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

ال�شوط الأول من
 �شيناريو " الكادنة " 

القطاع ال�شياحي ي�شهد 
منوا بـ 20باملائة �شنويا

تاأجيل حماكمة" كمال البو�شي"
 اإىل يوم 19 جوان 

�ش�حل قوراية بتيب�زة

الأمواج تلفظ جثة
 ال�شياد املفقود 

ق�ئد الأرك�ن يوؤكد من ب�شكرة

اجلي�س لي�س له طموح �شيا�شي

ا�شتق�ل نه�ئي� من الهيئة

خليفاتي ي�شحب تر�شحه 
لرئا�شة الأف�شيو

.       انتخ�ب رحمون زرقون خلف� ملن�شف عثم�ين

املحكمة الع�شكرية ب�لبليدة 

اإعادة فتح ملف اجلرنال "ح�شان" 
�س3

�س4
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البراهيمي يف ر�ش�لة ث�نية
 خالل اأ�شبوع

اأ�شع جتربتي حتت 
ت�شرف ال�شعب 

�س4

�س3 

�س8�س2�س4

�س4

ر�شيد �شلويف املدير الع�م للديوان 
الوطني لل�شي�حة يف حوار لـ" الو�شط"

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

www.investplus-dz.com

احلدود اجلنوبية وال�شرقية
اجلي�ش يحدد 185 نقطة ع�سكرية مغلوقة 
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الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�شاء �شطيف

تاأجيل ق�سية رئي�س وفاق �سطيف ح�سان حماراإىل 12 جوان
مبجل�س  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
ق�صاء �صطيف اأم�س الأربعاء الف�صل 
رئي�س  مبتابعة  املتعلقة  الق�صية  يف 

نادي وفاق �صطيف ح�صان حمار 
اإىل غاية  12  اآخرا  رفقة 14 متهما 
قررته  ما  ح�صب  املقبل,  جوان 
رئي�صة اجلل�صة و بعد قيامها بعملية 
املناداة على اأطراف الق�صية الذين 
 4 رقم  اجلزائية  الغرفة  بهم  غ�صت 
و كذا البهو الرئي�صي ملجل�س ق�صاء 
الرئي�صي  املتهم  غياب  و  �صطيف 
املتابعني  بع�س  و  حمار  ح�صان 
معه بتهم »خيانة الأمانة و اختال�س 
و  خا�صة  �رشكة  اأموال  تبديد  و 
امل�صاركة يف اختال�س اأموال خا�صة« 
قررت رئي�صة اجلل�صة تاأجيل الق�صية 

ح�صب  املقبل,  جوان   12 تاريخ  اإىل 
ما لوحظ.

الأوىل  الأربعاء  اأم�س  جل�صة  تعد  و 
اجلزائية  الغرفة  م�صتوى  على 
مبجل�س ق�صاء �صطيف بعد ا�صتئناف 
�صادر  غيابي  حلكم  حمار  ح�صان 
يق�صي  �صطيف  حمكمة  عن  �صده 
باإدانته ب 5 �صنوات �صجنا نافذة يف 
ق�صية ف�صاد و تالعب بالعقار �صغلت 

ال�صارع املحلي و اأ�صالت 
الكثري من احلرب .

يف  التالعب  حمل  العقار  يتمثل  و 
»اأم  امل�صماة  العقارية  التعاونية 
 1999 �صنة  تاأ�ص�صت  التي  احلياة« 
مت  اأر�صيتني  قطعتني  اقتنت  و 
مب�صاحة  قطعة   84 اإىل  تق�صيمهما 

و  الواحدة  للقطعة  مربع  مرت   400
64 قطعة اأخرى ب200 مرت مربع و 

مبرور الزمن مت تقلي�س 
اإىل  الأرا�صي اخلا�صة بامل�صتفيدين 
دخول  و  مربعا  مرتا   150 من  اأقل 
اأ�صماء م�صتفيدين جدد اإىل التعاونية 
و اإلغاء ا�صتفادات اأخرى لي�صل عدد 

امل�صتفيدين اإىل اأكرث من 300.
ال�صحايا  و ح�صب ت�رشيحات بع�س 
فاإن  الق�صية  هذه  تاأجيل  عقب 
التمل�س  حاول  الذي  حمار  »ح�صان 
رئا�صة هذه  ت�صليم  و  امل�صوؤولية  من 
التعاونية اإىل �صخ�س اآخر �صنة 2014  
لو  و  احل�صور  عناء  نف�صه  يكلف  مل 
متابعته  بداية  منذ  واحدة  جل�صة 

�صنة 2011«. 

مترنا�شت

القب�س على االإرهابي ر.حممد االمني«
متكنت  امل�صلحة,  قواتنا  جهود  وبف�صل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 

مفرزة للجي�س الوطني ال�صعبي, يوم 21 ماي 2019, بتمرنا�صت/الناحية 

»ر.  امل�صمى  الإرهابي  على  القب�س  اإلقاء  من  ال�صاد�صة,  الع�صكرية 

حممد الأمني«, املدعو »اأبو الدرداء«, الذي كان قد التحق باجلماعات 

الإرهابية �صنة 2012 تاأتي هذه العملية النوعية لتوؤكد عزم قوات اجلي�س 

الوطني ال�صعبي على تعقب هوؤلء املجرمني عرب كامل الرتاب الوطني 

ومدى اليقظة الدائمة لأفراده للحفاظ على اأمن وا�صتقرار البالد.

�شاحل قوراية بتيبازة

االأمواج تلفظ جثة ال�سياد املفقود منذ اأفريل املن�سرم 

خبر في 
صورة

حكيم دكار يعود للمونولوغ
 يف رم�سان

�صيطل  النجم ف�صيل ع�صول بعمله زلميط » على جمهوره  يوم 24 بقاعة 
�صريا ماي�صرتا باجلزائر العا�صمة مبونولوغ »زلميط«  الذي لقي جناحا   
وعليه فلقد برجمت هذه ال�صهرة الرم�صانية   من طرف  الديوان  الوطني 
للثقافة والإعالم بالتن�صيق مع بلدية �صيدي احممد   باجلزائر العا�صمة, 
بالكثري   تعد  اأخرى  رم�صانية  �صهرة  العا�صمي يف  اجلمهور  �صيلتقي  كما 
مونلوج  �صيعر�س  والذي  دكار   حكيم  الفكاهي  الفنان  املف�صل  جنمهم 
»خباط  كراعو« وهذا  يوم 29من ماي اجلاري  ليعيد املجد لهذا العمل 
امل�رشحي   الذي ا�صتهر به هذا الفنان والذي حقق به �صابقا  جناحات 
اجلزائرية  العائالت  تعي�س  اأن  املرتقب  فمن  وعليه   النظري  منقطعة  

�صهرة رم�صانية ممتعة مليئة بالفرجة وال�صحك.

باالإفطار"  الطلبة  "باعو 
هذا ال�صعار الذي يتداوله بقوة موؤخرا طلبة جامعة البويرة على خلفية 
ح�رشتها  والتي  ماي   19 الطالب  باليوم  الإحتفال  حادثة  خلفته  ما 
من  معترب  عدد  بح�صور  الولية  وايل  راأ�صها  على  املحلية  ال�صلطات 
الطلبة منهم ممثلي املنظمات الطالبية فيما مت مقاطعة احلدث من 
طرف الغالبية العظمى من الطلبة على غرار ما �صهدته معظم جامعات 
الوطن التي �صهدت احتجاجات وم�صريات تزامنا مع الحتفالية , وهو 
الأمر الذي حز يف نفو�س طلبة البويرة الذي نددوا باحلادثة يف م�صرية 
يوم الثالثاء مرددين �صعار » يا العار يا العار باعو الطلبة بالإفطار » 

والتي تفاعل معها جميع الطلبة عرب مواقع التوا�صل الجتماعي .
اأ.م

�سنع ن�سختني من درع البطولة 
الوطنية

من  ثاين  �صناعة جم�ّصم  على  القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  تعتزم 
بتيزي  نوفمرب  اأول  ملعب  اإىل  نقله  اأجل  من  الوطنية  البطولة  درع 
وزو حت�صبا لإمكانية ت�صليمه اإىل فريق �صبيبة القبائل يف حال تتويج 
الفريق بلقب البطولة الوطنية, اأين �صيتم يف نف�س ال�صياق حتويل درع 
�صيلعب  بق�صنطينة حيث  ال�صهيد حمالوي  ملعب  اإىل  اأي�صا  البطولة 

الرائد احتاد العا�صمة مباراة املو�صم اأمام �صباب ق�صنطينة.

االأخوان غزال يوؤديان منا�سك العمرة
يتواجد الأخوان عبد القادر ور�صيد غزال مبكة املكّرمة حيث يوؤديان 
منا�صك العمرة, اأين قام الالعب الدويل اجلزائري ال�صابق عبد القادر 
غزال �صورة له مع �صقيقه وهما يف مكة املكرمة يوؤديان املنا�صك 

عرب ح�صابه على موقع التوا�صل
وختام  املو�صم  نهاية  غزال  ر�صيد  ا�صتغل  اأين  تويرت«,  الجتماعي 

الدوري الجنليزي من اجل التوجه لأداء منا�صك العمرة.

اأم�س  م�صاء  البحر  اأمواج  لفظت 
جثة  بتيبازة  قوراية  ب�صاحل  الثالثاء 
ال�صاب ال�صياد املفقود منذ 26 اأفريل 
�صفينة  غرق  حادث  تاريخ  املا�صي, 
م�صلمون  مدينة  ب�صواحل  حورية 
التي كان على متنها طاقم يتكون من 

اأم�س  علم  ما  ح�صب  بحارة,  خم�صة 
الأربعاء لدى م�صالح الدرك الوطني.

و تعرفت عائلة, عمر عوماري, على 
مدينة  من  املنحدر  ال�صياد  جثة 
ب�صاطئ  عليها  العثور  رغم  بوهارون 
و�صع  يف  نفطال  خميم  عند  بوقرة 

ان  علما  متقدمة,  لدرجات  متحلل 
ابو  �صمك  �صيد  �صفينة  غرق  حادث 
قرابة  منذ  كان  )ال�صبادون(  �صيف 
ال�صفينة  اأ�صفر حادث غرق  و  ال�صهر 
من  يبلغ  �صياد  م�رشع  عن  يومها 
اآخرين  اإنقاذ ثالثة  و  �صنة  العمر 26 

اخلام�س  زميلهم  اإعالن  مت  فيما 
و  متزوج  �صنة   30 العمر  من  البالغ 
لولدين يف عداد املفقودين قبل  اأب 
اأن تلفظ اأمواج �صواحل قوارية جثته 
هامدة يف حدود ال�صاعة ال�صابعة من 

م�صاء اأم�س.

املوؤ�ش�شة الوطنية للنقل البحري للم�شافرين

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

برجمت املوؤ�ص�صة الوطنية للنقل البحري للم�صافرين 84 رحلة ذهابا 
واإيابا خالل مو�صم ال�صطياف القادم )من جوان اىل �صبتمرب( عرب 
األيكانت«  »وهران-  بحرية  ثالثة خطوط  وهران من خالل  ميناء 
بذلك  اأفادت  بر�صلونة«, ح�صبما  »وهران-  و  مار�صيليا«  و«هران- 

اأم�س الأربعاء املديرة اجلهوية لذات املوؤ�ص�صة.
بحرية  رحالت   8 جوان  �صهر  خالل  املوؤ�ص�صة  برجمت  وقد 
ذهابا واإيابا للخط البحري »وهران-األيكانت« و 4 رحالت للخط 
»وهران-مر�صيليا« ورحلة واحدة للخط »وهران-بر�صلونة« لريتفع 
العدد خالل �صهر جويلية اىل 13 رحلة خلط »وهران-األيكانت« و5 
على  و«وهران-بر�صلونة«  »وهران-مر�صيليا«  خلطي  رحالت   4 و 

التوايل, ت�صري عمارية زروايل.

حجزت م�صالح اأمن ولية اجلزائر اأثناء توقيف 
من  كلغ   )01( واحد  فيهما,  م�صتبه  �صخ�صني 
 )03( ثالثة  قدره  ماليا  ومبلغا  الهندي  القنب 

مليون �صنتيم.
التابعة  الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح  لت  تو�صّ
اإىل  داي,  ح�صني  الإدارية  املقاطعة  لأمن 
�صخ�صني  اإقدام  مفادها  موؤّكدة  اأمنية  معلومة 

من  كمّية  لبيع  �صفقة  عقد  على  م�صبوهني 
املخدرات من نوع القنب الهندي باأحد اأحياء 
خّطة  و�صع  ا�صتدعى  ما  الخت�صا�س  قطاع 
حمكمة من قبل عنا�رش ذات الفرقة لتوقيفهما 
د لهما  يف حالة تلّب�س وهو ما حتّقق بعد الرت�صّ
امل�صتبه  �صوهد  بناء, حيث  ور�صة  من  بالقرب 
اأحدهما  كان  �صياحية,  �صيارة  فيهما على منت 

منهما  التقّرب  بعد  بال�صتيكي,  كي�س  يحمل 
واخ�صاعمها لعملية التلّم�س اجل�صدي القانونية 
للتفتي�س, عرث  البال�صتيكي  الكي�س  اإخ�صاع  مع 
بداخله على )10( �صفائح من قنب هندي بوزن 
والعر�س  للبيع  موّجهة  كانت  كيلوغرام,   )01(
على الغري, كما مّت حجز مبلغ مايل قدره )03( 

مليون �صنتيم.

اأمن العا�شمة

حجز )01( كلغ من القنب الهندي 



�البر�هيمي يف ر�سالة ثانية خالل �أ�سبوع

اأ�شع جتربتي حتت ت�شرف ال�شعب 
.           تقدمي يف �ل�سن لن مينعني من �لتفاعل يف ق�سايا وطني

.          حافظو� على �سعار »�جلي�ش �ل�سعب خاوة خاوة«

وجه �أحمد طالب �البر�هيمي، ر�سالة �إىل �جلز�ئريني حول �لو�سع �لر�هن، حتت عنو�ن »�إىل �سباب 
�حلر�ك حافظو� على دينامية �لتغيري« و ت�سمنت �لر�سالة مبادرة له حلل �الأزمة كما �أثنى �الإبر�هيمي 

يف ر�سالته على �لدور �لذي لعبته �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية يف �حلفاظ على �سلمية �حلر�ك و دعاها �إىل 
�الإ�سغاء القرت�حات �لنخب وعقالء �لقوم، و�أن ال تكون �سند� ملوؤ�س�سات ال حتظى بالر�سى  �ل�سعبي.

ف.ن�سرين

و يرى ذات املتحدث اأن احلل يكمن 
يف اجلمع بني املرتكزات الد�ستورية 
وما  والثامنة  ال�سابعة  املادتني  يف 
اأن  اعتبار  على  فيهما  التاأويل  يت�سع 
الهبة ال�سعبية ا�ستفتاء ال غبار عليه، 
التي  االإجرائية  املواد  بع�ض  وبنب 
د�ستوريا  ال�سلطة  نقل  يف  ت�ساهم 
اأن  ر�سالته  يف  االإبراهيمي  وابرز 
امل�رشوعية  تغليب  تقت�سي  احلكمة 
امل�رشوعية  على  املو�سوعية 
ال�سكلية انطالقا من حق ال�سعب يف 
من  هو  فالد�ستور  امل�ستمر،  التغيري 
و�سع الب�رش، اأي اأنه ال يجب اأن يكون 
الواقع، وال ينبغي  متخلفا عن حركة 

اأن يكون ُمعوقا حلركة امل�ستقبل
عهد  يف  اخلارجية  وزير  اأثنى  و 
الذي  الدور  على  ال�ساذيل  الرئي�ض 

لعبته املوؤ�س�سة الع�سكرية يف احلفاظ 
من  ال�سعبي  احلراك  �سلمية  على 
ا�ستعمال  خالل حر�سها على جتنب 
وا�سحا  اأنه جتلّى هذا  وقال  العنف، 
�رشطة  من  االأمن  قوات  عمل  يف 
دائم  متا�ض  على  هي  التي  ودرك 
اأن  هنا  يل  ويطيب  املحتجني  مع 
اأتوجه بال�سكر والتقدير يف اآن واحد 
وهوؤالء  االأ�سالك  هذه  اأفراد  اإىل 
امل�سرتك  حر�سهم  على  املحتجني 
ال�سعبية،  امل�سريات  �سلمية  على 
جديدة  ثقافة  بذور  ذلك  يف  واأرى 
يقوم عليها �رشح الدميقراطية غدا، 
ا�ستعمال  منع  ثقافة  بذلك  واأعني 
العنف من اأجل الو�سول اإىل ال�سلطة 

اأو الت�سبث بها.
ان�سباط  على  املتحدث  ذات  اأكد  و 
وتفاديها  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
العام،  ال�ساأن  يف  املبا�رش  التدخل 

هذا  يف  اأنه  االإبراهيمي  اأ�ساف  و 
الظرف اخلا�ض يجب اأن تُ�سغي اإىل 
اقرتاحات النخب وعقالء القوم، واأن 
حتظى  ال  ملوؤ�س�سات  �سندا  تكون  ال 
بالر�سي  ال�سعبي حتى واإن كانت يف 
مربجما  كان  ثابت  د�ستوري  و�سع 
ا�ستثنائية  عادية،ولي�ست  حلاالت 
كالتي منر بها اليوم باملقابل، واأبرز 
تكون  اأن  يجب  ال  قائال  االإبراهيمي 
م�رشوعية تدخل املوؤ�س�سة الع�سكرية 
بديال عن ال�رشعية ال�سعبية، بل عليها 
اأن تكون قناة لتحقيق هذه ال�رشعية 
للمطالب  الوا�سحة  اال�ستجابة  عرب 
ال�سعبية وفق قراءة واعية وم�سوؤولية  
للواقع ال�سيا�سي و�سغوطات املرحلة، 
امل�رشوعية  هذه  تنحرف  ال  بحيث 
اإىل اإعادة اإنتاج و�سائل واآليات احلكم 
يلتب�ض  جديدة  عناوين  عرب  ال�سابق 
املوؤ�س�ساتي  اال�ستقرار  مبداأ  فيها 

ي  ر �ستو لد ا و
ال  التي  ال�سلطوية  املطامع  بريبة 

تخلو منها اأي نف�ض ب�رشية.
وقال االإبراهيمي اإن تقدمه يف ال�سن 
مينعه  مل  ولكن  طموحاته،  كل  األغى 
الوطنية،  الق�سايا  مع  التفاعل  من 
الفتوة  بتلك  اأعد  مل  قائال  اأ�ساف  و 
يف  معكم  الأكون  القوة  متنحني  التي 
م�سرياتكم املباركة التي تدّكون بها يف 
كل يوم مير منذ 22 فيفري املا�سي 
لعهد  وتوؤ�س�سون  فا�سد،  نظام  ركائز 
لبناته  و�سع  ب�سدد  االآن  اأنتم  زاهر 
اهلل  �ساء  اإن  �سي�سهد  عهد  االأوىل، 
فيها  ت�سان  التي  القانون  دولة  بناء 
مقومات االأمة، وحترتم فيها احلريات 
وحقوق االإن�سان، وتكون فيها العدالة 
م�ستقلة يف نزاهة اأحكامها، والعدالة 
يف  جم�سدة  حقيقة  االجتماعية 
الوطني  للدخل  العادل  التوزيع 

يف  للجميع  متكافئة  فر�ض  وتوفري 
الكرمي  والعي�ض  االجتماعي  الرقي 
وامل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية، ولن 
يتاأتى ذلك اإال اإذا انتهينا من اخللط 
بني ال�سلطة واملال الفا�سد، واأخلقنا 
ال�سفوف  اإىل  ودفعنا  العامة  احلياة 
ولي�ض  م�سوؤولية  برجال  االأمامية 
االإبراهيمي  ك�سف  و  تنفيذ”  برجال 
منزله،  يف  الوفود  ي�ستقبل  كان  اأنه 
وقال كنت اأتابع عن بعد هذا احلراك 
مع كل الذين تعذر عليهم النزول اإىل 
اللحظة  هذه  ليعي�سوا  املدن  �سوارع 
املف�سلية يف تاريخ االأمة، ومل اأتوقف 
عن ا�ستقبال وفود من �سباب احلراك 
الذين عر�سوا علّي باإحلاح تر�سيحي 
االنتقالية”وعن  املرحلة  لقيادة 
الكثري  دعوة  تلبية  يف  تاأخره  �سبب 
يف  للجزائريني  ر�سالة  توجيه  يف 
االأ�سابيع االأوىل فيقول “مل األّب دعوة 

ر�سالة  لتوجيه  واأ�سدقاء  مقربني 
يف  احلدث  ل�سانعي  وت�سجيع  تاأييد 
واإمنا  تعاليا،  لي�ض  االأوىل  اأ�سابيعه 
تف�سري  كل  تفادي  اأولهما  ل�سببني 
ا�ستغالل  يف  برغبة  يوحي  خاطئ 
ال�سيا�سي،  الرتبح  اأجل  من  املوقف 
الرئي�ض  مع  ح�ساب  ت�سفية  اأو 
الذي  الثاين  ال�سبب  اأما  ال�سابق 
عن  االبتعاد  فهو  وجاهة،  اأكرث  اأراه 
ال�سخ�سية  وعبادة  الزعامة  تكري�ض 
التحرير قبل  التي ق�ست عليها ثورة 
جمتمع  يف  اليوم  اإحياوؤها  يعاد  اأن 
الذين  ال�سباب  من  العظمى  غالبيته 
تكن  مل  تكنولوجيات  يف  يتحكمون 
اأكرث  يجعلهم  مما  زماننا،  يف  متاحة 
متطلبات  مع  التعامل  بطريقة  دراية 
الع�رش، وال بّد اأن تُعطى لهم الفر�سة 

املوؤجلة الإثبات ذلك”.
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حممد  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
به  خ�ض  حوار  يف  بو�سياف 
»الو�سط« باأن الر�سالة التي وجهها 
االإبراهيمي ل�سباب احلرك هي رد 
على ت�رشيحات قائد االركان الذي 
ويف  التوجه  ب�رشورة  اأمره  ح�سم 
رئا�سية  انتخابات  اىل  وقت  اأ�رشع 
موقف  باأن  م�سريا  االأزمة،  تنهي 
خارطة  يربك  متاأخر  االإبراهيمي 
قائد  عنها  اأعلن  التي  الطريق 
االأركان، ويعطي نف�سا جديدا ملن 
يبحث عن م�سار املرحلة االنتقالية 
وعر�سه  جمازفات  من  حتمله  وما 
على  ت�سوي�ض  هو  للحل  نف�سه 
تتبلور  بداأت  الذي  اجلديد  التوجه 

معامله على حد قوله.
ما تعليقك على ما ت�سمنته 
ر�سالة �الإبر�هيمي �ملوجهة 

ل�سباب �حلر�ك �ل�سعبي؟

التي  واللغة  التوقيت  باعتبار 
�سيغت بها فان ر�سالة االبراهيمي 
عك�ض  على  مبفرده   وقعها  التي 
جماعي  ب�سكل  جاءت  التي  االوىل 
الرد  يحاول  االبراهيمي  فان    ،
الذي  االركان  قائد  ر�سالة  على 
ويف  التوجه  ب�رشورة  اأمره  ح�سم 
رئا�سية  انتخابات  اإىل  وقت  اأ�رشع 
املزاوجة  اإىل  وتدعو  االزمة  تنهي 
اعتربه  الذي  الد�ستوري  احلل  بني 
الذي  ال�سيا�سي  واحلل  �سكلي 
ي�ستوعبه  ال  جديدا  واقعا  يعك�ض 

موقف  راأي  يف  وهو   ، الد�ستور 
التي  الطريق  يربك خارطة  متاأخر 
ويعطي   ، االركان  قائد  عنها  اأعلن 
نف�سا جديدا ملن يبحث عن م�سار 
من  حتمله  وما  االنتقالية  املرحلة 
جمازفات وعر�سه نف�سه للحل هو 
ت�سوي�ض على التوجه اجلديد الذي 

بداأت تتبلور معامله.
�جلي�ش �حتكم �إىل �لد�ستور 
هي  �النتخابات  بان  و�أكد 
فخ  يف  �لوقع  �سيجنب  من 
ما  �لد�ستوري،  �لفر�غ 

قر�ئتك لذلك؟

االنتخابات  اإجراء  على  التاأكيد 
واأنها الطريق االأ�سلم لبناء ال�رشعية 
الذي  احلل  هو  الد�ستور  اإطار  يف 
مرافقته  يف  االأركان  قائد  يراه 
حلل االأزمة ، و04 جويلية هو تاريخ 
يحر�ض  ال�سكل  من حيث  د�ستوري 
الفراغ  لتجنب  االأركان  قائد  عليه 
بالبلد يف  الذي قد يزج  الد�ستوري 
به  �ست�سمح  ملا  تعقيدا  اأكرث  اأزمة 
االأكرث  القوى  ل�سالح  جتاوزات  من 
خارجيا  ترتبط  قوى  اأو  تنظيما 
امل�سالح  تخدم  ال  ومب�ساريع 

اجلزائرية.
�ال�ستحقاق  على  يف�سلنا 
 ، �سهرين،  من  �أقل  �لرئا�سي 
يف نظرك هل �سيتم تنظيم 
ظل  ويف  رئا�سية  �نتخابات 

�لرف�ش �ل�سعبي ؟

بخ�سو�ض رف�ض موعد 04 جويلية 
القوى  تخو�سه  االنتخابي هو حتد 
انتقالية،  مرحلة  اىل  ا  تدعو  التي 
مواجهته  اجلزائري  ال�سعب  على 
دولتهم  ا�ستمرار  على  للحفاظ 
وقادة  النخب  وعلي  وا�ستقرارها 
واالنخراط  االنتفا�ض  االأحزاب 
عن  اخلروج  الأن  اإجناحه  اأجل  من 
خو�ض  هو  الد�ستورية  املواعيد 
قد  العواقب  جمهولة  مغامرة 
تنتهي بنا كجزائريني امام حالة من 
اأ�سواأ  حاالت دول الربيع العربي او 

من ذلك .
عن  ت�ساءل  �سالح  �لقايد 
غياب �ل�سخ�سيات �لوطنية 

هل من تعليق؟

غياب  عن  ت�ساءل  االأركان  قائد 
النخبة يف اإ�سارة منه  اىل االختالل 
 ، ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  احلا�سل 
فقادة ونخب ميثلون طرحا واحدا 
وهو بذلك يفتح الطريق ويحفز كل 
الد�ستوري على  باحلل  يوؤمنون  من 
العودة اىل ال�ساحة وجتاوز عقدتهم 
النظام  من  جزءا  كانوا  كونهم 
النخب  من  الكثري  ا�ستجابت  وقد 
والقيادات احلزبية لهذه املالحظة 

وعاودت الظهور بقوة .

هي  الرئا�سية  انتخابات  حم�ض  حركة  اأكدت 
املرحلة احلقيقية لتثبيت وتعزيز الدميقراطية 
وا�ستكمال م�سار االإ�سالحات ب�رشط اأن تكون 
حرة ونزيهة بعد ا�ستبدال الباءات املرفو�سة 
م�ستقلة  وطنية  هيئة  تنظمها  واأن  �سعبيا 
جويلية   4 تاريخ  غري  يف  االنتخابات  لتنظيم 
انتقالية ق�سرية يف  اآجال  املعلن عنه و�سمن 

حدود �ستة اأ�سهر من االآن.
باأنه  لها  بيان  خالل  من  حم�ض  حركة  اأكدت 
 4 بتاريخ  رئا�سية  انتخابات  تنظيم  ميكن  ال 

النظام  رموز  اإ�رشاف  حتت  املقبل  جويلية 
تنظيم  مقرتحة  االنتخابات،  قانون  وبنف�ض 
الرئا�سيات بعد 6 اأ�سهر بعد ا�ستبدال الباءات 
وطنية  هيئة  تنظمها  واأن  �سعبيا  املرفو�سة 

م�ستقلة.
وثمنت احلركة حملة مكافحة الف�ساد وحماية 
اأمن وا�ستقرار البلد وموؤ�س�ساته، وتعترب اأن ما 
ي�سمن ا�ستمرار الفاعلية والدميومة والعدالة 
وذات  ال�رشعية  املوؤ�س�سات  لهذه احلملة هي 
االإرادة  اأ�سا�ض  على  تقوم  التي  امل�سداقية 

ال�سيا�سي  االنتقال  جناح  حالة  يف  ال�سعبية 
الذي ن�سبو اإليه جميعا.

ا�ستمرار  �رشورة  على  حم�ض  واأكدت 
حتقق  غاية  اإىل  ال�سلمي  ال�سعبي  احلراك 
اأهدافه، وحمايته من كل اأ�سكال اال�ستقطاب 
االأيديولوجي واحلزبي ومن كل ما يت�سبب يف 
اإىل  داعية  اجلزائريني،  بني  والعداوة  التفرقة 
جتنب كل اإجراء اأو ت�رشف يت�سبب يف التوتر 

يف خمتلف امل�سريات ال�سعبية ال�سلمية.
 �إميان لو��ش

االآفالن  نواب  اأم�ض  قام 
باقتحام مكتب رئي�ض الربملان 
بك�رش  قاموا  اأن  بعد  بالقوة 
اقتحموا  و  الرئي�سي  الباب 
وقعت  اأين   ، بالقوة  الباب 
فو�سى كبرية وم�سادات كالمية 
ورئي�ض  النواب  بني  و�رشاخ 

الربملان معاذ بو�سارب.
يتزايد  متوقعا  كان  فمثلما 
الربملان  رئي�ض  �سد  الت�سعيد 
االأخري  هذا   ، بو�سارب  معاذ 
تعتربه  الغالبية  مازالت  الذي 
�رشعي  غري  للربملان  رئي�سيا 
بعد اأن عينته قوى غري د�ستورية 
، وبطريقة غري �رشعية و التي  

عرفت بواقعة الكادنة  .
مثلما  دواليك  االأيام  اأن  ويبدو 
على  ال�سحر  لينقلب   ، يقال 
ال�ساحر ، اأو كما يقال كما تدين 
تدان ، حيث قبل اأ�سهر من هنا 
باقتحام  بو�سارب  جماعة  قام 
ال�سابق  الربملان  رئي�ض  مكتب 
عن  بالقوة  بوحجة  ال�سعيد 
طريق عملية و�سفت بالبلطجة 
اأبواب  غلق  خاللها  ومت   ،
اأن  يبدو   ، بالكادنة  الربملان 
نف�ض ال�سيناريو ونف�ض االأ�سلوب 

الذي  بو�سارب  ملعاذ  �سيتكرر 
وهو  مبن�سبه  يتم�سك  مازال 
نهايته  اأن  االإدراك  يدرك متام 

اقرتبت .
فخالل �سبيحة اأم�ض ، ودقائق 
نواب  اأي  املكتب  اجتماع  بعد 
الربملان  رئي�ض  مع  الرئي�ض 
قامت   ، العادة  كانت  ما  مثل 
نواب  من  كبرية  جمموعة 
املكتب،اأين  باقتحام  االآفالن 
وتراجع   ، وقعت فو�سى كبرية 
بو�سارب وغلق االأبواب ، ليقوم 
الباب  بك�رش  النواب  بعدها 
املكتب  اقتحموا  و  الرئي�سي 
الفو�سى  و�سادت   ، بالقوة 
و  كالمية  م�سادات  ووقعت 
�رشاخ يف الطابق اخلام�ض ، و 
التحق الكثري من اأعوان االأمن 

بالطابق  .
الطابق  يف  االأو�ساع  وتطورت 
اخلام�ض اأين مت تبادل لل�ستائم 
وعنف ممار�ض من طرف نواب 

الرئي�ض لرئي�ض الربملان.
وحت�سلت » الو�سط » على بع�ض 
ال�سور من داخل الربملان اأين 
االآفالن  كتلة  رئي�سة  �سوهد 
�رشاع  يف  وهو  بولرياح  خالد 

كالمي مع معاذ بو�سارب ، اأين 
بو�سارب  يطالب  بولرياح  كان 
وكان   ، من�سبه  من  بالتخلي 
نواب  ببع�ض  بو�سارب مرفوقا 
الرئي�ض الذي كان يبدو عليهم 
اخلوف و االرتباك بعد اقتحام 

النواب للمكتب .
اأنه  يبدو  الذي  بو�سارب 
ويوهم  مبن�سبه  متم�سك 
النواب باأنه مدعوم من طرف 
 ، الدولة  يف  عليات  قيادات 
على  م�رشين  النواب  اأن  اإال 
طالب  الذي  بو�سارب  رحيل 
اإىل  اإ�سافة   ، برحيله  احلراك 
الغري  القوى  اأو  للع�سابة  اأن 
بو�سارب  تعيني  يف  الد�ستورية 

.

كما اأنه من املتوقع اأن يتزايد 
بو�سارب  معاذ  �سد  الت�سعيد 
كل ال�سيناريوهات حمتملة مبا 
اآخر،   « كادنة   « �سيناريو  فيها 
ان�سمام  احتمال  اإىل  اإ�سافة 
اإىل  االأخرى  االأحزاب  نواب 
من  اأنه  كما   ، االأفالن  نواب 
احلرا�سة  نزع  جدا  املحتمل 
ال�سخ�سية من معاذ بو�سارب و 
التي تعذ اآخر نقطة اأو ال�رشبة 
اأنه  ليقتنع  لبو�سارب  القا�سية 
 ، جهة  اأية  من  مدعوم  غري 
وهي اخلطوات التي متت قبال 
احلرا�سة  حذف  مت  اأن  بعد 
الربملان  لرئي�ض  ال�سخ�سية 

ال�سابق ال�سعيد بوحجة .
ع�سام بوربيع

�ملحلل �ل�سيا�سي حممد بو�سياف

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

.     تطهري �الأحز�ب من بر�ثن �لف�ساد حتمية �سرورية

��سرتطت تنحية �لباء�ت وت�سكيل هيئة م�ستقلة لتنظيم �النتخابات

حم�ش تقرتح اإجراء انتخابات بعد 6اأ�شهر

بو�سارب ي�سرب من نف�ش �لكاأ�ش �لذي �سرب منه بوحجة

بداية ال�شوط الأول من �شيناريو " الكادنة " 

اأ�سدرت املحكمة العليا  اأم�ض باإحالة ملف  اجلرنال 
املتقاعد عبد القادر اآيت وعرابي، املعروف با�سم 
ح�سان،  اإىل حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية بالبليدة، 
املحكمة  من  حقه  يف  ال�سادر  احلكم  اإلغاء  بعد 
ح�سب  و  وهران،  يف  الكبري  مبر�سى  الع�سكرية 
املحامي ” �سيتم حتديد موعد املحاكمة قريبًا. 

الع�سكرية  باملحكمة  ُحكم على اجلرنال ح�سان 
يف وهران بال�سجن خم�ض �سنوات”.

اأوت  يف  اعتقل   قد  ح�سان  اجلرنال  كان  و 
وثائق وخمالفة  “اإتالف  تهم   له  ووجهت   2015
حكم  حقه  يف  �سدر  و  الع�سكرية”  التعليمات 

بخم�ض �سنوات �سجنا

�ملحكمة �لع�سكرية بالبليدة 

اإعادة فتح ملف اجلرنال »ح�شان« 

حاورته: �إميان لو��ش



على  �أمني  مطلع  م�صدر   ذكر 
و�جلرمية  �لإرهاب  مكافحة  ملف 
»�أن  »�لو�صط  �ملنظمة  ليومية 
�لوحد�ت �لع�صكرية �ملتخ�ص�صة  يف 
�لدفاع عن �لإقليمني �جلوي و�لربي 
مايل  دول  مع  �حلدودي  بال�رشيط 
دولة  �أقل  وبدرجة  ،ليبيا  �لنيجر   ،
تون�س �ملجاورة ، قد با�رشت خالل 
منطقة   185 حتديد  �لأخرية  �لفرتة 
بد�خلها،  �لتحرك  ع�صكرية  ممنوع 
�مليد�نية  �لت�صعيد�ت  عقب  وذلك 
بدول  �مل�صلح  �لنز�ع  ملوجات 
وفق   ، و�جلو�ر  �لإفريقي  �ل�صاحل 
�أرجعت  �لتي  م�صادرنا،  �أوردت  ما 
�لإجر�ء �ملذكور �إىل ت�صجيل ما يزيد 
ناجحة خالل  �أمنية   عملية   35 عن 
�ل�صنة �جلارية، نفذتها قو�ت �لأمن 
�لإرهاب  مكافحة  يف  �ملتخ�ص�صة 
مع  وبالتن�صيق  �ملنظمة،  و�جلرمية 
 ، �لوطني  بالدرك  �خلا�صة  �ملفرزة 
حيث مت �أي�صا خالل �ل�صنة �جلارية ، 
�إجها�س حماولت  ت�صلل للجماعات 

خمازن  �كت�صاف  مع  �لإرهابية 
 ، �جلز�ئرية  بال�صحر�ء  لل�صالح 
يزيد عن  ما  �إجها�س  �أي�صا  كما مت 
�لوقود من  �صحنات  لنقل  18 عملية 
بال�صكان  �لآهلة  �حلدودية  �ملناطق 
بجنوب �لبالد �لكبري وفق ما �أوردت 

م�صادرنا .
 وح�صبما علم من نف�س �جلهات فاإن 
�ملكلفة  �لأمنية  �لخت�صا�س  دو�ئر 
مبر�جعة �لو�صع �لأمني �ليومي على 

�جلنوبي  �حلدودي  �ل�رشيط  طول 
تلقت  قد   ، باجلنوب  و�ل�رشقي 
من  بالرفع  تق�صي  �صارمة  تعليمات 
�لأمن  لقو�ت  �لق�صوى  �جلاهزية 
�مل�صرتكة �ملر�بطة بنقاط �لتما�س 
حماولت  لإي  للت�صدي  �حلدودية 
�خرت�ق �صو�ء من طرف �جلماعات 
�لإجر�مية  �ل�صبكات  �أو  �لرهابية 
ذلك  مع  مو�ز�ة   ، للقار�ت  �لعابرة 
فاإن ت�صديد �خلناق على �جلماعات 

�جلي�س  قو�ت  مكن  �لجر�مية 
�أزيد  �رغام  على  �ل�صعبي  �لوطني  
بال�صاحل  ين�صطون  �إرهابي   19 من 
�أنف�صهم  ت�صليم  على  �لإفريقي 
ويف  �جلز�ئرية،  �لأمن  مل�صالح 
�صياق مت�صل ل تز�ل �ملفاو�صات مع 
15 �رهابي �أخريني ت�صيري بوترية جد 
�أي�صا بت�صليم  متقدمة لإقناعهم هم 
ح�صب  �لأيام   قادم  يف  �أنف�صهم 

�ملعطيات �لأولية �ملتوفرة .

�أكد قائد �لأركان �لقايد �صالح باأنه 
لطموحات  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة 
لها �صيا�صيا لنا �صوى خدمة بالدنا 
مبا يقت�صيه �لد�صتور، م�صدد� باأن 
باأن حماربة  �لع�صابة ت�صوق  �أبو�ق 
متييع  حاليا  �أولوية  لي�صت  �لف�صاد 
مبغالطة  �حلميد  �مل�صعى  هذ� 

�لر�أي �لعام.
�جلي�س  �أركان  رئي�س  وجدد 
�صالح  �لقايد  �ل�صعبي  �لوطني 
�لر�بع  �ليوم  خالل  له  كلمة  يف 
�لع�صكرية  للناحية  زيارته  من 
�ملتمثل  �ل�صخ�صي  تعهده  �لر�بعة 

�ملت�صمة  �لعقالنية  �ملر�فقة  يف 
لل�صعب  و�ل�رش�حة  بال�صدق 
�ل�صلمية  م�صري�ته  يف  �جلز�ئري 
وجلهاز  �لدولة  موؤ�ص�صات  وجلهود 
طموحات  ل  بان  موؤكد�  �لعد�لة، 
بالدنا  خدمة  �صوى  لنا  �صيا�صية 
طبقا ملهامنا �لد�صتورية، وروؤيتها 

مزدهرة �آمنة وهو مبلغ غايتنا”.
باأن  حترر  �صالح  �لقايد  و�صدد 
�لقيود  �أ�صكال  كافة  من  �لعد�لة 
�صمح  و�ل�صغوطات،  و�لإمالء�ت 
حرية،  بكل  مهامها  مبمار�صة  لها 
من  �لبالد  تطهري  يكفل  مبا 

بان  م�صري�  و�ملف�صدين،  �لف�صاد 
حتاول  و�أتباعها،  �لع�صابة  �أبو�ق 
من  �لنبيل  �مل�صعى  هذ�  متييع 
خالل تغليط �لر�أي �لعام �لوطني، 
�ملف�صدين  حما�صبة  �أن  بالدعاء 
وقتها  يـحـن  ومل  �أولوية  لي�صت 
غاية  �إىل  �لنتظار  ينبغي  بل  بعد، 
للجمهورية  جديد  رئي�س  �نتخاب 
هوؤلء  حما�صبة  �صيتوىل  �لذي 
باأن  �لهدف  موؤكد�  �ملف�صدين، 
�حلقيقي من ور�ء ذلك هو حماولة 
�ل�صعي باأ�صكال عديدة �إىل تعطيل 
كي  �لهام،  �لوطني  �مل�صعى  هذ� 

تتمكن روؤو�س �لع�صابة و�رشكاوؤها 
قب�صة  من  و�لإفالت  �لتمل�س  من 
�لعد�لة، ومن �أجل ذلك حاولت �أن 

تفر�س وجودها وخمططاتها،
ويف �صياق مت�صل، تابع قائد �لأركان 
�لوطني  �جلي�س  جهود  �أن  »�إل 
�لنوفمربية،  وقيادته  �ل�صعبي 
كانت لها باملر�صاد و�أف�صلت هذه 
بف�صل  و�لد�صائ�س،  �ملوؤ�مر�ت 
�حلكمة و�لتب�رش و�لإدر�ك �لعميق 
و��صت�رش�ف  �لأحد�ث  مل�صار 

تطور�تها«.
اإميان لوا�س

باحلدود اجلنوبية وال�شرقية

قائد الأركان يوؤكد من ب�شكرة

اأحمد باحلاج 

اجلي�ش يحدد 185 نقطة ع�سكرية مغلوقة 
.        الإجراءات امل�شددة اأرغمت 19 اإرهابيا على ت�شليم اأنف�شهم

اجلي�ش لي�ش له طموح �سيا�سي

احلدود الغربية

اأوامر بتكثيف الدوريات
 و ت�سديد املراقبة

خمططا  �لأمن  م�صالح  با�رشت   
من  �لغربية  �حلدود  على  �أمنية 
على  �لدوريات  تكثيف  خالل 
من  باأمر   �حلدودي   �ل�رشيط 
لأي  للت�صدي  �لأركان  قيادة 
باجلز�ئر  للم�صا�س  حماولة 
خارجية  �أطر�فا  �أن  تبني  بعدما  
�حلر�ك  مرحلة  ��صتغالل  حتاول 
�جلز�ئر  تعي�صه  �لذي  �ل�صعبي 
�إىل �جلز�ئر  �ل�صموم  يف  ت�صدير 
�ملتطرفني  دعم  �إىل  بالإ�صافة 
�لإرهابية  �جلماعات  وبقايا 
�حلدود  على  تن�صط  لتز�ل  �لتي 
وجنوب  تلم�صان  بني  �لغربية 
بلعبا�س و�ملتكونة من حو�يل 10 
�أفر�د يقودهم  م�صطفى �صو�بي  
�لزوية  نو�حي  من  �ملنحدر 

�حلدودية .
من   و�أ�صارت م�صادر مقربة  هذ� 
�ملنطقة �أن �جلي�س  وجمموعات 
�أن  منها  حر��س �حلدود مطلوب 
�ليوم  �لدولة  �أمان  �صمام  تكون 
حيث    ، م�صى  وقت  �أي  من  �أكرث 
تلقت �أو�مر مبنع �لعطل �ل�صنوية 
�حلدود  على  �لدوريات  وتكثيف 
كما مت دعمها بقو�ت من �جلي�س 
�لوطني �ل�صعبي  لتكثيف �حلركية 
حيث   ، �حلدودي  �ل�رشيط  على 
 15 توقيف  من  �لعملية  مكنت 

بارون خمدر�ت مبحوث عنه من 
�لعد�لة  كان فار باملغرب ،  قبل 
كما مت حجز قر�بة �ل30 قنطار 
�صبكة   37 وتفكيك  �لكيف  من 
عن  يزيد  ما  �إجها�س  �آخرها  
جنوب  �ل�صفر�ء  بعني  قنطار   16
بب�صارو�أكرث  قناطري  و05  �لنعامة 
من   ، بتلم�صان  03قناطري  من 
جانب �آخر مت تفكيك عدة �صبكات 
ما  وحجز  �ملهلو�صات  لتهريب 
كانت  حبة  �ألف  �ل50  عن  يزيد 
مهربة من �ملغرب ، زيادة على 03 
�صبكات لتهريب �لب�رش ، و�صبكتني 
لتهريب �لأ�صلحة و�لذخرية �حلية 
، من جانب �آخر �صاعد  �جلانب 
�ل�صتعالماتي عن ك�صف خمباأين  
للمو�د �لغذ�ئية و�ملو�د �لكيمائية 
يف  �لإرهابية  باجلماعات  خا�صة 
�صيدي  جنوب  تاف�صور  غابات 
بلعبا�س  بالإ�صافة  �إىل توقيف 05 
من  بكل  �لإرهاب  لدعم  عنا�رش 
�حلناية  م�صتار  بني   ، �ل�صو�حلية 
وندرومة وتوقيف 38 عن�رش حلد 
�لآن  متورطا يف دعم �لإرهاب و 
�لإ�صادة بالأعمال �لإرهابية   ما 
ي�صتوجب  تاأمني �حلدود �لغربية 
للجز�ئر  �أمان   �صمام  لتكون 

خا�صة يف هذه �لفرتة �لع�صيبة.
م.ب

حددت قوات اجلي�س الوطني ال�شعبي موؤخرا  185  منطقة ع�شكرية مغلوقة ممنوع التحرك بداخلها باحلدود 
اجلنوبية وال�شرقية املتاخمة لدول اجلوار وال�شاحل الإفريقي ، وذلك يف اإطار تعزيز التواجد الأمني باملعابر 

احلدودية امل�شرح بها وغري امل�شرح بها .
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اجلزائر العا�شمة 

ت�سخري 4 اآالف تاجر ل�سمان املداومة اأيام عيد الفطر 
ل�صمان  تاجر   4.105 ت�صخري  مت 
جتنيد  و  �لفطر  عيد  يومي  مد�ومة 
على  لل�صهر  مر�قبة  عون   197
�ملد�ومة  �حرت�م  و  �لفعلي  �لتطبيق 
ح�صبما  �جلز�ئر  ولية  م�صتوى  على 
�أكده �أم�س �لأربعاء باجلز�ئر م�صوؤول 

مبديرية �لتجارة لولية �جلز�ئر.
ندوة  يف  �لعيا�صي  دهار  �أو�صح  و 
�لوطنية  �جلمعية  مبقر  �صحفية 
�جلز�ئريني  �حلرفيني  و  للتجار 
�لطاهر  �حلاج   رئي�صها  بح�صور 
�لنا�صطة  �ملخابز  عدد  �ن  بولنو�ر، 
بلغ 646  على م�صتوى ولية �جلز�ئر 
خمبزة مت ت�صخري 475  منها ل�صمان 

�ملد�ومة �أيام عيد �لفطر �ملبارك.
�ملو�د  حمالت  بخ�صو�س  �أما 
�لفو�كه  و  �خل�رش  و  �لعامة  �لغذ�ئية 

ت�صجيل  �ملتحدث  ذ�ت  ح�صب  فتم 
 1794 ت�صخري  �صيتم  تاجر   3.501
عدد  �أما  �لعيد  ملد�ومة  منهم 
و  �ملطاعم  مثل  �لخرى  �لن�صاطات 
حمل   3.500 �جمال  فبلغ  �ملقاهي 
للمد�ومة   منها   1.822 جتنيد  مت  و 
من  معترب  عدد  ت�صخري  عن  ف�صال 

حمطات توزيع �لوقود للمد�ومة
فبلغ  �مللبنات  يخ�س  فيما  �ما 
 10 �لعا�صمة  م�صتوى  على  عددها 
للمد�ومة  ملبنات مت  جتنيد 9 منها 
من  مطاحن   5 ت�صخري  مت  حني  يف 
�أ�صار  و  �لعيد  يومي  للمد�ومة   9 بني 
�ل�صيد دهار �نه ميكن للمو�طنني رفع 
�أي  مالحظة  عند  �لتبليغ  و  �صكاوي 
للمد�ومة  �حرت�م   �و عدم  جتاوز�ت 
�خلا�س  �لخ�رش  �خلط  عرب  هذ�  و 

باملديرية  من �جل �لتدخل �لفوري.
�لعقابية  �لإجر�ء�ت  بخ�صو�س  �أما 
�ملد�ومة،  �صمان  عن  �لتخلف  حال 
�لغر�مة  �ن  �ملتحدث  ذ�ت  �أ�صار 
�إىل  دج  �ألف   30 بني  ما  �صترت�وح 
غلق  �حتمال  مع  دج  �لف   100
�لقل  على  يوما   30 ملدة  �ملحل 
يف  �لعقوبة  م�صاعفة  �مكانية  مع 

�كد  �ملخالفة من جهته  تكر�ر  حالة 
للخبازين  �لوطنية  �للجنة  عن  ممثل 
�صتنتجها  �لتي  �خلبز  كمية  �ن 
ميكن  للمد�ومة  �مل�صجلة  �ملخابز 
�ن تت�صاعف ثالثة مر�ت يومي �لعيد 
معنية  غري  �ملخابز  عجز  لتغطية 
�ملو�طنني  لتموين  و هذ�  باملد�ومة 

مبادة �خلبز ب�صفة عادية .

حمكمة اجلنح ب�شيدي احممد

تاأجيل حماكمة كمال �سيخي املدعو 
»البو�سي« اإىل يوم 19 جوان 

مبحكمة  �حلكم  قا�صي  قرر 
)�جلز�ئر  �حممد  ب�صيدي  �جلنح 
تاأجيل  �لأربعاء،  �أم�س  �لعا�صمة(، 
ق�صية �ملتهم كمال �صيخي �ملدعو 
»�لبو�صي« و�ملتعلقة باملحافظني 
�لعقاريني، �إىل يوم 19 جو�ن وتتعلق 
و�لدفاتر  بالوثائق  �لق�صية  هذه 
�خلا�صة  �مللكية  وعقود  �لعقارية 

ب�رشكة »كمال �صيخي«.
�صيخي  كمال  �ملتهم  ومثل 
�حلب�س  رهن  �ملتو�جد 
متهما   12 رفقة  �لحتياطي، 
�آخر�، �أمام حمكمة �صيدي �حممد 
يوجد  ملفات  �أربعة  يف  ويتابع 
بق�صية  �ملتعلق  �مللف  بينها  من 

تهريب �لكوكايني �لذي« مل يربمج 
بعد«، ح�صب م�صدر ق�صائي وكان 
ك�صف  قد  �ل�صابق،  �لعدل  وزير 
�أكرث  ق�صية حجز  �لتحقيق يف  �أن 
مبيناء  �لكوكايني  من  كغ   700 من 
جانب  �إىل  تورط  �ثبت  وهر�ن 
كمال �صيخي عدد من �لأ�صخا�س 
مز�يا  وتلقي  �لف�صاد  ق�صايا  يف 
�أن  و�أ�صاف  ت�صهيالت،  مقابل 
�إىل  �أف�صى  �لبتد�ئي  �لتحقيق 
�لف�صاد  بتهمة  �أ�صخا�س  تقدمي 
ت�صهيالت  مقابل  مز�يا  وتلقي 
ق�صية  يف  �لرئي�صي  للمتورط 
ن�صاط  �إطار  يف  لكن  �لكوكايني 

�آخر له كالرتقية �لعقارية. 

ا�شتقال نهائيا من الهيئة

خليفاتي ي�سحب تر�سحه
 لرئا�سة االأف�سيو

انتخاب رحمون زرقون خلفا ملن�شف عثماين

�لرئي�س  خليفاتي  ح�صان  �أعلن 
�أليان�س  ل�رشكة  �لعام  �ملدير 
من  �ن�صحابه  عن  للتاأمينات  
و  �لأف�صيو  لرئا�صة  �لرت�صح  �صباق 
��صتقالته  من �ملنتدى و قال »�إن 
عقب  ياأتي  �حلا�صم  �لقر�ر  هذ� 
باإ�صالحات  بالقيام  معلنة  �إر�دة 

عميقة و�لرقي باملنتدى.
قد  كنت  �ملتحدث،  �أ�صاف  و 
��صتجبت لطلب �لعديد من �لأع�صاء 
�لقطيعة  م�رشوع  معا  نحمل  لكي 

�ل�صابق و كذ�  �لرئي�س  مع برنامج 
�إعادة تاأ�صي�س �ملنتدى.هذ� و قد 
يل  بالإعر�ب  �لأع�صاء  هوؤلء  قام 
عن دعمهم �ملطلق مللف تر�صحي 

�لذي حظي بالقبول.
زرقون  رحمون  �نتخاب  مت  كما 
منتدى  لرئا�صة  �لأربعاء  �أم�س 
خلفا  بالنيابة  �ملوؤ�ص�صات  روؤ�صاء 
ملن�صف عثماين �لذي ��صتقال يوم 
�أم�س من هذ� �ملن�صب، ح�صب ما 

علمته من هذه �ملنظمة



حممد بن ترار

ففي والية �سيدي بلعبا�س  با�رشت 
�سباقا  �سد  الوالئية  ال�سلطات 
الزمن من اأجل �سمان �سيف بدون 
عط�س على خلفية ف�سل و�سول مياه 
البحر املحالة من حمطات ت�سفية 
م�رشوع  وف�سل  بتلم�سان  املياه 
الغربي  يف  ال�سط  من  املياه  جر 
املياه  من  الوالية  حاجات  تغطية 
ا�ستهلك  الذي  امل�رشوع  وهو 
اأجنبية  موؤ�س�سات  املاليري�سلبتها 
حاجيات  تغطية  وخا�سة  ل�سمان 
09 بلديات  من املاء ال�رشوب وهو 
ما مل يتم وفقا للمخطط املعمول 
به ، حيث تبني اأن امل�رشوع جمرد 
ذر لرماد يف االأعني وهو غري كاف ، 
ما جعل وايل الوالية �سا�سي اأحمد 
يف  امل�سارعة  اإىل  احلفيظ  عبد 
مرت  ب4500  تزويد  الوالية  �سمان 
�سارنو  �سد  مياه  من  يوميا  مكعب 
بغية جتاوز اأزمة العط�س وهو احلل 
عدم  بفعل  طويال  يدم  مل  الذي 
كفاية ال�سد حلاجيات والية بحجم 

�سيدي بلعبا�س .
 وبتلم�سان ك�سفت مديرية الري اأن 
غالفا  ر�سدت  قد  م�ساحلها 
�سنتيم  مليار  ب100  يقدر  ماليا 
العط�س  على  الق�ساء  اأجل  من 
الغربي  الرواق  يهدد  �سار  الذي 
األف   140 ي�سم  للوالية  الذي 
تتزود  كانت  التي  واملناطق  ن�سمة 
ل�سوق  املياه  حتلية  من حمطة 
اأق�سى غرب والية تلم�سان  الثالثة 
اإنتاجها  م�ستوى  تراجع  والتي 
بالتوقف  بفعل  واأ�سبحت  مهددة 
ف�سل هذا امل�رشوع الذي ا�ستهلك 
املطلوب  يحقق  اأن  دون  املاليري 
 2011 اأجنزت  �سنة  اأنها  رغم 
مكعب  مرت   200000 لتحلية  فقط 

،  هذا وح�سب مدير الري بالوالية 
فاأنه  مك�سي  القادر  عبد  ال�سيد 
اجناز  يف  قريبا  االنطالق  �سيتم 
املياه  لتوفري  ا�ستعجالية  عملية 
لل�رشب ملختلف اجلهات  ال�ساحلة 
مياه  حتلية  حمطة  من  تتزود  التي 
الثالثاء ،  �سوق  ببلدية  البحر 
اإنهاء  مبا�رشة  خالل  من  وذلك 
املحطة  ذات  عتاد  �سيانة  اأ�سغال 
عن  توقفها  املرتقب  من  التي 
االإنتاج  قريبا االأمر الذي ي�ستوجب 
حم�رشة  ا�ستعجالية  حلول  على 
الزوية  و�سد  عرب  اأنقاب  م�سبقا 
املياه  تطهري  عملية  بعد  بوغرارة 
حمطة  ا�ستحداث  اإخالل  من   ،
ال�سبيكية  باإقليم  لل�سخ  جديدة 
، حيث �ست�سل  غرب مدينة مغنية 
التي  احليوية  املادة  هذه  كمية 
 95 املحطة  من  انطالق  �ستوفر 
يوميا ل�سد  املاء  من   3 مرت  األف 
ظل  يف  خا�سة  امل�سجل،  العجز 
الظهور  يف  بداأت  التي  االأعطاب 
اأي�سا يف حمطة هنني املنجزة �سنة 
2011   ل�سمان حتلية 200الف مرت 

مكعب وهو ما اليتم اليوم .
ال�سطات  متو�سنت  بداأت   وبعني 
البحث  الزمن  يف  ت�سارع  الوالئية 
الوالية  الإنقاذ  ناجعة  عن  حلول 
بوادر  بداأت  بعدما  العط�س  من 
االأعطاب تظهر على حمطة �ساطئ 
البحرالتي  مياه  لتحلية  الهالل 
كان  التي  وهي   2010 �سنة  اأجنزت 
حاجيات  تغطية  يف  عليها  يعول 
200األف  حتلية  خالل  من  الوالية 
جعل   ، ترجعها  لكن   ، مكعب  مرت 
مياهها  ا�ستغالل  اإىل  تعود  الوالية 
م�ستغامن  ومبناطق   ، اجلوفية 
حمطة  حتلية  ف�سلت  وغليزان 
املياه التي اأقيمت مب�ستغامن �سنة 
منها  تنتظر  كانت  والتي   2011
حتلية 200000 مرت مكعب لتغطية 
وغليزان  وهو  م�ستغامن  حاجيات 
يجعل  الواليتني  يتم  ما  مل  ما 
جتابهان م�سكل العط�س ونحن على 
اأبواب ال�سيف ، وب�سلف  ال تختلف 
االأو�ساع رغم حداثة حمطة حتلية 
 2015 �سنة  املنجزة  بتن�س  املياه 
لتغطية  كاف  غري  اأدائها  لكن 

ال�ساحلة حيث  باملياه  الوالية 
املحطة  تلحق  اأن  املنتظر  من 

باأخواتها ال�سابقة .
جمال  يف  خمت�سون  واأ�سار  هذا 
املياه اأن اجلزائر تعر�ست للن�سب 
اختيارها  خالل  من  واالحتيال 
العط�س  على  للق�ساء  حل  اأ�سعب 
حتلية  حمطات  اإىل  اللجوء  وهو 
تكاليف  بارتفاع  التي متتاز  البحر 
جهة  من  ال�سيانة  واالجناز 
من  احلديد  اأن  كما  االأداء  ونق�س 
املحطات اأقيمت  مب�سب االأودية 
االأعطاب  كرث  �سمان  بغية  عمدا 
واإعادة الرتميم مببالغ مالية  كربى 
االأجنبية  ال�رشكات  طرف  من 
ن�سبت  اأنها  يبدو  التي  املنجزة 
على اجلزائريني ، حيث اأن املبالغ 
املحطات  اجناز  يف  امل�ستهلكة 
من  املياه  جر  من  تكفي  كانت 
اأنقاب عني �سالح ، واإقامة 50 �سدا 
من �ساأنه الق�ساء على العط�س يف 
حتويل  عمليات  ودون  اجلزائر 
الرتميم  م�ساريف  عن  ناهيك 

وال�سيانة ال�سنوية .

يومي 20 و 21 مايو باجلزائر العا�صمة

ملتقى دويل حول "الدفع 
بعدم الد�ستورية" 

نظم املجل�س الد�ستوري بالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 
ملتقى علميا دوليا حول مو�سوع »الدفع بعدم الد�ستورية: درا�سة 

حاالت« ،وذلك يومي 20 و 21 مايو باجلزائر العا�سمة ، ح�سب ما اأورده 
اأم�س االأربعاء، بيان للمجل�س.

املجل�س  رئي�س  اأكد  الدويل،  اللقاء  هذا  افتتاح  على  ا�رشافه  وخالل 
 L’exception الد�ستوري كمال فني�س »اأن اآلية الدفع بعدم الد�ستورية
لعام  الد�ستوري  التعديل  بها  جاء  التي   d’inconstitutionnalité
2016 » من �ساأنها اأن حتدث ثورة يف منظومة حقوق االن�سان وحتول 
جذري يف املكانة والدور املنوطني باملجل�س الد�ستوري وذلك باإقراره 
اأمام هذا االأخري ب�سفة غري  حق جديد للمتقا�سي ميكنه من الطعن 
التي  واحلريات  احلقوق  تنتهك  التي  الت�رشيعية  االأحكام  يف  مبا�رشة 
املنظومة  حتيني  يف  املبا�رشة  غري  وامل�ساركة  الد�ستور  ي�سمنها 

الت�رشيعية وتطهريها من االأحكام غري الد�ستورية«.
وتعد اآلية الدفع بعدم الد�ستورية اإجراء �سي�سمح للمجل�س الد�ستوري 
و للمرة االأوىل يف تاريخ املنظومة القانونية الوطنية باملراقبة البعدية 
اإدراج  من  اجلديدة  االآلية  هذه  �ستمكن  حيث  القوانني،  لد�ستورية 
القانون  تعار�سها مع  �سيثبت  التي  القانونية  الن�سو�س  تعديالت على 
االأ�سمى للبالد و بالتايل مراجعتها حتى ت�سبح مطابقة له ب�سكل كلي.

من جهته اأبدى ممثل برنامج االأمم املتحدة االإمنائي بالنيابة املقيم 
باجلزائر،اأدوين كاري ،« ا�ستعداد« هذا الربنامج من اأجل »اال�ستمرار 
دولة  تعميق  يف  يفيد  مبا  الد�ستوري  املجل�س  مع  اجليد  التعاون  يف 
ال�رشكاء  الفاعلني  يجمع  الذي  امللتقى  بهذا  باجلزائر«،منوه  القانون 
يف هذه االآلية باعتباره -- كما قال--« ميثل فر�سة لتبادل التجارب 

والتطبيقات الدولية املتعلقة بهذا املو�سوع«.
اأع�ساء واإطارات  اأ�سا�سا  اأن هذا امللتقى، الذي يخ�س  جدير بالذكر 
املجل�س الد�ستوري واملحكمة العليا وجمل�س الدولة ونقابة املحامني، 
اإىل  يهدف  الد�ستورية،  بعدم  الدفع  اآلية  تطبيق  يف  �رشكاء  ب�سفتهم 
متكني املجل�س الد�ستوري من االإعداد اجليد لتطبيق هذه االآلية وذلك 
من خالل درا�سة حاالت دالة معينة من طعون الدفع بعدم الد�ستورية 
التي يقدمها املتقا�سون، مما ي�سمح مبتابعة فعلية مل�سار معاجلتها 
من قبل القا�سي، وذلك مبراعاة اأثر اإجراءات الرقابة الد�ستورية على 
جماالت القانون اجلزائي، املدين، االقت�سادي، ال�رشيبي وغري ذلك، 
خا�سة يف حالة تطور االجتهاد الد�ستوري ارتباطا بالقرارات ال�سادرة 

حول الطعون املتعلقة بعدم الد�ستورية.
لالإ�سارة ، فاإن اأعمال هذا اللقاء ارتكزت حول ثالثة مبادئ :امل�ساواة 
اجلن�سني(  م�ساواة  العدالة،  اأمام  امل�ساواة  )خا�سة  بها  يرتبط  وما 
ال�سيا�سية  احلقوق  االقت�سادية،  الن�ساطات  وممار�سة  املبادرة  حرية 

واالجتماعية )خا�سة احلرية النقابية، حق التظاهر(.

م�صاريع حتلية مياه البحر

موؤ�س�سات اأجنبية ن�سبت على اجلزائر 
.      املبالغ امل�صتهلكة   تكفي جلر املياه من عني �صالح اإىل وهران
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ك�صفت املخططات الكربى التي اأعدتها وزارة الري واملوارد املائية  ل�صمان �صيف بدون عط�س بالواليات 
الغربية  عن ف�صل امل�صاريع الكربى التي ا�صتهلك املاليري خالل ال20 �صنة املا�صية  للق�صاء على العط�س 
، كما ك�صفت اأن اجلزائر اختارت الطريق اخلطاأ يف حماولة حماربة  نق�س املياه ال�صاحلة لل�صرب  والذي 
اأكد العديد من اخلرباء اجلزائريني اأننا وقعنا فري�صة �صهلة يف يد موؤ�ص�صات اأجنبية التي اأخذت املاليري 

يف م�صاريع تبلغ �صيانتها اأكرث من  جت�صيدها وجتعل اجلزائر يف تبعية كاملة لدولة اأوروبية يف مواد 
حيوية وهي املياه والتي ت�صاف اإىل التبعية الغذائية  يف ا�صترياد القمح كما اأ�صارت الدرا�صات اأن املبالغ 

املنجزة الإقامة 06 حمطات بالغرب تكفي الإقامة �صدود تقي اجلهة الغربية من العط�س وت�صاهم يف تن�صيط 
الزراعة ، كما اأنها تكفي جر املياه حتى من عني �صالح اإىل وهران   .

ا�صتغالل املوؤ�ص�صات الفندقية ومنح االمتياز ال�صتغالل املياه احلموية

اإجراءات لرت�سيخ لمركزية الإدارة يف اتخاذ القرار
وال�سناعة  ال�سياحة  وزارة  اتخذت 
االإجراءات  من  جملة  التقليدية 
االإدارة   المركزية  عملية  لرت�سيخ 
عقود  ت�سليم  اإ�سناد  اإىل  ترمي 
الفندقية  املوؤ�س�سات  ا�ستغالل 
املياه  ال�ستغالل  االمتياز  ومنح 
احلموية و كذا  ت�سنيف املطاعم 
،ويف  اإقليميا  املخت�س  لوايل  اإىل 
وزارة  من  بيان  اأكد  االإطار  هذا 
اأنه  التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة 

يف اإطار هذه االإجراءات »�سادقت 
احلكومة  يف 12 دي�سمرب من 2018 
على م�رشوع ت�سليم عقود الت�سيري 
ا�ستغالل  رخ�س  مبنح  واملتعلقة 
مبختلف  الفندقية  املوؤ�س�سات 
اأنواعها وت�سنيفها واإ�سناد ت�سليمها 
اإىل الوايل املخت�س اإقليميا » كما 
جانفي   16 يف  احلكومة  �سادقت 
امل�سدر--  ذات  --ي�سيف   2019
تنفيذي  مر�سوم  م�رشوع  »على  

التنفيذي  املر�سوم  ويتمم  يعدل 
رقم 07- 69 بتاريخ 19 فرباير 2007 
الذي يحدد �رشوط وكيفيات منح 
حق االمتياز ال�ستعمال وا�ستغالل 
مبوجبه  والذي  احلموية  املياه 
اقليميا  املخت�س  للوايل  �سي�سمح 
ال�ستعمال  االمتياز  حق  مبنح 
رخ�سة  منح  وكذا  احلموية  املياه 

ا�ستغالل املوؤ�س�سات احلموية«.
ال�سياحية  املطاعم  جمال  يف  اأما 

»فقد متت امل�سادقة على م�ستوى 
 5 يف  املنعقد  احلكومة  جمل�س 
دي�سمرب 2018 على م�رشوع مر�سوم 
ن�ساط  تعريف  يت�سمن   تنفيذي 
االإطعام ال�سياحي و تنظيمه، حيث 
املطاعم  ت�سنيف  عملية  اأ�سندت 
املخت�س  الوايل   اىل  ال�سياحية 
راأي  بعد  قرار  مبوجب  اقليميا 
يوؤكد  للت�سنيف،  الوالئية  اللجنة 

بيان الوزارة.

اأ�رشف رئي�س الدولة، عبد القادر 
مبقر  االربعاء  اليوم  �سالح،  بن 
مرا�سم  على  اجلمهورية،  رئا�سة 
بوراوي  الد�ستورية  اليمني  تاأدية 
باملجل�س  اجلديد  الع�سو  اأعمر 
املادة  باأحكام  عمال  الد�ستوري، 
183 من الد�ستور،و جرت مرا�سم 
رئي�س  بح�سور  اليمني  اأداء 
الد�ستوري كمال فني�س  املجل�س 
�سليمان  العليا  املحكمة  ورئي�س 
املادتني  باأحكام  وعمال  بودي 
مت  الد�ستور،  من  183و184 
رئي�س  بوراوي،  ال�سيد  انتخاب 
�سابقا،  الدولة  مبجل�س  ق�سم 
ع�سوا باملجل�س الد�ستوري خلفا 

عني،  الذي  فني�س  كمال  لل�سيد 
رئي�سا  املن�رشم،  اأبريل   16 يف 
الطيب  ا�ستقالة  بعد  للمجل�س 

بلعيز.
الد�ستوري،  املجل�س  يتكون  و 
الذي يتمتع باال�ستقاللية االإدارية 
منهم  ع�سوا،   12 من  املالية  و 
اجلمهورية  رئي�س  يعينهم   4
رئي�س  نائب  و  رئي�س  بينهم  من 
ينتخبهما  وع�سوين  املجل�س 
واثنني  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
طرف  من  منتخبني  اآخرين 
تنتخبهم  اثنني  و  االأمة  جمل�س 
ينتخبان  واثنني  العليا  املحكمة 

من جمل�س الدولة.

الع�سو اجلديد باملجل�س الد�ستوري 
اأعمر بوراوي يوؤدي اليمني الد�ستورية 

اأمام رئي�س  الدولة 



و ح�صبم� علم من نف�س امل�ص�در ف�إن 
الت�بعة  البنكية  امل�ؤ�ص�ص�ت  مدراء 
البنك   ، بدر  لبنك  الع�مة  للمديري�ت 
ال�طني  البنك  و  اخل�رجي  اجلزائري 
وبنك التنمية املحلية بكل من والي�ت 
ورقلة ، مترنا�صت ، غرداية ، ايليزي ، 
اأدرار ، ب�ص�ر ، االأغ�اط وب�صكرة بتهمة 
بنكية  قرو�س  منح  و  الت�صيري  �ص�ء 
ك�فية  �صم�ن�ت  وبدون  كال�صيكية 
مل�صتثمرين ورج�ل م�ل و اأعم�ل وه� 
م� يتن�فى مع مع�يري العمل امل�رصفية 
عي�ن  اأح�صت  فقد  ذلك  مع  م�ازاة   ،
»ال��صط«عديد امللف�ت �صغ�ر  ي�مية 
الذين  الفالحيني   ، امل�صتثمرين 
 03 تف�ق  ملدة  االأدراج  حبي�صة  ظلت 
الت�ص�وؤل  ب�ب  فتح  م�  وه�   ، �صن�ات 
بفتح  للمط�لبة  م�رصاعيه  على 
�صي��صة  ب�نته�ج  اأ�صم�ه  فيم�  حتقيق 
التم�يل  م�افق�ت  منح  يف  املف��صلة 
والنف�ذ على ح�ص�ب  امل�ل  الأ�صح�ب 

اجلدد  امل�صتثمرين  و  الفالحني 
الذين ا�صتك�ا يف اأكرث من من��صبة من 
واالإجراءات  البريوقراطية  العراقيل 
ط�لبي  ي�اجهه�  التي  الق�ن�نية  غري 
رغم   ، املذك�رة  ب�ل�الي�ت  القرو�س 
اأن ذلك يتن�فى مع ت��صي�ت احلك�مة 
وتقدمي  ال�صع�ب�ت  لتذليل  الرامية 
الت�صهيالت للراغبني يف اال�صتثم�ر يف 

املج�لني ال�صن�عي والفالحي لتعزيز 
واخلزينة  ال�طني  االقت�ص�د  مداخل 
لقط�ع  التبعية  الإنه�ء  العم�مية 
يف  اأ�صع�ره  ته�وت  الذي  املحروق�ت 

الب�ر�ص�ت الع�ملية .
مطلع  نفت  فقد  ث�نية  جهة  من   
املهنية  اجلمعية  اجل�ري  االأ�صب�ع 
االإعالم  و�ص�ئل  تن�قلته  م�  للبن�ك 

من  ال�صفر  ج�ازات  �صحب  ح�ل 
وزير  ا�صتدع�ء  لكن  البن�ك  مدراء 
بنك  ت�صيري  له  �صبق  الذي  امل�لية 
العدالة  م�ص�لح  طرف  من  اجلزائر 
اإمك�نية  ح�ل  مفت�ح  الب�ب  يبقى 
وح�لي�ن  �ص�بق�ن  مدراء  ا�صتدع�ء 
معهم يف جت�وزات  للتحقيق  للبن�ك 
وخروق�ت تتعلق مبنح قرو�س بنكية 
ك�فية  �صم�ن�ت  بدون  مل�صتثمرين 
الكبري  عجزهم  يف  ت�صبب  م�  وه� 
على  ذلك  ك�ن  ول�  ت�صديده�  على 
املعل�م�ت  ح�صب  اأق�ص�ط  �صكل 

االأولية املت�فرة .
من جهة ث�نية فقد �صبق لل��صط وان 
يتعلق مبنح  انفردت مبق�ل ح�رصي 
�صم�ل  والي�ت  من  اثنني  م�صتثمرين 
ال�طن ين�صط�ن يف جم�ل املط�حن 
بدر  بنك  طرف  من  بنكية  مل�افقة 
ك�فية  �صم�ن�ت  وبدون   ب�رقلة 
تكلفته  تقدر  �صخم  م�يل  ومببلغ 
االإجم�لية 400 ملي�ر �صنتيم وفق م� 

اأوردته م�ص�درن� اخل��صة  . 

ولغر�س  القي�دة،  لتعليم�ت  تنفيذا 
مرافقة امل�اطنني طيلة �صهر رم�ص�ن 
و�صع  مت  فقد  اجل�رية،  ال�صنة  من 
خمطط عمل خ��س من طرف قي�دة 
ال�طني  للدرك  االإقليمية  املجم�عة 
املق�طعة  اإىل  ميتد  بتمرنا�صت، 
االإدارية بعني قزام، عني �ص�لح، دائرة 

ت�ظروك ومترنا�صت.
االقليمية  للمجم�عة  بي�ن  اأف�د 
ك�نت   ، بتمرنا�صت  ال�طني  للدرك 
على  »ال��صط«  ي�مية  حت�صلت  قد 
هذا  املخطط  اأن  منه  ن�صخة 
يهدف  اإىل �صم�ن حم�ية االأ�صخ��س 
ت�صطري  خالل  من  واملمتلك�ت، 
عرب  اخلدمة  حيز  لل��صع  برن�مج، 
ال�طني  الدرك  اخت�ص��س  اإقليم 
بتمرنا�صت لت�صكيالت �صطحية، ث�بتة 
بت�صكيل  ومرتجلة،  راكبة  ومتحركة، 
وخ�ص��صية  يتم��صى  مالئم  اأمني 
تغري  نتيجة  وهذا  الف�صيل،  ال�صهر 
لالأ�صخ��س  الي�مي  املعي�صي  النمط 
الرتكيز  مت  حيث  الفرتة،  هذه  خالل 
يف هذا املخطط على تنفيذ خرج�ت 
م�عد  ت�صبق  التي  االأوق�ت  من  متتد 
الليل،  غ�ية  اإىل  وت�صتمر  االإفط�ر، 
�صم�ن  على  احلر�س  من خالله�  يتم 
العم�مية  وال�صكينة  االأمن  ت�فري 
عن  مترنا�صت،  والية  مل�اطني 
يف  وامل�صتمر  الدائم  الت�اجد  طريق 
واال�صتجم�م،  الراحة  اأم�كن  امليدان، 
وب�ص�رة خ��صة امل�ص�جد، التجمع�ت 
نظرا  الطرق�ت  و�صبكة  التج�رية، 
لربوز ت�رصف�ت و�صل�كي�ت �صلبية من 
االأ�صخ��س  ب�صالمة  امل�ص��س  �ص�أنه� 

من  املرورية  وب�ل�صالمة  جهة،  من 
الرنفزة،  غرار  على  اأخرى،  جهة 
رغم  ال�صي�قة  م�ا�صلة  امل�ص�حن�ت، 

التعب.
الث�بتة  الت�صكيالت  اإىل  ف�إ�ص�فة 
ال  االخت�ص��س،  اإقليم  عرب  املنت�رصة 
ال�طنية  الطرق�ت  �صبكة  عرب  �صيم� 
 01 رقم  ال�طني  ك�لطريق  وال�الئية 
فقد  مترنا�صت،  والية  الإقليم  الع�بر 
بخدم�ت  الت�صكيالت  هذه  تدعيم  مت 
طرف  من  تنفيذه�  يتم  خ�رجية 
اأمن  وحدات  االإقليمية،  ال�حدات 
والتدخل  االأمن  وف�ص�ئل  الطرق�ت، 
 24 مدار  على  للمجم�عة،  الت�بعة 
�ص�عة من الي�م، ق�صد ت�فري ج� من 
الطم�أنينة يف نف��س م�اطني ال�الية، 
اإط�ر  يف  اخلدم�ت  هذه  تدخل  حيث 
ال�ق�ية  اإىل  اله�دف  ال�ق�ئي  العمل 
من خمتلف الظ�اهر واالآف�ت ال�صلبية 

التي مت�س املجتمع وحي�ة االأفراد. 
برن�مج  و�صع  مت  االإط�ر  نف�س  يف  و 
لف�ئدة و�ص�ئل االإعالم املحلية يتم فيه 
االإعالم  و�ص�ئل  دع�ة خمتلف ممثلي 
امل�صم�عة، املكت�بة، واملرئية ق�صد 
مرافقة وحدات الدرك ال�طني ب�الية 
طيلة  الي�مي  عملهم  يف  مترنا�صت 
ال�صهر الف�صيل، هذا الربن�مج مت فيه 
مبرافقة  ميدانية  خرجة   24 برجمة 
املجه�دات  تثمني  لغر�س  اإعالمية 
طيلة  ال�حدات  طرف  من  املبذولة 
الت�صكيل  خالل  من  ال�صي�م  �صهر 
االأمني امل��ص�ع خ�صي�ص� لهذا ال�صهر 

الف�صيل.
�أحمد باحلاج  

علمت يومية »�لو�سط » من م�سادر مطلعة ، �أن مديري �ملوؤ�س�سات �لبنكية بجنوب �لبالد �لكبري ، 
مهددون باحلب�ض بتهمة �سوء �لت�سيري و منح قرو�ض كال�سيكية لرجال مال و �أعمال وم�ستثمرين 

بدون �سمانات كافية .

بتهمة منح قرو�ض بدون �سمانات كافية 

�أحمد باحلاج 

مديرو موؤ�س�سات بنكية باجلنوب 
مهددون بال�سجن 

االإقليمية  املجم�عة  وحدات  ع�ينت 
خالل  بتمرنا�صت  ال�طني  للدرك 
 ،2019 �صنة  من  االأوىل  اأ�صهر  االأربعة 
 2019/01/01 من  املمتدة  الفرتة  يف 
اإقليم  عرب   2019/04/30 غ�ية  اإىل 
خلفت  مرور،  ح�دث   35 اخت�ص��صه� 
جريح،  و49  قتيل   20 احل�ادث  هذه 
من  الفرتة  نف�س  مع  ب�ملق�رنة  حيث 
عدد  انخف��س يف  �صجل   ،2018 �صنة 
بــ )-18(، اأي بن�صبة 33.86  احل�ادث 
القتلى  عدد  يف  تراجع  مبق�بل   ،%
بــ)- اجلرحى  عدد  ويف  بــ)-02( 
101(، حيث حتليل الظ�هرة اأظهر اأّن 
51.42% من احل�ادث املع�ينة وقعت 

على م�صت�ى الطريق ال�طني رقم 01 
من منطقة ح��صي اخلنيق بعني �ص�لح 

اإىل مدينة مترنا�صت.
الدمي�مة  ط�بع  ف�إن  ث�نية  جهة  من 
االإجرام  ملك�فحة  امل�جهة  لالأعم�ل 
اأ�ص�ليب  املروري يف امليدان، وتن�يع 
م�اجهة ح�ادث املرور، يعترب الطريقة 
املثلى لتحقيق النت�ئج االإيج�بية التي 
ال�صلبية  االنعك��ص�ت  من  تخفف 
االقت�ص�دي  املحيط  على  للح�ادث 
واالجتم�عي، وه� م� يطمح لتحقيقه 
القي�دة  طرف  من  املج�ل  هذا  يف 
ح�ادث  بخف�س   ،2019 �صنة  خالل 

املرور بن�صبة %20. 

الزال  ال�ص�بق،  االإط�ر  نف�س  يف  و 
العن�رص الب�رصي ي�صكل اأحد االأ�صب�ب 
املرور  ح�ادث  ارتك�ب  يف  الرئي�صية 
تع�دل  بن�صبة  ال�طني  امل�صت�ى  على 
م�اكبة  يت�جب  لذلك   ،%  91.53
ردع  اإىل  اله�دف  امليداين  الت�اجد 
ال�صل�كي�ت ال�صلبية مل�صتعملي الطريق 
واملخ�لف�ت اخلطرية، ب�أعم�ل وق�ئية 
جميع  اجت�ه  مت�ا�صلة  وحت�صي�صية 
حيث  الطريق،  م�صتعملي  فئ�ت 
وطنية  حت�صي�صية  حملة  تنظيم  يتم 
خالل  الطريق  م�صتعملي  ملرافقة 
�صهر رم�ص�ن لهذه ال�صنة، �صتك�ن عرب 
اإقليم اخت�ص��س املجم�عة االإقليمية 

للدرك ال�طني بتمرنا�صت ال�صتهداف 
اأ�صن�ف  اأكرب عدد من �ص�اق خمتلف 
ح�ل  للتح�صي�س  وهذا  املركب�ت، 
مدى خط�رة ح�ادث املرور ونت�ئجه� 
امل�أ�ص�وية خالل ال�صهر الف�صيل، الذي 
ع�دة م� مييزه ط�بع خ��س له ت�أثرياته 
املب��رصة على قي�دة املركب�ت وبروز 
ت�رصف�ت و�صل�كي�ت �صلبية ) الرنفزة، 
رغم  ال�صي�قة  م�ا�صلة  امل�ص�حن�ت، 
امل�ص��س  �ص�أنه�  من  ...اإلخ(  التعب 
تغري  نتيجة  املرورية،  ب�ل�صالمة 
لالأ�صخ��س  الي�مي  املعي�صي  النمط 

خالل هذه الفرتة.
�أحمد باحلاج 

 حمققو� �لدرك �أرجعو� �ل�سبب للعن�سر �لب�سري 

35 حادث مرور بتمرنا�ست يخلف 20 قتيال 

عرب �إقليم �خت�سا�ض �ملجموعة �لإقليمية للدرك �لوطني

تدابري ملرافقة ال�سائمني خالل 
رم�سان 2019 بتمرنا�ست
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واحلف�ظ  اجلرمية  حم�ربة  اإط�ر  يف 
على اأمن و�صالمة امل�اطنني، �صجلت 
الق�ص�ئية  لل�رصطة  ال�الئية  امل�صلحة 
اأفريل  �صهر  خالل  اأدرار  والية  ب�أمن 
املنق�صي عدد من الق�ص�ي�  وح�صبم� 
والية  اأمن  مل�ص�لح  بي�ن  به  اأف�د 
25 ق�صية  مع�جلة  مت  فقد  اأدرار 
امل��صة  واجلنح  ب�جلن�ي�ت  متعلقة 
فيه� 24 �صخ�س  ت�رط  ب�الأ�صخ��س 
�صجلت  كم�  منه� 20 ق�صية،  حلت 
خ��صة  امل�صلحة 46 ق�صية  نف�س 
امل��صة  واجلنح  ب�جلن�ي�ت 
فيه� 33 �صخ�س،  ت�رط  ب�ملمتلك�ت 
ت�صجيل 13 ق�صية  ذاته مت  ال�صي�ق  يف 
خ��صة ب�جلن�ي�ت واجلنح �صد ال�صيء 

العم�مي ت�رط فيه� 37 �صخ�س حلت 
ت�صجيل6 ق�ص�ي�  مت  فيم�   ، جميعه� 
متعلقة ب�جلرائم االإقت�ص�دية وامل�لية 
�صجلت  كم�  فيه� 09 اأ�صخ��س  ت�رط 
متعلقة  امل�صلحة 06 ق�صية  نف�س 
ت�رط  الع�مة  واالآداب  ب�الأ�رصة 

فيه� 10اأ�صخ��س.
كم� �صجلت فرقة مك�فحة املخدرات 
امل�صلحة 03 ق�ص�ي�  لنف�س  الت�بعة 
وامل�ؤثرات  ب�ملخدرات  خ��صة 
فيه�03 اأ�صخ��س حلت  ت�رط  العقلية 
كمية  حجز  اإثره�  على  مت  جميعه�، 
من  تقدر 379غرام  املخدرات  من 
اإىل 50 قر�س  اإ�ص�فة  القنب،  راتنج 

مهل��س.

عالج خالل �سهر �أفريل �ملن�سرم 100 ق�سية 

مو�ز�ة مع ت�سجيل 24 حادث مرور ج�سماين 

اأمن اأدرار يوا�سل دك مواقع الإجرام 

اأمن ولية اأدرار ي�سحب 107 
رخ�سة �سياقة خالل اأفريل 

�أحمد باحلاج 

لالأمن  ال�الئية  امل�صلحة  �صجلت 
خالل  اأدرار  والية  ب�أمن  العم�مي 
ح�دث   24 الف�رط  افريل  �صهر 
 28 اإ�ص�بة  عن  اأ�صفر  ج�صم�ين  مرور 
اخلط�رة  متف�وتة  بجروح  �صخ�س 
اإىل  االأول  املق�م  يف  تع�د  الأ�صب�ب 
العن�رص الب�رصي )22 ح�دث(، الع�امل 
املرتبطة ب�ملركبة )01 ح�دث(ع�امل 

املحيط )01 ح�دث( .
يف نف�س ال�صي�ق متكنت ذات امل�صلحة 
املرورية  املراقبة  ح�اجز  خالل  من 
على  الراجلة  و  الراكبة  الدوري�ت  و 

م�صت�ى اإقليم االإخت�ص��س من ت�صجيل 
اإىل  ب�الإ�ص�فة  مرورية  جنحة   52
 387 اإح�ص�ء  مع  تن�صيقية  جنحة   67
خم�لفة و 147 ح�لة ت�قيف للمركب�ت 
، ا�صت�جبت و�صع 15 ح�لة يف احلظرية 
�صحب  ح�لة   107 ت�صجيل  مت  فيم� 

لرخ�س ال�صي�قة  .
عالوة على ذلك �صجلت فرقة �رصطة 
من  عددا  البيئة  حم�ية  و  العمران 
 12 ت�صجيل  يف  متثلت  املخ�لف�ت 
خم�لفة يف جم�ل العمران ،و خم�لفتني 

يف جم�ل ال�صحة

�صيدي  غر�س  قرية  م�اطن�  يع�ين 
ب�غف�لة العديد من امل�ص�كل املتعلقة 
تعلق  م�  خ�ص��ص�  التنم�ي  ب�جل�نب 
القرية  تفتقر  ،اأين  ال�صحي  ب�جل�نب 
،بعدم�  طبية  وعي�دات  �صحية  ملراكز 
اأ�صحت ه�ج�س ي�ؤرق مر�صى املنطقة 
للمن�طق  التنقل  عن�ء  كلفهم  مم� 
املج�ورة  يف رحلة البحث عن العالج  

.
�صيدي  غر�س  قرية  �صك�ن   ط�لب    
ل�الية  الت�بعة  اأنق��صة  ببلدية  ب�غف�لة 
ورقلة ، ال�صلط�ت املحلية ب�رصورة رفع 
الغنب  عنهم واإيج�د حل ع�جل للمع�ن�ة 
امل�ص�كل  نتيجة  تط�ردهم  ظلت  التي 
التي تع�صف بقريتهم واملتعلقة بغي�ب 

وافتق�ره�  احل�ص�رية  والتهيئة  التنمية 
وجه  على  ال�صحي  اجل�نب  على 
اخل�ص��س ب�عتب�ره من اأهم املتطلب�ت 
اأن تك�ن يف كل  التي ال بدا  ال�رصورية 
قرية  تفتقر  حيث   ، عمرانية  منطقة 
طبية  لعي�دة   ب�غف�لة    �صيدي  غر�س 
اأبن�ء  انعدامه�   من  يع�ين  ظل  التي  
 ، ط�يلة  ل�صنني  الذكر  �ص�لفة  املنطقة 
مم�  كلفتهم العديد من الع�اقب  ،من 
جهتهم عرب �صك�ن املنطقة لـ »ال��صط« 
امل�ص�كل  من  ال�صديد  ا�صتي�ءهم  عن 
مر�صى  منه�  يع�ين  التي ظل  العديدة  
بعدم�  اخل�ص��س  ب�جه  املنطقة 
من  ط�يلة  م�ص�ف�ت  يقطع�ن  اأ�صبح�ا 
للمع�جلة  ، م� ا�صطرهم   العالج  اأجل 

حممد  اال�صت�صف�ئية  امل�ؤ�ص�صة    يف 
للجن�ب  املركزية  ب�لع��صمة  ب��صي�ف 
اأكرث احل�الت ت�رصرا  ، ولعل  ال�رصقي  
بح�لة  املتعلقة  تلك  ال��صع  هذا  من 
الن�ص�ء احل�امل الالتي  اأً�صبحن يلج�أن  
لعدم  نظرا  لل�الدة  التقليدية  للطرق 
كم�   ، ب�ملنطقة  لل�الدة  مركز  ت�فر 
اأنهم تقدم�ا ب�لعديد  ي�صيف حمدث�ن� 
لكن  املعنية  للجه�ت  ال�صك�وى  من 
يتلق�ن يف  اأ�صبح�ا  دون جدوى بعدم� 
ب�لك�ذبة  اإي�ه�  وا�صفني  وع�د  مرة  كل 
لكن دون جدوى لتجعل منهم يتذمرون 
وعلى  ال��صع  هذا  على  كبري  ب�صكل 
–ح�صبهم  اأ�صبحت  التي  ال�ع�د  هذه 
وب�لرغم  لكن  ورق،  على  حرب  -جمرد 

من اأن املنطقة تت�فر على ق�عة عالج 
اإال اأنه� ال تفي ب�لغر�س الالزم ك�ن هي 
امل�ص�كل  من  جمم�عة  ت�صهد  االأخرى 
العت�د  على  وافتق�ره�  حجمه�  ك�صيق 
واأدوية  اأجهزة طبية  من  الالزم  الطبي 
�صي�رة  على  وافتق�ره�  لقح�ت  و 
والغ�ز  املي�ه  نق�س  اىل  �صف  ا�صع�ف 
و االنقط�ع�ت املتكررة للكهرب�ء �صف 
به� حمدود كم� ال  العمل  اأن وقت  اإىل 
كل  لالأطب�ء   الالزم  العدد  على  تت�فر 
هذه امل�ص�كل جعلت من اأبن�ء املنطقة  
ال  الذي  ال��صع   هذا  من  ي�صت�ءون  
ال�صلط�ت  تنظر  مل  م�  يزول  اأن  ميكن 
يف  حل�ل  واإيج�د  ملط�لبهم  املحلية 

اأقرب االآج�ل.  

عناء �لتنقل وم�سقة �ل�سفر للم�ست�سفيات �ملجاورة 

�سكان قرية غر�س �سيدي بوغفالة بورقلة يعانون 

�أحمد باحلاج �أحمد باحلاج 
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عد� �أن ح�سور ذوي �أ�سري ملحكمة 
يعد  �الحتالل  حماكم  يف  �بنهم 
�إال  بحد ذ�ته قطعة من �لعذ�ب، 
�أّن �ملعاناة و�ال�ستفز�ز تت�ساعف 
بحقهم يف �سهر رم�سان �ملبارك، 
�الأ�رسى  عو�ئل  تتحمل  حيث 
م�ساق �ل�سفر منذ �ل�سحور وحتى 

بعد منت�سف �لنهار.
وتعد ما ت�سمى بـ"حمكمة �سامل" 
معاناة  �أوجه  �أحد  �لع�سكرية 
يخو�سون  �لذي  �الأ�رسى،  ذوي 
و�لقهر  بالعذ�ب  ممزوجة  رحلة 
�ملعقدة،  �الأمنية  و�الإجر�ء�ت 
باأنو�عه،  و�لتفتي�ش  و�النتظار 
�إىل قاعة �ملحكمة الأجل  و�سوالً 
ملحاكمة  معدودة  دقائق  ح�سور 
فيها  ليمار�ش  �الأ�سري،  �بنهم 
�لقا�سي �ساديته �سد من ال حول 

لهم وال قوة.

اأكرث ق�شوة

و�لد �الأ�سري �لطفل �أحمد �سربي، 
لـ"مكتب  حتدث  �سربي،  عي�سى 
معاناة  حول  �الأ�رسى"  �إعالم 
يومني  "قبل  يقول:  �لرحلة،  هذه 
ذهبت �إىل حمكمة �سامل حل�سور 
ق�سم  يف  �أحمد  �بني  حماكمة 
�الأطفال يف �سجن جمدو، وكانت 
�أكرث  رم�سان  �سهر  يف  �لرحلة 
قبل  �ل�سابقة  �لرحلة  من  ق�ساوة 
فال�سفر  �لف�سيل،  �ل�سهر  حلول 
�سامل  حمكمة  �إىل  قلقيلية  من 

يزيد عن 200 كم ذهاباً و�إياباً".
ي�سيف �سربي "كما �أن �إجر�ء�ت 
من  تزيد  �الأمنية  �ملحكمة 
يزيد  فاالحتالل  بلة،  �لطني 
�سهر  يف  متعمًد�  �إجر�ء�ته  من 
رم�سان، وقد �ساهدت �آثار �لتعب 
�سفوف  يف  و�لنف�سي  �جل�سدي 

�لعائالت �لتي خرجت بعد تناول 
دور�ً  حتجز  حتى  �ل�سحور  وجبة 
قبل  �النتظار  قاعة  �إىل  للدخول 

بدء �ملحاكم �لع�سكرية".
يوؤكد �سربي �أن �الإرهاق �جل�سدي 
يو�جه  ما  وحده  لي�ش  و�لنف�سي 
�الأبناء  فروؤية  �الأ�رسى،  عائالت 
د�خل �ملحكمة بعد رحلة عذ�ب 
لهم يف �لبو�سطة من �سجنهم �إىل 
�ملحكمة �أي�ساً تكون من �لعذ�بات 
�الأ�رسى،  عائالت  تو�جه  �لتي 
تتحمل  �لعذ�بات  هذه  كل  ومع 
�الأبناء  روؤية  �أجل  من  �لعائالت 
ورفع معنوياتهم، فالت�سحية لي�ش 
�لتي  لها �سقٌف لعائالت �الأ�رسى 
جميع  من  �سامل  حمكمة  ت�سل 

�أنحاء �سمال �ل�سفة �لغربية".

تعمد الت�شييق
�الأ�سري  زوجة  حتدثت  بدورها 
معاناة  فريج حول  لوؤي  �ملري�ش 
مل�ستها  �لتي  �لرحلة  هذه 
�إىل  "�لرحلة  بالقول:  �سخ�سياً، 
تكون  رم�سان  ويف  �سعبة،  �سامل 
فالزوجة  ووجعاً،  �أملاً  �أكرث 
حل�سور  وتذهب  �لعائلة  ترتك 
وقٍت  يف  وتعود  �ملحكمة، 

�سعوبة  هناك  ويكون  متاأخر، 
�إىل  �إ�سافة  للطعام،  يف جتهيزها 
على  �لت�سييق  �الحتالل  تعمد 
�لعائالت عرب ت�سديد �الإجر�ء�ت 
و�لتاأخري �ملتعمد، وهذ� �لتاأخري 
يوؤثر علينا كعائالت �أ�رسى وعلى 
�أخربونا  فقد  �أنف�سهم،  �الأ�رسى 
بعد �لتمكن من زيارتهم الحقاً �أن 
ح�سور �ملحكمة يف �سهر رم�سان 
�أ�سابيع  لعدة  عليهم  يوؤثر  كابو�ٌش 

بعد �نتهاء �ملحكمة".
 80( عفانة  حممود  �مل�سن  �أما 
عاماً( من �سكان قلقيلية، فيقول: 
�سامح  حممد  �أوالدي  "يقبع 
منذ  جمدو  �سجن  يف  ومي�رسة 
�أ�ستطيع ح�سور  �لعام، وال  قر�بة 
كما  رم�سان،  �سهر  يف  �ملحكمة 
ال ت�ستطيع و�لدتهم �أي�سا ح�سور 
و�النتظار  فال�سفر  �ملحكمة، 
�أمثالنا،  عليه  يقوى  ال  و�لتاأخري 
فاالحتالل  �أقوياء؛  �إىل  ويحتاج 
يجعل من ح�سور عائالت �الأ�رسى 
من  قطعة  �لع�سكرية  �ملحكمة 
�لعذ�ب حتى متتنع �لعائالت من 
�أ�ستطيع  فاأنا  ثانية،  مرة  �لقدوم 
باملحكمة  �سامل  حمكمة  و�سف 
قلوب  ب�سمت  تقتل  �لتي  �لقاتلة 

و�أج�ساد عائالت �الأ�رسى �لقادمة 
من مناطق بعيدة".

�مل�سن  �الأ�سري  �سقيق  ويقول 
عاماً(،   59( با�سا  �حلليم  عبد 
يعاين  و�لذي  با�سا،  �إ�سماعيل 
"ح�سور  �إن  �أمر��ش:  عدة  من 
رم�سان  �سهر  يف  �سامل  حمكمة 
�لعائالت،  على  �أخطار  عدة  له 
وعند  مبكر�ً،  يكون  �ل�سفر  الأن 
حالة  يف  �لعائالت  تكون  �لعودة 
�ملحكمة،  �إجر�ء�ت  من  �إنهاك 
على  فهي  �الأكرب  �ل�سعوبة  �أما 
ال  فاالحتالل  �ملر�سى،  �الأ�رسى 
�ملر�سى  �الأ�رسى  و�سع  ير�عي 
عند �إح�سارهم للمحكمة يف �سهر 
عبد  �الأ�سري  ف�سقيقي  رم�سان، 
ودو�ء  الأن�سولني  يحتاج  �حلليم 
��ستخد�م  حال  ويف  �ل�سغط، 
غرفة  يف  و�حلجز  �لبو�سطة 
من  وغريها  "�الأمتنا"  �ملحكمة 
�الإجر�ء�ت يزد�د و�سعه �ل�سحي 

�سوء�ً".
من  �إغبارية  و�سام  �ملحامي 
�أو�سح  �لفل�سطيني  �لد�خل 
�سهر  يف  �ل�سجون  م�سلحة  �أن 
�لنقل  عملية  تر�عي  ال  رم�سان 
كما  تبقى  فاالإجر�ء�ت  لالأ�رسى، 

هي، بل وتزد�د تعقيد�ً.
�الأ�رسى  و�سول  "عند  وي�سيف: 
�أفاد  كما  تاأخريهم  يتم  للمحكمة 
لقاء�ت  يف  �الأ�رسى  من  �لكثري 
معهم بعد �لزيارة د�خل �سجونهم، 
�لتقدم بعدة طلبات  وبالرغم من 
لت�سهيل حماكمة �الأ�رسى يف �سهر 
وتاأجيل  �ملحكمة  لهيئة  رم�سان 
بل  ��ستجابة  توجد  ال  �ملحاكم، 
�ملحاكمات  �إجر�ء  على  �إ�رس�ر 
على  به  �ملعمول  �لروتني  بذ�ت 
�أعيادهم  يف  بينما  �لعام،  مد�ر 
ومنا�سباتهم يتم �أخذ �الأمر بجدية 
وتوؤجل �ملحاكم �لع�سكرية الأجل 

ذلك".

ال ينفك االحتالل ال�شهيوين يبتدع اأ�شاليب جديدة تخلق معها حالة من العذاب والقهر 
لالأ�شرى الفل�شطينيني يف �شجونه وذويهم، �شيما يف رحلة الزيارة اإىل ال�شجون اأو تلك التي 

تكون الأجل ح�شور حماكم اأبنائهم يف حماكم االحتالل.

م٫�س

فل�شطني املحتلة

حماكم الأ�ضرى يف رم�ضان.. 
قطعة من العذاب

�ضفقة "اإ�س-400" قد متت ولن نرتاجع
66 م�ضتوطًنا يقتحمون 

باحات الأق�ضى

اأنقرة ردا على مهلة وا�شنطن

موقع ميدل اإي�شت اآي الربيطاين

داعية تنباأ خا�ضقجي 
باإعدامه.. �ضتعدمه ال�ضعودية

اجلوانب  "هاآرت�س" تك�ضف 
القت�ضادية من "�ضفقة القرن"

�أكد موقع ميدل �إي�ست �آي �لربيطاين 
الإ�سد�ر  تتجه  �ململكة  �سلطات  �إن 
دعاة  ثالثة  على  باالإعد�م  حكم 
بعد  عليهم  �حلكم  وتنفيذ  بارزين، 
�ن  و��ساف  رم�سان.  �سهر  �نق�ساء 
�لعودة،  �سلمان  �ل�سيخ  هم  �لدعاة 
و�ل�سيخ عو�ش �لقرين، و�ل�سيخ علي 
هذه  �أن  �ملوقع  و�أو�سح  �لعمري. 
م�سدرين  عن  �أخذها  �ملعلومات 
هوؤالء  �أقارب  و�أحد  حكوميني 

�لدعاة.
وكانت �ل�سلطات قد �عتقلت �لثالثة 
و�لدعاة  �لعلماء  على  حملة  �سمن 
عام  من  �سبتمرب  يف  �لر�أي  وقادة 
يف  و�رسعت  ع�رس،  و�سبعة  �لفني 
حماكمتهم يف جل�سات �رسية، حيث 
�لدعاة  بقتل  �لعامة  �لنيابة  طالبت 
�لثالثة تعزير� على خلفية تهم تتعلق 

مب�سمى �الإرهاب.
للموقع  قالت  �ل�سعودية  �مل�سادر 
ترتيث  لن  �ل�سلطات  �ن  �لربيطاين 
�إقر�ر  فور  �لثالثة  هوؤالء  �إعد�م  يف 
�إعد�م  �أن  و�أ�سافت  �الإعد�م.  حكم 
�سعوديا  وثالثني  �سبعة  �لريا�ش 
�أغلبهم من �مل�سلمني �ل�سيعة �ل�سهر 
�ختبار  بالون  مبثابة  هو  �ملا�سي 
�الإد�نة  �سدة  �ل�سلطات  تقي�ش  حتى 
�نه  �مل�سادر  و�أو�سحت  �لدولية. 
�ل�سعودية  �ل�سلطات  وجدت  حني 
�ملوقف  �سيد  كان  �ل�سمت  �أن 

حيال رد �لفعل �لدويل، خا�سة على 
�لدول،  وقادة  �حلكومات  م�ستوى 
الإعد�م  خطتها  يف  �مل�سي  قررت 

�ل�سخ�سيات �لبارزة.
بكلمات  ذّكر  �لربيطاين  �ملوقع 
�ل�سحفي �ل�سعودي جمال خا�سقجي 
وقبل  �أنه  حيث  �لعودة،  �ل�سيخ  عن 
قتله د�خل  يومني فقط من جرمية 
�لعام  باإ�سطنبول  بالده  قن�سلية 
باإعد�م  خا�سقجي  تنباأ  �ملا�سي، 
�لعودة. وقال متحدثا عن ويل �لعهد 
�سي�سحق  باأنه  �سلمان  بن  حممد 

�ملعار�سة باأي ثمن.
منظمة هيومن ر�يت�ش ووت�ش �كدت 
ملعار�سني  �أخرى  �إعد�مات  �أي  �ن 
�سيا�سيني هي نتيجة مبا�رسة لالأجو�ء 
ملن  �المريكية  �الإد�رة  هياأتها  �لتي 
يحكم �ل�سعودية، ور�سالتها �ملتكررة 
تقول �أنه مهما �رتكبت من �نتهاكات 
و��سنطن  فاإن  �سعبك،  بحق  ب�سعة 

�ستحميك.
كانت  �ستعدم  �لتي  �ل�سخ�سيات 
�ل�سعودية  �حلكومة  با�سم  تتحدث 
وتدور يف فلكها وب�سوء �خ�رس منها، 
تغيري  �لريا�ش  �أر�دت  عندما  لكن 
ثوبها قامت باإ�سكات هذه �الأ�سو�ت 
وكانت هذه �ل�سخ�سيات خمرية بني 
علنا  �العتذ�ر  �أو  �الإعد�م  �سيف 

كحال �ملدعو عائ�ش �لقرين.

�لعربية  "هاآرت�ش"  �سحيفة  ك�سفت 
موقعها  على  ن�رسته  لها  تقرير  يف 
�لثمن  �الأربعاء،  �أم�ش  �الإلكرتوين، 
�أجل  من  "�إ�رس�ئيل"  �ستدفعه  �لذي 

تطبيق �سفقة �لقرن.
�ملمكن  فمن  لل�سحيفة،  ووفقا 
�الحتالل  وزر�ء  رئي�ش  ي�سحي  �أن 
�مل�سالح  ببع�ش  نتنياهو  بنيامني 
�لزر�عة  قطاع  يف  "�الإ�رس�ئيلية" 
�رسيطة  �حليو�نية،  و�ملنتجات 
�مل�سالح  بكافة  �الحتفاظ 
�إ�رس�ئيل،  حتققها  �لتي  �لتكنولوجية 
�التفاقيات  من  �لعديد  ب�سبب 
�لتجارية �ملربمة بينها وبني �لواليات 

�ملتحدة.
و�أ�سافت �ل�سحيفة، وفقا للمعلومات 
ب�ساأن  "�إ�رس�ئيل"  تلقتها  �لتي 
�سرتتبط  �لتي  �لتجارية  �التفاقيات 
�التفاقيات  بع�ش  �أن  �لقرن،  ب�سفقة 
�لواليات  بني  �لزر�عية  �لتجارية 
�ملتحدة و�إ�رس�ئيل �ستتغري و�ستكلف 
"�إ�رس�ئيل" ثمنا باهظا يتحمله قطاع 
من  �أن  �لتقرير،  �أفاد  كما  �لزر�عة، 
�سلبا  �ستتاأثر  �لتي  �لقطاعات  بني 

قطاع �إنتاج �ملو�د �لغذ�ئية.
�ل�سوق  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�سار 
من  بالعديد  �سيغرق  "�الإ�رس�ئيلي" 
الأن  نظر�  �الأمريكية،  �ملنتجات 
�لبلدين  بني  �جلمركية  �لتعريفات 
�ستلغى كنتيجة الإبر�م �ل�سفقة �الأهم 

بالن�سبة لنتنياهو.
"�إ�رس�ئيل"  �الأمريكيون  وطالب 
لل�سلع  �ال�ستري�د  ر�سوم  جميع  باإلغاء 
�لزر�عية، وهو �الأمر �لذي �سيت�سبب 
�لغذ�ئية  �ل�سناعات  �لق�ساء على  يف 
�ملرجح  ومن  �إ�رس�ئيل،  يف  باأكملها 
"�الإ�رس�ئيلية"  �ل�رسكات  تتعر�ش  �أن 

ل�رسبة خطرية.
�ملنتجات  �أن  بالذكر  جدير 
"�الإ�رس�ئيلية" �لتي يتم ت�سديرها �إىل 
من  معفية  تكون  �ملتحدة  �لواليات 
�أي ر�سوم جمركية �إال �أن �لعك�ش غري 
تر�مب  دونالد  �سيعمل  لذ�  مطبق، 
بح�سب ما ذكرته �سحيفة "هاآرت�ش"، 
على �إعفاء كافة �ملنتجات �الأمريكية 
�الأمر  وهو  �جلمركية  �لر�سوم  من 
�لذي �سي�رس بالعديد من �لقطاعات 

�لتجارية يف "��رس�ئيل"

�لرتكي،  �لدفاع  وزير  جدد 
�أن  على  �لتاأكيد  �أكار،  خلو�سي 
�لدفاع  منظومات  �رس�ء  �سفقة 
"�إ�ش-400"  �لرو�سية  �جلوي 
�إمهال  على  رد�  وذلك  متت،  قد 
و��سنطن �أنقرة �أ�سبوعني للتخلي 

عن �رس�ء هذه �ملنظومة.
وقال يف ت�رسيح �سحفي: "وقعنا 

ولدينا  رو�سيا،  مع  �التفاقية 
�سفقة  ونقول:  ممتازة،  عالقات 
خلو�سي  متت"و�أكد  �إ�ش-400 
�إىل  ع�سكريني  �أر�سلت  تركيا  �أن 
��ستعمال  على  للتدرب  رو�سيا 
منظومة "�إ�ش-400"، م�سري� �إىل 
كذلك  بد�أت،  قد  �لتدريبات  �أن 
�أكدت �أنقرة يف وقت �سابق، �أنها 

"�إ�ش-  �سفقة  على  ترت�جع  لن 
�لدفعة  �ستت�سلم  و�أنها   ،"400
يف  �ملنظومة  هذه  من  �الأوىل 

�سهر جويلية �ملقبل.
وتطالب �لواليات �ملتحدة تركيا 
�رس�ء  عن  بالتخلي  با�ستمر�ر 
�لرو�سية  �لدفاع �جلوي  منظومة 
بحرمان  وتهدد  "�إ�ش-400"، 

�أنقرة من �حل�سول على �ملقاتلة 
و��سنطن  "�إف-35"و�أمهلت 
�أ�سبوعني،  تتجاوز  ال  �أنقرة فرتة 
منظومات  �رس�ء  عن  تتخلى  كي 
ما  وفق  �لرو�سية،  "�إ�ش-400" 
عن  نقال   CNBC قناة  �أوردت 
�خلارجية  وز�رة  يف  م�سادر 

�الأمريكية.

متطرفون  م�ستوطنون  �قتحم 
باحات  �الأربعاء،  �أم�ش  �سباح 
من  �ملبارك  �الأق�سى  �مل�سجد 
من  بحر��سة  �ملغاربة  باب  جهة 
�خلا�سة  �الحتالل  و�رسطة  قو�ت 

 66 �إن  مقد�سية،  م�سادر  ،وقالت 
�لباحات،  �قتحمو�  م�ستوطناً 
��ستفز�زي  ب�سكل  بها  وجتولو� 
برفقة حاخامات قدمو� �رسوحات 

عن "�لهيكل" �ملزعوم.
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القطاع ال�سياحي ي�سهد منوا بـ 20باملائة �سنويا
.          دور الديوان تاأطري الوجهات ال�شياحية

.           خطة مدرو�شة لتطوير الدعائم الرتويجية للمنتج ال�شياحي

�سياحة 

حاورته: ربيعة حجوج

.      اإىل اأين و�شل الديوان 
يف تنفيذ مهامه؟

كل املجهودات اخلا�صة بالرتقية 
يعمل  والتي  لل�صياحة  والرتويج 
ن�صاهد  تنفيذها،  على  الديوان 
�صنة  من  ثمارها  توؤتي  اأنها 
يف  جليا  يبدو  وهذا  لأخرى، 
كل  القطاع  ي�صهده  الذي  النمو 
بداية   %20 بن�صبة  والذي  �صنة 
هذه  تقا�س   ،2000 �صنة  من 
الن�صبة مبدى توافد ال�صياح اإىل 
اجلزائر خالل �صنوات الع�رشية 
وافد   10.000 فمثال  ال�صوداء 
الوقت  ذلك  يف  اجلزائر  اإىل 
الديوان  عظيما،  اإجنازا  يعترب 

بعد  ي�صل  مل 
حتقيق  اإىل 
ف  ا هد اأ
ملخطط  ا
ال�صرتاتيجي 
و�صعه،  الذي 
الأمر  لكن 
وفق  ي�صري 

يف  �صاهمت  مت�صارعة  وترية 
القطاع  اأن  نن�صى  ول  تن�صيطه 
مركب  اأفقي  قطاع  ال�صياحي 
يعترب  لأنه  عمودي،  ولي�س 
هيئات  لعدة  معقدة  تركيبة 
خلية  ي�صبه  دفعه،  يف  ت�صاهم 
اجناز  على  يعمل  كل  النحل، 
يف  الأهداف  لتحقيق  مهامه، 

الأخري.

ال�شركاء  هم  من        .
الإ�شرتاتيجيون للديوان؟

نق�صد  ل  الديوان  نقول  حينما 
بذلك هذه املوؤ�ص�صة التٌي تُوؤٌطر 
يف  اجلزائرية  الدولة  م�صاركة 
ونف�رشرّ  ال�صياحية؛  التظاهرات 
والتي  املوؤ�ص�صة  هذه  باأنرّ  ذلك 

توؤطر  التي  هي  الديوان  ى  ت�صمرّ
اجلزائر،  ميثرّل  الذي  الوفد 
امل�صاركة  هذه  تكون  وحتى 
م�صحوبه  تكون  اأن  لبٌد  الة  فعرّ
الن�صاط  يف  الفاعلني  بكلرّ 
ال�صياحي، من وكالت ال�صياحة 
التي  واجلمعيات  والأ�صفار، 
ال�صياحة،  جمال  يف  تن�صط 
يربزون  الذين  احلرفيون 
اجلزائري،  التقليدي  املوروث 
اأي�صا  املو�صيقية  الفنيرّة  الفرق 
حتى  الديوان  ملرافقة  مدعوة 
الالرّمادي  بالرتاث  تعررّف 
للجزائر، و�صائل الإعالم لرتويج 
واإبراز �صورة اجلزائر، �رشكات 
خدماتها  تربز  التي  الفندقة 
�رشكات  وكذلك  الفندقية؛ 
النقل املختلفة الربية، البحرية 

الوطني  الديوان  واجلوية، 
الأ�صا�صية  ته  مهمرّ لل�صياحة 
هوؤلء  لكل  املالئم  اجلو  خلق 
على  بعمله  للقيام  الن�صطاء 

اأح�صن وجه .

تكوينات  هناك  هل        .
وما  الديوان،  م�شتوى  على 
الفرق بينكم وبني الوكالت 

ال�شياحية؟

اأن  يجب  ال�صياحية  الوكالت 
ة يف منتج �صياحي  تكون خمت�صرّ
خدماتها،  عرب  له  ج  ترورّ معنيرّ 
وتعمد اأي�صا اإىل تكوين الأعوان 
�صواء  ال�صياحيني،  واملر�صدين 
التكوين  مراكز  طريق  عن 
خا�صة،  مدار�س  يف  اأو  املهني 
لل�صائح  توفر  التي  هي  الوكالة 

الإيواء،  وو�صائل  النقل،  و�صائل 
حتٌى  ال�صياحي  الدليل  وكذلك 
ال�صياحية  اخلرجات  يغطي 
ملنطقة  والزائرين  لل�صيرّاح 
هو  فدوره  الديوان  اأما  معيرّنة، 
تاأطري عمليات لرتقية والرتويج 
ال�صياحي،  املق�صد  لهذا 
والرتويج ل�صورة اجلزائر داخليا 
وخارجيا، وهو الذي ينظم هذه 
الوكالت ويحدد مهامها بح�صب 

ج لها. طبيعة ال�صياحة التي ترورّ

.      كيف يرى ال�شيد �شلويف 
يف  ال�شياحة  م�شتقبل 

اجلزائر؟

تعترب  اجلزائر  يف  ال�صياحة 
الأ�صا�صية  الأعمدة  من  عمادا 
اإعطاوؤها  ال�رشوري  من 
وعلى  البالغة،  الأهمية 
اأن  العمومية  ال�صلطات 
تويل القائمني على هذا 
واإتاحة  الكبري،  القطاع 
كل الفر�س ومنحهم كل 
الإمدادات للتفعيل هذا 
ال�رشيان احل�صا�س، لأنه 
قطب اقت�صادي بامتياز 
يف  نحن  الأوىل،  الدرجة  ومن 
�صياحية  مناطق  اجلزائر منلك 

عذراء ميكنها اأن ترفع 
البالد،  اقت�صاد  من 
الركيزة  ت�صبح  حتى 
�صواء  له  الأ�صا�صية 
اأو  هي،  كما  لها  �صٌوق 
يتم ا�صتحداث وت�صنيع 
مرافق �صياحية، اأخرى 
فاجلزائر  اإ�صافية، 

حقيقي  �صياحي  زخم  متلك 
واأ�صلي مل تعبث به اليد الب�رشية، 
فثقافتنا اأ�صيلة وطبيعتنا خالبة 
ت�صافر  فقط  ت�صتدعي  عذراء 
�صورتها  لإظهار  اجلهود  كل 

احلقيقية.
اجلزائر  اأن  اأخريا  واأ�صيف 
ثالث  ل  اثنني  موؤ�رشين  متلك 
�صقفها  من  ترفع  حتى  لهما 
اإىل م�صاف  القت�صادي وترقى 
وهما  اقت�صاديا  القوية  الدول 
ومن  وال�صياحة،  الفالحة 
تعمل  اأن  ملح  وب�صكل  الواجب 
على و�صع كل اخلطط وبذل كل 

اجلهود لتطويرها.

.      ما هو برنامج الديوان 
ل�شنة 2019؟

ي�صتعدرّ الديوان الوطني لل�صياحة 
تظاهرات  ع�رش  يف  للم�صاركة 

تندرج  املحلي  امل�صتوى  على 
والرتويج  الرتقية  اإطار  �صمن 
دائما،  اجلزائر  يف  لل�صياحة 
للديوان  مهمة  م�صاركات  ع�رش 
داخل الوطن كذلك امل�صاركة يف 
عيد الزربية بغرداية، امل�صاركة 
طولقة  الترّمور  عيد  يف  اأي�صا 
يف  �صاركنا  وموؤخرا  بب�صكرة، 
بتمرنا�صت،  اأ�صيهار  مهرجان 
اإحياء  يف  م�صاركتنا  نن�صى  ول 
والوطنية  الدينية  الأعياد 
عبا�س،  ببني  النبوي  كاملولد 

بجانت،  ال�صبيبة  تظاهرة 
الفراولة  عيد  يف  وامل�صاركة 
كل  يغتنم  فالديوان  ب�صكيكدة، 

اإعطاء  على  ليوؤكد  الفر�س  
متلك  التي  التظاهرات  هذه 
�صياحياً  بعداً  وطنية،  قيمة 
اجلغرافية  احلدود  يتعدى 
اإ�صافية  �صورة  وتقدمي  للوطن، 
الزوار  لكل  ال�صياحية  للجزائر 
هذه  خالل  يح�رشون  الذين 
التظاهرات واملنا�صبات، اأي�صا 
يعمل الديوان على غرار باقي 
باإحياء  ال�صياحية  املوؤ�ص�صات 
الذي  لل�صياحة  الوطني  اليوم 
ي�صادف تاريخ 25 جوان من كل 
وتقدمي  �صنة، 
�س  و عر
دور  لإبراز 
يف  ال�صياحة 
الأمن  توطيد 
بني  والأمان 
 ، ب ل�صعو ا
واأبرز تظاهرة 
ال�صلم  يوم  اإحياء  هي  لذلك 
الذي يوافق تاريخ 16 ماي من 
كل �صنة، كذلك ال�صاأن مبنا�صبة 

يقوم  اأين  ال�صطياف  مو�صم 
الديوان بتنظيم حملة اإعالمية 
املواطن  لت�صجيع  حت�صي�صية 
ا�صتهالك  على  اجلزائري 
الوطني، ول  ال�صياحي  املنتوج 
املعر�س  يف  م�صاركتنا  نن�صى 
الدويل لل�صياحة والأ�صفار، اأما 
خارج الوطن فالديوان ي�صارك 
يف اأربع �صالونات دولية اأهمها: 
�صالون مدريد، �صالون ميالنو، 
�صالون  واأخريا  برلني  و�صالون 
باري�س يف �صهر اأكتوبر، اإ�صافة 
�صهر  الديوان  م�صاركة  اإىل 
بوداب�صت  �صالون  يف  فيفري 
كان  اأين  لل�صياحة،  باملجر 
احتفالية  اجلزائر  ح�صور 
مميرّزة باعتبارها �صيف �رشف 
يف هذه  الطبعة، حيث �صتقوم 
ال�صياحة  وكالت  فدرالية 
بعقد  املجرية  والأ�صفار 
خالل  باجلزائر  هنا  موؤمترها 
�صنة  من  الأخرية  الأ�صهر 

.2019

يف هذا احلواريتحدث ال�شيد �شلويف ر�شيد عن دور موؤ�ش�شة الديوان الوطني لل�شياحة يف تن�شيط ال�شياحة  و الرتويج للوجهات املحلية عرب 
تاأطري م�شاركة الوفود اجلزائرية يف خمتلف املحافل الدولية ذات العالقة،و تكوين الأعوان و املر�شدين ال�شياحيني،ف�شال عن مهام اأخرى 

نتحدث عنها يف هذا احلوار

كل املجهودات اخلا�شة بالرتقية والرتويج 
لل�شياحة والتي يعمل الديوان على تنفيذها، 

ن�شاهد اأنها توؤتي ثمارها من �شنة لأخرى، وهذا 
يبدو جليا يف النمو الذي ي�شهده القطاع كل �شنة 

والذي بن�شبة 20%

الوكالت ال�شياحية يجب اأن تكون 
ة يف منتج �شياحي معنّي ترّوج له  خمت�شّ
عرب خدماتها، وتعمد اأي�شا اإىل تكوين 

الأعوان واملر�شدين ال�شياحيني
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مكتب الأ�ضتاذ : مالكي توفيق حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجللفة
حي غري�ضي عبد الغني عني و�ضارة

الهاتف : 0776.81.42.34/0555.29.41.43
ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط البيع 

مع انقا�س ع�سر الثمن الأ�سا�سي طبقا لن�س املادة 754 من ق ا م ا

طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بطلب من : �رضكة توزيع الكهرباء و الغاز للو�ضط �س ذ اأ مديرية اجللفة ممثلة مبديرها 

الكائن مقرها : اجللفة   )دائن حاجز( 
�ضد : خلوي م�ضطفى بن ارزقي / ال�ضاكن : منطقة ال�رض�ضو بلدية بنهار )حمجوز عليه(

مبقت�ضى الأمر رقم 13/295 ال�ضادر بتاريخ : 2013/12/25 عن ال�ضيد رئي�س حمكمة عني 
و�ضارة و القا�ضي باحلجز التنفيذي على العقار املتمثل يف �ضكن فردي يقع بحي املقراين 
بناية 71 رقم 61 مبدينة عني و�ضارة اجللفة يتكون من 03 غرف و مطبخ و حمام و مرحا�س 
و 02 بهو م�ضاحة العقار الجمالية تبلغ 116 م2 ، حدوده كالتايل : �رضقا : طريق ، غربا: ملك 

الدولة ، �ضمال : طريق ، جنوبا : بن زرقة كمال .
باأنه مت  يعلن الأ�ضتاذ : مالكي توفيق حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجللفة 
تاأجيل جل�ضة البيع باملزاد العلني لتاريخ 2019/06/12 بقاعة اجلل�ضات رقم 02 على ال�ضاعة 

)14:00( الثانية م�ضاءا 
وحدد ال�ضعر الفتتاحي لبيع العقار ب 4.559.600.00 دج ) اأربعة ماليني و خم�ضمائة و ت�ضعة 

و خم�ضون الف و �ضتمائة دينار جزائري.
و ميكن الطالع على قائمة �رضوط البيع باأمانة �ضبط حمكمة اأو مبكتب املح�رض الق�ضائي 

مالحظة : مع انقا�س ع�رض الثمن الأ�ضا�ضي طبقا لن�س املادة 754 من ق ا م ا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ضتاذ : مالكي توفيق حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجللفة

حي غري�ضي عبد الغني عني و�ضارة
الهاتف : 0776.81.42.34/0555.29.41.43

ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط البيع 
مع انقا�س ع�سر الثمن الأ�سا�سي طبقا لن�س املادة 754 من ق ا م ا

طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بطلب من ورثة حقا�س الهادي بن العلواين و هم اأرملته طيبي فاطمة بنت اأحمد ا�ضالة عن نف�ضها و نيابة عن 

اأبنائها الق�رض حقا�س مروى و حقا�س ر�ضوان عبد اجلليل 
العنوان : عني و�ضارة ولية اجللفة 

�ضد : ورثة املرحوم حقا�س الهادي بن العلواين و ورثة والده حقا�س العلواين بن الباهي 
و بناء على قائمة �رضوط البيع املودعة لدى كتابة �ضبط حمكمة عني و�ضارة بتاريخ : 14 /01 /2019  رقم 

الرتتيب : 19/00036 
يعلن الأ�ضتاذ : مالكي توفيق حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة عني و�ضارة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجللفة .

عن بيع العقارين التاليني : 01-العقار الواقع بحي هواري بومدين مدينة عني و�ضارة ولية اجللفة مكون من 
طابق اأر�ضي يحتوي على �ضبعة غرف و مرحا�س و م�ضتودع م�ضاحته الجمالية 560 م2 واقع باملجموعة 88 
مكرر من خمطط التجزئة مدينة عني و�ضارة ح�ضب عقد البيع املوؤرخ يف 09 /2003/11 حتت رقم 2003/1271 
2003/12/22 حجم  بتاريخ  و�ضارة  بعني  العقارية  باملحافظة  امل�ضهر  نحاد حممد  الأ�ضتاذ  املحرر مبعرفة 
22 رقم 25 يحدد ال�ضعر الفتتاحي للمزايدة مببلغ 19.600.000 دج ت�ضعة ع�رض مليون و �ضتمائة الف دينار 

جزائري 
يتكون من  و�ضارة  الواقع بحي ديدو�س مراد مقاطعة رقم 14 رقم 02 عني  لل�ضكن  العقار املعد  02-بالن�ضبة 
حملني جتاريني م�ضاحتهما على التوايل 19.79 م2 و 16.31 م2 و م�ضتودع م�ضاحته  36 م2 زائد مطبخ و حمام 
و مرحا�س و قاعة ال�ضتقبال و غرفتني و فناء م�ضاحته الجمالية 258.61 م2 ينتمي ملجموعة عر�س رقم 
88 مبوجب عقد �ضهرة موؤرخ يف 1997/08/14 فهر�س رقم 97/884 مبعرفة الأ�ضتاذ حممد �رضابر و امل�ضهر 
باملحافظة العقارية حا�ضي بحبح بتاريخ 1997/09/21 حجم 32 رقم 28 يحدد ال�ضعر الفتتاحي للمزايدة مببلغ 

25.704.900 دج خم�ضة وع�رضون مليون و �ضبعمائة الف و اأربعة الف و ت�ضعمائة دينار جزائري 
�رضوط البيع : اإ�ضافة اإىل ال�رضوط الواردة يف قائمة البيع ، فاإن الرا�ضي عليه املزاد يتحمل الأعباء القانونية مبا 
فيها دفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س الثمن و امل�ضاريف و الر�ضوم و احلقوق امل�ضتحقة ، و بدفع املبلغ الباقي 
يف اأجل 08 اأيام املوالية لر�ضو املزاد باأمانة �ضبط املحكمة ، و على الراغب يف املزايدة الطالع على قائمة 

�رضوط البيع مبكتب املح�رض الق�ضائي املبني اأعاله اأو بكتابة �ضبط املحكمة 
و لالإعالم فاإن جل�ضة البيع باملزاد العلني قد حددت  بتاريخ 2019/05/30 بقاعة اجلل�ضات رقم 02 على ال�ضاعة 

الثانية م�ضاء و ميكن الطالع على قائمة �رضوط البيع باأمانة �ضبط املحكمة اأو مبكتب املح�رض الق�ضائي 
اثباتا لذلك و حتت �ضائر التحفظات حررنا هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون .
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

Par décision N° 284 du 16 mai 
2019 du Ministre de l’Energie 
, un agrément définitif po -
tant 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 RO -
TES , sis  à la commune de 
DJELFA ,Wilaya de DJELFA 
conformément au dispos -
tions du décret exécutif 15-57 
du 08 février 2015.
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بقلم : اإبراهيم مطر 
مدير ق�سم الإعالم املرئي 

والإلكرتوين بالدائرة 
الإعالمية 

مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى 
واجلرحى .. حركة فتح 

هذا  لإخراج  يتهافتون  من  علي 
ال�سيا�سية   ماآزقه  من  الكيان 
لهم  وال�سعوب  الدويل  والرف�ض 
املحافل  يف  مل�سناه  ما  وهذا 
ومنا�سبات  موؤمترات  من  العاملية 
ودبلوما�سية  �سيا�سية  �سواء 
من  بالرغم   . فنية  او  وريا�سية 
اخليبة  بهم  ا�ستنفع  من  التفاف 
والعار وعليهم  يحكموا �سمائرهم  
ي�رشعن  موؤمتر  اأي  يعقد  ان  قبل 
ايل  ي�سعى  مغت�سب  كيان  وجود 
من  الفل�سطينية  الق�سية  ت�سفية 
علي  اللتفاف  حماولة  خالل 
ووجوده  ومقدراته  �سعبنا  م�سري 
واحل�سارية   ال�سيا�سية  وكينونته 
م�سوهة  حلول  فر�ض  وحاولته 

التناق�سات  مركز  باعتبارها 
ت�سفية  من  وانتقاله  باملنطقة 
ايل  متكرر  وعدوان  ج�سدية 
حلول  بفر�ض  �سيا�سية  ت�سفية 
م�ساريع  مع  بالت�ساوق  وبدائل 
الوطن  مبقدرات  تعبث  واأجندات 
بنيتنا  تخريب  ايل  �سعى  فقد   .
الجتماعية والثقافية ونزع الهوية 
هو  ما  كل  وا�ستباح  الفل�سطينية 
غري م�رشوع حتى �سملت املعاناة 
باملجتمع   وكل فرد  فل�سطيني  كل 
يدفع  من  هو  املواطن  وبات 
باحتماله  وطنه  يف  البقاء  �رشيبة 
كل اأ�سناف العذاب والقهر واإ�سكال 

البتزاز وال�ستغالل . 
ويف مواجهة ذلك  دفع الفل�سطيني  
وارتفع  يبخل  ومل  احلياة  �رشيبة 
مرة  اثر  مرة  املعاناة  �سوت 
لن  م�سريه  باأن  يتيقن  و�سعبنا 
يتقرر اإل اإذا اخذ زمام اموره بيده 
حققتها  التي  التغريات  هذه  .ان 
مدار  علي  الفل�سطينى  ال�سعب 

نوعية  نقلة  اأوجدت  الأخري  العقد 
القانون  وفق  الدولية  ال�سيا�سة  يف 
الجنازات  تكن  ومل  الدويل 
مدار  علي  ال�سعب  حققها  التي 
من  بقوافل  والهبات  النتفا�سات 
والأ�رشى  واجلرحى  ال�سهداء 
الن�سالية  والرتاكمات  واملبعدين 
وال�سمود الذى تكر�ض لدى ال�سعب 
من  ال�سنني  لع�رشات  املعطاء 
والتي  امل�سلحة  والثورات  الكفاح 
�سكلت انطالقة الثورة الفل�سطينية 
لت�سنع املعجزات ولتحول جماهري 
�سعبنا من طوابري من الالجئني ايل 
واملنا�سلني  املقاومني  من  ارتال 
يف كافة جمالت العمل الع�سكري 
العامل  ايل  لنثبت  وال�سيا�سي 
قد  الفل�سطيني  ال�سعب  ان  اجمع 
واأ�سبح  الو�ساية،   زمن  عليه  ويل 
بنف�سه  ق�سيته  زمام  مي�سك 
 ، ال�سعب  �سطب  حماولت  واآلت 
اللتفاف  حماولت  كل  مف�سال 
الفل�سطينية  التحرير  علي منظمة 

وقياداتها ومقاي�ستها وم�ساومتها. 
بان  و�سحاها  ليلة  بني  لنم�سي 
احلقوق  تتجاهل  ان  حتاول  فئات 
الجنازات  و�سطب  امل�رشوعة  
النف�سال  وتعميق  الوطنية 
والنق�سام والعادة طوابري الت�سول 
والعوز لدى عامة ال�سعب  واخلروج 
عن عادات وتقاليد ن�سالتنا والتى 
ننجز  ان  ن�ستطيع  ل  غريها  من 
�سهدائنا  دماء  عليه  عاهدنا  ما 
وا�رشانا . ووجب علينا ان ت�سخر 
الغا�سم  كل اجلهود �سد الحتالل 
وعدم املقاي�سة او التنازل ونوؤكد 
بح�سها  الواعية  جماهرينا  ان 
الوطني الأ�سيل قادرة علي جتاوز 
وموا�سلة  الأليمة  املحنة  هذه 
م�سرية التحدي والن�سال  والعزمية 
وحماية  العالية  الكفاحية  بالروح 
بال�ستناد  وتطويرها  املنجزات 
الرا�سخة ل�سعبنا علي  الوحدة  اىل 
احلقوق  ونيل  ال�ستقالل  قاعدة 
�سجون  من  كافة  اآ�رشانا  وحترير 

الق�سايا  كافة  وحل   ، الحتالل 
املنافية لوحدة القرار ، بالإ�سافة 
والدويل  العربي  احلوار  لأهمية 
علي قاعدة القوا�سم امل�سرتكة من 
اجل ت�سوية عادلة و�ساملة ودائمة  
ل�سعبنا  وال�ستقرار  الأمان  ت�سمن 
الدولية  والإدانة  الفل�سطيني 

الكيان  وعزل  الحتالل  ل�سيا�سة 
ل�سعبنا  حماية  لتامني  املغت�سب 

وحلقوق الإن�سان الفل�سطيني. 
ل�سهدائنا  املجد  كل  املجد 

الأبرار
احلرية والإكبار لأ�رشانا ومعتقلينا 

يف �سجون الحتالل

الفل�سطيني  الذى ا�سقط خرافة الأمن ال�سهيوين  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 اأزمته الداخلية بكل اإ�سكال  الن�سال .

نداء الثورة ...نداء الوطن .. نداء الأ�سرى .. 
نداء ال�سهداء

مركز فل�سطني للدرا�سات :

عن جل�سة حماكمة الأ�سرية وفاء مهداوي
والدة ال�سهيد اأ�رشف نعالوة

الثانية  ال�ساعة  بداأت  املحكمة 
املوافق  الثالثاء  يوم  ظهر  بعد 
�سامل  2019/05/21  يف مع�سكر 
طلب  بتقدمي  بداأت   ، الإحتاليل 
للعائالت بتعوي�سات مالية ، وبعد 
وزوج  ووالدة  والد  حتدث  ذلك 
القتيلة  اليهودية  الفتاة  و�سقيقة 
بعملية بركان التي نفذها ال�سهيد 
ا�سموه  ما  عن  وحتدثوا  نعالوة. 
اأ�سابهم  الذي  النف�سي"  "ال�رشر 
 ، مالية  بتعوي�سات  مطالبني   ،
وقدموا ملف تف�سيلي حول ذلك. 
بعدها حتدثت املدعية الع�سكرية 
و�سّمت   ، لالحتالل  التابعة 
�سوتها ل�سوت عائلة القتيلة حول 
وطالبت   ، بتعوي�سات  مطالبتهم 
والدة  بحق  العقوبة  اأ�سد  باإنزال 
ال�سهيد نعالوة ، م�ست�سهدة مبلفني 
�سنوات   3 ب  عليه  حكم  الأول 
وطلبت   ، �سنوات   5 ب  والثاين   ،
بحكمها  بت�سدد  املحكمة  من 
حتى يكون رادع. بعدها حتدثت 
"مرياڤ خوري" حمامية الأ�سرية 

قدمتها  التي  امللفات  وفّندت   ،
احلديث  اأن  واأو�سحت   ، النيابة 
مبلف والدة ا�رشف يختلف ، كون 
اأ�سحاب تلك امللفات كانوا على 
علم بزمان ومكان تنفيذ العمليات 
ذلك.  وفق  عليهم  احلكم  ومت   ،
والدة  حالة  يف  بينما  واأ�سافت: 
خمتلف  امل�سهد  نعالوة  ال�سهيد 
علم  على  تكون  مل  فهي   ، متاما 
مل  والأمر   ، عمليته  تنفيذ  بنيته 
بحوزته  انه  علمت  كونها  يتعدى 
ا�ستغربته  الذي  الأمر   ، �سالح 
�سينفذ  انه  فكرها  يذهب  ومل 
به عملية فدائية ، حتديدا لكونه 
بالنتماء  عنه  معروف  يكن  مل 
ان  وبعد   ، احلزبي  اأو  الف�سائلي 
ان  ربطت  عمليته  ال�سهيد  نفذ 
ال�سهيد  مع  �سالح  من  كان  ما 
هي  بينما   ، الغر�ض  لهذا  كان 
يدور  مبا  اطالع  على  تكن  مل 
وتقدمت  ال�سهيد.  خلد  يف 
للمحاكم  مبلفات  املحامية 
تتجاوز  مل  والع�سكرية  املدنية 
الأحكام بها �سهرين وحتى ال�سنة 

تلك  اأ�سحاب  وا�سفة   ، والن�سف 
علم  على  كانوا  اأنهم  امللفات 
 ، العمليات  بتفا�سيل  واطالع 
تتعدى  مل  ذلك  من  وبالرغم 
الفرتات. وطالبت  تلك  اأحكامهم 
�رشاح  باإطالق  خوري  املحامية 
اىل  اإ�سافة   ، مهداوي  الأ�سرية 
�سابقة  لأنه  التعوي�سات  رد ملف 
وان  ، خا�سة  قبل  من  مل حتدث 
والدة ال�سهيد لي�ست هي من نفذ 
قبل  من  اإدانتها  وان   ، العملية 
ال�سك  على  مبنية  كانت  النيابة 
ومن  الثبوت.  قطعية  ولي�ست 
ا�ست�سهدت  التي  امللفات  �سمن 
بها املحامية ملف �سديقة قاتل 
رابني "ايجال عمري" التي علمت 
بنية وتفا�سيل وحماولت اأجال ، 
وتخطيطه اأكرث من مرة واأكرث من 
حماولة لقتله ، وبالرغم من ذلك 
�سهور   9 ب  املحكمة  حكمتها 
ومل تطلب عائلة رابني من عائلة 
القاتل بتعوي�سات على ذلك. هذا 
يحدد  وقت  اإىل  اجلل�سة  وُرفعت 

لحقا من اأجل النطق باحلكم.
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لك اأن تتخيل مدى فظاعة ما �سعرت 
كما  وكئيب  جداً  عاديا  يوماً  كان  به 
اعتادت اأن تكون اأيام ال�سجن اللعينة، 
الغرفة  من  للتو  خرجت  قد  كنت 
فيها  اأقوم  التي  املجاورة  للغرفة 

باحلالقة لالأ�رشى.
اإىل  ت�سري  ال�ساعة  عقارب  كانت 
الواحدة ظهراً بينما كنت اأق�ض �سعر 
الأ�سري اجلال�ض على كر�سي احلالقة، 
اأو�ساع  عن  الأحاديث  بع�ض  تبادلنا 
واحلنني  وال�سوق  وال�سجن  الأ�رشى 
يخربين  وراح  والعائلة،  الحبة  اإىل 
قبل  ح�سل  موقف  عن  حزينة  بنربة 
اأعوام بينما كان يف ال�سجن يف اعتقاله 
اأم اأحد الأ�رشى، كاأن  ال�سابق توفيت 
يجراأ  ول  اليه  ننظر  مرعبا  �سعوراً 
والدته  بوفاة  اإخباره  على  فينا  احٌد 
كيف �سنذهب ونقول له اأمك فارقت 
احلياة ! من يجراأ! من مرارة احلديث 
اأن  واأو�سكت  قلبي  يف  بغ�سة  �سعرت 
الدموع مل مت�ض �سوى دقائق  اذرف 
وجل�ست  احلالقة  غرفة  من  خرجت 
على املقعد يف ال�ساحة كان ال�رشى 
مثرية  غريبة  بطريقة  ايَل  ينظرون 

قبل  اأعهدها من  لل�سفقة نظرات مل 
الأمري  نحوي  وتقدم  م�ست  دقائق 
وهو رجٌل خم�سيني بعمر اأبي وممثل 
من  عدد  ومعه  الق�سم  يف  ال�رشى 

ال�رشى القدامى وقال
كيف حالك عا�سم ؟

- بخري
كيف احلالقة معك ؟

الوقت  بن�سيع  هينا  واهلل  متام   -
وبنك�سب اأجر بال�سباب

ان �ساء اهلل ما بغلبوك ؟
لين  مب�سوط  انا  بالعك�ض  اأبداً  ل   -

ب�ستغل وبخدم الأ�رشى.
�سحكة  ل  ابت�سامة  ل  عاب�ض  الكل 
باخلوف  اأ�سعر  بداأت  يحدث  ماذا 
يف  قلت  اآخر  �سيئ  من  اخلوف  لكن 
لأحد  حلقت  رمبا  بهم  ما  نف�سي 
و�سلهم  اأو  ممنوعة،  حلقة  ال�سباب 

�سيء عني.
ودخلت  فارغة  غرفة  اإىل  ذهبنا 
اأمامهم ودخلو خلفي، قال يل الأمري: 
ماذا  ارجتف  وانا  جل�ست  اإجل�ض 

يحدث ماذا جرى؟!.
اأثري  ل  هادئ  انا  لنف�سي  اأقول 

املتاعب وحمبوب كثرياً بني ال�رشى 
النظرات والوجوه  وهذه جل�سة بهذه 
العاب�سة ل تب�رش باخلري اأبداً. ب�رشعة 
بداأ الأمري احلديث وقال اأم�سيت يف 
ال�سجن ما يقارب 20 عاماً ما عهدت 
وحمبوباً  ب�سو�ساً  مرحاً  هادئاً  �ساباً 

مثلك.
اجلميع هنا �سعيد لكونك بيننا ولأنك 
وت�ساعد  تعمل  للغاية  ن�سيط  �ساب 
واأنا  امل�ساكل،  ت�سبب  ول  الأ�رشى 
ارجتف. واأكمل: اأنني اأح�سد عائلتك 

عليك .. واأنا ارجتف.
يبدو اأن للحديث بقية .. اقرتب مني 
وقال:  كتفي  على  يده  و�سع  قلياًل 
لأبنائنا  العهدة  ن�سلم  و�سنكرب  ُولدنا 
احلياة  جتري  وهكذا  الدنيا،  ونغادر 
والفائز فينا من  �سنة اهلل يف الر�ض 
ترك اثراً طيباً، بالتاأكيد الذي اأجنب 
�ساباً طيبا مثلك رجل عظيم، ج�سمي 
�ساب  دخل  هناك  ماذا  يرجتف 
يف  وهم�ض  علي  �سلم  للغرفة  �سغري 
اأنهم  منه  ظناً  بحياتك  البقية  اأذين 
اليهم  نظرت  بالفاجعة  اخربوين  قد 

وقلت ابي قد توفى �سحيح.

عن وفاة والدي واأنا اأ�سري .. احتدث

اأنني القيد - الأ�سري املحرر عا�سم ع�سيدة



�شبكة اأنني القيد 

والدة  ت�صف  هكذا  "معجزة"، 
من  جناته  الرمياوي  عمر  الأ�صري 
ر�صا�صات  بثالث  خطرية  اإ�صابة 
نحوه،  الحتالل  جنود  اأطلقها 
يف  طعن  عملية  تنفيذه  بعد 
ال�صتيطاين  ليفي"  "رامي  جممع 
اأيهم  اهلل، رفقة �صديقه  رام  �رشق 
واأ�صفرت عن مقتل �صابط  �صباح 
الثالثة  الر�صا�صات  اإ�رشائيلي. 
الكوع،  يف  عمر  اأ�صابت  التي 
الرئتني،  وقرب  الفقري،  والعامود 
�صهادته  اأو  ل�صلله  توؤدي  اأن  كادت 

تغلب  احلديدية  باإرادته  لكنه 
بعد 6  للم�صي  الإ�صابة وعاد  على 
�صهور فقط، رغم اأن الأطباء كانوا 
ي�صتطيع  لن  اأنه  عائلته  اأبلغوا  قد 
والدته  تقول  عامني،  قبل  امل�صي 

"لأنني القيد".
جل�صات  اأول  يف  والدته  تتذكر 
كان  كيف  اعتقاله،  بعد  حماكمته 
طبي،  �رشير  على  ينقله  الحتالل 
حت�صن  فرتة  وبعد  املحكمة  اإىل 
"عيادة  اإىل  لينقل  ال�صحي  و�صعه 
معتقل الرملة" ومن ثم اإىل معتقل 
ق�صم  يف  يحتجز  وحالياً  "جمدو" 
الذي  "بعوفر".عمر  الأ�صبال 

اأكمل 18 عاماً من عمره قبل اأيام، 
اعتقل وهو طفل يبلغ 15 عاماً، ول 
عائلته  تتوقع  حيث  موقوفاً  يزال 
 18 يبلغ  اأن  ينتظر  الحتالل  اأن 
والدته  عليه.  حكمه  لي�صدر  �صنة 
املتوفقني  من  كان  اأنه  تقول 
ومعلميه،  زمالئه  ويحب  بدرا�صته 
على  اإقدامه  من  تفاجئ  والكل 
�صوى  عليه  يبدو  يكن  فلم  العملية 
تتذكر  رم�صان،  �صهر  يف  الهدوء. 
اأعمال  يف  لها  م�صاعدته  والدته 
يحبها  كان  التي  والأكالت  املنزل 
"الدوايل، والدجاج امل�صوي"، كما 
الديني  التزامه  من  يزيد  كان  اأنه 

وقراءة القران. رغم انقطاع عمر 
العتقال،  بفعل  املدر�صة  عن 
الكتب  قراءة  على  يُ�رش  اأنه  اإل 
معرفته،  وزيادة  نف�صه  وتثقيف 
القيد". "لأنني  والدته  تقول 
من  قريباً  اعتقاله  قبل  عمر  كان 
والدته، كما توؤكد، يُحدثها عن كل 
ما يح�صل معه يف املدر�صة ب�صكل 
�صوقها  من  يزيد  ومما  يومي، 
ي�صدر  ل  اأن  الحتالل  تعمد  اإليه 
للزيارة لها ولوالده �صوى  ت�رشيحاً 
كثرية  اأ�صياء  �صهور.   3 كل  مرتني 
تبني  عمر،  �صخ�صية  يف  تغريت 
فاأ�صبحت  العتقال  بعد  والدته، 

اأنه مل يعد اإبنها فقط بل �صديقها 
ب�صكل  �صخ�صيته  ن�صجت  حيث 

اأكرب وتغريت م�صطلحاته وثقافته 
واأ�صبح اأكرث �صرباً وحتماًل.

بقلم : �شامي اإبراهيم فودة

الأ�رشى  ابرز  من  ويعترب 
الفل�صطينيني الذين عانون الويالت 
من م�صاكل �صحية نتيجة �صيا�صات 
تتعمد  التي  العن�رشية  الإدارة 
القيام  دون  بامل�صكنات  عالجهم 
بت�صخي�ص �صليم حلالتهم ومعاناتهم 
لرتكه  الأمرا�ص  مع  امل�صتمرة 
هو  بج�صده  يفتك  للمر�ص  فري�صة 
ال�صابعة  ابن  عرار  ناجي  الأ�صري/ 
يف  حالياً  والقابع  ربيعاً،  والثالثون 
من  يعاين  كان  والذي  النقب  �صجن 
وجود كتلة دهنية يف اأ�صفل الرقبة، 
الثاين ع�رش خلف  اأنهى عامه  وقد 
الثالث ع�رش  الق�صبان ودخل عامه 
الحتالل  �صجون  يف  التوايل  على 
ال�صجون  عيادات  بني  متنقاًل 
و�صعه  نتيجة  وامل�صت�صفيات 

ال�صحي... 
جمال  ناجي  املري�ص:  الأ�صري 

نظمي عرار "اأبو عهد"
تاريخ امليالد: 1982-12-28

مكان الإقامة : من قرية قراوة بني 
زيد �صمال غرب رام هلل 

احلالة الجتماعية: اأعزب 
المنية  املوؤ�ص�صة  اأبن  الوظيفة: 
الرتبة   ) الوقائي  الأمن  )جهاز 

مقدم
تاريخ العتقال: 2-5-2007م 

الحتالل:  حماكم  بحقه  اأ�صدرت 

حكماً بال�صجن 18 عاما
التهمة املوجه اإليه: النتماء لكتائب 
�صهداء الأق�صى ومقاومة الحتالل 

ال�رشائيلي 
مكان العتقال: النقب

ميعن  وظامل:  تع�صفي  اإجراء 
موا�صلة  يف  ال�صهيوين  الحتالل 
والده  مبنع  الأ�صري  بحق  اإجرامه 
يوجد  ل  اأنه  بذريعة  الزيارة  من 
باأبنائه  اأو  بابنه  تربطه  قرابة  �صلة 
ال�صري  والدة  وتعاين  الأ�رشى 
ناجي من الرف�ص المني يف بع�ص 

الأحيان لأ�صباٍب غري معروفة، 
احلالة ال�صحية لالأ�صري املري�ص: 

ناجي عرار
يتمتع  ار  عر  ناجي  الأ�صري  كان 
ب�صحة ممتازة ولكن حالته ال�صحية 
الهمال  �صيا�صة  نتيجة  �صوء  زادت 
حيث  2007م  منذ  املتعمد  الطبي 
دهنية  كتلة  وجود  من  يعاين  ا�صبح 
باآلم  له  ت�صببت  الرقبة  اأ�صفل  يف 
�صديدة يف الراأ�ص ودوخان واأوجاع 
يف الظهر وعدم القدرة على النوم، 
مما فاقم من حالته ال�صحية ورغم 
كل حماولت املماطلة الطويلة من 
اإجراء  ب�صاأن  ال�صجون  اإدارة  قبل 
العملية اجلراحية له ،ال انه يف نهاية 
منطقة  من  خزعه  اأخذ  مت  المر 
خ�صع  وقد  الطبي  للتحليل  الورم 
الرقبة  يف  معقدة  جراحية  لعملية 
من  الذهنية  الكتلة  ا�صتئ�صال  ومت 

�صوروكا  م�صت�صفى  يف  ناجي  رقبة 
الع�صكري...

تقول والده الأ�صري ناجي والتي تعاين 
من مر�ص ع�صال وتتلقي جال�صات 
اأبنها  خ�صوع  بعد  كيماوي  عالج 
ل�صتئ�صال  جراحية  لعملية  الأ�صري 
ت�صمع  مل  رقبته،  من  دهنية  كتلة 
اأخبار عنه رغم الخبار املت�صاربة 
عنه ما بني احلديث عن ا�صت�صهاده 
رن  غرة  ويف حني  بال�صفاء  وثماتله 
تدري  ل  رقم،  وجود  دون  هاتفي، 
ناجي  ميا  'األو  يومها  نطقت  كيف 
اأن يكون هو،  اأمل  هاد انت'؟، على 
ميا  "اه  ناجي  هو  ارادت،  ما  وكان 

اأنا ناجي ا�صتقتلك ميا"
حيث متكن ناجي من الت�صال بها 
الت�رشب  ا�صتطاعت  ليتها  باخلفاء، 
'يا  له:  قالت  الهاتف،  عرب  اإليه 

واأخفف  وجعك  اأ�صيل  ميا  ريت 
عنك، يا ريت ميا اأحت�ص�ص جرحك 
واأحكيلك احلمد هلل على ال�صالمة، 
قلبي ول  يو�صل  الوجع  يا ريت ميا 
اإنت، مترمرت عليك ميا يا ناجي'، 
على  ت�صتع�صي  حني  احلياة  موؤملة 
الفرح من يرى ام ناجي )56 عاما(، 
العجوز،  املراأة  مالحمها  يف  يرى 
ال�صبعني،  اإنهاء  على  �صارفت  التي 
ن�صف  الأ�رشى  اأمهات  هن  هكذا 
حلم  الآخر  والن�صف  بكاء  عمرهن 

لقاء.
كيفية عملية اعتقال الأ�شري 

: ناجي عرار 
له  عرار  ناجي  البطل  الأ�صري  كان 
�صولته وجولته حامال نع�صه على 
ال�صهادة  اأو  لالأ�رش  متقدماً  كتفه 
دون تردد دون خوف حيث ت�صهد له 

وال�صتباك  والقتال  النزال  ميادين 
الحتالل  قوات  مع  املبا�رش 
الحتالل  قبل  من  مطاردته  اأثناء 
ع�صق  الذي  وهو  ل  كيف  واأعوانه، 
تراب فل�صطني واق�صم ال ان يكون 
لقد�صيتها  فداء  عمره  او  دمه 

وعروبتها ..
مطارداً  عرار  ناجي  الأ�صري  بقي 
لقوات  ون�صف  �صنواٍت  ثالث 
وتعر�ص  ال�رشائيلي  الحتالل 
اأهلة اأثناء مطاردته لظروف �صعبة، 
النف�صية  والراحة  النوم  من  حرموا 
حياة  م�صري  على  خوفهم  نتيجة 
القتحامات  وكرثة  ناجي  ابنهم 
وتقول  ملنزلهم،  اجلي�ص  لقوات 
من  الثاين  ان  ناجي  ال�صري  والدة 
الرابعة  ال�صاعة   ،2007 عام  اآيار 
الأيام  من  يوما ً  يعترب  ع�رشاً، 
حياتها،  على  مرت  التي  ال�صعبة 
ذلك  من  اأقل  و�صفا  جتد  ل  فهي 
بولدها، ومل  ال�صبل  اأن �صاقت  بعد 
ل  خيارين  من  يوؤويه  مكاناً  يجد 
ال�صال�صل  اأو  املوت  اإما  لهما  ثالث 
ناجي  الأ�صري  على  غلب  حينها 
زيد  بني  قراوة  قرية  من  املنحدر 

القريبة النعا�ص،
اأراح ج�صده داخل اإحدى املركبات 
يف منطقة اأم ال�رشايط يف رام اهلل، 
وعلى حني غفلة باغتته �صيارة تبيع 
كبري  عدد  فيها  تواجد  اخل�صار 
املدججني  الحتالل  جنود  من 

وجرى  ال�صيارة  طوقوا  بالأ�صلحة، 
اعتقال الأ�صري ناجي بتاريخ 5-2-
غرية  جهة  اإىل  اقتياده  ومت  2007م 
قا�صي  لتحقيق  وخ�صع  معلومة 
يف  اأ�صهر  اأربعة  فرتة  وق�صى  جدا 
التحقيق يف �صجن امل�صكوبية ،حيث 
من  النوم  على  يقدر  ل  ناجي  كان 
الأ�صري  نقل  مت  ذلك  بعد  التعذيب 
ناجي لعدد من ال�صجون الحتاللية 
وعوفر  وه�صارون  الرملة  بني  ما 
رميون  اإىل  نقلوه  ان  به  وانتهى 
وعندما ت�صوء حالته ال�صحية ينقل 

مل�صت�صفى �صجن الرملة...
من على �صطور مقايل اأوجه ندائي 
والهيئات  املوؤ�ص�صات  كافة  اإىل 
ال�صحة  منظمة  وخا�صة  الدولية 
حدود  بال  اأطباء  ومنظمة  العاملية 
حياة  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل 
عنه  لالإفراج  عرار  ناجي  الأ�صري/ 
خارج  له  الالزم  العالج  لتقدمي 
بكوكبة  يلتحق  اأن  قبل  ال�صجون 
الأ�صرية  الوطنية  احلركة  �صهداء 
يف اأي حلظة نتيجة الإهمال الطبي 
اإدارة  قبل  من  بحياته  وال�صتهتار 
اإطالق  الحتالل  ويرف�ص  ال�صجون 

�رشاحه ...
احلرية كل احلرية لأ�شرانا 

واأ�شرياتنا املاجدات
وال�صفاء العاجل للمر�صى امل�صابني 
من  وغريها  ال�رشطان  باأمرا�ص 

الأمرا�ص الفتاكة بالإن�صان..

اإخوتي الأماجد اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�شامدين ال�شابرين الثابتني املتمر�شني يف قالع الأ�شر, اأعزائي القراء اأحبتي الأفا�شل فما اأنا ب�شدده اليوم هو ت�شليط 
ال�شوء على اأخطر حالت الأ�شرى امل�شابني بال�شرطان واأمرا�ض القلب , وال�شلل الن�شفي, والرئتني, والكبد, والكلى والأورام,....اإلخ من هذه الأمرا�ض وجميعها 

م�شتوطنة يف اأج�شاد الأ�شرى املر�شي, فمن �شاأنها ان ت�شكل خطًرا على املري�ض اأوًل مت على زمالئه يف الأ�شر, هوؤلء الإبطال يواجهون املوت البطيء وجميعهم 
يعانون من ظروف �شحية واعتقاليه بالغة ال�شوء وال�شعوبة, 

الأ�سري ناجي عرار يعاين من كتلة دهنية
 يف اأ�سفل الرقبة 
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�شبيبة  فريق  لدى  الآمال  ارتفعت 
بلقب  التتويج  اأجل  من  القبائل 
الطاولة  وقلب  الوطنية  البطولة 
على الرائد احتاد العا�شمة خا�شة 
عادوا  الذي  الثمني  الفوز  بعد 
ح�شاب  على   العا�شمة  من  به 
النتيجة  وهي  داي،  ح�شني  ن�رص 
داخل  تنطلق  الأفراح  التي جعلت 
طرف  من  �شواء  القبائلي  البيت 
الفني  الطاقم  واأع�شاوؤ  الالعبني 
مالب�س  تغيري  غرف  يف  والإداري 
الأن�شار  بني  اأو  اأوت   20 ملعب 
الذين خرجوا يف مواكب يف بع�س 
مناطق ولية تيزي وزو على غرار 
عزازقة، احتفال باقرتاب ت�شكيلة 
من�شة  اإىل  للعودة  »الكناري« 
البطولة  لقب  واإحراز  التتويجات 
الوطنية، حيث اأ�شحى اجلميع يف 
الفريق يوؤمن بقدرة الت�شكيلة على 
التتويج باللقب يف اجلولة اخلتامية 
من املو�شم الكروي احلايل خا�شة 

اأمام  ميدانها  على  تلعب  واأنها 
من  خدمة  وتنتظر  الربج،  اأهلي 
�شوف  الذي  ق�شنطينة  �شباب 

ي�شتقبل الرائد احتاد العا�شمة.
يف املقابل، يجري رفقاء الالعب 
�شهرة  ال�شتئناف  ح�شة  بلغربي 
من  اأم�س  ا�شتفادوا  بعدما  اليوم 
بالزاد  العودة  عقب  راحة  يوم 

ح�شني  ن�رص  ح�شاب  على  كامال 
املدرب  برمج  حيث  داي، 
احل�شة  دوما  فرانك  الفرن�شي 
�شوف  والتي  ال�شهرة  التدريبية يف 
مباراة  حت�شري  يف  خاللها  ي�رصع 
املقبل  الأحد  املقررة  املنعرج 

اأمام اأهلي الربج.
عي�شة ق.

يتعلق  الأمور �شهلة فيما  لن تكون 
يف  الأخرية  املراكز  على  باللعب 
بعد  البطولة  من  الرتتيب  جدول 
عليها  انتهت  التي  املثرية  النتائج 
قبل  وما   29 اجلولة  مباريات 
الوطنية،  البطولة  من  الأخرية 
احل�شابات  جميع  تبقى  حيث 
ممكنة، خا�شة واأنه ح�شابيا فحتى 
تاجنانت  دفاع  املوؤخرة  �شاحبي 
اإىل  ي�شقطا  مل  املدية  واأوملبي 
الرابطة املحرتفة الثانية وبالتايل 
تتوا�شل  �شوف  احل�شابات  فاإن 
لن  والتي  الأخرية،  اجلولة  يف 
ال�شدارة  مباريات  عن  اإثارة  تقل 
بلقب  املتوج  هوية  وحتديد 
البطولة الوطنية، ورغم اأن اأوملبي 
اأكرب  كانا  تاجنانت  ودفاع  املدية 
اأم�س  اأول  مباريات  اخلا�رصين يف 
بعد تعادل الأخري على ملعبه اأمام 
اأوملبي  وهزمية  ق�شنطينة  �شباب 
بوعريريج  برج  اأهلي  اأمام  املدية 
يف  املعجزة  ينتظران  اأنهما  اإل 
من  وذلك  املقبل  الأحد  لقاءات 
اأمام  بلعبا�س  احتاد  خالل هزمية 

املوؤخرة  قمة  يف  بلوزداد  �شباب 
ي�شمنا  مل  الفريقان  لزال  والتي 

بعد البقاء.
اكرب  بجاية  �شيكون مولودية  بينما 
الآخر  هو  بال�شقوط  املهددين 
بلوزداد،  �شباب  اأمام  فوزه  رغم 
»املوب«  ت�شكيلة  تنتظر  حيث 
بدورها معجزة يف اجلولة الأخرية 
باعتبار اأن م�شريها لي�س باأيديها، 
حمفوف  تنقل  ينتظرها  اين 
�شطيف  وفاق  ملالقاة  املخاطر 
الفوز  اإىل  بحاجة  تكون  و�شوف 

�شباب  اأندية  خ�شارة  وانتظار 
بلوزداد، احتاد بلعبا�س اأو مولودية 
قامت  الأخرية  اأن  رغم  وهران 
بخطوة كبرية نحو تفادي ال�شقوط 
الثانية  الرابطة  غياهب  اإىل 
من  به  عادت  الذي  التعادل  بعد 
املت�شدر  ح�شاب  على  العا�شمة 
تكون  و�شوف  العا�شمة،  احتاد 
املقبل  الأحد  موعد  يف  مهمتها 
على  ت�شتقبل  اأنها  باعتبار  اأ�شهل 

ميدانها ن�رص ح�شني داي.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

بالن�شبة  التاج  رفع  عن  بحثا 
و�شبيبة  العا�شمة  احتاد  لفريقي 
فر�شة  اأ�شاع  فالأول  القبائل، 
ر�شميا  التتويج  اأجل  من  ذهبية 
خا�شة  الوطنية  البطولة  بلقب 
بحاجة  كان  العا�شمي  النادي  واأن 
تر�شيم  اأجل  من  فقط  الفوز  اإىل 
فيما  ال�شو�شبان�س  وح�شم  الأمور 
املو�شم،  لهذا  البطل  بهوية  يتعلّق 
كان  وهران  مولودية  ال�شيف  لكن 
قوية  بحرارة  ولعب  اآخر  له كالما 
بحثا عن نقطة التعادل على الأقل 
من اجل �شمان البقاء وهو ما كان 
له يف نهاية املطاف، وحرم ت�شكيلة 
�شمان  من  »�شو�شطارة«  اأبناء 
الفريق،  تاريخ  يف  الثامن  اللقب 

الرتاجع  �شل�شلة  يوا�شلون  حيث 
اإحراز  فر�شة  وت�شييع  النتائج  يف 
عدة  ت�شييعهم  بعد  اللقب جمددا 
نقاط ثمينة يف مرحلة العودة من 
البطولة الوطنية، واآخرها نقطتني 

ثمينتني اأمام مولودية وهران.
بينما �شبيبة القبائل ا�شتقبل هدية 
وهو  بدوره،  يرف�شها  مل  غالية 
جمددا  الرائد  تعرث  ا�شتغل  الذي 
ميدانه،  على  بالتعادل  والكتفاء 
حيث عاد بالفوز من العا�شمة على 
وقل�س  داي  ح�شني  ن�رص  ح�شاب 
واحدة، يف  نقطة  اإىل  عنه  الفارق 
وا�شد  منتظرا  يكن  مل  �شيناريو 
اإمكان  يتوقعوا  مل  املتفائلني 
ظل  يف  م�شابه  �شيناريو  حدوث 
العا�شمة  احتاد  الرائد  تواجد 
من  الثانية  اجلولة  منذ  بال�شدارة 

اأنه  اإل  احلايل  الكروي  املو�شم 
باللقب،  التتويج  ح�شم  يف  ف�شل 
اجلولة  اإىل  ال�شو�شبان�س  ويوا�شل 
الأخرية، ورغم ان احتاد العا�شمة 
بني  اللقب  حظوظ  لديه  لزالت 
اأيديه خا�شة واأن الفوز يف اجلولة 
لإحرازه  كافيا  �شيكون  اخلتامية 
النتحارية  اخلرجة  اأن  اإل  اللقب 
البالد  �رصق  اإىل  تنتظره  التي 
جتعل  ق�شنطينة  �شباب  ملواجهة 
ماأموريته يف العودة بالفوز معّقدة 
خا�شة واأن نتيجة اأخرى غري الفوز، 
ت�شكيلة  اإىل  اللقب  تهدي  �شوف 
مهمة  تنتظره  الذي  »الكناري« 
بال�شتقبال  الورق  على  اأف�شل 
بوعريريج،  برج  اأهلي  ملعبه  على 
وتعرث  الفوز  خيار  اأمام  و�شيكون 

الرائد من اأجل الحتفال باللقب.

 اإىل اجلولة الأخريةت�أجيل احل�سم يف هوية البطل�شراع احتاد العا�شمة و�شبيبة القبائل يحتدم
التهب ال�شراع على لقب البطولة الوطنية وزاد ال�شراع قوة بعد تقدمي نادي احتاد 

العا�شمة هدية ثمينة اإىل املالحق املبا�شر �شبيبة القبائل من اأجل اإحراز البطولة 15 
وخطف اللقب منهم وذلك يف اجلولة الأخرية من املناف�شة املقررة الأحد املقبل والتي 

�شوف تعرف الإثارة والت�شويق على اأوّجه مبلعبي اأول نوفمرب بتيزي وزو وال�شهيد 
حمالوي بق�شنطينة، اأين يلتقي احتاد العا�شمة و�شباب ق�شنطينة، �شبيبة القبائل 

واأهلي برج بوعريريج

جمعية وهران

انعق�د جمعية ع�مة 
للم�س�همني لحتواء 

اأزمة الن�دي
 

ذات  الريا�شية  ال�رصكة  ت�شتعد 
جلمعية  املحرتف  للنادي  الأ�شهم 
عامة  جمعية  لعقد  وهران 
للم�شاهمني من اأجل اإيجاد احللول 
فيها  يتخبط  التي  لالأزمة  الالزمة 
الفريق النا�شط يف الرابطة الثانية 
اأومعمر  العربي  املحرتفة، و�رصح 
للم�شاهمني  العامة  اجلمعية  باأن 
اخل�شو�س  وجه  على  �شت�شعى 
يكون  جديد  اإدارة  جمل�س  لتعيني 
بر  اإىل  النادي  قيادة  على  قادرا 
م�شاكل  به  ع�شفت  بعدما  الأمان 
تهدد  اأ�شحت  عوي�شة  مالية 

م�شتقبله.
وانتظرت اجلمعية اإيل غاية اجلولة 
ما قبل الأخرية من البطولة لتفادي 
علما  الهواة،  ق�شم  اإىل  ال�شقوط 
التوايل  على  الثانية  املرة  واأنها 
التي يتكرر فيها نف�س ال�شيناريو يف 
نادي ><املدينة اجلديدة«، وذلك 
اإمكانياته  حمدودية  خلفية  على 
نف�س  اإليه  اأ�شار  كما  املالية 
امل�شوؤول، واأدت هذه الو�شعية اإىل 
اإعالن رئي�س النادي الهاوي مروان 
ت�شيري  من  ان�شحابه  موؤخرا،  بغور 
النادي  اإىل  التابع  القدم  كرة  فرع 
املمول  كان  واأنه  علما  املحرتف، 
اأن يقوم م�شريون  الرئي�شي له قبل 
غرار  على  اخلطوة  بنف�س  اآخرون 

حممد �شعدون والعربي اأومعمر.
اأن  لكون  اأي�شا  اأومعمر  وتاأ�شف 
من  مداخيلها  تقت�رص  اجلمعية 
والتي  املحلية  ال�شلطات  اإعانات 
 11 مببلغ  املا�شي  املو�شم  قدرت 
املايل  التقرير  وفق  دينار  مليون 
اجلمعية  يف  موؤخرا  عر�س  الذي 
يف  الهاوي،  للنادي  العادية  العامة 
القت�شادية  ال�رصكات  رف�س  ظل 
عقود  اإبرام  واخلا�شة  العمومية 

رعاية مع اإدارة الفريق.
وكالت

�شبعة اأندية لزالت تلعب م�شريها

ح�س�ب�ت البق�ء معقدة ونه�ية مو�سم مثرية
الت�شكيلة  تخو�ض �شهرة اليوم ح�شة ال�شتئناف

رون  الكن�ري مل يرف�سوا الهدية ويح�سّ
لالحتف�ل ب�للقب 15

الالعبون قّدموا �شوطا ثانيا �شيئا وكبري
 يتحمل امل�شوؤولية

احت�د الع��سمة يفّوت التتويج 
ر�سمي� ويوؤجل احل�سم

فر�شة  العا�شمة  احتاد  �شّيع 
ر�شميا  الّتتويج  اأجل  من  العمر 
التعرث  بعد  الوطنية  البطولة  بلقب 
الفريق  حققه  الذي  املوؤ�شف 
اأمام  القواعد  داخل  اأم�س  اأول 
والكتفاء  وهران  مولودية  ال�شيف 
كافيا  الفوز  كان  حيث  بالتعادل، 
اإعالن  اأجل  من  العا�شمي  للنادي 
م�شوار  يف  الثامن  باللقب  الأفراح 
خيبوا  الالعبني  لكن  الفريق 
ملئوا  الذين  الأن�شار  اآلف  ظن 
حمادي  عمر  ملعب  مدرجات 
الحتفال  اجل  من  ببولوغني 
باللقب قبل اأن يعودوا خائبني اإىل 
الديار، يف �شيناريو مل يكن منتظرا 
من طرف مت�شدر البطولة الوطنية 
قّدم  والذي  الثانية  اجلولة  منذ 
الإياب  مرحلة  يف  م�شتوى  اأ�شواأ 
 ، اجلاري  الكروي  املو�شم  من 
بني  اأ�شواأ  ثاين  يتواجد  الذي  وهو 
خالل  من  الوطنية  البطولة  اندية 
ح�شد ت�شع نقاط فح�شب يف اآخر 
وهي  البطولة  من  مباريات  ع�رص 
تنا�شب  ل  التي  ال�شلبية  احل�شيلة 
فريق يلعب على اللقب، باعتبار اأن 
ت�شكيلة اأبناء »�شو�شطارة« �شقطوا 
والذي  النقاط  نزيف  فخ  يف 
و�شعهم حتت خطر فقدان اللقب 

ل�شالح املالحق �شبيبة القبائل.
الالعب  رفقاء  ظهر  املقابل،  يف 
خا�شة  اأداء  باأ�شواأ  مفتاح  ربيع 
يف  ف�شلوا  اأين  الثاين  ال�شوط  يف 

املباراة  اإىل  قوي  دخول  ت�شجيل 
اأجل  من  ثمينة  فر�شة  وفّوتوا 
الفوز خا�شة واأنهم كانوا متفوقني 
ال�شوط  نهاية  عند  النتيجة  يف 
»احلمراوة«  ينجح  ان  قبل  الأول 
احلار�س  مرمى  اإىل  الو�شول  يف 
وت�شجيل  من�شوري  ا�شماعيل 
يتحّمل  حيث  التعادل،  هدف 
بقيادة  الفني  والطاقم  الالعبون 
تعرث  م�شوؤولية  كبري  املدرب ملني 
الروح  غياب  ب�شبب  ام�س  اأول 
لدى  الفوز  يف  وزالرغبة  القتالية 
الالعبني والخطاء التكتيكية التي 
وقع فيها املدرب كبري يف ال�شوط 
الثاين خا�شة واأنه انتظر اإىل غاية 
باأول  القيام  اجل  من  التعديل 
تغيري بالإ�شافة اإىل قيامه باإقحام 
مكان  اإيبارا  الكونغويل  املهاجم 
هجومية  ورقة  وخ�شارة  زواري 
على اأر�شية امليدان عو�س اإخراج 
لعب من و�شط امليدان الذي كان 

ي�شم ثالثة لعبني.
اللونني  وع�شاق  اأن�شار  وعرّب 
الأ�شود والأحمر عن غ�شبهم عقب 
نهاية املقابلة من ت�شييع الحتفال 
بر�شق  وقاموا  ملعبهم  يف  باللقب 
النارية  بالألعاب  امليدان  اأر�شية 
توؤكد  �شورة  يف  امللعب  واقتحام 
بها  مير  التي  ال�شعبة  الو�شعية 
الن�شف  خالل  العا�شمي  النادي 

الثاين من املو�شم احلايل.
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عي�شة ق.

ب�صبب عدم �صفائه من الإ�صابة 
يف الوقت املنا�صب، باعتبار ان 
اإىل  حتتاج  اأنها  توؤكد  امل�صادر 
مدة �صهر من اأجل التعايف منها 
وبالتايل فاإن تلك الفرتة لن تكون 
م�صاعدة حتى يعود الالعب اإىل 
املنا�صب،  الوقت  يف  املناف�صة 
والأكيد اأن بلما�صي �صوف يجد 
اأمام خيار توجيه الدعوة  نف�صه 

من  ديلور  مونبلييه  لعب  اإىل 
الت�صكيلة  يف  التواجد  اأجل 
ال�صتدعاء  واإمكانية  املو�ّصعة 
التي  النهائية  القائمة  اإىل 
النهائية،  الدورة  تلعب  �صوف 
بلفو�صيل يف  خليفة  يكون  حتى 
جانب  غلى  ويتواجد  القائمة 
وزكريا  بوجناح  بغداد  الثنائي 

نعيجي.
ك�صفت  منف�صل،  �صياق  يف 
اخل�رض  بيت  داخل  من  م�صادر 

غولم  فوزي  الالعب  عودة  اأن 
اإىل  تتاأجل  �صوف  اخل�رض  اإىل 
كبرية  وبن�صبة  لحق،  تاريخ 
دورة  بخو�ض  معنيا  يكون  لن 
تواجده  رغم  املقبلة  "الكان" 
بالدفاع  املعنية  القائمة  �صمن 
على الألوان الوطنية بعدما وّجه 
الظهري  اإىل  الدعوة  بلما�صي 
الأي�رض للمنتخب الوطني، حيث 
بررت الأمر اإىل رغبة غولم يف 
العتذار عن لعب كاأ�ض اإفريقيا 

على  الرتكيز  اأجل  من  املقبلة 
مع  جدية  بتح�صريات  القيام 
ال�صائفة  خالل  نابويل  ناديه 
باأف�صل  يظهر  حتى  املقبلة 
الكروي  املو�صم  يف  م�صتوى 
ناديه  اإدارة  واأن  خا�صة  املقبل 
نابويل واملدرب اليطايل كارلو 
كثريا  عليه  يعولون  اأنت�صيلوتي 
املو�صم اجلديد من اأجل العودة 
وترك  املعهودة  لياقته  اإىل 

الب�صمة املنتظرة منه.

بلما�شي يواجه �شداعا قبل انطالق ترب�ص الت�شكيلة الوطنية

االإ�ضابة تهدد م�ضاركة بلفو�ضيل وغوالم
 مرتّدد للم�ضاركة يف "الكان"

يبدو اأن لعنة الإ�شابات لن تتوقف عن مطاردة العنا�شر الوطنية وال�شداع �شوف يوا�شل مالحقة 
الناخب الوطني جمال بلما�شي بعدما بداأت ال�شكوك حتوم حول م�شاركة املهاجم اإ�شحاق بلفو�شيل يف 

نهائيات كاأ�ص اإفريقيا لالأمم ب�شبب الإ�شابة التي يعاين منها الالعب وكان تلقاها رفقة ناديه هوفنهامي 
الأملاين، ولهذا الغر�ص تتوجه املعطيات اإىل عدم جاهزية مهاجم الت�شكيلة الوطنية من اجل التواجد 

يف م�شر وامل�شاركة يف الدورة القارية 

احلار�ص الأرجنتيني بينيتيز افتك جائزة لعب املو�شم

عطال ثاين اأف�ضل العب بني�س يف 
املو�ضم املنق�ضي

اأونا�س يقرتب من الرحيل نحو بارما

اجلزائري  الدويل  الالعب  حّل 
الثاين  املركز  يف  عطال  يو�صف 
ناديه  �صفوف  يف  لعب  لأف�صل 
املو�صم  خالل  الفرن�صي  ني�ض 
املنق�صي 2019/2018، حيث ف�صل 
الوطني  للمنتخب  الأمين  الظهري 
املو�صم  لعب  جائزة  ح�صد  يف 
املمّيز  املو�صم  بعد  ني�ض  رفقة 
الذي قّدمه يف اأول موا�صمه رفقة 
التحق  الذي  وهو  ني�ض  ت�صكيلة 
ال�صائفة  يف  النادي  ب�صفوف 
بلجيكا، حيث  قادما من  املا�صية 
باأداء  وظهر  لفتة  ب�صورة  تاألق 

الهجومي  ح�ّصه  اأيان خالله  ممّيز 
وهو ما جعل مدربه باتريك فيريا 
املقابالت  خالل  من�صبه  يغري 
الفرن�صي  الدوري  من  الأخرية 
ويحوله للعب جناحا اأمين يف ظل 

النجاعة الهجومية التي ميلكها.
لأف�صل  الأول  املركز  يف  وحّل 
لعب بني�ض حار�ض املرمى والرت 
رائعة  م�صتويات  قدم  الذي  بينتيز 
ح�صب  الفريق  يف  الأف�صل  وكان 
جماهري، فيما كان خريج اأكادميية 
ت�صويت  بن�صبة  ثانيا  حل  بارادو 

قدرها 40 باملائة.

اجلزائري  الدويل  الالعب  يقرتب 
اآدم اأونا�ض من الرحيل عن �صفوف 
حيث  اليطايل،  نابويل  فريقه 
اإيطالية  اإعالمية  تقارير  ذكرت 
�صوف  اجلزائري  الالعب  اأن 
يوا�صل اللعب يف الدوري اليطايل 
نحو  تكون  �صوف  املقبلة  ووجهته 
اإدارتها  اتفقت  والتي  بارما  نادي 
مع نظريتها نابويل من اأجل حتويل 
الوطنية  الت�صكيلة  ميدان  متو�صط 
التحويالت  خالل  �صفوفها  نحو 
اأ�صحى  حيث  املقبلة،  ال�صيفية 
املدرب  ح�صابات  خارج  اأونا�ض 
اليطايل املخ�رضم حت�صبا للمو�صم 

الكروي املقبل بعدما ا�صتبعده عن 
خا�صت  التي  الأ�صا�صية  الت�صكيلة 
الأخرية  اجلولت  يف  املباريات 
مب�صتواه،  يقتنع  مل  الذي  وهو 
بديل  اأن  امل�صادر  نف�ض  واأ�صارت 
"الكالت�صيو"  و�صيف  مع  اأونا�ض 
مقابل  اإلي�صيت�ض  الالعب  �صيكون 
الفريق  يف  وزميله  اأونا�ض  رحيل 
وينتظر  بارما،  نحو  روغ  ماركو 
التي  ال�صيغة  على  التعرف  يتم  اأن 
�صوف يتنقل بها اأونا�ض نحو بارما 
على  �صواء  ال�صفقة  متت  حال  يف 
�صكل اإعارة اأو عن طريق بيع العقد 

نهائيا.
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اجلزائري  الدويل  الالعب  وعد 
ناديه  جماهري  باليلي  يو�صف 
اللقب  باإهدائهم  التون�صي  الرتجي 
القاري والفوز بن�صخة رابطة ابطال 
اإفريقيا للمو�صم الثاين على التوايل، 
نقلها  ت�رضيحات  يف  اأكد  حيث 
مواجهة  قبل  التون�صي  الإعالم 
املغربي  البي�صاوي  للوداد  ناديه 
رابطة  نهائي  ذهاب  �صمن  غدا 
الرتجي  اأن  الإفريقية  الأبطال 
على  مو�صم  كل  ويلعب  كبري  فريق 
الألقاب املحلية والقارية وي�صتحق 
احلالية  ن�صخته  يف  باللقب  التتويج 
على  الثاين  للعام  به  والحتفاظ 
ل  الالعبني  اأن  م�صيفا  التوايل، 

يفكرون �صوى يف الحتفاظ باللقب 
ناديهم  اأن�صار  واإفراح  القاري 
الرتجي  اأن  م�صتطردا  جمددا، 
حتقيق  على  قادرة  ت�صكيلة  ميلك 

تبذل  و�صوف  امل�صطر  الهدف 
حتقيق  اأجل  من  جهدها  ق�صارى 
ت�صتقبل  �صوف  واأنها  خا�صة  الأهم 
بعدما  ملعبها  يف  الإياب  مقابلة 

تخو�ض لقاء الذهاب يف املغرب.
الوطني  املنتخب  مهاجم  واأو�صح 
اأنهم يدركون جيدا ما ينتظرهم يف 
امللقاة  امل�صوؤولية  ويعون  املغرب 
على عاتقهم و�صوف يبذلون ق�صارى 
نتيجة  حتقيق  اأجل  من  جهدهم 
لعب  قبل  وت�صهيل مهمتهم  ايجابية 
مو�صحا  ملعبهم،  على  العودة  لقاء 
املغرب  يف  ايجابية  نتيجة  اأن 
�صوف تفتح اأمامهم الأبواب وا�صعة 
واأ�صاف  قاريا،  التتويج  اأجل  من 
يبذل  �صوف  اأنه  وهران  مدينة  ابن 
اأجل  من  زمالئه  رفقة  ميلك  ما 

الت�صجيل.
عي�شة ق.

اأعرب عن اآمال كبرية للحفاظ على التاج للعام الثاين على التوايل

باليلي: اأعد اجلماهري اأن اللقب القاري لن يفلت من الرتجي التون�ضي

تواجد احلار�ض الدويل اجلزائري 
الك�صندر اأوكيدجا �صمن الت�صكيلة 
الفرن�صية  الثانية  للدرجة  املثالية 
خالل  اجلماهري  اختارته  بعدما 
اأف�صل  حول  الت�صويت  عملية 
م�صوارا  قدموا  الذين  الالعبني 

من  الثانية  الدرجة  يف  جيدا 
وجاء  املنق�صي،  الكروي  املو�صم 
حار�ض نادي ميتز �صمن الت�صكيلة 
املثالية منطقيا خا�صة واأنه �صاهم 
ب�صكل كبري يف قيادة ناديه ميتز اإىل 
ال�صعود نحو دوري الدرجة الأوىل 

كبريا  مو�صما  وقدم  الفرن�صية 
اأف�صل  اإثره الختيار  ا�صتحق على 

حار�ض يف املو�صم.
الفرن�صية  اجلماهري  اختيار  وجاء 
يف  الأح�صن  اأوكيدجا  للحار�ض 
اإن�صافا  الفرن�صية  الثانية  الدرجة 

�صمن  عرفه  الذي  للتغييب  منهم 
تر�صيحات الرابطة الفرن�صية والتي 
مل تن�صفه من خالل ا�صتبعاده عن 
الأ�صماء املر�صحة لأف�صل حار�ض 

يف فرن�صا.
ع.ق.

حممد زرواطي الناطق الر�شمي ل�شبيبة ال�شاورة

جاليت �ضيكون مناجري عاما 
املو�ضم املقبل

ال�صابق  املهاجم  تعيني  �صيتم 
املقبل  املو�صم  ال�صاورة  ل�صبيبة 
مناجري للنادي، ح�صبما علم اأم�ض 
من اإدارة هذا الفريق بب�صار، وقال 
الرجل القوي بهذا النادي ال�صاعد 
من اجلنوب حممد زرواطي خالل 
حفل تكرمي اأقيم على �رضف هذا 
م�صطفي  قريبا  "�صنعني  الالعب: 
ذلك  و  للنادي  عام  م�صري  جاليت 
و  التي قدمها  باخلدمات  اعرتافا 
باأن خربته كالعب  ثقة  نحن على 
لكرة القدم �صتكون من خالل هذا 
ملوا�صلة  اأداة  مبثابة  املن�صب 
القدم  وكرة  النادي  تطوير  جهود 
واأدى   ،" ال�صاورة  مبنطقة  عموما 
 " مبلعب  النادي  م�صريو  و  اأن�صار 
20 اأوت " خالل هذا احلفل وقفة 
الالعب  لهذا  وتقدير  اعرتاف 
اأول  �صهرة  يف  ر�صميا  اأنهى  الذي 
اأم�ض م�صواره الكروي يف منت�صف 
ال�صاورة  �صبيبة  جمع  الذي  اللقاء 
 29 اجلولة  �صمن  �صطيف  بوفاق 

املحرتفة  الرابطة  بطولة  من 
الأوىل

املوهوب  املهاجم  هذا  واأ�صار 
ب�صبيبة  التحق  قد  كان  الذي 
بعدما   2015 جوان  يف  ال�صاورة 
ن�صف  و  موا�صم  ثالث  اأم�صى 
له  كان  باأنه  اجلزائر  مولودية  مع 
�رضف الإن�صمام اإىل نادي ال�صاورة 
كربى  حلظات  معه  عا�ض  الذي 
ذلك يف  اأكان  �صواء  القدم  كرة  يف 
املحرتفة  الرابطة  بطولة  اإطار 
يف  م�صاركته  خالل  من  اأو  الأوىل 
املناف�صات القارية"، و قد اأعطى 
هذا الالعب الذي غادر كرة القدم 
�صنة   36 �صن   يف  كالعب  ب�صفته 
حيث  من  �صواء  لفريقنا  الكثري 
و هي  املعنوي  اأو  التقني  اجلانب 
من  حمبوبا  جعلته  التي  ال�صفات 
طرف امل�صريين و الأن�صار الذين 
وتقدير"  احرتام  بوقفة  ودعوه 
مثلما اأكد امل�صرّي ل�صبيبة ال�صاورة 

حممد جبار.

اأوكيدجا �ضمن الت�ضكيلة املثالية للمو�ضم

ع.ق. 

وكالت



لبورتا: بر�صلونة فقد اأ�صلوبه الكروي الأ�صيل
اأبدى خوان لبورتا الرئي�س ال�سابق لنادي بر�سلونة اأ�سفه اإزاء فقدان البار�سا لأ�سلوبه الكروي 
الأ�سيل، الأمر الذي ت�سبب يف تعر�سه لنتائج �سيئة يف البطولت الدولية التي خا�سها خالل 
لي�س  ناٍد،  اأكرث من جمرد  »بر�سلونة  �سحفية:  ت�رصيحات  لبورتا يف  وقال  الأخرية  ال�سنوات 
جمرد �سعار، بل هو اإعالن ملبادئ، لدينا مرجع كان يتمثل يف اأ�سلوب كروي اأ�سيل علمه اإيانا 
واأبرز  بعيدا عن ذلك«،  النادي  اأ�سبح  والآن  النا�سئني  بعزم على  نراهن  يوهان كرويف، نحن 
الرئي�س ال�سابق للبلوغرانا الإرادة التي اكت�سبها الفريق خالل رئا�سته دون اأن ين�سى ذكر �سانع 
النتائج اجليدة يف الإدارة الفنية بيب غوارديول، وقال: »يف الريا�سة اجلماعية ل يكون الفوز 
ملًكا ل�سخ�س واحد فقط، بل ي�سنعه الفريق باأ�رصه«، وذكر لبورتا الذي توىل رئا�سة النادي 
بني عامي 2003 و2010 باأن بر�سلونة تعاقد مع غوارديول الذي كان يدرب فريق ال�سباب وقتها، 
على ح�ساب املدرب الذي كان بطل اأوروبا مع بورتو الربتغايل جوزيه مورينيو الذي اأقر باأنه 
كان الرهان الأ�سهل، واأو�سح: »لقد فعلنا ذلك لأنها كانت الطريقة التي تت�سق مع ما نحن عليه، 
نظرا لأ�سلوبه الأ�سيل يف لعب كرة القدم، والزمن اأثبت يف النهاية اأننا كنا على حق، كان ال�سناع 

احلقيقيني لنجاحات تلك احلقبة«.
 ي�سار اأنه خالل رئا�سة املحامي وال�سيا�سي الكتالوين حقق النادي اأكرث من 50 لقبًا ر�سمًيا يف 
خمتلف الريا�سات، ويربز من بينها دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم يف 2006 و2009 والدوري 
يف  لبورتا  ولية  وانتهت   ،2005 يف  اليد  لكرة  اأوروبا  وكاأ�س   2010 يف  ال�سلة  لكرة  الأوروبي 
للرب�سا  احلايل  الرئي�س  اأمام  خ�رص  حيث   2015 �سيف  يف  النادي  لنتخابات  تقدم  ثم   2010
جو�سيب ماريا بارتوميو، ويف الثامن ماي اجلاري، بعد يوم من �سقوط بر�سلونة يف ن�سف نهائي 
الت�سامبيونزليغ على يد ليفربول الإجنليزي، طالب لبورتا باإجراء انتخابات مبكرة هذا ال�سيف 

علما باأن الولية احلالية تنتهي يف 2021.

�صرتلينغ يقرتح قرارا �صارما ملكافحة العن�صرية
قال رحيم �سرتلينغ مهاجم مان�س�سرت �سيتي الذي يقود حرًبا �سد العن�رصية يف كرة القدم اإنه 
يتمنى اأن يتناق�س مع م�سوؤويل اللعبة يف الحتاد الإجنليزي ورابطة الدوري املمتاز ملكافحة 
املزدحم  اجلدول  طبيعة  اأن  نيويورك،  يف  �سحفي  موؤمتر  خالل  �سرتلينغ  واأبلغ  الآفة،  هذه 
ملباريات كرة القدم هي ال�سيء الوحيد الذي منعه من اإجراء تلك املقابلة، واأ�ساف الالعب 
وتلعب مباراة كل  يوم  بالتدريبات كل  القدم تكون مرتبًطا  الربميريليغ: »يف كرة  بلقب  الفائز 
يومني اأو 3 اأيام لذا ل متلك الكثري من الوقت للذهاب واحلديث مع النا�س«، وتابع: »لكن بكل 
تاأكيد يف وقت فراغي والإجازة فاإنه اإذا ا�ستطعت اأن اأذهب واأحتدث مع الحتاد الإجنليزي 
اأف�سل يف امل�ستقبل فاإين  الدوري املمتاز والتفكري فيما ميكن فعله ب�سكل  وم�سوؤويل رابطة 

�ساأكون هناك ب�سكل �سخ�سي ملحاولة تنفيذ ذلك«.
و�سجل �سرتلينج، الذي اختري كاأف�سل لعب بامل�سابقة هذا العام يف ا�ستفتاء رابطة الُكتاب، 
يف النت�سار 6-0 على واتفورد يف نهائي كاأ�س الحتاد الإجنليزي لي�سبح �سيتي اأول فريق يحرز 
ثالثية حملية من الألقاب يف اإجنلرتا ال�سبت املا�سي، وكرر �سرتلينغ مطالبته بفر�س عقوبات 
تلقائية بخ�سم 9 نقاط من الفريق الذي تت�رصف فيه جماهريه ب�سكل عن�رصي، وقال �سرتلينغ: 
»اإذا ذهبت اإىل مباراة كرة القدم وكنت اأ�سجع مان�س�سرت يونايتد على �سبيل املثال فاإين ل اأريد 
اأن اأكون ال�سخ�س الذي يت�سبب يف اإ�سقاط فريقي عن طريق قول تعليقات �ساذجة يف امللعب«، 
وختم: »اإذا كنت تعرف اأن فريقك �سيتعر�س خل�سم 9 نقاط من ر�سيده يف م�سواره بالدوري 
فاإنك لن تديل مبثل هذه التعليقات حتى لو كانت موجودة يف راأ�سك«، وتعر�س �سرتلينغ لإ�ساءة 
عن�رصية خالل اللعب مع اإجنلرتا اأمام اجلبل الأ�سود يف ت�سفيات بطولة اأوروبا 2020 يف مار�س 
املا�سي كما حدثت وقائع اأخرى يف الكرة الأوروبية، ورغم ذلك ي�سعر الالعب �ساحب الب�رصة 

ال�سمراء اأن �سلوك امل�سجعني يف الوقت احلايل حت�سن عما كان عليه الأمر منذ 10 �سنوات.

مي�صي يقود الوجوه اجلديدة للأرجنتني
 بكوبا اأمريكا

خلو�س  ت�ستعد  التي  الأرجنتني  منتخب  قائمة  �سّمت 
التي  ال�سابة  الوجوه  من  العديد  اأمريكا  كوبا  م�سابقة 

�ست�سارك يف منا�سبة كربى حتت قيادة ليونيل مي�سي، 
الأرجنتني من خالل �سفحة الحتاد  واأعلن منتخب 
الأرجنتيني عرب موقع التوا�سل الجتماعي تويرت عن 
القائمة التي �ست�سارك يف بطولة كوبا اأمريكا املقررة 
و�سّمت  القادم،  جوان   14 من  بدءاً  الربازيل  يف 

ال�سابة  الوجوه  من  العديد  الأرجنتني  منتخب  قائمة 
بر�سلونة  جنم  مثل  اخلربة  عنا�رص  لبع�س  بالإ�سافة 

وديبال  واأغويرو  ماريا  دي  واأنخيل  مي�سي  ليونيل  الإ�سباين 
لتي واأوتاميندي، و�سيغيب ماورو اإيكاردي عن امل�ساركة يف كوبا اأمريكا  ا

التي ت�سم كولومبيا والبارغواي وقطر،  الثانية  والتي �ستخو�سها الأرجنتني �سمن املجموعة 
و�سيحاول منتخب الأرجنتني اقتنا�س لقب البطولة اإذ يعود اآخر تتويج له اإىل 1993.

النهائي الإجنليزي اأحدث حلقة �صل�صلة الإخوة الأعداء
الإجنليزية  الكرة  املجد  يطارد 
دوري  يف  �سواء  احلايل  املو�سم  يف 
الأوروبي،  بالدوري  اأو  اأوروبا  اأبطال 
دولة  من  ممثلني   4 وجود  اأن  اإذ 
واحدة يف املباراة النهائية لبطولتي 
ي�سبق  مل  اإجناز  هو  لالأندية،  اأوروبا 
اأن حققته اأي دولة يف القارة العجوز، 
مع  توتنهام  يلتقي  اأن  املقرر  ومن 
املقبل،  جوان  الفاحت  يف  ليفربول 
بوليتانو  ميرتو  واندا  ملعب  على 
املباراة  اأتلتيكو مدريد- يف  -معقل 
النهائية لبطولة دوري اأبطال اأوروبا، 
بينما ي�سطدم عمالقا لندن ت�سيل�سي 
على  �رص�سة  موقعة  يف  واأر�سنال 
ماي    29 يوم  باأذربيجان  باكو  ملعب 

يف نهائي الدوري الأوروبي. 
من  فريقان  التقى  اأن  ي�سبق  ومل 

اإجنلرتا يف املباراة النهائية من دوري اأبطال اأوروبا �سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك يف ن�سخة 2008، حيث جمع ال�سدام 
بني مان�س�سرت يونايتد وت�سيل�سي، وكان النهائي حما�سًيا لدرجة كبرية، واكت�سى بالطابع الإجنليزي ال�رص�س، حيث انتهى بفوز 
ال�سياطني احلمر بركالت الرتجيح 6-5 بعد اأن ح�سم التعادل الإيجابي 1-1 الوقتني الأ�سلي والإ�سايف للمباراة، يعود اأول �سدام 
بني فريقني اإجنليزيني يف نهائي اأوروبي اإىل بطولة كاأ�س الحتاد وحتديًدا يف ن�سخة 1971-1972، حيث لعب فريق توتنهام مع 
وولفرهامبتون واندررز، وانتهت مواجهة الذهاب بفوز ال�سبريز 2-1، قبل اأن ي�سيطر التعادل على مباراة الإياب بنتيجة 1-1. 

على م�ستوى بطولة دوري اأبطال اأوروبا �سبق اأن جمعت 5 مباريات نهائية بني فريقني من دولة واحدة، لكن الغريب اأن هذه 
الظاهرة مل تبداأ اإل عام 2000، وجمع النهائي الأول بني عمالقي اإ�سبانيا ريال مدريد وفالن�سيا، وانتهى بفوز الفريق امللكي 
ا، حيث لعب ميالن  بنتيجة 3-0 على امللعب الوطني يف فرن�سا، ويف 2003 كان التحدي يف نهائي دوري الأبطال اإيطالًيا خال�سً
الرو�سونريي ل�ساحله بركالت  اأن يح�سمها  ال�سلبي قبل  بالتعادل  وانتهت املباراة  ترافورد«،  »اأولد  مع جوفنتو�س على ملعب 

الرتجيح 2-3.
ووا�سل ريال مدريد تفوقه على اأبناء اإ�سبانيا يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، بعدما اأ�سقط غرميه املبا�رص اأتلتيكو مدريد مرتني، 
الأوىل يف ن�سخة 2014 على ملعب دا لوز يف ل�سبونة بنتيجة 4-1، اأما الهزمية الثانية للروخيبالنكو�س اأمام املرينغي فكانت 
على ملعب �سان �سريو عام 2016 بركالت الرتجيح، عقب انتهاء املباراة الأ�سلية بالتعادل 1-1، و�سبق اأن اأ�رصنا اإىل ال�سدام 
الإجنليزي عام 2008 بني ت�سيل�سي ومان�س�سرت يونايتد، والذي جاء بعده 5 �سنوات �سدام املاكينات الأملانية الذي جمع بني 

بايرن ميونخ وبورو�سيا دورمتوند على ملعب »وميبلي« وانتهى بفوز العمالق البافاري بنتيجة 1-2.

جورجيو  اأ�ساد 
جوفنتو�س  قائد  كيلليني 
املدير  األيغري  مبا�سيمليانو 
العجوز،  لل�سيدة  الفني 
بنهاية  �سريحل  والذي 

اجلاري  املو�سم 
مع  ق�ساها  موا�سم   5 عقب 
كيلليني  وقال  البيانكونريي، 
موقع  نقلها  ت�رصيحات  يف 
كالت�سيو مريكاتو: »لقد قدم 

اجلميع،  و�سيتذكره  الكثري 
ويجب  نهاية حقبته  اقرتبت 
يوا�سل  ثم  ن�سكره،  اأن 
كاملعتاد«،  جوفنتو�س 
ل  �سفات  »لديه  واأ�ساف: 
اإيجابي  رجل  اإنه  ت�سدق، 
يف  من  كل  و�سيفتقده 
يف  يعود  ورمبا  جوفنتو�س 

امل�ستقبل«.
واأليغري  جوفنتو�س  وقرر 
فك الرتباط بعد 5 موا�سم 
املدرب  خاللها  حقق 
دوري  بطولت   5 الإيطايل 
مرتني  وتاأهل  التوايل،  على 

الأبطال  دوري  لنهائي 
وعن  باللقب،  يفوز  اأن  دون 
اإمكانية تويل اأندريا بارزايل 
الفني  اجلهاز  يف  من�سبًا 
ذلك،  »اآمل  قال:  اجلديد، 
اأندريا �سخ�س مميز وكذلك 
�ساأفتقده  ا�ستثنائي،  لعب 
وختم  بالتاأكيد«،  كثرًيا 
»لقد  الإيطايل:  املدافع 
�سنوات   8 بق�ساء  ت�رصفت 
�سخ�س  اإنه  معه،  رائعة 
وقادر  الكثري،  منه  تعلمت 
الذين  ال�سباب  اإفادة  على 

�سياأتون«.

كيلليني يلمح اإىل اإمكانية عودة األيغري
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ت�صيك يعود اإىل ت�صيل�صي كمدير
ال�سهر، ويبلغ حار�س منتخب ذكرت و�سائل اإعالم بريطانية اأخرى اأن بيرت ت�سيك حار�س اأر�سنال �سيعود اإىل ناديه ال�سابق ت�سيل�سي يف من�سب املدير  الدوري الأوروبي هذا  الناديني يف نهائي  اللعب بعد املواجهة بني  اأر�سنال الأوروبي واأربعة األقاب للدوري الإجنليزي املمتاز ومثلها لكاأ�س الحتاد الإجنليزي وثالثة األقاب لكاأ�س الرابطة قبل اأن الت�سيك ال�سابق 37 عامًا وخا�س 124 مباراة دولية وق�سى 11 مو�سمًا يف �ستامفورد بريدج وفاز بدوري الأبطال والدوري الريا�سي عندما يعتزل  اإنه �سيعتزل اللعب يف نهاية هذا املو�سم، و�سيواجه  اأر�سنال يف 2015.   واأعلن ت�سيك يف وقت �سابق  موؤكداً اأن تركيزه الوحيد الآن الفوز بالدوري الأوروبي مع اأر�سنال.العمالق بالقول اإنه وعلى الرغم من الأخبار التي اأ�سيعت حوله �سوف يتخذ قراراً ب�ساأن م�ستقبله بعد املباراة الأخرية، مناف�سه اللندين نادي ت�سيل�سي يف نهائي الدوري الأوروبي يف باكو عا�سمة اأذربيجان يف 29 ماي، من جهته غّرد احلار�س ينتقل اإىل 



داودي رم�ضان املعروف باحلاجة توحة.. من الكوميديا اإىل الدراما

هذه اأول م�شاركة يل يف عمل درامي...
 واأزمة ال�شكن اأرهقتني

 حاوره- زيدان.ج

احلالل،  اأوالد  م�سل�سل  يعترب 
لظهور  ومميزة  جديدة  اإ�سافة 
داودي  رم�سان  الفنان  وجه 
ب�سخ�سية  اجلمهور  األفه  الذي 
الكوميديا،  يف  توحة  احلاجة 
امل�ساهد  �سيتعرف  واليوم 
�سخ�سية  على  اجلزائري 

رم�سان داودي احلقيقة.
 

اأكرث  تتقرب  اأن  ميكن  هل 
خالل  من  جمهورك  اإىل 
بداية  عن  نبذة  تقدميك 

م�ضريتك الفنية؟

 36 عمري  داودي،  رم�سان 
بداأت  وهران،  والية  من  �سنة 
 25 الفنية منذ حوايل  م�سريتي 
�سن  يف  كنت  ان  منذ  اأي  �سنة 
الطفل  مب�رسح  بداأت  �سغري 

ثم مع الزمن تنقلت اىل م�رسح 
م�رسح  يف  وحتديدا  الكبار، 
مع  عملت  علولة،  القادر  عبد 
ال�سيدة رجاء علولة زوجة عبد 
تاألقنا  اهلل،  رحمه  علولة  القادر 
عدة  يف  بامل�رسح  �ساركت  و 

واليات بالوطن.
 

امل�ضاركات  اأهم  ماهي 
حت�ضلت  التي  والألقاب 

عليها يف م�ضريتك الفنية؟

م�رسفة  األقاب  على  حت�سلنا 
كما  فرن�سا،  يف  م�ساركتنا  بعد 
احل�سول  �رسف  اأي�سا  لنا  كان 
تون�س  يف  خمتلفة  األقاب  على 
كاأح�سن متثيل و اأح�سن جمهور 

يف م�رسح االأورومتو�سطي.
 

اأنك  مبا  داودي  رم�ضان 
امل�ضرح،  يف  اأبدعت 
اجلمهور اجلزائري يعرفك 

توحة،  احلاجة  ب�ضخ�ضية 
مع  جتربتك  كانت  كيف 

ال�ضخ�ضية؟
�سخ�سية  �سنعت  بعدما 
العجوز«  »املراأة  توحة  احلاجة 
قلوب  دخول  بها  اإ�ستطعت 
العائالت  اجلزائرية باالأ�سلوب 
التقليدي  والزي  الفكاهي 
به  عاجلت  الذي  الب�سيط، 
تهم  اإجتماعية  موا�سيع  عدة 
مبدئيا  اجلزائري،  املواطن 
تعرف عليها اجلمهور الوهراين 
اجلزائري  بالقطر  اإ�ستهرت  ثم 
اجلمهور،  بها  اأعجب  اأن  وبعد 
التلفزيون  اإىل  بها  تقدمت 
ح�سة  اأول  عرب  مررت  حيث 
حت�سلت  �سكات�س«  »توب  يل 
يف  االأوىل  املرتبة  على  فيها 
اإجتهت  ثم  اجلزائري  الغرب 
التلفزة  عرب  فن«  »كوميديا  اإىل 
املرتبة  فيها  اأخذت  الوطنية 
احلاجة  ب�سخ�سية  الثانية 

عامل  دخلت  ذلك  وبعد  توحة 
ال�سينما.

 
عامل  دخلت  اأنك  مبا 
ال�ضينما، ماهي اأبرز الفالم 
�ضارك  التي  وامل�ضل�ضالت 

فيها داودي؟

ليام  يا  م�سل�سل  يف  �ساركت 
و  حم�سن  عمار  املخرج  مع 
رواح  غري  املدينة،  يف  العجب 
وتزوج وكذلك عدة اأفالم اأخرى 
اأبرزها فيلم االأمنية االأخرية مع 
املخرج ر�سيد نكاع، وكما نعلم 
اأن  يعرف  من  القليل  هناك  اأن 

توحة هو رم�سان داودي.
 

من  اإنتقلت  توحة  احلاجة 
الدراما عرب  اإىل  الكوميديا 
يف  احلالل  اأولد  م�ضل�ضل 
ما  فتحي،  �ضخ�ضية  دور 

تعليقك على هذا؟

الأول مرة داودي يقتحم الدراما 
تعود  كما  الكوميديا  عن  بعيدا 
دور   اأديت  جمهوري،  علي 
العامل  فتحي  ل�سخ�سية  ثانوي 
اأوالد  مبقهى احلي يف م�سل�سل 

احلالل، وكانت جتربة مميزة.
 

رم�سان  داودي  �سوؤال،  اآخر  يف 
بطالته  عليه  اإعتدنا  الذي 
الكوميدية عرب خمتلف االأعمال 
من  يعاين  والتلفزيونية  الفنية 

و�سغوطات  خانقة  �سكن  اأزمة 
عن  االإبتعاد  من  متنعه  مل 

جمهوره، كيف تعرب عن ذلك؟
رفقة  واحدة  غرفة  يف  اأعي�س 
اأعاين  اأب لطفلني  واأنا  زوجتي، 
من اأزمة ال�سكن، تلقيت من قبل 
وعود باحل�سول على �سكن منذ 
حياة  ال  لكن  �سنتني  من  اأكرث 
ملن تنادي، واأمتنى من الوايل و 
ال�سلطات املحلية االإلفتات اإىل 

و�سعيتي يف اأقرب وقت.
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وثائق جديدة عن اأبي خليل القباين موؤ�ش�س امل�شرح ال�شوري
ال�سوري  الفل�سطيني  الباحث  اأ�سدر 
فيه  ن�رس  جديًدا  كتاًبا  خلف،  تي�سري 
عن  قبل  من  معروفة  غري  وثائق 
امل�رسح  موؤ�س�س  ومعاناة  تفا�سيل 
القباين، يف دم�سق  اأبو خليل  ال�سوري 

اأواخر القرن التا�سع ع�رس.
ويحمل الكتاب اجلديد عنوان ”وقائع 
دم�سق“  القباين يف  خليل  اأبي  م�رسح 
رواد  اأهم  اأحد  حياة  ل�سرية  كتوثيق 
امل�رسح العربي، ويقع يف 336 �سفحة 

من القطع املتو�سط.
ويرى نقاد يف الكتاب اجلديد مبادرة 
اإىل  الو�سول  من  كاتبه  متكن  مفيدة، 
ي�سبقه  مل  مهمة،  ومراجع  م�سادر 
تعدد  من  الرغم  على  اأحد،  اإليها 
مدى  على  القباين  عن  الدرا�سات 
بوثائق  م�ستعيًنا  القرن،  ون�سف  قرن 
معا�رسة  �سحفية  واأخبار  جمهولة 
لالأحداث ومذكرات ويوميات لرحالة 
وم�ست�رسقني مل ي�ستخدمها اأي باحث 

من قبل.

القباين  ن�ساط  عن  الكتاب  ويتحدث 
قبل  �سوريا  داخل  امل�رسحي، 
الدقة  حتري  مع  م�رس،  اإىل  هجرته 
مرجًعا  الكتاب  لي�سكل  واملو�سوعية، 
جديًدا ي�سهم يف اإثراء املكتبة العربية، 
واملتخ�س�سني،  للباحثني  ومرجًعا 
تن�رس  ووثائق  �سوًرا  الكتاب  وي�سم 
الأول مرة، ُمركًزا على اأحداث وحقائق 
الكاتب  ا�ستخدام  خالل  من  تاريخية 
الأدواته البحثية املعتمدة على الوثائق 
الكتاب  ويتطرق  ال�سحف.  واأقوال 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  للحياة  ا  اأي�سً
يف دم�سق، اأواخر القرن التا�سع ع�رس؛ 
مه الكاتب اإىل مقدمة ومتهيد و19  وق�َسّ
من  جمموعة  ت�سم  ومالحق  ف�ساًل، 
ون�سو�س  ال�سحف،  ومواد  الن�سو�س 
والر�سائل  العثمانية،  الوثائق  من 
ومرجع  لل�سور،  وملحٍق  والربقيات، 
العربية  املراجع  وخمتلف  لالأ�سماء 
واالأجنبية من كتب وجرائد ودوريات 

وجمالت اعتمد عليها الكاتب.

جدول  على  ا  اأي�سً الكتاب  ويحتوي 
مرتبة  القباين،  م�رسحيات  ل  يف�سّ
وقائمة  عر�سها،  اأعوام  ت�سل�سل  وفق 
ال�سنوي  الكتاب  يف  القباين  مل�رسح 
الر�سمي لوالية �سوريا، واآخر مل�سارح 

القباين يف دم�سق.
ال�سياق  على  اإطالعنا  خلف  وحاول 
القباين،  فيه  عا�س  الذي  التاريخي 
والتحوالت الكربى يف عموم املنطقة، 
يف الف�سل االأول من الكتاب الذي حمل 
عنوان ”القباين وع�رسه ووثائقه“ويف 
الف�سل الثاين حتدث عن ن�ساأة القباين 
ومترده،  درا�سته  وظروف  وعائلته 
الثالث ال�سوء على  و�سلط يف الف�سل 
 ،1875 العام  يف  العربي  امل�رسح  دار 
م�رسح  ذكر  على  اأتت  لوثيقٍة  وفًقا 
احلقبة  تلك  يف  دم�سق،  يف  عربي 
لتتوقف  الف�سول  وتتواىل  املبكرة، 
املرحلة  تلك  حتوالت  تفا�سيل  على 
الدم�سقية؛ من تاأ�سي�س م�رسٍح جديد 
اإىل اإغالقه، وثورة الدم�سقيني، و�سواًل 

املرحلة  على  جديدة  اأ�سواء  اإىل 
املجهولة  بريوت  ومرحلة  امل�رسية 
فيه  �سارك  الذي  �سيكاغو  ومعر�س 
القباين، ثم عودته االأخرية اإىل دم�سق، 

ور�سالة القباين امل�رسحية.

عن الكاتب
وباحث  روائي  خلف؛  تي�سري 
العمر  من  يبلغ  �سوري،  فل�سطيني 
52 عاًما، �سدر له جمموعة موؤلفات 
اأدبية وبحثية؛ منها جمموعة ق�س�سية 
 ،1993 عام  اأخرى“  ”قطط  بعنوان 
ورواية ”دفاتر الكتف املائلة“ عام 
رحالت  ”مو�سوعة  وكتاب   ،1996
فل�سطني“  اإىل  وامل�سلمني  العرب 
عام  ”موفيوال“  ورواية   ،2009 عام 
الفال�سفة“  ”مذبحة  ورواية   ،2013
”ع�سافري  ورواية   ،2016 عام 

داروين“ عام 2018.

ال�شياع
ـ اأ�سعتك يا نف�سي و كم اأن فقدانك رهيب ، بحثت 

عنك فلم اأجد منك �سوى اأ�سالء قد م�ست.
ـ اأح�س�ست اأن غ�سب االإله االآن قد حل فاين اطلب 

الغفران منك يا رب .
ـ و هل ي�سرتجع ما قد فقد و رحل اأم ادفن ما بقي 

يف �سدري من اأوجاع و حزن .
ـ اآه لو ي�سمع احد اأنني �سدري ال�سامت و �رسخات 

قلبي املتاأمل اأم على قلوب اأقفالها .
ـ دموعي قد �رسدت ما ح�سل و جروحي ر�سمت ما 

وقع و اأغم�ست عيني للزمن .
ـ اإن كياين يحرتق لهيبا فال اأكاد ا�ستطيع اأن اأطفئ 

نريانا قد حولتني بعدها اإىل رماد .
الهي اإن اأملي ال يطاق و �سربي قد نفذ فار�سد 
قلبي اإىل ال�سواب و اجعلني اطمئن ليتني ا�سعد 

يوما من االأيام فهذا ما اأرجو و اأمتنى .

بقلم : اأية �ضولف �ضالمي)النعامة(



 توجت بجائزة »انرتنا�شيونال مان بوكر« الربيطانية املرموقة لعام 2019

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

جاء فوز الكاتبة العمانية، جوخة احلارثي، بجائزة »انرتنا�شيونال مان بوكر« الربيطانية املرموقة لعام 2019، عن روايتها »�شيدات القمر«، ليجعلها 
اأحدث اأ�شهر الأدباء العرب، كونها اأول �شخ�شية عربية تفوز باجلائزة.

 وكالت

روايات  اأن  بوكر«  »مان  وذكرت 
لغات  متثل  الق�صرية  القائمة 
اللغة  اإىل  ترجمتها  متت  اأجنبية، 
العربية والفرن�صية  الإجنليزية، من 

والأملانية والبولندية والإ�صبانية.
القمر«،  »�صيدات  اأن  ويبدو 
ا�صطحنب احلارثي لف�صاء العاملية، 
انرتنا�صيونال  جائزة  متنح  حيث 
وتبلغ  مان بوكر الربيطانية، �صنوياً 
ا�صرتليني،  جنيه  األف   50 قيمتها 
لغتها  من  تُرجمت  رواية  لأف�صل 
ون�رشت  الإجنليزية،  اإىل  الأ�صلية 
اأن  �صك  ول  املتحدة،  اململكة  يف 
جنم جوخة احلارثي الأكرث �صطوعاً 
اليوم يف الو�صط الثقايف، بعد نيلها 
وتفوقها  الرفيع،  التكرمي  هذا 
�صمتهم  مناف�صني  خم�صة  على 
من  للجائزة  الق�صرية  القائمة 
وكولومبيا  وبولندا  واأملانيا  فرن�صا 

وت�صيلي.

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

خيالية  ثاقبة  »نظرة  كانت  الرواية 
مير  جمتمع  يف  و�صاعرية  وغنية 
كانت  حياة  ويف  انتقالية،  مبرحلة 

مغيبة يف ال�صابق«.
القمر«،  »�صيدات  روايتها  ميز  وما 
النقاد، هو حديثها  براأي عدد من 
عن مرحلة مهمة من تاريخ �صلطنة 
جمتمع  من  فيها  انتقلت  ُعمان، 

تقليدي اإىل حداثة معقدة.
التحكيم  جلنة  رئي�صة  وقالت 
اأظهرت  الرواية  اإن  هيوز،  بيتاين 
من  مقلقة  وجوانب  ح�صا�صاً  »فناً 
واأ�صافت:  امل�صرتك«،  تاريخنا 
العقول  على  ي�صتويل  »الكتاب 
اأجرام  املقدار..  بنف�س  والقلوب 
تقّيدنا  التي  القوى  تتناول  �صماوية 

وتلك التي حتّررنا«.

ما هو غري معروف
و�صتح�صل جوخة على قيمة اجلائزة 
األف دولر بامل�صاركة مع  وهي 60 
واأ�صتاذة  الأمريكية  الأكادميية 
الأدب العربي يف جامعة اأوك�صفورد، 
رواية  ترجمت  التي  بوث،  مارلني 
اإىل  العربية  من  القمر«  »�صيدات 
الإجنليزية، حتت عنوان »�صل�صتيال 

باديز« )اأجرام �صماوية
قرية  يف  الرواية  اأحداث  وتدور 
عمان،  �صلطنة  يف  »العوايف« 
مايا،  �صقيقات:  ثالث  حيث 

بعد  اهلل  عبد  من  تزوجت  التي 
التي  واأ�صماء،  كثرية،  م�صاكل 
اجتماعي،  كواجب  فقط  تزوجت 
الذي  حبيبها  تنتظر  التي  وخولة، 
الرواية  وتتناول  كندا،  اإىل  هاجر 
والأ�رشة،  والفقدان  احلب  م�صاعر 
والتاريخ،  الجتماعية،  والعالقات 
وتقدم الكثري مما هو غري معروف 
ذكرت  كما  الغرب،  لدى  ن�صبياً 
التي  الرواية،  و�صف  يف  الغارديان 
وو�صفها  وا�صعاً،  ا�صتح�صاناً  نالت 
الكثريون بالإجناز الأدبي، والن�صيج 
احلريف واخليال والأ�صلوب املت�صم 

مبهارة لفتة.

�شرية جوخة
يف  ح�صلت  احلارثي،  وجوخة 
يف  املاج�صتري  درجة  2003،على 
على  ح�صلت  ثم  العربية،  اللغة 
العربي  الأدب  يف  الدكتوراه  درجة 
باإ�صكتلندا،  اإدنربه  جامعة  من 
وعملت كاأ�صتاذة لالأدب العربي يف 
الجتماعية  والعلوم  الآداب  كلية 
ب�صلطنة  قابو�س  ال�صلطان  بجامعة 

عمان.
احلارثي  ق�ص�س  بع�س  تُرجمت 
الق�صرية اإىل الجنليزية، والأملانية، 
والكورية،  والإيطالية،  وال�رشبية، 
اإىل  ن�صو�صها  بع�س  وتُرجمت 
ون�رشت يف جملة  الإجنليزية  اللغة 

اللغة  واإىل  اللندنية،  »بانيبال« 
الأملانية ون�رشت يف جملة »ل�صان«، 
ولها مقالت ودرا�صات يف ال�صحف 
والإلكرتونية،  العربية  واملجالت 
حملية  جوائز  عدة  على  وحا�صلة 

وعربية.
العديد  يف  احلارثي  �صاركت 
الأدبية  والفعاليات  الندوات  من 
العديد  واألقت  عمان،  ب�صلطنة 
رواية  وتعد  املحا�رشات،  من 
»منامات«، ال�صادرة يف عام 2004، 
الروائية جلوخة  اأوىل الأعمال  هي 
احلارثي، تلتها »�صيدات القمر« يف 

2010، و«نارجنة« يف 2016..
�صدرت  ق�ص�صية  جمموعة  لها 
�صرية  من  »مقاطع  بعنوان   ،2001
على  و«�صبي  الرحيل«،  اآن  اإذ  لبنى 
ق�ص�صية(،  )جمموعة  ال�صطح« 

»مديح  ويف   ،2007 اأزمنة،  دار 
وع�س   ،2008 )ن�صو�س(،  احلب« 
للع�صافري« )كتاب لالأطفال(، 2010، 
التاأليف  ال�صمو�س: منهج  »مالحقة 
الق�رش  خريدة  كتاب  يف  الأدبي 
دار  )درا�صة(،  الأ�صفهاين«  للعماد 
و«ال�صحابة   ،2010 الدو�رشي، 

تتمنى« )كتاب لالأطفال(، 2015.
جائزة  احلارثي  نالت  اأن  و�صبق 
م�صابقة  يف  عمانية  رواية  اأف�صل 
يف  من�صور  ُعماين  اإ�صدار  اأف�صل 
 2010 لعام  والثقافة  الأدب  جمايل 
عن رواية »�صيدات القمر«، وجائزة 
اأدب الأطفال  اأف�صل كتاب يف فرع 
ُعماين  اإ�صدار  اأف�صل  م�صابقة  يف 
والثقافة  الأدب  جمايل  يف  من�صور 
»ع�س  كتاب  عن   2010 لعام 

للع�صافري«.

الق�صرية  القائمة  �صمت  ولقد 
لعام 2019 رواية »�صيدات  للجائزة 
القمر« للكاتبة جوخة احلارثي من 
عمان، ترجمة مارلني بوث، ورواية 
اإيرنو  اآنى  للكاتبة  »ال�صنوات« 
اإل  األي�صون  ترجمة  فرن�صا،  من 
ال�صنوبر«  »جزر  ورواية  �صرتومر، 
للكاتبة ماريون بو�صمان من اأملانيا، 
»مر  ورواية  كاليجا،  جني  ترجمة 
املوتى«  عظام  على  مبحراثك 
للكاتبة اأولغا توكاركوك من بولندا، 
ورواية  جونز،  لويد  اأنتونيا  ترجمة 
خوان  للكاتب  الأطالل«  »ظالل 
اإ�صبانيا،  من  فا�صكويز  غابرييل 
»حق  ورواية  ماكلني،  اآن  ترجمة 
ترابوكو  علياء  للكاتبة  النتفاع« 
زيران من اإ�صبانيا واإيطاليا، ترجمة 

�صويف هيوز.

ثقافةاخلمي�س  23  ماي 2019  املوافـق  ل18 �شعبان 1440هـ 16

�صدر حديثا عن اأكادميية ال�صعر يف 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
 7 باأبوظبي،  والرتاثية  الثقافية 
العلمية  »املو�صوعة  من  اأجزاء 
الدكتور  تاأليف  النبطي«،  لل�صعر 
غ�صان احل�صن، بح�صب بيان �صحفي 

لالأكادميية .
و�صدر اجلزء الأول يف 2018 وتناول 
تعريفه،  النبطي،  ال�صعر  ن�صاأة 
اإىل  اأ�صار  كما  موقعه،  ت�صميته، 
�صرية بني هالل يف رحلتهم من بالد 

امل�رشق اإىل بالد املغرب العربي.
فقد  الأخرى  ال�صتة  الأجزاء  اأما 
ال�صنة  من  الأول  الثلث  يف  �صدرت 
حول  تتمحور  وهي   ،2019 اجلارية 
اأوزان ال�صعر النبطي ويف ذلك يقول 
درا�صتي  يف  كتبته  ما  »كل  املوؤلف: 
هذه مرجعه اإىل جهودي ال�صخ�صية 
والقيا�س  الوزين  التمحي�س  يف 
ال�صوتي وا�صتبطان الأ�صعار النبطية 
ومو�صيقاها  اأوزانها  اإىل  والتعرف 
منهجية  علمية  ب�صورة  وت�صنيفها 
دقيقة متقنة حتى حت�صلت على هذه 
الأوزان  تزيد  التي  ال�صخمة  املادة 

وع�رشة،  مائة  على  فيها  والبحور 
لكل منها تفا�صيل وجزئيات رئي�صية 

وفرعية معززة بال�صواهد والأدلة«.
ثالثة  منها  الثاين  اجلزء  تناول  وقد 
اإىل  مدخل   « بعنوان  الأول  حماور، 
النبطي«،  ال�صعر  واأوزان  مو�صيقى 
واملحورالثاين بعنوان«عرو�س ال�صعر 
الثالث  املحور  وترّكز  النبطي«، 
بتف�صيالتها  مفاعيلن«  »اأوزان  على 
وت�صكيالتها  بتكرارات  ومواقعها 
الذي  نف�صه  املنهج  وهو  املختلفة، 
�صائرالأجزاء  يف  املوؤلف  اتخذه 
املو�صيقي  حتليله  خالل  ال�صتة 
للتفعيالت الأخرى »اأوزان فاعالتن« 
وتكراراتها«  م�صتفعلن  »اأوزان  ج3، 
و�رشيكاتها«  م�صتفعلن  »اأوزان  ج4، 
ودر�س  ج6،  فاعلن«  »اأوزان  ج5، 
بقية  ال�صابع  اجلزء  يف  املوؤلف 
مفعولت،  »فعولن،  وهي  التفعيالت 

متفاعلن، مفاعلنت«.
ال�صتة  الأجزاء  يف  املوؤلف  وتتبع 
تطور الأوزان ال�صعرية النبطية منذ 
وانت�رشت  تفّرعت  اأن  اإىل  ن�صاأتها 
يف  النبطيني  ال�صعراء  يد  على 

م�رّشحا  ووقف  العربية،  البوادي 
التفعيالت  جميع  ال  ومف�صّ و�صارحا 
التحليل  خالل  من  املعروفة 
خطوة  كل  يف  م�صت�صهدا  العرو�صي 
من  يوؤيدها  ا�صتنتاج مبا  اأو  حتليلية 

ال�صعر النبطي قدمية وحديثه.
املو�صوعة  اأخرى زخرت  ومن جهة 
الفنية  امل�صطلحات  من  كبري  بعدد 
ومبعلومات  والعرو�صية  البالغية 
وهي  البدوية،  اللهجات  عن  �صافية 
بذلك تعترب مرجعا تثقيفيا وتعليميا 
اأ�صا�صيا لكل �صاعر مبتدئ اأو دار�س 

يرغب يف التخ�ص�س.
هذه  »اأجزاء  املوؤلف  ويقول 
لتغطي  تباعا  �صتتواىل  املو�صوعة 

من  النبطي  ال�صعر  ق�صايا  �صائر 
القوايف  مثل  العلمية  الوجهة 
والفنون  البنائية  والفنون  وفنونها 
من  ذلك  وغري  والتفاعلية  اللفظية 
التجديد  مالمح  اإىل  و�صولً  ق�صايا 
ال�صعر  وم�صتقبل  النبطي  ال�صعر  يف 
يو�صل  اأن  يتوقع  ما  وهو  النبطي، 
اأجزاء املو�صوعة اإىل ع�رشين جزءا 

يف وقت لي�س ببعيد«.
ا�صتكمالً  املو�صوعة  هذه  وتاأتي 
وتف�صياًل علمياً، لكتاب �صابق وفريد 
منت�صف  يف  للموؤلف  مبحثه  يف 
»ال�صعر  عنوان  يحمل  الثمانينات 
النبطي يف منطقة اخلليج واجلزيرة 

العربية« يف جزاأين.

عن اأكادميية ال�شعر

�سدور "املو�سوعة العلمية لل�سعر النبطي"
الق�ص�صية  املجموعة  حتفل 
للقا�س  يحت�رش(  رجل  )خريف 
املده�صة  بال�صور  �صميا  �صالح 
حلم  من  عاملا  لت�صكل  والغريبة 

ي�صقطه على معاناة الواقع.
املجموعة  يف  �صميا  ويقدم 
يف  موجودين  ل�صخو�س  مناذج 
من خالل  رمزية  بطريقة  الواقع 
تعك�س  وعناوين  واحلوار  ال�رشد 
النماذج كما يف ق�صة  تلك  غرابة 
اإنك  له  ..”قالت  زمنكم(  )ملعون 
حامل  اأنت   .. التيار  عك�س  ت�صري 
طوباوي ت�صتهلك ق�صائد الع�صاق 

وحكايا العذارى”.
يقدمها  اأخرى  مناذج  جند  كما 
الق�ص�صي  ال�رشد  خالل  من 
فح�صب كق�صة )الرجل القادم من 
ق�صة  فيها  يحكي  التي  ال�صمال( 
كثريون  “ثمة  غجري  طبل  قارع 
فاأرى  اأنا  اأما  املجنون  ي�صمونه 
بفيثاغورث”  يذكرين  حكيما  فيه 
التي  الغجر  ق�ص�س  لي�صف 
نيكو�س  رواية  بطل  بزوربا  تذكر 

كازنتزاك�س.
يف  الوطني  اجلانب  ي�صمو  كما 
هلو�صة  ق�صة  يف  كما  املجموعة 
والأخطر مل ياأت بعد التي ي�صف 
التكفريي  الإرهاب  جرائم  فيها 
يف وطننا والدمار الذي خلفه يف 

احلجر والب�رش.
ت�صمنتها  ق�صة  ع�رشة  ثالث 
الهيئة  عن  ال�صادرة  املجموعة 
يقدمها  للكتاب  ال�صورية  العامة 
�صميا يف �صفحة من القطع الو�صط 
مركزا فيها على تقدمي �صخو�س 
�صطحات  كق�صة  الأطوار  غريبة 
والإنطاكي/  ال�رش  كا�صف 
الوطني  الهم  هاين/ معاجلا فيها 

والإن�صاين والجتماعي.
يحمل  �صميا  الكاتب  اأن  يذكر 
احتاد  وع�صو  الفل�صفة  يف  اإجازة 
الرجل  له  �صدر  العرب  الكتاب 
الذي حتول اإىل �صحراء وال�صمت 
الدروب  ونهاية  والدوامة 

املغلقة.
وكالت 

للقا�س �شالح �شميا

�سور مده�سة وغريبة يف جمموعة 
)خريف رجل يحت�سر(

 وكالت 
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الكاتب ال�شاعد اآدم نا�شر باي »للو�شط«

يرحم ال  حميط  يف  مرير  لواقع  ترجمة  لوكا"...  "فيدا 

حاوره: حكيم مالك

نا�شر  اآدم  هو  من  بداية، 
باي؟

اآدم نا�رصباي من مواليد 1 جويلية 
1996 من والية تيزي وزو حتديدا 
طالب   ، امليزان  ذراع  دائرة  من 
النف�س  علم  تخ�ص�س  جامعي 
معمري  مولود  بجامعة  واأدر�س 

تامدة.

 حدثنا عن بدايتك الأوىل 
مع الكتابة؟ 

منذ  الكتابة  يف  بدايتي  كانت 
ن�صو�س  بكتابة  وذلك  �صنوات 
االجتماعي  الو�صع  عن  تتحدث 
وما قد مير به االإن�صان يف حياته 
اليومية ومثاال عن ذلك امل�صاكل 
التي قد تعرت�س طريقه وطريقة 
كتاباتي  كانت   ما  وعادة  حلها 
ترتكز على اجلانب الب�صيكولوجي 

.

القارئ مت�شوق ملعرفة 
م�شمون  رواية » فيدا لوكا 
» بني الكوابي�س والأحالم، 
فهل ميكنك اأن تك�شف لنا 

عن عواملها اخلا�شة ؟

باللغة  كلمتان  لوكا«  »فيدا 
جمنونة  حياة  تعنيان  اال�صبانية 
يف  البطل  حياة  يف�رص  ما  وهذا 
غري  حياة  يعي�س  والذي  الرواية 
كما   ، بال�صدف  مليئة  م�صتقرة 
بني  املعي�صي  الو�صع  بها  اأق�صد 
بعقالنية  يت�رصف  ال  جمتمع 
وهذا ما قد يخلق طابعا جنونيا 
بعيد عن املنطقية ، ا�صافة لهذا 
جانبي  عنوان  االأ�صا�صي  العنوان 
وهو  االأحالم«  و  الكوابي�س  »بني 
عدم  حالة  من  اأي�صا  م�صتمد 
البطل بحيث  اال�صتقرار يف حياة 
وهو  متذبذبة  حالة  حياته  ت�صهد 
يحاول الهروب من كوابي�صه نحو 
طريقها  يكون  لن  التي  اأحالمه 
مفرو�صا بالورود ورمبا قد تدخله 
يف دوامة كوابي�س حقيقية وهو يف 

طريقه اإليها .

 ماذا عاجلت من خالل »فيدا 
لوكا«؟

فيدا لوكا وبالرغم من اأنها رواية 
الكثري  تناولت  اأنها  اإال  ق�صرية 
بطريقة  املتعلقة  اجلوانب  من 
لتجنب  االآخرين  مع  التعامل 
بكلمات  مب�صاعرهم  امل�صا�س 
الناطق بها  جارحة قد ال يت�صور 

ذلك ال�رصر الذي قد ت�صببه لغريه 
حياته  منعرج  تكون  قد  والتي 
عليه  ركزت  جانب  اأهم  وهذا 
جد  الأ�صياء  يدفع  كونه  الرواية 
عن  تبعدنا  والتي  كالعزلة  �صلبية 
العامل اخلارجي وغالبا ما يقودنا 
فيها  نعي�صه  الذي  الفراغ  ذلك 
قد  بدوره  والذي  ال�صلبي  للتفكري 
ي�صل بنا لعواقب ال حتمد عقباها 
اأي�صا عدة موا�صيع  ، كما تناولت 
متر  اأو  االن�صان  ببال  تخطر  قد 
�رص  ك  اليومية  حياته  يف  عليه 
الوجود ، احلب ... وذلك بطريقة 
وميكن   ، ب�صيكولوجية  فل�صفية 
املغامرة  اأو  االأحداث  اأن  القول 
الرواية  يف  البطل  يعي�صها  التي 
ا�صتخدمتها  تركيبة  اإال  هي  ما 
قوله  اأريد  وما   ، االأفكار  الإي�صال 
جمريات  من  اأهم  االأفكار  اأن 

الق�صة بكثري .

كان لدار املثقف ف�شل كبري 
يف روؤية باكورة اأعمالك 

النور، فكيف كان تعاملك 
معها؟

تعاملي مع دار املثقف كان جيدا 
نوعا ما رغم بع�س النقائ�س التي 
ت�صهدها الدار خ�صو�صا من ناحية 
التدقيق اللغوي التي ي�صتكي منها 
تعاملوا  الذين  الكتاب  من  الكثري 
منهم  نرجو  لذا  الدار  نف�س  مع 
 ، م�صتقبال  اجلانب  هذا  مراعاة 
واأمتنى اأي�صا اأن يوفروا م�صتقبال 
املكتبات  على  التوزيع  خدمة 
الأن هذا �صي�صهل املاأمورية على 
الكاتب يف ن�رص عمله ب�صكل اأكرب 
على  ي�صهل  كما  نطاق  اأو�صع  ويف 
باأ�صهل  الكتاب  اقتناء  القارئ 
طريقة ، غري هذا تعترب املثقف 
اجلزائر،  الن�رص يف  دور  اأبرز  من 
اأح�صنوا  اأن امل�رصفني عليها  كما 
�صيء  اأهم  وهذا  معي  التعامل 

بالن�صبة يل .

ملن تقراأ؟

هذا  يقراأ  من  يتعجب  قد  رمبا 
احلوار اإن قلت اأنني ال اأقراأ كثريا 
االأخرية  ال�صنوات  يف  خ�صو�صا 
كنت  بعدما   ، لعدة ظروف  وذلك 
بجانب  يكن  اإن مل  اأنام  ال  �صابقا 
عن  انقطعت   ، كتاب  و�صادتي 
وحاليا  كلي  �صبه  ب�صكل  القراءة 
عهدي  �صابق  اىل  تدريجيا  اأعود 
بهم  تاأثرت  الذين  الكتاب  اأكرب   ،
و  دو�صتوف�صكي  الرو�صي  الروائي 

ال�صاعر العربي نزار قباين ...
  

ما هي الربامج والأعمال 
الرم�شانية التي تتابعها 

با�شتمرار؟

الربامج الرم�صانية كثرية كالعادة 
ت�صتحق  من  هي  قليلة  لكن 
تطور  هناك  لكن  امل�صاهدة، 
االأعمال  يف  ال�صنة  هذه  ملحوظ 
يف  �صاهدناه  ما  وهذا  الدرامية 
م�صل�صل« اأوالد احلالل لوال بع�س 
م�صاهد  يف  تكمن  التي  ال�صلبيات 
تظهر  بداأت  التي  باحلياء  خملة 
اأ�صاهد  كما   ، احللقات  تقدم  مع 
قلبي   « اخلريي  الربنامج  اأي�صا 
الفكاهية  وال�صل�صلة   ،  « اطماأن 

»دقيو�س ومقيو�س » .

كلمة عن ذراع امليزان؟

ذراع امليزان الغنية عن التعريف 
الذين  الرجال  خرية  اأجنبت  التي 
 7  ، الوطن  هذا  اأجل  من  �صحوا 
املدينة  هذه  اىل  ينتمون  عقاد 
كرمي  العقيد  واأبرزهم  العريقة 
 ، الثورة  مفجري  اأحد  بلقا�صم 
ذراع  لدائرة  انتمائي  ي�رصفني 
ولهذا  القبائل  وملنطقة  امليزان 

الوطن ككل .

ما تقييمك للواقع الثقايف 
بولية تيزي وزو؟

الواقع الثقايف بوالية تيزي وزو ال 
حدث لالأ�صف خ�صو�صا يف جمال 
الكتابة ، فالكاتب هنا ال يلقى ذلك 
الدعم الذي يحتاجه ولو كان هذا 
يف  لكن  ككل  الوطني  القطر  يف 
اأ�صعب بكثري  الو�صع  الوالية  هذه 
اأق�صده  الذي  االأول  والدعم   ،
وهو  القراء  طرف  من  يكون 
يكونون  ملتابعني  الكاتب  حاجة 
له كحافز ليقدم اأف�صل ما عنده ، 
لكن لالأ�صف ال يوجد اهتمام كبري 
مبتابعة الكتاب ال�صاعدين وقراءة 
التي  الكتب  تلك  خا�صة  كتبهم 
تكون باللغة العربية فاالأغلبية هنا 
الفرن�صية  باللغة  للقراءة  مييلون 
من  وحتى   ، ذلك  يف  اأحرار  وهم 
وامللتقيات  املنتديات  جانب 

تكون �صبه منعدمة.
 

م�شبق  اإطالع  على  اأنت  هل 
اجلديد  اجليل  كتابات  على 

؟

كما قلت �صابقا اأنا ال اأطلع كثريا 
على ما يقدمه الكتاب اجلزائريون 
على عملي  فقط  اأركز  ما  وعادة 
ايجابية من  اأ�صياء  التم�صت  لكني 
اقتبا�صات  لبع�س  قراءتي  خالل 
املتواجدين  الكتاب  ومن�صورات 
يف  اأ�صدقائي  الئحة  على 
ون�رصت  �صبق  وقد  الفاي�صبوك 

ولو  لهم  دعما  البع�س  اأعمال 
قدوة  االأقل  على  والأكون  بالقليل 
ي�صاعدوا  اأن  يف  االآخرين  للكتاب 
 ، اأكرب  ب�صكل  يربزوا  كي  بع�صهم 
هناك  تكون  ما  دائما  ولالأ�صف 
نقاط �صلبية يف كل جانب ، فهناك 
حتطيم  يف  يتفننون  كتاب  اأ�صباه 
وهم  مبا�رصة  غري  بطرق  غريهم 
يتقم�صون اأقنعة اأ�صخا�س غايتهم 
كانت  يل  وبالن�صبة   ، امل�صاعدة 
التي  وال�صدقة  هوؤالء  مالقاة 
حدث  �صيء  اأ�صوء  بهم  جمعتني 
اأن�صح  لذا   ، املجال  هذا  يف  يل 
كل كاتب مبتدئ مقبل على ن�رص 
عمله اأال يدع ذلك االرتباك يجعله 
بنف�صه على كاتب ي�صادفه   يرمي 

كي ال يتفنن يف حتطيمه .

روايتك  حتويل  تنوي  هل 
فيلم  ل�شيناريو  لوكا«  »فيدا 

ق�شري؟

كفيلم  ت�صلح  روايتي  اأن  اأرى  ال 
عبارة  هي  حتتويه  ما  اأغلب  الأن 
للبطل  حديثا  جعلتها  اأفكار  عن 
بينه وبني نف�صه ومع غريه ي�صعب 

جت�صيدها ك�صيناريو لفيلم .

لوحظ يف الآونة الأخرية 
تتويج العديد من الأدباء 
اجلزائريني عربيا، ح�شب 

راأيك ماهي الإ�شافة 
التي تقدمها هذه اجلوائز 

مل�شارهم الأدبي ؟

اأخبار  كثريا  اأتابع  ال  �رصاحة 
العرب  وال  اجلزائريني  الكتاب 
ب�صفة عامة اإال يف االآونة االأخرية 
باأول  االأدب  �صاحة  دخلت  عندما 
اأعمايل �رصت اأرى مبحل ال�صدفة 

حتمل  التي  املن�صورات  بع�س 
اأخبار الكتاب يف قائمة اأ�صدقائي 
والذين اأمتنى لهم كل التوفيق يف 
وبخ�صو�س  االأدبي،  م�صوارهم 
هدية  تعترب  التي  اجلوائز  هذه 
التي  للمجهودات  وعرفان  تقدير 
معنوي  دور  تلعب  الكاتب  يبذلها 
اأنها حتفزه على تقدمي  كبري كما 

اأف�صل ما عنده.

ما راأيك يف احلراك 
ال�شعبي؟

اأعتربه  ال�صعبي  للحراك  بالن�صبة 
يريد  مواطن جزائري  كل  واجب 
فكما   ، لبالده  اأف�صل  م�صتقبال 
باأنف�صهم  االأبرار  ال�صهداء  �صحى 
من  الوطن  هذا  حترير  اأجل  من 
الوقت  حان  الفرن�صي  اال�صتعمار 
ال�صهداء  اأولئك  اأحفاد  ليثبت 
كما  هنيئة  حياة  بعي�س  اأحقيتهم 
البالد  بتخلي�س  وذلك  اأرادوها 
من بقايا فرن�صا ، وقبل وبعد ذلك 
يجب على كل فرد اأن يدرك نف�صه 
وجتنبها  اأخطائه  ا�صالح  ويحاول 
م�صتقبال على االأقل الأن امل�صكل 
متعلق  كونه  من  بكثري  اأعمق 

بالطبقة احلاكمة فقط .

يف  متواجدا  �شتكون  هل 
للكتاب  الدويل  املعر�س 

القادم باجلزائر العا�شمة؟

بداية  موؤخرا يف  اأ�صدرت  روايتي 
املعر�س  يف  �صاأكون  لذا   2019
اأمتنى  اهلل،  بحول  القادم  الدويل 
ذكرى  االأوىل  م�صاركتي  تكون  اأن 
بحيث  الذكريات،  الأجمل  اأظمها 
تعترب امل�صاركة يف �صيال 24 طموح 
وحلم كل كاتب خ�صو�صا اأنها متنح 
فر�صة االلتقاء باأ�صدقاء  وروؤيتهم 

اأو  كانوا  كتاب  �صواء  قرب  عن 
معجبني مبا اأكتب .

ماهي م�شاريعك وطموحاتك 
امل�شتقبلية؟

طموحي يكمن يف الو�صول ملكانة 
رفيعة حتى يت�صنى للجميع روؤيتي 
الثقة  كل  ولدي  اأفكاري،  و�صماع 
باأن ا�صمي �صيكون له �صاأن عظيم 
يوما ما ان مل حتل الظروف دون 
اأدرك جيدا  اأقول هذا الأين  ذلك، 
يف  م�صتقبال  تقدميه  اأ�صتطيع  ما 
بخ�صو�س  اأما  الكتابة،  جمال 
هناك  امل�صتقبلية  امل�صاريع 
هناك  تكون  وقد  الأقدمه  الكثري 
مفاجاأة يف االأ�صابيع املقبلة فقط 
قبل  املنا�صبة  اللحظة  اأنتظر  اأنا 

االعالن عن اأي �صيء يخ�صني.

كلمة اأخرية نختم بها 
حوارنا؟

الو�صط«  جلريدة«  بال�صكر  اأتوجه 
هذا  الإجراء  الفر�صة  منحي  على 
امل�صتمر  دعمها  وعلى  احلوار 
ون�رص  معهم  بالتحاور  للكتاب 
�صيعطي  الذي  وهذا  اأعمالهم 
لتقدمي  معنويا  دافعا  االأقل  على 
ر�صالة  اأوجه  كما   ، االأف�صل 
باأال  واأن�صحهم  ال�صاعد  للجيل 
معنوياتهم  يحطم  �صخ�صا  يرتكوا 
متمنيا  باأنف�صهم  ثقتهم  ويفقدهم 
اإىل  بالو�صول  التوفيق  كل  لهم 
يحبونه  الذي  ال�صيء  مبتغاهم يف 
الذين  االأ�صخا�س  كل  ،واأ�صكر 
وكل  احلوار  هذا  بقراءة  اهتموا 
االأ�صدقاء �صواء كانوا يف الواقع اأو 
املواقع متمنيا دائما اأن اأكون عند 
ح�صن ظنهم واهتمامهم ، رم�صان 

كرمي للجميع و�صحا فطوركم .

 ينطلق الكاتب  ال�شاعد  اآدم نا�شر باي  من ذات الإن�شان  مربزا عن  ما يدور يف ذهنه  من اأفكار حتمل يف طياتها  ر�شائال  عديدة   �شلط  من خاللها ال�شوء 
على الواقع املرير  يف حميط ل يرحم عرب روايته اجلديدة » فيدا لوكا » ... بني الكوابي�س والأحالم  ال�شادرة يف بداية 2019  عن  دار املثقف،  والتي 

�شيكت�شفها القارئ من خالل هذا احلوار ال�شيق  واحل�شري مع يومية »الو�شط »   حيث �شيت�شنى للمهتمني بال�شاأن الأدبي ملعرفة جزء من  م�شمون باكورة 
اأعماله املليئة بالت�شويق   فلقد  منحهم  هذا ال�شاب املبدع الفر�شة لكت�شاف عواملها اخلا�شة  يف هذا اللقاء الرم�شاين  الذي   حتدث فيه عن م�شاريعه 

الأدبية التي تعد مب�شتقبل زاهر وغد اأف�شل للم�شهد الثقايف اجلزائري.



املجال  هذا  يف  اأبحاث  هناك 
يف  احلوامل  �صيام  اإىل  تطرقت 
قليلة،  لكنها  واآثاره،  رم�صان  �صهر 
ذات  املراأة  عن  اأحتدث  وهنا 
احلامل  ولي�صت  ال�صليم  احلمل 
خمتلفة  �صحية  بظروف  متر  التي 
وتعاين من مر�ض �صكري اأو �صغط 

دم اأو ظهور عالمات لوالدة مبكرة، 
اأتطرق  لن  اأخرى  �رشيحة  فهذه 
ت�صوم  اأال  الواجب  من  الأنه  اإليها 
والتحدي ال�صحي لديها يكون اأكرب 
ال�صيام  الآثار  بالن�صبة  اأما  بكثري. 
ال  الن�صاء  من  كبريا  ق�صما  فاإن 
خمتلفة،  الأ�صباب  ال�صيام  يتحملن 

ال�صوائل، وعالمات  نق�ض يف  منها 
من  االأوىل  املرحلة  يف  الوحام 
احلمل، واالإح�صا�ض العام بال�صعف، 
التغذية  من  عالية  ومتطلبات 
و�صعرات  فيتامينات  من  ال�صليمة 
حرارية مطلوبة التي ال تتوفر للمراأة 
ال�صائم، لذا فاإن القاعدة االأ�صا�صية 
اأو  احلامل  ت�صوم  اأن  م�صاألة  حل�صم 
املراأة  تتما�صى  اأن  هي  ت�صوم  اأال 
فاإذا  اأ�صا�صية،  كنقطة  ج�صدها  مع 
�صعرت اأنها ت�صتطيع ال�صوم كان به، 
اأخرى  عوار�ض  ظهور  ميكن  لكن 
املبكر،  الطلق  حدوث  هي  وهي 
وهناك  احلامل،  تغذية  يف  امل�ض 
احلمل  يف  �صكري  لتطور  اإمكانية 
ال�صيام واختالف االأن�صولني  ب�صبب 
ون�صبة ال�صكر يف الدم. اأما من حيث 
التاأثري على املدى القريب للجنني، 
لكنها  طبية،  اأبحاث  عدة  فهناك 

اأخل�ض  اأن  واأ�صتطيع  دقيقة،  لي�صت 
تطرقت  االأبحاث  بع�ض  باأن  ذلك 
لوالدة اأجنة اأوزانها اأقل من املعدل 
رم�صان  يف  �صامت  التي  للمراأة 
وخا�صة يف الثلث االأول من احلمل، 
هناك اأي�صا حديث عن والدة مبكرة 
وكل العوار�ض املرتتبة على احلامل 
اإزاء ذلك، وهناك حديث اأي�صا عن 
م�صاعفات للمدى البعيد، مبعنى اأن 
املراأة  اأن  ومبا  مواد،  اإفراز  هناك 
كافة  كمية  لديها  تتوفر  ال  احلامل 
من ال�صكر في�صطر اجل�صم كي يوفر 
الدهون  من خمازن  الطاقة  لنف�صه 
مواد  اإفراز  ي�صبب  الكبد، وهذا  يف 
االآثار  بع�ض  لها  يكون  قد  معينة 
التطور  خا�صة  اجلنني  تطور  على 
الذهني عنده. اال�صتنتاج االأ�صا�صي 
من  اأدق  لدرا�صة  بحاجة  اأننا  هو 

هذه االأبحاث.

كيف تتخل�ّص من رائحة الفم يف رم�ضان؟
لل�صائم  احلرج  ي�صّبب  ما  اأكرث 
هو  الطويل،  رم�صان  نهار  خالل 
تبعث  التي  الكريهة  الفم  رائحة 
جّراَء االبتعاد عن الطعام لفرتاٍت 
لها  اأخرى  لعوامَل  اإ�صافًة  طويلة؛ 
تاأثري كبري عن انبعاث رائحة الفم 
االأ�صنان  تنظيف  عدم  الكريهة: 
بعد  الطعام  عن  االإم�صاك  بعد 
يغفل  حيث  فجًرا،  االأول  االأذان 
تنظيف  عن  النا�ض  من  الكثري 
ما  واخليط،  باملعجون  اأ�صنانهم 
التغلغل  للبكترييا  جمااًل  يفتح 
ما  النهار  واللثة طوال  الفم  داخل 

ي�صّبب رائحًة كريهًة.
ومن اأحد اأ�صباب الرائحة الكريهة 
بكمّية  املاء  �رشب  عدم  ا،  اأي�صً
الفم،  يف  جفاًفا  ي�صّبب  ما  وفرية، 
يوؤدي يف الغالب اإىل رائحة كريهة 
الطعام  اأنواع  ذلك  على  زد  جًدا. 
كالثوم  احلاّدة،  الرائحة  ذات 

والب�صل وحّتى احللويات.

الرائحة  ملعاجلة  االأمثل  الطرق 
فهي:

ال�صحور  بعد  االأ�صنان  فر�ض  اأواًل: 
مبا�رشًة ملنع البكترييا ال�صاّرة من 

التع�ّص�ض يف الفم.
الفم  غ�صول  ا�صتخدام  ثانًيا: 
مّرين  به  والتم�صم�ض  ال�صائل، 
اأن  وتذّكر  ال�صوم،  نهار  خالل 

معجون االأ�صنان ال يبطل ال�صوم!
االأطعمة  تناول  من  االإكثار  ثالًثا: 
الأنها  �صي،  فيتامني  حتوي  التي 
اجلةرى  تن�صيط  على  تعمل 
من  التقليل  يعني  ما  الدموية 

التهابات اللّثة.

رابًعا: االإكثار من �رشب املياه بني 
االإفطار وال�صحور، على دفعات.

�رشب  من  االإكثار  خام�ًصا: 
القوّية  الرائحة  ذات  امل�رشوبات 
اجلميلة، اأثناء االإفطار، مثل ال�صاي 

االأخ�رش، اليان�صون والنعنع.
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اأ�صا�صّيني، يتخلف بناء على هذا  ينق�صم مر�ض ال�صكري اإىل ق�صمني 
التق�صيم درجة التاأثر من ال�صيام على ج�صم االإن�صان و�صعوره باجلوع 

واالإرهاق:
نوعي  بني  من  االأخطر  هو  النوع  هذا  االأّول:  النوع  من  ال�صكري 
االأن�صولني  اإنتاج  على  قادر  غري  املري�ض  ج�صم  ان  ذلك  ال�صكري، 
مبفرده، مما ي�صتدعي تناوله الأبر اأن�صولني ملّرتني يومًيا على االأقل. 
ال ين�صح االأطباءُ املري�َض بهذا النوع بال�صيام. الأن ال�صيام يوؤدي لعدم 

ا�صتقرار م�صتويات ال�صكر واإىل هبوطه، اأحياًنا، ب�صكل حاد.
ال�صكري من النوع الثاين: ي�صتطيع ج�صم املري�ض بال�صكري من هذا 
النوع اإنتاج االأن�صولني لكن ب�صورة اأقل من الطبيعّية، اأي اأنها ال تكفي 
ال�صكر. واملر�صى  حاجة اجل�صم لالإبقاء على م�صتويات طبيعّية من 

بهذا النوع ينق�صمون لعّدة اأق�صام:
االأدوية املعطاة يف هذه احلالة هي  اأدويًة: وظيفة  يتناولون  مر�صى 
الدواء على جرعتني،  يُعطى  االأن�صولني، وعادًة ما  اإنتاج  زيادة وترية 
�صباحّيٍة وم�صائّية؛ لذلك ميكن تناول اجلرعة ال�صباحّية قبل ال�صحور، 

وامل�صائّية بعد االإفطار.
مالحظة هاّمة: اذا هبط م�صتوى ال�صّكر يف الدم اإىل دون الـ70 ملغم، 

فعلى ال�صائم االإفطار فوًرا.
مر�صى يتعاجلون بوا�صطة نظام غذائي: ال يوجد عائق �صحي يحول 
بينهم وبني ال�صيام، بل ميكن ا�صتغالل فرتة ال�صيام لتبّني نظام غذاء 

جديد، �صّحي ومتوازن
والتنازل  ال�صيام  االإن�صولني: ميكنهم  اإبر  مع  الثاين  النوع  من  مر�صى 
عن احلقنة الثالثة )بعد الظهر(، مع �رشورة احلفاظ على فح�ض دائم 
مل�صتوى ال�صّكري يف الدم، وعند اإنخفا�صه ملا دون الـ70 ملغم فيُن�صح 

باالإفطار فوًرا دون اإبطاء.
نوعه،  كان  اأًيّا  بال�صكري،  امُل�صابات  احلوامل  الن�صاء  مالحظة: 

ممنوعات من ال�صيام.

ملاذا يزيد التوتر الع�ضبي اأثناء 
فرتة ال�ضوم؟

يعترب �صهر رم�صان بروحانياته العالية واالإميانيات التي متالأ �صاعات 
وحماولة  الب�رش،  بني  االألفة  وزيادة  النفو�ض،  لتهدئة  �صهرا  ال�صوم 
االبتعاد عن االنفعال والع�صبية، لكن ما جنده هو عك�ض ذلك متاما، 
حيث تزداد الع�صبية وحدة التوتر واالنفعاالت التي قد تتطور ل�صجار 
الأقل االأ�صباب، وهو ما يرجعه الغالبية لل�صيام، ال�صبب الذي يكون يف 

معظم االأحيان بعيدا عن احلقيقة وخمالفا لل�صواب.
يرجع االنفعال الزائد خالل نهار رم�صان اإىل االعتياد على ممار�صة 
تناول  مثل  اأي�صا،  رم�صان  ويف  العام  طوال  اخلاطئة  العادات  بع�ض 
االأكل  تنظيم  وعدم  والتدخني،  والقهوة  ال�صاي  يف  املتمثل  الكافيني 
تغري  اأن  �صاأنها  من  اخلاطئة  والعادات  االإفطار،  تناول  واالإفراط يف 
عندما  املدخن  اأن  كما  الع�صبية،  معدالت  من  وتزيد  ال�صائم  مزاج 
ينقطع عن التدخني خالل فرتة ال�صيام يوؤدي ذلك اإىل �صعوره بالك�صل 
�صاعات  زادت  فكلما  العمل،  يف  الرغبة  وعدم  والع�صبية،  واخلمول 
االنقطاع زادت حدة الع�صبية والتوتر، فكل هذه االأعرا�ض تنتج من 
ال  الذي  فال�صائم  ال�صيام،  من  ولي�صت  الكافيني،  اأو  التدخني  اإدمان 
وهدوءا  نف�صيا  ا�صرتخاء  عنده  جند  املنتجات  هذه  من  اأي  يتناول 
طوال �صاعات ال�صيام، كما اأكدت الدرا�صات والتقارير التي اأجريت يف 
اأن ن�صبة اجلرائم اجلنائية وامل�صاجرات تزداد  العربية،  املجتمعات 
التي  الفرتة  وخالل  منه،  االأول  االأ�صبوع  خا�صة  رم�صان  �صهر  خالل 

ت�صبق االإفطار مبا�رشة.
اإن  بل  �صهر رم�صان عند هذا احلد  الع�صبية يف  اأ�صباب  تقت�رش  وال 
هناك اأ�صباب اأخرى، فقد اأثبتت درا�صة بريطانية اأن للماء دورا كبريا 
الدماغ، وقد يكون نق�ض  اأنه ي�صكل 75% من  الدماغ، حيث  يف عمل 
ا�صطراب  عن  اأ�صا�صي  ب�صكل  م�صوؤوال  ال�صيام  �صاعات  خالل  املاء 
وظائف خاليا الدماغ، مما يوؤدي اإىل زيادة الع�صبية والتوتر و�صعف 
يف  ذلك  ويكون  الهلو�صة،  اإىل  االأحيان  بع�ض  يف  يوؤدي  وقد  الرتكيز، 
يفرز موادا كرد فعل  الدماغ  اأن  اإىل  ال�صديدة، ويرجع ذلك  احلاالت 
زيادة  يف  مهم  دور  لها  املواد  هذه  تكون  وغالبا  املياه،  نق�ض  على 
التوتر والع�صبية ب�صكل كبري، كما اأن الدماغ يعتمد على اجللوكوز يف 
زيادة  اإىل  الدم  نق�ض اجللوكوز يف  يوؤدي  وقد  الطاقة،  ح�صوله على 

الع�صبية واالنفعال.

ال�ضيام اأثناء احلمل: معلومات ون�ضائح تقدمها د. نيفني �ضمارة

ا�ضتغالل ال�ضيام لرتك التدخني

ي�صتغّل الكثري من املدخنني فرتة 
والتي  بالدنا،  الطويلة يف  ال�صيام 
لرتك  �صاعة،  الـ18  قرابة  ت�صل 
عادة التدخني، حيث ينجح الكثري 
نهائًيا،  عنه  االإقالع  يف  منهم 
بعد فرتة  اإليه كثريون  بعدما عاد 

ق�صرية.
يف  الرم�صانية  االأجواء  ت�صاهم 
�صواًء  التدخني،  عن  االبتعاد 

�صاعات  خالل  املبا�رش  االبتعاد 
الرتاويح،  �صالة  وخالل  ال�صيام 
الزيارات  اأثناء  املبا�رش  غري  اأو 
البيوت  من  الكثري  اأن  اإذ  العائلّية، 

حتظر التدخني داخل جدرانها.
التغذّية  اخت�صا�صيو  فين�صح 
ال  بفعالّيات  فراغه  ملَء  املّدخَن 
ترتك له جمااًل للتدخني، كمخالطة 
وال�صالة  املدخّنني،  غري  النا�ض 

يف امل�صاجد التي يُحظر التدخني 
االبتعاد عن  واالأهم،  باحاتها،  يف 
من  املنبعث  الدّخان  ا�صتن�صاق 

�صجائر �رشكاء اجلل�صات.
وتذّكر عزيزي ال�صائم اأن التدخني 
كتلك  و�صلبة  قوّية  الإرادٍة  بحاجة 
لتكمل  القّوة  تعطيك  التي  االإرادة 
العمل  رغم  طعام  دون  نهارك 

واحلّر.

/////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////
//////////////////////////

/////////////////////////////////

////////////////////////////

اأعرا�ص هبوط 
م�ضتوى ال�ضّكر يف 

الدم، فهي كالتايل:

التعّرق
رجفة يف اأع�صاء اجل�صم.

ت�صارع يف دّقات القلب
ال�صعور باجلوع ال�صديد

دوخة و�صداع
عدم و�صوح الروؤية

اأخرًيا، فقدان الوعي وال�صقوط
هنا  املقدمة  املواد  هام:  تنويه 
الطبية  لال�صت�صارة  بديال  لي�صت 
املقدمة  املواد  الطبيب.  وزيارة 
هي مبثابة تو�صيات عامة ولي�صت 

تو�صيات طبية.
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من �أعظم �لعباد�ت يف رم�سان
العبادات  اأعظم  من  اإن 
على  الإقبال  رم�ضان  يف 
وتدبراً  وحفظاً  تالوة  القراآن 
اهلل  ربط  فقد  ومدار�ضة, 
بني  الكرمي  كتابه  يف  تعاىل 
�ضوم رم�ضان والقراآن الكرمي, 
الَِّذَي  اَن  َرَم�ضَ )�َضْهُر  فقال: 
ِلّلنَّا�ِس  ُهًدى  الُْقْراآُن  ِفيِه  اأُنِزَل 
َوالُْفْرَقاِن(  الُْهَدى  َن  ِمّ َوبَِيّنَاٍت 
]البقرة: 185[, وقال تعاىل: 
الَْقْدِر(  لَيْلَِة  يِف  اأَنَزلْنَاهُ  )اإِنَّا 
تعاىل:  ]القدر:1[.وقال 
مباركة(  ليلة  يف  اأنزلناه  )اإنا 

]الدخان: 3[.
اجلليل  ال�ضحابي  لنا  وو�ضف 

-ر�ضي  عبا�س  بن  اهلل  عبد 
اهلل عنهما- حال النبي -�ضلى 
اهلل عليه و�ضلم- مع القراآن يف 
َر�ُضوُل  َكاَن   « فقال:  رم�ضان 
و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى   ِ اهلَلّ
َما  ْجَوُد  اأَ َوَكاَن  النَّا�ِس,  اأَْجَوَد 
يَلَْقاهُ  ِحنَي  اَن  َرَم�ضَ يف  يَُكوُن 
يُل, َوَكاَن يَلَْقاهُ يِف ُكِلّ لَيْلٍَة  ِجْبِ
الُْقْراآَن,  َفيَُداِر�ُضُه  اَن  َرَم�ضَ ِمْن 
عليه  اهلل  -�ضلى   ِ اهلَلّ َفلََر�ُضوُل 
يِح  ْيِ ِمَن الِرّ و�ضلم- اأَْجَوُد ِباْلَ

اْلُْر�َضلَِة«.
فانظر -وفقك اهلل- اإىل نف�ضك 
ويف حالك مع القراآن, وكم من 
الوقت الذي مت�ضيه يف قراءة 

اأنه  واعلم  وتدبره,  القراآن 
بقدر قربك من القراآن الكرمي 
-تبارك  ربك  يكون قربك من 
وتعاىل-, يقول عثمان -ر�ضي 
قلوبكم  �ضلمت  »لو  عنه-:  اهلل 

ما �ضبعت من كالم ربكم«.
يف رم�ضان جمال وا�ضع لرتتقي 
بعالقتك بالقراآن الكرمي, ففي 
الفرو�ضة  اجلهرية  ال�ضلوات 
الرتاويح  ويف  القراآن,  ت�ضمع 
والقيام ت�ضمع القراآن, وهناك 
مت�ضع من الوقت يف ال�ضاجد 
واأن  القراآن,  تقراأ  اأن  والنزل 
واأن  القراآن,  من  �ضيئاً  حتفظ 

تتدبر القراآن.

قر�ءة �لقر�آن بخ�سوع وتدبر
القراآن  نتلو  , ونحن ل  اآياته  الكرمي هو فهم معانيه وتدبر  القراآن  الأعظم من تالوة  الق�ضود 
الكرمي اإل لنعرف اأوامر اهلل فنفعلها , ونعرف نواهيه فنبتعد عنها , قال تعاىل )  ِكتَاٌب اأَنَْزلْنَاهُ 
ولُو اْلأَلْبَاِب ( �س 29 ,  واإن اأي تالوة بال فهم اأو تدبر  َر اأُ بَُّروا اآيَاِتِه َوِليَتََذَكّ اإِلَيَْك ُمبَاَرٌك ِليََدّ
هي تالوة �ضعيفة اجلدوى قليلة الأثر , واإن مما يعينك على الفهم والتدبر اأن تبحث عن كل 
كلمة ل تعرف معناها , اأو اآية ل تعرف مغزاها وذلك من خالل كتب التف�ضي الب�ضطة , اأو 
ال�ضاحف التى يكتب يف حوا�ضيها تف�ضي موجز لالآيات , فهذا من اأي�رس ال�ضبل التى تعينك 

على فهم الآيات وتدبر معانيها0
اآيات  اأن يكون همك هو تدبر الآيات وفهمها , حتى ولو قراأت ب�ضع  لذلك ينبغى 
فهذا اأف�ضل واأكمل من اأن تقراأ مئات الآيات قراءة متعجلة بال فهم اأو تدبر , وهذا 
ما اأر�ضدنا اإليه �ضلفنا ال�ضالح , قال ابن بطال يف �رسحه على �ضحيح البخاري 
» وقال اأبو حمزة: قلت لبن عبا�س: اإنى �رسيع القراآءة, واإنى اأقراأ 
القراآن فى ثالث, فقال: لأن اأقراأ البقرة فى ليلة فاأتدبرها واأرتلها 
القراآن  اأجمع  من  خي  مرة:  وقال  تقول.  كما  اأقراأ  اأن  من  خي 
ليتدبره  القراءة  فى  الرتتيل  ي�ضتحبون  العلماء  واأكرث  هذرمة, 

ويتفهم  ابن م�ضعود قال: القارئ  معانيه. روى علقمة عن 
نرث  تنرثوه  عند ل  قفوا  ال�ضعر,  هذ  تهذوه  ول  الدقل 
 , ئبه وحركوا به القلوب, ول يكن هم اأحدكم عجا

رجاًل  اأن  عبيد  اأبو  وذكر  ال�ضورة.  اآخر 
البقرة  قراأ  رجل  عن  جماهداَ  �ضاأل 
البقرة  قراأ  ورجل  عمران,  واآل 
وركوعهما  واحد  قيامهما 
واحد و�ضجودهما واحد, 
قال:  اأف�ضل؟  اأيهما 
البقرة.  قراأ  الذى 
)َوُقْراآًنا  وقراأ: 
ِلتَْقَراأَهُ  َفَرْقنَاهُ 
َعلَى النَّا�ِس َعلَى 
ُمْكٍث( ]الإ�رساء: 

 »]106

قيام رم�سان يف جماعة
والبقاء مع  قيام رم�ضان يف جماعة,  اأن يحر�س على  وينبغي على ال�ضلم 
كان  واإن  كاملة,  ليلة  قيام  بثواب  يفوز  بذلك  فاإنه  ال�ضالة,  يتم  الإمام حتى 
مل يقم اإل وقتاً ي�ضياً من الليل, واهلل تعاىل ذو الف�ضل العظيم, يف احلديث 
اهلل  -�ضلى   ِ اهلَلّ َر�ُضوُل  قال  َقاَل:  عنه-  اهلل  -ر�ضي  َذّر  اأَِبي  َعْن  ال�ضحيح 
]رواه  لَيْلٍَة«  ِقيَاُم  لَُه  ُكِتَب  َف  يَنْ�رَسِ َحتَّى  َماِم  اْلإِ َمَع  َقاَم  »َمْن  و�ضلم-:  عليه 

الرتمذي[.
اإن �ضالة الرتاويح مع جماعة ال�ضلمني فيها من الي والأجر ما قدمنا, 
بالإ�ضافة اأن فيها م�ضالح كثية من اجتماع ال�ضلمني على الي وا�ضتماعهم 
والدعاء  والذكر  وال�ضجود  والركوع  بال�ضالة  هلل  التعبد  وفيها  اهلل  لكتاب 

والت�رسع هلل تعاىل.
يكونوا  اأن  يرجى  اإنهم  م�ضاعفة,  باأجور  يحظون  البارك  اجلمع  هذا  اإن 

اَرةٌ َوَل  اِل * ِرَجاٌل َل تُلِْهيِهْم ِتَ ُ اأَْن تُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها ا�ْضُمُه يُ�َضِبُّح لَُه ِفيَها ِبالُْغُدِوّ َواْلآ�ضَ �ضمن الو�ضفني مبا و�ضف اهلل: )يِف بُيُوٍت اأَِذَن اهلَلّ
ِلِه  ُ اأَْح�َضَن َما َعِملُوا َويَِزيَدُهْم ِمْن َف�ضْ اُر * ِليَْجِزيَُهُم اهلَلّ َكاِة يََخاُفوَن يَْوًما تَتََقلَُّب ِفيِه الُْقلُوُب َواْلأَبْ�ضَ اَلِة َواإِيتَاِء الَزّ ِ َواإَِقاِم ال�ضَّ بَيٌْع َعْن ِذْكِر اهلَلّ

ُ يَْرُزُق َمْن يَ�َضاءُ ِبَغْيِ ِح�َضاٍب( ]النور: 36- 38[. َواهلَلّ

�النت�سار على �لنف�س يف 
رم�سان...!

• رم�ضان والتم�ضك باآدابه من العارك الدقيقة مع النف�س 
مينع  والقيام  ال�ضهوات,  مينع  فال�ضوم   , و�ضهواتها  وهواها 
ال�ضياع, والتالوة متنع اللغو والنوم, وال�ضدقات متنع البخل 

واللوؤم. 
• وعليه تتحق ال�ضعادة, فاإن ذلك مفتاح احلياة الطيبة,و�ضبيل 
ومنال الفوز الأخروي وقال الغزايّل- رحمه اهلل-: ) قد اّتفق 
العلماء على اأن ل طريق اإىل �ضعادة الآخرة, اإّل بنهي الّنف�س 

عن الهوى وخمالفة ال�ّضهوات. فالإميان بهذا واجب (. 
و�رساع  وتعلق,  وجهاد  وحتمل,  �ضب  ال�ضوم  ويف   •
وتاأمل, ومن مل يُِطق ذلك مل يحقق ال�ضوم احلقيقي, 

ول اأ�ضاب ثمراته وحما�ضنه. 
وت�ضلطه  ال�ضيطان  لنت�ضار  �ضببا  ال�ضبع  كان  ولا   •
جمرى  اآدم  ابن  من  يجري   ( قال  كما  اآدم  بني  على 
الدم ( �رُسع ال�ضيام دواًء لذلك, فكان يف جوع الإن�ضان 

ت�ضييقا على ال�ضيطان, وحدا ل�ضالكه . 
• ولذلك قيود رم�ضان وال�ضيام تربي وتهّذب وت�ضقل, 
من  احلياة,  هذه  يف  �ضديدة  لعارك  الإن�ضان  وتعّد 
في�ضلَك  الهوى  تتبِع  ) فال  النف�س  اأجلها معارك هوى 

�ضورة   ) اهلل  �ضبيل  �س.عن 

دعاء

اَلّلُهَمّ ال َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِس َمع�شِ ِلَتَعُرّ

ياِط َنِقَمِتَك  الَت�شِربني ِب�شِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

////////////////
//////////

///////////
//////////////////////////

//////////////

كرر االآية التي يخ�شع 
قلبك عندها

اإن خ�ضوع القلب عند قراءة اآية بعينها 
و�ضيد   , قن�ضها  من  لبد  غنيمة  يعد 
ثمني لبد من الإم�ضاك به , وهو منحة 
قبولها  من  لبد   – وجل  عز  اهلل  من 
اإميانية  حالة  هو  القلب  فخ�ضوع   ,
الأعلى  اللكوت  اإىل  ب�ضاحبها  ترتفع 
وهو على الأر�س , ولكي يحافظ على 
هذه احلالة الإميانية فاإنه ينبغي عليه 
وميالأ   , منها  ي�ضبع  حتى  الآية  تكرار 
لى  �ضَ النبي  كان  وقد   , بجاللها  قلبه 
اهللُ َعلَيِْه َو�َضلََّم يفعل هذا فعن اأبي ذر, 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم  قال: »قام 
باآية حتى اأ�ضبح يرددها« والآية: }اإن 
لهم  تغفر  واإن  عبادك  فاإنهم  تعذبهم 
اأنت العزيز احلكيم{ ]الائدة:  فاإنك 

)]14[( ]118
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النجمة اجلزائرية يا�سمني نيار ت�ساعد 
الفقراء يف رم�سان

ك�سفت 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�رس ولبنان .
واأ�سارت اىل ان التح�سريات للم�ساعدات التي قدمتها ح�سلت قبل �سهرين 
العائالت  وقد مت حتديد  والفني،  االعالمي  الفنانة  مكتب  مع  بالتعاون 
وبع�ض احلاالت االن�سانية قبل تلبية جزء كبري من االحتياجات الغذائية 

اىل جانب كمية من االدوية .
وقالت :« الفنان ر�سالة ولي�ض ا�سواء و�سهرة وكامريات ت�سوير وح�سب، انا 
وجدت راحتي يف مد يد العون اىل االخرين يف مبادرة اعتربها واجبا بكل 

االمكانيات املتوفرة لدي« .
نيار اكدت انها مازالت تخ�سع للتمارين اليومية قبل ت�سوير فيديو كليب 
ان  اىل  وا�سارت   ، اجنبية  خمرجة  مع  بالتعاون  �سوي�رسا  يف  لها  جديد 
جديدها �سريى النور يف فرتة عيد الفطر ال�سعيد قبل ان تكون لها اكرث من 
حمطة فنية يف ف�سل ال�سيف على م�ستوى عدد من الدول العربية ، وقالت 
:« هناك �سل�سلة من املنا�سبات الفنية واملقابالت التلفزيونية ، اىل جانب 
حللقات  بعدها  التفرغ  جديد  كليب  فيديو  مع  جديدة  الغنية  التح�سري 
ان  واتوقع  يومياتي ورحالتي  ت�سويرها حول  انوي  التي  الواقع  تلفزيون 
اح�سل على ن�سبة متابعة عالية انطالقاً من العفوية التي �ساأعتمدها يف 

عملية الت�سوير« 

البحث رحلة  ال�سوك" يف  "ح�سن 
 عن احلقيقة

ي�سارك امل�سل�سل  الكويتي  »ح�سن ال�سوك »الذي يبث على روتانا خليجية   
يف �سهر رم�سان الكرمي نخبة من الفنانني  حيث تلعب فيه دور البطولة الفنانة 
الكويتية اإلهام الف�سالة  والفنان اإبراهيم  احلربي  وعبري اأحمد ويحكي هذا 
اأباها “م�ساعد”  امل�سل�سل عن “مناير” �سبية مل تعرف اأمها احلقيقية الأن 
طلق اأمها “فاطمة” واأقدم بعد والدتها بيومني على خطفها من امل�ست�سفى 
مب�ساعدة زوجته اجلديدة “مرمي” التي تولت تربية “مناير” كابنتها، اإىل اأن 
رزقت بابنة من “م�ساعد” �سمتها “هيفاء”، ومنذ هذه اللحظة بداأت م�ساعر 
واهتمامات مرمي تفرت حيال مناير وتن�سب مل�سلحة هيفاء، فما الذي تخبئه 

االأيام ملناير واأمها فاطمة وهل �ستجمعهما االأقدار.

م�سل�سل »الفندق« العراقي يثري الغ�سب واجلدال يف رم�سان 
ي�شاهد خمرج داخل ا�شتوديو يف بغداد، بطاًل من اأبطال عمله التلفزيوين، يرفع �شكينًا على رقبة ممثل زميل يف اإعادة اإحياء 

ل�شناعة الرتفيه بالعراق، لكنه كذلك يثري جداًل كبرياً.
يف  »الفندق«،  م�سل�سل  اأحداث  وتدور 
وير�سد  ي�سجل  روائي  ميلكه  فندق 
�سد  ي�سارعون  وهم  �سيوفه،  حياة 

العنف، اأو يقعون يف احلب.
نع مبيزانية  ويعر�ض امل�سل�سل الذي �سُ
تلتف  حيث  رم�سان  �سهر  يف  �سغرية، 
لتتناول  التلفزيون  اأجهزة  حول  االأ�رس 

االإفطار بعد ال�سيام.
ويت�سدى امل�سل�سل ملوا�سيع ح�سا�سة 
املخدرات،  وتعاطي  الدعارة،  مثل 
انتقادات  اأثار  ما  بالب�رس،  واالجتار 

عراقيني حمافظني.
�سابق  وهو ممثل  وقال ح�سن ح�سني، 
فخور  فريقه  اإن  امل�سل�سل،  وخمرج 
الثقايف  امل�سهد  اإحياء  بامل�ساعدة يف 

يف العراق.
من  واالأدب،  والثقافة  »الفن  واأ�ساف 
يخطئ  قد  ال�سالح  يعني  االأولويات، 
لكن الفن ال يخطئ، خا�سًة من النا�ض 
ما  وعلى  املجتمع،  على  احلري�سني 
يدور يف املجتمع، ومن هموم املجتمع، 
املجتمع..  بها  مير  الذي  واالأحداث 
للنا�ض،  نقدم  االإن�سانية  ر�سالتنا  االآن 
وبع�ض  املغلقة،  النوافذ  بع�ض  ونفتح 

النوافذ غري وا�سحة حني تفتح يدخل 
ال�سوء، نحن ال�سوء«.

يف  الرتفيه  �سناعة  تقريباً  وانهارت 
العراق خالل 16 عاماً من احلرب، منذ 
احلرب  اإىل   2003 يف  االأمريكي  الغزو 
االأخرية  االآونة  ويف  الطائفية،  االأهلية 

خالل احلرب �سد داع�ض.
يف  العمل  فاإن  حل�سني،  وبالن�سبة 
بعيد  كان  بغداد، هو حلم  م�سل�سل يف 
 1996 يف  البالد  غادر  اإذ  املنال، 
الدولية  العقوبات  �سحقت  عندما 
االقت�ساد  ح�سني  �سدام  حكومة  �سد 
عليه  ال�سعب  من  وجعلت  العراقي، 
ينتظر  وكان  بالتمثيل،  املال  ك�سب 
اال�ستقرار يف بالده، وذهب اإىل لبنان، 
و�سوريا، وال�سعودية اأين وا�سل التمثيل 

واالإخراج.
وقبل خم�سة اأ�سهر، �سنحت له الفر�سة 
باأن  اأقنعه االأ�سدقاء والزمالء  اأن  بعد 

العراق اأ�سبح اآمناً مبا يكفي للعودة.
ويقول علي جعفر ال�سعدي، وهو اأحد 
ال  راأيه  يف  الفن  اإن  العر�ض،  منتجي 
ال�سوء  ي�سلط  ولكنه  امل�ساكل،  يحل 

على م�ساكل معينة يف املجتمع.

الفن  باحلقيقة  اأو  »الدراما  وي�سيف 
اإن وجد يف مكان ال ميكن  ب�سكل عام 
مكان  اآمن، يف  مكان  اإال يف  يوجد  اأن 
اإذاً دوران عجلة  نوعاً ما م�ستقر، بداأ 

الدراما، وهذا �سيء رائع«.
كانوا  العراقيني  من  الكثري  اأن  ورغم 
املحلي  اإنتاجهم  مل�ساهدة  �سعداء 
على �سا�سات التلفزيون، اإال اأن اآخرين 
انتقدوا ب�سدة املحتوى املثري للجدل 

يف احللقات.
جلنة  واأع�ساء  م�ساهدون،  وندد 
التدليك  بت�سوير  بالربملان  الثقافة 
ليلي،  ملهى  يف  وم�ساهد  »امل�ساج«، 
وتعاطي الكحول، واملخدرات، وقالت 
اللجنة الثقافية اإن العر�ض يتناق�ض مع 

قيم املجتمع العراقي، وقواعده.
املمثل  العبا�ض،  اأبو  حممود  وقال 
بع�ض  اإن  امل�سل�سل،  وجنم  املخ�رسم 
ال�سعب  من  يكون  قد  املوا�سيع 
الواقع،  ت�سور  لكنها  م�ساهدتها، 
واأ�ساف اأنهم ال ي�سعون لت�سويه �سورة 
تذكري  اإىل  بل  العراقي،  املجتمع 
اإىل  النظر  الواجب  من  باأن  اجلماهري 

الداخل ومراجعة النف�ض.

العادي  املتلقي  »رمبا  قائاًل  وم�سى 
مثل هذه  تلقي  كبرية يف  يجد �سعوبة 
واقع  هي  احلقيقة،  لكن  االأفعال، 

اأن  الدراما  من خالل  نحاول  ملمو�ض 
لت�سويه  لعر�سها  فقط  ال  نر�سدها، 
من  نحاول  واإمنا  العراقي،  املجتمع 

للمتلقي  نوكد  اأن  ال�سور  هذه  خالل 
اأنك بحاجة ملراجعة النف�ض، وبحاجة 

اإىل التثقيف«.

بعد احلادث.. �سالف فواخرجي تعود اإىل الت�سوير
ال�سورية  �سالف  املمثلة  اأكدت 
حلادث  تعر�ست  اأنها  فواخرجي  
اأحد  ت�سويرها  خالل  قوي، 
امل�ساهد يف م�سل�سل » خط �ساخن 
»احلمد هلل،  فواخرجي:  وقالت   .«
�سهاًل،  يكن  مل  احلادث  �سرت،  اهلل 
وتعاىل  �سبحانه  اهلل  لطف  لكن 

اأنقذين مما هو اأ�سعب« .

بخري،  اأنا  هلل  »احلمد  واأ�سافت: 
اأ�سبت بعدة ر�سو�ض، ارحتت ملدة 
يومني، واليوم عدت للت�سوير، الأن 
وال  رم�سان  خالل  يعر�ض  العمل 
وعلينا  اأكرث  التوقف  ن�ستطيع 
باأ�رسع  احللقات  باقي  ا�ستكمال 

وقت ممكن«.
رف�ست  قد  فواخرجي  وكانت 

اأحد  الأداء  بدوبلري  اال�ستعانة 
من  بحالها  فيه  تلقي  امل�ساهد، 
وقعت  لكنها  نقل،  �سيارة  اأعلى 

ونقلت اإىل امل�ست�سفى.
املو�سم  فواخرجي  وتخو�ض 
االأول  بعملني،  احلايل  الرم�ساين 
والثاين  اأ�سفر »،  » هوا  هو  �سوري 

م�رسي هو »خط �ساخن«.
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كرم مغني املالوف الق�سنطيني عبا�ض 
باجلزائر  االثنني  اأم�ض  �سهرة  ريغي 
الوطني  الديوان  طرف  من  العا�سمة 
املجاورة  واحلقوق  املوؤلف  حلقوق 
ا�سطوانات  علبة  اأول  �سدور  مبنا�سبة 

له.
من  اأغلبه  غفري  جمهور  وبح�سور 
العائالت افتتح احلفل -الذي احت�سنه 
امل�رسح الوطني اجلزائري حمي الدين 
وثائقي  �رسيط  بعر�ض  با�سطارزي- 
حول  الديوان  اأجنزه  دقائق  ع�رس  من 
مقتطفات  ت�سمن  الفنية  ريغي  م�سرية 
غنائية من حفالته واأهم الفنانني الذين 
اأثروا فيه على غرار عميد فن املالوف 

الراحل احلاج حممد الطاهر فرغاين.
علبة  باإ�سدار  تكفل  قد  الديوان  وكان 
االأربعة  باأقرا�سها  ريغي  ا�سطوانات 
ق�سنطينة«  »األوان  عنوان  حتمل  والتي 
لالأغنية  الفنان  خ�س�سها  وقد   )2018(
لها  تكرميا  طبوعها  بكل  الق�سنطينية 

ولروادها.
مبعية  احلفل  هذا  خالل  ريغي  وقدم 
العناوين  من  العديد  املو�سيقية  فرقته 
والرتاث  املالوف  من  امل�ستقاة 
لل�سيخ  حوزي  غرار  على  االأندل�سي 

الهوى  »نار  بعنوان  م�سايب  بن  حممد 
الر�سول  مدح  يف  قلبي«  يف  قدات 
الكرمي والق�سيدة ال�سهرية »�سالح باي« 
روائع  من  وهي  قالوا(  العرب  )قالوا 
مرثية  اأنها  حيث  الق�سنطيني  املالوف 
بايات  اأ�سهر  اأحد  عزل  الأحداث  توؤرخ 
ق�سنطينة يف القرن الثامن ع�رس«�سالح 
باي« والذي كان الق�سنطينيون يكنون له 

حبا كبريا.
»�سعادته  عن  ريغي  عبا�ض  وعرب 
احلفل  هذا  يف  بامل�ساركة  الغامرة« 
طرف  من  تكرميه  واأي�سا  الرم�ساين 
ا�سطواناته  علبة  اأن  معتربا  الديوان 
املالوف  الأغنية  تكرمي  مبثابة  »هي 
بني  اإبداعاتها  تتنوع  حيث  الق�سنطيني 
وغريها  والزجل  واحلوزي  املحجوز 
من الطبوع التي تغنى« مبدينة اجل�سور 

املعلقة.
ويعترب هذا الفنان من املبدعني ال�سباب 
يف  املالوف  فن  م�سعل  حملوا  الذين 
من  العديد  يف  �سارك  وقد  ق�سنطينة 
وخارجها  باجلزائر  الفنية  التظاهرات 
اجلنوبية  وكوريا  كازاخ�ستان  يف  كما 

واليابان وتون�ض وكندا وقطر غريها.
االأن�ض«  »ن�سائم  جمعية  وكانت 

بهذا  اأي�سا  حا�رسة  الق�سنطينية 
نوبة  بدورها  قدمت  حيث  احلفل 
بب�رساف تالها م�سدر  افتتحتها  �سيكا 
الغمام«  »باكيات  وبطايحي  »اأخفيت« 
واخال�سات  ان�رسافات  اإىل  باالإ�سافة 
مو�سيقيوها  يختم  اأن  قبل  وغريها 
»يارب  بعنوان  روحاين  بزجل  فقرتهم 

االأرباب« مبنا�سبة ال�سهر الف�سيل.
الفنان  اجلمعية  هذه  رئي�ض  وقال 
االأن�ض«  اأن »ن�سائم  اأنور  �سيمود حممد 
ذات  ثقافية  �سبابية  مو�سيقية  جمعية 
طابع اأندل�سي تاأ�س�ست يف 2013 وت�سم 

العديد  يف  �ساركت  وقد  ع�سوا  �سبعني 
والوطنية  املحلية  املهرجانات  من 
كما بالعا�سمة وعنابة و�سكيكدة وتن�ض 
وغريها وهدفها الرئي�سي هو »نقل حب 
فن املالوف الق�سنطيني حلملة امل�سعل 

من ال�سغار وال�سباب«.
اإطار  يف  احلفل  هذا  تنظيم  ومت 
ي�رسف  التي  الرم�سانية  ال�سهرات 
املوؤلف  الوطني حلقوق  الديوان  عليها 
مع  بالتعاون  املجاورة  واحلقوق 
امل�رسح الوطني اجلزائري حمي الدين 

با�سطارزي.

تكرمي فنان املالوف الق�سنطيني عبا�س ريغي بالعا�سمة



�سياراتاخلمي�س  23  ماي 2019  املوافـق  ل18 �شعبان 1440هـ 21

على ال�شيارات امل�شتوردة

ال�سركات الأوروبية تعار�ض فر�ض 
ر�سوم اأمريكية من جانب واحد 

ال�سيارات  �سناعة  احتاد  قال 
قيام  اإن  االثنني،  االأوروبي، 
ر�سوم  بفر�ض  املتحدة  الواليات 
وارداتها  على  للح�س�ض  نظام  اأو 
واحد  جانب  من  ال�سيارات  من 
احلايل  التجاري  للنزاع  حال  لي�ض 
واالحتاد  املتحدة  الواليات  بني 
االأمريكي  الرئي�ض  كان  االأوروبي، 
يوم  اأرجاأ  قد  ترامب"  "دونالد 
فر�ض  ب�ساأن  قرار  اتخاذ  اجلمعة 
الواليات  واردات  على  ر�سوم 
ال�سيارات ومكوناتها  املتحدة من 
االأوروبي  واالحتاد  اليابان  من 
ترامب  واأعرب  يوما.   180 ملدة 
اتفاق  اإىل  التو�سل  يف  اأمله  عن 
يحد من �سادرات اليابان واالحتاد 
االأوروبي من ال�سيارات ومكوناتها 

اإىل الواليات املتحدة.
على  تقوم  ترامب  فكرة  ان  يذكر 
ال�سيارات  اأن  يرى  حتليل  اأ�سا�ض 

لالأمن  تهديدا  متثل  امل�ستوردة 
التحليل  وهو  االأمريكي  القومي 
�سناعة  احتاد  يرف�سه  الذي 
واملفو�سية  االأوروبي  ال�سيارات 
التنفيذية  الذراع  وهي  االأوروبية 

لالحتاد االأوروبي.

الرئي�ض  جونارت"  "اإريك  واأعرب 
التنفيذي الحتاد �سناعة ال�سيارات 
االأوروبي عن دعمه للجهود البناءة 
احلواجز  ملعاجلة  تهدف  التي 
اأمام  اجلمركية  وغري  اجلمركية 
جتارة ال�سيارة بني جانبي املحيط 

االأطل�سي.
اإ�سافية  ر�سوم  "فر�ض  واأ�ساف 
انتهاكا  ميثل  للح�س�ض،  نظام  اأو 
التجارة  منظمة  لقواعد  وا�سحا 
هذه  فمثل  لذلك  العاملية، 
اخلطوات غري مقبولة كحل للنزاع 

احلايل".

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

ال�سيارات  منتجي  جميع  ي�سرتط 
ال�سائق  ي�سع  باأن  �سائق  دون  من 
يف  لي�ستمر  املقود  على  يديه 
اأن  اإال  الطريق  على  ال�سيطرة 
وجدوا  "ني�سان"  �رشكة  مهند�سي 
ذلك  من  حتى  لراحته  �سبيال 

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

األف �سيارة به.
اأنظمة القيادة  اإدارة  واأعلن رئي�ض 
تي�سوا  ال�رشكة،   يف  الذاكية 
من  الثاين  اجليل  اأن  اإيدزميا، 
جمموعة  على   يحتوى  ال�سيارات 
كاأول  احلديثة  التكنولوجيات  من 

 Hands"نظام يف العامل ي�سمى بـ
free" )االأيدي احلرة(.

جانب  اإىل  النظام  ويت�سمن 
 5  "   2.0  ProPilot برجميات 
رادارات و 12 م�ست�سعرا ومنظومة 
ثالثية  خرائط  ذات  للمالحة 

االأبعاد.
 ProPilot  " نظام  يلزم  وال 
باأن  ل�سابقيه،  خالفا   ،"  2.0
املقود.  على  يديه  ال�سائق  ي�سع 
و�سيعمل النظام، �ساأنه �ساأن نظام 
اجليل االأول، يف طرق مت ت�سجيلها 
يف منظومات املالحة فقط. لكن 
ال�سائق �سي�سطر على كل حال اإىل 
االإلكرتونية  االأجهزة  عمل  مراقبة 
اجتاه  خا�سة  كامريا  تتابع  حيث 
نظرته التي يجب اأن تكون موجهة 

نحو الطريق ب�سكل دائم.
 Automative" وقالت �سحيفة 
News "اإن �رشكة "ني�سان" تعتزم 
 20 اإىل  اجلديد  النظام  اإدخال 
�سوقا   20 يف  �سياراته  من  موديال 

لل�سيارات.

تويوتا غرانفيا هي ميني فان فخمة
 ت�ستند على هاي�ض

عقب الك�سف عن لكز�ض LM ميني فان الفاخرة يف معر�ض �سانغهاي 
لل�سيارات، اأزاحت تويوتا ال�ستار عن ميني فان فاخرة اأخرى، وهي تويوتا 

جرانفيا، واملرتكزة على من�سة هاي�ض اجلديدة كلياً.
ال�سيارة اجلديدة التي ت�سع ثمانية اأفراد �ست�سل لالأ�سواق يف الربع الرابع 
من 2019 لت�ستهدف الطبقة العليا من الراغبني يف �سيارات فاخرة لنقل 
اأنظمة  من  متكاملة  مبجموعة  ال�سيارة  وحتظى  موظفيهم،  اأو  اأ�رشهم 
ال�سالمة االأحدث لتويوتا، مع نظام تعليق خلفي رباعي الو�سالت ي�سمن 

“اأف�سل قدر ممكن من الراحة والتوجيه الثابت”.
و�ستتوفر امليني فان الفاخرة مبحرك ديزل تريبو فقط مع عدم الك�سف 
عن موا�سفاته بعد، كما �ستتوفر جرانفيا اجلديدة بن�سختني خمتلفتني، 
لت�سمل مزايا خمتلفة مثل جتليد جلدي واأبواب انزالق كهربائية ومقاعد 

ميكن تغيري و�سعيتها كهربائياً مع 12 منفذ USB و12 مكرب �سوت.
لل�سالمة ونظام حتذير مبكر من  بـ 9 و�سائد هوائية  ال�سيارة  تاأتي  كما 
اأنظمة  بجانب  العجالت  وراكبي  امل�ساة  ر�سد  خا�سية  مع  اال�سطدام 

اأخرى مل�ساعدة ال�سائق.

نف�سها تك�سف  املحّدثة   2020 تورو�ض  “ر�سميًا” فورد 
ن�سختها  عن  ر�سمياً  فورد  اأعلنت 
تورو�ض  �سيدان  من  اجلديدة 
بعد  ال�سيني  لل�سوق  املخ�س�سة 
منت�سف  حتديث  على  ح�سولها 
املوديل  عك�ض  على  وذلك  العمر، 
املوجه الأمريكا ال�سمالية الذي مت 

وقف اإنتاجه �سابقاً هذا العام.
تورو�ض  ت�سل  اأن  املخطط  من 
اأ�سواقنا عقب  اإىل  2020 املحدثة 
طرحها باالأ�سواق ال�سينية كي يتم 
ا�ستريادها من هناك، حيث �ستاأتي 
من  ممتدة  ن�سخة  على  م�ستندة 
لطراز  امل�ستخدمة   CD4 من�سة 
للمرة  ر�سدها  مت  وقد  فيوجن، 
�سل�ض  ت�سميم  مع  موؤخراً  االأوىل 
اأكرث  طابع  ال�سيدان  على  ي�سفي 
م�ساهمة  بجانب  وجاذبية  حداثة 
الهيكل اجلديد يجعلها تبدو اأطول 
قاعدة  بقاء  مع  قلياًل  واأعر�ض 

العجالت بنف�ض اأبعادها.
على  تورو�ض  ح�سلت  باملقدمة، 

�سبك �سدا�سي مع عنا�رش ُمطّعمة 
م�سابيح  وجود  بجانب  بالكروم، 

اأمامية جديد ذات �سارات انعطاف 
LED ممدودة تعمل اأي�ساً كاأ�سواء 

جذاب،  متدفق  تاأثري  ذات  نهارية 
االأكرب  التغيريات  كانت  حني  يف 

من  جديدة  جمموعة  مع  باخللف 
ببع�سها  املت�سلة   LED م�سابيح 
عرب �رشيط كروم مع وجود خيارات 
مع  تتنا�سب  عجالت  لت�سميمات 
كما  للهيكل،  اجلديد  الت�سميم 
�ستتوفر فئة Vignale االأعلى مع 
تت�سمن  بالت�سميم  اختالفات  عدة 
من  ومزيد  خا�ض  اأمامي  �سبك 
اأ�سود  و�سقف  الكرومية  الزخارف 
مزدوجة  اإن�ض   19 عجالت  مع 

االألوان.
داخلية  فورد  ت�ستعر�ض  ومل  هذا 
نعرف  بع�ض كي  تورو�ض اجلديدة 
اأهم ما ح�سلت عليه من حتديثات، 
مع التكتم حول خيارات املحركات 
كذلك، حيث يتوقع اأن تاأتي مع زوج 
من حمركات تريبو ت�سارجر 2 لرت 
بقوة تبلغ 245 ح�سان، حيث �ستبداأ 

املبيعات الحقاً هذا العام.

اأحدث  عن  يونغ  �ساجن  ك�سفت 
في�ض   2020 تيفويل  موديالتها، 
“تيفويل  بـ  و�سفتها  والتي  ليفت، 
ح�سلت  حيث  جداً”،  اجلديدة 
تهوية  �سبكة  على  اوفر  الكرو�ض 
اأمامية  م�سابيح  مع  معدلة 
بروزاً  اأكرث  تهوية  وفتحة  جديدة 

واملزيد.
يف اخللف ح�سلت الكرو�ض اأوفر 
للم�سابيح  جديدة  ر�سومات  على 
معدل،  خلفي  وم�سد  اخللفية 
لوحة  نرى  للمق�سورة  وباالنتقال 

قيادة رقمية 10.25 اإن�ض و�سا�سة 
9 اإن�ض ع�رشية لنظام املعلومات 
تهوية  فتحات  مع  الرتفيهية، 

جديدة ومقود ماألوف.
املحدث  املوديل  و�سيتوفر 
 1.5 �سعة  جديد  تريبو  مبحرك 
اأقوى” واإن مل حتدد  “اأداء  بـ  لرت 
ومن  بعد،  موا�سفاته  ال�رشكة 
اإىل  ال�سيارة  و�سول  املتوقع 
اأ�سواق اخلليج يف وقت الحق من 
يك�سف  مل  باأ�سعار  اجلاري  العام 

عنها حتى االآن.

�سانغ يونغ تيفويل 2020 حت�سل على 
�سكل حمّدث وحمرك تريبو 1.5 لرت
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�إطالق  عن  �آبل  �رشكة  �أعلنت 
حو��سيبها  من  حمدث  �إ�سد�ر 
“ماك  �سل�سلة  من  �ملحمولة 
 MacBook Pro برو”  بوك 
و�لتا�سع  �لثامن  �جليلني  يت�سمن 
 Intel ”من معاجلات “�إنتل كور
�ملعاجلات  معها  لتجلب   ،Core
�إىل  مرة  لأول  �لنوى  �لثمانية 

حو��سيب ماك بوك برو.
�إن  بيان:  يف  �ل�رشكة  وقالت 
حو��سيب ماك بوك برو �أ�سبحت 

مبرتني  �أ�رشع  �أد�ًء  تقدم  �لآن 
�لنوى  �لرباعية  �ملعاجلات  من 
من  �أف�سل   %40 وبن�سبة  �حلالية، 

�ملعاجلات �ل�سد��سية �لنوى.
حتديث  عن  ا  �أي�سً �آبل  و�أعلنت 
بقيا�س  برو  بوك  ماك  حو��سيب 
13 بو�سة؛ باإ�سافة �رشيط �لتحكم 
 ،Touch Bar بار”  “تت�س 
و�جليل �لثامن من معاجلات �إنتل 

كور.
�حلو��سيب،  حتديث  جانب  و�إىل 

�أعلنت �ل�رشكة عن خطو�ت حلل 
م�سكلة لوحة �ملفاتيح �لتي تعاين 
برو،  بوك  ماك  حو��سيب  منها 
وهي  �حلالية،  �أير  بوك  وماك 
عدم  �إىل  توؤدي  �لتي  �مل�سكلة 
�أنها  �أو  للنقر،  ��ستجابة �ملفاتيح 
بالنقرة  مرتني  �حلروف  تطبع 

�لو�حدة.
وحلل �مل�سكلة يف �ل�سابق، �أ�سافت 
�ل�رشكة �رًشّ� غ�ساًء يهدف �إىل منع 
من  �لدقيقة  و�جل�سيمات  �لغبار 

�لتجمع حتت �ملفاتيح، ولكن هذ� 
�لإجر�ء مل يحل �مل�سكلة متاًما. 
�إجر�ء�ت  �أعلنت عن ثالثة  و�لآن 
�أولها: تغيري �ملو�د �لتي  جديدة، 
تعتمد عليها �آلية عمل �ملفاتيح، 
وقالت �إنها �سوف حتد من م�سكلة 
“عدم �لنقر و�لنقر �مل�ساعف”.

ومع �أن �آبل تعتقد �أن هذ� �لتغيري 
�مل�سكلة  تقليل  �إىل  يوؤدي  �سوف 
�إىل حد كبري، �إل �أنها �أعلنت عن 
لوحة  خدمة  “برنامج  تو�سعة 
خدمة  يوفر  �لذي   – �ملفاتيح” 
جماًنا؛  �ملفاتيح  لوحة  �إ�سالح 
�سو�ء �سمن �لكفالة �أو خارجها – 
ت�ستخدم  �لتي  �حلو��سيب  جلميع 
 ،Butterfly “�لفر��سة”  �آلية 
حو��سيب  جميع  ي�سمل  وهذ� 
جانب  �إىل  برو،  بوك  ماك 
�ليوم.  عنه  �أُعلن  �لذي  �لإ�سد�ر 
ت�رشيع  فهو  �لثالث  �لإجر�ء  �أما 
�إ�سالح لوحة �ملفاتيح يف  عملية 

متاجرها.
�جلديد  �لإ�سد�ر  ويتوفر  هذ�؛ 
برو  بوك  ماك  حو��سيب  من 
و2،399  دولًر�،   1،799 ب�سعر 
دولًر� �أمريكًيا �عتباًر� من �ليوم.
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وحتل م�صكلة لوحة املفاتيح

�صام�صونغ امل�صتفيد الأكرب من 
خ�صارة هواوي

�ل�سد�رة،  من  �سام�سونغ  �رشكة  باإز�حة  �ملتمثلة  هو�وي  طموحات  حتطمت 
وح�سولها على لقب �أكرب عالمة جتارية للهو�تف يف �لعامل، بحلول عام 2020، 
من  �أندرويد  رخ�سة  �سحبت  غوغل  �رشكة  باأن  تفيد  �لتي  �لتقارير  �أعقاب  يف 
هو�وي، وقد يكون تهمي�س مناف�س �سام�سونغ �لأكرث حما�سة مبثابة مفاجاأة غري 
متوقعة لل�رشكة �لكورية �جلنوبية – على �فرت��س �أن وجود هو�وي يف �لقائمة 

�ل�سود�ء ُم�ستمر.
و�أوقفت �رشكة غوغل – تلبيًة لأمر تنفيذي وقعه �لرئي�س دونالد تر�مب �لأ�سبوع 
�ملا�سي – عالقتها �لتجارية �لطويلة �لأمد مع هو�وي، و�لتي كانت تتيح للعالمة 
�لتجارية �ل�سينية �لو�سول �إىل حتديثات نظام �أندرويد، وقد يوؤدي هذ� �لتقييد 
�إىل تر�جع �لطلب على �أجهزة �ل�رشكة �ل�سينية يف �خلارج، و�إعطاء �سام�سونغ 

�لر�ئدة يف �ل�سوق قدرة �إ�سافية على تعزيز ريادتها يف جمال �أجهزة �أندرويد.
وقد تكون خ�سارة هو�وي مك�سبًا ل�رشكة �سام�سونغ �إذ� تخلى م�ستخدمو �أندرويد 
يعتمد  �لتي  و�لتطبيقات  �لأدو�ت  توفر  لعدم  �مل�ستقبلية؛  هو�وي  هو�تف  عن 
عليها �لأ�سخا�س يومًيا، و�ست�ستفيد �سام�سوجن من �لرت�جع �ملتوقع يف �لطلب 
�خلارجي على هو�تف هو�وي، وخا�سة يف �أوروبا، حيث متتلك هو�وي ما يقرب 

من 25 يف �ملائة من �ل�سوق، بح�سب بيانات �لربع �لأخري من عام 2018.
�لأجهزة �ملنخف�سة  من   – و��سعة من �ملنتجات  ومتتلك �سام�سونغ جمموعة 
و�ستكون  �حلالية،  هو�وي  ملجموعة  مماثلة   – �لر�ئدة  �لأجهزة  �إىل  �لتكلفة 
�ل�رشكة �لكورية �جلنوبية على �لأرجح �أكرب �مل�ستفيدين، �إذ� بحث �مل�ستخدمون 

عن هاتف بديل يعمل بنظام �أندرويد.

في�صبوك تريد تعليم الروبوتات 
كيفية امل�صي

ك�سف باحثو �لذكاء �ل�سطناعي يف 
يف  جهودهم  تفا�سيل  عن  في�سبوك 
تدريب �لروبوتات، مبا يف ذلك مبادرة 
لتعليم روبوت �سد��سية �لأرجل كيفية 
�مل�سي، وقالت �ل�رشكة: �إن �أجهزتها 

�أ�سبحت �أكرث ذكاًء، و�أ�رشع بكثري.
ل  في�سبوك  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�لباحثني  �أن  �إل  �لروبوتات،  تبيع 
وتعتمد  منها،  �لكثري  ي�ستخدمون 
تو��سل  من�سة  ب�سفتها   – في�سبوك 
مكثف  ب�سكل   – عاملية  �جتماعي 
و�أنظمة  �ل�سطناعي،  �لذكاء  على 
�لتعلم �لآيل؛ لإبقاء �ملحتوى �ل�سار 

بعيًد� عن من�ستها.
�لجتماعي  �لتو��سل  و�أعلنت �رشكة 
تاأمل  روبوتية،  م�ساريع  ثالثة  عن 
�أن ت�سهم يف حل �لتحدي �مل�ستمر، 
ذكاء  �أنظمة  بناء  يف  �ملتمثل 
��سطناعي، ل يتعني عليها �لعتماد 
على كميات كبرية من �لبيانات لتعلم 

معلومات جديدة.
وتتبع هذه �مل�ساريع �إىل ق�سم �أبحاث 
�لذكاء �ل�سطناعي يف �ل�رشكة، وهو 
على  م�ستقل  ب�سكل  يعمل  ق�سم 
و�خلدمات  �لتطبيقات  جمموعة 

�ل�سهرية لفي�سبوك.
وتقول �ل�رشكة: �إن �أبحاثها يف جمال 
�ل�سطناعي  و�لذكاء  �لروبوتات 
تُ�ستخدم لتعزيز �لذكاء �ل�سطناعي 
على �مل�ستوى �ل�سناعي و�لأكادميي، 
يقومون  ل  �حلا�سب  علماء  و�إن 
دمج  لغر�س  �لأبحاث  باإجر�ء 
�ملوجهة  منتجاتها  يف  �لتكنولوجيا 

�إىل �مل�ستخدمني.
ويف �سبيل �لو�سول �إىل ذلك �لهدف، 
تهدف  �أبحاًثا  جتري  في�سبوك  فاإن 
�لتعرف  كيفية  �لروبوتات  تعليم  �إىل 
�لطريقة  غر�ر  على  �لعامل،  على 
�لب�رشية، بالتعاون مع علماء �حلا�سب 

من جامعة نيويورك.

علق موؤ�س�س �رشكة هو�وي )رن جنغفي( 
�لإجر�ء�ت  على  متحدية  بلهجة 
�لأمريكية �سد �رشكته بقوله �إمنا هي 
حماولت من �لوليات �ملتحدة لعرقلة 
�لطموحات �لعاملية لهو�وي، و�أ�ساف 
�أن �لوليات �ملتحدة “ت�ستخف” بقوة 

�أكرب �رشكة لالت�سالت يف �لعامل.
وجاءت هذه �لت�رشيحات من جنغفي 
�لإعالم  و�سائل  ن�رشتها  �لتي   –
من  �أيام  بعد   – �ل�سينية  �حلكومية 
)دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �إ�سد�ر 
�إحباط  �إىل  تهدف  �أو�مر  تر�مب( 
�لوليات  يف  هو�وي  �رشكة  �أعمال 
من  �سهوًر�  بها  متوًجا  �ملتحدة، 
يف  هو�وي  طموحات  لعرقلة  �جلهود 
يف  عاملًيا  �لر�ئدة  �ل�رشكة  ت�سبح  �أن 

تقنية �سبكات �جليل �خلام�س.
وقال جنغفي لقناة �لتلفزيون �ملركزي 
�ملمار�سات  “�إن   :CCTV �ل�سيني 
�لأمريكيني  لل�سيا�سيني  �حلالية 
“ل  و�أ�ساف:  بقوتنا”.  ت�ستخف 

�خلام�س  �جليل  �سبكات  �أن  يف  ريب 
�خلا�سة بهو�وي لن تتاأثر. وفيما يتعلق 
5G، لن يتمكن �لآخرون من  بتقنيات 
�إدر�ك �رشكة هو�وي �إل بعد عامني �أو 

ثالثة”.
بُعيد  جنغفي  ت�رشيحات  وتاأتي 
موؤقًتا   – �لأمريكية  �حلكومة  تخفيف 
– بع�س �لقيود �لتجارية �لتي ُفر�ست 
�لأ�سبوع �ملا�سي على �رشكة هو�وي، 

من  �لتقليل  �إىل  تهدف  خطوة  وهي 
عمالء  تو�جه  قد  �لتي  �مل�سكالت 

�رشكة �لت�سالت حول �لعامل.
و�نتقدت و�سائل �لإعالم �ل�سينية يوم 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �لثنني 
ب�سبب مز�عم �رشقة �مللكية �لفكرية، 
وو�سفتها باأنها “�أد�ة �سيا�سية” تهدف 
يف  �لقت�سادية  �لتنمية  قمع  �إىل 

�ل�سني.

غوغل تتفوق على اأطباء الأ�صعة يف 
الك�صف عن �صرطان الرئة

يف  �ل�سطناعي  �لذكاء  باحثو  �بتكر 
�رشكة جوجل �لعاملون مع م�ست�سفى 
 Northwestern Medicine
قادًر�  �ل�سطناعي،  للذكاء  منوذًجا 

�كت�ساف  على 
من  �لرئة  �رشطان 
�لختبار�ت،  خالل 
من  �أف�سل  ب�سكل 
�لأ�سعة  �خت�سا�سيي 
مبتو�سط    �لب�رشيني، 

ثماين �سنو�ت من �خلربة.
حتليل  عند   – �لنموذج  و�كت�سف 
�ل�رشطان   – و�حدة  مقطعية  �أ�سعة 

�ملئة   �أكرث  بن�سبة 5 يف  �ملتو�سط  يف 
خرب�ء  �ستة  من  مكونة  جمموعة  من 
يقلل  �أن  �ملرجح  من  وكان  ب�رشيني، 
يف   11 بن�سبة  �خلاطئة  �لإيجابيات 

�ملئة.
و�لذكاء  �لب�رشيون  �خلرب�ء  وحقق 
عندما  مماثلة  نتائج  �ل�سطناعي 
م�ساهدة  من  �لأ�سعة  علماء  متكن 

�لأ�سعة �ملقطعية �ل�سابقة.

موؤ�ص�س هواوي: الوليات املتحدة ت�صتخف بقوتنا



الداخلية  وزارة  با�سم  ال�سابق  الناطق  ك�سف 
عن  ال�سيباين،  خليفة  العميد  التون�سية، 
اأن  اإىل  الفتا  املنطقة،  يف  االأو�ساع  تطورات 
داع�ش  لتنظيم  القادم  امل�رسح  متثل  اآ�سيا 
االإرهابي، ورجح عدم عودة الع�رسية ال�سوداء 

يف اجلزائر.
“الغد”  “يف حوار مع موقع   واأو�سح �سيباين، 
للتنظيمات  القادم  الدور  اأن   ، االلكرتوين 
يف  �سيكون  “داع�ش”  راأ�سها  وعلى  االإرهابية 
االإقليمية  التجاذبات  اإطار  يف  اآ�سيا،   قارة 
امل�ستفيدة  الدولية  االأطراف  بع�ش  وتوظيف 

لظاهرة االإرهاب.
يف  قيادته  عرب  املركزي  التنظيم  اإن  وقال 
اأخرى،  مالذات  عن  يبحث  والعراق،  �سوريا 
لعل اأولها بح�سب التقارير اال�ستخباراتية، دول 
ال�ساحل وال�سحراء املكونة من مايل، وت�ساد، 
ال�سومال  ال�سباب يف  و�سوال حلركة  والنيجر، 

وبوركينا فا�سو.
تنعك�ش  ليبيا  يف  االأو�ساع  اأن  �سيباين  واأكد 
لدول  القومي  االأمن  على  مبا�رسة  ب�سورة 
واجلزائر،  وتون�ش  م�رس،  حتديًدا  اجلوار، 
للدول  االإ�سرتاتيجي  العمق  االأوىل  اأن  باعتبار 
االأو�ساع  تطور  ظل  يف  اأنه  وتوقع  الثالث، 
اإىل  جلوء  موجة  ينتظر  قد  طرابل�ش  يف 

االقت�سادية  املوؤ�رسات  على  توؤثر  قد  تون�ش 
واالجتماعية.

للحراك  اإن اجلزائر منوذج  �سيباين  قال  فيما 
العربي،  العامل  يف  الدميقراطي  ال�سلمي 
التي  اللحظات  التقط  اجلزائري  وال�سعب 
العربي،  الربيع  عرفت  التي  دول  عا�ستها 
بع�رسية  مر  اجلزائري  ال�سعب  اأن  واأو�سح 
�سوداء وحمراء يف مكافحة االإرهاب، وكان له 
العديد من التجارب، لذلك يتظاهر منذ اأكرث 
من 3 اأ�سهر بطريقة �سلمية ح�سارية حتى اأكرث 

من ال�سرتات ال�سفراء يف فرن�سا.
ولفت اإىل اأن اجلزائر دولة تعرف كيفية التعامل 
مع اأزماتها، واجلي�ش اجلزائري يقوم بدوره يف 
اجلزائري  بال�سارع  واحلراك  احلدود،  حماية 

لن يوؤثر على اجلانب االأمني
يف  تعود  لن  ال�سوداء  الع�رسية  اأن  اإىل  واأ�سار   
اجلزائر، باعتبار اأنها بح�سب التقارير الر�سمية 
األف مواطن  اأكرث من 240  ا�ست�سهاد  اإىل  اأدت 
يعرف  اجلزائري  املواطن  اأن  واأكد  جزائري 
االإرهاب،  معنى  العامل  �سعب يف  اأي  من  اأكرث 
وهذا ما يف�رس خروج ال�سعب الأكرث من 3 اأ�سهر 
يف م�ساهد تدر�ش يف الدميقراطية واالنتقال 

ال�سلمي لل�سلطة.
ظل  يف  املتو�سط  البحر  اإن  �سيباين  وقال 
االقت�سادية  قيمته  له  اجلو�سيا�سي  موقعة 
املوجهة  التهديدات  ويحكم  واالإ�سرتاتيجية، 
اإىل اأوروبا، ف�ساًل عن الهجرة ال�رسية واالجتار 

بالب�رس من �سمال اأفريقيا.

م.ر

الناطق ال�شابق با�شم وزارة الداخلية التون�شية، العميد خليفة ال�شيباين

اجلزائر طوت نهائيا �صفحة داع�ش
.        احلراك ال�شعبي اجلزائري منوذج ميكن اال�شتفادة منه

تطمينات امل�شوؤولني 
يف مهب الريح

ندرة مادة احلليب تثري 
الفتنة بالبويرة 

اأغلب  اأكد العديد من املواطنني يف 
ندرة  البويرة  بلديات ومدا�رس والية 
�سهر  بداية  منذ  االأكيا�ش  حليب 
كل  م�ستوى  على  الكرمي  رم�سان 
املحالت ، االأمر الذي اأثار تذمرهم 
الكثري  ودفع   ، ال�سديدين  و�سخطهم 
بحث  الدخول يف رحالت  اإىل  منهم 
الظفر  اأ�سبح  التي  املادة  هذه  عن 
 ، ال�سبع  امل�ستحيالت  من  بها 
الأ�سباب تبقى جمهولة لدى املواطن 
املعنية  امل�سالح  تطمينات  رغم 
بتوفري الكمية الالزمة يف هذا ال�سهر 
الو�سع  وهو   ، اخل�سو�ش  وجه  على 
الذي حتم على البع�ش اقتناء حليب 
البودرة اأو الدخول يف طوابري طويلة 
والتي �سهدت يف العديد من االأحيان 
بني  عنيفة  وم�ساهدات  مناو�سات 
جموع املواطنني وهو ما وقفت عليه 
يومية » الو�سط » يف عدة مناطق من 
التجار  بع�ش  واأرجع  هذا   ، الوالية  
اإىل  ال�سبب  اإليهم  حتدثنا  الذين 
املوزعني الذين مل يزودوهم باملادة 
، رغم اأن �ساحنات التوزيع كانت متر 
قبل ال�سهر الف�سيل بطريقة عادية ، 
قليلة  حاليا  املوزعة  الكمية  اأن  اإال 
يف  املواطنني  حاجيات  تلبي  وال 
اأخطر  ولكن   ، الوالية  مناطق  اأغلب 
املواطنون  به  اأخربنا  ما  يحدث  ما 
التجار  بع�ش  ت�رسفات  عن 
يجربون  الذين  امل�رسوعة   غري 
من  كي�ش  اقتناء  على  امل�ستهلكني 

حليب البقر ومواد اأخرى .

اأح�شن مرزوق
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اأمن والية امل�شيلة 

تدابري لتاأمني املواطنني 
خالل رم�صان

من  جملة  امل�سيلة،  والية  امن  م�سالح  اتخذت 
التدابري واالإجراءات ل�سمان راحة املواطنني طيلة 
�سهر رم�سان، فزيادة على عملها اليومي امليداين 
املواطنني،  وممتلكات  امن  حماية  اإىل  الرامي 
االأمن  حتقيق  على  لل�سهر  اأعوانها  جندت  حيث 
واال�ستقرار، واحلر�ش على تواجد وانت�سار عنا�رس 
خا�سة  الوالية،  و�سوارع  اأحياء  جميع  عرب  االأمن 
ال�سهرات  خالل  احلركة  بها  تكرث  التي  باملناطق 
واالأ�سواق  املدينة،  و�سط  غرار  على  الرم�سانية، 
ل�سالة  امل�سلني  اأداء  خالل  امل�ساجد  وتاأمني 
واملتنقلة  الراجلة  الدوريات  بانت�سار   ، الرتاويح 
وال�سهر على التنظيم اجليد حلركة املرور متا�سياً 

مع الو�سع .
عبدالبا�شط بديار

بعد دخول 3 حمطات 
جديدة حيز اخلدمة 

الفعلية مبع�شكر

47 حمطة خلدمات 
الهاتف والإنرتنت عرب 
تكنولوجيا اجليل الرابع

الهاتف  خلدمات  االإر�سال  حمطات  عدد  اإرتفع   
اجليل  تكنولوجيا  عرب  ال�رسعة  فائقة  واالإنرتنت 
الرابع )4G LTE(  على م�ستوى والية مع�سكر اإىل 
47 حمطة، وذلك بعد اأن اإ�ستفادت كل من بلديات 
ماق�سة، �سجرارة واملامونية، من حمطات اإر�سال 
لكل  م�سرتك  ل800  ت�سل  اإ�ستعاب  بقدرة  جديدة 
الت�ساالت  العملية  املديرية  اأمتت  حيث  حمطة، 
اأفريل عملية  بالوالية بنجاح خالل �سهر  اجلزائر 
املتواجدة  االإر�سال  حمطة  وت�سغيل  جتهيز 
ماق�سة،  لبلدية  التابعة  ال�سف�ساف  مبنطقة 
تيمي  بن  مبنطقة  املتواجدة  االإر�سال  وحمطة 
التابعة لبلدية �سجرارة، وكذا حمطة ثالثة مبنطقة 
�سيدي دحو التابعة لبلدية املامونية، وذلك ق�سد 
امل�ساهمة يف فك العزلة عن �سكان هذه املناطق 
والقرى القريبة منها ومتكينهم من االإ�ستفادة من 

خدمات الهاتف واالإنرتنت.

بعد اأ�شابيع من اإ�شابة 
زوجها باأزمة قلبية

زوجة كا�صيا�ش تعلن 
اإ�صابتها مبر�ش خبيث 

كاربونريو،  �سارة  االإ�سبانية  ال�سحفية  اأعلنت 
كا�سيا�ش،  اإيكر  ال�سابق  الدويل  احلار�ش  زوجة 
ورم  ال�ستئ�سال  جراحية  عملية  اأجرت  اأنها 
خالل  لعالج  و�ستخ�سع  املبي�ش،  من  خبيث 

االأ�سهر املقبلة.
ح�سابها  عرب  ر�سالة  يف  كاربونريو  واأو�سحت 
ال�سخ�سي يف »اإن�ستغرام«، اأنه مت اكت�ساف الورم 
الوقت  اأيام، يف  منذ  اأجرته  خالل فح�ش طبي 
الذي مل ت�ستيقظ فيه عائلتها من »حالة فزع«، 
لتعر�ش زوجها كا�سيا�ش الأزمة قلبية  اإ�سارة  يف 
بورتو  فريقه  مران  اأثناء  اجلاري  ال�سهر  بداية 
الربتغايل، واأ�سارت كاربونريو يف ر�سالتها »االأمر 
اأ�سابني هذه املرة، هذه الكلمة ال�سعبة املوؤلفة 
)تق�سد  كتابتها  علي  وي�سعب  اأحرف   6 من 
بـ«الهدوء  ت�سعر  اأنها  اأكدت  بينما  ال�رسطان(«، 
اأف�سل  على  �ست�سري  االأمور  اأن  يف  والثقة 
نحو«،وجاء اإعالن كاربونريو عن هذا االأمر بعد 
يوم واحد فقط من احتفال حار�ش ريال مدريد 

االإ�سباين واملنتخب االأ�سبق ببلوغ عامه الـ38.
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برنامج ثري للفوج الك�صفي
 عبد احلميد بن بادي�ش 

�سطر الفوج الك�سفي عبد احلميد 
بن بادي�ش بحي اأحمد متام بورقلة 
، برنامج ثري خالل �سهر رم�سان 
املبارك ي�سمل عدة جماالت من 
خالل تنظيم دورة كروية ، ومبادرة 
العيد  وك�سوة  رم�سان  قفة  توزيع 

لالأيتام .
الفوج  قائد  عريف  اأحمد  اأكد 
بادي�ش  بن  احلميد  عبد  الك�سفي 
بحي اأحمد متام ببلدية ورقلة يف 
يومية  به  خ�ش  �سحفي  ت�رسيح 
الك�سفي  الفوج  اأن  »الو�سط«، 
خالل  عدة  مبادرات  �سطر 
من  لعل   ، املبارك  رم�سان  �سهر 

اأبرزها برجمة دورة كروية للكهول 
ملختلف  فرق   08 من  متكونة 
اأحياء عا�سمة الوالية ، مع تنظيم 
مبادرة اجتماعية تتمثل يف اإفطار 
الطريق  عرب  ال�سبيل  لعابري 
ال�سعي  عن  ناهيك   ، الوطني 
الكبري يف اإجناح عملية توزيع قفة 
اأما   ، م�ستحقيها  على  رم�سان 
ال�سهر  برنامج  الرابع من  ال�سطر 
ك�سوة  بتوزيع  فيتعلق  الف�سيل 
موجهة  لربنامج  باالإ�سافة  العيد 
الفوج  لفائدة  االأوىل  بالدرجة 

الك�سفي .
اأحمد باحلاج 

املدنية  احلماية  مديرية  �سجلت 
الن�سف  خالل  تلم�سان  لوالية 
املعظم   رم�سان  �سهر  من   االأول 
اإجالء 10 وفيات اإىل م�سالح حفظ 
اجلثث   باالإ�سافة اإىل 537 مري�ش 
م�سلحة  اإىل  نقلهم  مت  وم�ساب 
اال�ستعجاالت مب�ست�سفيات الوالية 
خلية  بيان  اإليه  اأ�سار  ما  ح�سب 

االإعالم واالت�سال .
االإعالم  خلية  رئي�سة  واأ�سارت   
عبود  جميلة  النقيب  واالت�سال 
ارتفاعا  �سجلت  قد  م�ساحلها  ان 
خالل  التدخالت  عدد  يف  كبريا 
رم�سان  �سهر  من  االأول  الن�سف 
ال�سنة  من  الفرتة  بنف�ش  مقارنة 
ت�سجيل 10  املا�سية ما جنم عنه 

وفيات و537 جريح وم�ساب .

حيث  بلغت عدد االإجراءات 451 
من   453 نقل  و  اإ�سعاف  حيث 
امل�ست�سفى  اإىل  مري�ش  و  جريح 
، كما مت ت�سجيل 60 حادث اأ�سفر 
اأخرى  جهة  من  جريح    67 عنه 
املدنية   احلماية  م�سالح  �سجلت 
 06 اإ�سعاف  عنه  اأ�سفر  حريقا   60
�سحايا  وهذه احلرائق متمثلة يف 
اأما   ، �سناعية  و  ح�رسية  حرائق 
بلغ عدد  فقد  املختلفة  العمليات 
عنها  اأ�سفر  عملية   143 العمليات 
هذه  و  متوفني    10 و  م�ساب   11
جثث  نقل  يف  متمثلة  العمليات 
جتميع  عملية  و  اأمنية  اأجهزة  و 
عمالت  و  ماأوى  بدون  اأ�سخا�ش 

اأخرى متفرقة .
حممد بن ترار

احلماية املدنية بتلم�شان

اإرهاب الطريق يح�صد اأرواح 10  اأ�صخا�ش 
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