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...»م�سل�سل «الراي�س قور�صو
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زلة ل�سان �أوقدت نار
الفتنة �سكان الق�صدير يغلقون
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Adresse :
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world AVENIR
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مدينة الرم�شي بتلم�سان
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الإبهار وتفكك
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عني الو�سط

اخلمي�س  16ماي  2019املوافـق ل 11رم�ضان 1440هـ
جامعة ب�شار

�سرقة لكامل املخزون ال�سنوي للجامعة من الورق الأبي�ض
� .سرقة �آلة طباعة على م�ستوى خمرب امليكانيك
عرفت جامعة ب�شار خالل ال�سنة
اجلامعية احلالية �سل�سلة من
�رسقات والتي طالت املخازن،
واملخابر
البحث
خمابر
البيداغوجية مما خلق موجة من
اال�ستياء ال�شديد لدى الأ�رسة
اجلامعية.
يف �شهر �سبتمرب  2018اكت�شفت
�رسقة لكامل املخزون ال�سنوي
للجامعة من الورق الأبي�ض ما
يتعدى  7000حزمة)RAMES(  
من الورق والتي قدر ثمنها حوايل
 300مليون �سنتيم.
رغم هذا مل تقم الإدارة بو�ضع
�إجراءات احرتازية و�أمنية
للحد من �رسقات �أخرى مما

�أدى�  إىل تكرار هذه الظاهرة
على م�ستوى خمرب امليكانيك
للأبحاث الرقمية والتطبيقية
متثلت يف �رسقة �آلة طباعة التي
�أتهم فيها مدير املخرب وكافة
الأ�ساتذة الأع�ضاء وكدا كل
طلبة الدكتوراه املنتمون لنف�س
املخرب ،وهم حاليا قيد التحقيق
لدى حمكمة ب�شار.
تلى ذلك �رسقة الأقرا�ص ال�صلبة
لع�رشات من الكمبيوترات يف
قاعة للإعالم الآيل لكن تبعها
�سكوت مبهم وت�سرت لدى �إدارة
اجلامعة.
حتى البهو التكنولوجي للجامعة
مل ي�سلم من ظاهرة ال�رسقة

ال�شروع يف ا�ستخال�ص
�سم العقارب بورقلة

حيث طالت عدة معدات
بيداغوجية لأربعة خمابر
بالبهو .بعد عجز �إدارة اجلامعة
على ال�سيطرة على الو�ضع
قامت هذه الأخرية با�ستعمال
�سلطتها لإرغام مهند�سي
البهو التكنولوجي لت�سديد
مبالغ املعدات امل�رسوقة على
ح�سابهم ومن رف�ض ذلك كان
م�صريه التوقيف عن العمل
والإحالة �إىل املجل�س الت�أديبي
دون الإبالغ عن هذه ال�رسقات
مل�صالح الأمن الوالئي.
مل تتوقف هذه ال�سل�سلة من
ال�رسقات عن هذا بل طالت
خمابر الكيمياء ف�ضبطت

�رسقة ملواد كيميائية خطرية
اال�ستعمال واقتنا�ؤها يتطلب
ت�رصيح �أمني �صارم ومعدات
باهظة الثمن يتعدى ثمنها 500
مليون �سنتيم� .أمام هذه الأحداث
اال�ستثنائية واخلطرية والو�ضعية
املزرية التي �آلت �إليها اجلامعة
تعم حالة ا�ستياء كبري وه�ستريية
لدى كافة الأ�رسة اجلامعية
وتخوف من م�صري الأ�ساتذة
والعمال املتهمني حيث ت�سود
حالة الال �أمن باحلرم اجلامعي.
لهذا الوزارة الو�صية مطالبة
بالتدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى
من ممتلكات اجلامعة وكرامة
كوادرها.

خبر في
صورة

بطاقة الناخب �شرط خلتان الأطفال
تتوا�صل اخلرجات الغريبة لل�سلطات املحلية عرب ربوع الوطن،
بعدما خرج رئي�س بلدية بن فريحة التابعة لوالية وهران بقرار
يتمثل يف �إلزامية توافر بطاقة الناخب �ضمن امللف املتعلّق بو�ضعه
على م�ستوى البلدية من �أجل ا�ستفادة الأولياء من عملية اخلتان
للأطفال �إىل جانب �شهادة ميالد الطفل ون�سخة بطاقة التعريف.

�رشع فعليا يف عملية ا�ستخال�ص �سم العقارب و حت�ضريه على م�ستوى
ملحقة معهد «با�ستور» التي ا�ستفادت منها والية ورقلة  ،ح�سبما علم
�أم�س الأربعاء من مديرية ال�صحة و ال�سكان و�إ�صالح امل�ست�شفيات.
وا�ستقبلت امللحقة منذ افتتاحها مطلع �شهر ماي اجلاري ما يقارب
 300عقرب جمعت من طرف جمعيات نا�شطة باملنطقة  ،يف انتظار
ا�ستقبال �أعداد �أكرب من العقارب مع انطالق حملة وا�سعة النطاق
جلمع هذه احل�رشة القاتلة على م�ستوى الأحياء و التجمعات ال�سكنية
 ،كما �أو�ضح رئي�س م�صلحة الوقاية مبديرية القطاع  .و يتابع فريق
من عدة تخ�ص�صات من ملحقة «با�ستور» بوالية امل�سيلة عملية
ا�ستخال�ص ال�سم و حت�ضريه قبل نقله �إىل معهد «با�ستور» باجلزائر
العا�صمة لإخ�ضاعه �إىل مراحل �أخرى لإنتاج امل�صل امل�ضاد للت�سمم
العقربي  ،مثلما �رشح الدكتور جمال معمري  .كما ي�رشف ذات الطاقم
على تكوين الفريق املحلي امل�سري لهذه الوحدة اجلديدة املتواجدة
باملركز اجلهوي حلقن الدم بعا�صمة الوالية بعد �أن مت تدعيمها بجميع
الو�سائل ال�رضورية  ،وفق ما �أ�شار �إليه رئي�س م�صلحة الوقاية.

الكوبيون يرممون الق�صبة
ينتظر �أن يقوم الكوبيون برتميم الق�صبة العاتقة يف العا�صمة
وذاك �إثرامل�شاورات التي جمعت ال�سفرية الكوبية يف بالدنا كالرا
مارغاريتا ووزيرة الثقافة مرمي مردا�سي خالل االجتماع الذي
جمعهما مبقر الوزارة �أول �أم�س ،والذي �سوف يعرف اعتماد
اجلزائر على اخلربات التي متلكها كوبا يف عمليات
الرتميم والتي تعمل بالدنا على ا�ستغاللها لو�ضع �صورة جدية
وحديثة لبلديةالق�صبة التي تعترب معلما تراثيا عامليا.

فيلم جزائري يف امل�سابقة
الر�سمية ملهرجان كان

ي�شارك الفيلم اجلزائري
«بابي�شا» للمخرجة اجلزائرية
مونيا بيدور يف الدورة 72
ملهرجان كان ويدخل هذا
العمل �ضمن امل�سابقة
الر�سمية لأكرب مهرجان
�سينمائي يف العامل والذي
يعرف هذا العام م�شاركة 21
فيلما ،فلقد انطلقت فعاليات
هذا احلدث ال�سينمائي البارز
�أول �أم�س لت�ستمر حتى تاريخ
 25من ال�شهر اجلاري.

فرقة «راينا راي» تعود جلمهورها

�سيعرف على
ركح �أوبرا اجلزائر
«بوعالم ب�سايح»
يف ال�سهرات
الفنية املخ�ص�صة
يف �شهر رم�ضان
الكرمي يوم  24ماي
اجلاري حفل للفنان

«جام» من �إحياء
فرقة «راينا راي»
التي تعود جلمهورها
العا�شق لإيقاعاتها
املو�سيقية و�أغنيتها
ال�شهرية «يازينة «
التي حققت جناحا
عامليا .

�أع�ضاء املجل�س البلدي حلمر
العني ينتف�ضون �ضد املري

ر
ف�ض �أع�ضاء باملجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية �أحمر العني
ا
�ستفز
ازات رئي�س البلدية للمواطنني ،بعدما ن�رشه على ح�سابه
ال�ش
خ�صي مبوقع التوا�صل االجتماعي «فاي�سبوك» ،اجلمعة 11
ماي الفارط ،بعبارة «عندما يزداد العواء حولك ،فاعلم �أنك
�أو
جعت الكالب» ،وهو ما اعتربه املواطنون جتاوزا بحقهم كون
تعليقه
جاء عقب االنتقادات التي وجوها له حول انعدام التنمية
وعدم
فتح الأ�سواق ،وغريها .و�أو�ضح �أع�ضاء املجل�س البلدي
ال�ستة
املوقعون ببيان حازت «الو�سط» على ن�سخة منه� ،أنهم
بدو
رهم ينددون بهكذا ت�رصفات و�صفوها بغري امل�س�ؤولة
وغري ا
لأخالقية كونها �أثارت حفيظة �سكان البلدية و�شوهت
�
سمعة
املجل�س البلدي ،مو�ضحني �أنهم ي�ضمون �صوتهم
ل�صوت ال�شعب.
�س.ب

املوا�ضيع الهام�شية ثري
حفيظة اجلزائريني

انتقد اجلزائ
ريون طريقة تناول بع�ض و�سائل الإعالم ملوا�ضيع
اعتربوها ها
م�شية �أو يف �أقلها مثرية حلفيظتهم ،داعني �إىل الرتكيز
على املوا
�ضيع
احل�
سا�سة حاليا ،خا�صة �أن بع�ض من تلك املوا�ضيع
تغذي اخل
الف �أكرث منها موا�ضيع تخدم الفكر والنقا�ش الفعال
والفكرة التي ت�صد بالفكر.
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التوتر احلايل يف عالقات اجلزائر بباري�س

توجه نحو ا�ستئ�صال اللوبي الفرن�سي من مفا�صل الدولة
.

بلغيث  :اللوبي الفرن�سي متغلغل يف مفا�صل الدولة

تثري طبيعة العالقات اجلزائرية الفرن�سية اجلدل يف كل مرة ،يف ظل حجم االرتباط وحتى التبعية وهو ما يتج�سد يف عدة ملفات على ر�أ�سها الثقافية واالقت�صادية ،يف حني عاد
م�ؤخرا التلويح ب�سعي النظام لوقف تلك العالقة غري املتوازنة ،فنجد قراءات يف طبيعة ملفات الف�ساد التي و�صفت بالثقيلة و�أنها جاءت لتكبيل �أيادي فرن�سا باجلزائر ،وربط �أي�ضا
التبعية وحتميل م�س�ؤوليتها ملا و�صف بالقوى غري الد�ستورية ،وهو ما يحتاج لقراءات لتو�ضيح ال�صورة ،فبداية جند �أن احلراك ال�شعبي �سبق و�أن �أعرب عن رف�ضه لالرتباط اجلزائري
بفرن�سا عرب عدة �شعارات على ر�أ�سها «ماكان�ش اخلام�سة يا �أوالد فرن�سا» �أو « و»ال تفرح يا ماكرون اجلزائريون �صامدون» ،ناهيك عن الردود الراف�ضة لأي تدخل فرن�سي يف احلراك.

�سارة بومعزة
يف هذا الإطار ك�شف العقيد
املتقاعد العربي �رشيف �أن
�أهمية اجلزائر بالن�سبة لفرن�سا
يعك�سها حجم خاليا الأزمة التي
و�ضعت بداية من وزارة اخلارجية
ثم وزارة الدفاع فالرئا�سة
بعد ا�ستقالة بوتفليقة ،م�ؤكدا
�أن خروج اجلزائر من العباءة
الفرن�سية �سيفتح الباب �أمام باقي
م�ستعمراتها ال�سابقة ب�إفريقيا.

جيدور
«ال�ضغط على فرن�سا «
ال�سرت�ضاء احلراك
قال �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
بجامعة غرداية جيدور حاج ب�شري
يف ت�رصيح لـ»الو�سط»� أنه للحكم
على توجه النظام اجلزائري نحو
تغيري طبيعة العالقات اخلارجية،
ينبغي تتبع الإجراءات والعائدات
والدوافع من هكذا قرارات
والفائدة املرجوة ،مو�ضحا �أن
الرتكيز على �صورة من مدخل
وزارة الدفاع فيها العربية
واالجنليزية ،والتلميح ب�صدور
قانون يف ال�ساعات القادمة
لو�أد الفرن�سية ال يعتربان جانبا
�إجرائيا ،م�ضيفا �أن معاجلة
الق�ضية يف حد ذاتها ال تتعلق
باملجال االجرائي ،كون فكرة
االرتباط باللغة الفرن�سية مل
تت�أ�س�س بقانون حتى ننتظر
قانونا لفك االرتباط بها،
فالد�ستور ين�ص على �أن اللغة
الر�سمية هي اللغة العربية،
بالإ�ضافة �إىل اللغة الأمازيغية،
باملقابل جند �أن الدوائر الوزارية

وامل�س�ؤولني و�أ�شباه املثقفني ال
زالوا ي�ستعملونها عرب الو�سائط
الر�سمية وغري الر�سمية ،مو�ضحا
�أن ذلك يدلل على �أن ال �شيئا
على ال�صعيد االجرائي يكون قد
اتخذ.
�أما بخ�صو�ص م�صالح الأطراف
امل�ستفيدة من العملية فيتعلق
مبحاولة جماراة احلراك لربح
م�ساحة خالية تقرب ال�سلطة من
موعد  04جويلية القادم ،على
اعتبار �أن ال�سلطة لديها جم�سات
ا�ست�شعار لتوجه احلراك ،وتكون
قد الحظت �أن عموم ال�شعب
ي�شعر باحلنق ال�شديد جتاه فرن�سا
منذ زمن ويحملها م�س�ؤولية كل ما
يحدث له �سلبيا ،وتندرج يف هذا
الإطار �إ�شاعة �أن ال�سيارات التي
�سي�سمح ب�إدخالها �ستكون �أملانية
«ك�أن احلكومة تقول لل�شعب �أنا
معك يف كره فرن�سا ونكاية فيها
لن ندخل �سياراتها» ،يف حني �أنه
على �أر�ض الواقع جند �أنه ال فك
ارتباط ب�شكل غري ر�سمي وال
حتى �إقرار بوجود ارتباط ر�سمي،
على اعتبار �أن هذه امل�سائل ال
ت�ؤطرها الن�صو�ص وال يتعامل
معها بال�شق الر�سمي.

قاللة
نحتاج لعقلنة العالقات
�أو�ضح �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
بجامعة اجلزائر � 3سليم قاللة،
يف ت�رصيح لـ»الو�سط»� ،أن الوقت
مبكر لإطالق احلكم على طبيعة
الردود والإجراءات ،فالبد من
ظهور تلك الإجراءات ونتائجها،
فالعالقات اجلزائرية الفرن�سية
لي�ست بالب�ساطة التي نت�صور ،فبها

بعد تاريخي واقت�صادي وثقايف
وبعد ب�رشي يف ظل حجم اجلالية
اجلزائرية بفرن�سا ،لذلك ال ميكن
اجلزم بهذه الب�ساطة ،م�ضيفا �أنه
يبدو �أن هناك حماولة لإعطاء
بعد �أن هناك �رصاع مع فرن�سا،
معتربا �أنه خطاب موجه للر�أي
العام �أكرث منه لأ�صحاب القرار
الفرن�سيني ،فهي م�ؤ�رشات �أوىل
ولكن لي�ست كافية �أو قاطعة
بوجود ا�سرتاتيجية بخ�صو�ص
تغيري م�سار العالقات.
و�أو�ضح قاللة �أنه ينبغي العودة
للواقعية ال�سيا�سية يف العالقات،
فال معاداة لأي دولة لكن عقلنة
العالقات بال حماباة و�إدخال
اجلوانب غري املو�ضوعية يف
ال�رشاكة مع البلدان الأجنبية،
م�ضيفا �أن هناك ف�ساد مع فرن�سا
و�رشكاء �أجانب �آخرين ،يف حني
ينبغي �أن تكون ال�صفقات نظيفة
كون امل�س�ألة ال ترتبط بدولة
بعينها بل بطبيعة العالقات
التجارية واالقت�صادية وال�سيا�سية،
معتربا �أن االجراء الذي ينبغي
�أن يتم هو عقلنة العالقات
مع البلدان ال�رشيكة ،والتحلي
باملو�ضوعية والندية وعدم
الت�ضحية بامل�صالح الوطنية
مقابل م�صالح �شخ�صية لوجوه يف
يف النظام ومنح ال�صفقات مقابل
عموالت.

بلغيث
اللوبي الفرن�سي
متغلغل يف مفا�صل
الدولة
الباحث التاريخي والأ�ستاذ
اجلامعي حممد الأمني بلغيث،

�أو�ضح �أن املق�صود باللوبي
الفرن�سي يف اجلزائر �أنها« :اخلدم
الأوفياء لفرن�سا الإ�ستعمارية»،
قائال �أنهم بقايا الإدارة الفرن�سية
ال�سابقة ،يف حني مت توريث
نف�س العقلية ب�صيغة «حنني
العبد ل�سيده» ،وهم من �ساندوا
االحتالل منذ بداية اال�ستعمار
كفئة ،وكذلك من بقوا �أوفياء لها
وراهنت عليها لت�شكيل «القوة
الثالثة» ،وهو ما يحنون لفرن�سا
اال�ستعمارية رغم �أنهم يعي�شون
بيننا �إال �أنهم كارهون لال�ستقالل.
كما �أ�ضاف �أنه مت اال�ستثمار مع
�أطراف عن�رصية ،وحماولة
التالعب بناء على العرق ،وهي
�أ�ساليب الفرنكوفيلية.
واعترب حمدثنا �أن احلراك يف
�أق�صى مداه يطالب باخلروج
من الهيمنة والو�صاية الفرن�سية،
بداية من اللغة كون اللغة متثل
ثقافة وهو ما تركز عليه فرن�سا،
وبناء عليه يتم نعت كل من يتكلم
ولو ب�صفة علمية على بروز جنم
الإجنليزية ب�أنها رجعي وعروبي
وما �شابه من �أو�صاف نظرا
لرتكيز الطرف الفرن�سي و�أتباعه
على اجلانب الثقايف وا�ستمرار
الهيمنة عليه ،وربط بلغيث
بني اللوبي الفرن�سي والقوى
غري الد�ستورية ،م�ضيفا �أنهم
موجودون مبفا�صل الدولة وكذا
بالإعالم ،م�ؤكدا �أنهم مل يتم
حتييده ومن مت �إبعادهم عليهم
ال يتجاوز ن�سبة جد ب�سيطة من
البارزين يف العلن.

لوني�سي
ا�سرتجاع ال�سيادة هو
حل حتييد اللوبيات

الأجنبية
�أكد �أ�ستاذ التاريخ بجامعة وهران
رابح لوني�سي لـ»الو�سط» �أنه ينبغي
العودة لـ ،1962بعدما متكنت هيئة
الأركان املتحالفة مع بن بلة من
احلكم لتعمد عقبها على اتهام
معار�ضيها ب�أنهم عمالء لفرن�سا،
وهذا ما مثله خطاب بومدين من
خالل الإذاعة املن�ش�أة بتون�س،
واتهام �أن احلكومة امل�ؤقتة باعت
الثورة عرب اتفاقيات �إيفيان ،كما
لعبوا على الوتر اجلهوي بعدما
رف�ضت الواليات التاريخية 2
و 3و 4للخ�ضوع ،فتم اتهام تلك
املناطق وحتديدها الحقا
ب�أنهم ينحدرون من منطقة تريد
االنف�صال ،فنجد :كرمي بلقا�سم،
�آيت �أحمد ،بو�ضياف وحتى
�شعباين بتهمة ف�صل ال�صحراء،
يف حني �أن النظام �أخذ ال�سلطة
وحتى بدعم فرن�سي.
كما �أ�ضاف التطرق مللف
الع�سكريني الفارين من اجلي�ش
الفرن�سي ع�شية اال�ستقالل،
م�ؤكدا �أن اللوبي الفرن�سي لي�س
باملعار�ضة و�إمنا بداخل النظام،
يف حني �أنه مت العودة اليوم لنف�س
اخلطاب ،داعيا لعدم ال�سري

وراء ذلك رغم �أنه ال ميكن نفي
وجود �أن هناك من يخدمون
م�صلحة فرن�سا لكن ال نن�سى
�أن متركزهم داخل النظام .كما
رف�ض منح ال�رصاع طابعا لغويا،
واتهام املتحدث بالفرن�سية
ب�أنه فرنكوفيلي رغم �أنه يتعلق
بلغة وخا�صة بالعودة لظروف
اال�ستعمار ،داعيا لرف�ض هذا
الغرق يف البعد الأيديولوجي
الذي يريدون عن طريقه �إف�شال
احلراك ال�شعبي و�إ�شاعة التهم
بني �أطرافه بحجج �أيديولوجية
ولغوية ،م�ؤكدا �أن احلل الوحيد
هو وحدة احلراك ال�شعبي
و�إي�صال ال�شعب ملركز القرار
ال�سيادي وهو ما من �ش�أنه حتييد
اللوبي الفرن�سي فال�شعب فعال
يكره التواجد الفرن�سي.
من جهة ثانية اعترب �أن القراءات
اخلا�صة مبحاربة اللوبي الفرن�سية
�أو القوى غري الد�ستورية ب�أنه
�رصاع ع�صب ،قائال �أن النظام
اجلزائري على طول م�ساره كان
مبنيا على ع�صب وتكتالت حول
م�صالح ،و�أحيانا ي�صل لدرجة
يخرج لل�سطح ،وال عالقة له
بتغيري فعلي يف طبيعة التوجه
الدويل.

رغم االمتيازات القانونية و ال�ضريبية

ت�أثرين�سبي لال�ستثمارات الفرن�سية على االقت�صاد اجلزائري
�شكلت الأحداث الأخرية باجلزائر �أكرب
خطر على امل�صالح الفرن�سية يف اجلزائر
و �أدى تقلب الأو�ضاع ال�سيا�سية يف
اجلزائر وتوجيه �أ�صابع االتهام �إىل فرن�سا
بالتواطىء مع النظام وحماولة التدخل
يف املرحلة االنتقالية التي تعي�شها البالد
�إىل ت�صاعد خماوف الفرن�سيني من
فقدان م�صاحلهم يف البلد ويرى خرباء
اقت�صاد و�سيا�سيون �أن فرن�سا �ستبقى
تعترب اجلزائر �سوقاً جتارية ولن ت�ستثمر
فيها ،ودليلهم على ذلك �أن اال�ستثمارات
الفرن�سية يف اجلزائر بقيت ذات ت�أثري
ن�سبي على االقت�صاد ،و تخلق منا�صب
�شغل ب�سيطة مقابل االمتيازات القانونية
وال�رضيبية التي حتوزها.
ا�ستثمارات بلغت  2.5مليار دوالر
و ح�سب الوكالة اجلزائرية لتطوير

اال�ستثمار بلغت اال�ستثمارات الفرن�سية
املبا�رشة يف اجلزائر  2.5مليار دوالر
نهاية  ،2017وتتمثل هذه اال�ستثمارات
بـ 500م�رشوع ،تنخرط فيه نحو 400
�رشكة ت�شغل نحو � 40ألف من�صب �شغل
مبا�رش ،وترتكز هذه اال�ستثمارات ،يف
قطاع الطاقة ،ثم ال�صناعات امليكانيكية
وال�صيدالنية ،و�صوالً �إىل اخلدمات يف
املرتبة الأخرية .اال�ستمارات الفرن�سية
فاعلة يف اجلزائر و يف ذات ال�سياق
قال عبد العايل رزاقي �أن اال�ستثمارات
الفرن�سية فاعلة يف اجلزائر ،و عرب عدة
ت�سي قطاع
قطاعات مثل ال�رشكات التي رّ
املياه ،و اال�ستثمارات يف البنوك وخدمات
الت�أمني وقطع غيار ال�سيارات وال�صناعات
ال�صيدالنية وت�سيري امليرتو وتركيب
عرباته وم�صانع احلليب و �أ�ضاف رزاقي

انه حتى املطار الدويل للجزائر ت�سريه
فرن�سا و ا�ستنكر انه كيف مل�ستعمرة �أن
تتحكم يف املطارو من جهة �أخرى قال
رزاقي �أن «م�صنع رونو �سامبول» ال يعدو
�أن يكون واجهة ال�سترياد هذه ال�سيارات
الفرن�سية و�إعادة بيعها يف اجلزائر �أكرث
منه م�صنعا لرتكيبها و �أ�ضاف �أن هذه
ال�سيارات ال تباع يف فرن�سا
اجلزائر �سوقا جتارية ولي�س ا�ستثمارية
و يرى بهلول حممد �أن فرن�سا «ال تزال ترى
اجلزائر �سوقا جتارية ولي�س ا�ستثمارية،
مو�ضحا انها تبيع فيها منتوجاتها دون
�أن يكون لذلك �أثر على التوظيف �أو نقْل
معارف حقيقية يف امليدان ال�صناعي
�أو الفالحي �أو التكنولوجي و �أردف
ذات املتحدث �أنها �سوق ا�ستهالكية
تُغني اخلزينة الفرن�سية كل �سنة مباليري

الدوالرات ،وقال انه على اجلزائريني
�إخراج البالد من هذه الو�ضعية االقت�صادية
امل�ؤملة».

ا�سباب لهيمنة اال�ستثمارات
الفرن�سية
من جانبه قال اخلبري االقت�صادي عبد
القادر م�شدال يف ات�صال مع جريدة
الو�سط ان التوجهات ال�سابقة هي التي
�سمحت بهيمنة اال�ستثمارات الفرن�سية
و �أرجع ال�سبب �إىل م�صالح معينة كانت
تربطهما و قال م�شدال � أن فرن�سا ت�سعى
للحفاظ على م�صاحلها على ح�ساب الدول
و�أ�ضاف �أنها ال ت�سمح بدخول م�ستثمرين
�آخرين وبتنويع اال�ستثمار االقت�صادي

و �أو�ضح ذات املتحدث �أن قيام �رشكة
توتال بت�أ�سي�س �رشكة لها يف �أمريكا و
اقرتاحها ل�رشاء �أ�صول جممع» �أناداركو»
ك�شف توجهات ال�رشكة لل�سيطرة على
امل�شاريع احليوية و �أبرز م�شدال �أن جممع
“�أناداركو “،متعامل يف اجلزائر ين�شط
يف الكتلتني  404و  208مب�ساهمة تقدر
ب % 24.5يف حو�ض بركني (حقول حا�سي
بركني و �أورهود و املرك)و ينتج � 270ألف
برميل يوميا ما يعادل �أكرث من الربع من
�إنتاج البرتول يف اجلزائر ويف ذات ال�سياق
دعا اخلبري االقت�صادي احلكومة القادمة
�إىل االلتزام بال�شفافية مع اال�ستثمارات
الأجنبية م�ؤكدا �أن �إ�ضفاء ال�شفافية �ستقدم
دفعة لالقت�صاد الوطني مع مراعاة التعامل
بامل�ساواة مع امل�ستثمرين الأجانب .
ف.ن�سرين
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الق�صف الإعالمي املتبادل بني مقري و جاب اهلل

زلة ل�سان �أوقدت نار الفتنة
 .بو�ضياف :تنازع الإ�سالميني �أذهب بريقهم و�أ�ضعف مردوديتهم

انتقد نا�شطون �سيا�سيون �أداء الأحزاب الإ�سالمية يف الأزمة ال�سيا�سية الراهنة التي تعرفها البالد منذ قرابة � 3أ�شهر ،معتربين
ب�أن الإ�سالميني ف�شلوا يف بلورة ر�ؤى وا�ضحة حلل للأزمة التي تعي�شها البالد خا�صة بعد موجة االن�شقاقات التي م�ستها
واخلالف الذي برز م�ؤخرا بني �أبرز حزبني �إ�سالميني يف اجلزائر ب�سبب �سعيد بوتفليقة واجلرنال توفيق ،حيث �أ�صبحت تبدو
تبدوا وك�أنها خارج اللعبة ال�سيا�سية و�أظهرت ب�أنها ال ميكن �أن تكون يف مراكز ت�سمح لها بالت�أثري.

من �إعداد� :إميان لوا�س

حممد بو�ضياف
ال ميكن �أن نرى الأحزاب الإ�سالمية
يف مراكز ت�سمح لها بالت�أثري

ترا�شق عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي
ظهر عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
خالف حاد بني �أبرز حزبني
�إ�سالميني ،تقاذف و ترا�شق �سيا�سي
عايل ال�ضغط ف�ضحت �أ�رسار مكبوتة
وك�شفت عن لقاءات م�شبوهة يتهم كل
طرف فيها الأخر بالتورط حل�ضور
اجتماعات �رسية مع رموز النظام
مع قوى الغري الد�ستورية  ،ملفات
تطرح ت�سا�ؤالت ما يحدث داخل
�أ�سوار الأحزاب الإ�سالمية املعروفة
بخطها املعار�ض.

قذف متبادل
�أثار ت�رصيح عبد الرزاق مقري عند
حلوله �ضيفا على فروم املجاهد
التي قال فيه ب�أن �أ ّنه عر�ض مبادرته
على املعار�ضة والرئا�سة ،و�أنه التقى
�سعيد بوتفليقة بعلم اجلي�ش خالفا
بني حركة حم�س وحزب جبهة العدالة
والتنمية ،فمبا�رشة بعد ت�رصيح مقري
قام بن خالف بالرد عليه نافيا قبول
حزبه حماورة �أي طرف من املعار�ضة
ل�شقيق الرئي�س ال�سابق� ،سعيد
بوتفليقة ،م�ؤكدا �أنه رف�ض فكرة عبد
الرزاق مقري يف لعب دور الو�سيط
لإقناع املعار�ضة بت�أجيل االنتخابات
لأن الأمر غري د�ستوري.
برز عقب ت�رصيح عبد الرزاق مقري
حول �أن لقاءه ب�شقيق الرئي�س كان يف
�إطار مبادرة التوافق الوطني وبعلم
من اجلي�ش خالفا بني حزبي حم�س و
جبهة التنمية و العدالة ،حيث قام بن
خالف بالرد على مقري قائال « مقري
مل يو�ضح يف البداية من الذي ا�ستقبله
يف الرئا�سة ،وكلنا نعلم �أن الرئي�س
يُ�سري البلد من فرا�شه بزرالدة ،وبعد
�إحلاح منا اعرتف �أن الذي ا�ستقبله
هو �شقيقه �سعيد ،و�آخرين مل يذكر

�أ�سمائهم ،كما �أن  ،ب�أن جاب اهلل ن�صح
مقري ب�أن ال يلعب دور الو�سيط بني
�سعيد بوتفليقة واملعار�ضة ،لأن هذا
الأخري انتحل �صفة �أخيه املري�ض،
كما �أبلغه ب�أن ه�ؤالء الذين يف ال�سلطة
ال ي�ؤمتنون فكم من مرة يعدون
ب�إ�صالحات عندما يكونون يف حالة
�ضعف ثم ينقلبون عليها».
يف حني رد القيادي يف حركة جمتمع
ال�سلم ،نا�رص الدين حمدادو�ش على
الت�رصيحات التي �أطلقها رئي�س
جمل�س �شورى جبهة العدالة والتنمية
خل�رض بن خالف بخ�صو�ص لقاء
رئي�س “حم�س” عبد الرزاق مقري
ب�شقيق الرئي�س ال�سابق وم�ست�شاره
ال�سعيد بوتفليقة ،قائال « �أذكر
بن خالف ب�أنّ ما يعيبه علينا بهذه
االت�صاالت املعلنة والر�سمية ،تقع
فيه قيادات من “جبهة العدالة
نف�سها ،وبعلم ال�شيخ جاب
والتنمية” ُ
رسا –
اهلل ذاته ،عندما تلتقي – � ًّ
وبدون علم املعار�ضة وال م�صارحة
الر�أي العام ،مع هذه القوى غري
الد�ستورية (�شقيق الرئي�س ال�سابق يف
�أكرث من م ّرة وباعرتاف املعني ذاتُه)،
ومع ر�أ�س الدولة العميقة ،ومع الوزير
الأول الأ�سبق (عبد املالك �سالل)،
بل وحتى مع ممثل عن “بدوي”،
�أثناء ت�شكيله للحكومة الأخرية –

املرفو�ضة �شعب ًّيا – بعد احلراك
ال�شعبي».
توجهنا
و�أ�ضاف حمداو�ش يقول « لقد ّ
مببادرة التوافق الوطني �إىل ّ
كل
م�ؤ�س�سات الدولة – ومنها الرئا�سة،
و�إىل ّ
كل مك ّونات الطبقة ال�سيا�سية
– مواالة ومعار�ضة – و�إىل املجتمع
املدين وال�شخ�صيات الوطنية� ،ضمن
م�رشوع وطني معلن ومكتوب وموزّع،
و�أنّ لقاءنا مع َمن يُعترب الآن من
القوى غري الد�ستورية ،كان �ضمن
�سلطة الأمر الواقع ،التي كان يذعن
لها اجلميع ،وتتعامل معها جميع
الأطراف (م�ؤ�س�سات ر�سمية وحزبية
وجمتمعية و�إعالمية ودولية) ،بل �إنّ
وثيقة مازفران للمعار�ضة جمتمعة
ّ
احلل التوافقي
تن�ص على
كانت
ّ
املتفاو�ض عليه معها».
و�أ�شار القيادي احلزبي �إىل �أن مو�ضوع
االت�صاالت هو “م�رشوع التوافق
الوطني” ،ولي�س مفاو�ضات حزبية
ل�صالح احلركة (وذلك مهما كان ر�أي
جاب اهلل وبن خالف يف امل�رشوع)،.
م�ضيفا “عل ًما �أن ذلك امل�رشوع قد
و�ضعنا له �رشوطا وطنية ،ومنها:
موافقة جميع م�ؤ�س�سات الدولة عليه،
حتى ال يكون �ضمن �رصاع الأجنحة،
و�أن ت�شارك فيه املعار�ضة دون
�إق�صاء �أحد� ،إال من �أق�صى نف�سه.

العملية تعد الثانية وتخ�ص تهريب ر�أ�س املال

اعترب املحلل ال�سيا�سي حممد
بو�ضياف �أن الأحزاب الإ�سالمية
تعي�ش حالة من الت�شتت وال�ضعف
ب�سبب ال�رصاعات واالن�شقاقات
املتكررة التي عرفتها ،مو�ضحا �أنه
بعد حالة الت�شتت الذي م�س �أغلب
الأحزاب الإ�سالمية �أ�صبحت مطمعا
لأجنحة ال�سلطة.
�أكد حممد بو�ضياف يف ت�رصيح
«للو�سط» �أنه ال ميكن باملعطيات
احلالية ر�ؤية الأحزاب الإ�سالمية
يف مراكز ت�سمح لها بالت�أثري ،معتربا
ب�أنه بالإ�ضافة اىل �ضعف مردودها
االجتماعي املعهود ،فهي عبارة عن
ا�صوات من هنا او هناك ال متلأ
الفراغ الذي يطبع ال�ساحة على حد
تعبريه .
وقال املتحدث «الأحزاب اال�سالمية
بعد موجة االن�شقاقات التي م�ستها
تبدوا وك�أنها خارج اللعبة ،فهي
اقليميا غري مرغوب فيها اال بالقدر
الذي ي�ستغله النظام للم�ساومة ،كما
�أن تنازع الإ�سالميني كقوة متجذرة
يف املجتمع اذهب بريقهم وا�ضعف
مردوديتهم»
و اتهم املتحدث �أطرافا مبحاولة
ا�ستغالل الأحزاب الإ�سالمية كوقود
حرب لقلب الطاولة على ال�سلطة،
ورياق مل�شاركة الأخر حد تعبريه
،م�ضيفا يف ذات ال�صدد» �صحيح �أن
لكل مربراته وا�سرتاتيجيته �سواء
يف ت�أكيد قوته وحظوره ال�سيا�سي
بالن�سبة للبع�ض او لرتقية التواجد
والتجذر �أكرث للبع�ض االخر لكنهم يف
املح�صلة رهينة للعبة �أكرب منهم كلهم
 ،وقد جترهم مغامراتهم اىل املزيد
من ال�ضعف ب�سبب الت�رصيحات
املتناق�ضة وامل�ضطربة التي
ميزت خرجاتهم االعالمية وتيههم
يف الغمو�ض الذي يطبع امل�شهد
ال�سيا�سي

حجز حاويتني من مادة ال�شيب�س امل�ستورد من م�صر بالغزوات
متكنت عنا�رص اجلمارك العاملة
مبيناء الغزوات من حجز كمية
هامة من رقائق البطاطا من نوع «
�شيب�س « امل�ستوردة من م�رص  ،والتي
يكون �صاحبها قد ا�ستوردها وقد
تخلى على احلاويتني ذات طول 40
قدم والتي مت فتحهما وتبني �أنهما

حتويان على كمية هامة من رقائق
البطاطا من نوع �شيب�س والتي تبني
عدم �صالحيتها  ،وا�ستعملها �صاحبها
لتهريب ر�ؤو�س الأموال �إىل اخلارج
 ،حيث مت �إبالغ وكيل اجلمهورية
و�إحالة ملف امل�ستورد على الق�ضاء
،هذه العملية الثانية التي يتم فيها

حجز هذه املادة حيث �سبق مل�صالح
الرقابة بالتعاون مع فرق اجلمارك
العاملة بذات املحطة البحرية
خالل �شهر مار�س من �إحباط دخول
كمية هامة من �رشائح البطاطا
املقرم�شة التي حتمل نوع «�شيب�س «
الغري مطابقة للو�سم التجاري  ،قدرت

ب49طن م�ستوردة من بلجيكا حيث
تبني �أنها حتمل و�سمني خمتلفني
وقدرت قيمتها ب 44مليار �سنتيم ،
هذا وقد �أ�صبح ميناء الغزوات وجهة
جتارية لتهريب ر�أ�س املال و�إدخال
ال�سلع املطابقة .

م.ت

يف ق�ضية ن�صب واحتيال متبوعة باعتداء ج�سدي ولفظي

العدالة تالحق جنل ولد عبا�س بعني متو�شنت
با�رشت م�صالح الأمن يف مالحقة
جنل الأمني العام ال�سابق جلبهة
التحرير الوطني جمال ولد
عبا�س «الوايف « مب�سقط ر�أ�سه
بوالية عني متو�شنت على خلفية
تورطه يف ق�ضية ن�صب واحتيال

راح �ضحيتها مغرتب ب�سوي�رسا .
هذا وح�سب م�صدر مقرب �إن جنل
ولد عبا�س متابع بتهمة الن�صب
واالحتيال وال�رضب واجلرح
�ألعمدي والقذف يف حق مواطن
جزائري مقيم ب�سوي�رسا ،وعائلته

بعدما ا�ستوىل لهم عن مطعم
راقي ب�أعايل الأبيار بالعا�صمة ،
وهي الق�ضية التي رف�ض ابن ولد
عبا�س املثول فيها �أمام ال�سلطات
الق�ضائية بالعا�صمة وفر �إىل عني
متو�شنت �أين ميتلك حمال للإعالم

الآيل بالقرب من �سوق والية عني
متو�شنت ي�ستعمله يف ا�ستخراج
مواعيد الفيزا لدا ال�سفارات  ،ما
جعل وكيل اجلمهورية ي�صدر �أمرا
بالقب�ض والإح�ضار �ضده .
حممد بن ترار

حزب العمال

االتهامات املوجهة حلنون
ال �أ�سا�س لها من ال�صحة

قال حزب العمال �أن االتهامات
املوجهة لأمينته العامة ال �أ�سا�س لها
من ال�صحة معتربا �إعتقالها جترميا
للعمل ال�سيا�سي و هجمة �رش�سة �ضد
الدميقراطية
وجاء يف بيان حلزب العمال اجتماع
ملكبته ال�سيا�سي قال �أن التعبئة
املتوا�صلة للحراك من خمتلف
فئات املجتمع اجلزائري تربهن �أن
الكل �أم ثورة عارمة تطرح م�س�ألة
التغيري اجلذري مبحتواه ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي هذا و تناول
احلزب ذو التوجه الرتوتك�سي مطوال
م�س�ألة اعتقال �أمينته العامة واعتربه
خطوة جد خطرية تفتح عهد جديد
حمال لكل االنزالقات واالنحرافات.
وقال البيان �أن الت�شكيلة ال�سيا�سية

�سجلت �إرتياحها لـ”ت�أ�سي�س جلان
والئية يف عدة مناطق القطر الوطني
للمطالبة ب�إطالق �رساح املعتقلة
ال�سيا�سية لويزة حنون” ،يف حني
�أعلنت“ :موا�صلة التعبئة ال�شعبية
الثورية املطالبة برحيل النظام وكل
رموزه وكل م�ؤ�س�ساته وممار�ساته”.
و �أ�ضاف البيان “التعبئة املتوا�صلة
يف عدة قطاعات من املجتمع من
حمامني ،ق�ضاة ،نقابات �إلخ…
تربهن مرة �أخرى �أننا �أمام ثورة
عارمة تطرح م�س�ألة التغيري اجلذري
مبحتواه ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي والثقايف ،تعبئة ت�ؤكد
مرة �أخرى �إرادة �أغلبية ال�شعب يف
ممار�سة حقها يف تقرير م�صريها”.

ف.ن�سرين

تخوفوا من تنظيم وزارة الرتبية
مل�سابقة جديدة

االحتياطون الإداريون يطالبون
برخ�ص ا�ستثنائية لتوظيفهم
ت�ساءل العديد من �أبناء قطاع
الرتبية حول م�صري �إداريي
احتياط الرتبية ،يف ظل �شغور
العديد من املنا�صب ومدى
�إمكانية ا�ستغالل قوائم االحتياط،
مو�ضحني �أن الو�ضعية تبقى مبهمة
يف ظل �إقرار الوظيفة العمومية
رخ�صة ا�ستثنائية للرتبويني،
مت�سائلني حول �إمكانية �أن تطالهم
الرخ�ص .من جهته عبد القادر
حميدة وهو من بني املعنيني
كونه يف املرتبة � 4ضمن قائمة
احتياط مقت�صد مديرية تربية
والية اجللفة� ،أو�ضح لـ»الو�سط» �أن
املنا�صب الإدارية ت�شهد �شغورا
خا�صة رتبة مقت�صد التي �أكد �أنها
تعرف �شغورا حادا وعرب خمتلف
الواليات مع وجود منا�صب مالية
حمررة فعال بالإ�ضافة �إىل نهاية
فرتة تكوين للدفعة ال�سابقة،
معتربا �أن الو�ضع يطرح العديد
من الأ�سئلة :حول ما �إذا كان �سيتم

تفعيل قائمة احتياطهم ويتم منح
رخ�صة ا�ستثنائية من الوظيفة �أم
تلج�أ وزارة الرتبية لتنظيم م�سابقة
جديدة و�صفها ب�أنها « تنهي
�أحالم طاحمني يف تكوين ال�سيما
�أن قوائم االحتياط حتمل نخب
مبعدالت جناح مرتفعة» ،بح�سبه.
بدوره املتابع لل�ش�أن الرتبوي كمال
نواري �أو�ضح �أن احتياط الرتب
ببع�ض الرتب الإدارية يحتاج �إىل
رخ�صة من الوظيفة العمومي
م�سبقة قبل ال�رشوع يف تكوينهم
على غرار املقت�صدين لأنه ال
ميكن �إ�ضافة احتياطي يف نهاية
ال�سنة وتوظيفه بدون تكوين،
مو�ضحا �أنه ميكن ا�ستغالل
احتياطي بع�ض الرتب الإدارية
التي ال تخ�ضع �إىل تكوين يف �أي
وقت بعد �شغور املن�صب ،جمددا
دعوته مبنح ترخي�ص لهذه الفئة
من �أجل �سد ال�شغور احلا�صل.
�س.ب

كانت موجهة �إىل االحتفاالت
باليوم الوطني لل�شهيد

 10ماليني جتر رئي�س بلدية
الرم�شي �إىل التحقيق
با�رشت م�صالح ال�رشطة
الق�ضائية ب�أمن مدينة الرم�شي
 25كلم �شمال  تلم�سان  بالتحقيق
مع رئي�س املجل�س ال�شعبي
البلدي «ب عبد احلفيظ»  يف
ق�ضية اختال�س مبلغ مايل
قدره  10ماليني �سنتيم كانت
خم�ص�صة لالحتفال باليوم
الوطني لل�شهيد امل�صادف ل19
مار�س املا�ضي  وهو ما مل يتم
 .الق�ضية التي حركتها منظمة
املجاهدين �ضده جاءت على
خلفية عدم قيام البلدية بتنظيم
االحتفاالت اخلا�صة بيوم ال�شهيد

رغم �إن بع�ض املح�سنني كانوا قد
تربعوا مببلغ  10ماليني �سنتيم
لتغطية نفقات االحتفال ومت
تبليغ املنظمة بذلك ليت�ضح  فيما
بع�ض �أن الأموال وجهت لغري
وجهتها ما جعل �أحد �أع�ضاء
املنظمة يتوجه �إىل  م�صالح الأمن
لت�سجيل دعوى ق�ضائية  انتهت
باال�ستماع �إىل  املري يف  انتظار
�إحالته على العدالة ،يحدث هذا
يف الوقت الذي تعرف بلدية
الرم�شي احتجاجات  م�ستمرة
و�سط  ان�شقاق املجل�س البلدي.
حممد بن ترار
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ع�شية انتخاب فرع نقابي جديد

تيرنكوك ب�أدرار
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الدائرة وم�سكن الرئي�س

م�ؤ�س�سة «�إيطو» بوهران
تطرد  32عامال

 .عمال املركز اجلهوي املايل لربيد
اجلزائر يطالبون برحيل املدير اجلديد

 .مطالب بتقدمي تو�ضيحات حول
من ا�صدار ا�ستعمال القوة �ضد البطالني

�شهدت �أم�سية �أول �أم�س مدينة تيرنكوك باملقاطعة
االدارية تيميمون بوالية �أدرار انزالقات خطرية
دفعت باملحتجني حلرق مقر الدائرة وم�سكن الرئي�س
يف ردة فعل عنيف تنديدا وا�ستنكارا على ا�ستعمال
القوة العمومية لف�ض اعت�صام البطالني بالطريق امل�ؤدي
الحدى ال�شركات النفطية .
�أحمد باحلاج
حذرت جهات حملية مهتمة بال�ش�أن
التنموي بوالية �أدرار يف ت�رصيح
لها مع يومية «الو�سط « من مغبة
العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن
االنزالق اخلطري امل�سجل ببلدية
تيرنكوك بوالية �أدرار وذلك على
خلفية �إقدام مواطنني على حرق
مقر الدائرة وجزء كبري من م�سكن
رئي�سها ،تنديدا وا�ستنكارا ملا
لقرار ال�صادر بخ�صو�ص ا�ستعمال
القوة العمومية لف�ض اعت�صام
البطالني بالطريق امل�ؤدي لإحدى
ال�رشكات النفطية  ،حيث طالب
عدد من �سكان املنطقة ب�رضورة
تقدمي الأطراف التي تقف خلف

�إ�صدار ت�سخرية ا�ستعمال القوة
العمومية لف�ض اعت�صام البطالني
املتم�سكني بخيار العمل بال�رشكات
النفطية  ،ناهيك عن فتح حتقيق
فيما �أ�سموه بالتجاوزات واخلروق
التي �صاحبت عملية التوظيف
املبا�رشة ليد عاملة من خارج
الوالية دون املرور على الوكاالت
املحلية للت�شغيل وهو الأمر الذي
يتنافى مع تو�صيات وتوجيهات
احلكومة الرامية ملنح �أولوية
التوظيف لفائدة �أبناء املنطقة
الحتواء احتقان العاطلني عن
العمل باجلنوب الكبري مبا فيهم
خريجي اجلامعات  ،املعاهد
الكربى و املدار�س العليا ومرتب�صي
مراكز التكوين املهني والتمهني
وحتى عدميي امل�ستوى بتطبيق

مبد�أ ح�سب الأولويات والإمكانات
املتاحة .
ومعلوم �أن عدد من بلديات �أدرار
على غرار متقطن  ،رقان ،
تيرنكوك وتيميمون وعا�صمة
الوالية تعي�ش على وقع �صفيح
�ساخن بعديد القطاعات التي
تعي�ش على وقع تراكمات
باجلملة الأمر الذي دفع بعدد
من ال�سكان للمطالبة بتدخل
فوري لل�سلطات املركزية
من �أجل �إنهاء مهام جميع
امل�س�ؤولني املحليني واملدراء
التنفيذيني والوالئيني الذين ثبت
عجزهم يف ت�سيري قطاعاتهم ،
ولعل من �أبرز تلك القطاعات
ال�شغل  ،ال�سكن الفالحة  ،الرتبية
وال�شباب والريا�ضة �إ�ضافة لواقع

التنمية املحلية الذي يرزح حتت
�أخبطوط �سوء الت�سيري .
من جهة ثانية فقد وبخ الوزير
الأول نور الدين بدوي وايل
والية �أدرار حمو بكو�ش ورئي�س
دائرة تيرنكوك وحملهم م�س�ؤولية
تبعات االحتقان املحلي الناجم
عن �سيا�سة االلتفاف على مطالب
املحتجني ببلدية تيرنكوك الذي
تعي�ش على وقع هدوء ن�سبي .
�إىل جانب ذلك فقد دعا العقالء
من ال�ساكنة بتوات للتحكم للعقل
و�ضبط النف�س خا�صة يف الظرف
الراهن حيث متر البالد مبخا�ض
ع�سري ي�صعب التكهن بنتائجه .

مت توقيفهم منذ �أ�سبوعني مبركب «تو�سيايل» الرتكي

 40عامال مطرودون ي�ستنجدون بوايل وهران
نا�شد �أم�س 40 ،عامال جزائريا
مف�صوال عن العمل ب�شكل تع�سفي
مب�صنع احلديد وال�صلب «تو�سيايل
« ببطيوة بوهران بالتدخل العاجل
لإعادة الإعتبار لهم  ،و �إن�صافهم
العمال
لت�رصيحات
وا�ستنادا
املف�صولني يف ت�رصيحهم ل»الو�سط»
فقد مور�س يف حقهم كل �إجراءات
الظلم و الطرد التع�سفي منذ تاريخ
� 28أفريل املن�رصم ،و مت توقيفهم
ح�سب ت�رصيحاتهم من دون �أي �سبب
وبطريقة مهينة مما يجعل م�صريهم
املهني و الإجتماعي مهدد .و �أو�ضحوا
ب�أنه بعد املفاو�ضات املاراطونية التي

مت �إجرا�ؤها ما بني الطرفني بتدخل
و�ساطة عليا عاد العمال امل�رضبون
�إىل منا�صب عملهم بتاريخ  21من
نف�س ال�شهر املا�ضي ،وزاولوا عملهم
ملدة يومني �إال �أنه بتاريخ  23بد�أوا
يتعر�ضون مل�ضايقات و�إ�ستفزازات
ليقدموا على غلق امل�صنع بتاريخ
 24وبتاريخ  25ي�ضيف العمال ،و قد
مت حلول جلنة وزارية بطلب من وايل
الوالية للوقوف عند امل�شاكل التي
يواجهها العمال ومت التو�صل �إىل �إتفاق
و�سطي بعد مفاو�ضات ليعود العمال
�إىل منا�صبهم بتاريخ  27ليتفاج�ؤوا
يف اليوم املوايل بتلقي قرارات الطرد

والتوقيف عن العمل من دون �سبب
وجلب ت�سخرية القوة العمومية ،
وطردهم تع�سفيا من دون وجه حق يف
�إ�شارة منهم �إىل ف�صل  39عامل �أخر
�أي�ضا من دون �سبب وجيه مع ت�سجيل
عودة زهاء  2200عامل جزائري
�إىل منا�صب منهم كونهم مل يجدوا
خيارات �أخرى �أمامهم �سيما و �أن
غالبيتهم �أرباب عائالت ويحملون على
عاتقهم م�س�ؤولية �إعالة �أ�رس ب�أكملها.
م�ؤكدين ب�أن ال�رشوط التي مت الإتفاق
عليها مل يلتزم بها ال�رشيك الرتكي ما
عدا �رشطي الرت�سيم ومتديد عقود
العمل ،و رفع الأجور وغريها من

ال�رشوط الأخرى مت الإخالل بها،
وعرب العمال املف�صولون عن حجم
املعاملة التي يتلقونها من طرف
الإدارة الرتكية  ،كما نددوا باحلقرة
والظلم املنتهج يف حقهم و التجاوزات
و�أ�شكال العبودية والتمييز التي
يواجهونها داخل امل�صنع ،ناهيك عن
الأخطار املهنية التي يتعر�ضون لها و
ال�ضغوطات النف�سية وحاالت الوفيات
امل�سجلة ب�سبب املواد الكيميائية
ال�سامة ،التي باتت تهدد �صحة العمال
اجلزائريني يف ظل عدم توفر و�سائل
احلماية الالزمة .

�أحمد بن عطية

مطاعم الرحمة �أ�ضحت ال�سبيل الوحيد �أمامهم

تقدمي حلوم نتنة لطلبة الإقامات اجلامعية بوهران

رفعت �أم�س ،العديد من التنظيمات الطالبية
بوهران تقارير �سوداء عن الإطعام اجلامعي
خالل �شهر رم�ضان املبارك ،و نددت هذه
التنظيمات ب�شدة نوعية و كمية الوجبات
اخلا�صة بالإفطار و ال�سحور ،و التي تفتقد
للنوعية و غالبيتها وجبات باردة و رديئة ،حيث
فجر الإحتاد العام للطلبة اجلزائريني حتديدا
فرع الإقامة اجلامعية  2بالإقامة اجلامعية
امل�شرتكة � 8000رسير� ،أين �أو�ضح ممثل عن
التنظيم الطالبي يف ت�رصيح ل»الو�سط» �أنه
تفاجئوا بتقدمي حلوم حمراء منتهية ال�صالحية
و نتنة تنت�رش منها روائح كريهة قبل ال�رشوع
يف عملية طهي الإفطار لأول �أم�س ،عندما
�أ�رص ممثل الطلبة الولوج للمطبخ �أين مت العثور
على كمية معتربة من اللحوم املجمدة يف

حالة متقدمة من التعفن .و �أ�ضاف املتحدث
�أن التجاوزات مل تتوقف عند هذا احلد ،بل
�إمتدت لتوزيع فواكه يف حالة كارثية يرثى لها
ذات نوعية �سيئة على غرار التفاح �إ�ضافة �إىل
توزيع �أكيا�س حليب تبني من خالل ا�ستعمالها
�أنها غري �صاحلة لال�ستهالك الآدمي كونها غري
مب�سرتة و بها رائحة نتنة جراء �سوء احلفظ
و عدم توفري �رشوط احلفظ و التربيد    .و
مل تتوقف مهازل الإطعام بالإقامة اجلامعية
للذكور ببلقايد بل �إمتدت لغالبية املطاعم
اجلامعية على غرار  ،الإقامة اجلامعية زدور
�إبراهيم بلقا�سم للذكور ب�إي�سطو ،و �إقامة
مرافال للبنات  ،و الإقامة اجلامعية للذكور
بال�صديقية «�س  »5و التي قاطع طلبتها
املقيمني وجبات الإطعام املقدمة من قبل

�إدارة املطعم ب�سبب نوعيتها الرديئة� ،أين يتكرر
�سيناريو املوا�سم اجلامعية الفارطة �أين وجد
الكثري من الطلبة اجلامعيني �أنف�سهم م�ضطرين
لال�ستنجاد مبطاعم الرحمة و عابري ال�سبيل
بعدة مناطق متفرقة من والية وهران ،و التي
فتحت �أبوابها للطلبة اجلامعيني فمنها التي
توفر لهم اللحوم و اخل�رض طازجة و التي غالبا
ما يتم توزيعها على الطالبات الالئي يعدن
طبخها و حت�ضريها ملائدة �إفطارهن ،يف حني
يلج�أ الطلبة ملطاعم الرحمة و مطعم الهالل
الأحمر اجلزائري و كذلك م�سجد الأمري عبد
القادر بالربكي من �أجل �سد رمقهم بعد يوم
�شاق من ال�صيام و الدرا�سة �سيما طلبة الطب
و ال�صيدلة و الهند�سة املدنية و املعمارية و
امليكانيكية .

هذا ووجه الطلبة الغا�شبون نداء �إىل كل
من املدير العام للديوان الوطني للخدمات
اجلامعية فاروق بوكليخة ،ووزير التعليم العايل
و البحث العلمي من �أجل التدخل  ،وو�ضع حد
للتالعبات يف ميزانية الإطعام اجلامعي التي
ال متت امليزانيات املالية ال�ضخمة املر�صودة
لها ،لنوعية و كمية الأطباق املقدمة للطلبة
�سواء يف الأيام العادية على وجه عام و خالل
�شهر ال�صيام على وجه اخل�صو�ص ،الذي
يتطلب توفري نوعية متميزة عك�س بقية الأيام
العادية ،يف حني وجد طلبة �أخرون �أنف�سهم
جمربون على �إقتناء وجبات باردة �سيما طلبة
الطب الذين لي�س لديهم مت�سع من الوقت
لإعداد وجبات الإفطار .

� أحمد بن عطية

عادت موجة الغليان جمددا بامل�ؤ�س�سة
العمومية للنقل احل�رضي و �شبه احل�رضي
«�إيطو» باملنطقة ال�صناعية ال�سانيا� ،أين
�أقدمت �إدارة امل�ؤ�س�سة و بدون �سابق �إنذار
على طرد  32عامال ب�شكل جماعي ع�شية
انتخابات جتديد الفرع النقابي التابع للإحتاد
العام للعمال اجلزائريني ،حيث وجه العمال
املف�صولون تع�سفيا نداء �إ�ستغاثة عاجل
للم�س�ؤول التنفيذي الأول لوايل وهران مولود
�رشيفي ووزير النقل و الأ�شغال العمومية من
�أجل التدخل لإن�صافهم و متكينهم من العودة
ملنا�صب عملهم و قطع رزقهم يف عز �شهر
الرحمة و الت�ضامن �سيما �أن غالبيتهم �أباء و
يعولون عائالتهم .
ت�أتي هذه التطورات يف الوقت الذي تقوم
امل�صالح الأمنية بوهران يف فتح حتقيق معمق
يف �إبرام االتفاقية مع جممع رجل الأعمال
«طحكوت» �صاحب عالمة «هيونداي» حيث
�أو�ضحت ذات امل�صادر املوردة للخرب �أن
التحقيق �شمل قيمة العقد املربم مع جممع
«طحكوت» للحافالت �أين مت حتديد �سعر
� 18ألف �سنتيم كقيمة لت�أجري حافلة واحدة
يف اخلدمة يوميا يف حني ال ت�ستطيع حافلة
واحدة توفري مبلغ  8000دج يوميا يف �أح�سن
احلاالت .
و هو الأمر الذي يت�سبب يف خ�سائر مالية
فادحة تتحملها م�ؤ�س�سة «�إيطو» و بالتايل
اخلزينة املالية العمومية  ،و ي�شري ذات
امل�صدر �أن التحقيق �سي�شمل مدير امل�ؤ�س�سة
و عدد من �إطارات امل�ؤ�س�سة امل�سو�ؤلني عن
عملية التعاقد التي حتمل �صبغة تبديد املال
العام و �سوء الت�سيري يف الوقت الذي تعاين منه
امل�ؤ�س�سة من �صعوبات مالية و حتول �أزيد من
 20حافلة خلردة جراء بقائها مركونة منذ
عدة �أ�شهر يف حظرية امل�ؤ�س�سة لعدم توفري
قطاع الغيار اخلا�ص بها و الذي يتم جلبه فقط
من دولة بلجيكا بالن�سبة لقطع الغيار الأ�صلية
حلافالت «الفونتول»».
يف �سياق �أخر �أقدم عمال املديرية اجلهوية
للمركز املايل لربيد وهران على التجمع
�أمام مقر عملهم حاملني �شعارات طالبوا
من خاللها برحيل املدير اجلديد الذي مت
ا�ستقدامه من والية ق�سنطينة وح�سبهم فقد
مت طرده و �إقالته من من�صبه من طرف عمال
بريد ق�سنطينة عقب موجة الإحتجاجات
الراف�ضة له نظرا لعدة جتاوزات قام بها
منها�  سوء الت�سيري و املمار�سات التع�سفية
�إزاء العمال.
و هو ما جعل عمال بريد وهران يرف�ضون
قرار توليه �إدارة املركب املايل و الإ�رشاف
على ت�سيريه وطالبوه بتقدمي �إ�ستقالته ،
ح�سبما �رصح به ممثل املحتجني الذي �أكد
على �إجماع و �إتفاق غالبية العمال على قرار
رحيل املدير و هددوا يف حال عدم الر�ضوخ  
ملطلبهم بت�صعيد حركتهم الإحتجاجية خالل
الأ�سبوع املقبل  ،و �أكد املحتجون �أنهم لي�سوا
جهويني و لكنهم يطالبون بتعني مدير كفء و
لي�س له �سوابق تتعلق ب�سوء الت�سيري و تهمي�ش
العمال و �إ�ستعبادهم كون ذلك ي�ؤثر على
�إ�ستقرار املركب املايل الذي ي�رشف على
�سري  7واليات غربية وقد �سبق للعمال و �أن
قد را�سلوا املدير العام لربيد اجلزائر مطالبني
�إياه ب�إتخاذ �إجراءات من خالل الإ�رساع بتعيني
مدير �أخر �أو الإبقاء على املدير احلايل.
�أحمد بن عطية
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ال�صحة واالنقطاعات املتكررة للكهرباء تنذر بانفجار الو�ضع

 08حموالت كهربائية �ستدخل �سكان بلدية تينزاوتني احلدودية
بتمرنا�ست يعانون يف �صمت
حيز اخلدمة بالوادي
تزامنا مع �شهر رم�ضان املبارك وحت�ضريا لف�صل ال�صيف الذي ي�سجل فيه ارتفاعا كبريا يف ا�ستخدام
الطاقة الكهربائية من مكيفات الهواء والإ�ضاءة العامة،وكذا تو�سع ن�شاط اال�ستثمار يف قطاعي
ال�صناعة والفالحة خ�صو�صا الأخري على اعتبار طبيعة املنطقة.
�أحمد باحلاج
حيث با�رشت مديرية التوزيع
بالوادي يف و�ضع خمطط
ا�ستثماري لتح�سني اخلدمات
املقدمة لزبائنها ،وحت�ضريا لهذه
ال�صائفة (� )2019سيتم و�ضع 8
حموالت كهربائية للتوتر املتو�سط
ب�أحياء غرب ح�ساين عبد الكرمي،
قرية هبة بالرقيبة ،اميه ون�سة
�رشقا ،ام �سلمى وحي الرمال
بالوادي والزوالية ب�سيدي عمران
واحلي العتيق بتندلة وام الطيور،
والتي و�صلت ن�سبة الأ�شغال فيها
،%80بالإ�ضافة اىل ذلك اجناز
 05انطالقات عالية التوتر (30
كيلوفولت) بطول  77كلم بغر�ض
ت�أمني التموين بالطاقة الكهربائية
بالرقيبة ،وقمار ،وحا�سي خليفة
وكذا املقرن بالإ�ضافة �إىل
املقاطعة الإدارية باملغري .
ويف ال�سياق ذاته فقد مت برجمت
 27عملية بطول  20كلم ،متمثلة
يف جتديد وتقوية اخلطوط
الهوائية والربط بني االنطالقات
عالية التوتر والتي م�ست كل
منبلديات واد العلندة واملغري
والبيا�ضة وكذا ام الطيور وحا�سي
خليفة ،كونني ،قمار� ،سيدي عون،
جامعة ،تغزوت ،الرباح ،وجمموعة
�أحياء بعا�صمة الوالية،بتكلفة
ماليةجتاوزت 34.3مليار �سنتيم
،ليتجاوز بذلك عدد املحوالت
الكهربائية بالوالية �أكرث من 5200
حمول كهربائي ،كما اجتاز طول

عرب الكثري من قاطنو بلدية تينزاوتني
احلدودية الواقعة على بعد حوايل
600كلم عن مقر والية مترنا�ست  ،من
النق�ص الفادح امل�سجل على م�ستوى
املياه ال�صاحلة لل�رشب وانقطاع التيار
الكهرباء ناهيك عن تدهور القطاع
ال�صحي  .ا�شتكى �سكان بلدية تينزاوتني
بوالية مترنا�ست يف ت�رصيح لهم مع يومية
«الو�سط « ،جملة من النقائ�ص �أ�صبحت
ت�شكل هاج�سا ي�ؤرق حياتهم اليومية نذكر
من بني هذه النقائ�ص تذبذب التزود باملياه
ال�صاحلة لل�رشب حيث �أ�صبحت هذه املادة
احليوية ال تزور حنفياتهم �إال نادرا الأمر
الذي حتتم عليهم قطع م�سافات طويلة
من �أجل جلب كميات من املاء �أو ال�سهر
ليال جلمع قطرات من املاء وكذلك نف�س
ال�شئ بالن�سبة النقطاعات املتكررة للتيار
الكهربائي بحيث بات يعي�ش قاطنو هذه
البلدية الظالم الدام�س مما ولد اخلوف
والهلع لدى �أطفالهم  ،وكذلك بالن�سبة
للتالميذ املكلفني من طرف �أ�ستاذتهم
بفتح الواجبات املنزلية يتعرثون عن
اجنازها ب�سب االنقطاع املتكرر للكهرباء

خا�صة يف الفرتة الليلية  ،ي�أتي هذا يف ظل
املرا�سالت املتكررة ل�سونلغاز من �أجل
التفاتة �إىل هذه البلدية وحل امل�شكل
القائم ،ومن جهتهم نا�شد �سكان البلدية
ال�سلطات الوالئية واملحلية من �أجل
الوقوف على مدى الأزمة التي تعي�شها
مدينة تينزاوتني يف عز ف�صل ال�صيف و
مرور الأ�سبوع الأول من ال�شهر الف�ضيل
حيث �أ�صبح من ال�صعب عليهم العي�ش بدون
كهرباء وهذا �أمرا م�ستحيل  .و يف �سياق
مت�صل نا�شد الع�رشات من ال�سكان وايل
الوالية دومي اجلياليل ب�رضورة التدخل
لدى م�صالح مديرية ال�صحة وال�سكان
و�إ�صالح امل�ست�شفيات  ،من �أجل تدعيم
الهيكل ال�صحي باالخ�صائني خا�صة ما
تعلق بطب الن�ساء والتوليد وذكرت �شكوى
مرفوعة للو�صايا �أن حوامل املنطقة
املذكورة يلدن على حافة الطرقات ،
ويف انتظار تدخل الو�صايا يبقى الزما
على ال�سكان معاي�شة الو�ضع املزري لأجل
غري م�سمى .
�أحمد باحلاج

بالتن�سيق مع مديرية التجارة وخمتلف الفاعلني
ال�شبكة متو�سطةومنخف�ضة التوتر
�أكرثمن 7568كلم.
وملواجهة الأعطاب الطارئة
�سخرت املديرية  19فريق تدخل
منها  06باملقاطعة الإدارية املغري
تعمل على مدار الأ�سبوع 24/24
�ساعة ،كما قامت بو�ضع مكاتب
خا�صة بالتوجيه واال�ست�شارة
وتقدمي الن�صائح على م�ستوى
كافة الوكاالت التجارية التابعة
لها ،من جهة ثانية فقد ا�ستحدثت
ال�رشكة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء
والغاز رقما اخ�رضا 33-03
لت�سهل على زبائنها اال�ستف�سار
عن ان�شغاالتهم عن بعد ،والإبالغ
عن ت�رسبات الغاز �أو التذبذب يف

التزود بالطاقة الكهربائية وكذا
اال�ستف�سار عن مبلغ الفاتورة
او �أي معلومة متعلقة بالكهرباء
والغاز ،مع العلم �أن هذا املركز
يعمل على مدار الأ�سبوع24 ،
�ساعة على .24
جدير بالذكر �أن املديرية يف
ال�سنوات ال�ستة الأخرية ()2013
قامت ب�إجناز�أكرث من  470حمول
كهربائي م�صحوبة ب�شبكات
كهربائية جتاوز طولها  640كلم،
مبقومات مالية جتاوزت 241.9
مليار �سنتيم� ،ضمن الربامج
اال�ستعجالية واال�ستثمارية الداعمة
لل�شبكة الكهربائية بالوادي التي
من �شانها ان حت�سن نوعية

اخلدمة وت�ضمن ا�ستمراريتها
خ�صو�صا يف ف�صل ال�صيف .ويف
�سياق مت�صل مت �إطالق حمالت
�إعالمية وا�سعة لرت�شيد ا�ستهالك
الكهرباء ،وبخا�صة خالل �شهر
رم�ضان املبارك وف�صل ال�صيف
الذي ي�سجل تزايد الطلب على
الطاقة الكهربائية ،وذلك بالتعاون
مع مديرية ال�ش�ؤون الدينية من
خالل تنظيم لقاءات يف امل�ساجد
مع امل�صلني،بالإ�ضافة اىل تن�شيط
ح�ص�ص �إذاعية تقدم من خاللها
جمموعة من الن�صائح يف الكيفية
والطريقة املثلى لعملية ا�ستهالك
الكهرباء ،وذلك بهدف جتنب
التبذير يف ا�ستعمال الطاقة.

�أمن �أدرار ي�شارك يف احلملة الوطنية
للوقاية من الت�سممات الغذائية
بالتن�سيق مع مديرية التجارة وخمتلف
الفاعلني ،قامت م�صالح �أمن والية� أدرار
بتاريخ  019 2/05/12:بامل�شاركة يف
فعاليات احلملة الوطنية التح�سي�سية
للوقاية من الت�سممات الغذائية الهادفة
�إىل تطبيق ممار�سات النظافة ال�صحية
عند �رشاء الأغذية وبيعها وحت�ضريها
حماية ل�صحة الفرد و املجتمع.
احلملة التح�سي�سة املمتدة طوال مو�سم
ال�صيف � ،ستعرف تنظيم خرجات
ميدانية ت�شمل خمتلف امل�ؤ�س�سات
الرتبوية  ،مراكز التكوين املهني ،الإقامات
اجلامعية  ،ف�ضاءات الت�سلية و حمطات
نقل امل�سافرين كما �ست�شهد تنظيم

ن�شاطات جوارية على م�ستوى نقاط بيع
املوا�شي مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك
وخمتلف الإحياء ال�شعبية يتم من خاللها
تقدمي جملة من الن�صائح والإر�شادات
ذات ال�صلة باملو�ضوع مع توزيع جمموعة
من املطويات على �أ�صحاب خمتلف
املحالت التجارية من �أجل �إحرتام
معايري و�رشوط النظافة وال�صحة العامة
وفق التنظيمات ال�سارية املفعول مع
ال�سهر على مراقبة مدى حيازة ال�سجالت
التجارية امل�ؤهلة ملمار�سة خمتلف
الن�شاطات التجارية التي تعرف �إنتعا�شا
خالل �شهر رم�ضان املعظم.
�أحمد باحلاج

�ضبط بحوزتهم  300.57غ من الكيف املعالج

كبلوا �أفراد العائلة وقاموا بال�سرقة

�أمن مترنا�ست يطيح اربعة �أ�شخا�ص يف ق�ضية
احليازة على املخدرات

ال�شرطة الق�ضائية بورقلة تلقي القب�ض
على ثالثة ل�صو�ص �إقتحموا منزال

قامت م�صالح ال�رشطة لأمن
الوالية ممثلة يف االمن احل�رضي
الثاين من توقيف اربعة �أ�شخا�ص
يبلغون من العمر ( � 57 - 28سنة
) متورطني يف ق�ضية احليازة على
املخدرات ق�صد اال�ستهالك و
املتاجرة �ضمن جماعة �إجرامية
منظمة .حيثيات الق�ضية تعود
�إىل معلومات م�ؤكدة عن وجود
�شخ�ص مقيم بحي �رس�سوف يقوم
بالرتويج و املتاجرة يف املخدرات
و امل�ؤثرات العقلية  ،وعليه مت
ا�ست�صدار اذن بالتفتي�ش من
اجلهات الق�ضائية من �أجل تفتي�ش
م�سكنه و هذا بعد �إعداد خطة
حمكمة و اتخاذ كافة التدابري

االمنية الالزمة  ،مت تفتي�ش
امل�سكن �أين عرث به على كمية
من املخدرات قدرت بـ 300.57
غرام (كيف معالج ) و مبلغ مايل
قدر بـ  30500دج من عائدات البيع
مع توقيفه ليتم حتويله �إىل مقر
ال�رشطة ملوا�صلة التحقيق  ،حيث
و بعد التحقيق مع امل�شتبه فيه
تو�صلت عنا�رص ال�رشطة �إىل ثالثة
م�شتبه فيهم �آخرين ليتم توقيفهم
و تفتي�ش منازلهم بعد ا�ست�صدار
الإذن بالتفتي�ش ليتم العثور عند
احدهم على �سكني كبري احلجم
  ،بعد ا�ستكمال التحقيق يف
الق�ضية مت تقدميهم �أمام اجلهات
الق�ضائية املخت�صة التي �أ�صدرت

يف حق امل�شتبه فيه الرئي�سي
حكم بـ � 10سنوات �سجن نافذة مع
االيداع و غرامة مالية قدرها 05
ماليني دينار جزائري  ،كما ا�صدر
يف حق امل�شتبه فيه الثاين و الثالث

حكم � 01سنة حب�س نافذ و غرامة
مالية قدرت بـ � 50ألف دينار
جزائري يف حني ا�ستفاد امل�شتبه
فيه الرابع من الرباءة .

�أحمد باحلاج

جنح عـنا�رص ال�رشطة الق�ضائية التابعني
لأمن والية ورقلة خالل اليومني الأخريين
من فك لغز ومالب�سات خيوط جرمية
�رسقة منزل قام بها عنا�رص �شبكة �إجرامية
�أفرادها يقيمون يف واليات متفرقة بناحية
اجلنوب ال�رشقي تفا�صيل الق�ضية تعود
وقائعها ،بعد تلقي م�صالح ال�رشطة بورقلة
�شكوى من طرف �شخ�ص ي�سكن ب�إحدى
الأحياء ال�شعبية لوالية ورقلة ،مفادها
�إقدام جمموعة من الأ�شخا�ص ملثمني
يجهل هويتهم على �إقتحام منزله يف �ساعة
مت�أخرة من الليل والقـيام بعملية تكبيله
وتهديد زوجته بقتله بوا�سطة �أ�سلحة
بي�ضاء كانوا يحملونها ،ثم الإ�ستيالء على
مفتاح املركبة النفعية التي كانت مركـونة
بامل�ستودع ،بالإ�ضافة �إىل ال�سطو على مبلغ
مايل معترب وكمية من احللي من املعدن
الأ�صفر ملك للزوجة ،لتبا�رش فور ذلك
عـنا�رص ال�رشطة عملـيات البحث والتحري
وجمع املعلومات عن احلادثة �أين توجت

يف ظرف زمني وجيز من حتديد هوية
الفاعلني و�إعداد خطة �أمنية حمكمة وفق
من خاللـهـا عـنا�رص �رشطة ورقلة من
توقيف الفاعلني ويف عـمليات متتالية �شملت
كل من مدينة ورقلة و مدينة تقرت و مدينة
الوادي �سوف ،ليتم �إقتياد املتورطني �إىل
مقر امل�صلحة الوالئية لل�رشطة الق�ضائية
ومبا�رشة �إجراءات التحقيق معهم �أين كللت
النتائج ب�إ�سرتجاع مبلغ مايل قدره  02مليون
�سنتيم وخم�سة وت�سعة وثمانون �ألف دينار
جزائري ف�ضال عن �إ�سرتجاع دراجتني
ناريتني مت �رشا�ؤهما من الأموال امل�رسوقة
بعد �إ�ستكمال كافة الإجراءات
.
الالزمة للتحقيق �ضد املوقوفني الثالثة،
مت �إجناز ملفات ق�ضائية جزائية �ضدهم
وتقدميهم �أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة
التي �أ�صدرت يف حقهم �أمر �إيداع لإرتكابهم
جناية ال�رسقة بتوافر ظرف الليل و التعدد
و�إ�ستعمال العنف والتهديد.
�أحمد باحلاج
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�شهادة

"وليد امل�صري" ..فل�سطيني
"
ولد يوم النكبة وما يزال ُمهجرا
ً

رغم مرور  71عامًا على "النكبة" ،وتقادم الأيام� ،إال �أن م�شهد ترحيل الفل�سطينيني الق�سري من بيوتهم وتدمري قراهم ما يزال حا�ضراً يف ذاكرة الأجيال الفل�سطينية
املتعاقبة وقد ت�سببت نكبة  1948يف حتويل مئات �آالف الفل�سطينيني �إىل الجئني ،وع�شرات الآالف �إىل مهجرين يف وطنهم.
ق.د
�شهادة متوارثة
وتختلف �شهادات �ضحايا النكبة
باختالف رواة �أحداثها ،لكن ق�صة
"وليد امل�رصي" الذي ولد يف الـ
 16من �أيار " 1948يوم �سقوط
مدينة يافا" بيد االحتالل تبدو
خمتلفة فامل�رصي مل ي�سمع
�أ�صوات التدمري ومل ي�شاهد جثث
ال�شهداء ،رغم �أنه يرويها ك�أنه
كان �شاهدًا عليها ،وقد "و�ضعته"
�أمه ب�سبب اخلوف نتيجة �أ�صوات
القذائف ،ويبدو �أن �سوء الطالع
الذي ترافق مع ذكرى مولده
�سيالحقه حتى خارج فل�سطني.
يقول امل�رصي" :تواىل الق�صف
على يافا من الع�صابات ال�صهيونية،
ون�صبوا مدافع هاون يف قرى وتخوم
املدينة وق�صفوها بعنف ،ما �أدى
ال�ست�شهاد �أعداد كبرية من �أهلها
وتهجري معظم الباقني"و�أ�شار �إىل
�أن النا�س اندفعوا من يافا وقراها
�إىل امليناء لركوب بواخر جتارية

قدمت من �سورية ولبنان والقاهرة،
املهجرون ال يعرفون �أين
"فكان
ّ
وجهة هجرتهم"و�أ�ضاف�" :أهلي
مل ي�ستطيعوا ركوب هذا البواخر،
لأننا مل نريد الهجرة يف البداية
وحاولنا البقاء ،لكننا يف النهاية
غادرنا نحو الأردن"ون ّبه �إىل
�أنه مل ي�شاهد �شي ًئا من النكبة،
لكن والدته كان تخربه تفا�صيل
تهجريهم من منزلهم و�شتاتهم
�إىل الأردن و�سورية ودول �أخرى
بعد ذلك.

هجرة م�ستمرة
وح�سب امل�رصي؛ ف�إن عائلته
فقدت كل ما متلك ب�سبب النكبة،
حيث ا�ست�شهد والده �أثناء حماولة
العودة �إىل البيت من �أجل �أخذ
بع�ض الأموال" ،ولذلك غادرنا
�إىل الأردن من �أجل ال�سكن عند
�أحد �أقاربنا"ويتابع �أنهم ظلوا
�أعوا ًما عديدة يعانون من الفقر
ب�سبب عدم وجود معيل ،وكانوا
يعتمدون على امل�ساعدات التي
ملدة
تقدمها اجلمعيات اخلريية ّ

طويلة�" ،)..( ،أكملت درا�ستي
حتى الثانوية فقط ،وذهبت للعمل
يف الكويت"وا�ستدرك" :مل �أ�ستقر
طويلاً يف الكويت ،ب�سبب احلرب،
حيث �أجربت مرة �أخرى على
مغادرة البلد التي كنت �أ�سكنها".
امل�رصي غادر الكويت ب�سيارته،
وبدلاً من �أن يعود �إىل الأردن قرر
اال�ستقرار يف العراق ،حيث ح�صل
على منحة لإكمال درا�سته يف
جامعة بغداد وا�ستطاع امل�رصي
رغم بلوغه الأربعينات احل�صول
على �شهادة يف املحا�سبة ،والعمل
يف العراق ،لكن الطالع ال�سيئ �أ�رص
على مالحقته ،حيث ا�ست�شهدت
عائلته نتيجة الق�صف الأمريكي
على بغداد ،و�أجرب على الهجرة
للمرة الرابعة ،ولكنه هذا املرة
عاد للأردن.
جدير بالذكر �أن امل�رصي كانت له
عائلة مكونة من � 6أبناء؛  4ذكور
و� 2إناث؛ قبل �أن ي�ست�شهدوا يف
ق�صف �أمريكي يف العراق ،وي�سكن
حال ًّيا يف احلي الها�شمي ال�شمايل
بالعا�صمة الأردنية "ع ّمان".
و�شدد امل�رصي على �أن ال�شعب

الفل�سطيني ي�ستحق لقب "�أكرب
�شعب الجئ" يف العامل" ،فهو مل
يهجر فقط من بالده �إىل بلد �أكرث
ّ
�أم ًنا يعي�ش فيه ب�سالم ،ولكنه ُه ّجر
حتى من مكان جلوئه ،حتى حتول
اللجوء �إىل خبزه اليومي".

النكبة� ..أرقام
و�إح�صائيات
ووفق معطيات ن�رشها اجلهاز
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني،
فقد دمر االحتالل يف النكبة
 531قرية ومدينة فل�سطينية،
وارتكب �أكرث من  70مذبحة
وجمزرة راح �ضحيتها ما يزيد
عن � 15ألف فل�سطيني .و"النكبة"
م�صطلح يطلقه الفل�سطينيون
على ا�ستيالء "ع�صابات �صهيونية
أرا�ض فل�سطينية
م�سلحة" على � ٍ
وتهجري �أهلها عام  ،1948لإقامة
دولة "�إ�رسائيل" ،وعلى �إثر ذلك
ُه ّجر الآالف من الفل�سطينيني
من �أرا�ضيهم وفقدوا م�ساكنهم،
وتوزعوا على بقاع خمتلفة من
�أنحاء العامل .ويحيي الفل�سطينيون

ذكرى "النكبة" يف  15من ماي
كل عام ،مب�سريات احتجاجية،
و�إقامة معار�ض تراثية ت�ؤكد حق
العودة ،وارتباطهم ب�أر�ضهم التي
رحل عنها �آبا�ؤهم و�أجدادهم عام
 .1948ووفق اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني ،ف�إن عدد

الالجئني حتى نهاية العام 2013
و�صل �إىل  5.9مليون ن�سمة،
يتوزعون على  58خميما بواقع 10
خميمات يف الأردن ،و 9خميمات
يف �سوريا ،و 12خميما يف لبنان،
و 19خميما يف ال�ضفة الغربية ،و8
خميمات يف قطاع غزة.

نكبة فل�سطينيي �سورية 71 ..عاما تروي حكاية "خيمتني"
"بعد ان�سحاب جي�ش الإنقاذ
العربي �أتذكر �أن النا�س قاوموا
االحتالل بـ  12بندقية فقط،
وكمية �ضئيلة من الذخرية،
كانت احلكومة الربيطانية
تعاقب باحلب�س �أي �إن�سان غري
يهودي بحوزته �سالح �أو حتى
ر�صا�صة" ..بهذه الكلمات بد�أ
الالجئ الفل�سطيني حممود
حممود (�أبو �أمين) حديثه عن
"النكبة"،وي�ضيف:
ذكريات
"كان النا�س يظنون �أن التجمع
يف الطابق الأر�ضي �سيحميهم
من القذائف غري مدركني
القوة التدمريية للطئرات،
لذلك كان هناك عدد كبري من
ال�شهداء"،احلاج "�أبو �أمين"،
ُهجر من بلده وهو طفل يف
اخلام�سة من عمره" ،عندما
�سقطت قنبلة وزنها ن�صف طن
هكذا �سمعت �أبي ي�صفها-على بيتنا وقتل حينها  7من
عائلتنا ،من ذكور و�إناث ،وعدد
كبري من عائلة جرياننا العبد
عمر قبالوي" ،يقول الالجئ.
الهجرة من تر�شيحا
و�أ�شار �إىل �أن النا�س بد�ؤوا

بالرحيل بعد "نفاد الذخرية"
من املقاتلني ،من ّب ًها �إىل �أن
هجرته مع عائلته بد�أت "م�ش ًيا"
من تر�شيحا (�شمال فل�سطني)
�إىل بنت جبيل ،ومنها �إىل �صور
يف لبنان.
وبينّ " :كان الكبار يتحدثون عن
ب�ضعة �أيام ويعودون �إىل قراهم
وبيوتهم ،لذلك خب�أنا �أمتعتنا
و�أ�شياءنا الثمينة والأدوات
املنزلية يف البئر �أو يف جدار
خلية من خاليا القمح و�أخذنا
طعام يوم �أو يومني".
وقال�" :أقلّنا قطار من �صور �إىل
حيث ال ندري ،فكنا كلما ن�صل
�إىل مدينة يقولون لنا �أ�سما�ؤكم
لي�ست عندنا ،فمررنا ب�صيدا
�إىل بريوت وطرابل�س فحم�ص
وحماة� ،إىل �أن و�صلنا خميم
النريب بحلب �شمايل �سورية".
وتابع" :لقد كانت رحلة القطار
�أ�شد عذا ًبا من امل�سافات التي
قطعناها م�ش ًيا على الأقدام،
قبل �أن ن�صل �إىل �صور ،فلقد
كان قطا ًرا لنقل املوا�شي
بالأ�سا�س".
كرة العرب
ّ

تروي جتاعيد تركها الزمن يف
وجه "حممود" ق�ص�ص نكبة تركت
�آثا ًرا عميقة متا ًما كالذاكرة،
�شقوق �ضاربة يف احلنني عن
يافا وعكا وتر�شيحا وع�سقالن..
ومتتلئ �سكينة نظراته بالإ�رصار
والآالم وال�صرب.
و�أردف" :لكن ما كان يهون علينا
هي الأماين التي كان احلكام
العرب �آنذاك ي�سوقونها لنا،
�أنهم �سيكرون الكرة ويعيدوننا
�إىل ديارنا ،و�إىل الآن وبعد 71
عا ًما مل ت�أت الك ّرة!".
برك�سات النريب
وحول اللحظات الأوىل يف خميم
النريب� ،أو�ضح �أبو �أمين�" :أنزلونا
يف برك�سات؛ بناء طوالين جدرانه
من القرميد و�سقفه من �ألواح
الزينكو املثبتة على �أخ�شاب،
وكانت بالأ�سا�س مهاجع للجنود
الإنكليز".
وبينّ " :تلك الربك�سات مق�سمة
�إىل غرف �صغرية لكل �أ�رسة
2.5م *3.5م فقط ،كان كل
برك�س مق�سم �إىل  16غرفة
تف�صل بينها بطانيات و�شوادر".

وذكر �أن تلك الغرفة كانت
"للجلو�س واملنام ومطبخ ،ففي
حني كانت احلمامات عبارة عن
برك�سات خا�صة للإناث و�أخرى
للرجال" ،وا�صفًا �إياها" :كانت
�سيئة للغاية؛ �أبوابها خملعة
ودون ماء وكهرباء!".
حرب الـ  56وفقدان الأمل
وا�ستطرد احلاج �أبو �أمين" :ظل
النا�س على �أمل العودة حتى
حرب الـ  ،56حينها �أدركوا �أن
جلوءهم قد يطول وي�ستمر،
فبد�أوا با�ستغالل امل�ساحات
املحيطة بالربك�سات ،وبناء
غرف دون �أ�سا�سات".
و�أ�ضاف" :النا�س كانوا يعملون
يف قطاع الزراعة ،ما ا�ضطرهم
للعمل يف حفر الآبار ويف احلقول
واملعامل وجنارة الباطون،
ومنهم من فتح دكا ًنا للمواد
الغذائية".
وا�ستدرك" :بعد ذلك توجه
معظم النا�س للعلم والدرا�سة،
فقد كان احل�صول على �شهادة،
مبنزلة �إجازة عمل و�أثبتوا
كفاءتهم يف هذا املجال".

 2018وموجات تهجري
جديدة
وعن موجات التهجري التي
طالت املخيمات الفل�سطينية
يف ماي ،2018وخا�صة خميم
الريموك نتيجة احلرب ال�سورية،
قال �أبو �أمين� :إن التاريخ يعيد
نف�سه "�إال �أن نكبة �أبنائنا �أ�شد
مرارة من نكبتنا نحن ،ف�شتان
هجره العدو ومن هجره
بني من ّ
�أبناء جلدتنا!".
و�أكد �أن هناك "وجها م�رشقا
بني النكبتني؛ هو �صرب هذا
ال�شعب وثباته و�إميانه باهلل
تعاىل وبق�ضيته والأمل �أن هذه
العذابات �سيتبعها ن�رص ال
حمالةن و�أن العودة �أمر حمتوم
مهما طال الزمن"وختم حديثه
لـ"" بر�سالة جلميع املهجرين
الفل�سطينيني قائلاً " :لقد جمعنا
جرح واحد وتهجري واحد وخيمة
واحدة ،لذلك يجب �أن تكون
واحدا؛
ر�ؤيتنا واحدة وهدفنا
ً
بالعودة �إىل ديارنا ،بغ�ض النظر
عن االنتماءات الف�صائلية".
املخيم ال�ضحية

النا�شط الفل�سطيني عبد اهلل
اخلطيب ،يرى �أن ال�شعب
الفل�سطيني تعر�ض لعدة
نكبات "ولكن النكبة املعروفة
هي نكبة الـ  48عندما
خرجنا من فل�سطني"و�أ�ضاف
اخلطيب "خرجنا من الأردن
عام  ،1971ومن بريوت يف عام
 ،1982ثم من طرابل�س �إبان
حرب املخيمات ،وخرجنا من
خميم الريموك عام  ،2018وال
نعرف من هو املخيم ال�ضحية
املقبلة".
و�أبدى تخوفه من وجود قرار
بالت�صفية الكلية حلق العودة،
وا�ستدرك" :لكن الأكيد والثابت
�أن ال�شعب الفل�سطيني� ،شعب
حي قادر دائ ًما على التجديد
وبث روح التفا�ؤل والأمل
واملقاومة والن�ضال"وذكر �أن
"كل حماوالت العدو ال�صهيوين
وعمالئه يف الق�ضاء على
جذوة الثورة الفل�سطينية
باءت بالف�شل".وا�ستدل على
حديثه ،ب�أن "النا�س ،وبعد كل
هذه ال�سنوات ،ما تزال تتكلم
عن القد�س وحيفا ورام اهلل،
و�أن حق العودة ،ثابت غري
قابل للنقا�ش".
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يف غزة..اختفى «امل�سحراتي»
و�أم�سك �أهلها على طبول احلرب
�أم�سك الفل�سطينيون يف قطاع غزة ب�أول �أيام
�شهر رم�ضان املبارك ،على �أ�صوات الق�صف
«الإ�سرائيلي» ،بعد �أن غ ّيب دوي االنفجارات
�صوت امل�سحراتي العذب.
ويف ظل غياب امل�سحراتي ،الذي
كان يقرع طبلته ليوقظ النا�س
لتناول طعام ال�سحور ،ظلت طائرات
االحتالل تقرع طبول احلرب طوال
الليل ،حتى تبني اخليط الأبي�ض من
اخليط الأ�سود من الفجر ،لتعلن
م�رص التو�صل �إىل وقف �إطالق النار
مع بدء الفل�سطينيني �إم�ساكهم عن
الطعام ،لتم�سك املقاومة كذلك
عن �إطالقها ال�صواريخ من قطاع
غزة التزاما بالتهدئة ،ما التزم بها
املحتل.
�أجواء الق�صف

يقول املواطن براء م�صطفى (43
عاما) وفقا لوكالة «قد�س بر�س»:
«يف العادة �أجد �صعوبة كبرية يف
�إيقاظ �أوالدي لل�سحور ،ولكن هذه
الليلة ،مل �أجد �أي عناء ،فهم �أ�صال
م�ستيقظون من �أ�صوات الق�صف
الذي مل يهد�أ».
و�أ�ضاف« :حينما تناولنا ال�سحور
مل تكن هناك �أية �أنباء قد و�صلت
بخ�صو�ص التهدئة ،وقد هي�أنا �أنف�سنا
لليوم الثالث من العدوان ،يف �أول �أيام
�شهر رم�ضان املبارك ،حتى جاءت
الأخبار بعد انتهاء ال�سحور بوجود
تهدئة ،ومع توقف الق�صف �أدركنا �أن

الأمر حقيقي».
ال�سحور الإجباري
�أما ال�شاب ح�سام عطية ( 18عاما)
فقال�« :أنا لدي م�شكلة كبرية يف
اال�ستيقاظ لتناول طعام ال�سحور،
و�أحيانا ال �أقوم ،ولكن ومع دخول
وقت ال�سحر� ،إذ بي �أهرع فزعا

الأق�صى يف رم�ضان

 1600حافلة و� 60ألف وجبة �إفطار
خدمة لل�صائمني
ا�ستعدت امل�ؤ�س�سات الفاعلة
يف امل�سجد الأق�صى ل�شهر
رم�ضان املبارك ،من خالل
م�شاريع الإحياء والتوا�صل
املتمثلة مب�رشوع «م�سرية
البيارق» ،الذي يعمل على
نقل امل�صلني من مدن
وبلدات الداخل الفل�سطيني
عرب حافالت �إىل امل�سجد
الأق�صى� ،إىل جانب م�رشوع
«�إفطار ال�صائم» الذي يقوم
على خدمة ال�صائمني طيلة
�أيام ال�شهر الف�ضيل وتوفري
وجبات الإفطار لهم يوميا.
ويقول �أمري خطيب ،مدير
م�ؤ�س�سة الأق�صى للوقف
والرتاث� ،إن امل�ؤ�س�سة �أمتّت
كافة اال�ستعدادات املتعلقة
ب�إفطار ال�صائمني يف امل�سجد
الأق�صى خالل �شهر رم�ضان؛
حيث وفرت �أكرث من � 60ألف
وجبة ،بني �إفطار و�سحور،
ريا �إىل �أن الوجبة حتتوي
م�ش ً
على وجبة رئي�سة �إىل جانب
رزمة ت�ضم عبوة مياه ومتو ًرا
وعبوة لنب ،ووجبة خفيفة
توزّع وقت ال�سحور.
ولفت خطيب �إىل �أن كل
ترتيبات الإفطار كانت
ب�إ�رشاف دائرة الأوقاف
الإ�سالمية يف القد�س
وبالتن�سيق معها ،مث ّمنا
دور الأخرية يف التعاون مع
ي�صب
امل�ؤ�س�سة يف كل �ش�أن
ّ
يف خدمة امل�سجد الأق�صى

وامل�صلني فيه ،ودعا اخليرّ ين
يف كل مكان �إىل االلتفاف حول
م�رشوع �إفطار ال�صائم ودعمه
ماديا ،حتى يتمكنوا من �إكرام
�أكرب عدد من �ضيوف امل�سجد
الأق�صى املبارك.
و�أكد املهند�س �أمري خطيب
على �أن جهود امل�ؤ�س�سة يف
�شهر رم�ضان وغريه تندرج
�ضمن واجبات امل�ؤ�س�سة جتاه
امل�سجد الأق�صى املبارك،
م�شد ًدا على �أن التواجد
والرباط الدائم يف امل�سجد
الأق�صى هو ال�سبيل الوحيد
حلمايته والدفاع عنه ،خا�صة
يف هذه املرحلة الأليمة التي
مي ّر بها امل�سجد.
ومن جهة ثانية قال وفيق

دروي�ش ،مدير م�ؤ�س�سة
البيارق لإحياء امل�سجد
الأق�صى� ،إن الرتتيبات جارية
على قدم و�ساق حل�شد �أكرب
عدد ممكن من امل�صلني �إىل
امل�سجد الأق�صى طيلة �شهر
رم�ضان.
و�أ�شار �إىل �أنهم قاموا ب�سل�سلة
اجتماعات مع �أع�ضاء
ومندوبي امل�ؤ�س�سة يف البالد،
للوقوف �أكرث على حجم �أعداد
امل�صلني واحلافالت ،الفتا
�إىل �أن جميع امل�ؤ�رشات على
الأر�ض تدفع لتوقع توافد
�أعداد �ضخمة �إىل امل�سجد
الأق�صى املبارك مقارنة
بالعام املا�ضي الذي منعت
فيه �سلطات االحتالل النا�س

من حق ال�صالة والتعبد يف
الأق�صى خالل �شهر رم�ضان
وليلة القدر.
و�أو�ضح دروي�ش �أن امل�ؤ�س�سة
وفرت حتى الآن  1600حافلة
لنقل امل�صلني خالل ال�شهر
الف�ضيل ،ومن املتوقع �أن
يرتفع العدد �أكرث ،داعيا
اجلميع ل�شد الرحال �إىل
امل�سجد الأق�صى طيلة �أيام
�شهر رم�ضان وعدم اقت�صار
ذلك على نهاية الأ�سبوع.
حث النا�س على اغتنام
كما ّ
�أجر ال�صالة والتعبد يف
امل�سجد الأق�صى ،ملا يف ذلك
من زيادة ورفعة يف الأجر
والثواب؛ �أجر ال�صالة و�أجر
الرباط يف �أوىل القبلتني.

من دوي الق�صف الإ�رسائيلي على
غزة»و�أ�ضاف�« :شعرت �أن البيت يهتز
من �شدة الق�صف ،الذي كان قريبا
من بيتنا»من جهته �أو�ضح ه�شام
�سالمة ( 23عاما) �أن امل�سحراتي
غاب يف �أول ليايل رم�ضان عن �إيقاظ
النا�س رمبا لأ�سباب �أمنية ،فالو�ضع
جدا ،فطائرات االحتالل
كان �صعبا ًّ
ت�ستهدف كل �شيء يتحرك.

وقال �سالمة« :تعودنا �أن ي�أتي
امل�سحراتي بطبلته �أو ب�سيارة الإذاعة
امل�ستحدثة ليوقظ النا�س على
ال�سحور وينادي عليهم كال با�سمه،
ولكن هذه الليلة مل ي�أت� ،إال �أننا
ا�ستيقظنا بفعل �أ�صوات انفجارات
ال�صواريخ التي كانت تطلقها
طائرات االحتالل ،وكان دويها يفوق
كل �أ�صوات قرع الطبول».

جل�سات القر�آن بعد الفجر..
زاد الغزاويني يف رم�ضان
بني الآيات و�أحكامها
نزولها
و�أ�سباب
يتحدثون ،وحول معانيها
ومفرداتها يتزاحمون،
علهم يتح�صلون على
�أجر الطاعة والتعلم يف
�آن واحد.
�شيوخ و�شباب وبع�ض
يزينون
الأطفال
امل�ساجد بحلقات تف�سري
وتعليم القر�آن الكرمي،
مع دخول �شهر رم�ضان
م�ستغلينه
املبارك،
يف حت�صيل املزيد من
الأجر والطاعة.
فما �أن يفرغ الإمام من
ال�صالة حتى يبد�أ عدد
من رواد م�سجد طيبة
مبحافظة خانيون�س
جنوب قطاع غزة
بت�شكيل زمرة من جميع
فئات املجتمع ،لتعلم
القر�آن وجتويده ،وتعليم
الب�سطاء من عامة
النا�س تف�سري القر�آن
و�أحكامه.
ويف رم�ضان ،يقبل الك ّ ُل
على القر�آن ،حتَّى �أُولئك
الذين ال يُجِ يدون القراءة
وال الكتابة ،يقبلون عليه
بع�ضهم
بنَهم �شديدٍ،
ُ
َ
امل�صاحف
يَ ْ�شرتي
ويُو ِّز ُعها على امل�ساجد،
و َمن لمَ يَ�ستطع منهم
ذلك ،يكتفي ولو
باال�ستماع له كيفما

�أُ
تيحت له الفُر�صة.
ْ
فمنذ اليوم الأول من
رم�ضان تلتف جمموعة
من رواد امل�سجد حول
احلاج �أبو عبد اهلل؛
يتناوبون على قراءة جزء
من القر�آن يوميا لينتهي
ال�شهر الكرمي بختمهم
القر�آن بتدبر وتعلم.
ويف كل �صفحة من
�صفحاته يتوقف احلاج
�أبو عبد اهلل لتف�سري
الآيات بطريقة �سهلة
ومي�رسة جتعلهم يفهمون
معاين القر�آن ويتدبرون
�آياته بدل الوقوف على
ظاهره ومبناه.

ويغو�ص احلا�رضون يف
�أعماق الآيات ويت�أملون
معطياتها ويلتم�سون
�أ�رسارها ،ففي القر�آن
كنوز تكت�شف منها كل
يوم جديدا.
وما �أن ينتهي املجل�س
حتى ي�رشع �أحد
احل�ضور يف الدعاء علها
تكون �ساعة ا�ستجابة،
ومن ثم يقبلون على
�صالة ال�ضحي بعد
�رشوق ال�شم�س �آملني
�أن يتح�صلوا على �أجر
عمرة وحجة تامة كما
�أخرب النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم.
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يف يوم النكبة �أحن �إىل املجدل
يف يوم النكبة الواحد وال�سبعني  ،يف اخلام�س ع�شر من ماي من هذا العام وفى كل عام  ،نكتب عن
مدننا وقرانا و�أر�ضنا امل�سلوبة وامل�سروقة  ،نتذكر ونذكر �أبناءنا �أ�صحاب احلق التاريخيني باالنتماء

(ً )45
يوما على �إ�ضراب الأ�سريين احلروب والعويوي

الأ�سري رجوب يف يومه
الـ( )22من الإ�ضراب

وحق العودة واحلنني للدار القدمية ،وننغ�ص حياة ال�سارقني بر�سالة مفادها " �أن نظريتكم الكبار
ميوتون وال�صغار ين�سون " جمرد وهم ك�أ�ساطريكم و�أحالمكم املزيفة .
بقلم الدكتور ر�أفت حمدونة
ع�ضو احتاد الكتاب والأدباء
الفل�سطينيني
�أكتب يف هذا اليوم عن املجدل-
ع�سقالن و�أنا �أبكى ال�سرتجاع
الذكريات الأليمة  ٫التي حتفر يف
�أعماقى جذور االنتماء  ،و�أتذكر
يوم �أن ا�صطحبنى جدى لبيتنا
الأبي�ض مبعامله العتيقة وب�أحجاره
اجلميلة  ،وهو ي�شهدنى على
التاريخ والواقع وحقيقة امل�ستقبل
الواحدة وهى " حتمية العودة " ،
العودة للديار  ،للأحجار  ،للأ�شجار
 ،للأ�سوار  ،للح�ضارة والتاريخ
وملدينة الأنوار  .ع�سقالن -
املجدل يف نظرى كبقية املدن
الفل�سطينية  ،قطعة من اجلنة على
الأر�ض وهبها اهلل لأهلها ،كانت وال
زالت من �أجمل املدن على �شاطىء
البحر املتو�سط منذ �آالف ال�سنني
ما قبل امليالد  ،ذات املوقع
اال�سرتاتيجي للتجار وامل�سافرين
 ،تلك العرو�س املتزينة بالهدايا
واهتمامات الأمم واحل�ضارات ،
�أقام فيها الكنعانيون ال�رساديب
والأروقة والأبراج و�أقاموا حولها
ح�ص ًنا ح�صي ًنا يحميها من الغزاة،
وازدهرت يف عهد اليونانيني .يف
املجدل ولد امللك هريود يف 73
قبل امليالد  ،و�أقام فيها الق�صور
الفارهة وامل�سارح واحلمامات

والأعمدة واحلدائق والقاعات
الوا�سعة ،ع�سقالن �أر�ض الرباط
والبطوالت واجلهاد عا�شت يف
كنف الإ�سالم خم�سة قرون ،نهل
�أهلها من الكثري الكثري من العلوم
والثقافة واحل�ضارة  ،وطمع فيها
الغزاة كال�صليبني فجمعوا عتادهم
وجيو�شهم ومل ت�سقط يف يدهم
�إال بعد ح�صار دام �سبعة �شهور.
مل ي�سلم امل�سلمون ب�سقوطها،
ف�أعادها القائد الإ�سالمي العظيم
�صالح الدين ،ف�أعاد ال�صليبيون
قوتهم ومل يكن �أمامه بد �إال

تدمريها وقلبه يعت�رص �أ ً
ملا عليها
ويقول" :لأن �أدمر حج ًرا من
ع�سقالن �أ�صعب علي من �أن �أفقد
كل �أبنائي" وحينما �سقطت ثانية
�أعاد بناءها الغازي ريت�شارد قلب
الأ�سد يف العام 1192م ،ولكنها
كانت �أغلى على امل�سلمني ،فتم
�إعادتها بعد دماء عزيزة تدفقت
على �أر�ضها وت�شهد على قيمتها
ومكانتها وع�شق كل غيور م�سلم لكل
حبة تراب من �أر�ضها ارتوت بدماء
الطاهرين من �أجدادنا .هذه بلدى
التي �سجننى االحتالل فيها على

مقربة من بيت العائلة ل�سنوات ،
كان ي�صربنى حينها ن�سيم البحر
 ،ورائحة الأر�ض  ،وامل الأجداد
والأجيال بالعودة اليها عاج ً
ال �أم
اج ً
ال  ،وحينها �سنحول جدران
�سجن االحتالل الذى �أقمنا فيه
�أجمل �سنوات �أعمارنا و�شبابنا
بعزة و�إباء �إىل حدائق و�سنابل
و�أ�شجار برتقال وزهور جميلة
تذكر كل من زارها بزهرات
�سنوات �أبناء �شعبنا الذين ق�ضوا
�أعمارهم فيه على �أمل العودة ،
ولي�س على اهلل ببعيد .

قال نادي الأ�سري الفل�سطيني �إن
الأ�سريين عودة احلروب ،وح�سن
العويوي يوا�صالن الإ�رضاب
املفتوح عن الطعام رف�ضاً
العتقالهما الإداري منذ ()45
يوماً� ،إ�ضافة �إىل الأ�سري �سليم
رجوب امل�رضب عن الطعام
منذ ( )22يوماً ،وجميعهم
من حمافظة اخلليل .و�أو�ضح
نادي الأ�سري �إىل �أن الأ�سريين
احلروب والعويوي يقبعان يف
معتقل "نيت�سان الرملة" ،حيث
جرى نقلهما �أكرث من مرة �إىل
امل�ست�شفيات املدنية التابعة
لالحتالل ،وذلك مع ا�ستمرار
تدهور �أو�ضاعهما ال�صحية،
فيما يقبع الأ�سري �سليم رجوب
يف زنازين معتقل "عوفر".ولفت
نادي الأ�سري �إىل �أن الأ�سري
احلروب ( 32عاماً) هو من بلدة
دير �سامت ومعتقل منذ �شهر

كانون الأول /دي�سمرب ،2018
وهو �أب لع�رشة �أطفال� .أما
الأ�سري العويوي ( 35عاماً) معتقل
منذ  15كانون الثاين /يناير
 ،2019وهو �أب لثالثة �أطفال،
وق�ضى �سابقاً �سنوات يف
معتقالت االحتالل .والأ�سري
�سليم رجوب ( 48عاماً) من
مدينة دوار ،وهو معتقل منذ
الأول من كانون الثاين /يناير
 ،2018ومتزوج وله �ستة �أبناء،
و�أم�ضى �سابقاً يف معتقالت
االحتالل نحو ثماين �سنوات،
ونفذ �سابقاً عدة �إ�رضابات
رف�ضاً العتقاله الإداري .ووفقاً
لعائلته ف�إن �إدارة املعتقالت
قدمت له وعوداً تتمثل بتحديد
�سقف اعتقاله الإداري� ،إال �أنه
رف�ضها خا�صة �أن وعوداً �سابقة
كانت ُقدمت له ،ونُكثت بتجديد
اعتقاله الإداري.

عبد النا�صر فروانة

اعتقال �أكرث من مليون فل�سطيني منذ نكبة 1948
قال مدير موقع "فل�سطني خلف
الق�ضبان" املخت�ص ب�ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين ،عبد النا�رص فروانة �أن
االعتقاالت الإ�رسائيلية للفل�سطينيني
مل تتوقف يوما ،ومل ت�أخذ �شكال
واحدا ،بل �سارت ب�شكل متعرج
ومور�ست ب�أ�شكال عدة ،و�أ�ضحت جزءا
من حياة الفل�سطينيني اليومية ،حيث
ال يكاد مي�ضي يوم واحد �إال وتُ�سجل
فيه اعتقاالت ،وقد ُ�سجل منذ نكبة
عام � 1948أكرث من مليون حالة اعتقال
�شملت كافة فئات و�رشائح املجتمع
الفل�سطيني ،ذكورا و�إناثا� ،صغارا
ً
قائال :كما مل تعد
وكبارا ،و�أ�ستطرد
هناك بقعة يف فل�سطني التاريخية

�إال و�أقامت عليها �سلطات االحتالل
�سجنا �أو معتقال �أو مركز توقيف.
وجعلت منها �أماكن للتعذيب والقمع
والقتل �أحيانا.
وتابع :ان �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي انتهجت االعتقاالت
�سيا�سة ،واعتمدتها منهجاً و�سلوكاً
يومياً ثابتاً يف تعاملها مع الفل�سطينيني،
وانتهجتها و�سيلة للعقاب واالنتقام،
و�أحيانا للإذالل واالهانة� ،أو
لل�ضغط وامل�ساومة ،و�أ�ضحت تلك
االعتقاالت جزءاً �أ�سا�سياً من منهجية
االحتالل يف ال�سيطرة على ال�شعب
الفل�سطيني ،والو�سيلة الأكرث قمعاً
وقهراً وخراباً للمجتمع الفل�سطيني.

و�أكد فروانة على �أن املرحلة التي
�أعقبت النكبة عام  1948وحتى
اخلام�س من جوان عام  ،1967كانت
هي الأكرث خطورة و�إجراماً وق�سوة
وب�شاعة بحق املعتقلني الفل�سطينيني
والعرب ،ومتيزت االعتقاالت يف
تلك املرحلة ،ب�أنها كانت اعتقاالت
جماعية وع�شوائية .و�أو�ضح فروانة
ب�أن �سلطات االحتالل كانت تزج
النا�س يف مع�سكرات اعتقال ي�رشف
عليها �أع�ضاء من منظمات "الأرغون"
و"�شترين" و"الهاغاناة" ،الأمر الذي
يو�ضح طبيعة املعاملة القا�سية
وال�سيئة التي كان يتلقاها الأ�رسى
بداخلها� .إذ ات�صفت بالعنف والتعذيب

اجل�سدي ،وكانت النهاية املحتومة
لأغلب الأ�رسى واملعتقلني ،يف تلك
الفرتة ،هي القتل والدفن يف مقابر
جماعية ،ودون علم ذويهم ،الذين
اعتربوهم يف ذاك الوقت يف عداد
املفقودين ،وفقاً لروايات و�شهادات
من جنوا من الفل�سطينيني .جاءت
ت�رصيحات فروانة هذه يف بيان �أ�صدره
وتناقلته و�سائل االعالم يف الذكرى الـ
 71للنكبة عام  .1948و�أو�ضح فروانة
�أن قوات االحتالل قامت يف تلك
الفرتة بدفن معتقلني ومواطنني،
جرحى وع ّزل ،وهم �أحياء يف حفر
�صغرية وكبرية بع�ضها حفر خ�صي�صاً
لهذا الغر�ض ،وهذه ت�شكل جرائم

ان�سانية .اذ تعترب عمليات الت�صفية
والإعدام خارج نطاق القانون ،انتهاكاً
ملعايري حقوق الإن�سان وب�شكل خا�ص
احلق يف احلياة .وذكر فروانة ب�أن تلك
الفرتة مازالت غائبة � -إىل ح ٍد ما-
عن �سجالت تاريخ احلركة الأ�سرية،
فعندما يعكف الباحثون على توثيق
هذا التاريخ ،تراهم ي�ستهلونه من
بداية االحتالل عام  ،1967ثم ال يتم
التطرق �إىل هذه املرحلة الهامة ،مبا
ت�ستحقه .وما زال ذلك اليوم الذي
توثق فيه كل هذه اجلرائم املقرتفة
بحق املعتقلني الفل�سطينيني والعرب
خالل تلك املرحلة ينتظر القدوم.
ودعا فروانة امل�ؤ�س�سات املعنية

بق�ضايا الأ�رسى وحقوق الإن�سان
ومراكز الأبحاث والدرا�سات والتوثيق،
وو�سائل الإعالم املختلفة� ،إىل العمل
اجلا ّد واحلثيث من �أجل توثيق جتربة
االعتقال بكافة مراحلها و�أ�شكالها،
وما �صاحبها من انتهاكات ج�سيمة
وجرائم فظيعة ،وايالء الفرتة املمتدة
من النكبة عام  1948وحتى ا�ستكمال
احتالل الأرا�ضي الفل�سطينية عام
 1967الأهمية التي يجب �أن ت�ستحقها
مع �رضورة ك�شف احلقائق التي واكبت
تلك الفرتة والفظائع واجلرائم التي
اقرتفتها قوات االحتالل الإ�رسائيلي
بحق املدنيني الفل�سطينيني والعرب
خالل تلك املرحلة.
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مركز الأ�سرى للدرا�سات

ا�ستمرار �سيا�سة االعتقال والتعذيب �أبرز مالمح �آثار النكبة
طالب مركز الأ�سرى للدرا�سات امل�ؤ�س�سات الدولية واحلقوقية ملقا�ضاة "ا�سرائيل" على جرائمها امل�ستمرة منذ النكبة فى ماي 1948وما �سبق ذلك من
جرائم على يد الع�صابات ال�صهيونية وما تالها على يد اجلي�ش "اال�سرائيلى" و�أجهزة الأمن "اال�سرائيلية" وخا�صة فى ق�ضية الأ�سرى منذ ن�ش�أتها
الباطلة على �أنقا�ض ال�شعب الفل�سطينى وحتى هذه اللحظة .
م�.س
و�أ�ضاف املركز �أن جي�ش االحتالل
قام باعتقال ما يقارب من
املليون فل�سطينى منذ الإعالن
عن ت�أ�سي�س كيانه بالإرهاب على
ح�ساب �شعب �أعزل مت تهجريه
من منازله ونهب ممتلكاته
و�رسقة كل �إمكانياته ومقدراته
حتت �شعار ' �أر�ض بال �شعب
ل�شعب بال �أر�ض ' " وراهن على
�إقناع العامل ب�أ�ساطريه رغم �إقرار
الكل باحلقيقة  ،حقيقة جذور
ال�شعب الفل�سطينى والعربي فى
�أعماق التاريخ  ،وحقيقة �أن هذه
الأر�ض الفل�سطينية كانت وما
زالت و�ستبقى ل�شعب فل�سطيني
م�رشد وم�شتت بال حقوق مواطنة
 ،والجئ يف وطنه يف خميمات
بحد �أدنى من �رشوط احلياة
الآدمية بفقر وبطالة وفقدان
فر�ص عمل وحق حياة .
و �أكد مدير مركز الأ�رسى
للدرا�سات الدكتور ر�أفت حمدونة
�أن هنالك ارتفاع فى قائمة
الأ�رسى املر�ضى ممن يعانون
من �أمرا�ض خمتلفة تعود �أ�سبابها
لظروف االحتجاز ال�صعبة
واملعاملة ال�سيئة و�سوء التغذية
وه�ؤالء جميعا ال يتلقون الرعاية
الالزمة  ،والأخطر �أن من بينهم
ع�رشات الأ�رسى ممن يعانون من
�أمرا�ض مزمنة كال�رسطان والقلب
والكلى والغ�رضوف وال�ضغط
والربو والروماتزم والبوا�سري
وزيادة الدهون والقرحة ودون
�أدنى اهتمام  .و�أو�ضح �أن كل
من دخل ال�سجون الإ�رسائيلية
مور�س بحقه �أ�شكال متعددة
من التعذيب النف�سي واجل�سدي
بال ا�ستثناء  ،ويبد�أ التعذيب منذ
حلظة االعتقال وما ي�صاحبه من
�إدخال اخلوف والرعب يف قلوب
الأهايل ،حيث يتعمد االحتالل
�إبراز الق�سوة والأجرام جتاه
الأ�سري نف�سه و�أمام �أبنائه و�أهله،
كما يتعمد االحتالل بتقدمي
الإهانات واللكمات (ال�رضب)
للأ�سري وذويه قبل اختطافه من
بيته  ،ويتبع ذلك التهديد بالقتل
� ،أو النفي � ،أو هدم البيت � ،أو
اعتقال الزوجة  ،وتغطية الر�أ�س
بكي�س ملوث  ،وعدم النوم  ،وعدم

العالج  ،وا�ستخدام اجلروح فى
التحقيق  ،وو�ضع املعتقل يف
ثالجة  ،والوقوف لفرتات طويلة
 ،و�أ�سلوب الع�صافري وما ينتج عنه
من تداعيات نف�سية  ،وا�ستخدام
املربط البال�ستيكي لليدين ،
ر�ش املاء البارد وال�ساخن على
الر�أ�س  ،واملو�سيقى ال�صاخبة ،
ومنع الأ�سري من القيام بال�شعائر
الدينية  ،وتعرية الأ�رسى ،
وا�ستخدام ال�رضب املربح ،
وربطهم من اخللف �إما على
كر�سي �صغري احلجم �أو على
بالطة متحركة بهدف �إرهاق
العامود الفقري للأ�سري و�إعيائه،
وال�شبح ل�ساعات طويلة بل لأيام،
�إىل جانب ا�ستخدامها �أ�ساليب
الهز العنيف للر�أ�س الذي ي�ؤدي
�إىل �إ�صابة الأ�سري بال�شلل �أو
�إ�صابته بعاهة م�ستدمية �أو قد
ي�ؤدي للوفاة  ،والأخطر من كل
ذلك  ،ا�ستخدام القوة املبالغ فيها
فى التحقيق والقمع وفى كثري
من الأحيان �أدت �إىل ا�ست�شهاد
الأ�رسى فى التحقيق  ،وبني �أن
هنالك معاناة كبرية يع�شنها (
� 45أ�سرية ) يف �سجن الدامون
فى ظل ع�رشات االنتهاكات
بحقهن �أهمها طريقة االعتقال
الوح�شية لال�سرية �أمام �أعني
ذويها و�أطفالها ال�صغار  ,وطرق
التحقيق اجل�سدية والنف�سية,
واحلرمان من الأطفال ,واالهمال
الطبى للحوامل من الأ�سريات ,
والتكبيل �أثناء الوالدة  ,و�أ�شكال
العقابات داخل ال�سجن بالغرامة
والعزل والقوة  ,واالحتجاز يف
�أماكن ال تليق بهن"اال�سريات " ,
والتفتي�شات اال�ستفزازية من قبل
�أدارة ال�سجون  ,وتوجيه ال�شتائم
لهن واالعتداء عليهن بالقوة عند
�أى توتر وبالغاز امل�سيل للدموع
� ,سوء املعاملة �أثناء خروجهن
للمحاكم والزيارات �أو حتى من
ق�سم �إىل �آخر ,واحلرمان من
الزيارات �أحياناً .
و�أكد د  .حمدونة �أن هناك ما
يقارب من (  250طفل فل�سطينى
) يف ال�سجون اال�رسائيلية
يتعر�ضون النتهاكات �صارخة
تخالف كل الأعراف واملواثيق
الدولية التى تكفل حماية ه�ؤالء

القا�رصين وت�أمني حقوقهم
اجل�سدية والنف�سية والتعليمية
وتوا�صلهم ب�أهليهم ومر�شدين
يوجهون حياتهم والتعامل معهم
ك�أطفال ولي�س ك�إرهابيني كما
تتعامل معهم �إدارة ال�سجون ،
كما يعانى الأ�رسى الأ�شبال من
فقدان العناية ال�صحية والثقافية
والنف�سية وعدم وجود مر�شدين
داخل ال�سجن  ،واحتجازهم
بالقرب من �أ�رسى جنائيني
يهود فى كثري من الأحوال ،
والتخويف والتنكيل بهم �أثناء
االعتقال .وقال د .حمدونة �أن
�سيا�سة العزل االنفرادى تعد
من �أق�سي �أنواع العقوبات التي
تلج�أ �إليها �إدارة م�صلحة ال�سجون
الإ�رسائيلية �ضد الأ�رسى  ،حيث
يتم احتجاز الأ�سري ب�شكل منفرد
يف زنزانة معتمة و�ضيقة لفرتات
طويلة من الزمن ال ي�سمح له
خاللها االلتقاء بالأ�رسى ،
ويعي�ش الأ�رسى املعزولون يف
�أق�سام العزل ظروفاً جهنمية ال
تطاق م�سلوبني من �أدنى معايري
حقوقهم الإن�سانية واملعي�شية،
يتعر�ضون لل�رضب والإذالل
ب�شكل يومي ،معزولني اجتماعياً
عن �سائر زمالئهم بال�سجن
وعن العامل اخلارجي .و ميكن

ت�شبيه الزنازين التي يعزلون فيها
بالقبور ،وق�ضى بع�ض الأ�رسى
�سنوات طويلة يف زنازين انفرادية
معزولني عن العامل اخلارجي كلياً
وخرجوا منها م�صابني ب�أمرا�ض
نف�سية وع�ضوية خطرية .وبني
د .حمدونة �أن دولة االحتالل ال
زالت حتتجز ع�رشات اجلثامني
املحتجزة واملفقودين  ،وهى
الدولة الوحيدة فى العامل التى
تعتقل املوتى لأكرث من  30عاما
متوا�صلة كما يحدث برف�ضها
ت�سليم جثامني �شهداء معتقلني
فى مقابر للأرقام منذ العام
 1978مثل جثمان ال�شهيدة
دالل املغربى والع�رشات من
ال�شهداء يواريهم االحتالل بال
ادنى حرمة وفق كرامة ان�سانية
حتفظها كل ال�رشائع ال�سماوية
فيما ي�سمى مبقابر الأرقام ،
و�آخر انتهاك فى هذا امللف
ابالغ املحكمة الإ�رسائيلية العليا
عن فقدان جثمان ال�شهيد �أني�س
حممود دولة الذي ا�ست�شهد يف
�سجن "ع�سقالن" عام 1980
بعد �إ�رضابه عن الطعام 30
يوما ،والتن�صل من م�س�ؤولياتها
جتاه هذه اجلرمية .و�أ�شار د.
حمدونة �أن �أ�سو�أ خملفات و�آثار
النكبة هى ق�ضية ما يقارب من

مليون �أ�سري ممن دخل ال�سجون
منذ بداية االحتالل حلتى هذه
اللحظة وممن مت اعدامهم فى
جمازر جماعية بعد اعتقالهم بال
رحمة وال التزام ب�أدنى الأخالق
الإن�سانية  ،و�أثناء ت�صديهم
للع�صابات ال�صهيونية حلماية
مدنهم وقراهم  ،واللذين حاولوا
العودة �إىل منازلهم بعد تهجريهم
منها .و�أ�ضاف �أن هنالك من
الأ�رسى من له  37عام متوا�صلة
داخل االعتقال كالأ�رسى "
كرمي وماهر يون�س "  ،و ()45
�أ�سرية و ( )250طفل قا�رص ،و
(� )500إدارى بال الئحة اتهام يف
ال�سجون واملعتقالت الإ�رسائيلية
بظروف قا�سية و�صعبة جدا منهم
من هو �شيخ بعمر ال�سبعني وطفل
�أو طفلة �أ�سرية بعمر  14عام و�أم
لأبناء ال زالوا فى �أقبية التحقيق
 ،وفى عتمة عزل الزنازين ،
ومر�ضى بحال اخلطر با�ستهتار
طبى حتت رحمة ال�سجان وبكل
تفا�صيل االنتهاكات بحقهم
يعي�شوا واقع النكبة و�آثارها .
و�أ�ضاف �أن �سلطات االحتالل
تنتهك القانون الدويل االن�سانى
ومعايري حقوق الإن�سان الذى
يلزم �أى دولة احتالل بت�سليم
اجلثامني �إىل ذويهم واحرتام

كرامة املتوفني ومراعاة
طقو�سهم الدينية خالل عمليات
الدفن .وطالب د .حمدونة
امل�ؤ�س�سات احلقوقية واملخت�صة
بق�ضايا الأ�رسى بك�شف انتهاكات
االحتالل بحقهم للعامل  ،وتو�ضيح
زيف الدميقراطية ومبادىء حقوق
االن�سان من اجلانب اال�رسائيلى ،
وطالب و�سائل االعالم امل�شاهدة
واملقروءة وامل�سموعة بالرتكيز
على تلك االنتهاكات وف�ضحها
وتقدمي �شكاوى من قبل
املنظمات احلقوقية العربية
والدولية بحق مرتكبيها من
�ضباط �إدارة م�صلحة ال�سجون
واجلهات الأمنية الإ�رسائيلية
مل�سئوليتها عن تلك االنتهاكات
واخلروقات لالتفاقيات الدولية
ولأدنى مفاهيم حقوق االن�سان
 ،ودعا لتكثيف اجلهود و�أ�شكال
امل�ساندة املحلية والعربية
والدولية  ،والتعاون مع كل
الأ�صدقاء يف العامل لت�شكيل حالة
من ال�ضغط على االحتالل لدعم
الأ�رسى يف �إ�رضابهم  ،م�ؤكداً
�أن كل املمار�سات والتحري�ضات
العن�رصية واالجراءات التع�سفية
لن ترهب الأ�رسى بل �ستزيد من
ا�رصارهم وحتديهم و�صمودهم .
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ريا�ضة
عبد املجيد نحا�سية

أقرت خ�سارة رديف احتاد احلرا�ش لقاء
� ّ
مربمج بنف�س يوم نهائي الك�أ�س

املكتب الفدرايل
للمالكمة ملزم الرابطة تفاجئ ال�شارع الكروي
بتقبل قرار �إعادة وتطرح عالمات اال�ستفهام
االعتبار ل�شخ�صي
اجلولة

حرتفة الأوىل

 28للرابطة امل

اري مبراكز امل�ؤخرة

ة بتيزي وزو و�صراع ن

ق ّمة ملتهب

تلعب اليوم مباريات اجلولة  28من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي يتقدمها
كال�سيكو مثري يجمع فريقي �شبيبة القبائل واحتاد العا�صمة اللذان
يتواجدان يف �صراع التتويج بلقب البطولة الوطنية ،حيث ي�سعى النادي
القبائلي �إىل ت�ضييق اخلناق على املت�صدر وتقلي�ص الفارق �إىل ثالث نقاط
من �أجل التناف�س حول بطل اجلزائر قبل جولتني على نهاية املو�سم اجلاري
عي�شة ق.

�إال �أن النادي العا�صمي ي�سعى �إىل
البحث عن ح�سم التتويج باللقب
من ملعب تيزي وزو والعودة
بانت�صار ي�ساهم يف ح�سم اللقب
ل�صاحله ،يف املقابل ،يتواجد نادي
بارادو �أمام فر�صة �إحراز الزاد
كامال يف مقابلته الحتاد بلعبا�س
والتي جتري ب�أهداف متباينة،
حيث يعول النادي العا�صمي على
الزاد كامال للبقاء على مقربة من
الرائد ومالحقته من الو�صافة،
بينما ت�سعى ت�شكيلة «املكرة»
للخروج من منطقة اخلطر
وال�سعي �إىل حتقيق البقاء .بينما
يعول �شباب بلوزداد على الفوز
مبلعبه عندما ي�ست�ضيف �شبيبة
ال�ساورة ل�ضمان البقاء ر�سميا يف
دوري الكبار ،بينما يعول �أبناء
ن�سور اجلنوب �إىل العودة بنتيجة
ايجابية من العا�صمة ملوا�صلة

التناف�س على مركز يف البوديوم،
يف املقابل ،يتوا�صل ال�رصاع
بقوة يف ذيل الرتتيب من �أجل
حتقيق البقاء� ،أبن تنتظر �أندية
امل�ؤخرة مهام متباينة ،عندما
ي�ستقبل �أوملبي املدية ومولودية
وهران كل من ن�رص ح�سني داي
و�شباب ق�سنطينة وال خيار لهما
�سوى اغتنام فر�صة اللعب بالديار
واقتنا�ص الفوز لالحتفاظ ب�أمل
البقاء بينما تعد مقابلة جمعية
عني مليلة ودفاع تاجنانت بالكثري
يف ظل ال�رصاع املبا�رش بني
الناديني على حتقيق البقاء �أين
ي�سعى كل منهما �إىل االنت�صار
وحتقيق خطوة نحو �ضمان عدم
ال�سقوط ،بينما تنتظر مولودية
بجاية تنقال �صعبا �إىل العا�صمة
ملالقاة مولودية اجلزائر بحثا
عن نتيجة ايجابية تتم�سك بها
بالبقاء ،من جهته يحتاج �أهلي
برج بوعريريج �إىل التعادل حل�سم

البقاء بن�سبة كبرية والذي يبحث
عنه من معقل اجلار وفاق �سطيف
يف داربي اله�ضاب العليا الذي
يجمع الفريقني.

برنامج املباريات
جمعية عني مليلة  /دفاع
تاجنانت
اوملبي املدية  /ن�رص ح�سني داي
اللقاءان يجريان على ال�ساعة
16:00
�شبيبة القبائل  /احتاد العا�صمة
مولودية اجلزائر  /مولودية بجاية
مولودية وهران � /شباب
ق�سنطينة
�شباب بلوزداد � /شبيبة ال�ساورة
وفاق �سطيف � /أهلي برج
بوعريريج
نادي بارادو  /احتاد بلعبا�س

�شبيبة القبائل  /احتاد العا�صمة

الكناري ب�شعار اخل�سارة ممنوعة و�سو�سطارة
لالقرتاب من اللقب
ي�شهد ملعب �أول نوفمرب لتيزي
وزو مباراة كال�سيكو قوية ومثرية
جتمع فريقي �شبيبة القبائل
واحتاد العا�صمة اللذان يناف�سان
على لقب البطولة الوطنية قبل
ثالث جوالت على �إ�سدال ال�ستار
عن املو�سم الكروي اجلاري ،حيث
تدخل ت�شكيلة «الكناري» ملعبها
بحثا عن الفوز ال غري من اجل
البقاء يف �سباق التناف�س على لقب
البطولة الوطنية ،باعتبار �أن التعرث
يبعدها نهائيا عن التم�سك ب�آمال
التتويج باللقب ،وهو الأمر الذي
يعول الالعبون من خالله ا�ستغالل
عاملي الأر�ض واجلمهور من اجل
التفوق على الزوار واالحتفاظ
بالزاد كامال داخل القواعد،
خا�صة و�أن ال�شبيبة تدرك �أن
التعرث يجعلها مهددة �إىل جانب

ت�ضييع اللقب خ�سارة البوديوم
يف ظل املالحقة ال�شديدة التي
جتدها من �شبيبة ال�ساورة� ،أين ال
يفكر رفقاء الالعب حمرون �سوى
يف الفوز وتدارك هزمية اجلولة
املن�رصمة �أمام �شباب ق�سنطينة.
يف املقابل ،ي�سعى العبو ت�شكيلة
«�سو�سطارة» �إىل ت�أكيد اال�ستفاقة
التي حققوها يف اجلولة
املن�رصمة امام �أوملبي املدية
وحققوا فوزا بعد خم�س مباريات
على التوايل دون انت�صار ،وهي
الفر�صة التي ي�سعى رفقاء الالعب
الليبي م�ؤيد الاليف �إىل ا�ستغاللها
من �أجل العودة بالفوز الذي تعاهد
عليه جميع الالعبني والذي ي�ضع
الفريق على بعد خطوة واحدة
على ح�سم لقب البطولة الوطنية
الذي �أحرزوه املو�سم ما قبل

املا�ضي ،حيث �سيكون على �إثرها
االحتاد على موعد مع االحتفال
بالتتويج مبلعبه عندما ي�ستقبل
مولودية وهران يف اجلولة املقبلة
وهو الأمر الذي يعول الفريق على
ا�ستغالله من خالل املعنويات
العالية التي يتواجدون عليها
والروح القتالية التي �أبانوها يف
لقاء املدية� ،أين ي�سعون �إىل �إنهاء
ما تبقى من املو�سم احلايل بقوة،
و�سوف تعرف املقابلة غياب
الالعب عبد الر�ؤوف بن غيث
ب�سبب العقوبة ،بينما ينتظر �أن
يحدث الطاقم الفني تغيريات
على الت�شكيلة الأ�سا�سية بدخول
الثالثي من�صوري يف حرا�سة
املرمى �إىل جانب الثنائي كودري
وزواري.

عي�شة ق.

طالب رئي�س االحتادية اجلزائرية
للمالكمة عبد املجيد نحا�سية
�أع�ضاء املكتب التنفيذي بقبول
قرار وزارة ال�شباب والريا�ضة
القا�ضي ب�إعادة االعتبار ل�شخ�صي
كرئي�س �رشعي للهيئة الفدرالية،
و�رصح نحا�سية خالل ندوة �صحفية
ن�شطها باملركب االوملبي حممد
بو�ضياف بح�ضور الرئي�س ال�سابق
لالحتادية اجلزائرية للفن النبيل،
نبيل �سعدي « :بعدما تلقيت قرار
�إعادة االعتبار ل�شخ�صي ،كرئي�س
�رشعي للهيئة االحتادية ع ّينت
وزارة ال�شباب والريا�ضة ممثال
وهو عبد املالك ياكر لرت�سيم
القرار لدى الرئي�س بالنيابة مراد
�أوهيب الذي لي�س لديه �أي �سلطة
يف الإم�ضاء منذ الأحد املا�ضي،
عملية ت�سليم املهام �ستتم الأربعاء
املقبل» ،و�أ�ضاف الرئي�س اجلديد
قائال « :مراد �أوهيب كان يقف
دائما حجر عرثة �أمام القرارات
التي اتخذها ،بالتواط�ؤ مع وزير
ال�شباب والريا�ضة ال�سابق الهادي
ولد علي ،الأع�ضاء االحتاديون
هم �سبب امل�شاكل التي تتخبط
فيها املالكمة اجلزائرية ،دائما
ما ي�صطادون يف املياه العكرة
ويبحثون عن االمتيازات املالية
وامل�صالح ال�شخ�صية حيث جعلوا
من االحتادية �سجال جتاريا ،كنت
�ضحية الأزمة الأخرية بني الوزير
ال�سابق ولد علي ورئي�س اللجنة
االوملبية والريا�ضية اجلزائرية «،
يف هذا الإطار قدم نحا�سية ملفات
تو�ضح بجالء تورط عدد من
الأع�ضاء الفدراليني ،من �ضمنهم
الرئي�س الأ�سبق عبد ال�سالم دراع
ونائبه ،مراد اوهيب يف ق�ضايا
حتويل املال العام ».
و�أكد بقوله� « :أحوز على  14ملفا
يبينّ بو�ضوح تورط دراع و�أوهيب
يف م�سائل حتويل املال العام وحتى
ال�رسقة� ،سيرّ ت االحتادية ملدة
�شهرين فقط و�أنا م�ستعد ملواجهة
ه�ؤالء الأ�شخا�ص ب�أدلّة دامغة،
الآن وقد ا�سرتجعت �رشعيتي،
من �أراد العمل معي فمرحبا به
ومن �أراد عك�س ذلك فليذهب
�إىل العدالة لتعطيه تف�سريات»،
وقرر وزير ال�شباب والريا�ضة
�سليم ر�ؤوف برناوي �إلغاء �سحب
الثقة امل�ؤقتة للرئي�س املخلوع
لالحتادية اجلزائرية للمالكمة عبد
املجيد نحا�سية يف  24ماي 2017
وبالتايل رد االعتبار له كرئي�س
�رشعي للهيئة الفدرالية ،وجاء هذا
القرار بعد الطلب الذي تقدم به
نحا�سية وحمكمة ت�سوية النزاعات
الريا�ضية واملحكمة الإدارية عقب
�سحب الثقة منه كرئي�س الحتادية
املالكمة يف  15جويلية ،2017
لي�ستفيد يف الأخري من رد االعتبار
من طرف الوزير احلايل لل�شباب
والريا�ضة �سليم ر�ؤوف برناوي،
وهو قرار ا�ستقبلته عائلة املالكمة
اجلزائرية بارتياح واعتربته عودة
لل�رشعية.
وكاالت

فاج�أت جلنة االن�ضباط التابعة
للرابطة املحرتفة لكرة القدم
ال�شارع الكروي بقرار غريب
بعدما �أعلنت خ�سارة نادي
رديف احتاد احلرا�ش على
الب�ساط ب�سبب الغياب عن
املباراة �أمام �شبيبة �سكيكدة
والتي كانت مربجمة يف الرابع
ماي املن�رصم �ضمن اجلولة 30
والأخرية من الرابطة املحرتفة
الثانية للرديف� ،أين ف�صلت
اللجنة من خالل العقوبات
التي ك�شفت عنها عرب املوقع
االلكرتوين لهيئة الرئي�س
عبد الكرمي مدوار من خالل
خ�سارة النادي العا�صمي اللقاء
بالغياب عن املقابلة ومنح
النقاط الثالث للم�ضيف �شبيبة
�سكيكدة بواقع ثالثية نظيفة،
بعدما د ّون حكم املواجهة يف
تقريره �إىل انتظار املناف�س
حت�سبا للمدة القانونية والتي
قدرها ربع �ساعة ،لكن الأمر

املريح يف العقوبة �أن احتاد
احلرا�ش خا�ض يف نف�س اليوم
مباراة نهائي ك�أ�س اجلمهورية
للرديف والتي توج بلقبها على
ح�ساب �رسيع غليزان .هذا
القرار يفتح باب الت�أويالت على
م�رصاعيه يف ظل الأ�سباب التي
جعلت الرابطة املحرتفة للعبة
حتت�سب احتاد احلرا�ش غائبا
عن اللقاء وتطبق عليه العقوبات
باخل�سارة على الب�ساط رغم �أن
الفريق كان ملتزما يف نف�س
اليوم بلعب مواجهة نهائي
ال�سيدة الك�أ�س وهو الأمر الذي
يطرح عدة عالمات ا�ستفهام
حول التن�سيق الذي يجب �أن
يرتبط يف برجمة املقابالت
بني الرابطة املحرتفة فيما
يتعلق بلقاءات البطولة اولطنية
واالحتادية اجلزائرية للعبة
فيما يتعلق ب�ضبط تواريخ
مباريات ك�أ�س اجلمهورية.
عي�شة ق.

ك�أ�س دايكن للتن�س برتكيا

ايبو ت�ستهل املناف�سة �أمام
العبة �أوكرانية
�ستواجه العبة التن�س اجلزائرية
اينا�س ايبو اليوم العبة �أوكرانية
يف الدور الأول للجدول النهائي
للدورة الدولية ك�أ�س دايكن
�سرييز املقامة فعاليتها
ب�أنطاليا الرتكية من  13اىل 19
ماي املقبل ،وذلك بعد �إجراء
عملية القرعة التي ك�شف
عنها �أول ام�س املنظمون،
وت�أهلت الالعبتان �إيبو 20
�سنة ومناف�ستها � 18سنة �إيل
الدور الأول للجدول النهائي
بعد فوزهما على التوايل �أمام
الرو�سية ايكاترينا �شريكا�سوفا

والرتكية دوقا تركمان.
وتعد هذه الدورة اخلام�سة
من �سل�سلة ك�أ�س دايكن التي
ت�شارك فيها ايبو ب�أنطاليا،
والتي �أق�صيت فيها ب�شكل مبكر
يف الثالث الأوىل ،قبل �أن تتمكن
من حت�سني نتيجتها ن�سبيا ببلوغ
الدور ن�صف النهائي يف الن�سخة
الرابعة التي �شكلت فر�صة
�سانحة لالعبة اجلزائرية من
�أجل ا�ستئناف املناف�سة ب�شكل
ايجابي بعد غياب دام عدة
�أ�سابيع جراء �إ�صابة.
وكاالت
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ريا�ضة
يقوم بعمل كبري يف من�صب مدير
ريا�ضي رفقة �أورليان

� 3أندية فرن�سية مهتمة
بخدمات عنرت يحي
مل ي�ستبعد ا�ستدعاء العب مفاج�أة يف القائمة

بلما�ضي :ورثت منتخبا مري�ضا وقائمة «الكان» حم�سومة بذهني
� .ساعتمدج على بلفو�ضيل وديلور �سيكون �ضمن اهتماماتي
اعرتف الناخب الوطني جمال بلما�ضي انه ورث منتخبا وطنيا مري�ضا والم يكن من ال�سهل �إعادة الأمور معه من
ال�صفر عندما �أخذ زمام العار�ضة الفنية الوطنية �صائفة العام املا�ضي ،و�أ�شار املعني �أن الت�شكيلة الوطنية بد�أت جتد
مرت عليها عقب الهزائم املتتالية التي �سجلتها �أمام منتخبات
معاملها وتتماثل غلى ال�شفاء بعد الفرتة الع�صيبة التي ّ
جزر الر�أ�س الأخ�ضر� ،إيران وال�سعودية والتي كانت ت�ؤكد �أنها كانت متر يوقت �صعب وم�شكال كان يعرت�ض الالعبني
جعلهم يف�شلون يف ا�ستعادة الطريق ال�صحيح ب�سرعة

عي�شة ق.
و�أعلن بلما�ضي خالل حوار �أجراه
مع قناة «بني �سبورت�س» الناطقة
بالفرن�سية انه ح�سم بن�سبة
�شبه نهائية قائمة الالعبني 23
املعنية بخو�ض نهائيات ك�أ�س
�إفريقيا للأمم املقررة ال�صائفة
املقبلة يف م�رص ،والتي ينتظر
اجلميع التعرف عليها بلهفة،
ويف هذا ال�صدد �أ�شار املتحدث
�أن القائمة النهائية التي �سوف
تدافع على اجلزائر يف املحفل
الكروي القاري قد ارت�سمت يف
ذهنه بن�سبة كبرية ومل يتبق �سوى
الف�صل يف العبني اثنني �أو ثالثة
قبل غلقها نهائيا والإعالن عنها
خالل الفرتة املقبلة ،م�ستطردا
�أنه يف�ضل الرتيث قبل الك�شف عن
العنا�رص الوطنية املعنية ب�سفرية
مب�رص لتفادي �أي مفاج�أة غري
�سارة خالل الأيام املقبلة.
وتطرق امل�س�ؤول الأول على
العار�ضة الفنية �إىل الالعبني الذي
ينتظر ان يعتمد عليهم يف دورة

«الكان» املقبلة وقال �أنه يعتمد
على �إ�سحاق بلفو�ضيل الذي
يقدم مو�سما ا�ستثنائيا مع ناديه
هوفنهامي الأملاين من خالل
توقيع  15هدفا هذا املو�سم
ويجعغله جاهزا للمناف�سة يف
الفرتة املقبلة ،وهي ت�رصيحات
تل ّمح �إىل �إمكانية ا�ستدعاء خريج
نادي اوملبيك ليون الفرن�سي �إىل
قائمة  23العبا ،وقال �أن العبي
دول �شمال �إفريقيا يكون الداء
الذي يقدمونه مع �أنديتهم يف
الغالب �أف�ضل مما يقدمونه مع
منتخبات بلدانهم وهو الأمر الذي
يجعلهم عر�ضة �إىل االنتقادات،
م�ضيفا �أنه مطالب بالتعامل مع
الو�ضع الذي بني �أيديه والعمل
على �إيجاد �أف�ضل احللول،
و�أ�شاد بلما�ضي بالعبه بغداد
بوجناح عندما قال �أنه الأف�ضل
يف املنتخب الوطني حاليا وذلك
مقارنة مب�شواره معه خالفا
بزميله بلفو�ضيل ،خا�صة و�أنه
ميلك ال�شهية للت�سجيل مع اخل�رض
ولديه الرغبة القوية للت�ألق �أكرث

حمرز :ن�سيت ركلة جزاء
ليفربول و�سجلت �أهدافا حا�سمة

عاد الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز �إىل احلديث
حول اللقطة التي �ض ّيع خاللها ركلة اجلزاء يف املباراة
التي جمعت ناديه مان�ش�سرت �سيتي وليفربول �ضمن الدوري
االجنليزي املمتاز ،و�أو�ضح متو�سط ميدان الت�شكيلة
الوطنية يف ت�رصيحات نقلها الإعالم االجنليزي �أنه لو
�سجل تلك الركلة كان فريقه �ضمن نقطتني �إ�ضافيتني يف
الر�صيد بجدول الرتتيب ،لكنه ن�سي الأمر متاما باعتبار
ان ركالت اجلزاء جزء من الكرة امل�ستديرة ،خا�صة و�أنه
جنح يف التعوي�ض من خالل الت�سجيل يف بع�ض املباريات
والتي كانت �أهدافه خاللها حا�سمة لناديه الذي توج بلقب
الدوري االجنليزي يف اجلولة اخلتامية من املناف�سة بعد
�رصاع قوي وطويل مع مناف�سه اللدود هذا املو�سم نادي
ليفربول .و�أ�ضاف خريج نادي لوهافر الفرن�سي �أن هدفه
امام برايتون �ضمن اجلولة اخلتامية من دوري «الربميرليغ»
الأف�ضل يف م�شواره مع ناديه مان�ش�سرت �سيتي خا�صة و�أنه
مل يكن ينوي الت�سجيل بتلك الطريقة عندما ا�ستلم الكرة
وف ّكر بداية بالت�سديد مبا�رشة ،قبل �أن يقوم مبراوغة
العبني من املناف�س ويقوم بعدها بالت�سديد.
عي�شة ق.

يف امل�ستقبل .وح�سم خريج نادي
�أوملبيك مار�سيليا ب�ش�أن مو�ضوع
الالعب ذو الأ�صول اجلزائرية
ديلور �أين �أكد �أنه تفاج�أ للطريقة
التي �أعلن بها العب نادي مونبلييه
رغبته يف متثيل اجلزائر رغم
معرفته بالأمر �أ�سبوعني قبل ذلك،
مو�ضحا �أنه تلقى ات�صاال للت�أكيد
�أن والدة الالعب جزائرية ،و�سوف
ي�ضع يف ح�ساباته عند ت�سويته
�شدد �أن ذلك ال
للوثائق لكنه ّ
يعني انه �سوف يكون �ضمن قائمة
الكان املقبلة ،و�أ�شاد املتحدث
بثالثي البطولة الوطنية بوداوي،
لو�صيف ونعيجي� ،أين �أ�شار ان
بوداوي يذكره بالعب املنتخب
الفرن�سي يف �سنوات الثمانينيات
تيغانا والذي ميلك احل�س الكبري
يف اللعب وا�سرتجاع الكرات وعدم
ت�ضييعها يف و�سط امليدان ،بينما
�أ�شار ان لو�صيف م�رشوع �أن يكون
عطال اجلديد رغم عدم الت�شابه
بني الالعبني يف طريقة اللعب يف
ظل عدم ت�سجيل الأول للأهداف
لكنه ميتلك التوزيعات ،بينما

�أو�ضح �أن نعيجي يقدم مو�سما
رائعا ويت�صدر هدايف البطولة
الوطنية بر�صيد  20هدفا.
ومل ي�ستبعد امل�س�ؤول الأول على
العار�ضة الفنية الوطنية �إمكانية
قيامه بتفجري مفاج�أة من العيار
الثقيل من خالل ا�ستدعاء العب
ال يدخل يف احل�سبان لكن ب�رشط
�أن يكون قادرا على منح الإ�ضافة
املرجوة منه وقلب املوازين
ل�صاحله ،وك�شف بلما�ضي �أنه
يعول كثريا على الثالثي حمرز،
فيغويل وبراهيمي خالل املناف�سة
القارية بالنظر المتالكهم م�ؤهل
اخلربة والت�أثري بااليجاب على
املجموعة .و�أو�ضح انه ي�ساند
رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة
القدم خري الدين زط�شي فيما
يتعلق مب�رشوع مراكز التكوين،
�أين ا�ستطرد �أن بالدنا تزخر
باملواهب الكروية لكنها حتتاج
�إىل من ي�صقلها ،وهو الأمر الذي
يجعله يقف �إىل جانب زط�شي
فيما يتعلق ببناء مراكز التكوين
عرب ربوع الوطن.

هوفنهامي الأملاين ونابويل االيطايل
مهتمان بالتعاقد معه

رئي�س رين م�ستعد لت�سهيل
رحيل بن �سبعيني

�أبدى رئي�س ن
ادي ملعب رين الفرن�سي �أوليفيي ليتنغ عن
ا�ستعداده
لل�سماح لالعب الدويل اجلزائري رامي بن
�سبعيني بالر
حيل يف نهاية املو�سم احلايل ،وقال املعني
يف ت�رصيحات
مع جملة «فران�س فوتبول» �أنه وعد العبه
اجلزائري
بت�سهيل مغادرته الفريق يف حال تلقي الإدارة
عر�ضا حم
رتما من فريق يرغب يف التعاقد معه خالل
املركاتو
ال�صيفي املقبل� ،أين تدر�سها قبل الك�شف
عن موقفها ا
لنهائي .وك�شف نف�س امل�صدر ان املدافع
املتعدد املنا
�صب للمنتخب الوطني يتواجد �ضمن اهتمام
فريقي هوفن
هامي الأملاين ونابويل االيطايل اللذان �أعراب
عن رغبتهما
يف التعاقد معه ال�صيف املقبل ،حيث يعترب
النادي الأ
ملاين الذي ميلك يف �صفوفه الدويل اجلزائري
�إ�سحاق بلفو
�ضيل الأكرث جدية من �أجل انتداب ابن مدينة
ق�سنطينة يف
ظل ت�ألقه هذا املو�سم رفقة رين ،ومتكنه
من التوا
جد �ضمن ح�سابات الطاقم الفني للفريق.
ع.ق.

تل ّقى الالعب الدويل اجلزائري
ال�سابق عنرت يحي ثالث عرو�ض
من �أندية فرن�سية من �أجل
تويل من�صب مدير ريا�ضي على
م�ستواها ،يف هذا ال�صدد ك�شفت
�أم�س تقارير �إعالمية فرن�سية �أن
الأندية تتمثل يف فريق ين�شط يف
الدرجة الأوىل الفرن�سية واثنني
يلعبان يف الدرجة الثانية� ،أين
تقوم مبتابعة العمل الكبري الذي
يقوم به املعني مع فريقه احلايل
�أورليان الن�شاط يف الدرجة الثانية
الفرن�سية الأمر الذي جعله حمل
املتابعة من طرفها وترغب يف
احل�صول على خدماته بعد نهاية
املو�سم الكروي احلايل� ،أين
جنح املدافع املحوري ال�سابق

للخ�رض يف القيام بعمل كبري مع
ناديه و�ساهم من جهته يف قيادة
نادي اورليان �إىل حتقيق البقاء
وهو الذي يتواجد يف املركز
الثامن بجدول الرتتيب قبل جولة
واحدة على اختتام املو�سم ،وهو
الذي تتمثل املهام التي يقوم بها
يف التعاقد مع الالعبني وجلب
الأف�ضل منهم غلى الفريق وبيع
الالعبني من ناديه� ،أين نال الثناء
من طرف رئي�س ناديهفيليب
بوترون والذي كان ك�شف قبل �أيام
�أن �إدارته �سوف تقرتح على ابن
�سوق �أهرا�س البقاء يف من�صب
املدير الريا�ضي خالل املو�سم
املقبل.
ع.ق.

خ�سائر مالية فادحة ملتعاملي املراهنات ب�سبب
مقابلة دفاع تاجنانت ووفاق �سطيف

ال�سلطات الفرن�سية توقف 7
�أ�شخا�ص متورطني يف املراهنات
�أقدمت ال�سلطات الفرن�سية على
�إيقاف �سبعة مواطنني فرن�سيني
يف �سياق القيام بالتحقيقات
املتعلقة مبراهنات م�شبوهة يف
�إحدى مباريات البطولة الوطنية،
ويف هذا ال�صدد ك�شفت جريدة
«ليكيب» الفرن�سية �أن ال�سبعة
املتورطني قاموا بالرهان حول
املباراة التي جمعت املو�سم
املا�ضي فريقي دفاع تاجنانت
ووفاق �سطيف التي تندرج �ضمن
اجلولة  29وما قبل الأخرية من
الرابطة املحرتفة الأوىل ولعب
حينها دفاع تاجنانت مقابلة
م�صريية يف �سباق حتقيق البقاء،
حيث جرت املراهنة على نتيجة
املقابلة يف الرا�ضي الفرن�سية ومت
على �إثر ذلك توقيف ال�سباعي
امل�شتبه يف تورطه يف الق�ضية
ب�رشق فرن�سا ،حيث مت �إيداع
خم�سة منهم احلب�س االحتياطي

يف انتظار ا�ستكمال التحقيقات يف
امللف .وح�سب نف�س امل�صدر ف�إن
�أعوان ال�رشطة ذات االخت�صا�ص
قامت باعتقال ال�سبعة �أ�شخا�ص
�أ�صحاب ال�شبهة بعدما �أقدموا ليلة
املقابلة التي جمعت فريقي دفاع
تاجنانت ووفاق �سطيف بت�سجيل
عمليات م�شبوهة رفقة عدة
متعاملني للرهانات عرب االنرتنت،
�أين مت على �إثرها املراهنة مببالغ
مالية كبرية مقابل فوز فريق دفاع
تاجنانت ،وبلغ احلد املراهن
مببلغ � 5آالف يورو عرب عدة مواقع
من القمار وهو الأمر الذي ت�س ّبب
يف خ�سائر مالية فادحة لتلك
املواقع بقيمة تتجاوز � 100ألف
يورو ،وت�أ�سف امل�صدر نف�سه من
عدم تلقي امل�ساعدة من طرف
ال�سلطات اجلزائرية للتحقيق يف
املو�ضوع.
ع.ق/.وكاالت
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ريا�ضة دولية

معركة اللقب ت�شعل ال�صراع الأوروبي بالبوند�سليغا املان يونايتد ي�شرتط  170مليون
�أورو للتنازل عن بوغبا

بينما تتجه الأنظار �صوب املعركة
املحتدمة بني بايرن ميونخ
وبورو�سيا دورمتوند على لقب
الدوري الأملاين يف املو�سم احلايل،
قد ي�صبح باير ليفركوزن امل�ستفيد
الأكرب من هذه املعركة؛ حيث
ميكنه انتزاع بطاقة الت�أهل الأخرية
من البوند�سليغا لدوري �أبطال
�أوروبا املو�سم املقبل ،وي�شتعل
ال�رصاع بني بايرن ودورمتوند على
اللقب حتى املرحلة الأخرية من
البطولة التي تقام ال�سبت املقبل؛
حيث يت�صدر بايرن جدول البطولة
بر�صيد  75نقطة بفارق نقطتني
�أمام دورمتوند ،ويلتقي الفريقان
يف اجلولة الأخرية اثنني من الفرق
الثالثة املتناف�سة على بطاقة الت�أهل الرابعة والأخرية من البوند�سليغا لدوري الأبطال.
فبايرن املت�صدر ،ي�ست�ضيف �آينرتاخت فرانكفورت �صاحب املركز ال�ساد�س بر�صيد  54نقطة ،ويحل دورمتوند �ضي ًفا على
بورو�سيا مون�شنغالدباخ �صاحب املركز الرابع بر�صيد  55نقطة بفارق الأهداف فقط� ،أمام ليفركوزن ،ومع حاجة كل من بايرن
ودورمتوند للفوز من �أجل ح�سم لقب البوند�سليغا ،قد يكون ليفركوزن هو امل�ستفيد الأكرب ،وي�أمل ليفركوزن يف جتنب امل�صري
الذي واجهه يف املو�سم املا�ضي ،عندما ف�شل يف الت�أهل لدوري الأبطال بفارق � 3أهداف ،ويحتاج بايرن للتعادل على الأقل يف
مباراة ال�سبت حل�سم لقب البوند�سليغا يف ظل فارق الأهداف الهائل الذي يتفوق به على دورمتوند ،والذي ي�صعب تعوي�ضه بينما
يحتاج دورمتوند للفوز يف مباراته وخ�سارة بايرن.
ويحل ليفركوزن� ،ضي ًفا على هريتا برلني ويحتاج الفريق لأداء �أف�ضل مما قدمه �أمام �شالكه؛ حيث تعادل مطلع هذا الأ�سبوع
ليف�شل الفريق يف الو�صول للمرحلة النهائية من البطولة وهو يف املركز الرابع ،وقبل �أ�سابيع قليلة ،بدا ليفركوزن خارج �رصاع
الت�أهل لدوري الأبطال ب�سبب  3هزائم متتالية ،لكن الفريق حقق  4انت�صارات متتالية قبل تعادله مع �شالكه هذا الأ�سبوع
ليعود لدائرة املناف�سة على الت�أهل لدوري الأبطال .و�أهدر �آينرتاخت فرانكفورت فر�صة الو�صول لنهائي الدوري الأوروبي
بال�سقوط �أمام ت�شيل�سي بركالت الرتجيح يف الدور قبل النهائي ،ودفع الفريق ثمن هذا غال ًيا بالبوند�سليغا؛ حيث عانى من
الإجهاد وف�شل يف حتقيق الفوز يف �آخر  5مباريات خا�ضها بالبوند�سليغا؛ حيث خ�رس  3مباريات وتعادل يف مباراتني ،وت�سببت
الهزمية�أمام ماينز الأحد املا�ضي يف تراجع الفريق للمركز ال�ساد�س لي�صبح مهددًا لي�س فقط بالغياب عن دوري الأبطال،
و�إمنا عن امل�شاركة الأوروبية يف املو�سم املقبل ،ويواجه �آينرتاخت مهمة �صعبة للغاية باملرحلة الأخرية من البوند�سليغا؛
حيث يحل �ضيفا على بايرن الذي ي�سعى حل�سم لقب البوند�سليغا للمو�سم ال�سابع على التوايل .و�إذا خ�رس مون�شنجالدباخ
وليفركوزن� ،سيحتاج �آينرتاخت لنقطة واحدة على الأقل يف هذه املباراة حتى يرافق بايرن ،ودورمتوند واليبزيج �إىل دوري
الأبطال؛ حيث ميتلك �آينرتاخت فارق �أهداف �أف�ضل كما �سيحتل �آينرتاخت املركز الرابع� ،إذا فاز يف مباراته ومل يفز �أي من
مون�شنغالدباخ وليفركوزن ،و�ضمن مون�شنغالدباخ وليفركوزن على الأقل اثنني من املقاعد الثالثة امل�ؤهلة لبطوالت �أوروبا،
بينما �سيختتم �آينرتاخت مو�سمه خايل الوفا�ض حال خ�رس �أمام بايرن ،وفاز فولف�سبورغ وهوفنهامي مبباراتيهما الأخريتني،
وميتلك فولف�سبورغ فر�صة ح�سابية لإنهاء املو�سم باملركز الرابع � ً
أي�ضا ،لكن هذا يتطلب خ�سارة مون�شنغالدباخ وليفركوزن
و�آينرتاخت فرانكفورت ،وفوز فولف�سبورغ على �أوغ�سبورغ بفارق  11هد ًفا.

خيار االعتزال وارد بالن�سبة لروبن
�أقر اجلناح الهولندي �آريني روبن �أنه ما زال مرتددا ب�ش�أن م�صريه عندما
يحني موعد رحيله عن فريقه احلايل بايرن ميونيخ ،بطل الدوري
الأملاين يف املوا�سم ال�ستة املا�ضية ،واعرتف ب�أن فكرة االعتزال
تراوده ،ويتح�رض روبن البالغ  35عاما ملغادرة الفريق البافاري يف نهاية
املو�سم احلايل بعدما �أم�ضى � 10أعوام يف �صفوفه ،كما ارتبط ا�سمه
بعدة �أندية ترغب بالتعاقد معه مثل �إنرت ميالن الإيطايل ونادي م�سقط
ر�أ�سه غرونينغن ،وقال روبن خالل م�ؤمتر �صحفي يف ميونيخ �أنه مل
يعرف بعد كيف �ستكون حياته بعد الرحيل عن بايرن ،م�ضيفا« :ت�أخرت
باتخاذ قراري ب�سبب �إ�صابتي� ،أردت العودة �إىل املالعب يف البداية»،
وغاب روبن عن املالعب منذ نوفمرب املا�ضي ب�سبب الإ�صابة ،ثم عاود

اللعب �أمام هانوفر قبل �أ�سبوعني ،و�أكد روبن« :زوجتي كانت تف�ضل
خالف ذلك ،لكي �أكون �رصيحاً» ،م�ضيفا« :لي�س قرارا �سهال ،يف حال
قررت �أن تتابع اللعب عليك �أن جتد مكانا حيث كل �شيء على ما يرام،
لي�س فقط مبا يتعلق بكرة القدم بل �أي�ضا من �أجل عائلتي» .وعندما
ُ�سئل عما �إذا كان ب�إمكانه �أن يعتزل كرة القدم� ،أجاب روبن �أن ذلك
ممكن ،وتاب�« :إنه خيار ،ولكنني ال �أعرف ما �إذا كان �سيحدث».وبعدما
قاد روبن بايرن للفوز بلقب دوري �أبطال �أوروبا عام  2013بت�سجيل
هدف الفوز يف مرمى اجلار بورو�سيا دورمتوند ي�أمل ب�أن يختتم م�سريته
مع العمالق البافاري بلقب �سابع تواليا يف الدوري عندما يخو�ض فريقه
مباراته الأخرية مع �ضيفه �إينرتاخت فرانكفورت.

غريزمان يعلن رحيله عن �أتلتيكو مدريد

هاية املو�سم احلايل ،ون�رش �أتلتيكو مدريد
عن فريقه �أتلتيكو مدريد الإ�سباين مع ن
الدويل الفرن�سي �أنطوان غريزمان رحيله
جلماهري على الدعم الذي تلقاه خالل
�أعلن النجم
جها ال�شكر للفريق وا
نهاية املو�سم مو ً
يف
علن فيه العبه الفرن�سي غريزمان رحيله
ً للجميع� ،ستبقون د ً
ائما يف قلبي».
فيديو م�سجل �أ
«كانت خم�س �سنوات ال ت�صدق� ،شكرا
ادي العا�صمة الإ�سبانية ،وقال غريزمان:
بر�شلونة بداية من املو�سم املقبل ،وكان
الفرتة التي ق�ضاها مع ن
غريزمان �سينتقل �إىل العمالق الكتالوين
و�سائل الإعالم الإ�سبانية والعاملية �أن
على جتديد العقد /ويرتبط غريزمان
وت�ؤكد الكثري من
كنه اقتنع باال�ستمرار مع �أتلتيكو ووافق
النتقال �إىل بر�شلونة ال�صيف املا�ضي ل
ا
من
غريزمان قريب
ائيا بقيمة  120مليون يورو.
ويت�ضمن بنداً جز ً
عقد مع �أتلتيكو مدريد ميتد حتى 2023
ب

رف�ض مان�ش�سرت يونايتد احل�صول على الالعب الويلزي غاريث بيل جنم ريال مدريد،
كجزء من �صفقة انتقال الفرن�سي بول بوغبا �إىل ريال مدريد ،ووف ًقا ل�صحيفة «الإندبندنت»
الربيطانية ،ف�إن مان�ش�سرت يونايتد حدد  170مليون يورو من �أجل التنازل عن بوغبا لريال
مدريد ،وهو الرقم الذي يفوق ما دفعه «ال�شياطني احلمر» للتعاقدع مع بوجغا عام 2016
بحوايل  50مليون يورو ،ال�صحيفة الربيطانية �أكدت �أن املقاي�ضة مرفو�ضة يف �صفقة بوغبا،
و�إذا �أراد الريال التعاقد مع الالعب عليه دفع الرقم املطلوب .لكن حتى لو جنح ريال
مدريد يف دفع القيمة املطلوبة يف بوغبا ،ف�إنه �سيواجه م�شكلة �أخرى من قبل الالعب �أال
وهي راتبه الكبري ،وك�شف التقرير �أن بوجبا طلب من ريال مدريد �أن يكون �صاحب الراتب
الأعلى يف الفريق ،وهو الأمر الذي قد يقف عائ ًقا بال�صفقة� ،إذ �أن الراتب يف ريال مدريد
هو مو�ضوع ذو �أهمية كبرية ويحظى بالتقدير ل�شخ�صية الالعبني .جدير بالذكر �أن هناك
تقارير �إ�سبانية �أكدت �أن بر�شلونة عاد جمددًا لالهتمام بخدمات بوغبا ويتجه للتفاو�ض
مع مان�ش�سرت يونايتد حول �ضمه خالل ال�صيف ا ُ
ملقبل.

غوارديوال �أف�ضل مدرب يف �إجنلرتا
�أحرز املدرب الإ�سباين بيب غوارديوال جائزة �أف�ضل
مدرب يف �إجنلرتا ،بعد قيادته الأحد املن�رصم فريقه
مان�ش�سرت �سيتي �إىل لقبه الثاين توالياً يف الدوري
الإجنليزي ،متفوقاً على الأملاين يورغن كلوب مدرب
ليفربول الو�صيف ،واحتفظ �سيتي بلقبه يف الربميريليغ
بعد �رصاع حمموم انتهى بفارق نقطة يتيمة �أمام
ليفربول ،وبعد تتويجه بلقب ك�أ�س الرابطة يف فرتة
�سابقة من املو�سم� ،سيكون مبقدور �سيتي حتقيق
ثالثية حملية للمرة الأوىل عندما يواجه واتفورد
ال�سبت املقبل يف نهائي ك�أ�س اجنلرتا على ملعب
وميبلي .وت�صدر غوارديوال ت�صويت جلنة من اخلرباء
بالإ�ضافة �إىل اجلماهري ،متفوقاً �أي�ضا على الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو مدرب توتنهام الذي �أو�صل
فريقه �إىل نهائي دوري �أبطال �أوروبا على غرار كلوب ،ومدرب ولفرهامبتون الربتغايل نونو �إ�سبرييتو
�سانتو الذي حل �سابعاً يف مو�سمه الأول بعد عودته �إىل دوري النخبة ،وقال غوارديوال البالغ  48عاما:
«ي�رشفني احل�صول على هذه اجلائزة� ،أريد م�شاركتها مع العبي فريقي لأنهم النجوم يف كل �شيء،
ومع جهازي الفني لأننا قاتلنا مبواجهة جميع املدربني يف الدوري ،خ�صو�صاً املذهل يورغن كلوب
الذي بقي يواجهنا حتى النهاية» ،و�أ�صبح مدرب بر�شلونة الإ�سباين وبايرن ميونيخ الأملاين ال�سابق
ثالث مدرب يحتفظ بجائزته بعد ال�سري اليك�س فريغو�سون والربتغايل جوزيه مورينيو.

ال�سلوفيني �سكومينا يدير نهائي
دوري الأبطال
�أعلن االحتاد الأوروبي لكرة القدم عن هوية احلكم الذي �سيدير املباراة النهائية مل�سابقة دوري
�أبطال �أوروبا بني ليفربول الإجنليزي ومواطنه توتنهام ،ونال ال�سلوفيني دامري �سكومينا �رشف �إدارة
املواجهة التاريخية التي يحت�ضنها ملعب «واندا ميرتوبوليتانو» بالعا�صمة الإ�سبانية مدريد يف الفاحت
جوان القادم ،وت�أهل ليفربول �إىل النهائي بعد رميونتادا تاريخية �أمام بر�شلونة قلب بها ت�أخره بثالثية
ذهاباً �إىل فوز �أ�سطوري �إياباً برباعية نظيفة ،فيما جتاوز توتنهام �أجاك�س الهولندي بعد خ�سارته
ذهاباً بهدف نظيف على ملعبه وفوزه �إياباً  2-3يف �أم�سرتدام� .أدار �سكومينا  3مباريات لتوتنهام ومل
يحقق الفريق اللندين �أي فوز ،و�سيكون نهائي مدريد تاريخي بامتياز �إذ �سي�شهد ا�ستعمال تقنية
الفيديو للمرة الأوىل يف تاريخ الأدوار النهائية لدوري الأبطال ،يذكر �أن �سكومينا كان �أول حكم يلغي
هدفاً با�ستخدام  VARيف تاريخ دوري الأبطال حني �ألغى هدف �أجاك�س �أمام ريال مدريد يف ذهاب
ثمن النهائي ،وكانت �أبرز املباريات التي �أدارها �سكومينا يف م�سريته نهائي الدوري الأوروبي بني
مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي و�أجاك�س الهولندي وانتهى بفوز يونايتد يوم  24ماي  ،2017كما �أدار
مباراة ال�سوبر الأوروبي بني ت�شيل�سي الإجنليزي و�أتلتيكو مدريد الإ�سباين وانتهت بفوز الثاين 1-4
عام � .2012أدار �سكومينا خم�س مباريات لليفربول خ�رس الفريق الإجنليزي �أربعة وفاز بالأخرية �أمام
نابويل حل�ساب دور املجموعات والتي �أهلته �إىل ثمن النهائي هذا املو�سم ،مباراة نهائي مدريد
�ستكون خام�س مباراة يديرها �سكومينا هذا املو�سم يف دوري الأبطال� ،إذ �أدار مواجهتني يف دور
املجموعات ومباراتني يف الدور ثمن النهائي .و�سيدير الإيطايل جانلوكا روكي املباراة النهائية
مل�سابقة الدوري الأوروبي بني ت�شيل�سي و�أر�سنال الإجنليزيني يف عا�صمة �أذربيدجان باكو.
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م�شاهدات رم�ضانية جزائرية:

م�سل�سل «الراي�س قور�صو»...الإبهار وتفكك ال�سيناريو؟؟
يبث م�سل�سل «الراي�س قور�صو» على قناة النهار ،وهو من �إخراج عادل �أديب و كاتب ال�سيناريو وائل عبد احلميد وبطولة �صالح �أوقروت و�سيد احد
�أقومي ومليكة بلباي واميان نوال وغريهم ،وا�ستطاع �أن يجذب املتلقي بالتقنيات الب�صرية و املو�سيقية ،ولي�س بحبكة ال�سيناريو وجودته....
د-وليد بوعديلة /كلية
الآداب-جامعة �سكيكدة

وقد الحظنا من خالل
احللقات املقدمة يف الأيام
الأوىل من رم�ضان� ،أن
املخرج وفريقه حاولوا
تغطية العجز الفني الظاهر
لتقنيات احلكي ومالمح
الق�صة واحلوار وتطور
احلدث مب�شاهد املعارك
البحرية ،وببهرجة اللبا�س
وباملو�سيقى
وتنوعاته،
الت�صويرية ,لدرجة يظل
املتلقي ينتظر ح�ضور
احلوار بني ال�شخ�صيات لكنه
ال يح�رض،و�إن ح�رض فيكون
خمت�رصا ،وك�أنه حماولة
ملحا�رصة املتلقي للحظات
زمنية فقط ،دون تقدمي
املعنى والر�سالة؟؟
والحظنا موا�صلة ال�سخرية
من اللغة العربية يف ادوار
بع�ض خطباء ال�سل�سلة،

وقد �شاهدناها يف �أعمال
رم�ضانية �سابقة ونبهنا
ل�سلبياتها ،ونت�ساءل كيف
حت�رض هذه املمار�سة
اجلزائرية
التمثيلية
اخلال�صة،رغم �أن كاتب
ال�سيناريو م�رصي؟؟كما جنز
�أن هناك الكثري من احلذف
للحوارات وامل�شاهد،لربوز
الت�أ�سي�س
يف
اخللل
لل�رسد،مبعنى هناك تقيم
يف خطوات التعبري الدرامي
ثم الرتاجع ليتقدم التعبري
الكوميدي،يف ظل �رصاع
داخلي ل�شخ�صية القر�صان
بني �أ�صله وجتاربه البحرية
مع الل�صو�ص...
وجتلى لنا تفكك الن�ص وعدم
متا�سك الأبعاد ال�رسدية،
وك�أن ال�سيناريو كتب يف ور�شة
فنية جماعية  ،تتداخل فيها
امل�ستويات الفنية وتختلف
القناعات بني الدرامي
والهزيل ،كما املمثل �صالح

�أوقروت خارج ال�سياق الفني
 ،لأنه ح�رض ماكياجا و�صورة
ومل يح�رض حتركا متثيليا
ومل يربز لنا الأداء النف�سي
والفكري ،ومل ن�شاهده

دراميا�،شانه �شان ممثلني
�آخرين نعرف قدراتهم
الكوميدية و الدرامية ،لكن
�شاهدناهم تهريجيا بهلوانيا
وفقط؟؟ ول�سنا ندري هل
�ستكون احللقات القادمة من
امل�سل�سل مبثل ما �شهدناه
حلد الآن؟
وميكن �أن تعرتف بالقدرات
الت�صويرية الكبرية املعتمدة
يف امل�سل�سل ،لكن اخليبة
كانت يف غياب ترابط
الق�صة ،مبعنى �أن العمل
توفر على املتعة و االدها�ش
يف ظل غياب �أي ر�سالة يريد
�أن يقولها؟؟ .كما �أننا الحظنا
اختالفا يف م�ستوى اخلطاب
بن م�شهد و�آخر وحلقة
و�أخرى ،فحينا جنده خطابا
راقيا فنيا وفكريا ويقرتح
احلكم والأمثال ويلمح

مل�سائل وجودية جوهرية،
وحينا يكون �سخيفا ب�سيطا
ال رائحة للأيديولوجية
والقيم فيه؟؟
كما �أن الر�سائل الفكرية
وال�سيا�سية مل تكن وا�ضحة

�أو �أن �رصاعا قد حدث بني
الكاتب واملخرج واملنتج،
مبعنى ال�سري يف اجتاه
النقد ال�سيا�سي ثم الرتاجع
واالكتفاء بالتلميح  ،وهنا
�سيلحظ املتلقي �صعود
التهريج وتراجع الإبداع
التمثيلي يف بكثري من
امل�شاهد.
وبقي �أن نت�ساءل عن ح�ضور
الإ�شهار داخل بع�ض احللقات،
هل هو خداع للمتلقي �أو
مراوغة لقوانني الإ�شهار؟؟
وهل هذا م�سموح ام ممنوع؟؟
وليعد القارئ حللقة التي
تناف�س فيها فريق الراي�س
يف مقابلة لكرة القدم مع
فريق زعيم جزيرة ،وليلحظ
ح�ضور الت�سويق ل�رشكة
ات�صاالت وغريها يف �أقم�صة
الالعبني ،ول�سنا ندري ما
هي الر�سائل الفنية الفكرية
ملثل هذه ال�صور وامل�شاهد؟؟
وما وموفق �سلطة ال�سمعي
الب�رصي هنا؟؟

16

ثقافة

اخلمي�س  16ماي  2019املوافـق ل 11رم�ضان 1440هـ

«رواء مكة» حل�سن �أوريد..

جتربة روحية تنبعث �سجاال
�أيديولوجيا باملغرب
مل يكن يدور يف خلد املفكر الإ�سالمي �أبو زيد املقرئ الإدري�سي وهو
يتحدث يف مقطع فيديو داخل جتمع �صغري من الدعاة واملفكرين يف
الربنامج التلفزيوين «�سواعد الإخاء»� ،أنه يقدم �إعالنا غري مدفوع
الأجر لكتاب �أ�صدره الكاتب املغربي ح�سن �أوريد ،موثقا رحلة
حجه قبل �سنوات ب�أبعادها الروحية والت�أملية.
وكاالت
«رواء مكة» الذي �صدر قبل
عامني �أ�صبح فج�أة الكتاب
الأكرث طلبا لدى كربيات
املكتبات املغربية ،ون�سخته
الإلكرتونية تتجول بكثافة
عرب �صفحات التوا�صل
االجتماعي ،يرافقها جدل
�ساخن لعله ينبع من خ�صو�صية
الكاتب �أوال ،املثقف الع�رصي
داعية العقالنية الذي �أم�ضى
�سنوات يف �أعلى هرم ال�سلطة
ال�سيا�سية باململكة ،قبل �أن
ينتقل �إىل �ضفة ناقد جذري
للنظام ال�سيا�سي يف البالد.
ويعزى الأمر كذلك ل�شخ�صية
ال�شاهد (الإدري�سي) ،وهو
مفكر ونا�شط �سيا�سي و�أحد
قادة حزب العدالة والتنمية
(الإ�سالمي) ،والذي �سبق
له �أن �أثار اجلدل مبواقفه
�آخرها
ولعل
الفكرية،
حما�رضته التي يبخ�س فيها
من «ذكاء» الفيزيائي ال�شهري
�ستيفن هوكينز ،يف معر�ض
تفنيد دعوته الإحلادية.
جاء حديث �أبو زيد يف �سياقٍ
ممجد للكتاب الذي ميكن
ت�صنيفه �سرية روائية ،مثنيا
على القيمة الفكرية للكاتب
ولغته و�سعة �آفاقه ،لكن
�أ�سلوب املديح والرتغيب يف
قراءة الن�ص ارتد عليه يف
�صيغة مواقف مت�ضاربة ،بني
من ر�أى فيه تعريفا �إيجابيا
ب�أثر �أدبي وفكري يتناول
رحلة احلج -الروح واملكان-
ومن عده قراءة �أيديولوجية
اختزلت الكتاب يف �صك توبة
من فكر عقالين علماين �إىل
روح مت�شبعة بالإقبال على اهلل،
خ�صو�صا �أن ال�شاهد يتحدث
عن رجل كان «منحرفا»،
ي�رشب اخلمر وي�شكك يف
الإميان وينفر من الطقو�س
وال�شعائر.
ومن الالفت يف خ�ضم ال�سجال
الفي�سبوكي الوا�سع حول كتاب
كان ميكن �أن يظل حمدود
التداول بني نخبة معينة� ،أن
الأيديولوجي
اال�ستقطاب
والأحكام اجلاهزة بدت �سيدة
املوقف يف ظل غياب قراءات
حتليلية من داخل الن�ص ت�سائل

�صنعته وجمالياته وتخ�ضعه
ملعايري نقد الفكر والأدب.
وبخالف �شهرته ككاتب ،كان
�أوريد م�ست�شارا يف �سفارة
املغرب بوا�شنطن ،قبل �أن
يعني عام  1999ك�أول ناطق
ر�سمي با�سم الق�رص امللكي
حتى يونيو/حزيران ،2005
ومت تعيينه الحقا حمافظا
(واليا) على جهة مكنا�س قبل
�أن ي�صبح م�ؤرخا للمملكة يف
نوفمرب/ت�رشين الثاين 2009
وظل يف ذلك املن�صب ملدة
عام واحد.
ويف الإبداع الأدبي� ،صدر
حل�سن �أوريد «احلديث
رواية
وهي
وال�شجن»
�أقرب �إىل ال�سرية الذاتية،
و»املوري�سكي» ،و»�صبوة يف
خريف العمر» ،ورواية «�سرية
حمار» التي �أثارت جدال
بخ�صو�ص رمزيتها ال�سيا�سية،
بعنوان
�شعري
وديوان
«يوميات م�صطاف» ،وديوان
«فريوز املحيط»؛ وغريها من
الأعمال الفكرية.
الرحالت احلجازية
وتكر�س «رواء مكة» تقليدا
عريقا يف التاريخ الأدبي
املغربي الذي حفل بتدوين
«الرحالت احلجازية» من
قبل �أحفاد ابن بطوطة ،لكن
الكتاب يخت�ص باالنتماء �إىل
نخبة مت�أخرة من الن�صو�ص
املغربية ذات النفَ�س النقدي
الت�أملي الفكري التي تتجاوز
�أفق التدوين الو�صفي التاريخي
لتجربة احلج.
وي�ستدعي الكتاب بهذا
املعنى كتابا مف�صليا �أ�صدره
عامل الأنرثوبولوجيا املغربي
عبد اهلل حمودي حول رحل
حج بحثية بعنوان «حكاية
حج :مو�سم يف مكة»� ،صدر
بالفرن�سية ونقله �إىل العربية
عبد الكبري ال�رشقاوي (دار
ال�ساقي )2010 ،كما ترجم �إىل
�أكرث من  14لغة.
ويحر�ص �أوريد مبكرا على
تبيان مظهر من مظاهر
تفرق ال�سبل يف ما �أف�ضت
�إليه الرحلة التي غمرته روحا
بينما «احلج واملظاهر التي

عاينها (حمودي) ما زادته من
الإ�سالم �إال نفورا» (�ص .)13
كما ميكن ا�ستح�ضار كتاب
الأديب �أحمد املديني «الرحلة
�إىل بالد اهلل ..يليها الرحلة �إىل
رام اهلل» (الرباط )2014 ،الذي
ا�ستعاد فيه «رحلة بحث يبغي
املخلوق �أن ي�ستق�صي فيها
�أرجاء روحه ،فيما هو يتقرب
�إىل �أجواء خالقه بطلب الثواب
ورغبة اال�ستغفار» ،وهو
يقا�سم �أوريد نوازع ال�س�ؤال
والتطلع �إىل جتربة روحية
تخو�ضها نف�س عا�شت مقبلة
على متع احلياة ،مولية ظهرها
للطقو�س وال�شعائر التي كانت
تبدو جمافية ل�سلطان العقل
والفكر التقدمي.
غري �أن ال َعلم الأكرث ح�ضورا
يف �إحاالت كتاب �أوريد يظل
امل�ست�رشق النم�ساوي حممد
�أ�سد -وا�سمه الأ�صلي ليوبولد
فاي�س -اليهودي الذي �أ�سلم
ود ّون �أجواء رحلته احلجازية
يف كتاب «الطريق �إىل مكة»
الذي �صدر عام .1954
من الغواية للهداية
يت�ساءل ح�سن �أوريد الذي
يكتب يف العلوم ال�سيا�سية
والرواية وال�شعر والتاريخ:
«هل قدرت يوما �أين �س�أ�شد
الرحال �إىل الديار املقد�سة
وقد نفرت عما كنت �أراه
ر�سي�س تربية وخمتلفات
ثقافة ..هل هي م�صاحلة مع
الإ�سالم� ،أم هي قطيعة نهائية
ت�أخذ �شكل �سفر للوقوف على
وجه من وجوهه؟» (�ص .)12
الكتاب �سرية حتول .يعرف
�أوريد جيدا من �أين �أتى،
ويغيب عنه امل�آل بعد جتربة،
ال يتحقق عمقها بحكايات
الآخرين ،بل ب�رشط عي�شها.
يكتبها �أوريد مبراوحة بني
حرارة اللحظة الوجدانية
يف البقاع املقد�سة ،وتدفق
الذاكرة ال�شقية لذات ولدت يف
ح�ضن بيت متدين على فطرة
الإن�سان الأمازيغي امل�سلم
يف بلدة باجلنوب ال�رشقي
للمملكة ،قبل �أن تتمرغ يف
متاهات اللذة املادية من جهة
والبيعة املطلقة للعقالنية
التي ت�سطر حدود ملعبها يف

دنيا النا�س.
«قل يا عبادي الذين �أ�رسفوا
على �أنف�سهم ال تقنطو من
رحمة اهلل»..؛ يختار �أوريد
الآيات  55-53من �سورة الزمر
ا�ستهالال لكتابه ،يوائم الرهان
الروحي امل�صاحب لرحلة
احلج ،باعتبارها تعقبا لرحمة
تفك الكرب الوجودي والتيه
الروحي وتلبي الرغبة يف
التحرر من قيود الدنيا وبط�ش
الهوى.
وهو يهدي كتابه للوالدين،
وللجدة التي كان ي�سمع وردها
ال�صباحي وتهجدها بلهجتها
الأمازيغية «�إليهم الف�ضل على
بدء الن�ش�أة حتت ظالل القر�آن،
وهذا العود لنبع الإ�سالم»..
الكتاب �إذن توثيق لرحلة �إىل
املكان ،يف طيها عودة �إىل
الروح التي كادت ت�ضيع.
يكتب �أوريد عن رحلة حمددة
يف املكان والزمان ،لكنه
يحولها با�ستطراداته الت�أملية
و�إحاالته الفكرية وا�ستدعاء
ذاكرته البعيدة والقريبة� ،إىل
ديوان زمن مفتوح بني املا�ضي
واحلا�رض وامل�آل ،من خالل
حوار جذري مع الذات وهي
تبحث عن الإ�شباع وتطارد
حتقق املعنى.
البحث عن اليقني
والروحانية
فالرجل يعود من بعيد ،من
عوامل العقالنية التي ب�رش بها
الغرب ،والوجودية التي �أغوته
يف كتابات �سارتر وكامي ،وال
�سيما بعد الرحيل امل�أ�ساوي
ل�شقيقه يف مقتبل ال�شباب،

وعوامل فرويد الغائرة يف
النف�س الب�رشية؛ معتربا �أن
هذه امل�شارب التي ت�شبع بها
ت�ؤدي للتحرر من قيود الدين،
فقد كان ين�صت للمعري يقول
ال �إمام �سوى العقل ،بينما
يقول هو «ال هادي �سوى
الغرب» (�ص .)26
وي�ستدعي الكاتب �ضمور
�شعلة الإ�سالم يف ذاته ،قائال:
«مل يعد الإ�سالم يف حياتي
�إال ذكرى ،و�إال حنينا ي�ستدر
مني التوقري ،لأنه دين �آبائي
و�أجدادي ،ودين املجتمع
الذي �أ�ضطرب به ،ولكني مل
�أكن �أرى نف�سي مطوقا به.
كنت �أراه �إ�رصا ،لي�س علي
وحدي ،فح�سب ،بل على
املجتمع كله» (�ص .)35
�إنها رحلة فكرية وفل�سفية
متقلبة الوجوه من �أجل العودة
�إىل �إرث تلك اجلدة بروحانيتها
ال�صافية التي وجد فيها ما
متنع يف �أعمق املرجعيات
واملدار�س ،لأن ال�س�ؤال هو:
«هل ميكن �أن ت�رصف احلياة
بالعقل وحده؟ هل حياة
الإن�سان مقولة تخ�ضع ملنطق
الربح واخل�سارة واحل�ساب
الدقيق؟».
ويف فناء امل�سجد احلرام،
ها هو م�سار املجاهدة ي�ؤذن
بتحرير الروح والوجدان�« :أما
ما وقع فهو نور يقذفه اهلل يف
قلب امل�ؤمن ،كما يقول الإمام
الغزايل� ،أو هو طائر يحط
على عر�ش نف�س الإن�سان ،كما
يف تعبري القطب �سيدي عبد
القادر اجليالين.»...
نقطة التحول �إذن« :وحتولت،
�أ�صبح حلياتي معنى� ،أدركت

املعاين الدقيقة لنداء :ال �إله
�إال اهلل حممد ر�سول اهلل».
�آن له �إذن �أن ي�صف حاله ،ما
قبل الوقفة وما بعدها« :كنت
منقب�ضا ف�أ�صبحت من�رشحا،
كنت �أخ�شى احلياة و�رصوفها،
و�أ�ضحيت �أهز�أ منها ومن
�أحابيلها...كنت �أهوى نف�سي،
و�أ�أمتر بهواي ،و�أ�ضحيت
�أ�ضبط جماحها �أو �أ�سعى
ل�ضبط جماحها» (�ص .)93
ال تفنت اللذة الروحية �صاحبها
عن ت�سجيل م�شاهد �سلبية من
ت�رصفات تناق�ض روح التعبد
يف املكان القد�سي .كما
يالحظ �أن اجلانب اخللقي
ممزوج باالعتبارات ال�سيا�سية،
ومنها �أن «�أيدولوجيا الوهابيني
حا�رضة» ،و�أن «املرء يلم�س
تواجد جي�ش من الدعاة يبثون
ر�ؤيتهم وي�صدون <خطر> ر�أي
مغاير �أو توجه �آخر ال يتالءم
و�أيديولوجيتهم .مل يحدثنا من
الوعاظ غري ال�سعوديني» (�ص
.)119
بل مل تخل الرحلة من �أ�سئلة
باطنية تناو�ش ال�سالم الروحي
للحاج ،مبراودات �شيطانية
«وهل ينفي احلج نداء
احلياة؟ ...ولكن ال تزال �شابا
ممتلئا برواء احلياة ،ودفق
العاطفة ...وهل تريد �أن ت�صبح
ناطقا با�سم الإ�سالميني ،و�أنت
من �أبعد النا�س عنهم..؟» ( �ص
 ،)148لوال �أن الكتاب مل ي�صدر
�إال عقدا كامال بعد الرحلة
املكية .لعل اليقني توطن،
وتبدد قلق االختيار وانزاحت
وح�شة الطريق.
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الفنان الفكاهي مراد جمرام يفتح قلبه ح�صريا «للو�سط»

«بوبالطو» ...قيمة م�ضافة مل�سريتي الفنية
جمعنا حوار �شيق وح�صري مع الفنان الفكاهي مراد جمرام  ،مل�سنا من خالله مدى الطيبة والب�ساطة والطاقة الإيجابية التي ميتلكها هذا املمثل املت�ألق ابن مدينة املدية ،امل�ؤمن بر�سالة الفن
والذي ي�سعى دائما لتقدمي الأف�ضل يف م�سريته الإبداعية املليئة بالنجاحات  ،فلقد توج يف العام املا�ضي بجائزة �أح�سن ممثل يف �أيام م�سرح عزابة  ،و�شارك يف العديد من الأعمال التلفزيونية
وامل�سرحية وال�سينمائية وتعامل مع نخبة من �أملع املخرجني اجلزائريني �أبرزهم جعفر قا�سم يف �سل�سلة «عا�شور العا�شر» وعمر تريبا�ش وب�شري دراي�س و مزاحم و�سعاد �سبكي و�أحمد خودي وجمال
قرمي وعبا�س حممد �إ�سالم واملخرج اليمني عزيز عو�ض ال�سريحي و�آخرون  ،ليكت�شفه امل�شاهد اجلزائري يف �شهر رم�ضان الكرمي بدور جديد �أال وهو «بلبلب» والذي �أبان فيه هذا املبدع عن
م�ستوى راق ،معتربا �أن م�شاركته يف «بوبالطو» قيمة م�ضافة مل�سريته الفنية  ،ولقد ك�شف لنا يف هذا اللقاء رئي�س جمعية �شباب و فنون تابالط عن ن�شاطات هذه اجلمعية ،و دوره يف ال�سل�سلة
الكوميدية « بوبالطو» للمخرج ن�سيم بومعيزة التي تبث حاليا يف �شهر رم�ضان على قناة «نوميديا « ،فلقد ا�ستطاع هذا العمل �أن ينقل اجلماهري اجلزائرية �إىل عامل �أفالم الوي�سرتن الأمريكية
لتعود �إىل ذاكرتهم �أيام الزمن اجلميل مع بطوالت رعاة البقر كلينت �إي�ستوود والنجم را�سل كرو والعديد من جنوم هوليوود ،الذين �شاركوا يف هذه الأفالم التي تربز حياة الغرب الأمريكي
القدمي ،ولقد عرف هذا العمل الكوميدي اجلزائري ،م�شاركة كوكبة من جنوم التمثيل يف اجلزائر من �أبرزهم تون�س �آيت علي وفوزي �صاي�شي ور�شيد بن عالل وجنية لعراف وجمال الدين
بوناب والطيب بن نعيجة وكمال زرارة مع م�شاركة مميزة للطاقات ال�شبانية �أمثال جنم �أراب كا�ستينغ زوبري بلحر وغريهم والذين �أبدعوا يف هذا العمل الكوميدي الذي نال �إعجاب العائالت
اجلزائرية ليحقق ن�سبة م�شاهدة عالية فاقت كل التوقعات يف هذا ال�شهر الف�ضيل .

حاوره :حكيم مالك
�أوال ،حدثنا عن
بدايتك الأوىل مع عامل
التمثيل؟
ال�سالم عليكم ،بداياتي يف التمثيل
كانت يف احلركة اجلمعوية و بعدها
التحقت باملعهد العايل ملهن فنون
العر�ض و ال�سمعي الب�رصي بربج
الكيفان �سنة  2006ليبد�أ م�شواري
االحرتايف يف التمثيل.

حدثنا عن م�شاركتك
يف رم�ضان يف امل�سل�سل
الكوميدي بوبالطو؟
وماهي الإ�ضافة التي
قدمها لك هذا العمل
على ال�صعيد الفني؟
احلمد هلل كان يل ال�رشف �أين
�شاركت يف ال�سل�سلة الكوميدية
«بوبالطو» بدور» بلبلب» و هو من
الأدوار الرئي�سية يف هذه ال�سل�سلة
مع املخرج ال�شاب ن�سيم بومعيزة ،و
�أنا فخور جدا بهذه التجربة و �أعترب
هذا العمل عاملي ويختلف متاما مع
الأعمال ال�سابقة التي �شاركت فيها
،و كان يل ال�رشف التعامل مع فنانني
كبار و فنانني �شباب مثلي ،و�أعترب
�أن هذه التجربة مزيج رائع �سيبقى
را�سخا يف ذهني .

هل من تفا�صيل �أكرث
حول دور «بلبلب» يف
«بوبالطو «؟ وكيف كان
تعاملك مع بقية املمثلني
اجلزائريني؟
دوري «بلبلب» وهو م�ساعد حفار
القبور و الذي همه الوحيد هو وفاة
النا�س و دائمي البحث عن وفيات
حتى يك�سبوا املال  ،و�أما عن
كيفية التعامل مع بقية املمثلني
الأخرين فلقد كنا عائلة واحدة و
من يرانا للوهلة الأوىل يخيل له �أننا
نعرف بع�ضنا ونتعامل مع بع�ض منذ
مدة طويلة  ،واحلمد هلل فلقد مت
�إجناز هذا العمل يف جو عائلي ،خال
من م�شاكل ال مع املمثلني الكبار �أو
ال�شباب .

يرى املتابعون �أن هذه
ال�سل�سلة الكوميدية
م�ستلهمة من �أفالم
الوي�سرتن ،فما هي
الر�سالة املراد �إي�صالها
من خاللها؟
نعم هو يعترب �أول عمل جزائري و
عربي �صور يف هذا الأ�ستوديو لأفالم
الوي�سرتن ب�إ�سبانيا و الر�سالة املراد

�إي�صالها من خالله هي ت�سليط ال�ضوء
ومعاجلة بع�ض امل�شاكل و العادات
ال�سيئة التي نعي�شها يف جمتمعنا ،مثل
تبذير املياه و �رسقة الأحذية يف
امل�ساجد و وغريها التي �سنكت�شفها
مع مرور احللقات �سل�سلة «بوبالطو»
الكوميدية .

كيف كان تعاملك مع
ن�سيم بومعيزة خمرج
�سل�سلة «بوبالطو» ؟
املخرج ال�شاب ن�سيم بومعيزة تعاملت
معه يف � 3أعمال �سابقة واملتمثلة يف
«دالتي» و�سل�سلة «  »0015و «عنرت ولد
ال�شداد» فهو يعرف قدراتي التمثيلية
جيدا لذلك  ،مل جند �أي �صعوبة يف»
بوبالطو».

كيف تق�ضي معظم
�أوقاتك يف ال�شهر
الف�ضيل؟
�أق�ضي كل �أوقاتي يف العمل و التجوال
مع الأ�صدقاء و الت�سوق و العبادة و
ربي يقدرنا على �صيام �شهر رم�ضان
�إميانا واحت�سابا.

هل لك �أن تك�شف لنا
عن �أهداف ون�شاطات
جمعية �شباب وفنون
تابالط ب�صفتك رئي�سا
لها؟
ن�شاطات جمعية �شباب و فنون
تابالط هي �إنتاج م�رسحيات للكبار
و للأطفال و تكوين فرقة �إن�شاديه
بوليفونية و احلمد هلل ،ا�ستطعنا
التتويج بالكثري من اجلوائز من خالل
امل�رسح بفوزنا بالعنقود الذهبي و
جائزة �أح�سن �أداء رجايل باملهرجان
الفكاهي باملدية ، ، 2018و احتلينا
املرتبة الثالثة باملجموعة ال�صوتية
يف املهرجان الوطني للأن�شودة
الوطنية ببجاية فتحية لكل �أع�ضاء و
منخرطي �شباب و فنون من �صغريهم
لكربيهم.

ماهي الر�سالة الفنية
للممثل مراد جمرام؟
ر�سالتي الفنية هي �أن �أقدم عملي
بكل احرتافية و �صدق و �أن كون
�إن�سان �إيجابي �أقدم الإ�ضافة لوطني.

ما ر�أيك يف م�ستوى
الأعمال الدرامية
اجلزائرية التي تبث
حاليا يف رم�ضان
«م�شاعر» و»�أوالد
احلالل»؟
الأعمال الدرامية لهذه ال�سنة �أبانت
عن م�ستوى راقي من كل النواحي

من خالل ال�سيناريو و من خالل �أداء
املمثلني »:كيما نقول وايل ت�شوفوا
ين�سيك يف خوه ربي يبارك عليهم» و
خا�صة من الناحية التقنية يف ال�صورة
و الديكور و ال�صوت و املونتاج نفتخر
بهذا امل�ستوى.

هل تتابع �سل�سلة»
دقيو�س ومقيو�س»
و»الراي�س قور�صو» ؟
مل �أتابع هذا العام «دقيو�س و مقيو�س»
�إال �أنني تابعتهم العام الفارط و بارك
اهلل فيهم �،صديقي نبيل ع�سلي و ن�سيم
حدو�ش كانت �سل�سلة رائعة� ،أما
بالن�سبة «لراي�س قور�صو» فمن �أراء
الأ�صدقاء و غريهم �أخربوين �أن هذا
العمل لي�س يف امل�ستوى ،خا�صة من
ناحية ال�سيناريو.

من هم املمثلون
اجلزائريون الذين
تعتربهم قدوة
لك ؟�أذكر لنا بع�ض
الأ�سماء؟
املمثلني الذين �أقتدي بهم  ،هم
من تركوا ب�صمة �أمثال ابن واليتي
رحمه اهلل «ح�سن احل�سني» املدعو
يف الو�سط الفني «بوبقرة «حتى
�أن امل�شهد الذي �شاركت به عند
م�سابقة دخويل �إىل املعهد هو من
مونولوغ الذي عر�ضه عن ابنه الذي
يقول له «كول اخلبز و االبن يقول
له « هاذا بارد �أنا نحب ناكل اخلبز
ال�سخوون هههه.

من هو النجم الفكاهي
الذي تعتربه الرقم
واحد يف اجلزائر حاليا
وبدون منازع ؟

�إنه عثمان عريوات رغم �أنه مل
ي�شارك يف �أعمال جديدة  ،ف�آخر
�أعماله كان منذ زمن بعيد �إال �أن هذا
الفنان الفكاهي مازال اليوم يرتبع
على عر�ش الفكاهة بامتياز.

ماذا عن م�شاركتك يف
التمثيل التلفزيوين
املحافظ «لوب» مع
الفنان الراحل �سيدعلي
كويرات؟ وماهي
الن�صائح التي ا�ستفدت
من عمالق ال�سينما
اجلزائرية ؟
م�شاركتي يف املحافظ» لوب» كان
�أول عمل �أقوم به يف حياتي ووقويف
�أمام الكامريا و كانت مع قامة من
قامات الفن الفنان الراحل رحمه اهلل
«�سيد علي كويرات» و كذلك الفنان
«ر�شيد فار�س» رحمه اهلل  ،كانت
جتربة فريدة من نوعها و الن�صائح
التي ا�ستفدت منها منهم رحمهم
اهلل هي �أن �أمثل ب�صدق لي�صل �إىل
اجلمهور  ،و �أوجه كل �شكري للمخرج
ب�شري دراي�س الذي و�ضع فيا الثقة و
كنت يف دور ابن احلاج قرن».

لديك جتربة �سينمائية
يف فيلم « م�ؤكد حالل
« هل لنا �أن نحظى
بتفا�صيل �أكرث عنه؟
�شاركت يف فيلم «م�ؤكد حالل» مع
املخرج الكبري حممود زموري رحمه
اهلل رفقة العديد من املمثلني الذين
كانوا يتمنون العمل مع هذا املخرج و
�أنا احلمد هلل �أتيحت يل الفر�صة للعمل
معه وكانت جتربة �أكرث من رائعة و هو
عمل حمرتف و�أتذكر دائما املقولة

التي قالها يل رحمه اهلل عندما
�أكملنا الت�صوير قال يل « ندمت �أين
مل �أعطك دور �أكرب من هذا يف هذا
الفيلم  ،لقد �سعدت كثريا لأنها �شهادة
من خمرج كبري و كان يحبني كثريا و
من ذلك العمل �أ�صبح يناديني يف �أي
عمل رحمك اهلل و �أ�سكنك ف�سيح
جناته �سيدي حممود زموري مت
الت�صوير يف ب�سكرة و مع ممثلني من
اجلزائر و الذي كنت �أنا م�ساعدا له
فلقد �ساعدين كثريا كل من الفنان
عمار ثايري و فنانني �أخريني من
فرن�سا و املغرب و كوكبة من الفنانني
الذين جمعهم هذا املخرج يف عمل
واحد.

كيف تقيم م�ستوى
الأعمال امل�سرحية
احلالية؟
الأعمال امل�رسحية م�ستواها من
اجليد �إىل الرديء ،فهناك بع�ض
الأعمال امل�رسحية التي ت�رصف
عليها �أموال طائلة لكنها رديئة دون
امل�ستوى  ،و هناك العك�س جند
جمعيات ب�إمكانيات ب�سيطة لكنها
تنتج م�رسحيات يف القمة ،من حيث
املوا�ضيع و الأداء و جندها ت�رشف
اجلزائر يف خمتلف املهرجانات و
حت�صد العديد من اجلوائز.

ما هي �إيجابيات احلراك
ال�شعبي ح�سب نظرتك
كفنان ؟ وما موقفك
منه؟
�إيجابية احلراك ال�شعبي ح�سب
نظرتي كفنان هو ذلك احلرية التي
�أ�صبحت موجودة و نحن نعلم �أن
الفنان �إن مل يكن حرا ال ي�ستطيع �أن
يقدم �شيئا للمجتمع ،وبالتايل فالآن
ن�ستطيع �أن نتكلم عن كل �شيء  ،و
ربي يجيب اخلري لبالدنا و �أنا مع
كل �شيء يعمل على حت�سني الأو�ضاع

يف بلدنا احلبيب فلي�س لنا وطن �آخر
ن�سكنه.

كلمة عن املخرج
امل�سرحي جمال قرمي؟
جمال قرمي �أ�ستاذي تتلمذت على
يده م�رسحيا ومل يبخل علينا ب�أي
�شيء و من منربكم �أقول له بارك اهلل
فيك يا �أ�ستاذي يا فنان.

كلمة عن الفنان القدير
كمال زرارة الذي �شارك
معك يف هذا العمل؟
كمال زرارة �أخ و �أب و كل �شيء هذا �أول
عمل يل معه  ،اكت�شفت فيه الإن�سان
الطيب اخللوق امل�ساعد ال يبخل عليا
يوميا بالن�صائح و التوجيهات حفظه
اهلل و�أمتنى له �أن يحقق كل طموحاته
يف عامل الفن والإبداع.

فيم تتمثل م�شاريعك
امل�ستقبلية يف جمال
التمثيل؟
الآن �أنا يف جولة فنية مب�رسحية
«برو�سي» املنتجة من طرف جمعيتي
�شباب و فنون و�إىل حد الآن ال توجد
م�شاريع مع التلفزيون �أو ال�سينما ،
رمبا اجلزء الثاين من «بوبالطو» �إن
�شاء اهلل.

كلمة �أخرية نختم بها
حوارنا؟
�شكر جلريدة «الو�سط «على
�إتاحتها يل هذه الفر�صة و�أر�سل
حتية لعائلتي عائلة جمرام �أينما
كانو و لزوجتي و بنتاي فراح و
رنيم و رم�ضان كرمي لكل الذين
يحبونني  ،و�أقول لهم �صحا
رم�ضانكم و �صحا عيدكم �سالم.
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الغثيان ال�صباحي لدى املر�أة احلامل وال�صيام
تت�ساءل العديد من ال�سيدات خالل
فرتة احلمل عن فوائد ال�صيام
خالل احلمل ،وهل يفيد �إذا كانت
احلامل تعاين من �أعرا�ض القيء
والغثيان ال�صباحي؟
�إن ال�صيام يفيد اجل�سم عموماً،
لأنه ينظم عملية حرق الدهون،
وخ�سارة ال�سعرات احلرارية ،لو
مت باعتدال .ف�إذا ِ
ّ
كنت تتمتعني
ب�صحة جيدة وال تعانني من
ِ
ميكنك
�أي م�ضاعفات �صحية،
ِ
حياتك اليومية،
متابعة روتني
دون تعديل ،لكن مع احلر�ص
على �أخذ ق�سط ٍ
كاف من الراحة،
واالبتعاد عن التوتر والقلق قدر
الإمكان .مع �رضورة احل�صول
على املواد الغذائية ال�رضورية،
وعلى كمية كافية من الوحدات
احلرارية عندما تتناولني طعام

فالأطعمة امل�صنعة م�سبقاً حتتوي
على العديد من املواد احلافظة
والإ�ضافات .تلك الإ�ضافات تتحول
�إىل �سموم داخل اجل�سم .العديد
من تلك ال�سموم يتم تخزينها داخل
دهون اجل�سم ،و�أثناء ال�صيام يتم
حرق تلك الدهون ،خا�صة عند
ال�صيام ملدة �أطول .في�ساعد ذلك
على التخل�ص من ال�سموم من خالل
الكبد والكلى وباقي �أع�ضاء اجل�سم
امل�س�ؤولة عن التخل�ص من ال�سموم.

الإفطار.

الإفطار التدريجي:
تناويل طعام الإفطار تدريجياً على دفعات ،عرب تناول وجبة
�صغرية على مهل وبهدوء ،بدل �أكل وجبة كبرية ُدفعة واحدة.

ال�صيام والقيء والغثيان
ال�صباحي:
�إن الن�ساء الالئي يعانني من
القيء احلاد والغثيان ،خالل
�أ�شهر احلمل الثالثة الأوىل ،قد
تفقد �أج�سامهن ال�سوائل وبع�ض
املعادن مثل ال�صوديوم .لذلك قد
جتدين ال�صيام �صعباً .ففي هذه
الفرتة يكون الغثيان عند بع�ض
ال�سيدات يف �أ�سو�أ حاالته.
ولأن كل حالة حمل تختلف عن
الأخرى ،لذا حاويل �أن حت�صلي
على فرتات من الراحة قدر
امل�ستطاع ،وخططي لتمديد
وجباتك ما بني املغرب والفجر.
�أما �إذا �ساء و�ضع الغثيان مع

�أهمية وجبة ال�سحور:
�إحر�صي على الإهتمام بوجبة ال�سحور ،لكن ت�أخري يف تناولها
قدر امل�ستطاع ،حتى حت�صلي على الطاقة الالزمة خالل
ال�صيام.

�أهمية تناول املاء:

ال�صيام ،حتدثي مع طبيبك يف
الأمر .رمبا ي�ضطر من خالل
الو�صفة الطبية� ،أن تحُ قن احلامل

مبغ ٍّذ عرب الوريد ،وهو مفطر ،ما
ي�ضطرها �إىل الإمتناع عن ال�صيام
حتى يتوقف القيء.

ال�صيام يعزز �إزالة ال�سموم

ا�رشبي الكثري من ال�سوائل (من � 8إىل � 10أكواب من املاء)
يومياً.

�أهمية تناول التمر:
تناويل البلح �أو التمر للتخفيف من الإم�ساك.

�أهمية الربوتينات:
حاويل تناول الربوتينات احليوانية �سهلة اله�ضم ،مثل اللحوم
احلمراء ،والدجاج ،وال�سمك والبي�ض.

الفاكهة واخل�ضروات:
تناويل املزيد من الفاكهة واخل�رضوات الطازجة ،مبا
فيها اخل�رضوات ذات الأوراق اخل�رضاء .ولتجنب الإ�صابة
باللي�سرتيا� ،إغ�سليها جيداً لإزالة �أية �أتربة �أو �أو�ساخ.

تقليل ال�سكريات والكربوهيدرات:

ال�صيام يعمل على راحة اجلهاز اله�ضمي
�أثناء ال�صيام ،يحظى
اجلهاز اله�ضمي بفرتة
من الراحة .فت�ستمر
الوظائف الف�سيولوجية
وخا�صة
الطبيعية
الع�صارات
�إفراز
اله�ضمية ،لكن مع
معدل �أقل .وتلك
املمار�سات ت�ساعد
على احلفاظ على
توازن �سوائل اجل�سم.

ه�ضم الطعام يحدث
�أي�ضا مبعدالت ثابتة،
مما يعمل على �إنتاج
مبعدالت
الطاقة
تدريجية .ومع ذلك،
فال�صيام ال مينع �إفراز
الأحما�ض املعدية،
لذلك ،ين�صح املر�ضى
الذين يعانون من
قرحة املعدة باحلذر
عند ال�صيام.

ال�صيام مفيد ملر�ضى ارتفاع �ضغط الدم
ال�صيام هو �أحد العالجات
الطبيعية خلف�ض
م�ستويات �ضغط الدم،
حيث ي�ساعد على خف�ض
خماطر الإ�صابة بت�صلب
ال�رشايني .يف �أثناء ال�صيام
يتم حرق الدهون وتك�سري
اجللوكوز لإنتاج الطاقة
الالزمة للج�سم .كما
تنخف�ض معدالت التمثيل
الغذائي ،تنخف�ض معدالت

ن�صائح لنجاح ال�صيام
خالل احلمل

الهرمونات كالأدرينالني،
مما ي�ساعد على خف�ض
م�ستويات �ضغط الدم.

ال�صيام ي�ساعد على
عالج االلتهابات
بع�ض الدرا�سات قد �أكدت
�أن ال�صيام ي�ساعد على
�شفاء بع�ض الأمرا�ض من
االلتهابات واحل�سا�سية
كالتهاب املفا�صل،
وال�صدفية.

ال�صيام يحفز خ�سارة الوزن
ال�صيام يحفز خ�سارة الوزن ب�رسعة .حيث
يعمل ال�صيام على منع تخزين الدهون يف
اجل�سم.
ال�صيام يعزز العادات الغذائية ال�صحية

فقد لوحظ �أن ال�صيام ي�ساعد على خف�ض
ال�شهية جتاه تناول الأطعمة اجلاهزة .فبدال
من ذلك ،يحفز ال�صيام الرغبة يف تناول
الأطعمة ال�صحية ،وخا�صة املاء والفواكه.

ِ
يفيدك االبتعاد
قلّلي ا�ستهالك الكربوهيدرات والدهون ،ورمبا
عن بع�ض الأطعمة مثل املخلالت ،والتوابل (البهارات)،
والقهوة ،وال�شاي ،واملياه الغازية ،واحللويات التي تزخر بها
املوائد الرم�ضانية.

متى يُ�سمح للحامل بك�سر ال�صيام؟
يف حال �إذا �شعرت احلامل �أثناء ال�صيام ب�أي دوار �أو دوخة �أو
هبوط �أو خفقان يف القلب� ،أو �صداع �شديد� ،أو �أي ا�ضطرابات
يف الر�ؤية� ،أو انخفا�ض يف حركة اجلنني (خا�صة خالل املرحلة
الأخرية من احلمل) ،ف�إنه يجب �أن تتوقف عن ال�صيام ،مع
�رضورة الإت�صال بالطبيب (الطبيبة) الذي يتابع احلمل.

ال�صيام ي�ساعد على زيادة
حرق الدهون
حيث تكون اال�ستجابة الأوىل للج�سم �أثناء ال�صيام هي تك�رس
اجللوكوز .مما ي�سهل تك�رس الدهون لإنتاج الطاقة الالزمة
للج�سم ،وخا�صة الدهون املخزنة يف الكليتني والع�ضالت.
ال�صيام يعزز اجلهاز املناعي فعند اتباع نظام غذائي متوازن
بني فرتات ال�صيام ،في�ساعد ذلك على تعزيز اجلهاز املناعي،
�إزالة �سموم اجل�سم وخف�ض تخزين الدهون .وعند تناول
الفواكه للإفطار ،فهذا ي�ساعد على تعزيز املحتوى الغذائي
للج�سم من الفيتامينات واملعادن� .أي�ضا فيتامني  Aو Eهي
عنا�رص ممتازة مل�ضادات الأك�سدة ،وهي ت�ساعد على تقوية
جهاز املناعة �أي�ضاً -10 .ال�صيام ي�ساعد على التغلب على
م�شكالت الإدمان
فقد �أكد بع�ض الباحثني �أن ال�صيام ي�ساعد على التغلب على
م�شكالت الإدمان للنيكوتني والكافيني وغريها .وعلى الرغم
من وجود بع�ض الأنظمة العالجية التي ت�ساعد على عالج
حاالت الإدمان� ،إال �أن ال�صيام له دور فعال يف مثل تلك
احلاالت.
على الرغم من تلك الفوائد املتعددة� ،إال �أنه يف بع�ض
احلاالت ينبغي ا�ست�شارة الطبيب قبل ال�صيام كحاالت احلمل،
الر�ضاعة ،وقرحة املعدة .فقد يت�سبب ال�صيام يف بع�ض
اجلفاف مما ي�ؤدي لآالم الر�أ�س �أو ال�صداع الن�صفي.
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رم�ضان ميدان التناف�س الربانى

� .1شهر رم�ضان من �أكرب نعم اهلل علينا  ,ي�أتينا
للمغفرة والرحمة والعفو من العف ّو الكرمي
اوعاك ت�ض ّيع الفر�صة من بني يديك � ,شد
حيلك و انتبه من �شيطانك و اغتنم فر�صتك.
 .2رم�ضان ميدان تناف�س ربانى �رشيف ,
�أعمالك فيه �إما عائدة لك �أو عليك  ,فاجعلها
عائدة عليك بالنفع و العفو من اهلل .
 .3رم�ضان واحة جميلة ير�سلها اهلل لنا
يف دروب احلياة املوح�شة لن�ستظل بظل
�أ�شجارها و ثمارها العظيمة  ,احجز مكانك
يف الواحة وال ت�ض ّيع فر�صتك فقد ال تتكرر.
 .4رم�ضان منا�سبة ربانية ير�سلها اهلل مرة يف
ال�سنة لرنتاح من مهلكات الدنيا التى �أرهقتنا و
زادت من متاعبنا لتجدد فينا الأمل وت�ساعدنا
على ال�صرب  ,اوعاك ت�ض ّيع الفر�صة .
 .5رم�ضان حمطة تخلية وحتلية يف كل �شىء
 ،ا�شحذ فيه همتك وارتقِ بنف�سك فيه من
�أوحال الطني الذى تعي�شه �إىل نفحات ال�سماء
 ,رم�ضان فر�صة.
 .6ال تفرح كثريا ب�أن ال�شياطني ت�صفد يف
رم�ضان  ,فمهم كذلك �أن ت�صفد �أنت فيه
�شيطان نف�سك  ,ف�إن مل ت�ستطع فيه ت�صفيد
�شيطانك فقد ال تفلح يف �صد ال�شياطني
الأخرى  ,انتبه ف�أنت بو�صلة الت�صفيد .
 .7كم يحتاج حالنا �إىل ارمتاء على �أعتاب

�أبواب اهلل يف رم�ضان لعل اهلل يفرج الكرب
الذى يحيطنا من كل الدنيا  ,اوعاك تن�سى
الوقوف على بابه فبابه يف رم�ضان وا�سع
بال حدود ال يقف عليه حاجب مينعك من
الدخول.
 .8اوعاك تهتم بغذاء بطنك على ح�ساب
روحك وقلبك يف رم�ضان  ,رم�ضان فر�صة
روحية تكفيك لتعوي�ض اجلوع النف�سى و
اخلواء الذى تعي�شه وحتياه بق�صد منك �أو
قهرا عنك .
 .9ان�شغالك يف رم�ضان بتجهيز موائد الطعام
وتف�ضيلها على موائد الروح لن جتنى من
ورائه �سوى انتفاخ البطن  ,اهتمامك بروحك
يف رم�ضان امنحه الأولوية عن اهتمامك
ببطنك  ,فخواء البطن لن مييتك �أما خواء
روحك فهو الكارثة .
 .10بلوغك رم�ضان قد يكون من �أهم النعم
التى �أكرمك اهلل بها فال تف ّرط يف نعم اهلل
التى ال ت�أتيك �إال مرة يف العام قد حُترم منها
يف عامك القادم  ,و�إن تعدوا نعمة اهلل ال
حت�صوها .
 .11رم�ضان فر�صة لبدء رحلة �سري جديدة مع
العدة لتفوز بعفوه و
ربنا فحاول �أن تع َّد لها
ّ
رحماته  ,فلي�س هناك رحلة �أجمل و�أف�ضل
من تلك التى تكون متجهه �إليه �سبحانه.

عبد احلليم احماحمة  

رائد الدعوة و الإ�صالح الذي �أبهر الكل برقيته  
�سماه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سالم حينما يف منامه
" �أمان �أمتي "
جاءت �أحداث وقائع هده الق�صة حول �شاب جزائري
م�سلم �أ�صله من مدينة تقرت – والية ورقلة ا�سمه
�" :أحماحمة عبد احلليم من مواليد  1984حافظ
لكتاب اهلل  ،يعمل �إماما يف والية جيجل ب�إحدى
البلديات اجلبلية .
بداية هده الق�صة كانت يف مار�س  ، 2013ك�أي�شاب م�ؤمن باهلل له رغبة يف �أن يغري ما بنف�سه حتى
يغري اهلل ما به بانتهاج منهج التوبة و اال�ستقامة هلل و
االعتدال  ،كان يبادر بالأعمال اخلريية  ،و ي�ساعد
ال�ضعفاء و املحتاجني  ،يداوي املر�ضى بالقر�آن
الكرمي  ،جعل اهلل ال�شايف املعايف له ذاتية يف �شفاء احلافظني و قالت املالئكة � :أمني  ،فقال � :صلى
الأمرا�ض امل�ستع�صية و املزمنة ( بالقر�آن و املاء اهلل عليه و �سلم اقر�أ عليهم القر�آن يا عبد احلكيم ،
فقط ) م�صدقا لقوله تعاىل  " :و جعلنا من املاء قر�أ الآية  (( :و رتل القر�آن الترتيال �إنا �سنلقي عليك
كل �شيء حي �أفال ي�ؤمنون" يعمل متطوعا يف خدمة قوال ثقيال )) �إن نا�شئة الليل هي �أ�شد وطئا و �أقوم
املر�ضى بدون �أخد مقابل  ،يحت�سب الأجر عند اهلل قيال))
 ،يقوم بدلك كله لفك الغنب عن املبتلني و تعريف و عندما كان من�رصفا �إلتفت �إيل  ،و قال � :أب�رش �أيها
النا�س برب العاملني  ،يعلم كتاب اهلل لأطفال و العبد ال�صالح ف�إن اهلل �سيمدك بجند ال يعلمهم �إال
يقوم ب�إمامة النا�س يف م�سجده و خطيبا  ،و ذات هو  ،ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته �أعانك
مرة عاد �إىل بيته ليال  ،بعد �أن �أنقد مري�ضا كان يف اهلل  ،فقمت من ليلتي تلك  ،و �أنا �أفكر كيف �أنفذ
حالة حرجة  ،فلما �أفاق املري�ض دعا اهلل له اخلري و ما و عدت به ر�سول اهلل  ،و �أقيم الليايل الطوال
التوفيق من اهلل  ،فلما نام عبد احلليم ر�أى فيما �أقر�أ الأيات  ،فما منت مرت  10ليال حتى جاءين
يرى النائم نورا �أ�ضاء له يف و�سط اجلنان  ،فتقدم �أحد املر�ضى �إىل بيتي  ،فقري احلال ي�شتكي من
�إليه ف�إذا هو ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم �ساجد �سحر �أ�صابه و �أوالده  ،فقلت له  :ال تي�أ�س � ،إ�ستعن
يف �صالته يبكي  ،فلما �أكمل �صالته التفت �إيل  ،ف�إذا باهلل فال�شفاء منه و الن�رص منه  ،والتوكل عليه خري
�أنا �أبكي لبكاء احلبيب �صلى اهلل عليه و�سلم فو�ضع الأعمال فقلت له � :س�أقر�أ عليك �آيات و �أنت رددها
يده ال�رشيفة على را�سي و قال " ال حتزن ف�صرب معي فما قر�أنا حوايل � 20آية حتى رن هاتفه  ،بنت
جميل و اهلل امل�ستعان " ف�سكت رويدا و قال � ' :أمتي احلاج تقول لأبيها  ،احلق ي�أبي بالبيت فقد �أ�صابت
�أمتي  ،اجلنة ملن ينقد �أمتي "
العيال نوبة قياء و �إ�سهال �شديدين �أعزكم اهلل  ،فلما
فقال عبد احلليم  :معاهدا ر�سول اهلل ب�صدق و عاد احلاج �إىل بيته حتى �أخربين بعد �سويعات �أن �أهل
�إخال�ص هلل  :و اهلل فداك �أبي  ،و اهلل فداك �أبي و البيت قد ا�ستجاب اهلل الدعاء و �شفيوا كلهم ب�إذن
�أمي و نف�سي و مايل وولدي لك
يا ر�سول اهلل  ،اهلل و ذهب ما كان منه ي�شتكون و حمدنا اهلل تعاىل ،
مرين فعدوك هالك ب�إذن اهلل و اهلل لأفرحنك يا ر�سول وقلت هذا رحمة من ربي .
اهلل و اهلل لي�ؤمنن بك �ألد �أعدائك ب�إذن اهلل طوعا �أو و علم عبد احلكيم �أن اهلل قد �أنزل فتحا لأمة حممد و
كرها ،و �سيعلمك ما �أنا �صانع بهم ب�إذن اهلل  ،فدعا �أبرياء لعامل ب�إذن اهلل منذ تلك اللحظة ( �شهر جويلية
ر�سول اهلل لعبد احلليم و قال  :اللهم �أ�ستجب دعاءه  )2013فعمد عبد احلكيم �إىل تطوير هده احلكمة
و �سدد رميه  ،و ارزقه كرامة القر�آن الكرمي واجعله بقراءة القر�آن ليال و تعميمه بالرقية املوجهة عن
هاديا مهديا  ،و و�أحفظه من يديه و من خلفه يا خري بعد يف كل �أ�صقاع العامل ب�إذن اهلل

املراجعة الفكرية
وهي �أن يراجع املرء �أفكاره وقناعاته ،ويت�ساءل عن
مقدار احلق وال�صواب فيها ،ولو �أن النا�س جميعاً
راجعوا �أفكارهم وانتماءاتهم ،لرمبا ا�ستطاعوا �أن
يغريوا الأخطاء واالنحرافات فيها ،غري �أن ل�سان
حال الكثري من النا�س {�إِ ّنَا َو َجدنَا �آبَا َءنَا َعلَى �أُ َّم ٍة
َو�إِ ّنَا َعلَى �آثَا ِرهِ م ُمقتَ ُدونَ} [الزخرف ]23:وليكن
الإن�سان حراً مع نف�سه ،قوياً يف ذاته� .إذا اكت�شف
�أنه على خط�أ ما ،فال يتهيب �أو يرتدد من التغيري
والت�صحيح.

املراجعة النف�سية
وهي �أن يراجع املرء ال�صفات النف�سية التي تنطوي
عليها �شخ�صيته ،فهل هو جبان �أم �شجاع؟ جريء
�أم مرتدد؟ حازم �أم لني؟ �صادق �أم كاذب؟ �رصيح �أم
ملتو؟ ك�سول �أم ن�شيط؟ ..الخ .وليطرح على نف�سه
عدداً من الأ�سئلة التي تك�شف عن هذا البعد ،مثل:
ماذا �س�أفعل لو ق�صدين فقري يف بيتي؟ ماذا �س�أفعل
لو عبث الأطفال ب�أثاث املنزل؟ ماذا �س�أفعل لو
حدث �أمامي حادث �سري؟ وكيف �سيكون رد فعلي
لو �أ�سيء �إيل يف مكان عام؟ وكيف �أقرر لو تعار�ضت
م�صلحتي ال�شخ�صية مع املبد�أ �أو امل�صلحة العامة؟
وت�أتي �أهمية هذه املراجعة يف �أن الإن�سان ينبغي �أن
يقرر بعدها �أن ي�صلح كل خلل نف�سي عنده ،و�أن يعمل
على تطوير نف�سه ،وتقدميها خطوات �إىل الأمام.
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�صبا مبارك تك�شف �أ�سرار الالجئني يف «عبور»
ّ
تطل �صبا مبارك على جمهورها من خالل م�سل�سلها الدرامي الرم�ضاين «عبور» عرب �شا�شة تلفزيون �أبو ظبي لتتناول ق�ص�ص الالجئني ،وهي ك�شفت
العديد من �أ�سرار امل�سل�سل كما ك�شفت عن عالقتها بو�سائل التوا�صل االجتماعي خالل الفرتة الأخرية.
«عبور «هو �أول م�سل�سل
عربي يف العامل يتم ت�صويره
كام ً
ال داخل خميم لالجئني،
بح�سب ما �أكدت النجمة �صبا
مبارك يف ت�رصيحات خا�صة
لنواعم ،حيث حقق امل�سل�سل
ن�سب م�شاهدة عالية فور
عر�ض احللقة الأوىل عرب �أبو
ظبي و�أ�ضافت �أنهم قاموا
بت�صوير امل�سل�سل داخل
خميم «مريجيب الفهود»؛ وهو
خميم �إماراتي �أردين ومن �أكرث
املخيمات التي تقدم خدمة
م�رشفة لعائالت الالجئني. .
رغم تقدميها الكثري من
الأدوار الناجحة� ،إال �أن �صبا

تعترب �أن جتربتها الدرامية
يف م�سل�سل «زين « هي من
�أقرب الأعمال لقلبها؛ فقد
حقق جناحاً جماهريياً منقطع
النظري ،كما �أنها تقوم بتح�ضري
املو�سم اجلديد من العمل وقد
انتهت كاتبة امل�سل�سل من 30
حلقة منه حتى الآن.
تُعترب �صبا مبارك من
النجمات العرب النا�شطات
عرب �صفحاتها اخلا�صة عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي؛
خا�صة موقع تبادل ال�صور
الإن�ستقرام الذي حتر�ص
يومياً على متابعته �إذا مل تكن
لديها مواعيد ت�صوير لأعمالها

الفنية.
وتك�شف �صبا �أن لديها �إدارة
خا�صة بالإ�رشاف على
ح�ساباتها الر�سمية عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي ،من
تغطية �أخبار فنية واجتماعية
�أي�ضاً.
هذا وت�ؤكد �صبا �أنها تظهر عرب
�صفحاتها ب�صورها الطبيعية
وعفويتها دائماً؛ وهو ما جعل
هناك عالقة وا�ضحة بينها
وبني متابعيها من اجلمهور يف
الدول العربية ،كما �أنها حتر�ص
كثرياً على الرد على تعليقات
متابعيها على ال�صفحة من
فرتة �إىل �أخرى.

�إ�صابة يا�سر جالل �أثناء حت�ضريات «مل�س �أكتاف»
ك�شف الفنان يا�رس جالل عن تعر�ضه
لإ�صابة بالغة يف ذراعه الأمين �أثناء
حت�ضريه مل�سل�سله «مل�س �أكتاف»،
املعرو�ض حالياً على عدد من الف�ضائيات
امل�رصية والعربية .وقال جالل� ،إنه خ�ضع
لتدريبات بدنية �شاقة قبل الت�صوير،
بغر�ض تكوين بنية ج�سمانية مالئمة
ل�شخ�صية امل�صارع ،ولكنه �أ�صيب �إ�صابة

توقف ت�صوير فيلم «جيم�س
بوند  ..»25لهذا ال�سبب

�شديدة يف ذراعه الأمين� ،إال �أنه حتامل
علي نف�سه و�أكمل التدريبات ،و�صور
امل�شاهد الأوىل معانياً من �أمل �شديد،
بح�سب قوله .وي�شارك يف بطولة «مل�س
�أكتاف» فتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع
وحممد عز و�رشيف د�سوقي وكوكبة من
النجوم ،من ت�أليف هاين �رسحان و�إخراج
ح�سني املنباوي.

النجمة ال�سورية �أ�صالة حتقق رقما قيا�سيا على يوتيوب
حققت �أغنية م�صورة جديدة للفنانة ال�سورية،
�أ�صالة ن�رصي ،رقما قيا�سيا عربيا على موقع
يوتيوب العاملي.
وتخطى عدد م�شاهدات الأغنية امل�صورة حديثا،
«بنت �أكابر» ،نحو  15مليون م�شاهدة ،وذلك خالل
�شهر فقط على �إطالقها ،يف حني ت�صدرت الأغنية
قائمة الأغاين العربية الأكرث بحثا على يوتيوب،
خالل الفرتة املا�ضية.
والأغنية من كلمات حممد �أبو نعمة ،و�أحلان
حممود اخليامي ،وهي �أول �أغنية ت�ؤديها �أ�صالة
باللهجة ال�صعيدية.
كانت �أ�صالة قد جمعت ر�صيد م�شاهدات �ضخم،
يف عام � 2017أي�ضا ،عندما حققت �أغنيتها «يوم
الرحيل» عدد م�شاهدات فاق الـ  4ماليني ،خالل
�أيام على ن�رشها عرب يوتيوب.

تون�س :قلق من تف�شي العنف يف الأعمال الفنية خالل رم�ضان
وجهت وزيرة املر�أة يف تون�س
انتقادات للأعمال الفنية التي تبث
خالل �شهر رم�ضان ب�سبب م�شاهد
العنف املتف�شية �ضد املر�أة والطفولة.
وقالت الوزيرة نزيهة العبيدي �إن
الأعمال الفنية ل�شهر رم�ضان ت�ضمنت
جتاوزات وم�شاهد تخل باملبادئ
والقيم ،مبا مي�س من الأ�رسة و�صورة

املجتمع التون�سي .و�أو�ضحت العبيدي
يف ت�رصيحات لل�صحفيني «تون�س
كانت من �أوىل الدول التي �صادقت
على قانون ملناه�ضة العنف بجميع
�أ�شكاله �سواء منه املوجه �ضد املر�أة
�أو الطفل» .وتابعت الوزيرة «اتخذت
الدولة جمموعة من الإجراءات وكذلك
املجتمع املدين والهيئة امل�ستقلة

لالت�صال ال�سمعي والب�رصي للمطالبة
بتغيري تلك ال�صورة وامل�شاهد التي
ال متت للمجتمع التون�سي ب�أي �صلة».
و�شهد الإنتاج الفني يف تون�س بعد
ثورة  2011طفرة كربى يف ظل االنفتاح
الإعالمي وظهور القنوات اخلا�صة،
غري �أن منظمات من املجتمع املدين
وجهت انتقادات �إىل امل�ضامني

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:

العنيفة التي طغت على الكثري من
الأعمال الفنية خالل �شهر رم�ضان
لهذا العام.
كانت الهيئة امل�ستقلة لالت�صال وجهت
الأ�سبوع املا�ضي تنبيها لقناة «احلوار
التون�سي» اخلا�صة لبثها �سل�سلة
ت�ضمنت «م�شاهد عنف �صادمة» كما
دعتها �إىل ت�أخري �إذاعتها ً
ليال.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

يبدو �أن الت�أجيل بات حليف اجلزء املقبل من �سل�سلة �أفالم جيم�س
بوند ،بعد �أن تقرر ت�أجيله للمرة الثالثة على التوايل ،ب�سبب تعر�ض
بطله دانيال كريغ لإ�صابة يف كاحله �أثناء ت�صوير بع�ض م�شاهد
احلركة والأك�شن يف جامايكا ،م�سقط ر�أ�س �شخ�صية اجلا�سو�س
الربيطاين ،العميل .007
وبح�سب ما �أفادت التقارير� ،ألغى القائمون على فيلم «جيم�س بوند
 ،»25مواعيد جدول ت�صوير الأ�سبوع املقبل يف ا�ستوديوهات باينوود
يف لندن ،بعد تعر�ض دانيال كريغ لإ�صابة بالغة يف كاحليه ،مما �أدى
ل�سفره �إىل �أمريكا لإجراء فح�ص ت�صوير بالأ�شعة ال�سينية واخل�ضوع
للعالج الالزم ،نق ً
ال عن موقع «ذا �صن».
و�أ�شارت تقارير �سابقة �إىل حر�ص دانيال كريغ على ت�أدية م�شاهد
القتال يف اجلزء املقبل بنف�سه ،حيث خ�ضع لتمارين ريا�ضية �شاقة
ليكون على درجة عالية من اللياقة البدنية ،ا�ستعداداً لتج�سيد واحد
من �أكرث الأدوار ال�صعبة واملميزة يف م�سريته الفنية.
وتعد تلك املرة الثالثة التي يتم فيها ت�أجيل ت�صوير الفيلم املقرر
طرحه �شهر �أبريل (ني�سان) املقبل ،بعد تعر�ضه مل�شاكل يف الإنتاج
وان�سحاب خمرجه داين بويل.
ي�شاع �أن ق�صة اجلزء املقبل من �سل�سلة �أفالم العميل ال�رسي ،007
والذي مل يتم الك�شف عن ا�سمه ،تدور حول ال�سعي �إىل احل�صول
على م�ساعدة من جيم�س بوند ،بعد �أن ترك اخلدمة كعميل �رسي
وي�ستمتع بحياة هادئة يف جامايكا ،لإنقاذ العامل من خ�صم غام�ض
م�سلح بالتكنولوجيا ،والذي يقوم بدوره النجم احلائز على الأو�سكار
رامي مالك.

�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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�أودي  A4موديل  2020املحدث يك�شف نف�سه ر�سميا
ك�شفت اودي ال�ستار عن  A4موديل  2020املحدث يف جميع ن�سخها ،ال�سيدان وافانت ون�سخة جميع الت�ضاري�س وS4
الأعلى �أدا ًء ،وكما ر�أينا يف ال�صور التج�س�سية ال�سابقة ،ح�صل املوديل على عدد من التغيريات يف الت�صميم
اخلارجي لتمييزه عن املوديل احلايل.
تبد�أ التغيريات اخلارجية من �شبكة التهوية اجلديدة االعر�ض والأكرث ت�سطحاً ب�إطار موحد ،مع
م�صابيح �أمامية  LEDملفتة للنظر ،و�إن كان ب�إمكان امل�ستهلكني �رشاء م�صابيح �أمامية
 LEDماتريك�س الأكرث تطوراً ب�أ�شعة عالية �أوتوماتيكية بالكامل.
كما �أعادت اودي ت�صميم امل�صابيح اخللفية وامل�صد اخللفي،
وب�إمكان العمالء االختيار بني  12لون خمتلف لل�سيارة..
وباالنتقال للداخلية نرى �أن  A4املحدثة ح�صلت على
نظام املعلومات الرتفيهية  MMIالأحدث لل�رشكة،
ب�شا�شة مل�سية � 10.1إن�ش ،مع حت�سني نظام املالحة
لت�سهيل ا�ستخدامه ،مع مق�صورة اودي االفرتا�ضية
املعتادة ب�شكل اختياري.
و�ستتوفر  A4اجلديدة بعدد مع املحركات ،لت�شمل
 TFSIبقوة  147ح�صان وحمرك �آخر  227ح�صان
وثالث �سعة  2.0لرت بقوة  187ح�صان ورابع بقوة
 241ح�صان وخام�س � TDIسعة  3.0لرت بقوة 227
ح�صان.
وننتقل لن�سخة  S4املحدثة ،واملزودة مبحرك
تريبو �سعة  3.0لرت بقوة  349ح�صان وعزم دوران
 500نيوتن.مرت ،بت�سارع �إىل  100كم\�س يف  4.7ثانية
و�رسعة ق�صوى  250كم\�س.
و�ستفتح اودي باب الطلبيات على  2020 A4اجلديدة يف نهاية
ال�شهر اجلاري يف �أوروبا مع الإعالن عن موعد الطرح يف باقي
الأ�سواق الحقاً.

مر�سيد�س �ستلغي جميع �سيارات البنزين والديزل بحلول 2039

م�ؤخراً �سجلت �صانعات ال�سيارات
خ�سائر �ضخمة رغم بقاء مبيعاتهم
كما هي �أو حت�سنها ،وال�سبب هو
ا�ستثمار هذه ال�رشكات ب�شكل
وا�سع يف تقنيات التوليد الكهربائية
والقيادة الذاتية وغريهم ،والآن
�أكدت مر�سيد�س على عزمها
التخلي متاماً عن حمركات
االحرتاق الداخلية التقليدية
بحلول  .2039لتحقيق هذا الهدف

على مر�سيد�س البدء بالعمل من
الآن والتجهيز لأ�سطول كامل
من �سيارات الركاب النظيفة ،مع
توقع �أن املوديالت الكهربائية
والهجينة �ستمثل ن�صف مبيعات
ال�رشكة بحلول  ..2030وتنوي
مر�سيد�س اال�ستثمار بكثافة يف
تقنيات حت�سني البطاريات وتطوير
من�صات جديدة جلميع �أنواع
املوديالت ،حتى �شاحنات النقل

الكبرية والفان والبا�صات ،لتنا�سب
الع�رص الكهربائي .ولكن كل هذه
اجلهود قد ال تكون كافية وحدها،
ما �سيدفع مر�سيد�س للتوجه
لتقنيات ظنت �أنه ال �أمل منها ،مثل
ال�سيارات الهيدروجينية ،ح�سب
ت�رصيح املدير القادم لداميلر،
�أوال كالينيو�س ،مع الرتكيز على
ا�ستخدام الطاقة املتجددة مثل
الرياح لتوليد الكهرباء يف م�صانعها

ودعم خطوط �إنتاجها .ولن تتوقف
مر�سيد�س عند ذلك ،حيث تنوي
ت�شجيع مورديها على االلتزام بنف�س
التوجه نحو الطاقة النظيفة يف كل
جمال خلف�ض ن�سب االنبعاثات
الكربونية قدر الإمكان على جميع
الأ�صعدة ..هو جهد �شامل تنوي
ال�رشكة الأملانية العريقة ال�سعي
وراءه بكل قوة يف الأعوام القادمة
و�سبق املتناف�سني فيه.

تويوتا تعلن �إيقاف مارك “ Xكري�سيدا” ب�إطالق �إ�صدارها اخلتامي
د�شنت تويوتا موديل مارك اك�س ،واملعروف لعقود
با�سم كري�سيدا ،منذ خم�سني عاماً ،والآن بعد هذا
التاريخ العريق �ستقوم تويوتا بوقف �إنتاجها يف
دي�سمرب القادم ،مع �إطالق “الإ�صدار الأخري” لها
هذا الأ�سبوع توديعاً لها.
وقد بد�أ املوديل حياته حتت ا�سم مارك  2يف ،1968
ليتحول ا�سمها �إىل كورونا مارك  2ثم كري�سيدا يف
 ،1977مع �صنع ت�سعة �أجيال خمتلفة لها حتى توقف
ن�سخة ال�سيدان يف  ،2004وهنا ظهرت “مارك اك�س”
التي مت �صنع جيلني منها� ،آخرهم يف  ،2009والذي
ا�ستلم حتديثات خمتلفة منذ ذلك الوقت حتى الآن.
مارك اك�س الإ�صدار الأخري �سي�أتي بتغيريات خارجية

وداخلية لتميزه عن املوديل القيا�سي ،مثل جنوط
� 18إن�ش وم�صد �أمامي خا�ص وثالثة �ألوان خمتلفة
للطالء اخلارجي مثل الف�ضي املعدين و�أ�سود الل�ؤل�ؤة
و�أبي�ض البلور.
يف الداخل نرى جلود �سوداء وحمراء للمقاعد و�ألواح
الأبواب مع تخييط �أحمر على املقود والأبواب
وم�ساند الأذرع ،كما ح�صل الإ�صدار الأخري على
ال�سونار الذكي لتويوتا وتقنية التحذير من الزحام
اخللفي ب�شكل قيا�سي ..هذه �آخر مرة �سرنى فيها
هذا املوديل التاريخي ،والذي ترك ب�صمة عميقة
يف العديد من الأ�سواق العاملية ،خا�صة ال�رشق
الأو�سط.

ق�صة �شراء كراي�سلر لالمبورغيني
و�إنقاذها من االنهيار

يف �أفريل  1987ا�شرتت كراي�سلر
عالمة المبورغيني من رجال �أعمال
�سوي�رسيني ُعرفوا بالأخوة ميمران،
يف �صفقة بقيمة  25.2مليون دوالر
( 94.5مليون ريال) ..لتقوم بعد
ذلك با�ستثمار �ضعف ذلك املبلغ
يف ال�رشكة التي ا�شتهرت مب�شاكلها
املادية �آنذاك.
يف ذلك الوقت قدمت المبورغيني
ثالث موديالت ،كونتا�ش وجالبا ذات
حمرك  V8يف منت�صف اجل�سد و
 LM002التي حققت جناحاً كبرياً
مبحرك � V8سعة  5.9لرت.
المبورغيني التي مرت بفرتات
�صعبة و�إفال�س مادي متكرر وتدخل
احلكومة الإيطالية ،بد�أت بالتعايف
حتت �إدارة كراي�سلر ،لتبد�أ رحلتهم
بتقدمي �سيارة بورتوفاينو االختبارية
عقب � 3أ�شهر فقط من توقيع عقد
ال�رشاء ،والتي تفاخرت بها كراي�سلر
يف معر�ض فرانكفورت لل�سيارات
 ..1987لقد كانت �سيارة طويلة وملفتة
للنظر مبحرك  V8يف املنت�صف
و�أربعة �أبواب تفتح للأعلى.
املثري هنا �أن المبورغيني نف�سها مل
تعجب بت�صميم ال�سيارة الذي فر�ضته
عليها كراي�سلر ،ولكن بورتوفاينو
لعبت دوراً كبرياً يف توجيه لغة ت�صميم
كراي�سلر نف�سها لعقود بعد ذلك� ،سواء
مع دودج �أو اوبتيما االختبارية يف
 1990وغريهم.

يف املقابل ا�ستفادت المبورغيني من
الدعم املادي لكراي�سلر لالنطالق
بعمل موديالت جريئة جديدة �أهمهم
رمبا هي ديابلو املطروحة يف ،1990
والتي مت اعتبارها واحدة من �أحدث
و�أكرث ال�سيارات تطوراً يف وقتها،
�سواء يف ت�صميم الداخلية الع�رصية
�أو تقنيات التوجيه الكهربائي والراحة
ال�شخ�صية للركاب ،مع ا�ستخدام
حمرك  V12هادر بقوة  492ح�صان
يتعدى �أداء بوجاتي  EB110وجاكوار
� XJ220آنذاك ،لتكون ال�سيارة
الإنتاجية الأ�رسع يف العامل يف وقتها
بت�سارع �إىل  96كم\�س يف  4.5ثانية.
كل �شيء تغري فج�أة بعد عام من
طرح ديابلو وبد�أت المبورغيني
يف ت�سجيل خ�سائر �سنوية وتكلفة
كراي�سلر الكثري من املال ،ما �أدى
�إىل بيع المبورغيني يف � 1994إىل
�رشكة  MegaTechاخلا�صة،
لت�ستمر رحلة انتقال المبورغيني
من مالك لآخر ومعاناتها حتى
انتقال ملكيتها ملجموعة فولك�س
فاجن ،والتي و�ضعتها حتت �إدارة
�أودي.
الآن المبورغيني هي واحدة من
�أجنح �رشكات ال�سوبركار يف العامل
من كل جانب ،ولكن دعنا ال نن�سى
دور كراي�سلر املن�سي يف دعم
ال�رشكة و�إطالقها للعامل يف وقت
حرج من تاريخها.

22

اخلمي�س  16ماي  2019املوافـق ل 11رم�ضان 1440هـ

�إ�شهار

23

تقني

اخلمي�س  16ماي  2019املوافـق ل 11رم�ضان 1440هـ

لينوفو تعر�ض �أول منوذج �إتفاقية جديدة تنهي 8
حلا�س
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حم
مو
ل
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ل
لل
ط
ي
�سنوات من اخلالفات بني
�سام�سونغ و هواوي

�رشكة لينوفو تعر�ض �أول منوذج
حلا�سب حممول قابل للطيعر�ضت
�رشكة لينوفو اليوم منوذجاً
حلا�سب حممول ب�شا�شة قابلة
للطي يف م�ؤمتر لها بوالية فلوريدا
الأمريكية حيث اعتربته �أول جهاز
من فئته ميلك هذه امليزة ،لتقوم
بذلك بنقلة نوعية لل�شا�شات
القابلة للطي من الهواتف التي
�شهدناها من عدة �رشكات خالل
الفرتة املا�ضية �إىل �أجهزة �أكرب
ذات ا�ستخدامات �أو�سع.
ومن املفرت�ض �أن تطلق ال�رشكة
حا�سبها يف العام القادم  2020حتت
عالمتها التجارية ThinkPad 1

 Xحيث كانت قد بد�أت العمل عليه
منذ ثالث �سنوات كما �أفادت ،مع
العلم �أن منوذجه احلايل يحتاج
للعديد من الإ�ضافات �ستكون
جاهزة وقت �إطالقه.
ويبدو �شكل اجلهاز للوهلة الأوىل
م�شابه للأجهزة اللوحية كبرية
احلجم لكنه لي�س كذلك ،حيث
�سيقدم جتربة خمتلفة للم�ستخدم
كحا�سب كامل املوا�صفات يعمل
بنظام الويندوز ميكنه طيه وحمله
بكل �سهولة.
وميلك اجلهاز �شا�شة OLED
قيا�س  13.3بو�صة مبف�صل
يف املنت�صف لطيه وا�ستخدام

اجلزء ال�سفلي منه كلوحة مفاتيح
رقمية كما ميكن ا�ستخدامه
بحالته الكاملة مع وجود لوحة
مفاتيح خارجية تو�صل عن طريق
البلوتوث.
وبالرغم �أن ال�رشكة مل تو�ضح �أياً
من املوا�صفات الداخلية حل�سابها
�إال �أن ت�رصيحاتها دارت عن
تدعيمه مبعالج من �رشكة �إنتل مع
توقعات تدور حول نيتها تدعيمه
مبودم من كوالكوم ليكن قادراً على
االت�صال بالإنرتنت عرب ال�شبكات
اخلليوية.
ووفقاً ملوقع  Engadgetالذي
حظي بتفح�ص احلا�سب عن قرب

ف�إن �شا�شته يف حالة الطي الكامل
ال ترتك فراغاً كبرياً بني �شقيه من
ناحية املف�صل ،كما عند فتحته
بزواية  180درجة تبدو �شا�شته
م�ستوية ب�شكل مثايل بطريقة
تختلف عما �سبق و�شهدناه يف
هاتف �سام�سوجن جالك�سي فولد
الذي انتك�س و�أجلت ال�رشكة
�إطالقة لعيوب ال�شا�شة التي مت
اكت�شافها خالل املراجعات ،لتعد
لينوفو ب�أن جهازها لن يخفق يف
هذا اجلانب و�ستقدمه جلمهور
امل�ستهلكني بكفاءة عالية؛ وهذا
ما ن�أمله على كل حال �إن حدث
�أوفت مبوعد �إطالقه.

كروم �سيتيح للم�ستخدم منع
تتبعه عرب الكوكيز

ك�شفت غوغل يف م�ؤمترها للمطورين عن طريقة جديدة تتيح مل�ستخدمي
مت�صفح كروم تقييد تتبعهم من قبل املعلنني عرب الكوكيز.
ومبوجب التحديثات اجلديدة ف�إن غوغل �ستتيح للم�ستخدم مبعرفة كل
ملفات الكوكيز املخزنة على جهازه وتوفر له خيار حلجب �أي منها.
ومل تك�شف غوغل بعد عن تفا�صيل �آلية العمل والواجهة التي �ستوفرها
يف املت�صفح ،لكنها �أكدت �أنها خطوة جديدة يف حماية كروم خل�صو�صية
م�ستخدميه وللأ�سف ال يعتمد املعلنني على الكوكيز فقط يف تتبع
امل�ستخدمني ،لذا ف�إن غوغل �ستخفف من مقدار املعلومات التي ير�سلها
املت�صفح للمعلنني وذلك من �أجل حماربة طرق التتبع الأخرى.
بح�سب غوغل ف�إن امل�ستخدمني يف�ضلون الإعالنات التي تراعي احتياجاتهم
واهتماماتهم ،لكن فقط �إن كان لديهم اخليار بالتحكم بتلك الإعالنات
وعلى م�ستوى عايل من ال�شفافية .وعلى ذكر ال�شفافية ،ف�إن ال�رشكة قدمت
�إ�ضافة مفتوحة امل�صدر ملختلف املت�صفحات تقوم ب�إخبار امل�ستخدم �إن
كان هناك جهات و�سيطة تتعامل مع الإعالنات التي تقدمها غوغل عرب
�شبكتها االعالنية .و�ستوفر غوغل الإ�ضافة قريباً على خمتلف املت�صفحات
مع �إتاحة نظام واجهة برجمية وت�شجع باقي ال�شبكات الإعالنية الإن�ضمام
�إليها للو�صول �إىل م�ستوى جديد من ال�شفافية مع امل�ستخدم� .أمازون تطلق
موقع خدمتها ال�سحابية  AWSباللغة العربية من �أجل املزيد من التو�سع
واالنت�شار ودعم التقنيني العرب� ،أعلنت �أمازون عن �إطالق اللغة العربية
ملوقع خدماتها ال�سحابية  ،AWSلتتيح للم�ستخدمني العرب الإطالع على
مئات املنتجات ال�سحابية لل�رشكة بلغتهم الأم .ي�أتي هذا مع خطة �أمازون
لإتاحة خمدمات  AWSيف البحرين �ضمن ال�رشق الأو�سط لت�ضاف �إىل 61
منطقة �أخرى ت�ضع فيها �أمازون خمدماتها يف  20منطقة جغرافية حول
العامل .املوقع لي�س مع ّرباً بالكامل ،لكنه على مايبدو قيد العمل لتعريب
�صفحاته الداخلية� ،إال �أن الواجهة الرئي�سية التي تعر�ض منتجات ال�رشكة
مبختلف ت�صنيفاتها معربة.
ن�أمل �أن ت�رسع �أمازون وتعريب كامل موقعها و�صفحاته الداخلية التي ت�رشح
املنتجات �أو طريقة الت�سعري لتب�سط عملية الإطالع على ما تقدمه من
خدمات �أو �رشائها.

وفقاً لتقرير جديد من التلفزيون
الر�سمي يف ال�صني  CCTVف�إن
�رشكتي �سام�سونغ الكورية و هواوي
ال�صينية تو�صلتا �إىل ت�سوية تنهي كل
اخلالفات القائمة بني ال�رشكتني
منذ عام .2011
وبح�سب امل�صدر ف�إن الإتفاقية
اجلديدة تقت�ضي �إنهاء كل الق�ضايا
املتداولة يف املحاكم والتي ت�صل
�إىل  40دعوى ق�ضائية قائمة يف
املحاكم بني ال�رشكتني داخل ال�صني
وخارجها �سيتم �إغالقها فوراً.

�أي�ضا تقت�ضي االتفاقية على �آلية
جديدة لتبادل تراخي�ص براءات
االخرتاع الأ�سا�سية بني ال�رشكتني
حيث تعد براءات االخرتاع �أ�سا�س
كل الق�ضايا وال�شكاوي يف املحاكم
منذ � 8سنوات ولكن الآن انتهى كل
هذا.
يذكر التقرير �أي�ضا ان �رشكة
هواوي يف طريقها للقيام بنف�س
اخلطوة مع �رشكة كوالكوم حيث
و�صلت االتفاقية بني ال�رشكتني �إىل
مراحلها النهائية و�ستعلن قريباً.

�إزالة مت�صفّح Kiwi
من متجر غوغل بالي

جذب مت�ص ّفح  Kiwiامل�ستند �إىل
 Chromiumاهتما ًما وا�سع النطاق
بني م�ستخدمي �أندرويد ،وات�سع هذا
االهتمام ال�شهر املا�ضي ،وذلك بعد
�أن �أ�ضاف الدعم لإ�ضافات كروم �سطح
املكتب ،بعد ذلك اختفى التطبيق من

متجر غوغل بالي ،حيث افرت�ض
البع�ض �أن الإزالة كانت ب�سبب دعم
الإ�ضافات� ،إال �أن ال�سبب احلقيقي
وراء ذلك ،هو قدرة املت�ص ّفح على
ت�شغيل فيديوهات يوتيوب يف اخللفية،
وهي وظيفة يفرت�ض �أن تكون حمفوظة
ملوقع يوتيوب الر�سمي مع اال�شرتاك
املدفوع.
بالتايل يتبلور �سبب �إزالة مت�ص ّفح Kiwi
يف انتهاكه فعل ًيا ل�سيا�سة غوغل ،ومع
ذلك ف�إن مت�ص ّفح كروم نف�سه يدعم
ت�شغيل مقاطع الفيديو مبا يف ذلك
يوتيوب يف اخللفية وذلك بعد تفعيل

خيار “�سطح املكتب”ً � ،
أي�ضا مت�ص ّفح
 Braveهو الآخر يت�ضمن �إعداد حمدد
لت�شغيل يوتيوب يف اخللفية ،بالتايل من
الناحية النظرية يجب حظر  Braveمن
املتجر!
و�إذا �أخذنا الأمر على نطاق وا�سع،
مبعنى “التطبيقات التي ميكنها ت�شغيل
يوتيوب يف اخللفية”� ،سيتم حظر ك ٍل
من كروم وفايرفوك�س و�أوبرا وغريها،
ريا �أ�شار فريق عمل املت�ص ّفح ب�أنه
�أخ ً
غوغل حال ًيا ت ُراجع �سبب الإزالة ،وفور
وجود �أي جديد فيما يتعلق باملو�ضوع
�سنُ�شاركه معكم.

في�س بوك تطلع على من�شوراتك
اخلا�صة لتدريب الذكاء
ك�شف تقرير جديد ن�رشته رويرتز عن
تعاقد في�س بوك مع عدد من املوظفني
على �شكل عقود م�ؤقتة لتدريب �أنظمة
الذكاء اال�صطناعي لديها من خالل
�إطالعهم على من�شوراتك اخلا�صة �سواء
على في�س بوك �أو ان�ستغرام.
و�أو�ضحت رويرتز �أن املتعاقدين مع
في�س بوك ي�ؤ�رشون على املن�شورات
التي يطلعون عليها بواحدة من خم�سة
ت�صنيفات رئي�سية ح�سب م�ضمونها مثل
( �سيلفي ،طعام ،معامل طبيعية و�شهرية)
�أو منا�سبة املن�شور ( فعالية تخ�ص حياة
امل�ستخدم ،ن�شاط معني) وعنا�رص
التعبري عن النف�س ( �آراء ،م�شاعر) ونوايا

امل�ستخدم ( التخطيط لفعالية ما� ،إلهام
الآخرين) ومكان ن�رش املن�شور ( املنزل،
املدر�سة ،العمل ،اخلارج.
ويح�صل املتعاقدون على عينات
من من�شورات امل�ستخدمني تت�ضمن
من�شورات لقطات �شا�شة ،من�شورات
مع تعليقات ،و�أحياناً تت�ضمن ا�سم
امل�ستخدم اخلا�ص ب�صاحب املن�شور
ومعلومات ح�سا�سة �أخرى.
كما تالحظون هنا نقول متعاقدين
ولي�سوا موظفني ر�سميني يف في�س بوك،
حيث ا�ضطرت ال�رشكة �إىل التعاقد مع
�رشكة  Wiproالهندية التي قامت
بدورها بتوظيف � 260شخ�ص مل�ساعدة

في�س بوك يف تدريب الذكاء ال�صنعي من
خالل عر�ض املحتوى عليه ومراقبة
كيفية تعرفه عليه و�أ�شارت رويرتز �إىل
�أن تعاون في�س بوك مع ال�رشكة املذكورة
قدمي حتى عام .2014
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م�ستغامن

مدينة الرم�شي بتلم�سان

فتح مركز مل�ساعدة
الأ�شخا�ص دون م�أوى

�سكان الق�صدير يغلقون مقر البلدية بالطوب

ا�رشف وايل م�ستغامن رابحي حممد عبد النور على
تد�شني مركز امل�ساعدة االجتماعية بخروبة وهو
املركز الذي تبلغ قدرات ا�ستيعابه ب� 40رسير
خم�ص�ص للأ�شخا�ص دون م�أوى وقد نوه الوايل
ب�أهمية املرفق اجلديد الذي �سي�سمح بالتكفل بفئة
تعاين م�شاكل اجتماعية قا�سية وقد ا�ستعر�ضت
مديرة الن�شاط االجتماعي بوالية م�ستغامن �أفاق
املركز ون�شاطاته املتوقعة معتربة انه يدعم خارطة
املرافق الهامة لقطاع الت�ضامن والن�شاط االجتماعي
هذا ومنذ حلول �شهر رم�ضان كثفت م�صالح مديرية
الن�شاط االجتماعي من خرجاتها امليدانية مل�ساعدة
املحتاجني كما ترافق املديرية ن�شاطات العديد من
اجلمعيات اخلريية التي ت�ؤطر تنظيم موائد الإفطار
لعابري ال�سبيل وتراهن ح�سب ما �أ�شارت مديرة
القطاع مديرية الن�شاط االجتماعي بالوالية على
حت�سني م�ستويات التكفل بالفئات املحتاجة يف �شهر
رم�ضان الف�ضيل .

م .امني

تي�سم�سيلت

ندوة تاريخية حول
«جمازر  8ماي 1945
�ست�شكل «جمازر  8ماي ...1945جرمية �ضد
الإن�سانية» مو�ضوع ندوة تاريخية �ستنظم غدا اخلمي�س
بتي�سم�سيلت ح�سبما علم �أم�س الأربعاء لدى املنظمني
و�ستناق�ش هذه الندوة املنظمة مببادرة من فرع
املركز الثقايف الإ�سالمي لتي�سم�سيلت يف �إطار �إحياء
الذكرى ال 74ملجازر  8مايو  1945موا�ضيع تتعلق
ب»�أهمية �إحياء الذكرى لدى جيل ال�شباب» و»ردود
الفعل العربية والدولية على هذه املجازر» و»ونتائج
هذه املجازر على منا�ضلي احلركة الوطنية وال�شعب
اجلزائري» ح�سبما �أو�ضحه لو�أج مدير ذات الفرع
هواري الورجاين .و�سين�شط هذا اللقاء من طرف
�أ�ساتذة جامعيني وباحثني خمت�صني يف تاريخ الثورة
التحريرية املجيدة من والية تي�سم�سيلت �إ�ضافة �إىل
عدد من جماهدي املنطقة.

�أم البواقي

توقع �إنتاج � 800ألف
قنطار من علف «الف�صة»
يتوقع خالل املو�سم الفالحي احلايل (-2018
 )2019بوالية �أم البواقي حتقيق �إنتاج من علف
«الف�صة» بـ � 840ألف قنطار ح�سب ما علم �أم�س
الأربعاء من ذات املديرية املحلية للم�صالح
الفالحية .و �أو�ضحت املكلفة مبلف املحا�صيل
الكربى بذات املديرية ،ليندة �ساكر� ،أن امل�ساحة
املتوقع زراعتها لتحقيق هذا الإنتاج املوجه
لتغذية املوا�شي تقدر بحوايل  2800هكتار
مقابل  2570هكتار متت زراعتها خالل املو�سم
الفالحي ال�سابق و حتقق خاللها �إنتاجا قدره
� 570ألف قنطار.

�أمن بلعبا�س

حجز �أكرث من قنطار
من اللحوم الفا�سدة
جنحت م�صالح الأمن العمومي ب�سيدي بلعبا�س
خالل ن�شاطها يف جمال حماربة التجارة غري
ال�رشعية يف اال�سبوع االول من �شهر رم�ضان
من حجز  101كلغ من اللحوم مبختلف �أنواعها
(مرحية  ،حلوم حمراء  ،حلوم جممدة ،حلوم
بي�ضاء ) غري �صاحلة لال�ستهالك الب�رشي والتي
مت �إتالفها  ،كما مت حجز  76كلغ من الفواكه
كانت تعر�ض يف الطريق العام ويف ظروف �صحية
غري منا�سبة ،بالإ�ضافة حجز و�إتالف  06علب
�صل�صة خا�صة بالبيتزا كونها منتهية ال�صالحية .

م.ب

.

�إقامة خيم للعزاء وال�سلطات يف حرية من �أمرها

تعي�ش مدينة الرم�شي  25كلمن �شمال مقر والية تلم�سان �صراعا كبريا مابني �سكان الأحياء الق�صديرية الذين اغلبهم من
النازحني من واليات �أخرى وال�سلطات املحلية التي �صارت تقدم لهم وعوذا و�صفوها بالكاذبة ل�ضمان �شراء ال�سلم االجتماعي
 ،الأمر الذي مقر البلدية عر�ضة للغلق يوميا من قبل املحتجني كل ح�سب مطالبه امل�صلحية .

تلم�سان حممد بن ترار
هذا فقد قام م�ساء �أم�س �سكان حي وادي
النامو�س الق�صديري بالرم�شي على غلق مقر
بلدية الرم�شي من اجلهتني بن�صب خيم عزاء
�أمام مقر البلدية مع بناء مدخل احلالة املدنية
باال�سمنت الآجر مانعني املوظفني من الدخول
�صبيحة �أم�س  ،مطالبني برحيل رئي�سي البلدية
والدائرة الذين اتهموهم بالن�صب عليهم
و�إيهامهم مبنحهم قطع �أر�ضية يف منطقة
حي الزيتون باملدخل اجلنوبي الغربي  ،مت
بعدها حتولت اىل املدخل ال�شمايل للمدينة
قرب ثانوية داود حممد اجلبلي قبل �إن يت�ضح
انهم ن�صبوا عليهم وان القطعة الأر�ضية تابعة
لوكالة احلفظ العقاري بالرم�شي  ،ليتم ثالثا
الطلب بهدم منازلهم لتكون مكانها �سكناتهم
وهو ما اعتربه ن�صبا عليهم ما جعلهم يقومون
بغلق مقر البلدية .
من جهة �أخرى �سبق وان قام �سكان وادي
ال�سبع الق�صديري بنف�س العملية بداية
الأ�سبوع ملدة يومني بعدما طالبوا بال�سكن
وكانت ال�سلطات املحلية قد وعدتهم بنف�س
الوعود التي قدمتهم فيما بعد ل�سكان وادي
ال�سبع والتي ي�صعب جت�سيدها يف الوقت الذي

ي�ستعد �سكان الرم�شي الأ�صليون لالحتجاج ،
معتربين قيام ال�سلطات املحلية على منع
قطع �أر�ضية يف منطقة ممتازة لأ�شخا�ص
غرباء عن املدينة ملجرد �أنهم �أقاموا �أكواخا
فو�ضوية على ح�ساب ال�سكان الأ�صليون الذين
ي�ستحيون من القيام بهذه الأفعال يعد جتاوزا
خطريا ي�صب يف خانة ت�شجيع الفو�ضى
الكت�ساب احلق .
هذا من جهتهم �أ�شار كل من رئي�س الدائرة
�إ�سماعيل معمر ورئي�س البلدية عبد احلفيظ
بلب�شري �أن ه�ؤالء ال�سكان مت ترحيلهم �سنة

� 305شهيد
ونحو � 18ألف
جريح بغزة

 2014حيث ال يوجد حي ا�سمه وادي النامو�س
بالرم�شي بحكم �أنه مت الق�ضاء عليه ر�سميا
�سنة  2014وترحيل �سكانه اىل �سكنات
جديدة  ،هذا ومن جهتهم �أ�شار العديد من
�سكان مدينة الرم�شي �أن املحتجني لي�سو من
�أبناء املدينة و�إمنا ح�رضوا من مناطق �أخرى
الأمر الذي جعل �سكان الرم�شي يهددون
باحتجاجات اخرى خا�صة وان نف�س مقر
البلدية عرف احتجاج �سكان حي وادي ال�سبع
الق�صديري الأ�سبوع املا�ضي.

�أظهرت �إح�صائية جديدة لوزارة
ال�صحة الفل�سطينية ،ن�رشت اليوم
الأربعاء ،قبيل امل�سريات احلا�شدة
على طول احلدود يف ذكرى النكبة،
�
أن  305من ال�شهداء �سقطوا منذ بدء
م�
سرية
ال
عودة
و
ك�رس
احل
�صار
ال�سلمية
�رشق قطاع غزة يف الثالثني من
مار�س املا�ضي وحتى الرابع ع�رش
من ماي وبينت �أن من بني ال�شهداء
 59طفال ،و� 10إناث ،وم�سن واحد.
م�شري ًة �إىل ا�ست�شهاد  3من امل�سعفني
هم «مو�سى �أبو ح�سنني  -رزان
النجار  -عبداهلل القططي» و�إ�صابة
 680بجروح خمتلفة �إىل جانب ت�رضر
� 118سيارة �إ�سعاف ب�شكل جزئي.
�إىل جانب ا�ست�شهاد �صحافيني هما
«يا�رس مرجتى � -أحمد �أبو ح�سنني»،
و�إ�صابة � 365آخرين بجروح خمتلفة.
وبح�سب الإح�صائية ،ف�إن 17335
فل�سطينيا �أ�صيبوا بجروح ممن و�صلوا
�إىل م�ست�شفيات القطاع خالل تلك
امل�سريات .من بينهم  3565طفال،
و� 1168سيدة ،و 104من امل�سنني
ح�سبما افاد موقع فل�سطني اليوم
و�أ�صيب  1685يف الرقبة و الر�أ�س،
و 2438بالأطراف العلوية ،و797
يف الظهر وال�صدر ،و 683يف البطن
واحلو�ض ،و 8306بالأطراف ال�سفلية،
و 3426يف كافة �أنحاء اجل�سم،
وو�صلت حاالت البرت �إىل  136منهم
 122بالأطراف ال�سفلية ،و 14بالعلوية
منها.

�صراع الكنا�ص ي�ضع نظام بطاقة ال�شفاء �أمام م�ستقبل جمهول

مكتب النقابة اجلزائرية لل�صيادلة اخلوا�ص بورقلة يحذر الكنا�ص

ت�شهد منذ ما يقارب الأ�سبوعني وكالة والية
ورقلة لل�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي
للعمال الأجراء حركة احتجاجية للموظفني
جنم عنها التوقف �شبه التام للعمل وبالتايل
عدم �أداء ال�صندوق اللتزاماته اجتاه �رشكائه
ال �سيما منها م�ستحقات �رصف الأدوية

للم�ؤمنني اجتماعيا من طرف ال�صيادلة
املتعاقدين يف �إطار نظام بطاقة ال�شفاء .
�أفاد بيان للنقابة الوطنية اجلزائرية لل�صيادلة
اخلوا�ص بورقلة  ،كانت قد حت�صلت يومية
«الو�سط «على ن�سخة منه � ،أنه رغم الإخالل
بالتزامات ال�ضمان االجتماعي و�إميانا منهم

ب�رضورة احلفاظ على ال�صحة العمومية وا�صل
ال�صيادلة �رصف الأدوية للمر�ضى على �أ�سا�س
�أن انفراج هذه الأزمة لن يطول  ،غري �أنه يف
غياب �أي �أفاق للحل القريب يحذر املكتب
الوالئي لنقابة ال�صيادلة ب�أن هذا الواقع ي�ضع
ا�ستفادة املواطنني من نظام بطاقة ال�شفاء

�أمن والية غليزان

توقيف حار�س و�شريكه متلب�سان باختال�س ممتلكات عمومية

�أوقف عنا�رص الفرقة الإقت�صادية واملالية
ب�أمن والية غليزان حار�س ليلي و �رشيكه
متلب�سني وبحوزتهم  96وحدة من حمجوزات
امل�رشوبات الكحولية من خمتلف الأحجام،
وهذا بعد �أن وردت معلومات تفيد بوجود
حار�س ليلي ب�إحدى امل�ؤ�س�سات العمومية يقوم

باختال�س ممتلكات عمومية و�إ�ستغاللها على
نحو غري �رشعي ،حيث مت �إحالة امل�شتبه فيهما
�أمام اجلهات الق�ضائية و�أودعا احلب�س عن
تهمة �إختال�س ممتلكات عمومية و�إ�ستعمالها
على نحو غري �رشعي و امل�شاركة.
زيدان.ج

�أمام م�ستقبل جمهول كما �أكد املكتب الوالئي
للنقابة �أنه يحتفظ بحقه يف اللجوء �إىل كافة
الو�سائل القانونية املتاحة الكفيلة بتحقيق
املطالب امل�رشوعة لل�صيادلة واملتمثلة يف
ت�سوية م�ستحقاتهم على عاتق ال�صندوق.
�أحمد باحلاج

بكل من عني الدفلى وال�شلف

تدمري  5قنابل تقليدية
يف �إطار مكافحة الإرهاب ،ك�شفت ودمرت
مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي ،يوم  14ماي
� 2019إثر عمليات بحث ومت�شيط بكل من عني
الدفلى وال�شلف/ن.ع ،1.خم�س ( )05قنابل
تقليدية ال�صنع .ويف �إطار حماربة اجلرمية
املنظمة� ،أوقفت مفارز للجي�ش الوطني

ال�شعبي بكل من جانت/ن.ع 4.ومترنا�ست/
ن.ع� ،6.ستة ( )06منقبني و�ضبطت معدات
للتنقيب عن الذهب و( )15كي�س من خليط
خام الذهب واحلجارة ،يف حني مت توقيف ()30
مهاجرا غري �رشعي من جن�سيات خمتلفة بكل
تلم�سان وتيارت.

ق�صر عزيزة ببني تاموبالبليدة

ترحيل العائالت قبل نهاية ال�سنة
�سيتم ترحيل العائالت القاطنة باملعلم الأثري ق�رص
عزيزة ببلدية بني تامو بالبليدة قبل نهاية ال�سنة اجلارية
بغية حتويله �إىل متحف ،ح�سبما علم من م�صادر متطابقة.

و�أو�ضح الأمني العام لبلدية بني تامو ,حممد حاج عمر ,يف
ت�رصيح انه «�سيتم ترحيل العائالت القاطنة باملعلم االثري
ق�رص عزيزة قبل نهاية ال�سنة اجلارية» م�شريا اىل �أنه «مت

ال�شريط احلدودي بتمرنا�ست

اكت�شاف خمب�أ للأ�سلحة و الذخرية

يف �إطار مكافحة الإرهاب وبف�ضل ا�ستغالل املعلومات،
ك�شفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي ،يوم  14ماي
� 2019إثر دورية بحث وتفتي�ش قرب ال�رشيط احلدودي
بتمرنا�ست/ن.ع ،6.خمب�أ للذخرية يحتوي ( )95قذيفة
عيار  107ملم و( )77قنبلة  FLGو( )10قذائف هاون
عيار  82ملم و(� )03صمامات تفجري للهاون  120ملم.

من جهة �أخرى وبالناحية الع�سكرية الثانية ،متكنت
وحدة حلرا�س ال�سواحل� ،إثر عملية بحث و�إنقاذ على
بعد ميل ( )01بحري �شمال ر�أ�س كاربون ب�أرزيو ،والية
وهران ،من �إنقاذ وم�ساعدة �صيادين ( )02مفقودين يف
البحر منذ تاريخ  12ماي اجلاري .املعنيني يف حالة
�صحية جيدة.

برجمة هذه العائالت -التي يبلغ عددها ت�سعة  -لال�ستفادة
من م�رشوع  150م�سكن موجه المت�صا�ص ال�سكن اله�ش
املوجود طور الإجناز» .و قال ذات امل�س�ؤول �أن «ن�سبة

تقدم اال�شغال بهذا امل�رشوع الكائن بحي زيواين بذات
البلدية تقدر حاليا بحوايل  85باملائة و �سيتم ت�سلمه يف
�سبتمرب املقبل �أو قبل نهاية ال�سنة على �أق�صى تقدير».

بن علي للتون�سيني :ت�أكدوا �أنني
عائد بحول اهلل

ن�رش منري بن �صاحلة ،حمامي الرئي�س التون�سي الأ�سبق زين
العابدين بن علي ،الأربعاء ،تدوينة على «فيب�سوك» قال �إنها
ر�سالة من بن علي ردا على بع�ض ال�سيا�سيني الذين حتدثوا عن
و�ضعه ال�صحي م�ؤخرا .وقال الرئي�س التون�سي الأ�سبق «و�إين �إذ
�آليت على نف�سي منذ �أن دُفعت ملغادرة بلدي �أن �أمتنى لتون�س

العزيزة و�شعبها �أمانا وا�ستقرارا ومناء ،متحفظا على كل ما من
�ش�أنه �أن يزيد من ا�ضطراب �أو�ضاعها �أو م�صاعب �أحوالها مبا
يفر�ضه علي واجب االلتزام الوطني وم�س�ؤولية رجل الدولة جتاه
وطنه ،ف�إين �أرف�ض رف�ضا تاما �أن يتحول �شخ�صي �إىل مو�ضوع
للتوظيف واال�ستثمار ال�سيا�سي».

