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الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�ضاء �سطيف

ت�أجيل ق�ضية رئي�س وفاق �سطيف ح�سان حمار�إىل  12جوان

�أجلت الغرفة اجلزائية مبجل�س
ق�ضاء �سطيف �أم�س الأربعاء الف�صل
يف الق�ضية املتعلقة مبتابعة رئي�س
نادي وفاق �سطيف ح�سان حمار
رفقة  14متهما �آخرا �إىل غاية 12
جوان املقبل ,ح�سب ما قررته
رئي�سة اجلل�سة و بعد قيامها بعملية
املناداة على �أطراف الق�ضية الذين
غ�صت بهم الغرفة اجلزائية رقم 4
و كذا البهو الرئي�سي ملجل�س ق�ضاء
�سطيف و غياب املتهم الرئي�سي
ح�سان حمار و بع�ض املتابعني
معه بتهم «خيانة الأمانة و اختال�س
و تبديد �أموال �رشكة خا�صة و
امل�شاركة يف اختال�س �أموال خا�صة»
قررت رئي�سة اجلل�سة ت�أجيل الق�ضية

�إىل تاريخ  12جوان املقبل ,ح�سب
ما لوحظ.
و تعد جل�سة �أم�س الأربعاء الأوىل
على م�ستوى الغرفة اجلزائية
مبجل�س ق�ضاء �سطيف بعد ا�ستئناف
ح�سان حمار حلكم غيابي �صادر
�ضده عن حمكمة �سطيف يق�ضي
ب�إدانته ب � 5سنوات �سجنا نافذة يف
ق�ضية ف�ساد و تالعب بالعقار �شغلت
ال�شارع املحلي و �أ�سالت
الكثري من احلرب .
و يتمثل العقار حمل التالعب يف
التعاونية العقارية امل�سماة «�أم
احلياة» التي ت�أ�س�ست �سنة 1999
و اقتنت قطعتني �أر�ضيتني مت
تق�سيمهما �إىل  84قطعة مب�ساحة

حكيم دكار يعود للمونولوغ
يف رم�ضان

�سيطل النجم ف�ضيل ع�سول بعمله زالميط « على جمهوره يوم  24بقاعة
�سريا ماي�سرتا باجلزائر العا�صمة مبونولوغ «زالميط» الذي لقي جناحا
وعليه فلقد برجمت هذه ال�سهرة الرم�ضانية من طرف الديوان الوطني
للثقافة والإعالم بالتن�سيق مع بلدية �سيدي احممد باجلزائر العا�صمة،
كما �سيلتقي اجلمهور العا�صمي يف �سهرة رم�ضانية �أخرى تعد بالكثري
جنمهم املف�ضل الفنان الفكاهي حكيم دكار والذي �سيعر�ض مونلوج
«خباط كراعو» وهذا يوم 29من ماي اجلاري ليعيد املجد لهذا العمل
امل�رسحي الذي ا�شتهر به هذا الفنان والذي حقق به �سابقا جناحات
منقطعة النظري وعليه فمن املرتقب �أن تعي�ش العائالت اجلزائرية
�سهرة رم�ضانية ممتعة مليئة بالفرجة وال�ضحك.

 400مرت مربع للقطعة الواحدة و
 64قطعة �أخرى ب 200مرت مربع و
مبرور الزمن مت تقلي�ص
الأرا�ضي اخلا�صة بامل�ستفيدين �إىل
�أقل من  150مرتا مربعا و دخول
�أ�سماء م�ستفيدين جدد �إىل التعاونية
و �إلغاء ا�ستفادات �أخرى لي�صل عدد
امل�ستفيدين �إىل �أكرث من .300
و ح�سب ت�رصيحات بع�ض ال�ضحايا
عقب ت�أجيل هذه الق�ضية ف�إن
«ح�سان حمار الذي حاول التمل�ص
من امل�س�ؤولية و ت�سليم رئا�سة هذه
التعاونية �إىل �شخ�ص �آخر �سنة 2014
مل يكلف نف�سه عناء احل�ضور و لو
جل�سة واحدة منذ بداية متابعته
�سنة .»2011

خبر في
صورة

�صنع ن�سختني من درع البطولة
الوطنية

جم�سم ثاين من
تعتزم الرابطة املحرتفة لكرة القدم على �صناعة
ّ
درع البطولة الوطنية من �أجل نقله �إىل ملعب �أول نوفمرب بتيزي
وزو حت�سبا لإمكانية ت�سليمه �إىل فريق �شبيبة القبائل يف حال تتويج
الفريق بلقب البطولة الوطنية� ،أين �سيتم يف نف�س ال�سياق حتويل درع
البطولة �أي�ضا �إىل ملعب ال�شهيد حمالوي بق�سنطينة حيث �سيلعب
الرائد احتاد العا�صمة مباراة املو�سم �أمام �شباب ق�سنطينة.

الأخوان غزال ي�ؤديان منا�سك العمرة

"باعو الطلبة بالإفطار"

يتواجد الأخوان عبد القادر ور�شيد غزال مبكة املك ّرمة حيث ي�ؤديان
منا�سك العمرة� ،أين قام الالعب الدويل اجلزائري ال�سابق عبد القادر
غزال �صورة له مع �شقيقه وهما يف مكة املكرمة ي�ؤديان املنا�سك
عرب ح�سابه على موقع التوا�صل
االجتماعي تويرت»� ،أين ا�ستغل ر�شيد غزال نهاية املو�سم وختام
الدوري االجنليزي من اجل التوجه لأداء منا�سك العمرة.

هذا ال�شعار الذي يتداوله بقوة م�ؤخرا طلبة جامعة البويرة على خلفية
ما خلفته حادثة الإحتفال باليوم الطالب  19ماي والتي ح�رضتها
ال�سلطات املحلية على ر�أ�سها وايل الوالية بح�ضور عدد معترب من
الطلبة منهم ممثلي املنظمات الطالبية فيما مت مقاطعة احلدث من
طرف الغالبية العظمى من الطلبة على غرار ما �شهدته معظم جامعات
الوطن التي �شهدت احتجاجات وم�سريات تزامنا مع االحتفالية  ,وهو
الأمر الذي حز يف نفو�س طلبة البويرة الذي نددوا باحلادثة يف م�سرية
يوم الثالثاء مرددين �شعار « يا العار يا العار باعو الطلبة بالإفطار «
والتي تفاعل معها جميع الطلبة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي .

مترنا�ست

القب�ض على الإرهابي ر.حممد االمني»

�أ.م

�أمن العا�صمة

حجز ( )01كلغ من القنب الهندي
حجزت م�صالح �أمن والية اجلزائر �أثناء توقيف
�شخ�صني م�شتبه فيهما ،واحد ( )01كلغ من
القنب الهندي ومبلغا ماليا قدره ثالثة ()03
مليون �سنتيم.
تو�صلت م�صالح ال�رشطة الق�ضائية التابعة
ّ
لأمن املقاطعة الإدارية ح�سني داي� ،إىل
معلومة �أمنية م�ؤ ّكدة مفادها �إقدام �شخ�صني

م�شبوهني على عقد �صفقة لبيع كم ّية من
املخدرات من نوع القنب الهندي ب�أحد �أحياء
قطاع االخت�صا�ص ما ا�ستدعى و�ضع ّ
خطة
حمكمة من قبل عنا�رص ذات الفرقة لتوقيفهما
الرت�صد لهما
يف حالة تل ّب�س وهو ما حت ّقق بعد
ّ
بالقرب من ور�شة بناء ،حيث �شوهد امل�شتبه
فيهما على منت �سيارة �سياحية ،كان �أحدهما

يحمل كي�س بال�ستيكي ،بعد التق ّرب منهما
واخ�ضاعمها لعملية التل ّم�س اجل�سدي القانونية
مع �إخ�ضاع الكي�س البال�ستيكي للتفتي�ش ،عرث
بداخله على (� )10صفائح من قنب هندي بوزن
موجهة للبيع والعر�ض
( )01كيلوغرام ،كانت
ّ
على الغري ،كما ّ
مت حجز مبلغ مايل قدره ()03
مليون �سنتيم.

�ساحل قوراية بتيبازة

الأمواج تلفظ جثة ال�صياد املفقود منذ �أفريل املن�صرم
لفظت �أمواج البحر م�ساء �أم�س
الثالثاء ب�ساحل قوراية بتيبازة جثة
ال�شاب ال�صياد املفقود منذ � 26أفريل
املا�ضي ,تاريخ حادث غرق �سفينة
حورية ب�سواحل مدينة م�سلمون
التي كان على متنها طاقم يتكون من

خم�سة بحارة ,ح�سب ما علم �أم�س
الأربعاء لدى م�صالح الدرك الوطني.
و تعرفت عائلة ,عمر عوماري ,على
جثة ال�صياد املنحدر من مدينة
بوهارون رغم العثور عليها ب�شاطئ
بوقرة عند خميم نفطال يف و�ضع

متحلل لدرجات متقدمة ,علما ان
حادث غرق �سفينة �صيد �سمك ابو
�سيف (ال�سبادون) كان منذ قرابة
ال�شهر و �أ�سفر حادث غرق ال�سفينة
يومها عن م�رصع �صياد يبلغ من
العمر � 26سنة و �إنقاذ ثالثة �آخرين

فيما مت �إعالن زميلهم اخلام�س
البالغ من العمر � 30سنة متزوج و
�أب لولدين يف عداد املفقودين قبل
�أن تلفظ �أمواج �سواحل قوارية جثته
هامدة يف حدود ال�ساعة ال�سابعة من
م�ساء �أم�س.

يف �إطار مكافحة ا
لإرهاب وبف�ضل جهود قواتنا امل�سلحة ،متكنت
مفرزة للجي�ش الو
طني
ال�شعبي ،يوم  21ماي  ،2019بتمرنا�ست/الناحية
الع�سكرية ال�سا
د�سة ،من �إلقاء القب�ض على الإرهابي امل�سمى «ر.
حممد الأمني» ،ا
ملدعو «�أبو الدرداء» ،الذي كان قد التحق باجلماعات
الإرهابية �سنة
2012
ت
�
أتي
هذه العملية النوعية لت�ؤكد عزم قوات اجلي�ش
الوطني ال�
شعبي
على
تعقب ه�ؤالء املجرمني عرب كامل الرتاب الوطني
ومدى اليقظة ال
دائمة لأفراده للحفاظ على �أمن وا�ستقرار البالد.

امل�ؤ�س�سة الوطنية للنقل البحري للم�سافرين

برجمة  84رحلة خالل مو�سم
اال�صطياف عرب ميناء وهران

برجمت امل�ؤ�س�سة الوطنية للنقل البحري للم�سافرين  84رحلة ذهابا
و�إيابا خالل مو�سم اال�صطياف القادم (من جوان اىل �سبتمرب) عرب
ميناء وهران من خالل ثالثة خطوط بحرية «وهران� -أليكانت»
و»هران -مار�سيليا» و «وهران -بر�شلونة» ,ح�سبما �أفادت بذلك
�أم�س الأربعاء املديرة اجلهوية لذات امل�ؤ�س�سة.
وقد برجمت امل�ؤ�س�سة خالل �شهر جوان  8رحالت بحرية
ذهابا و�إيابا للخط البحري «وهران�-أليكانت» و  4رحالت للخط
«وهران-مر�سيليا» ورحلة واحدة للخط «وهران-بر�شلونة» لريتفع
العدد خالل �شهر جويلية اىل  13رحلة خلط «وهران�-أليكانت» و5
و  4رحالت خلطي «وهران-مر�سيليا» و»وهران-بر�شلونة» على
التوايل ,ت�شري عمارية زروايل.
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االبراهيمي يف ر�سالة ثانية خالل �أ�سبوع

�أ�ضع جتربتي حتت ت�صرف ال�شعب
.
.

تقدمي يف ال�سن لن مينعني من التفاعل يف ق�ضايا وطني
حافظوا على �شعار «اجلي�ش ال�شعب خاوة خاوة»

وجه �أحمد طالب االبراهيمي ،ر�سالة �إىل اجلزائريني حول الو�ضع الراهن ،حتت عنوان «�إىل �شباب
احلراك حافظوا على دينامية التغيري» و ت�ضمنت الر�سالة مبادرة له حلل الأزمة كما �أثنى الإبراهيمي
يف ر�سالته على الدور الذي لعبته امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف احلفاظ على �سلمية احلراك و دعاها �إىل
الإ�صغاء القرتاحات النخب وعقالء القوم ،و�أن ال تكون �سندا مل�ؤ�س�سات ال حتظى بالر�ضى ال�شعبي.
ف.ن�سرين

و يرى ذات املتحدث �أن احلل يكمن
يف اجلمع بني املرتكزات الد�ستورية
يف املادتني ال�سابعة والثامنة وما
يت�سع الت�أويل فيهما على اعتبار �أن
الهبة ال�شعبية ا�ستفتاء ال غبار عليه،
وبنب بع�ض املواد الإجرائية التي
ت�ساهم يف نقل ال�سلطة د�ستوريا
وابرز الإبراهيمي يف ر�سالته �أن
احلكمة تقت�ضي تغليب امل�رشوعية
املو�ضوعية على امل�رشوعية
ال�شكلية انطالقا من حق ال�شعب يف
التغيري امل�ستمر ،فالد�ستور هو من
و�ضع الب�رش� ،أي �أنه ال يجب �أن يكون
متخلفا عن حركة الواقع ،وال ينبغي
�أن يكون ُمعوقا حلركة امل�ستقبل
و �أثنى وزير اخلارجية يف عهد
الرئي�س ال�شاذيل على الدور الذي

لعبته امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف احلفاظ
على �سلمية احلراك ال�شعبي من
خالل حر�صها على جتنب ا�ستعمال
العنف ،وقال �أنه جتلّى هذا وا�ضحا
يف عمل قوات الأمن من �رشطة
ودرك التي هي على متا�س دائم
مع املحتجني ويطيب يل هنا �أن
�أتوجه بال�شكر والتقدير يف �آن واحد
�إىل �أفراد هذه الأ�سالك وه�ؤالء
املحتجني على حر�صهم امل�شرتك
على �سلمية امل�سريات ال�شعبية،
و�أرى يف ذلك بذور ثقافة جديدة
يقوم عليها �رصح الدميقراطية غدا،
و�أعني بذلك ثقافة منع ا�ستعمال
العنف من �أجل الو�صول �إىل ال�سلطة
�أو الت�شبث بها.
و �أكد ذات املتحدث على ان�ضباط
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وتفاديها
التدخل املبا�رش يف ال�ش�أن العام،

و �أ�ضاف الإبراهيمي �أنه يف هذا
الظرف اخلا�ص يجب �أن تُ�صغي �إىل
اقرتاحات النخب وعقالء القوم ،و�أن
ال تكون �سندا مل�ؤ�س�سات ال حتظى
بالر�ضي ال�شعبي حتى و�إن كانت يف
و�ضع د�ستوري ثابت كان مربجما
حلاالت عادية،ولي�ست ا�ستثنائية
كالتي منر بها اليوم باملقابل ،و�أبرز
الإبراهيمي قائال ال يجب �أن تكون
م�رشوعية تدخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
بديال عن ال�رشعية ال�شعبية ،بل عليها
�أن تكون قناة لتحقيق هذه ال�رشعية
عرب اال�ستجابة الوا�ضحة للمطالب
ال�شعبية وفق قراءة واعية وم�س�ؤولية
للواقع ال�سيا�سي و�ضغوطات املرحلة،
بحيث ال تنحرف هذه امل�رشوعية
�إىل �إعادة �إنتاج و�سائل و�آليات احلكم
ال�سابق عرب عناوين جديدة يلتب�س
فيها مبد�أ اال�ستقرار امل�ؤ�س�ساتي

و ا لد �ستو ر ي
بريبة املطامع ال�سلطوية التي ال
تخلو منها �أي نف�س ب�رشية.
وقال الإبراهيمي �إن تقدمه يف ال�سن
�ألغى كل طموحاته ،ولكن مل مينعه
من التفاعل مع الق�ضايا الوطنية،
و �أ�ضاف قائال مل �أعد بتلك الفتوة
التي متنحني القوة لأكون معكم يف
م�سرياتكم املباركة التي تد ّكون بها يف
كل يوم مير منذ  22فيفري املا�ضي
ركائز نظام فا�سد ،وت�ؤ�س�سون لعهد
زاهر �أنتم الآن ب�صدد و�ضع لبناته
الأوىل ،عهد �سي�شهد �إن �شاء اهلل
بناء دولة القانون التي ت�صان فيها
مقومات الأمة ،وحترتم فيها احلريات
وحقوق الإن�سان ،وتكون فيها العدالة
م�ستقلة يف نزاهة �أحكامها ،والعدالة
االجتماعية حقيقة جم�سدة يف
التوزيع العادل للدخل الوطني

وتوفري فر�ص متكافئة للجميع يف
الرقي االجتماعي والعي�ش الكرمي
وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،ولن
يت�أتى ذلك �إال �إذا انتهينا من اخللط
بني ال�سلطة واملال الفا�سد ،و�أخلقنا
احلياة العامة ودفعنا �إىل ال�صفوف
الأمامية برجال م�س�ؤولية ولي�س
برجال تنفيذ” و ك�شف الإبراهيمي
�أنه كان ي�ستقبل الوفود يف منزله،
وقال كنت �أتابع عن بعد هذا احلراك
مع كل الذين تعذر عليهم النزول �إىل
�شوارع املدن ليعي�شوا هذه اللحظة
املف�صلية يف تاريخ الأمة ،ومل �أتوقف
عن ا�ستقبال وفود من �شباب احلراك
علي ب�إحلاح تر�شيحي
الذين عر�ضوا ّ
لقيادة املرحلة االنتقالية”وعن
�سبب ت�أخره يف تلبية دعوة الكثري
يف توجيه ر�سالة للجزائريني يف
ألب دعوة
الأ�سابيع الأوىل فيقول “مل � ّ

مقربني و�أ�صدقاء لتوجيه ر�سالة
ت�أييد وت�شجيع ل�صانعي احلدث يف
�أ�سابيعه الأوىل لي�س تعاليا ،و�إمنا
ل�سببني �أولهما تفادي كل تف�سري
خاطئ يوحي برغبة يف ا�ستغالل
املوقف من �أجل الرتبح ال�سيا�سي،
�أو ت�صفية ح�ساب مع الرئي�س
ال�سابق �أما ال�سبب الثاين الذي
�أراه �أكرث وجاهة ،فهو االبتعاد عن
تكري�س الزعامة وعبادة ال�شخ�صية
التي ق�ضت عليها ثورة التحرير قبل
�أن يعاد �إحيا�ؤها اليوم يف جمتمع
غالبيته العظمى من ال�شباب الذين
يتحكمون يف تكنولوجيات مل تكن
متاحة يف زماننا ،مما يجعلهم �أكرث
دراية بطريقة التعامل مع متطلبات
الع�رص ،وال بدّ �أن تُعطى لهم الفر�صة
امل�ؤجلة لإثبات ذلك”.

بو�شارب ي�شرب من نف�س الك�أ�س الذي �شرب منه بوحجة

املحلل ال�سيا�سي حممد بو�ضياف

بداية ال�شوط الأول من �سيناريو " الكادنة "

ر�سالة الإبراهيمي ت�شوي�ش على خارطة
طريق اجلي�ش

قام �أم�س نواب الآفالن
باقتحام مكتب رئي�س الربملان
بالقوة بعد �أن قاموا بك�رس
الباب الرئي�سي و اقتحموا
الباب بالقوة � ،أين وقعت
فو�ضى كبرية وم�شادات كالمية
و�رصاخ بني النواب ورئي�س
الربملان معاذ بو�شارب.
فمثلما كان متوقعا يتزايد
الت�صعيد �ضد رئي�س الربملان
معاذ بو�شارب  ،هذا الأخري
الذي مازالت الغالبية تعتربه
رئي�سيا للربملان غري �رشعي
بعد �أن عينته قوى غري د�ستورية
 ،وبطريقة غري �رشعية و التي
عرفت بواقعة الكادنة .
ويبدو �أن الأيام دواليك مثلما
يقال  ،لينقلب ال�سحر على
ال�ساحر � ،أو كما يقال كما تدين
تدان  ،حيث قبل �أ�شهر من هنا
قام جماعة بو�شارب باقتحام
مكتب رئي�س الربملان ال�سابق
ال�سعيد بوحجة بالقوة عن
طريق عملية و�صفت بالبلطجة
 ،ومت خاللها غلق �أبواب
الربملان بالكادنة  ،يبدو �أن
نف�س ال�سيناريو ونف�س الأ�سلوب

�سيتكرر ملعاذ بو�شارب الذي
مازال يتم�سك مبن�صبه وهو
يدرك متام الإدراك �أن نهايته
اقرتبت .
فخالل �صبيحة �أم�س  ،ودقائق
بعد اجتماع املكتب �أي نواب
الرئي�س مع رئي�س الربملان
مثل ما كانت العادة  ،قامت
جمموعة كبرية من نواب
الآفالن باقتحام املكتب�،أين
وقعت فو�ضى كبرية  ،وتراجع
بو�شارب وغلق الأبواب  ،ليقوم
بعدها النواب بك�رس الباب
الرئي�سي و اقتحموا املكتب
بالقوة  ،و�سادت الفو�ضى
ووقعت م�شادات كالمية و
�رصاخ يف الطابق اخلام�س  ،و
التحق الكثري من �أعوان الأمن
بالطابق .
وتطورت الأو�ضاع يف الطابق
اخلام�س �أين مت تبادل لل�شتائم
وعنف ممار�س من طرف نواب
الرئي�س لرئي�س الربملان.
وحت�صلت « الو�سط « على بع�ض
ال�صور من داخل الربملان �أين
�شوهد رئي�سة كتلة الآفالن
خالد بولرياح وهو يف �رصاع

 .تطهري الأحزاب من براثن الف�ساد حتمية �ضرورية

كالمي مع معاذ بو�شارب � ،أين
كان بولرياح يطالب بو�شارب
بالتخلي من من�صبه  ،وكان
بو�شارب مرفوقا ببع�ض نواب
الرئي�س الذي كان يبدو عليهم
اخلوف و االرتباك بعد اقتحام
النواب للمكتب .
بو�شارب الذي يبدو �أنه
متم�سك مبن�صبه ويوهم
النواب ب�أنه مدعوم من طرف
قيادات عليات يف الدولة ،
�إال �أن النواب م�رصين على
رحيل بو�شارب الذي طالب
احلراك برحيله � ،إ�ضافة �إىل
�أن للع�صابة �أو القوى الغري
الد�ستورية يف تعيني بو�شارب
.

كما �أنه من املتوقع �أن يتزايد
الت�صعيد �ضد معاذ بو�شارب
كل ال�سيناريوهات حمتملة مبا
فيها �سيناريو « كادنة « �آخر،
�إ�ضافة �إىل احتمال ان�ضمام
نواب الأحزاب الأخرى �إىل
نواب الأفالن  ،كما �أنه من
املحتمل جدا نزع احلرا�سة
ال�شخ�صية من معاذ بو�شارب و
التي تعذ �آخر نقطة �أو ال�رضبة
القا�ضية لبو�شارب ليقتنع �أنه
غري مدعوم من �أية جهة ،
وهي اخلطوات التي متت قبال
بعد �أن مت حذف احلرا�سة
ال�شخ�صية لرئي�س الربملان
ال�سابق ال�سعيد بوحجة .

ع�صام بوربيع

ا�شرتطت تنحية الباءات وت�شكيل هيئة م�ستقلة لتنظيم االنتخابات

حم�س تقرتح �إجراء انتخابات بعد �6أ�شهر
�أكدت حركة حم�س انتخابات الرئا�سية هي
املرحلة احلقيقية لتثبيت وتعزيز الدميقراطية
وا�ستكمال م�سار الإ�صالحات ب�رشط �أن تكون
حرة ونزيهة بعد ا�ستبدال الباءات املرفو�ضة
�شعبيا و�أن تنظمها هيئة وطنية م�ستقلة
لتنظيم االنتخابات يف غري تاريخ  4جويلية
املعلن عنه و�ضمن �آجال انتقالية ق�صرية يف
حدود �ستة �أ�شهر من الآن.
�أكدت حركة حم�س من خالل بيان لها ب�أنه
ال ميكن تنظيم انتخابات رئا�سية بتاريخ 4

جويلية املقبل حتت �إ�رشاف رموز النظام
وبنف�س قانون االنتخابات ،مقرتحة تنظيم
الرئا�سيات بعد � 6أ�شهر بعد ا�ستبدال الباءات
املرفو�ضة �شعبيا و�أن تنظمها هيئة وطنية
م�ستقلة.
وثمنت احلركة حملة مكافحة الف�ساد وحماية
�أمن وا�ستقرار البلد وم�ؤ�س�ساته ،وتعترب �أن ما
ي�ضمن ا�ستمرار الفاعلية والدميومة والعدالة
لهذه احلملة هي امل�ؤ�س�سات ال�رشعية وذات
امل�صداقية التي تقوم على �أ�سا�س الإرادة

ال�شعبية يف حالة جناح االنتقال ال�سيا�سي
الذي ن�صبو �إليه جميعا.
و�أكدت حم�س على �رضورة ا�ستمرار
احلراك ال�شعبي ال�سلمي �إىل غاية حتقق
�أهدافه ،وحمايته من كل �أ�شكال اال�ستقطاب
الأيديولوجي واحلزبي ومن كل ما يت�سبب يف
التفرقة والعداوة بني اجلزائريني ،داعية �إىل
جتنب كل �إجراء �أو ت�رصف يت�سبب يف التوتر
يف خمتلف امل�سريات ال�شعبية ال�سلمية.

�إميان لوا�س

اعترب املحلل ال�سيا�سي حممد
بو�ضياف يف حوار خ�ص به
«الو�سط» ب�أن الر�سالة التي وجهها
الإبراهيمي ل�شباب احلرك هي رد
على ت�رصيحات قائد االركان الذي
ح�سم �أمره ب�رضورة التوجه ويف
�أ�رسع وقت اىل انتخابات رئا�سية
تنهي الأزمة ،م�شريا ب�أن موقف
الإبراهيمي مت�أخر يربك خارطة
الطريق التي �أعلن عنها قائد
الأركان ،ويعطي نف�سا جديدا ملن
يبحث عن م�سار املرحلة االنتقالية
وما حتمله من جمازفات وعر�ضه
نف�سه للحل هو ت�شوي�ش على
التوجه اجلديد الذي بد�أت تتبلور
معامله على حد قوله.

ما تعليقك على ما ت�ضمنته
ر�سالة الإبراهيمي املوجهة
ل�شباب احلراك ال�شعبي؟

باعتبار التوقيت واللغة التي
�صيغت بها فان ر�سالة االبراهيمي
التي وقعها مبفرده على عك�س
االوىل التي جاءت ب�شكل جماعي
 ،فان االبراهيمي يحاول الرد
على ر�سالة قائد االركان الذي
ح�سم �أمره ب�رضورة التوجه ويف
�أ�رسع وقت �إىل انتخابات رئا�سية
تنهي االزمة وتدعو �إىل املزاوجة
بني احلل الد�ستوري الذي اعتربه
�شكلي واحلل ال�سيا�سي الذي
يعك�س واقعا جديدا ال ي�ستوعبه

الد�ستور  ،وهو يف ر�أي موقف
مت�أخر يربك خارطة الطريق التي
�أعلن عنها قائد االركان  ،ويعطي
نف�سا جديدا ملن يبحث عن م�سار
املرحلة االنتقالية وما حتمله من
جمازفات وعر�ضه نف�سه للحل هو
ت�شوي�ش على التوجه اجلديد الذي
بد�أت تتبلور معامله.

اجلي�ش احتكم �إىل الد�ستور
و�أكد بان االنتخابات هي
من �سيجنب الوقع يف فخ
الفراغ الد�ستوري ،ما
قرائتك لذلك؟

الت�أكيد على �إجراء االنتخابات
و�أنها الطريق الأ�سلم لبناء ال�رشعية
يف �إطار الد�ستور هو احلل الذي
يراه قائد الأركان يف مرافقته
حلل الأزمة  ،و 04جويلية هو تاريخ
د�ستوري من حيث ال�شكل يحر�ص
عليه قائد الأركان لتجنب الفراغ
الد�ستوري الذي قد يزج بالبلد يف
�أزمة �أكرث تعقيدا ملا �ست�سمح به
من جتاوزات ل�صالح القوى الأكرث
تنظيما �أو قوى ترتبط خارجيا
ومب�شاريع ال تخدم امل�صالح
اجلزائرية.

يف�صلنا على اال�ستحقاق
الرئا�سي �أقل من �شهرين، ،
يف نظرك هل �سيتم تنظيم
انتخابات رئا�سية ويف ظل

الرف�ض ال�شعبي ؟
بخ�صو�ص رف�ض موعد  04جويلية
االنتخابي هو حتد تخو�ضه القوى
التي تدعو ا اىل مرحلة انتقالية،
على ال�شعب اجلزائري مواجهته
للحفاظ على ا�ستمرار دولتهم
وا�ستقرارها وعلي النخب وقادة
الأحزاب االنتفا�ض واالنخراط
من �أجل �إجناحه لأن اخلروج عن
املواعيد الد�ستورية هو خو�ض
مغامرة جمهولة العواقب قد
تنتهي بنا كجزائريني امام حالة من
حاالت دول الربيع العربي او �أ�سو�أ
من ذلك .

القايد �صالح ت�ساءل عن
غياب ال�شخ�صيات الوطنية
هل من تعليق؟

قائد الأركان ت�ساءل عن غياب
النخبة يف �إ�شارة منه اىل االختالل
احلا�صل يف امل�شهد ال�سيا�سي ،
فقادة ونخب ميثلون طرحا واحدا
وهو بذلك يفتح الطريق ويحفز كل
من ي�ؤمنون باحلل الد�ستوري على
العودة اىل ال�ساحة وجتاوز عقدتهم
كونهم كانوا جزءا من النظام
وقد ا�ستجابت الكثري من النخب
والقيادات احلزبية لهذه املالحظة
وعاودت الظهور بقوة .

حاورته� :إميان لوا�س

املحكمة الع�سكرية بالبليدة

�إعادة فتح ملف اجلرنال «ح�سان»

�أ�صدرت املحكمة العليا �أم�س ب�إحالة ملف اجلرنال
املتقاعد عبد القادر �آيت وعرابي ،املعروف با�سم
ح�سان� ،إىل حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية بالبليدة،
بعد �إلغاء احلكم ال�صادر يف حقه من املحكمة
الع�سكرية مبر�سى الكبري يف وهران ،و ح�سب
املحامي ” �سيتم حتديد موعد املحاكمة قريبًا.

ُحكم على اجلرنال ح�سان باملحكمة الع�سكرية
يف وهران بال�سجن خم�س �سنوات”.
و كان اجلرنال ح�سان قد اعتقل يف �أوت
 2015ووجهت له تهم “�إتالف وثائق وخمالفة
التعليمات الع�سكرية” و �صدر يف حقه حكم
بخم�س �سنوات �سجنا
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احلدود الغربية

باحلدود اجلنوبية وال�شرقية

اجلي�ش يحدد  185نقطة ع�سكرية مغلوقة
.

الإجراءات امل�شددة �أرغمت � 19إرهابيا على ت�سليم �أنف�سهم

حددت قوات اجلي�ش الوطني ال�شعبي م�ؤخرا  185منطقة ع�سكرية مغلوقة ممنوع التحرك بداخلها باحلدود
اجلنوبية وال�شرقية املتاخمة لدول اجلوار وال�ساحل الإفريقي  ،وذلك يف �إطار تعزيز التواجد الأمني باملعابر
احلدودية امل�صرح بها وغري امل�صرح بها .
�أحمد باحلاج
ذكر م�صدر �أمني  مطلع على
ملف مكافحة الإرهاب واجلرمية
املنظمة ليومية «الو�سط «�أن
الوحدات الع�سكرية املتخ�ص�صة يف
الدفاع عن الإقليمني اجلوي والربي
بال�رشيط احلدودي مع دول مايل
 ،النيجر ،ليبيا وبدرجة �أقل دولة
تون�س املجاورة  ،قد با�رشت خالل
الفرتة الأخرية حتديد  185منطقة
ع�سكرية ممنوع التحرك بداخلها،
وذلك عقب الت�صعيدات امليدانية
ملوجات النزاع امل�سلح بدول
ال�ساحل الإفريقي واجلوار  ،وفق
ما �أوردت م�صادرنا ،التي �أرجعت
الإجراء املذكور �إىل ت�سجيل ما يزيد
عن  35عملية �أمنية ناجحة خالل
ال�سنة اجلارية ،نفذتها قوات الأمن
املتخ�ص�صة يف مكافحة الإرهاب
واجلرمية املنظمة ،وبالتن�سيق مع
املفرزة اخلا�صة بالدرك الوطني ،
حيث مت �أي�ضا خالل ال�سنة اجلارية ،
�إجها�ض حماوالت ت�سلل للجماعات

الإرهابية مع اكت�شاف خمازن
لل�سالح بال�صحراء اجلزائرية ،
كما مت �أي�ضا �إجها�ض ما يزيد عن
 18عملية لنقل �شحنات الوقود من
املناطق احلدودية الآهلة بال�سكان
بجنوب البالد الكبري وفق ما �أوردت
م�صادرنا .
وح�سبما علم من نف�س اجلهات ف�إن
دوائر االخت�صا�ص الأمنية املكلفة
مبراجعة الو�ضع الأمني اليومي على

طول ال�رشيط احلدودي اجلنوبي
وال�رشقي باجلنوب  ،قد تلقت
تعليمات �صارمة تق�ضي بالرفع من
اجلاهزية الق�صوى لقوات الأمن
امل�شرتكة املرابطة بنقاط التما�س
احلدودية للت�صدي لإي حماوالت
اخرتاق �سواء من طرف اجلماعات
االرهابية �أو ال�شبكات الإجرامية
العابرة للقارات  ،موازاة مع ذلك
ف�إن ت�شديد اخلناق على اجلماعات

االجرامية مكن قوات اجلي�ش
الوطني ال�شعبي على ارغام �أزيد
من � 19إرهابي ين�شطون بال�ساحل
الإفريقي على ت�سليم �أنف�سهم
مل�صالح الأمن اجلزائرية ،ويف
�سياق مت�صل ال تزال املفاو�ضات مع
 15ارهابي �أخريني ت�سيري بوترية جد
متقدمة لإقناعهم هم �أي�ضا بت�سليم
�أنف�سهم يف قادم الأيام ح�سب
املعطيات الأولية املتوفرة .

قائد الأركان ي�ؤكد من ب�سكرة

اجلي�ش لي�س له طموح �سيا�سي

�أكد قائد الأركان القايد �صالح ب�أنه
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الطموحات
لها �سيا�سيا لنا �سوى خدمة بالدنا
مبا يقت�ضيه الد�ستور ،م�شددا ب�أن
�أبواق الع�صابة ت�سوق ب�أن حماربة
الف�ساد لي�ست �أولوية حاليا متييع
هذا امل�سعى احلميد مبغالطة
الر�أي العام.
وجدد رئي�س �أركان اجلي�ش
الوطني ال�شعبي القايد �صالح
يف كلمة له خالل اليوم الرابع
من زيارته للناحية الع�سكرية
الرابعة تعهده ال�شخ�صي املتمثل

يف املرافقة العقالنية املت�سمة
بال�صدق وال�رصاحة لل�شعب
اجلزائري يف م�سرياته ال�سلمية
وجلهود م�ؤ�س�سات الدولة وجلهاز
العدالة ،م�ؤكدا بان ال طموحات
�سيا�سية لنا �سوى خدمة بالدنا
طبقا ملهامنا الد�ستورية ،ور�ؤيتها
مزدهرة �آمنة وهو مبلغ غايتنا”.
و�شدد القايد �صالح ب�أن حترر
العدالة من كافة �أ�شكال القيود
والإمالءات وال�ضغوطات� ،سمح
لها مبمار�سة مهامها بكل حرية،
مبا يكفل تطهري البالد من

الف�ساد واملف�سدين ،م�شريا بان
�أبواق الع�صابة و�أتباعها ،حتاول
متييع هذا امل�سعى النبيل من
خالل تغليط الر�أي العام الوطني،
باالدعاء �أن حما�سبة املف�سدين
لي�ست �أولوية ومل يـحـن وقتها
بعد ،بل ينبغي االنتظار �إىل غاية
انتخاب رئي�س جديد للجمهورية
الذي �سيتوىل حما�سبة ه�ؤالء
املف�سدين ،م�ؤكدا ب�أن  الهدف
احلقيقي من وراء ذلك هو حماولة
ال�سعي ب�أ�شكال عديدة �إىل تعطيل
هذا امل�سعى الوطني الهام ،كي

تتمكن ر�ؤو�س الع�صابة و�رشكا�ؤها
من التمل�ص والإفالت من قب�ضة
العدالة ،ومن �أجل ذلك حاولت �أن
تفر�ض وجودها وخمططاتها،
ويف �سياق مت�صل ،تابع قائد الأركان
«�إال �أن جهود اجلي�ش الوطني
ال�شعبي وقيادته النوفمربية،
كانت لها باملر�صاد و�أف�شلت هذه
امل�ؤامرات والد�سائ�س ،بف�ضل
احلكمة والتب�رص والإدراك العميق
مل�سار الأحداث وا�ست�رشاف
تطوراتها».
�إميان لوا�س

اجلزائر العا�صمة

ت�سخري � 4آالف تاجر ل�ضمان املداومة �أيام عيد الفطر
مت ت�سخري  4.105تاجر ل�ضمان
مداومة يومي عيد الفطر و جتنيد
 197عون مراقبة لل�سهر على
التطبيق الفعلي و احرتام املداومة
على م�ستوى والية اجلزائر ح�سبما
�أكده �أم�س الأربعاء باجلزائر م�س�ؤول
مبديرية التجارة لوالية اجلزائر.
و �أو�ضح دهار العيا�شي يف ندوة
�صحفية مبقر اجلمعية الوطنية
للتجار و احلرفيني اجلزائريني
بح�ضور رئي�سها احلاج الطاهر
بولنوار ,ان عدد املخابز النا�شطة
على م�ستوى والية اجلزائر بلغ 646
خمبزة مت ت�سخري  475منها ل�ضمان
املداومة �أيام عيد الفطر املبارك.
�أما بخ�صو�ص حمالت املواد
الغذائية العامة و اخل�رض و الفواكه

فتم ح�سب ذات املتحدث ت�سجيل
 3.501تاجر �سيتم ت�سخري 1794
منهم ملداومة العيد �أما عدد
الن�شاطات االخرى مثل املطاعم و
املقاهي فبلغ اجماال  3.500حمل
و مت جتنيد  1.822منها للمداومة
ف�ضال عن ت�سخري عدد معترب من
حمطات توزيع الوقود للمداومة
اما فيما يخ�ص امللبنات فبلغ
عددها على م�ستوى العا�صمة 10
ملبنات مت جتنيد  9منها للمداومة
يف حني مت ت�سخري  5مطاحن من
بني  9للمداومة يومي العيد و �أ�شار
ال�سيد دهار انه ميكن للمواطنني رفع
�شكاوي و التبليغ عند مالحظة �أي
جتاوزات او عدم احرتام للمداومة
و هذا عرب اخلط االخ�رض اخلا�ص

�أوامر بتكثيف الدوريات
و ت�شديد املراقبة

با�رشت م�صالح الأمن خمططا
�أمنية على احلدود الغربية من
خالل تكثيف الدوريات على
ال�رشيط احلدودي ب�أمر من
قيادة الأركان للت�صدي لأي
حماولة للم�سا�س باجلزائر
بعدما تبني �أن �أطرافا خارجية
حتاول ا�ستغالل مرحلة احلراك
ال�شعبي الذي تعي�شه اجلزائر
يف ت�صدير ال�سموم �إىل اجلزائر
بالإ�ضافة �إىل دعم املتطرفني
وبقايا اجلماعات الإرهابية
التي التزال تن�شط على احلدود
الغربية بني تلم�سان وجنوب
بلعبا�س واملتكونة من حوايل 10
�أفراد يقودهم م�صطفى �صوابي
املنحدر من نواحي الزوية
احلدودية .
هذا و�أ�شارت م�صادر مقربة من
املنطقة �أن اجلي�ش وجمموعات
حرا�س احلدود مطلوب منها �أن
تكون �صمام �أمان الدولة اليوم
�أكرث من �أي وقت م�ضى  ،حيث
تلقت �أوامر مبنع العطل ال�سنوية
وتكثيف الدوريات على احلدود
كما مت دعمها بقوات من اجلي�ش
الوطني ال�شعبي لتكثيف احلركية
على ال�رشيط احلدودي  ،حيث
مكنت العملية من توقيف 15

بارون خمدرات مبحوث عنه من
قبل العدالة كان فار باملغرب ،
كما مت حجز قرابة ال 30قنطار
من الكيف وتفكيك � 37شبكة
�آخرها �إجها�ض ما يزيد عن
 16قنطار بعني ال�صفراء جنوب
النعامة و 05قناطري بب�شارو�أكرث
من 03قناطري بتلم�سان  ،من
جانب �آخر مت تفكيك عدة �شبكات
لتهريب املهلو�سات وحجز ما
يزيد عن ال� 50ألف حبة كانت
مهربة من املغرب  ،زيادة على 03
�شبكات لتهريب الب�رش  ،و�شبكتني
لتهريب الأ�سلحة والذخرية احلية
 ،من جانب �آخر �ساعد اجلانب
اال�ستعالماتي عن ك�شف خمب�أين
للمواد الغذائية واملواد الكيمائية
خا�صة باجلماعات الإرهابية يف
غابات تاف�سور جنوب �سيدي
بلعبا�س بالإ�ضافة �إىل توقيف 05
عنا�رص لدعم الإرهاب بكل من
ال�سواحلية  ،بني م�ستار احلناية
وندرومة وتوقيف  38عن�رص حلد
الآن متورطا يف دعم الإرهاب و
الإ�شادة بالأعمال الإرهابية ما
ي�ستوجب ت�أمني احلدود الغربية
لتكون �صمام �أمان للجزائر
خا�صة يف هذه الفرتة الع�صيبة.
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حمكمة اجلنح ب�سيدي احممد

ت�أجيل حماكمة كمال �شيخي املدعو
«البو�شي» �إىل يوم  19جوان
قرر قا�ضي احلكم مبحكمة
اجلنح ب�سيدي احممد (اجلزائر
العا�صمة)� ,أم�س الأربعاء ,ت�أجيل
ق�ضية املتهم كمال �شيخي املدعو
«البو�شي» واملتعلقة باملحافظني
العقاريني� ,إىل يوم  19جوان وتتعلق
هذه الق�ضية بالوثائق والدفاتر
العقارية وعقود امللكية اخلا�صة
ب�رشكة «كمال �شيخي».
ومثل املتهم كمال �شيخي
احلب�س
رهن
املتواجد
االحتياطي ,رفقة  12متهما
�آخرا� ,أمام حمكمة �سيدي احممد
ويتابع يف �أربعة ملفات يوجد
من بينها امللف املتعلق بق�ضية

تهريب الكوكايني الذي» مل يربمج
بعد» ,ح�سب م�صدر ق�ضائي وكان
وزير العدل ال�سابق ,قد ك�شف
�أن التحقيق يف ق�ضية حجز �أكرث
من  700كغ من الكوكايني مبيناء
وهران اثبت تورط �إىل جانب
كمال �شيخي عدد من الأ�شخا�ص
يف ق�ضايا الف�ساد وتلقي مزايا
مقابل ت�سهيالت ،و�أ�ضاف �أن
التحقيق االبتدائي �أف�ضى �إىل
تقدمي �أ�شخا�ص بتهمة الف�ساد
وتلقي مزايا مقابل ت�سهيالت
للمتورط الرئي�سي يف ق�ضية
الكوكايني لكن يف �إطار ن�شاط
�آخر له كالرتقية العقارية.

ا�ستقال نهائيا من الهيئة

خليفاتي ي�سحب تر�شحه
لرئا�سة الأف�سيو

انتخاب رحمون زرقون خلفا ملن�صف عثماين

باملديرية من اجل التدخل الفوري.
�أما بخ�صو�ص الإجراءات العقابية
حال التخلف عن �ضمان املداومة,
�أ�شار ذات املتحدث ان الغرامة
�سترتاوح ما بني � 30ألف دج �إىل
 100الف دج مع احتمال غلق
املحل ملدة  30يوما على االقل
مع امكانية م�ضاعفة العقوبة يف

حالة تكرار املخالفة من جهته اكد
ممثل عن اللجنة الوطنية للخبازين
ان كمية اخلبز التي �ستنتجها
املخابز امل�سجلة للمداومة ميكن
ان تت�ضاعف ثالثة مرات يومي العيد
لتغطية عجز املخابز غري معنية
باملداومة و هذا لتموين املواطنني
مبادة اخلبز ب�صفة عادية .

�أعلن ح�سان خليفاتي الرئي�س
املدير العام ل�رشكة �أليان�س
للت�أمينات عن ان�سحابه من
�سباق الرت�شح لرئا�سة الأف�سيو و
ا�ستقالته من املنتدى و قال «�إن
هذا القرار احلا�سم ي�أتي عقب
�إرادة معلنة بالقيام ب�إ�صالحات
عميقة والرقي باملنتدى.
و �أ�ضاف املتحدث ،كنت قد
ا�ستجبت لطلب العديد من الأع�ضاء
لكي نحمل معا م�رشوع القطيعة

مع برنامج الرئي�س ال�سابق و كذا
�إعادة ت�أ�سي�س املنتدى.هذا و قد
قام ه�ؤالء الأع�ضاء بالإعراب يل
عن دعمهم املطلق مللف تر�شحي
الذي حظي بالقبول.
كما مت انتخاب رحمون زرقون
�أم�س الأربعاء لرئا�سة منتدى
ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات بالنيابة خلفا
ملن�صف عثماين الذي ا�ستقال يوم
�أم�س من هذا املن�صب ,ح�سب ما
علمته من هذه املنظمة
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م�شاريع حتلية مياه البحر

يومي  20و  21مايو باجلزائر العا�صمة

م�ؤ�س�سات �أجنبية ن�صبت على اجلزائر

ملتقى دويل حول "الدفع
بعدم الد�ستورية"

 .املبالغ امل�ستهلكة   تكفي جلر املياه من عني �صالح �إىل وهران

ك�شفت املخططات الكربى التي �أعدتها وزارة الري واملوارد املائية  ل�ضمان �صيف بدون عط�ش بالواليات
الغربية  عن ف�شل امل�شاريع الكربى التي ا�ستهلك املاليري خالل ال� 20سنة املا�ضية  للق�ضاء على العط�ش
 ،كما ك�شفت �أن اجلزائر اختارت الطريق اخلط�أ يف حماولة حماربة  نق�ص املياه ال�صاحلة لل�شرب  والذي
�أكد العديد من اخلرباء اجلزائريني �أننا وقعنا فري�سة �سهلة يف يد م�ؤ�س�سات �أجنبية التي �أخذت املاليري
يف م�شاريع تبلغ �صيانتها �أكرث من  جت�سيدها وجتعل اجلزائر يف تبعية كاملة لدولة �أوروبية يف مواد
حيوية وهي املياه والتي ت�ضاف �إىل التبعية الغذائية  يف ا�سترياد القمح كما �أ�شارت الدرا�سات �أن املبالغ
املنجزة لإقامة  06حمطات بالغرب تكفي لإقامة �سدود تقي اجلهة الغربية من العط�ش وت�ساهم يف تن�شيط
الزراعة  ،كما �أنها تكفي جر املياه حتى من عني �صالح �إىل وهران.   
حممد بن ترار

ففي والية �سيدي بلعبا�س  با�رشت
ال�سلطات الوالئية �سباقا�  ضد
الزمن من �أجل �ضمان �صيف بدون
عط�ش على خلفية ف�شل و�صول مياه
البحر املحالة من حمطات ت�صفية
املياه بتلم�سان وف�شل م�رشوع
جر املياه من ال�شط الغربي  يف
تغطية حاجات الوالية من املياه
وهو امل�رشوع الذي ا�ستهلك
املاليري�سلبتها م�ؤ�س�سات �أجنبية
وخا�صة  ل�ضمان تغطية حاجيات
 09بلديات  من املاء ال�رشوب وهو
ما مل يتم وفقا للمخطط املعمول
به  ،حيث تبني �أن امل�رشوع جمرد
ذر لرماد يف الأعني وهو غري كاف ،
ما جعل وايل الوالية �سا�سي �أحمد
عبد احلفيظ �إىل امل�سارعة يف
�ضمان تزويد  الوالية ب 4500مرت
مكعب يوميا من مياه �سد �صارنو
بغية جتاوز �أزمة العط�ش وهو احلل
الذي مل يدم طويال بفعل عدم
كفاية ال�سد حلاجيات والية بحجم
�سيدي بلعبا�س .
وبتلم�سان ك�شفت مديرية الري� أن
م�صاحلها قد ر�صدت غالفا
ماليا يقدر ب 100مليار �سنتيم
من �أجل الق�ضاء على العط�ش
الذي �صار يهدد الرواق الغربي
للوالية  الذي ي�ضم � 140ألف
ن�سمة واملناطق التي كانت تتزود
من حمطة حتلية املياه ل�سوق
الثالثة �أق�صى غرب والية تلم�سان
والتي تراجع م�ستوى �إنتاجها
و�أ�صبحت  مهددة بالتوقف  بفعل
ف�شل هذا امل�رشوع الذي ا�ستهلك
املاليري دون �أن يحقق املطلوب
رغم �أنها �أجنزت�  سنة 2011
فقط لتحلية  200000مرت مكعب

 ،هذا وح�سب مدير الري بالوالية
ال�سيد عبد القادر مك�سي ف�أنه
�سيتم االنطالق قريبا يف اجناز
عملية ا�ستعجالية لتوفري املياه
ال�صاحلة لل�رشب ملختلف اجلهات
التي تتزود من حمطة حتلية مياه
البحر ببلدية �سوق الثالثاء ،
وذلك من خالل مبا�رشة �إنهاء
�أ�شغال �صيانة عتاد ذات املحطة
التي من املرتقب توقفها عن
الإنتاج  قريبا الأمر الذي ي�ستوجب
على حلول ا�ستعجالية حم�رضة
م�سبقا عرب�  أنقاب الزوية  و�سد
بوغرارة بعد عملية تطهري املياه
 ،من �إخالل ا�ستحداث حمطة
جديدة لل�ضخ ب�إقليم ال�شبيكية
غرب مدينة مغنية  ،حيث �ست�صل
كمية هذه املادة احليوية التي
�ستوفر انطالق من املحطة 95
�ألف مرت  3من املاء يوميا ل�سد
العجز امل�سجل ،خا�صة يف ظل
الأعطاب التي بد�أت يف الظهور
�أي�ضا يف حمطة هنني املنجزة �سنة
   2011ل�ضمان حتلية 200الف مرت

مكعب وهو ما اليتم اليوم .
وبعني متو�شنت  بد�أت ال�سطات
الوالئية ت�سارع الزمن  يف البحث
عن  حلول ناجعة لإنقاذ الوالية
من العط�ش بعدما بد�أت بوادر
الأعطاب تظهر على حمطة �شاطئ
الهالل لتحلية مياه البحرالتي
�أجنزت �سنة  2010وهي التي كان
يعول عليها يف تغطية حاجيات
الوالية من خالل حتلية �200ألف
مرت مكعب  ،لكن ترجعها  ،جعل
الوالية تعود �إىل ا�ستغالل مياهها
اجلوفية  ،ومبناطق م�ستغامن
وغليزان ف�شلت حمطة  حتلية
املياه التي �أقيمت مب�ستغامن �سنة
 2011والتي كانت تنتظر منها
حتلية  200000مرت مكعب لتغطية
حاجيات م�ستغامن وغليزان  وهو
ما مل يتم  ما يجعل  الواليتني
جتابهان م�شكل العط�ش ونحن على
�أبواب ال�صيف  ،وب�شلف  ال تختلف
الأو�ضاع رغم حداثة حمطة حتلية
املياه بتن�س املنجزة �سنة 2015
لكن �أدائها غري كاف لتغطية

الوالية باملياه ال�صاحلة حيث
من املنتظر �أن تلحق املحطة
ب�أخواتها ال�سابقة .
هذا و�أ�شار خمت�صون يف جمال
املياه �أن اجلزائر تعر�ضت للن�صب
واالحتيال من خالل اختيارها
�أ�صعب حل للق�ضاء على العط�ش
وهو اللجوء �إىل حمطات حتلية
البحر التي متتاز بارتفاع تكاليف
ال�صيانة  واالجناز من جهة
ونق�ص الأداء كما �أن احلديد من
املحطات �أقيمت  مب�صب الأودية
عمدا بغية �ضمان كرث الأعطاب
و�إعادة الرتميم مببالغ مالية  كربى
من طرف ال�رشكات الأجنبية
املنجزة التي يبدو �أنها ن�صبت
على اجلزائريني  ،حيث �أن املبالغ
امل�ستهلكة يف اجناز املحطات
كانت تكفي من جر املياه من
�أنقاب عني �صالح  ،و�إقامة � 50سدا
من �ش�أنه الق�ضاء على العط�ش يف
اجلزائر ودون عمليات حتويل
ناهيك عن م�صاريف الرتميم
وال�صيانة ال�سنوية .

ا�ستغالل امل�ؤ�س�سات الفندقية ومنح االمتياز ال�ستغالل املياه احلموية

�إجراءات لرت�سيخ المركزية الإدارة يف اتخاذ القرار
اتخذت وزارة ال�سياحة وال�صناعة
التقليدية جملة من الإجراءات
لرت�سيخ عملية المركزية الإدارة
ترمي �إىل �إ�سناد ت�سليم عقود
ا�ستغالل امل�ؤ�س�سات الفندقية
ومنح االمتياز ال�ستغالل املياه
احلموية و كذا ت�صنيف املطاعم
�إىل لوايل املخت�ص �إقليميا ،ويف
هذا الإطار �أكد بيان من وزارة
ال�سياحة وال�صناعة التقليدية �أنه

يف �إطار هذه الإجراءات «�صادقت
احلكومة يف  12دي�سمرب من 2018
على م�رشوع ت�سليم عقود الت�سيري
واملتعلقة مبنح رخ�ص ا�ستغالل
امل�ؤ�س�سات الفندقية مبختلف
�أنواعها وت�صنيفها و�إ�سناد ت�سليمها
�إىل الوايل املخت�ص �إقليميا « كما
�صادقت احلكومة يف  16جانفي
-- 2019ي�ضيف ذات امل�صدر--
«على م�رشوع مر�سوم تنفيذي

يعدل ويتمم املر�سوم التنفيذي
رقم  69 -07بتاريخ  19فرباير 2007
الذي يحدد �رشوط وكيفيات منح
حق االمتياز ال�ستعمال وا�ستغالل
املياه احلموية والذي مبوجبه
�سي�سمح للوايل املخت�ص اقليميا
مبنح حق االمتياز ال�ستعمال
املياه احلموية وكذا منح رخ�صة
ا�ستغالل امل�ؤ�س�سات احلموية».
�أما يف جمال املطاعم ال�سياحية

«فقد متت امل�صادقة على م�ستوى
جمل�س احلكومة املنعقد يف 5
دي�سمرب  2018على م�رشوع مر�سوم
تنفيذي يت�ضمن تعريف ن�شاط
الإطعام ال�سياحي و تنظيمه ,حيث
�أ�سندت عملية ت�صنيف املطاعم
ال�سياحية اىل الوايل املخت�ص
اقليميا مبوجب قرار بعد ر�أي
اللجنة الوالئية للت�صنيف ,ي�ؤكد
بيان الوزارة.

نظم املجل�س الد�ستوري بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي,
ملتقى علميا دوليا حول مو�ضوع «الدفع بعدم الد�ستورية :درا�سة
حاالت» ,وذلك يومي  20و  21مايو باجلزائر العا�صمة  ,ح�سب ما �أورده
�أم�س الأربعاء ,بيان للمجل�س.
وخالل ا�رشافه على افتتاح هذا اللقاء الدويل� ,أكد رئي�س املجل�س
الد�ستوري كمال فني�ش «�أن �آلية الدفع بعدم الد�ستورية L’exception
 d’inconstitutionnalitéالتي جاء بها التعديل الد�ستوري لعام
 « 2016من �ش�أنها �أن حتدث ثورة يف منظومة حقوق االن�سان وحتول
جذري يف املكانة والدور املنوطني باملجل�س الد�ستوري وذلك ب�إقراره
حق جديد للمتقا�ضي ميكنه من الطعن �أمام هذا الأخري ب�صفة غري
مبا�رشة يف الأحكام الت�رشيعية التي تنتهك احلقوق واحلريات التي
ي�ضمنها الد�ستور وامل�شاركة غري املبا�رشة يف حتيني املنظومة
الت�رشيعية وتطهريها من الأحكام غري الد�ستورية».
وتعد �آلية الدفع بعدم الد�ستورية �إجراء �سي�سمح للمجل�س الد�ستوري
و للمرة الأوىل يف تاريخ املنظومة القانونية الوطنية باملراقبة البعدية
لد�ستورية القوانني ,حيث �ستمكن هذه الآلية اجلديدة من �إدراج
تعديالت على الن�صو�ص القانونية التي �سيثبت تعار�ضها مع القانون
الأ�سمى للبالد و بالتايل مراجعتها حتى ت�صبح مطابقة له ب�شكل كلي.
من جهته �أبدى ممثل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بالنيابة املقيم
باجلزائر�,أدوين كاري  »,ا�ستعداد» هذا الربنامج من �أجل «اال�ستمرار
يف التعاون اجليد مع املجل�س الد�ستوري مبا يفيد يف تعميق دولة
القانون باجلزائر»,منوه بهذا امللتقى الذي يجمع الفاعلني ال�رشكاء
يف هذه الآلية باعتباره  --كما قال »--ميثل فر�صة لتبادل التجارب
والتطبيقات الدولية املتعلقة بهذا املو�ضوع».
جدير بالذكر �أن هذا امللتقى ،الذي يخ�ص �أ�سا�سا �أع�ضاء و�إطارات
املجل�س الد�ستوري واملحكمة العليا وجمل�س الدولة ونقابة املحامني,
ب�صفتهم �رشكاء يف تطبيق �آلية الدفع بعدم الد�ستورية ,يهدف �إىل
متكني املجل�س الد�ستوري من الإعداد اجليد لتطبيق هذه الآلية وذلك
من خالل درا�سة حاالت دالة معينة من طعون الدفع بعدم الد�ستورية
التي يقدمها املتقا�ضون ,مما ي�سمح مبتابعة فعلية مل�سار معاجلتها
من قبل القا�ضي ,وذلك مبراعاة �أثر �إجراءات الرقابة الد�ستورية على
جماالت القانون اجلزائي ،املدين ,االقت�صادي ,ال�رضيبي وغري ذلك,
خا�صة يف حالة تطور االجتهاد الد�ستوري ارتباطا بالقرارات ال�صادرة
حول الطعون املتعلقة بعدم الد�ستورية.
للإ�شارة  ,ف�إن �أعمال هذا اللقاء ارتكزت حول ثالثة مبادئ :امل�ساواة
وما يرتبط بها (خا�صة امل�ساواة �أمام العدالة ,م�ساواة اجلن�سني)
حرية املبادرة وممار�سة الن�شاطات االقت�صادية ,احلقوق ال�سيا�سية
واالجتماعية (خا�صة احلرية النقابية ,حق التظاهر).

الع�ضو اجلديد باملجل�س الد�ستوري
�أعمر بوراوي ي�ؤدي اليمني الد�ستورية
�أمام رئي�س الدولة
�أ�رشف رئي�س الدولة ,عبد القادر
بن �صالح ,اليوم االربعاء مبقر
رئا�سة اجلمهورية ,على مرا�سم
ت�أدية اليمني الد�ستورية بوراوي
�أعمر الع�ضو اجلديد باملجل�س
الد�ستوري ,عمال ب�أحكام املادة
 183من الد�ستور،و جرت مرا�سم
�أداء اليمني بح�ضور رئي�س
املجل�س الد�ستوري كمال فني�ش
ورئي�س املحكمة العليا �سليمان
بودي وعمال ب�أحكام املادتني
183و 184من الد�ستور ,مت
انتخاب ال�سيد بوراوي ,رئي�س
ق�سم مبجل�س الدولة �سابقا,
ع�ضوا باملجل�س الد�ستوري خلفا

لل�سيد كمال فني�ش الذي عني,
يف � 16أبريل املن�رصم ,رئي�سا
للمجل�س بعد ا�ستقالة الطيب
بلعيز.
و يتكون املجل�س الد�ستوري,
الذي يتمتع باال�ستقاللية الإدارية
و املالية من  12ع�ضوا ,منهم
 4يعينهم رئي�س اجلمهورية
من بينهم رئي�س و نائب رئي�س
املجل�س وع�ضوين ينتخبهما
املجل�س ال�شعبي الوطني واثنني
�آخرين منتخبني من طرف
جمل�س الأمة و اثنني تنتخبهم
املحكمة العليا واثنني ينتخبان
من جمل�س الدولة.
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عرب �إقليم اخت�صا�ص املجموعة الإقليمية للدرك الوطني

بتهمة منح قرو�ض بدون �ضمانات كافية

مديرو م�ؤ�س�سات بنكية باجلنوب
مهددون بال�سجن
علمت يومية «الو�سط « من م�صادر مطلعة � ،أن مديري امل�ؤ�س�سات البنكية بجنوب البالد الكبري ،
مهددون باحلب�س بتهمة �سوء الت�سيري و منح قرو�ض كال�سيكية لرجال مال و �أعمال وم�ستثمرين
بدون �ضمانات كافية .
�أحمد باحلاج
و ح�سبما علم من نف�س امل�صادر ف�إن
مدراء امل�ؤ�س�سات البنكية التابعة
للمديريات العامة لبنك بدر  ،البنك
اجلزائري اخلارجي و البنك الوطني
وبنك التنمية املحلية بكل من واليات
ورقلة  ،مترنا�ست  ،غرداية  ،ايليزي ،
�أدرار  ،ب�شار  ،الأغواط وب�سكرة بتهمة
�سوء الت�سيري و منح قرو�ض بنكية
كال�سيكية وبدون �ضمانات كافية
مل�ستثمرين ورجال مال و �أعمال وهو
ما يتنافى مع معايري العمل امل�رصفية
 ،موازاة مع ذلك فقد �أح�صت عيون
يومية «الو�سط»عديد امللفات �صغار
امل�ستثمرين  ،الفالحيني الذين
ظلت حبي�سة الأدراج ملدة تفوق 03
�سنوات  ،وهو ما فتح باب الت�سا�ؤل
على م�رصاعيه للمطالبة بفتح
حتقيق فيما �أ�سموه بانتهاج �سيا�سة
املفا�ضلة يف منح موافقات التمويل
لأ�صحاب املال والنفوذ على ح�ساب

الفالحني و امل�ستثمرين اجلدد
الذين ا�شتكوا يف �أكرث من منا�سبة من
العراقيل البريوقراطية والإجراءات
غري القانونية التي يواجهها طالبي
القرو�ض بالواليات املذكورة  ،رغم
�أن ذلك يتنافى مع تو�صيات احلكومة
الرامية لتذليل ال�صعوبات وتقدمي
الت�سهيالت للراغبني يف اال�ستثمار يف

املجالني ال�صناعي والفالحي لتعزيز
مداخل االقت�صاد الوطني واخلزينة
العمومية لإنهاء التبعية لقطاع
املحروقات الذي تهاوت �أ�سعاره يف
البور�صات العاملية .
من جهة ثانية فقد نفت مطلع
الأ�سبوع اجلاري اجلمعية املهنية
للبنوك ما تناقلته و�سائل الإعالم

حول �سحب جوازات ال�سفر من
مدراء البنوك لكن ا�ستدعاء وزير
املالية الذي �سبق له ت�سيري بنك
اجلزائر من طرف م�صالح العدالة
يبقى الباب مفتوح حول �إمكانية
ا�ستدعاء مدراء �سابقون وحاليون
للبنوك للتحقيق معهم يف جتاوزات
وخروقات تتعلق مبنح قرو�ض بنكية
مل�ستثمرين بدون �ضمانات كافية
وهو ما ت�سبب يف عجزهم الكبري
على ت�سديدها ولو كان ذلك على
�شكل �أق�ساط ح�سب املعلومات
الأولية املتوفرة .
من جهة ثانية فقد �سبق للو�سط وان
انفردت مبقال ح�رصي يتعلق مبنح
م�ستثمرين اثنني من واليات �شمال
الوطن ين�شطون يف جمال املطاحن
ملوافقة بنكية من طرف بنك بدر
بورقلة وبدون �ضمانات كافية
ومببلغ مايل �ضخم تقدر تكلفته
الإجمالية  400مليار �سنتيم وفق ما
�أوردته م�صادرنا اخلا�صة .

عناء التنقل وم�شقة ال�سفر للم�ست�شفيات املجاورة

�سكان قرية غر�س �سيدي بوغفالة بورقلة يعانون
يعاين مواطنو قرية غر�س �سيدي
بوغفالة العديد من امل�شاكل املتعلقة
باجلانب التنموي خ�صو�صا ما تعلق
باجلانب ال�صحي �،أين تفتقر القرية
ملراكز �صحية وعيادات طبية ،بعدما
�أ�ضحت هاج�س ي�ؤرق مر�ضى املنطقة
مما كلفهم عناء التنقل للمناطق
املجاورة يف رحلة البحث عن العالج
.
طالب �سكان قرية غر�س �سيدي
بوغفالة ببلدية �أنقو�سة التابعة لوالية
ورقلة  ،ال�سلطات املحلية ب�رضورة رفع
الغنب عنهم و�إيجاد حل عاجل للمعاناة
التي ظلت تطاردهم نتيجة امل�شاكل
التي تع�صف بقريتهم واملتعلقة بغياب

التنمية والتهيئة احل�ضارية وافتقارها
على اجلانب ال�صحي على وجه
اخل�صو�ص باعتباره من �أهم املتطلبات
ال�رضورية التي ال بدا �أن تكون يف كل
منطقة عمرانية  ،حيث تفتقر قرية
غر�س �سيدي بوغفالة لعيادة طبية
التي ظل يعاين من انعدامها �أبناء
املنطقة �سالفة الذكر ل�سنني طويلة ،
مما كلفتهم العديد من العواقب ،من
جهتهم عرب �سكان املنطقة لـ «الو�سط»
عن ا�ستياءهم ال�شديد من امل�شاكل
العديدة التي ظل يعاين منها مر�ضى
املنطقة بوجه اخل�صو�ص بعدما
�أ�صبحوا يقطعون م�سافات طويلة من
�أجل العالج  ،ما ا�ضطرهم للمعاجلة

يف امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية حممد
بو�ضياف بالعا�صمة املركزية للجنوب
ال�رشقي  ،ولعل �أكرث احلاالت ت�رضرا
من هذا الو�ضع تلك املتعلقة بحالة
الن�ساء احلوامل الالتي �أً�صبحن يلج�أن
للطرق التقليدية للوالدة نظرا لعدم
توفر مركز للوالدة باملنطقة  ،كما
ي�ضيف حمدثونا �أنهم تقدموا بالعديد
من ال�شكاوى للجهات املعنية لكن
دون جدوى بعدما �أ�صبحوا يتلقون يف
كل مرة وعود وا�صفني �إياها بالكاذبة
لكن دون جدوى لتجعل منهم يتذمرون
ب�شكل كبري على هذا الو�ضع وعلى
هذه الوعود التي �أ�صبحت –ح�سبهم
-جمرد حرب على ورق ،لكن وبالرغم

من �أن املنطقة تتوفر على قاعة عالج
�إال �أنها ال تفي بالغر�ض الالزم كون هي
الأخرى ت�شهد جمموعة من امل�شاكل
ك�ضيق حجمها وافتقارها على العتاد
الطبي الالزم من �أجهزة طبية و�أدوية
و لقحات وافتقارها على �سيارة
ا�سعاف �ضف اىل نق�ص املياه والغاز
و االنقطاعات املتكررة للكهرباء �ضف
�إىل �أن وقت العمل بها حمدود كما ال
تتوفر على العدد الالزم للأطباء كل
هذه امل�شاكل جعلت من �أبناء املنطقة
ي�ستاءون من هذا الو�ضع الذي ال
ميكن �أن يزول ما مل تنظر ال�سلطات
املحلية ملطالبهم و�إيجاد حلول يف
�أقرب الآجال.
�أحمد باحلاج

تدابري ملرافقة ال�صائمني خالل
رم�ضان  2019بتمرنا�ست

تنفيذا لتعليمات القيادة ،ولغر�ض
مرافقة املواطنني طيلة �شهر رم�ضان
من ال�سنة اجلارية ،فقد مت و�ضع
خمطط عمل خا�ص من طرف قيادة
املجموعة الإقليمية للدرك الوطني
بتمرنا�ست ،ميتد �إىل املقاطعة
الإدارية بعني قزام ،عني �صالح ،دائرة
تاظروك ومترنا�ست.
�أفاد بيان للمجموعة االقليمية
للدرك الوطني بتمرنا�ست  ،كانت
قد حت�صلت يومية «الو�سط» على
ن�سخة منه �أن هذا املخطط
يهدف � إىل �ضمان حماية الأ�شخا�ص
واملمتلكات ،من خالل ت�سطري
برنامج ،للو�ضع حيز اخلدمة عرب
�إقليم اخت�صا�ص الدرك الوطني
بتمرنا�ست لت�شكيالت �سطحية ،ثابتة
ومتحركة ،راكبة ومرتجلة ،بت�شكيل
�أمني مالئم يتما�شى وخ�صو�صية
ال�شهر الف�ضيل ،وهذا نتيجة تغري
النمط املعي�شي اليومي للأ�شخا�ص
خالل هذه الفرتة ،حيث مت الرتكيز
يف هذا املخطط على تنفيذ خرجات
متتد من الأوقات التي ت�سبق موعد
الإفطار ،وت�ستمر �إىل غاية الليل،
يتم من خاللها احلر�ص على �ضمان
توفري الأمن وال�سكينة العمومية
ملواطني والية مترنا�ست ،عن
طريق التواجد الدائم وامل�ستمر يف
امليدان� ،أماكن الراحة واال�ستجمام،
وب�صورة خا�صة امل�ساجد ،التجمعات
التجارية ،و�شبكة الطرقات نظرا
لربوز ت�رصفات و�سلوكيات �سلبية من
�ش�أنها امل�سا�س ب�سالمة الأ�شخا�ص

من جهة ،وبال�سالمة املرورية من
جهة �أخرى ،على غرار الرنفزة،
امل�شاحنات ،موا�صلة ال�سياقة رغم
التعب.
ف�إ�ضافة �إىل الت�شكيالت الثابتة
املنت�رشة عرب �إقليم االخت�صا�ص ،ال
�سيما عرب �شبكة الطرقات الوطنية
والوالئية كالطريق الوطني رقم 01
العابر لإقليم والية مترنا�ست ،فقد
مت تدعيم هذه الت�شكيالت بخدمات
خارجية يتم تنفيذها من طرف
الوحدات الإقليمية ،وحدات �أمن
الطرقات ،وف�صائل الأمن والتدخل
التابعة للمجموعة ،على مدار 24
�ساعة من اليوم ،ق�صد توفري جو من
الطم�أنينة يف نفو�س مواطني الوالية،
حيث تدخل هذه اخلدمات يف �إطار
العمل الوقائي الهادف �إىل الوقاية
من خمتلف الظواهر والآفات ال�سلبية
التي مت�س املجتمع وحياة الأفراد.
و يف نف�س الإطار مت و�ضع برنامج
لفائدة و�سائل الإعالم املحلية يتم فيه
دعوة خمتلف ممثلي و�سائل الإعالم
امل�سموعة ،املكتوبة ،واملرئية ق�صد
مرافقة وحدات الدرك الوطني بوالية
مترنا�ست يف عملهم اليومي طيلة
ال�شهر الف�ضيل ،هذا الربنامج مت فيه
برجمة  24خرجة ميدانية مبرافقة
�إعالمية لغر�ض تثمني املجهودات
املبذولة من طرف الوحدات طيلة
�شهر ال�صيام من خالل الت�شكيل
الأمني املو�ضوع خ�صي�صا لهذا ال�شهر
الف�ضيل.
�أحمد باحلاج

موازاة مع ت�سجيل  24حادث مرور ج�سماين

�أمن والية �أدرار ي�سحب 107
رخ�صة �سياقة خالل �أفريل
�سجلت امل�صلحة الوالئية للأمن
العمومي ب�أمن والية �أدرار خالل
�شهر افريل الفارط  24حادث
مرور ج�سماين �أ�سفر عن �إ�صابة 28
�شخ�ص بجروح متفاوتة اخلطورة
لأ�سباب تعود يف املقام الأول �إىل
العن�رص الب�رشي ( 22حادث) ،العوامل
املرتبطة باملركبة ( 01حادث)عوامل
املحيط ( 01حادث) .
يف نف�س ال�سياق متكنت ذات امل�صلحة
من خالل حواجز املراقبة املرورية
و الدوريات الراكبة و الراجلة على

م�ستوى �إقليم الإخت�صا�ص من ت�سجيل
 52جنحة مرورية بالإ�ضافة �إىل
 67جنحة تن�سيقية مع �إح�صاء 387
خمالفة و  147حالة توقيف للمركبات
 ،ا�ستوجبت و�ضع  15حالة يف احلظرية
فيما مت ت�سجيل  107حالة �سحب
لرخ�ص ال�سياقة .
عالوة على ذلك �سجلت فرقة �رشطة
العمران و حماية البيئة عددا من
املخالفات متثلت يف ت�سجيل 12
خمالفة يف جمال العمران ،و خمالفتني
يف جمال ال�صحة
�أحمد باحلاج

حمققوا الدرك �أرجعوا ال�سبب للعن�صر الب�شري

عالج خالل �شهر �أفريل املن�صرم  100ق�ضية

 35حادث مرور بتمرنا�ست يخلف  20قتيال

�أمن �أدرار يوا�صل دك مواقع الإجرام

عاينت وحدات املجموعة الإقليمية
للدرك الوطني بتمرنا�ست خالل
الأربعة �أ�شهر الأوىل من �سنة ،2019
يف الفرتة املمتدة من 2019/01/01
�إىل غاية  2019/04/30عرب �إقليم
اخت�صا�صها  35حادث مرور ،خلفت
هذه احلوادث  20قتيل و 49جريح،
حيث باملقارنة مع نف�س الفرتة من
�سنة � ،2018سجل انخفا�ض يف عدد
احلوادث ب ـ (� ،)18-أي بن�سبة 33.86
 ،%مبقابل تراجع يف عدد القتلى
بــ( )02-ويف عدد اجلرحى بــ(-
 ،)101حيث حتليل الظاهرة �أظهر �أنّ
 %51.42من احلوادث املعاينة وقعت

على م�ستوى الطريق الوطني رقم 01
من منطقة حا�سي اخلنيق بعني �صالح
�إىل مدينة مترنا�ست.
من جهة ثانية ف�إن طابع الدميومة
للأعمال املوجهة ملكافحة الإجرام
املروري يف امليدان ،وتنويع �أ�ساليب
مواجهة حوادث املرور ،يعترب الطريقة
املثلى لتحقيق النتائج الإيجابية التي
تخفف من االنعكا�سات ال�سلبية
للحوادث على املحيط االقت�صادي
واالجتماعي ،وهو ما يطمح لتحقيقه
يف هذا املجال من طرف القيادة
خالل �سنة  ،2019بخف�ض حوادث
املرور بن�سبة .%20

و يف نف�س الإطار ال�سابق ،الزال
العن�رص الب�رشي ي�شكل �أحد الأ�سباب
الرئي�سية يف ارتكاب حوادث املرور
على امل�ستوى الوطني بن�سبة تعادل
 ،% 91.53لذلك يتوجب مواكبة
التواجد امليداين الهادف �إىل ردع
ال�سلوكيات ال�سلبية مل�ستعملي الطريق
واملخالفات اخلطرية ،ب�أعمال وقائية
وحت�سي�سية متوا�صلة اجتاه جميع
فئات م�ستعملي الطريق ،حيث
يتم تنظيم حملة حت�سي�سية وطنية
ملرافقة م�ستعملي الطريق خالل
�شهر رم�ضان لهذه ال�سنة� ،ستكون عرب
�إقليم اخت�صا�ص املجموعة الإقليمية

للدرك الوطني بتمرنا�ست ال�ستهداف
�أكرب عدد من �سواق خمتلف �أ�صناف
املركبات ،وهذا للتح�سي�س حول
مدى خطورة حوادث املرور ونتائجها
امل�أ�ساوية خالل ال�شهر الف�ضيل ،الذي
عادة ما مييزه طابع خا�ص له ت�أثرياته
املبا�رشة على قيادة املركبات وبروز
ت�رصفات و�سلوكيات �سلبية ( الرنفزة،
امل�شاحنات ،موا�صلة ال�سياقة رغم
التعب �...إلخ) من �ش�أنها امل�سا�س
بال�سالمة املرورية ،نتيجة تغري
النمط املعي�شي اليومي للأ�شخا�ص
خالل هذه الفرتة.
�أحمد باحلاج

يف �إطار حماربة اجلرمية واحلفاظ
على �أمن و�سالمة املواطنني� ،سجلت
امل�صلحة الوالئية لل�رشطة الق�ضائية
ب�أمن والية �أدرار خالل �شهر �أفريل
املنق�ضي عدد من الق�ضايا وح�سبما
�أفاد به بيان مل�صالح �أمن والية
�أدرار فقد مت معاجلة  25ق�ضية
متعلقة باجلنايات واجلنح املا�سة
بالأ�شخا�ص تورط فيها� 24 شخ�ص
حلت منها 20 ق�ضية ،كما �سجلت
نف�س امل�صلحة  46ق�ضية خا�صة
املا�سة
واجلنح
باجلنايات
باملمتلكات تورط فيها� 33 شخ�ص،
يف ال�سياق ذاته مت ت�سجيل  13ق�ضية
خا�صة باجلنايات واجلنح �ضد ال�شيء

العمومي تورط فيها� 37 شخ�ص حلت
جميعها  ،فيما مت ت�سجيل 6ق�ضايا
متعلقة باجلرائم الإقت�صادية واملالية
تورط فيها� 09 أ�شخا�ص كما �سجلت
نف�س امل�صلحة  06ق�ضية متعلقة
بالأ�رسة والآداب العامة تورط
فيها�10 أ�شخا�ص.
كما �سجلت فرقة مكافحة املخدرات
التابعة لنف�س امل�صلحة  03ق�ضايا
خا�صة باملخدرات وامل�ؤثرات
العقلية تورط فيها� 03أ�شخا�ص حلت
جميعها ،مت على �إثرها حجز كمية
من املخدرات تقدر 379غرام من
راتنج القنب� ،إ�ضافة �إىل  50قر�ص
مهلو�س.
�أحمد باحلاج
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فل�سطني املحتلة

حماكم الأ�سرى يف رم�ضان..
قطعة من العذاب
ال ينفك االحتالل ال�صهيوين يبتدع �أ�ساليب جديدة تخلق معها حالة من العذاب والقهر
للأ�سرى الفل�سطينيني يف �سجونه وذويهم� ،سيما يف رحلة الزيارة �إىل ال�سجون �أو تلك التي
تكون لأجل ح�ضور حماكم �أبنائهم يف حماكم االحتالل.
م�٫س

عدا �أن ح�ضور ذوي �أ�سري ملحكمة
ابنهم يف حماكم االحتالل يعد
بحد ذاته قطعة من العذاب� ،إال
�أنّ املعاناة واال�ستفزاز تت�ضاعف
بحقهم يف �شهر رم�ضان املبارك،
حيث تتحمل عوائل الأ�رسى
م�شاق ال�سفر منذ ال�سحور وحتى
بعد منت�صف النهار.
وتعد ما ت�سمى بـ"حمكمة �سامل"
الع�سكرية �أحد �أوجه معاناة
ذوي الأ�رسى ،الذي يخو�ضون
رحلة ممزوجة بالعذاب والقهر
والإجراءات الأمنية املعقدة،
واالنتظار والتفتي�ش ب�أنواعه،
و�صوالً �إىل قاعة املحكمة لأجل
ح�ضور دقائق معدودة ملحاكمة
ابنهم الأ�سري ،ليمار�س فيها
القا�ضي �ساديته �ضد من ال حول
لهم وال قوة.

�أكرث ق�سوة
والد الأ�سري الطفل �أحمد �صربي،
عي�سى �صربي ،حتدث لـ"مكتب
�إعالم الأ�رسى" حول معاناة
هذه الرحلة ،يقول" :قبل يومني
ذهبت �إىل حمكمة �سامل حل�ضور
حماكمة ابني �أحمد يف ق�سم
الأطفال يف �سجن جمدو ،وكانت
الرحلة يف �شهر رم�ضان �أكرث
ق�ساوة من الرحلة ال�سابقة قبل
حلول ال�شهر الف�ضيل ،فال�سفر
من قلقيلية �إىل حمكمة �سامل
يزيد عن  200كم ذهاباً و�إياباً".
ي�ضيف �صربي "كما �أن �إجراءات
املحكمة الأمنية تزيد من
الطني بلة ،فاالحتالل يزيد
من �إجراءاته متعمدًا يف �شهر
رم�ضان ،وقد �شاهدت �آثار التعب
اجل�سدي والنف�سي يف �صفوف

العائالت التي خرجت بعد تناول
وجبة ال�سحور حتى حتجز دوراً
للدخول �إىل قاعة االنتظار قبل
بدء املحاكم الع�سكرية".
ي�ؤكد �صربي �أن الإرهاق اجل�سدي
والنف�سي لي�س وحده ما يواجه
عائالت الأ�رسى ،فر�ؤية الأبناء
داخل املحكمة بعد رحلة عذاب
لهم يف البو�سطة من �سجنهم �إىل
املحكمة �أي�ضاً تكون من العذابات
التي تواجه عائالت الأ�رسى،
ومع كل هذه العذابات تتحمل
العائالت من �أجل ر�ؤية الأبناء
ورفع معنوياتهم ،فالت�ضحية لي�س
ٌ
�سقف لعائالت الأ�رسى التي
لها
ت�صل حمكمة �سامل من جميع
�أنحاء �شمال ال�ضفة الغربية".

تعمد الت�ضييق
بدورها حتدثت زوجة الأ�سري
املري�ض ل�ؤي فريج حول معاناة
هذه الرحلة التي مل�ستها
�شخ�صياً ،بالقول" :الرحلة �إىل
�سامل �صعبة ،ويف رم�ضان تكون
�أكرث �أملاً ووجعاً ،فالزوجة
ترتك العائلة وتذهب حل�ضور
املحكمة ،وتعود يف وقتٍ

مت�أخر ،ويكون هناك �صعوبة
يف جتهيزها للطعام� ،إ�ضافة �إىل
تعمد االحتالل الت�ضييق على
العائالت عرب ت�شديد الإجراءات
والت�أخري املتعمد ،وهذا الت�أخري
ي�ؤثر علينا كعائالت �أ�رسى وعلى
الأ�رسى �أنف�سهم ،فقد �أخربونا
بعد التمكن من زيارتهم الحقاً �أن
ح�ضور املحكمة يف �شهر رم�ضان
كابو�س ي�ؤثر عليهم لعدة �أ�سابيع
ٌ
بعد انتهاء املحكمة".
�أما امل�سن حممود عفانة (80
عاماً) من �سكان قلقيلية ،فيقول:
"يقبع �أوالدي حممد �سامح
ومي�رسة يف �سجن جمدو منذ
قرابة العام ،وال �أ�ستطيع ح�ضور
املحكمة يف �شهر رم�ضان ،كما
ال ت�ستطيع والدتهم �أي�ضا ح�ضور
املحكمة ،فال�سفر واالنتظار
والت�أخري ال يقوى عليه �أمثالنا،
ويحتاج �إىل �أقوياء؛ فاالحتالل
يجعل من ح�ضور عائالت الأ�رسى
املحكمة الع�سكرية قطعة من
العذاب حتى متتنع العائالت من
القدوم مرة ثانية ،ف�أنا �أ�ستطيع
و�صف حمكمة �سامل باملحكمة
القاتلة التي تقتل ب�صمت قلوب

و�أج�ساد عائالت الأ�رسى القادمة
من مناطق بعيدة".
ويقول �شقيق الأ�سري امل�سن
عبد احلليم با�شا ( 59عاماً)،
�إ�سماعيل با�شا ،والذي يعاين
من عدة �أمرا�ض� :إن "ح�ضور
حمكمة �سامل يف �شهر رم�ضان
له عدة �أخطار على العائالت،
لأن ال�سفر يكون مبكراً ،وعند
العودة تكون العائالت يف حالة
�إنهاك من �إجراءات املحكمة،
�أما ال�صعوبة الأكرب فهي على
الأ�رسى املر�ضى ،فاالحتالل ال
يراعي و�ضع الأ�رسى املر�ضى
عند �إح�ضارهم للمحكمة يف �شهر
رم�ضان ،ف�شقيقي الأ�سري عبد
احلليم يحتاج لأن�سولني ودواء
ال�ضغط ،ويف حال ا�ستخدام
البو�سطة واحلجز يف غرفة
املحكمة "الأمتنا" وغريها من
الإجراءات يزداد و�ضعه ال�صحي
�سوءاً".
املحامي و�سام �إغبارية من
الداخل الفل�سطيني �أو�ضح
�أن م�صلحة ال�سجون يف �شهر
رم�ضان ال تراعي عملية النقل
للأ�رسى ،فالإجراءات تبقى كما
هي ،بل وتزداد تعقيداً.
وي�ضيف" :عند و�صول الأ�رسى
للمحكمة يتم ت�أخريهم كما �أفاد
الكثري من الأ�رسى يف لقاءات
معهم بعد الزيارة داخل �سجونهم،
وبالرغم من التقدم بعدة طلبات
لت�سهيل حماكمة الأ�رسى يف �شهر
رم�ضان لهيئة املحكمة وت�أجيل
املحاكم ،ال توجد ا�ستجابة بل
�إ�رصار على �إجراء املحاكمات
بذات الروتني املعمول به على
مدار العام ،بينما يف �أعيادهم
ومنا�سباتهم يتم �أخذ الأمر بجدية
وت�ؤجل املحاكم الع�سكرية لأجل
ذلك".

�أنقرة ردا على مهلة وا�شنطن

�صفقة "�إ�س "400-قد متت ولن نرتاجع
جدد وزير الدفاع الرتكي،
خلو�صي �أكار ،الت�أكيد على �أن
�صفقة �رشاء منظومات الدفاع
اجلوي الرو�سية "�إ�س"400-
قد متت ،وذلك ردا على �إمهال
وا�شنطن �أنقرة �أ�سبوعني للتخلي
عن �رشاء هذه املنظومة.
وقال يف ت�رصيح �صحفي" :وقعنا

االتفاقية مع رو�سيا ،ولدينا
عالقات ممتازة ،ونقول� :صفقة
�إ�س 400-متت"و�أكد خلو�صي
�أن تركيا �أر�سلت ع�سكريني �إىل
رو�سيا للتدرب على ا�ستعمال
منظومة "�إ�س ،"400-م�شريا �إىل
�أن التدريبات قد بد�أت ،كذلك
�أكدت �أنقرة يف وقت �سابق� ،أنها

لن ترتاجع على �صفقة "�إ�س-
 ،"400و�أنها �ستت�سلم الدفعة
الأوىل من هذه املنظومة يف
�شهر جويلية املقبل.
وتطالب الواليات املتحدة تركيا
با�ستمرار بالتخلي عن �رشاء
منظومة الدفاع اجلوي الرو�سية
"�إ�س ،"400-وتهدد بحرمان

�أنقرة من احل�صول على املقاتلة
وا�شنطن
"�إف"35-و�أمهلت
�أنقرة فرتة ال تتجاوز �أ�سبوعني،
كي تتخلى عن �رشاء منظومات
"�إ�س "400-الرو�سية ،وفق ما
�أوردت قناة  CNBCنقال عن
م�صادر يف وزارة اخلارجية
الأمريكية.

داعية تنب�أ خا�شقجي
ب�إعدامه� ..ستعدمه ال�سعودية

�أكد موقع ميدل �إي�ست �آي الربيطاين
�إن �سلطات اململكة تتجه لإ�صدار
حكم بالإعدام على ثالثة دعاة
بارزين ،وتنفيذ احلكم عليهم بعد
انق�ضاء �شهر رم�ضان .وا�ضاف ان
الدعاة هم ال�شيخ �سلمان العودة،
وال�شيخ عو�ض القرين ،وال�شيخ علي
العمري .و�أو�ضح املوقع �أن هذه
املعلومات �أخذها عن م�صدرين
حكوميني و�أحد �أقارب ه�ؤالء
الدعاة.
وكانت ال�سلطات قد اعتقلت الثالثة
�ضمن حملة على العلماء والدعاة
وقادة الر�أي يف �سبتمرب من عام
الفني و�سبعة ع�رش ،و�رشعت يف
حماكمتهم يف جل�سات �رسية ،حيث
طالبت النيابة العامة بقتل الدعاة
الثالثة تعزيرا على خلفية تهم تتعلق
مب�سمى الإرهاب.
امل�صادر ال�سعودية قالت للموقع
الربيطاين ان ال�سلطات لن ترتيث
يف �إعدام ه�ؤالء الثالثة فور �إقرار
حكم الإعدام .و�أ�ضافت �أن �إعدام
الريا�ض �سبعة وثالثني �سعوديا
�أغلبهم من امل�سلمني ال�شيعة ال�شهر
املا�ضي هو مبثابة بالون اختبار
حتى تقي�س ال�سلطات �شدة الإدانة
الدولية .و�أو�ضحت امل�صادر انه
حني وجدت ال�سلطات ال�سعودية
�أن ال�صمت كان �سيد املوقف

حيال رد الفعل الدويل ،خا�صة على
م�ستوى احلكومات وقادة الدول،
قررت امل�ضي يف خطتها لإعدام
ال�شخ�صيات البارزة.
املوقع الربيطاين ذ ّكر بكلمات
ال�صحفي ال�سعودي جمال خا�شقجي
عن ال�شيخ العودة ،حيث �أنه وقبل
يومني فقط من جرمية قتله داخل
قن�صلية بالده ب�إ�سطنبول العام
املا�ضي ،تنب�أ خا�شقجي ب�إعدام
العودة .وقال متحدثا عن ويل العهد
حممد بن �سلمان ب�أنه �سي�سحق
املعار�ضة ب�أي ثمن.
منظمة هيومن رايت�س ووت�ش اكدت
ان �أي �إعدامات �أخرى ملعار�ضني
�سيا�سيني هي نتيجة مبا�رشة للأجواء
التي هي�أتها الإدارة االمريكية ملن
يحكم ال�سعودية ،ور�سالتها املتكررة
تقول �أنه مهما ارتكبت من انتهاكات
ب�شعة بحق �شعبك ،ف�إن وا�شنطن
�ستحميك.
ال�شخ�صيات التي �ستعدم كانت
تتحدث با�سم احلكومة ال�سعودية
وتدور يف فلكها وب�ضوء اخ�رض منها،
لكن عندما �أرادت الريا�ض تغيري
ثوبها قامت ب�إ�سكات هذه الأ�صوات
وكانت هذه ال�شخ�صيات خمرية بني
�سيف الإعدام �أو االعتذار علنا
كحال املدعو عائ�ض القرين.

"ه�آرت�س" تك�شف اجلوانب
االقت�صادية من "�صفقة القرن"
ك�شفت �صحيفة "ه�آرت�س" العربية
يف تقرير لها ن�رشته على موقعها
الإلكرتوين� ،أم�س الأربعاء ،الثمن
الذي �ستدفعه "�إ�رسائيل" من �أجل
تطبيق �صفقة القرن.
ووفقا لل�صحيفة ،فمن املمكن
�أن ي�ضحي رئي�س وزراء االحتالل
بنيامني نتنياهو ببع�ض امل�صالح
"الإ�رسائيلية" يف قطاع الزراعة
واملنتجات احليوانية� ،رشيطة
امل�صالح
بكافة
االحتفاظ
التكنولوجية التي حتققها �إ�رسائيل،
ب�سبب العديد من االتفاقيات
التجارية املربمة بينها وبني الواليات
املتحدة.
و�أ�ضافت ال�صحيفة ،وفقا للمعلومات
التي تلقتها "�إ�رسائيل" ب�ش�أن
االتفاقيات التجارية التي �سرتتبط
ب�صفقة القرن� ،أن بع�ض االتفاقيات
التجارية الزراعية بني الواليات
املتحدة و�إ�رسائيل �ستتغري و�ستكلف
"�إ�رسائيل" ثمنا باهظا يتحمله قطاع
الزراعة ،كما �أفاد التقرير� ،أن من
بني القطاعات التي �ستت�أثر �سلبا

قطاع �إنتاج املواد الغذائية.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن ال�سوق
"الإ�رسائيلي" �سيغرق بالعديد من
املنتجات الأمريكية ،نظرا لأن
التعريفات اجلمركية بني البلدين
�ستلغى كنتيجة لإبرام ال�صفقة الأهم
بالن�سبة لنتنياهو.
وطالب الأمريكيون "�إ�رسائيل"
ب�إلغاء جميع ر�سوم اال�سترياد لل�سلع
الزراعية ،وهو الأمر الذي �سيت�سبب
يف الق�ضاء على ال�صناعات الغذائية
ب�أكملها يف �إ�رسائيل ،ومن املرجح
�أن تتعر�ض ال�رشكات "الإ�رسائيلية"
ل�رضبة خطرية.
جدير بالذكر �أن املنتجات
"الإ�رسائيلية" التي يتم ت�صديرها �إىل
الواليات املتحدة تكون معفية من
�أي ر�سوم جمركية �إال �أن العك�س غري
مطبق ،لذا �سيعمل دونالد ترامب
بح�سب ما ذكرته �صحيفة "ه�آرت�س"،
على �إعفاء كافة املنتجات الأمريكية
من الر�سوم اجلمركية وهو الأمر
الذي �سي�رض بالعديد من القطاعات
التجارية يف "ا�رسائيل"

 66م�ستوط ًنا يقتحمون
باحات الأق�صى

اقتحم م�ستوطنون متطرفون
�صباح �أم�س الأربعاء ،باحات
امل�سجد الأق�صى املبارك من
جهة باب املغاربة بحرا�سة من
قوات و�رشطة االحتالل اخلا�صة

،وقالت م�صادر مقد�سية� ،إن 66
م�ستوطناً اقتحموا الباحات،
وجتولوا بها ب�شكل ا�ستفزازي
برفقة حاخامات قدموا �رشوحات
عن "الهيكل" املزعوم.
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�سياحة

ر�شيد �شلويف املدير العام للديوان الوطني لل�سياحة يف حوار ل الو�سط

القطاع ال�سياحي ي�شهد منوا بـ 20باملائة �سنويا
.
.

دور الديوان ت�أطري الوجهات ال�سياحية
خطة مدرو�سة لتطوير الدعائم الرتويجية للمنتج ال�سياحي

يف هذا احلواريتحدث ال�سيد �شلويف ر�شيد عن دور م�ؤ�س�سة الديوان الوطني لل�سياحة يف تن�شيط ال�سياحة و الرتويج للوجهات املحلية عرب
ت�أطري م�شاركة الوفود اجلزائرية يف خمتلف املحافل الدولية ذات العالقة،و تكوين الأعوان و املر�شدين ال�سياحيني،ف�ضال عن مهام �أخرى
نتحدث عنها يف هذا احلوار
و�سائل النقل ،وو�سائل الإيواء،
وكذلك الدليل ال�سياحي حتٌى
يغطي اخلرجات ال�سياحية
لل�س ّياح والزائرين ملنطقة
مع ّينة� ،أما الديوان فدوره هو
ت�أطري عمليات لرتقية والرتويج
لهذا املق�صد ال�سياحي،
والرتويج ل�صورة اجلزائر داخليا
وخارجيا ،وهو الذي ينظم هذه
الوكاالت ويحدد مهامها بح�سب
طبيعة ال�سياحة التي تر ّوج لها.

ت�س ّمى الديوان هي التي ت�ؤطر
حاورته :ربيعة حجوج
ّ
الوفد الذي ميثل اجلزائر،
� .إىل �أين و�صل الديوان وحتى تكون هذه امل�شاركة
ف ّعالة الب ٌد �أن تكون م�صحوبه
يف تنفيذ مهامه؟
ّ
بكل الفاعلني يف الن�شاط
كل املجهودات اخلا�صة بالرتقية ال�سياحي ،من وكاالت ال�سياحة
والرتويج لل�سياحة والتي يعمل والأ�سفار ،واجلمعيات التي
الديوان على تنفيذها ،ن�شاهد تن�شط يف جمال ال�سياحة،
�أنها ت�ؤتي ثمارها من �سنة احلرفيون الذين يربزون
لأخرى ،وهذا يبدو جليا يف املوروث التقليدي اجلزائري،
النمو الذي ي�شهده القطاع كل الفرق الفن ّية املو�سيقية �أي�ضا
�سنة والذي بن�سبة  %20بداية مدعوة ملرافقة الديوان حتى
المادي  .كيف يرى ال�سيد �شلويف
من �سنة  ،2000تقا�س هذه تع ّرف بالرتاث ال ّ
للجزائر ،و�سائل الإعالم لرتويج م�ستقبل ال�سياحة يف
الن�سبة مبدى توافد ال�سياح �إىل
و�إبراز �صورة اجلزائر� ،رشكات اجلزائر؟
اجلزائر خالل �سنوات الع�رشية
ال�سوداء فمثال  10.000وافد الفندقة التي تربز خدماتها ال�سياحة يف اجلزائر تعترب
�إىل اجلزائر يف ذلك الوقت الفندقية؛ وكذلك �رشكات عمادا من الأعمدة الأ�سا�سية
على امل�ستوى املحلي تندرج الفر�ص لي�ؤكد على �إعطاء
يعترب �إجنازا عظيما ،الديوان النقل املختلفة الربية ،البحرية من ال�رضوري �إعطا�ؤها
�ضمن �إطار الرتقية والرتويج هذه التظاهرات التي متلك
مل ي�صل بعد
الأهمية البالغة ،وعلى لل�سياحة يف اجلزائر دائما ،قيمة وطنية ،بعداً �سياحياً
ال�سلطات العمومية �أن
�إىل حتقيق
ع�رش م�شاركات مهمة للديوان يتعدى احلدود اجلغرافية
تكون
أن
�
يجب
ال�سياحية
الوكاالت
تويل القائمني على هذا
�أ هد ا ف
داخل الوطن كذلك امل�شاركة يف للوطن ،وتقدمي �صورة �إ�ضافية
ينّ
القطاع الكبري ،و�إتاحة
تروج له
خمت�صة يف منتج �سياحي مع
ا ملخطط
ّ
ّ
عيد الزربية بغرداية ،امل�شاركة للجزائر ال�سياحية لكل الزوار
كل الفر�ص ومنحهم كل
اال�سرتاتيجي
عرب خدماتها ،وتعمد �أي�ضا �إىل تكوين
�أي�ضا يف عيد التّمور طولقة الذين يح�رضون خالل هذه
الإمدادات للتفعيل هذا
الذي و�ضعه،
بب�سكرة ،وم�ؤخرا �شاركنا يف التظاهرات واملنا�سبات� ،أي�ضا
الأعوان واملر�شدين ال�سياحيني
ال�رشيان احل�سا�س ،لأنه
لكن الأمر
مهرجان �أ�سيهار بتمرنا�ست ،يعمل الديوان على غرار باقي
قطب اقت�صادي بامتياز
ي�سري وفق
وال نن�سى م�شاركتنا يف �إحياء امل�ؤ�س�سات ال�سياحية ب�إحياء
وترية مت�سارعة �ساهمت يف واجلوية ،الديوان الوطني ومن الدرجة الأوىل ،نحن يف
الأعياد الدينية والوطنية اليوم الوطني لل�سياحة الذي
تن�شيطه وال نن�سى �أن القطاع لل�سياحة مه ّمته الأ�سا�سية اجلزائر منلك مناطق �سياحية
كاملولد النبوي ببني عبا�س ،ي�صادف تاريخ  25جوان من كل
ال�سياحي قطاع �أفقي مركب خلق اجلو املالئم لكل ه�ؤالء عذراء ميكنها �أن ترفع
�سنة ،وتقدمي
ولي�س عمودي ،لأنه يعترب الن�شطاء للقيام بعمله على من اقت�صاد البالد،
عر و �ض
كل املجهودات اخلا�صة بالرتقية والرتويج
حتى ت�صبح الركيزة
تركيبة معقدة لعدة هيئات �أح�سن وجه .
لإبراز دور
لل�سياحة والتي يعمل الديوان على تنفيذها،
الأ�سا�سية له �سواء
ت�ساهم يف دفعه ،ي�شبه خلية
ن�شاهد �أنها ت�ؤتي ثمارها من �سنة لأخرى ،وهذا ال�سياحة يف
.
هل هناك تكوينات �س ٌوق لها كما هي� ،أو
النحل ،كل يعمل على اجناز
يبدو جليا يف النمو الذي ي�شهده القطاع كل �سنة توطيد الأمن
وما
الديوان،
م�ستوى
على
يتم ا�ستحداث وت�صنيع
مهامه ،لتحقيق الأهداف يف
والأمان بني
والذي بن�سبة 20%
الفرق بينكم وبني الوكاالت مرافق �سياحية� ،أخرى
الأخري.
ا ل�شعو ب ،
ال�سياحية؟
�إ�ضافية ،فاجلزائر
و�أبرز تظاهرة
من هم ال�شركاء الوكاالت ال�سياحية يجب �أن متلك زخم �سياحي حقيقي
.
تظاهرة ال�سبيبة بجانت ،لذلك هي �إحياء يوم ال�سلم
خمت�صة يف منتج �سياحي و�أ�صلي مل تعبث به اليد الب�رشية،
تكون
للديوان؟
إ�سرتاتيجيون
ل
ا
ّ
وامل�شاركة يف عيد الفراولة الذي يوافق تاريخ  16ماي من
معينّ تر ّوج له عرب خدماتها ،فثقافتنا �أ�صيلة وطبيعتنا خالبة
ب�سكيكدة ،فالديوان يغتنم كل كل �سنة ،كذلك ال�ش�أن مبنا�سبة
حينما نقول الديوان ال نق�صد وتعمد �أي�ضا �إىل تكوين الأعوان عذراء ت�ستدعي فقط ت�ضافر
بذلك هذه امل�ؤ�س�سة التٌي تُ� ٌؤطر واملر�شدين ال�سياحيني� ،سواء كل اجلهود لإظهار �صورتها
م�شاركة الدولة اجلزائرية يف عن طريق مراكز التكوين احلقيقية.
ونف�س املهني �أو يف مدار�س خا�صة ،و�أ�ضيف �أخريا �أن اجلزائر
التظاهرات ال�سياحية؛
رّ
ذلك ب�أنّ هذه امل�ؤ�س�سة والتي الوكالة هي التي توفر لل�سائح متلك م�ؤ�رشين اثنني ال ثالث
لهما حتى ترفع من �سقفها
االقت�صادي وترقى �إىل م�صاف
الدول القوية اقت�صاديا وهما
الفالحة وال�سياحة ،ومن
الواجب وب�شكل ملح �أن تعمل
على و�ضع كل اخلطط وبذل كل
اجلهود لتطويرها.
 .ما هو برنامج الديوان
ل�سنة 2019؟
ي�ستعد الديوان الوطني لل�سياحة
ّ
للم�شاركة يف ع�رش تظاهرات

مو�سم اال�صطياف �أين يقوم
الديوان بتنظيم حملة �إعالمية
حت�سي�سية لت�شجيع املواطن
اجلزائري على ا�ستهالك
املنتوج ال�سياحي الوطني ،وال
نن�سى م�شاركتنا يف املعر�ض
الدويل لل�سياحة والأ�سفار� ،أما
خارج الوطن فالديوان ي�شارك
يف �أربع �صالونات دولية �أهمها:
�صالون مدريد� ،صالون ميالنو،
و�صالون برلني و�أخريا �صالون
باري�س يف �شهر �أكتوبر� ،إ�ضافة
�إىل م�شاركة الديوان �شهر
فيفري يف �صالون بوداب�ست
باملجر لل�سياحة� ،أين كان
ح�ضور اجلزائر احتفالية
مم ّيزة باعتبارها �ضيف �رشف
يف هذه الطبعة ،حيث �ستقوم
فدرالية وكاالت ال�سياحة
والأ�سفار املجرية بعقد
م�ؤمترها هنا باجلزائر خالل
الأ�شهر الأخرية من �سنة
.2019
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�ستاذ  :مالكي توفيق حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجللفة
حي غري�سي عبد الغني عني و�سارة
الهاتف 0776.81.42.34/0555.29.41.43 :

ن�شر م�ستخرج من قائمة �شروط البيع
مع انقا�ص ع�شر الثمن الأ�سا�سي طبقا لن�ص املادة  754من ق ا م ا

طبقا للمادة  748من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بطلب من � :رشكة توزيع الكهرباء و الغاز للو�سط �ش ذ �أ مديرية اجللفة ممثلة مبديرها
الكائن مقرها  :اجللفة (دائن حاجز)
�ضد  :خلوي م�صطفى بن ارزقي  /ال�ساكن  :منطقة ال�رس�سو بلدية بنهار (حمجوز عليه)
مبقت�ضى الأمر رقم  13/295ال�صادر بتاريخ  2013/12/25 :عن ال�سيد رئي�س حمكمة عني
و�سارة و القا�ضي باحلجز التنفيذي على العقار املتمثل يف �سكن فردي يقع بحي املقراين
بناية  71رقم  61مبدينة عني و�سارة اجللفة يتكون من  03غرف و مطبخ و حمام و مرحا�ض
و  02بهو م�ساحة العقار االجمالية تبلغ  116م ، 2حدوده كالتايل � :رشقا  :طريق  ،غربا :ملك
الدولة � ،شماال  :طريق  ،جنوبا  :بن زرقة كمال .
يعلن الأ�ستاذ  :مالكي توفيق حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجللفة ب�أنه مت
ت�أجيل جل�سة البيع باملزاد العلني لتاريخ  2019/06/12بقاعة اجلل�سات رقم  02على ال�ساعة
( )14:00الثانية م�ساءا
وحدد ال�سعر االفتتاحي لبيع العقار ب  4.559.600.00دج ( �أربعة ماليني و خم�سمائة و ت�سعة
و خم�سون الف و �ستمائة دينار جزائري.
و ميكن االطالع على قائمة �رشوط البيع ب�أمانة �ضبط حمكمة �أو مبكتب املح�رض الق�ضائي
مالحظة  :مع انقا�ص ع�رش الثمن الأ�سا�سي طبقا لن�ص املادة  754من ق ا م ا

الو�سط2019/05/23:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�ستاذ  :مالكي توفيق حم�رض ق�ضائي لدى اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجللفة
حي غري�سي عبد الغني عني و�سارة
الهاتف 0776.81.42.34/0555.29.41.43 :
ن�شر م�ستخرج من قائمة �شروط البيع
مع انقا�ص ع�شر الثمن الأ�سا�سي طبقا لن�ص املادة  754من ق ا م ا
طبقا للمادة  748من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بطلب من ورثة حقا�ص الهادي بن العلواين و هم �أرملته طيبي فاطمة بنت �أحمد ا�صالة عن نف�سها و نيابة عن
�أبنائها الق�رص حقا�ص مروى و حقا�ص ر�ضوان عبد اجلليل
العنوان  :عني و�سارة والية اجللفة
�ضد  :ورثة املرحوم حقا�ص الهادي بن العلواين و ورثة والده حقا�ص العلواين بن الباهي
و بناء على قائمة �رشوط البيع املودعة لدى كتابة �ضبط حمكمة عني و�سارة بتاريخ  2019/ 01/ 14 :رقم
الرتتيب 19/00036 :
يعلن الأ�ستاذ  :مالكي توفيق حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة عني و�سارة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء اجللفة .
عن بيع العقارين التاليني -01 :العقار الواقع بحي هواري بومدين مدينة عني و�سارة والية اجللفة مكون من
طابق �أر�ضي يحتوي على �سبعة غرف و مرحا�ض و م�ستودع م�ساحته االجمالية  560م 2واقع باملجموعة 88
مكرر من خمطط التجزئة مدينة عني و�سارة ح�سب عقد البيع امل�ؤرخ يف  2003/11/ 09حتت رقم 2003/1271
املحرر مبعرفة الأ�ستاذ نحاد حممد امل�شهر باملحافظة العقارية بعني و�سارة بتاريخ  2003/12/22حجم
 22رقم  25يحدد ال�سعر االفتتاحي للمزايدة مببلغ  19.600.000دج ت�سعة ع�رش مليون و �ستمائة الف دينار
جزائري
-02بالن�سبة العقار املعد لل�سكن الواقع بحي ديدو�ش مراد مقاطعة رقم  14رقم  02عني و�سارة يتكون من
حملني جتاريني م�ساحتهما على التوايل  19.79م 2و  16.31م 2و م�ستودع م�ساحته  36م 2زائد مطبخ و حمام
و مرحا�ض و قاعة اال�ستقبال و غرفتني و فناء م�ساحته االجمالية  258.61م 2ينتمي ملجموعة عر�ش رقم
 88مبوجب عقد �شهرة م�ؤرخ يف  1997/08/14فهر�س رقم  97/884مبعرفة الأ�ستاذ حممد �رشابر و امل�شهر
باملحافظة العقارية حا�سي بحبح بتاريخ  1997/09/21حجم  32رقم  28يحدد ال�سعر االفتتاحي للمزايدة مببلغ
 25.704.900دج خم�سة وع�رشون مليون و �سبعمائة الف و �أربعة االف و ت�سعمائة دينار جزائري
�رشوط البيع � :إ�ضافة �إىل ال�رشوط الواردة يف قائمة البيع  ،ف�إن الرا�سي عليه املزاد يتحمل الأعباء القانونية مبا
فيها دفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س الثمن و امل�صاريف و الر�سوم و احلقوق امل�ستحقة  ،و بدفع املبلغ الباقي
يف �أجل � 08أيام املوالية لر�سو املزاد ب�أمانة �ضبط املحكمة  ،و على الراغب يف املزايدة االطالع على قائمة
�رشوط البيع مبكتب املح�رض الق�ضائي املبني �أعاله �أو بكتابة �ضبط املحكمة
و للإعالم ف�إن جل�سة البيع باملزاد العلني قد حددت بتاريخ  2019/05/30بقاعة اجلل�سات رقم  02على ال�ساعة
الثانية م�ساء و ميكن االطالع على قائمة �رشوط البيع ب�أمانة �ضبط املحكمة �أو مبكتب املح�رض الق�ضائي
اثباتا لذلك و حتت �سائر التحفظات حررنا هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون .
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الو�سط2019/05/23:

Lundi 20 mai 2019

PUB

Par décision N° 284 du 16 mai
2019 du Ministre de l’Energie
 , un agrément définitif potant autorisation d’exercice
de l’activité de stockage et de
distribution des carburants
(création d’un point de vente
de carburants ) , a été accordé
à la SARL GAN TRAVAUX
 HYDRAULIQUES ET ROTES , sis à la commune de
DJELFA ,Wilaya de DJELFA
 conformément au dispostions du décret exécutif 15-57
du 08 février 2015.
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FORMATION INTENSIVE

Le plan comptable en général
Les pièces comptables
justificatives
Les imputations comptables
Enregistrer les opérations comptables
Les factures d’achats et venteT
Les rabais remises et ristournes
les avoirs
Les moyens de réglement
La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales
La trésorerie
Les emprunts et les prÐts
Les immmobilisations
et les frais généraux
Les Ïcritures comptableT

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Date et heure s le 1 , 1 et  KVJMMFU Coùt de la formation
10 000DA
de 10h ,30 au 15h,30

Inscrivezvous
au pluTtarE le 1 KVJMMFU

Sarl Investplus / - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El0ouradia Alger

الو�سط2019/05/23:

الو�سط2019/05/23:

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques
et points de vente
Nous demandons aux propriétaires de
kiosques et autres buralistes qu’en cas de
non distribution de notre journal, de nous
contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril
2019 du ministre de l’Energie,
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
autorisation
d’exercice
de
l’activité de stockage et de
distribution des carburants
(extension et augmentation de
FDSDFLWp G¶XQ SRLQW GH YHQWH
de carburants), a été accordé à
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
[GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX
GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW H[pFXWLI
GXIpYULHU
Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

APPELEZ AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

ANEP N°: 1916011754
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نداء الثورة ...نداء الوطن  ..نداء الأ�سرى ..
نداء ال�شهداء

الفل�سطيني الذى ا�سقط خرافة الأمن ال�صهيوين ويعرف متى وكيف ينف�ض غبار الذل ويعرف متى يلتئم اجل�سد ليحرق غطر�سة املحتل الذى مل يجد يف منطق
الإن�سانية والأخالق ما يردعه عن جرائمه لهو قادر من اخلروج من �أزمته الداخلية بكل �إ�شكال الن�ضال .
بقلم � :إبراهيم مطر
مدير ق�سم الإعالم املرئي
والإلكرتوين بالدائرة
الإعالمية
مفو�ضية ال�شهداء والأ�سرى
واجلرحى  ..حركة فتح

علي من يتهافتون لإخراج هذا
الكيان من م�آزقه ال�سيا�سية
والرف�ض الدويل وال�شعوب لهم
وهذا ما مل�سناه يف املحافل
العاملية من م�ؤمترات ومنا�سبات
�سواء �سيا�سية ودبلوما�سية
وريا�ضية او فنية  .بالرغم من
التفاف من ا�ستنفع بهم اخليبة
والعار وعليهم يحكموا �ضمائرهم
قبل ان يعقد �أي م�ؤمتر ي�رشعن
وجود كيان مغت�صب ي�سعى ايل
ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية من
خالل حماولة االلتفاف علي
م�صري �شعبنا ومقدراته ووجوده
وكينونته ال�سيا�سية واحل�ضارية
وحاولته فر�ض حلول م�شوهة

باعتبارها مركز التناق�ضات
باملنطقة وانتقاله من ت�صفية
ج�سدية وعدوان متكرر ايل
ت�صفية �سيا�سية بفر�ض حلول
وبدائل بالت�ساوق مع م�شاريع
و�أجندات تعبث مبقدرات الوطن
 .فقد �سعى ايل تخريب بنيتنا
االجتماعية والثقافية ونزع الهوية
الفل�سطينية وا�ستباح كل ما هو
غري م�رشوع حتى �شملت املعاناة
كل فل�سطيني وكل فرد باملجتمع
وبات املواطن هو من يدفع
�رضيبة البقاء يف وطنه باحتماله
كل �أ�صناف العذاب والقهر و�إ�شكال
االبتزاز واال�ستغالل .
ويف مواجهة ذلك دفع الفل�سطيني
�رضيبة احلياة ومل يبخل وارتفع
�صوت املعاناة مرة اثر مرة
و�شعبنا يتيقن ب�أن م�صريه لن
يتقرر �إال �إذا اخذ زمام اموره بيده
.ان هذه التغريات التي حققتها
ال�شعب الفل�سطينى علي مدار

العقد الأخري �أوجدت نقلة نوعية
يف ال�سيا�سة الدولية وفق القانون
الدويل ومل تكن االجنازات
التي حققها ال�شعب علي مدار
االنتفا�ضات والهبات بقوافل من
ال�شهداء واجلرحى والأ�رسى
واملبعدين والرتاكمات الن�ضالية
وال�صمود الذى تكر�س لدى ال�شعب
املعطاء لع�رشات ال�سنني من
الكفاح والثورات امل�سلحة والتي
�شكلت انطالقة الثورة الفل�سطينية
لت�صنع املعجزات ولتحول جماهري
�شعبنا من طوابري من الالجئني ايل
ارتال من املقاومني واملنا�ضلني
يف كافة جماالت العمل الع�سكري
وال�سيا�سي لنثبت ايل العامل
اجمع ان ال�شعب الفل�سطيني قد
ويل عليه زمن الو�صاية ،و�أ�صبح
مي�سك زمام ق�ضيته بنف�سه
و�آلت حماوالت �شطب ال�شعب ،
مف�شال كل حماوالت االلتفاف
علي منظمة التحرير الفل�سطينية

مركز فل�سطني للدرا�سات :

عن جل�سة حماكمة الأ�سرية وفاء مهداوي

والدة ال�شهيد �أ�رشف نعالوة
املحكمة بد�أت ال�ساعة الثانية
بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق
 2019/05/21يف مع�سكر �سامل
الإحتاليل  ،بد�أت بتقدمي طلب
للعائالت بتعوي�ضات مالية  ،وبعد
ذلك حتدث والد ووالدة وزوج
و�شقيقة الفتاة اليهودية القتيلة
بعملية بركان التي نفذها ال�شهيد
نعالوة .وحتدثوا عن ما ا�سموه
"ال�رضر النف�سي" الذي �أ�صابهم
 ،مطالبني بتعوي�ضات مالية ،
وقدموا ملف تف�صيلي حول ذلك.
بعدها حتدثت املدعية الع�سكرية
التابعة لالحتالل  ،و�ض ّمت
�صوتها ل�صوت عائلة القتيلة حول
مطالبتهم بتعوي�ضات  ،وطالبت
ب�إنزال �أ�شد العقوبة بحق والدة
ال�شهيد نعالوة  ،م�ست�شهدة مبلفني
الأول حكم عليه ب � 3سنوات
 ،والثاين ب � 5سنوات  ،وطلبت
من املحكمة بت�شدد بحكمها
حتى يكون رادع .بعدها حتدثت
"مرياڤ خوري" حمامية الأ�سرية

 ،وفنّدت امللفات التي قدمتها
النيابة  ،و�أو�ضحت �أن احلديث
مبلف والدة ا�رشف يختلف  ،كون
�أ�صحاب تلك امللفات كانوا على
علم بزمان ومكان تنفيذ العمليات
 ،ومت احلكم عليهم وفق ذلك.
و�أ�ضافت :بينما يف حالة والدة
ال�شهيد نعالوة امل�شهد خمتلف
متاما  ،فهي مل تكون على علم
بنيته تنفيذ عمليته  ،والأمر مل
يتعدى كونها علمت انه بحوزته
�سالح  ،الأمر الذي ا�ستغربته
ومل يذهب فكرها انه �سينفذ
به عملية فدائية  ،حتديدا لكونه
مل يكن معروف عنه باالنتماء
الف�صائلي �أو احلزبي  ،وبعد ان
نفذ ال�شهيد عمليته ربطت ان
ما كان من �سالح مع ال�شهيد
كان لهذا الغر�ض  ،بينما هي
مل تكن على اطالع مبا يدور
يف خلد ال�شهيد .وتقدمت
املحامية مبلفات للمحاكم
املدنية والع�سكرية مل تتجاوز
الأحكام بها �شهرين وحتى ال�سنة

والن�صف  ،وا�صفة �أ�صحاب تلك
امللفات �أنهم كانوا على علم
واطالع بتفا�صيل العمليات ،
وبالرغم من ذلك مل تتعدى
�أحكامهم تلك الفرتات .وطالبت
املحامية خوري ب�إطالق �رساح
الأ�سرية مهداوي � ،إ�ضافة اىل
رد ملف التعوي�ضات لأنه �سابقة
مل حتدث من قبل  ،خا�صة وان
والدة ال�شهيد لي�ست هي من نفذ
العملية  ،وان �إدانتها من قبل
النيابة كانت مبنية على ال�شك
ولي�ست قطعية الثبوت .ومن
�ضمن امللفات التي ا�ست�شهدت
بها املحامية ملف �صديقة قاتل
رابني "ايجال عمري" التي علمت
بنية وتفا�صيل وحماوالت �أجال ،
وتخطيطه �أكرث من مرة و�أكرث من
حماولة لقتله  ،وبالرغم من ذلك
حكمتها املحكمة ب � 9شهور
ومل تطلب عائلة رابني من عائلة
القاتل بتعوي�ضات على ذلك .هذا
و ُرفعت اجلل�سة �إىل وقت يحدد
الحقا من �أجل النطق باحلكم.

وقياداتها ومقاي�ضتها وم�ساومتها.
لنم�سي بني ليلة و�ضحاها بان
فئات حتاول ان تتجاهل احلقوق
امل�رشوعة و�شطب االجنازات
الوطنية وتعميق االنف�صال
واالنق�سام والعادة طوابري الت�سول
والعوز لدى عامة ال�شعب واخلروج
عن عادات وتقاليد ن�ضاالتنا والتى
من غريها ال ن�ستطيع ان ننجز
ما عاهدنا عليه دماء �شهدائنا
وا�رسانا  .ووجب علينا ان ت�سخر
كل اجلهود �ضد االحتالل الغا�شم
وعدم املقاي�ضة او التنازل ون�ؤكد
ان جماهرينا الواعية بح�سها
الوطني الأ�صيل قادرة علي جتاوز
هذه املحنة الأليمة وموا�صلة
م�سرية التحدي والن�ضال والعزمية
بالروح الكفاحية العالية وحماية
املنجزات وتطويرها باال�ستناد
اىل الوحدة الرا�سخة ل�شعبنا علي
قاعدة اال�ستقالل ونيل احلقوق
وحترير �آ�رسانا كافة من �سجون

االحتالل  ،وحل كافة الق�ضايا
املنافية لوحدة القرار  ،بالإ�ضافة
لأهمية احلوار العربي والدويل
علي قاعدة القوا�سم امل�شرتكة من
اجل ت�سوية عادلة و�شاملة ودائمة
ت�ضمن الأمان واال�ستقرار ل�شعبنا
الفل�سطيني والإدانة الدولية

ل�سيا�سة االحتالل وعزل الكيان
املغت�صب لتامني حماية ل�شعبنا
وحلقوق الإن�سان الفل�سطيني.
املجد كل املجد ل�شهدائنا
الأبرار
احلرية والإكبار لأ�رسانا ومعتقلينا
يف �سجون االحتالل

عن وفاة والدي و�أنا �أ�سري  ..احتدث

�أنني القيد  -الأ�سري املحرر عا�صم ع�صيدة
لك �أن تتخيل مدى فظاعة ما �شعرت
به كان يوماً عاديا جداً وكئيب كما
اعتادت �أن تكون �أيام ال�سجن اللعينة،
كنت قد خرجت للتو من الغرفة
للغرفة املجاورة التي �أقوم فيها
باحلالقة للأ�رسى.
كانت عقارب ال�ساعة ت�شري �إىل
الواحدة ظهراً بينما كنت �أق�ص �شعر
الأ�سري اجلال�س على كر�سي احلالقة،
تبادلنا بع�ض الأحاديث عن �أو�ضاع
الأ�رسى وال�سجن وال�شوق واحلنني
�إىل االحبة والعائلة ،وراح يخربين
بنربة حزينة عن موقف ح�صل قبل
�أعوام بينما كان يف ال�سجن يف اعتقاله
ال�سابق توفيت �أم �أحد الأ�رسى ،ك�أن
�شعوراً مرعبا ننظر اليه وال يجر�أ
اح ٌد فينا على �إخباره بوفاة والدته
كيف �سنذهب ونقول له �أمك فارقت
احلياة ! من يجر�أ! من مرارة احلديث
�شعرت بغ�صة يف قلبي و�أو�شكت �أن
اذرف الدموع مل مت�ض �سوى دقائق
خرجت من غرفة احلالقة وجل�ست
على املقعد يف ال�ساحة كان اال�رسى
ينظرون ا َ
يل بطريقة غريبة مثرية

لل�شفقة نظرات مل �أعهدها من قبل
دقائق م�ضت وتقدم نحوي الأمري
وهو رج ٌل خم�سيني بعمر �أبي وممثل
اال�رسى يف الق�سم ومعه عدد من
اال�رسى القدامى وقال
كيف حالك عا�صم ؟
 بخريكيف احلالقة معك ؟
 متام واهلل هينا بن�ضيع الوقتوبنك�سب �أجر بال�شباب
ان �شاء اهلل ما بغلبوك ؟
 ال �أبداً بالعك�س انا مب�سوط الينب�شتغل وبخدم الأ�رسى.
الكل عاب�س ال ابت�سامة ال �ضحكة
ماذا يحدث بد�أت �أ�شعر باخلوف
لكن اخلوف من �شيئ �آخر قلت يف
نف�سي ما بهم رمبا حلقت لأحد
ال�شباب حلقة ممنوعة� ،أو و�صلهم
�شيء عني.
ذهبنا �إىل غرفة فارغة ودخلت
�أمامهم ودخلو خلفي ،قال يل الأمري:
�إجل�س جل�ست وانا ارجتف ماذا
يحدث ماذا جرى؟!.
�أقول لنف�سي انا هادئ ال �أثري

املتاعب وحمبوب كثرياً بني اال�رسى
وهذه جل�سة بهذه النظرات والوجوه
العاب�سة ال تب�رش باخلري �أبداً .ب�رسعة
بد�أ الأمري احلديث وقال �أم�ضيت يف
ال�سجن ما يقارب  ٢٠عاماً ما عهدت
�شاباً هادئاً مرحاً ب�شو�شاً وحمبوباً
مثلك.
اجلميع هنا �سعيد لكونك بيننا ولأنك
�شاب ن�شيط للغاية تعمل وت�ساعد
الأ�رسى وال ت�سبب امل�شاكل ،و�أنا
ارجتف .و�أكمل� :أنني �أح�سد عائلتك
عليك  ..و�أنا ارجتف.
يبدو �أن للحديث بقية  ..اقرتب مني
ً
قليال و�ضع يده على كتفي وقال:
ُولدنا و�سنكرب ن�سلم العهدة لأبنائنا
ونغادر الدنيا ،وهكذا جتري احلياة
�سنة اهلل يف االر�ض والفائز فينا من
ترك اثراً طيباً ،بالت�أكيد الذي �أجنب
�شاباً طيبا مثلك رجل عظيم ،ج�سمي
يرجتف ماذا هناك دخل �شاب
�صغري للغرفة �سلم علي وهم�س يف
�أذين البقية بحياتك ظناً منه �أنهم
قد اخربوين بالفاجعة نظرت اليهم
وقلت ابي قد توفى �صحيح.
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الأ�سري ناجي عرار يعاين من كتلة دهنية
يف �أ�سفل الرقبة
�إخوتي الأماجد �أخواتي املاجدات رفاق دربي ال�صامدين ال�صابرين الثابتني املتمر�سني يف قالع الأ�سر� ,أعزائي القراء �أحبتي الأفا�ضل فما �أنا ب�صدده اليوم هو ت�سليط
ال�ضوء على �أخطر حاالت الأ�سرى امل�صابني بال�سرطان و�أمرا�ض القلب  ،وال�شلل الن�صفي ,والرئتني ،والكبد ،والكلى والأورام�....,إلخ من هذه الأمرا�ض وجميعها
خطرا على املري�ض � ً
أوال مت على زمالئه يف الأ�سر ,ه�ؤالء الإبطال يواجهون املوت البطيء وجميعهم
م�ستوطنة يف �أج�ساد الأ�سرى املر�ضي ,فمن �ش�أنها ان ت�شكل
ً
يعانون من ظروف �صحية واعتقاليه بالغة ال�سوء وال�صعوبة,
بقلم � :سامي �إبراهيم فودة
ويعترب من ابرز الأ�رسى
الفل�سطينيني الذين عانون الويالت
من م�شاكل �صحية نتيجة �سيا�سات
الإدارة العن�رصية التي تتعمد
عالجهم بامل�سكنات دون القيام
بت�شخي�ص �سليم حلالتهم ومعاناتهم
امل�ستمرة مع الأمرا�ض لرتكه
فري�سة للمر�ض يفتك بج�سده هو
الأ�سري /ناجي عرار ابن ال�سابعة
والثالثون ربيعاً ,والقابع حالياً يف
�سجن النقب والذي كان يعاين من
وجود كتلة دهنية يف �أ�سفل الرقبة,
وقد �أنهى عامه الثاين ع�رش خلف
الق�ضبان ودخل عامه الثالث ع�رش
على التوايل يف �سجون االحتالل
متنق ً
ال بني عيادات ال�سجون
وامل�ست�شفيات نتيجة و�ضعه
ال�صحي...
الأ�سري املري�ض :ناجي جمال
نظمي عرار "�أبو عهد"
تاريخ امليالد1982-12-28 :
مكان الإقامة  :من قرية قراوة بني
زيد �شمال غرب رام هلل
احلالة االجتماعية� :أعزب
الوظيفة� :أبن امل�ؤ�س�سة االمنية
(جهاز الأمن الوقائي ) الرتبة
مقدم
تاريخ االعتقال2007-5-2 :م
�أ�صدرت بحقه حماكم االحتالل:

�شبكة �أنني القيد
"معجزة" ،هكذا ت�صف والدة
الأ�سري عمر الرمياوي جناته من
�إ�صابة خطرية بثالث ر�صا�صات
�أطلقها جنود االحتالل نحوه،
بعد تنفيذه عملية طعن يف
جممع "رامي ليفي" اال�ستيطاين
�رشق رام اهلل ،رفقة �صديقه �أيهم
�صباح و�أ�سفرت عن مقتل �ضابط
�إ�رسائيلي .الر�صا�صات الثالثة
التي �أ�صابت عمر يف الكوع،
والعامود الفقري ،وقرب الرئتني،
كادت �أن ت�ؤدي ل�شلله �أو �شهادته

حكماً بال�سجن  18عاما
التهمة املوجه �إليه :االنتماء لكتائب
�شهداء الأق�صى ومقاومة االحتالل
اال�رسائيلي
مكان االعتقال :النقب
�إجراء تع�سفي وظامل :ميعن
االحتالل ال�صهيوين يف موا�صلة
�إجرامه بحق الأ�سري مبنع والده
من الزيارة بذريعة �أنه ال يوجد
�صلة قرابة تربطه بابنه �أو ب�أبنائه
الأ�رسى وتعاين والدة اال�سري
ناجي من الرف�ض االمني يف بع�ض
الأحيان لأ�سبابٍ غري معروفة,
احلالة ال�صحية للأ�سري املري�ض:
ناجي عرار
كان الأ�سري ناجي عر ار يتمتع
ب�صحة ممتازة ولكن حالته ال�صحية
زادت �سوء نتيجة �سيا�سة االهمال
الطبي املتعمد منذ 2007م حيث
ا�صبح يعاين من وجود كتلة دهنية
يف �أ�سفل الرقبة ت�سببت له ب�آالم
�شديدة يف الر�أ�س ودوخان و�أوجاع
يف الظهر وعدم القدرة على النوم,
مما فاقم من حالته ال�صحية ورغم
كل حماوالت املماطلة الطويلة من
قبل �إدارة ال�سجون ب�ش�أن �إجراء
العملية اجلراحية له ,اال انه يف نهاية
االمر مت �أخذ خزعه من منطقة
الورم للتحليل الطبي وقد خ�ضع
لعملية جراحية معقدة يف الرقبة
ومت ا�ستئ�صال الكتلة الذهنية من

رقبة ناجي يف م�ست�شفى �سوروكا
الع�سكري...
تقول والده الأ�سري ناجي والتي تعاين
من مر�ض ع�ضال وتتلقي جال�سات
عالج كيماوي بعد خ�ضوع �أبنها
الأ�سري لعملية جراحية ال�ستئ�صال
كتلة دهنية من رقبته ,مل ت�سمع
�أخبار عنه رغم االخبار املت�ضاربة
عنه ما بني احلديث عن ا�ست�شهاده
وثماتله بال�شفاء ويف حني غرة رن
هاتفي ،دون وجود رقم ،ال تدري
كيف نطقت يومها '�ألو ميا ناجي
هاد انت'؟ ،على �أمل �أن يكون هو،
وكان ما ارادت ،هو ناجي "اه ميا
�أنا ناجي ا�شتقتلك ميا"
حيث متكن ناجي من االت�صال بها
باخلفاء ،ليتها ا�ستطاعت الت�رسب
�إليه عرب الهاتف ،قالت له' :يا

ريت ميا �أ�شيل وجعك و�أخفف
عنك ،يا ريت ميا �أحت�س�س جرحك
و�أحكيلك احلمد هلل على ال�سالمة،
يا ريت ميا الوجع يو�صل قلبي وال
�إنت ،مترمرت عليك ميا يا ناجي'،
م�ؤملة احلياة حني ت�ستع�صي على
الفرح من يرى ام ناجي ( 56عاما)،
يرى يف مالحمها املر�أة العجوز،
التي �شارفت على �إنهاء ال�سبعني،
هكذا هن �أمهات الأ�رسى ن�صف
عمرهن بكاء والن�صف الآخر حلم
لقاء.
كيفية عملية اعتقال الأ�سري
 :ناجي عرار
كان الأ�سري البطل ناجي عرار له
�صوالته وجوالته حامال نع�شه على
كتفه متقدماً للأ�رس �أو ال�شهادة
دون تردد دون خوف حيث ت�شهد له

ميادين النزال والقتال واال�شتباك
املبا�رش مع قوات االحتالل
�أثناء مطاردته من قبل االحتالل
و�أعوانه ,كيف ال وهو الذي ع�شق
تراب فل�سطني واق�سم اال ان يكون
دمه او عمره فداء لقد�سيتها
وعروبتها ..
بقي الأ�سري ناجي عرار مطارداً
ثالث �سنواتٍ ون�صف لقوات
االحتالل اال�رسائيلي وتعر�ض
�أهلة �أثناء مطاردته لظروف �صعبة،
حرموا من النوم والراحة النف�سية
نتيجة خوفهم على م�صري حياة
ابنهم ناجي وكرثة االقتحامات
لقوات اجلي�ش ملنزلهم ,وتقول
والدة اال�سري ناجي ان الثاين من
�آيار عام  ،2007ال�ساعة الرابعة
ع�رصاً ،يعترب يوما ً من الأيام
ال�صعبة التي مرت على حياتها،
فهي ال جتد و�صفا �أقل من ذلك
بعد �أن �ضاقت ال�سبل بولدها ،ومل
يجد مكاناً ي�ؤويه من خيارين ال
ثالث لهما �إما املوت �أو ال�سال�سل
حينها غلب على الأ�سري ناجي
املنحدر من قرية قراوة بني زيد
القريبة النعا�س،
�أراح ج�سده داخل �إحدى املركبات
يف منطقة �أم ال�رشايط يف رام اهلل،
وعلى حني غفلة باغتته �سيارة تبيع
اخل�ضار تواجد فيها عدد كبري
من جنود االحتالل املدججني

�أكمل  18عاماً من عمره قبل �أيام،
اعتقل وهو طفل يبلغ  15عاماً ،وال
يزال موقوفاً حيث تتوقع عائلته
�أن االحتالل ينتظر �أن يبلغ 18
�سنة لي�صدر حكمه عليه .والدته
تقول �أنه كان من املتوفقني
بدرا�سته ويحب زمالئه ومعلميه،
والكل تفاجئ من �إقدامه على
العملية فلم يكن يبدو عليه �سوى
الهدوء .يف �شهر رم�ضان ،تتذكر
والدته م�ساعدته لها يف �أعمال
املنزل والأكالت التي كان يحبها
"الدوايل ،والدجاج امل�شوي" ،كما
�أنه كان يزيد من التزامه الديني

وقراءة القران .رغم انقطاع عمر
عن املدر�سة بفعل االعتقال،
�إال �أنه يُ�رص على قراءة الكتب
وتثقيف نف�سه وزيادة معرفته،
تقول والدته "لأنني القيد".
كان عمر قبل اعتقاله قريباً من
والدته ،كما ت�ؤكد ،يُحدثها عن كل
ما يح�صل معه يف املدر�سة ب�شكل
يومي ،ومما يزيد من �شوقها
�إليه تعمد االحتالل �أن ال ي�صدر
ت�رصيحاً للزيارة لها ولوالده �سوى
مرتني كل � 3شهور� .أ�شياء كثرية
تغريت يف �شخ�صية عمر ،تبني
والدته ،بعد االعتقال ف�أ�صبحت

�أنه مل يعد �إبنها فقط بل �صديقها
حيث ن�ضجت �شخ�صيته ب�شكل

الأ�سري عمر الرمياوي  ..الطفل الذي كرب يف معتقالت االحتالل

لكنه ب�إرادته احلديدية تغلب
على الإ�صابة وعاد للم�شي بعد 6
�شهور فقط ،رغم �أن الأطباء كانوا
قد �أبلغوا عائلته �أنه لن ي�ستطيع
امل�شي قبل عامني ،تقول والدته
"لأنني القيد".
تتذكر والدته يف �أول جل�سات
حماكمته بعد اعتقاله ،كيف كان
االحتالل ينقله على �رسير طبي،
�إىل املحكمة وبعد فرتة حت�سن
و�ضعه ال�صحي لينقل �إىل "عيادة
معتقل الرملة" ومن ثم �إىل معتقل
"جمدو" وحالياً يحتجز يف ق�سم
الأ�شبال "بعوفر".عمر الذي

بالأ�سلحة ،طوقوا ال�سيارة وجرى
اعتقال الأ�سري ناجي بتاريخ -5-2
2007م ومت اقتياده �إىل جهة غرية
معلومة وخ�ضع لتحقيق قا�سي
جدا وق�ضى فرتة �أربعة �أ�شهر يف
التحقيق يف �سجن امل�سكوبية ،حيث
كان ناجي ال يقدر على النوم من
التعذيب بعد ذلك مت نقل الأ�سري
ناجي لعدد من ال�سجون االحتاللية
ما بني الرملة وه�شارون وعوفر
وانتهى به ان نقلوه �إىل رميون
وعندما ت�سوء حالته ال�صحية ينقل
مل�ست�شفى �سجن الرملة...
من على �سطور مقايل �أوجه ندائي
�إىل كافة امل�ؤ�س�سات والهيئات
الدولية وخا�صة منظمة ال�صحة
العاملية ومنظمة �أطباء بال حدود
بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة
الأ�سري /ناجي عرار للإفراج عنه
لتقدمي العالج الالزم له خارج
ال�سجون قبل �أن يلتحق بكوكبة
�شهداء احلركة الوطنية الأ�سرية
يف �أي حلظة نتيجة الإهمال الطبي
واال�ستهتار بحياته من قبل �إدارة
ال�سجون ويرف�ض االحتالل �إطالق
�رساحه ...
احلرية كل احلرية لأ�سرانا
و�أ�سرياتنا املاجدات
وال�شفاء العاجل للمر�ضى امل�صابني
ب�أمرا�ض ال�رسطان وغريها من
الأمرا�ض الفتاكة بالإن�سان..

�أكرب وتغريت م�صطلحاته وثقافته
و�أ�صبح �أكرث �صرباً وحتم ً
ال.
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ريا�ضة
جمعية وهران

انعقاد جمعية عامة
للم�ساهمني الحتواء
�أزمة النادي

ة القبائل يحتدم

د العا�صمة و�شبيب

�صراع احتا

م يف هوية البطل
ت�أجيل احل�س
اجلولة الأخرية
�إىل

التهب ال�صراع على لقب البطولة الوطنية وزاد ال�صراع قوة بعد تقدمي نادي احتاد
العا�صمة هدية ثمينة �إىل املالحق املبا�شر �شبيبة القبائل من �أجل �إحراز البطولة 15
وخطف اللقب منهم وذلك يف اجلولة الأخرية من املناف�سة املقررة الأحد املقبل والتي
أوجه مبلعبي �أول نوفمرب بتيزي وزو وال�شهيد
�سوف تعرف الإثارة والت�شويق على � ّ
حمالوي بق�سنطينة� ،أين يلتقي احتاد العا�صمة و�شباب ق�سنطينة� ،شبيبة القبائل
و�أهلي برج بوعريريج

عي�شة ق.
بحثا عن رفع التاج بالن�سبة
لفريقي احتاد العا�صمة و�شبيبة
القبائل ،فالأول �أ�ضاع فر�صة
ذهبية من �أجل التتويج ر�سميا
بلقب البطولة الوطنية خا�صة
و�أن النادي العا�صمي كان بحاجة
�إىل الفوز فقط من �أجل تر�سيم
الأمور وح�سم ال�سو�سبان�س فيما
يتعلّق بهوية البطل لهذا املو�سم،
لكن ال�ضيف مولودية وهران كان
له كالما �آخر ولعب بحرارة قوية
بحثا عن نقطة التعادل على الأقل
من اجل �ضمان البقاء وهو ما كان
له يف نهاية املطاف ،وحرم ت�شكيلة
�أبناء «�سو�سطارة» من �ضمان
اللقب الثامن يف تاريخ الفريق،

حيث يوا�صلون �سل�سلة الرتاجع
يف النتائج وت�ضييع فر�صة �إحراز
اللقب جمددا بعد ت�ضييعهم عدة
نقاط ثمينة يف مرحلة العودة من
البطولة الوطنية ،و�آخرها نقطتني
ثمينتني �أمام مولودية وهران.
بينما �شبيبة القبائل ا�ستقبل هدية
غالية مل يرف�ضها بدوره ،وهو
الذي ا�ستغل تعرث الرائد جمددا
واالكتفاء بالتعادل على ميدانه،
حيث عاد بالفوز من العا�صمة على
ح�ساب ن�رص ح�سني داي وقل�ص
الفارق عنه �إىل نقطة واحدة ،يف
�سيناريو مل يكن منتظرا وا�شد
املتفائلني مل يتوقعوا �إمكان
حدوث �سيناريو م�شابه يف ظل
تواجد الرائد احتاد العا�صمة
بال�صدارة منذ اجلولة الثانية من

املو�سم الكروي احلايل �إال �أنه
ف�شل يف ح�سم التتويج باللقب،
ويوا�صل ال�سو�سبان�س �إىل اجلولة
الأخرية ،ورغم ان احتاد العا�صمة
الزالت لديه حظوظ اللقب بني
�أيديه خا�صة و�أن الفوز يف اجلولة
اخلتامية �سيكون كافيا لإحرازه
اللقب �إال �أن اخلرجة االنتحارية
التي تنتظره �إىل �رشق البالد
ملواجهة �شباب ق�سنطينة جتعل
م�أموريته يف العودة بالفوز مع ّقدة
خا�صة و�أن نتيجة �أخرى غري الفوز،
�سوف تهدي اللقب �إىل ت�شكيلة
«الكناري» الذي تنتظره مهمة
�أف�ضل على الورق باال�ستقبال
على ملعبه �أهلي برج بوعريريج،
و�سيكون �أمام خيار الفوز وتعرث
الرائد من �أجل االحتفال باللقب.

ح�سابات البقاء معقدة ونهاية مو�سم مثرية

�شباب بلوزداد يف قمة امل�ؤخرة
والتي الزال الفريقان مل ي�ضمنا
بعد البقاء.
بينما �سيكون مولودية بجاية اكرب
املهددين بال�سقوط هو الآخر
رغم فوزه �أمام �شباب بلوزداد،
حيث تنتظر ت�شكيلة «املوب»
بدورها معجزة يف اجلولة الأخرية
باعتبار �أن م�صريها لي�س ب�أيديها،
اين ينتظرها تنقل حمفوف
املخاطر ملالقاة وفاق �سطيف
و�سوف تكون بحاجة �إىل الفوز

وكاالت

يفوت التتويج
احتاد العا�صمة ّ
ر�سميا وي�ؤجل احل�سم

�ض ّيع احتاد العا�صمة فر�صة
العمر من �أجل التّتويج ر�سميا
بلقب البطولة الوطنية بعد التعرث
امل�ؤ�سف الذي حققه الفريق
�أول �أم�س داخل القواعد �أمام
ال�ضيف مولودية وهران واالكتفاء
بالتعادل ،حيث كان الفوز كافيا
للنادي العا�صمي من �أجل �إعالن
الأفراح باللقب الثامن يف م�شوار
الفريق لكن الالعبني خيبوا
ظن �آالف الأن�صار الذين ملئوا
مدرجات ملعب عمر حمادي
ببولوغني من اجل االحتفال
باللقب قبل �أن يعودوا خائبني �إىل
الديار ،يف �سيناريو مل يكن منتظرا
من طرف مت�صدر البطولة الوطنية
قدم
منذ اجلولة الثانية والذي ّ
�أ�سو�أ م�ستوى يف مرحلة الإياب
من املو�سم الكروي اجلاري ،
وهو الذي يتواجد ثاين �أ�سو�أ بني
اندية البطولة الوطنية من خالل
ح�صد ت�سع نقاط فح�سب يف �آخر
ع�رش مباريات من البطولة وهي
احل�صيلة ال�سلبية التي ال تنا�سب
فريق يلعب على اللقب ،باعتبار �أن
ت�شكيلة �أبناء «�سو�سطارة» �سقطوا
يف فخ نزيف النقاط والذي
و�ضعهم حتت خطر فقدان اللقب
ل�صالح املالحق �شبيبة القبائل.
يف املقابل ،ظهر رفقاء الالعب
ربيع مفتاح ب�أ�سو�أ �أداء خا�صة
يف ال�شوط الثاين �أين ف�شلوا يف

ت�سجيل دخول قوي �إىل املباراة
وف ّوتوا فر�صة ثمينة من �أجل
الفوز خا�صة و�أنهم كانوا متفوقني
يف النتيجة عند نهاية ال�شوط
الأول قبل ان ينجح «احلمراوة»
يف الو�صول �إىل مرمى احلار�س
ا�سماعيل من�صوري وت�سجيل
هدف التعادل ،حيث يتح ّمل
الالعبون والطاقم الفني بقيادة
املدرب ملني كبري م�س�ؤولية تعرث
�أول ام�س ب�سبب غياب الروح
القتالية وزالرغبة يف الفوز لدى
الالعبني واالخطاء التكتيكية التي
وقع فيها املدرب كبري يف ال�شوط
الثاين خا�صة و�أنه انتظر �إىل غاية
التعديل من اجل القيام ب�أول
تغيري بالإ�ضافة �إىل قيامه ب�إقحام
املهاجم الكونغويل �إيبارا مكان
زواري وخ�سارة ورقة هجومية
على �أر�ضية امليدان عو�ض �إخراج
العب من و�سط امليدان الذي كان
ي�ضم ثالثة العبني.
وعبرّ �أن�صار وع�شاق اللونني
الأ�سود والأحمر عن غ�ضبهم عقب
نهاية املقابلة من ت�ضييع االحتفال
باللقب يف ملعبهم وقاموا بر�شق
�أر�ضية امليدان بالألعاب النارية
واقتحام امللعب يف �صورة ت�ؤكد
الو�ضعية ال�صعبة التي مير بها
النادي العا�صمي خالل الن�صف
الثاين من املو�سم احلايل.

عي�شة ق.

الت�شكيلة تخو�ض �سهرة اليوم ح�صة اال�ستئناف

�سبعة �أندية الزالت تلعب م�صريها

لن تكون الأمور �سهلة فيما يتعلق
باللعب على املراكز الأخرية يف
جدول الرتتيب من البطولة بعد
النتائج املثرية التي انتهت عليها
مباريات اجلولة  29وما قبل
الأخرية من البطولة الوطنية،
حيث تبقى جميع احل�سابات
ممكنة ،خا�صة و�أنه ح�سابيا فحتى
�صاحبي امل�ؤخرة دفاع تاجنانت
و�أوملبي املدية مل ي�سقطا �إىل
الرابطة املحرتفة الثانية وبالتايل
ف�إن احل�سابات �سوف تتوا�صل
يف اجلولة الأخرية ،والتي لن
تقل �إثارة عن مباريات ال�صدارة
وحتديد هوية املتوج بلقب
البطولة الوطنية ،ورغم �أن �أوملبي
املدية ودفاع تاجنانت كانا �أكرب
اخلا�رسين يف مباريات �أول �أم�س
بعد تعادل الأخري على ملعبه �أمام
�شباب ق�سنطينة وهزمية �أوملبي
املدية �أمام �أهلي برج بوعريريج
�إال �أنهما ينتظران املعجزة يف
لقاءات الأحد املقبل وذلك من
خالل هزمية احتاد بلعبا�س �أمام

ت�ستعد ال�رشكة الريا�ضية ذات
الأ�سهم للنادي املحرتف جلمعية
وهران لعقد جمعية عامة
للم�ساهمني من �أجل �إيجاد احللول
الالزمة للأزمة التي يتخبط فيها
الفريق النا�شط يف الرابطة الثانية
املحرتفة ،و�رصح العربي �أومعمر
ب�أن اجلمعية العامة للم�ساهمني
�ست�سعى على وجه اخل�صو�ص
لتعيني جمل�س �إدارة جديد يكون
قادرا على قيادة النادي �إىل بر
الأمان بعدما ع�صفت به م�شاكل
مالية عوي�صة �أ�ضحت تهدد
م�ستقبله.
وانتظرت اجلمعية �إيل غاية اجلولة
ما قبل الأخرية من البطولة لتفادي
ال�سقوط �إىل ق�سم الهواة ،علما
و�أنها املرة الثانية على التوايل
التي يتكرر فيها نف�س ال�سيناريو يف
نادي <>املدينة اجلديدة» ،وذلك
على خلفية حمدودية �إمكانياته
املالية كما �أ�شار �إليه نف�س
امل�س�ؤول ،و�أدت هذه الو�ضعية �إىل
�إعالن رئي�س النادي الهاوي مروان
بغور م�ؤخرا ،ان�سحابه من ت�سيري
فرع كرة القدم التابع �إىل النادي
املحرتف ،علما و�أنه كان املمول
الرئي�سي له قبل �أن يقوم م�سريون
�آخرون بنف�س اخلطوة على غرار
حممد �سعدون والعربي �أومعمر.
وت�أ�سف �أومعمر �أي�ضا لكون �أن
اجلمعية تقت�رص مداخيلها من
�إعانات ال�سلطات املحلية والتي
قدرت املو�سم املا�ضي مببلغ 11
مليون دينار وفق التقرير املايل
الذي عر�ض م�ؤخرا يف اجلمعية
العامة العادية للنادي الهاوي ،يف
ظل رف�ض ال�رشكات االقت�صادية
العمومية واخلا�صة �إبرام عقود
رعاية مع �إدارة الفريق.

الالعبون قدّ موا �شوطا ثانيا �سيئا وكبري
يتحمل امل�س�ؤولية

وانتظار خ�سارة �أندية �شباب
بلوزداد ،احتاد بلعبا�س �أو مولودية
وهران رغم �أن الأخرية قامت
بخطوة كبرية نحو تفادي ال�سقوط
�إىل غياهب الرابطة الثانية
بعد التعادل الذي عادت به من
العا�صمة على ح�ساب املت�صدر
احتاد العا�صمة ،و�سوف تكون
مهمتها يف موعد الأحد املقبل
�أ�سهل باعتبار �أنها ت�ستقبل على
ميدانها ن�رص ح�سني داي.

عي�شة ق.

ويح�ضرون
الكناري مل يرف�ضوا الهدية
ّ
لالحتفال باللقب 15
ارتفعت الآمال لدى فريق �شبيبة
القبائل من �أجل التتويج بلقب
البطولة الوطنية وقلب الطاولة
على الرائد احتاد العا�صمة خا�صة
بعد الفوز الثمني الذي عادوا
به من العا�صمة على ح�ساب
ن�رص ح�سني داي ،وهي النتيجة
التي جعلت الأفراح تنطلق داخل
البيت القبائلي �سواء من طرف
الالعبني و�أع�ضا�ؤ الطاقم الفني
والإداري يف غرف تغيري مالب�س
ملعب � 20أوت �أو بني الأن�صار
الذين خرجوا يف مواكب يف بع�ض
مناطق والية تيزي وزو على غرار
عزازقة ،احتفاال باقرتاب ت�شكيلة
«الكناري» للعودة �إىل من�صة
التتويجات و�إحراز لقب البطولة
الوطنية ،حيث �أ�ضحى اجلميع يف
الفريق ي�ؤمن بقدرة الت�شكيلة على
التتويج باللقب يف اجلولة اخلتامية
من املو�سم الكروي احلايل خا�صة

و�أنها تلعب على ميدانها �أمام
�أهلي الربج ،وتنتظر خدمة من
�شباب ق�سنطينة الذي �سوف
ي�ستقبل الرائد احتاد العا�صمة.
يف املقابل ،يجري رفقاء الالعب
بلغربي ح�صة اال�ستئناف �سهرة
اليوم بعدما ا�ستفادوا �أم�س من
يوم راحة عقب العودة بالزاد

كامال على ح�ساب ن�رص ح�سني
داي ،حيث برمج املدرب
الفرن�سي فرانك دوما احل�صة
التدريبية يف ال�سهرة والتي �سوف
ي�رشع خاللها يف حت�ضري مباراة
املنعرج املقررة الأحد املقبل
�أمام �أهلي الربج.

عي�شة ق.
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ريا�ضة
احلار�س الأرجنتيني بينيتيز افتك جائزة العب املو�سم

عطال ثاين �أف�ضل العب بني�س يف
املو�سم املنق�ضي

ّ
حل الالعب الدويل اجلزائري
يو�سف عطال يف املركز الثاين
لأف�ضل العب يف �صفوف ناديه
ني�س الفرن�سي خالل املو�سم
املنق�ضي  ،2019/2018حيث ف�شل
الظهري الأمين للمنتخب الوطني
يف ح�صد جائزة العب املو�سم
رفقة ني�س بعد املو�سم املم ّيز
قدمه يف �أول موا�سمه رفقة
الذي ّ
ت�شكيلة ني�س وهو الذي التحق
ب�صفوف النادي يف ال�صائفة
املا�ضية قادما من بلجيكا ،حيث
ت�ألق ب�صورة الفتة وظهر ب�أداء

ح�سه الهجومي
مم ّيز �أيان خالله ّ
وهو ما جعل مدربه باتريك فيريا
يغري من�صبه خالل املقابالت
الأخرية من الدوري الفرن�سي
ويحوله للعب جناحا �أمين يف ظل
النجاعة الهجومية التي ميلكها.
ّ
وحل يف املركز الأول لأف�ضل
العب بني�س حار�س املرمى والرت
بينتيز الذي قدم م�ستويات رائعة
وكان الأف�ضل يف الفريق ح�سب
جماهري ،فيما كان خريج �أكادميية
بارادو حل ثانيا بن�سبة ت�صويت
قدرها  40باملائة.
ع.ق.

�أونا�س يقرتب من الرحيل نحو بارما

بلما�ضي يواجه �صداعا قبل انطالق ترب�ص الت�شكيلة الوطنية

الإ�صابة تهدد م�شاركة بلفو�ضيل وغوالم
مرت ّدد للم�شاركة يف "الكان"

يبدو �أن لعنة الإ�صابات لن تتوقف عن مطاردة العنا�صر الوطنية وال�صداع �سوف يوا�صل مالحقة
الناخب الوطني جمال بلما�ضي بعدما بد�أت ال�شكوك حتوم حول م�شاركة املهاجم �إ�سحاق بلفو�ضيل يف
نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم ب�سبب الإ�صابة التي يعاين منها الالعب وكان تلقاها رفقة ناديه هوفنهامي
الأملاين ،ولهذا الغر�ض تتوجه املعطيات �إىل عدم جاهزية مهاجم الت�شكيلة الوطنية من اجل التواجد
يف م�صر وامل�شاركة يف الدورة القارية
عي�شة ق.

ب�سبب عدم �شفائه من الإ�صابة
يف الوقت املنا�سب ،باعتبار ان
امل�صادر ت�ؤكد �أنها حتتاج �إىل
مدة �شهر من �أجل التعايف منها
وبالتايل ف�إن تلك الفرتة لن تكون
م�ساعدة حتى يعود الالعب �إىل
املناف�سة يف الوقت املنا�سب،
والأكيد �أن بلما�ضي �سوف يجد
نف�سه �أمام خيار توجيه الدعوة

�إىل العب مونبلييه ديلور من
�أجل التواجد يف الت�شكيلة
املو�سعة و�إمكانية اال�ستدعاء
ّ
�إىل القائمة النهائية التي
�سوف تلعب الدورة النهائية،
حتى يكون خليفة بلفو�ضيل يف
القائمة ويتواجد غلى جانب
الثنائي بغداد بوجناح وزكريا
نعيجي.
يف �سياق منف�صل ،ك�شفت
م�صادر من داخل بيت اخل�رض

�أن عودة الالعب فوزي غوالم
�إىل اخل�رض �سوف تت�أجل �إىل
تاريخ الحق ،وبن�سبة كبرية
لن يكون معنيا بخو�ض دورة
"الكان" املقبلة رغم تواجده
�ضمن القائمة املعنية بالدفاع
وجه
على الألوان الوطنية بعدما ّ
بلما�ضي الدعوة �إىل الظهري
الأي�رس للمنتخب الوطني ،حيث
بررت الأمر �إىل رغبة غوالم يف
االعتذار عن لعب ك�أ�س �إفريقيا

املقبلة من �أجل الرتكيز على
القيام بتح�ضريات جدية مع
ناديه نابويل خالل ال�صائفة
املقبلة حتى يظهر ب�أف�ضل
م�ستوى يف املو�سم الكروي
املقبل خا�صة و�أن �إدارة ناديه
نابويل واملدرب االيطايل كارلو
�أنت�شيلوتي يعولون عليه كثريا
املو�سم اجلديد من �أجل العودة
�إىل لياقته املعهودة وترك
الب�صمة املنتظرة منه.

�أعرب عن �آمال كبرية للحفاظ على التاج للعام الثاين على التوايل

باليلي� :أعد اجلماهري �أن اللقب القاري لن يفلت من الرتجي التون�سي
وعد الالعب الدويل اجلزائري
يو�سف باليلي جماهري ناديه
الرتجي التون�سي ب�إهدائهم اللقب
القاري والفوز بن�سخة رابطة ابطال
�إفريقيا للمو�سم الثاين على التوايل،
حيث �أكد يف ت�رصيحات نقلها
الإعالم التون�سي قبل مواجهة
ناديه للوداد البي�ضاوي املغربي
غدا �ضمن ذهاب نهائي رابطة
الأبطال الإفريقية �أن الرتجي
فريق كبري ويلعب كل مو�سم على
الألقاب املحلية والقارية وي�ستحق
التتويج باللقب يف ن�سخته احلالية
واالحتفاظ به للعام الثاين على
التوايل ،م�ضيفا �أن الالعبني ال

يفكرون �سوى يف االحتفاظ باللقب
القاري و�إفراح �أن�صار ناديهم
جمددا ،م�ستطردا �أن الرتجي
ميلك ت�شكيلة قادرة على حتقيق

الهدف امل�سطر و�سوف تبذل
ق�صارى جهدها من �أجل حتقيق
الأهم خا�صة و�أنها �سوف ت�ستقبل
مقابلة الإياب يف ملعبها بعدما

تخو�ض لقاء الذهاب يف املغرب.
و�أو�ضح مهاجم املنتخب الوطني
�أنهم يدركون جيدا ما ينتظرهم يف
املغرب ويعون امل�س�ؤولية امللقاة
على عاتقهم و�سوف يبذلون ق�صارى
جهدهم من �أجل حتقيق نتيجة
ايجابية وت�سهيل مهمتهم قبل لعب
لقاء العودة على ملعبهم ،مو�ضحا
�أن نتيجة ايجابية يف املغرب
�سوف تفتح �أمامهم الأبواب وا�سعة
من �أجل التتويج قاريا ،و�أ�ضاف
ابن مدينة وهران �أنه �سوف يبذل
ما ميلك رفقة زمالئه من �أجل
الت�سجيل.

عي�شة ق.

�أوكيدجا �ضمن الت�شكيلة املثالية للمو�سم

تواجد احلار�س الدويل اجلزائري
الك�سندر �أوكيدجا �ضمن الت�شكيلة
املثالية للدرجة الثانية الفرن�سية
بعدما اختارته اجلماهري خالل
عملية الت�صويت حول �أف�ضل
الالعبني الذين قدموا م�شوارا

جيدا يف الدرجة الثانية من
املو�سم الكروي املنق�ضي ،وجاء
حار�س نادي ميتز �ضمن الت�شكيلة
املثالية منطقيا خا�صة و�أنه �ساهم
ب�شكل كبري يف قيادة ناديه ميتز �إىل
ال�صعود نحو دوري الدرجة الأوىل

الفرن�سية وقدم مو�سما كبريا
ا�ستحق على �إثره االختيار �أف�ضل
حار�س يف املو�سم.
وجاء اختيار اجلماهري الفرن�سية
للحار�س �أوكيدجا الأح�سن يف
الدرجة الثانية الفرن�سية �إن�صافا

منهم للتغييب الذي عرفه �ضمن
تر�شيحات الرابطة الفرن�سية والتي
مل تن�صفه من خالل ا�ستبعاده عن
الأ�سماء املر�شحة لأف�ضل حار�س
يف فرن�سا.

ع.ق.

يقرتب الالعب الدويل اجلزائري
�آدم �أونا�س من الرحيل عن �صفوف
فريقه نابويل االيطايل ،حيث
ذكرت تقارير �إعالمية �إيطالية
�أن الالعب اجلزائري �سوف
يوا�صل اللعب يف الدوري االيطايل
ووجهته املقبلة �سوف تكون نحو
نادي بارما والتي اتفقت �إدارتها
مع نظريتها نابويل من �أجل حتويل
متو�سط ميدان الت�شكيلة الوطنية
نحو �صفوفها خالل التحويالت
ال�صيفية املقبلة ،حيث �أ�ضحى
�أونا�س خارج ح�سابات املدرب
االيطايل املخ�رضم حت�سبا للمو�سم

الكروي املقبل بعدما ا�ستبعده عن
الت�شكيلة الأ�سا�سية التي خا�ضت
املباريات يف اجلوالت الأخرية
وهو الذي مل يقتنع مب�ستواه،
و�أ�شارت نف�س امل�صادر �أن بديل
�أونا�س مع و�صيف "الكالت�شيو"
�سيكون الالعب �إلي�سيت�ش مقابل
رحيل �أونا�س وزميله يف الفريق
ماركو روغ نحو بارما ،وينتظر
�أن يتم التعرف على ال�صيغة التي
�سوف يتنقل بها �أونا�س نحو بارما
يف حال متت ال�صفقة �سواء على
�شكل �إعارة �أو عن طريق بيع العقد
ع.ق.
نهائيا.

حممد زرواطي الناطق الر�سمي ل�شبيبة ال�ساورة

جاليت �سيكون مناجري عاما
املو�سم املقبل
�سيتم تعيني املهاجم ال�سابق
ل�شبيبة ال�ساورة املو�سم املقبل
مناجري للنادي ،ح�سبما علم �أم�س
من �إدارة هذا الفريق بب�شار ،وقال
الرجل القوي بهذا النادي ال�صاعد
من اجلنوب حممد زرواطي خالل
حفل تكرمي �أقيم على �رشف هذا
الالعب�" :سنعني قريبا م�صطفي
جاليت م�سري عام للنادي و ذلك
اعرتافا باخلدمات التي قدمها و
نحن على ثقة ب�أن خربته كالعب
لكرة القدم �ستكون من خالل هذا
املن�صب مبثابة �أداة ملوا�صلة
جهود تطوير النادي وكرة القدم
عموما مبنطقة ال�ساورة " ،و�أدى
�أن�صار و م�سريو النادي مبلعب "
� 20أوت " خالل هذا احلفل وقفة
اعرتاف وتقدير لهذا الالعب
الذي �أنهى ر�سميا يف �سهرة �أول
�أم�س م�شواره الكروي يف منت�صف
اللقاء الذي جمع �شبيبة ال�ساورة
بوفاق �سطيف �ضمن اجلولة 29

من بطولة الرابطة املحرتفة
الأوىل
و�أ�شار هذا املهاجم املوهوب
الذي كان قد التحق ب�شبيبة
ال�ساورة يف جوان  2015بعدما
�أم�ضى ثالث موا�سم و ن�صف
مع مولودية اجلزائر ب�أنه كان له
�رشف الإن�ضمام �إىل نادي ال�ساورة
الذي عا�ش معه حلظات كربى
يف كرة القدم �سواء �أكان ذلك يف
�إطار بطولة الرابطة املحرتفة
الأوىل �أو من خالل م�شاركته يف
املناف�سات القارية" ،و قد �أعطى
هذا الالعب الذي غادر كرة القدم
ب�صفته كالعب يف �سن � 36سنة
الكثري لفريقنا �سواء من حيث
اجلانب التقني �أو املعنوي و هي
ال�صفات التي جعلته حمبوبا من
طرف امل�سريين و الأن�صار الذين
ودعوه بوقفة احرتام وتقدير"
مثلما �أكد امل�سيرّ ل�شبيبة ال�ساورة
حممد جبار.
وكاالت
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ريا�ضة دولية

النهائي الإجنليزي �أحدث حلقة �سل�سلة الإخوة الأعداء
يطارد املجد الكرة الإجنليزية
يف املو�سم احلايل �سواء يف دوري
�أبطال �أوروبا �أو بالدوري الأوروبي،
�إذ �أن وجود  4ممثلني من دولة
واحدة يف املباراة النهائية لبطولتي
�أوروبا للأندية ،هو �إجناز مل ي�سبق
�أن حققته �أي دولة يف القارة العجوز،
ومن املقرر �أن يلتقي توتنهام مع
ليفربول يف الفاحت جوان املقبل،
على ملعب واندا ميرتو بوليتانو
معقل �أتلتيكو مدريد -يف املباراةالنهائية لبطولة دوري �أبطال �أوروبا،
بينما ي�صطدم عمالقا لندن ت�شيل�سي
و�أر�سنال يف موقعة �رش�سة على
ملعب باكو ب�أذربيجان يوم  29ماي
يف نهائي الدوري الأوروبي.
ومل ي�سبق �أن التقى فريقان من
�إجنلرتا يف املباراة النهائية من دوري �أبطال �أوروبا �سوى مرة واحدة فقط ،وكان ذلك يف ن�سخة  ،2008حيث جمع ال�صدام
بني مان�ش�سرت يونايتد وت�شيل�سي ،وكان النهائي حما�س ًيا لدرجة كبرية ،واكت�سى بالطابع الإجنليزي ال�رش�س ،حيث انتهى بفوز
ال�شياطني احلمر بركالت الرتجيح  5-6بعد �أن ح�سم التعادل الإيجابي  1-1الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف للمباراة ،يعود �أول �صدام
بني فريقني �إجنليزيني يف نهائي �أوروبي �إىل بطولة ك�أ�س االحتاد وحتديدًا يف ن�سخة  ،1972-1971حيث لعب فريق توتنهام مع
وولفرهامبتون واندررز ،وانتهت مواجهة الذهاب بفوز ال�سبريز  ،1-2قبل �أن ي�سيطر التعادل على مباراة الإياب بنتيجة .1-1
على م�ستوى بطولة دوري �أبطال �أوروبا �سبق �أن جمعت  5مباريات نهائية بني فريقني من دولة واحدة ،لكن الغريب �أن هذه
الظاهرة مل تبد�أ �إال عام  ،2000وجمع النهائي الأول بني عمالقي �إ�سبانيا ريال مدريد وفالن�سيا ،وانتهى بفوز الفريق امللكي
خال�صا ،حيث لعب ميالن
بنتيجة  0-3على امللعب الوطني يف فرن�سا ،ويف  2003كان التحدي يف نهائي دوري الأبطال �إيطال ًيا
ً
مع جوفنتو�س على ملعب «�أولد ترافورد» ،وانتهت املباراة بالتعادل ال�سلبي قبل �أن يح�سمها الرو�سونريي ل�صاحله بركالت
الرتجيح .2-3
ووا�صل ريال مدريد تفوقه على �أبناء �إ�سبانيا يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،بعدما �أ�سقط غرميه املبا�رش �أتلتيكو مدريد مرتني،
الأوىل يف ن�سخة  2014على ملعب دا لوز يف ل�شبونة بنتيجة � ،1-4أما الهزمية الثانية للروخيبالنكو�س �أمام املرينغي فكانت
على ملعب �سان �سريو عام  2016بركالت الرتجيح ،عقب انتهاء املباراة الأ�صلية بالتعادل  ،1-1و�سبق �أن �أ�رشنا �إىل ال�صدام
الإجنليزي عام  2008بني ت�شيل�سي ومان�ش�سرت يونايتد ،والذي جاء بعده � 5سنوات �صدام املاكينات الأملانية الذي جمع بني
بايرن ميونخ وبورو�سيا دورمتوند على ملعب «وميبلي» وانتهى بفوز العمالق البافاري بنتيجة .1-2

كيلليني يلمح �إىل �إمكانية عودة �أليغري

�أ�شاد جورجيو
كيلليني قائد جوفنتو�س
مبا�سيمليانو �أليغري املدير
الفني لل�سيدة العجوز،
والذي �سريحل بنهاية

اجلاري
املو�سم
عقب  5موا�سم ق�ضاها مع
البيانكونريي ،وقال كيلليني
يف ت�رصيحات نقلها موقع
كالت�شيو مريكاتو« :لقد قدم

الكثري و�سيتذكره اجلميع،
اقرتبت نهاية حقبته ويجب
�أن ن�شكره ،ثم يوا�صل
كاملعتاد»،
جوفنتو�س
و�أ�ضاف« :لديه �صفات ال
ت�صدق� ،إنه رجل �إيجابي
و�سيفتقده كل من يف
جوفنتو�س ورمبا يعود يف
امل�ستقبل».
وقرر جوفنتو�س و�أليغري
فك االرتباط بعد  5موا�سم
حقق خاللها املدرب
الإيطايل  5بطوالت دوري
على التوايل ،وت�أهل مرتني

ت�شيك يعود �إىل ت�شيل�سي كمدير

لنهائي دوري الأبطال
دون �أن يفوز باللقب ،وعن
�إمكانية تويل �أندريا بارزايل
من�صبًا يف اجلهاز الفني
اجلديد ،قال�« :آمل ذلك،
�أندريا �شخ�ص مميز وكذلك
العب ا�ستثنائي� ،س�أفتقده
ريا بالت�أكيد» ،وختم
كث ً
املدافع الإيطايل« :لقد
ت�رشفت بق�ضاء � 8سنوات
رائعة معه� ،إنه �شخ�ص
تعلمت منه الكثري ،وقادر
على �إفادة ال�شباب الذين
�سي�أتون».

ال�سابق ت�شيل�سي يف من�صب املدير
يك حار�س �أر�سنال �سيعود �إىل ناديه
�إعالم بريطانية �أخرى �أن بيرت ت�ش
هذا ال�شهر ،ويبلغ حار�س منتخب
ذكرت و�سائل
لناديني يف نهائي الدوري الأوروبي
يعتزل اللعب بعد املواجهة بني ا
يدج وفاز بدوري الأبطال والدوري
دما
الريا�ضي عن
وق�ضى  11مو�سم ًا يف �ستامفورد بر
 37عام ًا وخا�ض  124مباراة دولية
وثالثة �ألقاب لك�أ�س الرابطة قبل �أن
الت�شيك ال�سابق
متاز ومثلها لك�أ�س االحتاد الإجنليزي
أربعة �ألقاب للدوري الإجنليزي امل
هاية هذا املو�سم ،و�سيواجه �أر�سنال
الأوروبي و�
وقت �سابق �إنه �سيعتزل اللعب يف ن
ر�سنال يف  .2015و�أعلن ت�شيك يف
يف  29ماي ،من جهته غ ّرد احلار�س
ينتقل �إىل �أ
لأوروبي يف باكو عا�صمة �أذربيجان
دين نادي ت�شيل�سي يف نهائي الدوري ا
ً ش�أن م�ستقبله بعد املباراة الأخرية،
مناف�سه اللن
أ�شيعت حوله �سوف يتخذ قرارا ب�
�إنه وعلى الرغم من الأخبار التي �
العمالق بالقول
فوز بالدوري الأوروبي مع �أر�سنال.
م�ؤكداً �أن تركيزه الوحيد الآن ال

البورتا :بر�شلونة فقد �أ�سلوبه الكروي الأ�صيل
�أبدى خوان البورتا الرئي�س ال�سابق لنادي بر�شلونة �أ�سفه �إزاء فقدان البار�صا لأ�سلوبه الكروي
الأ�صيل ،الأمر الذي ت�سبب يف تعر�ضه لنتائج �سيئة يف البطوالت الدولية التي خا�ضها خالل
ال�سنوات الأخرية وقال البورتا يف ت�رصيحات �صحفية« :بر�شلونة �أكرث من جمرد نادٍ ،لي�س
جمرد �شعار ،بل هو �إعالن ملبادئ ،لدينا مرجع كان يتمثل يف �أ�سلوب كروي �أ�صيل علمه �إيانا
يوهان كرويف ،نحن نراهن بعزم على النا�شئني والآن �أ�صبح النادي بعيدا عن ذلك» ،و�أبرز
الرئي�س ال�سابق للبلوغرانا الإرادة التي اكت�سبها الفريق خالل رئا�سته دون �أن ين�سى ذكر �صانع
النتائج اجليدة يف الإدارة الفنية بيب غوارديوال ،وقال« :يف الريا�ضة اجلماعية ال يكون الفوز
مل ًكا ل�شخ�ص واحد فقط ،بل ي�صنعه الفريق ب�أ�رسه» ،وذكر البورتا الذي توىل رئا�سة النادي
بني عامي  2003و 2010ب�أن بر�شلونة تعاقد مع غوارديوال الذي كان يدرب فريق ال�شباب وقتها،
على ح�ساب املدرب الذي كان بطل �أوروبا مع بورتو الربتغايل جوزيه مورينيو الذي �أقر ب�أنه
كان الرهان الأ�سهل ،و�أو�ضح« :لقد فعلنا ذلك لأنها كانت الطريقة التي تت�سق مع ما نحن عليه،
نظرا لأ�سلوبه الأ�صيل يف لعب كرة القدم ،والزمن �أثبت يف النهاية �أننا كنا على حق ،كان ال�صناع
احلقيقيني لنجاحات تلك احلقبة».
ي�شار �أنه خالل رئا�سة املحامي وال�سيا�سي الكتالوين حقق النادي �أكرث من  50لقبًا ر�سم ًيا يف
خمتلف الريا�ضات ،ويربز من بينها دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم يف  2006و 2009والدوري
الأوروبي لكرة ال�سلة يف  2010وك�أ�س �أوروبا لكرة اليد يف  ،2005وانتهت والية البورتا يف
 2010ثم تقدم النتخابات النادي يف �صيف  2015حيث خ�رس �أمام الرئي�س احلايل للرب�صا
جو�سيب ماريا بارتوميو ،ويف الثامن ماي اجلاري ،بعد يوم من �سقوط بر�شلونة يف ن�صف نهائي
الت�شامبيونزليغ على يد ليفربول الإجنليزي ،طالب البورتا ب�إجراء انتخابات مبكرة هذا ال�صيف
علما ب�أن الوالية احلالية تنتهي يف .2021

�سرتلينغ يقرتح قرارا �صارما ملكافحة العن�صرية
قال رحيم �سرتلينغ مهاجم مان�ش�سرت �سيتي الذي يقود حر ًبا �ضد العن�رصية يف كرة القدم �إنه
يتمنى �أن يتناق�ش مع م�س�ؤويل اللعبة يف االحتاد الإجنليزي ورابطة الدوري املمتاز ملكافحة
هذه الآفة ،و�أبلغ �سرتلينغ خالل م�ؤمتر �صحفي يف نيويورك� ،أن طبيعة اجلدول املزدحم
ملباريات كرة القدم هي ال�شيء الوحيد الذي منعه من �إجراء تلك املقابلة ،و�أ�ضاف الالعب
ً
مرتبطا بالتدريبات كل يوم وتلعب مباراة كل
الفائز بلقب الربميريليغ« :يف كرة القدم تكون
يومني �أو � 3أيام لذا ال متلك الكثري من الوقت للذهاب واحلديث مع النا�س» ،وتابع« :لكن بكل
ت�أكيد يف وقت فراغي والإجازة ف�إنه �إذا ا�ستطعت �أن �أذهب و�أحتدث مع االحتاد الإجنليزي
وم�س�ؤويل رابطة الدوري املمتاز والتفكري فيما ميكن فعله ب�شكل �أف�ضل يف امل�ستقبل ف�إين
�س�أكون هناك ب�شكل �شخ�صي ملحاولة تنفيذ ذلك».
ُ
و�سجل �سرتلينج ،الذي اختري ك�أف�ضل العب بامل�سابقة هذا العام يف ا�ستفتاء رابطة الكتاب،
يف االنت�صار  0-6على واتفورد يف نهائي ك�أ�س االحتاد الإجنليزي لي�صبح �سيتي �أول فريق يحرز
ثالثية حملية من الألقاب يف �إجنلرتا ال�سبت املا�ضي ،وكرر �سرتلينغ مطالبته بفر�ض عقوبات
تلقائية بخ�صم  9نقاط من الفريق الذي تت�رصف فيه جماهريه ب�شكل عن�رصي ،وقال �سرتلينغ:
«�إذا ذهبت �إىل مباراة كرة القدم وكنت �أ�شجع مان�ش�سرت يونايتد على �سبيل املثال ف�إين ال �أريد
�أن �أكون ال�شخ�ص الذي يت�سبب يف �إ�سقاط فريقي عن طريق قول تعليقات �ساذجة يف امللعب»،
وختم�« :إذا كنت تعرف �أن فريقك �سيتعر�ض خل�صم  9نقاط من ر�صيده يف م�شواره بالدوري
ف�إنك لن تديل مبثل هذه التعليقات حتى لو كانت موجودة يف ر�أ�سك» ،وتعر�ض �سرتلينغ لإ�ساءة
عن�رصية خالل اللعب مع �إجنلرتا �أمام اجلبل الأ�سود يف ت�صفيات بطولة �أوروبا  2020يف مار�س
املا�ضي كما حدثت وقائع �أخرى يف الكرة الأوروبية ،ورغم ذلك ي�شعر الالعب �صاحب الب�رشة
ال�سمراء �أن �سلوك امل�شجعني يف الوقت احلايل حت�سن عما كان عليه الأمر منذ � 10سنوات.

مي�سي يقود الوجوه اجلديدة للأرجنتني
بكوبا �أمريكا
�ض ّمت قائمة منتخب الأرجنتني التي ت�ستعد خلو�ض
م�سابقة كوبا �أمريكا العديد من الوجوه ال�شابة التي
�ست�شارك يف منا�سبة كربى حتت قيادة ليونيل مي�سي،
و�أعلن منتخب الأرجنتني من خالل �صفحة االحتاد
الأرجنتيني عرب موقع التوا�صل االجتماعي تويرت عن
القائمة التي �ست�شارك يف بطولة كوبا �أمريكا املقررة
يف الربازيل بدءاً من  14جوان القادم ،و�ض ّمت
قائمة منتخب الأرجنتني العديد من الوجوه ال�شابة
بالإ�ضافة لبع�ض عنا�رص اخلربة مثل جنم بر�شلونة
الإ�سباين ليونيل مي�سي و�أنخيل دي ماريا و�أغويرو وديباال
ا لتي
و�أوتاميندي ،و�سيغيب ماورو �إيكاردي عن امل�شاركة يف كوبا �أمريكا
والتي �ستخو�ضها الأرجنتني �ضمن املجموعة الثانية التي ت�ضم كولومبيا والبارغواي وقطر،
و�سيحاول منتخب الأرجنتني اقتنا�ص لقب البطولة �إذ يعود �آخر تتويج له �إىل .1993
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داودي رم�ضان املعروف باحلاجة توحة ..من الكوميديا �إىل الدراما

هذه �أول م�شاركة يل يف عمل درامي...
و�أزمة ال�سكن �أرهقتني
حاوره -زيدان.ج

ثم مع الزمن تنقلت اىل م�رسح
الكبار ،وحتديدا يف م�رسح
عبد القادر علولة ،عملت مع
ال�سيدة رجاء علولة زوجة عبد
القادر علولة رحمه اهلل ،ت�ألقنا
و �شاركت بامل�رسح يف عدة
واليات بالوطن.

هل ميكن �أن تتقرب �أكرث
�إىل جمهورك من خالل
تقدميك نبذة عن بداية
م�سريتك الفنية؟

حت�صلنا على �ألقاب م�رشفة
بعد م�شاركتنا يف فرن�سا ،كما
كان لنا �أي�ضا �رشف احل�صول
على �ألقاب خمتلفة يف تون�س
ك�أح�سن متثيل و �أح�سن جمهور
يف م�رسح الأورومتو�سطي.

يعترب م�سل�سل �أوالد احلالل،
�إ�ضافة جديدة ومميزة لظهور
وجه الفنان رم�ضان داودي
الذي �ألفه اجلمهور ب�شخ�صية
احلاجة توحة يف الكوميديا،
واليوم �سيتعرف امل�شاهد ماهي �أهم امل�شاركات
اجلزائري على �شخ�صية والألقاب التي حت�صلت
عليها يف م�سريتك الفنية؟
رم�ضان داودي احلقيقة.

رم�ضان داودي ،عمري 36
�سنة من والية وهران ،بد�أت
م�سريتي الفنية منذ حوايل 25
�سنة �أي منذ ان كنت يف �سن
�صغري بد�أت مب�رسح الطفل

رم�ضان داودي مبا �أنك
امل�سرح،
يف
�أبدعت
اجلمهور اجلزائري يعرفك

ب�شخ�صية احلاجة توحة،
كيف كانت جتربتك مع
ال�شخ�صية؟
بعدما �صنعت �شخ�صية
احلاجة توحة «املر�أة العجوز»
�إ�ستطعت بها دخول قلوب
العائالت اجلزائرية بالأ�سلوب
الفكاهي والزي التقليدي
الب�سيط ،الذي عاجلت به
عدة موا�ضيع �إجتماعية تهم
املواطن اجلزائري ،مبدئيا
تعرف عليها اجلمهور الوهراين
ثم �إ�شتهرت بالقطر اجلزائري
وبعد �أن �أعجب بها اجلمهور،
تقدمت بها �إىل التلفزيون
حيث مررت عرب �أول ح�صة
يل «توب �سكات�ش» حت�صلت
فيها على املرتبة الأوىل يف
الغرب اجلزائري ثم �إجتهت
�إىل «كوميديا فن» عرب التلفزة
الوطنية �أخذت فيها املرتبة
الثانية ب�شخ�صية احلاجة

توحة وبعد ذلك دخلت عامل
ال�سينما.
مبا �أنك دخلت عامل
ال�سينما ،ماهي �أبرز االفالم
وامل�سل�سالت التي �شارك
فيها داودي؟
�شاركت يف م�سل�سل يا ليام
مع املخرج عمار حم�سن و
العجب يف املدينة ،غري رواح
وتزوج وكذلك عدة �أفالم �أخرى
�أبرزها فيلم الأمنية الأخرية مع
املخرج ر�شيد نكاع ،وكما نعلم
�أن هناك القليل من يعرف �أن
توحة هو رم�ضان داودي.

لأول مرة داودي يقتحم الدراما
بعيدا عن الكوميديا كما تعود
علي جمهوري� ،أديت دور
ثانوي ل�شخ�صية فتحي العامل
مبقهى احلي يف م�سل�سل �أوالد
احلالل ،وكانت جتربة مميزة.
يف �آخر �س�ؤال ،داودي رم�ضان
الذي �إعتدنا عليه بطالته
الكوميدية عرب خمتلف الأعمال
الفنية والتلفزيونية يعاين من

�أزمة �سكن خانقة و�ضغوطات
مل متنعه من الإبتعاد عن
جمهوره ،كيف تعرب عن ذلك؟
�أعي�ش يف غرفة واحدة رفقة
زوجتي ،و�أنا �أب لطفلني �أعاين
من �أزمة ال�سكن ،تلقيت من قبل
وعود باحل�صول على �سكن منذ
�أكرث من �سنتني لكن ال حياة
ملن تنادي ،و�أمتنى من الوايل و
ال�سلطات املحلية الإلفتات �إىل
و�ضعيتي يف �أقرب وقت.

احلاجة توحة �إنتقلت من
الكوميديا �إىل الدراما عرب
م�سل�سل �أوالد احلالل يف
دور �شخ�صية فتحي ،ما
تعليقك على هذا؟

وثائق جديدة عن �أبي خليل القباين م�ؤ�س�س امل�سرح ال�سوري
�أ�صدر الباحث الفل�سطيني ال�سوري
تي�سري خلف ،كتا ًبا جديدًا ن�رش فيه
وثائق غري معروفة من قبل عن
تفا�صيل ومعاناة م�ؤ�س�س امل�رسح
ال�سوري �أبو خليل القباين ،يف دم�شق
�أواخر القرن التا�سع ع�رش.
ويحمل الكتاب اجلديد عنوان ”وقائع
م�رسح �أبي خليل القباين يف دم�شق“
كتوثيق ل�سرية حياة �أحد �أهم رواد
امل�رسح العربي ،ويقع يف � 336صفحة
من القطع املتو�سط.
ويرى نقاد يف الكتاب اجلديد مبادرة
مفيدة ،متكن كاتبه من الو�صول �إىل
م�صادر ومراجع مهمة ،مل ي�سبقه
�إليها �أحد ،على الرغم من تعدد
الدرا�سات عن القباين على مدى
قرن ون�صف القرن ،م�ستعينًا بوثائق
جمهولة و�أخبار �صحفية معا�رصة
للأحداث ومذكرات ويوميات لرحالة
وم�ست�رشقني مل ي�ستخدمها �أي باحث
من قبل.

ويتحدث الكتاب عن ن�شاط القباين
امل�رسحي ،داخل �سوريا قبل
هجرته �إىل م�رص ،مع حتري الدقة
واملو�ضوعية ،لي�شكل الكتاب مرج ًعا
جديدًا ي�سهم يف �إثراء املكتبة العربية،
ومرج ًعا للباحثني واملتخ�ص�صني،
وي�ضم الكتاب �صو ًرا ووثائق تن�رش
لأول مرةُ ،مركزًا على �أحداث وحقائق
تاريخية من خالل ا�ستخدام الكاتب
لأدواته البحثية املعتمدة على الوثائق
و�أقوال ال�صحف .ويتطرق الكتاب
� ً
أي�ضا للحياة ال�سيا�سية واالجتماعية
يف دم�شق� ،أواخر القرن التا�سع ع�رش؛
وق�سمه الكاتب �إىل مقدمة ومتهيد و19
َّ
ف�صلاً  ،ومالحق ت�ضم جمموعة من
الن�صو�ص ومواد ال�صحف ،ون�صو�ص
من الوثائق العثمانية ،والر�سائل
والربقيات ،وملحقٍ لل�صور ،ومرجع
للأ�سماء وخمتلف املراجع العربية
والأجنبية من كتب وجرائد ودوريات
وجمالت اعتمد عليها الكاتب.

ويحتوي الكتاب � ً
أي�ضا على جدول
يف�صل م�رسحيات القباين ،مرتبة
ّ
وفق ت�سل�سل �أعوام عر�ضها ،وقائمة
مل�رسح القباين يف الكتاب ال�سنوي
الر�سمي لوالية �سوريا ،و�آخر مل�سارح
القباين يف دم�شق.
وحاول خلف �إطالعنا على ال�سياق
التاريخي الذي عا�ش فيه القباين،
والتحوالت الكربى يف عموم املنطقة،
يف الف�صل الأول من الكتاب الذي حمل
عنوان ”القباين وع�رصه ووثائقه“ويف
الف�صل الثاين حتدث عن ن�ش�أة القباين
وعائلته وظروف درا�سته ومترده،
و�سلط يف الف�صل الثالث ال�ضوء على
دار امل�رسح العربي يف العام ،1875
وف ًقا لوثيق ٍة �أتت على ذكر م�رسح
عربي يف دم�شق ،يف تلك احلقبة
املبكرة ،وتتواىل الف�صول لتتوقف
على تفا�صيل حتوالت تلك املرحلة
الدم�شقية؛ من ت�أ�سي�س م�رس ٍح جديد
�إىل �إغالقه ،وثورة الدم�شقيني ،و�صولاً

�إىل �أ�ضواء جديدة على املرحلة
امل�رصية ومرحلة بريوت املجهولة
ومعر�ض �شيكاغو الذي �شارك فيه
القباين ،ثم عودته الأخرية �إىل دم�شق،
ور�سالة القباين امل�رسحية.

عن الكاتب
تي�سري خلف؛ روائي وباحث
فل�سطيني �سوري ،يبلغ من العمر
 52عا ًما� ،صدر له جمموعة م�ؤلفات
�أدبية وبحثية؛ منها جمموعة ق�ص�صية
بعنوان ”قطط �أخرى“ عام ،1993
ورواية ”دفاتر الكتف املائلة“ عام
 ،1996وكتاب ”مو�سوعة رحالت
العرب وامل�سلمني �إىل فل�سطني“
عام  ،2009ورواية ”موفيوال“ عام
 ،2013ورواية ”مذبحة الفال�سفة“
عام  ،2016ورواية ”ع�صافري
داروين“ عام .2018

ال�ضياع
ـ �أ�ضعتك يا نف�سي و كم �أن فقدانك رهيب  ،بحثت
عنك فلم �أجد منك �سوى �أ�شالء قد م�ضت.
ـ �أح�س�ست �أن غ�ضب الإله الآن قد حل فاين اطلب
الغفران منك يا رب .
ـ و هل ي�سرتجع ما قد فقد و رحل �أم ادفن ما بقي
يف �صدري من �أوجاع و حزن .
ـ �آه لو ي�سمع احد �أنني �صدري ال�صامت و �رصخات
قلبي املت�أمل �أم على قلوب �أقفالها .
ـ دموعي قد �رسدت ما ح�صل و جروحي ر�سمت ما
وقع و �أغم�ضت عيني للزمن .
ـ �إن كياين يحرتق لهيبا فال �أكاد ا�ستطيع �أن �أطفئ
نريانا قد حولتني بعدها �إىل رماد .
الهي �إن �أملي ال يطاق و �صربي قد نفذ فار�شد
قلبي �إىل ال�صواب و اجعلني اطمئن ليتني ا�سعد
يوما من الأيام فهذا ما �أرجو و �أمتنى .
بقلم � :أية �سوالف �سالمي(النعامة)
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توجت بجائزة «انرتنا�شيونال مان بوكر» الربيطانية املرموقة لعام 2019

جوخة احلارثي ..كاتبة خليجية قادتها
"�سيدات القمر" �إىل العاملية

جاء فوز الكاتبة العمانية ،جوخة احلارثي ،بجائزة «انرتنا�شيونال مان بوكر» الربيطانية املرموقة لعام  ،2019عن روايتها «�سيدات القمر» ،ليجعلها
�أحدث �أ�شهر الأدباء العرب ،كونها �أول �شخ�صية عربية تفوز باجلائزة.
وكاالت
وذكرت «مان بوكر» �أن روايات
القائمة الق�صرية متثل لغات
�أجنبية ،متت ترجمتها �إىل اللغة
الإجنليزية ،من العربية والفرن�سية
والأملانية والبولندية والإ�سبانية.
ويبدو �أن «�سيدات القمر»،
ا�صطحنب احلارثي لف�ضاء العاملية،
حيث متنح جائزة انرتنا�شيونال
مان بوكر الربيطانية� ،سنوياً وتبلغ
قيمتها � 50ألف جنيه ا�سرتليني،
لأف�ضل رواية تُرجمت من لغتها
الأ�صلية �إىل الإجنليزية ،ون�رشت
يف اململكة املتحدة ،وال �شك �أن
جنم جوخة احلارثي الأكرث �سطوعاً
اليوم يف الو�سط الثقايف ،بعد نيلها
هذا التكرمي الرفيع ،وتفوقها
على خم�سة مناف�سني �ضمتهم
القائمة الق�صرية للجائزة من
فرن�سا و�أملانيا وبولندا وكولومبيا
وت�شيلي.

حياة كانت خمفية
وحتكي رواية «�سيدات القمر»
ق�صة ثالث �شقيقات تواجهن
تغيريات حتدث يف املجتمع
العماين ،وكيف تتعامل عائلتهن مع
هذه التغريات ،وقالت جلنة حتكيم
اجلائزة يف حيثيات قرارها� ،إن

الرواية كانت «نظرة ثاقبة خيالية
وغنية و�شاعرية يف جمتمع مير
مبرحلة انتقالية ،ويف حياة كانت
مغيبة يف ال�سابق».
وما ميز روايتها «�سيدات القمر»،
بر�أي عدد من النقاد ،هو حديثها
عن مرحلة مهمة من تاريخ �سلطنة
ُعمان ،انتقلت فيها من جمتمع
تقليدي �إىل حداثة معقدة.
وقالت رئي�سة جلنة التحكيم
بيتاين هيوز� ،إن الرواية �أظهرت
«فناً ح�سا�ساً وجوانب مقلقة من
تاريخنا امل�شرتك» ،و�أ�ضافت:
«الكتاب ي�ستويل على العقول
والقلوب بنف�س املقدار� ..أجرام
�سماوية تتناول القوى التي تق ّيدنا
وتلك التي حت ّررنا».

ما هو غري معروف
و�ستح�صل جوخة على قيمة اجلائزة
وهي � 60ألف دوالر بامل�شاركة مع
الأكادميية الأمريكية و�أ�ستاذة
الأدب العربي يف جامعة �أوك�سفورد،
مارلني بوث ،التي ترجمت رواية
«�سيدات القمر» من العربية �إىل
الإجنليزية ،حتت عنوان «�سل�ستيال
باديز» (�أجرام �سماوية
وتدور �أحداث الرواية يف قرية
«العوايف» يف �سلطنة عمان،
حيث ثالث �شقيقات :مايا،

التي تزوجت من عبد اهلل بعد
م�شاكل كثرية ،و�أ�سماء ،التي
تزوجت فقط كواجب اجتماعي،
وخولة ،التي تنتظر حبيبها الذي
هاجر �إىل كندا ،وتتناول الرواية
م�شاعر احلب والفقدان والأ�رسة،
والعالقات االجتماعية ،والتاريخ،
وتقدم الكثري مما هو غري معروف
ن�سبياً لدى الغرب ،كما ذكرت
الغارديان يف و�صف الرواية ،التي
نالت ا�ستح�ساناً وا�سعاً ،وو�صفها
الكثريون بالإجناز الأدبي ،والن�سيج
احلريف واخليال والأ�سلوب املت�سم
مبهارة الفتة.

�سرية جوخة
وجوخة احلارثي ،ح�صلت يف
،2003على درجة املاج�ستري يف
اللغة العربية ،ثم ح�صلت على
درجة الدكتوراه يف الأدب العربي
من جامعة �إدنربه ب�إ�سكتلندا،
وعملت ك�أ�ستاذة للأدب العربي يف
كلية الآداب والعلوم االجتماعية
بجامعة ال�سلطان قابو�س ب�سلطنة
عمان.
تُرجمت بع�ض ق�ص�ص احلارثي
الق�صرية �إىل االجنليزية ،والأملانية،
وال�رصبية ،والإيطالية ،والكورية،
وتُرجمت بع�ض ن�صو�صها �إىل
اللغة الإجنليزية ون�رشت يف جملة

«بانيبال» اللندنية ،و�إىل اللغة
الأملانية ون�رشت يف جملة «ل�سان»،
ولها مقاالت ودرا�سات يف ال�صحف
واملجالت العربية والإلكرتونية،
وحا�صلة على عدة جوائز حملية
وعربية.
�شاركت احلارثي يف العديد
من الندوات والفعاليات الأدبية
ب�سلطنة عمان ،و�ألقت العديد
من املحا�رضات ،وتعد رواية
«منامات» ،ال�صادرة يف عام ،2004
هي �أوىل الأعمال الروائية جلوخة
احلارثي ،تلتها «�سيدات القمر» يف
 ،2010و»نارجنة» يف ..2016
لها جمموعة ق�ص�صية �صدرت
 ،2001بعنوان «مقاطع من �سرية
لبنى �إذ �آن الرحيل» ،و»�صبي على
ال�سطح» (جمموعة ق�ص�صية)،

دار �أزمنة ،2007 ،ويف «مديح
احلب» (ن�صو�ص) ،2008 ،وع�ش
للع�صافري» (كتاب للأطفال)،2010 ،
«مالحقة ال�شمو�س :منهج الت�أليف
الأدبي يف كتاب خريدة الق�رص
للعماد الأ�صفهاين» (درا�سة) ،دار
الدو�رسي ،2010 ،و»ال�سحابة
تتمنى» (كتاب للأطفال).2015 ،
و�سبق �أن نالت احلارثي جائزة
�أف�ضل رواية عمانية يف م�سابقة
�أف�ضل �إ�صدار ُعماين من�شور يف
جمايل الأدب والثقافة لعام 2010
عن رواية «�سيدات القمر» ،وجائزة
�أف�ضل كتاب يف فرع �أدب الأطفال
يف م�سابقة �أف�ضل �إ�صدار ُعماين
من�شور يف جمايل الأدب والثقافة
لعام  2010عن كتاب «ع�ش
للع�صافري».

ولقد �ضمت القائمة الق�صرية
للجائزة لعام  2019رواية «�سيدات
القمر» للكاتبة جوخة احلارثي من
عمان ،ترجمة مارلني بوث ،ورواية
«ال�سنوات» للكاتبة �آنى �إيرنو
من فرن�سا ،ترجمة �ألي�سون �إل
�سرتومر ،ورواية «جزر ال�صنوبر»
للكاتبة ماريون بو�شمان من �أملانيا،
ترجمة جني كاليجا ،ورواية «مر
مبحراثك على عظام املوتى»
للكاتبة �أولغا توكاركوك من بولندا،
ترجمة �أنتونيا لويد جونز ،ورواية
«ظالل الأطالل» للكاتب خوان
غابرييل فا�سكويز من �إ�سبانيا،
ترجمة �آن ماكلني ،ورواية «حق
االنتفاع» للكاتبة علياء ترابوكو
زيران من �إ�سبانيا و�إيطاليا ،ترجمة
�صويف هيوز.

عن �أكادميية ال�شعر

للقا�ص �صالح �سميا

�صدور "املو�سوعة العلمية لل�شعر النبطي"

�صور مده�شة وغريبة يف جمموعة
(خريف رجل يحت�ضر)

�صدر حديثا عن �أكادميية ال�شعر يف
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي7 ،
�أجزاء من «املو�سوعة العلمية
لل�شعر النبطي» ،ت�أليف الدكتور
غ�سان احل�سن ،بح�سب بيان �صحفي
للأكادميية .
و�صدر اجلزء الأول يف  2018وتناول
ن�ش�أة ال�شعر النبطي ،تعريفه،
ت�سميته ،موقعه ،كما �أ�شار �إىل
�سرية بني هالل يف رحلتهم من بالد
امل�رشق �إىل بالد املغرب العربي.
�أما الأجزاء ال�ستة الأخرى فقد
�صدرت يف الثلث الأول من ال�سنة
اجلارية  ،2019وهي تتمحور حول
�أوزان ال�شعر النبطي ويف ذلك يقول
امل�ؤلف« :كل ما كتبته يف درا�ستي
هذه مرجعه �إىل جهودي ال�شخ�صية
يف التمحي�ص الوزين والقيا�س
ال�صوتي وا�ستبطان الأ�شعار النبطية
والتعرف �إىل �أوزانها ومو�سيقاها
وت�صنيفها ب�صورة علمية منهجية
دقيقة متقنة حتى حت�صلت على هذه
املادة ال�ضخمة التي تزيد الأوزان

والبحور فيها على مائة وع�رشة،
لكل منها تفا�صيل وجزئيات رئي�سية
وفرعية معززة بال�شواهد والأدلة».
وقد تناول اجلزء الثاين منها ثالثة
حماور ،الأول بعنوان « مدخل �إىل
مو�سيقى و�أوزان ال�شعر النبطي»،
واملحورالثاين بعنوان»عرو�ض ال�شعر
النبطي» ،وتر ّكز املحور الثالث
على «�أوزان مفاعيلن» بتف�صيالتها
ومواقعها بتكرارات وت�شكيالتها
املختلفة ،وهو املنهج نف�سه الذي
اتخذه امل�ؤلف يف �سائرالأجزاء
ال�ستة خالل حتليله املو�سيقي
للتفعيالت الأخرى «�أوزان فاعالتن»
ج�« ،3أوزان م�ستفعلن وتكراراتها»
ج�« ،4أوزان م�ستفعلن و�رشيكاتها»
ج�« ،5أوزان فاعلن» ج ،6ودر�س
امل�ؤلف يف اجلزء ال�سابع بقية
التفعيالت وهي «فعولن ،مفعوالت،
متفاعلن ،مفاعلنت».
وتتبع امل�ؤلف يف الأجزاء ال�ستة
تطور الأوزان ال�شعرية النبطية منذ
ن�ش�أتها �إىل �أن تف ّرعت وانت�رشت
على يد ال�شعراء النبطيني يف

رشحا
البوادي العربية ،ووقف م� ّ
ومف�صال جميع التفعيالت
و�شارحا
ّ
املعروفة من خالل التحليل
العرو�ضي م�ست�شهدا يف كل خطوة
حتليلية �أو ا�ستنتاج مبا ي�ؤيدها من
ال�شعر النبطي قدمية وحديثه.
ومن جهة �أخرى زخرت املو�سوعة
بعدد كبري من امل�صطلحات الفنية
البالغية والعرو�ضية ومبعلومات
�ضافية عن اللهجات البدوية ،وهي
بذلك تعترب مرجعا تثقيفيا وتعليميا
�أ�سا�سيا لكل �شاعر مبتدئ �أو دار�س
يرغب يف التخ�ص�ص.
ويقول امل�ؤلف «�أجزاء هذه
املو�سوعة �ستتواىل تباعا لتغطي

�سائر ق�ضايا ال�شعر النبطي من
الوجهة العلمية مثل القوايف
وفنونها والفنون البنائية والفنون
اللفظية والتفاعلية وغري ذلك من
ق�ضايا و�صوالً �إىل مالمح التجديد
يف ال�شعر النبطي وم�ستقبل ال�شعر
النبطي ،وهو ما يتوقع �أن يو�صل
�أجزاء املو�سوعة �إىل ع�رشين جزءا
يف وقت لي�س ببعيد».
وت�أتي هذه املو�سوعة ا�ستكماالً
وتف�صي ً
ال علمياً ،لكتاب �سابق وفريد
يف مبحثه للم�ؤلف يف منت�صف
الثمانينات يحمل عنوان «ال�شعر
النبطي يف منطقة اخلليج واجلزيرة
العربية» يف جز�أين.
وكاالت

حتفل املجموعة الق�ص�صية
(خريف رجل يحت�رض) للقا�ص
�صالح �سميا بال�صور املده�شة
والغريبة لت�شكل عاملا من حلم
ي�سقطه على معاناة الواقع.
ويقدم �سميا يف املجموعة
مناذج ل�شخو�ص موجودين يف
الواقع بطريقة رمزية من خالل
ال�رسد واحلوار وعناوين تعك�س
غرابة تلك النماذج كما يف ق�صة
(ملعون زمنكم) ”..قالت له �إنك
ت�سري عك�س التيار � ..أنت حامل
طوباوي ت�ستهلك ق�صائد الع�شاق
وحكايا العذارى”.
كما جند مناذج �أخرى يقدمها
من خالل ال�رسد الق�ص�صي
فح�سب كق�صة (الرجل القادم من
ال�شمال) التي يحكي فيها ق�صة
قارع طبل غجري “ثمة كثريون
ي�سمونه املجنون �أما �أنا ف�أرى
فيه حكيما يذكرين بفيثاغورث”
لي�صف ق�ص�ص الغجر التي
تذكر بزوربا بطل رواية نيكو�س

كازنتزاك�س.
كما ي�سمو اجلانب الوطني يف
املجموعة كما يف ق�صة هلو�سة
والأخطر مل ي�أت بعد التي ي�صف
فيها جرائم الإرهاب التكفريي
يف وطننا والدمار الذي خلفه يف
احلجر والب�رش.
ثالث ع�رشة ق�صة ت�ضمنتها
املجموعة ال�صادرة عن الهيئة
العامة ال�سورية للكتاب يقدمها
�سميا يف �صفحة من القطع الو�سط
مركزا فيها على تقدمي �شخو�ص
غريبة الأطوار كق�صة �شطحات
كا�شف ال�رس والإنطاكي/
هاين /معاجلا فيها الهم الوطني
والإن�ساين واالجتماعي.
يذكر �أن الكاتب �سميا يحمل
�إجازة يف الفل�سفة وع�ضو احتاد
الكتاب العرب �صدر له الرجل
الذي حتول �إىل �صحراء وال�صمت
والدوامة ونهاية الدروب
املغلقة.
وكاالت
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الكاتب ال�صاعد �آدم نا�صر باي «للو�سط»

"فيدا لوكا" ...ترجمة لواقع مرير يف حميط ال يرحم
ينطلق الكاتب ال�صاعد �آدم نا�صر باي من ذات الإن�سان مربزا عن ما يدور يف ذهنه من �أفكار حتمل يف طياتها ر�سائال عديدة �سلط من خاللها ال�ضوء
على الواقع املرير يف حميط ال يرحم عرب روايته اجلديدة « فيدا لوكا «  ...بني الكوابي�س والأحالم ال�صادرة يف بداية  2019عن دار املثقف ،والتي
�سيكت�شفها القارئ من خالل هذا احلوار ال�شيق واحل�صري مع يومية «الو�سط « حيث �سيت�سنى للمهتمني بال�ش�أن الأدبي ملعرفة جزء من م�ضمون باكورة
�أعماله املليئة بالت�شويق فلقد منحهم هذا ال�شاب املبدع الفر�صة الكت�شاف عواملها اخلا�صة يف هذا اللقاء الرم�ضاين الذي حتدث فيه عن م�شاريعه
الأدبية التي تعد مب�ستقبل زاهر وغد �أف�ضل للم�شهد الثقايف اجلزائري.
حاوره :حكيم مالك
بداية ،من هو �آدم نا�صر
باي؟
�آدم نا�رصباي من مواليد  1جويلية
 1996من والية تيزي وزو حتديدا
من دائرة ذراع امليزان  ،طالب
جامعي تخ�ص�ص علم النف�س
و�أدر�س بجامعة مولود معمري
تامدة.
حدثنا عن بدايتك الأوىل
مع الكتابة؟
كانت بدايتي يف الكتابة منذ
�سنوات وذلك بكتابة ن�صو�ص
تتحدث عن الو�ضع االجتماعي
وما قد مير به الإن�سان يف حياته
اليومية ومثاال عن ذلك امل�شاكل
التي قد تعرت�ض طريقه وطريقة
حلها وعادة ما كانت كتاباتي
ترتكز على اجلانب الب�سيكولوجي
.
القارئ مت�شوق ملعرفة
م�ضمون رواية « فيدا لوكا
« بني الكوابي�س والأحالم،
فهل ميكنك �أن تك�شف لنا
عن عواملها اخلا�صة ؟
«فيدا لوكا» كلمتان باللغة
اال�سبانية تعنيان حياة جمنونة
وهذا ما يف�رس حياة البطل يف
الرواية والذي يعي�ش حياة غري
م�ستقرة مليئة بال�صدف  ،كما
�أق�صد بها الو�ضع املعي�شي بني
جمتمع ال يت�رصف بعقالنية
وهذا ما قد يخلق طابعا جنونيا
بعيد عن املنطقية  ،ا�ضافة لهذا
العنوان الأ�سا�سي عنوان جانبي
«بني الكوابي�س و الأحالم» وهو
م�ستمد �أي�ضا من حالة عدم
اال�ستقرار يف حياة البطل بحيث
ت�شهد حياته حالة متذبذبة وهو
يحاول الهروب من كوابي�سه نحو
�أحالمه التي لن يكون طريقها
مفرو�شا بالورود ورمبا قد تدخله
يف دوامة كوابي�س حقيقية وهو يف
طريقه �إليها .
ماذا عاجلت من خالل «فيدا
لوكا»؟
فيدا لوكا وبالرغم من �أنها رواية
ق�صرية �إال �أنها تناولت الكثري
من اجلوانب املتعلقة بطريقة
التعامل مع الآخرين لتجنب
امل�سا�س مب�شاعرهم بكلمات
جارحة قد ال يت�صور الناطق بها

ذلك ال�رضر الذي قد ت�سببه لغريه
والتي قد تكون منعرج حياته
وهذا �أهم جانب ركزت عليه
الرواية كونه يدفع لأ�شياء جد
�سلبية كالعزلة والتي تبعدنا عن
العامل اخلارجي وغالبا ما يقودنا
ذلك الفراغ الذي نعي�شه فيها
للتفكري ال�سلبي والذي بدوره قد
ي�صل بنا لعواقب ال حتمد عقباها
 ،كما تناولت �أي�ضا عدة موا�ضيع
قد تخطر ببال االن�سان �أو متر
عليه يف حياته اليومية ك �رس
الوجود  ،احلب  ...وذلك بطريقة
فل�سفية ب�سيكولوجية  ،وميكن
القول �أن الأحداث �أو املغامرة
التي يعي�شها البطل يف الرواية
ما هي �إال تركيبة ا�ستخدمتها
لإي�صال الأفكار  ،وما �أريد قوله
�أن الأفكار �أهم من جمريات
الق�صة بكثري .
كان لدار املثقف ف�ضل كبري
يف ر�ؤية باكورة �أعمالك
النور ،فكيف كان تعاملك
معها؟
تعاملي مع دار املثقف كان جيدا
نوعا ما رغم بع�ض النقائ�ص التي
ت�شهدها الدار خ�صو�صا من ناحية
التدقيق اللغوي التي ي�شتكي منها
الكثري من الكتاب الذين تعاملوا
مع نف�س الدار لذا نرجو منهم
مراعاة هذا اجلانب م�ستقبال ،
و�أمتنى �أي�ضا �أن يوفروا م�ستقبال
خدمة التوزيع على املكتبات
لأن هذا �سي�سهل امل�أمورية على
الكاتب يف ن�رش عمله ب�شكل �أكرب
ويف �أو�سع نطاق كما ي�سهل على
القارئ اقتناء الكتاب ب�أ�سهل
طريقة  ،غري هذا تعترب املثقف
من �أبرز دور الن�رش يف اجلزائر،
كما �أن امل�رشفني عليها �أح�سنوا
التعامل معي وهذا �أهم �شيء
بالن�سبة يل .
ملن تقر�أ؟
رمبا قد يتعجب من يقر�أ هذا
احلوار �إن قلت �أنني ال �أقر�أ كثريا
خ�صو�صا يف ال�سنوات الأخرية
وذلك لعدة ظروف  ،بعدما كنت
�سابقا ال �أنام �إن مل يكن بجانب
و�سادتي كتاب  ،انقطعت عن
القراءة ب�شكل �شبه كلي وحاليا
�أعود تدريجيا اىل �سابق عهدي
� ،أكرب الكتاب الذين ت�أثرت بهم
الروائي الرو�سي دو�ستوف�سكي و
ال�شاعر العربي نزار قباين ...
ما هي الربامج والأعمال
الرم�ضانية التي تتابعها

با�ستمرار؟
الربامج الرم�ضانية كثرية كالعادة
لكن قليلة هي من ت�ستحق
امل�شاهدة ،لكن هناك تطور
ملحوظ هذه ال�سنة يف الأعمال
الدرامية وهذا ما �شاهدناه يف
م�سل�سل» �أوالد احلالل لوال بع�ض
ال�سلبيات التي تكمن يف م�شاهد
خملة باحلياء التي بد�أت تظهر
مع تقدم احللقات  ،كما �أ�شاهد
�أي�ضا الربنامج اخلريي « قلبي
اطم�أن «  ،وال�سل�سلة الفكاهية
«دقيو�س ومقيو�س « .
كلمة عن ذراع امليزان؟
ذراع امليزان الغنية عن التعريف
التي �أجنبت خرية الرجال الذين
�ضحوا من �أجل هذا الوطن 7 ،
عقاد ينتمون اىل هذه املدينة
العريقة و�أبرزهم العقيد كرمي
بلقا�سم �أحد مفجري الثورة ،
ي�رشفني انتمائي لدائرة ذراع
امليزان وملنطقة القبائل ولهذا
الوطن ككل .
ما تقييمك للواقع الثقايف
بوالية تيزي وزو؟
الواقع الثقايف بوالية تيزي وزو ال
حدث للأ�سف خ�صو�صا يف جمال
الكتابة  ،فالكاتب هنا ال يلقى ذلك
الدعم الذي يحتاجه ولو كان هذا
يف القطر الوطني ككل لكن يف
هذه الوالية الو�ضع �أ�صعب بكثري
 ،والدعم الأول الذي �أق�صده
يكون من طرف القراء وهو
حاجة الكاتب ملتابعني يكونون
له كحافز ليقدم �أف�ضل ما عنده ،
لكن للأ�سف ال يوجد اهتمام كبري
مبتابعة الكتاب ال�صاعدين وقراءة
كتبهم خا�صة تلك الكتب التي
تكون باللغة العربية فالأغلبية هنا
مييلون للقراءة باللغة الفرن�سية
وهم �أحرار يف ذلك  ،وحتى من
جانب املنتديات وامللتقيات
تكون �شبه منعدمة.
هل �أنت على �إطالع م�سبق
على كتابات اجليل اجلديد
؟
كما قلت �سابقا �أنا ال �أطلع كثريا
على ما يقدمه الكتاب اجلزائريون
وعادة ما �أركز فقط على عملي
لكني التم�ست �أ�شياء ايجابية من
خالل قراءتي لبع�ض اقتبا�سات
ومن�شورات الكتاب املتواجدين
على الئحة �أ�صدقائي يف
الفاي�سبوك وقد �سبق ون�رشت

�أعمال البع�ض دعما لهم ولو
بالقليل ولأكون على الأقل قدوة
للكتاب الآخرين يف �أن ي�ساعدوا
بع�ضهم كي يربزوا ب�شكل �أكرب ،
وللأ�سف دائما ما تكون هناك
نقاط �سلبية يف كل جانب  ،فهناك
�أ�شباه كتاب يتفننون يف حتطيم
غريهم بطرق غري مبا�رشة وهم
يتقم�صون �أقنعة �أ�شخا�ص غايتهم
امل�ساعدة  ،وبالن�سبة يل كانت
مالقاة ه�ؤالء وال�صدقة التي
جمعتني بهم �أ�سوء �شيء حدث
يل يف هذا املجال  ،لذا �أن�صح
كل كاتب مبتدئ مقبل على ن�رش
عمله �أال يدع ذلك االرتباك يجعله
يرمي بنف�سه على كاتب ي�صادفه
كي ال يتفنن يف حتطيمه .
هل تنوي حتويل روايتك
«فيدا لوكا» ل�سيناريو فيلم
ق�صري؟
ال �أرى �أن روايتي ت�صلح كفيلم
لأن �أغلب ما حتتويه هي عبارة
عن �أفكار جعلتها حديثا للبطل
بينه وبني نف�سه ومع غريه ي�صعب
جت�سيدها ك�سيناريو لفيلم .
لوحظ يف الآونة الأخرية
تتويج العديد من الأدباء
اجلزائريني عربيا ،ح�سب
ر�أيك ماهي الإ�ضافة
التي تقدمها هذه اجلوائز
مل�سارهم الأدبي ؟
�رصاحة ال �أتابع كثريا �أخبار
الكتاب اجلزائريني وال العرب
ب�صفة عامة �إال يف الآونة الأخرية
عندما دخلت �ساحة الأدب ب�أول
�أعمايل �رصت �أرى مبحل ال�صدفة

بع�ض املن�شورات التي حتمل
�أخبار الكتاب يف قائمة �أ�صدقائي
والذين �أمتنى لهم كل التوفيق يف
م�شوارهم الأدبي ،وبخ�صو�ص
هذه اجلوائز التي تعترب هدية
تقدير وعرفان للمجهودات التي
يبذلها الكاتب تلعب دور معنوي
كبري كما �أنها حتفزه على تقدمي
�أف�ضل ما عنده.
ما ر�أيك يف احلراك
ال�شعبي؟
بالن�سبة للحراك ال�شعبي �أعتربه
واجب كل مواطن جزائري يريد
م�ستقبال �أف�ضل لبالده  ،فكما
�ضحى ال�شهداء الأبرار ب�أنف�سهم
من �أجل حترير هذا الوطن من
اال�ستعمار الفرن�سي حان الوقت
ليثبت �أحفاد �أولئك ال�شهداء
�أحقيتهم بعي�ش حياة هنيئة كما
�أرادوها وذلك بتخلي�ص البالد
من بقايا فرن�سا  ،وقبل وبعد ذلك
يجب على كل فرد �أن يدرك نف�سه
ويحاول ا�صالح �أخطائه وجتنبها
م�ستقبال على الأقل لأن امل�شكل
�أعمق بكثري من كونه متعلق
بالطبقة احلاكمة فقط .
هل �ستكون متواجدا يف
املعر�ض الدويل للكتاب
القادم باجلزائر العا�صمة؟
روايتي �أ�صدرت م�ؤخرا يف بداية
 2019لذا �س�أكون يف املعر�ض
الدويل القادم بحول اهلل� ،أمتنى
�أن تكون م�شاركتي الأوىل ذكرى
�أظمها لأجمل الذكريات ،بحيث
تعترب امل�شاركة يف �سيال  24طموح
وحلم كل كاتب خ�صو�صا �أنها متنح
فر�صة االلتقاء ب�أ�صدقاء ور�ؤيتهم

عن قرب �سواء كتاب كانوا �أو
معجبني مبا �أكتب .
ماهي م�شاريعك وطموحاتك
امل�ستقبلية؟
طموحي يكمن يف الو�صول ملكانة
رفيعة حتى يت�سنى للجميع ر�ؤيتي
و�سماع �أفكاري ،ولدي كل الثقة
ب�أن ا�سمي �سيكون له �ش�أن عظيم
يوما ما ان مل حتل الظروف دون
ذلك� ،أقول هذا لأين �أدرك جيدا
ما �أ�ستطيع تقدميه م�ستقبال يف
جمال الكتابة� ،أما بخ�صو�ص
امل�شاريع امل�ستقبلية هناك
الكثري لأقدمه وقد تكون هناك
مفاج�أة يف الأ�سابيع املقبلة فقط
�أنا �أنتظر اللحظة املنا�سبة قبل
االعالن عن �أي �شيء يخ�صني.
كلمة �أخرية نختم بها
حوارنا؟
�أتوجه بال�شكر جلريدة» الو�سط»
على منحي الفر�صة لإجراء هذا
احلوار وعلى دعمها امل�ستمر
للكتاب بالتحاور معهم ون�رش
�أعمالهم وهذا الذي �سيعطي
على الأقل دافعا معنويا لتقدمي
الأف�ضل  ،كما �أوجه ر�سالة
للجيل ال�صاعد و�أن�صحهم ب�أال
يرتكوا �شخ�صا يحطم معنوياتهم
ويفقدهم ثقتهم ب�أنف�سهم متمنيا
لهم كل التوفيق بالو�صول �إىل
مبتغاهم يف ال�شيء الذي يحبونه
،و�أ�شكر كل الأ�شخا�ص الذين
اهتموا بقراءة هذا احلوار وكل
الأ�صدقاء �سواء كانوا يف الواقع �أو
املواقع متمنيا دائما �أن �أكون عند
ح�سن ظنهم واهتمامهم  ،رم�ضان
كرمي للجميع و�صحا فطوركم .
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تتخل�ص من رائحة الفم يف رم�ضان؟
كيف
ّ
�أكرث ما ي�س ّبب احلرج لل�صائم
خالل نهار رم�ضان الطويل ،هو
رائحة الفم الكريهة التي تبعث
ج ّرا َء االبتعاد عن الطعام لفرتاتٍ
طويلة؛ �إ�ضاف ًة لعوام َل �أخرى لها
ت�أثري كبري عن انبعاث رائحة الفم
الكريهة :عدم تنظيف الأ�سنان
بعد الإم�ساك عن الطعام بعد
الأذان الأول فج ًرا ،حيث يغفل
الكثري من النا�س عن تنظيف
�أ�سنانهم باملعجون واخليط ،ما
يفتح جمالاً للبكترييا التغلغل
داخل الفم واللثة طوال النهار ما
ي�س ّبب رائح ًة كريه ًة.
ومن �أحد �أ�سباب الرائحة الكريهة
� ً
أي�ضا ،عدم �رشب املاء بكم ّية
وفرية ،ما ي�س ّبب جفا ًفا يف الفم،
ي�ؤدي يف الغالب �إىل رائحة كريهة
جدًا .زد على ذلك �أنواع الطعام
ذات الرائحة احلا ّدة ،كالثوم
والب�صل وحتّى احللويات.
الطرق الأمثل ملعاجلة الرائحة
فهي:

�أولاً  :فر�ش الأ�سنان بعد ال�سحور
مبا�رش ًة ملنع البكترييا ال�ضا ّرة من
ّ
التع�ش�ش يف الفم.
ثان ًيا :ا�ستخدام غ�سول الفم
ال�سائل ،والتم�ضم�ض به م ّرين
خالل نهار ال�صوم ،وتذ ّكر �أن

معجون الأ�سنان ال يبطل ال�صوم!
ثال ًثا :الإكثار من تناول الأطعمة
التي حتوي فيتامني �سي ،لأنها
تعمل على تن�شيط اجلةرى
الدموية ما يعني التقليل من
التهابات الل ّثة.

راب ًعا :الإكثار من �رشب املياه بني
الإفطار وال�سحور ،على دفعات.
خام�سا :الإكثار من �رشب
ً
امل�رشوبات ذات الرائحة القو ّية
اجلميلة� ،أثناء الإفطار ،مثل ال�شاي
الأخ�رض ،اليان�سون والنعنع.

ال�صيام �أثناء احلمل :معلومات ون�صائح تقدمها د .نيفني �سمارة

هناك �أبحاث يف هذا املجال
تطرقت �إىل �صيام احلوامل يف
�شهر رم�ضان و�آثاره ،لكنها قليلة،
وهنا �أحتدث عن املر�أة ذات
احلمل ال�سليم ولي�ست احلامل
التي متر بظروف �صحية خمتلفة
وتعاين من مر�ض �سكري �أو �ضغط

دم �أو ظهور عالمات لوالدة مبكرة،
فهذه �رشيحة �أخرى لن �أتطرق
�إليها لأنه من الواجب �أال ت�صوم
والتحدي ال�صحي لديها يكون �أكرب
بكثري� .أما بالن�سبة لآثار ال�صيام
ف�إن ق�سما كبريا من الن�ساء ال
يتحملن ال�صيام لأ�سباب خمتلفة،

منها نق�ص يف ال�سوائل ،وعالمات
الوحام يف املرحلة الأوىل من
احلمل ،والإح�سا�س العام بال�ضعف،
ومتطلبات عالية من التغذية
ال�سليمة من فيتامينات و�سعرات
حرارية مطلوبة التي ال تتوفر للمر�أة
ال�صائم ،لذا ف�إن القاعدة الأ�سا�سية
حل�سم م�س�ألة �أن ت�صوم احلامل �أو
�أال ت�صوم هي �أن تتما�شى املر�أة
مع ج�سدها كنقطة �أ�سا�سية ،ف�إذا
�شعرت �أنها ت�ستطيع ال�صوم كان به،
لكن ميكن ظهور عوار�ض �أخرى
وهي هي حدوث الطلق املبكر،
امل�س يف تغذية احلامل ،وهناك
�إمكانية لتطور �سكري يف احلمل
ب�سبب ال�صيام واختالف الأن�سولني
ون�سبة ال�سكر يف الدم� .أما من حيث
الت�أثري على املدى القريب للجنني،
فهناك عدة �أبحاث طبية ،لكنها

ا�ستغالل ال�صيام لرتك التدخني

ي�ستغ ّل الكثري من املدخنني فرتة
ال�صيام الطويلة يف بالدنا ،والتي
ت�صل قرابة الـ� 18ساعة ،لرتك
عادة التدخني ،حيث ينجح الكثري
منهم يف الإقالع عنه نهائ ًيا،
بعدما عاد �إليه كثريون بعد فرتة
ق�صرية.
ت�ساهم الأجواء الرم�ضانية يف
االبتعاد عن التدخني� ،سوا ًء

االبتعاد املبا�رش خالل �ساعات
ال�صيام وخالل �صالة الرتاويح،
�أو غري املبا�رش �أثناء الزيارات
العائل ّية� ،إذ �أن الكثري من البيوت
حتظر التدخني داخل جدرانها.
فين�صح اخت�صا�صيو التغذ ّية
املدّخ َن مل َء فراغه بفعال ّيات ال
ترتك له جمالاً للتدخني ،كمخالطة
النا�س غري املدخنّني ،وال�صالة

يف امل�ساجد التي يُحظر التدخني
يف باحاتها ،والأهم ،االبتعاد عن
ّ
الدخان املنبعث من
ا�ستن�شاق
�سجائر �رشكاء اجلل�سات.
وتذ ّكر عزيزي ال�صائم �أن التدخني
بحاجة لإراد ٍة قو ّية و�صلبة كتلك
الإرادة التي تعطيك الق ّوة لتكمل
نهارك دون طعام رغم العمل
واحل ّر.

لي�ست دقيقة ،و�أ�ستطيع �أن �أخل�ص
ذلك ب�أن بع�ض الأبحاث تطرقت
لوالدة �أجنة �أوزانها �أقل من املعدل
للمر�أة التي �صامت يف رم�ضان
وخا�صة يف الثلث الأول من احلمل،
هناك �أي�ضا حديث عن والدة مبكرة
وكل العوار�ض املرتتبة على احلامل
�إزاء ذلك ،وهناك حديث �أي�ضا عن
م�ضاعفات للمدى البعيد ،مبعنى �أن
هناك �إفراز مواد ،ومبا �أن املر�أة
احلامل ال تتوفر لديها كمية كافة
من ال�سكر في�ضطر اجل�سم كي يوفر
لنف�سه الطاقة من خمازن الدهون
يف الكبد ،وهذا ي�سبب �إفراز مواد
معينة قد يكون لها بع�ض الآثار
على تطور اجلنني خا�صة التطور
الذهني عنده .اال�ستنتاج الأ�سا�سي
هو �أننا بحاجة لدرا�سة �أدق من
هذه الأبحاث.

�أعرا�ض هبوط
م�ستوى ال�س ّكر يف
الدم ،فهي كالتايل:

التع ّرق
رجفة يف �أع�ضاء اجل�سم.
ت�سارع يف د ّقات القلب
ال�شعور باجلوع ال�شديد
دوخة و�صداع
عدم و�ضوح الر�ؤية
ريا ،فقدان الوعي وال�سقوط
�أخ ً
تنويه هام :املواد املقدمة هنا
لي�ست بديال لال�ست�شارة الطبية
وزيارة الطبيب .املواد املقدمة
هي مبثابة تو�صيات عامة ولي�ست
تو�صيات طبية.

مر�ضى ال�س ّكري وال�صيام

ينق�سم مر�ض ال�سكري �إىل ق�سمني �أ�سا�س ّيني ،يتخلف بناء على هذا
التق�سيم درجة الت�أثر من ال�صيام على ج�سم الإن�سان و�شعوره باجلوع
والإرهاق:
ال�سكري من النوع الأ ّول :هذا النوع هو الأخطر من بني نوعي
ال�سكري ،ذلك ان ج�سم املري�ض غري قادر على �إنتاج الأن�سولني
مبفرده ،مما ي�ستدعي تناوله لأبر �أن�سولني مل ّرتني يوم ًيا على الأقل.
َ
املري�ض بهذا النوع بال�صيام .لأن ال�صيام ي�ؤدي لعدم
ال ين�صح الأطباءُ
ا�ستقرار م�ستويات ال�سكر و�إىل هبوطه� ،أحيا ًنا ،ب�شكل حاد.
ال�سكري من النوع الثاين :ي�ستطيع ج�سم املري�ض بال�سكري من هذا
النوع �إنتاج الأن�سولني لكن ب�صورة �أقل من الطبيع ّية� ،أي �أنها ال تكفي
حاجة اجل�سم للإبقاء على م�ستويات طبيع ّية من ال�سكر .واملر�ضى
لعدة �أق�سام:
بهذا النوع ينق�سمون ّ
مر�ضى يتناولون �أدوي ًة :وظيفة الأدوية املعطاة يف هذه احلالة هي
زيادة وترية �إنتاج الأن�سولني ،وعاد ًة ما يُعطى الدواء على جرعتني،
�صباح ّي ٍة وم�سائ ّية؛ لذلك ميكن تناول اجلرعة ال�صباح ّية قبل ال�سحور،
وامل�سائ ّية بعد الإفطار.
ّ
مالحظة ها ّمة :اذا هبط م�ستوى ال�سكر يف الدم �إىل دون الـ 70ملغم،
فعلى ال�صائم الإفطار فو ًرا.
مر�ضى يتعاجلون بوا�سطة نظام غذائي :ال يوجد عائق �صحي يحول
بينهم وبني ال�صيام ،بل ميكن ا�ستغالل فرتة ال�صيام لتبنّي نظام غذاء
�صحي ومتوازن
جديدّ ،
مر�ضى من النوع الثاين مع �إبر الإن�سولني :ميكنهم ال�صيام والتنازل
عن احلقنة الثالثة (بعد الظهر) ،مع �رضورة احلفاظ على فح�ص دائم
مل�ستوى ال�س ّكري يف الدم ،وعند �إنخفا�ضه ملا دون الـ 70ملغم فيُن�صح
بالإفطار فو ًرا دون �إبطاء.
مالحظة :الن�ساء احلوامل ا ُ
مل�صابات بال�سكري� ،أ ًّيا كان نوعه،
ممنوعات من ال�صيام.

ملاذا يزيد التوتر الع�صبي �أثناء
فرتة ال�صوم
؟

يعترب �شهر رم�ضان بروحانياته العالية والإميانيات التي متلأ �ساعات
ال�صوم �شهرا لتهدئة النفو�س ،وزيادة الألفة بني الب�رش ،وحماولة
االبتعاد عن االنفعال والع�صبية ،لكن ما جنده هو عك�س ذلك متاما،
حيث تزداد الع�صبية وحدة التوتر واالنفعاالت التي قد تتطور ل�شجار
لأقل الأ�سباب ،وهو ما يرجعه الغالبية لل�صيام ،ال�سبب الذي يكون يف
معظم الأحيان بعيدا عن احلقيقة وخمالفا لل�صواب.
يرجع االنفعال الزائد خالل نهار رم�ضان �إىل االعتياد على ممار�سة
بع�ض العادات اخلاطئة طوال العام ويف رم�ضان �أي�ضا ،مثل تناول
الكافيني املتمثل يف ال�شاي والقهوة والتدخني ،وعدم تنظيم الأكل
والإفراط يف تناول الإفطار ،والعادات اخلاطئة من �ش�أنها �أن تغري
مزاج ال�صائم وتزيد من معدالت الع�صبية ،كما �أن املدخن عندما
ينقطع عن التدخني خالل فرتة ال�صيام ي�ؤدي ذلك �إىل �شعوره بالك�سل
واخلمول والع�صبية ،وعدم الرغبة يف العمل ،فكلما زادت �ساعات
االنقطاع زادت حدة الع�صبية والتوتر ،فكل هذه الأعرا�ض تنتج من
�إدمان التدخني �أو الكافيني ،ولي�ست من ال�صيام ،فال�صائم الذي ال
يتناول �أي من هذه املنتجات جند عنده ا�سرتخاء نف�سيا وهدوءا
طوال �ساعات ال�صيام ،كما �أكدت الدرا�سات والتقارير التي �أجريت يف
املجتمعات العربية� ،أن ن�سبة اجلرائم اجلنائية وامل�شاجرات تزداد
خالل �شهر رم�ضان خا�صة الأ�سبوع الأول منه ،وخالل الفرتة التي
ت�سبق الإفطار مبا�رشة.
وال تقت�رص �أ�سباب الع�صبية يف �شهر رم�ضان عند هذا احلد بل �إن
هناك �أ�سباب �أخرى ،فقد �أثبتت درا�سة بريطانية �أن للماء دورا كبريا
يف عمل الدماغ ،حيث �أنه ي�شكل  %75من الدماغ ،وقد يكون نق�ص
املاء خالل �ساعات ال�صيام م�س�ؤوال ب�شكل �أ�سا�سي عن ا�ضطراب
وظائف خاليا الدماغ ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة الع�صبية والتوتر و�ضعف
الرتكيز ،وقد ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل الهلو�سة ،ويكون ذلك يف
احلاالت ال�شديدة ،ويرجع ذلك �إىل �أن الدماغ يفرز موادا كرد فعل
على نق�ص املياه ،وغالبا تكون هذه املواد لها دور مهم يف زيادة
التوتر والع�صبية ب�شكل كبري ،كما �أن الدماغ يعتمد على اجللوكوز يف
ح�صوله على الطاقة ،وقد ي�ؤدي نق�ص اجللوكوز يف الدم �إىل زيادة
الع�صبية واالنفعال.
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من �أعظم العبادات يف رم�ضان
�إن من �أعظم العبادات
يف رم�ضان الإقبال على
القر�آن تالوة وحفظاً وتدبراً
ومدار�سة ,فقد ربط اهلل
تعاىل يف كتابه الكرمي بني
�صوم رم�ضان والقر�آن الكرمي,
فقالَ :
�ضا َن الَّذِ َي
(�ش ْه ُر َر َم َ
ّا�س
�أُن ِز َل فِي ِه ال ْ ُق ْر�آ ُن ُه ًدى ِلّلنَ ِ
َوبَ ِّينَاتٍ ِّم َن ال ْ ُه َدى َوال ْ ُف ْر َقانِ )
[البقرة ,]185 :وقال تعاىل:
(�إِ ّنَا �أَن َزلْنَاهُ فيِ لَيْل َ ِة ال ْ َق ْدرِ)
[القدر.]1:وقال تعاىل:
(�إنا �أنزلناه يف ليلة مباركة)
[الدخان.]3 :
وو�صف لنا ال�صحابي اجلليل

عبد اهلل بن عبا�س -ر�ضي
اهلل عنهما -حال النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم -مع القر�آن يف
رم�ضان فقالَ « :كا َن َر ُ�سو ُل
هَّ
اللِ �-صلى اهلل عليه و�سلم-
َ
َ
ّا�سَ ,وكا َن �أ ْج َو ُد َما
�أَ ْج َو َد النَ ِ
�ضا َن حِ َ
يَ ُكو ُن يف َر َم َ
ني يَلْقَاهُ
جِ رْبِي ُلَ ,و َكا َن يَلْقَاهُ فيِ ُك ِّل لَيْل َ ٍة
ِ�س ُه ال ْ ُق ْر�آنَ,
مِ ْن َر َم َ
�ضا َن َفيُ َدار ُ
َفل َ َر ُ�سو ُل هَّ
اللِ �-صلى اهلل عليه
و�سلم� -أَ ْج َو ُد ب خْ َ
يح
ِال رْ ِ
ي مِ َن ال ِّر ِ
مْ ُ
ال ْر َ�سلَةِ».
فانظر -وفقك اهلل� -إىل نف�سك
ويف حالك مع القر�آن ,وكم من
الوقت الذي مت�ضيه يف قراءة

القر�آن وتدبره ,واعلم �أنه
بقدر قربك من القر�آن الكرمي
يكون قربك من ربك -تبارك
وتعاىل ,-يقول عثمان -ر�ضي
اهلل عنه« :-لو �سلمت قلوبكم
ما �شبعت من كالم ربكم».
يف رم�ضان جمال وا�سع لرتتقي
بعالقتك بالقر�آن الكرمي ,ففي
ال�صلوات اجلهرية املفرو�ضة
ت�سمع القر�آن ,ويف الرتاويح
والقيام ت�سمع القر�آن ,وهناك
مت�سع من الوقت يف امل�ساجد
واملنزل �أن تقر�أ القر�آن ,و�أن
حتفظ �شيئاً من القر�آن ,و�أن
تتدبر القر�آن.

قيام رم�ضان يف جماعة

كرر الآية التي يخ�شع
قلبك عندها

وينبغي على امل�سلم �أن يحر�ص على قيام رم�ضان يف جماعة ,والبقاء مع
الإمام حتى يتم ال�صالة ,ف�إنه بذلك يفوز بثواب قيام ليلة كاملة ,و�إن كان
مل يقم �إال وقتاً ي�سرياً من الليل ,واهلل تعاىل ذو الف�ضل العظيم ,يف احلديث
ال�صحيح َع ْن �أَبِي َذ ّر -ر�ضي اهلل عنهَ -قا َل :قال َر ُ�سو ُل هَّ
اللِ �-صلى اهلل
ام َحتَّى يَنْ�صرَ ِ َ
ف ُكت َِب لَ ُه ِقيَا ُم لَيْلَةٍ» [رواه
عليه و�سلمَ « :-م ْن َقا َم َم َع ِْ إ
ال َم ِ
الرتمذي].
�إن �صالة الرتاويح مع جماعة امل�سلمني فيها من اخلري والأجر ما قدمنا,
بالإ�ضافة �أن فيها م�صالح كثرية من اجتماع امل�سلمني على اخلري وا�ستماعهم
لكتاب اهلل وفيها التعبد هلل بال�صالة والركوع وال�سجود والذكر والدعاء
والت�رضع هلل تعاىل.
�إن هذا اجلمع املبارك يحظون ب�أجور م�ضاعفة� ,إنهم يرجى �أن يكونوا
�ضمن املو�صفني مبا و�صف اهلل( :فيِ بُيُوتٍ �أَ ِذ َن هَّ
ْ
َ
ْ
ُ
آ�صالِ * ر َِجا ٌل اَل تُلْهِي ِه ْم جِتَا َرةٌ َو اَل
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و
و
د
غ
ل
ِا
ب
ا
ه
ِي
ف
ه
ل
ح
ب
�س
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ه
ُ
ُ
ِ
ِ
ُ
َ
ّ َ َ
الل ُ �أَ ْن تُ ْر َف َع َويُ ْذ َك َر فِي َها ْ
ا�س ُم ُ َ ّ ُ
وب َو ْالأَبْ َ�صا ُر * ِليَ ْج ِزيَ ُه ُم هَّ
بَيْ ٌع َع ْن ِذ ْك ِر هَّ
�ض ِل ِه
الل ُ �أَ ْح َ�س َن َما َعمِ لُوا َويَ ِزي َد ُه ْم مِ ْن َف ْ
ال�صلاَ ِة َو�إِيتَا ِء ال َّز َكا ِة يَ َخا ُفو َن يَ ْو ًما تَتَ َقلَّ ُب فِي ِه ال ْ ُقل ُ ُ
ام َّ
اللِ َو�إِ َق ِ
َو هَّ
ي حِ َ�سابٍ ) [النور.]38 -36 :
الل ُ يَ ْر ُز ُق َم ْن يَ َ�شاءُ ِب َغ رْ ِ

قراءة القر�آن بخ�شوع وتدبر
املق�صود الأعظم من تالوة القر�آن الكرمي هو فهم معانيه وتدبر �آياته  ،ونحن ال نتلو القر�آن
َاب �أَنْ َزلْنَاهُ
الكرمي �إال لنعرف �أوامر اهلل فنفعلها  ،ونعرف نواهيه فنبتعد عنها  ،قال تعاىل ( ِكت ٌ
اب ) �ص  ، 29و�إن �أي تالوة بال فهم �أو تدبر
�إِلَيْ َك ُمبَا َر ٌك ِليَ َّد ّبَ ُروا �آيَا ِت ِه َو ِليَتَ َذ َّك َر ُ�أولُو ْ أ
الَلْبَ ِ
هي تالوة �ضعيفة اجلدوى قليلة الأثر  ،و�إن مما يعينك على الفهم والتدبر �أن تبحث عن كل
كلمة ال تعرف معناها � ،أو �آية ال تعرف مغزاها وذلك من خالل كتب التف�سري املب�سطة � ،أو
امل�صاحف التى يكتب يف حوا�شيها تف�سري موجز للآيات  ،فهذا من �أي�رس ال�سبل التى تعينك
على فهم الآيات وتدبر معانيها0
لذلك ينبغى �أن يكون همك هو تدبر الآيات وفهمها  ،حتى ولو قر�أت ب�ضع �آيات
فهذا �أف�ضل و�أكمل من �أن تقر�أ مئات الآيات قراءة متعجلة بال فهم �أو تدبر  ،وهذا
ما �أر�شدنا �إليه �سلفنا ال�صالح  ،قال ابن بطال يف �رشحه على �صحيح البخاري
« وقال �أبو حمزة :قلت البن عبا�س� :إنى �رسيع القر�آءة ،و�إنى �أقر�أ
القر�آن فى ثالث ،فقال :لأن �أقر�أ البقرة فى ليلة ف�أتدبرها و�أرتلها
خري من �أن �أقر�أ كما تقول .وقال مرة :خري من �أجمع القر�آن
هذرمة ،و�أكرث العلماء ي�ستحبون الرتتيل فى القراءة ليتدبره
القارئ ويتفهم معانيه .روى علقمة عن ابن م�سعود قال:
الدقل وال تهذوه هذ ال�شعر ،قفوا عند
ال تنرثوه نرث
وحركوا به القلوب ،وال يكن هم �أحدكم
عجا ئبه ،
�آخر ال�سورة .وذكر �أبو عبيد �أن رجالً
�س�أل جماهداَ عن رجل قر�أ البقرة
و�آل عمران ،ورجل قر�أ البقرة
قيامهما واحد وركوعهما
واحد و�سجودهما واحد،
�أيهما �أف�ضل؟ قال:
الذى قر�أ البقرة.
( َو ُق ْر�آ ًنا
وقر�أ:
َف َر ْقنَاهُ ِلتَ ْق َر�أهَُ
ّا�س َعلَى
َعلَى النَ ِ
ُم ْكثٍ ) [الإ�رساء:
»]106

�إن خ�شوع القلب عند قراءة �آية بعينها
يعد غنيمة البد من قن�صها  ،و�صيد
ثمني البد من الإم�ساك به  ،وهو منحة
من اهلل عز وجل – البد من قبولها
 ،فخ�شوع القلب هو حالة �إميانية
ترتفع ب�صاحبها �إىل امللكوت الأعلى
وهو على الأر�ض  ،ولكي يحافظ على
هذه احلالة الإميانية ف�إنه ينبغي عليه
تكرار الآية حتى ي�شبع منها  ،وميلأ
قلبه بجاللها  ،وقد كان النبي َ�صلى
اهلل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم يفعل هذا فعن �أبي ذر،
قال« :قام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ب�آية حتى �أ�صبح يرددها» والآية�{ :إن
تعذبهم ف�إنهم عبادك و�إن تغفر لهم
ف�إنك �أنت العزيز احلكيم} [املائدة:
)]14[( ]118

االنت�صار على النف�س يف
رم�ضان!...
• رم�ضان والتم�سك ب�آدابه من املعارك الدقيقة مع النف�س
وهواها و�شهواتها  ،فال�صوم مينع ال�شهوات ،والقيام مينع
ال�ضياع ،والتالوة متنع اللغو والنوم ،وال�صدقات متنع البخل
والل�ؤم.
• وعليه تتحق ال�سعادة ،ف�إن ذلك مفتاح احلياة الطيبة،و�سبيل
ومنال الفوز الأخروي وقال الغزا ّ
يل -رحمه اهلل ( :-قد اتّفق
اّ
العلماء على �أن ال طريق �إىل �سعادة الآخرة� ،إل بنهي النّف�س
عن الهوى وخمالفة ّ
ال�شهوات .فالإميان بهذا واجب ).
• ويف ال�صوم �صرب وحتمل ،وجهاد وتعلق ،و�رساع
وت�أمل ،ومن مل يُطِ ق ذلك مل يحقق ال�صوم احلقيقي،
وال �أ�صاب ثمراته وحما�سنه.
• وملا كان ال�شبع �سببا النت�شار ال�شيطان وت�سلطه
على بني �آدم كما قال ( يجري من ابن �آدم جمرى
الدم ) �شرُ ع ال�صيام دوا ًء لذلك ،فكان يف جوع الإن�سان
ت�ضييقا على ال�شيطان ،وحدا مل�سالكه .
ّ
وتهذب وت�صقل،
• ولذلك قيود رم�ضان وال�صيام تربي
وتعد الإن�سان ملعارك �شديدة يف هذه احلياة ،من
ّ
�أجلها معارك هوى النف�س ( فال تتب ِع الهوى في�ضلَك
�ص.
عن �سبيل اهلل ) �سورة

دعاء
فيه
اَل ّله َُّم ال َت ْخ ُذلني ِ
ع�ص َي ِت َ
ك َ ،و
�ض َم ِ
ِل َت َع ُّر ِ
ياط َن ِق َم ِت َ
ك
�ضربني ِب ِ�س ِ
ال َت ِ
َ
فيه ِمن
َ ،و ز ْح ِزحني ِ
ب ِ ّن َ
مو ِجبات َ�س َخ ِط َ
ك
ك مِ َ
ُ
َ
َو اَ
ياديك يا ُمن َتهى َر ْغ َب ِة
َ
اغبني .
الر ِ
ّ
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م�سل�سل «الفندق» العراقي يثري الغ�ضب واجلدال يف رم�ضان
ي�شاهد خمرج داخل ا�ستوديو يف بغداد ،بط ً
ال من �أبطال عمله التلفزيوين ،يرفع �سكين ًا على رقبة ممثل زميل يف �إعادة �إحياء
ل�صناعة الرتفيه بالعراق ،لكنه كذلك يثري جد ً
ال كبرياً.

وتدور �أحداث م�سل�سل «الفندق» ،يف
فندق ميلكه روائي ي�سجل وير�صد
حياة �ضيوفه ،وهم ي�صارعون �ضد
العنف� ،أو يقعون يف احلب.
�صنع مبيزانية
ويعر�ض امل�سل�سل الذي ُ
�صغرية ،يف �شهر رم�ضان حيث تلتف
الأ�رس حول �أجهزة التلفزيون لتتناول
الإفطار بعد ال�صيام.
ويت�صدى امل�سل�سل ملوا�ضيع ح�سا�سة
مثل الدعارة ،وتعاطي املخدرات،
واالجتار بالب�رش ،ما �أثار انتقادات
عراقيني حمافظني.
وقال ح�سن ح�سني ،وهو ممثل �سابق
وخمرج امل�سل�سل� ،إن فريقه فخور
بامل�ساعدة يف �إحياء امل�شهد الثقايف
يف العراق.
و�أ�ضاف «الفن والثقافة والأدب ،من
الأولويات ،يعني ال�سالح قد يخطئ
لكن الفن ال يخطئ ،خا�ص ًة من النا�س
احلري�صني على املجتمع ،وعلى ما
يدور يف املجتمع ،ومن هموم املجتمع،
والأحداث الذي مير بها املجتمع..
الآن ر�سالتنا الإن�سانية نقدم للنا�س،
ونفتح بع�ض النوافذ املغلقة ،وبع�ض

النوافذ غري وا�ضحة حني تفتح يدخل
ال�ضوء ،نحن ال�ضوء».
وانهارت تقريباً �صناعة الرتفيه يف
العراق خالل  16عاماً من احلرب ،منذ
الغزو الأمريكي يف � 2003إىل احلرب
الأهلية الطائفية ،ويف الآونة الأخرية
خالل احلرب �ضد داع�ش.
وبالن�سبة حل�سني ،ف�إن العمل يف
م�سل�سل يف بغداد ،هو حلم كان بعيد
املنال� ،إذ غادر البالد يف 1996
عندما �سحقت العقوبات الدولية
�ضد حكومة �صدام ح�سني االقت�صاد
العراقي ،وجعلت من ال�صعب عليه
ك�سب املال بالتمثيل ،وكان ينتظر
اال�ستقرار يف بالده ،وذهب �إىل لبنان،
و�سوريا ،وال�سعودية �أين وا�صل التمثيل
والإخراج.
وقبل خم�سة �أ�شهر� ،سنحت له الفر�صة
بعد �أن �أقنعه الأ�صدقاء والزمالء ب�أن
العراق �أ�صبح �آمناً مبا يكفي للعودة.
ويقول علي جعفر ال�سعدي ،وهو �أحد
منتجي العر�ض� ،إن الفن يف ر�أيه ال
يحل امل�شاكل ،ولكنه ي�سلط ال�ضوء
على م�شاكل معينة يف املجتمع.

وي�ضيف «الدراما �أو باحلقيقة الفن
ب�شكل عام �إن وجد يف مكان ال ميكن
�أن يوجد �إال يف مكان �آمن ،يف مكان
نوعاً ما م�ستقر ،بد�أ �إذاً دوران عجلة
الدراما ،وهذا �شيء رائع».
ورغم �أن الكثري من العراقيني كانوا
�سعداء مل�شاهدة �إنتاجهم املحلي
على �شا�شات التلفزيون� ،إال �أن �آخرين
انتقدوا ب�شدة املحتوى املثري للجدل
يف احللقات.
وندد م�شاهدون ،و�أع�ضاء جلنة
الثقافة بالربملان بت�صوير التدليك
«امل�ساج» ،وم�شاهد يف ملهى ليلي،
وتعاطي الكحول ،واملخدرات ،وقالت
اللجنة الثقافية �إن العر�ض يتناق�ض مع
قيم املجتمع العراقي ،وقواعده.
وقال حممود �أبو العبا�س ،املمثل
املخ�رضم وجنم امل�سل�سل� ،إن بع�ض
املوا�ضيع قد يكون من ال�صعب
م�شاهدتها ،لكنها ت�صور الواقع،
و�أ�ضاف �أنهم ال ي�سعون لت�شويه �صورة
املجتمع العراقي ،بل �إىل تذكري
اجلماهري ب�أن من الواجب النظر �إىل
الداخل ومراجعة النف�س.

�أكدت املمثلة ال�سورية �سالف
فواخرجي �أنها تعر�ضت حلادث
قوي ،خالل ت�صويرها �أحد
امل�شاهد يف م�سل�سل «خط �ساخن
« .وقالت فواخرجي« :احلمد هلل،
اهلل �سرت ،احلادث مل يكن �سه ً
ال،
لكن لطف اهلل �سبحانه وتعاىل
�أنقذين مما هو �أ�صعب» .

و�أ�ضافت« :احلمد هلل �أنا بخري،
�أ�صبت بعدة ر�ضو�ض ،ارحتت ملدة
يومني ،واليوم عدت للت�صوير ،لأن
العمل يعر�ض خالل رم�ضان وال
ن�ستطيع التوقف �أكرث وعلينا
ا�ستكمال باقي احللقات ب�أ�رسع
وقت ممكن».
وكانت فواخرجي قد رف�ضت

وم�ضى قائ ً
ال «رمبا املتلقي العادي
يجد �صعوبة كبرية يف تلقي مثل هذه
الأفعال ،لكن احلقيقة ،هي واقع

بعد احلادث� ..سالف فواخرجي تعود �إىل الت�صوير
اال�ستعانة بدوبلري لأداء �أحد
امل�شاهد ،تلقي فيه بحالها من
�أعلى �سيارة نقل ،لكنها وقعت
ونقلت �إىل امل�ست�شفى.
وتخو�ض فواخرجي املو�سم
الرم�ضاين احلايل بعملني ،الأول
�سوري هو «هوا �أ�صفر« ،والثاين
م�رصي هو «خط �ساخن».

تكرمي فنان املالوف الق�سنطيني عبا�س ريغي بالعا�صمة
كرم مغني املالوف الق�سنطيني عبا�س
ريغي �سهرة �أم�س االثنني باجلزائر
العا�صمة من طرف الديوان الوطني
حلقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة
مبنا�سبة �صدور �أول علبة ا�سطوانات
له.
وبح�ضور جمهور غفري �أغلبه من
العائالت افتتح احلفل -الذي احت�ضنه
امل�رسح الوطني اجلزائري حمي الدين
با�شطارزي -بعر�ض �رشيط وثائقي
من ع�رش دقائق �أجنزه الديوان حول
م�سرية ريغي الفنية ت�ضمن مقتطفات
غنائية من حفالته و�أهم الفنانني الذين
�أثروا فيه على غرار عميد فن املالوف
الراحل احلاج حممد الطاهر فرغاين.
وكان الديوان قد تكفل ب�إ�صدار علبة
ا�سطوانات ريغي ب�أقرا�صها الأربعة
والتي حتمل عنوان «�ألوان ق�سنطينة»
( )2018وقد خ�ص�صها الفنان للأغنية
الق�سنطينية بكل طبوعها تكرميا لها
ولروادها.
وقدم ريغي خالل هذا احلفل مبعية
فرقته املو�سيقية العديد من العناوين
امل�ستقاة من املالوف والرتاث
الأندل�سي على غرار حوزي لل�شيخ

حممد بن م�سايب بعنوان «نار الهوى
قدات يف قلبي» يف مدح الر�سول
الكرمي والق�صيدة ال�شهرية «�صالح باي»
(قالوا العرب قالوا) وهي من روائع
املالوف الق�سنطيني حيث �أنها مرثية
ت�ؤرخ لأحداث عزل �أحد �أ�شهر بايات
ق�سنطينة يف القرن الثامن ع�رش»�صالح
باي» والذي كان الق�سنطينيون يكنون له
حبا كبريا.
وعرب عبا�س ريغي عن «�سعادته
الغامرة» بامل�شاركة يف هذا احلفل
الرم�ضاين و�أي�ضا تكرميه من طرف
الديوان معتربا �أن علبة ا�سطواناته
«هي مبثابة تكرمي لأغنية املالوف
الق�سنطيني حيث تتنوع �إبداعاتها بني
املحجوز واحلوزي والزجل وغريها
من الطبوع التي تغنى» مبدينة اجل�سور
املعلقة.
ويعترب هذا الفنان من املبدعني ال�شباب
الذين حملوا م�شعل فن املالوف يف
ق�سنطينة وقد �شارك يف العديد من
التظاهرات الفنية باجلزائر وخارجها
كما يف كازاخ�ستان وكوريا اجلنوبية
واليابان وتون�س وكندا وقطر غريها.
وكانت جمعية «ن�سائم الأن�س»

الق�سنطينية حا�رضة �أي�ضا بهذا
احلفل حيث قدمت بدورها نوبة
�سيكا افتتحتها بب�رشاف تالها م�صدر
«�أخفيت» وبطايحي «باكيات الغمام»
بالإ�ضافة �إىل ان�رصافات واخال�صات
وغريها قبل �أن يختم مو�سيقيوها
فقرتهم بزجل روحاين بعنوان «يارب
الأرباب» مبنا�سبة ال�شهر الف�ضيل.
وقال رئي�س هذه اجلمعية الفنان
�سيمود حممد �أنور �أن «ن�سائم الأن�س»
جمعية مو�سيقية �شبابية ثقافية ذات
طابع �أندل�سي ت�أ�س�ست يف  2013وت�ضم

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

�سبعني ع�ضوا وقد �شاركت يف العديد
من املهرجانات املحلية والوطنية
كما بالعا�صمة وعنابة و�سكيكدة وتن�س
وغريها وهدفها الرئي�سي هو «نقل حب
فن املالوف الق�سنطيني حلملة امل�شعل
من ال�صغار وال�شباب».
ومت تنظيم هذا احلفل يف �إطار
ال�سهرات الرم�ضانية التي ي�رشف
عليها الديوان الوطني حلقوق امل�ؤلف
واحلقوق املجاورة بالتعاون مع
امل�رسح الوطني اجلزائري حمي الدين
با�شطارزي.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

ملمو�س نحاول من خالل الدراما �أن

خالل هذه ال�صور �أن نوكد للمتلقي

نر�صدها ،ال فقط لعر�ضها لت�شويه

�أنك بحاجة ملراجعة النف�س ،وبحاجة

املجتمع العراقي ،و�إمنا نحاول من

�إىل التثقيف».

النجمة اجلزائرية يا�سمني نيار ت�ساعد
الفقراء يف رم�ضان
ك�شفت النجمة اجلزائرية يا�سمني نيار يف حديثها الحد االذاعات الناطقة
باللغة العربية يف �سوي�رسا  ،انها قامت بواجبها االن�ساين مع اكرث من ا�رسة
فقرية بني اجلزائر وم�رص ولبنان .
و�أ�شارت اىل ان التح�ضريات للم�ساعدات التي قدمتها ح�صلت قبل �شهرين
بالتعاون مع مكتب الفنانة االعالمي والفني ،وقد مت حتديد العائالت
وبع�ض احلاالت االن�سانية قبل تلبية جزء كبري من االحتياجات الغذائية
اىل جانب كمية من االدوية .
وقالت  »:الفنان ر�سالة ولي�س ا�ضواء و�شهرة وكامريات ت�صوير وح�سب ،انا
وجدت راحتي يف مد يد العون اىل االخرين يف مبادرة اعتربها واجبا بكل
االمكانيات املتوفرة لدي» .
نيار اكدت انها مازالت تخ�ضع للتمارين اليومية قبل ت�صوير فيديو كليب
جديد لها يف �سوي�رسا بالتعاون مع خمرجة اجنبية  ،وا�شارت اىل ان
جديدها �سريى النور يف فرتة عيد الفطر ال�سعيد قبل ان تكون لها اكرث من
حمطة فنية يف ف�صل ال�صيف على م�ستوى عدد من الدول العربية  ،وقالت
 »:هناك �سل�سلة من املنا�سبات الفنية واملقابالت التلفزيونية  ،اىل جانب
التح�ضري الغنية جديدة مع فيديو كليب جديد التفرغ بعدها حللقات
تلفزيون الواقع التي انوي ت�صويرها حول يومياتي ورحالتي واتوقع ان
اح�صل على ن�سبة متابعة عالية انطالقاً من العفوية التي �س�أعتمدها يف
عملية الت�صوير»

"ح�ضن ال�شوك" يف رحلة البحث
عن احلقيقة

ي�شارك امل�سل�سل الكويتي «ح�ضن ال�شوك «الذي يبث على روتانا خليجية
يف �شهر رم�ضان الكرمي نخبة من الفنانني حيث تلعب فيه دور البطولة الفنانة
الكويتية �إلهام الف�ضالة والفنان �إبراهيم احلربي وعبري �أحمد ويحكي هذا
امل�سل�سل عن “مناير” �صبية مل تعرف �أمها احلقيقية لأن �أباها “م�ساعد”
طلق �أمها “فاطمة” و�أقدم بعد والدتها بيومني على خطفها من امل�ست�شفى
مب�ساعدة زوجته اجلديدة “مرمي” التي تولت تربية “مناير” كابنتها� ،إىل �أن
رزقت بابنة من “م�ساعد” �سمتها “هيفاء” ،ومنذ هذه اللحظة بد�أت م�شاعر
واهتمامات مرمي تفرت حيال مناير وتن�صب مل�صلحة هيفاء ،فما الذي تخبئه
الأيام ملناير و�أمها فاطمة وهل �ستجمعهما الأقدار.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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ّ
املحدثة تك�شف نف�سها
“ر�سمي ًا” فورد تورو�س 2020

�أعلنت فورد ر�سمياً عن ن�سختها
اجلديدة من �سيدان تورو�س
املخ�ص�صة لل�سوق ال�صيني بعد
ح�صولها على حتديث منت�صف
العمر ،وذلك على عك�س املوديل
املوجه لأمريكا ال�شمالية الذي مت
وقف �إنتاجه �سابقاً هذا العام.
من املخطط �أن ت�صل تورو�س
 2020املحدثة �إىل �أ�سواقنا عقب
طرحها بالأ�سواق ال�صينية كي يتم
ا�ستريادها من هناك ،حيث �ست�أتي
م�ستندة على ن�سخة ممتدة من
من�صة  CD4امل�ستخدمة لطراز
فيوجن ،وقد مت ر�صدها للمرة
الأوىل م�ؤخراً مع ت�صميم �سل�س
ي�ضفي على ال�سيدان طابع �أكرث
حداثة وجاذبية بجانب م�ساهمة
الهيكل اجلديد يجعلها تبدو �أطول
و�أعر�ض قلي ً
ال مع بقاء قاعدة

العجالت بنف�س �أبعادها.
باملقدمة ،ح�صلت تورو�س على

�شبك �سدا�سي مع عنا�رص ُمط ّعمة
بالكروم ،بجانب وجود م�صابيح

�أمامية جديد ذات �شارات انعطاف
 LEDممدودة تعمل �أي�ضاً ك�أ�ضواء

"ني�سان" تك�شف عن نظام قيادة �سيارة مبعزل عن ال�سائق

ي�شرتط جميع منتجي ال�سيارات
من دون �سائق ب�أن ي�ضع ال�سائق
يديه على املقود لي�ستمر يف
ال�سيطرة على الطريق �إال �أن
مهند�سي �رشكة "ني�سان" وجدوا
�سبيال لراحته حتى من ذلك

املجهود.
و�أعلن اليابانيون عن ظهور جيل
جديد لنظام " " ProPilot
التابع ل�رشكة "ني�سان" ،مع العلم
�أن اجليل الأول طرح يف ال�سوق
عام  .2016وقد مت تزويد 350

�ألف �سيارة به.
و�أعلن رئي�س �إدارة �أنظمة القيادة
تي�سوا
الذاكية يف ال�رشكة،
�إيدزميا� ،أن اجليل الثاين من
ال�سيارات يحتوى على جمموعة
من التكنولوجيات احلديثة ك�أول

نظام يف العامل ي�سمى بـ"Hands
( "freeالأيدي احلرة).
ويت�ضمن النظام �إىل جانب
برجميات 5 " 2.0 ProPilot
رادارات و  12م�ست�شعرا ومنظومة
للمالحة ذات خرائط ثالثية
الأبعاد.
وال يلزم نظام " ProPilot
 ،" 2.0خالفا ل�سابقيه ،ب�أن
ي�ضع ال�سائق يديه على املقود.
و�سيعمل النظام� ،ش�أنه �ش�أن نظام
اجليل الأول ،يف طرق مت ت�سجيلها
يف منظومات املالحة فقط .لكن
ال�سائق �سي�ضطر على كل حال �إىل
مراقبة عمل الأجهزة الإلكرتونية
حيث تتابع كامريا خا�صة اجتاه
نظرته التي يجب �أن تكون موجهة
نحو الطريق ب�شكل دائم.
وقالت �صحيفة "Automative
�" Newsإن �رشكة "ني�سان" تعتزم
�إدخال النظام اجلديد �إىل 20
موديال من �سياراته يف � 20سوقا
لل�سيارات.

تويوتا غرانفيا هي ميني فان فخمة
ت�ستند على هاي�س
عقب الك�شف عن لكز�س  LMميني فان الفاخرة يف معر�ض �شانغهاي
لل�سيارات� ،أزاحت تويوتا ال�ستار عن ميني فان فاخرة �أخرى ،وهي تويوتا
جرانفيا ،واملرتكزة على من�صة هاي�س اجلديدة كلياً.
ال�سيارة اجلديدة التي ت�سع ثمانية �أفراد �ست�صل للأ�سواق يف الربع الرابع
من  2019لت�ستهدف الطبقة العليا من الراغبني يف �سيارات فاخرة لنقل
�أ�رسهم �أو موظفيهم ،وحتظى ال�سيارة مبجموعة متكاملة من �أنظمة
ال�سالمة الأحدث لتويوتا ،مع نظام تعليق خلفي رباعي الو�صالت ي�ضمن
“�أف�ضل قدر ممكن من الراحة والتوجيه الثابت”.
و�ستتوفر امليني فان الفاخرة مبحرك ديزل تريبو فقط مع عدم الك�شف
عن موا�صفاته بعد ،كما �ستتوفر جرانفيا اجلديدة بن�سختني خمتلفتني،
لت�شمل مزايا خمتلفة مثل جتليد جلدي و�أبواب انزالق كهربائية ومقاعد
ميكن تغيري و�ضعيتها كهربائياً مع  12منفذ  USBو 12مكرب �صوت.
كما ت�أتي ال�سيارة بـ  9و�سائد هوائية لل�سالمة ونظام حتذير مبكر من
اال�صطدام مع خا�صية ر�صد امل�شاة وراكبي العجالت بجانب �أنظمة
�أخرى مل�ساعدة ال�سائق.

نهارية ذات ت�أثري متدفق جذاب،
يف حني كانت التغيريات الأكرب

باخللف مع جمموعة جديدة من
م�صابيح  LEDاملت�صلة ببع�ضها
عرب �رشيط كروم مع وجود خيارات
لت�صميمات عجالت تتنا�سب مع
الت�صميم اجلديد للهيكل ،كما
�ستتوفر فئة  Vignaleالأعلى مع
عدة اختالفات بالت�صميم تت�ضمن
�شبك �أمامي خا�ص ومزيد من
الزخارف الكرومية و�سقف �أ�سود
مع عجالت � 19إن�ش مزدوجة
الألوان.
هذا ومل ت�ستعر�ض فورد داخلية
تورو�س اجلديدة بع�ض كي نعرف
�أهم ما ح�صلت عليه من حتديثات،
مع التكتم حول خيارات املحركات
كذلك ،حيث يتوقع �أن ت�أتي مع زوج
من حمركات تريبو ت�شارجر  2لرت
بقوة تبلغ  245ح�صان ،حيث �ستبد�أ
املبيعات الحقاً هذا العام.

على ال�سيارات امل�ستوردة

ال�شركات الأوروبية تعار�ض فر�ض
ر�سوم �أمريكية من جانب واحد
قال احتاد �صناعة ال�سيارات
الأوروبي ،االثنني� ،إن قيام
الواليات املتحدة بفر�ض ر�سوم
�أو نظام للح�ص�ص على وارداتها
من ال�سيارات من جانب واحد
لي�س حال للنزاع التجاري احلايل
بني الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي ،كان الرئي�س الأمريكي
"دونالد ترامب" قد �أرج�أ يوم
اجلمعة اتخاذ قرار ب�ش�أن فر�ض
ر�سوم على واردات الواليات
املتحدة من ال�سيارات ومكوناتها
من اليابان واالحتاد الأوروبي
ملدة  180يوما .و�أعرب ترامب
عن �أمله يف التو�صل �إىل اتفاق
يحد من �صادرات اليابان واالحتاد
الأوروبي من ال�سيارات ومكوناتها
�إىل الواليات املتحدة.
يذكر ان فكرة ترامب تقوم على
�أ�سا�س حتليل يرى �أن ال�سيارات

امل�ستوردة متثل تهديدا للأمن
القومي الأمريكي وهو التحليل
الذي يرف�ضه احتاد �صناعة
ال�سيارات الأوروبي واملفو�ضية
الأوروبية وهي الذراع التنفيذية
لالحتاد الأوروبي.
و�أعرب "�إريك جونارت" الرئي�س
التنفيذي الحتاد �صناعة ال�سيارات
الأوروبي عن دعمه للجهود البناءة
التي تهدف ملعاجلة احلواجز
اجلمركية وغري اجلمركية �أمام
جتارة ال�سيارة بني جانبي املحيط
الأطل�سي.
و�أ�ضاف "فر�ض ر�سوم �إ�ضافية
�أو نظام للح�ص�ص ،ميثل انتهاكا
وا�ضحا لقواعد منظمة التجارة
العاملية ،لذلك فمثل هذه
اخلطوات غري مقبولة كحل للنزاع
احلايل".

�سانغ يونغ تيفويل  2020حت�صل على
�شكل ّ
حمدث وحمرك تريبو  1.5لرت

ك�شفت �ساجن يونغ عن �أحدث
موديالتها ،تيفويل  2020في�س
ليفت ،والتي و�صفتها بـ “تيفويل
اجلديدة جداً” ،حيث ح�صلت
الكرو�س اوفر على �شبكة تهوية
معدلة مع م�صابيح �أمامية
جديدة وفتحة تهوية �أكرث بروزاً
واملزيد.
يف اخللف ح�صلت الكرو�س �أوفر
على ر�سومات جديدة للم�صابيح
اخللفية وم�صد خلفي معدل،
وباالنتقال للمق�صورة نرى لوحة

قيادة رقمية � 10.25إن�ش و�شا�شة
� 9إن�ش ع�رصية لنظام املعلومات
الرتفيهية ،مع فتحات تهوية
جديدة ومقود م�ألوف.
و�سيتوفر املوديل املحدث
مبحرك تريبو جديد �سعة 1.5
لرت بـ “�أداء �أقوى” و�إن مل حتدد
ال�رشكة موا�صفاته بعد ،ومن
املتوقع و�صول ال�سيارة �إىل
�أ�سواق اخلليج يف وقت الحق من
العام اجلاري ب�أ�سعار مل يك�شف
عنها حتى الآن.
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�آبل تطلق �إ�صدا ًرا حمد ًثا من MacBook Pro
وحتل م�شكلة لوحة املفاتيح

�أعلنت �رشكة �آبل عن �إطالق
�إ�صدار حمدث من حوا�سيبها
املحمولة من �سل�سلة “ماك
بوك برو” MacBook Pro
يت�ضمن اجليلني الثامن والتا�سع
من معاجلات “�إنتل كور” Intel
 ،Coreلتجلب معها املعاجلات
الثمانية النوى لأول مرة �إىل
حوا�سيب ماك بوك برو.
وقالت ال�رشكة يف بيان� :إن
حوا�سيب ماك بوك برو �أ�صبحت

الآن تقدم �أدا ًء �أ�رسع مبرتني
من املعاجلات الرباعية النوى
احلالية ،وبن�سبة � %40أف�ضل من
املعاجلات ال�سدا�سية النوى.
و�أعلنت �آبل � ً
أي�ضا عن حتديث
حوا�سيب ماك بوك برو بقيا�س
 13بو�صة؛ ب�إ�ضافة �رشيط التحكم
“تت�ش بار” ،Touch Bar
واجليل الثامن من معاجلات �إنتل
كور.
و�إىل جانب حتديث احلوا�سيب،

�أعلنت ال�رشكة عن خطوات حلل
م�شكلة لوحة املفاتيح التي تعاين
منها حوا�سيب ماك بوك برو،
وماك بوك �أير احلالية ،وهي
امل�شكلة التي ت�ؤدي �إىل عدم
ا�ستجابة املفاتيح للنقر� ،أو �أنها
تطبع احلروف مرتني بالنقرة
الواحدة.
وحلل امل�شكلة يف ال�سابق� ،أ�ضافت
رسا غ�شا ًء يهدف �إىل منع
ال�رشكة � ًّ
الغبار واجل�سيمات الدقيقة من

التجمع حتت املفاتيح ،ولكن هذا
الإجراء مل يحل امل�شكلة متا ًما.
والآن �أعلنت عن ثالثة �إجراءات
جديدة� ،أولها :تغيري املواد التي
تعتمد عليها �آلية عمل املفاتيح،
وقالت �إنها �سوف حتد من م�شكلة
“عدم النقر والنقر امل�ضاعف”.
ومع �أن �آبل تعتقد �أن هذا التغيري
�سوف ي�ؤدي �إىل تقليل امل�شكلة
�إىل حد كبري� ،إال �أنها �أعلنت عن
تو�سعة “برنامج خدمة لوحة
املفاتيح” – الذي يوفر خدمة
�إ�صالح لوحة املفاتيح جما ًنا؛
�سواء �ضمن الكفالة �أو خارجها –
جلميع احلوا�سيب التي ت�ستخدم
�آلية “الفرا�شة” ،Butterfly
وهذا ي�شمل جميع حوا�سيب
ماك بوك برو� ،إىل جانب
الإ�صدار الذي �أُعلن عنه اليوم.
�أما الإجراء الثالث فهو ت�رسيع
عملية �إ�صالح لوحة املفاتيح يف
متاجرها.
هذا؛ ويتوفر الإ�صدار اجلديد
من حوا�سيب ماك بوك برو
ب�سعر  1,799دوال ًرا ،و2,399
دوال ًرا �أمريك ًيا اعتبا ًرا من اليوم.

ك�شف باحثو الذكاء اال�صطناعي يف
في�سبوك عن تفا�صيل جهودهم يف
تدريب الروبوتات ،مبا يف ذلك مبادرة
لتعليم روبوت �سدا�سية الأرجل كيفية
امل�شي ،وقالت ال�رشكة� :إن �أجهزتها
�أ�صبحت �أكرث ذكا ًء ،و�أ�رسع بكثري.
وعلى الرغم من �أن في�سبوك ال
تبيع الروبوتات� ،إال �أن الباحثني
ي�ستخدمون الكثري منها ،وتعتمد
في�سبوك – ب�صفتها من�صة توا�صل
اجتماعي عاملية – ب�شكل مكثف
على الذكاء اال�صطناعي ،و�أنظمة
التعلم الآيل؛ لإبقاء املحتوى ال�ضار
بعيدًا عن من�صتها.
و�أعلنت �رشكة التوا�صل االجتماعي
عن ثالثة م�شاريع روبوتية ،ت�أمل
�أن ت�سهم يف حل التحدي امل�ستمر،
املتمثل يف بناء �أنظمة ذكاء
ا�صطناعي ،ال يتعني عليها االعتماد
على كميات كبرية من البيانات لتعلم

معلومات جديدة.
وتتبع هذه امل�شاريع �إىل ق�سم �أبحاث
الذكاء اال�صطناعي يف ال�رشكة ،وهو
ق�سم يعمل ب�شكل م�ستقل على
جمموعة التطبيقات واخلدمات
ال�شهرية لفي�سبوك.
وتقول ال�رشكة� :إن �أبحاثها يف جمال
الروبوتات والذكاء اال�صطناعي
تُ�ستخدم لتعزيز الذكاء اال�صطناعي
على امل�ستوى ال�صناعي والأكادميي،
و�إن علماء احلا�سب ال يقومون
ب�إجراء الأبحاث لغر�ض دمج
التكنولوجيا يف منتجاتها املوجهة
�إىل امل�ستخدمني.
ويف �سبيل الو�صول �إىل ذلك الهدف،
ف�إن في�سبوك جتري �أبحا ًثا تهدف
�إىل تعليم الروبوتات كيفية التعرف
على العامل ،على غرار الطريقة
الب�رشية ،بالتعاون مع علماء احلا�سب
من جامعة نيويورك.

غوغل تتفوق على �أطباء الأ�شعة يف
الك�شف عن �سرطان الرئة

�سام�سونغ امل�ستفيد الأكرب من
خ�سارة هواوي

حتطمت طموحات هواوي املتمثلة ب�إزاحة �رشكة �سام�سونغ من ال�صدارة،
وح�صولها على لقب �أكرب عالمة جتارية للهواتف يف العامل ،بحلول عام ،2020
يف �أعقاب التقارير التي تفيد ب�أن �رشكة غوغل �سحبت رخ�صة �أندرويد من
هواوي ،وقد يكون تهمي�ش مناف�س �سام�سونغ الأكرث حما�سة مبثابة مفاج�أة غري
متوقعة لل�رشكة الكورية اجلنوبية – على افرتا�ض �أن وجود هواوي يف القائمة
ال�سوداء ُم�ستمر.
و�أوقفت �رشكة غوغل – تلبي ًة لأمر تنفيذي وقعه الرئي�س دونالد ترامب الأ�سبوع
املا�ضي – عالقتها التجارية الطويلة الأمد مع هواوي ،والتي كانت تتيح للعالمة
التجارية ال�صينية الو�صول �إىل حتديثات نظام �أندرويد ،وقد ي�ؤدي هذا التقييد
�إىل تراجع الطلب على �أجهزة ال�رشكة ال�صينية يف اخلارج ،و�إعطاء �سام�سونغ
الرائدة يف ال�سوق قدرة �إ�ضافية على تعزيز ريادتها يف جمال �أجهزة �أندرويد.
وقد تكون خ�سارة هواوي مك�سبًا ل�رشكة �سام�سونغ �إذا تخلى م�ستخدمو �أندرويد
عن هواتف هواوي امل�ستقبلية؛ لعدم توفر الأدوات والتطبيقات التي يعتمد
عليها الأ�شخا�ص يوم ًيا ،و�ست�ستفيد �سام�سوجن من الرتاجع املتوقع يف الطلب
اخلارجي على هواتف هواوي ،وخا�صة يف �أوروبا ،حيث متتلك هواوي ما يقرب
من  25يف املائة من ال�سوق ،بح�سب بيانات الربع الأخري من عام .2018
ومتتلك �سام�سونغ جمموعة وا�سعة من املنتجات – من الأجهزة املنخف�ضة
التكلفة �إىل الأجهزة الرائدة – مماثلة ملجموعة هواوي احلالية ،و�ستكون
ال�رشكة الكورية اجلنوبية على الأرجح �أكرب امل�ستفيدين� ،إذا بحث امل�ستخدمون
عن هاتف بديل يعمل بنظام �أندرويد.

تقني
في�سبوك تريد تعليم الروبوتات
كيفية امل�شي

ابتكر باحثو الذكاء اال�صطناعي يف
�رشكة جوجل العاملون مع م�ست�شفى
Northwestern Medicine
منوذجا للذكاء اال�صطناعي ،قاد ًرا
ً

اكت�شاف
على
�رسطان الرئة من
خالل االختبارات،
ب�شكل �أف�ضل من
اخت�صا�صيي الأ�شعة
الب�رشيني ،مبتو�سط 
ثماين �سنوات من اخلربة.
واكت�شف النموذج – عند حتليل
�أ�شعة مقطعية واحدة – ال�رسطان

يف املتو�سط بن�سبة  5يف املئة �أكرث
من جمموعة مكونة من �ستة خرباء
ب�رشيني ،وكان من املرجح �أن يقلل
الإيجابيات اخلاطئة بن�سبة  11يف
املئة.
وحقق اخلرباء الب�رشيون والذكاء
اال�صطناعي نتائج مماثلة عندما
متكن علماء الأ�شعة من م�شاهدة
الأ�شعة املقطعية ال�سابقة.

م�ؤ�س�س هواوي :الواليات املتحدة ت�ستخف بقوتنا
علق م�ؤ�س�س �رشكة هواوي (رن جنغفي)
بلهجة متحدية على الإجراءات
الأمريكية �ضد �رشكته بقوله �إمنا هي
حماوالت من الواليات املتحدة لعرقلة
الطموحات العاملية لهواوي ،و�أ�ضاف
�أن الواليات املتحدة “ت�ستخف” بقوة
�أكرب �رشكة لالت�صاالت يف العامل.
وجاءت هذه الت�رصيحات من جنغفي
– التي ن�رشتها و�سائل الإعالم
احلكومية ال�صينية – بعد �أيام من
�إ�صدار الرئي�س الأمريكي (دونالد
ترامب) �أوامر تهدف �إىل �إحباط
�أعمال �رشكة هواوي يف الواليات ريب يف �أن �شبكات اجليل اخلام�س
املتحدة،
متوجا بها �شهو ًرا من اخلا�صة بهواوي لن تت�أثر .وفيما يتعلق
ً
اجلهود لعرقلة طموحات هواوي يف بتقنيات  ،5Gلن يتمكن الآخرون من
�أن ت�صبح ال�رشكة الرائدة عامل ًيا يف �إدراك �رشكة هواوي �إال بعد عامني �أو
تقنية �شبكات اجليل اخلام�س.
ثالثة”.
وقال جنغفي لقناة التلفزيون املركزي وت�أتي ت�رصيحات جنغفي بُعيد
ال�صيني �“ :CCTVإن املمار�سات تخفيف احلكومة الأمريكية – م�ؤق ًتا
احلالية لل�سيا�سيني الأمريكيني – بع�ض القيود التجارية التي ُفر�ضت
ت�ستخف بقوتنا” .و�أ�ضاف“ :ال الأ�سبوع املا�ضي على �رشكة هواوي،

وهي خطوة تهدف �إىل التقليل من
امل�شكالت التي قد تواجه عمالء
�رشكة االت�صاالت حول العامل.
وانتقدت و�سائل الإعالم ال�صينية يوم
االثنني الواليات املتحدة الأمريكية
ب�سبب مزاعم �رسقة امللكية الفكرية،
وو�صفتها ب�أنها “�أداة �سيا�سية” تهدف
�إىل قمع التنمية االقت�صادية يف
ال�صني.
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�أمن والية امل�سيلة

تدابري لت�أمني املواطنني
خالل رم�ضان
اتخذت م�صالح امن والية امل�سيلة ،جملة من
التدابري والإجراءات ل�ضمان راحة املواطنني طيلة
�شهر رم�ضان ،فزيادة على عملها اليومي امليداين
الرامي �إىل حماية امن وممتلكات املواطنني،
حيث جندت �أعوانها لل�سهر على حتقيق الأمن
واال�ستقرار ،واحلر�ص على تواجد وانت�شار عنا�رص
الأمن عرب جميع �أحياء و�شوارع الوالية ،خا�صة
باملناطق التي تكرث بها احلركة خالل ال�سهرات
الرم�ضانية ،على غرار و�سط املدينة ،والأ�سواق
وت�أمني امل�ساجد خالل �أداء امل�صلني ل�صالة
الرتاويح  ،بانت�شار الدوريات الراجلة واملتنقلة
وال�سهر على التنظيم اجليد حلركة املرور متا�شياً
مع الو�ضع .

عبدالبا�سط بديار

بعد دخول  3حمطات
جديدة حيز اخلدمة
الفعلية مبع�سكر

 47حمطة خلدمات
الهاتف والإنرتنت عرب
تكنولوجيا اجليل الرابع
�إرتفع عدد حمطات الإر�سال خلدمات الهاتف
والإنرتنت فائقة ال�رسعة عرب تكنولوجيا اجليل
الرابع ( )4G LTEعلى م�ستوى والية مع�سكر �إىل
 47حمطة ،وذلك بعد �أن �إ�ستفادت كل من بلديات
ماق�ضة� ،سجرارة واملامونية ،من حمطات �إر�سال
جديدة بقدرة �إ�ستعاب ت�صل ل 800م�شرتك لكل
حمطة ،حيث �أمتت املديرية العملية الت�صاالت
اجلزائر بالوالية بنجاح خالل �شهر �أفريل عملية
جتهيز وت�شغيل حمطة الإر�سال املتواجدة
مبنطقة ال�صف�صاف التابعة لبلدية ماق�ضة،
وحمطة الإر�سال املتواجدة مبنطقة بن تيمي
التابعة لبلدية �سجرارة ،وكذا حمطة ثالثة مبنطقة
�سيدي دحو التابعة لبلدية املامونية ،وذلك ق�صد
امل�ساهمة يف فك العزلة عن �سكان هذه املناطق
والقرى القريبة منها ومتكينهم من الإ�ستفادة من
خدمات الهاتف والإنرتنت.

بعد �أ�سابيع من �إ�صابة
زوجها ب�أزمة قلبية

زوجة كا�سيا�س تعلن
�إ�صابتها مبر�ض خبيث
�أعلنت ال�صحفية الإ�سبانية �سارة كاربونريو،
زوجة احلار�س الدويل ال�سابق �إيكر كا�سيا�س،
�أنها �أجرت عملية جراحية ال�ستئ�صال ورم
خبيث من املبي�ض ،و�ستخ�ضع لعالج خالل
الأ�شهر املقبلة.
و�أو�ضحت كاربونريو يف ر�سالة عرب ح�سابها
ال�شخ�صي يف «�إن�ستغرام»� ،أنه مت اكت�شاف الورم
خالل فح�ص طبي �أجرته منذ �أيام ،يف الوقت
الذي مل ت�ستيقظ فيه عائلتها من «حالة فزع»،
يف �إ�شارة لتعر�ض زوجها كا�سيا�س لأزمة قلبية
بداية ال�شهر اجلاري �أثناء مران فريقه بورتو
الربتغايل ،و�أ�شارت كاربونريو يف ر�سالتها «الأمر
�أ�صابني هذه املرة ،هذه الكلمة ال�صعبة امل�ؤلفة
من � 6أحرف وي�صعب علي كتابتها (تق�صد
ال�رسطان)» ،بينما �أكدت �أنها ت�شعر بـ»الهدوء
والثقة يف �أن الأمور �ست�سري على �أف�ضل
نحو»،وجاء �إعالن كاربونريو عن هذا الأمر بعد
يوم واحد فقط من احتفال حار�س ريال مدريد
الإ�سباين واملنتخب الأ�سبق ببلوغ عامه الـ.38
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الناطق ال�سابق با�سم وزارة الداخلية التون�سية ،العميد خليفة ال�شيباين

اجلزائر طوت نهائيا �صفحة داع�ش
.

احلراك ال�شعبي اجلزائري منوذج ميكن اال�ستفادة منه

م.ر
ك�شف الناطق ال�سابق با�سم وزارة الداخلية
التون�سية ،العميد خليفة ال�شيباين ،عن
تطورات الأو�ضاع يف املنطقة ،الفتا �إىل �أن
�آ�سيا متثل امل�رسح القادم لتنظيم داع�ش
الإرهابي ،ورجح عدم عودة الع�رشية ال�سوداء
يف اجلزائر.
و�أو�ضح �شيباين“ ،يف حوار مع موقع “الغد”
االلكرتوين � ،أن الدور القادم للتنظيمات
الإرهابية وعلى ر�أ�سها “داع�ش” �سيكون يف
قارة �آ�سيا ،يف �إطار التجاذبات الإقليمية
وتوظيف بع�ض الأطراف الدولية امل�ستفيدة
لظاهرة الإرهاب.
وقال �إن التنظيم املركزي عرب قيادته يف
�سوريا والعراق ،يبحث عن مالذات �أخرى،
لعل �أولها بح�سب التقارير اال�ستخباراتية ،دول
ال�ساحل وال�صحراء املكونة من مايل ،وت�شاد،
والنيجر ،و�صوال حلركة ال�شباب يف ال�صومال
وبوركينا فا�سو.
و�أكد �شيباين �أن الأو�ضاع يف ليبيا تنعك�س
ب�صورة مبا�رشة على الأمن القومي لدول
اجلوار ،حتديدًا م�رص ،وتون�س واجلزائر،
باعتبار �أن الأوىل العمق الإ�سرتاتيجي للدول
الثالث ،وتوقع �أنه يف ظل تطور الأو�ضاع
يف طرابل�س قد ينتظر موجة جلوء �إىل

تون�س قد ت�ؤثر على امل�ؤ�رشات االقت�صادية
واالجتماعية.
فيما قال �شيباين �إن اجلزائر منوذج للحراك
ال�سلمي الدميقراطي يف العامل العربي،
وال�شعب اجلزائري التقط اللحظات التي
عا�شتها دول التي عرفت الربيع العربي،
و�أو�ضح �أن ال�شعب اجلزائري مر بع�رشية
�سوداء وحمراء يف مكافحة الإرهاب ،وكان له
العديد من التجارب ،لذلك يتظاهر منذ �أكرث
من � 3أ�شهر بطريقة �سلمية ح�ضارية حتى �أكرث
من ال�سرتات ال�صفراء يف فرن�سا.
ولفت �إىل �أن اجلزائر دولة تعرف كيفية التعامل
مع �أزماتها ،واجلي�ش اجلزائري يقوم بدوره يف
حماية احلدود ،واحلراك بال�شارع اجلزائري

لن ي�ؤثر على اجلانب الأمني
و�أ�شار �إىل �أن الع�رشية ال�سوداء لن تعود يف
اجلزائر ،باعتبار �أنها بح�سب التقارير الر�سمية
�أدت �إىل ا�ست�شهاد �أكرث من � 240ألف مواطن
جزائري و�أكد �أن املواطن اجلزائري يعرف
�أكرث من �أي �شعب يف العامل معنى الإرهاب،
وهذا ما يف�رس خروج ال�شعب لأكرث من � 3أ�شهر
يف م�شاهد تدر�س يف الدميقراطية واالنتقال
ال�سلمي لل�سلطة.
وقال �شيباين �إن البحر املتو�سط يف ظل
موقعة اجلو�سيا�سي له قيمته االقت�صادية
والإ�سرتاتيجية ،ويحكم التهديدات املوجهة
�إىل �أوروبا ،ف�ض ً
ال عن الهجرة ال�رسية واالجتار
بالب�رش من �شمال �أفريقيا.

�أكد العديد من املواطنني يف �أغلب
بلديات ومدا�رش والية البويرة ندرة
حليب الأكيا�س منذ بداية �شهر
رم�ضان الكرمي على م�ستوى كل
املحالت  ,الأمر الذي �أثار تذمرهم
و�سخطهم ال�شديدين  ,ودفع الكثري
منهم �إىل الدخول يف رحالت بحث
عن هذه املادة التي �أ�صبح الظفر
بها من امل�ستحيالت ال�سبع ,
لأ�سباب تبقى جمهولة لدى املواطن
رغم تطمينات امل�صالح املعنية
بتوفري الكمية الالزمة يف هذا ال�شهر
على وجه اخل�صو�ص  ,وهو الو�ضع
الذي حتم على البع�ض اقتناء حليب
البودرة �أو الدخول يف طوابري طويلة
والتي �شهدت يف العديد من الأحيان
مناو�شات وم�شاهدات عنيفة بني
جموع املواطنني وهو ما وقفت عليه
يومية « الو�سط « يف عدة مناطق من
الوالية  ,هذا و�أرجع بع�ض التجار
الذين حتدثنا �إليهم ال�سبب �إىل
املوزعني الذين مل يزودوهم باملادة
 ,رغم �أن �شاحنات التوزيع كانت متر
قبل ال�شهر الف�ضيل بطريقة عادية ,
�إال �أن الكمية املوزعة حاليا قليلة
وال تلبي حاجيات املواطنني يف
�أغلب مناطق الوالية  ,ولكن �أخطر
ما يحدث ما �أخربنا به املواطنون
عن ت�رصفات بع�ض التجار
غري امل�رشوعة الذين يجربون
امل�ستهلكني على اقتناء كي�س من
حليب البقر ومواد �أخرى .

�أح�سن مرزوق

احلماية املدنية بتلم�سان

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح � 10أ�شخا�ص
�سجلت مديرية احلماية املدنية
لوالية تلم�سان خالل الن�صف
الأول من �شهر رم�ضان املعظم
�إجالء  10وفيات �إىل م�صالح حفظ
اجلثث بالإ�ضافة �إىل  537مري�ض
وم�صاب مت نقلهم �إىل م�صلحة
اال�ستعجاالت مب�ست�شفيات الوالية
ح�سب ما �أ�شار �إليه بيان خلية
الإعالم واالت�صال .
و�أ�شارت رئي�سة خلية الإعالم
واالت�صال النقيب جميلة عبود
ان م�صاحلها قد �سجلت ارتفاعا
كبريا يف عدد التدخالت خالل
الن�صف الأول من �شهر رم�ضان
مقارنة بنف�س الفرتة من ال�سنة
املا�ضية ما جنم عنه ت�سجيل 10
وفيات و 537جريح وم�صاب .

حيث بلغت عدد الإجراءات 451
حيث �إ�سعاف و نقل  453من
جريح و مري�ض �إىل امل�ست�شفى
 ،كما مت ت�سجيل  60حادث �أ�سفر
عنه  67جريح من جهة �أخرى
�سجلت م�صالح احلماية املدنية
 60حريقا �أ�سفر عنه �إ�سعاف 06
�ضحايا وهذه احلرائق متمثلة يف
حرائق ح�رضية و �صناعية � ،أما
العمليات املختلفة فقد بلغ عدد
العمليات  143عملية �أ�سفر عنها
 11م�صاب و  10متوفني و هذه
العمليات متمثلة يف نقل جثث
و �أجهزة �أمنية و عملية جتميع
�أ�شخا�ص بدون م�أوى و عمالت
�أخرى متفرقة .

حممد بن ترار

�شهر رم�ضان بورقلة

برنامج ثري للفوج الك�شفي
عبد احلميد بن بادي�س
�سطر الفوج الك�شفي عبد احلميد
بن بادي�س بحي �أحمد متام بورقلة
 ،برنامج ثري خالل �شهر رم�ضان
املبارك ي�شمل عدة جماالت من
خالل تنظيم دورة كروية  ،ومبادرة
توزيع قفة رم�ضان وك�سوة العيد
للأيتام .
�أكد �أحمد عريف قائد الفوج
الك�شفي عبد احلميد بن بادي�س
بحي �أحمد متام ببلدية ورقلة يف
ت�رصيح �صحفي خ�ص به يومية
«الو�سط»� ،أن الفوج الك�شفي
�سطر مبادرات عدة خالل
�شهر رم�ضان املبارك  ،لعل من

�أبرزها برجمة دورة كروية للكهول
متكونة من  08فرق ملختلف
�أحياء عا�صمة الوالية  ،مع تنظيم
مبادرة اجتماعية تتمثل يف �إفطار
لعابري ال�سبيل عرب الطريق
الوطني  ،ناهيك عن ال�سعي
الكبري يف �إجناح عملية توزيع قفة
رم�ضان على م�ستحقيها � ،أما
ال�شطر الرابع من برنامج ال�شهر
الف�ضيل فيتعلق بتوزيع ك�سوة
العيد بالإ�ضافة لربنامج موجهة
بالدرجة الأوىل لفائدة الفوج
الك�شفي .

�أحمد باحلاج
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