�س املحمدية كوكبة من 

علماء وفقهاء 
الوطن  من  الإ�سالمية  ال�رصيعة 
وم�رص  اجلزائر  غرار  على  العربي 
و�سوريا  والأردن  واليمن  وموريتانيا 
والكويت  ولبنان  وال�سودان  وتون�س 
حيث �سين�سطون حما�رصات بعناوين 
متنوعة ت�سرتك يف املحور الرئي�سي 

للملتقى.
املحا�رصات  هذه  عناوين  وتتمحور 
و«الأدب  الإ�سالم«  »ال�سباب يف  حول 
واخللق احل�سن عند علماء احلديث« 
ال�سحابة  حياة  يف  الروحية  والرتبية 

الكرام ر�سوان اهلل عليهم« و«باب النعيم 
املقيم يف تربية القلوب على ذكر اهلل 
العظيم« و«الرتبية اخللقية واأثرها يف 
تربمج  واملجتمع«كما  الفرد  اإ�سالح 
مو�سومة  حما�رصات  الطبعة  ذات 
يف  الزوايا  »دور  مثل  اأخرى  بعناوين 
و«التوجيهات  الع�سور«  عرب  الرتبية 
الرتبوية ل�سيدنا لقمان عليه ال�سالم« 
و«القدوة احل�سنة وارثها على الرتبية« 

وغريها.
يوميا  املحا�رصات  هذه  و�ستنتظم 
تتزامن  التي  املذكورة  املدة  خالل 
و20   11 بني  ما  املمتدة  والأيام 
�سالتي  بعد  رم�سان  �سهر  من 

املقرر  من  حيث  والرتاويح  الع�رص 
جتمع  علمية  جل�سات  تنظيم  كذلك 
الزاوية  طلبة  مع  املحا�رصين 
تعليم  على  ت�سهر  التي  البلقائدية 
والفقه  وال�رصيعة  الكرمي  القراآن 
الثالثة  الطبعة  اأن  يذكر  الإ�سالمي 
البلقائدية  الزاوية  نظمتها  ع�رص 
خالل  ا�ستثنائية  ب�سفة  الهربية 
رم�سان العام املا�سي مبقرها الثاين 
اجلديد مبنا�سبة تد�سينه وذلك بحي 
تيق�رصاين ببلدية بئر خادم باجلزائر 
حمور  خالل  من  وذلك  العا�سمة 
»م�سادر  بعنوان  مو�سوم  رئي�سي 

الت�رصيع الإ�سالمي«. 

�سلف  بولية  الأمن  عنا�رص  جنحت 
ب�سبكة  الإطاحة  من  الأ�سبوع  نهاية 
امل�رصوقة  ال�سيارات   لتهريب  دولية 
قبل  من  عنها  واملبحوث  اأوروبا  من 
م�ستغامن  ميناء   عرب  الأنرتوبول  
اأعوان  من  بتواطوؤ  وثائقها  وتزوير 
الغرب  من  وليات  بعدة  اإدارية 
اأ�سخا�س 03  اجلزائري  وتوقيف 10 
منهم من جن�سية  ا�ستغلوا الت�سهيالت 
ال�سلطات  قبل  من  لهم   املقدمة 
كما  ال�سيارات  لتهريب  اجلزائرية  
جزائرية  عنا�رص   07 توقيف  مت 
�سنة  و55  ال40  بني  اأعمارهم  ترتاوح 

ينحدرون من عدة وليات .
العملية انطلقت بتحقيقات  مل�سالح 

الق�سائية  ال�رصطة  املتنقلة   الفرقة 
هذا  ،و  �سلف  �سمال  قالول  مبنطقة 
وجود  حول  معلومات  خلفية  على 
ليتم  باملنطقة  القيد  مزورة  �سيارة 
ولية  من  وا�سرتجاعها  اأثارها  تتبع 
جماورة بالغرب اجلزائري  حيث تبني 
ال�سيارة  هذه  وان  مزور   قيدها  ان 
املئات  هناك  ان  بل  الوحيدة  لي�ست 
التي مت اإدخالها  عرب ميناء م�ستغامن  
بتواطوؤ 03 اأجانب ي�ستغلون ت�سهيالت 
املركبات  لتهريب  معهم   العامل 
امل�رصوقة وبيعها كما تبني ان هناك 
العديد من  اأعوان الإدارة متواطئون 
القاعدية  امللفات  تزوير  عملية  يف 
لعدة  ب�رصعة  وبيعها  املركبات  لهذه 

وليات لإخفاء عملية التزوير التي تتم 
العملية  وتكللت  القاعدي  امللف  يف 
وليات  من  اأ�سخا�س   07 توقيف  يف 
البحث  عملية  جتري  كما  خمتلفة 
التي  ال�سيارات  من  الع�رصات   على 
اأدخلتها هذه ال�سبكة وزورت وثائقها، 
حمكمة  اأمام  امللف  وبتقدمي  هذا 
بها  اجلمهورية  وكيل  اأمر  التي  تن�س 
باإ�سدار قرار اإيداع حق امل�ستبه فيهم  
يف انتظار ا�ستكمال  التحقيقات من 
لذات املحكمة   التحقيق  قا�سي  قبل 
و  التزوير  تهم   لهم  وجهت  بعدما 
قاعدية  ملفات  يف  املزور  ا�ستعمال 
ملركبات، امل�سا�س باأنظمة املعاجلة 
ا�ستعمال  �سوء  مع  للمعطيات  الآلية 

الدولة  باأموال  الإ�رصار  الوظيفة، 
الرتقيم  و  ال�رصاء  الإهمال،  ب�سبب 
اأ�سل  من  نقل  لو�سائل  اجلزائر  يف 
اأجنبي دون القيام م�سبقا بالإجراءات 
قانونية،  بطرق  عليها   املن�سو�س 
هذا وقد تبني اأن عنا�رص هذه ال�سبكة 
املزورة  ال�سيارات  اغلب  وراء  تقف 
التي مت تهريبها اىل اجلزائر والن�سب 
على املواطنني يف بيعها منهم املئات 
من اأ�سحاب �سيارات الأجرة مبركبات 
من نوع 806  والتي  ت�سببت يف حجز 
و�سط  واحتجاجات  كربى  مركباتهم 
ووهران  ب�سلف  الأجرة  �سيارات 

وغليزان  .
حممد بن تر�ر

�لز�وية �لبلقائدية �لهربية

�ل�سلف

.      ت�سم 03 �أجانب و07 جز�ئريني من خمتلف واليات �لوطن

»الرتبية يف الإ�ضالم« حمور امللتقى 14 ل�ضل�ضلة الدرو�س املحمدية 

الإطاحة ب�ضبكة دولية لتهريب ال�ضيارات امل�ضروقة  من اأوروبا 

 مت�س متويل �ملوؤ�س�سات �الإ�ست�سفائية

 باالأدوية و �ملعد�ت �لطبية

حتقيقات حول الف�ضاد 

يف قطاع ال�ضحة بوهران
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من �ملنتظر �أن ت�سرع م�سالح �لدرك �لوطني بوهر�ن يف �إعادة فتح 
ملف �سفقات �لف�ساد و �لتجاوز�ت يف �إبر�م �ل�سفقات �لعمومية، 

بقطاع �ل�سحة خالل فرتة �ملدير �لوالئي �ل�سابق لل�سحة، و ك�سف 
�أم�س، م�سدر م�سوؤول ل«�لو�سط« �أن �مللف �لذي مت طيه بطريقة 

غام�سة باأو�مر فوقية الأحد �جلرن�الت �ملتقاعدين لتورط جنله فيه 
حتى �لنخاع،عاد ليطفو� فوق �ل�سطح جمدد� حيث �سرعت م�سالح 

�لفرقة �ملالية و �القت�سادية �لتابعة لف�سيلة �لبحث و �لتحري 
للدرك �لوطني يف �لنب�س يف �مللف من جديد و �لذي من �ملرتقب �أن 
يطيح بعدد من �مل�سوؤوليني �لتنفيذيني �حلاليني و �ل�سابقني باجلهاز 

�لتنفيذي لت�سيري �سوؤون عا�سمة �لغرب �جلز�ئري.



 حذر تقرير خا�ص رفعته اللجان 
احلراك  مبتابعة  املكلفة  الأمنية 
على  الكبري  باجلنوب  الجتماعي 
اأدرار   ، الغواط   ، ورقلة  غرار 
انفجار  مغبة  من   ، مترنا�ست  و 
غليان اجلبهة الجتماعية يف ظل 
بتدخل  املطالبة  الأ�سوات  تعايل 
حتقيق  لفتح    ، اجلمهورية  ولة 
من�سب   1700 بـ  التالعب  يف 
على  البرتولية  بال�رشكات  عمل 
والأ�سغال  الأبار  خدمات  غرار 
الوطنية  واملوؤ�س�سة  الأبار  يف 
املوؤ�س�سة  اقل  وبدرجة  للتنقيب 
البرتولية  لالأ�سغال  الوطنية 
الكربى  التابعني للمجمع النفطي 
العمالق �سوناطراك  ، ومما يحز 
�سوق  اأن  حمدثينا،  نفو�ص  يف 
التعليمات  رغم  تعفن  قد  ال�سغل 
الوزير  اأ�سدرها  التي  ال�سارمة 
منح  ب�رشورة  والقا�سية   ، الأول 
عن  للعاطلني  التوظيف  اأولوية 
الأمر  املنطقة،  اأبناء  من  العمل 
الغليان  من  حالة  ولد  الذي 
ال�سكان،  لدى  الكبريين  وال�سخط 
من  بالت�سعيد  توعدوا  الذين 
ما  حالة  يف  الحتجاجات  لهجة 

�ساغية،  اآذانا  مطالبهم  جتد  مل 
اإقدام املديرية  يحدث هذا رغم 
العامة للموؤ�س�سة الوطنية للمجمع 
اإنهاء  على  »�سوناطراك،  النفطي 
مهام كل من الرئي�ص املدير العام 
يف  لالأ�سغال  الوطنية  للموؤ�س�سة 
العام  املدير  الرئي�ص  و  الآبار، 
خلدمات  الوطنية  للموؤ�س�سة 
العام  املدير  الرئي�ص  الآبارو 
قبل  للتنقيب  الوطنية  للموؤ�س�سة 
بقيت  لقمان  دار  اأن  اإل   ، �سنتني 

على حالها  . من جهته، وعد وايل 
ولية ورقلة عبد القادر جالوي ، 
ال�سوق  �سوق  بيت  ترتيب  باإعادة 
جلنة  تفعيل  من  انطالقا  ال�سغل 
احلماية  وتوفري  ال�سغل  متابعة 
وكالت  لعمال  الالزمة  الأمنية 
اأراح  ما  وهو  املحلية،  الت�سغيل 
بع�ص ال�سيء البطالني ال�ساخطني 
الوقت  نف�ص  يف  واملتم�سكني 
بالعمل يف ال�رشكات البرتولية دون 
بالن�سبة  ال�سيء  نف�ص   . �سواها  

م�سري  يكتنف  الذي  للغمو�ص 
الجتماعية  ال�سكنية  القوائم 
ظل  يف  العمومية،  الإيجارية 
على  يخيم  الذي  الفا�سح  التاأخر 
م�سري 04 األف  �سكن اجتماعي، 
ظلت مرهونة ملدة ثالث �سنوات 
عن الجناز، رغم توجيه احلكومة  
تعليمات �سارمة، تق�سي ب�رشورة 
بالإ�رشاع  الدوائر  روؤ�ساء  مطالبة 
الإ�سكان  قوائم  عن  الإفراج  يف 
للتخفيف من الحتقان املحلي .

املواطنني  من  الع�رشات  عرب 
خا�سة  و   ، باجلنوب  القاطنني 
منهم ال�ساكنني  ببلدية عني �سالح 
ا�ستيائهم  عن  مترنا�ست  بولية 
اإت�سالت  موؤ�س�سة  من  ال�سديد 
اجلزائر ، جراء م�سكلتهم املتمثلة 
يف تذبذب خدمات الأنرتنيت منذ 
فرتة ، و بقاء امل�سكل على حاله ، 
يعك�ص جليا غياب اجلهة املعنية 
ما  هو  و   ، البلدية   م�ستوى  على 
ح�سبهم  ذلك  و   ، حفيظتهم  اأثار 
على الرغم من اأن امل�سكل القائم 

مر عليه عدة اأيام .
نا�سد  فقد   ، ال�سياق  ذات  يف  و 
اجلزائر  ات�سالت  زبائن  جمددا 
م�ستوى  على  املعنية  املوؤ�س�سة 
احلد  و  العاجل  بالتدخل  الولية 
و   ، العالقة  معاناتهم  من  نهائيا 
املواطنني  طالب  فقد  ذلك  حول 
من  تقنية  جلنة  اإيفاد  ب�رشورة 
الذي حرمهم  اإ�سالح اخللل  اجل 
خدمات  عدة  من   - ح�سبهم   -
منها على �سبيل الذكر ل احل�رش 
و   ، التوا�سل  اأجل  من  اإ�ستغالله 

خا�سة اإذا علم اأن  خدمة الهاتف 
اخلدمات  �سمن  تزال  ل  النقال 
القرى  ل�سكان  املتوفرة  الوحيدة 
�سبكة  انعدام  ظل  يف   ، النائية 
و   ، النرتنيت  و  الثابت  الهاتف 
ذكره  جدير   ، اأخرى  جهة  من 
بالتعاون  الولية  م�سالح  اأن   ،
اجلزائر  ات�سالت  موؤ�س�سة  مع 
لإجناز  م�رشوع  اأجنزت  قد  كانت 
النقال  الهاتف  �سبكة  هوائيات 
من  اإ�ستفاد  التي  الأخرية  هذه   ،
التجمعات  �سكان  كامل  خدمتها 
ت�سهيل  اجل  من   ، القروية 
العارفون  قال  فيما   ، الت�سال 
من  ذلك  باأن   ، املحلي  بال�ساأن 
التقليل  يف  ي�ساهم   اأن   و  �ساأنه 
ال�سحراء  يف  التيه  ظاهرة  من 
خا�سة  حدتها  تزداد  التي  و   ،
اأنها  بحيث  ال�سيف  ف�سل  خالل 
الع�رشات  �سنويا  تخلف  اأ�سبحت 
من ال�سحايا ، و ما زاد من حدتها 

اأكرث غياب الطرق املعبدة .
�صالح ،ب

رم�سان  �سهر  مبنا�سبة حلول 
املبارك 2019  �سطرت م�سالح امن 
ولية مترنا�ست برنامج عمل مبني 
لتامني  مدرو�سة  اإ�سرتاجتية  على 
و  العامة  املمتلكات  و  الأ�سخا�ص 
اخلا�سة ومكافحة اجلرمية ب�ستى 
ت�سخري تعداد  خالل  من  اأنواعها، 
اتخاذ  معترب مع  ب�رشي  و  مادي 
 . الأمنية  التدابري  من  جملة 
خللية  بيان  به  اأفاد  وح�سبما 
الأمن  مبديرية  والت�سال  الإعالم 
لولية مترنا�ست كانت قد حت�سلت 
منه  ن�سخة  على  »الو�سط«  يومية 
تعزيز  يف   تتمثل  الإجراءات  فاإن 
امليدان  ال�رشطة يف  تواجد قوات 
من اجل تغطية اأمنية فعالة خا�سة 
قبل موعد الإفطار وبعده، اإ�سافة 
اإىل التمركز بكثافة يف امليدان من 
اإىل   ال�رشطة  قوات  تق�سيم  خالل 
فرق راكبة و راجلة و توزيعها على 
خمتلف اأحياء املدينة ، خا�سة يف 
و  الأ�سواق  كذا  و  العبادة  اأماكن 
على  العمل  وكذا  العامة،  الأماكن 
ت�سهيل حركة املرور وتنظيمها مع 
تزداد  التي  الفرتات  على  الرتكيز 
فيها احلركية و توافد املواطنني 

)الأ�سواق،  العامة  الأماكن  على 
و  ام�ساجد  التجارية،  املحالت 
العمومية...وغريها،  ال�ساحات 
العائالت،  جتمع  اأماكن  تاأمني 
الليلية،  الفرتات  يف  خا�سة 
املروري  لالإجرام  مع  الت�سدي 
من خالل خلق عدة نقاط مراقبة 
اإقامة حواجز  و  مرورية فجائية، 
املداخل  على  ثابتة  و�سعيات  و 
للمدينة،  الرئي�سية  املخارج  و 
يف  الدوريات  تكثيف  عن  ناهيك 
خا�سة  يف  املدينة  اأحياء  جميع 
واملناطق  امل�سبوهة  الأماكن 
احل�سا�سة. و تبقى قوات ال�رشطة 
و  الأ�سخا�ص  حلماية  جمندة 
تنفيذ  على  �ساهرة  املمتلكات 
امليداين  العملياتي  املخطط 
يبقى  و  الف�سيل،  ال�سهر  مبنا�سبة 
التحلي  مدعو اإىل  املواطن 
التبليغ  وثقافة  الأمنية  بالثقافة 
طلب  اأو  م�سبوه  �سيء  اأي  عن 
الت�سال  خالل  من  م�ساعدة 
اأو   ،15-48 الأخ�رش  اخلط  على 
الأخ�رش  والرقم  النجدة17،  رقم 

104 اخلا�ص بالفئات اله�سة  .
�أحمد باحلاج

تعي�ش 04 واليات بجنوب �لبالد �لكبري، على وقع �صفيح �صاخن ، ب�صبب تف�صي مظاهر �ملح�صوبية 
و�ملحاباة ،و�لر�صوة ب�صوق �ل�صغل، وكذ� �لتاأخر �لفا�صح يف �الإفر�ج عن �حل�ص�ش �ل�صكنية �جلاهزة  .

حديث عن �لتالعب بـ 1700 من�صب عمل وتاأخر توزيع 04 �أالف �صكن 

�أحمد باحلاج 

�سبهة الف�ساد تطارد والة 
ورقلة،االأغواط،اأدرار 

الأ�سواق  على  املرتددين  اأبدى  
الواحات  بعا�سمة  املحلية  
احلجر  �سوق  خا�سة   ، ورقلة 
املتواجد بقلب ذات املدينة عن 
امتعا�سهم و ا�ستياءهم ال�سديدين 
جراء الرتفاع الفاح�ص يف اأ�سعار 
كذا  و  اأنواعها  مبختلف  اللحوم 
مع  قيمته  تزداد  الذي  البي�ص 
 ، املبارك  رم�سان  �سهر  حلول 

اأين يكرث الطلب عليه .
املواطنني  من  جمموعة  طالب 
وكذا  من امل�سوؤولني املذكورين  
العاجل  بالتدخل  التجارة  وزارة 

اأ�سعار اللحوم و البي�ص و  ل�سبط 
ارتفاعا جنونيا  ي�سهد  بات  الذي 
املواطن  ليجد   ، الأيام  هذه 
امل�ساربة  �سحية  نف�سه  الب�سيط 
الرثوة  مت�ص  التي  الأ�سعار  يف 
احليوانية و الذي �ساهم يف ارتفاع 
اأ�سعار اللحوم ، الأمر الذي اأجرب 
ال�ستعانة  على  املواطنني  هوؤلء 
باللحوم التي تباع على الطاولت 
ال�سامة  احل�رشات  متلئها  التي  و 
ي�ساهم  الذي  الذباب  غرار  على 
الأمرا�ص  نقل  يف  كبري  ب�سكل 
تطاير  عن  ف�سال   ، للمواطن 

الغبار ، حيث ل تتوفر هذه اللحوم 
على اأدنى �رشوط النظافة ، و ما 
املطروح  امل�سكل  حدة  من  زاد 
الطبية  للرقابة  اإخ�ساعها  عدم 
عملية  من  والتاأكد  لفح�سها 

ا�ستهالكها .
و ح�سب ت�رشيح عدد من ال�سكان 
لـ  » الو�سط » فاإن ارتفاع اأ�سعار 
 ، �ساروخي  ب�سكل  اللحوم   
اأ�سحاب  خا�سة  جيوبهم  اأنهك 
الدخل الب�سيط ، منا�سدين وزارة 
والعمل  العاجل  بالتدخل  التجارة 
على تثبيت اأعوان املراقبة وقمع 

ل�سبط  الأ�سواق  مبختلف  الغ�ص 
امل�ساربة  من  والتقليل  الأ�سعار 
 ، كبري  ب�سكل  عليهم  اأثرت  التي 
بعدد من هوؤلء  دفع  الذي  الأمر 
اأ�سحاب  خ�سو�سا  املواطنني 
يقاطعون  ال�سعيف  الدخل 
لرتفاع  اللحوم  ا�ستهالك 
اأ�سعارها ، و �سعا بات ي�ستوجب 
التدخل  املعنية  اجلهات  على 
وو�سع حلد للم�سكل القائم الذي 
اأرق املواطنني و نغ�ص حياتهم .

�أحمد باحلاج  

قامت م�سالح ال�رشطة لأمن الولية 
ممثلة يف الفرقة املتنقلة لل�رشطة 
توقيف  من  قزام  بعني  الق�سائية 
العمر )26  �سنة  يبلغ  من  �سخ�ص 
املتاجرة  ق�سية  يف  ( متورط 

باملخدرات.
ورود  اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
معلومات موؤكدة عن وجود �سخ�ص 

حيث   ، املخدرات  برتويج  يقوم 
باإعداد  الفرقة  عنا�رش  قامت 
لتوقيف  حمكمة  اأمنية  خطة 
امل�ستبه فيه ، حيث مت ر�سد مكان 
بحيازة  متلب�سا  ايقافه  و  تواجده 
)الكيف  املخدرات  من  �سفيحة 
بـ 100 غرام  ( قدر وزنها  املعالج 
اأجل  من  املقر  حتويله اإىل  ليتم   ،

القانونية، بعد  الإجراءات  اإمتام 
مت  الق�سية  يف  التحقيق  ا�ستكمال 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  تقدميه 
حقه  يف  اأ�سدرت  التي  املخت�سة 
نافذة   �سنتني حب�ص   )02( بـ  حكم 
األف  مئة  قدرها  مالية  وغرامة 

دينار جزائري  )100.000 دج(.
فاإن  م�سادرنا  به  اأفادت  وح�سبما 

اإطار  يف  تندرج  الأمنية  العملية 
التطبيق ال�سارم ملخطط احتالل 
على  اخلناق  لت�سديد  امليدان 
مروجي الآفات الجتماعية ب�ستى 
ال�سهر  خالل  اأ�سكالها  و  اأنواعها 

الف�سيل .
�أحمد باحلاج

طالبو بتاأمني �أعو�ن �ملر�قبة وقمع �لغ�ش  

�صبط بحوزته 100 غ من �ملخدر�ت

ارتفاع اأ�سعار اللحوم و البي�ض بورقلة  

اأمن والية مترنا�ست يطيح بع�سريني 

يف وقت تلعب فيه �ملديرية �لوالئية دور �ملتفرج 

لتاأمني �صهر رم�صان �ملبارك  2019

تذبذب االأنرتنت يفاقم معاناة  
�سكان عني �سالح 

�سرطة مترنا�ست تتخذ جملة
 من التدابري واالإجراءات 
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. و�يل مترن��صت يف عني �الع�صار 



ونقلت ال�صحيفة يف تقرير ن�رشته 
م�ص�ؤولني  عن  الأربعاء  اأم�س 
الأبي�س  البيت  يف  وم�صت�صارين 
تاأكيدهم، اأن ترامب اأبدى �صك�كه 
التي  القا�صية  ال�صرتاتيجية  ب�صاأن 
فنزويال،  اإزاء  اإدارته  تنتهجها 
امل�ص�ؤولية  منه  املقربني  وحمل 
عن ت�صليله ب�صاأن "�صه�لة" اإ�صقاط 

مادورو.
اإىل  ال�صحيفة  م�صادر  واأ�صارت 
على  ركزت  ترامب  انتقادات  اأن 
البيت  �صيد  و�صفه  وما  ب�لت�ن، 
التدخلي"،  "امل�قف  الأبي�س 
قناعته  الدولة  رئي�س  جدد  حيث 
باأنه من الأف�صل لل�ليات املتحدة 
"م�صتنقعات  عن  بعيدا  تبقى  اأن 
ونقلت  تعبريه.  ح�صب  اأجنبية" 
اأمريكي  م�ص�ؤول  عن  ال�صحيفة 
ترامب  اأن  ذكره،  امل�صت�ى  رفيع 
يف  ب�لت�ن  رغبة  م�ؤخرا  انتقد 
اأن  م�ؤكدا  احلرب"،  اإىل  "جره 
رئي�س الدولة ينظر اإىل هذا الأمر 
يف الآونة الأخرية بجدية اأكرب مما 

كان يف ال�صابق.

ترامب  التزام  امل�ص�ؤول�ن  واأكد 
اأيام  بحل ق�صية فنزويال منذ اأول 
الرئي�س  اأن  على  كدليل  رئا�صته، 
اأن  اإل  �رشيع،  ح�صم  على  يع�ل  ل 
ترامب �صكا يف الأ�صابيع الأخرية، 
رفيعي  م�ص�ؤولني  ثالثة  ح�صب 
امل�صت�ى يف اإدارته، من اأن ب�لت�ن 
من  تقديراتهم  يف  قلل�ا  وغريه 
امل�ص�ؤول�ن  ونقل  مادورو.  ق�ة 

عن ترامب ق�له اإن مادورو "رجل 
�صلب" ومل يكن على اإدارته اإقناعه 
باأن رئي�س فنزويال �صي�صقط نتيجة 
خ�ان  املعار�صة  زعيم  لدع�ة 
وا�صعة يف  مظاهرات  اإىل  غ�ايدو 
اأمريكي  م�ص�ؤول  واأو�صح  بالده 
مطلع على �صيا�صة وا�صنطن جتاه 
فنزويال، اأن ترامب اأعرب عن قلقه 
من اأنه اأُجرب على مغادرة املنطقة 

املاأل�فة وُح�رش يف الزاوية، نتيجة 
الرغم  وعلى  ب�لت�ن.  لت�رشفات 
من اأن م�قف وا�صنطن الر�صمي مل 
الأخرية،  التط�رات  ظل  يف  يتغري 
الأمريكيني  امل�ص�ؤولني  اأن  اإل 
ازدادوا حتفظا، ح�صب ال�صحيفة، 
انهيار حك�مة  ب�صاأن  ت�قعاتهم  يف 
مادورو، ويعيدون النظر يف اإمكانية 

"الرحلة الدبل�ما�صية الط�يلة".

اأفادت �سحيفة "وا�سنطن بو�ست" باأن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب انتقد نهج 
م�ست�ساره لالأمن القومي جون بولتون جتاه فنزويال، بعد ف�سل حماولة الإطاحة 

بالرئي�س نيكول�س مادورو الأ�سبوع املا�سي.

�سحيفة "وا�سنطن بو�ست"

ق.د

ترامب ينتقد م�شت�شاره للأمن 
القومي جون بولتون

زعماء اأوروبا 

البيت الأبي�س

املناخ والدميقراطية والوظائف على راأ�س اخلطط امل�شتقبلية

 ترامب يعتزم تر�شيح
 �شاناهان وزيرا للدفاع

ترامب يطالب مبحاكمة 
جون كريي

قال البيت الأبي�س ي�م اخلمي�س 
اإن الرئي�س دونالد ترامب يعتزم 
تر�صيح القائم بعمل وزير الدفاع 
مدير  وه�  �صاناهان،  باتريك 
ب�ينج،  ل�رشكة  �صابق  تنفيذي 
ترامب  ويخالف  للدفاع  وزيرا 
باختيار  ال�صائد  العرف  بذلك 
يف  العمل  له  �صبق  للدفاع  وزير 

�رشكة دفاعية كربى.
ويخ�صع �صاناهان حاليا للتحقيق 
ل�زارة  العام  املفت�س  جانب  من 
طلب  اأنه  مزاعم  يف  الدفاع 
عندما  لب�ينج  تف�صيلية  معاملة 
متت  لكن  بالبنتاج�ن  يعمل  كان 
تربئته من ارتكاب اأي خمالفات. 
وعني �صاناهان يف من�صب القائم 
يناير  منذ  الدفاع  وزير  باأعمال 

كان�ن الثاين.
املتحدثة  �صاندرز  �صارة  وقالت 
بيان  يف  الأبي�س  البيت  با�صم 

املتميزة  خدمته  على  ”بناء 
على  اجللية  وقدرته  للبالد 
ترامب  الرئي�س  يعتزم  القيادة 
�صاناهان  اإم.  باتريك  تر�صيح 

ليك�ن وزيرا للدفاع“.
وقال �صاناهان يف بيان اإنه ملتزم 
واإذا  الأمريكي  اجلي�س  بتحديث 
تاأكد ت�ليه للمن�صب �صيطبق بكل 
حزم ا�صرتاتيجية الدفاع الق�مي 
ترى  التي  ترامب  ر�صمها  التي 
ورو�صيا  ال�صني  مع  املناف�صة  يف 
مكافحة  حروب  عن  اأول�ية 
م�ارد  ا�صتنفدت  التي  الإرهاب 
اأغلب  مدى  على  البنتاج�ن 
فرتات العقدين املا�صيني وت�ىل 
من�صب  عاما(   56( �صاناهان 
بعد  الدفاع  وزير  باأعمال  القائم 
ماتي�س  جيم  �صلفه  ا�صتقال  اأن 
ال�صيا�صات  يف  خالفات  ب�صبب 

املتبعة مع ترامب.

�صاق الرئي�س الأمريكي دونالد 
خارجية  ب�زير  ذرعا  ترامب 
كريي  ج�ن  الأ�صبق  بالده 
امل�ص�ؤولني  مع  ت�ا�صله  على 
معهم  ويعقد  الإيرانيني 
اجتماعات، رغم اأنهم يرف�ص�ن 
التفاو�س مع ترامب والجتماع 
الذي  ترامب  واعترب  به، 
الهاوية  حافة  �صيا�صة  ميار�س 
و�صفتها  والتي  طهران،  مع 
�صحيفة الغارديان باأنها �صيا�صة 
حمقاء، اأنه يتعني حماكمة وزير 
كريي،  ج�ن  الأ�صبق  اخلارجية 
لقيامه بانتهاك قان�ن )ل�جان( 
من خالل حمادثاته مع اإيران.

وقال ترامب يف ت�رشيح اأوردته 
اخلمي�س،  ي�م  تلفزي�نية  قناة 
قان�ن  انتهك  كريي  ج�ن  اإن 
)ل�غان( بعد اأن حتدث مع اإيران 
وعقد العديد من الجتماعات 
املكاملات  من  العديد  واأجرى 
مبا  يخربهم  وه�  الهاتفية، 
ذلك  ومع  فعله،  عليهم  يجب 
اعترب ترامب، اأن اإيران ح�صلت 
على "ن�صيحة �صيئة للغاية" من 

والأ�صخا�س  كريي  ج�ن  قبل 
الذين �صاعدوا يف دفع ال�ليات 
ب�صاأن  اإىل التفاق مع  املتحدة 
"ال�صيئ  الن�وي  برناجمها 

للغاية".
)ل�غان(  قان�ن  اأن  اإىل  ي�صار 
قان�ن  وه�   ،1799 عام  �صدر 
من  التفاو�س  يجرم  احتادي 
لهم  اأ�صخا�س غري م�رشح  قبل 
نزاع  لها  اأجنبية  حك�مات  مع 
مع ال�ليات املتحدة. ومل تتم 
اإدانة اأي �صخ�س على الإطالق 

حتى الآن بانتهاكه.
ويف 5 ماي من العام املا�صي، 
�صغ�ط  حتت  ترامب  ان�صحب 
من  وميينية  اإ�رشائيلية 
وقعته  الذي  الن�وي  التفاق 
الدوليني  ال��صطاء  �صدا�صية 
فر�س  واأعاد  طهران،  مع 
ال�صابقة  الأمريكية  العق�بات 
ذلك  ومع  عليها،  وزاد  عليها 
الإيراني�ن  امل�ص�ؤول�ن  رف�س 
ترامب  مع  التفاو�س  ا�صتئناف 
احرتامهم  عدم  بحجة  واإدارته 

للعه�د والعق�د.

الوروبي  الحتاد  زعماء  اتفق 
التغري  مكافحة  ق�صايا  اأن  على 
القان�ن  �صيادة  وحماية  املناخي 
واإيجاد من�ذج حديث للنم� يجب 
اأول�يات  راأ�س  على  تك�ن  اأن 
خالل  وذلك  الوروبي،  الحتاد 
ال�حدة  اإظهار  ا�صتهدفت  قمة 
رغم ال�رشار الناجمة عن خروج 

بريطانيا من التكتل.
الحتاد  لزعماء  عامة  �ص�رة 
ر�صمية  غري  قمة  يف  الأوروبي 
رومانيا  �صيبي� يف  مدينة  لهم يف 
ي�م اخلمي�س. �ص�رة لرويرتز من 

ممثل وكالت اأنياء.
اجتماعهم  فاإن  ذلك،  ومع 
�صيبي�  مدينة  يف  الر�صمي  غري 
قرارات  عن  ي�صفر  مل  الرومانية 
وا�صحة ب�صاأن كيفية حتقيق هذه 
ما  وه�  الطم�حة،  الأهداف 
النق�صامات  على  ال�ص�ء  ي�صلط 
ب�صاأن  الأوروبي  الحتاد  داخل 
ومعارك  خالفية  ق�صايا  عدة 

حمتملة قادمة.
الدول  جميع  قادة  والتقى 
الأوروبي  الحتاد  يف  الأع�صاء 
قمة حتت  بريطانيا يف  با�صتثناء 
�صيبي�،  يف  اأوروبا(  )ي�م  عن�ان 
ت��صع  من  عاما   15 بعد  وذلك 

وقبل  �رشقا  الأوروبي  الحتاد 
الأوروبي  الربملان  انتخابات 
املقررة يف الفرتة من 23 اإىل 26 
مباحثات  الزعماء  اجرى  ماي، 
املنا�صب  اأهم  تعيني  ح�ل  اأولية 
يف التكتل يف وقت لحق من هذا 

العام.
وقال الرئي�س الفرن�صي اإميان�يل 
ماكرون”خالل 15 ي�ما، �صيختار 
بني  اأوروبي  ملي�ن   400 ح�ايل 
اأوروبا  لبناء  اأحدهما  م�رشوعني 
لتدمري  والآخر  اأق�ى  ب�صكل 
اإىل  والع�دة  وتفكيكها  اأوروبا 
”املناخ  الق�مية“واأ�صاف 
للنم�  ومن�ذج  احلدود  وحماية 
ما  ه�   ... اجتماعي  ومن�ذج 

اأريده حقا لل�صن�ات القادمة“.
املناخي،  بالتغري  يتعلق  وفيما 
دول  وثماين  فرن�صا  اقرتحت 
الأوروبي  الحتاد  يف  اأخرى 
ال��ص�ل بن�صبة انبعاثات الغازات 
امل�صببة لالحتبا�س احلراري اإىل 
عام  بحل�ل  ال�صفر“  ”م�صت�ى 
التكتل  يحاول  و�ص�ف   ،2050
الآن جاهدا اإيجاد �صبل ل�صياغة 
اإىل  انتقال  عملية  اأي  ومت�يل 
للبيئة،  مالءمة  اأكرث  �صيا�صات 
رئي�س  وه�  القمة،  رئي�س  وقال 

املجل�س الأوروبي دونالد ت��صك 
يتعلق  فيما  �صيء  يتغري  ”مل 
املتباينة  والآراء  بالنق�صامات 
امل��ص�ع“وحتدث  هذا  ح�ل 
الحتجاجات  عن  ت��صك 
للمطالبة  اأوروبا  يف  املتزايدة 
الك�كب  حلماية  �صامل  بتحرك 
”اجلديد ه� هذا ال�صغط  قائال 
ل  للغاية...  والن�صيط  اجلديد 
ي�جد م�صتقبل لل�صيا�صيني دون اأن 
يك�ن لديهم مثل هذه احل�صا�صية 

والت�ص�ر“.
الأملانية  امل�صت�صارة  ورف�صت 
يف  ت�صع  التي  مريكل،  اأجنيال 
ال�صيارات  �صناعة  اعتبارها 
الق�ية يف بالدها، تاأييد القرتاح 
الذي تقدمت به فرن�صا بالكامل، 
ميزانية  ربع  اإنفاق  دعمت  لكنها 
امل�صرتكة  الأوروبي  الحتاد 
على   2028 اإىل   2021 من  للفرتة 
وتعهد  الطاقة  وق�صايا  املناخ 
القان�ن  �صيادة  بحماية  الزعماء 
حك�مات  فيه  ت�اجه  وقت  يف 
وهي  ال�صابقة،  ال�صي�عية  الدول 
ب�لندا واملجر ورومانيا، اتهامات 

بتق�ي�س الدميقراطية.
النق�صامات  عن  وف�صال 
املعايري  من  عدة  ق�صايا  ح�ل 

الدميقراطية اإىل الهجرة، ي�اجه 
الحتاد الأوروبي م�صاعب ب�صبب 
التكتل،  من  بريطانيا  خروج 
وم�جة من ال�صعب�ية. كما ي�اجه 
اإىل  حتديات خارجية من ال�صني 

رو�صيا اإىل ال�ليات املتحدة.
كما تختلف الدول الع�صاء ح�ل 
الذكاء ال�صطناعي  جمالت من 
اللكرتوين،  الف�صاء  اأمن  اإىل 
على  للحفاظ  جاهدة  وت�صعى 
الأزمات  تعرتيه  ن�وي  اتفاق 
ال�صبعة  الزعماء  لكن  اإيران  مع 
اإعالن  على  وقع�ا  والع�رشين 
عن  ”بالدفاع  تعهدا  يت�صمن 
و“بالبقاء  واحدة“  اأوروبا 
الرخاء  اأوقات  يف  متحدين، 
عن  دائما  و“البحث  وال�صدة“ 

حل�ل م�صرتكة“ يف امل�صتقبل.
قمة  عقد  عن  ت��صك  واأعلن 
ي�مني  بعد   ، ماي�   28 يف  اأخرى 
الربملان  انتخابات  انتهاء  من 
الأوروبي، ليتفق القادة على تعيني 
املنا�صب  ل�صغل  جدد  اأ�صخا�س 
حتى  الأوروبي  الحتاد  العليا يف 

عام 2024.
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يوميات الأ�ضرى يف رم�ضان.. 
�ضهادة املحرر ثامر �ضباعنة

»مبادر«.. حملة رم�ضانية يف خميم نهر البارد

و�ضف الأ�ضري املحرر ثامر �ضباعنة طقو�س ويوميات 
رم�ضان لدى الأ�ضرى يف �ضجون الحتالل، واأهم 

ال�ضتعدادات التي يقومون بها قبل ال�ضهر الف�ضيل 
واأثناءه ونهايته.

ق.د

�صفحته  عرب  حديثه  �صباعنة  وا�صتهل 
بالقول:  بوك  الفي�س  على  ال�صخ�صية 
هور اإلاّ �صهر  »يف الأ�رس تت�صابه كلاّ ال�صاّ
عند  اآخر  طعم  فله  املبارك؛  رم�صان 
التي تختلف  ا�صتعداداته  وله  الأ�رسى، 
ال�صتعداد  يتماّ  اإذ  الأ�صهر،  باقي  عن 
باأ�صابيع،  حلوله  قبل  الأ�رسى  عند  له 
ئي�صياّة من اأهلهم  فيطلبون احلاجيات الراّ
اإدارة  اأن  غري  يارة،  الزاّ لإدخالها خالل 
باإدخال  ت�صمح  ل  هيونية  ال�صاّ جن  ال�صاّ
عدد كبري من تلك احلاجيات اإمعاًنا يف 
التاّ�صييق عليهم«. واأكمل: »يبداأ الأ�رسى 
ل�صهر  الرئي�صية  احلاجيات  بتخزين 
ة التاّمور التي ت�صل اإليهم  رم�صان وخا�صاّ
اأحياًنا عن طريق وزارة الأ�رسى، اأو عن 
ة  طريق �رسائها من »الكانتينا« اخلا�صاّ
بهم، ويبقون بانتظار الإعالن عن بدء 
اديو،  والراّ التاّلفاز  عرب  م  املعظاّ هر  ال�صاّ
هر حتاّى يتبادلوا  وما اأن تُعلن بداية ال�صاّ
التاّهاين والتربيكات فرًحا بقدومه. فرٌح 
الأهل  بُعد  ه  مرداّ دفني  حزن  يخالطه 

والأحباب«.
وتابع �صباعنة: »منذ �صباح اليوم الأول 
اأو  الق�صم  �صاحات  يف  الأ�رسى  ينت�رس 
الغرف اأو اخليمة بن�صاط وعمل دوؤوب 

الرم�صانية  احللقات  لإعداد  حت�صرًيا 
والدعاء،  والذكر  القراآن  قراءة  يف 
الظهر،  بعد �صالة  القيظ  ي�صتد  وحني 
تنال  حتى  املكان  اأرجاء  الهدوء  يعماّ 
فهنا  الراحة؛  من  ق�صطاً  اأج�صادهم 
ت يف القيلولة، واأخرى  جمموعة قد غطاّ
الكتب،  تقراأ  وثالثة  التلفاز،  تتابع 
املجاهد  العابد  ا�صرتاحة  وت�صتمر 
تلك حتاّى �صالة الع�رس«. وعن الأجواء 
الإميانية قال: »يف امل�صاء ومع اقرتاب 
يف  الأ�رسى  ع  يتجماّ الإفطار  موعد 
عاء من جديد، بينما  كر والداّ حلقات الذاّ
الطبخ  عن  امل�صوؤولون  الإخوة  ين�صط 
لإعداد الطعام وخا�صة »ال�صوربة« التي 
الإفطار،  يف  الفتتاحياّة  الوجبة  تعترب 
التمور  توزيع  يف  الأ�رسى  بع�س  ويبداأ 
على البقياّة، ومع �صوت املوؤذن ي�صارع 
وطبق  التمر  حبات  تناول  يف  اجلميع 
�صالة  يوؤدون  ثم  لهم،  ة  امُلعداّ ال�صوربة 
وجبة  تبداأ  وبعدها  جماعة،  املغرب 
الإفطار«. واأ�صاف: »مع اقرتاب موعد 
اويح يُح�رساّ الأ�رسى الدرو�س  �صالة الرتاّ
امل�صابقات  اإىل  بالإ�صافة  واملواعظ، 
يكونون  الة  ال�صاّ وبعد  الهادفة،  الدينية 
اأحراًرا ُكٌلاّ ح�صب قدرته يف قيام الليل 
الهادفة،  والكتب  القراآن  قراءة  اأو 
التقرب  يف  املت�صابقون  يت�صابق  حيث 

القراآن  ختم  فهذا  بالطاعات؛  اهلل  اإىل 
اآخر  واأ�صري  ع�رًسا،  وذاك  ات  مراّ اأربع 
وذاك  ن�صفه  واآخر  اللاّيل  ربع  يقوم 
ور�صا  والأجر  الثواب  يف  طمًعا  كله، 
اإىل  �صباعنة  واأ�صار  العاملني«.  رب 
بع�صهم  لإ�صعاد  ين�صطون  الأ�رسى  اأن 
يف  الأ�رسى  »ين�صط  قائال:  ا،  بع�صً
بع�صهم  ليُ�صِعدوا  املبارك  ال�صهر  هذا 
الأهل  عن  التعوي�س  ويحاولوا  البع�س 
املطبخ  على  فامل�رسفون  والأحبة، 
يُعدون اأف�صل الطعام -ح�صب املتوفر- 
ا  ويقومون باإعداد احللوى الب�صيطة جًداّ
تلك  فاإناّ  الغالب  ويف  يومي،  ب�صكل 
احللوى مكونة من اخلبز البائت والتمر 
لإعداد  الأ�رسى  بع�س  ويُ�صارع  واللنب، 
الرتفيهية  وامل�رسحيات  امل�صابقات 

حتاّى يُدخلوا الفرح اإىل قلوب اإخوانهم، 
اأما من ميلكون ال�صوت اجلميل فاإناّهم 
واإقامة  والغناء  الن�صيد  عن  يتوانون  ل 

الأم�صيات وال�صهرات الروحانية«.
رم�صان،  انتهاء  اقرتاب  »مع  واأردف: 
يبداأ الأ�رسى يف ال�صتعداد لعيد الفطر 
اإ�صعاد  وهي  واحدة  وغايتهم  ال�صعيد، 
اجلميع، ويف حدود الإمكانياّات املتاحة 
الب�صيطة،  احللويات  اأحدهم  ز  يجهاّ
وي�صارع ثاٍن لعمل الزينة مبا يتوفر من 
وثالث  املجالت،  اأو  اجلرائد  اأوراق 
الغرفة،  اأو  اخليمة  جتهيز  على  يعمل 
الر�صوم  ر�صم  يف  رابع  اأ�صري  ويبدع 
التهنئة  بطاقات  يخط  اأو  اجلميلة 
واإثر  العيد  �صباح  ويف  الأ�رسى،  لباقي 
يف  الأ�رسى  كل  ي�صطف  ال�صالة  اأداء 

والتهاين  ال�صالم  يتبادلون  كبرية  حلقة 
وتطرق  والتمور«.  احللوى  وتوزيع 
ال�صجون  اإدارة  ممار�صات  اإىل  �صباعنة 
يف  الأ�رسى  حياة  تنغي�س  اإىل  الهادفة 
الحتالل  اإدارة  »تنتهز  وقال:  رم�صان 
لل�صغط  ال�صهر  ال�صجون هذا  ة  كافاّ يف 
على الأ�رسى واإذللهم، فهي على علم 
مبا ميثله �صهر رم�صان لهم، لذلك تقوم 
بال�صغط عليهم بطرق خمتلفة: فتمنع 
وخالل  رم�صان  قبل  »الكانتينا«  دخول 
مب�صايقة  وتقوم  املباركة،  اأيامه 
ال�صحور،  وجبة  تناول  اأثناء  الأ�رسى 
اإىل  بالإ�صافة  عنهم  الكهرباء  وتقطع 
منعهم من اأداء �صالة الرتاويح جماعة 

جون«. احة يف معظم ال�صاّ يف ال�صاّ

بهمة عالية ينطلق العديد من املتطوعني 
للعمل  لبنان،  �صمال  البارد  نهر  خميم  يف 
للمحتاجني  الإفطار  وجبات  تقدمي  على 
رم�صان  ليج�صدوا  املخيم،  �صكان  من 

اخلري والربكة.
املتطوعون  ينطلق  »بادر«  حملة  وعرب 
العون  يد  وتقدمي  الغري  مل�صاعدة 
يزداد  حميدة  �صفات  مكر�صني  للمحتاج، 
و�صمن  املبارك،  رم�صان  يف  ح�صورها 
احلملة تنهمك �صيدات »مطبخ البارد دائم 
اليوم  يف  واظنب  الالتي  مبادر«،  الرزق- 
لرم�صان على عمل طبخ املن�صف  الثالث 
الفل�صطيني، ويقول امل�صوؤول عن احلملة، 
يو�صف احلاج حممد، لـ«قد�س بر�س«: اإن 
التي  العوز  حالة  مع  انطلقت  بادر  حملة 
يعي�صها �صكان املخيم منذ اأحداث 2007، 

وما �صاحبها من اإغالق تام للمخيم.
رم�صان  من  �صهر  قبل  »عمدنا  واأ�صاف: 
اخلريي،  لن�صاطنا  عمل  خطة  و�صع  على 
وم�صاهمني  متطوعني  عن  فبحثنا 
الأهداف  و�صعت   ،)..( للحملة،  وممولني 
يف  اليوم  العمل  وجاء  الأدوار،  وتوزعت 
حممد:  احلاج  واأكد  الكرمي«.  ال�صهر 
اإىل م�صاعدتنا، بع�صهم قدم  »كرٌث عمدوا 
ربطات خبز، ومنهم من قدم اأمواًل نقدية 
تكاليف  دفع  يف  �صاعد  وغريهم  للحملة، 
هذا  يف  كثري  فاخلري  اللحم،  اأو  الدجاج 
اإىل  اأن احلملة ت�صعى  ال�صهر«،و�صدد على 
يف  واأدًبا  رقًياّا  الو�صائل  اأكرث  عن  »البحث 
»هدفنا  موؤكًدا:  الإفطار«،  تقدمي وجبات 
العك�س متاًما،  بل  النا�س،  اإذلل  هو عدم 
نريد تقدمي وجبات اإفطار تليق بالالجئني 

»العاملني  اأن  اإىل  واأ�صار  الفل�صطينيني«. 
واملتطوعني يف احلملة اأغلبهم من �صكان 
ارتاأينا  اأننا  اإل  البارد،  نهر  ون�صاء  و�صباب 
ا من  اأن ن�رسك معنا يف العمل اخلريي بع�صً
الإخوة من فل�صطينيي �صورية«،وا�صتدرك: 
»كلنا ن�صارك ذات املعاناة«، متابًعا: »نوزع 
بعناية  مطبوًخا  طعاًما  املحتاجني  على 
فائقة يليق بال�صائمني، ونوزع الطعام قبل 
�صاعة من الإفطار، لي�صل اإىل النا�س وهو 
العام  هذا  ن�صاطنا  »بداأنا   : وبنياّ طازج«. 
يف  وزعنا  حيث  رم�صان،  اأيام  ثاين  منذ 
الثاين  ويف  اإفطار،  وجبة   70 الأول  يومنا 
عدد  اإىل  الآن  حتى  و�صلت  فالوجبات 
لالجئني  خميم  البارد؛  وجبة«،ونهر   90
الفل�صطينيني يقع يف �صمال لبنان، بالقرب 
حوايل  وي�صم  طرابل�س،  مدينة  ميناء  من 
على  املخيم  ويقع  فل�صطيني.   30000
م�صافة 16 كيلومرًتا من طرابل�س بالقرب 
من الطريق ال�صاحلي، واأن�صاأه يف الأ�صا�س 
احتاد جمعيات ال�صليب الأحمر عام 1949 

الفل�صطينيني من  الإقامة لالجئني  لتوفري 
ماي  فل�صطني، ويف  �صمايل  احللوة  بحرية 
2007 اأ�صبح هذا املخيم حمور �رساع بني 
فتح  وجماعة  اللبنانية  امل�صلحة  القوات 
الإ�صالم امل�صلحة -تتبع تنظيم القاعدة- 
التي دخلت املخيم بريبة وجهل من اأهله 
ا يدور بينهم، وقد اأدت هذه ال�صتباكات  عماّ
اإىل نزوح �صكان املخيم وتدمريه بالكامل 
ومقتل عدد كبري من الطرفني. ويعد خميم 
مزدهًرا  كان  جتاريا  خزانا  البارد،  نهر 
يعتمد  التي  املتنوعة  التجارية  باأ�صواقه 
عليها معظم �صكانه يف تاأمني لقمة العي�س 
الكرمي، وي�صم املخيم اآلف املتعلمني من 
كفاءة  ذات  عاملة  ويد  ومهند�صني  اأطباء 
املخيم  على  يطغى  لذلك  عالية،  ومهارة 

الطابع التعليمي والتجاري عامة.
�صكان  عدد  اأن  م�صوؤولة  جهات  وتقدر 
تاأ�صي�صه،  عند  فرد   6000 بلغ  قد  املخيم 
من  اأكرث  �صكانه  عدد  بلغ  فقد  اليوم  اأما 

38000 ن�صمة.

الفل�صطينيون يف قطاع غزة  اأم�صك 
املبارك،  رم�صان  �صهر  اأيام  باأول 
على اأ�صوات الق�صف »الإ�رسائيلي«، 
النفجارات  دوي  غياّب  اأن  بعد 
�صوت امل�صحراتي العذب، ويف ظل 
غياب امل�صحراتي، الذي كان يقرع 
طعام  لتناول  النا�س  ليوقظ  طبلته 
الحتالل  طائرات  ظلت  ال�صحور، 
الليل،  طوال  احلرب  طبول  تقرع 
من  الأبي�س  اخليط  تبني  حتى 
لتعلن  الفجر،  من  الأ�صود  اخليط 
م�رس التو�صل اإىل وقف اإطالق النار 
اإم�صاكهم عن  الفل�صطينيني  بدء  مع 
كذلك  املقاومة  لتم�صك  الطعام، 
قطاع  من  ال�صواريخ  اإطالقها  عن 
بها  التزم  بالتهدئة، ما  التزاما  غزة 

املحتل.

اأجواء الق�ضف 

 43( م�صطفى  براء  املواطن  يقول 
بر�س«:  »قد�س  لوكالة  وفقا  عاما( 
يف  كبرية  �صعوبة  اأجد  العادة  »يف 
هذه  ولكن  لل�صحور،  اأولدي  اإيقاظ 
الليلة، مل اأجد اأي عناء، فهم اأ�صال 
الق�صف  اأ�صوات  من  م�صتيقظون 

الذي مل يهداأ«.
ال�صحور  تناولنا  »حينما  واأ�صاف: 
و�صلت  قد  اأنباء  اأية  هناك  تكن  مل 
هياأنا  وقد  التهدئة،  بخ�صو�س 
العدوان،  من  الثالث  لليوم  اأنف�صنا 

يف اأول اأيام �صهر رم�صان املبارك، 
انتهاء  بعد  الأخبار  جاءت  حتى 
توقف  ومع  تهدئة،  بوجود  ال�صحور 

الق�صف اأدركنا اأن الأمر حقيقي«.

ال�ضحور الإجباري

اأما ال�صاب ح�صام عطية )18 عاما( 
يف  كبرية  م�صكلة  لدي  »اأنا  فقال: 
ال�صحور،  طعام  لتناول  ال�صتيقاظ 
دخول  ومع  ولكن  اأقوم،  ل  واأحيانا 
فزعا  اأهرع  بي  اإذ  ال�صحر،  وقت 
من دوي الق�صف الإ�رسائيلي على 
البيت  اأن  »�صعرت  غزة«واأ�صاف: 
كان  الذي  الق�صف،  �صدة  يهتز من 
اأو�صح  جهته  بيتنا«من  من  قريبا 
اأن  عاما(   23( �صالمة  ه�صام 
ليايل  اأول  يف  غاب  امل�صحراتي 
رمبا  النا�س  اإيقاظ  عن  رم�صان 
اأمنية، فالو�صع كان �صعبا  لأ�صباب 
ا، فطائرات الحتالل ت�صتهدف  جًداّ
�صالمة:  وقال  يتحرك.  �صيء  كل 
»تعودنا اأن ياأتي امل�صحراتي بطبلته 
امل�صتحدثة  الإذاعة  ب�صيارة  اأو 
ليوقظ النا�س على ال�صحور وينادي 
عليهم كال با�صمه، ولكن هذه الليلة 
بفعل  ا�صتيقظنا  اأننا  اإل  ياأت،  مل 
التي  ال�صواريخ  انفجارات  اأ�صوات 
الحتالل،  طائرات  تطلقها  كانت 
قرع  اأ�صوات  كل  يفوق  دويها  وكان 

الطبول«.

يف غزة.. اختفى »امل�ضحراتي« واأم�ضك 
اأهلها على طبول احلرب



الأ�ستاذة / كما�سي زوليخة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء ورقلة 

حي باحميد مقابل ابتدائية عائ�سة نوا�سر ورقلة
الهاتف : 029675464

حم�سر تبليغ عقد ر�سمي عن طريق الن�سر 
طبقا لأحكام املادة 412 فقرة 4 من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذة / كما�ضي زوليخة حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء ورقلة 
بناء على طلب ال�ضيد /بابا حمو اإبراهيم العنوان : ورقلة

بناء على ن�ضخة من ال�ضيك حتت رقم : 9773270 ال�ضادر عن بنك اجلزائر اخلارجي و كذا ن�ضخة من �ضهادة عدم الدفع املوؤزخة يف : 2017/08/06 ال�ضادرة عن بنك 
اجلزائر اخلارجي وكالة ورقلة 

اإنذار بالوفاء رقم : 2017/750 املوؤرخ يف :  بناء على حم�رض احتجاج رقم الفهر�س : 2017/751 املوؤرخ يف : 2017/05/14 و حم�رض تبليغ �ضهادة عدم الدفع مع 
2017/05/14

- بناء عن حما�رض تبليغ عن طريق التعليق مبحكمة و بلدية ورقلة بتاريخ : 2017/06/30
بعد الطالع على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و مبوجب اإذن بن�رض عقد التبليغ الر�ضمي ال�ضادر عن حمكمة ورقلة بتاريخ : 2019/05/02 رقم 

الفهر�س : 2019/552 لفائدة الطالب اأعاله �ضد : النادي الريا�ضي للهواة م�ضتقبل بلدية الروي�ضات 
اأعاله كون املعني غري موجود قمنا مبوجب هذه  التبليغ لعدم مقابلتنا املمثل القانوين بالعنوان املذكور  اأ�ضفرت بعدم جدوى  بناء على املحاولت التي قمنا بها 

املحا�رض بالتبليغ حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء رقم الفهر�س : 2018/3023 
بناء على حم�رض تكليف بالوفاء رقم الفهر�س : 2018/3022 بناء على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي رقم الفهر�س : 2018/3024 عن طريق و ذلك باأدائه – )ها( للطالب 
و بوا�ضطتنا املبالغ التالية مقابل و�ضل ا�ضتالم و هي مبلغ : 1.747.678.00 دج قيمة ال�ضيك . مبلغ 107.531.33 دج احلق التنا�ضبي و فقا للمر�ضوم التنفيذي 87/09 

املادة 05 – مبلغ 12.120.00 دج م�ضاريف تنفيذية وفقا للمر�ضوم التنفيذي 08/09 – املبلغ الإجمايل امللزم باأدائه : 1.887.329.33 دج  . 
كما اأخطرناه باأنه اذا مل ميتثل بتنفيذ م�ضمون ال�ضند التنفيذي يف اأجل اأق�ضاه )15( يوما كاملة ت�رضي من تاريخ التبليغ �ضتتخذ �ضده اإجراءات التنفيذ اجلربي و ذلك 

وفقا ملقت�ضيات القانون . اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لالإدلء به و العمل مبوجبه يف حدود القانون .

الأ�ستاذة / كما�سي زوليخة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء ورقلة 

حي باحميد مقابل ابتدائية عائ�سة نوا�سر ورقلة
الهاتف : 029675464

حم�سر تبليغ عقد ر�سمي عن طريق الن�سر
طبقا لأحكام املادة 412 فقرة 4 من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذة / كما�ضي زوليخة حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء ورقلة 
بناء على طلب ال�ضيد /بابا حمو اإبراهيم م�ضري فندق الأن�ضار  العنوان : ورقلة

بناء على ن�ضخة من القرار التجاري حتت رقم : 2016/00380 ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء ورقلة بتاريخ : 2016/04/10
- بناء عن حما�رض تبليغ عن طريق التعليق مبحكمة و بلدية ورقلة بتاريخ : 2017/06/30

بعد الطالع على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و مبوجب اإذن بن�رض عقد التبليغ الر�ضمي ال�ضادر عن حمكمة ورقلة بتاريخ 
: 2019/05/02 رقم الفهر�س : 2019/551 لفائدة الطالب اأعاله �ضد : النادي الريا�ضي للهواة مولودية �ضباب املخادمة ) امل�ضماة حاليا النادي 

الريا�ضي للهواة اأمل ورقلة (  
بناء على املحاولت التي قمنا بها اأ�ضفرت بعدم جدوى التبليغ لعدم مقابلتنا املمثل القانوين بالعنوان املذكور اأعاله كون املعني غري موجود قمنا 

مبوجب هذه املحا�رض بالتبليغ حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء رقم الفهر�س : 2016/276
بناء على حم�رض تكليف بالوفاء رقم الفهر�س : 2016/275 بناء على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي رقم الفهر�س : 2016/274عن طريق و ذلك باأدائه 
– )ها( للطالب و بوا�ضطتنا املبالغ التالية مقابل و�ضل ا�ضتالم و هي مبلغ : 5.680.950.00 دج اأ�ضل الدين  . مبلغ 300.000.00 دج و  مبلغ 
191.619.00 دج احلق التنا�ضبي و فقا للمر�ضوم التنفيذي 87/09 املادة 05 - مبلغ : 6.380.00 دج  م�ضاريف تنفيذية وفقا للمر�ضوم التنفيذي 

08/09 – مبلغ : 5.040.00 دج م�ضاريف تبليغ العري�ضة و احلكم و مببلغ الإجمايل امللزم باأدائه : 6.183.989.00 دج .. 
كما اأخطرناه باأنه اذا مل ميتثل بتنفيذ م�ضمون ال�ضند التنفيذي يف اأجل اأق�ضاه )15( يوما كاملة ت�رضي من تاريخ التبليغ �ضتتخذ �ضده اإجراءات 

التنفيذ اجلربي و ذلك وفقا ملقت�ضيات القانون . اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لالإدلء به و العمل مبوجبه يف حدود القانون .

الو�سط:2019/05/11

الو�سط:2019/05/11
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بقلم / د. حت�سني الأ�سطل
نائب نقيب ال�سحفيني الفل�سطينيني

ال�صحف  اإيل  تنظر  حينما 
الأخرية  ال�صنوات  يف  اجلزائرية 
اأنها  ت�صعر   ، �صفحاتها  وتقلب   ،
�صدة  من   ، فل�صطينية  �صحف 
 ، الفل�صطيني  ال�صاأن  تتناول  ما 
وخا�صة ق�صية الأ�رسى يف �صجون 
الحتالل ، فتجدها تفرد كل يوم 
الأقل  على  �صفحتان  اأو  �صفحة 
 ، الفل�صطيني  لل�صاأن  تخ�ص�ص   ،
 ، بها  ت�صدر  التي  اللغات  وبكل 
واملالحق  امللفات  عن  ف�صال 
اخلا�صة التي ت�صدر يف منا�صبات 
معينة واأمام هذا امل�صهد ، لبد 
الأ�صري املحرر خالد  اعطاء  من 
�صالح )عز الدين( ، م�صئول ملف 
الأ�رسى يف �صفارة دولة فل�صطني 
اأو  كلل  بال  يعمل  والذي   ، حقه 
ال�صحف  مع  التوا�صل  يف  ملل 
اجلزائرية ، وال�صحفيني والكتاب 
لن�رسة  والعرب،   الفل�صطينيني 
عا�ص  والذين   ، الأ�رسى  زمالءه 
اأن  فاأراد   ، الأ�رس  معاناة  معهم 
يكون خري �صفري لهم يدافع عنهم 
، فكان كل  اأوتي من قوة  بكل ما 
ويتابع  ين�صق  �صحيفة  يف  يوم 
ال�صحفيني  الزمالء  م�صاركات 
اأخبار  يتابع  كما   ، فل�صطني  يف 
وال�صريات  والأ�رسى   ، الأ�رسى 
 ، الحتالل  �صجون  يف  املر�صى 
وحينما يكون يف بلد مثل اجلزائر 
يف  واحلرية  الن�صال  مدر�صة 

الع�رس احلديث ، بالتاأكيد �صيكون 
كل  فكانت   ، به  مرحبا  م�صعاه 
ال�صحف اجلزائرية  من�صة يومية 
للك�صف عن املعاناة التي يتعر�ص 
الحتالل  �صجون  يف  ا�رسانا  لها 
بالنتهاكات  العامل  وتعريف   ،
يف  لها  يتعر�صون  التي  اجل�صيمة 

غياهب ال�صجون ال�رسائيلية.
باإعالميها  املنا�صلة  اجلزائر 
قلوبهم  لنا  فتحوا  و�صحافييها  
جانب  اىل  ووقفوا   ، وعقولهم 
 ، الحتالل  �صجون  يف  ا�رسانا 
ولعائالتهم  لهم  نور  ن�صيئ  علنا 
هذا  يف  هناك  وان   ، املنا�صلة 
لهم  يتاأمل  زال  ما  الكبري  الوطن 
يف  المل  �صاعة  فتح  ويتنظر   ،
هذا ال�صجن املظلم ، وان �صاعة 
احلرية باتت قريبة بفعل الت�صامن 

لل�صحفيني  والدويل  العربي 
دائما  يقفون  الذين   ، والكتاب 
اىل جانب ق�صيتهم العادلة ، وان 
يطفئ  لن  فعل  مهما  الحتالل 
�صعلة احلرية  ، ولهم يف اجلزائر 
وجه  يف  و�صمدت  نا�صلت  التي 
ال�صتعمار اجلزائري من )5 يوليو 
1830 - 5 يوليو 1962( يف ا�صتعمار 
ا�صتمر اكرث من  130 عاما ، قدم 
من  اكرث  اجلزائري  ال�صعب  فيه 
على  �صهيد  مليون  ون�صف  مليون 
طريق احلرية ، ويف حلظة اعتقد 
على  �صيطر  انه  ال�صتعمار  فيها 
 ، اجلزائرية  والر�ص  الن�صان 
بكل  اجلزائرية  الر�ص  كانت 
بركان  الوطنية  وحدودها  فئاتها 
له  يجعل  ول   ، ال�صتعمار  يلفظ 
موطئ قدم فيها، فخرج منك�رسا 

التي   ، اجلزائرية  الرادة  امام 
لف�صت ال�صتعمار ورف�صته جملة 

وتف�صيال.
يتخذ  الذي  الفل�صطيني  ال�صعب 
حقيقيا  مثال  اجلزائري  الن�صال 
يف  ت�صابه  من  بيتهما  يجمع  ملا 
حماولة ال�صتعمار احالل ال�صعب 
كل  وا�صتخدم   ، هويته  وم�صح 
من  اكرث  مدار  على  ال�صاليب 
واجلرائم  بالتعذيب   ، عاما   130
كل  ويف   ، واملجازر  وال�رس 
جديد  من  ال�صعبني  يخرج  مرة 
طريق  يف  متوا�صلة  ملحمة  يف 

احلرية .
فل�صطني  مع  تقف  التي  اجلزائر 
لها   ، اومظلومة  ظاملة  و�صعبها 
منا كل احرتام وتقدير ، وقناعتنا 
كفل�صطينيني ان النموذج اجلزائري 
والتجربة اجلزائرية خري دليل لنا 
�صاعة  وان   ، احلرية  طريق  يف 
قد  لأ�رسانا  واحلرية  الفرج 
التي  بو حريد  ، فجميلة  اقرتبت 
اراد الحتالل الفرن�صي اعدامها 
ا�صتطاعت   ، ال�رس  يف  وتغييبها 
ان تكون مثال للحرية وقربت مع 
ال�صتعمار وطوت �صفحة  �صعبها 
�صفحة  وفتحت   ، له  النهاية 

احلرية وال�صتقالل.
�صجون  يف  لأ�رسانا  احلرية 
لالإعالم  و�صكرا   ، الحتالل 
منابر  لنا  ي�صيئ  الذي  اجلزائري 
احلرية ، ويفتح لنا حلظة ونافذة 
امل نحو ال�صتقالل والبناء وعودة 

ال�صالم لأر�ص ال�صالم . 

 ال�سحف اجلزائرية ال�سقيقة جعلت �سفحاتها من�سة اعالمية مفتوحة ، لن�سرة ق�سية اأ�سرانا يف �سجون 
الحتالل الإ�سرائيلي، �منذ �سنوات مل يتاأخر اأ�سقائنا يف اجلزائر احلبيبة من ر�ؤ�ساء حترير ال�سحف  

�اإعالميني بارزين يف التعا�ن بايجابية عالية مع معاناة الأ�سرى يف �سجون الحتالل، علهم ي�سيئون �سفحة 
اأمل لالأ�سرى الفل�سطينيني الذين اخفوا يف غياهب ال�سجون الإ�سرائيلية ، �يتعر�سون بداخلها لكل اأ�سكال 

التعذيب �القهر �احلرمان من الزيارة .

الإعالم اجلزائري نور يف ظالم الأ�سر

معاناة اأ�سريات معتقل "الدامون" تت�ساعف مع رم�سان
الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  اأفادت 
�صدر  تقرير  يف  واملحررين 
احلياتية  الأو�صاع  باأن   ، عنها 
يف  حالياً  القابعات  لالأ�صريات 
للغاية،  �صعبة  "الدامون"  معتقل 
ومع بدء �صهر رم�صان تت�صاعف 
اأمل  يكابدن  حيث  معاناتهن، 
ال�صجن ولوعة الفراق لذويهن يف 
اآن واحد خالل ال�صهر املبارك. 
اأن  تقريرها  يف  الهيئة  وبينت 
ب�صكل  �صعدت  "الدامون"  اإدارة 
من  ال�صهر  هذا  خالل  مق�صود 
بحق  ال�صتفزازية  اجراءاتها 
اإدارة  باأن  م�صرية  الأ�صريات، 
اخلناق  ت�صييق  تعمدت  املعتقل 

من  العديد  وو�صع  عليهن 
فلم  عليهن،  للتنغي�ص  العراقيل 
ت�صمح لهن بال�صالة اجلماعية يف 
بحلقات  القيام  اأو  الق�صم  �صاحة 
تثقيفية ودينية، كما اأنهن ُحرموا 
ب�صكل  الكرمي  القراآن  تالوة  من 
فقط  لهن  ال�صماح  ومت  جماعي، 
ب�صكل  الدينية  ال�صعائر  باأداء 
على  اأنه  الهيئة  ولفتت  فردي. 
الرغم من اخلطوات الحتجاجية 
لزالة  الأ�صريات  بها  ُقمن  التي 
تنتهك  التي  املراقبة  كامريات 
اإدارة  اأن  اإل  خ�صو�صيتهن، 
فال  لهن،  تكرتث  مل  املعتقل 
ب�صاحة  مثبتة  الكامريات  زالت 

يُجربهن  مما  الآن  حتى  الفورة 
ال�صالة  مبالب�ص  البقاء  على 
وبالتايل حرمانهن من ال�صتفادة 
من اأ�صعة ال�صم�ص، بال�صافة اإىل 
التفتي�ص  حمالت  من  معاناتهن 
لغرفهن  امل�صتمرة  والقتحامات 
بدون اأي مربر، والتي ازدادت يف 
الأ�صباب،  ولأتفه  الأخرية  الآونة 
واأي�صاً من تقلي�ص �صاعات الفورة 
التي اأ�صبحت 4 �صاعات متفرقة 
ل تكفي للقيام 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�رسورة التدخل وف�صح 
هذه املمار�صات الالن�صانية بحق 
للعراقيل  حد  وو�صع  الأ�صريات، 
معتقالت  اإدارة  تفر�صها  التي 
جتعل  والتي  بحقهن  الحتالل 
ل  الأ�رس  داخل  حياتهن  من 
ُتتمل. يذكر باأن عدد الأ�صريات 
معتقل  يف  حالياً  القابعات 

"الدامون" 45 اأ�صرية.

ب�سام املجدل�ي �كيل م�ساعد رئي�س 
الهيئة يف املحافظات اجلنوبية

على املوؤ�س�سات الدولية ال�سغط 
لالفراج عن جثمان ال�سهيد بارود

يف اأ�ىل اأيام �سهر رم�سان

�سريحة خبز باللبنة قدمها �سجانو 
معتقل ع�سيون كاإفطار للمعتقلني 

ال�ساعة احلادية ع�سر ليال

املجدلوي  ب�صام  ال�صتاذ  طالب 
يف  الهيئة  رئي�ص  م�صاعد  وكيل 
منظمات  اجلنوبية  املحافظات 
ال�صغط  الدولية  الن�صان  حقوق 
لالفراج  ال�رسائيلي  اجلانب  على 
والذي  بارود  ال�صهيد  جثمان  عن 
الهمال  �صيا�صة  جراء  ا�صت�صهد 
م�صلحة  متار�صها  والتي  الطبي 
 . املر�صى  ا�رسانا  �صد  ال�صجون 
املجتمع  املجدلوي  ونا�صد  كما 
لن  احلقوقية  ومنظماته  الدويل 
احتجاز  ا�صتمرار  يف  كلمته  يقول 
جثمان ال�صهيد بارود والذي ام�صى 
28 عاما يف العزل النفرادي وفقد 
والدته والتي انتظرته طويال على 
علما  واحت�صانه  به  اللقاء  امل 
�صمن  من  كان  بارود  ال�صهيد  بان 
الرابعة  الدفعة  ال�رسى  قائمة 

الحتالل  حكومة  تراجعت  والتي 
. كما  تتفيذها والفراج عنها  من 
ال�صتمرار  من  املجدلوي  وحذر 
يف �صيا�صة عقاب الأ�رسى حتى يف 
احتجاز  وا�صتمرار  ا�صت�صهادهم 
 . لعائالتهم  عقابا  جثامينهم 
ب�رسورة  املجدلوي  طالب  حيث 
العليا  املحكمة  من  الطلب  اعادة 
بت�صليم  قرار  با�صدار  ال�رسائيلية 
ل�رسته  بارود  ال�صهيد  جثمان 
حيث ان املحكمة كانت قد قررت 
يف البداية ال�صماح بت�رسيح وت�صليم 
ان  .حيث  لعائلته  بارود  جثمان 
ال�رسائيلية  العليا  املحكمة 
قرارها  عن  وتراجعت  عادت 
بت�صليم جثمان بارود لعائلته وهذا 
الدولية  القوانني  مع  مايتنافى 

والن�صانية.

الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  نقلت 
الأو�صاع  ماأ�صاوية   ، واملحررين، 
يف  القابعني  الأ�رسى  يحياها  التي 
بيت  )جنوب  ع�صيون  توقيف  مركز 
رم�صان  �صهر  دخول  مع  حلم(، 
التنغي�ص  الإدارة  وتعمد  املبارك، 
تفا�صيل  بكل  املعتقلني  على 
الهيئة،  وقالت  العتقالية.  ظروفهم 
خالل  تعمدت  ع�صيون  اإدارة  اأن 
تقدمي  الف�صيل،  ال�صهر  اأيام  اأوىل 
للمعتقلني  باللبنة(  اخلبز  )�رسائح 
تقدمي  واأخرت  رم�صاين  كاإفطار 
والنوع  الكم  ال�صيئة  الوجبات  تلك 
ليال.  ع�رس  احلادية  ال�صاعة  حتى 
ع�صيون  يف  الأ�رسى  اأن  اىل  ولفتت، 

املياة  في�صان  من  اأيام  منذ  يعانون 
احلمامات  داخل  القذرة  العادمة 
حيث  الكريهة،  للروائح  وانت�صار 
على  الأ�رسى  املعتقل  ادارة  جترب 
تنظيفها خالل اأيام ال�صيام كنوع من 
عقاب املعتقلني والتنكيل بهم، دون 
و�صيانتها.  اإ�صالحها  على  العمل 
الحتالل  �صلطات  اأن  الهيئة،  وبينت 
الإ�رسائيلية ممثلة باإدارة �صجونها يف 
خمتلف املعتقالت ومراكز التوقيف 
خ�صو�صية  تراعي  ل  والتحقيق، 
املبارك  رم�صان  �صهر  وحرمة 
وتتعمد التنغي�ص على الأ�رسى وك�رس 
فرحتهم با�صتقباله، جراء اإجراءاتها 

القمعية والعنجهية بحقهم.
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وقالت جرار اإن معاناة الأ�سريات 
تتعلق بجانبني، الأول له عالقة 
بال�سعور، فعندما يتخيل الأ�سري 
عائلته  عن  بعده  الأ�سرية  اأو 
مائدة  على  الأ�رسة  واجتماع 
من  نوع  لديه  يخلق  الإفطار 
اجلانب  اأما  والأمل.  الغ�سة 
الثاين، فتحاول الأ�سريات عمل 
خ�سو�سا  بهن  خا�سة  طقو�س 
ان عددهن قليل، مثل الإفطار 
اأداء  اأو  اجلماعي  ال�سحور  اأو 
اإدارة  لكن  اجلماعية،  ال�سلوات 
ترف�س  غالبا  كانت  ال�سجون 
على  الجتماع  يف  طلبهن 
الذي  الأمر  واحدة،  مائدة 
واأو�سحت  معاناتهن.  من  يزيد 
جوا  ي�سنعن  الأ�سريات  اأن 
اإعداد  خالل  من  بهن،  خا�سا 
اأكالت مميزة �سمن الإمكانيات 
باإعداد  يقمن  املحدودة، حيث 
املوعد  قبل  الفطور  طعام 
ب�ساعتني، حتى يتمكّن من تبادل 
�سحون الطعام، اأي قبل اإغالق 
الق�سم الذي يكون عند ال�ساعة 

ال�ساد�سة م�ساء. وقالت اإنه رغم 
اإل  ال�سجون،  اإدارة  من  املنع 
مظاهر  ي�سنعن  الأ�سريات  اأن 
الغرفة  يف  خا�سة  رم�سانية 
ال�سعائر  خالل  من  الواحدة، 
ملوعد  املناداة  اأو  الدينية، 

الإفطار اأو ال�سحور.
الغ�سة  اأن  اإىل  واأ�سارت 
يف  الأ�سريات  يفارقان  والأمل 
بع�سهن  حيث  املنا�سبات، 
يحاولن عدم  والأخريات  يبكني 
ال�سجان  اأمام  الأمل  اإظهار 
الأخريات  الأ�سريات  اأمام  اأو 
وجعهن.  من  يزدن  ل  حتى 
معاناة  جرار  وا�ستعر�ست 
اأثناء  والأ�سريات  الأ�رسى 
"البو�سطة"  �سيارة  يف  نقلهم 
مو�سحة  ر�سمان،  �سهر  خالل 
جدا  �سعبة  "البو�سطة"  اأن 
يطلبون  حيث  الأ�رسى،  على 
اإح�سارهم  عدم  املحامني  من 
خالل  املحاكمة  جلل�سات 
عذاب،  رحلة  لأنها  رم�سان، 
والرجلني  اليدين  تقييد  يتم  اإذ 
يكون  ال�سجن  اإىل  العودة  وعند 
الفطار  موعد  على  مر  قد 

�سائما  ال�سري  ويبقى  وقت 
ل�ساعات اطول.

ال�سوء  بت�سليط  وطالبت 
�سجون  يف  "البو�سطة"  على 
الحتالل، لأن كثري من الأ�رسى 
للتنازل  ي�سطرون  والأ�سريات 
عن حقهم يف املحاكمة بالرغم 
من ظلمها لأجل عدم نقلهم يف 
�سيارة "البو�سطة".واأ�سارت اإىل 
املري�سات،  الأ�سريات  معاناة 
�سوءا  و�سعهن  يزداد  اللواتي 
اأو  للم�ست�سفى  نقلهن  عند 
تقييد  يتم  حيث  للمحكمة، 
ولفتت  اأي�ساً.  واأرجلهن  اأيديهن 
اجلريحة  الأ�سرية  معاناة  اإىل 
كان  حني  اجلعابي�س،  اإ�رساء 
"البو�سطة"  ب�سيارة  نقلها  يتم 
من  ي�ستهزوؤون  ال�سجانون  كان 
الذي  الأمر  ج�سدها،  حروق 
جانبها،   من  اأملها.  من  يزيد 
املحررة  الأ�سرية  ا�ستعر�ست 
والوجع  الأمل  بريو�س  ابتهال 
موؤكدة  لالأ�سريات،  رم�سان  يف 
اأوقات  الأ�رسة  عن  البعد  اأن 
الفطور موجع، خا�سة لالأمهات 
عن  البعيدات  الأ�سريات 

املغربي  هنادي  اأما  اأطفالهن. 
الأ�سرية املحررة وزوجة الأ�سري 
املعزول اأحمد املغربي، فبينت 
املعاناة عند التفكري باأن الأ�سري 

زنزانة  يف  معزول  حتبه  الذي 
رم�سان  وياأكل يف  الطعام،  يعد 
معاناة  اإىل  واأ�سارت  لوحده. 
زوجها عندما مت نقله من عزل 

�سجن رميون اىل �سجن جمدو، 
وفاقم من معاناته منع الزيارات 
يف  ال�سجون  اإدارة  ومماطلة 

ال�سماح للمحامني بزيارته.

يف حلقة جديدة من برنامج "وطن وحرية" الذي يقدمه الإعالمي، عبد الفتاح دولة، ا�ستعر�ست الأ�سرية املحررة ع�سو املكتب ال�سيا�سي للجبهة 
ال�سعبية لتحرير فل�سطيني خالدة جرار، معاناة الأ�سرى والأ�سريات يف �سجون الحتالل، خا�سة يف �سهر رم�سان.

يروين معاناتهن يف الأ�سر خالل رم�سان

م٫�س 

الأ�ضرية املحررة خالدة جرار فى �ضيافة وطن

اأم الأ�سري الطفل �سادي فراح..فى املوؤمتر اخلام�س لالأ�سرى فى بروك�سل

التحديات التى تواجه الأطفال يعد التحرر من ال�ضجون الإ�ضرائيلية
�رسوري  دواعي  ملن  انه   ، بداية 
اأن  اأود  و  بينكم  اليوم  اأكون  اأن 
ا�سكر القائمني على هذا التحالف 
الأوروبي ملنا�رسة ا�رسي فل�سطني 
جلهودهم يف انعقاد هذا املوؤمتر 
تقوم  التي  الهجمة  ظل  يف  الهام 
اأطفال  �سد  الحتالل  دولة  بها 
للقا�رسين  اعتقال  من  فل�سطني 
القوانني  كل  بذلك  متحدية 
ومعاهدات  الدولية  والأعراف 

حقوق الإن�سان والطفل .
الفل�سطينية  املراأة  تواجه 
طاقتها  ت�ستنزف  كبرية  حتديات 
دورها  يقت�رس  يعد  فلم  وحياتها 
تعداه  بل  والرتبية  الإجناب  على 
حقوق  ل�سرتداد  الكفاح  اىل 
العدل  يف  احللم  وحتقيق  �سعبها 
وحتقيق  واحلرية  وامل�ساواة 

ن�سالها  على  عالوة  العودة  حلم 
لنيل  تخو�سه  الذي  الجتماعي 

حقوقها .
مثال  الفل�سطينية  املراأة  �سكلت 
اأعلى ومنوذجا يحتذي به فدفعت 
ثمن ذلك ، وهنا ل بد ان اأ�سري ايل 
اأم الأ�سري التي تعاين فقدان فلذة 
كبدها الذي غيبه واأبعده الحتالل 
اأمهات  معاناة  اليوم عن  واأحتدث 
التحرر  بعد  ما  الأ�رسى  الأطفال 
اأ�سري  لطفل  ام   وانا  ال�سجن  من 
والذى   فراح"  �سادي   " حمرر 
كان  حيث  عام   12 وعمره  اعتقل 
�سنوات  ثالث  يحكم  طفل  ا�سغر 
كنت  عام    15 وعمره  وحترر 
اعتقد انه  بعد خروج �سادي  من 
�سوف   ، الإ�رسائيلية   املعتقالت 
لنا احلياة والفرح ل زيارات  تعود 

 ، دموع   ول  �سوق  ول  ول حماكم 
بفارغ  انتظر حلظة خروجه  كنت 
ا�سطدمنا  لالأ�سف  ولكن  ال�سرب 
من  �سادي  خرج  الأليم   بالواقع 
، وبداأ ف�سل من املعاناة  ال�سجن 

الطفل  فهذا  باحل�سبان  يكن  مل 
اأحالمه  الحتالل  �رسق  الذي 
وطفولته بحاجه اإىل اإعادة تاأهيل 
ال�سجن  دخل  واجتماعي،   نف�سي 
اكرب  فتى  وخرج   ، �سغريا  طفال 

ان  اإىل  وبحاجه   ، وعقال  حجما 
  ، فيها  واأ�سدقاءه  ملدر�سته  يعود 
ولكنه يواجه �سعوبة كبرية بالتعلم 
، كونه انقطع عن املدر�سة ثالث 
�سنوات ، ويواجه �سعوبة بالتعامل 

مع الأطفال من عمره فهو كان مع 
هو  الآن    ، �سنا  منه  اكرب  �سجناء 
ويحتاج  طفل  وج�سم  رجل  بعقل 
ودجمه،  له  املجتمع  تقبل  اىل 
بالنوم  ا�سطرابات  من  يعاين  و 
جراء  مزعجه  واأحالم  وكوابي�س 
مر  التي  جدا  القا�سية  التجربة 
طفل  على  �سهله  لي�ست  وهى  بها 
بالتعامل  يعاين من �سعوبة  بعمره 
عليه  يبدوا  اأحيانا،   اإخوته  مع 
والإحباط  الع�سبية  اإعرا�س 
والياأ�س والكثري من امل�ساكل هنا 
املوؤ�س�سات  على  امل�سوؤولية  تقع 
للتدخل  بالأطفال  تعنى  التي 
اأعاده  اجل  من  طارئة  بخطه 
عرب  احلياة  اىل  الأطفال  هوؤلء 
الثقة  لهم  تعيد  تاأهيله  برامج 

والطماأنينة ودجمهم باملجتمع.
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عي�شة ق.

والتي ت�صعه اأمام رهان االنت�صار وما 
عداه �صيكون مهددا بفقدان �صدارة 
املراقبة  ظل  يف  الرتتيب  جدول 
املطاردين  طرف  من  الل�صيقة 
�صعبة  االحتاد  مهمة  �صتكون  حيث 
فريقا  مواجهته  يف  باللقب  للتتويج 
تخرجه  ايجابية  نتيجة  عن  يبحث 
املقابل،  يف  اخلطر،  منطقة  من 
القبائل  �صبيبة  املالحقني  يتواجد 
ونادي بارادو اأمام خرجتني �صعبتني 
كل  يلتقيان  عندما  القواعد  خارج 
من �صباب ق�صنطينة ومولودية بجاية 
اللتان تلعبان من اأجل البقاء وتهدفان 

اإىل حتقيق الفوز على ملعبهما.
 24 ملعب  يحت�صن  ذلك  جانب  اإىل 
جتري  والتي  املوؤخرة  قمة  فيفري 
وجمعية  بلعبا�س  احتاد  فريقي  بني 

العبو  ي�صعى  حيث  مليلة،  عني 
البقاء  ح�صابات  اإىل خلط  »املكرة« 
الثالث  الفوز  حتقيق  خالل  من 
اال�صتفاقة،  وتاأكيد  التوايل  على 
عن  »ال�صام«  ت�صكيلة  تبحث  بينما 
ثالثي  عن  لالبتعاد  ايجابية  نتيجة 
برج  اأهلي  قيمة  تقل  وال  املوؤخرة، 
اأهمية  بلوزداد  و�صباب  بوعريريج 
خا�صة واأنها جتمع فريقني يناف�صان 
عن  ويبحثان  البقاء  على  بدورهما 
خا�صة  اخلطر  عن  تبعدهما  نتيجة 
من  لهما  كافيا  �صيكون  الفوز  واأن 

اأجل ح�صم البقاء.
يبحث فريقا �صبيبة ال�صاورة ومولودية 
ت�صمح  ايجابية  نتيجة  عن  اجلزائر 
لهما مبوا�سéلة اللعب على االأدوار 
االأوىل واالقرتاب من البوديوم، بينما 
ال ميلك مولودية بجاية خيارا �صوى 
اأجل  بارادو من  يلتقي  الفوز عندما 

التم�صك بالبقاء، وهي نف�س اأهداف 
دفاع  فريقا  يجمع  الذي  اللقاء 
تاجنانت ومولودية وهران املهددان 

بال�صقوط.

برنامج املباريات

ن�شر ح�شني داي / وفاق �شطيف
اللقاء ينطلق ابتداء من ال�شاعة 

16:00
احتاد العا�شمة / اأوملبي املدية

�شباب ق�شنطينة / �شبيبة القبائل
دفاع تاجنانت / مولودية وهران

اأهلي برج بوعريريج / �شباب 
بلوزداد

�شبيبة ال�شاورة / مولودية 
اجلزائر

مولودية بجاية / نادي بارادو
اإحتاد بلعبا�س / جمعية عني مليلة

الرائد للتم�صك بالريادة املالحقان يرت�صدان و�صراع ملتهب على البقاءاجلولة 27 للرابطة املحرتفة الأوىل
ت�شتاأنف اأجواء البطولة الوطنية اليوم بخو�س مباريات اجلولة 27 من الرابطة املحرتفة الأوىل، والتي �شوف 

تعرف مناف�شة �شديدة فيما يتعلق باللعب على اللقب والتناف�س على الأدوار الأوىل واللعب من اجل اللقب، 
و�شيكون الرائد احتاد العا�شمة على املحك يف مباراته التي ي�شتقبل خاللها ثالث املهددين بال�شقوط اأوملبي املدية، 

حيث يدخل النادي العا�شمي ملعب عمر حمادي بحثا عن اإحراز الزاد كامال من اأجل اعلودة اإىل ال�شكة ال�شحيحة يف 
ظل مرحلة ال�شك التي مير بها عقب توا�شل �شل�شلة نتائجه ال�شلبية 

احتاد العا�شمة / 
اأوملبي املدية

الرائد ال�صتعادة 
درب اللقب 

واأبناء التيطري 
 للخروج

 من اخلطر
يعّول الرائد احتاد 

العا�صمة على اال�صتقبال 
مبيدانه وا�صت�صافة اأوملبي 
املدية من اأجل العودة اإىل 
ال�صكة ال�صحيحة وا�صتعادة 

نغمة االنت�صارات التي 
تغيب عن املت�صدر خم�س 

مواجهات على التوايل 
منها ثالث هزائم متتالية، 
وهي الو�صعية التي ت�صع 

الفريق حتت جمهر اخلطر 
خل�صارة ال�صدارة يف حال 
التعرث جمددا، خا�صة يف 
ظل ت�صييق اخلناق من 

طرف املطاردين �صبيبة 
القبائل ونادي بارادو، 
حيث متلك ت�صكيلة 

»�صو�صطارة« فر�صة ثمينة 
من اجل ا�صتعادة ثقة 
االأن�صار والعودة بقوة 

يف اجلوالت االأخرية من 
البطولة الوطنية ال�صتعادة 

حظوظ اإحراز لقب 
البطولة الوطنية، ولن تكون 

مهمة الالعبني �صهلة يف 
مواجهة فريق يناف�س على 

البقاء ويدرك ان تعرثه 
بالعا�صمة يهدده بالرتاجع 

اإىل ذيل الرتتيب.
ال ميلك رفقاء الالعب 

حممد بن يحي خيارا اآخر 
�صوى الفوز ال غري خا�صة 

واأن اأي نتيجة اأخرى 
تهددهم ب�صياع التتويج 

باللقب، لهذا الغر�س فاإن 
الالعبني يدركون اأهمية 
نقاط مواجهة اليوم قبل 
موعد الكال�صيكو القوي 
الذي ينتظرهم يف اجلولة 
املقبلة اأمام �صبيبة القبائل 
بتيزي وزو، وبالتايل فغن 
التزام اجلدية يف اللعب 
والروح القتالية �صيكون 

�صالحهم ن اأجل اخلروج 
باأف�صل نتيجة من اللقاء.

يف املقابل، يتنقل اأوملبي 
املدية اإىل العا�صمة بحثا 
عن العودة بنتيجة ايجابية 

وا�صتغالل الو�صعية 
ال�صعبة للمحليني من 
اجل العودة اإىل الديار 

بتعادل على االأقل خا�صة 
يف ظل تواجد ت�صكيلة 

اأبناء مدينة التيطري اأمام 
اإلزامية حتقيق الفوز وهو 

الذين يتواجدون ثالث 
املهددين بال�صقوط ويف 

حال الهزمية وفوز �صاحبي 
املركزين االأخريين 

للرتتيب يرتاجع االأوملبي 
اإىل ذيل الرتتيب ويعقد 

و�صعيته يف البقاء.
عي�شة ق.

�شباب ق�شنطينة / �شبيبة القبائل

ال�صيا�صي لرت�صيم البقاء والكناري لرت�صد ال�صدارة

حمالوي  ال�صهيد  ملعب  يحت�صن 
�صباب  فريقي  جتمع  مثرية  قمة 
واللذان  القبائل  و�صبيبة  ق�صنطينة 
بنتيجة  اخلروج  على  يتناف�صان 
حيث  متباينة،  باأهداف  ايجابية 
ي�صعى �صباب ق�صنطينة اإىل �صمان 
يبتعد  الذي  وهو  البقاء  حتقيق 
االأندية  ثالث  عن  نقاط  بثمان 
فاإن  وبالتايل  بال�صقوط  املهددة 
لها  خيار  ال  »ال�صيا�صي«  ت�صكيلة 
اليوم  لقاء  يف  الفوز  حتقيق  �صوى 
ثالث  قبل  ر�صميا  البقاء  وحتقيق 
عن  ال�صتار  اإ�صدال  على  جوالت 
ويدرك  اجلاري،  املو�صم  نهاية 
خياره  اليوم  الفوز  ان  الفريق 
جميع  فقدان  بعد  خا�صة  الوحيد 

التي  والقارية  املحلية  االأهداف 
عن  ويبحث  عليها،  يتناف�س  كان 
والت�صالح  االأن�صار  ثقة  ا�صرتجاع 
م�صتحق  فوز  حتقيق  عرب  معهم 
�صيع  كان  النادي  واأن  خا�صة 
اللعب على االأدوار االأوىل بالبطولة 
الوطنية بعد خ�صارة لقاءه املتاأخر 
وبالتايل  بلوزاد،  �صباب  اأمام 
ديني�س  الفرن�صية  املدرب  �صيجد 
البحث  و�صعية  اأمام  نف�صه  الفان 
االأهم  لتحقيق  اأ�صباله  حتفيز  عن 
من  الثالث  بالنقاط  واخلروج 
التي  ال�صعبة  اأجل جتاوز املرحلة 
مرت عليها الت�صكيلة خالل الفرتة 
ال  الثقة  وا�صرتجاع  املن�رصمة 
االنت�صار  بوابة  من  �صوى  يكون 

اليوم.
القبائل  �صبيبة  تدخل  املقابل،  يف 
رفع  اإىل  ت�صعى  وهي  امللعب 
عا�صمة  من  والعودة  التحدي 
�رصق البالد بالفوز ال غري يف ظل 
بلقب  التتويج  �رصاع  موا�صلتها 
يف�صلها  ال  اين  الوطنية  البطولة 
�صوى نقطتني عن املت�صدر احتاد 
ت�صكيلة  العبو  ويدرك  العا�صمة، 
بنتيجة  العودة  اأن  »الكناري« 
ق�صنطينة  مدينة  من  ايجابية 
على  اخلناق  بت�صييق  لهم  ي�صمح 
تعرث  فر�صة  وانتظار  الريا�صة 
لالنق�صا�س  واملالحق  الرائد 

على الريادة.
عي�شة ق.

كاأ�س »دايكني« للتن�س

تاأهل اإيبو اإىل الدور ربع النهائي

اجلزائرية  التن�س  العبة  تاأهلت 
الدور  اإىل  اأم�س  اأول  اإيبو  اإينا�س 
»دايكني«  كاأ�س  من  النهائي  ربع 
 12 اىل   6 من  التي جتري  الدولية 
فوزها  عقب  تركيا  باأنطاليا  ماي 
على  نظيفني  �صوطني  بنتيجة 
كازيونوفا  اإيكاترينا  الرو�صية 
الثالثة،  املجموعة  راأ�س  �صاحية 
ال�صوط  اجلزائرية  الالعبة  ونالت 
االأول 6-3 قبل حتقيق فوز �صاحق 

يف ال�صوط الثاين )0-6(.
وواجهت اإيبو يف الدور ربع النهائي 
اللقاء  من  الفائزة  اأم�س  املقرر 
�صربينا  االأملانية  يجمع  الذي 
زهانق،  ينغ  ال�صينية  و  ريتربجي 

التوايل  الرابع على  الفوز هو  هذا 
للبطلة االإفريقية �صابقا التي تعود 
عدة  دام  غياب  بعد  للمناف�صة 
و�صاركت  االإ�صابة،  بداعي  اأ�صابيع 
اإيبو موؤخرا يف ثالث دورات كانت 
و  اأفريل   21 اإىل   15 من  االأوىل 
الثانية من 22 اأفريل اإىل 28 اأفريل 
و الثالثة من 29 اأفريل اإىل 5 ماي 
اليت  ب�صتار  ترابية  ميادين  على 
ري�صور.وتعرف الدورة -التي تقدر 
 15 مبلغ  املالية  جوائزها  قيمة 
األف دوالر- م�صاركة عدة العبات 
يف  ن�صبيا  متقدمة  مراتب  يحتلن 

الرتتيب العاملي لل�صيدات.
وكالت 

احتاد بلعبا�س / جمعية عني مليلة

اأبناء املكرة وال�صام 
يف �صراع حتقيق البقاء

بلعبا�س  �صيدي  مدينة  ت�صهد 
قمة  فيفري   24 ملعب  احت�صان 
فريقها  جتمع  والتي  املوؤخرة 
وال�صيف  بلعبا�س  احتاد  املحلي 
تدخل  حيث  مليلة،  عني  جمعية 
امللعب  اأر�صية   »املكرة«  ت�صكيلة 
يف  اال�صتفاقة  تاأكيد  عن  بحثا 
الفوز  وحتقيق  االأخرية  اجلوالت 
يف  الفوز  بعد  التوايل  على  الثالث 
ح�صاب  على  االأخريين  اللقاءين 
تاجنانت،  ودفاع  ال�صاورة  �صبيبة 
اأين ال متلك ت�صكيلة احتاد بلعبا�س 
اأي  اأن  باعتبار  الفوز  غري  خيارا 
تعرث �صوف يعقد و�صعية املحليني 
يف مهمتهم لتحقيق البقاء، ولذلك 
الغر�س يقوم الطاقم الفني بقيادة 
�صليماين  احمد  �صيد  املدرب 
اأ�صباله جيدا  والرتكيز على اإعداد 
لالحتفاظ  املعنوية  الناحية  من 
بالزاد كامال على ملعبهم، باعتبار 
الالعب  لرفقاء  ي�صمح  الفوز  ان 
ذيل  يف  الطاولة  بقلب  ثابتي 
التم�صك  جدول الرتتيب وموا�صلة 

بحظوظهم كاملة يف حتقيق البقاء 
بعد  على  يتواجدون  الذين  وهم 
منطقة  مغادرة  اأجل  من  نقطتني 
ميهد  قد  اليوم  وفوزهم  اخلطر 

لثورة يف املراكز االأخرية.
يف املقابل، لن تكون مهمة ال�صيف 
جمعية عني مليلة �صهلة يف �صباق 
حتقيق البقاء يف ظل خو�صه مقابلة 
�صعبة اأمام اأ�صحاب االأر�س الذين 
يبحثون عن الفوز، وبالتايل تدخل 
مبهمة  امللعب  »ال�صام«  ت�صكيلة 
والعمل  الديار  باأ�صحاب  االإطاحة 
بنتيجة  الديار  اإىل  العودة  على 
عن  االبتعاد  اأجل  من  ايجابية 
منطقة اخلطر يف مهمة لن تكون 
ي�صجلون  الذين  الزوار  على  �صهلة 
الفريق  لكن  م�صتقرة،  غري  نتائج 
لتحقيق  والعزمية  باالإرادة  يت�صلح 
الهدف املن�صود من تنقل بلعبا�س، 
يف  امل�صجل  االنت�صار  وتاأكيد 
مولودية  اأمام  ال�صابقة  اجلولة 

بجاية.
ع.ق.
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عي�شة ق.

جلدول  رائدا  كان  وانه  خا�صة 
املو�صم  انطالق  منذ  الرتتيب 
كبري  لعدد  فقدانه  لكن  اجلاري، 
جعله  الديار  داخل  النقاط  من 
من  �رش�صة  مناف�صة  يواجه 
الفارق،  قل�صوا  الذين  املناف�صني 
خا�صة بعدما اأ�صبح يجد �صعوبات 
التعداد  اأن  الديار، مو�صحا  داخل 

اأن  يدرك  وهو  للقاء  جيدا  ح�رشرّ 
الفريقني معا  املباراة �صعبة على 
اللذان يلعبان اأهدافا متباينة، لكنه 
عاد  الذي  التعادل  اأن  ا�صتطرد 
اأثر  �صطيف  تنقل  من  اأ�صباله  به 

بالإيجاب على الفريق.
واأو�صح كبري اأن م�صري الفريق بني 
اأمام  الفوز  �صوى  عليه  وما  اأيديه 
املدية من اجل التم�صك بال�صدارة 
خو�ض  ت�صهد  اجلولة  وان  خا�صة 

مباريات مثرية قد تعرف تغيريات 
جانب  اإىل  الرتتيب  جدول  يف 
بعيدا  لقاءهما  املالحقني  خو�ض 
عن القواعد، وعبرّ املتحدث عن 
يف  املباريات  لبجمة  ارتياحه 
جيد  الأمر  ان  اأكد  ال�صهرة، حيث 
ال�صيام ومتنى  ليال يف �صهر  للعب 
اإىل  البجمة  هذه  على  املوا�صلة 

نهاية املو�صم.
قال ملني كبري اأن الالعبني يدركون 

اليوم  تنتظرهم  التي  املهمة  ثقل 
الذي  الفريق  و�صعية  ويدركون 
يتواجد حتت خطر فقطان التتويج 
�رشورة  على  احتدوا  اأين  باللقب 
اإىل  املو�صم  نهاية  اللقب  اإهداء 
اأن�صار احتاد العا�صمة، حيث ي�صعى 
الفريق  منح  اإىل  الناي  يف  اجلميع 
لقبا وطالب من الأن�صار البقاء اإىل 
جانب الفريق وم�صاندته بقوة اإىل 

اآخر حلظة من هذا املو�صم. 

�شّدد �أن تعادل �شطيف منح قفزة نوعية للت�شكيلة

كبري: مباراة املدية م�صريية ونريد اإهداء اأن�صارنا اللقب
�عرتف مدرب فريق �حتاد �لعا�شمة ملني كبري باملهمة �ل�شعبة �لتي تنتظرهم �شهرة �ليوم �أمام �أوملبي �ملدية و�لتي 
ي�شت�شيفون خاللها على ملعبهم عمر حمادي ببولوغني، حيث �أو�شح �أن لقاء �ملدية م�شريي لفريقه �لذي يو��شل 

�لتناف�س بقوة ويو�جه �شر�عا �شر�شا من طرف �ملالحقني حول �لتتويج بلقب �لبطولة �لوطنية، و�أ�شار كبري يف 
ت�شريحات �أدىل بها �أم�س لالإذ�عة لوطنية �أن �لفريق وجد نف�شه �مام و�شعية �شعبة ال يح�شد عليها 

�إيقاف بن يو�شف �أربعة �أعو�م ب�شبب �ملخدر�ت

اآيت طاهر: فوزنا �صروري 
بق�صنطينة لالحتفاظ 

بحظوظنا يف اللقب

 يتناف�س على �جمل هدف
 باملو�شم رفقة �ملان �شيتي

حمرز مر�صح للدخول ب�صفقة 
نيمار وااللتحاق بالبي ا�س جي

ينتظر �أن يلعب مو�شما �إعارة قبل �شر�ء �لعقد

 �صليماين يقرتب من العودة
 اإىل �صبورتينغ ل�صبونة

لفريق  الريا�صي  املدير  اأ�رشرّ 
طاهر  اآيت  مراد  القبائل  �صبيبة 
الفريق  تنقل  �رشورة  على 
بهدف  ق�صنطينة  �صباب  ملالقاة 
اجل  من  غري  ل  الفوز  حتقيق 
التتويج  على  التناف�ض  موا�صلة 
واأو�صح  الوطنية،  البطولة  بلقب 
اإذاعية  ت�رشيحات  يف  طاهر  اآيت 
جيدا  ح�رش  القبائلي  النادي  اأن 
العودة  اجل  من  اللقاء  ملوعد 
يف  حظوظه  وموا�صلة  بالفوز 
اللعب على لقب البطولة الوطنية، 
لكنه ا�صتطرد اأن املهمة لن تكون 
والذي  املناف�ض  عرين  يف  �صهلة 
يعتب خ�صما �صعبا ويبحث بدوره 
النتائج  �صياق  غلى  العودة  على 

اليجابية.
�صباب  اأن  املتحدث  واعتب 
ق�صنطينة يتواجد يف فورمة بدنية 
بالنظر  فريقه  لعبي  من  اأف�صل 
وخو�صه  املناف�صة  يف  لبقائه 
البطولة  عن  متاأخرة  ملباريات 

ال�صبيبة  لعبي  عك�ض  الوطنية 
املناف�صة  عن  يبتعدون  الذين 
ان  و�صدد  الأخرية،  الأ�صابيع  يف 
الأهم لفريقه موا�صلة ما تبقى من 
التواجد  اأجل  من  بقوة  املناف�صة 
على الأقل �صمن ثالثي املقدمة.

يف املقابل عاقبت جلنة الن�صباط 
لكرة  املحرتفة  للرابطة  التابعة 
ل�صبيبة  ال�صابق  الالعب  القدم 
القبائل اإليا�ض بن يو�صف بالإيقاف 
عن ممار�صة اأي ن�صاط كروي ملدة 
ثبت  بعدما  كاملة  اأعوام  اأربعة 
اإثر �صقوطه يف  تناوله املن�صطات 
التحاليل التي اأجريت له يف مباراة 
الوطنية  بالبطولة  تاجنانت  دفاع 
ايجابية،  نتائجها  كانت  والتي 
اأم�ض  اأول  الهيئة  اأعلنت  حيث 
الالعب  على  امل�صلطة  العقوبة 
الكروي  م�صواره  يكون  والذي 
انتهى خا�صة واأن العودة لن تكون 

ممكنة �صوى نهاية اأفريل 2023.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  ه  يتوجرّ
للعب  العودة  نحو  حمرز  ريا�ض 
الفرن�صي  الدوري  اأح�صان  يف 
بعدما فجرت املواقع اللكرتونية 
درا�صة  عن  اأم�ض  اأول  العاملية 
الجنليزي  �صيتي  مان�ص�صرت  نادي 
تقدمي عر�ض اإىل نظريتها باري�ض 
�صان جرمان بخ�صو�ض التعاقد مع 
جونيور  نيمار  البازيلي  الالعب 
اإىل  مالية  قيمة  منح  خالل  من 
والذي  حمرز  الالعب  منح  جانب 
تدر�ض اإدارة نايه فكرة اإقحامه يف 
وةح�صب  البازيلي،  النجم  �صفقة 
�صيتي  املان  اإدارة  فاإن  املواقع 
اإىل  مايل  عر�ض  منح  حت�رش 
بقيمة  اأ�ض جي  البي  من  نظريتها 
150 مليون اأورو اإىل جانب الالعب 
تتواجد  واأنها  خا�صة  اجلزائري 

اجلار  مع  �رش�صة  مناف�صة  يف 
مدريد  وريال  يوناليتد  مان�ص�صرت 
بخدمات  الظفر  حول  ال�صباين 

الالعب ال�صابق لب�صلونة.
متو�صط  يناف�ض  اأخرى،  جهة  من 
حول  الوطني  املنتخب  ميدان 
ب�صفوف  اأجمل هدف يف املو�صم 
اأين  �صيتي  مان�ص�صرت  ناديه 
للنادي  اللكرتوين  املوقع  اأعلن 
الالعبني  قائمة  عن  الجنليزي 
جائزة  حول  بالتناف�ض  املعنية 
والتي  املو�صم  هذا  هدف  اأجمل 
بف�صل  اجلزائري  الالعب  �صمت 
يف  وقعه  الذي  العاملي  الهدف 
هارت  جو  برينلي  حار�ض  مرمى 
هدف  جلائزة  ير�صحه  والذي 

املو�صم مع فريقه.
عي�صة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  ه  يتوجرّ
اإىل  العودة  نحو  �صليماين  اإ�صالم 
واللعب  جمددا  البتغايل  الدوري 
�صبورتينغ  ال�صابق  ناديه  �صفوف  يف 
ل�صبونة بعدما ك�صفت �صحيفة »اإيبول« 
البتغالية عزم الفريق البتغايل على 
بعد  الفريق  اإىل  ال�صابق  جنمه  اإعادة 
املرحلة ال�صعبة التي مير بها املعني 
الرتكي  فيرنبات�صي  احلايل  فريقه  مع 
املناف�صة  عن  ا�صتبعاده  مت  والذي 
لي�صرت  الأ�صلي  فريقه  رغبة  وعدم 
الفريق  غلى  عودته  الجنليزي  �صيتي 
بنهاية املو�صم بعد نهاية فرتة اإعارته 

ال�صدد  هذا  ويف  فيرنبات�صي،  اإىل 
منح مهاجم املنتخب الوطني ال�صوء 
�صبورتينغ  نادي  مل�صوؤويل  الأخ�رش 
اإىل  جمددا  العودة  اأجل  من  ل�صبونة 
اإدارة  تنطلق  اأن  ينتظر  اأين  �صفوفه، 
مع  التفاو�ض  يف  البتغايل  النادي 
للتو�صل  �صيتي  لي�صرت  من  نظريتها 
و�صعية  بخ�صو�ض  معها  اتفاق  غلى 
�صليماين والذي يتوجه نحو العودة اإىل 
اللعب مع زمالئه ال�صابقني على �صكل 
العقد  �رشاء  مع  واحد  ملو�صم  اإعارة 

نهاية املو�صم.
ع.ق.
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بعد �شقوط �حتاد وهر�ن �إىل �جلهوي �الأول

عميد اأندية الغرب مهدد باالندثار

 لكناوي مدربا جديدا للحمراوة 
 اإىل نهاية املو�صم

احتفل  الذي  وهران  احتاد  اأخفق 
بذكرى  املن�رشم  مار�ض  يف 
على  احلفاظ  يف   93 تاأ�صي�صه 
الرابطات،  بني  ما  بق�صم  مكانته 
موا�صال بذلك �صقوطه احلر الذي 
يجعله  ما  �صنوات،  عدة  منذ  بداأ 
الكل  الندثار، ويجمع  اإىل  عر�صة 
يف وهران باأن هذا امل�صري حمزن 
الغربية  الناحية  يف  فريق  لأكب 
للبالد والأقدم على الإطالق، حيث 
يتهاوى يف �صمت كلي من دون اأن 
الريا�صيني  قلق  ول  انتباه  يثري 
ووجد  املنطقة،  يف  وامل�صوؤولني 
اأي�صا  املو�صم  هذا  نف�صه  الحتاد 

ظل  يف  مبفرده  امل�صاعب  يواجه 
ما  مل�صرييه،  املقنعة  ال�صتقالة 
 15 ال�صف  يف  بطولته  ينهي  جعله 
بذلك  مودعا  الأخري،  قبل  وما 
به  لي�صتقر  اجلهات  بني  ما  بطولة 
املقام املو�صم القادم يف اجلهوي 
املتاعب  على  وللتدليل  الأول. 
ت�صكيلة  واجهتها  التي  الكبرية 
الفريق  مدرب  اأ�صار  الحتاد، 
مل  لعبيه  اأن  اإىل  بوبلنزة  لطفي 
الر�صمية  البدلت  على  يتح�صلوا 
بينما   ،25 اجلولة  يف  اإل  للنادي 
وهران  بلدية  �صلطات  تفرج  مل 
ل  التي  ال�صنوية  م�صاعداتها  عن 

قبل  اإل  باحلاجة<  اإطالقا  تفي 
املو�صم،  نهاية  عن  قليلة  جولت 
الفريق،  م�صري  حتدد  بعدما  اأي 
الكروي  لل�صاأن  املتابعون  ويجمع 
يف  ما�ض  النادي  باأن  الوهراين، 
واأنه مل يعد  طريق الندثار �صيما 
من  �صواء  الهتمام  اأدنى  يجلب 
الأن�صار  اأو حتى  طرف امل�صريين 
تبقى  ما  الأقل  على  اأو  الذين، 
الفريق،  اأيديهم من  نف�صوا  منهم، 
بوبلنزة  اأ�صبال  مباريات  اأن  بدليل 
مدرجات  اأمام  جترى  اأ�صبحت 
يف  اجلميع  ويتاأ�صف  �صاغرة. 
عا�صمة الغرب اجلزائري للم�صري 

عميد  ينتظر  الذي  املجهول 
الوقت  يف  الوهرانية،  الأندية 
التهام  اأ�صابع  فيه  توجه  الذي 
كليا  تنازلوا  الذين  امل�صريين  اإىل 
ت�صكيلتهم،  جتاه  م�صوؤولياتهم  عن 
اإىل  بينما يحمل هوؤلء امل�صوؤولية 
بح�صبهم  التي  املحلية  ال�صلطات 
اإىل  املطلوبة  الإعانة  تقدم  ل 
امل�صوؤولون  نف�ض  ويوؤكد  النادي، 
التي  ال�صابقة  نداءاتهم  كل  باأن 
اخلطر  لناقو�ض  دق  مبثابة  كانت 
مل تلق اأي �صدى اإىل اأن اآلت الأمور 

اإىل ما عليه حاليا.
وكاالت 

بوهران  يلتحق  اأن  يرتقب   
اأجل  من  لكناوي  نذير  املدرب 
الإ�رشاف على اأول ح�صة تدريبية 
له مع املولودية املحلية، ح�صب 
ما ا�صتفيد من النادي النا�صط يف 
لكرة  املحرتفة  الأوىل  الرابطة 
امل�صدر  نف�ض  واأو�صح  القدم، 
باأن رئي�ض املولودية اأحمد بلحاج 
املدرب  مع  اتفاق  اإىل  تو�صل 
ب�صكرة  احتاد  موؤخرا  قاد  الذي 

للعودة اإىل الرابطة الأوىل، لقيادة 
><احلمراوة<< خالل اجلولت 
امل�صابقة  من  الأخرية  الأربع 

بهدف جتنيبهم ال�صقوط.
الطاقم  اإىل  لكناوي  وين�صم 
الذي  مرين،  احلاج  من  املكون 
ب�صعة  منذ  باملولودية  التحق 
اأرزيو  اأوملبي  قاد  اأن  بعد  اأيام 
الثانية،  الرابطة  اإىل  لل�صعود 
وعي�صى كينان الذي ي�رشف على 

مغادرة  منذ  الفريق  تدريبات 
كفايل  مي�صال  جون  الفرن�صي 
اأ�صبوعني تقريبا، ف�صال عن  منذ 
�صاولة،  كرمي  احلرا�ض  مدرب 
مباراة  وهران  مولودية  وتنتظر 
ميدان  على  اليوم  �صهرة  حا�صمة 
هو  ي�صارع  الذي  تاجنانت  دفاع 
�صاحة  يف  البقاء  اأجل  من  الآخر 
الكبار، وذلك بر�صم اجلولة 27 من 

البطولة.

يتقا�صم  املقابلة،  هذه  وقبل 
املرتبة  وهران  مولودية  فريق 
13 مع اأوملبي املدية بر�صيد 28 
نقطة لكل منهما، وبفارق نقطتني 
 15 ال�صف  �صاحبي  عن  فقط 
بجاية،  ومولودية  بلعبا�ض  احتاد 
علما واأن الأندية الثالثة الأخرية 
البطولة  نهاية  بعد  الرتتيب  يف 

�صتنزل اإىل الرابطة الثانية.
ق.ر.



قنبلة ديباال على و�شك االنفجار يف جوفنتو�س
اأم�س عن احلالة  اإيطايل  ك�صف تقرير �صحفي 
جوفنتو�س  اإدارة  بني  العالقة  لها  و�صلت  التي 
ال�صيدة  مهاجم  ديباال  باولو  واالأرجنتيني 
مريكاتو«  »كالت�صيو  ملوقع  ووفًقا  العجوز، 
وديباال  جوفنتو�س  بني  العالقة  فاإن  االإيطايل، 
منذ  مرة  والأول  مراحلها،  اأ�صواأ  يف  باتت 
و�صول املهاجم االأرجنتيني اإىل تورينو فاإن كل 
االأطراف ت�رص بجدية على خيار بيعه النهائي 

يف ال�صيف املقبل.
مو�صًما  قدم  ديباال  اأن  االإيطايل  املوقع  واأكد 
�صيًئا رفقة ال�صيدة العجوز، وتواجده يف تورينو 
قريبًا،  تنفجر  رمبا  التي  بالقنبلة  اأ�صبه  بات 
واأ�صار اإىل اأنه رغم ال�صائعات التي تربط الالعب 

اأي  اإدارة جوفنتو�س  اأو نادي بايرن ميونخ، مل تتلق  باالنتقال اإىل الدوري االإجنليزي املمتاز 
عر�س ر�صمي ل�صم الالعب، لكنها يف كل االأحوال حددت ال�صعر النهائي للتخلي عن اجلوهرة 
االأرجنتينية باأكرث من 100 مليون يورو، واأدركت اإدارة ال�صيدة العجوز مدى التدهور الذي اأ�صاب 
ديباال يف املو�صم احلايل، وتخ�صى االإبقاء عليه ملو�صم اآخر على هذا النحو، االأمر الذي �صيقلل 
كثرًيا من قيمته ال�صوقية م�صتقباًل. يذكر اأن ديباال �صبق اأن ارتبط ا�صمه باالنتقال اإىل اأكرث من 

ناٍد يف املريكاتو ال�صيفي املقبل مثل بايرن ميونخ وليفربول وريال مدريد.

�شواريز يجري عملية جراحية ناجحة
اليمنى  ركبته  يف  جراحية  لعملية  �صواريز  لوي�س  اأوروغواي  ومنتخب  بر�صلونة  مهاجم  خ�صع 
و�صيغيب عن املالعب ملدة ترتاوح من 4 اإىل 6 اأ�صابيع كما اأعلن ناديه اأم�س، و�صيغيب �صواريز 
بالتايل عن نهائي كاأ�س اإ�صبانيا �صد فالن�صيا يف 25 ماي احلايل، وعن بداية بطولة كوبا اأمريكا 
التي ت�صت�صيفها الربازيل من 14 جوان اإىل 7 جويلية املقبلني، واأ�صدر النادي الكاتالوين: » لوي�س 
�صواريز خ�صع لعملية جراحية باملنظار يف ركبته اليمنى التي تعاين من �رصر يف الغ�رصوف، اأما 

فرتة غيابه املحتملة فترتاوح من 4 اإىل 6 اأ�صابيع«.
وعانى �صواريز من اآالم متكررة على م�صتوى الغ�رصوف ما جعله يغيب عن املباريات الودية 
لنادي  الطبي  اجلهاز  مع  باالتفاق  �صواريز  واتخذ  االأخرية،  االأ�صهر  يف  اأوروغواي  ملنتخب 
بر�صلونة القرار باإجراء العملية اجلراحية بعد يومني من خروج فريقه من دوري اأبطال اأوروبا 
ن�صف  اإياب  نظيفة يف  اأهداف  باأربعة  قا�صية  تلقيه خ�صارة  بعد  االإجنليزي  ليفربول  يد  على 
االأرجح عن مباريات  بثالثية على ملعبه، و�صيغيب �صواريز على  اأن تقدم ذهاباً  النهائي بعد 
16 جوان،  االإكوادور يف  اأمريكا �صد  كوبا  لبطولة  املجموعات  دور  الثالث يف  بالده  منتخب 

واليابان وت�صيلي يف 20 و24 منه على التوايل.  

رايوال يلجاأ للق�شاء �شد اإيقافه باإيطاليا
عدد  الأعمال  ال�صهري  الوكيل  رايوال  مينو  اأعلن 
من العبي كرة القدم عزمه اللجوء للق�صاء �صد 
اأ�صهر فر�صها  لثالثة  العمل  اإيقافه عن  عقوبة 
للعبة، واأ�صدر االحتاد  بحقه االحتاد االإيطايل 
االأعمال  العقوبة بحق وكيل  االأربعاء املن�رصم 
االإيطايل-الهولندي املثري للجدل، من دون اأن 
يحدد اأ�صبابها ما �صيحول دون قيام رايوال الذي 
بول  الفرن�صي  مثل  العبني  اأعمال  اإدارة  يتوىل 
واالإيطايل  االإجنليزي  يونايتد  مان�ص�صرت  بوغبا 
واملهاجم  الفرن�صي  مر�صيليا  بالوتيلي  ماريو 
باأي  االإيطايل،  جوفنتو�س  كني  مويز  ال�صاب 

ن�صاط يف اإيطاليا يف االأ�صهر املقبلة.
وكيل  تعهد  العقوبة،  على  تعليقا  بيان  ويف 

وقال  موجود،  وغري  �صعيف  اأنه  اعترب  اإيطايل  احتاد  الق�صاء ملواجهة  اىل  باللجوء  االأعمال 
الوكيل البالغ من العمر 51 عاما: »االإيقاف االإيطايل لي�س مفاجئا، لالأ�صف«، م�صيفا: »اأعتقد 
االإيطالية،  القدم  لكرة  املزرية  احلالة  لدوره يف  انتقاداتي  يل  يغفر  مل  االإيطايل  االحتاد  اأن 
ال�صخ�صي  قلقي  »م�صدر  وتابع:  العن�رصية«،  االأخرية من م�صكلة  دوره يف اجلولة  اإىل  اإ�صافة 
اأن العقوبة تهيمن عليها النية ال�صيا�صية، من دون االأخذ يف االعتبار القواعد القانونية، هذه 
عقوبة ت�صتند اإىل اأ�صباب خاطئة واأكاذيب، �صاأجلاأ اإىل العدالة �صد هذا التعامل غري العادل، 
ومن اأجل حرية التعبري يف اأي حمكمة ممكنة بالن�صبة اإيل، الأن مهمتي االأ�صا�صية هي احلفاظ 
على م�صلحة كرة القدم االإيطالية«، واعترب رايوال اأن العقوبة التي متنعه دون اإبرام اتفاقات مع 

االأندية االإيطالية يف الفرتة املحددة لن تكون لها م�صاعفات على الالعبني الذين ميثلهم.

ت�شيل�شي ي�شرب موعدًا الأر�شنال بنهائي اليوروباليغ
فخ  من  االجنليزي  ت�صيل�صي  جنا 
الدوري  نهائي  ويبلغ  فرانكفورت 
مع  موعداً  لي�رصب  االأوروبي 
مواطنه  اأر�صنال يف دربي لندن يف 
باكو، حيث بلغ ت�صيل�صي االإجنليزي 
بفوزه  االأوروبي  الدوري  نهائي 
اينرتاخت فرانكفورت  على �صيفه 
االأملاين اأول ام�س بركالت الرتجيح 
الوقتني  يف   1-1 التعادل  بعد   3-4
االأ�صلي واالإ�صايف، وكان الفريقان 
قبل  ذهاباً  النتيجة  بنف�س  تعادال 
باكو  يف  النهائي  و�صيكون  اأ�صبوع، 
كما  خال�صاً  اإجنليزياً  ماي   29 يف 
اأوروبا الذي �صيجمع  اأبطال  دوري 

ليفربول وتوتنهام، اإذ يلتقي البلوز مع ار�صنال الذي اأخرج فالن�صيا االإ�صباين بفوزه 4-2 اإياباً، 3-1 ذهاباً، و�صتكون هذه املرة 
دولة  اأربعة فرق من  االأوروبي،  والدوري  االأبطال  دوري  لالأندية،  الرئي�صيتني  اأوروبا  م�صابقتي  نهائيا  فيها  يجمع  التي  االأوىل 
واحدة يف اجناز اإجنليزي غري م�صبوق. افتتح ت�صيل�صي الت�صجيل بوا�صطة روبن لوفتو�س-ت�صيك  وعادل ال�رصبي لوكا يوفيت�س، 
ويف �صيناريو ركالت الرتجيح �صجل رو�س باركلي واهدر املدافع اال�صباين �صيزار اأ�صبيليكويتا، والربازيليني جورجينيو ودافيد 
لويز والبلجيكي اإدين هازار �صاحب الت�صديدة احلا�صمة، فيما �صجل �صيبا�صتيان هالر وال�رصبي يوفيت�س، والهولندي جوناثان 
دو غيزمان واأهدر النم�صوي مارتن هينترييغر والربتغايل غون�صالو مندي�س با�صين�صيا الإينرتاخت. من جهته، قاد بيار-اميرييك 
اوباميانغ فريقه اأر�صنال االجنليزي اىل نهائي الدوري االأوروبي بعد ان �صجل«هاتريك« �صاهم به يف الفوز 4-2 على م�صيفه 
االوىل  املرة  وهي   ،3-7 بنتيجة  املباراتني  ار�صنال يف جمموع  وفاز  امل�صابقة،  من  النهائي  الن�صف  الدور  اإياب  يف  فالن�صيا 
التي يبلغ فيها الفريق اللندين املباراة النهائية الإحدى امل�صابقات االوروبية، منذ خ�صارته امام بر�صلونة 1-2 يف نهائي دوري 
االأبطال عام 2006، وبات اأر�صنال ثالث فريق انكليزي يبلغ نهائيا قاريا بعد جناح ليفربول وتوتنهام يف التاأهل اإىل نهائي دوري 
اأبطال اأوروبا. على ملعب مي�صتايا، بداأ فالن�صيا املباراة ب�صيناريو جميل عندما منح الفرن�صي كيفن غامريو االأ�صبقية للخفافي�س 
ومل تدم فرحة اأ�صحاب االأر�س كثريا الن الغابوين بيار-اميرييك اوباميانغ عادل الكفة بطريقة رائعة، يف ال�صوط الثاين،�صعى 
فالن�صيا عرب حماوالت عدة لتحقيق الهدف الثاين لكن جرت الرياح مبا ال ي�صتهي زمالء غامريو الن الفرن�صي الكازيت �صاعف 
النتيجة لل�صيوف م�صتثمرا متريرة حا�صمة من لوكا�س توريرا، وعادل الفرن�صي غامريو النتيجة لفريقه )58( ليعيد بع�س الروح 
لالعبي فالن�صيا حيث كاد ازيكيل غاراي ان يحقق الهدف الثالث لكن ت�صديدته ال�صاروخية جانبت مرمى بيرت ت�صيك، ووا�صل 

الغابوين اوباميانغ عر�صه التهديفي بتحقيقه للهدف الثالث والرابع لفريقه.

تعلم  فريقه  اإن  اأر�صنال  مهاجم  اأوباميانغ  اإميريك  بيري  قال 
بعدما  االأوروبي  الدوري  يف  املا�صي  املو�صم  اأخطاء  من 
اأحرز ثالثة اأهداف يف مرمى فالن�صيا ليبلغ النادي االإجنليزي 
با�صتاد مي�صتايا  فالن�صيا  اآر�صنال 4-2 على  وانت�رص  النهائي، 
الفريق  ويتاأهل  االإجمالية  النتيجة  املواجهة 7-3 يف  ليح�صم 
االإجنليزي اإىل اأول نهائي قاري منذ 2006 اإذ �صيلعب �صد جاره 
ت�صيل�صي يوم 29 ماي يف باكو، ومل يكن اأوباميانغ الذي ان�صم 
الأر�صنال قادما من برو�صيا دورمتوند يف جانفي 2018 مقيدا 
يف ت�صكيلة الفريق االإجنليزي يف البطولة الذي �صقط يف الدور 
اإذ ف�صل يف ا�صتغالل طرد  اأتليتيكو مدريد  اأمام  النهائي  قبل 

اأحد العبي الفريق االإ�صباين يف الذهاب ليخ�رص 1-2.
النهائي  »و�صلنا  الر�صمي:  اآر�صنال  ملوقع  اأوباميانغ  وقال 
ونحن �صعداء، هذا يعني الكثري، اأعتقد اأننا تعلمنا من املو�صم 
اأول  وكانت  العام«،  هذا  ذاتها  االأخطاء  نرتكب  ومل  املا�صي 

ثالثية الأوباميانغ مع الفريق وكال زميله نات�صو مونريال املديح 
له وللمهاجم األك�صندر الكازيت الذي �صنع الهدف االأول وهز 
ال�صباك يف ال�صوط الثاين، وقال مونريال »كنا بحاجة اإليه وكنا 
بحاجة اإىل الكازيت، نحن فخورون به الأنه اأحرز ثالثة اأهداف 
الوحيد، كل  لي�س  لكنه  النهائي، �صاعدنا كثريا  الدور قبل  يف 
العب �صاعدنا، اأحرز ثالثة اأهداف لذا نحن �صعداء الأجله«. 
باللقب من  الفوز  اأر�صنال  اأنه يجب على  اإىل  واأ�صار الكازيت 
اأجل �صمان التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا يف املو�صم املقبل، 
بعد �صعوبة الو�صول اإىل املربع الذهبي يف الدوري االإجنليزي 
املمتاز اإذ اكتفى باحل�صول على اأربع نقاط فقط يف اآخر �صت 
االأبطال  »نريد امل�صاركة يف دوري  مباريات، وقال الكازيت: 
ال�صهر  يف  الدوري  يف  �صيء  ب�صكل  لعبنا  للقب،  بهذا  والفوز 
لذا  النهائي  »بلغنا  واأ�صاف  االآن«،  اأف�صل  نحن  لذا  املا�صي 

�صن�صتغل الفر�صة ونفوز ونتاأهل لدوري االأبطال«.

اأوباميانغ: تعلمنا من اأخطاء املا�شي وهدفنا دوري االأبطال

هازارد: اأقدم ما اأملك لقيادة ت�شيل�شي اإىل التتويج
الفوز 4-3 على قال اإيدن هازارد اإنه �صيقدم كل ما لديه ليقود ت�صيل�صي للفوز بلقب الدوري االأوروبي يف وقت الحق من ال�صهر احلايل يف مباراة  ت�صيل�صي  ليمنح  بنجاح  االأخرية  الركلة  البلجيكي  الالعب  ونفذ  االإجنليزي،  الفريق  له مع  االأخرية  تكون  بعد، لدينا مباراة اأخرى �صد اأر�صنال، علينا الذهاب اإىل هناك واللعب بكفاءة والفوز باملباراة«.الذي اأحرز 19 هدفا هذا املو�صم: »اأحتمل امل�صوؤولية عندما يجب علي فعل ذلك«، وتابع: »نحن �صعداء لكن االأمور مل حت�صم »قدمنا مباراة جيدة لكن الدور قبل النهائي لي�س �صهال، نحن �صعداء و�صنذهب اإىل باكو ونحاول الفوز باللقب«، وقال هازارد للنادي للفوز بلقب، ال اأعلم بعد ماذا �صيحدث وال اأفكر يف ذلك، اأفكر يف الفوز ب�صيء من اأجل النادي وهذه الت�صكيلة«، واأ�صاف: ريال مدريد. وقال هازارد يف ت�رصيحات ل�صبكة »بي.تي �صبورت« التلفزيونية: »لو كانت مباراتي االأخرية �صاأقدم كل ما لدي 28 عاما عن ت�صيل�صي بنهاية املو�صم بعد �صبع �صنوات يف �صتامفورد بريدج وربطت و�صائل اإعالم بريطانية ا�صمه باالنتقال اإىل اأينرتاخت فرانكفورت بركالت الرتجيح ومواجهة اأر�صنال يف النهائي يف باكو يوم 29 ما، ومن املتوقع اأن يرحل الالعب البالغ رمبا 
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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 

منع  يتم  احلاالت  من  كثري  ففي 
كما  موكليهم،  زيارة  من  املحامني 
املعتقلني  االأطفال  حماكمة  اأن 
وهي  الع�سكرية،  املحاكم  اأمام  تتم 
اأمامها  يحاكم  التي  املحاكم  نف�س 
االأطفال  ويعاين  البالغون.  املعتقلون 
املعتقلون من اأبناء القد�س من خرق 
فا�سح حلقوقهم يتمثل يف احتجازهم 
اليهود؛  اجلنائيني  املعتقلني  مع 
على  كبرًيا  خطًرا  ي�سكل  الذي  االأمر 

حياتهم.
ففي حني تن�س اتفاقية حقوق الطفل 

على:
حريته  من  حمروم  طفل  لكل  »يكون 
على  ال�رسيع  احل�سول  يف  احلق 
من  وغريها  قانونية،  م�ساعدة 
عن  ف�سًل  املنا�سبة،  امل�ساعدة 
حرمانه  �رسعية  يف  الطعن  يف  احلق 
�سلطة  اأو  حمكمة  اأمام  احلرية  من 
خمت�سة م�ستقلة وحمايدة اأخرى، ويف 
اأن يجري البت وب�رسعة يف اأي اإجراء 
حقوق  )اتفاقية  القبيل«.  هذا  من 

الطفل – املادة 37(.

احلرية  من  املجردين  للأحداث 
ت�ستويف  وخدمات  مرافق  يف  احلق 
الكرامة  و  ال�سحة  متطلبات  كل 

االإن�سانية.
حماية  ب�ساأن  املتحدة  االأمم  قواعد 
حريتهم  من  املجردين  االأحداث 

)القاعدة 31(.

مراكز التحقيق 
والعتقال

مراكز التحقيق واالعتقال هي مراكز 
ال�ستيعاب  مهياأة  موؤقتة  اعتقال 
يف  ولكن  ق�سرية،  لفرتات  املعتقلني 
االأطفال  فاإن بع�س  االأحيان  كثري من 
مي�سوا  اأن  املمكن  من  الفل�سطينني 
املراكز  هذه  يف  اعتقالهم  فرتات 
 3 عن  تقل  حكمهم  مدة  كانت  اإذا 
ال�سجون  يف  للكتظاظ  نتيجًة  �سهور 
ال�سكاوي  �سمن  ومن   . االإ�رسائيلية 
للدفاع  العاملية  احلركة  تلقتها  التي 
فان  فل�سطني،  فرع   – االأطفال  عن 

اأماكن االإحتجاز تعاين من:
نق�س التهوية.

قلة ال�سوء.
الغرف  عدم وجود مرافق �سحية يف 
، والتقييدات املفرو�سة على اخلروج 
الطفل  اأن  حيث   ، ال�سحية  للمرافق 
خلل  من  فقط  امللب�س  يتلقى 

زيارات ال�سليب االحwمر.
حمدودية مواد التنظيف التي توفرها 

ادارة املعتقل.
�سوء نوعية وكمية الطعام.

يف  املو�سوعني  للأحداث  توفر 
واحلماية  الرعاية  املوؤ�س�سات 
ال�رسورية  امل�ساعدة  وجميع �رسوب 
واملهنية  والتعليمة  منها  االجتماعية 
والنف�سية والطبية واجل�سدية، التي قد 
يحتاجون اإليها بحكم �سنهم اأو جن�سهم 
اأو �سخ�سيتهم وبهدف امل�ساعدة على 

منوهم منواً �سليماً.
النموذجية  املتحدة  االأمم  قواعد 
االأحداث  ق�ساء  �سوؤون  الإدارة  الدنيا 

القاعدة 26 )2(.

يتم  اإ�رسائيلية  �سجون  هناك  حالياً 
بها،  الفل�سطينيني  االأطفال  احتجاز 
ال�سجون  م�سلحة  قبل  من  وتدار 

االالإ�رسائيلية:
النقب.
عوفر.

واوفك  تلموند)ه�سارون  جممع 
ه�سارون(.

جمدو.
الدامون.

�سجن  با�ستثناء  ال�سجون  هذه  جميع 
انتهاك  اإ�رسائيل يف  عوفر تقع داخل 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   76 البند 
�سلطات  اأن  على  تن�س  التي   )1949(
ال�سجناء  حتتجز  اأن  يجب  االحتلل 
بالن�سبة  وكذلك  املحتلة  املناطق  يف 

ملراكز االعتقال فانها تعاين من:
االكتظاظ وهذا يجرب بع�س االأطفال 

للنوم على االر�س.
ال�سفيح  من  باألواح  النوافذ  تغطية 
الت�سل�سل  من  ال�سوء  مينع  وهذا 

للغرف.
يجرب  وذلك  الطعام  نوعية  �سوء 
االأطفال االأ�رسى على �رساء طعامهم 

من كانتينا ال�سجن.
مرة  بها  م�سموح  العائلية  الزيارات 
يف  دقيقة   45 ملدة  اأ�سبوعني  كل 
العائلة من احل�سول على  حال متّكن 
تتمكن  ال  وغالباً  الزيارة.  ت�رسيح 
العائلة من احل�سول على الت�رسيح يف 
ا�رسى  هناك  ولذلك  املحدد،  الوقت 
على  يح�سلوا  مل  اطفال  بينهم  ومن 

زيارات عائلية ل�سنوات.
خلل وجودهم بال�سجن فاإن االأطفال 
من  التالية  للأمناط  يتعر�سون 

العقاب:
من  احلرمان  االنفرادي.  العزل 

الزيارات العائلية.

الغرامات املالية.
احلرمان من اخلروج للفورة ملمار�سة 

التمارين الريا�سية.
النقب  �سجن  يف  يتم  فاإنه  اأخرًيا 
مع  االأطفال  احتجاز  وجمدو  وعوفر 
من  37)ج(  املادة  بخلف  النا�سجني 

اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
الت�سهيلت  جميع  للمعتقلني  متنح 
عمل  اأو  درا�ستهم  ملوا�سلة  املمكنة 
االأطفال  تعليم  ويكفل  جديدة  درا�سة 
االنتظام  لهم  ويجوز  وال�سباب، 
اأماكن  داخل  �سواء  باملدار�س 

االعتقال اأو خارجها...
اتفاقية جنيف الرابعة املادة 94

االإلزامي  التعليم  �سن  يف  حدث  لكل 
امللئم  التعليم  تلقي  يف  احلق 
الحتياجاته وقدراته وامل�سمم لتهيئته 
هذا  ويقدم  املجتمع.  اإىل  للعودة 
االحتجازية  املوؤ�س�سة  خارج  التعليم 
كلما  املحلي  املجتمع  مدار�س  يف 
بو�ساطة  االأحوال  كل  ويف  ذلك  اأمكن 
متكاملة  برامج  يتبعون  اأكفاء  معلمني 
بحيث  البلد،  يف  التعليم  نظام  مع 
يتمكن االأحداث بعد االإفراج عنهم من 
موا�سلة تعليمهم دون �سعوبة، وينبغي 
املوؤ�س�سات  تلك  اإدارت  تويل  اأن 
اهتماماً خا�ساً لتعليم االأحداث الذين 
تكون  اأو  اأجنبي  من�ساأ  من  يكونون 
وللأحداث  خا�سة،  احتياجات  لديهم 
االأميني اأو الذين يعانون من �سعوبات 
اأو التعلم، احلق يف تعليم  يف االإدراك 

خا�س .
ب�ساأن  املتحدة  االأمم  قواعد 
من  املجردين  االأحداث  حماية 

حريتهم)القاعدة38(

تعليم الأطفال 
الفل�سطينني 

املعتقلني
فاإن  الدويل  القانون  مع  تناق�س  ويف 
يف  املعتقلني  الفل�سطينيني  االأطفال 
مراكز اعتقال حوارة وعت�سيون و�سامل 
وع�سقلن واجللمة وامل�سكوبية وبيتاح 
تكفا، ال مينحون التعليم. ففي �سجني 
بني  من  فقط  والدامون(  )تلموند 
فيها  يحتجز  التي  اخلم�سة  ال�سجون 
االأطفال  مينح  املعتقلني،  االأطفال 

الفل�سطينني القليل من التعليم.
املعتقلني  االأطفال  معظم  اأن  رغم 
هم من الطلب، اإال اأن اإدارة ال�سجن 
تتجاهل حقهم بالتعليم؛ فل توفر لهم 
امللئمة  الظروف  وال  االإمكانيات 
الت�رسيعات  بذلك  منتهكة  لدرا�ستهم؛ 
والقواعد  االإن�سانية  والقوانني 
ال�سجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية 
فتن�س  والرتفيه؛  بالتعليم  تتعلق  التي 
االأمم  ميثاق  من   )1( بند   77 املادة 
املجردين  االأحداث  ب�ساأن  املتحدة 
تتخذ  اأن  يجب  اأنه  حريتهم،  من 
جميع  تعليم  ملوا�سلة  اجراءات 
اال�ستفادة  على  القادرين  ال�سجناء 
يف  الديني  التعليم  ذلك  يف  مبا  منه، 
ويجب  ذلك،  فيها  التي ميكن  البلدان 
واالأحداث  االأميني  تعليم  يكون  اأن 
االإدارة عناية  اإليه  توجه  واأن  اإلزاميا، 
على   )2( املادة  تن�س  كما  خا�سة 
حدود  يف  ال�سجناء،  تعليم  يجعل  اأن 
نظام  مع  متنا�سًقا  عملًيا،  امل�ستطاع 
يكون  بحيث  البلد،  يف  العام  التعليم 
مبقدورهم، بعد اطلق �رساحهم، اأن 

يوا�سلوا الدرا�سة دون عناء.
االإحتلل  دولة  اأن  ذكره  اجلدير  من 
اتفاقية  يف  طرف  هي  ال�سهيوين 
مناه�سة  اتفاقية  ويف  الطفل،  حقوق 
املعاملة  من �رسوب  وغريه  التعذيب 
اأو  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو 

املهينة.
ظروف الحتجاز:

الفل�سطينيني  االأ�رسى  من  كغريهم 
البالغني يف ال�سجون ال�سهيونية، يحرم 
حقهم  من  الفل�سطينيون  االأ�سبال 
ومن  اخلارجي،  بالعامل  االت�سال  يف 
الت�سبب  يعني  ما  االأهايل؛  زيارات 
باأمرا�س نف�سية لهم؛ نتيجة انقطاعهم 
يف  تربوا  التي  واأ�رسهم  بيئاتهم  عن 
كنفها واألفوها، فل ي�ستطيعون جمرد 
وال  اأ�رسهم  مع  بالهاتف  احلديث 
وجود  عدم  من  ويعانون  اأ�سدقائهم؛ 
مر�سدين نف�سيني ومن فقدان العناية 
الثقافة  األعاب  توفر  وعدم  النف�سية 
والت�سلية التي ميكن اأن ت�سغلهم خلل 

فرتة وجودهم يف ال�سجن.
حاالت  اأق�سى  االأ�سبال  �سجن  ي�سهد 
حيث  ال�سجون،  يف  والقمع  العزل 
تلموند  �سجن  يف  االأ�سبال  يعي�س 
م�ستمًرا  ا  وفر�سً �سيئة،  ظروًفا 
ت�ستهلك  التي كانت  للغرامات املالية 
الكانتينا  ح�ساب  من  االأكرب  الن�سبة 

اخلا�س بهم.
ويعي�س االأطفال الفل�سطينيون الذكور 
يف  البالغني  املعتقلني  مع  املعتقلون 
نف�س االأق�سام والغرف يف كل من عوفر 
والنقب؛ فيما تعي�س االإناث يف �سجني 
الفل�سطينيات  االأ�سريات  مع  تلموند 
االأطفال  بحق  و�سدرت  البالغات. 
اأم�سوها  اإدارية  اعتقال  قرارات 
البالغني.  املعتقلني  من  كغريهم 

من  االأ�رسى  كباقي  االأ�سبال  ويعاين 
اللزمة،  الطبية  العناية  توفر  عدم 
املتعمد  الطبي  االإهمال  و�سيا�سة 
اإزاءهم، واحلرمان من التعليم، وعدم 

وجود ال�سحف واملجلت واالألعاب.
االأ�رسى  الفل�سطينيون  االأطفال  يعاين 
بالزنازين  �سعبة  معي�سية  ظروف  من 
تت�سم  التي  االإنفرادي(  )ال�سجن 
تبلغ  التي  العفنة  والرائحة  بالرطوبة 
حيث  تقريبًا،  ون�سف  مرت  م�ساحتها 
من  خالية  والغرفة  رطبة،  االأر�سية 
يف  فيها  ال�سوء  ي�سطع  اأو  ال�سوء، 
ال�سجني  ملنع  وذلك  االأوقات؛  جميع 
من  ال�سجناء  ويحرم  النوم،  من 
على  احل�سول  ومن  اأيام،  لعدة  النوم 
اإىل  الو�سول  ومن  كافية،  غذاء  وجبة 
تغيري  ومن  احلاجة،  وقت  املرحا�س 

ملب�سهم.
من  حرًجا  االحتلل  دولة  جتد  وال 
الدولية  واالأعراف  القوانني  خمالفة 
معتمدة على ال�سمت العاملي؛ و�سبات 
قواعد  ن�ست  فقد  الدويل؛  ال�سمري 
بحماية  تتعلق  التي  املتحدة  االأمم 
بقرار  اعتمدت  والتي  االأحداث 
يف  املوؤرخ   133/45 العامة  اجلمعية 
14 كانون االأول 1990 فرع د املتعلق 

بالبيئة املادية واالإيواء على:
من  املجردين  للأحداث   -31 املادة 
وخدمات  مرافق  يف  احلق  احلرية 
ت�ستويف كل متطلبات ال�سحة والكرامة 

االإن�سانية.
موؤ�س�سة  كل  توؤمن   -37 املادة 
يعد  غذاء  حدث  لكل  احتجازية 
اأوقات  النحو امللئم يف  ويقدم على 
ونوعية  بكمية  العادية  الوجبات 
ال�سليمة  التغذية  معايري  ت�ستوفيان 
ال�سحية،  واالعتبارات  والنظافة 
املتعلقة  النموذجية  القواعد  وح�سب 

باأماكن االحتجاز يجب اأن:
زنازين  وجدت  حيثما   )1(-9 املادة 
اأن  يجوز  ال  للنوم  فردية  غرف  اأو 
من  اأكرث  منها  الواحدة  يف  يو�سع 
�سجني واحد ليًل، فاإذا حدث الأ�سباب 
اأن  املوؤقت،  كاالكتظاظ  ا�ستثنائية، 
لل�سجون  املركزية  االإدارة  ا�سطرت 
اإىل اخلروج عن هذه القاعدة يتفادى 
اأو  زنزانه  يف  اثنني  م�سجونني  و�سع 

غرفة فردية.
الغرف  جلميع  توفر   -10 املادة 
امل�سجونني،  ال�ستخدام  املعدة 
جميع  ليل  النوم  حجرات  �سيما  ال 
املتطلبات ال�سحية، مع احلر�س على 
مراعاة الظروف املناخية، وخ�سو�سا 
الدنيا  وامل�ساحة  الهواء  حيث  من 
واالإ�ساءة  �سجني  لكل  املخ�س�سة 

والتدفئة والتهوية.

الطعام
الفل�سطينيون  املعتقلون  ي�سف 
للمعتقلني  املقدم  والطعام  الوجبات 
باأنه �سيء جًدا كًما ونوًعا؛ حيث يعده 
بالغالب  وهو  املدنيون،  املعتقلون 
اإ�سافات،  اأو  ت�سنيع  الإعادة  بحاجة 
قليلة.  يقدمونها  التي  الكمية  اأن  كما 
وقد ن�ست القواعد النموذجية الدنيا 
ملعاملة ال�سجناء على: مبداأ 20. ق�سم 
ب�ساأن  املتحدة  االأمم  ميثاق  من   )1(
حريتهم  من  املجردين  االأحداث 
لكل �سجني، يف  االإدارة  توفر  اأن  على 
ذات  طعام  وجبة  املعتادة،  ال�ساعات 
على  للحفاظ  كافية  غذائية  قيمة 
وح�سنة  النوعية  جيدة  وقواه،  �سحته 

االإعداد والتقدمي.

احلق يف ممار�سة 
العبادة:

االإ�رسئيلية  ال�سجون  اإدارة  حتاول 
م�ستمر؛  ب�سكل  املعتقلني  ا�ستفزاز 
يف  املعتقلني  جتمع  اأن  بذريعة 
هو  �سابه  وما  القراآن  لقراءة  النادي 
�سلة  خطبة  واأن  حتري�سي،  اجتماع 
اأن  يجب  حتري�سي  كلم  اجلمعة 
منتهكني  عليه؛  املعتقلون  يعاقب 
حيث  املتحدة؛  االأمم  قواعد  بذلك 
من  بالدين  املتعلقة   48 املادة  تن�س 
ميثاق االأمم املتحدة ب�ساأن االأحداث 
املجردين من حريتهم، بال�سماح لكل 
الدينية  احتياجاته  با�ستيفاء  حدث 
بح�سور  خا�سة  ب�سفة  والروحية، 

املرا�سم اأو املنا�سبات الدينية...«
كما ي�سمح له بحيازة ما يلزم من الكتب 
اأو مواد ال�سعائر والتعاليم الدينية التي 
املوؤ�س�سة  كانت  واإذا  طائفته،  تتبعها 
ت�سم عدًدا كافًيا من االأحداث الذين 
اأو  واحد  لهم  يعني  ما،  ديًنا  يعتنقون 
اأكرث من ممثلي هذا الدين املوؤهلني، 
اأو يوافق على من ي�سعى لهذا الغر�س، 
دينية  مرا�سم  باإقامة  له  وي�سمح 
رعوية  بزيارات  وبالقيام  منتظمة، 
طلبهم.  على  بناء  للأحداث  خا�سة 
يزوره ممثل  اأن  ولكل حدث احلق يف 
كما  يحددها،  التي  للديانة  موؤهل 
اال�سرتاك  عن  االمتناع  حق  له  اأن 
رف�س  وحرية  الدينية  املرا�سم  يف 
التعليم يف هذا  اأو  االإر�ساد  اأو  الرتبية 
اخل�سو�س. وتن�س القواعد النموذجية 

البند 42 من  ال�سجناء  الدنيا ملعاملة 
ميثاق االأمم املتحدة ب�ساأن االأحداث 
بال�سماح   . حريتهم  من  املجردين 
يف  ذلك  يكون  ما  بقدر  �سجني،  لكل 
الدينية  باإداء فرو�س حياته  االإمكان، 
بح�سور ال�سلوات املقامة يف ال�سجن، 
وبحيازة كتب ال�سعائر والرتبية الدينية 

التي تاأخذ بها طائفته.
ر�سدت هيئة �سوؤون االأ�رسى ت�ساعدا 
االأطفال  ا�ستهداف  يف  خطريا 
القليلة  ال�سنوات  خلل  الفل�سطينيني 
�سيا�سة  اإطار  يف  وذلك  املا�سية، 
اإ�رسائيلية ممنهجة ت�ستهدف الطفولة 
ت�ساعف  حيث  من  الفل�سطينية، 
وتزايد  جهة،  من  االعتقاالت  اأرقام 
املقرتفة  واجلرائم  االنتهاكات  حجم 
ال�سادرة  اجلائرة  واالأحكام  بحقهم 
بحقهم والغرامات املالية املفرو�سة 
كان  حيث  ثانية،  جهة  من  عليهم 
معدل االعتقاالت ال�سنوية يف �سفوف 
االأطفال خلل العقد املا�سي )2000-

فيما  �سنويا،  حالة   )700( نحو   )2010
لي�سل   2017-2011 العام  منذ  ارتفع 
اىل قرابة )1250( حالة اعتقال �سنويا. 
و�ُسجل منذ اأكتوبر 2015 وحتى االأول 
 )4700( قرابة    )2018 ني�سان  من 
ترتاوح  ق�رّس  الأطفال  اعتقال  حالة 
اأعمارهم ما بني 11-18 عاما. وخلل 
االحتلل  قوات  اعتقلت   2017 العام 
ذكوراً  طفل،   )1467( االإ�رسائيلي 
 )%21.8( ن�سبته  ما  وي�سكلون  واإناثاً، 
العام  خلل  االعتقاالت  جمموع  من 
 )386( اعتقال  �ُسجل  فيما  نف�سه. 
اأن  اجلاري.  العام  مطلع  منذ  طفًل 
كافة الوقائع وال�سهادات توؤكد على اأن 
كافة االأطفال الذين تعر�سوا للعتقال 
من  اأكرث  اأو  �سكل  بحقهم  ُمور�س  قد 
والنف�سي،  اجل�سدي  التعذيب  اأ�سكال 
من  حرمانهم  ومت  بق�سوة  وُعوملوا 
واأن  االإن�سانية،  احلقوق  اأب�سط 
منهم  انتزعت  التي  االعرتافات 
ادانة  اأدلة  �سكل  التعذيب  وطاأة  حتت 
بحقهم من  اجلائرة  االأحكام  الإ�سدار 
غالبية  واأن  الع�سكرية،  املحاكم  قبل 
كانت  بحقهم  �سدرت  التي  االأحكام 
واإن  باهظة،  مالية  بغرامات  مقرونة 
بحقهم  �سدر  قد  منهم  الع�رسات 
بحق  ال�سيما  املنزيل  احلب�س  حكماً 
و�سلت  والتي  املقد�سيني  االأطفال 
بحق  منزيل  حب�س  حالة   100 لنحو 
 ،2018 للعام  املقد�سيني  االطفال 
ونف�سية  اجتماعية  باآثار  يت�سبب  ما 
وعلى  عليهم  للغاية  خطرية  وتربوية 
على  تعالج  ال  وجمتمعهم  عائلتهم 

املدى القريب.
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للكاتب جورج زيناتي

ترجمة كتاب »فل�سفة 
�بن باجة و�أثرها« 

�ملتنبي.. �سارع �لثقافة �لعر�قي ي�ستعيد �ألقه من جديد

�سدر عن �سل�سلة »ترجمان« يف �ملركز �لعربي للأبحاث ودر��سة �ل�سيا�سات كتاب فل�سفة �بن باجة و�أثرها، وهو 
ترجمة جورج زيناتي ملوؤلفه بالفرن�سية La Morale d’Avempace، يحاول فيه مقاربة �بن باجة من �لناحيتني 
�ل�سخ�سية و�ملعرفية، و�لإ�ساءة على �أبرز مكونات فكره �لفل�سفي وروؤيته للإن�سان عقًل وج�سًد�، ودر��سة تاأثره 

مبن �سبق من فل�سفة، وتاأثريه فيمن حلق منهم، يف �ل�سرق كما يف �لغرب.

 وكالت

حياة وميتافيزيقا

�صفحة   132( الكتاب  هذا  يقع 
ومفهر�ًصا(  موثًقا  الو�صط،  بالقطع 
يف  وخامتة.  ف�صول  �صبعة  يف 
باجة  ابن  »حياة  الأول،  الف�صل 
وموؤلفاته«، يعر�ض زيناتي حياة ابن 
وموؤلفاته  املتعددة  باأوجهها  باجة 

واملخطوطات املختلفة.
الثاين،  الف�صل  يف  املوؤلّف  يتناول 
مرتكزات  امليتافيزيقا«،  »يف 
امليتافيزيقا  يف  باجة  ابن  فل�صفة 
امليتافيزيقا،  معرًفا  بالتف�صيل، 
اإىل  لينتقل  الإن�صان،  معّرًفا  ثم 
الفعال  والعقل  بالروح  عالقته 
زيناتي يف  يعالج  والعقل امل�صتفاد. 
فل�صفيتني  مع�صلتني  الف�صل  هذا 
بعد  النف�ض  خلود  هما  مرتابطتني، 
املوت، ووحدة النفو�ض. اأما م�صاألة 
الفردي  الإن�صاين  العقل  ات�صال 
زوايا  من  فيعاجلها  الفعال،  بالعقل 
ومعرفية،  ومنطقية  نف�صية  ثالث: 
يحتاج يف  الإن�صان  اأن  اإىل  ويخل�ض 
حياته اإىل الآخر، �صمن ما ميكن اأن 

ن�صّميه الفل�صفة الأخالقية.
حتت  »الإن�صان  الثالث،  الف�صل  يف 

يتطرق  اجل�صدي«،  التدبري  نظام 
حتت  الإن�صان  وقوع  اإىل  زيناتي 
اإن  فيقول  اجل�صدي،  التدبري  نظام 
يخ�صعون  النا�ض  اأن  يرى  باجة  ابن 
احلكيم،  فيهم  مبن  اجل�صد،  لنظام 
يتمتع  اأن  الأخري  هذا  فعلى  لذا 
ب�صورته  ي�صّحي  جتعله  ب�صجاعة 
ذلك،  الأمر  يقت�صي  اجل�صدية حني 

ويتطّهر متاًما من اأهوائه.

تدبري روحي

الرابع،  الف�صل  يف  زيناتي  يدر�ض 
التدبري  نظام  حتت  »الإن�صان 
تهدف  التي  الت�رصفات  الروحي«، 
اإىل اإثارة الآخرين واللتذاذ؛ اإْن من 
خالل احل�ض امل�صرتك، اأو من خالل 
القوة املتخيلة، اأو من خالل املعنى 
ابن  يرى  الذاكرة.  يف  املوجود 
باجة اأن الإن�صان الفا�صل ميتاز من 
الآخرين باأنه ل يق�صد هنا ال�صهرة 
هي  الق�صدية  واأن  الأنظار،  ولفت 
املعيار بني الفا�صل والآخرين، لأنه 
يهدف اإىل كماله النف�صي. ثم يتطرق 
التي  الأخطاء  بع�ض  اإىل  زيناتي 
املت�صوفة  عند  باجة  ابن  اأوردها 
التي  املعوقات  ا  عار�صً والغزايل، 
ي�صعها اجل�صد والنف�ض النزوعية يف 

طريق الإن�صان العاقل.
الإن�صان حتت نظام التدبري العقلي

»الإن�صان  اخلام�ض،  الف�صل  يف 
العقلي«، يبحث  التدبري  حتت نظام 
العقلي  التدبري  نظام  يف  زيناتي 
للعي�ض  مهّياأ  الإن�صان  ي�صبح  الذي 
املعوقات  يتخطى  اإن  ما  ظله،  يف 
ال�صابق.  الف�صل  يف  املذكورة 
للعائ�ض  النف�صية  احلالة  فيعر�ض 
ثم  ومن  العقلي،  التدبري  نظام  يف 
وير�صم  املتوحد،  �صمات  يعدد 
و�صكانها  الفا�صلة  ملدينته  �صورة 
النوابت. ويقرتب فعل املتوحد من 
قاباًل،  ي�صبح  عندما  الإلهي  الفعل 
لتلّقي  النظري،  العلم  خالل  من 
وهو  الإلهي،  املمكن  اإىل  ينتمي  ما 
كل  تكلّل  التي  ونعمته  اهلل  ر�صا  هنا 
بالعقل  وات�صاله  الب�رصي،  اجلهد 

الفعال، وحيازته العقل امل�صتفاد.

�لفل�سفة �ل�سيا�سية

»الفل�صفة  ال�صاد�ض،  الف�صل  يف 
باب  زيناتي  يطرق  ال�صيا�صية«، 
باجة،  ابن  عند  ال�صيا�صية  الفل�صفة 
ال�صيا�صي  العمل  ربيب  يُعّد  الذي 
اخلربة  و�صاحب  والدبلوما�صي 
والتقلبات  باحلكام  الطويلة 

باجة  ابن  يذكر  هنا،  ال�صيا�صية. 
بطريقة  الأربع  الفارابي  مدن 
وي�صّمي  عندها.  يتوقف  ول  عابرة 
اأنه  املدينة الفا�صلة الإمامية، غري 
ل يذكر �صيًئا من ال�صفات احلميدة 
واملواهب التي على طالب ال�صلطة 
اأن  �صعوبة  اأدرك  اإذ  يحوزها،  اأن 
توجد هذه ال�صفات كلها يف �صخ�ض 
واحد، فَقِبل اأن جتتمع يف �صخ�صني 
اجلميع  يت�صارك  واأن  اأكرث،  اأو 
كل  اأ�صا�ض  النوابت  ويجعل  احلكم. 
وهم  منهم،  يطلب  ل  وهو  فل�صفة، 
الأقلية، اأن يكون لهم دور اإ�صالحي 
يف املجتمع، لأنه ل يريد اأن ينتظر 
حيث  املثالية  املدينة  اإقامة  حتى 
ي�صعون  احلكماء،  من  فيها  اجلميع 
هي  التي  احلقيقية  ال�صعادة  اإىل 
اأي  النظري،  العلم  ملمار�صة  تتويج 
امليتافيزيقا؛ اأي الفل�صفة يف اأعظم 
ما فيها من تاأمل فردي يف الوجود.

�أثر فل�سفته

»اأثر  والأخري،  ال�صابع  الف�صل  يف 
املوؤلف  يتحّرى  باجة«،  ابن  فل�صفة 
املبا�رص  باجة  ابن  فل�صفة  اأثر 
من  ويحّدد  العرب،  الفال�صفة  يف 
الذي  ر�صد  وابن  طفيل،  ابن  بينهم 

متاًما،  باجة  ابن  خطى  على  �صار 
اأعجب  الذي  ميمون  بن  ومو�صى 
م�صاألة  يف  معه  واتفق  كثرًيا  به 
يتحرى  كذلك  الأخالقية.  الف�صائل 
اأثر ابن باجة يف فال�صفة الغرب ول 
�صيما اإكهارت الذي انتهج الت�صوف 
يف  جند  الذي  و�صبينوزا  العقالين، 
التقاء  نقاط  الأخالق  علم  كتابه 

كثرية مع ابن باجة.
زيناتي  يقول  الكتاب،  خامتة  يف 
الفال�صفة  اأن  من  الرغم  على  اإنه 
يخرجوا  اأن  ي�صتطيعوا  مل  العرب 
الذي  الأمر  اأر�صطو،  �صيطرة  عن 
وتقدمي  نقده  من  يحرمهم  كان 
باجة  ابن  فاإن  بعده،  من  اجلديد 
املعرفة  نظرية  يف  اأر�صطو  خالف 
تالًيا  واأخرج  الجتماعي،  واإن�صانه 
الفكر العربي من �صجنه. ثم بطرحه 
الفل�صفة  كانت  اإذا  ما  اإ�صكالية 
الدين  بني  توفيق  حماولة  العربية 
والفل�صفة، يخل�ض اإىل اأن الفال�صفة 
�رصاع  اأي  يف  يرغبوا  مل  مبعظمهم 

الن�رصاف  جمرد  بل  العقيدة،  مع 
حماية  وتاأمني  بحّرية،  بحوثهم  اإىل 

احلاكم لهم.
من  واأكادميي  باحث  زيناتي  جورج 
على  حت�صل   ،)1935( حيفا  مواليد 
والعلوم  الآداب  يف  دولة  دكتوراه 
باري�ض. عمل  الإن�صانية من جامعة 
اأ�صتاًذا للفل�صفة احلديثة واملعا�رصة 
الرتبية  كليتَي  العليا يف  والدرا�صات 
اللبنانية،  اجلامعة  يف  والآداب 
»الباحث« يف  لتحرير جملّة  ورئي�ًصا 
بالعربية،  عدة  موؤلفات  له  فرن�صا. 
الفل�صفة  داخل  »رحالت  منها: 
الغربية«؛ »الظماأ الأبدي«؛ »احلرية 
الفرن�صية:  عن  ترجم  والعنف«. 
ديكارت؛  لرينيه  النَّف�ض«  »انفعالت 
و«تاريخ بيزنطة جلان - كلود �صينيه؛ 
و«الفل�صفة الأخالقية« ملونيك كانتو 
و«الذات  اأوجيان؛  وروفني  �صبريبر 
التاريخ،  و«الذاكرة،  كاآخر«؛  عينها 

الن�صيان« لبول ريكور.

الثقافة  �صارع  املتنبي«  »�صارع  يعد 
وم�صمياتها،  اأطيافها  بكل  العراقية 
والذي مر مبرحل خمتلفة من الركود 
اأنه ا�صتعاد دوره واألقه  اإل  والتدهور 
مع حت�صن الأو�صاع الأمنية يف البلد 
وال�رصاعات.  احلروب  مزقته  الذي 
جميلة  ف�صيف�صاء  ال�صارع  هذا  ويف 
ومعانيها  احلياة  �صور  بكل  تزخر 
لوحة  وتر�صم  والروح  العقل  لتغني 
ت�صم يف جنباتها كل ما ير�صي الذوق 
والفكر من اأدب وفن و�صيا�صة وعلوم 
باأنواع  ت�صدح  وحناجر  متنوعة، 
تر�صم  فنانني  واأنامل  والغناء  ال�صعر 
اأبهى �صور احلياة. وعلى طول ال�صارع 
الذي ميتد على م�صافة نحو كيلومرت 
الر�صيد  �صارع  من  متفرعاً  واحد 
دجلة،  نهر  باجتاه  بغداد  و�صط 
واملطابع  املكتبات  ع�رصات  تنت�رص 
اللوزام  بيع  وحمالت  واملقاهي 
الب�صطيات  عن  ف�صاًل  املدر�صية، 
التي تغطي جانبي الطريق مبختلف 
اأنواع الكتب حتى ل يكاد املار بهذا 
ال�صارع اأن يجد مكاناً ي�صري فيه لكرثة 
الأر�صفة  على  املعرو�صة  الكتب 
يوم  يف  وخ�صو�صاً  الزحام  و�صدة 

اجلمعة من كل اأ�صبوع وهو يوم مميز 
بها  يزخر  التي  الثقافية  بالفعاليات 
املتنبي  �صارع  وينتهي  »املتنبي«. 
اأبو  العربي  لل�صاعر  كبري  عند متثال 
الذي   ،)965-915( املتنبي  الطيب 
�صمي ال�صارع با�صمه، وهو يطل على 
نهر  �صفاف  على  للزوارق  مر�صى 
دجلة الذي ي�صطر بغداد اإىل ق�صمني 
وهما الكرخ والر�صافة، فيما ينت�رص 
حول التمثال الع�رصات من زوار ورواد 
التذكارية.  ال�صور  للتقاط  ال�صارع 
تتخذها  التي  الأمنية  والإجراءات 
القوات العراقية حلماية رواد ال�صوق 
مرور  منع  ت�صمل  جمعة  يوم  كل  يف 
الذي  الر�صيد  �صارع  يف  ال�صيارات 
وتفتي�ض  املتنبي،  �صارع  منه  يتفرع 
ال�صارع  اإىل  الداخلني  الأ�صخا�ض 
يربط  الذي  ال�صهداء  ج�رص  وقطع 
يقع  حيث  بالر�صافة  الكرخ  جانب 
ال�صيارات  اأمام حركة  �صارع املتنبي 

وال�صماح لالأفراد فقط باملرور.

بائع �لكتب

يقف  املتنبي  �صارع  مدخل  وعند 

 13 الـ  يف  فتى  وهو  ابراهيم  اأحمد 
الكتب  ع�رصات  يعر�ض  عمره  من 
القدمية وامل�صتعملة على الر�صيف، 
حماولً بيع كل ما ي�صتطيع بيعه منها 
املالية  مردوداتها  من  لال�صتفادة 
اإبراهيم  يقول  عائلته.  م�صاعدة  يف 
»اأعمل يف هذا املكان يف اأيام اجلمعة 
واأيام العطل، لأين طالب يف املدر�صة 
املتو�صطة، واأنا هنا مل�صاعدة اأخي 
بيع  جمال  يف  يعمل  الذي  الأكرب 

الكتب القدمية وامل�صتعملة«.
اأكرب  بيع  جاهداً  »اأحاول  وي�صيف 
لأ�صاعد  الكتب  من  ممكن  عدد 
بانفجار  قتل  والدي  لأن  عائلتي 
�صنوات،  اأربع  قبل  مفخخة  �صيارة 
والدتنا  م�صاعدة  نحاول  واأخي  واأنا 
املكونة  العائلة  م�صاريف  تدبري  يف 

من خم�صة اأ�صخا�ض«.

مقهى �ل�سابندر

ومقهى ال�صابندر، اأحد اأبرز املعامل 
يرتاده  والذي  املتنبي  �صارع  يف 
والأدباء  واملثقفني  ال�صعراء  كبار 
على  يحافظ  زال  ما  وال�صحفيني، 

بالزبائن،  ويزدحم  الثقايف  دوره 
ولوحات  �صور  جدرانه  تزين  فيما 
من  خمتلفة  مراحل  متثل  فنية 
على  �صاحبه  وي�رص  العراق،  تاريخ 
املاأ�صاة  رغم  الدور  بهذا  ي�صتمر  اأن 
التي تعر�ض لها وفقدانه لأربعة من 

اأبنائه وحفيده.
اخل�صايل،  حممد  احلاج  ويقول 
يف  كان  املقهى«املبنى  �صاحب 
وقد حتول يف  اإن�صائه مطبعة  بداية 
فيه  يجل�ض  مقهى،  اىل   1917 عام 
ومراجعو  القريبة  املناطق  اأهايل 
الدوائر احلكومية التي كانت تتواجد 
للمقهى«.  املجاور  الق�صلة  مبنى  يف 
قرر   1963 عام  »يف  اأنه  واأ�صاف 
للن�صاطات  املقهى  يخ�ص�ض  اأن 
اإىل  لفتا  فقط«،  والأدبية  الثقافية 
واملثقفني  ال�صعراء  من  »الكثري  اأن 
الذين يزورون �صارع املتنبي يق�صون 
ي�صتمعون  املقهى  يف  الوقت  بع�ض 
اإىل كل ما هو جديد يف فنون ال�صعر 

والرواية وغريها من الفنون«.
املتنبي  �صارع  اأن  اخل�صايل  وتابع 
جزء  هو  الذي  ال�صابندر  ومقهى 
فاجعة  اإىل  تعر�ض  قد  منه  اأ�صيل 

كبرية يف عام 2007 ، حينما انفجرت 
املقهى  من  بالقرب  ملغمة  �صيارة 
بالعديد  كبري  دمار  اإحلاق  اإىل  واأدت 
ال�صارع و�صقوط  من مباين ومكتبات 
واجلرحى،  القتلى  من  الع�رصات 
واأحد  اأبنائه  من  اأربعة  اأن  اإىل  لفتا 
ذلك  �صحايا  بني  من  كانوا  اأحفاده 
املتنبي  �صارع  تعر�ض  و  النفجار. 
هجوم  اإىل   ،2007 مار�ض   5 يوم  يف 
ب�صيارة ملغمة اأدى ملقتل ما ل يقل 
الع�رصات  واإ�صابة  �صخ�صا   30 عن 
بجروح وتدمري العديد من املكتبات 
املكتبة  تدمري  مت  حيث  واملباين، 
من  وهي  كامل،  ب�صكل  الع�رصية 
تاأ�ص�صت  ال�صارع  يف  املكتبات  اأقدم 
مقهى  تدمري  مت  كما   ،  1908 عام 
ال�صابندر الذي يعد من معامل بغداد 

العريقة.

متنف�س

اأحد  وهو  ال�صعدي  �صبيح  واعترب 
»�صارع  اأن  العريق  ال�صارع  رواد 
يتنف�ض  التي  الرئة  مبثابة  املتنبي 
العراق  وفنانو  مثقفو  خاللها  من 

احل�صارة  معامل  من  مهم  ومعلم 
املعارف  لكل  وحا�صنة  العراقية 
اأن  واأكد  والآداب«.  والفنون  والعلوم 
»�صارع املتنبي وما يحويه من معامل 
ثقافية ومكتبات ومطابع ودور للن�رص 
ومقاهي ميثل مناخاً جيداً ومتنف�صاً 

لكل النا�ض«.
وو�صف ال�صحفي العراقي املغرتب، 
ب�صيخ  يعرف  والذي  ح�صني  حم�صن 
ال�صحفيني العراقيني، حيث اأ�صهم يف 
تاأ�صي�ض العديد من ال�صحف ووكالت 
يف  النظام  تغيري  وبعد  قبل  الأنباء 
العراق عام 2003 �صارع املتنبي باأنه 
واأ�صاف  والثقافة«.  البداع  »ملتقى 
اأول  وكان  لبنان  من  قادماً  »و�صلت 
هاج�ض يل هو اأن اأزور �صارع املتنبي 
ال�صنوات  رواده طيلة  كنت من  الذي 
املا�صية وما زلت اأزوره كلما وطاأت 
هواة  من  لأين  العراق،  اأر�ض  قدمي 
القراءة واملطالعة اأولً، ولأين األتقي 
املثقفني  من  اأ�صدقائي  مبعظم 
الذي  املكان  هذا  يف  وال�صحفيني 

يعج باحلياة«.
 وكالت
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الكاتبة �ضمرية بعدا�ش تفتح قلبها "للو�ضط "

"علـــــــينا �أن نـــــقـــاوم 
بالكتابة حتى �لنهاية "

ي�ضلط ال�ضوء هذا احلوار اخلا�ش  الذي اأجريناه مع �ضمرية بعدا�ش  الأديبة ال�ضاملة وال�ضمعة امل�ضيئة  يف عامل مظلم ، فهي اإن�ضانة تقاوم 
بالكتابة حتى اآخر رمق من حياتها ،وهذا ما يربز اإميانها ب�ضحر الكتابة وما تقدمه من ر�ضائل جادة للفرد واملجتمع على حد �ضواء ، فعلى  
الرغم من  غياب الن�ضاطات الثقافية يف ق�ضنطينة،  اإل اأنها مل تف�ضل بل وا�ضلت يف الإبداع ال�ضعري  يف الوليات املجاورة ملدينة اجل�ضور 

املعلقة كعرو�ش اله�ضاب �ضطيف واأم البواقي وباتنة وخن�ضلة لت�ضجل ا�ضمها على لئحة املبدعني اجلزائريني  الذين ي�ضعون دائما لتقدمي 
اإ�ضافة حقيقية للأدب اجلزائري مبختلف اأنواعه، وهذا لي�ش اأمرا هينا  بل هو  عبارة عن جرعة حياة  يف ظل التهمي�ش الذي يطال 

املثقف اأين ما حل واأينما وجد يف اجلزائر، فعلقة هذه الأديبة بالكتابة علقة وطيدة  كعلقة اجل�ضم بالروح  حيث ترجمتها بكتاباتها 
الإبداعية �ضعرا وق�ضة  وخاطرة ،فلم تقت�ضر موؤلفاتها  ل�ضريحة معينة بل كتبت للوطن واملراأة اجلزائرية واملغاربية  ، كما اأن الطفل 

حظي  باهتمام  كبري من طرف هذه الطبيبة النف�ضانية التي غا�ضت يف اأعماق الرباءة  لتربزها  اأفكارا مكتوبة  متمثلة يف ق�ضة  خم�ض�ضة 
للأطفال مو�ضومة بـ » الثلث اخلايل« ، �ضعيا منها لكت�ضاف عوامل الأطفال  املليئة بال�ضدق ، فلقد ك�ضفت من خلل هذا القاء ال�ضيق مع 

جريدة »الو�ضط »عن م�ضاريعها الأدبية امل�ضتقبلية  . 

حاورها: حكيم مالك 

متى بداأت الكتابة ؟ 

كنت  و  الطفولة  مند  الكتابة  بداأت 
طالبة  اأنا  و  الأدبي  احلقل  يف  ن�شطة 

يف الثانوية .

ما هي اأبرز الر�ضائل التي 
تت�ضمنها ق�ضة الأطفال 

»الثلث اخلايل« ؟ 

»الثلث  ق�شة  يف  الرباءة  ر�شائلي 
ال�شيماء  دار  عن  وال�شادرة  اخلايل« 
و  تربوية  ر�شائل  هي  والتوزيع  للن�رش 
تعلم الطفل روح ال�شجاعة والعتماد 
على النف�س والولوج اإىل عامل اخليال 
من  هديف  و  خيالية  مغامرات  عرب 
لأن  ذكائه  تنمية  اأجل  من  هو  اخليال 
اخليال ينمي امللكات العليا للطفل و 

يزرع فيه �شمة الت�شور .

ماذا ق�ضدت من خلل 
هذا العنوان؟ 

عنوان« الثلث اخلايل« هو عامل اخليال 
عامل غري مرئي و كلمة الثلث اخلايل 
تعني عامل  متداولة عن جداتنا  كلمة 
بعيدة املدى ل ي�شتطيع اأحد الو�شول 

اإليه.

الطفل يحتل مكانة 
خا�ضة يف وجدانك، فهل 

�ضت�ضتمرين يف الكتابة 
للرباءة؟

و  بالن�شبة  يل  الطفل هو هدف  اأدب 
وهو  الغاية  هذه  حتقيق  يف  �شاأ�شتمر 
هدف ثقايف و نف�شي يف نف�س الوقت   
روح  لزرع  خالله  من  اأ�شعى  فاأنا  
الطفل عن طريق  نف�س  املطالعة يف 
نف�س  يف  ممتعة  و  هادفة  ق�ش�س 
دور  له  الق�ش�شي  اجلانب  لأن  الوقت 

مهم يف العالج النف�شي .

ملاذا يرتدد اأغلبية 
الكّتاب يف خو�ش غمار 

الكتابة للطفل ؟ فما 
املانع من ذلك يا ترى ؟

على ما اأعتقد  اأن الكتابة للطفل اأمر 
الرباءة  عقل  اإىل  الولوج  لأن  �شعب 
يتطلب بحث يف عمق الرباءة يف حد 
ذاتها و اإن عامل الطفل �شفحة بي�شاء 
يقراأه  ما  كل  ويخزن  يتاأثر  والطفل 
الكتابة  يجب  لذا   اخلا�س  عامله  يف 

بحذر ودقة .

كيف تق�ضني اأوقاتك يف 

�ضهر رم�ضان الكرمي ؟

عن  ابتعد  هو  �شعاري  رم�شان   يف 
اجلد  العبادة   واإىل  الك�شل   و  النوم 
والك�شل  للنوم  لي�س  فرم�شان  والعمل 
يل  بالن�شبة  هو  بل  والأكل  والتخمة 
اأق�شي  النهار  ففي  عبادة  و  عمل 
ثم  بامل�شت�شفى  عملي  مقر  يف  وقتي 
اأجلاأ بعدها اإىل املطبخ،  اأما يف الليل   
وبالتايل  الرتاويح  ل�شالة  فاأخ�ش�شه 
لل�شيام  خ�ش�س  رم�شان   ف�شهر 

والقيام .

ملن تقراأ �ضمرية بعدا�ش؟

بو  اأ  اإيليا  و  دروي�س  ملحمود   اأقراأ 
ما�شي و مالك بن نبي .

كيف ا�ضتطعت اأن 
تزاوجي بني الكتابة 

وعلم النف�ش ؟

الطفولة  مند  موهبة  الكتابة  
قربني  النف�س  علم  يف  وتخ�ش�شي  
والإبداع، كما  الكتابة  جدا  من عامل 
يقول اأحد املفكرين  الإبداع ينبع من 
طريق  .عن  بالنفعال  مفعمة  نف�س 

ال�شتبطان والت�شامي .

ماذا عن م�ضاركتك يف 
الطبعة الثانية مللتقى 
ال�ضعر والأدب ببلعة 

بالعلمة بولية �ضطيف؟

ملتقى ال�شعر والأدب يف طبعته الثانية 
فيه  �شاركت  رائع  و  بهيج  مت يف  جو 
الثوار«  الثانية بق�شيدتني »بنت  للمرة 
ماهيتي  عنوان«  حتت  وخاطرة 
دار  احت�شنت  والعدم«  الوجود  بني 
�شطيف  بالعة  �شفاري  علي  ال�شباب 
الوطن  وليات  خمتلف  من  �شعراء 
ميلة  و  ق�شنطينة  �شطيف  �شكيكدة 
ال�شباب  دار  مدير  امللتقى  افتتح 
منظم  بح�شور   رابح  عثماين  ال�شيد 
الروائي  الأدبي،  اليوم  اأو  امللتقى 
�شعدون عبود   الذي جعل من منطقة 
والذي  وال�شعراء  الأدباء  قبلة  بالعة 
تخلل  وقد  ذهب   من  كلمات  قال 
ل�شعراء  �شعرية  قراءات  امللتقى  هذا 
الوطن  ربوع  خمتلف  من  و�شاعرات  
يف جو الإبداع وحقل املوهبة لتختتم  
تكرميية  �شهادات  بتقدمي  الفعاليات 

وتقديرية.

حدثينا عن نادي 
النابغة للأدب بالأورا�ش 

الأ�ضم؟

تابع  اأدبي  نادي  هو  النابغة  نادي 
العمومية  للمطالعة  الرئي�شية  للمكتبة 
مبديرية الثقافة لولية باتنة  وترتاأ�شه 

الكاتبة واملحامية �شلمى نعيمي لكن 
انتقلت ت�شميته الآن من نادي النابغة 
بنف�س  لالأدب   الروابي  جمعية  اإىل 

الأع�شاء ونف�س الرئي�شة .

هل �ضت�ضاركني يف 
املعر�ش الدويل للكتاب 
باجلزائر العا�ضمة �ضيل 
»24 »باإنتاج اأدبي جديد 

؟

�شيال  يف  �شاأ�شارك  اهلل  بحول  طبعا 
يل  م�شاركة  رابع  هذه  و�شتكون   24
يف املعر�س الدويل للكتاب باجلزائر 
عربية  �شمعة  لديه  الذي  العا�شمة 

ومغاربية وعاملية. 

ماذا ميثل ال�ضعر 
بالن�ضبة لك وماهي اأهم 
املوا�ضيع التي ت�ضتهويك 

؟

ال�شعر بالن�شبة يل  مبثابة الهواء الذي 
اأتنف�شه و موا�شيعي متنوعة اأكتب عن 

الوطن واحلب و ال�شالم .

 األ تفكرين يف خو�ش 
جتربة الكتابة الروائية 

؟

حلم  هو   يل  بالن�شبة  الرواية  كتابة 
فكرة  هي  و  الوقت  نف�س  يف  وفكرة 

راودتني مند عامني .

ماهي اأبرز التكرميات 
و الأم�ضيات ال�ضعرية 

وامللتقيات الأدبية التي 
�ضاركت فيها داخليا 

وخارجيا؟ 

تكرميي  اأبرزها  واجلوائز  التكرميات 
الأول  العربي  امللتقى  يف  ب�شهادات 
والثاين يف اأم البواقي ويف 2017و 2018 
تكرميي يف امللتقى املغاربي لل�شعر. 
الف�شيح و ال�شعبي مبيلة يف الحتفال 
يف  املظفرة  نوفمرب   اأول  بذكرى 
الأدبية  الأم�شية  يف  تكرميي   2018
ال�شنة  براأ�س  الحتفال  فعاليات  يف 
وو�شام  تقدير   ب�شهادة  الأمازيغية 
ال�شباب  دار  مديرة  طرف  من  يناير 
باخلروب  بوال�شوك  احلميد  عبد 
ق�شنطينة تكرميي مبنا�شبة من طرف 
بيت ال�شعر املكتب الولئي  ق�شنطينة 
على �رشف الكتاب امل�شرتك  املو�شوم 
من  اأدبيات  جزائرية«...  »م�شاعل 
اجلزائر العميقة جمع واإعداد الكاتب 
تكرميات  و  العبادي  م�شعل  ال�شعودي 
حول  وحما�رشات  ملتقيات  يف 
�شنة 2017 على  بباتنة  الطفل  م�رشح 
ن�رشتها حول  التي  املحا�رشة  �رشف 

النف�س  علم  عالقة  و  ال�شيكودراما 
البداعي بامل�رشح و دور امل�رشح يف 

تنمية �شخ�شية الطفل.

ما تقييمك للواقع 
الثقايف يف اجلزائر ؟

الوقت  اجلزائر يف  الثقايف يف  الواقع 
والكتابة  الأدب  جمال  يف  و  الراهن 
وال�شعر طبعا فيقت�رش اإل على الأ�شماء 
املعروفة وامل�شهورة والقامات الأدبية 
دون  ال�شاحة  يف  اأ�شماءها  املتداول 
والطاقات  املواهب  لتنمية  مراعاة 
الثقايف وعلى دور  ال�شابة يف املجال 
الثقافة  فتح ور�شات لتنمية املواهب 

ال�شابة يف املجال الثقايف والأدبي.

  حدثينا عن الن�ضاط 
الثقايف يف مدينة  

ق�ضنطينة ؟ وما راأيك يف 
الربامج الثقافية لدار 

الثقافة حممد العيد اآل  
خليفة  ؟

يف  ثقايف  ركود  من  تعاين  ق�شنطينة 
فهي   الثقافية  الن�شاطات  غياب  ظل  
�شبه منعدمة ب�شكل رهيب وهذا منذ 
ق�شنطينة  تظاهرة  فعاليات   اختتام 
عا�شمة الثقافة العربية فمدينة العلم 
والعلماء  مل تنظم اأي ملتقى عربي اأو 
على  وال�شعر   الأدب  جمال  يف  دويل 
تتمتع  التي  البواقي  اأم  مدينة  غرار 
تاأ�شي�س  ورغم  دهر   مز  ثقايف  بربيع 
فمازال  ال�شعر  لبيت  الولئي  املكتب 
نادرا  و  �شبه منعدمة  امللتقيات  حال 
وتظاهرات  �شعرية  اأم�شيات  تقام  ما 
الثقافة ،  اأو دور  ثقافية يف املكتبات 
اأما بالن�شبة لدار الثقافة حممد العيد 
اآل خليفة تنظم معر�س للكتاب طول 
اأيام ال�شنة ومعار�س الألب�شة التقليدية 
خ�شو�شا  امل�رشح  يف  تظاهرات  و 
يوجد  فال  ذلك  عدا  الطفل،  م�رشح 
ال�شعر  مهرجان  عدا  اآخر  ن�شاط  اأي 

الن�شوي الذي ينظم كل عام .

ح�ضب راأيك ،ما هو 
ال�ضبيل الأمثل لإ�ضباع 

الرغبات الفكرية 
للكاتب اجلزائري؟

اإ�شباع رغبات الكاتب اجلزائري يكون 
تظاهرات  وذلك عن  طريق  بالكتابة 
اإخراج    يف  ت�شاهم  واإعالمية  ثقافية 
�شدى  لها  ويكون  النور   اإىل  الكتابة 
والإ�شهار  الن�رش  طريق  عن  اإعالمي 
لدى  ثقايف  م�رشوع  اأي  اأو  بالكتابة 
اجلزائري  الكاتب  رغبة  ال�شباب 
منوط بزرع اأفكاره كبذرة تينع ثمارها 
لإ�شدارات �شواء يف ال�شعر اأو الفن اأو 

امل�رشح  .

  هل �ضاهم احلراك 
ال�ضعبي يف رد العتبار 
للمثقف اجلزائري ؟  
وهل ا�ضتطاع توحيد 

�ضفوف املثقفني؟

ال�شعب  من  يتجزاأ  ل  جزء  املثقف   
ون�شعى  ال�شعب  اأبناء  مثقفني  فنحن 
تعانيه  الذي  املر  الواقع  هذا  لتغيري 
فاإنه  وبالتايل   ، اجلزائرية  الثقافة 
والفالح  املثقف  �شين�شف  و  ين�شف 
وقفة  بالوقوف  واملهند�س  والإطار 
ازدهار  و   النهو�س  اأجل  من  واحدة 
املجالت  احلبيبة يف جميع  جزائرنا 
�شفوف  وحد  ال�شعبي  احلراك  .نعم 
كل جزائري  و مبا فيها الفئة املثقفة 
وهدف  واحدة  كلمة  على  والنخبة 

واحد .

ماهي الإ�ضافة التي 
يقدمها الديوان الوطني 
حلقوق املوؤلف واحلقوق 

املجاورة للمبدع 
اجلزائري؟

حلقوق  الوطني  الديوان  �شاهم  لقد 
دعم  املجاورة يف  احلقوق  و  املوؤلف 
املوؤلف واملبدع اجلزائري و ت�شجيع 
،و مازال  الكتابة  ال�شابة يف  الطاقات 
والأدب  بالثقافة  النهو�س  يف  ي�شاهم 

اجلزائري  .

هل ا�ضتطاعت دور 
ال�ضباب يف الوليات 

الداخلية يف بعث 
حركية  ثقافية جديدة 

؟
 

�شاهمت دور ال�شباب ومازالت ت�شاهم 
واأ�شبحت ن�شطة اأكرث من دور الثقافة 
يف النهو�س بالفعل الثقايف ،فاأ�شبحنا 
ت�شنع   من  هي  ال�شباب   دور  نرى  
الن�شاطات الثقافية  حكرا على    دور 

الثقافة يف كل الوليات.

كلمة عن العلمة عبد 
احلميد ابن بادي�ش؟

و  الإ�شالح  رائد  هو  بادي�س   ابن 
ال�شتعمار  الظلم  ظل  يف  النه�شة 
الغا�شم هو العلم والدين وقدوة يقتدي 

بها كل  الأجيال ال�شاعدة .

هل اأنت ب�ضدد التح�ضري 
لإ�ضدار جديد؟

هو كتاب علمي اأكادميي مبا اأين طبيبة 
زيغود  مب�شت�شفى  معاجلة  و  نف�شانية 

تقت�رش  ل  حتى  ق�شنطينة   يو�شف 
اإ�شداراتي اإّل على ما هو اأدبي  ،واأنا 
و�شيكون  مفاجئة  فيه  الكتابة  ب�شدد 

للقراء و للطلبة على حّد �شواء.

فيم تتمثل طموحاتك 
امل�ضتقبلية؟ 

لكتابة  الولوج  امل�شتقبلية  طموحاتي 
بعامل  اأ�شل  واأن  ورواية  �شعر  ديوان 

الكتابة اإىل العاملية.

كلمة اأخرية ؟

جريدة  طاقم  كل  اأ�شكر  الأخري  ويف 
على  العا�شمة  باجلزائر  »الو�شط« 
تن�شى  ل  كما  ال�شيق.  احلوار  هذا 
و  اجلزائري  ال�شعب  لكل  حتياتي 

رم�شان مبارك لكم .

الكاتبة �ضمرية بعدا�ش 
يف �ضطور....

مواليد  من  �شمرية  بعدا�س  الكاتبة   
وهي  ق�شنطينة  بولية  يو�شف  زيغود 
طبيبة نف�شانية ومعاجلة يف م�شت�شفى 
للحرف  عا�شقة  يو�شف...  زيغود 
يف  ن�شطت  والأدب  وللكتابة  والكلمة 
كاتبة  الطفولة  منذ  الأدبي  احلقل 
النابغة  نادي  يف  وع�شوة  و�شاعرة 
لالأدب بعا�شمة الأورا�س الأ�شم باتنة 
»اأ�شعار   عنوان  �شعر حتت  ديوان  ،لها 
وال�شادر  اجلزائري«  ال�رشق  جوهرة 
يف  والتوزيع  للن�رش  ال�شيماء  دار  عن 
ال�شالون  به يف  �شاركت  اأفريل 2016، 
يف  ق�شنطينة  يف  للكتاب  الوطني 
ق�شنطينة  تظاهرة  فعاليات  اختتام 
وال�شالون  العربية  الثقافة  عا�شمة 
اأفريل  يف  بباتنة  للكتاب  الوطني 
يف  للكتاب  الدويل  وال�شالون   2016
و�شدر  العا�شمة  باجلزائر   21 طبعته 
 2017 يف  اخلايل«  »الثلث  كتاب  لها 
�شاركت  اأنها  كما   ، الدار  نف�س  عن 
عنوان«  حتت  جماعي  كتاب  يف 
من  ...اأديبات  جزائرية«  م�شاعل 
اأديبة   120 ،رفقة  العميقة  اجلزائر 
واإعداد  جمع  جزائرية  و�شاعرة 
العبادي  م�شعل  ال�شعودي  الكاتب 
الأفق  دار  عن   2018 �شنة  ،ال�شادر  
للن�رش والرتجمة باجلزائر العا�شمة ،  
اإبداعات  اأي�شا يف مو�شوعة  و�شاركت 
من  �شاعرة   54 رفقة  مغاربية  ن�شوية 
وال�شادر   واملغرب  وتون�س  اجلزائر  
عن دار املثقف باجلزائر باتنة 2017   
، ن�رشت لها جريدة »ال�شعر وال�شعراء« 
ال�شقيقة  العربية  م�رش  بجمهورية 
»ربيع  ق�شيدة  بينها  من  ق�شائد  عدة 
»�شاعة  اجلراح«،  »اأبواب  العمر«،  
احلب«  »لعنة  الفوؤاد«،  »اأنني  اإبحار«، 
يف  ،و�شاركت  الق�شائد  من  وغريها 
البواقي وخن�شلة  اأم  اأم�شيات يف  عدة 

وباتنة. 



ال�صيام يقي من 
الأمرا�ض الع�صبية

يزيد ال�صيام من اإفراز اأحد الهرمونات الدماغية 
املعروف با�صم BDNF واملرتبط اأ�صا�ًصا بزيادة 
تكوين اخلاليا الع�صبية اجلديدة يف احُل�صني، مما 

يُح�صن من النتيجة الوظيفية للدماغ يف حاالت 
االأمرا�ض مثل ال�صكتة الدماغية اأو مر�ض باركن�صون 
ومر�ض هنتنغتون مثاًل، االأمر الذي يقي من تفاقم 

املر�ض ويزيد من اإمكانية حت�صنه.
وال يجب اأن نغفل عن اأن ال�صوم يوؤتي ثماره ونتائجه 
االإيجابية فقط اإذا مور�ض بال�صكل ال�صحيح، فقد 
ي�صتغرب الكثريون ممن يقروؤون هذا املقال من 
اأن اأنهم ال يرون اأًيا من هذه النتائج اأبًدا، واإمنا 
على العك�ض متاًما قد يجعل منهم ال�صوم اأنا�ًصا 

قلقني غا�صبني ال يحتملون �صغائر االأمور ويفقدون 
اأع�صابهم ب�رسعة كبرية، متنا�صني اأن الكثري من 

العادات اخلاطئة التي ترافق ال�صوم متنع عنا الكثري 
من اإيجابياته وحترمنا من فوائده، فاالأكل النهم 
واالإكثار من احللويات بعد االإفطار مثاًل يق�صي 
مم من  على ماهية ال�صوم وعلى فوائده التي �صُ
اأجلها، وجديٌر بالذكر اأن الكثري من برامج عالج 
ال�صمنة وال�صمنة املفرطة يف الواليات املتحدة 

تقوم على فكرة ال�صوم، باالإ�صافة للريا�صة 
واالهتمام بنوعية االأكل.

عالج القلق والكتئاب
ال�صوم العالجي خفف خالل ب�صعة اأيام فقط 
من اأعرا�ض االكتئاب والقلق عند 80% من ذوي 

االأمرا�ض املزمنة ممن ا�صرتكوا يف الدرا�صة
اأ�صارت درا�صة اأُجريت عام 2009، اأن ال�صوم 

العالجي خفف خالل ب�صعة اأيام فقط من اأعرا�ض 
االكتئاب والقلق عند 80% من ذوي االأمرا�ض 

املزمنة ممن ا�صرتكوا يف الدرا�صة، ومل تت�صح االآلية 
وراء ذلك، غري اأن الباحثني اعتقدوا اأن ال�صبب يعود 

 »endorphins« اإىل اإفراز هرمون االإندورفني
خالل الـ48 �صاعة االأوىل من ال�صيام، وامل�صوؤول عن 
تخفيف االأمل والتوتر على املدى الق�صري، وال�صعور 
بال�صعادة والراحة على املدى البعيد، اأي اأن مفعوله 

ي�صبه تقريبًا مفعول الكوكايني والهريوين وغريها 
من املواد.

التحكم باملزاج
يرى علماء النف�ض اأن االآثار االإيجابية لل�صوم 
قد تكون اإحدى االآليات التطورية التي تكيف 

معها االإن�صان منذ القدم وطورها خالل فرتات 
املجاعات ونق�ض الغذاء، وبعبارة اأخرى، عندما 
ي�صبح الغذاء نادًرا، تقوم اأج�صامنا باإفراز بع�ض 

املواد الكيميائية مل�صاعدة اأدمغتنا وحمايتها من 
االآثار ال�صلبية لعدم وجود الطعام. 

خالل االأ�صبوع االأول من ال�صيام، يبداأ اجل�صم 
بالتكيف مع اجلوع من خالل اإفراز كميات �صخمة 

 »catecholamine« من الكاتيكوالمينات
مبا يف ذلك هرموين االأدرينالني والدوبامني، 

باالإ�صافة اإىل الهرمونات التي تعمل على تنظيم 
ن�صبة اجللوكوز يف اجل�صم، كل هذه الهرمونات 
يتم اإفرازها يف حالة »الكر والفر« التي يدخلها 
اجل�صم يف اأوقات ال�صغط والتوتر واالإجهاد، 
الإدخال اجل�صم والعقل يف حالة �صعور جيدة 

وتقليل ن�صبة التوتر.

فوائد �صحية رائعة ل�صيام �صهر رم�صان!
رم�صان  �صهر  �صوم  يعد 
االإ�صالم  اأركان  اأحد  املبارك 
معظم  واأجمع  اخلم�صة، 
واأهميته  وجوبه  على  العلماء 

بالن�صبة ل�صحة االإن�صان.
عن  ال�صيام  اأن  خرباء  ووجد 
اأن  اليوم، ميكن  الطعام خالل 
ي�صاعد يف منع االإ�صابة ببع�ض 
مثل  ال�صحية،  امل�صكالت 
الدم  يف  الكولي�صرتول  ارتفاع 
وال�صمنة،  القلب  واأمرا�ض 
التفكري  حت�صن  اإىل  باالإ�صافة 

العقلي والرفاهية.
عن  االمتناع  خالل  ومن 
ي�صبح  طعام،  اأي  ا�صتهالك 
الرتكيز  على  قادرا  ج�صمنا 
ال�صموم،  من  التخل�ض  يف 
حيث يحظى اجلهاز اله�صمي 

بق�صط من الراحة.
اأن  التغذية  خرباء  وك�صف 
الدماغ  خاليا  يحمي  ال�صيام 

االكتئاب  من  يقلل  اأن  وميكن 
االإ�صابة  خطر  وكذلك  والقلق، 
من  الكثري  وجد  كما  باخلرف. 
ال�صحيح  ال�صوم  اأن  االأ�صخا�ض 

�صاعدهم على حرق الدهون.
يلي  فوائد �صحية متتع  وفيما 
رم�صان  �صهر  خالل  ال�صائمني 

وما بعده:

التمور تناول   1-

اأهم  من  التمر  فاكهة  تعد 
االإفطار  مائدة  مكونات 
الكرمي،  رم�صان  �صهر  خالل 
على  باحتوائها  وتتميز 

لتح�صني  ال�رسورية  االألياف 
تعترب  كما  اله�صم،  عملية 
البوتا�صيوم  بفيتامينات  غنية 

واملغني�صيوم.

الدماغ وظائف  تعزيز   2-

علماء  اأجراها  درا�صة  وجدت 
الذهني  الرتكيز  اأن  اأمريكيون 
رم�صان،  �صهر  خالل  املحقق 
للمزيد  اجل�صم  اإنتاج  اإىل  يوؤدي 
وبالتايل  الدماغ،  خاليا  من 

حت�صني وظائف املخ.
االنخفا�ض  فاإن  وباملثل، 
هرمون  كمية  يف  الوا�صح 
الغدة  تنتجه  الذي  الكورتيزول، 

انخفا�ض  اإىل  يوؤدي  الكظرية، 
كبري  ب�صكل  التوتر  م�صتويات 

خالل �صهر رم�صان وما بعده.

العادات  عن  االبتعاد   3-
ال�سيئة

تعاطي  عن  املدخنون  ميتنع 
خالل  النهار  اأثناء  ال�صجائر 
�صهر رم�صان، ما مينح اجل�صم 
التاأقلم  على  الكافية  القدرة 
التدخني،  غياب  مع  تدريجيا 
من  التخل�ض  اإمكانية  وبالتايل 

هذه العادة ال�صيئة اإىل االأبد.

الكولي�سرتول  انخفا�ض   4-
يف الدم

نعلم جميعا اأن فقدان الوزن هو 
املحتملة  املادية  النتائج  اأحد 
رم�صان  �صهر  يف  لل�صيام 
املبارك، ولكن جمموعة كاملة 
من التغيريات ال�صحية ميكن اأن 

حتدث »خلف الكوالي�ض«.
القلب  اأطباء  من  فريق  ووجد 
يف دولة االإمارات اأن ال�صائمني، 
ن�صبة  يف  انخفا�صا  ي�صهدون 
يقلل  ما  الدم،  الكولي�صرتول يف 
االإ�صابة  خطر  من  كبري  ب�صكل 
اجللطة  اأو  القلب  باأمرا�ض 

الدماغية.

ال�سهية  من  احلد   5-
امل�ستمرة

يوؤدي االمتناع عن تناول الطعام 
االنكما�ض  اإىل  ال�صيام،  اأثناء 
التدريجي للمعدة، ما يعني اأنك 
اأقل  كميات  تناول  اإىل  �صتحتاج 

من الطعام لل�صعور باالمتالء.

ال�سموم من  التخل�ض   6-

على  االإن�صان  ج�صم  يح�صل 
من  للتخل�ض  نادرة  فر�صة 
اله�صمي،  اجلهاز  يف  ال�صموم 

طوال �صهر رم�صان املبارك.
يف  ج�صمك  يبداأ  وعندما 
الدهون  احتياطيات  ا�صتهالك 
يحرق  فاإنه  الطاقة،  لتوليد 
اأي�صا ال�صموم ال�صارة املوجودة 
ميهد  ما  الدهون،  روا�صب  يف 
حياة  منط  اتباع  اأمام  الطريق 

�صحي دائم.

من  املزيد  ا�ستيعاب   7-
العنا�سر الغذائية

ي�صاهم ال�صيام يف تعزيز عملية 
وبالتايل  الغذائي،  التمثيل 
الغذائية  املواد  كمية  تتح�صن 
وميكن  اجل�صم.  ميت�صها  التي 
اأن يوؤدي ذلك اإىل حتقيق فوائد 

�صحية لكافة اأع�صاء اجل�صم.

حت�صني النوم وعالج القلق
درا�صة اأخرى اأُجريت عام 

2003، تو�صلت اإىل اأن 
ال�صوم العالجي ي�صاعد 
على حت�صني النوم عما 
كان عليه قبل ال�صوم، 

ا اأن النوم  ومعروٌف اأي�صً
ال�صيئ يرتبط باملزاج 
ال�صيئ، فتح�صني النوم 

يعمل بطريقة اأو باأخرى 
على حت�صني املزاج ورفع 
م�صتوى ال�صعادة والراحة 

عند الفرد.
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�سهر �لوفاء بفري�سة �ل�سيام

 �سهر ال�سيام وهو الركن الرابع من اأركان الإ�سالم، 
قال اهلل تعاىل: }يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم 
لََعلَُّكْم  َقبِْلُكْم  ِمن  الَِّذيَن  َعلَى  ُكِتَب  َكَما  يَاُم  ّ ال�سِ
تَتَُّقوَن{ ]البقرة:183[، ويف اجلنة باب خا�ص 
باأهل ال�سيام فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل تعاىل عنه 
»َمن  و�سلم:  عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  قال  قال: 
اأَنَفَق زوَجنِي يف �سبيِل اهللِ، نوِدَي من اأبواِب اجلنِة: 
يا عبَد اهللِ هذا خرٌي، فَمن كان من اأهِل ال�سالِة 
ُدِعَي من باِب ال�سالِة، وَمن كان من اأهِل اجلهاِد 
ُدِعَي من باِب اجلهاِد، وَمن كان من اأهِل ال�سياِم 
يَّاِن، وَمن كان من اأهِل ال�سدقِة  ُدِعَي من باِب الَرّ
ر�سي  بكٍر  اأبو  فقال  ال�سدقِة«،  باِب  من  ُدِعَي 
َمن  على  ما  اهللِ،  ر�سوَل  يا  واأمي  باأبي  عنه:  اهلل 
يُْدَعى  فهل  �رضورٍة،  من  الأبواِب  تلك  من  ُدِعَي 
واأرجو  »نعم،  قال:  كِلّها؟،  الأبواِب  تلك  اأحد من 
 ،]1897[ البخاري  )�سحيح  منهم«  تكوَن  اأن 
ال�سدد  هذا  ويف   .)]1027[ م�سلم  و�سحيح 
اأن يحر�ص كل احلر�ص على  يجب على امل�سلم 
�سيانة ال�سيام من كل اأعمال ال�سوء ومن الرفث 
تعاىل عنه  اهلل  اأبي هريرة ر�سي  والف�سوق، فعن 
اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »ال�سياُم 
اأْو  َقاتلُه  اْمُروؤٌ  واإِن  يَجهْل،  ول  يَْرُفْث  فاَل  ُجنٌَّة، 
نَف�سي  والذي  تنِي.  َمَرّ �سائٌم  اإين  َفليَُقْل  ُه،  �ساَتَ
بيدِه ُللوُف فِم ال�سائِم اأطيُب ِعنَد اهلل تعاىل مْن 
يرَتُُك طعاَمُه و�رضابَُه و�سهوتَُه مْن  امِل�سِك،  ريِح 

اأْجِلي، ال�سيَاُم يل واأنا اأجِزي بِه، واحل�سنُة بع�رِض 
اأْمثاِلَها« )�سحيح البخاري ]1894[(. 

�ضهر الإكثار من تالوة القراآن 
الكرمي 

تعاىل  هلل  ذكر  اأف�سل  الكرمي  القراآن  تالوة  اإن 
وهي من اأعظم العبادات وبها من الأجور التي 
حتفز امل�سلم اأن يغتنم الأوقات يف مالزمة هذه 
اَن  العبادة العظيمة، قال اهلل تعاىل: }�َسْهُر َرَم�سَ
َن  الَِّذي اأُنِزَل ِفيِه الُْقْراآُن ُهًدى ِلّلنَّا�ِص َوبَِيّنَاٍت ِمّ
ْهَر  ال�َسّ ِمنُكُم  �َسِهَد  َفَمن   ، َوالُْفْرَقاِن  الُْهَدىٰ 
ةٌ  ا اأَْو َعلَىٰ �َسَفٍر َفِعَدّ َفلْيَ�ُسْمُه ، َوَمن َكاَن َمِري�سً
يُِريُد  َوَل  الْيُ�رْضَ  ِبُكُم   ُ اهلَلّ يُِريُد   ، اأَُخَر  اأَيَّاٍم  ْن  ِمّ
َعلَىٰ   َ اهلَلّ ُوا  َوِلتَُكِبّ َة  الِْعَدّ َوِلتُْكِملُوا  الُْع�رْضَ  ِبُكُم 
]البقرة:185[،  تَ�ْسُكُروَن{  َولََعلَُّكْم  َهَداُكْم  َما 
ويتاأكد الإكثار من تالوة القراآن الكرمي يف �سهر 
تعاىل  اهلل  خلق  بخري  تاأ�سيا  الكرمي  رم�سان 
اأبي  الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم: فعن  ر�سولنا 
يَعِر�ُص  »كان  تعاىل عنه قال:  هريرة ر�سي اهلل 
على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم القراآَن كَلّ عاٍم 
تنِي يف العاِم الذي ُقِب�َص  ًة، فعَر�َص عليِه مَرّ مَرّ
فاْعتََكَف  َع�رًضا،  عاٍم  كَلّ  يَْعتَِكُف  وكان  فيه، 
)�سحيح  فيِه«  ُقِب�َص  الذي  العاِم  يف  ِع�رضيَن 

البخاري ]4998[(. 

�سهر �لإكثار من �ل�سدقة 
اإن ال�ضدقة لها �ضاأن عظيم يف الإ�ضالم، ولقد اأمر اهلل تعاىل ال�ضدقة 

والإنفاق يف �ضبيل اهلل تعاىل يف اآيات كثرية لبيان اأهمية وف�ضل 
 ُ َدَقاِت ۗ َواهلَلهّ َبا َوُيْرِبي ال�ضَهّ ُ الِرهّ َحُق اهلَلهّ ال�ضدقة، قال اهلل تعاىل: }َيْ

اٍر اأَِثيٍم{ ]البقرة:276[، وقال اهلل �ضبحانه: }َوَما  َل ُيِحُبهّ ُكَلهّ َكَفهّ
اِزِقنَي{ ]�ضباأ من الآية:39[،  ن �َضْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه ، َوُهَو َخرْيُ الَرهّ اأَنَفْقُتم ِمهّ

وكان من �ضنة الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم الإكثار من ال�ضدقة يف 
ا�ٍس ر�ضي اهلل تعاىل عنهما، َقاَل: »َكاَن  �ضهر رم�ضان فَعِن اْبِن َعَبهّ

ا�ِس، َوَكاَن اأَْجَوُد َما  ِ �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأَْجَوَد الَنهّ َر�ُضوُل اهلَلهّ
يُل، َوَكاَن َيْلَقاُه يِف ُكِلهّ َلْيَلٍة  اَن ِحنَي َيْلَقاُه ِجْبِ َيُكوُن يِف َرَم�ضَ

ِ �ضلى اهلل  اَن َفُيَداِر�ُضُه الُقْراآَن، َفَلَر�ُضوُل اهلَلهّ ِمْن َرَم�ضَ
يِح املُْر�َضَلِة« )�ضحيح  عليه و�ضلم اأَْجَوُد ِباخَلرْيِ ِمَن الِرهّ

البخاري ]6[، و�ضحيح م�ضلم ]2308[(. ولذا 
يحر�س امل�ضلم كل احلر�س على ال�ضدقة ويف هذا 

وي�ضرية فلن�ضاهم يف اإطعام اأوجه كثرية 
واملحتاجني ولن�ضع كل ال�ضعي امل�ضاكني 

على التعاون يف جمع املال 
لبذله يف �ضبيل الإنفاق لوجه 

اهلل تعاىل فلنقم ب�ضراء 
اأكيا�س التمر ونعطيها 

لالأهل واجلريان 
والأ�ضدقاء فلنقم 

بدعوة الغري 
لالإفطار. 

�سهر �لعتق من �لنار 
اإنها اأجمل نعمة اأن نكون من العتقاء من النار، والعتق من النار وجتنب دخول جهنم ودخول اجلنة هو الهدف العظيم الذي ي�ضعى امل�ضلم 

اِر  ْوَن اأُُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ، َفَمن ُزْحِزَح َعِن الَنهّ ا ُتَوَفهّ َ بتحقيقه رجاء يف رحمة اهلل جل جالله، قال اهلل تعاىل: }ُكُلهّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة امْلَْوِت ، َواإَِنهّ
ْنَيا اإَِلهّ َمَتاُع اْلُغُروِر{ ]اآل عمران:185[، ويف �ضهر رم�ضان ويف كل ليلة ين اهلل تعاىل على عباده باأن  َياُة الُدهّ َة َفَقْد َفاَز ، َوَما احْلَ َنهّ َواأُْدِخَل اجْلَ
يجعل منهم عتقاء، فعن اأبي اأُمامة ر�ضي اهلل تعاىل عنه اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: »هلِل عنَد كِلهّ فطٍر ُعَتقاُء« فرنجو من اهلل تعاىل 

اأن يجعلنا من العتقاء واأهلنا وجميع امل�ضلمني، وعلينا احلر�س على نيل هذا ال�ضرف بفعل ال�ضاحلات وجتنب ال�ضيئات ومالزمة الدعاء.

�لعمرة تعدل حجة مع �لر�سول 
�سلى �هلل عليه و�سلم 

اإن العمرة من عبادات و�سعائر الإ�سالم العظيمة، ويف 
�سهر رم�سان لها ف�سيلة اأخرى، فمن ا�ستطاع العمرة يف 
رم�سان فليفعل لكي يكون يف زمرة من نالوا هذا الأجر 
الكرمي، فعن ابن عبا�ص ر�سي اهلل تعاىل عنه قال: قال 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لمراأة من الأن�سار: »ما 
ي مَعنا« قالت: مل يكن لنا اإل نا�سحان،  ِجّ منََعِك اأن حَتُ
فحج اأبو ولدها وابنها على نا�سح، وترك لنا نا�سًحا 

نن�سح عليه، قال: »فاإذا جاء رم�ساُن فاعتِمري، فاإَنّ ُعمرًة 
ًة« )�سحيح م�سلم ]1256[(، ويف رواية  فيه تعِدُل حَجّ
ًة معي«. والنا�سح هو بعري ي�سقون عليه.  مل�سلم: »حَجّ

ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يبلغنا وامل�سلمني رم�سان واأن يبارك 
لنا فيه بالقرب من اهلل جل جالله واحلمد هلل رب العاملني 
وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني ومن اتبعه باإح�سان اإىل يوم 
الدين. 
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هاين �سالمة : »قمر هادي« قائم 
علي �لتفكري و�أرهقني نف�سيًا

 اأبدى الفنان هاين �سالمة �سعادته بردود الفعل اإزاء احللقات الأوىل 
من م�سل�سله »قمر هادي«، املعرو�ض حالياً على عدد من الف�سائيات 
اأعماله  اإن م�سل�سله خمتلف عن  والعربية. وقال �سالمة،  امل�رصية 
ذات  »ال�سيكودراما«  تيمة  لكونه معتمد على  ال�سابقة،  التليفزيونية 
لأنها  نف�سياً  اأرهقتني  هادي  »�سخ�سية  م�سيفاً:  النف�سية،  الأبعاد 
اأن  اأرى  ُمركبة، وت�سهد حتولت عدة على مدار الأحداث«. وتابع: 
لعبة  قائم على  لأنه  التليفزيونية،  اأعمايل  اأ�سعب  »قمر هادي« من 
لي�ض معتمداً على  اأنه  ت�ساوؤلت على اجلمهور، كما  التفكري وطرح 
م�ساهد احلركة وما �سابه، كالتي قدمتها يف م�سل�سلي »طاقة نور« 
اأن  واأمتنى  العام،  كبري هذا  التحدي  كان  ولذلك  ال�سحاب«،  و«فوق 
اإعجاب اجلمهور. وي�سارك يف بطولة »قمر  تنال احللقات املقبلة 
الدين وحمزة  اللوزي وداليا م�سطفى وحم�سن حمي  هادي« ي�رصا 
العيلي وهادي اجليار وكوكبة من النجوم، من تاأليف اإ�سالم حافظ 

واإخراج روؤوف عبدالعزيز.

�لدر�ما �ل�سورية تتاألق من جديد يف رم�سان 2019
تزخر الدراما ال�ضورية يف املو�ضم الرم�ضاين لهذا العام بع�ضرات االأعمال، التي توزعت ما بني التاريخي واالجتماعي والكوميدي الناقد، 

واأ�ضبحت مراآة للمجتمع تعك�س معاناته وت�ضاوؤالته امل�ضريية.

ق.ث
وبداية مع م�سل�سل »م�سافة اأمان« 
للكاتبة اإميان ال�سعيد ومن اإخراج 
بطولة  من  وهو  حجو  الليث 
معمار  و�سالفة  ب�سار  كاري�ض 
وقي�ض  عمايري  املنعم  وعبد 
بك  ونادين حت�سني  ال�سيخ جنيب 

وجرج�ض جبارة وهيا مرع�سلي.
من  �سبكة  عن  العمل  يتحدث 
امل�سوهة  الجتماعية  العالقات 
ع�سف  التي  الأزمة  ب�سبب 
اإىل  واأو�سلت املجتمع  باملنطقة 
اأعمق  املواجهة  من  اآخر  خط 

واأب�سع من احلرب املبا�رصة.
من  الأ�سواق«  »ترجمان  م�سل�سل 
تاأليف ب�سار عبا�ض واإخراج حممد 
عبد العزيز وبطولة عبا�ض النوري 
وغ�سان م�سعود وفايز قزق وثناء 

دب�سي و�سلمى امل�رصي.
حادثة  على  مبني  وامل�سل�سل 
اأحد املغرتبني ما  ابنة  اختطاف 
للبحث  �سوريا  اإىل  للعودة  يدفعه 
عنها يف احلرب ويلتقي �سديقيه 
فكريا  معهما  يختلف  اللذين 

لتبداأ رحلة �ساقة ت�سور املجتمع 
وما  اأطيافه  مبختلف  ال�سوري 

فعلت احلرب به.
تاأليف  من  فرا�سة«  »اأثر  م�سل�سل 
رواية  عن  الكرمي  عبد  حممود 
للروائي  الكولريا  زمن  يف  احلب 
ومن  ماركيز  غار�سيا  غابرييل 
عبد  وبطولة  قنوع  زهري  اإخراج 
�سامي  و�سمر  ال�سباغ  الهادي 
ورباب كنعان ونورا رحال و�سيف 
الدين �سبيعي وبيري داغر وروبني 

عي�سى.
ورق«  من  »نا�ض  م�سل�سل 
واإخراج  كوك�ض  اأ�سامة  تاأليف 
�سالف  وبطولة  رم�سان  وائل 
و�سباح  يا�سني  وروعة  فواخرجي 
اجلزائري وعا�سم حواط وجمال 

العلي.
ي�سلط امل�سل�سل ال�سوء على حياة 
�سكني  مبنى  يف  عائالت  اأربع 
م�ستاأجرين  فرتة  كل  ي�ستقبلون 
مواقف  بينهم  لتح�سل  جدد 

خمتلفة ل تخلو من الطرافة.
الذئاب«  ت�سيخ  »عندما  م�سل�سل 

من تاأليف حازم �سليمان عن رواية 
بنف�ض ال�سم لالأديب جمال ناجي 
عابد  فهد ومتثيل  واإخراج عامر 
�سامي  و�سمر  حداد  و�سلوم  فهد 

واأمين ر�سا وهيا مرع�سلي.
�سيا�سية  ق�سايا  العمل  يتناول 
ي�سلط  كما  خمتلفة.  واجتماعية 
الدين  ا�ستغالل  على  ال�سوء 
امل�سالح  ينفع  فيما  واجلن�ض 
يف  اأحداثه  تدور  ال�سخ�سية، 

ت�سعينيات القرن املا�سي.
واجلوى«  الهوى  »عن  م�سل�سل 
وفادي  كيوان  �سادي  تاأليف  من 
�سليم واإخراج فادي �سليم وبطولة 
منى وا�سف وغ�سان م�سعود ورنا 
�سعيد  وعليا  جرب  ودانا  �سمي�ض 

وحممد حداقي .
يتوزع امل�سل�سل على 6 خما�سيات 
العاطفية  العالقات  عن  تتحدث 

واحلب واخليانة والفراق.
تاأليف  من  »كونتاك«  وم�سل�سل 
ح�سام  واإخراج  كيوان  �سادي 
عرفة  اأمل  وبطولة  الرنتي�سي 
�سم�ض  وعبري  حداقي  وحممد 

الدين وح�سام حت�سني بيك.
كوميدي  اجتماعي  امل�سل�سل 
ناقد ي�سلط ال�سوء على جمموعة 
جمعتهم  واحد  بناء  يف  �سكان 
جميع  وميثلون  ال�سورية  الأزمة 
اأطياف املجتمع يعي�سون حالت 

قالب  يف  خمتلفة  ومواقف 
كوميدي.

من  ج14«  �سوء  »بقعة  م�سل�سل 
تاأليف ور�سة كتاب واإخراج �سيف 
اأمين  بطولة  ومن  جنيب  ال�سيخ 
و�سفاء  مرجتى  و�سكران  ر�سا 

عمايري  املنعم  وعبد  �سلطان 
الدراما  جنوم  من  كبرية  وثلة 
لوحات  عبارة عن  وهو  ال�سورية. 
ت�سلط  منف�سلة  كوميدية  درامية 
اإحدى  على  منها  واحدة  كل 
م�ساكل املجتمع بقالب كوميدي.

�لنعامة : �أن�سطة فنية وعرو�ض م�سرحية لإحياء �ل�سهر�ت �لرم�سانية
مت بولية النعامة برجمة عدة اأن�سطة فنية وعرو�ض م�رصحية للكبار و ال�سغار وا�ستعرا�سات فلكلورية 
واأم�سيات لل�سعر يف اإطار اإحياء  �سهرات �سهر رم�سان ح�سبما علم به لدى مديرية الثقافة. وتت�سمن 
العائلية والرتفيهية  الثقافة وملحقاتها وف�ساءات عامة كاحلديقة  التي حتت�سنها دار  هذه الأن�سطة 
» فل�سطني » مب�رصية و قاعتي ال�سينما »اإمزي« والمل« عدة عرو�ض مو�سيقية و اأخرى للح�رصة و 
املديح و الأنا�سيد الدينية مب�ساركة جمعيات من داخل و خارج الولية منها »اأحباب مولي الطيب« 
و« اأنغام ال�سف« و »جيل الغد« و«تاج املدينة« وغريها. وي�سارك مو�سيقيو وفنانو جمعيات من وليات 
اأخرى على غرارفرقة اأولد ميمون )تلم�سان ( للفكاهة و جمعية اأ�سواق للح�رصة ال�سوفية من ولية 
البي�ض وكذا جمعية » العنادل« لولية ورقلة وفرقة »امل�ساعر« )ب�سار( يف اإحياء هذه ال�سهرات الفنية 
بولية النعامة وتن�سيط الربنامج الثقايف الرم�ساين لهذه ال�سنة . ويت�سمن الربنامج اأي�سا �ستة عرو�ض 
م�رصحية اأغلبها يف طابع املونولوغ لتوفري اأجواء الفرجة يف اأو�ساط العائالت والتي تن�سطها جمعيات 
و�سيتمتع   .« لل�سباب  فن  و«اأطل�ض   « الذهبية  و«الرمال  و«ال�سموع«  الثقافية«  »األوان  بينها  حملية من 
اجلمهور بحفالت فنية يف طابعي القناوي و الديوان من تن�سيط فرق حملية تابعة جلمعيات »مولي 
�سين�سط  كما  م�سلمني«  و«حنا  ال�سحراوي«  للفولكور  ال�سبانية  و«النجوم  التواتي«  للفلكلور  الطيب 
جمموعة من �سعراء امللحون و ال�سعر ال�سعبي اأم�سيات من خالل تنظيم خيمة ال�سعر املتنقلة التي 
جتوب عدة بلديات . واإىل جانب تقدمي اأنا�سيد ومدائح دينية من قبل فرق » الكوثر » و ال�سماحة » و 
» النور » وغريها �ستقام حفالت فنية متتزج فيها عدة طبوع غنائية مب�ساركة مطربني حمليني ، وفقا 

ملا يت�سمنه نف�ض الربنامج الثقايف.

ماجد �مل�سري: �أقدم �ل�سر �ملقرتن بالكوميديا يف »زلز�ل«
امل�رصي  ماجد  الفنان  يوا�سل 
»زلزال«،  م�سل�سل  يف  دوره  ت�سوير 
من  عدد  على  حالياً  املعرو�ض 

الف�سائيات امل�رصية والعربية.
بداأ  اجلمهور  اإن  امل�رصي  وقال 
ب�سبب  كتخة«  »خليل  �سخ�سية  يكره 
الكره  هذا  يزداد  اأن  متوقعاً  �رصه، 
اأن  م�سيفاً  املقبلة،  احللقات  خالل 
بالكوميديا،  ال�رص  فيه  ميزج  دوره 
بالبخل  يت�سم  »كتخة«  اأن  ل�سيما 
كوميدية  يخلق مواقف  ما  ال�سديد، 

الفنان  واأ�ساد  الأحداث.  مدار  على 
اإياه  وا�سفاً  رم�سان،  حممد  بزميله 
اجلماهريية،  و�ساحب  باملوهوب 
الفعل  لردود  وفقاً  »اأرى  مو�سحاً 
من  واحداً  �سيكون  م�سل�سلنا  اأن 
رم�سان  يف  املهمة  امل�سل�سالت 
احلايل«. وي�سارك يف بطولة »زلزال« 
واأحمد  مهنا  وهنادي  �سيحة  حال 
من  وكوكبة  اأمني  ون�رصين  �سيام 
النجوم، من تاأليف عبدالرحيم كمال 

واإخراج اإبراهيم فخر.

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

�ض ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
�لعنو�ن
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�ستوقف  “تفا�سيل” هوندا 
عددا من طرازاتها

لهوندا،  التنفيذي  املدير  األقى 
خطاباً  هات�شيجو،  تاكا�شريو 
ال�رشكة  م�شتقبل  عن  هاماً 
وا�شتهدافها لـ “تب�شيط جمالها”، 
عدد  اإحالة  اإىل  الأمر  و�شي�شل 
للرتكيز  للتقاعد  املوديالت  من 
بع�ض  يف  املوديالت  اأهم  على 
اأي  لإزالة  العاملية  الأ�شواق 

ت�شوي�ض جانبي.
نظامها  تقدمي  هوندا  وتنوي 
الهجني ذي املوتورين يف جميع 
تد�شني  عزمها  مع  جمالها، 
موديل هوندا فيت اجليل القادم 
يف معر�ض طوكيو لل�شيارات هذا 
اخلريف بن�شخة جديدة من هذه 

التقنية الهجينة.
مبيعاتها  ثلثي  اأن  هوندا  وتوؤمن 
اأو  هجينة  �شتكون  العاملية 
لعب  مع   ،2030 بحلول  كهربائية 

هوندا E القادمة دوراً هاماً مع 
املدينة  �شيارة  لفكرة  تقدميها 
الكهربائية ذات املدى املنا�شب 

200 كيلومرت.
يخطط  اأنه  هات�شيجو  و�رشح 
املتوفرة  الن�شخ  لتقليل 
احلايل  عددها  لثلث  للموديالت 
اأن  اإىل  م�شرياً   ،2025 بحلول 
اأكرث  جتميعات  تقدم  ال�رشكة 
لعدد  �رشورية  وغري  الالزم  من 
من املزايا والن�شخ الفائ�شة، ما 

يوؤثر �شلباً على كفاءة الإنتاج.
�شتوؤدي  اجلديدة  اخلطة  هذه 
10% يف م�شاريف  انخفا�ض  اإىل 
مع   ،2025 بحلول  الإنتاج 
تطوير  �شاعات  عدد  انخفا�ض 
املوديالت بـ 30% وا�شتغالل هذا 
تقنيات  الوقت يف بحث وتطوير 

جديدة.

مميزة مبركبة  الكهربائية  ال�سيارات  اأ�سواق  "JAC" تقتحم 

اأعلنت �رشكة "JAC" ال�شينية 
عن نيتها اإطالق �شيارة كرو�ض 
مبوا�شفات  الكهربائية،  اأوفر 
اأكرث  من  واحدة  منها  جتعل 

ال�شيارات تطورا يف الأ�شواق.
هذه  تزود  اأن  املفرت�ض  ومن 
 66 ب�شعة  ببطارية  ال�شيارة 
وبوحدة  �شاعي،  كيلوواط 

ارتفاع  متنع  �شائل،  تربيد 
 35 من  لأكرث  حرارتها  درجة 
درجة مئوية، وتقنيات متطورة 
ظرف  يف  ب�شحنها  ت�شمح 
لتتمكن  فقط،  �شاعة  ن�شف 
املركبة من قطع نحو 500 كلم 

بال�شحنة الواحدة.
�رشكة  يف  للخرباء  وتبعا 

يف  البطاريات  فاإن   "JAC"
اجلديدة   "iEVS4" �شيارة 
البطاريات  باقي  عن  متتاز 
الكهربائية  ال�شيارات  لدى 
ل�شنوات  تعمل  باأنها  الأخرى 
لقطع  ال�شيارة  وتكفي  طويلة، 
كلم،  مليون  اإىل  ت�شل  م�شافة 
امل�شتخدم  ي�شطر  اأن  قبل 

ل�شتبدالها.
هذه  تطرح  اأن  يتوقع  كما 
ال�شيارة مبحرك كهربائي بعزم 
�رشعة  وعلبة  ح�شانا،   190
مراحل،   8 بـ  اأوتوماتيكية 
ونظام  رباعي،  دفع  ونظام 
نف�شها  ركن  على  ي�شاعدها 

دون تدخل ال�شائق. 

�سيارات تي�سال باإمكانها ر�سد اأعطابها وطلب قطع الغيار اأوتوماتيكيًا
امليكانيكية  امل�شاكل  بر�شد  ت�شمح  �شياراتها  يف  جديدة  ميزة  تي�شال  قدمت 
واإر�شال طلبات اأوتوماتيكية لقطع الغيار الالزمة. اأحد مالك تي�شال ن�رش �شورة 
حيث   ،3 موديل  يف  املعلومات  �شا�شة  على  ا�شتلموها  خدمات  طلب  لتذكرة 
لطلب  دفعها  ما  الطاقة،  حتويل  نظام  يف  متوقع  غري  ظرف  ال�شيارة  ر�شدت 

قطعة غيار ب�شكل تلقائي واإر�شالها ملركز خدمة تي�شال املف�شل للعميل.
من  للتاأكد  املكونات  بع�ض  تفح�ض  �شياراتنا  “باإمكان  تي�شال:  و�رشحت 
احتياجها لال�شتبدال وطلب قطع الغيار قبل زيارتك القادمة ملركز اخلدمة”، 
ويُذكر اأن املدير التنفيذي ايلون ما�شك اأكد يف بداية العام اأن حت�شني اخلدمات 
املتوفرة ل�شيارات تي�شال هي واحدة من اأولوياته. واأ�شار ما�شك اإىل اأن مالك 
تي�شال باإمكانهم حذف اأي طلب اأوتوماتيكي لقطعة غيار اإذا اعتقدوا اأنها غري 
�رشورية، وهو جانب هام جدا لهذه اخلدمة لإعطاء حرية ملالك ال�شيارات يف 

تغيري بع�ض املكونات فورياً اأو النتظار قلياًل ل�شبب اأو لآخر.
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ال�سامتة" "�سيارتها  باإنتاج  "مر�سيد�س" تبداأ 
اأعلنت �رشكة مر�شيد�ض اأنها بداأت بالإنتاج التجاري ل�شيارة "EQ" الكهربائية يف مدينة برمين 

الأملانية.
و�شتاأتي هذه ال�شيارة مبحركات كهربائية ل ت�شدر اأي �شجيج تقريبا، ما دفع اخلرباء اإىل 

ت�شميتها بـ"ال�شيارة ال�شامتة" التي �شتوفر اأكرب قدر من الراحة للركاب وال�شتمتاع 
بالقيادة، وتقلل من ظاهرة التلوث ال�شمعي التي بات يعاين منه اأغلب �شكان 

املدن الكربى واملكتظة بال�شكان.  و�شتتميز بهيكل اأنيق م�شنوع من احلديد 
والألومينيوم، �شبيه بهياكل �شيارات "GLC" التي اأنتجتها 

مر�شيد�ض يف العامني الأخريين، بطول 474 �شم، وعر�ض 
188 �شم، وارتفاع 162 �شم، مزود مبحاور 

عجالت تبعد عن بع�شها 287 �شم، و�شندوق 
اأمتعة خلفي ب�شعة 500 لرت.

و�شتزود مبحركني كهربائيني بعزم 480 
ح�شانا، قادرين على زيادة ت�شارعها من 

0 اإىل 100 كلم/�شاعة يف غ�شون 5.1 
ثانية، والو�شول بها اإىل �رشعة 180 

كلم/�شاعة، وبطاريات تكفيها لتقطع 
م�شافة 470 كلم بال�شحنة الواحدة.

و�شتاأتي باأحدث الأنظمة 
 ،"MBUX" التكنولوجية، كنظام

وب�شا�شتني تعمالن باللم�ض مبقا�ض 
10.25 بو�شة، بالإ�شافة اإىل اأنظمة 

لتنقية الهواء يف قمرة القيادة، 
واأنظمة اإلكرتونية متطورة للتحكم 

بال�رشعة واحلركة على الطرقات.
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Android 10 Q نظام

 تركيز على الأمن، 
واخل�صو�صية، 

والرفاهية 
الرقمية

 Google للمطورين  ال�سنوي  يف موؤمترها 
غوغل  �رشكة  قامت  اليوم،   2019  I/O
بالك�سف عن بع�ض التفا�سيل حول الإ�سدار 
الأندرويد  نظام  من  التايل  الرئي�سي 
مليار   2.5 من  اأكرث  يف  حالًيا  امل�ستخدم 
نظام  من  اجلديدة  الن�سخة  ن�سط.  جهاز 
مل  ولكن   ،10 الإ�سدار  �ستحمل  الأندرويد 
الر�سمي.  اإ�سمها  عن  ال�رشكة  لنا  تك�سف 
وبالتايل، هذه الن�سخة �ستُعرف حالًيا باإ�سم 

.Q 10 Android
مع  اجلديد   Android Q نظام  �سي�سل 
الدعم للأجهزة املحمولة القابلة للطي من 
خلل اإ�ستيعاب وملئمة حالت الإ�ستخدام 
املختلفة  الأبعاد  مع  والتكيف  الفريدة، 
حيث  باملوا�سلة  لك  وال�سماح  لل�سا�سة 
اجلهاز  فتح  اأو  بطي  تقوم  اأن  قبل  توقفت 

 .Screen Continuity مع ميزة تدعى 
 Android Q مما ل يثري الده�سة، نظام
اجلديد �سيجلب معه كذلك الدعم ل�سبكات 

.5G اجليل اخلام�ض
جديدة  ميزة  هي   Live Caption
على  الآيل  التعلم  بتكنولوجيا  مدعومة 
اإليه،  توحي  مبا  بال�سبط  تقوم  اجلهاز 
وجتدر  التو�سيحية.  الكلمات  تعر�ض  فهي 
 Live Caption ميزة  اأن  اإىل  الإ�سارة 
تعمل مع جميع ملفات امليديا تقريبًا، مبا 
يف ذلك مقاطع الفيديو وامللفات ال�سوتية 
ال�سوتية.  والر�سائل  ال�سوتية  والتدوينات 
مبجرد اإكت�ساف الكلم، �ستظهر الت�سميات 
التو�سيحية تلقائًيا مع العلم باأن هذه امليزة 
ل تتطلب اإت�سال بالإنرتنت، وهذا ما يعني 

باأن اأي معلومات لن تغادر هاتفك.

اإىل  طريقها  �سقت  الآيل  التعلم  تكنولوجيا 
 Smart Replay الذكية  الردود  ميزة 
جميع  مع  ب�سل�سة  �ستعمل  والتي  ا،  اأي�سً
 Android نظام  يف  الدرد�سة  تطبيقات 
للردود،  مفيدة  اإقرتاحات  يوفر  مما   ،Q
اإذا  وكذلك الإجراءات. على �سبيل املثال، 
الر�سائل،  اإحدى  يف  عنوان  على  ح�سلت 
فباإمكانك النقر على الإ�سعار للو�سول اإىل 
Google Maps مبا�رشة، ول داعي لفتح 
ا  اأي�سً يعمل  هذا  م�سبًقا.  املرا�سلة  تطبيق 
معلومات  اأي  ملغادرة  احلاجة  دون  من 

لهاتفك.
قادم   ”  Dark Mode  ” الليلي  الو�سع 
تقوم  عندما  تلقائًيا  ت�سغيله  و�سيتم  ا،  اأي�سً
اأو يدوًيا من  بتفعيل و�سع حفظ البطارية، 
ال�رشيعة  الإعدادات  قائمة  خلل خيار يف 

.Quick Settings
 Android Q جتدر الإ�سارة اإىل اأن نظام
يت�سمن ما يقرب من 50 ميزة جديدة تركز 
اأدوات  هناك  واخل�سو�سية.  الأمان  على 
املوقع  حول  ال�سفافية  من  املزيد  توفر 
ا، لأنها معلومات �سخ�سية جًدا. وبذلك  اأي�سً
خا�سية  لإ�ستخدام  تذكريات  على  حت�سل 
التطبيق  ت�ستخدم  ل  كنت  اإذا  املوقع  تتبع 
و�ستح�سل  موقعك.  حتديد  يطلب  الذي 
تتبع  اإذن  متنح  عندما  دقيق  حتكم  على 
ثلث  خلل  من  التطبيقات  لأحد  موقعك 
ملوقعك  بالو�سول  ال�سماح  ت�سمل  خيارات 
اإ�ستخدام  اأثناء  فقط  اأو  الوقت،  طوال 
موقعك  اإىل  الو�سول  رف�ض  اأو  التطبيق، 
ا  اأي�سً هو  امل�ستخدم  موقع  حتديد  نهائًيا. 

يف الطليعة داخل الإعدادات.

رم�صان "“غوغل” ت�صتقبل 
 مع �صفحة خا�صة بال�صهر الف�صيل

اأعلنت �رشكة غوغل عن تد�سني مركز خم�س�ض ل�ستقبال �سهر رم�سان 
http://www.google. الكرمي. وذلك من خلل تخ�سي�ض ال�سفحة

com/ar/landing/ramadan/ لهذا الغر�ض، حيث تُقدم جمموعة 
متنوعة من اخلدمات للم�سلمني يف جميع اأنحاء العامل وذلك احتفاًء بقدوم 
�سهر رم�سان الكرمي. تت�سمن ال�سفحة اجلديدة املخ�س�سة ل�سهر رم�سان 

2013 اقرتاحات حول كيفية التوا�سل مع الأ�سدقاء والعائلة من اأي مكان 
بالإ�سافة اإىل م�ساهدة فيديوهات خمتارة على “يوتيوب”، كما اأنها 

تت�سمن جل�سات حمادثة Hangout مبا�رشة لتعليم الطهي مع م�ساهري 
الطهاة من جميع اأنحاء العامل علوة على التعريف باأف�سل الطرق 

املقرتحة التي ميكن لل�سائمني ال�سري فيها نهاية اليوم يف طريقهم للمنزل. 
ا للم�ستخدمني اإمكانية  وبالإ�سافة اإىل Hangouts يوفر املركز اأي�سً
متابعة �سعائر العمرة وم�ساهدة القيام من خلل ت�سغيل البث املبا�رش 
امل�سجد احلرام يف مكة املكرمة عرب قناة على “يوتيوب” خم�س�سة 

لهذا وتابعة لوزارة الثقافة والإعلم ال�سعودية، هذا بالإ�سافة اإىل اإمكانية 
م�ساهد بث مبا�رش من امل�سجد النبوي ال�رشيف يف املدينة املنورة.
كما يوفر هذا املركز املخ�س�ض ل�سهر رم�سان الكرمي ميزة اأخرى 
وهي “عمليات البحث الرائجة” حيث ميكن للم�ستخدمني احل�سول 

على اإح�ساءات حول عادات البحث لدى امل�ستخدمني يف بلدان ال�رشق 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا وجنوب �رشق اآ�سيا خلل ال�سهر الف�سيل. 

وتعر�ض عمليات البحث هذه املو�سوعات حمل الهتمام على م�ستوى 
فئات متنوعة. كما ميكن للم�ستخدمني الطلع على كيفية ا�ستقبال 
البلدان الأخرى حول العامل ل�سهر رم�سان. وعند البحث با�ستخدام 

الو�سوم #اإفطار اأو Breakingfast# على �سبكة التوا�سل الجتماعي 
التابعة لل�رشكة “غوغل بل�ض”، حيث �ستظهر للم�ستخدمني اأحدث �ساحة 

م�ساركات و�سور حول هذا املو�سوع. كما ميكن للم�ستخدمني م�ساركة 
حلظاتهم اخلا�سة من خلل اإر�سال �سورهم اأو م�ساركاتهم املف�سلة على 

“غوغل بل�ض” وا�ستخدام الو�سمني ال�سابقني معها.

اأن�صتاغرام تطلق اأول 
فلرت �صور رم�صاين

�سور  فلرت  اأول  اأن�ستاغرام  اأطلقت 
“فانو�ض”  ا�سم  حتت  رم�ساين 
اأن�ستاغرام  م�ستخدمي  لت�سجيع 
لل�سهر  حت�سرياتهم  م�ساركة  على 
الف�سيل، وما يقومون به من اأعمال 

اخلري، بطريقة مبتكرة وجديدة.
مبادراتها  اأوىل  اأطلقت  كما 
�سهر  حلول  مبنا�سبة  الرم�سانية 
جميع  ودعت  املبارك،  رم�سان 
اأفعال  م�ساركة  اإىل  امل�ستخدمني 
من�ستها  عرب  ون�رشها  اخلري، 
مبادرتها  خلل  من  الإلكرتونية، 
اخلري  فعل  وي�سمل  الرم�سانية. 
احلملة،  هذه  لن�رشه  تهدف  الذي 
ن�رش  مثل  الب�سيطة،  املبادرات 
�سفحات  على  اإيجابية  تعليقات 

اخلا�سة  الجتماعي  التوا�سل 
�سكر  اأو  والزملء،  بالأ�سدقاء 
ق�ساء  على  والعائلة  الأ�سدقاء 
اأو  �سحور مميزة،  اأو  اإفطار  اأم�سية 
املجتمع،  لنفع  تطوعي  عمل  اأي 
كمثال  اأن�ستاغرام  عرب  ن�رشه  ثم 
ال�سور  فلرت  اأن  يذكر  به.  يحتذى 
عن  عبارة  “فانو�ض”،  اجلديد 
م�ستوحاة  للهلل  واأ�سكال  ظلل 
وترمز  الأرابي�سك،  زخارف  من 
عام  ب�سكل  امل�ستخدمة  الأ�سكال 
وبو�سع  املبارك،  رم�سان  ل�سهر 
ال�سا�سة  على  النقر  م�ستخدميه 
اإىل فلرت بت�سميم تقليدي  للنتقال 
رم�سان  تهاين  اختيار  ثم  للهلل، 

بالإجنليزية اأو العربية.
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S10 ما اأعلنت عنه �صام�صونغ يف موؤمتر اإطالق غالك�صي
اأ�سدلت �رشكة �سام�سونغ ال�ستار عن موؤمترها اخلا�ض 
 Galaxy وهاتف S10 بالك�سف عن �سل�سلة غالك�سي
واأخر  رئي�سية  هواتف  ثلثة  اإطلقها  مع   ،Fold
 5G قابل للطي وكذلك ن�سخة تدعم اجليل اخلام�ض
اجليل  متثل  ل�سلكية  �سماعة  بجانب  ذكية،  و�ساعة 
اجلديد من �سماعاتها، لت�سع بني اأيدي امل�ستخدمني 
الإمكانيات  وعالية  الرائدة  املنتجات  من  جمموعة 
اأنها  من  بالرغم  عام؛  كل  بداية  مع  العادة  هي  كما 
اإعلن  املوؤمتر  �سهد  وقد  املعتاد.  من  اأبكر  جاءت 
ال�رشكة عن بيع 2 مليار هاتف غالك�سي منذ اإطلقها 

قبل عقد من الزمان.

واإليكم ما اأعلنت عنه ال�ضركة يف 
موؤمترها:

كما كان منتظًرا، فقد ك�سفت �سام�سوجن عن الهاتف 
القابل للطي Galaxy Fold حيث يقدم نقلة كبرية 
باجلمع بني الهواتف التقليدية والأجهزة اللوحية من 
ب�سا�سة  العادي  �سكله  من  �سهولة  بكل  حتويله  خلل 
 7.3 �سا�سة  مع  اأكرب  ب�سا�سة  جهاز  اإىل  بو�سة   4.3
الهاتف  ويوفر  بك�سل.   2152×1536 بدقة  بو�سة 
ميكن  حيث  التطبيقات،  لت�سفح  ا�ستثنائية  طريقة 
للو�سع  ثم حتويلها  العادي ومن  بالو�سع  ا�ستخدامها 
الكبري ب�سبب على طريقة الأجهزة اللوحية، كما ميكن 
بف�سل  وذلك  ال�سا�سة  على  مًعا  تطبيقات  ثلثة  فتح 
الهاتف  ال�رشكة يف �سناعة  ا�ستخدمتها  التي  التقنية 

والتي متاثل وجود هاتفني مًعا.
ويحمل الهاتف ذاكرة رام ب�سعة 12 جيجا بايت بتقنية 
�سعة  مع  الذكية  الهواتف  يف  مرة  لأول  مرت  نانو   7
وياأتي مع 6 كامريات على  بايت.  تخزين 512 جيجا 
واثنتني  اجلانب  على  كامريتني  بوجود  العادة،  غري 
بالأمام ومثلهما يف اخللف. كما ي�سم بطاريتني ب�سعة 
للت�سال   eUFS منفذ  بجانب  اأمبري،  ملي   4،380

ال�رشيع.
وياأتي ب�سعر 1،ابتداًء من 26 اأفريل القادم اأي بعد ما 

يقارب �سهرين من الآن.

S10 ضل�ضلة غاالك�ضي�

 ،S10 �سل�سلة  عن  احلال  بطبيعة  �سام�سونغ  ك�سفت 
خمتلف  بت�سميم  هواتف  ثلثة  مع  املرة  وهذه 
بطبيعة  لكن  ال�سا�سة  داخل  النتوء  بوجود  مرة  ولأول 

خمتلفتني  بطريقتني  الثلثة  الهواتف  جاءت  احلال 
الهاتف  يف  مزدوجة  اأمامية  كامريا  تواجد  ب�سبب 
جميًعا  ا�ستملت  لكنها  الأعلى.  الإمكانيات  �ساحب 
اأ�سفل  موجودة  الأمامية  للكامريا  م�ست�سعرات  على 
ال�ستفادة  من  قدرة  اأكرب  امل�ستخدم  لتمنح  ال�سا�سة 
ب�سمة  م�ست�سعر  على  حتتوي  كما  امل�ساحة،  من 
و  S10 ن�سختني  يف  ال�سا�سة  يف   UltraSonic

 S10e لأول مرة يف الهواتف الذكية فيما قدم +S10
الهواتف  وحتتوي  الهاتف.  بجانب  ب�سمة  م�ست�سعر 
اجليل  هذا  يف  هو  كما  ال�سماعة  منفذ  على  ا  اأي�سً
 Dolby تقنية  تقدميها  اإىل  بالإ�سافة  ال�سابق، 

Atmos ال�سوتية.
وباحلديث اأكرث عن الهواتف فهي جتتمع مًعا بوجود 
معالج �سنابدراغون 855 ذو القدرات العالية من ناحية 
ال�رشعة والذكاء ال�سطناعي، كما تاأتي الهواتف نظام 
اجلديدة  امل�ستخدم  وواجهة   9.0 اأندرويد  ت�سغيل 
 .IP68 املاء  مقاومة  تقنية  وكذلك   One UI
وال�سحن  ال�رشيع  ال�سحن  تقنية  دعم  اإىل  بالإ�سافة 
الل�سلكي  ال�ساحن  بوجود   Qi بتقنية  الل�سلكي 

.2.0 Fast Wireless Charging ال�رشيع
اأما بتف�سيل املزايا الأخرى، فالهاتف الأقل اإمكانيات 
S10e ياأتي ب�سا�سة 5.8 بو�سة بدقة +FHD وتقنية 
HDR10، كما يجلب بكامريا خلفية مزدوجة بدقة 
الزاوية  وا�سعة  اإحداها  عد�سة  لكل  بك�سل  ميغا   12
والأخرى ت�ستطيع الت�سوير برتكيز عايل وو�سوح كبري، 
بك�سل  ميغا   10 بدقة  الأمامية  الكامريا  تاأتي  فيما 
بفتحة غالق f/1.9 مع قدرتها على الرتكيز التلقائي 
والتقاط �سور بدقة UHD. وي�سيف الهاتف بطارية 
كما  ال�رشيع.  ال�سحن  تدعم  اأمبري  ملي   3،100 ب�سعة 
 128 تخزين  �سعة  مع  بايت  6 جيجا  رام  ذاكرة  يوفر 
جيجا بايت اأو 8 جيجا بايت مع 256 جيجا بايت �سعة 
الأزرق،  الأ�سود،  الأبي�ض،  بالألوان:  وي�سل  تخزين. 

الأخ�رش، والأ�سفر الكناري. و�سيبداأ �سعره من.
�سوبر  نوع  �سا�سة من  ياأتي مع   ،S10 بينما غالك�سي
اأموليد بحجم 6.1 بو�سة وبدقة QHD+ تدعم تقنية 
 Dynamic Tone وكذلك   +HDR10 العر�ض 
م�ست�سعر  بداخلها  ال�سا�سة  وحتمل   ،Mapping
اأما  ال�سا�سة.  من  كبرية  ن�سبة  يغطي  الأ�سبع  لب�سمة 
بثلث  كامريا  مع  ياأتي  فهو  الكامريا،  عن  باحلديث 
عد�سات لديها قدرات كبرية وت�ستطيع ت�سوير فيديو 
يف  اإطار   60 ب�رشعة   +HDR10 وتقنية   4K بدقة 
بك�سل  ميجا   12 بدقة  واحدة  اإىل  وتنق�سم  الثانية 
للت�سوير العميق والرتكيز، فيما تاأتي الثانية بدقة 12 

بزاوية 77 درجة وفتحة غالق f/1.5 عالية احل�سا�سية 
بدقة  اإىل عد�سة  بالإ�سافة  الب�رشي،  التثبيت  وتقنية 
16 ميغا بك�سل وا�سعة جًدا بزاوية 123 درجة وفتحة 
الأمامية بدقة 10  الكامريا  تاأتي  f/2.2. فيما  غالق 
ميجا بك�سل �سبيهة بكامريا الهاتف ال�سابق بخا�سية 
الرتكيز التلقائي وت�سور بدقة UHD وتقدم الكامريا 
الثلثية الت�سوير البطيء ب�رشعة 960 اإطار يف الثانية. 
ويحمل الهاتف بطارية ب�سعة 3،400 ملي اأمبري. كما 
يوفر خيارين من �سعة التخزين بني 128 جيجا بايت 
8 جيغا  رام موحدة  ذاكرة  بجانب  بايت  و512 جيجا 
الأخ�رش،  الأ�سود،  الأبي�ض،  بالألوان  و�سي�سل  بايت. 

والأزرق. فيما �سيبداأ �سعره من.
�سابقيه  اأعلى من  ياأتي هاتف S10+ مبزايا  فيما 
مزدوجة،  اأمامية  كامريا  على  باحتوائه  �سيما  ل 
اإحدى العد�ستني تقنية ت�سوير ثلثية  حيث تقدم 
الواقع  تقنيات  دعم  تطوير  يف  ت�ساعد  الأبعاد 
الفرتا�سي واملعزز وتقدم جتربة حماية خمتلفة 
الكامريا  عن  باحلديث  اأما  الوجه.  على  بالتعرف 
هو  كما   S10 لهاتف  �سبيه  ب�سكل  فتاأتي  اخللفية 
تقنية  ودعم   +QHD ال�سا�سة  دقة  مع  احلال 
بو�سة.   6.4 بقيا�ض  اأكرب  تاأتي  لكنها   HDR10
ملي   4،100 ب�سعة  بطارية  معه  الهاتف  ويجلب 
جيجا   8 رام  ذاكرة  على  الهاتف  ويحتوي  اأمبري. 
تاأتي  فيما  بايت،  جيجا   128 تخزين  و�سعة  بايت 
الزجاج  من  بدًل  بال�سرياميك  املحمية  الن�سخة 
مع نوعني؛ ب�سعة 12 جيجا بايت مع �سعة تخزين 
�سعة  مع  رام  بايت  12 جيجا  اأو  بايت  512 جيجا 
تخزين 1 تريا بايت ميكن زيادتها بـ512 جيغا بايت 
و�سي�سل  اخلارجية.  الذاكرة  بطاقات  عرب  اأخرى 
لن�سخ  لونني  وجود  بجانب  ال�سابق  الهاتف  باألوان 
ال�سرياميك بالأبي�ض والأ�سود. و�سيبداأ �سعره من 

و�سيزيد يف كل ن�سخة مبزايا اأعلى.

غاالك�ضي S10 5G اأو اجليل اخلام�س

بجانب هواتفها ال�سابقة، اأعلنت �سام�سونغ عن نيتها 
املرة  وهذه   S10 �سل�سلة  من  اأ�سخم  ن�سخة  طرح 
ب�سا�سة 6.7 بو�سة من نوع QHD+ وبطارية ب�سعة 
كما  اأ�رشع،  ب�سكل  ال�سحن  تدعم  اأمبري  ملي   4،500
اخللفية  الكامريا  مع  اإ�سايف   3D م�ست�سعر  حتمل 
و  S10 مع  الأخرى  املزايا  تت�سابه  بينما  الثلثية. 
بالت�سال  جًدا  كبرية  �رشعة  الهاتف  يقدم   +S10

بف�سل تقنية اجليل اخلام�ض.



دعا عدد من املهتمني بال�شاأن املحلي ببلديات ورقلة 
مقر  اأمام  ال�شبت  اليوم  بقوة  احل�شور  اإىل  ال�شاكنة   ،
ملقر  املجاورة  و�شط  والغاز  للكهرباء  التوزيع  مديرية 
بلدية عا�شمة الواحات ،للمطالبة ب�رضورة رحيل املدير 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  تبعات  الذي حملوه  الوالئي 
قطع  �رضورة  الزام   يف  ح�شبهم  تع�شفه  عن  تنجر 
الكهرباء عن الزبائن املتخلفني عن ت�شديد م�شتحقات 
العمال  رف�ض  التي  اخلطوة  وهي  الكهرباء  ا�شتغالل 

القيام بها �شبيحة يوم االأربعاء .
كما �شدد اأكرث من متحدث يف املو�شوع اأنه حان الوقت 
يكرث  التي  الكهرباء  مبجانية  �شونلغاز  م�شالح  الإلزام 
تتجاوز  الذي  احلار  ال�شيف  ف�شل  الطلب خالل  عليها 
حتت  مئوية  درجة   55 الـ  عتبة  احلرارة  درجات  فيه 
ال�شابق  الوزير  بتعليمة  االلتزام  اإطار  يف  وذلك  الظل، 
الفارطة  ال�شائفة  �شدد  الذي  قيتوين  م�شطفى  لطاقة 
الكهرباء لفائدة �شاكني جنوب  من غليزان عن جمانية 
اأين يكرث  بالنظر حلرارة الطق�ض،  الكبري  وذلك  البالد 

كالثالجات  منزلية  الكهرو  اأجهزة  على  اال�شتغالل 
واملكيفات الهوائية  . 

 من جهة ثانية فقد حذرت جمعيات حملية فاعلة بوالية 
عموما  الكبري  اجلنوب  واليات  وباقي  خ�شو�شا  ورقلة 
االحتجاجية  احلركات  لهيب  عدوى  انتقال  مغبة  من 

لقطع �شونلغاز لعدة اأ�شباب �شواء تعلق االمر باالرتفاع 
امللتهب لفواتري الكهرباء اأو ما تعلق بالتم�شك ال�شعبي 
ال�شابقة  احلكومة  تعنت  ظل  يف  الكهرباء  مبجانية 
ما  خا�شة  الكبري  اجلنوب  مناطق  اعالن  يف  واحلالية 

تعلق منها بالنائية واحلدودية كمناطق منكوبة .

�أحمد باحلاج 

للمطالبة بطرد �ملدير �لوالئي و جمانية �لكهرباء يف ف�صل �ل�صيف 

 مو�طنو ورقلة يهددون باالحتجاج �ليوم �أمام مديرية �سونلغاز 
دعت جمموعة من �لن�صطاء �جلمعويون و�حلقوقيون بورقلة ، �ل�صكان �ىل �لتجمهر �أمام مقر مديرية �لتوزيع 

للكهرباء و�لغاز و�صط بورقلة �ليوم �ل�صبت ، للمطالبة بطرد �ملدير �لوالئي وجمانية �لكهرباء خالل ف�صل �ل�صيف 
�حلار �لذي عادت ما تتجاوز فيه درجة �حلر�رة عتبة �لـ 55 درجة مئوية حتت �لظل .

غليز�ن   

25 مليار 
�سنتيم لتمويل 

�أكرث من 40 
�ألف �إعانة 

بوالية  املحلية  االإدارة  م�شالح   �رضعت 
للفئة  املالية  االإعانات  �شب  يف  غليزان 
واملقدرة  الربيدية  باحل�شابات  املعوزة 
حتديد  مت  حيث  م�شتفيد  األف   40 بنحو 
والتي  اجلاري  للمو�شم  املالية  االإعانات 

دينار  اآالف  ب06  القفة  حمل  حلت 
باحل�شابات  مبا�رضة  �شبها  يتم  جزائري 
التي  العملية  وهي  للم�شتفيدين  الربيدية 

مليار  ال24.5  فاق  ماليا  لها غالفا  ر�شد 
وقفات  تخللتها  الت�شامنية  العملية  �شنتيم 
احتجاجية للمق�شيني بعديد البلديات على 

غرار بلدية اأوالد �شيدي امليهوب املغلقة 
من  الع�رضات  اإقدام  ب�شبب  يوما   15 منذ 
باالأقفال  البلدية  غلق  عل  املواطنني 

وتن�شيب خيمة كبرية اأمام املدخل الرئي�شي 
كذلك بلدية جديوية ووادي اجلمعة اللتان 
من  متكررة  احتجاجات  اأي�شا  هما  عرفتا 
طرف ع�رضات املواطنني املق�شيني الذين 
طالبوا باإعادة النظر يف قرار االإق�شاء مع 
اإطار  ويف   2018 املا�شية  ال�شنة  اإن  العلم 

 21 مبلغ  تخ�شي�ض  مت  الت�شامنية  العملية 

األف قفة  اأكرث من 47  مليار �شنتيم لتمويل 
ب14  البلديات  م�شاهمة  عرفت  رم�شانية 
�شاهمت  الوالية  وم�شالح  �شنتيم  مليار 
وزارة  اإىل  اإ�شافة  �شنتيم  ماليري   03 مببلغ 
مببلغ  و�شامت  �شاركت  التي  الت�شامن 

ال1.5 مليار �شنتيم .

�س.  �أ

يف عمليتني منف�صلتني مل�صالح �لدرك �لوطني و�جلمارك

�إجها�ض حماولة تهريب �أكرث 50 كلغ من كيف 
.        حجز 03 �صيار�ت وتوقيف 04 عنا�صر بغرب �لبالد

�صوق �جلملة للخ�صر و�لفو�كه بالكرمة 

متوين 85 جمعية خريية باملنتجات �لفالحية 
تيزي وزو حتي �الأ�سبوع �لعربي للمرور

�أكرث من ع�سرة ماليني �أمريكي 
يطالبون بعزل تر�مب

�لطارف 

 �لطبعة �الأوىل لالأيام �لوطنية
 لالإن�ساد و �ملديح

جنحت م�شالح الدرك الوطني  بالتعاون مع م�شالح 
عمليتني  اإحباط  من  االأ�شبوع  نهاية  اجلمارك 
من  انطالقا  املعالج  الكيف  من  كلغ   50 لتهريب 
للوطن  الداخلية  املناطق  نحو  الغربية  احلدود 
وحجز 03 مركبات حمملة باأكرث من 50 كلغ كيف 

وتوقيف 04 اأ�شخا�ض  يف عمليتني منف�شلتني .
العملية االأوىل قامت بها عنا�رض الدرك  الوطني 
عني  والية  غرب  كلم   30 �شاف  بني  لدائرة  
دولية  ب�شبكة  االإطاحة  من  متنت  والتي  متو�شنت 

لتهريب املخدرات بني مدينتي مغنية باحلدودية 
ومدينة ال�شفة  بوالية البلدية وحجز  25 كلغ من 
وا�شرتجاع  مهربني   03 وتوقيف  املعالج  الكيف 
مركبتني االأوىل من نوع بيجو 206 والثانية من نوع 
ا�شتغالال  جاءت  العملية   ، الدفع   رباعية  هنداي 
حول  الوطني  الدرك  م�شالح  تلقتها  ملعلومات 
ن�شاط �شبكة لنقل املخدرات  ما بني مدينة مغنية  
باحلدود الغربية نحو الواليات الداخلية ليتم تتبع 
بالو�شول  انتهى  ال�شبكة  لعنا�رض  واحلركة  االآثار 

لوالية  التابعة   ال�شفة  ن�شاطها مبنطقة  مركز  اإىل 
االخت�شا�ض  بتمديد  اأمر  وبا�شت�شدار   ، البليدة  
واآخر للتفتي�ض مت مداهمة منزل الع�شابة اين مت  
توقيف 03 اأ�شخا�ض وحجز 25 كلغ كيف ومركبتني 
والتزال  هذا   ، املخدرات  نقل  ت�شتعمل يف  كانت 
التحقيقات جارية لتوقيف باقي عنا�رض الع�شابة ، 
ويف عملية منف�شلة متكنت عنا�رض الفرقة املتنقلة 
للجمارك باأوالد ميمون 34 كلم �رضق تلم�شان من  
من  املخدرات  من   لكمية  تهريب  عملية  اإحباط 

وحجز25  الداخلية  املدن  نحو  الغربية  احلدود 
على  مهربة  كانت  املعالج  الكيف  من  و600غ  كلغ 
منت  مركبة من نوع كيا ، العملية متت اثر حاجز  
توقيف  اأين مت    07 رقم  الوطني  الطريق  ملراقبة 
املركبة من نوع كيا التي بتفتي�شها مت  العثور على 
االأربعة  االأبواب  داخل  خمزنة  املخدرات  كمية 
للمركبة ، كما تكللت العملية بتوقيف �شائق املركبة 

واحالته على الق�شاء
 حممد بن تر�ر

بالكرمة  والفواكه  للخ�رض  اجلملة  �شوق  ميون 
املنتجات  مبختلف  خريية  جمعية   85 )وهران( 
الفالحية يف اطار العملية الت�شامنية لل�شهر الف�شيل 
،ح�شبما علم اليوم اخلمي�ض من املوؤ�ش�شة امل�شرية. 
مبختلف  جمعية   85 متوين  ال�شوق  هذا  وي�شمن 
وطماطم  وبطاطا  متور  من  الفالحية  املنتجات 
لتح�شري  موجهة  م�شاعدات  وهي  وغريها  وفواكه 
بلديات  عرب  املفتوحة  باملطاعم  االفطار  وجبات 
الوالية ، وفقا ملا �رضح به مدير املوؤ�ش�شة امل�شرية 

لل�شوق �شعادة قدور.

اأحيت والية تيزي وزو تظاهرة االأ�شبوع العربي 
للمرور حيث قامت م�شالح ال�رضطة بعر�ض 

معار�ض ت�شتهدف جميع الفئات الطالبية 
مبختلف االأطوار حول ال�شالمة املرورية و دلك 

حتت �شعار القيادة ت�شمن �شالمتك و �شالمة 
االآخرين واأهمية احرتام اإ�شارات املرور و كيفيات 

جتنب احلوادث املرورية انطالقا من الو�شط 
املدر�شي و مركز الرتفيه و الت�شلية كما مت القيام 
بتوعية مرورية داخل االإكماليات بكل املدن وهو 
ما رحبت به جمعيات اأولياء التالميذ واجلمعيات 

املهتمة بهذا املجال مع العلم اأن والية تيزي 
وزو �شهدت انخفا�شا كبريا يف عدد احلوادث 

املرورية.
ح- كرمي

ب�شكل  اأمريكي،  ماليني  ع�رضة  من  اأكرث  وقع 
اإجمايل، على عرائ�ض تطلب من الكونغر�ض، 
بدء عملية �شحب الثقة من الرئي�ض االأمريكي 

دونالد ترامب وعزله عن ال�شلطة.
وعر�ض النائبان الدميقراطيان، ر�شيدة طليب 
ومن  املنظمات  بع�ض  وممثلو  غرين،  واآل 
بينها »موف اون« و«ومينز مار�ض«، اأمام مبنى 
هذه  يت�شمن  بي«  ا�ض  »يو  مفتاح  الكونغر�ض 
»ترامب  عليها  كتب  لوحة  واأمام  العرائ�ض، 
يجب اأن يرحل«، قال غرين » بني اأيدينا ع�رضة 

ماليني �شبب الأن نكون هنا اليوم«،من جهتها، 
دعت ر�شيدة طليب، التي تطالب باإقالة ترامب 
احلقبة، هذه  مواجهة هذه   « اإىل  اأ�شهر،  منذ 
احلقبة القامتة لبالدنا، حان الوقت، من وجهة 

نظري، للكفاح«.
النواب  جمل�ض  يف  الع�شو  طليب،  وكانت 
يدعو  قرار  م�رضوع  قدمت  قد  يناير،  منذ 
اإذا  ما  التحقيق ملعرفة  اإىل  الق�شائية  اللجنة 
بدء  تربر  اأفعاال  ارتكب  ترامب  الرئي�ض  كان 

اإجراءات لعزله.

�شيكون ع�شاق االإن�شاد و املديح الديني بالطارف 
الطبعة  مع  املقبل  االأحد  من  بداية  موعد  على 

االأوىل لالأيام الوطنية لالإن�شاد و املديح 
املحلي  املدير  به  اأفاد  ما  ح�شب  الديني، 

للثقافة.
الفنية  التظاهرة  هذه  افتتاح  حفل  �شتن�شط  و 
بعا�شمة  الطلق  الهواء  م�رضح  �شيحت�شنها  التي 
لقاملة  لالإن�شاد  الرحمان«  »حبيب  الوالية جمعية 
و كذا املن�شد عبد اجلليل اأخروق من ق�شنطينة، 

الثانية  ال�شهرة  ،اأما  �شايف  عادل   اأو�شحه  كما 
للطارف  »دندانية«  العي�شاوة  فرقة  �شتن�شطها 
احلدودية  الوالية  هذه  �شكان  كثريا  يف�شلها  التي 
ا�شتنادا  الفن،  هذا  املتنوع يف  لر�شيدها  بالنظر 
لذات امل�شدر، فيما �شي�شارك يف باقي ال�شهرات 
جمعيات اأ�شيل ل�شوق اأهرا�ض و اإ�رضاق بونة لعنابة 
و الر�شاد لعنابة كذلك، ح�شب ما اأكده املتحدث، 
الذي اأ�شار اإىل اأن �شكات�شات �شتتخلل برنامج هذه 

االيام الوطنية لالإن�شاد و املديح.  
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�لبويرة

حجز  581 كلغ  من 
حلوم �لديك �لرومي 

متكنت  عنا�رض فرقة  الدرك  ل�شري الطرقات  يف 
البويرة   اأمني بالطريق �رضق غرب  والية  حاجز 
بالتن�شيق مع مديرية التجارة من توقيف  �شاحنة 
مربدة  على متنها 581 كلغ  من حلم الديك الرومي  
�شاحبها   حيازة   دون  �شنتيم  مليون   20 بقيمة 
اأو  تثبت م�شدرها  بيطرية  �شهادة  اأو  وثيقة  على 
مت   املحجوزة  .الكمية  لال�شتهالك  �شالحيتها 
توجهها اإىل كل من م�شت�شفى حممد بو�شياف و 
دار العجزة بعد التاأكد من �شالحيتها من طرف 
حم�رض  اإبرام  مت   فيما   ، املخت�شة   امل�شالح 

اإثبات و حجز مع متابعة �شاحبها ق�شائيا .
ز�يدي  / م

�لبليدة

ح�سة �إ�سافية بقو�م 
925 للبناء 

كمال  املدينة،  و  العمران  و  ال�شكن  وزير  اأعلن 
اإ�شافية  ح�شة  البليدة  والية  منح  عن  بلجود، 

تقدر ب 925 اإعانة لل�شكن 
الريفي و 250 وحدة �شكنية من �شيغة الرتقوي 
لل�شحافة  ت�رضيح  يف  الوزير  وقال  املدعم 
البليدة  لوالية  تفقد  و  عمل  زيارة  هام�ض  على 
اإ�شافية  منح ح�شة  »قررت  الوزارية  دائرته  اأن 
تقدر  الريفي  لل�شكن  املوجهة  االإعانات  من 
اإ�شافية من �شيغة  و 250 وحدة  ب 925 ح�شة 
على   املتزايد  للطلب  نظرا  املدعم  الرتقوي 

هذه االأخرية«.

ميلة

13 موؤ�س�سة تربوية 
جديدة 

من  ابتداء  ميلة  بوالية  الرتبية  قطاع  �شيتعزز 
ب13   )2020-2019( املقبل  الدرا�شي  املو�شم 

موؤ�ش�شة تربوية جديدة يف خمتلف االأطوار 
علم  ما  ح�شب  اخلدمة،  حيز  �شتو�شع  التعليمية 
امليزانية  ومتابعة  الربجمة  م�شلحة  رئي�ض  من 
حممد  واأو�شح  بعو�ض  حممد  الرتبية  مبديرية 
التي  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  هذه  اأن  بعو�ض 
يف  تتمثل  متقدمة«  »جد  ن�شب  اأ�شغالها  تعرف 
ميلة  هي  بلديات  عدة  عرب  ابتدائية  مدار�ض   9
�شلغوم  ببلدية  العدد  ونف�ض  ابتدائيتني  مبجموع 
العثمانية  وادي  من  بكل  وحيدة  وابتدائية  العيد 
و  وفرجيوة  اأحري�ض  البي�شاء  وعني  وتاجنانت 

ترعي باينان.

تيبازة

 �إيد�ع 9 �أ�سخا�ض �حلب�ض 
متهمني يف ق�سايا خمدر�ت 

القليعة )والية  اأمر قا�شي التحقيق لدى حمكمة 
تيبازة( باإيداع ت�شعة اأ�شخا�ض متهمني يف ق�شايا 
حيازة  و  الكوكايني  و  باملخدرات  تتعلق  متفرقة 
اأ�شلحة نارية وبي�شاء، ح�شب ما علم لدى مديرية 

االأمن الوالئي.
عاجلتها  »نوعية«  ق�شايا  بثالثة  االأمر  يتعلق  و 
الق�شائية  لل�رضطة  املتنقلة  الفرقة  م�شالح 
»حيازة  ق�شية  من  بكل  تتعلق  القليعة  بدائرة 
املخدرات واملوؤثرات العقلية لغر�ض االإ�شتهالك 
من  ال�شلبة  املخدرات  و«حيازة  بها«  املتاجرة 
ق�شية  كذا  و  بها«  املتاجرة  لغر�ض  كوكايني  نوع 
لغر�ض  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  »حيازة 
املتاجرة، حيازة اأ�شلحة نارية وبي�شاء، التحطيم 
اأمن  بيان مديرية  الدولة«، ح�شب  العمدي مللك 

والية تيبازة.

.            "  �لعمال رف�صو� �اللتز�م بتعليمة قطع �لكهرباء على �لزبائن �ملتخلفني "
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