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احلماية املدنية

� 182شاطئا ممنوعا من ال�سباحة

�أعلنت املديرية العامة للحماية
املدنية �أنه مت حتديد � 182شاطئا
ممنوعا لل�سباحة ب�سبب خطورتها
على �سالمة امل�صطافني من بني
� 601شاطئ وذلك حت�سبا ملو�سم
اال�صطياف ل�سنة .2019
و�أو�ضحت م�صالح احلماية املدنية يف
بيان لها �أم�س �أنه»بالن�سبة ل�سنة ،2019
فمن �إجمايل � 601شاطئا على طول
ال�رشيط ال�ساحلي الوطني ،مت حتديد
� 182شاطئا ممنوع لل�سباحة ب�سبب
خطـورتها على �سالمة امل�صطافني
و�إح�صاء � 419شاطئا م�سموح
لل�سباحة التي �سيتم حرا�ستها و�ضعت
م�صالح احلماية املدنية جهازا
عمليا خم�ص�صا حلرا�سة ال�شواطئ
واال�ستجمام على م�ستوى ال�شواطئ
امل�سموحة لل�سباحة وهذا على
امتداد � 4أ�شهر وذلك من ال�ساعة 9

�صباحا �إىل  19م�ساء
و�أ�ضاف ذات امل�صدر �أن م�صالح
احلماية قامت بتدعيم جهاز حرا�سة
ال�شواطئ ب�أعوان �إ�ضافيني حلرا�سة
ال�شواطئ مقارنة ب�سنة  ،2018حيث
كان تعداد �أعوان حرا�سة ال�شواطئ
يقدر بـ  18000عون بتوظيف 24000
عون حمرتفني ومو�سميني� ،أي بزيادة
تقدر بـ  6000عون حرا�سةو�أو�ضح
البيان �أن اجلهاز العملي الذي مت
و�ضعه خالل هذه ال�سنة قد»مت
تدعيمه بو�سائل مادية هائلة ومعتربة،
خا�صة فيما يتعلق بالزوارق املطاطية
للتدخل ال�رسيع يف عمليات الإنقاذ
يف البحر وكذا املعدات اجلماعية
والفردية
من جهة �أخرى ،ذكرت م�صالح احلماية
املدنية �أن حتليل الإح�صائيات خالل
�آخر � 5سنوات �أظهر �أن»الأ�سباب

مالل يدخل املركاتو بقوة
�سجل رئي�س فريق �شبيبة القبائل �رشيف مالل دخوال مبكرا يف �سوق
ّ
االنتقاالت بعدما �سجل �أول �صفقة يف املركاتو ال�صيفي وتعاقد مع العب
�أوملبي املدية توفيق عدادي الذي و ّقع ر�سميا رفقة ت�شكيلة «الكناري» ،يف
�صورة ت�ؤكد رغبة
الرجل الأول يف النادي القبائلي حت�ضري املو�سم الكروي اجلديد بطريقة
�أ�رسع من �أجل احل�صول على �أف�ضل الالعبني للتناف�س على الأدوار الأوىل
وت�سجيلم�شاركة ايجابية يف املناف�سة القارية.

الرئي�سية للغرق تتمثل دوما يف
ال�سباحة يف ال�شواطئ املمنوعة
�أو خالل خارج �أوقات احلرا�سة يف
ال�شواطئ املحرو�سة� ،أي يف غياب
�أعوان احلرا�سة كما قام �أعوان
احلرا�سة خالل �سنة  2018بـ»76118
تدخل �سمح ب�إنقاذ �أكرث من 50548
�شخ�ص من الغرق ،يف حني مت ت�سجيل
وفاة � 88شخ�صا منهم  50توفوا غرفا
يف ال�شواطئ املمنوعة لل�سباحة
ودعت ذات امل�صالح كافة املواطنني
�إىل «احرتام خمتلف التو�صيات الأمنية
واملتعلقة بال�سباحة واملتمثلة �أ�سا�سا
يف عدم جتاوز امل�ساحة املخ�ص�صة
لل�سباحة،حرا�سة الأطفال وعدم
تركهم مبفردهم ,خا�صة املزودين
بالألعاب املائية� ،إىل جانب �رضورة
احرتام الرايات املو�ضوعة التي تدل
على حالة البحر.

خبر في
صورة

وهران

حجز  720قر�صا مهلو�سا من
نوع "بريغابلني"

متكنت �أم�س ،الفرقة اجلنائية بامل�صلحة الوالئية لل�رشطة الق�ضائية
لأمن والية وهران ،الإيقاع مبروجني للم�ؤثرات العقلية يبلغان من
العمر�20سنة و�30سنة ،تورطا يف ق�ضية حيازة ومتاجرة يف امل�ؤثرات
العقلية  ،الإبالغ عن جرمية وهمية ،الت�رصيح الكاذب  ،عملية التوقيف
متت بناء على �إثر حتريات معمقة قامت بها عنا�رص امل�صلحة حول
ن�شاط املتورطني مفادها وجود �شخ�صني كانا بينهما �إتفاق لإبرام
�صفقة لبيع ال�سموم،بعد �إ�ست�صدار �إذن بالتفتي�ش م�سكن املتورط
الرئي�سي ،كانت نتائج �إيجابية مت العثور على 12علبة من الأقرا�ص
املهلو�سة من نوع» بريغابالني» قدر عددها 720قر�صا مهلو�سا ،ليتم
حترير �ضدهما �إجراء ق�ضائي.
�أ.ب

امل�سريات ظاهرة �أن�صار الأندية
�أ�ضحت امل�سريات املطالبة برحيل الر�ؤ�ساء املغ�ضوب عليهم ظاهرة لدى
�أن�صارالأندية اجلزائرية والتي ارتفعت خالل ال�صائفة احلالية بعدما عبرّ ت
اجلماهري عدم ر�ضاها عن ما يقدمه امل�س�ؤولون على الإدارة ،وهو ما جعل
عدد الأندية يف ارتفاع هذه ال�صائفة يف �صورة وفاق �سطيف ،مولودية وهران
واحتاد بلعبا�س التي خرج �أن�صارها يف م�سريات خالل �سهرات رم�ضانية
ب�شعار رحيل الإدارة و�إحداث تغيريات على الهرم.

درع البطولة يف منزل �شهيد احلراك
«نبيل �أ�سفريان»

احتفاء باملجاهد املرحوم
عبدالقادر خياط

قامت �إدارة فريق احتاد العا�صمة بلفتة طيبة نحو عائلة �شهيد احلراك»
نبيل �أ�سفريان « الذي تويف خالل م�شاركته يف احلراك ال�شعبي يف
اجلمعة الـ  ، 14بعدما �أقدمت على التنقل �إىل منزل الراحل من طرف
املكلف بالإعالم على م�ستوى الفريق �أمني تريمان ومعهم درع البطولة
للرابطة املحرتفة لكرة القدم الذي توج به هذا النادي العا�صمي يف
 2019وهذا لكون الراحل كان معروفا حبه الكبري «لليا�سما».

الأمن الوطني

و�ضعت املديرية العام للأمن الوطني
خطة �أمنية مبنا�سبة �إحياء عيد الفطر
املبارك ،عرب كامل واليات الوطن
من خالل �ضمان توفري اال�ستعدادات
والتدابري االحرتازية الأمنية والوقائية
الالزمة لت�أمني هذه املنا�سبة.
اخلطة الأمنية ،ت�شمل على ت�سخري

ي�ضع خمططا �أمنيا خا�صا

ت�شكيل �أمني يف امليدان ،ي�ضم
الدوريات الراكبة والراجلة لأفراد
ال�رشطة ل�ضمان �أمن الأماكن
وال�ساحات العمومية ،خا�صة التي
ت�شهد �إقباال كبريا للعائالت والوافدين
يومي العيد كامل�ساجد ،ال�ساحات
العمومية ،مراكز الرتفيه والت�سلية

وكذا الأ�سواق واملراكز التجارية
الكربى.
ومن بني الإجراءات الأمنية التي مت
و�ضعها حت�سبا لهذه املنا�سبة ،تدعيم
ف�صائل الأمن املروري بت�شكيالت
�رشطية تعمل على �ضمان االن�سيابية
املرورية على م�ستوى الطرق الرئي�سية

والفرعية التي تعرف كثافة مرورية.
ويف نف�س الإطار ،مت تدعيم فرق
جمهرة �رشطة النقل ،املوزعة على
م�ستوى حمطات نقل امل�سافرين،
من �أجل �ضمان تنقالت املواطنني،
خا�صة على م�ستوى حمطات الرتاموي
وميرتو العا�صمة.

خالل زيارته لنب �سرور

وايل امل�سيلة يتعهد بتح�سني واقع ال�صحة
وعد وايل والية امل�سيلة» ابراهيم
او�شان « خالل زيارته التفقدية لبلدية
بن �رسور جنوب والية امل�سيلة ،
بتح�سن واقع ال�صحة بالوالية ،متا�شيا
واحتياجات املواطنني ،و�أو�ضح �أن
ال�سلطات الوالئية حتر�ص على

توفري كل الظروف املنا�سبة لتح�سني
وترقية اخلدمات ال�صحية العمومية
وتطوير املرفق ال�صحي لفائدة
املواطن م�ؤكد �أن م�صاحله تبقى يف
�إ�صغاء دائم الن�شغاالت �أ�رسة ال�صحة
للتكفل احتياجاتها من خالل العمل

على توفري الظروف املالئمة للقيام
مبهامها على �أكمل وجه ومن جهة
�أخرى وجه الوايل تعليمات �صارمة
على �رضورة تطبيق �إجراءات فعالة
وعاجلة لتح�سني ظروف التكفل
باملري�ض واملواطن ،و توفري كافة

الظروف احل�سنة التي ت�سمح بالتكفل
باملر�ضى  ،و العمل على فتح وحدات
العالج املغلقة خا�صة تلك املتواجدة
على م�ستوى املناطق النائية ،كما �أمر
بالإ�رساع بتهيئة الوحدات التي تعاين
من تدهور.
ع.ب

قبل و�صولنا �إليهم مل نكن نت�صور �أن مطعم الرحمة بقرية املقطع
ببلدية الهامل مبطعم حمطة املجاهد املرحوم عبد القادر خياط
�أنه يلقى �إقباال من طرف عابري ال�سبيل ومن طرف  48والية وعلى
مدار �شهر رم�ضان ..حيث نظم املطعم جل�سة افطار يف ليلة 27
على �رشف روح املجاهد عبد القادر خياط الذي �أطلق مبادرة
افطار عابري ال�سبيل وجميع من يق�صد املطعم يف �شهر رم�ضان
 2018مطعما للرحمة با�سم �سكان الهامل وفتح يف ال�سنة الفارطة
ورم�ضان  2019خالل كل �شهر رم�ضان حتت �شعار الب�سمة الكرمية
وتخليدا لروح املجاهد الرمز عبد القادر خياط �أحد كبار ثوار
وجماهدي ثورة نوفمرب املجيدة وقد دعت عائلة املجاهد عبد
القادر خياط الدعاء له يف ليلة  27من �شهر رم�ضان الكرمي خا�صة �أن
مطعم الرحمة �إدخال الب�سمة يف قلوب الفقراء وامل�ساكني وعابري
ال�سبيل من جميع ربوع الوطن وجميع الأطباق تعدها �أرملة املجاهد
عبد القادر خياط وعائلته .
ه.ب

حوار مفربك مع �سفري دولة عربية

ذكر م�صدر م�أذون �أم�س يف حديث للو�سط �أن �سفري دولة عربية
باجلزائر تفاج�أ بن�رش جريدة وطنية حلوار دون �أن يقوم به  ،وهذا
ما ي�ؤكد �أن هذا احلوار ال�صحفي حوار مفربك وعبارة عن جتميع
ملقاطع من حوارات قدمية .

انطالق بيع ق�سيمة ال�سيارات

انطلقت �أم�س عملية بيع ق�سيمة ال�سيارات على م�ستوى قبا�ضات
ال�رضائب ومكاتب الربيد وذلك �إىل غاية ال 31من �شهر جويلية و
كانت املديرية العام ــة لل�رضائب قد ذكرت �أن ت�سعرية الق�سيمة لهذه
ال�سنة مل يطر�أ عليها �أي تغيري باملقارنة مع تلك املعتمدة يف 2018
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قراربغلق «دزاير نيوز»

� إمرباطورية حداد الإعالمية
تنهار ببطء
مثلما كان منتظر � ،أعلنت �أم�س �إدارة قناة دزاير نيوز ملالكها رجل الأعمال علي حداد و املتواجد يف
ال�سجن ب�سبب العديد من الق�ضايا  ،وهي ال�شركة التي تعد كالقطرة يف البحر من جممع �شركات علي
حداد  ،هذا الأخري ال الذي كان ميثل تقريبا الواجهة االقت�صادية للنظام ال�سابق .
ع�صام بوربيع
و ب�إعالن قناة «دزاير نيوز» الغلق يوم
25من جوان املقبل  ،وت�رسيح ما
يقارب ل�100صحفي و �إمكانية دجمها
مع قناة «الدزايرتي» يف لنف�س مالكها
علي حداد  ،تكون الأذرع الإعالمية
ملا يعرف بالع�صابة بد�أت يف التقل�ص
 ،خا�صة �إن علمنا �أن علي حداد
ومبعية ال�سعيد بوتفليقة ،و كونيناف
كانوا قد �سيطروا على الإ�شهار و

يغدقون به على من يخدم �أجنداتهم
 ،و املقربني منهم  ،لدرجة �أن الكثري
من اجلرائد الأخرى مت غلقها وكذلك
بع�ض القنوات نتيجة ال�صعوبات
املالية ودخولها يف التخبط يف
م�شاكل مالية  ،بعد احتكار الإ�شهار
من طرف هذه الع�صبة و زبانيتها .
ومثل ما هو معلوم ف�إن مدير وكالة
الن�رش و الإ�شهار ال�سابق الذي �أ�صبح
وزيرا كان علي حداد هو من عينه
مديرا هناك،بعد �أن كان �صحفيا

يف جممعه وقت اجلزائر  ،لي�صبح
هو حار�س الإ�شهار بتزكية من علي
حداد و ال�سعيد بوتفليقة  ،ليخلفه
بعدها �أمني �شيكر على ر�أ�س الوكالة
الوطنية للن�رش و الإ�شهار هذا الأخري
املح�سوب �أي�ضا على رموز النظام
و املرحلة ال�سابقة من �سالل � ،إىل
اويحيى � ،إىل ال�سعيد بوتفليقة .
ومن املعروف �أن علي حداد الذي
ميلك العديد من ال�رشكات يف جمال
البناء و الطرقات  ،و�سيطر على هذا

امليدان  ،قد
قام بت�أ�سي�س العديد من امل�ؤ�س�سات
الإعالمية لتكون الواجهة الإعالمية
مل�شاريعه و�صورته وكذلك كو�سيلة
�ضغط داخل لوبيات احلكم .
م�ؤ�س�ساتعلي حداد والتي كانت البداية
بجريدتي وقت اجلزائرولوطون
داجلريي بالفرن�سية،واللتني كانتا
تتح�صالن على ما يقارب � 6صفحات
�إ�شهارية فور انطالقها،ال�شيء الذي
�أثار ا�ستياء الكثري من الفاعلني يف

ميدان ال�صحافة و الذين اعتربوه
احتكارا وا�ضحا ل�سوق الإ�شهار الذي
هو املورد الوحيد لأغلب اجلرائد
اجلزائرية .
كما �أنه من املتوقع �أن الكثري من
امل�ؤ�س�سات الإعالمية التي كانت
حتظى باحلظوة من طرف �أذرع
ال�سعيد بوتفليقة  ،وكذلك من خملفات
الدولة العميقة  ،من املتوقع �أن ي�شتد
عليها احلبل  ،بل البد �أن ي�شتد عليها
بعد �أن عا�شت ل�سنني ع�سل �إ�شهار

ر�سميا غلق القناة دزاير نيوز

ت�أجيل ر�سمي للرئا�سيات و توجه نحو متديد عهدة بن �صالح

ترقب لرد فعل احلراك ال�شعبي
.
.
.
.
ر�سم املجل�س الد�ستوري
ت�أجيل االنتخابات الرئا�سية
التي كان مزمع �إجراءها
يف  4جويلية املقبل� ،أين
�أكد ا�ستحالة �إجراء هذه
�إعادة
مع
االنتخابات
تنظيمها من جديد دون �أن
يحدد املوعد ،يف حني �أكد
املجل�س بقاء عبد القادر
بن �صالح رئي�سا للدولة 90
يوما �أخرى ي�ستدعي فيها
الهيئة االنتخابية من جديد
وي�ستكمل امل�سار االنتخابي
حتى انتخاب رئي�س اجلمهورية
و�أدائه اليمني الد�ستورية.

املجل�س الد�ستوري
يعلن ا�ستحالة �إجراء
انتخابات  4جويلية
�أعلن املجل�س الد�ستوري من
خالل بيان له عن ا�ستحالة
رئي�س
انتخاب
�إجراء
اجلمهورية يوم  4جويلية
و�إعادة تنظيمه من جديد،
�أين �أكد ب�أن رئي�س الدولة
عبد القادر بن �صالح هو
من �سيتوىل مهمة ا�ستدعاء
الهيئة االنتخابية من جديد
وا�ستكمال امل�سار االنتخابي
حتى انتخاب رئي�س اجلمهورية
و�أدائه اليمني الد�ستورية.
الد�ستور
و�أكد البيان ب�أن � ّإن ّ
فوق اجلميع ،وهو القانون
الأ�سا�سي الذي ي�ضمن احلقوق
واحل ّر ّيات الفرد ّية واجلماع ّية،
ويحمي مبد�أ ح ّر ّية اختيار
ّ
ال�شعب ،وي�ضفي امل�رشوعية
ال�سلطات،
ممار�سة
على
ّ
ويك ّر�س التداول الدميقراطي
عن طريق انتخابات ح ّرة
ونزيهة”.

مقري
ت�أجيل االنتخابات كان
قرارا متوقعا

مقري :ت�أجيل االنتخابات كان قرارا متوقعا
حممد بو�ضياف :قرار �إلغاء االنتخابات يعزز احلل الد�ستوري
عامر رخيلة :املجل�س الد�ستوري جتاوز �صالحياته
عامر خبابة :الد�ستور ي�سمح لنب �صالح بالبقاء �إىل غاية انتخاب رئي�س جديد
و�صف رئي�س حركة حم�س
عبد الرزاق مقري قرار
املجل�س الد�ستوري با�ستحالة
�إجراء رئا�سيات  04جولية
بالقرار املتوقع ،مو�ضحا بان
هذا القرار جاء نظرا الرف�ض
ال�شعبي لالنتخابات وللظروف
ال�سيا�سية التي تعي�شها البالد
منذ ما يقارب � 4أ�شهر.
انتقد مقري ب�شدة ما ت�ضمنه
بيان املجل�س الد�ستوري
بخ�صو�ص ا�ستدعاء رئي�س
الدولة عبد القادر بن �صالح
للهيئة الناخبة من جديد،
حمذرا من التعنت �أكرث
ملطالب ال�شعب الراف�ضة لبقاء
الباءات يف ال�سلطة ،م�شددا
على �رضورة اال�ستفادة من
در�س رئا�سيات  04جويلية
وعدم التعنت

جمال بن عبد ال�سالم
�ضرورة �إيجاد �أليات
لتجاوز عقبة رئي�س
الدولة
ثمن رئي�س جبهة اجلزائر
اجلديدة جمال بن عبد
ال�سالم قرار �إلغاء االنتخابات
الرئا�سية املزمع �إجراءها يف
 4جويلية املقبل ،م�شددا على
�رضورة �إيجاد �آليات لتجاوز
عقبة رئي�س الدولة مع �رضورة
رحيل حكومة بدوي وتعوي�ضها
بحكومة حتظى بالقبول
ال�شعبي وامل�صداقية الكافية.
دعت جبهة اجلزائر اجلديدة
�إىل �رضورة مبا�رشة احلوار
الوطني وامل�شاورات ال�سيا�سية
مع كل الفاعلني يف ال�ساحة من
اجل ت�شكيل الهي�أة امل�ستقلة
للإ�رشاف وتنظيم ومراقبة
بكل
تتمتع
االنتخابات
ال�صالحيات وتوفر لها جميع
و�سائل و�إمكانات ممار�سة

مهامها بحيادية واحرتافية
 ،مع توفري اجلو املنا�سب
واملناخ املالئم وال�رشوط
االيجابية لتنظيم انتخابات
رئا�سية نزيهة و�شفافة .

حممد بو�ضياف
بيان املجل�س الد�ستوري
خطوة �أخرى يف اجتاه
احلل ال�صحيح و الأمن
اعتربن املحلل ال�سيا�سي
حممد بو�ضياف ب�أن قرار
املجل�س الد�ستوري ب�إلغاء
االنتخابات يعزز احلل
الد�ستوري ،ويفتح ف�سحة
جديدة لكل من يريد �أن ي�ساهم
يف حل الأزمة اجلزائرية وفقا
للمرجعية الأ�سا�سية وبعيدا
عن كل مغامرة ،قائال « بيان
املجل�س الد�ستوري خطوة
لأخرى يف �إجتاه احلل ال�صحيح
والأمن».
�أو�ضح املحلل ال�سيا�سي
حممد بو�ضياف يف ت�رصيح
«للو�سط» ب�أنه كان متوقعا
ب�أن يعاد تنظيم انتخابات 04
جويلية ملا القت من معار�ضة
�شديدة من احلراك والفاعلني
فيه ،ولعدم ا�ستعداد الكثري من
ال�رشكاء ال�سيا�سيني �أحزاب
و�شخ�صيات وازنة لهذا املوعد
املهم واملركزي يف احلياة
ال�سيا�سية اجلزائرية على حد
قوله.
و�أ�ضاف املتحدث « من امل�ؤكد
�أنه �سيمدد لرئي�س الدولة بن
�صالح الذي �سيدعوا �إىل جولة
جديدة لت�شكيل الهيئة الوطنية
لتنظيم االنتخابات ،ومن
امل�ؤكد �أن الكثري من الأطراف
�ست�ستجيب بعد ان هدئت
النفو�س وتعقلت الكثري من
الطروحات التي ت�أكدت يقينا
�أن ال حل للأزمة دون االحتكام
للد�ستور ،خ�صو�صا بعد تعايل

بع�ض الأ�صوات املتطرفة التي
قد تهدد امن وا�ستقرار البلد
ب�أفكارها ال�شاذة وممار�ساتها
املراهقة ،لقد حتولت الكثري
من املعطيات ل�صالح احلل
الد�ستوري ومل يبق اال امل�ضي
فيه للخروج من النفق ،وجتدر
الإ�شارة ب�أن بن �صالح رئي�س
الدولة له �سند د�ستوري وال
ي�شكل �أي خطر على العملية
ال�سيا�سية �إذا ما مت �إ�سنادها
�إىل هيئة م�ستقلة ي�ؤ�س�س لها
الت�شاور واحلوار املرتقب ،
حكومة بدوي �ستكون بعيدة
كل البعد عن االنتخابات يف
هذه احلالة  ،تبقى بع�ض
االجتهادات بخ�صو�ص قانون
االنتخابات املنظم للعملية
و�أظنها لن تعجز املجل�س
الد�ستوري � ،إذا على احلراك
�أن يتعقل وي�سمح لبع�ض مثليه
�أن يبا�رشوا احلل املتاح بعيدا
عن كل مزايدة وتطرف»

عامر رخيلة
املجل�س الد�ستوري
جتاوز �صالحياته و مل
يحرتم نف�سه
انتقد ع�ضو املجل�س الد�ستوري
عامر رخيلة ما ن�ص عليه بيان
املجل�س الد�ستوري بخ�صو�ص
ا�ستكمال عبد القادر بن
�صالح امل�سار االنتخابي حتى
انتخاب رئي�س اجلمهورية
و�أدائه اليمني الد�ستورية،
م�ؤكدا بان املجل�س الد�ستوري
جتاوز �صالحياته و مل يحرتم
نف�سه حيث كان البد �أن ينتظر
طلبًا من رئي�س الدولة امل�ؤقت
الذي تنق�ضي عهدته الرئا�سية
بعد �شهر و�سبعة �أيام”.
و�أو�ضح عامر رخيلة « �أنه
عقب ت�أجيل رئا�سيات 4
جويلية ،يتعني على رئي�س

الدولة يف املرحلة ال�سابقة  ،و الذي
ذر عليهم املاليري  ،وطبعا كان غالب
�إ�شهار اجلرائد هو دعم للقنوات التي
�أ�س�سوها .
كما من املتوقع �أنه تعرف الكثري من
امل�ؤ�س�سات العديد من التغيريات
 ،فبعد احلديث عن تغيريات على
م�ستوى مدراء اجلرائد العمومية
 ،من املنتظر �أن تتم تغيريات حتى
على م�ستوى امل�ؤ�س�سات الإعالمية
اخلا�صة .

توقيف العمال ذوي العقود
املنتهية املدة ودمج �أ�صحاب
العقود غري منتهية املدة
 .عمال املجمع يحتجون لقرار التوقيف
 .ربوح حداد  :الإدارة غري قادرة على دفع الأجور

الدولة امل�ؤقت عبد القادر بن
�صالح� ،إ�صدار مر�سوم يلغي
قراره ال�سابق با�ستدعاء الهيئة
الناخبة ،وبعدها عليه (بن
�صالح ) التوجه �إىل املجل�س
الد�ستوري ،لإخطاره بـ�أن
عهدته املحددة بـ  90يو ًما،
�ستنتهي يوم التا�سع جويلية
املجل�س
املقبل.بعدها
الد�ستوري ي�صدر فتوى
د�ستورية بخ�صو�ص م�ستقبل
عبد القادر بن �صالح ،و�إن ما
كان �سي�ستدعي الهيئة الناخبة
ملرة ثانية ،مع �رضورة ذكر
املواد القانونية التي ا�ستند
عليها يف الفتوى الد�ستورية”،
م�شريا “لأننا مقبلون على
ما يبدو على مرحلة التمديد
لعهدة عبد القادر بن �صالح
كرئي�س للدولة ملدة ثالث
�أ�شهر �أخرى”.

عامر خبابة
الد�ستور ي�سمح لنب
�صالح بالبقاء �إىل غاية
انتخاب رئي�س جديد
�أفاد املخت�ص يف القانون
عامر خبابة ب�أن الد�ستور
ي�سمح لرئي�س الدولة بعد
ت�أجيل رئا�سيات  4جويلية
املقبل� ،أن ي�ستدعي الهيئة
الناخبة جمددا ويقوم بتحديد
موعد جديد لالنتخابات
الرئا�سية ،مو�ضحا «وفق لن�ص
املادة  104من الد�ستور فان
فرتة التمديد الد�ستوري تبد�أ
بتاريخ  9جويلية املقبل وهو
تاريخ انتهاء مهام عبد القادر
بن �صالح ،الذي �سيكمل مهمة
التح�ضري للموعد االنتخابي
املقبل وتعيني حكومة جديدة
ت�سري املرحلة املقبلة �إىل
غاية انتخاب رئي�س جمهورية
جديد.

�إميان لوا�س

ك�شف م�صدر مقرب «للو�سط»
ب�أن ثم ر�سميا غلق قناة دزاير
نيوز ب�سبب امل�شاكل املالية
التي تعاين منها القناة وعدم
قدرتها على دفع ا�شرتاك
ال�ساتيليت الذي �سينتهي يف 25
جوان املقبل .
و�أفاد ذات امل�صدر ب�أنه �سيتم
توقيف العمال ذوي العقود
املنتهية املدة ودمج العمال
�أ�صحاب العقود الغري منتهية

املدة.
هذا القرار �أثار غ�صب العمال
حيث نددوا بهذا القرار
التع�سفي بح�ضور ربوح حداد
الذي �أعلم عمال بالو�ضعية
ال�صعبة وعدم قدرة الإدارة
على التكفل بدفع �أجورهم
املالية ،م�شريا ب�أن �سيقوم
باملحاولة لت�سوية �أجرة ال�شهر
املا�ضي .

�إميان لوا�س

وزارة الدفاع الوطني

اكت�شاف خمب�أ للأ�سلحة قرب
احلدود اجلزائرية املالية
ك�شفت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي �,أم�س ال�سبت �إثر
دورية بحث وتفتي�ش قرب
احلدود اجلزائرية املالية,
ب�أدرار  ,خمب�أ للأ�سلحة
والذخرية يحتوي على ثالث
( )03بنادق ن�صف �آلية من
نوع �سيمونوف وبندقية
( )1تكرارية وخم�س () 05
قذائف هاون عيار  82ملم,
وكذا خمزنني ( )02وكمية
من الذخرية ,ح�سبما ما �أفاد
به �أم�س الأحد بيان لوزارة
الدفاع الوطني .
وجاء يف بيان الوزارة انه «
يف اطار مكافحة االرهاب
وبف�ضل ا�ستغالل املعلومات,
ك�شفت مفرزة للجي�ش
يف يوم
الوطني ال�شعبي
 01جوان � ،2019إثر دورية
بحث وتفتي�ش قرب احلدود
اجلزائرية املالية ب�أدرار/
الناحية الع�سكرية الثالثة،
خمب�أ للأ�سلحة والذخرية

يحتوي على ثالث ( )03بنادق
ن�صف �آلية من نوع �سيمونوف
وبندقية ( )01تكرارية وخم�س
( )05قذائف هاون عيار 82
ملم ،بالإ�ضافة �إىل خمزنني
( )02وكمية من الذخرية تقدر
بـ ( )453طلقة من عيارات
خمتلفة».
ويف �إطار حماربة اجلرمية
املنظمة --ي�ضيف نف�س
امل�صدر  »--حجزت مفرزة
للجي�ش الوطني ال�شعبي،
بربج باجي خمتار/ن.ع،6.
ثالثة ( )03مولدات كهربائية
مطارق
()03
وثالث
�ضغط ،فيما �ضبط حرا�س
ال�سواحل ،بالقالة/ن.ع،5.
ثالثة (� )03آالت ت�ستعمل يف
�صيد املرجان بطريقة غري
�رشعية»من جهة �أخرى «�أوقف
حرا�س احلدود ،خالل عمليتني
منف�صلتني بتلم�سان/ن.ع،2.
( )33مهاجرا غري �رشعي من
جن�سيات خمتلفة».
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بعد ا�ستقاللية املجل�س الأعلى للمحا�سبة

�أثارت ت�صريحاته جدال وا�سعا

ملاذا يروج مقران �آيت العربي لفكرة الأقليات

�أثارت ت�صريحات املحامي مقران �آيت العربي حول االنتخابات الكثري من اال�ستغراب ملا جاء فيها حول
االنتخابات وحول مفهوم الدميقراطية .
ع�صام بوربيع
ومل يفهم املتتبعون لت�رصيحات
مقران �آيت العربي ال�شاذة هل
هو فعال مقران �آيت العربي ذلك
املحامي الذي يعرفه اجلميع �أم �أنه
�شخ�صا �آخر .
فقال �آيت العربي الذي كان قبل
�أيام فقط مديرا حلملة اجلرنال
املتقاعد علي غديري قال بكل
جراءة يف ح�سابه على مواقع
التوا�صل االجتماعي " وعليه ينبغي
االتفاق حول مفهوم الدميقراطية
 ،وال ميكن اختزالها يف �صندوق
االقرتاع الذي ميكن �أن يكمم با�سم
الأغلبية كل الأ�صوات املعار�ضة و
�أن ي�سحق الأقليات .
وي�ضيف مقران �آيت العربي الذي
�أماط اللثام عن حقيقته وحقيقة
توجهاته و الأجندات التي يخدمها
قائال " وبدون �ضمانات توافقية
تكون دعائمها احلريات و م�ساواة
املواطنني دون �أي نوع من التمييز ،
ف�إن االقرتاع العام قد ي�صبح مقربة
تدفن فيها من جديد كل الآمال
التي �ضاعت منذ اال�ستقالل و التي
ا�سرتجعتها ثورة 22ماي " .
فعند �سماع ت�رصيحات مقران

�آيت العربي حت�س و ك�أنك ت�سمعها
من �شخ�ص لي�س جزائريا  ،مازال
ي�سعى �إىل طرح م�س�ألة الأقليات
 ،مما يدل على �أن هذا املحامي
يخدم �أجندات غريبة �أخرى  ،ال
ندري مالهذف منها � ،أم �أنه طرح
�آخر � ،أو �شيىء �آخر مل يجد مقران
�آيت العربي كيف يعرب عنه �أو كيف
يقوله  ،فيما يعلم اجلميع �أن م�س�ألة
الأقليات ال توجد يف اجلزائر
و�إمنا هي يف �أدهان البع�ض فقط
يحاولون ا�ستغاللها كيفما �شا�ؤوا
ووفق هواهم .

فمثل هذه الت�رصيحات هي ت�شوي�ش
وا�ضح على االنتخابات املقبلة ،
خلدمة �أطراف معينة معروفة ،
خا�صة �أن املحامي مقران �آيت
العربي الذي هو حمامي اجلرنال
ح�سان �آيت واعرب  ،وكذلك مدير
حملة اجلرنال غديري � ،أ�صبح
وا�ضحا و�ضوح ال�شخ�ص �أنه �شبه
الناطق الر�سمي للدولة العميقة
املق�صود بها هنا اجلرنال توفيق .
الغريب يف الأمر �أن �إحياء مقران �آيت
العربي مل�س�ألة الأقليات يف فكرته ،
لي�س طرح �ساذج  ،وهو طرح لوجدوا

من يت�ساهل معهم لذهبوا بعيدا  ،ال
يختلف كثريا عن طرح املاك �أو
امل�سمون باالنف�صاليني .
كما يدل على خبث طرح مقران
�آيت العربي هو تزامنه مع وفاة
كمال فخار من غرداية من �أجل
اال�ستثمار اجليد و النفخ �أكرث يف
هذه الق�ضية وما م�صطلح الأقليات
الذي مت جتديده من طرف هذا
املحامي ماهو �إال �ضغط على
الدولة اجلزائرية  ،و العمل يف
�إطار �أجندات خفية و غريبة وغري
وا�ضحة املعامل  ،ناهيك �أنها هي
�أ�سا�س الدعوة �إىل ت�شكيل جمل�س
االنتقايل كونهم يريدون التمثيل و
التعيني بعيدا عن االنتخابات التي
تفرز رئي�سا منتخبا من طرف كل
اجلزائريني .
ت�رصيحات �آيت العربي ك�شفت
فعال تخوف وتخوف �أتباعه من
االنتخابات  ،و املطالبة مبرحلة
انتقالية و الرتويج لفكرة املجل�س
الت�أ�سي�سي  ،لهذا هم ي�سعون بكل
الطرق حليلولة لعدم عقد االنتخابات
و اختيار املجل�س الت�أ�سي�سي من
�أجل التعيني و انتخابات التعيني ،
ورئي�س معني  ،وهوما يتنافى فعال
مع العمل الدميقراطي.

نا�صر حمدادو�ش بخ�صو�ص ت�صريحات مقران �آيت العربي

هناك من تخيفه الإرادة ال�شعبية
فتح النائب الربملاين عن حركة
حم�س نا�رص حمدادو�ش يف ت�رصيح
«للو�سط» النار على املحامي مقران
�أيت العربي بخ�صو�ص ت�رصيحه
الأخري حول �أنه ال ميكن اختزال
الدميقراطية يف �صندوق االقرتاع
الذي ميكن �أن يكمم با�سم الأغلبية
كل الأ�صوات املعار�ضة و�أن ي�سحق
الأقليات ،قائال « من الوا�ضح �أنّ
هناك من ال ي�ؤمن بالدميقراطية
وال باالحتكام �إىل الإرادة ال�شعبية �إال

ك�شعاراتٍ جوفاء ،وهو ما يدفعهم �إىل
الهروب من اال�ستحقاقات االنتخابية
واالختباء وراء املراحل االنتقالية
واحلاالت اال�ستثنائية للتمتع بثقافة
التعيني».
هاجم نا�رص حمدادو�ش القانوين
مقران �آيت العربي ،قائال يف
�سياق مت�صل»ال تزال الأيام تع ّري
حقيقة البع�ض يف �إدعاء املبادئ
الدميقراطية والقيم ال�سيا�سية ،وهم
يريدون دميقراطية على املقا�س،

ويفر�ضون ت�ص ّوراتٍ ومفاهيم تن�سجم
مع قناعات بالية عفى عنها الزمن،
وال ندري من � ِّأي مدر�س ٍة �سيا�سية
يتم فيها اعتبار الأغلبية ديكتاتورية،
و�أن الدميقراطية قد ت�سحق الأقلية،
ففي كل الدميقراطيات يف العامل
هناك خارط ٌة �سيا�سية عرب نتائج
االنتخابات ،تفرز �أغلبي ًة تتح ّمل
امل�س�ؤولية ال�سيا�سية التنفيذية،
وهناك �أقلي ٌة تتح ّمل امل�س�ؤولية
ال�سيا�سية يف املعار�ضة».

و�أ�صاف املتحدث « �إن كان املق�صود
بالأقلية هي الأقلية العرقية �أو اللغوية
�أو الدينية فهذا ت�رصي ٌح غري م�س�ؤول،
وهو يتنافى مع حقّ املواطنة الكاملة
بدون متييز ،ال بني الأقلية وال بني
الأغلبية ،ويعبرّ على حال ٍة من الرجعية
والتخلّف ،لأن الد�ساتري والقوانني
وامل�ؤ�س�سات ال�رشعية املنتخبة
هي من ت�ضمن احلقوق واحلريات
وامل�ساواة بني اجلميع».
�إ.ل

تربويون و نقابيون يتحدثون ل"لو�سط"

�ضرورة فتح حتقيق يف �أخطاء كتب اجليل الثاين
انتقد تربويون و نقابيون تعامل وزارة
الرتبية مع اجناز الكتب املدر�سية
و ت�ساءلوا عن �سبب عدم احرتام
امل�ؤلفني لل�رشوط املحددة الجناز
الكتاب و التي �أدت �إىل جتميد كتاب
اجليل الثاين لنب غربيط من طرف
جلنة اعتماد الكتاب ،و �أكدوا يف
ات�صالهم مع جريدة الو�سط �أم�س
�أن تكرار �سيناريو الأخطاء يرجع
�إىل عدم تقيدها ب�رشوط و قوانني
الإ�صالحات وقالوا انه يعرقل
ال�سري احل�سن للدرو�س و ي�ؤثر على
التالميذ والأ�ساتذة على حد �سواء
رئي�س جمعية �أولياء التالميذ
خالد �أحمد
ننا�شد بتن�صيب املجل�س الأعلى
للرتبية لتفادي االخطاء
من جانبه اعترب رئي�س جمعية �أولياء
التالميذ خالد �أحمد �أن القرار هو
نتيجة عدم تن�صيب املجل�س الأعلى
للرتبية الذي ي�شارك فيه نخبة من

تربويون و بيداغوجيون و ممثلون
عن عدة وزارات حتت �إ�رشاف وزارة
الرتبية و �أ�ضاف ان املجل�س يعمل
على درا�سة املناهج ونا�شد ب�إن�شاء
الهيئة و على �رضورة ا�ستقالليتها
عن وزارة الرتبية بالنظر �إىل الدور
الرقابي املخول لها  ،مطالبا
ب�رضورة �إ�سناد الو�صاية عليهما
�إىل رئا�سة اجلمهورية مبا�رشة
لرياقبا ويتابعا �أداء الوزارة لتفادي
الأخطاء املتكررة و �أو�ضح ذات
املتحدث �أن وزارة الرتبية ال تعرف
ا�ستقرار و �شهدت ثالثون وزيرا منذ
اال�ستقالل و هذا ي�رض بالتعليم و
�أ�ضاف ذات املتحدث �أن وجود
�أخطاء يدل على نق�ص يف الرتكيبة
الب�رشية البيداغوجية واملهنية
التي ت�سعى �إىل حت�سني املنظومة
الرتبوية .
رئي�س �سناب�ست مزيان مريان
وزارة الرتبية ملزمة بالتقيد
بال�شروط قبل ال�شروع
يف �إجنازه

ويف نف�س ال�سياق ،ي�ؤكد رئي�س
النقابة الوطنية للتعليم الثانوي
والتقني «�سناب�ست» مزيان مريان
يف ات�صال مع الو�سط �أن وزارة
الرتبية ملزَمة بدرا�سة �رشوط و
قوانني و �إ�صالحات الكتاب قبل
ال�رشوع فيه و ت�سا�ؤل عن ت�أخر
اللجنة يف قرارها و مل ت�صدره
عندما كانت بن غربيط على ر�أ�س
الوزارة و �شدد على �رضورة و قال
�أن وزارة الرتبية عليها ت�صحيح
الكتاب قبل طبعه و لي�س بعد
وهو مطلب رفعته النقابات منذ
�سنوات ،ومل يتم اال�ستجابة له،
لتكون النتيجة ما نعي�شه اليوم من
�أخطاء فادحة يف عدد معترب من
الكتب املدر�سية .ودعا مزيان ،من
جهة �أخرى� ،إىل ت�شديد الرقابة
على الكتب التي ت�أتي من اخلارج؛
ق�صد حماية مقوماتنا وثقافتنا
وقيمنا الوطنية ،م�شريا �إىل عدد
التالميذ والطلبة الذين ي�ستعينون
يف درا�ستهم بكتب �أجنبية ،يف

تزايد م�ستمر.
وللإ�شارة �أعطى الديوان الوطني
للمطبوعات املدر�سية ،تعليمات
لفروعه اجلهوية بتجميد كتاب
“اجليل الثاين” ملادة اجلغرافيا
لتالميذ ال�سنة الرابعة متو�سط،
ب�سبب رف�ض اعتماده من طرف
جلنة اعتماد الكتب ب�سبب الأخطاء
التي ت�ضمنهاو عدم مالئمته
للربنامج ااملدر�سي على �أن يتم
موا�صلة العمل بالكتاب القدمي،
والعودة للعمل بكتب “اجليل الأول”،
وهو الأمر الذي �سيفر�ض على
الأ�ساتذة املو�سم القادم التدري�س
مبناهج قدمية للجيل الأول و�أخرى
جديدة للجيل الثاين ،مما �سيعرقل
ال�سري احل�سن للدرو�س بالن�سبة
للمتمدر�سني والأ�ساتذة  ،على
اعتبار �أن الأ�ساتذة ملزمون بتلقي
تكوين ق�صري املدى حول فحوى
املناهج اجلديدة املختلفة متاما
عن القدمية �شكال وم�ضمونا.
ف.ن�سرين

� أميار بورقلة  ،مترنا�ست و �أدرار
مهددون باملتابعة الق�ضائية

علمت يومية «الو�سط» من م�صادر
مطلعة �أن املجل�س الأعلى للمحا�سبة
قد قرر حتويل ملفات الف�ساد على
م�ستوى عدد من بلديات الوطن مل�صالح
العدالة للتحقيق يف جتاوزات وخروقات
الأميار التي تتعلق ب�سوء الت�سيري وتبديد
املال العام .
وح�سبما علم من نف�س اجلهات ف�إن
ال�سلطات املركزية قد تلقت تقارير
عبارة عن �شكاوى وعرائ�ض احتجاجية
مت�س  17بلدية بواليات ورقلة ،
مترنا�ست � ،أدرار و ايليزي احلدودية
 ،تتعلق �أ�سا�سا يف تورط اميار خالل
العهد الإنتخابية الثالثة الأخرية ،
يف تبديد املال العام من خالل �إبرام
�صفقات م�شبوهة حتت الطاولة لفائدة
مقاولني معروفني ب�أ�صحاب املال
والنفوذ  ،ناهيك عن تكرار ميزانيات
ال�رصف على م�شاريع غري جمدية
تتعلق بتزين املحيط  ،الت�شجري ،
وهو الأمر الذي يتنافى مع تعليمات
احلكومة الرامية للإلتزام ب�سيا�سة
التق�شف وتوجيه خمتلف الإعتمادات
املالية مل�شاريع البنية التحتية التي
لها �صلة بيوميات املواطن املحلي ،
ك�إعادة االعتبار ل�شبكات املياه ال�صاحلة
لل�رشب  ،الإنارة العمومية  ،ال�رصف
ال�صحي و الطرقات املوجودة يف حالة
متقدمة من االهرتاء  ،وهو الأمر الذي

دفع ب�سكان الأحياء والقرى واملدا�رش
للخروج لل�شارع بالبلديات املذكورة
للمطالبة بحقهم من التنمية .
من جهة ثانية فقد �رسبت م�صادرنا
معلومات دقيقة تتعلق ب�إبرام �صفقات
لها �صلة بالتجهيز بطرق خمالفة
للت�رشيع  ،ومما يطرح �أكرث من عالمة
ا�ستفهام التوقف املفاجئ للتحقيقات
الأمنية �أو االدارية التي ي�رشف عليها
م�س�ؤولني نافذين يف جتاوزات والتبديد
ال�صارخ للمال العام  ،ويف �سياق مت�صل
فقد �أكد م�صادر مطلعة من الوزارة
الو�صية �أن احلراك االجتماعي ال�سلمي
الذي تعي�ش على وقعه اجلزائر �ساهم
ب�شكل كبري يف ا�سرتجاع املجل�س
الأعلى للمحا�سبة ال�ستقالليته بعدما
انتهى زمن االمالءت والتليفونات
وهو ما بات يهدد ب�إ�سقاط القناع عن
املنتخبني الفا�سدين الذين �أ�صبح عدد
كبري منهم مهدد باملتابعات الق�ضائية
التي ت�صل �إىل ال�سجن بتهمة تكوين
ثروات مالية وامتالك عقارات بطرق
ملتوية .
ومعلوم �أن عدد من الن�شطاء احلقوقيون
واجلمعويون قد طالبوا العدالة بالك�شف
الفوري عن نتائج التحقيق يف ملفات
الف�ساد عرب عدد كبري من البلديات
بجنوب البالد الكبري وفق ما �أوردته
م�صادرنا .
�أحمد باحلاج

عرب  13والية باجلنوب الكبري

� 25ألف �شرطي ودركي لت�أمني
عيد الفطر

�سطرت م�صالح الأمن والدرك الوطنيني
برنامج خا�ص لت�أمني احلركة املرورية
والراجلني واملمتلكات العمومية
واخلا�صة بواليات جنوب البالد الكبري
،لت�أمني يومي عيد الفطر املبارك .
ك�شفت م�صادر مطلعة ليومية «الو�سط
«�أن م�صالح الدرك والأمن الوطنيني
بواليات ورقلة  ،مترنا�ست  ،ايليزي ،
�أدرار  ،غرداية  ،الأغواط  ،ب�سكرة ،
ب�شار وتيندوف قد قررت ت�سخري �أزيد
من � 25ألف عن�رص �أمني بالزي الر�سمي
واملدين لت�أمني يومي عيد الفطر
املبارك وذلك نظرا لأهمية اجلانب
الأمني يف بعث الراحة و الطم�أنينة
يف جتولهم يوم العيد  ،الذين يف�ضلون
ق�ضائه بني �أقاربهم و �أ�صدقائهم
و التوجه للمقابر  ،حيث �سيبقى
املواطنني حتت �أعني الرقابة الأمنية
 ،و يندرج ذلك يف �إطار حمايتهم و
حماية ممتلكاتهم من ال�رسقة و غريها
من الإعتداءات و �سلوكيات الإجرام من
الأ�شخا�ص املنحرفني الذين ال يكفون
عن �إحلاق ال�رضر و ترويع املواطنني
حتى يف مثل هذه املنا�سبات .

و يف ذات ال�سياق � ،أفادت جهات �أمنية
رفيعة امل�ستوى �أن تكثيف براجمها
خالل يومي عيد الفطر يف الواليات
ال�سالفة الذكر  ،يندرج يف �إطار ال�سيا�سة
الإت�صالية املنتهجة من قبل املديرية
العامة للأمن الوطني وبالتن�سيق مع
القيادة العامة جلهاز الدرك الوطني ،
تلك ال�سيا�سة التي ترمي �إىل تكري�س
مبد�أ الأمن اجلواري  ،و هذا بتقريب
قوات ال�رشطة و الدرك الوطني من
املواطن و التوا�صل بني كافة �رشائح
املجتمع  ،و ذلك على غرار جميع
واليات الوطن  ،الربنامج الأمني
�سي�رشف يف ال�سهر على تطبيقه
�أعوان و م�صالح الدراك الوطني و
كذا �إطارات و رتباء و �أعوان �رشطة ،
كما �سيتم التكثيف من عدد احلواجز
الأمنية و مراقبة املركبات يف �سبيل
�إجها�ض ن�شاط املروجني و املهربني
للمخدرات  ،و يف �سياق �آخر  ،جتدر
الإ�شارة ب�أن مواطني الواليات املعنية
عربوا عن �إرتايحهم ال�شديد لتوفري
الأمن بوالياتهم خالل �شهر رم�ضان
�أحمد باحلاج
املبارك .

ب�سبب �آفة التدخني

ت�سجيل � 150ألف حالة �سرطان
رئة �سنويا

�أفادت درا�سة اجنزتها وزارة ال�صحة
وال�سكان و�إ�صالح امل�ست�شفيات بالتعاون مع
املنظمة العاملية لل�صحة ,قدمت نتائجها
الأولية �أم�س الأحد باجلزائر العا�صمة� ,أن
« 16.5باملائة من اجلزائريني البالغني ما
بني  18و� 69سنة يدخنون ال�سجائر» ب�شكل
منتظم.
و �أو�ضحت الدكتورة �سمرية توامي من
املعهد الوطني لل�صحة العمومية خالل يوم
تكويني �إعالمي لفائدة و�سائل الإعالم �أن
النتائج الأولية لهذه الدرا�سة التي �أجنزت
�سنة � 2017أن «ن�سبة  16.5باملائة من
اجلزائريني البالغني ما بني  18و� 69سنة
يدخنون وي�ستهلكون بني � 15إىل � 24سيجارة
يوميا» ,م�شرية �إىل الن�سبة الكبرية ت�سجل
لدى الرجال.
و�أ�شارت الدرا�سة �أن «ن�سبة  60باملائة من

العينة التي �شملتها الدرا�سة حاولت التخلي
عن هذه الآفة»وعر�ضت الأ�ستاذة عزيزة
في�ساح خمت�صة يف الأمرا�ض ال�صدرية
بامل�ؤ�س�سة الإ�ست�شفائية المني دباغني (مايو
�سابقا) خماطر التدخني بالن�سبة مل�ستهلكيه
وحتى املعر�ضني �إىل دخانه  ,م�ؤكدة ب�أن
هذه املخاطر «ال ي�ستثني منها �أي نوع
من التبغ مبا فيها مادة ال�شمة و ال�شي�شة
و حتى ال�سيجارة الإلكرتونية» و تزداد هذه
املخاطر �إذا كان التدخني يف �سن مبكرة.
ف�إذا كان �رسطان الرئة ي�أتي يف مقدمة
�أنواع الأمرا�ض ال�رسطانية التي يت�سبب
فيها التدخني بت�سجيل � 150ألف حالة �سنويا
اعتربت ذات املخت�صة �أن الإ�صابة بان�سداد
الق�صبات الهوائية املزمنة «تعد اي�ضا من
املخاطر وينت�رش بن�سبة  65باملائة لدى
الفئة العمرية البالغ �سنها  65فما فوق».
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يف ق�ضية ف�ساد ب 45مليار �سنتيم بوهران

توقيف «مري» الكرمة و زوجته
و �صهر علي حداد
.

حجز � 12سيارة فاخرة بحوزته

متكنت عنا�صر الفرقة املالية و االقت�صادية لل�شرطة الق�ضائية بالأمن الوالئي بوهران ،من توقيف
كل من رئي�س بلدية الكرمة عن حزب التجمع الوطني الدميوقراطي املدعو « بن ميينة م» رفقة
كل من زوجته و �أحد �أ�صهار رئي�س منتدى ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات �سابقا علي حداد امل�سجون حاليا ب�سجن
احلرا�ش ،و عدد من املقاولني و املنتخبني و الأمني العام للبلدية ،بتهمة التورط يف �إبرام �صفقات
م�شبوهة ووهمية و خمالفة للقانون بقيمة مالية جتاوزت  45مليار �سنتيم �إ�ضافة حلجز ما يزيد عن
� 12سيارة فاخرة تخطت قيمتها املالية  10ماليري�سنتيم� ،أين مت توقيف املتهمني على ذمة التحقيق
يف انتظار �إحالتهم اليوم على النيابة العامة مبحكمة اجلنح بوهران.
�أحمد بن عطية

يف ظرف زمني مل يتعد ال�شهر ،مت
توقيف م�ساء �أول �أم�س ،توقيف
رئي�س بلدية الكرمة  ،بعد �أن
توقيف رئي�س بلدية بئر اجلري و
�أمينه العام و عدد من املنتخبني
قبيل يومني من �شهر رم�ضان
املبارك ،و التهم جتمع الإثنني
تقريبا ،حيث �أقدم عنا�رص الفرقة
املالية و الإقت�صادية لل�رشطة
الق�ضائية التابعة للأمن الوالئي
بوهران ،من تفتي�ش املنزل العائلي
ل»مري» الكرمة و متخ�ض عن ذلك
توقيفه رفقة زوجته الثانية ،ليتم
�إعتقال الأمني العام للبلدية و
مقاول يقال �أن �أحد �أ�صهار علي
حداد ،مرورا مبنتخبني و عدد من
املقاولني بتهمة �سوء �إ�ستغالل
ال�سلطة و الت�سيري و �إبرام �صفقات
وهمية و خمالفة للقانون و تبديد
�أموال عمومية ،حيث ترب�أ عدد
من املنتخبني عند �سماعهم يف
حما�رض ر�سمية �أن يكونوا على
�إطالع مبا كان يجري يف البلدية،
بحكم �أن رئي�س البلدية كان ي�رص
دائما على حجب كل ما يتعلق
ب�إبرام ال�صفقات و املناق�صات و
الإتفاقيات ،و �سبق لهم �أن رفعوا

غلق عيادة توليد النت�شار داء
«اجلرب» فيها
�أ�صدر �أم�س ،املدير الوالئي
لل�صحة و ال�سكان بوالية وهران،
قرارا يق�ضي بغلق م�ؤقت
للم�ؤ�س�سة الإ�ست�شفائية لأمرا�ض
الن�ساء و التوليد «نوار ف�ضيلة»
بو�سط مدينة وهران ،ب�سبب
تف�شي داء «اجلرب» يف امل�ؤ�س�سة
بعد �أن �أ�صيبتا ممر�ضتني
باملر�ض املعدي جدا .
الف�ضيحة املدوية تفجرت للعلن
عندما توافدت على م�صلحة
الوالدة حامل لو�ضع مولودها ،و
تبني �أنها م�صابة بكمية مهولة من
اجلرب �أين قامت بنقل العدوى
للعاملني من ممر�ضات و قابالت
.
ما دفع مب�س�ؤويل امل�ؤ�س�سة و
بقرار من مديرية ال�صحة و
ال�سكان و �إ�صالح امل�ست�شفيات،
�إىل غلق فوري لل�رشوع يف
عملية تعقيم و تطهري وا�سعة،
�ستم�س خمتلف امل�صالح الطبية

بامل�ؤ�س�سة يف مقدمتها م�صلحة
الوالدة ملنع انت�شار هذا املر�ض
املعدي �رسيع االنت�شار و ينتقل
عن طريق االت�صال املبا�رش
�أو غريه املبا�رش  على غرار
الأفر�شة و الأغطية و بع�ض
الأدوات التي ت�ستعملها احلامل
يف يومياتها     .
ويف ذات ال�سياق �أكد ذات امل�صدر
�أن الأعرا�ض  املذكورة �آنفا مت
اكت�شافها بعد فح�ص احلالتني
من قبل فرقة طبية خمت�صة يف
الأمرا�ض اجللدية على م�ستوى
مديرية ال�صحة التي رفعت
تقرير خا�ص �إىل اجلهة املعنية
هذه الأخرية بدورها �أمرت
بغلق امل�ؤ�س�سة ملدة � 10أيام  
لإتخاذ التدابري والإجراءات
الالزمة ال�سيما فيما يتعلق
بالتطهري وتعقيم م�صالح التوليد
والفح�ص واملخابر وغريها من
الهيئات.
�أحمد بن عطية

يف عمليتني منف�صلتني خلفر ال�سواحل بهنني ووهران

�إحباط حماولة الهجرة غري ال�شرعية
ل 17حراقا وحجز زورقني
عدة �شكاوى لرئي�س دائرة ال�سانيا
ووايل الوالية مولود �رشيفي
للمطالبة ب�إ�رشاكهم يف ت�سيري
البلدية.
قيمة ال�صفقات امل�شبوهة املتورط
رئي�س البلدية يف �إبرامها ح�سب
م�صادر �أمنية مطلعة،جتاوزت 45
مليار �سنتيم ،يف حني �سبق و �أن
�إ�ستمع قا�ضي التحقيق مبحكمة
ال�سانيا لرئي�س البلدية يف عدة،
ق�ضايا �أهمها �إبرام �إتفاقية

لإبادة الكالب ال�ضالة بقيمة مالية
خرافية ،تخطت املليون و الن�صف
�سنتيم عن كل كلب يتم �إبادته،
ناهيك عن �إتفاقية لإقتناء كرا�سي
بال�ستيكية لتجهيز م�صالح البلدية
و ملحقاتها الإدارية � ،إ�ضافة
لإتهامه من قبل �أحد املنتخبني
بالتحري�ض �ضد �أحد �أبنائه الذي
تعر�ض لل�رضب و الإعتداء من قبل
جمموعة من معتادي الإجرام .
جدير بالذكر �أن رئي�س البلدية

احلايل املوقوف �سبق و �أن �أدين
بخم�س �سنوات �سجنا نافذة عن
جناية التزوير و ا�ستعمال املزور،
و رغم ذلك مت قبول ملفه للرت�شح
لالنتخابات املحلية التي �أجريت
بتاريخ  29نوفمرب من �سنة 2017
و هو ما �أثار جملة من الت�سا�ؤالت
الكثرية عن اجلهة التي قامت
مب�ساعدته على الرت�شح و قبول
ملفه رغم �أنه متهم بق�ضية خملة
بال�رشف و الت�سيري الإقت�صادي .

اجلزائر العا�صمة

ت�سليم � 9سكنات اجتماعية لعائالت تقيم بالإيواء اال�ستعجايل

مت اليوم الأحد بوالية اجلزائر
ت�سليم مفاتيح � 9سكنات
اجتماعية لفائدة عائالت
بدون م�أوى كانت تقيم ببع�ض
مراكز الإيواء اال�ستعجايل
وم�ؤ�س�سات ا�ستقبال الأ�شخا�ص
امل�سنني والأطفال امل�سعفني
باجلزائر العا�صمة وذلك بعد
درا�سة ملفاتهم يف �إطار التكفل
بان�شغاالت هذه الفئة اله�شة ,
ح�سبما �أكده م�س�ؤولون والئيون.

حامل تنقل العدوى ملمر�ضتني بوهران

و على هام�ش مرا�سم ت�سليم
املفاتيح املوزعة على م�ستوى
دار امل�سنني بدايل براهيم والتي
متت يف �أجواء بهيجة �صنعها
امل�ستفيدون� ,أكد الوايل املنتدب
للمقاطعة الإدارية لل�رشاقة
�سماعيل حممد �أنه تنفيذا
لتعليمات وايل اجلزائر العا�صمة
مت اليوم ال�رشوع يف توزيع �سكنات
اجتماعية لفائدة  9عائالت
(�سيدات رفقة �أطفالهن) �ضحايا

خمتلف الآفات االجتماعية تقيم
منذ �سنوات على م�ستوى مراكز
الإيواء اال�ستعجايل وم�ؤ�س�سات
ا�ستقبال الأ�شخا�ص امل�سنني
والأطفال امل�سعفني بالعا�صمة
يف �إطار برنامج �إعادة الإ�سكان
لوالية اجلزائر بغية �إعادة �إدماج
هذه الفئة اله�شة من املجتمع.
و �أو�ضح �أنه مت اعادة ا�سكان
العائالت التي كانت تقطن على
م�ستوى مركز الإيواء اال�ستعجايل
للأ�شخا�ص بدون م�أوى و مركز
الطفولة امل�سعفة بدايل براهيم
 ,مركز «دار احل�سنة» للطفولة
امل�سعفة والن�ساء بدون م�أوى
بحي بولوغني بباب الوادي ,يف
�شقق جديدة الئقة على م�ستوى
�أحياء تقع بكل من بلديات �أوالد
فايت و الدويرة وعني البنيان
،و �أكد الوايل املنتدب للدائرة
الإدارية باب الوادي عبد العزيز
عثمان ,من جهته� ,أن عمليات

التكفل باحلاالت اخلا�صة من
العائالت بدون م�أوى املقيمة
على م�ستوى بع�ض مراكز
الإيواء اال�ستعجايل وم�ؤ�س�سات
ا�ستقبال الأ�شخا�ص امل�سنني
والأطفال امل�سعفني باجلزائر
العا�صمة «م�ستمرة لتمكينهم
من ح�ص�ص �سكنية اجتماعية
الئقة وجمهزة لراحة �أطفالهم
مديرة
وا�ستقرارهم»وثمنت
الن�شاط االجتماعي لوالية
اجلزائر معيو�ش �صليحة ,بدورها
و نيابة عن وزيرة الت�ضامن
الوطني والأ�رسة وق�ضايا املر�أة,
هذه االلتفاتة الت�ضامنية قبيل
عيد الفطر املبارك ,مربزة �أن
هذه العائالت «كانت تعاين من
و�ضع اجتماعي جد �صعب �إذ مت
�إيوائها داخل مراكز متخ�ص�صة
للحماية االجتماعية تابعة لوزارة
الت�ضامن ووالية اجلزائر و ذلك
منذ فرتة طويلة».

جنحت فجر �أول �أم�س م�صالح
خفر ال�سواحل للغرب من �إحباط
حماولتني للإبحار ال�رسي بكل
تلم�سان ووهران وحجز قاربني
وتوقيف  17حراقا يف الثالثينات
من العمر بالإ�ضافة �إىل معدات
الهجرة الغري �رشعية  على غرار
الوقود والأطعمة .
العملية الأوىل متت بالإقليم
ال�رشقي لتلم�سان و�أثر دورية
لعنا�رص خفر ال�سواحل بالغزوات
مت توقيف قاربا على بعد 05
�أميال �شمال هنني وعلى متنه
 12حراقا  تبني �أنهم اقلعوا من
�شاطئ املخلد  الغري حمرو�س
التابع لبلدية بني خالد  ،كما مت
حجز �صفائح من الوقود و�أغذية

و�صدريات النجاة بالإ�ضافة
�إىل  بو�صلة ومبالغ  مالية  حيث
اليزال التحقيق معهم  للو�صول
�إىل منظم هذه الرحلة وم�صدر
الزورق قبل تقدميهم �أمام وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة الرم�شي .
ويف عملية منف�صلة متكنت عنا�رص
حرا�س ال�سواحل  بوهران من
�إحباط حماولة للهجرة ال�رسية ل05
�شبان مت اعرتا�ض طريقهم  غرب
جزر حبيبا�س�،أين مت توقيف
زورقهم الذي كان يحوي  خمتلف
معدات الهجرة الغري �رشعية  من
وقود واغدية و�صدريات النجاة
وبو�صلة  ،حيث التزال التحقيقات
جارية معهم .

حممد بن ترار

وزارة الداخلية

تعميم �إ�صدار رخ�ص ال�سياقة
البيومرتية بالتنقيط
الداخلية
وزارة
�أعلنت
واجلماعات املحلية والتهيئة
العمرانية ,عن ال�رشوع يف
تعميم �إ�صدار رخ�ص ال�سياقة
البيومرتية بالتنقيط عرب كافة
بلديات الوطن ,وذلك اعتبارا
من نهاية �شهر ماي املن�رصم.
و�أو�ضحت الوزارة يف بيان لها,
�أن تعميم عملية �إ�صدار رخ�ص
ال�سياقة البيومرتية االلكرتونية
بالتنقيط «عرب كامل بلديات
الوطن ( )1541اعتبارا من تاريخ
 31مايو ل�صالح املرت�شحني
اجلدد واملعنيني بالأ�صناف
اجلديدة» ,يدخل يف �إطار

«تنفيذ ا�سرتاتيجية وزارة
الداخلية الرامية �إىل ع�رصنة
الإدارة وتكملة جت�سيد م�رشوع
الإدارة االلكرتونية».
و�أ�ضافت الوزارة �أنه «�سيتم
ال�رشوع ابتداء من تاريخ 25
يونيو  2019يف �إ�صدار رخ�صة
ال�سياقة البيومرتية ل�صالح
املواطنني احلائزين على رخ�ص
ال�سياقة القدمية (الورقية)
واملعنيني بحاالت التجديد,
وتخ�ص هذه العملية يف املرحلة
الأوىل بلديات اجلزائر العا�صمة,
و�ستعمم الحقا ب�صفة تدريجية
عرب كل بلديات الوطن».
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�سوناطراك تتخندق مع الإدارة

� 13ألف عامل ب�شركة «جي تي بي»
يواجهون م�صريا غام�ضا

تفاديا لال�صابة بل�سعات العقارب

قاطنو بلدية عني �صالح يطالبون
برفع القمامة املكد�سة

ت�شري م�صادرنا اخلا�صة لوجود عالقة م�شبوهة بني م�س�ؤويل �شركة  GTPو�صناع القرار بالوالية
الذين ف�ضلوا التزام ال�صمت رغم معاناة � 13ألف عامل ب�سبب تعنت الإدارة من خالل انتهاج �سيا�سة
املفا�ضلة يف �صب الرواتب و عالوات الأرباح .
�أحمد باحلاج
طالب عديد اجلمعيات املحلية
الفاعلة بوالية ورقلة � ،صناع
القرار بالوالية بتغليب امل�صلحة
العامة على امل�صالح ال�شخ�صية
والتو�سط اجلدي والفوري
للعمال لدى كل من املديران
العام واجلهوي لدى �رشكة GTP
للتكفل بان�شغاالتهم وو�ضع حد
للتجاوزات واخلروقات التي
�صاحبت عملية �صب الرواتب
واملنح امل�سماة بعالوة الأرباح
وذلك على خلفية انتهاج �سيا�سة
املفا�ضلة وهو ما ولد حالة من
الت�شنج واالحتقان لدى غالبية
العمال الذين بدورهم هددوا
بالت�صعيد من لهجة خطابهم يف
حالة ما مل جتد مطالبهم �أذانا
�صاغية .
من جهة ثانية فقد را�سلت
النائب الربملاين عن والية
ال�شلف فوزية طواهري نائب
وزير الدفاع الوطني وقائد هيئة
الأركان العامة للجي�ش الوطني

ال�شعبي الفريق �أحمد قايد
�صالح من اجل دعوته للتدخل
العاجل لدى كل من وزير الطاقة
و الرئي�س املدير العام ملجمع
�سوناطراك بهدف اال�رساع
يف فتح حتقيق يف التزايد
املقلق حلالة االن�سداد بني
العمال والرئي�س املدير العام
واملدير اجلهوي ل�رشكة الوطنية
للأ�شغال البرتولية الكربى باقليم
دائرة حا�سي م�سعود .
من جهة ثانية فقد جدد العمال

مت�سكهم بجملة مطالبهم
امل�رشوعة التي ت�أتي يف مقدمتها
عدم املتابعة الق�ضائية والإدارية
�أو تعري�ض �أي عامل لأي عقوبة
نتيجة النزاع احلايل مع �سحب
الدعوى الق�ضائية املرفوعة من
طرف الإدارة �ضد جمموعة من
العمال  ،ويف �سياق مت�صل فقد
�أبدى العمال بال�رشكة املذكورة
رف�ضهم التام ملا جاء يف حمتوى
البيان امل�شرتك بني الرئي�س
املدير العام لـ  gtpو ال�رشيك

االجتماعي� ،أين مت الت�أكيد
على الإ�ستجابة لعدد هام
من املطالب لعل من �أبرزها
تطبيق الزيادة بن�سبة  20باملائة
بعد طلب من ممثلي العمال،
حيث مت املوافقة على تعوي�ض
زيادة  20باملائة بزيادة  7000دج
يف الأجر القاعدي لكل العمال
ابتداء من الفاحت جانفي خالل
ال�سنة اجلارية  ،وبخ�صو�ص
نظام العطل  ، 4/4فقد متت
املوافقة املبدئية على تن�صيب
جلنة على �أن ت�صدر نتائجها قبل
نهاية �شهر �سبتمرب .2019
ومعلوم �أن عديد اجلمعيات
املحلية الفاعلة بواليات جنوب
البالد الكبري كانت قد �أعلنت
م�ؤخرا عن دعمها املطلق
والالم�رشوط ملطالب عمال
هاته امل�ؤ�س�سة الوطنية النفطية
 ،مطالبة يف ذات ال�صدد بفتح
حتقيق معمق مع امل�س�ؤولني
النافذين بورقلة الذين يقفون
خلف دعم وحماية الع�صابة
التي تقف خلف جت�سيد �سيا�سة
التجويع يف حق العمال .

فيما حتول احلي ملدينة �أ�شباح ليال

�سكان حي ال�سيلي�س بورقلة ي�شكون �إنعدام الإنارة العمومية
يعاين حي  24فرباير املعروف
بال�سلي�س بوالية ورقلة ،من
التهمي�ش و الإق�صاء الذي طاله
يف بع�ض املرافق الأ�سا�سية و التي
وجب تعزيزها يف كل حي و التي
تعترب يف الأ�سا�س حم�سوبة على
مديريات التعمري و البناء املخت�صة
بالوالية .
عرب عدد من قاطني احلي ال�سالف
الذكر عن �إ�ستيائهم من �إنعدام
الإنارة العمومية  ،حيث ي�شكو
احلي النق�ص الفادح يف توفري
الإنارة العمومية  ،مما بات ينغ�ص
يوميات املواطنني املحلني  ،كما
�أنها فر�ضت عنهم العزلة التامة

عن العامل اخلارجي و خا�صة يف
الفرتة الليلية  ،بعدما حتول احلي
�إىل مدينة �أ�شباح  ،م�شريين �إىل �أن
بقاء الو�ضع على ما هو عليه فر�ض
حظر جتول لل�ساكنني  ،و يزداد
هاج�سهم �أكرث مع ا�ستغالل بع�ض
ال�شباب املنحرف ملمار�سة طقو�س
الف�ساد  ،و ال�سلوكات الغري �أخالقية
و التي ال تعك�س و طبيعة املنطقة
املحافظة  ،و ظاهرة ال�رسقة �،أين
�ساعدهم الظالم الدام�س على
ممار�سة ن�شاطهم يف حرية مطلقة
 ،يف ظل غياب الرادع القانوين ،
و كذا �أجهزة الرقابة الأمنية  ،و
التي تخلت عن مهامها باحلي  ،ما

جعل من حي ال�سيلي�س مرتعا ملثل
تلك ال�سلوكات  ،و التي عمقت هي
الأخرى من حجم معاناتهم  ،و يف
ذات ال�سياق  ،ف�إن املكان املظلم
حفز على انت�شار الكالب ال�ضالة
 ،هذا الأخري الذي �أ�صبح ي�شكل
خطرا على حياة ال�سكان  ،خوفا
من احليوانات  ،و خا�صة على
�رشيحة الأطفال � ،إذ ت�شاطر تلك
احليوانات احلي مع ال�سكان ليال
 ،خلفت �ضجرا لقاطني احلي ،
لكرثة نباحها طوال الليل .
و يف خ�ضم ت�رصيحات عدد
من �سكان الناحية املذكورة ،
�إ�ستنكروا جتاهل اجلهات الو�صية

حيال الو�ضع بالرغم من درايتها
مبعاناتهم ،بالرغم من �أن توفري
الإنارة العمومية لكامل احلي ال
تكلف كثريا من ميزانيتها  ،كما �أنها
ال ت�ستنزف وقتا �أطول يف �إ�صالح
العطب �أو توفري �أخرى جديدة ،
غري �أن املعنيني ي�ستمرون بتجاهل
ذلك  ،فيما جدد جمددا ال�سكان
مطلبهم املتمثل يف �إخراجهم من
نفق الظالم الدام�س املخيم على
حيهم  ،و هذا من طرف م�صالح
املجل�س ال�شعبي البلدي بالتدخل
العاجل النت�شالهم من العزلة
اخلانقة عن العامل اخلارجي .

�أحمد باحلاج

ع�شية حلول عيد الفطراملبارك بورقلة

طوابري و�آالت ال�سحب املغناطي�سي خارج اخلدمة

ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪ
ﺑوالية ورقلة ھﺬه اﻷﯾﺎم،ﺿﻐﻮطﺎ
ﻛﺒﯿﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﯾﻮﻣﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﻘﺺاﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺗﺰاﺣﻢ
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻲ طﻮاﺑﯿﺮطﻮﯾﻠﺔ
وﻋﺮﯾﻀﺔ وﺳﻂ اﺳﺘﯿﺎء ﻛﺒﯿﺮ،
ّ
ّ
اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻵﻻت
اﻟﺘﻌﻄﻼت
ﺧﻠّﻔﺘﮫ
ّ
اﻟﺴﺤﺐ المغناطسي واﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﺎﻋﺎت ّ
ﻣﻄﻮﻟﺔ.

ﻋﺮﻓت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪ ببلدية
ورقلة  ،حاسي مسعود  ،تقرت ،
الحجيرة عشية حلول عيد الفطر
المبارك اﺧﺘﻨﺎﻗﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى شبابيكها ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻮاﻓﺪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺄﻋﺪاد ھﺎﺋﻠﺔ ﻣﻨﺬ
اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ وإﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﺪوام لكن بدون جدوى في
ظل النقص الفادح في السيولة

المالية ،مما يضطر الزبائن
للتنقل جماعيا الى اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻜﺒﯿﺮ
ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ھﺬه
اﻷﯾّﺎم  ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺟﮭﺔ ﻟﻜﺜﯿﺮ
ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ من كل البلديات
و القرى المجاورة لعاصمة
الواحات  ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻧﺠﻢ
ﻋﻨﮫ طﻮاﺑﯿﺮ طﯿﻠﺔ ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﯿﻮم وﺗﻮﺗّﺮات ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ

اﻷﺣﯿﺎن ﺑﺸﺠﺎرات ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
أو ﻣﻊ اﻟﻌّﻤﺎل ،وﻣﺎزاد اﻟﻄﯿﻦ ﺑﻠّﺔ
ّ
ّ
اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻵﻻت اﻟﺴﺤﺐ
اﻟﺘﻌﻄﻞ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ التي أصبحت بمثابة
ديكور يزين واجهات المراكز
البريدية رغم استنزفها ألموال
ضخمة إلقتنائها دون تحقيق
النتائج المرجوة .
أحمد بالحاج

ي�شتكي العديد من قاطني مدينة
عني �صالح بوالية مترنا�ست،من
االنت�شار الرهيب للقمامة املنزلية
املرتاكمة يف كل الزوايا التي
حولتها �إىل �شبه مفرغة عمومية
م�شوهة بذلك وجه املنطقة،
وهو ما �ساهم يف تزايد احل�رشات
ال�ضارة والروائح الكريهة التي
تخنق الأنف�س ،ناهيك عن
احليوانات ال�ضالة التي جتول
يف املكان ما ي�شكل خطرا على
�سالمة املواطنني.
تعرف �أغلب طرقات و�أر�صفة
�شوارع املقاطعة الإدارية عني
�صالح بوالية مترنا�ست �إهماال
كبريا فيما يخ�ص جمال النظافة
العمومية ،ب�سبب الرمي الع�شوائي
لبع�ض ال�سكان على م�ستوى الطرق
والأر�صفة � ،أين يقومون ب�إخراج
النفايات املنزلية يف كل الأوقات
متجاهلني الفرتة املحددة  ،وهو
الو�ضع الذي �ش ّوه الوجه اجلمايل
لها خا�صة و�أن معظم الزوايا حتوي
على �أكيا�س النفايات املنزلية
التي �أرجعها عدد من املواطنني
�إىل متاطل عمال النظافة يف
القيام مبهامهم اليومية ،م�ؤكدين
�أنهم ال مي ّرون على الأحياء
لأجل رفع القمامة ب�شكل منتظم

وهو ما �ساعد يف زحف �أطنان
القمامات املكد�سة ،وهو الو�ضع
الذي عمل على انت�شار الروائح
النتنة التي تخنق الأنف�س ،ناهيك
عن احل�رشات ال�ضارة و تكاثر
العقارب التي تغزو �سكناتهم وكذا
احليوانات ال�ضالة خا�صة الكالب
منها التي لقيت مكانا تقتات
منه  ،الأمر الذي زاد من تخوف
العائالت من خمتلف االمرا�ض
والأوبئة املنت�رشة خا�صة مع
ارتفاع درجات احلرارة  ،وما زاد
الطينة بلة ي�ضيف ذات املتحدثني
لـ» الو�سط « هو املخلفات التي
يرتكها الباعة الفو�ضويون من
�أكيا�س وعلب وبقايا اخل�رض
والفواكه ،وهو نف�س الو�ضع
بالن�سبة لأ�صحاب املحالت
التجارية الذين يخرجون يرمون
املخلفات املنزلية والتجارية
على الر�صيف ب�شكل يومي ،وعلى
هذا الأ�سا�س جدد قاطنو عا�صمة
التيديكلت و بلديتها املجاورة
مطلبهم من امل�صالح الوالئية
و املحلية بالتدخل العاجل مع
�رضورة املداومة امل�ستمرة لعمال
النظافة لأجل رفع النفايات التي
�أغرقت املنطقة.

�أحمد باحلاج

حي 140م�سكن �سيدي حممد بلكبري

حمالت الرئي�س تتحول �إىل
�أوكار لالنحراف

ال تزال حمالت الرئي�س
املخ�ص�صة للمهنيني واحلرفني
بحي � 140سكن �سيدي حممد
بلكبري ببلدية ادرار معر�ضة
للإهمال والفو�ضى و ملج�أ
للمنحرفني من ال�شواذ ومتعاطي
املخدرات ومكان للمواعيد
الغرامية وحتولها اىل ما ي�شبه
�أوكارا متار�س فيها خمتلف
الرذائل .
وباتت منطقة خا�صة باملنحرفني
وال�سكارى ومتعاطي املخدرات
من خمتلف الأعمار ب�سبب
الإهمال الذي طالها وذلك
بالرغم من توزيعها على
ال�شباب  امل�ستفيدين  اال �أنها
حتولت بني ع�شية و�ضحاها غري
وجهتها احلقيقية و� أ�صبحت
�ضائعة وعندما �سئلنا بع�ض
امل�ستفيدين من ال�شباب عن
�أ�سباب احلالة التي حولت هذا
املرفق احليوي �إىل الو�ضع الذي
يوجد عليه قالوا لنا بان املحالت

التي مت توزيعها علينا ال تتوفر
على ادين  و�سائل العمل بداية من
عدم ربطها مبختلف ال�شبكات
كاملاء وقنوات ال�رصف ال�صحي
والكهرباء  ما �صعب على ال�شباب
الدخول �إليها وبداية العمل بها
وهو ما تركها مغلقة طوال هذه
املدة التي تعر�ضت فيها اىل
خمتلف االعتداءات وتتطلب
اليوم �إعادة �أ�شغالها لت�أهيلها
من جديد وال�س�ؤال املطروح
الآن من امل�س�ؤول على كل هذه
اخل�سارة لأموال الدولة بعدما مت
جت�سيدها م�رشوع لل�شباب ق�صد
انت�شالهم من البطالة وال�ضياع
بالإ�ضافة �إىل ذلك ملاذا بقيت
ال�سلطات املحلية تتفرج دون
اتخاذ �إجراءات ردعية حلماية
املال العام من ال�ضياع بان ت�سحب
من ه�ؤالء ال�شباب امل�ستفيدين
وا�ستغاللها يف م�شاريع �أخرى �أو
اتخاذ �إجراءات �أخرى ب�ش�أنها
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تقرير

لهذه الأ�سباب لن تنت�صر "�إ�سرائيل" باحلرب املقبلة
�سواء
خل�ص تقرير �إ�سرائيلي� ،أعدّ ه املح ّلل الع�سكري ملوقع "واينت" ،رون بن ي�شاي� ،إىل �أن "�إ�سرائيل لن تهزم يف احلرب املقبلة ،لكنها لن تنت�صر كذلك"،
ً
كانت احلرب يف ّ
غزة �أو يف لبنان �أو يف �سورية.
ورجح التقرير �أن تنتهي احلرب
ّ
بدون ح�سم وا�ضح ،فيما ي�شعر
الإ�رسائيل ّيون "باحلزن ،عندما
يخرج عدّ ونا من بني الأنقا�ض،
ً
ناف�ضا عن نف�سه الغبار ،وراف ًعا
�أ�صبعيه ب�شار ِة الن�رص".
وعزا بن ي�شاي غياب الن�رص
�إىل "ظواهر اجتماع ّية وذهنية
و�سيا�س ّية تط ّورت يف املجتمع
املدين (الإ�رسائيلي) ،ويف عالقة
املجتمع باجلي�ش بعد حرب
يوم الغفران" ،عام  ،1973وهي
احلرب التي فاج�أت فيها م�رص
ب�شن عملية
و�سورية �إ�رسائيل
ّ
وا�سعة ال�ستعادة الأرا�ضي العرب ّية
املحتلة ،ما �س ّبب �صدمة عند
الإ�رسائيليني� ،أرجعها التقرير �إىل
"غطر�سة ق�سم اال�ستخبارات يف
اجلي�ش الإ�رسائيلي ،وعدم جاهزية
القوات و�إىل �إدارة ع�سكر ّية �سيئة
للمعركة".
غيت ظروف
ورغم �أن "�إ�رسائيل" رّ
احلرب ،وفق بن ي�شاي ،وانتهت
بوجود القوات الإ�رسائيل ّية على بعد
�أكرث من  100كيلومرت عن القاهرة،
"وتو�صل
و 40كيلومرتًا عن دم�شق،
ُّ
الرئي�س امل�رصي حينها� ،أنور
ال�سادات ،وامللك الأردين ،احل�سني
بن طالل� ،إىل قناعة �أ ّنه ال ميكن
حمو �إ�رسائيل من خارطة ال�رشق
ع�سكري
الأو�سط عرب هجوم
ّ
تقليدي ،وتوقيعهما اتفاقيتي
�سالم"� ،إال �أن ت�أثري حرب �أكتوبر
على الإ�رسائيل ّيني كان معقدًا �أكرث
من ذلك ،وانعك�س يف ظاهرتني،
هما� :ضعف "القلق الوجودي"
الذي �أحاط بالإ�رسائيليني منذ
�أعلن دافيد بن غوريون عن
�إقامة �إ�رسائيل؛ وازدياد ح�سا�س ّية
الإ�رسائيليني للخ�سائر يف �أرواح
اجلنود الإ�رسائيليني.
و�أ ّدى تط ّور هاتني الظاهرتني ،وفق
بن ي�شاي� ،إىل الإ�رضار باملناعة
الوطن ّية الإ�رسائيل ّية وتخريب
وا�ضح يف قدرة الإ�رسائيليني على
االنت�صار يف احلروب وعلى ردع
�أعدائهم.

احل�سا�س ّية جتاه اخل�سائر
وا�ستنتج بن ي�شاي �أن ح�سا�س ّية
الإ�رسائيل ّيني املفرطة جتاه
اخل�سائر يف �أرواح اجلنود �أو
اخل�شية من اختطافهم� ،أ ّدت �إىل
كبح قدرة اجلي�ش الإ�رسائيلي
على التحرك .وا ّدعى �أنه منذ
عملية "ال�سور الواقي" يف العام
" ،2002تعرقِل هذه اخل�شية �أحكام
متخذي القرارات يف القيادة
املدن ّية الإ�رسائيل ّية ،وقدرتهم
على �إقرار خو�ض املخاطر عرب
امل�صادقة على عمليات للقوات
الرب ّية ،كما �أن دوافع القيادات
امليدان ّية ،وا�ستعدادها ملواجهة
العدو و�إ�رصارها على �إجناح
العمل ّية تراجعت ب�شكل حرج،
نتيجة لل�ضغط اجلماهريي عليها
لتف�ضيل احلفاظ على �أرواح اجلنود
على �أ ّية اعتبارات �أخرى".
ودلّل بن ي�شاي على وجهة نظره،
مبا حدث يف العدوان الإ�رسائيلي
على لبنان عام " ،2006الذي �أدير
ب�شكل يفتقر للمهن ّية والفهم من
قبل ال�سيا�سيني والع�سكريني� ،إذ
ت�صدّ ر �إخالء امل�صابني الأولو ّية
على �إمتام العمل ّية الع�سكر ّية ،يف
كافة احلاالت تقريبًا"" ،وم ّرة تلو
الأخرى ،يف كل م ّرة كانت �إحدى
ق ّواتنا تُهاجم ويتع ّر�ض �أفرادها
للإ�صابة من مقاتلي ’حزب
اهلل’ ،كان يتم الرتكيز على عالج
اجلنود و�إخالئهم اً
بدل من �إمتام
امله ّمة" ،وو�صف بن ي�شاي الرتكيز
الإ�رسائيلي على "�سالمة اجلنود
قبل �سالمة املدنيني الذين خرج
اجلنود حلمايتهم" ،ب�أنه "خد�ش
يف الذهن ّية الإ�رسائيل ّية ،ما زال
م�ستم ًرا حتى اليوم".
كما ر�صد بن ي�شاي ازدياد "ظاهرة"
جديدة يف �إ�رسائيل ،تُخرج فيها
�أ�رس قتلى اجلي�ش الإ�رسائيلي
حزنها وغ�ضبها على �شكل
"مالحقة انتقام ّية عنيدة لل�ضباط
الذين �أخرجوا �أبناءهم لعمل ّيات مل
يعودوا منها" ،و�أ�ضاف �أنه عندما
يق ّرر اجلي�ش الإ�رسائيلي ترقية

ال�ضابط ملن�صب �أعلى" ،تخرج
العائالت �إىل الإعالم وتقول
�إن ال�ضابط ال ي�ستحقّ الرتقية،
ب�سبب الظروف التي فقد ابنهم
فيها حياته" ،وا ّدعى بن ي�شاي
�أنّ هذه �إحدى الأ�سباب التي ال
يبقى ب�سببها "ال�ضباط الأف�ضل
يف وحداتهم امليدان ّية يف اخلدمة
الدائمة".
وقال بن ي�شاي �إن هذا ال�شكل التي
رصف به املدن ّيون يف �إ�رسائيل
يت� ّ
ّ
ي�ؤدي �إىل "كبح بطيء ،لكنه م�ؤكد،
لقدرة الن�شاط واملبادرة والإبداع
لل�ضباط امليدانيني".
�أما بخ�صو�ص الرغبة يف �إعادة
اجلنود املختطفني بكل ثمن،
فا ّدعى بن ي�شاي �أنها خلقت دوافع
بعيدة املدى عند �أعداء �إ�رسائيل
خلطف وقتل جنود �إ�رسائيليني
للتفاو�ض ب�شكل مهني ومرهق،
"ما يدفع �أعداءنا لل�ضغط على
املكان الذي يوجعنا"" ،فمنذ
خطف غلعاد �شاليط والإفراج عن
�ألف �إرهابي مقابله ،ح ّولت حركتا
’حما�س’ و’حزب اهلل’ اختطاف
الإ�رسائيليني �إىل الهدف الأ�سمى
ملقاتليها ...فكل عملية اختطاف
ناجحة ،حتى لو كانت جل ّثة،
تتحول مب�ساعدتنا �إىل انت�صار يف
ّ
الوعي ل�صاحلهم".
وقد انعك�س ذلك ،بح�سب بن
ي�شاي يف احلرب على قطاع غزّة
عام  ،2014عندما قتل �سبعة جنود
�إ�رسائيليني نتيجة ا�ستهداف دبابة
�إ�رسائيل ّية" ،ورغم �أن ذلك حدث
عادي ،ويحدث يف كل احلروب..
�إال �أن العنوان اله�ستريي الذي
ظهر يف كل و�سائل الإعالم فو ًرا،
كان ’كارثة م�ضاد املدرعات’ ،ما
حدّ د �شكل النربة وطريقة التط ّرق
للحرب يف �إ�رسائيل" ،و�أ�ضاف �أن
طريقة تناول احلادث يف و�سائل
الإعالم الإ�رسائيل ّية �ساهمت "يف
زيادة ت�أثري �إطالق قذائف الهاون،
حتى �أ�صبح �إطالقها انت�صا ًرا
دعائ ًيا تر ّوج له ’حما�س’ منذ ذلك
احلني وحتى اليوم ،مع رف�ضها
�إعادة ج ّثة �أورون �شا�ؤول".

�أكرث من  1000م�ستوطن اقتحموا الأق�صى حتى الآن

اقتحامات كبرية و�إ�صابات واعتقاالت ب�صفوف امل�صلني
�أ�صيب الع�رشات من املعتكفني
باالختناق ،واعتقل  5منهم ،يف هجوم
�إ�رسائيلي بربري� ،صباح �أم�س الأحد،
على امل�سجد الأق�صى املبارك،
يف حني اندلعت مواجهات داخل
باحات امل�سجد بني قوات االحتالل
واملرابطني.
وقالت م�صادر حملية� ،إن قوات كبرية
من �رشطة االحتالل وعنا�رصها (على
ر�أ�سهم قائد �رشطة االحتالل بالقد�س)
اقتحموا امل�سجد الأق�صى �صباح �أم�س
الأحد ،واعتدوا ب�شكل وح�شي على
املعتكفني وامل�صلني يف الأق�صى.
ووفق ذات امل�صادر ،فقد بد�أت
جمموعات امل�ستوطنني باقتحام
امل�سجد الأق�صى ب�أعداد كبرية

ومتتالية ،و�صلت حتى اللحظة لأكرث
من  1000م�ستوطن بقيادة املتطرف
يهودا غليك ،وحا�رصت قوات االحتالل
ال�شبان داخل امل�صلى القبلي� ،أحد
م�صليات امل�سجد الأق�صى ،و�ألقت
القنابل والأعرية املطاطية باجتاههم،
واعتدت عليهم بال�رضب ،كما اقتحمت
امل�صلى القبلي ،و�أغلقت �أبوابه،
وحا�رصت املعتكفني ال�صائمني
بداخله ،وعاثت ف�سادًا يف حمتويات
امل�صلى ،وخالل ذلك �سمحت قوات
االحتالل ملئات امل�ستوطنني با�ستباحة
امل�سحد فيما ي�سمى ذكرى "توحيد
القد�س" �أي احتالل اجلزء ال�رشقي
منها ،وانت�رشت القوات اخلا�صة يف
�ساحات امل�سجد الأق�صى ،لت�أمني �سري

امل�ستوطنني ،وخالل ذلك اعتدت على
� 5شبان واعتقلتهم ،وردد املعتكفون
التكبريات والهتافات منددين بهذه
االقتحامات يف الع�رش الأواخر من
رم�ضان.
ولفتت م�صادر �إىل �أن قوات االحتالل
�أغلقت فجر �أم�س بابي الأ�سباط
وحطة ،ومنعت دخول امل�صلني بحجة
�أنه ال يوجد اعتكاف اليوم بالأق�صى،
وكانت ما ت�سمى بـ"منظمات" الهيكل
املزعوم دعت امل�ستوطنني �إىل
امل�شاركة الوا�سعة يف اقتحامات
امل�سجد الأق�صى �صبيحة �أم�س الأحد،
تزامنا مع ما �أ�سمته "يوم القد�س" يف
�إ�شارة �إىل احتالل ما تبقى من مدينة
القد�س عام .1967

حرب ا�ستنزاف
لكن هذا لي�س ال�ضرّ ر الأكرب،
ّ
ُّ
"بث
الذي يرى بن ي�شاي �أنه
ال�ضعف الإ�رسائيلي �أمام �شعوب
املنطقة" ،و�أ�ضاف �أن "ر�ؤية
رض بقدرة
ال�ضعف الإ�رسائيلي ت� ّ
�إ�رسائيل على الر ّدع ،وتعطي
�أملاً �إ�سرتاتيج ًيا لعدّ ونا �أنه قادر
يف املدى البعيد على حمونا من
خارطة ال�رشق الأو�سط".
وا ّدعى بن ي�شاي �أن مقاومي
"�إ�رسائيل" يف املنطقة �أدركوا
�أنهم غري قادرين على تدمريها يف
عملية ع�سكر ّية �رش�سة واحدة �أو
اثنتني" ،ولذلك انتقلوا �إىل حرب
ا�ستنزاف �إ�سرتاتيج ّية مر ّكبة،
ت�شمل احلرب التقليدية وحرب
الوعي .لذلك ،ف�إنّ كل معركة
نتيجتها غري وا�ضحة ل�صالح
�إ�رسائيل� ،ستكون م�سما ًرا �إ�ضاف ًيا
يف نع�ش ’الكيان ال�صهيوين’.
و�أ�ضاف �أن "�أعداء �إ�رسائيل يرون
الرد اله�ستريي على اخل�سائر يف
اجلنود ،ويالحظون احلما�سة
الإعالم ّية التي تق ّو�ض ال�شعور
بالأمن العام لدى مواطني
�إ�رسائيل وي�شهدون نوبات �رضب
الر�ؤو�س بعد كل جولة ،ما يه ّز
ثقة اجلمهور بقيادته وبقراراتها"،
ومع هذه امل�شاهد ،ي�ستنتج �أعداء
�إ�رسائيل ،بح�سب بن ي�شاي" ،بعد
عدّ ة جوالت كهذه ،وبعد انتفا�ضة
�أخرى ،ورمبا عندما تكون لإيران
قدرة حقيقية لتهديدنا بال�سالح

النووي وبال�صواريخ البالي�ست ّية،
�سينهار املجتمع الإ�رسائيلي من
ّ
املتعط�شون
تلقاء نف�سه ،واليهود
للحياة واملدللون� ،سينت�رشون يف
الأر�ض للبحث عن مكان هادئ
و�آمن �أكرث حتت ال�شم�س" ،و�أ�ضاف
"�إن مل يحدث هذا بعد هذه اجلولة،
ف�سيحدث بعد اجلولة التي تليها� ،أو
التي تليها .لأعداء �إ�رسائيل يوجد
متّ�سع من الوقت واملح ّفزات
الدينية� ،آخذة باالزدياد ،ملحو
دولة �إ�رسائيل اليهود ّية من خارطة
ال�رشق الأو�سط".
ومن �أجل هزمية "�إ�سرتاتيج ّية
اال�ستنزاف" هذه وحم ّركاتها،
بح�سب بن ي�شاي ،ف�إن على
�إ�رسائيل �أن "تنت�رص وع ًيا وع�سكر ًيا
يف كل واحدة من املواجهات
الع�سكرية املقبلة ...كل مواجهة
�ضارية مقبلة يجب �أن تنتهي
بن�رص �إ�رسائيلي وا�ضح ...حتى
يي�أ�س �أعدا�ؤنا من احتمال �إهالكنا
حتى عن طريق اال�ستنزاف"،
ربا �أنه هذه الإ�سرتاتيج ّية هي
معت ً
"الإ�سرتاتيج ّية الكربى" الوحيدة
التي لهما فر�ص يف �أن تدفع �أعداء
�إ�رسائيل �إىل الت�سليم بوجودها.
ت�سيي�س اجلي�ش
وا ّدعى بن ي�شاي �أنّ ما يقلّ�ص
ب�شكل كبري قدرة جي�ش االحتالل
على االنت�صار يف �ساحة املعركة
هو "ت�سيي�س الأمن" يف �إ�رسائيل،
"ورغم �أن هذه الظاهرة كانت
موجودة دو ًما� ،إال �أنها حتى حرب

لبنان الأوىل �أ ّثرت على قرارات
ع�سكر ّية و�شخ�ص ّية حمدودة فقط
للقيادة ال�سيا�س ّية ،مثل اختيار
مو�شيه دايان وزي ًرا للأمن ع�ش ّية
حرب الأيام ال�ستّة ،واحتالل
اجلوالن يف نهاية احلرب ب�ضغط
من الكيبوت�سات يف اجلليل" ،يف
رسب وزراء
مقابل اليوم ،حيث "ي� ّ
معلومات من جل�سات الكابينيت،
لعدونا �أن يدرك
يتيح ن�رشها ّ
ما الذي ندركه عنه ،وخططنا
العا ّمة ،بح�سناتها و�س ّيئاتها،
التي يعر�ضها اجلي�ش الإ�رسائيلي
للقيادات ال�سيا�س ّية".
وتط ّرق بن ي�شاي �إىل ظاهرة
�أخرى �آخذة باالزدياد يف جي�ش
االحتالل ،وهي ظاهرة "ال ميكن
�إنهاء قائمة ملاذا لن ينت�رص
اجلي�ش الإ�رسائيلي يف احلرب
املقبلة ،دون التط ّرق لها ،هي
’خ�صخ�صة الأمن’ ،التي
ظاهرة
ّ
ي�شارك فيها الأهايل ،ب�شكل
كامل ،يف �إدارة اخلدمة الع�سكرية
لأبنائهم .مثل ات�صال الأهايل
بال�ضابط امل�س�ؤول عن ابنهم
لطلب �إلغاء عقوبة �أو بطلب
التخفيف عن ابنهم ...وك�أن على
ال�ضابط �أن يهت ّم لراحة و�سالمة
عزيزهم وف ًقا لتوجيهاتهم ،اً
بدل
من �أن ي�ؤهله للت�رصف حتت
النريان يف ظروف ج�سدية ونف�سية
�صعبة".
كما لفت بن ي�شاي �إىل عائق
�آخر ،هو "توقعات الإ�رسائيليني
التي حتولت �إىل مطالب ب�أن
على اجلي�ش الإ�رسائيلي �أن ينهي
املطلوب منه ،ب�شكل دوري ويف
احلروب ،بدون �أ ّية عيوب وبدون
خ�سائر يف الأرواح" ،وا ّدعى �إنه "ال
ميكن لأي جي�ش يف العامل �أن يقوم
بذلك� ،إال �أن املجتمع الإ�رسائيلي
ُدلّل يف ال�سنوات الأخرية ،وهو
مييل �إىل ر�ؤية كل عمل ع�سكري
واجهته ال�صعوبات على �أنه ف�شل
ي�ستوجب �إقامة جلنة حتقيق"
وعزا بن ي�شاي ذلك �إىل "�إجنازات
�سالح اجلو الإ�رسائيلي ومنظومة
الق ّبة احلديد ّية".

الفل�سطيني "�أبو كيلة" يت�س ّلم من�صبه رئي�س ًا لل�سلفادور
ت�سلّم رئي�س ال�سلفادور اجلديد،
جنيب �أبو كيلة مهامه ال�سبت،
حام ً
ال معه طموح حتويل هذا
البلد ال�صغري يف �أمريكا الو�سطى،
حيث يدفع الفقر والعنف ال�سكان
نحو الهجرة ب�أعداد كبرية �إىل
الواليات املتحدة.
وتقلّد �أبو كيلة البالغ من العمر 37
عاماً ،و�سبق له �أن تر�أ�س بلدية
�سان �سلفادور ،من�صبه خالل
جل�سة ا�ستثنائية للربملان و�سط
م�شاركة ممثلني عن  83دولة،
و�أعلن يف خطاب تن�صيبه �أمام
احل�ضور" ،بلدنا كطفل مري�ض،
وعلينا جميعاً رعايته".
ويعد �أبو كيلة �ساد�س رئي�س
ّ
للبالد منذ انتهاء احلرب الأهلية

عام  ،1992التي �أدمت ال�سلفادور
خالل  12عاماً ،و�أعطى لنف�سه
حد لعنف الع�صابات
مهمة و�ضع ّ
الإجرامية والب�ؤ�س ،ويدفع
املتف�شي والب�ؤ�س ّ
ّ
كل عام
العنف
�آالف ال�سلفادوريني نحو الهرب
من بلدهم .ويف �شه َري �أكتوبر
ونوفمرب � ،2018أخذ �أكرث من 3
�آالف �سلفادوري درب الهجرة
�إىل الواليات املتحدة ،وت�شري
التقديرات الر�سمية �إىل �أنّ
� 200سلفادوري ،يف املتو�سط،
يهاجرون كل يوم �إىل الواليات
املتحدة ب�شكل غري قانوين وتعي�ش
ن�سبة  %30,3من �أ�صل  6,6مليون
مواطن �سلفادوري حتت خط
الفقر.

ووعد �أبو كيلة الذي �سبق لوالده
�أن �شغل رئا�سة الرابطة الإ�سالمية
العربية يف �سلفادور ،ب�إقامة عالقة
تقارب مع الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب الذي ه ّن�أ بدوره
نظريه عرب تويرت ،و�أكد �أنّ الواليات
املتحدة "م�ستعدة" للم�ضي قدماً
يف امل�ساهمة بتحقيق "ازدهار"
ال�سلفادور.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه ووفقا
ملو�سوعة "ويكيبيديا" باللغة
الإجنليزية ف�إن جنيب �أبو كيلة هو
من �أ�صول فل�سطينية ،حيث يعي�ش
يف ال�سلفادرو حاليا �أكرث من مئة
�ألف �شخ�ص كان �أجدادهم قد
قدموا من فل�سطني.
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اعتقاالت جماعية يف مراكز �إعادة الت�أهيل ال�سيا�سي

معاناة م�سلمي ال�صني تتفاقم
و العامل يتفرج
 .تكثيف الإجراءات الأمنية يف منطقة التبت و �شينجيانغ
معطيات كثرية تفيد �أن م�سلمي ال�صني �سيق�ضون �شهر رم�ضان يف ظل ظروف �سيئة للغاية متيزها
املمار�سات املذلة التي تقوم بها ال�سلطات ال�صينية،فكيف �سيكون اليوم الأول من ال�شهر الكرمي
على ه�ؤالء ازدادت معاناة الأقليات الدينية يف ال�صني يف ال�سنوات الأخرية ب�شكل كبري ولأ�سباب
خمتلفة ،وتوجه ال�صني كما نقلت بع�ض امل�صادر ،اتهامات بانتهاك حقوق الإن�سان يف �شينجيانغ
وتعذيب املعتقلني الويغور وت�شديد القيود على ممار�ستهم ل�شعائرهم الدينية وثقافتهم ،وهو
ما �أثار قلق وخماوف املنظمات ،وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية و�أثار �أي�ضا انتقادات دولية لل�صني ،املتهمة
بالتمييز على �أ�سا�س ديني ِعرقي يف تعاملها مع امل�سلمني ،ال�سيما مع �أقلية الأويغور يف �إقليم
�شينجيانغ ،وترى �ضرورة تقدمي الهوية ال�صينية على الهوية الدينية اخلا�صة بالأقليات ،بينما
يعترب الأويغور �أنف�سهم يف حالة دفاع عن حقوقهم الإن�سانية وال�سيا�سية.
م�٫س
وتنفي بكني ارتكاب خمالفات .وعلى
مدى �سنوات فر مئات ورمبا �آالف من
الويغور من اال�ضطرابات يف �شينجيانغ.
ووفق بيانات الإح�صاء الر�سمي ال�صيني
والتي �أعلنت يف �سنوات �سابقة ،ف�إن
من بني ال�سكان البالغ تعدادهم 1,3
مليار ن�سمة ،ت�ش ِّكل الأقليات اخلم�س
واخلم�سون يف جمملها من عدد ال�سكان
ما ن�سبته  % 8,4فقط ،وتبلغ ن�سبة
امل�سلمني فيها  % 1,7فقط .ومن بني
اخلم�س واخلم�سني �أقلية يف ال�صني،
يواجه با�ستمرار ك ّ ٌل من الأويغوريني
والتبتيني نظام الدولة ال�صارم الذي
يعكر �صفو حياتهم اليومية ،مبا يف ذلك
املجال الديني.
والواقع �أن نظام جمهورية ال�صني
ال�شعبية يبقى دائ ًما يف حالة ت�أهب
يف �إقليمي �شينجيانغ والتبت؛ ب�سبب
اال�ضطرابات ال�سيا�سية امل�ستمرة منذ
عام  ،2009واملتمثلة بالهجمات العنيفة
يف �شينجيانغ واالحتجاجات يف التبت؛
مما حدا بال�صني لتكثيف الإجراءات
املنطقتي ،وفر�ض قيود
الأمنية يف كلتا
نْ
وا�سعة من قبيل منع �صوم �شهر رم�ضان
والأن�شطة الدينية بهدف منع �أي �شكل
من �أ�شكال املعار�ضة ال�سيا�سية التي قد
تتطور من خالل ال�شبكات الدينية.
الأ�سلم الزاحفة
ويف هذا ال�ش�أن دعا م�س�ؤول �صيني م�سلم
بارز امل�سلمني ال�صينيني �إىل احلذر
مما و�صفه ”بالأ�سلمة الزاحفة“ مبا يف
ذلك انتهاج امل�ساجد �أ�ساليب �أجنبية
وحثهم على ممار�سة عقيدتهم بالطريقة
املعتادة يف بالدهم ،ويعي�ش يف ال�صني

نحو  20مليون م�سلم يقطن كثري منهم
يف اجلزء الغربي من البالد ،وعلى الرغم
من �أن ال�صني تكفل ر�سميا حرية الأديان
فقد �شددت الرقابة يف الأعوام املا�ضية
يف املناطق التي يقطنها الكثري من
امل�سلمني خ�شية التطرف �أو العنف.
وقال يانغ فامينغ رئي�س الرابطة الإ�سالمية
ال�صينية املرتبطة باحلكومة �أمام الهيئة
اال�ست�شارية التابعة ملجل�س نواب ال�شعب
�إن للإ�سالم تاريخا طويال وجميدا يف
البالد .لكنه حذر من م�شكالت قال �إنها
�أ�صبحت وا�ضحة يف الأعوام املا�ضية وال
ميكن جتاهلها وذلك وفقا لن�سخة من
ن�ص خطابه ن�رشتها وكالة �أنباء ال�صني
اجلديدة (�شينخوا)،وقال ”على �سبيل
املثال �أ�سلوب بناء بع�ض امل�ساجد يقلد
بال�ضبط مناذج �أجنبية ...وبات الدين
يتداخل مع احلياة العلمانية“ ،و�أ�ضاف
”البع�ض يويل تعاليم الدين �أهمية �أكرب
بكثري جدا من �أهمية القانون الوطني...
علينا بالقطع �أن نتوخى احلذر ب�شدة“.
ويعقد الربملان والهيئة اال�ست�شارية
التابعة ملجل�س نواب ال�شعب جل�ساتهما
ال�سنوية حاليا ،و�ألقت ال�صني م�س�ؤولية
�سل�سلة من الهجمات وقعت يف ال�سنوات
الأخرية يف �شينجيانغ على مت�شددين
�إ�سالميني ،وتقول جماعات معنية
بالدفاع عن حقوق الإن�سان �إن العنف
ما هو �إال رد فعل على القيود املفرو�ضة
على احلقوق الدينية والثقافية للويغور
امل�سلمني الذين يعي�شون هناك .وتنفي
ال�صني االتهامات بحدوث قمع يف
الإقليم.
اعتقاالت م�ستمرة
من جانب �آخر قالت دبلوما�سية كبرية
بوزارة اخلارجية الأمريكية �إن ع�رشات

الآالف اعتقلوا يف �إقليم �شينجيانغ
امل�ضطرب الواقع يف �أق�صى غرب ال�صني،
وذلك و�سط ت�صعيد حملة �أمنية ت�ستهدف
الويغور و�أقليات �أخرى م�سلمة يف البالد،
وقالت لورا �ستون ،القائمة ب�أعمال نائب
م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي ل�ش�ؤون
�رشق �آ�سيا واملحيط الهادي ،لل�صحفيني
يف بكني �إن االعتقاالت اجلماعية
داخل ما يعرف مبراكز �إعادة الت�أهيل
ال�سيا�سي ”تر�سم �صورة مقلقة“ ،ودعت
ال�سلطات ال�صينية لإتباع ”نظام �أكرث
�شفافية وم�ساءلة“ .و�أ�ضافت ”ن�شعر
بقلق من اجلهود ال�صينية لتقييد احلقوق
امل�رشوعة للويغور وم�سلمني �آخرين يف
�شينجيانغ ...نوا�صل �إثارة احلديث عن
خماوفنا مع احلكومة ال�صينية وندعو �إىل
�إتباع الإجراءات امل�رشوعة عند احتجاز
مواطنيها“ ،وقالت �إن قلة املعلومات
الواردة من �شينجيانغ جعلت من ال�صعب
ا�ستنتاج �أعداد موثوق بها للمحتجزين،
لكنهم يقدرون ”بع�رشات الآالف على
الأقل“.
و�أ�رشفت ال�سلطات املحلية على مدى
العامني املا�ضيني على ت�صعيد كبري يف
�إجراءات الأمن والرقابة يف �شينجيانغ يف
ما يبدو �أنه م�سعى لفر�ض �سلطة مركزية
�أكرب ووقف �سل�سلة هجمات تقول ال�صني
�إن منفذيها انف�صاليون �إ�سالميون ،وتقول
جماعات حقوقية و�أ�شخا�ص فروا �إىل
اخلارج �إن القيود التي تفر�ضها ال�صني
على الدين والثقافة وحرية احلركة يف
�شينجيانغ غري م�سبوقة ،مع تقارير عن
اعتقاالت وا�سعة النطاق لأ�سباب ت�شمل
ال�سفر �إىل اخلارج �أو اعتبار املعتقل
�شديد التدين .بح�سب رويرتز.
وتنفي ال�صني على نحو متكرر �أي قمع
يف �شينجيانغ ،وال يقر امل�س�ؤولون علنا
بحدوث اعتقاالت جماعية يف مراكز

�إعادة الت�أهيل ال�سيا�سي يف الإقليم.
وقالت هوا ت�شون ينغ املتحدثة با�سم
وزارة اخلارجية ال�صينية ،ردا على
�س�ؤال ب�ش�أن ت�رصيحات �ستون” ،ب�إمكان
اجلميع ر�ؤية �أن النا�س يف �شينجيانغ
مبختلف االنتماءات العرقية يعي�شون
ويعملون يف �سالم واطمئنان“ .وقالت يف
�إفادة �صحفية دورية ”ن�أمل �أن ت�ستطيع
الواليات املتحدة وغريها �أن تق ّيم
وتنظر على نحو �إيجابي ملوقف ال�صني
و�أن تتوقف عن �أي �شكل من �أ�شكال
التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية �أو توجيه
انتقادات غري املربرة“.
وحثت الواليات املتحدة ماليزيا اي�ضا
على توفري حماية م�ؤقتة لأحد ع�رش
�شخ�صا من م�سلمي الويغور الذين
ت�سعى ال�صني �إىل ت�سلمهم .وقالت
وزارة اخلارجية الأمريكية �إنها دعت
ماليزيا �إىل ال�سماح للمفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني بلقاء
الويغور لتحديد مدى �أحقيتهم يف
احل�صول على حماية دولية وتوطينهم
يف بلد ثالث يف نهاية الأمر .وكان ه�ؤالء
الأ�شخا�ص �ضمن جمموعة م�ؤلفة من
 20من الويغور من ال�صني الذين فروا
من تايالند العام املا�ضي .وقال
مايكل كايف املتحدث با�سم مكتب
�رشق �آ�سيا بوزارة اخلارجية الأمريكية
”نحث ال�سلطات املاليزية على �إجراء
حتقيق �شفاف وتوفري حماية م�ؤقتة
لأي من ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين رمبا
يتعر�ضون لتعذيب �أو ا�ضطهاد �إذا
عادوا رغما عنهم“ .وكان �أحمد زاهد
حميدي نائب رئي�س الوزراء املاليزي
قد قال �إن ماليزيا تلقت طلبا ر�سميا
من ال�صني بت�سليمها ه�ؤالء الويغور.
وقال حميدي �إن ماليزيا تدر�س
الطلب و�إن ال�رشطة حتقق فيما �إذا
كان �أي فرد من هذه املجموعة كان
له دور يف �أن�شطة �إرهابية .ودعت
منظمة هيومن رايت�س ووت�ش ماليزيا
�إىل �ضمان عدم ترحيل ه�ؤالء الويغور
ق�رسا لأنهم يواجهون ”تهديدات
موثوقا بها بال�سجن والتعذيب“.
وتتهم ال�صني مت�شددين انف�صاليني
من �أقلية الويغور بالتخطيط ل�شن
هجمات يف منطقة �شينجيانغ ب�أق�صى
غرب ال�صني ومناطق �أخرى يف البالد
على �صينيني من الهان الذين ي�شكلون
غالبية ال�سكان.
العلم الوطني
�إىل جانب ذلك �أعلنت ال�سلطات
اال�سالمية يف ال�صني ان على كل

امل�ساجد يف البالد رفع العلم ال�صيني
ل»تقوية روح االنتماء للوطن» ،يف
وقت يُحكم فيه احلزب ال�شيوعي
احلاكم قب�ضته على املنظمات الدينية
امل�سلمة .وقالت املنظمة اال�سالمية
لل�صني يف بيان ن�رشته على موقعها
يف االنرتنت �إنه يجب و�ضع الأعالم
لتكون «ظاهرة ب�صفة جلية» يف �أماكن
العبادة .و�أكدت املنظمة التي ي�رشف
عليها احلزب ال�شيوعي ال�صيني �أن
«هذا يقوي ال�شعور باالنتماء الوطني
وم�شاعر املواطنة ويُنمي الروح
الوطنية».
وعلى القائمني بامل�ساجد االطالع
على الد�ستور ال�صيني (املنقح يف
 2018البراز �أفكار الرئي�س ال�صيني
�شي جينبينغ) وعلى القيم املحورية
لال�شرتاكية» التي يدافع عنها احلزب
ال�صيني .وينت�رش الدين اال�سالمي
يف ال�صني منذ القرن ال�سابع ،ويبلغ
عدد امل�سلمني يف البالد اكرث من
ع�رشين مليون من جمموع عدد �سكان
يناهز  1,38مليار .وبينت املنظمة
اال�سالمية يف بيانها الذي خ�ص�صته
للدعوة الدماج �أو�سع لال�سالم «بعد
نحو قرن من التقدم� ،أ�صبحت
الثقافة اال�سالمية جزءا من الثقافة
ال�صينية».
كما دعت املنظمة امل�س�ؤولني يف
امل�ساجد اىل «درا�سة امل�ؤلفات
الثقافية ال�صينية الكال�سيكية املتميزة»
و�إعطاء �أهمية اكرب ملدر�سي اال�سالم
العقالء �أكرث من االجانب .ويحكم
احلزب ال�صيني منذ  1949ويت�صدى
لكل القوى املناه�ضة لنظامه .كما
تتم مراقبة املنظمات الدينية ب�شكل
مكثف ،وتقول ال�سلطات انها تواجه
تهديدات متنامية من اال�سالم
املتطرف .وتعرب ال�صني عن قلقها
جتاه الو�ضع يف �شينيانغ (�شمال غرب)
التي يقطنها العديد من امل�سلمني.
وكان قتل املئات من الأ�شخا�ص يف
اعتداءات خالل ال�سنوات االخرية.
وحتذر بكني من عالقات بني نا�شطني
متطرفني وجماعات متطرفة �أجنبية.
بح�سب فران�س بر�س.
ومتنع ال�سلطات املحلية منذ2017
ارتداء النقاب يف هذه املنطقة ،وال
ت�شجع ال�صيام خالل �شهر رم�ضان
بني املوظفني والطلبة .ومنذ مطلع
فرباير الفائت ،دخلت جمموعة من
القوانني امل�ؤطرة للديانات حيز
التطبيق يف ال�صني ،وهي متنع الهبات
اخلارجية ،كما ت�ضع قيودا على فتح
مدار�س دينية.
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الديوان العمومي للمح�رضة الق�ضائية
الأ�ستاذة معزوز نبيلة
حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة
 36جتزئة قاو�ش ال�رشاقة
الهاتف 0551196145

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حم�رض تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رش
املادة  412من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب 36جتزئة قاو�ش ال�رشاقة
تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  2019/05/15فهر�س رقم  19/1794املت�ضمن االذن بن�رش تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا
يقت�ضيه القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب.
لفائدة  :ال�سيد جودي زين الدين .
ال�ساكن ب �10 :شارع عي�سات ايدير ال�رشاقة .
املختار موطنا له يف دائرة �إخت�صا�ص حمكمة التنفيذ  ،مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه عنه �أعاله
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة  ،ق�سم اجلنح  ،جدول رقم  ، 16/03515رقم الفهر�س  16/04534بتاريخ  ، 2016/07/13املمهور بال�صيغة التنفيذية
امل�سلمة بتاريخ 2019/01/16
كلفنا عن طريق الن�رش:
ال�سيد  :خل�رض يف�صح
ال�ساكن ب  :حي قراف �أحمد عيمر الدرارية اجلزائر
بدفعه بني �أيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�صال على الأداء :
مبلغ قدره  30.000.000.00 :دج الذي ميثل مبلغ ال�شيكات و التعوي�ض
و مبلغ  484.568.00دج م�صاريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية و الر�سم على القيمة امل�ضافة له
ونبهناه بان له اجل خم�سة ع�رش  15يوما للوفاء الإرادي ي�رسي من يوم الن�رش و �إال �سيتم التنفيذ �ضده جربا بكافة الطرق القانونية .
و ليكن على علم و حتى ال يجهل :
اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رش منه ن�سخة منه ب�صحيفة وطنية طبقا للقانون .
املح�رضة الق�ضائية

الو�سط2019/06/03:

الديوان العمومي للمح�رضة الق�ضائية
الأ�ستاذة معزوز نبيلة
حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة
 36جتزئة قاو�ش ال�رشاقة
الهاتف 0551196145

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حم�رض تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رش
املادة  412من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب 36جتزئة قاو�ش ال�رشاقة
تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة املت�ضمن االذن بن�رش تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على ان يكون الن�رش على
نفقة الطالب.
بطلب من  :ال�رشكة الوطنية للت�أمني وحدة اجلزائر � ، 1رشكة م�ساهمة املمثلة من طرف مديرها
الكائن مقرها ب � :شارع االخوة بوعدو بئرمرادراي�س  ،اجلزائر .
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة  ،ق�سم اجلنح املوقوفني  ،ق�ضية رقم  ، 2006/5318رقم الفهر�س  2007/1873بتاريخ  ، 2007/03/17املمهور بال�صيغة
التنفيذية امل�سلمة بتاريخ  2013/03/11و امل�صحح مبوجب احلكم ال�صادر عن نف�س املحكمة  ،ق�سم اجلنح امل�ؤرخ يف  ، 2016/06/06قية رقم 16/02774
كلفنا عن طريق الن�رش:
ال�سيد  :ايت بلقا�سم حممد منور
ال�ساكن ب  :حي عدل  527عمارة  08رقم  27العا�شور اجلزائر
بدفعه بني �أيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�صال على الأداء :
مبلغ قدره  6.870.580.16 :دج الذي ميثل مبلغ الدين و التعوي�ض
و مبلغ  257.176.36دج م�صاريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية و الر�سم على القيمة امل�ضافة له
ونبهناه بان له اجل خم�سة ع�رش  15يوما للوفاء الإرادي ي�رسي من يوم الن�رش و �إال �سيتم التنفيذ �ضده جربا بكافة الطرق القانونية .
و ليكن على علم و حتى ال يجهل :
اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رش منه ن�سخة منه ب�صحيفة وطنية طبقا للقانون .
املح�رضة الق�ضائية

الو�سط2019/06/03:
الديوان العمومي للمح�رضة الق�ضائية
الأ�ستاذة معزوز نبيلة
حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة
 36جتزئة قاو�ش ال�رشاقة
الهاتف 0551196145

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

حم�رض تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رش
املادة  412من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�رضة ق�ضائية معتمدة لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا ب 36جتزئة قاو�ش ال�رشاقة
تنفيذا للأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة املت�ضمن االذن بن�رش تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على ان يكون الن�رش على
نفقة الطالب.
بطلب من  :ال�رشكة الوطنية للت�أمني وحدة اجلزائر � ، 1رشكة م�ساهمة املمثلة من طرف مديرها
الكائن مقرها ب � :شارع االخوة بوعدو بئرمرادراي�س  ،اجلزائر .
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رشاقة  ،ق�سم اجلنح املوقوفني  ،ق�ضية رقم  ، 2006/5318رقم الفهر�س  2007/1873بتاريخ  ، 2007/03/17املمهور بال�صيغة
التنفيذية امل�سلمة بتاريخ  2013/03/11و امل�صحح مبوجب احلكم ال�صادر عن نف�س املحكمة  ،ق�سم اجلنح امل�ؤرخ يف  ، 2016/06/06قية رقم 16/02774
كلفنا عن طريق الن�رش:
ال�سيد  :بورايب بوعالم
ال�ساكن ب � :سيدي ح�سان ال�رشاقة اجلزائر
بدفعه بني �أيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�صال على الأداء :
مبلغ قدره  6.870.580.16 :دج الذي ميثل مبلغ الدين و التعوي�ض
و مبلغ  257.176.36دج م�صاريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية و الر�سم على القيمة امل�ضافة له
ونبهناه بان له اجل خم�سة ع�رش  15يوما للوفاء الإرادي ي�رسي من يوم الن�رش و �إال �سيتم التنفيذ �ضده جربا بكافة الطرق القانونية .
و ليكن على علم و حتى ال يجهل :
اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رش منه ن�سخة منه ب�صحيفة وطنية طبقا للقانون .
املح�رضة الق�ضائية

الو�سط2019/06/03:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية :الأغواط
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
رقم 21/19 :
و�صل �إيداع ملف جتديد جمعية والئية
مبقت�ضى القانون رقم  06/12 :امل�ؤرخ يف � 18 :صفر 1433
املوافق ل  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات  ،مت هذا اليوم
� 2019/05/06 :إيداع ملف جتديد جمعية ذات �صبغة
والئية :
ت�سمية اجلمعية  :اجلنة الدينية للم�سجد العتيق بلدية
الأغواط
املقر االجتماعي :امل�سجد العتيق بلدية الأغواط
املودع  :حممد الأمني بدرينة
الوظيفة يف اجلمعية  :رئي�س اللجنة
الوايل
الو�سط2019/06/03:

اعالن عن بيع �شقة باملزاد العلني
ليوم 23/06/2019
�سيتم بيع �شقة باملزاد العلني يوم  2019/06/23علة ال�ساعة 14
زواال مبقر حمكمة بومردا�س  /قاعة البيوع العقارية �شقة بحي 392
م�سكن عمارة  22ج رقم  02م�ساحته  79.90م 2الطابق الأر�ضي بلدية
بومردا�س بالقطعة رقم  12و  1000/33عن الأجزاء امل�شرتكة ح�سب
البيان الو�صفي للتق�سيم مفت�شية �أمالك الدولة بالثنية يف  1996/03/08و
امل�شهر باملحافظة العقارية لبومردا�س يف  1996/08/02حجم  10رقم
 67لفائدة ال�سيدة  :براهيمي امال وكيال عنها ال�سيد خلفان يو�سف بن
�سامل  /ال�ساكن  :حي ذراع الربج البويرة � /ضد -01 :جحدو زهية وارثة
من اختها املرحومة جحدو فاطمة و �أمها قراوي فطيمة /ال�ساكنة :
حي عدل  ADLالعمارة  31الطابق  03ال�شقة رقم  12تيجالبني -02
ورثة املرحومة جحدو زهرة وارثة من اختها املرحومة جحدو فاطمة
و �أمها املرحومة قراوي فطيمة و هم زوجها خار�شي ح�سان -03 /
�أبنائها الثالث خار�شي حممد منري  ،خار�شي �سليم  ،خار�شي هاين /
ال�ساكنني بحي حممد بن بقاق عمارة  B2رقم � 71سطيف وذلك مبوجب
الن�سخة التنفيذية حلكم حمكمة بومردا�س  /عقاري يف 2017/04/16
رقم  17/01543ب�سعر افتتاحي للعقار مببلغ  5.692.875.00 :دج لأي
معلومة �سحب قائمة �رشوط البيع من مكتب املح�رض دعيب�ش عبد
الرحمان  /حي ابن خلدون ع � 85أ بومردا�س .
الو�سط2019/06/03:

الو�سط2019/06/03:
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الالجئ الفل�سطيني عوين امل�شني...

يحمل خيمته وي�سافر بني الأ�ضداد

و�ضع ال�صديق عوين امل�شني بني يدي م�شروع رواية �سيا�سية ي�سافر خاللها عرب الزمن �إىل عامل جديد خمتلف ،ينتقل من خميم الدهي�شة لالجئني ويرحل �إىل
ار�ض الدولة الواحدة ،يحمل خيمته وخيباته و�أحزانه و�أحالمه وذكرياته و�أفكاره ليعي�ش مع الإ�سرائيليني يف دولة واحدة ،دولة علمانية دميقراطية لكل
مواطنيها حتقق العدالة الن�سبية واملواطنة املت�ساوية.
بقلم :عي�سى قراقع
�صديقي عوين يف رحلته عرب الزمن
هاجر من فكرة حل الدولتني �إىل
فكرة حل الدولة الواحدة حيث
تتحول البالد �إىل وطن ملاليني
والعرب
الإ�رسائيليني
اليهود
كمواطنني مت�ساويني �أو �إىل وطن
ملجموعتني �سكانيتني متمايزتني:
ال�شعب الفل�سطيني واملجتمع
اليهودي الإ�رسائيلي ،وقد قرر هذه
الرحلة بعد ان ق�ضت �إ�رسائيل على
�إمكانية حل الدولتني ومل يتبق �أي
حيز مكاين لإقامة دولة فل�سطينية يف
حدود الرابع من حزيران عام ،1967
فاال�ستيطان يت�سع وامل�ستوطنون
يزدادون ،و�سيا�سة ال�ضم جتري
على قدم و�ساق م�صحوبة ب�سل�سلة
من القوانني العن�رصية التي ح�رشت
ال�شعب الفل�سطيني يف نظام ابرتهايد
وداخل معازل و�أقفا�ص كفيلة ب�سحق
هويته القومية والإن�سانية.
ال�صديق عوين يف رحلته الطوباوية
ينطلق من حتول الن�ضال الوطني
التحرري �إىل ن�ضال حتري تنويري
دميقراطي ،وهو �سالح �أخالقي
و�إن�ساين ا�شهره عوين امل�شني �ضد
امل�رشوع ال�صهيوين الذي ي�ستهدف
ا�ستئ�صال ال�سكان الفل�سطينيني
اال�صليني ،وهو يراهن مع جمموعة
من املثقفني والأكادمييني والنخب
ال�سيا�سية الفل�سطينية والإ�رسائيلية
التي تتبنى م�رشوع الدولة الواحدة على
تغيري طابع دولة �إ�رسائيل ال�صهيوين
اال�ستعماري و�إنقاذ الإ�رسائيليني مما
قادتهم �إليه احلروب واحتالل �شعب
اخر من م�آزق �أخالقية وجمتمعية
يف ظل تنامي الفا�شية والعن�رصية
والع�سكرتارية والتطرف يف املجتمع
الإ�رسائيلي بحيث �أ�صبحت دولة
�إ�رسائيل من �أكرث البلدان طغيانا

ووح�شية يف منطقة ال�رشق الأو�سط.
�صديقي عوين يف روايته ي�سافر �إىل
عامل م�ستقل عن الن�ص ،يحاول
ان يفكك اللغز يف ال�رصاع بخياله
وي�صنع حلما يتدثر به حتى تنمو
له �أجنحة ويطلع ال�صباح ،يرف�ض
الأر�ض املحا�رصة التي �سجنوه فيها
ويبني ج�رسا للأر�ض التي �سيقف
عليها غداً ،هل هو يهاجم �أم يدافع �أم
يائ�س؟ يحلق بني الأ�ضداد ،يدير كل
الزوايا يف االجتاهات املتعاك�سة ،مل
يعد قادراً ان يبقى الجئا �ضائعا يف
منفى داخلي واغرتاب ،ومل يعد قادرا
ان ي�صري عبدا يف ظل هذا االحتالل
غري املكلف ،االحتالل اجلميل،
يهيمن على حياته ويربجمها ليظل
مطيعا خا�ضعا بال هوية وكرامة.
عوين الالجئ املنكوب ي�سعى لل�شفاء
من ذكرياته امل�ؤملة :الطرد من قريته
"القبو" يف حرب عام � ،1948أوجاع
ال�سجن وق�سوته عندما ق�ضى 10
�سنوات يف �سجون االحتالل ،ميلك
هذه القدرة العجيبة التي متكنه ان
يعي�ش يف دولة واحدة مع الذين طردوه
ونكبوه و�سجنوه ،يتعاىل برومان�سية
وم�سيحانية مع �آالمه متجاوزا الزمن
املا�ضي ك�أنه مل يكن ،يزور الأم�س
ال كما يفعل ال�سائح بل كابن �رشعي
لذلك الأم�س ،ولكنه ال ين�س انه يف
اليوم التايل �سيجرد �أم�سه من ثنائية
الأ�ساطري ،الأعداء �صاروا �أ�صدقاء،
�صاروا مت�ساويني باملواطنة واحلياة،
الأعداء دخلوا يف الن�سيان وبد�أوا من
جديد.
�صديقي عوين ينتمي ل�س�ؤال ال�ضحية،
لو مل يكن من هناك لدرب قلبه ان
يربي حنينيه كما كان يدرب �أ�صابعه
على زناد البندقية ،على الريح مي�شي،
وهو من هناك ولكنه لي�س هناك ،الجئ
متعدد املكان والزمان والظالل ،هو
اثنان ،يلتقيان ويفرتقان ،لغتان عربية

وعربية ،حاجزان ،طريقان ،املا�ضي
جتربة قا�سية ،واحلا�رض جتربة
قا�سية ،قد ي�سقط قتيال يف هذه
الرحلة �إىل امل�ستقبل ،هو يحاول ان
يعقد �صلحا بينه كمقتول وبني القاتل،
هل يلتقي احلي مع امليت ويقعان معا
فوق ار�ض واحدة؟.
عوين الالجئ املنكوب يحمل دمه
وعظامه وتراثه وق�ص�صه و�أ�شواقه
وكل الأ�سماء ،يحمل ف�ؤو�سه وحجارته
وقيوده وما ترك له والداه من كوا�شني
الطابو و�صورا للأ�شجار وال�صخور،
يطالب بالعودة �إىل بلده التي طم�ست
واختفت عام النكبة ،يطالب ان يت�صالح
مع املكان والغياب ومع الذين طردوه،
اخلطوة الأوىل بد�أت ،الإ�رسائيليون
يعرتفون �أنهم مل ينت�رصوا فعال،
فقد وجدوا �أنف�سهم يزورون
القبور ويحملون الأ�رضحة ،وجدوا
�أنف�سهم منذ النكبة يف مع�سكرات،
منط حياتهم حربي وحالة طوارئ
دائمة ،بنوا �سجونا كثرية ولكنهم
وجدو �أنف�سهم يف القيود ،وجدوا
�أنهم يقتلون �أنف�سهم عندما يقتلون
االخرين ،مل تنجح �سيا�سة الطم�س
والتهويد والتطهري من �إخماد �أنفا�س
القتيل ،ال يوجد موت يف اجتاه واحد،

للموت ارتداد و�صدى.
ماذا ميلك عوين امل�شني يف رحلته
�إىل الزمن االخر؟ ميلك قنبلة
الدميغرافيا املرعبة،ميلك عقدة
الدولة اليهودية النقية التي حتول
�إ�رسائيل �إىل دولة ف�صل عن�رصي يف
املنطقة ،ميلك املعونة الأخالقية
لإنقاذ الإ�رسائيليني من درك الفا�شية
والعن�رصية ،ميلك حكاياته وقيم
العدالة واملباديء واملثل الإن�سانية،
يراهن ان ال يكون هناك غالب
ومغلوب ،ان ينت�رص الطرفان ،يعي�ش
الطرفان ،ال احد يرغب بقتل االخر.
عوين يقول للإ�رسائيليني ،الأرا�ضي
املحتلة �ستبقى فخا لكم� ،ستبقون
تنتظرون عودتكم �إىل البيت دون
ان تتحولوا �إىل حيوانات ب�رشية،
تنتظرون ان ال ت�سمعوا �أ�صوات
املعذبني واملذبوحني و�سيا�سة
ال�سلب والرببرية التي متار�سونها
يوميا بحق ال�شعب الفل�سطيني ،لن
جتد �سيا�سة االنكار وعدم حتمل
امل�س�ؤولية عن نكبة الالجئني ومعانات
ال�شعب الفل�سطيني ب�سبب ا�ستمرار
االحتالل ،ال فائدة من احل�صار
واال�ستيطان واحلواجز والأطواق
والتجويع واالغالقات واالعتقاالت

والعنف املنظم ،فالنكبة مادامت
م�ستمرة فاملحرقة �أي�ضا م�ستمرة
يف ممار�ساتكم وعقولكم ،حا�رضة
يف حياتكم ،رغم انت�صاراتكم ال زلتم
ت�شعرون بالهزمية.
و�صل �صديقي عوين امل�شني �إىل
وطن الدولة الواحدة� ،سمع �أ�صوات
قرى ومدن هدمت و�سلبت� ،أ�صوات
مذابح وقتلى ،هل تغري الإ�رسائيليون؟
ه�ؤالء الذين رف�ضوا �إقامة دولة
فل�سطينية على  %18من �أرا�ضي
ال�ضفة الغربية ،فهل �سيوافقون ان
نعي�ش ب�شكل م�شرتك يف دولة يف كل
فل�سطني التاريخية؟ ال زال عوين يحلم
وي�سال ،ال�سجان الذي اقفل عليه باب
الزنزانة ي�ستقبله يف ار�ض الدولة
الواحدة ،القاتل الذي ذبح ابنه يبت�سم
له يف ار�ض الدولة الواحدة ،من الذي
يتماثل للن�سيان القاتل �أم القتيل؟
رائحة �أ�شباح ،رائحة دماء ،يحاول
عوين ان ال ي�ستيقظ من �أحالمه،
ال يريد ان يعود من رحلته حتى ال
يجد نف�سه يف خميم يكتظ بالب�رش
الغا�ضبني ،ي�رص ان ي�سمع �صوت
املحتلني ،هل اعرتفوا بجرائمهم
واعتذروا ويطالبون االن بذاكرة حياة
جديدة؟.
بعد  71عاما على النكبة ،ي�ضع
�صديقي عوين امل�شني حجارته
و م�سد�سه ب�شكل م�ؤقت جانبا
وي�سافر خارج الزمن ،يرتدي ثوب
الواقعية ،جتاوز احلواجز الع�سكرية
الكثرية واجلدران العالية ،و�صل
�إىل دولة ثنائية القومية ،وهناك
ا�صابته ال�صدمة ،وجد الإ�رسائيليني
قد و�ضعوا خمططا �إ�سرتاتيجيا
ملواجهة الأغلبية العربية املتنامية
حفاظا على نقاء الدولة اليهودية،
ووجدهم قد �رشعوا مئات القوانني
العن�رصية :قانون القومية ،قانون
الوالء ،قانون منع الت�سلل وغريها،

وجد ان امل�ستوطنات �أكلت القد�س
وال�ضفة الغربية ،وهناك �شعارات
على احليطان تقول :املوت للعرب،
وهناك �شعارا يقول :ان كل ولد
فل�سطيني �سي�صبح هتلر عندما يكرب
فيجوز قتله ،ووجد ان احلاخاميني
ورجال الدين وامل�ستوطنني املتزمتني
قد ا�ستولوا على ال�سلطة يف �إ�رسائيل
و�سادت الثقافة والرتبية والأ�ساطري
التوراتية ،وجد ان �صفقة القرن
الأمريكية قد فككت وكالة الغوث
و�شطبت حق العودة لالجئني وكر�ست
القد�س عا�صمة لدولة �إ�رسائيل
وعمقت �سيطرة �إ�رسائيل على كامل
الرتاب الفل�سطيني ،وجد �صديقي
عوين نف�سه مقيدا ي�ساق �إىل �سجن
امل�سكوبية بتهمة الت�سلل عرب الزمن
وجتاوز اخلط الأخ�رض وتهديد الأمن
القومي لدولة �إ�رسائيل.
اعتقل عوين امل�شني ،ويف غرفة
التحقيق وجد نف�سه اما حمقق
يدعى كرمي ،ا�ستهجن عوين وت�ساءل
عن �سبب اعتقاله خا�صة انه يحمل
م�رشوعا �إن�سانيا للتعاي�ش امل�شرتك
وامل�صاحلة وبناء ال�سالم بني ال�شعبني
وبطريقة دميقراطية �أخالقية ت�شمل
حال للعرب واليهود وتنهي عقودا من
ال�رصاع ،قال له املحقق الإ�رسائيلي:
اخلطورة الإ�سرتاتيجية تكمن يف
طريقة تفكريك ،نحن نريد اعتقال
عقلك الذي يريد تغيري جوهر
ال�رصاع من النموذج اجلزائري �إىل
النموذج اجلنوب �إفريقي ،من الن�ضال
�ضد االحتالل �إىل الن�ضال من اجل
دولة واحدة ،هذا بالطبع �أمام الر�أي
العام يعترب ن�ضاال نظيفا �سيلقى
الدعم وامل�ساندة ال�شعبية العاملية،
وبالن�سبة لنا ك�إ�رسائيليني هذه نهاية
الدولة اليهودية� ،أفكارك تدمريية،
و�أنت يف رحلتك حملت �إلينا قنبلة
فكرية.

ق�صة الأ�سري رامي عنرب

ميا ،طال امل�شوار يا رامي ،وطالت الغيبة يا حبيبي"
تقرير /ابراهيم مطر
م�س�ؤول ق�سم الإعالم
الإلكرتونى واملرئي
مفو�ضية ال�شهداء والأ�سرى
واجلرحى
�إن ل�سيا�سة االعتقال اجلماعي
التي انتهجتها دولة االحتالل �أثر
مدمر على املجتمع الفل�سطيني،
فقد قامت دولة االحتالل باعتقال
ما يقارب ال 750.000فل�سطيني

منذ العام  ،1967فمن ال�صعب جداً
�إيجاد عائلة فل�سطينية مل يعتقل �أحد
�أفرادها ،وبالتايل ميكن اعتبار هذا
الأمر من �أهم الأ�سباب التي جعلت
ق�ضية الأ�رسى حمور �أ�سا�سي يف
وجدان كل فل�سطيني.
"�أنتظر بفارغ ال�صرب �أ�ضمك ميا،
و�أ�شم نف�سك ،م�شتقالك كتري ميا،
طال امل�شوار يا رامي ،وطالت الغيبة
يا حبيبي" ،بهذه الكلمات بد�أت �أم
الأ�سري رامي عنرب حديثها.

يف ال�سابع ع�رش من �أفريل لعام 1980
ّ
وتن�شق لأول مرة
�أب�رص نور احلياة،
أر�ض ط ّيبة ،فانتفخت
هوا ًء مبار ًكا يف � ٍ
فل�سطيني �أ�صيل ،فنبتت
رئتاه بع�شقٍ
ٍ
حم ّبة يف القلب املنت�شي!
مل تكن الأم تعلم يف تلك ال�ساعة
�أنها و�ضعت طفلاً �سينمو لتزهر
يف �أح�شائه كرامة ،وعزّة ،و�إباء..
�ستكلّفه غال ًيا ،وتكلّفها معه!
"فل�سطني" تتحدث اليوم عن ق�صة
الأ�سري رامي عنرب .ترعرع الأ�سري

رامي عنرب يف مدينة خان يون�س ومن
ثم انتقل ايل مدينة دير البلح و�سط
قطاع غزة ،بعد ا�ست�شهاد والده
املقدم يف ال�سلطة الوطنية �صقر
عنرب "ابو رامى " وتعود �أ�صوله �إىل
بلدة "جول�س"  -قرية عربية تقع يف
منطقة اجلليل ،-واعتقل على حاجز
�أبو هويل يف الثالثني من مايو� /أيار
لعام  ،2002كما قالت والدته �أم رامى
عنرب.
تابعت والدموع متلأ عينيها" :حكم

عليه بال�سجن 18عا ًما بتهمة االنتماء
حلركة فتح ومقاومة االحتالل،
وكان عمره عند االعتقال  21عا ًما،
و�أم�ضى من حمكوميته  17عا ًما.
الأ�سري عنرب متزوج ولديه طفلة
ت�سمى رمي وتبلغ من العمر  16عاما
وموفقة يف درا�ستها وحتمل نف�س
�صفاته الن�ضالية والقيادية  ،رامى
معتقل منذ  30من مايو عام ،2002
من على حاجز �أبو هويل الذي كان
يربط و�سط القطاع بجنوبه ويق�ضي

حك ًما بال�سجن  18عا ًما م�ضي علي
اعتقاله 17عاما ،وتبقى الق�ص�ص
الأكرث �أملاً عن االعتقال و�أثره على
الأ�رس الفل�سطينية مل تروى بعد،
فاالعتقال لون كل الذكريات التي
يفرت�ض �أن تكون جميلة لعائالت
الأ�رسى باحلزن والأ�سى ،ف�أعياد
امليالد والأعرا�س واملنا�سبات
كلها ذكريات ناق�صة دون �إطالق
�رساح الأ�رسى و�إعادة �شملهم اىل
عائالتهم.
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 350حالة اعتقال خالل ماي
بينهم � 7سيدات و 54طف ًال
�أكد مركز �أ�سرى فل�سطني للدرا�سات ب�أن �سلطات االحتالل وا�صلت خالل ال�شهر املا�ضي رغم
حلول �شهر رم�ضان املبارك عمليات االعتقال التع�سفية بحق �أبناء �شعبنا بكافة �شرائحه ،حيث
ً
طفال
ر�صد املركز يف تقريره ال�شهري ( )350حالة اعتقال خالل مايو /ايار من بينهم ()54
قا�صراً ،و(� )7سيدات.
و�أ�شار "�أ�رسى فل�سطني" اىل
�أن �سلطات االحتالل مل ترا ِع
حرمه �شهر رم�ضان املبارك،
او خ�صو�صيته ووا�صلت
عمليات االقتحام للمناطق
الفل�سطينية وخا�صة مدن
وقرى ال�ضفة الغربية والقد�س
ومداهمة املنازل وتفتي�شها،
واعتقال الع�رشات من بينهم
ن�ساء و�أطفال قا�رصين ،و�أ�رسى
حمررين ،و�صيادين وغريهم
من فئات ال�شعب الفل�سطيني .
و�أو�ضح "الباحث "ريا�ض
الأ�شقر" الناطق الإعالمي
للمركز ب�أن التقرير ر�صد ()12
حالة اعتقال ملواطنني من
قطاع غزة )9( ،منهم �صيادين
خالل ممار�سه عملهم قباله
�شواطئ القطاع بينما �أ�صيب
�صياد اخر بجراح جراء اطالق
النار عليهم ،كذلك اعتقلت ()3
�شبان خالل اجتيازهم ال�سلك
الفا�صل �رشق القطاع .
وخالل مايو املا�ضي �أعاد
االحتالل اعتقال القيادي يف
حركة حما�س "نادر م�صطفى
�صوافطة "( 45عاما) ،من
مدينة طوبا�س ،علماً بانه
اعتقل العديد من املرات ،وبلغ
جمموع ما ام�ضاه يف �سجون
االحتالل ما يزيد عن  14عام
 ،وكان حترر من اخر اعتقال
قبل � 10شهور فقط.
اعتقال الن�ساء والأطفال
و�أ�شار "الأ�شقر" �إىل �أن
االحتالل وا�صل ال�شهر
املا�ضي ا�ستهداف الن�ساء
والأطفال القا�رصين باالعتقال
واال�ستدعاء حيث ر�صد
املركز( )54حالة اعتقال
لأطفال� ،أ�صغرهم الطفل "
مو�سى رم�ضان " والذى ال
يتجاوز عمره (� 9أعوام) وكان
اعتقل عن حاجز ع�سكري يف
�شارع ال�شهداء مبدينة اخلليل،
وال�شقيقني التو�أمني "حممد و
�أحمد ابو عادي ( )13عاما بعد
اقتحام منزل والدهم يف قرية
كفر نعمة غرب رام اهلل .
بينما ر�صد ( )7حاالت اعتقال
ا�ستهدفت الن�ساء بينهن
�صحفيتني ،وهما "�شذى

حماد" ،و"رنني �صوافطة"
وذلك خالل تغطيتهم لأحداث
عمليات ترحيل املواطنني
من قرية حم�صة يف الأغوار
ال�شمالية عن م�ساكنهم،
واطلقت �رساحهن بعد �ساعات
من التحقيق.
ا�ضافة اىل اعتقال "غدير
العموري" من القد�س وهى
موظفة يف هيئة الأ�رسى،
و�أفرجت عنها ب�رشط حب�سها
منزلياً ملدة خم�سة �أيام،
وغرامة مالية � 10آالف �شيقل،
وكذلك اعتقال الفتاة "فاطمة
�سليمان" 19عام من بيت
�صفافا ،وذلك بعد مداهمة
منزل عائلتها ،واطلقت
�رساحها بعد �ساعات ب�رشط
دفع كفالة مالية وحتويلها
"للحب�س املنزيل".
بينما اعتقلت ال�سيدة " رجاء
حممد عمر"  30عام بعد
اقتحام منزلها يف بلدة �أبو
دي�س جنوب �رشق القد�س
املحتلة ،ونقلتها للتحقيق يف
امل�سكوبية ،واعتقلت الفتاة
"روان نادر العمورى" 22
عام من اخلليل قرب احلرم
الإبراهيمي ،واطلق �رساحها
بعد  10ايام  ،بكفالة مالية
قدرها � 2000شيكل .
فيما �أعادت اعتقال املرابطة
"هنادي احللوانى" وافرجت
عنها بعد �ساعات من التحقيق
يف مركز الق�شلة .
القرارات الإدارية
وك�شف "الأ�شقر" ب�أن �سلطات

االحتالل وا�صلت خالل مايو
�إ�صدار القرارات االدارية بحق
الأ�رسى الفل�سطينيني ،حيث
�أ�صدرت حماكم االحتالل
ال�صورية ( )84قرار �إداري،
منهم (  )30قرارا جديدا
للمرة الأوىل غالبيتهم �أ�رسى
حمررين اعيد اعتقالهم مرة
�أخرى وفر�ض عليهم الإداري،
و( )54قراراً بتجديد الفرتات
االعتقالية لأ�رسى �إداريني
ملرات جديدة ،تراوحت ما بني
�شهرين �إىل �ستة �أ�شهر.
وقد ت�صدرت مدينتي اخلليل
ورام اهلل اعلى االوامر االدارية
خالل ال�شهر املا�ضي بواقع 30
قرار ادارى لكل مدينة ما بني
جديد وجتديد .
انتهاكات بحق الأ�سرى
كما وا�صلت ادارة �سجون
االحتالل خالل مايو/ايار
انتهاكاتها حلقوق الأ�رسى
والتنكيل بهم ،والت�ضييق عليهم،
ومل تراعى حرمه �شهر رم�ضان
املبارك او خ�صو�صيته وحرمت
الأ�رسى من التمتع بالعبادة
ب�أريحيه خالل هذا ال�شهر،
حيث قررت تقلي�ص كمية
الأغرا�ض امل�سموح ب�رشائها
من كنتني ال�سجن اىل الن�صف،
رغم اعتماد الأ�رسى ب�شكل
كبري على م�شرتيات الكنتني
رغم ارتفاع الأ�سعار فيها .
كذلك وا�صلت عمليات اقتحام
ال�سجون حيث اقتحمت �سجن
ع�سقالن  3مرات خالل ال�شهر

وقامت بنقل ممثل الأ�رسى
يف ال�سجن الأ�سري" نا�رص �أبو
حميد" ،وفر�ضت عقوبات
بحقهم متثلت بحرمانهم من
الزيارة والكنتني ملدة �شهر،
�إ�ضافة �إىل فر�ض غرامات على
كل �أ�سري بقيمة (� )500شيقل،
و�سحب الأدوات الكهربائية من
الغرف
و�أ�صيب الأ�سري "حممد
حمارمة" (29عاماً) من اخلليل
بخلع يف كتفه� ،إثر �سقوطه
داخل عربة "البو�سطة" خالل
نقله من �سجن "رميون"
�إىل املحكمة الع�سكرية يف
"عوفر".
فيما برت الأطباء يف م�ست�شفى
�شعار ت�صيدك الإ�رسائيلي،
القدم الي�رسى للأ�سري الفتى
امل�صاب "حممود �صالح"
 14عام ،من بلدة اخل�رض بعد
ا�صابته بالر�صا�ص احلي من
قبل جنود االحتالل االمر
الذى ت�سبب بقطع يف الأوردة
الدموية.

اقتطاع خم�ص�صات الأ�سرى وال�شهداء

ما بني التكتيكي الأمريكي
والعقائدي الإ�سرائيلي
بقلم الكاتب والباحث فادي �أبوبكر
تعتزم الإدارة الأمريكية عقد ور�شة اقت�صادية
دولية يف العا�صمة البحرينية املنامة ،يومي 25
و 26حزيران /يونيو القادم ،وذلك بهدف "ح�شد
الدعم لال�ستثمارات االقت�صادية املحتملة" التي
ميكن �أن يوفرها اتفاق �سالم يف ال�رشق الأو�سط،
بح�سب ما �أورده بيان البيت الأبي�ض ال�صادر
بتاريخ � 19أيار /مايو  .2019وكانت �صحيفة
(نيويورك تاميز) الأمريكية قد لفتت �إىل �أن
الهدف الرئي�سي من وراء هذه الور�شة حت�صيل
 68مليار دوالر لتمويل (�صفقة القرن) ،حيث �أن
هذه املبالغ �ستقدم للفل�سطينيني وم�رص والأردن
ولبنان ،لإجناز ال�صفقة.
تقودنا حفلة جمع الأموال هذه �إىل افرتا�ض
ا�ستنتاجي مفاده �أن ق�ضية رواتب الأ�رسى
وال�شهداء ،وما ترتب عليها من هجمة �أمريكية
على ال�سلطة الفل�سطينية ،مل يكن مرجعهاً
عقائدياً كما هو بالن�سبة للكيان الإ�رسائيلي ،و�إمنا
هي جمرد حركة تكتيكية هدفها �إجبار ال�سلطة
الفل�سطينية على الت�ضحية والقبول بـ "�صفقة
القرن" ،وهو ما لن تقبله قيادتنا �أو �شعبنا .من
جه ٍة �أخرى ف�إن الهدف الثانوي من هذه الور�شة
هو �إعادة توجيه امل�ساعدات الأمرييكية لل�سلطة
الفل�سطينية ،ولكن ب�أموال عربية وحتديداً
خليجية ،وذلك انطالقاً من حقيقة �أن العقلية
التجارية وعقلية ال�صفقات هي التي حتكم عقلية
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
ميكن القول �أن الكيان الإ�رسائيلي التقف هذا
ور�سخه يف عقيدته ال�صهيونية،
التكتيك الأمريكيّ ،
بدليل �إقرار برملان االحتالل الإ�رسائيلي
(الكني�ست) قانون خ�صم رواتب الأ�رسى
الفل�سطينيني .ويراهن ا ُ
ملحتل الإ�رسائيلي على
�أن عقيدته �ستتغلب على التكتيكي الأمريكي،
لواقع �أن "�صفقة القرن " بلورها ثالث يهود

�أمريكيون (�صهر ترامب وم�ست�شاره اخلا�ص،
جاريد كو�شنري ،ومبعوث الرئي�س اخلا�ص،
جي�سون غرينبالت ،وال�سفري يف "�إ�رسائيل" ،ديفيد
فريدمان) معروفون بت�أييدهم للكيان الإ�رسائيلي
ب�شكل عام ،ولليمني اال�ستيطاين ،وامل�رشوع
ال�صهيوين ب�شكل خا�ص.
ما بني التكتيكي الأمريكي والعقائدي الإ�رسائيلي،
تبقى القيادة الفل�سطينية وعلى ر�أ�سها الرئي�س
حممود عبا�س "�أبو مازن" مت�شبثة مبوقفها
الراف�ض لـ "�صفقة القرن" ،وملتزمة بواجباتها
الوطنية والأخالقية واملالية جتاه �رشيحة الأ�رسى
وال�شهداء ،لأنها تعي جيداً �أن التخلي عنهم،
يعني التخلي عن امل�رشوع الوطني الفل�سطيني،
واملبادىء التي قامت عليها ال�سلطة الفل�سطينية.
ولذلك ف�إن القيادة الفل�سطينية �آثرت املواجهة
على اال�ست�سالم ،بالرغم من ال�ضغوطات الهائلة
وخذالن البع�ض "العربي" ،متيقن ًة �أن ثمن
اال�ست�سالم �أمام القوى املتغطر�سة هو �أكرب بكثري
من الوقوف بوجهها.
يُنتظر مع عقد ور�شة "�صفقة القرن" يف البحرين،
�أن تنق�شع الغيوم �أكرث حول ماهية ال�صفقة
وتفا�صيلها وم�آالتها ،و�أكاد �أجزم �أن الفل�سطينيني
�أكرث املتلهفني لإعالن "�صفقة القرن" لإيجابيتها
الوحيدة املتمثلة يف ك�شف امل�ستور و�إماطة اللثام
عن مدعي العروبة والوطنية .ولن يكون بعدها
�أي هام�ش لأولئك املتخاذلني امل�سترتين من
املناورة ،و�سيكون يوم �أعالن "�صفقة القرن"
مبثابة الإعالن عن بدء العد التنازيل ل�سقوطهم
و�إبادتهم.
تبقى الوحدة الوطنية ،وتنويع املداخل واجلبهات،
ال�سالح الأقوى يف جمابهة امل�شاريع الت�صفوية
وعلى ر�أ�سها "�صفقة القرن" ،ويبقى ال�س�ؤال
احلا�رض� :إن مل توحدنا "�صفقة القرن" فماذا
يوحدنا؟ � ..أم ال يرى فيها البع�ض �أنها تهديد
وجودي؟!.

فاروق ال�شامي  ..قامة وطنية مفعمة بالنبل والإن�سانية
فرا�س الطرياوي*
ع�ضو الأمانة العامة لل�شبكة العربية
للثقافة والر�أي واالعالم � /شيكاغو*
الوطنية انتماء و�سلوك � ..صدق واخال�ص
وت�ضحية و�إيثار و�أمانة ..و هي جمموعة من
القيم واملمار�سات والأخالق !… ي�ستقيها
االن�سان مع حليب �أمه التي �أر�ضعته !..
ِج ُه كما تربى
وترتاكم مبرور الزمن !َ ..فتُخْ ر َ
على ذلك ..
فالوطني احلق من يدافع عن �شعبه ووطنه
بحكمة ،وبب�سالة ،ودون مواربة �أو تردد
وخا�صة يف وقت املحن والأزمات وامل�ؤامرات
 ،ويقف وقفة عز و�شموخ …! ويفدي وطنه
بالغايل والنفي�س ،ويقدم كل ما ي�ستطيع
لرفعته و�س�ؤدده وعليائه ،ويفتخر ب�إنتمائه اىل
ار�ضه ووطنه .ومن النا�س من يُدير ظهره اىل
وطنه ! ..مثل �أي ولد عاقٍ لأهله وذويه ! وهنا
�س�أحتدث يف مقايل هذا عن رجل الأعمال
الأمريكي من �أ�صل فل�سطيني ” فاروق
ال�شامي” ” ابا رامي” ابن فل�سطني البار
الذي اتخذ موقفا م�رشفا ،واعلنها وب�رصيح
العبارة انه لن ي�شارك يف ور�شة العمل املزمع
عقدها يف املنامة عا�صمة البحرين حتت
م�سمى ( ال�سالم من �أجل االزدهار) رغم
دعوته حل�ضوره ب�صفته �شخ�صية اعتبارية،
ورجل �أعمال له ثقله على ال�ساحة الأمريكية

والدولية ،ووجه لهم ر�سالة قوية �شديدة
اللهجة عرب ال�سو�شيال ميديا وقال لهم وبالفم
املليان خ�سئتم انتم وكل �أموالكم فل�سطني
لي�ست للبيع وكل من ي�شارك يف م�ؤمتر
التفريط هذا خائن هلل والوطن والدين ،ولدماء
ال�شهداء االبرار الذين �سقطوا يف الدفاع عن
ثرى فل�سطني.
كل االحرتام والتقدير لهذه القامة الوطنية
الفل�سطينية املفعمة بالإن�سانية والنبل،
وال�شجاعة والكرم ،والعطاء الالحمدود،
�شهادة يف حق رجل قل نظريه ،وبديهي انها
ال تزيده �شهرة ،وال تك�سبه �سمعة ،فهنيئا لنا
ان نرى �شخ�صية بهذه القامة بيننا..ه�ؤالء
الرجال الأ�شدّ اء الذين بنوا جمداً كبرياً �شكلوا
حالة وطنية عربية منفردة ت�ستحق الإ�شادة
والتوثيق ،ففي تاريخ الأوطان العظيمة
ق�ص�ص تروى يف �سبيل بناء م�سرية ت�ضيف
للإن�سانية ثرا ًء يف قيمها وم�سريتها،رجل
االعمال االمريكي من ا�صل فل�سطيني فاروق
ال�شامي … من �أولئك الذين ازدادوا ر�سوخاً
يف امل�شهد بع�شقهم ال�صادق للوطن ،وهم
يوا�صلون الليل بالنهار يف العمل واالجناز،
ملتزمني ال�صدق واخللق منهجاً ،والنزاهة
عنواناً ومبد�أً.
ومن يلم�س ن�شاطه يف امريكا او فل�سطني،
يعلم بانه �صاحب �شخ�صية اجتماعية ،ثقافية،
اقت�صادية تهج�س بالعمل واالبداع ،وتعمل على

تر�سيخه بكل ثقة واقتدار  .يتمتع ب�شخ�صية
وازنة ،وح�ضور قوي وم�ؤثر يف ال�ساحة
الأمريكية والفل�سطينية ،فهو يحمل ر�سالته
اخلا�صة ك�إب ٍن للوطن وال �شيء �سواه  ،ما�ضياً
يف معتقده ،وخمتطاً نهجه ال�شخ�صي يف �أن
يكون ان�ساناً بعيدا عن �أي م�سمياتٍ �أخرى .
ال�شامي حالة قائمة بحد ذاتها  ،كرجل
�إقت�صاد من طراز رفيع ،ملا يتفرد به
من خربات �إقت�صادية حطت به يف عامل
املال ،واال�ستثمار ،واملعرفة ،ك�أحد �أهم
املعامل االقت�صادية يف ال�ساحة الأمريكية،
والفل�سطينية .فهو ي�ؤمن بان خطط التنمية
يجب ان تركز على بناء االن�سان ،واالرتقاء
باملوارد الب�رشية لكونها القاعدة اال�سا�سية
للعملية التنموية ،وحمور توجهاتها الرئي�سية.
ولل�شباب يف توجهات ال�شامي الكثري فقد …
و�ضع على ر�أ�س �أولوياته العناية باالجيال
ال�صاعدة ،ورعاية املتفوقني وتهيئة االجواء
املنا�سبة لهم لالبداع والعطاء ،و�سخر يف
�سبيل ذلك كل االمكانيات ،كما ي�ؤمن ب�أهمية
اال�ستثمار االجتماعي يف طاقات ال�شباب،
وتعزيز خرباتهم ،و�صوالً لتمكينهم من
امل�شاركة الكاملة يف بناء م�ستقبل الوطن
.هذا جزء من كل عن رجل وطني ي�ستحق منا
كل التقدير  ,,فمهما حاولت ا�ستجداء اللغة،
و �أجهدت نف�سي يف تطويع الكلمات لن �أعرث
على و�صف ينا�سب حجم الرجل .
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ريا�ضة
الأن�صار يرف�ضون التعاقد مع بانوح

عدادي اول امل�ستقدمني
�إىل الكناري ملو�سمني

الفريق يواجه م�ستقبال �إداريا غام�ضا

�أن�صار احتاد العا�صمة يح�ضرون حلفل
التتويج يف  20جوان
جتري التح�ضريات على قدم و�ساق لإقامة �أن�صار فريق احتاد العا�صمة االحتفال بلقب البطولة
الوطنية الذي �أحرزه الفريق بعد مو�سم كروي طويل و�شاق جنحت خالله ت�شكيلة �أبناء «�سو�سطارة»
يف ترجمة �سيطرتها على املناف�سة ب�إحراز اللقب الثامن يف تاريخ النادي العا�صمي ،حيث حدّ د �أن�صار
االحتاد تاريخ  20جوان املقبل من �أجل �إقامة احلفل الكبري الذي �سوف ي�شارك فيه �أن�صار الفريق
من خمتلف الواليات
عي�شة ق.
�أين �سيكون احتفاال كبريا و�سيعرف
مفاج�آت ح�سب املنظمني والذين
دعوا ع�شاق اللونني الأ�سود
واحلمر من اجل التنقل بقوة �إىل
حي �سو�سطارة والذي �سيكون
مكان اللقاء و�إقامة احلفل وذلك
من �أجل �إجناح احلفل الذي يعد
بالكثري ،واجتهت الدعوات للأن�صار
�إىل جلب الألعاب النارية للقيام
بكاراكاج عاملي �إىل جانب ارتداء
موحد من خالل ارتداء
لبا�س
ّ

�أقم�صة االحتاد.
يف �سياق �آخر ،يبقى م�ستقبل احتاد
العا�صمي الإداري غام�ضا يف ظل
بحث الو�ضعية التي تنتظره خا�صة
يف ظل تواجد مالك النادي خلف
�أ�سوار ال�سجن وجتميد الأر�صدة
البنكية للفريق العا�صمي والتي
تعطل ت�سوية جزء من امل�ستحقات
املالية لالعبني الذين يدينون
باجورهم ال�شهرية ومنحة التتويج
بلقب البطولة ،حيث يرتقب حمبو
وع�شاق اللونني الأ�سود والأحمر
اجلديد فيما يتعلق �أعلى هرم

النادي من خالل الإعالن عن بيع
مالك الفريق للأ�سهم �أو موا�صلة
بقاء ملكية االحتاد تابعة له� ،أين
انت�رشت �أخبار ت�ؤكد تعيني املن�سق
�صالح عال�ش مديرا عاما للفريق
خلفا لعبد احلكيم �رسار الذي انتهى
عقده وغادر الفريق.

زط�شي يرغب يف حتويل بن
غيث للخليج
يف �سياق خمتلف ،تقرتب املعطيات
نحو رحيل الالعب عبد الر�ؤوف بن
غيث عن �أ�سوار نادي احتاد العا�صمة،

بعد ك�شف رئي�س فريق نادي بارادو
ح�سان زط�شي مالك عقد الالعب
الذي يلعب �إعارة للمو�سم الثالث
على التوايل مع االحتاد بيع عقده
نحو �أحد الأندية اخلليجية الذي
يرغب يف التعاقد معه واالنتفاع
ب�أموال حتويل متو�سط ميدان
ت�شكيلة «�سو�سطارة» ،وذلك رغم �أن
الالعب �أعرب يف ت�رصيحات �سابقة
عن رغبته يف موا�صلة اللعب مع
االحتاد وامل�شاركة املو�سم القبل
يف م�سابقة رابطة �أبطال �إفريقيا،
رغم �أن الأمر لن يكون ب�أيديه.

�أقاموا جتمعا بنب �صيام �سهرة �أول �أم�س

انتف�ض �أن�صار فريق ن�رص ح�سني
داي على الو�ضعية الإدارية التي
يعي�شها الفريق وامل�شاكل التي
تعرت�ضه منذ املو�سم املن�رصم
والذي انتهى على النادي
العا�صمي فا�ضي الوفا�ض بعدما
ف�شلت الن�رصية يف احتالل �إحدى
املراكز الثالث الأوىل يف جدول
الرتتيب �أو الت�أهل �إىل نهائي
ك�أ�س اجلمهورية ،هذا الأمر
جعل حمبي الفريق يخرجون
�سهرة �أول �أم�س ويقومون بتجمع

بالقرب من ملعب بن �صيام من
�أجل ال�ضغط على رحيل الإدارة
احلالية والتي يرف�ضون بقائها
على ر�أ�س النادي املو�سم املقبل،
�أين تختزل املطالب يف �رضورة
رحيل امل�سريين احلاليني للنادي
والذين مل يقدموا اي �إ�ضافة
للن�رصية ح�سب م�شجعو الفريق
خا�صة و�أن النادي ف�شل يف فر�ض
نف�سه والت�ألق على امل�ستوى العايل
خا�صة �إذا علمنا �أن الت�شكيلة
اكتفت على لعب البقاء يف املو�سم

النادي مبحاولة ك�سب الوقت من
خالل االيهام بتقدمي ا�ستقالته
�إىل رئي�س بلدية ح�سني داي رغم
�أن الأمر يتطلب تفعيل اال�ستقالة
لدى املوثق وهو الأمر الذي مل
يقم به املعني ،يف ظل �إ�رصار
الأن�صار على دفعه �إىل الرحيل
عن الن�رصية والبحث عن �رشكة �أو
�شخ�ص قادر على ت�سيري الفريق
الذي يرغب �أن�صاره يف عودته
بقوة للعب الأدوار الأوىل مبختلف
املناف�سات.
عي�شة ق.

�صالح يالحق مي�سي يف �سباق الكرة الذهبية
�أ َّكد تقرير �صحفي �إ�سباين �أم�س
�أ َّن الدويل امل�رصي حممد �صالح
جناح ليفربول ،ال يزال يقف خلف
الأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم
بر�شلونة يف �سباق احل�صول على
الكرة الذهبية ،وقالت �صحيفة
«موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية �إ ّنَه
رغم �أ َّن �صالح توج بلقب دوري
�أبطال �أوروبا مع ليفربول ،لكن
مي�سي ال يزال يتقدم ال�سباق
نحو الكرة الذهبية ،و�أ�شارت

ال�صحيفة �أ َّن �صالح �سجل هدف
الريدز الأول يف نهائي دوري
الأبطال �أمام توتنهام يف املباراة
التي انتهت بفوز احلمر  0-2لكن
النجم الأول لليفربول يف اللقاء
كان احلار�س الربازيلي �ألي�سون
بيكر ،كما ظهر املدافع الهولندي
فريجيل فان ديك مب�ستوى مميز،
و�أو�ضحت �أ َّن مي�سي حقق هذا
املو�سم �أرقا ًما مميزة وتوج بلقب
الدوري الإ�سباين ،رغم النهاية غري

ال�سعيدة لرب�شلونة يف الأ�سابيع
الأخرية من املو�سم.
وتوج الربغوث هذا املو�سم
باحلذاء الذهبي للمرة ال�ساد�سة
يف م�سريته بعدما �أحرز  36هد ًفا
بالليغا ،بالإ�ضافة �إىل �أنه �سجل 51
هد ًفا خالل  50مباراة مبختلف
البطوالت ،وزار ال�شباك يف دوري
�أبطال �أوروبا  12مرة� ،أما �صالح،
فقد �أحرز  27هد ًفا خالل 52
مباراة ،منها � 5أهداف يف بطولة

عي�شة ق.

يف �سباحة كتم النف�س ورماية الدقة على
الهدف حتت املاء

جمهور الن�صرية ي�ضغطون لرحيل ولد زمرييل
املنق�ضي.
وي�رص �أن�صار الن�رصية على رحيل
الرئي�س ب�شري ولد زمرييل الذي مل
يقدم �شيئا للنادي وهو الذي يتهمه
ع�شاق اللونني الأ�صفر والأحمر
بتغليب م�صلحته ال�شخ�صية على
ح�ساب م�صلحة الفريق� ،إىل
جانب مطالبة امل�شاركني يف
التجمع برحيل �شقيق الرئي�س
حمفوظ ولد زمرييل وبقية �أع�ضاء
املكتب ،خا�صة وان الأن�صار
يتهمون امل�س�ؤول الأول على

�رشعت �إدارة فريق �شبيبة القبائل
يف املركاتو ال�صيفي باكرا بعدما
�أعلنت �سهرة �أول �أم�س عن �أوىل
التعاقدات التي قامت بها حت�سبا
لتح�ضري املو�سم الكروي املقبل
�أين �أعلنت تعاقدها ر�سميا رفقة
العب نادي اوملبي املدية توفيق
عدادي والذي وقع على العقد
مع رئي�س النادي القبائلي �رشيف
مالل بح�ضور نائبه ن�سيم بن عبد
الرحمان ومناجري الالعب ،حيث
ميتد العقد مو�سمني ويتوا�صل �إىل
جوان  ،2021حيث مل يجد مالل
�صعوبات يف �إقناع الالعب من �أجل
االنتقال �إىل ت�شكيلة «الكناري» من
خالل حتفيزه بخو�ض م�سابقة
رابطة ابطال �إفريقيا يف املو�سم
اجلديد �إىل جانب �سقوط ناديه
املدية �إىل الرابطة الثانية ،حيث
با�رشت �إدارة «الكناري» تدعيماتها
حت�سبا للمواعيد التي تنتظرها يف
املو�سم الكروي املقبل من اخلط
الأمامي بعدما منح املدرب
فرانك دوما قبل ال�سفر �إىل فرن�سا
من �أجل ق�ضاء عطلته قائمة

ب�أ�سماء الالعبني واملنا�صب التي
يحتاج فيها التدعيم ،حيث ركز
على الهجوم يف ظل امل�شاكل
التي عرفتها الت�شكيلة يف املو�سم
املن�رصم على م�ستوى ت�سجيل
الأهداف ،حيث طالب املدرب
الفرن�سي التعاقد مع عدادي وهي
ال�صفقة التي كلّلت بالنجاح.
�إىل جانب ذلك ،رف�ض �أن�صار
�شبيبة القبائل تعاقد �إدارة
فريقهم مع الالعب حمزة بانوح
وا�ستقدامه �إىل النادي خالل
املركاتو ال�صيفي احلايل ،بعدما
�سبق له التوقيع يف �صائفة العام
املا�ضي رفقة وفاق �سطيف قادما
من فريقه ال�سابق احتاد احلرا�شن
رغم �أنه كان حمل اهتمام النادي
القبائلي �أي�ضا ،حيث تلقى بانوح
ات�صاال جمددا من م�سريي ال�شبيبة
ووافق على العر�ض وتقم�ص �ألوان
الفريق �إال �أن ا�ستقدامه يتوجه
نحو الف�شل بن�سبة كبرية ب�سبب
الرف�ض الذي يالقيه قدومه �إىل
لفريق من طرف الأن�صار.

دوري الأبطال ،بينما �سجل 22
هد ًفا يف الدوري الإجنليزي
املمتاز ،و�أفادت ال�صحيفة ب�أنه ال
�أحد يقرتب من �أرقام مي�سي هذا
املو�سم ولذلك ف�إنه يت�صدر �سباق
الكرة الذهبية ،ولكن يف نف�س
مفتوحا
الوقت ال يزال ال�سباق
ً
بني الربغوث والنجم امل�رصي يف
بطولتي كوبا �أمريكا وك�أ�س الأمم
الإفريقية.

وكاالت

ت�ألق ريا�ضيي �أكتوبو�س
و�سيدي مو�سى

ت�ألق ريا�ضيو �أكتوبو�س يف
اخت�صا�ص �سباحة كتم النف�س
و�سيدي مو�سى وهران يف رماية
الدقة على الهدف حتت املاء التي
�أقيمت نهاية الأ�سبوع املنق�ضي
مب�سبح دائرة بوتليلي�س بوهران،
ففي م�سابقة كتم النف�س متكن
ريا�ضيو �أكتوبو�س من الفوز
باملركز الأول متقدمني على كل
من فريقي «�سوبر بلو» ونادي
�سيدي مو�سى لوهران� ،أما مناف�سة
البياتلون يف اخت�صا�ص رماية
الدقة على الهدف حتت املاء
فعرفت �سيطرة مطلقة لعنا�رص
نادي �سيدي مو�سى واحتاللهم
املركزين الأول و الثاين بف�ضل
كل من حاب�شي �شاهني مبجموع
 5591نقطة وت�شوالك حممد
ر�ضا مبجموع  5571نقطة فيما
عاد املركز الثالث لنا�رص حممد
من نادي �أكتوبو�س مبجموع 3767
نقطة.
و متيزت هذه املناف�سة التي

�شملت ثالثة �سباقات وهي
ال�سباحة بزعانف املونو و�سباحة
 16مرة  25مرت بالزعانف يف
اخت�صا�ص كتم النف�س و البياتلون
يف الرماية بالدقة على الهدف
حتت املاء مب�ستوى فني مقبول
ح�سب املدير التقني يف اخت�صا�ص
�سباحة كتم النف�س فوزي خالويف
 ،وعرفت هذه التظاهرة الريا�ضية
املنظمة من طرف الرابطة
الوالئية للإنقاذ والإ�سعاف
ون�شاطات الغو�ص البحري
بالتن�سيق مع مديرية ال�شباب و
الريا�ضة بوهران م�شاركة �أزيد من
 30ريا�ضيا ميثلون �سبعة نوادي و
جمعيات ريا�ضية من غرب البالد،
ويف اخلتام مت توزيع اجلوائز
على الفائزين بح�ضور �أع�ضاء
من االحتادية اجلزائرية لهذه
الريا�ضة املائية وممثلي مديرية
ال�شباب والريا�ضة لوهران و بع�ض
الوجوه الريا�ضية من غرب البالد.

وكاالت
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ريا�ضة
ّ
جدد الت�أكيد على موا�صلة امل�شوار مع غاالتا�سراي

فيغويل ينفي العودة �إىل الليغا
املو�سم املقبل

تصويربشير عالوة

رفقاء تاهرات يلتحقون اليوم مبركز �سيدي مو�سى

�أ�شبال بلما�ضي ينطلقون يف التح�ضري للكان ابتداء من اليوم
يبا�شر اليوم املنتخب الوطني التح�ضري للم�شاركة يف نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقررة خالل ال�صائفة
املقبلة يف م�صر ،حيث ينطلق الالعبون يف الرتب�ص التح�ضريي املربمج مبركز حت�ضري املنتخبات الوطنية يف
�سيدي مو�سى حتت قيادة الناخب الوطني جمال بلما�ضي الذي �سطر برنامج العمل طيلة فرتة الرتب�ص الذي
�سوف يتوا�صل يف �أر�ض الوطن �إىل غاية الثامن جوان قبل �أن ت�شد العنا�صر الوطنية الرحال نحو قطر من
اجل مبا�شرة الرتب�ص الثاين املقرر خارج الوطن
عي�شة ق.
يدرك الناخب الوطني �أهمية
املرحلة التح�ضريية املقبلة حت�سبا
لو�ضع �أ�شباله يف �أف�ضل الظروف
من �أجل �إقامة حت�ضري ناجح
ي�ساهم يف دخولهم العر�س الكروي
القاري بقوة ،ويف هذا ال�صدد
و�ضع املعني برناجما حت�ضرييا
ي�ضم خو�ض �ست ح�ص�ص تدريبية
على �أر�ضية ملعب مركز �سيدي
مو�سى حتى يكون الالعبون يف
�أف�ضل فورمة خا�صة وان الرتكيز
�سوف يكون على اجلانب التكتيكي
يف ظل تواجد الالعبني يف نهاية

املو�سم و�سوف يجرون ح�ص�صا
يف قاعة تقوية الع�ضالت للحفاظ
على اللياقة البدنية.
ويلتحق اغلب الالعبني اليوم
مبركز �سيدي مو�سى والذين كان
عدد من زمالئهم قد �سبقوهم
�إىل التح�ضري باكرا للمناف�سة
على غرار احلار�س راي�س وهاب
مبوحلي� ،إ�سالم �سليماين ،عز
الدين دوخة ،هاري�س بلقبلة
ورفيق حلي�ش ،بينما يلتحق اليوم
�أغلب الأ�سماء الأخرى التي
�ضمتها قائمة  23العبا املعنية
بخو�ض العر�س الكروي القاري
والتي ال ي�ستبعد ان تعرف عددا

من الغيابات بعدما منح بلما�ضي
ال�ضوء الأخ�رض لبع�ض الأ�سماء
من اجل متديد فرتة الراحة ب�سبب
�إنهاء املو�سم مت�أخرة بطلب منها
على غرار العب مان�ش�سرت �سيتي
االجنليزي ريا�ض حمرز.
�سليماين ي�ضاعف التدريبات للرد
على امليدان
يوا�صل الالعب �إ�سالم �سليماين
التح�ضري بجدية حتى يكون
جاهزا حت�سبا للم�شاركة مع
املنتخب الوطني يف نهائيات
ك�أ�س �إفريقيا املقبلة ،حيث

ي�ضاعف الالعب املنتهية �إعارته
مع فيرنبات�شي الرتكي اجلهود من
خالل القيام بالتمارين الريا�ضية
واملتعلقة باجلانب البدين حتى
يتمكن من تدارك النق�ص البدين
الذي يعاين منه ب�سبب معاناته من
نق�ص املناف�سة عقب غيابه عن
اللعب يف مباريات ناديه الرتكي
طيلة ال�شهرين املا�ضيني ،وهو
الأمر الذي ي�رص ابن عني البنيان
على تداركه والرد على االنتقادات
التي طالت ا�ستدعائه �إىل قائمة
 23املعنية بخو�ض الطبعة املقبلة
من «الكان» عرب امليدان.

عبرّ عن �سعادته االحتفاظ لقب رابطة �أبطال �إفريقيا رفقة الرتجي

باليلي� :س�أعمل على الت�ألق و�إهداء اجلزائر اللقب الثاين
وعد الالعب الدويل اجلزائري
يو�سف باليلي اجلماهري اجلزائرية
بالعمل على �إهداء اجلزائر اللقب
القاري الثاين يف تاريخها ،حيث
�أكد �أنه �سوف يعمل جاهدا من �أجل
م�ضاعفة اجلهود والت�ألق يف ك�أ�س
�إفريقيا للأمم املقبلة من �أجل �إفراح
اجلماهري اجلزائرية عرب العودة �إىل

�أر�ض الوطن حملني بالتاج القاري،
م�ضيفا �أنه �سوف يجتهد من اجل
الت�ألق يف م�رص وم�ساعدة منتخب
بالده لتحقيق الأهم عرب التتويج
بلقب بطل �إفريقيا رغم �أن املهمة
�صعبة ولن تكون يف املتناول.
يف املقابل� ،أعرب متو�سط ميدان
املنتخب الوطني يف ت�رصيحات مع

موقع «كورة» عن �سعادته الكبرية
عقب تتويجه بلقب رابطة ابطال
�إفريقيا رفقة الرتجي التون�سي
للمرة الثانية على التوايل وذلك
على ح�ساب الوداد البي�ضاوي
املغربي الذي ان�سحب من مباراة
النهائي التي جرت على ملعب
راد�س ،و�أو�ضح �أن اللقب القاري

جاء بعد تظافر اجلهود بني اجلميع
يف �صفوف الرتجي التون�سي
و�سمح لهم بتدعيم خزائن الفريق
بالألقاب القارية ،و�أ�شار ابن مدينة
وهران �أن االحتفال بالعلم الوطني
عادي بالن�سبة له ويرافقهفي كل
مكان و�أهدى اللقب القاري �إىل
اجلزائريني.

عي�شة ق.

مدرب �أوملبيك ماريليا ي�صر على التعاقد معه

براهيمي ي�شرتط مطالب مالية تعجيزية وفرنبات�شي ين�سحب

قدم الالعب الدويل اجلزائري
ّ
يا�سني براهيمي مطالب مالية
خيالية �إىل الأندية الراغبة يف
التعاقد معه خالل املركاتو
ال�صيفي احلايل ،حيث يرغب

متو�سط ميدان الت�شكيلة الوطنية
ا�ستغالل تواجده حرا من �أي
التزام بعد انتهاء العقد الذي
يربطه مع فريقه بورتو الربتغايل
يف جوان اجلاري من �أجل �إمالء
�رشوطه املالية على الأندية
املهتمة بخدماته ،ولهذا الغر�ض
ك�شفت تقارير �إعالمية تركية �أن
�إدارة نادي فيرنبات�شي الرتكي
ان�سحبت م�ؤقتا من �صفقة التوقيع
مع ةبراهيمي بعدما قدم �رشوطا
تعجيزية من خالل فر�ضه احل�صول

على منحة توقيع العقد قيمتها 6
مليون �أورو و�أجرة �سنوية قدرها
 3.5مليون �أورو بعقد ميتد ثالثة
�أعوام وهي ال�رشوط التي رف�ضتها
�إدارة النادي الرتكي وان�سحبت
م�ؤقتا من �صفقة التعاقد مع خريج
ملعب رين الفرن�سي واكتفت بدور
املراقب ،خا�صة و�أن براهيمي
حمل متابعة من طرف الأندية
االجنليزية التي تغرب بدورها
في�ضمه �إىل �صفوفها على غرار
فريقي �إيفرتون ووي�ست هام.

يف نف�س ال�سياق ،يتواجد الالعب
ال�سابق لنادي غرناطة الإ�سباين
حمل اهتمام مدرب نادي �أوملبيك
مار�سيليا الفرن�سي اندري فيال�ش
بوا�ش الذي �أعرب عن رغبته يف
التعاقد معه و�ضمه �إىل �صفوف
ت�شكيلة نادي اجلنوب الفرن�سي،
ورغم اهتمام فوال�ش ف�إن عودة
براهيمي �إىل اللعب يف فرن�سا
جمددا يبقى م�ستبعدا بتاتا خالل
الفرتة احلالية.

عي�شة ق.

نفى الالعب الدويل اجلزائري
�سفيان فيغويل �إمكانية عودته
املو�سم املقبل �إىل اللعب جمددا
يف الدوري اال�سباين ،و�أو�ضح يف
ت�رصيحات �أجراها مع جريدة
«�آ�س» اال�سبانية �أن كل ما يثار
حول اهتمام عدد من الأندية
اال�سبانية من �أجل التعاقد معه
جمرد �إ�شاعات ال ح�سب خا�صة
و�أنه ال �شيء ر�سمي فيما يتعلق
الأمر وكل ما بقال وبثار حول
عودة الالعب غلى اللعب يف
«الليغا» عار من ال�صحة.
و�أردف �أن وكيل �أعماله مل يعلمه
بوجود عرو�ض من ا�سبانيا من
�أجل االنتقال �إىل �إحدى �أنديتها
�إىل جانب عدم حديث م�س�ؤويل
ناديه غالتا�رساي الرتكي حول

تلقيهم ات�صاالت من �أندية
الإ�سبانية ب�شان التعاقد معه.
وك�شف متو�سط ميدان اخل�رض
�أنه باق رفقة ناديه غاالتا�رساي
و�سوف يوا�صل اللعب يف الدوري
الرتكي املو�سم املقبل ،مو�ضحا
�أنه يتواجد يف اف�ضل الظروف
ويجد نف�سه يف ظروف جيدة
برتكيا ورفقة ناديه غاالتا�رساي
الذي ق�ضى يف �صفوف مو�سمني
توجا خاللهما بلقبني� ،إىل جانب
�أن عائلته وجدت �ضالتها يف
مدينة �إ�سطنبول الرتكية وتعودت
على �أجوائها ،وا�ستطرد �أن هذه
العوامل جتعله ال يجد �سببا
للرحيل عن تركيا ويوا�صل ت�رشيف
العقد الذي وقعه مع �إدارة الفريق
�إىل نهايته.
ع.ق.

رينا :جماهري نابويل لن ير�ضيها
رحيل �ساري جلوفنتو�س
�أثنى الإ�سباين بيبي رينا ،حار�س
مرمى ميالن ،على ماوري�سيو
�ساري ،املدير الفني لت�شيل�سي
من
والقريب
الإجنليزي،
الرحيل ليوفنتو�س.وعلق رينا يف
ت�رصيحات ل�صحيفة «كوريري
ديللو �سبورت» على �أنباء رحيل
�ساري لتدريب يوفنتو�س« :قبل
عامني من الآن ،بالت�أكيد كان
�صعبًا بالن�سبة يل التفكري يف
�شيء من هذا القبيل ،لكن دعونا
ننتظر».و�أ�ضاف «ال �أعرف �إذا ما
كان �سيذهب �إىل يوفنتو�س� ،أعلم
�أن جماهري نابويل لن ترغب يف
ذلك ،لكن هذه هي كرة القدم».
وتابع «يوفنتو�س يعرف مدى جودة
�ساري ،ميكنني القول �إنه رجل كرة
قدم ،يتنف�س الكرة ملدة � 24ساعة
يف اليوم ،مل نحقق بطوالت معه يف

نابويل ،لكنني فخور جدًا بالطريق
الذي �أخذناه م ًعا».
وتطرق رينا للحديث عن رحيل
جينارو جاتوزو ،عن القيادة الفنية
مليالن ،عقب نهاية املو�سم
املن�رصم.ويف هذا ال�صدد� ،رصح
«علينا االنتظار ،ال ميكننا فعل �أي
�شيء �آخر ،من �أجل م�صلحة ميالن،
�آمل �أن تكون اخليارات �صحيحة،
وبالنظر ملا قاله جاتوزو حول �إن
ميالن يف �أياد �أمينة ،فبالفعل �إنه
نا ٍد رائع ،لي�س لدي �أدنى �شك يف
�أنه �سيعمل ب�شكل جيد على النمو
والتح�سن».و�أمت «�إذا قرر املدرب
الرحيل ،فهذا يعني �أنه يعتقد �أن
ذلك منا�سب لي�س لنف�سه فقط،
لكن بالن�سبة مليالن � ً
أي�ضا ،يجب
االعرتاف بذلك ،نحن واجهنا
رج ً
ال حقيق ًيا بقيم ثابتة».

االحتاد املغربي يقرر
االن�سحاب من ك�أ�س �إفريقيا

�أعلن االحتاد املغربي لكرة القدم
مقاطعة كافة البطوالت الإفريقية،
وذلك بعد انتهاء االجتماع الطارئ
الذي جرى �أول �أم�س لبحث
تداعيات ف�ضيحة مباراة نهائي
دوري �أبطال �إفريقيا بني الوداد
والرتجي ،وانتهى اجتماع االحتاد
املغربي �إىل العديد من القرارات
الهامة يف مقدمتها مقاطعة
املنتخب املغربي لبطولة �أمم
�أفريقيا م�رص  ،2019ومقاطعة
الأندية املغربية لبطولتي �أبطال
�إفريقيا والكونفدرالية ،كما قرر
االحتاد املغربي تقدمي �شكوي

لالحتاد الدويل لكرة القدم «فيفا»
�ضد التجاوزات التي �شهدتها
املباراة� ،إ�ضافة اىل االمتناع عن
حتكيم �أي مباراة �إفريقية ،وكانت
املباراة قد توقفت يف الدقيقة 59
على خلفية رف�ض الفريق املغربي
ا�ستئناف اللعب واملطالبة
باللجوء �إىل تقنية الفيديو «الفار»
لت�أكيد �صحة الهدف الذي �سجله
الالعب �أمين ح�سوين لينهي احلكم
اجلامبي بكاري جا�سما اللقاء
واعتبار والوداد من�سحبا ليتوج
الرتجي باللقب.

ق.ر.
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ريا�ضة دولية

ليفربول ي�صعد �إىل املجد الأوروبي

ع ّو�ض ليفربول خ�سارته لنهائي دوري �أبطال
�أوروبا املو�سم املا�ضي ب�إحرازه اللقب هذه
املرة� ،إثر تغلبه على توتنهام  0-2م�ساء �أول
�أم�س ملعب «مرتوبوليتانو» يف العا�صمة الإ�سبانية
مدريد ،و�أحرز حممد �صالح وديفوك �أوريجي
هديف الفريق الإجنليزي الأحمر الذي و�ضع
خلف ظهره خ�سارته املباراة النهائية املو�سم
املا�ضي �أمام ريال مدريد ،وك�رس املدرب
الأملاين يورغن كلوب نح�سه مع املباريات
النهائية ،ليقود ليفربول �إىل لقبه ال�ساد�س يف
امل�سابقة الأوروبية الأغلى ،فيما ف�شل مدرب
توتنهام ماوري�سيو بوكيتينو يف قيادة فريقه
لإكمال مغامرته اجلريئة لإحراز اللقب.
ومل متر �سوى ثوان قليلة حتى احت�سب احلكم
ركلة جزاء ل�صالح ليفربول اثر مل�سة يد على
الفرن�سي �سي�سوكو ،ترجمها النجم امل�رصي
�صالح �إىل هدف التقدم وانتظر توتنهام حتى
الدقيقة العا�رشة ليهدد مرمى ليفربول مبحاول
خجولة �سدد على �إثرها �سي�سوكو الكرة فوق املرمى ،ومرت ت�سديدة �ألك�سندر �أرنولد بجانب مرمى توتنهام يف الدقيقة  ،17قبل �أن
متيل املجريات �إىل الهدوء خ�صو�صا يف ظل ت�ألق دفاع ليفربول �أمام مهاجمي توتنهام وعدم قدرة مهاجمي الفريق الأحمر على �شن
هجمات مرتدة خطرية على مرمى احلار�س الفرن�سي هوغو لوري�س.
بقيت الأحداث بطيئة يف ربع ال�ساعة الأول من ال�شوط الثاين ،وارتدت ت�سديدة �آيل من قدم �ألك�سندر�-أرنولد يف الدقيقة  ،55وذهبت
ر�أ�سية من فريتوجنني فوق مرمى ليفربول �إثر ركنية نفذها تريبري يف الدقيقة  ،58باغت ليفربول خ�صمه بهجمة �رسيعة و�صلت من
خاللها الكرة �إىل ميلرن الذي �سدد على حدود منطقة اجلزاء كرة �أر�ضية مرت بجوار القائم الأي�رس يف الدقيقة  ،69و�ضغط توتنهام
لت�سجيل هدف التعادل مقابل اعتماد على ليفربول املرتدات التي انطلق �صالح من �إحداها ومرر الكرة �أمام املرمى لت�صل �إىل ماين
الذي �أبعد الدفاع الكرة من �أمامه قبل الت�سديد ،وبذل �سون جهدا كبريا ل�شق طريقه بني دفاع ليفربول ،لكن فان ديك �أبعد الكرة من
�أمامه يف �أ�صعب توقيت بالدقيقة .75
ت�ألق �ألي�سون يف �إبعاد ت�سديدة �سون اليمينية ليعود احلار�س الربازيلي ويلتقط حماولة لوكا�س ثم ت�صدى مبهارة فائقة لركلة حرة
متقنة من �إريك�سن يف الدقيقة  ،84وبعد هجمة خطرية كاد على �إثرها توتنهام �أن ي�سجل هدف التعادل� ،أحدثت كرة عالية ربكة �أمام
توتنهام لي�ضع ماتيب الكرة �أمام البديل �أوريجي الذي �سددها بيمناه زاحفة نحو القائم ،م�سجال ثاين �أهداف اللقاء يف الدقيقة 87
لتنهي املباراة بتتويج الريدز.

كلوب خام�س �أملاين يعتلي العر�ش الأوروبي

قاد الأملاين يورغن كلوب
املدير الفني لليفربول فريقه
للتتويج بلقب دوري �أبطال
�أوروبا ،على ح�ساب توتنهام
بالفوز عليه بهدفني نظيفني،
وبات كلوب املدرب الأملاين
اخلام�س الذي ينجح يف الفوز
بلقب دوري الأبطال ،و�سبق
لكلوب خو�ض نهائي دوري
�أبطال �أوروبا مرتني لكنه
مل ينجح يف الفوز باللقب،
الأوىل عام  2013مع بورو�سيا
دورمتوند وخ�رس �أمام بايرن
ميونخ ،والثانية يف  2018مع
ليفربول وخ�رس �أمام ريال
مدريد  ،3-1كما بات يورغن
كلوب �أول مدرب �أملاين يفوز
بدوري الأبطال مع فريق من
خارج �أملانيا منذ فوز يوب

هاينك�س مع الريال ،1998
وحققت املدر�سة الأملانية 8
�ألقاب بدوري �أبطال �أوروبا
عرب  5مدربني خمتلفني،
وحتتل املركز الثالث بني �أكرث
املدار�س ح�صدا للقب بعد
الإيطالية التي تعتلي ال�صدارة
مبجوع  11لقبا والإ�سبانية 10
�ألقاب.
يعترب الأملاين �أودو التيك �أول
مدرب �أملاين يتوج باللقب،
وكان مع البايرن عام 1974
عندما فاز على �أتلتيكو مدريد
 ،0-4بينما توج ديتمار كرامر
بلقبني يف دوري �أبطال �أوروبا
عامي  1975و 1976مع بايرن
ميونخ على ح�ساب فريقي ليدز
يونايتد الإجنليزي  0-2و�سانت
�إيتيان الفرن�سي  ،0-1وفاز

�أومتار هي�ستفيلد بلقبني يف
دوري �أبطال �أوروبا مع فريقي
دورمتوند عام  1997على
ح�ساب جوفنتو�س الإيطايل
 ،1-3وعام  2001مع بايرن
ميونخ على ح�ساب فالن�سيا
بركالت الرتجيح  4-5بعد
انتهاء املباراة بالتعادل .1-1
وتوج يوب هاينك�س بلقبني يف

دوري �أبطال �أوروبا مع فريقي
ريال مدريد وبايرن ميونخ
عامي  1998و 2013وجاء
لقبه مع امللكي على ح�ساب
جوفنتو�س  0-1ومع البافاري
على ح�ساب دورمتوند ،1-2
ويورغن كلوب توج بلقبه
الوحيد مع ليفربول على
ح�ساب توتنهام هذا املو�سم.

كلوب :ع�شنا �أف�ضل ليلة يف م�سريتنا

�أبدى مدرب ليفربول يورغن كلوب �سعادته لفوز فريقه بلقب دوري �أبطال �أوروبا �إثر تغلبه
على توتنهام 2على ملعب «مرتوبوليتانو» يف العا�صمة الإ�سبانية مدريد ،و�أحرز حممد �صالح
وديفوك �أوريجي هدفني ليقودا ليفربول �إىل لقبه ال�ساد�س يف دوري الأبطال ،وينهيا �صبام
كلوب عن ح�سم املباريات النهائية ،وقال كلوب يف ت�رصيحات ل�شبكة «بي تي �سبورت» عقب
انتهاء اللقاء�« :أنا �سعيد جدا لل�شبان ولكل ه�ؤالء النا�س ولعائلتي ،لقد عانوا من �أجلي �إنهم
ي�ستحقون اللقب �أكرث من �أي �أحد �آخر» ،و�أ�ضاف« :هل �سبق لكم ر�ؤية فريق كهذا ،يقاتل رغم
نفاذ الوقود من خزانه ،ولدينا حار�س يجعل الأمور ال�صعبة تبدو �سهلة للغاية� ،إنها �أف�ضل ليلة
يف م�سريتنا االحرتافية».
وتابع املدرب الأملاين« :الأمر ا�ستغرق بع�ض الوقت� ،إنه �أمر مهم بالن�سبة �إىل عملية تطورنا
وحت�سننا ،هذه العالمة ال�صغرية ت�ساعدنا كثريا الآن من�ضي قدما ،مالك النادي مل ي�ضعوا
ال�ضغط علينا �إطالقا ،عادة بعد  20دقيقة من كل لقاء �أ�شعر ب�أنني ن�صف ثمل ،لكني مل �أ�رشب
�سوى املياه حتى الآن» ،وقال يف ت�رصيحات �أخرى ملوقع يويفا« :غدًا ،عندما نتجول يف
املدينة� ،سوف ندرك ما فعله ه�ؤالء الأوالد لإ�سعاد اجلماهري ،لقد كان مو�س ًما ملي ًئا بلحظات
رائعة» ،وزاد�« :سنحتفل م ًعا� ،سنق�ضي ليلة مثرية� ،أ�شعر بالراحة� ،آخر �ست مرات ق�ضينا فيها
العطلة مبيدالية ف�ضية».

دائما
فان ديك :مي�سي يظل الأف�ضل ً

اعترب الهولندي فريجل فان ديك مدافع
ليفربول و�أف�ضل العب يف نهائي دوري �أبطال
�أوروبا الذي انتهى بتتويج «الريدز» على
ح�ساب توتنهام يف مدريد �أن جنم بر�شلونة
الأرجنتيني ليونيل مي�سي هو �أف�ضل العب
يف العامل وي�ستحق دائ ًما الكرة الذهبية ،ردًا
على �س�ؤاله عما �إذا كان ميكنه هو الفوز بها
هذا العام ،وقال فان ديك« :الكرة الذهبية
لي�ست �أم ًرا �أ�ضعه يف ذهني حال ًيا� ،إذا فزت
بها لن �أرف�ضها بالت�أكيد ،لكن ال �أعتقد �أن هذا
�سيحدث الآن ،مي�سي برغم �أنه مل يكن يف
النهائي هذا العام ،يظل �أف�ضل العب يف العامل».
وعن مباراة النهائي� ،أو�ضح« :خالل ال�شوط الأول مل نح�صل على كثري من الفر�ص املهمة ،ركلة
ريا ،يف ال�شوط الثاين ،هم
اجلزاء يف الدقيقة الأوىل �ساعدتنا وحم�ستنا لكن ظل الو�ضع خط ً
�صنعوا الفر�ص وكان الأمر معق ًدا ،نحن الفائزون وكل الأمور ت�سري على ما يرام».
وال يرى فان ديك �أ َّن الفارق اجلوهري بني هزمية ليفربول يف نهائي الت�شامبيونزليغ يف 2018
بكييف وانت�صاره هذا العام يف مدريد هو حار�س املرمى ،ب�سبب الأخطاء القاتلة التي ارتكبها
الأملاين لوري�س كاريو�س �أمام ريال مدريد العام الفائت ،مقابل الت�صدي الرائع من جانب
الربازيلي �ألي�سون لثالث ت�سديدات ،وقال املدافع الهولندي« :كرة القدم لي�ست العبا واحدا يف
الهزمية نخ�رس جمي ًعا ،ويف االنت�صار نفوز جمي ًعا� ،ألي�سون كان حا�رضا وت�صدى لعدة ت�سديدات
من �سون».

كلوب يك�شف وعده لغوارديوال عقب
التتويج الأوروبي

ك�شف الأملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول عن
اً
ات�صال هاتف ًيا من الإ�سباين بيب غوارديوال
تلقيه
مدرب مان�ش�سرت �سيتي ،عقب التتويج بلقب دوري
�أبطال �أوروبا ،وكان ليفربول تغلب  0-2على توتنهام
يف املباراة النهائية من دوري الأبطال على ملعب
«واندا مرتوبوليتانو» ،ليفوز الريدز باللقب ال�ساد�س
يف تاريخه ،وقال كلوب يف ت�رصيحات �أبرزتها
�صحيفة «مريور» الربيطانية« :حتدثت هاتف ًيا
مع غوارديوال عقب لقاء توتنهام� ،إنه �أول من قام
بول يف نهائي دوري �أبطال بتهنئتي باللقب».
خيبة �أمله بعد اخل�سارة �أمام ليفر
بوكيتينو املدير الفني لتوتنهام عن
مرتوبوليتانو» بالعا�صمة و�أ�ضاف املدرب الأملاين« :لقد تواعدنا مبوا�صلة
�أعرب الأرجنتيني ماوري�سيو
الذي جمعهما على ملعب «واندا
يفربول بهدفني دون رد يف اللقاء
دث ،لقد �أ�صبنا بخيبة �أمل التناف�س يف املو�سم املقبل بني ليفربول ومان�ش�سرت �سيتي على كل الألقاب» ،وتابع كلوب:
ل
مام
�أوروبا ،وخ�رس توتنهام �أ
فا» عقب املباراة« :ال �أ�ستطيع التح
وكيتينو يف ت�رصيحات ملوقع «اليوي
«حتقيق  97نقطة يف الدوري الإجنليزي املمتاز والفوز بلقب دوري �أبطال �أوروبا جاء من
الإ�سبانية مدريد ،وقال ب
�أنني �أ�شعر بالفخر جتاه الالعبني».
انية من انطالق املباراة خالل طريق طويل ،ال ن�صدق �أننا ذهبنا خالله» ،و�أمت« :لقد فزنا الآن بلقب ،و�سن�ستمر على
كبرية» ،و�أ�ضاف« :رغم كل �شيء� ،إال
اجليد ،احت�ساب ركلة جزاء بعد  20ث
نهائيات تتعلق بالفوز ولي�ست باللعب
هري لأنهم حققوا مو�س ًما هذا النمط ،ونحقق املزيد من البطوالت� ،أنا ح ًقا �سعيد بذلك» .يُذكر �أ َّن جوارديوال قاد
وتابع املدرب الأرجنتيني« :ال
ول ،كلوب ،الالعبني ،النادي واجلما
كمل بوكيتينو�« :أريد �أن �أهنئ ليفرب
ب�ضع �ساعات نحتاج �إىل ال�سيتي باملو�سم احلايل للتتويج بلقب الدوري الإجنليزي ،ك�أ�س االحتاد الإجنليزي وك�أ�س
�
أ
و
�أثر بال�سلب على الالعبني»،
بالطبع �سيكون الأمر �صعبًا ولكن بعد
للغاية لكننا بحاجة �إىل اال�ستمرار،
رابطة الأندية.
رائ ًعا» ،ووا�صل�« :إنه �أمر م�ؤمل
بالهدوء وتغيري احلالة املزاجية».
�إيجابيني» ،و�أكد« :الآن يتعلق الأمر
تغيري �أذهاننا ونكون

يتينو�ٌ :أ�صبنا بخيبة �أمل لكنني فخور بالالعبني
بوك
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ثقافة
من ذاكرة الأ�سر

زلزال يهز �أعماقي عندما �أفتقد ماء قلبي وك�أنه احللم
�إعداد �إبراهيم مطر
مدير ق�سم الإعالم املرئي
وااللكرتوين مفو�ضية
ال�شهداء والأ�سرى
واجلرحى

�أنب�أين بذلك عندما علمت
باعتقال �صديقتي :فاطمة
زايد ،و�إميان �أبو �سارة ،ومل
�أكن خائفة� ºإذ �إنني قلت
لنف�سي :قدر اهلل �سينفذ مهما
كان ،ويجب �أن �أواجه املو�ضوع
بكل رباط و�صرب ،»...ويف
اليوم الذي اقتحموا فيه
املكان كانت ابتهال يف حالة
�صحية �سيئة»،عندما فتحت
لهم الباب علمت على الفور
�أنهم �أتوا العتقايل ،ولأنني
يف حالة �صحية �سيئة ،قلت
لهم �إنني ل�ست ابتهال ..لكنهم
اكت�شفوا عك�س ذلك الحقاً...
وقاموا باقتيادي �إىل بيت
�إيل ومت �إيقايف هناك حتى
ال�صباح ،حيث مت اعتقايل يف
ال�ساعة التا�سعة م�ساء ،وبقيت
حتى التا�سعة �صباحاً» .ت�ضيف
ابتهال عن ليلة اعتقالها
الأوىل»:كانت ليلة �صعبة جداً،
والربد يجتاح الإن�سان وك�أنني
مل مير عليه مثل ذلك ال�شتاء..
و�ضعت يف زنزانة �صغرية
بال �أغطية وال تدفئة ...ويف
البداية كنت وحدي ومن ثم
التقيت بالفتاتيناللتني اعتقلتا
يف نف�س الق�ضية ملدة دقائق
معدودة وبعد ذلك و�ضعوين يف
زنزانة �أخرى مع زوجة الأ�سري
�أحمد �سعدات ،وكنت يف حالة
�صحية يرثى لها ،وقد ازداد
و�ضعي �سوءاً ب�سبب تركي يف
العراء حتت املطر بالقرب من
بيت �إيل ملدة تزيد عن ال�ساعة
ون�صف وعندما �أدخلوين �إىل
الزنزانة كانواقد �صادروا
حقيبة مالب�سي ،ومل �أ�ستطع
النوم طيلة تلك الليلة ،ويف
الثالث والع�رشين من كانون
ثاين مت نقلي �إىل مركز حتقيق
امل�سكوبية يف القد�س».

« كانت الأيام مت ّر ببطء يف
الأ�رس ...والآن �أعود �إىل بيتي،
�أهلي ،غرفتي ،وذاك الوجه
الذي ما فارقني ليلة واحدة...
�أ�صحو ك ّل ليلة� ،أف ّكر �أن ك ّل
حقيقي ،و�أنّ امل�شهد
هذا غري
ّ
�سيزول بعد ثوان� ،إميان،
فاطمة� ،أ�رصخ ب�أ�سمائهن ،ال
جميب �سوى هدوء الغرفة...
وك�أنه حلم ،وك�أنّ ال�سجن ال
ينتهي فينا ،وك�أنني مل �أغادره
منذ �أيام طويلة� ...أجل�س
�أمامهم ال �أقوى على احلديث
وبداخلي كال ٌم ال ينتهي
�إليهم»».ال �أ�صدق �أنني انتهيت
�أخرياً من كابو�س الأ�رس� ،أدعو
اهلل �أن ال يذيقها �أحدا .لقد
كانت �أياما �صعبة ال �أعرف �إن
كنت �س�أن�ساها يوماً»...
انتهت ابتهال يو�سف بيتلو
من كابو�س الأ�رس فع ً
ال ،بعد
عامني ون�صف العام مل ت َر
ال�شم�س فيها �سوى لدقائق
قليلة يف الطريق �إىل املحكمة،
والكثري كان ينتظرها خارج
�سجن الرملة ،ويف احلياة
الطبيعية -كما ت�صفها -هناك
الوالد ،ال�صديق ،الأخ ،الأم
التي �أثقلتها الأحزان ،و..
وجدي ذاك الذي �أتوا به
يوماً �إىل غرفة التحقيق التي
ت�صدق
أعدت لها ويف حالة مل
ّ
� ّ
يوماً �أنها �سرتاه بها وقد انتهى
من جل�سة �شب ٍح ,وتعذيب،
�أخربوها يومها �أ ّنه لن يخرج
من ال�سجن و�أن تعذيبه و�شبحه
�سيتوا�صل ما دامت ال تتكلّم،
قالت»:منظر خطيبي وجدي التحقيق ...و�صوره التي
يقف �أمامي متعباً وفاقد
ال تغيب:
القدرة على التح ّرك ب�سبب
التعذيب ...لن يغيب عن ذهني ال تزال جتربة التحقيق التي
ما دمت حية.»...
عاي�ش الأمل فيها ج�سدها
وروحها ماثلة �أمامها� ،إذ
«كنت �أعرف �أنهم
�إن فرتة �إخ�ضاعها للتحقيق
قادمون»:
جتاوزت اخلم�سة و�سبعني
يف احلادي والع�رشين من كانون يوماً� ،ستعرف ابتهال الحقاً
الثاين  ،2003كانت ابتهال (� 20أنها الأيام الأ�صعب يف حياتها،
عاماً) يف حينها ،تنهي مكاملة وفيها ر�أت ما مل تكن تتو ّقع يف
مع وجدي العاروري ،خطيبها �أ�سو�أ كوابي�سها ،تقول»:فقط
الذي مل
مي�ض على عقد الإميان وال�صرب هو الذي
ِ
ّ
قرانها به �سوى ثالثة �أيام ،و�إذا جعلني �أ�صمد كل تلك الأيام
باجلنود ال�صهاينة يحا�رصون الطويلة واملليئة باحلزن،»...
�سكن الطالبات الذي تقيم به وت�ضيف ابتهال �أنهم خالل
يف منطقة العيزرية والتابع فرتة التحقيق معها بتهمة
لكلية الدعوة و�أ�صول الدين يف م�ساعدة مطاردين فل�سطينيني
�أبو دي�س حيث كانت تدر�س ،وتوفري امل�أوى لهم ،ا�ستعملوا
تقول ابتهال»:كنت �أعرف �أنهم �أ�سو�أ �أ�ساليب انتزاع الأقوال
�سي�أتون العتقايل ..حد�سي التي ا�ستخدمت مع املعتقلني

الفل�سطينيني عامة ،حيث
جل�أوا �إىل �أ�سلوب ال�شبح والذي
ترك يف ج�سدي م�شاكل �صحية
كبرية وم�ضت فرتة طويلة قبل
�أن �أتخل�ص منها ،بالإ�ضافة �إىل
�أنّ �أب�شع الطرق هي �أ�سلوب
ال�ضغط النف�سي�»،أخربوين �أن
والدي تعر�ض جللطة دماغية
و�أنه يف امل�ست�شفى ،و�أنهم
قاموا برتحيل والدتي �إىل
الأردن ،و�أنهم �سيمنعون زواج
�إخوتي ب�أي طريقة ،و�أن بيتنا
�أ�صبح كومة تراب ،قالوا يل:
طاملا �أنت يف التحقيق ومل
تعرتيف �سيظل خطيبك وجدي
حتت التعذيب يف امل�سكوبية،
مل �أ�صدق ما يقولون وقلت
لهم� :إنهم يكذبون و�إن هذا
علي
احلديث ملجرد ال�ضغط ّ
و�إنني ال يوجد لدي ما �أقوله
مهما فعلوا.»...
أيام ,وعندما كانت ابتهال
بعد � ٍ
تخ�ضع جلل�سة تعذيب �أح�رضوا
لها جمموعة �صور»،كانت �صوراً
خلطيبي وجدي ،وعندما ر�أيته
متنيت لو �أنني مت قبل هذا،
كانوا يلتقطون له ال�صور �أثناء
علي،
تعذيبه من �أجل ال�ضغط ّ
قلت لهم :هذه ال�صور مفربكة
وغري �صحيحة ،بعد دقائق كان
وجدي �أمامي ،وما ا�ستطعت
�أن �أقول كلمة ºكان متعباً للغاية
ويف حالة يرثى لها ،يبدو �أنه
تعر�ض لل�شبح فرتة طويلة...
�سلَّم علي و�س�أل عني ،ومن ثم
اقتادوه مبا�رش ًة �إىل اخلارج،
حاولت �أن �أمتا�سك� ،أخربوين
�أن حال وجدي �سيظل كما
ر�أيته حتى �أديل باعرتافاتي
و�أنهي املو�ضوع»..
وت�ضيف»:و يف بع�ض املرات
كانوا يرتكونني وحيدة يف
غرفة التحقيق ملدة تزيد
عن �سبع �ساعات وعندما
يعودون ي�س�ألونني �إذا كنت قد
تعبت� ،أجيبهم� :أريد العودة
�إىل الزنزانة ،ويعودون لرتكي
�ساعات �أخرى ،ويف �آخر
�أيام التحقيق كنت قد فقدت
الكثري من وزين ºحيث �إنني
كنت �أ�صوم معظم الأيام بال
�صحي �أو منا�سب ويف
طعام
ّ
ظروف معي�شية �سيئة ،حيث
�إنّ الزنزانة ال يتوفر فيها
�أي �رشط من �رشوط احلياة
ال�صحية وهي عبارة عن غرفة
مظلمة جدرانها مطلية بلون
رمادي وم�ساحتها ال تزيد
عن مرت مربع ومفتوحة على
احلمام ،املكان رديء للغاية
وي�صدر منه روائح و�أ�صوات
غريبة ...كنت �أق�ضي معظم
الليايل يف تالوة القر�آن
والأدعية ،ويف بع�ض املرات

كنت �أن�شد حتى �أخفف عن
نف�سي.»..
مع الع�صفورة:
ويف ق�صة �أخرى ترويها ابتهال،
تقول»:نُقِلت بعد انتهاء �أيام
التحقيق يف امل�سكوبية �إىل
مركز التحقيق يف ع�سقالن
ملدة ثالثة �أيام وهناك تعرفت
على ما ي�سمى بالع�صافري،
حيث تركوين يف زنزانة يف
اليوم الأول وحيدة ،ويف اليوم
التايل �أح�رضوا يل فتاة غريبة،
حتى �أنّ منظرها مقرف،
عرفت يف احلال �أنها لي�ست
معتقلة و�إمنا ع�صفورة...
حاولت �أن ت�س�ألني عن ق�ضيتي
لكنني ادعيت املر�ض وكنت
طول الوقت نائمة».
و يف ع�سقالن �أي�ضاً
تعر�ضت ابتهال لل�شبح من
جديد»:و�ضعوين على كر�سي
 45درجة وقاموا بتقييد يدي
وقدمي وو�ضع غطاء على عيني
وبقيت هكذا منذ فرتة ال�صباح
وحتى امل�ساء وبعد انتهاء
جل�سة ال�شبح تكون �أ�صعب
و�ضعية مير فيها املعتقل �إذ
�أنه ال ي�ستطيع حتريك �أي
ع�ضو من �شدة الأمل،....
وكانوا يعلمون يف حينها �أنني
�صائمة وعندما طلبت منهم
�أن يح�رضوا يل �رشبة ماء
�أح�رضوا يل ماء مل ّوثاً بالكاز
ا�ستخدمته يف الو�ضوء وهكذا
ق�ضيت يومني بال طعام وال
�رشاب ،واملختلف هناك �أن
الزنزانة كان يوجد بها قطط
وكالب وح�رشات من �شتى
الأنواع..»...
احلياة حتت الأر�ض:
بعد احتجازها يف حتقيق
ع�سقالن مت نقل ابتهال
�إىل �سجن الن�ساء يف الرملة
حيث يت ّم احتجاز �أكرث
من مائة وع�رشين �أ�سرية

ٍ
ظروف ,ال
فل�سطينية يف
ميكن و�صفها �إال ممن عاي�ش
الأمل والأمرا�ض والإ�رضابات
واقتحام الغرف ،وكانت تنام
مع الرطوبة واحل�رشات يف
فرا�ش واحد ...تتحدث
ابتهال عن و�ضع الأ�سريات
يف»مقربة الأحياء»كما �أطلقت
ري
عليها»:و�ضع الأ�سريات خط ٌ
جداً
و�صعب للغاية ،ال �أحد
ٌ
تهن
يتح ّرك من �أجل ح ّل ق�ض ّي ّ
عنهن لأنهم ال يدركون
والإفراج
ّ
مدى املعاناة التي يع�شنها...
تعي�ش يف الغرفة الواحدة �ست
�أ�سريات وال يوجد فيها �سوى
رسة عبارة عن قواعد من
�أ� ّ
الباطون يو�ضع عليها فر�شات،
وال يوجد �أية نوافذ �أو فتحات
للتهوية ،كثرياً ما كنّا ن�صحو
لي ً
ال من �أجل تن�شيف الفر�ش
الذي ي�صبح وك�أ ّنه غرق يف
املاء ب�سبب الرطوبة ،ومع ك ّل
هذا ال يوجد يف الغرفة و�سائل
للتدفئة �إال ما ي�سمى بالبالطة،
قطعة بالطة على �شكل دائرة
يتم ت�سخينها وا�ستخدامها
لأغرا�ض الطبخ وما �شابه..
وكنا ن�ستخدمها يف جتفيف
الفرا�ش �أي�ضاً واملالب�س...
ك ّل �شي يف الغرفة بحاجة
للتجفيف ،حتى يف ع ّز ال�صيف
ال تفارقنا الرطوبة ،مل نكن
نعلم �إن كان الوقت يف اخلارج
نهاراً �أم لي ً
ال ،فقد انتهت
عالقتنا مع ال�شم�س والنهار
منذ مت �إلقا�ؤنا على �أبواب
�سجن الرملة.»...
تتابع ابتهال بعبارات الذكريات
املرجتعة»:لن �أن�سى هذا ما
حييت ...حتى يف �ساحة الفورة
مل نكن لن�شعر باحلياة ...يف
ذلك املكان الذي ي�س ّمونه
�ساحة الفورة ال تتجاوز
امل�ساحة الثالثة �أمتار مربعة
ومغطاة بالأ�سمنت امل�سلح...
وك�أننا يف �صندوقٍ  ,مغلق ال
�شيء فيه �سوى االختناق.»...

وو�سط هذه الأو�ضاع بات
ال�صحي للأ�سريات
الو�ضع
ّ
يف �سجن الرملة-خا�صة
م�أ�ساوياً� ،إذ �إن �أمرا�ضا عدةانت�رشت بني الأ�سريات خا�صة
الفطريات والأمرا�ض اجللدية
وت�ساقط ال�شعر ب�شكلٍ,
ري� ,إ�ضافة �إىل �آالم العظام
كب ٍ
والروماتيزم خا�صة يف ال�شتاء،
تقول ابتهال�»:إن �أ ّياً من
و�سائل التدفئة غري متوفرة
يف الغرف مما يدفع الأ�سريات
�إىل ت�سخني املياه وتعبئة
العبوات البال�ستيكية وو�ضعها
يف الفرا�ش من �أجل احل�صول
على القليل من الدفء ..مهما
ا�ستطعت الو�صف ال ميكنني
التعبري عن ق�سوة العي�ش يف
ذلك املكان ،ال يوجد �أطباء،
والعالج املوجود فقط
الأكامول ،ال يوجد �أغطية �أو
مال ب�س كافية �إذ �إن الإدارة ال
ت�سمح ب�إدخالها ،يف الكثري من
الأحيان كنا نلج�أ ال�ستخدام
اجلالبيب وما يتوفر من
املالب�س ك�أغطية ،ت�شعر
الأ�سرية �أن كل �شيء فيها
يرجتف ،كنت �أ�شعر بقلبي
يكاد يخرج من مكانه ،حتى
احلمام امللحق بالغرفة عبارة
عن مكان مفتوح بال �أبواب
وبرائحة كريهة وال ن�ستطيع
ا�ستخدامه �إال �إذا جل�ست بقية
الأ�سريات يف زاوية واحدة من
الغرفة� ºإذ �أنه مك�شوف ،نادراً
ما يكون هناك ماء �ساخن
خا�صة يف ال�شتاء� ،أما بالن�سبة
للأكل فال ميكن االعتماد عليه
بتاتاً وكنا ن�شرتي ما نحتاج
من الكانتينا التي يف معظمها
معلبات مليئة باملواد احلافظة
وامللونات مما �أثر على �صحتنا
العامة ب�شكل �سلبي».
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ال�صادرة عن (دار نينوى يف دم�شق)2019 -

" متحف الأنقا�ض" ن�صو�ص احلرب
والعزلة خلليل �صويلح
لي�ست هذه الن�صو�ص جردة ح�ساب للأنقا�ض التي خلفتها احلرب يف الأرواح� ،أو �صورة
�شعاعية للأج�ساد املعطوبة� ،أو بروفة للع�شاء الأخري وح�سب� ،إمنا هي مقربة متنقلة ملوتى
م�ؤجلني ،و�أر�شيف غري مكتمل ب�أ�صوات من جنوا بامل�صادفة.
وكاالت
من امل�ستغرب يف عامل ال�شعر
�أن ت�صدر جمموعة �شعرية حتت
عنوان (متحف الأنقا�ض ) .هذا
اال�ستغراب �سوف يت�ضاعف بعد
�أن نعلم ب�أن اختيار العنوان مل
يكن من اختيار �أي �شاعر من
�سكان املتحف ،و�إمنا من قبل
«خليل �صويلح» حمرر املجموعة
امل�ؤلفة من ن�صو�ص قام بتدوينها
� 28شاعراً �سورياً معظمهم من
جيل ال�شباب�( :أ�سامة الدياب -
�أحمد ودعة �-إياد حمودة� -إياد
عي�سى� -إهاب معروف  -ب�رشى
الب�شوات -ب�سمة �شيخو -ب�شري
العاين  -دمر حبيب  -راما بدرة-
ر�أفت حكمت  -زيد القطريب
 �سامر حممد ا�سماعيل�ستيفاين داالل -عايدة جاوي�ش عبري �شورى  -عي�سى ال�شيخح�سن -عمران عز الدين -قتيبة
اخلو�ص  -مرح ا�سماعيل -معتز
حرامي  -معاذ زمريق  -مناهل
ال�سهوي  -مروة ملحم  -نور
كنج  -نربا�س حممد خالد تركية
هنادي الهوي  -ي�رس برو).لكن هذا اال�ستغراب �رسعان
ما يتبدد ونحن نقر�أ ما جاء يف
املقدمة« :لي�ست هذه الن�صو�ص
جردة ح�ساب للأنقا�ض التي
خلفتها احلرب يف الأرواح،
�أو �صورة �شعاعية للأج�ساد
املعطوبة� ،أو بروفة للع�شاء
الأخري وح�سب� ،إمنا هي مقربة
متنقلة ملوتى م�ؤجلني ،و�أر�شيف
غري مكتمل ب�أ�صوات من جنوا
بامل�صادفة� .أي �أن الن�صو�ص
املوزعة على مائة �صفحة
امل�شكلة مبجملها للمجموعة

ال�صادرة عن (دار نينوى يف
دم�شق )2019 -هي ملوتى
م�ؤجلني ،موتى يجمعهم احللم،
واخلوف ،والعدم� .إنهم غرقى
الياب�سة ،ن�صو�ص ولدت يف
عراء اجلحيم ،تلوذ بالهام�ش،
ت�صطف يف رتل طويل بانتظار
«الإعا�شة» .ال مييزها عن بع�ض
ّ
لكل منهما
�سوى ما منحت
م�ساحات «الهوية الفنية» داخل
ّ
كل هذا اخلوف.
يت�ساءل �أحد �سكان املتحف
عن الذي �أقلق غفوته ،بعدما
�صلبوه مبا فيه الكفاية على
الكتب العتيقة! .الرجال واحداً
تلو الآخر تداعوا كخيوط كنزة
منزلية ،وحده طفله ال�صغري كان
ي�شد على القداحة ال�صغرية،
ّ
ي�شد على قلعة حلب املطبوعة
ّ
حولها ب�ألوان ترابية ،وي�ضحك،
ي�ضحك ،ي�ضحك على �صوت
الزغاريد والآويهات ال�سوداء التي
تت�ساقط زخاتٍ زخات كالطلقات
الفارغة .ويف املتحف ميزق
�أحدهم الإجابات كالف�ساتني.
يقول من يجاوره يف العزلة« :كان
ِ
وكنت ت�صدحني يف
يرجتف مثلي،
ر�أ�سي مثل املو�سيقا ،احت�ضنته
يف رق�صة جمنونة �إىل �أن تعبنا،
عندما �صحونا مل �أجد احلرب
الذي كان يغطي �أوراق دفاتري».
ورقة �أخرى من متحف الأنقا�ض
تد ّون ب�أن «كازانتزاكي�س»يف
جتربته اخليميائية الهادفة �إىل
حتويل تراب العبث �إىل ذهب
املعنى مل متنحه �سوى الإخفاق،
«الإخفاق الذي يجمع الن�صو�ص
بيد �سقطت �أخرياً .الن�ص
ال�ساد�س ي�رصخ ب�أنها هي لي�ست
يدي ،تلك التي حتمل وحمة

املقددة التي تكن�س
يف ر�سغها
ّ
�صوت املوت بق�شة».
م�ؤجل �آخر من املوت مي�سك
املكن�سة ،يلم �أ�شالءه« :كنت �أر ّبي
اخلوف كحيوان �أليف� ،أربت على
ر�أ�سه� ،أتركه يلعق �أقدام الغد،
كان يداعب �أحالمي ،ويرجف
معي عند �سماع �أ�صوات احلرب،
كنت �أز ّينه� ،أجمل ما ّ
يف كان وجه
اخلوف».
الورق الثامنة من الأر�شيف د ّونها
ب�شري العاين قبل ينتهي ت�أجيل
موته على يد داع�ش» بتهمة
الردة يف � 10آذار  -مار�س :2016
«لهكذا حزن �أ�رسجتني �أمي يا
عكاز وقتي الكفيف ،ويا مقاعدي
على �أر�صفة التعب الطويل ،ها
�أنا� ،أنا العاثر بجماجم اتزاين،
ال�شاغر �إال منك� ،أبحث عن
�رصة مللمت فيها �أوجهي التي
ان�رسبت ،مللمت فيها براءتي،
خ�سائري� ،أنا الذي قاي�ض
الطم�أنينة بالهزائم».
اخلائف يف ال�صفحة  30ي�س�أل:
«ماذا �سيفعل القنا�ص عندما
ي�ستبدل منظار قنا�صته بالعني
ال�ساحرة لذلك الباب الذي ينتظر
خلفه من ي�شتاق ل�ضحيته؟».
جتيبه العزلة�« :سوف نعيد
م�أ�ساتنا باحلركة البطيئة �أمام
�شا�شة عمالقة».
من زاوية ما ت�ضيف ورقة �أر�شيف:
«ونتحدث عنك ب�صوت منخف�ض،
نقر�أ م�شهداً ليلياً ،في�ضيع ظلك..
ويبقى الأثر»..
راحل عا�رش �إىل العزلة يقول:
«�سبعة �أعوام ك�أمنا �شارع مظلم
ومقنو�ص قطعناها مناورة ..
املر�أة التي حاولت بج�سدها �سد
ثقبٍ يف جدار العائلة ،ماتت رمياً

بال�شتائم ،الطفل يف خميمات
«اليون�سيف» ال يجيد يف در�س
الفنون � اّإل ر�سم البنادق».
م�ؤجل من ال�صفحة « 42يعرتف
أحب يف جميع
بخيانته ملن � ّ
مقرات الأمن فوق الو�سادات
النتنة ،قبل �أن متوت يف انفجار
كلية احلقوق» .والآن يبحث
عن قلب للإيجار مثل ميلي�شيا
حتارب بال ق�ضية .من يجاوره
يف بيت الأنقا�ض ي�س�أل «ملاذا
كل نباتات ال�صالة تعرب�شت فوق
�صورنا ال�ضاحكة بال �سبب!!».
م�ؤجلون من �صالة العزلة،
يعتقد من كان منهم على هيئة
«�سواتر رملية» ب�أن هذا ف�صام
 �شيزوفرينيا الأ�شياء« :زاوي ٌة يفنفق على هيئة بيت».
�صاحب «�شرب �أبعد» يرى ب�أن
هذه احلرب تهز�أ بنا كما وقاحة
ال�شم�س ،ف�أخوه ميوت فجراً،
«والع�صفور نف�سه ما زال ينتظر
فراخة القادمة يف املكان املعتاد
على ما كان بيتنا».
الن�ص الذي حمل ا�سم ال�سكني
يقول« :لن نحتاج بعد اليوم �إىل
�ساعات لنعرف توقيت املوت،
يف كل ربع �ساعة نحظى بجثة».
املقيم يف املتحف حتت رقم 15
ي�ؤمن ب�أن «احلرب تقتل الناجني»
فها هو «يوم �آخر بال �أطفال
ينتظرون حافالت مدار�سهم».
و�أخ من ن�ص «ثقوب» ي�س�أل« :من
ي�صدق �أن م�شط الر�صا�ص �صار
�شعراً �أخ�رض وطويل» .يجيبه
من يحمل املقربة على ظهره:
«�ستموت ولن جتد من يدفنك».
ميت م�ؤجل من ال�صفحة 70
يبوح بحبه للندبات« :كل الندبات

 ..لدرجة �أنني �أحاول �أن �أندب
كل الأ�شياء التي اعرت�ضها كي
�أحبها � ..إنني �أعي�ش يف عامل
مليء بالفقاعات ،كلما حاولت �أن
�أ�صنع منه ندبة ،انفجر الفراغ يف
وجهي».
ن�ص م�ؤنث بعتمة املتحف
يقول« :يف الليل �س�أحبك بع�رشين
امر�أة ،و�س�أبد�أ من الطيف الذي
�شيد بيته يف ر�أ�سك».
مقيم �آخر من �أر�شيف الأنقا�ض،
يبدو �أنه كان مقات ً
ال ،قبل �أن يُكفن
�أخوته الأربعة ،وقبل �أن يفقد
ذاكرته ،يد ّون�« :أ�شجع اجلنود
ذلك اجلندي الذي مي�شي يف
م�ؤخرة ال�صفوف ،دائماً ما تدمع
عيناه ،وهو يتعرث بني حقو ٍل من
�أج�ساد رفاقه املبعرثة».
يف رق�صة رجل م�سكور وخائب،
نقر�أ« :ماذا �أفعل �إذا كانت
اجلراح ت�ضحك وقلبي بار ٌد
كطعنة يف الظهر».
ن�ص من املتحف ي�س�أل من
يجاوره يف العزلة�« :أمل تفكر يوماً
برتك م�ساحة للموت بيننا».
تقول �صفحة الأر�شيف رقم :90
«لو كنت رم ً
ال ،ويل من وجع

هرب مربر  ..لو كنت
ال�صالبة
ٌ
�أجفل غرز م�سلة الرغبة يف
�ضلوعي ،و�أت�شكل باملاء ج�سداً
جديداً ،لكني زورق �أهادن
املاء على �سفر احلنني كغريق
م�ؤجل».
م�ؤجل من ال�صفحة  92يقول:
«�أنا بخري ،يف املنام هناك
امر�أة تقدم يل �سهماً ،ويف
اليقظة �أالحظ تقو�ساً �شديداً يف
ظهري».
لمِ َ ّ
كل هذا ال�صمت �إذاً� :س�ؤال
نقر�أه يف بيا�ض ما بني ال�سطور
لورقة الأر�شيف ما قبل الأخري،
يجيب «ال�صوت»« :ال�صوت
وجودك ،هويتك ال�شخ�صية».
امل�ؤجل الذي يليه يرى «�أن
قطيع الثريان ال يدو�س البنف�سجة
عمداً».
�آخر امل�ؤجلني من املوت
يف متحف الأنقا�ض يقول:
«امل�ستقبل لي�س هنا  ..على
�أمل وحيد ب�أنني ،وبعد ن�صف
�ساعة ما يف حياتي� ،س�أ�ستيقظ
لأجد نف�سي �شاهداً على حدث
ا�ستثنائي� :إنني ل�ست هنا»

عن دار ن�شر بريل الهولند ّية املرموقة
�صدر العدد 27من الدورية املح ّكمة ُنّ
«تبي للدرا�سات
ّ
يف
للثقافة
ا
ر
ؤ�ش
ال�شهية النهمة :طعام م�
ً
الفل�سفية والنظريات النقدية»
�أعلنت دار ن�رش بريل الهولند ّية
املرموقة عن �إ�صدار جديد
بعنوان «ال�شه ّية النهمة :الطعام
م�ؤ�شرّ ً ا للثقافة يف ال�رشق
الأو�سط و�أبعد» بتحرير ثالثة
أدبي
باحثني بارزين يف التاريخ ال ّ
ّ
والثقايف يف ال�رشق الأو�سط
وهم :كرييل دميرتييف من رو�سيا
وجوليا هاو�رس من �أملانيا وبالل
الأرفه يل من لبنان.
يبحث الكتاب يف الت�ش ّعب الثقايفّ

ال�شرق الأو�سط
املرتبط بالطعام وقنوات انتقاله
مكان ًّيا وزمان ًّيا يف حو�ض ال�رشق
العربي
الأو�سط والعاملني
ّ
إ�سالمي .يهت ّم الكتاب باملعنى
وال
ّ
ّ
زمني
منظور
من
للطعام
الثقايف
ّ
وا�سع منذ الع�صور القدمية وحتّى
احلا�رض ،م�ستعي ًنا مبقاربات
من اخت�صا�صات خمتلفة منها
الفيلولوجيا اليونان ّية والأدب
العربي والدرا�سات الإ�سالم ّية
والأنرثوبولوجيا والتاريخ.

�أ ّما ف�صول الكتاب فتندرج يف
�أجزاء �ستّة بح�سب مو�ضوعاتها
الطبقي
التي ترتاوح من الو�ضع
ّ
الديني
االجتماعي واحلظر
ّ
ّ
واجلندر �إىل ال�سكر والن�شوة
والدعوة �إىل النبات ّية والقلّة
�أو العدم .وقد رعى الكتاب
الأكادمي ّية العرب ّية الأملان ّية
للعلماء ال�شباب ووزارة التعليم
العلمي الأملان ّية.
والبحث
ّ
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�صدر العدد ال�سابع والع�رشون
نّ ُ
«تبي
من الدورية املح ّكمة
للدرا�سات الفل�سفية والنظريات
النقدية» ،التي ي�صدرها املركز
العربي للأبحاث ودرا�سة
ال�سيا�سات .وا�شتمل العدد على
ملف خا�ص حول «علم اجلينوم
و�س�ؤال الأخالق :منظور
�إ�سالمي» .وت�ضمن هذا امللف
درا�ستني �أخالقيتني؛ الأوىل
ملحمد غايل بعنوان «علماء
ال�رشيعة ومنجزات الطب

احلديث :التحديات الأخالقية
منوذجا»،
يف ع�رص اجلينوم
ً
والثانية ملعتز اخلطيب بعنوان
«احلدود الأخالقية للتدخل
اجليني :النقا�ش الفل�سفي
والفقهي حول �أخالقيات
التقنية الوراثية».
كما ت�ض ّمن امللفً � ،
أي�ضا،
درا�سات فقهية مهمة؛ الأوىل
لعبد اهلل بن يو�سف اجلديع
«بحوث علم اجلينوم يف �ضوء
ن�صو�ص الكتاب وال�سنة :قراءة

فقهية مقا�صدية» ،والثانية
ملحمد نعيم يا�سني «دور
االختبار اجليني يف حفظ
الأن�ساب» ،والثالثة لفوزان
�سامي الكريع «علم اجلينوم من
منظور �إ�سالمي :الت�سا�ؤالت
الع�سرية».
وا�شتمل امللف � ً
أي�ضا على
تعقيبني حول درا�سة فوزان
�سامي الكريع؛ �أحدهما لأحمد
الري�سوين ،والآخر ملحمد نعيم
يا�سني.
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حلت �ضيفة يف برنامج « �إفطار مع �ستار «

�سهيلة بن ل�شهب ترد على االنتقادات الإعالمية بالنجاح الفني
.

انتظروين يف ديو مع املغني اجلزائري «مي�سرت زو»

حلت النجمة اجلزائرية �سهيلة بن ل�شهب �ضيفة على ليايل خيمة رم�ضان « �إفطار مع �ستار «متحدثة عن الأجواء
الرم�ضانية يف بو�سعادة حيث وجهت حتية لأبناء وطنها اجلزائر ولأهلها مب�سقط ر�أ�سها والية امل�سيلة التي تعد
نقطة و�صل بني ال�شرق والغرب وال�شمال واجلنوب،وقالت �أنها تنحدر من �أ�صول نايلية بو�سعادية �صحراوية ،
م�شرية �أن النايلي هو نوع وطابع من الفن اجلزائري الراقي ومقاماته قريبة جدا من اللغة العربية م�ؤكدة �أنها
تفتخر لكونها جزائرية وعربية يف �آن واحد وعليه فلقد قدمت �صاحبة احلنجرة الذهبية باقة متنوعة من
الأغاين �أبرزها �أغنية «يف يوم وليلة «�أمرية الطرب العربي الراحلة وردة اجلزائرية و�أغنية «ملن ن�شكي حايل»
للنجم املغربي �سعد ملجرد ولقد وعدت يف هذه احللقة جمهورها العا�شق لأغانيها بديو فني مع الفنان اجلزائري
«مي�سرت زو» املقيم ب�أملانيا .
من مدينة نيويورك بالواليات ت�سجيلها من قبل وهي قدمت والف�ضل يعود ملخرج هذا العمل
حكيم مالك
حفالت فنية عاملية برتكيا ،
لندن  ،نيويورك ودبي
وك�شفت جنمة �ستار �أكادميي عن
جولتها الفنية حول عدة عوا�صم
العامل حيث �ستكون البداية مع
حفلها الفني الذي �ستحييه يف
تركيا مبنا�سبة عيد الفطر املبارك
معتربة �أن جو تركيا قريب من جو
اجلزائر وقالت �أنه من خالل
تنقالتها يف خمتلف احلفالت
التي حتييها دائما تكت�شف جمهور
جديد  ،م�شرية �أنها �أرادت �أن
تخو�ض هذه املرة جتربة �إحياء
احلفالت العاملية مثلها مثل باقي
جنوم الفن المتالكها املوهبة
التي ت�سمح لها بهذا وبالتايل فمن
املنتظر يف هذه ال�سنة �أن حتيي
�سهيلة بن ل�شهب حفال فنيا يف كل

املتحدة الأمريكية العا�صمة
الربيطانية لندن ودبي بالإمارات
العربية املتحدة .
نقد �إعالمي جارح ورد
�إيجابي ناجح

وردت النايلية ،بن ل�شهب التي
متتلك �شعبية كبرية  ،على احلرب
الإعالمية التي �شنت �ضدها يف
اجلزائر والوطن العربي بعد
تقدميها احللقة الأوىل من برنامج
«�أحلان و�شباب « باجلزائر وا�صفة
والذي جاء بعر�ض من طرف عامر
بهلول ح�سب قولها والتي قبلته
�صاحبة القاعدة اجلماهريية بدون
�أي تردد م�ؤكدة �أن امل�شكل الذي
ح�صل يف التقدمي كان م�شكل
تقني كا�شفة �أن �أغلب الربامج
الفنية التي تقدم يف اجلزائر يتم

هذا الربنامج على املبا�رش بدون
�أن تكون لديها فكرة م�سبقة حوله
 ،معتربة �أن هذه التجربة التي
خا�ضتها تعد جتربة جديدة يف
حياتها ولكنها قوبلت بنقد جارح
 ،مو�ضحة �أن هذه االنتقادات
تقدم لها طاقة �إيجابية باملجان
ت�ساهم يف ت�ألقها وا�ستمراريتها
يف �صعود �سالمل النجومية بدون
�أي تعرث .

الفني يا�سني حمفوظ رفقة
طاقم الفريق الذي كان قائما
على هذه الأغنية التي كانت من
�إنتاجها اخلا�ص والتي تنتمي
لطابع الراي  ،م�ؤكدة حمبوبة
اجلماهري �أن فن الراي هو
الذي �ساهم يف �إي�صال الفنان
اجلزائري �إىل العاملية.
«راين جاي» تكرمي ملن
خدموا امل�سرح اجلزائري

�أغنية «ليك ما نولي�ش»...
ق�صة جناح بالراي
اجلزائري

و�رسدت ذات املتحدثة التي
ح�صدت جمموعة من اجلوائز
لتفا�صيل
العربية والعاملية
برنامج « راين جاي « الذي
حققت به جناحا كبريا وتركت
فيه ب�صمتها فيه وهذا النجاح
راجع للمحتوى الهادف الذي
يعاجله من خالل متابعة كبار
فناين امل�رسح اجلزائري الذين

وتطرقت �سهيلة بن ل�شهب
�صاحبة �أغنية «ليك ما نولي�ش»
التي ح�صدت ن�سبة م�شاهدة
عالية على موقع اليوتيوب ب�أن
هذا يعد �أول جناح بالن�سبة لها

ترجمه ف�ؤاد زعرور

دميرتي ترينني ير�صد �أهداف مو�سكو يف ال�شرق الأو�سط
�صدر حديثاً عن دار الكتاب
العربي كتاب «�أهداف مو�سكو
يف ال�رشق الأو�سط» ملحلل
ال�ش�ؤون الدولية لدميرتي
ترينني ترجمه ف�ؤاد زعرور.
عيون العامل على ال�رشق
الأو�سط اليوم �أكرث من �أي
وقت م�ضى ،ت�شكل هذه
املنطقة التي تع�صف بها
اال�ضطرابات مركز �ألعاب
القوة بني الالعبني العامليني
الكبار املتناف�سني على النفوذ
الدويل .ورو�سيا ،الغائب الأكرب
عن هذا امل�شهد منذ ربع

قرن ،عادت الآن وبقوة .مع
ذلك ،ف�إن دوافعها وعمليات
�صنع قرارها و�أهدافها
اال�سرتاتيجية ،ال تزال ع�صية
على الفهم والإدراك.
�إذاً ،ما الذي ترمي �إليه رو�سيا
يف ال�رشق الأو�سط؟ يف هذا
الكتاب ،يتوغل حملل ال�ش�ؤون
الدولية ،دميرتي ترينني،
داخل جماهل املقارنة
الكربى ليقدم لنا حتلي ً
ال
وا�ضحاً ودقيقاً لتدخل رو�سيا
يف ال�رشق الأو�سط ومالب�سات
وتداعيات هذا التدخل.

فرو�سيا ،على حد زعمه ،ال
ت�ستطيع �أن حتل ولن حتل
مكان الواليات املتحدة كقوة
خارجية رائدة يف املنطقة،
لكن �أفعالها تعزز وترية

الت�سارع بالن�سبة للتغريات
التي �ست�سهم يف �إعادة ت�شكيل
النظام الدويل ب�صورة �أ�سا�سية
خالل العقدين القادمني.
وكاالت

النعامة  :قافلة للعرو�ض امل�سرحية و الرتفيهية موجهة للأطفال

جابت قافلة للعرو�ض
امل�رسحية والرتفيهية ابتداء
من �سهرة �أول �أم�س عددا من
بلديات والية النعامة لتقدمي
لوحات فنية متنوعة للأطفال

تزامنا مع االحتفال بعيدهم
العاملي ،ح�سب ما علم من
مديرية الثقافة.
و�ستقدم ن�شاطات هذه القافلة
املنظمة من طرف مديرية

الثقافة على مدار ثالث
�سهرات رم�ضانية على م�ستوى
قاعات املراكز الثقافية
وال�شبانية باملدن الكربى
للوالية (النعامة وم�رشية
وعني ال�صفراء) مب�شاركة
فرق م�رسحية حملية من بينها
جمعيات «ال�شموع الثقافية»
و»الرمال الذهبية « و «�ألوان»
لق�رص �سيدي بوتخيل
و»القرية» مل�رسح الطفل ،وفق
ذات امل�صدر.
و�ستقدم باملنا�سبة 10
عرو�ض فنية وم�رسحية
تتنوع بني م�رسح الطفل
والألعاب ال�سحرية و البهلوانية
الغنية بالألوان والرق�صات

ال�شعبية التي �ست�ؤديها الفرق
امل�شاركة.
وتعالج الأعمال امل�رسحية
املربجمة موا�ضيع هادفة
كال�صدق و الإخال�ص
والت�ضامن و االحرتام و
احلفاظ على البيئة و احلث
علي املطالعة وغريها .
وتندرج هذه التظاهرة الفنية
يف �إطار ت�شجيع املمثلني
الهواة و اجلمعيات الثقافية
املحلية على التعريف
ب�إبداعاتهم و الرتويج لها من
خالل االحتكاك املبا�رش مع
الأطفال و اجلمهور العري�ض
كما �أ�شار نف�س امل�صدر.
وكاالت

خدموا الفن الرابع ب�إخال�ص
ووفاء و�إتقان وبالتايل فتمثيل
امل�رسحي �أ�صعب بكثري من
التمثيل التلفزيوين  ،م�ؤكدة �أن
عنوان هذا الربنامج هو عنوان
مطابق لأغنية �سلطانة الطرب
العربي  ،الفنانة فلة اجلزائرية

«راين جاي جيبوا لق�صبة والعود
والناي « التي وجهت لها حتية
خا�صة يف برنامج « �إفطار مع
�ستار»  ،وحتدثت ملكة جمال
�ستار �أكادميي عن جتربتها يف
جلنة حتكيم بربنامج» �سو�شيل
بال حدود» على قناة «الآن».

�صدور ترجمة كتاب "القمر :طبيعة
وثقافة لإدغار وليامز"

�أ�صدر م�رشوع «كلمة»
للرتجمة يف دائرة الثقافة
وال�سياحة� -أبوظبي ،كتاباً
جديداً بعنوان« :القمر:
طبيعة وثقافة» ،للم�ؤلف
�إدغار وليامز ،نقلته �إىل
العربية �صفاء كنج.
وجاء يف بيان �صحفي
للدائرة« ،قبل �أن ي�صل
الإن�سان �إليه بوقت طويل،
افت نُِت الب�رش بالقمر
وا�ستعانوا به لو�ضع �أوىل
تقاوميهم وتوقيت منا�سباتهم
وتنظيم �ش�ؤونهم واعتقدوا
لفرتة طويلة بت�أثريه على
�صحتهم اجل�سدية والعقلية
وحتى م�صائرهم ون�سجوا
حوله الأ�ساطري وال يزال
كثريون يلج�ؤون �إليه يف
العرافة وقراءة الطالع وحتى
لتحديد مواعيد العمليات
اجلراحية ،ومع كل ما
نعرفه اليوم عن حتكم القمر
باملد واجلزر و�أمور �أخرى
كثرية ،ي�أخذنا م�ؤلف كتاب
«القمر» يف رحلة ممتعة
ترثي معرفتنا عن �أقرب
جرياننا ،متناوالً �أ�صول
ن�ش�أته و�أطواره ومكانته
يف ثقافة الب�رش وخيالهم
و�أدبهم وفنهم وعلمهم ويف
املعتقدات الدينية وحتى

يف ال�سيا�سة».
وعرب �صفحاته املائتني
واخلم�سني املزدانة بع�رشات
ال�صور والر�سوم التو�ضيحية،
ي�ستعر�ض الكاتب �سرية هذا
اجلرم ال�سماوي ،الذي منح
الأقدمني القدرة على و�ضع
تقاوميهم الأوىل وتنظيم
�أمور حياتهم ومعي�شتهم
وعبادتهم.
ويويل الكتاب اهتماماً خا�صاً
بالعالقة بني الأر�ض وتابعها
وكيف �أن احلياة نف�سها على
كوكبنا رمبا اختلفت عما هي
عليه اليوم لوال القمر الذي
ا�ضطلع كذلك بدور كبري
يف تطوير معارفنا العلمية
والتقنية ف�شكل حقل اختبار
لرحالتنا الأبعد داخل
النظام ال�شم�سي وخارجه
ال�ستك�شاف الكون الف�سيح،
بدءاً من الأر�صاد الأوىل
التي كان للعلماء العرب
وامل�سلمني �إ�سهامات مهمة
فيها.
وم�ؤلف الكتاب� ،إدغار
وليامز ،هو �أحد كبار
املحا�رضين يف علوم
التنف�س والتكنولوجيا يف
جامعة �ساوث ويلز يف
اململكة املتحدة.
�ألف �إىل جانب كتاب «القمر:

طبيعة وثقافة « الذي �صدر
�ضمن �سل�سلة «الأر�ض»
التي ت�صدرها دار ريتكينز
الربيطانية ،وكتب «النعامة»
و»الزرافة» و»فر�س النهر»
�ضمن �سل�سلة «احليوان» عن
الدار نف�سها.
ومرتجمة الكتاب� ،صفاء
كنج ،هي كاتبة ومرتجمة
وحمررة �صحافية ،در�ست
ال�صحافة يف اجلامعة
اللبنانية نالت �شهادة
املاج�ستري يف الإعالم
من اجلامعة الأمريكية يف
القاهرة ،و�صدر لها عدة
كتب مرتجمة بينها «�إ�سبانيا
(الأندل�س)..
العربية
�إ�ضاءات على تاريخها
وفنونها»� ،إ�صدار هيئة �أبو
ظبي لل�سياحة والثقافة،
و»من�سوجات �أقلية املياو
ال�صينية» عن «كلمة»،
والعديد من كتب الأطفال
ال�صادرة عن «كلمة».
�أ�س�ست وتولت على مدى
خم�س �سنوات �إدارة حترير
«جملة �أفالطون ال�صغري»
املوجهة للأطفال ،وتعنى
بالتوعية ال�صحية التي
�أ�صدرها معهد د�سمان
لل�سكري يف الكويت.

وكاالت
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تعوي�ض الطاقة يف اجل�سم خالل رم�ضان
ميكن تعوي�ض طاقة اجل�سم
يف وجبات ما قبل الفجر
والغروب لأن ال�صيام يف
رم�ضان ي�ستمر من الفجر
حتى الغروب.
يوفر هذا الأمر انتقاالً
لطيفاً من ا�ستخدام الغلوغوز
كم�صدر رئي�سي للطاقة �إىل
ا�ستخدام الدهون ومنع انهيار
الع�ضالت من �أجل الربوتني.
يقول الدكتور حمروف �أن
ا�ستخدام الدهون للح�صول
على الطاقة ي�ساعد على
فقدان الوزن .فهو يحافظ
على الع�ضالت ويقلل م�ستوى
الكول�سرتول يف نهاية املطاف.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ؤدي فقدان
الوزن �إىل ال�سيطرة ب�شكل
�أف�ضل على مر�ض ال�سكري
وتخفي�ض �ضغط الدم .كما
يقول الدكتور حمروف «كما
حتدث عملية �إزالة ال�سمية
من اجل�سم حيث يتم حتليل
ال�سموم املخزنة يف الدهون
ليتم طردها من اجل�سم».
تظهر بعد ب�ضعة �أيام من
ال�صيام م�ستويات �أعلى من
الأندورفني يف الدم مما
يجعلك �أكرث يقظة ومينحك

�شعوراً غامراً بال�صحة والبوتا�سيوم .ولكن ميكن فقد خالل ال�صيام م�شابهاً للنظام
الذي تتبعه يف تناول طعامك
هذه خالل التعرق.
النف�سية العامة.
يعد تناول ال�سوائل والطعام يجب �أن حتتوي الوجبات يف غري �شهر رم�ضان» ح�سب
املتوازن �أمراً هاماً بني على ما يكفي من الأغذية الدكتور حمروف« .فيجب
�أوقات ال�صيام .وتعد الكلى التي تعطي الطاقة مثل �أن يكون لديك نظام غذائي
فعالة جداً فيما يتعلق الكربوهيدرات وبع�ض الدهون متوازن يحتوي كميات منا�سبة
باحلفاظ على املاء والأمالح ملنع انهيار الع�ضالت« .يعد من الكربوهيدرات والدهون
يف اجل�سم مثل ال�صوديوم التو�صل �إىل نظام غذائي والربوتني».

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة �أثناء النوم

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ
بوا�سطة �أقطاب كهربائية ب�سيطة �أثناء النوم ،و�أظهرت نتائج التجربة حت�سن
�أداء الذاكرة يف اليوم التايل .وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�سعة باجتاه
التو�صل �إىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�صاحب
الرعا�ش (باركن�سون) .ويعترب حتفيز
بع�ض الأمرا�ض الع�صبية مثل ال�شلل ّ
الدماغ من املو�ضوعات ال�ساخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�صاب
خالل ال�سنوات الأخرية .ومتتاز الطريقة اجلديدة ب�أنها تعتمد على النوم الذي
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�سها .وبح�سب دورية
نيورو�ساين�س� ،أم�ضى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم ،وخ�ضعوا
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�س ّمى التحفيز بالتناوب
عرب دائرة مغلقة.

علماء رو�س يبتكرون عالجا للربو ال مثيل له يف العامل

ابتكر علماء من رو�سيا دواء
لعالج الربو ميكنه حجب
�إحدى الآليات الرئي�سة للمر�ض
الذي يعاين منه املاليني وتفيد
�صحيفة «�إيزفي�ستيا» ب�أن علماء
معهد املناعة التابع للوكالة
الفدرالية الطبية البيولوجية،
ابتكروا م�ستح�رضا ي�سمح
للمر�ضى بالتخل�ص من نوبات
االختناق .وي�شري العلماء �إىل �أن
هذا الدواء ي�ؤثر يف �سبب ظهور
املر�ض وال يكافح �أعرا�ضه.

واجتاز الدواء بنجاح جميع
االختبارات ما قبل ال�رسيرية،
وقد �أثبت العلماء من اختباره
على الفئران املخربية� ،أن
ا�ستن�شاق امل�ستح�رض ي�ؤدي
�إىل انخفا�ض كبري يف حجم
التهاب ن�سيج الق�صبات وقال
مدير املعهد ،مو�سى خايتوف،
�إن ابتكار هذه املادة على
امل�ستوى اجلزيئي يحجب
�إنتاج الربوتني «املذنب» يف
التهاب «الإنرتلوكني ،»4-الذي

ي�سبب تطور �أمرا�ض احل�سا�سية
من جانبه ،قال الربوفي�سور،
�سيبا�ستيان جون�سون ،من
كلية لندن امللكية يف ت�رصيح
لل�صحيفة� ،إن الواليات املتحدة
وبريطانيا جتريان بحوثا
ودرا�سات يف هذا املجال �أي�ضا،
بيد �أن علماء رو�سيا متكنوا
من �إثبات �أن «الإنرتلوكني»4-
يلعب دورا رئي�سا يف تطور
التهاب املمرات التنف�سية� ،أما
الربوفي�سورة� ،أولغا فيودوروفا،

يجب على �أولئك الذين ي�صومون �أن يتناولوا وجبتني يومياً
على الأقل ،وجبة قبل الفجر (ال�سحور) وجبة عند الغروب
(االفطار).
يقول الدكتور ماهرووف �أن ا�ستهالكك للطعام يجب �أن يكون
ب�سيطاً واليختلف كثرياً عن نظامك الغذائي العادي .يجب �أن
يحتوي على �أطعمة من جميع املجموعات الغذائية الرئي�سية:
• الفواكه واخل�رضوات
• اخلبز واحلبوب والبطاطا
• اللحوم والأ�سماك �أو البدائل
• احلليب ومنتجات الألبان
• الأطعمة احلاوية على الدهون وال�سكر
الكربوهيدرات املعقدة هي الأطعمة التي ت�ساعد على �إطالق
الطاقة ببطء خالل �ساعات ال�صيام الطويلة .وهي توجد
يف �أطعمة مثل ال�شعري والقمح وال�شوفان والذرة وال�سميد
والفا�صوليا والعد�س والدقيق امل�صنوع من احلنطة الكاملة
والأرز طويل احلبة.
يتم ه�ضم الأطعمة الغنية بالألياف �أي�ضاً ببطء وت�شمل النخالة
واحلبوب والقمح الكامل واحلبوب والبذور والبطاط�س مع
ق�رشتها واخل�رضوات مثل الفا�صوليا اخل�رضاء والفاكهة جميعها
تقريباً ،مبا يف ذلك امل�شم�ش واخلوخ والتني.
الأطعمة التي يجب جتنبها هي الأطعمة �صعبة املعاجلة
و�رسيعة احلرق التي حتتوي على الكربوهيدرات املكررة (ال�سكر
والطحني الأبي�ض) ،والأغذية الد�سمة كذلك (على �سبيل املثال
الكعك والب�سكويت وال�شوكوالتة واحللويات مثل البقالوة).
كما �أنه من اجليد جتنب امل�رشوبات املرتكزة على الكافيني
مثل ال�شاي ،القهوة والكوال� .إنّ الكافيني مدر للبول ويحفز
فقدان املاء ب�شكل �أ�رسع من خالل التبول.

الأطعمة املفيدة
ينبغي �أن تكون وجبة ال�سحور ،وجبة ما قبل الفجر ،وجبة �صحية
ومعتدلة وتعطي اح�سا�ساً بال�شبع وتقدم ما يكفي من الطاقة
لعدة �ساعات.
يقول الدكتور هارووف «يجب �أن يكون ال�سحور خفيفاً وي�شمل
الطعام بطيء اله�ضم مثل خبز عربي وال�سلطة واحلبوب
(وخا�ص ًة ال�شوفان) �أواخلبز املحم�ص بحيث يكون لديك حترير
ثابت للطاقة».
«من املهم �رشب بع�ض ال�سوائل احلاوية على الفيتامينات،
مثل ع�صري الفاكهة �أوالفاكهة .ي�رشب بع�ض النا�س م�رشوبات
مت�ساوية التوتر (مثل لوكوزاد) لتحل حمل �أي �أمالح مفقودة «.
�إن العرف لدى امل�سلمني هو ك�رس ال�صيام (الإفطار) ببع�ض
التمر ،وفقاً للتقاليد النبوية.
�سيوفر التمر دفع ًة من الطاقة .و�سيكون لع�صائر الفاكهة �أي�ضاً
نف�س الت�أثري املن�شط .ابد�أ من خالل �رشب الكثري من املاء،
والذي ي�ساعد يف الإماهه ويقلل من فر�ص االفراط بتناول
الطعام .جتنب الأطباق الغنية اخلا�صة التي حتتفل تقليدياً
بال�صيام.

ال�صداع

�أخ�صائية �أمرا�ض احل�سا�سية
واملناعة ،فقالت �إن «الدواء ال
مثيل له يف العامل».

�ضعف ال�سيطرة على مر�ض ال�سكري
ين�صح الأ�شخا�ص الذين يُحقنون بالأن�سولني
بانتظام بعدم ال�صيام ،حيث �أن املخاطر
املحتملة �-سوا ًء على املدى الق�صري
�أوالطويل -على ال�صحة الناجتة عن عدم �أخذ
االن�سولني كبرية جداً .يجب على الأ�شخا�ص
الذين يعانون من ال�سكري امل�ضبوط
با�ستخدام الأقرا�ص بطلب م�شورة دقيقة
من الطبيب قبل البدء بال�صيام.
ين�صح ب�شدة باملراقبة الذاتية لل�سكر يف

نظام غذائي متوازن

دمك .يكون انخفا�ض م�ستويات ال�سكر يف
الدم (نق�ص) خطرياً ،وميكن �أن ي�ؤدي �إىل
الإغماء �أو النوبات.
ال�شعور بالدوار والتعرق واالرتباك قد
توحي جميعاً بنق�ص ال�سكر� .إذا عانى
ال�شخ�ص امل�صاب مبر�ض ال�سكري من
هذه الأعرا�ض ،ينبغي عليه تناول م�رشوب
�سكري على الفور� ،أو و�ضع �سكر �أو حلوى
غنية بال�سكر حتت ل�سانه.

يوجد �أ�سباب متعددة لهذه امل�شكلة ال�شائعة .ميكن لل�صداع
�أثناء ال�صيام �أن يكون ب�سبب اجلفاف �أو اجلوع ،قلة الراحة� ،أو
عدم وجود املواد امل�سببة للإدمان مثل الكافيني �أو النيكوتني.
ميكن التباع نظام غذائي معتدل ومتوازن ،خا�ص ًة عدم تفويت
وجبة ماقبل الفجر وتناول ما يكفي من ال�سوائل وتناول بع�ض
امل�سكنات مثل بارا�سيتامول �إذا لزم الأمر� ،أن ي�ساعد يف الوقاية
�أو تقليل خماطر ال�صداع .ميكن الوقاية من ال�صداع �أي�ضاً عن
طريق عدم التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س املبا�رشة وارتداء قبعة عند
اخلروج وا�ستخدام النظارات ال�شم�سية للحد من ت�أثري وهج
ال�شم�س وتخفيف �أي توتر يف الع�ضالت عن طريق تدليك ق�صري
ولطيف.
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مبيحات الإفطار
 1املر�ض ،لقوله تعاىل( :ومن
كان مري�ضا �أو على �سفر فعدة
من �أيام �أخر) ،ف�إن كان املري�ض
ال يقدر على ال�صوم� ،أو يخاف
الهالك على نف�سه �إن �صام،
وجب عليه الفطر .و�إن قدر على
ال�صوم مب�شقة جاز له الفطر،
ف�إن كان يرجى بر�ؤه ف�إنه ينتظر
حتى يرب�أ ويق�ضي ،و�إن مل يرج
بر�ؤه ف�إنه يفطر وال ق�ضاء عليه.
 2ال�سفر :وي�شرتط فيه �أن يكون
مباحا وطويال (تق�رص فيه
ال�صالة) .ونية �إقامة �أربعة �أيام
يف مكان تقطع حكم ال�سفر ،ف�إن
كان امل�سافر ال ي�شق عليه ال�صوم
فال�صوم �أح�سن ،لقوله تعاىل:
(و�أن ت�صوموا خري لكم) ،و�إن
كان ي�شق عليه فالإفطار �أح�سن،
لقول �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي
اهلل عنه :كنا نغزو مع ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يف رم�ضان،
فمنا ال�صائم ومنا املفطر ،فال
يجد ال�صائم على املفطر ،وال
املفطر على ال�صائم ،ثم يرون
�أن من وجد قوة ف�صام ف�إن ذلك

ح�سن ،ويرون �أن من وجد �ضعفا
ف�أفطر ف�إن ذلك ح�سن.
 3احلمل :قال ابن �أبي زيد
القريواين يف الر�سالة :و�إذا
خافت احلامل على ما يف بطنها
�أفطرت ،والدليل على ذلك

حديث �أن�س بن مالك الكعبي� :أن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال� :إن اهلل عز وجل و�ضع عن
امل�سافر ال�صوم و�شطر ال�صالة ،
وعن احلبلى واملر�ضع ال�صوم.
واختلف يف �إطعامها ،فقيل :ال

تطعم ،وقيل :تطعم ،وهذا القول
الأخري رواه ابن وهب فقال:
وقد كان مالك يقول يف احلامل:
تفطر وتطعم ،ويذكر �أن ابن
عمر قاله .قال �أ�شهب  :وهو
�أحب �إيل ،وال �أدري ذلك واجبا

قطرة الأذن

يف رم�ضان ،قد ي�ضطر املري�ض �إىل ا�ستعمال القطرة يف
الأذن ،فهل تعترب مفطرة؟
و�ضع الدواء يف الأذن يف نهار رم�ضان ومثلها ا�ستعمال الكحل ،رمبا ي�صل بع�ضها �إىل اجلوف ،ولكنها
ال ت�صل �إىل اجلوف من منفذ طبيعي ،ولي�س من �ش�أنها �أن تغذي وال �أن ي�شعر الإن�سان بعدها بانتعا�ش
ميا وحدي ًثا يف �ش�أنها ما بني مت�شدد وما بني مرتخ�ص .فمن
�أونحو ذلك ،وقد اختلف العلماء قد ً
ً
منفذا طبيع ًيا
العلماء من حكم ب�أن هذه الأ�شياء مفطرة .ومن العلماء من قال ب�أن هذه الأ�شياء لي�ست
�إىل اجلوف ،فهي لذلك ال تفطر ،واحلقيقة �أن هذه الأ�شياء �أي ا�ستعمال الكحل ومثله القطرة يف
العني ،ومثل ذلك التقطري يف الأذن ،وكذلك و�ضع املراهم ونحوها يف الدبر ملن عنده مر�ض البوا�سري
وما �شابه ذلك ...كل هذه الأمور ال تفطر،

�إ�سالميات

عليها لأنه مر�ض من الأمرا�ض.
 4الر�ضاع :قال ابن �أبي زيد
القريواين يف الر�سالة :وللمر�ضع
�إن خافت على ولدها ،ومل جتد
من ت�ست�أجر له� ،أو مل يقبل غريها
�أن تفطر وتطعم ،لقوله تعاىل:
(وعلى الذين يطيقونه فدية
طعام م�ساكني) .قال ابن عبا�س:
�أثبتت للحبلى واملر�ضع.
 5الهرم� :إذا بلغت ال�شيخوخة
بامل�سلم �أو امل�سلمة حدا
ال يقويان معه على ال�صيام،
�أفطرا ،وا�ستحب لهما �أن
يت�صدقا عن كل يوم بفطرانه
مبد من القمح ،لقول ابن عبا�س
يف قوله تعاىل( :وعلى الذين
يطيقونه فدية طعام م�ساكني):
كانت رخ�صة لل�شيخ الكبري
واملر�أة الكبرية ،وهما يطيقان
ال�صيام� ،أن يفطرا ويطعما مكان
كل يوم م�سكينا نف�سه ،وملا رواه
البيهقي عن �أبي هريرة قال :من
�أدركه الكرب فلم ي�ستطع �صيام
رم�ضان ،فعليه لكل يوم مد من
قمح .ويف املوط�أ بالغا و�صله

هل جتوز القراءة من امل�صحف يف
�صالة الرتاويح؟
ال حرج يف القراءة من امل�صحف يف قيام رم�ضان ،ملا يف ذلك
من �إ�سماع امل�أمومني جميع القر�آن ،ولأن الأدلة ال�رشعية من
الكتاب وال�سنة قد دلت على �رشعية قراءة القر�آن يف ال�صالة،
وهي تعم قراءته من امل�صحف ،وعن ظهر قلب ،وقد ثبت عن
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها �أمرت موالها ذكوان �أن ي�ؤمها يف
قيام رم�ضان ،وكان يقر�أ من امل�صحف ،ذكره البخاري رحمه
اهلل يف �صحيحه معلقاً جمزوماً به.

كم هي امل�سائل التي ال يجب فيها ق�ضاء وال كفارة وما هي
امل�سائل التي ال يجب فيها ق�ضاء وال كفارة وهي من جائزات ال�صوم ع�رشة  ) 1خروج القيء غلبة �إذا مل يزدرد منه �شيئا ولو كرث بخالف خروجه باختياره فعليه
الق�ضاء فقط �إذا مل يزدرد منه �شيئا عمدا �أو غلبة و�إال فعليه الكفارة كما تقدم  ) 2وغالب الذباب  ) 3وغالب غبار الطريق  ) 4وغالب الدقيق ال�صانع فعليه
الق�ضاء وينزل منزلة ال�صانع من يتوىل �أمور نف�سه يف هاته الأ�شياء كحفر �أر�ض حلاجة من قرب ونقل تراب لغر�ض وما جرى هذا املجرى  ) 5واحلقنة يف
الإحليل وهو ثقب الذكر ولو مبائع لأنه ال ي�صل عادة �إىل املعدة  ) 6ودهن جائفة وهي اجلرح يف البطن واجلنب الوا�صل للجوف يو�ضع عليه الدهن للدواء وهو
ال ي�صل �إىل حمل الأكل وال�رشب  ) 7ونزع امل�أكول وامل�رشوب والفرج يف مبد�أ طلوع الفجر ف�إن ظن النازع �إباحة الفطر ف�أ�صبح مفطرا فعليه
الق�ضاء وال كفارة عليه لت�أويله القريب  ) 8وال�سواك لل�صائم كل النهار في�ستحب عند املقت�ضى ال�رشعي كالو�ضوء  ) 9وامل�ضم�ضة
للعط�ش �أو احلر  ) 10والإ�صباح باجلنابة �إن �أ�صبح بها لعذر ف�إن ق�صد الإ�صباح بها فهو خالف الأوىل

مف�سدات ال�صوم كله ع�شرة
�إنزال املاء الدافق عن ق�صد �أو لذة يف يقظة ،وكذلك خروج املذي لليقظان ،والإيالج يف قبل �أو دبر ،و�إي�صال
�شئ �إىل اجلوف من الفم �أو اخليا�شيم ،من مطعوم �أو م�رشوب �أو غريهما ،وكذلك ما ي�صل �إىل العينني �أو الأذنني،
كحل ،وال يلزم فيما ح�صل من حقنة ونحوها ،واال�ستقاء عمدا �أو رجوع القيء والقل�س �إىل
من دهن �أو
و�صولها �إىل مكان طرحها ،وال�صوم دون نية� ،إال �صوم التتابع فتجزئ النية يف �أول يوم منه،
احللق بعد
كرم�ضان ،وقيل مثله يف النذر ليوم معني  ،ويف يوم عا�شوراء ،والردة فيه ،وطروء احلي�ض
�أو النفا�س عليه ،وطروء الإغماء ،واجلنون عند طلوع الفجر �أو عامة النهار ،وقطع النية
�أثناء النهار،على خالف يف هذا.

البيهقي عن طريق قتادة� :أن
�أن�س بن مالك كرب حتى كان ال
يقدر على ال�صيام ،فكان يفتدي.
قال مالك :وال �أرى ذلك واجبا
عليه ،و�أحب �إيل �أن يفعله� ،إن
كان قويا عليه ،فمن فدى ف�إمنا
يطعم مكان كل يوم مدا مبد
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
�شدة اجلوع والعط�ش :من ا�شتد
به اجلوع �أو العط�ش ،و�أح�س
باخلطر يهدد حياته� ،أباح له
ال�شارع احلكيم �أن يفطر �إنقاذا
حلياته ،بل يحرم عليه ال�صوم �إن
خاف الهالك على نف�سه ،لقوله
تعاىل( :وال تلقوا ب�أيديكم �إىل
التهلكة).
 6وعليه ق�ضاء ما �أفطره.
 7الإكراه :من �أكره على الإفطار
�أباح له ال�شارع كذلك �أن يفطر
ويق�ضي ما �أفطره ،وال �إثم عليه
يف ذلك ،لقوله �صلى اهلل عليه
و�سلم :رفع اهلل عن هذه الأمة
ثالثا :اخلط�أ ،والن�سيان ،والأمر
يكرهون عليه.
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�سالفة معمار � :أنا را�ضية عن دوري مب�سل�سل "حرملك"
�أطلت املمثلة ال�سورية �سالفة معمار �ضيفة يف �أحد الربامج  ،وحتدثت عن بع�ض جوانب حياتها ،و�أبرز ما تغري يف �شخ�صيتها ،حيث بينت � ّأنها
تطرقت يف حديثها �إىل ذكر املمثلني ال�سوريني
تخل�صت من
الت�سرع يف حياتها ،وب� ّأنها ّ
حتب الغناء ،وتعمل على عودة قريبة لعامل ال�سينما ،كما ّ
ّ
بالدراما امل�صرية ،م�ؤكدة على � ّأن هناك جتارب ناجحة ،معتربة � ّأن كندة علو�ش هي الأف�ضل بتمثيل الدراما امل�صرية بالإ�ضافة لـ با�سل خياط
وهناك جتارب عدة لل�سوريني يف الدراما امل�صرية.
و�أ�شارت «معمار» ب�أنّ التحدي
املقبل �سيكون با�ستمراريتها وب�أن
تقدم بالدراما اً
عمل �شخ�ص ًّيا من
ّ
خالل ر�ؤيتها اخلا�صة.
وحول م�سل�سل حرملك �أكدت
«�سالفة» ب�أنها را�ضية عن دورها
منذ �أن قر�أت الن�ص ،و�أ�شارت �إىل
�أنّ الوقت الذي ا�ستغرقه �إجناز
العمل كان �ضي ًقا والتح�ضريات
كذلك� ،أما املميز يف العمل فهو
�أ ّنه مل يكن عمل بيئة �شامية
تقليدي وال تاريخي تقليدي بل
تخلله �شيء من الفانتازيا ،نافية
�أن يكون تقليدًا للأعمال الرتكية.
وذكرت �أنّ «حرملك» ي�ستقطب
�رشيحة معينة� ،أما م�سل�سل

�أحمد عز «املمر» ير�صد �أو�ضاع املدنيني
امل�صريني خالل النك�سة

�صنف الفنان �أحمد عز
فيلمه اجلديد «املمر»
من نوعية �أفالم الدراما
واحلركة ،وذلك بعد
انق�سام الآراء بني
املخرج �رشيف عرفة

والفنانة التون�سية هند
�صربي حول ت�صنيفه
كفيلم حربي من عدمه،
ت�رصيحات
بح�سب
�صادرة منهما.
وقال عز � ،إن فيلمه

ال يتطرق للعمليات
الع�سكرية داخل اجلي�ش
فح�سب،
امل�رصي
و�إمنا يتناول الو�ضع بني
املدنيني خالل الفرتة
من � 1967إىل ،1968
متابعاً «�إعالن الفيلم
يت�ضمن م�شاهد داخل
بيوت و�سنرتال وكابريه
وعدد من ال�شوارع،
وم�شاهد احلركة فيه
تدور يف �إطار حربي،
لأنه ي�ستعر�ض تكوين
�أول وحدة من وحدات
امل�رصية
ال�صاعقة

حينها».
و�شكر عز كل �صناع
الفيلم على جهودهم
احلثيثة لإجنازه على
�أف�ضل نحو ممكن ،م�ؤكداً
�أن م�س�ألة الإيرادات رزق
من اهلل.
وي�شارك يف بطولة
«املمر» �أحمد رزق
و�إياد ن�صار و�أحمد
�صالح ح�سني و�أ�سماء
�أبو اليزيد وحممد جمعة
وكوكبة من النجوم ،من
ت�أليف و�إخراج �رشيف
عرفة.

حميد ال�شاعري يروي كوالي�س هروبه من ليبيا
ب�سبب القذايف

روى النجم املو�سيقي الليبي
حميد ال�شاعري ،كوالي�س هروبه
من ليبيا يف �أواخر �سبعينيات

القرن املا�ضي ،ب�سبب الرئي�س
الليبي الراحل معمر القذايف.
وقال ال�شاعري ،يف برنامج
«عائ�شة �شو» ،مع عائ�شة عثمان:
«القذايف الآن يف دار احلق ،واهلل
يرحمه ،وحادث حرق الآالت
املو�سيقية وقع عام 1977
تقريباً وكنت وقتها �صغرياً بعمر
 16عاماً ،وكانت �صدمة كبرية
بالن�سبة يل وال�سبب الرئي�سي
ملغادرتي ليبيا».
و�أ�ضاف حميد ال�شاعري،
«ح�صلت على �أورغ كجائزة �أوىل
من املدر�سة ،وكان عمري 16

عاماً ،ولكني فوجئت بحرقه �إىل
جانب �آالت مو�سيقية �أخرى يف
�ساحة املدر�سة ،بقرار من معمر
القذايف ،وذلك بحجة �أنها �آالت
غربية».
وتابع ال�شاعري« ،م�شهد حرق
الأورغ اخلا�ص بي ،كان موقفاً
م�ؤثراً جداً و�سيظل عالقاً يف
ذاكرتي �إىل الأبد».
و�أ�شار حميد ال�شاعري� ،إىل �أنه
مل يكن لديه �أي عالقة بال�سيا�سة
يف ليبيا ،وبعد موقف حرق الآالت
املو�سيقية ،قرر �أن يغادر ليبيا يف
.1978

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج
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� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

«م�سافة �أمان» فله
اخلا�ص ،وقالت �إنّ
رواجا
ال�سورية مل تالقِ
ً
الف�ضائية و�ست�أخذ
اً
م�ستقبل.
�أما حول ترتيب ا�سمها بالتيرت
قالت ب�أنّ ذلك مل يزعجها ومت
مبوافقتها ..وال توجد معايري
وا�ضحة حول اختيار الأ�سماء يف
ترت الأعمال.
حتدثت عن خالفها
�سالفة معمار ّ
مع نادين جنيم على خلفية ت�رصيح
لها ،و�أو�ضحت «معمار» ب�أنّ نادين
مل تكن تعلم وقتها ماذا كان مكتو ًبا
بال�صحافة ،وكان هناك ثمة
ت�ضخيم للمو�ضوع ،رغم �أنه مهني

جنل رم�ضان قديروف ي�شارك يف ت�صوير
م�سل�سل تركي �شهري

�شارك ابن رئي�س جمهورية ال�شي�شان الرو�سية� ،آدم
قديروف ،البالغ من العمر  11عاما يف ت�صوير امل�سل�سل
التلفزيوين الرتكي بعنوان» قيامة �أرطغرول «.
وعلق على هذا اخلرب كذلك رئي�س منطقة �شايل ال�شي�شانية
تربال  -علي �إبراهيم الذي �أعاد �إىل الأذهان يف حديث
�أدىل به لوكالة �شي�شان – �إنفو» ال�شي�شانية �أن �آدم قديروف
من الأوائل يف املدر�سة وميار�س الريا�ضة بن�شاط ،ما
�ساعده يف �إظهار كل قدراته وجوانبه الإيجابية �أثناء
ت�صوير امل�سل�سل.
يذكر �أن «قيامة �أرطغرول» هو م�سل�سل املغامرات
التاريخي عن الأتراك الأوغوز .وتدور �أحداثه يف القرن
الـ.13
وال�شخ�صية الرئي�سية يف امل�سل�سل هو �أرطغرول  -بيه ،والد م�ؤ�س�س الإمرباطورية العثمانية ،عثمان الأول.

ر�سميا ..روبرت باتين�سون بامتان اجلديد

�أعلنت �رشكة وارنر برو�س ر�سميا عن اختيار بطل �سل�سلة
�أفالم “ ”Twilightروبرت باتين�سون ،للعب دور بامتان يف
الفيلم املقبل.
وبح�سب �صحيفة بريطانية ف�إنه كان على باتين�سون البالغ
من العمر  33عا ًما ،اخل�ضوع الختبار قبل اختياره لأداء
الدور ،والذي ناف�سه على �أدائه نيكوال�س هولت البالغ من
العمر  29عا ًما.
ويبد�أ الإعداد للفيلم املقبل يف الربع الأول من عام ،2020
الأمر الذي يعطي اال�ستوديو فر�صة لت�أمني فريق العمل
خالل الفرتة املتبقية من  ،2019حيث �إنه من املقرر طرح
فيلم بامتان اجلديد يف  25يونيو .2021
و�أدى باتين�سون بروفات ت�أهله للدور �أمام خمرج وكاتب
العمل مات ريفيز ،قبل االنتهاء من كتابة الفيلم ،وباختياره لأداء الدور يكون بذلك �أ�صغر ممثل يلعب دور
بامتان.
وكان املخرج العاملي ال�شهري مات ريفيز قد �أعلن �أن ن�سخة بامتان ،املقبلة �ستكون خمتلفة و�ستكون بدون
بن �أفليك ،الذي لن يقوم بتمثيل ال�شخ�صية ،و�أنه يتم البحث عن بطل �أ�صغر �س ًنا ،وتفاعل �أفليك مع الأخبار
على تويرت و�أعلن ان�سحابه من بامتان ،ومترير ال�شعلة للجيل الأ�صغر �س ًنا ،و�أكد �أنه متحم�س لر�ؤية الفيلم
اجلديد.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

جمهوره
الأعمال
بالقنوات
ن�صيبها

وعادي جدًا �إال �أنه �أ�صبح ق�ضية
عن�رصية .وكان ت�رصيح ل�سالفة
يف جملة «�سيدتي يدور حول �أنّ
املمثالت اللبنانيات جميالت
ولكنهن ل�سن موهوبات..
ّ
كما ردت «معمار» على تعليق
املمثلة اللبنانية �سريين عبد النور
والتي حلت هي � ً
أي�ضا �ضيفة على
الربنامج يف وقت �سابق ،م�صححة
لزميلتها يف املهنة ب�أنها تعي�ش
يف �سورية ولي�س يف لبنان كما
�رصحت بذلك �سريين التي رف�ضت
يف احللقة ت�صديق �أنّ �سالفة قللت
من حجم موهبة اللبنانيات .ومتنت
«معمار» ول كان رد «�سريين» كذلك
منذ عام  ،2014مو�ضحة ب�أنه ال

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

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

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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هيونداي كريتا  2020اجلديدة كليا تظهر بو�ضوح �أثناء اختبارها

بعد تد�شني كرو�س �أوفر فينيو ال�صغرية م�ؤخراً ،تعمل هيونداي حالياً على و�ضع اللم�سات الأخرية باجليل القادم من
 SUVكريتا  2020املدجمة ،والتي مت الك�شف عن ن�سختها ال�صينية يف معر�ض �شنغهاي املا�ضي كاجليل اجلديد من
 .ix25تك�شف ال�صور التج�س�سية عن قدوم كريتا  2020بواجهة جديدة كلياً مع عنا�رص ت�صميم م�ستعارة من فينيو
الأ�صغر وبالي�سايد الأكرب للغاية مثل ال�شبك ال�ضخم الذي يحمل �شعار هيونداي ب�أعاله ،فيما يحيط به
اثنني من م�صابيح  LEDمع �أ�ضواء نهارية ب�أعالها تعمل �أي�ضاً ك�شارات انعطاف.
من اجلانب ،تبدو كريتا القادمة �أطول من اجليل احلايل مع رفارف مربعة بع�ض ال�شيء عك�س
الدائرية حالياً مع وجود عجالت مزدوجة الألوان� ،إىل جانب وجود برز �أعلى العجالت
اخللفية لي�ضيف بع�ض الطابع الع�ضلي مع �رشيط �أ�سود بكامل
عر�ض الباب اخللفي مع ملبة توقف مدجمة به و�إعادة
ت�صميم كاملة ت�ضفي مزيد من الب�ساطة للخلفية.
�أما عن الداخلية ،فت�شري  ix25التي د�شنت
مبعر�ض �شنغهاي لقدوم كريتا  2020بلوحة
قيادة مزدوجة الألوان مع مقود جديد ي�شبه
املوجود بطراز فينيو ،بجانب وجود �شا�شة
داخلية مل�سية عمودية ت�شبه املوجودة
ببع�ض طرازات تي�سال بجانب ا�ستخدام
نظام  Blue Linkللرتفيه املعلوماتي من
هيونداي ودعم للمكيف املزدوج و�أنظمة
تثبيت ال�رسعة وتغيري و�ضعية املقاعد
الأمامية كهربائياً مع خيار فتحة �سقف.
هذا ومن املتوقع �أن ت�أتي كريتا  2020اجلديدة كلياً
مع حمركات تتوافق مع قوانني االنبعاثات العاملية
اجلديدة ،ما �سيت�ضمن حمرك بنزين  1.5لرت مع
بقاء خيارات ناقل احلركة كما هي ب�ستة �رسعات يدوي
�أو �أوتوماتيكي.

فولفو  V60موديل  2019مبقاعد خا�صة

تخيلوا احل�صول على مقاعد
منقو�شة يف �سيارة �أوروبية مزودة،
واال�سم الأول الذي قد يتبادر
للذهن فولك�س فاجن جولف
 GTIتخيلوا احل�صول على

مقاعد منقو�شة يف �سيارة �أوروبية
مزودة ،واال�سم الأول الذي قد
يتبادر للذهن فولك�س فاجن جولف
 ، GTIولكن هناك منوذج �آخر
من �رشكة ت�صنيع �سيارات �أخرى

يجلب نف�س اخليار �إىل �أمريكا،
فعندما ك�شفت فولفو عن �سيارة
 V60اجلديدة  ،عر�ضتها مع خيار
التنجيد املنقو�ش للمقاعد وكان
التوقع الرئي�سي هو �أن هذا اخليار

لن ي�صل �إىل �أمريكا .ولكن التقارير
ت�ؤكد �إ�ضافة اخليار الآن �إىل
الواليات املتحدة با�سمBlond
City Weave Textile
.Upholstery

تعرف على �أودي 2019 Avant A6

يف �أعقاب تقدمي الن�سخة ال�سيدان من A6
ك�شفت �أودي النقاب عن ن�سخة اال�ست�شن من
ال �سيارة Avant A6التي ت�أتي ب�شبكة تهوية
عري�ضة باطار وحيد وج�سم ع�ضلي ورغم
تركيز ال�سيارة على العملية ولكنها ت�أتي ب�سقف
ان�سيابي يقلل من �سعة التخزين اخللفية يف
ال�سيارة ولكنه يزيد من اجلانب الريا�ضي يف
ت�صميم ال�سيارة عن املوديل ال�سابق.
وزودت ال�سيارة مب�صابيح �أمامية  LEDبينما
�أعلى اال�صدارات منها حملت م�صابيح HD
 Matrix LEDمع م�صابيح نهارية مميزة
كما عرفت �أودي �أن اجلانب الريا�ضي ال يرتبط
بال�شكل فقط ولكن بالأداء� .أما مق�صورة
ال�سيارة فت�أتي م�ستعارة من املوديل ال�سيدان
مع نظام مالحة  MMIوعدادات رقمية 12.3
بو�صة ونظام ترفيهي ب�شا�شة  10.1بو�صة مع
�شا�شة �أخرى منخف�ضة قيا�س  8.6بو�صة
للتحكم يف املناخ ومزايا �أخرى.
و�ستتوفر ال�سيارة بباقة من اخليارات التي
ت�شمل فر�ش جلدي فالكونا ومل�سات من

"مر�سيد�س" تبد�أ ب�إنتاج
"�سيارتها ال�صامتة"

�أعلنت �رشكة مر�سيد�س �أنها
بد�أت بالإنتاج التجاري ل�سيارة
" "EQالكهربائية يف مدينة
برمين الأملانية و�ست�أتي هذه
ال�سيارة مبحركات كهربائية ال
ت�صدر �أي �ضجيج تقريبا ،ما دفع
اخلرباء �إىل ت�سميتها بـ"ال�سيارة
ال�صامتة" التي �ستوفر �أكرب قدر
من الراحة للركاب واال�ستمتاع
بالقيادة ،وتقلل من ظاهرة
التلوث ال�سمعي التي بات يعاين
منه �أغلب �سكان املدن الكربى
واملكتظة بال�سكان .و�ستتميز
بهيكل �أنيق م�صنوع من احلديد
والألومينيوم� ،شبيه بهياكل
�سيارات " "GLCالتي �أنتجتها
مر�سيد�س يف العامني الأخريين،
بطول � 474سم ،وعر�ض � 188سم،
وارتفاع � 162سم ،مزود مبحاور
عجالت تبعد عن بع�ضها � 287سم،
و�صندوق �أمتعة خلفي ب�سعة 500
لرت .و�ستزود مبحركني كهربائيني
بعزم  480ح�صانا ،قادرين على

زيادة ت�سارعها من � 0إىل 100
كلم�/ساعة يف غ�ضون  5.1ثانية،
والو�صول بها �إىل �رسعة 180
كلم�/ساعة ،وبطاريات تكفيها
لتقطع م�سافة  470كلم بال�شحنة
الواحدة.
و�ست�أتي ب�أحدث الأنظمة
التكنولوجية ،كنظام "،"MBUX
وب�شا�شتني تعمالن باللم�س
مبقا�س  10.25بو�صة ،بالإ�ضافة
�إىل �أنظمة لتنقية الهواء يف
قمرة القيادة ،و�أنظمة �إلكرتونية
متطورة للتحكم بال�رسعة
واحلركة على الطرقات.

رام تطور بيك اب بتكلفة معقولة
�ستناف�س فورد رينجر

اخل�شب مع مقاعد بخا�صية التدفئة والتربيد
والتدليك كما ميكن للم�شرتين طلب �شا�شة
عر�ض بيانات خا�صة وفتحة �سقف زجاجية
ونظام �صوتي
با نو ر ا مية

 Bang & Olufsenفاخرة مع � 19سماعة
وباقة جودة الهواء التي ت�شمل نظام تنقية
للهواء وموزع للعطر.

ال توفر رام حالياً �سوى طراز
 2019 1500بفئة البيك اب التي
ت�أتي ب�سعر �أقل من  30,000بفارق
طفيف ،ولكن يبدو �أن هذا �سيتغري
يف امل�ستقبل القريب مع نية
العالمة الأمريكية طرح بيك اب
جديدة ب�أ�سعار تبد�أ عند م�ستوى
 20,000دوالر
�رصح مدير فيات كراي�سلر
التنفيذي م�ؤخراً ،مايك مانلي،
�أن �صانعة �سيارات البيك اب
الأمريكية تنوي �صنع بيك اب
متو�سطة جديدة تقع �أ�سفل جيب
غالديتور املخ�ص�صة للطرق
الوعرة من حيث ال�سعر �ضمن
طرازات املجموعة ،حيث تعمل
رام حالياً على تطوير من�صة

جديدة تنا�سب بيك اب متو�سطة
خم�ص�صة للأعمال ،وهو ما
�سوف ي�ساعد العالمة على النمو
واملناف�سة ب�شكل �أقوى الحقاً ،مع
الرتكيز على حتقيق �أعلى كفاءة
ممكنة من حيث التكلفة.
هذا وي�شري ذلك �إىل �أن رام تعمل
على تطوير البيك اب املتو�سطة
اجلديدة يف �أقرب وقت ممكن
حلل م�شكل الفجوة يف طرازات
ال�رشكة باملناف�سة داخل �رشيحة
�سيارات البيك اب ،خا�صة �أنها
�ستكون خمتلف كلياً عن الطرازات
املتاحة حالياً ،دون الت�أثري على رام
 ،1500لتناف�س البيك اب اجلديدة
طرازات كولورادو وكانيون من
جرنال موتورز وفورد رينجر.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية :الأغواط
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
رقم 15/19 :

و�صل �إيداع الت�صريح بت�أ�سي�س جمعية والئية
مبقت�ضى القانون رقم  06/12 :امل�ؤرخ يف � 18 :صفر
 1433املوافق ل  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات
 ،مت هذا اليوم � 2019/05/06 :إيداع ملف ت�أ�سي�س
جمعية ذات �صبغة والئية :
ت�سمية اجلمعية  :اجلنة الدينية مل�سجد عبد اهلل بن
العبا�س بلدية الأغواط
املقر االجتماعي  :بلدية الأغواط
املودع  :جمال الدين قي�ساري
الوظيفة يف اجلمعية  :رئي�س اللجنة
الوايل
الو�سط2019/06/03:

nérale

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة
دائرة �سيدي خويلد
بلدية حا�سي بن عبد اهلل
م�صلحة التنظيم وال�ش�ؤون العامة
الرقم 02/2019

on

و�صل ت�سجيل الت�صريح بت�أ�سي�س جمعية حملية
مبقت�ضى القانون  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر  1433هـ املوافق
لـ  15يناير  2012املتعلق بت�أ�سي�س اجلمعية املحلية ذات الطابع
الثقايف وامل�سماة :
اجلمعية الثقافية  :الأجيال اخل�ضراء –بحا�سي بن عبد اهلل
الكائن مقرها  :املركز الثقايف حا�سي بن عبد اهلل
لرئي�سها ال�سيد  :موتو حممد ال�سعيد
تاريخ ومكان امليالد  13/03/1994:حا�سي بن عبد اهلل
العنوان  :حا�سي بن عبد اهلل

018

té et Contrôle de Gestion

la formation
000DA

uradia Alger

الو�سط2019/06/03:

Le Chiffre d’Affaires

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

021 69 64 83

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

يبدو �أن املعادن ال�سائلة التي
ت�ستخدم يف الروبوتات اللينة يف
جمال �صناعة الأفالم ،مثل �شخ�صية
« ،»The Terminatorقد جتاوزت
اخليال ووفقا للباحثني الأمريكيني،
ف�إن املعادن ال�سائلة التجريبية مثل
الغاليوم وال�سبائك الأخرى ،عندما
ي�ضاف �إليها النيكل �أو احلديد،
ف�إنها تكون قادرة على الإنحناء
والت�شكل ب�أ�شكال خمتلفة با�ستخدام
املغناطي�س ،مثل ال�شخ�صيات

ال�سينمائية ال�شهرية «»1000-T
:2
The
و»Terminator
 .»Judgement Dayوعلى الرغم
من تطوير الباحثني للمعدن ال�سائل
�سابقا� ،إال �أنه واجه عيبني �أ�سا�سيني،
وهما� :أوال ،ميكن �أن متتد املواد �أفقيا
فقط ب�سبب توتر ال�سطح ال�شديد،
مما يجعلها حمدودة للغاية من حيث
قابلية التنقل .وثانيا ،ال ميكن معاجلة
املواد ال�سابقة �إال عندما تغمرها
املياه بالكامل .ويقول الباحثون �إنه

�إذا �أزيلت املادة من ال�سائل ،ف�إنها
تتحول �إىل نوع من العجينة ،غري �أن
التطورات اجلديدة قطعت خطوات
كبرية يف حل هاتني امل�س�ألتني .و�أ�شار
الباحثون �إىل �أنهم متكنوا الآن من
تقليل التوتر ال�سطحي ب�شكل كبري
عن طريق �إ�ضافة احلديد والنيكل �إىل
الغاليوم ،وكذلك �سبيكة من ال�صفيح
مغمورة يف حم�ض الهيدروكلوريك،
وبذلك متددت املادة �إىل �أربعة
�أ�ضعاف طولها.

«تويرت» ت�ستعد لإطالق ميزة
املحادثات عرب تطبيقها

بد�أت «تويرت» اختبار طرق جديدة لعر�ض التغريدات� ،سيتم طرحها كجزء من برنامج
جتريبي يف الأ�سابيع املقبلة و�سيت�ضمن الربنامج التجريبي ميزة جديدة للمحادثات
والتفاعل بني م�ستخدمي التطبيق ،بالإ�ضافة �إىل ميزة للردود .ووفقا ملمثل تويرت ،ف�إنه
ميكن ر�ؤية هذه امليزات اجلديدة �أدنى التغريدات.
و�ستوفر �رشكة تويرت عالمة خ�رضاء بجانب �أ�سماء امل�ستخدمني التجريبيني عندما
يكونون ن�شطني عرب الإنرتنت وي�ستخدمون التطبيق ،على غرار ميزة �إن�ستغرام� ،أو
م�ؤ�رشات احلالة التي تُعر�ض عند ظهور املت�صلني بالإنرتنت على خمططهم الزمني،
وفقا لتويرت ويبدو �أن تويرت ت�أمل يف �أنه من خالل ر�ؤية �شخ�ص ما ن�شط على الإنرتنت،
فمن املرجح �أن ت�ستجيب لتغريداته وتبد�أ يف �إجراء حمادثة معه.
وهناك ميزة �أخرى ميكن طرحها م�ستقبال وهي تغريدات « ،»ice breakerوالتي من
املفرت�ض �أن ت�ساعد يف بدء حمادثة حول مو�ضوع حمدد ،حيث تتيح �إ�ضافة �س�ؤال
�إىل ملفات امل�ستخدمني ال�شخ�صية حول مو�ضوع يهتمون به ،كطريقة لبدء حمادثة مع
م�ستخدمني �آخرين و�ستبد�أ تويرت عملية اختبار التحديث اجلديد خالل الأ�سابيع القليلة
املقبلة ،و�سيتمكن اجلميع من طلب االن�ضمام �إىل الن�سخة االختبارية من التطبيق� ،إال �أن
ال�رشكة �ستختار ب�ضعة �آالف يف النهاية لإجناز برناجمها التجريبي.

« »Disneyتطرح �سرتة
ذكية لهواة الألعاب

م�ساعد « »Alexaال�صوتي ي�ساعد
الأطفال على تعلم �آداب احلديث!
�أكدت �رشكة �أمازون امل�صنعة مل�ساعدات « »Alexaال�صوتية �أنها �ست�ضيف
�إليها ميزات جديدة مل�ساعدة الأطفال على تعلم اللباقة و�آداب احلديث.
وي�شري اخلرباء يف ال�رشكة �إىل �أن الكثري من الآباء باتوا ي�شتكون يف ال�سنوات
الأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها �أطفالهم ،وخ�صو�صا عند ا�ستعمال
الأوامر ال�صوتية للتوا�صل مع الأجهزة الذكية ،لذا قرروا �إطالق حتديث جديد
لربجميات م�ساعدهم ال�صوتي املنزيل « ،»Alexaتنفذ �أوامر امل�ستخدم
فقط عندما يتبع �س�ؤاله �أو طلبه بعبارات معينة كـ «من ف�ضلك» و»�شكرا»،
وبالتايل �سيعتاد الأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وبالإ�ضافة لتلك امليزات ف�إن التحديث اجلديد �سيمنع « »Alexaمن
اال�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلفّظ بعبارات نابية ،كما ميكن للآباء �أن
يربجموه ليحظر على الأطفال �سماع الأغنيات التي حتوي عبارات غري الئقة.
يذكر �أن �أمازون �أ�ضافت م�ؤخرا العديد من التح�سينات وامليزات على
« »Alexaليكون مناف�سا قويا للم�ساعدات ال�صوتية املوجودة يف الأ�سواق
كم�ساعد �آبل الذكي وم�ساعد غوغل.

كاديالك ّ
تعدل « »CT6ال�شهرية
تعتزم �رشكة كاديالك قريبا طرح منوذجها اجلديد من �سيارات «»CT6
املعدلة ،املتوقع �أن ت�صبح املناف�س الأقوى ل�سيارات مر�سيد�س و بي �إم
دبليو الفاخرة و�شملت التعديالت العديد من املالمح اخلارجية لـ «»CT6
كممت�صات ال�صدمات الأمامية واخللفية وغطاء ال�صندوق اخللفي وامل�صابيح
التي �أ�صبحت �أكرث متيزا مع �إدخال تقنيات  LEDعليها.
وفيما يتعلق بالن�سخة العادية اجلديدة من هذه ال�سيارة ،ف�ستزود مبحركات بـ
� 8أ�سطوانات ب�سعة  4.2لرت وعزم � 507أح�صنة� ،أما الن�سخة الريا�ضية «CT6
 »V-Sportف�ست�أتي مبحركات توربينية بعزم  557ح�صانا.
ول�ضمان قيادة �سل�سة و�آمنة لهذه ال�سيارات ،زودتها كاديالك ب�أنظمة فرملة
حتوي �أقرا�ص فرامل متينة مبقا�س  19بو�صة ،ووحدات حتكم من نوع
« ،»Bremboف�ضال عن �أنظمة قيادة �إلكرتونية متطورة و�أنظمة منع انزالق
ال�سيارة �أثناء احلركة ال�رسيعة.

تعاون اخلرباء يف �رشكة «»Disney
ال�شهرية مع علماء من معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا لتطوير
�سرتة ذكية خم�ص�صة ملحبي �ألعاب
الفيديو.

و�صممت �سرتة «Force
 »Jacketخ�صي�صا ملحبي
�ألعاب وتقنيات الواقع
االفرتا�ضي ،وزودت بالعديد
من م�ست�شعرات احلركة
وال�ضغط و�أكيا�س هوائية
تنتفخ فج�أة ويف حلظات معينة،
لتعطي امل�ستخدم �شعورا ب�أنه يتلقى
�صدمات حقيقية �أثناء ممار�سة
اللعب.

كما توفر هذه ال�سرتة مل�ستخدمها
�أثناء م�شاهدة الفيديوهات االفرتا�ضية
�شعورا ب�أن الأ�شياء تالم�سه كما يف
الواقع� ،أو �شعور العناق يف احلقيقة،
وميكن مل�ستعملها التحكم ب�شدة
ال�ضغط الذي تولده على ج�سمه.
وي�شري اخلرباء �إىل �أن هذه ال�سرتة
�ستفتح عاملا جديدا يف جمال تقنيات
الواقع االفرتا�ضي ،و�ستزيد من تفاعل
امل�ستخدمني مع تلك التقنيات.

�آبل تطور هاتفا قابال للطي
ذكر �أحد املحللني التابعني ل�رشكة
الأمريكية
»Merrill
«Lynch
املتخ�ص�صة بخدمات التمويل �أن �رشكة
�آبل تتح�رض لإطالق هاتف ذكي قابل
للطي عام  .2020ويتوقع اخلرباء �أن
يزود هذا الهاتف ب�شا�شة مرنة من نوع
« ،»microLEDكانت قد �أكدت عدة
مواقع �أن �آبل تعمل على تطويرها حاليا،
حيث تتميز تلك ال�شا�شات ب�أن كل بيك�سل
فيها قادر على بث ال�ضوء ب�شكل م�ستقل.
وت�أتي تلك الأخبار بعد مدة من ت�أكيد موقع
«� »Patently Appleأن ال�رشكة تعمل

على تطوير �شا�شات
بدقة « »8Kخم�ص�صة
الذكية
للهواتف
والكمبيوترات وخوذ
الواقع االفرتا�ضي،
وتتميز ب�أنها قادرة
على تتبع حركة عني
امل�ستخدم وتوفري
الطاقة .ويذكر �أن
�آبل لي�ست �أول �رشكة تعمل على تطوير
تقنيات الهواتف القابلة للطي ،فمنذ
مدة ،وعلى هام�ش معر�ض 2018-CES

�سجل عمالق �صناعة الإلكرتونيات
ال�صينية « »Meizuبراءة اخرتاع تتعلق
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع
 GizChinaال�شهري �أن «براءة االخرتاع
التي تقدمت بها  Meizuالعام الفائت
و�رصحت عنها م�ؤخرا ،تتعلق بتقنية

جديدة لدمج ما�سح ب�صمات الأ�صابع
حتت �شا�شة الهاتف الذكي ،حيث من
املفرت�ض �أن يو�ضع املا�سح مكان زر
� Homeأ�سفل ال�شا�شة ،لي�ستخدم
لقفل الهاتف وحتى �إمتام عمليات الدفع
الإلكرتوين».

يف ال�س فيغا�س ،رفعت �رشكة �سام�سونغ
ال�رسية عن النموذج الأويل لهاتف ذكي مع
�شا�شة قابلة للطي ،من املفرت�ض �أن يطرح
ر�سميا ،عام .2019

« »Meizuت�سجل
براءة اخرتاع جديدة
ويذكر �أن ميزة دمج ما�سح الب�صمات
يف �شا�شة الهاتف تتوفر حاليا يف جهاز
« »Plus UD Vivo X20فقط ،لكن
من املنتظر �أن تظهر يف هواتف �رشكة
�شاومي « »2S Mi MIXالتي �ستطرح
قريبا.
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الإثنني  3جوان  2019املوافـق ل 29رم�ضان 1440هـ

عني متو�شنت

توقع �إنتاج  1.65مليون
قنطار من احلبوب
�شددت وايل والية عني متو�شنت " لبيبة ويناز
"خالل �إ�رشافها على �أ�شغال املجل�س التنفيذي
الوالئي املنعقد نهار �أم�س على وجوب
ت�شجيع  ،حتفيز ومرافقة الفالحني فيما يتعلق
بتقنيات ال�سقي  ،اختيار البذور ،الأ�سمدة و كذا
بالرتخي�ص حلفر الآبار و العمل على ت�سوية
و�ضعيات الفالحني و املزارعني من جهته ك�شف
املدير الوالئي لقطاع امل�صالح الفالحية  ،ب�أن
امل�ساحة املزروعة لهذا املو�سم بلغت 115500
هكتار منها  58000هكتار خ�ص�صت للقمح
ال�صلب  50000 ،هكتار لل�شعري  5000 ،هكتار
للقمح اللني و  2500هكتار للخرطال  ،و ب�أنه من
املتوقع �إنتاج ما يتجاوز 1مليون و � 65ألف قنطار
من خمتلف احلبوب

حممد بن ترار

تب�سة

العثور على ذخرية حية
من ال�صنف الرابع

العدد  /4956 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

يف وقت ي�ضطر اطارات الوالية لكراء م�ساكن من مرتباتهم

ال�سكن الوظيفي ملدير الفالحة بورقلة
م�ستغل من طرف م�ستثمر
�أحمد باحلاج

�رسبت م�صادر م�س�ؤولة ليومية "الو�سط "
�أن مدير امل�صالح الفالحية لوالية ورقلة
قد قرر التنازل عن �سكنه الوظيفي لفائدة
م�ستثمر من عائلته وهو ما يعد خرقا للقوانني
باعتبار امل�سكن موجه لال�ستغالل من طرف
الإطارات فقط .
ك�شفت م�صادر م�س�ؤولة ليومية "الو�سط " �أن
مدير امل�صالح الفالحية قد ا�ستغل تفاوت
الأدوات الرقابية على ممتلكات الدولة من
�أجل التنازل عن �سكنه الوظيفي لفائدة
م�ستثمر بالوالية يحمل نف�سه لقبه  ،وهو الأمر
الذي دفع بعديد اجلهات املحلية للمطالبة
بتدخل فوري من طرف وايل الوالية عبد
القادر جالوي ب�صفته امل�س�ؤول الأول على
الهيئة التنفيذية لفتح حتقيق يف مثل هكذا
جتاوزات التي من �ش�أنها �أن ت�أجج االحتقان يف
�صفوف الإطارات بالوالية التي تعد باملئات

التي تفتقر ل�سكنات وظيفية  ،حيث �أن هذه
الو�ضعية املزرية �ألزمتها بكراء م�ساكن
ب�أثمان ترتاوح بني  3.5و  04مليون �سنتيم من
مرتباتها ال�شهرية .
من جهة ثانية فقد ت�ساءلت عديد اجلهات

متكنت قوات ال�رشطة املناوبة ب�أمن دائرة
ال�رشيعة ب�أمن والية تب�سة نهار �أم�س على اثر
عني الرتك بوهران
دوريات على م�ستوى �إقليم االخت�صا�ص �أين لفت
انتباههم ل�شخ�ص م�شبوه يبلغ من العمر � 25سنة
مت العثور بحوزته على خراطي�ش حي (ر�صا�ص)
من عيار  7.65و عددها  10مت حتويله �إىل
مقر امل�صلحة و فتح حتقيق يف الق�ضية كما مت
�ضبط بحوزة �صديقه البالغ من العمر � 22سنة
على �سالح �أبي�ض من ال�صنف ال�ساد�س (كيتار)
متكنت �أم�س ،م�صالح ال�رشطة لأمن دائرة التي يقطن بها خمب�أة ب�إحكام حتت �صهريج
مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع �إخطار
عني الرتك لأمن والية وهران  ،من و�ضع مياه  ،وموا�صلة للتحقيقات مت حجز كمية من
وكيل اجلمهورية مبحكمة ال�رشيعة.
حد لن�شاط ع�صابة �إجرامية تتكون من  05املخدرات يف غرفة نوم ممول الرئي�سي�،أين
ر�شيد
عزيزي
�أ�شخا�ص ترتاوح �أعمارهم  23و� 30سنة،عملية قدر الكمية الإجمالية للمحجوزة �16صفيحة
التوقيف متت بناء على �إثر حتريات معمقة بوزن بـ 1.462كلغ من الكيف� ،إىل جانب
عمدة لندن
قامت بها عنا�رص امل�صلحة حول ن�شاط مبلغ مايل قدر ب 20.800دينارمن عائدات
املتورطني على م�ستوى منطقة عني الرتك الرتويج� 05 ،أ�سلحة بي�ضاء من خمتلف الأنواع
مفادها وجود �شخ�ص يقوم بالرتويج هذه والأحجام " 03بندقية �صيد بحري بدون رمح-
ال�سموم وا�ستعمال م�سكنه كمخزن لها ،بعد 02بو�شية "  ،مع حجز مركبتني من نوع فورد
ا�ست�صدار �إذن بالتفتي�ش م�سكن املتورط  -مر�سيد�س �آخر طراز ،ليتم حترير �ضدهم
قارن عمدة لندن� ،صادق خان ،الرئي�س الأمريكي الرئي�سي ،كانت النتائج �إيجابية مت العثور على �إجراء ق�ضائي.
دونالد ترامب الذي ي�صل بريطانيا اليوم االثنني املخدرات داخل حقيبة على �سطح العمارة
�أحمد بن عطية
بزيارة دولة ،بـ"فا�شيي القرن الع�رشين" ،حمذرا
من خطر زيادة نفوذ قوى �أق�صى اليمني يف العامل.
امل�سيلة
ودان خان يف مقال ن�رشته �صحيفة "غارديان" ،
فر�ش ال�سلطات الربيطانية ال�سجادة احلمراء
�أمام ترامب الذي �ست�ستقبله مع زوجته ميالنيا
خالل الزيارة التي ت�ستغرق ثالثة �أيام ،امللكة
�إليزابيث الثانية.

حجز  1.4كلغ من الكيف
و �سيارتني فاخرتني

ترامب ي�ستخدم
خطاب الفا�شيني

البويرة

ختان �أزيد من 30
طفال يف حفل بهيج
�أ�رشفت ليلة �أول �أم�س جمعية �صناع الأمل
مبدينة البويرة على تنظيم حفل ختان لفائدة
حوايل  35طفال من �أطفال العائالت الفقرية
واملعوزة عرب �إقليم الوالية  ،و�سط �أجواء بهيجة
زادتها رونقا وجماال ا�ستح�ضار عادات املنطقة
القبائلية العريقة يف مثل هذه املنا�سبات  ,وهي
املبادرة التي نالت �إ�ستح�سان كل احلا�رضين يف
�سهرة رم�ضانية كانت روح الت�ضامن والتكافل بني
�أفراد املجتمع ال�صفة الغالبة فيها  .ومن جهتهم
عربم�س�ؤولو اجلمعية على ر�أ�سهم الن�شيطة
�سند�س يف ت�رصيحاتهم ليومية " الو�سط "
عن �سعادتهم الغامرة يف جناح هذه املبادرة
التي �أدخلت البهجة يف نفو�س العائالت املعوزة
و�أطفالها  ,و�شكر حمدثونا جميع املح�سنني
الذين �ساهموا يف هذا احلفل البهيج والعمليات
الت�ضامنية طيلة ال�شهر الف�ضيل على توزيع عدد
معترب من القفف والطرود �إىل جانب حت�ضري
�إفطار جماعي على م�ستوى دار الأ�شخا�ص
�أح�سن مرزوق
امل�سنني .

www.elwassat.com

 160عائلة ت�ستفيد من
الكهرباء الريفية

ا�ستفادت م�ؤخرا 160،عائلة قاطنة ببلديات
بن �رسور جنوب والية امل�سيلة من الكهرباء
الريفية حيث ا�رشف وايل امل�سيلة" �إبراهيم
او�شان " رفقة ال�سلطات املحلية والع�سكرية
و�سط فرحة عارمة للعائالت وذلك �إثر ربط
منازلهم بالكهرباء الريفية بعد �سنوات طويلة
عا�شوها يف الظالم الدام�س وكانت  160عائلة
تفتقر منازلهم للكهرباء مما جعلهم يجلبونها
من �أماكن بعيدة بوا�سطة مد كوابل على
الأر�ض على طول مئات الأمتار تربط منازلهم

بالأماكن التي تغذيهم بالكهرباء ل�سنوات
طويلة طالب خاللها ال�سكان اجلهات املعنية
بتو�صيل الكهرباء �إىل حيهم
كما �أ�رشف وايل امل�سيلة على توزيع عقود
االمتياز الفالحي على  50فالح يف بلدية
بن �رسور وحممد بو�ضياف بهدف تثمني
الأرا�ضي  ،وحت�سني �إنتاجها للم�ساهمة يف
التنمية املحلية .

عبدالبا�سط بديار

خالل �شهر رم�ضان

 15جرمية ب�شعة هزت واليات الغرب
�سجلت م�صالح خمت�صة  15ق�ضية قتل مبعد
جرمية كل � 24ساعة ما يعترب م�ؤ�رش خطري
�أرجعه علماء االجتماع �إىل ت�أثري املواطن
باالنرتنيت والأفالم على غرار �أوالد احلالل
.
ففي تلم�سان مت ت�سجيل  04جرائم قتل خالل
هذا ال�شهر الف�ضيل �أغلبها لأ�سباب تافهة
ذهب �ضحيتها رجالن وامر�أة ففي مغنية
قتل �شاب يف الثالثينات من العمر على يد
جاره من �أجل دين ال يتجاوز ال5000دج ،

كما قتلت عجوز مبر�سى بن مهيدي على
حني غرة داخل منزلها كما قتل �شاب على يد
كهل ب�سبب �رصاع حول عقار ببني م�ستار ،يف
حني قتلت معلمة على يد �شاب مهلو�س ببني
�سنو�س ويف تيارت مت ت�سجيل مقتل �شيخ على
يد ابن �أخيه كما مت مب�ستغامن ت�سجيل مقتل
عجوز يف ال 53من عمرها على يد زوجها
ال�ستيني يف حني قتل �شاب يف ال 46من العمر
على يد �رشيكه ومت خرق ج�سده وتقطيعه
ورميه يف حقل البطاطا .
ب.م

املحلية بالوالية  ،عن �رس �صمت الأدوات
الرقابية التي عجزت عن ا�ستعمال القوة
العمومية ال�سرتجاع ال�سكنات الوظيفية
بالعا�صمة املركزية للجنوب ال�رشقي امل�ستغلة
بطريقة غري �رشعية .

قال م�س�ؤول �أمريكي �أم�س الأحد �إن
و
زارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)
�
أبلغت البيت الأبي�ض ب�أنه ال جمال
ل
ت�سي
ي�س
اجلي�ش الأمريكي و�سط
جدل ب�سبب �إر�سال م�س�ؤولني توجيها
ل
لبحرية الأمريكية ب�إبعاد ال�سفينة
(يو.
�
إ
�س.
�
إ
�س.
جون �إ�س .مكني) عن
ا
لأنظار �أثناء �إلقاء الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب خطابا يف اليابان يف
الآونة الأخرية.
و
كان املكتب الع�سكري بالبيت الأبي�ض
�
أ�
صدر توجيها للأ�سطول اخلام�س
ال
تابع للبحرية الأمريكية بتخفيف
م
دى
ر
�
ؤية
ال�سفينة احلربية التي حتمل
ا
�سم
مناف�س ترامب ال�سيا�سي ال�سابق
�أ
ثناء �إلقاء ترامب كلمته يف اليابان
ا
ل
أ�س
بوع
ا
ملا�
ضي.

مدينة �سيدي بلعبا�س

 01جوان – اليوم العاملي للطفولة

� 400شرطي لت�أمني يوم العيد

Ooredoo

ك�شفت م�صالح �أمن �سيدي بلعبا�س يف بيان خللية
الإعالم واالت�صال عن تخ�صي�ص مايزين عن 400
�رشطي من خمتلف الرتب لت�أمني مدينة �سيدي
بلعبا�س خالل يوم عيد الفطر املبارك وذلك
وفقا ملخطط خا�ص يهدف �إىل ت�أمني املناطق
احل�رضية وذلك من �أجل �ضمان �أمن املواطنني
و�سالمة ممتلكاتهم .
�سطرت م�صالح ال�رشطة ب�أمن والية �سيدي
بلعبا�س برناجما خا�صا بهذه املنا�سبة ،يهدف �إىل
�ضمان التمركز اجليد واملحكم لأعوان ال�رشطة
يف امليدان خا�صة ما تعلق بتنظيم �سيولة حركة
املرور و ت�أمني دور العبادة و الأماكن العمومية .

ت�شارك الأطفال
احتفاالت يومهم العاملي

تنظ ّم  ،Ooredooال�رشكة املواطنة،
�إىل الهيئة الوطنية حلماية وترقية
الطفولة ،لالحتفال باليوم العاملي
للطفولة الذي ي�صادف  01جوان من
كل �سنة.
حتت �شعار "طفل �سعيد ،م�ستقبل
مت افتتاح االحتفاليات يوم
م.ب واعد"ّ ،
ال�سبت  01جوان يف ديوان ريا�ض الفتح
بلدية الهامل بامل�سيلة
باجلزائر العا�صمة ،من طرف ال�سيدة
مرمي �رشيف ،املندوبة الوطنية حلماية
وترقية الطفولة بح�ضور ممثلني عن
الـ UNICEFوالهيئات العمومية و
�أ�رشف على مدار ليلة  27رم�ضان و�إىل غاية ليلة .Ooredoo

عملية ختان جماعي
لفائدة 25طفال

 27املباركة من ال�شهر رم�ضان العظيم ببلدية
الهامل جنوب غرب والية وبالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سة
العمومية الإ�ست�شفائية عني امللح على عملية
ختان جماعي على �رشف  25طفال من ذوي
العائالت املعوزة واليتامى يقطنون بذات البلدية
وحتى خارجها .
وقال بن علية �ساعد رئي�س فوج االح�سان الك�شفي
ل"الو�سط " �أن عملية اخلتان له�ؤالء الرباعم متت
بهذه امل�ؤ�س�سة الإ�ست�شفائية ،وذلك بتطوع فريق
طبي يتكون من جراحني خمت�صني وهم كل من
اجلراح �أم هاين خالد و م�ساعده بن �شهرة بالل
وكل الطاقم الطبي

هواري بن علية

غليزان

م�صرع �شاب يف حادث
انقالب جرار فالحي
لقي �شاب يبلغ �24سنة حتفه يف حادث انقالب
جرار عليه اثناء عملية احلرث لأر�ضهم بدوار
الكوامل ببلدية عني الرحمة التابعة �إداريا لدائرة
يلل ال�ضحية �أ�صيب بجروح بليغة على م�ستوى
الر�أ�س عجلت من وفاته قبيل و�صوله العيادة
املتعددة اخلدمات من جهتها فتحت م�صالح
الدرك الوطني حتقيقا يف مالب�سات احلادث
الأليم.

قم

ت�أجيل طرح
�صفقة القرن
نقل موقع "اخلليج اونالين" عن م�صادر
�سطينية رفيعة امل�ستوى يف مدينة رام
فل
بع�ضا من كوالي�س اجتماع عقدوه
اهلل
�أيام مع م�س�ؤولني دوليني و�أوروبيني
قبل
ربني من �إدارة الرئي�س ترامب،
مق
خالله التباحث حول الأو�ضاع
مت
�سطينية الراهنة ،وكذلك تداعيات
الفل
خطة ال�سالم الأمريكية املنتظرة
واملعروفة �إعالميا بـ"�صفقة القرن".
دت املوقع على ل�سان ذات امل�صادر
و�أك
�سطينية الرفيعة �أن امل�س�ؤولني
الفل
وروبيني والدوليني �أبلغوا اجلانب
الأ
�سطيني ب�أن وا�شنطن قررت ب�شكل
الفل
�شبه ر�سمي" ت�أجيل طرح "�صفقة
"
لقرن" ،عن املوعد الذي حدده جارد
ا
كو�شنري� ،صهر ترامب وكبري م�ست�شاريه
ذي كان مقررا يف �شهر جوان
وال
اجلاري.

