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حزب العمال يتحرك يف كل االجتاهات

 جلنـــــــة �ضــــــعـــــبية 
 للمطالبة باإطـالق 

�ضراح لويزة حنون 
 .       مقري: البد من ك�شف خلفيات

�ص3 اإحالة حنون على احلب�ص
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للمطالبة برحيل املدير الوالئي 
و جمانية الكهرباء يف ال�شيف

مواطنو ورقلة يحتجون 
 اأمـــــــام �ضــــــونـــــــلغــــــاز 
ويلوحـون بالت�ضــــــعيد 

وزير التجارة �شعديد جالب

الق�ضاء لردع  جتاوزات امل�ضاربني
وزارة ال�شكن 

 جلان حتقيق اإىل دواوين الت�ضيري
 العقاري بوليات الغرب

جامعة التكوين املتوا�شل بالبويرة

 املـــــــوظـــــــفون ينـتــــــف�ضــــــون 
ويطالبون برحيل املدير 

علي بن فلي�ص

هناك ثالث عقبات تقف يف وجه احلوار الوطني
�ص3

ت/ب�شري عالوة
ت/ب�شري عالوة



�إثارة  بوعريريج  برج  مدينة  تو��صل 
�ل�صعبي  �حلر�ك  �نطالق  منذ  �الهتمام 
تنظيم  بعد  وذلك  فيفري،   22 بتاريخ 
�أم�س  �أول  �إفطار  طاولة  �أكرب  �صكانها  
مبنا�صبة �الأ�صبوع 12 من �حلر�ك �ل�صعبي 
�ملو�طنني من خمتلف  لقاء  �صهد  و�لذي 
ت�صاركو�  �لذين  �لوطن  ربوع  واليات 

�الإفطار يف �أجو�ء رم�صانية ر�ئعة.

وزير التجارة ين�صف 
اأعوان الرقابة

وجه وزير �لتجارة �صعيد جالب �أم�س �ل�صبت 
باجلز�ئر تعليمة �إىل جميع مدر�ء قطاعه تق�صي 
بعدم �ل�صماح بخروج �أي عون رقابة جتاري �إىل 
�مليد�ن من دون توفر �حلماية و�لو�صائل �لالزمة.
و�رصح جالب خالل �جتماع تقييمي مع �ملدر�ء 
�ملركزيني و�لوالئيني بقطاعه باأنه »البد لعون 

�لرقابة �ن ميار�س عمله يف ظروف جيدة. ال ميكن 
للعون �أن يخرج لتاأدية مهامه يف �مليد�ن من دون 

حماية ومن دون توفري �لو�صائل �ل�رصورية«ويف هذ� 

�الإطار، �أو�صى �لوزير جميع �ملدر�ء �لوالئيني بالقيام 

بح�صيلة دقيقة لو�صائل �لعمل �ملتوفرة على م�صتوى 
�ملفت�صيات و�قرت�ح �لو�صائل �ل�رصورية يف حالة 

ت�صجيل عجز لتح�صني ظروف �لعمل، كما دعاهم �إىل 

فتح �أبو�ب �حلو�ر مع �الأعو�ن و�الإ�صغاء الن�صغاالتهم 
�ليومية ق�صد �لتكفل بها.

و�رصح بهذ� �ل�صدد بالقول »�أعو�ن �لرقابة هم 
�أبناء �لقطاع، كل مدير والئي مطالب بعقد 

�جتماعات مع �لعمال لالإ�صغاء �إليهم و�الطالع 
على م�صاكلهم«وف�صال عن �رصورة �لتكفل مب�صكل 

�حلماية، مت �ل�رصوع يف �الإجر�ء�ت �لتنفيذية 
لال�صتفادة من مد�خيل �لغر�مات �جلز�ئية بعنو�ن 

�صندوق �الإير�د�ت �لتكميلية.

العلم اجلزائري يتقدم �صفوف املتظاهرين بفل�صطني

 

برج بوعريريج توا�صل الإبهار باحلراك

خبر في 
صورة

املركز الوطني للمناخ

درجات حرارة »فوق« العادية 
خالل �صهر رم�صان 

بني 09 اإىل 11 ماي 2019

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 14 �صخ�صا

خالل �لفرتة �ملمتدة بني 09 �إىل 11 ماي 2019 و �إىل غاية �صبيحة 
هذ� �ليوم على �ل�صاعة �لثامنة �صباحا )�أي خالل 48 �صاعة 

�الأخرية( �صجلت وحد�ت �حلماية �ملدنية 4100 تدخل يف عــدة 
مناطق خمتلفة من �لوطن وهذ� على �إثر تلقي مكاملات �ال�صتغـاثة 

من  طرف �ملو�طنني، هذه �لتدخالت �صملت خمتلف جماالت 
�أن�صطة �حلماية �ملدنية �صو�ء �ملتعلقة بحو�دث �ملرور، �حلو�دث 

�ملنزلية، �الإجالء �ل�صحي، �إخمــاد �حلر�ئق و �الأجهزة �الأمنية 
...�لخ. حيث تدخلت وحد�ت �حلماية �ملدنية على �ثر عدة 

حو�دث مرور منها 14 �الأكرث دموية ت�صببت يف وفاة 14 �صخ�س و 
�إ�صابة 32 �أخرين بجروح، �أين مت �إ�صعافهم ثم نقلهم �إىل خمتلف 
�مل�صت�صفيات، �أثقل ح�صيلة �صجلت بوالية �إليزي بوفاة �صخي�صن 
على �ثر �نحر�ف �صاحنة ذ�ت مقطورة على م�صتوى طريق تني 

علكون بلدية و د�ئرة جانت .

جامعة التكوين املتوا�صل بالبويرة

املوظفون ينتف�صون ويطالبون 
برحيل املدير

و��صل �م�س موظفو جامعة �لتكوين �ملتو��صل بالبويرة 
�إ�رص�بهم لليوم �لثالث على �لتو�يل تنديد� منهم على ما 
و�صفوه يف ت�رصيحاتهم ليومية » �لو�صط » بظلم وت�صلط 
�الإد�رة ما جعلهم ي�صتغلون يف ظروف قاهرة ال ت�صمح 
لهم باد�ء مهامهم على �كمل وجه ، �ىل جانب �إنعد�م 
�لو�صائل و�حلالة �لكارثية �لتي تتو�جد عليها �مللحقة 

�لتي تكاد ت�صقط جدر�نها يف �أي حلظة ، وطالب 
�ملحتجون خالل �لالفتات �ملرفوعة ب�رصورة �إجر�ء 

تغيري� جذرية على م�صتوى �الإد�رة ورحيل �ملدير �حلايل 
حتى يوقفو� �إحتجاجهم و�إال �صي�صتمرون فيه حتى 

تتحقق مطالبهم على �ر�س �لو�قع .
اأ.م

�صفوف  �لوطني  �لعلم  تقّدم 
�لفل�صطينيني  �ملتظاهرين 
�لعدو�ن  �صد  �أم�س  �أول 
خالل  وذلك  �ل�صهيوين، 

خروجهم للمظاهر�ت ب�صاحة 
�صّد  �الأق�صى  �مل�صجد 
�لغار�ت �جلوية �لتي تعي�صها 
�أين  فل�صطينية،  ومدن  غزة 

�ل�صباب  جمموعة  حمل 
�إىل  خرج  �لذي  �لفل�صطيني 
يف  �لوطنية  �لر�ية  �لتظاهر 
للم�صاركة  �الأوىل  �ل�صفوف 

�لعالقة  بها يف �صورة جتدد 
�لتي  و�لوطيدة  �لقوية 
�جلز�ئري  �ل�صعبني  جتمع 

و�لفل�صطيني

�أكد �ملركز �لوطني للمناخ �أم�س 
�حلر�رة  درجات  �أن  �ل�صبت 
�صهر  خالل  »�رتفاعا«  �صتعرف 
ماي �جلاري �لذي يُ�صادف �صهر 
م�صتو�ها  �صتفوق  حيث  رم�صان 

�لعادي عرب كافة ربوع �لوطن.
فان  �ملركز  توقعات  ح�صب  و 
خالل  �حلر�رة  درجات  »معدل 
على  �صيكون  رم�صان  �صهر 
�الأرجح )�حتمال باأكرث من %50( 
عادي«،  غري  ب�صكل  مرتفعا 
يفوق  �أن  »يُتوقع  �أنه  مو�صحا 
�ملعدل �ل�صهري لدرجة �حلر�رة 
 2+ �إىل   1+ ب  �لعادي  �مل�صتوى 

درجة مئوية عرب 
خمتلف ربوع �لوطن«.

�أن  �إىل  �مل�صدر  ذ�ت  ي�صري  و 
�صيرت�وح  �حلر�رة  درجة  »معدل 
يف  مئوية  درجة  و+26   22+ بني 
�لوطن مقابل +34 درجة  �صمال 
مئوية يف مناطق �جلنوب« يف حني 
�حلر�رة  درجات  تفوق  �أن  ميكن 
�لق�صوى »�لقيم �ملذكورة �صابقا 
ت�صاقط  عن  �لظهرية«و  خالل 
�أن  �إىل  �ملركز  ي�صري  �الأمطار 
»هذ� �الحتمال يبقى �صعيفا جد� 
بالن�صبة لكل �ملناطق �ل�صاحلية و 
�له�صاب �لعليا و �صمال �لوطن«.

هناك  �مل�صدر  ذ�ت  ح�صب  و 
من  )�أكرث  كبرية«  »�حتماالت 
50%( يف �أن ت�صجل كميات �أمطار 
مناطق �رصق  �لعادة يف  من  �أقل 
و غرب �له�صاب �لعليا و مناطق 
�صهر  خالل  �لو�صطى  �ل�صاحل 
كمية  »تبلغ  �أن  يتوقع  حيث  ماي 
تفوق  �أو  �ملت�صاقطة  �الأمطار 

حمليا 30 ملم«.
�لوطني  �ملركز  �أو�صح  باملقابل 
�لوطني  للمركز  �لتابع  للمناخ 
مناطق  �أن  �جلوية  لالأر�صاد 
�صمال �ل�صحر�ء �إىل غاية �جلنوب 

�صتعرف »ظروفا عادية«. )

مع�صكر

46 طبيب اأخ�صائيا جديد 
�إ�صالح  و  �ل�صكان  و  �ل�صحة  وز�رة  رفعت 
من  �ملخ�ص�صة  �حل�صة  �مل�صت�صفيات 
والية  لفائدة  �جلدد  �الأخ�صائيني  �الأطباء 
تخ�ص�صا،   14 يف  طبيبا   46 �إىل  مع�صكر 
مدير  لدى  �ل�صبت  �أم�س  علم  ح�صبما 

نف�س  و�أبرز  عامري.  حممد  �لقطاع 
�لبد�ية  يف  وجهت  �لوز�رة  �أن  �مل�صوؤول 
�أخ�صائيا ممن تخرجو� موؤخر�  28 طبيبا 
للعمل  �لوطن  عرب  �لطب  كليات  من 
�ملنت�رصة  �الإ�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صات 

بوالية مع�صكر و�صد �لعجز يف �لتخ�ص�صات 
�ل�صحة  مديرية  قبل  من  عنه  �ملعرب 
�لعدد  باأ�صبوع  بعدها  ورفعت  و�ل�صكان 
�ل�صلطات  تدخل  بعد  �أخ�صائيا   46 �إىل 
�الأخ�صائيني  �الأطباء  يتوزع  و  �لوالئية. 

 14 �إىل  مع�صكر  بوالية  للعمل  �ملوجهني 
تخ�ص�س منها �أمر��س �لن�صاء و �لتوليد و 
طب �الأطفال و �جلر�حة �لعامة و �أمر��س 
�لقلب و �ل�رص�يني و �الأمر��س �ملعدية و 

خمت�صني يف �الأ�صعة.
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حزب العمال يتحرك يف كل االجتاهات

جلنة �سعبية للمط�لبة ب�إطالق �سراح لويزة حنون 
نظم االأم�س حزب العمال وقفة ت�سامنية اأمام مقر احلزب باحلرا�س للمطالبة باالإطالق  الفوري ل�سراح االأمينة العامة للحزب  لويزة حنون ، حيث ثم  تاأ�سي�س 

النواة االأوىل للجنة ال�سعبية  الإطالق حملة �سيا�سية وا�سعة تنديدا باإيداع حنون رهن احلب�س املوؤقت منذ اخلمي�س املا�سي ،  داعني كل االأحزاب و املنظمات 
النقابية و احلقوقية و ال�سخ�سيات الوطنية و ال�سحفيون و  كل االأحرار اإىل دعم هذه الق�سية .

اإميان لوا�س 

حزب  عن  الربملاين  النائب  ا�ستنكر 
يف  الأم�س  تعزيبت  رم�سان  العمال 
قرار  ندوة �سحفية مبقر احلزب من 
امل�ؤقت،  احلب�س  حن�ن  ل�يزة  اإيداع 
معتربا باأن �سبب اعتقالها كانت نتيجة 
و  النظام  اإجتاه  املعروفة  م�اقفها 
احلياة  يف  اجلي�س  لتدخل  رف�سها  
ال�سيا�سة، م�ؤكدا باأن اعتقال حن�ن لن 
يخيف منا�سلي احلزب و لن يجعلهم 
ي�سكت�ن اأو يرتاجع�ن اإىل حني حترير 

منا�سلتهم  على حد تعبريه .
عن  الزيارة  مبنع  تعزيبت  وندد 
من  العمال  حلزب  العامة  الأمينة 
م��سحا  عائلتها،  و  حماميها  قبل 
باأنه حلد الآن ل تزال التهم امل�جهة 
فتح  حني  يف  جمه�لة،  حن�ن  لل�يزة 
 ، احلاكم  ال�سيا�سي  النظام  على  النار 
احلريات  على  بالت�سييق  اإياه  متهما 

احلزب  حرمان  حماولة  و  احلق�ق  و 
ث�رة 22  و حرمان  العامة  اأمينته  من 
فرباير من م�اقف و اأراء واقرتاحات 
لالزمة  خمرج  لإيجاد  حن�ن  ل�يزة 
ال�سيا�سية احلالية ، مربزا  باأن ت�قيف 
حن�ن يفتح عهد جديدا يف اجلزائر، 
ي�ؤكد ا�ستمرار النظام ال�سم�يل الذي 
ال�سيا�سي  العمل  جترمي  اىل  يهدف 
والأ�س�ات  الث�رة  وي�ستهدف  اجلاد 

احلرة يف البالد على حد ق�له .
املتحدث  قال   ، ذاته  ال�سياق  ويف 
ال9  منذ  ال�سجن  يف  حن�ن  »ل�يزة 
من  �سنة   45 ق�ست  منا�سلة  ماي، 
ال�طن  اأجل  من  الن�سال  يف  عمرها 
�سجن  يف  ترقد  العمالية  الطبقة  و 
البليدة بقرار من املحكمة الع�سكرية، 
ت�جد الي�م يف عزلة تامة يرف�س�ن اأن 
ترى اأي م�س�ؤول من حزبها و ل اأحد 
التهامات  متاما  جنهل  عائلتها،  من 
امل�س�ؤولة  هذه  �سد   امل�جهة 

ال�سيا�سية التي تنا�سل منذ اأربعة عق�د 
بطريقة �سفافة و م�ستقلة على النظام 
م�اقف  عن  عربت  و  الث�رة  �ساندت 

تتعار�س مع الث�رة امل�سادة«.
النقابات  بتحرك  تاعزيبت  هدد 
عن  دفاعا  الدولية  واملنظمات 
ق�سية حن�ن التي قال باأنها �سخ�سية 

نقابية  جهات  من  مدع�مة  نقابية 
تف�سح  قد  اخلارج  يف  وفاعلية  ق�ية 
املمار�سة  القان�نية  غري  املمار�سات 
�سد حن�ن يف الداخل على حد ق�له.

تعزيبت    و�سف   ، اأخرى  جهة  من  و 
امل�ؤقت   احلب�س  حن�ن  اإيداع  قرار  
ل�يزة  بالتع�سفي و الظامل  و الهادف 

اإىل حماربة حزب العمال نظري م�اقفه 
ال�سيا�سية الراف�سة لتدخل اجلي�س يف 

ال�سيا�سة، يف حني لفت باأن 
 باأن  ل�يزة حن�ن كانت على علم باأنه 
ة لذلك   �سيتم ت�قيفها وكانت متح�ضرّ
طالتها  التي  الت�س�يه  حمالت  نتيجة 
الجتماعي،  الت�ا�سل  م�اقع  عرب 
معتربا باأنها  حمالت حت�سريية للراأي 

العام ل�سجن حن�ن.
حن�ن  ل�يزة  باأن  املتحدث  واأكد 
�ضيح  وخطابها  وا�سحة  م�اقفها 
قائلة  مزدوج،  خطابا  ي�ما  حتمل  مل 
ل�يزة حن�ن منا�سلة �سيا�سية جادة   «
احلقرة  يعلم  الكل  ا�سرتاكية،  وطنية 
التي طالتها نتيجة م�اقفها املعروفة 
و  اخلام�سة  العهدة  و  النظام  اإجتاه 
 ، الأجنبي  للتدخل  رف�سها  و  اجلي�س 
بلغت مدة  ن�سالها ال�سيا�سي 45 �سنة 
الأغلبية  على  و  البالد  على  للن�سال 
اجلزائرية«،  الأمة  على  و  ال�ساحقة 

تخفي  مل  حن�ن  ل�يزة   « م�سيفا 
�سيا�ستها و �سيا�سة حزب العمال الذي 
اأجل  من  الن�سال  م�ستقل  حزب  ه� 
املجل�س ال�طني التاأ�سي�سي ومن اأجل 
الدميقراطية  اإر�ساء  و  النظام  رحيل 

.<
يف حني اأبدى تاعزيبت  عن اأمله يف اأن  
حتظى مطالب حترير حن�ن بالتفاف 
ق�ي من ال�سعب و النقابات والأحزاب 
من  الفاعلني  كل  مطالبا   ال�سيا�سية، 
اأحزاب �سيا�سية  و  منا�سلني ونقابيني 
الأمينة  ق�سية  مع  بالت�سامن  ون�اب 
قائال؛«   ، العمال  حلزب  العامة 
اأي  حق  عن  ي�ما  ت�سكت  مل  حن�ن 
الأفكار  اختلف معه يف  مظل�م مهما 
و املبادئ، و ذكر املتحدث مب�اقف 
حن�ن املدافعة عن “القيادي ال�سابق 
لالإنقاذ  الإ�سالمية  اجلبهة  حزب  يف 
ذكر  كان  الذي  بلحاج”  علي  املحل 

ا�سمه ممن�عا يف وقت ما . 

عدالة

الق�س�ة يرف�سون التع�مل 
معهم كـجه�ز 

خليدة تومي  تدافع 
عن حنون

ال�سمانة  اأن  الق�ساة  نقابة  قالت 
ال�حيدة للق�ساء ل تتاأتى من جهة 
العدالة  �سلطة  دائرة  عن  خارجة 
القائمة،  الإجراءات  مراجعة  عرب 
ف�سلها،  اأثبتت  القائمة  اأن  م�ؤكدة 
معهم  التعامل   « رف�سها  م�سجلة 
تارة  بالأوامر  يتحرك  كجهاز 

وبال�ستدعاء تارة اأخرى«.
للق�ساة  ال�طنية  النقابة  اأكدت 
ال�سمانة  اأن  اأم�س،  لها،  بيان  يف 
واحلماية ال�حيدة للعدالة والق�ساة 
خارجة  جهة  اأي  من  تتاأتى  ل 
بل  الق�سائية  ال�سلطة  دائرة  عن 
الإجراءات  من  بجملة  تتج�سد 
تكر�س ال�ستقاللية التامة للق�ساة، 
عرب  الإجراءات  تلك  حمددة 
مراجعة الق�انني واإعادة النظر يف 
القا�سي  عمل  تنظم  التي  الهياكل 
ل  اأنه  م��سحة  املهني،  وم�ساره 
م�ستقلة  عدالة  عن  الكالم  ميكن 
الق�انني  ظل  يف  باحلماية،  تتمتع 
تنظم  التي  احلالية  والهياكل 
قائلة  للقا�سي،  املهني  امل�سار 
باملقابل  جدواها،  عدم  ثبت  اأنه 
لكل  املطلق  رف�سها  �سجلت 
التهامات امل�جهة ملرفق الق�ساء 
ر�سمية  جهات  متهمة  ورجاله، 
على  داأبت  باأنها  ر�سمية  وغري 
الق�ساء  لعمل  منطية  �س�رة  ر�سم 
باإيعاز،  اإل  يتحرك  ل  ك�نه  من 
التعامل  يرف�س�ن  اأنهم  م�سيفة 
بالأوامر  يتحرك  كجهاز  معهم 

اأخرى  تارة  وبال�ستدعاء  تارة 
الد�ست�ري  بحقهم  ويتم�سك�ن 
بح�سبهم،  �سعبيا،  به  املطالب 
م�ستقلة  »�سلطة  باعتبارهم  وذلك 
ملبداأي  وفقا  مهامها  تبا�ض 
ومبنهج  وامل�ساواة  ال�ضعية 
الإن�ساف«،  وغايته  التجرد  ق�امه 
اأنهم يقف�ن على م�سافة  م�سيفني 
واحدة من جميع اأطياف املجتمع، 
مع الدع�ة ل��سع الثقة فيهم دون 

و�ساية اأو �سغط.
على  �سيعمل�ن  اأنهم  اأكدت  كما 
واملعن�ي  املادي  ال�سند  تقدمي 
كل  وجه  يف  بال�ق�ف  للق�ساة 
باعتبارهم  امل�سا�س  يحاول  من 
اأو  ت�ضيحا  �س�اء  وا�ستقالليتهم، 
تلميحا اأو باأي ت�ضف مادي اآخر 
ويك�ن ذلك بالتاأ�س�س طرفا ماديا 
بناء  اأن  م��سحة  املعنيني،  �سد 
اجلزائر  بحرية  النداء  باأن  عليه 
املناداة  لزاما  ي�ست�جب  اجلديدة 
الق�ساء  وا�ستقاللية  بحرية 
املع�قات  كل  من  وتخلي�سه 
ن�سب�ا  »وه� ما  والب�ضية  املادية 
اأجل  اإليه ونعمل على حتقيقه من 
اإخراج  يف  الفعالة  امل�ساهمة 
اإىل  بها  وال�سري  اأزمتها  من  البالد 
بر الأمان«، قائال اأنذلك يتم مبعية 
اإطار  يف  ال�سيادة  �ساحب  ال�سعب 
تعرب  التي  الد�ست�رية  م�ؤ�س�ساته 

عن اإرادته احلرة.
�سارة بومعزة

دافعت وزيرة الثقافة ال�سابقة  
م�ستميت  ب�سكل  ت�مي  خليدة 
حن�ن  ل�يزة  ال�سيدة  عن 

القن�ات   بع�س  نقل  منتقدة 
للمحكمة  دخ�لها  للحظة 

الع�سكرية ،

علي بن فلي�س

هن�ك ثالث عقب�ت تقف يف وجه احلوار الوطني
طالئع  حزب  رئي�س  اعترب 
الي�م  فلي�س،  بن  علي  احلريات، 
يعد  »ل  ال�طني  احل�ار  اأن  ال�سبت 
ملحة  حاجة  بل  فح�سب،  �ضورة 
»احل�ار  بعن�ان  مقال  ومطلقة«ويف 
ال�اجب  الثالث  العقبات  ال�طني: 
»ل�  جريدة  ن�ضته  تخطيها«، 
فلي�س  بن  ا�سار  دوران«،  ك�تيديان 
يعد  »ل  ال�طني  احل�ار  اأن  اإىل 
ملحة  حاجة  بل  فح�سب،  �ضورة 
»لي�س  اأن احل�ار  ومطلقة«، م�سيفا 

فقط واجبا اأخالقيا، ول 
الأزمة  حلل  تكلفة  الأقل  ال��سيلة 
وح�سب  ذاته«.    حد  يف  غاية  ول 
فثمة  الأ�سبق،  احلك�مة  رئي�س 
الأزمة  اأمام  تتجلى  »ثالث عقبات« 
البالد.  تعي�سها  التي  ال�سيا�سية 
بالتطبيق  البداية  يف  الأمر  ويتعلق 
 102 للمادة  »الكامل«  و  »ال�سارم« 
هذا  يف  م��سحا  الد�ست�ر،  من 
�سلة  ذات  املادة  »هذه  اأن  ال�سدد 
وثيقة بت�ضيح �سغ�ر من�سب رئي�س 
يف  للد�ست�ر«،  وفقا  اجلمه�رية 
تن�س  التي  التدابري  »باقي  اإن  حني 
حالة  اإىل  ال��س�ل  اأجل  من  عليها 
ال�سغ�ر هذه يتعار�س مع املطالب 
الدميقراطية  للث�رة  امل�ضوعة 

اأن  واأكد  بالدنا«.  يف  ال�سلمية 
لي�س  الأوىل  العقبة  هذه  »تخطي 
على  فقط  يعتمد  اإذ  املنال  ببعيد 
وثابتة«،  وا�سحة  �سيا�سية  اإرادة 
م�سيفا اإن »�سندها يكمن يف التهجني 
ي�سمح  الذي  والد�ست�ري  ال�سيا�سي 
و7  للم�اد 102  ال�سامل  التطبيق  به 
لت�فري  امل�ج�دة  الد�ست�ر  من  و8 
ال�ضورية  الد�ست�رية  التغطية 
الأزمة  لت�س�ية  ال�سيا�سية  للج�انب 
اأن  فلي�س  بن  واأ�سار  احلالية«.  
الأفق  تل�ح يف  »التي  الثانية  العقبة 
غ�س�ن  يف  اإجراء  يتخذ  مل  ما 
الرت�سيحات  اإيداع  يف  تكمن  ذلك، 
الثالث  منذ  الرئا�سية  لالنتخابات 
والع�ضين )23( من هذا ال�سهر لدى 
اأنه  م��سحا  الد�ست�ري،  املجل�س 
الإيداع »�سياأخذ امل�سار  وبعد هذا 
النتخابي الفعلي جمراه«، يف حني 
�ضوري  �ضط  اأي  »يُ�ست�ف  مل 
يف  الرئا�سية  النتخابات  لإجراء 
اأنه  اأي�سا  واأكد  الظروف«.   اأف�سل 
و«يف ال�سياق احلايل ويف غياب اأدنى 
لالنتخابات  التح�سري  ح�ل  اتفاق 
فاإن  ومراقبتها،  تنظيمها  وعملية 
اإجراء الرئا�سيات يف الأجل املحدد 
عن  جدا،  وبعيد  بل  بعيد،  اأمر  ه� 

فهي،  لالأزمة.  احلل  يك�ن  اأن 
حقيقية  خماطرا  ت�سكل  بذلك، 
باملنا�سبة  داعيا  بلة«،  الطني  تزيد 
اأجل  »من  الرئا�سيات  تاأجيل  اإىل 
يف  الالحق  اإجرائها  بعملية  ال�سماح 
اعرتا�سا  واأقل  قب�ل  اأكرث  ظروف 
عليها«.    بالن�سبة لرئي�س احلك�مة 
ال�سابق فاإن العقبة الثالثة التي يجب 
ي�لي�  التا�سع  تاريخ  ه�  جتاوزها 
الـ  فرتة  نهاية  ميثل  الذي  املقبل 
رئي�س  لنتخاب  ال�ضورية  ي�ما   90
جديد طبقا للمادة 102 من الد�ست�ر. 
اأما بخ�س��س احل�ار ال�طني، فاأكد 

بن فلي�س قائال »يجب الت�ساور ح�ل 
كيفية جتاوز العقبة الأوىل التي تغلق 
اأنه  م�سيفا  القان�ن«  طريق  اأمامنا 
»حتى وان ي�سمح لنا احل�ار باجتياز 
يف  ف�سيمنع  بنجاح  الأوىل  العقبة 
املحتمل  الظه�ر  ال�قت  نف�س 
امل�ستقبل  يف  الأخريني  للعقبتني 
طالئع  رئي�س  واأو�سح  القريب«. 
احلريات اأن »هذا الأمر يعني كذلك 
ب��سائل  مزودا  احل�ار  يك�ن  ان 
اإ�سكالية  وج�د  اإىل  م�سريا  جناحه«، 
وال�ضعيني«  النزهاء  »املحاورين 

الذين �سيجمعهم احل�ار. 
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قال اإن كان يف االإطار ال�سيا�سي فهو جتاوز

مقري: البد من ك�سف خلفي�ت اإح�لة حنون على احلب�س  
جمتمع  حركة  رئي�س  �سجل 
مقري،  الرزاق  عبد  ال�سلك 
اأم�س، م�قفه بخ�س��س احلب�س 
العامة  الأمينة  حق  يف  امل�ؤقت 
حن�ن،  ل�يزة  العمال  حلزب 
خللفيات  يع�د  الأمر  اإن  قائال 
اقتياد  �سبب  كان  فاإن  اخلط�ة، 
ه�  امل�ؤقت  للحب�س  حن�ن 
والعالقات  ال�سيا�سي  م�قفها 

بها يف  قامت  التي  والت�سالت 
املحمي  ال�سيا�سي  الإطار  هذا 
قان�نيا ود�ست�ريا - مهما كانت 
غريها  مع  ب�ساأنه  الختالفات 
-، فه� جتاوز ي�ست�جب الإدانة، 
م�ؤكدا اأن العملية اإن متت بتلك 
عمل  عن  تعرب  فهي  اخللفيات 
واإطالق  ت�سحيحه  يجب  خطري 
حلزب  العامة  �ضاح  الأمينة 

العمال.
للجهات  كان  اإذا  باأنه  وتدارك 
والع�سكرية  الق�سائية  ال�سيادية 
مبخالفات  تتعلق  اإثباتات 
فيت�جب  معل�مة  قان�نية 
ك�سفها للراأي العام حفاظا على 
الدولة  م�ؤ�س�سات  م�سداقية 

وليك�ن اجلميع على بينة.
�س.ب



طالب جموع �ملحتجني �أمام مقر 
و�لغاز  للكهرباء  �لتوزيع  مديرية 
رحيل  ب�رضورة   ، بورقلة  و�سط 
�لذي  للقطاع  �لوالئي  �ملدير 
حملوه م�سوؤولية �لعو�قب �لوخيمة 
�لتي من �ساأنها �أن تنجر عن مت�سكه 
�لكهربائي على  �لتيار  بقر�ر قطع 
عن  �ملتخلفني  �سونلغاز  زبائن 
ما  ، وهو  �لكهرباء  فو�تري  ت�سديد 
�أثار حفيظة �لعمال نهاية �الأ�سبوع 
�اللتز�م  رف�سو�  �لذين  �ملن�رضم 
بهذه �لتعليمة خا�سة �ذ� ما علمنا 
�الرتفاع  مع  تز�من  توقيتها  �أن 
�لكبري يف درجات �حلر ناهيك عن 

حلول �سهر رم�سان �ملبارك .
�أبدى ممثلي  فقد  ذلك  �إىل جانب 
مبطلب  مت�سكهم  �ملحتجني 
ف�سل  �لكهرباء خا�سة يف  جمانية 
جنوب  بواليات  �حلار  �ل�سيف 
ما  عادت  �لذي  �لكبري  �لبالد 

عتبة  �حلر�رة  درجة  فيه  تتجاوز 
�لظل  حتت  مئوية  درجة   60 �لـ 
��ستغالل  على  �الإقبال  يعرف  �أين 
طلبا  �لكهرومنزلية  �الأجهزة 
متز�يد� خا�سة ما تعلق بالثالجات 
ملجابهة  �لهو�ئية  �ملكيفات  و 
، حيث هدد  �لطق�س  �سبح حر�رة 

مبو��سلة  �لغا�سبني  �ملو�طنني 
يف  خطابهم  لهجة  من  �لت�سعيد 
حالة ما مل جتد مطالبهم �ل�سالف 

ذكرها �أذ�نا �ساغية .
�سونلغاز  قطاع  �أن  ومعلوم ّ
يعترب  �ل�رضقي  �جلنوب  بعا�سمة 
تعي�س  �لتي  �لقطاعات  بني  من 

خا�سة   ، �ساخن  �سفيح  وقع  على 
�ملطالبة  �الأ�سو�ت  تعايل  بعد 
�ملبا�رضين  �مل�سوؤولني  بتقدمي 
لتقدمي  �لقانونية  �أمام �مل�ساءالت 
تو�سيحات حول �الأمو�ل �ل�سخمة 
مب�سكل  للتكفل  �ملر�سودة 
�النقطاعات �ملتكررة يف �لكهرباء 
ناهيك عن �إح�ساء عدد من �الأحياء 
�لتي ترزح حتت �أخطبوط �لتخلف 
�لتنموي ب�سبب �لتاأخر غري �ملربر 
 ، �ملدينة  غاز  ب�سبكة  ربطها  يف 
�ملزرية  �لو�سعية  هذه  �أن  حيث 
ملكابدة  �لعائالت  بعديد  دفعت 
عن  للبحث  �ل�سديدة  �حلر  موجة 
�لذي ي�سهد  �لبوتان  قارور�ت غاز 
�لبيع  نقاط  عديد  يف  حادة  ندرة 
خالل  �ل�رضورية  حاجياتهم  ل�سد 

�سهر رم�سان �ملبارك .
من  جاد  تدخل  �نتظار   ويف 
�لكهرباء  ل�رضكة  �لعامة  �ملديرية 
�الأحياء  يبقى قاطنو عديد  و�لغاز 
�الأ�سود  �لذهب  عا�سمة  وبلديات 

يعانون يف �سمت .

منحا  �ل�سناعي  �لن�ساط  عرف 
غالبية  و��ستخدمت  ت�ساعديا 
باأكرث  �الإنتاجية  قدر�تها  �ل�رضكات 
من 75 باملائة خالل �لثالثي �لر�بع 

من 
�أجر�ه  ال�ستطالع  وفًقا   ،  2018
لدى  لالإح�ساء  �لوطني  �لديو�ن 

�ل�سناعيني. 
�ملنتجات  على  �لطلب  عرف  و 
خالل  �رتفاعا  �أي�سا  �مل�سنعة 
 ،2018 من   �الأخرية  �لثالثة  �الأ�سهر 
ال �سيما من طرف روؤ�ساء موؤ�س�سات 
و  �لغذ�ئية  و�ل�سناعات  �ملناجم 
ح�سب �ال�ستطالع، فان 20 باملئة من 
روؤ�ساء موؤ�س�سات �لقطاع �لعمومي  و 
موؤ�س�سات  روؤ�ساء  من  باملائة   16
�لطلبيات  يلبو�  مل  �خلا�س  �لقطاع 
�لتي تلقوها �أما فيما يخ�س م�ستوى 

�لتزود باملو�د �الأولية، فقد كان دون 
�لطلبيات �ملعرب عنها، ح�سب قر�بة  
موؤ�س�سات  روؤ�ساء  من  باملئة   40
�لقطاع �لعمومي  و  20 باملائة من 
وقد  �خلا�سة  �ل�رضكات  �أ�سحاب 
�نقطاعات يف  �إىل  �لنق�س  �أدى هذ� 
�ملخزون لدى  قر�بة 26 باملائة من 
باملائة   13 و  �لعمومية   �ملوؤ�س�سات 
من �ملوؤ�س�سات �خلا�سة مما �أدى �ىل 
توقف �لعمل يف كال �لقطاعني.و�أفاد 
ممثلي  من  باملائة   19 يقرب   ما 
من  باملائة   22 و  �لعمومي  �لقطاع 
عانو�  �أنهم   �خلا�س  �لقطاع  ممثلي 
مما  �لكهربائي  �لتيار  �نقطاع  من 
 12 من  �أقل  �لعمل  توقف  �إىل  �أدى 
من  باملئة   8 من  �أكرث  وعانى  يوما 
�سملهم   �لذين  �لعمومي   �لقطاع 
�ال�ستطالع من م�ساكل �لنقل يف حني  

ح�سب  كافيا   باملياه   �لتزويد  كان 
فيما  ،و  �ملوؤ�س�سات  روؤ�ساء  �غلبية 
روؤ�ساء  �رضح  فقد  بالت�سغيل،  يتعلق 
�لذين  �لعمومي  �لقطاع   موؤ�س�سات 
عدد  بارتفاع يف  �ال�ستطالع  �سملهم 
�لعمال، فيما �رضح روؤ�ساء موؤ�س�سات 
�لعمال  عدد  �ن  �خلا�س  �لقطاع 

�سجل �نخفا�سا.  
�ملهنية،  �لكفاءة  مل�ستوى  بالن�سبة 
روؤ�ساء  من  باملئة   79 قر�بة  فان 
�لذين  �لعمومي  �لقطاع  موؤ�س�سات 
روؤ�ساء  و�أغلبية  �ال�ستطالع   �سملهم 
موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س  يعتربونه  
�رضح  فقد  �أخرى،  جهة  »كافيا«من 
موؤ�س�سات  روؤ�ساء  من  باملائة   20
باملئة    29 و  �لعمومي  �لقطاع 
وجدو�  �أنهم  �خلا�س  �لقطاع  من 
�سعوبات يف �لتوظيف خا�سة كفاء�ت 

�لتاأطري و �التقان . و مع ذلك، يعتقد 
�ل�رضكات  �أرباب  من  باملئة   74
�طار هذ�  �مل�ستجوبة يف  �لعمومية، 
توظيف  يف  �ل�رضوع  �ن  �ال�ستطالع، 
عمال ��سافيني، �سوف لن ي�ساهم يف 
زيادة حجم �الإنتاج �حلايل،ح�سب ما 
،و  لالإح�ساء  �لوطني  �لديو�ن  �ورده 
ي�سيف �لتحقيق باأن �هرت�ء �ملعد�ت 
ت�سبب يف تعطيل ن�سف  �مل�ستعملة، 
�لعام  للقطاع  �الإنتاجية   �لقدر�ت 
و36 باملائة لقدر�ت �لقطاع �خلا�س 

خالل نف�س �لفرتة �ذ 
�لعمل  عن  �لتوقف  مدة  و�سلت 
ل25  بالن�سبة  يوما   30 �أق�ساها 
للقطاع  �لتابعة  باملائة من �مل�سانع 
 6 �لعمل  �لتوقف عن  بلغ  فيما  �لعام 
�أيام على �الأقل بالن�سبة جلل م�سانع 

�لقطاع �خلا�س.

جالب  �سعدي  �لتجارة  وزير  �أعلن 
�ل�رضوع  عن  باجلز�ئر  �ل�سبت  �أم�س 
للمتعاملني  �لق�سائية  �ملتابعة  يف 
�إدخال  رف�سو�  �لذين  �لتجاريني 
ذ�ت  �خل�رض  من  خمزوناتهم 
�ال�ستهالك �لو��سع �إىل �ل�سوق بهدف 

�مل�ساربة ورفع �الأ�سعار.
و�أو�سح جالب خالل �جتماع تقييمي 
و�لوالئيني  �ملركزيني  �ملدر�ء  مع 
�لتد�بري  �إطار  »يف  باأنه  بقطاعه، 
�سهر  يف  �ل�سوق  ل�سبط  �لر�مية 
رم�سان، مت �إجر�ء عمليات رقابة على 
�أماكن تخزين �ملنتجات �لفالحية يف 
خمتلف واليات �لوطن، بغر�س تفريغ 
خف�س  يف  و�مل�ساهمة  �ملخزونات 

�لعمليات  هذه  �أن  غري  �الأ�سعار«. 
�ملتعاملني  بع�س  وجود  عن  ك�سفت 
هامة  كميات  بتخزين  قامو�  �لذين 
من �ل�سلع ورف�سو� تفريغها يف �ل�سوق 
بغر�س �مل�ساربة يف �الأ�سعار مما دفع 
�لعد�لة  �إخطار  �إىل  �لتجارة  م�سالح 
�سدهم،  �ملنا�سبة  �الإجر�ء�ت  التخاذ 
ح�سب �لوزير وعلى �سبيل �ملثال، مت 
عملية   15 �إجر�ء  �لعا�سمة  والية  يف 
خالل  �لفالحية  للمخزونات  تفريغ 
�الأ�سبوع �ملا�سي، ي�سيف جالب. ويف 
نف�س �ل�سياّق، �أعلن �لوزير عن ت�سكيل 
فرق خمتلطة بني �الأعو�ن من وز�رتي 
على  للوقوف  و�لفالحة  �لتجارة 
�ملحا�سيل �لتي مل يتم جنيها بغر�س 

�مل�ساربة ويتعلق �الأمر »باإجر�ء رقابة 
ميد�نية يف �حلقول �لفالحية ملحاربة 
�أ�سكال �مل�ساربة وهو  �آخر من  �سكل 
الإحد�ث  �ملحا�سيل  جني  تاأجيل 
زيادة  وبالتايل  �ل�سوق  يف  �لندرة 
�ل�سيد  تو�سيحات  ح�سب  �الأ�سعار«، 
لتطبيق  تقييمه  معر�س  ويف  جالب. 
على  �لوزير  �أكد  �ملرجعية،  �الأ�سعار 
يف  الأخرى  والية  من  تباينات  وجود 
تخ�س  �لتي  �الأ�سعار  هذه  �حرت�م 
�ال�ستهالك  ذ�ت  �خل�رض  �أ�سا�سا 
و�لب�سل  و�لطماطم  )�لبطاطا  �لو��سع 
و�خل�س(  و�لكو�سة  و�جلزر  و�لثوم 
�إ�سافة �إىل �ملوز و�للحوم �مل�ستوردة، 

�سو�ء كانت جممدة �أم مربدة.

�الأ�سعار  �أن  لوحظ  فقد  وعموما، 
�ملرجعية مل حترتم بال�سكل �ملطلوب 
و�لطماطم  �حلمر�ء  �للحوم  ال�سيما 
�الأ�سبوع  يف  �رتفاعها  و��سلت  �لتي 
ما  وهو  �حلايل  رم�سان  �سهر  من 
�لرقابة  عمليات  تكثيف  ي�ستدعي 
�أ�سو�ق  يف  و�لتحكم  �ملخزونات  على 

�جلملة ب�سكل �أف�سل، ح�سب �لوزير.
غري �أنه �أبدى تفاوؤله بخ�سو�س حت�سن 
بالنظر  �ملقبلة  �الأيام  يف  �الأ�سعار 
ت�ساعد على  �لتي ال  �حلر�رة  الرتفاع 
�لفالحية  باملخزونات  �الحتفاظ 
�أعو�ن  عودة  جانب  �إىل  طويلة  ملدة 
�لرقابة للعمل بعد �الإ�رض�ب �مل�سجل 

يف �الأيام �الأوىل من رم�سان.

للمطالبة برحيل املدير الوالئي و جمانية الكهرباء يف ف�صل ال�صيف

�صناعة

وزير التجارة �صعديد جالب

اأحمد باحلاج   

مو�طنو ورقلة يحتجون �أمام 
�صونلغاز ويلوحون بالت�صعيد

�رتفاع �لن�صاط �ل�صناعي يف �لثالثي �لأخري من 2018

�لق�صاء لردع  جتاوز�ت �مل�صاربني

وزارة ال�صكن 

جلان حتقيق �إىل دو�وين 
�لت�صيري �لعقاري بوليات �لغرب

ابتداء من الدخول اجلامعي املقبل  تيارت 

�صهادة ما�صرت دويل يف �لزر�عات 
�لدقيقة �أو �لذكية 

وز�رة  ك�سفت م�سادر مقربة من  
�وفدت  قد  م�ساحلها  �أن  �ل�سكن  
�ل�سكن  دو�وين  �إىل  حتقيق  جلان 
بالواليات  �لعقاري  و�لت�سيري 
 ، وهر�ن  مقدمتها  ويف  �لغربية 
عني متو�سنت ، تلم�سان ، مع�سكر 
على  وتيارت  و�سلف   ، غليز�ن   ،
يف  جتاوز�ت  ت�سجيل  خلفية 
�جناز�ت �سكنات عدل  و�ل�سكنات 
�لت�ساهمية  . هذ� وح�سب م�سدر 
�ستقف  وز�رية  فاأن جلان  ماأذون  
�لتي  �لبنايات  بع�س  �أ�سغال  على 
�إىل  �للجوء  �أ�سحابها  �ختار 
يف  �لغ�س  تبني  بعدما  �لعد�لة 
�مل�ساحة  يف  و�ل�رضقة   ، �الأ�سغال 
يف  �لفادح  �لتاأخر  عن  ناهيك   ،
�الإجناز�ت لبع�س �الأ�سغال ، ففي 
�لوقوف  ينتظر  متو�سنت  عني 
�جتماعي  �سكن   172 �أ�سغال  على 
ت�ساهمي بفعل �لغ�س يف �الأ�سغال 
تبني  �لتي  �مل�ساحة  يف  و�ل�رضقة 
�أنها �ملوجودة فعال  غري مطابقة 
لتلك �ملوجودة على  �لعقد  حيث 
مربع   ب20مرت  �ل�رضقة  تبني 
�لطو�بق   يف  �لغ�س  عن   ناهيك 
طو�بق   06 �أنها حتوي  حيث جند 
يف حني يف �لعقد جند 05 طو�بق 
فقط ، وذلك بهدف �رضقة مبالغ 
�أنها موجهة  �ملفرو�س  هامة من 
جتري  جانب   من   ، للم�سعد 
بكل  عدل  �سكنات  يف  حتقيقات 
من تلم�سان عني متو�سنت  ووهر�ن 
بعدما تبني �أن �ل�سكنات �مل�ستلمة 
غري مطابقة ل�رضوط �لعقد ، �سف 
�ل�سكنات  بع�س  �أن  ذلك جند  �إىل 

يف  و�وجليدة  بالكدية  �لت�ساهمية 
جتاوز  رغم  تكتمل  مل  تلم�سان  
عقود  بدون  و�أخرى  �الإجناز  مدة 
حمل  �أر�سية  على  �أقيمت  الأنها 
�إىل  باالإ�سافة  هذ�   ، �رض�ع 
�لت�ساهمية  �ل�سكنات  من  �لعديد 
�لتي  مبع�سكر  فروحة  ببلدية 
�سنو�ت   منذ  �الأ�سغال  بها  توقفت 
�ستقف  كما   ، بعد  تكتمل  ومل 
عمليات  ع�رض�ت  على  �للجنة 
وغليز�ن  بوهر�ن  ملرقني  �لن�سب 
�أمو�ل  بنهب  قامو�  �أين  ومع�سكر 
 ، رجعة  دون  و�لفر�ر  �ملو�طنني 
يف  م�سوؤولني  تو�طوؤ  تبني  حيث 
هذه �لتجاوز�ت ، هذ� ومن  �ساأن 
�لتحقيقات �أن تقف على  جتاوز�ت 
�لت�سيري  دو�وين  ت�سيري   يف  كربى 
منها  �لعديد  جند  �لذي  �لعقاري 
كما   ، �لت�سيري  يف  فو�سى  تعرف 
ال ت�ستني �للجان مديريات �ل�سكن 
وفروع عدل خا�سة تلم�سان  �لتي 
�ختيار  يف  عارمة   فو�سى  تعرف 
�أولوية  �حرت�م  دون  �ملو�قع 
�سيدي  �إىل  ،باالإ�سافة  �الأرقام 
كانت  �الأخرى  هي  �لتي  بلعبا�س 
هذ�  �ملكتتبني،  �حتجاج  حمل 
وقد ت�رضبت معلومات تفيد وجود 
�مل�سوؤولني  بع�س  بني  ما  تو�طوؤ 
منحها  مت  فا�سدة  ومقاوالت 
م�ساريع دون �الأخذ بعني �العتبار 
م�ساكل  خلق  ما  �إمكانياتها  
وجتاوز�ت وتاأخري�ت  وهو ما من  
�الأيام  يف  ك�سفه  �لتحقيقات  �ساأن 

�ملقبلة  .
حممد بن ترار

برجمت جامعة تيارت �بتد�ء 
من �لدخول �جلامعي �ملقبل 
ما�سرت  �سهادة  لنيل  تكوينا 
�لزر�عات  جمال  يف  دويل 

�لدقيقة �أو �لذكية يف 
�جلامعات  بني  �لتعاون  �إطار 
�الإفريقية،  و  �الأوروبية 
مدير  نائب  به  �أفاد  ح�سبما 
بالعالقات  �ملكلف  �جلامعة 
�الأ�ستاذ  و�أو�سح  �خلارجية  
»جامعة  �أن  معتوق،  �أحممد 
من  �بتد�ء  برجمت  تيارت 
�ملقبل  �جلامعي  �ملو�سم 
ما�سرت  �سهادة  لنيل  تكوينا 
�لزر�عات  تخ�س�س  يف  دويل 
يف  وذلك  �لذكية  �أو  �لدقيقة 
�جلامعات  بني  �لتعاون  �إطار 
وهي  و�الإفريقية  �الأوروبية 
و�حدة من 5 جامعات وطنية 
�تفاقية  جز�ئرية وقعت على 

يف هذ� �ملجال«.
على  �لتوقيع  مت  �أنه  و�أبرز 
�سملت  �لتي  �التفاقية 
ووهر�ن  تيارت  جامعات 
بلعبا�س  و�سيدي  وم�ستغامن 
للفالحة  �لوطني  و�ملعهد 

 5 و  �لعا�سمة  باجلز�ئر 
جامعات من �أملانيا و�إ�ستونيا 
�أجل  من  وبلغاريا  وت�سيك 
�لذي  �لتخ�س�س  هذ�  �إدر�ج 
من  مموال  م�رضوعا  يعد 
طرف �الحتاد �الأوروبي فيما 
تعد �ل�سهادة �ملتح�سل عليها 
معرتف بها دوليا«و�أ�سار ذ�ت 
تيارت  جامعة  �أن  �مل�سدر 
مثلها يف �إطار هذه �التفاقية 
�أ�ساتذة يف تخ�س�سات  ت�سعة 
و�لذكاء  بالزر�عة  عالقة  لها 
يف  و�ملتمثلة  �الإ�سطناعي 
و�لهند�سة  �الآيل  �الإعالم 
و�الإلكرتونيك  �لكهربائية 
وبيوكيمياء  و�لبيولوجية 
بجامعة  تكوينهم  مت  و�لذين 
�لزر�عة  حول  �إ�ستونيا  بدولة 
كيفية  و  و�حليوية  �لذكية 
�لزر�عات  من  �خلروج 
�لزر�عات  �إىل  �لتقليدية 
هذ�  و�سيدعم  �لذكية  
بجامعة  �جلديد  �لتخ�س�س 
بحث  خمرب  بفتح  تيارت 
»�لزر�عة  يف  متخ�س�س 

و�لتكنولوجيا �حليوية ».

جتمهر يوم اأم�س عدد كبري من مواطني اأحياء بلدية ورقلة ، اأمام مقر مديرية التوزيع للكهرباء والغاز و�صط ، للمطالبة برحيل 
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فيه درجة احلر عتبة الـ 60 درجة مئوية حتت الظل .
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الوحدة  ثم الوحدة...

نظمت  التي  الندوة  بعد  ومبا�رشة 
فيها  وقدم  وزو،  تيزي  بجامعة 
حزنات  هو  مهني)بل  فرحات 
واأتباعه؟؟(حما�رشة  نف�سه  على 
الذي  وهو  الوطنية،  تهددالوحدة 
القبائل  منطقة  لف�سل  يدعو 
اجلزائري،  الوطني  اجل�سد  عن 
امل�سريات  يف  الفعل  رد  جاء 
وانهزم   واحد.  وطني  ب�سوت 
الذي  ذاته  املكان  يف  اخلائن 
تنجح  وت�ستيتا،ولن  متزيقا  اأراده 
امل�سبوهة  امل�ساريع  هذه  مثل 
واالمازيغ  فالعرب  واال�ستعمارية، 
القبائل  منطقة  وتاريخ  اإخوة، 
و  اال�سالمية  الروح  على  ي�سهد 

القوة الوطنية...
ق�سوم  الرزاق  عبد  الدكتور  يقول 
امل�سلمني  العلماء  جمعية  رئي�س 
اجلزائريني:«اإن العروبة يف ال�سعب 
اأنكرها  اإن  و  حتى  اجلزائري 
املن�سلبون  و  املحتلون  عليه 
ت�سخه  دم  فهي  واملهزومون، 
يبثه  وخلق  االأبدان  يف  القلوب 
االإ�سالم يف كامل االأوطان...نحن 
االأوىل،  اأ�سولنا  يف  نعتز  اأمازيغ 
عنوان  الأنه  به  نعتز  اأ�سل  وهو 
والت�سامح،  والبطولة  ال�سهامة 
فاأجدادنا االأمازيغ هم من حملوا 
زياد  بن  طارق  منذ  االإ�سالم  لواء 
بادي�س...اإن  بن  حلميد  عبد  اإىل 
الثوابت يف اجلزائر خط اأحمر ال 
الثوابت هي  وهذه  ميكن جتاوزه، 
واإ�سالمنا  عوربتنا  و  اأمازيغيتنا 
الب�سائر  ووطنيتنا.«(جريدة 

عدد959،�س3(
كانت  الوطنية  ال�سعبية  الهبة  اإن 
و  والت�سامن   لالحتاد  مثاال 
اجلزائريني،  جميع  بني  التكامل 
بقلب واحد �سد املف�سدين وبعقل 
اال�ستبدادي،  النظام  �سد  موّحد 
وكاأن اجلزائريني ينجزون اأ�سبوعيا 
ا�ستفتاءا حول الق�سايا امل�سريية، 

الرتابية  الوحدة  مع احلفاظ على 
و واخلروج ال�سلمي احل�ساري.

حممد  والباحث  الدكتور  وكتب 
ردا  رائعا  ناريا  مقاال  الروايح  بو 
على املواقف امل�سبوهة لفرحات 
ب«هذيان  عنونه  واأن�ساره،  مهني 
مهني«،  وبرنار  ليفي  فرحات 
ا�سمي  بني  الكاتب  جمع  حيث 
اخلائن مهني وبرنار ليفي، يقول: 
»كالهما يحمل م�رشوعا تدمرييا 
االنف�سالية  االأفكار  من  يتغذى 
احلريات  عن  الدفاع  غطاء  حتت 
...يبدو  الدميقراطية  وتكري�س 
برنار  يقلد  وهو  هني  فرحات 
ياأخذ  الذي  الغبي  كالتلميذ  ليفي 
ب�سرية،  غري  من  االآخرين  عن 
املنطق  ينايف  مما  كان  ولو  حتى 
يحر�س  الواقع...وهو  ويجايف 
الوقت  يف  الوطن  معاداة  على 
الذكي  املعلم  فيه  يت�سبث  الذي 
الوحدوية...«(ن�رشه  االأفكار 
اليومي،2،  ال�رشوق  جريدة  يف 

ماي،2019،�س22(.

 العدالة ودولة 
القانون؟؟

من اخلطوات الهامة هل �سهدتها 
القب�س  خطوة  موؤخرا  اجلزائر 
حترك  مع  الع�سابة،  روؤ�س  على  
زعيم  �سد  اجلزائرية   العدالة 
الع�سابة و الروؤ�س الكبرية فيها؟؟ 
االعالمية  اخلرجة  بعد  بخا�سة 
الذي  نزار  خالد  ال�سابق  للجرنال 
كان  بوتفليقة  ال�سعيد  باأن  �رشح 
حالة  لفتح  بالنظام  الذهاب  يريد 
ومواجهة  احل�سار  اأو  الطوارئ 
�سد  ال�سوارع  يف  املحتجني 
من  وغريها  الفا�سدة؟؟  ال�سلطة 
العنيفة  و  امل�سبوهة  املمار�سات 
ال�سلمي،  الوطني،  ال�سعب  �سد 

املتح�رش، النوفمربي...؟
املواقف  جاءت  لقد  يانا�س...  
م�سرياته  يف  االأخرية  ال�سعبية 
قيادة  باأن  ال�سعب  قناعة  لتك�سف 
عن  قليال  تراجعت  قد  اجلي�س 

الوطنية  الهبة  جلانب  وقوفها 
ال�سعب  حراك  التحررية،وطالب 
من القايد �سالح بالوفاء بتعهداته 
الثورة  على  االلتفاف  وعدم 
ال�سلمية، وعليه اأن يرّكز مع مطالب 
احلراك ال�سعبي، و ال يحر�س على 
احلفاظ على موؤ�س�سات م�سطنعة 
خائنون؟؟مع  فا�سدون  ورجالها 
من  بقي  من  لكل  عادلة  مقا�ساة 
الوطن  خانوا  الذين  الفا�سدين 
على  وتاآمروا  اقت�ساده   وحطموا 
االأركان  قائد  اأن  علما  اجلي�س... 
اأول  ر�سائله)يف  حد  يف  ذكر  قد 
ال�سعب  يرافق  اجلي�س  باأن  ماي( 
اإىل  الدولة،داعيا«  وموؤ�س�سات 
الوقوع  من  احلذر  توخي  �رشورة 
امل�سريات  �سفو  تعكري  فخ  يف 
من  م�سارها  وتغيري  ال�سلمية، 
تكن  بت�رشفات  تلغيمها  خالل 
الأهمية  ونّبه  للوطن...«،  العداء 
الدولة  موؤ�س�سات  مع  احلوار 
اخلروج  و  النظر  وجهات  لتقريب 
ميكن  يانا�س...ال  االأزمة...  من 
وحقه  االإن�سان  كرامة  ن�سمن  اأن 
احرتام  دون   ، العادل  الق�ساء  يف 
ملحاكمة  االإجرائية  القواعد 
امل�ستبه فيه، وفق مبادئ العدالة، 
امل�ستقل  الق�ساء  توفر  ودون 
واحرتام قرينة الرباءة،لكي ال نكرر 
جتربة االأيادي البي�ساء ونتائجها، 
عندما ادخل الكثري من االإطارات 
لل�سجون على ذمة التحقيق، وبقي 
حكومات  وزراء  و  ال�سلطة  رجال 
و املالية خارج  ال�سيا�سية  املافيا 

ال�سجون ليوا�سلوا �سفقاتهم؟؟

احلراك ومواجهة 
املافيا؟؟

كيف ي�سدق ال�سعب �سلطة قد اتهم 
باخليانة  ال�سابق  االأول  وزيرها 
كما  للخارج،  بالعمالة  و  الوطنية 
اويحي  عن  �سهاب  �سديق  قال  
االمني  لتنحية   متردية  وقفة  يف 
العام حلز التجمع الوطني املوايل 
ل�سلطة اال�ستبداد والف�ساد يوم 20 
اأفريل؟؟من باب و�سهد �ساهد من 

اأهلها؟؟؟
كليا  رحيال  تريد  ال�سلمية  والثورة 
وال  واال�ستبداد  الف�ساد  لنظام 
والوجوه  الرجال  يف  تغيريا  تريد 
فقط، ولي�س ال�سعب هو املت�سبب 
يف االن�سداد ال�سيا�سي اأو الرتاجع 
�سلطوية  اأقلية  بل  االقت�سادي 
رف�سها  غم  ال�سدور  على  قابعة 
عن  يبحث  وال�سعب  ال�سعبي؟؟ 
التغيري اجلذري ليتفرغ لبناء دولته 
والنهو�س الوطني بروح نوفمربية 
ال�سباب  اأحالم  حتقق  بادي�سية 

واأمال.   ومعرفة  وطنية  املتوهج 
و قالت بع�س امل�سادر االعالمية 
�سيقدم  العامة  للنيابة  بالغا  باأن 
وبن  اأويحي  و  بو�سارب  ملتابعة 
ا�ستقرار  زعزعة  بجناية  يون�س 
لبوتفليقة  تر�سيحه  عرب  الوطن 
الوا�سحني؟؟؟  وعجزه  مر�سه  غم 
يكون  اأن  املحتمل  من  ثمة  ون 
اأخرى  رموز  مثل  م�سريهما 
العظمى  اخليانة  بتهم  اعتقلت 
جلزائر ال�سهداء، وهذه اخلطوات 

من مطالب ال�سعب .
عن  للبحث  يف    ال�سعب  دعا  و 
رجال  �ساعدوا  الذين  ال�سيا�سيني 
مع  معهم،  حلفا  و�سكلوا  االأعمال 
االنتقائي  احلب�س  تطبيق  عدم 
مطالب  عن  االأنظار  يحّول  الذي 
جوهرية اأ�سا�سية للحراك ال�سعبي، 
يف  اجلزائري-  الق�ساء   وعلى 
دولة العدالة و امل�ساواة -اأن يبداأ 
عمليات حماربة الف�ساد ال�سيا�سي 
قبل الف�ساد املايل، وعلى العدالة 
الدولة  موؤ�س�سات  اأبواب  فتح 
حكوماتها  رجال  وح�سابات 
خزائن  قبل  املختلفة،  واأجهزتها 
املال  لرجال  وح�سابات م�رشفية 

واالأعمال.
اقت�سادي  حتليل  كل  �سد  نحن 
يرجع الرتاجع االقت�سادي الوطني 
الرتاجع  الأن  ال�سعبي،  للحراك 
النظام  مع  �سنوات  منذ  كان 
كلما  �سيتكرر  والرتاجع  الفا�سد 
مل لتتغري ال�سيا�سات واملمار�سات 
البرتول  اأ�سعار  على  تعتمد  التي 
واإن  االقت�سادية،  البنية  لتحريك 
واالختال�س  ال�سيا�سي  الف�ساد 
االنتخابي..  والتزوير  واملايل 
الذي  اخلراب  كل  اأ�سباب  هي 
التهام  حملولة  وكل  بالوطن،  حل 
احلراك ال�سعبي هي التفاف على 
الإرادة  وتخوين  املاليني  طموح 
الثورة  خلنق  وممار�سة  ال�سعب 

احل�سارية ال�سلمية ال�سعبية.
    

 

ترقب احللول 
واملبادرات؟؟

لقد اأكد نائب رئي�س اأركان اجلي�س 
يف  الع�سكرية   للناحية  زيارته  يف 
خطابه ليوم 16 اأفريل2019 على:« 
مبحا�سبة  العدالة  قيام  �رشورة 

الف�ساد«،  ق�سايا  يف  املتورطني 
معاجلة  وترية  ت�رشيع  على  وحث 
من  البع�س  ا�ستفادة  ملفات 
قرو�س باآالف املليارات واإفال�س 
اخلزينة؟؟ وهذا ما يريده احلراك 
هروب  قبل   ، ب�رشعة  ال�سعبي 
العام،  للمال  الناهبني  الفا�سدين 
مال  الإرجاع  حتقيقه  نتمنى  و 

ال�سعب.
اجلي�س  قائد  خطاب  ركز  كما 
على  واحلفاظ  العنف  نبذ  على 
اخلا�سة يف  و  العامة   املمتلكات 
عليه  حر�س  ما  وهو  امل�سريات، 
كل  ويف  ال�سعبي  احلراك  �سباب 
واحتجاجاته  ووقفاته  خطواته 
اأن  لنا  لكن  لل�سلطة،  الراف�سة 
رجال  عنف  عن  ماذا  نت�ساءل: 
الر�سائل  عن  ماذا  ال�سلطة؟ 
اإن  ورموزه؟   للنظام  املوجهة 
احلراك �سلمي وح�ساري منذ يومه 
ويقدم  احللول  يقرتح  وهو  االأول، 
من  مواقف  هي  فما  الر�سائل، 
يت�سبثون باأوراق وحروف الد�ستور 
ويدو�سون اأ�سوات ومعاين ال�سعب 
النوفمربية،  الوطنية،  ميادينه  يف 

البادي�سية؟؟؟
يف  اجلي�س  افتتاحية  ذكرت  و 
عددها ل�سهر ماي اأن اأبواقا تريد 
املقا�س  على  انتقالية  مرحلة 
كما  عّرابيها،  اأجندة  خلدمة 
باعت  اطراف  حتركات  ك�سفت 
اإطالة عمر  على  تتاآمر  �سمائرها 
املمكنة،  احللول  برف�س  االأزمة 
قيادة  رف�س  على  التاأكيد  مع 
اجلي�س ان ت�سيل قطرة واحدة قد 
افقد املتاآمرين البو�سلة واأدخلهم 
اجللة  ف�سحت  ه�سترييا،كما  يف 
واخلبيثة  اليائ�سة  حماوالت  كل 
الوجدانية  العالقة  ال�ستهداف 
كل  وجي�سه،و  ال�سعب  بني  القوية 
ال�سعب  هذه ر�سائل قد احت�سنها 
جي�سهن  مع  تفاعله  عن  واأبان 
ال�سيا�سي  التغيري  اجناز  ملوا�سلة 

وحماربة الف�ساد.
ر�سالته  حمرو�س  مولود  كتب  كما 
 15( اجلزائري  للراهن  وروؤيته 
والوطن،  اخلرب  بجريدتي  افريل( 
جامد  باأنه  احلكم  نظام  وو�سف 
من  �سانده  ومن  فيه؟؟  عقل  وال 
الدولة  ت�سييد  الطماعني«مينعون 
وهذا  للحق«،  ال�سائنة  الوطنية 
ت�رشيح خطري ملن ي�سهد من اأهل 
حكمنا  فهل  داخله،  ومن  النظام 

ل�سنوات؟؟  لهم   عقول  ا  جمانني 
ال  من  قاده  ال�سهداء  وطن  هل 
عقل وال تفكري لهم؟؟ ملن ن�ستكي 
همنا يا جزائر ال�سهداء؟؟؟؟ يقول 
حمرو�س يف مقاله املطول:«هذا 
بحكم  يوهم  النظام  من  النمط 
نظام  حقيقته  يف  وهو  البالد 
البلد  ثروات  ي�ستغل  ت�سلطي 
امل�رشوع  وي�سعف  وقدراتها، 
الوطني الذي �سقته كل املكونات 
اكتفى  بدمائها...لقد  اجلزائرية 
�ساأن  تولوا  الذين  من  الكثري 
ال�سلطة  راأ�س  على  بالرتبع  البالد 
وممار�سة �سلطات التعنيف وخرق 
اأبدى  و  واحلقوق...«  القوانني 
اإعجابه  ال�سابق  احلكومة  رئي�س 
دور  على  وركز  ال�سعبي  باحلراك 
الدميقراطي  االنتقال  يف  العدالة 
و  واملراقبة  القانون  فر�س  و 
الرقابة، وقد قراأنا –بني ال�سطور 
وخلفها- �سيغا  فيها نربة التفاوؤل 
يف  اجلزائري  ال�سباب  لنجاح 
حتقيق م�رشوعه الوطني التغيريي 
التحرري، وهذا رمبا ما مل ينتبه له 
و املراقبني،  الكثري من املحللني 
من  ي�سدر  هذا  مثل  وموقف 
بدواليب  خبري  �سيا�سي  رجل 
يقول  وكاأنه  الكثري،  يعني  ال�سلطة 
قريبا،  �ستنجح  وا�سل  للحراك 
الل�سانية  القراءة  تت�سح  هنا  ومن 
اخلطاب  قراءة  يف  االأ�سلوبية  و 

ال�سيا�سي وتاأويله.

  
يف اخلتام

واأن  اأن يحفظ اجلزائر  اهلل  ن�سال 
اخلري،  و  االأمن  و  ال�سلم  مينحها 
واللهم وفقنا للوفاء بعهد ال�سهداء 
اأحالمهم  جت�سد  وموا�سلة 
يوا�سل  لكي  وندعو  النوفمربية، 
مع  تفاعله  اجلزائري  ال�سباب 
اجلزائر  الأن  البادي�سي،  الفكر 
وترف�س   ، جميل  كل  ت�ستحق 
مفدي  يقول  حمتال،   فا�سد  كل 

زكرياء : 
ذكر  اإن  اأ�سغ  و  اجلزائر  وقل 

ا�سمها
جتد اجلبابر �ساجدين وركعا
اإن اجلزائر يف الوجود ر�سالة

ال�سعب حررها وربك وقعا

د-وليد بوعديلة

الثورة ال�ضلمية البي�ضاء 

 وحدة ال�صف الوطني 
و حماية جزائر ال�صهداء
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يتوا�ضل مع احلراك ال�ضعبي  اجلزائري  احلديث عن املافيا املالية 
و ال�ضيا�ضية، وينظر اجلميع لالإعالم بكل اأنواعه ليرتقب اجلديد 
،ويتاأمل التفاعل مع مطالب احلراك ال�ضعبي يف التغيري والتحرر، 
بخا�ضة وقد اأظهرت موؤ�ض�ضة  اجلي�ش و كذلك الق�ضاء والإعالم  

عن وقوفها مع الهبة ال�ضعبية ال�ضلمية.

ري عالوة
ت/ب�ض

ري عالوة
ت/ب�ض



ال�سكان  من  الع�رشات  قال  و 
اأنهم  الربمة   ببلدية  القاطنني 
من  املئات  قطع  على  جمربون 
اأغلب  يف  ي�سلون    ، الكيلومرتات 
و  ال�سحية  املراكز  اإىل  احلاالت 
قلب  يف  املتواجدة  امل�ست�سفيات 
عا�سمة الوالية اأو حا�سي م�سعود ، 
اإجراء الفحو�سات  اأجل  و ذلك من 
م�ستوى  على  ذلك  و  الطبية 
املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية ح�سني اأيت 
اأحمد بعا�سمة النفط اأو امل�ست�سفى 
املركزي حممد بو�سياف  بعا�سمة 
ال  املهمة  اأن  من  بالرغم   ، الوالية 
ذلك  و   ، املنال  �سهلة  عادة  تكون 
راجعا اأ�سا�سا اإىل االكتظاظ الكبري 
م�سالح  خمتلف  ت�سجله  الذي 
يق�سده  الذي   ، امل�ست�سفى  هذا 
منه  بالقرب  املتواجدين  املر�سى 
من  الوافدين  نظرائهم  عن  فظال 
مناطق و بلديات اأخرى من الوالية 
الطبي  الطاقم  يجد  الذي  االأمر   ،
بتلك  التكفل  عن  عاجزا  نف�سه 
االأعداد الهائلة من املر�سى ، مما 
ي�ستدعي التنقل يف البداية من اأجل 

احل�سول على موعد و تاريخ اإجراء 
املري�ض  يكلف  ما  هذا   ، الفح�ض 
اإليه  اأ�سار  مثلما  كبرية  مالية  مبالغ 
من  الوافدين  املر�سى  من  العديد 
بلدية  غرار  على  البعيدة  املناطق 
يعانون  الذين  خا�سة  و   ، الربمة  
يتنقل  ما  وعادة  ع�سبي  ت�سنج  من 
ال�سحي  اإىل هذا املرفق  املري�ض 

موعد  على  احل�سول  اأجل  من 
العودة  جمددا  لي�سطر  الفح�ض 
ما  هو  و   ، املحدد  املوعد  خالل 
خا�سة    ، كبرية  مالية  مبالغ  يكلفه 
يزداد  كما   ، لهم  والدخل املحدود 
االأمر �سعوبة اأكرث مع فئة امل�سنني 
الذين يعانون يف الغالب من اأمرا�ض 

القلب وداء ال�سكري . 

وايل  من  تدخل جاد  اإنتظار  ويف   
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  والية 
ال�سحة  مدير  م�سالح  لدى 
حللحلة  فا�سل  م�سدق  وال�سكان 
بلدية  مب�ست�سفى  القائم  امل�سكل 
مر�سى  على  لزاما  يبقى  الربمة 
املزري  الو�سع  معاي�سة  اجلهة 

الأجل غري م�سمى .

املحلي  لل�ساأن  متابعون  اأجمع 
التي  ال�سخمة  االأموال  اأن 
املحلية  ال�سلطات  ر�سدتها 
املهنية  املحالت  الجناز 
حتولت  والتي  ورقلة  ببلديات 
مبرور الوقت مرتعا للمنحرفني 
للمال  �سارخ  تبديدا  تعترب   ،
من  الع�رشات  اأعرب   . العام 
ببلديات  القاطنني  املواطنني 
تقرت   ، احلجرية  ورقلة، 
مع  لهم  ت�رشيح  يف  والطيبات  
ا�ستيائهم  عن   « يومية«الو�سط 
نتيجة  ال�سديدين  وتذمرهم 
األت  التي  الكارثية  الو�سعية 
اإليها املحالت املهنية بالناحية 
رئي�ض  اأقرها  والتي  املذكورة 
اجلمهورية ال�سابق  عبد العزيز 
حمل   100 ومبعدل  بوتفليقة 
بكل بلدية ، ومما ولد حالة من 
الغليان   و ال�سخط الكبريان لدى 
حمدثونا هو التاأخر الغري مربر 
يف ربط هذا النوع من املحالت 
املهنية  بالكهرباء واملاء ، من 
طرف ال�سلطات املحلية وعلى 
مما  البلديات  م�سالح  راأ�سها 
جعل امل�ستفيدون  يتخلون عن 
الذي  االأمر   ، ا�ستغاللها  فكرة 
تخريبها  اإىل  باالنتهازيني   دفع 
مرتعا  اأبوابها  وحتويلها  ونهب 

االجتماعية  االآفات  ملتعاطي 
على غرار م�ستهلكي املخدرات 
الكحولية  امل�رشوبات  و 
املهلو�سة  االأقرا�ض  ومتعاطي 
، من جهتهم ال�سكان القاطنون 
الذكر  �سالفة  بجوار املحالت  
عبد  الوالية   وايل  نا�سدوا 
ب�رشورة  جالوي    القادر 
حد  لو�سع  العاجل  التدخل 
واخلروقات  التجاوزات  حلجم  
االعتداءات  نتيجة  احلا�سلة 
الدولة  املتكررة على ممتلكات 
للمنفعة  املوجهة  العمومية 
تدخل  انتظار  ويف   ، العامة 
وامل�سالح  الرقابية   االأدوات 
املعنية مبا فيها م�سالح االأمن 
مبكافحة  املكلفة  الوطني 
ال�سلبية  االجتماعية  الظواهر 
املواطنني  على  الزما  يبقى 
املزرية  االأو�ساع  معاي�سة 
الدولة  عيون  غياب  وخملفات 
املواطن   حماية  على  ال�ساهرة 
وممتلكاتها الأجل غري م�سمى .

من جهتهم فقد اأجمع منتخبون 
البلديات  باملجال�ض  حمليون 
املذكورة على اأنهم تنباأوا بف�سل 
قبل  املهنية  م�ساريع املحالت 

والدتها .
�أحمد باحلاج 

م�سكنا   25 حي  �سكان  يزال  ال 
الريفي  البناء  اإطار  يف  املنجز 
والتابع  عديدة  �سنوات  منذ 
لقرية دندوقة يف اجلهة ال�سمالية 
الغربية بالوالية املنتدبة املغري، 
يعرف العديد من النقائ�ض �سيما 
اإ�سافة  الرتفيهية،  املرافق  يف 
زاد  وما  الطرقات،  اهرتاء  اإىل 
امل�ساريع  غياب  الو�سع  تاأزم  من 
اأ�سبح  الذي  الو�سع  التنموية، 
عليهم  وينغ�ض  القاطنني  يوؤرق 

يومياتهم.   
حديثهم  يف  ال�سكان  اأعرب 
لـ«الو�سط« عن تذمرهم وا�ستيائهم 
ال�سديدين ب�سبب جملة النقائ�ض 
ياأتي  والتي  فيها،  يتخبطون  التي 
اهرتاء  م�سكل  مقدمتها  يف 
العمومية،  االإنارة  وغياب  الطرق 
الكهربائي،  التيار  عن  ف�سال 
حيث يو�سلون م�ساكنهم اجلديدة 
املجاورة،  ال�سكنات  من  بكوابل 
وهو ما ي�سكل خطرا على املارة 

احليوانات  وحتى  االأطفال  من 
املنطقة  فالحية  اأن  باعتبار 

حم�سة   .
�سكان  اأعرب  ذاته  ال�سياق  ويف 
وا�ستيائهم  تذمرهم  عن  القرية 
م�رشوع  غياب  جراء  ال�سديدين 
ا�ستفادة  رغم  املدينة  غاز 
االأحياء من هذا امل�رشوع  عديد 
املا�سة  للحاجة  ونظرا  احليوي، 
الوايل  يطالبون  املدينة  لغاز 
ناهيك  بتوفريه عاجال،  املنتدب 
املرافق  غياب  حل  اإيجاد  عن 
تعترب  التي  والريا�سية  الرتفيهية 
بدل  لهوؤالء  ،  الوحيد  املتنف�ض 
التنقل اإىل البلديات املجاورة من 

اأجل الرتويح عن اأنف�سهم.  
واأمام هذا الو�سع، يطالب �سكان 
قرية دندوقة واحلي املذكور اآنفا، 
ب�رشورة تدخل ال�سلطات املحلية 
االعتبار،  بعني  ان�سغاالتهم  واأخذ 
تنموية  م�ساريع  اإدراج  عن طريق 

يف �ساحلهم.
�صالح ،ب  

يعاين �صكان بلدية �لربمة �حلدودية �لو�قعة 430 كلم عن مقر ولية ورقلة من �نعد�م �لأطباء �لأخ�صائيني باملنطقة با�صتثناء طب �لأ�صنان  
، ما �أبقى على �لقطاع �ل�صحي متعفنا بها،وذلك على �لرغم من �لت�صريحات �لتي يديل بها با�صتمر�ر �لوزر�ء �ملتعاقبني على �ل�صحة  يف �صبيل 
�لنهو�ض بالقطاع على م�صتوى جميع مناطق و وليات �لوطن ، غري �أن �صكان �لربمة مل يو�كبو� بعد م�صتوى �لتقدم و لو �لطفيف متاما كما 

هو �حلال مع خمتلف مناطق وليات �جلنوب �لكبري ، مبا يف ذلك �لبلديات �ملجاورة للربمة .

بالرغم من وعود �لوز�رة �لو�صية بالتكفل �لأمثل بالقطاع

�أحمد باحلاج 

بلدية الربمة  تفتقر للأخ�صائيني 
واملر�صى  يتحولون لفئران جتارب 

اأعرب زبائن بريد اجلزائر باالأحياء 
عن   ، بورقلة  النائية  واملناطق 
ال�سديدين  تذمرهم  و  امتعا�سهم، 
ال�سكوك  الفادح   النق�ض  جراء 
بذات  الربيد  مبكاتب  االحتياطية 
اأحيانا  نق�سها  و  اأحيانا  املناطق 

اأخرى .
و  م�ساحلهم  عطل  الذي  االأمر 
اجلزائر  لربيد  يتنقلون  جعلهم 
للقيام  املجاورة  باالأحياء 
و�سحب  الربيدية  بالعمليات 
جعل  و�سعا   ، ال�سهرية  رواتبهم 
يف  يعانون  املذكور  الربيد  زبائن 
�سمت و يطالبون اجلهات املعنية 

الرتاكمات  احتواء  و  بالتدخل 
احلا�سلة للتقليل من معاناتهم  .

اجلزائر  بريد  قا�سدي  ا�ستكى 
والربيد  ورقلة  مدينة  بو�سط 
يف  اخلفجي  بطريق  املركزي 
لهم مع يومية  ت�رشيحات متفرقة 
انعدام  مع�سلة  من   ، »الو�سط« 
مبكاتب  االحتياطية  ال�سكوك 
و  تارة  ذاتها  باجلهات  الربيد 
الذي  االأمر   ، اأخرى  تارة  نق�سها 
اإىل  اللجوء  اإىل  باملواطنني  دفع 
مقاهي  و  االأك�ساك  و  املحالت 
ال�سك  ذات  القتناء  االنرتنت 
للقيام مبختلف العمليات الربيدية 

، وهو ما اأثقل كاهلهم بامل�ساريف 
ياأتي   ، اأ�سعارها  ارتفاع  نتيجة 
فيه  تلتزم  الذي  الوقت  يف  هذا 
حيال  ال�سمت  املعنية  اجلهات 
ف�سل  فيما   ، املتعفن  املو�سوع 
مراكز  اإىل  التنقل  االأخر  البع�ض 
باالأحياء على غرار  بريد اجلزائر 
بني  و  بوعامر   ، �سكرة   ، بوغفالة 
ثور  لق�ساء م�ساحلهم  ، و هو ما 
اأثار حفيظتهم و كبدهم م�ساريف 

اإ�سافية و عطل م�ساحلهم .
زبائن  من  ت�رشيح عدد  و ح�سب   
لـ  باملناطق املذكورة  الربيد  ذات 
» الو�سط » فاإن امل�سكل املطروح 

عطلت  اأنها  كما   ، حياتهم  نغ�ض 
ينتظرون  جعلتهم  و  م�ساحلهم 
مبختلف  للقيام  طويلة  �ساعات 
العلميات الربيدية و �سحب اأموالهم 
. وعليه طالب هوؤالء املواطنني من 
اجلهات املعنية بالتدخل العاجل ، 
ال�سكوك  ذات  توفر  على  والعمل 
للتقليل من املعاناة التي يتخبطون 
فيها خالل �سهر رم�سان املبارك 
، بهدف اإتاحة الفر�سة لهم للقيام 
بدل  الربيدية  العمليات  مبختلف 
لالأحياء  التنقل  عناء  تكبدهم 

املجاورة و عا�سمة الواحات .
�أحمد باحلاج 

ورقلة  بلديات  �سكان  اأقدم 
وبالتن�سيق مع اجلمعيات اخلريية  
على القيام باإفطار جماعي عرب 
الرئي�سية  النقاط  من  العديد 
كمحطة نقل امل�سافرين الربية 
ومفرتق  الثقيل  الوزن  طرق  و 

الطرق ب�سوق احلجر .
املذكورة  املبادرة  تندرج  و  

احلركات  م�ساعي  اإطار  يف 
احلمالت  تو�سيع  يف   اجلمعوية 
ل�رشورة  الداعية  التح�سي�سية 
بني  االجتماعي  التكافل 
اأخرى  جهة  من   ، املواطنني 
اجلماعي  االإفطار  �سهد 
�سكان  كبريا من طرف  ح�سورا 
، حا�سي م�سعود  ورقلة  بلديات 

العالية   و  تقرت   ، احلجرية 
اأخوية  باأجواء  ا�ستمتعوا  الذين 
، حيث ي�ستمر برناجمها لل�سهر 
ال�سائمني  اإفطار  يف  الف�سيل 

امل�سافرين.
اجلمعيات  اأكدت  قد  و  هذا 
املذكورة  بالبلديات  اخلريية 
املعروفة  ورقلة  بوالية 

للجنوب  املركزية  بالعا�سمة 
اأن ن�ساطاتها ال زالت  ال�رشقي  
اأيام  اآخر  غاية  اإىل  متوا�سلة 
هذه  اأن  علما   ، الكرمي  ال�سهر 
مبادرات  �سجلت  قد  االأخرية 
خالف  على  ال�سنة  هذه  كثرية 

ال�سنوات الفارطة.
�صالح ،ب

�ملع�صلة �لقائمة �أرقتهم و عطلت م�صاحلهم 

ينظمها �ملو�طنون بالتن�صيق مع �جلمعيات �خلريية 

نق�ص فادح يف �صكوك االحتياط مبراكز بريد اجلزائر بورقلة   

موائد للإفطار اجلماعي متيز ورقلة 

�مل�صتفيدون تخلو� عنها نتيجة �فتقارها 
للإمكانيات �ل�صرورية 

 يف وقت تلعب فيه �ل�صلطات 
�لو�صية دور �ملتفرج 

املحلت املهنية ببلديات 
ورقلة يف مهب الريح 

�صكان حي 25 م�صكنا 
باملغري  يعانون ويلت التهمي�ص
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الأق�صى  امل�صجد  خطيب  ورّكز 
ال�صيخ حممد �صليم حممد علي، 
رم�صان  �صهر  على  خطبته،  يف 
يف  ا�صتثماره  واأهمية  وف�صائله، 

التوبة والتعّبد.
تزامنا مع  وجرت �صالة اجلمعة 
فيها  �رشعت  م�صددة  اإجراءات 
�صاعات  منذ  الحتالل  �صلطات 
خالل  من  الأوىل،  اليوم  �صباح 
قواتها  لعنا�رش  الوا�صع  النت�صار 
وال�رشطية  الع�صكرية  ودورياتها 
اأنحاء  خمتلف  يف  ووحداتها 
على  خا�صة  املقد�صة،  املدينة 
الثابتة  الع�صكرية  احلواجز 
ملدينة  الرئي�صة  املداخل  على 
القد�س، وعلى طول مقاطع جدار 
ال�صم والتو�صع العن�رشي امُللتف 
املدينة  وو�صط  املدينة،  حول 
القدمية  القد�س  بوابات  وعلى 
امل�صجد  اأبواب  من  وبالقرب 
"اخلارجية"  الرئي�صة  الأق�صى 
من  املواطنني  اآلف  ،وكان 
 ،1948 واأرا�صي  الغربية،  ال�صفة 
التوافد  يف  اليوم،  �صباح  �رشعوا 
اإىل مدينة القد�س املحتلة، لأداء 
�صهر  من  الأوىل  اجلمعة  �صالة 

رم�صان، يف امل�صجد الأق�صى. 
وت�صهد مدينة القد�س ا�صتعدادات 
امل�صلني  ل�صتقبال  كبرية 

اإجراءات  و�صط  اإليها،  الوافدين 
على  م�صددة  "اإ�رشائيلية"  اأمنية 
�صاعات  ومنذ  الرجال،  دخول 
يف  الآلف  توجه  الباكر  ال�صباح 
املدن  خمتلف  من  احلافالت 
حاجز  اإىل  والبلدات  والقرى 
املدينة  �صمال  الع�صكري  قلنديا 
املقد�صة، للو�صول اإىل الأق�صى.

الحتالل -�صباح  واأغلقت قوات 
وال�صوارع  الطرقات  اليوم- 
البلدة  حميط  اإىل  املوؤدية 
الأق�صى،  وامل�صجد  القدمية 
ال�صوارع يف  اإغالق  �صملت  والتي 
�صلوان،  ببلدة  العامود  را�س  حي 
اجلوز،  واد  وحي  اأريحا  وطريق 
و�صارع  املحكمة،  �صارع  ومفرتق 
ال�صلطان �صليمان، و�صارع نابل�س، 

مقطع  العامود/  باب  ومفرتق 
العناب،  جورة  ومفارق  القطار، 
وباب املغاربة، ف�صال عن اإغالق 
"الفا�صلة"  الرئي�صة  ال�صوارع 
املقد�صة،  املدينة  �صطري  بني 

واأهمها �صارع رقم واحد.
ومنعت قوات الحتالل -�صباح- 
الغربية  ال�صفة  من  ال�صبان  اليوم 
من حملة الت�صاريح ومن هم اأقل 
القد�س  دخول  من  عاما   40 من 
الأق�صى  امل�صجد  يف  لل�صالة 
قلنديا  معرب  و�صهد  املبارك، 
م�صادات وتدافًعا ومواجهات بني 
من  املمنوعني  وال�صبان  اجلنود 
�رشطة  وحولت  القد�س.  دخول 
جنود  ي�صمى  وما  الحتالل 
القد�س  مدينة  احلدود؛  حر�س 

بعد  ع�صكرية  ثكنة  اإىل  املحتلة 
قوات  ون�رش  اإجراءات  فر�س 
وعنا�رشها؛  اأفرادها  من  كبرية 
ملنع الفل�صطينيني من ال�صالة يف 
اجلمعة الأوىل من �صهر رم�صان.

يف  الحتالل،  �رشطة  وقالت 
بيان لها، اإنها ن�رشت الآلف من 
اأفرادها يف جميع اأنحاء القد�س، 
القدمية  البلدة  يت�صمن  مبا 
الأق�صى  امل�صجد  وحميط 
�رشطة  قائد  من  باإ�رشاف 

القد�س.
و�صباح اليوم ا�صطر �صبان �صغار 
اجلدار  عن  القفز  اإىل  ال�صن 
وحبال  �صالمل  ا�صتخدام  عرب 
اجلي�س  دوريات  مالحقة  رغم 
للك�صور  يتعر�صون  حيث  لهم، 
خماطرتهم  خالل  والعتقال 
بتخطي اجلدار املحيط بالقد�س 
املحتلة. واأعلنت دائرة الأوقاف 
امل�صاندة:  واللجان  الإ�صالمية 
والإغاثية  وال�صحية  الك�صفية 
احلارات  وجلان  والتطوعية، 
القدمية،  القد�س  يف  والأحياء 
ل�صتقبال  الكاملة  جهوزيتها 
امل�صلني  من  الآلف  ع�رشات 

الوافدين اإىل الأق�صى املبارك.
وكان اآلف املواطنني اأدوا �صالة 
الأق�صى،  امل�صجد  يف  الفجر 
منهم  كبري  ق�صم  واآثر  اليوم، 
فيه  والتعبد  الرباط يف امل�صجد 

بانتظار �صالة اجلمعة.

اأدى نحو 200 األف مواطن من القد�س والداخل الفل�ضطيني، ومن حمافظات ال�ضفة ملن تزيد 
اأعمارهم عن الأربعني عاما، اليوم، �ضالة اجلمعة الأوىل من رم�ضان يف رحاب امل�ضجد الأق�ضى 

املبارك، و�ضط اأجواء اإميانية وروحانية عّمت "الأق�ضى" واملدينة املقد�ضة وبلدتها القدمية.

رم�ضان بالأق�ضى

ق.د

نح� 200 األف م�صٍلّ ي�ؤدون اجلمعة الأوىل 

ا�ضتطالع راأي ن�ضره معهد وا�ضنطن

تركيا

�ص�رة اإيجابية تتمتع بها حما�س يف املجتمعات العربية

ا�صتكمال التح�صريات لنتخابات الإعادة يف اإ�صطنب�ل

الإدارة الأمريكية.. تهديد 
باحلرب اأم عر�س ع�صالت؟

ترامب  دونالد  ي�صل  اأن  قبل  من 
�صياق  ويف  الأبي�س  البيت  اإىل 
�صهامه  �صوب  النتخابية،  حملته 
النووي،  والتفاق  اإيران  باجتاه 
لطهران  العملي  ال�صتهداف  ليبداأ 
وزير  تيلر�صون  ريك�س  اإزاحة  بعد 
ال�صابق  الأمريكي  اخلارجية 
الدفاع  وزير  ماتي�س  وجيم�س 
ال�صابق وبروز كل من جون بولتون 
كابرز وجوه �صقور  بومبيو  ومايك 

الإدارة الأمريكية.
الت�صعيد  من  الأخرية  اجلولة 
اأخذت  اإيران  �صد  الأمريكي 
توتر  اأي  عن  خمتلفا  منحى 
غري  اأمر  وهو  البلدين.  بني  �صابق 
لطبيعة  نظرنا  ما  اإذا  م�صتغرب 
الأمريكي  بالقرار  املم�صكني 
ال�صيا�صية  ونظرياتهم  وتوجهاتهم 
املتقاطعة  مبواقفهم  تتحكم  التي 
الحتالل  مع  وم�صمونا  �صكال 

"ال�رشائيلي"
ترجمت  املا�صية  الأ�صابيع  يف 
�صد  املتعمد  الت�صعيد  وا�صنطن 
طهران )بعد اأن بداأته بالن�صحاب 
وفر�س  النووي  التفاق  من 
اإجراءات حظر �صدها( والرتجمة 
حامالت  اإر�صال  عرب  كانت 
املنطقة،  اىل  وقاذفات  طائرات 
ال�صتخبارات  بتلقي  ذلك  مربرة 
حت�صري  حول  معلومات  الأمريكية 
يف  الأمريكية  القوات  ل�صتهداف 
حد  على  اإيران  قبل  من  املنطقة 

زعم وا�صنطن.
بعد حمطات الت�صعيد التي و�صلت 
مايك  تهديدات  مع  لأق�صاها 
بدعوته  ترامب  خرج  بومبيو، 
به  لالت�صال  الإيرانيني  امل�صوؤولني 
مار�س  بينما  للحوار  وا�صتعداده 
الوقت.  نف�س  يف  التهديد  هواية 
ل  انه  يعرف  ترامب  اأن  ورغم 
ل  التي  ب�رشوطه  اإل  احلوار  يريد 
ميكن لإيران اأو اأي بلد له �صيادته 
ورغم  يقبله.  اأن  وا�صتقالله  وقوته 
اأن ترامب يعرف اجلواب الإيراين 
عن  احلديث  انه ميكن  اإل  م�صبقا 

نقاط عدة يف هذا ال�صياق..
ل ميكن ا�صتبعاد فر�صية اأن يكون 
�صد  جديا  الأمريكي  التهديد 
اإيران. يف ظل وجود جمموعة ترى 
يف احلروب الو�صيلة الأوىل لتمرير 
جمموعة  وم�صاريعها،  روؤيتها 
بومبيو  ومايك  بولتون  جون  ت�صم 
العرب.  وبع�س  نتنياهو  وبنيامني 
وهذه املجموعة حتاول التح�صري 
حلرب �صد طهران تاأمل من خاللها 

باإيران  ي�رش  تغريا  حتدث  اأن 
املجموعة  هذه  لقادة  وي�صمح 
املنطقة  يف  م�رشوعها  بتنفيذ 
ول  ترامب،  �صفقة  بنوده  واهم 
اأي  اأدى  لو  حتى  هوؤلء  اأمام  رادع 
اإىل  طهران  �صد  ع�صكري  عمل 
تو�صيع رقعة النريان التي قد تاأكل 
بع�س  لو طالت  املنطقة حتى  كل 
الدول العربية من حلفاء وا�صنطن 
تبعات  لكن  "ال�رشائيلي"  والكيان 
اإيران  �صد  ع�صكري  عمل  اأي 
الوليات  على  ايجابية  تكون  لن 

املتحدة وحلفائها. 
كما اأن ترامب مقبل على انتخابات 
رئا�صية يريد منها البقاء يف البيت 
الأبي�س لولية ثانية، وهكذا ميكن 
الذي  القوة  ا�صتعرا�س  اأن  القول 
تقوم به وا�صنطن ل يعني جديتها 
ما  واذا  بال�رشورة،  احلرب  يف 
داخل  العمل  طبيعة  اىل  نظرنا 
�رشاعات  نرى  الأمريكية  الإدارة 
وتناف�صا وتباينا وتناق�صا، وامللفت 
دعوته  �صياق  ترامب يف  كالم  هنا 
اإيران عن جون بولتون  للحوار مع 
الأمريكيني،  احلرب  �صقور  اأهم 
بعمل  يقوم  بولتون  اأن  قال  حيث 
م�صيفا  معه  اآخرون  وهناك  جيد 
يتخذ  من  هو  ترامب  اي  انه 
قد  وهذا  هو.  وفقط  القرارات 
يكون موؤ�رشا على اأن قرار احلرب 
داخل البيت الأبي�س ما زال يخ�صع 
اإذا  اإل  والرد..  والأخذ  للتجاذبات 
ونتنياهو  وبومبيو  بولتون  عرف 
متهور  لقرار  ترامب  يجرون  كيف 

كهذا.
الأمور  م�صار  ي�صبح  وعليه 
ترامب  م�صهد  م�صهدين..  بني 
قبل  من  واملعزول  املحا�رش 
العا�صقني  وم�صت�صاريه  م�صاعديه 
للحروب والدماء، وبني اإيران التي 
بالأمان  اإح�صا�س  اأي  لديها  لي�س 
ثقتها  وتقل  بالأمريكيني  والثقة 
�صيئا ف�صيئا بال وروبني بعد تن�صل 
هوؤلء من تعهداتهم �صمن التفاق 

النووي.
وهكذا فان التعاطي بني الطرفني 
هو على اأ�صا�س �رشاع بني روؤيتني، 
�رشوط  لفر�س  ت�صعى  روؤية 
اأ�صوات  على  وم�صاريع  وامالءات 
وا�صنطن،  روؤية  وهي  املدافع 
احل�صول  مبداأ  على  مبنية  وروؤية 
ومقتنعة  امل�رشوعة  احلقوق  على 
اي  مع  التعامل  على  بقدرتها 
روؤية  وهي  حمتمل،  �صيناريو 

اإيران.

اأظهر ا�صتطالع راأي ن�رشه معهد 
وا�صنطن، ، نتائج لفتة عن تكّون 
�صورة اإيجابية عن حركة حما�س 
يف املجتمعات العربية جاء ذلك 
الباحثان  اأعده  ا�صتطالع  خالل 
بولوك  ديفيد  الأمريكيان 
عينة  على  كليفالند،  وكاثرين 
م�رش  العرب يف  املبحوثني  من 
وال�صعودية  والكويت  والأردن 

والإمارات.
اأن  ال�صتطالع  نتائج  واأكدت 
الت�صويت  يف  امل�صاركني  غالبية 

ب�صاأن  اإيجابية  اآراء  اأظهروا 
احلركة  ونالت  حما�س،  حركة 
بن�صبة  الأردن  يف  الأكرب  التاأييد 
57 باملائة، تلتها لبنان بن�صبة 54 
بن�صبة  الكويت  ثم  ومن  باملائة، 
اآراء  نالت  حني  يف  باملائة،   52
من  كّل  يف  اأقل  بن�صب  اإيجابية 
الإمارات وم�رش وال�صعودية بـ38 
باملائة و34 باملائة و27 باملائة 

توالًيا.
الحتالل  مع  التطبيع  وحول 
ال�صتطالع  ذكر  الإ�رشائيلي، 

امل�رشيني  من  باملائة   50" اأن 
امل�صاركني بالت�صويت يعار�صون 
�صواء  اإ�رشائيل  مع  التعاون 
مكافحة  اأو  بالتكنولوجيا 
لفتا  اإيران"،  وكبح  الإرهاب 
يتطلعون  العرب  غالبية  اأن  اإىل 
العربية  الدول  اأكرب من  اإىل دور 
الفل�صطيني  "النزاع  حل  يف 

الإ�رشائيلي".
"النتائج  اإن  املعهد:  وقال 
الدعم  اإىل  بو�صوح  ت�صري 
ال�صالم  �صنع  لعملية  ال�صعبي 

اأكرث  الفل�صطيني  الإ�رشائيلي- 
بكثري من دعم العالقات الثنائية 
مع اإ�رشائيل"، لفتا اإىل اأن "عددا 
كبريا من الإماراتيني والكويتيني 
والأردنيني وامل�رشيني يعار�صون 
ب�صدة جهود التعاون مع اإ�رشائيل 
الأمريكي  واأ�صار املعهد  الآن". 
من  اأقل  هم  الكويتيني  اأن  اإىل 
فكرة  على  يوافق  اأن  ميكن 
بني  من  "اإ�رشائيل"  مع  التعاون 
الدول العربية، بن�صبة ل تتجاوز 

13 باملائة.

لالنتخابات  العليا  اللجنة  اأعلنت 
للتح�صريات  تركياا�صتكمالها  يف 
رئا�صة  انتخابات  لإعادة  الالزمة 
 23 يف  املقررة  اإ�صطنبول،  بلدية 
للجنة  قرار  واأفاد  املقبل  جوان 
جلان  روؤ�صاء  اختيار  قررت  اأنها 
من  واأع�صاءها  القرتاع  �صناديق 

املوظفني احلكوميني ح�رشا.

واأو�صح القرار اأنه �صيتم منح قائمة 
اللجان املذكورة  روؤ�صاء وموظفي 
يف  امل�صاركة  ال�صيا�صية  لالأحزاب 
�صيتم  اأنه  واأ�صاف  النتخابات. 
النتخابات  جدول  تنفيذ  اإعداد 
مدينة  انتخابات  جمل�س  قبل  من 
املا�صي،  والإثنني  اإ�صطنبول 
لالنتخابات  العليا  اللجنة  قررت 

رئا�صة  انتخابات  اإلغاء  الرتكية، 
واإعادة  الكربى،  اإ�صطنبول  بلدية 
املقبل  جوان   23 يف  اإجرائها 
ا�صتجابة  اللجنة  قرار  وجاء 
حزب  من  املقدمة  لالعرتا�صات 
"العدالة والتنمية"، وباأغلبية كبرية، 
حيث وافق 7 اأع�صاء عليها، مقابل 
رف�س 4. ويف 31 مار�س املا�صي، 

حملية،  انتخابات  تركيا  �صهدت 
يف  والتنمية  العدالة  فوز  اأفرزت 
املعار�صة  اأن  اإل  البالد،  عموم 
رئا�صة  م�صتوى  على  ت�صدرت 
الرتكية  املدن  كربيات  بلديات 
من بينها اأنقرة واإ�صطنبول، و�صط 
النتائج  بع�س  �صحة  حول  �صكوك 

�صيما يف الأخرية.
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رم�ضان يف ترك�ضتان ال�ضرقية

ترك�ضتان ال�ضرقية امل�ضلمة يف عزلة تامة عن العامل 
وتعتيم اإعالمي على اأخبارهم واأحوالهم، ا�ضتقبل 

م�ضلمو اإقليم ترك�ضتان ال�ضرقية )�ضينجياجن( ب�ضمال 
غرب ال�ضني �ضهر رم�ضان املبارك باأفئدة م�ضطربة، 

لي�س فقط خوًفا من الإجراءات الأمنية امل�ضددة 
التي يتوقعون اأن تتبعها ال�ضلطات ال�ضينية �ضدهم 

مثل حمالت املداهمات والعتقالت املكثفة، 
ا لأنها �ضتعكر عليهم الأجواء الرم�ضانية  ولكن اأي�ضً
باملحظورات التي �ضتفر�ضها على ال�ضيام وال�ضالة 

والرتاويح وحتى اإخراج الزكاة.

التي  الأخرية  املحنة  ف�أجواء   
ك�بده� الإقليم م� زالت تخيم على 
�سدور �سك�نه من امل�سلمني، وهي 
ا�ستب�ك�ت  اأ�سعلته�  التي  املحنة 
من  واأبن�ء  ال�سينية  القوات  بني 
امل�سيطر  )العرق  اله�ن  عرقية 
وبني  جهة  من  ال�سني(  على 
)العرق  اأخرى  جهة  من  اإيجوريني 
م�سلمي  معظم  اإليه  ينتمي  الذي 
ترك�ست�ن( عقب خروج متظ�هرين 
احتج�ًج�  لل�سوارع  الإيجور  من 
مع  احلكومة  تع�مل  �سوء  على 
عندم�  منهم  ع�ملني  مقتل  ح�دثة 
ا�ستبك� مع عم�ل من اله�ن يف اأحد 
اأواخر  البالد  بجنوب  امل�س�نع 
يونيو امل��سي. وبعد مرور اأكرث من 
�سهر ون�سف على هذه ال�ستب�ك�ت 
زالت  م�  الإنرتنت  �سبكة  ف�إن 
التليفونية  والت�س�لت  معطلة.. 
غ�ية  فهي  م�ستحيلة  تكن  مل  اإن 
يف ال�سعوبة وحتت رق�بة �س�رمة، 
ومداهمة  ال�ستجواب�ت  بينم� 
تتوا�سل..  زالت  م�  املن�زل 
وتخويف  اإره�ب  حمالت  يرافقه� 
ال�سينية  ال�سلط�ت  قبل  من 
وتهديدات  الإيجور،  مل�سلمي 
ب�عتق�ل كل من يتحدث من �سك�ن 
من  وكثري  م� حدث.  حول  الإقليم 
اأق�مته�  التفتي�ش  ونق�ط  احلواجز 
املدن  بني  ال�سينية  ال�سلط�ت 
وملنع  حركة،  كل  ملراقبة  والقرى 
حدث  م�  حول  اأخب�ر  اأي  انتق�ل 
بهدف  اأخرى؛  اإىل  منطقة  من 
بني  الحتق�ن  اأجواء  اإ�س�عة  عدم 

ال�سينية،  الأق�ليم  بقية  م�سلمي 
الإقليم  اأخب�ر  جعل  الذي  الأمر 
اإل  تعرف  ول  كبري،  ب�سكل  معتمة 
ت�سنى  الذين  الأفراد  بع�ش  عرب 
لهم مغ�درة ال�سني، ونقل تف��سيل 
م� حدث يف ترك�ست�ن ال�رشقية اإىل 
يوليو  ا�ستب�ك�ت  واأ�سفرت  الع�مل. 
على  يزيد  م�  مقتل  عن  امل��سي 
عرقية  من  معظمهم   � �سخ�سً  791
اله�ن، بح�سب اإح�س�ءات حكومية، 
اأو اأكرث من األف واختف�ء 10 اآلف 
الإيجور،  م�سلمي  من  اآخرين 
ترك�ست�نية  اإح�س�ءات  بح�سب 
الزعيمة  عي�ن  �سهود  عن  نقلته� 
الإيجورية ربيعة قدير، التي تعي�ش 
املتحدة،  الولي�ت  يف  ب�ملنفى 
الع�ملي  الإيجور  موؤمتر  وتراأ�ش 
اإىل  الإيجور  ق�سية  ينقل  الذي 

املح�فل الدولية.

�ضل احلركة

�سل حركة امل�سلمني يف الرتك�ست�ن 
مع  ه�تفي  ات�س�ل  ويف  ال�رشقية 
ع�سو  ح�جي،  الأحد  عبد  ال�سيخ 
الرتبية  جمعية  اإدارة  جمل�ش 
الجتم�عي  والتع�ون  والتعليم 
مدينة  يف  ال�رشقية  لرتك�ست�ن 
وفًق�  اإنه  ق�ل:  برتكي�،  اإ�ست�نبول 
عرب  وردته  التي  الأخب�ر  لآخر 
اإىل  الإقليم  من  ح�رشوا  مواطنني 
ال�سينية  ال�سلط�ت  ف�إن  تركي�، 
هوي�ت  جميع  �سحب  يف  بداأت 
رج�ل  بني  تفريق  دون  املواطنني 

يهدف  ذلك  اأن  واأ�س�ف  ون�س�ء. 
ترك�ست�ن  م�سلمي  حركة  »�سل  اإىل 
لأنه  واأخرى؛  مدينة  بني  ال�رشقية 
بدون  يتنقلوا  اأن  امل�ستحيل  من 
اأن  اإىل  م�سرًيا  هوية«،  بط�قة 
التنقل  منعت  ال�سينية  ال�سلط�ت 
ب�إذن  اإل  املختلفة  القرى  بني 

م�سبق من ال�سلط�ت املحلية.
اإ�سالمية  جم�ع�ت  ال�سني  وتتهم 
ب�ل�سعي  ال�رشقية  ترك�ست�ن  يف 
ك�نت  اإ�سالمية  دولة  اإق�مة  لإع�دة 
اأن ت�سمه�  بهذا ال�سم قبل  ق�ئمة 
القرن  ثم�نيني�ت  يف  عنوة  ال�سني 
اأحكمت قب�سته�  ثم  الت��سع ع�رش، 
عليه� حني توىل ال�سيوعيون احلكم 
ا�سم  عليه�  واأطلقت  1949م،  ع�م 
»�سينجي�جن« اأي املق�طعة اجلديدة، 
التي �سعت اإىل حتويله� اإىل النمط 
امللحد، خالًف�  ال�سيني  ال�سيوعي 

للط�بع الإ�سالمي ال�س�ئد.

مو�ضم العتقالت

رم�س�ن  نه�ر  يف  اعتق�لت 
م�سلمي  بع�ش  ويطلق  للم�سلمني 
حتت  رم�س�ن  على  ترك�ست�ن 
»مو�سم  ال�سينية  ال�سيطرة  ظل 
يتعر�ش  اأنه  ذلك  العتق�لت«، 
ذوي  -خ��سة  ال�سب�ب  اآلف  فيه 
التدين-  على  الدالة  املظ�هر 
ي�سجعوا  اأن  من  خوًف�  لالعتق�ل؛ 
احتج�جية  مظ�هرات  قي�م  على 

وثورات خالل ال�سهر الكرمي.
اأون  »اإ�سالم  نقلته  م�  وبح�سب 

ف�إنه  عي�ن،  �سهود  عن  لين.نت« 
من املتوقع اأن يكون الت�سييق على 
هذا  العب�دات  اأداء  يف  امل�سلمني 
الإجراءات  من  حظًرا  اأ�سد  الع�م 
ال�سينية  ال�سلط�ت  اتبعته�  التي 
�سالة  منعت  حني  امل��سي،  الع�م 
يف  القراآن  وختم  ك�ملة،  الرتاويح 
الأئمة  تنقل  ومنعت  امل�س�جد، 
يف  امل�سلني  اإم�مة  من  واحلف�ظ 
الذي  م�سجده  غري  اآخر  م�سجد 
ب�لن�سبة  وكذلك  بيته،  بج�نب  يقع 
ال�سالة  عليهم  ممنوع  للم�سلني 
حيث  يقع  الذي  امل�سجد  يف  اإل 
ف�إن  الع�م  هذا  اأم�  ي�سكنون. 
اأن  من  قلق  كلهم  الإقليم  م�سلمي 
اأن  اأو  نه�ئًيّ�،  الرتاويح  منع  يتم 
يُ�سمح به� حتت رق�بة �س�رمة على 
الع�س�ء  �سالة  مع  مدته�  تزيد  األ 
على 20 دقيقة فقط، ويف م�س�جد 
حمددة. وي�سدق على كالم ال�سهود 
ال�سلط�ت  علقته�  التي  اللوح�ت 
يف  امل�س�جد  اأبواب  كل  على 
ترك�ست�ن، وحتظر مبوجبه� دخول 
امل�سجد على ال�سب�ب اأقل من 18 

ع�ًم� وعلى املوظفني والن�س�ء.
اتب�ع  برر  حكومي  بي�ن  وك�ن 
امل��سي  الع�م  مم�ثلة  اإجراءات 
العنف  موجة  اإىل  »ب�لنظر  ب�أنه: 
دينيون  متطرفون  �سنه�  التي 
ف�إنه  واإره�بيون،  وانف�س�ليون 
لنت�س�ر  نت�سدى  اأن  علين�  يتوجب 
التعليم الديني الذي يقدمه زعم�ء 

دينيون وتالميذهم«.
اأن  اإىل  العي�ن  �سهود  اأحد  ويلفت 

ترك�ست�ن  من  اجلنوبية  املنطقة 
متثل  ك�نت  والتي  ال�رشقية، 
تتميز  له�،  القدمية  الع��سمة 
اأكرث  الإ�سالم  ب�سع�ئر  ب�للتزام 
ك�ن  لذا  ال�سم�لية؛  املن�طق  من 
اء واحلف�ظ فيه� يتجهون اإىل  القَرّ
حم�فظ�ت �سم�ل ترك�ست�ن لإم�مة 
�سالة الرتاويح، اإل اأنه يف رم�س�ن 
الع�م امل��سي منع احلف�ظ والأئمة 
حم�فظ�تهم،  خ�رج  النتق�ل  من 
ومن املتوقع اأن ي�ستمر املنع هذا 

الع�م.

حظر ال�ضيام

داأبت  التي  الت�سييق  مظ�هر  ومن 
على مم�ر�سته� ال�سلط�ت ال�سينية 
ال�رشقية  ترك�ست�ن  م�سلمي  بحق 
رم�س�ن  �سهر  خالل  ع�م  ب�سكل 
اأنه�  ال�س�بقة،  الأعوام  معظم  يف 
من  امل�سلمني  املوظفني  متنع 
اأبن�ء الإقليم الع�ملني يف احلكومة، 
وكذلك الطالب من ال�سي�م نه�ئًيّ� 
ومعلن،  ر�سمي  ق�نون  بحكم 
ترك�ست�ن  اأئمة  اأحد  ذكره  م�  وفق 
ال�رشقية املقيم برتكي�، ط�لبً� عدم 
اأن  الإم�م  واأ�س�ف  ا�سمه.  ذكر 
ف�إن  ا،  �رًشّ �س�م  م�  »اإذا  املوظف 
امل�سئول ال�سيني يختربه ب�أن يقدم 
هو  هل  يعرف  حتى  ال�سي�فة  له 
م�رشوف�ت  وتخ�سم  ل،  اأم  �س�ئم 
راتبه  من  الإجب�رية  ال�سي�فة  هذه 
اإم�  �س�ئم  اأنه  ُعرف  واإذا  ق�رًشا، 
يحجب  اأو  وظيفته  من  يف�سل  اأن 

عنه راتبه«. »ونف�ش احل�ل ب�لن�سبة 
واجل�مع�ت  املدار�ش  يف  للطالب 
ب�إق�مة  لهم  ي�سمح  ل  الذين 
ال�سالة  مثل  دينية  �سع�ئر  اأي 
يخ�لف  الذي  والط�لب  وال�سوم، 
يتم طرده فوًرا«. اأم� ب�لن�سبة لغري 
ف�إنه  الطالب  وغري  املوظفني 
احلكومة  ك�نت  �سنوات   10 »منذ 
�سواء  اجلم�عي  الإفط�ر  متنع 
ونتوقع  املن�زل،  اأو  امل�سجد  يف 
تطبيق  �ستعيد  الع�م  هذا  اأنه 
الإم�م  يقول  م�  وفق  املنع«،  هذا 
الرتك�ست�ين. ويتعدى الأمر ال�سي�م 
يو�سح  -كم�  الزك�ة  اإىل  وال�سالة 
الإم�م الرتك�ست�ين- والذي اأ�س�ف: 
اأ�سبحت  )الزك�ة(  العب�دة  »اأن هذه 
الذي  ال�سخ�ش  لأن  الأداء؛  �سعبة 
ي�ستطيع  ل  الزك�ة  يدفع  اأن  يريد 
م�ستحقيه�  اإىل  الزك�ة  يقدم  اأن 
فمثاًل  ي�ستحق؛  من  اأولوي�ت  وفق 
ممنوع عليه اأن يقدمه� لط�لب علم 
�رشعي فقري، اأو لأ�رش املعتقلني«. 
ومنذ اأن �سمت بكني ترك�ست�ن اإليه� 
انتق�ل  ت�سجع  وهي  1949م  ع�م 
على  اله�ن  عرقية  من  ال�سينيني 
نط�ق وا�سع اإىل الإقليم لي�سيطروا 
على ثرواته، وت�سبح لهم اليد العلي� 
فيه؛ وهو م� اأدى اإىل تراجع ن�سبة 
من  الإقليم  يف  امل�سلمني  ال�سك�ن 
اأكرث من 90% قبل هذا الت�ريخ اإىل 
اأكرث بقليل من 40% بح�سب اأحدث 
اأعداد  تزايد  ل�س�لح  الإح�س�ءات 
الأق�ليم  بقية  من  الوافدين  اله�ن 

ال�سينية.

رم�ضان يف جزر القمر
الحت�دية  القمر  جزر  جمهورية 
الإ�سالمية، اأرخبيل من اجلزر يقع 
بني ق�رة اإفريقي� ومدغ�سقر، اأطلق 
على  القمر  ُجُزر  ت�سمية  العرب 
الث�ين  القرن  اأوائل  هذه اجلزر يف 
�سبب  البع�ش  واأرجع  الهجري، 
العرب  �لة  الرَحّ اأن  اإىل  الت�سمية 
الع�ئدة اأ�سولهم اإىل م�سقط وعدن 
�س�حل  على  هبطوا  وح�رشموت 
اجلزر وك�ن القمر بدًرا، ف�أ�سَموه� 
اإن  اآخرون:  ويقول  القمر،  جزر 
هذه  اأن  اإىل  يعود  الت�سمية  �سبب 

اجلزر ت�سبه القمر يف �سكله�.
ع�م  القمر  جزر  ا�ستقلَّت  وقد 
الوطني  ب�لعيد  وحتتفل  1975م، 
ت  وان�سَمّ يوليو،  من  ال�س�د�ش  يوم 
العربية يف ع�م  الدول  اإىل ج�معة 

1993م.

ا�ضتقبال رم�ضان:

يف  القمر  جزر  يف  امل�سلمون 
رم�س�نعلى �سواحل اجلزر ي�سهرون 
امل�سلمون  ي�ستعُدّ  ال�سب�ح،  حتى 
�سهر  ل�ستقب�ل  القمر  جزر  يف 
�سهر  بداية  من  بدًءا  رم�س�ن، 
امل�س�جد  يعدون  حيث  �سعب�ن؛ 
رونه�  ويعِمّ م�س�بيحه�  في�سعلون 
الكرمي،  القراآن  وقراءة  ب�ل�سالة 
تكرُث  الذي  املب�رك  ال�سهر  خالل 
القراآن  وتالوة  الذكر  حلق�ت  فيه 
ال�سدق�ت  فيه  تكرُث  كم�  الكرمي، 
الأوىل  الليلة  ويف  اخلري.  واأفع�ل 
من رم�س�ن يخرج ال�سك�ن ح�ملني 

امل�س�عل ويتجهون اإىل ال�سواحل؛ 
على  امل�س�عل  نور  ينعك�ش  حيث 
�سفحة املي�ه، وي�رشبون ب�لطبول 
ويظل  رم�س�ن،  بقدوم  اإعالًن� 
ومن  ال�سحور.  وقت  حتى  ال�سهر 
م�ئدة  على  الرئي�سية  الأطعمة 
»الرثيد«،  القمر  جزر  يف  الفطور 
وامل�جنو  اللحم  اإىل  اإ�س�فًة 
م�رشوب  وهن�ك  واحلم�سي�ت، 
الأخرى؛ حيث  والفواكه  الأن�ن��ش 
لديهم  خ��سًة  مك�نًة  الرثيد  يحتل 
بني بقية الأطعمة، �سواءٌ ك�ن ذلك 
على الإفط�ر اأم على ال�سحور على 

املوائد القمرية.
ول م�نع من وجود اللحم وامل�جنو 
وع�سري  احلم�سي�ت  واأنواع 
الفواكه  من  وغريه  الأن�ن��ش 

داوم  ع�دة  هي  تلك  ال�ستوائية.. 
عليه� اأه�يل جزر القمر وم� زالوا 
بداية  من  رم�س�ن  )ل�ستقب�ل 

�سعب�ن(.

اأ�ضرة واحدة

وتتحول اجلزر القمرية طوال اأي�م 
يجمعه�  واحدة،  اأ�رشة  اإىل  ال�سهر 
ويجمعه�  ب�ل�سالة،  الأذان  نداء 
م�أدبة  على  والت�آلف  احلب 
الإفط�ر، ومع اأذان املغرب يخرج 
اأبن�ء اجلزر من كل حدب و�سوب، 
يتجهون اإىل امل�س�جد لأداء ال�سالة 
التي يحر�سون عليه�، وبعد العودة 
بتن�ول  يبدءون  ال�سالة  اأداء  من 
من  يتكون  م�  وع�دًة  الإفط�ر، 

منطقة،  من  تختلف  وجبة خفيفة 
وبعده� يذهبون لأداء �سالة الع�س�ء 
يجتمع  ال�سالة  وعقب  والرتاويح، 
اأبن�ء القرية و�سب�به� و�سيوخه� يف 

بع�ش  اإىل  فيه�  ي�ستمعون  حلق�ت 
الدينية  واملح��رشات  الدرو�ش 
التي -ع�دًة- م� تدور حول ف�س�ئل 

ال�سهر الكرمي واآداب ال�سوم.
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بقلم : �سامي اإبراهيم فودة 

بعارة  فايز  �سبع  فواز  الأ�سري/  هو 
ربيعاً,  والأربعون  الثامنة  ابن 
والقابع حالياً يف �سجن عيادة الرملة 
الإ�رسائيلي ويعد من اأخطر احلالت 
يف  املوجودة  ال�سعبة  املر�سية 
ت�ستوجب  التي  الحتالل  �سجون 
و�سعه  ل�سوء  عنه  والإفراج  عالجه 
مري�ٌض  فهو  املتفاقم,  ال�سحي 
الدرجة  من  الدماغ  يف  بال�رسطان 
الأوىل يرافقها اإهمال طبي ومماطلة 
وا�سحة يف تقدمي العالج الالزم من 
فاإن  الحتالل.  معتقالت  اإدارة  قبل 
�سجون  يف  الأ�رسى  كل  كحال  حاله 
الويالت من  يعانون  الذين  الحتالل 
التي  العن�رسية  الإدارة  �سيا�سات 
دون  بامل�سكنات  عالجهم  تتعمد 
حلالتهم  �سليم  بت�سخي�ض  القيام 
الأمرا�ض  مع  امل�ستمرة  ومعاناتهم 
لرتكه فري�سة للمر�ض يفتك بج�سده, 
خلف  ع�رس  الرابع  عامه  اأنهى  وقد 
الق�سبان ودخل عامه اخلام�ض ع�رس 
الحتالل  �سجون  يف  التوايل  على 
اأعواٍم  وثماين  15عاماً  منها  واأم�سى 
الكيماوي  العالج  ي�ستهلكه  مري�ساً, 
متنقاًل  املجهول  فحو�ساته  وملف 
بني عيادات ال�سجون وامل�ست�سفيات 
نتيجة و�سعه ال�سحي ال�سعب وكغريه 
اأ�سحاب  املر�سى  الأ�رسى  من 
ما  كل  امل�ستع�سية  الطبية  امللفات 

يريده هو اأن ينال حريته حياً.

الأ�سري املري�ض: فواز �سبع 
فايز بعارة " اأبو جعفر"

تاريخ امليالد: 2/9/1971

مدينة  �سكان  من   : الإقامة  مكان 
نابل�ض �سمال ال�سفة الغربية بالقرب 

من جامعة النجاح الوطنية
واأب  متزوج  الجتماعية:  احلالة 
وله من الأبناء ثالثة وهم, جعفر- 

نا�رس- واآية 
العائلة الكرمية: تتكون عائلة ال�سري 
اأبو جعفر من الوالد والوالدة  البطل 
ومل  بال�سجن  اعتقاله  اأثناء  املتوفية 
يتمكن من وداعها اإىل مثواها الأخري 

وله من الخوة اأربع واخوتني 
تعليمه  تلقى  العلمي:  املوؤهل 
ال�ساد�ض  ال�سف  حتى  الدرا�سي 

البتدائي 

تاريخ العتقال: " ثاين يوم 
رم�سان"20/10/2004

الحتالل:  حماكم  بحقه  اأ�سدرت 
يق�سي حكماً بال�سجن املوؤبد املكرر 

ثالث مرات, اإ�سافة اإىل 35 عاماً 
اىل  النتماء  اإليه:  املوجه  التهمة 
وتنفيذ  الق�سى  �سهداء  كتائب 
عمليات ع�سكرية ادت اىل مقتل عدد 
انتفا�سة  خالل  الحتالل  جنود  من 

الق�سى.

مكان العتقال: �سجن عيادة 
الرملة

اإجراء تع�سفي وظامل: ميعن الحتالل 
بحق  اإجرامه  موا�سلة  ال�سهيوين يف 
الأ�سري فواز بعارة" ابو جعفر" والذي 
اأم�سى من عمره يف �سجون الحتالل 
باأمرا�ٍض  ا�ستنزفت �سحته  15 عاماً 
ل ح�رس لها من حرمان اأبنائه جعفر 
و�سقيقه نا�رس من الزيارة ولظروف 
�سحية مل يعد والده قادراً على ال�سري 
واللحاق بابنه بني ال�سجون املختلفة 
التي ينقله اإليها الحتالل خا�سًة بعد 
اأن توفيت زوجته وبقي ينتظر حرية 

جنله وحيداً.

احلالة ال�سحية لالأ�سري 
املري�ض: فواز بعارة 

مل  بعارة  فواز  البطل/  ال�سري  اإن 

يكن يعاين من اأي اأمرا�ض تذكر قبل 
�سجن  يف  حاليا  يقبع  فهو  اعتقاله 
"عيادة الرملة "وقد تعر�ض لالإ�سابة 
باأورام �رسطانية يف املنطقة الواقعة 
خالل  واخلد,  الي�رسى  الأذن  بني 
جراحية  لعملية  وخ�سع   ,2007 عام 
اأذنه  من  ورم حميد  كتلة  ل�ستئ�سال 
ويتلقى   2007/5 �سهر  يف  الي�رسى 
و�سعه  ازداد  لكن  الكيماوي  العالج 
بالتهابات,  واأ�سيب  �سوءاً  ال�سحي 
�سديد  خروج  من  يعاين  واأ�سبح 
اأثر  ما  العملية  مكان  �سفراء  ومادة 
وعلى  ال�سحية  حالته  على  �سلباً 
حوا�سه,  يف  بخلل  اأ�سيب  اإثرها 
ال�سمع  يف  �سعف  من  يعاين  واأ�سبح 
حا�سة  يف  و�سعف  الي�رسى  اأذنه  يف 
عينه  يف  الروؤية  يف  التذوق,وم�ساكل 
وقدمه  يده  يف  وارتخاء  الي�رسى 
ما  بطعم  ي�ست�سعر  ول  كما  الي�رسى 

يتناول.
القلب  ع�سلة  يف  �سعف  من  ويعاين 
وم�ساكل يف رئتيه ول ي�ستطيع التنف�ض 
نقله  اإثرها جرى  �سليم وعلى  ب�سكل 
له  "واأجريت  "العفولة  م�سفى  اإىل 
كتل  لوجود  عاجلة  ق�سطرة  عملية 
حيث  والرئة,  القلب  على  �رسطانية 
ونتيجة  له,  للقلب  بطارية  و�سع  مت 
مبهمة  مازالت  الطبية  الفحو�سات 
الكتل  كانت  اإذا  ما  لعائلته  بالن�سبة 
ال�رسطانية حميدة اأم خبيثة. كما اأنه 
يعاين من ق�رس يف عظام قدمه, واأن 
حالة الأ�سري بعارة مقلقة مع فقدان 
به  تقوم  ما  واأن  وزنه,  من  الكثري 
اإدارة املعتقل لي�ض �سوى فحو�سات 

�سكلية واإعطائه اأدوية م�سكنة فقط, 
لكن الأ�سري بحاجة ما�سة اإىل متابعة 

طبية حثيثة لو�سعه ال�سحي.

كيفية عملية اعتقال الأ�سري 
البطل : فواز بعارة 

�سابقا يف  اعتقل  بعارة  فواز  ال�سري 
�سجوان الحتالل واأم�سى 6 �سنوات, 
رم�سان  �سهر  من  الثاين  اليوم  ويف 
فجراً,  الثالثة  ال�ساعة  وعند  الكرمي 
حما�رسة  مت  2004/10/20م  بتاريخ 
الع�سكرية  بالأليات  املكان وتطويقه 
واقتحام منزل والده يف بيت التعاون 
الأو�سط يف نابل�ض وقد عاثوا ف�ساداً 
عملية  اأثناء  املنزل  يف  وخراباً 
التفتي�ض وقد جرى اقتياده اىل مركز 
نقله  جرى  وبعدها  حوارة  توقيف 
�سجن  اىل  مت  تكفا  بيتح  �سجن  اىل 
مبا�رسه  اعتقاله  بعد  وخ�سع  جلبوع 
اأيدي  على  جداً  قا�سي  لتحقيق 
وقد  ال�رسائيلية  املخابرات  �سباط 
تهمة  الع�سكرية  املحكمة  له  وجهت 
الق�سى  �سهداء  كتائب  اىل  النتماء 
اىل  ادت  ع�سكرية  عمليات  وتنفيذ 
مقتل عدد من جنود الحتالل خالل 
موقوف  وبقي  الق�سى  انتفا�سة 
واأ�سدرت  �سهور   5 حماكمة  بدون 
حكماً  الحتالل  حماكم  بحقه 
اإ�سافة  بال�سجن املوؤبد ثالث مرات 

اإىل 35 عاماً
ندائي  اأوجه  مقايل  �سطور  على  من 
والهيئات  املوؤ�س�سات  كافة  اإىل 
ال�سحة  منظمة  وخا�سة  الدولية 
حدود  بال  اأطباء  ومنظمة  العاملية 
بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأ�سري/ 
لتقدمي  عنه  لالإفراج  بعارة  فواز 
العالج الالزم له خارج ال�سجون قبل 
احلركة  �سهداء  بكوكبة  يلتحق  اأن 
الوطنية الأ�سرية يف اأي حلظة نتيجة 
بحياته  وال�ستهتار  الطبي  الإهمال 
ويرف�ض  ال�سجون  اإدارة  قبل  من 

الحتالل اإطالق �رساحه ...

احلرية كل احلرية لأ�سرانا 
واأ�سرياتنا املاجدات

امل�سابني  للمر�سى  العاجل  وال�سفاء 
من  وغريها  ال�رسطان  باأمرا�ض 

الأمرا�ض الفتاكة بالإن�سان...

اإخوتي الأماجد اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�سامدين ال�سابرين الثابتني املتمر�سني 
يف قالع الأ�سر, اأعزائي القراء اأحبتي الأفا�سل فما اأنا ب�سدده اليوم هو ت�سليط ال�سوء 

على اخطر حالت الأ�سرى امل�سابني بال�سرطان يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي والذين 
يواجهون املوت البطيء وجميعهم يعانون من ظروف �سحية واعتقاليه بالغة ال�سوء 

وال�سعوبة, ويعترب من ابرز الأ�سرى الفل�سطينيني امل�سابني بال�سرطان وحالته ال�سحية 
حرجة للغاية نتيجة �سيا�سة الإهمال الطبي وا�ستهتار اإدارة م�سلحة ال�سجون بحياته,

�لأ�صري فو�ز بعارة ي�صارع �ملوت بعد �إ�صابته 
بال�صرطان يف �لدماغ

م�صاق �حلركة �لأ�صرية 
للدكتور حمدونة يدر�س 

يف جامعة �خلليل

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

�لعليا �لإ�صر�ئلية ترف�س ��صتئناف �لهيئة 
للإفر�ج عن �لأ�صري عو�د بكفالة مالية

رئي�ض  ال�سوبكى  بالل  الدكتور  اأ�ساد 
جامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  ق�سم 
 , الأ�سرية  احلركة  مب�ساق  اخلليل 
ومتطلب  تعليمى  كم�ساق  املتبنى 
كل  يف  للطلبة  اختيارى  جامعى 
املدير  اأعده  والذى  التخ�س�سات 
العام بهيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين 
الأ�سري املحرر الدكتور راأفت حمدونة 
الت�سل�سل  اإىل  ال�سوبكى  د.  واأ�سار   .
وال�سياغة  امل�ساق  به  ميتاز  الذى 
 , للجامعات  املخ�س�سة  املنهجية 
موؤكداً اأنه امل�ساق الوحيد الذى �سمم 
وال�رسوط  تتوافق  اأكادميية  بطريقة 
اجلامعية من حيث املحتوى والتمهيد 
وباأهدافها  بها  والتعريف  وحدة  لكل 
امل�ساعدة  والقراءات  واأق�سامها 
الذاتى  التقومي  اأ�سئلة  ووجود   , لها 
النظرى  للوحدات والن�ساط الطالبى 
امل�سطلحات  وم�رسد  والعملى 
من   . وحدة  كل  نهاية  يف  واخلال�سة 
حمدونة  راأفت  الدكتور  �سكر  ناحيته 
اأمناء  وجمل�ض  رئي�ساً  اخلليل  جامعة 
وطاقم اأكادميى واإدارى لتبنيها م�ساق 
الأمر  لهذا  ملا  الأ�سرية  احلركة 
الثقافة  جممل  على  انعكا�ض  من 
الوطنية والعتقالية للطلبة وتعزيزها 
رئي�ض  بكر  اأبو  قدرى  اللواء  و�سكر   ,
واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون  هيئة 
وزير  ومرا�سلة  املادة  تقدمي  لكتابة 
اأكادميياً  لقرارها  والتعليم  الرتبية 
واأ�ساف   . الفل�سطينية  اجلامعات  يف 
يتكون  امل�ساق  اأن  حمدونة  د. 
اأق�سام  وت�سعة  وحدات  خم�ض  من 
احلركة  بعنوان  الأوىل  الوحدة   ,
الأ�سرية " الن�ساأة والتطور " , ويتفرع 

" احلركة الأ�سرية  اأق�سام  عنها ثالثة 
تاريخها ومراحل تطورها , وال�سجون 
واأ�سمائها,  ن�ساأتها  واملعتقالت, 
 , اجلغرافية  ومواقعها  وطبيعتها 
وحمطات العتقال واأ�سكال التعذيب 
العوائق  بعنوان  الثانية  والوحدة   "
وو�سائل  والإمكانيات  الذات  وبناء 
 " عنها  ويتفرع   , الن�سالية  الأ�رسى 
نيل  يف  الحتالل  �سلطات  عوائق 
الذات  بناء  وكيفية   , الأ�رسى  حقوق 
احلركة  ودور   , المكانيات  وتطوير 
الأ�سرية يف تعزيز اجلوانب الإبداعية 
لدى الأ�رسى اأما الوحدة الثالثة با�سم 
وامل�سرية  الدميقراطية  التجربة 
ال�سجون  يف  والتعليمية  الثقافية 
ويتفرع عنها " التجربة الدميقراطية 
امل�سرية   , ال�رسائيلية  ال�سجون  يف 
ال�رسائيلية  ال�سجون  يف  الثقافية 
ال�سجون  يف  التعليمية  امل�سرية   ,
ال�رسائيلية , والوحدة الرابعة بعنوان 
الن�سالية  والو�سائل  التنظيمية  البنى 
 , ال�سجان  مواجهة  يف  لالأ�رسى 
ويتفرع عنها البنى التنظيمية والهياكل 
والو�سائل   , العتقالية  واملوؤ�س�سات 
يف  الفل�سطينيني  لالأ�رسى  الن�سالية 
والإ�رسابات   , جان  ال�َسّ مواجهة 
املفتوحة عن الطعام لتحقيق احلقوق 
, والوحدة اخلام�سة بعنوان اإبداعات 
 , الإ�رسائيلية  ال�سجون  يف  الأ�رسى 
النطف  اأطفال  عنوان  عنها  ويتفرع 
يف  م�ستجدة  ن�سالية  حالة  املهربة 
وح�سور   , الإ�رسائيلية  ال�سجون 
الأ�رسى يف امل�سهد ال�سيا�سي " وثيقة 
ال�سجون  واأدب   ,  " منوذجاً  الأ�رسى 

"اخل�سائ�ض واملميزات"

ال�رسى  �سوؤون  هيئة  قالت 
العليا  املحكمة  ان  واملحررين, 
ال�ستئناف  رف�ست  الإ�رسائيلية 
�رساح  لإطالق  به  تقدمت  الذي 
مالية,  بكفالة  عواد  ان�ض  ال�سري 
وابقت على اعتقاله حلني اإ�ستكمال 
�سده.  القانونية  الإجراءات 
الإلتما�ض  ان  الهيئة  واو�سحت 
التي  املحكمة  جل�سة  بعد  قدم 
اأبريل/   30 يوم  ان�ض  امامها  مثل 
مير  انه  حيث  املا�سي,  ني�سان 
�سعب,  وحياتي  �سحي  بو�سع 
تواجده  خالل  عليه  الإعتداء  بعد 
اإتهمته  حيث  النقب,  معتقل  يف 
عملية  تنفيذ  بنيته  املعتقل  اإدارة 

وطالبت  ال�سجانني.  لحد  طعن 
الدويل  الأحمر  ال�سليب  الهيئة 
واملوؤ�س�سات احلقوقية والإن�سانية, 
على  لالطمئنان  الفوري  التحرك 
لالإفراج  وال�سغط  ان�ض,  �سحة 
املحكمة  جل�سة  ان  علما  عنه, 
القادم   5/22 يوم  �ستكون  القادمة 
بئر  يف  املركزية  املحكمة  يف 
ان  يذكر  ال�سهود.  ل�سماع  ال�سبع 
الأ�سري عواد )32 عاما( من �سكان 
نابل�ض,  �رسق  جنوب  عورتا  بلدة 
بتاريخ  واعتقل  ُمدر�ًسا,  يعمل 
كامال  عاما  واأم�سى   2018/3/28
حاليا  ويقبع  الإداري,  العتقال  يف 

يف عزل اأوهليكدار.
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تر�ضم مالمح من �ضحوا  هي من 
رووا  الذين  االر�ض  هذه  الأجل 
فل�ضطني  اأر�ض  الزكية  بدمائهم 
من  ت�ضاري�ض  بري�ضتها  وتخط 
للقد�ض  فداء  حريتهم  نذروا 

واالأق�ضى.  

 .. اال�سرى  ر�سامة   -  1
من تكون؟

ابنة  نزال  املغيث  اإلهام  هي 
اجلن�ضية  مغربية   ، وجدة  مدينة 
كما   ، والهوى  الع�ضق  فل�ضطينية 
در�ضت  نف�ضها،  تعرف  اأن  حتب 
الريا�ضيات والفيزياء ثم الهند�ضة 
من  اتخذت  وبعدها  املعمارية  
درا�ضتها  ال�ضتكمال  مقرا  فرن�ضا 
لقاء  ترتجم  فكانت   ، عملها  وبداأ 
ال�رشق  يف  امل�ضوؤولني  وخطابات 
بداأت حكاية  ، ومن هنا  االأو�ضط 

ع�ضقها لالأ�ضري حممد نزال. 
ق�ضة  هنالك  فل�ضطيني  بيت  كاأي 
فهي  اكتملت  وان  تكتمل  مل  حب 
يف  غ�ضة  ترافقها   ، ناق�ضة  تبقى 
القلب  اال وهي  االعتقال ، كاأنها 

�رشيبة لكل قلبني اإئتلفا.
زوجي  على  "تعرفت  اإلهام:  تقول 

الأخيه  �ضورة  ر�ضمت  عندما 
امللقب  نزال  حممود  ال�ضهيد 
الذي  حممود  ال�ضهداء،  بقمر 
تاأثرت به جداً  وب�ضريته، توا�ضلت 
اخلطبة  متت  حتى  حممد  مع 
 ، فرن�ضا  وانا يف  فل�ضطني  هو يف 
ا�ضتمرت اخلطبة 6 �ضنوات ب�ضبب 
امتام  من  منعتنا  التي  االجراءات 
تاأ�ضرية  وتاأخر  فرن�ضا  يف  زواجنا 

حممد بعدها".
تزوج اإلها وحممد يف االأردن ومكثا 
معاً ملدة 21 يوماً قبل اأن يعود اإىل 
اإلهام   ا�ضطررت  ثم  فل�ضطني، 
ال�ضتكمال  فرن�ضا   اإىل  لل�ضفر 
بزوجي  اللقاء  اأمل  على  عملي 
ال�ضفر  اوراق  ينتظر  كان  الذي 

للحاق بي.
تقول،  كما  اإلهام،  تفاجئت 
باعتقال حممد وحتويله للتحقيق، 
لتبداأ  فل�ضطني،  اإىل  عودته  اأثناء 
املوؤ�ض�ضات  بع�رشات  باالت�ضال 

وال�ضخ�ضيات ملعرفة ظروفه.

 

 2 - من الذي  اأطلق 
عليك هذا اللقب ؟

اأطلقوا  من  هم  اال�رشى  اأهايل 

اإلهام،   تقول   ، اللقب  هذا  علّي 
بكل  االأ�رشى  �ضور  اأر�ضم  كنت 
اأهايل  كان   ، وانتماء  و�ضغف  حب 
ار�ضم  اأن  مني  يطلبون  االأ�رشى 
اال�ضري  فاأر�ضم   ، اأبناءهم  �ضور 
احللم  فيتحول  وابناوؤه  زوجته  و 
�ضورة  لهم  فت�ضبح   ، حقيقة  اىل 
بطباعة  االأهايل  فيقوم   ، جامعة 
للزيارات  واخذها  ال�ضور  هذه 
قلوب  على  ال�ضعادة  يدخل  مما 
رائعة  ردودا  فري�ضلون   ، اال�رشى 

بالفرج  لزوجي  الدعاء  اهمها 
اأعظم  قائلة  وت�ضيف   ، القريب 
قاموا  اأن  اال�رشى  فعلوه  �ضيء 
لي�ضكروه عما  زوجي  بالبحث عن 
ت�ضعد  ان  من  اأروع  فما  اأفعله، 
باأهايل اال�رشى  بالكم  ان�ضانا فما 

واأنا منهم. .
على  اإلهام  تتلقاه  الذي  االأجر   
"الأنني  اإلهام  تبني  ر�ضوماتها، 
لزوجي  و  يل  الدعاء  هو  القيد"، 
بالفرج العاجل وان يلم �ضملنا بعد 

ان افرتقنا واأن يح�ضن ابنه الذي 
ي�ضبع من  ، ومل  االن  يره حتى  مل 

لعثمته وبدايته.
 

مّر  �سعور  اأ�سعب   -  3
عليِك ؟ وماذا تتمني ؟

هي  رافقني  �ضعور  اأ�ضعب 
لالعتقال  االوىل  اللحظات 
كنت يف بداية حملي ، انقطعت 

 ، حممد  زوجي  عن  االخبار 
اأ�ضتجمع  ثم  اأر�ضا  اأقع  فكنت 
قواي الأت�ضل بكل من اأعرفه يف 
مبا  ي�ضعفونني  لعلهم  فل�ضطني 
ت�ضيف  حممد.  عن  يطمئنني 
 ، �ضهرا   21 حمكوم  حممد 
املفرو�ض  من  املقبل  ال�ضهر 
ان  اهلل  اأ�ضاأل   ، عنه  االفراج 
بالفرج  رفقائه  مين عليه وعلى 
املعتقالت  تبّي�ض  وان  العاجل 

بال�ضفقة القادمة.

يف ر�سوماتها تتوحد املعامل العربية من اأق�سى ال�سرق اإىل مغربه ، ففي لوحاتها ترى باب �سيدي عي�سى يف املغرب ، ت�سم رائحة برتقال يافا 
، تقطف الزعرت من جبال نابل�س ، وتاأكل من خبز القد�س العتيق.

 تقرير: رحيق ال�سويل - 
اأنني القيد  

اإلهام املغيث .. ر�سامة الأ�سرى

املغربية "اإلهام املغيث نزال " ..

اعتقل الحتلل زوجها فوهبت ري�ستها للأ�سرى
كان اعتقال االأ�ضري حممد نزال 
زوجته  حياة  يف  فارقاً  حدثاً 
التي  املغيث،  اإلهام  املغربية 
االأ�رشى  عائالت  عامل  دخلت 
اأبوابه،  اأو�ضع  من  الفل�ضطينيني 
وتعرفت على حياتهم ومعاناتهم 

وتعلمت م�ضطلحاتهم.
اأحالم  زفاف  من  يوماً   21 بعد 
فل�ضطني  اإىل  عاد  وحممد، 
ليلحق  اأوراقه  �ضدور  بانتظار 
االحتالل  ولكن  فرن�ضا،  اإىل  بها 
مركز  اإىل  الوجهة  كل  غري 
حتقيق ع�ضقالن، تقول زوجته، 
باعتقاله  العائلة  علمت  حيث 
من اأحد �ضباط االحتالل الذي 

ات�ضل ب�ضقيقه.
مل ترتك الهام موؤ�ض�ضة اأو و�ضيلة 
ومعرفة  التوا�ضل  من  متكنها 
اإليها،  تلجاأ  ظروف زوجها، ومل 
فكانت  القيد"،  "الأنني  توؤكد 

من  االت�ضال  يف  يومها  مت�ضي 
فرن�ضا حتى متكنت من معرفة 
بحياة  اخلا�ضة  التفا�ضيل  كل 
االأ�رشى واالندماج مع عائالتهم 

وتكوين �ضداقات معها.
يف بداية اعتقال حممد مبعتقل 
هي  االإذاعة،  كانت  "جمدو" 
الو�ضيلة التي حتمل �ضوت الهام 
بانتظارها،  يومياً  يجل�ض  اإليه، 
ومن  حملها  على  تطمئنه  كي 
حممود،  بنجله  والدتها  ثم 
يف  ووالده  النور  اأب�رش  الذي 
يف  عنه  بعيداً  االحتالل  زنازين 

فل�ضطني.
با�ضم  حممود  ت�ضجيل  ق�ضة 
معاناة  لوحدها  كانت  والده 
كبرية، تبني الهام ، فرغم طلبها 
احل�ضول  االأحمر  ال�ضليب  من 
على وكالة من داخل املعتقل من 
حممد من اأجل ت�ضجيل طفلهما 

يف فرن�ضا، اإال اأن ال�ضليب ماطل 
مندوبه  وكان  طويلة،  ل�ضهور 
يقول لزوجته باأنه قابله ورف�ض 
مل  ذلك  ولكن  الوكالة،  اإعطائه 

يكن �ضحيحاً كما توؤكد.
من  كبرية  مبحبة  الهام  ت�ضعر 
اعتقال  منذ  االأ�رشى،  عائالت 
معها  تتعاطف  حيث  زوجها، 
وي�ضاعدنها  االأ�رشى  زوجات 
لظروفها  نظراً  كبري  ب�ضكل 
وبعدها عن زوجها، وقد �ضكلت 
مواقع  على  جمموعات  معهن 
يتبادلن  االجتماعي  التوا�ضل 
تربطهن  وباتت  االأخبار  داخلها 

عالقة وثيقة.
غرفته  يف  حممد  يحتفظ 
ال�ضور  بع�رشات  النقب  مبعتقل 
تبعثها  حيث  حممود،  لطفله 
على  املجموعات  الأحد  الهام 
زوجات  وتطبعها  "الفي�ضبوك" 

اإىل  له  وتدخلها  االأ�رشى، 
املعتقل خالل الزيارة.

عن  حممد  تف�ضل  �ضهور   3
زوجته  مع  وي�ضتعد  احلرية، 
اإىل فرن�ضا، ويلتقي  لكي ي�ضافر 
من  حرم  الذي  حممود  بطفله 
يعلمه،  اأن  دون  وكرب  روؤيته 
يكرب  لكي  طاقته  بكل  وحاول 
اإدارة  لكن  والدته  عند  اأذنه  يف 
معتقل "جمدو" اأخلفت بوعدها 

له بذلك.
تعرف حممد على اإلهام بعد اأن 
ل�ضقيقه  مر�ضومة  �ضورة  �ضاهد 
االنرتنت،  على  حممود  ال�ضهيد 
من  مبعرفة  ف�ضوله  ذلك  ليثري 
بر�ضم  قام  الذي  ال�ضخ�ض  هو 
نزال  فكان  �ضقيقه،  �ضورة 
وبعد  م�رش،  يف  يدر�ض  اآنذاك 
الر�ضامة  على  تعرف  البحث 
ر�ضمت  التي  املغيث  املغربية 

بها،  االرتباط  وقرر  ال�ضورة 
من  �ضنوات  بعد  �ضافرت  حيث 
فرن�ضا اإىل االأردن والتقيا هناك 

واأمتا حفل زفافهما.
ي�ضار اإىل اأن االأ�ضري حممد نزال 
جنني،  ق�ضاء  قباطية  بلدة  من 

 20 بال�ضجن ملدة  يواجه حكماً 
م�رش  يف  يدر�ض  وكان  �ضهراً، 
هناك،  ويعمل  االأعمال  اإدارة 
حممود  ال�ضهيد  �ضقيق  وهو 

نزال.
�سبكة اأنني القيد - جنني
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لكن الإدارة احلالية التي يقودها 
غريب  عمر  الفريق  اإىل  العائد 
قررت اإعادته غلى الفريق جمددا 
جيدا  خباياه  يعرف  الذي  وهو 
لالعبني  الكاملة  املعرفة  ولديه 
من اأجل ال�رشوع ةيف العمل معهم 
دون عراقيل و�سعوبات. وح�سب 
الفريق  من  »الو�سط«  م�سادر 
املدرب  مع  اتفق  غريب  فاإن 
حممد حني�ساد من اأجل اللتحاق 
بالعار�سة الفنية للنادي واللتحاق 
للعمل مع املدرب كازوين والذي 
�سوف يختار بنف�سه بقية اأع�ساء 
الطاقم الفني الذين �سوف يعمل 
باملدرب  الأمر  ويتعلق  معهم 

امل�ساعد واملح�رش البدين.

من مقربني  الت�رشيبات  وح�سب   
و�سعت  الإدارة  فاإن  للمولودية 
امل�رشحني  لالعبني  اأولية  قائمة 
الت�سكيلة  يغادرون  �سوف  والذين 
يف املركاتو ال�سيفي املقبل بعدما 
مل يقنعوا بالداء الذي قدموه ومل 
يكونوا عند ح�سن الظن، ويتعلق 
كني�ش،  حا�سي،  من  بكل  الأمر 
واحلار�ش  دمو  تبي،  �سويبع، 
يف  يتواجدون  الذين  مر�سلي 
رغم  الفريق،  مع  العقد  نهاية 
اأنها لي�ست ر�سمية بعد يف انتظار 
هوية  يف  كازوين  املدرب  ح�سم 
والتفاق  امل�رشحني  الالعبني 
الذين  الالعبني  اأ�سماء  حول 
مع  بالتن�سيق  الإدارة  ت�ستهدفهم 
معهم  للتعاقد  الفرن�سي  التقني 

يف ال�سائفة املقبلة.

اتفق  منف�سل،  مو�سوع  يف 
ر�سميا  غريب  العام  املدير 
لتعيينه  قري�سي  توفيق  مع 
والعمل  للفريق  فنيا  مديرا 
ال�سبانية،  الفئات  م�ستوى  على 
املفاو�سات  عقب  وذلك 
خالل  الرجلني  جمعت  التي 
اإىل  تو�سال  اأين  ال�سابقة  الأيام 
قري�سي  بالتحاق  يق�سي  اتفاق 
والنطالق  اجلزائر  مبولودية 
املو�سم  من  ابتداء  العمل  يف 
معه  التعاقد  وياأتي  املقبل، 
ميلكها  التي  للخربة  بالنظر 
يف  كان  الذي  وهو  ال�سبان  مع 
الوطني  الفني  املدير  من�سب 
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
القدم قبل اأن ي�سغل مدير فني 

رفقة ن�رش ح�سني داي.

كازوين يلتحق باأر�ض الوطن الثالثاء اأو الأربعاءحني�شاد مدرب احلرا�س وقائمة اأولية لالعبني امل�شرحني
ينتظر اأن يلتحق املدرب الفرن�شي برينارد كازوين باأر�س الوطن الثالثاء اأول الأربعاء 

املقبل من اجل الوقوف على الت�شكيلة والتح�شري باكرا للمو�شم الكروي املقبل، وهو 
الذي كان وقع العقد مع اإدارة الفريق لرت�شميه على راأ�س العار�شة الفنية، حيث �شوف 

ي�شرع يف العمل مبا�شرة بعد نهاية املو�شم اجلاري بعدما �شجل العودة اإىل بيته القدم 
وهو الذي كان اأ�شرف على تدريب النادي العا�شمي قبل اأن يغادر الفريق عقب ف�شخ 

العقد منت�شف املو�شم احلايل مع املدير الريا�شي ال�شابق كمال قا�شي ال�شعيد 

اإدارة �شباب بلوزداد 
ت�شرع بالإجراءات 

الإدارية ملركز 
التدريبات

مادار يح�صل على 
ت�صيري مركب 

اخلروب 33 عاما
لت اإدارة فريق �سباب  حت�سّ

بلوزداد على اأحقية ا�ستغالل 
املركب الريا�سي للخروبة 

وذلك بعد موافقة وزير ال�سباب 
والريا�سة عبد الروؤوف برناوي 
على منح ت�سيري املركب لإدارة 

النادي البلوزدادي عقب الجتماع 
الذي جمعه برئي�ش الفريق 
�رشف الدين عمارة والذي 

نتجت عنه اأخبار مفرحة للنادي 
العا�سمي بعدما اقتنع الوزير 
بطلب اإدارته ووافق عليه اأين 
اأ�سحى �سباب بلوزداد ميلك 

حق ت�سيري وا�ستغالل املركب 
ملدة 33 �سنة مقابل مايل بعد 
العقد الذي وقعته �رشكة مادار 
مالكة النادي بتواجد الرئي�ش 

املدير العام عمارة والذي يجعل 
اخلطوة ايجابية ل�سباب بلوزداد 

من اأجل حتويله اإىل العتناء 
بالفئات ال�سبانية وموا�سلة 
البحث عن املواهب التي 

ي�ستفيد منها النادي م�ستقبال، 
وهو املركز الذي �سوف ي�سريه 
املدير الفني بوعالم �سارف 

والذي يعترب امل�سوؤول الأول على 
الفئات ال�سبانية للفريق، حيث 

يعمل اجلميع من حميط النادي 
البلوزدادي على حتويل املركب 
اإىل مركز مبقايي�ش عاملية ي�سم 
خمتلف املرافق ال�رشورية التي 
ت�سمح بتوفري اأف�سل عمل للفريق.
اإىل جانب ذلك، توا�سل �رشكة 

مادار اإعداد الفريق للم�ستقبل من 
خالل الرتكيز على توفري خمتلف 
الهياكل واملرافق الريا�سية، ويف 
هذا ال�سدد �رشع رئي�سها �رشف 

الدين عمارة بالإجراءات الإدارية 
ال�رشورية من اأجل النطالق 
يف م�رشوع مركز التدريبات 

اخلا�ش بت�سكيلة اأبناء »العقيبة« 
واملتواجد يف الرغاية من خالل 
ا�ستغالل القطعة الأر�سية التي 

ا�ستفاد منها الفريق خالل اإطالق 
م�رشوع الحرتاف يف الكرة 

امل�ستديرة اجلزائرية والتي تبلغ 
م�ساحتها 3 هكتار. 

يف املقابل، دخل لعب �سباب 
ق�سنطينة اإ�سماعيل بلقا�سمي 

�سمن مفكرة اإدارة النادي 
البلوزدادي من اأجل التعاقد معه 
خالل املركاتو ال�سيفي املقبل، 
حيث عرب املدرب عبد القادر 
عمراين عن رغبته يف تواجد 

الالعب �سمن التعداد املو�سم 
املقبل نظرا ملعرفته اجليدة 

له بعدما �سبق له الإ�رشاف على 
تدريبه املو�سم املا�سي مع �سباب 
ق�سنطينة ويعرف جيدا امكانياته، 

اأين يتواجد يف نهاية العقد مع 
اإدارة ناديه وهو املر الذي لن 

ي�سكل �سعوبات ل�رشكة مادار من 
اجل ا�ستقدامه اإىل الفريق.

عي�شة ق.

الدورة الدولية لالأوا�شط للتن�س برباتو

اإق�صاء ريحان يف الدور ن�صف النهائي

اأق�سي اجلزائري يو�سف ريحان يف 
الدور ن�سف النهائي للدورة الدولية 
بعد  اإيطاليا  برباتو  لالأوا�سط 
الأ�سرتايل  اأمام  ام�ش  اأول  انهزامه 
راأ�ش  �ساحب  �سولكابت  تري�ستان 
املجموعة رقم 5 مبجموعتني دون 
املغامرة  وتنتهي   ،5-7 و   5-7 رد 
الواعد  اجلزائري  لل�ساب  اجلميلة 
للمربع  اأو�سله  رائع  م�سوار  بعد 
ربع  الدور  يف  تغلبه  بعد  الذهبي 
اأولك�سندر  الأكراين  على  النهائي 

اأوف�سارنكو.
التن�ش  لعب  �سمن  للتذكري، 

م�ساركته   ريحان  يو�سف  اجلزائري 
يف دورة غولن غارو�ش لالأوا�سط، 
فرن�سا  بباري�ش  اإجراوؤها  املقرر 
ح�سب  املقبل  جوان   8 اإىل   2 من 
التي  للم�ساركني،  الأولية  القائمة 
املا�سي  الثالثاء  يوم  ن�رشها 
الر�سمي  املوقع  عرب  املنظمون، 
ويتواجد  للعبة،  الدولية  لالحتادية 
اجلزائري يف املرتبة 45 يف قائمة 
النهائي  اجلدول  يف  امل�ساركني 
�سمن  يدخل  الذي  باري�ش  ملوعد 
�سالم<<  ><الغراند  بطولت 

وامل�سنف يف الدرجة ><اأ<<.

وكان ريحان -نائب بطل افريقيا- 
قد حقق الأ�سبوع الفارط قفزة نوعية 
لالأوا�سط  العاملي  الت�سنيف  يف 
يف  الف�سية  للميدالية  اإحرازه  بعد 
التي  لالأوا�سط  الإفريقية  البطولة 
املغرب،  مبراك�ش  وقائعها  جرت 
كما توج بالدوريتني الدوليتني بكاب 
تلم�سان  ومبن�سورة  فرن�سا  داي 
الثانية،  الدرجة  يف  امل�سنفتني 
عليها  التي حت�سل  املميزة  النتائج 
اجلزائري، �سمحت له اأي�سا بت�سدر 

الت�سنيف الإفريقي للفئة.
وكالت

بوكيتينو ي�صرتط 20 
مليون اأورو لقيادة 

يوفنتو�ض
قال تقرير �سحفي اأم�ش اإن نادي 
مع  ات�سالت  اأجرى  جوفنتو�ش 
بوكيتينو  ماوري�سيو  الأرجنتيني 
هوت�سبري،  لتوتنهام  الفني  املدير 
البيانكونريي  بقيادة  لإقناعه 
األيغري  ملا�سيميليانو  خلًفا 
اإيطاليا،  لبطل  احلايل  املدرب 
�سبورت«  »توتو  �سحيفة  وذكرت 
اأن جوفنتو�ش توا�سل مع بوكيتينو 
اأن  اإل  املا�سية،  القليلة  الأيام  يف 
ب�سبب  اأمل  بخيبة  �سعر  النادي 
الأرجنتيني،  املدرب  مطالب 

طلب  بوكيتينو  اأن  واأ�سافت 
يورو  مليون   20 على  احل�سول 
اأ�ساب  الذي  الأمر  �سنوي،  كراتب 
تقارير  وت�سري  بال�سدمة،  اليويف 
مدرب  األيغري  اأن  اإىل  �سحفية 
الفريق احلايل، اقرتب من الرحيل 
قلعة  داخل  ق�ساها  اأعوام   5 بعد 
األيغري  وقاد  العجوز،  ال�سيدة 
الدوري  لقب  لتحقيق  جوفنتو�ش 
ودع  لكنه  املو�سم،  هذا  الإيطايل 

كاأ�ش اإيطاليا ودوري الأبطال. 
وكالت 

 �شفيان بن ح�شان رئي�س الحتادية 
اجلزائرية للعبة

امل�صتوى الفني للريغبي 
باجلزائر يف تطور م�صتمر

اجلزائرية  الحتادية  رئي�ش  اأكد   
اأن  ح�سان  بن  �سفيان  للريغبي 
للعبة  العام  الفني  امل�ستوى 
ت�ساعدي  منحى  يف  باجلزائر 
وذلك  الفارط،  باملو�سم  مقارنة 
الوطنية  الدورة  مناف�سات  عقب 
بها  اأ�سدل  التي  بالبليدة  للريغبي 
الريا�سي  املو�سم  على  ال�ستار 
ت�رشيحات  ح�سب   2019-2018
للهيئة  اأدىل بها لل�سفحة الر�سمية 
اأن  ح�سان  بن  واأفاد  الفيدرالية، 
موعد البليدة الذي يعد اآخر بطولة 
وطنية وعرف تتويج ملعب وهران 
باللقب عند الأكابر لدى يف ريغبي 
لعبني،  و7  لعبا   15 مبجموع 
رغم  ح�سنة  ظروف  يف  جرى  قد 
وتبقى  الأمطار،  بع�ش  ت�ساقط 
نادي  غياب  هي  ال�سوداء  النقطة 
ب�سبب حادث  الدورة  امل�سيلة عن 
حافلتهم  له  تعر�ست  التي  املرور 
للم�ستوى  تقييمه  الطريق، ويف  يف 
يف  الريغبي  لريا�سة  العام  الفني 
اجلزائر عرب جمريات دورة البليدة 
الوطنية، اأ�سار بن ح�سان، يف ختام 
هذا املو�سم الريا�سي: »امل�ستوى 
حم�سو�ش  ب�سكل  ارتقى  الفني 
املا�سي  املو�سم  بدورة  مقارنة 
على جميع امل�ستويات، �سواء لدى 
و   18 من  لأقل  ال�سبانية  الفئات 
16 و 14 �سنة وحتى عند الأكابر، 
دون ن�سيان الريغبي الن�سوي الذي 

يتح�سن«.

احلكام  »حتى  املتحدث:  واأ�ساف 
ميتلكون  املباريات  اأداروا  الذين 
مبهمتهم  وقاموا  جيد  م�ستوى 
بذلك.  �سعداء  ونحن  ينبغي  كما 
كمكتب  �سطرناها  التي  فالربامج 
فيدرايل ت�سري يف الطريق ال�سحيح 
للم�ستقبل«،  اإيجابي  موؤ�رش  وهذا 
برنامج  على  تعديالت  و�ستطراأ 
حيث  املقبل،  للمو�سم  املناف�سة 
املناف�سة  نظام  تغيري  �سيتم 
يكون  جهوية  مناطق   3 بتحديد 
التناف�ش فيها حتى �سهر دي�سمرب، 
جتري  فيفري  �سهر  من  بداية  ثم 
�سمن  اإيابا  و  ذهابا  مقابالت 
لإبرازها  وذلك  النهائية  املرحلة 
عرب �سمان تغطية اإعالمية اأف�سل، 

ح�سب نف�ش امل�سدر.
ويف الأخري ك�سف �سفيان بن ح�سان 
اأن هيئته تعمل دوما حتت اإ�رشاف 
للريغبي،  الإفريقي  الحتاد 
ممثلني  ح�سور  يثبته  ما  وهو 
اأداما  وهما  القارية،  الهيئة  من 
باخوم وم�سطفى جلتي م�سوؤولن 
م�ستوى  على  التكوين  مبديرية 
ح�سورا  »لقد  الإفريقي:  الحتاد 
ايل البليدة من اأجل معاينة م�ستوى 
عربوا  حيث  اجلزائر،  الريغبي يف 
ال�سباب  بقدرات  اإعجابهم  عن 
عمل  تقييم  وكذا  اجلزائري، 
ترب�ش  على  والإ�رشاف  الحتادية 

تكويني« ختم امل�سوؤول حديثه.
وكالت
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عي�شة ق.

ني�س  اإدارة  اأن  املتحدث  واأعلن 
اأكادميية  خريج  عن  تتنازل  لن 
ت�صل  ان  ب�رشط  �صوى  بارادو 
عن  تقل  ال  قيمة  العر�س  قيمة 
فتح  اجل  من  اأورو،  مليون   50
وو�صعه  حوله،  التفاو�س  باب 
�صمن قائمة املغادرين وما عدا 
ذلك فاإن االأدارة لن تتنازل عنه، 
م�صريا اأنهم مل يتبقوا اأي عر�س 

بهذه القيمة يف الوقت الراهن.
املدير  ك�صف  املقابل،  يف 
اإدارة  اأن  ني�س  لنادي  الريا�صي 
ناديه مل تتح�صل على اأي عر�س 
االأندية  كبار  اإحدى  من  ر�صمي 
باب  فتح  اأجل  من  االأوروبية 
عطال  ب�صاأن  معها  املفاو�صات 
والتعاقد معه هذا ال�صيف، وقال 
ت�رشيحات  يف  ال�صدد  هدا  يف 
الفرن�صية  بلو�س«  »كنال  قناة  مع 
ان كل االأخبار التي تربط العب 

جمرد  الكبرية  باالأندية  اخل�رش 
تكهنات فح�صب خا�صة واأن االأمر 
مل يتعد املتابعة من طرف تلك 
عر�صا  تقدم  مل  والتي  االأندية 
مع  التعاقد  اأجل  من  ر�صميا 
وزو،  بتيزي  »وا�صية«  قرية  ابن 
مو�صحا اأنه يف حال مل ينتقل اإىل 
فريق ين�صط يف اإحدى الدوريات 
له  االأف�صل  الكبرية  االأوروبية 
اللعب  وموا�صلة  ني�س  يف  البقاء 

معه مو�صما اآخر.

وينتظر ان يجد عطال �صعوبات 
جتربة  وخو�س  ني�س  مغادرة  يف 
باملركاتو  جديدة  احرتافية 
واأنه  خا�صة  املقبل،  ال�صيفي 
طويل  بعقد  فريقه  مع  مرتبط 
 2023 جوان  اإىل  وميتد  االأمد 
اإىل جانب مت�صك مدرب الفريق 
وهو  بخدماته  فيريا  باتريك 
الذي �صبق له الت�رشيح اأن عطال 
اأين  لديه  ولي�س  النادي  مع  باق 

يغادر.

املدير الريا�شي ن�شحه بالبقاء مو�شما اآخر مع الفريق

�إد�رة ني�س ت�شرتط 50 مليون �أورو للتنازل عن عطال
ن�شح ك�شف املدير الريا�شي لنادي ني�س جيل غرميوندي الالعب الدويل اجلزائري يو�شف عطال بالبقاء مع فريقه 

ني�س مو�شما اآخر واللعب يف �شفوفه باعتبار اأن الأمر �شوف يعود عليه بالفائدة من اأجل تطور امكانياته، وقال اأن الظهري 
الأمين للت�شكيلة الوطنية لزال �شابا و�شغري ال�شن ويعترب اكت�شاف املو�شم وبالتايل �شوف يكون الأف�شل له البقاء يف 

الدوري الفرن�شي عاما اإ�شافيا ح�شبه.

مدرب �شالكه يعلن ال�شتغناء عن خدماته 
ورحيله نهاية املو�شم

بن طالب مر�شح لال�شتبعاد 
عن �لكان �ملقبلة

زيد�ن يك�شف عن �أول 
�ملغادرين لريال مدريد

األكمار الهولندي يفاو�س �شبارتاك مو�شكو

 هني مر�شح للعب 
يف �لدوري �لهولندي

الدويل  الالعب  و�صعية  ازدادت 
تعقيدا  طالب  بن  نبيل  اجلزائري 
فريقه  مدرب  اأعلن  بعدما 
�صتيفنز  هوب  االأملاين  �صالكه04 
قراره باال�صتغناء عن الالعب فيما 
تبقى من مباريات الدوري االأملاين 
والذي تف�صلنا جولتني على اإ�صدال 
قال  حيث  مقابالته،  على  ال�صتار 
ت�رشيحات  يف  �صالكه  مدرب 
بن  اأن  االأملاين  االإعالم  تناقلها 
بقية  عن  م�صتبعدا  �صيكون  طالب 
»البوند�صليغا«  يف  النادي  م�صوار 
عن  ا�صتبعاده  قرار  اأن  واأو�صح 
به  يتعلق  وال  جماعيا  كان  الفريق 
قررت  الفريق  اإدارة  الأن  �صخ�صيا 
املو�صم،  هذا  نهاية  ت�رشيحه 
طالب  بن  زان  �صتيفن  وا�صتطرد 
وال  رائعة  امكانيات  ميلك  العب 

الفنية  قدراته  يف  الت�صكيك  ميكن 
والبدنية وذلك رغم امل�صاكل التي 
حدثت بني الرجلني هذا املو�صم، 
القرار  حول  التفهم  طالب  لكنه 
والذي  حقه  يف  اتخاذه  مت  الذي 
مل يكن انفراديا بل اأخذته االإدارة 

وكان عليه م�صاندته. 
�صالكه  اإدارة  قرار  ان  واالأكيد 
وا�صتبعاده  طالب  بن  عن  بالتخلي 
عن قائمة التعداد املعنية بخو�س 
ما تبقى من املو�صم احلايل �صوف 
انطالق  قبل  ماأزق  يف  ي�صعه 
لالأمم،  اإفريقيا  كاأ�س  مناف�صة 
اإبعاده  يتم  اأن  ي�صتبعد  ال  حيث 
املعنية  اخل�رش  قائمة  عن  اأي�صا 
الكروي  العر�س  يف  بامل�صاركة 

القاري يف م�رش.
عي�شة ق.

املدير  زيدان  الدين  زين  ك�صف 
اأول  عن  مدريد  لريال  الفني 
امللكي  �صفوف  عن  الراحلني 
عقب املو�صم اجلاري، واأكد زيدان 
ماركو�س  الو�صط  العب  اأن  اأم�س 
يورينتي، �صريحل عن امللكي نهاية 
املناف�صة  ب�صبب  اجلاري  املو�صم 
ح�صوله  دون  حتول  التي  القوية 
على فر�صة اال�صتمرارية يف اللعب، 
ويف موؤمتر �صحفي ع�صية مواجهة 
اجلولة  يف  اليوم  �صو�صييداد  ريال 
قال  االإ�صباين  الدوري  من   37
زيدان: »قبل التحدث عن ماركو�س 
�صهر  قبل  قلته  ما  فردي،  ب�صكل 
اأنني  هو  عنه  �صوؤاال  تلقيت  حني 
يحتاج  لكنه  كالعب  كثريا  اأحبه 
الدقائق،  من  مزيد  على  للح�صول 
اأنه  اأعتقد  هنا  عامني  وعقب 
املدرب  واأ�صاف  اللعب«.  ي�صتحق 
الالعبني  هم  من  »نعلم  الفرن�صي: 
ريال  �صفوف  بني  املوجودين 
�صادقني  نكون  اأن  يجب  مدريد، 
قدمه  ما  واأتذكر  معهم،  للغاية 
ق�صاه  الذي  العام  خالل  ماركو�س 
اأالفي�س،  ديبورتيفو  �صفوف  بني 

الأنه  جدا  جيد  ب�صكل  لعب  لقد 
التي مل  باال�صتمرارية  يحظى  كان 
يتمتع بها هنا الأن هناك الكثري من 
»ال  ووا�صل:  املهمني«،  الالعبني 
مل  اأنني  يل  يقول  اأن  الأحد  ميكن 
اأمنحه الفر�صة للعب، لقد لعب اأقل 
احلياة  هي  هكذا  لكن  اآخرين  من 
وال ميكننا تغيري ذلك، يف اأي فريق 
�صيكون هناك دائما من يلعبون اأقل 
الريال  مدرب  وذكر  غريهم«.  من 
من  جاهزا  بات  بنزمية  كرمي  اأن 
للعب بعدما غاب عن  العودة  اأجل 
»غدا  زيزو:  وقال  مباراتني،  اآخر 
الأنه  معنا  حا�رشا  يكون  �صوف 
تدرب خالل هذا االأ�صبوع مع باقي 
ذلك  يحدث  وعندما  الالعبني، 
فهذا يعني اأنه جاهز«، وحول رغبة 
خالل  هدفني  ت�صجيل  يف  بنزمية 
املباراتني املتبقيتني من الليغا من 
تهديفي  �صجل  اأف�صل  جتاوز  اأجل 
من  اأنه  زيدان  �رشح  م�صريته،  يف 
ت�صجيل رقم  يفكر يف  اأن  الطبيعي 
الفريق  ي�صاعد  اأن  ويريد  قيا�صي 

بت�صجيل االأهداف.
وكالت

اجلزائري  الدويل  الالعب  يقرتب 
الدوري  عن  الرحيل  نحو  �صفيان 
اجلاري  املو�صم  نهاية  الرو�صي 
جديدة  احرتافية  جتربة  وخو�س 
هذا  ويف  الكروي،  م�صواره  يف 
اإعالمية  تقارير  ك�صفت  ال�صدد 
اإدارة �صبارتاك مو�صكو  اأن  رو�صية 
الرو�صي تتواجد يف مفاو�صات مع 
نظريتها األكمار الهولندي من اجل 
انتقال الالعب اإىل �صفوف النادي 
االأخري، اأين يتوجه هني نحو اللعب 
يف البطولة الهولندية الأول مرة يف 

م�صواره الكروي، وهو الذي انتقل 
من  قادما  مو�صكو  �صبارتاك  اإىل 
فريقه ال�صابق اأندرخلت البلجيكي، 
الرو�صي  الفريق  يرف�س  ال  اأين 
هذا  بنهاية  اجلزائر  العبه  رحيل 
املو�صم وهو الذي التحق ب�صفوفه 
من  قادما   2018 العام  مطلع  يف 
العام  اإىل  ميتد  بعقد  اأندرخلت 
النادي  اإدارة  2021، حيث ت�صرتط 
الرو�صي قيمة خم�صة ماليني اأورو 

لت�رشيح هني.
ع.ق.

ك�شف اأنه مل يندم على جتربته واأعلن 
تلقيه عرو�شا خليجية

جماين: �أنتظر نهاية �ملو�شم 
حل�شم م�شتقبلي مع �حد

�صّدد الالعب الدويل اجلزائري ال�صابق كارل جماين 

عم رغبته يف الت�رشع واحل�صم يف م�صتقبله مع ناديه 

احد ال�صعودي، حيث قال اأن عقده الزال �صاري 

املفعول ولديه عاما اآخر يف �صفوفه، لكنه ميلك 

بندا ي�صمح له بالرحيل يف نهاية املو�صم يف حال 

�صقوط الفريق اإىل الدرجة الثانية –وهو ما حدث 

بالفعل-، اإال اأن جماين اأكد يف ت�رشيحات مع موقع 

»االقت�صادية« ال�صعودي اأنه �صوف ينتظر نهاية 

املو�صم والذي يتبقى لفريقه خو�س مباراتني قبل 

اإ�صدال ال�صتار من اأجل احلديث اإىل م�صوؤويل الفريق 

وح�صم �صتقبله مع اأحد قبل تقرير م�صريه بالبقاء 

واملوا�صلة يف �صفوفه اأو الرحيل نحو خو�س جتربة 

جديدة، اأ�صاف املدافع ال�صابق للخ�رش اأنه �صعيد 

بخو�س جتربة احرتافية يف ال�صعودية ويف حال مل 

يوا�صل اللعب مع اأحد، ك�صف اأنه ميلك عرو�صا من 

اأندية بالدوري اخلليجي من ال�صعودية واالإمارات 

ويتوّجه نحو املوا�صلة باللعب يف اإحدى دورياته.

اأكد جماين انه مل يندم على التجربة التي خا�صها 

مع اأحد ال�صعودي، مو�صحا ان التجربة كانت مفيدة 

بالن�صبة له من اأجل التعلم منها يف امل�صتقبل، 

خا�صة وانه كان يدرك منذ البداية �صعوبة املهمة 

التي تنتظره مع الفريق يف �صباق حتقيق البقاء، 

وعّب جماين عن اأ�صفه للف�صل يف متكني فريقه 

بالبقاء يف الدرجة االأوىل، مو�صحا اأن جتربته يف 

ال�صعودية كانت مميزة يف ظل خو�صه املناف�صة 

يف اإمكانيات م�صابهة ملا هو موجود يف الدوريات 
االأوروبية.

وتطرق جماين اإىل م�صواره الكروي عندما اأ�صار 

اأن اأف�صل م�صريته الكروية عندما حمل قمي�س 

ليفربول االجنليزي بعد توقيع العقد معه وهو 

�صاحب 18 عاما، حيث اأكد لعب اإىل جانب 

عمالقني يف الفريق ويتعلق االأمر ب�صتيفان جريارد 
ومايكل اأوين.

عي�شة ق.

الإعالم التون�شي يوؤكد اقرتابه من 
التجديد مع الرتجي

باليلي مر�شح للعب 
يف �لدوري �لقطري
يتواجد الالعب الدويل اجلزائري يو�صف باليلي 

حمل اأطماع ومتابعة من االأندية القطرية التي 
ترغب يف التعاقد معه خالل التحويالت ال�صيفية 
املقبلة، حيث ذكرت تقارير اإعالمية قطرية اأن 

فريقي ال�صد و العربي اأعربا عن اهتمامهما ب�صم 
العب الرتجي التون�صي اإىل �صفوفهما خا�صة بعد 

التاألق مع الفريق الذي عاد جمددا اإىل �صفوفه 
قادما من جتربة ق�صرية بالدوري الفرن�صي، ولهذا 

الغر�س فقد قدمت اإدارة ال�صد وحامل لقب 
الدوري القطري هذا املو�صم عر�صا مغريا من 

خالل منح راتب كبري البن مدينة وهران من اأجل 
اإقناعه بالقدم غلى قطر واللعب يف �صفوف ت�صكيلة 
»الزعيم« والتي ت�صم يف �صفوفها مواطنه وزميله يف 
املنتخب الوطني بغداد بوجناح، بينما يالقي ال�صد 

مناف�صة قوية مع العربي الذي قام بدوره بتقدمي 
عر�س كبري لالعب من اأجل احل�صول على موافقة 

الالعب لالنتقال اإىل �صفوفه يف ظل امل�رشوع الذي 
حت�رشه اإدارة النادي من اأجل التعاقد مع جنوم 

كبرية ملناف�صة ال�صد والدحيل املو�صم املقبل يف 
التتويج باالألقاب املحلية.

ويف �صياق مت�صل، ذكرت تقارير اإعالمية تون�صية اأن 
متو�صط ميدان الت�صكيلة الوطنية يتوجه نحو جتديد 

العقد مع اإدارة فريقه الرتجي التون�صي وموا�صلة 
البقاء معه واللعب يف �صفوفه، واأ�صارت اأن الالعب 

منح االأولوية اإىل اإدارة الرئي�س حمدي مدب من 
اأجل التجديد خا�صة واأن الالعب ال�صابق الحتاد 

العا�صمة قدم دورا كبريا يف تاأهل فريقه غلى نهائي 
رابطة اأبطال اإفريقيا والتناف�س على االحتفاظ بها 

للمو�صم الثاين على التوايل.
عي�شة ق.
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مونبلييه يبقي على اآماله الأوروبية
�أبقى مونبلييه على �آماله بحجز مركز 
�لأوروبي  �لدوري  مل�سابقة  موؤهل 
م�سيفه  على  بفوزه  �ملقبل  �ملو�سم 
�إتيان 1-0 يف مبار�ة �ساخبة  �سانت 
�فتتاح  يف  لعبنَي  طرد  �سهدت 
�جلولة 36 من �لدوري �لفرن�سي �أول 
�م�س، ورفع مونبلييه ر�سيده �إىل 58 
و�أحيى  �خلام�س  �ملركز  يف  نقطة 
�لأخري  �لر�بع  �ملركز  بانتز�ع  �آماله 
قبل  �لقارية  �مل�سابقة  �إىل  �ملوؤهل 
�إتيان  �لنهاية من �سانت  جولتني من 
نقطة   62 عند  ر�سيده  جتمد  �لذي 
هدف  و�سجل  �لر�بع،  �ملركز  يف 
�ل�سيف  للفريق  �لثالث  �لنقاط 

غايتان لبورد بت�سديدة قوية من 16م عجز حار�س �سانت �إتيان عن �سدها.
بعد  كونغري  د�نيال  مونبلييه  بوجه لعب  �لأوىل  مرتني،  �حلمر�ء  �لبطاقة  �للقاء  ورفع حكم 
��ستعانته بتقنية �مل�ساعدة بالفيديو  للتاأكد من تعمده �رتكاب خطاأ على �آرنو نوردين و�لثانية 
بوجه لعب �سانت �إتيان رميي كابيال �لذي تلقى بطاقة �سفر�ء ثانية، وتو��سلت �أم�س �ملباريات 
لعب �جنيه مع باري�س �سان جريمان �ملتوج باللقب و�ميان مع تولوز وكاين مع رين�س ونيم مع 
مع  رين  مبباريات  �ليوم  �ملرحلة  وتختتم  نانت،  مع  وني�س  �سرت��سبورغ  مع  وديجون  موناكو 

غانغان وليل مع بوردو ومر�سيليا مع ليون.

�شتيغن يعتذر اإىل جماهري بر�شلونة
وجه �لأملاين مارك �أندريه تري �ستيغن 
�عتذ�ًر�  �لإ�سباين،  بر�سلونة  حار�س 
�خلروج  بعد  �لبلوغر�نا  جلماهري 
�لإجنليزي  ليفربول  �أمام  �ملرير 
من قبل نهائي دوري �لأبطال، وفاز 
بر�سلونة على ليفربول يف ذهاب قبل 
ملعب  على  نظيفة  بثالثية  �لنهائي 
خ�سارة  يتلقى  �أن  قبل  نو،  كامب 
�لأنفيلد  ملعب  على  بالإياب  قا�سية 
�ستيغن  تري  وكتب  نظيفة،  برباعية 
عرب ح�سابه على في�س بوك: »�آ�سف 
على �لر�سالة �ملتاأخرة، كان علّي �أن 

�لعديد  تلقيت  �للقاء  »بعد  و�أ�ساف:  وقتها«،  عن  يتغري  مل  ر�أيي  لكن  �ملبار�ة،  عقب  �أحتدث 
من �لر�سائل، و�أريد �أن �أ�سكركم على �لكلمات �مل�سجعة، وعلى تعاطفكم و�حرت�مكم«، و�أكمل 
نحتاجه  ما  هو  وهذ�  مرفوعة،  روؤو�سنا  يُبقي  �لدعم  ر�ئع،  �سيء  كل  »�أنتم  بر�سلونة:  حار�س 
�لآن«، وتابع: »�ملو�سم مل ينته بعد، وهناك لقب �آخر نريد �لقتال عليه، وهو كاأ�س كاأ�س �مللك، 
فقط مًعا ميكننا �أن نفعل ذلك«، و�أمت �حلار�س �لأملاين: »�لأحد هو �آخر مبار�ة يف �ملو�سم على 

ملعب كامب نو، �أتطلع لروؤيتكم جميًعا هناك«.

ع عقوبة رايول الفيفا تو�شّ
مينو  �لإيطايل-�لهولندي  لالأعمال  �ل�سهري  �لوكيل  �إيقاف  �لقدم  لكرة  �لدويل  �لحتاد  قرر 
ر�يول مع قريبه و�رشيكه فينت�سنزو عن �لعمل يف كافة �أنحاء �لعامل ملدة ثالثة �أ�سهر و�سهرين 
تو�ليا، وذكر �لفيفا يف بيان »قررت جلنة �لن�سباط يف �لفيفا �ليوم تو�سيع �لعقوبة �لتي فر�سها 
�لحتاد �ليطايل لكرة �لقدم على �لوكيلني كارمني وفينت�سنزو ر�يول لت�سبح دولية«، وكان ر�يول 
لثالثة  �لعمل  �إيقافه عن  �لق�ساء �سد عقوبة  �إىل  �للجوء  �ملن�رشم عزمه على  �أكد �خلمي�س 
�أ�سهر فر�سها بحقه �لحتاد �لإيطايل للعبة من دون �أن يحدد �أ�سبابها، ما �سيحول دون قيام 
ر�يول �لذي يتوىل �إد�رة �أعمال لعبني مثل �لفرن�سي بول بوغبا مان�س�سرت يونايتد �لإجنليزي 
و�لإيطايل ماريو بالوتيلي مر�سيليا �لفرن�سي و�ملهاجم �ل�ساب مويز كني جوفنتو�س �لإيطايل 

باأي ن�ساط يف �لأ�سهر �ملقبلة.
ويف بيان تعليقا على �لعقوبة، تعهد وكيل �لأعمال باللجوء �إىل �لق�ساء ملو�جهة �حتاد �إيطايل 
�عترب �أنه �سعيف وغري موجود، وقال �لوكيل �لبالغ من �لعمر 51 عاما: »�لإيقاف �لإيطايل لي�س 
مفاجئا، لالأ�سف«، م�سيفا »�أعتقد �أن �لحتاد �لإيطايل مل يغفر يل �نتقاد�تي لدوره يف �حلالة 
�ملزرية لكرة �لقدم �لإيطالية، �إ�سافة �ىل دوره يف �جلولة �لأخرية من م�سكلة �لعن�رشية �لتي 
�إبر�م �تفاقات مع  �أن �لعقوبة �لتي متنعه دون  ت�سيب مالعب �لكرة �ملحلية«، و�عترب ر�يول 
�لأندية �لإيطالية يف �لفرتة �ملحددة لن تكون لها م�ساعفات على �لالعبني �لذين ميثلهم.                               

ال�شيا�شة تهدد خميتاريان بالغياب عن نهائي اليوروباليغ
�لجنليزي  �ر�سنال  نادي  �أبدى 
متكن  عدم  من  �لعميقة  خ�سيته 
هرنيك  �لأرميني  و�سطه  لعبه 
�أمام جاره  خميتاريان من �مل�ساركة 
ت�سل�سي يف �ملبار�ة �لنهائية مل�سابقة 
يف  تقام  و�لتي  �لأوروبي  �لدوري 
بني  �سيا�سي  توتر  خلفية  على  باكو 
فريق  وعرّب  و�أذربيجان،  �أرمينيا 
تكر�ر  من  قلقه  عن  »�ملدفعجية« 
ما ح�سل مع �لدويل �لأرميني �لذي 
�لذربيجاين  باغ  قره  لقاء  عن  غاب 
ب�سبب  �ملجموعات،  دور  يف   0-3
كار�باخ  ناغورين  نز�ع  حول منطقة 
بعدما حجز �ر�سنال بطاقته لنهائي 
يف  �حلايل  ماي   29 يف  ليغ  يوروبا 
على  باكو  �لأذربيجانية  �لعا�سمة 

عليه  بفوزه  �ل�سباين  فالن�سيا  ح�ساب 
7-3 يف جمموع �ملبار�تني. ون�رش �لنادي �للندين بيانا جاء فيه: »ن�سعى للح�سول على �سمانات من �لحتاد �لأوروبي لكرة �لقدم 
باأنه �سيكون من �لآمن �أن ي�سافر هرنيك خميتاريان �إىل باكو خلو�س نهائي يوروبا ليغ، مع ما يطلبه �ر�سنال وميكي لإدر�جه 
�سمن ت�سكيلتنا«، وتابع: »مل نتلَق حتى �لآن �أي �سمانات مقبولة، وناأمل يف �أن يتمكن �ليويفا من توفري هذه �ل�سمانات على 
�لفور«، قبل �أن يختم: »نحن بالطبع قلقون كثري� باأن يوؤدي موقع �لنهائي �ىل عدم متكن ميكي من �للعب يف �لنهائي �لوروبي«. 
يف �ملقابل قال »�ليويفا« يف بيان لوكالة »بي �يه« �لربيطانية �إنه �إجر�ء معياري »للويفا« �إر�سال خطابات دعم للجمعيات و�لأندية 
و�ل�سفار�ت من �أجل �حل�سول على تاأ�سري�ت لالعبني و�ل�سماح لهم باللعب يف �مل�سابقات �لوروبية، وهي لي�ست �ملرة �لأوىل 
�لتي يغيب فيها خميتاريان عن �ملناف�سات يف �أذربيجان، �إذ ب�سبب �لتوتر �ل�سديد بني �لبلدين غاب �لالعب �لأرميني عن �سفوف 
�أذربيجان و�أرمينيا  فريقه �ل�سابق بورو�سيا دورمتوند �لأملاين مبو�جهة غالبا �لأذربيجاين يف يوروبا ليغ عام 2015، ودخلت 
ب�رش�ع حول منطقة ناغورين كار�باخ منذ ��ستوىل �لنف�ساليون �لأرمن على �لإقليم يف حرب �أ�سفرت عن مقتل قر�بة 30 �ألف 
�سخ�س يف �أو�ئل �لت�سعينات.ومت �لتو�سل �إىل �تفاق لوقف �إطالق �لنار يف عام 1994 ولكن �لبلدين ما ز�ل يف �رش�ع مرير ي�سهد 

تبادل �إطالق �لنار ب�سكل متكرر.

عقد  مدد  �أنه  �لإجنليزي  �لدوري  ثالث  ت�سيل�سي  نادي  �أعلن 
مد�فعه �لدويل �لرب�زيلي �ل�سابق د�فيد لويز حتى عام 2021، وكان 
�لعقد �حلايل للويز 32 عاما ينتهي يف نهاية �ملو�سم �حلايل، وقد 
�أجل  �للندين من  �لنادي  �لرب�زيلي مفاو�سات مع  خا�س �ملد�فع 
متديده، وقال لويز ملوقع �لنادي: »�أنا �سعيد هنا وللح�سول على 
فر�سة �لبقاء، �أع�سق هذ� �لنادي ولدي دوما طموح لعب �ساب«، 
وكان لويز �رّشح يف معر�س رده على �سوؤ�ل عما �إذ� كان �سيبقى 
متديد  عن  �لإعالن  قبل  �ملقبل  �ملو�سم  ت�سيل�سي  �سفوف  يف 
ذلك  �سيكون  �جلميع،  �سيعرف  قريبا  ذلك،  �أعتقد  »نعم،  عقده: 
قبل �ملبار�ة �لنهائية للدوري �لأوروبي، يف غ�سون خم�سة �أيام«، 
و�أ�ساف غد�ة م�ساهمته يف بلوغ �لنادي �للندين �ملبار�ة �لنهائية 
فر�نكفورت  �إينرت�خت  على  بالفوز  �لأوروبي  �لدوري  مل�سابقة 
كرة  يف  �لر�ئعة  حلظاتي  �لنادي،  هذ�  »�أحب  �لرتجيح:  بركالت 
�لأبطال  دوري   - �لأوروبية  �لألقاب  خا�سًة  هنا،  كانت  �لقدم 
د�ئما  كانت  وتابع: »عالقتي مع �مل�سجعني  �لأوروبي«،  و�لدوري 
بذل  فقط  �أحاول  هنا،  فيه  لعبت  �لذي  �لأول  �ليوم  منذ  ر�ئعة 

ق�سارى جهدي وجعلهم �سعد�ء«.
وعلى �لرغم من بلوغه نهائي �لدوري �لأوروبي و�سمانه �لتو�جد 
بني �لأربعة �لأو�ئل يف �لدوري �لجنليزي �ملمتاز، �إل �أن م�سري 
مدربه �لإيطايل ماوريت�سيو �ساري ل يز�ل غري م�سمون، لكن لويز 

�ملو�سم  يجعل  �أن  �ساأنه  من  �لأوروبي  باللقب  �لتتويج  �أن  يعتقد 
»لقد  وقال:  �إيجابيا،  �للندين  �لنادي  مع  �لإيطايل  للمدرب  �لأول 
بذلنا ق�سارى جهدنا طو�ل �ملو�سم، ل �أحد كان ير�هن على �أننا 
�سامنون  ونحن  �ملمتاز  �لدوري  من  �لأخرية  �ملبار�ة  �سنخو�س 
وتابع:  �ملقبل«،  �ملو�سم  �أوروبا  �أبطال  دوري  مل�سابقة  تاأهلنا 
بالطبع  معه،  جيد  تو��سل  بالفعل  لديها  �جلماهري  �ن  »�عتقد 
�إنها مبار�ة نهائية  �إىل باكو لالحتفال،  �لذهاب  يريد �مل�سجعون 
و�سنبذل ق�سارى جهدنا للفوز بها«، وتقام �ملبار�ة �لنهائية للدوري 
�لأوروبي يف 29 ماي �حلايل يف �لعا�سمة �لذربيجانية باكو حيث 
�سيالقي ت�سيل�سي جاره �للندين �ر�سنال �لذي حجز بطاقته على 

ح�ساب فالن�سيا �ل�سباين.

لويز ميدد عقده مع ت�شيل�شي اإىل 2021

�أحد جنوم �مل�سابقة، ووفًقا 90 دقيقة تف�شل الربميريليغ عن �شراع حمتدم �ل�سيفي حول �سم  �أندية �لربميريليغ يف �ملريكاتو  �أم�س عن �رش�ع �سين�ساأ بني  ك�سف تقرير �سحفي بريطاين 
ل�سحيفة »�سن« �لربيطانية فاإن �أندية �أر�سنال ومان�س�سرت يونايتد وت�سيل�سي وتوتنهام تتناف�س على �سم �لإجنليزي هاري ماجو�ير مد�فع لي�سرت 
�سيتي، و�لذي قد تبلغ قيمته يف �ملريكاتو 60 مليون �إ�سرتليني، و�أ�سارت �ل�سحيفة �أن �لالعب �سيخو�س مبار�ته �لأخرية مع لي�سرت �ليوم �أمام 
ت�سيل�سي قبل �أن يبد�أ �ل�رش�ع �لإجنليزي على �سمه مبكًر�. ولن يتمكن ت�سيل�سي من �ل�ستمر�ر يف �رش�ع �سم ماجو�ير، �إل �إذ� جنح يف رفع 
عقوبة �لإيقاف �ملوقعة عليه، و�لتي متنعه من �إبر�م �سفقات جديدة خالل فرتتي �لنتقالت �ملقبلتني، ب�سبب خمالفته لقو�عد �لتعاقد مع 
�لالعب ب�سدة يف بطولة كاأ�س �لعامل رفقة منتخب �إجنلرت�.لعبني ق�رش. يذكر �أن مان�س�سرت يونايتد كان �لنادي �لإجنليزي �لأكرث �هتماًما باحل�سول على خدمات ماجو�ير يف �ل�سيف �ملا�سي، بعد تاألق 

ريا�شة دوليةالأحد 12 ماي  2019  املوافـق  ل07 رم�ضان 1440هـ 14



الكاتبة ريهام بلعلمي ل الو�سط 

الكتابة اعتقال للحظة زمنية هاربة
تقول  ريهام بلعلمي عن نف�سها .. كاتبة كتاب �سجيج �سمت ، 17 �سنة ،من والية باتنة ثم جاءت بي االيام ايل والية الطارف النتقل للعي�ش هناك ، انا 

فتاة طموحة  ، اأعي�ش الأخلد ا�سمي ،اأحاول جت�سيد ما يجول خميلتي مع مزيج الواقع الأ�سكل فني اخلا�ش .

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

االبتكار  ميكنه  �شخ�ص  اأنا  
با�شتمرار، واأجنح يف حتويل 
االأفكار اإىل م�شاريع ناجحة، 
الفر�ص من  اإيجاد  وميكنني 
اإليها  يلتفت  التى ال  االأ�شياء 
الرتكيز  ة  �شديد  االآخرون. 
اأ�شعى لتقدمي  على اأهدايف، 
عالية يف  ذات جودة  اأعمال 
ميكنني   املحدد،  الوقت 
اإذا  القرارات ب�رسعة  اتخاذ 
لزم االأمر، حتى مع ال�شغط 
والرهانات اخلطري واأ�شتطيع 
يف  حتى  حا�شًمة  اأكون  اأن 
الكافية،   املعلومات  غياب 
لدى عني قادرة على التقاط 
اأوؤمن  الأننى   ، التفا�شيل  
اأكرث  مهمة  التفا�شيل  باأن 
ان�شانة  انا  غريها،   من 
احلياة  ،ارى  كثريا  ح�شا�شة 
مبنظور مميز وخمتلف رغم 
احلم  الزلت  واجهته  ما  كل 
جلمي  كان  كاتبة  وم�شطلح 
انا  منذ نعومة اظافري ،ها 

اليوم ذلك احللم             
  

تِك مع الكتابة؟  ما ق�سَّ
عِك عليها ؟ وَمن �سَجّ

اختارتني الكتابة الأكون تلك 
الفتاة املولعة بالكتابة ،حتى 
اأفكر  و  اأكتب  نائمة  واأنا 
ومع  فقط  موهبة  كانت   ،
تدوين  حماولة  بعد  االيام 
بع�ص اخلواطر يف مذكرتي 
لليوم،  بها  احتفظ  و الزالت 
و  عادتي  تلك  اأ�شبحت 
باللغة  اأكتب  كنت  روتيني  
االجنليزية ثم غريت للعربية 

، اأتنف�ص الكتابة، كان لها دور 
كبري يف تغيري جمرى حياتي 
على  راأ�شا  �شخ�شيتي  و 
 ، تغري  كنقطة  ،كانت  عقب 
كمري�ص ياأخذ دواءه لي�شفى 
جروحي  من  اأتغذى  واأنا   ،
روايات  و  اجلمل  تلك   ،
بني  روحي  تنع�ص  ترياقي 
�شطور ، �شالح قوتي ،اأجتاوز 
جميع اخليبات بكتابة �شطر 
يتدفق من خميلتي ليال عند 
توغل  ،حني  اال�شفاء  التقاء 
بخم�شة  اأحاربه   ، ال�شعف 
فاأقتله  حرفا  وع�رسين 
�شنقا و اأقوى ،الكتابة �رسي 
�شدق  من  القليل   ، الوحيد 
الكتابة  على  و�شجعني  بي 
مثل اأ�شدقائي بطعم االأخوة  
نوري  �شهاب   ، بنور  حذيفة 
، حممد بوراب قبل اأن اأقوم 
عددهم  كرث  ،االآن  بكتابي   
اأ�شتطيع  اأنني  اأثبت  حني 
مني  �شخر  معظمهم   ،
مل  هذا  لكن   ، انتقدين  و 
يوقفني يوما ، كان �شببا يف 

جناحي 
 .

ماذا َتتناول روايتِك » 
�سجيج �سمت »  وما هي 

ظروف كتابتها ؟

عناوين  عدة  فيها  تناولت 
تراوحت بني احلزن و ال�شعادة 
،القوى وال�شعف ،مثل رحلة 
قتل   ، كر�شي  ميول   ، يتيمة 
م�شاعر ، الفراق ، قلبك مع 
واحدة ، اأحبك بالك و غري 
بني  موا�شيع ع�شتها  ها من 
اأجدت  و  غرفتي  جدران 
و�شفها ب�شدق بطابع روائي 

كل  يف  اأنا  اثبات  اأردت   ،
نف�ص ن�شفان ، ذلك الن�شف 
الباطني لن يراه غريك حتى 
حني تنظر يف مراآة ، لن ترى 
، �شرتى ما  انعكا�ص جوفك 
القوة  لذلك   يبديه خارجك 
تكمن يف اخفاء ميول داخلك 
جتوله  ما  عك�ص  اظهار  و 
وظروف   ، ال�شفلى  االأنا 
يف  رغبت  اأنني  هو  كتابتها 
تراكم  ب�شبب  ب�شدة  ذلك 
اأ�شبحت  راأ�شي  يف  االأفكار 
اأنني  رغم  �شجيجا  حتدث 
كل  كان  بحرف  اأنطق  مل 
فاأخرجت  خميلتي  يف  �شيء 
 ، الرواية  تلك  يف  �شيء  كل 

كانت �شبيلي للهروب من كم 
ال�رساع و �شداع 

ما هي م�ساريعك 
امل�ستقبلية وما 

طموحاتِك على �سعيد 
الكتابة وال�سعيد 

ال�سخ�سي ؟

كتابي  على  االآن  اأعمل  اأنا 
اجلديد القادم هو يعني ثاين 
اأن  ، ميكنك  اأدبي يل  مولود 
تقول اأنه باكورة اأعمايل الأنني 
حقيقية  وقائع  فيه  �شاأ�رسد 
حدثت معي يف خميلتي بني 
جدران غرفتي والعديد من 
وراء  �شتختبئ  املخفيات 
حروفه و�شاأكون ان �شاء اهلل 
متواجدة يف جميع املكاتب 
لكل  كتابي  ي�شل  اأن  اأود   ،
قارئ ،اأعمل جاهدة الأجعله 
،�شاأن�رس   الكتب  اأرقى  من 
وفن  الوعي   جمتمعي  يف 
 ، الكتابة  وحب  املطالعة 
يهتم  مثقفا  جيال  �شاأبني 
  ، مبا جتوله تراكم احلروف 
واإن �شاء اهلل �شاأفتح دار ن�رس 
خا�شة بي واأحاول اأن اأ�شاعد 
 ، معنويا  و  ماديا  االأديب 
الثقة  بداخله   اأزرع  واأن 
الكتابة  موا�شلة  و  بالنف�ص 
امللتقيات  اإىل  باال�شافة   ،
التي   ، واالأدبية  الثقافية 
تهدف اإيل توزيع املعارف و 
الفكر االأدبي الرائع و احياء 
تعاين  الذي  الثقايف  الركود 
منه بالدي ، وجعل اجلزائر 
مكلال  وعظيما  راقيا  بلدا 
واأرغب   . املذهلة  بالكتب 

يف زيارة بع�ص الدول   
 

ت�سهد اجلزائر حراكا 
�سعبيا �سلميا منذ 

حوايل 70يوما ، من 
وجهة نظرك هْل َترين 
َتفاعَل الكاتِب مع ق�سايا 

تَمعه واجًبا ؟ مجُ

لي�ص واجبا ولكنه يعترب �شيئا 
ان�شان  فالكاتب  غريزيا 
كباقي النا�ص ، ي�شارك بلده 
يكون  و  اأفراحه  و  اأحزانه 
اأكرث اح�شا�شا ، ويجد نف�شه 
تتحرك   ، اإراديا  ال  يتفاعل 
م�شاعره �شوب وطنه ليقرتح 
بن�شبة  ي�شاهم  و   ، حلوال 
و  الوعي  اإثارة  يف  كبرية 

توجيه ال�شعوب 

اأيجُّ الن�ساء اللواتي 
يكتنب الرواية عْب 

اريخ ي�ستهوينك ؟ الَتّ

كما   ، الكتب   كثريا  اقراأ  ال 
قال يل اأحدهم لي�ص  �رسطا 
اأن  تقراأ كثريا لتكون كتابا ، 

لكن تروقني اآ�شيا جبار 

اأال َتريَن اأَنّ االأدب ال 
ة  َيخلو  ِمن فكرة فل�سفَيّ

ة اأو  ة اأو ِدينَيّ اأو فكرَيّ
ة؟ �سيا�سَيّ

االن�شان خلق بطابع اجتماعي 
الكاتب هو جمرد  و  خال�ص 
امليول  فيه  توؤثر  ان�شان 
االجتماعية  احلتميات  و 
والدينية وغريها  والفل�شفية 
و  تفكريه  ح�شب  ذلك  و 
االأدبي  تخ�ش�شه  و  فهمه 
املتعلق بدينه اأمثال الب�شري 
يقتب�ص  جتده  االبراهيمي 

كثريا من الدين و هكذا 

كْيف َتريَن الـجزائر 
بْعد ثورة 22 فباير 

ة ، وماذا  لمَيّ ّ ال�سِ
تقولني للجيل الـحايل 

واالأجيال القادمة ب�ساأن 
اأن  �ساَركة يف ال�َسّ الـمجُ

العاِمّ ؟

ف�شيئا  �شيئا  تتح�شن  اأراها 
رغم اأنها ت�رسي بوترية بطيئة 
اال ان هذا ال يعني انها غري 
اجلميلة  فاالأ�شياء   ، ناجحة 
 ، بخطوة  خطوة  تاأتي  دوما 
اأقول للجيل احلايل اأح�شنتم 
اأكملوا بف�شلكم اأ�شبحنا مثال 
ليتعلمو   ، االأخرى  لل�شعوب 
تثبتوا  اأن  ا�شتطعتم   ، منكم 
جيل  لني  غري  جيل  باأنكم 
واع مدرك ، م�شوؤول و حر ، 
اأح�شنتم ، ولالأجيال القادمة 
اأرقى  يكونوا  اأن  اأرجوا 
امل�شاعب  لتواجهوا  واأقوى 
بلدنا  على  واأن حتافظوا    ،

وان  حتموها 

كلمة اأخرية ؟

على  للجريدة  جزيال  �شكرا 
الت�شديق  و   اال�شغاء  ح�شن 
اأرجو  بي كربعمة �شغرية ،  
من القراء اأن ينموا اأفكارهم 
، ويزودوا اأنف�شهم بكم هائل 
كل  ففي  املعلومات  من 
كتاب يكت�شف االن�شان جهله 

و م�شتواه
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للكاتب  الفرن�سي �سريج مي�سرتي

 »�شاهد«... نظرة 
على ماآ�شي احلرب

جمع الكاتب الفرن�سي �سريج مي�سرتي، جمموعة من ال�سور النادرة التي توثق 
اآلم وماآ�سي احلرب العاملية الأوىل، يف رواية حملت عنوان »�ساهد«، لتقدم 
للقارئ �سهادة م�سورة على الورق يف �سكل األبوم �سور ي�سرح بكلمات ر�سيقة 
ترتجم امل�ساعر التي تت�سمنها ال�سور التي �سورها م�ساهري ت�سوير احلروب 

مثل »الإ�سباين جريدا تارو، وروبرت كابا، من مواليد اإندري فريدمان«، ليقدموا 
للكاتب �سريج مي�سرتي ذخرية من ال�سور قدرها 4500 لقطة من اأندر واأجمل 

لقطات احلروب رغم ق�سوتها.
 وكالت 

اأبعاد ال�سورة

التي  »�شاهد«  رواية  وتكت�شب 
�شريج  الكاتب  فيها  ي�رسد 
احلرب  توثق  حكايات  مي�شرتي، 
�شوق  يف  اأهميتها  الإ�شبانية، 
الكتب امل�شورة من اأهمية ال�شور 
يف  جميعاً  م�شوروها  قتل  التي 
احلرب،  بر�شا�ص  ال�شباب  �شن 

املقاتلني  معاناة  وثقوا  حيث 
والالجئني وال�شيا�شيني، اإبان فرتة 
حكم الدكتاتور الإ�شباين فرانكو، 
يف  الأهلية  احلرب  زمن  وخا�شة 
قدمت   ،»1939-1936« اإ�شبانيا 
رواية »�شاهد« وم�شات مرتابطة 
مالمح  تُظهر  ب�شكل  ومت�شل�شلة 
الرواية  لتنتهي  املعاناة،  واأبعاد 
التي ج�شدها اأ�شخا�ص حقيقيون، 
بني م�شورين م�شهورين يف اأوروبا 
احلروب،  م�شوري  اأمهر  باأنهم 
ال�شور  وثقت  �شحايا  وبني 

حلظات  اأو  نهايتهم  حلظات 
اأحيان قليلة  املعاناة والأمل، ويف 
اأن  بعد  املوت  من  الفرار  حلظة 
وجميعها  جديد،  عمر  لهم  كتب 
الكاتب  يتجاهلها  مل  حلظات 
�شريج مي�شرتي، واأمعن يف ت�رسيح 
اأبعاد �شورتها و�رسد ما �شمعه من 
ورثة امل�شورين الذين وثقوا هذه 

اللحظات بلقطاتهم.

ال�سورة الكاملة

ول تتوقف حدود الإبداع يف رواية 
»�شاهد« عند ال�شور وال�رسح، بل 
يزيد من قيمتها الفنية الربط بني 
اأبطال ال�شور وتقدمي �شورة �شبه 
كاملة عن حياتهم وظروفهم وقت 
جعلت  اأخرى  وتفا�شيل  احلرب 
اأبطال الرواية احلقيقيني  ح�شور 
تكون  رمبا  ف�شولها،  على  طاغياً 
واملعلومات  ال�شحف  ق�شا�شات 
الذي  الأ�شفر  الورق  يف  الواردة 
نحت الزمن جزءاً من روعته �شبب 

هذا املذاق التاريخي الذي اأكمل 
عذوبتها،  واأمت  الرواية  مالمح 
الرواية  يـ»�شاهد«  القارئ  فجعل 

ول يقراأها.

معاٍن ومبادئ

واأبطالها  الرواية  �شور  اأن  ورغم 
حول  تدور  بالكامل  وتفا�شيلها 
اأوروبا  يف  الأهلية  احلرب 
�شريج  الكاتب،  اأن  اإل  واإ�شبانيا، 

وتفا�شيل  اأفكاراً  ن�شج  مي�شرتي، 
لرت�شيخ  والف�شول  احلكايات  بني 
�شائدة  ومعتقدات  ومبادئ  معاٍن 
احلقبة  تلك  حول  اأوروبا  يف 
الدرامية،  واأحداثها  التاريخية 
والت�شامح،  »العدالة،  مثل 
والأخوة،  والدميقراطية، 
مكت�شبات  وجميعها  والحتاد«، 
والإ�شبان  عموماً  الأوروبيني 
على وجه اخل�شو�ص من �شنوات 
النزاع، واحلروب العاملية »الأوىل 

والثانية«.

عرفت م�ساركة 450 خبرياً من 90 دولة

اختتام الن�شخة 3 من“القمة الثقافية اأبوظبي 2019
م٫�س

قدمت اجلل�شة اخلتامية من “القمة 
�شاملة  مراجعة  اأبوظبي”  الثقافية 
لالأفكار والنتائج التي خل�شت اإليها 
القمة، و�شارك فيها حممد خليفة 
الثقافة  دائرة  رئي�ص  املبارك، 
وجون  اأبوظبي،  وال�شياحة- 
جملة  يف  �شحفي  حمرر  بريدو، 
مارلو،  وتيم  اإيكونومي�شت”،  “ذي 
امللكية  لالأكادميية  الفني  املدير 
اأرم�شرتوجن،  وريت�شارد  للفنون، 
�شولومون  ومتحف  موؤ�ش�شة  مدير 
اآر جوجنهامي، واآنا باوليني، ممثلة 

اليون�شكو يف دول اخلليج واليمن.
 ولقد بداأ اليوم الأخري من “القمة 
عن  بجل�شة  اأبوظبي”  الثقافية 
التوا�شل  و�شائل 

الجتماعي التي اأ�شهمت يف تو�شيع 
نطاق انت�شار املحتوى الإعالمي، 
النا�ص  تع�شب  اأي�شاً  �شهلت  لكنها 
لها  تكون  قد  ومفاهيم  لأفكار 
اأنف�شهم وعلى  تبعات خطرية على 

املجتمع عموماً.
“القمة  من  الـ3  الن�شخة  وعرفت 
التي   ،″2019 اأبوظبي  الثقافية 
وال�شياحة  الثقافة  “دائرة  تنظمها 
ال�شعديات  منارة  يف  اأبوظبي”   –
يف اأبوظبي، م�شاركة اأكرث من 450 
دولة   90 من  ومتخ�ش�شاً  خبرياً 
اأيام   5 مدار  على  القمة  وناق�شت 
تندرج  التي  الق�شايا  من  �شل�شلة 
الثقافية  “امل�شوؤولية  �شعار  حتت 
وتناولت  اجلديدة”،  والتكنولوجيا 
والإعالم  بالفن  تتعلق  مو�شوعات 
والتكنولوجيا،  واملتاحف  والرتاث 
ثقافية  عرو�ص  اإىل  بالإ�شافة 
�شبكات  وبناء  للتوا�شل  وفعاليات 
�شبل  القمة  وبحثت  العالقات. 
الثقافية  املوؤ�ش�شات  متكني 
فعالة  ب�شورة  امل�شاركة  من 
التحديات  معاجلة  يف 
وت�شخري  العاملية، 
والتكنولوجيا  الإبداع 
التغيري  لتحقيق 

الإيجابي.
حممد  وقال 
املبارك،  خليفة 
دائرة  رئي�ص 
فة  لثقا ا
حة  ل�شيا ا و
 : ظبي بو باأ
“القمة ناق�شت 
يا  لق�شا ا
مللحة  ا
ع�رسنا  يف 
؛  �رس حلا ا
جل�شات  وتناولت 

النقا�ص وور�ص العمل املو�شوعات 
الثقايف  امليدانني  يف  الرئي�شية 
امل�شوؤولية  لإدراكنا  والجتماعي، 
عاتق  على  تقع  التي  الكربى 
للم�شاهمة  الثقافية،  املوؤ�ش�شات 

يف تطور ورقي املجتمعات”.
دولة  وزير  ن�شيبة،  اأنور  زكي  واأدار 
الفتتاحية  اجلل�شة  بالإمارات، 
عنوان  حملت  التي  للقمة 
“الدبلوما�شية الثقافية وامل�شوؤولية 
احلديثة”،  التكنولوجيا  زمن  يف 
وحتدث فيها كل من خو�شيه لوي�ص 
الأ�شبق  الوزراء  رئي�ص  ثباتريو، 
فرناندو  وخورخي  اإ�شبانيا،  يف 
خالل  بوليفيا  رئي�ص  كريوجا، 
ليون،  وبرناردينو   ،″2002-2001“
الإمارات  لأكادميية  العام  املدير 
اأوىل  وبحثت  الدبلوما�شية. 
بعنوان  تاأتي  التي  القمة  جل�شات 
ع�رس  يف  الإعالم  دور  هو  “ما 
جون  ويراأ�شها  التكنولوجيا؟”، 
اإيكونومي�شت”  “ذي  بريدو، حمرر 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف 
التكنولوجيا  �رسكات  جنم  �شعود 
وكيف  الأخبار،  ن�رس  جمال  يف 
اجلديدة  التكنولوجيا  عملت 
على  الجتماعي  التو�شل  وو�شائل 
املنتجني  بني  العالقات  حتول 
وم�شتخدمي جميع اأ�شكال الإعالم 
الثقايف. و�شمت قائمة املتحدثني 
العريبي،  مينا  اجلل�شة  هذه  يف 
نا�شيونال”؛  “ذا  حترير  رئي�شة 
و�شا�شي مينون، املوؤ�ش�ص والرئي�ص 
التنفيذي ل�رسكة “نريفورا”، وجون 
ديفتوريا�ص، حمرر ومقدم برنامج 
.CNN الأ�شواق النا�شئة يف قناة

عنوان  الثانية  اجلل�شة  وحملت   
تواكب  اأن  للمتاحف  ميكن  “كيف 
الع�رس الرقمي؟”، وت�شتك�شف �شبل 
للتكنولوجيا  املتاحف  ا�شتخدام 

الزوار.    جتربة  لتح�شني  احلديثة 
واجلل�شة اأديرت من طرف  تروي 
الفنيني  القيمني  كبري  ثريين، 
للمبادرات املعمارية والرقمية يف 
متحف “�شولومون اآر جوجنهامي”، 
وت�شم خرباء ا�شرتاتيجيني وفنانني 
التكنولوجيا،   ي�شتخدمون  رقميني 
التقنيات  من  العديد  مناق�شة  ومت 
احلالية وامل�شتخدمة يف املتاحف، 
بهدف م�شاركة اجلمهور ومناق�شة 

دور املتاحف يف امل�شتقبل.
و�شمت قائمة املتحدثني باجلل�شة 
الثانية اأبينان بو�شياناندا، الرئي�ص 
لبينايل  الفني  واملدير  التنفيذي 
جوجنما،  وليزي  بانكوك،  اأرت 
تكنولوجيا  م�رسوعات  رئي�شة 
وجالم  والت�شالت،  املعلومات 
رقمية  هولندية  “�شبكة  من 
العاملية  احلرب  ملقتنيات 
تيم  من  كودو  وتاكا�شي  الثانية”، 
الرقمية  الفنون  متحف  من  لب 

بطوكيو والفنان اإميكا اأوجبوه.
الفني  املدير  مارلو،  تيم  واأدار  
للفنون  امللكية  لالأكادميية 
جل�شة  املتحدة،  اململكة  يف 
التي  ال�شعبوية”  مقابل  “ال�شعبية 
�شلطت ال�شوء على طموح العديد 
العر�ص  و�شالت  املتاحف  من 
على  اجلمهور  م�شاركة  تعزيز  يف 
قائمة  و�شمت  �رسائحه.  اختالف 
املتحدثني باجلل�شة كاًل من القيم 
لر�ص  والكاتب  الفني  والناقد 
ملتحف  ال�شابق  املدير  نيتف، 
تيت مودرن للفنون يف هوجن كوجن، 
ومتحف الفن احلديث يف العا�شمة 
جانب  اإىل  �شتوكهومل،  ال�شويدية 
�شودري،  فاروق  الفني  املنتج 
اأكرم  موؤ�ش�شة  يف  الفني  واملنتج 
ومنرية  املتحدة،  اململكة  خان، 
لق�شم  التنفيذية  املديرة  مريزا، 

بلندن،  كنجز  كلية  يف  الثقافة 
ق�شم  ملدير  ال�شابقة  والنائبة 
لندن  هيئة  والتعليم،  الثقافة 

الكربى، اململكة املتحدة.
الرتاث  دور  جل�شة  ناق�شت  ولقد   
لزار  برئا�شة  الأزمات،  خالل 
الثقافة  قطاع  مدير  اإلوندو، 
لليون�شكو،  التابع  والطوارئ 
يف  الرتاث  يلعبه  الذي  الدور 
اإثر  املت�رسرة  املجتمعات  دعم 
من  الطوارئ،  حالت  من  التعايف 
اخلرباء  جتارب  عر�ص  خالل 
الثقافة  �شوؤون  يف  واملتخ�ش�شني 
و�شمت  قائمة املتحدثني كاًل من 
املتحف  مدير  كيلرن،  األيك�شاندر 
جانريو”،  دي  “ريو  الوطني 
اأودوين،  باريت  ومارلني  الربازيل؛ 
 ،iTE الثقايف  الرتاث  موؤ�ش�شة 
يون�ص.  اآلء  الأردنية  والفنانة 
وخالل اليوم، �شيتم تقدمي عرو�ص 
فنية للفنان احلائز على العديد من 
واختتم  لوتينز.  ماركو�ص  اجلوائز 
الثقافية  “القمة  يف  امل�شاركون 
خا�شة  بجولة  يومهم  اأبوظبي” 
يليها  الثقايف،  احل�شن  موقع  يف 
عر�ص اأداء يحيه ربيع اأبوخليل يف 

املجمع الثقايف.
ويف اليوم الـ2 من “القمة الثقافية 
النقا�شات  انطلقت  اأبوظبي”، 
حيث  العتيبة؛  حممد  باإدارة 
عنوان  حتت  بجل�شة  اليوم  يبداأ 
اأن  لالإعالم  كيف  العامل:  متثيل 
تبحث  التي  التغيري؟  عربة  يقود 
ال�شلوكيات  لتغري  الكبري  الأثر 
املجتمعية على امل�شتوى العاملي 
واأ�شاليب  التنوع  اأهمية  زيادة  على 
التقدمي داخل غرف الأخبار وعلى 
اجلل�شة  وتناولت   ال�شا�شات.  
التالية  قدرة املتاحف على توفري 
الثقايف  طريقة ل�شتعادة املا�شي 

احلياة  منظور  من  وا�شتك�شافه 
“كيف  عنوان  حتت  الع�رسية، 
املا�شي  اإحياء  للمتاحف  ميكن 
يف  وي�شارك  احلا�رس؟”  وقتنا  يف 
املتاحف  مديرو  اجلل�شة  هذه 
والفنانون  الفنيون  والقيمون 
املعماريون،  واملهند�شون 
اإحياء  يف  املتاحف  دور  ملناق�شة 
جديدة  اأبعاد  واإ�شافة  املا�شي 
اإىل  والتجارب  ال�شتف�شارات  من 
واختتم  املعا�رس.  للفن  فهمنا 
الثقافية  “القمة  من  الـ2  اليوم 
الفني  العر�ص  بتقدمي  اأبوظبي” 
“تي�شرياكت”، يف جامعة نيويورك 

اأبوظبي
الـ3  اليوم  نقا�شات  وانطلقت   
بريدو  جون  يديرها  بجل�شة 
اإيكونومي�شت”  “ذي  جملة  حمرر 
احلدود  هي  “ما  عنوان  حتت 
قدرة  مناق�شة  ومت  اجلديدة؟”، 
املختلفة  التفكري  وطرق  البتكار 
عامل  يف  جديدة  اآفاق  فتح  على 
الأخبار والإعالم الثقايف. واأقيمت 
تدعم  “كيف  بعنوان  جل�شة 
يف  الرتاث  اجلديدة  التكنولوجيا 
ويديرها  الطوارئ؟”،  حالت 
يف  متخ�ش�ص  دام،  فان  اأوليفر 
يف  والتن�شيق  التخطيط  برامج 
هذه  اإمكانيات  “يونو�شات”، 
يتعلق  فيما  اجلديدة،  التطورات 
حلماية  اخلا�شة  بالحتياجات 
الأزمات.  وقت  الثقايف  الرتاث 
عرو�ص  عدة  النقا�شات  وتخللت 
لكويتا  اأولها  فنية،  اأدائية 
اآخر ملغني  وعر�ص  فاتانايانكور، 
الأغاين  وكاتب  الأمريكي  الراب 
واملوؤلف  وال�شاعر  واملو�شيقي 
ويختتم  وليامز،  �شاول  واملمثل 
بي  اإم  ديك�شون  اأداء  بعر�ص  اليوم 

ومايا جيالن دوجن.
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يف منتدى جريدة »احلوار« بالعا�ضمة 

تكرمي اأيقونة الإبداع 
الفكاهي �صالح اأوقروت 

.     »ثورة للبيع » م�ضروع  �ضينمائي بني را�ضدي و�ضالح اأوقروت
.      عودة » الراي�س قور�ضو« منعني من امل�ضاركة يف بوبالطو، وم�ضاعر 

حكيم مالك  

م�ضرية فنية مليئة 
بالنجاحات يف عامل 

الفكاهة   

امل�سل�سل  بطل  وحتدث     
قور�سو«  الراي�س   « الرم�ساين 
احلوار«   « جريدة  منتدى  من 
م�سريته  يف  املحطات  اأبرز  عن 
بالنجاحات  احلافلة  الفنية 
الأوىل مع  بداياته  اأن    مو�سحا 
تقليد   خالل   من  كانت  التمثيل 
»املفت�س  الرحمن  عبد  احلاج 
احللقة  م�رسح  ولعب   الطاهر«  
وتغذى فنيا من امل�رسح وعمره ل 
يتجاوز 24 �سنة وقام  بالتن�سيط 
املخيمات  يف  امل�رسحي 
ال�سيفية يف احلمدانية يف 1992 
وكان »كرنفال يف د�رسة« للمخرج 
حممد اأوقا�سي اأول ظهور له يف 
اأ�ساد  كما   ، ال�سغرية  ال�سا�سة 
الفكاهي  بالفنان   « »�سويلح 
الفنية  بقدراته  عريوات  عثمان 
وا�سفا اإياه  بالفنان العمالق الذي 
ا�ستفاد كثريا من ن�سائحه  الفنية 
القيمة ،   كما اأو�سح اأنه �سارك  
يف فيلم« ال�سامدون »  وج�سدت 

اأغنية   »  وقدم  فيه دور«  قايد  
مثل  و  »جاملا«  بعنوان  كوميدية 
ابت�سامة » ، و�سارك  يف  ح�سة« 
بديع  م�سطفى  املخرجني  مع 
قا�سم  وجعفر  تريب�س  واعمر 
ومثل يف العديد  من امل�سل�سالت 
مالح  »نا�س  ك�سل�سلة  الكوميدية 
مع  فاميلي«   و«جمعي  �سيتي« 
اأنه  موؤكدا  قا�سم  املخرج جعفر 
رم�سان  �سهر  يف  يعر�س  حاليا 
الكوميدي  امل�سل�سل  الكرمي 
للمخرج  قور�سو«  الراي�س    «
اأكد  الذي  اأديب  عادل  امل�رسي 
اأن م�سكل اللهجة  كان واحدا من 
الوحيد  العائق  و  النقائ�س  اأبرز 

يف هذا العمل .

»اأمتنى امل�ضاركة يف 
عمل درامي م�ضتقبال »

اأوقروت  اأو�سح  جهته  ومن    
كثرية  فنية  اأ�سياء  �سيقدم  اأنه 
واجلو  املعنويات  توفرت  اإذا 
اأنه   م�سريا   ، لذلك  املنا�سب 
للم�ساهد  ليقدمه  الكثري  اأمامه 
عامل  ففي   وبالتايل  اجلزائري 
التمثيل هناك العديد من الألوان 
ومن  موهبة  لديه  ممثل  وكل 
م�ستقبال  اأ�سارك  اأن  املمكن 

له  اإن  منحت  اأعمال درامية  يف 
يف  اجلزائر   يف  لذلك  الفر�سة 
ظل غياب الإنتاج الكبري  واملتنوع 
واحد  عمل  يف  ن�سارك  فنحن 
�سويلح   اأ�ساد   ولقد  ال�سنة،  يف 
لالأعمال  الكبري   بامل�ستوى  
الفنية اجلزائرية  التي تبث حاليا  
يف �سهر رم�سان 2019 ،  متمنيا 

اأن يعم ال�ستقرار يف بالدنا.
 

 عودة » الراي�س 
قور�ضو« منعني من 

امل�ضاركة يف بوبالطو، 
وم�ضاعر »

من  كان  اأنه  »�سويلح«  وك�سف 
اأن ميثل   يف ال�سل�سلة  املرتقب 
للمخرج   « »بوبالطو  الكوميدية 
وامل�سل�سل    ، بومعيزة  ن�سيم 
للمخرج  م�ساعر«  الدرامي« 
اجلوك  حممد  الأملاين   الرتكي 
ت�سوير«  يف  ان�سغايل  اأن  اإل 
دون  حال   « قور�سو  الراي�س 
حتقيق ذلك ،  كما كان مربجما 
الراي�س   « يف  معنا  ي�سارك   اأن 
قور�سو »املمثل اجلزائري  اأن�س 
تركيا  ت�سويره يف  الذي مت  تينا  
الأمر حال دون م�ساركته  اأن  اإل 

الذي  الكوميدي  العمل  هذا  يف 
امل�رسي  املخرج  اأخرجه 
بتمكنه  اأ�ساد  الذي  اأديب  عادل 
ذالت  م�سريا  الإخراج  يف  الكبري 
قور�سو  الراي�س  اأن  املتحدث 
املا�سي  العام  ت�سويره  بداأ  قد 
من  العديد  هناك  اأن  موؤكدا   ،
اللقطات من هذا العمل حذفت 

لأ�سباب يجهلها هذا الأخري. 

علينا العتماد 
على كتاب �ضيناريو 
متخ�ض�ضني لتقدمي 

عمل فني جيد 

 واأو�سح  بطل �سل�سلة الكوميدية 
اجلزائر  اأن   « العا�رس  »عا�سور 
متلك كوكبة من  كتاب ال�سيناريو 
واملواهب يف هذا املجال  ولكن 
التنظيم  اإىل  نلجئ  اأن   من  لبد 
ال�سيناريو  م�سكلة  على  للق�ساء  
لعدم  راجع  وهذا  بالدنا  يف 
والذي  بجدية  للعمل  الهتمام 
اأ�سبح ربحي  يف نظر البع�س  ول 
توجد قيمة للعمل يف حد ذاته ، 
والرجلة  فبالإميان  وبالتايل 
عن  ناجحة  فنية  اأعمال  �ستنتج 
املخرجني  العتماد   طريق 

�سيناريو  كتاب  على  واملنتجني 
فيه   ومتخ�س�سني  متمكنني 
وعليه فالبد اأن يكون   �سيناريو  
قبل،     من  جاهزا  فني  عمل  اأي 
ليه�سمه املمثل   وهذا ما ميكنه 
احلقيقية  الإ�سافة  تقدمي  من  
املرجوة منه واملتمثلة يف عمل 

فني جيد وناجح  .  

»ثورة للبيع » م�ضروع  
�ضينمائي بني را�ضدي 

و�ضالح اأوقروت

ال�سينمائي  املخرج  ك�سف  كما   
هناك  كان  اأنه  را�سدي  اأحمد 
�سالح  مع  �سينمائي  م�رسوع 
ال�سعبي  احلراك  قبل  اأوقروت 
 « للبيع  ثورة   « يف  واملتمثل 
الذي من املمكن اأن اأ�سور فيلم 
م�سريا  احلراك  عن  �سينمائي 
يف  ال�سينمائية  الأعمال  جل  اأن 

اجلزائر اأ�سبحت منا�سباتية .

املمثل الفكاهي �ضالح 
اأوقروت يف �ضطور ...

اأوقروت    �سالح  اأن  العلم  مع 

كوميدي، ممثل، ومقدم تلفزيوين 
واإذاعي وكاتب �سيناريو جزائري 
من مواليد مدينة بريف بفرن�سا  
�سنة 1961( متزوج من املخرجة 
قام  بلحاج  فاطمة  اجلزائرية 
بعنوان  اإذاعية  ح�سة  بتقدمي 
قناة  عرب  معنى«  للحياة  »معنا 
برنامج  واأي�سا  الكرمي،  القراآن 
2«على  فن  »كوميديا  م�سابقات 
كان   ، اجلزائري.  التلفزيون 
�سغره.  منذ  امل�رسح  هواة  من 
اجلزائريني  امل�ساهدين  عرفه 
الكوميدية  الأغنية  خالل  من 
الحرتاف،  اأجل  من  املا.  جا 
يف  م�رسحية  فرقة  اإىل  ان�سم 
من  اأكت�سف  عندها  البليدة، 
عر�س  والذي  املخرجني  اأحد 
بعنوان  فيلم  يف  دور  اأول  عليه 
دور  لعب  و   « د�رسة  »كرنفال يف 
يف  ظهر  بعدها  اإبراهيم  �سيخ 
ظواهر و�سلوكات، ثم �سكات�سات 
تلفزيونية واملتمثلة يف يف بوزيد 
دايز  وفقر مونتال  مكا�س م�سكل  
خري  البال  وراحة  القط  و�ساعد 
من املال وبيناتنا  و�سوف وا�س 
راك ت�سوف  وال�سيق يف القلوب 
عا�سور  ال�سلطان  وطني   ومال 
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جمال لعرو�صي يفتتح الطبعة ال20 للمهرجان الثقايف الأوروبي بالعا�صمة
باجلزائر  اأم�س  اأول  افتتحت  
العا�سمة الطبعة األ 20 للمهرجان 
الثقايف الأوروبي بحفلة مده�سة 
اجلزائري  اجلاز  وعازف  ملغني 
اأطرب  الذي  لعرو�سي  جمال 
اجلمهور الغفري احلا�رس يف جو 

بهيج.
اأوروبا«  »األوان  �سعاري  وحتت 
اختارهما  اللذان  معا«  و«العي�س 
الع�رسين  للطبعة  املنظمون 
الأوروبي  الثقايف  للمهرجان 

اجلزائر  اأوبرا  حتت�سنه  الذي 
املغني  قدم  ب�سايح،  بوعالم 
خم�س  حوايل  لعرو�سي  جمال 
مع  اأداها  مقطوعة  ع�رسة 
معا«  »العي�س  الإفريقية  اجلوقة 
حتت  �سوتا  ثمانني  ت�سم  التي 

قيادة الكامريوين مايام �سرييل.
ا�ستمتع  دقيقة   95 مدى  وعلى 
جمال  باإبداعات  اجلمهور 

لعرو�سي وخمتلف اأغانيه.
الذي  لعرو�سي  جمال  وترعرع 

بيئة  يف  العا�سمة  باجلزائر  ولد 
طبعتها الأغاين الرتاثية وال�رسقية 

واملو�سيقى الجنلو�ساك�سونية.
كولونيا  اإىل  بعدها  ورحل 
)اأملانيا( حيث اكت�سف مو�سيقى 
العديد  ورافق  هناك  اجلاز 
لينطلق  العامليني  املغنيني  من 

بعدها م�سواره عام 1998.
الفنان  ك�سف  له  ت�رسيح  ويف 
»�سينتهي  اأنه  لعرو�سي  جمال 
مقطوعته  اإجناز  من  قريبا 

القادمة«. 
بعثة  ورئي�س  ال�سفري  وكان 
باجلزائر  الأوروبي  الحتاد 
الكلمة  األقى  قد  اأوروك  جون 
الثقايف  للمهرجان  الفتتاحية 
باجلزائر  الع�رسين  الأوروبي 
ممثلي  من  العديد  بح�سور 
املعتمدة  الدبلوما�سية  البعثات 
اأوبرا  مدير  وكذا  باجلزائر 
الدين  نور  العا�سمة  اجلزائر 

�سعودي..

الع�رسين  الطبعة  برنامج  وي�سم 
من  طبوع  عدة  للمهرجان 
كالفادو  التقليدية  املو�سيقى 
و  الكال�سيكية  املو�سيقى  و 
و  الفلكلور  و  اجلاز  املعا�رسة 
الروك و املو�سيقى العاملية، يف 
حني اختارت اإيطاليا و بولونيا و 
وم�ساهد  اأفالم  تقدمي  الت�سيك 
رق�س مع غياب امل�رسح يف هذه 

الطبعة.   
الثقايف  املهرجان  و�سيتوا�سل 

 27 غاية  اإىل  الع�رسين  الأوروبي 
من �سهر مايو بقاعة ابن زيدون 
بريا�س الفتح باجلزائر العا�سمة 
تيزي  و  وهران  و  بجاية  وكذا 

وزو.
ع�سوا  بلدا  ع�رس  �ستة  وي�سارك 
هذه  يف  الأوروبي  الحتاد  يف 
اأملانيا  غرار  على  التظاهرة، 
وفرن�سا  واإ�سبانيا  وال�سويد 

والنم�سا والربتغال.
 وكالت 

حظي اأم�س الفنان  الفكاهي �ضالح اأوقروت بطل م�ضل�ضل » الراي�س قور�ضو« بتكرمي بدرع احلوار يف منتدى  جريدة« احلوار« 
باجلزائر العا�ضمة ،  نظرا لإ�ضهاماته الكبرية لهذه القامة الفنية الكبرية  يف الفكاهة والكوميديا وامل�ضرح  وال�ضينما  فلقد  قدم 
اأعمال فنية هادفة  وخالدة  متكن من خاللها من زرع البت�ضامة لدى امل�ضاهدين اجلزائريني ،  وكان الحتفاء باأيقونة الإبداع 
الفكاهي و�ضط ح�ضور الأ�ضرة الفنية والإعالمية وكان من بني احل�ضور جنم الدراما املمثل  ح�ضان ك�ضا�س و املخرج ال�ضينمائي 

اأحمد را�ضدي واملجاهد خل�ضر بورقعة .

معر�ض لل�صناعات التقليدية بق�صر الثقافة خالل رم�صان
التقليدية  ال�سناعة  معر�س  �سمل 
بق�رس  حاليا  املقام  واحلرف 
فنية  حتف  زكريا  مفدي  الثقافة 
اأنامل احلرفيني  اأبدعت  وتقليدية 
و  بلم�سات  فيها  واحلرفيات 
ت�ستجيب  ع�رسية  ابتكارات 

ملتطلبات الزبائن.

الذي يعرف  يعد هذا املعر�س  و 
اجلزائر  من  حرفيا   30 م�ساركة 
املجاورة   الوليات  ومن  العا�سمة 
للتعرف  والزوار  للزبائن  فر�سة 
والفني  التقليدي  املنتوج  على 
ما  اقتناء  وكذا  الأ�سيل  و  املتنوع 
اأو  بيوتهم  لتزيني  �سواء  يحتاجونه 

ل�ستعماله يف حياتهم اليومية.   
انطلق  الذي  ال�سالون  هذا  ويعد 
�سهر  مبنا�سبة  اأم�س  اأول  ليلة 
رم�سان الكرمي و�سيدوم اإىل غاية 
فر�سة  املقبل  يونيو  من  الفاحت 
للحرفيني امل�ساركني لت�سويق وبيع 
باجلودة  التي متيزت  منتوجاتهم  

والنوعية الرفيعة وكذا مد ج�سور 
لتبادل  بينهم  فيما  التوا�سل 
و  لتح�سني  واخلربات  املعارف 
تطوير هذا املنتوج وجعله ي�ساهم 

يف التنمية القت�سادية.
من  نوعا   11 املعر�س  ويقدم 
من  التقليدية  ال�سناعة  مكونات 

واخلياطة  الن�سيج  �سناعة  بينها 
والأواين  التقليدية  واحللي 
امل�سنوعة من الزجاج  وكذا اأواين 
طينية و خ�سبية م�سنوعة مبادتي 
و  الزرابي  و  الدوم  و  احللفاء 
ال�سوف  مبادتي  م�سنوعة  اأفر�سة 
اأطباق  عر�س  جانب  اإىل  واجللود 

وحلويات تقليدية. 
اأقيم  املعر�س  وعلى هام�س هذا 
من  فرق  ن�سطته  مو�سيقي  حفل 
ومترنا�ست  وب�سار  غرداية  وليتي 
دينية  اأنا�سيد  تقدمي  يف  اأبدعت 

مبنا�سبة �سهر رم�سان الكرمي.
 ق.ث 



ن�ضائح �ضحّية يف رم�ضان

 �رشب كمّية منا�سبة من املاء مبا ال يقل عن ثمانية اأكواب يف 
اليوم، مع �رشورة مراعاة �رشب املاء على فرتات لتفادي �سعور 
ال�سخ�ص بالثقل واالنزعاج. تناول التمر قبل اأي �سيء، الأّنه يعمل 

على �سد نق�ص ال�سكر الذي ح�سل للج�سم اأثناء فرتة ال�سيام. 
بدء وجبة االإفطار بطبق من ال�سوربة؛ حيث اإّن هذا الطبق ميّهد 
املعدة ال�ستقبال باقي الطعام والوجبة الرئي�سّية، كما اأّنه يعّو�ص 
ال�سوائل التي خ�رشها اجل�سم. احلر�ص على امل�سي بعد تناول 
االإفطار ب�ساعتني على االأقل، حيث ميكن لل�سخ�ص الذهاب اإىل 

�سالة الرتاويح م�سياً على االأقدام. احلر�ص على عدم ترك وجبة 
ال�سحور على اأي حاٍل من االأحوال، وين�سح االأخ�سائيون ب�رشورة 

احتواء هذه الوجبة على الن�سوّيات بطيئة االمت�سا�ص كخبز 
القمح الكامل، واالأرز ورقاق الفطور، وذلك من اأجل احلفاظ 

على م�ستوى ال�سكر يف الدم الأطول فرتٍة ممكنة. احلر�ص 
على تناول االأغذية التي حتتوي على الفيتامينات واملعادن 

خالل يوم ال�سيام كالفواكه واخل�سار. تناول طبق ال�سلطة على 
وجبة االإفطار. تناول احللوّيات ولكن باعتدال، حيث يجب اأن 
يراقب ال�سخ�ص ح�سته من هذه االأطباق وجتّنب تناولها قبل 
النوم مبا�رشًة. جتّنب تناول االأطعمة اململّحة مثل املخلالت 

واملك�رشات، واملعلبات وكذلك االأغذية ال�سناعّية. تق�سيم وجبة 
الطبق الرئي�سي اإىل ثالثة اأق�سام، حيث يحتوي الق�سم االأول 

على الن�سويات بطيئة االمت�سا�ص مثل االأرز، والق�سم الثاين على 
اللحوم ويف�سل اأن تكون قليلة الدهون، والن�سف املتبقي ميكن 
تعبئته باخل�سار ال�سحّية. تناول فنجان القهوة بعد مرور �ساعة 
اأو �ساعتني من تناول وجبة االإفطار، حيث يجب جتّنب �رشبها 

مبا�رشًة بعد الوجبة مع �رشورة احلر�ص على تقليل كمّية القهوة 
امل�رشوبة خالل اليوم قدر االإمكان.

ن�ضائح لعالج الإم�ضاك
ميكن اأن نكافح ونعالج االإم�ساك من خالل اتباع هذه الن�سائح:

�رشب املاء بكمياٍت كافية يومياً باالإ�سافة لل�سوائل كع�سري 
الفواكه واحل�ساء.

تناول ال�سلطة واخل�سار بكمياٍت جيدة يومياً.
زيادة تناول الفواكه الطازجة كالتفاح واالإجا�ص التي ي�ستح�سن 

تناولها مع الق�رشة.
تناول الفواكه املجففة كالتني، التمر والزبيب.

زيادة تناول االألياف الغذائية املوجودة يف منتجات احلبوب 
الكاملة، خبز النخالة والربغل.

اإ�سافة ال�سوفان لنظامنا الغذائي اليومي
تناول ملعقة طعام زيت زيتون على الريق قبل ال�سحور يومياً
تنظيم اأوقات الوجبات الطعامية واأوقات الدخول للحمام.

زيادة الن�ساط احلركي وممار�سة الريا�سة اليومية.
االبتعاد عن التناول الع�سوائي للملّينات واالأع�ساب امل�سهلة، فهي 
ت�سبب تعودا عليها باالإ�سافة اإىل اأنها قد ت�سبب تقرحات والتهاب 

بالقولون.

الم�ضاك
االإم�ساك م�سكلة �سائعة احلدوث، تكرث مالحظتها اأي�ساً يف �سهر 
رم�سان، وعدم معاجلتها قد توؤدي اإىل م�ساكل عديدة كالبوا�سري 

وال�سعور ب�سوء اله�سم والنفخة والغازات.
وال�سبب يعود غالباً لقلّة �رشب ال�سوائل وكرثة تناول اللحوم 

والد�سم وقلّة اخل�سار والفواكه واالألياف الغذائية باالإ�سافة لقلّة 
احلركة واخلمول.

امل�ضاكل ال�ضّحية يف رم�ضان كيف نواجهها
قلوب  والفرح  البهجة  تغمر 
امل�سلمني عند حلول �سهر رم�سان 
برتحاٍب  وي�ستقبلونه  الكرمي 
لال�ستعداد  فيعمدون  و�رشور، 
يف  بتزاحمهم  قدومه  قبل  له 
لذ وطاب من  ل�رشاء ما  االأ�سواق 
هو  الوحيد  همهم  وكاأن  الطعام 
اأثناء  منه  �سيحرمون  وما  االأكل 

ال�سيام.
هو  ال�سائمني  عند  الغالب 
االإفطار،  مبائدة  االهتمام 
وجتهيزها باأ�سهى االأطباق الغنية 
واحللويات  املقبالت  بالد�سم، 
املتنوعة التي يقبل عليها ال�سائم 
عن  يزيد  ما  فياأكل  ب�سهية، 
نف�سه  ويعر�ص  اليومية  حاجته 
واملخاطر  الن�ساط  وقلة  للتخمة 
بني  ما  الفرتة  اأما  ال�سحية. 
اإىل  فتتحول  وال�سحور  االإفطار 

مهرجان يتخلله تناول املزيد من 
وحلويات،  مك�رشاٍت  من  الت�سايل 
وذلك اأثناء اجللو�ص الطويل اأمام 
التلفاز ملتابعة �سباق امل�سل�سالت 
الرم�سانية، دون اأن يدرك ال�سائم 
الكم الهائل من ال�سعرات احلرارية 
ال  والتي  جل�سمه،  يدخلها  التي 
ي�ستطيع التخل�ص منها ب�سبب قلة 
ن�ساطه وحركته، في�ساب باخلمول 
والبدانة متجاهاًل احلديث النبوي 

ال�رشيف: »�سوموا ت�سحوا«.
�سحياً  العام  هذا  رم�سان  فليكن 
اأكرث، وذلك من خالل اتباع عاداٍت 
ال�سحة  على  حتافظ  غذائية 
وتخل�ص  والر�ساقة،  والن�ساط 
والف�سالت،  ال�سموم  من  اجل�سم 
ي�ساعد  اأن  رم�سان ميكن  ف�سيام 
االأ�سخا�ص  وزن  اإنقا�ص  يف 

البدينني.

اخلمول والنعا�س

ال�ضداع

ن�ضائح للتخل�س من م�ضاكل اله�ضم

يعترب اخلمول والنعا�ص من 
املظاهر ال�سائعة يف رم�سان، 

خا�سًة بعد تناول وجبة 
االإفطار، و�سببها اإما النق�ص 
يف تناول ال�سوائل واالأمالح، 

اأو االإفراط والتخمة من تناول 
الطعام الد�سم. للتغلب على قلة 
الن�ساط واحليوية ين�سح بتناول 

املزيد من ال�سوائل وجتّنب 
االإفراط يف االأكل.

يكرث ال�سداع يف رم�سان 
خا�سًة عند املعتادين 

على �رشب كمياٍت كبريٍة 
من القهوة وال�ساي، 

وعند املدخنني، 
واأحياناً يكون �سببه قلة 

النوم.
ملكافحته ين�سح بالتعّود 
على التخفيف من �رشب 
القهوة وال�ساي تدريجياً 

يف االأ�سابيع القليلة 
ال�سابقة ال�ستقبال �سهر 

رم�سان، وا�ستبدالها 
بامل�رشوبات اخلالية 
من الكافيني، اإ�سافًة 

ل�رشورة تنظيم الوقت 
والنوم ل�ساعاٍت كافيٍة 

يومياً.   

للتخلّ�ص من هذه امل�ساكل ين�سح 
باتباع االإر�سادات التالية:

تناول الطعام ببطء، م�سغه جيداً 
والتوقف عن االأكل فوراً عند ال�سعور 

بال�سبع.
االإقالل من تناول االأطعمة الد�سمة 

اأو املقلية.
عدم �رشب امل�رشوبات الغازية مع 

وجبة االإفطار.
عدم اال�ستلقاء اأو النوم مبا�رشة بعد 

الطعام.
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من �لو�سائل �لتي جتدد �حلياة يف رم�سان 

1- وقت ال�ضحر وهو الوقت املبارك الذي ي�ضيعه 
اأغلب النا�س يف اأغلب العام فياأتي رم�ضان لينبههم 
ولكن  الطعام  خالل  من  ليتقووا  فيوقظهم  عليه 
الطعام  الوقت يف  النا�س يق�ضون هذا  كثريا من 
وين�ضون احلديث ال�رشيف » اإن اهلل ينزل يف الثلث 
اأال  اإىل ال�ضماء الدنيا فيقول  ليلة  االأخري من كل 
م�ضتغفر  من  هل  اأال  فاأرزقه  م�ضرتزق  من  هل 
فاأغفر له اأال كذا اأال كذا حتى يطلع الفجر »  كم 
املبارك جندد حيلتنا  الوقت  لهذا  بحاجة  نحن 
ونطلب من اهلل ما ي�ضلح ديننا ودنيانا و اآخرتنا .

2- �ضالة الفجر يف امل�ضجد وهي كذلك ي�ضيعا 
رم�ضان  فياأتي  ال�ضنة  اأوقات  �ضائر  يف  النا�س 
م�ضهودة  �ضالة  هناك  اأن  اأنف�ضهم  يف  ليوقظ 
الفجر  قراآن  اإن  الفجر  وقراآن   « امل�ضجد  يف 
اإىل  الظلم  يف  امل�ضائني  ب�رش   «   « م�ضهودا  كان 
النا�س  يفزع  القيامة  يوم  التام  بالنور  امل�ضاجد 

وال يفزعون«
3- الدعاء واالإكثار منه وال�ضيما يف هذا ال�ضهر 
كما  م�ضتجاب  ال�ضائم  دعاء  اإن  حيث  املبارك 
ورد يف احلديث ال�رشيف » ثالثة الترد دعوتهم 
....ال�ضائم حتى يفطر » ويف رواية ال�ضائم حني 
يفطر »  وقال العلماء اإن اهلل و�ضع اآية الدعاء بني 

اآيات ال�ضيام اإ�ضعارا منه باأن الدعاء يف ال�ضيام 
ال يرد فكم عندنا من احلاجيات نري اأن تق�ضى 
ال�ضهر  فهذا  والتدبر  والتفكر  القراآن  قراء   -4  !

اأنزل فيه  الذي  القراآن » �ضهر رم�ضان  هو �ضهر 
القراآن هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان 
اأن يختم امل�ضحف ولو مرة  » وي�ضتحب للم�ضلم 
�ضالة   -5 والتدبر  التفكر  مراعاة  مع  واحدة 
اجلماعة يف امل�ضجد » من غدا اإىل امل�ضجد اأو 

راح اأعد اهلل له نزال يف اجلنة كلما غدا اأو راح »

رم�ضان خطوة نحو التغيري

 ملن اعتاد االإ�ضفاف يف الكالم اأن يغري 
من نف�ضه فال يتكلم اإال بخري ، وال يقول 
اإال خرياً فالكلمة الطيبة �ضدقة ، وحفظ 
الل�ضان طريق لدخول اجلنة والنجاة من 
النار ، فعن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه اأن 

النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال : » اإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من ر�ضوان اهلل ال يلقي لها 

باالً يرفعه اهلل بها درجات واإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من �ضخط اهلل ال يلقي لها باالً 
يهوي بها يف جهنم « ] �ضحيح البخاري 

كتاب الرقاق حديث 5997 [ - رم�ضان 
خطوة نحو التغيري ملن خا�ضم اأحداً من 
النا�س اأن يعفو وي�ضفح ، قال تعاىل : } 

َفُحواْ َحتَّى يَاأِْتَي اهلّلُ ِباأَْمِرِه اإَِنّ  َفاْعُفواْ َوا�ضْ
اهلّلَ َعلَى ُكِلّ �َضْيٍء َقِديٌر { ] �ضورة البقرة 

] 109 :

تعٌب .. وتربية
فلو اأننا نظرنا يف تاأثري ال�ضوم على اجل�ضم وما يرتكه فيه من تعب و�ضعور ببع�س ك�ضل رمبا 
، لفهمنا اأن احلال طبيعي ، واأن ال�ضوم هو خروج عن ماألوف دام اأحد ع�رش �ضهرا كاملة ، 
واإن هو اإال تغيري للتعود الذي اأعتاده اجل�ضم والروح معا ، والكثري من النا�س ي�ضابون يف 
اأول رم�ضان بنوع من الربكة يف املاأكل وامل�رشب والنوم والعمل ونحو ذلك ، ومن هنا 
نرى احلكمة يف �ضيام النبي عليه ال�ضالة وال�ضالم يف �ضهر �ضعبان االأيام الكثرية ، كي 
يكون ذلك ال�ضوم مقدمة ومتهيدا ل�ضوم ال�ضهر املبارك . ومن يرى باأن حالة اجلفاف 
الروحي التي حتدث يف رم�ضان اإن هي اإال حالة عادية مثل بقية ال�ضنة ، فهذا خلل يف 
فهم فل�ضفة ال�ضوم ، وفهم بركات هذا ال�ضهر وما خ�ضه اهلل تعاىل به من مزايا ، 
ويجب ت�ضحيح هذه النظرة اأوال ، ليكون العالج ثم   ومن يخاف من حاله هذا ـ 
اجلفاف الروحي يف رم�ضان ـ فاإن هذا اخلوف يجب اأن يبنى على علم ، واأن 
يتولد منه عمال ، ال اأن يقبل املرء منا باملر�س وال يبادر لعالجه 

، وتخلي�س نف�ضه من اآثار املر�س وتوابعه !
لكنا  ـ  ذكرت  كما  ـ  ال�ضيام  من  اجل�ضم  ي�ضيب  فيما  تاأملنا  ولو 
قد فهمنا االأر�ضية التي يبنى عليها ال�ضوم ، لناأخذ مثال ال�ضوم 
والرغبة يف الزواج ، والذي ميثل نوعا من حتقيق �ضهوة م�رشوعة 

اأن  لوجدنا  وجه ،  قد  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  النبي 
باأن  يتزوج فاإن مل يجد ؟ فعليه بال�ضوم ، ال�ضباب 
نه  له وجاء ، اأي معينا على ما يجده يف فاإ

نف�ضه ! فال�ضوم هنا يكبح ال�ضهوة ملن 
ال يجد م�رشفا �رشعيا لها : » »يا 
ا�ضتطاع  من  ال�ضباب  مع�رش 
فليتزوج،  الباءة  منكم 
للب�رش،  اأغ�س  فاإنه 
للفرج،  واأح�ضن 
ي�ضتطع  مل  ومن 
بال�ضوم،  فعليه 
له  فاإنه 
رواه   . وجاء« 

البخاري .

بل ثورة �إر�دة .. وجهاد
اإن التاأمل يف حالة ردود االأفعال يف املعامالت مع النا�س ، لنجد اأن النبي عليه ال�ضالة وال�ضالم يحث على جتاهل ردود االأفعال يف حال 
ال�ضيام حني يتعر�س امل�ضلم ملن ي�ضبه اأو ي�ضتمه بل حتى يف طريقة �ضوته ! : » ال�ضيام جنة ، واإذا كان يوم �ضوم اأحدكم فال يرفث وال 

ي�ضخب ويف رواية: وال يجهل فاإن �ضابه اأحد اأو قاتله ، فليقل: اإين امروؤ �ضائم« متفق عليه ، وجنده يف املقابل يقول : »رب �ضائم لي�س له 
من �ضيامه اإال اجلوع » رواه الن�ضائي وابن ماجه واحلاكم . الأنه مل يتحكم يف نف�ضه واأطلق لها العنان ، �ضواء يف �ضهواتها ، اأو يف ل�ضانها . . . 

فال�ضوم مانع من هذا االإطالق غري املوزون لل�ضهوات التي قد تكون يف غريه لها م�ضوغ ـ كمثل رفع ال�ضوت مثال ـ ، ومن هنا فاإن اإدراك حكم 
ال�ضوم من هذا التبيان هو االأ�ضل ، ويف نظري باأن من اأكرب حكم ال�ضوم هي ) تقوية االإرادة ( .

روحانيات فقه �ل�سيام
» ال�ضوم هلل » هذه العبادة لها ميزة فريدة ، عرّب عنها 

النبي عليه ال�ضالة وال�ضالم بقوله عن رب العزة : » 
ال�ضيام يل واأنا اأجزي به » كما يف البخاري . ونقل 
ابن حجر يف الفتح اأراء اأهل العلم يف هذه العبارة 

نخت�رشها هنا للفائدة :
• اأن ال�ضوم ال يقع فيه الرياء كما يقع يف غريه . 

ويوؤيد هذا التاأويل قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم » لي�س يف 
ال�ضيام رياء » . 

• اأن املراد بقوله » واأنا اأجزي به » اأين اأنفرد بعلم 
مقدار ثوابه وت�ضعيف ح�ضناته . واأما غريه من 

العبادات فقد اطلع عليها بع�س النا�س . قال القرطبي 
: معناه اأن االأعمال قد ك�ضفت مقادير ثوابها للنا�س 

واأنها ت�ضاعف من ع�رشة اإىل �ضبعمائة اإىل ما �ضاء 
اهلل ، اإال ال�ضيام فاإن اهلل يثيب عليه بغري تقدير .. 

وهذا كقوله تعاىل ) اإمنا يوفى ال�ضابرون اأجرهم بغري 
ح�ضاب ( .

• ثالثها معنى قوله » ال�ضوم يل » اأي اأنه اأحب 
العبادات اإيل واملقدم عندي ، وقد تقدم قول ابن عبد 

الرب : كفى بقوله » ال�ضوم يل » ف�ضال لل�ضيام على 
�ضائر العبادات .
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نا�شونال جيوغرافيك توثق رحلة 
اإنقاذ »اأطفال الكهف« يف تايالند    

�أعلنت نا�صونال جيوغر�فيك عن بدء ت�صوير �أحدث �أفالمها �لوثائقية »�إنقاذ 
�أطفال �لكهف«، �لذي يوثق عملية �إنقاذ جمموعة من �ثني ع�رش فتى، ��صتهرت 
ق�صتهم حول �لعامل. وينتمي �لفتية لفريق كرة قدم حملي يف تايالند ترت�وح 
�أعمارهم ما بني 11 و 16 �صنة جنبًا �إىل جنب مع مدربهم من كهف ثام لو�نغ 
�لو�قع يف حمافظة ت�صيانغ ري �لتايالندية حيث خططو� للبقاء هناك ملدة 
�إثر  يوًما   14 من  لأكرث  هناك  عالقني  �أنف�صهم  يجدو�  �أن  قبل  و�حدة،  �صاعة 
�صقوط �أمطار غزيرة ت�صببت يف �إغر�ق �لكهف باملياه �لتي قطعت �أي طريق 

خلروجهم منه.
ملحمة اإن�ضانية

وي�رشد �لوثائقي �لذي يُخرجه كيفني ماكدونالد �حلائز على �لأو�صكار وينتجه 
جون بات�صيك �حلائز على جائزة �ميي ق�صة �إن�صانية ر�ئعة حتتفي ب�صجاعة 
�لأطفال وُمدربهم �لذي �عتنى بهم وقت �لكارثة قبل �أن يتو�صل رجال �لإنقاذ 
�إىل طريقة ُتكنهم من �إنقاذ هوؤلء �ل�صبية ف�صاًل عن تكاتف �مُلجتمع باأكمله 
�لفيلم  عر�ض  و�صيتم  ر�ئعة.  �إن�صانية  ملحمة  يف  �لأطفال  باإنقاذ  و�هتمامه 
نف�صه  �لوقت  �لأو�صط يف  و�ل�رشق  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �لوثائقي يف 
ميد�نية  رحلة  على  �ل�صوء  يلقي  حيث  و�لعربية  �لإجنليزية  باللغتني  وذلك 
ملجموعة �أطفال وُمدربهم حتولت �إىل كابو�ض حي ومعركة لأجل �لبقاء على 
قيد �حلياة ف�صاًل عن خطورة عملية �لإنقاذ �لتي �عتمد �ملنقذون فيها على 
�حتمالية  �لإنقاذ رغم م�صقتها ووجود  �إتام عملية  �أجل  معد�تهم فقط من 
�لكهف  من  �خلروج  مبقدورهم  يكون  لن  �مُلنقذين  هوؤلء  باأن  �صئيلة  لي�صت 

�أحياء.
»فري �ضولو«

�لذي  �لباهر  �لنجاح  �أعقاب  يف  �لكهف«  �أطفال  »�إنقاذ  فيلم  �إنتاج  وياأتي 
حققه وثائقي نا�صونال جيوغر�فيك �لأخري »فري �صولو« و�لذي حقق جائزة 

�لأو�صكار كاأف�صل فيلم وثائقي.

اآل �شمري غامن ي�شيطرون على الأعمال الكوميدية يف رم�شان

ب�شبب م�شتحقاته.. م�شاجرة بني حممود البزاوي ومنتجي »الزوجة 18«

اأعمال درامية عدة تتناف�ص يف �ضباق �ضهر رم�ضان، من اأجل جذب امل�ضاهد والفوز باأكرب ن�ضبة م�ضاهدة و�ضط املو�ضم الدرامي الأبرز. ع�ضرات الق�ض�ص 
التي يقدمها النجوم، كان للكوميديا ن�ضيب لي�ص بالقليل منها، يف ظل رغبة البع�ص اأن ير�ضم الب�ضمة على وجوه امل�ضاهدين.

�لتي  �لكوميدية  �لأعمال  قلة  ورغم 
عائلة  �أن  �إل  رم�صان،  �صهر  يف  تقدم 
�صمري غامن ت�صيطر على جزء كبري من 
�صمري  دنيا  تطل  حيث  �لأعمال،  تلك 

غامن مب�صل�صلها »بدل �حلدوتة 3«.
تقدم من خالله  �لذي  �مل�صل�صل  وهو 
حلقات منف�صلة مت�صلة، يف 3 حكايات 
متنوعة، على �أن تقدم �لق�صة �لو�حدة 
م�صاعدة  خالل  من  حلقات،   10 يف 
عالقة  �إنقاذ  يف  وفريقها  �لبطلة 

عاطفية ي�صتحيل ��صتمر�رها.
لتقدمي  غامن  �صمري  دنيا  وتعود 
قبل  من  لعبتها  �لتي  »لهفة«  �صخ�صية 
�ل�صخ�صية  ��صم  يحمل  م�صل�صل  يف 
كما  جمهورها،  طلب  على  بناء  وذلك 
يطل ب�صحبتها يف �لعمل و�لديها �صمري 

غامن ودلل عبد �لعزيز.
�صمري  �إميي  تلعب  جديد،  عمل  ويف 

�لبطولة من خالل م�صل�صل  دور  غامن 
»�صوبر مريو« �لذي تلعب فيه �صخ�صية 
باإحدى  تعمل  �لتي  �لفتاة  »�أمرية« 
�أن  وترغب يف  �ل�صحافية  �ملوؤ�ص�صات 
م�صاعدة  �أجل  من  خارقة  بطلة  تكون 
ي�صاركها  �لعمل  و�جلميع.  نف�صها 
يطل  كما  �ملريغني  حمدي  بطولته 
ب�صحبتها �صمري غامن �لذي يلعب دور 
�صغرية  كطفلة  يعاملها  �لذي  و�لدها 

ويحر�ض عليها ب�صكل كبري.
�مل�صتمرة  �لعائلية  �ملناف�صة  ظل  ويف 
م�صل�صال  يقدم  �أن  �لرد�د  ح�صن  قرر 
منف�صال بعيد� عن زوجته �إميي �صمري 
�جلديد  مب�صل�صله  يطل  حيث  غامن، 
�لـ 18« �لذي ي�صاركه بطولته  »�لزوجة 

ناهد �ل�صباعي وحممود �لبز�وي.
الواد �ضيد ال�ضحات

�مل�صل�صل يقدم من خالله ح�صن �لرد�د 
�لزيجات،  متعدد  »حمزة«  �صخ�صية 
�أكرث من مرة ويجمع بني  يتزوج  �لذي 
�أكرث من زيجة، حتى ي�صل �إىل �لزيجة 
�لأحو�ل  بعدها  تنقلب  �لتي   18 رقم 
عائلة  عن  وبعيد�  عقب.  على  ر�أ�صا 
�صمري غامن يقدم �لفنان �أحمد فهمي 
ب�صحبة  �لعام  هذ�  كوميديا  م�صل�صال 
يحمل  �لز�هد،  هنا  �لفنانة  خطيبته 
ويقدم  �ل�صحات«.  �صيد  »�لو�د  ��صم 
فهمي من خالل �مل�صل�صل ق�صة �صاب 
لينده�ض  غنية  فتاة  من  يتزوج  فقري 
ويكت�صف  �لأمر،  هذ�  من  �جلميع 
يطاردونه  �أ�صخا�صا  هناك  �أن  بعدها 
ب�صبب مبلغ 6 ماليني جنيه �عتقاد� باأن 
�أحد �أفر�د عائلته قام بالن�صب عليهم 
م�رش«  »م�رشح  جنوم  يطل  كما  فيها. 
من خالل م�صل�صلني يف �صهر رم�صان، 

مبليون  »فكرة  ��صم  يحمل  �لأول 
ربيع  علي  ببطولته  يقوم  �لذي  جنيه« 
و�صابرين.  �هلل  عبد  �صالح  وي�صاركه 
يوؤمن  �صاب  ق�صة  خالله  من  ويقدم 
بحل ما مل�صكالته وم�صكالت جمتمعه 
هذ�  لتنفيذ  جاهد�  وي�صعى  �ل�صغري، 
من  �لعديد  وقوع  يف  يت�صبب  ما  �حلل 
يلعب  كما  �لكوميدية.  �ملفارقات 
م�صطفى خاطر بطولة م�صل�صل يحمل 
بطولته  وي�صاركه  حظ«  »طلقة  ��صم 
حممد �أنور و�آينت عامر وهبة جمدي، 
ويقدم من خالله �صخ�صية �صاب يو�جه 
�رش�عهن  ب�صبب  �صقيقاته  مع  �أزمات 
مع زوجته، وهو ما يت�صبب يف �لعديد 

من �ملفارقات.

تامر ح�شني �شيف »ولد الغالبة«.. وهذه مفاجاأة ال�شقا جلمهوره

�لفنان  بني  م�صاجرة  ن�صبت 
وم�صوؤويل  �لبز�وي  حممود 
�جلديد  مل�صل�صله  �لإنتاج 
»�لزوجة 18«، �أول �أم�ض ، �أثناء 
�مل�صاهد  من  عدد  ت�صوير 
مبنطقة  �لفيالت  �إحدى  د�خل 
وك�صف  �جليزة.  يف  �صرب�منت 

�مل�صاجرة  تفا�صيل   ، م�صدر 
�لبز�وي  »طالب  قائاًل: 
�لإنتاج بدفعة جديدة  م�صوؤويل 
بعدم  وهدد  م�صتحقاته،  من 
عدم  حال  �لت�صوير  ��صتكمال 
طالبوه  حيث  عليها،  ح�صوله 
�أن  على  �لت�صوير  با�صتكمال 

يتفقو� معه على موعد ل�رشف 
غ�صب  �أنه  �إل  م�صتحقاته، 
وغادر  �أحدهم  مع  وت�صاجر 
و�أو�صح  �لت�صوير«.  موقع 
�مل�صدر �أن هذه �مل�صاهد كانت 
�لرد�د  ح�صن  من  بكل  جتمعه 
و�صلوى خطاب وكوكي، حيث مت 

منها  �لبز�وي  �صخ�صية  حذف 
ل�صتكمال �لت�صوير دون عطلة. 
»�لزوجة  بطولة  يف  وي�صارك 
�صيف  و�صيماء  كرم  هيدي   »18
�لليثي،  كامل وحممود  و�إينا�ض 

من �إخر�ج م�صطفى فكري.

�ل�صقا  �أحمد  �لفنان  يقدمها  وخمتلفة  جديدة  در�مية  �إطاللة 
رم�صان  �صهر  يف  يعر�ض  �لذي  �لغالبة«  »ولد  �جلديد  مب�صل�صله 

�جلاري عرب �صا�صة »MBC م�رش«.
عمر  مي  بطولته  ت�صارك يف  �لذي  �لعمل  من  �لأوىل  �حللقة  ويف   
وهادي �جليار، كان �جلمهور على موعد مع �ملفاجاأة حينما �أطل 

�لفنان تامر ح�صني ك�صيف �رشف بالأحد�ث.
 حيث قدم تامر ح�صني �صخ�صية �لتاجر �لذي ياأتي �إىل �صعيد م�رش 
من �أجل �رش�ء �ملالب�ض وبيعها يف �لقاهرة، ويلتقي بال�صقا �صدفة 
�جلمهور  به  تاأثر  م�صهد�  �لثنائي  ليقدم  �لأخري،  �صفر  طريق  يف 

كثري�. 
�ملفاجاأة �لثانية قدمها �ل�صقا للجمهور، حينما ن�رش مقطع فيديو 
�مل�صل�صل  خمرج  �صامي  وحممد  ح�صني  تامر  ب�صحبة  فيه  يظهر 

�أثناء م�صاهدتهما للحلقة �لأوىل من �لعمل.
 حيث كان تامر ح�صني حري�صا على تقدمي �لتهنئة لبطل �مل�صل�صل 
يف  �ل�صقا  يقدمه  ما  على  كثري�  و�أثنى  �ل�صقا،  منزل  يف  وخمرجه 

�مل�صل�صل، لريد له �لأخري �لتحية وي�صكره على م�صاركته.
 ويظهر �ل�صقا يف �مل�صل�صل من خالل �للون �ل�صعيدي، حيث يج�صد 
�صخ�صية مدر�ض تاريخ يف حمافظة �ملنيا ب�صعيد م�رش، يعول �أ�رشة 
كبرية ويتعر�ض للعديد من �ملحن و�لأزمات ما ي�صعه يف �ختبار�ت 

كثرية ويدفعه للوقوع بفخ �جلرمية دفاعا عن �أ�رشته.

املمثلة اأمينة خليل: »اأقّدم �شخ�شية �شادمة«
عن  خليل   �ملمثلة  �أمينة  ك�صفت 
 « م�صل�صل  يف  �صخ�صيتها  تفا�صيل 

قابيل » وهي فتاة م�صتهرتة ومتمردة، 
تو�جه م�صاكل نف�صية. وقالت �أمينة 
م�رش:   MBC عن  �صادر  بيان  يف 

�إذ�  �صادمة  �صخ�صية  �أقدم  »�أنني 
»�صما«،  تدعى  لفتاة  �لقول  �صح 
�لدور  هذ�  �إىل  جذبني  ما  و�أكرت 
هو كونه خمتلف تاماً عّما قدمته 
�لكالم  و�أ�صلوب  �ل�صكل  حيث  من 

و�لتعامل مع �لنا�ض، وهي �صخ�صية 
باخلجل  و�أ�صعر  و�صادمة  قوية 
كل  �نتهاء  عند  �لت�صوير  فريق  من 
مع  »�جتمعت  وتابعت:  م�صهد«. 
ملناق�صة  �ل�صناوي  كرمي  �ملخرج 

تت�رشف  وكيف  �ل�صخ�صية،  �صكل 
وجتل�ض وتتكلم، وكان لدينا وجهات 
جتذب  �أن  و�أتنى  متقاربة،  نظرة 
�صخ�صية »�صما« �جلمهور، بالطريقة 

نف�صها �لذي جذبتني �إليها«.

 يومية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رشكة �رت �وف �دفرتيزينغ
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Vantage �أيقونتها  من   AMR تطلق  مارتن  �أ�ستون 

مارتن  �أ�ستون  �رشكة  ك�سفت 
من   AMR ن�سخة  عن  �لنقاب 
�لكوبيه   Vantage �أيقونتها 
باملزيد من �لتجهيز�ت �لإ�سافية 

وباأعد�د حمدودة.
و�أو�سحت �ل�رشكة �لربيطانية �أن 
يقت�رش  و�لتي   ،AMR ن�سخة 
فقط،  �سيارة   200 على  �إنتاجها 
خمتلفني،  �إ�سد�رين  يف  تظهر 
قيا�سية  ن�سخة   141 فبجانب 

يورو  �ألف   185 حو�يل  ب�سعر 
�خلا�سة  �لن�سخة  �أي�سا  تتوفر 
 210 ب�سعر   ”59  Vantage“

�ألف يورو.
�أن  �إىل  مارتن  �أ�ستون  و�أ�سارت 
 Vantage“ �خلا�سة  �لن�سخة 
59” تتميز من خالل لون �لطالء 
�خلارجي �خلا�ص، وكذلك مزيج 
وحليات  �لكانتار�  وفر�ص  �جللد 
باملق�سورة  ملونة  خا�سة 

 AMR ن�سخ  وتعتمد  �لد�خلية. 
تربو  حمرك  �سو�عد  على 
وبقوة  لرت   4 �سعة   V8 مزدوج 
مرت  نيوتن  ح�سان/625   510
تت�سافر  �لأق�سى،  �لدور�ن  لعزم 
يدوي  حركة  ناقل  مع  جهوده 
وبف�سل هذه  �سبع �رشعات.  من 
�لريا�سية  �لكوبيه  تت�سارع  �لقوة 
يف  كلم/�ص   100 �إىل  �لثبات  من 
تقف  حني  يف  ثو�ن،   4 غ�سون 

�أعتاب  على  �لق�سوى  �ل�رشعة 
�لتجهيز�ت  ومن  كلم/�ص.   315
�خلا�سة  بالن�سخة  �لإ�سافية 
ك�سافات   Vantage AMR
قيا�ص  م�سبوكة  وجنوط   LED
�لتعليق  مع جمموعة  بو�سة،   20
و�لتي   ،Skyhook �ملتو�ئم 
�لختيار  �ل�سيارة  لقائد  تتيح 
و  Sport �ل�سبط  �أو�ساع  بني 

.Track و +Sport

Qashqai موديل خا�ص من ني�سان

�أحدث  دبليو" تخترب  �إم  "بي 
�سيار�تها �لريا�سية

دبليو"  �إم  "بي  �رشكة  بد�أت 
�لأملانية باختبار منوذج جديد 
من  �لريا�سية  �سيار�تها  من 

�لفئة �لثامنة.
وبالرغم من تكتم "بي �إم دبليو" 
�إل  �ل�سيارة،  هذه  ت�سميم  عن 
ظهرت  �لتي  �لفيديوهات  �أن 
�أنها  �أثناء �لختبار�ت، تبني  لها 
من  بدل  �أبو�ب،   4 بـ  �ستاأتي 
بابني كما هي �لعادة يف �سيار�ت 

."8-BMW"
كما �ستاأتي هذه �ل�سيارة بهيكل 

�ن�سيابي بطول 5 �أمتار تقريبا، 
 18 مبقا�ص  ريا�سية  وعجالت 
وفرملة  تعليق  و�أنظمة  �إن�ص، 
خلفي  دفع  ونظامي  خا�سة، 

ورباعي.
ن�سخة  بن�سختني،  و�ستطرح 
 8 بـ  توربيني،  مبحرك  مزودة 
�أ�سطو�نات، وعزم 530 ح�سانا، 
بـ  مبحرك  مزودة  ون�سخة 
 600 وعزم  �أ�سطو�نات،   8
�رشعة  علبة  مع  يعمل  ح�سان، 

�أوتوماتيكية بـ 9 مر�حل.

�لنقاب  ني�سان  �رشكة  ك�سفت 
 N-Way �خلا�ص  �ملوديل  عن 
 SUV من فئة ،Qashqai لأيقونتها

�ملدجمة.
�أن  �ليابانية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
يعتمد   N-Way �خلا�ص  �ملوديل 
 ،Acenta �لتجهيز�ت  خط  على 
مزدوجاً،  هو�ء  مكيف  يقدم  و�لذي 
�مل�ساعدة،  �لقيادة  �أنظمة  وحزمة 
�لأمام  يف  �ل�سيارة  �سف  و�سافرة 
�ملارة،  على  �لتعرف  ونظام  و�خللف 
على  للحفاظ  �مل�ساعدة  و�لأنظمة 
ونظام  �لعايل،  و�ل�سوء  �ل�سري،  حارة 

�لتعرف على �إ�سار�ت �ملرور.
ويقدم �ملوديل �خلا�ص �أي�سا جتهيز�ت 

�إ�سافية مثل نظام �ملالحة، و�ل�سقف 
ونظام  �ل�سقف  وق�سبان  �لبانور�مي، 
�لتدفئة  ووظيفة  �لأمام،  يف  �لتدفئة 
للزجاج �لأمامي و�جلنوط �مل�سنوعة 

من معدن خفيف قيا�ص 18 بو�سة.
وبالن�سبة لنظام �لدفع، �أ�سارت ني�سان 
جمموعة  يف  تتوفر  �ل�سيارة  �أن  �إىل 
�لتي  و�لديزل،  �لبنزين  حمركات  من 
 115 بني  ميتد  قوة  نطاق  تغطي 
وتت�سافر  ح�سان،   160 �إىل  ح�سان 
�حلركة  ناقل  مع  �ملحركات  جهود 
من  �لقاب�ص  مزدوج  �لأوتوماتيكي 
�حلركة  ناقل  �أو  �رشعات،  �سبع 
�لأوتوماتيكي Xtronic لتوزيع �لقوة 

على عجالت �ل�سيارة �لأربع.

خر�فات عن �ل�سيار�ت �لكهربائية توقف عن ت�سديقها
من  مبزيد  �لكهربائية  �ل�سيار�ت  حظيت 
�جتاه  مع  �لأخرية،  �ل�سنو�ت  يف  �ل�سعبية 
�ملزيد  �إنتاج  �إىل  �ل�رشكات  من  �لعديد 
نحو  على  �ل�سحن  حمطات  وتوفر  منها، 
وعلى  �لدول.  من  �لعديد  يف  متز�يد 
�لرغم من هذ� �لجتاه، �إل �أن �لكثريين ل 
يز�لون يحجمون عن ��ستخد�م �ل�سيار�ت 
�ملعتقد�ت  بع�ص  نتيجة  �لكهربائية، 
�ل�سيار�ت،  من  �لنوع  هذ�  عن  �خلاطئة 
�لربيطانية: 1-  "مريور"  بح�سب �سحيفة 
يعتقد  قوية  لي�ست  �لكهربائية  �ل�سيار�ت 
لي�ست  �لكهربائية  �ل�سيار�ت  �أن  �لكثريون 
بالبنزين  تعمل  �لتي  �ل�سيار�ت  قوة  بنف�ص 
لل�سيار�ت  ميكن  �لو�قع،  ويف  �لديزل.  �أو 
�أ�رشع  ب�سكل  �لطاقة  توليد  �لكهربائية 

و�أكرث قوة من نظريتها �لتقليدية. كما �أن 
�أ�رشع �سيارة على هذ� �لكوكب هي �سيارة 
معر�ص  يف  عنها  �لك�سف  مت  كهربائية، 

جنيف لل�سيار�ت.
�لكهربائية حتتاج  �ل�سيار�ت  2- بطاريات 

لتبديل كل 5 �سنو�ت
و�حد�ً  �أن �سخ�ساً  للر�أي  ��ستطالع  ك�سف 
 )%23( �أ�سخا�ص  �أربعة  كل  بني  من 
تبديل  �إىل  �سيحتاجون  �أنهم  يعتقدون 
خم�ص  بعد  �لكهربائية  �ل�سيارة  بطارية 
�سنو�ت. هذ� لي�ص �سحيحاً، فاملوديالت 
�حلالية م�سممة بحيث تدوم �لبطارية 10 
�سنو�ت على �لأقل ورمبا 20 �سنة قبل �أن 

حتتاج �إىل ��ستبد�ل.
�أكرث  �لكهربائية  �ل�سيار�ت  ت�سغيل   -3

تكلفة  تقدير  يف  �ل�سائقون  يبالغ  تكلفة 
تقل  ل  بن�سبة  �لكهربائية  �ل�سيارة  ت�سغيل 
عن 100%، حيث ميكن �أن تعمل �ل�سيار�ت 
�لكهربائية مل�سافة 100 ميل بتكلفة ترت�وح 
 230 �إىل   18 بـ  مقارنة  دولر،   8 و   5 بني 
�أو  �لبنزين  على  �لعاملة  لل�سيار�ت  دولر 
�سيار�ت �لديزل. 4- ل ميكن قياة �سيارة 

كهربائية على طريق �رشيع
�عتقاد خاطىء �آخر لدى �ل�سائقني، حيث 
�ل�سيار�ت  بقيادة  �لدول  معظم  ت�سمح 
�ل�رشيعة،  �لطرقات  على  �لكهربائية 
�ل�سحن  وحمطات  �لتحتية  �لبنية  وتوفر 

لهذ� �لغر�ص.
�لكهربائية يف  �ل�سيارة  5- ل ميكن غ�سل 

مغ�سل �ل�سيار�ت

نظر�ً لرتباط ��سم هذه �ل�سيارة بالكهرباء، 
غري  من  �أن  �لكثريين  بني  �لعتقاد  ي�سود 
�ل�سيار�ت  مغا�سل  يف  غ�سلها  �ملمكن 
�أن  يوؤكدون  �خلرب�ء  �أن  �إل  �لتقليدية، 
مثل  �ملغا�سل  هذه  تنظيفها يف  بالإمكان 

�أي �سيارة �أخرى.
6- ل ينبغي ��ستخد�م �ل�سيارة �لكهربائية 

يف �لأجو�ء �ملاطرة
على  �لكهربائية  �ل�سيار�ت  �ختبار  يتم 
�مل�سنعة  �ل�رشكات  قبل  من  و��سع  نطاق 
خالل  من  و�سعها  يتم  بيعها  وقبل  لها، 
وحتى  �ملطر،  �سد  �لأمان  �ختبار�ت 
�أجهزة �ل�سحن مانعة لت�رشب �ملاء - حيث 
تخ�سع جميع نقاط �ل�سحن لختبار �أمان 

�سارم �أي�ساً قبل تثبيتها.
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مر�سيد�ص ت�ستعد لطرح CLA �لكوبيه �جلديدة
   

ت�ستعد �رشكة مر�سيد�ص لطرح �ل�سيارة CLA �لكوبيه �جلديدة يف مايو)�أيار( �ملقبل 
ب�سعر يبد�أ من 31475 �ألف يورو و�أو�سحت �ل�رشكة �لأملانية �أن �جليل �لثاين من 

�ل�سيارة �لكوبيه رباعية �لأبو�ب ياأتي بطول 4.69 �أمتار، ويتمتع باملزيد من 
�لرحابة يف �ملق�سورة �لد�خلية خا�سًة �ملقاعد �خللفية بعد زيادة 

طول قاعدة �لعجالت حو�يل 3 �سم عن �جليل �ل�سابق، يف 
حني ز�دت �سعة �سندوق �لأمتعة لت�سل �إىل 460 

لرت�ً. وعلى �سعيد �لدفع تتوفر لل�سيارة 
CLA �لكوبيه �ملدجمة حمركات 
بنزين وديزل رباعية �لأ�سطو�نات 

تغطي نطاق قوة ميتد بني 85 
كيلوو�ت/116 ح�سان و165 

كيلوو�ت/225 ح�سان.
وترت�وح �ل�رشعة �لق�سوى 

لل�سيارة CLA �لكوبيه 
بني 205 و 250 كلم/�ص، 
ومعدل �ل�ستهالك بني 

3.8 لرت من �لديزل/100 
كلم و6.5 لرت/100 كلم 

من �لبنزين.
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ثورة قادمة يف الهواتف.. كامريات 
خارقة  بدقة  غري م�سبوقة

عر�صت �رشكة »�صام�صونغ« �صورا 
بالهواتف  خا�ص  �صور  مل�صت�صعر 
اأكرب  عالية  دقة  يوفر  الذكية 
الأجهزة  توفرها  التي  تلك  من 

املتوفرة يف الأ�صواق.
اأطلقت  الذي  امل�صت�صعر،  ويتيح 
عليه  اجلنوبية  الكورية  ال�رشكة 
 ISOCELL Bright ا�صم 

ميغابك�صل،   64 تبلغ  دقة   ،GW1
وهو الأف�صل من حيث قدرته على 
التقاط املزيد من ال�صوء، وفق ما 

نقل موقع »فريج« التقني.
بهذه  �صورا  امل�صت�صعر  و�صيولد 
بك�صالت  بدمج  العالية  الدقة 
رباعية مع بع�صها البع�ص لت�صبح 
واحدة، كما اأنه �صيكون قادرا على 

فالتر  عن  ناجم  ت�صويه  اأي  اإزالة 
والو�صح  الدقة  الألوان ملزيد من 

يف ال�صور.
تبداأ  اأن  »�صام�صونغ«  وتتوقع 
ب�صكل  امل�صت�صعر  اإنتاج  عمليات 
من  الثاين  الن�صف  يف  جتاري 
يجد  قد  حيث  اجلاري،  العام 
امل�صتهلكون هذه التقنية املبتكرة 

قد  التي  الهواتف  يف  مدجمة 
ال�صنة  اأواخر  ال�رشكة  تطرحها 

احلالية.
وتوفر هواتف عدد من ال�رشكات 
و«هواوي«  »�صام�صونغ«  مثل 
و«اأوبو« و«فيفو« و«�صاومي« حاليا 
 48 دقتها  تبلغ  بكامريات  هواتف 

ميغابك�صل.

 الواليات املتحدة تبني اأ�سرع
 حا�سوب عمالق يف العامل

خ�ص�صت الوليات املتحدة مبلغ 600 مليون دولر لبناء اأ�رشع حا�صوب عمالق يف 
العامل، وثاين حوا�صيبها من فئة Exascale، امل�صمى فرونتري Frontier، والذي 
من املقرر و�صعه يف اخلدمة بحلول عام 2021 ل�صالح خمترب اأوك ريدج الوطني 

يف ولية تيني�صي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.
وميتلك Frontier قدرة معاجلة ت�صل اإىل 1.5 اإك�صا فلوب�ص exaFLOPS، اأي 
ما يعادل مليار عملية ح�صابية يف الثانية الواحدة، ويجري بناءه من قبل �رشكة 
�صناعة الرقاقات اأي اأم دي AMD وال�رشكة امل�صنعة للحوا�صيب العمالقة 

.Cray
و�صيتم ا�صتخدام قدرة معاجلة اأ�رشع حا�صوب عمالق من اأجل جمموعة من 

املهام، مبا يف ذلك التنبوؤ بتغري املناخ، والتنبوؤ مب�صار الأعا�صري، وتطوير اأدوية 
جديدة، اإىل جانب اإجراء ح�صابات متقدمة يف جمالت، مثل البحوث النووية 

واملناخية، ومنذجة م�صادر طاقة الن�صهار، وحماكاة اأنظمة حمركات الحرتاق، 
واإجراء عمليات حماكاة للكون واملجرات.

وللتو�صيح، فاإذا قام كل فرد على وجه الأر�ص باإجراء عملية ح�صابية واحدة 
يف الثانية الواحدة، فاإننا بحاجة لأكرث من �صت �صنوات لإجراء عدد مماثل من 
العمليات احل�صابية التي ميكن حلا�صب Frontier القيام بها يف ثانية واحدة.

وقال ريك بريي Rick Perry، وزير الطاقة الأمريكي يف بيان �صحفي: »ي�صمن 
اأداء Frontier الفريد من نوعه قدرة بالدنا على قيادة العامل يف جمال العلوم، 

والتي حت�صن احلياة وجتلب الزدهار القت�صادي جلميع الأمريكيني والعامل 
باأ�رشه«.

واأ�صاف »ي�رشع Frontier البتكار يف جمال الذكاء ال�صطناعي من خالل 
تزويد الباحثني الأمريكيني ببيانات ذات م�صتوى عاملي وموارد حو�صبة ل�صمان اأن 

تكون الخرتاعات العظيمة القادمة م�صنوعة يف الوليات املتحدة«.
وتقول AMD: »لدى Frontier قوة معاجلة تفوق قدرة معاجلة اأ�رشع 160 
حا�صوًبا عمالًقا مًعا، وهو قادر على التعامل مع كمية مذهلة من البيانات، مع 
عر�ص نطاق ترددي اأكرب مبقدار 24 مليون مرة عن متو�صط الت�صال املنزيل 
بالإنرتنت، مما يجعله قادًرا على تنزيل 100 األف فيلم بدقة HD يف الثانية.
يذكر اأن هذا احلا�صوب العمالق ل يعني بال�رشورة اأن الوليات املتحدة هي 

اأكرب قوة حو�صبة يف العامل، اإذ من املتوقع اأن يكون لدى ال�صني حا�صوب عمالق 
Exascale خا�ص بها بحلول عام 2020 – اأي قبل عام من ح�صول الوليات 

املتحدة على حا�صوبها.

على غرار »في�سبوك 
ما�سنجر«.. 

وات�ساب تخترب 
خا�سية جديدة
تطبيق  اأن  اإخباري  تقرير  ذكر 
يخترب  »وات�صاب«  الفوري  التوا�صل 
متحركة،  ر�صوم  مل�صقات  حاليا 
يف  امل�صتخدمة  تلك  مثل  متاما 

تطبيق »في�صبوك ما�صنجر«.
 »9to5google  « موقع  وذكر 
الن�صخة  اأن  اجلمعة،  التقني، 
بالتطبيق،  اخلا�صة  التجريبية 
تعمل  التي  للهواتف  واملخ�ص�صة 
مل�صقات  »اأندرويد« حتتوي  بنظام 
اخترب  »وات�صاب«  وكان  متحركة 
لكنه  املل�صقات،  هذه  املا�صي  يف 
توقف عن تطويره. وعلى الرغم من 

اأن رموز GIF املرحة متحركة، اإل 
اأنها ل تعمل تلقائيا ويجب التعامل 
يجب  اأي  امللفات،  بقية  مثل  معها 
و�صتعمل  لت�صغيلها  عليها  النقر 
اجلديدة مبجرد  املتحركة  الرموز 
امل�صتخدمني،  قبل  ا�صتالمهما من 
الهواتف  يف  تلقائيا  و�صتعمل 
اإر�صال  ميكن  التي  واحلوا�صيب 
ومن  اأي�صا.  عربها  املل�صقات 
الإ�صدار  �صيتم  متى  الوا�صح  غري 
اجلديدة،  اخلا�صية  لهذا  الر�صمي 
يتم  اأن  توقع  التقني  املوقع  اأن  اإل 

قريبا نظرا اإىل اأنه �صغري ن�صيا.

اأعلن موقع التوا�صل الجتماعي 
باإمكان  اأ�صبح  اأنه  تويرت 
�صورة،  اإ�صافة  امل�صتخدمني 
متحركة  �صورة  اأو  فيديو،  اأو 
التغريد«،  »اإعادة  اإىل   GIF
فقط.  الن�ص  من  بدًل  وذلك 
تغريدة  يف  ال�رشكة  وقالت 
اخلا�ص  الدعم  ح�صاب  عرب 
ال�صهل  »من  موقعها:  على  بها 
من خالل  نف�صك  عن  تعرب  اأن 
اإعادة التغريدة مع تعليق. ولكن 

تخطو  اأن  ا�صتطعت  لو  ماذا 
ذلك  لي�صمل  الأمام  اإىل  خطوة 
املتعددة«واأ�صافت  الو�صائط 
تويرت يف تغريدتها: اأنه اعتباًرا 
للم�صتخدمني  ميكن  اليوم  من 
با�صتخدام  التغريد  اإعادة 
الفيديو،  مقاطع  اأو  ال�صور، 
عرب  وذلك   ،GIF �صور  اأو 
تطبيقها على نظامي اأندرويد، 
اإىل  بالإ�صافة  اإ�ص،  اأو  واآي 

موقعها على الويب.
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جديد من تويرت.. انتظره الكثريون!

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

احلكومات العاملية.
اإىل  �صميث،  براد  ال�رشكة،  مدير  واأ�صار 
جلاأت  ما  اإذا  »قا�صيا«،  �صيكون  القرار  اأن 
من  احلكومات  ملنع  التقنية  �رشكات 
احل�صول على تقنية »التعرف على الوجوه«، 
حتركات  مراقبة  من  الأخرية  منع  بهدف 
النا�ص واأفعالها يف كل مكان ويف ت�رشيحاته 
حتدث  القت�صادي،  دافو�ص  منتدى  خالل 
التي  احلجة  اأفهم  »ل  قائال:  �صميث 
تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح التقنية 
كان«واأتت  �صبب  ولأي  احلكومات  لكافة 
ت�رشيحات �صميث بعد مطالبة 85 منظمة 
وجماعة حقوقية بوقف بيع التقنية ال�صابقة 
للحكومات، يف حني وجهت هذه املنظمات 
»مايكرو�صوفت«  من  لكل  ر�صالتها 
املنظمات  بررت  و«غوغل«كما  و«اأمازون« 
ا�صتخدام  مبخاوف  مطلبها،  احلقوقية 

الوجوه«  على  »التعرف  لتقنية  احلكومات 
احلقوقني  النا�صطني  وتهديد«  »مراقبة  يف 
نف�صه،  ال�صياق  ويف  وغريهم  والالجئني 
حل  يف  ت�صاعد  التقنية  اأن  �صميث  اأ�صاف 
»كالعثور  املعقدة،  الق�صايا  من  عديد 
اأكد  حني  يف  املفقودين«،  الأطفال  على 
التي  القرارات  اأن  احلقوقيون  النا�صطون 
اإذا  فيما  حتدد  اليوم،  ال�رشكات  تتخذها 
»خوف  �صتعي�ص يف  القادمة  الأجيال  كانت 

ا�صرتاكها  حال  يف  واملالحقة  التعقب  من 
لدور  ق�صدها  اأو  احلكومة  �صد  مبظاهرة 
حياة  عي�صها  حال  يف  حتى  اأو  عبادة، 

طبيعية«.
واملثري للجدل اأي�صا، هو اأن املدير �صميث 
خماوف  عن  املا�صي  يف  اأعلن  نف�صه، 
ا�صتخدام التقنية ال�صابقة، مل�صاكل متعلقة 
وحقوق  واخل�صو�صية  العن�رشي  بالتمييز 

الإن�صان. 

برنامج �سهري »جت�س�س« على 
حوا�سبنا الأكرث من 18 �سنة!

 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�ص 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�سوفت« تتحدث عن بيع تقنية 
ذكية حلكومات عاملية



وهران 

الطبعة الثالثة 
ملقرئ ومن�شد 

الباهية 
مت  بوهران افتتاح فعاليات الطبعة 

الثالثة مل�شابقة مقرئ ومن�شد 
الباهية وذلك يف اإطار اإحياء ليايل 
رم�شان الكرمي مب�شاركة ت�شعة )9( 
مرت�شحني يف فئة املقرئني وت�شعة 

)9( اآخرون يف فئة املن�شدين 
تاأهلوا يف املرحلة الت�شفوية.
وتنظم هذه التظاهرة التي 
انطلقت ليلة اأم�س بقاعة 

املحا�رضات » الأمري عبد القادر 
» بامل�شجد القطب »عبد احلميد 
بن بادي�س« , من قبل ولية وهران 
واملديرية الولئية لل�شوؤون الدينية 

والأوقاف.

دل�س ببومردا�س

الق�شاء على 
اإرهابيني خطريين
يف اإطار مكافحة الإرهاب واإثر 

عملية بحث ومت�شيط قرب بلدية 
دل�س ولية بومردا�س بالناحية 

الع�شكرية الأوىل, متكنت مفرزة 
للجي�س الوطني ال�شعبي, اليوم 

11 ماي 2019, من الق�شاء 
على اإرهابيني )02( خطريين, 

وا�شرتجاع بندقية  اآلية من نوع 
كال�شنكوف  وخمزين )02( ذخرية 

وقنبلة يدوية.

النعامة 

 تدعيم م�ؤ�ش�شات 
ال�شحة ب 15 

جهاز لت�شفية الدم
تدعمت موؤ�ش�شات ال�شحة 

العمومية لولية النعامة مع بداية 
�شهر مايو اجلاري ب 15 جهازا 

جديدا لت�شفية الدم بهدف التكفل 
اجليد مبر�شى الق�شور الكلوي , 
ح�شب ما اأفادت به اليوم ال�شبت 

مديرية ال�شحة و ال�شكان.
و�شتمكن هذه التجهيزات التي 

كلفت غالفا ماليا قيمته 34 مليون 
دج من تدارك العجز امل�شجل 

على م�شتوى بع�س م�شالح 
ت�شفية الدم وخ�شو�شا باملوؤ�ش�شة 
العمومية الإ�شت�شفائية » الإخوة 
�شنافة » بدائرة م�رضية من اأجل 
تعزيز الطاقة الإ�شتيعابية لهذه 

امل�شالح .

 و الذي ت�شبب يف اإتالف مئات الأ�شجار 
غرار  على  الأنواع  خمتلف  من  املثمرة 
احلم�شيات و الزيتون, الأمر الذي ت�شبب 
و  فادحة  مالية جد  خ�شائر  للفالحني يف 
حتويل اأرا�شيهم الفالحية التي ورثوها اأبا 
عن جد خلراب ب�شبب ما و�شفوها »حقرة« 
قرارات  اأتخذ  الذي  الرتكي  ال�رضيك 
و  الأخ�رض  على  اأتت  حقهم  يف  تع�شفية 
املحلية  ال�شلطات  تفرج  ظل  يف  الياب�س 

على معاناة و ماأ�شاة الفالحني 60.
قرية  �شاكنة  من  الآلف  ي�شلم  مل  و 
»ال�شهايرية« ببلدية عني البية من خملفات 
هذا امل�شنع, الذي يلفظ ليال  اأكواما من 
حيث  امللوثة,  الكربونية  الأتربة  و  الغبار 
تتحول اأرجاء املنطقة اإىل �شحابة �شوداء 
اخلطرية  الكيميائية  بامللوثات  مليئة 
نظرا  متقدمة  دول  عدة  يف  املحظورة 
خلطرها الكبري كونها تت�شبب يف ت�شوهات 
اأورام �رضطانية  و عيوب خلقية لالأجنة و 
على  التنف�شي  اجلهاز  ت�شيب  اأمرا�س  و 

غرار ذات الرئة و الربو املزمن.
�شهادات  ح�شب  الرتكي  ال�رضيك 

و  ملطالب  يعر  مل  ال�شكان,  و  الفالحني 
اهتمام  اأي  ال�شكان  و  الفالحني  �شكاوى 
على  ال�شطو  تكرارا  و  مرارا  يحاول  بل 
الأرا�شي الفالحية املتبقية, حيث يواجه 
اأمام  �شنوات  منذ  الأتراك  الفالحون 
�شاحات املحاكم بكل من اأرزيو املحكمة 
�شاحبة الخت�شا�س الإقليمي و املحكمة 
الإدارية بال�شديقية, للمطالبة بتعوي�شات 
م�شدر  تعد  التي  اأرا�شيهم  اإ�شرتجاع  و 

رزقهم الوحيد.
املركب  اإن�شاء  قبل  اأن  بالذكر  جدير 

ال�شلب  و  للحديد  –اجلزائري  الرتكي 
وفق قاعدة ال�شتثمار 49 و 51 يف املائة 
من قبل الوزير الأول الأ�شبق عبد املالك 
عبد  الأ�شبق  ال�شناعة  وزير  و  �شالل 
ال�شالم بو�شوارب, كانت الأر�شية التي مت 
ت�شييد املركب عليها تتمثل يف �شبخة من 
املياه و اأرا�شي فالحية خ�شبة كانت تنتج 
�شحاها  و  ع�شية  بني  لكن   , الثمار  اأجود 
املزارع  تلك  حتولت  املحتجون  ي�شيف 
ل  الذي  اخلراب  من  لكومة  الأرا�شي  و 

ي�شلح للزرع  ل البذر . 

اأحمد بن عطية

منطقة ال�شهايرية بوهران

�شركة ت��شيايل الرتكية تل�ث اأرا�شي60 فالحا
وجه اأم�س، قرابة 60 فالحا نداء اإ�شتغاثة اإىل وايل والية وهران مولود �شريفي بقرية ال�شهايرية الواقعة على بعد 45 كلمر �شرقي والية وهران، و التابعة 
اإداريا لبلدية عني البية و دائرة بطيوة، ب�شبب املخلفات الكيميائية و لفظ ال�شركة اجلزائرية- الرتكية للحديد و ال�شلب »تو�شيايل« الأطنان من االأتربة و 

الكربون ال�شام على اأرا�شيهم و مزارعهم املحاذية للمركب العمالق .

وايل البويرة يوؤكد

 ادعاءات عمال 
مديرية ال�شحة باطلة
ليماين  م�شطفى   « البويرة  وايل  اأكد 
ال�شحة  اإدعاءات عمال مديرية  اأن   «
اأ�شا�س  اأي  لها  ولي�س  باطلة  بالولية 
التحقيق  نتائج  ح�شب  ال�شحة   من 
ولئية  جلنة  اأجرته  الذي  العميق 
الذي  الإ�رضاب  خلفية  على  خا�شة 
واملوظفني  العمال  هوؤلء  فيه  دخل 
اأو�شح  حيث   , الفارط  اأفريل   2 منذ 
املتحدث يف ت�رضيح ملمثلي و�شائل 
الإعالم املحلية على هام�س اإ�رضافه 
على احتفالت ذكر ى ال 74 ملجازر 
املوظفني  ممثلو  ا�شتقبلنا   « ماي   8
لن�شغالتهم  وا�شتمعنا  الولية  مبقر 
املرفوعة وقمنا باإر�شال جلنة حتقيق 
جميع  يف  للنظر  املديرية  ذات  اإىل 
النقاط التي جاءت يف بيان الحتجاج 
ويف الأخري تاأكد اأن كل تلك الإدعاءات 
�شد املديرة لي�س لها اثر يف الواقع » 
على  الأول  امل�شوؤول  ي�شيف  اأن  قبل 
اأن اطلب من  الولية » ما علي �شوى 
ال�شواب  جادة  اإىل  العودة  املحتجني 
وقت  اأقرب  يف  عملهم  وا�شتئناف 
وم�شتحيل اأن اأوافقهم فيما يّدعون » 
وموظفو  عمال  �شن  ولالإ�شارة  هذا   .
مديرية ال�شحة اإ�رضابا مفتوحا منذ 
تخلله  الفارط  اأفريل  �شهر  بداية 
اأمام  احتجاجية  وقفات  عدة  تنظيم 
رافعني  والولية  املديرية  مقري 
مطلب رحيل املديرة ك�رضط اأ�شا�شي 
الذي  البيان  ح�شب  الإحتجاج  لوقف 
اإياها  متهمني  منه  ن�شخة  نحوز 
على  والدو�س  الت�شلط  با�شتعمال 
جمحفة  قرارات  اتخاذ  يف  القوانني 

يف حق العمال .

اأح�شن مرزوق

درك الرويبة ي�شع حدا ل�شبكة اإجرامية حترتف االعتداء على االأ�شخا�س 

ت�قيف �شخ�شني مع ك�شف خي�ط و مالب�شات عدة ق�شايا

40 والية اأمريكية تقا�شي �شركة اأدوية »اإ�شرائيلية«

»دخول تقنية )FTTH ( اخلدمة فعليا مبدينة امل�شيلة«

ربط الزبائن بخدمة االنرتنت والهاتف باالألياف الب�شرية حتى البيت
يتوزعون على 410 مركزا ويوؤطرهم 3400 معلم

22376 مر�شحا المتحانات االبتدائية بتلم�شان

تـمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني 
ع�شابة  لأفراد  حد  و�شع  من  بالرويبة 
الأ�شخا�س  على  العتداء  حترتف 
باجلهة  البي�شاء  بالأ�شلحة  املعزولني 

ال�رضقية للعا�شمة .

اإ�شتغالل  بعد  كانت  التحريات  بداية 
الإقليمية  الفرقة  اإىل  وردت  معلومات 
بوجود  تتعلق   , بالرويبة  الوطني  للدرك 
�شبكة منظمة مكونة من اأ�شخا�س اأغلبهم 
من ذوي ال�شوابق , تقوم بالعتداء على 

ال�شحايا و�شلبهم كل �شيىء يحوزن عليه 
.

اإثر بالغ تقدم به اأحد املواطنني  وعلى 
مفاده   »10  55 الأخ�رض«  الرقم  عرب 
�شخ�شني  طرف  من  لعتداء  تعر�شه 

مدججني باأ�شلحة بي�شاء اأين �شلبوا منه 
بع�س احلاجيات باهظة الثمن , مقدما 
التي  ال�شيارة  حول  املوا�شفات  بع�س 
كانوا ميتطونها املعتدون و املتمثلة يف 

�شيارة نوع بيكانتو �شوداء اللون.

رفعت اأكرث من 40 ولية اأمريكية دعوى 
الدولية   Teva �رضكة  �شد  ق�شائية 
فل�شطني  يف  ومقرها  الأدوية  لإنتاج 
»تاآمر  بـ  اإياها  متهمة  املحتلة, 
مليارات  خالله  من  حققت  اإجرامي« 

الدولرات.
الوليات  رفعتها  التي  الدعوى  وتتهم 
حتقيق  بعد  ال�شبت  اأم�س  الأمريكية 

ا�شتمر خم�س �شنوات, ال�رضكة بالوقوف 
الأدوية  منتجي  بني  وا�شع  تاآمر  وراء 

اجلن�شية لرفع اأ�شعار منتجاتهم.
واأكد املدعي العام يف ولية كونيتيكت, 
ويليام تونغ, الذي قدم الدعوى, وجود 
اأدلة دامغة على تورط منتجي العقاقري 
اجلن�شية يف تاآمر اإجرامي وا�شع لرفع 
ما  ا�شطناعي,  ب�شكل  الأدوية  اأ�شعار 

جلب لهم مليارات الدولرات, م�شددا 
الب�شيط عن  اأن هذا هو اجلواب  على 
غالء  �شبب  حول  الكثرية  الت�شاوؤلت 
اخلدمات الطبية يف الوليات املتحدة, 
التاآمر  هذا  اأن  على  الدعوى  وت�رض 
الأدوية,  من  نوع   100 من  اأكرث  �شمل 

ورفع �شعر بع�شها ع�رضة اأ�شعاف.
ع�رضات  اأي�شا  الدعوى  وتتهم 

ال�شابقني  التنفيذيني  امل�شوؤولني 
يف  املخت�شة  ال�رضكات  يف  واحلاليني 
 Mylan NV هذا املجال, مبا فيها
 Pfizerلـ التابعة  املوؤ�ش�شات  واإحدى 
Inc, غري اأن التحقيق يركز غالبا على 
Teva, حيث يعتقد اأن كبار امل�شوؤولني 
مناف�شيهم  اأهم  مع  تاآمروا  ال�رضكة  يف 

بهدف التن�شيق معهم ب�شاأن الأ�شعار.

ا�س(  تي  تي  )اف    FTTH تقنية  دخلت 
 12 بتغطية  امل�شيلة  مدينة  يف  فعليا  اخلدمة 
 24 ا�شتيعاب  بقدرة  احل�رضي  بالقطب  موقع 
و  امل�شيلة  مدينة  بني  )مق�شمة  م�شرتك  األف 
بو�شعادة(  وهي تكنولوجيا تعتمد على الألياف 
الب�رضية حتى البيت مما ي�شمح للمواطنني من 
ال�شتفادة من خدمة  الهاتف و النرتنت التي 
لالنقطاعات  انعدام  و�شبه  كبري  بثبات  تتمتع 
بالإ�شافة لقابليتها للتدفق العايل جدا والذي 

ي�شل اإىل 100 ميغا.
تقدمها  التي  النوعية  القفزة  بف�شل  ذلك  و   
هذه التقنية من خالل النتقال من التباين ب 
“النحا�س” اإىل الرقمي “ الألياف الب�رضية”, 

حمققة بذلك ال�رضعة الفائقة والتدفق العايل 
الذي ين�شده املواطن.

اأربعة  حتقيق  العايل  التدفق  لهذا  ميكن  و 
اأهداف, تتمثل يف الرفع من الأداء التكنولوجي, 
النفتاح الدائم وامل�شتدمي للمناف�شة وتقدمي 
املبتكرة  اخلدمات  انت�شار  اخلدمات, 
املمتلكات  وتعزيز  تن�شيق  و  تقدمها,  التي 

العمومية.
اجلزائر  لت�شالت  الأ�شا�شي  الهدف  ويبقى 
اآخرين  جلب  و  بالزبائن  اجليد  التكفل  هو 
اإىل  الرامية  امل�شطرة  لالإ�شرتاتيجية  تنفيذا 
ربط كل املنازل اجلزائرية بخدمتي الأنرتنت 

والهاتف الثابت.

كرمي  لولية   تلم�شان  الرتبية   مدير  ك�شف 
عمرية اأن م�شاحله قد اأمتت كافة الإجراءات 
اإجناح  امتحانات   الظروف  ل�شمان  و 
يوم  عقدها  املزمع  البتدائية  ال�شنة   نهاية 
اإليها   22376  �شيتقدم  والتي   2019 29ماي 
مبختلف  مركزا   410 على  موزعني   تلميذ  
املنتظر  من  والتي  تلم�شان   ولية  اأنحاء 
امل�شوؤول عن  ذات  واأ�شار  هذا   . تاأطريها 
الحتياجات  ذوي  من  مرت�شحا   22 اإح�شاء 
يخ�شعون لإجراءات خا�شة  اخلا�شة  �شوف 
حركية  باإعاقات  م�شابني   10 راأ�شهم  على 
و09 من ال�شم البكم و03 مكفوفني  بالإ�شافة 
اخلا�شة  باملدار�س  يدر�شون  تلميذ   40 اإىل  
الأمني  للمجل�س  وتفعيال   هذا   , بالولية 

التي عقده مبقر الولية حت�شريا لمتحانات 
امني  خمطط  و�شع  مت  فقد  ال�شنة   نهاية 
خا�س من قبل م�شالح الأمن والدرك ل�شمان 
واملوا�شيع  الأوراق  ونقل  املراكز  تاأمني 
حيث   , التجميع  مركز  اإىل  املراكز  من 
احل�رضية  باملناطق  الأمن  اأعوان  يتكفل 
جهة  من   , النائية  باملناطق  الدرك  واأعوان 
واحلماية  ال�شحة  م�شالح  كل  اأخرى  تتكفل 
املدنية بتخ�شي�س اأعوان  واأطباء وممر�شني 
وخمت�شني نف�شانيني  للتكفل ب�شحة التالميذ 
نقل  و�شائل  بتوفري  البلديات  تتكفل  كما   ,
عن  البعيدة  واملدا�رض  القرى  من  التالميذ 

مركز المتحان .
حممد بن ترار
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