
 �صراعاتهم مع املنتخبني ،االأعيان و توتراجلبهة االجتماعية 

04 والة  باجلنوب يعدون 
اأيامهم االأخرية 

احتاد العا�صمة 
يرتّبع على عر�ش 
البطولة الوطنية

18 ق�صية تخ�ش �صراعات 
داخلية  مب�صتغامن  

�صناعات ع�صكرية 

ت�صليم 252 �صاحنة من �صنع جزائري 
لفائدة م�صالح وزارة الدفاع

الكاتب واالإعالمي عبد العزيز بوباكري ل الو�صط

هناك حقائق مل اأك�صفها عن خالد نزار

نحو تكرار �صيناريو جيزي مع "اأناداركو"

اإجها�ش خطة توتال 
الفرن�صية للتموقع 

يف اجلزائر

�صدور احلكم يف ق�صيته مع بوحجة هذا االأربعاء

بو�صارب ي�صع بابا م�صفحا ملكتبه
�ص3

�ص3
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العقيد املتقاعد العربي ال�صريف

هذا هو �صر 
احلقد الفرن�صي 
�ص3على قائد االأركان

�ص4 

�ص24  �ص12�ص4

�ص4

الالعبون وفوا بالعهد وعادوا 
اإىل من�صة التتويجات

حتذير من  �صراعات وفنت مب�صاجد غرب البالد
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تاجر اأدوات �ضيد حول منزله اإىل ور�ضة ببلعبا�س

الإطاحة ب�سبكة خمت�سة يف �سناعة الأ�سلحة 
.       حجز 27 بندقية و 40 ما�ضورة 

البحث  عنا�رص  فرقة  جنحت 
باأمن  العاملة   )BRI(  والتحري
الإطاحة  من  بلعبا�س  �سيدي  ولية 
ا�سخا�س   03 من  متونة  ب�سبكة 
وت�سليح  �سناعة   يف  خمت�سة 
الأ�سلحة احلربية  ، داخل م�سكن مت 
حتويله اإىل ور�سة لت�سليح الأ�سلحة 
اخلام�س  ال�سنف  من  النارية 
ذات  متكنت  والثامن  كما  وال�سابع 
من  حجز 27 بندقية  من  امل�سالح 
ما�سورة خمتلف   40  ، الأ�سنفة  كل 
الأحجام والعيارات واأخم�س خ�سبية 
بنادق �سيد وخراطي�س بدون رخ�سة 
، حيث مت على اإثر ذلك توقيف 03 

اأ�سخا�س .

الإعالم  خلية  بيان  وح�سب  هذا 
بلعبا�س  �سيدي  بامن  والت�سال 
اإ�ستغالل  اإىل  تعود  فان  الق�سية 
والتدخل  البحث  عنا�رص  فرقة 
بوجود  تفيد  ملعلومات   )BRI(
ت�سليح  جتارة  ميتهن  �سخ�س 
على  ويحوز  النارية  الأ�سلحة 
رخ�سة  بدون  واأخرى  كثرية  قطع 
اىل  حتويله  مت  الذي  منزله  داخل 
الأ�سلحة  ملختلف  وخمزن  ور�سة 
حتقيق  بفتح  امل�سلحة  لتبا�رص   ،
للك�سف  ال�رصعة  جناح  على  معمق 
عن مالب�سات الق�سية وبعد تكثيف 
ال�رصطة  اأفراد  متكن  التحريات 
فيه،  امل�ستبه  هوية  حتديد  من 

ويتعلق الأمر ب�سخ�س ميتهن ن�ساط 
بالتجزئة  التجارة  يف  ممثل  جتاري 
وعتاد  اأدوات  وبيع  ال�سيد  لأ�سلحة 
ال�سيد وبعد اإخ�ساع حمله وم�سكنه 
من  بندقية   27 حجز  مت  للتفتي�س 
كل الأ�سناف ، 40 ما�سورة خمتلفة 
الأحجام والعيارات ، اأخم�س خ�سبية 
خراطي�س،   ، خ�سبية  قطع  ،عدة 
بنادق �سيد واآلة خراطة كان يحوز 
عليها بدون رخ�سة ، كما مت توقيف 
هذه  يف  �رصيكاه  يعتربان  �سخ�سني 
مت  القيام  باإجراء  وقد   ، العملية 
و  فيهم  امل�ستبه  �سد  ق�سائيا 
�سيدي  النيابة  اأمام  تقدميهم  مت 

بلعبا�س .

و�ضط اأطفال البدو الرحل بالنعامة

ت�سجيل 580 حالة  بري�سيلوز و307 حالة بوحمرون 

خبر في 
صورة

الفيفا وزط�سي يهنئان
 احتاد العا�سمة

لكرة  الدويل  الحتاد  طرف  من  التهنئة  العا�سمة  احتاد  فريق  تلّقى 
للهيئة  اللكرتوين  املوقع  عرب  العا�سمي  بالنادي  اأ�ساد  والذي  القدم 
الكروية العاملية بعد تتويجه بلقب البطولة الوطنية الثامن يف تاريخه، 
اإىل جانب ذلك هّناأ رئي�س الحتادية اجلزائرية للعبة خري الدين زط�سي 
ت�سكيلة اأبناء »�سو�سطارة« بعد الفوز على �سباب ق�سنطينة واإحراز الفوز 
الطاقمني  الالعبني،  ت�سافرجهد جماعي من طرف  بعد  والذي جاء 

الفني والطبي، الإدارة وجماهريالفريق.

اأن�سار اأبناء العقيبة ي�سعلون 
»الفولكانا«

العا�سمة  احتاد  فريق  اأن�سار  اأ�سفى 
اأجواء خا�سة يف املباراة التي خا�سها 
فريقهم اأمام احتاد بلعبا�س �سهرة اأول 
البطولة  من   30 اجلولة  �سمن  اأم�س 
رائع  بكاراكاج  قاموا  حيث  الوطنية، 
خالل  من  »الفولكانا«  مدرجات  من 
اإ�سعال عدد كبري من الألعاب النارية 
يف  احلمراء  الألوان  عليه  وتغلب  ي�ستعل  اأوت   20 ملعب  جعلت  والتي 

اأجواء الفرح بعدما �سمن النادي العا�سمي البقاء يف الرابطة الأوىل.

�سدور الرتجمة  ال�سبانية 
لرواية" البيت الأندل�سي"

رواية  »البيت  الأعرج عن �سدور  وا�سيني  الروائي اجلزائري  ك�سف 
الفنون  دار  الإ�سبانية  عن  بالغة  اأي  �سريفانت�س   بلغة  الأندل�سي« 
والآداب ترجمة لني يان�س غونثاليث  ولقد اأ�رصف على هذه الطبعة  

اجلديدة  ودققها اإنريكي بريي�س دياث .

الأمن الوطني:
101 حادث مرور ج�سماين 

خالل نهاية الأ�سبوع

�سجلت م�سالح الأمن الوطني، يومي 24 و 25 ماي من ال�سنة اجلارية 
املناطق  م�ستوى  على  ج�سماين  مرور  حادث   101 الأ�سبوع(،  )نهاية 
احل�رصية، اأ�سفر عن وفاة  03  اأ�سخا�س وجرح 140 اآخرين و ت�سري 
املعطيات التي قامت بها امل�سالح املخت�سة لالأمن الوطني اأن  �سبب 
وقوع هذه احلوادث يعود بالدرجة الأوىل اإىل العن�رص الب�رصي، اإ�سافة 

اإىل العوامل الأخرى .

املجموعة 19 حلر�س احلدود
 بباب الع�ضة بتلم�ضان

الإطاحة ب06 عنا�سر متلب�سني 
بتهريب قنطارين من الكبف 

جنحت عنا�رص املجموعة ال19 حلر�س احلدود العاملة باإقليم باب 
الع�سة من الإطاحة ب�سبكة متكونة من 06 اأ�سخا�س متلب�سة  مبحاولة 
مترير  قنطارين من الكيف املعالج  من املغرب نحو اجلزائر  عرب 
بن  ومر�سى  بوكانون  بني   ما  الرابط  جزئه  يف  احلدودي  ال�رصيط 

مهيدي.
العملية جاءت اثر دورية لعنا�رص حر�س احلدود بعد الفطار اأين لفت 
الفا�سل  الدورية  حركة غري عادية على م�ستوى  وادي كي�س  انتباه 
مابني اجلزائر  واملغرب  وبالقرتاب من املوقع  مت �سبط عملية 
اإجمايل  ت�سليم ل08 حقائب من املخدرات ذات وزن 25 كلغ  بوزن 
قدر ب2قنطار �سنتيم  كما مت توقيف 06 عنا�رص الذين مت تقدميهم 
اإحالتهم  على وكيل  للتحقيق معهم قبل  الوطني  اإىل م�سالح الدرك 

اجلمهورية لدى حمكمة باب الع�سة املخت�س اإقليميا .

مبديرية  الوقاية  م�سلحة  دقت 
النعامة  لولية  وال�سكان  ال�سحة 
الرتفاع  خلفية  ناقو�س اخلطرعلى 
بالأمرا�س  الإ�سابات  عدد  الكبري يف 
الأول  ال�سدا�سي  الوبائية  خالل 
خا�سة الربي�سيلوز والبوحمرون و�سط 
النظافة  غياب  نتيجة  الرحل  البدو 
تلقيح  الأولياء عن  من جهة  وعزوف 

اأبنائهم من جهة اأخرى .
الوقاية عن  هذا وك�سف بيان م�سالح 
بري�سيلوز  580 حالة  يزيد  ما  ت�سجيل 

مبناطق   خا�سة  الرحل  البدو  و�سط 
بن  مكمن   ، امل�رصية   ، الق�سدير 
يرف�س  والتي  خليل  بن  عني   ، عمار 
اأ�سحابها العالج  خا�سة لن  املر�س  
والتي  امل�سابة  يتعلق  مبوا�سيهم 
هذا   ، حليبها  دون طبخه  ي�ستهلكون 
ال�سحة  مديرية  حماولت  ورغم 
عدد  تقلي�س  على   العمل  بالولية 
الإ�سابات  عن طريق حمالت التوعية 
لكن دون جدوى ،  من جانب اآخر  مت 
ت�سجيل 307 حالة اإ�سابة بداء احل�سبة 

لأطفال  »البوحمرون«   اأغلبها 
العمر  واغلبها  من  اخلام�سة  دون 
والرعوية   الريفية  املناطق  يف 
للرقابة  الأبناء  اإخ�ساع  نتيجة  عدم 
الطبية و رف�س الأولياء لتلقيح اأبنائهم 
يف اإطار احلملة التي اأطلقتها م�سالح 
 ،  2017 �سنة  منذ  الو�سية،  الوزارة 
ببلديات  ال�سحية  املوؤ�س�سات  عرب 
الولية للحد من انت�سار هذا املر�س  
التقليدية  الطرق  على  والعتماد 
جهة  من  النظافة   وغياب  جهة  من 

امل�سالح  ادخل  الذي  اأخرى  الأمر 
الزمن  مع  �رصاع  يف  تدخل  ال�سحية  
ال�ست�سفائي  اجل  التكفل  من 
واإخ�ساعها  احلالت،  هذه  بجميع 
للمراقبة الطبية امل�ستمرة من طرف 
الأخ�سائيني يف املوؤ�س�سات العمومية 
الأمر الذي  للولية  ال�ست�سفائية 
اإىل م�سلحة  اأي حالة،  ت�سجيل دخول 
العناية الطبية املركزة كما ت�سجل اأية 

وفاة.
حممد بن ترار

الوطني  الدرك  م�سالح  اأوقفت 
بولية امل�سيلة ، موؤخرا، من و�سع 
عرب  تن�سط  اإجرامية  ل�سبكة  حد  
ولية امل�سيلة تقوم باملتاجرة غري 
�رصعية يف بيع اأدوية اأجنبية ال�سنع 

ليتم حجز مئة و �ستة و�ستون )166( 
اأجنبي  �سنع  من  الأدوية  من  نوع 
الأمرا�س  خمتلف  لعالج  ت�ستعمل 
مبجموع يقدر بحوايل )866( علبة، 
 )237.9500( ب  يقدر  مايل  ومبلغ 

اأجنبية  ورقة عملية   )48( زائد  دج 
نوع  �سيارة  اأورو،و   )100( فئة 
الأغرا�س  هذه  كادي،  فول�سفاقن 
غري املرخ�سة و غري املعتمدة من 
طرف املخابر الوطنية من �ساأنها 

امل�سا�س ب�سحة امل�ستهلك ، تدعو 
عنها  التبليغ  يف  املواطن  م�ساركة 
 ، لق�سائية  ال�سلطات  اإخطار  بعد 
مت اإعداد ملف ق�سائي و اإر�ساله .
ع.ب

الدرك الوطني بامل�ضيلة 

تفكيك �سبكة خمت�سة يف تهريب الأدوية الأجنبية

م.ب

م.ب

اولياء التالميذ يكرمون امل�ضرفة الرتبوية 
املعتدى عليها يف البليدة



العقيد املتقاعد العربي ال�شريف يك�شف حقائق خطرية

هذا هو �سر احلقد الفرن�سي على قائد الأركان
 

.       توفيق اقرتح ا�شتخدام مطار مترنا�شت من قبل الطائرات الفرن�شية
.       ا�شتهداف بلمختار لقن�شلية اجلزائر بغاو كان بدعم فرن�شي ومغربي

ك�شف العقيد املتقاعد العربي ال�شريف جمموعة من املعلومات اخلطرية و احل�شا�شة  ،بعد اأن اأعطى العديد من احلقائق حول ال�شراع داخل جهاز املخابرات 
، وكذلك عالقة فرن�شا بجهاز ال�شتعالمات  و الأمن �شابقا، ليتحدث بعدها عن رف�ض القايد �شالح طلب الفريق توفيق ال�شماح با�شتخدام مطار مترنا�شت من 

قبل الطائرات الع�شكرية الفرن�شية .
ع�شام بوربيع

العربي  املتقاعد  العقيد  ك�شف 
ال�رشيف جمموعة من املعلومات 
اأن  ،بعد    احل�شا�شة  و  اخلطرية 
حول  احلقائق  من  العديد  اأعطى 
املخابرات  جهاز  داخل  ال�رشاع 
بجهاز  فرن�شا  عالقة  وكذلك   ،
�شابقا،  الأمن  و  ال�شتعالمات  
القايد  رف�ض  بعدها عن  ليتحدث 
�شالح طلب الفريق توفيق ال�شماح 
با�شتخدام مطار مترنا�شت من قبل 

الطائرات الع�شكرية الفرن�شية .
احلميد  عبد  املتقاعد  العقيد 
منتدى  وخالل  ال�رشيف  العربي 
جريدة احلوار قدم حقائق خطرية 
تلعبه  كانت  الذي  الدور  بداية من 
لتمكنها  �شنوات  مدة  فرن�شا 
جهاز  مراقبة  و  ال�شيطرة  من 

ال�شتعالمات و الأمن .
وحتدث العقيد عبد احلميد العربي 
يف  فرن�شا  تغلغل  عن  ال�رشيف 
مفا�شل الدولة وجهاز املخابرات 
ح�شبه  اأ�شبحت  اأن  بعد   ، �شابقا 
فرن�شا تدير جهاز ال�شتعالمات و 
الأمن ل�شاحلها بعد اأن كانت ت�شل 
اإىل فرن�شا قبل و�شولها اإىل القيادة 

اجلزائرية .
وروى بذلك العقيد اإحدى الق�ش�ض 
على  بت�شني  حممد  تعيني  بعد   ،
حيث   ،1989 �شنة   ، اجلهاز  راأ�ض 
امليدانية  زياراته  اإحدى  ويف 
، وجد  العملياتية  لإحدى املراكز 
فتحه  بعد  حيث   ، مغلقا  مكتبا 
مكتب  هو  املكتب  هذا  اأن  وجد 
فرن�شا  مع  ال�شتخباري  التعاون 
الثاين  اليوم  يف  بعدها  ليقوم   ،
باإيفاد جلنة حتقيق و�شلت اإىل اأن 
املكتب كان ي�شلم وفقط معلومات 
للطرف الفرن�شي ول يح�شل على 
ل�شالح  فرن�شا  من  معلومات  اأي 
اأن  بت�شني  وجد  حيث   ، اجلزائر 
من  يح�شل  كان  املكتب  عمل 

باإحالة  ليقوم   ، القيادة  علم  دون 
املكتب  عن  امل�شوؤول  ال�شابط 
العقيد  ي�شيف  لكن  التقاعد.  اإىل 
اأنه من املفارقات اأنه بعدو5اأ�شهر 
التقاعد  على  ال�شابط  اإحالة  من 
اأعاده اجلرنال العربي بلخري مدير 
اآنذاك  اجلمهورية  رئا�شة  ديوان 
رتبة  اإىل  و�شل  حتى  اخلدمة  اإىل 
املخابرات  جهاز  داخل  جرنال 
وقاد مديرية ح�شا�شة داخل جهاز 

ال�شتعالمات و الأمن .
ا�شتهداف بلمختار لقن�شلية 

اجلزائر بغاو كان بدعم 
خمابراتي فرن�شي ومغربي

يتطرق  اأخرى  خطرية  حقائق 
جهاز  من  املتقاعد  العقيد  اإليها 
�شيطرة  ق�شية  حول  املخابرات 
بداية  بلمختار  خمتار  الإرهابي 
قن�شلية  2012على  اأفريل  �شهر 
دقيق  بدعم  املالية  بغاو  اجلزائر 
و  الفرن�شية  املخابرات  من 
عربية  دولة  وخمابرات  املغربية 

مل يذكرها العقيد بالإ�شم .
وحتدث العقيد كيف و�شل خمتار 
بلمختار اأمري كتيبة امللثمني �شمن 
اإىل  بال�شاحل  القاعدة  تنظيم 
اأين   ، مايل  �شمال  يف  غاو  مدينة 
القبائل  و  الدين  رجال  مع  اجتمع 
عليهم  اأغذق  التي  املنطقة  يف 
باملال الذي منحته له املخابرات 
الفرن�شية حتت غطاء الفدية التي 
كانت تدفعها له ، ومبا�رشة توجه 
اجلزائر  قن�شلية  نحو  بلمختار 
كانت  ال�شيارات  من  قافلة  مبعية 
معه ، لي�شيف املتحدث اأن من اأدار 
معركة العتداء على القن�شلية هي 
املخابرات الفرن�شية و املغربية ، 
 ، خليجية  دولة  معهم  و�شاركت 
اجلزائري  الطرف  اأن  يعقب  و 
علم  على  املخابرات  خالل  من 
بالعملية و لكنه مل يحرك �شاكنا ما 
عن  الت�شاوؤلت  من  العديد  يطرح 

امتناع جهاز ال�شتعالمات و الأمن 
توفيق  الفريق  بقيادة  اجلزائري 
عن التدخل حلماية الدبلوما�شيني 

يف القن�شلية يف مدينة غاو .
وراءه  كانت  تيغنتورين  �رشب 

فرن�شا و املغرب ودولة خليجية
تيغنتورين  عملية  وبخ�شو�ض 
التي  العملية  هي  ح�شبه  التي  و 
وهي  الت�شاوؤلت  من  الكثري  تثري 
الغاز  املركب  هذا  على  العتداء 
الدول  نف�ض  طرف  من  الطبيعي 
الثالثة املخططة للعملية التي هي 
خليجية  ودولة  املغرب  و  فرن�شا 
من  اجلزائر  اإخراج  هدفها  كان 
مت  .حيث  الأوروبية  الغاز  �شوق 
اللتقاء بالإرهابي خمتار بلمختار 
مبقر القن�شلية بغاو و اأمر بالتوجه 
اإىل ليبيا بعد �شقوط القذايف ، ومت 
عملية  له وحت�شري  الطريق  تاأمني 
بهدف  تيغتورين  على  الهجوم 
و  اجلزائرية  الغاز  �شناعة  �رشب 
الأوربية  الغاز  �شوق  من  اإخراجها 
واىل   ، معروفة  جهات  ل�شالح 
املف�شلية  املرحلة  هذه  غاية 
العقيد املتقاعد ويف عام  ي�شيف 
الفريق  اإحالة  عملية  2015متت 
بالطريقة  التقاعد  على  توفيق 
جهاز  وحل  اجلميع  يعرفها  التي 

ال�شتعالمات .

ا�شرتجاع الديبلوما�شيني 
الذين اختطفهم بن خمتار 

يتحدث العقيد املتقاعد عن كيف 
متكن مدير الأمن اخلارجي يو�شف 
بو الزيت اإيل عني على راأ�ض هذه 
تنحية  بعد  احل�شا�شة  املديرية 
توفيق من ا�شرتجاع الدبلوما�شيني 
اختطفتهم  الذين  اجلزائريني 
غاو  قن�شلية  من  بلمختار  خمتار 
مبايل ،وهذا يف ظرف ثالثة اأ�شهر 
من تعيينه على راأ�ض جهاز الأمن 
دائرة  خارج  من  وهو  اخلارجي 
يعلم  اأن  وبدون   ، مدين  حممد 
الأمن  و  ال�شتعالم  دائرة  رئي�ض 
باجلنون  فرن�شا  اأ�شاب  ما  وهو   ،
كما جن جنون الفريق مدين اأي�شا 
الدوبلوما�شيني  ا�شرتجاع  بعد   ،
وبدون اأن تدفع اجلزائر ول دولرا 
الإرهابية  للجماعات  واحدا فدية 
 ، الدبلوما�شيني  اختطفت  التي 
احل�شا�شة  الجنازات  احد  وهو 
يو�شف  اللواء  اأجلها  دفع من  التي 
بالزيت ثمنا غاليا ، حيث انتقمت 
 ، رحيلها  قبل  اأياما  الع�شابة  منه 
من  مهامه  باإنهاء  قامت  اأن  بعد 
اخلارجي  الأمن  جهاز  راأ�ض  على 

داود  بن  اللواء  مكانه  وعينت 
بعائلة  القوية  بعالقته  املعروف 
يف  العمل  له  �شبق  حيث  بوتفليقة 
طويلة  �شنوات  وعمل  �شو�شريا 

بباري�ض الفرن�شية .
اأن  ال�رشيف  العربي  العقيد  اأكد  و 
الع�شابة  على  ا�شرتطت  فرن�شا 
قبل  اجلديدة  الرتتيبات  اطار  يف 
يو�شف  اللواء  يبقى  ل  اأن  رحيلها 
لن  درو�شا  لقنها  لأنه  بوزيت 
ا�شتطاع  و  وليبيا  تن�شاها يف مايل 
بقوة  حا�رشا  يكون  اأن  ليبيا  يف 
احليوي  بالف�شاء  بقوة  اهتم  لأنه 
 ، ليبيا  جنوب  هو  الذي  للجزائر 
الوطني  ال�شعبي  اجلي�ض  واأر�شل 
لأبناء  وغدائية  طبية  م�شاعدات 
يعي�شون  الذين  الليبي  اجلنوب 
الدولة  �شقوط  مند  كبرية  متاعب 
و  هوؤلء  ود  اجلزائر  وك�شب   ،
اأ�شبحت حا�رشة يف امللف الليبي 
من جديد وهو ما ترف�شه فرن�شا 
و  جملة  خليجية  ودول  اأمريكا  و 

تف�شيال .
اأن  ال�رشيف  العربي  وي�شيف 
الفرتة  يف  غيبت  التي  اجلزائر 
ا�شعد  احلراك  ب�شبب  الأخرية 
ودول  امريكا  و  فرن�شا  كثريا 
النهاية  يف  ي�شب  وكله  خليجية 
حال  يف  اجلزائر  م�شلحة  �شد 
احلدود  اإىل  حفرت  خليفة  و�شول 
على  حقدا  ميلك  لأنه  اجلزائرية 
اجلزائر ويريد اإعادة ر�شم احلدود 
املياه  على  لل�شيطرة  البلدين  بني 
حقول  على  ال�شيطرة  و  اجلوفية 
�رشكة  مل�شالح  خدمة  الغاز 
�شيطرت  التي  الفرن�شية  طوطال 
على الرثوات النفطية الليبية بعهد 

�شقوط القذاقي .
الفريق  طلب  رف�ض  �شالح  القايد 
مترنا�شت  مطار  ا�شتخدام  توفيق 

من قبل الطائرات الفرن�شية
من  املعلومات الكثرية التي ك�شف 
ال�رشيف  العربي  العقيد  عنها 

و  املخابرات  جهاز  من  متقاعد 
ما   ، معلومات خطرية  هعي  التي 
تقدم  الذي  الغريب  بالطلب  تعلق 
املدعو  مدين  حممد  الفريق  به 
الفريق  الأركان  قائد  اىل  توفيق 
املتعلق  و  �شالح  قايد  احمد 
الع�شكرية  للطائرات  بال�شماح 
مايل  تهاجم  التي  الفرن�شية 
 ، مترنا�شت  مطار  با�شتخدام 
الفريق  رف�شه  الذي  الطلب  وهو 
وتف�شيال  جملة  �شالح  قايد 
الفريق  من  تقدميه  اإعادة  رغم 
الثانية  للمرة  �شهرين  بعد  توفيق 
التي  ال�شنة  2014وهي  عام  يف 
اأ�شيبت فرن�شا بالفزع ال�شديد من 
اجلزائري  اجلي�ض  ت�شليح  درجة 
يف  اأعوانها  مطالبة  اإىل  ف�شارعت 
باإقناع  املتحدث  ي�شيف  اجلزائر 
طائرات  ب�رشاء  الأركان  قيادة 
رافال الفرن�شية و�رشاء فرقاطات 
الأركان  قيادة  اأن  ال   ، فرن�شية 
توجهت  الثابثة  لعقيدتها  والتزاما 
اإىل �رشاء طائرات متعددة املهام 
و�رشاء  رو�شيا  30منن  �شوخوي 

فرقاطات من املانيا .

�شر العداء و احلقد الفرن�شي 
الأعمى �شد قايد �شالح

ويك�شف العقيد املتقاعد كيف اأن 
تعر�ض  �شالح  قايد  احمد  الفريق 
رئا�شة  من  حتى  كبري  �شغط  اإىل 
من  الأ�شلحة  ل�رشاء  اجلمهورية 
اإطالقا  رف�ض  ولكنه   ، فرن�شا 
ل�رشاء �شوخوي  اإىل رو�شيا  وذهب 
الفرقاطات  ل�رشاء  اأملانيا  اإىل  و 
متعددة املهام ، كل هذا بات ي�شكل 
العميقة  �شديدا من فرن�شا  عداءا 
و�شد  اجلزائر  �شد  �شبكاتها  ومن 
قيادة  و�شد  اجلزائري  اجلي�ض 

الأركان على وجه اخل�شو�ض.
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الكاتب والإعالمي عبد العزيز بوباكري ل" الو�شط"

هناك حقائق مل اأك�سفها عن خالد نزار
�شدور احلكم يف ق�شيته مع بوحجة 

هذا الأربعاء

 بو�سارب ي�سع بابا م�سفحا ملكتبه
العزيز  عبد  الإعالمي  و  الكاتب  اأكد 
و  معلومات   ناقل  كاتب  انه  بوباكري 
حقائق ولي�ض م�شهرا ،و دعا وزير الدفاع 
ال�شابق خالد نزار ملنا�رشته بعد اتهامه 
مبتابعته  تهديده  و  عليه  بالتحامل  له 

ق�شائيا عقب ت�رشيحاته الأخرية .
حتدى كاتب مذكرات ال�شاذيل بن جديد 
وزير  الو�شط  جريدة  مع  ات�شال  يف 
اأنا  قال  و  مناظرة  يف  الأ�شبق  الدفاع 
م�شتعد ملناظرته حول  جميع احلوادث 
التي �رشدتها وحتى الك�شف عن حقائق 
اأخرى اإن �شاء وجاء تعقيب بوباكري بعد 
احلوار الذي اأجراه وزير الدفاع الأ�شبق 
خالد نزار مع موقع اأجلريي باتريوتيك 
عليه  بالتحامل  بوباكري  الكاتب  واتهم 
اإنه   ” فيه  قال  ،و  �شده  وحتريك حملة 
الرد  بوباكري  العزيز  عبد  على  �شيتعني 

على العدالة ب�شبب ت�رشيحاته الت�شهريية 
، �شواء اأثناء حديثه ال�شحيفة التي ت�شدر 
اأو يف كتابه الذي اقتب�ض  باللغة العربية 
منه مقطع افرتاء”و كان قد �رشح كاتب 
بن  ال�شاذيل  الراحل  الرئي�ض  مذكرات 
الرئي�ض  اإن  احلوار،  منتدى  يف  جديد، 
وفاته  قبل  له  قال  جديد  بن  ال�شاذيل 
مثل  �شيء يف حياته  يندم على  “مل  اإنه 
ندمه على تعيني اللواء خالد نزار وزيرا 
الذي �شيت�شمنه  الت�رشيح  للدفاع” وهو 
اجلزاء الثاين من مذكرات ثالث الروؤ�شاء 
من   ، قريبا  �شتن�رش  والتي  اجلزائريني 
جهة اأخرى مبجرد ظهور معلومات عن 
التوا�شل  مواقع  �شهدت  بوباكري  متابعة 
من  وا�شعة  ت�شامن  حملة  الجتماعي 
غريهم  و  واإعالميني  مثقفني  طرف 
بوباكرياأكدوا  والإعالمي  الكاتب  مع 

ت�شامنهم و م�شاندتهم له  .
وعن منح عائلة الرئي�ض الأ�شبق ال�شاذيل 
بن جديد له ال�شوء الأخ�رش لالإفراج عن 
يف  ون�رشها  مذكراته  من  الثاين  اجلزء 
اأننا يف مرحلة  اأقرب وقت قال بوباكري 
ل  ال�شاذيل  عائلة  اأن  اأكد  و  التفاو�ض 
التفاو�ض  اأن  اأو�شح  و  ن�رشها  متانع 

يخ�ض اأمور �شكلية فقط  
من  الثاين  اجلزء  اأن  الإعالمي  وك�شف 
حول  اأخرى  حقائق   ي�شم  املذكرات 
نزار و عن م�شمون الكتاب قال الكاتب 
اإىل   1978 من  فرتة حكمه  �شيتناول  اأنه 
املرتقبني  من  العديد  ،وتنباأ   1992
كربيات  األغاز  �شيفكك  اأنه  للكتاب 
حكمه،  فرتة  عا�شتها  التي  الأحداث 
اأكتوبر   8 بانتفا�شة  تعلق  ما  خا�شة 
يف  اجلرنالت  بكبار  وعالقته   ،  1988

قرار  وخلفيات  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة 
ا�شتقالته املفاجئة يف جانفي 1992، ثم 
توقيف امل�شار النتخابي بعد ذلك وكان 
من  كبريا  جتاوبا  الأول  اجلزء  لقي  قد 
طرف العديد من ال�شيا�شيني واملثقفني 
والقراء، خا�شة واأنه اأعاد اإحياء جوانب 
تاريخ  يف  ح�شا�شة  مراحل  من  مهمة 
اجلزائر احلديث، خا�شة ما تعلق بثورة 
هواري  الرئي�ض  حكم  وفرتة  التحرير 

بومدين.
على  اإجابته  خالل  اأخرى  جهة  من 
بعد  الكتابة  جمال  حترر  حول  �شوؤال 
العديد من  الذي حرر  ال�شعبي  احلراك 
املفرو�ض  من  بوباكري  قال  القطاعات 
هل  املطروح  ال�شوؤال  لكن  حررها  اأنه 

الكتابة كانت يف م�شتوى احلراك .
ف.ن�شرين 

م�شادر  من   « »الو�شط  علمت 
الربملان  رئي�ض  اأن  موثوقة 
ا�شتعان  ب�شارب  معاذ  احلايل 
اأعوانه  قام   « بالندي   « بباب 
 ، باخلام�ض  بالطابق  برتكيبها 

وهي البوابة الرئي�شية .
وقالت م�شادرنا اأن هذه البوابة 
النوع  من  هي   « ال�شمفحة   «
امل�شتورد ، ا�شتعان بها بو�شارب 
من اأجل احليلولة لعدم ك�رشها 
ما  مثل  طرف  من  اأخرى  مرة 
قام به النواب الأ�شبوع املا�شي  
بالقوة  مكتبه  اقتحموا  بعدما 

بعد ك�رش الباب الرئي�شي .
املتوقع  من   ، اأخرى  جهة  من 
رئي�ض  �شالح  احلكم  �شدور 
ال�شعيد  ال�شابق  الربملان 

دعوى  رفع  كان  الذي  بوحجة 
يف  بو�شارب  �شد  ق�شائية 
املتوقع  من  لهذا   ، العدالة 
من  من�شبه  اإىل  بوحجة  عودة 
اأو  ال�رشعي  الق�شائي  الباب 
اأخرى  �شخ�شية  وتزكية  اختيار 

خلفا لبو�شارب.
ع�شام بوربيع



عدم اإجابة »اأناداركو« عن 
ت�صا�ؤالتنا يبطل ال�صفقة

عرقاب  حممد  الطاقة  وزير  ك�شف 
على  ردا  تتلقى  مل  اأن الوزارة 
»اأناداركو«  لـ�رشكة  ا�شتف�شار وجهته 
الأمريكية ت�شتف�رش فيها عن حقيقة 
يف  »اأناداركو«  جممع  بيع اأ�شول 
الفرن�شية  توتال  ل�رشكة  اجلزائر 
»اأناداركو«  اإجابة  عدم  اأن  معتربا 
ال�شفقة،  يبطل  ت�شاوؤلتنا  عن 
م�شيفا »�شنعمل كل �شيء للحفاظ 
على م�شالح اجلزائر، مبا فيها حق 

ال�شفعة«.
 

كمال رزيق
 الد�لة لن ت�صمح باإجناح 

ال�صفقة  
كمال  القت�شادي  اخلبري  اأكد 
باإجناح  الدولة لن ت�شمح  باأن  رزيق 
اأنادركو  �رشكة  بني  ال�شفقة 
 ، الفرن�شية  وتوتال  الأمريكية 
هيمنة  ترف�ض  الدولة  باأن  م�شددا 
حقول  على  الفرن�شية  ال�رشكة 
باأن  متوقعا  اجلزائرية،  البرتول 
ال�شفعة  حق  احلكومة �شت�شتعمل 

وت�شرتي ال�رشكة .
اأو�شح كمال رزيق يف ت�رشيح خ�ض 
تتابع  الو�شاية  باأن  »الو�شط«  به 
احتمال  حول  الوزارة  يقال  ما  كل 
�شفقة بني »اأنادركو« و توتال بدون 

باأن  موؤكدا  اجلزائرية،  الدولة  علم 
معتربا  اإطالقا،  تكون  لن  ال�شفقة 
الإجراءات  اتخاذ  �شيتم  باأنه 
للحكومة  ت�شمح  التي  القانونية 
قامت  كما  ال�شفعة  بحق  بالقيام 
مع  الت�شالت  قطاع  قبل  من  بها 
جت�شيد  هذا  و  »جيزي«  �رشكة 
قوانينها  احرتام  و  الدولة  ل�شيادة 

على حد تعبريه.
يف حني اأكد كمال رزيق باأن الدولة 
الفرن�شية  ال�رشكة  هيمنة  ترف�ض 
اجلزائرية،  البرتول  حقول  على 
حتاول  توتال  �رشكة  باأن  معتربة 
اجلزائر  على  ال�شغط  و  التحكم 
الوزارة   « م�شيفا  البرتول،  مبلف 
�شتتحرك من خالل تطبيق القانون 
املوؤامرة  اإ�شقاط  و  اجلزائري 
ال�شماح  عدم  و  حقا  وجدت  ان 

بعد  النافذة  من  تدخل  اأن  لفرن�شا 
ما مت طردها من الباب«، مو�شحا 
القرار  ترك  اإىل  ت�شعى  الدولة  بان 
م�شتقل  اجلزائري  القت�شادي 
�رشكة  رحمة  حتت  تركه  وعدم 
القطاع  هذا  اأن  خا�شة  توتال 
و  �شعبا  للجزائر  ا�شرتاتيجي  هو 
حكومة ،و اقت�شادا على حد قوله.

قال  ال�شفعة،  حق  وبخ�شو�ض 
املتحدث »حق ال�شفعة امتياز جاء 
�شنة  التكميلي  املالية  قانون  به 
ت�شرتي  اأن  للدولة  ي�شمح   ،2009
اأخرى،  موؤ�ش�شة  اأي  قبل  ال�رشكة 
بالبيت  »اأناداركو«  رغبت  اإذا  اأكيد 
يعني امتياز ن�شمح لها ت�شرتي هي 
م�شريا  البيع،  عملية  بقيام  ت�شمح 
قبل  من  ا�شتعمل  ال�شفعة  حق  باأن 

يف ق�شية جيزي .

هار�ن عمر
 اجلزائر لن تتنازل عن ح�صة 

»اأناداركو« ل«توتال »
عمر  هارون  القت�شادي  املحلل  اأكد 
ح�شة  عن  تتنازل  لن  اجلزائر  باأن 
»اأنادركو« لتوتال ،م�شريا باأنها �شتكون 
اأمام خيار ممار�شة حق ال�شفعة والذي 
»اأناداركو«  ح�شة  لإ�شرتجاع  يخول 
فيه  الذهاب  اجلزائر  ما ميكن  وهذا 
هذا  »اأناداركو«  رف�شت  اإن  بعيدا 
التحكيم  اآليات  خالل  من  اخليار، 
�شتعطي  اأنها  �شك  ل  التي  الدولية 
للجزائر حق ال�شفعة على حد تعبريه.

ت�رشيح  يف  عمر  هارون  اعترب 
»للو�شط«  باأنه حلد ال�شاعة مل ي�شدر 
عن »اأنادركو« اأي ت�رشيح ر�شمي يوؤكد 
وزير  اأكده  ،وهو  ما  العملية  ينفي  اأو 
مل  اجلزائر  اأن  اأكد  والذي  الطاقة 
تتلقى اي رد حلد ال�شاعة حول حقيقة 
كما  اأن اجلزائر  اأكد  كما  البيع  عملية 
هو معروف حق ال�شفعة اأي اأننا الأوىل 
باأن ن�شرتي احل�شة املباعة على حد 

قوله
املتحدث  قال  مت�شل،  �شياق  ويف 
»قطاع املحروقات قطاع معقد وفيه 
الكثري من الت�شعبات التي ي�شعب فهم 
اأن هذه املرحلة احل�شا�شة  حيثياتها، 
نقف  جتعلنا  اجلزائر  تاريخ  من 
التحدي  منها  كبرية  حتديات  اأمام 
القت�شادي الذي يبقى هاج�ض كبري لنا 
كجزائريني ومن بني الهواج�ض الكربى 
التي نعي�شها هو ملف املحروقات وما 
يدور فيه من �شفقات �شابها الغمو�ض 

.«

نحو تكرار �صيناريو جيزي مع »اأناداركو«

اإميان لوا�س

اإجها�ض خطة توتال الفرن�سية 
للتموقع يف اجلزائر
.         حممد عرقاب: �صنعمل كل �صيء للحفاظ على م�صاحلنا

.        كمال رزيق: »توتال« حتا�ل ال�صغط على اجلزائر 
.        هار�ن عمر: احلكومة �صت�صتعمل حق ال�صفعة 

مدينة الرم�صي �صمال تلم�صان

احتجاجات عارمة وغلق 
للإدارات والطرق 

ولية  �شمال   الرم�شي  مدينة  تعي�ض   
تلم�شان على وقع احتجاجات عارمة 
فو�شى  خلق  ما  كامل  اأ�شبوع  منذ 
القرارات  نتيجة  حلها  ي�شعب  
املجل�ض  لع�شاء  ال�شرتجالية 
الذي  الأمر  الدائرة   ورئي�ض  البلدي 
»املري«  واإعادة  املري  باإقالة  عجل 
ال�شابق  خا�شة بعد فتح �رشاعا كبريا 
الأحياء  و�شكان  املدينة  �شكان  بني  
معه  طفت  الذي  الأمر   ، الق�شديرية 
وهو  الإقامة   �شهادات  تزوير  ق�شية 
امللف املطروح على  نيابة املحكمة 

وم�شالح الأمن للتحقيق .
الأحياء  �شكان  اأقدما  فبعدما 
ووادي  النامو�ض  »وادي  الق�شديرية 
غلق  على  املا�شي  الأ�شبوع   « ال�شبع 
البلدية وبناء جدارا عرب مدخل  مقر 
�شل  الذي  الأمر  املدنية  احلالة 
جعل  ما  كاملني  يومني  ملدة  البلدية 
البلدي  واملجل�ض  الدائرة  رئي�ض 
منح  قرار  ويتخذوا  حوارا  يفتحوا  
قرب  ال�شهداء  بحي  اأر�شية   قطعة 
الثانوية والتي مت مبا�رشة تهيئة  600 
للمحافظة  تابعة   اأنها  رغم  قطعة 
اإعانات ب70  العقارية   ووعد مبنح  
القرار خمالف  اأن  رغم  �شنتيم  مليون 
للقانون لأن  الإعانات موجهة لل�شكن 
الريفي ول املناطق احل�رشية ، وهي 
مع  بها  العمل  �شبق  التي  الطريقة 
�شكان الق�شدير ب�شيدي احمد ووادي 
اأنه مت  الذي من املفرو�ض  النامو�ض 
الق�شاء عليه �شنة 2014 بهذه الطريقة 
القرى  �شكان  فيها  حرمان  مت  التي  
الريفي  ال�شكن  حق  من  واملدا�رش 

�شكان  و�شفوه  الذي  القرار  هذا   ،
وحرمانا  قانوين  غري  باأنه  الرم�شي 
لهم من حق ال�شكن  وت�شجيعا لنت�شار 
�شكان  اأغلب  واأن  خا�شة  الق�شدير 
الغرباء   من  هم  الق�شديرية  الأحياء 
املجل�ض  اأع�شاء  قبل  من  جلبهم  مت 
البلدي خالل ال�شتحقاقات املا�شية 
على  جديد  ق�شديري  حي  واإقامة 
املق�شي  النامو�ض  وادي  حي  اإنقاذ 
كوخ   350 بناء  ومت   2014 �شنة  عليه 
منحهم  مت  غرباء  قبل  من  جديد 
اأ�شواتهم  ل�شمان  الإقامة   �شهادة 
التي  الق�شية  وهبي   ، النتخابات  يف 
بعدما  خا�شة  حتقيق  حمل  هي 
الع�رشات من �شكان  اأم�ض  نهار  اأقدم 
بلدية الرم�شي على غلق مقر الدائرة 
وغلق  للمدينة    اجلنوبي  باملدخل 
الطريق الوطني رقم 22 باإقامة خيمة 
اجل  من  الدائرة  مقر  عزاء  مبدخل 
املطالبة بحقهم يف ال�شكن واحتجاج 
الأخري  الدائرة  رئي�ض  قرار  على 
الأر�شية قرب  القطع  منح  قرر  الذي 
لفائدة  اجلبلي  حممد  داود  ثانوية 
اغلبوهم  الذين   الق�شدير  �شكان 
 ، املدينة   خارج   من  النازحني  من 
حيث اأ�شار املحتجون اأن قيام رئي�ض 
اأر�شية تزيد قيمة  الدائرة مبنع قطع 
ماليني   05 عن  فيها  املربع  املرت 
�شنتيم  اإىل مواطنني من خارج املدينة 
بطرق  الإقامة  �شهادة  على   حت�شلوا 
ملتوية ،  يعد حرمان ل�شكتان املدينة 
الذين منعهم حيائهم من اإقامة  بيوت 

ق�شديرية احرتاما للقانون .

مل تتلق الوزارة ردا على ا�صتف�صار �جهته لـ�صركة اأنادركو االأمريكية ت�صتف�صر فيها عن حقيقة 
بيع اأ�صول جممع »»اأناداركو«” يف اجلزائر ل�صركة توتال الفرن�صية د�ن علمها، يف حني يتوقع خرباء 

اقت�صاديون يف ت�صريح »للو�صط«  باأن اجلزائر لن ت�صمح بهذه ال�صفقة من خالل ا�صتعمال حق ال�صفعة 
��صراء ال�صركة � هو امتياز جاء به قانون املالية التكميلي ل�صنة 2009، من جهة اأخرى تناقلت اأم�س 
كثري من املواقع االلكرت�نية � من�صات التوا�صل االجتماعي معلومات مفادها �جود تعليمة من هيئة 

�صيادية تاأمر باإنهاء التعامل مع ال�صركات الفرن�صية يف جمال الطاقة. 
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 �صراعاتهم مع املنتخبني ،االأعيان � توتراجلبهة االجتماعية 

04 ولة  باجلنوب يعدون اأيامهم الأخرية 
تغيري  حركة  اإجراء  املنتظر  من 
وا�شعة يف �شلك الولة بعد عيد الفطر 
الأوىل  بالدرجة  ، ت�شتهدف  املبارك 
وذلك  الكبري  البالد  بجنوب  ولة   04
ناهيك  الأحداث،  جتاوزتهم  بعدما 
عن دخولهم يف �رشاعات مبا�رشة مع 
الأعيان والأميار وهو الأمر الذي بات 

يهدد بانفجار الحتقان املحلي .
علمت يومية »الو�شط »، من م�شادر 
�شلك  يف  التغيري  حركة  اأن  مطلعة 
الولة املزمع اإجرائها بعد عيد الفطر 
موؤكد  04  ب�شكل  �شتم�ض  املبارك 
ف�شال  حققوا  الذين  للجمهورية  ولة 
الحتقان  حالت  تطويق  يف  ذريعا 
والت�شنج التي م�شت عدد من بلديات 
وولية  اإيليزي   ، مترنا�شت   ، ورقلة 
املركزية  بالعا�شمة  املعروفة  ب�شار 

للجنوب ال�رشقي .

امل�شادر  نف�ض  من  علم  وح�شبما 
�رشورة  باتت  التغيري  حركة  فاإن 
وذلك  املذكورة  بالوليات  حتمية 
على خلفية دخول ولة اجلمهورية يف 
�رشاعات مبا�رشة مع الأعيان وعدد 
من روؤ�شاء البلديات ، ومما زاد الطني 
بلة العجز يف تفكيكهم لطال�شم حالة 
الغليان  الناجمة عن تفاقم الحتقان 
املتم�شكني  البطالني  لدى  املحلي 
الوطنية  بال�رشكات  العمل  يف  باحلق 
العاملة يف حقول البرتول باملديريات  
�شوناطراك  ،  ل�رشكة  اجلهوية 
لتعليمة  ال�شارم  التطبيق  اإطار  يف 
املالك  عبد  الأ�شبق  الأول  الوزير 
اأولوية  منح  ب�رشورة  القا�شية  �شالل 
من  العمل  عن  للعاطلني  التوظيف 
هاته  �شجلت  حيث  املنطقة،  اأبناء 
الوليات موجات احتجاجات عارمة 

خالل ال�شنة اجلارية، متثلت يف قطع 
�شل  يف  واأخرى  الوطنية،  الطرقات 
والوكالت  الوليات   م�شالح  ن�شاط 
ومداخل  للت�شغيل  والولئية  املحلية 
�شكوك  اأثار  ما  وهو   ، ال�رشكات 
توعدت  التي  املركزية   ال�شلطات 
باتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية 
ب�شوق  الدهر  اأف�شده  ما  لإ�شالح 

ال�شغل.
البطالون  قال  �شلة،  ذي  �شياق  ويف 
من   املذكورة  بالوليات  ال�شاخطون 
تف�شي ظاهرة املح�شوبية واملحاباة 
حان  ،اأنه  ال�شغل  ب�شوق  والر�شوة 
الوقت لالإطاحة برموز الف�شاد الذين 
ال�شغل  قوانني  �شيغة  باإعادة  قاموا 
على مقا�شهم وما يف�رش ذلك تف�شي 
مظاهر التوظيف املبا�رش ليد عاملة 
الوطن  و�رشق  �شمال  وليات  من 

املحلية  الوكالت  على  املرور  دون 
اأثار  الذي  الو�شع  وهو  للت�شغيل 

حفيظة طالبي العمل .
الآلف  توعد  اأخر  �شعيد  وعلى 
الجتماعي  ال�شكن  طالبي  من 
العمومي،بالوليات  الإيجاري 
لهجة  من  ذكرها  بالت�شعيد  ال�شالف 
جتد  مل  ما  حالة  يف  الحتجاجات 
مطالبهم املتمثلة يف �رشورة الإفراج 
�شاغية،  اآذانا  ال�شكنية  القوائم  عن 
يف وقت مل تخف م�شادر مقربة من 
�شناع القرار بولية ورقلة اأن التوزيع 
ا�شتكمال  بعد  مبا�رشة  �شيكون 
قوائم  يف  الإدارية  التحقيقات 
التهيئة  ا�شتكمال  و  امل�شتفيدين 
 200 ح�شة  م�شتوى  على  احل�رشية 
اأ�شل 1000 وحدة �شكنية  م�شكن من 

جاهزة للتوزيع   .

حتذير من  �صراعات �فنت مب�صاجد غرب البالد

18 ق�سية تخ�ض �سراعات 
داخلية  مب�ستغامن  

ال�شوؤون  قطاع  من  م�شدر  ك�شف 
الدينية  بالغرب اجلزائري عن  وجود 
الع�رشات من الن�شقاقات  بامل�شاجد  
يف الوليات الغربية �شببها  اجلمعيات 
التي  اأع�شائها  واإديولوجيات  الدينية 
غالبا ما تدخل يف �رشاعا مع الإمام  
حول اأمور ب�شيطة  وكثريا ما تطورت 
واجلرح  ال�رشب   حدود  اإىل  لت�شل 
والق�شاء ، وتتحول معها امل�شاجد من 
لل�رشاعات   م�رشح  اإىل  للعبادة  ف�شاء 

ال�شيقة.
اأن  الأئمة  من  الع�رشات  ويوؤكد  هذا 
اأع�شاء اجلمعيات وخا�شة  املنتمني 
الفنت  اأكرب  وراء  ال�شلفي  التيار  اإىل 
�شوؤون  ت�شيري  يف  التدخل  خالل  من 
انه  املفرو�ض  من  الذي   امل�شجد 
خا�ض بالإمام وحده بحكم انه املعني  
املوؤ�ش�شة  هذه  دور  ليلعب  اإداريا 
لتختلف  التي   ، العمومية  الدينية 
 ، املوؤ�ش�شات  باقي  عن  ت�شيريها  يف 
ت�شجيل  مت  م�شتغامن   وليات  ففي  
18 ق�شية تخ�ض ال�رشاعات الداخلية 
بني اأع�شاء اجلمعيات الدينية  والأئمة 
منها 03 حالت اعتداء ، على راأ�شها 
مديرية  يف  بارز  ع�شو  بطلها  ق�شية 
واغلب   ، والأوقاف  الدينية  ال�شوؤون 
جمعيات  اأبطالها  ال�رشاعات  هذه 
مبحاولة  يقومون  �شلفني   ي�شريها 
 ، الإمام  على  اإيديولوجيات  فر�ض 
وبغليزان مت ت�شجيل 16 ق�شية  منها 
ق�شية تخ�ض اعتداء على الإمام ، كما 
مت ت�شجيل 15 ق�شية بكل من تلم�شان 
و�شيدي بلعبا�ض  و12 ق�شية ب�شعيدة 
و08  بكل من تيارت ،و�شلف ،وق�شيتني 
اأهم  وترجع  هذا    ، متو�شنت  بعني 

الأ�شباب اإىل ق�شايا  الرتاويح وطريقة 
والدرو�ض  اجلمعة  وخطب  ال�شالة 
الحتفالت  وتنظيم  التربعات  وجمع 
تكون  التي  امل�شجد   داخل  باملولد 
�شببا يف اندلع م�شاجرات  قد ت�شل 
التيمم   واأحجار  الع�شي  ا�شتعمال  اإىل 
هذا   ، اخل�شبية  امل�شاحف  وحاملي 
رف�ض  ال�رشاعات  هذه  ولدت  وقد 
بالعديد من امل�شاجد  للعمل  الأئمة  
القبلي  التوجه  وذات  التوثر  ذات 
�شلفيون  فيها  فيها  يوجد  التي  وكذا 
متع�شبون ، فمثال يف قريوة القوا�شري 
غلق  على  م�شلون  اأقدم  بتلم�شان 
باب امل�شجد بال�شال�شل ملنع دخول 
الإمام من منزله نحو امل�شجد بعدما 
زكاة  ت�شببت  حني  يف   ، طرده  قرروا 
اأو  من  الفطر  وطريقة منحها نقدا 
فتنة  يف  ا�شعال  والقمح  يف  الدقيق 
ومعها  بالرم�شي  ال�شهداء  م�شجد 
طرد الإمام ، وببلعبا�ض و�شلت الأمور 
على  ج�شديا  العتداء  اإىل  بامل�شلني 
�شبق  الذي  الأمر  نف�ض  وهو   الإمام 
قرية  م�شاجد  اإحدى  عا�شته   وان 
وو�شلت  بتلم�شان  بونوار  �شيدي 
الأو�شاع  نف�ض   ، العدالة  اإىل  الق�شية 
�شبق وان �شهدتها اإحدى م�شاجد بني 
ال�شنوات  خالل  بتلم�شان  وار�شو�ض 
الأئمة  اأ�شبح  جهتهم  من   ، املا�شية 
طريق  عن  مديرياتهم  يطالبون 
اجلمعيات  من  باحلماية  املن�شقني  
الدينية التي قوت �شوكتها  واأ�شبحت 
ت�شيطر على امل�شاجد   وتهدد المام  
امل�شاجد  داخل  التجمعات  وتعقد 

دون ترخي�ض .
حممد بن ترار اأحمد باحلاج 

حممد بن ترار



بقلم د.حممد مرو�ين /�أ�ستاذ 
جامعي وكاتب �سحفي

�أدعو  در��سة  خالل  من 
عليها  �ال�ستغال  �إىل  �الأكادمييني 
�ملطالب  نوعية  حتديد�  وتخ�ص 
�ل�سيا�سية �ملرفوعة ومدى بقائها 
�أو  عليها  هي  �لتي  �ل�ساكلة  على 
�أو ردود  تبعا مل�ستجد�ت  تغريها 
يرى  �لتي  �حلالية  لل�سلطة  فعل 
م�سابة  �أنها  �سيا�سيون  فاعلون 
بجلطة رحيل رمز �لنظام �ل�سابق 
وعدد من قادته تباعا وهنا يطرح 
�ل�سوؤ�ل �لهام من هي �جلهة �لتي 
�ملدة  ق�رص  وعلى  فعال  تدير 

�ملتاحة  �لزمنية 
عبد  �لدولة  لرئي�ص 
�سالح  بن  �لقادر 
�ل�سلطة وهذ� �ل�سوؤ�ل 
�سلة  له  �مل�رصوع 
يطرحه  مبا  �أي�سا 
�الآن  �ل�سعبي  �حلر�ك 
هامة  ت�ساوؤالت  من 

�ل�سيا�سي  �حلكم  منظومة  عن 
فر�ص  ميكن  وكيف  �جلز�ئر  يف 
منط �سيا�سي جديد يعيد لل�سعب 
�سيادته على موؤ�س�ساته �ل�سيا�سية 

و�لد�ستورية.

رحيل رموز �لنظام ماز�ل 
مطلب �حلر�ك �ل�سعبي 

�لأ�سا�سي

�إيقاع  يف  جليا  تاأملنا  ما  و�إذ� 
على  خا�سة  �ل�سعبي  �حلر�ك 
�ملطالب  ت�سكيل  م�ستوى 
و�لع�رصين  �لثاين  منذ  �ملرفوعة 
�لر�بعة  �جلمعة  غاية  �إىل  فرب�ير 

�أن  و��سح  وب�سكل  �سرنى  ع�رص 
هام  جزء  حتقق  مطالب  هناك 
تقدير  �سلطة  مر�عاة  مع  منها 
ما حتقق يف ظل �لظرف �حلايل 
�لن�سال  بو�قعية  �العرت�ف  ثم 
�لطويل من �جل �لتغيري �ل�سيا�سي 
يف  �سيء  كل  نغري  �أن  ميكن  فال 
يرتبط  عندما  خا�سة  �أ�سهر 
جديد  فكر  ب�سناعة  �لتغيري 
جديدة  مالمح  ولر�سم  للدولة 
يجب  �نه  بل  �سيا�سي  لنظام 
�ل�سيا�سي  �أن �لتغيري  �لتاأكيد على 
تتد�ولها  �أفكار  نن�سده عرب  �لذي 
مهيكلة  مطالبية  ولغة  م�سري�ت 
يف منابر وتنظيمات موؤثرة حتمل 

�لبديل ميكن لهذ� �لتغيري �أن يقع 
وب�سكل ن�سبي ويو��سل �ملر�فعون 
مرحلة  يف  وهم  ن�سالهم  عنه 
للفكر  �الأول  �ل�سيا�سي  �لبناء 
�جلديد �ملوؤ�س�ص للدولة و�لنظام 
معطى  وهذ�  �جلديد  �ل�سيا�سي 
�لر�هن  �لوقت  يف  ن�رصه  يجب 
�ل�سعبي  �حلر�ك  و�ن  خا�سة 
�لذي حافظ على �سلميته وطابعه 
عن  ويبحث  يتو��سل  �حل�رصي 
لل�سغط  جديدة  وو�سائل  �آليات 
�سلوك متوقع يف �حلركات  وهذ� 
منط  تغيري  تن�سد  �لتي  �لن�سالية 
و�سكل ظاهر من �حلكم �ل�سيا�سي 
يف بلد�ن �لعامل والن رحيل رموز 

ماز�ل  �ل�سابق  �ل�سيا�سي  �لنظام 
�ملطلب �لهام و�الأ�سا�سي للحر�ك 
�ل�سعبي وفق �سعار "يتنحاو قاع " 
�حلالية  �ل�سلطة  على  يجب  فانه 
مهما كانت �أن تتمعن جيد� يف �أن 
هذ� �خلطاب �ملوجه لها ال يت�سل 
�سريو�  �لذين  بامل�سوؤولني  فقط 
�لدولة عرب كافة �مل�ستويات طيلة 
ع�رصين �سنة بل �نه �سعار ومطلب 
منذ  �الأحد�ث  حركة  فر�سته 
�خلام�سة  �لعهدة  م�رصوع  �إطالق 
�أن يكون هذ� �ملطلب  فال ميكن 
تلقائيا بقدر ما هو نتاج تر�كمات 
ل�سيا�سة و�أد�ء وممار�سات وحركة 
م�رصوع  �إطالق  �ساحبت  �أحد�ث 
�لعهدة �خلام�سة وبالتايل 
�ل�سلطة  تبادر  �ن  يجب 
باإحد�ث  �ملفرو�ص  من 
تغيري�ت على موؤ�س�سات 
�آليات  و�إيجاد  �لدولة 
بالكفاء�ت  لال�ستعانة 
�لتي  �لوطنية  �ل�سابة 
جديدة  و�جهة  متثل 
للتغيري  �أ�سا�سيا  و�سامنا  للدولة 
�ل�سيا�سي  �حلكم  نظام  منط  يف 
ومكونات  �لت�سيري  و�أ�سلوب 
�لدولة �سمن �الإطار �ملوؤ�س�ساتي 
كان  مهما  وبالتايل  و�ل�سيا�سي 
مطلب رحيل نظام �حلكم �ل�سابق 
معه  �لتعاطي  فان  عميقا  مطلبا 
متاح يف �إطار وجود �إر�دة �سيا�سية 
�إطار�ت جديدة جز�ئرية  لتمكني 
�إفر�غ  دون  �لدولة  ت�سيري  من 
�ملوؤ�س�سات من �لكفاء�ت �لنزيهة 
وهي موجودة عرب م�ستويات عدة 
بناء  �إر�دة  عن  هنا  �أحتدث  و�أنا 
�جلز�ئرية  للدولة  جديدة  و�جهة 
�حلياة  حركة  تفر�سه  �أمر  ،وهذ� 

ومنطق �لتد�ول على ت�سري �سوؤون 
�سن  بب�ساطة  بلغ  فمن  �لدولة 
ويرتك  يرتاح  �أن  يجب  �لتقاعد 
�لدولة  �سري  �ساب  الإطار  مكانه 
و�خلربة  �لكفاءة  تو�فر  �رصيطة 

و�لنز�هة .

مقاربة �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية 
يف �لأزمة تزن �لتحولت 

و�لتحديات

من  �لعديد  يف  تابعت  �أين  رغم 
�لتلفزيونية  �لقنو�ت  بالتوهات 
�ملوؤ�س�سة  �أد�ء�ت  حول  نقا�سات 
�ل�سيا�سية  �الأزمة  يف  �لع�سكرية 
�ل�سغط  وبد�ية  بد�يتها  منذ 
�ل�سعبي �لذي فر�ص حتقيق بع�ص 
للحر�ك  �جلوهرية  �ملطالب 
�لنقا�سات   هذه  �أن  �إىل  �ل�سعبي 
تعطي  مل  و�الإعالمية  �الأكادميية 
لهذ� �ملو�سوع �لدقيق و�حل�سا�ص 
تعتمدها  �لتي  فاملقاربة  �أهميته 
�إد�رة  يف  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة 

ترتكز  �حلايل  �لظرف 
�مني  تقدير  على 
�الأوىل  بالدرجة 
�لدخول  ملخاطر 
ال  د�ستوري  فر�غ  يف 
�لوقع  �ملوؤ�س�سة  حتبذ 
�إبان  �لو�سع  الن  فيه 

�ل�سعب  بني  كبرية  قطيعة  عن 
وموؤ�س�سات �لدولة و�جلي�ص لي�ست 
جمال�ص  ترميم  لعيد  مدنية  جهة 
�ملو�طنني  مثال  المتثل  منتخبة 
تتعامل  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  كما 
�ل�سعبي  �ل�سغط  مع  �الآن  حلد 
�خلطاب  فاأنتجت  نوعي  باإيقاع 
�لتي خرج بها قائد �أركان �جلي�ص 
�سالح  قايد  �لفريق  �لوطني 
على  �لعام  �الطمئنان  من  حالة 
دورها  متار�ص  �ملوؤ�س�سة  �أن 
حماية  يف  و�لوطني  �لد�ستوري 
�ل�سعب  مطالب  وحتقيق  �لوطن 
�لفا�سدين  مبحاربة  طالب  �لذي 
�ملحاكمات  ولعل  وحما�سبتهم 
هام  جزء  �الآن  جتري  �لتي 
�ل�سعبي  �حلر�ك  مطالب  من 
على  �حلر�ك  و�ألح  رفعت  �لتي 
ق�سايا  ك�سف  بعد  جت�سيدها 
�لدولة  هرم  �أعلى  نخرت  ف�ساد 
�لتنويه  �ل�سياق  هذ�  يف  ويجب 
يف  هي  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  بان 
�حلر�ك  ملطالب  �ملر�فق  موقع 
�الإطالق  على  تريد  وال  �ل�سعبي 
ولها  تقديرها  �سلطة  من  وهذ� 

�حلق يف تقدير ما هو خطري على 
�من �لبالد و��ستقر�رها �ل�سيا�سي 
و�الجتماعي �إذ ال تريد �ملوؤ�س�سة 
�لكيانات  كل  من  �لدولة  �إفر�غ 
على  خطري  وهذ�  �ملوؤ�س�ساتية 
حالة  �مام  يجعلنا  وقد  �لدولة 
�لدويل  و�لظرف  خطري  فر�غ 
�ساغط  �نه  يبدو  و�الإقليمي 
�لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  وتقرتب 
�لذي  �لتو�فقي  �حلل  مقاربة  من 
ير�سي �حلر�ك �ل�سعبي دون �إفر�غ 
�لدولة من كيانها يف ظل �النتقال 
�ل�سيا�سي فهذ� ال ميكن �ن يقبله 
به  تد�ر  �لذي  �ل�سيا�سي  �ملنطق 
يجب  �لدولة  فموؤ�س�سات  �لدولة 
�لتو�فق  بعد  �لتغيري  يطالها  �أن 
يوفر  رئا�سية  �نتخابات  على 
خا�سة  �ل�سامن  �لعام  �جلو  لها 
�نتخاب  يوؤدي  وبالتايل  �سيا�سيا 
رئي�ص �جلمهورية �إىل و�قع جديد 
�حلر�ك  منه  ينطلق  �سيا�سي 
�أخرى  �ل�سعبي يف فر�ص مطالب 
و�لتو�فق  �ملنتخب  �لرئي�ص  على 
جديد  ملزم  عقد  �إطار  يف  معه 

مالمح  ر�سم  على  د�سرتته  يتم 
�ملقبلة  �ل�سيا�سية  �ملرحلة 
تو�فقية  تكون  �أن  يجب  �لتي 
يت�سل  �عتقادي  يف  �مل�سكل  الن 
وقوية  مبا�رصة  �أي �سالت  بغياب 
�ل�سيا�سية  �لطبقة  بني  داللة  ذ�ت 
و�ل�سعب  و�ملعار�سة  �حلاكمة 

و�لع�رصين  �لثاين  يف  خرج  �لذي 
خارج  �ل�سلطة  يخاطب  فرب�ير 
مد�ر  على  بنتها  موؤ�س�سات 
جدر�نا  �إال  متثل  ومل  �سنو�ت 
باالأزمة  يت�سل  �آخر  م�سكل  وهذ� 
�لبالد  تعي�سها  �لتي  �ل�سيا�سية 
منابر  وه�سا�سة  ب�سعف  وترتبط 
�لتمثيل �ل�سيا�سية و�ين الزلت �أرى 
�ل�سعبي  �حلر�ك  بني  �لتو�فق  �أن 
�ملوؤ�س�سة  ومقاربة  ومطالبة 
�نتقال  مرحلة  ل�سمان  �لع�سكرية 
متاحة  �لد�ستور  �إطار  يف  �سل�سة 
بقوة ويجب فقط �ال�ستغال على 
�لنظر  للتقارب يف وجهات  �آليات 
و�النطالق يف لغة تخاطب جديدة 
�ل�سعبي  و�حلر�ك  �ملوؤ�س�سة  بني 
وميكن  ممثل  غري  يبقى  �لذي 
حلركة  تقدير  عرب  به  �الت�سال 
يف  و�أهميتها  وعمقها  �ملطالب 
يرتكز  �سيا�سي  نظام  بناء مالمح 
على قيم جديدة ويوؤ�س�ص لو�جهة 
�لدولة  وت�سري  تبني  جديدة 
تتناف�ص  جامع  وعقد  بالتو�فق 
بناء  على  و�الأحز�ب  �لرب�مج  فيه 
�سعبوية  دون  �لدولة 
وبناء  �لطرح  يف 
�أ�سا�ص  على  مكونات 
و�جلهورية  �لوالء�ت 
ي�سعى  �لتي  �ملقيتة 
توظيفها  �إىل  �لبع�ص 
�الأعد�ء  ماآرب  لتحقيق 
ت�ساوؤل  �أن  و�عتقد  �أكرثهم  وما 
�لنخب  عن  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة 
هام ويجب �أن تفهم �لر�سالة على 
�سلطات  تخاطب  �ملوؤ�س�سة  �أنها 
تقدير للظرف تبديها نخب مدينة 
حتمل  �جلي�ص  تزنان  و�سيا�سية 

حلد �الآن �لكثري من �الأعباء .

مقاربات

احلراك ال�سعبي وامل�ؤ�س�سة
 الع�سكرية واآفاق الت�افق
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يحتاج "�حلر�ك �ل�سعبي " �ملتو��سل برقي ن�ساله و�سلمية حر�كه �إىل �ملزيد من �لتاأمل وتد�ر�س كيانه 
و�إيقاعه ول ميكن يف تقديري على مد�ر �أ�سابيع من �مل�سري�ت �ملكثفة للحر�ك �ل�سعبي يوم �جلمعة ويف 
�سائر �لأيام خا�سة �لثالثاء عرب حر�ك �لطلبة �جلامعيني �حلكم على ما �سيحققه �حلر�ك من مطالب 

وتطلعات هامة حتقق جزء هام وثمينة منها وهو �لعدول عن عهدة خام�سة �إل.

هناك مطالب حتقق جزء هام منها مع 

مر�عاة �سلطة تقدير ما حتقق يف ظل 

�لظرف �حلايل ثم �لعرت�ف بو�قعية 

�لن�سال �لطويل من �جل �لتغيري �ل�سيا�سي

�لنقا�سات  �لأكادميية و�لإعالمية مل تعطي 
لهذ� �ملو�سوع �لدقيق و�حل�سا�س �أهميته 

فاملقاربة �لتي تعتمدها �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية 
يف �إد�رة �لظرف �حلايل ترتكز على تقدير 

�مني بالدرجة �لأوىل
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نا�سد �سكان حي اأحمد متام التابع 
ت�رصيح  يف   ، ورقلة  لبلدية  اإداريا 
�سناع   ،« »الو�سط  يومية  مع  لهم 
الإ�رصاع  اأجل  من  بالولية  القرار 
جت�سيد  م�رصوع  لهم  برجمة  يف 
الذي   ، جواري  �سحي  مركز 
حتى  �سلبا  اإليه  اإفتقارهم  اإنعك�س 
بع�سهم  لدى  ال�سحية  احلالة  على 
، بفعل اأن بع�س احلالت املر�سية 
ت�ستدعي تدخال طبيا عاجال قبل 
غرار  على  املر�س  اإ�ستفحال 
حالت الل�سع العقربي ، ما يجعل 
و  تدهور  يف  ال�سحية  حالتهم  من 

م�سكل عوي�س .
اأكد  فقد  ثانية  جهة  من   
القائم  امل�سكل  من  املت�رصرين 
مبطلبهم  و�سفوه  ما  جتاهل  اأن   ،
قاعة  توفري  املتمثل يف  امل�رصوع 
بعا�سمة  متام  اأحمد  بحي  عالج 
عناء  يتحملون  جعلهم   ، الواحات 
باإجتاه  بعيدة  مل�سافات  التنقل 

بكل  املتواجد  ال�سحية  الهياكل 
 ، املخادمة   ، ال�رصفة  اأحياء  من 
الق�رص العتيق و يف اأ�سوء الأحوال 
املركزي  للم�ست�سفى  التوجه 
حممد بو�سياف بعا�سمة الواحات 
للبحث عن �سبل العالج، ويف �سياق 
من  البع�س  ذهب  فقد  مت�سل 
حمدثينا اإىل اأبعد من ذلك عندما 
�سيا�سة  بانتهاج  الو�سايا  اأتهموا 

اجناز  و  توزيع  يف  املفا�سلة 
خمتلف  باأحياء  ال�سحية  الهياكل 
بلديات الولية ، وهو الأمر الذي 
وتوجيهات  تو�سيات  مع  يتنافى 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة 
ملعاجلة  الرامية  امل�ست�سفيات 
الجتماعية  اجلبهة  ان�سغالت 
مفهوم  جت�سيد  بهدف  املحلية 

تقريب ال�سحة من املواطن .

 ويف انتظار تدخل جاد من مديرية 
امل�سرتكة مبا  وامل�سالح  ال�سحة 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  فيها 
ببلدية ورقلة للتكفل مبطلب دعم 
اأو  عالج  بقاعة  املذكور  احلي 
يبقى   ، اخلدمات  متعددة  عيادة 
بحالت  امل�سابني  على  لزاما 
الأمرا�س  و  العقربي  الت�سمم 
املزري  الو�سع  معاي�سة  املزمنة 

لأجل غري م�سمى . 
بورقلة  الولية  وايل  اأن  ومعلوم   
ب�سفته  جالوي  القادر  عبد 
الهيئة  على  الأول  امل�سوؤول 
اأكرث  يف  وجه  قد  كان  التنفيذية 
�سارمة  تعليمات  منا�سبة  من 
والولئيني  التنفيذيني  للمدراء 
وروؤ�ساء الدوائر والبلديات بورقلة 
قنوات  فتح  ب�رصورة  تق�سي   ،
البناء مع خمتلف �رصائح  احلوار 
والإ�ستماع  املحلي  املجتمع 
خلف  وال�سعي  لإن�سغالتهم 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل 

الولويات والمكانات املتاحة .

بني  بحي  �سيغفارة  �سارع  يعرف 
فظيع  انت�سار   ، ورقلة  ببلدية  ثور 
ا�ستغل  التي  الفو�سوية  للتجارة 
الرقابة  و�سائل  غياب  اأ�سحابها 
والردع لحتالل الأر�سفة وحرمان 

املارة من ا�ستعمالها .
املرتادون  من   الع�رصات  اأبدى 
حديثهم  يف  �سيغيفارة  ل�سارع 
مدى  عن   « »الو�سط   يومية  مع 
ال�سديد  وا�ستيائهم  تذمرهم 
للتجارة  املقلق  النت�سار  من 
اأ�سحاب  اأن  خا�سة   ، الفو�سوية  
الطرقات  ا�ستغلوا  الطاولت 
والأر�سفة من اجل عر�س �سلعهم 
و منتوجاتهم  بالأر�سفة وكذا اأمام 
احد  اأكد  ، حيث  الكريهة  الروائح 
 ، املذكور   بال�سارع  القاطنني  
اإىل  املرفوعة  ال�سكاوي  رغم  انه 
من  اأكرث  يف  املعنية  ال�سلطات 
الظاهرة  لهذه  حد  لو�سع  منا�سبة 

اإل اأنها مل تلقى اآذان �ساغية.
بعد  �سوءا  الو�سعية  وازدادت 
اأر�سفة  التجار  ا�ستخدام 
�سلعهم  الأمر  الطرقات  لعر�س 

ا�ستخدام  اإىل  باملارة  يوؤدي  الذي 
يعر�س  والذي  الطريق  كممر   

حياتهم للخطر.
اأكرث من  اأكد   من جهة ثانية فقد 
الأمر  باأن  املو�سوع   يف  متحدث 
فو�سى  يف  واأ�سبحوا  يقلقهم  بات 
املواطنون  يطالب  وبذلك  كبرية 
ال�سلطات  تدخل  يف  بالتعجيل 
مثل  ملنع  الولئية   و  املحلية 
ال�رصعية  غري  الت�رصفات  هذه 
وفر�س  بالغري  الأذى  تلحق  التي 

عقوبات �سارمة مبرتكبيها.
الأخر  البع�س  راأي  كان  حني  يف   
الذين  التجار  هوؤلء  مع  متعاطفا 
وهذا  العي�س  لقمة  وراء  يجرون 
جللب لقمة عي�سهم باحلالل واأمام 
واملزرية،  ال�سيئة  الأو�ساع  هذه 
�سيغفارة  ب�سارع  املارين  يطالب 
املحلية  ال�سلطات   ، لورقلة 
والولئية من اأجل التدخل العاجل 
وو�سع حد للتجارة الفو�سوية التي 
عادت من جديد  لالأحياء الولئية 

.
�أحمد باحلاج 

يعاين قاطنو حي �أحمد متام ببلدية ورقلة يف �سمت ، ب�سبب �لتماطل يف دعمهم بقاعة عالج لإنهاء 
معاناتهم �مل�ستمرة مع رحلة �لبحث �ليومي عن �سبل �لعالج باملر�فق �ل�سحية �ملتو�جدة بالأحياء �ملجاورة .

ب�سبب �ملفا�سلة يف توزيع �مل�ساريع �ل�سحية 

�أحمد باحلاج 

حي �أحمد متام ببلدية ورقلة 
حمروم من قاعة عالج

ل�سد �لعجز �حلا�سل يف �ليد �لعاملة �ملوؤهلة

قاعدة �حلياة ل�سوناطر�ك بعني �أمنا�س باإيليزي 

تف�سي ��ستغالل �لأفارقة من طرف مقاويل مترن��ست 
توظيف �لأفارقة حيلة لالإفالت من ت�سديد م�ستحقات �لتاأمينات �لجتماعية 

ت�سجيل �أزيد من 70 حالة ت�سمم غذ�ئي 

و�سط �سمت غري مربر لالأدو�ت �لرقابية 
و�لردعية

�لتجارة �لفو�سوية تغزو �سارع 
�سيغفارة ببلدية ورقلة 
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فيما بات �ملرفق جمرد هيكل بدون روح 

�ملركز �ل�سحي ببلدية تيط 
باأدر� ر ....هيكل دون روح  

يغرق املركز ال�سحي ببلدية تيط 
اأدرار  لولية  التابعة  اأولف  بدائرة 
يف عدة م�ساكل داخلية كانت كفيلة 
باأن  ال�ساأن  لذات  املتتبعني  ح�سب 
يتحول اإىل جمرد هيكل بدون روح 
الع�رصات  ذلك  كل  وراءه  تارك   ،
يتخبطون  املنطقة  مر�سى  من 
و  عمقت  التي  الأزمة  هذه  يف 
اآلم  زادت من حجم معاناتهم مع 
املرفق  اأن  خا�سة  و   ، املر�س 
و  فيه  الأ�سا�سية  للنقاط  يفتقر 
موؤ�س�سة  اأي  يف  توفريها  الواجب 
بعدد  تعزيزه  ، على غرار  جوارية 
هائل من الأطباء املخت�سني وفق 
التي  ال�سكانية  الكثافة  حاجة 

يتواجد فيها املرفق .
 ف�سال عن �رصورة تعزيزه بالعتاد 
الأجهزة  يف   املتمثل  و  املادي 
حتول  حيث   ، الالزمة  الطبية 
املر�سى يف ظل الو�سع القائم اإىل 
عدد  جهتهم  من   ، جتارب  فئران 
للقطاع  و�سفهم  يف  املر�سى  من 
اأكدوا  فقد  بتيط  الراهن  ال�سحي 
»الو�سط  يومية  مع  حديثهم  يف 
القطاع  يف  ال�سائد  اخللل  باأن   ،  «
ال�سحي باملنطقة اأنغ�س عي�ستهم 

العالج  يطلبون  �ساروا  بعدما 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  حد  اإىل 
يف  املتواجدة  امل�ست�سفيات  و 
دائرة اأولف اأو  عا�سمة الولية ، و 
حتملهم عناء قطع م�سافة قاربت 
من  العالج  طلبهم  اأو  كلم     300
بالرغم   ، لهم  املجاورة  الوليات 
من اأنهم  من اأ�رص حمدودة الدخل 
املادي  و�سعهم  و  يفي  ل  حيث   ،
 ، الباه�سة  العالج  تكلفة  بتغطية 
نفقة  دفع  على  يجربون  لكونهم 
املتمثلة  و   ، العالج  تكلفة  خارج 
تكلفة  كذا  و   ، النقل  تكلفة  يف 
القريبة  الفنادق  اأحد  يف  الإيواء 
و   ، املق�سود  الطبي  املرفق  من 
و   ، عالجهم  اإمتام  حني  اإىل  ذلك 
متذمرون  املواطنني  جعل  ما  هو 
بداية  امل�سوؤولة  اجلهات  مطالبني 
مديرية  اإىل   ، الولية  وايل  من 
الوزارة  و  اأدرار  بولية  ال�سحة 
الو�سية بو�سع حد للو�سع املرتدي 
، و تعزيز املنطقة بحاجياتها  من 
كي   ، ال�رصوري  العتاد  و  الأطباء 
�سنوات  بعد  ال�سعداء  يتنف�سوا 

طويلة من املعاناة .
�أحمد باحلاج 

»الو�سط«  يومية  عيون  ك�سفت 
ملجمع  التابعة  احلياة  قاعدة  اأن 
اأمنا�س  عني  بدائرة  �سوناطراك 
يف  عا�ست  قد   ، ايليزي  بولية 
حالة  وقع  على  الأخريين  اليومني 

ا�ستنفار ق�سوى وذلك على خلفية 
 ، غذائي  ت�سمم  حالة   70 ت�سجيل 
ليتم نقلهم للم�سلحة الطبية لتلقي 
مع  موازاة   ، الالزمة   الإ�سعافات 
امل�سالح  اإخطار  مت  فقد  ذلك 

بدورها  التي  باحلادثة  املعنية 
لك�سف  معمقا  حتقيقا  فتحت 
تبقى  التي  احلادثة  مالب�سات 
الأ�سطر  هاته  كتابة  جمهولة حلد 
، رغم ترويج معلومات غري ر�سمية 

ا�ستهالكية  مواد  تقدمي  مفادها 
ال�سالحية  منتهية  التلف  �رصيعة 
بدورهم حذروا من  الذين  للعمال 
مغبة تكرار �سيناريو هذه احلادثة.

�أحمد باحلاج  

املوؤ�س�سات  عديد  تلجاأ   
املجالت  �ستى  يف  املقاولتية 
 ، احلدودية   مترنا�ست  بولية 
خا�سة يف ف�سل ال�سيف احلار اإىل 
الإ�ستنجاد بالأفارقة  ل�سد العجز 
العاملة  اليد  توفري  يف  الكبري 
اأن  علمنا  اإذا  ،خا�سة  املحلية 
موؤ�س�سات الإجناز ملزمة باحرتام 
الت�سليم  اأجال  و  الإجناز  معايري 
مثلما هو من�سو�س عليه يف دفاتر 

ال�رصوط .
املقاولني  من   الع�رصات  اأكد 
بالأ�سغال العمومية ، الري ، البناء 
 ، مترنا�ست  ببلديات  والتعمري 
ادل�س   ، �سالح  عني   ، قزام  عني 
يلجاأون  باتوا  ،اأنهم   تينزاوتني    ،

اإىل توظيف اليد العاملة الإفريقية 
�سد  اأجل  من   ، زهيد  اأجر  مقابل 
العاملة  اليد  يف  احلا�سل  العجز 
املحلية املوؤهلة ، يف ظل تهافت 
يف  العمل  اإىل  ال�سباب  اأغلب 
الإدارات و املوؤ�س�سات الإقت�سادية 
البناء من  اإىل جانب هجر مهنة   ،
البطالني  من  الع�رصات  طرف 
ذلك  و  البلديات   بهاته  القاطنني 
طمعا يف التوظيف يف املوؤ�س�سات 
العاملة  القت�سادية  و  العمومية 
اأح�سن  ويف   ، الولية  برتاب 
الأحوال اللجوء لطلب قرو�س من 
وت�سغيل  وكالة دعم  كل من  طرف 
للتاأمني  الولئية  والوكالة  ال�سباب 
الولئية  الوكالة  و  البطالة  على 

للت�سيري القر�س امل�سغر للتخل�س 
من �سبح البطالة .

ذات  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
مترنا�ست  بولية  املقاولني 
احلدودية مع دولتي مايل والنيجر  
باأن توظيف اليد العاملة الإفريقية 
 ، مفرو�سا  واقعا  و  لزما  بات 
العاملة  اليد  هجرتها  بعدما 
جمال  يف  خا�سة  و   ، املحلية 
غياب  اأمام   ، الفالحة  و  البناء 
جمال  اأن  اأ�سا�س  على   ، البديل 
البناء يتطلب كتلة ب�رصية ذات بنية 
م�ساق  حتمل  على  قادرة  ج�سدية 
البناء و الذي مل ينكر املتحدثون 
الوظيفة ، يف حني  ذاتهم ب�سعوبة 
من  املئات  يوميا  يواجهون  اأنهم 

العمل  يرغبون يف  الذين  الأفارقة 
يومهم  اأجل ك�سب قوت  معهم من 
البناء  مهنة  ما  حد  اإىل  لتبقى   ،
بولية  الأفارقة  على  مرهونة 
اأنها مهنة  بالرغم من   ، مترنا�ست 
اأدرج تخ�س�سها موؤخرا من �سمن 
مبراكز  الرتب�س  تخ�س�سات 

التكوين املهني . 
اإىل جانب ذلك فقد اأرجع اأكرث من 
اإىل  اللجوء  املو�سوع  يف  متحدث 
اليد العاملة الإفريقية للتهرب من 
التي  الجتماعية  التاأمينات  عامل 
واأرباب  املقاولني  تكبد  ما  عادت 
ح�سب  كبرية  مالية  خ�سائر  العمل 

وجهة نظرهم .
�أحمد باحلاج 
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بعد عقدين من ال�صمت خوفا على 
مكان  و�صال  زوجان  ك�رس  حياتهما، 
يف  ديانا  الربيطانية  الأمرية  وفاة 
وقوعها  من  حلظات  بعد  باري�س 
يكن  مل  ذلك  اأن:  ليعلنا  ال�صمت 

جمرد حادث مروري!
قناعتهما  عن  الزوجان  واأعرب 
فاعل  بفعل  كانت  الأمرية  وفاة  باأن 
امللكية  الأ�رسة  وراءها  وتقف 
ما  اأن  مو�صحني  خا�صة،  واأجهزة 
فيه  لقيت  باري�صي  نفق  �صاهداه يف 
الرواية  يتناف�س مع  ديانا م�رسعها 
ت�صاوؤلت  وي�صتدعي  الر�صمية 

جدية.
جنلهما  مع  اإنهما  الزوجان  وقال 
عام  اأوت   31 يف  عاما،   11 �صن  يف 
1997، دخلوا ب�صيارة اأجرة نفق برج 
"اأملا" بعد دقائق معدودة منذ وقوع 
اأمام  هناك،  و�صاهدوا  احلادث، 
�صيارة "مر�صيد�س" املنكوبة التابعة 
غام�صتي  اأخريني  �صيارتني  لديانا، 
التي  ال�صيارات  كتلك  تبدو  اللون 
ت�صتخدمها اجلهات الر�صمية، واأ�صار 
ال�صيارتني  هاتني  اأن  اإىل  الزوجان 
التي  املنكوبة  ال�صيارة  اأمام  توقفتا 
ديانا  الأمرية  من  كل  فيها  لقي 
الفايد  )"دودي"(  عماد  و�صديقها 
و�صائقهما هرني بول حتفهم، ويبدو 
اأن هاتني ال�صيارتني دخلتا النفق قبل 

�صيارة الأمرية.
فاير�صتون  الزوجان  يكن  ومل 
لهاتني  الوحيدين  العيان  �صاهدي 
يف  وجودهما  اأكد  اإذ  ال�صيارتني، 
اأي�صا املحامي هرني هانرت،  النفق 

لفتا اإىل اأن اإحداهما كانت "ت�صرت" 
�صيارة  �رسبت  التي  الأخرى  على 
ديانا على ما يبدو، وخل�س الزوجان 
فاير�صتون اللذين مل يكونا على علم 
باأن ال�صيارة املنكوبة تابعة لالأمرية 
ال�صتنتاج  اإىل  البداية  يف  ديانا، 
وقوع  على  م�صى  طويال  وقتا  باأن 
احلادث، وقد مت نقل امل�صابني اإىل 
امل�صت�صفى، ب�صبب غياب اأي ن�صاط 

خلدمات الطوارئ يف املوقع.
اإل  هناك  يكن  مل  اإنه  جاك  وقال 
م�صوريني �صحفيني و�صابط �رسطة 
اأمام ال�صيارة املنكوبة،  واحد فقط 
اأنه  لو  كما  يت�رسف  الأخري  وكان 
اأي حالة طارئة على  مل تكن هناك 

الإطالق.
اأودى  احلادث  اأن  اإدراكهما  وبعد 
جاك  حاول  ديانا،  الأمرية  بحياة 
وروبن الت�صال بال�رسطة الفرن�صية، 
لكنها جتاهلتهما، وقال اأحد ال�صباط 

لهم اإن لدى املحققني " فائ�س من 
ال�صهود"، ما اأثار ا�صتغراب الزوجني 
اإحدى  وفاة  عن  دار  احلديث  لأن 

اأ�صهر ن�صاء العامل.
اإىل  الفرن�صية  ال�رسطة  وا�صطرت 
ال�صتماع اإىل �صهادات الزوجني بعد 
لكن  الإعالم،  و�صائل  اإىل  جلوئهما 
عنا�رس ال�رسطة اأعاقوا هذه العملية 
املطاف  نهاية  ويف  الإمكان،  قدر 
عر�صوا على جيك التوقيع على بيان 
ل  التي  الفرن�صية،  باللغة  مكتوب 

يجيدها اإطالقا، لكنه رف�س.
وتبني لحقا اأن �صهادات فاير�صتون 
مل تتم اإ�صافتها اإلى ملف التحقيق، 
ال�صيارتني  هاتني  ذكر  يتم  ومل 
الإعالم  و�صائل  يف  الغام�صتني 

والوثائق الر�صمية.
الربيطاين  الق�صاء  رف�س  كما 
اإفادات  اإىل  ال�صتماع  اأي�صا  لحقا 
يف  يقيمان  كانا  اللذين  الزوجني 

الوقت  نف�س  يف  لكن  نيويورك، 
القانوين  الفريق  معهما  توا�صل 
لوالد "دودي"، رجل الأعمال حممد 
اإىل  فاير�صتون  بيان  ليقدم  الفايد، 
�صكوت  اللورد  الربيطاين  القا�صي 
بيكر، ما دفع ال�صلطات الربيطانية 
لتقدمي  الزوجني  ا�صتدعاء  اإىل 

�صهاداتهما اأمام حمكمة.
جرت  الق�صائية  اجلل�صة  لكن 
للزوجني  بو�صوح  اأظهرت  بطريقة 
اإىل  ال�صتماع  يريد  ل  القا�صي  اأن 
اإفاداتهما اإذ عومال كاأنهما هما من 

ارتكب جرمية.
اأن  اأعتقد  "ل  روبن:  وقالت 
حادث،  جمرد  كانت  ديانا  وفاة 
جتعلني  ال�صلطات  وت�رسفات 
اأكرث  هذا  يومنا  حتى  ذلك  اأ�صدق 
وتابع جاك:  وقت م�صى"،  اأي  من 
يوما  احلقيقة  يكت�صفوا  اأن  "اآمل 

ما".

واأجرت �ضحيفة Daily Express الربيطانية مقابلة مع الزوجني جاك وروبن فاير�ضتون 
اللذين يقيمان يف جممع م�ضور خوفا من "عمليات انتقامية" من قبل اأطراف موؤثرة ل�ضبب 

معرفتهما تفا�ضيل وفاة الأمرية.

م٫�س

�ضحيفة دايلي اإك�ضربي�س الربيطانية

�صاهدان يك�صران �صمتهما الطويل .. 
هكذا قتلت الأمرية ديانا!

وفاة اأكرب عمالء “املو�صاد”.. ُعرف 
بهاتني العمليتني الكبريتني

ترامب

 لدى اإيران قدرات اقت�صادية 
هائلة ونرحب بو�صاطة اليابان

احتاد ال�ضحفيني العرب 

رف�ض م�صاريع ت�صفية 
الق�صية الفل�صطينية كافة

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  قال 
املتحدة  "الوليات  اأن  ترامب 
يف  النظام  تغيري  اإىل  ت�صعى  ل 
اإيران"، مرحبا ب�صعي اليابان اإىل 
اإيران  مع  عالقاتها  "ا�صتخدام 
بني  الو�صيط  بدور  لال�صطالع 
حد  على  وطهران"،  وا�صنطن 

قوله.
موؤمتر  خالل  ترامب،  وقال 
مع  الثنني  اأم�س  عقده  �صحفي 
�صينزو  الياباين  الوزراء  رئي�س 
اإىل  اأتطلع  "ل  طوكيو:  يف  اآبي 
بل  اإطالقا،  باإيران  الإ�رسار 
لالأ�صلحة  ل  للقول:  دفعها  اإىل 
زعمه،  حد  على  النووية"، 
�صنربم  اأننا  "اأعتقد  واأ�صاف: 
اإيران  لدى  اأن  اأعتقد  �صفقة... 
قدرات اقت�صادية هائلة، واأتطلع 
اإىل  بالعودة  لهم  ال�صماح  اإىل 
مرحلة �صي�صتطيعون فيها اإظهار 

ذلك"، على حد تعبريه.
الإيرانيني  ترامب  وو�صف 
اإىل  م�صريا  عظيم،  �صعب  باأنهم 
دولة  تكون  اأن  ميكن  اإيران  اأن 
عظمى مع نف�س القيادة، وتابع: 
النظام،  تغيري  اإىل  نتطلع  "ل 

وبودي اأن اأو�صح ذلك. نتطلع اإىل 
غياب ال�صالح النووي"، على حد 

زعمه.
اأ�صار  اليوم،  ويف وقت �صابق من 
اآبي،  مع  اجتماعه  اأثناء  ترامب 
تربط  جدا  جيدة  عالقات  اإىل 
وبالده  اليابانية  احلكومة  رئي�س 
ب�صعي  مرحبا  باإيران،  عموما 
بدور  ال�صطالع  اإىل  طوكيو 
وطهران،  وا�صنطن  بني  الو�صيط 
قد  كان  الوزراء  "رئي�س  وقال: 
وواثق  امل�صاألة  هذه  معي  بحث 
واإذا  التفاو�س.  تريد  اإيران  باأن 
نريد  فاإننا  التفاو�س  اأرادوا 
�صيحدث،  ما  �صنتابع  اأي�صا. 
بالدرجة  واأنا  اأحد،  يرغب  ول 
الأوىل، اأن حتدث اأمور مرعبة".

العامة  الأركان  هيئة  وحذرت 
الإيرانية،  امل�صلحة  للقوات 
حتركات  اأي  مغبة  من  الأعداء 
على  م�صددة  حمتملة،  عدائية 
يبعث  موؤمل  برد  �صتواَجه  اأنها 
الرئي�س  وقال  الندم،  على 
الإيراين ح�صن روحاين، اإن اإيران 
واأعظم  اأكرب  الإيراين  وال�صعب 
من اأن ي�صتطيع اأحد اأن يهددها.

العرب،  ال�صحفيني  احتاد  اأعلن 
الأمريكية  الإدارة  دعوة  رف�صه 
القت�صادي،  املنامة  ملوؤمتر 
الأمريكية  امل�صاريع  من  حمذرا 
الق�صية  لت�صفية  الهادفة  كافة 

الفل�صطينية.
العامة  لالأمانة  بيان  يف  ذلك  جاء 
اجتماعها  عقب  الأحد،  لالحتاد، 
مبقره  اجلمعة  الأول  اأم�س 
بالقاهرة، واأكد البيان رف�س "جميع 
اإىل  الهادفة  الأمريكية  امل�صاريع 
ت�صفية الق�صية الفل�صطينية"واأعلن 
الأمريكي  الرئي�س  دعوة  "رف�س 
موؤمتر  تنظيم  اإىل  ترمب  دونالد 
البحرينية  العا�صمة  يف  اقت�صادي 

املنامة،  املنامة"وت�صت�صيف 
يومي 25 و26 جوان املقبل، ور�صة 
عمل اقت�صادية، لبحث �صبل جذب 
الغربية  ال�صفة  اإىل  ا�صتثمارات 
يف  املنطقة،  ودول  غزة  وقطاع 

حال التو�صل اإىل اتفاق �صالم.
�صهر  بعد  وا�صنطن،  وتعتزم 
خطة  اإطالق  اجلاري،  رم�صان 
لل�صالم )�صفقة القرن(، يرتدد اأنها 
الفل�صطينيني،  اإجبار  على  تقوم 
على  عربية،  دول  مب�صاعدة 
ل�صالح  جمحفة  تنازلت  تقدمي 
و�صع  ب�صاأن  خا�صة  "اإ�رسائيل"، 

القد�س وحق عودة الالجئني.

اأ�صهر  اأحد  ال�صابق  العميل  تويف 
 )92( عمر  عن  املو�صاد  عمالء 
ال�صهيونية،  الإذاعة  واأكدت  عاما 
ا�صتهر  الذي  ايتان  رايف  وفاة 
عام  كوماندو�س  عملية  بقيادته 
اأحد  الأرجنتني لعتقال  1960 يف 
امل�صوؤولني النازيني الرئي�صيني عن 
ايخمان،  اأدولف  النهائي”  “احلل 
م�صاء  ايتان  تويف  الإذاعة  ووفق 
ايخيلوف يف  ال�صبت يف م�صت�صفى 

تل اأبيب.
بيان،  يف  نتنياهو،  بنيامني  واأعلن 
اأن “رايف كان اأحد اأبطال الأجهزة 
ال�صتخبارية لدولة اإ�رسائيل، وقام 
اأمن  ل�صالح  حت�صى  ل  باأعمال 
نبكي  “اإننا   : قائال  اإ�رسائيل”، 

موته”.
بتاأبني  اأي�صا  ايتان  موت  وحظي 
الأمن  جهاز  من  نادر  جنائزي 
�صني  الإ�رسائيلي،  الداخلي 
بيت  ال�صني  مدير  وقال  بيت، 
“رايف  اإن  بيان  اأرغمان يف  ناداف 
الذراع  موؤ�ص�صي  اأحد  كان  الذي 
التنفيذية لل�صني بيت اأدار و�صارك 
التاريخية  العمليات  ع�رسات  يف 
ل�صنوات  �رسية  �صتبقى  التي 

اإ�صافية عدة”.
الكيان  رئي�س  اعترب  بدوره، 
"اأن  ريفلني  روفني   " ال�صهيوين 
على  يحر�س  مقاتال  “ولد  ايتان 
مهمته وعلى ما كان يعتربه عادل” 
وولد ايتان عام 1926 يف م�صتوطنة 

كيبوت�س يف فل�صطني التي كانت ل 
الربيطاين،  النتداب  حتت  تزال 
يف  املو�صاد  بجهاز  والتحق 

اخلم�صينات.
اأن  اإىل  الرتب  ذلك، �صعد يف  بعد 
ت�صلم عمليات املو�صاد و�صارك يف 
اعتقال ايخمان يف بوين�س اآير�س، 
"اإ�رسائيل  اإىل  الأخري  واقتيد 
 1962 عام  واأعدم  "وحوكم 
ماليني  �صتة  اإبادة  يف  مل�صوؤوليته 

يهودي بني 1939 و1945.
اعتقال  يف  دوره  على  وعالوة 
اأي�صا  اإيتان  عن  ُعرف  ايخمان، 
ق�صية  توىل  الذي  العميل  كان  اأنه 
البحرية  عن�رس  بولرد،  جوناثان 
 1985 عام  اأوقف  الذي  الأمريكية 

املتحدة  الوليات  يف  و�صجن 
التج�ص�س  بتهمة  عاما  لثالثني 
وبعد  ال�صهيوين،  الكيان  ل�صالح 
هذه العملية التي اأثارت اأزمة ثقة 
و  املتحدة  الوليات  بني  خطرية 
بحق  �صدرت  ال�صهيوين،  الكيان 
اأمريكية،  توقيف  مذكرة  ايتان 
الربملان  يف   2006 يف  وانتخب 
عاما،   79 عمر  عن  الإ�رسائيلي، 
وتراأ�س حزب املتقاعدين، قبل اأن 
املتقاعدين،  ل�صوؤون  وزيرا  ي�صبح 
خ�صع  كان  اإنه  حينه  يف  وقال 
وقال:  عام،  قبل  القلب  لعملية يف 
�صيئا،  اأ�صمع  ول  �صيئا  اأرى  “ل 
اأنحت،  �صباح،  كل  اأرك�س  ولكنني 

فيما تقول زوجتي اإنني بخري”.

ح�صابات وهمية تقف 
وراء بث الإ�صاعات بغزة

اأكد جهاز الأمني الداخلي اأن موجة 
الأيام  يف  انت�رس  وا�صعة  اإ�صاعات 
املا�صية يف قطاع غزة، جزء منها 
وهمية  ح�صابات  خلفه  يقف  كان 
الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على 
ل�رسقة  ع�صابات  عن  حتدثت 
وجرائم  اأع�صائهم  وبيع  الأطفال 
اعتداء منظمة يف قطاع غزة، وهو 

ما ثبت عدم �صحته.
�صحفي،  بيان  يف  اجلهاز  واأو�صح 
اأن بع�س اجلهات حتاول ا�صتغالل 
بهدف  ال�صعب  املعي�صّي  الواقع 
املواطنني  نف�صّيات  على  ال�صغط 
والأخبار  الإ�صاعات  تلك  بّث  عرب 

الكاذبة، واأ�صاف البيان اأن الأجهزة 
بواجبها  تقوم  وال�رسطية  الأمنية 
القانونّية جتاه  الإجراءات  باتخاذ 
وخ�صو�صاً  الإ�صاعات،  مرّوجي 
تلك املنت�رسة عرب مواقع التوا�صل 

الجتماعّي.
من  الداخلي،  الأمن  جهاز  وحذر 
�رسورة  موؤكًدا  الإ�صاعات،  ن�رس 
الر�صمية  امل�صادر  على  العتماد 
املتعلقة  املعلومات  ا�صتقاء  يف 
بال�صاأن العام، وعدم نقل معلومات 
واإعادة  جمهولة  م�صادر  عن 
التوا�صل  ح�صابات  على  ن�رسها 

الجتماعي اخلا�صة.
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م�سار حافل من التغيريات يف الدور و الرمزية

رم�سان يف العامل

يف ظل ال�ضوم خالل �ضهر رم�ضان املبارك, هناك عادات وتقاليد تزخرف احلياة اليومية لل�ضائمني وت�ضفي عليها نكهتها اخلا�ضة املميزة. منها ما هو 
موغل يف الِقَدم. ومنها ما يتجاوز الألف �ضنة. والكثري الكثري منها م�ضرتك ما بني معظم اأ�ضقاع العامل الإ�ضالمي, واإن كان لبع�ضها مكانة اأكرب هنا 

مما هي هنالك. ولكن بع�ض هذه العادات والتقاليد واجه يف الع�ضر احلديث ظروفًا جديدة, كان معظمها نا�ضئًا من منو املدينة احلديثة وت�ضخمها, 
واقتحام التكنولوجيا حلياتنا اليومية, وبداية ت�ضللها منها اإىل عادات وتقاليد عريقة. حول مظاهر هذا التحّول يحدثنا

اإبراهيم ال�ضحيباين/موقع 
القافلة اللكرتوين

	
�رساي	 ويا�سني	 ال�سحيباين	 اإبراهيم	

ال�سويلح.
اأو	 الأربعني	 بلغ	 من	 لكل	 ميكن	
يلحظ	 اأن	 العمر	 من	 اخلم�سني	
طراأ	 الذي	 التبدل	 بع�ض	 اليوم	
وبع�ض	 والتقاليد	 العادات	 على	
متِيّز	 التي	 الجتماعية	 الطقو�ض	
احلياة	اليومية	خالل	�سهر	رم�سان	

املبارك.
اأن	 هذه	 املتغريات	 لالئحة	 وميكن	
مكان	 بني	 خمتلفة	 بن�سب	 تطول	
التقاليد	 هذه	 اأكانت	 �سواء	 واآخر.	
ا�ستنبتتها	 م�ستجدة	 اأم	 عريقة	
كلها	 تنبع	 فاإنها	 الع�رسية,	 احلياة	
من	م�سدر	واحد:	الرغبة	يف	التعبري	
عن	البهجة	بحلول	ال�سهر	الف�سيل,	
اليومية	 احلياة	 حمطات	 ومتييز	
خالله,	التي	تبقى	قبل	كل	�سيء	اأيام	
�سوم	وتعبد	تقرباً	اإىل	اهلل	عز	وجل.
التحّول	 هذا	 مظاهر	 يف	 الالفت	
الأحيان	 بع�ض	 يف	 تطال	 اأنها	 هو	
تقاليد	قدمية	جداً	�سمدت	ع�سوراً	
ن	ظهور	بع�ض	 وع�سوراً,	وهي	تت�سَمّ
جيد	 بع�سها	 اجلديدة,	 التقاليد	
اأن	 ميكنه	 الآخر	 وبع�سها	 وجميل,	

يكون	اأف�سل.

امليل اإىل التب�ضيط

لو	�سئنا	اخت�سار	الكثري	من	مظاهر	
العادات	 على	 طراأت	 التي	 التحّول	
اإىل	 متيل	 اإنها	 لقلنا	 الرم�سانية	
بداأنا	 ولو	 فاأكرث.	 اأكرث	 التب�سيط	
تلك	 ونق�سد	 التقاليد,	 هذه	 باأوىل	
�سهر	 الهالل	مطلع	 بروؤية	 املتعلقة	
يف	 تتم	 كانت	 اأنها	 لوجدنا	 رم�سان	
ر�سمية	 مواكب	 خالل	 من	 املا�سي	
يعود	 الق�ساة,	 يراأ�سها	 و�سعبية	
عندما	 155هـ,	 عام	 اإىل	 تقليدها	
لروؤية	 بنف�سه	 م�رس	 قا�سي	 خرج	
النا�ض	 الهالل	بفعل	ا�سطراب	وقع	
الهالل,	 روؤية	 بع�سهم	 اأكد	 اإذ	 فيه	

والبع�ض	نفاها.
الإجنليزي	 امل�ست�رسق	 ويروي	
الهالل	 روؤية	 م�ساهد	 لني	 اإدوارد	
�سنة	 زارها	 عندما	 م�رس	 يف	
1240هـ	فيقول:	اإن	العادة	جرت	يف	
موكب	 ي�سري	 اأن	 الروؤية	 ليلة	 م�رس	
احِلَرْف	 اأ�سحاب	 ومعه	 املحت�سب	
ارين,	 واجلَزّ واخلبَّازين	 حانني	 كالَطّ
وجماعة	 املو�سيقى	 فرق	 ت�سحبهم	
خرب	 �سماع	 وعند	 اجلند.	 من	
الروؤية,	يعود	بع�ض	اجلند	اإىل	القلعة	
القاهرة	 اأحياء	 الباقون	يف	 ويطوف	
يا	 اأ�سواتهم:	 باأعلى	 ينادون	 وهم	
�سيام..	 �سيام..	 الأنام..	 خري	 اأمة	
الحتفال	 عادة	 ظلت	 وقد	 	. �سيام	
حتى	 م�رس	 يف	 منتظمة	 باملواكب	
القرن	 من	 اخلم�سينيات	 منت�سف	
وطاأة	 حتت	 تال�ست	 ثم	 الع�رسين,	

ال�سغوط	املختلفة.
جميع	 يف	 الهالل	 يَر�سد	 فاليوم	
من	 جماعة	 الإ�سالمية	 البلدان	
نتيجة	 وتعلن	 بهم,	 املوثوق	 النا�ض	
عرب	 الإفتاء	 دار	 ر�سمياً	 الر�سد	
و�سائل	الإعالم	امل�سموعة	واملرئية	

بالدرجة	الأوىل.

مدفع رم�ضان.. مل يعد مدويًا

املدن	 من	 املكرمة	 مكة	 تعد	
رم�سان	 مبدفع	 املتم�سكة	 القليلة	
ل�سكان	 وميكن	 ورمزاً.	 عادة	
احلرم	 �سمايل	 املنطقةالواقعة	
اأما	الأحياء	 �سماعه	وقت	الإفطار.	
واملناطق	البعيدة	ن�سبياً,	فعليها	اأن	
وقت	 ملعرفة	 الأذان	 على	 تعتمد	
املدينة	 فنمو	 والإم�ساك.	 الإفطار	
رقعتها	 وات�ساع	 الع�رس	احلديث	 يف	
املدفع,	 �سوت	 مدى	 يتجاوز	 بات	
وهذا	�ساأن	معظم	املدن	الكبرية	يف	

العامل	الإ�سالمي.
ن�سوء	 حول	 احلكايات	 وتت�سارب	
الإفطار	 عند	 املدفع	 اإطالق	 عادة	
يردها	 من	 فهناك	 والإم�ساك.	
الأمري	 كان	 عندما	 859هـ	 عام	 اإىل	
خو�سقدم	يتوىل	حكم	م�رس,	واأهدي	
جتربته.	 و�ساء	 جديد	 مدفع	 اإليه	
الإفطار,	 وقت	 التجربة	 و�سادفت	
فظن	النا�ض	اأنها	اإيذان	لهم	بذلك.	
�رسورهم	 ال�سلطان	 راأى	 وملا	
وزاد	 يومية,	 عادة	 اعتمادها	 قرر	
اأخرى	 طلقة	 الإفطار	 طلقة	 على	

لالإم�ساك.
نف�سها	 احلكاية	 يرد	 من	 وهناك	
با�سا	 علي	 عهد	حممد	 اإىل	 تقريباً	
ع�رس	 التا�سع	 القرن	 بدايات	 يف	
خالل	 املوؤكد	 ولكن	 امليالدي.	
يف	 بريوت	 على	 امل�رسية	 احلملة	
اأن	 ع�رس,	 التا�سع	 القرن	 مطلع	
مدفع	 بو�سع	 اأمر	 با�سا	 اإبراهيم	
لإطالق	 جندياً	 له	 وخ�س�ض	 فيها,	
ووقت	 الإفطار	 وقت	 عند	 طلقة	
اخلم�سة,	 والأوقات	 الإم�ساك	
الفطر	 عيدي	 اأيام	 اإطالقه	 وكذلك	
العيد,	فكان	 اأما	ع�سية	 والأ�سحى.	
اإعالناً	 طلقة	 	21 يطلق	 املدفع	

لروؤية	هالل	�سهر	�سوال.
معظم	 يف	 املدفع	 فكرة	 انت�رست	
ولكن	 الإ�سالمي..	 العامل	 مدن	
الع�رسين	 القرن	 من	 الثاين	 الن�سف	
مل	يرحم	املدفع	يف	الكثري	من	هذه	
املدن.	ففي	القاهرة	مثاًل	حيث	ن�ساأ	
ف	اإطالق	املدفع	 هذا	التقليد,	توَقّ
ال�ستينيات	 يف	 عديدة	 �سنوات	
ويف	 اأمنية.	 لأ�سباب	 وال�سبعينيات	
وزارة	 عن	 قرار	 �سدر	 1981م	 عام	
اإطالق	 يق�سي	 امل�رسية	 الداخلية	
مدفع	الإفطار	من	مكانه	القدمي	يف	
اأن	 قلعة	�سالح	الدين	الأثرية.	غري	
الهيئة	العامة	لالآثار	اعرت�ست	على	
ذلك	بدعوى	اأن	الطلقات	امل�ستمرة	
توؤدي	اإىل	اإحداث	اهتزاز	عنيف	يف	

فاأمرت	 وجدرانها,	 القلعة	 اأ�سا�ض	
املدافع	 من	 مدفعني	 بنقل	 الوزارة	
الثالثة	اإىل	اأحد	املرتفعات	القريبة	
اأمام	 الثالث	 واأبقت	 املكان,	 من	

القلعة	للذكرى.
وقبل	ذلك	ب�سنوات	قليلة,	كان	مدفع	
قد	 اللبنانية	 املدن	 يف	 الإفطار	
احلرب	 اندلع	 بفعل	 متاماً	 �سمت	
اأن	 النا�ض	 حرمت	 التي	 الأهلية,	
مييزوا	بني	طلقة	املدفع	الرم�ساين	
وبعدما	 القتتال.	 مدافع	 وطلقات	
املدفع	 عاد	 احلرب,	 هذه	 انتهت	
ولكن	 الظهور.	 اإىل	 الرم�ساين	
عليه	 يعتمدون	 ماعادوا	 الكثريين	
بكل	 لأنهم	 والإم�ساك	 لالإفطار	
ب�ساطة	ل	ي�سمعونه.	اإذ	منت	املدن	
فلم	 ال�سكنية	 �سواحيها	 وات�سعت	
يعد	�سوت	املدفع	ي�سل	اإىل	جميع	

اأرجائها.

الفانو�ض.. من الوظيفة اإىل 
الرمز

طويلة	 ع�سوراً	 الفانو�ض	 	 ظَلّ
يف	 الأ�سا�سية	 الإ�ساءة	 و�سيلة	
من	 وغريها	 الإ�سالمية	 املدن	
تدرجاً	 حتول	 ولكنه	 العامل.	 مدن	
رم�سان	 �سهر	 رموز	 من	 رمز	 اإىل	
التحّول	 بداية	 وكانت	 املبارك.	
العام	 رم�سان	 يف	 يروى	 ح�سبما	
358هـ	عندما	دخل	املعز	لدين	اهلل	
فا�ستقبله	 لياًل	 القاهرة	 الفاطمي	
ثم	 والفواني�ض.	 بامل�ساعل	 اأهلها	
ال�سوارع	 ت�ساء	 اأن	 العادة	 درجت	
النا�ض	 لتحرك	 ت�سهياًل	 بالفواني�ض	
الأ�سواق	 يف	 التجاري	 والن�ساط	
الذي	كان	ميتد	خالل	�سهر	رم�سان	
اإىل	وقت	متاأخر.	وبقيت	الفواني�ض	
ت�سيء	ال�سوارع	بني	الغروب	والفجر	
ظهور	 حتى	 الف�سيل,	 ال�سهر	 اأيام	
الإ�ساءة	 على	 والعتماد	 الكهرباء	

الكهربائية.
الكهربائية	 امل�سابيح	 دت	 جَرّ
تدريجاً,	 وظيفتها	 من	 الفواني�ض	
يف	الأحياء	الغنية	من	املدن	اأولً	ثم	
و�سلتها	 التي	 ال�سعبية	 الأحياء	 من	
اإل	 هي	 وما	 متاأخرة.	 الكهرباء	
الع�رسين,	 القرن	 من	 قليلة	 �سنوات	
الكهربائية	 الإ�ساءة	 كانت	 حتى	
وق�ست	 الأماكن	 كل	 ت	 عَمّ قد	
الفانو�ض.	 وظيفة	 على	 نهائياً	
خ�سارته	 عّو�ض	 الفانو�ض	 ولكن	
اأ�سبح	 رمز.	 اإىل	 بتحوله	 هذه	
بدوره	كهربائياً	وبقي	ي�سيء	بع�ض	
واملقاهي	 املطاعم	 مثل	 الأماكن	
بع�ض	 اأن	 حتى	 املباين.	 ومداخل	
العامة	 الأماكن	 هذه	 اأ�سحاب	
الع�رسية	 م�سابيحهم	 ي�ستبدلون	

بالفواني�ض	خالل	ليايل	رم�سان.

امل�ضحراتي.. اأقل حظًا من 
الفانو�ض

التاريخ	 خالل	 الت�سحري	 	 مَرّ
مبراحل	عدة	كان	لكل	منها	طابعها	
�سخ�سية	 تظهر	 اأن	 وقبل	 املتميز.	
لكل	 كان	 التقليدية,	 امل�سحراتي	
يف	 اخلا�سة	 طريقته	 اإ�سالمي	 بلد	

اإيقاظ	النا�ض	لتناول	ال�سحور.
الت�سحري	 كان	 املكرمة,	 مكة	 ففي	
اأعلى	 ي�سعدون	 املنادون,	 يتوله	
جبل	اأبي	قبي�ض	وينادون	بال�سحور,	
وي�ستمرون	يف	قراءة	القراآن	الكرمي	
كذلك	 الإم�ساك.	 وقت	 يحل	 حتى	
املكرمة	 مكة	 يف	 الت�سحري	 كان	
موؤذن	 كان	 اإذ	 املوؤذنون,	 يتوله	
املهمة	 هذه	 يتوىل	 املكي	 احلرم	
يف	 املوجودة	 املئذنة	 اأعلى	 من	
لقربها	 احلرم,	 من	 ال�رسقي	 الركن	
اأخوان	 ومعه	 مكة,	 اأمري	 دار	 من	
عليهم	 ويرد	 ويقاولنه,	 يجاوبانه	
املوؤذنون	من	�سائر	املاآذن	مذكرين	
وظهر	 ال�سحور.	 على	 وحمر�سني	
الزمزمي	 املكرمة	 مكة	 يف	 لحقاً	
ملا	 م�سابه	 بعمل	 يقوم	 كان	 الذي	
كانت	 واإن	 امل�سحراتي,	 به	 يقوم	
بع�ض	 تختلف	 عمله	 تفا�سيل	

ال�سيء.
جند	 بغداد,	 اإىل	 انتقلنا	 ما	 واإذا	
تغني	 العبا�سي	 الع�رس	 يف	 �ساع	 اأنه	
النا�ض	بنوع	من	ال�سعر	يدعى	القوما	
.	وقيل	اإنه	�سمي	كذلك	ب�سبب	قول	
البع�ض	نياما..	قوما	قوما	لل�سحور	
ال�سعر	 من	 اللون	 هذا	 اأن�ساأ	 	.
اأبو	 الرم�ساين	رجل	بغدادي	يدعى	
نقطة.	وكان	اخلليفة	النا�رس	لدين	
اهلل	العبا�سي	قد	اأعجب	ب�سوت	هذا	
فكافاأه	 عباراته,	 ور�سانة	 الرجل	
باأن	كلَّفه	بوظيفة	�سنوية	 على	ذلك	
ال�سحور.	 عند	 النا�ض	 اإيقاظ	 هي	
وتون�ض	 واملغرب	 اجلزائر	 يف	 اأما	
فقد	كان	الت�سحري	من	طريق	الأذان	
النا�ض,	 لإيقاظ	 مرة	 مرات:	 ثالث	
اإيذاناً	 والثالثة	 للتنبيه,	 واأخرى	

بالإم�ساك.
الت�سحري,	 تطور	 الوقت,	 ومبرور	
امل�سحراتي	 �سخ�سية	 وظهرت	
النا�ض	 يوقظ	 الذي	 التقليدية,	
التجول	 خالل	 من	 ال�سحور	 لتناول	
واملرور	 واحلارات,	 ال�سوارع	 يف	
طبلته	 يحمل	 وهو	 البيوت	 اأمام	

التي	يدق	عليها	بني	احلني	والآخر,	
التي	حتمل	 الأنا�سيد	 بع�ض	 مردداً	
والإر�ساد	 الن�سح	 طياتها	 يف	
والتذكري	بف�سائل	ال�سهر	الكرمي.

وبلغت	مكانة	امل�سحراتي	يف	بالد	
مكان	 اأي	 يف	 تبلغه	 مل	 �ساأناً	 ال�سام	
اآخر.	ففي	دم�سق	مثاًل,	تزايد	عدد	
املدينة,	 ات�ساع	 مع	 امل�سحراتية	
امل�سحراتي	 حي	 لكل	 اأ�سبح	 حتى	
الت�سحري	 واأ�سبح	 به.	 اخلا�ض	
فجميع	 وتقاليد.	 اأعراف	 لها	 مهنة	
تنظيم	 يف	 ين�سوون	 فيها	 العاملني	
احِلرف	 ل�سائر	 كان	 ما	 غرار	 على	
فهناك	 الدم�سقية.	 وال�سناعة	
الأوىل	 ال�سخ�سية	 وهو	 الكار,	 �سيخ	
من	 الهرم	 قمة	 ويحتل	 التنظيم	 يف	
ومن�سبه	 الوظيفي,	 الت�سل�سل	 حيث	
ما	 كل	 عن	 امل�سوؤول	 وهو	 وراثي,	
وهناك	 الت�سحري.	 مهنة	 يخ�ض	
الذي	ينوب	عن	�سيخ	 النقيب,	وهو	
بالإ�سافة	 غيابه,	 حال	 يف	 الكار	
مناطق	 على	 بالدوريات	 قيامه	 اإىل	
عدم	 من	 للتيقن	 امل�سحراتية	
تق�سريهم	يف	عملهم.	بعد	ذلك	ياأتي	
)الأع�ساء(	 والع�سوات	 ال�ساوي�ض	
قد	 التي	 امل�سكالت	 يحِلّون	 الذين	
اأو	ينوبون	 تن�سب	بني	امل�سحراتية,	
اأو	 ل�سبب	 عمله	 عن	 يتغيب	 عمن	

لآخر.
امل�سحراتي	 كان	 القد�ض,	 ويف	
والأزقة	 ال�سوارع	 يف	 يطوف	
ومردداً	 طبلته,	 �سارباً	 واحلواري,	
كلماته	املعتادة,	�ساأنه	�ساأن	اأقرانه	
اأ�سبح	 وقد	 العربية.	 املدن	 يف	
فل�سطني	 يف	 امل�سحراتية	 بع�ض	
من	تراث	املدن	والقرى,	والت�سقت	
اأ�سماوؤهم	بذاكرة	النا�ض,	يذكرونهم	
عن	 احلديث	 ا�ستطاعوا	 كلما	
كان	 ما	 وكثرياً	 وتقاليده.	 املا�سي	
اآخر.	 ن�ساط	 امل�سحراتية	 لبع�ض	
فقد	كان	بع�سهم	يجيد	تغيري	�سوته	
دوراً	 ويلعب	 الكالم,	 اأثناء	 و�سحنته	
القادة	 بني	 الر�سائل	 نقل	 يف	 مهماً	
-1936 ثورة	 اأثناء	 الفل�سطينيني	
يف	 القادة	 بني	 وكذلك	 1939م.	
الداخل,	وبع�ض	القادة	الهاربني	من	
بط�ض	الإجنليز	اإىل	دم�سق	وبريوت	

وبغداد.
املائدة يف رم�ضان

يفر�ض	ال�سوم	اإعطاء	وجبة	الإفطار	
)وال�سحور(	اهتماماً	خا�ساً	لتعوي�ض	
اجل�سم	مما	افتقده	طول	النهار	من	
و�سوائل.	 ية	 مغِذّ �سلبة	 اأطعمة	
ال�سنني	 مئات	 خالل	 فظهرت	
�سخ�سية	مميزة	للمائدة	خالل	�سهر	
ملحوظاً	 اختالفاً	 تختلف	 رم�سان,	
الأيام	 خالل	 اليومية	 املائدة	 عن	

الأخرى.
املائدة	 هذه	 �سخ�سية	 وتختلف	
واآخر,	 بلد	 بني	 كبرياً	 اختالفاً	
�سبه	 ففي	 تقاليدها.	 واأي�ساً	
اأن	 النا�ض	 اعتاد	 العربية	 اجلزيرة	
مع	 التمر	 من	 حفنة	 على	 يفطروا	
ثم	 ومن	 ال�ساي.	 اأو	 املاء	 من	 قليل	
على	 ال�سالة	 اأداء	 اإىل	 يتوجهون	
وجبة	 لتناول	 لحقاً	 يعودوا	 اأن	
ال�سام	مثاًل,	 اأما	يف	بالد	 الإفطار.	
احل�ساء,	 من	 بنوع	 يبداأ	 فالإفطار	
ويوؤخذ	كله	دفعة	واحدة.	ولكل	بلد	
اأطباقه	الرم�سانية	اخلا�سة:	الفول	
و�سلطة	 وال�سمبو�سة,	 املدم�ض,	
واأ�سهرها	 والع�سائر	 الفتو�ض,	
واخل�ساف	 والعرق�سو�ض	 قمرالدين	

وغريها.
ول	 عنها	 ث	 فحِدّ احللويات,	 اأما	
اأبي	 اأن	معاوية	ابن	 اإذ	يروى	 حرج.	
الكنافة	 �سنع	 من	 اأول	 كان	 �سفيان	
طبيبه	 اإىل	 �سكا	 فقد	 العرب.	 من	
اآلم	يف	ج�سمه	خالل	 يلقاه	من	 ما	
ال�سوم,	فو�سف	له	الطبيب	الكنافة	
ذلك	 ومنذ	 ال�سحور.	 عند	 وتناولها	
اأ�سا�ض	 من	 احللوى	 �سارت	 الوقت	
اأنواع	 فهناك	 الرم�سانية.	 املائدة	
يف	 ا�ستهالكها	 يكرث	 احللوى	 من	
اللقيمات,	 مثل	 رم�سان	 �سهر	

والقطايف,	واملهلبية.
اإل	 ويف	بالد	ال�سام	حلوى	ل	ت�سنع	
الكالج,	 مثل	 رم�سان,	 �سهر	 خالل	
العجني	 من	 رقائق	 عن	 عبارة	 وهو	
ن�سبياً(	 )ال�سلبة	 باملهلبية	 حم�سوة	
تُقلى	بالزيت	ثم	تُنقع	يف	ال�سكر.	كما	
اأن	هناك	م�سنعاً	�سهرياً	للحلوى	يف	
طرابل�ض	لبنان	ي�رس	على	اأن	يبتكر	
نوعاً	جديداً	من	احللوى	يف	كل	عام	

ملنا�سبة	�سهر	رم�سان.
ولكن	الهتمام	باملائدة	الرم�سانية	
احلياة	 وطاأة	 يتزعزع	حتت	 مل	 واإن	
املعا�رسة,	فاإنه	مل	يكن	مبناأى	عن	

تاأثريها	ال�سلبي	والإيجابي.
للحياة	 الإيجابي	 التاأثري	 من	
اأن	 ال�سعيد,	 هذا	 على	 املعا�رسة	
الأ�سفار	 وكرثة	 املوا�سالت	 تطور	
املوائد	 اأغنت	 وامل�سافرين,	
مل	 باألوان	 كان	 اأينما	 الرم�سانية	
حمل	 فكما	 �سابقاً.	 تعرفها	 تكن	
اأطباق	 اإىل	اخلليج	 ال�ساميون	معهم	
اكت�سف	 والبقالوة,	 والفتو�ض	 الكبة	
على	 الإفطار	 اأهمية	 ال�ساميون	
يف	 العادة	 لهذه	 ورّوجوا	 متر,	 حبة	

ديارهم	بعد	عودتهم	اإليها.
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12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر
احلكم:  تاريخ   19/02052 الفهر�س:  رقم   19/01305 اجلدول:  رقم 

 19/05/22
علنيا  الأ�رسة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
الق�شية.  ال�شري يف  اإعادة  دعوى  قبول  ال�شكل:  اإبتدائيا ح�شوريا: يف 
بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  اإفراغا  املو�شوع:  يف 
املحكمة  ق�شت   19/00969 فهر�س:  رقم  حتت   2019/02/27
بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري املودعة لدى 
اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 2019/03/07 حتت رقم اإيداع: 19/84 
�شعيد  العقون  �شده  املرجع  على  احلجر  اأول:  ب:  الأمر  وبالنتيجة 
املولود بتاريخ 1944/02/03 ببلدية اجللفة ولية اجللفة لأبيه علي بن 
بلعبا�س ولأمه بودانة فطيمة. ثانيا: تعيني املرجعة �شيف اهلل م�شعودة 
كمقدم عليه لرعايته وت�شيري �شوؤونه على اأن تلتزم با�شتئذان املحكمة 
يف حالة قيامها باأحد الت�رسفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون 
بالتاأ�شري بذلك  اأمر �شابط احلالة املدنية املخت�س  رابعا:  الأ�رسة. 
واأف�شح  احلكم  �شدر  بذا  عليه.  املحجور  ميالد  عقد  هام�س  على 
اأمني  اأم�شيناه مع  اأعاله، وبح�شبه  بالتاريخ املذكور  به جهرا وعلنيا 

ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية : البويرة

مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

قرار رقم 00652 املوؤرخ يف 5 ماي 2019
على  التاأثري  درا�شة  ا�شهار  عملية  حول  عمومي  فتح حتقيق  يت�شمن 
تربية  نوع وحدة  موؤ�ش�شة م�شنفة من  ان�شاء  البيئة اخلا�شة مب�رسوع 
علي  حممد  بوعي�شة  ال�شيد  لفائدة  وحدة   30000 املبي�س  الدجاج 
الكائنة باملكان امل�شمى قرية العوا�رسية 2 بلدية برج اأخري�س ويعني 
امل�شالح  مبديرية  الزراعة  يف  دولة  مهند�س  �شديق  م�شلم  ال�شيد 
بال�شيد  ي�شتخلف  ذلك  تعذر  حالة  ويف  حمققا  حمافظا  الفالحية  
ويعلق  العمومية   الأ�شغال  مبديرية  رئي�شي  مهند�س  عمر   خليفي 
هذا القرار مبقر البلدية املعنية واماكن موقع امل�رسوع ملدة خم�شة 
جريدتني  يف  وين�رس  بها  املعمول  للقواعد  طبقا   15 يوما  ع�رسة 
يوميتني وطنيتني على نفقة �شاحب امل�رسوع ويجري التحقيق مبقر 
بلدية برج اأخري�س  ملدة خم�س ع�رس 15 يوما ابتداءا من تاريخ تعليق 
قرار فتح التحقيق العمومي مبقر البلدية ويكلف ال�شيد المني العام 
للولية ال�شيدة وال�شادة مديرة البيئة، مدير التنظيم وال�شوؤون العامة ، 
مدير امل�شالح الفالحية ، مدير ال�شغال العمومية  ، رئي�س دائرة برج 
اأخري�س  ، رئي�س املجل�س ال�شعبي لبلدية برج اأخري�س واملحافظني 
املحققني كل فيما يخ�شه بتنفيذ ما جاء يف هذا القرار الذي ين�رس 
�شمن جمموعة العقود الإدارية للولية .                                الوايل                                                                                                              

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رس الق�شائي

الأ�شتاذة/العربي بوعمران وهيبة
حم�رسة ق�شائية لدى حمكمة ال�رساقة جمل�س ق�شاء تيبازة

نهج عي�شات ايدير ، رقم 11 ، ال�رساقة
هاتف : 83 62 81 54 )05(

حم�رس
تبليغ اإعالن عن بيع باملزاد العلني لعقار حمجوز – املادتني 749 ، 750 من ق اإ م اإ

بناء على قائمة �رسوط البيع املعدة تنفيذا للقرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء البليدة بتاريخ 2013/05/20 الغرفة : �شوؤون الأ�رسة ، رقم الق�شية 13/00871 ، رقم الفهر�س 
: 13/02479 املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة عن جمل�س ق�شاء البليدة بتاريخ 2013/06/09 حتت رقم : 2013/800 و املوؤ�رس عليها بتاريخ 2017/05/24 ، اإيداع 

رقم : 2017/12 
تعلن : الأ�شتاذة / العربي بوعمران وهيبة املح�رسة الق�شائية  املعتمدة لدى حمكمة ال�رساقة ، الكائن مقرها برقم 11 نهج عي�شات اإيدير ، ال�رساقة ، املوقعة اأدناه .

باأنه �شي�رسع يف البيع عن طريق  املزاد العلني مبحكمة ال�رساقة يوم 2017/09/17 و املوؤجلة بتاريخ 2017/10/29 و املوؤجلة بتاريخ 2017/11/26 و املوؤجلة بتاريخ 
: 2018/01/07 و املوؤجلة بتاريخ 2018/02/11 و املوؤجلة بتاريخ 2018/04/29 و املوؤجلة يوم : 2018/06/10  و املوؤجلة بتاريخ 2018/10/07 ، و املوؤجلة بتاريخ : 
2018/11/18 و املوؤجلة بتاريخ : 2018/12/30 و املوؤجلة بتاريخ : 2019/02/10  و املوؤجلة بتاريخ : 2019/03/17 و املوؤجلة بتاريخ 2019/04/28 و املوؤجلة بتاريخ : 

2019/06/02 على ال�شاعة )09:00 �شا ( للعقار املحجوز .
لفائدة : عزوق بديعة ، عزوق فتيحة ، عزوق مليكة ، عزوق جمال 

ال�شاكنني جميعا : �شارع �شيدي زروق رقم 6 دايل اإبراهيم 
اإىل : ال�شيدة : حوفل عوي�شة بنت عمارة اأرملة عزوق يو�شف 

ال�شاكنة : حي بوجمعة تاميم رقم 124 الدرارية اجلزائر 
التعيني : - العقار مو�شوع النزاع عبارة عن قطعة اأر�س  تقع بحي بوجمعة متيم ببلدية الدرارية اجلزائر مب�شاحة كلية 296،82 م2 و يقع فوقها منزل ) فيال ( من الطوب 

و ال�شمنت يحتوي على : طابق اأر�شي م�شاحته 296،82 م2  يحتوي على 03 غرف ، �شالون ، مطبخ ، حمام ، مرحا�س.
طابق اأ�شفل الأر�شي م�شاحته 183،32 م2 يحتوي على 02 م�شتودع �شيارات ، 02 غرف مهمالت ، مرحا�س .

و قد حدد ال�شعر الفتتاحي لبيع هذا العقار : 62.922.300،00 دج م�شاف له حقوق الت�شجيل و م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية للمح�رس .
و عليه فباإمكان اجلمهور الراغب يف املزايدة و كذا كل من يهمه الأمر ، الطالع على دفرت ال�رسوط و �شحب ن�شخة منه بكتابة �شبط حمكمة ال�رساقة اأو بديوان املح�رسة 

الق�شائية املذكورة اأعاله  
�رسوط البيع : زيادة على ال�رسوط املحددة بدفرت ال�رسوط فاإنه ي�شتوجب على كل راغب يف املزايدة يقدم خم�س 5/1 ال�شعر الفتتاحي و امل�شاريف و الر�شوم امل�شتحقة 

حال ، بوا�شطة �شك م�رسيف حل�شاب اأمانة �شبط املحكمة .
املح�رسة الق�شائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ب�شكرة 

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة و املهن املنظمة
قرار رقم : 1361 موؤرخ يف : 08 اأفريل 2019           

يت�شمن فتح حتقيق علني حول موجز التاأثري على البيئة يف 
م�رسوع اإجناز وحدة اإنتاج املواد �شبه ال�شيدلنية )احلقن(  
لفائدة ال�شيد /ن�شيب حممد يزيد ببلدية ب�شكرة                 

اإن وايل ولية ب�شكرة
- مبقت�شى القانون رقم 09/84 املوؤرخ يف 1984/02/04 املت�شمن التنظيم الإقليمي للبالد ، املعدل و املتمم
- مبقت�شى القانون رقم 05/85  املوؤرخ يف 1985/02/16 املتعلق بحماية ال�شحة و ترقيتها املعدل و املتمم 

- مبقت�شى القانون رقم 29/90 املوؤرخ يف 1990/12/01 املتعلق بالتهيئة و التعمري املعدل و املتمم 
- مبقت�شى القانون رقم 10/03 املوؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�شتدامة ل�شيما املواد 25-18-3-2-

 107-74-73-72-45-44
التنمية  اإطار  يف  الكوارث  ت�شيري  و  الكربى  الأخطار  من  بالوقاية  املتعلق   2004/12/25 يف  املوؤرخ   20/04 رقم  القانون  -مبقت�شى 

امل�شتدامة 
-مبقت�شى القانون رقم 10/11 املوؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية 
- مبقت�شى القانون رقم 07/12 املوؤرخ يف 2012/02/21 املتعلق بالولية 

- مبقت�شى املر�شوم الرئا�شي املوؤرخ يف 2016/10/05 املت�شمن تعيني ال�شيد/ كروم اأحمد واليا لولية ب�شكرة 
- مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 215/94 املوؤرخ يف 1994/07/23 املحدد لأجهزة الإدارة العامة يف الولية و هياكلها 

الإدارة  و  العامة  ال�شوؤون  و  التقنني  ل�شالحيات م�شالح  املوؤرخ يف 1995/09/06 املحدد  رقم 265/95  التنفيذي  املر�شوم  - مبقت�شى 
املحلية و قواعد تنظيمها و عملها 

- مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 06 /198 املوؤرخ يف 2006/05/31 املت�شمن �شبط التنظيم املطبق على املوؤ�ش�شات امل�شنفة حلماية 
البيئة 

-مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 145/07 املوؤرخ يف 2007/05/19 املحدد ملجال تطبيق حمتوى و كيفيات امل�شادقة على درا�شة و 
موجز التاأثري على البيئة 

- بناء على القرار الولئي رقم 5454 املوؤرخ يف 2018/12/31 املت�شمن تعيني حمافظي التحقيق حول املالئمة اأو عدمها ال�شتق�شاءات 
العمومية ل�شنة 2019 بولية ب�شكرة 

- بناء القرار الولئي رقم 248 املوؤرخ يف 2019/01/22 املت�شمن تعديل القرار الولئي رقم 1404 املوؤرخ يف 2018/02/25 املت�شمن 
الرتخي�س مبنح قطعة اأر�س يف اإطار المتياز تقع بتو�شعة احل�شائر بلدية ب�شكرة ، مب�شاحة اإجمالية : 1784.30 م2 لفائدة ال�شيد / ن�شيب 

حممد يزيد لإجناز وحدة انتاج املواد �شبه ال�شيدلنية )احلقن( 
- بناء على مرا�شلة ال�شيد / مدير البيئة رقم 167 املوؤرخة يف 2019/02/19 املتعلقة باأخذ بعني العتبار  ملوجز التاأثري على البيئة 
يف م�رسوع اجناز وحدة انتاج املواد �شبه ال�شيدلنية )احلقن( لفائدة ال�شيد / ن�شيب حممد يزيد الكائنة مبنطقة الن�شاطات اجلديدة 

امل�شغرة لفائدة ال�شباب بلدية ب�شكرة .
و باقرتاح من ال�شيد / مدير التنظيم و ال�شوؤون العامة 

يقرر
املادة الأوىل : ي�رسع يف فتح  حتقيق علني حول موجز التاأثري على البيئة يف م�رسوع اجناز وحدة انتاج املواد �شبه ال�شيدلنية )احلقن( 
ببلدية ب�شكرة ملدة  الرقم 13  ال�شباب حتمل  لفائدة  الن�شاطات اجلديدة امل�شغرة  الكائنة مبنطقة  ال�شيد / ن�شيب حممد يزيد  لفائدة 

خم�شة )15( يوما متتالية 
املادة 02 : تعيني ال�شيدة/ رمول نادية مهند�س رئي�شي لالإدارة الإقليمية يف الت�شيري التقني و احل�رسي حمققة للم�رسوع املذكور اأعاله 

املادة 03 : يفتح مبقر البلدية �شجل ، مرقم و موؤ�رس عليه خا�س بتدوين مالحظات املواطنني مرفوق مبلف امل�رسوع ميكن الطالع عليه 
يف اأوقات العمل با�شتثناء اأيام العطل و الأعياد.

املادة 04 : ين�رس هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على ح�شاب املهني و يعلق يف مقر الولية و البلدية 
املادة 05 : بعد انتهاء مدة التحقيق امل�شار اإليه اأعاله تغلق املحافظة املحققة �شجل التحقيق بعد اإبداء راأيها و كذا راأي رئي�س املجل�س 

ال�شعبي البلدي و تر�شله اإىل امل�شلحة املعنية بالولية 
املادة 06 : يكلف ال�شادة / الأمني العام للولية ، مدير التنظيم و ال�شوؤون العامة ، رئي�س دائرة ب�شكرة ، رئي�س املجل�س ال�شعبي لبلدية 

ب�شكرة و املحافظة املحققة كل فيما يخ�شه بتنفيذ هذا القرار الذي �شي�شدر يف ن�رسة القرارات الإدارية للولية 

ANEP N°:  1916012071 الو�ضط:2019/05/28



بقلم : �سامي اإبراهيم فودة 

اأخواتي املاجدات  الأماجد  اإخوتي 
ال�صابرين  ال�صامدين  دربي  رفاق 
الثابتني املتمر�صني يف قالع الأ�رس, 
الأفا�صل  اأحبتي  القراء  اأعزائي 
ت�صليط  هو  اليوم  ب�صدده  اأنا  فما 
الأ�رسى  حالت  اخطر  على  ال�صوء 
واأمرا�ض  بال�رسطان  امل�صابني 
والف�صل  الن�صفي  وال�صلل  القلب 
والأورام  والكبد,  والرئتني,  الكلوي 
يف  اأخرى..األخ.  واأمرا�ض  والربو 
�صجون الحتالل الإ�رسائيلي والذين 
وجميعهم  البطيء  املوت  يواجهون 
يعانون من ظروف �صحية واعتقاليه 
ويعترب  وال�صعوبة,  ال�صوء  بالغة 
الفل�صطينيني  الأ�رسى  ابرز  من 
امل�صابني ب�رسطان وحالته ال�صحية 
حرجة للغاية نتيجة �صيا�صة الإهمال 
م�صلحة  اإدارة  وا�صتهتار  الطبي 

ال�صجون بحياته,
ابن  البيطار  اإبراهيم  الأ�صري/  هو 
والقابع  ربيعاً,  والثالثني  التا�صعة 
من  ويعد  رميون  �صجن  يف  حالياً 
ال�صعبة  املر�صية  احلالت  اأخطر 
الحتالل  �صجون  يف  املوجودة 
والإفراج  عالجه  ت�صتوجب  التي 
عنه ل�صوء و�صعه ال�صحي املتفاقم, 
يوؤدي  خطري  مر�ض  من  يعاين  فهو 
 Crown'n(ي�صمى الأمعاء  لتاآكل 
يرافقها  ديزيز  الكرون   )  disease
يف  وا�صحة  ومماطلة  طبي  اإهمال 
اإدارة  قبل  من  الالزم  العالج  تقدمي 

معتقالت الحتالل.
يف  الأ�رسى  كل  كحال  حاله  فاإن 
يعانون  الذين  الحتالل  �صجون 
الإدارة  �صيا�صات  من  الويالت 
عالجهم  تتعمد  التي  العن�رسية 

بت�صخي�ض  القيام  دون  بامل�صكنات 
امل�صتمرة  ومعاناتهم  �صليم حلالتهم 
مع الأمرا�ض لرتكه فري�صة للمر�ض 
عامه  اأنهى  وقد  بج�صده,  يفتك 
اخلام�ض ع�رس خلف الق�صبان ودخل 
على  �صهر  ال  ع�رس  ال�صاد�ض  عامه 
التوايل يف �صجون الحتالل متنقاًل 
بني عيادات ال�صجون وامل�صت�صفيات 
نتيجة و�صعه ال�صحي ال�صعب وكغريه 
اأ�صحاب  املر�صى  الأ�رسى  من 

امللفات الطبية امل�صتع�صية..
عرب  البيطار  الأ�صري  و�صيه  وكانت 
بتحقيق  الرئي�ض  لل�صيد  منا�صدة 
اأمنيته يف املوت بني اأح�صان والديه 
حياته  اإنقاذ  اأجل  من  والتدخل 
وحياة الأ�رسى املر�صى القابعني يف 

�صجون الحتالل الإ�رسائيلي . 
خليل  اإبراهيم  املري�ض:  الأ�صري 

حممد البيطار "اأبو خليل"
تاريخ امليالد: 25 فرباير 81 19م

"حي  خانيون�ض   : الإقامة  مكان 
الأمل "جنوب قطاع غزة

احلالة الجتماعية: اأعزب 
بال�صلطة  موظف  الوظيفة: 
ال�رسطة  مرتبات  على  الوطنية 
العامة (برتبة  الفل�صطينية)املباحث 

مالزم اول 
العائلة الكرمية: تتكون عائلة الأ�صري 
اإبراهيم من الوالدين وله من الإخوة 
خم�صة غري الأ�صري اإبراهيم وهم على 
خليل/  اأبو  حممد-   : التايل  النحو 
�صالح- اأبو عبد اهلل/ ا�صماعيل- اأبو 
اإبراهيم/  اأبو  ممدوح-   / حممد 
وياأتي  "الأخوات 8"  وله من  يو�صف 
الرابع  الرتتيب  يف  اإبراهيم  الأ�صري 

�صناً بني اأخوته, 
تعليمه  تلقى  العلمي:  املوؤهل 
م�صطفى  مدر�صة  يف  البتدائي 

مدر�صة  يف  والإعدادي  حافظ 
الغوث  وكالة  مدار�ض  احلوراين 
يف  للفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل 
الثانوية  درا�صته  واأنهى  خانيون�ض 
يف  والتحق  نا�رس  كمال  مدر�صة  يف 
ملده  احلقوق  ودر�ض  الزهر  جامع 
جهاز  يف  التحق  وبعدها  عامني 
اريحا  الغربية  ال�صفة  يف  ال�رسطة 
اأيام املمر الآمن وعمل يف املباحث 
العامة يف ال�صفة الغربية- رام هلل.. 

تاريخ العتقال: 2003/8/7 م
 : حماكمة  بدون  موقوفا  بقى 
متيم  املحامي  وقف  عامني  مدة 
يف  الن�صان  حقوق  قبل  من  يون�ض 
اأمام  عنه  لرتافع  اعتقاله  البداية 
وبعدها  الإ�رسائيلية,  املحاكم 
اإبراهيم  ال�صري  من  الأ�رسى  طلب 
عكيلة  فتحي  املحامي  ي�صع  بان 
جيد  عالقة  له  لأنه  عنه,  ليرتافع 
ال�رسائيلية  الع�صكرية  املحاكم  مع 
يف  ابراهيم  ال�صري  عن  ترافع  وقد 
النيابة  طلبت  وقد  الأوىل  اجلل�صة 
له حكم مدى احلياة ويف  الع�صكرية 
ويف  موؤبد  طلبت  الثانية  اجلل�صة 
اجلل�صة  عقدت  2006م  منت�صف 

الثالثة وبالتفاق حاكم 17 عاماً دون 
ا�صتئناف باحلكم... 

الحتالل:  حماكم  بحقه  اأ�صدرت 
حكماً بال�صجن 17 �صنة

يف  ال�صلوع  اإليه:  املوجه  التهمة 
عمليات اإطالق نار على الحتالل

مكان العتقال: �صجن رميون
ميعن  وظامل:  تع�صفي  اإجراء 
موا�صلة  يف  ال�صهيوين  الحتالل 
اإبراهيم  الأ�صري  بحق  اإجرامه 
من  واأخواته  اإخوته  جميع  بحرمان 
زيارته و امل�صموح فقط الوالدةكبري 
ل  فهي  املري�صة  والدته  اما  ال�صن 

تقدر على الوقوف وامل�صي.. 
كيفية عملية اعتقال الأ�صري البطل : 

ابراهيم البيطار
تعر�ض  البيطار  اإبراهيم  الأ�صري 
ت�صديه  خالل  اعتقاله  قبل  لإ�صابة 
جتتاح  كانت  التي  الحتالل  لقوات 
اأفقدته  حينه  يف  خانيون�ض  مدينة 
ب�صكل  اليمنى  العني  يف  النظر 
بنف�ض  مهددة  الأخرى  والعني  كامل 
اأنحاء  يف  �صظايا  وانت�صار  امل�صري 
مت  حيث  الأرجل,  خ�صو�صا  ج�صده 
اعتقاله اثناء عودته من رحلة عالج 

بجمهورية م�رس العربية يوم الربعاء 
ابالغ  ومت  2003/8/7م  املوافق 
الع�صكري  الرتباط  قبل  من  اهله 
من  نقله  ومت  معتقل  اإبراهيم  باأن 
وبعدها  ايرز,  معرب  اىل  رفح  معرب 
انقطعت اأخباره عن اهله ما يقارب 
من  له  ال�صماح  مت  ,وبعدها  �صهرين 
قبل ادارة �صجن ع�صقالن بالت�صال 

مع ذويه لالطمئنان عليهم, 
املري�ض:  لالأ�صري  ال�صحية  احلالة 

اإبراهيم البيطار 
الأ�صري البيطار مل يكن يعاين من اأي 
اعتقاله,  عملية  قبل  تذكر  امر�ض 
فقد كان فاقد ب�رسه خارج ال�صجن 
قبل  من  لالإ�صابة  تعر�صه  نتيجة 
ت�صديه  اإثناء  الحتالل,  قوات 
عام  ويف  خانيون�ض,  مدينة  لجتياح 
بوجود  ال�صجون  اإدارة  2009,�صكت 
الأ�صري  مع  بالدم  �رسطان  مر�ض 
له جرعات  اإبراهيم وبداأو يعطونه  
عام2010,اكت�صفوا  ويف  العالج  من 
واأن جميع  بالدم  لي�ض معه �رسطان 
الأدوية التي كان يتناولها قد ت�صببت 
ال�صحية  امل�صكل  من  بالعديد  له 
فقر  املزمن"  الأنيميا  مر�ض  مثل 
والتهابات  ثابت   8 دمه  حيث  الدم" 
وقرحات  الأمعاء  يف  ومزمنة  حادة 
الظهر  يف  �صحية  وم�صاكل  الأمعاء 
والتهاب  العظام  يف  وه�صا�صة 
مر�ض  من  يعاين  كما  باملفا�صل 
"الكرون ديزيز" والذي ي�صيب 1 من 
25 مليون �صخ�ض, فهو مر�ض مزمن 
وخطري يوؤدي اإيل تاآكل الأمعاء, كما 
انه يعي�ض على كلية واحدة وممنوع 
من اأغلب اأنواع الطعام ويعي�ض على 
احل�صاء, كما يعي�ض على امل�صكنات 
العديد  واأن  احليوية  وامل�صادات 
حتى  بج�صده  هتكت  الأمرا�ض  من 

اأ�صبحت حياته مهددة باخلطر..
�صهر  يف  جراحية  لعملية  خ�صع 
ا�صتئ�صال  خاللها  مت  2013/12م 
ورم عند فتحة ال�رسج وتفاقم و�صع 
اإ�صابته  العملية اجلراحية واأدى اىل 
جراحية  لعملية  خ�صع  بنزيف, 
خاللها  2013/12/16مت  بتاريخ 
الظهر  اأ�صفل  يف  الورم  ا�صتئ�صال 
وان  الورم  طبيعة  تو�صح  مل  ولكن 
الآن  حتى  جمهولة  العملية  نتائج 
وترف�ض اإدارة ال�صجون اإخراج امللف 
الطبي لالطالع علية ملعرفة و�صعه 
يف  منظار  عملية  اأجري  ال�صحي, 
�صهر 2014/1م كما يعاين من وجود 
�صظايا بالراأ�ض ت�صبب له �صداع والآم 
مغ�ض  من  اأي�صاً  ويعاين  م�صتمرة 
النوم م�صتمر منذ  مزمن مينعه من 
الالزم  العالج  له  يقدم  ول  �صنوات 

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

�رساحه. 
احلرية كل احلرية لأ�رسانا واأ�صرياتنا 

املاجدات
وال�صفاء العاجل للمر�صى امل�صابني 
باأمرا�ض ال�رسطان والقلب والرئتني 
من  وغريها  الكلوي  والف�صل 

الأمرا�ض الفتاكة بالإن�صان..

اأ�سرانا املر�سي القابعون يف غياهب ال�سجون يعي�سون يف مقابر مظلمة ميوتون كل يوم األف مرة فهم بني مطرقة االأمرا�ض و�سندان املوت, ال يعرفون ليلهم من 
نهارهم, منهكي اجل�سد �سهداء مع وقف التنفيذ فاإن فطورهم وغذاءهم وع�ساءهم هو جرعات من االأدوية التجريبية التي ال �سفاء فيها بل فيه �سم قاتل, يتلذذ 

ال�سجانون القتلة يف تعذيبهم واإيذاءهم داخل ال�سجون النازية..

�لأ�صري �إبر�هيم �لبيطار ي�صارع �ملوت بعد �إ�صابته مبر�ض كرون ديزيز 
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مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات

�لحتالل يو��صل ��صتهد�ف �لأ�صرى باإجر�ء�ت �لتنكيل خالل رم�صان
اأكد مركز اأ�رسى فل�صطني للدرا�صات 
توا�صل  الحتالل  �صجون  ادارة  باأن 
ال�صجون  يف  الأ�رسى  ا�صتهداف 
التنكيل  اإجراءات  من  بالعديد 
الذى  رم�صان  �صهر  خالل  والقمع 
للراحة  من املفرت�ض ان يكون �صهراً 

والعبادة وال�صتقرار .
الناطق  الأ�صقر”  “ريا�ض  الباحث 
الحتالل  بان  قال  للمركز  الإعالمي 
اجواء  الأ�رسى  يعي�ض  اأن  له  يروق  ل 
ال�صهر  هذا  خالل  الروحانيات  من 
ينتهك  لذلك  للعبادة,  يتفرغوا  وان 

الف�صيلة  الأيام  هذا  خ�صو�صية 
القمعية  املمار�صات  من  باملزيد 
كان  والتي  الأ�رسى  على  والتنغي�ض 
الغرا�ض  كمية  تقلي�ض  اخرها 
اىل  الكنتني  من  ب�رسائها  امل�صموح 

الن�صف .
الأ�رسى  باأن  “الأ�صقر”  واأو�صح 
م�صرتيات  على  كبري  ب�صكل  يعتمدوا 
الأ�صعار  ارتفاع  رغم  ال�صجن  كنتني 
�صواء لأنواع الطعام حيث ان ما يقدم 
اأو  ونوعاً,  كماً  �صيء  الإدارة  من  لهم 
يحتاجونها  التي  الخرى  الغرا�ض 

ال�صجون  داخل  احلياة  ل�صتمرار 
وامل�رسوبات,  والحذية  كالأغطية 
وتقلي�ض  اخرى,  وانواع  واملعلبات, 
كمية ال�رساء اىل الن�صف �صيوؤثر ب�صكل 

�صلبى على اأو�صاعهم املعي�صية .
ا�صتمراراً  انه  اىل  “ال�صقر”  واأ�صار 
رم�صان  يف  الأ�رسى  على  للتنغي�ض 
اخلا�صة  الوحدات  اقتحمت  كانت 
للمرة  ع�صقالن  �صجن  ايام  قبل 
الثالثة خالل ال�صهر بحجة نقل ممثل 
الأ�رسى يف ال�صجن الأ�صري” نا�رس اأبو 
الأ�رسى,  اأغرا�ض  وخربت  حميد”, 

متثلت  بحقهم  عقوبات  وفر�صت 
والكنتني ملدة  الزيارة  من  بحرمانهم 
�صهر, اإ�صافة اإىل فر�ض غرامات على 
كل اأ�صري بقيمة )500( �صيقل, و�صحب 

الأدوات الكهربائية من الغرف .
ل  ال�صجون  ادارة  باأن  الأ�صقر”  وبني 
تزال ترف�ض حماية اأق�صام الأ�رسى يف 
�صجون اجلنوب الأربعة من احل�رسات 
باأعداد  الأق�صام  غزت  التي  ال�صارة 
رم�صان,  من  الأوىل  اليام  يف  كبرية 
ا�صافة اىل مكافحة الزواحف ال�صارة 
ال�صديد  احلر  نتيجة  انت�رست  التي 

خطر  وت�صكل  املا�صية,  الأيام  خالل 
على حياتهم.

تزال  ل  ال�صجون  ادارة  بان  واأ�صاف 
رحلة  توا�صل  ال�صيام  اأجواء  ورغم 
تعذيب الأ�رسى عرب النقل بالبو�صطة 
احلديدية والتي ت�صتغرق النهار باأكمله 
حني عر�صهم على املحاكم او نقلهم 
ل�صجون اأخرى, مما يت�صبب يف اجهاد 
احلر,  اأيام  يف  وخا�صة  لالأ�رسى  كبري 
“حممد  الأ�صري  ا�صابه  اىل  م�صرياً 
حمارمة” )29عاماً( من اخلليل بخلع 
عربة  داخل  �صقوطه  اإثر  كتفه,  يف 

�صجن  من  نقله  خالل  “البو�صطة” 
الع�صكرية يف  اإىل املحكمة  “رميون” 

“عوفر”.
وجدد مركز اأ�رسى فل�صطني مطالبته 
والإن�صانية  احلقوقية  للموؤ�ص�صات 
الدويل  القانون  لتطبيق  التدخل 
اللتزام  على  الحتالل  وارغام 
التي  الدينية لالأ�رسى  بتوفري احلقوق 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  عليها  ن�صت 
العبادة  �صهر  خ�صو�صية  ,واحرتام 
الجراءات  كل  ووقف  امل�صلمني  لدى 

التنكيلية والقمعية بحقهم .
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بقلم : يامن النوباين 

اخلوف  �سوى  لل�سجان  مربر  ال 
ورف�ض  ال�سجني،  حلم  من 
حماولته خلق حياة طبيعية بعيدا 
ال�سائكة واالأوامر  االأ�سالك  عن 
والعّد،  القاهرة،  الع�سكرية 
الرعاية  وانعدام  والبو�سطة، 
ال�سحية، والت�سييق على زيارات 
االأهل واحلرمان منها، والتفتي�ض 
التع�سفية..  والتنقالت  والقمع 
الهزمية  اإجراءات  من  وغريها 
يّل  ال�سجان  فيها  يحاول  التي 

ذراع االأ�سري وقتل روحه.
مل مت�ض اأربعة اأيام على اقتحام 
القوات  عنا�رص  من   200 نحو 
�سجون  الإدارة  التابعة  اخلا�سة 
 3 لق�سم  االإ�رصائيلي،  االحتالل 
يف �سجن "هدارمي"، وا�ستيالئها 
على الدفاتر اخلا�سة باالأ�رصى، 
مكتبة  من  كتاب  اآالف  وثالثة 
ت�سدر  مل  اأنها  بحجة  ال�سجن، 
والتعليم،  بالدرا�سة  خا�سا  اإذنا 
اأم�ض  القوات  تلك  عادت  حتى 
اأكرث  على  لت�ستويل  االثنني، 
درا�سي  وكتاب  بحث   2000 من 
"هدارمي"،  معتقل  يف  لالأ�رصى 
"ق�سايا  على  احتوائها  باّدعاء 

اأمنية".
وي�سم ق�سم 3 يف �سجن هدارمي، 
ال�سيا�سية  القيادات  من  عددا 
وامليدانية والع�سكرية، ويتواجد 
حركة  من  اأ�سريا   60 حاليا  فيه 
"فتح"، و25 من حركة "حما�ض"، 
االإ�سالمي"،  "اجلهاد  من  و15 
اجلبهتني  من   10 اإىل  اإ�سافة 
لتحرير  والدميقراطية  ال�سعبية 

فل�سطني.
نادي  ملحامي  االأ�رصى  واأكد 
منهم،  عددا  زار  الذي  االأ�سري، 
تاأتي ملواجهة  اخلطوة  هذه  اأن 
والتعليم  التعلّم  موا�سلتهم 
ال�سهادات  على  واحل�سول 
اعتقالهم  رغم  اجلامعية، 
املوؤبد  بال�سجن  عليهم  واحلكم 

و�سنوات طويلة.
اأن معتقل  االأ�سري  نادي  واأو�سح 
نحو  ي�سّم  الذي  "هدارمي"، 

الذي  الوحيد  اأ�سرياً؛   120
من  االأ�رصى  بع�ض  فيه  يتمّكن 
ويقوم  العايل،  التعليم  موا�سلة 
ال�سهادات  ذوي  من  اأ�رصى  فيه 
العليا بتدري�ض زمالئهم ومتابعة 

اإعدادهم لالأبحاث.
وليد  ال�سابق،  واالأ�سري  الكاتب 
الكتاب  لـ"وفا":  قال  الهوديل، 
الثقايف  والن�ساط  واملكتبة 
ا�ستمرارا  وتعترب  االأ�سري،  روح 
الذين  الأولئك  خا�سة  للن�سال، 
الثقافية،  اأن�سطتهم  لهم  كانت 
ومقاومة.  واجتماعية  �سيا�سية 
�سكل  يتغري  ال�سجن  داخل  يف 
يف  ثقافية،  فت�سبح  املواجهة 
مركز  اىل  ال�سجن  يتحول  اأن 
ثقايف، ليبني االأ�سري نف�سه ويبني 
�سعيد  على  وينجز  االآخرين، 
والكتاب  االبداعية،  الكتابة 
وهو  لالنطالق،  االأ�سا�ض  هو 
الو�سيلة، لهذا يُنظر اإليه من قبل 
يجب  كعدو  ال�سجون  م�سلحة 

حماربته والق�ساء عليه.
 واأ�ساف: يف جميع االإ�رصابات 
احلركة  تاريخ  يف  الطعام  عن 
الكتب  اإدخال  كان  االأ�سرية، 
وم�سلحة  مهما،  مطلبا 
على  تنق�ض  دائما  ال�سجون 
حتاول  ودائما  اال�ستحقاق  هذا 
وم�سادرة  كتب  دخول  منع 
دخولها،  يف  واملماطلة  اأخرى، 
ومن  ال�سجون،  مكتبات  واإغالق 
اإن�ساء  التي جنحت يف  ال�سجون 
ع�سقالن  هي:  �سخمة  مكتبات 
جلامعه  حتول  الذي  وهدارمي، 
قيادات  وجود  ب�سبب  فعلية، 

بارزة فيه.
الكتب  الهوديل: مل�سادرة  وتابع 
يف  الثقافة  على  والت�سييق 
ي�سعر  اجتاه  اجتاهان:  ال�سجون 
ال�سجني بقهر ال�سجان ونوع من 
القيد  ومراكمة  اخلناق  ت�سييق 
للحرية  وم�سادرة  القيد  فوق 
املقابل  يف  باملرارة،  و�سعور 
على  يقع  بالتحدي  �سعور 
االعتبار  باإعادة  االأ�رصى  عاتق 
للثقافة  رمزا  بو�سفها  لل�سجون 

والتعليم.

�ساع  الثمانينيات  يف  وقال: 
الرعب"  "مثلث  بـ  يعرف  ما 
بها  قامت  تنقالت  حركة  وهو 
الكفاءات  �سد  ال�سجون  اإدارات 
االأ�سرية،  والقيادات من احلركة 
اىل  االأ�سري  نقل  يتم  كان  حيث 
ثالثة  ملدة  ع�سقالن  �سجن 
اأ�سهر، ثم نقله اىل نفحة، ثم اىل 
اىل  واإعادته جمددا  ال�سبع،  بئر 
خلخلة  اإىل  اأدى  ما  ع�سقالن، 
من  وحّد  الثقايف،  الربنامج 
منح  على  املثقف  الكادر  قدرة 
االآخرين.  لالأ�رصى  عنده  ما 
يف  هدارمي  �سجن  افتتح  وحني 
ُزج مبعظم قيادات  العام 1999، 
احلركة االأ�سرية فيه، وهذا اأدى 
اأي�سا اإىل حرمان باقي ال�سجون 
اإ�سافة  الثقافية،  الفعاليات  من 
اأنه ال يُ�سمح لالأ�رصى بعقد  اإىل 
الن�ساطات يف �ساحات االأق�سام، 
مع  تتعامل  ال�سجون  فم�سلحة 
االأ�سري ك�سخ�ض معاقب، ويجب 
االإن�ساين  حمتواه  من  تفريغه 
والوطني،  والثقايف  واالأخالقي 
لكن العمل الثقايف هو الرد على 
هذه النظرة. و�سخ�سيا �سودرت 
�سفحة،  �ستمائة  من  رواية  يل 
مدافن  كتاب  يل  �سودر  كما 
مرة  كتابته  واأعدت  االأحياء 
ثانية، اإ�سافة اىل م�سادرة اآالف 
الدفاتر والر�سائل التي يخرجها 
عنهم،  امُلفرج  مع  االأ�رصى 
االأبواب،  على  التفتي�ض  بعد 
ال�ستخدام  االأ�رصى  ا�سطر  ما 
"الكب�سولة" يف اإخراج ما يريدون 

من كتابات.
جملة  يف  من�سورة  درا�سة  ويف 
بعنوان:  فل�سطينية،  درا�سات 
الثقافية  احلياة  من  مالمح 
والتعليمية لالأ�رصى الفل�سطينيني 
يف  االحتالل  �سجون  داخل 
فار�ض:  لعوين  االأخري،  العقد 
القرن  �سبعينيات  مرحلة  تعترب 
املا�سي من اأهم املراحل التي 
االعتقالية  التجربة  بها  مرت 
�سهدت  الأنها  عقود،  مر  على 
واإمتام  االأ�رصى  موؤ�س�سة  ميالد 
للحركة  الداخلي  الو�سع  بناء 

هذا  تاأثري  بقي  وقد   ، االأ�سرية 
البناء يف احلياة االعتقالية، مبا 
فيها احلياة الثقافية حتى يومنا 

هذا.
اإدارة �سجون االحتالل  وعمدت 
القرن  �سبعينيات  بداية  منذ 
املا�سي اإىل منع خمتلف اأ�سكال 
وحرمت  الثقافية،  الن�ساطات 
االأ�رصى من امتالك ما ميكنهم 
منها،  االأدنى  احلد  مزاولة  من 
امتالك  من  ممنوعني  فكانوا 
والكتب،  واالأوراق  االأقالم 
قلم  برية  اكت�ساف  جمرد  وكان 
اأ�سد  باإنزال  كفيلة  ر�سا�ض 

العقوبات بحق االأ�رصى.
االأ�رصى  �رصع  املقابل،  ويف 
ن�سالية  خطوات  تنفيذ  يف 
التي  التجهيل  �سيا�سات  �سد 
ال�سجون،  اإدارة  اعتمدتها 
بع�ض  "تهريب"  من  فتمكنوا 
اأقالم الر�سا�ض، وبداأوا مبزاولة 

اأوىل ن�ساطاتهم الثقافية.
عبد  املحرر  االأ�سري  ويروي 
م�ستذكراً  جابر،  اأمني  الرحيم 
كنت  فيقول:"  املرحلة،  تلك 
االأوراق  قطع  بتهريب  اأقوم 
التي كنت اأكتب عليها جزءاً من 
يومياتي. كنت اأهربها مع االأهل 
خالل الزيارة ال�سهرية. اأما قطع 
ا�ستعملها فهي  التي كنت  الورق 
عبوات  اأغلفة  اأوراق  عن  عبارة 
اللنب والزبدة التي كانت ت�رصف 
كنت  الطعام،  وجبات  يف  لنا 
بالهواء  وتن�سيفها  بغ�سلها  اأقوم 
واأدّون  للكتابة،  وا�ستخدامها 
داخل  اليومية  االأحداث  عليها 
هذه  اأكتب  كنت   )...( املعتقل 

واالحتفاظ  للت�سلية  االأحداث 
اإحلاح  بعد  لكن  كمذكرات،  بها 
وافقت على  والرفاق  االأ�سدقاء 
ن�رصها يف كتاب اأ�سميته "اأبطال 

العودة".
اإجنازات  عدة  االأ�رصى  حقق 
اخلطوات  من  �سل�سلة  بعد 
ال�رصاب  راأ�سها  على  الن�سالية 
�سجن  فاإ�رصاب  الطعام،  عن 
متوز  يوليو/   5 يف  ع�سقالن 
حتول  نقطة  اأول  يعترب   ،1970
رئي�سية يف احلياة الثقافية داخل 
ال�سجون، اإذ مت على اإثره اإدخال 
املدر�سية،  التعليمية  الكتب 
من  حمدود  عدد  عن  ف�ساًل 
االأخرى، و�سمح  الثقافية  الكتب 
للغرفة  واحد  كتاب  بتداول 
اأكرث  على  حتتوي  التي  الواحدة 
الأ�سبوعني  اأ�سرياً،  ع�رصين  من 
ال�سجن  اإدارة  وكانت  فقط. 

تتحكم يف نوعية الكتب.
اأ�سري  ال�سنار، وهو  ويذكر حامت 
اأن  نابل�ض،  مدينة  من  حمرر 
"االأ�رصى تناوبوا بحما�ض ورغبة 
على تلك الكتب، وتناوبوا بالدور 
على قراءتها حتى �ساعات الليل 
على ال�سوء ال�سئيل املت�سلل من 

ممرات االأق�سام."
الفرتة  يف  االأ�رصى  خا�ض  كما 
التجارب  من  العديد  نف�سها 
على  منها  والتعليمية،  الثقافية 

�سبيل املثال:
يف  العا�سفة"  "�سوت  اإذاعة   -1
كانت  التي  ال�سبع،  بئر  �سجن 
االأ�رصى  يبثها  اإذاعة  عن  عبارة 
بوق  عرب  يومياً  غرفهم  داخل 
الكرمي.  بالقراآن  وتبداأ  كرتوين، 

االآيات االأوىل من  يتلو  فاملقدم 
�سورة الفتح، ثم الن�سيد الوطني 
مو�سيقى،  عزف  ثم  "بالدي"، 
فالتحليل  االأخبار،  ن�رصة  ثم 
ال�سيا�سي، تليه اأنا�سيد وق�سائد 
الربامج  بع�ض  ثم  �سعرية، 

الثقافية والعرو�ض امل�رصحية.
2- املدر�سة التعليمية يف �سجن 
عليها  اأ�رصف  والتي  نابل�ض، 
�سمارة  وعادل  قبعة  تي�سري 
اإعطاء  هدفها  وكان  واآخرون، 
درو�ض يف حمو االأمية و�سفوف 
درا�سية متنوعة مبا فيها الثانوية 
العامة )التوجيهي(، وقد متكنت 
من  ال�سابقة  االأ�رصى  ن�ساالت 
امتحان  اإىل  التقدم  حق  انتزاع 

التوجيهي.
ون�رصات  جمالت  اإعداد   -3
ال�سيا�سية  الروؤية  عن  تعرب 
التنظيمات  ملختلف  والفكرية 
جمالت  منها  الفل�سطينية، 
"الثورة" و"العا�سفة" و"ال�رصارة" 
اإلخ.  و"الهدف"،  و"الطريق" 
وب�سكل  باليد  توزع  وكانت 

�رصي.
كل  يف  عامة  مكتبة  افتتاح   -4

�سجن.
5- تقدمي امتحانات التوجيهي، 
بع�ض  يف  بذلك  العمل  بداأ  وقد 

ال�سجون منذ �سنة 1971.
املا�سي،  القرن  ثمانينيات  ويف 
لتطوير  ن�سالهم  االأ�رصى  وا�سل 
باإدخال  الثقايف، ف�سمح  واقعهم 
الفل�سطينية،  ال�سحف  بع�ض 
على  توزع  كانت  اأن  بعد 
"االأنباء"  �سحيفة  االأ�رصى 
اإدارات  بل�سان  الناطقة  فقط، 
اإدخال  االأ�رصى  واأخذ  ال�سجون، 
الكتب على عاتقهم عرب االأهل، 
االأحمر،  ال�سليب  مع  وبالتعاون 
�سجن  مكتبة  احتوت  حتى 
على  نابل�ض  يف  العامة  جنيد 
الثمانينيات،  اأواخر  كتاب   6000
التح�سينات  بع�ض  اأدخل  كما 
عام  ال�سهري  جنيد  ا�رصاب  اإثر 
يف  باإيجابية  اأثرت  والتي   1984
الواقع الثقايف، كال�سماح مبذياع 
ترانز�ستور والتنقل بني االأق�سام، 

كانت  الثمانينيات  اأوا�سط  ويف 
ال�سجون قد خّرجت العديد من 
املجاالت  خمتلف  يف  الكوادر 

الفكرية والثقافية.
املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  يف 
اآالف  االحتالل  اعتقل 
امل�ساركة  بحجة  الفل�سطينيني 
وكان  االنتفا�سة،  فعاليات  يف 
املثقفني  من  كبري  عدد  بينهم 
من اأ�ساتذة اجلامعات واملعاهد 
الفل�سطينية وخريجيها وطالبها، 
يف  كبري  ب�سكل  اأثر  الذي  االأمر 
راأ�سها  وعلى  االعتقالية  احلياة 
التجربة الثقافية، واأدى ال�سماح 
للجامعة  باالنت�ساب  لالأ�رصى 
وذلك  اأبيب،  تل  يف  املفتوحة 
اإىل مد   ،1992 �سنة  ا�رصاب  يف 
ال�سجون  داخل  الثقايف  الواقع 
هذه  ميز  كما  اإ�سايف،  ببعد 
االأ�رصى  عدد  ازدياد  املرحلة 
ال�سحف  يف  يكتبون  الذين 

واملجالت املحلية.
هذا  فاإن  للدرا�سة،  ووفقا 
تعر�ض  الثقايف"  "االنتعا�ض 
ملرحلة جزر بفعل عدة عوامل، 
انق�سا�ض  حماولة  اأولها: 
اإدارات ال�سجون على مكت�سبات 
فر�ض  خالل  من  االأ�رصى 
والعقوبات  القوانني  من  املزيد 
االأ�رصى  حركة  من  حتد  التي 
الثاين  والعامل  وفاعليتهم، 
اأدى  الذي  اأو�سلو  اتفاق  كان 
باأن  االأ�رصى  �سعور  اإىل  توقيعه 
اليد،  متناول  يف  باتت  حريتهم 
لاللتزام  داعي  ال  اأن  واعتقدوا 
اليوم،  اجلماعي  بالربنامج 
الثقافية،  الن�ساطات  فيه  مبا 
اإ�سافة اإىل االإفراج عن عدد من 
التنظيمية  والقيادات  الكوادر 
والثقافية، و�سعور باقي االأ�رصى 
عنهم،  االفراج  لعدم  باالإحباط 
واإعادة توزيعهم من جديد على 
ال�سجون، وحالة عدم اال�ستقرار 
التي اأوجدتها االأو�ساع اجلديدة، 
كل ذلك اأّثر �سلبا وبدرجة عالية 
داخل  الثقافية  احلياة  على 

�سجون االحتالل.

االحتالل ال�شهيونى ي�شن حربًا على الوعى والثقافة والفكر والتعليم فى املعتقالت 
ما الذي قد يخفيه اإن�ضان مقيد داخل قلم اأو ورقة؟ ما الذي يتخيله �ضجان فوق راأ�س اإن�ضان اأعزل، ليل نهار، ين�ضب كامرياته واأعني مراقبيه على 

ج�ضده طيلة الوقت، حتى وهو نائم، ويحيطه باجلدران والأ�ضالك ال�ضائكة وال�ضالح والكالب البولي�ضية والطعام ال�ضيئ؟

االحتالل  قوات  قامت  
الفتى  باعتقال  اال�رصائيلى 
"اأن�ض" بتاريخ 2017/10/7 بعد 

املحرر  والده  منزل  اقتحام 
وقامت   ، حمار�سه  عدنان 
التحقيق  اىل  ونقله  باعتقاله 

علم  رغم  اجللمة  �سجن  يف 
االحتالل بطبيعة مر�سه النادر 
الذى ا�ساب الطفل ان�ض وطالب 

العامة،  الثانوية  يف  اوىل  �سنه 
وم�ساب مبر�ض نادر من نوعه 
ا�سمه "بريثيز" وهو يعني تاآكل 

هذا  ان  حيث  الفخذ،  راأ�ض 
امل�سابة  القدم  تكون  املر�ض 
اق�رص من االخرى، والي�ستطيع 

مبهام  القيام  منه  يعاين  من 
الريا�سة،  لعب  حتى  او  �ساقة 
وان تعر�ض ل�رصبة قا�سية على 

قدمه امل�سابة فاإن من ال�سعب 
اخرى  مرة  القدم  التحام  جدا 

وعودتها كما كانت. 

جرائم الحتالل بحق الطفولة

االأ�شري الطفل/اأن�س حمار�شة



احتاد  فريق  اأن�صار  توجه 
عديد  من  انطالقا  العا�صمة 
معقل  �صوب  العا�صمية  الأحياء 
»�صو�صطارة«  بحي  الفريق 
جتمع  اأين  العتيقة،  بالق�صبة 
والأ�صود  الأحمر  اللونني  حمبي 
رم�صانية  ليلة  وق�صاء  لالحتفال 
بي�صاء ابتهاجا باللقب الثامن يف 
خزائنهم، والذي تر�ّصم عقب فوز 
فريقهم امُلدوي مبلعب »ال�صهيد 
على  بق�صنطينة  حمالوي« 
ح�صاب ال�صباب املحلي، وعاي�ش 
اأ�صعب  اأحد  الفريق  م�صجعو 
املحبوب  فريقهم  مباريات 
للرهان  نظرا  الأع�صاب  على 
فاأي  يحمله،  كان  الذي  الكبري 
تعني  كان  النت�صار  غري  نتيجة 
الفريق  ت�صدر  بعد  اللقب  �صياع 
العا�صمي للدوري اجلزائري منذ 
الثانية، �صيما واأن �صبيبة  اجلولة 
القبائل كانت متفوقة على اأهلي 
اأي تعرث  برج بوعريريج وتراقب 

لزمالء بن غيث، ومبا�رشة عقب 
توقيع الظهري الأمين ربيع مفتاح 
اجلزائر  لحتاد  الثالث  للهدف 
العا�صمي  النادي  فوز  يعنى  ما 
التاج  و�صمان  بق�صنطينة 
البهجة«  »اولد  حترر  الوطني، 
الرئي�صية  ال�صوارع  واكتظت 
ب�صياراتهم،  الو�صطى  للجزائر 
الفريق احلمراء  برايات  املزينة 

وال�صوداء.
التي  باحلديقة  امللتقى  ليكون 
اأين  »�صو�صطارة«،  حي  تتو�صط 

بهتافات  احلناجر  �صدحت 
الأهازيج  مرددين  الأن�صار، 
الحتاد  لنادي  املمجدة 
على  اجلزائر،  ملدينة  الريا�صي 
وهي  ميالنو«  »الحتاد  غرار 
اآ�صي  فريق  مع  تقليدية  مقارنة 
لنف�ش  ن�صبة  الإيطايل  ميالن 
لأغنية  ف�صال  الفريقني،  األوان 
»زواري الاليف وال�صبكة يا اإيبارا، 
البطولة يف �صو�صطارة«، ومن اأبرز 
ال�صعارات التي تغنى بها الأن�صار 
ال�صهداء«،  »احتاد  فخر  بكل 

الذي  النادي  عراقة  اإىل  ن�صبة 
الفعالة  وم�صاركته   1937 تاأ�ص�ش 
�صد  الوطنية  التحرير  حرب  يف 
امل�صتعمر الفرن�صي، حيث ي�صم 
ال�صهداء  عديد  النادي  �صجل 
م�صريين  من  واملجاهدين 
�صبيل  يف  كافحوا  ولعبني، 

ا�صتقالل البالد.
ومع اقرتاب موعد وجبة ال�صحور 
و�صالة ال�صبح، �رشع الأن�صار يف 
العودة اإىل منازلهم موا�صلني دق 
رافقتها  التي  ال�صيارات  اأبواق 
زغاريد الن�صاء و الألعاب النارية 
للعا�صمة  الرئي�صية  يف الطرقات 
البي�صاء يف انتظار رجوع اأن�صار 
بقوة  امُلتنقلني  العا�صمة  احتاد 
ملوؤازرة  ق�صنطينة  مدينة  اإىل 
فريقهم، و�صتتزامن عودة »اولد 
عودة  مع  العا�صمة  اإىل  البهجة« 
الأفراح  لت�صتمر  الفريق  ت�صكيلة 
خمتلف  يف  املالح  الليايل  و 

الأحياء العا�صمية.

الالعبني  قدماء  ودادية  كّرمت 
الدوليني التي يراأ�صها القائد ال�صابق 
للمنتخب الوطني علي فرقاين �صهرة 
النخب  حت�صري  مبركز  ام�ش  اأول 
واملواهب الوطنية بال�صلف الالعبني 
ال�صابقني يف �صفوف �صاعد اأوملبي 
ال�صلف واملنتخبات الوطنية حممد 
و�صهدت  مك�صي،  وم�صطفى  بوهلة 
ح�صور  املميزة  الحتفالية  هذه 
وايل الولية م�صطفى �صادق، مبعية 
اإىل  واملدنية  الع�صكرية  ال�صلطات 
معروفة  ريا�صية  �صخ�صيات  جانب 
�صاركت بالأم�ش القريب فب متثيل 
الدولية  باملحافل  اجلزائرية  الكرة 
يف �صورة الأخ�رش بلومي، تلم�صاين 
حفيظ،  بلعبا�ش  القادر،  عبد 
مباركي  جمال  مغارية،  فو�صيل 
املبادرة  هذه  وعن  حاجي،  وكرمي 
الودادية علي فرقاين:  رئي�ش  �رّشح 
ودادية  لدى  حميدة  عادة  »اأ�صحت 
وت�صعى  الدوليني  الالعبني  قدماء 
لتكرمي ثالث لعبني �صابقني خالل 
كل �صهر رم�صان من كل �صنة«، فيما 
الذين  ال�صابقني  الالعبني  عدد  بلغ 
اإطالق  منذ  الآن  حلد  تكرميهم  مت 
عن  يربو  ما   2010 �صنة  املبادرة 
جميع  باملنا�صبة  ودعا  لعبا،   31

بق�صميها  الوطنية  البطولة  فرق 
الأول والثاين -تر�صيخا للمبادرات- 
�صابق  اإطار  اأو  �صابق  لعب  لتكرمي 
 32 �صنويا  املكرمني  جمموع  ليكون 
املجال  يف  الفاعلني  قدماء  من 

الريا�صي.
وو�صط اأجواء رم�صانية احتفالية مت 
تكرمي الالعبني ال�صابقني بفريق جنم 
�صاعد اأوملبي ال�صلف اأحممد بوهلة 
وم�صطفى مك�صي، حيث تدرج الأول 
يف فرق املنتخبات الوطنية و�صارك 
�صنة  مبو�صكو  الأوملبية  الألعاب  يف 
القدير  املدر  قيادة  حتت   1980
ترك  فيما  خالف،  الدين  حمي 
الثاين ب�صمته حمليا من خالل �صنع 

انت�صارات �صاعد اأوملبي ال�صلف.
التي  اللتفاتة  هذه  الالعبان  وثّمن 
منهما  كل  قّدمه  جاءت عرفانا مبا 
مع  تزامنت  وكذا  م�صريته  خالل 
للق�صم  ال�صلف  جمعية  فريق  عودة 
ق�صاها  �صنوات  اأربع  عقب  الأول 
يتم  اأن  اآملني  الثاين  الق�صم  يف 
الهتمام مبختلف املواهب وتطوير 
والرت�صيخ  اجلزائرية  القدم  كرة 
حفظ  �صاأنها  من  مماثلة  ملبادرات 

الذاكرة الريا�صية.
وكاالت

عي�شة ق.

قبل اأن ي�صجل الفريق العودة بقوة 
النفراد  خالل  من  املو�صم  هذا 
منذ  الرتتيب  جدول  ب�صدارة 
من  متّكن  والتي  الثانية  اجلولة 
احلفاظ عليها طيلة اجلولت 29 
من البطولة قبل ان يح�صم اإحراز 
اآخر  يف  مو�صمه  واإنقاذ  اللقب 
وذلك  الوطنية  البطولة  اأنفا�ش 
من  كبري  بفوز  العودة  خالل  من 
لهدف  بثالثية  ق�صنطينة  مدينة 
كانت كافية لأ�صبال املدرب ملني 
الأفراح  اإعالن  اأجل  من  كبري 
انتظار  دون  الفريق  معاقل  يف 
�صبيبة  املالحق  مقابلة  نتيجة 
بوعريريج،  برج  واأهلي  القبائل 
يكفيه  كان  الحتاد  واأن  خا�صة 
الفوز باأي نتيجة من اجل اإعالنه 
بطال للجزائر يف املو�صم الكروي 

.2019/2018

وهو الوعد الذي وّفى به الالعبون 
بعدما خذلوا اأن�صارهم يف اجلولة 
الفارطة وتعرثوا يف معقلهم عمر 
مولودية  اأمام  ببولوغني  حمادي 
وهم  بالتعادل  اكتفوا  اأين  وهران 
فوز  بعد  على  حينها  كانوا  الذين 
باللقب،  ر�صميا  التتويج  اأجل  من 
اإىل  الفريق  تتويج  تاأّجل  حيث 
املو�صم  من  اخلتامية  اجلولة 
الالعبون  به  عاد  والذي  الكروي 
من  وانهوا  ق�صنطينة،  مدينة  من 
يف  هجوم  اأف�صل  املو�صم  خالله 
البطولة الوطنية بت�صجيل جمموع 
49 هدفا على بعد 11 هدفا كامال 
ونادي  القبائل  �صبيبة  الثاين  عن 

بارادو.

بن غيث: هذا املو�شم 
ا�شتثنائي و�شيبقى بذاكرتي 

اأبدى الالعب عبد الروؤوف فرحة 

التتويج  من  متكنه  عقب  عارمة 
رفقة  الوطنية  البطولة  بلقب 
ناديه احتاد العا�صمة وقيادته اإىل 
العودة ملن�صة التتويجات جمددا، 
الت�رشيحات  يف  قال  حيث 
اللقاء  نهاية  عقب  الإعالمية 
و�صاقا  طويال  كان  املو�صم  اأن 
و�صوف يبقى يف ذاكرته ويحتفظ 
واأنه  خا�صة  ال�صتثنائية  باأحداثه 
لآخر  قويا  �رشاعا  عرف  كان 
اأن  حلظة من املناف�صة، واأ�صاف 
النادي  واأع�صاء  الالعبني  جميع 
كانوا يوؤمنون بحظوظهم اإىل اآخر 
باللقب  التتويج  اأجل  من  حلظة 
وهو الأمر الذي جنحوا فيه باآخر 

حلظة.

مفتاح: حققنا لقبا �شعبا 
واأهديه الأن�شارنا

اأ�صاد الالعب ربيع مفتاح بجمهور 

فريقه احتاد العا�صمة والذي كان 
وفيا للفريق طوال املو�صم و�صانده 
التتويج  اأجل  من  حلظة  اآخر  اإىل 
حتقيق  يف  اجلميع  وجنح  باللقب 
بداية  قبل  �صطروه  الذي  الهدف 
يف  اأو�صح  حيث  احلايل،  املو�صم 
هام�ش  على  اإعالمية  ت�رشيحات 
ق�صنطينة  �صباب  اأمام  اللقاء 
بعد  م�صتحقا  لقبا  اأحرزوا  اأنهم 
بذلوها  التي  الكبرية  اجلهود 
يف  �صعبا  كان  باأنه  و�صفه  والذي 
وال�صديدة  القوية  املناف�صة  ظل 
اللقب  على  اللعب  �صهدها  التي 
اأنه  م�صيفا  املالحقني،  اأمام 
الحتاد  اإىل جمهور  اللقب  يهدي 
الذي كان وفيا لهم رغم املراحل 
عليها،  مروا  التي  ال�صعبة 
ي�صمح  مل  املكتوب  اأن  وا�صتطرد 
لهم الحتفال باللقب على ملعبهم 
عادوا  اأنهم  الأهم  لكن  ببولوغني 
اإىل الديار من ق�صنطينة متوجني.

الالعبون وفوا بالعهد وعادوا اإىل من�شة التتويجات
احتاد العا�صمة يرتّبع على عر�ش البطولة الوطنية

توج العبو احتاد العا�شمة اأنف�شهم اأبطاال للجزائر بعد الفوز امل�شتحق الذي حققوه �شهرة اأول اأم�س اأمام �شباب ق�شنطينة، يف 
مباراة خا�شها الفريق بروح قتالية كبرية خا�شة واأنها كانت م�شريية من اأجل التتويج بلقب البطولة الوطنية والتي عرفت 

اإثارة وت�شويقا كبريين بعدما توا�شل ال�شو�شبان�س اإىل اجلولة االأخرية منها من اأجل التعرف على هوية البطل، والذي 
ح�شمه االحتاد ل�شاحله عائدا بف�شله اإىل من�شة التتويجات جمددا بعد مو�شم واحد اأنهاه �شفر اليدين

ودادية قدماء الالعبني الدوليني 
تكرم مك�صي وبوهلة

ك�شف حجز م�شلحة ال�شرائب على احل�شاب 
البنكي الحتاد اعال�شمة

�صرار: عانيت �صغوطات كبرية 
واأنا من�صحب ر�صميا 

لفريق  الريا�صي  املدير  ك�صف 
احلكيم  عبد  العا�صمة  احتاد 
�رشار ان�صحابه ر�صميا من الفريق 
وانتهاء مهامه ب�صفة نهائية وذلك 
املو�صم  نهاية  عقب  مبا�رشة 
الكروي املنق�صي، حيث اأو�صح يف 
ت�رشيحات مع الإذاعة الوطنية اأنه 
وواجه  املو�صم  طيلة  كثريا  عانى 
عدة �صعوبات يف العمل الذي كان 
يقوم به مع الفريق العا�صمي وهي 
الرحيل  يقرر  جتعله  التي  الأمور 
عن الفريق وعدم العمل معه خالل 
اأنه رف�ش  واأ�صار  املو�صم املقبل، 
الك�صف عن امل�صاكل وال�صغوطات 
التي عانى منها يف وقت �صابق من 
املو�صم املنق�صي احرتاما للفريق 
الت�صكيلة  وترك  الكبري  وتاريخه 
ترّكز على حتقيق الهدف والتتويج 
بلقب البطولة الوطنية، م�صيفا اأنه 
كان عند وعده لالفريق وجمهوره 
وتوج  املو�صم  نهاية  لقبا  باإهدائه 
على عر�ش البطولة الوطنية الأمر 
من  الفريق  يغادر  يجعله  الذي 

الباب الوا�صع.
لوفاق  ال�صابق  الرئي�ش  واأفاد 

اأنه تاأثر كثريا مبا وقع له  �صطيف 
بعد مقابلة مولودية وهران عندما 
تعر�ش اإىل ال�صتم وال�صب يف النفق 
املوؤدي اإىل غرف تغيري املالب�ش 
م�صتهدفا  وكان  بولوغني،  مللعب 
ج�صديا  عليه  العتداء  اجل  من 
التواري  اإىل  دفعه  الذي  الأمر 
ون�صف  �صاعتني  ملدة  والختباء 
يف دورات املياه وهو ما اأّثر عليه 

كثريا.
يف �صياق منف�صل، اف�صح �رشا ان 
نادي احتاد العا�صمة يعي�ش و�صعا 
وذلك  املالية،  الناحية  من  �صعبا 
ال�رشائب  م�صلحة  اأقدمت  بعدما 
على احلجز على احل�صاب البنكي 
تعادل  قيمة  وم�صادرة  للفريق 
حوايل ثالثة ماليري �صنتيم، حيث 
�صدد اأن اجلميع مطالب باللتفاف 
يف  وم�صاعدته  الفريق  حول 
عليها  التي مير  احلرجة  املرحلة 
وان  خا�صة  املقبلة  الفرتة  خالل 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  م�صابقة 
�صوف تنطلق يف ن�صختها اجلديدة 

بتاريخ 11 اأوت املقبل.
عي�شة ق.
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احتفاال باللقب الثامن

اأن�صار احتاد العا�صمة يق�صون ليلة بي�صاء

ق.ر.



عي�شة ق.

النارية  ت�رصيحاته  وا�صل  لكنه 
عندما ك�صف اأن اإدارة »ال�صيا�صي« 
مليارين  مبلغ  عليه  ا�صرتطت 
حتقيق  اأجل  من  �صنتيم  ون�صف 
وهو  العا�صمة  احتاد  اأمام  الفوز 
الأمر الذي رف�صه جملة وتف�صيال 
على  اق�صم  اأنه  واأ�صاف  ح�صبه، 

عدم منحهم اأي مبلغ، مو�صحا اأنه 
اقرتح تقدمي منحة مغرية لالعبي 
مليون   20 بقيمة  ق�صنطينة  �صباب 
�صنتيم لالعب من اأجل اللعب بقوة 
مل  الأمر  ان  اإل  الفوز  وحتقيق 

يحدث.
القبائل  �صبيبة  اأن  مالل  واأ�صار 
براأ�س  الوطنية  البطولة  اأنهت 
يف  جنحت  واأنها  خا�صة  مرفوعة 

وتلعب  الو�صافة  املو�صم يف  اإنهاء 
املو�صم املقبل املناف�صة القارية، 
من  ال�صبيبة  اإىل  جاء  اأنه  مو�صحا 
اأجل القيام بالعمل و�صوف يوا�صل 
اأجل  من  املقبل  املو�صم  يف 
القبائلي  للنادي  الأف�صل  حتقيق 
املو�صم  يف  فاتهم  ما  وا�صتدراك 

املنق�صي.
احلار�س  رفقاء  اأنهى  املقابل،  يف 

املو�صم  �صاحلي  القادر  عبد 
بعد  الرتتيب  جدول  و�صافة  يف 
مو�صم يف امل�صتوى، جنحوا خالله 
بلقب  التتويج  على  التناف�س  يف 
حلظة،  اآخر  اإىل  الوطنية  البطولة 
املدرب  اأ�صبال  يكون  �صوف  حيث 
الفرن�صي فرانك دوما على موعد 
يف  امل�صاركة  اإىل  العودة  مع 

املناف�صة القارية جمددا.

�شبيبة القبائل تنهي املو�شم بالو�شافة وت�شمن رابطة الأبطال املو�شم املقبل

مالل: عرامة ا�ضرتط 2.5 مليار للفوز على االحتاد ورف�ضت
عر�شت 20 مليون حتفيزات لالعبي ال�شيا�شي 

اّتهم رئي�س فريق �شبيبة القبائل �شريف مالل اإدارة فريق �شباب ق�شنطينة برفع الأرجل يف املباراة التي خا�شتها اأمام 
احتاد العا�شمة وت�شهيل مهمته من اأجل الفوز بنقاط املواجهة والتتويج بلقب البطولة الوطنية، حيث اأو�شح مالل 

خالل الندوة ال�شحافية التي عقدها عقب نهاية مواجهة فريقه اأمام اأهلي برج بوعريريج �شهرة اأول اأم�س اأن �شباب 
ق�شنطينة مل يكونوا نزهاء يف لعب املواجهة خا�شة واأنهم �شهلوا اللقاء للزوار ح�شبه، وهّناأ مالل النادي العا�شمي 

عقب تتويجه باللقب 

بنا�ضر ينزل رفقة �ضبال اإىل 
الدرجة الثانية االيطالية

اجلزائري  الدويل  الالعب  �صقط 
الدرجة  اإىل  بنا�رص  اإ�صماعيل 
ف�صل  بعدما  اليطالية  الثانية 
رفقة ناديه �صبال يف حتقيق البقاء 
لها  تعر�س  التي  الهزمية  عقب 
اجلولة  �صمن  ميالن  اأنتري  امام 
38 واخلرية من الدوري اليطايل، 
اأين ح�صمت ت�صكيلة »النرياتزوري« 
الفوز على ملعبها وهي التي كانت 
اإىل  التاأهل  بطاقة  على  تناف�س 
دوري اأبطال اأوروبا، وخ�رص رفقاء 
الوطني  املنتخب  ميدان  متو�صط 
مل  لواحد  هدفني  بنتيجة  اللقاء 
البقاء يف  اأجل  تكن كافية لهم من 
دوري »الكالت�صيو« ودفعت بهم اإىل 
الدرجة ال�صفلى بعدما مل يخدمهم 
فارق الأهداف اأمام جنوى بعدما 
املركز  منا�صفة يف  املو�صم  اأنهيا 
وبفارق  الرتتيب  جلدول   18

بنا�رص  ف�صل  حيث  وحيد،  هدف 
من  ناديه  باإنقاذ  امل�صاهمة  يف 
من  واحد  مو�صم  بعد  ال�صقوط 
يجعله  الذي  الأمر  وهو  ال�صعود، 
�صفوف  عنم  الرحيل  اإىل  مر�صحا 
�صبال يف املركاتو ال�صيفي املقبل 
فريق  مع  جديدة  جتربة  وخو�س 

اأوروبي اآخر.
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رافق فريق مولودية بجاية كل من 
املدية  واأوملبي  تاجنانت  دفاع 
املحرتفة  الرابطة  غياهب  اإىل 
مباريات  ك�صفت  بعدما  الثانية 
الرابطة  من  والأخرية   30 اجلولة 
املعني  الثالثي  هوية  عن  الأوىل 
ال�صفلى،  الدرجة  اإىل  بال�صقوط 
يف  الهزمية  الثالثي  �صجل  حيث 
كانت  والتي  الأخرية  مبارياتهم 
اجل حتديد  من  اأمامهم  م�صريية 
اأين  الكبار،  دوري  يف  م�صريهم 
املدية  اأوملبي  ت�صكيلة  انهزمت 
ال�صاورة  �صبيبة  اأمام  ملعبها  على 
الرابطة  اإىل  النازلني  اأول  وكانت 

من  كل  بها  يلحق  اأن  قبل  الثانية 
بجاية  ومولودية  تاجنانت  دفاع 
وهما  بدورهما  انهزما  اللذان 
اأ�صعب،  مهمة  اأمام  كانا  اللذان 
حيث �صقطت ت�صكيلة الدفاع اأمام 
بينما  نظيفة  بثالثية  بارادو  نادي 
خ�رصت مولودية بجاية اأمام وفاق 

�صطيف.
اأكرث  بلعبا�س  احتاد  وكان 
اخلتامية  اجلولة  من  امل�صتفيدين 
للمو�صم الكروي املنق�صي، والذي 
الهزمية  رغم  ال�صقوط  من  جنا 
�صباب  اأمام  لها  تعر�س  التي 
الهزائم  خدمته  حيث  بلوزداد، 

اأندية املوؤخرة،  التي تعر�صت لها 
بجاية  مولودية  خ�صارة  خا�صة 
اأمام وفاق �صطيف والتي كانت يف 
�صاحله لتحقيق البقاء يف الأنفا�س 
 ، الوطنية  البطولة  من  الأخرية 
خا�صة واأن ت�صكيلة »املكرة« كانت 
جنحت  لو  الثالث  النازل  �صتكون 
بالفوز  العودة  يف  بجاية  مولودية 

من مدينة �صطيف.
بارادو يف  نادي  يف املقابل، جنح 
دخول التاريخ وحتقيق تاأهله لأول 
مرة منذ تاأ�صي�صه اإىل امل�صاركة يف 
الثمني  الفوز  بعد  قارية  مناف�صة 
دفاع  ح�صاب  على  حققه  الذي 

وهي  نظيفة،  بثالثية  تاجنانت 
النتيجة التي جعلته ينهي البطولة 
يف املركز الثالث جلدول الرتتيب 
م�صابقة  خو�س  مينحه  والذي 
كاأ�س الكاف املو�صم املقب، بينما 
متكنت �صبيبة ال�صاورة من العودة 
بفوز ثمني من ملعب املدية على 
�صوف  املحلي  الأوملبي  ح�صاب 
ي�صمح لها بامل�صاركة يف البطولة 
العربية بن�صختها اجلديدة بعدما 
اجلنوب«  »ن�صور  ت�صكيلة  اأنهت 

املو�صم يف املركز الرابع.
عي�شة ق.

بارادو حتقق تدخل التاريخ واملكرة اأكرب امل�شتفيدين

املوب ترافق الديارتي واملدية اإىل الرابطة الثانية

جريمان  �صان  باري�س  نادي  يفكر 
لعب  مع  التعاقد  يف  الفرن�صي 
فرتة  خالل  الإجنليزي،  ليفربول 
املقبلة،  ال�صيفية  النتقالت 
ميل«  »ديلي  �صحيفة  وذكرت 
جريمان  �صان  اأن  الربيطانية، 
بتحرك  ربطه  مت  الفرن�صي 
لعب  ميلرن  جيم�س  نحو  مفاجئ 
واأنه  ليفربول، ل�صيما  خط و�صط 
مع  مبارياته  اآخر  يخو�س  قد 
توتنهام  اأمام  املو�صم  الريدز هذا 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي  يف 
واأ�صارت اإىل اأن عقد ميلرن ينتهي 
احلايل،  املو�صم  نهاية  عقب 

مل  اإذا  ناد  لأي  متاحا  و�صيكون 
يوقع على عقد جديد

ي�صتعد  باري�س  اأن  واأ�صافت 
هذا  بالفريق  �صامل  لإ�صالح 
ال�صيف، م�صيفة اأنه حترك بالفعل 
اأن  املتوقع  ومن  بذلك،  للقيام 
اأندير  مع  التعاقد  عن  قريبًا  يعلن 
يونايتد،  مان�ص�صرت  لعب  هرييرا 
نهاية  عقب  رحيله  اأعلن  والذي 
يلتقي  اأن  املقرر  ومن  املو�صم، 
م�صاء  توتنهام  بنظريه  ليفربول 
واندا  مبلعب  املقبل،  ال�صبت 
العا�صمة مدريد  ميرتوبوليتانو يف 

بنهائي دوري اأبطال اأوروبا.

حترك مفاجئ من البي اأ�س جي 
نحو ميلرن

جنح فريق �صباب بلوزداد يف اإنهاء 
اأ�صعب موا�صمه يف الفرتة الأخرية 
ال�صقوط  من  جنا  بعدما  ب�صالم 
الفوز  عقب  الثانية  الرابطة  اإىل 
ح�صاب  على  �صجله  الذي  الثمني 
مباراة  بلعبا�س، يف  ال�صيف احتاد 
بنزاهة  العا�صمي  النادي  لعبها 
بف�صلها  اأنهى  التي  بنتيجتها  وفاز 
معنويات  يرفع  بانت�صار  املو�صم 
مو�صم  بعد  والأن�صار  الالعبني 

خالله  يتمكن  مل  ومعقد  �صعب 
من  النجاة  حتقيق  من  النادي 
ال�صقوط اإىل الدرجة ال�صفلى �صوى 
وهو  املناف�صة  من  جولة  اآخر  يف 
الن�صيان  طي  يعترب  الذي  املو�صم 
العراقيل  بعد  لالأن�صار  بالن�صبة 
كانوا  الذين  وهم  واجهتهم  التي 
الرتتيب  جلدول  الرتتيب  ذيل  يف 
من  نقاط  ثالث  جانب خ�صم  اإىل 
ثمنها  يدفع  كاد  والتي  الر�صيد 

الطاقم  التحقا  قبل  غاليا  النادي 
املدرب  بقيادة  احلايل  الفني 
�صاهم  الذي  عمراين  القادر  عبد 
اإىل  وال�صتقرار  الثقة  ا�صتعادة  يف 

الالعبني.
والأكيد اأن ت�صكيلة اأبناء »العقيبة« 
نحو  الرتكيز  يحولون  �صوف 
نهائي  ملباراة  بجدية  التح�صري 
يلعبونها  التي  اجلمهورية  كاأ�س 
اأمام  املقبل  جوان  الثامن  يف 

�صيكون  حيث  بجاية،  �صبيبة 
رفقاء الالعب ب�صو حمفزين على 
بعد  عالية  مبعنويات  التح�صري 
الفوز اأمام دفاع تاجنانت وحتقيق 
البقاء ر�صميا، خا�صة واأن ال�صباب 
الثامنة  بالكاأ�س  التتويج  ي�صتهدف 
بالرقم  واللتحاق  تاريخهم  يف 
من  كل  يتقا�صمه  الذي  القيا�صي 
�صطيف  وفاق  العا�صمة،  احتاد 

ومولودية اجلزائر.

الت�شكيلة �شوف ت�شرع للتح�شري لنهائي الكاأ�س مبعنويات مرتفعة

�ضباب بلوزداد ينهي املو�ضم بنزاهة ويحقق البقاء

ع.ق. 

فيغويل: قدمت اإىل غاالتا�ضراي من 
اأجل االألقاب واأمتنى لقبا اأوروبيا

اجلزائري  الدويل  الالعب  مّلح 
البقاء  يف  رغبته  غلى  �صفيان 
غالتا�رصاي  ناديه  ب�صفوف 
حول  احلديث  كرثة  بعد  الرتكي 
الأندية  من  و�صلته  التي  العرو�س 
التي  ال�صعودية  خا�صة  اخلليجية 
�صخمة،  مالية  بعرو�س  اأغربته 
املنتخب  ميدان  متو�صط  اأن  اإل 
العرو�س  تلك  على  رّد  الوطني 
مع  يح�رص  �صوف  اأنه  بتاأكيده 
ناديه حت�صبا للمو�صم املقبل وهم 
مع  موعد  على  �صيكونون  الذين 
الأوروبية  القارة  عمالقة  مالقاة 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  مناف�صة  يف 
ت�رصيحات  يف  فيغويل  وك�صف 
تركية  اإعالمية  تقارير  تناقلتها 
اأم�س اأنه يهدف اإىل التتويج بلقب 
فاحت  ناديه  مدرب  رفقة  قاري 
من  اأندية عمالقة  ومالقاة  تريمي 
ومناف�صتها  اأمامها  التباري  اجل 
ق�صى  اأنه  م�صيفا  الألقاب،  حول 
يكن  ومل  ا�صبانيا  يف  اأعوام  �صتة 
التتويج  حتقيق  يف  احلظ  له 
عمالقي  وجود  ظل  يف  باللقب 
بر�صلونة  ناديي  ل�صبانية  الكرةا 

قرر  الغر�س  لهدا  مدريد،  وريال 
من  غالتا�رصاي  اإىل  الن�صمام 
والتتويج  هدفه  اإىل  الو�صول  اأجل 

معه بالألقاب.
واأكد خريج نادي غرونوبل الفرن�صي 
كان  غالتا�رصاي  مع  مو�صمه  ان 
قبل  يتمناه  كان  ومثلما  مثاليا 
التتويج  يف  جنحوا  اأين  انطالقه 
الدوري  لقب  واإحراز  بالثنائية 
م�صتطردا  تركيا،  وكاأ�س  الرتكي 
الن�صف  يف  خا�صة  ب�صفة  برز  انه 
بعدما  الكروي  املو�صم  من  الثاين 
الربوز،  يف  وجنح  عليه  ما  قدم 
واأعاد الأمر اإىل زمالئه يف النادي 

الذين �صاعدوه على التاألق.

عي�شة ق.

ع.ق.



ثورة �شاملة يف بر�شلونة بعد
 خ�شارة كاأ�س امللك

جو�سيب  �أن  �إىل  �أ�سارت  �لتي  �لأنباء  بر�سلونة  نادي  نفى 
ماريا بارتوميو رئي�س �لبلوغر�نا،دعا �إىل �جتماع ��ستثنائي 
ما  وفق  فالفريدي  �إرن�ستو  �لفني  �ملدير  م�ستقبل  لبحث   ،
�أكده تقرير �سحفي �إ�سباين �أم�س، وقالت �سحيفة »موندو 
يف  �ل�سكوك  يثري  فالفريدي  �إن  لها،  تقرير  يف  ديبورتيفو« 
بر�سلونة، م�سرية �إىل �أن نقا�ًسا �سيدور د�خل �لنادي حول ما 
�إذ� كان �ملدير �لفني �حلايل للفريق �لكتالوين، هو �ل�سخ�س 
من عدمه يف  �لفريق  يحتاجها  �لتي  �لثورة  لقيادة  �ملثايل 
�إعالنه  بارتوميو بالرغم من  �أن  و�أ�سافت  �ملو�سم �ملقبل، 
ثم  �أوروبا  �أبطال  دوري  ود�ع  بعد  بر�سلونة  ملدرب  �لدعم 

يف  �سيبد�أ  �لنادي  �أن  �إل  �إ�سبانيا،  ملك  كاأ�س  لقب  خ�سارة 
حتليل �ملو�سم من جميع �جلهات، و�سيكون فالفريدي �أحد �لعنا�رص �لرئي�سية يف هذ� �ل�ساأن.

ولفتت �ل�سحيفة �أن هناك �إجماع د�خل �لنادي على �إعادة هيكلة �لفريق، من خالل �لتعاقد�ت 
�جلديدة �لتي �سرتفع من م�ستوى وكفاءة بر�سلونة، �إىل جانب �ل�ستغناء عن لعبني مهمني من 
�لوحيد  بر�سلونة هو �لالعب  ليونيل مي�سي قائد  �أن  و�أ�سارت  �ل�سفقات �ملقبلة،  �أجل متويل 
�لالعبني،  �لرحيل بجميع  بالفريق، وفيما عد� ذلك يحيط خطر  للم�س  �لذي يعد غري قابل 
وتابعت �أنه يف حال �نتهاء م�ساور�ت ونقا�سات �لإد�رة �إىل �أن فالفريدي هو �لرجل �ملنا�سب 
لقيادة �لثورة بالفريق، فالنادي ياأمل يف �أن ينقل �ملدرب �لإ�سباين روح �لنتقام للفريق فعاًل، 
كما حتدث بعد نهائي كاأ�س �مللك، وختمت بالقول �إن �ل�سعور �لعام يف بر�سلونة، غلب عليه 
�لر�سا خالل �لعامني �للذين ق�ساهما فالفريدي مع �لفريق من وجهة نظر �لإد�رة، با�ستثناء 

�لنتكا�سات �ل�سعبة �سد ليفربول وفالن�سيا �لتي ختم بها �ملو�سم.

دي ليخت ميهد للبقاء رفقة اأجاك�س 
اأم�شرتدام

فتح �لهولندي ماتيا�س دي ليخت مد�فع نادي �أجاك�س �أم�سرتد�م �لهولندي �لباب �أمام خيار 
ثالث يتعلق مب�ستقبله، وقالت �سحيفة »�سبورت« �إن م�ستقبل دي ليخت، كان بني خيارين �أولهما 
�أمام  �لباب  فتح  �ل�ساب  �لالعب  لكن  يونايتد،  ملان�س�سرت  �لرحيل  �أو  بر�سلونة  �إىل  �لنتقال 
��ستمر�ره مع �أجاك�س، وقال دي ليخت يف ت�رصيحات �أبرزتها �ل�سحيفة �لإ�سبانية: »�سحيح �أن 
هناك �لعديد من �لأندية �ملهتمة بي، لكن لي�س لدي ناد �أحلم به يتجاوز �أجاك�س«، و�أ�ساف: 
»د�ئًما كان حلًما بالن�سبة يل �أن �ألعب لأجاك�س و�أ�سبح هذ� �لأمر حقيقة، وبالنظر �أن لدي عقد 

هنا فهناك �حتمالية للبقاء بالفريق«.
وكان �لالعب ذ�ته قد �أقر يف وقت �سابق باأنه �سيح�سم م�سريه عقب م�ساركته رفقة منتخب 
هولند� يف مناف�سات دوري �لأمم �لأوروبية، ومن �ملقرر �أن يلتقي منتخب هولند� مع �إجنلرت� 
�أو  �لربتغال  مع  يلعب  �أن  على  �ملقبل،  جو�ن   6 يوم  �لأوروبية  �لأمم  دوري  نهائي  ن�سف  يف 

�سوي�رص� لتحديد �لفائز باللقب �أو �ملركزين �لثالث و�لر�ب، يوم 9 من نف�س �ل�سهر.

كني مينح توتنهام دفعة قوية قبل 
نهائي الأبطال

من  هوت�سبري  توتنهام  فريق  مهاجم  كني  هاري  �قرتب 
دوري  نهائي  يف  ليفربول  �أمام  �ل�سبريز  مببار�ة  �للحاق 
�أبطال �أوروبا �ملقرر له �لأول جو�ن �ملقبل مبلعب و�ند� 
ميرتوبوليتانو يف �لعا�سمة مدريد، وذكرت �سحيفة »ديلي 
�أن  �ملتوقع  من  توتنهام  وقائد  جنم  �أن  �لربيطانية  ميل« 
ي�سافر رفقة زمالئه يف توتنهام �إىل مدريد غد�، و�أ�سافت 
نهائي  دوًر� يف  توتنهام  يلعب مهاجم  �أن  �ملتوقع  �أنه من 
�أوروبا �لذي �سيقام �ل�سبت �ملقبل، ل�سيما  �أبطال  دوري 
بعدما تعافى تقريبًا من �إ�سابته، وتعر�س كني لإ�سابة يف 
كاحله �لأي�رص يف 9 �أفريل �ملا�سي خالل مو�جهة ذهاب 
�إثرها عن �ملالعب  �بتعد على  �أمام مان�س�سرت �سيتي،  �لأبطال  �لنهائي من دوري  �لدور ربع 
�أن  �إىل  �ل�سحيفة  ولفتت  ليفربول.  �أجل مو�جهة  �لزمن من  ي�سابق �ملهاجم  فيما  �لآن،  حتى 
لياقته  لإثبات  فر�سة ممكنة  كل  منح جنمه  يريد  لتوتنهام،  �لفني  �ملدير  بوكيتينو  ماوري�سيو 
�لبدنية، م�سرية �إىل �أن توتنهام لن يتخذ قر�ًر� نهائًيا ب�ساأن �لدفع بكني يف �لنهائي حتى وقت 

لحق من هذ� �لأ�سبوع.

اإنرت واأتالنتا اإىل دوري الأبطال
 وميالن باليوروباليغ

من  �خلتامية   38 �جلولة  �سهدت 
حمتدماً  �رص�عاً  �لإيطايل  �لدوري 
�أوروبا  �أبطال  دوري  بطاقات  على 
�لت�سويق  درجات  �أق�سى  �أغلب  بلغ 
قبل �أن يح�سم �إنرت و�أتالنتا �لأمور 
ميالن،  ح�ساب  على  مل�سلحتهما 
مياتز�« خرج  »جيو�سيبي  معقله  يف 
�إنرت �لثالث فائز�ً ب�سق �لنف�س على 
بر�سيد   18 �ملركز  �إمبويل  ح�ساب 
38 نقطة �لذي هبط ر�سمياً يف هذه 
�جلولة بنتيجة 2-1، وقع هديف �إنرت 
�ل�سينغايل كايتا بالدي و�لذي �أق�سي 
بالبطاقة �حلمر�ء و�لبلجيكي ر�دجا 
جونيور  حامد  ودّون  ناينغولن، 

تر�وري هدف �إمبويل �لوحيد.
�أن تاأخر بهدف ل�سا�سوولو وقعه �ملهاجم �لدويل دومينيكو بري�ردي و�لذي طرد  �أتالنتا، لعب �ساحب �لأر�س بالنار بعد  يف 
بالبطاقة �حلمر�ء رفقة زميله فر�ن�سي�سكو منايانيلي يف �لدقيقتني 46 و83 تو�لياً، بيد �أّن »�لنري�تزوري« عاد ليثور بثالثية كاملة 
�أّمنت �لفوز تد�ول على ت�سجيلها دوفان ز�باتا وبابو غوميز وماريو با�ساليت�س، بهذ� �لنت�سار �لثمني ختم �أتالنتا مو�سمه �ملبهر 

باحتالل �ملركز �لثالث متفوقاً على �إنرت ميالن �لر�بع بفارق �لأهد�ف.
�أّما ميالن �لذي كان مطالباً بتحقيق �لفوز يف مقابل تعرث مناف�سيه على �لبطاقتني �لأوروبيتني �إنرت و�أتالنتا بالتعادل �أو �لهزمية، 
فلم يكن حمظوظاً بالقدر �لكايف فقد جنح يف تاأمني �ملهم وهو حتقيق �لنت�سار على �أر�س �سبال 3-2 ولكن �لأهم مل يكتمل 
حيث فاز �لثنائي �إنرت و�أتالنتا و�أ�سقط ح�سابات �للومباردي يف �ملاء عقب حلوله خام�ساً بر�سيد 68 نقطة متخلفاً بفارق نقطة 
و�حدة عن �ملركزين �لثالث و�لر�بع �ملوؤهلني لدوري �لأبطال، وهو �لأمر �لذي �سيجرب »�لرو�سونريي« على خو�س مناف�سات 
�لدوري �لأوروبي كما فعل هذ� �ملو�سم، وقع �أهد�ف ميالن، �لنجم �لرتكي هاكان �سالهانوغلو و�لإيفو�ري فر�نك كي�سيه بثنائية 

و�كتفى �سبال بالرد عرب هديف فر�ن�سي�سكو فيكاري وحممد فار�س.

�سحة  جوفنتو�س  نادي  نفى 
�لتعاقد  نيته  عن  �لتقارير 
جو�سيب  �لإ�سباين  مع 
مان�س�سرت  مدرب  غو�رديول 
خلالفة  �لإجنليزي  �سيتي 
�لذي  �أليغري  ما�سيميليانو 
بنهاية  �لفريق  عن  �سريحل 
�ملو�سم بعدما قاده �ىل لقبه 

�لدوري  يف  تو�ليا  �لثامن 
�ملدير  وقال  �ملحلي، 
فابيو  جلوفنتو�س  �لريا�سي 
»د�زن«  ل�سبكة  بار�تيت�سي 
�أول �أم�س على هام�س مبار�ة 
يف  �سمبدوريا  �سد  فريقه 
من  و�لأخرية   38 �ملرحلة 
»�إنه عامل  �لدوري �لإيطايل: 
�ت�سال  �أي  جنر  مل  غريب، 
ومل  غو�رديول  مع  بتاتا 
نفكر باملو�سوع ل�سيما و�أنه 
فريقه«،  مع  بعقد  مرتبط 
�لإ�رص�ف  غو�رديول  ويتوىل 
على �سيتي منذ �سيف 2016، 
�ىل  �ملو�سم  هذ�  وقاده 
يف  تاريخية  ثالثية  حتقيق 
�إجنلرت� من خالل �لحتفاظ 
�ملمتاز  �لدوري  بلقب 
و�لفوز بكاأ�س �إجنلرت� وكاأ�س 

�لر�بطة.
ويبحث جوفنتو�س �لذي توج 
تو�ليا،  �لثامن  للمو�سم  بطال 
�ملقبل  للمو�سم  مدرب  عن 
�أليغري  �أن  �لإعالن  بعد 
�سريحل بنهاية 2019-2018، 
خالفات  عن  تقارير  ظل  يف 
�لإد�رة  �أع�ساء يف  وبني  بينه 
�مل�ستقبلية،  خططه  حول 
�ملو�سم  هذ�  �أليغري  وف�سل 
�إحر�ز  �إىل  �لفريق  قيادة  يف 
�أوروبا  �أبطال  دوري  لقب 
منذ  خز�ئنه  عن  �لغائب 
�ن�سمام  رغم  على   ،1996
�لربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
من  قادما  �ملا�سي  �ل�سيف 

ريال مدريد �لإ�سباين.
ناديه  باأن  بارتيت�سي  و�أكد 
نهاية �ملو�سم  �سينتظر حتى 

�لذي  �ملدرب  هوية  ليعلن 
باأن  علما  �أليغري،  �سيخلف 
يف  �أ�سارت  �سحافية  تقارير 
نادي  �أن  �ملا�سيني  �ليومني 
مدينة تورينو �أبرم �تفاقا مع 
�ساري  ماوريت�سيو  �لإيطايل 
�لإجنليزي  ت�سل�سي  مدرب 
يف  عليه  لالإ�رص�ف  حاليا، 
�ملو�سم �ملقبل، كما تد�ولت 
�سيموين  با�سم  �لتقارير 
لت�سيو  مدرب  �إنز�غي 
بارتيت�سي:  وقال  حاليا، 
فريق  �أف�سل  بناء  »نريد 
بح�سب  و�سنت�رصف  ممكن 
�جلديد،  �ملدرب  تو�سيات 
�سننتظر حتى نهاية �ملو�سم. 
ثمة مناف�سات ل تز�ل قائمة 
�لتز�م  بالتايل  علينا  ويتعني 

�ل�سمت �حرت�ما لالآخرين«.

اليويف ينفي احتمال التعاقد مع غوارديول
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�إ�س جي، و�ساأكون �سعيد� بالطبع �أو يف مكان �آخر وم�رصوع جديد«كبرية يف م�سريتي، لقد �كت�سبت �ملزيد من �خلرب�ت هنا، وحان �لوقت لتحمل م�سوؤولية �أكرب«، وتابع: »«رمبا يحدث ذلك يف بي قد قال فور ت�سلمه جائزتي �أف�سل لعب و�أف�سل لعب �ساب بالدوري �لفرن�سي: »�إنها حلظة مهمة بالن�سبة يل، ونقطة حتول و�نتقل مبابي �إىل �سفوف �سان جريمان قبل عامني قادما من موناكو ب�سفقة �سخمة بلغت قيمتها 180 مليون يورو، وكان مبابي مل تتقدم �أي�سا بعر�س لتمديد تعاقد كيليان مبابي لذ� فاإن �ملفاو�سات بني �لطرفني جممدة.و�أ�سار �أن كيليان ل يرهن م�سريه مع �لنادي بالنظر لالأمور �ملادية، بل يف�سل �لتمهل قليال، و�أ�ساف �أن �إد�رة �لنادي �لباري�سي مبابي ل ينوي �لرحيل عن �سفوف بي �إ�س جي، ولكن يف �لوقت ذ�ته ل مييل �أي�سا لتمديد �لتعاقد �لذي ينتهي يف �سيف 2022، مييل كيليان مبابي مهاجم باري�س �سان جريمان لعدم متديد تعاقده مع �لنادي �لفرن�سي، وذكر برنامج »تيليفوت« �لفرن�سي �أن مبابي يجمد م�شريه مع البي اأ�س جي



الكاتبة اإميان حممد ال�سريف جلريدة  الو�سط  

الكتابة دواء جلروح النف�س الإن�سانية
بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف

اإميان حممد ال�سريف ..من 
مواليد 1991 والية باتنة 

...خريجة كلية علوم املادة 
ما�سرت فيزياء االإ�سعاع ........

واأ�ستاذة يف مادة العلوم 
الفيزيائية يف الطور الثانوي.

 
.   متى كانت اأول فر�سة 

لاللتقاء بالقلم والكتابة ، 
وَمن �سّجعِك  ؟ 

بقراءة  مولعة  واأنا  الطفولة  منذ 
الق�ص�ص  , بداية بق�ص�ص الأطفال 
مرورا بالن�صو�ص الدبية و العلمية 
اأفكار  تراودين  كانت  حيث   , منها 
كنت  ق�صة  لكل  واإ�صافات  جديدة 
يف  ذلك  بتدوين  اأقوم  ,و  اأقراأها 

مذكراتي ال�صيفية ......

.        ملن َتكتبنَي ؟
يجمع  عامل  يل  بالن�صبة  الكتابة 
بني  والفكار  الب�رش  من  العديد 
جتمع  كلمات  فيها  تتدفق  �صطور 
العديد من امل�صاعر مع كل �صفحة 
نطويها , فاأنا اأ�صعى  لكتابة كلمات 
الإن�صانية  تعي�صه  واقع  عن  تعرب 

التي اأنا جزء منها 

.        ملاذا كانت وجهتك 
االأوىل من باب اجلن�س االأدبي  

ال�سردي » الرواية » مبا 
تعللني هذا التوجه االأدبي ؟

الأدبي  للجن�ص  اختياري  كان 
الرواية  يف  املتمثل  ال�رشدي 
الكاتب  بداخل  الأنا  ت�صتفُزّ  لأنها 

الكتابة  من  مزيٍد  على  �صه  وحتِرّ
عندما  الرواية  فاأ�صلوب  والأفكار؛ 
والو�صف  وم�صوًقا  �صل�ًصا  يكون 
ت�صاهد  اأنك  اإليك  يخيل  دقيًقا 

فيلماً �صينمائًيّا

 .         امراأة متردت 
ب�سخ�سيتها  » ، ماذا تتناول 

هذه الرواية ، اأهم املوا�سيع 
واملحاور الرئي�سية فيها 

، الق�سايا احل�سا�سة التي 
حاولت معاجلتها ؟

املراأة  حول  دائرا  اجلدل  يزال  ل 
ينه�ص  فلن  وحقوقها,  وق�صاياها 
ل,  ُمعَطّ الفاعل  ون�صفه  جمتمٌع 
املراأة  بق�صايا  يُتاجر  من  ُهناك 
يف املجتمع لينال �صهرة اأو لُي�صي 
اأطرافا ُمعيَّنة, ولكن ما زلنا نحتاج 
اإىل احلزم يف م�صاألة حقوق املراأة 
وق�صاياها واأهليتها كاإن�صان موؤثر, 
اإل  اأمة  اأي  نه�صة  ق  تتحَقّ ول 
و�صيلة  كاأي  والروايات  بن�صائها, 
املجتمع,  ْوت  �صَ عن  تعرِبّ  اأخرى 
ف خلدمة الق�صايا  وطبيعي اأن تُوَظّ
جمتمع.... اأي  يف  وحتُوّلتها 

على  الرواية  هذه  يف  ركزت  لهذا 
يف  عديدة  �صخ�صيات  اجمع   ان 
....قوية  ..جريئة  غام�صة  امراأة 
.ماكرة  .....هادئة  ....جنونية 
......دون  ......قا�صية  ....خائفة 
فيه  تدور  ايل  املكان  اإىل  الإ�صارة 
مت�ص  ق�صية  براأيي  لأنها  احداثها 

مناطق خمتلفة من العامل 

.        �سخو�س روايتك 

حقيقية اأم من ن�سج اخليال ، 
وملاذا وكيف اخرتتها ؟

اخليايل  الطابع  من  رواية  تخلو  ل 
الأوىل  الفكرة  تكون  البداية  يف   ,
واقعية  �صخ�صيات  من  م�صتمدة 
اأحداث  تطور  ومع  عاي�صناها 

الرواية يدخل الطابع اخليايل

عر  ّ .        هْل تكتبني يف ال�سِ
العمودّي اأَْم َتكتبني ال�سرد 

فقط ؟
وثيقة  ل  ت�صِكّ نظري  يف  الرواية 
ُمهمة , فلو اأقبلنا على القراءة دون 
حتيُّز م�صبق لوجدنا اأن الرواية قد 
اأو  ذهنية,  حالة  اأو  موقفاً,  تكون 
�صية ذاتية, اأو تناق�ص املاورائيات 
يُحدث  وهذا  العلمي,  واخليال 
يخرجه  القارئ  ذهن  يف  انطباعاً 
اإىل دائرة ال�صك,  من دائرة اليقني 
مطلٌب  وهذا  �صحيح,  والعك�ص 
للتفكي  القارئ  ذهن  لتحريك 

يحدث  ما  حماكاة  دون  باملغزى 
داخل ال�صياق الروائي.

ثينا عن جتربتِك  .        َحِدّ
يف الرتبية والتعليم بحكم 

اأنك اأ�ستاذة يف الثانوي 
وتخ�س�سك وما ال�سيء املميز 

والقا�سم امل�سرتك بني الكتابة 
والتعليم خا�سة انك �ساحبة 

تخ�س�س علمي وهوايتك 
اأدبية ؟ 

التعليم  مهنة  ان  عليكم  يخفى  ل 
متعبة لأنك حتمل م�صوؤولية تن�صئة 
الربوية  الناحية  من  باأكمله  جيل 
نف�صي  اعترب  لكنني  والعلمية 
حمظوظة يف كوين اأخذت املبادئ 
الأوىل على يد مكون ومربي اأجيال 
تي�صي  يف  الف�صل  له  كان  رائع 
تواجهني  مل  لهذا  امامي  امل�صوار 
فاملفتاح  املتعلمني  مع  �صعوبات 
طريقة  فهم  هو  ال�صا�صي  

تفكيهم واحتوائهم فاإ ذا ا�صتطاع 
املتعلم  قلب  اىل  الو�صول  املعلم 
ت�صبح مهمته يف اي�صال املعلومات 
واملادة العلمية �صهلة وب�صيطة لن 
عقل املتعلم يكون جاهز ومرحب 

لأي فكرة يقدمها له ال�صتاذ 
بني  امل�صرتك  القا�صم  عن  اأما 
يعتمد  فكالهما  والتعليم  الكتابة 
التعليم  مهنة  ففي  املحاكاة  على 
على  نعتمد  الفيزياء   يف  وخا�صة 
التفاعالت  لتب�صيط  املحاكاة 
والقوانني  والكيميائية  الفيزيائية 
نعتمد  الرواية  .....ويف  للتلميذ 
الفكرة  لإي�صال  املحاكاة  على 

للقارئ 
عب َينتظُر ِثمار  .        ال�َسّ

لمّية... ما  ّ الـَم�سريات ال�سِ
راأيِك ؟

اأبو  ال�صاعر  مبقولة  اأوؤمن  اأنا 
يوما  ال�صعب  اإذا   , ال�صابي  القا�صم 
ي�صتجيب  ان  بد  فال  احلياة  اراد 
القدر .وهذا ما �صوف ن�صل اإليه يف 
ظل وعي ال�صعب و�صلمية حتركاته 
كْيف َتريَن ُم�ستقَبل الـحركة 

االأدبّية والّنقدّية يف العاَل 
العربّي ؟

ُجهود  اإىل  بحاجة  زلنا  ما  اإننا 
النهو�ص  اأجل  من  ُم�صرتكة 

بالثقافة.
.       وعلى �سعيد االأ�سئلة 

االإن�سانية، اأي احلقائق 
نعي�س ؟ 

الأحادية  يف  نعي�ص  ......اإننا 
يف  ال�صي  فان  لهذا  الثقافية, 
اجتاه واحد يُخلخل العمل الثقايف 

التخلخل  فا�صد, هذا  مثل �رش�ص 
ال�صدفة,  وليد  يكن  مل  الثقايف 
غي  الإنتاج  فو�صى  نتاج  هو  بل 
الذي  الناقد  وفو�صى  املدرو�ص 
واأغلب  العاجي,  بُرجه  يف  يعي�ص 
ما نراه وما ن�صمعه وما نقراأه اليوم 
لي�ص حتلياًل اأو اأدباً بل �صيء اآخر: 
 , تزييفات  خدع,  �صحرية,  كلمات 
من  جاءْت  كتابات  كلمات,  جتميع 
خربات ولي�صت نظريات......نحن   
نحتاج اإىل تن�صيط الثقافة و�صمان 

انفتاحها.

.        ماهي طموحاتك 
وم�ساريعك امل�ستقبلية ؟

امل�صتقبلية  م�صاريعي  يخ�ص  فيما 
جديدة  رواية  اجناز  ب�صدد  اأنا 
على  فيها  ال�صوء  ت�صليط  اأحاول 
بكل  ال�صوارع  اأطفال  معاناة 
جوانبها .... بال�صافة اإىل م�رشوع 
تخ�ص�صي  جمال  يف  كتاب  اجناز 

العلمي موجه للمتعلمني 

.        كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة؟

اأمتنى اأن تروق كلماتي لكل من وثق 
له  تروق  واأن  اأخيب ظنه  اأن ل  بي 

كلمات واأ�صطر روايتي 
باأ�صمى  اأتقدم  اأن  اأن�صى  ل  كما 
عبارات العرفان والتقدير لوالدتي 
عبد  واأخي  خديجة  اأختي  و 
بجانبي  وقفو  اللذين  الرحمان 
له  الف�صل يف ما و�صلت  لهم  وكان 
للجريدة  مو�صول  اأي�صا  وال�صكر 
على منحهم يل هذه الفر�صة دمتم 

منربا للكتاب والكتاب
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ال�سياحة يف اجلزائر تاأمالت يف الواقـع و املاآل
ال�صطياف  مو�صم  للنا�ص  اقرتب 
رهان  عن  احلديث  معه  عاد  و 
م�صاف  اإىل  بالقطاع  الرتقاء 
النمو  روافد  من  احلقيقي  الرافد 
مفردات  عن  بعيدا  القت�صادي 
تغني  ل  التي  الر�صمي  اخلطاب 

فتيال.
لل�صاأن  املتابع  عن  يعزب  ل  و 
ال�صياحية  املوؤهالت  ال�صياحي 
املعتربة التي متتلكها البالد جعلت 
ال�صياحية  الدول  بني  من  منها 
�رشيط  على  عالوة  و  بامتياز, 
 1600 م�صافة  على  ميتد  �صاحلي 
كلم تقطعها رمال ذهبية و مناظر 
الأب�صارو  ت�صحر  اأخاذة  طبيعية 
الرومانية  الآثار  تبقى  الألباب, 
�صاخ�صة ت�صهد على هذا املوروث 
احل�صاري الذي تظل معامله ماثلة 

اإىل يوم النا�ص هذا.  
و  ال�صحراء  تلقاء  نزلت  كلما  و 
قفت على عظمة اإبداع اخلالق من 
اأ�صهر  املواقع و الآثار يذكر منها 
احلظائر الثقافية يف الطا�صيلي و 
اأكرب منطقة  اللتان متثالن  الهقار 
اثنتني  ثاين  و  اإفريقيا  يف  حممية 
يف  املحمية  املناطق  اأكرب  من 

العامل.
فح�صب  ق�رشا  ال�صياحة  لي�صت  و 
اذ  الطبيعة  و  البحر  �صحر  على 
منتجا  احلموية  ال�صياحة  ت�صكل 

متعاظما  رواجا  يلقى  فتئ  ما 
املقومات  اأدركنا  اإذا  خ�صو�صا 
اجلمة التي تتوفر يف مناطق عدة 
من البلد من ذلك املنابع احلموية 
 200 من  اأكرث  تعدادها  بلغ  التي 
ثابتة  عالجية  خ�صائ�ص  حتوي 
و  احل�صا�صية  و  املفا�صل  لأ�صقام 

اأخرى.
من  املخزون  هذا  حيال  و 
ميكن  ل  املوؤهالت  و  املقدرات 
بحال القفز على جهود ال�صلطات 
ديناميكية  حتريك  يف  العمومية 
ال�صياحة عرب ت�صجيع ال�صتثمار و 
القانونية  الت�صهيالت  كافة  اإعطاء 
�صعة  من  الرفع  ق�صد  التمويلية  و 
بلغت  حيث  الفندقية  احلظية 
1289 وحدة اأي ما يعادل اأكرث من 
تهيئة  ناهيك عن  األف �رشير   112
نحو 54 منطقة تو�صع �صياحي من 
م�صاحة  على  ترتامى   225 اأ�صل 

اإجمالية تقدر بـ  56.472 هكتار.
التي  املوؤهالت  هذه  كل  رغم  و 
البلد  هذا  على  اخلالق  اأغدقها 
لدن  من  املبذول  اجلهد  حجم  و 
القطاع  م�صاهمة  لبثت  ما  الدولة, 
اإذ  حمت�صمة  القت�صادي  النمو  يف 
اأفاد تقرير ن�رش من قبل املجل�ص 
الأ�صفار  و  لل�صياحة  العاملي 
املبا�رش  الإ�صهام  اأن   2018 ل�صنة 
الداخلي اخلام  الناجت  لل�صياحة يف 

قد   2017 �صنة  بر�صم  اجلزائر  يف 
بينما  املائة  من   3,3 معدل  بلغ 
املغرب  يف  ال�صياحة  �صجلت 
م�صاهمة مبا�رشة  قدرت بـ 8,2من 
املائة و بلغت امل�صاهمة يف تون�ص 
حني  يف  املائة  من   6,9 معدل 
�صجلت م�صاهمة القطاع يف الناجت 
من   3,8 ن�صبة  الرتكي  الداخلي 
البلدان  هذه  اأن  العلم  مع  املائة 
اأو�صاعا  اإجمال  متثل  جمتمعة 
و  املوؤهالت  حيث  من  مت�صابهة 
تتوفر  التي  ال�صياحية  الإمكانات 

عليها.
اأن  القول  ال�صطط  من  لي�ص  و 
واقعا كهذا يقف طريف نقي�ص مع 
الت�رشيحات الر�صمية اإيل ل متل و 
اأن  ل تكل من ت�صويق طرح موؤداه 
بديال  قطاعا  �صت�صبح  ال�صياحة 
النفطي  الريع  عن  به  ي�صتعا�ص 
مع  املقبلة  الع�رشيات  اأفق  يف 
من  املح�صلة  البلد  مداخيل  اأن 
 97 ن�صبة  تعادل  البرتولية  اجلباية 

من املائة اأو تزيد.
اإن عدم قدرة القطاع على الإقالع 
من  جملة  اىل  يرتد  احلقيقي 
الأول  املقام  يف  ترتبط  احلوائل 
للدولة  فعلية  اإ�صرتاتيجية  بغياب 
يف  يتجلى  القطاع  هذا  بناء  يف 
م�صتوى  على  ال�صتقرار  عدم 
اأكرث  ا�صتهلك  فالقطاع  الوزارة 

اىل   1999 �صنة  منذ  وزيرا   15 من 
جانب الأهمية الدنيا على ال�صعيد 
املنوط  الدور  حيث  من  املحلي 
تنمية  يف  املحلية  باجلماعات 

القطاع.
ال�صياحي  العقار  نق�ص  يعد  و 
ال�صتثمار  ثني  يف  بال  ذا  عامال 
من  عددا  اأن  اذ  ال�صياحي 
العديد  ت�صوبها  العقارية  الأوعية 
بالطبيعة  املت�صلة  الإ�صكالت 
التن�صيق  �صبل  غياب  و  القانونية 
و  ال�صياحة  وزارة  م�صالح  بني 
الوزارية الأمر  الباقي من الدوائر 
الذي يحول يقينا دون التمكن من 

رفع هذه العوائق.
وحيدا  ال�صياحي  العقار  لي�ص  و 
التعقيدات  متثل  بل  املعادلة  يف 
الإدارة  م�صتوى  على  الإدارية 
الإدارات  و  بال�صياحة  املكلفة 
الأخرى عن�رشا اآخر ل يزال يلقي 
بثقله اأمام امل�صتثمرين و اأ�صحاب 
امل�صاريع ال�صياحية على الرغم من 
الت�صهيالت التي كفلتها الدولة عرب 
املرا�صيم  و  القوانني  من  العديد 
تذليل  م�صب  يف  ت�صب  التي 
حتقيق  اأمام  ال�صعاب  و  العقبات 
ثمة  و من  للقطاع,  النوعية  الوثبة 
اأن  فح�صب  تعدو  ل  امل�صاألة  فان 
تكون مرتبطة بالن�صو�ص بقدر ما 
بذهنية املوظف احلكومي  تت�صل 

الذي مل يدرك, و احلال هكذا, اأن 
دوره اإمنا يتمحور يف مرافقة منتج  
الرثوة و لي�ص يف تثبيط العزائم و 

الهمم.
و يتجلى يف املعادلة اأي�صا عن�رش 
متويل امل�صاريع ال�صياحية فاأغلب 
تزال  ل  امل�رشفية  املوؤ�ص�صات 
يغلب  تعامالتها  يف  كال�صيكية 
اأن  مع  الإداري  الطابع  عليها 
الأ�صا�ص  املحرك  يعد  امل�رشف 
بامتياز,  القت�صادية  للعجلة 
التمويل  ملفات  درا�صة  فاآجال 
امل�صتثمرين  من  العديد  ح�صب 
تنتهي  �صنوات  بل  اأ�صهرا  ت�صتغرق 

يف بع�ص الأحيان بالرف�ص.
كان  عالته  على  الواقع  هذا 
ت�صدت  التي  الكربى  الإ�صكالية 
لل�صياحة  الوطنية  اجلل�صات  اإليها 
جانفي  يف  باجلزائر  املنعقدة 
ت�صخي�صا  قدمت  التي  و  املا�صي 
يف  اأ�صهبت  و  احلال  لواقع  عميقا 
اقرتاح احللول للنهو�ص بالقطاع يف 
انعقاد  وجاء  املنظور,  امل�صتقبل 
تلك اجلل�صات متوجا لعملية تقييم 
�صامل لتنفيذ املخطط التوجيهي 
 2018-  2008 ال�صياحية  للتهيئة 
ا�صرتاتيجيا  اإطارا  كونه  حيث  من 
عنا�رش  عليه  ترتكز  مرجعيا 
�صيا�صة الدولة يف جمال ال�صياحة.

و ل م�صاحة اأن اجلل�صات الوطنية 

طريق  ورقة  قدمت  قد  لل�صياحة 
ت�صورات   عدة  ت�صمنت  واعدة 
جوهرية التي يبدو اأن ماآلها متوقف 
لل�صلطات  الفعلية  الإرادة  على 
من  القطاع  حترير  يف  العمومية 
ربقة الراهن الذي ل ميكن اإل اأن 

يرهن اإمكانات القطاع.
اأن الرتقاء بالقطاع ال�صياحي اإىل 
لالأقوال  ل  للرثوة  املنتج  م�صاف 
قوية  �صيا�صية  اإرادة  حتما  يتطلب 
ذوي  متكني  على  العمل  يرتجمها 
امل�صاريع و امل�صتثمرين من البناء و 
الإبداع و تبقى الدولة و موؤ�ص�صاتها 
التنظيمية  بوظائفها  م�صطلعة  
العملية  حلرية  احلق  ال�صامن  و 
ملنظومة  بالتمكني  القت�صادية 
قانونية و ادارية و م�رشفية فعالة 
جالبة  بيئة  با�صتحداث  كفيلة  و 

لال�صتثمار ل طاردة له.
ال�صياحية  التنمية  اأن  الأكيد  و 
بالقطاع  العاملني  ق�صية  لي�صت 
عملية  اإنها   , فح�صب  ال�صياحي 
التام  الإ�رشاك  ت�صتوجب  معقدة 
و الواعي للفاعلني فيه قاطبة لأن 
الفعل ال�صياحي ل يتم مبعزل عن 
لذلك  و  الخرى  القطاعات  باقي 
و  يتعمم  اأن  الوعي  لهذا  وجب 

يرتاكم يف انتظار التج�صيد.  
�سيد رابح

م�ساهمة



   ترجمها عن الفرن�سية يا�سر عبد اللطيف

�صدور ترجمة رو�ية �إميل زوال
 "بطن باري�س" �إىل �لعربية 

�سدرت ترجمة رواية »بطن باري�س«، للكاتب الفرن�سّي اإميل زوال، وترجمها عن الفرن�سية 
الكاتب واملرتجم امل�سري املقيم يف كندا يا�سر عبد اللطيف، وراجع الرتجمة وقدم لها ال�ساعر 

واالأكادميي العراقي املقيم يف باري�س كاظم جهاد.
 وكاالت

وجاء هذا �سمَن كال�سيكيات الأدب 
م�رشوع  عن  ت�سدر  التي  الفرن�سي 
الثقافة  دائرة  يف  للرتجمة  »كلمة« 
وبالتزامن  وال�سياحة-اأبوظبي، 
اأبوظبي  الـ 29 ملعر�ض  الدورة  مع 

الدويل للكتاب.
املدر�سة  رائد  روايات  وبني 
الفرن�سّي،  الأدب  يف  الطبيعية 
ت�سغل هذه  اإميل زول 190-1840، 
ففيها  اأ�سا�سية،  مكانة  الرواية 
للكاتب،  الرئي�سة  ال�سواغل  جتتمع 
ال�سيا�سي  الواقع  ر�سد  اأولها  ويف 
ذاته  الأوان  ويف  والجتماعي، 
التناول  اإخراج الكتابة من مطبات 

الواقعّي املبا�رش.

حمور
زول  ير�سد  العمل  هذا  ويف 
بتف�سيل مفعم بال�ساعرية جمريات 
العالقات  وطبيعة  اليومية،  احلياة 
يف  بعامة  والإن�سانية  املهنية 

 Les Halles »ليهال«  اأ�سواق 
لبيع اللحوم، والأ�سماك، والفواكه، 
نهايات  منذ  كانت،  التي  واخل�سار 
قلب  حتتل  ع�رش،  الثامن  القرن 
تنقلت  بعدما  الفرن�سية  العا�سمة 

على مر العهود بني عدة اأحياء.
العقد  بدايات  يف  نقلها  ورغم 
الع�رشين  القرن  من  ال�سبعيني 
الباري�سية،  راجني�ض  �ساحية  اإىل 
م�سهد  اإىل  املكان  واإخالئها 
عمراين جديد بقيت حتمل ال�سم 
احلدائق  وتعمرها  »ليهال«،  ذاته، 
برحت  وما  الكربى،  واملغازات 
يف  مكانة  حتتل  الأ�سواق  هذه 
وجدان من عا�رشها ويف املخيال 
ال�سعبّي والأدبي الفرن�سي، و�سماها 
الروائي يف عنوان عمله هذا »بطن 
للكلمة،  احلريف  باملعنى  باري�ض« 
املدينة،  بطن  فيها  يرى  كان  لأّنه 
وجودها  الها�سمة وحمور  معدتها 
الفيزيائي، الذي يتحكم مب�ساعرها 
وت�سوفاتها ويخط �رشاعات الب�رش 
العري�ض  م�رشحها  يف  والأهواء 

املت�سّعب.

ترجمة  يف  الوفاء  هنا  ومن 
تف�سياًل  الدللة،  لهذه  العنوان 
تكون  قد  اأخرى  عناوين  على  لها 
من  العربّية،  يف  مبا�رشًة  اأقل 
»اأح�ساء  اأو  باري�ض«  »جوف  قبيل 

باري�ض«، و�سواهما.

»�سمفونّية �سروب اجلبنة«

يف  زول  لغة  تقرتن  العادة،  ومثل 
 ،1873 يف  ال�سادرة  الرواية،  هذه 
املو�سوف  ال�سيء  بخ�سو�سيات 
ما  ي�سف  هكذا  جتلّياته،  وبتنّوع 
اجلبنة«،  �رشوب  »�سمفونية  �سماه 
وفرتها  »ليهال«  اأ�سواق  يف  ير�سد 
الأ�سماك  املذهلة، و�سّتى �سنوف 
وحجومها  باألوانها  معرو�سًة 
وخمتلف  وروائحها،  واأ�سكالها 
و�سول  وطقو�ض  اخل�سار،  �سنوف 
العربات املحملة بال�سلع الطازجة 

كل �سباح.
واأقبيتها  ال�سوق  اأروقة  ير�سد  كما 
طبائع  ويحلل  ومزاداتها،  ال�سفلية 
واأنانيتهم  والبائعني  البائعات، 
املحبطة  و�سبواتهم  واأمزجتهم 

املعقودة  وحتالفاتهم  الغالب،  يف 
جديد،  من  فاملعقودة  فاملنهارة 
يقع �سحيتها بطل  التقلبات  وهذه 
الهارب  فلوريان،  ال�ساب،  الرواية 
مدينة  يف  املنفيني  معتقل  من 
الفرن�سية  امل�ستعمرة  يف  كايني 
بعدما  فيه  به  ُزج  الذي  غويانا، 
قب�ست عليه ال�رشطة يف مظاهرة 
اإليها  اجنر  الثالث  لنابليون  مناوئة 

بال�سدفة.

اجلانب املظلم
وحول هذه احلبكة ير�سم زول �سبكة 
والنماذج  العالقات  من  وا�سعة 
ال�سلوكية والأهواء، تاركاً امل�سائر 
تفرتق،  اأو  وتتقاطع  تتالقى 
احلّب  عالقة  عند  ملياً  ويتوقف 
مارغولن  ال�سبي  بني  تن�ساأ  التي 
لقيط  وكالهما  كادين،  والفتاة 
خ�سار،  بائعة  برتبيتهما  ُعنيت 
مع  الفن  عن  حوارات  وي�ستعيد 
الأ�سواق  يرتاد  الذي  كلود  الر�سام 
بحثاً عن موديالت وم�ساهد يطبق 
عليها ت�سوره اجلديد لفن الر�سم، 

خمتلف  يف  »ليهال«  وير�سد 
ويعاين  والليل،  النهار  �ساعات 
وطقو�ض  الباعة  �سلوك  اأمناط 
هذا  تعابري  وخمتلف  العمل 
اجلمهور الوا�سع، وعلى �سطح هذا 
املتالطم  الب�رشي  الأوقيانو�ض 
املاأ�ساوية  النهايَة  وتخط  تطفو، 
وال�سغف  اجل�سع  روح  للعمل، 
ن�ساء  ثالث  منه  تتعي�ض  بالو�ساية 
يخ�سهن زول بتحليالت فريدة بها 
تكوين  من  املظلم  اجلانب  يرُبز 

املجتمع باأ�رشه.

كتب  كما  الرواية،  مينح  كله  هذا 
طبيعة  هامون،  فيليب  الناقد 
عالمِ  منها  يفيد  موؤكدة  توثيقية 
الجتماع واملوؤرخ والأنرثوبولوجي 
واملعمارّي و�سواهم، كل يف جمال 
بحثه، �سوى اأن هذه »الوثيقة« اإمنا 
هي مكتنفة يف عمٍل اأدبي وتخ�سع 
اإىل  ومتتثل  دليل  نظاٍم  اإىل 
حركات بالغية واأ�سلوبية، ويتحكم 
هو  كله  وهذا  اإبداعي،  اإلهام  بها 
بالطبع ما �سمَن للعمل ا�ستمرارّية 

تاأثريه وفتنته.
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ال�سادرة حديثا عن اأمواج للطباعة والن�سر والتوزيع 

�ل�صعالن ل�صناء  جديدة  �لّن�صيان" رو�ية  "�أَْدَرَكَها 
اجلامعة  من  اأكادميّية  اأ�سهرت 
الّن�سيان«  »اأَْدَرَكَها  رواية  الأردنّية 
ال�ّسعالن،  �سناء  الّدكتورة  لالأديبة 
التي ذكرت اأّنها فخورة بها؛ اإذ هي 
الّدخول  ة يف  �رشدّية خا�سّ جتربة 
ب�سقوط  تندد  كابو�سّية  عوال  يف 
املجتمع ورموزه يف خ�سم اأحداث 
الإن�سان،  تقهر  دامية  اإن�سانّية 
قيم  من  وتعلي  وجوده،  وت�سحق 
والقهر.  والّظلم  واخلراب  الف�ساد 
يف  وجع  الّرواية هي �رشخة  هذه 
والرتّدي،  وال�ّسقوط  القبح  وجه 
واخلري  للحّب  انت�سار  هي  كما 
متاهات  من  الّرغم  على  واحلّق 

الواقع واإكراهاته وف�ساده«.
   يف حني حتّدثت ال�سعالن يف هذا 
والّظروف  الأ�سباب  عن  الإ�سهار 
اإىل �سنع عوال هذه  دفعتها  التي 
اأفكار  الّرواية، وما رافق ذلك من 
هذه  ترى يف  اأّنها  �سيما  ل  وروؤى، 
ال�ّسقوط  لعوال  جترمياً  الّرواية 
يف  والإ�سفاف،  والّظلم  والف�ساد 
خ�سم حياة الب�رش امل�سحوقني مبا 
وفجيعة،  ومعاناة  اآلم  من  حتمل 
الّرواية  هذه  ترى  هي  ولذلك 
رواية �سعوب واأوطان و�سري وحمن 
بالأحداث  غنّية  وجتارب ومالحم 

والّنماذج الإن�سانّية الغنّية.
مداخالت  لالأكادمييات  وكانت   
الّروائية  التجربة  هذه  حول 

ورموز  واإ�سقاطاتها  وتخومها 
دواخل  تقّدم  التي  �سخ�سياتها 
الب�رش على اختالف جتاربهم، كما 
املعا�رش  الإن�سان  مبحنة  ت�سي 
قا�سّية،  عاملّية  �رشاعات  ظّل  يف 
على  م�ستكلبة  ب�رشّية  وتناحرات 
حني  يف  والّنفوذ،  وال�ّسلطة  املال 
اأ�سارت ال�ّسعالن اإىل جمالّيات بناء 
الّتجريب  ومغامرة  الّرواية،  هذا 

فيها.
لها  الّرابعة  هي  الّرواية  وهذه     
بعد روايتي »اأع�سقني« و«ال�ّسقوط  
يف ال�ّسم�ض« اللتني �سدرتا يف عّدة 
دمية«  »اأ�سدقاء  ورواية  طبعات، 
الأوىل  طبعتها  يف  �ست�سدر  التي 
عن جائزة كتارا القطرّية يف �سهر 

اأكتوبر من هذا العام.
متداخلة  ملحمّية  رواية  وهي     
بنى  �سمن  والأماكن  الأزمان 
مزيج  فهي  متداخلة؛  �رشدّية 
رواية  من  ومتداخل  متجان�ض 
ون�سو�ض  نرثّية  ون�سو�ض  و�سرية 
تُروى  وهي  م�ساندة،  �سعرّية 
حيث  راٍو،  من  اأكرث  ل�سان  على 
يروي  الذي  العليم  الّراوي  هناك 
اإىل  املت�سل�سل  احلدث  زاوية  من 
»باربرا«  اجلزئّية  الّراوية  جانب 
للراوي  �رشدي  بدور  تقوم  التي 
العليم يف هذه الوظيفة، اأّما الّراوي 
ّحاك« والّراوية البطلة  البطل »ال�سّ

لعب  على  يتناوبان  فهما  »بهاء«، 
ال�رّشد �سمن اأزمان متداخلة.

املطلقة  ال�رّشاعات  رواية  هي    
فهناك  املختلفة؛  عنا�رشها  بني 
�رشاع على م�ستوى الّزمان واملكان 
وتلعب  واحلبكات،  وال�ّسخو�ض 
املختلفة  اأدوارها  ال�رّشد  تقنّيات 
الذي  احلدث  خلق  يف  واملتباينة 
ال�ست�رشاف  اأزمان  على  يتوّزع 

وال�ستدعاء وال�سرتجاع.
تقنّية  على  كلّها  قائمة  والّرواية    
هناك  حيث  ال�ّسينمائّي،  القطع 
اللّقطة  ب�سكل  احلدث  م�سهدّية 
تتجاهل  والّرواية  ال�ّسينمائّية.   
حالة  يف  واملكان  الّزمان  تعيني 
من  لتعينهما  مق�سودة  اإغفال 
الإن�سانّية،  الّتجربة  تعميم  اأجل 
كاملة،  الإن�سانّية  على  وتوزيعها 
من  �سنة  �ستني  ر�سد  عرب  وذلك 

ّحاك«  »ال�سّ الّرواية  بطلي  عمر 
زمنّية حمّملة  فرتة  وهي  و«بهاء«، 
وخما�سات  اإن�سانّية  بتجارب 
تقّدم  تاريخّية عربّية مهّمة، وهي 
�سّيقة  �سخ�سّية  دائرة  �سمن  ذلك 
والفراق  احلّب  تنح�رش يف حكاية 
على  ة  الق�سّ بطلي  جمعت  التي 

امل�ستوى الّظاهرّي املبا�رش.
الّداخلّية التي  البنية  اأّن    يف حني 
للّرواية هي  الغائب  املعنى  حتمل 
تاريخّية  زمنّية  م�سهدّي  تقّدم 
للمنطقة العربّية ولالإن�سان العربّي 
�سمن منظومة كبرية من العالقات 

وحركاتها.
معاناة  عن  حتكي  الّرواية  هذه    
حياتها  يف  الّرواية  بطلة  »بهاء« 
ويتمها،  فقرها  ظّل  يف  عبة  ال�سّ
يف  حياتها  جتارب  تعر�ض  ثم 
الذي  ال�رّشطان  مر�ض  مواجهة 

اأ�ساب دماغها، وبداأ ياأكل ذاكرتها 
دفة  بال�سّ بالتقائها  بالّتزامن 
الذي  ّحاك«  »ال�سّ ائع  ال�سّ بحبيبها 
يف  جانبها  اإىل  يقف  اأن  يقّرر 

اأزمتها هذه.
�سمن  الّرواية  اأحداث  وتتواىل    
وا�ست�رشافّية  ا�سرتجاعّية  اأزمان 
متداخلة مقّدمة لنا ن�سيج �رشدّي 
وحياتهما  البطلني  ي�سّم  كامل 
تك�سف  التي  املتداخلة  امللب�سة 
ما  بقدر  الإن�سانّية،  جتربتهم  عن 
الإن�سانّية  الّتجربة  عن  تك�سف 
العربّي  العال  قطبي  يف  اجلمعّية 

والعال الغربي.
والّناقد  الأديب  قال  وقد     
عن  ح�سن  داخل  عّبا�ض  العراقّي 
هي  الّن�سيان«  »اأَْدَرَكَها  الّرواية: 
م�سائر  وان�سحاق  حّب  رواية 
و�سحايا  وحرمان  واغرتاب 
حروب معلنة وخفية وبوح ... ويف 
الّذاتّية  الّنجاح  كّل عوامل  الّراوية 
فنّياً  املّهم  والأمر  واملو�سوعّية، 
هو اأّنها مّثلت �سكاًل جديداً �سمن 
امل�سهد  يف  اجلديدة  الّراوية  تيار 
وحتتاج  احلايل،  العربّي  الّروائّي 
من  متيّقن  واأنا  متعّددة،  قراءات 
الإبداعّي  ا�ستحقاقها  �ستنال  اأّنها 
بالّراوية  واملهتمنّي  القّراء  من 

العربّية«.
الهندّي  الدكتور  قال  حني  يف    

»اإّن  عنها:  الأعظمي  زيب  اأورنك 
رواية  لي�ست  هي  الّرواية  هذه 
فقط،  واحلرمان  والع�سق  احلّب 
الواقع  لأ�سفار  رواية  هي  بل 
الأحرار  وم�سارع  الب�رش  وماآلت 
الّظاملني  وقبح  املت�سلّطني  ونكد 
واملهّم�سني  امل�سحوقني  ومعاناة 
الكاذبني  ل�سرت  �رشيح  وف�سح 
ال�ّسلطة  واأرباب  واملّدعني 
رواية  هي  هذه  والّنفاق،  والّنفوذ 
ولعن  واملف�سدين،  الف�ساد  �سّب 
اخلائنني،  وجترمي  املخّربني، 
جتربة  ت�سبه  كونّية  م�ساحة  اإّنها 
واملحرومني  واملنكودين  الأحرار 
وامل�سحوقني يف كّل زمان ومكان.

»بهاء«  اإّن  القول  ميكن  بل      
اأن يكونا رمزاً  ّحاك« ميكن  و«ال�سّ
فقط،  للمواطنني  ل  لالأوطان 
جتربتهما  تكون  اأن  ميكن  كما 
م�سّغرة  �سورة  احلياة  يف  املريرة 
وال�ّسعوب  الأوطان  جتربة  عن 
وال�ّسقوط  املكابدة  اأزمان  يف 
واخلونة،  والفا�سدين  والنحطاط 
ويف ظّل هذه الرّتميزات ميكن اأن 
نف�رّش ونوؤّول الّرواية واأحداثها من 
حكاية  جمّرد  من  اأعمق  منظور 
مر�ض  ي�سيبها  م�سحوقة  امراأة 
ذاكرتها،  ويفقدها  ال�رّشطان، 
حبيبها  لها يف ح�سن  ملجاأ  وجتد 

وكاالت املخل�ض احلنون«.
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احلياة بدون �سينما غلطة !

حاورها: حكيم مالك    

.        بداية ، ماهي  اأبرز 
الأعمال الفنية التي 

�ضاركت  فيها  يف رم�ضان 
؟  2019

غري برنامج » �سرية  �حلبايب » �أطل 
يف  �لعربي    �مل�ساهد  على  حاليا 
م�رصي  مب�سل�سل    2019 رم�سان 
 « ��ستفهام  عالمة   « عنو�ن  حتت 
مع   �لبطولة  دور  فيه  �ألعب  �لذي 
كرث  وجنوم  رجب  حممد  �لنجم 
م�رصية  قنو�ت  �أربع  على  ويعر�ض 
و  cbcو  on drama وهي: 
م�سل�سلي  هو  وهذ�  و�حلياة   dmc
�لرم�ساين �لأ�سا�سي  ولدي   ظهور 
 « حظ  طلقة   « م�سل�سل  يف  خا�ض 
يبث  و�لذي  خاطر  م�سطفى  مع 
�لتي  �مل�رصية  �لقنو�ت  نف�ض  على 
ذكرتها هنا  وكنت �سيفة �رصف يف 
مع   »3 �حلدوتة  بدل   « �مل�سل�سل  

دنيا �سمري غامن 

.       حدثينا عن م�ضاركتك 
يف امل�ضل�ضل امل�ضري »عالمة 

ا�ضتفهام« ؟ 

�لف�سيل  �ل�سهر  هذ�  يف  �ساركت 
عالمة   « �مل�رصي   �مل�سل�سل  يف  
دور  فيه  لعبت  �لذي   « ��ستفهام 
�لبطولة مع  �لنجم �مل�رصي حممد 
رجب ، ولقد �أعجبت كثري� بالطابع 
ناحية   من  �ملودرن«   �لع�رصي« 
�ملمثلني   و�أد�ء  و�لإخر�ج  �لت�سوير 
وهيثم  ح�سني   مريهان  بينهم   من 
�لبز�وي  وحممود  زكي   �أحمد 
�لرحمن  وعبد  وكوكي     ، و�إدو�رد 
�أبو زهرة  وجينا �سليم و�أعترب هذ�  
�لروعة   منتهى  يف  �سيء   �لعمل  
متابعة  يلقى  حاليا  هو  هلل  و�حلمد 
�لذين  �جلماهري  طرف  من  كبرية  
�لجتماعي  �مل�سل�سل  بهذ�  تعلقو� 
�مل�سل�سل  هذ�  لكون  �لت�سويقي   
يطرح  �لآلف  من �لت�ساوؤلت  بعد  
لكونه  وهذ�  منه  حلقة  كل  نهاية 
عمل م�سوق  �إىل   �أبعد درجة  وهذ� 
�لنا�ض  وظهر   لدى  ما جعله موؤثر� 
هذ� على  �لتفاعل �لكبري �لذي لقيه 
يف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي  يف 
حيث  �لقادمة   �حللقات  �نتظار 
من   �لتوقعات  من  �لعديد  هناك 
د�ئما  �أنهم   �إل  �مل�ساهدين  قبل 
ف�سل  ب�سبب  باإحباط   ي�سدمون  
�لعمل   هذ�  لأن  توقعاتهم   جميع 
يحتوي على جمموعة من  �لألغاز و 
ي�سوبه   �لغمو�ض ففيه �أحد�ث غري 
�أمثل فيه  دور »مروة  متوقعة  و�أنا 
�ل�سو�ف » وهي فتاة يف �لع�رصينيات 
هذ�  �أحد�ث  حولها  تدور  و�لتي 
نهايته   �إىل  بد�يته  من   �مل�سل�سل 
و�حلمد هلل   متكن م�سل�سل » عالمة 
فنية  عالمة  يكون  �أن  ��ستفهام« 

فارقة .

.        ما هو �ضعورك واأنت 
ت�ضاركني حممد رجب يف   

هذا العمل الجتماعي 
الت�ضويقي؟

حممد  �مل�رصي  �لنجم  مع  �لعمل   
ر�ئعة   وكو�لي�سه  ر�ئعا  كان  رجب 
جد�  جمتهد  �سخ�ض  �أنه  ولحظت 
�سميح  و�ملخرج   �حلدود  �أبعد  �إىل 
معه  للعمل  �سعدت  �لذي  �لنقا�ض 
وخلوق  مهذب  �إن�سان  فهو  �أي�سا  
ومريح يف �ل�سغل  ولقد �أخرج �سورة 
ع�رصية  بطريقة  ومبهرة  رهيبة  
م�ساهدتي  �أثناء  مل�سته  ما  وهذ� 
�مل�سل�سل  هذ�  من  �لأوىل  للحلقة 
�لرم�ساين  فلقد �أبهرت بو�سولنا �إىل 
هذ� �مل�ستوى �لذي كان بف�سل هذ� 
بر�فو�   « له  و�أقول  �ملبدع  �ملخرج 
للم�سة  �إ�سافة   ...بر�فو�...بر�فو�« 
�ملوؤلف   بها  قام   �لتي  �لإبد�عية 
على   �عتمد  �لذي  حافظ  �إ�سالم  
نوعها  من  �لأول  �لع�رصية   �لكتابة 
يف م�رص  و�أعترب هذ� �خلطوة �سيء 

م�رصف . 

.       كيف كانت جتربتك 
الأوىل يف تقدمي برنامج« 

�ضرية احلبايب«؟

برنامج« �سرية �حلبايب« �أ�سارك فيه 
بل  مذيعة  ل�ست  �أنا  ،�أول  مرة  لأول 
ممثلة  عمري  طول  و�ساأظل  ممثلة 
و�أنا موجودة فيه ب�سفتي ممثلة ولقد 
عر�ض عليا تقدمي هذ� �لربنامج من 
�مل�رصية    TN قناة  �إد�رة  طرف 
�لفنية  �لفكرة  هذه  و�أعجبتني 
باإجر�ء حو�ر�ت مع فنانني يف �سهرة 
رم�سانية رفقة  �لإعالمي �مل�رصي  
�حلميد   عبد  عمرو  �ملعروف 
جد�   ر�ئعة  �لتجربة  هذه  وكانت 
�أنها  خ�سو�سا  كثري�  بها  و�سعدت 
�لنا�ض  لدى  كبري�  ��ستح�سانا  لقيت 
�لتو��سل  مو�قع  يف  تفاعال  ولقيت 
و�لفاي�سبوك  كالتويرت  �لجتماعي 
�لربنامج حقق  �أن  بحيث  و�ليتويوب 
و�أنا جد  �مل�ساهدة  ن�سبة عالية من 

�سعيدة بهذ� �لنجاح .

.        ماذا عن دورك يف 
م�ضل�ضل » طلقة حظ » مع 

م�ضطفى خاطر؟ 

�أج�سد يف م�سل�سل » طلقة حظ » دور 
ليلى وهو دور جديد عليا لكونه يعتمد 
على �لكوميدي كاريكاتري ، بطريقة 
�لكوميديا  فيه  و�أوؤدي   كاريكاتورية 
��ستح�سانا  لقي   فلقد  هلل  و�حلمد 
�لنا�ض ،  و�إعجابا   كبري� من طرف 
�لأوىل  �حللقة  �أحدث عر�ض   فلقد 
من هذ� �مل�سل�سل  �لذي قام  بتاأليفه 
يف  جد�  كبرية  �سجة  بليبل   �إيهاب 
تدو�ل جمموعة من  م�رص حيث مت 
�ل�سخ�سية  بها  تتكلم  �لتي  �لنكت 
و�حلو�ر �لذي قلته  و�أ�سبحت جملة 

م�رص  يف  تد�ول  �أكرث  �ل�سبور  عبد 
وعليه فهذ� �لعمل .

.       كيف كان �ضدى 
م�ضل�ضل »طلقة حظ« يف 

م�ضر؟ 

 « من  �لأوىل  �حللقة  �أحدثت   لقد   
م�رص  يف  كبرية  �سجة  حظ«   طلقة 
حيث مت تد�ول �لعديد من �لنكت  �لتي 
تتكلم بها  �ل�سخ�سية  و�حلو�ر �لذي 
�ل�سبور«  عبد   « جملة  مثال   ، قلته  
�أ�سبحت من �أكرث �جلمل تد�ول على 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف م�رص 
جد  و�أنا   ، حلقة   �أول  عر�ض   بعد 
و�إعجاب  �جلماهري  لتفاعل  �سعيدة 
فيه  كان ح�سورنا  �لذي  �لعمل  بهذ� 
ن�سحك  كيف  عرفنا  فلقد  خفيف  
�ل�سيء  وهذ�   ون�سعدهم  �لنا�ض 

�أ�سعدين كثري� .

.       كيف تعاملت مع املخرج 
امل�ضري اأحمد خالد اأمني؟

 هذ� �أول تعاون يل مع �ملخرج �أحمد 
خمرج  هو  وب�رص�حة  �أمني  خالد 
ر�ئع ولطيف على �مل�ستوى �لإن�ساين 
وهو  معه  بالتعامل  كثري�  و�سعدت 
�لكوميديا  عروقه  يف  جتري  �أ�سل 
ودمه خفيف جد�  وهذ� كان  �سبب  
من  �لنوع  هذ�  �لكبري يف  �لنجاح  يف 
عن  عبارة  هو  و�لذي  �مل�سل�سالت 
وعليه   ، ت�سويقي  كوميدي  م�سل�سل 
فالأول مرة �أغري جلدي و�أ�سارك يف 
عمل كوميدي �أ�سلي و�أنا �أ�سكر هذ� 
�لتي  �لن�سائح  على  �لكبري   �ملخرج 

قدمها يل .

.       كلمة عن الفنان امل�ضري 
م�ضطفى خاطر ؟ 

م�سطفى  �مل�رصي  للممثل  بالن�سبة 
خاطر هذه هي  ثاين مرة �أمثل معه 
كانت �لأوىل يف »هربانة منها »  يف  
�ملنف�سلة  �حللقات  من  جمموعة 
فيما  �ن�سجام  هناك  كان  وب�رص�حة 
�لأمر  وهذ�  يوم  �أول   من  بيننا 
�لر�ئع  �جلو  كثري�  �أ�سعدين  حيث 
�لت�سوير  �أثناء  ي�سفيه  خاطر  �لذي 
و�لذي  حظ«    طلقة   « كو�لي�ض  يف 
ما  وهذ�  جميلة   عو�مل  �إىل  ينقلني 
�لتوفيق  له  و�أمتنى  قلبه  طيبة  يوؤكد 
طرف  من  حمبوب  لأنه  د�ئما 
�مل�سل�سل   فهذ�  وعليه  �جلماهري  
كبرية  و  عالية  م�ساهدة  ن�سبة  حقق 

يف  رم�سان 2019.

.       الكثريون اأ�ضادوا 
برباعتك بالتحدث باللهجة 

امل�ضرية رغم اأنك مغربية 
،فما هو ال�ضر يا ترى؟

من  جزء  لأنها  بامل�رصية  �أتكلم  �أنا 
عملي وحاليا   �أنا موجودة يف م�رص 
و�أمثل  فقط �لأدو�ر �مل�رصية وهذ� 

يتطلب  مني �أن �أتقنها و�أنا  �أحتدث 
بامل�رصية يف كل �لوقت و�أفكر �أي�سا 
فخورة  جد  �أي�سا  و�أنا  بامل�رصي  
�ملغرب  ببلدي  وفخورة  مبغربيتي 
ولكنني  و�نتمائي  باأ�سلي  وفخورة 
�أ�سبح  ولكي  كثري�   �سغلي  �أحب  
مني  ي�ستلزم  فيه  و�أمينة  �سادقة 
�أعمايل  �لنا�ض  ت�ساهد  فلما  �تقانه 
�نف�سال  يالحظو�   ل  �أن  عليهم 
�لذي  �لدور  عن  �حلقيقية  جن�سيتي 
�أمثله ، فاأنا �أرغب �أن يح�سو� بالفتاة 
�ل�سبب  ولهذ�  �لأ�سيلة   ، �لب�سيطة 
�لتفكري  درجة  �إىل  �أ�سل  �أن  قررت 

بامل�رصي �إخال�سا ملهنة �لتمثيل .

.      حدثينا عن جناح 
فيلم الرعب امل�ضري« 122« 

للمخرج يا�ضر اليا�ضري ؟

�ل�سينمائي  �لفيلم  حقق   لقد 
وهو  كبري�   جناحا   »122« �مل�رصي 
 ، يل  �سينمائية   جتربة  �أول  يعد 
�لبد�ية   يف   مرتددة  كنت  ولقد 
كثري�  و�عتذرت  طويال  و�نتظرت 
 ، قبل  من  �أفالم   يف  �مل�ساركة  عن 
م�ساركتي  �أثناء  �أطمح  كنت    لأنني 
�لأوىل يف عمل �سينمائي  �أن تكون له 
خ�سو�سية  حت�سب يل ،  و�حلمد هلل 
وفقت يف فيلم » 122«  و�لذي ح�سد 
�لعام  يف  �لإير�د�ت  من  ن�سبة  �أعلى 
�لنقاد  ��ستح�سان  ولقى    ، �ملا�سي 
م�رصي  فيلم  �أول  فهو  و�جلمهور  
�لأبعاد«   »رباعي  تقنية  فيه  ت�ستخدم 
�لفنية  �لناحية  فمن  هذ�  �إىل  �إ�سافة 
و�لتقنية كان  هذ�  �لفيلم ر�ئعا جد� 
جنوم  �أكرب  رفقة  ��ستغلت  ولقد    ،
�لر�ئع   �ملخرج  ومع  م�رص   يف  �لفن 
�سيف  �ملنتج  ومع  �ليا�رصي  يا�رص 
فاأنا  وعليه  �ملوؤلف   ومع  �لعريبي  
�أثمن هذه �لتجربة �ل�سينمائية �لأوىل 

يف م�سو�ري �لفني .
.       هل عر�ضت عليك 

امل�ضاركة يف اأعمال مغربية؟

�أو  م�سل�سل  عليا  يعر�ض  �سنة  كل 
م�سل�سلني من �ملغرب ،ولكن لالأ�سف 
ت�سويرها  يتم  �لأعمال  هذه  كل 
فيه  �أ�سور  �لذي  �لتوقيت  نف�ض  يف 
يف  �لأ�سا�سي  �لرم�ساين  م�سل�سلي  
�لثالث  �لعام  ، وعليه فهذ� هو  م�رص 
من رم�سان  �لذي �أق�سية يف �أم �لدنيا 
»م�رص »  وهي  تعد ثالث خطوة ثابتة 
�حلمد هلل ، و�أنا د�ئما �أ�سعى للوقوف 
م�رص   يف  هنا  �سلبة   �أر�ض  على 
بدور  �أ�سارك  �أن  م�ستقبال   و�أمتنى 
�سينمائي ولي�ض تلفزيوين يف �ملغرب 
وهذ� هو طموحي �لكبري  و�أمتنى �أن 

يتحقق  .

.       هل �ضرناك م�ضتقبال يف 
اأعمال مغاربية جديدة ؟

  
عمل  يف  �مل�ساركة  يف  د�ئما  �أطمح   
�سينمائي مغاربي م�سرتك  يجمع كل  
من تون�ض ، �ملغرب و �جلز�ئر   وهذ� 

بامل�ساركة  يل   بالن�سبة  كبري  �رصف 
هذ�  يتحقق  �أن  و�أمتنى     ، فيه 
�حللم قريبا ، �إذ� كان �لدور ينا�سبني 
هلل  �حلمد  و   ، �لفيلم   هذ�  يف  طبعا 
�ملغربية  �سو�ء  �ملغاربية  �ل�سينما 
متقدمة  �لتون�سية   �أو  �جلز�ئرية   �أو 
جد� جد�  وي�رصفني  طبعا �أن �أكون 

موجودة ومتو�جدة فيها .

.        من هو الفنان العربي 
الذي تطمحني  اإىل التمثيل 

معه ؟

بال�ستغال   حمظوظة  كنت  فاأنا    ،  
مع �أهم �لنجوم يف م�رص  من �أول ما 
مهمني   جنوم  �أعتربهم  و�أنا  و�سلت  
و�سعدت كثري�  لهذه �لتجربة  وعليه 
�لتي  �لعالقة  ماز�لت  �لآن  حد  فاإىل 
جمعتني معهم  طيبة   فلقد تعلمت 
�لكثري منهم ، فاأنا �أريد �لعمل مع كل 
معني  فنان  هناك   ولي�ض  �لفنانني  
�لذي  و�لأمر  معه  �أ�ستغل  �أن  �أريد 
من  �خلربة   �كت�ساب   هو  يهمني 
من   ينحدرون   �لذين   �ملمثلني  كل 
مد�ر�ض فنية  خمتلفة �سو�ء كان جنم  
من �جليل �جلديد �أو فنان  كبري من 
�جليل  �لقدمي فهو �سيكون له �لف�سل  
يف تقدمي �لإ�سافة يل  كممثلة   عن 
و�أد�ئه   خربته  من  �ل�ستفادة  طريق 
�عتربه  �لذي  �لتنوع  هذ�  �أثمن  و�أنا 

�سيء لطيف للغاية .

.       ماهي اأبرز م�ضاريعك 
امل�ضتقبلية يف خمتلف 

الفنون الإبداعية؟ 

ت�سوير   من  �أنتهي   مل  �أن   حاليا   

م�سل�سلي �لرم�ساين »عالمة ��ستفهام 
»   و برنامج » �سرية �حلبايب«  و�نتهيت 
طلقة   « م�سل�سل  ت�سوير   من  فقط 
حظ«   وبالتايل مل �أنتهي  من �ل�سغل  
�لرم�سانية  �أعمايل  �لآن  حد  و�إىل 
تعر�ض على �لقنو�ت �مل�رصية ، ولقد 
عر�ض عليا �مل�ساركة يف فيلمني و�إىل 
حد �لآن مل �أقرر بعد �إىل غاية �أخذ 
�ساأقرر يف  وبعدها  للر�حة    عطلة  

ذلك  ويف �مل�ساريع  �ل�سينمائية .

.        كلمة ت�ضجيعية 
للمواهب ال�ضابة يف الوطن 

العربي؟

�لوطن  يف  �جلديدة  للمو�هب  �أقول   
�لعربي  على كل و�حد يتمتع باملوهبة 
�حلقيقية  مبوهبته  موؤمنا  يكون  �أن 
�لتي  بالإحباطات   يهتم  �أن ل  وعليه 
�أو  �لنا�ض   طرف  من  ي�سادفها   قد 
من �لأهل ومن �ملجتمع  ومن حوله ، 
وعلى كل ممثل �ساعد �أن يركز على 
جاهد�  وي�سعى  �لأ�سا�سي   هدفه 
لتحقيقه وبالتايل فعليه  �أن ل يياأ�ض 
و ولبد �أن ي�ستغل على نف�سه رغم كل 
�لعر�قيل �لكثرية �لتي �ستو�جه م�ساره 
،فالبد �أن يعمل كل ما بو�سعه و�أكرث  
�ملجال  يف  �أو  بالدر��سة  ذلك  لوكان 
�لور�سات   يف  �مل�ساركة  مع  �لفني  
م�ساريع  �أو   و�مل�رصحيات   �لفنية 
�لتخرج  لأفالم ق�سرية فيتوجب عليه 
كبري  ب�سكل  نف�سه  وتكوين  �إجنازها  
و�لفر�سة �ستاأتي بدون �أي �أدنى �سك 
يف يوم من �لأيام ،ماد�م هو موهوب 
وهذ�  لها  م�ستعد�   يكون  �أن  وعليه 
�لذي �أخذته من خربتي �حلياتية �إىل 

غاية  �أن �أ�سبحت  ممثلة . 

تاألقت النجمة املغربية والعربية جيهان خليل يف �ضهر رم�ضان الكرمي مبجموعة من امل�ضل�ضالت الرم�ضانية   التي �ضاركت فيها واملتمثلة يف »عالمة 
ا�ضتفهام« و » طلقة حظ«   ، كما اأنها خا�ضت اأوىل جتاربها يف تقدمي برنامج  »�ضرية احلبايب«  وعليه فلقد انفردت يومية »الو�ضط« اجلزائرية بهذا 

احلوار احل�ضري الأول من نوعه يف اجلزائر والوطن العربي  ، متحدثة �ضاحبة لقب اآراب كا�ضتينغ  لكت�ضاف املواهب يف الوطن العربي عن  م�ضاركتها  
يف الأعمال  الدرامية والكوميدية التي تبث حاليا على القنوات امل�ضرية والتي متيزت يف تقدمي اأدوارها برباعة واحرتافية وعليه فهذا اللقاء ال�ضيق 

هو فر�ضة للتعرف على  م�ضاريع  وطموحات  هذه املبدعة التي حتلم بتج�ضيدها م�ضتقبال على اأر�ض الواقع  فلقد متكنت هذه  الفنانة املتميزة من 
دخول البيوت العربية حمققة النجومية يف ظرف زمني ق�ضري  وهذا بف�ضل اجتهادها الكبري ،فلقد مثلت رفقة  كبار جنوم يف م�ضر كاملمثل هاين �ضالمة 

وماجد امل�ضري و م�ضطفى خاطر وحممد رجب وغريهم  من الفنانني.  



من ال�رضوري اأن يراقب مر�ضى 
يف  ال�ضكر  م�ضتويات  ال�ضكري 
الغذائي  نظامهم  مبراقبة  الدم 
والأطعمة التي يتناولونها. ورغم 
على  لل�ضيطرة  الأدوية  توفر 
اإل  الدم،  يف  ال�ضكر  م�ضتويات 
اأن هنالك طرقاً طبيعية لتحقيق 

هذه الغاية.
بريور،  �ضارة  للدكتورة  ووفقاً 
على  �ضلبية  تاأثريات  لل�ضفر 
النوع  من  ال�ضكري  مر�ضى 
لها  لقاء  يف  وحتدثت  الثاين، 
الربيطانية  مريور  �ضحيفة  مع 
على  ي�ضاعد  الذي  الطعام  عن 

الدم  يف  ال�ضكر  م�ضتوى  خف�ض 
لدى مر�ضى ال�ضكري، يف ف�ضل 

ال�ضيف.
ب�ضكل  تتنوع  الفاكهة  اأن  ومبا 
فاإنها  ال�ضيف،  ف�ضل  يف  كبري 
اأن  ميكن  وجبة  اأف�ضل  تعترب 
على  اإيجابي  تاأثري  لها  يكون 

خف�ض م�ضتوى ال�ضكر يف الدم.
بتناول  �ضارة  الدكتورة  وتن�ضح 
�ضحية،  خفيفة  وجبة  الفاكهة 
اأنها حتتوي على �ضكريات  رغم 
يف  ال�ضكر  كمية  اأن  اإل  طبيعية، 
خطراً  ت�ضكل  ل  الفواكه  معظم 

على مر�ضى ال�ضكري
اأن  يعني  هذا   « واأ�ضافت 
الفاكهة  الطبيعية يف  ال�ضكريات 
يف  ال�ضكر  م�ضتويات  ترفع  ل 
الدم ب�ضكل كبري، ومن ال�رضوري 
تناول  يف  الإفراط  يتم  ل  اأن 

كميات كبرية من الفاكهة«
يف  �ضارة  الدكتورة  واعتمدت 
ن�رضت  درا�ضة  على  طرحها 
الأمريكي  الوطني  املعهد  يف 
تناول  اأن  اإىل  خل�ضت  لل�ضحة، 
التفاح قد يكون عاماًل وقائياً من 

داء ال�ضكري من النوع الثاين.

ال�ضاعات  عدد  من  اأقل  النوم 
له  يكون  اأن  ميكن  املطلوبة، 
ال�ضحة،  على  عديدة  اأ�رضار 

اإىل  ت�ضري  جديدة  درا�ضة  لكن 
اأن الإفراط يف النوم قد ل يقل 

�رضراً عن ذلك.

من  لباحثني  درا�ضة  وك�ضفت 
جامعة كاليفورنيا، اأن النوم ت�ضع 
�ضاعات اأو اأكرث، ميكن اأن ي�ضبب 
ب�ضكل  الذاكرة،  يف  م�ضاكل 
النوم  عند  يحدث  ملا  م�ضابه 

اأقل من 5 �ضاعات.
ونظر الباحثون يف نتائج اختبار 
�ضخ�ض  األف   400 لنحو  الذاكرة 
اأزواج  �ضتة  مطابقة  منهم  ُطلب 
بعد  املخفية  البطاقات  من 
مع  وباملقارنة  مواقعها،  حفظ 
فاإن  �ضاعات،   7 ينامون  الذين 
�ضاعات   9 ينامون  الذين  اأولئك 
اأخطاء   من  العدد  نف�ض  ارتكبوا 
�ضاعات  خم�ض  ينامون  الذين 
ينامون  الذين  وارتكب  اأقل،  اأو 
اأخطاء  اأكرث  اأو  �ضاعات   9

الورق،  لعبة  يف   %5 بن�ضبة  اأكرث 
 %2 اإىل  الن�ضبة  هذه  وانخف�ضت 
العمر،  مثل  عوامل  اأخذ  عند 

واجلن�ض، يف العتبار.
يف حني ارتفعت الن�ضبة اإىل %11 
�ضاعات   10 ينامون  الذين  لدى 
على الأقل، ح�ضب �ضحيفة ديلي 

ميل الربيطانية.
وت�ضري النتائج اإىل اأن النوم فرتة 
مهارات  على  يوؤثر  قد  طويلة، 
من  احلرمان  مثل  التفكري 
النوم، ويعتقد اخلرباء اأن الذين 
لديهم  يكون  قد  ينامون طوياًل، 
نوعية نوم اأقل، ما مينع مناطق 
املخ من التوا�ضل ب�ضكل �ضحيح 
امل�ضاكل  خلطر  ويعر�ضهم 

الإدراكية.

حقائق هامة عن �شربة ال�شم�س تهّمك معرفتها
�ضحية  حالة  ال�ضم�ض  �رضبة 
جمموعة  اجتماع  عند  حتدث 
ارتفاع  نتيجة  الأعرا�ض  من 
واأهمها:  ال�ضديد،  احلرارة 
الوعي  وغياب  واجلفاف  الدوخة 
والإح�ضا�ض بالإنزعاج مع التعّرق 
احلرارة  ارتفاع  ويعترب  الغزير. 
اإىل 40 درجة مئوية موؤ�رض خطر 
ي�ضتوجب اتخاذ اإجراءات الوقاية 
من �رضبة ال�ضم�ض قبل اأن ت�ضبب 

م�ضاعفات للج�ضم.
ب�رضب  اجل�ضم  ترطيب  للوقاية: 
وعدم  عليه،  املاء  بر�ض  اأو  املاء 
لفرتات  ال�ضم�ض  لأ�ضعة  التعّر�ض 
الظل  اأماكن  اإىل  واللجوء  طويلة، 
�رضبة  عن  حقائق  والتهوية 

ال�ضم�ض:
�رضبة  اأعرا�ض  اأهم  من   *
ال�ضم�ض تقل�ض الع�ضالت وخا�ضة 
نتيجة  ال�ضاقني  الع�ضلي يف  ال�ضد 
ال�ضوديوم ب�ضبب  تناق�ض م�ضتوى 

التعّرق.
التعّرق بعد نوبات  * التوقف عن 
اأعرا�ض  اأهم  من  غزير  عرق 
اجل�ضم  اإ�ضابة  على  اخلطر 

ب�رضبة �ضم�ض.
تاأثر  نتيجة  امل�ضي  ا�ضطراب   *
اجلهاز الع�ضبي باجلفاف ونق�ض 

املعادن.
* احمرار اجللد نتيجة تدفق الدم 

بغزارة �ضوبه لتربيده.
القلب ل�ضخ مزيد  * تزايد دقات 

من الدم بهدف تربيد اجل�ضم.

وتنميل  توّرم  اأي�ضاً  يحدث  قد   *
اإىل  اليدين  واأ�ضابع  للقدمني 

جانب الأعرا�ض ال�ضابقة.
اجل�ضم  ترطيب  والعالج:  الوقاية 
اأو بر�ض املاء  �ضواء ب�رضب املاء 
لأ�ضعة  التعّر�ض  وعدم  عليه، 
ال�ضم�ض املبا�رضة لفرتات طويلة، 
واللجوء اإىل اأماكن الظل اأو الأماكن 

الراأ�ض يف  الهواء، وتغطية  مكيفة 
مواجهة اأ�ضعة ال�ضم�ض، مع ارتداء 

مالب�ض بي�ضاء ووا�ضعة.
�رضبة  عالمات  ر�ضد  حال  ويف 
املاء،  الكثري من  ا�رضب  ال�ضم�ض 
كّمادات  �ضع  اأو  بارداً،  د�ضاً  وخذ 
واأماكن  للظل  واجلاأ  باردة، 

التهوية.
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النوم 9 �شاعات يوميًا ي�شر بالذاكرة

التفاح يف ال�شيف يخف�س ن�شبة ال�شكر

اأيهما اأف�شل للقولون ال�شاي 
الأخ�شر اأم الأحمر؟

   
وتقوية  الإن�ضان  �ضحة  تعزيز  يف  هاماً  دوراً  الأمعاء  بكرتيا  تلعب 
املناعة وحت�ضني اله�ضم وبالتايل خف�ض دهون اجل�ضم. وحتث ن�ضائح 
التهابات  يقلل  لأنه  الأخ�رض  ال�ضاي  تناول  على  بالقولون  الهتمام 
اجل�ضم لأنه يحتوي على م�ضادات لالأك�ضدة ت�ضّمى فالفونويد، وتوجد 
هذه امل�ضادات يف ال�ضاي الأحمر اأي�ضاً، لكن تختلف الرتكيبة يف كل 

منهما.
يحتوي كوب ال�ضاي الأخ�رض على حوايل 50 ملغ من الكافيني، بينما 
يحتوي كوب ال�ضاي الأحمر والأ�ضود على حوايل 72 ملغ من الكافيني 
للقلب  فائدة  اأكرث  والأ�ضود  الأخ�رض  ال�ضاي  باأن  الدرا�ضات  وتفيد 
مقارنة بال�ضاي الأحمر، لأن الأخ�رض حتديداً ي�ضاعد م�ضاعدة طفيفة 

على خف�ض الكول�ضرتول الزائد.
لكن تظل م�ضادات الأك�ضدة يف كل اأنواع ال�ضاي مفيدة، لأنها حت�ضن 

اله�ضم، وتقاوم اللتهابات، وتفيد الب�رضة.
من ناحية اأخرى، يحتوي كوب ال�ضاي الأخ�رض على حوايل 50 ملغ من 
الكافيني، بينما يحتوي كوب ال�ضاي الأحمر والأ�ضود على حوايل 72 

ملغ من الكافيني.
وب�ضكل عام الأف�ضل تنويع ال�ضاي للح�ضول على توليفات خمتلفة من 

م�ضادات الأك�ضدة.

5 عوامل ت�شبب نق�س الزنك
   

تتعدد وظائف الزنك داخل اجل�ضم من دعم املناعة وخاليا العيون 
والتذوق  ال�ضم  حا�ضتي  على  احلفاظ  اإىل  اجلروح،  التئام  �رضعة  اإىل 
ال�ضعر،  ت�ضاقط  اإىل  املعدن  هذا  نق�ض  ويوؤدي  اخل�ضوبة.  وحت�ضني 
وفقدان ال�ضهية، و�ضعف املناعة، وتاأخر البلوغ، وعدم �ضفاء اجلروح 

ب�رضعة. اإليك عوامل نق�ض الزنك، واأهم م�ضادره الغذائية:
و�ضعف  اجلروح،  �ضفاء  وبطء  ال�ضعر،  ت�ضاقط  الزنك  نق�ض  ي�ضبب 
اخل�ضوبة عوامل نق�ض الزنك. الإ�ضهال املزمن، وعدم قدرة اجل�ضم 
الدم،  الروماتويدي، ونقل  الزنك، والتهاب املفا�ضل  على امت�ضا�ض 

وتعاطي الكحول.
الأ�ضماك  يليها  الزنك،  م�ضادر  اأف�ضل  اللحوم  الزنك.  م�ضادر 
واحلبوب  والبي�ض،  ومنتجاته،  واحلليب  والبقول،  والفول  الق�رضية، 
الكاملة كاخلبز الأ�ضمر والأرز البني، وال�ضوكول الداكنة، واملك�رضات، 

والبطاط�ض، والبذور.

هكذا حتارب رائحة العرق 
الكريهة

   
العرق م�ضكلة مزعجة يف ف�ضل ال�ضيف، ويت�ضبب انبعاث رائحة كريهة 

وابتالل املالب�ض، يف حرج بالغ للمرء.
ولتجنب ذلك تن�ضح جملة »ت�ضت« الأملانية با�ضتخدام مزيالت العرق 
القادرة  الوحيدة  اأنها  مو�ضحًة  التعرق«   »م�ضادات  با�ضم  املعروفة 

على حماربة رائحة العرق الكريهة ومنع البلل.
م�ضادات  اأن  واملنتجات،  ال�ضلع  باختبار  املعنية  املجلة  واأ�ضافت 
التعرق تعتمد على الألومنيوم يف الق�ضاء على الرائحة الكريهة والبلل، 
ا�ضتعمالها  عند  احلذر  توخي  �رضورة  على  ذاته  الوقت  يف  م�ضددة 
ال�ضكوك يف خطر الألومنيوم ال�ضحة عند ا�ضتخدامه بكثافة  ب�ضبب 

كبرية على مدار فرتة طويلة.

كيف تتعاي�س مع ح�شا�شية 
الالكتوز؟

   
يتطلّب  ومنتجاته  البقري  احلليب  يوجد يف  ال�ضكر  نوع من  الالكتوز 
يرتاكم  الإنزمي  هذا  اجل�ضم  ينتج  مل  واإذا  له�ضمه.  الالكتيز  اإنزمي 
واأعرا�ض  بالبطن،  واآلماً  انتفاخات  م�ضبباً  القولون  يف  الالكتوز 
ح�ضا�ضية اأخرى ت�ضبه متالزمة القولون الع�ضبي كالإ�ضهال والدوخة. 
وت�ضري تقارير طبية اإىل اأن 75 باملائة من الب�رض حالياً لديهم ح�ضا�ضية 

لدى الالكتوز.
ح�ضا�ضية  مع  والتعاي�ض  الكال�ضيوم  على  احل�ضول  كيف ميكنك  اإليك 

الالكتوز:
* ميكنك العتماد على حليب املاعز كبديل جيد لأنه يحتوي على 
ت�ضبب  ل  الالكتوز  من  جداً  �ضئيلة  ون�ضبة  الكال�ضيوم،  اأكرث يف  ن�ضبة 

ح�ضا�ضية.
عليك  لذلك  »ك«،  فيتامني  يف  نق�ض  الالكتوز  ح�ضا�ضية  ي�ضاحب   *

تناول الأطعمة الغنية به مثل: الربوكلي وامللفوف والريحان.
وال�ضبانخ  والربوكلي  اللوز  مثل  بالكال�ضيوم  الغنية  الأطعمة  تناول   *
وال�ضويا وال�ضوفان والتني، وال�رضدين وال�ضلمون املعلّب لتوفر العظام 

فيهما.
* احر�ض على تناول �ضوربة العظام )الدجاج والبقر وال�ضاأن(
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�إنها ليايل �لدعاء
�أن  ويعلم  �إال  م�ؤمن  ي�جد  ال 
�سبحانه  �هلل  ه�  �ل�سار  �لنافع 
ي�ساء  من  يعطي  تعاىل  و�أنه   ،
من  ويرزق   ، ي�ساء  من  ومينع   ،
ي�ساء بغري ح�ساب ، و�أن خز�ئن 
ل�  تعاىل  و�أنه   ، بيده  �سيء  كل 
�أحد  ي�رضه  فلن  عبد  نفع  �أر�د 
كلهم  �الأر�ض  �أهل  متاالأ  ول� 
�أر�د �ل�رض بعبد  ل�  ، و�أنه  عليه 
ملا نفعه �أهل �الأر�ض ول� كان�� 
وه�  �إال  م�ؤمن  ي�جد  ال   . معه 
�سك  من  الأن  ؛  كله  بهذ�  ي�ؤمن 
يف �سيء من ذلك فلي�ض مب�ؤمن 
، قال �هلل تعاىل :}َو�إِن مَيْ�َس�ْسَك 
ُهَ�  �إِالَّ  لَُه  َكا�ِسَف  َفاَل  ِب�رُضٍّ  �هلّلُ 
ِلِه  َو�إِن يُِرْدَك ِبَخرْيٍ َفاَل َر�آَدّ ِلَف�سْ
ِعبَاِدِه  ِمْن  يَ�َساءُ  َمن  ِبِه  يُب  يُ�سِ

ِحيُم { ] ي�ن�ض  �لَرّ �لَْغُف�ُر  َوُهَ� 
 . ]107 :

نعم و�هلل ال ينفع وال ي�رض �إال �هلل 
لَيِْه  ُّ َفاإِ ُكُم �ل�رُضّ تعاىل } �إَِذ� َم�َسّ

اأَُروَن { ] �لنحل : 53[  َتْ
�لْبَْحِر  يِف   ُّ �لْ�رُضّ ُكُم  َم�َسّ َو�إَِذ�   {
 [ } �إِيَّاهُ  �إِالَّ  تَْدُع�َن  َمن  َلّ  �سَ
كل  �سقطت   ]67  : �الإ�رض�ء 
�الآلهة ، وتال�ست كل �ملعب�د�ت 
َلّ  �سَ تعاىل }  �هلل  �إال  بقي  وما 
َمن تَْدُع�َن �إِالَّ �إِيَّاهُ {] �الإ�رض�ء 
لَُكم  مَيِْلُك  َفَمن  67[ }ُقْل   :
 ً� ِبُكْم �رَضّ �أََر�َد  �إِْن  �َسيْئاً   ِ �هلَلّ َن  ِمّ
{ ]�لفتح  نَْفعاً  ِبُكْم  �أََر�َد  �أَْو 

 ]11:
جلة  يف  �لغريق  دعاء  ي�سمع  ال 
�لبحر �إال �هلل . وال ي�سمع ت�رضع 

وال   . �إال  خل�ته  يف  �ل�ساجد 
�ملظل�م  �مل�ت�ر  جن�ى  ي�سمع 
 ، �سدره  يف  ترتدد  وعربته 
�إال  ج�فه  يف  يتح�رضج  و�س�ته 
�هلل . وال يرى عربة �خلا�سع يف 
�ستاره  �أ�سدل  قد  و�لليل  ز�ويته 
َفاإِنَُّه  ِبالَْقْ�ِل  َهْر  َتْ �إال �هلل}َو�إِن 
اَل   ُ �هلَلّ َو�أَْخَفى }7{   َّ �ل�رِضّ يَْعلَُم 
�ْسَماء �ْلُ�ْسنَى { �إِلََه �إِاَلّ ُهَ� لَُه �اْلأَ
]طه:8[ يغ�سب �إذ� مل يُ�ساأل 
، ويحب كرثة �الإلاح و�لت�رضع ، 
ويحب دع�ة �مل�سطر �إذ� دعاه 
�إذ�  �ملكروب  كرب  ويك�سف   ،
َذ�  َطَرّ �إِ ن يُِجيُب �مْلُ�سْ �ساأله }�أََمّ
َويَْجَعلُُكْم  �َء  �ل�ُسّ َويَْك�ِسُف  َدَعاهُ 
ِ َقِلياًل  َع �هلَلّ ُخلََفاء �اْلأَْر�ِض �أَ�إِلٌَه َمّ

ُروَن {]�لنمل:62[ .  ا تََذَكّ َمّ

ليايل �لدعاء
نحن نعي�ض �أف�سل �لليايل ، لياٍل تعُظم فيها �لهبات ، وتنزل �لرحمات ، وتقال �لعرث�ت ، وترفع �لدرجات .

�لليايل يف جمال�ض �جلهل و�لزور ، ورُب �لعاملني ينزل فيها ليق�سي �ل��ئج . يطلع على  �أن تق�سى تلك  فهل يعقل 
�مل�سلني يف حماريبهم ، قانتني خا�سعني ، م�ستغفرين �سائلني د�عني خمل�سني، يُلح�ن يف �مل�ساألة ، ويرددون 
دعاءهم : ربنا ربنا . النت قل�بهم من �سماع �لقر�آن ، و��رض�أبت نف��سهم �إىل لقاء �مللك �لعالم ، و�غرورقت 
عي�نهم من خ�سية �لرحمن . فهل ه�ؤالء �أقرب �إىل رحمة �هلل و�أجدر بعطاياه �أم ق�م ق�س�� ليلهم فيما حرم 
�هلل ، وغفل�� عن دعائه و�س�ؤ�له؟ كم يخ�رضون زمن �الأرباح ؟ و�ساء ما عمل�� ؟ ما �أ�سعف هممهم ، وما 

�أحط نف��سهم ، ال ي�ستطيع�ن �ل�سرب ليايل معدود�ت !!

من ي�ستثمر زمن �لربح ؟!
هذ� زمن �لربح ، ويف تلك �لليايل تق�سى �ل��ئج ؛ فعلق – �أخي �مل�سلم – ح��ئجك باهلل �لعظيم ، 
فالدعاء من �أجل �لعباد�ت و�أ�رضفها ، و�هلل ال يخيب من دعاه قال �سبحانه : } َوَقاَل َربُُّكُم �ْدُع�ِن 
�أَ�ْستَِجْب لَُكْم { ] غافر : 60[ وقال تعاىل : } �ْدُع��ْ َربَُّكْم تَ�رَضُّعاً َوُخْفيًَة �إِنَُّه الَ يُِحُبّ �مْلُْعتَِديَن 
َن  اَلِحَها َو�ْدُع�هُ َخْ�فاً َوَطَمعاً �إَِنّ َرْحَمَت �هلّلِ َقِريٌب ِمّ }55{ َوالَ تُْف�ِسُدو�ْ يِف �الأَْر�ِض بَْعَد �إِ�سْ

�مْلُْح�ِسِننَي{] �الأعر�ف :56[ .

�هلل تعاىل �أغنى و�أكرم
مهما �ساأل �لعبد فاهلل يعطيه �أكرث ، عن �أبي �سعيد ر�سي �هلل عنه �أن �لنبي 
عليه �ل�سالة و�ل�سالم قال : )) ما من م�سلم يدع� �هلل بدع�ة لي�ض فيها �إثم 
وال قطيعة رحم �إال �أعطاه �هلل بها �إحدى ثالث : �إما �أن تعجل له دع�ته 

يدخرها  �أن  و�إما  له يف �الآخرة ، و�إما �أن ي�رضف عنه من �ل�س�ء ، 
قال��   . �أحمد مثلها  رو�ه   [)) �أكرث  �هلل   : قال   ، نكرث  �إذ�ً   :

 .]18/3
عليه  �لنبي  قال  كما  �لق�ساء  يرد  و�لدعاء 
�ل�سالة و�ل�سالم )) ال يرد �لق�ساء �إال �لدعاء 
رو�ه   [ )) �لرب  �إال  �لعمر  يزيد يف  وال   ،
و�لاكم   2139 وح�سنه  �لرتمذي 
ويف   .  ]493/1 و�سححه 
عليه  قال  �آخر  حديث 
 (( : و�ل�سالم  �ل�سالة 
�لدعاء ينفع مما نزل 
ومما مل ينزل فعليكم 
بالدعاء  �هلل  عباد 
�أحمد  رو�ه   [ ))
و�لاكم   234/5
فاهلل   ]493/1
�إجابة  �أكرث  تعاىل 

، و�أكرث عطاًء .

�لدعاء يف �لرخاء من �أ�سباب �لإجابة
�إذ� �أكرث �لعبُد �لدعاء يف �لرخاء فاإنه مع ما يح�سل له من �خلري �لعاجل و�الآجل يك�ن �أحرى 
باالإجابة �إذ� دعا يف حال �سدته من عبد ال يعرف �لدعاء �إال يف �ل�سد�ئد . روى �أب� هريرة ر�سي 
�هلل عنه عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: )) من �رضه �أن ي�ستجيب �هلل له عند �ل�سد�ئد فليكرث من 

�لدعاء يف �لرخاء (( ] رو�ه �لرتمذي وح�سنه 3282 و�لاكم و�سححه 1/ 544[ . 
ومع �أن �هلل تعاىل خلق عبده ورزقه ، و�أنعم عليه وه� غني عنه ؛ فاإنه تعاىل ي�ستحي �أن يرده 

خائباً �إذ� دعاه ، وهذ� غاية �لكرم ، و�هلل تعاىل �أكرم �الأكرمني . 
روى �سلمان ر�سي �هلل عنه فقال : قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم : )) �إن �هلل حيٌيّ كرمي ي�ستحيي 
�إذ� رفع �لرجل �إليه يديه �أن يردهما �سفر�ً خالتني (( ] رو�ه �أب� د�ود 1488و�لرتمذي وح�سنه 

. ]3556

�لذل هلل تعاىل حال �لدعاء
�إن �لدعاء فيه ذٌل وخ�س�ع هلل تعاىل و�نك�سار و�نطر�ح 
كان  وقد   : تعاىل  �هلل  �بن رجب رحمه  قال   ، يديه  بني 
بر�أ�سه  مطرقاً  �ساكناً  بالليل  يجل�ض  �خلائفني  بع�ض 
�سفات  �أبلغ  من  وهذ�   ، �ل�سائل  كحال  يديه  وميد 
�لقلب  �فتقار  ومن   ، و�الفتقار  �مل�سكنة  و�إظهار  �لذل 
�سدة  و��ست�سعاره   ، و�نك�ساره هلل عز وجل   ، �لدعاء  يف 
و�لفاقِة  �لرقِة  قدر  وعلى   . لديه  و�لاجة   ، �لفاقِة 
تك�ن �إجابة �لدعاء ، قال �الأوز�عي : كان يقال : �أف�سل 
�لدعاء �الإلاح على �هلل و�لت�رضع �إليه (( ] �خل�س�ع يف 

�ل�سالة �ض72[ .

�أيها �لد�عي : �أح�سن �لظن 
باهلل تعاىل

و�هلل تعاىل يعطي عبده على قدر ظنه به ؛ فاإن ظن 
�أن ربه غني كرمي ج��د ، و�أيقن باأنه تعاىل ال يخيب 
من دعاه ورجاه ، مع �لتز�مه باآد�ب �لدعاء �أعطاء 
�هلل تعاىل كل ما �ساأل وزيادة ، ومن ظن باهلل غري 
، يق�ل �هلل تعاىل يف �لديث  ذلك فبئ�ض ما ظن 

ظن عبدي بي و�أنا �لقد�سي : )) �أنا عند 
 [ )) دعان  �إذ�  رو�ه �لبخاري 7505 معه 

وم�سلم 2675[ .

دعاء

اَلّلُهَمّ ال َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِض َمع�ضِ ِلَتَعُرّ

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

�لعالقة بني �ل�سيام و�لدعاء
َعِنّي  ِعبَاِدي  �َساأَلََك  َو�إَِذ�  �لدعاء }  ذكُر  عقبها  جاء  �ل�سيام  �آيات 
َولْيُ�ؤِْمنُ��ْ  يِل  َفلْيَ�ْستَِجيبُ��ْ  َدَعاِن  �إَِذ�  �ِع  �لَدّ َدْعَ�َة  �أُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِِنّ 
ِبي لََعلَُّهْم يَْر�ُسُدوَن{] �لبقرة : 186[ قال بع�ض �ملف�رضين : )) 
ويف هذه �الآية �إمياءٌ �إىل �أن �ل�سائم مرج� �الإجابة ، و�إىل �أن �سهر 
رم�سان مرج�ة دع��ته ، و�إىل م�رضوعية �لدعاء عند �نتهاء كل ي�م 
من رم�سان (( ] �لتحرير و�لتن�ير 179/2[ و�هلل تعاىل يغ�سب �إذ� 
مل ي�ساأل قال �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم )) من مل ي�ساأل �هلل يغ�سب 

عليه (( ] رو�ه �أحمد 442/2 و�لرتمذي 3373 [ .
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رامي عيا�ش يك�سف �سبب
 هجومه على فريوز

ك�سف رامي عيا�ش، �سبب هجومه 
اأنه  على النجمة فريوز مو�سحاً، 
لفريوز  احلب  بدافع  ذلك  فعل 

وغريته على تاريخها الفني.
وقال عيا�ش، يف برنامج »عاي�سة 
�سو« الذي تقدمه عائ�سة عثمان: 
من  لعدد  فريوز  تقدمي  »خطوة 
اآخرين  لنجوم  الأغاين املرتجمة 

يف األبومها الأخري، غري مقبولة، لأنها رمزاً للغناء العربي«.
ما  لنتقاد  دفعني  ما  هو  فريوز  على  »غريتنا  عيا�ش،  رامي  واأ�ساف 
لنجوم  اأغاين  يحمل  اجلديد  األبومها  اأن  علمت  حني  وحزنت  حدث، 
ولكنها  معينة،  مو�سيقى  اأو  عائلة  اأو  لطبقة  ملكاً  لي�ست  اآخرين، فريوز 

ملك للكل«.
وتابع عيا�ش، »ت�رصيح رميا الرحباين، عن اأنه لي�ش من حق اأحد الغناء 
اأنه من حق  اأرى  اأغانيها، ولكني  ت�سويه  الغر�ش منه عدم  لفريوز، كان 
اأغانيها حتى لو مل  اأن يدندن  اأن يغني لفريوز، واجلميع ميكنه  اجلميع 
يكن مطرباً، وهي تق�سد اأن يدندن ال�سخ�ش مبفرده، ول ي�سمع العامل 

ن�سازه«.

داليا م�سطفى تك�سف عن م�سل�سلها 
املف�سل يف رم�سان

   
بطولة  »اأبوجبل«،  م�سل�سل  مب�ستوى  م�سطفى  داليا  الفنانة  اأ�سادت 
امل�رصية  الف�سائيات  من  عدد  على  يُعر�ش  والذي  �سعبان،  م�سطفى 

والعربية يف رم�سان احلايل.
وقالت م�سطفي، اإن �سعبان يوا�سل تقدمي اأعمال تلفزيونية ناجحة، كان 
بخطوطه  اأعجبت  الذي  »اأبوجبل«،  التقدم يف  ويوا�سل  »اأيوب«  اآخرها 
الدرامية و�سخ�سياته املتعددة، م�سيفة اأنها مل ت�ساهد �سوى مقتطفات 
»قمر  م�سل�سل  دورها يف  بت�سوير  لن�سغالها  الأخرى،  امل�سل�سالت  من 
اليوم  يف  �ساعة   18 اإىل  ت�سويره  �ساعات  عدد  ت�سل  الذي  هادي«، 

الواحد.
»قمر  م�سل�سل  يف  جتربتها  ال�سابة  الفنانة  و�سفت  خمتلف،  �سياق  ويف 
�سالمة،  هاين  الفنان  مع  بتعاونها  �سعادتها  معربة عن  بالرثية،  هادي« 

لكونه ممثل حمرتف و�سخ�ش خلوق اإىل اأق�سى درجة.

»كازابالنكا« يف دور العر�ش الإماراتية ابتداء من العيد
داليا م�ضطفى ت�ضتعد دور العر�ض الإماراتية ل�ضتقبال فيلم الأك�ضن »كازابالنكا« بطولة اأمري كرارة، يف اأول اأيام عيد الفطر املبارك، بالتزامن مع 

عر�ضه يف ال�ضعودية، والبحرين، وعمان، والكويت.
كرارة  يتعاون  »كازابالنكا«،  ويف 
التجربة  يف  ميمي  بيرت  واملخرج 
فيلم  بعد  لهما  الثانية  ال�سينمائية 
يف  حقق  الذي  كرموز«،  »حرب 
جماهريياً  جناحاً  املا�سي  العام 
كبرياً عند عر�سه يف دول اخلليج.

»هجامني البحر«
وتدور اأحداث الفيلم الذي �سورت 
بني م�رص، واملغرب، وفرن�سا حول 
�سداقة  تربطهم  اأ�سخا�ش  ثالثة 
لل�سطو  ع�سابة  وي�سكلون  قوية، 

على اإحدى ال�سفن.
يف  وا�سعة  �سهرة  الثالثة  وينال 
معروفني  لي�سبحوا  املجال  هذا 
بــ«هجامني البحر«، وتكلفهم جهة 
املافيا  مل�سلحة  كبرية  بعملية 
اأملا�ش  �ساحنة  على  لل�سطو 
»كازابالنكا«،  �سفينة  منت  على 
الأ�سدقاء  اأحد  من  خيانة  لكن 

حل�سابه  العملية  تنفيذ  قرر  الذي 
والهرب اإىل املغرب، توؤدي لتغيري 
للثاأر  اأبواباً  وتفتح  احل�سابات  كل 
وبدء املعارك بينهم، يف اإطار من 

الأك�سن والت�سويق واملطاردات.
بطل »حرمي ال�سلطان«

هذا  العربي  اجلمهور  ويرتقب 
اأهم  من  يعترب  الذي  العمل 
يف  امل�رصية  ال�سينما  اإنتاجات 
�سواء  الأخرية،  الع�رص  ال�سنوات 
النجوم  اأو عدد  من حجم النتاج، 
اإىل جانب  العرب امل�ساركني فيه، 
اإرجنت�ش«  »هالت  الرتكي  م�ساركة 
ال�سهري  الرتكي  امل�سل�سل  بطل 
ي�سارك  والذي  ال�سلطان«،  »حرمي 

للمرة الأوىل يف فيلم عربي.
الذي  الفيلم  بطل  كرارة  واأمري 
الدرامي  ال�سباق  يف  جناحاً  حقق 
»كلب�ش  مب�سل�سل  الرم�ساين 

فيلمه  اجلمهور  وينتظر   ،»3
»كازابالنكا« بعدما اكت�سب ثقة يف 

خياراته ال�سينمائية.
يقدم  الذي  كرارة  وي�سارك 
البطولة  يف  املر«،  »عمر  دور 
�سخ�سية  تقدم  التي  عادل  غادة 
اإىل  تن�سم  التي  »فيفا«  املغربية 
فريق م�رصي لتنفيذ عملية خا�سة 
�سخ�سية  يج�سد  بينما  باملغرب، 
الري�ش عرابي ال�سياد، عمرو عبد 

اجلليل. 
ويطل الأردين اإياد ن�سار ب�سخ�سية 
ل�ش  دور  يف  متاماً،  خمتلفة 
الرتكي  ي�سارك  فيما  حمرتف، 
ال�سلطان  اأو  اإرجنت�ش  هالت 
ال�سلطان«،  »حرمي  بطل  �سليمان 

بدور »دراغون«.

وزارة الإعالم ال�سورية ت�سدر بيانا حول
 م�سل�سل »دقيقة �سمت«

ال�سورية  الإعالم  وزارة  اأ�سدرت 
على  املوافقة  بخ�سو�ش  بيانا 
�سمت«  »دقيقة  م�سل�سل  ن�ش 
بـ«ال�رصقة  عليه  القائمني  متهمة 

والحتيال«.
»امل�سل�سل  اإن  الوزارة  وقالت 
على  الأعمال  من  كغريه  ح�سل 
قبل  للن�ش  م�رصوطة  موافقة 
البدء بت�سويره«، تت�سمن اأن »جلنة 
ما  كل  عن  م�سوؤولة  غري  القراءة 
لحقا  اإ�سقاطه  اأو  ترميزه  ميكن 

خالل تنفيذ هذا العمل«.
»حتمل  املوافقة  اأن  واأكدت 
عليه  والقائمني  العمل  اأ�سحاب 
ت�رصفات  اإظهار  م�سوؤولية 

الذين  الفا�سدين  امل�سوؤولني 
حتدث عنهم الن�ش بو�سفه �سلوكا 
فيه  ميثلون  ل  و�سخ�سيا  فرديا 
ينتمون  التي  املوؤ�س�سات  مهمة 
اإليها، واإمنا ت�سكل هذه الت�رصفات 
للدولة  عدوا  الأفراد  وهوؤلء 

الوطنية وموؤ�س�ساتها كافة«.
مل  ال�رصكة  اأن  الوزارة  واأ�سافت 
تلتزم باملوافقة ال�رصوط يف �سياق 
امل�سل�سل، وباإعادة العمل امل�سور 
للهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون 
امل�ساهدة  جلان  على  لعر�سه 
باملالحظات  اللتزام  من  للتاأكد 
احل�سول  مت  عندما  و�سعت  التي 

على موافقة الن�ش املبدئية.

واتهمت ال�رصكة املنتجة بال�رصقة 
»ال�رصكة  اإن  قائلة  والحتيال، 
هربت املادة املنتجة من اأرا�سي 
ال�سورية  العربية  اجلمهورية 
عربية  قنوات  على  وعر�ستها 
الأمر الذي يعترب �رصقة واحتيال 
مو�سوفني وخرقا �سافرا لالأنظمة 
النافذة والآليات املتبعة يف عملية 

الإنتاج والت�سويق الدرامي«.

وقال: »نتيجة ذلك را�سلت الهيئة 
يف  والتلفزيون  لالإذاعة  العامة 
املعنية  اجلهات  �سابق  وقت 
القانونية  الإجراءات  لتخاذ 

والق�سائية املوجبة«.

»الن�ش  اأن  اإىل  الوزارة  واأ�سارت 
املقدم اأ�سول اإىل الهيئة يت�سمن 
الأحداث  تغريا جذريا مبجريات 

خالل الثلث الأخري من العمل«.
وختمت الوزارة بالقول اإنه »وبعد 
اجلهات  مع  واملتابعة  التدقيق 
موؤلف  اأن  لها  تبني  املخت�سة«، 
اإليه  اأ�سارت  الذي  امل�سل�سل، 
ر�سوان،  �سامر  املدعو  بكلمة، 
»مطلوب للق�ساء بدعوى �سخ�سية 
اخلطف  بتهمة  )م.ع(  ال�سيد  من 
يحاول  كما  ولي�ش  وال�رصقة 
لأ�سباب  مطلوب  باأنه  الرتويج 

فكرية«. ح�سب بيان الوزارة
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والنا�ش«  »القاهرة  قناة  اأعلنت 
جديدة  حلقة  �ستعر�ش  اأنها 
اأول  من برنامج »�سيخ احلارة«  
اأم�ش ، رغم اأن ذلك يتعار�ش مع 
لتنظيم  الأعلى  املجل�ش  قرار 
الربنامج ملدة  باإيقاف  الإعالم 

�سهر.
ون�سب خالف كبري بني ف�سائية 
والإعالمية  والنا�ش«  »القاهرة 
ومقدمة برنامج »�سيخ احلارة«، 
اإثره  على  قدمت  وهبة،  ب�سمة 
ب�سبب  القناة،  من  ا�ستقالتها 

اخلطيب،  يا�سمني  مع  حلقتها 
التي ذكرت فيها الأخرية اأ�سماء 

عدة �سخ�سيات عامة.

الإعالميني،  نقابة  اأعلنت  كما 
على  بناء  وهبة،  ب�سمة  اإيقاف 
الإعالمي  املر�سد  تقرير 

للنقابة، وما ر�سده من جتاوزات 
مهنية واأخالقية بحلقة 19 ماي، 
الفنان  فيها  ا�ست�سافت  التي 
ماجد امل�رصي، م�سرية اإىل اأنها 
خالفت ميثاق ال�رصف الإعالمي 

ومدونة ال�سلوك املهني.
احلارة،  »�سيخ  برنامج  وواجه 
على  وهبة  ب�سمة  تقدمه  الذي 
العديد  والنا�ش،  القاهرة  قناة 
حلقة  وخا�سة  ال�سكاوى،  من 
التي  امل�رصي  ماجد  الفنان 

حملت اإ�ساءات لالأفارقة.

رغم قرار اإيقاف  »�سيخ احلارة« لب�سمة وهبة .. 
»القاهرة والنا�ش« تذيع حلقة جديدة 



العاملة  الكهربائية  نالت املركبة 
من  نيك�سو  الوقود،  بخاليا 
التغيري  "�سانعة  لقب  هيونداي، 
Came Changer، يف جوائز 
املرموقة،  ال�سنوية  "اأوتوكار" 
الربيطانية  املجلة  متنحها  التي 
بعامل  املخت�سة  العريقة 
لتقنية  تقديراً  وذلك  ال�سيارات، 
الهيدروجينية  الوقود  خاليا 

اخلالية من االنبعاثات.
"اأوتوكار"  جملة  حمرر  وقال 
املنا�سبة،  بهذه  تي�سو،  مارك 
رائدة  "اأ�سبحت  هيونداي  اإن 
تطوير  يف  العامل"  م�ستوى  على 
تقنيات الوقود البديل، والو�سول 
مرحلة  اإىل  مناف�سيها  قبل  بها 
واأ�ساف:  لالإنتاج،  اجلاهزية 
عقب  اأبداً،  هيونداي  تتاأخر  "مل 
الكهربائية كونا،  اإطالق مركبتها 

املركبة  اإطالق  يف 
 ، نيك�سو

كبة  ملر ا
�سية  يا لر ا

العاملة  اال�ستخدامات  متعددة 
والتي  الهيدروجينية،  بالطاقة 
ما  االأ�سواق،  يف  متاحة  باتت 
�سانعًة  عالمة  نعتربها  يجعلنا 
نيك�سو،  املركبة  وتاأتي  للتغيري. 
يف  االأحدث  لتكون  الواقع،  يف 
�سل�سلة اأجيال من مركبات خاليا 
الهيدروجني من هيونداي،  وقود 
االآن يف  اإىل  اإطالقها  التي جرى 
�سناعة  �رشكات  معظم  اأن  حني 
متاأخرة  زالت  ما  ال�سيارات 

ل�سنوات".
احلركة  نقل  نظام  ويقّدم 
وقود  بخاليا  العامل  الكهربائي 
اأحدث  نيك�سو  يف  الهيدروجني 
للمركبات  التقنية  تتيحه هذه  ما 
يف  ملمو�سة  بزيادة  الكهربائية، 
 .ix35 االأداء على النظام ال�سابق
يف  الكهربائي  املحرك  وينتج 

كبة  ملر ا

قوة تعادل 163 ح�ساناً، م�ستمّداً 
خاليا  من  جمموعة  من  قوته 
غطاء  حتت  مكّد�سة  الوقود 
املحرك، والتي جتمع االأك�سجني 
من الهواء املحيط والهيدروجني 
ال�سغط،  عالية  خزانات  من 
املحرك  لت�سغيل  الكهرباء  لتنتج 

البطارية،  و�سحن 

من  يخرج  الذي  املاء  وبخار 
اآخر.  �سيء  وال  العادم،  خالل 
م�سافة  قطع  املركبة  وت�ستطيع 
تناهز 414 مياًل )بح�سب االإجراء 
املن�سق عاملياً الختبار املركبات 
وقود  من  كاملة  بتعبئة  اخلفيفة( 
اإىل  حاجتها  قبل  الهيدروجني، 
بالوقود  التزود  اإعادة 
دقائق  غ�سون  يف 

قليلة.
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فيات كراي�ضلر �ضتندمج مع رينو 

اإطالق ثالث اأكرب �سانع 
لل�سيارات يف العامل

التهرب  بتهم  عليه  القب�ض  قبل 
املايل،  الت�رشف  و�سوء  ال�رشيبي 
رينو  دفع  غ�سن  كارلو�ض  حاول 
�رشكة  يف  �سامل  الندماج  وني�سان 
موحدة عو�ساً عن التحالف احلايل، 
الأ�سباب  تثمر  مل  جهوده  ولكن 

متعددة.
واالآن قدمت فيات كراي�سلر عر�ض 
ر�سمي لالندماج مع رينو يف اإعالن 
وتوؤمن  ال�سيارات..  عامل  يف  مدّوي 
ال�رشكتان اأن اندماج كهذا �سي�ساهم 
�سنوياً  دوالر  مليار   5.6 توفري  يف 
عرب م�ساركة نفقات تطوير التقنيات 

واجليل القادم من ال�سيارات.
االندماج  عن  الناجتة  ال�رشكة 
�سيارات  �سانعة  اأكرب  ثالث  �ستكون 
يف العامل مببيعات 8.7 مليون �سيارة 
االأ�سهم  ملكية  و�ستكون  �سنوياً، 
بالتنا�سف بني رينو وفيات كراي�سلر 
50\50، و�رشحت فيات كراي�سلر اأنه 

للم�سانع  اإغالق  اأي  يكون هناك  لن 
نتيجة  االإنتاج  عمليات  تعطل يف  اأو 
�سيوفر  والذي  االندماج،  هذا 
للت�رشيع من عمليات تطوير  فر�سة 
والذاتية،  الكهربائية  ال�سيارات 
ب�سكل  منف�ساًل  يظل  االندماج  هذا 
رينو- حتالف  عن  واإداري  قانوين 
ولكن  احلايل،  ني�سان-ميت�سوبي�سي 
ا�ستمرار  يف  ال�سك  �سوى  ي�سعنا  ال 
هذا التحالف على و�سعه احلايل مع 
واجتاه  كارلو�ض غ�سن  القب�ض على 
رينو لوجهة خمالفة متاماً مع فيات 

كراي�سلر.
ويُذكر اأن فيات كراي�سلر باعت 4.85 
مليون �سيارة عاملياً العام املا�سي، 
مع  ال�سمالية  اأمريكا  يف  معظمهم 
هناك،  ورام  جيب  موديالت  رواج 
بينما باعت رينو 3.81 مليون �سيارة 

يف 2018، معظمهم يف اأوروبا.  

تويوتا الندكروزر بقاعدة عجالت 
طويلة تظهر يف �سكل تخيلي

الندكروزر  تويوتا  من  احلايل  اجليل  ُد�سن 
من  الكثري  على  ح�سوله  ورغم   ،2007 يف 

لعدة  املختلفة  والن�سخ  التحديثات 
وقتها،  منذ  العامل  حول  اأ�سواق 

كما  اإجماالً  ظلت  اأنها  اإال 
تغيريات  دون  هي 
يتم  فيما  كبرية، 
حالياً  اال�ستعداد 

ال�ستبدالها.
التقارير  ت�سري 
ت�ستعد  تويوتا  اأن 

اجليل  لتد�سني 
اجلديد من الندكروزر 

ا�ستخدام  مع  املقبل  بنهاية عام 2020 
اإطار �سلم حديدي، ولكن امل�سممني يف موقع 
�سنع  موؤخراً  قرروا  الرو�سي   Kolesa.ru
 SUVسور تخيلية تعطينا ت�سور عن �سكل الـ�
اليابانية  ال�سانعة  قررت  حالة  يف  االأيقونية 
اإطالق ن�سخة خا�سة ذات قاعدة عجالت طويلة 

من 

موديلها احلايل.
حتديثات  اآخر  على  التخيلية  ال�سور  ت�ستند 
الندكروزر، ولهذا نرى م�سابيح اأمامية �سل�سة 
اأكرث مع واجهة اأمامية معدلة كثرياً، فيما نرى 

باخللف اأبواب اأطول مع خلفية ممتدة 
جتعل املظهر اجلانبي يذكرنا 
بطراز انفينيتي QX80، مع 
زيادة اجلزء اخللفي ب�سكل 
 SUVيزيد من توازن الـ
�سف  اإ�سافة  بجانب 

ثالث من املقاعد.
وي�سري  هذا 
اإىل  امل�سممني 
لهذه  ت�سورهم  اأن 
اأنها  هي  الن�سخة 
 V8 حمرك  مع  �ستاأتي 
املتاح  لرت   4.5 �سعة  ديزل 
دوران  بعزم  االأ�سواق  ببع�ض 
نظام  توفري  مع  نيوتن.مرت،   650
خم�س�ض  ومكيف  خلفي  معلوماتي  ترفيه 
واحدة من  لتكون  الثالث من املقاعد  لل�سف 
على  ورحابة  راحة  االأكرث   SUVالـ �سيارات 

االإطالق.

هيونداي نيك�سو تنال لقب "�سانعة التغيري"

Ranger فورد تطلق ن�سخة جديدة من
 Raptor فورد  �رشكة  اأطلقت 
 ،Ranger من �سيارتها البيك اآب
�سباق  موديالت  بثوب  تتميز  التي 

الرايل.
اأن  االأمريكية  ال�رشكة  واأو�سحت 
�سبكة املربد ال�سخمة، واملر�سوم 
من  يزاأر   ،Ford حروف  عليها 
رباعي  ديزل  حمرك  خلفها 
االأ�سطوانات �سعة 2 لرت بقوة 157 
عزم  مع  ح�سان،  كيلووات/213 

دوران اأق�سى 500 نيوتن مرت.
وتت�سافر جهود املحرك مع ناقل 
حركة اأوتوماتيكي من 10 �رشعات 
لتوجيه القوة اإىل عجالت ال�سيارة 
اأن ي�سل  االأربعة، وهو ما يفرت�ض 
ب�سيارة االأرا�سي الوعرة الريا�سية 
يف  كلم/�ض   100 اإىل  الثبات  من 
عن  ف�ساًل  ثانية،  6ر10  غ�سون 
الو�سول اإىل ال�رشعة الق�سوى 170 

كلم/�ض.
 Ranger ال�سيارة  وت�ستهلك 
من  اأكرث  تزن  التي   ،Raptor
الطنني، يف املتو�سط 9ر8 لرت/100 
جم/  233 عنه  ينتج  ما  وهو  كلم، 

كلم من انبعاثات ثاين اأك�سيد 
الكربون.

ومن الناحية الت�سميمية 
الن�سخة  تتميز 
 Ranger Raptor
الرفارف  خالل  من 
تعتمد  كما  االأعر�ض، 
اأقوى  جتهيزات  على 

ال�سلمي  االإطار  مثل 
قاع  حماية  وجتهيزة 

واملكابح  ال�سيارة، 
تعليق  وجمموعة  االأقوى 

معدلة.
تطرح  اأن  املقرر  ومن 

 Ranger Raptor فورد ال�سيارة
ف�سل  يف  االأ�سواق  يف  اجلديدة 

ال�سيف.

 2020 اإيفوك  روفر  رينج  جتربة 
تتخلى  �سيارة  عن  تك�سف  اجلديدة 
وتوؤكد  ل�سلفها،  الناعمة  ال�سبغة  عن 
اأنها �سيارة رينج روفر بكل مميزاتها 

املعتادة
 2020 اإيفوك  روفر  رينج  جتربة 
الأنه  ملاذا؟  جدا.  مهمة  اجلديدة 
عن  احلديث  عند  يبدو،  ما  على 
ين�سى  الربيطانية،  ال�سيارات  هذه 
منطقتنا  يف  خا�سة  الكثريون، 
هي  اإيفوك  روفر  رينج  اأن  العربية، 

ال�سيارة االأهم رمبا لدى ال�رشكة. 
فورا  وتخطر  روفر  رينج  ا�سم  اذكر 
الرباعي  الدفع  �سيارة  البال  على 
الكبرية الفاخرة، اأو رمبا اإن كنت من 
ع�ساق االأداء العايل، قد تفكر بطراز 
فيالر  رمبا  اأو  �سبورت،  روفر  رينج 
للجيل اجلديد من حمبي التكنولوجيا 
االأمر  هذا  لكن  الفريد.  والت�سميم 
العربية  منطقتنا  على  يقت�رش  يكاد 

فقط. ففي باقي اأنحاء العامل، �سيارة 
منازع  بال  �سعبية  االأكرث  روفر  رينج 
ف�سغرية  اإيفوك،  روفر  رينج  هي 
اأرباع  ثالثة  من  اأكرث  باعت  ال�رشكة 
مليون �سيارة منذ اإنتاجها الأول مرة.

روفر  رينج  موا�سفات  الأن  ملاذا؟ 
مع  تتنا�سب  بب�ساطة   2020 اإيفوك 
متطلبات احلياة الع�رشية يف املدن. 
قيادتها  من  يجعل  املدمج  حجمها 
�سهال،  اأمرا  املزدحمة  املدن  يف 
الفعالة،  ال�سغرية  حمركاتها  وبف�سل 
توفر ال�سيارة اأداء ممتازا. اأ�سف اإىل 
ذلك الفخامة العالية املرتبطة با�سم 
الرباعي  الدفع  روفر، وقدرات  رينج 
املناف�سات  باقي  على  تتفوق  التي 
ت�سع  �سيارة  و�ستجد  �سهولة،  بكل 
املتطلبات  كل  اأمام  ”�سح“  عالمة 
تعرف  مل  اإذا  ملاذا  الفئة.  هذه  يف 
رينج روفر اإيفوك نف�ض هذه ال�سعبية 

يف منطقتنا؟

رينج روفر اإيفوك 2020 اجلديدة

اأف�سل، اأقوى، واأكرث جراأة 
ورجولية
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لأمان  الحتادي  املكتب  حذر 
من  املعلومات  تكنولوجيا 
نظام  يف  خطرية  اأمنية  ثغرة 

مايكرو�سوفت ويندوز.
هذه  اأن  الأملاين  املكتب  واأو�سح 
ال�سيانة  خدمة  يف  توجد  الثغرة 
من  ا�ستغاللها  كن  ويمُ بعد،  عن 
مالحظة  دون  القرا�سنة  قبل 
برجميات  لت�رسيب  امل�ستخدم 
م�رسة، وتوجد هذه الثغرة الأمنية 
حتى  ويندوز  اإ�سدارات  جميع  يف 
ل  ولكنها   ،7 ويندوز  الإ�سدار، 

توجد يف اإ�سدار ويندوز 10.
وين�سح اخلرباء الأملان امل�ستخدم 
التحديثات  تثبيت  ب�رسورة 
تت�سبب  اأن  قبل  يدوياً،  املوجودة 
ج�سيمة،  اأ�رسار  يف  الثغرة  هذه 
التحديثات  مايكرو�سوفت  ون�رست 

وامل�ساعدة،  الدعم  �سفحات  على 
للتنزيل  متاحة  التحديثات  وهذه 
الآن، حتى لإ�سدارات ويندوز، التي 
مل تعد تمُدعم منذ فرتة طويلة مثل 

ويندوز اإك�س بي.
اأن  اإىل  الحتادي  املكتب  واأ�سار 
تمُفّعل  ل  بعد  عن  ال�سيانة  خدمة 
تمُ�ستخدم  ولكنها  افرتا�سي،  ب�سكل 
ل�سيانة  اخلوادم عن بمُعد عن طريق 
هجوم  ت�سور  ويكن  الإنرتنت، 
Wannacry يف  لهجمات  مماثل 

.2017
مل  اأنه  اإىل  الأملان  اخلرباء  واأ�سار 
الثغرة  ا�ستغالل  من  التحقق  يتم 
مع  ولكن  فعلي،  ب�سكل  الأمنية 
يطور  اأن  املتوقع  من  انت�سارها 
ب�رسعة  الربجميات  القرا�سنة 

ل�ستغاللها.

تت�ساعد يف الآونة الأخرية موجة 
من  للتحول  �سينية  »وطنية« 
»هواوي«  اإىل  »اآيفون«  هواتف 
للرئي�س  الأخرية  القرارات  عقب 
الأمريكي، واحلملة ال�سعواء �سد 

ال�رسكة ال�سينية.
فقدان  ب�سدد  »اآبل«  اأن  يبدو 
ال�سني،  يف  الطاغي  �سحرها 
امل�ستخدمني  عدد  ت�ساعد  مع 
من  املتحولني  ال�سينيني 
حملية  الأنواع  اإىل  »الآيفون« 

واأعرب  »هواوي«.  مثل  ال�سنع 
الكثري من ال�سينيني عن خجلهم 
»اآيفون«  هواتف  ا�ستخدام  من 
احل�سار  ظل  يف  الأمريكية 
املتحدة  الوليات  تفر�سه  الذي 
ال�سينية  ال�رسكة  على  الأمريكية 
ال�رسكة  على  ال�سغط  بغر�س 

واحلكومة ال�سينية.
وانغ  امل�ستخدم،  قال  حيث 
وحدة  يف  مدير  وهو  جيك�سني، 
»اإنني  ال�سم�سية:  للطاقة  كبرية 

القلب،  من  نابع  ب�سوت  اأح�س 
ب�رسورة دعم املنتجات ال�سينية، 
التجارية  احلرب  ظل  يف  خا�سة 
التي ت�سهدها البالد«. وقد تخلى 
كان  الذي   »7 »اآيفون  هاتفه  عن 
وا�سرتى  اأعوام،  لثالثة  يحمله 

جهاز P 30 من هواوي.
يف  يعمل  الذي  يل،  �سام  وعلق، 
لالت�سالت:  حكومية  موؤ�س�سة 
من  تخرج  اأن  حمرج  لأمر  »اإنه 
هذه  )اآيفون(  هاتف  جيبك 

ي�ستعمل  الذي  الوقت  يف  الأيام 
هواتف  املديرين  جميع  فيه 

)هواوي(«.
اأ�سا�سي  ب�سكل  »هواوي«  وتعتمد 
على منتجي الرقائق يف الوليات 
املتحدة الأمريكية مثل »كوالكوم« 
و«اإنتل« لت�سنيع املعدات اخلا�سة 
الت�سالت،  واأنظمة  بالهواتف 
الوليات  قرارات  تت�سبب  بينما 
التعاون،  هذا  بوقف  املتحدة 

وخنق ال�رسكة ال�سينية.

تقنيالثالثاء  28 ماي 2019  املوافـق  ل23 رم�ضان 1440هـ 23
بعد قرار ترامب

ال�صينيون يتحولون من اآيفون اإىل هواوي
خرباء اأملان يحذرون من ثغرة 

خطرية يف حوا�صيب ويندوز

ن�صائح مهمة قبل تثبيت 
ويندوز 10 اجلديد

بع�س  باأن  مايكرو�سوفت  �رسكة  اأفادت 
الإعدادات والظروف قد توؤدي اإىل عدم 
تثبيت التحديثات الوظيفية الكربى ب�سكل 
تلقائي على احلوا�سيب، التي تعمل بنظام 

الت�سغيل ويندوز 10.
تثبيت  الأمريكية قبل  ال�رسكة  تن�سح  لذا 
)الإ�سدار  القادم  الرئي�سي  التحديث 
ال�سهر  نهاية  طرحه  املقرر   )1903
اجلاري بالتحقق اأول من تثبيت التحديث 

الأخري،  الرئي�سي 
طرحه  مت  والذي 
)ت�رسين  اأكتوبر  يف 
 2018 الأول( 

)الإ�سدار 1809(.
للم�ستخدم  ويكن 
اإدخال  النظام عن طريق  اإ�سدار  معرفة 
واإذا  البحث.  نطاق  يف   winver الأمر 
 ،1803 يزال  ل  املثبت  الإ�سدار  كان 
برنامج  حتميل  امل�ستخدم  على  فينبغي 
يقوم  والذي   ،Update Assistant
بتحميل وتثبيت التحديثات الوظيفية قيد 

النتظار.
الت�سالت  بوابة  تن�سح  جانبها،  ومن 
وقت  بتخ�سي�س  الأملانية  »تيلتاريف« 

كاف للتحديثات الوظيفية الكبرية، حيث 
خم�س  اإىل  �ساعتني  من  ت�ستغرق  اإنها 
�ساعات اعتمادا على احلا�سوب وات�سال 

�سبكة الإنرتنت.
اأثناء  الأخطاء  ر�سائل  جتنب  ويكن 
وحدة  اإزالة  طريق  عن  التحديث  تثبيت 
بطاقات  اأو  اخلارجية   USB تخزين 
برامج  تعطيل  اأي�سا  ويمُف�سل   .SD
حت�سني  برامج  اأو  الفريو�سات  مكافحة 

وترية عمل احلا�سوب.
البوابة  تن�سح  الأمان  من  وملزيد 
الأملانية باإجراء ن�سخ احتياطي للبيانات 
تثبيت  قبل  خارجي  تخزين  و�سيط  على 

التحديثات الكبرية.

اإن�صتغرام �صرب اأرقام هواتف 
وعناوين بريد اإلكرتوين

   
الباحثني  اأحد  قال 
املتخ�س�سني يف تكنولوجيا 
املعلومات اإن موقع التوا�سل 
الجتماعي اإن�ستغرام �رسب 
كبري  عدد  ات�سالت  بيانات 
فيها  مبا  امل�ستخدمني  من 
وعناوين  هواتفهم،  اأرقام 

بريدهم الإلكرتوين.
نت  »�سي  موقع  ونقل 
املتخ�س�س  كوم«  دوت 
ديفيد  عن  التكنولوجيا  يف 
�ستاير خبري البيانات، ر�سد 
حل�سابات  م�سدر  �سفرة 

عند  ات�سالتهم  عن  معلومات  ذلك  يف  مبا  اإن�ستغرام،  م�ستخدمي  بع�س 
حتميل احل�ساب على �سفحة مت�سفح الإنرتنت، م�سرياً اإىل اأنه اأبلغ اإن�ستغرام 

بالكت�ساف يف وقت �سابق من العام احلايل.
بيانات  �سفحة  على  تظهر  ل  امل�ستخدمني  ات�سالت  بيانات  اأن  يذكر 
امل�ستخدم، بل تظهر على ن�سخة الكمبيوتر ال�سخ�سي من موقع اإن�ستغرام، 
مع  التوا�سل  يف  البيانات  هذه  ي�ستخدم  باملوقع  اخلا�س  تطبيق  اأن  رغم 

امل�ستخدم.
اآلف امل�ستخدمني  اأدت اىل ت�رسب معلومات  الثغرة  اإن هذه  وقال �ستاير 
وبينهم اأفراد و�رسكات وعالمات جتارية �سهرية، م�سيفاً اأن و�سع معلومات 
هذه  �رسقة  للقرا�سنة  يتيح  امل�سدر،  �سفرة  يف  امل�ستخدم  ات�سالت 

املعلومات، وجتميعها فيما ي�سبه قائمة اأرقام الهاتف.
من ناحيتها قالت �ستيفاين اأوتواي املتحدثة با�سم اإن�ستغرام، اإن »معلومات 
لكن  �رسية،  معلومات  لي�ست  احلالة  هذه  يف  اكت�سفت  التي  الت�سالت 
اختار  اإذا  عر�سها  اإن�ستغرام يكن  اأي ع�سو يف جمتمع  ات�سال  معلومات 

امل�ستخدم تغيري ح�سابه اإىل ح�ساب جتاري«.

»في�سبوك«  اأن  »بلومربغ«  موقع  ك�سف 
حذفت 2.2 مليار ح�ساب وهمي بني �سهري 
يو�سح  قيا�سي  رقم  وهو  ومار�س،  يناير 
تقوي�س  ملحاولت  ال�رسكة  حماربة  كيفية 

م�سداقية اأكرب �سبكة اجتماعية يف العامل.
عطلّت   ،2018 عام  من  الأخري  الربع  ويف 
وهمي،  ح�ساب  مليار  من  اأكرث  في�سبوك 
و583 مليون ح�ساب يف الربع الأول من العام 

املا�سي.
وقالت ال�رسكة اإنها حذفت الغالبية العظمى 
من احل�سابات يف غ�سون دقائق من اإن�سائها، 
امل�ستخدم  مقايي�س  �سمن  ت�سب  حتمُ ل  لذا 
�سهريا  »في�سبوك«  تراقبها  التي  الن�سط، 

ويوميا.
ال�سالمة  رئي�س  نائب  روزن،  غاي  وقال 
»يقود  »في�سبوك«:  يف  املقيدة  واملعايري 
املزيفة  احل�سابات  من  الهائلة  الكميات 
يحاولون  الذين  الع�سوائي،  الربيد  مر�سلو 
اأنظمتنا«. ومل ين�سب  با�ستمرار التهرب من 

اأي  اإىل  الع�سوائي  الربيد  ح�سابات  روزن 
جمموعة اأو كيان حمدد.

يف  جديدا  مقيا�سا  »في�سبوك«  و�ساركت 
يوم اخلمي�س 23 مايو، حيث حذفت  تقرير 
اأكرث من 1.5 مليون م�ساركة من فئات تروج 
ملبيعات املخدرات اأو الأ�سلحة النارية، يف 
الأ�سهر الثالثة الأوىل من هذا العام، وقالت 
اأنواعا  لي�سمل  جمهودها  تو�سيع  تود  اإنها 

اأخرى من الأن�سطة غري القانونية.
مارك  »لفي�سبوك«،  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
ب�سكل  اإنفاقها  زادت  ال�رسكة  اإن  زوكربريغ، 

كبري ملراقبة منتجاتها.

خالل  من  اجلديدة  الإح�ساءات  وكمُ�سفت 
ملوقع  الثالث  املحتوى  �سفافية  تقرير 
ن�سف  وثيقة  عن  عبارة  وهو  »في�سبوك«، 
اإزالة  يف  ال�رسكة  جهود  حتدد  �سنوية 
تنتهك  التي  واحل�سابات،  امل�ساركات 

�سيا�ساتها.
يف  ال�سطناعي  الذكاء  خوارزميات  وتعمل 
بع�س  معاجلة  عند  جيد  ب�سكل  »في�سبوك« 

امل�سكالت، مثل املحتوى العنيف.

»في�صبوك« حتذف 2.2 مليار ح�صاب وهمي!



والفريق  املر�ضى  توزيع  اإعادة  قريبا  �ضيتم 
الطبي و�ضبه الطبي مل�ضلحة اأمرا�ض الن�ضاء 
اجلامعي  الإ�ضت�ضفائي  باملركز  والتوليد 
بوهران على امل�ضالح واملوؤ�ض�ضات الأخرى 
ال�رشوع  من  للتمكن  بالولية  املتخ�ض�ضة 
ما  ح�ضب  امل�ضلحة,  هذه  تهيئة  اإعادة  يف 
املوؤ�ض�ضة  اإدارة  من  الثنني  اأم�ض  ا�ضتفيد 

ال�ضت�ضفائية.

املركز  اإدارة  اأن  امل�ضدر  نف�ض  واأو�ضح 
ب�ضدد  لوهران  اجلامعي  الإ�ضت�ضفائي 
اإجراء م�ضاورات وتقييم مع كل من املجل�ض 
ومديرية  اجلامعي  للم�ضت�ضفى  العلمي 
اإىل  التو�ضل  اأجل  من  وال�ضكان  ال�ضحة 
�ضيتم  التوزيع  لعملية  مدرو�ض  خمطط 
�ضبطه لحقا »من اأجل  �ضمان تكفل اأح�ضن 

باملري�ضات«.

مركبات  لإنتاج  اجلزائرية  ال�رشكة  �ضلمت 
بنز«  »مر�ضيد�ض  عالمة  من  الثقيل  الوزن 
اليوم الثنني باجلزائر العا�ضمة, 252 �ضاحنة 
تكتيكية من �ضنعها, لفائدة املديرية املركزية 

للعتاد بوزارة الدفاع الوطني.
من  الت�ضليم  بروتوكول  على  التوقيع  مت  قد  و 
املركزية  املديرية  عن  ممثل  و  الرائد  قبل 
بوزرمة  الوطني,  الدفاع  بوزارة  للعتاد 
ملوؤ�ض�ضة  العام  املدير  كذا  و  م�ضطفى 
مر�ضيد�ض-  �ضارفي�ض  موتورز  »اأجلرييان 
بنز«, ال�ضيد جمال حميوت و بهذه املنا�ضبة, 
اأو�ضح الرائد بوزرمة اأنه و »جت�ضيدا للمنهجية 
الوطني  الدفاع  وزارة  طرف  من  امل�ضطرة 
الوطني  اجلي�ض  قدرات  من  للرفع  الرامية 
ال�ضناعية  القدرات  ال�ضعبي من خالل تطوير 
الع�ضكرية املتما�ضية مع ال�ضيا�ضة القت�ضادية  
اليوم  مت  الوطنية  ال�ضناعة  لتفعيل  الهادفة 
التكتيكية  العربات  من  اأخرى  ح�ضة  ا�ضتالم 
ب�ضفتها  للعتاد  املركزية  املديرية  طرف  من 
لفائدة  العتاد  ت�ضيري  و  باقتناء  املكلفة  الهيئة 

موؤ�ض�ضة اجلي�ض الوطني ال�ضعبي«.

ذات  مر�ضيد�ض  »عالمة  اأن  قائال  تابع   و 
يف  رائد  تكنولوجي  مرجع  و  عاملي  �ضيت 
جمال ال�ضناعات امليكانيكية  )..( و جت�ضيدا 
الوطني  للجي�ض  العليا  القيادة  مل�ضاعي 
لوحدات  القتالية  القدرات  لتطوير  ال�ضعبي 
العالمة  اختيار  القيادة  ارتاأت  املعركة,  قوام 
ميكانيكية  ل�ضناعة  للتاأ�ضي�ض  لها  ك�رشيك 

حملية بن�ضبة اندماج تتزايد من عام لآخر«.

و تقدر احل�ضة التي مت ا�ضتالمها اأم�ض الثنني 
من  وحدة   252 ب  املتحدث  ذات  ح�ضب 
خمتلف اأنواع ال�ضاحنات لنقل الأفراد 66X و 
الوقود  و  و  44X و �ضاحنات �ضهاريج املياه 
ال�ضاحنات  اأن  هذه  الإجالء م�ضريا  �ضاحنات 
الع�ضكرية  الوحدات  قوة  تعزيز  يف  �ضت�ضاهم 
نظرا لتزودها بكل ما يحتاجه الفرد الع�ضكري 

بدقة عالية.

�سناعات ع�سكرية 

ت�صليم 252 �صاحنة من �صنع جزائري 
لفائدة م�صالح وزارة الدفاع

قطاع التجهيزات 
العمومية 

وايل امل�صيلة ي�صتعجل 
املقاولني ال�صتكمال 

امل�صاريع املتاأخرة
اإبراهيم  امل�ضيلة,«  ولية  وايل  �ضدد 
يف  الإ�رشاع  �رشورة  على  او�ضان«  
بقطاع  اخلا�ضة  امل�ضاريع  جتهيز 
التعليم العايل  وت�ضليمها يف الآجال 
املوجودة  التفاقية  وفق  املحددة, 
املكلفة  واملوؤ�ض�ضات  الإدارة  بني 
التفقدية  زيارته  خالل  بالإجناز 
التابعة  امل�ضاريع  معاينة  اجل  من 
مدير  رفقة  العمومية  للتجهيزات 
القطاع وا�ضتهل الوايل زيارته بتفقد 
الإدارية  املحكمة  اإجناز  م�رشوع 
فيها  الأ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  والتي 
ثائرة  ثارث  باملائة حيث   80 حدود 
ت�ضجيل  و  الأ�ضغال  لتوقف  الوايل 
امل�ضيلة   وايل  اأمر  حيث  كبري  تاأخر 
تقومي  اإعادة  النخراط يف  ب�رشورة 
منطقي ومو�ضوعي بخ�ضو�ض اآجال 
ا�ضتالم امل�ضاريع التي تعرف تاأخرا 
و  الوايل  بعدها  عّرج  و  الإجناز  يف 
م�رشوع  ملعاينة  له  املرافق  الوفد 
اإجناز مقر الأمن احل�رشي اجلديد 
بالقطب احل�رشي هذا املقر الذي 
به ب�ضفة كاملة قام  الأ�ضغال  انتهت 
اإعجابه  اأبدى  وقد  مبعاينته  الوايل 
الهتمام  اإىل  دعا  وقد  بنائه  بنمط 
واملحافظة  احليوية  الهياكل  بهذه 

عليها .
عبدالبا�سط بديار  
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تيارت

حجز 19 طنا من 
الفرينة امل�صتوردة  

متكنت عنا�رش الدرك الوطني  العاملة  باإقليم 
اإحباط  من  تيارت  لولية  التابعة  مدري�ضة 
والتي  املدعمة   الفرينة   من  طنا   19 تهريب 
اأق�ضى  الذهب  عني  بلدية  نحو  موجهة  كانت 
جنوب الولية ل�ضتغاللها كاأعالف للموا�ضي .
م.ب

�سراكة بني برندت 
اجلزائروجمعية �سيدرا

حملة ت�صامنية مع 
العائالت املعوزة 

بالتن�ضيق  اجلزائر  برندت  موؤ�ض�ضة  اأطلقت 
قفف  لتوزيع  خريية  حملة  �ضيدرا  جمعية  مع 
خالل  فقرا  والأ�ضد  للمعوزين  رم�ضانية 
القفة  هذه  حتتوي  حيث  ال�ضهرالف�ضيل, 
من  اأ�ضا�ضية  غذائية  مواد  على  الرم�ضانية 
فريق  بتح�ضريها  وقام  �ضيفيتال  عالمة 

برندت. 
تتكاثف اجلهود املبذولة من طرف اجلمعيات 
خالل  املحتاجني  فئة  مل�ضاعدة  اخلريية 
مع  تزامناً  احلملة  وتاأتي هذه  ال�ضهرالف�ضيل, 
مئات  بذلك  لت�ضتهدف  املبارك  �ضهررم�ضان 

العائالت من فئة الدخل املحدود.  

وهران

اأول »مباراة« للم�صرح 
االرجتايل يف جوان 

�ضتجري اأول »مباراة« للم�رشح الرجتايل على 
م�ضتوى الوطن يف منت�ضف �ضهر جوان القادم 

بوهران, ح�ضبما ا�ضتفيد اأم�ض الثنني لدى 
املنظمني.

 « الثقافية  للجمعية  املبادرة  هذه  وتندرج 
الدورة  فعاليات  اإطار  يف  لوهران  الآمال« 
�ضتقام  التي  الرجتايل  امل�رشح  حول  تكوينية 
�ضعار  حتت  القادم  يونيو  �ضهر  غ�ضون  يف 
ح�ضبما   ,« بالرجتال  نعمل  ول   .. نرجتل   «
يف  وي�ضارك  املذكورة  اجلمعية  رئي�ض  ذكره 
امل�رشح   « اأي�ضا  ت�ضمى  التي  »املباراة«  هذه 
ال  الدفعة  من  تخرجوا  �ضاب   15 الريا�ضي« 
22 الذين قامت اجلمعية بتكوينهم مما ي�ضمح 
مواجهة  اجلمهور يف  مع  مبا�رشة  بالتقاء  لهم 
عدة  حول  �ضاخنة  تكون  اأن  يرتقب  م�رشحية 

موا�ضيع غري حمددة ي�ضيف حممد ميهوبي.

الطريق ال�سيار ببلعبا�س

قتيل وجريح يف ا�صطدام  
�صاحنتني مقطورتني  

�ضهد الطريق الطريق ال�ضيار �رشق غرب على 
م�ضتوى ولية �ضيدي بلعبا�ض وبال�ضبط باإقليم  
بلدية حا�ضي زهانة دائرة ابن بادي�ض  �ضبيحة 
بني  ا�ضطدام  اثر  عنيف  مرور  حادث  اأم�ض 
�ضاحنتني مقطورتني  ما جنم عنه وفاة �ضخ�ض 
واحد يف عني املكان  ويتعلق الأمر ب ) ب ب 
( البالغ من العمر 38�ضنة واإ�ضابة اآخر بجروح 
, هذا وقد تدخلت  م�ضالح احلماية  خمتلفة 
حولت  حيث  بلعبا�ض  �ضيدي  لولية  املدنية 
مب�ضت�ضفى  اجلثث  حفظ  م�ضلحة  اىل  اجلثة 
مت  كما  بلعبا�ض  ب�ضيدي  ح�ضاين  القادر  عبد 
ال�ضتعجالت   م�ضلحة  اىل   اجلريح  حتويل 
ح�ضيلة  اأن  لالإ�ضارة   , امل�ضت�ضفى  بنف�ض 
بلعبا�ض  ب�ضيدي  رم�ضان  ل�ضهر  مرور  حوادث 
مقتل  عن  اأ�ضفرت  مرور  45حادث  بلغت 

�ضخ�ضني واإ�ضابة 51 اآخرين بجروح خمتلفة
 حممد بن ترار
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العا�سمة
تكرمي 200 تلميذ يف م�صابقة 

حفظ القراآن الكرمي 

امل�ست�سفى اجلامعي لوهران 

غلق م�صلحة اأمرا�ض الن�صاء 
والتوليد

العدد الأخري من اجلريدة الر�سمية

حتديد �صروط و كيفيات منح 
امتياز ا�صتغالل املياه احلموية 

من  وتلميذة  تلميذ   200 من  اأزيد  تكرمي  مت 
املتفوقني  و  القراآنية  للمدار�ض  املنت�ضبني 
الثنني  اأم�ض  التعليمية  الأطوار  خمتلف  من 
من  الرابعة  الطبعة  يف  العا�ضمة  باجلزائر 
و  الكرمي  القراآن  من  اأجزاء  حفظ  م�ضابقة 

احلديث النبوي و تاريخ الثورة اجلزائرية .
و اأكد مدير ال�ضوؤون الدينية و الأوقاف لولية 
اجلزائر زهري بوذراع  يف ت�رشيح على هام�ض 
اأن  باملحمدية  المام  بدار  املنظم  احلفل  

التكرمي ياأتي »لت�ضجيع« التالميذ الفائزين يف 
اأجزاء من  م�ضابقة حفظ  الرابعة من  الطبعة 
القراآن الكرمي و احلديث النبوي و تاريخ الثورة 
اجلزائرية حلثهم على احلفظ والتي انطلقت 
بلدية  الكرمي عرب 57  مع بداية �ضهر رم�ضان 
ومنت�ضبي  واملر�ضدات  الأئمة  من  بتاأطري 
الذي  امل�ضابقة  م�ضمون  اأن  موؤكدا  القطاع 
بادرت بها املديرية »مل يغفل التاريخ الثوري 

للوطن« . 

الر�ضمية,  اجلريدة  من  الأخري  بالعدد  �ضدر 
املر�ضوم التنفيذي املحدد ل�رشوط و كيفيات 
املياه  ا�ضتغالل  و  ا�ضتعمال  امتياز  منح 

احلموية.
 150-19 رقم  التنفيذي  املر�ضوم  يعرف  و 
املوؤ�ض�ضات   2019 اأفريل   29 يف  املوؤرخ  
»كل  اأنها  على  املياه  من  النوع  لهذا  امل�ضتغلة 

املياه  ت�ضتعمل  جتاري  طابع  ذات  موؤ�ض�ضة 
و/ عالجية  لأغرا�ض  م�ضتقاتها  و  احلموية 
البدينة« و ت�ضمى يف هذه  اللياقة  اأو ل�ضتعادة 
احلالة موؤ�ض�ضة حموية و »ت�ضتعمل مياه البحر 
و املواد الطبيعية امل�ضتخرجة منه  لأغرا�ض 
عالجية و/اأو ل�ضتعادة اللياقة البدينة« و يطلق 
عليها هنا ت�ضمية مركز املعاجلة مبياه البحر.  

الغرفة اجلزائرية للتجارة
 و ال�سناعة

انتخاب رئي�ض و نواب 
يوم 15 جوان املقبل 

رئي�ض  انتخاب  عملية  التجارة  وزارة  �ضتنظم 
ال�ضناعة  و  للتجارة  اجلزائرية  الغرفة  نواب  و 
اأم�ض  به  اأفاد  ح�ضبما  املقبل,  يونيو   15 يوم 
يف  جاء  و  الوزارة,  ذات  عن  �ضادر  بيان  الثنني 
اأع�ضاء  علم  اإىل  التجارة  وزارة  »تنهي  البيان 
ال�ضناعة  و  التجارة  لغرف  املنتخبة  الهيئات 
و  اجلزائرية  الغرفة  نواب  و  رئي�ض  انتخاب  اأن 
ال�ضناعة  �ضينظم ال�ضبت 15 جوان املقبل على 
م�ضتوى قاعة املحا�رشات علي معا�ضي لل�رشكة 

اجلزائرية للمعار�ض و الت�ضدير« بالعا�ضمة.
وللتذكري فاإن هذه النتخابات تنظم طبقا لأحكام 
مار�ض   3 يف  املوؤرخ   94-96 التنفيذي  املر�ضوم 
تاأ�ضي�ض غرفة  املت�ضمن  واملتمم  املعدل   1987

التجارة وال�ضناعة �ضيما مادتيه 8 و 14 منه.

البويرة

تاألق النجم
 رابح ع�صما

البويرية  العائالت  اآلف  اأم�ض  ليلة  ا�ضتمتعت 
الثقافة  لدار  الكربى  احلفالت  قاعة  غزت  التي 
» علي زعموم » بحفل فني كبري اأحياه املطرب 
برنامج  �ضمن   « ع�ضما  رابح  النجم«  القبائلي 
 « الثقافة  دار  اإدارة  الذي �ضطرته  ليايل رم�ضان 
علي زعموم » طيلة ال�ضهر الف�ضيل , حيث جتاوب 
 5 من  اأزيد  مدار  على  ممتعة  اأجواء  يف  اجلميع 
�ضاعات مع روائع هذا الفنان الذي بداأ م�ضواره 
كبرية  جناحات  على  وب�ضم   1983 �ضنة  الفني 
يف  خالدة  تزال  ل  وال�ضبابية  العاطفية  بالأغاين 
اأذهان ع�ضاق الفن اجلميل , هذا و�رشبت مديرة 
املوعد   « �رشبي  �ضليحة   « ال�ضيدة  الثقافة  دار 
ماي   30 اخلمي�ض  �ضهرة  البويرية  للعائالت 
جانب  اإىل  يا�ضمينة  القديرة  الفنانة  مع  اجلاري 
 « يو�ضف  بن  ن�ضرية   « ال�ضابة  املطربة واملمثلة 

املتاألقة يف جمال الغناء وامل�رشح  .
 اأ.م

البليدة
حجز اأكرث من 800 

كلغ من اللحوم احلمراء 
لأمن  الإقليمية  ال�رشية  اأفراد  من متكن  بالبليدة  الوطني  للدرك  الهيئة �ضاحلة لال�ضتهالك, ح�ضبما جاء اأم�ض حجز 836 كلغ من اللحوم احلمراء غري الطرقات  �ضادر عن هذه  بيان  الإثنني يف 

اللحم و اأو�ضح ذات امل�ضدر اأن م�ضالح الدرك الأمنية. من  كلغ   480 حجزت  اخلروف الوطني  حلم  من  كلغ   356 و  غري مع الأح�ضاء و التي تبني بعد مراقبتها البقري  اأنها  البيطري  الطبيب  طرف  �ضاحلة لالإ�ضتهالك ليتم اإتالفها مبركز من 
الردم التقني ببوقرة.

تنظيم ن�صاط 
االإطعام ال�صياحي 

اجلريدة  من  الأخري  العدد  يف  التنفيذي �ضدر  املر�ضوم   31 رقم  ال�ضياحي الر�ضمية  الإطعام  ن�ضاط  ينظم  واأو�ضح الذي  مقننا  جتاريا  ن�ضاطا  19-151 باعتباره  رقم  التنفيذي  م�ضتوى �ضياحية« هي املطاعم التي تتوفر على املوؤرخ يف 29 اأبريل 2019, اأن »مطاعم املر�ضوم  مع  تتوافق  وجتهيزات  اأنواعها معني من الراحة واخلدمة واملخ�ض�ضة معدات  اختالف  على  وجبات  بدونه, لتقدمي  اأو  بتن�ضيط  مرفوقة  ميادين ويتعني عليها المتثال للت�رشيع وللتنظيم للزبائن,  يف  �ضيما  ل  بهما,  خماطر املعمول  �ضد  واحلماية  والأمن  بيع التعمري  تراخي�ض  وكذا  والنظافة  احلريق 
مع وترتب املطاعم ال�ضياحية يف 4 اأ�ضناف امل�رشوبات والعرو�ض الرتفيهية. يتزايد  النجوم  من  بعدد  عنها  طبقا معرب  وذلك  املطعم,  رفاهية  ملعايري الت�ضنيف املحددة باملر�ضوم .م�ضتوى 
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