24�ص

منطقة ال�شهايرية بوهران

 فالحا60�شركة تو�سيايل الرتكية تلوث �أرا�ضي
ب�شري عالوة/ت

حزب العمال يتحرك يف كل االجتاهات

جلن ـ ـ ــة �ش ـ ـ ـع ـ ــبية
للمطالبة ب�إطـالق
�سراح لويزة حنون
 البد من ك�شف خلفيات:مقري
�إحالة حنون على احلب�س

3�ص
1999 �شفيقة العرباوي �سنة:�أ�س�ستها

.

4189:العدد
1 €  فرن�سا- دج10  اجلزائر: الثمن/ 4938:العدد

3�ص

www.elwassat.com

هـ1440  رم�ضان07 املوافـق ل2019  ماي12 الأحد

علي بن فلي�س

ب�شري عالوة/ت

هناك ثالث عقبات تقف يف وجه احلوار الوطني

للمطالبة برحيل املدير الوالئي
و جمانية الكهرباء يف ال�صيف

وزير التجارة �سعديد جالب

عدالة

الق�ضاء لردع جتاوزات امل�ضاربني
4�ص

وزارة ال�سكن

جلان حتقيق �إىل دواوين الت�سيري
العقاري بواليات الغرب
4�ص

مواطنو ورقلة يحتجون
جامعة التكوين املتوا�صل بالبويرة
نقابة الق�ضاة ترف�ض امل ـ ـ ــوظ ـ ـ ــفون ينـتـ ـ ــف�ضـ ـ ــون �أم ـ ـ ــام �سـ ـ ــون ـ ـ ــلغـ ـ ــاز
"التعامل ب"الإيعاز
 ويطالبون برحيل املدير ويلوحـون بالت�صـ ـ ــعيد3�ص
4�ص
2�ص
Ecole succès Avenir

INVESTPLUS

TRAVAIL

world AVENIR

EXPERIENCE

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie
Commercial, chargé
De clientéle
Marketing et relations
Publiques

Formations multimédia,

communication digitale

Photoshop cs
Indesign
Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction
Arabe francais
Rédaction sur le web
Photographie
Et camera
Montage video
Graphiste multimedia

EMPLOI

EXPERIENCE

digital

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Secretariat
Informatique
APPRENTISSAGE
Vidéoprojecteur,Accès Internet
Agent
d’accueil
comptabilité,
Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Documentation
Ressources humaines
Mises en application des logiciels
Et archivage numérique COMPETENCEPROFESSIONNELLE
communication
QUALIFICATION
Evaluation en fin de stage

FORMATION

PRATIQUE

REDACTION SUR LE WEB

MONTAGE VIDEO
MARKETING

RESULTAT

QUALIFICATION

FORMATION
DIPLOMANTE
QUALIFIANTE
A LA CARTE

E-LEARNING METIER
CONTACT
RESULTAT
DYNAMISME
FLEXIBILITÉ

INFOGRAPHIE

Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du consulat du Maroc
Tel: 021 69 64 83 /06 61 41 25 76 /06 61 41 39 00
www.investplus-dz.com

RÉVES

EXPERIENCE
RIGUEUR

EXPERIENCE

Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

TUTORIEL DYNAMISME

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

Langues étrangères
tarifs spécial été

2

عني الو�سط

الأحد  12ماي  2019املوافـق ل 07رم�ضان 1440هـ

املركز الوطني للمناخ

درجات حرارة «فوق» العادية
خالل �شهر رم�ضان

�أكد املركز الوطني للمناخ �أم�س
ال�سبت �أن درجات احلرارة
�ستعرف «ارتفاعا» خالل �شهر
ماي اجلاري الذي يُ�صادف �شهر
رم�ضان حيث �ستفوق م�ستواها
العادي عرب كافة ربوع الوطن.
و ح�سب توقعات املركز فان
«معدل درجات احلرارة خالل
�شهر رم�ضان �سيكون على
الأرجح (احتمال ب�أكرث من )%50
مرتفعا ب�شكل غري عادي»,
مو�ضحا �أنه «يُتوقع �أن يفوق
املعدل ال�شهري لدرجة احلرارة
امل�ستوى العادي ب � 1+إىل 2+

درجة مئوية عرب
خمتلف ربوع الوطن».
و ي�شري ذات امل�صدر �إىل �أن
«معدل درجة احلرارة �سيرتاوح
بني  22+و 26+درجة مئوية يف
�شمال الوطن مقابل  34+درجة
مئوية يف مناطق اجلنوب» يف حني
ميكن �أن تفوق درجات احلرارة
الق�صوى «القيم املذكورة �سابقا
خالل الظهرية»و عن ت�ساقط
الأمطار ي�شري املركز �إىل �أن
«هذا االحتمال يبقى �ضعيفا جدا
بالن�سبة لكل املناطق ال�ساحلية و
اله�ضاب العليا و �شمال الوطن».

و ح�سب ذات امل�صدر هناك
«احتماالت كبرية» (�أكرث من
 )%50يف �أن ت�سجل كميات �أمطار
�أقل من العادة يف مناطق �رشق
و غرب اله�ضاب العليا و مناطق
ال�ساحل الو�سطى خالل �شهر
ماي حيث يتوقع �أن «تبلغ كمية
الأمطار املت�ساقطة �أو تفوق
حمليا  30ملم».
باملقابل �أو�ضح املركز الوطني
للمناخ التابع للمركز الوطني
للأر�صاد اجلوية �أن مناطق
�شمال ال�صحراء �إىل غاية اجلنوب
�ستعرف «ظروفا عادية»( .

خبر في
صورة

بني � 09إىل  11ماي 2019

�إرهاب الطريق يح�صد
�أرواح � 14شخ�صا

جامعة التكوين املتوا�صل بالبويرة

املوظفون ينتف�ضون ويطالبون
برحيل املدير

خالل الفرتة املمتدة بني � 09إىل  11ماي  2019و �إىل غاية �صبيحة
هذا اليوم على ال�ساعة الثامنة �صباحا (�أي خالل � 48ساعة
الأخرية) �سجلت وحدات احلماية املدنية  4100تدخل يف عــدة
مناطق خمتلفة من الوطن وهذا على �إثر تلقي مكاملات اال�ستغـاثة
من طرف املواطنني ،هذه التدخالت �شملت خمتلف جماالت
�أن�شطة احلماية املدنية �سواء املتعلقة بحوادث املرور ،احلوادث
املنزلية ،الإجالء ال�صحي� ،إخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية
...الخ .حيث تدخلت وحدات احلماية املدنية على اثر عدة
حوادث مرور منها  14الأكرث دموية ت�سببت يف وفاة � 14شخ�ص و
�إ�صابة � 32أخرين بجروح� ،أين مت �إ�سعافهم ثم نقلهم �إىل خمتلف
امل�ست�شفيات� ،أثقل ح�صيلة �سجلت بوالية �إليزي بوفاة �شخي�صن
على اثر انحراف �شاحنة ذات مقطورة على م�ستوى طريق تني
علكون بلدية و دائرة جانت .

وا�صل ام�س موظفو جامعة التكوين املتوا�صل بالبويرة
�إ�رضابهم لليوم الثالث على التوايل تنديدا منهم على ما
و�صفوه يف ت�رصيحاتهم ليومية « الو�سط « بظلم وت�سلط
الإدارة ما جعلهم ي�شتغلون يف ظروف قاهرة ال ت�سمح
لهم باداء مهامهم على اكمل وجه  ,اىل جانب �إنعدام
الو�سائل واحلالة الكارثية التي تتواجد عليها امللحقة
التي تكاد ت�سقط جدرانها يف �أي حلظة  ,وطالب
املحتجون خالل الالفتات املرفوعة ب�رضورة �إجراء
تغيريا جذرية على م�ستوى الإدارة ورحيل املدير احلايل
حتى يوقفوا �إحتجاجهم و�إال �سي�ستمرون فيه حتى
تتحقق مطالبهم على ار�ض الواقع .

�أ.م

برج بوعريريج توا�صل الإبهار باحلراك
توا�صل مدينة برج بوعريريج �إثارة
االهتمام منذ انطالق احلراك ال�شعبي
بتاريخ  22فيفري ،وذلك بعد تنظيم
�سكانها �أكرب طاولة �إفطار �أول �أم�س
مبنا�سبة الأ�سبوع  12من احلراك ال�شعبي
والذي �شهد لقاء املواطنني من خمتلف
واليات ربوع الوطن الذين ت�شاركوا
الإفطار يف �أجواء رم�ضانية رائعة.

العلم اجلزائري يتقدم �صفوف املتظاهرين بفل�سطني

تقدم العلم الوطني �صفوف
ّ
املتظاهرين الفل�سطينيني
�أول �أم�س �ضد العدوان
ال�صهيوين ،وذلك خالل

خروجهم للمظاهرات ب�ساحة
�ضد
امل�سجد الأق�صى
ّ
الغارات اجلوية التي تعي�شها
غزة ومدن فل�سطينية� ،أين

حمل جمموعة ال�شباب
الفل�سطيني الذي خرج �إىل
التظاهر الراية الوطنية يف
ال�صفوف الأوىل للم�شاركة

بها يف �صورة جتدد العالقة
القوية والوطيدة التي
جتمع ال�شعبني اجلزائري
والفل�سطيني

مع�سكر

 46طبيب �أخ�صائيا جديد
رفعت وزارة ال�صحة و ال�سكان و �إ�صالح
امل�ست�شفيات احل�صة املخ�ص�صة من
الأطباء الأخ�صائيني اجلدد لفائدة والية
مع�سكر �إىل  46طبيبا يف  14تخ�ص�صا،
ح�سبما علم �أم�س ال�سبت لدى مدير

القطاع حممد عامري .و�أبرز نف�س
امل�س�ؤول �أن الوزارة وجهت يف البداية
 28طبيبا �أخ�صائيا ممن تخرجوا م�ؤخرا
من كليات الطب عرب الوطن للعمل
بامل�ؤ�س�سات الإ�ست�شفائية املنت�رشة

بوالية مع�سكر و�سد العجز يف التخ�ص�صات
املعرب عنه من قبل مديرية ال�صحة
وال�سكان ورفعت بعدها ب�أ�سبوع العدد
�إىل � 46أخ�صائيا بعد تدخل ال�سلطات
الوالئية .و يتوزع الأطباء الأخ�صائيني

املوجهني للعمل بوالية مع�سكر �إىل 14
تخ�ص�ص منها �أمرا�ض الن�ساء و التوليد و
طب الأطفال و اجلراحة العامة و �أمرا�ض
القلب و ال�رشايني و الأمرا�ض املعدية و
خمت�صني يف الأ�شعة.

وزير التجارة ين�صف
�أعوان الرقابة
وجه وزير التجارة �سعيد جالب �أم�س ال�سبت
باجلزائر تعليمة �إىل جميع مدراء قطاعه تق�ضي
بعدم ال�سماح بخروج �أي عون رقابة جتاري �إىل
امليدان من دون توفر احلماية والو�سائل الالزمة.
و
�رصح جالب خالل اجتماع تقييمي مع املدراء
ا
ملركزيني والوالئيني بقطاعه ب�أنه «البد لعون
الر
قابة ان ميار�س عمله يف ظروف جيدة .ال ميكن
لل
عون �أن يخرج لت�أدية مهامه يف امليدان من دون
ح
ماية
ومن
دون توفري الو�سائل ال�رضورية»ويف هذا
الإ
طار� ,أو�صى الوزير جميع املدراء الوالئيني بالقيام
بح
�صيلة دقيقة لو�سائل العمل املتوفرة على م�ستوى
املفت�شيات واقرتاح الو�سائل ال�رضورية يف حالة
ت�س
جيل عجز لتح�سني ظروف العمل ،كما دعاهم �إىل
فتح
�
أب
واب
ا
حلوار مع الأعوان والإ�صغاء الن�شغاالتهم
اليومية ق�صد التكفل بها.
و�رصح بهذا ال�صدد بالقول «�أعوان الرقابة هم
�أبناء القطاع ,كل مدير والئي مطالب بعقد
اجتماعات مع العمال للإ�صغاء �إليهم واالطالع
على م�شاكلهم»وف�ضال عن �رضورة التكفل مب�شكل
احلماية ,مت ال�رشوع يف الإجراءات التنفيذية
ل
ال�ستفادة من مداخيل الغرامات اجلزائية بعنوان
�صندوق الإيرادات التكميلية.
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حزب العمال يتحرك يف كل االجتاهات

جلنة �شعبية للمطالبة ب�إطالق �سراح لويزة حنون
نظم الأم�س حزب العمال وقفة ت�ضامنية �أمام مقر احلزب باحلرا�ش للمطالبة بالإطالق الفوري ل�سراح الأمينة العامة للحزب لويزة حنون  ،حيث ثم ت�أ�سي�س
النواة الأوىل للجنة ال�شعبية لإطالق حملة �سيا�سية وا�سعة تنديدا ب�إيداع حنون رهن احلب�س امل�ؤقت منذ اخلمي�س املا�ضي  ،داعني كل الأحزاب و املنظمات
النقابية و احلقوقية و ال�شخ�صيات الوطنية و ال�صحفيون و كل الأحرار �إىل دعم هذه الق�ضية .
�إميان لوا�س
ا�ستنكر النائب الربملاين عن حزب
العمال رم�ضان تعزيبت الأم�س يف
ندوة �صحفية مبقر احلزب من قرار
�إيداع لويزة حنون احلب�س امل�ؤقت،
معتربا ب�أن �سبب اعتقالها كانت نتيجة
مواقفها املعروفة �إجتاه النظام و
رف�ضها لتدخل اجلي�ش يف احلياة
ال�سيا�سة ،م�ؤكدا ب�أن اعتقال حنون لن
يخيف منا�ضلي احلزب و لن يجعلهم
ي�سكتون �أو يرتاجعون �إىل حني حترير
منا�ضلتهم على حد تعبريه .
وندد تعزيبت مبنع الزيارة عن
الأمينة العامة حلزب العمال من
قبل حماميها و عائلتها ،مو�ضحا
ب�أنه حلد الآن ال تزال التهم املوجهة
للويزة حنون جمهولة ،يف حني فتح
النار على النظام ال�سيا�سي احلاكم ،
متهما �إياه بالت�ضييق على احلريات

و احلقوق و حماولة حرمان احلزب
من �أمينته العامة و حرمان ثورة 22
فرباير من مواقف و �أراء واقرتاحات
لويزة حنون لإيجاد خمرج لالزمة
ال�سيا�سية احلالية  ،مربزا ب�أن توقيف
حنون يفتح عهد جديدا يف اجلزائر،
ي�ؤكد ا�ستمرار النظام ال�شمويل الذي
يهدف اىل جترمي العمل ال�سيا�سي
اجلاد وي�ستهدف الثورة والأ�صوات
احلرة يف البالد على حد قوله .
ويف ال�سياق ذاته  ،قال املتحدث
«لويزة حنون يف ال�سجن منذ ال9
ماي ،منا�ضلة ق�ضت � 45سنة من
عمرها يف الن�ضال من �أجل الوطن
و الطبقة العمالية ترقد يف �سجن
البليدة بقرار من املحكمة الع�سكرية،
توجد اليوم يف عزلة تامة يرف�ضون �أن
ترى �أي م�س�ؤول من حزبها و ال �أحد
من عائلتها ،جنهل متاما االتهامات
هذه امل�س�ؤولة
املوجهة �ضد

خليدة تومي تدافع
عن حنون
دافعت وزيرة الثقافة ال�سابقة
خليدة تومي ب�شكل م�ستميت
عن ال�سيدة لويزة حنون

منتقدة نقل بع�ض القنوات
للحظة دخولها للمحكمة
الع�سكرية ،

عدالة

الق�ضاة يرف�ضون التعامل
معهم كـجهاز
قالت نقابة الق�ضاة �أن ال�ضمانة
الوحيدة للق�ضاء ال تت�أتى من جهة
خارجة عن دائرة �سلطة العدالة
عرب مراجعة الإجراءات القائمة،
م�ؤكدة �أن القائمة �أثبتت ف�شلها،
م�سجلة رف�ضها « التعامل معهم
كجهاز يتحرك بالأوامر تارة
وباال�ستدعاء تارة �أخرى».
�أكدت النقابة الوطنية للق�ضاة
يف بيان لها� ،أم�س� ،أن ال�ضمانة
واحلماية الوحيدة للعدالة والق�ضاة
ال تت�أتى من �أي جهة خارجة
عن دائرة ال�سلطة الق�ضائية بل
تتج�سد بجملة من الإجراءات
تكر�س اال�ستقاللية التامة للق�ضاة،
حمددة تلك الإجراءات عرب
مراجعة القوانني و�إعادة النظر يف
الهياكل التي تنظم عمل القا�ضي
وم�ساره املهني ،مو�ضحة �أنه ال
ميكن الكالم عن عدالة م�ستقلة
تتمتع باحلماية ،يف ظل القوانني
والهياكل احلالية التي تنظم
امل�سار املهني للقا�ضي ،قائلة
�أنه ثبت عدم جدواها ،باملقابل
�سجلت رف�ضها املطلق لكل
االتهامات املوجهة ملرفق الق�ضاء
ورجاله ،متهمة جهات ر�سمية
وغري ر�سمية ب�أنها د�أبت على
ر�سم �صورة منطية لعمل الق�ضاء
من كونه ال يتحرك �إال ب�إيعاز،
م�ضيفة �أنهم يرف�ضون التعامل
معهم كجهاز يتحرك بالأوامر

تارة وباال�ستدعاء تارة �أخرى
ويتم�سكون بحقهم الد�ستوري
املطالب به �شعبيا ،بح�سبهم،
وذلك باعتبارهم «�سلطة م�ستقلة
تبا�رش مهامها وفقا ملبد�أي
ال�رشعية وامل�ساواة ومبنهج
قوامه التجرد وغايته الإن�صاف»،
م�ضيفني �أنهم يقفون على م�سافة
واحدة من جميع �أطياف املجتمع،
مع الدعوة لو�ضع الثقة فيهم دون
و�صاية �أو �ضغط.
كما �أكدت �أنهم �سيعملون على
تقدمي ال�سند املادي واملعنوي
للق�ضاة بالوقوف يف وجه كل
من يحاول امل�سا�س باعتبارهم
وا�ستقالليتهم� ،سواء ت�رصيحا �أو
تلميحا �أو ب�أي ت�رصف مادي �آخر
ويكون ذلك بالت�أ�س�س طرفا ماديا
�ضد املعنيني ،مو�ضحة �أن بناء
عليه ب�أن النداء بحرية اجلزائر
اجلديدة ي�ستوجب لزاما املناداة
بحرية وا�ستقاللية الق�ضاء
وتخلي�صه من كل املعوقات
املادية والب�رشية «وهو ما ن�صبوا
�إليه ونعمل على حتقيقه من �أجل
امل�ساهمة الفعالة يف �إخراج
البالد من �أزمتها وال�سري بها �إىل
بر الأمان» ،قائال �أنذلك يتم مبعية
ال�شعب �صاحب ال�سيادة يف �إطار
م�ؤ�س�ساته الد�ستورية التي تعرب
عن �إرادته احلرة.
�سارة بومعزة

ال�سيا�سية التي تنا�ضل منذ �أربعة عقود
بطريقة �شفافة و م�ستقلة على النظام
�ساندت الثورة و عربت عن مواقف
تتعار�ض مع الثورة امل�ضادة».
هدد تاعزيبت بتحرك النقابات
واملنظمات الدولية دفاعا عن
ق�ضية حنون التي قال ب�أنها �شخ�صية

نقابية مدعومة من جهات نقابية
قوية وفاعلية يف اخلارج قد تف�ضح
املمار�سات غري القانونية املمار�سة
�ضد حنون يف الداخل على حد قوله.
و من جهة �أخرى  ،و�صف تعزيبت
قرار �إيداع حنون احلب�س امل�ؤقت
لويزة بالتع�سفي و الظامل و الهادف

�إىل حماربة حزب العمال نظري مواقفه
ال�سيا�سية الراف�ضة لتدخل اجلي�ش يف
ال�سيا�سة ،يف حني لفت ب�أن
ب�أن لويزة حنون كانت على علم ب�أنه
رّ
متح�ضة لذلك
�سيتم توقيفها وكانت
نتيجة حمالت الت�شويه التي طالتها
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،
معتربا ب�أنها حمالت حت�ضريية للر�أي
العام ل�سجن حنون.
و�أكد املتحدث ب�أن لويزة حنون
مواقفها وا�ضحة وخطابها �رصيح
مل حتمل يوما خطابا مزدوج ،قائلة
« لويزة حنون منا�ضلة �سيا�سية جادة
وطنية ا�شرتاكية ،الكل يعلم احلقرة
التي طالتها نتيجة مواقفها املعروفة
�إجتاه النظام و العهدة اخلام�سة و
اجلي�ش و رف�ضها للتدخل الأجنبي ،
بلغت مدة ن�ضالها ال�سيا�سي � 45سنة
للن�ضال على البالد و على الأغلبية
ال�ساحقة و على الأمة اجلزائرية»،

م�ضيفا « لويزة حنون مل تخفي
�سيا�ستها و �سيا�سة حزب العمال الذي
هو حزب م�ستقل الن�ضال من �أجل
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ومن �أجل
رحيل النظام و �إر�ساء الدميقراطية
<.
يف حني �أبدى تاعزيبت عن �أمله يف �أن
حتظى مطالب حترير حنون بالتفاف
قوي من ال�شعب و النقابات والأحزاب
ال�سيا�سية ،مطالبا كل الفاعلني من
منا�ضلني ونقابيني و �أحزاب �سيا�سية
ونواب بالت�ضامن مع ق�ضية الأمينة
العامة حلزب العمال  ،قائال؛»
حنون مل ت�سكت يوما عن حق �أي
مظلوم مهما اختلف معه يف الأفكار
و املبادئ ،و ذكر املتحدث مبواقف
حنون املدافعة عن “القيادي ال�سابق
يف حزب اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ
املحل علي بلحاج” الذي كان ذكر
ا�سمه ممنوعا يف وقت ما .

قال �إن كان يف الإطار ال�سيا�سي فهو جتاوز

مقري :البد من ك�شف خلفيات �إحالة حنون على احلب�س

�سجل رئي�س حركة جمتمع
ال�سلك عبد الرزاق مقري،
�أم�س ،موقفه بخ�صو�ص احلب�س
امل�ؤقت يف حق الأمينة العامة
حلزب العمال لويزة حنون،
قائال �إن الأمر يعود خللفيات
اخلطوة ،ف�إن كان �سبب اقتياد
حنون للحب�س امل�ؤقت هو
موقفها ال�سيا�سي والعالقات

واالت�صاالت التي قامت بها يف
هذا الإطار ال�سيا�سي املحمي
قانونيا ود�ستوريا  -مهما كانت
االختالفات ب�ش�أنه مع غريها
 ،فهو جتاوز ي�ستوجب الإدانة،م�ؤكدا �أن العملية �إن متت بتلك
اخللفيات فهي تعرب عن عمل
خطري يجب ت�صحيحه و�إطالق
�رساح الأمينة العامة حلزب

العمال.
وتدارك ب�أنه �إذا كان للجهات
ال�سيادية الق�ضائية والع�سكرية
�إثباتات تتعلق مبخالفات
قانونية معلومة فيتوجب
ك�شفها للر�أي العام حفاظا على
م�صداقية م�ؤ�س�سات الدولة
وليكون اجلميع على بينة.
�س.ب

علي بن فلي�س

هناك ثالث عقبات تقف يف وجه احلوار الوطني
اعترب رئي�س حزب طالئع
احلريات ,علي بن فلي�س ,اليوم
ال�سبت �أن احلوار الوطني «ال يعد
�رضورة فح�سب ,بل حاجة ملحة
ومطلقة»ويف مقال بعنوان «احلوار
الوطني :العقبات الثالث الواجب
تخطيها» ,ن�رشته جريدة «لو
كوتيديان دوران» ,ا�شار بن فلي�س
�إىل �أن احلوار الوطني «ال يعد
�رضورة فح�سب ,بل حاجة ملحة
ومطلقة» ,م�ضيفا �أن احلوار «لي�س
فقط واجبا �أخالقيا ,وال
الو�سيلة الأقل تكلفة حلل الأزمة
وال غاية يف حد ذاته» .وح�سب
رئي�س احلكومة الأ�سبق ,فثمة
«ثالث عقبات» تتجلى �أمام الأزمة
ال�سيا�سية التي تعي�شها البالد.
ويتعلق الأمر يف البداية بالتطبيق
«ال�صارم» و «الكامل» للمادة 102
من الد�ستور ,مو�ضحا يف هذا
ال�صدد �أن «هذه املادة ذات �صلة
وثيقة بت�رصيح �شغور من�صب رئي�س
اجلمهورية وفقا للد�ستور» ,يف
حني �إن «باقي التدابري التي تن�ص
عليها من �أجل الو�صول �إىل حالة
ال�شغور هذه يتعار�ض مع املطالب
امل�رشوعة للثورة الدميقراطية

ال�سلمية يف بالدنا» .و�أكد �أن
«تخطي هذه العقبة الأوىل لي�س
ببعيد املنال �إذ يعتمد فقط على
�إرادة �سيا�سية وا�ضحة وثابتة»,
م�ضيفا �إن «�سندها يكمن يف التهجني
ال�سيا�سي والد�ستوري الذي ي�سمح
به التطبيق ال�شامل للمواد  102و7
و 8من الد�ستور املوجودة لتوفري
التغطية الد�ستورية ال�رضورية
للجوانب ال�سيا�سية لت�سوية الأزمة
احلالية» .و�أ�شار بن فلي�س �أن
العقبة الثانية «التي تلوح يف الأفق
ما مل يتخذ �إجراء يف غ�ضون
ذلك ,تكمن يف �إيداع الرت�شيحات
لالنتخابات الرئا�سية منذ الثالث
والع�رشين ( )23من هذا ال�شهر لدى
املجل�س الد�ستوري ,مو�ضحا �أنه
وبعد هذا الإيداع «�سي�أخذ امل�سار
االنتخابي الفعلي جمراه» ,يف حني
مل «يُ�ستوف �أي �رشط �رضوري
لإجراء االنتخابات الرئا�سية يف
�أف�ضل الظروف» .و�أكد �أي�ضا �أنه
و»يف ال�سياق احلايل ويف غياب �أدنى
اتفاق حول التح�ضري لالنتخابات
وعملية تنظيمها ومراقبتها ,ف�إن
�إجراء الرئا�سيات يف الأجل املحدد
هو �أمر بعيد ,بل وبعيد جدا ,عن

�أن يكون احلل للأزمة .فهي,
بذلك ,ت�شكل خماطرا حقيقية
تزيد الطني بلة» ,داعيا باملنا�سبة
�إىل ت�أجيل الرئا�سيات «من �أجل
ال�سماح بعملية �إجرائها الالحق يف
ظروف �أكرث قبوال و�أقل اعرتا�ضا
عليها» .بالن�سبة لرئي�س احلكومة
ال�سابق ف�إن العقبة الثالثة التي يجب
جتاوزها هو تاريخ التا�سع يوليو
املقبل الذي ميثل نهاية فرتة الـ
 90يوما ال�رضورية النتخاب رئي�س
جديد طبقا للمادة  102من الد�ستور.
�أما بخ�صو�ص احلوار الوطني ,ف�أكد

بن فلي�س قائال «يجب الت�شاور حول
كيفية جتاوز العقبة الأوىل التي تغلق
�أمامنا طريق القانون» م�ضيفا �أنه
«حتى وان ي�سمح لنا احلوار باجتياز
العقبة الأوىل بنجاح ف�سيمنع يف
نف�س الوقت الظهور املحتمل
للعقبتني الأخريني يف امل�ستقبل
القريب» .و�أو�ضح رئي�س طالئع
احلريات �أن «هذا الأمر يعني كذلك
ان يكون احلوار مزودا بو�سائل
جناحه» ,م�شريا �إىل وجود �إ�شكالية
«املحاورين النزهاء وال�رشعيني»
الذين �سيجمعهم احلوار.
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للمطالبة برحيل املدير الوالئي و جمانية الكهرباء يف ف�صل ال�صيف

مواطنو ورقلة يحتجون �أمام
�سونلغاز ويلوحون بالت�صعيد
جتمهر يوم �أم�س عدد كبري من مواطني �أحياء بلدية ورقلة � ،أمام مقر مديرية التوزيع للكهرباء والغاز و�سط  ،للمطالبة برحيل
املدير الوالئي للقطاع الذي جتاوزته الأحداث مع التجاوب الفعلي مع مطلب جمانية الكهرباء خالل ف�صل ال�صيف الذي تتجاوز
فيه درجة احلر عتبة الـ  60درجة مئوية حتت الظل .

�أحمد باحلاج   
طالب جموع املحتجني �أمام مقر
مديرية التوزيع للكهرباء والغاز
و�سط بورقلة  ،ب�رضورة رحيل
املدير الوالئي للقطاع الذي
حملوه م�س�ؤولية العواقب الوخيمة
التي من �ش�أنها �أن تنجر عن مت�سكه
بقرار قطع التيار الكهربائي على
زبائن �سونلغاز املتخلفني عن
ت�سديد فواتري الكهرباء  ،وهو ما
�أثار حفيظة العمال نهاية الأ�سبوع
املن�رصم الذين رف�ضوا االلتزام
بهذه التعليمة خا�صة اذا ما علمنا
�أن توقيتها تزامن مع االرتفاع
الكبري يف درجات احلر ناهيك عن
حلول �شهر رم�ضان املبارك .
�إىل جانب ذلك فقد �أبدى ممثلي
املحتجني مت�سكهم مبطلب
جمانية الكهرباء خا�صة يف ف�صل
ال�صيف احلار بواليات جنوب
البالد الكبري الذي عادت ما

تتجاوز فيه درجة احلرارة عتبة
الـ  60درجة مئوية حتت الظل
�أين يعرف الإقبال على ا�ستغالل
الأجهزة الكهرومنزلية طلبا
متزايدا خا�صة ما تعلق بالثالجات
و املكيفات الهوائية ملجابهة
�شبح حرارة الطق�س  ،حيث هدد

املواطنني الغا�ضبني مبوا�صلة
الت�صعيد من لهجة خطابهم يف
حالة ما مل جتد مطالبهم ال�سالف
ذكرها �أذانا �صاغية .
ومعلوم ّ �أن قطاع �سونلغاز
بعا�صمة اجلنوب ال�رشقي يعترب
من بني القطاعات التي تعي�ش

على وقع �صفيح �ساخن  ،خا�صة
بعد تعايل الأ�صوات املطالبة
بتقدمي امل�س�ؤولني املبا�رشين
�أمام امل�ساءالت القانونية لتقدمي
تو�ضيحات حول الأموال ال�ضخمة
املر�صودة للتكفل مب�شكل
االنقطاعات املتكررة يف الكهرباء
ناهيك عن �إح�صاء عدد من الأحياء
التي ترزح حتت �أخطبوط التخلف
التنموي ب�سبب الت�أخر غري املربر
يف ربطها ب�شبكة غاز املدينة ،
حيث �أن هذه الو�ضعية املزرية
دفعت بعديد العائالت ملكابدة
موجة احلر ال�شديدة للبحث عن
قارورات غاز البوتان الذي ي�شهد
ندرة حادة يف عديد نقاط البيع
ل�سد حاجياتهم ال�رضورية خالل
�شهر رم�ضان املبارك .
ويف انتظار تدخل جاد من
املديرية العامة ل�رشكة الكهرباء
والغاز يبقى قاطنو عديد الأحياء
وبلديات عا�صمة الذهب الأ�سود
يعانون يف �صمت .

وزير التجارة �سعديد جالب

الق�ضاء لردع جتاوزات امل�ضاربني
�أعلن وزير التجارة �سعدي جالب
�أم�س ال�سبت باجلزائر عن ال�رشوع
يف املتابعة الق�ضائية للمتعاملني
التجاريني الذين رف�ضوا �إدخال
خمزوناتهم من اخل�رض ذات
اال�ستهالك الوا�سع �إىل ال�سوق بهدف
امل�ضاربة ورفع الأ�سعار.
و�أو�ضح جالب خالل اجتماع تقييمي
مع املدراء املركزيني والوالئيني
بقطاعه ,ب�أنه «يف �إطار التدابري
الرامية ل�ضبط ال�سوق يف �شهر
رم�ضان ,مت �إجراء عمليات رقابة على
�أماكن تخزين املنتجات الفالحية يف
خمتلف واليات الوطن ,بغر�ض تفريغ
املخزونات وامل�ساهمة يف خف�ض

الأ�سعار» .غري �أن هذه العمليات
ك�شفت عن وجود بع�ض املتعاملني
الذين قاموا بتخزين كميات هامة
من ال�سلع ورف�ضوا تفريغها يف ال�سوق
بغر�ض امل�ضاربة يف الأ�سعار مما دفع
م�صالح التجارة �إىل �إخطار العدالة
التخاذ الإجراءات املنا�سبة �ضدهم,
ح�سب الوزير وعلى �سبيل املثال ,مت
يف والية العا�صمة �إجراء  15عملية
تفريغ للمخزونات الفالحية خالل
الأ�سبوع املا�ضي ,ي�ضيف جالب .ويف
نف�س ال�سياقّ � ,أعلن الوزير عن ت�شكيل
فرق خمتلطة بني الأعوان من وزارتي
التجارة والفالحة للوقوف على
املحا�صيل التي مل يتم جنيها بغر�ض

امل�ضاربة ويتعلق الأمر «ب�إجراء رقابة
ميدانية يف احلقول الفالحية ملحاربة
�شكل �آخر من �أ�شكال امل�ضاربة وهو
ت�أجيل جني املحا�صيل لإحداث
الندرة يف ال�سوق وبالتايل زيادة
الأ�سعار» ,ح�سب تو�ضيحات ال�سيد
جالب .ويف معر�ض تقييمه لتطبيق
الأ�سعار املرجعية� ,أكد الوزير على
وجود تباينات من والية لأخرى يف
احرتام هذه الأ�سعار التي تخ�ص
�أ�سا�سا اخل�رض ذات اال�ستهالك
الوا�سع (البطاطا والطماطم والب�صل
والثوم واجلزر والكو�سة واخل�س)
�إ�ضافة �إىل املوز واللحوم امل�ستوردة,
�سواء كانت جممدة �أم مربدة.

وعموما ,فقد لوحظ �أن الأ�سعار
املرجعية مل حترتم بال�شكل املطلوب
ال�سيما اللحوم احلمراء والطماطم
التي وا�صلت ارتفاعها يف الأ�سبوع
من �شهر رم�ضان احلايل وهو ما
ي�ستدعي تكثيف عمليات الرقابة
على املخزونات والتحكم يف �أ�سواق
اجلملة ب�شكل �أف�ضل ,ح�سب الوزير.
غري �أنه �أبدى تفا�ؤله بخ�صو�ص حت�سن
الأ�سعار يف الأيام املقبلة بالنظر
الرتفاع احلرارة التي ال ت�ساعد على
االحتفاظ باملخزونات الفالحية
ملدة طويلة �إىل جانب عودة �أعوان
الرقابة للعمل بعد الإ�رضاب امل�سجل
يف الأيام الأوىل من رم�ضان.

�صناعة

ارتفاع الن�شاط ال�صناعي يف الثالثي الأخري من 2018
عرف الن�شاط ال�صناعي منحا
ت�صاعديا وا�ستخدمت غالبية
ال�رشكات قدراتها الإنتاجية ب�أكرث
من  75باملائة خالل الثالثي الرابع
من
 , 2018وف ًقا ال�ستطالع �أجراه
الديوان الوطني للإح�صاء لدى
ال�صناعيني.
و عرف الطلب على املنتجات
امل�صنعة �أي�ضا ارتفاعا خالل
الأ�شهر الثالثة الأخرية من ,2018
ال �سيما من طرف ر�ؤ�ساء م�ؤ�س�سات
املناجم وال�صناعات الغذائية و
ح�سب اال�ستطالع ,فان  20باملئة من
ر�ؤ�ساء م�ؤ�س�سات القطاع العمومي و
 16باملائة من ر�ؤ�ساء م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص مل يلبوا الطلبيات
التي تلقوها �أما فيما يخ�ص م�ستوى

التزود باملواد الأولية ,فقد كان دون
الطلبيات املعرب عنها ,ح�سب قرابة
 40باملئة من ر�ؤ�ساء م�ؤ�س�سات
القطاع العمومي و  20باملائة من
�أ�صحاب ال�رشكات اخلا�صة وقد
�أدى هذا النق�ص �إىل انقطاعات يف
املخزون لدى قرابة  26باملائة من
امل�ؤ�س�سات العمومية و  13باملائة
من امل�ؤ�س�سات اخلا�صة مما �أدى اىل
توقف العمل يف كال القطاعني.و�أفاد
ما يقرب  19باملائة من ممثلي
القطاع العمومي و  22باملائة من
ممثلي القطاع اخلا�ص �أنهم عانوا
من انقطاع التيار الكهربائي مما
�أدى �إىل توقف العمل �أقل من 12
يوما وعانى �أكرث من  8باملئة من
القطاع العمومي الذين �شملهم
اال�ستطالع من م�شاكل النقل يف حني

كان التزويد باملياه كافيا ح�سب
اغلبية ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات ،و فيما
يتعلق بالت�شغيل ,فقد �رصح ر�ؤ�ساء
م�ؤ�س�سات القطاع العمومي الذين
�شملهم اال�ستطالع بارتفاع يف عدد
العمال ,فيما �رصح ر�ؤ�ساء م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص ان عدد العمال
�سجل انخفا�ضا.
بالن�سبة مل�ستوى الكفاءة املهنية,
فان قرابة  79باملئة من ر�ؤ�ساء
م�ؤ�س�سات القطاع العمومي الذين
�شملهم اال�ستطالع و�أغلبية ر�ؤ�ساء
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يعتربونه
«كافيا»من جهة �أخرى ,فقد �رصح
 20باملائة من ر�ؤ�ساء م�ؤ�س�سات
القطاع العمومي و  29باملئة
من القطاع اخلا�ص �أنهم وجدوا
�صعوبات يف التوظيف خا�صة كفاءات

الت�أطري و االتقان  .و مع ذلك ,يعتقد
 74باملئة من �أرباب ال�رشكات
العمومية ,امل�ستجوبة يف اطار هذا
اال�ستطالع ,ان ال�رشوع يف توظيف
عمال ا�ضافيني� ,سوف لن ي�ساهم يف
زيادة حجم الإنتاج احلايل,ح�سب ما
اورده الديوان الوطني للإح�صاء ،و
ي�ضيف التحقيق ب�أن اهرتاء املعدات
امل�ستعملة ,ت�سبب يف تعطيل ن�صف
القدرات الإنتاجية للقطاع العام
و 36باملائة لقدرات القطاع اخلا�ص
خالل نف�س الفرتة اذ
و�صلت مدة التوقف عن العمل
�أق�صاها  30يوما بالن�سبة ل25
باملائة من امل�صانع التابعة للقطاع
العام فيما بلغ التوقف عن العمل 6
�أيام على الأقل بالن�سبة جلل م�صانع
القطاع اخلا�ص.

وزارة ال�سكن

جلان حتقيق �إىل دواوين
الت�سيري العقاري بواليات الغرب
ك�شفت م�صادر مقربة من وزارة
ال�سكن �أن م�صاحلها قد اوفدت
جلان حتقيق �إىل دواوين ال�سكن
والت�سيري العقاري بالواليات
الغربية ويف مقدمتها وهران ،
عني متو�شنت  ،تلم�سان  ،مع�سكر
 ،غليزان  ،و�شلف وتيارت على
خلفية ت�سجيل جتاوزات يف
اجنازات �سكنات عدل وال�سكنات
الت�ساهمية  .هذا وح�سب م�صدر
م�أذون ف�أن جلان وزارية �ستقف
على �أ�شغال بع�ض البنايات التي
اختار �أ�صحابها اللجوء �إىل
العدالة بعدما تبني الغ�ش يف
الأ�شغال  ،وال�رسقة يف امل�ساحة
 ،ناهيك عن الت�أخر الفادح يف
الإجنازات لبع�ض الأ�شغال  ،ففي
عني متو�شنت ينتظر الوقوف
على �أ�شغال � 172سكن اجتماعي
ت�ساهمي بفعل الغ�ش يف الأ�شغال
وال�رسقة يف امل�ساحة التي تبني
�أنها املوجودة فعال غري مطابقة
لتلك املوجودة على العقد حيث
تبني ال�رسقة ب20مرت مربع
ناهيك عن الغ�ش يف الطوابق
حيث جند �أنها حتوي  06طوابق
يف حني يف العقد جند  05طوابق
فقط  ،وذلك بهدف �رسقة مبالغ
هامة من املفرو�ض �أنها موجهة
للم�صعد  ،من جانب جتري
حتقيقات يف �سكنات عدل بكل
من تلم�سان عني متو�شنت ووهران
بعدما تبني �أن ال�سكنات امل�ستلمة
غري مطابقة ل�رشوط العقد � ،ضف
�إىل ذلك جند �أن بع�ض ال�سكنات

الت�ساهمية بالكدية واوجليدة يف
تلم�سان مل تكتمل رغم جتاوز
مدة الإجناز و�أخرى بدون عقود
لأنها �أقيمت على �أر�ضية حمل
�رصاع  ،هذا بالإ�ضافة �إىل
العديد من ال�سكنات الت�ساهمية
ببلدية فروحة مبع�سكر التي
توقفت بها الأ�شغال منذ �سنوات
ومل تكتمل بعد  ،كما �ستقف
اللجنة على ع�رشات عمليات
الن�صب ملرقني بوهران وغليزان
ومع�سكر �أين قاموا بنهب �أموال
املواطنني والفرار دون رجعة ،
حيث تبني تواط�ؤ م�س�ؤولني يف
هذه التجاوزات  ،هذا ومن �ش�أن
التحقيقات �أن تقف على جتاوزات
كربى يف ت�سيري دواوين الت�سيري
العقاري الذي جند العديد منها
تعرف فو�ضى يف الت�سيري  ،كما
ال ت�ستني اللجان مديريات ال�سكن
وفروع عدل خا�صة تلم�سان التي
تعرف فو�ضى عارمة يف اختيار
املواقع دون احرتام �أولوية
الأرقام ،بالإ�ضافة �إىل �سيدي
بلعبا�س التي هي الأخرى كانت
حمل احتجاج املكتتبني ،هذا
وقد ت�رسبت معلومات تفيد وجود
تواط�ؤ ما بني بع�ض امل�س�ؤولني
ومقاوالت فا�سدة مت منحها
م�شاريع دون الأخذ بعني االعتبار
�إمكانياتها ما خلق م�شاكل
وجتاوزات وت�أخريات وهو ما من
�ش�أن التحقيقات ك�شفه يف الأيام
املقبلة .
حممد بن ترار

ابتداء من الدخول اجلامعي املقبل تيارت

�شهادة ما�سرت دويل يف الزراعات
الدقيقة �أو الذكية

برجمت جامعة تيارت ابتداء
من الدخول اجلامعي املقبل
تكوينا لنيل �شهادة ما�سرت
دويل يف جمال الزراعات
الدقيقة �أو الذكية يف
�إطار التعاون بني اجلامعات
الأوروبية و الإفريقية,
ح�سبما �أفاد به نائب مدير
اجلامعة املكلف بالعالقات
اخلارجية و�أو�ضح الأ�ستاذ
�أحممد معتوق� ,أن «جامعة
تيارت برجمت ابتداء من
املو�سم اجلامعي املقبل
تكوينا لنيل �شهادة ما�سرت
دويل يف تخ�ص�ص الزراعات
الدقيقة �أو الذكية وذلك يف
�إطار التعاون بني اجلامعات
الأوروبية والإفريقية وهي
واحدة من  5جامعات وطنية
جزائرية وقعت على اتفاقية
يف هذا املجال».
و�أبرز �أنه مت التوقيع على
االتفاقية التي �شملت
جامعات تيارت ووهران
وم�ستغامن و�سيدي بلعبا�س
واملعهد الوطني للفالحة

باجلزائر العا�صمة و 5
جامعات من �أملانيا و�إ�ستونيا
وت�شيك وبلغاريا من �أجل
�إدراج هذا التخ�ص�ص الذي
يعد م�رشوعا مموال من
طرف االحتاد الأوروبي فيما
تعد ال�شهادة املتح�صل عليها
معرتف بها دوليا»و�أ�شار ذات
امل�صدر �أن جامعة تيارت
مثلها يف �إطار هذه االتفاقية
ت�سعة �أ�ساتذة يف تخ�ص�صات
لها عالقة بالزراعة والذكاء
الإ�صطناعي واملتمثلة يف
الإعالم الآيل والهند�سة
والإلكرتونيك
الكهربائية
وبيوكيمياء
والبيولوجية
والذين مت تكوينهم بجامعة
بدولة �إ�ستونيا حول الزراعة
الذكية واحليوية و كيفية
اخلروج من الزراعات
التقليدية �إىل الزراعات
و�سيدعم هذا
الذكية
التخ�ص�ص اجلديد بجامعة
تيارت بفتح خمرب بحث
متخ�ص�ص يف «الزراعة
والتكنولوجيا احليوية «.
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يتوا�صل مع احلراك ال�شعبي اجلزائري احلديث عن املافيا املالية
و ال�سيا�سية ،وينظر اجلميع للإعالم بكل �أنواعه ليرتقب اجلديد
،ويت�أمل التفاعل مع مطالب احلراك ال�شعبي يف التغيري والتحرر،
بخا�صة وقد �أظهرت م�ؤ�س�سة اجلي�ش و كذلك الق�ضاء والإعالم
عن وقوفها مع الهبة ال�شعبية ال�سلمية.
د-وليد بوعديلة

الوحدة ثم الوحدة...

ت/ب�شري عالوة

ومبا�رشة بعد الندوة التي نظمت
بجامعة تيزي وزو ،وقدم فيها
فرحات مهني(بل هو حزنات
على نف�سه و�أتباعه؟؟)حما�رضة
تهددالوحدة الوطنية ،وهو الذي
يدعو لف�صل منطقة القبائل
عن اجل�سد الوطني اجلزائري،
جاء رد الفعل يف امل�سريات
ب�صوت وطني واحد .وانهزم
اخلائن يف املكان ذاته الذي
�أراده متزيقا وت�شتيتا،ولن تنجح
مثل هذه امل�شاريع امل�شبوهة
واال�ستعمارية ،فالعرب واالمازيغ
�إخوة ،وتاريخ منطقة القبائل
ي�شهد على الروح اال�سالمية و
القوة الوطنية...
يقول الدكتور عبد الرزاق ق�سوم
رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني
اجلزائريني�»:إن العروبة يف ال�شعب
اجلزائري حتى و �إن �أنكرها
عليه املحتلون و املن�سلبون
واملهزومون ،فهي دم ت�ضخه
القلوب يف الأبدان وخلق يبثه
الإ�سالم يف كامل الأوطان...نحن
�أمازيغ نعتز يف �أ�صولنا الأوىل،
وهو �أ�صل نعتز به لأنه عنوان
ال�شهامة والبطولة والت�سامح،
ف�أجدادنا الأمازيغ هم من حملوا
لواء الإ�سالم منذ طارق بن زياد
�إىل عبد حلميد بن بادي�س�...إن
الثوابت يف اجلزائر خط �أحمر ال
ميكن جتاوزه ،وهذه الثوابت هي
�أمازيغيتنا و عوربتنا و�إ�سالمنا
الب�صائر
ووطنيتنا)».جريدة
عدد�،959ص)3
�إن الهبة ال�شعبية الوطنية كانت
مثاال لالحتاد والت�ضامن و
التكامل بني جميع اجلزائريني،
بقلب واحد �ضد املف�سدين وبعقل
موحد �ضد النظام اال�ستبدادي،
ّ
وك�أن اجلزائريني ينجزون �أ�سبوعيا
ا�ستفتاءا حول الق�ضايا امل�صريية،

مع احلفاظ على الوحدة الرتابية
و واخلروج ال�سلمي احل�ضاري.
وكتب الدكتور والباحث حممد
بو الروايح مقاال ناريا رائعا ردا
على املواقف امل�شبوهة لفرحات
مهني و�أن�صاره ،عنونه ب»هذيان
فرحات ليفي وبرنار مهني»،
حيث جمع الكاتب بني ا�سمي
اخلائن مهني وبرنار ليفي ،يقول:
«كالهما يحمل م�رشوعا تدمرييا
يتغذى من الأفكار االنف�صالية
حتت غطاء الدفاع عن احلريات
وتكري�س الدميقراطية ...يبدو
فرحات هني وهو يقلد برنار
ليفي كالتلميذ الغبي الذي ي�أخذ
عن الآخرين من غري ب�صرية،
حتى ولو كان مما ينايف املنطق
ويجايف الواقع...وهو يحر�ض
على معاداة الوطن يف الوقت
الذي يت�شبث فيه املعلم الذكي
الوحدوية)»...ن�رشه
الأفكار
يف جريدة ال�رشوق اليومي،2،
ماي�،2019،ص.)22

العدالة ودولة
القانون؟؟
من اخلطوات الهامة هل �شهدتها
اجلزائر م�ؤخرا خطوة القب�ض
على ر�ؤ�س الع�صابة ،مع حترك
العدالة اجلزائرية �ضد زعيم
الع�صابة و الر�ؤ�س الكبرية فيها؟؟
بخا�صة بعد اخلرجة االعالمية
للجرنال ال�سابق خالد نزار الذي
�رصح ب�أن ال�سعيد بوتفليقة كان
يريد الذهاب بالنظام لفتح حالة
الطوارئ �أو احل�صار ومواجهة
املحتجني يف ال�شوارع �ضد
ال�سلطة الفا�سدة؟؟ وغريها من
املمار�سات امل�شبوهة و العنيفة
�ضد ال�شعب الوطني ،ال�سلمي،
املتح�رض ،النوفمربي...؟
يانا�س ...لقد جاءت املواقف
ال�شعبية الأخرية يف م�سرياته
لتك�شف قناعة ال�شعب ب�أن قيادة
اجلي�ش قد تراجعت قليال عن

وقوفها جلانب الهبة الوطنية
التحررية،وطالب حراك ال�شعب
من القايد �صالح بالوفاء بتعهداته
وعدم االلتفاف على الثورة
ال�سلمية ،وعليه �أن ير ّكز مع مطالب
احلراك ال�شعبي ،و ال يحر�ص على
احلفاظ على م�ؤ�س�سات م�صطنعة
ورجالها فا�سدون خائنون؟؟مع
مقا�ضاة عادلة لكل من بقي من
الفا�سدين الذين خانوا الوطن
وحطموا اقت�صاده وت�آمروا على
اجلي�ش ...علما �أن قائد الأركان
قد ذكر يف حد ر�سائله(يف �أول
ماي) ب�أن اجلي�ش يرافق ال�شعب
وم�ؤ�س�سات الدولة،داعيا» �إىل
�رضورة توخي احلذر من الوقوع
يف فخ تعكري �صفو امل�سريات
ال�سلمية ،وتغيري م�سارها من
خالل تلغيمها بت�رصفات تكن
العداء للوطن ،»...ون ّبه لأهمية
احلوار مع م�ؤ�س�سات الدولة
لتقريب وجهات النظر و اخلروج
من الأزمة ...يانا�س...ال ميكن
�أن ن�ضمن كرامة الإن�سان وحقه
يف الق�ضاء العادل  ،دون احرتام
القواعد الإجرائية ملحاكمة
امل�شتبه فيه ،وفق مبادئ العدالة،
ودون توفر الق�ضاء امل�ستقل
واحرتام قرينة الرباءة،لكي ال نكرر
جتربة الأيادي البي�ضاء ونتائجها،
عندما ادخل الكثري من الإطارات
لل�سجون على ذمة التحقيق ،وبقي
رجال ال�سلطة و وزراء حكومات
املافيا ال�سيا�سية و املالية خارج
ال�سجون ليوا�صلوا �صفقاتهم؟؟

احلراك ومواجهة
املافيا؟؟
كيف ي�صدق ال�شعب �سلطة قد اتهم
وزيرها الأول ال�سابق باخليانة
الوطنية و بالعمالة للخارج ،كما
قال �صديق �شهاب عن اويحي
يف وقفة متردية لتنحية االمني
العام حلز التجمع الوطني املوايل
ل�سلطة اال�ستبداد والف�ساد يوم 20
�أفريل؟؟من باب و�شهد �شاهد من
�أهلها؟؟؟
والثورة ال�سلمية تريد رحيال كليا
لنظام الف�ساد واال�ستبداد وال
تريد تغيريا يف الرجال والوجوه
فقط ،ولي�س ال�شعب هو املت�سبب
يف االن�سداد ال�سيا�سي �أو الرتاجع
االقت�صادي بل �أقلية �سلطوية
قابعة على ال�صدور غم رف�ضها
ال�شعبي؟؟ وال�شعب يبحث عن
التغيري اجلذري ليتفرغ لبناء دولته
والنهو�ض الوطني بروح نوفمربية
بادي�سية حتقق �أحالم ال�شباب

املتوهج وطنية ومعرفة و�أمال.
و قالت بع�ض امل�صادر االعالمية
ب�أن بالغا للنيابة العامة �سيقدم
ملتابعة بو�شارب و �أويحي وبن
يون�س بجناية زعزعة ا�ستقرار
الوطن عرب تر�شيحه لبوتفليقة
غم مر�ضه وعجزه الوا�ضحني؟؟؟
ون ثمة من املحتمل �أن يكون
م�صريهما مثل رموز �أخرى
اعتقلت بتهم اخليانة العظمى
جلزائر ال�شهداء ،وهذه اخلطوات
من مطالب ال�شعب .
و دعا ال�شعب يف للبحث عن
ال�سيا�سيني الذين �ساعدوا رجال
الأعمال و�شكلوا حلفا معهم ،مع
عدم تطبيق احلب�س االنتقائي
الذي يح ّول الأنظار عن مطالب
جوهرية �أ�سا�سية للحراك ال�شعبي،
وعلى الق�ضاء اجلزائري -يف
دولة العدالة و امل�ساواة �-أن يبد�أ
عمليات حماربة الف�ساد ال�سيا�سي
قبل الف�ساد املايل ،وعلى العدالة
فتح �أبواب م�ؤ�س�سات الدولة
وح�سابات رجال حكوماتها
و�أجهزتها املختلفة ،قبل خزائن
وح�سابات م�رصفية لرجال املال
والأعمال.
نحن �ضد كل حتليل اقت�صادي
يرجع الرتاجع االقت�صادي الوطني
للحراك ال�شعبي ،لأن الرتاجع
كان منذ �سنوات مع النظام
الفا�سد والرتاجع �سيتكرر كلما
مل لتتغري ال�سيا�سات واملمار�سات
التي تعتمد على �أ�سعار البرتول
لتحريك البنية االقت�صادية ،و�إن
الف�ساد ال�سيا�سي واالختال�س
واملايل والتزوير االنتخابي..
هي �أ�سباب كل اخلراب الذي
حل بالوطن ،وكل حملولة التهام
احلراك ال�شعبي هي التفاف على
طموح املاليني وتخوين لإرادة
ال�شعب وممار�سة خلنق الثورة
احل�ضارية ال�سلمية ال�شعبية.

ترقب احللول
واملبادرات؟؟
لقد �أكد نائب رئي�س �أركان اجلي�ش
يف زيارته للناحية الع�سكرية يف
خطابه ليوم � 16أفريل 2019على»:
�رضورة قيام العدالة مبحا�سبة

املتورطني يف ق�ضايا الف�ساد»،
وحث على ت�رسيع وترية معاجلة
ملفات ا�ستفادة البع�ض من
قرو�ض ب�آالف املليارات و�إفال�س
اخلزينة؟؟ وهذا ما يريده احلراك
ال�شعبي ب�رسعة  ،قبل هروب
الفا�سدين الناهبني للمال العام،
و نتمنى حتقيقه لإرجاع مال
ال�شعب.
كما ركز خطاب قائد اجلي�ش
على نبذ العنف واحلفاظ على
املمتلكات العامة و اخلا�صة يف
امل�سريات ،وهو ما حر�ص عليه
�شباب احلراك ال�شعبي ويف كل
خطواته ووقفاته واحتجاجاته
الراف�ضة لل�سلطة ،لكن لنا �أن
نت�ساءل :ماذا عن عنف رجال
ال�سلطة؟ ماذا عن الر�سائل
املوجهة للنظام ورموزه؟ �إن
احلراك �سلمي وح�ضاري منذ يومه
الأول ،وهو يقرتح احللول ويقدم
الر�سائل ،فما هي مواقف من
يت�شبثون ب�أوراق وحروف الد�ستور
ويدو�سون �أ�صوات ومعاين ال�شعب
يف ميادينه الوطنية ،النوفمربية،
البادي�سية؟؟؟
و ذكرت افتتاحية اجلي�ش يف
عددها ل�شهر ماي �أن �أبواقا تريد
مرحلة انتقالية على املقا�س
خلدمة �أجندة ع ّرابيها ،كما
ك�شفت حتركات اطراف باعت
�ضمائرها تت�آمر على �إطالة عمر
الأزمة برف�ض احللول املمكنة،
مع الت�أكيد على رف�ض قيادة
اجلي�ش ان ت�سيل قطرة واحدة قد
افقد املت�آمرين البو�صلة و�أدخلهم
يف ه�سترييا،كما ف�ضحت اجللة
كل حماوالت اليائ�سة واخلبيثة
ال�ستهداف العالقة الوجدانية
القوية بني ال�شعب وجي�شه،و كل
هذه ر�سائل قد احت�ضنها ال�شعب
و�أبان عن تفاعله مع جي�شهن
ملوا�صلة اجناز التغيري ال�سيا�سي
وحماربة الف�ساد.
كما كتب مولود حمرو�ش ر�سالته
ور�ؤيته للراهن اجلزائري (15
افريل) بجريدتي اخلرب والوطن،
وو�صف نظام احلكم ب�أنه جامد
وال عقل فيه؟؟ ومن �سانده من
الطماعني»مينعون ت�شييد الدولة
الوطنية ال�صائنة للحق» ،وهذا
ت�رصيح خطري ملن ي�شهد من �أهل
النظام ومن داخله ،فهل حكمنا

جمانني ا عقول لهم ل�سنوات؟؟
هل وطن ال�شهداء قاده من ال
عقل وال تفكري لهم؟؟ ملن ن�شتكي
همنا يا جزائر ال�شهداء؟؟؟؟ يقول
حمرو�ش يف مقاله املطول»:هذا
النمط من النظام يوهم بحكم
البالد وهو يف حقيقته نظام
ت�سلطي ي�ستغل ثروات البلد
وقدراتها ،وي�ضعف امل�رشوع
الوطني الذي �سقته كل املكونات
اجلزائرية بدمائها...لقد اكتفى
الكثري من الذين تولوا �ش�أن
البالد بالرتبع على ر�أ�س ال�سلطة
وممار�سة �سلطات التعنيف وخرق
القوانني واحلقوق »...و �أبدى
رئي�س احلكومة ال�سابق �إعجابه
باحلراك ال�شعبي وركز على دور
العدالة يف االنتقال الدميقراطي
و فر�ض القانون واملراقبة و
الرقابة ،وقد قر�أنا –بني ال�سطور
وخلفها� -صيغا فيها نربة التفا�ؤل
لنجاح ال�شباب اجلزائري يف
حتقيق م�رشوعه الوطني التغيريي
التحرري ،وهذا رمبا ما مل ينتبه له
الكثري من املحللني و املراقبني،
وموقف مثل هذا ي�صدر من
رجل �سيا�سي خبري بدواليب
ال�سلطة يعني الكثري ،وك�أنه يقول
للحراك وا�صل �ستنجح قريبا،
ومن هنا تت�ضح القراءة الل�سانية
و الأ�سلوبية يف قراءة اخلطاب
ال�سيا�سي وت�أويله.

يف اخلتام
ن�سال اهلل �أن يحفظ اجلزائر و�أن
مينحها ال�سلم و الأمن و اخلري،
واللهم وفقنا للوفاء بعهد ال�شهداء
وموا�صلة جت�سد �أحالمهم
النوفمربية ،وندعو لكي يوا�صل
ال�شباب اجلزائري تفاعله مع
الفكر البادي�سي ،لأن اجلزائر
ت�ستحق كل جميل  ،وترف�ض
كل فا�سد حمتال ،يقول مفدي
زكرياء :
وقل اجلزائر و �أ�صغ �إن ذكر
ا�سمها
جتد اجلبابر �ساجدين وركعا
�إن اجلزائر يف الوجود ر�سالة
ال�شعب حررها وربك وقعا
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بالرغم من وعود الوزارة الو�صية بالتكفل الأمثل بالقطاع

امل�ستفيدون تخلوا عنها نتيجة افتقارها
للإمكانيات ال�ضرورية

أخ�صائيني
ل
ل
تفتقر
الربمة
بلدية
املحالت املهنية ببلديات
واملر�ضى يتحولون لفئران جتارب ورقلة يف مهب الريح
يعاين �سكان بلدية الربمة احلدودية الواقعة  430كلم عن مقر والية ورقلة من انعدام الأطباء الأخ�صائيني باملنطقة با�ستثناء طب الأ�سنان
 ،ما �أبقى على القطاع ال�صحي متعفنا بها،وذلك على الرغم من الت�صريحات التي يديل بها با�ستمرار الوزراء املتعاقبني على ال�صحة يف �سبيل
النهو�ض بالقطاع على م�ستوى جميع مناطق و واليات الوطن  ،غري �أن �سكان الربمة مل يواكبوا بعد م�ستوى التقدم و لو الطفيف متاما كما
هو احلال مع خمتلف مناطق واليات اجلنوب الكبري  ،مبا يف ذلك البلديات املجاورة للربمة .

�أحمد باحلاج
و قال الع�رشات من ال�سكان
القاطنني ببلدية الربمة �أنهم
جمربون على قطع املئات من
الكيلومرتات  ،ي�صلون يف �أغلب
احلاالت �إىل املراكز ال�صحية و
امل�ست�شفيات املتواجدة يف قلب
عا�صمة الوالية �أو حا�سي م�سعود ،
و ذلك من �أجل �إجراء الفحو�صات
الطبية و ذلك على م�ستوى
امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية ح�سني �أيت
�أحمد بعا�صمة النفط �أو امل�ست�شفى
املركزي حممد بو�ضياف بعا�صمة
الوالية  ،بالرغم من �أن املهمة ال
تكون عادة �سهلة املنال  ،و ذلك
راجعا �أ�سا�سا �إىل االكتظاظ الكبري
الذي ت�سجله خمتلف م�صالح
هذا امل�ست�شفى  ،الذي يق�صده
املر�ضى املتواجدين بالقرب منه
فظال عن نظرائهم الوافدين من
مناطق و بلديات �أخرى من الوالية
 ،الأمر الذي يجد الطاقم الطبي
نف�سه عاجزا عن التكفل بتلك
الأعداد الهائلة من املر�ضى  ،مما
ي�ستدعي التنقل يف البداية من �أجل

احل�صول على موعد و تاريخ �إجراء
الفح�ص  ،هذا ما يكلف املري�ض
مبالغ مالية كبرية مثلما �أ�شار �إليه
العديد من املر�ضى الوافدين من
املناطق البعيدة على غرار بلدية
الربمة  ،و خا�صة الذين يعانون
من ت�شنج ع�صبي وعادة ما يتنقل
املري�ض �إىل هذا املرفق ال�صحي

من �أجل احل�صول على موعد
الفح�ص لي�ضطر جمددا العودة
خالل املوعد املحدد  ،و هو ما
يكلفه مبالغ مالية كبرية  ،خا�صة
والدخل املحدود لهم  ،كما يزداد
الأمر �صعوبة �أكرث مع فئة امل�سنني
الذين يعانون يف الغالب من �أمرا�ض
القلب وداء ال�سكري .

ويف �إنتظار تدخل جاد من وايل
والية ورقلة عبد القادر جالوي
لدى م�صالح مدير ال�صحة
وال�سكان م�صدق فا�ضل حللحلة
امل�شكل القائم مب�ست�شفى بلدية
الربمة يبقى لزاما على مر�ضى
اجلهة معاي�شة الو�ضع املزري
لأجل غري م�سمى .

املع�ضلة القائمة �أرقتهم و عطلت م�صاحلهم

نق�ص فادح يف �صكوك االحتياط مبراكز بريد اجلزائر بورقلة
�أعرب زبائن بريد اجلزائر بالأحياء
واملناطق النائية بورقلة  ،عن
امتعا�ضهم ،و تذمرهم ال�شديدين
جراء النق�ص الفادح ال�صكوك
االحتياطية مبكاتب الربيد بذات
املناطق �أحيانا و نق�صها �أحيانا
�أخرى .
الأمر الذي عطل م�صاحلهم و
جعلهم يتنقلون لربيد اجلزائر
للقيام
املجاورة
بالأحياء
بالعمليات الربيدية و�سحب
رواتبهم ال�شهرية  ،و�ضعا جعل
زبائن الربيد املذكور يعانون يف
�صمت و يطالبون اجلهات املعنية

بالتدخل و احتواء الرتاكمات
احلا�صلة للتقليل من معاناتهم .
ا�شتكى قا�صدي بريد اجلزائر
بو�سط مدينة ورقلة والربيد
املركزي بطريق اخلفجي يف
ت�رصيحات متفرقة لهم مع يومية
«الو�سط»  ،من مع�ضلة انعدام
ال�صكوك االحتياطية مبكاتب
الربيد باجلهات ذاتها تارة و
نق�صها تارة �أخرى  ،الأمر الذي
دفع باملواطنني �إىل اللجوء �إىل
املحالت و الأك�شاك و مقاهي
االنرتنت القتناء ذات ال�صك
للقيام مبختلف العمليات الربيدية

 ،وهو ما �أثقل كاهلهم بامل�صاريف
نتيجة ارتفاع �أ�سعارها  ،ي�أتي
هذا يف الوقت الذي تلتزم فيه
اجلهات املعنية ال�صمت حيال
املو�ضوع املتعفن  ،فيما ف�ضل
البع�ض الأخر التنقل �إىل مراكز
بريد اجلزائر بالأحياء على غرار
بوغفالة � ،سكرة  ،بوعامر و بني
ثور لق�ضاء م�صاحلهم  ،و هو ما
�أثار حفيظتهم و كبدهم م�صاريف
�إ�ضافية و عطل م�صاحلهم .
و ح�سب ت�رصيح عدد من زبائن
ذات الربيد باملناطق املذكورة لـ
« الو�سط « ف�إن امل�شكل املطروح

نغ�ص حياتهم  ،كما �أنها عطلت
م�صاحلهم و جعلتهم ينتظرون
�ساعات طويلة للقيام مبختلف
العلميات الربيدية و �سحب �أموالهم
 .وعليه طالب ه�ؤالء املواطنني من
اجلهات املعنية بالتدخل العاجل ،
والعمل على توفر ذات ال�صكوك
للتقليل من املعاناة التي يتخبطون
فيها خالل �شهر رم�ضان املبارك
 ،بهدف �إتاحة الفر�صة لهم للقيام
مبختلف العمليات الربيدية بدل
تكبدهم عناء التنقل للأحياء
املجاورة و عا�صمة الواحات .
�أحمد باحلاج

ينظمها املواطنون بالتن�سيق مع اجلمعيات اخلريية

موائد للإفطار اجلماعي متيز ورقلة
�أقدم �سكان بلديات ورقلة
وبالتن�سيق مع اجلمعيات اخلريية
على القيام ب�إفطار جماعي عرب
العديد من النقاط الرئي�سية
كمحطة نقل امل�سافرين الربية
و طرق الوزن الثقيل ومفرتق
الطرق ب�سوق احلجر .
و تندرج املبادرة املذكورة

يف �إطار م�ساعي احلركات
اجلمعوية يف تو�سيع احلمالت
التح�سي�سية الداعية ل�رضورة
التكافل االجتماعي بني
املواطنني  ،من جهة �أخرى
�شهد الإفطار اجلماعي
ح�ضورا كبريا من طرف �سكان
بلديات ورقلة  ،حا�سي م�سعود

احلجرية  ،تقرت و العالية
الذين ا�ستمتعوا ب�أجواء �أخوية
 ،حيث ي�ستمر برناجمها لل�شهر
الف�ضيل يف �إفطار ال�صائمني
امل�سافرين.
هذا و قد �أكدت اجلمعيات
اخلريية بالبلديات املذكورة
املعروفة
ورقلة
بوالية

بالعا�صمة املركزية للجنوب
ال�رشقي �أن ن�شاطاتها ال زالت
متوا�صلة �إىل غاية �آخر �أيام
ال�شهر الكرمي  ،علما �أن هذه
الأخرية قد �سجلت مبادرات
كثرية هذه ال�سنة على خالف
ال�سنوات الفارطة.
�صالح ،ب

�أجمع متابعون لل�ش�أن املحلي
�أن الأموال ال�ضخمة التي
ر�صدتها ال�سلطات املحلية
الجناز املحالت املهنية
ببلديات ورقلة والتي حتولت
مبرور الوقت مرتعا للمنحرفني
 ،تعترب تبديدا �صارخ للمال
العام � .أعرب الع�رشات من
املواطنني القاطنني ببلديات
ورقلة ،احلجرية  ،تقرت
والطيبات يف ت�رصيح لهم مع
يومية»الو�سط « عن ا�ستيائهم
وتذمرهم ال�شديدين نتيجة
الو�ضعية الكارثية التي �ألت
�إليها املحالت املهنية بالناحية
املذكورة والتي �أقرها رئي�س
اجلمهورية ال�سابق عبد العزيز
بوتفليقة ومبعدل  100حمل
بكل بلدية  ،ومما ولد حالة من
الغليان و ال�سخط الكبريان لدى
حمدثونا هو الت�أخر الغري مربر
يف ربط هذا النوع من املحالت
املهنية بالكهرباء واملاء  ،من
طرف ال�سلطات املحلية وعلى
ر�أ�سها م�صالح البلديات مما
جعل امل�ستفيدون يتخلون عن
فكرة ا�ستغاللها  ،الأمر الذي
دفع باالنتهازيني �إىل تخريبها
ونهب �أبوابها وحتويلها مرتعا

ملتعاطي الآفات االجتماعية
على غرار م�ستهلكي املخدرات
و امل�رشوبات الكحولية
ومتعاطي الأقرا�ص املهلو�سة
 ،من جهتهم ال�سكان القاطنون
بجوار املحالت �سالفة الذكر
نا�شدوا وايل الوالية عبد
ب�رضورة
القادر جالوي
التدخل العاجل لو�ضع حد
حلجم التجاوزات واخلروقات
احلا�صلة نتيجة االعتداءات
املتكررة على ممتلكات الدولة
العمومية املوجهة للمنفعة
العامة  ،ويف انتظار تدخل
الأدوات الرقابية وامل�صالح
املعنية مبا فيها م�صالح الأمن
الوطني املكلفة مبكافحة
الظواهر االجتماعية ال�سلبية
يبقى الزما على املواطنني
معاي�شة الأو�ضاع املزرية
وخملفات غياب عيون الدولة
ال�ساهرة على حماية املواطن
وممتلكاتها لأجل غري م�سمى .
من جهتهم فقد �أجمع منتخبون
حمليون باملجال�س البلديات
املذكورة على �أنهم تنب�أوا بف�شل
م�شاريع املحالت املهنية قبل
والدتها .
�أحمد باحلاج

يف وقت تلعب فيه ال�سلطات
الو�صية دور املتفرج

�سكان حي  25م�سكنا
باملغري يعانون ويالت التهمي�ش
ال يزال �سكان حي  25م�سكنا
املنجز يف �إطار البناء الريفي
منذ �سنوات عديدة والتابع
لقرية دندوقة يف اجلهة ال�شمالية
الغربية بالوالية املنتدبة املغري،
يعرف العديد من النقائ�ص �سيما
يف املرافق الرتفيهية� ،إ�ضافة
�إىل اهرتاء الطرقات ،وما زاد
من ت�أزم الو�ضع غياب امل�شاريع
التنموية ،الو�ضع الذي �أ�صبح
ي�ؤرق القاطنني وينغ�ص عليهم
يومياتهم   .
�أعرب ال�سكان يف حديثهم
لـ»الو�سط» عن تذمرهم وا�ستيائهم
ال�شديدين ب�سبب جملة النقائ�ص
التي يتخبطون فيها ،والتي ي�أتي
يف مقدمتها م�شكل اهرتاء
الطرق وغياب الإنارة العمومية،
ف�ضال عن التيار الكهربائي،
حيث يو�صلون م�ساكنهم اجلديدة
بكوابل من ال�سكنات املجاورة،
وهو ما ي�شكل خطرا على املارة

من الأطفال وحتى احليوانات
باعتبار �أن املنطقة فالحية
حم�ضة .  
ويف ال�سياق ذاته �أعرب �سكان
القرية عن تذمرهم وا�ستيائهم
ال�شديدين جراء غياب م�رشوع
غاز املدينة رغم ا�ستفادة
عديد الأحياء من هذا امل�رشوع
احليوي ،ونظرا للحاجة املا�سة
لغاز املدينة يطالبون الوايل
املنتدب بتوفريه عاجال ،ناهيك
عن �إيجاد حل غياب املرافق
الرتفيهية والريا�ضية التي تعترب
املتنف�س الوحيد له�ؤالء  ،بدل
التنقل �إىل البلديات املجاورة من
�أجل الرتويح عن �أنف�سهم.
و�أمام هذا الو�ضع ،يطالب �سكان
قرية دندوقة واحلي املذكور �آنفا،
ب�رضورة تدخل ال�سلطات املحلية
و�أخذ ان�شغاالتهم بعني االعتبار،
عن طريق �إدراج م�شاريع تنموية
يف �صاحلهم.
�صالح ،ب
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رم�ضان بالأق�صى

نحو � 200ألف ٍّ
م�صل ي�ؤدون اجلمعة الأوىل

الإدارة الأمريكية ..تهديد
باحلرب �أم عر�ض ع�ضالت؟

�أدى نحو � 200ألف مواطن من القد�س والداخل الفل�سطيني ،ومن حمافظات ال�ضفة ملن تزيد
�أعمارهم عن الأربعني عاما ،اليوم� ،صالة اجلمعة الأوىل من رم�ضان يف رحاب امل�سجد الأق�صى
عمت "الأق�صى" واملدينة املقد�سة وبلدتها القدمية.
املبارك ،و�سط �أجواء �إميانية وروحانية ّ
ق.د
ور ّكز خطيب امل�سجد الأق�صى
ال�شيخ حممد �سليم حممد علي،
يف خطبته ،على �شهر رم�ضان
وف�ضائله ،و�أهمية ا�ستثماره يف
التوبة والتع ّبد.
وجرت �صالة اجلمعة تزامنا مع
�إجراءات م�شددة �رشعت فيها
�سلطات االحتالل منذ �ساعات
�صباح اليوم الأوىل ،من خالل
االنت�شار الوا�سع لعنا�رص قواتها
ودورياتها الع�سكرية وال�رشطية
ووحداتها يف خمتلف �أنحاء
املدينة املقد�سة ،خا�صة على
احلواجز الع�سكرية الثابتة
على املداخل الرئي�سة ملدينة
القد�س ،وعلى طول مقاطع جدار
ال�ضم والتو�سع العن�رصي ا ُ
مللتف
حول املدينة ،وو�سط املدينة
وعلى بوابات القد�س القدمية
وبالقرب من �أبواب امل�سجد
الأق�صى الرئي�سة "اخلارجية"
،وكان �آالف املواطنني من
ال�ضفة الغربية ،و�أرا�ضي ،1948
�رشعوا �صباح اليوم ،يف التوافد
�إىل مدينة القد�س املحتلة ،لأداء
�صالة اجلمعة الأوىل من �شهر
رم�ضان ،يف امل�سجد الأق�صى.
وت�شهد مدينة القد�س ا�ستعدادات
كبرية ال�ستقبال امل�صلني

الوافدين �إليها ،و�سط �إجراءات
�أمنية "�إ�رسائيلية" م�شددة على
دخول الرجال ،ومنذ �ساعات
ال�صباح الباكر توجه الآالف يف
احلافالت من خمتلف املدن
والقرى والبلدات �إىل حاجز
قلنديا الع�سكري �شمال املدينة
املقد�سة ،للو�صول �إىل الأق�صى.
و�أغلقت قوات االحتالل �-صباح
اليوم -الطرقات وال�شوارع
امل�ؤدية �إىل حميط البلدة
القدمية وامل�سجد الأق�صى،
والتي �شملت �إغالق ال�شوارع يف
حي را�س العامود ببلدة �سلوان،
وطريق �أريحا وحي واد اجلوز،
ومفرتق �شارع املحكمة ،و�شارع
ال�سلطان �سليمان ،و�شارع نابل�س،

ومفرتق باب العامود /مقطع
القطار ،ومفارق جورة العناب،
وباب املغاربة ،ف�ضال عن �إغالق
ال�شوارع الرئي�سة "الفا�صلة"
بني �شطري املدينة املقد�سة،
و�أهمها �شارع رقم واحد.
ومنعت قوات االحتالل �-صباح-
اليوم ال�شبان من ال�ضفة الغربية
من حملة الت�صاريح ومن هم �أقل
من  40عاما من دخول القد�س
لل�صالة يف امل�سجد الأق�صى
املبارك ،و�شهد معرب قلنديا
م�شادات وتداف ًعا ومواجهات بني
اجلنود وال�شبان املمنوعني من
دخول القد�س .وحولت �رشطة
االحتالل وما ي�سمى جنود
حر�س احلدود؛ مدينة القد�س

املحتلة �إىل ثكنة ع�سكرية بعد
فر�ض �إجراءات ون�رش قوات
كبرية من �أفرادها وعنا�رصها؛
ملنع الفل�سطينيني من ال�صالة يف
اجلمعة الأوىل من �شهر رم�ضان.
وقالت �رشطة االحتالل ،يف
بيان لها� ،إنها ن�رشت الآالف من
�أفرادها يف جميع �أنحاء القد�س،
مبا يت�ضمن البلدة القدمية
وحميط امل�سجد الأق�صى
ب�إ�رشاف من قائد �رشطة
القد�س.
و�صباح اليوم ا�ضطر �شبان �صغار
ال�سن �إىل القفز عن اجلدار
عرب ا�ستخدام �سالمل وحبال
رغم مالحقة دوريات اجلي�ش
لهم ،حيث يتعر�ضون للك�سور
واالعتقال خالل خماطرتهم
بتخطي اجلدار املحيط بالقد�س
املحتلة .و�أعلنت دائرة الأوقاف
الإ�سالمية واللجان امل�ساندة:
الك�شفية وال�صحية والإغاثية
والتطوعية ،وجلان احلارات
والأحياء يف القد�س القدمية،
جهوزيتها الكاملة ال�ستقبال
ع�رشات الآالف من امل�صلني
الوافدين �إىل الأق�صى املبارك.
وكان �آالف املواطنني �أدوا �صالة
الفجر يف امل�سجد الأق�صى،
اليوم ،و�آثر ق�سم كبري منهم
الرباط يف امل�سجد والتعبد فيه
بانتظار �صالة اجلمعة.

ا�ستطالع ر�أي ن�شره معهد وا�شنطن

�صورة �إيجابية تتمتع بها حما�س يف املجتمعات العربية
�أظهر ا�ستطالع ر�أي ن�رشه معهد
وا�شنطن ، ،نتائج الفتة عن تك ّون
�صورة �إيجابية عن حركة حما�س
يف املجتمعات العربية جاء ذلك
خالل ا�ستطالع �أعده الباحثان
الأمريكيان ديفيد بولوك
وكاثرين كليفالند ،على عينة
من املبحوثني العرب يف م�رص
والأردن والكويت وال�سعودية
والإمارات.
و�أكدت نتائج اال�ستطالع �أن
غالبية امل�شاركني يف الت�صويت

�أظهروا �آراء �إيجابية ب�ش�أن
حركة حما�س ،ونالت احلركة
الت�أييد الأكرب يف الأردن بن�سبة
 57باملائة ،تلتها لبنان بن�سبة 54
باملائة ،ومن ثم الكويت بن�سبة
 52باملائة ،يف حني نالت �آراء
�إيجابية بن�سب �أقل يف ّ
كل من
الإمارات وم�رص وال�سعودية بـ38
باملائة و 34باملائة و 27باملائة
توال ًيا.
وحول التطبيع مع االحتالل
الإ�رسائيلي ،ذكر اال�ستطالع

�أن " 50باملائة من امل�رصيني
امل�شاركني بالت�صويت يعار�ضون
التعاون مع �إ�رسائيل �سواء
بالتكنولوجيا �أو مكافحة
الإرهاب وكبح �إيران" ،الفتا
�إىل �أن غالبية العرب يتطلعون
�إىل دور �أكرب من الدول العربية
يف حل "النزاع الفل�سطيني
الإ�رسائيلي".
وقال املعهد� :إن "النتائج
ت�شري بو�ضوح �إىل الدعم
ال�شعبي لعملية �صنع ال�سالم

الإ�رسائيلي -الفل�سطيني �أكرث
بكثري من دعم العالقات الثنائية
مع �إ�رسائيل" ،الفتا �إىل �أن "عددا
كبريا من الإماراتيني والكويتيني
والأردنيني وامل�رصيني يعار�ضون
ب�شدة جهود التعاون مع �إ�رسائيل
الآن" .و�أ�شار املعهد الأمريكي
�إىل �أن الكويتيني هم �أقل من
ميكن �أن يوافق على فكرة
التعاون مع "�إ�رسائيل" من بني
الدول العربية ،بن�سبة ال تتجاوز
 13باملائة.

تركيا

ا�ستكمال التح�ضريات النتخابات الإعادة يف �إ�سطنبول
�أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات
يف تركياا�ستكمالها للتح�ضريات
الالزمة لإعادة انتخابات رئا�سة
بلدية �إ�سطنبول ،املقررة يف 23
جوان املقبل و�أفاد قرار للجنة
�أنها قررت اختيار ر�ؤ�ساء جلان
�صناديق االقرتاع و�أع�ضاءها من
املوظفني احلكوميني ح�رصا.

و�أو�ضح القرار �أنه �سيتم منح قائمة
ر�ؤ�ساء وموظفي اللجان املذكورة
للأحزاب ال�سيا�سية امل�شاركة يف
االنتخابات .و�أ�ضاف �أنه �سيتم
�إعداد تنفيذ جدول االنتخابات
من قبل جمل�س انتخابات مدينة
�إ�سطنبول والإثنني املا�ضي،
قررت اللجنة العليا لالنتخابات

الرتكية� ،إلغاء انتخابات رئا�سة
بلدية �إ�سطنبول الكربى ،و�إعادة
�إجرائها يف  23جوان املقبل
وجاء قرار اللجنة ا�ستجابة
لالعرتا�ضات املقدمة من حزب
"العدالة والتنمية" ،وب�أغلبية كبرية،
حيث وافق � 7أع�ضاء عليها ،مقابل
رف�ض  .4ويف  31مار�س املا�ضي،

�شهدت تركيا انتخابات حملية،
�أفرزت فوز العدالة والتنمية يف
عموم البالد� ،إال �أن املعار�ضة
ت�صدرت على م�ستوى رئا�سة
بلديات كربيات املدن الرتكية
من بينها �أنقرة و�إ�سطنبول ،و�سط
�شكوك حول �صحة بع�ض النتائج
�سيما يف الأخرية.

من قبل �أن ي�صل دونالد ترامب
�إىل البيت الأبي�ض ويف �سياق
حملته االنتخابية� ،صوب �سهامه
باجتاه �إيران واالتفاق النووي،
ليبد�أ اال�ستهداف العملي لطهران
بعد �إزاحة ريك�س تيلر�سون وزير
اخلارجية الأمريكي ال�سابق
وجيم�س ماتي�س وزير الدفاع
ال�سابق وبروز كل من جون بولتون
ومايك بومبيو كابرز وجوه �صقور
الإدارة الأمريكية.
اجلولة الأخرية من الت�صعيد
الأمريكي �ضد �إيران �أخذت
منحى خمتلفا عن �أي توتر
�سابق بني البلدين .وهو �أمر غري
م�ستغرب �إذا ما نظرنا لطبيعة
املم�سكني بالقرار الأمريكي
وتوجهاتهم ونظرياتهم ال�سيا�سية
التي تتحكم مبواقفهم املتقاطعة
�شكال وم�ضمونا مع االحتالل
"اال�رسائيلي"
يف الأ�سابيع املا�ضية ترجمت
وا�شنطن الت�صعيد املتعمد �ضد
طهران (بعد �أن بد�أته باالن�سحاب
من االتفاق النووي وفر�ض
�إجراءات حظر �ضدها) والرتجمة
كانت عرب �إر�سال حامالت
طائرات وقاذفات اىل املنطقة،
مربرة ذلك بتلقي اال�ستخبارات
الأمريكية معلومات حول حت�ضري
ال�ستهداف القوات الأمريكية يف
املنطقة من قبل �إيران على حد
زعم وا�شنطن.
بعد حمطات الت�صعيد التي و�صلت
لأق�صاها مع تهديدات مايك
بومبيو ،خرج ترامب بدعوته
امل�س�ؤولني الإيرانيني لالت�صال به
وا�ستعداده للحوار بينما مار�س
هواية التهديد يف نف�س الوقت.
ورغم �أن ترامب يعرف انه ال
يريد احلوار �إال ب�رشوطه التي ال
ميكن لإيران �أو �أي بلد له �سيادته
وقوته وا�ستقالله �أن يقبله .ورغم
�أن ترامب يعرف اجلواب الإيراين
م�سبقا �إال انه ميكن احلديث عن
نقاط عدة يف هذا ال�سياق..
ال ميكن ا�ستبعاد فر�ضية �أن يكون
التهديد الأمريكي جديا �ضد
�إيران .يف ظل وجود جمموعة ترى
يف احلروب الو�سيلة الأوىل لتمرير
ر�ؤيتها وم�شاريعها ،جمموعة
ت�ضم جون بولتون ومايك بومبيو
وبنيامني نتنياهو وبع�ض العرب.
وهذه املجموعة حتاول التح�ضري
حلرب �ضد طهران ت�أمل من خاللها

�أن حتدث تغريا ي�رض ب�إيران
وي�سمح لقادة هذه املجموعة
بتنفيذ م�رشوعها يف املنطقة
واهم بنوده �صفقة ترامب ،وال
رادع �أمام ه�ؤالء حتى لو �أدى �أي
عمل ع�سكري �ضد طهران �إىل
تو�سيع رقعة النريان التي قد ت�أكل
كل املنطقة حتى لو طالت بع�ض
الدول العربية من حلفاء وا�شنطن
والكيان "اال�رسائيلي" لكن تبعات
�أي عمل ع�سكري �ضد �إيران
لن تكون ايجابية على الواليات
املتحدة وحلفائها.
كما �أن ترامب مقبل على انتخابات
رئا�سية يريد منها البقاء يف البيت
الأبي�ض لوالية ثانية ،وهكذا ميكن
القول �أن ا�ستعرا�ض القوة الذي
تقوم به وا�شنطن ال يعني جديتها
يف احلرب بال�رضورة ،واذا ما
نظرنا اىل طبيعة العمل داخل
الإدارة الأمريكية نرى �رصاعات
وتناف�سا وتباينا وتناق�ضا ،وامللفت
هنا كالم ترامب يف �سياق دعوته
للحوار مع �إيران عن جون بولتون
�أهم �صقور احلرب الأمريكيني،
حيث قال �أن بولتون يقوم بعمل
جيد وهناك �آخرون معه م�ضيفا
انه اي ترامب هو من يتخذ
القرارات وفقط هو .وهذا قد
يكون م�ؤ�رشا على �أن قرار احلرب
داخل البيت الأبي�ض ما زال يخ�ضع
للتجاذبات والأخذ والرد� ..إال �إذا
عرف بولتون وبومبيو ونتنياهو
كيف يجرون ترامب لقرار متهور
كهذا.
وعليه ي�صبح م�سار الأمور
بني م�شهدين ..م�شهد ترامب
املحا�رص واملعزول من قبل
م�ساعديه وم�ست�شاريه العا�شقني
للحروب والدماء ،وبني �إيران التي
لي�س لديها �أي �إح�سا�س بالأمان
والثقة بالأمريكيني وتقل ثقتها
�شيئا ف�شيئا باال وروبني بعد تن�صل
ه�ؤالء من تعهداتهم �ضمن االتفاق
النووي.
وهكذا فان التعاطي بني الطرفني
هو على �أ�سا�س �رصاع بني ر�ؤيتني،
ر�ؤية ت�سعى لفر�ض �رشوط
وامالءات وم�شاريع على �أ�صوات
املدافع وهي ر�ؤية وا�شنطن،
ور�ؤية مبنية على مبد�أ احل�صول
على احلقوق امل�رشوعة ومقتنعة
بقدرتها على التعامل مع اي
�سيناريو حمتمل ،وهي ر�ؤية
�إيران.
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رم�ضان يف ترك�ستان ال�شرقية
ترك�ستان ال�شرقية امل�سلمة يف عزلة تامة عن العامل
وتعتيم �إعالمي على �أخبارهم و�أحوالهم ،ا�ستقبل
م�سلمو �إقليم ترك�ستان ال�شرقية (�شينجياجن) ب�شمال
غرب ال�صني �شهر رم�ضان املبارك ب�أفئدة م�ضطربة،
لي�س فقط خو ًفا من الإجراءات الأمنية امل�شددة
التي يتوقعون �أن تتبعها ال�سلطات ال�صينية �ضدهم
مثل حمالت املداهمات واالعتقاالت املكثفة،
ولكن � ً
أي�ضا لأنها �ستعكر عليهم الأجواء الرم�ضانية
باملحظورات التي �ستفر�ضها على ال�صيام وال�صالة
والرتاويح وحتى �إخراج الزكاة.
ف�أجواء املحنة الأخرية التي
كابدها الإقليم ما زالت تخيم على
�صدور �سكانه من امل�سلمني ،وهي
املحنة التي �أ�شعلتها ا�شتباكات
بني القوات ال�صينية و�أبناء من
عرقية الهان (العرق امل�سيطر
على ال�صني) من جهة وبني
�إيجوريني من جهة �أخرى (العرق
الذي ينتمي �إليه معظم م�سلمي
ترك�ستان) عقب خروج متظاهرين
احتجاجا
من الإيجور لل�شوارع
ً
على �سوء تعامل احلكومة مع
حادثة مقتل عاملني منهم عندما
ا�شتبكا مع عمال من الهان يف �أحد
امل�صانع بجنوب البالد �أواخر
يونيو املا�ضي .وبعد مرور �أكرث من
�شهر ون�صف على هذه اال�شتباكات
ف�إن �شبكة الإنرتنت ما زالت
معطلة ..واالت�صاالت التليفونية
�إن مل تكن م�ستحيلة فهي غاية
يف ال�صعوبة وحتت رقابة �صارمة،
بينما اال�ستجوابات ومداهمة
املنازل ما زالت تتوا�صل..
يرافقها حمالت �إرهاب وتخويف
من قبل ال�سلطات ال�صينية
مل�سلمي الإيجور ،وتهديدات
باعتقال كل من يتحدث من �سكان
الإقليم حول ما حدث .وكثري من
احلواجز ونقاط التفتي�ش �أقامتها
ال�سلطات ال�صينية بني املدن
والقرى ملراقبة كل حركة ،وملنع
انتقال �أي �أخبار حول ما حدث
من منطقة �إىل �أخرى؛ بهدف
عدم �إ�شاعة �أجواء االحتقان بني

م�سلمي بقية الأقاليم ال�صينية،
الأمر الذي جعل �أخبار الإقليم
معتمة ب�شكل كبري ،وال تعرف �إال
عرب بع�ض الأفراد الذين ت�سنى
لهم مغادرة ال�صني ،ونقل تفا�صيل
ما حدث يف ترك�ستان ال�رشقية �إىل
العامل .و�أ�سفرت ا�شتباكات يوليو
املا�ضي عن مقتل ما يزيد على
�شخ�صا معظمهم من عرقية
791
ً
الهان ،بح�سب �إح�صاءات حكومية،
�أو �أكرث من �ألف واختفاء � 10آالف
�آخرين من م�سلمي الإيجور،
بح�سب �إح�صاءات ترك�ستانية
نقلتها عن �شهود عيان الزعيمة
الإيجورية ربيعة قدير ،التي تعي�ش
باملنفى يف الواليات املتحدة،
وتر�أ�س م�ؤمتر الإيجور العاملي
الذي ينقل ق�ضية الإيجور �إىل
املحافل الدولية.

�شل احلركة
�شل حركة امل�سلمني يف الرتك�ستان
ال�رشقية ويف ات�صال هاتفي مع
ال�شيخ عبد الأحد حاجي ،ع�ضو
جمل�س �إدارة جمعية الرتبية
والتعليم والتعاون االجتماعي
لرتك�ستان ال�رشقية يف مدينة
�إ�ستانبول برتكيا ،قال� :إنه وف ًقا
لآخر الأخبار التي وردته عرب
مواطنني ح�رضوا من الإقليم �إىل
تركيا ،ف�إن ال�سلطات ال�صينية
بد�أت يف �سحب جميع هويات
املواطنني دون تفريق بني رجال

ون�ساء .و�أ�ضاف �أن ذلك يهدف
�إىل «�شل حركة م�سلمي ترك�ستان
ال�رشقية بني مدينة و�أخرى؛ لأنه
من امل�ستحيل �أن يتنقلوا بدون
ريا �إىل �أن
بطاقة هوية» ،م�ش ً
ال�سلطات ال�صينية منعت التنقل
بني القرى املختلفة �إال ب�إذن
م�سبق من ال�سلطات املحلية.
وتتهم ال�صني جماعات �إ�سالمية
يف ترك�ستان ال�رشقية بال�سعي
لإعادة �إقامة دولة �إ�سالمية كانت
قائمة بهذا اال�سم قبل �أن ت�ضمها
ال�صني عنوة يف ثمانينيات القرن
التا�سع ع�رش ،ثم �أحكمت قب�ضتها
عليها حني توىل ال�شيوعيون احلكم
عام 1949م ،و�أطلقت عليها ا�سم
«�شينجياجن» �أي املقاطعة اجلديدة،
التي �سعت �إىل حتويلها �إىل النمط
ال�شيوعي ال�صيني امللحد ،خال ًفا
للطابع الإ�سالمي ال�سائد.

مو�سم االعتقاالت
اعتقاالت يف نهار رم�ضان
للم�سلمني ويطلق بع�ض م�سلمي
ترك�ستان على رم�ضان حتت
ظل ال�سيطرة ال�صينية «مو�سم
االعتقاالت» ،ذلك �أنه يتعر�ض
فيه �آالف ال�شباب -خا�صة ذوي
املظاهر الدالة على التدين-
لالعتقال؛ خو ًفا من �أن ي�شجعوا
على قيام مظاهرات احتجاجية
وثورات خالل ال�شهر الكرمي.
وبح�سب ما نقلته «�إ�سالم �أون

الين.نت» عن �شهود عيان ،ف�إنه
من املتوقع �أن يكون الت�ضييق على
امل�سلمني يف �أداء العبادات هذا
العام �أ�شد حظ ًرا من الإجراءات
التي اتبعتها ال�سلطات ال�صينية
العام املا�ضي ،حني منعت �صالة
الرتاويح كاملة ،وختم القر�آن يف
امل�ساجد ،ومنعت تنقل الأئمة
واحلفاظ من �إمامة امل�صلني يف
م�سجد �آخر غري م�سجده الذي
يقع بجانب بيته ،وكذلك بالن�سبة
للم�صلني ممنوع عليهم ال�صالة
�إال يف امل�سجد الذي يقع حيث
ي�سكنون� .أما هذا العام ف�إن
م�سلمي الإقليم كلهم قلق من �أن
يتم منع الرتاويح نهائ ًّيا� ،أو �أن
يُ�سمح بها حتت رقابة �صارمة على
�أال تزيد مدتها مع �صالة الع�شاء
على  20دقيقة فقط ،ويف م�ساجد
حمددة .وي�صدق على كالم ال�شهود
اللوحات التي علقتها ال�سلطات
على كل �أبواب امل�ساجد يف
ترك�ستان ،وحتظر مبوجبها دخول
امل�سجد على ال�شباب �أقل من 18
عا ًما وعلى املوظفني والن�ساء.
وكان بيان حكومي برر اتباع
�إجراءات مماثلة العام املا�ضي
ب�أنه« :بالنظر �إىل موجة العنف
التي �شنها متطرفون دينيون
وانف�صاليون و�إرهابيون ،ف�إنه
يتوجب علينا �أن نت�صدى النت�شار
التعليم الديني الذي يقدمه زعماء
دينيون وتالميذهم».
ويلفت �أحد �شهود العيان �إىل �أن

املنطقة اجلنوبية من ترك�ستان
ال�رشقية ،والتي كانت متثل
العا�صمة القدمية لها ،تتميز
بااللتزام ب�شعائر الإ�سالم �أكرث
من املناطق ال�شمالية؛ لذا كان
الق َّراء واحلفاظ فيها يتجهون �إىل
حمافظات �شمال ترك�ستان لإمامة
�صالة الرتاويح� ،إال �أنه يف رم�ضان
العام املا�ضي منع احلفاظ والأئمة
من االنتقال خارج حمافظاتهم،
ومن املتوقع �أن ي�ستمر املنع هذا
العام.

حظر ال�صيام
ومن مظاهر الت�ضييق التي د�أبت
على ممار�ستها ال�سلطات ال�صينية
بحق م�سلمي ترك�ستان ال�رشقية
ب�شكل عام خالل �شهر رم�ضان
يف معظم الأعوام ال�سابقة� ،أنها
متنع املوظفني امل�سلمني من
�أبناء الإقليم العاملني يف احلكومة،
وكذلك الطالب من ال�صيام نهائ ًّيا
بحكم قانون ر�سمي ومعلن،
وفق ما ذكره �أحد �أئمة ترك�ستان
ال�رشقية املقيم برتكيا ،طالبًا عدم
ذكر ا�سمه .و�أ�ضاف الإمام �أن
رسا ،ف�إن
املوظف «�إذا ما �صام � ًّ
امل�سئول ال�صيني يختربه ب�أن يقدم
له ال�ضيافة حتى يعرف هل هو
�صائم �أم ال ،وتخ�صم م�رصوفات
هذه ال�ضيافة الإجبارية من راتبه
رسا ،و�إذا ُعرف �أنه �صائم �إما
ق� ً
�أن يف�صل من وظيفته �أو يحجب

عنه راتبه»« .ونف�س احلال بالن�سبة
للطالب يف املدار�س واجلامعات
الذين ال ي�سمح لهم ب�إقامة
�أي �شعائر دينية مثل ال�صالة
وال�صوم ،والطالب الذي يخالف
يتم طرده فو ًرا»� .أما بالن�سبة لغري
املوظفني وغري الطالب ف�إنه
«منذ � 10سنوات كانت احلكومة
متنع الإفطار اجلماعي �سواء
يف امل�سجد �أو املنازل ،ونتوقع
�أنه هذا العام �ستعيد تطبيق
هذا املنع» ،وفق ما يقول الإمام
الرتك�ستاين .ويتعدى الأمر ال�صيام
وال�صالة �إىل الزكاة -كما يو�ضح
الإمام الرتك�ستاين -والذي �أ�ضاف:
«�أن هذه العبادة (الزكاة) �أ�صبحت
�صعبة الأداء؛ لأن ال�شخ�ص الذي
يريد �أن يدفع الزكاة ال ي�ستطيع
�أن يقدم الزكاة �إىل م�ستحقيها
وفق �أولويات من ي�ستحق؛ فمث ً
ال
ممنوع عليه �أن يقدمها لطالب علم
�رشعي فقري� ،أو لأ�رس املعتقلني».
ومنذ �أن �ضمت بكني ترك�ستان �إليها
عام 1949م وهي ت�شجع انتقال
ال�صينيني من عرقية الهان على
نطاق وا�سع �إىل الإقليم لي�سيطروا
على ثرواته ،وت�صبح لهم اليد العليا
فيه؛ وهو ما �أدى �إىل تراجع ن�سبة
ال�سكان امل�سلمني يف الإقليم من
�أكرث من  %90قبل هذا التاريخ �إىل
�أكرث بقليل من  %40بح�سب �أحدث
الإح�صاءات ل�صالح تزايد �أعداد
الهان الوافدين من بقية الأقاليم
ال�صينية.

رم�ضان يف جزر القمر
جمهورية جزر القمر االحتادية
الإ�سالمية� ،أرخبيل من اجلزر يقع
بني قارة �إفريقيا ومدغ�شقر� ،أطلق
العرب ت�سمية ُجزُر القمر على
هذه اجلزر يف �أوائل القرن الثاين
الهجري ،و�أرجع البع�ض �سبب
الرحالة العرب
الت�سمية �إىل �أن
َّ
العائدة �أ�صولهم �إىل م�سقط وعدن
وح�رضموت هبطوا على �ساحل
اجلزر وكان القمر بد ًرا ،ف�أ�س َموها
جزر القمر ،ويقول �آخرون� :إن
�سبب الت�سمية يعود �إىل �أن هذه
اجلزر ت�شبه القمر يف �شكلها.
وقد ا�ستقلَّت جزر القمر عام
1975م ،وحتتفل بالعيد الوطني
يوم ال�ساد�س من يوليو ،وان�ض َّمت
�إىل جامعة الدول العربية يف عام

1993م.

ا�ستقبال رم�ضان:
امل�سلمون يف جزر القمر يف
رم�ضانعلى �سواحل اجلزر ي�سهرون
حتى ال�صباح ،ي�ستع ّ ُد امل�سلمون
يف جزر القمر ال�ستقبال �شهر
رم�ضان ،بد ًءا من بداية �شهر
�شعبان؛ حيث يعدون امل�ساجد
ويعمرونها
في�شعلون م�صابيحها
ِّ
بال�صالة وقراءة القر�آن الكرمي،
خالل ال�شهر املبارك الذي تكثرُ
فيه حلقات الذكر وتالوة القر�آن
الكرمي ،كما تكثرُ فيه ال�صدقات
و�أفعال اخلري .ويف الليلة الأوىل
من رم�ضان يخرج ال�سكان حاملني

امل�شاعل ويتجهون �إىل ال�سواحل؛
حيث ينعك�س نور امل�شاعل على
�صفحة املياه ،وي�رضبون بالطبول
�إعال ًنا بقدوم رم�ضان ،ويظل
ال�سهر حتى وقت ال�سحور .ومن
الأطعمة الرئي�سية على مائدة
الفطور يف جزر القمر «الرثيد»،
�إ�ضاف ًة �إىل اللحم واملاجنو
واحلم�ضيات ،وهناك م�رشوب
الأنانا�س والفواكه الأخرى؛ حيث
يحتل الرثيد مكان ًة خا�ص ًة لديهم
بني بقية الأطعمة� ،سواءٌ كان ذلك
على الإفطار �أم على ال�سحور على
املوائد القمرية.
وال مانع من وجود اللحم واملاجنو
و�أنواع احلم�ضيات وع�صري
الأنانا�س وغريه من الفواكه

اال�ستوائية ..تلك هي عادة داوم
عليها �أهايل جزر القمر وما زالوا
(ال�ستقبال رم�ضان من بداية
�شعبان).

�أ�سرة واحدة
وتتحول اجلزر القمرية طوال �أيام
ال�شهر �إىل �أ�رسة واحدة ،يجمعها
نداء الأذان بال�صالة ،ويجمعها
احلب والت�آلف على م�أدبة
الإفطار ،ومع �أذان املغرب يخرج
�أبناء اجلزر من كل حدب و�صوب،
يتجهون �إىل امل�ساجد لأداء ال�صالة
التي يحر�صون عليها ،وبعد العودة
من �أداء ال�صالة يبدءون بتناول
الإفطار ،وعاد ًة ما يتكون من

وجبة خفيفة تختلف من منطقة،
وبعدها يذهبون لأداء �صالة الع�شاء
والرتاويح ،وعقب ال�صالة يجتمع
�أبناء القرية و�شبابها و�شيوخها يف

حلقات ي�ستمعون فيها �إىل بع�ض
الدرو�س واملحا�رضات الدينية
التي -عاد ًة -ما تدور حول ف�ضائل
ال�شهر الكرمي و�آداب ال�صوم.
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الو�سط2019/05/12:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة
مديرية التنظيم وال�ش�ؤون العامة
م�صلحة التنظيم العام
الرقم 2017 / 202:

و�صل ا�شعار بتجديد املكتب
طبقا لأحكام املادة  18من القانون رقم  06/12امل�ؤرخ يف � 18صفر
 1433املوافق لـ  12يناير  2012املتعلق باجلمعيات وردا على مذكرة
التعديالت امل�ؤرخة يف  2017/05/ 15حتت رقم 00/11املتعلقة
بتغيري ت�شكيلة املكتب التنفيذي للجمعية الوالئية امل�سماة :
جمعية �أولياء املعوقني ذهنيا لوالية ورقلة
امل�سجلة حتت رقم  416:بتاريخ 1984/05/30
الكائن مقرها بـ :حي القارة بني ثور ورقلة
ي�رشفني �أن �أحيطكم علما مبوافقتنا هذا اليوم  2017/10/23:على
جتديد مكتب اجلمعية التي يرت�أ�سها ال�سيد  :عبد الرحمان �صابي
تاريخ ومكان امليالد 1957/10/15اجلزائر
العنوان ال�شخ�صي �سيدي خويلد –ورقلة
الو�سط2019/04/01:

�إ�شهار

ANEP N°: 1925002601
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الأ�سري فواز بعارة ي�صارع املوت بعد �إ�صابته
بال�سرطان يف الدماغ
�إخوتي الأماجد �أخواتي املاجدات رفاق دربي ال�صامدين ال�صابرين الثابتني املتمر�سني
يف قالع الأ�سر� ,أعزائي القراء �أحبتي الأفا�ضل فما �أنا ب�صدده اليوم هو ت�سليط ال�ضوء
على اخطر حاالت الأ�سرى امل�صابني بال�سرطان يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي والذين
يواجهون املوت البطيء وجميعهم يعانون من ظروف �صحية واعتقاليه بالغة ال�سوء
وال�صعوبة ,ويعترب من ابرز الأ�سرى الفل�سطينيني امل�صابني بال�سرطان وحالته ال�صحية
حرجة للغاية نتيجة �سيا�سة الإهمال الطبي وا�ستهتار �إدارة م�صلحة ال�سجون بحياته,

�شكلية و�إعطائه �أدوية م�سكنة فقط،
لكن الأ�سري بحاجة ما�سة �إىل متابعة
طبية حثيثة لو�ضعه ال�صحي.

بقلم � :سامي �إبراهيم فودة
هو الأ�سري /فواز �سبع فايز بعارة
ابن الثامنة والأربعون ربيعاً,
والقابع حالياً يف �سجن عيادة الرملة
الإ�رسائيلي ويعد من �أخطر احلاالت
املر�ضية ال�صعبة املوجودة يف
�سجون االحتالل التي ت�ستوجب
عالجه والإفراج عنه ل�سوء و�ضعه
ٌ
مري�ض
ال�صحي املتفاقم ،فهو
بال�رسطان يف الدماغ من الدرجة
الأوىل يرافقها �إهمال طبي ومماطلة
وا�ضحة يف تقدمي العالج الالزم من
قبل �إدارة معتقالت االحتالل .ف�إن
حاله كحال كل الأ�رسى يف �سجون
االحتالل الذين يعانون الويالت من
�سيا�سات الإدارة العن�رصية التي
تتعمد عالجهم بامل�سكنات دون
القيام بت�شخي�ص �سليم حلالتهم
ومعاناتهم امل�ستمرة مع الأمرا�ض
لرتكه فري�سة للمر�ض يفتك بج�سده,
وقد �أنهى عامه الرابع ع�رش خلف
الق�ضبان ودخل عامه اخلام�س ع�رش
على التوايل يف �سجون االحتالل
أعوام
و�أم�ضى منها 15عاماً وثماين � ٍ
مري�ضاً ،ي�ستهلكه العالج الكيماوي
وملف فحو�صاته املجهول متنق ً
ال
بني عيادات ال�سجون وامل�ست�شفيات
نتيجة و�ضعه ال�صحي ال�صعب وكغريه
من الأ�رسى املر�ضى �أ�صحاب
امللفات الطبية امل�ستع�صية كل ما
يريده هو �أن ينال حريته حياً.

الأ�سري املري�ض :فواز �سبع
فايز بعارة " �أبو جعفر"
تاريخ امليالد2/9/1971 :
مكان الإقامة  :من �سكان مدينة
نابل�س �شمال ال�ضفة الغربية بالقرب
من جامعة النجاح الوطنية
احلالة االجتماعية :متزوج و�أب
وله من الأبناء ثالثة وهم ،جعفر-
نا�رص -و�آية
العائلة الكرمية :تتكون عائلة اال�سري
البطل �أبو جعفر من الوالد والوالدة
املتوفية �أثناء اعتقاله بال�سجن ومل
يتمكن من وداعها �إىل مثواها الأخري
وله من االخوة �أربع واخوتني
امل�ؤهل العلمي :تلقى تعليمه
الدرا�سي حتى ال�صف ال�ساد�س

كيفية عملية اعتقال الأ�سري
البطل  :فواز بعارة

االبتدائي
تاريخ االعتقال " :ثاين يوم
رم�ضان"20/10/2004
�أ�صدرت بحقه حماكم االحتالل:
يق�ضي حكماً بال�سجن امل�ؤبد املكرر
ثالث مرات� ،إ�ضافة �إىل  35عاماً
التهمة املوجه �إليه :االنتماء اىل
كتائب �شهداء االق�صى وتنفيذ
عمليات ع�سكرية ادت اىل مقتل عدد
من جنود االحتالل خالل انتفا�ضة
االق�صى.
مكان االعتقال� :سجن عيادة
الرملة
�إجراء تع�سفي وظامل :ميعن االحتالل
ال�صهيوين يف موا�صلة �إجرامه بحق
الأ�سري فواز بعارة" ابو جعفر" والذي
�أم�ضى من عمره يف �سجون االحتالل
أمرا�ض
 15عاماً ا�ستنزفت �صحته ب�
ٍ
ال ح�رص لها من حرمان �أبنائه جعفر
و�شقيقه نا�رص من الزيارة ولظروف
�صحية مل يعد والده قادراً على ال�سري
واللحاق بابنه بني ال�سجون املختلفة
التي ينقله �إليها االحتالل خا�ص ًة بعد
�أن توفيت زوجته وبقي ينتظر حرية
جنله وحيداً.
احلالة ال�صحية للأ�سري
املري�ض :فواز بعارة
�إن اال�سري البطل /فواز بعارة مل

يكن يعاين من �أي �أمرا�ض تذكر قبل
اعتقاله فهو يقبع حاليا يف �سجن
"عيادة الرملة "وقد تعر�ض للإ�صابة
ب�أورام �رسطانية يف املنطقة الواقعة
بني الأذن الي�رسى واخلد ,خالل
عام  ,2007وخ�ضع لعملية جراحية
ال�ستئ�صال كتلة ورم حميد من �أذنه
الي�رسى يف �شهر  2007/5ويتلقى
العالج الكيماوي لكن ازداد و�ضعه
ال�صحي �سوءاً و�أ�صيب بالتهابات،
و�أ�صبح يعاين من خروج �صديد
ومادة �صفراء مكان العملية ما �أثر
�سلباً على حالته ال�صحية وعلى
�إثرها �أ�صيب بخلل يف حوا�سه،
و�أ�صبح يعاين من �ضعف يف ال�سمع
يف �أذنه الي�رسى و�ضعف يف حا�سة
التذوق،وم�شاكل يف الر�ؤية يف عينه
الي�رسى وارتخاء يف يده وقدمه
الي�رسى كما وال ي�ست�شعر بطعم ما
يتناول.
ويعاين من �ضعف يف ع�ضلة القلب
وم�شاكل يف رئتيه وال ي�ستطيع التنف�س
ب�شكل �سليم وعلى �إثرها جرى نقله
�إىل م�شفى "العفولة "و�أجريت له
عملية ق�سطرة عاجلة لوجود كتل
�رسطانية على القلب والرئة ,حيث
مت و�ضع بطارية للقلب له ،ونتيجة
الفحو�صات الطبية مازالت مبهمة
بالن�سبة لعائلته ما �إذا كانت الكتل
ال�رسطانية حميدة �أم خبيثة .كما �أنه
يعاين من ق�رص يف عظام قدمه ,و�أن
حالة الأ�سري بعارة مقلقة مع فقدان
الكثري من وزنه ،و�أن ما تقوم به
�إدارة املعتقل لي�س �سوى فحو�صات

اال�سري فواز بعارة اعتقل �سابقا يف
�سجوان االحتالل و�أم�ضى � 6سنوات,
ويف اليوم الثاين من �شهر رم�ضان
الكرمي وعند ال�ساعة الثالثة فجراً,
بتاريخ 2004/10/20م مت حما�رصة
املكان وتطويقه بالأليات الع�سكرية
واقتحام منزل والده يف بيت التعاون
الأو�سط يف نابل�س وقد عاثوا ف�ساداً
وخراباً يف املنزل �أثناء عملية
التفتي�ش وقد جرى اقتياده اىل مركز
توقيف حوارة وبعدها جرى نقله
اىل �سجن بيتح تكفا مت اىل �سجن
جلبوع وخ�ضع بعد اعتقاله مبا�رشه
لتحقيق قا�سي جداً على �أيدي
�ضباط املخابرات اال�رسائيلية وقد
وجهت له املحكمة الع�سكرية تهمة
االنتماء اىل كتائب �شهداء االق�صى
وتنفيذ عمليات ع�سكرية ادت اىل
مقتل عدد من جنود االحتالل خالل
انتفا�ضة االق�صى وبقي موقوف
بدون حماكمة � 5شهور و�أ�صدرت
بحقه حماكم االحتالل حكماً
بال�سجن امل�ؤبد ثالث مرات �إ�ضافة
�إىل  35عاماً
من على �سطور مقايل �أوجه ندائي
�إىل كافة امل�ؤ�س�سات والهيئات
الدولية وخا�صة منظمة ال�صحة
العاملية ومنظمة �أطباء بال حدود
بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأ�سري/
فواز بعارة للإفراج عنه لتقدمي
العالج الالزم له خارج ال�سجون قبل
�أن يلتحق بكوكبة �شهداء احلركة
الوطنية الأ�سرية يف �أي حلظة نتيجة
الإهمال الطبي واال�ستهتار بحياته
من قبل �إدارة ال�سجون ويرف�ض
االحتالل �إطالق �رساحه ...
احلرية كل احلرية لأ�سرانا
و�أ�سرياتنا املاجدات
وال�شفاء العاجل للمر�ضى امل�صابني
ب�أمرا�ض ال�رسطان وغريها من
الأمرا�ض الفتاكة بالإن�سان...

م�ساق احلركة الأ�سرية
للدكتور حمدونة يدر�س
يف جامعة اخلليل
�أ�شاد الدكتور بالل ال�شوبكى رئي�س
ق�سم العلوم ال�سيا�سية يف جامعة
اخلليل مب�ساق احلركة الأ�سرية ،
املتبنى كم�ساق تعليمى ومتطلب
جامعى اختيارى للطلبة يف كل
التخ�ص�صات والذى �أعده املدير
العام بهيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين
الأ�سري املحرر الدكتور ر�أفت حمدونة
 .و�أ�شار د .ال�شوبكى �إىل الت�سل�سل
الذى ميتاز به امل�ساق وال�صياغة
املنهجية املخ�ص�صة للجامعات ،
م�ؤكداً �أنه امل�ساق الوحيد الذى �صمم
بطريقة �أكادميية تتوافق وال�رشوط
اجلامعية من حيث املحتوى والتمهيد
لكل وحدة والتعريف بها وب�أهدافها
و�أق�سامها والقراءات امل�ساعدة
لها  ،ووجود �أ�سئلة التقومي الذاتى
للوحدات والن�شاط الطالبى النظرى
والعملى وم�رسد امل�صطلحات
واخلال�صة يف نهاية كل وحدة  .من
ناحيته �شكر الدكتور ر�أفت حمدونة
جامعة اخلليل رئي�ساً وجمل�س �أمناء
وطاقم �أكادميى و�إدارى لتبنيها م�ساق
احلركة الأ�سرية ملا لهذا الأمر
من انعكا�س على جممل الثقافة
الوطنية واالعتقالية للطلبة وتعزيزها
 ،و�شكر اللواء قدرى �أبو بكر رئي�س
هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين
لكتابة تقدمي املادة ومرا�سلة وزير
الرتبية والتعليم القرارها �أكادميياً
يف اجلامعات الفل�سطينية  .و�أ�ضاف
د .حمدونة �أن امل�ساق يتكون
من خم�س وحدات وت�سعة �أق�سام
 ،الوحدة الأوىل بعنوان احلركة
الأ�سرية " الن�ش�أة والتطور "  ،ويتفرع

عنها ثالثة �أق�سام " احلركة الأ�سرية
تاريخها ومراحل تطورها  ،وال�سجون
واملعتقالت ،ن�ش�أتها و�أ�سمائها،
وطبيعتها ومواقعها اجلغرافية ،
وحمطات االعتقال و�أ�شكال التعذيب
" والوحدة الثانية بعنوان العوائق
وبناء الذات والإمكانيات وو�سائل
الأ�رسى الن�ضالية  ،ويتفرع عنها "
عوائق �سلطات االحتالل يف نيل
حقوق الأ�رسى  ،وكيفية بناء الذات
وتطوير االمكانيات  ،ودور احلركة
الأ�سرية يف تعزيز اجلوانب الإبداعية
لدى الأ�رسى �أما الوحدة الثالثة با�سم
التجربة الدميقراطية وامل�سرية
الثقافية والتعليمية يف ال�سجون
ويتفرع عنها " التجربة الدميقراطية
يف ال�سجون اال�رسائيلية  ،امل�سرية
الثقافية يف ال�سجون اال�رسائيلية
 ،امل�سرية التعليمية يف ال�سجون
اال�رسائيلية  ،والوحدة الرابعة بعنوان
البنى التنظيمية والو�سائل الن�ضالية
للأ�رسى يف مواجهة ال�سجان ،
ويتفرع عنها البنى التنظيمية والهياكل
وامل�ؤ�س�سات االعتقالية  ،والو�سائل
الن�ضالية للأ�رسى الفل�سطينيني يف
ال�سجان  ،والإ�رضابات
مواجهة
َّ
املفتوحة عن الطعام لتحقيق احلقوق
 ،والوحدة اخلام�سة بعنوان �إبداعات
الأ�رسى يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،
ويتفرع عنها عنوان �أطفال النطف
املهربة حالة ن�ضالية م�ستجدة يف
ال�سجون الإ�رسائيلية  ،وح�ضور
الأ�رسى يف امل�شهد ال�سيا�سي " وثيقة
الأ�رسى منوذجاً "  ،و�أدب ال�سجون
"اخل�صائ�ص واملميزات"

هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

العليا الإ�سرائلية ترف�ض ا�ستئناف الهيئة
للإفراج عن الأ�سري عواد بكفالة مالية
قالت هيئة �ش�ؤون اال�رسى
واملحررين ،ان املحكمة العليا
الإ�رسائيلية رف�ضت اال�ستئناف
الذي تقدمت به لإطالق �رساح
اال�سري ان�س عواد بكفالة مالية،
وابقت على اعتقاله حلني �إ�ستكمال
الإجراءات القانونية �ضده.
واو�ضحت الهيئة ان الإلتما�س
قدم بعد جل�سة املحكمة التي
مثل امامها ان�س يوم � 30أبريل/
ني�سان املا�ضي ،حيث انه مير
بو�ضع �صحي وحياتي �صعب،
بعد الإعتداء عليه خالل تواجده
يف معتقل النقب ،حيث �إتهمته
�إدارة املعتقل بنيته تنفيذ عملية

طعن الحد ال�سجانني .وطالبت
الهيئة ال�صليب الأحمر الدويل
وامل�ؤ�س�سات احلقوقية والإن�سانية،
التحرك الفوري لالطمئنان على
�صحة ان�س ،وال�ضغط للإفراج
عنه ،علما ان جل�سة املحكمة
القادمة �ستكون يوم  5/22القادم
يف املحكمة املركزية يف بئر
ال�سبع ل�سماع ال�شهود .يذكر ان
الأ�سري عواد ( 32عاما) من �سكان
بلدة عورتا جنوب �رشق نابل�س،
در�سا ،واعتقل بتاريخ
يعمل ُم ً
 2018/3/28و�أم�ضى عاما كامال
يف االعتقال الإداري ،ويقبع حاليا
يف عزل �أوهليكدار.
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�إلهام املغيث  ..ر�سامة الأ�سرى

يف ر�سوماتها تتوحد املعامل العربية من �أق�صى ال�شرق �إىل مغربه  ،ففي لوحاتها ترى باب �سيدي عي�سى يف املغرب  ،ت�شم رائحة برتقال يافا
 ،تقطف الزعرت من جبال نابل�س  ،وت�أكل من خبز القد�س العتيق.
تقرير :رحيق ال�شويل -
�أنني القيد
هي من تر�سم مالمح من �ضحوا
لأجل هذه االر�ض الذين رووا
بدمائهم الزكية �أر�ض فل�سطني
وتخط بري�شتها ت�ضاري�س من
نذروا حريتهم فداء للقد�س
والأق�صى.

 - 1ر�سامة اال�سرى ..
من تكون؟
هي �إلهام املغيث نزال ابنة
مدينة وجدة  ،مغربية اجلن�سية
فل�سطينية الع�شق والهوى  ،كما
حتب �أن تعرف نف�سها ،در�ست
الريا�ضيات والفيزياء ثم الهند�سة
املعمارية وبعدها اتخذت من
فرن�سا مقرا ال�ستكمال درا�ستها
وبد�أ عملها  ،فكانت ترتجم لقاء
وخطابات امل�س�ؤولني يف ال�رشق
الأو�سط  ،ومن هنا بد�أت حكاية
ع�شقها للأ�سري حممد نزال.
ك�أي بيت فل�سطيني هنالك ق�صة
حب مل تكتمل وان اكتملت فهي
تبقى ناق�صة  ،ترافقها غ�صة يف
القلب اال وهي االعتقال  ،ك�أنها
�رضيبة لكل قلبني �إئتلفا.
تقول �إلهام" :تعرفت على زوجي

عندما ر�سمت �صورة لأخيه
ال�شهيد حممود نزال امللقب
بقمر ال�شهداء ،حممود الذي
ت�أثرت به جداً وب�سريته ،توا�صلت
مع حممد حتى متت اخلطبة
هو يف فل�سطني وانا يف فرن�سا ،
ا�ستمرت اخلطبة � 6سنوات ب�سبب
االجراءات التي منعتنا من امتام
زواجنا يف فرن�سا وت�أخر ت�أ�شرية
حممد بعدها".
تزوج �إلها وحممد يف الأردن ومكثا
معاً ملدة  21يوماً قبل �أن يعود �إىل
فل�سطني ،ثم ا�ضطررت �إلهام
لل�سفر �إىل فرن�سا ال�ستكمال
عملي على �أمل اللقاء بزوجي
الذي كان ينتظر اوراق ال�سفر
للحاق بي.
تفاجئت �إلهام ،كما تقول،
باعتقال حممد وحتويله للتحقيق،
�أثناء عودته �إىل فل�سطني ،لتبد�أ
باالت�صال بع�رشات امل�ؤ�س�سات
وال�شخ�صيات ملعرفة ظروفه.

 - 2من الذي �أطلق
عليك هذا اللقب ؟
�أهايل اال�رسى هم من �أطلقوا

علي هذا اللقب  ،تقول �إلهام،
ّ
كنت �أر�سم �صور الأ�رسى بكل
حب و�شغف وانتماء  ،كان �أهايل
الأ�رسى يطلبون مني �أن ار�سم
�صور �أبناءهم  ،ف�أر�سم اال�سري
و زوجته وابنا�ؤه فيتحول احللم
اىل حقيقة  ،فت�صبح لهم �صورة
جامعة  ،فيقوم الأهايل بطباعة
هذه ال�صور واخذها للزيارات
مما يدخل ال�سعادة على قلوب
اال�رسى  ،فري�سلون ردودا رائعة

اهمها الدعاء لزوجي بالفرج
القريب  ،وت�ضيف قائلة �أعظم
�شيء فعلوه اال�رسى �أن قاموا
بالبحث عن زوجي لي�شكروه عما
�أفعله ،فما �أروع من ان ت�سعد
ان�سانا فما بالكم ب�أهايل اال�رسى
و�أنا منهم. .
الأجر الذي تتلقاه �إلهام على
ر�سوماتها ،تبني �إلهام "لأنني
القيد" ،هو الدعاء يل و لزوجي
بالفرج العاجل وان يلم �شملنا بعد

ان افرتقنا و�أن يح�ضن ابنه الذي
مل يره حتى االن  ،ومل ي�شبع من
لعثمته وبدايته.

مر
� - 3أ�صعب �شعور ّ
عليك ؟ وماذا تتمني ؟
ِ
�أ�صعب �شعور رافقني هي
اللحظات االوىل لالعتقال
كنت يف بداية حملي  ،انقطعت

االخبار عن زوجي حممد ،
فكنت �أقع �أر�ضا ثم �أ�ستجمع
قواي لأت�صل بكل من �أعرفه يف
فل�سطني لعلهم ي�سعفونني مبا
يطمئنني عن حممد .ت�ضيف
حممد حمكوم � 21شهرا ،
ال�شهر املقبل من املفرو�ض
االفراج عنه � ،أ�س�أل اهلل ان
مين عليه وعلى رفقائه بالفرج
العاجل وان تب ّي�ض املعتقالت
بال�صفقة القادمة.

املغربية "�إلهام املغيث نزال " ..

اعتقل االحتالل زوجها فوهبت ري�شتها للأ�سرى
كان اعتقال الأ�سري حممد نزال
حدثاً فارقاً يف حياة زوجته
املغربية �إلهام املغيث ،التي
دخلت عامل عائالت الأ�رسى
الفل�سطينيني من �أو�سع �أبوابه،
وتعرفت على حياتهم ومعاناتهم
وتعلمت م�صطلحاتهم.
بعد  21يوماً من زفاف �أحالم
وحممد ،عاد �إىل فل�سطني
بانتظار �صدور �أوراقه ليلحق
بها �إىل فرن�سا ،ولكن االحتالل
غري كل الوجهة �إىل مركز
حتقيق ع�سقالن ،تقول زوجته،
حيث علمت العائلة باعتقاله
من �أحد �ضباط االحتالل الذي
ات�صل ب�شقيقه.
مل ترتك الهام م�ؤ�س�سة �أو و�سيلة
متكنها من التوا�صل ومعرفة
ظروف زوجها ،ومل تلج�أ �إليها،
ت�ؤكد "لأنني القيد" ،فكانت

مت�ضي يومها يف االت�صال من
فرن�سا حتى متكنت من معرفة
كل التفا�صيل اخلا�صة بحياة
الأ�رسى واالندماج مع عائالتهم
وتكوين �صداقات معها.
يف بداية اعتقال حممد مبعتقل
"جمدو" كانت الإذاعة ،هي
الو�سيلة التي حتمل �صوت الهام
�إليه ،يجل�س يومياً بانتظارها،
كي تطمئنه على حملها ومن
ثم والدتها بنجله حممود،
الذي �أب�رص النور ووالده يف
زنازين االحتالل بعيداً عنه يف
فل�سطني.
ق�صة ت�سجيل حممود با�سم
والده كانت لوحدها معاناة
كبرية ،تبني الهام  ،فرغم طلبها
من ال�صليب الأحمر احل�صول
على وكالة من داخل املعتقل من
حممد من �أجل ت�سجيل طفلهما

يف فرن�سا� ،إال �أن ال�صليب ماطل
ل�شهور طويلة ،وكان مندوبه
يقول لزوجته ب�أنه قابله ورف�ض
�إعطائه الوكالة ،ولكن ذلك مل
يكن �صحيحاً كما ت�ؤكد.
ت�شعر الهام مبحبة كبرية من
عائالت الأ�رسى ،منذ اعتقال
زوجها ،حيث تتعاطف معها
زوجات الأ�رسى وي�ساعدنها
ب�شكل كبري نظراً لظروفها
وبعدها عن زوجها ،وقد �شكلت
معهن جمموعات على مواقع
التوا�صل االجتماعي يتبادلن
داخلها الأخبار وباتت تربطهن
عالقة وثيقة.
يحتفظ حممد يف غرفته
مبعتقل النقب بع�رشات ال�صور
لطفله حممود ،حيث تبعثها
الهام لأحد املجموعات على
"الفي�سبوك" وتطبعها زوجات

الأ�رسى ،وتدخلها له �إىل
املعتقل خالل الزيارة.
� 3شهور تف�صل حممد عن
احلرية ،وي�ستعد مع زوجته
لكي ي�سافر �إىل فرن�سا ،ويلتقي
بطفله حممود الذي حرم من
ر�ؤيته وكرب دون �أن يعلمه،
وحاول بكل طاقته لكي يكرب
يف �أذنه عند والدته لكن �إدارة
معتقل "جمدو" �أخلفت بوعدها
له بذلك.
تعرف حممد على �إلهام بعد �أن
�شاهد �صورة مر�سومة ل�شقيقه
ال�شهيد حممود على االنرتنت،
ليثري ذلك ف�ضوله مبعرفة من
هو ال�شخ�ص الذي قام بر�سم
�صورة �شقيقه ،فكان نزال
�آنذاك يدر�س يف م�رص ،وبعد
البحث تعرف على الر�سامة
املغربية املغيث التي ر�سمت

ال�صورة وقرر االرتباط بها،
حيث �سافرت بعد �سنوات من
فرن�سا �إىل الأردن والتقيا هناك
و�أمتا حفل زفافهما.
ي�شار �إىل �أن الأ�سري حممد نزال
من بلدة قباطية ق�ضاء جنني،

يواجه حكماً بال�سجن ملدة 20
�شهراً ،وكان يدر�س يف م�رص
�إدارة الأعمال ويعمل هناك،
وهو �شقيق ال�شهيد حممود
نزال.

�شبكة �أنني القيد  -جنني
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ريا�ضة
�إدارة �شباب بلوزداد
ت�شرع بالإجراءات
الإدارية ملركز
التدريبات

�سفيان بن ح�سان رئي�س االحتادية
اجلزائرية للعبة

امل�ستوى الفني للريغبي
مادار يح�صل على باجلزائر يف تطور م�ستمر

حني�شاد مدرب

ت�سيري مركب
اخلروب  33عاما

بني امل�سرحني

مة �أولية لالع

احلرا�س وقائ

لثالثاء �أو الأربعاء

حق ب�أر�ض الوطن ا

كازوين يلت

ينتظر �أن يلتحق املدرب الفرن�سي برينارد كازوين ب�أر�ض الوطن الثالثاء �أول الأربعاء
املقبل من اجل الوقوف على الت�شكيلة والتح�ضري باكرا للمو�سم الكروي املقبل ،وهو
الذي كان وقع العقد مع �إدارة الفريق لرت�سميه على ر�أ�س العار�ضة الفنية ،حيث �سوف
ي�شرع يف العمل مبا�شرة بعد نهاية املو�سم اجلاري بعدما �سجل العودة �إىل بيته القدم
وهو الذي كان �أ�شرف على تدريب النادي العا�صمي قبل �أن يغادر الفريق عقب ف�سخ
العقد منت�صف املو�سم احلايل مع املدير الريا�ضي ال�سابق كمال قا�سي ال�سعيد

عي�شة ق.
لكن الإدارة احلالية التي يقودها
العائد �إىل الفريق عمر غريب
قررت �إعادته غلى الفريق جمددا
وهو الذي يعرف خباياه جيدا
ولديه املعرفة الكاملة لالعبني
من �أجل ال�رشوع ةيف العمل معهم
دون عراقيل و�صعوبات .وح�سب
م�صادر «الو�سط» من الفريق
ف�إن غريب اتفق مع املدرب
حممد حني�شاد من �أجل االلتحاق
بالعار�ضة الفنية للنادي وااللتحاق
للعمل مع املدرب كازوين والذي
�سوف يختار بنف�سه بقية �أع�ضاء
الطاقم الفني الذين �سوف يعمل
معهم ويتعلق الأمر باملدرب
امل�ساعد واملح�رض البدين.

وح�سب الت�رسيبات من مقربني
للمولودية ف�إن الإدارة و�ضعت
قائمة �أولية لالعبني امل�رسحني
والذين �سوف يغادرون الت�شكيلة
يف املركاتو ال�صيفي املقبل بعدما
مل يقنعوا بالداء الذي قدموه ومل
يكونوا عند ح�سن الظن ،ويتعلق
الأمر بكل من حا�شي ،كني�ش،
�سويبع ،تبي ،دمو واحلار�س
مر�سلي الذين يتواجدون يف
نهاية العقد مع الفريق ،رغم
�أنها لي�ست ر�سمية بعد يف انتظار
ح�سم املدرب كازوين يف هوية
الالعبني امل�رسحني واالتفاق
حول �أ�سماء الالعبني الذين
ت�ستهدفهم الإدارة بالتن�سيق مع
التقني الفرن�سي للتعاقد معهم
يف ال�صائفة املقبلة.

يف مو�ضوع منف�صل ،اتفق
املدير العام غريب ر�سميا
مع توفيق قري�شي لتعيينه
مديرا فنيا للفريق والعمل
على م�ستوى الفئات ال�شبانية،
وذلك عقب املفاو�ضات
التي جمعت الرجلني خالل
الأيام ال�سابقة �أين تو�صال �إىل
اتفاق يق�ضي بالتحاق قري�شي
مبولودية اجلزائر واالنطالق
يف العمل ابتداء من املو�سم
املقبل ،وي�أتي التعاقد معه
بالنظر للخربة التي ميلكها
مع ال�شبان وهو الذي كان يف
من�صب املدير الفني الوطني
لالحتادية اجلزائرية لكرة
القدم قبل �أن ي�شغل مدير فني
رفقة ن�رص ح�سني داي.

الدورة الدولية للأوا�سط للتن�س برباتو

�إق�صاء ريحان يف الدور ن�صف النهائي

�أق�صي اجلزائري يو�سف ريحان يف
الدور ن�صف النهائي للدورة الدولية
للأوا�سط برباتو �إيطاليا بعد
انهزامه �أول ام�س �أمام الأ�سرتايل
تري�ستان �شولكابت �صاحب ر�أ�س
املجموعة رقم  5مبجموعتني دون
رد  5-7و  ،5-7وتنتهي املغامرة
اجلميلة لل�شاب اجلزائري الواعد
بعد م�شوار رائع �أو�صله للمربع
الذهبي بعد تغلبه يف الدور ربع
النهائي على الأكراين �أولك�سندر
�أوف�شارنكو.
للتذكري� ،ضمن العب التن�س

اجلزائري يو�سف ريحان م�شاركته
يف دورة غوالن غارو�س للأوا�سط،
املقرر �إجرا�ؤها بباري�س فرن�سا
من � 2إىل  8جوان املقبل ح�سب
القائمة الأولية للم�شاركني ،التي
ن�رشها يوم الثالثاء املا�ضي
املنظمون ،عرب املوقع الر�سمي
لالحتادية الدولية للعبة ،ويتواجد
اجلزائري يف املرتبة  45يف قائمة
امل�شاركني يف اجلدول النهائي
ملوعد باري�س الذي يدخل �ضمن
بطوالت <>الغراند �سالم>>
وامل�صنف يف الدرجة <>�أ>>.

وكان ريحان -نائب بطل افريقيا-
قد حقق الأ�سبوع الفارط قفزة نوعية
يف الت�صنيف العاملي للأوا�سط
بعد �إحرازه للميدالية الف�ضية يف
البطولة الإفريقية للأوا�سط التي
جرت وقائعها مبراك�ش املغرب،
كما توج بالدوريتني الدوليتني بكاب
داي فرن�سا ومبن�صورة تلم�سان
امل�صنفتني يف الدرجة الثانية،
النتائج املميزة التي حت�صل عليها
اجلزائري� ،سمحت له �أي�ضا بت�صدر
الت�صنيف الإفريقي للفئة.

وكاالت

حت�صلت �إدارة فريق �شباب
ّ
بلوزداد على �أحقية ا�ستغالل
املركب الريا�ضي للخروبة
وذلك بعد موافقة وزير ال�شباب
والريا�ضة عبد الر�ؤوف برناوي
على منح ت�سيري املركب لإدارة
النادي البلوزدادي عقب االجتماع
الذي جمعه برئي�س الفريق
�رشف الدين عمارة والذي
نتجت عنه �أخبار مفرحة للنادي
العا�صمي بعدما اقتنع الوزير
بطلب �إدارته ووافق عليه �أين
�أ�ضحى �شباب بلوزداد ميلك
حق ت�سيري وا�ستغالل املركب
ملدة � 33سنة مقابل مايل بعد
العقد الذي وقعته �رشكة مادار
مالكة النادي بتواجد الرئي�س
املدير العام عمارة والذي يجعل
اخلطوة ايجابية ل�شباب بلوزداد
من �أجل حتويله �إىل االعتناء
بالفئات ال�شبانية وموا�صلة
البحث عن املواهب التي
ي�ستفيد منها النادي م�ستقبال،
وهو املركز الذي �سوف ي�سريه
املدير الفني بوعالم �شارف
والذي يعترب امل�س�ؤول الأول على
الفئات ال�شبانية للفريق ،حيث
يعمل اجلميع من حميط النادي
البلوزدادي على حتويل املركب
�إىل مركز مبقايي�س عاملية ي�ضم
خمتلف املرافق ال�رضورية التي
ت�سمح بتوفري �أف�ضل عمل للفريق.
�إىل جانب ذلك ،توا�صل �رشكة
مادار �إعداد الفريق للم�ستقبل من
خالل الرتكيز على توفري خمتلف
الهياكل واملرافق الريا�ضية ،ويف
هذا ال�صدد �رشع رئي�سها �رشف
الدين عمارة بالإجراءات الإدارية
ال�رضورية من �أجل االنطالق
يف م�رشوع مركز التدريبات
اخلا�ص بت�شكيلة �أبناء «العقيبة»
واملتواجد يف الرغاية من خالل
ا�ستغالل القطعة الأر�ضية التي
ا�ستفاد منها الفريق خالل �إطالق
م�رشوع االحرتاف يف الكرة
امل�ستديرة اجلزائرية والتي تبلغ
م�ساحتها  3هكتار.
يف املقابل ،دخل العب �شباب
ق�سنطينة �إ�سماعيل بلقا�سمي
�ضمن مفكرة �إدارة النادي
البلوزدادي من �أجل التعاقد معه
خالل املركاتو ال�صيفي املقبل،
حيث عرب املدرب عبد القادر
عمراين عن رغبته يف تواجد
الالعب �ضمن التعداد املو�سم
املقبل نظرا ملعرفته اجليدة
له بعدما �سبق له الإ�رشاف على
تدريبه املو�سم املا�ضي مع �شباب
ق�سنطينة ويعرف جيدا امكانياته،
�أين يتواجد يف نهاية العقد مع
�إدارة ناديه وهو املر الذي لن
ي�شكل �صعوبات ل�رشكة مادار من
اجل ا�ستقدامه �إىل الفريق.

عي�شة ق.

�أكد رئي�س االحتادية اجلزائرية
للريغبي �سفيان بن ح�سان �أن
امل�ستوى الفني العام للعبة
باجلزائر يف منحى ت�صاعدي
مقارنة باملو�سم الفارط ،وذلك
عقب مناف�سات الدورة الوطنية
للريغبي بالبليدة التي �أ�سدل بها
ال�ستار على املو�سم الريا�ضي
 2019-2018ح�سب ت�رصيحات
�أدىل بها لل�صفحة الر�سمية للهيئة
الفيدرالية ،و�أفاد بن ح�سان �أن
موعد البليدة الذي يعد �آخر بطولة
وطنية وعرف تتويج ملعب وهران
باللقب عند الأكابر لدى يف ريغبي
مبجموع  15العبا و 7العبني،
قد جرى يف ظروف ح�سنة رغم
ت�ساقط بع�ض الأمطار ،وتبقى
النقطة ال�سوداء هي غياب نادي
امل�سيلة عن الدورة ب�سبب حادث
املرور التي تعر�ضت له حافلتهم
يف الطريق ،ويف تقييمه للم�ستوى
الفني العام لريا�ضة الريغبي يف
اجلزائر عرب جمريات دورة البليدة
الوطنية� ،أ�شار بن ح�سان ،يف ختام
هذا املو�سم الريا�ضي« :امل�ستوى
الفني ارتقى ب�شكل حم�سو�س
مقارنة بدورة املو�سم املا�ضي
على جميع امل�ستويات� ،سواء لدى
الفئات ال�شبانية لأقل من  18و
 16و � 14سنة وحتى عند الأكابر،
دون ن�سيان الريغبي الن�سوي الذي
يتح�سن».

و�أ�ضاف املتحدث« :حتى احلكام
الذين �أداروا املباريات ميتلكون
م�ستوى جيد وقاموا مبهمتهم
كما ينبغي ونحن �سعداء بذلك.
فالربامج التي �سطرناها كمكتب
فيدرايل ت�سري يف الطريق ال�صحيح
وهذا م�ؤ�رش �إيجابي للم�ستقبل»،
و�ستطر�أ تعديالت على برنامج
املناف�سة للمو�سم املقبل ،حيث
�سيتم تغيري نظام املناف�سة
بتحديد  3مناطق جهوية يكون
التناف�س فيها حتى �شهر دي�سمرب،
ثم بداية من �شهر فيفري جتري
مقابالت ذهابا و �إيابا �ضمن
املرحلة النهائية وذلك لإبرازها
عرب �ضمان تغطية �إعالمية �أف�ضل،
ح�سب نف�س امل�صدر.
ويف الأخري ك�شف �سفيان بن ح�سان
�أن هيئته تعمل دوما حتت �إ�رشاف
االحتاد الإفريقي للريغبي،
وهو ما يثبته ح�ضور ممثلني
من الهيئة القارية ،وهما �أداما
باخوم وم�صطفى جلتي م�س�ؤوالن
مبديرية التكوين على م�ستوى
االحتاد الإفريقي« :لقد ح�ضورا
ايل البليدة من �أجل معاينة م�ستوى
الريغبي يف اجلزائر ،حيث عربوا
عن �إعجابهم بقدرات ال�شباب
اجلزائري ،وكذا تقييم عمل
االحتادية والإ�رشاف على ترب�ص
تكويني» ختم امل�س�ؤول حديثه.
وكاالت

بوكيتينو ي�شرتط 20
مليون �أورو لقيادة
يوفنتو�س
قال تقرير �صحفي �أم�س �إن نادي
جوفنتو�س �أجرى ات�صاالت مع
الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو
املدير الفني لتوتنهام هوت�سبري،
لإقناعه بقيادة البيانكونريي
خل ًفا ملا�سيميليانو �أليغري
املدرب احلايل لبطل �إيطاليا،
وذكرت �صحيفة «توتو �سبورت»
�أن جوفنتو�س توا�صل مع بوكيتينو
يف الأيام القليلة املا�ضية� ،إال �أن
النادي �شعر بخيبة �أمل ب�سبب
مطالب املدرب الأرجنتيني،

و�أ�ضافت �أن بوكيتينو طلب
احل�صول على  20مليون يورو
كراتب �سنوي ،الأمر الذي �أ�صاب
اليويف بال�صدمة ،وت�شري تقارير
�صحفية �إىل �أن �أليغري مدرب
الفريق احلايل ،اقرتب من الرحيل
بعد � 5أعوام ق�ضاها داخل قلعة
ال�سيدة العجوز ،وقاد �أليغري
جوفنتو�س لتحقيق لقب الدوري
الإيطايل هذا املو�سم ،لكنه ودع
ك�أ�س �إيطاليا ودوري الأبطال.

وكاالت
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ريا�ضة
مدرب �شالكه يعلن اال�ستغناء عن خدماته
ورحيله نهاية املو�سم

بن طالب مر�شح لال�ستبعاد
عن الكان املقبلة
املدير الريا�ضي ن�صحه بالبقاء مو�سما �آخر مع الفريق

�إدارة ني�س ت�شرتط  50مليون �أورو للتنازل عن عطال
ن�صح ك�شف املدير الريا�ضي لنادي ني�س جيل غرميوندي الالعب الدويل اجلزائري يو�سف عطال بالبقاء مع فريقه
ني�س مو�سما �آخر واللعب يف �صفوفه باعتبار �أن الأمر �سوف يعود عليه بالفائدة من �أجل تطور امكانياته ،وقال �أن الظهري
الأمين للت�شكيلة الوطنية الزال �شابا و�صغري ال�سن ويعترب اكت�شاف املو�سم وبالتايل �سوف يكون الأف�ضل له البقاء يف
الدوري الفرن�سي عاما �إ�ضافيا ح�سبه.

عي�شة ق.
و�أعلن املتحدث �أن �إدارة ني�س
لن تتنازل عن خريج �أكادميية
بارادو �سوى ب�رشط ان ت�صل
قيمة العر�ض قيمة ال تقل عن
 50مليون �أورو ،من اجل فتح
باب التفاو�ض حوله ،وو�ضعه
�ضمن قائمة املغادرين وما عدا
ذلك ف�إن الأدارة لن تتنازل عنه،
م�شريا �أنهم مل يتبقوا �أي عر�ض

بهذه القيمة يف الوقت الراهن.
يف املقابل ،ك�شف املدير
الريا�ضي لنادي ني�س �أن �إدارة
ناديه مل تتح�صل على �أي عر�ض
ر�سمي من �إحدى كبار الأندية
الأوروبية من �أجل فتح باب
املفاو�ضات معها ب�ش�أن عطال
والتعاقد معه هذا ال�صيف ،وقال
يف هدا ال�صدد يف ت�رصيحات
مع قناة «كنال بلو�س» الفرن�سية
ان كل الأخبار التي تربط العب

الإعالم التون�سي ي�ؤكد اقرتابه من
التجديد مع الرتجي

باليلي مر�شح للعب
يف الدوري القطري
يتواجد الالعب الدويل اجلزائري يو�سف باليلي
حمل �أطماع ومتابعة من الأندية القطرية التي
ترغب يف التعاقد معه خالل التحويالت ال�صيفية
املقبلة ،حيث ذكرت تقارير �إعالمية قطرية �أن
فريقي ال�سد و العربي �أعربا عن اهتمامهما ب�ضم
العب الرتجي التون�سي �إىل �صفوفهما خا�صة بعد
الت�ألق مع الفريق الذي عاد جمددا �إىل �صفوفه
قادما من جتربة ق�صرية بالدوري الفرن�سي ،ولهذا
الغر�ض فقد قدمت �إدارة ال�سد وحامل لقب
الدوري القطري هذا املو�سم عر�ضا مغريا من
خالل منح راتب كبري البن مدينة وهران من �أجل
�إقناعه بالقدم غلى قطر واللعب يف �صفوف ت�شكيلة
«الزعيم» والتي ت�ضم يف �صفوفها مواطنه وزميله يف
املنتخب الوطني بغداد بوجناح ،بينما يالقي ال�سد
مناف�سة قوية مع العربي الذي قام بدوره بتقدمي
عر�ض كبري لالعب من �أجل احل�صول على موافقة
الالعب لالنتقال �إىل �صفوفه يف ظل امل�رشوع الذي
حت�رضه �إدارة النادي من �أجل التعاقد مع جنوم
كبرية ملناف�سة ال�سد والدحيل املو�سم املقبل يف
التتويج بالألقاب املحلية.
ويف �سياق مت�صل ،ذكرت تقارير �إعالمية تون�سية �أن
متو�سط ميدان الت�شكيلة الوطنية يتوجه نحو جتديد
العقد مع �إدارة فريقه الرتجي التون�سي وموا�صلة
البقاء معه واللعب يف �صفوفه ،و�أ�شارت �أن الالعب
منح الأولوية �إىل �إدارة الرئي�س حمدي مدب من
�أجل التجديد خا�صة و�أن الالعب ال�سابق الحتاد
العا�صمة قدم دورا كبريا يف ت�أهل فريقه غلى نهائي
رابطة �أبطال �إفريقيا والتناف�س على االحتفاظ بها
للمو�سم الثاين على التوايل.
عي�شة ق.

اخل�رض بالأندية الكبرية جمرد
تكهنات فح�سب خا�صة و�أن الأمر
مل يتعد املتابعة من طرف تلك
الأندية والتي مل تقدم عر�ضا
ر�سميا من �أجل التعاقد مع
ابن قرية «وا�ضية» بتيزي وزو،
مو�ضحا �أنه يف حال مل ينتقل �إىل
فريق ين�شط يف �إحدى الدوريات
الأوروبية الكبرية الأف�ضل له
البقاء يف ني�س وموا�صلة اللعب
معه مو�سما �آخر.

وينتظر ان يجد عطال �صعوبات
يف مغادرة ني�س وخو�ض جتربة
احرتافية جديدة باملركاتو
ال�صيفي املقبل ،خا�صة و�أنه
مرتبط مع فريقه بعقد طويل
الأمد وميتد �إىل جوان 2023
�إىل جانب مت�سك مدرب الفريق
باتريك فيريا بخدماته وهو
الذي �سبق له الت�رصيح �أن عطال
باق مع النادي ولي�س لديه �أين
يغادر.

ك�شف �أنه مل يندم على جتربته و�أعلن
تلقيه عرو�ضا خليجية

جماين� :أنتظر نهاية املو�سم
حل�سم م�ستقبلي مع احد

ّ
�شدد الالعب
الدويل اجلزائري ال�سابق كارل جماين
عم
ر
غبته
يف
الت�
رسع واحل�سم يف م�ستقبله مع ناديه
ا
حد
ال
�سعو
دي ،حيث قال �أن عقده الزال �ساري
املفعول ول
ديه عاما �آخر يف �صفوفه ،لكنه ميلك
بندا ي�سمح
له بالرحيل يف نهاية املو�سم يف حال
�سقوط الف
ريق �إىل الدرجة الثانية –وهو ما حدث
بالفعل� ،-إال �
أن جماين �أكد يف ت�رصيحات مع موقع
«االقت�صا
دية» ال�سعودي �أنه �سوف ينتظر نهاية
املو�سم
وال
ذي
يتبقى لفريقه خو�ض مباراتني قبل
�إ�سدال ال�ستار
من �أجل احلديث �إىل م�س�ؤويل الفريق
وح�سم �ست
قبله مع �أحد قبل تقرير م�صريه بالبقاء
واملوا
�صلة
يف
�صف
وفه �أو الرحيل نحو خو�ض جتربة
جدي
دة،
�
أ�ض
اف املدافع ال�سابق للخ�رض �أنه �سعيد
بخو�ض جت
ربة احرتافية يف ال�سعودية ويف حال مل
يوا�صل اللعب
مع �أحد ،ك�شف �أنه ميلك عرو�ضا من
�أندية بالد
وري
اخلليجي من ال�سعودية والإمارات
توجه نحو
وي ّ
املوا�صلة باللعب يف �إحدى دورياته.
�أكد جماين
انه مل يندم على التجربة التي خا�ضها
مع �أحد ال
�سعو
دي ،مو�ضحا ان التجربة كانت مفيدة
بالن�سبة
له من �أجل التعلم منها يف امل�ستقبل،
خا�صة وانه
كان يدرك منذ البداية �صعوبة املهمة
التي تنت
ظره
مع
الف
ريق يف �سباق حتقيق البقاء،
عب
جماين
و رّ
عن �أ�سفه للف�شل يف متكني فريقه
بالبقاء يف
الدرجة الأوىل ،مو�ضحا �أن جتربته يف
ال�سعودية
كانت مميزة يف ظل خو�ضه املناف�سة
يف �إمكان
يات
م�شابهة ملا هو موجود يف الدوريات
الأوروبية.
وتطرق
جماين �إىل م�شواره الكروي عندما �أ�شار
�أن �أف
�ضل
م�س
ريته
الكروية عندما حمل قمي�ص
ليفر
بول
االجنليزي بعد توقيع العقد معه وهو
�صا
حب  18عاما ،حيث �أكد لعب �إىل جانب
ع
مال
قني
يف
الف
ريق
ويتعلق الأمر ب�ستيفان جريارد
ومايكل �أوين.

عي�شة ق.

ازدادت و�ضعية الالعب الدويل
اجلزائري نبيل بن طالب تعقيدا
بعدما �أعلن مدرب فريقه
�شالكه 04الأملاين هوب �ستيفنز
قراره باال�ستغناء عن الالعب فيما
تبقى من مباريات الدوري الأملاين
والذي تف�صلنا جولتني على �إ�سدال
ال�ستار على مقابالته ،حيث قال
مدرب �شالكه يف ت�رصيحات
تناقلها الإعالم الأملاين �أن بن
طالب �سيكون م�ستبعدا عن بقية
م�شوار النادي يف «البوند�سليغا»
و�أو�ضح �أن قرار ا�ستبعاده عن
الفريق كان جماعيا وال يتعلق به
�شخ�صيا لأن �إدارة الفريق قررت
ت�رسيحه نهاية هذا املو�سم،
وا�ستطرد �ستيفن زان بن طالب
العب ميلك امكانيات رائعة وال

ميكن الت�شكيك يف قدراته الفنية
والبدنية وذلك رغم امل�شاكل التي
حدثت بني الرجلني هذا املو�سم،
لكنه طالب التفهم حول القرار
الذي مت اتخاذه يف حقه والذي
مل يكن انفراديا بل �أخذته الإدارة
وكان عليه م�ساندته.
والأكيد ان قرار �إدارة �شالكه
بالتخلي عن بن طالب وا�ستبعاده
عن قائمة التعداد املعنية بخو�ض
ما تبقى من املو�سم احلايل �سوف
ي�ضعه يف م�أزق قبل انطالق
مناف�سة ك�أ�س �إفريقيا للأمم،
حيث ال ي�ستبعد �أن يتم �إبعاده
�أي�ضا عن قائمة اخل�رض املعنية
بامل�شاركة يف العر�س الكروي
القاري يف م�رص.
عي�شة ق.

زيدان يك�شف عن �أول
املغادرين لريال مدريد
ك�شف زين الدين زيدان املدير
الفني لريال مدريد عن �أول
الراحلني عن �صفوف امللكي
عقب املو�سم اجلاري ،و�أكد زيدان
�أم�س �أن العب الو�سط ماركو�س
يورينتي� ،سريحل عن امللكي نهاية
املو�سم اجلاري ب�سبب املناف�سة
القوية التي حتول دون ح�صوله
على فر�صة اال�ستمرارية يف اللعب،
ويف م�ؤمتر �صحفي ع�شية مواجهة
ريال �سو�سييداد اليوم يف اجلولة
 37من الدوري الإ�سباين قال
زيدان« :قبل التحدث عن ماركو�س
ب�شكل فردي ،ما قلته قبل �شهر
حني تلقيت �س�ؤاال عنه هو �أنني
�أحبه كثريا كالعب لكنه يحتاج
للح�صول على مزيد من الدقائق،
وعقب عامني هنا �أعتقد �أنه
ي�ستحق اللعب» .و�أ�ضاف املدرب
الفرن�سي« :نعلم من هم الالعبني
املوجودين بني �صفوف ريال
مدريد ،يجب �أن نكون �صادقني
للغاية معهم ،و�أتذكر ما قدمه
ماركو�س خالل العام الذي ق�ضاه
بني �صفوف ديبورتيفو �أالفي�س،

لقد لعب ب�شكل جيد جدا لأنه
كان يحظى باال�ستمرارية التي مل
يتمتع بها هنا لأن هناك الكثري من
الالعبني املهمني» ،ووا�صل« :ال
ميكن لأحد �أن يقول يل �أنني مل
�أمنحه الفر�صة للعب ،لقد لعب �أقل
من �آخرين لكن هكذا هي احلياة
وال ميكننا تغيري ذلك ،يف �أي فريق
�سيكون هناك دائما من يلعبون �أقل
من غريهم» .وذكر مدرب الريال
�أن كرمي بنزمية بات جاهزا من
�أجل العودة للعب بعدما غاب عن
�آخر مباراتني ،وقال زيزو« :غدا
�سوف يكون حا�رضا معنا لأنه
تدرب خالل هذا الأ�سبوع مع باقي
الالعبني ،وعندما يحدث ذلك
فهذا يعني �أنه جاهز» ،وحول رغبة
بنزمية يف ت�سجيل هدفني خالل
املباراتني املتبقيتني من الليغا من
�أجل جتاوز �أف�ضل �سجل تهديفي
يف م�سريته� ،رصح زيدان �أنه من
الطبيعي �أن يفكر يف ت�سجيل رقم
قيا�سي ويريد �أن ي�ساعد الفريق
بت�سجيل الأهداف.

وكاالت

�ألكمار الهولندي يفاو�ض �سبارتاك مو�سكو

هني مر�شح للعب
يف الدوري الهولندي

يقرتب الالعب الدويل اجلزائري
�سفيان نحو الرحيل عن الدوري
الرو�سي نهاية املو�سم اجلاري
وخو�ض جتربة احرتافية جديدة
يف م�شواره الكروي ،ويف هذا
ال�صدد ك�شفت تقارير �إعالمية
رو�سية �أن �إدارة �سبارتاك مو�سكو
الرو�سي تتواجد يف مفاو�ضات مع
نظريتها �ألكمار الهولندي من اجل
انتقال الالعب �إىل �صفوف النادي
الأخري� ،أين يتوجه هني نحو اللعب
يف البطولة الهولندية لأول مرة يف

م�شواره الكروي ،وهو الذي انتقل
�إىل �سبارتاك مو�سكو قادما من
فريقه ال�سابق �أندرخلت البلجيكي،
�أين ال يرف�ض الفريق الرو�سي
رحيل العبه اجلزائر بنهاية هذا
املو�سم وهو الذي التحق ب�صفوفه
يف مطلع العام  2018قادما من
�أندرخلت بعقد ميتد �إىل العام
 ،2021حيث ت�شرتط �إدارة النادي
الرو�سي قيمة خم�سة ماليني �أورو
لت�رسيح هني.

ع.ق.
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ريا�ضة دولية

ال�سيا�سة تهدد خميتاريان بالغياب عن نهائي اليوروباليغ

مونبلييه يبقي على �آماله الأوروبية

�أبدى نادي ار�سنال االجنليزي
خ�شيته العميقة من عدم متكن
العبه و�سطه الأرميني هرنيك
خميتاريان من امل�شاركة �أمام جاره
ت�شل�سي يف املباراة النهائية مل�سابقة
الدوري الأوروبي والتي تقام يف
باكو على خلفية توتر �سيا�سي بني
�أرمينيا و�أذربيجان ،وعبرّ فريق
«املدفعجية» عن قلقه من تكرار
ما ح�صل مع الدويل الأرميني الذي
غاب عن لقاء قره باغ االذربيجاين
 0-3يف دور املجموعات ،ب�سبب
نزاع حول منطقة ناغورين كاراباخ
بعدما حجز ار�سنال بطاقته لنهائي
يوروبا ليغ يف  29ماي احلايل يف
العا�صمة الأذربيجانية باكو على
ح�ساب فالن�سيا اال�سباين بفوزه عليه
 3-7يف جمموع املباراتني .ون�رش النادي اللندين بيانا جاء فيه« :ن�سعى للح�صول على �ضمانات من االحتاد الأوروبي لكرة القدم
ب�أنه �سيكون من الآمن �أن ي�سافر هرنيك خميتاريان �إىل باكو خلو�ض نهائي يوروبا ليغ ،مع ما يطلبه ار�سنال وميكي لإدراجه
�ضمن ت�شكيلتنا» ،وتابع« :مل نتلقَ حتى الآن �أي �ضمانات مقبولة ،ون�أمل يف �أن يتمكن اليويفا من توفري هذه ال�ضمانات على
الفور» ،قبل �أن يختم« :نحن بالطبع قلقون كثريا ب�أن ي�ؤدي موقع النهائي اىل عدم متكن ميكي من اللعب يف النهائي االوروبي».
يف املقابل قال «اليويفا» يف بيان لوكالة «بي ايه» الربيطانية �إنه �إجراء معياري «للويفا» �إر�سال خطابات دعم للجمعيات والأندية
وال�سفارات من �أجل احل�صول على ت�أ�شريات لالعبني وال�سماح لهم باللعب يف امل�سابقات االوروبية ،وهي لي�ست املرة الأوىل
التي يغيب فيها خميتاريان عن املناف�سات يف �أذربيجان� ،إذ ب�سبب التوتر ال�شديد بني البلدين غاب الالعب الأرميني عن �صفوف
فريقه ال�سابق بورو�سيا دورمتوند الأملاين مبواجهة غاالبا الأذربيجاين يف يوروبا ليغ عام  ،2015ودخلت �أذربيجان و�أرمينيا
ب�رصاع حول منطقة ناغورين كاراباخ منذ ا�ستوىل االنف�صاليون الأرمن على الإقليم يف حرب �أ�سفرت عن مقتل قرابة � 30ألف
�شخ�ص يف �أوائل الت�سعينات.ومت التو�صل �إىل اتفاق لوقف �إطالق النار يف عام  1994ولكن البلدين ما زاال يف �رصاع مرير ي�شهد
تبادل �إطالق النار ب�شكل متكرر.

�أبقى مونبلييه على �آماله بحجز مركز
م�ؤهل مل�سابقة الدوري الأوروبي
املو�سم املقبل بفوزه على م�ضيفه
�سانت �إتيان  0-1يف مباراة �صاخبة
�شهدت طرد العبَني يف افتتاح
اجلولة  36من الدوري الفرن�سي �أول
ام�س ،ورفع مونبلييه ر�صيده �إىل 58
نقطة يف املركز اخلام�س و�أحيى
�آماله بانتزاع املركز الرابع الأخري
امل�ؤهل �إىل امل�سابقة القارية قبل
جولتني من النهاية من �سانت �إتيان
الذي جتمد ر�صيده عند  62نقطة
يف املركز الرابع ،و�سجل هدف
النقاط الثالث للفريق ال�ضيف
غايتان البورد بت�سديدة قوية من 16م عجز حار�س �سانت �إتيان عن �صدها.
ورفع حكم اللقاء البطاقة احلمراء مرتني ،الأوىل بوجه العب مونبلييه دانيال كونغري بعد
ا�ستعانته بتقنية امل�ساعدة بالفيديو للت�أكد من تعمده ارتكاب خط�أ على �آرنو نوردين والثانية
بوجه العب �سانت �إتيان رميي كابيال الذي تلقى بطاقة �صفراء ثانية ،وتوا�صلت �أم�س املباريات
لعب اجنيه مع باري�س �سان جريمان املتوج باللقب واميان مع تولوز وكاين مع رين�س ونيم مع
موناكو وديجون مع �سرتا�سبورغ وني�س مع نانت ،وتختتم املرحلة اليوم مبباريات رين مع
غانغان وليل مع بوردو ومر�سيليا مع ليون.

لويز ميدد عقده مع ت�شيل�سي �إىل 2021
�أعلن نادي ت�شيل�سي ثالث الدوري الإجنليزي �أنه مدد عقد
مدافعه الدويل الربازيلي ال�سابق دافيد لويز حتى عام  ،2021وكان
العقد احلايل للويز  32عاما ينتهي يف نهاية املو�سم احلايل ،وقد
خا�ض املدافع الربازيلي مفاو�ضات مع النادي اللندين من �أجل
متديده ،وقال لويز ملوقع النادي�« :أنا �سعيد هنا وللح�صول على
فر�صة البقاء� ،أع�شق هذا النادي ولدي دوما طموح العب �شاب»،
رصح يف معر�ض رده على �س�ؤال عما �إذا كان �سيبقى
وكان لويز � ّ
يف �صفوف ت�شيل�سي املو�سم املقبل قبل الإعالن عن متديد
عقده« :نعم� ،أعتقد ذلك ،قريبا �سيعرف اجلميع� ،سيكون ذلك
قبل املباراة النهائية للدوري الأوروبي ،يف غ�ضون خم�سة �أيام»،
و�أ�ضاف غداة م�ساهمته يف بلوغ النادي اللندين املباراة النهائية
مل�سابقة الدوري الأوروبي بالفوز على �إينرتاخت فرانكفورت
بركالت الرتجيح�« :أحب هذا النادي ،حلظاتي الرائعة يف كرة
القدم كانت هنا ،خا�ص ًة الألقاب الأوروبية  -دوري الأبطال
والدوري الأوروبي» ،وتابع« :عالقتي مع امل�شجعني كانت دائما
رائعة منذ اليوم الأول الذي لعبت فيه هنا� ،أحاول فقط بذل
ق�صارى جهدي وجعلهم �سعداء».
وعلى الرغم من بلوغه نهائي الدوري الأوروبي و�ضمانه التواجد
بني الأربعة الأوائل يف الدوري االجنليزي املمتاز� ،إال �أن م�صري
مدربه الإيطايل ماوريت�سيو �ساري ال يزال غري م�ضمون ،لكن لويز

يعتقد �أن التتويج باللقب الأوروبي من �ش�أنه �أن يجعل املو�سم
الأول للمدرب الإيطايل مع النادي اللندين �إيجابيا ،وقال« :لقد
بذلنا ق�صارى جهدنا طوال املو�سم ،ال �أحد كان يراهن على �أننا
�سنخو�ض املباراة الأخرية من الدوري املمتاز ونحن �ضامنون
ت�أهلنا مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل» ،وتابع:
«اعتقد ان اجلماهري لديها بالفعل توا�صل جيد معه ،بالطبع
يريد امل�شجعون الذهاب �إىل باكو لالحتفال� ،إنها مباراة نهائية
و�سنبذل ق�صارى جهدنا للفوز بها» ،وتقام املباراة النهائية للدوري
الأوروبي يف  29ماي احلايل يف العا�صمة االذربيجانية باكو حيث
�سيالقي ت�شيل�سي جاره اللندين ار�سنال الذي حجز بطاقته على
ح�ساب فالن�سيا اال�سباين.
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 9دقيقة تف�صل الربميريليغ عن �صراع حمتدم

حول �ضم �أحد جنوم امل�سابقة ،ووف ًقا
دية الربميريليغ يف املريكاتو ال�صيفي
طاين �أم�س عن �رصاع �سين�ش�أ بني �أن
جنليزي هاري ماجواير مدافع لي�سرت
ك�شف تقرير �صحفي بري
�شيل�سي وتوتنهام تتناف�س على �ضم الإ
�أندية �أر�سنال ومان�ش�سرت يونايتد وت
مباراته الأخرية مع لي�سرت اليوم �أمام
ل�صحيفة «�صن» الربيطانية ف�إن
ارت ال�صحيفة �أن الالعب �سيخو�ض
املريكاتو  60مليون �إ�سرتليني ،و�أ�ش
رصاع �ضم ماجواير� ،إال �إذا جنح يف رفع
�سيتي ،والذي قد تبلغ قيمته يف
يتمكن ت�شيل�سي من اال�ستمرار يف �
رصاع الإجنليزي على �ضمه مبك ًرا .ولن
ب�سبب خمالفته لقواعد التعاقد مع
ت�شيل�سي قبل �أن يبد�أ ال�
خالل فرتتي االنتقاالت املقبلتني،
التي متنعه من �إبرام �صفقات جديدة
ماجواير يف ال�صيف املا�ضي ،بعد ت�ألق
عقوبة الإيقاف املوقعة عليه ،و
أكرث اهتما ًما باحل�صول على خدمات
�سرت يونايتد كان النادي الإجنليزي ال
العبني ق�رص .يذكر �أن مان�ش
طولة ك�أ�س العامل رفقة منتخب �إجنلرتا.
الالعب ب�شدة يف ب

�شتيغن يعتذر �إىل جماهري بر�شلونة
وجه الأملاين مارك �أندريه تري �شتيغن
حار�س بر�شلونة الإ�سباين ،اعتذا ًرا
جلماهري البلوغرانا بعد اخلروج
املرير �أمام ليفربول الإجنليزي
من قبل نهائي دوري الأبطال ،وفاز
بر�شلونة على ليفربول يف ذهاب قبل
النهائي بثالثية نظيفة على ملعب
كامب نو ،قبل �أن يتلقى خ�سارة
قا�سية بالإياب على ملعب الأنفيلد
برباعية نظيفة ،وكتب تري �شتيغن
عرب ح�سابه على في�س بوك�« :آ�سف
علي �أن
على الر�سالة املت�أخرة ،كان ّ
�أحتدث عقب املباراة ،لكن ر�أيي مل يتغري عن وقتها» ،و�أ�ضاف« :بعد اللقاء تلقيت العديد
من الر�سائل ،و�أريد �أن �أ�شكركم على الكلمات امل�شجعة ،وعلى تعاطفكم واحرتامكم» ،و�أكمل
حار�س بر�شلونة�« :أنتم كل �شيء رائع ،الدعم يُبقي ر�ؤو�سنا مرفوعة ،وهذا هو ما نحتاجه
الآن» ،وتابع« :املو�سم مل ينته بعد ،وهناك لقب �آخر نريد القتال عليه ،وهو ك�أ�س ك�أ�س امللك،
فقط م ًعا ميكننا �أن نفعل ذلك» ،و�أمت احلار�س الأملاين« :الأحد هو �آخر مباراة يف املو�سم على
ملعب كامب نو� ،أتطلع لر�ؤيتكم جمي ًعا هناك».

تو�سع عقوبة رايوال
الفيفا ّ
قرر االحتاد الدويل لكرة القدم �إيقاف الوكيل ال�شهري للأعمال الإيطايل-الهولندي مينو
رايوال مع قريبه و�رشيكه فينت�شنزو عن العمل يف كافة �أنحاء العامل ملدة ثالثة �أ�شهر و�شهرين
تواليا ،وذكر الفيفا يف بيان «قررت جلنة االن�ضباط يف الفيفا اليوم تو�سيع العقوبة التي فر�ضها
االحتاد االيطايل لكرة القدم على الوكيلني كارمني وفينت�شنزو رايوال لت�صبح دولية» ،وكان رايوال
�أكد اخلمي�س املن�رصم عزمه على اللجوء �إىل الق�ضاء �ضد عقوبة �إيقافه عن العمل لثالثة
�أ�شهر فر�ضها بحقه االحتاد الإيطايل للعبة من دون �أن يحدد �أ�سبابها ،ما �سيحول دون قيام
رايوال الذي يتوىل �إدارة �أعمال العبني مثل الفرن�سي بول بوغبا مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي
والإيطايل ماريو بالوتيلي مر�سيليا الفرن�سي واملهاجم ال�شاب مويز كني جوفنتو�س الإيطايل
ب�أي ن�شاط يف الأ�شهر املقبلة.
ويف بيان تعليقا على العقوبة ،تعهد وكيل الأعمال باللجوء �إىل الق�ضاء ملواجهة احتاد �إيطايل
اعترب �أنه �ضعيف وغري موجود ،وقال الوكيل البالغ من العمر  51عاما« :الإيقاف الإيطايل لي�س
مفاجئا ،للأ�سف» ،م�ضيفا «�أعتقد �أن االحتاد الإيطايل مل يغفر يل انتقاداتي لدوره يف احلالة
املزرية لكرة القدم الإيطالية� ،إ�ضافة اىل دوره يف اجلولة الأخرية من م�شكلة العن�رصية التي
ت�صيب مالعب الكرة املحلية» ،واعترب رايوال �أن العقوبة التي متنعه دون �إبرام اتفاقات مع
الأندية الإيطالية يف الفرتة املحددة لن تكون لها م�ضاعفات على الالعبني الذين ميثلهم.
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الكاتبة ريهام بلعلمي ل الو�سط

الكتابة اعتقال للحظة زمنية هاربة
تقول ريهام بلعلمي عن نف�سها  ..كاتبة كتاب �ضجيج �صمت � 17 ،سنة ،من والية باتنة ثم جاءت بي االيام ايل والية الطارف النتقل للعي�ش هناك  ،انا
فتاة طموحة � ،أعي�ش لأخلد ا�سمي �،أحاول جت�سيد ما يجول خميلتي مع مزيج الواقع لأ�شكل فني اخلا�ص .
بقلم � /أ  .خل�ضر  .بن يو�سف

�أنا �شخ�ص ميكنه االبتكار
با�ستمرار ،و�أجنح يف حتويل
الأفكار �إىل م�شاريع ناجحة،
وميكنني �إيجاد الفر�ص من
الأ�شياء التى ال يلتفت �إليها
الآخرون� .شديد ة الرتكيز
على �أهدايف� ،أ�سعى لتقدمي
�أعمال ذات جودة عالية يف
الوقت املحدد ،ميكنني
اتخاذ القرارات ب�رسعة �إذا
لزم الأمر ،حتى مع ال�ضغط
والرهانات اخلطري و�أ�ستطيع
�أن �أكون حا�س ًمة حتى يف
غياب املعلومات الكافية،
لدى عني قادرة على التقاط
التفا�صيل  ،لأننى �أ�ؤمن
ب�أن التفا�صيل مهمة �أكرث
من غريها ،انا ان�سانة
ح�سا�سة كثريا ،ارى احلياة
مبنظور مميز وخمتلف رغم
كل ما واجهته الزلت احلم
وم�صطلح كاتبة كان جلمي
منذ نعومة اظافري ،ها انا
اليوم ذلك احللم
تك مع الكتابة؟
ق�ص ِ
ما َّ
عك عليها ؟
�شج
ن
و َم
َّ ِ
اختارتني الكتابة لأكون تلك
الفتاة املولعة بالكتابة ،حتى
و�أنا نائمة �أكتب و �أفكر
 ،كانت موهبة فقط ومع
االيام بعد حماولة تدوين
بع�ض اخلواطر يف مذكرتي
و الزالت احتفظ بها لليوم،
�أ�صبحت تلك عادتي و
روتيني كنت �أكتب باللغة
االجنليزية ثم غريت للعربية

� ،أتنف�س الكتابة ،كان لها دور
كبري يف تغيري جمرى حياتي
و �شخ�صيتي ر�أ�سا على
عقب ،كانت كنقطة تغري ،
كمري�ض ي�أخذ دواءه لي�شفى
 ،و�أنا �أتغذى من جروحي
 ،تلك اجلمل و روايات
ترياقي تنع�ش روحي بني
�سطور � ،سالح قوتي �،أجتاوز
جميع اخليبات بكتابة �شطر
يتدفق من خميلتي ليال عند
التقاء اال�صفاء ،حني توغل
ال�ضعف � ،أحاربه بخم�سة
وع�رشين حرفا ف�أقتله
�شنقا و �أقوى ،الكتابة �رسي
الوحيد  ،القليل من �صدق
بي و�شجعني على الكتابة
مثل �أ�صدقائي بطعم الأخوة
حذيفة بنور � ،شهاب نوري
 ،حممد بوراب قبل �أن �أقوم
بكتابي ،الآن كرث عددهم
حني �أثبت �أنني �أ�ستطيع
 ،معظمهم �سخر مني
و انتقدين  ،لكن هذا مل
يوقفني يوما  ،كان �سببا يف
جناحي
.
روايتك «
ماذا َتتناول
ِ
�ضجيج �صمت « وما هي
ظروف كتابتها ؟
تناولت فيها عدة عناوين
تراوحت بني احلزن و ال�سعادة
،القوى وال�ضعف ،مثل رحلة
يتيمة  ،ميول كر�سي  ،قتل
م�شاعر  ،الفراق  ،قلبك مع
واحدة � ،أحبك بالك و غري
ها من موا�ضيع ع�شتها بني
جدران غرفتي و �أجدت
و�صفها ب�صدق بطابع روائي

� ،أردت اثبات �أنا يف كل
نف�س ن�صفان  ،ذلك الن�صف
الباطني لن يراه غريك حتى
حني تنظر يف مر�آة  ،لن ترى
انعكا�س جوفك � ،سرتى ما
يبديه خارجك لذلك القوة
تكمن يف اخفاء ميول داخلك
و اظهار عك�س ما جتوله
الأنا ال�سفلى  ،وظروف
كتابتها هو �أنني رغبت يف
ذلك ب�شدة ب�سبب تراكم
الأفكار يف ر�أ�سي �أ�صبحت
حتدث �ضجيجا رغم �أنني
مل �أنطق بحرف كان كل
�شيء يف خميلتي ف�أخرجت
كل �شيء يف تلك الرواية ،

ت�شهد اجلزائر حراكا
كانت �سبيلي للهروب من كم
�شعبيا �سلميا منذ
ال�رصاع و �صداع
حوايل 70يوما  ،من
وجهة نظرك ْ
هل َترين
ما هي م�شاريعك
َ
الكاتب مع ق�ضايا
َتفاعل
امل�ستقبلية وما
ِ
تمعه واج ًبا ؟
طموحاتك على �صعيد
ِ
جُم َ
الكتابة وال�صعيد
لي�س واجبا ولكنه يعترب �شيئا
ال�شخ�صي ؟
غريزيا فالكاتب ان�سان
�أنا �أعمل الآن على كتابي كباقي النا�س  ،ي�شارك بلده
اجلديد القادم هو يعني ثاين �أحزانه و �أفراحه و يكون
مولود �أدبي يل  ،ميكنك �أن �أكرث اح�سا�سا  ،ويجد نف�سه
تقول �أنه باكورة �أعمايل لأنني يتفاعل ال �إراديا  ،تتحرك
�س�أ�رسد فيه وقائع حقيقية م�شاعره �صوب وطنه ليقرتح
حدثت معي يف خميلتي بني حلوال  ،و ي�ساهم بن�سبة
جدران غرفتي والعديد من كبرية يف �إثارة الوعي و
املخفيات �ستختبئ وراء توجيه ال�شعوب
حروفه و�س�أكون ان �شاء اهلل
� ُّأي الن�ساء اللواتي
متواجدة يف جميع املكاتب
عب
الرواية
يكتنب
� ،أود �أن ي�صل كتابي لكل
رْ
ال َّتاريخ ي�ستهوينك ؟
قارئ �،أعمل جاهدة لأجعله
من �أرقى الكتب �،س�أن�رش
يف جمتمعي الوعي وفن ال اقر�أ كثريا الكتب  ،كما
املطالعة وحب الكتابة  ،قال يل �أحدهم لي�س �رشطا
�س�أبني جيال مثقفا يهتم �أن تقر�أ كثريا لتكون كتابا ،
مبا جتوله تراكم احلروف  ،لكن تروقني �آ�سيا جبار
و�إن �شاء اهلل �س�أفتح دار ن�رش
َ
�أال ترينَ � َّأن الأدب ال
خا�صة بي و�أحاول �أن �أ�ساعد
الأديب ماديا و معنويا َ ،يخلو ِمن فكرة فل�سف َّية
�أو فكر َّية �أو ِدين َّية �أو
و�أن �أزرع بداخله الثقة
�سيا�س َّية؟
بالنف�س و موا�صلة الكتابة
 ،باال�ضافة �إىل امللتقيات
الثقافية والأدبية  ،التي االن�سان خلق بطابع اجتماعي
تهدف �إيل توزيع املعارف و خال�ص و الكاتب هو جمرد
الفكر الأدبي الرائع و احياء ان�سان ت�ؤثر فيه امليول
الركود الثقايف الذي تعاين و احلتميات االجتماعية
منه بالدي  ،وجعل اجلزائر والفل�سفية والدينية وغريها
بلدا راقيا وعظيما مكلال و ذلك ح�سب تفكريه و
بالكتب املذهلة  .و�أرغب فهمه و تخ�ص�صه الأدبي
املتعلق بدينه �أمثال الب�شري
يف زيارة بع�ض الدول
االبراهيمي جتده يقتب�س

كثريا من الدين و هكذا
ك ْيف َترينَ الـجزائر
بعد ثورة  22فرباير
ْ
ال�سلم َّية  ،وماذا
ِّ
تقولني للجيل الـحايل
والأجيال القادمة ب�ش�أن
�شاركة يف َّ
ال�ش�أن
ُ
الـم َ
العام ؟
ِّ
�أراها تتح�سن �شيئا ف�شيئا
رغم �أنها ت�رسي بوترية بطيئة
اال ان هذا ال يعني انها غري
ناجحة  ،فالأ�شياء اجلميلة
دوما ت�أتي خطوة بخطوة ،
�أقول للجيل احلايل �أح�سنتم
�أكملوا بف�ضلكم �أ�صبحنا مثال
لل�شعوب الأخرى  ،ليتعلمو
منكم  ،ا�ستطعتم �أن تثبتوا
ب�أنكم جيل غري لني جيل
واع مدرك  ،م�س�ؤول و حر ،
�أح�سنتم  ،وللأجيال القادمة
�أرجوا �أن يكونوا �أرقى
و�أقوى لتواجهوا امل�صاعب
 ،و�أن حتافظوا على بلدنا
وان حتموها
كلمة �أخرية ؟
�شكرا جزيال للجريدة على
ح�سن اال�صغاء و الت�صديق
بي كربعمة �صغرية � ،أرجو
من القراء �أن ينموا �أفكارهم
 ،ويزودوا �أنف�سهم بكم هائل
من املعلومات ففي كل
كتاب يكت�شف االن�سان جهله
و م�ستواه
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للكاتب الفرن�سي �سريج مي�سرتي

«�شاهد» ...نظرة
على م�آ�سي احلرب
جمع الكاتب الفرن�سي �سريج مي�سرتي ،جمموعة من ال�صور النادرة التي توثق
�آالم وم�آ�سي احلرب العاملية الأوىل ،يف رواية حملت عنوان «�شاهد» ،لتقدم
للقارئ �شهادة م�صورة على الورق يف �شكل �ألبوم �صور ي�شرح بكلمات ر�شيقة
ترتجم امل�شاعر التي تت�ضمنها ال�صور التي �صورها م�شاهري ت�صوير احلروب
مثل «الإ�سباين جريدا تارو ،وروبرت كابا ،من مواليد �إندري فريدمان» ،ليقدموا
للكاتب �سريج مي�سرتي ذخرية من ال�صور قدرها  4500لقطة من �أندر و�أجمل
لقطات احلروب رغم ق�سوتها.
حيث وثقوا معاناة املقاتلني حلظات نهايتهم �أو حلظات
وكاالت
�أبعاد ال�صورة
وتكت�سب رواية «�شاهد» التي
ي�رسد فيها الكاتب �سريج
مي�سرتي ،حكايات توثق احلرب
الإ�سبانية� ،أهميتها يف �سوق
الكتب امل�صورة من �أهمية ال�صور
التي قتل م�صوروها جميعاً يف
�سن ال�شباب بر�صا�ص احلرب،

والالجئني وال�سيا�سيني� ،إبان فرتة
حكم الدكتاتور الإ�سباين فرانكو،
وخا�صة زمن احلرب الأهلية يف
�إ�سبانيا « ،»1939-1936قدمت
رواية «�شاهد» وم�ضات مرتابطة
ومت�سل�سلة ب�شكل تُظهر مالمح
و�أبعاد املعاناة ،لتنتهي الرواية
التي ج�سدها �أ�شخا�ص حقيقيون،
بني م�صورين م�شهورين يف �أوروبا
ب�أنهم �أمهر م�صوري احلروب،
وبني �ضحايا وثقت ال�صور

املعاناة والأمل ،ويف �أحيان قليلة
حلظة الفرار من املوت بعد �أن
كتب لهم عمر جديد ،وجميعها
حلظات مل يتجاهلها الكاتب
�سريج مي�سرتي ،و�أمعن يف ت�رشيح
�أبعاد �صورتها و�رسد ما �سمعه من
ورثة امل�صورين الذين وثقوا هذه
اللحظات بلقطاتهم.

ال�صورة الكاملة

وال تتوقف حدود الإبداع يف رواية
«�شاهد» عند ال�صور وال�رشح ،بل
يزيد من قيمتها الفنية الربط بني
�أبطال ال�صور وتقدمي �صورة �شبه
كاملة عن حياتهم وظروفهم وقت
احلرب وتفا�صيل �أخرى جعلت
ح�ضور �أبطال الرواية احلقيقيني
طاغياً على ف�صولها ،رمبا تكون
ق�صا�صات ال�صحف واملعلومات
الواردة يف الورق الأ�صفر الذي
نحت الزمن جزءاً من روعته �سبب

هذا املذاق التاريخي الذي �أكمل
مالمح الرواية و�أمت عذوبتها،
فجعل القارئ يـ«�شاهد» الرواية
وال يقر�أها.

معان ومبادئ
ٍ
ورغم �أن �صور الرواية و�أبطالها
وتفا�صيلها بالكامل تدور حول
احلرب الأهلية يف �أوروبا
و�إ�سبانيا� ،إال �أن الكاتب� ،سريج

مي�سرتي ،ن�سج �أفكاراً وتفا�صيل
بني احلكايات والف�صول لرت�سيخ
معا ٍن ومبادئ ومعتقدات �سائدة
يف �أوروبا حول تلك احلقبة
التاريخية و�أحداثها الدرامية،
مثل «العدالة ،والت�سامح،
والأخوة،
والدميقراطية،
واالحتاد» ،وجميعها مكت�سبات
الأوروبيني عموماً والإ�سبان
على وجه اخل�صو�ص من �سنوات
النزاع ،واحلروب العاملية «الأوىل
والثانية».

عرفت م�شاركة  450خبرياً من  90دولة

اختتام الن�سخة  3من“القمة الثقافية �أبوظبي 2019
م�٫س
قدمت اجلل�سة اخلتامية من “القمة
الثقافية �أبوظبي” مراجعة �شاملة
للأفكار والنتائج التي خل�صت �إليها
القمة ،و�شارك فيها حممد خليفة
املبارك ،رئي�س دائرة الثقافة
وال�سياحة� -أبوظبي ،وجون
بريدو ،حمرر �صحفي يف جملة
“ذي �إيكونومي�ست” ،وتيم مارلو،
املدير الفني للأكادميية امللكية
للفنون ،وريت�شارد �أرم�سرتوجن،
مدير م�ؤ�س�سة ومتحف �سولومون
�آر جوجنهامي ،و�آنا باوليني ،ممثلة
اليون�سكو يف دول اخلليج واليمن.
ولقد بد�أ اليوم الأخري من “القمة
الثقافية �أبوظبي” بجل�سة عن
و�سائل التوا�صل

االجتماعي التي �أ�سهمت يف تو�سيع
نطاق انت�شار املحتوى الإعالمي،
لكنها �سهلت �أي�ضاً تع�صب النا�س
لأفكار ومفاهيم قد تكون لها
تبعات خطرية على �أنف�سهم وعلى
املجتمع عموماً.
وعرفت الن�سخة الـ 3من “القمة
الثقافية �أبوظبي  ،″2019التي
تنظمها “دائرة الثقافة وال�سياحة
– �أبوظبي” يف منارة ال�سعديات
يف �أبوظبي ،م�شاركة �أكرث من 450
خبرياً ومتخ�ص�صاً من  90دولة
وناق�شت القمة على مدار � 5أيام
�سل�سلة من الق�ضايا التي تندرج
حتت �شعار “امل�س�ؤولية الثقافية
والتكنولوجيا اجلديدة” ،وتناولت
مو�ضوعات تتعلق بالفن والإعالم
والرتاث واملتاحف والتكنولوجيا،
بالإ�ضافة �إىل عرو�ض ثقافية
وفعاليات للتوا�صل وبناء �شبكات
العالقات .وبحثت القمة �سبل
متكني امل�ؤ�س�سات الثقافية
من امل�شاركة ب�صورة فعالة
يف معاجلة التحديات
وت�سخري
العاملية،
الإبداع والتكنولوجيا
التغيري
لتحقيق
الإيجابي.
حممد
وقال
خليفة املبارك،
رئي�س دائرة
ا لثقا فة
و ا ل�سيا حة
ب�أ بو ظبي :
“القمة ناق�شت
ا لق�ضا يا
مللحة
ا
ع�رصنا
يف
ا حلا �رض ؛
وتناولت جل�سات

النقا�ش وور�ش العمل املو�ضوعات
الرئي�سية يف امليدانني الثقايف
واالجتماعي ،لإدراكنا امل�س�ؤولية
الكربى التي تقع على عاتق
امل�ؤ�س�سات الثقافية ،للم�ساهمة
يف تطور ورقي املجتمعات”.
و�أدار زكي �أنور ن�سيبة ،وزير دولة
بالإمارات ،اجلل�سة االفتتاحية
للقمة التي حملت عنوان
“الدبلوما�سية الثقافية وامل�س�ؤولية
يف زمن التكنولوجيا احلديثة”،
وحتدث فيها كل من خو�سيه لوي�س
ثباتريو ،رئي�س الوزراء الأ�سبق
يف �إ�سبانيا ،وخورخي فرناندو
كريوجا ،رئي�س بوليفيا خالل
“ ،″2002-2001وبرناردينو ليون،
املدير العام لأكادميية الإمارات
الدبلوما�سية .وبحثت �أوىل
جل�سات القمة التي ت�أتي بعنوان
“ما هو دور الإعالم يف ع�رص
التكنولوجيا؟” ،وير�أ�سها جون
بريدو ،حمرر “ذي �إيكونومي�ست”
يف الواليات املتحدة الأمريكية،
�صعود جنم �رشكات التكنولوجيا
يف جمال ن�رش الأخبار ،وكيف
عملت التكنولوجيا اجلديدة
وو�سائل التو�صل االجتماعي على
حتول العالقات بني املنتجني
وم�ستخدمي جميع �أ�شكال الإعالم
الثقايف .و�ضمت قائمة املتحدثني
يف هذه اجلل�سة مينا العريبي،
رئي�سة حترير “ذا نا�شيونال”؛
و�شا�شي مينون ،امل�ؤ�س�س والرئي�س
التنفيذي ل�رشكة “نريفورا” ،وجون
ديفتوريا�س ،حمرر ومقدم برنامج
الأ�سواق النا�شئة يف قناة .CNN
وحملت اجلل�سة الثانية عنوان
“كيف ميكن للمتاحف �أن تواكب
الع�رص الرقمي؟” ،وت�ستك�شف �سبل
ا�ستخدام املتاحف للتكنولوجيا

احلديثة لتح�سني جتربة الزوار.
واجلل�سة �أديرت من طرف تروي
ثريين ،كبري القيمني الفنيني
للمبادرات املعمارية والرقمية يف
متحف “�سولومون �آر جوجنهامي”،
وت�ضم خرباء ا�سرتاتيجيني وفنانني
رقميني ي�ستخدمون التكنولوجيا،
ومت مناق�شة العديد من التقنيات
احلالية وامل�ستخدمة يف املتاحف،
بهدف م�شاركة اجلمهور ومناق�شة
دور املتاحف يف امل�ستقبل.
و�ضمت قائمة املتحدثني باجلل�سة
الثانية �أبينان بو�شياناندا ،الرئي�س
التنفيذي واملدير الفني لبينايل
�أرت بانكوك ،وليزي جوجنما،
رئي�سة م�رشوعات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،وجالم
من “�شبكة هولندية رقمية
ملقتنيات احلرب العاملية
الثانية” ،وتاكا�شي كودو من تيم
الب من متحف الفنون الرقمية
بطوكيو والفنان �إميكا �أوجبوه.
و�أدار تيم مارلو ،املدير الفني
للأكادميية امللكية للفنون
يف اململكة املتحدة ،جل�سة
“ال�شعبية مقابل ال�شعبوية” التي
�سلطت ال�ضوء على طموح العديد
من املتاحف و�صاالت العر�ض
يف تعزيز م�شاركة اجلمهور على
اختالف �رشائحه .و�ضمت قائمة
املتحدثني باجلل�سة ك ً
ال من القيم
والناقد الفني والكاتب الر�س
نيتف ،املدير ال�سابق ملتحف
تيت مودرن للفنون يف هوجن كوجن،
ومتحف الفن احلديث يف العا�صمة
ال�سويدية �ستوكهومل� ،إىل جانب
املنتج الفني فاروق �شودري،
واملنتج الفني يف م�ؤ�س�سة �أكرم
خان ،اململكة املتحدة ،ومنرية
مريزا ،املديرة التنفيذية لق�سم

الثقافة يف كلية كنجز بلندن،
والنائبة ال�سابقة ملدير ق�سم
الثقافة والتعليم ،هيئة لندن
الكربى ،اململكة املتحدة.
ولقد ناق�شت جل�سة دور الرتاث
خالل الأزمات ،برئا�سة الزار
�إلوندو ،مدير قطاع الثقافة
والطوارئ التابع لليون�سكو،
الدور الذي يلعبه الرتاث يف
دعم املجتمعات املت�رضرة �إثر
التعايف من حاالت الطوارئ ،من
خالل عر�ض جتارب اخلرباء
واملتخ�ص�صني يف �ش�ؤون الثقافة
و�ضمت قائمة املتحدثني ك ً
ال من
�أليك�ساندر كيلرن ،مدير املتحف
الوطني “ريو دي جانريو”،
الربازيل؛ ومارلني باريت �أودوين،
م�ؤ�س�سة الرتاث الثقايف ،iTE
والفنانة الأردنية �آالء يون�س.
وخالل اليوم� ،سيتم تقدمي عرو�ض
فنية للفنان احلائز على العديد من
اجلوائز ماركو�س لوتينز .واختتم
امل�شاركون يف “القمة الثقافية
�أبوظبي” يومهم بجولة خا�صة
يف موقع احل�صن الثقايف ،يليها
عر�ض �أداء يحيه ربيع �أبوخليل يف
املجمع الثقايف.
ويف اليوم الـ 2من “القمة الثقافية
�أبوظبي” ،انطلقت النقا�شات
ب�إدارة حممد العتيبة؛ حيث
يبد�أ اليوم بجل�سة حتت عنوان
متثيل العامل :كيف للإعالم �أن
يقود عربة التغيري؟ التي تبحث
الأثر الكبري لتغري ال�سلوكيات
املجتمعية على امل�ستوى العاملي
على زيادة �أهمية التنوع و�أ�ساليب
التقدمي داخل غرف الأخبار وعلى
ال�شا�شات .وتناولت اجلل�سة
التالية قدرة املتاحف على توفري
طريقة ال�ستعادة املا�ضي الثقايف

وا�ستك�شافه من منظور احلياة
الع�رصية ،حتت عنوان “كيف
ميكن للمتاحف �إحياء املا�ضي
يف وقتنا احلا�رض؟” وي�شارك يف
هذه اجلل�سة مديرو املتاحف
والقيمون الفنيون والفنانون
املعماريون،
واملهند�سون
ملناق�شة دور املتاحف يف �إحياء
املا�ضي و�إ�ضافة �أبعاد جديدة
من اال�ستف�سارات والتجارب �إىل
فهمنا للفن املعا�رص .واختتم
اليوم الـ 2من “القمة الثقافية
�أبوظبي” بتقدمي العر�ض الفني
“تي�سرياكت” ،يف جامعة نيويورك
�أبوظبي
وانطلقت نقا�شات اليوم الـ3
بجل�سة يديرها جون بريدو
حمرر جملة “ذي �إيكونومي�ست”
حتت عنوان “ما هي احلدود
اجلديدة؟” ،ومت مناق�شة قدرة
االبتكار وطرق التفكري املختلفة
على فتح �آفاق جديدة يف عامل
الأخبار والإعالم الثقايف .و�أقيمت
جل�سة بعنوان “كيف تدعم
التكنولوجيا اجلديدة الرتاث يف
حاالت الطوارئ؟” ،ويديرها
�أوليفر فان دام ،متخ�ص�ص يف
برامج التخطيط والتن�سيق يف
“يونو�سات”� ،إمكانيات هذه
التطورات اجلديدة ،فيما يتعلق
باالحتياجات اخلا�صة حلماية
الرتاث الثقايف وقت الأزمات.
وتخللت النقا�شات عدة عرو�ض
�أدائية فنية� ،أولها لكويتا
فاتانايانكور ،وعر�ض �آخر ملغني
الراب الأمريكي وكاتب الأغاين
واملو�سيقي وال�شاعر وامل�ؤلف
واملمثل �شاول وليامز ،ويختتم
اليوم بعر�ض �أداء ديك�سون �إم بي
ومايا جيالن دوجن.
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يف منتدى جريدة «احلوار» بالعا�صمة

تكرمي �أيقونة الإبداع
الفكاهي �صالح �أوقروت
« .ثورة للبيع « م�شروع �سينمائي بني را�شدي و�صالح �أوقروت
 .عودة « الراي�س قور�صو» منعني من امل�شاركة يف بوبالطو ،وم�شاعر
حظي �أم�س الفنان الفكاهي �صالح �أوقروت بطل م�سل�سل « الراي�س قور�صو» بتكرمي بدرع احلوار يف منتدى جريدة» احلوار»
باجلزائر العا�صمة  ،نظرا لإ�سهاماته الكبرية لهذه القامة الفنية الكبرية يف الفكاهة والكوميديا وامل�سرح وال�سينما فلقد قدم
�أعماال فنية هادفة وخالدة متكن من خاللها من زرع االبت�سامة لدى امل�شاهدين اجلزائريني  ،وكان االحتفاء ب�أيقونة الإبداع
الفكاهي و�سط ح�ضور الأ�سرة الفنية والإعالمية وكان من بني احل�ضور جنم الدراما املمثل ح�سان ك�شا�ش و املخرج ال�سينمائي
�أحمد را�شدي واملجاهد خل�ضر بورقعة .
فيه دور» قايد « وقدم �أغنية
كوميدية بعنوان «جاملا» و مثل
يف ح�صة» ابت�سامة «  ،و�شارك
مع املخرجني م�صطفى بديع
واعمر تريب�ش وجعفر قا�سم
ومثل يف العديد من امل�سل�سالت
الكوميدية ك�سل�سلة «نا�س مالح
�سيتي» و»جمعي فاميلي» مع
املخرج جعفر قا�سم م�ؤكدا �أنه
حاليا يعر�ض يف �شهر رم�ضان
الكرمي امل�سل�سل الكوميدي
« الراي�س قور�صو» للمخرج
امل�رصي عادل �أديب الذي �أكد
�أن م�شكل اللهجة كان واحدا من
�أبرز النقائ�ص و العائق الوحيد
يف هذا العمل .

حكيم مالك
م�سرية فنية مليئة
بالنجاحات يف عامل
الفكاهة
بطل امل�سل�سل
وحتدث
الرم�ضاين « الراي�س قور�صو»
من منتدى جريدة « احلوار»
عن �أبرز املحطات يف م�سريته
الفنية احلافلة بالنجاحات
مو�ضحا �أن بداياته الأوىل مع
التمثيل كانت من خالل تقليد
احلاج عبد الرحمن «املفت�ش
الطاهر» ولعب م�رسح احللقة
وتغذى فنيا من امل�رسح وعمره ال
يتجاوز � 24سنة وقام بالتن�شيط
امل�رسحي يف املخيمات
ال�صيفية يف احلمدانية يف 1992
وكان «كرنفال يف د�رشة» للمخرج
حممد �أوقا�سي �أول ظهور له يف
ال�شا�شة ال�صغرية  ،كما �أ�شاد
«�صويلح « بالفنان الفكاهي
عثمان عريوات بقدراته الفنية
وا�صفا �إياه بالفنان العمالق الذي
ا�ستفاد كثريا من ن�صائحه الفنية
القيمة  ،كما �أو�ضح �أنه �شارك
يف فيلم» ال�صامدون « وج�سدت

«�أمتنى امل�شاركة يف
عمل درامي م�ستقبال «
ومن جهته �أو�ضح �أوقروت
�أنه �سيقدم �أ�شياء فنية كثرية
�إذا توفرت املعنويات واجلو
املنا�سب لذلك  ،م�شريا �أنه
�أمامه الكثري ليقدمه للم�شاهد
اجلزائري وبالتايل ففي عامل
التمثيل هناك العديد من الألوان
وكل ممثل لديه موهبة ومن
املمكن �أن �أ�شارك م�ستقبال

يف �أعمال درامية �إن منحت له
الفر�صة لذلك يف اجلزائر يف
ظل غياب الإنتاج الكبري واملتنوع
فنحن ن�شارك يف عمل واحد
يف ال�سنة ،ولقد �أ�شاد �صويلح
بامل�ستوى الكبري للأعمال
الفنية اجلزائرية التي تبث حاليا
يف �شهر رم�ضان  ، 2019متمنيا
�أن يعم اال�ستقرار يف بالدنا.

يف هذا العمل الكوميدي الذي
�أخرجه املخرج امل�رصي
عادل �أديب الذي �أ�شاد بتمكنه
الكبري يف الإخراج م�شريا ذالت
املتحدث �أن الراي�س قور�صو
قد بد�أ ت�صويره العام املا�ضي
 ،م�ؤكدا �أن هناك العديد من
اللقطات من هذا العمل حذفت
لأ�سباب يجهلها هذا الأخري.

عودة « الراي�س
قور�صو» منعني من
امل�شاركة يف بوبالطو،
وم�شاعر «

علينا االعتماد
على كتاب �سيناريو
متخ�ص�صني لتقدمي
عمل فني جيد

وك�شف «�صويلح» �أنه كان من
املرتقب �أن ميثل يف ال�سل�سلة
الكوميدية «بوبالطو « للمخرج
ن�سيم بومعيزة  ،وامل�سل�سل
الدرامي» م�شاعر» للمخرج
الرتكي الأملاين حممد اجلوك
�إال �أن ان�شغايل يف ت�صوير»
الراي�س قور�صو « حال دون
حتقيق ذلك  ،كما كان مربجما
�أن ي�شارك معنا يف « الراي�س
قور�صو «املمثل اجلزائري �أن�س
تينا الذي مت ت�صويره يف تركيا
�إال �أن الأمر حال دون م�شاركته

و�أو�ضح بطل �سل�سلة الكوميدية
«عا�شور العا�رش « �أن اجلزائر
متلك كوكبة من كتاب ال�سيناريو
واملواهب يف هذا املجال ولكن
البد من �أن نلجئ �إىل التنظيم
للق�ضاء على م�شكلة ال�سيناريو
يف بالدنا وهذا راجع لعدم
االهتمام للعمل بجدية والذي
�أ�صبح ربحي يف نظر البع�ض وال
توجد قيمة للعمل يف حد ذاته ،
وبالتايل فبالإميان والرجلة
�ستنتج �أعماال فنية ناجحة عن
طريق االعتماد املخرجني

واملنتجني على كتاب �سيناريو
متمكنني ومتخ�ص�صني فيه
وعليه فالبد �أن يكون �سيناريو
�أي عمل فني جاهزا من قبل،
ليه�ضمه املمثل وهذا ما ميكنه
من تقدمي الإ�ضافة احلقيقية
املرجوة منه واملتمثلة يف عمل
فني جيد وناجح .

«ثورة للبيع « م�شروع
�سينمائي بني را�شدي
و�صالح �أوقروت
كما ك�شف املخرج ال�سينمائي
�أحمد را�شدي �أنه كان هناك
م�رشوع �سينمائي مع �صالح
�أوقروت قبل احلراك ال�شعبي
واملتمثل يف « ثورة للبيع «
الذي من املمكن �أن �أ�صور فيلم
�سينمائي عن احلراك م�شريا
�أن جل الأعمال ال�سينمائية يف
اجلزائر �أ�صبحت منا�سباتية .

املمثل الفكاهي �صالح
�أوقروت يف �سطور ...
مع العلم �أن �صالح �أوقروت

كوميدي ،ممثل ،ومقدم تلفزيوين
و�إذاعي وكاتب �سيناريو جزائري
من مواليد مدينة بريف بفرن�سا
�سنة  )1961متزوج من املخرجة
اجلزائرية فاطمة بلحاج قام
بتقدمي ح�صة �إذاعية بعنوان
«معنا للحياة معنى» عرب قناة
القر�آن الكرمي ،و�أي�ضا برنامج
م�سابقات «كوميديا فن »2على
التلفزيون اجلزائري ، .كان
من هواة امل�رسح منذ �صغره.
عرفه امل�شاهدين اجلزائريني
من خالل الأغنية الكوميدية
جا املا .من �أجل االحرتاف،
ان�ضم �إىل فرقة م�رسحية يف
البليدة ،عندها �أكت�شف من
�أحد املخرجني والذي عر�ض
عليه �أول دور يف فيلم بعنوان
«كرنفال يف د�رشة « و لعب دور
�شيخ �إبراهيم بعدها ظهر يف
ظواهر و�سلوكات ،ثم �سكات�شات
تلفزيونية واملتمثلة يف يف بوزيد
دايز وفقر مونتال مكا�ش م�شكل
و�ساعد القط وراحة البال خري
من املال وبيناتنا و�شوف وا�ش
راك ت�شوف وال�ضيق يف القلوب
ومال وطني ال�سلطان عا�شور
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جمال لعرو�سي يفتتح الطبعة ال 20للمهرجان الثقايف الأوروبي بالعا�صمة
افتتحت �أول �أم�س باجلزائر
العا�صمة الطبعة �أل  20للمهرجان
الثقايف الأوروبي بحفلة مده�شة
ملغني وعازف اجلاز اجلزائري
جمال لعرو�سي الذي �أطرب
اجلمهور الغفري احلا�رض يف جو
بهيج.
وحتت �شعاري «�ألوان �أوروبا»
و»العي�ش معا» اللذان اختارهما
املنظمون للطبعة الع�رشين
للمهرجان الثقايف الأوروبي

الذي حتت�ضنه �أوبرا اجلزائر
بوعالم ب�سايح ،قدم املغني
جمال لعرو�سي حوايل خم�س
ع�رشة مقطوعة �أداها مع
اجلوقة الإفريقية «العي�ش معا»
التي ت�ضم ثمانني �صوتا حتت
قيادة الكامريوين مايام �سرييل.
وعلى مدى  95دقيقة ا�ستمتع
اجلمهور ب�إبداعات جمال
لعرو�سي وخمتلف �أغانيه.
وترعرع جمال لعرو�سي الذي

ولد باجلزائر العا�صمة يف بيئة
طبعتها الأغاين الرتاثية وال�رشقية
واملو�سيقى االجنلو�ساك�سونية.
ورحل بعدها �إىل كولونيا
(�أملانيا) حيث اكت�شف مو�سيقى
اجلاز هناك ورافق العديد
من املغنيني العامليني لينطلق
بعدها م�شواره عام .1998
ويف ت�رصيح له ك�شف الفنان
جمال لعرو�سي �أنه «�سينتهي
قريبا من �إجناز مقطوعته

القادمة».
وكان ال�سفري ورئي�س بعثة
االحتاد الأوروبي باجلزائر
جون �أوروك قد �ألقى الكلمة
االفتتاحية للمهرجان الثقايف
الأوروبي الع�رشين باجلزائر
بح�ضور العديد من ممثلي
البعثات الدبلوما�سية املعتمدة
باجلزائر وكذا مدير �أوبرا
اجلزائر العا�صمة نور الدين
�سعودي..

وي�ضم برنامج الطبعة الع�رشين
للمهرجان عدة طبوع من
املو�سيقى التقليدية كالفادو
و املو�سيقى الكال�سيكية و
املعا�رصة اجلاز و الفلكلور و
الروك و املو�سيقى العاملية ،يف
حني اختارت �إيطاليا و بولونيا و
الت�شيك تقدمي �أفالم وم�شاهد
رق�ص مع غياب امل�رسح يف هذه
الطبعة.
و�سيتوا�صل املهرجان الثقايف

الأوروبي الع�رشين �إىل غاية 27
من �شهر مايو بقاعة ابن زيدون
بريا�ض الفتح باجلزائر العا�صمة
وكذا بجاية و وهران و تيزي
وزو.
وي�شارك �ستة ع�رش بلدا ع�ضوا
يف االحتاد الأوروبي يف هذه
التظاهرة ،على غرار �أملانيا
وال�سويد و�إ�سبانيا وفرن�سا
والنم�سا والربتغال.

وكاالت

معر�ض لل�صناعات التقليدية بق�صر الثقافة خالل رم�ضان
�شمل معر�ض ال�صناعة التقليدية
واحلرف املقام حاليا بق�رص
الثقافة مفدي زكريا حتف فنية
وتقليدية �أبدعت �أنامل احلرفيني
واحلرفيات فيها بلم�سات و
ابتكارات ع�رصية ت�ستجيب
ملتطلبات الزبائن.

و يعد هذا املعر�ض الذي يعرف
م�شاركة  30حرفيا من اجلزائر
العا�صمة ومن الواليات املجاورة
فر�صة للزبائن والزوار للتعرف
على املنتوج التقليدي والفني
املتنوع و الأ�صيل وكذا اقتناء ما
يحتاجونه �سواء لتزيني بيوتهم �أو

ال�ستعماله يف حياتهم اليومية.
ويعد هذا ال�صالون الذي انطلق
ليلة �أول �أم�س مبنا�سبة �شهر
رم�ضان الكرمي و�سيدوم �إىل غاية
الفاحت من يونيو املقبل فر�صة
للحرفيني امل�شاركني لت�سويق وبيع
منتوجاتهم التي متيزت باجلودة

والنوعية الرفيعة وكذا مد ج�سور
التوا�صل فيما بينهم لتبادل
املعارف واخلربات لتح�سني و
تطوير هذا املنتوج وجعله ي�ساهم
يف التنمية االقت�صادية.
ويقدم املعر�ض  11نوعا من
مكونات ال�صناعة التقليدية من

بينها �صناعة الن�سيج واخلياطة
واحللي التقليدية والأواين
امل�صنوعة من الزجاج وكذا �أواين
طينية و خ�شبية م�صنوعة مبادتي
احللفاء و الدوم و الزرابي و
�أفر�شة م�صنوعة مبادتي ال�صوف
واجللود �إىل جانب عر�ض �أطباق

وحلويات تقليدية.
وعلى هام�ش هذا املعر�ض �أقيم
حفل مو�سيقي ن�شطته فرق من
واليتي غرداية وب�شار ومترنا�ست
�أبدعت يف تقدمي �أنا�شيد دينية
مبنا�سبة �شهر رم�ضان الكرمي.
ق.ث
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ال�صحية يف رم�ضان كيف نواجهها
امل�شاكل ّ

تغمر البهجة والفرح قلوب
امل�سلمني عند حلول �شهر رم�ضان
برتحاب
الكرمي وي�ستقبلونه
ٍ
و�رسور ،فيعمدون لال�ستعداد
له قبل قدومه بتزاحمهم يف
الأ�سواق ل�رشاء ما لذ وطاب من
الطعام وك�أن همهم الوحيد هو
الأكل وما �سيحرمون منه �أثناء
ال�صيام.
الغالب عند ال�صائمني هو
االهتمام مبائدة الإفطار،
وجتهيزها ب�أ�شهى الأطباق الغنية
بالد�سم ،املقبالت واحللويات
املتنوعة التي يقبل عليها ال�صائم
ب�شهية ،في�أكل ما يزيد عن
حاجته اليومية ويعر�ض نف�سه
للتخمة وقلة الن�شاط واملخاطر
ال�صحية� .أما الفرتة ما بني
الإفطار وال�سحور فتتحول �إىل

مهرجان يتخلله تناول املزيد من
الت�سايل من مك�رساتٍ وحلويات،
وذلك �أثناء اجللو�س الطويل �أمام
التلفاز ملتابعة �سباق امل�سل�سالت
الرم�ضانية ،دون �أن يدرك ال�صائم
الكم الهائل من ال�سعرات احلرارية
التي يدخلها جل�سمه ،والتي ال
ي�ستطيع التخل�ص منها ب�سبب قلة
ن�شاطه وحركته ،في�صاب باخلمول
والبدانة متجاه ً
ال احلديث النبوي
ال�رشيف�« :صوموا ت�صحوا».
فليكن رم�ضان هذا العام �صحياً
�أكرث ،وذلك من خالل اتباع عاداتٍ
غذائية حتافظ على ال�صحة
والن�شاط والر�شاقة ،وتخل�ص
اجل�سم من ال�سموم والف�ضالت،
ف�صيام رم�ضان ميكن �أن ي�ساعد
يف �إنقا�ص وزن الأ�شخا�ص
البدينني.

ن�صائح للتخل�ص من م�شاكل اله�ضم
للتخلّ�ص من هذه امل�شاكل ين�صح
باتباع الإر�شادات التالية:
تناول الطعام ببطء ،م�ضغه جيداً
والتوقف عن الأكل فوراً عند ال�شعور
بال�شبع.
الإقالل من تناول الأطعمة الد�سمة
�أو املقلية.
عدم �رشب امل�رشوبات الغازية مع
وجبة الإفطار.
عدم اال�ستلقاء �أو النوم مبا�رشة بعد
الطعام.

اخلمول والنعا�س
يعترب اخلمول والنعا�س من
املظاهر ال�شائعة يف رم�ضان،
خا�ص ًة بعد تناول وجبة
الإفطار ،و�سببها �إما النق�ص
يف تناول ال�سوائل والأمالح،
�أو الإفراط والتخمة من تناول
الطعام الد�سم .للتغلب على قلة
الن�شاط واحليوية ين�صح بتناول
املزيد من ال�سوائل وجتنّب
الإفراط يف الأكل.

يكرث ال�صداع يف رم�ضان
خا�ص ًة عند املعتادين
ٍ
كميات كبري ٍة
على �رشب
من القهوة وال�شاي،
وعند املدخنني،
و�أحياناً يكون �سببه قلة
النوم.
ملكافحته ين�صح بالتع ّود
على التخفيف من �رشب
القهوة وال�شاي تدريجياً
يف الأ�سابيع القليلة
ال�سابقة ال�ستقبال �شهر
رم�ضان ،وا�ستبدالها
بامل�رشوبات اخلالية
من الكافيني� ،إ�ضاف ًة
ل�رضورة تنظيم الوقت
ٍ
ل�ساعات كافي ٍة
والنوم
يومياً.

ال�صداع

ن�صائح �صح ّية يف رم�ضان

�رشب كم ّية منا�سبة من املاء مبا ال يقل عن ثمانية �أكواب يف
اليوم ،مع �رضورة مراعاة �رشب املاء على فرتات لتفادي �شعور
ال�شخ�ص بالثقل واالنزعاج .تناول التمر قبل �أي �شيء ،لأ ّنه يعمل
على �سد نق�ص ال�سكر الذي ح�صل للج�سم �أثناء فرتة ال�صيام.
بدء وجبة الإفطار بطبق من ال�شوربة؛ حيث �إنّ هذا الطبق مي ّهد
املعدة ال�ستقبال باقي الطعام والوجبة الرئي�س ّية ،كما �أ ّنه يع ّو�ض
ال�سوائل التي خ�رسها اجل�سم .احلر�ص على امل�شي بعد تناول
الإفطار ب�ساعتني على الأقل ،حيث ميكن لل�شخ�ص الذهاب �إىل
�صالة الرتاويح م�شياً على الأقدام .احلر�ص على عدم ترك وجبة
ال�سحور على �أي حا ٍل من الأحوال ،وين�صح الأخ�صائيون ب�رضورة
احتواء هذه الوجبة على الن�شو ّيات بطيئة االمت�صا�ص كخبز
القمح الكامل ،والأرز ورقاق الفطور ،وذلك من �أجل احلفاظ
على م�ستوى ال�سكر يف الدم لأطول فرت ٍة ممكنة .احلر�ص
على تناول الأغذية التي حتتوي على الفيتامينات واملعادن
خالل يوم ال�صيام كالفواكه واخل�ضار .تناول طبق ال�سلطة على
وجبة الإفطار .تناول احللو ّيات ولكن باعتدال ،حيث يجب �أن
يراقب ال�شخ�ص ح�صته من هذه الأطباق وجتنّب تناولها قبل
النوم مبا�رش ًة .جتنّب تناول الأطعمة اململّحة مثل املخلالت
واملك�رسات ،واملعلبات وكذلك الأغذية ال�صناع ّية .تق�سيم وجبة
الطبق الرئي�سي �إىل ثالثة �أق�سام ،حيث يحتوي الق�سم الأول
على الن�شويات بطيئة االمت�صا�ص مثل الأرز ،والق�سم الثاين على
اللحوم ويف�ضل �أن تكون قليلة الدهون ،والن�صف املتبقي ميكن
تعبئته باخل�ضار ال�صح ّية .تناول فنجان القهوة بعد مرور �ساعة
�أو �ساعتني من تناول وجبة الإفطار ،حيث يجب جتنّب �رشبها
مبا�رش ًة بعد الوجبة مع �رضورة احلر�ص على تقليل كم ّية القهوة
امل�رشوبة خالل اليوم قدر الإمكان.

ن�صائح لعالج الإم�ساك
ميكن �أن نكافح ونعالج الإم�ساك من خالل اتباع هذه الن�صائح:
�رشب املاء بكمياتٍ كافية يومياً بالإ�ضافة لل�سوائل كع�صري
الفواكه واحل�ساء.
تناول ال�سلطة واخل�ضار بكمياتٍ جيدة يومياً.
زيادة تناول الفواكه الطازجة كالتفاح والإجا�ص التي ي�ستح�سن
تناولها مع الق�رشة.
تناول الفواكه املجففة كالتني ،التمر والزبيب.
زيادة تناول الألياف الغذائية املوجودة يف منتجات احلبوب
الكاملة ،خبز النخالة والربغل.
�إ�ضافة ال�شوفان لنظامنا الغذائي اليومي
تناول ملعقة طعام زيت زيتون على الريق قبل ال�سحور يومياً
تنظيم �أوقات الوجبات الطعامية و�أوقات الدخول للحمام.
زيادة الن�شاط احلركي وممار�سة الريا�ضة اليومية.
االبتعاد عن التناول الع�شوائي للمل ّينات والأع�شاب امل�سهلة ،فهي
ت�سبب تعودا عليها بالإ�ضافة �إىل �أنها قد ت�سبب تقرحات والتهاب
بالقولون.

االم�ساك
الإم�ساك م�شكلة �شائعة احلدوث ،تكرث مالحظتها �أي�ضاً يف �شهر
رم�ضان ،وعدم معاجلتها قد ت�ؤدي �إىل م�شاكل عديدة كالبوا�سري
وال�شعور ب�سوء اله�ضم والنفخة والغازات.
وال�سبب يعود غالباً لقلّة �رشب ال�سوائل وكرثة تناول اللحوم
والد�سم وقلّة اخل�ضار والفواكه والألياف الغذائية بالإ�ضافة لقلّة
احلركة واخلمول.
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من الو�سائل التي جتدد احلياة يف رم�ضان

 -1وقت ال�سحر وهو الوقت املبارك الذي ي�ضيعه
�أغلب النا�س يف �أغلب العام في�أتي رم�ضان لينبههم
عليه فيوقظهم ليتقووا من خالل الطعام ولكن
كثريا من النا�س يق�ضون هذا الوقت يف الطعام
وين�سون احلديث ال�رشيف « �إن اهلل ينزل يف الثلث
الأخري من كل ليلة �إىل ال�سماء الدنيا فيقول �أال
هل من م�سرتزق ف�أرزقه �أال هل من م�ستغفر
ف�أغفر له �أال كذا �أال كذا حتى يطلع الفجر « كم
نحن بحاجة لهذا الوقت املبارك جندد حيلتنا
ونطلب من اهلل ما ي�صلح ديننا ودنيانا و �آخرتنا .
� -2صالة الفجر يف امل�سجد وهي كذلك ي�ضيعا
النا�س يف �سائر �أوقات ال�سنة في�أتي رم�ضان
ليوقظ يف �أنف�سهم �أن هناك �صالة م�شهودة
يف امل�سجد « وقر�آن الفجر �إن قر�آن الفجر
كان م�شهودا « « ب�رش امل�شائني يف الظلم �إىل
امل�ساجد بالنور التام يوم القيامة يفزع النا�س
وال يفزعون»
 -3الدعاء والإكثار منه وال�سيما يف هذا ال�شهر
املبارك حيث �إن دعاء ال�صائم م�ستجاب كما
ورد يف احلديث ال�رشيف « ثالثة الترد دعوتهم
....ال�صائم حتى يفطر « ويف رواية ال�صائم حني
يفطر « وقال العلماء �إن اهلل و�ضع �آية الدعاء بني
�آيات ال�صيام �إ�شعارا منه ب�أن الدعاء يف ال�صيام
ال يرد فكم عندنا من احلاجيات نري �أن تق�ضى
!  -4قراء القر�آن والتفكر والتدبر فهذا ال�شهر

هو �شهر القر�آن « �شهر رم�ضان الذي �أنزل فيه
القر�آن هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان
« وي�ستحب للم�سلم �أن يختم امل�صحف ولو مرة
واحدة مع مراعاة التفكر والتدبر � -5صالة
اجلماعة يف امل�سجد « من غدا �إىل امل�سجد �أو
راح �أعد اهلل له نزال يف اجلنة كلما غدا �أو راح «

رم�ضان خطوة نحو التغيري
ملن اعتاد الإ�سفاف يف الكالم �أن يغري
من نف�سه فال يتكلم �إال بخري  ،وال يقول
�إال خرياً فالكلمة الطيبة �صدقة  ،وحفظ
الل�سان طريق لدخول اجلنة والنجاة من
النار  ،فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال � « :إن العبد
ليتكلم بالكلمة من ر�ضوان اهلل ال يلقي لها
باالً يرفعه اهلل بها درجات و�إن العبد ليتكلم
بالكلمة من �سخط اهلل ال يلقي لها باالً
يهوي بها يف جهنم » [ �صحيح البخاري
كتاب الرقاق حديث  - ] 5997رم�ضان
خطوة نحو التغيري ملن خا�صم �أحداً من
النا�س �أن يعفو وي�صفح  ،قال تعاىل { :
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بل ثورة �إرادة  ..وجهاد
�إن الت�أمل يف حالة ردود الأفعال يف املعامالت مع النا�س  ،لنجد �أن النبي عليه ال�صالة وال�سالم يحث على جتاهل ردود الأفعال يف حال
ال�صيام حني يتعر�ض امل�سلم ملن ي�سبه �أو ي�شتمه بل حتى يف طريقة �صوته !  « :ال�صيام جنة  ،و�إذا كان يوم �صوم �أحدكم فال يرفث وال
ي�صخب ويف رواية :وال يجهل ف�إن �سابه �أحد �أو قاتله  ،فليقل� :إين امر�ؤ �صائم» متفق عليه  ،وجنده يف املقابل يقول « :رب �صائم لي�س له
من �صيامه �إال اجلوع « رواه الن�سائي وابن ماجه واحلاكم  .لأنه مل يتحكم يف نف�سه و�أطلق لها العنان � ،سواء يف �شهواتها � ،أو يف ل�سانها . . .
فال�صوم مانع من هذا الإطالق غري املوزون لل�شهوات التي قد تكون يف غريه لها م�سوغ ـ كمثل رفع ال�صوت مثال ـ  ،ومن هنا ف�إن �إدراك حكم
ال�صوم من هذا التبيان هو الأ�صل  ،ويف نظري ب�أن من �أكرب حكم ال�صوم هي ( تقوية الإرادة ) .

تعب  ..وتربية
ٌ
فلو �أننا نظرنا يف ت�أثري ال�صوم على اجل�سم وما يرتكه فيه من تعب و�شعور ببع�ض ك�سل رمبا
 ،لفهمنا �أن احلال طبيعي  ،و�أن ال�صوم هو خروج عن م�ألوف دام �أحد ع�رش �شهرا كاملة ،
و�إن هو �إال تغيري للتعود الذي �أعتاده اجل�سم والروح معا  ،والكثري من النا�س ي�صابون يف
�أول رم�ضان بنوع من الربكة يف امل�أكل وامل�رشب والنوم والعمل ونحو ذلك  ،ومن هنا
نرى احلكمة يف �صيام النبي عليه ال�صالة وال�سالم يف �شهر �شعبان الأيام الكثرية  ،كي
يكون ذلك ال�صوم مقدمة ومتهيدا ل�صوم ال�شهر املبارك  .ومن يرى ب�أن حالة اجلفاف
الروحي التي حتدث يف رم�ضان �إن هي �إال حالة عادية مثل بقية ال�سنة  ،فهذا خلل يف
فهم فل�سفة ال�صوم  ،وفهم بركات هذا ال�شهر وما خ�صه اهلل تعاىل به من مزايا ،
ويجب ت�صحيح هذه النظرة �أوال  ،ليكون العالج ثم ومن يخاف من حاله هذا ـ
اجلفاف الروحي يف رم�ضان ـ ف�إن هذا اخلوف يجب �أن يبنى على علم  ،و�أن
يتولد منه عمال  ،ال �أن يقبل املرء منا باملر�ض وال يبادر لعالجه
 ،وتخلي�ص نف�سه من �آثار املر�ض وتوابعه !
ولو ت�أملنا فيما ي�صيب اجل�سم من ال�صيام ـ كما ذكرت ـ لكنا
قد فهمنا الأر�ضية التي يبنى عليها ال�صوم  ،لن�أخذ مثال ال�صوم
والرغبة يف الزواج  ،والذي ميثل نوعا من حتقيق �شهوة م�رشوعة
النبي عليه ال�صالة وال�سالم قد وجه
 ،لوجدنا �أن
يتزوج ف�إن مل يجد ؟ فعليه بال�صوم ،
ال�شباب ب�أن
له وجاء � ،أي معينا على ما يجده يف
ف�إ نه
نف�سه ! فال�صوم هنا يكبح ال�شهوة ملن
ال يجد م�رصفا �رشعيا لها « « :يا
مع�رش ال�شباب من ا�ستطاع
منكم الباءة فليتزوج،
ف�إنه �أغ�ض للب�رص،
و�أح�صن للفرج،
ومن مل ي�ستطع
فعليه بال�صوم،
له
ف�إنه
وجاء»  .رواه
البخاري .

روحانيات فقه ال�صيام
« ال�صوم هلل « هذه العبادة لها ميزة فريدة  ،عبرّ عنها
النبي عليه ال�صالة وال�سالم بقوله عن رب العزة « :
ال�صيام يل و�أنا �أجزي به « كما يف البخاري  .ونقل
ابن حجر يف الفتح �أراء �أهل العلم يف هذه العبارة
نخت�رصها هنا للفائدة :
• �أن ال�صوم ال يقع فيه الرياء كما يقع يف غريه .
وي�ؤيد هذا الت�أويل قوله �صلى اهلل عليه و�سلم « لي�س يف
ال�صيام رياء « .
• �أن املراد بقوله « و�أنا �أجزي به « �أين �أنفرد بعلم
مقدار ثوابه وت�ضعيف ح�سناته  .و�أما غريه من
العبادات فقد اطلع عليها بع�ض النا�س  .قال القرطبي
 :معناه �أن الأعمال قد ك�شفت مقادير ثوابها للنا�س
و�أنها ت�ضاعف من ع�رشة �إىل �سبعمائة �إىل ما �شاء
اهلل � ,إال ال�صيام ف�إن اهلل يثيب عليه بغري تقدير ..
وهذا كقوله تعاىل ( �إمنا يوفى ال�صابرون �أجرهم بغري
ح�ساب ) .
• ثالثها معنى قوله « ال�صوم يل « �أي �أنه �أحب
العبادات �إيل واملقدم عندي  ,وقد تقدم قول ابن عبد
الرب  :كفى بقوله « ال�صوم يل « ف�ضال لل�صيام على
�سائر العبادات .
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�آل �سمري غامن ي�سيطرون على الأعمال الكوميدية يف رم�ضان
�أعمال درامية عدة تتناف�س يف �سباق �شهر رم�ضان ،من �أجل جذب امل�شاهد والفوز ب�أكرب ن�سبة م�شاهدة و�سط املو�سم الدرامي الأبرز .ع�شرات الق�ص�ص
التي يقدمها النجوم ،كان للكوميديا ن�صيب لي�س بالقليل منها ،يف ظل رغبة البع�ض �أن ير�سم الب�سمة على وجوه امل�شاهدين.
ورغم قلة الأعمال الكوميدية التي
تقدم يف �شهر رم�ضان� ،إال �أن عائلة
�سمري غامن ت�سيطر على جزء كبري من
تلك الأعمال ،حيث تطل دنيا �سمري
غامن مب�سل�سلها «بدل احلدوتة .»3
وهو امل�سل�سل الذي تقدم من خالله
حلقات منف�صلة مت�صلة ،يف  3حكايات
متنوعة ،على �أن تقدم الق�صة الواحدة
يف  10حلقات ،من خالل م�ساعدة
البطلة وفريقها يف �إنقاذ عالقة
عاطفية ي�ستحيل ا�ستمرارها.
وتعود دنيا �سمري غامن لتقدمي
�شخ�صية «لهفة» التي لعبتها من قبل
يف م�سل�سل يحمل ا�سم ال�شخ�صية
وذلك بناء على طلب جمهورها ،كما
يطل ب�صحبتها يف العمل والديها �سمري
غامن ودالل عبد العزيز.
ويف عمل جديد ،تلعب �إميي �سمري

غامن دور البطولة من خالل م�سل�سل
«�سوبر مريو» الذي تلعب فيه �شخ�صية
«�أمرية» الفتاة التي تعمل ب�إحدى
امل�ؤ�س�سات ال�صحافية وترغب يف �أن
تكون بطلة خارقة من �أجل م�ساعدة
نف�سها واجلميع .العمل ي�شاركها
بطولته حمدي املريغني كما يطل
ب�صحبتها �سمري غامن الذي يلعب دور
والدها الذي يعاملها كطفلة �صغرية
ويحر�ص عليها ب�شكل كبري.
ويف ظل املناف�سة العائلية امل�ستمرة
قرر ح�سن الرداد �أن يقدم م�سل�سال
منف�صال بعيدا عن زوجته �إميي �سمري
غامن ،حيث يطل مب�سل�سله اجلديد
«الزوجة الـ  »18الذي ي�شاركه بطولته
ناهد ال�سباعي وحممود البزاوي.
الواد �سيد ال�شحات

امل�سل�سل يقدم من خالله ح�سن الرداد
�شخ�صية «حمزة» متعدد الزيجات،
الذي يتزوج �أكرث من مرة ويجمع بني
�أكرث من زيجة ،حتى ي�صل �إىل الزيجة
رقم  18التي تنقلب بعدها الأحوال
ر�أ�سا على عقب .وبعيدا عن عائلة
�سمري غامن يقدم الفنان �أحمد فهمي
م�سل�سال كوميديا هذا العام ب�صحبة
خطيبته الفنانة هنا الزاهد ،يحمل
ا�سم «الواد �سيد ال�شحات» .ويقدم
فهمي من خالل امل�سل�سل ق�صة �شاب
فقري يتزوج من فتاة غنية لينده�ش
اجلميع من هذا الأمر ،ويكت�شف
بعدها �أن هناك �أ�شخا�صا يطاردونه
ب�سبب مبلغ  6ماليني جنيه اعتقادا ب�أن
�أحد �أفراد عائلته قام بالن�صب عليهم
فيها .كما يطل جنوم «م�رسح م�رص»
من خالل م�سل�سلني يف �شهر رم�ضان،

الأول يحمل ا�سم «فكرة مبليون
جنيه» الذي يقوم ببطولته علي ربيع
وي�شاركه �صالح عبد اهلل و�صابرين.
ويقدم من خالله ق�صة �شاب ي�ؤمن
بحل ما مل�شكالته وم�شكالت جمتمعه
ال�صغري ،وي�سعى جاهدا لتنفيذ هذا
احلل ما يت�سبب يف وقوع العديد من
املفارقات الكوميدية .كما يلعب
م�صطفى خاطر بطولة م�سل�سل يحمل
ا�سم «طلقة حظ» وي�شاركه بطولته
حممد �أنور و�آينت عامر وهبة جمدي،
ويقدم من خالله �شخ�صية �شاب يواجه
�أزمات مع �شقيقاته ب�سبب �رصاعهن
مع زوجته ،وهو ما يت�سبب يف العديد
من املفارقات.

أقدم �شخ�صية �صادمة»
املمثلة �أمينة خليلّ �« :

ك�شفت املمثلة �أمينة خليل عن
تفا�صيل �شخ�صيتها يف م�سل�سل «
قابيل« وهي فتاة م�ستهرتة ومتمردة،
تواجه م�شاكل نف�سية .وقالت �أمينة
يف بيان �صادر عن  MBCم�رص:

«�أنني �أقدم �شخ�صية �صادمة �إذا
�صح القول لفتاة تدعى «�سما»،
و�أكرت ما جذبني �إىل هذا الدور
هو كونه خمتلف متاماً ع ّما قدمته
من حيث ال�شكل و�أ�سلوب الكالم

والتعامل مع النا�س ،وهي �شخ�صية
قوية و�صادمة و�أ�شعر باخلجل
من فريق الت�صوير عند انتهاء كل
م�شهد» .وتابعت« :اجتمعت مع
املخرج كرمي ال�شناوي ملناق�شة

�شكل ال�شخ�صية ،وكيف تت�رصف
وجتل�س وتتكلم ،وكان لدينا وجهات
نظرة متقاربة ،و�أمتنى �أن جتذب
�شخ�صية «�سما» اجلمهور ،بالطريقة
نف�سها الذي جذبتني �إليها».

نا�شونال جيوغرافيك توثق رحلة
�إنقاذ «�أطفال الكهف» يف تايالند

تامر ح�سني �ضيف «ولد الغالبة» ..وهذه مفاج�أة ال�سقا جلمهوره
�إطاللة درامية جديدة وخمتلفة يقدمها الفنان �أحمد ال�سقا
مب�سل�سله اجلديد «ولد الغالبة» الذي يعر�ض يف �شهر رم�ضان
اجلاري عرب �شا�شة « MBCم�رص».
ويف احللقة الأوىل من العمل الذي ت�شارك يف بطولته مي عمر
وهادي اجليار ،كان اجلمهور على موعد مع املفاج�أة حينما �أطل
الفنان تامر ح�سني ك�ضيف �رشف بالأحداث.
حيث قدم تامر ح�سني �شخ�صية التاجر الذي ي�أتي �إىل �صعيد م�رص
من �أجل �رشاء املالب�س وبيعها يف القاهرة ،ويلتقي بال�سقا �صدفة
يف طريق �سفر الأخري ،ليقدم الثنائي م�شهدا ت�أثر به اجلمهور
كثريا.
املفاج�أة الثانية قدمها ال�سقا للجمهور ،حينما ن�رش مقطع فيديو
يظهر فيه ب�صحبة تامر ح�سني وحممد �سامي خمرج امل�سل�سل
�أثناء م�شاهدتهما للحلقة الأوىل من العمل.
حيث كان تامر ح�سني حري�صا على تقدمي التهنئة لبطل امل�سل�سل
وخمرجه يف منزل ال�سقا ،و�أثنى كثريا على ما يقدمه ال�سقا يف
امل�سل�سل ،لريد له الأخري التحية وي�شكره على م�شاركته.
ويظهر ال�سقا يف امل�سل�سل من خالل اللون ال�صعيدي ،حيث يج�سد
�شخ�صية مدر�س تاريخ يف حمافظة املنيا ب�صعيد م�رص ،يعول �أ�رسة
كبرية ويتعر�ض للعديد من املحن والأزمات ما ي�ضعه يف اختبارات
كثرية ويدفعه للوقوع بفخ اجلرمية دفاعا عن �أ�رسته.

�أعلنت نا�شونال جيوغرافيك عن بدء ت�صوير �أحدث �أفالمها الوثائقية «�إنقاذ
�أطفال الكهف» ،الذي يوثق عملية �إنقاذ جمموعة من اثني ع�رش فتى ،ا�شتهرت
ق�صتهم حول العامل .وينتمي الفتية لفريق كرة قدم حملي يف تايالند ترتاوح
�أعمارهم ما بني  11و � 16سنة جنبًا �إىل جنب مع مدربهم من كهف ثام لوانغ
الواقع يف حمافظة ت�شيانغ ري التايالندية حيث خططوا للبقاء هناك ملدة
�ساعة واحدة ،قبل �أن يجدوا �أنف�سهم عالقني هناك لأكرث من  14يو ًما �إثر
�سقوط �أمطار غزيرة ت�سببت يف �إغراق الكهف باملياه التي قطعت �أي طريق
خلروجهم منه.
ملحمة �إن�سانية

ب�سبب م�ستحقاته ..م�شاجرة بني حممود البزاوي ومنتجي «الزوجة »18
ن�شبت م�شاجرة بني الفنان
حممود البزاوي وم�س�ؤويل
الإنتاج مل�سل�سله اجلديد
«الزوجة � ،»18أول �أم�س � ،أثناء
ت�صوير عدد من امل�شاهد
داخل �إحدى الفيالت مبنطقة
�شربامنت يف اجليزة .وك�شف

م�صدر  ،تفا�صيل امل�شاجرة
قائ ً
البزاوي
«طالب
ال:
م�س�ؤويل الإنتاج بدفعة جديدة
من م�ستحقاته ،وهدد بعدم
ا�ستكمال الت�صوير حال عدم
ح�صوله عليها ،حيث طالبوه
با�ستكمال الت�صوير على �أن

يتفقوا معه على موعد ل�رصف
م�ستحقاته� ،إال �أنه غ�ضب
وت�شاجر مع �أحدهم وغادر
موقع الت�صوير» .و�أو�ضح
امل�صدر �أن هذه امل�شاهد كانت
جتمعه بكل من ح�سن الرداد
و�سلوى خطاب وكوكي ،حيث مت

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

حذف �شخ�صية البزاوي منها
ال�ستكمال الت�صوير دون عطلة.
وي�شارك يف بطولة «الزوجة

«فري �سولو»

و�إينا�س كامل وحممود الليثي،

وي�أتي �إنتاج فيلم «�إنقاذ �أطفال الكهف» يف �أعقاب النجاح الباهر الذي
حققه وثائقي نا�شونال جيوغرافيك الأخري «فري �سولو» والذي حقق جائزة
الأو�سكار ك�أف�ضل فيلم وثائقي.

 »18هيدي كرم و�شيماء �سيف

من �إخراج م�صطفى فكري.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

وي�رسد الوثائقي الذي يُخرجه كيفني ماكدونالد احلائز على الأو�سكار وينتجه
جون بات�سيك احلائز على جائزة اميي ق�صة �إن�سانية رائعة حتتفي ب�شجاعة
الأطفال و ُمدربهم الذي اعتنى بهم وقت الكارثة قبل �أن يتو�صل رجال الإنقاذ
�إىل طريقة مُتكنهم من �إنقاذ ه�ؤالء ال�صبية ف�ضلاً عن تكاتف ا ُ
ملجتمع ب�أكمله
واهتمامه ب�إنقاذ الأطفال يف ملحمة �إن�سانية رائعة .و�سيتم عر�ض الفيلم
الوثائقي يف الواليات املتحدة الأمريكية وال�رشق الأو�سط يف الوقت نف�سه
وذلك باللغتني الإجنليزية والعربية حيث يلقي ال�ضوء على رحلة ميدانية
ملجموعة �أطفال و ُمدربهم حتولت �إىل كابو�س حي ومعركة لأجل البقاء على
قيد احلياة ف�ضلاً عن خطورة عملية الإنقاذ التي اعتمد املنقذون فيها على
معداتهم فقط من �أجل �إمتام عملية الإنقاذ رغم م�شقتها ووجود احتمالية
لي�ست �ضئيلة ب�أن ه�ؤالء ا ُ
ملنقذين لن يكون مبقدورهم اخلروج من الكهف
�أحياء.

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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�سيارات

الأحد  12ماي  2019املوافـق ل 07رم�ضان 1440هـ

�أ�ستون مارتن تطلق  AMRمن �أيقونتها Vantage

ك�شفت �رشكة �أ�ستون مارتن
النقاب عن ن�سخة  AMRمن
�أيقونتها  Vantageالكوبيه
باملزيد من التجهيزات الإ�ضافية
وب�أعداد حمدودة.
و�أو�ضحت ال�رشكة الربيطانية �أن
ن�سخة  ،AMRوالتي يقت�رص
�إنتاجها على � 200سيارة فقط،
تظهر يف �إ�صدارين خمتلفني،
فبجانب  141ن�سخة قيا�سية

ب�سعر حوايل � 185ألف يورو
تتوفر �أي�ضا الن�سخة اخلا�صة
“ ”59 Vantageب�سعر 210
�ألف يورو.
و�أ�شارت �أ�ستون مارتن �إىل �أن
الن�سخة اخلا�صة “Vantage
 ”59تتميز من خالل لون الطالء
اخلارجي اخلا�ص ،وكذلك مزيج
اجللد وفر�ش الكانتارا وحليات
باملق�صورة
ملونة
خا�صة

الداخلية .وتعتمد ن�سخ AMR
على �سواعد حمرك تربو
مزدوج � V8سعة  4لرت وبقوة
 510ح�صان 625/نيوتن مرت
لعزم الدوران الأق�صى ،تت�ضافر
جهوده مع ناقل حركة يدوي
من �سبع �رسعات .وبف�ضل هذه
القوة تت�سارع الكوبيه الريا�ضية
من الثبات �إىل  100كلم�/س يف
غ�ضون  4ثوان ،يف حني تقف

ال�رسعة الق�صوى على �أعتاب
 315كلم�/س .ومن التجهيزات
الإ�ضافية بالن�سخة اخلا�صة
 Vantage AMRك�شافات
 LEDوجنوط م�سبوكة قيا�س
 20بو�صة ،مع جمموعة التعليق
املتوائم  ،Skyhookوالتي
تتيح لقائد ال�سيارة االختيار
بني �أو�ضاع ال�ضبط  Sportو
 +Sportو .Track

خرافات عن ال�سيارات الكهربائية توقف عن ت�صديقها
حظيت ال�سيارات الكهربائية مبزيد من
ال�شعبية يف ال�سنوات الأخرية ،مع اجتاه
العديد من ال�رشكات �إىل �إنتاج املزيد
منها ،وتوفر حمطات ال�شحن على نحو
متزايد يف العديد من الدول .وعلى
الرغم من هذا االجتاه� ،إال �أن الكثريين ال
يزالون يحجمون عن ا�ستخدام ال�سيارات
الكهربائية ،نتيجة بع�ض املعتقدات
اخلاطئة عن هذا النوع من ال�سيارات،
بح�سب �صحيفة "مريور" الربيطانية-1 :
ال�سيارات الكهربائية لي�ست قوية يعتقد
الكثريون �أن ال�سيارات الكهربائية لي�ست
بنف�س قوة ال�سيارات التي تعمل بالبنزين
�أو الديزل .ويف الواقع ،ميكن لل�سيارات
الكهربائية توليد الطاقة ب�شكل �أ�رسع

و�أكرث قوة من نظريتها التقليدية .كما �أن
�أ�رسع �سيارة على هذا الكوكب هي �سيارة
كهربائية ،مت الك�شف عنها يف معر�ض
جنيف لل�سيارات.
 -2بطاريات ال�سيارات الكهربائية حتتاج
لتبديل كل � 5سنوات
ك�شف ا�ستطالع للر�أي �أن �شخ�صاً واحداً
من بني كل �أربعة �أ�شخا�ص ()%23
يعتقدون �أنهم �سيحتاجون �إىل تبديل
بطارية ال�سيارة الكهربائية بعد خم�س
�سنوات .هذا لي�س �صحيحاً ،فاملوديالت
احلالية م�صممة بحيث تدوم البطارية 10
�سنوات على الأقل ورمبا � 20سنة قبل �أن
حتتاج �إىل ا�ستبدال.
 -3ت�شغيل ال�سيارات الكهربائية �أكرث

تكلفة يبالغ ال�سائقون يف تقدير تكلفة
ت�شغيل ال�سيارة الكهربائية بن�سبة ال تقل
عن  ،٪100حيث ميكن �أن تعمل ال�سيارات
الكهربائية مل�سافة  100ميل بتكلفة ترتاوح
بني  5و  8دوالر ،مقارنة بـ � 18إىل 230
دوالر لل�سيارات العاملة على البنزين �أو
�سيارات الديزل -4 .ال ميكن قياة �سيارة
كهربائية على طريق �رسيع
اعتقاد خاطىء �آخر لدى ال�سائقني ،حيث
ت�سمح معظم الدول بقيادة ال�سيارات
الكهربائية على الطرقات ال�رسيعة،
وتوفر البنية التحتية وحمطات ال�شحن
لهذا الغر�ض.
 -5ال ميكن غ�سل ال�سيارة الكهربائية يف
مغ�سل ال�سيارات

مر�سيد�س ت�ستعد لطرح  CLAالكوبيه اجلديدة
ت�ستعد �رشكة مر�سيد�س لطرح ال�سيارة  CLAالكوبيه اجلديدة يف مايو(�أيار) املقبل
ب�سعر يبد�أ من � 31475ألف يورو و�أو�ضحت ال�رشكة الأملانية �أن اجليل الثاين من
ال�سيارة الكوبيه رباعية الأبواب ي�أتي بطول � 4.69أمتار ،ويتمتع باملزيد من
الرحابة يف املق�صورة الداخلية خا�ص ًة املقاعد اخللفية بعد زيادة
طول قاعدة العجالت حوايل � 3سم عن اجليل ال�سابق ،يف
حني زادت �سعة �صندوق الأمتعة لت�صل �إىل 460
لرتاً .وعلى �صعيد الدفع تتوفر لل�سيارة
 CLAالكوبيه املدجمة حمركات
بنزين وديزل رباعية الأ�سطوانات
تغطي نطاق قوة ميتد بني 85
كيلووات 116/ح�صان و165
كيلووات 225/ح�صان.
وترتاوح ال�رسعة الق�صوى
لل�سيارة  CLAالكوبيه
بني  205و  250كلم�/س،
ومعدل اال�ستهالك بني
 3.8لرت من الديزل100/
كلم و 6.5لرت 100/كلم
من البنزين.

نظراً الرتباط ا�سم هذه ال�سيارة بالكهرباء،
ي�سود االعتقاد بني الكثريين �أن من غري
املمكن غ�سلها يف مغا�سل ال�سيارات
التقليدية� ،إال �أن اخلرباء ي�ؤكدون �أن
بالإمكان تنظيفها يف هذه املغا�سل مثل
�أي �سيارة �أخرى.
 -6ال ينبغي ا�ستخدام ال�سيارة الكهربائية
يف الأجواء املاطرة
يتم اختبار ال�سيارات الكهربائية على
نطاق وا�سع من قبل ال�رشكات امل�صنعة
لها ،وقبل بيعها يتم و�ضعها من خالل
اختبارات الأمان �ضد املطر ،وحتى
�أجهزة ال�شحن مانعة لت�رسب املاء  -حيث
تخ�ضع جميع نقاط ال�شحن الختبار �أمان
�صارم �أي�ضاً قبل تثبيتها.

موديل خا�ص من ني�سان Qashqai

ك�شفت �رشكة ني�سان النقاب
عن املوديل اخلا�ص N-Way
لأيقونتها  ،Qashqaiمن فئة SUV
املدجمة.
و�أو�ضحت ال�رشكة اليابانية �أن
املوديل اخلا�ص  N-Wayيعتمد
على خط التجهيزات ،Acenta
والذي يقدم مكيف هواء مزدوجاً،
وحزمة �أنظمة القيادة امل�ساعدة،
و�صافرة �صف ال�سيارة يف الأمام
واخللف ونظام التعرف على املارة،
والأنظمة امل�ساعدة للحفاظ على
حارة ال�سري ،وال�ضوء العايل ،ونظام
التعرف على �إ�شارات املرور.
ويقدم املوديل اخلا�ص �أي�ضا جتهيزات

�إ�ضافية مثل نظام املالحة ،وال�سقف
البانورامي ،وق�ضبان ال�سقف ونظام
التدفئة يف الأمام ،ووظيفة التدفئة
للزجاج الأمامي واجلنوط امل�صنوعة
من معدن خفيف قيا�س  18بو�صة.
وبالن�سبة لنظام الدفع� ،أ�شارت ني�سان
�إىل �أن ال�سيارة تتوفر يف جمموعة
من حمركات البنزين والديزل ،التي
تغطي نطاق قوة ميتد بني 115
ح�صان �إىل  160ح�صان ،وتت�ضافر
جهود املحركات مع ناقل احلركة
الأوتوماتيكي مزدوج القاب�ض من
�سبع �رسعات� ،أو ناقل احلركة
الأوتوماتيكي  Xtronicلتوزيع القوة
على عجالت ال�سيارة الأربع.

"بي �إم دبليو" تخترب �أحدث
�سياراتها الريا�ضية

بد�أت �رشكة "بي �إم دبليو"
الأملانية باختبار منوذج جديد
من �سياراتها الريا�ضية من
الفئة الثامنة.
وبالرغم من تكتم "بي �إم دبليو"
عن ت�صميم هذه ال�سيارة� ،إال
�أن الفيديوهات التي ظهرت
لها �أثناء االختبارات ،تبني �أنها
�ست�أتي بـ � 4أبواب ،بدال من
بابني كما هي العادة يف �سيارات
"."8-BMW
كما �ست�أتي هذه ال�سيارة بهيكل

ان�سيابي بطول � 5أمتار تقريبا،
وعجالت ريا�ضية مبقا�س 18
�إن�ش ،و�أنظمة تعليق وفرملة
خا�صة ،ونظامي دفع خلفي
ورباعي.
و�ستطرح بن�سختني ،ن�سخة
مزودة مبحرك توربيني ،بـ 8
�أ�سطوانات ،وعزم  530ح�صانا،
ون�سخة مزودة مبحرك بـ
� 8أ�سطوانات ،وعزم 600
ح�صان ،يعمل مع علبة �رسعة
�أوتوماتيكية بـ  9مراحل.
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كامريات
خارقة بدقة غري م�سبوقة

على غرار «في�سبوك
ما�سنجر»..
وات�ساب تخترب
خا�صية جديدة
ذكر تقرير �إخباري �أن تطبيق
التوا�صل الفوري «وات�ساب» يخترب
حاليا مل�صقات ر�سوم متحركة،
متاما مثل تلك امل�ستخدمة يف
تطبيق «في�سبوك ما�سنجر».
وذكر موقع « »9to5google
التقني ،اجلمعة� ،أن الن�سخة
التجريبية اخلا�صة بالتطبيق،
واملخ�ص�صة للهواتف التي تعمل
بنظام «�أندرويد» حتتوي مل�صقات
متحركة وكان «وات�ساب» اخترب
يف املا�ضي هذه املل�صقات ،لكنه
توقف عن تطويره .وعلى الرغم من

عر�ضت �رشكة «�سام�سونغ» �صورا
مل�ست�شعر �صور خا�ص بالهواتف
الذكية يوفر دقة عالية �أكرب
من تلك التي توفرها الأجهزة
املتوفرة يف الأ�سواق.
ويتيح امل�ست�شعر ،الذي �أطلقت
ال�رشكة الكورية اجلنوبية عليه
ا�سم ISOCELL Bright

 ،GW1دقة تبلغ  64ميغابك�سل،
وهو الأف�ضل من حيث قدرته على
التقاط املزيد من ال�ضوء ،وفق ما
نقل موقع «فريج» التقني.
و�سيولد امل�ست�شعر �صورا بهذه
الدقة العالية بدمج بك�سالت
رباعية مع بع�ضها البع�ض لت�صبح
واحدة ،كما �أنه �سيكون قادرا على

�إزالة �أي ت�شويه ناجم عن فالتر
الألوان ملزيد من الدقة والو�ضح
يف ال�صور.
وتتوقع «�سام�سونغ» �أن تبد�أ
عمليات �إنتاج امل�ست�شعر ب�شكل
جتاري يف الن�صف الثاين من
العام اجلاري ،حيث قد يجد
امل�ستهلكون هذه التقنية املبتكرة

مدجمة يف الهواتف التي قد
تطرحها ال�رشكة �أواخر ال�سنة
احلالية.
وتوفر هواتف عدد من ال�رشكات
مثل «�سام�سونغ» و»هواوي»
و»�أوبو» و»فيفو» و»�شاومي» حاليا
هواتف بكامريات تبلغ دقتها 48
ميغابك�سل.

الواليات املتحدة تبني �أ�سرع
حا�سوب عمالق يف العامل
خ�ص�صت الواليات املتحدة مبلغ  600مليون دوالر لبناء �أ�رسع حا�سوب عمالق يف
العامل ،وثاين حوا�سيبها من فئة  ،Exascaleامل�سمى فرونتري  ،Frontierوالذي
من املقرر و�ضعه يف اخلدمة بحلول عام  2021ل�صالح خمترب �أوك ريدج الوطني
يف والية تيني�سي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.
وميتلك  Frontierقدرة معاجلة ت�صل �إىل � 1.5إك�سا فلوب�س � ،exaFLOPSأي
ما يعادل مليار عملية ح�سابية يف الثانية الواحدة ،ويجري بناءه من قبل �رشكة
�صناعة الرقاقات �أي �أم دي  AMDوال�رشكة امل�صنعة للحوا�سيب العمالقة
.Cray
و�سيتم ا�ستخدام قدرة معاجلة �أ�رسع حا�سوب عمالق من �أجل جمموعة من
املهام ،مبا يف ذلك التنب�ؤ بتغري املناخ ،والتنب�ؤ مب�سار الأعا�صري ،وتطوير �أدوية
جديدة� ،إىل جانب �إجراء ح�سابات متقدمة يف جماالت ،مثل البحوث النووية
واملناخية ،ومنذجة م�صادر طاقة االن�صهار ،وحماكاة �أنظمة حمركات االحرتاق،
و�إجراء عمليات حماكاة للكون واملجرات.
وللتو�ضيح ،ف�إذا قام كل فرد على وجه الأر�ض ب�إجراء عملية ح�سابية واحدة
يف الثانية الواحدة ،ف�إننا بحاجة لأكرث من �ست �سنوات لإجراء عدد مماثل من
العمليات احل�سابية التي ميكن حلا�سب  Frontierالقيام بها يف ثانية واحدة.
وقال ريك بريي  ،Rick Perryوزير الطاقة الأمريكي يف بيان �صحفي« :ي�ضمن
�أداء  Frontierالفريد من نوعه قدرة بالدنا على قيادة العامل يف جمال العلوم،
والتي حت�سن احلياة وجتلب االزدهار االقت�صادي جلميع الأمريكيني والعامل
ب�أ�رسه».
و�أ�ضاف «ي�رسع  Frontierاالبتكار يف جمال الذكاء اال�صطناعي من خالل
تزويد الباحثني الأمريكيني ببيانات ذات م�ستوى عاملي وموارد حو�سبة ل�ضمان �أن
تكون االخرتاعات العظيمة القادمة م�صنوعة يف الواليات املتحدة».
وتقول « :AMDلدى  Frontierقوة معاجلة تفوق قدرة معاجلة �أ�رسع 160
حا�سو ًبا عمال ًقا م ًعا ،وهو قادر على التعامل مع كمية مذهلة من البيانات ،مع
عر�ض نطاق ترددي �أكرب مبقدار  24مليون مرة عن متو�سط االت�صال املنزيل
بالإنرتنت ،مما يجعله قاد ًرا على تنزيل � 100ألف فيلم بدقة  HDيف الثانية.
يذكر �أن هذا احلا�سوب العمالق ال يعني بال�رضورة �أن الواليات املتحدة هي
�أكرب قوة حو�سبة يف العامل� ،إذ من املتوقع �أن يكون لدى ال�صني حا�سوب عمالق
 Exascaleخا�ص بها بحلول عام � – 2020أي قبل عام من ح�صول الواليات
املتحدة على حا�سوبها.

�أن رموز  GIFاملرحة متحركة� ،إال
�أنها ال تعمل تلقائيا ويجب التعامل
معها مثل بقية امللفات� ،أي يجب
النقر عليها لت�شغيلها و�ستعمل
الرموز املتحركة اجلديدة مبجرد
ا�ستالمهما من قبل امل�ستخدمني،
و�ستعمل تلقائيا يف الهواتف
واحلوا�سيب التي ميكن �إر�سال
املل�صقات عربها �أي�ضا .ومن
غري الوا�ضح متى �سيتم الإ�صدار
الر�سمي لهذا اخلا�صية اجلديدة،
�إال �أن املوقع التقني توقع �أن يتم
قريبا نظرا �إىل �أنه �صغري ن�سيا.

جديد من تويرت ..انتظره الكثريون!
�أعلن موقع التوا�صل االجتماعي
تويرت �أنه �أ�صبح ب�إمكان
امل�ستخدمني �إ�ضافة �صورة،
�أو فيديو� ،أو �صورة متحركة
� GIFإىل «�إعادة التغريد»،
اً
بدل من الن�ص فقط.
وذلك
وقالت ال�رشكة يف تغريدة
عرب ح�ساب الدعم اخلا�ص
بها على موقعها« :من ال�سهل
�أن تعرب عن نف�سك من خالل
�إعادة التغريدة مع تعليق .ولكن

ماذا لو ا�ستطعت �أن تخطو
خطوة �إىل الأمام لي�شمل ذلك
الو�سائط املتعددة»و�أ�ضافت
تويرت يف تغريدتها� :أنه اعتبا ًرا
من اليوم ميكن للم�ستخدمني
�إعادة التغريد با�ستخدام
ال�صور� ،أو مقاطع الفيديو،
�أو �صور  ،GIFوذلك عرب
تطبيقها على نظامي �أندرويد،
و�آي �أو �إ�س ،بالإ�ضافة �إىل
موقعها على الويب.

برنامج �شهري «جت�س�س» على
حوا�سبنا لأكرث من � 18سنة!
حذّ ر خرباء من «Check Point
 »Researchاملتخ�ص�صة ب�أمن
املعلومات من ثغرة يف برنامج
« »WinRARال�شهري ،من
املمكن �أنها كانت ت�ستغل الخرتاق
احلوا�سب منذ �سنوات.
وقال اخلرباء �إن الثغرة موجودة

يف برجميات « »WinRARمنذ
العام  ،2000واخلطري فيها �أنها
قد تكون قد �ساهمت يف اخرتاق
الكثري من احلوا�سب منذ ذلك
الوقت ،فملفات « »ACEالتي
يدعمها هذا الربنامج ت�ساعد على
تفعيل فريو�س �إلكرتوين خطري قد

ي�ستخدم ل�رسقة بيانات احلوا�سب
من جانبهم� ،أكّد القائمون على
برنامج «� »WinRARأنهم
�أ�صلحوا الثغرة الربجمية يف
تطبيقهم ،و�أ�صدروا ن�سخة جديدة
منه «،»beta 5.70 WinRAR
ال تدعم ملفات «.»ACE

«مايكرو�سوفت» تتحدث عن بيع تقنية
ذكية حلكومات عاملية

انتقد مدير �رشكة «مايكرو�سوفت»
املطالبات الأخرية الداعية �إىل وقف
بيع تقنيات «التعرف على الوجوه» جلميع
احلكومات العاملية.
و�أ�شار مدير ال�رشكة ،براد �سميث� ،إىل
�أن القرار �سيكون «قا�سيا»� ،إذا ما جل�أت
�رشكات التقنية ملنع احلكومات من
احل�صول على تقنية «التعرف على الوجوه»،
بهدف منع الأخرية من مراقبة حتركات
النا�س و�أفعالها يف كل مكان ويف ت�رصيحاته
خالل منتدى دافو�س االقت�صادي ،حتدث
�سميث قائال« :ال �أفهم احلجة التي
تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح التقنية
لكافة احلكومات ولأي �سبب كان»و�أتت
ت�رصيحات �سميث بعد مطالبة  85منظمة
وجماعة حقوقية بوقف بيع التقنية ال�سابقة
للحكومات ،يف حني وجهت هذه املنظمات
ر�سالتها لكل من «مايكرو�سوفت»
و»�أمازون» و»غوغل»كما بررت املنظمات
احلقوقية مطلبها ،مبخاوف ا�ستخدام

احلكومات لتقنية «التعرف على الوجوه»
يف «مراقبة وتهديد» النا�شطني احلقوقني
والالجئني وغريهم ويف ال�سياق نف�سه،
�أ�ضاف �سميث �أن التقنية ت�ساعد يف حل
عديد من الق�ضايا املعقدة« ،كالعثور
على الأطفال املفقودين» ،يف حني �أكد
النا�شطون احلقوقيون �أن القرارات التي
تتخذها ال�رشكات اليوم ،حتدد فيما �إذا
كانت الأجيال القادمة �ستعي�ش يف «خوف

من التعقب واملالحقة يف حال ا�شرتاكها
مبظاهرة �ضد احلكومة �أو ق�صدها لدور
عبادة� ،أو حتى يف حال عي�شها حياة
طبيعية».
واملثري للجدل �أي�ضا ،هو �أن املدير �سميث
نف�سه� ،أعلن يف املا�ضي عن خماوف
ا�ستخدام التقنية ال�سابقة ،مل�شاكل متعلقة
بالتمييز العن�رصي واخل�صو�صية وحقوق
الإن�سان.
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وهران

الطبعة الثالثة
ملقرئ ومن�شد
الباهية
مت بوهران افتتاح فعاليات الطبعة
الثالثة مل�سابقة مقرئ ومن�شد
الباهية وذلك يف �إطار �إحياء ليايل
رم�ضان الكرمي مب�شاركة ت�سعة ()9
مرت�شحني يف فئة املقرئني وت�سعة
(� )9آخرون يف فئة املن�شدين
ت�أهلوا يف املرحلة الت�صفوية.
وتنظم هذه التظاهرة التي
انطلقت ليلة �أم�س بقاعة
املحا�رضات « الأمري عبد القادر
« بامل�سجد القطب «عبد احلميد
بن بادي�س»  ,من قبل والية وهران
واملديرية الوالئية لل�ش�ؤون الدينية
والأوقاف.

دل�س ببومردا�س

الق�ضاء على
�إرهابيني خطريين
يف �إطار مكافحة الإرهاب و�إثر
عملية بحث ومت�شيط قرب بلدية
دل�س والية بومردا�س بالناحية
الع�سكرية الأوىل ،متكنت مفرزة
للجي�ش الوطني ال�شعبي ،اليوم
 11ماي  ،2019من الق�ضاء
على �إرهابيني ( )02خطريين،
وا�سرتجاع بندقية �آلية من نوع
كال�شنكوف وخمزين ( )02ذخرية
وقنبلة يدوية.

النعامة

تدعيم م�ؤ�س�سات
ال�صحة ب 15
جهاز لت�صفية الدم
تدعمت م�ؤ�س�سات ال�صحة
العمومية لوالية النعامة مع بداية
�شهر مايو اجلاري ب  15جهازا
جديدا لت�صفية الدم بهدف التكفل
اجليد مبر�ضى الق�صور الكلوي ,
ح�سب ما �أفادت به اليوم ال�سبت
مديرية ال�صحة و ال�سكان.
و�ستمكن هذه التجهيزات التي
كلفت غالفا ماليا قيمته  34مليون
دج من تدارك العجز امل�سجل
على م�ستوى بع�ض م�صالح
ت�صفية الدم وخ�صو�صا بامل�ؤ�س�سة
العمومية الإ�ست�شفائية « الإخوة
�شنافة « بدائرة م�رشية من �أجل
تعزيز الطاقة الإ�ستيعابية لهذه
امل�صالح .

العدد  /4938 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

www.elwassat.com

منطقة ال�شهايرية بوهران

�شركة تو�سيايل الرتكية تلوث �أرا�ضي 60فالحا

وجه �أم�س ،قرابة  60فالحا نداء �إ�ستغاثة �إىل وايل والية وهران مولود �شريفي بقرية ال�شهايرية الواقعة على بعد  45كلمر �شرقي والية وهران ،و التابعة
�إداريا لبلدية عني البية و دائرة بطيوة ،ب�سبب املخلفات الكيميائية و لفظ ال�شركة اجلزائرية -الرتكية للحديد و ال�صلب «تو�سيايل» لأطنان من الأتربة و
الكربون ال�سام على �أرا�ضيهم و مزارعهم املحاذية للمركب العمالق .

�أحمد بن عطية
و الذي ت�سبب يف �إتالف مئات الأ�شجار
املثمرة من خمتلف الأنواع على غرار
احلم�ضيات و الزيتون ،الأمر الذي ت�سبب
للفالحني يف خ�سائر مالية جد فادحة و
حتويل �أرا�ضيهم الفالحية التي ورثوها �أبا
عن جد خلراب ب�سبب ما و�صفوها «حقرة»
ال�رشيك الرتكي الذي �أتخذ قرارات
تع�سفية يف حقهم �أتت على الأخ�رض و
الياب�س يف ظل تفرج ال�سلطات املحلية
على معاناة و م�أ�ساة الفالحني .60
و مل ي�سلم الآالف من �ساكنة قرية
«ال�شهايرية» ببلدية عني البية من خملفات
هذا امل�صنع ،الذي يلفظ ليال �أكواما من
الغبار و الأتربة الكربونية امللوثة ،حيث
تتحول �أرجاء املنطقة �إىل �سحابة �سوداء
مليئة بامللوثات الكيميائية اخلطرية
املحظورة يف عدة دول متقدمة نظرا
خلطرها الكبري كونها تت�سبب يف ت�شوهات
و عيوب خلقية للأجنة و �أورام �رسطانية
و �أمرا�ض ت�صيب اجلهاز التنف�سي على
غرار ذات الرئة و الربو املزمن.
ال�رشيك الرتكي ح�سب �شهادات

الفالحني و ال�سكان ،مل يعر ملطالب و
�شكاوى الفالحني و ال�سكان �أي اهتمام
بل يحاول مرارا و تكرارا ال�سطو على
الأرا�ضي الفالحية املتبقية ،حيث يواجه
الفالحون الأتراك منذ �سنوات �أمام
�ساحات املحاكم بكل من �أرزيو املحكمة
�صاحبة االخت�صا�ص الإقليمي و املحكمة
الإدارية بال�صديقية ،للمطالبة بتعوي�ضات
و �إ�سرتجاع �أرا�ضيهم التي تعد م�صدر
رزقهم الوحيد.
جدير بالذكر �أن قبل �إن�شاء املركب

الرتكي –اجلزائري للحديد و ال�صلب
وفق قاعدة اال�ستثمار  49و  51يف املائة
من قبل الوزير الأول الأ�سبق عبد املالك
�سالل و وزير ال�صناعة الأ�سبق عبد
ال�سالم بو�شوارب ،كانت الأر�ضية التي مت
ت�شييد املركب عليها تتمثل يف �سبخة من
املياه و �أرا�ضي فالحية خ�صبة كانت تنتج
�أجود الثمار  ،لكن بني ع�شية و �ضحاها
ي�ضيف املحتجون حتولت تلك املزارع
و الأرا�ضي لكومة من اخلراب الذي ال
ي�صلح للزرع ال البذر .
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�أح�سن مرزوق

درك الرويبة ي�ضع حدا ل�شبكة �إجرامية حترتف االعتداء على الأ�شخا�ص

توقيف �شخ�صني مع ك�شف خيوط و مالب�سات عدة ق�ضايا

تـمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني
بالرويبة من و�ضع حد لأفراد ع�صابة
حترتف االعتداء على الأ�شخا�ص
املعزولني بالأ�سلحة البي�ضاء باجلهة
ال�رشقية للعا�صمة .

بداية التحريات كانت بعد �إ�ستغالل
معلومات وردت �إىل الفرقة الإقليمية
للدرك الوطني بالرويبة  ،تتعلق بوجود
�شبكة منظمة مكونة من �أ�شخا�ص �أغلبهم
من ذوي ال�سوابق  ،تقوم باالعتداء على

يتوزعون على  410مركزا وي�ؤطرهم  3400معلم

ال�ضحايا و�سلبهم كل �شيىء يحوزن عليه
.
وعلى �إثر بالغ تقدم به �أحد املواطنني
عرب الرقم الأخ�رض»  »10 55مفاده
تعر�ضه العتداء من طرف �شخ�صني

مدججني ب�أ�سلحة بي�ضاء �أين �سلبوا منه
بع�ض احلاجيات باهظة الثمن  ،مقدما
بع�ض املوا�صفات حول ال�سيارة التي
كانوا ميتطونها املعتدون و املتمثلة يف
�سيارة نوع بيكانتو �سوداء اللون.

«دخول تقنية ( ) FTTHاخلدمة فعليا مبدينة امل�سيلة»

 22376مر�شحا المتحانات االبتدائية بتلم�سان ربط الزبائن بخدمة االنرتنت والهاتف بالألياف الب�صرية حتى البيت

ك�شف مدير الرتبية لوالية   تلم�سان كرمي
عمرية �أن م�صاحله قد �أمتت كافة الإجراءات
و الظروف ل�ضمان �إجناح امتحانات
نهاية ال�سنة االبتدائية املزمع عقدها يوم
29ماي  2019والتي �سيتقدم �إليها 22376  
تلميذ موزعني على  410مركزا مبختلف
�أنحاء والية تلم�سان والتي من املنتظر
ت�أطريها  .هذا و�أ�شار ذات امل�س�ؤول عن
�إح�صاء  22مرت�شحا من ذوي االحتياجات
اخلا�صة �سوف يخ�ضعون لإجراءات خا�صة
على ر�أ�سهم  10م�صابني ب�إعاقات حركية
و 09من ال�صم البكم و 03مكفوفني بالإ�ضافة
�إىل  40تلميذ يدر�سون باملدار�س اخلا�صة
بالوالية  ،هذا وتفعيال للمجل�س الأمني

التي عقده مبقر الوالية حت�ضريا المتحانات
نهاية ال�سنة فقد مت و�ضع خمطط امني
خا�ص من قبل م�صالح الأمن والدرك ل�ضمان
ت�أمني املراكز ونقل الأوراق واملوا�ضيع
من املراكز �إىل مركز التجميع  ،حيث
يتكفل �أعوان الأمن باملناطق احل�رضية
و�أعوان الدرك باملناطق النائية  ،من جهة
�أخرى تتكفل كل م�صالح ال�صحة واحلماية
املدنية بتخ�صي�ص �أعوان و�أطباء وممر�ضني
وخمت�صني نف�سانيني للتكفل ب�صحة التالميذ
 ،كما تتكفل البلديات بتوفري و�سائل نقل
التالميذ من القرى واملدا�رش البعيدة عن
مركز االمتحان .

حممد بن ترار

دخلت تقنية ( FTTHاف تي تي ا�ش)
اخلدمة فعليا يف مدينة امل�سيلة بتغطية 12
موقع بالقطب احل�رضي بقدرة ا�ستيعاب 24
�ألف م�شرتك (مق�سمة بني مدينة امل�سيلة و
بو�سعادة) وهي تكنولوجيا تعتمد على الألياف
الب�رصية حتى البيت مما ي�سمح للمواطنني من
اال�ستفادة من خدمة الهاتف و االنرتنت التي
تتمتع بثبات كبري و�شبه انعدام لالنقطاعات
بالإ�ضافة لقابليتها للتدفق العايل جدا والذي
ي�صل �إىل  100ميغا.
و ذلك بف�ضل القفزة النوعية التي تقدمها
هذه التقنية من خالل االنتقال من التباين ب
“النحا�س” �إىل الرقمي “ الألياف الب�رصية”،

حمققة بذلك ال�رسعة الفائقة والتدفق العايل
الذي ين�شده املواطن.
و ميكن لهذا التدفق العايل حتقيق �أربعة
�أهداف ،تتمثل يف الرفع من الأداء التكنولوجي،
االنفتاح الدائم وامل�ستدمي للمناف�سة وتقدمي
اخلدمات ،انت�شار اخلدمات املبتكرة
التي تقدمها ،و تن�سيق وتعزيز املمتلكات
العمومية.
ويبقى الهدف الأ�سا�سي الت�صاالت اجلزائر
هو التكفل اجليد بالزبائن و جلب �آخرين
تنفيذا للإ�سرتاتيجية امل�سطرة الرامية �إىل
ربط كل املنازل اجلزائرية بخدمتي الأنرتنت
والهاتف الثابت.

 40والية �أمريكية تقا�ضي �شركة �أدوية «�إ�سرائيلية»
رفعت �أكرث من  40والية �أمريكية دعوى
ق�ضائية �ضد �رشكة  Tevaالدولية
لإنتاج الأدوية ومقرها يف فل�سطني
املحتلة ،متهمة �إياها بـ «ت�آمر
�إجرامي» حققت من خالله مليارات
الدوالرات.
وتتهم الدعوى التي رفعتها الواليات
الأمريكية �أم�س ال�سبت بعد حتقيق

ا�ستمر خم�س �سنوات ،ال�رشكة بالوقوف
وراء ت�آمر وا�سع بني منتجي الأدوية
اجلن�سية لرفع �أ�سعار منتجاتهم.
و�أكد املدعي العام يف والية كونيتيكت،
ويليام تونغ ،الذي قدم الدعوى ،وجود
�أدلة دامغة على تورط منتجي العقاقري
اجلن�سية يف ت�آمر �إجرامي وا�سع لرفع
�أ�سعار الأدوية ب�شكل ا�صطناعي ،ما

جلب لهم مليارات الدوالرات ،م�شددا
على �أن هذا هو اجلواب الب�سيط عن
الت�سا�ؤالت الكثرية حول �سبب غالء
اخلدمات الطبية يف الواليات املتحدة،
وت�رص الدعوى على �أن هذا الت�آمر
�شمل �أكرث من  100نوع من الأدوية،
ورفع �سعر بع�ضها ع�رشة �أ�ضعاف.
وتتهم الدعوى �أي�ضا ع�رشات

امل�س�ؤولني التنفيذيني ال�سابقني
واحلاليني يف ال�رشكات املخت�صة يف
هذا املجال ،مبا فيها Mylan NV
و�إحدى امل�ؤ�س�سات التابعة لـPfizer
 ،Incغري �أن التحقيق يركز غالبا على
 ،Tevaحيث يعتقد �أن كبار امل�س�ؤولني
يف ال�رشكة ت�آمروا مع �أهم مناف�سيهم
بهدف التن�سيق معهم ب�ش�أن الأ�سعار.

