
يتقدمهم والة،مديرو �سركات م�سوؤولو بنوك و �أميار
200 �إطار باجلنوب متهمون 

با�شتفز�ز �ل�شارع

�حتاد �لعا�شمة ي�شتلم 
درع �لبطولة يف غياب 

زط�شي ومدو�ر !

ن�شر مو�شوع �ل�شانكيام
 بعد دقائق من �المتحان

�سنو� �إ�سر�با ملدة ن�سف يوم

11 �ألف �شيديل 
يتوقفون عن �لعمل

 �أطر�ف حاولت توظيف وفاة �لدكتور فخار

ف�شل م�شاع الإيقاظ �لفتنة يف غرد�ية

�لفريق �لقايد �سالح :

هناك من يجتهد
 يف تاأزمي �لو�شع

بعد مقتل عون للدفاع �لذ�تي و�إ�سابة �آخر مبرين

�جلي�س مي�شط غابات جنوب �شيدي بلعبا�س
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قال �إنه قام بزيارته �أم�ص 

�ملحامي م�شري 
ينفي وفاة �جلرن�ل 

�ص3بن حديد 

�ص4 

�ص4  �ص13�ص3

�ص4

�الأن�سار �سنعو� �أجو�ء ر�ئعة 
رفقة �لالعبني

وزير �لرتبية يتهم �أطر�ف باالإ�ساءة لالمتحانات
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برنامج حادي الأرواح يف طبعته اخلام�ضة  

تتويج ابن عني احلجل علي �سحراوي 
باملرتبة الأوىل وحتقيق اللقب 

اخلام�سة  الطبعة  اأم�س  اختتمت 
الأرواح  حادي  برنامج  من 
قناة   - اجلزائري  للتلفزيون 
املتاألق  بتتويج   - الكرمي  القراآن 
واملتميز املن�سد علي �سحراوي 
بح�سور   ، ال�سادي  البلبل 
�سخ�سيات بارزة يف الدولة ، علي 
املن�سد ال�ساب الذي ل يتعب ول 
�سيرتبع  عر�سا  لنف�سه  �سنع  يكل 
عليه ل�سنوات اأين توج  ابن حجيلة 
حادي  بلقب    « احلجل  عني   «
بعد  اخلام�سة  طبعته  يف  الأرواح 
طيلة  دامت  �رشيفة  مناف�سة 
ال�سهر الف�سيل ، املناف�سة القوية 

من  تثن  مل  املن�سدين  اأترابه  مع 
عزمية وا�رشار علي على التفوق 
واثق اخلطى  التحدي ولأن  ورفع 
مي�سي ملكا افتك علي اللقب من 
الذي  وهو  املتناف�سني   كل  بني 
عودنا بالنجاحات فهو عنوان لكل 
جناح  ، �سحراوي الذي يعي�س  يف 
اأ�رشة ب�سيطة وحمرتمة جدا  كان 
اأداء  واأظهر  قوي  �ساحب ح�سور 
عامليا متميزا  يف املن�سة ، ثقة 
اجلمهور  مع  وتعامل  النف�س  يف 
يف  قوة   ، وتناغم  ان�سيابية  بكل 
 ، ال�سوتية  وامل�ساحة  ال�سوت 
والتعبريات  اللقاء  يف  طريقة 

م�سجلة  وماركة  مميزة  خا�سية 
عنده اإ�سافة اإىل التقنيات ال�سوتية 
املوهبة  عن  ف�سال  املقامات   ،
كلها جعلت من �سحراوي ومن�سد 
ال�سارقة يف الطبعة ال�سابقة جنم 
 ، منازع  بدون  وعري�سها  ال�سهرة 
هذا وقال �سحراوي الذي ا�ستلم 
اجلائزة من اأيدي مدير التلفزيون 
طيلة    ، رباحي  �سليم  �سخ�سيا 
جد  الأجواء  كانت  التناف�س  فرتة 

جميلة وممتازة يف املعهد 
�سحراوي  عرب  ذاته  الوقت  يف 
اللقب   بهذا  البالغة  �سعادته  عن 
احلافلة  م�سريته  ير�سع  الذي 

بالنجاحات وي�ساف اإىل اجنازاته 
عائلتي  اإىل  اللقب  هذا  اأهدي   «
�سكان  وكل  واخوتي  ووالدي 
من  ولكل  احلجل  عني  مدينتي 

�ساندين من قريب اأو من بعيد  » 
اأي�سا  الربنامج  وعرفت  هذا 
الثاين  املت�سابق  م�ساركة 
الذي  رحماين  ميلود  املتميز 

وحقق  نهائي  الن�سف  الدور  بلغ 
امل�سابقة  يف  الرابعة  املرتبة 
دولة  �سفري  من  اجلائزة  وا�ستلم 

ال�سعودية.

رحماين يلتحق ب�سمك ال�سعودي

خبر في 
صورة

م�سالح الأمن اأوقفته وحجزت 
هاتف ال�سحية لديه

خمتل عقليا وراء مقتل املعلمة �سعدية ببني �سنو�س
قاتل  توقيف  من  �سنو�س  بني  الأمن  لدائرة  م�سالح  متكنت 
املعلمة  �سعيدية التي تعمل �سمن ف�سول  حمو الأمية والتي عرث عليها 

جثة هامدة وم�سنوقة ب�سلك معدين على م�ستوى وادي اخلمي�س .
على  عليها  عرث  الب�سمات  التي  ا�ستعمال  طريق  جاءت  عن  العملية 
العمر  الع�رشينات من  م«  يف  »ب  املتهم  والتي طابقت  ال�سحية  جثة 
املهلو�سات  واملعروف  بتعاطي  ومعروف  عقلي  اختالل  من  يعاين 
منزل  ومبداهمة  حيث   ، ممتلكاتهم  و�سلبه  الفتيات  على  باعتدائه 
املتهم مت العثور على هاتف ال�سحية وبع�س اأمالكها التي �سلبها منها 
كما اعرتف بالعتداء عليها با�ستعمال حجرة  وملا فقدت وعيها قام 
بجرها نحو الوادي بوا�سطة �سلك معدين تبثه يف رقبتها لرميها  ، وهو 

ال�سبب الذي كان  يف وفاتها اختناقا.
حممد بن ترار

عبد الالوي يطمئن اجلماهري 
حول و�سعه ال�سحي

حول  اجلماهري  الالوي  عبد  اأيوب  اجلزائري  الدويل  الالعب  طماأن 
م�ستوى  على  جراحية  عملية  اإىل  خ�سوعه  عقب  ال�سحية  و�سعيته 
مبقدوره  يكون  و�سوف  ناجحة  كانت  اجلراحة  اأو�سح  حيث  القلب 
ا�ستئناف التدريبات بعد ثالثة اأ�سابيع والعودة جمددا على املناف�سة 
امل�ساركة يف  الكروي املقبل، وجّدد غيابه عن  املرتقبة يف املو�سم 
كاأ�س اإفريقيا لالأمم لتفادي اأية م�ساعفات �سحية ت�رش به وتكون لها 

عواقبوخيمة.

حماجر جبل �ضنوة بتيبازة

جلنة التحقيق تعر�ض 
تقريرها النهائي 

عر�ست اللجنة التقنية املكلفة باإجراء حتقيق با�رشته منذ اأ�سبوعني 
�سنوة،  جبل  م�ستوى  على  تن�سط  حماجر  اأربعة  احرتام  مدى  حول 
امل�سنف موقع طبيعي حممي، للقوانني و التنظيمات و كذا الأ�رشار 
البيئية الناجمة عن ن�ساطها، تقريرها النهائي على ال�سلطات الولئية 
»الغلق«،  حلد  ت�سل  قد  حقها  يف  عقابية  اإجراءات  لإتخاذ  متهيدا 

ح�سب ما علم من م�سالح الولية.
حتقيق  جلنة  بت�سكيل  اأمر  قد  بو�سمة،  حممد  تيبازة،  وايل  كان  و 
�سنوة  منطقة  مواطني  من  ملجموعة  ا�ستقبالها  عقب  ولئية  تقنية 
من  ب�سل�سلة  قيامهم  بعد  بيئته  و  امل�ستهلك  حماية  جمعية  كذا  و 
تن�سط  التي  للمحاجر  املوؤدي  الطريق  غلق  اإىل  اأدت  الإحتجاجات 
 2017 �سنة  منذ  وطنية  حممية  امل�سنف  �سنوة  جبل  م�ستوى  على 
للمطالبة بغلق تلك املحاجر التي تن�سط، ح�سبهم بطرق م�سبوهة و 
غري قانونية و دون اأي اإحرتام ل�سحة املواطن و بيئته، مثلما ك�سف 

عنه الوايل بو�سمة �سابقا.

بلغاريا

بن م�سعود ي�سارك يف ندوة 
حول ال�ستثمار يف ال�سياحة 

ي�سارك وزير ال�سياحة وال�سناعة التقليدية، عبد القادر بن م�سعود، 
اليوم اخلمي�س ببلغاريا، يف فعاليات الندوة حول ال�ستثمار يف 

لذات  بيان  الربعاء  اليوم  به  اأفاد  ما  ح�سب  امل�ستدامة،  ال�سياحة 
الوزارة. 

ال�سياحة  وزارة  تنظمها  التي  الندوة  هذه  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
لال�ستثمار  الدولية  للندوة  ال�ست�ساري  املجل�س  مبعية  البلغارية 
ال�سياحي والتي تدوم يومني تهدف اإىل »ت�سجيع املناق�سات الدولية 
حول مو�سوع ال�ستثمار يف ال�سياحة امل�ستدامة وخلق ج�سور عمل 

وفر�س جديدة ملختلف الفاعلني واملبتكرين يف جمال الأعمال«.
اأر�سية  »توفري  من  منظميها--  --ح�سب  الندوة  هذه  �ستمكن  كما 
خا�سة بال�ستثمار ال�سياحي بح�سور �سناع القرار يف جمال ال�سياحي 
القدرات  تعزيز  وكذا  وامل�ستثمرين  امل�ساريع  واأ�سحاب  وزراء  من 
بتمويل  املتعلقة  اجلديدة  الآليات  يف  اخلربات  وتبادل  التقنية 

امل�ساريع يف ظل اقت�ساد م�ستدام م�سرتك«.

نادي  حار�س  ر�سميا  وقع 
�سم�س  ق�سنطينة  �سباب 
نادي  رفقة  رحماين  الدين 
ال�ساعد  ال�سعودي  �سمك 

املحرتفني  دوري  اإىل 
التحق  حيث  ال�سعودي، 
بعدما  بال�سعودية  رحماين 
قرر خو�س جتربة احرتافية 

اخلليجي  الدوري  يف 
حرا�س  مبواطنيه  والتحق 
ي�سنعون  الذين  املرمى 
احلدث مع اأنديتهم ويتعلق 

الأمر بكل من راي�س وهاب 
التفاق،  رفقة  مبوحلي 
النا�سط  دوخة  الدين  عز 
ومليك  الرائد  �سفوف  يف 

ع�سلة حار�س احلزم لريتفع 
املرمى  حرا�س  عدد 
الدوري  يف  اجلزائريني 

ال�سعودي اإىل اأربعة.

وزارة  ك�سفت م�سادر مقربة من 
وجهت  قد  م�ساحلها  اأن  ال�سكن 
وليات  اإىل  �سارمة  تعليمات 
اجلهة الغربية وخ�سو�سا »�سعيدة 
 ، تلم�سان  ،النعامة   البي�س   ،
ويف   « وغليزان  بلعبا�س  �سيدي 
هذا ال�سدد ينتظر توزيع ما يزيد 
بالوليات  م�سكن  20الف  عن 
الغربية قبل نهاية ال�سنة اجلارية 

ب�سعيدة  �سكن   2000 راأ�سها  على 
بتلم�سان  و2200  بالنعامة  و1300 
و1150  مب�ستغامن  �سكن  و1320 
و980  مبع�سكر  و1000  بغليزان 
ب�سيدي  و2350  ب�سلف  م�سكن 
متو�سنت   بعني  بلعبا�س  و850 
على  الق�ساء  �ساأنها  من  والتي 
التي  الوليات  بهذه  ال�سكن  اأزمة 
كوطات  بها  وزعت  وان  �سبق 

هذه  خالل   ال�سكن  من  هامة 
ال�سنة .

تثبيت  اجل  ومن  اأخر  جانب  من 
ت�سعى  الأرياف  بقراهم   �سكان 
مع  وبالتعاون  ال�سكن  وزارة 
املالية  ووزارة  الداخلية   وزارة 
قطعة  الف   15 حوايل  منح  على 
مالية  باإعانات  مرفقة  اأر�سية 
لإقامة �سكنات ريفية منها 2000 

بكل من  ، و1500  بالبي�س  قطعة 
تلم�سان و�سيدي يبلعبا�س و1200 
قطعة بكل من متو�سنت وغليزان 
من  بكل   1000 ناهيك  و�سلف  
و600  و�سعيدة   ومع�سكر  النعامة 
مب�ستغامن ، المر الذي من �ساأنه 
ال�سكن  م�سكل  من   يخفف  ان 

وي�ساهم  يف دعم التنمية.
حممد بن ترار

الوليات الغربية قبل نهاية2019

توزيع 20الف �سكن و15 األف قطعة اأر�سية 
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 اأطراف حاولت توظيف وفاة الدكتور فخار

ف�سل م�ساع لإيقاظ الفتنة  يف غرداية
يبدو اأن ق�سية وفاة النا�سط ال�سيا�سي كمال فخار الذي مات بعد اإ�سرابه عن الطعام يف ال�سجن �ستكون طعما 

�سائغا ملن يريدون النفخ يف الق�سية وحماولة ال�ستغاللها يف اجتاهات تخدم اأعداء هذا الوطن .

ع�سام بوربيع 

عمليات  بد�أت  متوقعا  كان  ومثلما 
�لق�ضية  هذه  يف  �ال�ضتثمار  و  �لنفخ 
�ل�ضحن  ملو��ضلة  »�ملاك«  �أتباع  من 
�ضد �لدولة و �لنظام ، حتى �أن �لبع�ض 
وجد يف وفاة كمال فخار و كاأنه هدية 
�ل�ضارع  �إ�ضعال  ملو��ضلة  �ل�ضماء  من 
يف  �ال�ضتمر�ر  و   ، �حلر�ك  توجيه  و 
فخار  كمال  �أن  ال�ضيما   « �لتخالط   «

�لتي  �بن منطقة غرد�ية  �أنه  معروف 
�ل�ضابقة  �ل�ضنو�ت  �ضهدت  قد  كانت 

�لعديد من �ال�ضطر�بات .
�إىل  �ملرة  هذه  تنبهو�  غرد�ية  �أعيان 
تد�عيات وفاة �لن�ضط �ل�ضيا�ضي كمال 
فخار ، ور�حو� يدعون عرب بيان لهم 
�أولويتهم  هو  غرد�ية  ��ضتقر�ر  �أن 
من  �الحتياط  و  �ليقظة  �إىل  د�عني 
خمططات �أعد�ء �لبالد ، �لتي ت�ضعى 

د�ئما �إىل ن�رش �لفتنة .

�جلهات  من  �لعديد  حاولت  ففيما 
وعلى ر�أ�ضها �الأفافا�ض �لنفخ يف هذه 
�لق�ضية ، تهاطلت �لعديد من �لر�ضائل 
عرب و�ضائل �لتو��ضل �الجتماعي و �لتي 
حتذر من �ال�ضتثمار يف هذه �لق�ضية و 
��ضتغاللها من طرف عنا�رش م�ضبوهة 
يف  و��ضتغاللها   ، �لعام  �لر�أي  لتاأجيج 

ق�ضايا �لنزعات �جلهوية .
نو�ب  من  �لعديد  عرب  وبدورهم 
لهم  بيان  يف  غرد�ية  لوالية  �لربملان 

 ، حممد  ��ضماعيل  �أبي  �لنائب  وهم 
و�لنائب خياط   ، يحيى  عبازة  �لنائب 
فعل  لردود  تفهمهم  عن  �هلل  عبد 
��ضتنكارهم  عن  �ملعربين  �ملو�طنني 
لهذ� �حلادث �الأليم ، د�عني �إياهم �إىل 
�أ�ضاليب �الحتجاج  �نتهاج  �إىل  �جلنوح 
لروح  �ملو�كب  �حل�ضاري  �ل�ضلمي 
�حلر�ك �ل�ضعبي �لوطني �ملبارك ، و 
�لفر�ضة على �ملرتب�ضني  �أهن يفوتو� 
دعو�  ،و  واليتنا  ��ضتقر�ر  و  باأمن 

باإجر�ء�ت  للمبادرة  باإحلاح  �ل�ضلطات 
�ملو�طنني  لطماأنة  �ملنا�ضبة  �لتهدئة 
يف  �لثقة  ال�ضتعادة  ومر�فقتهم 

موؤ�ض�ضاتهم .
�أبناء  من  �لتحذير�ت  هذه  تاأتي  و 
�أي  من  للتحذير  �أعيانها  و  �ملنطقة 
من  �لكثري  �أن  و  خا�ضة   ، تد�عيات 
�إىل  جهدهم  بكل  ي�ضعون  �ملرتب�ضني 
زرع خمططات م�ضبوهة ، و ��ضتغالل 
 ، �جلز�ئر  ��ضتقر�ر  ل�رشب  فتيل  �أي 

وهم �لذين عانو� �الأعو�م �ل�ضابقة من 
هذه �الأزمة .

هذه  تكون  �أن  �ملنتظر  من  �أنه  كما 
ي�ضبح  من  لكل  خ�ضبا  مناخا  �لق�ضية 
�النف�ضالية وحماولة  فلك �حلركة  يف 
منهم ال�ضتغاللها و �لتاأثري على م�ضرية 
كل  �إجها�ض  و   ، �لبالد  يف  �خلريين 
م�ضاعي �الإ�ضالح و �لتغيري �لتي يقوم 
بها �خلريون يف هذ� �لوطن ويف هذه 

�ملرحلة بالذ�ت .
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اأحزاب تثمن موقف اجلي�س 

الرئا�سيات �ستجنبنا فخ الفراغ الد�ستوري
الفريق القايد �سالح :

هناك من يجتهد يف تاأزمي الو�سع
 

.       الفرتات االنتقالية ال توؤمن عقباها
.       خمططات مدرو�سة للت�سكيك يف اأي خطوة للحل  

مت�ضك  �ل�ضيا�ضية  �لت�ضكيلة  ثمنت 
�لقايد �ضالح باحلل  �الأركان  قائد 
�أي  يف  �لوقوع  لتفادي  �لد�ضتوري 
�ضكل من �أ�ضكال �لتاأزمي من خالل 
تنظيم �نتخابات رئا�ضية يف �أ�رشع 
�ملوؤ�ض�ضة  بدعوة  مرحبة   ، وقت 
�حلو�ر  فتح  �إىل  �لع�ضكرية 
�إىل  يهدف  �لذي  �لبناء  و  �ل�ضادق 
�ل�رشعية  �إطار  يف  �حللول  تقدمي 

�لد�ضتورية  .
رحب �أحز�ب �ملو�الة و �ملعار�ضة 
�لذي  �ضالح  �لقايد  بخطاب 
�لقانوين  �حلل   خالله  من  �أكد 
�ضيخرج  �لذي  هو  و�لد�ضتوري  
يف  ويجنبها  �الأزمة،  من  �لبالد 
�أ�ضكال  من  �ضكل  �أي  يف  �لوقوع 
على  �ضدد  حني  يف  �لتاأزمي، 
�لذي �ضيخرج  �رشورة من �حلو�ر 
�ملعقدة  �لفرتة  هذه  من  �لبالد 
�إجر�ء  بلوغ  بذلك  وي�ضمن  ن�ضبيا 
يف  �ملقبلة  �لرئا�ضية  �النتخابات 
�لفرت�ت  عن  بعيد�  مقبلة  �أ�رشع 
عو�قبها،  توؤمن  ال  �لتي  �النتقالية 
�أين �ضدد على �رشورة �الإ�رش�ع يف 

تنظيم �نتخابات رئا�ضية.

االأرندي
االنتخابات الرئا�سية املنفذ 

لتكري�س اإرادة ال�سعب

�لوطني  �لتجمع  حزب  رّحب 
وزير  نائب  دعوة  �لدميوقر�طي 
�جلي�ض  �أركان  رئي�ض  �لدفاع 
للقوى  �ملوجه  �ل�ضعبي  �لوطني 
جاد  �لوطنية حلو�ر  و�ل�ضخ�ضيات 
وتنظيم  �الأزمة  من  �خلروج  بغية 
�النتخابات �لرئا�ضية �لتي �ضتكون 
�ملنفذ نحو تكري�ض �إر�دة �ل�ضعب 
�الإ�ضالحات  وجت�ضيد  �ل�ضيد 

�ملن�ضودة.
�لوطني  �لتجمع  حزب  و�أو�ضح 
بيان  خالل  من  �لدميقر�طي 
من  نابع  �حلزب  موقف  باأن  له 
�الأزمة  بد�ية  منذ  �لثابت  خطه 
�جلز�ئر  باأن  قناعته  منطلق  من 
على  �حلفاظ  �إىل  حاجة  يف 
مب�ضاهمة  ووحدتها  ��ضتقر�رها 
على  �لغيورين  �ملو�طنني  جميع 

بالدنا.
حم�س

م�ستعدون للم�ساركة بقيادة 
�سخ�سيات مقبولة �سعبي�  

�ل�ضلم  جمتمع  حركة  عربت 
يف  للم�ضاهمة  ��ضتعد�دها  عن 
تقوده  حو�ري  م�ضار  �أي  �إجناح 
مقبولة  نوفمربية  �ضخ�ضيات 
�لف�ضاد  يف  متورطة  غري  �ضعبيا 
و�لتزوير، موؤكدة بان �حلو�ر �جلاد 
�أكرث  حتمية  و�لعقالين  و�مل�ضوؤول 
�ضقوط  بعد  م�ضى  وقت  �أي  من 

م�رشوع �نتخابات 4 جويلية.
�أكدت حركة حم�ض باأنها م�ضتعدة 
ي�ضمن  �حلو�ر  �إطار  يف  حل  الأي 
مع  �لتناغم  �أ�ضا�ضيني  هدفني 
�لباء�ت،  بتغيري  �ل�ضعبية  �الإر�دة 
�لدميقر�طي  �النتقال  و�ضمان 
�لتزوير  ينهي  �لذي  �ل�ضل�ض 
�النتخابي �لذي هو �أ�ضا�ض �لف�ضاد 
معربة  �الأخرى،  �النحر�فات  وكل 
للباء�ت  يكون  باأن  رف�ضها  عن 
يف  دور  �أي  �ضعبيا  �ملرفو�ضة 

�ملرحلة �حلالية و�ملقبلة

روؤوف معمري 
املرحلة االنتقالية خطر 

على اجلزائر

حزب  يف  باالإعالم  �ملكلف  ثمن 
معمري  روؤوف  �مل�ضتقبل  جبهة 
�ملرحلة  �ضالح  �لقايد  رف�ض 
بتنظيم  ومت�ضكه  �النتقالية 
�أقرب  يف  رئا�ضية  �نتخابات 
�ملرحلة  باأن  معترب�  �الأجال، 
�النتقالية تعد خطر� على �جلز�ئر 
�ملجهول،  نحو  تقود  نتائجها  الأن 
�لقوى  من  �لعديد  و�أن  �ضيما 
منذ  باجلز�ئر  ترت�ضد  �لعظمى 

�ضنو�ت على حد قوله .
�رشورة   على  معمري  روؤوف  �أكد 
يف  �لرئا�ضية  �النتخابات  �إجر�ء 
»�إن  قائال   ممكنة،  فر�ضة  �أقرب 
�ضيتم  �ضيا�ضية  �إر�دة  كانت هنالك 
�أ�ضهر   4 بعد  �النتخابات  �إجر�ء 
يف  �لت�رشيع  يجب  لهذ�  �الأن،  من 
لتنظيم  �مل�ضتقلة  �للجنة  تن�ضيب 

�النتخابات«.
�حلو�ر  مببادرة  معمري  رحب  و 
�ملوؤ�ض�ضة  �إليها  دعت  �لتي 
هذ�  يف  مو�ضحا  �لع�ضكرية، 
دعونا  حزب  �أول  »كنا  �ل�ضياق 
�لو�ضع  تاأزم  قبل  �ل�ضامل  للحو�ر 
يف 22 فيفري �ملن�رشم، وكنا �أول 
دعا  �لذي  �حلو�ر  يف  �ضارك  من 
بن  �لقادر  عبد  �لدولة  رئي�ض  �إليه 

�ضالح«.

اأحمد عظيمي
نرف�س امل�ساركة يف حوار مع 

اأحزاب املوالة

حلزب  �لر�ضمي  �لناطق  رحب 
عظيمي  �أحمد  �حلريات،  طالئع 
�جلي�ض  �أركان  رئي�ض  بدعوة 
�لوطني �ل�ضعبي نائب وزير �لدفاع 
�لفريق �أحمد قايد �ضالح للحو�ر، 
�ل�ضيا�ضية  ت�ضكيلته  باأن  موؤكد� 

جاهز الأي مبادرة تخدم �لوطن.
�إجر�ء  عظيمي  �أحمد  رف�ض 
�الأحز�ب  فيه  ت�ضارك  حو�ر  �أي 
�لعهدة  دعمت  �لتي  �ل�ضيا�ضية 
يُ�ضقطها  ما  قبل  �خلام�ضة، 
رحب  حني  يف  �ل�ضعبي،  �حلر�ك 
للحو�ر  �ضالح  �لقايد  بدعوة 
�لع�ضكرية  �ملوؤ�ض�ضة  ل�رشعية 
�الأخرى  باملوؤ�ض�ضات  مقارنة 
دعا  »لو  قائال  �ضعبيا،  �ملرفو�ضة 
بن  �لقادر  عبد  �لدولة  رئي�ض 
�ضالح للحو�ر ما كنا لنو�فق عليه 

�إطالقا«.
ويف �ضياق مت�ضل، ثمن �ملتحدث 
�لع�ضكرية  �ملوؤ�ض�ضة  مت�ضك 
وتنظيم  �لد�ضتوري  باحلل 
�لوقوع  لتجنب  رئا�ضية  �نتخابات 
�لفر�غ �لد�ضتوري، مطالبا  يف فخ 
�النتخابات  �إجر�ء  ب�رشورة 
�الأجال،  �أقرب  يف  �لرئا�ضية 
قائال يف ذ�ت �ل�ضدد« نحن بدون 
يجب  لهذ�  �ضنو�ت  منذ  رئي�ض 
�رشعي  رئي�ض  �نتخاب  علينا 
و�أن  �ضيما  �ملقبلة  �ملرحلة  ي�ضري 
�إىل  يوم  من  يتدهور  �القت�ضاد 

�أخر«.
»�الأطر�ف  �ملتحدث  و�أ�ضاف 

�حلو�ر  حت�رش  �أن  يجب  �لتي 
�لذي يحدد خريطة طريق �لفرتة 
�ملقبلة يجب تكون جدية وهدفها 
خدمة �لبلد، نق�ضد هنا �الأحز�ب 
مبادر�ت  قدمت  ما  د�ئما  �لتي 
�إخر�ج  �إىل  تهدف  كانت  جادة 
منذ  �لال�رشعية  �أزمة  من  �لبلد 

�ضنو�ت«

حركة االإ�سالح ت�ستجيب 
لدعوة القايد للحوار

��ضتجابتها  �الإ�ضالح  �أكدت حركة 
ب�رشورة  �ضالح  �لقايد  لدعوة 
�حلو�ر  �إىل  �لعاجل  �لذهاب 
�الأزمة،  من  �لبالد  الإخر�ج 
�حل�ضور  على  حر�ضها  معلنة 
�حلو�ر  م�ضار  يف  و�لفعال  �جلاد 
��ضتعد�دها  عن  معربة  �ملرتقب، 
�لبالد  الإخر�ج  للم�ضاهمة  �لكامل 

من �أزمتها �حلالية .
ب�رشورة  �حلركة  وطالبت 
يف  �حلو�ر  طاولة  �إىل  �جللو�ض 
خمتلف  باجتماع  �الآجال،  �أقرب 
وطني  تو�فق  لتحقيق  �لفاعلني 
بني  خمرجاته  و��ضع،تُز�وج 
�حللول  بني  و  �لد�ضتوري  �لن�ض 
�ل�ضيا�ضية، �لتي تُ�ضتنبط تد�بريها 
ورقة  لو�ضع  �لد�ضتور،  روح  من 

طريق تو�فقية و�آمنة
تقود �لبالد �إىل �إ�ضتحقاق رئا�ضي 
هيئة  توؤطره  �الآجال  �أقرب  يف 
ملف  مت�ضك  م�ضتقلة  وطنية 
�النتخابات من بد�يتها �إىل �إعالن 

�لنتائج.
و�أو�ضح �مل�ضدر، �أن �حلركة تَدُعو 
و�لت�ضاور  �حلو�ر  �إىل  باإ�ضتمر�ر 
بني  �لهوة  ج�رش  على  و�لعمل 
�ملخالف  و�لر�أي  �لر�أي  �أ�ضحاب 
حتظى  طريق  ورقة  �إىل  للو�ضول 
�إن�ضجام  حالة  جت�ضد  و  بالقبول، 
مبقدورها  يكون  و��ضع،  وطني 
�لعميق  �ل�ضيا�ضـي  �لتغــيري  حتقيق 
�الإ�ضالحات  جت�ضيد  و  �ملن�ضـود 
خمتلف  يف  �ملطلوبة  �لناجعة 
�مللفات �القت�ضادية و�الجتماعية 
ي�ضيف  وغريها،  و�لثقافية 

�مل�ضدر .

�الأحياء  جمعيات  دعت 
�ملدين  �ملجتمع  وفعاليات 
�ل�ضكان   ، غرد�ية  لق�رش 
و�ضبط  للعقل  للتحكم 
�لنف�ض لتفويت �لفر�ضة على 
و��ضتقر�ر  باأمن  �ملرتب�ضني 
خلفية  على  وذلك  �ملنطقة 
�لدين  كمال  وفاة  مالب�ضات 
�أ�ضموه  ما  و�ضط  فخار 

بالظروف �لغام�ضة .
�الأحياء  جمعيات  �أكدت 
�ملدين  �ملجتمع  وفعاليات 
لها  بيان  ، يف  لق�رش غرد�ية 
يومية  حت�ضلت  قد  كانت 
�لوقت  يف  �أنه   ،« »�لو�ضط 
�جلز�ئريون  يعي�ض  �لذي 
�لوطني  �ل�ضلمي  �حلر�ك 
�جلمهورية  �ىل  ويتطلعون 
حتمل  مما   ، �جلديدة 

�حلريات  �حرت�م  من  مزيد� 
�لتي  للمو�طن  �الأ�ضا�ضية 
وينا�ضل  ونا�ضل  بها  مت�ضك 
�ل�ضعب  �ضبيلها  يف  دوما 

�جلز�ئري .
�الأليمة  �لفاجعة  هول  و�أمام 
�حلقوقي  �لنا�ضط  وفاة  �ثر 
و�ل�ضيا�ضي كمال �لدين فخار 
و�ضط  �لثالثاء  �أم�ض  �أول 
�لبيان  ذ�ت  و�ضفها  ظروف 
وذلك  و�ملريبة  بالغام�ضة 
خلف  �لذي  �عتقاله  �ثر 
�لعديد من �لت�ضاوؤالت ، هذ� 
رغم �لند�ء�ت �ل�ضادرة حول 
به  �ل�ضحي  �لتكفل  ظروف 
�لتي كانت حتذر من تد�عيات 

تدهور حالته �ل�ضحية .
طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
�ل�ضلطات  �لبيان  ذ�ت 

مببا�رشة  و�لق�ضائية  �الأمنية 
معمقة  �حرت�فية  حتقيقات 
�ضبب  عن  للك�ضف  وجدية 
ذ�ت  يف  مطالبني   ، وفاته 
�لفوري  باالطالق  �ل�ضدد 
و�لالم�رشوط لالأ�ضتاذ �حلاج 
يف  �لقابع  عوف  �إبر�هيم 

�ل�ضجن ظلما ب�ضبب �أر�ئه .
دعت  فقد   ذلك  جانب  �إىل 
بيانها  يف  �جلمعيات  نف�ض 
�جلميع �إىل �حلكمة و�ليقظة 
لقطع  �مليد�ين  و�لعمل 
و  �ل�رش  قوى  �أمام  �لطريق 
وال  مل  و�لتي  �لفتنة  �أبو�ق 
تريد باملنطقة وال باجلز�ئر 
�أمن  على  حفاظا  خري� 
كيد  من  و�جلز�ئر  غرد�ية 

�لكائدين .
اأحمد باحلاج 

طالبت بالتحقيق يف وفاة كمال الدين فخار

فعاليات املجتمع املدين لق�سر 
غرداية تدعو للتعقل 

.       مطالب باالإفراج الفوري عن الأ�ستاذ احلاج ابراهيم عوف

�ضالح،  قايد  �لفريق  جدد 
�أركان  قائد  �لدفاع  وزير  نائب 
�أم�ض،  �ل�ضعبي،  �جلي�ض �لوطني 
على  يعمل  حو�ر  لفتح  دعوته 
�ل�رشعية  �ضمن  حلول  �إيجاد 
�الأولوية  �أن  موؤكد�  �لد�ضتورية 
باأهمية  �إميان �جلميع  تتمثل يف 
يخرج  مثمر  حو�ر  يف  �مل�ضي 

بالدنا من �الأزمة .
خالل  �لدفاع  وزير  نائب  وقال 
زيارته  خالل  �ألقاها  له  كلمة 
�ل�ضاد�ضة  �لع�ضكرية  للناحية 
�حلو�ر  هذ�  طريق  �أن خريطة 
وتت�ضح  معاملها  �ضتتجلى 
�لتوجه  جدية  خالل  من  �أكرث 
لالأزمة  �حللول  �إيجاد  نحو 
�أقرب  يف  وذلك  �مل�ضتفحلة 
�أن  تاأخري مربز�  ودون  �الآجال 
�الأولية  يف �إميان �جلميع باأهمية 
مثمن  حو�ر  نحو  قدما  �مل�ضي 
�لفرتة  هذه  من  بالدنا  يخرج 
بذلك  وي�ضمن  ن�ضبيا  �ملعقدة 
بلوغ �إجر�ء �النتخابات �لرئا�ضية 

�ملقبلة يف �أ�رشع وقت و تابع :”  
ممكن  وقت  �أ�رشع   يف  �أقول 
�النتقالية  �لفرت�ت  عن  بعيد� 
�أنه  �لتي ال توؤمن عقباها، وقال 
وت�ضييعه  �لوقت  لتبديد  المربر 
يف نقا�ضات عقيمة ونبه �لفريق 
وقال  �الأزمة  �إطالة  خطورة  من 
تغليط  على  تعمل  �أطر�ف  �أن 
مبنطق  وتعمل   ، �لعام  �لر�أي 
�لع�ضابة ت�ضعى دون حل لالزمة 
�إىل  حاجة  يف  �لبلد  �أن  م�ضيفا 
و�برز  لالزمة  د�ضتوري  خمرج 
�إن   �ضالح  قايد  �أحمد  �لفريق 
ويبحث  �لتاأزمي  عن  يبحث  من 
من  هو  �الأزمة   �أمد  �إطالة  عن 
يتعمد ن�رش �الإ�ضاعات و�الإخبار 
عرب  م�ضتمرة  بطريقة  �ملزيفة 
�لعديد من �لو�ضائط �الإعالمية، 
لهذه  يلجاأ  من  �أن  موؤكد� 
�إجر�ء  �ضد  فهو  �ملمار�ضات 
حو�ر جاد وجدي و �أهد�فه غري 
تبعاتها  �أ�ضحابها  يتحمل  بريئة 
و  و�لتاريخ  و�ل�ضعب  �هلل  �أمام 

�أ�ضاف �لقايد �ضالح قائال �إنهم 
�ل�ضبيل  هذ�  �نتهاج  يتعمدون 
على �لرغم من �أنه كان بو�ضعهم 
من  �أكرث  م�ضد�قية  �كت�ضاب 
خالل �لرتكيز على نقل �الأحد�ث 
ت�ضليل  تعّمد  عو�ض  �حلقيقية، 
�ضناعة  خالل  من  �لعام  �لر�أي 
غري  و�ل�ضيناريوهات  �الأكاذيب 
�حلقيقية و�ملغلوطة، و �لتي يتم 
ن�ضبها ل�ضخ�ضيات ومر�كز �تخاذ 
�لقر�ر، وكل ذلك ياأتي من خلفية 
مّت  مدرو�ضة  خمططات  وجود 
ق�ضد  �ضديد  مبكر  �إعد�دها 
�لت�ضكيك يف �أّي فعل يهدف �إىل 
ويعمل  �ل�ضعب،  وطماأنة  تهدئة 
�إيجاد �حللول  �لبحث على  على 
�لتي  �حلالية  لالأزمة  �ملالئمة 
متر بها �لبالد، وقال �ن �لغر�ض 
�إيجاد  �أمام  �لوقوف  هو  منها 
كل  وتعطيل  لالأزمة  خمرج  �أي 
للحو�ر  ووطني  خرّي  م�ضعى 

و�لت�ضاور بني خمتلف �الأطر�ف

�أ�ضتغرب ب�ضري م�رشي حمامي 
بن  ح�ضني  �ملتقاعد  �جلرن�ل 
ج�ضن  يف  �ملتو�جد  حديد 
�حلر��ض ، �الإ�ضاعات �ملتد�ولة 
عرب �لعديد من �لو�ضائط حول 
وفاة بن حديد ، موؤكد� �أن هذ� 
�أنه  �خلرب عاري من �حل�ضة و 

�جلرن�ل  عند  كان  فقط  �ليوم 
بن حديد يف �ل�ضجن.

�ملحامي ب�ضري م�رشي عرب عن 
��ضتغر�به ملثل هذه �الإ�ضاعات 
�مللحة ، و�لتي اليعرف �لهدف 
لقائه  يف  موؤكد�   ، ور�ئها  من 
بن  �أن   « �لو�ضط   « مع  �ليوم 

ينفي  مل  فيما   ، بخري  حديد 
بن  �أن  م�رشي  ب�ضري  �ملحامي 
حديد يعاين من متاعب �ضحية 

خا�ضة �أنه ال يتحرك كثري� .
�لو�ضط  ل«  م�رشي  وك�ضف 
مذكرة  باإيد�ع  قامو�  »  �أنهم 
حديد  لنب  �ال�ضتئناف 

،م�ضتغربا يف �آن �لوقت �أ�ضباب 
�الإ�ضاعة  هذه  على  �الإحلاح 
�خلاطئة ، حيث قال �أن هاتفه 
�ملكاملات  جر�ء  يتوقف  مل 
عن  لال�ضتف�ضار  تلقاها  �لتي 

حقيقة �الأمر.
 ع�سام بوربيع 

قال اأنه قام بزيارته اأم�س 

املحامي م�سري ينفي وفاة اجلرنال بن حديد 

ف.ن�سرين 

اإميان لوا�س 



�أوردت  �لتي  �مل�صادر   نف�س  �أفادت 
�لو��صعة  �لتغيري  حركة  �أن  �ملعلومة  
�لدولة  موؤ�ص�صات  خمتلف  يف  �لنطاق 
�ملنتظر  و�القت�صادية  �لعمومية 
رم�صان  �صهر  نهاية  بعد  �جر�ءها 
�صتم�س  تقدير  �أق�صى  على  �ملبارك 
بواليات  �إطار   200 �الأوىل  بالدرجة 
غر�ر  على  �لكبري  �لبالد  جنوب 
�يليزي   ، ، غرد�ية  ورقلة ، مترن��صت 
 ، وب�صكرة  �الأغو�ط   ، �أدر�ر   ، ب�صار   ،
فاإن  �جلهات  ذ�ت  �أوردت  وح�صبما 
معظم هوؤالء �الإطار�ت قد تقرر �إنهاء 
مهامهم بن�صبة كبرية ، بتهمة ��صتفز�ز 
�أو  مبا�رشة  بطريقة  �ملحلي  �ل�صارع 
�لوالة  يت�صدر  حيث   ، مبا�رشة  غري 
يف  عجزهم  ب�صبب  �لقائمة  هذه 
وجودهم  رغم  �لرت�كمات  حلحلة 
على ر�أ�س تلك �لواليات ملدة ترت�وح 
بني �لـ 03 و 05 �صنو�ت كاملة ، حيث 
ذ�ت  �أن  �ملتوفرة  �ملعطيات  ت�صري 
مديرين  مع  وبتو�طوؤ  �مل�صوؤولني 
�لدو�ئر  روؤ�صاء  و  ووالئيني  تنفيذيني 
يف  كبري  حد  �إىل  عجزو�  و�الأميار  
�ال�صمية  �لقو�ئم  على  �للثام  �إماطة 
�ل�صيغ  خمتلف  من  للم�صتفيدين 
�ل�صكن  �أمناط  فيها  مبا  �ل�صكنية 
�ل�صاحلة  �الأر��صي   ، �لريفي   ، �له�س 
�الجتماعي  و�ل�صكن  �حل�رشي  للبناء 

�لذي  �الأمر  وهو  �لعمومي  �اليجاري 
و�الحتقان  �لت�صنج  من  حالة  ولد 
دفع  �لذي  �مل�صبوق  غري  �ملحلي 
باملو�طنني  منا�صبة  من  �أكرث  يف 
بانتهاج  �أ�صموه  ما  �صد  لالإحتجاج 
و�اللتفاف  لالأمام  �لهروب  �صيا�صة 
على ما و�صفوه مبطالبهم �مل�رشوعة 
بل  �حلد  هذ�  عند  تتوقف  مل  �لتي 
بفتح حتقيق  �ملطالبة  لتطال  �متدت 
بهاته  نافذين  م�صوؤولني  تورط  يف 
�حتياطات  على  بالتنازل  �لواليات 
لال�صتغالل  موجهة  عمومية  عقارية 
يف �إطار �ملنفعة �لعامة لفائدة رجال 
 ، �لرمزي  بالدينار  �أعمال  و  مال 

ي�صود  بات  كبري  غمو�س  قابله  و�صع 
م�صري قر�ر�ت �لهدم �ملوجهة لفائدة 
و�حلظائر  و�مل�صتودعات  �لبنايات 
�أوعية  فوق  �صيدت  �لتي  �لع�صو�ئية 
عقارية عمومية بدون وثائق ر�صمية ، 
وهو �الأمر �لذي كان ور�ء �لتاأخر غري 
�مل�صاريع  جملة  جت�صيد  يف  �ملربر 
�المنائية بقطاعات �ل�صحة ، �لفالحة 
�صلة  لها  �أخرى  وعمليات  �لرتبية   ،
بيوميات �ملو�طن �ملحلي باجلنوب .

�الأ�صو�ت  تعالت  فقد  ثانية  جهة  من 
بالبنوك  م�صوؤولني  بتقدمي  �ملطالبة 
ال  �ملثال  �صبيل  وعلى  باجلنوب 
�مل�صاءالت  ،�أمام  بدر  بنك  �حل�رش 

حول  تو�صيحات  لتقدمي  �لقانونية 
�ملوؤ�ص�صة  هذه  بتحويل  و�صفه  ما 
وذلك   ، خا�صة  مللكية  �مل�رشفية 
طالبي  تو�جه  �لتي  �لعر�قيل  ظل  يف 
�لقرو�س خا�صة ذ�ت �ل�صيغة �لفالحية 
و�لتجاوز�ت  �خلروقات  عن  ناهيك   ،
�لتوظيف  عملية  �صاحبت  �لتي 
�أحد  �أ�رشة  �أفر�د  الأحد  �مل�صبوه 
�الإطار�ت وهو ما �أثار حفيظة طالبي 
�جلامعات  خريجي  فيهم  مبا  �لعمل 
�لعليا  و�ملد�ر�س  �لكربى  �ملعاهد   ،
للم�صوؤولني  بالن�صبة  �ل�صيء  نف�س   ،
على  �لنفطية  بال�رشكات  �لنافذين 
�ملوؤ�ص�صة   ، �الأبار  يف  �الأ�صغال  غر�ر 
�لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  للتنقيب،  �لوطنية 
جممع   ، �لكربى  �لبرتولية  لالأ�صغال 
�لغاز ب�صمال رقان وجممع عني �صالح 
�أ�صابع �التهام  �لذين وجهت لهم  غاز 
من  لعمال  �ملبا�رش  �لتوظيف  بتهمة 
خرق  يعد  وهو  �لواليات  تلك  خارج 
�لقا�صية  �حلكومة  لتعليمة  �صارخ 

باولوية توظيف �أبناء �ملنطقة .
�لت�صغيل  و  �لعمل  وزير  �أن   ومعلوم 
�أعلن  قد  كان  �الجتماعي  و�ل�صمان 
نقال عن �لوزير �الأول نور �لدين بدوي  
�لق�صائية  للمتابعة  عن جتميد موؤقت 
�ل�صباب  ت�صغيل  م�صاريع  حاملي  �صد 
�إ�صارة  يف   ، الكناك  و  كاالأون�صاج 
و��صحة منه �أن �لدولة تتوجه الحتو�ء 
متثل  �ل�رشيحة  �لتي  هذه  غليان 

�لعمود �لفقري للجز�ئر ك�صعب .

يتقدمهم والة،مديري �سركات نفطية،مديرون تنفيذيون ، م�سوؤولو بنوك و �أميار

�أحمد باحلاج 

200 اإطار باجلنوب متهمون با�شتفزاز ال�شارع
.         جتميد موؤقت للمتابعة �لق�سائية �سد �مل�ستفيدين من �لقرو�ض الحتو�ء �الحتقان

وزير �لرتبية يتهم �أطر�فا باالإ�ساءة لالمتحانات

ن�شر مو�شوع ال�شانكيام بعد 
دقائق من االمتحان

�حلكيم  عبد  �لرتبية  وزير  ك�صف 
�لعربية  �للغة  مو�صوع  �أن  بلعابد 
�لتالميذ  فيه  �متحن  �لذي 
�ملقبلون على �صهادة نهاية �لطور 
�البتد�ئي مت ن�رشه على �لفاي�صبوك  
تريد  �أطر�فا  هنالك  م�صري�  �أن 

�الإ�صاءة  لهذه �المتحانات
و �أو�صح �لوزير خالل ندوة �صحفية 
على هام�س �إ�رش�فه على �نطالق 
�المتحان بوالية �لنعامة �أن مو�صوع 
بعد  دقائق  ن�رش  �لعربية  �للغة 
�نطالق �المتحان و مل ي�رشب قبل 
�المتحان ، و�أبرز ذ�ت �ملتحدث �أن 
من قامو� بن�رش �ملو�صوع ��صتعملو� 
�أدو�ت ممنوعة د�خل مر�كز �إجر�ء 
هذ�  �أن  م�صيفا  �المتحانات، 
على  �لت�صوي�س  �إىل  يوؤدي  �الأمر 
و�الإ�رش�ر  �إليه  و�الإ�صاءة  �المتحان 
يف  خا�صة  �ملرت�صحني  مبعنويات 
هذ� �ل�صن و توعد �لوزير مبعاقبة 
م�صاحله  �أن  �ملتورطني  و�أو�صح 
�لالزمة  �الإجر�ء�ت  �صتتخذ 
لك�صف �ملتورطني يف هذه �لعملية، 

ومتابعتهم ق�صائيا.
تد�ول  �أن  بلعابد   وباملقابل  �أكد 
م�صتوى  على  كان  �ملو�صوع 
حمدود، ومل يوؤثر ب�صكل كبري على 

من  �أزيد  و�نطلق،  �المتحان  �صري 
�مل�صتوى  على  مرت�صح  �ألف   812
�لطور  نهاية  �متحان  يف  �لوطني، 
�ملرت�صحني  عدد  ويبلغ  �البتد�ئي 
بزيادة  �أي  مرت�صحا،   812.655
مقارنة  باملائة   2 بحو�يل  قدرت 
�أح�صت  �لتي  �ملا�صية  بال�صنة 
797.812 مرت�صحا لهذ� �المتحان 
�أور�ق  ت�صحيح  يف  �ل�رشوع  ويتم 
�الأ�صبوع  من  ،بد�ية  �المتحان 
عن  �الإعالن  يتم  حني  يف  �لقادم 
جو�ن  ع�رش  �ل�صاد�س  يوم  �لنتائج 

�لقادم
�تخاذ  مت  باأنه   �ملتحدث  و�صدد 
كل �الإجر�ء�ت و�لظروف �ملنا�صبة 
و�أكد  له  �حل�صن  �ل�صري  �أجل  من 
مت  باأنه  �لوطنية،  �لرتبية  وزير 
لهذه  �لدر��صي  �لربنامج  �إنهاء 
�لدر��صية،  �الأطو�ر  لكل  �ل�صنة 
رغم �الإ�رش�بات، مو�صحا يف هذ� 
�ل�صنة جرت يف ظروف   ” �ل�صياق 
ما  على  �صيء  وكل  م�صتقرة،  جد 
ير�م”، متابعا” �الإ�رش�بات لن توؤثر 
�لنهائية  �متحانات  على  �إطالقا 
�آليات  و�صع  مت  حيث  �ل�صنة،  لهذه 

مكيفة الإمتامه.
ف.ن�سرين

 علمت يومية »�لو�سط« من م�سادر مطلعة �أن قائمة ت�سم 200 �إطار دولة بواليات جنوب �لبالد �لكبري 
مت رفعها لل�سلطات �ملركزية ، لهم �سلة با�ستفز�ز �ل�سارع �ملحلي �لذي �نخرط تلقائيا يف �حلر�ك 

�ل�سلمي �لذي تعي�سه �جلز�ئر وهو ما من �ساأنه �أن يوؤجج �حتقان �جلبهة �الجتماعية �ملحلية .
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�سنو� �إ�سر�با ملدة ن�سف يوم

11 األف �شيديل يتوقفون عن العمل
�الأربعاء  �أم�س  �ل�صيادلة  نظم 
�إ�رش�با وطنيا لن�صف يوم للتنديد 
باالعتد�ء�ت �لتي يتعر�صون لها من 
�ملخدر�ت  على  �ملدمنني  طرف 
مطالبة  و  عملهم  تاأدية  خالل 
�لنظر  باإعادة  �لعمومية  �ل�صلطات 
�مل�صرية  �لقو�نني  مو�د  بع�س  يف 
لبيع �ملوؤثر�ت �لعقلية، و قد عرف 
�إليه  دعت  �لذي  �الإ�رش�ب  هذ� 
لنقابة  �جلز�ئرية  �لوطنية  �لنقابة 
��صتجابة  �خلو��س  �ل�صيادلة 
ح�صب  �لعا�صمة  باجلز�ئر  و��صعة 
�الأحياء،  من  عدد  يف  لوحظ  ما 
�ل�صيدليات  �صتائر  �أ�صدلت  حيث 
�إىل  �صباحا  �لثامنة  �ل�صاعة  من 
غاية منت�صف �لنهار با�صتثناء تلك 
�لتي ت�صمن �حلد �الأدنى للخدمة.

و�أكد �لدكتور م�صعود بلعمربي يف 
و��صعة  ��صتجابة  »ت�صجيل  ت�رشيح 
لالإ�رش�ب من �ل�صاعة 8 �صباحا �إىل 
غاية منت�صف �لنهار بن�صبة ترت�وح 
ح�صب  باملائة   100 �إىل   90 بني 
�الأدنى  �حلد  �صمان  مع  �لواليات 
�لنقابي  ذ�ت  »،و�أو�صح  للخدمة 
و  �لعا�صمة  �جلز�ئر  واليتي  �أن 
وهر�ن �صجلتا ن�صبة ��صتجابة �أقل 
�لواليات  لالإ�رش�ب مقارنة بباقي 
بني  تر�وحت  ن�صبة  �صجلت  �لتي 
�ل�صلك  وكان  باملائة   100 �إىل   95
�أمام  �حتجاجية  وقفة  نظم  قد 
ماي   20 يوم  �لعدل  وز�رة  مقر 
من  �لع�رش�ت  فيها  �صارك   2019
�لوطن  واليات  ملختلف  �ل�صيادلة 
ر�فعني عدة �صعار�ت يطالبون من 

زمالئهم  �رش�ح  باإطالق  خاللها 
يف  �لنظر  و�إعادة  �مل�صجونني 
�مل�صرية  �لقو�نني  مو�د  بع�س 
للموؤثر�ت �لعقلية مع ن�رش جدولها 

باجلريدة �لر�صمية .
رفعها  �لتي  مطالب  بني  ومن 
�ل�صيديل  جترمي  »عدم  �ل�صلك 
�لذي يقدم خدمة للمجتمع وعدم 
حماكمته �إال بعد �أد�ء خربة قانونية 
�ملتابع  للمو�د  �لر�صمي  للت�صنيف 
�إىل  �خلربة  هذه  �إ�صناد  مع  عليها 
خمرب �رشعي �أو م�صدر معتمد �أو 

هيئة ممثلة لل�صيادلة«.
جانب  من  �ل�صيادلة  يدعو  كما 
�صيديل  �أي  �إد�نة  »عدم  �إىل  �آخر 
غري  مبو�د  تتعلق  ق�صية  �ي  يف 
ور�صمية  قانونية  ب�صفة  جمدولة 

على غر�ر �ملوؤثر�ت �لعقلية وذلك 
�ملتعلقة  �لقانون  لالأحكام  طبقا 
�ملو�د  لهذه  �لر�صمي  بالت�صنيف 
 2 للمادتني  ��صتناد�  �ل�صيدالنية 
و�لقر�ر   18-04 �لقانون  من  و3 
جويلية   9 يف  �ل�صادر  �لوز�ري 

.« 2015
 ويذكر �أن �صلك �ل�صيادلة �خلو��س 
عرب  �صيديل   11  000 من  يتكون 
من  �ثنان  تعر�س  وقد  �لقطر 
من  �غتيال  عملية  �إىل  بينهم 
طالبو�  مدمنني  �أ�صخا�س  طرف 
باملوؤثر�ت  بالقوة  بتزويدهم 
و�أم  مع�صكر  من  بكل  �لعقلية 
�ملا�صية  �الأ�صهر  خالل  �لبو�قي 
نتيجة  بال�صجن  بع�صهم  �أدين  كما 

ت�صويق هذه �ملو�د.

نتيجة �الإ�سر�ب

اأزمة اأدوية بواليات الغرب 
 بفعل االإ�شراب

�أقدم �أكرث من 3000 �صيديل نا�صط 
مقاطعة  على  �لغربية  بالوالية 
�أين   ، �أم�س  �صبيحة  �الأدوية  بيع 
لدى  خا�صة  دو�ء  �أزمة  خلقو� 
من  يعانون   �لذين  �ملر�صى  
�الأمر��س �ملزمنة  ، وكذ� �أ�صحاب 
�غلب  و�ن  خا�صة  �ال�صتعجاالت 
�حلد  بتوفري  يلتزمو  مل  �ل�صيادلة 
�الأدنى للعمل  خ�صو�صا �ل�صيدليات 
و�لتي  �مل�صت�صفيات  من  �لقريبة 
يحتاجها  �لتي  �لنقاط  �أهم  تعد  

�ملر�صى .
ند�ء  �ل�صيادلة  لبى  تلم�صان  ففي 
نقابتهم و�أو�صدو� �أبو�ب �صيدلياتهم 
، خالقني �أزمة دو�ء خا�صة بالقرب 
من م�صت�صفى تيجاين دمرجي حيث 
وجد �ملر�صى �أنف�صهم بدون �أدوية 
�ال�صتعجالية  �حلاالت  يف  حتى 
بعد  ما  غاية  �إىل  �أهلها  �لتي �صرب 
�إح�صاء  ، حيث مت  �لنهار  منت�صف 
بعيدة  كلها  �صيدلية   13 مد�ومة 
مل  وبع�صها  �مل�صت�صفيات  عن 
 ، �لعمل  من  �الأدنى  باحلد  يلتزم 
ومب�صتغامن  قاطع �ل�صيادلة �لعمل 
تد�وم �صوى 05  �أم�س ومل  �صبيحة 
�صيدليا يف و�صط �ملدينة ، ونف�س 

�لو�صع �صهدته مدينة غليز�ن  �أين 
ب�صفة  �ملر�صى  على  �لدو�ء  غاب 
 98 قاطع  وبتيارت   ، ��صتعجالية 
باملائة من �ل�صيادلة �لعمل و�بقو� 
�غلبها  و�لتي  �ملد�ومات  على 
ونف�س   ، �مل�صت�صفيات  عن  بعيدة 
�صلف  مدينة   عا�صته  �لو�صعية 
�لعمل  �لظهرة  فقد قاطع �صيدليو 
ونف�س  دو�ء  دون  �ملر�صى  تاركني 
�لو�صعية  �صهدتها �صعيدة و�لنعامة 
، يف �صهدت كل من بلعبا�س  وعني 
حيث  �لتنظيم  من  نوعا  متو�صنت 
من  �لقريبون  �ل�صيادلة  د�وم 
م�صت�صفى بن زرجب بعني متو�صنت  
ح�صاين  �لقادر  عبد  وم�صت�صفى 
لكن  �الإ�رش�ب  ورغم   ، ببلعبا�س 
من   �لواليات متكن  بهذه  �ملو�طن 
�ال�صتعجايل  �لدو�ء  على  �حل�صول 
�أ�صار  وقد  هذ�   ، بامل�صت�صفيات 
للو�صط  ت�رشيح  يف  �لنقابني  �حد 
�أن �لظلم �ملفرو�س على �ل�صيادلة 
�لذين �أ�صبحو� مهددون بني �ل�صجن 
�أو �العتد�ء�ت  جعلتهم  يخرجون 
22منهم  و�ن  خا�صة  �صمتهم  عن 

�أحيل على �لق�صاء .
حممد بن تر�ر

�لوطني  �جلي�س  قو�ت  با�رشت 
�ل�صعبي  عملية مت�صيط و��صعة جلنوب 
�لتي  خ�صو�صا  بلعبا�س  �صيدي  والية 
جنوب  وتاف�صور  مرين  بغابات  تن�صط 

�صيدي بلعبا�س .
على  خلفية  جاءت  �لعملية 
�ملقاوم  بقتل  �الإرهابية  �جلماعات 
ب  »خ  �آخر  م«67�صنة  و�إ�صابة  »ب 

�إثر  �صاقه  برتت  �صنة  �لذي   70«
زرعا  قرب  لغمني  متفرقني  �نفجار 
على  مبا�رش  فعل  كرد  مز�رعهم 
�ملوؤونة  خمازن  عملية  �كت�صاف 
�خلا�صة بهذه �جلماعة خالل �الأ�صبوع 
للدعم  عن�رش�ن  وتوقيف  �ملا�صي 
�الأولية  �ملعطيات  وح�صب  هذ�   ،
حركية  �صاهدو�  �لرعاة  بع�س  فاأن 

باأ�صلحة  �إرهابية  م�صلحة  ملجموعة 
وجودها  �إثبات  حتاول  و�لتي  خفيفة 
على  �ملتفرقة  �لعمليات  خالل  من 
من  منابع  دعمها  جتفيف  خلفية 
�لدفاع  الأعو�ن  �لرقابة  �لد�ئمة  خالل 
�لذ�تي ، هذ� وت�صمل عملية �لتم�صيط 
يعتاد  �لتي  و�ملنافذ  �لغابات ،و�لطرق 
�لتحرك عربها  �الإرهابيون  باملنطقة 

�أفر�د   08 حايل  و�لتي  حت�صي 
م�صطفى  بقيادة �الإرهابي 
بني  منطقة  من  �صو�بي  �ملنحدر 
 ، تلم�صان  غرب  جنوب  بو�صعيد 
�إىل  �لتم�صيط  عملية  وت�صتمر  هذ� 
تاجموت  وجبال  تلم�صان  حدود  والية 

و جنوب �رشق بلدية �لقور.
حممد بن تر�ر

بعد مقتل عون للدفاع �لذ�تي و�إ�سابة �آخر مبرين

قوات اجلي�س مت�شط غابات جنوب �شيدي بلعبا�س
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�أحمد باحلاج 

العمال  من  املئات  نا�شد 
ب�رصكة  gtp بوالية ورقلة يف ت�رصيح 
وزير  نائب   « الو�شط  يومية  مع  لهم 
االأركان  هيئة  وقائد  الوطني  الدفاع 
ال�شعبي  الوطني  للجي�ش  العامة 
�شالح  قايد  اأحمد  االأول  الفريق 
الرابعة  الع�شكرية  الناحية  وقائد 
بورقلة اللواء ح�شان عالميية ب�رصورة 
التدخل العاجل لو�شع حد للتجاوزات 
التي ظل م�شكوت عنها  و اخلروقات 
املدير  الرئي�ش  من  كل  طرف  من 
اجلهوي  واملدير  للموؤ�ش�شة  العام 
�شيا�شة  انتهاج  حماوالتهما  ب�شبب 
ان�شغاالتهم  ومعاجلة  لالأمام  الهروب 
 ، ال�شبابية  ت�شودها  اأجواء  و�شط 
املحتجني  العمال  حفيظة  اأثار  ومما 
املخطط  هو  املذكورة  بال�رصكة 
امل�شوؤوالن  ي�شعى  الذي  اجلهنمي 
ب�شبب  العمال  من  لالنتقام  توظيفه 
متاطلهما يف ت�شديد اأجرة �شهر اأفريل 
واالأرباح ال�شنوية التي مت تقدمي وعود 
ب�شخها قبل نهاية �شهر ماي اجلاري 

اأ�شباب  الت�شاوؤل مطروح حول  ،ليبقى 
العمال  الإخ�شاع  الذرع  يل  حماوالت 

لتعليق احتجاجهم .
العمال  جدد  فقد  ثانية  جهة  من 
امل�رصوعة  مطالبهم  بجملة  مت�شكهم 
التي تاأتي يف مقدمتها عدم املتابعة 
اأي  تعري�ش  اأو  واالإدارية  الق�شائية 
عامل الأي عقوبة نتيجة النزاع احلايل 
مع �شحب الدعوى الق�شائية املرفوعة 
من  جمموعة  �شد  االإدارة  طرف  من 
العمال ، ويف �شياق مت�شل فقد اأبدى 

رف�شهم  املذكورة  بال�رصكة  العمال 
البيان  حمتوى  يف  جاء  ملا  التام 
العام  املدير  الرئي�ش  بني  امل�شرتك 
اأين  االجتماعي،  ال�رصيك  لـ gtp و 
التاأكيد على االإ�شتجابة لعدد هام  مت 
تطبيق  اأبرزها  من  لعل  املطالب  من 
طلب  بعد  باملائة   20 بن�شبة  الزيادة 
من ممثلي العمال، حيث  مت املوافقة 
على تعوي�ش زيادة 20 باملائة بزيادة 
لكل  القاعدي  االأجر  يف  دج   7000
العمال ابتداء من الفاحت جانفي خالل 

نظام  وبخ�شو�ش   ، اجلارية  ال�شنة 
املوافقة  متت  فقد   ،  4/4 العطل 
على  جلنة  تن�شيب  على  املبدئية 
�شهر  نهاية  قبل  نتائجها  ت�شدر  اأن 

�شبتمرب 2019.
 وعلى �شعيد اأخر فقد طالبت جهات 
اأمني  حتقيق  فتح  ب�رصورة  حملية 
تق�شيم  مالب�شات  يف  معمق  واداري 
عقار رو�شة االأطفال التابعة للموؤ�ش�شة 
واملدير  املدير  الرئي�ش  من  كل  بني 

اجلهوي واالأمني العام للنقابة .

و  الن�شاء  اأمرا�ش  م�شلحة  تعي�ش 
التوليد بامل�شت�شفى اجلامعي الدكتور 
بن زرجب ببالطو بوهران، حالة من 
ال�شديدين جراء  ال�شغط  و  الفو�شى 
اإ�شطرارها رفقة الطاقم الطبي على 
احلوامل  الن�شاء  ع�رصات  اإ�شتقبال 
واليات  خمتلف  من  املري�شات  و 
الغرب و حتى اجلنوب الغربي و اأمام 
مطلعة  م�شادر  ك�شفت  يجري  ما 
احلاج  برئا�شة  امل�شت�شفى  اإدارة  اأن 
غلق  قررت  العام  املدير  بطواف 
اإخ�شاعها  لغر�ش  قريبا  امل�شلحة 
لعملية تهيئة و ترميم وا�شعة النطاق، 
يف الوقت الذي تعاين فيه موؤ�ش�شات 
غرار  على  رهيب  �شغط  من  اأخرى 
يف  املتخ�ش�شة  الطبية  العيادة 
نوارة  التوليد  و  الن�شاء  اأمرا�ش 
اجلميل  املنظر  عيادة  و  ف�شيلة 
بال�شديقية يف ظل نق�ش املخت�شني 
 ، القابالت  عدد  يف  اإنخفا�ش  و 
موؤخرا  ن�رص  فيديو  اأثار  قد  و  هذا 
االإجتماعي  التوا�شل  موقع  على 
ال�شعبة  الو�شعية  يظهر  »فاي�شبوك« 
الطبي  الطاقم  و  احلوامل  من  لكل 
اأين  رهيب،  �شغط  من  يعاين  الذي 
على  املقبالت  احلوامل  تفرت�ش 
عدد  نق�ش  ظل  يف  االأر�ش  الوالدة 
على  الكبري  االإقبال  مقابل  االأ�رصة 
امل�شلحة من 14 والية غربية، ناهيك 
النظافة و  عن و�شعية املراحي�ش و 
غريها  و  ال�شارة  احل�رصات  اإنت�شار 
من االأمور التي تثري غ�شب و اإ�شتياء 

الوافدات عليها .
�شادر  بيان  ح�شب  االأرقام  بلغة   و 
فاإنه  للم�شت�شفى،  االإت�شال  خلية  من 
مل�شلحة  اجلهوي  للطابع  نظرا 
باملركز  والتوليد  الن�شاء  اأمرا�ش 
بوهران  اجلامعي  االإ�شت�شفائي 
 14 من  مري�شات  ت�شتقبل  والتي 
والية غربية للوطن، كما اأنها ت�شتقبل 
ال�شحة  مديرية  اإح�شائيات  ح�شب 
وال�شكان لوالية وهران اخلا�شة ب�شنة 

مر�شى  من   %65 ن�شبته  ما   2018
 08 وجود  من  الرغم  على  الوالية، 
م�شالح وموؤ�ش�شات اأخرى متخ�ش�شة 
م�شلحة  الوالية.  تراب  على  موزعة 
م�شت�شفى  بحجم  هي  التي  الوالدة 
�شغطا  وت�شهد  �رصير   240 ل  تت�شع 
رهيبا طول اأيام االأ�شبوع وهي مق�شد 
خارج  ومن  بالوالية  املر�شى  لكافة 
خمت�شني  من  بتوجيه  �شواء  الوالية 
متخ�ش�شة  م�شالح  اأو  خوا�ش 
دون  من  كثرية  حاالت  ويف  عمومية 
نظرا  املري�شات  تق�شدها  توجيه 
لكفاءة الطاقم الطبي وال�شبه الطبي 
العمليات  اإىل  اإ�شافة  والقابالت، 
على  جترى  التي  واملعقدة  النوعية 
هي  املثال  �شبيل  فعلى  م�شتواها 
التي  بالوالية  الوحيدة  امل�شلحة 
مبر�ش  امل�شابات  باحلوامل  تتكفل 
»االإيدز«  املكت�شبة  املناعة  فقدان 
من  يعانني  الالتي  احلوامل  وكذا 
واالإح�شائيات  املفرطة،  بال�شمنة 
لدى مديرية ال�شحة خري �شاهد على 
امل�شلحة  هذه  تتكفل  حيث  ذلك، 
بثلثي املري�شات على م�شتوى الوالية 
ما حال دون برجمة تهيئتها من قبل 

ب�شبب كل ما ذكر �شابقا.
واإدارة املركز االإ�شت�شفائي اجلامعي 
م�شاورات  اإجراء  ب�شدد  بوهران 
العلمي  املجل�ش  من  كل  مع  وتقييم 
للم�شت�شفى اجلامعي ومديرية ال�شحة 
اأجل  من  وهران  لوالية  وال�شكان 
تف�شي  طريق  خارطة  اإىل  التو�شل 
اأمرا�ش  م�شلحة  تهيئة  اإعادة  اإىل 
اإعادة  �شيتم  حيث  والتوليد.  الن�شاء 
توزيع املر�شى والفريق الطبي و�شبه 
الطبي لهذه امل�شلحة على امل�شالح 
املتخ�ش�شة  االأخرى  واملوؤ�ش�شات 
وهران  والية  م�شتوى  على  املوزعة 
�شبطه  �شيتم  مدرو�ش  وفق خمطط 
الحقا بالتعاون مع املديرية الوالئية 
لل�شحة من اأجل �شمان تكفل اأح�شن 

باملري�شات.

 توظيف ورقة رف�س ت�ضديد الأجور و الأرباح ال�ضنوية لالنتقام من العمال

املدير العام واملدير اجلهوي gtp يهددان 
م�ستقبل 12 األف عامل

تق�ضيم عقار رو�ضة الأطفال بني مدراء املوؤ�ض�ضة والأمني العام للنقابة

حذرت جهات نقابية من مغبة �لعو�قب �لوخيمة �لتي قد تنجر عن متاطل �ملدير �لعام و�ملدير 
�جلهوي ل�شركة gtp  ، ب�شبب حماولتهما توظيف ورقة رف�ض ت�شديد �لأجرة �ل�شهرية و�لأرباح 

�ل�شنوية للإنتقام من 12 �ألف عامل متم�شكني بجملة مطالبهم �مل�شروعة  مهنيا و�جتماعيا .

اأمر اأم�ش، امل�شوؤول التنفيذي االأول 
الغرب  عا�شمة  �شوؤون  ت�شيري  عن 
بت�شكيل  �رصيفي  مولود  وهران، 
جلنة تقنية خا�شة ملتابعة االأ�شباب 
التي دفعت لتاأخر عملية اإجناز نحو 
900 م�شكن ريفي على م�شتوى عدد 
من البلديات ، العملية املتاأخرة منذ 
من  حالة  يف  �شاهمت   ،2012 �شنة 
االإ�شتياء لدى عدد من الفالحني و 
امل�شتثمرين الذين �شئموا االإنتظار 
�شيما ببلديات الكورني�ش على غرار 
العن�رص و بو�شفر مرورا ببوتليلي�ش 

و م�رصغني .
م�شدر  من  »الو�شط«  علمت  و 
�رصيفي  مولود  الوايل  اأن  م�شوؤول 
اأعطى تعليماته امل�شددة خالل لقاء 
بت�شهيل  تنفيذيني،  م�شوؤوليني  مع 
مت  و  امل�شاكل،  تذليل  و  العقبات 
اإ�رصاف  حتت  والية  جلنة  ت�شكيل 
و  مداح،  �شي  للوالية  العام  االأمني 
الوالئيني  املديريني  كل  من  تتكون 
 900 يخ�ش  الذي  بامللف  املعنيني 
امل�شاكل  على  ريفي للوقوف  �شكن 
اإجناز  انطالق  تعرت�ش  التي 
من  تعاين  والتي  الريفية،  ال�شكنات 
�شنة  منذ  جت�شيدها  يف  االنطالق 
2012، حيث كان انطالق عمل هذه 

دائرة  بلديات  م�شتوى  على  اللجنة 
وادي تليالت جنوبي الوالية.

للملفات  تفقدها  بعد  اللجنة  هذه 
التي مت  العقارية  لالأوعية  وزيارتها 
اإختيارها الإحت�شان هذه امل�شاريع، 
لهذه  احللول  اإيجاد  اإىل  تو�شلت 
منطقة  يف  مثال  حيث  امل�شكلة، 
تبني  تليالت،  وادي  ببلدية  املهدية 
�شيدت  التي  االأر�شية  القطعة  اأن 
عليها ال�شكنات الريفية جزئيا، اأنها 
والئي  قرار  مبوجب  اإقتطاع  حمل 

�شابق.
املوزعة  امل�شاريع  باقي  اأما 
فقد  الوالية،  بلديات  مبختلف 
وقد  املنا�شبة،  االأوعية  اإيجاد  مت 
خمتلف  بني  االإجراءات  يف  بو�رص 
م�شح  مديرية  �شيما  القطاعات، 
مديرية  ال�شكن،  مديرية  االأرا�شي، 
التنمية  و  الفالحية  امل�شالح 
الهند�شة  التعمري  ومديرية  الريفية 

املعمارية والبناء.
اللجنة  توا�شل  ال�شياق،  ذات  يف 
العقارية  االأوعية  زياراتها ملختلف 
املخ�ش�شة لتج�شيد هذه امل�شاريع 
ح�شب  الوالية،  بلديات  كل  عرب 

برنامج م�شطر لهذا الغر�ش. 
اأحمد بن عطية

�لو�يل يكلف �لأمني �لعام للإ�شر�ف على �لتنفيذ

جلنة والئية لبعث م�سروع 
900 �سكن ريفي 

ن�شاط فرق حماية �لأحد�ث  للدرك �لوطني

ثالث )03( خاليا حلماية االأحداث كمرحلة اأولية
اإطار مكافحة جنوح االأحداث،  يف 
الوطني  الدرك  قيادة  عززت 
 ،2005 �شنة  من  اإبتداء  وحداتها 
حلماية  خاليا   )03( ثالث  باإن�شاء 
على  اأولية  كمرحلة  االأحداث 
االإقليمية  املجموعات  م�شتوى 
وهران  باجلزائر،  الوطني  للدرك 

وعنابة. 
فرق  اإىل  اخلاليا  هذه  لتتحول 
الوطني  للدرك  االأحداث  حلماية 
�شنة 2011، كوحدات متخ�ش�شة يف 
حماية االأحداث من اأي فعل جانح 
ي�شتهدفه ب�شفته فاعال اأو �شحية، 
حيث يبلغ تعدادها احلايل 23 فرقة 
متار�ش مهامها يف اإقليم اإخت�شا�ش 

الدرك الوطني.
ذات  مهام  لها  اأ�شندت  فرق  هذه 
طابع  ذات  واأخرى  وقائي  طابع 

ردعي تتمثل يف: 
�شمان ومراقبة االأماكن التي يرتدد 
خطر  اأي  لتفادي  االأحداث  عليها 

معنوي اأو مادي قد يتعر�شون له؛
مبخاطر  االأحداث  حت�شي�ش 
االنحراف و االنعكا�شات املحدقة 
وكذا  ت�رصفاتهم  نتيجة  بهم 
التي  املتح�رصة  غري  ال�شلوكيات 

قد يتعر�شون لها؛
القيام بالتحقيقات التي يكون اأحد 
اأطرافها قا�رصا �شواء كان متهما اأو 
�شحية وذلك بالتن�شيق مع الق�شاة 

املتخ�ش�شني؛
امل�شاركة يف التحقيقات الق�شائية 

اأو  االإقليمية  الوحدات  مع 
املتخ�ش�شة التابعة للدرك الوطني 

عندما يكون املتورطون ق�رصا.
لقد حر�شت قيادة الدرك الوطني 
موؤهلني  دركيني  انتقاء  على 
الفرق،  بهذه  العمل  اإىل  لتوجيههم 
حيث  الن�شوي،  العن�رص  جتنيد  مع 
ي�شا  خ�شّ الدركيات  اإعداد  مّت 
خا�شة  القا�رصات،  مع  للتعامل 
تكوين  مت  كما  منهّن،  حايا   ال�شّ
الو�شاطة  يف  كاأعوان  الدركيني 
مع  التعامل  وكيفية  االجتماعية  

الق�رص .
يتلقى الدركيني الذين يتلقون تكوين 
االجتماعية،  الو�شاطة  كاأعوان 
.يجرى  وتطبيقيا  نظريا  تكوينا 
م�شتوى  على  النظري  التكوين 
املوظفني  لتكوين  الوطني  املركز 
املخت�شني يف الو�شاطة االجتماعية 
الت�شامن  لوزارة  التابع  خادم  ببئر 

الوطني واالأ�رصة وق�شايا املراأة. 
مقايي�ش  التكوين  برنامج  يت�شمن 
حمّددة، ت�شمل عنا�رص ب�شيكولوجية 
عمل  واملراهق،  الطفل  لتطوير 
ب�شيكولوجية  جانب  اإىل  الو�شاطة 
االإ�شارة  ولغة  اجلزائرية  العائلة 

وغريها.
نهايته  يف  الرتب�ش  هذا  يكلل 
بتقدمي �شهادة تكوين يف الو�شاطة 
االجتماعية، تخ�ش�ش عون و�شاطة 

اجتماعية.
التطبيقي  الرتب�ش  يجرى  حني  يف 

العليا  املدر�شة  م�شتوى  على 
و�شمل  بزرالدة،  الوطني  للدرك 
غرار  على  املقايي�ش  من  العديد 
العمل اجلواري و اآداب اال�شتقبال، 
وال�شماع  الق�رص  �شماع  تقنيات 

امل�شور، وم�رصح اجلرمية.
 يتم توجيه املرتب�شني للعمل بفرق 
الوطني  للدرك  االأحداث  حماية 
يف  خمت�شا  الدركي   بذلك  فيكون 
بعد  االجتماعية  الو�شاطة  جمال 

تلقيه تكوينا نوعيا واحرتافيا.
هاما  �شوطا  الوطني  الدرك  قطع 
بتوفري  الق�رص  حماية  ميدان  يف 
من  الالزمة  االإمكانيات  كافة 
ال�رصيحة،  بهذه  التام  التكفل  اأجل 
الو�شاطة  مبداأ  على  راهن  كما 
يف  فعال  كنهج  االجتماعية 
اأ�شكال  �شتى  من  االأحداث  وقاية 
اأوىل  حيث  االإجرام،  و  االنحراف 
اأمني  كن�شاط  له  ق�شوى   اأهمية 

وقائي وا�شتباقي.
للدرك  االأحداث  حماية  فرق  اإن 
حداثة  من  وبالرغم  الوطني 
اأن  ا�شتطاعت  اأنها  اإال  ن�شاأتها، 
تفر�ش نف�شها ككيان متخ�ش�ش من 
والفعالة  النوعية  تدخالتها  خالل 
يف ميدان التحقيقات والك�شف عن 
مالب�شات الق�شايا التي يكون اأحد 
ميدان  يف  كذا  و  حدثا  اأطرافها 

الوقاية حيث نفذت �شنة 2018 :
موجهة   %  80 منها  خدمة   9.622
اىل العمل الوقائي، 1.018 مراقبة 

االأطفال  رو�شات  م�شتوى  على 
على  حت�شي�شية  حملة   1.720 و 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  م�شتوى 
حول  املهني  التكوين  ومراكز 
اأي�شا  خمتلف االآفات االإجتماعية، 
ق�شائي  حتقيق   921 يف  �شاهمت 
اإىل  حدث   259 اإدماج  واإعادة 

الو�شط العائلي.
�شنة  من  االأول  الثالثي  خالل  اأما 
الوحدات  هذه  عاجلت  فقد   2019
%موجهة   70 منها  خدمة   4.231
دورية   1.807 الوقائي،  العمل  اىل 
عليها  يرتدد  التي  االأماكن  يف 
الق�رص و 341  مراقبة على م�شتوى 
حملة   835 و  االأطفال  رو�شات 
حت�شي�شية على م�شتوى املوؤ�ش�شات 
املهني  التكوين  ومراكز  التعليمية 
االإجتماعية،  االآفات  حول خمتلف 
حتقيق   391 يف  �شاهمت  اأي�شا 
حدث   132 اإدماج  واإعادة  ق�شائي 

اإىل الو�شط العائلي.
وحتت  املواطنني  خدمة  يف  يبقى 
 10.55 االأخ�رص  الرقم  ت�رصفهم، 
اأو  النجدة  لطلب  الوطني   للدرك 
االإ�شعاف اأو التدخل عند ال�رصورة، 
 (  «  TARIKI- »طريقي  موقع 
التطبيقية وعن طريق  الواب،  عرب 
�شفحة الفاي�شبوك( لال�شتعالم عن 
حالة الطرقات، باالإ�شافة اإىل موقع 
https:// « امل�شبقة  ال�شكوى 

.» ppgn.mdn.dz

م�شت�شفى بن زرجب بوهر�ن

و�سعية كارثية مب�سلحة اأمرا�ض 
الن�ساء و التوليد 

 .  م�ضاورات لغلقها واإخ�ضاعها للتهيئة و الرتميم

 اأحمد بن عطية



اال�ستثمار  يف  الراغبني  اتهم 
ببلدية    03 زكار  عني  مبحيط 
لدائرة  التابعة  البي�ساء  عني 
ورقلة  بوالية  خويلد  �سيدي 
جمعية  رئي�س  راأ�سهم  وعلى 
الفالحيني  للم�ستثمرين  االأن�سار 
للجنوب  املركزية  بالعا�سمة 
مع  لهم  ت�رصيحات  يف  ال�رصقي 
الوكالة  »الو�سط«،مدير  يومية 
بالوالية  املائية  للموارد  الوطنية 
تعليمات  عرقلة  خلف  بالوقوف 
لتقدمي  الرامية  احلكومة 
ال�سعوبات  وتذليل  الت�سهيالت 
يف  لال�ستثمار  الراغبني  لفائدة 
بهدف  وذلك  الفالحي  املجال 
حقيقية  بدائل  عن  البحث 
للخزينة  الدخل  م�سادر  لتعزيز 
التبعية  اإنهاء  ثم  ومن  العمومية 
الذي تهاوت  لقطاع املحروقات 
العاملية  البور�سات  يف  اأ�سعاره 
تعنته  خلفية  على  وذلك   ،

مبنح  القا�سي  بقراره  بالتم�سك 
بئر  حلفر  ترخي�س  م�ستثمر  كل 
على م�سافة 30 مرت عو�س 130 
املعايري  مع  تتما�سى  التي  مرت 
بها  املعمول  والقانونية  التقنية 
واملحا�سيل  املنتوجات  ل�سقي 
جت�سيدها  املربمج  الزراعية 
بكل م�ستثمرة وهو ما من �ساأنه 
من  االإ�ستفادة  من  ميكنه  اأن 

الدعم الفالحي  ، وح�سبما اأفاد 
هذا  فاإن  املتحدثني   ذات  به 
النوع من العراقيل البريوقراطية  
ال�سارمة  التعليمات  مع  يتنافى 
وايل والية  يطلقها  فتئ  ما  التي 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
على  االول  امل�سوؤول  ب�سفته 
اأ�سا�سا  الرامية  التنفيذية  الهيئة 
ال�سلطات  ا�ستعداد  على  للتاأكيد 

املحلية لتقدمي كافة الت�سهيالت 
الفالحيني  للم�ستثمرين 
وال�سناعيني اجلدد بهدف تعزيز 
مداخل اخلزينة العمومية وتنوع 
الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  االإنتاج 
يف  ،وذلك  املنتجات  �ستى  يف 
الإخراج  احلثيثة  امل�ساعي  اإطار 
قطاع الفالحة من النفق املظلم 
االإمكانات  توفر  ظل  يف  خا�سة 

يف جميع املجاالت .
القرار  �سناع  تدخل  انتظار  ويف 
بالوالية وعلى راأ�سها الرجل االأول 
القادر  عبد  التنفيذي  باجلهاز 
للوالية  العام  واالأمني  جالوي 
امل�سالح  ومدير  بوزيدي  علي 
الفالحية �سليم بن الزاوي  لدى 
املوارد  الوطنية  الوكالة  مديرية 
تو�سيحات حول  لتقدمي  املائية 
اال�ستجابة  يف  التماطل  اأ�سباب 
للمطالب امل�رصوعة للفالحني ، 
يبقى لزاما على هوؤالء االنتظار 
الأجل غري م�سمى وفق ما اأوردته 

م�سادرنا .

م�ستعملو  االأيام  هذه  ي�سجل 
دائرة  الرابط  الوالئي  الطريق 
متيمون  مبدينة  تيرنكوك 
ا�ستياء  كلم    70 م�سافة  على 
االهرتاء   جراء  كبريين  وتذمر 
طاله  الذي  الكبري  والت�سدع 
كونه طريق  قدمي و منذ �سنوات 
الثمانينات وهو ما جعله  ال ي�سلح 
ال�رصوري  من  وبات  لال�ستعمال  
امل�رصوع   انطالق  يف  التعجيل 

وذلك ق�سد اإعادة االعتبار له .
امل�سكل  من  املت�رصرين  وقال 
تنقل  بداية  بعد  اأنه  القائم 
هذا  عرب  واحلافالت  العربات 
ا�ستعمال  اإلزاما  اأ�سبح  الطريق 
البي�س  ثم  تيرنكوك  اأدرار  طريق 
هذا  ويبقى  متيمون  دائرة  عرب 

الرابط  الطريق  من  املقطع 
النقطة  بتيرنكوك  متيمون 
ال�سوداء عرب هذا الطريق احليوي 
الذي فك العزلة بدون �سك  عن 
كامل اجلهة وقل�س امل�سافة بني 
الغربية  والواليات  ادرار  الوالية 
الذي  االإجراء  وهو  ال�سمالية  
ا�ستح�سنه امل�سافرين وم�ستعملو 
�ستتحرك  فهل  الطويلة  الطرق 
اجلهات امل�سوؤولة من اأجل اتخاذ 
اإعادة  اأجل  من  عاجلة  اإجراءات 
احليوي  الطريق  لهذا  االعتبار 
اجلهة  هذه  �سيجعل  والذي 
كبرية  وجتارية   �سياحية  منطقة 
بف�سل االمتيازات التي متتاز بها 

املنطقة.
�صالح ،ب

يعي�ش امل�صتثمرون الفالحيون امل�صتفيدون من 50 هكتارا للواحد مبحيط عني زكار 03 ببلدية عني البي�صاء 
بوالية ورقلة ، على وقع �صفيح �صاخن يف ظل رف�ش  مدير الوكالة الوطنية للموارد املائية بورقلة رفع ترخي�ش 

م�صافة حفر البئر من 30 اإىل 120 م بكل م�صتثمرة وهو ما من �صاأنه اأن يحول دون متكينهم من اال�صتفادة من الدعم 
الفالحي وا�صت�صالح اأرا�صيهم  .

منح موافقة حفر بئر30مرتا لـ50هكتارا للم�صتثمرين عو�ش 120 مرتا 

اأحمد باحلاج 

مدير وكالة للموارد املائية بورقلة متهم 
بعرقلة اال�ستثمار 

يف وقت تلتزم فيه ال�صلطات ال�صمت املطبق 

 �صبط بحوزتهم 200 األف لرت من الوقود و05ماليري �صنتيم 

�سكان �سعيد عتبة  بورقلة يطالبون باالإنارة العمومية

 توقيف 165 مهربا باحلدود اجلنوبية و ال�سرقية 

يف وقت تلعب فيه ال�صلطات الو�صية دور 
املتفرج 

م�ستعملو طريق تيرنكوك  -  
متيمون  يحتجون

اأخبار اجلنوباخلمي�ش30 ماي 2019  املوافـق  ل25 رم�صان 1440هـ 6

اأمن مترنا�صت 

توقيف 03 اأ�سخا�ص �سبط 
بحوزتهم 22.65 غ من الكيف 

الأمن  ال�رصطة  م�سالح  قامت 
احل�رصي  االأمن  يف  ممثلة  الوالية 
اأ�سخا�س  ثالثة  توقيف  من  االأول 
اإىل  بني  )17  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
ق�سية  يف  ( متورطني  �سنة   23
اأوراق  و  املخدرات  على  احليازة 

مهياأة للتزوير.
حيثيات الق�سية تعود اإىل دوريات 
راجلة لعنا�رص ال�رصطة بحي قطع 
ثالثة  انتباههم  لفت  اأين   ، الواد 
بالتقرب   ، �سبهة  حمل  اأ�سخا�س 
منهم و اإخ�ساعهم لعملية التلم�س 
على  احدهم  عند  عرث  اجل�سدي 
كمية من املخدرات )كيف معالج( 
قدر وزنها بـ 22.65 غ و �سيجارتني 
مت   ، لال�ستهالك  معدة  ملفوفتني 
مقر  اإىل  فيهم  امل�ستبه  حتويل 

ال�رصطة و فتح حتقيق يف الق�سية  
اأين مت التو�سل اىل معرفة املروج 
بالتفتي�س  اإذن  ا�ست�سدار  ليتم   ،
مت  اأين  الق�سائية    ال�سلطات  من 
توقيف امل�ستبه فيه و حجز كمية 
من املخدرات ) بانقو ( قدر وزنها 
للتزوير  معدة  اأوراق  و  غ   135 بـ 
على �سكل مبالغ مالية قدر عددها 
ا�ستكمال  ،  بعد  ورقة   360 بـ 
تقدميهم  مت  الق�سية  يف  التحقيق 
املخت�سة  الق�سائية  اأمام اجلهات 
امل�ستبه  حق  يف  اأ�سدرت  التي 
الثاين  فيه  امل�ستبه  و  االأول  فيه 
�رصاح  اإطالق  مت  فيما  اإيداع  اأمر 
ا�ستفاد  الذي  الثالث  فيه  امل�ستبه 

من ا�ستدعاء مبا�رص .
w

امل�سرتكة  االأمن  قوات  نفذت 
اجلنوبي  احلدودي  بال�رصيط 
ال�ساحل  لدول  املتاخم  وال�رصقي 
ال�سنة  خالل  واجلوار  االفريقي 
اأمنية  عملية   56 من  اأكرث  اجلارية 
ناجحة مكنت من توقيف واعتقال 
وا�سرتجاع  �سبط  مع  مهربا   165
ومبلغ  الوقود  من  لرت  األف   200
ماليري   05 قيمته  تتجاوز  مايل 

�سنتيم .
من   ، »الو�سط«  يومية  علمت 
م�سادر مطلعة على ملف مكافحة 

املنظمة  واجلرمية  االإرهاب 
مايل،  دول  مع  اجلنوبية  باحلدود 
وبال�سبط  وتون�س  ليبيا  النيجر، 
الرابعة  الع�سكرية  بالنواحي 
م�سالح  اأن  وال�ساد�سة،  واخلام�سة 
وحدات  بني  ما  امل�سرتكة،  االأمن 
اجلي�س الوطني ال�سعبي، و م�سالح 
متكنت  قد  كانت  الوطني،  الدرك 
تنفيذ  من  اجلارية،  ال�سنة  خالل 
56عملية اأمنية ناجحة، مكنت من 
حجز و ا�سرتجاع 200 األف لرت من 
والبنزين  املازوت  بنوعيه  الوقود 

طريقها  يف  كانت  اأنها  يرجح   ،
امل�سلحة  االإرهابية  للجماعات 
على  االإفريقي،  ال�ساحل  مبنطقة 
للدعوة  ال�سلفية  اجلماعة  غرار 
والقتال ببالد املغرب االإ�سالمي، 
بغرب  واجلهاد  التوحيد  حركة 
اإفريقيا، وكتيبة املرابطني ، حيث 
النوعية  العمليات  هذه  مكنت 
مهربا   165 واعتقال  توقيف  من 
ماليري   05 وا�سرتجاع  �سبط  مع 

�سنتيم .
من جهتها ، �رصعت م�سالح االأمن 

امل�سرتكة، و بالتن�سيق مع م�سالح 
البحث والتحري بالدرك الوطني، 
اجلمارك  اأق�سام  مفت�سية  و 
جتفيف  عملية  يف  اجلزائرية، 
الطاقوية  للمواد  التهريب  منابع 
اجلزائر  من  الغذائية  واملوؤونة 
االإرهابية  اجلماعات  باجتاه 
اإطار  يف  االإفريقي،  بال�ساحل 
العليا  االأمنية  االأجهزة  م�ساعي 
بالبالد يف موا�سلة ت�سييق اخلناق 
حت�سن  ومواقع  الدعم  نقاط  بني 

امل�سلحني.

القاطنني  ال�سكان  طالب عدد من 
بحي �سعيد عتبة  مبنطقة ورقلة  
بالتدخل  املعنية  اجلهات  من   ،
دائرة  من  واإخراجهم  العاجل 
يتخبطون  الذي  الدام�س  الظالم 
فيه منذ �سنوات ب�سبب عدم ربط 
االإنارة  ب�سبكة  ال�سكني  جتمعهم 
العمومية وتهيئة ال�سبكة املهرتئة 
االأمر   ، امل�سابيح  ت�سليح  واإعادة 
على  خطرا  ي�سكل  بات  الذي 
احل�رصات  تكاثر  جراء  �سالمتهم 

ال�سامة على غرار العقارب.

حي  �سكان  من  الع�رصات  ا�ستكى 
لبلدية  اإداريا   التابع  عتبة  �سعيد 
يومية  مع  لهم  ت�رصيح  يف  ورقلة 
»الو�سط »  ، من مع�سلة عدم ربط 
 ، العمومية   االإنارة  ب�سبكة  حيهم 
امتعا�سهم  اأثار  الذي  االأمر 
وا�ستياءهم نتيجة  التزام ال�سلطات 
الو�سع  حيال  ال�سمت  املعنية 
املتعفن وجتاهلها ملطالبهم التي 
و�سفوها بامل�رصوعة ، رغم عديد 
للجهات  اأبرقوها  التي  ال�سكاوي 
ما  و   ، �سابق  وقت  يف  املعنية 

عدم  وا�ستياءهم  حفيظتهم  اأثار 
الو�سية  الوزارة  بتعليمات  التقيد 
االأحياء  جميع  بربط  القا�سية 
العمومية ، حيث ر�سدت  باالإنارة 
مالية �سخمة  مبالغ  االأخرية  هذه 
يف   ، امل�سابيح  ت�سليح   الإعادة 
العملية  من  ا�ستفاد  الذي  الوقت 

املناطق واالأحياء املجاورة .
القائمة  املع�سلة  ت�سببت  وقد 
حاالت  عديد  ت�سجيل  يف 
العقربي  بالت�سمم  االإ�سابة  
يلعبون  الذين  االأطفال  خا�سة 

االأماكن  ، وهي  الليلية   الفرتة  يف 
ال�سامة  احل�رصات  تف�سل  التي 
ت�رصيح  وح�سب   ، بها  التكاثر 
فاإن  الو�سط«   « لـ  منهم   عدد 
خطرا  ت�سكل  اأ�سبحت  املع�سلة 
اجلهات  مطالبني   ، �سحتهم  على 
والعمل  العاجل  بالتدخل  املعنية 
االإنارة  �سبكة  ت�سليح  اإعادة  على 
دائرة  من  الإخراجهم  العمومية  
الظالم الدام�س املفرو�س عليهم 

منذ �سنوات طويلة .
اأحمد باحلاج 

 اأحمد باحلاج  

والية  اأمن  م�سالح  �سطرت 
اإىل  يهدف  اأمنيا  خمططا  اأدرار 
ال�ساملة  االأمنية  التغطية  توفري 
ملجريات امتحان �سهادة التعليم 
االإبتدائي ، حيث مت ت�سخري كافة 
املادية  و  الب�رصية  االإمكانيات 
فرتة  طيلة  مركزا   245 لتاأمني 
يوم  تنظيمه  املقرر  االمتحان 
�سهر  29 من  لـ  املوافق  االأربعاء 

ماي اجلاري .
تاأمني  املخطط  ذات  وي�سمل 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  حميط 
وذلك من خالل تكثيف الدوريات 
الراكبة و الراجلة لقوات ال�رصطة 
التي  تزامنا و بداية االإمتحانات 

للممتحنني  كبريا  اإقباال  ت�سهد 
بت�سهيل  تتكفل  عالئالتهم  و 
املرورية  االإن�سيابية  �سمان  و 
الرئي�سية  الطرق  طول  على 
مع  اإليها  املوؤدية  الفرعية  و 
و  الوقوف  لظاهرة  الت�سدي 
التوقف الع�سوائي للمركبات امام 
ال�سهر  جانب  اإىل  املراكز  هذه 
و  التجميع  مراكز  تاأمني  على 
املرافقة  �سمان  و  الت�سحيح 
و  االأ�سئلة  ملوا�سيع  االأمنية 
ل�سمان  هذا  و  االإجابات  اأوراق 
االمتحانات  لهذه  احل�سن  ال�سري 

عرب اإقليم االإخت�سا�س .
اأحمد باحلاج 

لتاأمني جمريات امتحانات �صهادة التعليم 
االبتدائي

اأمن والية ادرار ي�سطر
 خمططا اأمنيا 
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ال�صهيوين  االحتالل  جنود  اعتدى 
ب�صكٍل وح�صي على االأ�صري حممود 
العملة، واأ�صبعوه �رضباً مربحاً مما 
اأدى اإىل اإ�صابته بجروٍح خطرية يف 

حينه.
بال تهمة!

�صيق  العملة  رائد  املحرر  االأ�صري 
لـ"مكتب  اأّكد  حممود،  االأ�صري 
الذي  �صقيقه  اأّن  االأ�رضى"  اإعالم 
وما  املا�صي  دي�صمرب  يف  اعتقل 
العام  مطلع  تعر�ض  موقوفاً،  زال 
لدى  املربح  لل�رضب  اجلاري 
فيه،  يتواجد  الذي  الق�صم  اقتحام 
جراء  تهمة  توجد  ال  اأّنه  واأو�صح 
اأّنه  فقط  "التهمة  االعتداء،  هذا 
وعلى  عليه  اعتدي  حيث  اأ�صري"، 
بلدة  من  مو�صى  عدنان  االأ�صري 
بال�رضب  بيت حلم  اخل�رض جنوب 
اإ�صاباتهما  و�صفت  حتى  املربح، 

باأنها االأكرث خطورة وقتها.

اإ�ضابة بالغة
العائلة مل تكن تعلم �صيئا عن حالته؛ 
ال�صافر  لالعتداء  التايل  اليوم  ويف 
اأبلغتها املحامية اأحالم حداد باأن 
بالغة  اإ�صابات  من  يعاين  حممود 
اإىل  نقل  واأنه  وجهه،  يف  تركزت 
وهو  فقط  واحد  ليوم  امل�صت�صفى 

مقيد، واأعيد اإىل ال�صجن.
جل�صة  اأن  االأ�صري،  �صقيق  ويو�صح 
حماكمة كانت عقدت لالأ�صري بعد 

عليه،  االعتداء  من  فقط  يومني 
التي  اإ�صاباته  املحامية  ف�صورت 
اأذهلت العامل لق�صوتها، حيث تبني 
العني  جتويف  يف  ك�رض  لديه  اأن 
حتتها،  عميق  وجرح  الي�رضى، 
خمتلف  يف  وكدمات  ور�صو�ض 
الوجه،  يف  مرتكزة  ج�صده  اأرجاء 
م�صريا اإىل اأن ال�رضبات كلها كانت 
ما  احلديدية  الع�صا  طريق  عن 
اأن االحتالل كان ينوي فقء  يظهر 

عينه.
�صدمت العائلة مبا راأت، واأحدثت 
اأحدثت، ولكن  ال�صور يف قلبها ما 
بداأت  بل  هنا  تنته  مل  احلكاية 

املعاناة منذ هذه اللحظة.
يقول رائد: "ما زال حممود يعاين 
من  يتمكن  وال  االعتداء،  اآثار  من 
ويعاين  الي�رضى،  عينه  يف  الروؤية 
ودوار  حاد  و�صداع  فيها  اآالم  من 
اأي  دون  كله  االأمر  وهذا  دائمني، 
حالته،  حول  متابعة  ودون  عالج 

ال�صحي،  و�صعه  على  يقلقنا  ما 
�صيا�صة  تاأثري  من  نخ�صى  ويجعلنا 
االإهمال الطبي، خا�صة اأننا فقدنا 
العملة  حممد  االآخر  �صقيقي 
جراء   2010 عام  ا�صت�صهد  الذي 
االإهمال الطبي الذي تعر�ض له يف 

ال�صجون".

عقوبات
ابنها  اإ�صابة  منذ  العائلة  وتعي�ض 
مثقلة  اأياما  حممود  االأ�صري 
فهو  حالته،  على  واحلزن  بالقلق 
من  ويعاين  الروؤية،  من  يتمكن  ال 
نهار  ليل  تداهمه  مربحة  اأوجاع 
ال�صجون  اإدارة  من  اكرتاث  دون 
فر�صت  ذلك  وفوق  ال�صهيونية، 

بحقه عقوبات قا�صية.
اعتقال  منذ  باأنه  رائد  ويو�صح 
حممود يف دي�صمرب، وهو ممنوع من 
الزيارة من اأي �صخ�ض يف العائلة، 
االأمني،  املنع  دعوى  حتت  وذلك 

اأهله  حاول  عليه  االعتداء  وبعد 
ا�صت�صدار ت�رضيح للزيارة من اأجل 
االحتالل  لكن  عليه،  االطمئنان 
من  وحمروم  معاقب  اأنه  اأخربهم 

الزيارة اإىل اأمد غري حمدد.
ومنع  العالج  "منع  وي�صيف: 
الكنتينا  من  وحرمانه  الزيارات 
كانت اأبرز العقوبات بحقه، وحاولنا 
حمامني  مع  التوا�صل  خالل  من 
وموؤ�ص�صات اأن نرفع هذه العقوبات 
اأنه حمروم  كما  فائدة،  دون  ولكن 
من زيارة املحامني ومل يزره �صوى 
اثنني منهم طوال هذه الفرتة، فيما 
عوقبت املحامية اأحالم حداد بعد 
ن�رض �صور اإ�صابته الأن االحتالل ال 
يريد اأن تخرج االإ�صابات للعلن واأن 

يُف�صح بوح�صيته".
زوجة  من  تزوج  حممود  واالأ�صري 
واأجنب  حممد،  ال�صهيد  �صقيقه 
خالل  طفلني  ثم  ابنة  منها 
�صنوات اعتقاله ال�صابقة مل ي�صهد 
�صهرا   24 اأم�صى  حيث  والدتهما؛ 
يف االعتقال االإداري و24 �صهرا يف 
حكم عادي، واالآن تطلب له النيابة 
لثمانية  بال�صجن  ال�صهيونية حكما 

ع�رض �صهرا.
"مكتب  عرب  العائلة  ونا�صدت 
يف  م�صاندتها  االأ�رضى"  اإعالم 
اأجل  من  االحتالل  على  ال�صغط 
تقدمي العالج الالزم لالأ�صري حيث 
اإنها ال تعلم مدى ال�رضر الذي حلق 
بج�صده جراء االإ�صابة الأن الفح�ض 

كان �صطحياً.

يف ليلة 21 جانفي املن�ضرم، تبدلت حياة الأ�ضري حممود عبد العفو العملة )31 عاما( من بلدة 
بيت اأول غرب اخلليل، فبدون �ضابق اإنذار اقتحمت قوة �ضهيونية مدججة بالأ�ضلحة والكالب 

البولي�ضية ق�ضم )15( يف �ضجن عوفر ال�ضهيوين، الذي ي�ضمى بق�ضم الوحدة الوطنية، وي�ضم 
اأ�ضرى من خمتلف الف�ضائل، وهناك بداأت حكاية الأ�ضري مع الإ�ضابة واملعاناة.

م٫�س

فل�ضطني املحتلة

الأ�سري حممود العملة.. من ُيعيد له نور 
ب�سره من ظلمة ال�سجن!

يا بحرين .. فل�سطني ثالثة بحور وبحريتان ونهران وثالثة اأنبياء

اإثر ت�ضريح معاد �ضدر عن مدريد

مو�سكو ت�ستدعي 
ال�سفري الإ�سباين

اإرهابي ثان �سلمته ليبيا 
لالأمن امل�سري

ا�صتدعت وزارة اخلارجية الرو�صية 
�صفري اإ�صبانيا يف مو�صكو فالديرام 
معاد  ت�رضيح  خلفية  على  باريخ 
باأعمال  القائم  عن  �صدر  لرو�صيا، 
جو�صيب  االإ�صباين  اخلارجية  وزير 

بوريل.
الرو�صية:  وجاء يف بيان اخلارجية 
عن  االإ�صباين  للجانب  "اأعربنا 
ده�صتنا واأ�صفنا، للت�رضيحات غري 
الودية جتاه رو�صيا، والتي �صدرت 
عن القائم باأعمال وزير اخلارجية 
و�صوؤون االحتاد االأوروبي والتعاون 
بحديث  بوريل  جو�صيب  االإ�صباين 
 23 يف  بوريوديكو"  اإل   " ل�صحيفة 
وجود  اإىل  الوزارة  ماي"واأ�صارت 
عبارات  يف  وت�صارب  تناق�ض 
على  و�صددت  االإ�صباين،  ال�صيا�صي 
الثنائية  بالعالقات  ت�رض  اأنها 
كعالقات  لها،  املتبادل  والت�صور 
م�صالح  تخدم  ودية  �رضاكة 

اجلانبني.

وزير  باأعمال  للقائم  و�صبق 
يف  واأ�صار  االإ�صباين  اخلارجية 
حدوث  اإىل  ت�رضيحاته  من  واحد 
وو�صف  العامل،  يف  كبري  تغيري 
وقال،  القدمي"،  "بالعدو  رو�صيا 
اإنها باتت ت�صكل تهديدا للعامل من 
بحاجة  اأوروبا  اأن  واعترب  جديد 
رو�صيا  اأمام  قواتها  توحيد  اإىل 
التي تهددها، الأن احلليف القدمي 
تدعم  تعد  مل  املتحدة  الواليات 

مدريد.
وزارة  اعتربت  جانبها،  من 
مو�صكو  رد  االإ�صبانية  اخلارجية 
"مبالغا  بوريل  ت�رضيح  على 
برد  فوجئنا  "لقد  وقالت:  فيه"، 
بالغت  اأنها  نعتقد  نحن  رو�صيا. 
االأفكار  بتف�صريها  فعلها"،  رد  يف 
التي  العاملية  اجليو�صيا�صية 
طرحت من منظور اأوروبي، وهذا 

اأده�صنا خا�صة الأنه قيل علنا".

اخلا�صة  القوات  ليبيا  �صلمت 
علي  بهاء  االإرهابي  امل�رضية 
عبد املعطي، احلار�ض ال�صخ�صي 
الذي  ع�صماوي  ه�صام  لالإرهابي 
قوات  من  موؤخرا  م�رض  ت�صلمته 
امل�صري خليفة حفرت قائد "اجلي�ض 
الوطني الليبي"ظهر االإرهابي بهاء 
ه�صام  برفقة  املعطي  عبد  علي 
الع�صكرية  الطائرة  يف  ع�صماوي 
بعد  ليبيا،  من  تقلهما  كانت  التي 
العامة  للمخابرات  ت�صليمهما 

امل�رضية.
اإرهابية  عمليات  علي  بهاء  ونفذ 
من  وهو  االإ�صكندرية،  يف  دموية 
اأخطر عنا�رض كتيبة "املرابطون" 

يف ليبيا وم�رض.

الوطني  "اجلي�ض  قوات  واألقت 
االإرهابي  على  القب�ض  الليبي" 
ه�صام ع�صماوي يف اأكتوبر املا�صي 
القوات  من  ف�صل  �صابط  وهو 
 ،2012 عام  امل�رضية  امل�صلحة 
العمليات  ع�رضات  يف  تورطه  بعد 

االإرهابية �صد م�رض وليبيا.
املرابطني"  "اأمري  ع�صماوي  وكان 
القاعدة،  تنظيم  يف  والقيادي 
)اأبو  وكنيته   1978 مواليد  من 
االأول  املطلوب  املهاجر(،  عمر 
القوائم  يف  االإرهاب  الئحة  على 
امل�رضية، حيث والءه لزعيم تنظيم 
القاعدة اأمين الظواهري، وحتالف 
وكون جمل�ض  �صليم  اأبو  كتائب  مع 

�صورى جماهدي درنة عام 2015

الكاتب: د. نا�ضر اللحام

حول  بعد  ال�صورة  تّت�صح  مل 
موؤمتر البحرين واملقرر عقده يف 
املنامة بتاريخ 25 حزيران القادم 
. مل تت�صح بعد الأن الدول العربية 
ببنت  تنب�ض  وال   " تفتح فمها  ال   "
الدول   ، القرن  �صفقة  حول  �صفة 
والدول  �صامتة  �صت�صارك  التي 
التي لن ت�صارك �صامتة . وبالتايل 
فان م�صدرنا الوحيد حول �صفقة 
وتغريدات   " تويرت   " هو  القرن 
�صهر  وكو�صنري  جرينبالت  جي�صن 
فهم  اال�رضائيليني  اأّما   \ ترامب 
امل�صادر  من  العديد  ميلكون 
ت�رضيبات  بن�رض  لهم  �صمحت  التي 
عرفنا  ملا  ولوالهم   . ال�صفقة 
ال�صحافة  لوال   . التفا�صيل 
هي  من  عرفنا  ملا  اال�رضائيلية 

الدول العربية التي �صت�صارك !!

ينتظرون  واّباوؤنا  اجدادنا  كان 
�صي  بي  بي  اخبار  ن�رضات 
ما  حقيقة  ليعرفوا  الربيطانية 
اليوم  اأّما   . العرب  يجري يف بالد 
العربية  ال�صحافة  نحن  فننتظر 
ق�صور  يف  يحدث  ماذا  لتخربنا 

الزعماء العرب !!!
و�صبه  الر�صمي  العربي  ال�صمت 
امل�صادر  يف  نق�صا  لي�ض  الر�صمي 
اإ�صتمرارا  واإمنا   ، واملعلومات 
التي  املزّيفة  االقنعة  �صيا�صة  يف 
مع  العربية  االأنظمة  تنتهجها 
مرا�صلة  اية  اأن  ولو   . مواطنيها 
حمطة  اية  اأو  امريكية  �صحفية 
زعيم  اأي  ملقابلة  جاءت  اأمريكية 
عربي ل�رضح لهم بالتف�صيل اململ 
اأ�رضار �صفقة الع�رض . ونحن نعرف 
جميعا ان الزعماء العرب وقيادات 
االمة ال مينحون ال�صحافة العربية 
ال�صلطات  تتعامل  �صنوات  منذ   (

العربية مع املرا�صلني وامل�صورين 
ال�صحافة  يف  العاملني  العرب 
على  االجنبية  والوكاالت  العاملية 
اأنهم " جمرد " عرب وي�صجنونهم 
املرا�صلني  عن  يفرقونهم  وال 
مرا�صلي  اداء  ان  بل  املحليني 
املناطق  يف  العاملية  ال�صحافة 
اأداء  عن  يختلف  ال  بات  العربية 
ويف  الن�ض  يف  املحلية  ال�صحافة 
النمطية  ال�صورة  ويف  امل�صمون 
الهروب عن تغطية  املعروفة ويف 
وي�صيحون  ال�صاخنة  االخبار 
احلقيقية  االأحداث  عن  بوجههم 
لت�صوريها  ي�صطروا  ال  حتى 

ون�رضها ( .
الزعيم العربي ال يعطي ال�صحايف 
كان  اذا  اال  ح�رضي  خرب  العربي 
دولة  او  اّخر  طرف  �صتم  يريد 
ال�صحافة  والأن   ، اأخرى  عربية 
الطلب  هذا  ترف�ض  العاملية 

اىل  العرب  الزعماء  ي�صطر 
يف  العرب  ال�صحفيني  اإ�صتخدام 
�صتم هذا املعار�ض او ذاك ، تلك 
الدولة اأو هذه . وغالبا ما ينح�رض 
قمع  على  العربية  ال�صحافة  دور 
ان تخرج من  التي حتاول  االفكار 
النمطي امل�صيطر عليه  ال�صندوق 

.
تعترب  اإعالمية  ناحية  ومن 
كبرية  �صفعة  الع�رض  �صفقة 
ظهرت  التي  العربية  لل�صحافة 
وفقرية  عاجزة  م�صتهلكيها  اأمام 
لرتجمة  وتت�صابق  وبلهاء  و�صاذجة 
او  بريطانية  �صحيفة  من  مقطع 
حتى   ، امريكي  مل�صئول  تغريدة 
لو كان املرا�صل ال�صحفي الغربي 
من  بكثري  اأقل  اخلرب  ن�رض  الذي 
ال�صحف  حترير  روؤ�صاء  م�صتوى 

والف�صائيات العربية .
التي  القنوات  بع�ض  وبا�صتثناء 

على  للح�صول  نهار  ليل  جتهد 
للجمهور  لتن�رضها  واأخبار  اأ�رضار 
فاإن   . العربية   باللغة  الناطق 
ال�صحافة  من  العظمى  الغالبية 
وال  خجال  بع�صها  تاأكل  العربية 

تعلم �صئ عن �صفقة الع�رض .
لي�ض دفاعا عن �رضف املهنة  اإذا 
 ) املحل  �صمعة   ( اأجل  فليكن من 
التي  العربية  ال�صحف  تقوم  واأن   .
الدوالرات  ماليني  مئات  ت�صتهلك 
تقوم  اأن   ، ال�رضائب  دافعي  من 
حول  �صحفي  �صبق  اأي  بن�رض 
 . البحرين  وموؤمتر  الع�رض  �صفقة 
�صحف  عن  يكون مرتجما  ال  واأن 

تل ابيب وال�صحف االمريكية .
من  العديد  حديث  انتباهي  لفت 
هذا  حول  والوطنيني  املثقفني 
املو�صوع . موؤخرا قال يل اأحدهم 
القرن  �صفقة  �صرنف�ض  ح�صنا   (
ولكن قولوا لنا اي �صئ عنها ومن 

�صوف  التي  العربية  الدول  هي 
الدول  هذه  تعلم  وماذا  ت�صارك 
�صيا�صية  ناحية  من  ال�صفقة  عن 

وع�صكرية واأمنية ( .
 ، التاريخية  مب�صاحتها  فل�صطني 
اخلم�ض  اجلغرافية  بت�صاري�صها 
االنبياء  اأبو   ( الثالثة  باأنبيائها   ،
 - مرمي  بن  امل�صيح   - ابراهيم 
 .  ) و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  وحممد 
فل�صطني ببحورها الثالث االبي�ض 
فل�صطني   ، واملالح  واالحمر 
العوجا  ونهر  االردن  نهر  بنهريها 
 . واحلولة  طربيا  وبحريتيها   .
 15 وم�صري  باجيالها  فل�صطني 
اليها �صارت  مليون مواطن ينتمي 
ور�صة  م�صريها  تقرر  اأن  تنتظر 

عمل امريكية يف املنامة .
 .. العرب  الزعماء  �صمت  عجيب 

عجيب وغريب ومريب .
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»اجليل الرابع«م�ضتمرة 
وتعتمد على اإنهاك اجليو�س 

النظامية

م�صطلحى  �أن  من  �لرغم  وعلى 
و�خلام�س،  �لر�بع  �جليل  حروب 
م�صطلحات  �لأ�صا�س  فى  هما 
ع�صكرية، فاإن �لإعالم �مل�رصى بد�أ 
�لأخرية،  �لأعو�م  خالل  تد�ولهما 
نوع  للدللة على وجود موؤ�مرة من 
ولكن  �مل�رصية،  �لدولة  لإف�صال  ما 
تعريف  �أن  �إىل  هنا  �لإ�صارة  جتدر 
كثري�  �صهد  �ل�صابقني  �مل�صطلحني 
من �ملغالطة و�لت�صوي�س، وهو �لأمر 
�لذى ��صتوجب �لعودة �إىل �مل�صادر 
�مل�صطلحان  ن�صاأ  �لأمريكية، حيث 

�ل�صابقان.
اجليل الأول

يوجد عدد ل  �لإنرتنت  �صبكة  على 
تف�رص  �لتى  �مل�صادر  من  يح�صى 
نظرية حروب �لأجيال، لكن �أغلبها 
يعود �إىل �جتهاد�ت �صخ�صية ملحللني 
فى  وبخا�صة  وحمققني،  �صيا�صيني 
مت  فيما  �لعربية،  باللغة  �مل�صادر 
�أهمها  معدودة،  كتب  على  �لعثور 
»�أمازون«  �أمريكى على موقع  كتاب 
حلروب  �ملخت�رص  »�لدليل  بعنو�ن 

�جليل �خلام�س«.
و�إذ� ��صت�صلمنا لفكرة تق�صيم �أجيال 
�حلروب �إىل خم�صة �أجيال ف�صنجد 
�لتاريخ  �لأول فى  �أن حروب �جليل 
�حلديث، تنح�رص فى �لفرتة �لزمنية 
ما بني 1648 و1860، وهى �حلروب 
و�لتى  عليها،  �ملتعارف  �لتقليدية 
�جلي�صني  بني  مو�جهة  خاللها  يتم 
معركة  �أر�س  فى  �ملتناحرين 
تقليدية،  حربية  بتكتيكات  حمددة، 
�لـ17  �لقرون  حروب  تدخل  وبذلك 

و�لـ18 و�لـ19، �صمن ذلك �لتعريف.
�لأول  �جليل  حروب  تز�منت  وقد 
�لدول  �أغلب  �حتالل  مع  تلك 
بني  �ملو�جهات  عقب  �لعربية، 
و�لدولة  �ل�صتعمارية،  �لدول 
�لعثمانية �لتى كانت تلقب فى �آخر 
�أيامها برجل �أوروبا �ملري�س، فقد 
�جل�صد  فى  ينه�س  �ل�صتعمار  كان 

�لثالثة  �لقرون  طو�ل  �لعربى 
خري�ت  ومينح  ذكرها،  �ل�صابق 
وبخا�صة  �لعظمى،  للدول  �أر��صيه 
ل  �لتى  �لإمرب�طورية  بريطانيا، 
و�لتى جنحت  �ل�صم�س،  عنها  تغيب 
و�ليمن،  من م�رص،  كل  �حتالل  فى 
و�لعر�ق  و�ل�صومال  و�ل�صود�ن، 

وفل�صطني، و�لأردن و�ليمن.
�لثانى و�لثالث،  �أما حروب �جليلني 
زمنية  فرت�ت  فى  ظهرت  فقد 
�لعاملية  �حلرب  خالل  متقاربة، 
�لفرتة  خالل  جرت  و�لتى  �لأوىل، 
 ،1918 عام  �إىل   ،1914 عام  من 
�لثانى  �جليل  حروب  تعرف  حيث 
بذلك �لنوع من �حلروب �لذى يتميز 
باملدفعيات  ��صتباقية  ب�رصبات 
�أكرب  �إحد�ث  بهدف  و�لطائر�ت، 
جي�س  �صفوف  فى  خ�صائر  ن�صبة 
�صالح  دور  ذلك  بعد  لياأتى  �لعدو، 
حتقيق  عليه  ي�صهل  �لذى  �مل�صاة، 
�نت�صار خالل نقاط �لتقاء �جلي�صني 
�لف�صل  ويرجع  �ملعركة،  �أر�س  فى 
لدولة فرن�صا، فى �بتكار ذلك �جليل 

من �حلروب.
فقد  �لثالث،  �جليل  حروب  �أما 
�لأملانية  �لقو�ت  بو��صطة  طورت 
�أي�صا،  �لأوىل  �لعاملية  �حلرب  فى 
�لثالث  �جليل  حروب  تعتمد  ول 
تعتمد  ما  بقدر  �ل�صالح،  قوة  على 
و�ملفاجاأة  �ل�رصعة  عنا�رص  على 
و�لتالعب �لعقلى باخل�صم، و�ل�صعى 
�لعدو وحتطيمه  عمق  �إىل  للو�صول 
�جلو��صي�س،  وزرع  �لد�خل،  من 
ومل  و�لتدمري،  �ل�صتباك  من  بدل 
�إىل تغيري  �لثالث  توؤد حروب �جليل 
�لتكتيكات �حلربية فقط، بل هدفت 
�إىل تغيري �لثقافة �لع�صكرية كذلك، 
�أهم  �لفردية  باتت �ملبادر�ت  حيث 
من �لطاعة �لعمياء وتنفيذ �لأو�مر.

حرب الع�ضابات

وخالل عام 1989، وبينما كان حائط 
�أربعني عاما من  بعد  ي�صقط  برلني 
»بيل  كتب  �أملانيا،  لدولة  تق�صيمه 
ليند«، �ملحلل �ل�صيا�صى �لأمريكى، 
�حلرب  �أوجه  »تغري  بعنو�ن  مقالة 
�لر�بع«، مو�صحا  �إىل حروب �جليل 

�أنه بينما كانت �حلروب فى �لقرون 
�ل�صابقة تعتمد على �جلي�س و�لعتاد، 
�ملحكمة،  �لع�صكرية  و�خلطط 
�صتعتمد  �ملقبلة  �حلروب  فاإن 
وع�صابات  �إرهابية  جماعات  على 
وعمليات نوعية، ل حتتاج �إىل �أر�س 
لنقاط  ول  �لتقليدية،  �ملعارك 

�لتقاء �جلي�صني �ملت�صارعني.
تلك،  �لنظر  وجهة  على  وللتاأكيد 
حمددة  تق�صيمات  ليند«  »بيل  �أورد 
�ملا�صية،  �لقرون  خالل  للحروب 
من  �أجيال  �أربعة  هناك  �أن  و�أكد 
كان  منها،  جيل  كل  و�أن  �حلروب، 
ب�صبب  �صبقه،  �لذى  �جليل  يهزم 
مع  تتز�من  و�لتى  تكتيكاته،  تطور 
كانت  وبينما  �لتكنولوجى،  �لتطور 
�لأجيال �لثالث �لأوىل من �حلروب، 
فى  �ملعارك  �صاحات  على  تعتمد 
حروب  باتت  �ملتناحرة،  �لبلد�ن 
�إىل �صاحات  �لر�بع ل حتتاج  �جليل 

قتال.
روب«،  »جون  كتب   ،2006 عام  فى 
�لطيار �ل�صابق فى وحد�ت �لعمليات 
مقال  �لأمريكى،  باجلي�س  �خلا�صة 
�جليل  حروب  بني  �لفرق  حول 
�لر�بع، وحرب �لع�صابات �لتقليدية، 
مو�جهة  فى  جناحا  حققت  و�لتى 
فى  وبخا�صة  �لنظامية  �جليو�س 

دول �أمريكا �جلنوبية.
يقول »روب«، �إنه على �ل�صطح جند 
تت�صابه  �لر�بع  �جليل  حروب  �أن 
�لع�صابات  حروب  خ�صائ�س  مع 
حيث  من  �ملعروفة  �لتقليدية، 
�لرتكيز على ت�صتيت �خل�صم و�إنهاك 
مع  �لتكيف  على  و�لقدرة  قو�ه، 
كانت  مهما  �لأر�س،  على  �لأو�صاع 
�إمكانية تلقى �لإمد�د�ت  �صيئة، مع 
�أن  �إل  �حلربية ب�صكل غري مركزى، 
�أي�صا  تركز  �لر�بع  �جليل  حروب 
و�ملعرفى  �لثقافى  �لعامل  على 
�إىل  لتحويلها  �لعدو،  قوة  بنقاط 
مهاجمتها،  ي�صهل  �صعف  نقاط 
مثال  فادحة،  فى خ�صائر  و�لت�صبب 
على ذلك �أحد�ث �لـ11 من �صبتمرب، 
�لقوة  �أحد رموز  ��صتخد�م  حني مت 
�لتجارة  برجا  وهما  �لأمريكية، 
�لعامليان، فى �رصب �لدولة نف�صها 
تقليدية،  غري  بطرق  بتفجريهما 

و�إحد�ث خ�صائر فادحة.
�جليل  حروب  �أن  �ملحللون  ويذكر 
�لأمد،  طويلة  باأنها  تو�صف  �لر�بع 
حيث  �أجيال،  �إىل  متتد  �أن  وميكن 
للعدو  �مل�صتمر  �لإ�صعاف  تتعمد 
�ل�صغط  و�صائل  كل  با�صتخد�م 
�قت�صادى  ح�صار  من  �ملتاحة، 
ومتويل  و�إ�صاعات  دوىل  و�صغط 
كانت  �صو�ء  �صغط،  جلماعات 
�صيا�صية �أو م�صلحة، وكل ذلك يحتاج 
�لنتيجة  �إىل عدة �صنو�ت، حتى تتم 

�ملرجوة.
ما  مع  �ل�صابق  �لطرح  ويتطابق 
و�صوريا  وليبيا  �لعر�ق  فى  حدث 
وغريها من �لدول �لعربية، �لتى مل 

تغامر �لقو�ت �لدولية بق�صفها، قبل 
�إبر�ز مدى خطورة �لو�صع بد�خلها 
و�ملدنيني،  �ملحيطة  �لدول  على 
ففى حالة �لعر�ق مت �لرتويج لوجود 
�أ�صلحة دمار �صامل، وهو �لأمر �لذى 
ف�صلت �لقو�ت �لأمريكية �لغازية فى 

�إثباته على �لأر�س.

غزو العراق

»وليم  �لأمريكى  للكاتب  وفى مقالة 
لند«، ن�رصت بتاريخ 2004، ذكر �أنه 
�لع�صكريني،  كان من �صمن �خلرب�ء 
�لذين قامو� بتطوير نظرية حروب 
�جليل �لر�بع، و�لتى مل�صت �أهميتها 
حربها  خالل  �لأمريكية،  �لقو�ت 
فى  ف�صلت  حني  �أفغان�صتان،  فى 
»تور�  جلبال  �لوعرة  �لبيئة  �خرت�ق 
�ملعرفى  �لق�صور  ب�صبب  بور�«، 
حول طبيعة �لبالد، بينما وجهت لها 
�لقاعدة، وطالبان، �رصبات موجعة 
هم  يتعر�صو�  �أن  دون  من خمبئهم، 

�أنف�صهم لإ�صابات تذكر. 
لبلد  �لثقافى  �لغزو  �أن  و�أ�صاف 
يعد  �ملر�حل،  من  مرحلة  فى  ما 
لنف�س  �لع�صكرى  �لغزو  من  �أ�صعب 
باأن  ذلك  على  مثال  و�رصب  �لبلد، 
مل  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 
ل�صيطرتها،  �لعر�ق  �إخ�صاع  ت�صتطع 
�لرئي�س  على  �لقب�س  بعد  �إل 
بطريقة  ح�صني،  �صد�م  �لعر�قى 
فى  يحارب  ملن  تظهر  مذلة، 
بال  �صارت  �ملقاومة  �أن  �صفوفه، 

جدوى.
حروب  م�صطلح  ظهور  وبرغم 
منذ  �لغرب  فى  �خلام�س  �جليل 
بد�ية �لقرن �لو�حد و�لع�رصين، فاإن 
�مل�صطلح مل يتم تد�وله فى م�رص، 
خالل  �إل  و��صح  ب�صكل  يربز  ومل 
�لثورة،  قيام  تلت  �لتى  �ل�صنو�ت 
من  عدد  حماولت  �إىل  �إ�صارة  فى 
�لتو��صل  و�صائل  ��صتخد�م  �لدول 
�لإعالمية  و�لدعاية  �لجتماعى 
�لدولة  عن  كاذبة  �أخبار  لن�رص 

�مل�رصية، بهدف �إ�صقاطها.
�لأمريكى  �لع�صكرى  �ملحلل  ويرى 
�جليل  حرب  �أن  �لربمان«،  »ر�ى 
على  �لأ�صا�س  فى  تعتمد  �خلام�س 
دون  �ل�صماء،  من  �لعدو  مهاجمة 
و��صتخد�م  �لأر�س،  على  �ل�صتباك 
خطط �لتالعب �لزمانى و�ملكانى، 
ل  مقاومة  �أى  باأن  �لعدو  و�إيهام 
ي�صت�صلم  وبالتاىل  منها،  جدوى 

�لعدو دون قتال.
»توما�س  �ملحقق  ذكر  حني  فى 
مبجلة  ن�رص  له،  تقرير  فى  برنت«، 
ما  �أهم  �أن  �لأمريكية،  �لتاميز 
�خلام�س  �جليل  حروب  مييز 
�لعدو  دفاعات  تعطيل  على  �لقدرة 
تلك  خالل  و�أنه  باخلطر،  ووعيه 
�حلروب، ميكن �أن ت�صتخدم �حلرب 
�لعدو،  لإ�صعاف  �أي�صا،  �لبيولوجية 
و�أعطى  غذ�ئه،  �إنتاج  من  ومنعه 
خالل  حدث  مبا  ذلك  على  مثال 

عام 2003، حني �نت�رص مر�س جنون 
�أ�صو�ق  �إىل �أغالق  �أدى  �لبقر، �لذى 
�كت�صف  �لتى  �لدول  �أمام  �لت�صدير 
على �أر�صها �ملر�س، و�إعد�م �آلف 

�لروؤو�س �حلاملة للمر�س.
�ملفهوم  نف�س  تطبيق  وميكن 
�أنفلونز�  فريو�س  على  �ل�صابق 
من  �لبع�س  يعده  و�لذى  �لطيور، 
بقيادة  �لبيولوجية  �حلرب  �صمن 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، و�لذى 
ت�صببت فى �إعد�م ن�صبة ل باأ�س بها 
من �لرثوة �لد�جنة فى م�رص، خالل 
�لأمر  �ملا�صية،  �لع�رص  �ل�صنو�ت 
�ملز�رعني،  �إفقار  فى  ت�صبب  �لذى 
�مل�صتهلكني،  بني  �لذعر  ون�رص 
ف�صال عن �إغالق �أبو�ب �لت�صدير. 

الثورات امللونة

�لعام  من  جويلية  �صهر  وخالل 
�لدفاع  وز�رة  عقدت  �ملا�صى، 
»�جلو�نب  بعنو�ن  موؤمتر�  �لرو�صية 
لالأمن  و�ل�صيا�صية  �لع�صكرية 
��صتخد�م  مت  حيث  �لأوروبى«، 
»�لثور�ت  وهو  جديد  م�صطلح 
مع  يتفق  مبفهوم  �مللونة«، 
كونها  �خلام�س،  �جليل  حروب 
�لتى  و�ملظاهر�ت  �لحتجاجات 
بالأنظمة  �لإطاحة  فى  تت�صبب 
باأنظمة  و��صتبد�لها  �لقمعية، 
�لأقل  على  �أو  دميقر�طية،  جديدة 

غري معادية لالأنظمة �لغربية.
فى  �مل�صاركون  �خلرب�ء  و�أعطى 
بالثورة  ذلك  على  �أمثلة  �ملوؤمتر 
�لتى حدثت فى جورجيا عام 2003، 
�أوكر�نيا،  فى  �لربتقالية  و�لثورة 
�لربيع  ثور�ت  ما حدث من  وكذلك 
�لرو�صى  �جلانب  ويعلل  �لعربى، 
�صمن  �لأوكر�نية  �لثورة  و�صع 
�لتدخالت  ب�صبب  �مللونة،  �لثور�ت 
�لو��صحة،  و�لأوربية  �لأمريكية 
لالإطاحة بالنظام �لأوكر�نى، و�لتى 
�نف�صال  حول  بال�صتفتاء  �نتهت 
�صبه جزيرة �لقرم، و�صمها للجانب 
�لرو�صى. وهل كان �نق�صام �ل�صود�ن 
�جليل  حروب  مفهوم  عن  بعيد� 
�لدول  ��صتغلت  حيث  �خلام�س؟ 
لدى  �لنف�صالية  �لنزعة  �لغربية، 
حتى  ودعمتها،  �جلنوب،  جماعات 
�ملو�فقة  �إىل  �لب�صري  نظام  ��صطر 
بانف�صال  �نتهى  ��صتفتاء،  على 
�لذى  �لأمر  �جلنوب،  عن  �ل�صمال 
دول  تق�صيم  حماولت  فى  تكرر 
غري  بطرق  و�صوريا،  وليبيا  �لعر�ق 
�لتقليدى،  �ل�صتعمارى  �لتق�صيم 
خالل  �ملنطقة  �صهدته  �لذى 
و�صع  فى  وت�صبب  �لـ19،  �لقرنني 
حدود جغر�فية بني �لدولة �لو�حدة، 

كما حدث فى بالد �ل�صام. 
يثار  �لذى  �جلدل  من  �لرغم  وعلى 
بني �حلني و�لآخر حول ثورة 25 من 
�لنظام �حلاىل يعرتف  جانفي، فاإن 
بها كثورة �صعبية، ول ي�صعها �صمن 
خمططات حروب �جليل �خلام�س، 

�لد�صتور،  فى  �إدر�جها  بدليل 
�صمن  �ندلعها  تاريخ  و�عتبار 
�لر�صمية  و�لأعياد  �لحتفالت 
�لفتاح  عبد  �لرئي�س  وذكر  بالبالد، 
خطاباته  خالل  لها،  �ل�صي�صى 
تتمثل  �ملوؤ�مرة  ولكن  �ل�صابقة. 
و�نت�صار  فنت،  من  �لثورة  تبع  فيما 
�ملغلوطة  �ملعلومات  من  للعديد 
غري �ملوثقة، على �صبكات �لتو��صل 
�لإعالم،  وو�صائل  �لجتماعى 
�رصيعة  �أفعال  ردود  �إحد�ث  بهدف 
�ملحلى  �مل�صتوى  على  غا�صبة 
على  �لأمثلة  �أبرز  من  و�لدوىل، 
ذلك ما حدث عند �صقوط �لطائرة 
�لرو�صية د�خل �لأر��صى �مل�رصية، 
�ل�رصيع غري �ملربر من  و�ل�صتنتاج 
قبل �لإعالم �لربيطانى و�لأمريكى، 
بفعل  �إ�صقاطها  مت  �لطائرة  باأن 
فنى  عطل  ب�صبب  ولي�س  �إرهابى، 
عن  �مل�صوؤولة  �للجنة  �إن  رغم  بها، 
�صقوطها،  �أ�صباب  حول  �لتحقيق 
بعد.  عملها  بد�أت  قد  تكن  مل 
جريدة  ن�رصت  نف�صه،  �ل�صياق  فى 
عن  مطول  تقرير�  »�لإندبندنت«، 
فى  �لأمنية  �لإجر�ء�ت  �صعف 
على  للدللة  �ل�صيخ  �رصم  مطار 
فى  ت�صبب  �إرهابى  حادث  وجود 
ودعمت  �لرو�صية،  �لطائرة  �إ�صقاط 
�لتقطها  ب�صور  �لتقرير  �ل�صحيفة 
م�رص،  فى  �صى«  بى  »بى  مر��صل 
�ل�رصيعة«  »�خلدمة  موظفى  لأحد 
يتقا�صى  وهو  �ل�صيخ،  �رصم  مبطار 
بعدة  بها  �ملعمول  �خلدمة  ر�صوم 
مطار  بينها  ومن  عاملية،  مطار�ت 
دبى، وزعمت �أنها تظهر رجال �أمن 
مرور  لت�صهيل  »ر�صوة«  يتقا�صون 
�لإجر�ء�ت  �أجانب وتخطيهم  �صياح 
�لأمنية. فى �ل�صياق نف�صه يعترب نقل 
�جلرحى  لأعد�د  �لغربى  �لإعالم 
و�ل�صهد�ء من جي�س �مل�رصى وفى 
�ملعارك �صد �جلماعات �لإرهابية 
�لدعاية،  تلك  قبل  من  �صيناء،  فى 
كثري�  �ملذكورة  �خل�صائر  فاأعد�د 
فى  �ملبالغة،  من  نوعا  حتمل  ما 
و�صائل  من  �أى  و�صول  �صعوبة  ظل 
�ل�رص�ع،  مناطق  �إىل  تلك  �لإعالم 
وخطورة  �لطرق  �نقطاع  ب�صبب 

�لأو�صاع هناك.
�لعدو  هزمية  ميكن  كيف  ولكن 
�خلفى فى حروب �جليل �خلام�س؟، 
�ك�س«،  »د�فيد  عنه  �أجاب  �صوؤ�ل 
فى  �لأمريكى،  �حلربى  �ملر��صل 
موؤكد�  �لعنو�ن،  بنف�س  له  مقال 
�لأول  �ملقام  فى  ياأتى  �حلل  �أن 
�لأول،  �ملقام  فى  �لرد  عدم  فى 
�لدخول فى معارك وحروب  وعدم 
�ملقابل،  فى  ومعرفية  معلوماتية 
متنع �لنظام من �لرتكيز فى �لهدف 
�لأهم، �ملتمثل فى �لتطور و�لتنمية 
معي�صة  م�صتوى  ورفع  �لقت�صادية 
حقوق  معايري  ومر�عاة  �ملو�طن 

�لإن�صان.

�ضاهمت فى تق�ضيم ال�ضودان  وترويج
 �ضائعات انت�ضار الأمرا�س 

حروب اجليل اخلام�س 
خطر يهدد العرب.. 

فى ظل ال�ضراعات ال�ضيا�ضية التى ي�ضهدها الواقع العربى بوجه عام، وانعكا�س 
ذلك على الداخل امل�ضرى، ظهر م�ضطلحا حروب اجليل الرابع واخلام�س، 

للإ�ضارة اإىل حماولت الدول الغربية، وبخا�ضة الوليات املتحدة الأمريكية، 
التلعب بدول ال�ضرق الأو�ضط، وحتقيق خمططها لتغري خارطته اإىل »�ضرق 
اأو�ضط جديد«، با�ضتخدام طرق جديدة ل ت�ضمل الحتلل الفعلى للأرا�ضى 

واملواجهات املبا�ضرة مع اجليو�س النظامية، واإمنا تعتمد فى الأ�ضا�س على حروب 
املعلومات ون�ضر ال�ضائعات، اإ�ضافة اإىل ا�ضتخدام اجلماعات املاأجورة مثل »داع�س« 

واأن�ضار بيت املقد�س لتنفيذ عمليات نوعية على الأر�س.
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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الو�ضط:2019/05/30

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : مالكي توفيق حم�رض ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجللفة

حي غري�شي عبد الغني عني و�شارة
الهاتف : 0776.81.42.34/0555.29.41.43

ن�رض م�شتخرج من قائمة �رضوط البيع 
طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بطلب من : حقا�س م�شعود بن هادي
العنوان : حي حممد بو�شياف بعني و�شارة ولية اجللفة 

�شد ال�شيد : كحيلي�س احميدة بن حممد 
العنوان : بعني و�شارة 

 : بتاريخ  و�شارة  عني  حمكمة  �شبط  كتابة  لدى  املودعة  البيع  �رضوط  قائمة  على  بناء  و 
2019/05/13 رقم الرتتيب : 19/326

يعلن الأ�شتاذ : مالكي توفيق حم�رض ق�شائي لدى حمكمة عني و�شارة  اخت�شا�س جمل�س ق�شاء 
اجللفة 

عن بيع عقار عن �شقة يف اطار ال�شكن الرتقوي املدعم الكائن بحي قرادة بلقا�شم عمارة 09 
رقم 22 ق�شم 13 جمموعة ملكية رقم 65بلدية عني و�شارة ولية اجللفة ، الطابق الرابع تتكون 
من غرفتني )02( قاعة ا�شتقبال ، مطبخ ، مرحا�س ، حمام ، رواق ، خزانة ، جمفف و �رضفة 

، م�شاحته 69،06 م2 
مت حتديد ال�شعر الأ�شا�شي الذي يبداأ به ببيع العقار باملزاد العلني ب : 3.420.000.00 دج ) 

ثالثة ماليني و اربعمائة و ع�رضون الف دينار جزائري ( 
تقدم العرتا�شات بعري�شة اإىل رئي�س املحكمة بثالثة اأيام على الأقل قبل جل�شة العرتا�شات 

املحددة يوم 24جوان 2019 على ال�شاعة العا�رضة �شباحا )10.00( مبكتب رئي�س املحكمة 
و حددت جل�شة البيع باملزاد العلني يف حالة عدم وجود اعرتا�س او عدم قبولها بتاريخ 18 

جويلية 2019 بقاعة اجلل�شات رقم 02 على ال�شاعة الثانية م�شاء
و ميكن الإطالع على قائمة �رضوط البيع باأمانة �شبط حمكمة اأو مبكتب املح�رض الق�شائي 

اثباتا لذلك و حتت �شائر التحفظات حررنا هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون 

الو�ضط:2019/05/30

الو�ضط:2019/05/30

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

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

حي 100 م�شكن عمارة �س 11 �شقة رقم 05 ال�رضاقة 
الهاتف 0551196145 

حم�رض تبليغ ر�شمي لأمر حجز عقاري عن طريق الن�رض
املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�شتاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�شائية معتمدة لدى جمل�س ق�شاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة �س 11 �شقة 
رقم 02 ال�رضاقة

تنفيذا لالأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/05/26 فهر�س رقم 19/1910 املت�شمن الذن بن�رض تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية 
وطنية طبقا ملا يقت�شيه القانون على ان يكون الن�رض على نفقة الطالب.

بطلب من : عاي�س حممد الطيب   .
ال�شاكن ب : التجزئة ال�رضقية تو�شعة 2 رقم 60 زرالدة �س ب 3 ، 13 زرالدة اجلزائر  .

بناءا على الأمر على عري�شة ال�شادر عن حمكمة �شكيكدة بتاريخ 2018/09/16
كلفنا عن طريق الن�رض:

ال�رضكة ذات امل�شوؤولية املحدودة كاليكونرتول ممثلة يف �شخ�س مديرها 
الكائن مقرها بحي عي�شات ايدير رقم 91 ال�رضاقة 

بن�رض م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املوجه اىل ال�رضكة ذات امل�شوؤولية املحدودة كاليكونرتول  ممثلة يف �شخ�س مديرها 
الكائن مقرها بحي عي�شات ايدير رقم 91 ال�رضاقة 

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

املح�رضة الق�شائية   

املكتب العمومي للمح�رض الق�شائي الأ�شتاذ بن ق�شمية ال�شا�شي لدى جمل�س ق�شاء امل�شيلة
الكائن بحي اله�شبة رقم 12/62 بو�شعادة الهاتف : 035.43.46.05

حم�رض تبليغ م�شمون حكم جتاري عن طريق الن�رض بجريدة يومية 
املادة 412 فقرة 4 من ق.اإ.م.اإ

نحن الأ�شتاذ بن ق�شمية ال�شا�شي املح�رض الق�شائي لدى جمل�س ق�شاء امل�شيلة 
لفائدة : البنك الوطني اجلزائري وكالة عني امللح رمز 707 موؤ�ش�شة عمومية ذات طابع جتاري الكائن مقرها باحلي الإداري بامل�شيلة ممثلة من طرف 

مديرها حماميها عجابي الطيب + عجابي مربوك 
�شد: خلفاوي حممد  ----------------------ال�شاكن : �شارع بودي�شة ال�شعود بلدية عني امللح 

بال�شيغة  املمهور   17/00217 رقم  فهر�س   16/00876 رقم  17/03/15 جدول  بتاريخ  املدين   : الق�شم  بو�شعادة  ال�شادر عن حمكمة  احلكم  على   بناء 
التنفيذية  

بناء على حم�رض التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء و تبليغ التكليف بالوفاء املوؤرخ يف : 18/04/16 املر�شل بوا�شطة ر�شالة م�شمنة.
و بناءا على حم�رض تبليغ ال�شند التنفيذي املوؤرخ يف : 2018/04/16 

ال�شيد رئي�س حمكمة عني امللح حتت رقم  للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ : 2019/03/26 عن  و بناءا على الإذن بن�رض م�شمون عقد تبليغ الر�شمي 
19/00046 و الذي اأذن لنا مبوجبه بن�رض م�شمون التبليغ الر�شمي للتكليف بالوفاء املحرر بتاريخ 18/04/16 للمنفذ عليه خلفاوي حممد  ال�شاكن �شارع 
بودي�شة امل�شعود بلدية عني امللح لفائدة بنك الوطني اجلزائري وكالة عني امللح رمز 707 موؤ�ش�شة عمومية ذات طابع جتاري الكائن مقرها باحلي 

الإداري بامل�شيلة بجريدة يومية وطنية طبقا لن�س املادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
كلفنا نحن املح�رض الق�شائي املذكور اأعاله ال�شيد : خلفاوي حممد  ال�شاكن �شارع بودي�شة امل�شعود بلدية عني امللح 

و األزمناه بالوفاء مببلغ الوديعة : 1.013.773.94 دج مليون و ثالثة ع�رض الف و �شبع مئة و ثالثة و �شبعون  دينار جزائري و اأربعة و ت�شعون �شنتيم  
بالإ�شافة اىل امل�شاريف و اتعاب املح�رض الق�شائي و اأخطرناه باأن له مهلة )15( خم�شة ع�رض يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض م�شمون حم�رض التكليف 

يف جريدة يومية وطنية و اإل نفذ عليه جربا .
املح�رض الق�شائي 
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تقرير: عز �لدين �أبو عي�شة 
 

اتخذتها  التي  الإجراءات  اآخر 
الإ�رسائيلية،  ال�سجون  اإدارة 
م�سرتيات  ن�سبة  بتقلي�ص  تق�سي 
الأ�رسى من الكانتني اإىل الن�سف، 
والكمّية،  النوعّية  الناحيتني  من 
ب�سائع  وجود  اأّن  ذريعة  حتت 
اأ�سكال  من  يُعد  ال�سجون  داخل 
تتوقف  اأن  يجب  التي  الرتف 

ب�رسعة.
ترف �لكانتني

الكانتني كلمة عربّية تعني مكان 
اأ�سا�سية  ب�سائع وحاجات  تقدمي 
للأ�رسى، وي�سبه كافترييا اخلدمة 
الذاتية، وعادة ما يُوّفر للمعتقلني 
ب�سائع  الإ�رسائيلية  ال�سجون  يف 
خمتلفة، مثل اأ�سناف من الطعام 
وامللب�ص  واملعلّبات  وال�رساب، 
والأغطية  والأحذية  اخلفيفة 
التنظيف،  ومواد  والكرميات 
ال�سوق  يف  ال�سلع  من  وغريها 
الأ�رسى  وي�سرتي  الإ�رسائيلية. 

ب�سائعهم من اأموالهم اخلا�سة.
اإىل  تنظر  ال�سجون  اإدارة  لكن 
الرتف،  اأنواع  اأحد  باأّنه  ذلك 
الأ�رسى  معاناة  يخّفف  الذي 

داخل  بوجودهم  ي�سعرهم  ول 
الزنازين.

ذلك  ال�سجون  م�سلحة  وترّبر 
انتقادات  اإىل  تعّر�ست  باأّنها 
للمعتقلني  ال�سماح  ب�سبب  كثرية 
باحل�سول  الفل�سطينيني 
ت�سفها  و�سلع  منتجات  على 

باملتقدمة.
�أمريكى 400 دوالر 

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  وزير  يقول 
واملحررين قدري اأبو بكر، اإّنهم 
�سهري  مبلغ  بتحويل  يقومون 
دولر   400 بقيمة  للأ�رسى 
اأمريكي، ل�رساء م�ستلزماتهم من 
لأّي  تتعر�ص  لن  وهي  الكانتني، 
الإ�رسائيلي،  القرار  بعد  تقلي�ص 
يقت�رس  التقلي�ص  اأّن  مو�سحاً 
داخل  والب�سائع  املواد  على 

الكانتني.
واأو�سح اأبو بكر اأّن الكانتني يوّفر 
من  كثرياً  الإ�رسائيليني  على 
املعتقلني،  على  الأموال  �رسف 
اإدارة  تقوم  اأّن  املفرت�ص  ومن 
الأ�رسى،  طلبات  بتلبية  ال�سجون 
وبع�ص  وال�رسب  الأكل  من 
م�سرياً  الأخرى،  امل�ستلزمات 
الب�سائع يف داخل  اأ�سعار  اأّن  اإىل 

ال�سجون م�ساعفة.

والـ 400 دولر التي يح�سل عليها 
الأ�رسى جزء منها ياأتي من هيئة 
�سوؤون الأ�رسى واملحررين )تابعة 
ملنظمة التحرير( ويقدر بحواىل 
يقوم  الباقي  فيما  دولراً،   120
اأهايل الأ�رسى بتحويله مل�سلحة 
اإىل  تو�سله  التي  ال�سجون 
الأ�رسى  ي�سرتي  ومنها  الكانتني، 
تقلي�ص  و�سي�سمل  م�ستلزماتهم، 
الب�سائع اإىل الن�سف كّل الأ�رسى 

مهما كانت مّدة حمكومياتهم.

بعد �شل�شلة �إ�شر�بات

اأ�رسى  مركز  مدير  يقول 
ريا�ص  للدرا�سات  فل�سطني 
على  اأتى  الكانتني  اإّن  الأ�سقر، 
ت�سحيات  بعد  ا�ستحقاق  �سكل 
ويُوّفر  الطعام،  عن  واإ�رساب 
ل  التي  امل�ستلزمات  بع�ص 
اإدارة ال�سجن، وي�سرتيها  توّفرها 
ال�سخ�سي،  ح�سابه  على  الأ�سري 
برفع  ذلك  الإ�رسائيلي  وي�ستغل 
اأ�سعاف  ثلثة  اإىل  الأ�سعار 
على  جمرب  واملعتقل  الب�سائع، 

�رسائها لعدم وجود بديل.

ال�سجون  اإدارة  اأّن  الأ�سقر  وبنّي   

تقوم بابتزاز الأ�رسى يف الكانتني 
ال�رساء  من  منعهم  خلل  من 
كاأحد اأنواع العقاب، اأو من خلل 
ال�سهرية  املبالغ  حتويل  وقف 
مالية  غرامات  بفر�ص  اأو  لهم، 
الأ�رسى،  ح�سابات  من  تخ�سم 
اإدارة  تعليمات  خمالفة  بحجة 

ال�سجن.
اإ�رسائيل  قرار  اأّن  اإىل  ولفت 
بتقلي�ص الكانتني، يخالف اأب�سط 
قواعد القوانني الدولية لتفاقيات 
حماية  على  تن�ّص  التي  جنيف 
متطلباتهم،  وتوفري  الأ�رسى 
وكذلك يخالف معاهدات لهاي، 

والقانون الدويل الإن�ساين.
البحث  بعد  اأّنه  الأ�سقر  واأظهر 
ال�سجون  توتر  اأّن  وجد  املعّمق 
وت�ساعد الإجراءات ال�سلبية �سّد 
تويل  مع  بالتزامن  الأ�رسى، جاء 
ترمب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص 
�سّدة احلكم، الذي اأعطى ال�سوء 
الإ�رسائيلية  للحكومة  الأخ�رس 
كما  الفل�سطينيني  مع  بالت�رسف 

ت�ساء.
�أعد�د �الأ�شرى

اأّن  عربية"  "اندبندنت  علمت 
املراوح  �سحبت  ال�سجون  اإدارة 

يف  النقب  �سجن  زنازين  من 
البلد  �رسبت  التي  احلر  موجة 
املعلومات  ووفق  يومني.  قبل 
احلرارة  درجة  فاإّن  املتوافرة، 
ال�سحراوي  النقب  يف  ت�سل 
مئوية.  درجة   55 من  اأكرث  اإىل 
بعد  الأ�رسى  معاناة  وا�ستدت 
الأمن  وزير  نظمها  التي  اللجنة 
الإ�رسائيلي جلعاد اأردان، لدرا�سة 
واقع الأ�رسى واتخاذ الإجراءات 

املنا�سبة �سّدهم.
معنية  فل�سطينية  موؤ�س�سات 
يف  قالت  املعتقلني،  ب�سوؤون 
ال�سلطات  اإن  م�سرتك،  بيان 
حواىل  اعتقلت  الإ�رسائيلية 
مليون فل�سطيني منذ عام 1967 
الغربية  ال�سفة  احتلل  )تاريخ 

وقطاع غزة(.
 5700 حواىل  اإ�رسائيل  وتعتقل 
هيئة  وفق  زنازينها،  يف  اأ�سري 
من  واملحررين،  الأ�رسى  �سوؤون 
 30 من  واأكرث  طفًل،   250 بينهم 
نادي  وفق  بال�رسطان،  م�ساباً 
ومنهم  حكومي(،  )غري  الأ�سري 
حمكوماً  معتقًل   570 حواىل 
اأو�سحت  كما  املوؤبد،  بال�ّسجن 
الأ�رسى  ملتابعة  العليا  الهيئة 

)غري حكومية(

ال تز�ل �الإجر�ء�ت �الإ�شر�ئيلية �لقا�شية بحق �الأ�شرى �لفل�شطينيني �ملعتقلني يف �لزنازين م�شتمّرة، على �لرغم من �لتو�شل �إىل �تفاق مع م�شلحة �ل�شجون يق�شي 
ب�شرورة تخفيف حّدة �لت�شييق على �ملعتقلني، وذلك بعدما خا�ض �أكرث من 400 �أ�شرٍي �إ�شر�بًا مفتوحًا عن �لطعام �لعام �ملا�شي، حتت ��شم "�لكر�مة 2" للمطالبة 

بتح�شني ظروف �عتقالهم.

 "اإ�سرائيل" تقل�ص م�سرتيات الأ�سرى الفل�سطينيني اإىل 50 يف املائة
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تقرير: �إعالم �الأ�شرى 

كل  ذاكرة  تدق  �سورته  زالت  ما 
عليه  اعتدى  اأن  بعد  فل�سطيني 
وح�سيا  اعتداء  الحتلل  جنود 
قوة  ول  حول  بل  اأ�سري  وهو 
العام  بداية  "عوفر"  �سجن  يف 
�رسخاته  زالت  وما  احلايل، 
�سمري  جدران  تطرق  ال�سامتة 
ي�سكت عن حق اأولئك املظلومني 

يف زنازين القهر.
والع�رسين  احلادي  ليلة  ففي 
الأ�سري  حياة  تغريت  يناير  من 
 31( العملة  العفو  عبد  حممود 
غرب  اأول  بيت  بلدة  من  عاما( 
اخلليل، حيث ودون �سابق اإنذار 
اقتحمت قوة �سهيونية مدججة 
البولي�سية  والكلب  بالأ�سلحة 
بق�سم  ي�سمى  الذي   15 ق�سم 
اأ�رسى  وي�سم  الوطنية  الوحدة 
وهناك  الف�سائل،  خمتلف  من 

بداأت حكاية الأ�سري مع الإ�سابة 
واملعاناة.

املحرر  الأ�سري  �سقيقه  ويقول 
اإعلم  مكتب  لـ  العملة  رائد 
يف  اعتقل  حممود  اإن  الأ�رسى 
الرابع من دي�سمرب املا�سي وما 
العام  بداية  ويف  موقوفا،  زال 
بعد  املربح  لل�رسب  تعر�ص 
اقتحام الق�سم الذي كان يتواجد 
فقط  تهمته  كانت  حيث  فيه، 
عليه  العتداء  ومت  اأ�سري،  اأنه 
وعلى الأ�سري عدنان مو�سى من 
حلم  بيت  جنوب  اخل�رس  بلدة 
و�سفت  حتى  املربح  بال�رسب 
خطورة  الأكرث  باأنها  اإ�ساباتهما 

وقتها.
عن  �سيئا  تعلم  تكن  مل  العائلة 
حالته؛ ويف اليوم التايل للعتداء 
ال�سافر اأبلغتها املحامية اأحلم 
من  يعاين  حممود  باأن  حداد 
اإ�سابات بالغة تركزت يف وجهه، 

ليوم  امل�ست�سفى  اإىل  نقل  واأنه 
واأعيد  مقيد  وهو  فقط  واحد 

اإىل ال�سجن.
ويو�سح رائد باأن جل�سة حماكمة 
كانت عقدت للأ�سري بعد يومني 
فقط من العتداء عليه فقامت 
املحامية بت�سوير اإ�ساباته التي 
حيث  لق�سوتها،  العامل  اأذهلت 
جتويف  يف  ك�رس  لديه  اأن  تبني 
عميق  وجرح  الي�رسى  العني 
يف  وكدمات  ور�سو�ص  حتتها 
خمتلف اأرجاء ج�سده مرتكزة يف 
اأن ال�رسبات  اإىل  الوجه، م�سريا 
الع�سا  طريق  عن  كانت  كلها 
احلديدية ما يظهر اأن الحتلل 

كان ينوي فقء عينه.
راأت  مبا  العائلة  �سدمت 
ما  قلبها  يف  ال�سور  واأحدثت 
تنته  مل  احلكاية  ولكن  اأحدثت، 
هنا بل بداأت املعاناة منذ هذه 

اللحظة.

حممود  زال  ما  رائد:"  ويقول 
حيث  العتداء  اآثار  من  يعاين 
عينه  يف  الروؤية  من  يتمكن  ل 
فيها  اآلم  من  ويعاين  الي�رسى 
و�سداع حاد ودوار دائمني، وهذا 
ودون  علج  اأي  دون  كله  الأمر 
متابعة حول حالته ما يقلقنا على 
نخ�سى  ويجعلنا  ال�سحي  و�سعه 
من تاأثري �سيا�سة الإهمال الطبي 
خا�سة اأننا فقدنا �سقيقي الآخر 
ا�ست�سهد  الذي  العملة  حممد 
عام 2010 جراء الإهمال الطبي 

الذي تعر�ص له يف ال�سجون".
عقوبات

اإ�سابة  منذ  العائلة  وتعي�ص 
مثقلة  اأياما  حممود  الأ�سري 
بالقلق واحلزن على حالته، فهو 
من  ويعاين  الروؤية  من  يتمكن  ل 
نهار  ليل  تداهمه  اأوجاع مربحة 
ال�سجون  اإدارة  من  اكرتاث  دون 
فر�ست  ذلك  وفوق  ال�سهيونية، 

بحقه عقوبات قا�سية.
اعتقال  منذ  باأنه  رائد  ويو�سح 
وهو ممنوع  دي�سمرب  حممود يف 
يف  �سخ�ص  اأي  من  الزيارة  من 
العائلة، وذلك حتت حجة املنع 
عليه  العتداء  وبعد  الأمني، 
ت�رسيح  ا�ست�سدار  اأهله  حاول 
للزيارة من اأجل الطمئنان عليه 
اأنه  اأخربهم  الحتلل  ولكن 
معاقب وحمروم من الزيارة اإىل 

اأمد غري حمدد.
ومنع  العلج  منع  وي�سيف:" 
الكنتينا  من  وحرمانه  الزيارات 
بحقه،  العقوبات  اأبرز  كانت 
التوا�سل  هلل  من  وحاولنا 
اأن  وموؤ�س�سات  حمامني  مع 
دون  ولكن  العقوبات  هذه  نرفع 
من  حمروم  اأنه  كما  فائدة، 
�سوى  يزره  ومل  املحامني  زيارة 
الفرتة،  هذه  طوال  منهم  اثنني 
اأحلم  املحامية  عوقبت  فيما 

اإ�سابته  �سور  ن�رس  بعد  حداد 
اأن تخرج  يريد  لأن الحتلل ل 
يُف�سح  واأن  للعلن  الإ�سابات 

بوح�سيته".
والأ�سري حممود تزوج من زوجة 
واأجنب  حممد،  ال�سهيد  �سقيقه 
خلل  طفلني  ثم  ابنة  منها 
مل  ال�سابقة  اعتقاله  �سنوات 
اأم�سى  حيث  ولدتهما؛  ي�سهد 
الإداري  العتقال  يف  �سهرا   24
و24 �سهرا يف حكم عادي، والآن 
ال�سهيونية  النيابة  له  تطلب 
ع�رس  لثمانية  بال�سجن  حكما 

�سهرا.
وتنا�سد العائلة عرب مكتب اإعلم 
ال�سغط  يف  م�سانتها  الأ�رسى 
تقدمي  اأجل  من  الحتلل  على 
حيث  للأ�سري  اللزم  العلج 
الذي  ال�رسر  مدى  تعلم  ل  اأنها 
حلق بج�سده جراء الإ�سابة لأن 

الفح�ص كان �سطحياً.

الأ�سري اجلريح حممود العملة ي�سارع الإ�سابة والعقوبات!
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بقلم / عبد النا�ضر عوين 
فروانة

اأ�ضري حمرر وكاتب 
خمت�س ب�ضوؤون الأ�ضرى

مل اأنل �رشف اللقاء به خلف 
اأ�سوار �سجون االحتالل، لكن 
ل�سنوات  رافقه  الذي  والدي 
كثرية يف االأ�رش حدثني عنه، 
وعن بطوالته مرارا وتكراراً، 
التي  االأل�سن  هي  وكثرية 
تناقلت �سريته العريقة بفخر 

و�سموخ.
على  املحفور  ا�سمه  قراأت 
و�سرية  غزة،  زنازين  جدران 
ال�سجون،  اأدبيات  يف  حياته 
�سوقا  و  به  فخراً  فازددت 
غزة  يف  التقيته  ثم  للقائه. 
عودته  بعد  مرة،  من  اأكرث 
ت�سعينيات  منت�سف  للوطن 
القرن املا�سي على اإثر اإبعاد 

ق�رشي امتد لع�رش �سنوات.
حكاية  الفل�سطيني  للتاريخ 
هي  "فتح"  و  بعد،  تنتِه  مل 
اأول من كتبت حروف البداية 
قلب  فهي  احلكاية،  وف�سول 
الناب�ض،  الفل�سطينية  الثورة 
واأول  الر�سا�ض،  واأول 
اأ�سعلت  من  وهي  احلجارة. 
تت�سابك  االأق�سى.  انتفا�سة 
جتربتها الن�سالية مع جممل 
للحركة  اجلماعية  التجربة 
للتاريخ  ميكن  وال  االأ�سرية. 
الفل�سطيني اأو تاريخ احلركة 
رجل  عن  يقفز  اأن  االأ�سرية، 

كاأبو علي �ساهني.
وقد  قبل.  من  عنه  اأكتب  مل 
رحيله  ومنذ  مراراً.  فكرت 

من  والع�رشين  الثامن  يف 
اأكتب  اأن  اآيار/مايو2013. 
بالكتابة  �رشعت  وكلما  عنه، 
وبب�ساطة  الأنني  تراجعت، 
ويف كل مرة اأف�سل يف انتقاء 
التي  والعبارات  الكلمات 
وحجم  الرجل  بهذا  تليق 
ومكانته.  وت�سحياته  عطائه 
اأن  قررت  فقد  ذلك  ومع 
باملخت�رش  ولو  حتى  اأكتب، 
ممن  ولغريه  له  وفاًء  املفيد 
تكتب  حني  اإذ  ي�سبهونه. 
من  الدنيا  تر  العظماء،  عن 
االأمل  ميالأها  اأخرى،  زاوية 
االنت�سار.  وب�سائر  واحلنني 
رونق  ال�سهداء  عن  وللكتابة 

خا�ض.
اأبو علي �ساهني، عظيم اأنت 
مل  مماتك.  وبعد  حياتك  يف 
ميكن  وكيف  نن�ساك.  ولن 
ممن  واأنت  نن�ساك  اأن  لنا 
يف  خالداً  ا�سمه  �سجل 
ومدار�ض  الوغى،  �ساحات 
واحلركة  الفل�سطينية  الثورة 

االأ�سرية.!
امل�سافات  امتداد  وعلى 
الوا�سعة وال�سنني املمتدة من 

والبطولة  املعارك  �ساحات 
والزنازين،  بال�سجون  مرورا 
وبناء  الوزارات  مروج  اإىل 
اأبو  عرف  والدولة،  الوطن 
حمارباً  قائدا  �ساهني  علي 
ال�سفوف  يتقدم  �سجاعاً، 
بناء  الوغى، ويف  يف �ساحات 

الدولة و�سنع ال�سالم.
منا�سل  �ساهني،  علي  اأبو 
واأ�سري  �سعبه،  هموم  حمل 
االأ�رش  معنى  اأدرك  �سابق 
فكان  االأ�رشى،  ومعاناة 
وداعماً  لهم،  قوياً  منا�رشاً 
قوياً  وم�سانداً  حلريتهم 
و�سطرت  العادلة،  لق�سيتهم 

اأفكاره اإرثا كفاحياً وطنياً.
يقول غ�سان كنفاين يف ق�سة 
ب�سع  هو  "كم  "املدفع": 
اأن  جميل  هو  وكم  املوت، 
الذي  القدر  االإن�سان  يختار 
يريد". اختار اأبو علي �ساهني 
طريق  اختار  عندما  قدره، 
الثورة،  فاأحبته  الن�سال. 
وع�سقه �سعبه واحت�سنه ثرى 

وطنه.
من  �ساهني،  علي  اأبو 
املعتقلني االأوائل املوؤ�س�سني 

للحركة االأ�سرية. �ساهم بقوة 
يف تاأطري وتثقيف املعتقلني، 
الرفيعة،  بثقافته  متيز  اإذ 
فجعل  املتقدم،  ووعيه 
ثورية  حمطات  ال�سجون 
للكرامة  واأعاد  متقدمة، 
هيبتها خلف الق�سبان، فدفع 
الثمن �سنوات طوال يف العزل 
رجال  من  واحد  االنفرادي. 
الراأي واحلكمة، وركن اأ�سيل 
الثوري والن�سايل  من الرتاث 
والتنظيمي يف كافة امليادين 

واالأزمنة.
ولد عبد العزيز علي �ساهني 
"ب�سيت"  قرية  عام 1940 يف 
الرملة.  مدينة  من  القريبة 
 1948 عام  عائلته  وُهجرت 
لت�ستقر وتعي�ض يف خميم تل 
ال�سلطان مبدينة رفح. ح�سل 
 .1960 عامة  الثانوية  على 
�سنة  فتح  حلركة  وانتمى 
و�سارك  الدوحة.  يف   1962

يف عدة دورات ع�سكرية.
اخلام�ض  يف  اعتقل 
والع�رشين من اأيلول/�سبتمرب 
يف  �رشاحه  اأطلق  ثم   ،1967
الثالث والع�رشون من اأيلول/ 
اأم�سى  بعدما  �سبتمرب1982 
خم�سة ع�رش �سنة يف ال�سجون 
يف  غالبيتها  االإ�رشائيلية، 
بعد  االنفرادي.  العزل 
عبد  ُو�سع  �رشاحه،  اإطالق 
االإقامة  العزيز �ساهني حتت 
مل  ولكنه  مبنزله.  اجلربية 
لتاأ�سي�ض  الو�سائل  يعدم 

حركة ال�سبيبة الفتحاوية.
نفيُه  مت   1983 مايو/اآيار  يف 
مبفرده اإىل منطقة الدهنية، 

اجلنوبي  ال�رشق  اأق�سى 
اىل  اأبعد  ثم  ومن  لرفح، 
 ،1985 عام  فل�سطني  خارج 
عام  اأكتوبر  يف  اإليها  ليعود 
اتفاقيات  توقيع  بعد   1995
اأو�سلو وقيام ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية.
املجل�ض  يف  ع�سوا  انتخب 
الفل�سطيني  الت�رشيعي 
 )2006  –1996( االأول 
وع�سوا يف املجل�ض الوطني 
موقع  و�سغل  الفل�سطيني. 
 )2003-1996( التموين  وزير 
القيادية  مواقعه  اإىل  اإ�سافة 
انتمى  التي  فتح،  حركة  يف 
تاأ�سي�سها،  يف  و�ساهم  اإليها، 

واأحبها واأخل�ض ملبادئها.
باأن  فل�سطيني  كل  فليفخر 
حق  ومن  اأجنبته،  فل�سطني 
باأنه  ت�سمخ  باأن  فتح  حركة 
اأحد قادتها وموؤ�س�سيها ومن 
ولتن�سفه  جمدها.  �سناع 
باعتباره  االأ�سرية  احلركة 
رموزها،  اأبرز  من  واحداً 
على مدار خم�سة ع�رش عاما 
ق�ساها يف �سجون االحتالل، 
ال�سعب  واجب  ومن 
الفل�سطيني اأن يبقى وفيا له.

 .. الثائر  اأيها  عليك  �سالم 
اأيها التاريخ امل�ستيقظ الذي 

مل ولن ينطفئ ..

الوطني  املجل�ض  ع�سو 
الفل�سطيني 

الدرا�سات  وحدة  رئي�ض 
�سوؤون  هيئة  يف  والتوثيق 

اال�رشى

يف ذكرى رحيله

اأب� علي �شاهني. م�ؤ�ش�س حركة ال�شبيبة
اأبو علي �ضاهني، منا�ضل و�ضيا�ضي فل�ضطيني، واأحد اأبرز رموز حركة الن�ضال الفل�ضطيني. عا�س حياة خ�ضبة 

وعميقة، حافلة بالبطولت واملاآثر، ووهب كل طاقاته وقدراته واإمكانياته لق�ضية �ضعبه ووطنه واأمته 
العربية. فاحلياة ل تقا�س بال�ضنني التي عا�ضها، واإمنا ُتقا�س بالقيم العظيمة واملعاين النبيلة وحجم ما زرع يف 

حدائق الوطن والإن�ضانية.

االأ�رشى  �سوؤون  هيئة   اأفادت 
االأ�سري  باأن  واملحررين، 
خميم  من  عكر  اأبو  ب�سام 
بيت  مبحافظة  عايدة 
املفتوح  اإ�رشابه  علّق  حلم، 
ا�ستمر  والذي  الطعام  عن 
الأ�سبوع تقريبا بعد اتفاق مع 
اإدارة �سجون االحتالل باإنهاء 
واالإفراج  االإداري  اعتقاله 
املقبل.  ال�سهر  نهاية  عنه 
لها،  بيان  يف  الهيئة،  ولفتت 
اىل اأن االأ�سري اأبو عكر دخل 
اإ�رشابه عن الطعام اخلمي�ض 
املا�سي، بعد متديد اعتقاله 
على  اخلام�سة  للمرة  اإداريا 
ا�سهر  �ستة  ملدة  التوايل 
ثالثني  مبجموع  ا�سافية 

�سهرا متتالية.
اأبو  اال�سري  ان  اىل  ي�سار 
�سجن  يف  حاليا  يقبع  عكر 
�سجون  يف  وام�سى  عوفر، 
وع�رشين  اربعة  االحتالل 
اعتقاله  اخرها  كان  عاما 
ملدة اربعة ع�رش عاما ب�سكل 
ال�سنوات  باقي  فيما  متتاٍل، 
الثمانينيات  �سنوات  متت يف 

والت�سعينيات.
ثالثة  اأن  الهيئة  بينت  كما 
ا�رشاباتهم  يوا�سلون  اأ�رشى 
الطعام  عن  املفتوحة 
االحتالل  معتقالت  يف 
االأ�سري  اأقدمهم  االإ�رشائيلي، 
عاما   )35( العويوي  ح�سن 
من حمافظة اخلليل املعتقل 
منذ 2019/1/15، وامل�رشب 
يوما.   )59( منذ  الطعام  عن 

بيانها،  يف  الهيئة  وقالت 
يواجه  العويوي  االأ�سري  اإن 
ظروفا �سحية خطرية جّراء 
االحتالل  �سلطات  رف�ض 
باإنهاء  املتمثل  مطلبه  تلبية 
ومنذ  االإداري،  اعتقاله 
االإ�رشاب  يف  �رشع  اأن 
معتقالت  اإدارة  تعمدت 
من  املتكرر  نقله  االحتالل 
اإىل  وكذلك  اآخر  اإىل  معتقل 
وكان  املدنية،  امل�ست�سفيات 
“كابالن”  م�ست�سفى  اآخرها 
حيث نُقل اإليها اأول من اأم�ض 
بعد تدهور جديد طراأ على 
ذكرت  كما  ال�سحي.  و�سعه 
بدر  ثائر  االأ�سري  اأن  الهيئة، 
)43 عاما( من بلدة بيت لقيا 
يوا�سل  اهلل  رام  حمافظة  يف 
منذ  الطعام  عن  اإ�رشابه 
رف�سا  وذلك   ،2019 ماي   18
حيث  االإداري،  العتقاله 
االحتالل  �سلطات  اأ�سدرت 
بحقه يف  اإداري  اعتقال  اأمر 
املقرر  من  كان  الذي  اليوم 
اأن يتم االإفراج عنه يف الرابع 
بعد  وذلك  ماي  من  ع�رش 
كما  حمكوميته.  مدة  ق�ساء 
التحق باالإ�رشاب عن الطعام 
 30( احلروب  اأحمد  االأ�سري 
يف  دوار  مدينة  من  عاما( 
يف  �رشع  والذي  اخلليل، 
 2019 ماي   21 منذ  اإ�رشابه 
احلايل  اعتقاله  تاريخ  وهو 
علما  العتقاله،  رف�سا  وذلك 
اأنه اأ�سري �سابق ق�سى �سنوات 

يف معتقالت االحتالل.

ثالثة اأ�شرى ي�ا�شل�ن 
اإ�شراباتهم عن الطعام
 واأب� عكر يعلق اإ�شرابه

اأنهى االأ�سري املوؤبد حممود 
�رشاحنة  �سلمان  �سامل 
خميم  �سكان  من  )41عاماً( 
مدينة  جنوب  الدهي�سة، 
ال�سابع  عامه  حلم،  بيت 
الثامن  عامه  ودخل  ع�رش 
ع�رش على التوايل يف �سجون 
االحتالل، وذلك منذ اعتقاله 

بتاريخ 2002/5/27.
�رشاحنة  االأ�سري  باأن  يذكر 

الأكرث  قا�ٍض  لتحقيٍق  خ�سع 
يف  متتاليني  �سهرين  من 
ووجهت  عت�سيون،  مركز 
االحتالل  خمابرات  له 
حينها تهمة االنتماء لكتائب 
�سهداء االأق�سى وامل�سوؤولية 
عن تنفيذ عمليتني وقعتا يف 
ويف  ي�رشائيل"  بيت  "حي 
القد�ض،  "كريات يوفال" يف 
 13 مقتل  عن  واأ�سفرتا 

الع�رشات  واإ�سابة  �سهيونياً، 
حماكم  لت�سدر  بجراح، 
حكماً  بحقه  االحتالل 
 17 املكرر  املوؤبد  بال�سجن 
�رشاحنة  االأ�سري  و  مرة. 
�سحية  ظروف  من  ي�سكو 
االحتالل؛  �سجون  �سعبة يف 
�سيا�سة  ا�ستمرار  نتيجة 
املتعمد  الطبي  االإهمال 
اأمل  من  يعاين  حيث  بحقه، 

�سديد وم�ستمر يف املفا�سل، 
باأنه  ال�سجن  طبيب  واأكد 
يف  روماتيزم  من  يعاين 
املفا�سل، كذلك ويعاين من 
تزيد  ال�سدر  يف  التهابات 
ال�ستاء،  ف�سل  يف  حدتها 
منا�سباً  عالجاً  يتلقى  وال 
اإىل  ي�سار  اأمرا�سه.  لقاء 
اأجرى  �رشاحنة  االأ�سري  اأن 
للزائدة  ا�ستئ�سال  عملية 

من  مماطلة  بعد  الدودية 
كادت  وقد  ال�سجون،  اإدارة 
�سحية  كارثة  له  ت�سبب  اأن 
العملية  اإجراء  تاأخر  ب�سبب 
بعد اأن كان �سعر باأمل �سديد 
له  اأجريت  وقد  البطن،  يف 
العملية الحقاً ومتت اإعادته 
اإىل ال�سجن مبا�رشة يف اليوم 
وا�سح  ا�ستهتار  يف  نف�سه 

بحياته.

االأ�شري حمم�د �شراحنة يدخل عامه الـ18 يف �شج�ن االحتالل
االحتالل  حمكمة  مددت 
ع�سو  اعتقال  عوفر،  يف 
الثوري حلركة فتح  املجل�ض 
وقائد كتائب �سهداء االأق�سى 
الزبيدي.  زكريا  �سابقا، 
قراره،  يف  القا�سي  وقال 
اتهام  الزبيدي الئحة  “واجه 
 24 تت�سمن  التي  خطرية، 
بنًدا من اأخطر االتهامات يف 
كتاب القوانني االإ�رشائيلية”، 
البنود،  اأهم  اىل  م�سرًيا 
املعدات  يف  “االجتار  وهي 
النار  واإطالق  الع�سكرية، 
والتخطيط  �سخ�ض،  على 
للت�سبب  والتاآمر  قنبلة،  لزرع 
واالت�سال  املوت،  يف 

والت�سبب  معادية،  بجهات 
يف  متعمد  ب�سكل  باملوت 
من  وغريها  حاالت،  عدة 
واعتقل  اخلطرية.  اجلرائم 
فرباير  �سباط/  يف  الزبيدي 
اهلل  رام  مدينة  من  املا�سي 
لدى  مكثف  لتحقيق  وخ�سع 
االإ�رشائيلي.  ال�ساباك  جهاز 
الزبيدي  االحتالل  ويتهم 
باإطالق النار باجتاه حافالت 
اإيل،  بيت  م�ستوطنة  قرب 
بتفيذ  اتهامه  جانب  اإىل 
ال�سابع  نار يف  عملية اطالق 
اأول/  كانون  من  والع�رشين 
حافلة  جتاه   2018 دي�سمرب 

قرب م�ستوطنة ب�سغوت.

حمكمة الحتالل متدد اعتقال زكريا الزبيدي

الئحة االتهام تت�شمن 24 بنًدا



تدريبًيا  ا  عر�ضً مليالن،  ال�ضابق 
الإيطالية  الأندية  اأحد  لقيادة 
اجلديد،  املو�ضم  من  بداية 

رحيل  اأم�س  اأول  ميالن  واأعلن 
املدير  من�ضب  عن  غاتوزو 
نهاية  عقب  للرو�ضونريي  الفني 

اإيطاليا،  يف  املن�رصم  املو�ضم 
ف�ضل  فيه  ا�ضتمر  مو�ضم  خالل 
ملناف�ضات  التاأهل  يف  الفريق 
وذكرت  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
�ضحيفة »ل ريبوبليكا« الإيطالية، 
اأن انطونيو رومي مدير وحمامي 
نادي �ضامبدوريا، توا�ضل بالفعل 
تويل  عليه  ليعر�س  غاتوزو،  مع 
واأ�ضارت  للفريق،  الفنية  املهمة 
ات�ضال  اأول  اأن  اإىل  ال�ضحيفة، 
قبل  كان  وغاتوزو  رومي  بني 
ب�ضعة اأ�ضهر، اإل اأن جينارو حذر 
�ضامبدوريا من اأنه �ضيتخذ قراًرا 
نهاية  يف  م�ضتقبله  ب�ضاأن  نهائًيا 

املو�ضم.

�ضامبدوريا  اأن  ال�ضحيفة  ولفتت 
عر�س على غاتوزو تويل املهمة 
ملدة  ميتد  بعقد  للفريق  الفنية 
اأن  واأو�ضحت  مقبلة،  �ضنوات   3
ي�ضعر  ال�ضابق  ميالن  مدرب 
ب�ضبب  النادي  ناحية  بالإغراء 
من  واأنه  خا�ضة  به،  الهتمام 
ماركو  عن  يتخلوا  اأن  املحتمل 
احلايل،  املدرب  جيامباولو 
وختمت ال�ضحيفة باأن �ضامبدوريا 
املهتم  الوحيد  النادي  هو  لي�س 
اإىل  بالتعاقد مع غاتوزو، م�ضرية 
الإجنليزي  يونايتد  نيوكا�ضل  اأن 
املدرب  مع  التعاقد  يريد  ا  اأي�ضً

الإيطايل.

�ضعيًدا   2012 �ضيف  يكن  مل 
بعد  ت�ضيل�ضي،  جلماهري  فقط 
على  اأوروبا  اأبطال  بدوري  الفوز 
بركالت  ميونخ  بايرن  ح�ضاب 
مع  للتعاقد  ا  اأي�ضً واإمنا  الرتجيح 
الدوري  من  وقتها  جديدة  موهبة 
بدوري  الفوز  فبعد  الفرن�ضي، 
بعدها  البلوز  جنح  اأوروبا،  اأبطال 
البلجيكي  مع  التعاقد  يف  باأ�ضابيع 
يف  هازارد  اإيدين  وقتها  ال�ضاب 
 32 اللندين  النادي  كلفت  �ضفقة 
واأثبت  اإ�ضرتليني،  جنيه  مليون 
كفاءة  الوقت  مرور  مع  هازارد 
الدوري  جنوم  من  وبات  كبرية، 
ا �ضمن  الإجنليزي، كما ي�ضنف اأي�ضً
يف  امل�ضتديرة  ال�ضاحرة  جنوم 
العامل، وفر�س هازارد نف�ضه ركيزة 
على  اللندين  الفريق  مع  اأ�ضا�ضية 
مدربني،  عدة  مع  موا�ضم   7 مدار 
وبات الآن على بعد خطوات قليلة 
من خلع القمي�س الأزرق، علما باأن 
عقده مع ت�ضيل�ضي ينتهي يف �ضيف 

العام املقبل 2020، ويتطلع النجم 
لأف�ضل  قاد بالده  الذي  البلجيكي 
املا�ضي  العام  تاريخها  يف  اإجناز 
باإحراز امليدالية الربونزية لكاأ�س 
الإجنليزي  فريقه  لوداع  العامل، 
الكبري،  الباب  من  باخلروج 
م�ضريته  يف  �ضاد�ًضا  لقبًا  واإهدائه 

بقلعة �ضتامفورد بريدج.
و�ضتكون مباراة ت�ضيل�ضي واأر�ضنال، 
يف نهائي الدوري الأوروبي الظهور 
بقمي�س  هازارد  لإيدين  الأخري 

فريقه ا�ضتعدادا لنتقاله املحتمل 
وقال  مدريد،  ريال  �ضفوف  اإىل 
مباراتي  هذه  كانت  »اإذا  هازارد: 
باللقب،  اأفوز  اأن  فاأمتنى  الأخرية 
باأهمية  قارية حتظى  بطولة  فهي 
وللمدرب  وللنادي  يل  بالن�ضبة 
النجم  واأ�ضاف  وللجماهري«، 
البلجيكي: »عندما تخو�س النهائي 
اأبطال  اإن كان ذلك بدوري  ل يهم 
اأوروبا اأو الدوري الأوروبي اأو كاأ�س 
الفوز،  فقط  تريد  فاأنت  الرابطة 

بذلك«،  والحتفال  اللقب  وجلب 
التي  اخلم�ضة  الألقاب  اأن  املثري 
ت�ضيل�ضي  بقمي�س  هازارد  حققها 
الأول  مو�ضمه  يف  بالفوز  ا�ضتهلها 
اإل   ،2013 يف  »يوروباليغ«  بلقب 
يف  بنفيكا  مواجهة  عن  غاب  اأنه 
اإ�ضابة  ب�ضبب  النهائية  املباراة 
ت�ضيل�ضي  وياأمل  القدم،  يف  قوية 
اإليهم  وجماهريه اأن يهدي هازارد 
اأذربيجان  يف  ال�ضاد�س  اللقب 
الفريق  فوز  يف  �ضاهم  بعدما 
مرتني  الإجنليزي  الدوري  ببطولة 
وكاأ�س  الإجنليزي  الحتاد  وكاأ�س 
رابطة املحرتفني، لينهي »اإيدين« 
م�ضرية املجد من حيث بداأها يف 
ببطولة  م�ضواره  ففي  ت�ضيل�ضي، 
 14 هازارد  لعب  ليغ«  »يوروبا 
ت�ضيل�ضي �ضجل خاللها  مباراة مع 
لزمالئه،   3 و�ضنع  واحًدا  هدًفا 
فهل يقدم هديته ال�ضاد�ضة لفريقه 
الأوروبي  النهائي  يف  الوداع  قبل 

�ضد جاره اللندين.

بورو�ضيا  جنم  غوتزه  ماريو  دخل 
دائرة  الأملاين،  دورمتوند 
الإجنليزي،  اأر�ضنال  اهتمامات 
النتقالت  فرتة  خالل  ل�ضمه 
ال�ضيفية اجلارية، ووفًقا ملا ذكرته 
�ضحيفة »مريور« الربيطانية، فاإن 
مع  التعاقد  يف  يرغب  اأر�ضنال 
يتبقى  الذي  الأملاين  الالعب 
دورمتوند  مع  عقده  نهاية  على 
ال�ضحيفة  واأ�ضارت  واحد،  عام 
م�ضتواه  غوتزه  ا�ضتعادة  اإىل 
املعهود هذا املو�ضم، لكنه اكتفى 
بت�ضجيل 7 اأهداف فقط مع اأ�ضود 
الفي�ضتيفال، وينتظر النادي اللندين 

انتهاء مباراة الفريق �ضد ت�ضيل�ضي 
التي  الأوروبي  الدوري  نهائي  يف 
بعر�س  للتحرك  ام�س  جرت 
ر�ضمي ل�ضم غوتزه، ور�ضدت اإدارة 
اإ�ضرتليني  جنيه  مليون   40 النادي 
فقط كميزانية اأولية يف املريكاتو 
الأموال  جانب  اإىل  ال�ضيفي، 
الالعبني،  بع�س  بيع  من  املقبلة 
رحيل  لتعوي�س  اأر�ضنال  وي�ضعى 
الويلزي اآرون رام�ضي باملجان اإىل 
بالإ�ضافة  الإيطايل،  جوفنتو�س 
م�ضعود  الثنائي  مغادرة  لإمكانية 
فور  خميتاريان  وهرنيك  اأوزيل 

نهاية املو�ضم.

ال�ضابق  الربازيلي  الالعب  اعترب 
�ضيفوز  بالده  منتخب  اأن  ريفالدو 
اأمريكا  كوبا  بطولة  بلقب  ب�ضهولة 
على  �ضي�ضت�ضيفها  التي   ،2019
مواقع  عرب  ريفالدو  وقال  اأر�ضه، 
»اأعتقد  الجتماعي:  التوا�ضل 
اأمريكا  بكوبا  �ضتفوز  الربازيل  اأن 
قادر  منتخب  اأي  اأرى  ل  ب�ضهولة، 
ل�ضيما  الربازيل،  هزمية  على 
عقب عودة نيمار الذي اأعتقد اأنه 
�ضيكون اأف�ضل لعب يف البطولة«، 

واعترب الالعب ال�ضابق اأن مهاجم 
الفرن�ضي،  جريمان  �ضان  باري�س 
منتخب  قيادة  �ضارة  فقد  الذي 
املناف�ضة  هذه  يخو�س  الربازيل 
قادر  هو  ما  و�ضيظهر  بـتعط�س، 
على حتقيقه يف بطولة املنتخبات 

الأقدم يف تاريخ كرة القدم.
واأ�رص بطل العامل مع الربازيل يف 
2002 على اأن نيمار ينبغي اأن يعود 
�ضتكون  اأن هذه  لرب�ضلونة، معتربا 
بعد  للبلوغرانا  عظيمة  �ضفقة 

املو�ضم،  هذا  نهاية  له  حدث  ما 
دوري  من  لالإق�ضاء  تعر�س  حيث 
خ�رص  كما  الأوروبي،  الأبطال 
»يف  وقال:  اإ�ضبانيا،  ملك  كاأ�س 
راأيي املتوا�ضع نيمار هو الالعب 
الذي ينق�س بر�ضلونة لي�ضبح بطال 
فلديه  جديد،  من  للت�ضامبيونزليغ 
�ضخ�ضية تتمتع بكل ما يلزم، لأ�رص 
مرة  بر�ضلونة  م�ضجعي  كل  قلوب 
اأخرى، وكذلك للح�ضول على لقب 

اأف�ضل لعب يف العامل«.

وتاأتي ر�ضالة ريفالدو التي ن�رصها 
اإحداهما  لنيمار،  �ضورتني  برفقة 
يظهر  والثانية  املنتخب  بقمي�س 
كاأ�س  يقبل  وهو  املهاجم  فيها 
الت�ضامبيونز مع بر�ضلونة عقب يوم 
من فقدانه �ضارة قيادة ال�ضيلي�ضاو، 
األفي�س  داين  زميله  �ضيتولها  التي 
وتناف�س  اأمريكا،  كوبا  بطولة  يف 
�ضمن  البطولة  يف  الربازيل 
جانب  اإىل  الأوىل،  املجموعة 

بوليفيا وفنزويال وبريو.

ريفالدو: الربازيل �ستتوج ب�سهولة بكوبا امريكا

اأر�سنال يخطط لتحرك 
نحو غوتزه

بوكيتينو: اأملك عاطفة 
خا�سة جتاه ريال مدريد

بوكيتينو املدير  حتدث ماوري�ضيو 
الذي  لتوتنهام عن اخلالف  الفني 
موؤخًرا  مدريد  ريال  مع  فيه  وقع 
ا�ضت�ضافة  املريينغي  رف�س  ب�ضاأن 
»املدينة  فالديبا�س  يف  ال�ضبريز 
وهو  بالريال«،  اخلا�ضة  الريا�ضية 
رئي�س  برييز  فلورنتينو  اأنكره  ما 
واأجرى  لحًقا،  امللكي  النادي 
بوكيتينو مقابلة مع راديو »ماركا« 
قائاًل:  الأمر،  هذا  عن  وحتدث 
فهم  فلورنتينو  لأن  �ضعيد  »اأنا 
ت�رصيحاتي اأخرًيا«، واأ�ضاف: »اإنه 
رئي�س �ضهد حقبة تاريخية للريال، 
لدي  اإزعاجه،  اأق�ضد  اأكن  ومل 
عاطفة خا�ضة جتاه ريال مدريد«، 

وتابع مدرب توتنهام: »لدي الكثري 
كثرًيا  ميزتني  التي  القيم  من 
ريال  وروح  بفل�ضفة  ترتبط  والتي 

مدريد«.
وي�ضتعد توتنهام ملواجهة ليفربول 
نهائي  يف  املقبل  ال�ضبت  م�ضاء 
ملعب  على  اأوروبا  اأبطال  دوري 
بالعا�ضمة  مرتوبوليتانو«  »واندا 
»اأ�ضعر  واأمت:  مدريد،  الإ�ضبانية 
النا�س  من  الكثري  هناك  اأن 
احتفلنا  لقد  اإ�ضبانيا،  ت�ضاندين يف 
لليوروباليغ  بالتاأهل  اإ�ضبانيول  مع 
واأ�ضعر بامل�ضاندة من قبل جماهري 

اإ�ضبانيول«.
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ت�سيل�سي ينتظر الهدية ال�ساد�سة من هازارد

غاتوزو مطلوب يف الربميريليغ واإيطاليا

البوند�سليغا تتفوق على 
الدوريات اخلم�س الكربى

الأملاين  الدوري  رابطة  اأعلنت 
الأهداف  عدد  اأَنّ  القدم  لكرة 
امل�ضجلة يف املو�ضم املنق�ضي بلغ 
973 هدًفا يف 306 مباراة، وهو ما 
امل�ضجلة  الأهداف  عدد  ي�ضاوي 
عاًما،   32 قبل  البطولة  مو�ضم  يف 
كما يعترب رقما قيا�ضًيا جديًدا يف 
لالأرقام  وطبقا  احلالية،  الألفية 
الأهداف  متو�ضط  بلغ  املعلنة، 
لتتفوق  مباراة،  كل  3.2 هدف يف 
البوند�ضليغا على بطولت الدوري 
الإيطايل  هدف،   2.8 الإجنليزي 
2.7 هدف والإ�ضباين 2.6 هدف، 
وانتهت 17 من جمموع 306 مباراة 

بالتعادل  املو�ضم،  طوال  لعبت 
ال�ضلبي بدون اأهداف.

وك�ضفت رابطة الدوري الأملاين اأن 
عاًما   29 منذ  ترتبع  البوند�ضليغا 
 ،»2017-  2016« مو�ضم  با�ضتثناء 
الأوربية فيما  الدوريات  على قمة 
امل�ضجلة  الأهداف  عدد  يخ�س 
يف كل مو�ضم، و�ضجل نادي بايرن 
البوند�ضليجا  بلقب  الفائز  ميونخ 
بني  من  الأهداف  من  عدد  اأكرب 
 88 جمموع  البطولة  اأندية  كل 
هدًفا، فيما كان نورمبورغ �ضاحب 
 26 بر�ضيد  تهديفية  ح�ضيلة  اأقل 

هدًفا.

�سان�سيز مهدد بالغياب 
عن كوبا اأمريكا

ت�ضيلي  يف  الإعالم  و�ضائل  ك�ضفت 
اأم�س اأن الهداف التاريخي للمنتخب 
عن  يغيب  قد  �ضان�ضيز  األيك�ضي�س 
الربازيل  يف  اأمريكا  كوبا  بطولة 
الإ�ضابة،  ب�ضبب  املقبل  ال�ضهر 
»مريكوريو«  �ضحيفة  واأ�ضارت 
ال�ضادرة يف ت�ضيلي اإىل اأن الإ�ضابة 
�ضان�ضيز  لها  تعر�س  التي  اخلطرية 
الإجنليزي،  يونايتد  مان�ض�ضرت  جنم 
بينه  حتول  قد  الركبة  يف  موؤخرا 

 ،2019 اأمريكا  كوبا  يف  وامل�ضاركة 
ملنتخب  الطبي  اجلهاز  وينتظر 
اليوم  �ضان�ضيز  ان�ضمام  ت�ضيلي 
لإجراء فحو�ضات  الفريق  ملع�ضكر 
مدى  على  والوقوف  له،  طبية 
يذكر  البطولة.  خلو�س  جاهزيته 
�ضديد  بالتواء  اأ�ضيب  �ضان�ضيز  اأن 
يف الركبة قبل �ضهرين خالل اإحدى 
مباريات الدوري الإجنليزي املمتاز 

ومل يتعاف حتى الآن.



عي�شة ق.

لدى  االحتفاالت  اأجواء  توا�صلت 
�صهرة  العا�صمة  احتاد  جمهور 
الفر�صة  كانت  والتي  اأم�س  اأول 
من اأجل ت�صلم النادي درع البطولة 
االألفية  انطالق  منذ  ال�صاد�صة 
تاريخ  يف  والثامنة  اجلديدة 
ت�صكيلة  اأبناء  اأ�صبح  اأين  الفريق، 
تتويجا  االأندية  اأكرث  »�صو�صطارة« 
االألفية  منذ  الوطنية  بالبطولة 
وفاق  رفقة  منا�صفة  اجلديدة 
لكل  األقاب  �صتة  مبجموع  �صطيف 
منهما يليهما �صبيبة القبائل بثالثة 
عمر  ملعب  عرف  اأين  األقاب، 
رائعة  اأجواء  ببولوغني  حمادي 
بني االأن�صار الذين قاموا بكاراكاج 
يف  خا�صة  املدرجات  يف  كبري 
من  العديد  اإ�صعال  عرب  الفرياج« 
ذلك  جانب  اإىل  النارية،  االألعاب 
للفريق  املمجدة  الغاين  دّوت 
ترديد  خالل  من  امللعب  �صماء 
االأغاين التي تذكر اإجنازات احتاد 
ومكربات  االأن�صار  عرب  العا�صمة 

بع�س  احلفل  وتخلّل  ال�صوت، 
بعد   خا�صة  التنظيمية  االأخطاء 
امليدان  الأر�صية  االأن�صار  اقتحام 
مبا�رشة بعد دخول رفقاء الالعب 
�صجل ح�صوره  الذي  �صيتة  اأ�صامة 
التي  االإ�صابة  رغم  زمالئه  رفقة 
اإىل  املناف�صة  عن  وتبعده  تلقاها 
الكروي  املو�صم  انطالق  بعد  ما 
اجلديد، والذين ت�صارعوا اإىل اأخذ 

�صور ال�صيلفي مع الالعبني.
يف  الكرام  مرور  احلفل  مير  ومل 
اجلزائرية  الكرة  م�صوؤويل  غياب 
ح�صور  ي�صجل  مل  اأين  بالدنا،  يف 
اجلزائرية  االحتادية  رئي�صي 
القدم  لكرة  املحرتفة  والرابطة 
الكرمي  وعبد  زط�صي  الدين  خري 
قاما  واللذان  التوايل،  مدوار على 
خالل  من  احرتايف  غري  بت�رشف 
الغياب عن حفل ت�صليم الدرع اإىل 
البطل والذي يكون �صنويا بتواجد 
اأن  غال  الكرة  على  امل�صوؤولني 
اإىل  توا�صل  الرجلني  من  التق�صري 
منا�صبة  ت�صجيل احل�صور يف  عدم 

هامة من هذا ال�صكل.

مزيان يغادر ويلتحق 
بالعني الإماراتي

الرحمان  عبد  الالعب  اأعلن 
مزيان رحيله عن �صفوف ت�صكيلة 
ك�صف  حيث  »�صو�صطارة«،  اأبناء 
باألوان  له  مقابلة  اآخر  خا�س  اأنه 
النادي يف مباراة �صباب ق�صنطينة 
املن�رشم  االأحد  جرت  التي 
بلقب  الفريق  تتويج  و�صهدت 
مزيان  وقال  الوطنية،  البطولة 
يف  لفريقه  التوفيق  يتمنى  اأنه 
املوا�صم املقبلة خا�صة واأنه قرر 
جديدة  جتربة  وخو�س  الرحيل 

خارج الوطن.
والتحق مزيان بالدوري االإماراتي 
نادي  رفقة  �صيتعاقد  حيث 
املركاتو  خالل  االإماراتي  العني 
ي�رش  كان  والذي  ال�صيفي احلايل 
يف  خدماته  من  اال�صتفادة  على 
املركاتو ال�صتوي املن�رشم، اإال اأن 
املو�صم  مكوا�صلة  ف�صل  الالعب 
رفقة االحتاد غلى نهاية املو�صم 
وقيادته اإىل التتويج بلقب البطولة 

تواجد  الذي  وهو  املغادرة  قبل 
يف نهاية العقد وانتقل غلى العني 
اأن  وينتظر  التزام،  اأي  من  حرا 
يتلقى مزيان اأجرة �صهرية �صخمة 
تقول م�صادرنا اأنها ت�صل اإىل قيمة 

مليار ون�صف �صهريا.
مباراة دون جمهور لحتاد 

العا�شمة

جلنة  عاقبت  خمتلف  �صياق  يف 
العا�صمي  النادي  االن�صباط 
بعد  دون جمهور  مقابلة  بخو�س 
املواجهة  حكم  تقرير  درا�صة 
ق�صنطينة  ب�صباب  جمعته  التي 
للرابطة  اخلتامية  اجلولة  �صمن 
دون  والذي  االأوىل،  املحرتفة 
اإ�صعال  على  البطل  اأن�صار  اإقدام 
على  ورميها  النارية  االألعاب 
الذي  االأمر  امليدان،  اأر�صية 
يلعب  العا�صمة  احتاد  يجعل 
املو�صم  من  االإفتتاحية  مباراته 
مدرجات  اأمام  اجلديد  الكروي 

�صاغرة.

الأن�شار �شنعوا اأجواء رائعة رفقة الالعبني

احتاد العا�شمة ي�شتلم درع البطولة يف غياب زط�شي ومدوار !
رته اإدارة  ت�شّلم فريق احتاد العا�شمة درع التتويج بلقب البطولة الثامنة يف تاريخه خالل احلفل الذي ح�شّ

النادي العا�شمي �شهرة اأول اأم�س، ت�شّلم خالله الالعبون الدرع من طرف الأمني العام للرابطة املحرتفة 
لكرة القدم يف اأجواء كبرية �شنعها اأن�شار الفريق والذين تنقلوا بقوة وح�شروا اأجواء احلفل حيث امتالأت 
مدرجات ملعب عمر حمادي ببولوغني ب�شرعة، خا�شة وان التحاق الأن�شار بامللعب بداأ مبا�شرة بعد الإفطار

معاقبة بانوح وعيبود 3 مباريات

اإق�شاء دمارجي وبرحال �شنة 
منها 6 اأ�شهر غري نافذة

التابعة  االن�صباط  جلنة  اأق�صت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
كل من كمال دمارجي نائب رئي�س 
ويو�صف  املدية  اوملبي  فريق 
لنادي  العامل  املناجري  برحال 
�صتة  منها  عام  مدة  تلم�صان  وداد 
ب�صبب  وذلك  نافذة  غري  اأ�صهر 
التي  االإعالمية  الت�رشيحات 
اعترب  حيث  الرجالن،  اأطلقها 
ت�رشيحات  ان  الرابطة  بيان 
م�ّصت  وبرحال  دمارجي  من  كل 
للعبة  املحرتفة  الرابطة  باأع�صاء 
الكالم  ب�صبب  احلدود  وجتاوزت 
االأمر  الذي ت�صمنها وهو  اخلطري 
الذي يعترب تخليا بااللتزام بواجب 
دفعها  الذي  االأمر  وهو  التحفظ، 
اإىل اإق�صائهما �صنة منها �صتة اأ�صهر 
غري نافذة من ممار�صة اي ن�صاط 
كروي وريا�صي، وهي العقوبة التي 

�صهر  من  ابتداء  �رشيانها  ينطلق 
ماي اجلاري.

الهيئة  اأوقفت  ذلك  جانب  اإىل 
الذي  االجتماع  خالل  الكروية 
العب  ام�س  اأول  اأع�صائها  جمع 
احتاد ب�صكرة حممد اأ�صيل �صيواد 
اأي  ممار�صة  من  اأ�صهر  �صتة  ملدة 
ن�صاط كروي بعد ثبوت تناوله مواد 
االيجابية  النتائج  عقب  حمظورة 
املن�صطات  حتاليل  �صهدتها  التي 
املعني  متكن  اأين  به،  اخلا�صة 
من اإقناع اأع�صاء جلنة  االن�صباط 
اأنه مل يكن ينوي تناول املواد من 
الريا�صي،  اجلامنب  حت�صني  اجل 
بانوح  حمزة  من  كل  عوقب  بينما 
و�صفيان عيبود العبا وفاق �صطيف 
ومولودية بداية على التوايل ثالث 
مقابالت منها مقابلة واحدة غري 

نافذة.
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ديلور  اأندي  الالعب  ي�صاعف 
احل�صول  اأجل  من  املجهودات 
اال�صتدعاء  وتلقي  فر�صته  على 
من  الوطني  املنتخب  �صفوف  اإىل 
يف  معه  وامل�صاركة  مرافقته  اأجل 
نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم، حيث 
ي�رش الالعب ذو االأ�صول اجلزائرية 
الناخب  اإقناع  على  والدته  من 
بخ�صو�س  بلما�صي  جمال  الوطني 
االألوان  حلمل  الفر�صة  منحه 
 23 قائمة  رفقة  والتواجد  الوطنية 
دورة  يف  بامل�صاركة  املعنية  عاما 
ال�صائفة  خالل  املقررة  م�رش 
املقبلة، ولهذا الغر�س فقد مت ن�رش 
جمموعة من ال�صور التي يقوم فيها 
والتدرب  العمل  مب�صاعفة  الالعب 
املناف�صة  توقف  رغم  با�صتمرار 
تلقى  حال  يف  جاهزا  يكون  حتى 

لاللتحاق  الوطني  الناخب  دعوة 
للت�صكيلة  التح�صريي  بالرتب�س 
جوان  الثالث  يف  املقرر  الوطنية 
املنتخبات  حت�صري  مبركز  املقبل 

الوطنية يف �صيدي مو�صى.

األوان  متثيل  على  ديلور  وي�رش 
التواجد  خالل  من  االأم  موطنه 
ي�صع  والتي  القارية  املناف�صة  يف 
امل�صاركة  اأجل  من  كبرية  اآماال 
العنا�رش  جانب  اإىل  والتواجد  فيها 

اأن  رغم  باللعب  املعنية  الوطنية 
من  �صديدة  تكون  �صوف  املناف�صة 
»الكان« املقبلة  دورة  اجل ح�صوره 
وهو الذي الزال يناف�س عدة اأ�صماء 
مرافقة  اأجل  من  بدورها  مر�صحة 
رفقة  والتواجد  م�رش  اإىل  اخل�رش 
النهائية،  القائمة  بوجناح يف  بغداد 
اإىل جانب كل من اإ�صحاق بلفو�صيل 
ال�صك  حمل  م�صاركته  تبقى  الذي 
ب�صبب معاناته من االإ�صابة واأ�صامة 
درفلو الذي تعافى من االإ�صابة وعاد 
اإىل املناف�صة رفقة ناديه الهولندي 
اإمكانية  ت�صتبعد  ال  االأخبار  اأن  كما 
�صليماين  اإ�صالم  على  االعتماد 
خالل  املناف�صة  عن  غيابه  رغم 
اال�صتبعاد  ب�صبب  االأخرية  الفرتة 
من الطاقم الفني لنادي فيرنبات�صي 

الرتكي.

يجد مناف�شة قوية للتواجد بقائمة 23

ديلور ي�شاعف التدريبات وي�شعى لإقناع بلما�شي للم�شاركة بالكان

كاأ�س اجلزائر للكرة الطائرة �شيدات

خربة املجمع البرتويل حت�شم 
التتويج بالكاأ�س

البرتويل  الريا�صي  املجمع  متكن 
للكرة  اجلزائر  بكاأ�س  التتويج  من 
-2018 ملو�صم  �صيدات  الطائرة 
على  النهائي  يف  فوزه  بعد   2019
دون  اأ�صواط  بثالثة  ال�صلف  جنمة 
 26-28  ،24-26  ،17-25 مقابل 
خالل لقاء جرى �صهرة اول ام�س 
طاية  بعني  الريا�صية  بالقاعة 
والذي عرف ندية وتناف�س كبريين 
االخريين،  ال�صوطني  يف  ال�صيما 
يف  حا�صما  اخلربة  عامل  وكان 
الرغم  على  الكبري،  النهائي  هذا 
كانت  التي  اجلاحمة  الرغبة  من 
الالئي  النجمة،  العبات  حتذو 
على  الفوز  من  قو�صني  قاب  كن 
مل  ذلك  لكن  واحد،  ب�صوط  االأقل 

يتحقق.
العبات  فيه  عرفت  االأول  ال�صوط 
على  حتافظن  كيف  املجمع 
حرية  و�صط  التقدم  يف  الفارق 
الذي  »ال�صلفي«  الفني  للطاقم 
م�صتقطع  وقت  طلب  اإىل  ا�صطر 
الكلمة  اأن  مبا  فائدة،  دون  لكن 

كهينة  القائدة  لزميالت  عادت 
�صتوت،و�صهدت بداية يف املرحلة 
يف  »البرتوليات«  تقدم  الثانية 
عدن  »النجمات«  اأن  اإال  النتيجة 
لتحقيق التعادل وتفوقن يف بع�س 
التناف�س  ا�صتد  ثم  اللحظات 
تهداأ  ومل  بالتعادل  الفريقني  بني 
حتى  احلا�رش  اجلمهور  حناجر 
املجمع  بيد  االأمور  زمام  عادت 
ب�صعوبة،  ال�صوط  ح�صم  الذي 
حما�صا  اأكرث  كان  الثالث  ال�صوط 
دخلت  حيث  �صابقية،  من  وندية 
�صليم  النجمة  مدرب  العبات 
عا�صوري، بعزمية واإ�رشار كبريين 
ق�صد تدارك االأمور، فرغم البداية 
املتعرث عدن يف النتيجة وعادلنت 
احلا�رشون  لي�صهد  وتفوقن  بل 
ي�صتلم  مل  الوطي�س،  حامي  �صوطا 
»البرتويل«  ال�صدا�صي  ال  فيه 
ال�صيطرة  وكانت  »ال�صلفي«  وال 
متبادلة بني طريف ال�رشاع، لتنتهي 
بثالثة  املجمع  لفائدة  املواجهة 

اأ�صواط دون مقابل.

عي�شة ق.

ع.ق. 

وكالت

املدية  اأوملبي  فريق  رئي�س  رفع 
حمفوظ بوقلقال اأول اأم�س دعوة 
ق�صائية �صد رئي�س �صبيبة القبائل 
�رشيف مالل، حيث امتثل بوقلقال 
ملحكمة  التحقيق  قا�صي  اأمام 
غلى  اال�صتماع  اأجل  من  املدية 
يف  واملتمثلة  مالل  �صد  �صكواه 
طرف  من  له  االإ�صاءات  توجيه 
عربال  واتهامه  »الكناري«  رئي�س 
من  �صابقة  اإعالمية  ت�رشيحات 
التلفزيونية  الت�رشيحات  خالل 
الر�صوة  تقدمي  مبحاوالته 
تقدم  اأين  املباريات،  وترتيب 

قا�صي  امام  لالمتثال  بوقلقال 
بدعوى  م�صحوب  وهو  التحقيق 
وقت  يف  قدمها  كان  مدنية 
�صابق، حيث ت�صنف الق�صية التي 
بوقلقال �صد مالل �صمن  رفعها 
بامل�صا�س  املتعلقة  اجلنح  خانة 
وهي  القذف  وجنحة  بال�رشف 
قانون  يف  املن�صو�س  اجلرائم 
يوجه  اأن  وينتظر  العقوبات، 
اإىل  الدعوى  التحقيق  قا�صي 
اإىل  اال�صتماع  اأجل  من  مالل 

اقواله باعتباره مدعى عليه.

بتهمة امل�شا�س بال�شرف والقذف

بوقلقال يرفع دعوى ق�شائية 
�شّد مالل

ع.ق.
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بر�شلونة يدر�س بيع دميبلي
يتجه بر�شلونة الإعادة هيكلة الفريق خالل فرتة االنتقاالت 
دوري  بتوديع  موؤ�شف  ب�شكل  مو�شمه  انتهاء  بعد  ال�شيفية، 
اأبطال اأوروبا بهزمية كارثية اأمام ليفربول بن�شف النهائي، 
وخ�شارة نهائي كاأ�س اإ�شبانيا اأمام فالن�شيا، وقالت �شحيفة 
»�شبورت« االإ�شبانية ام�س اإَنّ الفرن�شي عثمان دميبيلي قد 
يكون �شمن الالعبني الذين �شت�شيبهم اإعادة هيكلة الفريق، 
فاإَنّ  النظرية،  الناحية  »من  ال�شحيفة:  تقرير  واأ�شاف 
دميبلي لي�س �شمن االأ�شماء املطروحة للرحيل عن الفريق 
لكن  به،  ان�شم  الذي  املايل  واملقابل  �شنه،  �شغر  ب�شبب 
تراجع م�شتواه قد يدفع النادي للنظر يف بيعه واال�شتفادة 

من �شعره«.
وينتظر بر�شلونة احل�شول على عرو�س مالية ت�شاوي ما دفعه ل�شم دميبلي من اأجل ال�شماح له 
باملغادرة، رغم اأن بيعه قد يكون قراًرا �شعبًا ب�شبب امل�شتقبل الكبري الذي ينتظره، لكن دميبلي 
نف�شه وفًقا لل�شحيفة، ال ي�شاعد النادي على االنتظار؛ ب�شبب كرثة اإ�شاباته و�شلوكه واأ�شلوب 

حياته، وعدم اإدراكه قيمته وقيمة النادي.

نيمار يثري املخاوف بعد الإ�شابة
 يف التدريبات

اأن  قبل  الي�رسى،  الركبة  يف  اأمل  ب�شبب  بالده  منتخب  تدريبات  نيمار  الربازيلي  النجم  غادر 
انطالق  اأ�شابيع على  ثالثة  اأقل من  قبل  اإ�شابة خطرية،  الأي  تعر�شه  فر�شية  ي�شتبعد الحقاً 
بطولة كوبا اأمريكا، واأم�شك العب باري�س �شان جريمان الفرن�شي بركبته الي�رسى بعدما �شعر 
اأغلى  وحاول  باملنتخب،  التحاقه  منذ  التدريبية  الثالثة  الفرتة  خالل  الكرة  ت�شديد  اإثر  باأمل 
العب كرة قدم يف العامل معاودة التدريبات لكنه �شعر باأمل جديد، قبل اأن يخرج من امللعب 
وهو يعرج وبرفقة طبيب املنتخب رودريغو ال�شمار، بح�شب �شحايف يف وكالة فران�س بر�س، 
واأكد االحتاد الربازيلي يف بيان: »نيمار غادر التمرين ب�شبب �شعوره بانزعاج يف ركبته الي�رسى، 
بداأ العالج و�شيكون حتت املراقبة«، ويف وقت الحق ن�رس املوقع االلكرتوين الر�شمي لالعب: 
»خ�شع نيمار لفحو�شات الت�شوير بالرنني املغناطي�شي الثالثاء يف تريي�شوبولي�س برفقة طبيب 
املنتخب الربازيلي رودريغو ال�شمار، مت ا�شتبعاد اأي فر�شية الإ�شابة خطرة يف الركبة الي�رسى، 

ب�شبب االآالم �شيبقى حتت العالج واملراقبة، و�شيخ�شع للفحو�س جمددا االأربعاء«.
وكان جنم النادي الباري�شي قد غاب عن املالعب ملدة ثالثة اأ�شهر هذا املو�شم ب�شبب اإ�شابة 
يف م�شط قدمه، قبل اأن يعود يف ني�شاناأفريل املا�شي ويخو�س خم�س مباريات فقط، وتخو�س 
الربازيل مباراتني وديتني �شد قطر يف اخلام�س جوان يف برازيليا وهندورا�س يف التا�شع منه 
يف بورتو األيغري، قبل اأن تلتقي الربازيل حاملة اللقب 8 مرات بوليفيا وفنزويال والبريو يف دور 

املجموعات من البطولة التي تنطلق يف 14 جوان على اأر�شها.

لوبيتيغي: تدريب اإ�شبانيا 
باملونديال حلم حرموين منه

ي�شعر جولني لوبيتيغي املدير الفني ال�شابق لريال مدريد 
اأن اإقالته من تدريب منتخب اإ�شبانيا قبل اأيام قليلة من 
املونديال كان قراًرا ظامًلا، واأعلن ريال مدريد تعاقده 
اإ�شبانيا والربتغال يف  اأيام من مباراة  لوبيتيغي قبل  مع 
ما  وهو  البطولة،  عقب  املرينغي  ليقود  العامل  كاأ�س 
وقال  اإقالته،  قرر  الذي  االإ�شباين  االحتاد  يتقبله  مل 
االإ�شبانية:  »ماركا«  ل�شحيفة  ت�رسيحات  يف  لوبيتيجي 
»القرار كان ظامًلا يل ولفريقي بدا اأنني تخليت عنهم، 
م�شوؤوليتي  كانت  »لقد  واأ�شاف:  ذلك«،  اأفعل  لكنني مل 
الوحيدة، حلمي، طردوين وحرموين منه، اأتذكر رحلتي 

اأ�شدق  التدريبي مل  اإىل فريقي  التحدث  �شاعات دون   5 اإىل مدريد  العودة من مو�شكو  اأثناء 
ذلك«، واأكد: »مل اأكن على ا�شتعداد لدفع هذا الثمن«. 

امُلنق�شي،  املو�شم  مطلع  والنتائج  امل�شتوى  �شعيد  على  قوية  لهزة  مدريد  ريال  وتعر�س 
الفريق  حقق  »لقد  قائاًل:  االأمر،  هذا  عن  لوبيتيغي  وعلق  به،  للت�شحية  الريال  اإدارة  دفعت 
دوري االأبطال الثالث على التوايل، اأما يف الليغا ومع وجود كري�شتيانو رونالدو، كنا ناأتي بعد 
بر�شلونة واأتلتيكو مدريد«ذ، واأ�شاف: »كان يجب اأن نتح�شن ب�شكل جماعي دون االعتماد على 
العب بعينه«، واأو�شح لوبيتيغي: »الزمنا 3 اأ�شابيع من احلظ ال�شيء، لكن على مدى 12 �شهًرا، 
اأ�شبحت االأمور متوازنة، را�شي متاًما عن الالعبني الأنهم قدموا كل ما لديهم، هم كذلك كانوا 

مقتنعني مبا كنا نفعله مًعا«.

مو�شم تاريخي للأندية الإجنليزية
 بامل�شابقات الأوروبية

رائعاً  م�شواراً  االإجنليزية  االأندية  عرفت 
املو�شم،  هذا  االأوروبية  امل�شابقات  يف 
بلد  اأندية  حتتكر  التاريخ  يف  االأوىل  للمرة 
ت�شل�شي  القارية  النهائية  املباريات  واحد 
توتنها  ليغ،  اليوروبا  يف  االأربعاء  واأر�شنال 
وليفربول ال�شبت يف دوري االأبطال، ك�رست 
اأندية اإجنلرتا هذا املو�شم احتكاراً اإ�شبانياً 
يف العقد االأخري، ففي دوري االأبطال توج 
ريال مدريد اأربع مرات وبر�شلونة مرة منذ 
اإ�شبيلية  2014، ويف يوروبا ليغ توج كل من 
 ،2010 منذ  مرات  ثالث  مدريد  واأتلتيكو 
االأملانية  ت�شايت«  »دي  اأ�شبوعية  كتبت 
فجر  يف  االأوروبية  االأندية  »كرة  موؤخراً: 
الدوري  »هيمن  وتابعت:  جديدة«،  حقبة 
باملال  القارة  على  املمتاز  االإجنليزي 
واالنفتاح، ال يحقق اأي دوري اآخر يف العامل 

عائدات مالية مماثلة من بيع حقوق النقل التلفزيوين، وال يوجد غريه منفتح بهذا الو�شوح على راأ�س املال اخلارجي«. 
يتفوق »الربمريليغ« اإذا على ال�شعيد املايل حتتل �شتة اأندية اإجنليزية راهناً مراكز �شمن الئحة الع�رسة االأوائل االأغنى يف العامل، 
بح�شب �رسكة ديلويت العاملية املتخ�ش�شة باخلدمات املالية، قال ما�شيميليانو اليغري الذي رحل عن تدريب جوفنتو�س بطل 
اإمكانيات مالية خمتلفة«، حيث �شجلت  اإيطاليا يف املوا�شم الثمانية املا�شية »من الطبيعي اأن ت�شل اإىل هذه النتيجة، لديهم 
االأندية االإنكليزية املو�شم املا�شي عائدات قيا�شية بلغت 5،56 مليارات يورو، خ�شو�شاً بف�شل حقوق النقل التلفزيوين، تخطت 
الدوريني االأملاين واالإ�شباين بنحو 60% والدوري الفرن�شي بنحو ثالثة اأ�شعاف، ويف فرتة االنتقاالت ال�شيفية االأخرية، اأنفقت 

اأكرث من مليار يورو.
يورغن  االأملاين  االإ�شباين جو�شيب غوارديوال،  االأوائل عاملياً، على غرار  الع�رسين  بني  املتدفقة مدربني من  االأموال  جتذب 
كلوب، االأرجنتيني ماوري�شيو بوكيتينو، االإيطايل ماوريت�شيو �شاري واال�شباين اأوناي اميري، يرى املهاجم االأيرلندي ال�شابق طوين 
اإىل غوارديوال املتوج بثالثية  كا�شكارينو يف مقالة ن�رستها تاميز: »الربميريليغ ي�شت�شيف اأهم ثالثة مدربني عامليني«، م�شرياً 
حملية وكلوب ليفربول وبوكيتينو توتنهام اللذين �شيتواجهان يف نهائي دوري االأبطال، وتابع املهاجم ال�شابق ملر�شيليا الفرن�شي: 
»اإذا كان الربميريليغ ال ي�شم اأف�شل الالعبني يف العامل، اإال اأن الو�شع معاك�س مع املدربني هكذا كانت املعادلة اأثناء تواجد ال�شري 

االإ�شكتلندي األيك�س فريغو�شون والفرن�شي اأر�شني فينغر، واليوم اجلميع �شيكون �شعيدا ال�شتقدام غوارديوال بوكيتينو وكلوب«.
يرى �شاري مدرب ت�شيل�شي: »الدوري املمتاز هو اأف�شل بطولة يف اأوروبا، للو�شول اىل نهائي كاأ�س الرابطة، تعني علينا الفوز 
على ليفربول وتوتنهام، ويف النهائي خ�رسنا اأمام اأف�شل فريق يف اأوروبا بنظري مان�ش�شرت �شيتي«، تابع املدرب ال�شابق لنابويل: 
»من ال�شعب ان تكون بلياقة بدنية جيدة يف ال�شهر االأخري، هنا نلعب اأكرث، كانت مباراتنا 61، يف اإيطاليا هناك 10 مباريات اأقل 

الفارق كبري«.

نادي  رئي�س  هوني�س  اأويل  اأقر 
الدوري  بطل  ميونيخ  بايرن 
ال�شبعة  املوا�شم  يف  االأملاين 
مالية  �شعوبات  اأن  املا�شية، 
مع  التعاقد  من  فريقه  تعيق 
جناح مان�ش�شرت �شيتي االإجنليزي 
�شانيه،  لوروا  االأملاين  الدويل 
الدويل  الالعب  ا�شم  وارتبط 
االأ�شابيع  يف  عاماً   23 البالغ 
اإىل  حمتمل  بانتقال  االأخرية 
تداولت  بعدما  البافاري  النادي 

ر�شاه  عدم  �شحافية  تقارير 
داخل  مي�شيه  الذي  الوقت  عن 
امللعب مع فريقه احلايل �شيتي 
�شاحب ثالثية تاريخية الدوري، 
الكاأ�س، كاأ�س االأندية االإجنليزية 
املحرتفة يف املو�شم املن�رسم، 
االأ�شبوع  اأكد  هوني�س  وكان 
مهتم  فريقه  اأن  املا�شي 
عاد  ولكنه  �شانيه،  مع  بالتعاقد 
اأن �شفقة الالعب  اأم�س  و�رسح 
االأملاين قد تكون باهظة الثمن 

االأملاين،  الدوري  اأبطال  على 
»بيلد«  ل�شحيفة  حديث  ويف 
»لي�س  هوني�س:  قال  االأملانية 
ولكن  دقيقة،  اأرقام  اأي  لدّي 
جداً  �شعبة  �شتكون  اأنها  اأعتقد 

من الناحية املالية«.
القيا�شي  الرقم  بايرن  وحطم 
تاريخه  تعاقد يف  الأغلى �شفقة 
مطلع العام احلايل ب�شمه العب 
اأتلتيكو مدريد اال�شباين املدافع 
لوكا�س  الفرن�شي  الدويل 

هرنانديز مقابل 80 مليون يورو 
اإىل  هوني�س  دفع  الذي  االأمر 
رف�س فكرة اإنفاق مبلغ اكرب على 
العب واحد، وطالبت العديد من 
اأملانيا  يف  الكروية  ال�شخ�شيات 
مع  بالتعاقد  البافاري  الفريق 
الوطني  املدرب  منها  �شانيه، 
املنتخب  وقائد  لوف  يواكيم 

وبايرن ال�شابق لوثر ماتيو�س.

انتقال �شانيه اإىل البايرن يواجه �شعوبات مالية
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اأوروبا �شد توتنهام هوت�شبري يوم ال�شبت املقبل لي�شاعد �شلح: اأحلم بت�شجيل هدف الفوز بدوري الأبطال اأبطال  اإنها مباراة نهائية ولن يكون اأي مناف�س �شهاًل، واالأمر �شعب الأن  فريق اإجنليزي«.النهائي االأول لكن كل �شيء يبدو اأف�شل هذه املرة ولدينا خربة اأكرب من املرة ال�شابقة«، وختم »اأمتنى اأن نحرز اللقب �شيكون االأمر �شعبًا. درو�س خيبة اأمل املو�شم املا�شي واإن الفريق يف حالة اأف�شل هذه املرة، وتابع الدويل امل�رسي: »هذا ثاين نهائي لنا على التوايل، خ�رسنا جيدة والفوز بالبطولة«، واأ�شاف: »لي�س جمرد حلم. اأمتنى اأن ي�شبح حقيقة واأ�شجل يف النهائي«، وقال �شالح اأي�شا اإن ليفربول تعلم من واأبلغ �شالح ال�شحفيني: »اأمتنى اأن األعب املباراة كاملة هذه املرة، يحدوين االأمل يف ت�شحيح ما حدث املو�شم املا�شي وحتقيق نتيجة وي�شتمد املهاجم امل�رسي االإلهام هذه املرة من تفكريه يف ت�شجيل هدف الفوز وم�شاعدة فريقه على اإحراز لقبه االأوروبي ال�شاد�س.رامو�س مدافع ريال مدريد بنهائي املو�شم املا�شي يف كييف وغادر امللعب بعد ن�شف �شاعة فقط، وخ�رس ليفربول يف نهاية املطاف 3-1 فريقه ليفربول على جتاوز ال�شقوط اأمام ريال مدريد العام املا�شي، وتعر�س �شالح، الإ�شابة بالغة يف كتفه خالل التحام مع �شريجيو يتوق حممد �شالح العب ليفربول، اإىل لعب دور موؤثر يف نهائي دوري 



رثاء

الدكتور �سميح حمودة: اأ�سد الثقافة الفل�سطينية
وليد الهوديل

روائي من فل�ضطني وع�ضو 
اإحتاد الكتاب والأدباء 

الفل�ضطينيني

�أن  حمودة  �سميح  باإمكان  كان 
يف  �ساً  ُمتخ�سّ �أكادميياً  يبقى 
جمال و�حد، ويكتفي مبا ينجز 
ج�ّسد  ولكنه  �ملجال،  هذ�  يف 
وروحه  �لفكري  مب�رشوعه 
و�لتاأ�سيل  �لبحث  يف  �ملثابرة 
وكلمته �لطّيبة �لتي يُتِقن زرعها 
للثقافة  �أ�سد�ً  �لنا�س  يف نفو�س 

�لفل�سطينية.
�لفل�سطينية  �لثقافة  �أ�سد  ملاذ� 
موؤلفاته  �أّول  لأن  جد�رة؟  بكل 
جمع  حيث  �سبابه  بد�ية  كانت 
وطرح  و�لثورة  �لوعي  بني  فيه 
عز  �ملجاهد  �ل�سيخ  �سرية 
لهذه  جت�سيد�ً  �لق�ّسام  �لدين 
ما  يف  �ألهمت  لقد  �ملعادلة، 
نوعية  م�ساهمة  و�ساهمت  بعد 
�إنه  ثم  �ملقاومة،  فكر  يف 
عالياً  جت�سيد�ً  حياته  ج�ّسد يف 
�لثائرة،  �حلركية  �لفكرة  لهذه 
موقفاً  �سّطر  �أ�سّده  بلغ  ملا  ثم 
و�سهادة  جن�سية  �سحب  كلّفه 
�أربع  معزولً  و�ُسِجن  دكتور�ه 
بالد  بطرده من  �نتهت  �سنو�ت 
بالد  �لإن�سان!  وحقوق  �حلرية 
عمره  ��ستوى  وملا  �سام،  �لعم 
للثقافة  كان عنو�ناً  �سوقه  على 
من  �لثاِئرة  و�لروح  �ملقاِومة 
�أو يرت�جع  له قناة  �أن تلني  غري 

عنها َقيْد �أمنلة.
وداع  ا�ضتثنائي

كلمات  من  قيل  ما  قيل  وقد 
و�لوفاء  باحلب  ُمفَعمة 
حبيبها  توّدع  �لكبرية  و�حل�سود 
�لدكتور  و�لثورة  �لوعي  �سهيد 
�أو�سطهم  قال  حمودة،  �سميح 
يف  نحن  طريقة:  و�أب�سطهم 
ياأتينا  �ل�ست�ساري  �مل�ست�سفى 
جاءنا  لقد  ليتعالج،  �ملري�س 
لقد  �هلل  يا  وعاجلنا،  �سميح 
تاريخاً  �لكلمة  هذه  بي  حّركت 

�سميح  معاجلات  من  حافاًل 
حمودة..

قّدم  �لفكرية  حياته  بد�ية 
كانت  للق�سية:  بليغاً  عالجاً 
و�لت�سخي�س  حتت�رش  مري�سة 
�أن  من  له  بد  ل  �ل�سحيح 
�سّخ�س  و�سميح  �لعالج،  ي�سبق 
�ملر�س جيد�ً فهو لجىء من 6 
ماليني لجىء ومل يقل له �أحد 
�أّنى تكون �لعودة للوطن �ل�سليب 
يكون  كيف  �أو  �لذبيحة  و�لبلدة 
�أّمة  قلب  و�لقد�س  �لتحرير؟ 
حمتلة،  وماأزومة  مهزومة 
ب �سعبه �لعد�ء بكل  و�لعدو ينا�سِ
قّوة و�رش��سة وحقارة، يحا�رشه 
من كل جانب وقد و�سع �آ�ساره 
و�أغالله على رقبة ق�سية ترتّنح 

ولي�س لها �أي منا�رش.
يكون  �أن  له  يُر�د  �ساب  و�سميح 
وكالة  ِقبَل  من  موّظفاً  ُم�سغاًل 
�لالجئني،  لت�سغيل  �لغوث 
ير�سى بالفتات من مو�ئد �للئام 
وينتطر ر�تب �آخر �ل�سهر وُح�سن 
�خلتام مثله مثل �لآلف، وكانت 
و�لأنفا�س  �ملالحقة  �لكلمة 
خمابر�ت  ِقبَل  من  �ملتابعة 
»�حليطان  وزمن  �لحتالل 
�لتي لها �آذ�ن!«، هنا ويف �سياق 
�سميح  م  تقَدّ �لنكر�ء  �لهزمية 
دون  ومن  و�سجاعة  جر�أة  بكل 
ح�سابه،  لالحتالل  يح�سب  �أن 
�أ�سعة  ب�سورة  �ملر�س  �سّخ�س 
»�ألرت� �ساوند » �سربت �لأعماق 
وطرح  �ملر�س،  نوع  وك�سفت 
من  بّد  ل  كان  �لعالج،  معادلة 
ثورة ول بّد للثورة من �أن تكون 
بال  للوعي  يكن  ومل  و�عية، 
�لذي  �لكالم  �سف�سطة  �إل  ثورة 
كانت  معنى،  ول  له  ر�ئحة  ل 
بعيدة  روح،  بال  ثقافة  هناك 
عن �لنف�س �حلركي و�لثوري، ل 
تعني �لحتالل �سيئاً ول ت�سّكل 

له �أّي �إزعاج..
همة وعزم

فتى  �ملدينة  �أق�سى  من  جاء 
يا  قال  �سميح،  له  يُقال  ي�سعى 

و�لثورة  �لوعي  هو  �لعالج  قوم 
�لق�ّسام  �لدين  بعز  ولكم  معاً، 
عن  وعيه  يثنه  مل  مثل،  خري 
وعيه  كان  بالعك�س  بل  �لثورة 
به  ومل جتمح  نارها،  على  زيتاً 
بل  �لوعي،  عن  بعيد�ً  �لثورة 
�لثائر  لروح  �مللهم  �لر�ئد  كان 

�ملجاهد.
زمن  يف  مفكر�ً  ير�سي  و�أن 
وحتت  �ملعادلة  هذه  �لحتالل 
يحتاج  عظيم  لأمر  �سيفه  ظّل 
�إىل قوة �لروح و�سجاعة �لكلمة 
بال ترّدد مهما كان �لثمن، كتب 
عليه  تتتلمذ  كتاباً  و�ألقاه  ذلك 
نفو�سهم  يف  لي�سنع  �لأجيال 
�نتفا�سة  بعد  ما  يف  وليُلهم 
و�أثقالها  بحممها  ترمي  وثورة، 
�ملحتل،  هذ�  على  وبالً 
�ملثقف  روح  بذلك  وليج�ّسد 
�لثائر �لذي ل يخ�سى يف �حلق 

لوَمة لِئم.
�لر�ئدة  �سميح  معاجلات  ومن 
�لباِحث  بروح  �لتاريخ  كتابة 
�لباِرع، لقد جنح بد�ية يف و�سع 
فل�سطني  عن  �لحتالل  رو�ية 
ب�سهامه  ورماها  �لز�وية  يف 
من كل جانب فاإذ� بها و�هية ل 
�أ�سا�س، من فمهم  لها ول  �َسنَد 

�أد�نهم ومن حقائق �لتاريخ �سّل 
بال  �أر�ساً  وطرحها  �أكاذيبهم 

روح ول معنى.
�مل�رشوع  بد�يات  �سميح  تتّبع 
�أدنى  له  يرتك  ومل  �ل�سهيوين 
يف  فل�سطني  عّر�ه،  �إل  �فرت�ء 
�لتاريخي  وبحثه  �سميح  فكر 
علمي  وبحث  مو�سوعية  بكل 
�لذهب  من  قطعة  ُمتجّرد، 
ل  �لذي  �خلال�س  �لفل�سطيني 
�سو�ئب  من  �سائبة  �أية  ت�سوبه 

�ل�سهيونية �لباطلة.

درا�ضات يف التاريخ 
ر الفل�ضطيني املُعا�ضِ

ما  �أي�ساً  معاجلاته  ومن 
�لتاريخ  يف  در��سات  من  قّدمه 
وقد  �مُلعا�رِش،  �لفل�سطيني 
و�سل  ما  وقّدم  بعمق  در�س 
�إليه بكل جر�أة و�سجاعة علمية 
�أ�رش�ر  على  يده  و�سع  عالية، 
يفتح �سندوقاً  به  و�إذ�  �لهزمية 
ويفحم  �لباحثني  يذهل  �أ�سود 
هزمية  تكن  مل  �إذ  �ملجادلني، 
يف  �ملثال(  �سبيل  )على   48
�سدفة  حم�س  �سميح  بحث 
�ل�سعب  على  كتب  قدر�ً  �أو 
يكون  �أن  غري  من  �لفل�سطيني 
م�سار  يكن  ومل  وقّوة،  حول  له 
لي�سنع  �لفل�سطيني  �لتاريخ 
وهو  و�لتمكني  و�لعّز  �لن�رش 
و�مل�سائب  �لعيوب  من  خاٍل 
ل �إىل �أح�سن �لنتائج،  �لتي تو�سّ
على  يده  �سميح  و�سع  لقد 
��ستقر�ئه  خالل  من  �جلرح 
�لعلمي للتاريخ، وو�سع �مل�سهد 
�لباحثني  �أمام  �لتاريخي 
كل  يقول  �ساخ�ساً  حّياً  ناطقاً 
نف�سه  يقحم  �أن  غري  من  �سيء 
�آخرون  فعل  كما  فّجة  بطريقة 
�لتاريخ  جعل  لر�أيهم،  �نت�سار�ً 
نف�سه  عن  يتحّدث  �لفل�سطيني 
�إعمال  �إىل  �حلاجة  دون  من 
�أن  دون  ومن  �ملوؤّرخ  ع  ِمبْ�سَ
ت�سليط  �سوى  دور  له  يكون 

�سوء  وكان   فح�سب،  �ل�سوء 
ليل  يجعل  قوياً  ك�ّسافاً  �سميح 
كنهارهم  و�لفا�سدين  �لظاملني 
زو�ياه  كل  من  �مل�سهد  ويجلّي 

من دون �أية �سبهة �أو لب�س.
وقّدم �سميح عالجات �سيا�سية 
�لق�سايا  من  للعديد  متنّوعة 
متابعاته  خالل  من  �حل�ّسا�سة 
�ل�سيا�سية  �مللفات  لكل 
يكن  ومل  �ملطروحة،  �ل�ساخنة 
طائفي  منطلق  من  يعالج  يوماً 
بدّقة  ي�سّخ�س  عاطفي،  �أو 
�لذي  �لعالج  ويطرح  وُعمق 
م�سالح  مع  يتطابق  �أنه  يرى 
�سعبه و�أّمته، كان يف ذلك وطنياً 
بامتياز �إذ ح�سابات �لوطن تعلو 
عنده  فوق كل �سيء، وكان ميثل 
�ساحب  �ملفّكر  عالجاته  يف 
يدر�س  �حل�سارية،  �لروؤية 
ويقر�أ  �لو�قع  ويفهم  �لتاريخ 
�مل�ستقبل ويدفع بالجتاه �لذي 
و�ساطىء  �لنجاة  قارب  ي�سّكل 

�لأمان ل�سعبه و�أّمته.
نقد الأفكار

ومل يكن يرتّدد يف نقد �لأفكار 
غري �لعملية �أو تلك �لتي حتمل 
بذور �لف�سل �أو �لهزمية، �نتقد 
�سبيل  على  �أو�سلو  �تفاقية 
ثم  تفا�سيلها  و�رشح  �ملثال 

م�ستقبلها  ور�سم  ماآلتها  فنَّد 
على  ليله  يحّل  �أن  قبل  �لأ�سود 

�لنا�س.
للملف  ثاقبة  روؤية  له  وكانت 
�ل�سوري يف بد�ياته وكل ملفات 
يف  �لعربي  بالربيع  �ُسّمي  ما 
حينها، يحمل روؤية ��سرت�تيجية 
�أين  خاللها  من  ويرى  لالأمور 

ت�سري �لقافلة.
معاجلاته  يف  ول�سميح 
�إ�سافة  و�لرتبوية  �لجتماعية 
للفكرية �سالفة �لِذكر �ساأن كبري، 
وقد كان له منرب يف �مل�ساجد، 
عليها  يغلب  دورية  درو�س 
و�ل�سيا�سي  �لفكري  �لطابع 
و�لجتماعي و�لرتبوي، مدر�سة 
يعرف  متكاملة،  ثقايف  بناء 
�لنا�س يف  ياخذ  �أين  �إىل  متاماً 
منهجية متدّرجة �ساملة، �لدين 
ومثابرة  عمل  ميد�ن  عنده 
�ل�سيا�سي  و�ملظهر  وجهاد، 
يكون  �أن  ينبغي  و�لجتماعي 
و�لنقاء  �لطهر  حلال  �نعكا�ساً 
حياة  ليكون  �لدين  يريده  �لذي 
م�سدر  �لدين  �أن  يرى  للنا�س، 
�سعادة ورحمة ورقّي ح�ساري، 
وفن  ومثابرة  جّد  بكل  ي�سعى 
نحو  يُغرّي  �لذي  �لتو��سل  على 
�لنا�س  بني  ويُ�سِلح  �لأف�سل 
نقلة نوعية لي�س  ويُحِدث دوماً 
�لنظري  �لَفْهم  د�ئرة  يف  فقط 
د�ئرة �سقل  و�إمنا يف  و�لت�سّور 
�لقومي  �ل�سلوك  و�إنتاج  �لروح 

و�خللق �لطّيب و�لِقيَم �لعالية.
يبقى  �أن  باإمكانه  كان 
جمال  يف  �ساً  ُمتخ�سّ �أكادميياً 
يف  ينجز  مبا  ويكتفي  و�حد، 
ج�ّسد  ولكنه  �ملجال،  هذ� 
وروحه  �لفكري  مب�رشوعه 
و�لتاأ�سيل  �لبحث  يف  �ملثابرة 
يُتِقن  �لتي  �لطّيبة  وكلمته 
�أ�سد�ً  �لنا�س  نفو�س  يف  زرعها 
للثقافة �لفل�سطينية وكاأنه عّدة 
�سخ�سيات يف �سخ�سية و�حدة، 
تتكامل باأدو�رها لتغّطي ميادين 
�لتي  و�لزر�عة  و�لعطاء  �لعمل 
وليكون  �لثمر،  �أف�سل  تنتج 
لكل  �أعلى  و�قعياً  مثاًل  بذلك 

َمن �أر�د �سعود �لقمم.
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»ثلوج الليلة الأخرية« للراحل 
ناجي.. رواية تولد يتيمة

»ثلوج الليلة الأخرية«، هي رواية يتيمة بح�سب اأ�سرة الروائي الراحل جمال ناجي، لي�ست لأنها الوحيدة، بل لأنها خرجت للحياة بغياب 
كاتبها، الذي تويف قبل اأن يودع الرواية للطباعة.

 وكالت

 )2018-1954( ناجي  جمال  الروائي 
»الطريق  بروايته  الكتابة  بداأ  الذي 
حتدث  التي   )1982( بلحارث«  اإىل 
ال�صحراء  وحياة  الغربة  عن  فيها 
ختم  وغمو�صها،  الالهبة  و�صم�صها 
يعي�ش  وهو  بالثلج  الأخرية  روايته 
التي  املعا�رصة  احلياة  غربتي  �صقيع 
متزق الإن�صان وت�صوه اأعماقه بالزيف 
واملخاتلة، وغربة الوطن حيث ولد يف 

عقبة جرب باأريحا الفل�صطينية.
الذكرى  يف  ال�صادرة  الرواية  تتناول 
الأوىل لرحيله عن دار ال�رصوق بعّمان 
البغ�صاء  تربطهما  ل  �صديقني  ق�صة 
ال�رصورة  من  نوع  واإمنا  املحبة،  ول 
خمترب  مثل  ال�رصد  يقت�صيها  التي 
املعقدة  العالقات  من  �صبكة  لك�صف 
التي  بال�صك  واملغلفة  وامللتب�صة 
بقدرية  احلياة  يف  الإن�صان  ين�صجها 

ما.
يخرتق  ال�صديقني  حوارات  وخالل 
امل�صاحات  من  كثريا  الروائي 
واجلريئة  ال�صادمة  بالأ�صئلة  ال�صائدة 
بنظرة  احلياة  يف  التفكري  تعيد  التي 
التي  لل�صائد، وهي احلوارات  م�صادة 
بني  التمييز  القارئ  معها  ي�صتطيع  ل 

اجلالد وال�صحية.

يقول ناجي يف الرواية اإن »�صخ�صياتها 
ت�صللت اإىل تعرجات ذاكرتي، عبثت يف 
ما  وكل  واأوراقي..  روحي  م�صاحات 
حكاياتهم  ترتيب  اأعدت  اأنني  فعلته 

ومناكفاتهم«.
عن  بعيدا  املوت  �صوؤال  يكن  ومل 
بعنوان  ا�صتهالله  يف  الرواية  اأجواء 
الكاتب  هواج�ش  لتقع  القراءة«  »قبل 
بني �صهرزاد التي هزمت املوت باألف 
البحث  ليلة وليلة، وكلكام�ش يف دورة 
عن �صخف اخللود، والختبارات التي 
عر�صها هومريو�ش لأودي�صيو�ش الذي 

تغلب على كل املحن.

الوعي النقي�ض

لوحة  غالفها  حمل  التي  الرواية 
للكاتب حتكي باأ�صلوب تعدد الأ�صوات 
ول  العليم،  املتكلم  فيها  يكون  التي 
يف  بولي�صي  ح�ش  من  الرواية  تخلو 
تطور الأحداث مبا تنطوي على األغاز 
يخفيها �صخو�ش الرواية، وحادثة قتل 
وهي  غمو�صا،  اأكرث  وجتارة  غام�صة 
ال�صعر  اأبو  هند  للموؤرخة  بالن�صبة 

»مكا�صفة ذكية و�صادمة«.
 278 يف  تقع  التي  الرواية  تقوم 
على  املتو�صط  القطع  من  �صفحة 
ثالث �صخ�صيات، هم: كايد، وعثمان 
منهم  واحد  كل  ويتحدث  و�صهاد، 

و�صكوكه  بالآخر  وعالقته  حياته  عن 
التي ل يخفيها اجتاهه، التي و�صفها 
من  نوع  باأنها  الب�ش  فتحي  النا�رص 
روؤية  يف�رص  الذي  النقي�ش«  »الوعي 
الأمة  راهن  اإزاء  وهواج�صه  الكاتب 
اأمام  التنوير  قوى  وتراجع  الواهن، 

قوى الظالم.
مع  اتفق  كان  اإنه  الب�ش  النا�رص  وقال 
الكاتب على ن�رص الرواية، ولكن �صفره 
ت�صلم  على  واتفق  ذلك،  دون  حال 
ليفاجاأ  باأ�صبوع  عودته  بعد  الرواية 
ويت�صلم  الفاجع  ناجي  جمال  برحيل 

الن�صخة من الورثة.
�صخو�صها  اأعماق  يف  الرواية  تغو�ش 
التي  ال�رص  نوازع  بهم  تفتك  الذين 
ت�صيطر عليهم، ورمبا يكون مرد ذلك 
الإن�صان  ه�صا�صة  اإخفاء  هو  ال�رص 

و�صعفه.

فخاخ �سردية

خيوط  ناجي  جمال  الروائي  وين�صج 
تت�صل  �رصدية  فخاخ  �صمن  الرواية 
بواقعة ا�صتبدال معطف مع �صديقه، 
وجهاز  وثائق  من  املعطف  يف  مبا 
منهما  واحد  لكل  تتيح  ونقود،  خلوي 
الآخر،  �رص  على  القب�ش  حماولة 
الروائي مبا ميلك من احرتاف  ولكن 
الوقوع  من  ينجو  اأن  ي�صتطيع  ومهارة 

�صقوط  حتى  يبقيه  الذي  الك�صف  يف 
الثلوج يف الليلة الأخرية.

الرواية  �صخو�ش  اأحد  عثمان  يقول 
بازدياد  كايد  اأح�ش  »يوم  الرئي�صة: 
يل،  قال  بي،  وا�صتحكامها  �صكوكي 
األ  يعني  قلته  ما  لأن  تخيفني،  بداأت 
اإل  �صكوكك  من  خال�صك  اإىل  �صبيل 
الطيب  منا  من  ويت�صاءل،  مبوتك«.. 
بليدة  هي  كم  اهلل  يا  ال�رصير،  ومن 
هي  وكم  كايد،  دون  وقاحلة  الأر�ش 

احلياة خاوية من دون �صهاد.

هذه  يف  اليقني  اأين  كايد:  ويقول 
احلياة، واأين ال�صواب، بل اأين اخلطاأ.. 
وحينما قال عثمان: انقر�صت الده�صة 

يف عاملنا، كان حمقا«.
تنوعت  ناجي  جمال  الراحل  جتربة 
والروائية  الق�ص�صية  الكتابة  بني 
وتناول  ال�صعر،  كتابة  يف  بداأ  اأنه  مع 
تت�صل  التي  املوا�صيع  من  العديد 
العوملة،  وحتولت  ال�صحراء،  بحياة 
يعاين  التي  الفكرية  والنقالبات 
املال  راأ�ش  و�صيطرة  املثقف،  منها 

التي  النقدية  املوؤ�ص�صات  وحتديدا 
البنوك،  يف  عمله  خالل  من  خربها 

وعمله النقابي وال�صيا�صي.
ومن مقولت ناجي الذي ت�صلم رئا�صة 
من  لعدد  الأردنيني  الكتاب  رابطة 
ن�صي�ش  اأن  نريد  ل  »اإننا  الدورات: 
الثقايف، بل نريد اأن نثقف ال�صيا�صي«، 
من  املدين  باملجتمع  مهتما  وكان 
التي  اأفكار  لدورية  رئا�صته  خالل 
الأردنية  الثقافة  وزارة  عن  ت�صدر 

بعدد من امللفات.
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من  رواية  وكولومبا”  حديثة  اأهواء 
ال�صهرية  للكاتبة  الإيطايل  الأدب 
ا�صتهرت  التي  ديليدا  غرات�صيا 
وح�صلت  الأدبي  اإنتاجها  بغزارة 
على جائزة نوبل لالآداب عام 1926 
امراأة حت�صل على هذه  ثاين  لتكون 

اجلائزة.
الهيئة  عن  ال�صادرة  الرواية  ترجم 
ر�صا  نبيل  للكتاب  ال�صورية  العامة 
املهايني عن الإيطالية بلغة ب�صيطة 
الأدبية  الكتابة  �رصوط  مراعيا 
وحمافظا على الدللت الفنية التي 

متيز العمل الروائي.
عاطفيا  �رصاعا  حتكي  الرواية 

لرجل ا�صمه انتونيو اأعجب بامراأتني 
من  والأخرى  الريف  من  واحدة 
خايل  النهاية  يف  ليخرج  املدينة 
الوفا�ش غري قادر على اتخاذ قرار 
القرار  يرتك  بل  نف�صه  تلقاء  من 
ملاريا بنت املدينة كي تن�صحب من 
كولومبا  وللثانية  به  كرها  اخلطبة 
به  ت�صحية  ليدها  طلبه  ترف�ش  كي 

وبنف�صها.
حمبته  بني  انتونيو  اأهواء  وتنق�صم 
اإىل  ميوله  وبني  و�صخبها  للمدينة 
نف�صي  �رصاع  يف  ونقائه  الريف 
غريب تتاألق يف تناوله الكاتبة ديليدا 

عرب غو�ش اإىل اأعماق ال�صخ�صية.

من  �صفحة  مئة  يف  الرواية  تقع 
الكاتبة  اأما  املتو�صط  القطع 
�رصدينيا  جزيرة  يف  فولدت  ديليدا 
من   1936 عام  وتوفيت   1871 �صنة 
اأعمالها روايات الأم زهرة �صاردينيا 
م�رص  اإىل  والهروب  ورماد  وحنني 

وارز لبنان.
خريج  فهو  املهايني  املرتجم  اأما 
اأكادميية  من  والتلفزيون  امل�رصح 
الفنون اجلميلة باإيطاليا من اأعماله 
تنتمي  قبيلة  اأي  اإىل  املرتجمة 
لغرات�صيا  والأم  مورافيا  للربتو 

ديليدا و�رصاب لنطونيو تابوكي.
 وكالت

للكاتبة ال�سهرية غرات�سيا ديليدا

اأهواء حديثة وكولومبا.. رواية من الأدب الإيطايل

“احلنظل والرحيق” روؤى وهواج�ش 
يف ال�صعر واحلياة لل�صاعر واملرتجم 
علي كنعان على �صكل قراءات يعود 
حمطات  خمتارا  لذكرياته  بها 
عري�صة من حياته وجتاربه وعالقته 
ب�صخ�صيات عاي�صها اأو تعرف عليها 

باأ�صلوب حميمي وجداين. 
لغة  هو  ال�صعر  اأن  نرى  الكتاب  يف 
رحلة  يف  الوجدان  وخلجات  الروح 
احلياة مبا فيها من اأمل وفرح و وجع 
ول ميكن اأن يقا�ش مب�صطلح واحد 
النفعالية  احلالة  عن  يعرب  لأنه 

والتي  �صاعر  كل  عند  الوجدانية 
عن  وتعرب  لآخر  واحد  من  تختلف 

ذاتية مكثفة ومعزولة.
ومن خالل مرور املوؤلف يف الكتاب 
ولبنان  �صورية  من  �صعراء  على 
ملحات  هناك  اأن  جند  وغريهم 
حركة  يف  وا�صع  تيار  من  متناثرة 
ال�صعر احلديث مل تنف�صل عن روائع 
الرتاث بل قدمت كثريا من تطلعات 
اجلندي  علي  فعل  كما  جماهريها 
اأبو  ونزيه  ح�صني  ال�صالح  وريا�ش 
وعبد  خ�رص  وم�صطفى  عف�ش 

البا�صط ال�صويف واآخرون.
التكوين  دار  ال�صادر عن  الكتاب  يف 
على  ال�صاعر  مير  والرتجمة  للن�رص 
ولد  الفل�صطينيني  الأدباء  من  جيل 
الكربى  فل�صطني  ثورة  خما�ش  يف 
الدين  عز  ال�صيخ  ا�صت�صهاد  اإثر 
الق�صام وعانى مرارة النكبة واكتوى 
يف  مير  ثم  حزيران  نك�صة  بنريان 
من  اآخرين  على  وهواج�صه  روؤاه 
ابتكارات  ال�صعر  اإىل  قدموا  الذين 

جديدة.
وكالت

ال�سادر عن دار التكوين للن�سر والرتجمة

احلنظل والرحيق.. روؤى وهواج�س يف ال�شعر 
واحلياة لل�شاعر علي كنعان

»كراهية  بعنوان  اجلديد  موؤلفه  يف 
ال�صت�رصاق  ي�صور  كيف  الإ�صالم: 
يقدم  وامل�صلمني«،  العرب  اجلديد 
عرب  الغربي  اخلطاب  �صالح  فخري 
فيديار  نوبل  اأديب  مثل  لكتاب  مناذج 
الأمريكيني  وال�صمني  �صوراجربا�صاد 
العامل  درا�صات  يف  �صهرة  الأكرث 
و�صمويل  لوي�ش  برنارد  الإ�صالمي 

هنتغتون.
الكتاب  هوؤلء  اأن  �صالح  ويعترب 
الغربية  احلاجة  نتيجة  هم  واأمثالهم 
لبناء عدو جديد، وهي  ال�صرتاتيجية 
ول  علمية  ولي�صت  اأيديولوجية  �صورة 

مو�صوعية.
حتولت ال�ست�سراق

الظرف  لختالف  �صالح  وينظر 
الذي  املعا�رصة  واللحظة  وال�صياق 
اأ�صهم يف حتولت ال�صت�رصاق، واأ�صبح 
الأوحد  القطب  بقاء  اأغرا�ش  يخدم 
الأمريكية  الإمرباطورية  يف  متمثال 
هيمنتها  تكري�ش  على  تعمل  التي 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  و�صيطرتها 

حول العامل.
وهكذا يبدو ال�صت�رصاق اجلديد خاليا 
والدرا�صات  النظرية  املعرفة  من 
على  يركز  بل  احلقيقية،  الأدبية 
ال�صرتاتيجية،  الإمرباطورية  م�صالح 
اليمني  وت�صاعد  ال�صعبوية  وفاقمت 
عن  الأمريكي  ال�صت�رصاق  حتول  يف 

القرن  النظرية املتوارثة من  التقاليد 
الع�رصين.

من ال�ست�سراق الأوروبي اإىل 
ال�ست�سراق الأمريكي

ال�صت�رصاق  من  الهائل  التحول  وبدا 
الأمريكي  ال�صت�رصاق  اإىل  الأوروبي 
الرئا�صية  النتخابات  منذ  وا�صحا 
األقى  عندما   ،2016 لعام  الأمريكية 
ترامب خطابا يف يونغ�صتاون )اأوهايو(، 
قال فيه اإن تهديد الإ�صالم املتطرف 
كان م�صابها لل�رصور العظيمة يف القرن 

الع�رصين.
ميكننا  »ل  حينها  ترامب  واأ�صاف 
البغي�صة  لالأيديولوجية  ال�صماح 
-ا�صطهاده  الراديكايل  لالإ�صالم 
وغري  والأطفال  واملثليني  للن�صاء 
املوؤمنني- بالإقامة اأو النت�صار داخل 

بالدنا«.

التقليد ال�ست�سراقي اجلديد

وتبدو هذه النظرة متاأ�صلة يف التقليد 
ال�صت�رصاقي اجلديد املت�صم باحلدة، 
وبني  املتطرف  العنف  بني  واخللط 
تخلط  كما  متاما  ذاته،  الإ�صالم  نقد 
اإدارة ترامب بني اجلماعات الإ�صالمية 

العنيفة واملعتدلة.
اجلديد  ال�صت�رصاق  خطاب  وي�صتند 
من  بدل  الإعالمية  للم�صادر 
الدرا�صات املعرفية واللغوية والأدبية 
التي راجت منذ القرن الثامن ع�رص يف 
درا�صة ال�رصق الأو�صط، وكما ا�صتخدم 
التنوير  وخطاب  القدمي  ال�صت�رصاق 
ال�صتعمارية  احلقبة  لتربير  والتح�رص 
اجلديد  ال�صت�رصاق  ا�صتخدام  يجري 
الإرهاب«،  على  »احلرب  خلدمة 
وجناح  ال�صحايا  عن  النظر  بغ�ش 

ال�صرتاتيجية.

للكاتب فخري �سالح 

�شدور كتاب »كراهية الإ�شالم: كيف ي�شور 
ال�شت�شراق اجلديد العرب وامل�شلمني«

  وكالت
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يف  نوعية  قفزة  الفريمة"...  "مول 
عامل الكوميديا

حاورها: حكيم مالك

اأوال، حدثينا عن بدايتك 
مع عامل التمثيل؟ وعن 

اأبرز اأعمالك الفنية؟ 

ومع  امل�رسح   يف  كانت  بدايتي 
عمل  واأبرز  الفنية  اجلمعيات 
 « هو   فيه   �شاركت  م�رسحي 
وهي  وهران«  ح�شن  �شقوط 
امل�رسح  اإنتاج  من   م�رسحية 
�شنة  يف  �شعيدة  لوالية  اجلهوي 
يف  بها  �شاركنا  والتي   ،  2015
عا�شمة  ق�شنطينة  تظاهرة 
الثقافة العربية، وبعدها �شاركت 
برنامج    من  الثاين  املو�شم  يف  
الكت�شاف  كا�شتينغ«  »اآراب 
العربي    الوطن  يف  املواهب 
رفقة  لبنان  اإىل  انتقلت  فلقد 
اجلزائريني،  الفنانني  من  نخبة 
اأعمال  يف  اأي�شا  و�شاركت 
»حرودي  �شيتكوم  تلفزيونية  
من  وهو  الثاين  جزئه  يف  قاق« 
يبث  وكان    ، الباهية  قناة  اإنتاج 
على قناة ال�رسوق، وكان ال�رسف 
م�شاهد  اإحدى  امل�شاركة يف  يل 
بـ  »  ال�شينمائي املو�شوم  الفيلم 
االآخر هو اأنا«، واقتحمت بعدها 
اأحبها  التي  االإ�شهارات  جمال 
اأعمال  عدة  و�شاركت يف   ، جدا 
فنية اأذكر منها ال�شل�شلة الدينية »  
ن�شاء خالدات  » للدكتور واالأ�شتاذ 
،و�شاركت  قرقوة   اجلامعي 
يف  بلعبا�س   �شيدي  اإذاعة  مع  
»العاقبة  الديني  امل�شل�شل 
للمتقني« يف جزئيه االأول والثاين 
اأعمال  ولدي   ،2017 �شنة   يف 
فنية واإذاعية اأخرى اأذيعت على 
اجلهوية،  �شعيدة  اإذاعة  اأمواج 
بن  احلاج  »رم�شانيات  اأهمها 
م�شاركة   يل  كانت  فلقد  غريه«  
ال�شل�شلة  2019  يف   رم�شان  يف 
الفريمة«  »مول  الكوميدية 

،وال�شل�شلة  الباهية  قناة  على 
الكوميدية » بال حدود« ،اإ�شافة 
من  م�شاهد  يف  مل�شاركتي 
الدرامي  الرم�شاين  امل�شل�شل 
من  نخبة  رفقة  احلالل«  »اأوالد 
املعروفني  اجلزائريني  الفنانني 
على ال�شا�شة ال�شغرية من بينهم 
مليكة بلباي و�شهيلة معلم وعبد 
�شحريي  ويو�شف  جريو  القادر 
خ�شاين  بوكروين وحممد  وعزيز 

وم�شطفى لعريبي وغريهم   .
 نريد تفا�ضيل عن دورك 

يف« مول الفريمة« الذي 
يبث حاليا على قناة 

الباهية؟

بامل�شاركة  �شعيدة  جد  اأنا   
مول   « الكوميدية  ال�شل�شلة  يف 
الفريمة«   التي تبث حاليا يف �شهر 
رم�شان على قناة الباهية   ولقد 
�شعدت كثريا بالعمل  اإىل جانب 
املمثل الفكاهي املحبوب »�شليم 
األك » واأ�شكره كثريا الختياره يل 
يف  الرئي�شية   �شخ�شية  لتج�شيد 
 « دور  يف  واملتمثلة  العمل  هذا 
ال�شوافة«  وهذا   االأمر اأفرحني 
كثريا،  الأنني اأحب كثريا جت�شيد 
لذا    ، ال�رسيرة  ال�شخ�شيات 
اأ�شكره كثريا الإبراز موهبتي اإىل 
ال�شوء ، وهذا ما جعلني اأع�شق 
التي ج�شدت  ال�شخ�شية    هذه  
دورها يف هذا العمل الكوميدي ، 
خ�شو�شا  اأنني   لعبت دور زوجة 
املمثل بي�شا ،  ولقد  لعبنا  معا 
بالن�شب  نقوم  فنحن  �رسيران  
ولدينا  املال  لنجمع  واالحتيال 
ال�رسعية  غري  للرقية  مكتب 
واحلمد هلل »مول الفريمة« القى 
جنح  لقد  ،و  النا�س  اإعجاب 
العمل بف�شل تظافر جهود  هذا 
الكوميدية  ال�شل�شلة   هذه  فريق 
املميزة  من املمثلني و املبدعني 
نورالدين باريو و  عقيل و�شمري 

و املمثل  فتيتة  واملمثل هواري 
واملمثل  وعليلو  حمو  القدير 
ب�شخ�شية  املعروف  حممد 
»الزفاف« وجواد  وقاديرو عوار 
واإكرام ور�شتم  املعروف بعمرية  
لهم  اأوجه  لذا   ، القادر  وعبد 
حتية خا�شة من خالل جريدتكم 

الكرمية واملحرتمة »الو�شط« .
 كيف ت�ضفني جتربتك يف 
» بال حدود« رفقة حميد 

وم�ضطفى وحزمي؟

يف  امل�شاركة   ال�رسف   يل  كان 
�شهر  رم�شان 2019  ، يف حلقات 
ال�شل�شلة الكوميدية »بال حدود«  
الكوميدية   جتربتي  اأن  واأعترب 
يف هذا العمل  جد رائعة ، فلقد 
ا�شتمتعت كثريا  رفقة م�شطفى 
حلمي  كان  و  وحميد  حزمي   و 
اإىل جانبهم،  اأمثل  اأن  مند �شغر 
الفن  عمالقة  من  اأعتربهم  فاأنا 
حتقق   هلل  واحلمد  اجلزائر،   يف 
وبالتايل   ، العام  هذا  حلمي  
املمثلني  هوؤالء  مع  فظهوري 
يل  بالن�شبة  م�رسف  اأمر  الكبار 
يف  دائما  التوفيق  لهم  اأمتنى  و 
م�شوارهم الفني وربي يطول يف 

اأعمارهم اإن �شاء اهلل. 
 ماذا عن م�ضاركتك يف 

امل�ضل�ضل الدرامي الناجح  » 
اأوالد احلالل«؟ 

»اأوالد  م�شل�شل  يف  م�شاركتي    
احلالل« كانت م�شاركه متوا�شعة 
بالن�شبة يل  ولكنها م�رسفة جدا 
اأن  نوعية  وقفزه  جتربة  فهي 
الفني  العمل  هذا  �شمن  اأكون 
الدرامي اجلميل  حيث جمعني 
بارعني  جنوم   ممثلني  رفقة  
القى  هلل  ،واحلمد  ومتوا�شعني 
 ، كبريا  جناحا  العمل  هذا 
القريب  امل�شتقبل  يف  واأمتنى 
اإحدى  يف  مميزا  دورا  اأنال  اأن 
الأنني  الدرامية  امل�شل�شالت 

اأحبها جدا. 
  كيف تقيمني اأداء املمثلني 
عبد القادر جريو ويو�ضف 
�ضحريي يف » اأوالد احلالل 

»؟

عبد  املمثلني  الأداء  بالن�شبة    
�شحريي  ويو�شف  جريو  القادر 
جدا  متميز  واأداء  فنية  حتفة 
،فلقد   خ�شاين  حممد  واملمثل 
بدون  القمة  يف  ممثلني  كانوا  

للدراما  اأعادوا  و    ، منازع  
وروحها   معناها   اجلزائرية 
املفقودة ،  فلقد اأبكوا امل�شاهد 
اجلزائري  واأثروا فيه ب�رساحة. 

ماهي االإ�ضافة التي قدمها 
لك برنامج« اآراب كا�ضتينغ« 

الكت�ضاف املواهب يف الوطن 
العربي ؟

  م�شاركتي يف املو�شم الثاين من  
برنامج« اآراب كا�شتينغ«  ال�شهري 
م�شاركاتي..  واأروع  اأجمل  من 
وجتربة  مغامرة  اأعتربها  فاأنا 
فريدة من نوعها ، وقد �شافرت 
برفقه نخبة من فناين اجلزائر.. 
مثل«  واأحرتمهم..  اأحبهم  الذين 
بلحمي�شي  واأمال  توحا«  احلاجة 
حب�شي  وب�شري  نهار،   ولويزة   ،
فلقد   ، وزهرو  منرية،  ويا�شني 
اأ�شافت يل هذه  التجربة الكثري  
بلقاء  الفر�شة  اأتاحت يل  لكونها 
مبا�رس مع  جنوم  الفن يف العامل 
العربي ، مثل  غادة عبد الرازق 
 ، خياط   وبا�شل  خويل  وق�شي 
بهته  كثريا  ا�شتمتعت  وحقيقة 
التي  الرائعة  واملغامرة  ال�شفرة 

تعلمت منها الكثري.
ماذا عن �ضل�ضلة الكوميدية 

»حرودي قاق«؟

�شل�شلة« حرودي قاق »اأول جتربة 
تلفزيونية بالن�شبة يل وكان العمل 
الممثل حممد طاب  بقرب من 
منه  تعلمت  فلقد  جدا  ممتعا 
هذه  القت  هلل   ،واحلمد  الكثري 
جناحا  الكوميدية  ال�شل�شلة  
كبريا ومت عر�شها اأكرث من مرة 

على قناه ال�رسوق..

كيف تق�ضني اأوقاتك يف 
ال�ضهر الف�ضيل ؟

  �شهر رم�شان اأحبه كثريا واأحب 
ال�شيام ،فهو ال يتعبني بل بالعك�س 
اأح�س بالن�شاط واحليوية  فيه و 
اأق�شيه كما  تق�شيه كل فتاة  اأنا 
والعبادة  املطبخ  بني  جزائرية  
وزيارة  الكرمي..  القراآن  وقراءة 

االأهل واالأقارب.

ملاذا تراجع م�ضتوى 
االأعمال الكوميدية 

اجلزائرية يف رم�ضان2019  
؟

اجلزائرية  الكوميدية  االأعمال    
تطور  يف  هي  بل  ترتاجع  مل 
االأح�شن،  نحو  م�شتمر 
فاجلزائر لديها طاقات اإبداعية 
واالإخراج  التمثيل  يف  �شبابية 
العمل  دائما    يحاولون  فهم    ،
واالجتهاد فقط عليهم باملثابرة 
لتحقيق النجاح  حتى واإن خطاأ 
اأو ف�شل اأي  عمل ،  فلكل جواد 
كبوة  فاالإن�شان يخطئ  وي�شيب 
اإن  املن�شود   هدفه  يبلغ  حتى 
اأمتنى  بدوري  واأنا   ، اهلل   �شاء 
النجاح لكل االأعمال التلفزيونية 

اجلزائرية  .

 هل تهوين التقدمي 
التلفزيوين؟

كثريا  اأحبه  التلفزيوين  التقدمي 
واأمتنى اأن اأكون مقدمة برنامج 

يف امل�شتقبل .  

ما عالقتك بالتن�ضيط 
والتقدمي االإذاعي؟

 اأحب جمال التن�شيط كثريا فلدي 
وقد  ال�شغر  منذ  الهواية  هذه 
�شبق يل  تن�شيط  عدة حفالت 
اآخرها كان حفل املطربة  فنية 
علي  غربي  منال  اجلزائرية 
�شرياط  اجلهوي  امل�رسح  ركح 
ولقد  �شعيدة  لوالية  بومدين 
قدمت براجما  اإذاعية اأذكر من 
بينها م�شل�شل »العاقبة للمتقني«  
و«ن�شاء خالدات« للدكتور قرقوة  
على اأمواج اإذاعة �شيدي بلعبا�س 

اجلهوية.
هل احلراك ال�ضعبي كان 

له الف�ضل يف نف�س الغبار 
على التهمي�س الذي عان 

منه الفنان اجلزائري 

طويال ؟

اأ�شتطيع  ،  ال  بالن�شبة للحراك    
اأن اأجزم اأنه �شينف�س الغبار على 
الفنان  منه  الذي عان  التهمي�س 
منه  يعاين  الذي  اأو  اجلزائري 
حاليا  ، اإال بعد اأن تتحقق جميع 
ونحن  ال�شعبي  احلراك  مطالب 

ن�شعى لذلك اإن �شاء هلل. 

 ما هي نقاط القوة 
والت�ضابه التي ي�ضرتك 

فيها كل من  التمثيل 
امل�ضرحي والتلفزيوين ، 

ال�ضينمائي؟

هي موهبة الفنان وحبه للتمثيل 
بعدها  ال�شخ�شيات  وجت�شيد 
هو  الذي  امل�رسح  دور  ياأتي 
فهو  للممثل  االأ�شا�شية  القاعدة 
هذا  وياأتي  الفنون  اأبو  يعترب 
يف  املمثل  �شقل  يتم  بعدما 
فيما  ي�شتطيع  حيث  امل�رسح 
ال�شينما  عامل  اإىل  الولوج  بعد 
راأي  يبقى  وهذا  والتلفزيون 

ال�شخ�شي. 

هل لك اأن تك�ضفي لنا عن 
م�ضاريعك امل�ضتقبلية؟

امل�شاريع  من  العديد  هناك 
امل�شتقبلية اإن �شاء هلل �شتتحقق 
تبان  ربي  ليها  يكتب  »وكي 

تبان «.

كلمة اأخرية نختم بها 
حوارنا؟

اخلري  يعم  اأن  االأخري  يف   اأمتنى 
اجلزائر  بالدي  يف  وال�شالم 
احلبيبة واأن يحفظها اهلل من كل 

�شوء. 

فتحت الفنانة املوهوبة ربيعة �ضحاب قلبها ليومية »الو�ضط »من خالل هذا احلوار احل�ضري الذي انفردنا به ، كا�ضفة لنا فيه  عن م�ضاركتها املميزة 
يف رم�ضان 2019 يف  اأعمال كوميدية  عديدة وتتمثل يف   ال�ضل�ضلة الكوميدية » مول الفريمة و« بال حدود« ، اإ�ضافة مل�ضاركتها يف امل�ضل�ضل 

الدرامي » اأوالد احلالل » الذي حقق جناحا كبريا هذا العام،   وعليه فال�ضيء املالحظ  يف هذا اللقاء ال�ضيق  مدى ع�ضق هذه املمثلة املبدعة  للم�ضرح 
والتلفزيون وحتى ال�ضينما ،  ، فرغم اأنها حا�ضلة على �ضهادة اللي�ضان�س يف احلقوق ، ولها �ضهادة املا�ضرت يف العلوم ال�ضيا�ضية والعالقات الدولية  ،كما 

اأنها حاملة  ل�ضهادة املحاماة ، اإال اأن هذا االأمر مل يكن عائقا اأمامها  فلقد  خا�ضت غمار الفن الأنها  موؤمنة ب�ضحره  الفريد من نوعه  والذي ي�ضفي رونقا 
جماليا يف كافة االأرجاء فهذا العامل مليء بالت�ضويق واالإبداع  اجلميل  الذي يدخل البهجة وال�ضرور على البيوت اجلزائرية.
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البحث عن عالجات ملر�ض  و�صل 
م�صدود  طريق  اإىل  األزهامير 
ال�صنوات  يف  املتتايل  الف�صل  بعد 
قد  اأننا  اإىل  ي�صري  ما  الأخرية، 
بع�ض  التفكري يف  اإعادة  اإىل  نحتاج 
الفر�صيات حول هذا ال�صكل ال�صائع 

من اخلرف.
وتوجه معظم الرتكيز يف الدرا�صات 
الربوتينات،  تراكم  نحو  ال�صابقة 
عن  مبا�رشة  م�صوؤولة  كانت  لو  كما 

الفقدان التدريجي لوظيفة املخ.
الأملاين  النف�صي  الطبيب  واأبلغ 
الع�صبية،  الأمرا�ض  واأخ�صائي 
األوي�ض األزهامير، منذ اأكرث من 100 
لويحات  وجود  عن  مرة  اأول  عام، 
خرف يف دماغ مري�ض باألزهامير. 
بروتني  اكت�صاف  اإىل  ذلك  واأدى 
ال�صالئف الأميلويد )APP(، الذي 

�صظايا  لويحات  اأو  روا�صب  ينتج 
يف  امل�صتبه  املخ  يف  الأميلويد 

اإ�صابته مبر�ض األزهامير.
درا�صة  متت  احلني،  ذلك  ومنذ 
الأميلويد على  ال�صالئف  بروتينات 
نطاق وا�صع ب�صبب ارتباطها مبر�ض 
توزيع  فاإن  ذلك،  ومع  األزهامير. 
اخلاليا  داخل  الربوتينات  هذه 
يف  ووظيفتها  وخارجها،  الع�صبية 

هذه اخلاليا ل تزال غري وا�صحة.
الأع�صاب  علماء  من  فريق  و�صعى 
بجامعة  الدماغ  معهد  بقيادة 
على  لالإجابة  اأتالنتيك  فلوريدا 
ملكافحة  �صعيهم  يف  اأ�صا�ض  �صوؤال 
بروتينات  »هل  األزهامير:  مر�ض 
العقل  هي  الأميلويد  ال�صالئف 
اأم  املدبر وراء الإ�صابة باألزهامير 

اأنها جمرد �رشيك؟«.

املوجودة  الطفرات  ربط  ومت 
الأميلويد  ال�صالئف  بروتينات  يف 
بحالت نادرة من مر�ض األزهامير 

املتوارث.
قد  العلماء  اأن  من  الرغم  وعلى 
حول  املعرفة  من  الكثري  اكت�صبوا 
لويحات  اإىل  الربوتني  حتول  كيفية 
القليل  يعرفون  اأنهم  اإل  اأميلويد، 
اخلاليا  يف  الأ�صلية  وظيفته  عن 

الع�صبية.
ويف حالة مر�ض األزهامير، املتقطع 
اخلطر  عامل  فاإن  �صيوعا،  الأكرث 
الذي  الربوتني  هو  الأكرب  الوراثي 
ي�صارك يف نقل الكولي�صرتول ولي�ض 
هذا.  الأميلويد  ال�صالئف  بروتني 
العديد  ف�صلت  ذلك،  على  وعالوة 
امل�صممة  ال�رشيرية  التجارب  من 
عن  األزهامير  مر�ض  ملعاجلة 
لويحات  تكوين  من  التقليل  طريق 
جتربة  ذلك  يف  مبا  الأميلويد، 
عنها  الإعالن  مت   »Biogen« من 

ال�صهر املا�صي.
ويف الدرا�صة اجلديدة التي ن�رشت 
 Neobobiology of« جملة  يف 
Disease«، تتبع املعد الرئي�ض يف 
يف  الباحث  ت�صانغ،  ت�صي  الدرا�صة، 
والأ�صتاذ   ،»FAU Brain« معهد 
امل�صاعد يف كلية الطب يف جامعة 
جانب  اإىل  اأتالنتيك،  فلوريدا 

فاندربيلت  جامعة  من  متعاونني 
احلركات  تتبعوا  تيني�صي،  ولية  يف 
بروتني  جزيئات  يف  والتغريات 
با�صتخدام  الأميلويد،  ال�صالئف 
غري  بدقة  الكمي  الت�صوير 

م�صبوقة.
التفاعل بني  الفريق وراثيا،  وعطل 
ال�صالئف  وبروتني  الكول�صتريول 
للده�صة،  املثري  ومن  الأميلويد، 
بني  الرتباط  فك  خالل  ومن 
هذا  اأن  الباحثون  اكت�صف  الثنني، 
بروتينات  يعطل حركة  ل  التالعب 
بل  فح�صب،  الأميلويدية  ال�صالئف 
الكولي�صرتول  توزيع  اأي�صا  يف�صد 

على �صطح اخلاليا الع�صبية.
مثرية  »درا�صتنا  ت�صانغ:  وقال 
وجود  لحظنا  لأننا  لالهتمام 
عالقة غريبة بني بروتني ال�صالئف 
املوجود  والكولي�صرتول  الأميلويد 
امل�صابك  من  اخللية  غ�صاء  يف 
ات�صال  نقاط  وهي  الع�صبية، 
والأ�صا�ض  الع�صبية  اخلاليا  بني 

البيولوجي للتعلم والذاكرة«.
ال�صالئف  »بروتني  قائال:  واأ�صاف 
واحد  يكون جمرد  قد  الأميلويدية 
املتعاونة  العديدة  العوامل  من 
نق�ض  يف  جزئيا  امل�صاهمة 
اأن  الغريب  ومن  الكولي�صرتول. 
يف  جمددا  والدماغ  القلب  يلتقي 

�صكري احلمل يهددك 
باكتئاب ما بعد الوالدة

   

قالت اجلمعية الأملانية لل�صكري اإن �صكري احلمل يرفع خطر 
الإ�صابة باكتئاب ما بعد الولدة، وذلك ا�صتناداً اإىل نتائج درا�صة 

حديثة. واأو�صحت اجلمعية اأن اأ�صباب عدة تقف وراء الأمر، منها 
عمليات تتعلق بالغدد ال�صماء الع�صبية مثل اختالل التفاعل بني 

املخ والغدة الكظرية، اأو تاأثري ارتفاع الأن�صولني يف الدم على 
الغدة الدرقية، اأو ا�صطراب اإفراز هرمون ال�صريوتونني املعروف 

با�صم »هرمون ال�صعادة«، اإىل جانب التوتر النف�صي الناجم عن 
ال�صكري.

اأنواع من التوت حتارب 
التهاب املفا�صل

يعد التهاب املفا�صل املزمن م�صكلة �صحية �صائعة يعاين منها 
الكثريون يف جميع اأنحاء العامل وميكن التقليل من اأعرا�ض 

التهاب املفا�صل عن طريق اإجراء بع�ض التغيريات يف النظام 
الغذائي، مثل تناول اأطعمة ذات خ�صائ�ض م�صادة لاللتهاب مبا 

يف ذلك عدة اأنواع من التوت.
فيما يلي 3 اأنواع رئي�صية من التوت ت�صاعد يف حماربة التهابات 

املفا�صل والتقليل من حدتها، وفق ما ورد يف �صحيفة اإك�صرب�ض 
الربيطانية:

1-التوت الأحمر
يحتوي التوت الأحمر على ن�صبة مرتفعة جداً من الفالفونويد 

وهي م�صتقبالت نباتية ميكنها تعزيز الأوعية الدموية ال�صليمة، 
ولها تاأثريات م�صادة لالأك�صدة واللتهابات. كما يحتوي التوت 

الأحمر على كميات كبرية من فيتامني C الذي ي�صاعد يف 
تخفي�ض خطر الإ�صابة بداء النقر�ض وي�صاعد يف حماربة التهاب 

املفا�صل.
2-الفراولة

تنخف�ض ن�صبة ال�صكر يف الفراولة، وحتتوي على كمية فيتامني 
C تفوق الكمية املوجودة يف الربتقال، ووفقاً ملوؤ�ص�صة التهاب 
املفا�صل الربيطانية، فاإن تناول 16 حبة من الفراولة اأو اأكرث يف 
الأ�صبوع، ي�صاهم ب�صكل كبري يف تخفيف اآلم املفا�صل الناجمة 

عن اللتهابات.

الالذع -3الكرز 

على نقي�ض الكرز احللو، يحتوي الكرز على الأنثو�صيانني، الذي 
يعطي الثمرة لونها الأحمر الغني. وبح�صب خرباء التغذية فاإن 

الأنثو�صيانني له تاأثري فعال يف حماربة التهابات املفا�صل، ويقلل 
من خطر التوهجات عند امل�صابني بداء النقر�ض.

تعرف على اأف�صل زيت للطهي 
للوقاية من املوت املبكر

يوؤدي اتباع نظام غذائي �صحي ومتوازن، وممار�صة التمارين 
الريا�صية بانتظام، اإىل احلماية من الأمرا�ض اخلطرية التي قد 

تت�صبب باملوت املبكر.
 ويعترب نوع الزيت الذي ي�صتخدمه املرء يف الطهي عاماًل هاماً 

يف احلماية من الأزمات القلبية، وارتفاع �صغط الدم وزيادة ن�صبة 
الكولي�صرتول ،وبح�صب اأخ�صائية التغذية جولييت كولو فاإن زيت 

الزيتون هو اأف�صل اأنواع الزيوت املفيدة ل�صحة القلب، وذلك لأن 
85% من الدهون املوجودة فيه هي دهون �صديقة للقلب، ت�صاعد 

يف التقليل من ن�صبة الكولي�صرتول.
وعلى الرغم من اأن زيت الزيتون ي�صاهم يف احلماية من ارتفاع 

�صغط الدم والأمرا�ض املرتبطة بالتقدم بال�صن، تن�صح كولو 
بعدم تناول اأكرث من ملعقة كبرية من زيت الزيتون كل يوم، لأنه 

يحتوي على ن�صبة عالية من ال�صعرات احلرارية، من جهتها ذكرت 
اأخ�صائية التغذية الربيطانية �صارة بروير، اإن فوائد زيت الزيتون 
ل تقت�رش على �صحة القلب فح�صب، واإمنا ت�صاعد اأي�صاً يف منع 
اأنواع معينة من ال�رشطان، اإ�صافة اإىل احتوائه على كمية جيدة 
من فيتامني E. وبح�صب الأخ�صائيني فاإن زيت الزيتون يحتوي 

على حم�ض الأوليك الذي ي�صاعد على خف�ض �صغط الدم 
املرتفع، الأمر الذي ي�صاهم يف احلماية من الإ�صابة باجللطات 

الدموية، وفق ما ورد يف �صحيفة اإك�صرب�ض الربيطانية.

درا�صة تك�صف عن نظرية جديدة حول امل�صببات االأ�صا�صية الألزهامير

ال�صوم وعالج االأمرا�ض اجللدية
بالأمرا�ض  ال�صيام  بحث عالقة  وقد مت  هذا 
اجللدية مثل التهاب اجللد، ال�رشية وال�صدفية 

باهتمام كبري من قبل الأخ�صائيني الطبيني.
ففي درا�صة اأجرتها مدر�صة الطب يف جامعة 
اأن  تبني  اليابان،  �صيزوكا،  يف  هامامات�صو 
الأمرا�ض  هذه  مثل  لعالج  ال�صوم  نظام  اتباع 
من  يح�صن  قد  �صهري  اأ�صا�ض  على  اجللدية 

حالة اجللد. حيث ت�صاءلت اللتهابات ونوبات 
املر�ض، ف�صال عن ت�صاوؤل �صدة حالت الطفح 
عندما قام املر�صى �صمن البحث باتباع نظام 
ال�صيام. ل ميكن اأن ي�صكل ال�صوم �صكال جاريا 
عندما  ولكن  العام،  مدار  وعلى  العالج  من 
يقرتن الأمر باتباع نظام غذائي نباتي معقول، 
فقد ثبت اأن فرتات من ال�صيام كل �صهر ت�صاهم 

ومع  املري�ض.  جلد  حالة  يف  كبري  حت�صن  يف 
ذلك، فمن املهم الت�صاور مع الطبيب املعالج 
اأي  البدء يف  الأمرا�ض اجللدية قبل  اأو طبيب 
العالجات  من  اأي  وقف  وقبل  جديد  عالج 
الزميلة  مع  ال�صياق حتدثنا  ذات  احلالية. ويف 
فوائد  الكويت عن  النجادة من  رباح  الدكتورة 

ال�صيام للب�رشة وقالت:

ن�صائح للحفاظ على الرتكيز والطاقة خالل ال�صيام
يح�صل  اأين  من  تت�صاءلون  هل 
الكافية  الطاقة  على  اجل�صم 
الطويلة  ال�صيام  �صاعات  ملتابعة 
اجلواب  رم�صان؟  �صهر  اأثناء 

ب�صيط، ولكن العملية معقدة.

كيف يح�ضل اجل�ضم على 
الطاقة يف رم�ضان؟

من  النتهاء  بعد  اجل�صم  يلجاأ 
ه�صم الطعام املوجود يف املعدة 
اإىل تفكيك اجللوكوز املوجود يف 
على  للح�صول  والع�صالت  الكبد 
خمزون  انتهاء  وعند  الطاقة، 
م�صدر  الدهون  ت�صبح  اجللوكوز، 

اجل�صم الثاين للطاقة. 
بال�صعور  ال�صائم  يبداأ  هنا  من 
لهبوط  نظراً  والنعا�ض،  بالتعب 
لديه،  الدم  يف  ال�صكر  م�صتويات 
الغليكوجني  خمزون  وا�صتهالك 
من  م�صدراً  باعتباره  باجل�صم 
م�صادر الطاقة كما ذكرنا �صابقاً.

كيف نحافظ على الطاقة يف 
رم�ضان؟

مواجهة  ال�صائم  ي�صتطيع  حتى 
خالل  اجل�صم  يف  التغيريات  هذه 
ال�صتفادة  عليه  ال�صيام،  �صاعات 
الوجبتني  من  المكان  قدر 

ال�صيام،  اأيام  خالل  ال�صا�صيتني 
األ وهما ال�صحور والفطار.

ب�صكل عام هناك عدة نقاط يجب 
رم�صان  �صهر  خالل  مراعاتها 
الطاقة  على  للحفاظ  الف�صيل، 
الالزمة يف اجل�صم، والتي ت�صمل:

وجبة  اإهمال  اأو  تخطي  عدم   -1
ال�صحور

مبثابة  ال�صحور  وجبة  تعترب 
العادية،  بالأيام  الفطور  وجبة 
تخطيها،  عدم  املهم  من  لذا 
�صاعات  ت�صاعدنا يف حتمل  فهي 

اأكرب قدر  ال�صيام، واحلفاظ على 
ممكن من الطاقة والرتكيز.
2- جتنب م�صادر الكافيني

الكافيني، مثل  تناول  يجب جتنب 
لأنها  الطاقة،  وم�رشوبات  القهوة 
مدرة للبول، فيتخل�ض اجل�صم من 
طريق  عن  اأ�رشع  ب�صكل  ال�صوائل 
البول ب�صببها، ما يزيد اإح�صا�صكم 
وبالتايل  ال�صيام،  خالل  بالعط�ض 

انخفا�ض الرتكيز.
اأ�صعة  حتت  البقاء  عدم   -3

ال�صم�ض مطولً

يجب جتنب ال�صم�ض للتخفيف من 
بالعط�ض  �صعوركم  زيادة  فر�ض 
واإن  الرتكيز،  وفقدان  والتعب 
عليكم  لذلك،  م�صطرين  كنتم 
لبا�ض  اأ�صاليب احلماية، من  اتباع 
وارتداء  اللون،  وفاحت  ف�صفا�ض 

النظارات ال�صم�صية والقبعة.
4- ال�صرتاحة خالل النهار

الراحة يف  من  ق�صط  اأخذ  عليك 
اأمكن، وجتنب  اإن  النهار  منت�صف 
اأي جمهود ج�صدي خالل �صاعات 
وتاأجيل  الإمكان،  قدر  ال�صيام 
الريا�صي  النادي  اإىل  الذهاب 
الإفطار  بعد  الريا�صة  وممار�صة 

ب 2-3 �صاعات.
5- النوم مبا فيه الكفاية

على  احل�صول  من  التاأكد  عليكم 
الليل  خالل  كافية  نوم  �صاعات 
التايل،  اليوم  يف  الن�صاط  لزيادة 
وعدم  بالتعب  ال�صعور  وتقليل 

الرتكيز.

6- احلفاظ على ال�صالة
تاأدية  على  احلفاظ  عليكم 
دور كبري يف  لها من  ال�صالة، ملا 
اإ�صافة  والطاقة،  بال�صرب  مدنا 
اإىل كونها جزء من التمارين التي 
ت�صاعد يف ك�رش اخلمول والك�صل.
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حال �ل�سلف مع �لقر�آن يف رم�سان
حال ال�سلف مع القراآن يف رم�سان فعجب ُعجاب ، واإليك طرفاً ي�سرياً من هديهم معه :

كان �سفيان الثوري : اإذا دخل رم�سان ترك جميع العبادة واأقبل على قراءة القراآن .
وكان الأ�سود بن يزيد : يختم يف كل ليلتني يف رم�سان . وكان قتادة : يختم يف كل �سبع دائما، ويف رم�سان 
يف كل ثالث ، ويف الع�رش الأواخر كل ليلة . وكان لل�سافعي يف رم�سان �ستون ختمة يقروؤها يف غري 
ال�سالة ، وعن اأبي حنيفة نحوه . وكان حممد بن اإ�سماعيل يختم يف رم�سان يف النهار كل يوم ختمة 
، ويقوم بعد الرتاويح كل ثالث لياٍل بختمة. وكان اأبو العبا�س بن عطاء : له يف كل يوم ختمة ، ويف 
�سهر رم�سان كل يوم وليلة ثالث ختمات. وكان احلافظ بن ع�ساكر: يختم كل جمعة ، ويختم 
يف رم�سان كل يوم ، وكان كثري النوافل والأذكار، ويحا�سب نف�سه على كل حلظة تذهب يف غري 

طاعة . واأخبارهم يف هذا كثرية جداً .

قيامك يف رم�سان
- اأتى جربيل عليه ال�سالم اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: 
)يا حممد، ع�س ما �سئت فاإنك ميت، واأحبب من �سئت فاإنك مفارقه، 
قيامه  املوؤمن  �رشف  اأن  واعلم  به،  جمزي  فاإنك  �سئت  ما  واعمل 

بالليل، وعزه ا�ستغناوؤه عن النا�س(.
- قام ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مرة باأ�سحابه اإىل ثلث الليل، 

اإىل ن�سف  فقال ومرة  الليل؟  بقية  نفلتنا  لو  فقالوا:  الليل، 
الإمام �سلى اهلل عليه  مع  �سلى  اإذا  الرجل  )اإن   : و�سلم 

حتى ين�رشف، كتب له بقية ليلته(.
�سالة  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  كان   -
وقف  اإل  تخويف  باآية  مير  ل  القيام 
وقف  اإل  رحمة  باآية  ول  وتعوذ، 
اأخي  فا�ستح�رش  و�ساأل. 
متتثل  اأنك  قيامك  عند 
–تعاىل-: }  اهلل  لقول 
َقاِنِتنَي{   ِ هلِلَهّ َوُقوُموا 

]البقرة: 238[

رم�سان و�لدعاء
َها اَلِّذيَن  الآيات التي حتدثت عن ال�ضيام يف �ضورة البقرة بداأت بقول اهلل تعاىل }َيا اأَُيّ
ُقوَن {البقرة183، ثم  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتّ ّ اآَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�ضِ
تتالت الآيات يف احلديث عن ال�ضيام واأحكامه ، لكن كان هناك اآية �ضمن هذا املجموع 
ِنّ َقِريٌب  من الآيات حتدثت عن اأمر اآخر وهي قول اهلل تعاىل }َواإَِذا �َضاأََلَك ِعَباِدي َعِنّي َفاإِ
َتِجيُبوْا ِل َوْلُيوؤِْمُنوْا ِبي َلَعَلُّهْم َيْر�ُضُدوَن {البقرة186،  اإَِذا َدَعاِن َفْلَي�ضْ اِع  اأُِجيُب َدْعَوَة الَدّ
اأثناء  وخا�ضة  رم�ضان  يف  وخا�ضة  تعاىل  �ضبحانه  بقربه  يذكرنا  جالله  جل  اهلل  فكاأن 
على  الباعثة  الآية  هذه  تعاىل  ذكره  ويف   ( اهلل  رحمه  كثري  ابن  الإمام  قال   ، ال�ضيام 
الدعاء متخللة بني اأحكام ال�ضيام اإر�ضاد اإىل الإجتهاد يف الدعاء عند اإكمال العدة بل 

وعند كل فطر ، جاء يف احلديث ال�ضحيح ) لل�ضائم عند فطره دعوة لترد (

�ملر�جعة �لفكرية
ويت�ساءل عن  اأفكاره وقناعاته،  يراجع املرء  اأن  وهي 
جميعاً  النا�س  اأن  ولو  فيها،  وال�سواب  احلق  مقدار 
اأن  ا�ستطاعوا  لرمبا  وانتماءاتهم،  اأفكارهم  راجعوا 
يغريوا الأخطاء والنحرافات فيها، غري اأن ل�سان حال 
ٍة َواإِنَهّا َعلَى  الكثري من النا�س }اإِنَهّا َوَجدنَا اآبَاَءنَا َعلَى اأَُمهّ
الإن�سان  وليكن  ]الزخرف:23[  ُمقتَُدوَن{  اآثَاِرِهم 
حراً مع نف�سه، قوياً يف ذاته. اإذا اكت�سف اأنه على خطاأ 

ما، فال يتهيب اأو يرتدد من التغيري والت�سحيح. 

�ملر�جعة �لنف�سية
اأن يراجع املرء ال�سفات النف�سية التي تنطوي   وهي 
اأم  اأم �سجاع؟ جريء  عليها �سخ�سيته، فهل هو جبان 

اأم  اأم كاذب؟ �رشيح  اأم لني؟ �سادق  مرتدد؟ حازم 
ملتو؟ ك�سول اأم ن�سيط؟.. الخ. وليطرح على نف�سه 
عدداً من الأ�سئلة التي تك�سف عن هذا البعد، مثل: 
ماذا �ساأفعل لو ق�سدين فقري يف بيتي؟ ماذا �ساأفعل 
لو  �ساأفعل  ماذا  املنزل؟  باأثاث  الأطفال  عبث  لو 
حدث اأمامي حادث �سري؟ وكيف �سيكون رد فعلي 
لو اأ�سيء اإيل يف مكان عام؟ وكيف اأقرر لو تعار�ست 
م�سلحتي ال�سخ�سية مع املبداأ اأو امل�سلحة العامة؟ 
وتاأتي اأهمية هذه املراجعة يف اأن الإن�سان ينبغي 
اأن يقرر بعدها اأن ي�سلح كل خلل نف�سي عنده، واأن 

تطوير  على  وتقدميها يعمل  نف�سه، 
خطوات اإىل الأمام. 

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

لنجعله فعاًل �سهر �لقر�آن
كثرياً مانقراأ ون�سمع عن الربط الكبري بني رم�سان والقراآن ففي كتاب اهلل 

اَن الَهِّذي اأُنِْزَل ِفيِه الُْقْراآُن..  : �َسْهُر َرَم�سَ
وكان جربيل عليه ال�سالم يدار�س نبينا عليه ال�سالة وال�سالم القراآن يف 

رم�سان .
واأقرب النا�س فهماً للكتاب وال�سنة هم �سلفنا ال�سالح ، ونتيجة لفهمهم 
هذا فقد كانوا �سديدي العناية بكتاب اهلل يف رم�سان قد �رشفوا له جلهّ 
الوقت  لهذا  ومبادرة  للزمان  تعظيماً  وليلهم  نهارهم  و�ساعات  وقتهم 

الفا�سل .
انظر اإىل حال �سيدهم �سلى اهلل عليه و�سلم مع القراآن الكرمي يف رم�سان 
، فقد كان يطيل القراءة يف قيام رم�سان بالليل اأكرث من غريه ، وقد �سلى 

معه حذيفة ليلة يف رم�سان ، قال :

رم�سان ميد�ن �لتناف�س �لربانى
اأكرب  من  رم�سان  �سهر   .1
ياأتينا   ، علينا  اهلل  نعم 
للمغفرة والرحمة والعفو من 
ت�سيهّع  اوعاك  الكرمي  العفوهّ 
الفر�سة من بني يديك ، �سد 
انتبه من �سيطانك  حيلك و 

و اغتنم فر�ستك.
تناف�س  ميدان  رم�سان   .2
ربانى �رشيف ، اأعمالك فيه 
 ، عليك  اأو  لك  عائدة  اإما 
فاجعلها عائدة عليك بالنفع 

و العفو من اهلل .
جميلة  واحة  رم�سان   .3
دروب  يف  لنا  اهلل  ير�سلها 
لن�ستظل  املوح�سة  احلياة 
ثمارها  و  اأ�سجارها  بظل 
العظيمة ، احجز مكانك يف 
فر�ستك  ت�سيهّع  ول  الواحة 

فقد ل تتكرر.
ربانية  منا�سبة  رم�سان   .4
ال�سنة  يف  مرة  اهلل  ير�سلها 
الدنيا  مهلكات  من  لرنتاح 
من  زادت  و  اأرهقتنا  التى 
الأمل  فينا  لتجدد  متاعبنا 
 ، ال�سرب  على  وت�ساعدنا 

اوعاك ت�سيهّع الفر�سة .
تخلية  حمطة  رم�سان   .5
وحتلية يف كل �سىء ، ا�سحذ 
بنف�سك  وارتِق  همتك  فيه 
الذى  الطني  اأوحال  فيه من 
تعي�سه اإىل نفحات ال�سماء ، 

رم�سان فر�سة.
باأن  كثريا  تفرح  ل   .6
ال�سياطني ت�سفد يف رم�سان 
ت�سفد  اأن  كذلك  فمهم   ،
 ، نف�سك  �سيطان  فيه  اأنت 

ت�ستطع فيه ت�سفيد  فاإن مل 
يف  تفلح  ل  فقد  �سيطانك 
 ، الأخرى  ال�سياطني  �سد 
انتبه فاأنت بو�سلة الت�سفيد 

.
اإىل  حالنا  يحتاج  كم   .7
اأبواب  اأعتاب  على  ارمتاء 
اهلل يف رم�سان لعل اهلل يفرج 
من  يحيطنا  الذى  الكرب 
تن�سى  اوعاك   ، الدنيا  كل 
فبابه يف  بابه  على  الوقوف 
وا�سع بال حدود ل  رم�سان 
مينعك  حاجب  عليه  يقف 

من الدخول.
8. اوعاك تهتم بغذاء بطنك 
وقلبك  روحك  ح�ساب  على 
يف رم�سان ، رم�سان فر�سة 
لتعوي�س  تكفيك  روحية 

اخلواء  و  النف�سى  اجلوع 
بق�سد  وحتياه  تعي�سه  الذى 

منك اأو قهرا عنك .
رم�سان  يف  ان�سغالك   .9
الطعام  موائد  بتجهيز 
وتف�سيلها على موائد الروح 
�سوى  ورائه  من  جتنى  لن 
اهتمامك   ، البطن  انتفاخ 
امنحه  رم�سان  يف  بروحك 
اهتمامك  عن  الأولوية 
لن  البطن  فخواء   ، ببطنك 
مييتك اأما خواء روحك فهو 

الكارثة .
قد  رم�سان  بلوغك   .10
التى  النعم  اأهم  من  يكون 
ط  تفرهّ فال  بها  اهلل  اأكرمك 
يف نعم اهلل التى ل تاأتيك اإل 
مرة يف العام قد حُترم منها 

يف عامك القادم ، واإن تعدوا 
نعمة اهلل ل حت�سوها .

لبدء  فر�سة  رم�سان   .11

ربنا  مع  جديدة  �سري  رحلة 
ة  العدهّ لها  تعَدهّ  اأن  فحاول 
 ، رحماته  و  بعفوه  لتفوز 

اأجمل  رحلة  هناك  فلي�س 
تكون  التى  تلك  واأف�سل من 

متجهه اإليه �سبحانه.
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م�شل�شالت رم�شان: عندما يتحول �مل�شاهد �إىل 
ناقد و�ملمثل �إىل معلق

يف رم�ضان حتديداً تختلف املعادلة، فلي�س النقاد وحدهم هم الأ�ضا�س يف احلكم على امل�ضل�ضل اأنه الأف�ضل اأو الأ�ضواأ بل امل�ضاهدون 
و«ترموميرت التقييم« هو مواقع التوا�ضل الجتماعي، اإذ حتول تويرت اإىل »جلنة حتكيم« تقيم اأداء املمثلني وتنتقد الأخطاء الإخراجية 

يوميًا بعد انتهاء كل حلقة تعر�س على القنوات التلفزيونية.

بني  املناف�سة  احتدام  ومع 
امل�سل�سالت يف الع�رش الأواخر من 
التعليقات  تتزايد  رم�سان،  �سهر 
حتت ها�ستاق با�سم كل م�سل�سل، 
الرم�ساين  ال�سباق  قبيل  ُد�سن 
الذي ي�سم كوكبة من املمثلني من 

خمتلف الدول العربية.
امل�سل�سل  با�سم  ها�ستاق  وحتت 
يتداول  حلقة،  كل  انتهاء  وبعد 
من  فيديو  مقاطع  امل�ساهدون 
موؤثر  للتعليق على م�سهد  احللقة 
اأو انتقاد م�سهد �سعيف، اأو الإثناء 

على اأداء ممثل.
الدراما امل�رشية  وفيما ت�سدرت 
امل�سهد الرم�ساين بعدد كبري من 
م�سل�ساًل،   15 بلغ  امل�سل�سالت 
من  اأخرى  م�سل�سالت  متكنت 
اأخرى  وخليجية  عربية،  بلدان 
امل�ساهد  اهتمام  ا�ستقطاب  من 
بالتمازج  اأعجب  الذي  العربي 
من  ممثلون  ج�ّسده  الذي  الثقايف 
جن�سيات خمتلفة جمعها م�سل�سل 

يرقى  مميز  عمل  لتقدمي  واحد 
مل�ستوى تطلعات امل�ساهد ويلفت 
الهيبة-  م�سل�سل  مثل  انتباهه 
بطولته  تقا�سم  الذي   ،3 احل�ساد 
واللبنانية  ح�سن،  تيم  ال�سوري 

�سريين عبد النور.
تقييم  اأن  العام  هذا  والالفت 
على  يقت�رش  مل  امل�ساهدين 
امتد  بل  عام،  ب�سكل  امل�سل�سل 
احللقة،  لأداء  يومي  تقييم  اإىل 
والتفا�سيل الدقيقة ب�سكل خا�ص 
اأو  بالديكور،  منها  تعلق  ما  �سواًء 
و�سولً  واأزيائهم،  املمثلني،  اأداء 
اإىل الأخطاء الإخراجية التي متكن 
امل�ساهد من مالحظتها مب�ستوى 
حرفية ي�سابه النقاد املخ�رشمني 

يف املجال التلفزيوين.
مل  الذين  امل�ساهري  كان  كما 
الرم�ساين  ال�سباق  يف  ي�ساركوا 
امل�ساهدين  �رشيحة  من  جزءاً 
امل�سل�سالت  يتابعون  الذين 
منهم  عدد  وعرب  الرم�سانية، 

رم�ساين  مب�سل�سل  اإعجابهم  عن 
م�ساهدته  اإىل  متابعيهم  داعني 
اأي�ساً مثل املمثلة اللبنانية هيفاء 
التي عربت يف تغريدة عن  وهبي 
امل�رشي  بامل�سل�سل  اإعجابها 
املمثل  اأداء  على  مثنية  قابيل 
حممد ممدوح، يف دور »ال�سابط 

طارق« يف امل�سل�سل.
املعرو�سة  امل�سل�سالت  واأبطال 
يكونوا  مل   2019 رم�سان  يف 
عيون  يف  اأبطالً  بال�رشورة 
املمثلني  فبع�ص  امل�ساهدين 
النتقادات  من  للكثري  تعر�ص 
م�سل�سالتهم  يف  اأدائهم  ب�سبب 
التي يلعبون فيها دور البطولة مثل 
ب�سبب  الدين  عز  مي  امل�رشية 
بي�سة«،  »الربن�سي�سة  م�سل�سلها 
ب�سعف  لها  اجلمهور  واتهام 
يف  املبالغة  اإىل  اإ�سافًة  الأداء، 
ردود اأفعالها، ما دفع املمثلة اإىل 
الرد على النتقادات والدفاع عن 
نف�سها وم�سل�سلها، وتاأكيد اأنه من 

اأجنح امل�سل�سالت هذا العام.
ممثلون  متكن  املقابل،  يف 
يف  براعتهم  بف�سل  اآخرون 

تعبهم  ثمار  وح�سدوا  الأداء 
بارتفاع  من  اأ�سهر،  مدى  على 
وعدد  امل�سل�سل،  م�ساهدة  ن�سبة 

متابعي بطل امل�سل�سل اأي�ساً عرب 
التوا�سل  مواقع  على  ح�ساباته 

الجتماعي.

نادين لبكي تتحدث عن جتربتها يف 
»كان« كرئي�شة جلنة حتكيم

كان  مهرجان  فعاليات  انتهت 
حيث  ال�سبت،  ليل  الدويل  ال�سينمائي 
ُوّزعت جوائز امل�سابقة الر�سمية، ويف 
جوائز  ُوّزعت  اجلاري  ال�سهر  من   24
ترتاأ�ص  كانت  ل  التي  ما«  »نظرة  فئة 
واملمثلة  املخرجة  حتكيمها  جلنة 
ذلك  يُعّد  حيث  لبكي،  نادين  اللبنانية 
تقديراً ومتّيزاً عالياً لل�سينما اللبنانية، 
اأي اأن يتوىّل خمرج من منطقتنا مهمة 

تكرمي اأ�سماء عاملية.
لبكي  حتّدثت  الفتتاح،  حفل  ويف 
امل�ساركني  املخرجني  اإىل  متوّجهًة 
اإنها ت�سعر متاماً مبا ي�سعرون  بقولها 
من  اأكرث  موقفهم  تعي�ص  كانت  اإذ  به، 
مرة على مدار ال�سنني ال�سابقة يف هذا 
املهرجان وت�سعر بتوترهم وبالأحالم 
قبل  خمرجاً  تراود  اأن  ميكن  التي 
الذي  وباخلوف  فيلمه،  �سناعة  وبعد 
يت�ساركه املخرج وفريق عمله يف هذه 

اللحظات.
املهرجان  تنظيم  جلنة  اإىل  وتوجهت 
فرميو  تريي  املهرجان  رئي�ص  ب�سكر 
كان  ملهرجان  امتنانها  عن  وعرّبت 
مهرجان  واأعرق  اأكرب  ال�سينمائي، 
راأ�ص  لتكون على  لل�سينما، لختيارها 
جلنة التحكيم، فهي متاأثرة جداً بهذا 
الختيار ولكنها تابعت معرتفة اأنها ل 

وهذا  حماكمة  اأو  حتكيم  كلمة  حتب 
جلنة  اأع�ساء  جميع  عليه  يتفق  ما 
للمحاكمة  ل  هنا  باأنهم  حتكيمها، 
اأحالم  ويت�ساركوا  ليعي�سوا  واإمنا 
ويغو�سون  امل�ساركني  املخرجني 
معهم يف عاملهم عرب اأفالمهم ورمبا 
ليتعلّموا اأو لتُخلق فيهم يقظة جديدة 
من الأفالم التي �سي�ساهدونها وكذلك 

من املخرجني امل�ساركني. 
وتابعت متوّجهة اإىل رئي�ص املهرجان 
�سمحت  لأنك  »�سكراً  بقولها  فرميو 
اأن  ممكن  ال�سينما  باأن  اأحلم  باأن  يل 
من  اآتية  اأنني  خا�سًة  العامل  يف  تغرّي 
بلد حيث �سناعة ال�سينما فيه �سعبة، 
هنا  ل�سنا  اإننا  واأقول  اأتفّهم  لذلك 
للمحاكمة لأنني اأعلم كم هو متعب اأن 
ن�سنع فيلماً، ففي كل مرة يكون هناك 
حتٍدّ ومعركة والكثري من الت�سحيات« 
كما نّوهت مبثابرة ون�سال املخرجني 

اللبنانيني.
اجلوائز  فوّزعت  اخلتام،  يف  اأما 
يرونو  مثل  عامليني  خمرجني  على 
)تنويه  »جان«  فيلمه  عن  دومون 
جائزة  لبكي  وقّدمت  التحكيم(  جلنة 
)ابنة  م�سرتوياين  لكيارا  اأف�سل ممثلة 
دي  وكاترين  م�سرتوياين  مر�سيلوا 
نوف( عن فيلم »غرفة 212« للمخرج 

كري�ستوف اونوريه، فكانت م�سرتوياين 
ت�ستلم  اأنها  عن  وعرّبت  جداً  متاأثرة 

جائزة للمرة الأوىل. 
لفئة »نظرة ما«  الكربى  واأما اجلائزة 
الأ�سل  اجلزائري  للمخرج  فكانت 
اأوريدي�ص  اإينوز عن فيلم »حياة  كرمي 

غو�سمايو اخلفية«.
جائزة جلنة التحكيم عادت اإىل الفيلم 
الإ�سباين: عندما تاأتي النار – لأوليفر 
اإخراج للرو�سي كنتمري  اأف�سل  لك�سي 
بالغوف عن فيلم بينبول  وجائزة جلنة 
لألبري  حرية  لفيلم  اخلا�سة  التحكيم 
�سريا )فرن�سا( وفيلمان نال ما يُ�سّمى 
بالـcoup de Coeur  وهما زوجة 
�سكري  منية  الكندية  للمخرجة  اأخي 
مايكل  الإيطايل  للمخرج  وال�سعود 

اجنلو كوفينو )الوليات املتحدة(.
امل�سابقة  جوائز  توزيع  وخالل 
الر�سمية، فاز بال�سعفة الذهبية الفيلم 
الكوري »بارازيت« من اإخراج يون هو 
اأن  بد  ل  الفل�سطيني  والفيلم  بوجن 
اإليا �سليمان  تكون هي اجلنة للمخرج 
الذي نال جائزة الحتاد الدويل للنقاد 
لبكي  وقّدمت  التحكيم،  جلنة  وتنويه 
جائزة ال�سعفة الذهبية للفيلم الق�سري 
للمخرج  وال�سماء  بيننا  التي  امل�سافة 

اليوناين فا�سيلي�ص كيكاتو�ص.
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رغم �لهجوم على »�لربن�شي�شة بي�شة«.. مي عز�لدين 
تتعاقد على م�شل�شل لرم�شان 2020

تعاقدت الفنانة مي عزالدين علي بطولة م�سل�سل جديد 
رم�سان  لعر�سه يف  الفني  لالإنتاج  »�سيرنجي«  �رشكة  مع 

املقبل.
عزالدين  اإن   ، املنتجة  اجلهة  داخل  من  م�سدر  وقال 
تتكتم  ال�رشكة  اأن  اإل  اأيام،  قبل  ر�سمي،  ب�سكل  وقعت 
تتعر�ص لنتقادات  الفنانة  واأن  التعاقد، خا�سة  نباأ  علي 
املعرو�ص  بي�سة«،  »الربن�سي�سة  م�سل�سلها  ب�سبب  عنيفة 
حالياً علي ف�سائية »احلياة« امل�رشية، حيث ف�سلت جهة 
الإنتاج عدم الإعالن عن اخلرب حالياً، والكتفاء باإعالن 
يف  م�سل�سل  بطولة  على  رم�سان  حممد  مع  تعاقدها 

رم�سان املقبل.
واإميان  مغاوري،  و�سامي  عبدالعظيم،  وحجاج  اأنور،  بو�سي، وحممد  بي�سة«  »الربن�سي�سة  بطولة  وي�سارك يف 

ال�سيد، وهو من تاأليف فاروق ها�سم وم�سطفي عمر، واإخراج اأكرم فريد

حممد منري: �أغنية »�أنت �لبطل« ت�شاعد 
مر�شى �ل�شرطان على �ل�شمود

   
قال املطرب حممد منري اإنه مل يرتدد يف تقدمي اأغنية »اأنت البطل« ل�سالح م�ست�سفى �رشطان الأطفال 57357 

امل�رشية.
اإذا كانت ل�سالح  النوعية من الأعمال اخلريية، خا�سة  اأنه �سعيد مب�ساركته يف هذه  واأ�ساف منري، يف بيان، 
مر�سى ال�رشطان، م�سرياً اإىل اأنه كان يهدف مل�ساعدة الأطفال على ال�سمود يف مواجهة املر�ص والتخفيف 

من اآلمهم.
يذكر اأن اأغنية »اأنت البطل« من كلمات ن�رش الدين ناجي واأحلان وتوزيع اأحمد فرحات، ومت ت�سويرها حتت 
اإدارة املخرج حممد ه�سام الر�سيدي، وتقول كلماتها: »ل تخاف من اخلوف ول يهمك�ص ظروف.. قوم حارب، 
الدنيا معاك..  بن�ستناه.. فرحّنا وقوم..  اللي  البطل  اإنت  بطل احلكايات قدر عال�سعب وفاق.. قوم حارب، 

نا�سك عايزاك«.
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الركاب من خطر املوت
لل�سالمة  الت�أمني  معهد  ن�رش 
الأمريكي  ال�رشيعة  الطرق  على 
اأعده�  درا�سة  نت�ئج   "IIHS"
خطورة  مدى  على  للوقوف 
الأم�ن  لأحزمة  ال�سي�رات  افتق�ر 
الأخرى  الأم�ن  وجتهيزات 
تعر�ض  عند  اخللفية  ب�ملق�عد 

ال�سي�رة لال�سطدام الأم�مي.
الرك�ب  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 
من  بدًءا  اخللفية  ب�ملق�عد 
وحتى  �سنوات   6 بعمر  الأطف�ل 
لإ�س�ب�ت  معر�سون  الرا�سدمي 
والراكب  ب�ل�س�ئق  مق�رنة  ق�تلة 
اأن  من  ب�لرغم  ذلك  الأم�مي، 
يكون  الرتدادية  ال�سدمة  م�سدر 

من مقدم ال�سي�رة.
اإىل  الأمريكي  املعهد  واأ�س�ر 
ا�ستف�دة ال�س�ئق والراكب الأم�مي 
ب�أحزمة الأم�ن والو�س�ئد الهوائية 
تعمل  والتي  اجل�نبية  وال�ست�ئر 
الراكب بعيًدا قدر  اإبق�ء  مًع� على 
امل�ستط�ع عن ال�سطدام، بعك�ض 

يكونوا  الذين  اخللف  يف  الرك�ب 
التط�ير  وحتى  لال�سدام  عر�سة 

خ�رج ال�سي�رة.
خالل  من   IIHS وي�سعى 

عن  نتجت  التي  املعلوم�ت 
اختب�رات  لتطوير  الدرا�سة 
الذي  اجلديد  الأم�مي  الت�س�دم 
اجلزء  يف  الرك�ب  حم�ية  �سيقيم 

ويعمل  اجلبهة،  وكذلك  اخللفي 
�سل�سلة  اإجراء  على  ح�لي�  املعهد 
من  كجزء  الت�س�دم  اختب�رات  من 

هذا امل�رشوع.

ق�ل ديفيد ه�ركي، رئي�ض املعهد 
اإن  الطرق،  ل�سالمة  الأمريكي 
جهًدا  بذلوا  ال�سي�رات  م�سنعي 
املق�عد  ورك�ب  ال�س�ئقني  كبرًيا 
ولكن  احلوادث،  عند  الأم�مية 
ب�خللف  الرك�ب  اأغفلوا  بع�سهم 
وعليه ف�إنن� ن�أمل اأن يحفز التقييم 

اجلديد هوؤلء لإيج�د حلول.
بع�ض �رشك�ت  توفري  وب�لرغم من 
لرك�ب  حم�ية  اأنظمة  ال�سي�رات 
املق�عد اخللفية تتمثل يف اأحزمة 
ج�نبية،  هوائية  و�ست�ئر  اأم�ن 
ك�سفت   IIHS اختب�رات  اأن  اإل 
ك�فية  لي�ست  الو�س�ئل  تلك  اأن 
التي  الأم�ن  اأحزمة  ت�سبب  حيث 
توؤدي  قد  للقوة  ملحددات  تفتقر 
ال�سدر  م�ستوى  على  لإ�س�ب�ت 
ب�ملق�عد  ال�سطدام  يوؤدي  كم� 
ت�سل  قد  ب�لغة  اإ�س�ب�ت  الأم�مية 

للوف�ة.
هيكل  التطفل  من  الرغم  وعلى 
هي ع�دة لي�ست م�سكلة يف املقعد 

الأم�مي،  الت�س�دم  اأثن�ء  اخللفي 
ميكن اأن قوات حتطم ي�سبب رك�ب 
املقعد اخللفي اىل ال�سطدام مع 
اأحزمة  ميكن  ال�سي�رة.  مق�سورة 
كم�  ولكن،  ذلك،  منع  املق�عد 
اأحزمة  جديدة،  درا�سة  يف  يظهر 
للقوة ميكن  دون حمددات  الأم�ن 

اأن تلحق اإ�س�ب�ت ال�سدر.
بع�ض  اإىل   IIHS معهد  واأ�س�ر 
اإىل  فيه�  ا�ستند  التي  التو�سي�ت 
اأجراه�  التي  الت�س�دم  اختب�رات 
و�س�ئد  اإ�س�فة  واأبرزه�  مبع�مله 
اخللفية  ب�ملق�عد  اأم�مية  هوائية 
وا�ستخدام اأحزمة اأم�ن يف اخللف 

مزودة مبحددات للقوة.
جتدر الإ�س�رة اإىل اأن قتلى حوادث 
لإح�س�ئي�ت  وفًق�  ع�ملًي�  ال�سري 
منظمة ال�سحة الع�ملة وموؤ�س�س�ت 
حوادث  ب�سح�ي�  معنية  اأخرى 
الطرق تتخطى مليون ح�لة �سنوًي�، 
الإ�س�ب�ت  ماليني  عن  ف�ساًل 

امل�ستدمية.

اأودي A4 موديل 2020 املحدث يك�سف نف�سه ر�سميا
ك�سفت اودي ال�ست�ر عن A4 موديل 2020 املحدث يف جميع ن�سخه�، ال�سيدان واف�نت ون�سخة جميع الت�س�ري�ض وS4 الأعلى اأداًء، وكم� راأين� 

يف ال�سور التج�س�سية ال�س�بقة، ح�سل املوديل على عدد من التغيريات يف الت�سميم اخل�رجي لتمييزه عن املوديل احل�يل.
تبداأ التغيريات اخل�رجية من �سبكة التهوية اجلديدة العر�ض والأكرث ت�سطح�ً ب�إط�ر موحد، مع م�س�بيح اأم�مية LED ملفتة 
للنظر، واإن ك�ن ب�إمك�ن امل�ستهلكني �رشاء م�س�بيح اأم�مية LED م�تريك�ض الأكرث تطوراً ب�أ�سعة ع�لية اأوتوم�تيكية 

ب�لك�مل.
كم� اأع�دت اودي ت�سميم امل�س�بيح اخللفية وامل�سد اخللفي، وب�إمك�ن العمالء الختي�ر بني 12 

لون خمتلف لل�سي�رة.. وب�لنتق�ل للداخلية نرى اأن A4 املحدثة ح�سلت على نظ�م 
املعلوم�ت الرتفيهية MMI الأحدث لل�رشكة، ب�س��سة مل�سية 10.1 اإن�ض، مع 
حت�سني نظ�م املالحة لت�سهيل ا�ستخدامه، مع مق�سورة اودي الفرتا�سية 

املعت�دة ب�سكل اختي�ري.
و�ستتوفر A4 اجلديدة بعدد مع املحرك�ت، لت�سمل TFSI بقوة 147 ح�س�ن 

وحمرك اآخر 227 ح�س�ن وث�لث �سعة 2.0 لرت بقوة 187 ح�س�ن ورابع بقوة 
241 ح�س�ن وخ�م�ض TDI �سعة 3.0 لرت بقوة 227 ح�س�ن.

وننتقل لن�سخة S4 املحدثة، واملزودة مبحرك تريبو �سعة 3.0 لرت بقوة 349 
ح�س�ن وعزم دوران 500 نيوتن.مرت، بت�س�رع اإىل 100 كم\�ض يف 4.7 ث�نية 

و�رشعة ق�سوى 250 كم\�ض.
و�ستفتح اودي ب�ب الطلبي�ت على A4 2020 اجلديدة يف نه�ية ال�سهر اجل�ري يف 

اأوروب� مع الإعالن عن موعد الطرح يف ب�قي الأ�سواق لحق�ً.

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دولر يف لوت�ش ملناف�سة بور�ش وفرياري
منذ ثم�نية اأعوام، اأعلنت لوت�ض الربيط�نية املعروفة ب�سي�راته� الري��سية الف�خرة عن خطط لطرح ثم�نية موديالت 

جديدة، ولكن مل يتحقق ذلك ب�سبب �سعف موارد ال�رشكة اآنذاك، ولكن كل ذلك تغري مع �رشاء جيلي حل�سة 
متحكمة من لوت�ض يف م�يو 2017.

جيلي ال�سينية اأعلنت عن خطط ل�ستثم�ر 1.9 ملي�ر دولر على الأقل يف لوت�ض 
لإع�دة اإحي�ء ال�رشكة وحتويله� اإىل “ا�سم معروف يف ع�مل الفخ�مة 

 200 تعيني  امل�ل يف  اإنف�ق  و�سيتم  وفرياري”،  بور�ض  ملن�ف�سة 
مهند�ض جديد وبن�ء م�سنع ومركز ت�سميم وابتك�ر.

جيلي ترغب يف تكرار التجربة الن�جحة مع فولفو، عقب 
ال�سويدية  ال�س�نعة  يف  دولر  ملي�ر   11 ا�ستثم�ره� 
وحتويله� ل�سم لمع يف جم�له� مبوديالت رائجة يف 

اأوروب� وحول الع�مل.
يف  لوت�ض  من  جديدة  ملوديالت  روؤيتن�  املتوقع  من 
لتطوير  التق�رير  بع�ض  اإ�س�رة  مع  الق�دمني،  الع�مني 

 X4 سي�رتي كرو�ض اأوفر جديدتني ملن�ف�سة بي اإم دبليو�
.X6و
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ت�صريب موا�صفات هاتف »OnePlus« املتطور

 »OnePlus« �رشكة  ن�رشت 
تتعلق  التي  املعلومات  بع�ض 
والتقنية  الفنية  باخل�صائ�ض 
للجيل ال�صابع من هواتفها، التي 
�صتطرح يف الأ�صواق، يف 14 ماي 

املقبل.
 OnePlus« ومن اأبرز ما �صيميز
7«، الهيكل املقاوم للماء والغبار، 
اخللفية  واجهته  تغطي  والذي 

الذي  الأ�صود  اجللد  من  طبقة 
الفخامة  طابع  عليه  ي�صفي 
الأمامية  والكامريا  والأناقة، 
الهيكل  داخل  من  �صتخرج  التي 
احلاجة  عند  الأعلى  نحو 

ل�صتخدامها.
و�صيطرح هذا الهاتف بن�صختني، 
ب�صا�صة  مزودة  ن�صخة  اأول 
مبقا�ض 6.4 بو�صة، بدقة عر�ض 

ومعالج  بيك�صل،   )2340/1080(
ثماين   »855  Snapdragon«
ع�صوائي  و�صول  وذاكرة  النوى، 
تخزين  وذاكرة  غيغابايت،   8
وبطارية  داخلية 256 غيغابايت، 
اأمبري، مزودة  ب�صعة 3700 ميللي 

بخا�صية ال�صحن ال�رشيع.
هذه  من   »Pro« ن�صخة  اأما 
ب�صا�صة  ف�صتاأتي  الأجهزة، 

مبقا�ض 6.7 بو�صة، بدقة عر�ض 
ومعالج  بيك�صل،   )3120/1440(
ثماين   »855  Snapdragon«
ع�صوائي  و�صول  وذاكرة  النوى، 
تخزين  وذاكرة  غيغابايت،   12
داخلية 512 غيغاهريتز، وما�صح 
يف  مدمج  الأ�صابع  لب�صمات 
 4000 ب�صعة  وبطارية  ال�صا�صة، 

ميللي اأمبري.

»Intel« تطلق جمموعة من 
معاجلات اجليل التا�صع املتطورة

عن  موؤخرا   »Intel« �رشكة  ك�صفت 
اجليل  معاجلات  من  جديدة  جمموعة 
املكتبية  للحوا�صب  طورتها  التا�صع، 
 ،»Intel« واملحمولة وتبعا للخرباء يف
لتنا�صب  طورت  املعاجلات  هذه  فاإن 
�رشيعا  اأداء  تتطلب  التي  احلوا�صب 
املخ�ص�صة  كاحلوا�صب  البيانات،  مع 
ملحبي األعاب الفيديو، وتلك التي يعمل 
التقنيات  وبف�صل  امل�صممون،  عليها 
�صتكون  عليها،  اأدخلت  التي  اجلديدة 
التي  املعاجلات  من   %33 بنحو  اأ�رشع 

ظهرت يف العامني الأخريين.
ومن اأبرز املعاجلات التي ا�صتعر�صتها 
-Intel Core i9« معالج  ال�رشكة، 

يعمل  والذي  النوى،  ثماين   »9900HK
عند  غيغاهريتز،   5 اإىل  ي�صل  برتدد 
 ،»Turbo Boost« مبيزة  تن�صيطه 

معاجلات  ت�صهده  مل  اأداء  ليعطي 
احلوا�صب من قبل.

اأن ي�صبح هذا املعالج  ومن املفرت�ض 
يف  ا�صتخداما  املعاجلات  اأكرث  من 
على  قادر  لأنه  الألعاب،  حوا�صب 
التعامل مع ال�صور والفيديوهات عالية 
ك�صفت  كما  جدا  كبرية  ب�رشعة  الدقة 
 Core« معالج  تطوير  عن   »Intel«
i7« جديد �صدا�صي النوى، برتدد ي�صل 
 Core« ومعالج  غيغاهريتز،   4.6 اإىل 
i5« رباعي النوى، برتدد ي�صل اإىل 4.3 

غيغاهريتز.
وجميع هذه املعاجلات تدعم رقاقات 
 ،»DDR4« الع�صوائي  الو�صول  ذاكرة 
 Optane« تقنيات  مع  والعمل 
�رشعة  لتوفري   ،»Memory H10

كبرية جدا يف التعامل مع البيانات.

»Lеnovo« تك�صف عن 
اأقوى هواتفها

هاتفها  عن   »Lеnovo« �رشكة  ك�صفت 
جاء  الذي   ،»Pro  Z6« اجلديد 
اأف�صل  من  واحدا  جتعله  مبوا�صفات 

الهواتف الذكية يف الأ�صواق.
و�صيطرح هذا الهاتف بعدة ن�صخ، جميعها 
مبقا�ض   »AMOLED« ب�صا�صة  زودت 
3.39 بو�صة، ودقة عر�ض )1080/2340( 
فيها  اأدمج  كما   ،9:19 واأبعاد  بيك�صل، 
بتقنية  مزود  الأ�صابع  لب�صمات  ما�صح 
»Huiding« ليكون قادرا على فك قفل 

ال�صا�صة يف غ�صون 0.13 ثانية فقط.
مبعالج  الهواتف  هذه  زودت  كما 
من  الأحدث   »855  Snapdragon«
ب�صعة  وبطارية   ،»Qualcomm«
اأ�صا�صية  وكامريا  اأمبري،  ميللي   4000
 )2+8+16+48( بدقة  العد�صات  رباعية 
 Hypеr« بتقنيات  تعمل  ميغابيك�صل، 
 32 بدقة  اأمامية  وكامريا   ،»Vidеo
على  التعرف  على  قادرة  ميغابيك�صل، 

الوجوه.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 8 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

برنامج �صهري »جت�ص�س« على 
حوا�صبنا لأكرث من 18 �صنة!

 Check Point« حّذر خرباء من
باأمن  املتخ�ص�صة   »Research
برنامج  يف  ثغرة  من  املعلومات 
من  ال�صهري،   »WinRAR«
املمكن اأنها كانت ت�صتغل لخرتاق 

احلوا�صب منذ �صنوات.
موجودة  الثغرة  اإن  اخلرباء  وقال 

منذ   »WinRAR« برجميات  يف 
اأنها  فيها  واخلطري   ،2000 العام 
اخرتاق  يف  �صاهمت  قد  تكون  قد 
ذلك  منذ  احلوا�صب  من  الكثري 
التي   »ACE« فملفات  الوقت، 
يدعمها هذا الربنامج ت�صاعد على 
تفعيل فريو�ض اإلكرتوين خطري قد 

بيانات احلوا�صب  ي�صتخدم ل�رشقة 
على  القائمون  اأّكد  جانبهم،  من 
اأنهم   »WinRAR« برنامج 
يف  الربجمية  الثغرة  اأ�صلحوا 
تطبيقهم، واأ�صدروا ن�صخة جديدة 
 ،»beta  5.70  WinRAR« منه 

.»ACE« ل تدعم ملفات

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

»مايكرو�صوفت« املطالبات  انتقد مدير �رشكة 
الأخرية الداعية اإىل وقف بيع تقنيات »التعرف 

على الوجوه« جلميع احلكومات العاملية.
اأن  اإىل  �صميث،  براد  ال�رشكة،  مدير  واأ�صار 
�رشكات  جلاأت  ما  اإذا  »قا�صيا«،  �صيكون  القرار 
التقنية ملنع احلكومات من احل�صول على تقنية 
الأخرية  منع  بهدف  الوجوه«،  على  »التعرف 
كل  يف  واأفعالها  النا�ض  حتركات  مراقبة  من 
دافو�ض  منتدى  خالل  ت�رشيحاته  ويف  مكان 
اأفهم  »ل  قائال:  �صميث  حتدث  القت�صادي، 
احلجة التي تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح 

التقنية لكافة احلكومات ولأي �صبب كان«واأتت 
منظمة   85 مطالبة  بعد  �صميث  ت�رشيحات 
ال�صابقة  التقنية  بيع  بوقف  حقوقية  وجماعة 
املنظمات  هذه  وجهت  حني  يف  للحكومات، 
و«اأمازون«  »مايكرو�صوفت«  من  لكل  ر�صالتها 
احلقوقية  املنظمات  بررت  و«غوغل«كما 
لتقنية  احلكومات  ا�صتخدام  مطلبها، مبخاوف 
وتهديد«  »مراقبة  يف  الوجوه«  على  »التعرف 
وغريهم  والالجئني  احلقوقني  النا�صطني 
التقنية  اأن  �صميث  اأ�صاف  نف�صه،  ال�صياق  ويف 
املعقدة،  الق�صايا  من  عديد  حل  يف  ت�صاعد 

حني  يف  املفقودين«،  الأطفال  على  »كالعثور 
التي  القرارات  اأن  احلقوقيون  النا�صطون  اأكد 
كانت  اإذا  فيما  اليوم، حتدد  ال�رشكات  تتخذها 
الأجيال القادمة �صتعي�ض يف »خوف من التعقب 
�صد  مبظاهرة  ا�صرتاكها  حال  يف  واملالحقة 
يف  حتى  اأو  عبادة،  لدور  ق�صدها  اأو  احلكومة 

حال عي�صها حياة طبيعية«.
�صميث  املدير  اأن  هو  اأي�صا،  للجدل  واملثري 
نف�صه، اأعلن يف املا�صي عن خماوف ا�صتخدام 
بالتمييز  متعلقة  مل�صاكل  ال�صابقة،  التقنية 

العن�رشي واخل�صو�صية وحقوق الإن�صان. 

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ل�صتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�صتقباًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �صنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �صويت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�صيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�صعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�صمى 

.Dragalia Lost
بالو�صع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�صاب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �صاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �صنوات  عن  عو�صاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



اال�سالمية  للك�سافة  الر�ساد  فوج  نظم 
بهيجا  حفال  اأم�س  احلجل   بعني  اجلزائرية 
على �رشف 52 طفال خمتنا من عائالت معوزة 
العا�رشة هذه  ، املبادرة و يف طبعتها  وفقرية 
الدكتور  عيادة  مع  بال�رشاكة  جاءت  ال�سنة  
اخلتان  عملية  على  اأ�رشف  حيث  �سعيداين  

طاقم طبي متميز .
الدراجي  معمري  قاعة  يف  نظم  االحتفال 
 ،   08 رقم  الوطني  الطريق  بجانب  لالأفراح 
اأين تكلل بربنامج ثري األقى ال�سعادة يف قلوب 
بينات  باآيات  افتتح   ، االأطفال  و  العائالت 
الفوج  قائد  كلمة  ثم  يو�سف  هني  للمقرئ 
خملوف �سعيدي  لتتاألق بعد ذلك فرقة البالبل 
روؤية  واأي�سا فرقة  اإن�سادية  بو�سالت  لالإن�ساد 

و  العائالت  ا�ستح�سان  نال  ،احلفل  للم�رشح 
احلا�رشين لتميزه بالتنظيم املحكم كونه ناجت 
اأدخلت  املجتمع  يف  فعالة  عنا�رش  تكتل  عن 
هذا  يف  العائالت  قلب  يف  ال�رشور  و  الفرح 

ال�سهر الف�سيل.
ي�سار يف االأخري اأن الفوج كرم كل الفاعلني يف 
اإىل  باخلتان  املكلفة  العيادة  من  احلفل  هذا 
ت�رشفهم  حتت  و�سعه  الذي  املطعم  �ساحب 
يف  ال�سبيل  عابري  الإطعام  ال�سهر  هذا  يف 
االأ�رشة  تكرمي  اإىل  و�سوال   ، التا�سعة  طبعته 
الفوج  قدم  واأي�سا  هذا   ، باملدينة  االإعالمية 
70قفة رم�سان باالإ�سافة اإىل ك�سوة العيد قدر 

عددها بـ 60 لبا�س .
خل�سر بن يو�سف 

�سيـحدث االإقرتان الفلكي بني ال�سم�س والقمر، هذا 
االثنني29رم�سان1440هـ املوافق ل3جوان2019، 
على ال�ساعة العا�رشة ودقيقتان)10:02(بالتوقيت 
العاملي)اجلزائر :+1�سا(. وهو اليوم املخ�س�س 
الدول   وجل  بالدنا  يف  �سوال  هالل  لتحري 
ال�سم�س  �ستغرب  حيث  واال�سالمية،  العربية 
بحول اهلل يف مدينتي املدية واجلزائر العا�سمة 
ال�ساعة20و4دقائق)20:04(بالتوقيت  حوايل 
ب9دقائق  بعدها  القمر  يغرب  بينما  املحلي، 
وعمره   )20:13( ال�ساعة20و13دقيقة  على 
الن�سبية  وا�ستطالته  و52دقيقة  حوايل9�ساعات 
فقط  واحدة  درجة  وبارتفاع  5درجات  حوايل 
وب�سار  مترنا�ست12دقيقة  يف  اأما  االأفق  فوق 
11د، وهي مدة مكوث غري كافية لتمييز الهالل 

القريب جدا من االأفـق. 
�ستغرب  ال�سم�س  فاإن  املكرمة،  مكة  يف  اأما 
يومها على ال�ساعة19و3دقائق  بالتوقيت املحلي 
بينما يغرب القمر بعدها بحوايل6دقائق وعمره 
روؤيته  يجعل  مما  فقط،  و28دقيقة  5�ساعات 
م�ستحيلة متاما يف اجلزيرة العربية وغري ممكنة 
يف باقي الدول العربية واالإ�سالمية و�رشق  اآ�سيا 

واأوروبا و اإفريقيا واأمريكا ال�سمالية.
يف  االأهلة  جلان  فاإن  ذكره،  �سبق  ما  على  وبناء 
اأمام  �ستكون  االإ�سالمية  الدول  وكذا  اجلزائر 

عام  كل  ن�سهده  متكرر  وحتدي  �سعب  اختبار 
للتوفيق بني احل�سابات الفلكية الدقيقة التي توؤكد 
ميالد القمر اجلديد منذ قرابة 9�ساعات فقط 
وبني الروؤية العينية التي �ستكون غري ممكنة حتى 
اإفريقيا  و  الر�سد يف اجلزائر  اأجهزة  با�ستعمال 
اأن  واالإ�سالمية، علما  العربية  الدول  وكل  وا�سيا 
مدة الرقم القيا�سي لروؤية الهالل اجلديد بالعني 
غروب  بعد  �ساعة  ن�سف  عن  التقل  املجردة 
ال�سم�س خالفا ملن �سيزعمون روؤيته تلك الليلة 
فاإن  الدول،  بقية  يف  اأما   ..!! والعامل  بالدنا  يف 
الروؤية �ستكون ممكنة يف  حالة �سفاء جيد للجو 

كما حتتاج اإىل ا�ستعمال التل�سكوب يف غرب دول 
كاالأرجنتني  اجلنوبية  واأمريكا  الالتينية  اأمريكا 

وال�سيلي.
لالإ�سارة، فاإن بع�س الدول التي  تكتفي باحل�ساب 
غرة  ف�سيكون  البلقان  ودول  تركيا  مثل  الفلكي 
باقي  اأما   ، الثالثاء4جوان  يوم  عندها  �سوال 
ليكون غرة  يوما   30 رم�سان  ف�ستتم عدة  الدول 

�سوال يوم 5جوان بحول اهلل. 
�سيكون  �سوال  غرة  ،فاإن  ذكره  �سبق  مما 
ر�سديا  اأما   ،4 الثالثاء  يوم  فلكيا)ح�سابيا( 

ف�سيكون يوم االربعاء5جوان 

اجلمعية العلمية الفـلكـية  البوزجـاين حول غرة �سوال1440 

فلكيا الثالثاء4 ور�صديا الأربعاء 5جوان

اإثر مراقبة  124 حمل  

حجز 12 قنطارا من 
اللحوم ب�صيدي بلعبا�س

والية  �سيدي  اأمن  م�سالح  متكنت 
من  االأوىل  يوما   20 الـ  خالل  بلعبا�س 
�سهر رم�سان  املعظم من  حجز اأكرث 
اللحوم  الفا�سدة  من  قنطارا   12 من 
من  كلغ  و96  اأنواعها  مبختلف 
على  معرو�سة  كانت   ، االأ�سماك 
جتاريا  وموجهة  حمال  م�ستوى  124 
توفرها  دون  فيها  املتاجرة  لغر�س 

على  ل�رشوط احلفظ والنظافة،
من  كلغ   879 من  تتكون  الكمية  هذه 
اللحوم  من  كلغ   230 احلمراء،  اللحوم 
االأ�سماك  من  كلغ   96  ، البي�ساء 
والتي  مت حجزها بعد مراقبة العديد 
مبدينة  املتواجدة  الق�سبات  من 
تنفيذ  اإطار  يف  وذلك  بلعبا�س  �سيدي 
للمحالت  امليدانية  املراقبة  برنامج 
املخطط  �سمن  التجارية  املندرج 
من  امل�سطر  رم�سان  ل�سهر  االأمني 
�سيدي  والية  اأمن  م�سالح  طرف 
بالتن�سيق  اإتالفها  مت  حيث  بلعبا�س، 
مع اجلهات املخت�سة واإحالة اأ�سحاب 

املحالت على الق�ساء
حممد بن ترار
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اإيران تفاجئ 
ال�صعودية 

فاجاأت اإيران ال�سعودية باإعالنها عن نيتها 
االإ�سالمي  التعاون  منظمة  قمة  ح�سور 
اخلمي�س،  املكرمة غدا  مكة  املقررة يف 
امللك  من  دعوة  اأي  تلقيها  عدم  رغم 

�سلمان بن عبد العزيز حل�سور القمة.
وزير  نائب  عراقجي  عبا�س  وك�سف 
اأن  االأربعاء، عن  اأم�س  االإيراين  اخلارجية 
التعاون  �ست�سارك يف قمة منظمة  »اإيران 
االإ�سالمي يف مكة لكن لي�س على م�ستوى 
رفيع«،وجاءت مفاجاأة عراقجي بعزم بالده 
اأفادت  اأن  بعد  القمة،  هذه  ح�سور  على 
»ال�سعودية  باأن  االإيرانية  »اإي�سنا«  وكالة 
يف  للم�ساركة  الإيران  دعوة  اأي  تر�سل  مل 
قمة منظمة التعاون االإ�سالمي اجلمعة يف 
مدينة مكة املكرمة«، م�سيفة اأنها »تلقت 
فقط«ونقلت  املنظمة  اأمانة  من  الدعوة 
»اإيران  اأن  خا�سة  م�سادر  عن  الوكالة 
�ست�سارك على م�ستوى املدير العام لوزارة 
اخلارجية، ب�سبب عدم دعوتها ر�سميا من 
حل�سور  ال�سعودية«  العربية  اململكة  قبل 

هذه القمة.

تلم�سان
توقع اإنتاج 2 مليون 
قنطار من احلبوب 

من  قنطار   2.211.000 اإنتاج  يتوقع 
خالل  االأ�سناف  خمتلف  يف  احلبوب 
حملة احل�ساد والدر�س للمو�سم الفالحي 
اأم�س  اأ�ستفيد  ح�سبما  بتلم�سان،  اجلاري 
الفالحية  امل�سالح  مديرية  لدى  االأربعاء 

للوالية.
االإنتاج  تنظيم  مكتب  رئي�س  واأو�سح 
الفالحي والدعم التقني عثماين كمال اأنه 
�ستنطلق  التي  احلملة  هذه  خالل  يرتقب 
املقبل  يونيو  من  االأول  االأ�سبوع  خالل 
ال�سعري  من  قنطار   1.135.000 حتقيق 
ال�سلب  القمح  من  قنطار   738.000 و 
اإىل  اللني  القمح  من  قنطار  و87.000 

جانب 51.000 قنطار من اخلرطال.

مع�سكر 
ختان قرابة 1.400 

طفل منذ بداية رم�صان  
مت منذ بداية �سهر رم�سان ختان 1.349 
طفال على م�ستوى الهياكل التابعة ملديرية 
ح�سبما  مع�سكر،  لوالية  وال�سكان  ال�سحة 

علم اأم�س االأربعاء لدى مدير القطاع.
واأو�سح الدكتور العامري حممد اأن هياكل 
ال�سحة بالوالية و خا�سة م�ست�سفى االأم و 
بالتن�سيق  متكنت  مع�سكر  مبدينة  الطفل 
مع عدد من الهيئات و اجلمعيات من ختان 
1.349 طفال خالل املرحلة املا�سية من 
�سهر رم�سان اجلاري يف ظروف جيدة و 

دون اأي  حادث.
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اختفاء معدات من حظرية بلدية وادي ارهيو 

فوج الر�ساد للك�سافة اال�سالمية بعني احلجل 

 حفل ختان جماعي 

قطاع النقل بوهران

جلنة ولئية لإح�صاء النقاط ال�صوداء 

حظرية  اأن  عليمة  م�سادر  من  الو�سط  علمت 
ب�سارع  الكائنة   02 رقم  ارهيو  وادي  البلدية 
مت  حيث  لل�رشقة  تعر�ست  عبدو  االإمام 
اال�ستيالء على معدات تتمثل يف 03 حموالت 
كهربائية و03 �سفائح حديدية كما مت حتطيم 
م�ساءلة  متت  وقد  اآخر  كهربائي  حمول 
جمموعة من العمال حول ظروف ومالب�سات 
اختفاء املعدات يف ظروف غام�سة ومن جهة 
ال�سعبي  املجل�س  نواب  احد  ك�سف  اأخرى 
اأودعو  منتخبني   07 ان  ارهيو  بوادي  البلدي 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  مبكتب  �سكوى 
بالتزوير  املري  فيها  يتهمون  ارهيو  وادي 

وا�ستعمال املزور وتبديد املال العام وجنحة 
طبقا  به  املعمول  والتنظيم  الت�رشيع  خمالفة 
لقانون ال�سفقات العمومية واملن�سو�س عليها 
الف�ساد  يف املواد 26،26،33 من قانون وقاية 
باملجل�س  النائب  �سلمها  التي  الوثيقة  ح�سب 
البلدي للجريدة والذي اأ�ساف انه واىل جانب 
هذا هناك تالعبات يف عملية توزيع ال�سكنات 
فيهم  تنعدم  ال�سخا�س  منحت  والتي  الريفية 
مالية  امتيازات  منح  وكذا  اال�ستفادة  �رشوط 
حلا�سيته من املوظفني او كما جاء على ل�سان 

النائب :ج ع.
م  �س

اأمام مدخل  تبعا للحادث املروري الذي وقع 
بو�سياف،  والتكنولوجيا حممد  العلوم  جامعة 
والئية،  جلنة  بت�سكيل  وهران  والية  وايل  قام 
ال�سوداء  النقاط  اإح�ساء خمتلف  تتوىل عملية 
النقل  حلافالت  مرورية  كثافة  ت�سهد  التي 
والتي  عامة،  ب�سفة  املرور  وحركة  العمومي، 

قد ت�سكل خطرا على �سالمة املواطنني .
خمتلف  ممثلي  من  تت�سكل  التي  اللجنة  هذه 
معاينتها  خالل  �ستقوم  املعنية،  القطاعات 
ملختلف هذه النقاط، بتقدمي احللول الكفيلة 
من اأجل و�سع حد ملثل هذه احلوادث، والنظر 

يف التدابري الكفيلة مبعاجلتها اأنيا.

موؤ�س�سة اجلزائرية للمياه 
لبومردا�س

ت�صجيل 150 
ربطا ع�صوائيا 

ع�سوائي  ربط   150 عن  يربو  ما  ت�سجيل  مت 
ال�سنة  من  االأول  الثالثي  خالل  قانوين  غري 
لل�ساكنة  ال�رشوب  بقنوات نقل املياه  اجلارية 
موؤ�س�سة اجلزائرية  ت�سريها  التي  الوالية  عرب 
اأم�س  به  اأفاد  ح�سبما  لبومردا�س،  للمياه 
االت�سال  بخلية  املكلفة  اأمال  زيوي  االأربعاء 
الت�سوية  »متت  اأنه  م�سيفة  املوؤ�س�سة،  بهذه 
يف  العدالة  اإىل  اللجوء  دون  و  بالرتا�سي 
حاالت  ثالثة  عدا  فيما  املخالفات«،  معظم 
قبول  لعدم  العدالة  لدى  اأودعت  جمملها  من 

اأ�سحابها بالت�سوية امل�سبقة.

االحتادية اجلزائرية لل�سراع

اتفاقية مع ووزارة  
ال�صياحة 

اتفاقية  لل�رشاع  اجلزائرية  االحتادية  اأم�ست 
وال�سناعات  ال�سياحة  وزارة  مع  تعاون 
الريا�سة«  حول  »لقاء  هام�س  على  التقليدية 
جرى باجلزائر العا�سمة حتت رعاية وزارتي 
وال�سناعات  وال�سياحة  والريا�سة  ال�سباب 

التقليدية.
الأندية   �سيت�سنى  االتفاقية  هذه  وبف�سل 
من  »اال�ستفادة  الوالئية،  والرابطات  ال�رشاع 
عدة مزايا على م�ستوى املوؤ�س�سات الفندقية 
وهو ما ي�سكل م�ساعدة ال ي�ستهان بها للهيئة 
الفدرالية«، ح�سب ما افاد به بيان لالحتادية 
اأم�س االأربعاء من جهتها، �ست�ستفيد ال�سياحة 
والدولية  الوطنية  التظاهرات  من  اجلزائرية 
لل�رشاع،  اجلزائرية  االحتادية  تنظمها  التي 
الذي  امل�سدر  نف�س  ح�سب  قطاعها  لتطوير 
�ستنظم  التي  الريا�سية  االأحداث  كل  اأن  اأكد 
خمتلف  مع  بالتن�سيق  �ستجرى  م�ستقبال 

املوؤ�س�سات ال�سياحية. 

نتيجة ا�ستباك م�سلح
مقتل امراأة حامل

 يف اخلرطوم
من يف �سارع النيل و�سط العا�سمة ال�سودانية قتلت امراأة وجنينها بر�سا�سة طائ�سة  عنا�رش  ا�ستباك  خالل  منفلتة، اخلرطوم،  عنا�رش  مع  ال�سوداين  روح وفقا للجنة اأطباء ال�سودان املركزية.اجلي�س  »ارتقت  بيان:  يف  اللجنة  اإ�سابتها وقالت  منهم بر�سا�سة طائ�سة من ا�ستباك لعنا�رش الثائرة ميادة وجنينها، نتيجة  املتفلتني  وبع�س  اجلي�س  باخلرطوم«،واأ�سارت من  النيل  �سارع  »اإ�سابات اللجنة يف بيانها اإىل اأنه نتج اأي�سا عن يف  احلي  بالر�سا�س  اال�ستباك 

متفاوتة بني الثوار«.
بطل »�صراع العرو�س« 

يخ�صع لعالج من ال�صغوط
)جيم قال وكيل اأعمال املمثل كيت هارينغتون  العرو�س“  ”�رشاع  م�سل�سل  جون بطل  �سخ�سية  لعب  الذي  ثرونز(  انتهى اأوف  بعدما  لعالج  يخ�سع  اإنه  )اإت�س.�سنو  �سبكة  اأنتجته  الذي  امل�سل�سل 

بيان”قرر بي.اأو(. يف  االأعمال  وكيل  اال�سرتاحة واأ�ساف  هذه  من  اال�ستفادة  امل�سائل ليخ�س�س بع�س الوقت بعيدا عن العمل كيت  بع�س  ليعالج  �سحته  اأجل  )32 من  هارينجتون  لي�سبح ال�سخ�سية“،وقفز  معروف  غري  ممثل  من  لعب عاما(  الذي  امل�سل�سل  يف  عامليا  ال�سدمات فيه دور �سنو ال�سجاع الذي كانت اأفعاله جنما  اأكرب  من  االأخرية  احللقة  يف 
هذه للم�ساهدين. تفا�سيل  يف  البيان  يخ�س  �سحيفة ومل  يف  تقريرا  لكن  ويخ�سع نيويورك بو�ست ذكر اأن هارينغتون تاأثر امل�سائل،  امل�سل�سل  انتهاء  ب�سبب  ومعاقرة ب�سدة  واالإجهاد  ال�سغوط  من  لعالج 

الكحول.

 اأحمد بن عطية
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