
القطاع ال�سياحي 
يحتاج اأوال اإىل

 حترير الذهنيات

نواب االأفالن يطالبون 
بان�سحاب بو�سارب

الطاهر بولنوار

اأ�سعار بع�ض املواد 
انخف�ست بن�سبة 30باملئة

القايد �سالح يجدد مت�سكه باحلل الد�ستوري ويوؤكد:

الع�سابة تكن حقدا دفينا للجي�ض

جاب اهلل يعلق على مبادرة  الإبراهيمي و يو�سح:

خالفنا مع حم�ض �سحابة �سيف 
.    نحن اأول من دعونا املوؤ�س�سة الع�سكرية للحوار
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جمال ن�سيب املدير العام ملجمع ن�سيب 
لل�سياحة  يف حوار لـ "الو�سط"

اإمتثال توجيهات قيادة احلزب

تلم�سان

جلنة اأمنية رفيعة امل�ستوى 
حتقق يف نهب العقار
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بحث عن ممثلني حقيقيني للحراك
الرئا�سيات جتنبنا فخ  الفراغ الد�ستوري 

مطلب "يروحو قاع " م�سطلح غري معقول وخطري  
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الأمر يعني 9 م�ؤ�س�سات 

الأمن يحقق �سعارات تدعو اإىل  ت�سيي�س اجلامعة اجلزائرية
با�رشت م�صالح الأمن حتقيقات معمقة  
يف فحوى �صعارات �صيا�صية تدعوا اإىل 
العلمي  نطاقها  عن  اجلامعة  اإخراج 
ما  ال�صيا�صة  غياهب  يف  بها  والرمي 
ويجعلها  العلمية  مكانتها  �صيفقدها 
ل  ال�صيا�صية  الأحزاب  لتغذية  بوؤرة 

غري .
فاأن  ماأذون  م�صدر  وح�صب  هذا 
�صعارات  من  انطلقت   التحقيقات 
حملت يف العديد من جامعات الوطن 
الطالب  باإدخال  تطالب  اأم�س  نهار 
منربا  اجلامعة   وجعل  ال�صيا�صة   يف 
التعليم  وزارة  من  باأمر  وذلك  �صيا�صيا 
يف  �صابقة  الأمر  اعتربت  التي  العايل 
وهي   ، اجلزائرية   اجلامعة  تاريخ 
اغلب  يف  تداولت  التي  ال�صعارات 
يف  ي�صتبه  ما  الوطنية  اجلامعات  

هذا  وراء  �صيا�صية  اأحزاب  وقوف 
التعليم  وزارة  تعار�صه   التي  امل�صعى 
اجلامعة  �صيا�صة  تتبنى  التي  العايل 
اجلامعة  اأن  ففعال  ت�صيي�صها،  دون 
لكن  ل ميكن   �صيا�صية،  كفاءات  تكون 
العلمي  ومنهجها  ف�صائها  عن  تتخلى 
التي  ال�صيا�صة  غياهب  يف  وترمتي 
البيداغوجي  العمل  تعطيل  �صاأنها  من 
وتغذية   الداخلية  ال�رشاعات  وخلق 
اأهدافه  عن  الطالب  واإبعاد  الأحقاد  
ذات  واأ�صارت  هذا   ، النبيلة  العلمية 
الوزارة اأنها �صجلت بكل اأ�صف موؤخرا 
اجلامعات  اإحدى  اإدخال  حماولة 
ل�رشب  خمطط   يف  القبائل  مبنطقة 
اأطراف  قبل  من  الوطنية  الوحدة 
معروفة  ، واليوم ت�صعى ذات الأطراف 
اجلامعة  على  الت�صوي�س  حماولة   اإىل 

اإىل  دفعها  خالل  من  اجلزائرية  
العلمي  واجبها  عن  لتتخلى  ال�صيا�صة  
ا�صتغالل   وانها حتاول  ، خا�صة  النبيل 
�رشعية  اإعطاء  اأجل  من  الطالب  عيد 
لهذه املحاولة البائ�صة ، هذا و�صجلت 
من   30 زهاء  وجود  الأمن  م�صالح 
9جامعات  تدعو اإىل  اإدخال اجلامعة 
�صاأنه  من  الذي  الأمر   ، ال�صيا�صة  يف 
الو�صول اإىل  الأطراف التي تقف وراء 
لهدف  املخربة  الأفكار   هذه  ت�صويق 
اأقرت  جهتها  من   ، النبيل  اجلامعة 
جهات مقربة من اجلامعة  اأنه ليخفى 
ال�صيا�صية  التوجهات  بع�س  وجود 
ن�صاطها  لكن  الطالبية  للمنظمات 
اجلامعة   حرم  داخل  ممنوع  ال�صيا�صي 
وهذا لتفادي النزلقات  الناجمة عن 

الختالفات ال�صيا�صية .
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اإبراهيم  امل�صيلة  ولية  وايل  اأكد 
توزيع  حفل  خالل  اأم�س،  اأول  اأو�صان 
وعقود  الآبار  حفر  منح  قرارات 
المتياز للم�صتثمرين بولية امل�صيلة،  
ت�صجيع  على  العمل  �رشورة  على 
�صغل  منا�صب  وخلق  ال�صتثمار 

وتقدمي  التنموية،  امل�صاريع  ومرافقة 
كل الت�صهيالت اخلا�صة بهم موؤكدا ان 
ولية امل�صيلة متلك حظرية �صناعية 
امتياز  عقود  ت�صليم  مت  مهمة،حيث 
لفائدة 15 م�صتثمرا ملتزم، ف�صال عن 
8عقود امتياز لفائدة امل�صتثمرين يف 

والفالحة،  وال�صياحة  ال�صناعة  جمال 
وتوجيه  الولية،  مناطق  خمتلف  عرب 
78 اإعذار للم�صتثمرين املخالفني،كما 
اأعطي الوايل تعليمات تق�صي بال�صحب 
الفوري للرتاخي�س التي منحت لبع�س 
امل�صتثمرين الذين ف�صلوا يف جت�صيد 

بان  بها موؤكدا  التي وعدوا  امل�صاريع 
الوعود  اأخلفوا  امل�صتثمرين  بع�س 
التي قدموها من خالل بعث م�صاريع 
ا�صتثمارية رغم املزايا التي ا�صتفادوا 

منها 
ع.ب

ب�سبب غياب ال�سه�د

تاأجيل حماكمة حداد اإىل الثالث جوان
روؤ�صاء  منتدى  ورئي�س  الأعمال  رجل  حماكمة  تاأجيل  اأم�س  مت 

املوؤ�ص�صات ال�صابق علي حداد، اإىل تاريخ الثالث جوان القادم ، و يعود 

لبئر  اجلنح  اجلل�صة يف حمكمة  عن  ال�صهود  غياب  اىل  الـتاأجيل  �صبب 

مراد راي�س يف العا�صمة ويُتابع حداد  بجنحة التزوير وا�صتعمال املزور 
يف وثائق ر�صمية 

م�سابقة الإبداع الروائي ال�سباين 

فوز ثالث روائيات �سابات باملراتب الثالث الأوىل

وايل امل�سيلة يتوعد امل�ستثمرين املتخاذلني

خبر في 
صورة

فيغويل ي�سنع احلدث
 يف تركيا

اأ�صحى الالعب الدويل اجلزائري �صفيان فيغويل جنما فوق العادة يف تركيا 
تتويج  م�صاهما يف  كان  الذي  وهو  املو�صم  نهاية  الذي قدمه يف  التاألق  بعد 
فريقه غالتا�رشاي بثنائية الدوري الرتكي وكاأ�س تركيا من خالل الت�صجيل يف 
اللقاءين، حيث ي�صنع احلدث و�صط الإعالم الرتكي بف�صل عودته القوية يف 

املباريات الأخرية من املو�صم.

ورقة اللقاء اإلكرتونيا 
املو�سم املقبل

ابتداء  احلكام  التزام  على �رشورة  القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية  �صّددت 
تعميم  اأجل  من  اإلكرتونيا،  اللقاء  ورقة  باإر�صال  املقبل  الكروي  املو�صم  من 
مباريات  باإدارة  املعنيني  احلكام  جميع  مع  اللكرتوين  النحو  على  العمل 

الرابطتيناملحرتفتني الأوىل والثانية.

حجز 440 األف اأورو  
مبطار اجلزائر الدويل 

اأورو،  األف  الدويل، من حجز 440  اأعوان اجلمارك يف مطار اجلزائر  متكن 
م�صاء الأحد املبلغ كان بحوزة م�صافر اإىل مدينة بر�صلونة، حيث متت م�صادرة 

املبلغ و�صيتم تقدمي امل�صافر اإىل العدالة، وفقا ملا ين�س عليه القانون.

وزارة الـدفاع الـ�طني

تدمري خمباأين للجماعات الرهابية
الوطني  للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�صفت  الإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
ب�صيدي  ومت�صيط  بحث  عملية  اإثر   2019 ماي   19 يوم  ال�صعبي، 
كيماوية  مواد  يحويان  لالإرهابيني   )02( خمباأين  بلعبا�س/ن.ع.2، 

تدخل يف �صناعة املتفجرات.

الدرك ال�طني بتلم�سان

�سبطت )104( كيلوغرامات
 من الكيف املعالج

اأوقفت مفرزة للجي�س الوطني ال�صعبي بالتن�صيق مع عنا�رش الدرك 
الوطني بتلم�صان/ن.ع.2، �صبعة )07( جتار خمدرات و�صبطت )104( 
�صبطت  حني  يف  مركبات،  و)04(  املعالج  الكيف  من  كيلوغرامات 
الأمن  م�صالح  مع  بالتن�صيق  ال�صعبي  الوطني  للجي�س  اأخرى  مفرزة 

الوطني بتمرنا�صت/ن.ع.6، )2980( قر�صا مهلو�صا.
من  بكل  ال�صعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت  اأخرى،  جهة  من 
مترنا�صت وبرج باجي خمتار/ن.ع.6، �صبعة )07( منقبني عن الذهب 
وحجزت )09( مولدات كهربائية و)09( مطارق �صغط، فيما مت توقيف 
)30( مهاجرا غري �رشعي من جن�صيات خمتلفة بكل من تلم�صان وعني 

قزام وب�صار.

والتوزيع  للن�رش  يوتوبيا  دار  اأعلنت 
عن نتائج امل�صابقة اخلا�صة بالإبداع 
منذ  نظمتها  التي  ال�صباين  الروائي 
�صهر مار�س الفارط ، نتائج امل�صابقة 
التي �صارك فيها العديد من الروائيني 

اأ�صفرت  احلايل  ال�صبابي  اجليل  من 
تلي  خديجة  ال�صابة  الكاتبة  فوز  عن 
الأوىل  باملرتبة  ب�صكرة  ولية  من 
بعنوان روايتها " ل تفلت يدي " وهي 
الأول وهو  بعد  لها  اإ�صدار  اأول  متثل 

يقيت على كربيائها   " بعنوان  �صعري 
على  الرواية  �صتطبع  اأين     " تقاوم 
يف  فازت  كما   ، الن�رش  دار  نفقة 
اثنتني  مت�صابقتني  ذاتها  امل�صابقة 
ن�صيب  من  الثانية  املرتبة  فكانت 

" احللم  الكاتبة فايزة حمداد برواية 
الكاتبة  الثالثة   " واملرتبة  الربيطاين 
واقع يف حلم   " برواية  �صيليا حوا�س 
بني  منا�صفة  الروايتان  و�صتطبع   "

الكاتبتني ودار الن�رش.

م.ب

دار عبد اللطيف تتنف�س 
املو�سيقى الأندل�سية 

متنوع للوكالة  برنامج  فني  مع  موعد  على  اجلزائري  اجلمهور  �صيكون 
اجلزائرية لالإ�صعاع الثقايف "حيث  �صيتم تنظيم  �صهرات رم�صان 2019 
باجلزائر  احلامة  اللطيف  عبد  ثقافية"   بدار  واأن�صطة  ""مو�صيقى 
الفنان الكبري بعزيز  الذي �صيحيي  البداية مع   العا�صمة  حيث �صتكون 
يوم 23 ماي ،حفال فنيا تكرميا لر�صيد ق�صنطيني،  و �صيتخلل يف اليوم 
املوايل اإحياء  �صهرة فنية يف طابع الأندل�صي من طرف جمعية الفنون 
اجلميلة اجلزائر ، فيما �صت�صارك  جمعية اجلنادية من بوفاريك يوم 25 
العاملي  اإحياء اليوم  الف�صيل  ال�صهر  و�صيعرف هذا    ، ال�صهر  نف�س  من  
للطفولة يف الفاحت من جوان املقبل  بحفل فني �صاهر  للفنان املبدع  

�صمري تومي . ل.ب

اأن  والأوقاف،  الدينية  ال�صوؤون  وزارة  اأعلنت 
مبائة  قدرت  املو�صم  لهذا  الفطر  زكاة  مقدار 
وع�رشون دينار )120 دينار( و دعت الوزارة اإىل 
الفطر عن �صهر رم�صان  باإخراج زكاة  املبادرة 
 ، دينار   ع�رشين  و  مبائة  قدرت  التي  الف�صيل 

بلدنا”  )2كلغ( من غالب قوت  قيمة �صاع  وهي 
وقالت الوزارة اإنها كلفت اأئمة امل�صاجد بالتعاون 
مع روؤ�صاء اللجان الدينية امل�صجدية عرب ربوع 
الوطن بال�رشوع يف جمع زكاة الفطر ابتداء من 
على  توزع  ل  اأن  على  رم�صان،  �صهر  منت�صف 

م�صتحقيها الذين اأح�صتهم جلان �صندوق الزكاة 
اإل يوما اأو يومني قبل عيد الفطر املبارك فال 
حقهم  للم�صتحقني  ي�صل  حتى  �صم�صه  ت�رشق 
في�صعرون بفرحة العيد وبهجته كما ي�صعر �صائر 

النا�س”.

وزارة ال�سوؤون الدينية تك�سف مقدار زكاة الفطر



القايد �سالح يجدد مت�سكه باحلل الد�ست�ري وي�ؤكد:

الع�صابة تكن حقدا دفينا للجي�ش
.       بحث عن ممثلني حقيقيني للحراك

.      لرئا�سيات جتنبنا فخ  الفراغ الد�ست�ري 
.      مطلب »يروح� قاع » م�سطلح غري معق�ل وخطري  

�سدد الفريق قايد �سالح باأن اإجراء انتخابات رئا�سية �سيجنب ال�ق�ع يف الفراغ الد�ست�ري و�سي�سع حدا ملن يريد اإطالة الأزمة التي تعي�سها البالد 
منذ ما يقارب 3 اأ�سهر، داعيا اإىل �سرورة الإ�سراع يف ت�سكيل هيئة م�ستقلة لالإ�سراف على النتخابات.

اإميان .ل

بورقلة  الأم�س  �صالح  القايد  اأكد 
زيارته  من  الثاين  اليوم  خالل 
الرابعة،  الع�صكرية  الناحية  اإىل 
يف  توجيهية  كلمة  اإلقائه  اأثناء 
القطاع،  واأفراد  باإطارات  لقاء 
الرئا�صية  النتخابات  اإجراء  باأن 
فخ  يف  الوقوع  تفادي  من  كن  يمُ
يرتتب  وما  الد�صتوري،  الفراغ 
غري  وانزلقات  خماطر  من  عنه 
اأن  اإىل  م�صريا  العواقب،  حممودة 
اخلريين  كافة  من  ي�صتلزم  ذلك 
على  الغيورين  اجلزائر  اأبناء  من 
بالدهم  وم�صالح  وطنهم  �صمعة 
ومكانتها بني الأمم، اللتفاف حول 
مل�صتقبل  امل�صريي  امل�صعى  هذا 

البالد.

اإجراء  باأن  الأركان  قائد  واأو�صح 
يتطلب  الرئا�صية  النتخابات 
الإ�رساع يف ت�صكيل الهيئة امل�صتقلة 
لتنظيم والإ�رساف على النتخابات، 
التعجيل  �رسورة  على  م�صددا 
باتخاذ الإجراءات املنا�صبة لتفعيل 
باعتبارها  الد�صتورية،  الآلية  هذه 
للحفاظ  املنا�صبة  القانونية  الأداة 
وحتقيق  الناخب  �صوت  على 

م�صداقية النتخابات.
�صالح  قايد  الفريق  وي�صتح�صن  
باأن« تت�صم امل�صريات بحد معقول 
وكاف من التنظيم والتاأطري اجليد 
حقـيـقـيـيـن  ممثلني  يفرز  الذي 
يف  والأمانة  بال�صدق  يت�صمون 
لهذه  امل�رسوعة  املطالب  نقل 
من  �صكل  اأي  ويجنبها  امل�صريات، 
فخ  يف  والوقوع  الفو�صى،  اأ�صكال 

الخرتاق من قبل ذوي املخططات 
هذه  من  يجعلون  الذين  املريبة 
�صعاراتهم  لإبراز  بوابة  امل�صريات 
ورفع راياتهم، وجعلها ج�رسا لتبليغ 
العقالنية،  غري  املطالب  بع�س 
اجلماعي  بالرحيل  املطالبة  مثل 
اأنهم  بحجة  الدولة  اإطارات  لكافة 
غري  م�صطلح  وهو  النظام،  رموز 
مو�صوعي وغري معقول، بل وخطري 
وخبيث، يراد منه جتريد موؤ�ص�صات 
اإطاراتها  من  وحرمانها  الدولة 

وت�صويه �صمعتهم« .
وجدد القايد �صالح  اأهمية النتائج 
الف�صاد  حماربة  يف  املحققة 
كمطلب هام من املطالب ال�صعبية 
»اإن  قائال  وامل�رسوعة،  امللحة 
يف  نتائج  من  الآن  حتى  حتقق  ما 
جمال حماربة الف�صاد، يثل مطلبا 

اجلزائريني  مطالب  من  اأ�صا�صيا 
والغيورين  واملخل�صني  الأوفياء 
ما  بقدر  نتائج  وهي  وطنهم،  على 
ت�صب يف الجتاه ال�صحيح املتناغم 
الروؤى  وتوافق  اجلهود  ت�صافر  مع 

بني اجلي�س وال�صعب«
اجلي�س  اأركان  رئي�س  وووا�صل 
الوطني ال�صعبي كالمه:«الهدف هو 
اأن هوؤلء املتاآمرين ومن ي�صري يف 
فلكهم، يريدون قطع الطريق اأمام 
البالد  وجعل  املمكنة،  احللول  كل 
تعي�س حالة من الن�صداد ال�صيا�صي 
هدفهم  اإىل  للو�صول  املق�صود، 
بالبالد  الو�صول  وهو  املخطط 
ففي  الد�صتوري،  الفراغ  حالة  اإىل 
امل�صريات  اأ�صبحت  احلالة  هذه 
ال�صعبية مطية �صهلة يركبها هوؤلء 
ل  اأفكار  اإىل  للرتويج  الأ�صخا�س 

تخدم اجلزائر ول تتما�صى اإطالقا 
املرفوعة،  ال�صعبية  املطالب  مع 
ال�رسوري  من  ي�صبح  هنا  ومن 
كيفية  يف  النظر  اإعادة  واحلتمي 
تنظيم هذه امل�صريات ويف �رسورة 
تاأطريها باأ�صخا�س من ذوي احل�س 
يخافون  الذين  امل�صوؤول  الوطني 
اهلل يف �صعبهم ووطنهم وموؤ�ص�صات 

دولتهم، ويعملون على نقل املطالب 
وبناء  جاد  حوار  اإطار  يف  ال�صعبية 
مع موؤ�ص�صات الدولة، اآخذين بعني 
من  الآن  حلد  حتقق  ما  العتبار 
الدائمة  املرافقة  بف�صل  مطالب، 
الذي  ال�صعبي،  الوطني  للجي�س 
تعهد والتزم باأنه لن يكون طرفا يف 

هذا احلوار املرغوب«.
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خطاب  حمل  اأخرى  مرة 
�صالح  قايد  اأحمد  الفريق 
وزير  نائب  الأركان  قائد 
الدفاع الكثري من الر�صائل 
ت�صاهم  اأن  �صاأنها  التي من 
القلق  و  الغمو�س  اإزالة  يف 
 ، البالد  م�صتقبل  حول 
فكان خطاب الفريق اأحمد 
قايد �صالح فعال ت�صخي�صا 
لالأزمة  احلايل  للواقع 
هذا  ظل  يف  ال�صيا�صية 
ياأخذ  بداأ  الذي  احلراك 
كان  لذلك   ، اأخرى  مناحي 
و�صف خطاب الفريق اأ�صد 
جت�صيد  يف  ودقة  بالغة 

الكثري من الأمور .
بداية خطاب الفريق اأحمد 
من  كانت  �صالح  قايد 
اإطار  املح�صلة يف  النتائج 
والتي   ، الفا�صد  مكافحة 
الكثري  ح�صبه كانت مطلب 
من الغيورين و الوطنني يف 
بعدها  لي�صري   ، اجلزائر 
اىل  �صالح  قايد  الفريق 
اإىل  التي حتتاج  امل�صريات 
يعمل  اأكرث  تنظيم  و  تاأطري 
من خاللها وطنيون جادون 
على تقدمي ومتثيل مطالب 
ل�صيما   ، بجدية  ال�صعب 
الكثري  اأ�صبح  اأن  بعد 
يريدون  املند�صون  من 
النحراف مبطالب ال�صعب 
خطط  وفق   ، احلقيقية 
مريبة و اأهداف غام�صة .

مهما  كان  وما  هذا  وعلى 

الفريق  خطاب  تطرق 
اإىل  �صالح  قايد  اأحمد 
التي  ال�صعارات  بع�س 
رموز  كل  برحيل  لتنادي 
ال�صعارات  وهي   ، النظام 
الغري  و  مو�صوعية  الغري 
كثري  اأن  خا�صة   ، معقولة 
�صاهموا  الإطارات  من 
الدولة  بناء  على  وعملوا 
خمتلف  يف  اجلزائرية 
ل  اإذ   ، بنزاهة  منا�صبهم 
اأنف�صنا  نن�صب  اأن  يحق 
ونطالب  العدالة  مكان 

برحيلهم .
كان  �صالح  القايد  خطاب 
بليغا بل حمقا عندما قال 
ال�صعبية  امل�صريات  اأن 
�صهلة  مطية  اأ�صبحت 
اأن  يريدون  الذين  لبع�س 
تخدم  ل  اأفكارا  يرروا 
تخدم  ولبا  اجلزائر 
قبل   ، ال�صعبية  املطالب 
اأنه  اإىل  اأ�صار  قد  يكون  اأن 
اأ�صبح من ال�رسوري تاأطري 
ممن  باأنا�س  احلراك  هذا 

يلكون احل�س الوطني  .
امللفت اأي�صا فقي خطاب 
ت�صاوؤله  هو  الأركان  قائد 
امللحوظ   غياب  عن 
الوطنية  ال�صخ�صيات 
التطورات  هذه  ظل  يف 
من   ، بالبالد  ال�رسيعة 
اأجل امل�صاهمة يف تقريب 

الروؤى .
الفريق  كالم  وكان 

حول  �صالح  قايد  احمد 
ترك  ما  هو  النتخابات 
الت�صاوؤلت رغم  الكثري من 
عندما   ، وا�صحا  كان  اأنه 
يرف�صون  من  اأن  اأعترب 
هم  الرئا�صية  النتخابات 
الأزمة  اإطالة  يريدون  من 
 ، ال�صغور  عن  ويبحثون   ،
اإجراء  اأن   اأعترب  اأن  بعد 
الرئا�صية،  النتخابات 
الوقوع  تفادي  من  يكن 
الد�صتوري،  الفراغ  فخ  يف 
وما يرتتب عنه من خماطر 
حممودة  غري  وانزلقات 
ي�صتلزم  ما  وهو  العواقب، 
من كافة اخلريين من اأبناء 
على  الغيورين  اجلزائر 
وم�صالح  وطنهم  �صمعة 
بني  ومكانتها  بالدهم 
الأمم، اللتفاف حول هذا 
على  امل�صريي  امل�صعى 

م�صتقبل البالد««.
وا�صحا  كان  فقد  لذلك 
اجلي�س  خطاب  خالل  من 
ميوله اإىل اإجراء انتخابات 
اأجل  من  قريبة  رئا�صية 
اإىل  يدفعون  من  جتاوز 
دعا  اأن  بعد   ، الن�صداد 
اإىل  �صالح  قايد  الفريق 
�رسورة الإ�رساع يف ت�صكيل 
ملراقبة  م�صتقلة  جلنة 
حتافظ  والتي  النتخابات 
على م�صداقية النتخابات 
و حتفظ �صوت املواطن .

ع�سام ب�ربيع

علق رئي�س جبهة العدالة والتنمية عبد 
الإبراهيمي  مبادرة  على  اهلل  جاب  اهلل 
املوؤ�ص�صة  فيها  دعا  والتي  ورفقائه 
الطبقة  مع  احلوار  فتح  اإىل  الع�صكرية 
موؤكدا  احلراك،  وممثلني  ال�صيا�صية 
باأن حزبه هو اأول من دعا   املوؤ�ص�صة 

اآليات  اإحدى  وهي  للحوار،  الع�صكرية 
اإيجاد احللول للالأزمة على حد قوله.

اخلو�س  الأم�س  جاب  اهلل  عبد  رف�س 
مطول يف ق�صية الرتا�صق ال�صيا�صي بني 
 « بالقول  حزبه وحركة حم�س، مكتفيا 
الأمر  هذا  اإن  نهائيا،  طوي  امللف  اإن 

جتاوزناه ول اأرغب العودة اليه، رف�صت 
ورف�صت  البداية،  منذ  فيه  النخراط 
منذ  ال�صحافة  اأ�صئلة  على  الإجابة 
انتهت  �صيف  �صحابة  وهي  البداية، 

وانق�صت«.
اإميان ل�ا�س

املجموعة  مكتب  اأجتمع 
جبهة  حلزب  الربملانية 
اأم�س  الوطني  التحرير 
اإ�رساف رئي�صها خالد  حتت 
التطورات  ملتابعة  بورياح 
مبطلب  املتعلقة  الأخرية 
التي  و  ال�صعبي  احلراك 
رئي�س  تنحي  بينها  من 
الوطني  ال�صعبي  املجل�س 
رئا�صة  من  بو�صارب  معاذ 

املجل�س .
وح�صب بيان للكتلة فاإنه بعد 
املجل�س  رئي�س  نواب  لقاء 

وروؤ�صاء  الوطني  ال�صعبي 
رئي�س  مع  الدائمة  اللجان 
 ، 8ماي  بتاريخ  املجل�س 
املجموعة  اجتماع  وبعد 
جبهة  حلزب  الربملانية 
برئا�صة  الوطني  التحرير 
العام حممد جميعي  الأمني 
ودعوته  15ماي  بتاريخ 
املجل�س  لرئي�س  �رساحة 
ب�رسورة  الوطني  ال�صعبي 
ال�صتجابة ملطالب احلراك 
من  ا�صتقالته  و  ال�صعبي 
بطريقة  املجل�س  رئا�صة 

ح�صارية .
 « اأنه  الكتلة  بيان  اأ�صاف  و 
للمطلب  وتلبية  منا  اإ�رسارا 
للتوجيهات  تنفيذا  ال�صعبي 
للحزب  ال�صيا�صية  القيادة 
ال�صتقرار  على  وحفاظا 
واحرتاما   ، الن�صجام  و 
النظام  و  الأ�صا�صي  للقانون 
ل�صيما  للحزب  الداخلي 
القانون  11من  املواد 
املادة  و  للحزب  الأ�صا�صي 
الداخلي  النظام  10من 
ملنتخبيها  امللزمة  للحزب 

اللتزام  و  القيادة  باحرتام 
بتوجيهاتها ».

اأ�صاف  هذا  اإىل  بالنظر  و 
مكتب  نحن   « البيان 
املجموعة الربملانية حلزب 
 ، الوطني  التحرير  جبهة 
املجل�س  رئي�س  من  نطالب 
ال�صتجابة  الوطني  ال�صعبي 
طوعا  ان�صحابه  و  الفورية 
توافقا  املجل�س  رئا�صة  من 
مع مطالب احلراك ال�صعبي 

.
ع�سام ب�ربيع 

رف�صت املحكمة الع�صكرية 
بالبليدة، اأم�س الثنني، طلب 
الإفراج املوؤقت عن الأمينة 
لويزة  العمال  العامة حلزب 

حنون، ح�صب ما اأكده 
املحامي بوجمعة غ�صري.

اأن  املحامي  ذات  وقال 
نظرت  التهام  »غرفة 

املقدم  ال�صتئناف  يف 
لويزة  املتهمة  طرف  من 
بالإفراج  واملتعلق  حنون 
اأن »اجلل�صة  عنها«، م�صيفا 
وبعد  عادية  ب�صفة  �صارت 
غرفة  اأيدت  املداولة، 
التهام اأمر قا�صي التحقيق 
رهن  باإيداعها  القا�صي 

احلب�س املوؤقت«.
التحقيق  قا�صي  اأن  يذكر 
الع�صكرية  باملحكمة 
اأمر  قد  كان  بالبليدة، 
لويزة حنون احلب�س  باإيداع 
مدين  �صجن  يف  املوؤقت 
يوم  منذ  الولية  بذات 
اخلمي�س 9 مايو، وذلك بعد 

اأن مت ا�صتدعاوؤها ل�صماعها 
التحقيق  موا�صلة  اإطار  يف 
املفتوح �صد كل من عثمان 
مدين  وحممد  طرطاق 
وال�صعيد بوتفليقة املتابعني 
ب�صلطة  »امل�صا�س  بتهمتي 
�صد  واملوؤامرة  اجلي�س 

�صلطة الدولة«. 

ر�سائل يف كل الجتاهات

احلراك ، الرئا�صيات ، الف�صاد و 
املتاآمرون من منظور اجلي�ش

جاب اهلل يعلق على مبادرة الإبراهيمي و ي��سح:

خالفنا مع حم�ش �صحابة �صيف 

اإمتثال لت�جيهات قيادة احلزب

نواب الأفالن يطالبون بان�صحاب بو�صارب

املحكمة الع�سكرية بالبليدة 

رف�ش طلب الإفراج املوؤقت عن لويزة حنون 



وك�صف ذات املتحدث ،يف ات�صال 
له مع الو�صط اأنه مت  ت�صويق اأكرث 
اخل�رض  من  طن  األف   500 من 
طن  األف  من50  واأكرث  والفواكه 
احلمراء  بنوعيها  اللحوم  من 
منذ  لال�صتهالك  والبي�صاء 
انخفا�ض  موؤكدا  رم�صان  بداية 
اأو�صح  و  باملائة   30 اإىل  اأ�صعارها 
على  الطلب  اأن   ، امل�صوؤول  ذات 
غرار  على  الغذائية  املنتجات 
اخل�رض والفواكه واللحوم بنوعيها 
الغازية  وامل�رضوبات  والع�صائر 
واملك�رضات،  اجلافة  والفواكه 
زاد خالل الأ�صبوع الأول من �صهر 
تهافت  مالحظة  مت  اأين  رم�صان، 
مما  املواد  هذه  على  املواطنني 
و  باملحالت  الكتظاظ  اإىل  اأدى 
اللحوم  من  طن  األف   50 اأن  ابرز 
مت  والبي�صاء  احلمراء  بنوعيها 
رم�صان  بداية  منذ  ت�صويقها 
الأخرية  هذه  اأ�صعار  وعرفت 

ارتفاعا  الأول  الأ�صبوع  خالل 
اأو�صل معدل اللحوم احلمراء على 
دينار   1600 اإىل  الغنم  حلم  غرار 
البقر  وحلم  الواحد  للكيلوغرام 
الذي  الوقت  يف  دينار   1300 اإىل 
الأ�صهر  خالل  اأ�صعارها  كانت 
 900 تتعدى  ل  املا�صية  القليلة 
دينار للكيلوغرام الواحد، لالإ�صارة 
و�صعتها  التي  الطريق  ورقة  فاإن 
الأ�صعار  لت�صقيف  التجارة  وزارة 
كانت  رم�صان،  �صهر  مع  تزامنا 

الجتماعيني  ال�رضكاء  مب�صاركة 
حماية  منظمة  جمعيات  من 
املهنية  والنقابات  امل�صتهلك 
واحلرفيني،  بالتجار  اخلا�صة 
الأخرى  الآليات  بع�ض  توجد  كما 
ارتفاع  من  التقليل  يف  �صاهمت 
اأ�صعار اخل�رض والفواكه، من خالل 
التي  اجلوارية،  الأ�صواق  توفري 
متناول  يف  الأ�صعار  فيها  تكون 
امل�صتهلك، غري اأن ما مت مالحظته 
يف هذه الأ�صواق كان عك�ض ما هو 

ارتفاعا  فالأ�صعار عرفت  منتظر، 
منها  بالعادية  مقارنة  حم�صو�صا 
ت�صبق  كانت  التي  الأيام  خالل 
حّملت  ذاته،  ال�صياق  يف  رم�صان 
والنقابيني  واملنظمات  اجلمعيات 
الذي  التاأخر  م�صوؤولية  املهنيني 
عرفته الأ�صواق اجلوارية، لروؤ�صاء 
هذه  مبثل  باحتفاظهم  البلديات 
الأ�صواق املغلقة وعن ف�صل الوزارة 
يف ت�صقيف الأ�صعار قال بولنوار ل 
ميكن اأن نقول اأنها ف�صلت ولكن مل 
تنجح 100 باملائة  ومن جهة اأخرى 
الوطنية  اجلمعية  رئي�ض  توقع 
اأن  اجلزائريني  واحلرفيني  للتجار 
ما  اإىل  م�صتقرة  �صتبقى  الأ�صعار 
ذاته  الوقت  يف  م�صريا  العيد  بعد 
اإىل اأن هذا الرتاجع راجع بالدرجة 
حجم  يف  النخفا�ض  اإىل  الأوىل 
بع�ض  فتح  اإىل  بالإ�صافة  الطلب، 
بعد  اجلديدة  اجلوارية  الأ�صواق 
تاأخر بع�ض روؤ�صاء البلديات لطلب 
الأ�صواق  توفري  القا�صي  احلكومة 

اجلوارية .

التجزئة  اأ�صواق  خمتلف  ت�صهد 
للخ�رض والفواكه بولية امل�صيلة، 
م�صبوق  غري  التهابا  الأيام  هذه 
وكذا  الأ�صعار،  يف  وم�صاربة 
الأ�صعار،  مبختلف  التالعب 
وعدم  وفرتها  عدم  بحجة 
اجلملة،  اأ�صواق  يف  ا�صتقرارها 

�صهر  من  اأ�صبوعني  بعد  وهذا 
الكبرية  الوفرة  رغم  رم�صان 
الفالحية  املنتجات  ملختلف 
ما  وهذا  الوطن،  اأنحاء  عرب 
ا�صتغالل  املواطنني  اعتربه 
وا�صحا وابتزازا جليوب الب�صطاء 
الأحرى  كان  �صهر  يف  والفقراء 

اأن يكون فر�صة عظيمة للرتاحم 
والتعاطف وزرع الفرحة والمل، 
النا�ض  من  الكثري  عجز  ظل  يف 
نظرا  احلاجيات،  تلبية  علي 
القدرة  وتدين  الفقر  لظروف 
ال�رضائية للمواطن ت�صبب غياب 
التجار  حما�صبة  وعدم  الرقابة 

الأ�صعار،  يف  حتكمهم  حالة  يف 
اإيل �صجعهم ورغبتهم  بالإ�صافة 
يف حتقيق اكرب مك�صب ت�صبب يف 
ظل  يف  خا�صة  الأ�صعار،  ارتفاع 
الزيارة  على  رقابة  وجود  عدم 

يف الأ�صعار. 
عبد البا�سط بديار 

رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني الطاهر بولنوار

يف الأ�سبوع الثاين من رم�سان 

ف.ن�سرين

اأ�ضعار بع�ض املواد انخف�ضت 
بن�ضبة 30باملئة

التهاب اأ�ضعار اخل�ضر والفاكهة بامل�ضيلة 

تلم�سان

جلنة اأمنية رفيعة امل�ضتوى 
حتقق يف نهب العقار

رفيعة  اأمنية  جلنة  با�رضت 
يف  معمقة  حتقيقات  امل�صتوى 
عرفتها  التي  العقار  نهب  ق�صية 
التابعة  الفواكة   م�صريدة  مناطق 
باب  مبنطقة  الق�صائية  للدائرة  
بن  ومر�صى  احلدودية   الع�صة 
مهيدي بعدما  تبني �صلوع ق�صاة 
وخبري  اجلمهورية  وكالء  واأحد 
عقاري وحمامني اإ�صافة اإىل مدير 
�صما�رضة  واأحد  الأرا�صي  امل�صح 
البلديات  روؤ�صاء  وبع�ض  العقار  
يف نهب العقار عن طريق اختالق  
ا�صتعملت  وهمية  عقارية  ق�صايا 
فيها كل �صبل وطرق التزوير وهي 
الق�صية التي انطلقت التحقيقات 
فيها لكنها توقفت بفعل �صغطات 
الق�صاة  اأحد  بتحويل  انتهت  عليا 
ال�صفراء واآخر  ل�صعيدة  اإىل عني 

ووكيل جمهورية اإىل م�صتغامن .
الق�صية التي تعد �صابقة يف تاريخ 
الق�صاء اجلزائري مكنت عنا�رض 
على  ال�صتيالء  من  ال�صبكة  هذه 
الأرا�صي  اأكرث من 300هكتار من 
ملواطنني  ملكيتها  تعد  التي 
مغرتبني  تقع بكل من منطقة بيدر 
وبحرية اأولد بن عايد ومر�صى بن 
مهيدي اإ�صافة اإىل مناطق مبغنية  
هذه الأرا�صي التي هي ملك لأكرث 
من 20 �صخ�صا مغرتبا يف فرن�صا 
اأرا�صي  من  معاملها  حتويل  مت 
عمرانية  اأرا�صي  اإىل  فالحية 
الف�صل  مت  نزاعات  خلق   ومت 
بطرق  يوما   20 من  اأقل  يف  فيها 
خمالفة متاما للقانون ، حيث مل 
ق�صائي  مبح�رض  ال�صحايا  يبلغ 
كما اأن عري�صة ال�صكوى مل ت�صهر 
وفقا للقانون  كما مت تعني و�صيط 
خبري  نف�صه  هو  الذي  عقاري 
للت�صليل  هذا  كل  مبغنية  عقاري 
اأن  حيث  التحويالت  حركة  قبل 
الأكرث من هذا مت ت�صجيل ق�صية 
لرئي�ض اأحدى املحاكم الق�صائية 
الع�صة  باب  مبحكمة  بتلم�صان 
بذلك  ي�صمح  ل  القانون  اأن  رغم 
حيث اأنه ميتاز بالمتياز الق�صائي 
خارج  املحاكمة  علية  وي�صتوجب 
مع  له  املنتمي  الق�صائي  النطاق 
العدل وهو ما مل يتم  اأبالغ وزير 
هذا   ،87 للمادة  خرقا  يعد  ما 
وقد تفاجئ مالك الأرا�صي بعد 
عودتهم من ديار الغربة بال�صتيالء 
ما  دون وجهة حق  اأمالكهم  على 
جعلهم يقدمون �صكوى اأمام وكيل 
حفظت  ال�صكوى  لكن  اجلمهورية 
وزير  مرا�صلة  يقررون  جعلهم  ما 
العدل ورئي�ض اجلمهورية للوقوف 
اأرتكبها  التي  على  هذه اجلرمية 
اأنهم  املفرو�ض  من  اأ�صخا�صا 
لتحل   ، النا�ض  حلقوق  احلامني 

جلنة حتقيق �صنة 2014 لكن اأمام 
لتنفجر من  توقيفها   ال�صغط مت 
وقد  هذا  الأيام   هذه  جديد  
وجود  الأولية  التحقيقات  ك�صفت 
العقارات امل�صتوىل عليها باأ�صماء 
وزوجاتهم  واأقربائهم  ق�صاة 
من  ملقربني  اإ�صافة  واأ�صهارهم 
و4  بلديات  وروؤ�صاء  حمامني 
يف  ذكرهم  ورد  الذين  موثقني 
عقاري  خبري  على  زيادة  امللف 
اأن  التحقيقات   �صاأن  ومن  ، هذا 
وزير  طاولة  على  امللف  حتيل 
حق  يف  قرارات  لتخاذ  العدل 
الق�صاة قبل احالتهم على الق�صاء 
ق�صية  يف  حتقيقات  جتري  كما 
م�صاحتها  م�صتثمرة   عقار  نهب 
اأكرث من 13 هكتار مبدخل  بلدية 
مر�صى بن مهيدي  من قبل مافيا 
بتواطوؤ  جهات فاعلة من  العقار 
الق�صاء على راأ�صها قا�صي الق�صم 
الع�صة  باب  مبحكمة  العقاري 
»�ض ي«  وخبري عقاري وحمامي 
خالل  من  العقاري    واملحافظ 
على  بناء  ق�صائية  و�صاطة  اأقامة 
مدة  تتجاوز  مل  ق�صائية  اأحكام 
رفع الدعوى  فيها 5 ايام والف�صل 
املحكمة  اأما  يوما   21 فيها 
الق�صية   ، الع�صة  لباب  العقارية 
�صاحب  فجرها  وان  �صبق  التي 
بتحويل  تفاجئ  الذي  امل�صتثمرة 
من  غرباء   اأ�صخا�ض  اإىل  ملكيته 
مزورا   عقدا    19 اإ�صدار  خالل 
عمره  يزيد  ل  �صابا  طرف  من 
ا�صتوىل   الذي  �صنة   ال28   عن 
على قطعة اأر�صية تابعة لل�صحية 
واأخرى تابعة لأمالك الدولة دون 
املبالة  بالقوانني جعلت ال�صحية 
العدل  وزير  مرا�صلة  وحماميه 
القا�صي   رف�ض  بعدما   خا�صة 
يف  الأر�ض  �صاحب  اإدخال 
اخل�صومة  بعدما اأكت�صف الق�صية 
اجلل�صة عن طريق حماميه   اأثناء 
يف  وا�صحة  م�صلحته  اأن  رغم 
اخل�صومة  ما جعله يت�صل بالوزير 
يف  حتقيق  جلنة  اأر�صل  الذي  
الثانية يف ذات  تعد  التي  الق�صية 
املحكمة لكن حتقيقها حفظ هو 
الآخر الأمر الذي جعل  اأ�صحاب 
امللف يعيدون احيائه بعد مغادرة 
الأطراف الفاعلة التي كانت تنام 
عليه ، ما جعل التحقيقات تنطلق 
من جديد  وتثري هلعا يف نفو�ض 
لها  التي  الأطراف  من  العديد 
بكل  حتاول  والتي  امللف  يف  يد 
الذي  التحقيق   توقيف  الطرق 
يجر ق�صاة واإطارات عليا واأعوان 
يف  تورطهم   تبني  الذين  للق�صاء 

هذا امللف ال�صائك .
حممد بن ترار

اأكد رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني، احلاج الطاهر بولنوار، اأن اأ�سعار اخل�سر والفواكه �سهدت 
انخفا�سا مع بداية الأ�سبوع الثاين ل�سهر رم�سان نتيجة تراجع يف حجم الطلب وفتح اأ�سواق جوارية جديدة 
و اأو�سح بولنوار اأن التهافت الكبري على املواد ت�سبب يف عدم ا�ستقرار الأ�سعار، م�سريا اإىل اأن ال�سلع نفذت  من 

املراكز التجارية الكربى يف زمن قيا�سي.
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البطاطا والب�سل 120دج ، ال�سالطة 100دج ، التفاح 750 واملوز 350دج 

اأ�ضعار اخل�ضر و الفواكه تفرغ جيوب مواطني مترنا�ضت 
اإلتهابا  مترنا�صت  ولية   ت�صهد 
لأ�صعار  مربرا  غري  و  رهيبا 
اخل�رض و الفواكه ، حيث تعرف 
اإرتفاعا  قزام  اأ�صواق عني  اأغلب 
�صعر  و�صل  حيث    ، لها  فاح�صا 
 ، دج   180 �صقف  اإىل  الطماطم 
اإىل  البطاطا  �صعر  و�صل  فيما 
120دج للكيلوغرام الواحد ،نف�ض 
�صعر الب�صل  و ال�صالطة ل تقل 
عن 100دج للكيلو غرام ، و هو ما 
يف  امل�صتهلك  و  املواطن  جعل 

حرية من اقتنائها عن عدمها .
 و بالأخ�ض اأن البع�ض منها يعد 
�صيد املوائد خالل �صهر رم�صان 
ال�صتغناء  ل ميكن  و   ، املبارك 
مادة  غرار  على  الطهي  يف  عنه 
حت�صري  يف  الرئي�صية  البطاطا 
املعروف  التقليدي  الطبق 
الذي  الأخري  هذا   ، بالك�صك�صي 
ل يكاد يغيب يف وجبة الع�صاء  .

و يف �صياق اآخر ، ل تكاد تختلف 
عن   ، الفواكه  اأ�صعار  جهتها  من 
ما  هو  و   ، اخل�رض  من  نظريتها 
يف�رضه جليا �صعر التفاح ، الذي 
اإل  اإقتناءه  للم�صتهلك  ميكن  ل 
الواحد  غرام  للكيلو  دج   750 ب 
بالن�صبة  قليال  مرتفع  ب�صعر  و   ،
ملادة املوز ، و التي و�صلت حلد 
كتابة هذه الأ�صطر لدى خمتلف 
�صعر  اإىل  بتمرنا�صت   الأ�صواق 
له  تاأ�صف  و�صع  يف   ، دينار   350
املواطن املحلي و الذي اأنغ�صت 
عي�صته ، معربا عن حريته لو�صول 
الأ�صعار لهذا ال�صقف بالرغم من 
عدم وجود اأي منا�صبة ت�صتدعي 
لذلك ، كما هو احلال مع الو�صع 
ال�صعبية  الأ�صواق  يطبع  الذي 
الأعياد  و  قبل حلول املنا�صبات 
ما   ، املبارك  رم�صان  �صهر  و 
لإلتهاب  تربير  اأي  غياب  يعني 

الفواكه  و  اخل�رضوات  اأ�صعار 
بولية مترنا�صت   .

و يف ذات ال�صياق ، نا�صد قاطني 
ال�صلطات  الأهقار   عا�صمة 
املحلية بتمرنا�صت ب�صفة عامة 
بالولية  التجارة  مديرية  و   ،
التدخل  اأجل  من  خا�صة  ب�صفة 

و فر�ض منطقهم لتقنني الأ�صعار 
بالقيام  الأ�صواق  مراقبة  و   ،
عن  معربين   ، مفاجئة  بدوريات 
عن  ال�رضائية  قدرتهم  عجز 
و  اخل�رض  من  حاجياتهم  اإقتناء 

الفواكه بالأ�صعار الراهنة .
اأحمد باحلاج 

     ت�سويق 500األف طن من اخل�سر و الفواكه و 50 األف طن من احلوم



بقلم الأ�شتاذ خالد �شبلي

باحث يف القانون الد�شتوري 
وال�شوؤون الربملانية

ع�شو مبخرب القانون، العمران 
واملحيط ) كلية احلقوق –جامعة 

عنابة(

متهيد: 
الت�رصيحات  الر�سائل،  توالت 
خيار  اإقرار  اإىل  الرامية  واملبادرات 
املرحلة االنتقالية »ق�سرية املدة«، )مع 
هالمية هذا امل�سطلح وغمو�سها، فهل 
يق�سد بها ثالثة اأ�سهر اأو �ستة اأ�سهر اأو 
االآخر،  البع�ض  يتم�سك  فيما  ؟(،  عام 
احرتام  على  القائم  الد�ستوري  باحلل 
عليها  املن�سو�ض  والكيفيات  االآجال 
اخلروج  اأن  كون  من  توج�ًسا  د�ستورًيا، 
والدخول  الد�ستور  مقت�سيات  على 
وحمددة  مدرو�سة  غري  مرحلة  يف 
قد  وامليكانيزمات  االآجال  االأهداف، 
تاأزمي  اأو  خطرية  انزالقات  اإىل  يوؤدي 
يف الو�سع، يف ظل الت�سحر البائن )يف 
وعدم  الوطنية(،  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
عليها  متوافق  طريق  خريطة  وجود 
ال�سعبي،  للحراك  حقيقني  ممثلني  اأو 
ب�سبب رف�ض احلراك تعيني ممثلني مع 

�سعوبة القيام بذلك عملًيا حالًيا.
�ساحبة  حاليا،  احلاكمة  ال�سلطة  اأما 
املبني  الثاين  باخليار  تتم�سك  القرار، 
اأحكام  عن  اخلروج  على �رصورة عدم 
بالفرتة  الّتقيد  طريق  عن  الد�ستور، 
)رئي�ض جمل�ض  الدولة  لرئي�ض  النيابية 
االأمة(، وفًقا لالآجال املن�سو�ض عليها 

تنظم خاللها االنتخابات الرئا�سية.
لل�سلطة  احلتمي  اخليار  هذا  اأن  غري 
القائمة حالًيا ي�سطدم مع رف�ض غالبية 
احلراك ال�سعبي النتخابات الرابع من 
احلكومة  اإ�رصاف  ظل  يف  جويلية 
اإىل  �سف   ، بدوي(  )حكومة  احلالية 
ذلك عدم تن�سيب الهيئة العليا ملراقبة 
الظروف  هاته  ظل  يف  االنتخابات، 
اإىل  االنتخابات  تاأجيل  لزاًما  يكون 
من  لها  املالئم  املناخ  توفري  غاية 
�سيما  حقيقية،  �سمانات  توفري  خالل 
املرفو�سني  االأ�سخا�ض  ا�ستبعاد 

�سعبًيا، اإال اأن هذا الطرح قد ي�سطدم 
مع نفاذ االآجال القانونية لرئي�ض الدولة 
احلايل؛ فما هي القراءات والتف�سريات 

الد�ستورية لهاته احلالة؟

اأوالً: التذكري ببع�ض مقت�سيات تف�سري 
الن�سو�ض الد�ستورية :

تنظر يف  اأن  لها  التي ميكن  1- اجلهة 
التذكري  يجب   : الدولة  رئا�سة  فرتة 
ي�سارك  اأن  الد�ستوري  للمجل�ض  باأنه 
التاأ�سي�سية  ال�سلطة  ممار�سة  يف 

والت�رصيعية من خالل تف�سرياته.

2- فقًها : يق�سد بعملية التف�سري حلكم 
د�ستوري هو حتديد معنى احلكم حمل 
التف�سري با�سفاء الطابع املعياري عليه 
الو�سول  اأي  تطبيقه  ويوجه  يقيد  مبا 
احلكم  على  ي�سفي  دقيق  معنى  اإىل 
 Norme املعيارية  القاعدة  �سفة 
juridique ، ما يعني اأنه عملية �رصح 

وحتليل علمي حلكم قانوين.
 

بوال�سعري  ال�سعيد  الدكتور  يوؤكد    -3
للتف�سري  وتقنيات  مناهج  هناك  باأن:« 
تف�سريات  عن  املتميز  الد�ستوري 
كونه  االأخرى  القانونية  الن�سو�ض 
،وينظم  نوعي  معياري  م�سمون  ذو 
عالقات �سيا�سية متحولة داخل الدولة 
يتطلب منوذج تف�سريي ي�سمح بتكييف 
حتوالت  مع  الد�ستورية  الن�سو�ض 
املناهج  ومن   ،  « ال�سيا�سية  احلياة 

املعتمدة :
ال�رصحي  اأو  التف�سريي  املنهج 

Méthode exégétique
 Méthode الغائي     املنهج 

Téléologique
التطوري   اأو  احلركي  املنهج 

Méthode évolutive
 Méthode املنهج البنيوي اأو الرتكيبي

    Structuraliste
 Méthode    املنهج املقيد واملمدد

restrictive et extensive

الفرتة  متديد  ميكن  هل   : ثانيا 
النيابية لرئي�س الدولة ؟

املتعلقة  التح�سريية  االأعمال   -1
بتمديد فرتة نيابة رئي�ض الدولة : يجدر 
الدولة  رئي�ض  نيابة  فرتة  باأن  االإ�سارة 
بـــ 60 يوما قبل التعديل  كانت حمددة 
ومبوجب   ،  2016 لعام  الد�ستوري 
يوما، وعند   90 اأ�سبحت  التعديل  هذا 
التح�سريية  االأعمال  اإىل  الرجوع 
الد�ستورية  املراجعة  بهاته  املتعلقة 
جند  امل�رصوع  اأ�سباب  عر�ض  ال�سيما 
اأنها ربطت هذا التعديل ربًطا جوهرًيا 
بعملية تنظيم االنتخابات الرئا�سية من 
حيث اأن متديد االآجال الد�ستورية كان 
الكايف  الزماين  احليز  اإعطاء  بهدف 
جو  يف  الرئا�سية  االنتخابات  الإجراء 
االإخالل  ودون  والهدوء  الرزانة  من 
والقانونية  الد�ستورية  بال�سمانات 
ا�ستدعاء  منذ  عليها  املن�سو�ض 
اإعالن  غاية  اإىل  الناخبة  الهيئة 
املجل�ض  طرف  من  واإقرارها  النتائج 

الد�ستوري.
على  االعتماد  املتبع:  املنهج   -2
املنهج املركب يف تو�سيح وا�ستخال�ض 
املدد  لبداية  الد�ستوري  املخرج 
اجلديد،  الدولة  لرئي�ض  الد�ستوري 
لهاته  �رصيح  ن�ض  ورود  لعدم  نظًرا 
الد�ستورية  للكتلة  وتو�سيًعا  احلالة، 
وكذا  املعيارية،  للقاعدة  وتطبيقا 
عليها  املتعارف  القانونية  املبادئ 
املرافق  �سري  ا�ستمرارية  مبداأ  �سيما 

العامة.
3- من هي اجلهة الد�ستورية املخولة 
بالت�رصيح بذلك ووفق اأي �سكل قانوين 
»املجل�ض  هو  املخولة  اجلهة   : ؟؟ 

»مذكرة  طريق  عن  الد�ستوري« 
اإي�ساحية)تف�سريية(«.

احلالة  اأو  املرحلة  باأن  جمدًدا،  نوؤكد 
النيابية هي اأجنع الو�سعيات القانونية 
التي ميكن اأن ين�سح بها للمرور االآمن 
احلقيقية  واالنطالقة  االإنفراج،  نحو 
نحو و�سع لبنة نظام جديد اأكرث عدالً 
العمل  خالل  من  وذلك  واإن�ساًفا، 
واملناخ  الظروف  توفري  على  االآين 
من   ، الدميقراطي  للتحول  املنا�سب 
ملطالب  الفورية  اال�ستجابة  خالل 
رئي�ض  باإ�ستقالة  ال�سيا�سي  ال�سارع 
توافقية  ب�سخ�سية  وتعوي�سه  الدولة 
)عن  االأمة  مبجل�ض  م�سبًقا  تعنّي 
اإليها  لتوؤول  الرئا�سي(،  الثلث  طريق 
رئا�سة الدولة فيما بعد، ومن ثم تبداأ 
االآجال الد�ستورية من جديد 90 يوًما 
الناخبة  الهيئة  ا�ستدعاء  خاللها  يتم 
يف  النقائ�ض  وتدارك  جديد،  من 
االنتخابي  الوعاء  ت�سفية  مقدمتها: 
وتعيني الهيئة العليا امل�ستقلة ملراقبة 
الع�سوي  قانونها  )تعديل  االنتخابات 
يف  حقيقية  �سالحيات  الإعطائها 
حكومة  وتعيني  واالإ�رصاف(،  الرقابة 
جديدة من كفاءات م�ستقلة وحمايدة 
بكل  االنتخابية  العملية  على  ت�سهر 

�سفافية ونزاهة. 
يجب  واملعنى،   املبنى  وجممل 
هناك  ليكون  الدولة  رئي�ض  ا�ستبدال 
اآجال  لتمديد  الد�ستوري  امل�سوغ 
يوًما   90 بالنيابة  الدولة  رئا�سة 
التن�سيب  هذا  تاريخ  من  اأخرى،تبداأ 
حالة  يف  ندخل  ال  ولكي  اجلديد، 

ال�سغور الد�ستوري.

م�شروع ال�شوق اجلواري ب�شيدي الب�شري بوهران

م�سروع التهم 12 مليار �سنتيم
 و مل ير النور 

نا�سد اأم�ض، الع�رصات من التجار وايل والية وهران مولود �رصيفي من اأجل 
الب�سري  �سيدي  مبنطقة  اجلواري  ال�سوق  م�رصوع  لتفعيل  العاجل  التدخل 
كتابة  النور حلد  يرى  الذي مل  و  وهران،  �رصقي  اجلري  بئر  لبلدية  التابعة 
�سنتيم  مليار   12 فاقت  اأولية  ميزانية  تخ�سي�ض  من  بالرغم  االأ�سطر  هذه 
لكن معدالت االأ�سغال مل تتعدى 5 يف املائة ، و هو االأمر الذي فجر غ�سب 
الق�ساء  و  االإ�ستفادة من خدمات جيدة،  التجار املحرومني من حقهم يف 
على حالة الغنب التي يكابدونها منذ �سنوات من خالل اإ�سطرارهم للن�ساط 
على قارعة الطريق و�سط اأ�سعة ال�سم�ض احلارقة و االأتربة املتطايرة ، يف 
ظل �سكاوى ال�ساكنة املجاورين لهم و رمي قناطري النفايات يوميا بالقرب 

من مدر�سة ال�سهيد جمذوب قارة .
عن  الو�سط«  به«  ت�رصيح خ�ض  ال�ساخطني يف  التجار  عن  ت�سائل ممثل  و 
الو�سية يف االإ�ستعجال بامل�رصوع  االأ�سباب احلقيقية وراء متاطل اجلهات 
يرى  مل  لكنه  املا�سية  االنتخابية  العهدة  ظل  �سنتني يف  منذ  اإنطلق  الذي 
ب12  قدرت  معتربة  مالية  مليزانية  اإ�ستنزافه  من  بالرغم  االآن  حلد  النور 
ال�سكاوى  اأن مت رفع جملة من  و  اأنه �سبق  اأكد املتحدث  و   ، مليار �سنتيم 
قا�سي  من  باأمر  حاليا  امل�سجون  ال�سابق  البلدية  لرئي�ض  املرا�سالت  و 
التحقيق مبحكمة اأرزيو نظرا لتورطه يف ق�سايا ف�ساد و تبديد املال العام 

بقيمة فاقت 40 مليار �سنتيم .
و اأو�سح املحتجون اأنهم تقدموا مرارا و تكرارا مل�سالح رئي�ض دائرة بئر 
اجلري نور الدين فليتي، لالإ�ستف�سار عن م�سري هذا امل�رصوع الهام الذي من 
ي�ستكون مر  الذين  و �سكان املنطقة  التجار  الغنب عن ع�رصات  �ساأنه رفع 
ال�سكوى من ال�سو�ساء و خملفات اخل�رص و الفواكه التي ترمى يوميا على 
جنبات الطريق العام، و تاأخر اأعوان النظافة و التطهري يف جتميع القمامة 
ما يوؤدي الإنت�سار رهيب للحيوانات ال�سالة و الروائح الكريهة و احل�رصات 

ال�سارة يف مقدمتها اأ�رصاب البعو�ض التي غزت املنطقة .
جدير بالذكر اأن العديد من امل�ساريع املهمة ببلدية بئر اجلري تعرف تاأخرا 
ملحوظا على غرار املقر اجلديد للبلدية، الذي ح�سب دفرت ال�رصوط كان 
مل  اأ�سغاله  زالت  ال  لكن  املا�سية،  ال�سنة  باأواخر  ت�سليمه  املفرو�ض  من 
تكتمل حلد االآن بالرغم من اإلتهامه اأزيد من 30 مليار �سنتيم من امليزانية 
بالو�سعية  مرورا  احلالية،  و  ال�سابقة  االإنتخابية  العهدة  خالل  املر�سودة 
الكارثية للطرقات و االأر�سفة بكل من اأحياء نهج االألفية »امللينيوم » 1 و 2 
و حي خمي�ستي ال�سهري ب«فارنوفيل« و حي اليا�سمني و اإي�سطو التي يغرق 
�سكان حي 1500 م�سكن يف املياه االأ�سنة املتجمعة باالأقبية و حولت يوميات 

القاطنني جلحيم ال يطاق.
البلدية  بهذه  املحليني  املنتخبني  خالفات  عطلت  الذي  الوقت  يف  هذا 
و  امل�ساحة  حيث  من  الغرب  بعا�سمة  البلديات  كربى  بثاين  التنمية  عجلة 
الكثافة ال�سكانية، اأين ال زال املنتخبون حائرون يف املنتخب الذي ي�سوتون 
البلدية بالنيابة اجلديد، خلفا لل�سابق امل�سجون  عليه ليتبواأ كر�سي رئي�ض 
للبلدية، حيث برز حلد االآن 3  رفقة نائبه املكلف باملالية و االأمني العام 
مر�سحني هم املحامي جالل الدين عداين و املنتخب اأيت مرار و املنتخب 

جمال بن عبد القادر
 اأحمد بن عطية    

جمل�س ق�شاء وهران

اختفاء ر�سالة تن�سيب حمامي 
اأمام غرفة االتهام  

ر�سالة  اختفاء  ق�سية  يف  وهران،  ق�ساء  مبجل�ض  االإتهام  غرفة  اليوم  تفتح 
بالنظر يف  الغرفة �ستقوم  توكيل حمامي يف ق�سية مطروحة على املحكمة، 
موؤ�س�سة  قامت  اأن  بعد  الكاذبة  الو�ساية  ق�سية  يف  الدعوة  وجه  انتفاء  قرار 
ميناء وهران و الرئي�ض املدير العام ال�سابق ، رئي�ض جلنة امل�ساهمة و مدير 
اأمام عميد ق�ساة التحقيق  اإدعاء مدين بتاريخ 2016/8/16  االإ�ستغالل برفع 
مبحكمة اجلنح بجمال الدين و ذلك بتهمة ال�سب و ال�ستم و ذلك من اأجل ما 
ف�ساد  ق�سايا  بلغت عن  اأن  بعد  العمل  من  تربير طرده  منه  امل�ستكى  و�سفه 
االأ�سغال  و  البناء  جممع  ق�سية  مقدمتها  يف  وهران  مبيناء  تفجرت  كبرية 
العمومية » اأوتي اأر اأ�ض بي« اململوكة لرجل االأعمال امل�سجون باحلرا�ض علي 
حداد،  مرورا بق�سية اخل�سائر املالية التي حتملها الديوان الوطني للحبوب 
و الذي كلف اخلزينة العمومية ما يزيد عن 30 مليون دوالر اأمريكي ح�سبما 
ك�سفه حمققو فرقة التحريات التابعة للفرقة املالية و االإقت�سادية باملجموعة 

الوالئية للدرك الوطني بوهران.
الق�سايا ال�سائكة التي فجرها امل�ستكى منه رئي�ض امل�سلحة التجارية �سابقا 
مبيناء وهران نور الدين تون�سي، و الذي حت�سل على الرباءة من تهمة ال�سب و 
القذف املرفوعة �سده و اأيدته كذلك الغرفة اجلزائية مبجل�ض ق�ساء وهران 
بتاريخ 8 نوفمرب من ال�سنة املا�سية، ليتفا جئ االإطار تون�سي نور الدين خالل 
حماولته اإيداع ق�سية و�ساية كاذبة من قبل حماميه ، اإىل �سياع الر�سالة التي 
تقدم بها لهيئة املحكمة ،  اإال اأنه رغم عدم �سماع اأحد املتهمني و عدم توجيه 
االإتهام للذين رفعت �سدهم ق�سية الو�ساية ، جاء قرار قا�سي التحقيق خمالف 
ملا كان منتظرا جراء اإختفاء ر�سالة التن�سيب للدفاع من قبل املحامي و هو 
ما يف�رص فر�سية عدم تبليغ الدفاع يف االآجال املحددة قانونا ، و مت اإر�سال 

االإخطار عن طريق الربيد العادي .
 اأحمد بن عطية

 الآجال الد�شتورية

تو�سيحات د�ستورية حول مدة رئا�سة الدولة 
يف اإطار املرحلة النيابية
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مت حل املجل�ض ال�سعبي لبلدية عني 
)�سكيكدة(  احلدائق  بدائرة  الزويت 
بقرار من وايل والية نتيجة االن�سداد 
الذي تعي�سه هذه اجلماعة  املحلية 
اأم�ض  علم  ما  ح�سب  فرتة،  منذ 

االثنني من م�سالح الوالية.
الوايل  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
ت�سيري  »اأ�سند  قد  درفوف  حجري 

املحلية  اجلماعة  هذه  �سوؤون 
احلدائق  دائرة  رئي�سة  اإىل  البلدية 
املجل�ض  حل  قرار  اأ�سدر  اأن  بعد 
)غرب  الزويت  عني  لبلدية  ال�سعبي 

�سكيكدة(«.
هذا  اأن  الوالية  م�سالح  اأ�سافت  و 
الذي  االإعذار  بعد  جاء  االإجراء 
ال�سعبي  املجل�ض  اإىل  الوايل  وجهه 

لهذه اجلماعة املحلية الذي يعي�ض 
يف  ت�سبب  ما  فرتة  منذ  ان�سدادا 
تعطيل انطالق امل�ساريع امل�سجلة 
و   2019 خالل  البلدية  هذه  لفائدة 
عمليات   6 اإىل  عددها  ي�سل  التي 
دج  مليون   50 يناهز  مايل  بغالف 
التنمية  برنامج  �سمن  م�سجلة 

املحلية.

كما ت�سبب هذا االن�سداد يف تعطيل 
الناجمة  االإجبارية  النفقات  ت�سديد 
و  الكهرباء  و  املاء  ا�ستهالك  عن 
الغاز و اأجور العمال و غريها و التي 
عن  يزيد  مبلغا  الوالية  لها  ر�سدت 
45 مليون دج و التي تدخل يف اإطار 
معادلة التوزيع بالت�ساوي، ح�سب ما 

متت االإ�سارة اإليه.

�شكيكدة

حل املجل�س ال�سعبي لبلدية عني الزويت

اجتياز  على  املقبلون  يواجه     
يف    2019 ل�سنة  البكالوريا  �سهادة 
اجلزائر تراكما كبريا  للدرو�ض  التي 
االأخرية،   االآونة  عليهم يف  تكاثفت  
اإكمال  عدم  اإىل   يعود  وال�سبب  
املقرر الدرا�سي  املربمج ،  اإ�سافة 

عا�ستها  التي  املتكررة  لالإ�رصابات 
اجلزائر هذه ال�سنة،  وهذا ما ي�سع 
من  حرية  يف  واالأولياء   الطالب 
اأمرهم فاأمام املجتاز لهذه ال�سهادة 
،   حتد كبري من اأجل حتقيق النجاح 
يف  امل�سريي   االمتحان  هذا  يف 

حياته ، وبالتايل فاجلو املنا�سب ال 
ي�سمح باإجراء  البكالوريا يف ظروف 
عادية وهذا  الظرف الفجائي  الذي 
جاء فيه هذا االمتحان �سترتتب عنه  
�سيعي�ض  كبرية  و�سغوطات  م�ساكل 
الثانوي   يف  الطالب  هواج�سها 

حلمه  لتحقيق  جاهدا  ي�سعى  الذي 
املن�سود  واملتمثل يف النجاح الذي 
العقبات   ظل    يف  العام  هذا  ياأتي 
املفرو�سة  على الطالب اجلزائري 

الذي يدفع ثمنها لوحده.
 حكيم .م 

اإ�شافة لعدم اإكمال املقرر الدرا�شي ل�شنة 2019

االإ�سرابات املتكررة عقبة  يف وجه املقبلني على اجتياز البكالوريا



اأفاد بيان خللية االإعالم و االت�صال 
كانت  ورقلة  والية  اأمن  مبديرية 
قد حت�صلت يومية »الو�صط« على 
ال�رشطة  م�صالح  اأن  منه  ن�صخة 
خالل  عاجلت   قد  الق�صائية 
اأفريل 2019 ، 07ق�صايا  �صهر 
�صد  واجلنح  باجلنايات  تتعلق 
ال�صيء العمومي ، اأين  مت توقيف 
منها  08اأ�صخا�ص،  وتقدمي 
�صالح  بحمل  تتعلق  ق�صايا    04
فيها  �صخ�صني  تورط  حمظور 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  قدما 
اإيداع  اأمر  �صخ�ص  �صد   �صدر 
من  �صخ�ص  ا�صتفاد   فيما 
 03 لـ  اإ�صافة  مبا�رش،  ا�صتدعاء 
جمعية  بتكوين  تتعلق  ق�صايا 
املجرمني  وم�صاعدة  اأ�رشار 
قدموا  اأ�صخا�ص   06 فيها  تورط 
�صد05  �صدر  اأين  العدالة  اأمام 
اأ�صخا�ص اأمر اإيداع فيما ا�صتفاد 

�صخ�ص من االإفراج املوؤقت.
و  اجلنايات  بخ�صو�ص  اأما 
اجلنح �صد االأموال و املمتلكات 
امل�صالح  نف�ص  عاجلت  فقد 
توقيف  مت  حيث   ، ق�صية   39
منها   ، 41 �صخ�صا  تقدمي  و 
تتعلق بال�رشقة تورط  28 ق�صية 
�صد  29 �صخ�صا �صدر  فيها 
فيما   ، اإيداع  اأمر  10اأ�صخا�ص 
اإفراج  من  ا�صتفاد 03اأ�صخا�ص 
اأ�صخا�ص   03 وو�صع   ، موؤقت 
فيما  الق�صائية  الرقابة  حتت 
اإ�صتدعاء  من  البقية  ا�صتفاد 

 06 معاجلة  عن  ،ناهيك  مبا�رش 
ق�صايا تتعلق بتحطيم ملك الغري 
قدموا  اأ�صخا�ص   07 فيها  تورط 
�صد   �صدر  اأين  العدالة  اأمام 
�صخ�صني اأمر اإيداع فيما ا�صتفاد 
ا�صتدعاء  اأ�صخا�ص من   03
حتت  �صخ�صني  وو�صع   مبا�رش 
مع  الق�صائية، موازاة  الرقابة 
ال�رشطة  عاجلت  فقد  ذلك 
تتعلق  واحدة  الق�صائية  ق�صية 
املزور  وا�صتعمال  بالتزوير 
قدم  واحد   فيها  �صخ�ص  تورط 
اأمام العدالة و ا�صتفاد من اإفراج 
موؤقت ،ويف �صياق مت�صل فقد مت 
معاجلة  ق�صيتني تتعلقان  بخيانة 
�صخ�صني  فيهما  تورط  االأمانة 
الق�صائية  اجلهات  اأما  قدما 
مبا�رش،  ا�صتدعاء  من  ا�صتفادا 
باإ�صدار  تتعلق  واحدة  ق�صية  و  

فيها   تورط  ر�صيد  بدون  �صيك 
�صخ�ص واحد قدم اأمام اجلهات 
ا�صتدعاء  من  ا�صتفاد  الق�صائية 
تتعلق  واحدة  ق�صية  و   مبا�رش، 
فيها   تورط  واالحتيال  بالن�صب 

�صخ�ص قدم اأمام العدالة.
عاجلت  فقد  ثانية  جهة  من 
الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح 
ال�صهر  خالل  ورقلة  والية  باأمن 
املن�رشم  ،49 ق�صية تتعلق 
�صد  واجلنح  باجلنايات 
فيها 50�صخ�صا،  تورط  االأفراد 
منها 26 ق�صية تتعلق بال�رشب و 
35 �صخ�صا  فيها  تورط  اجلرح  
الق�صائية  اجلهات  اأمام  قدموا 
ق�صائية  اأحكام  �صدهم  �صدر 
11 ق�صية  ن�صيان  خمتلفة، دون 
تورط  وال�صتم  بال�صب  تتعلقان 
اأمام  قدموا  فيها 07 اأ�صخا�ص 

�صخ�ص  و�صع   حيث  العدالة 
الق�صائية  الرقابة  حتت  واحد  
فيما ا�صتفاد البقية من ا�صتدعاء 
ق�صايا   06 لـ  اإ�صافة   ، مبا�رش 
 03 فيها  تورط  بالتهديد  تتعلق 
تتعلق  ق�صايا   06 و  اأ�صخا�ص، 
تورط  منزل  حرمة  بانتهاك 
اأمام  قدموا  اأ�صخا�ص   05 فيها 
العدالة اأين �صدر �صد  �صخ�صني 
اثنني اأمر اإيداع فيما ا�صتفاد 03  

اأ�صخا�ص من اإ�صتدعاء مبا�رش. 
عاجلت  فقد  اأخر  �صعيد  وعلى 
الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح 
�صهر اأفريل 2019 ،  خالل 
باملتاجرة  تتعلق  27 ق�صية 
فيها   تورط  املخدرات  وحيازة 
32  �صخ�صا، قدموا اأمام اجلهات 
الق�صائية �صدر يف حقهم اأحكام 

ق�صائية خمتلفة.

جنوب  واليات  م�صالح  با�رشت 
التدابري  اتخاذ  الكبري  البالد 
واالإجراءات الالزمة  حلملة وقائية 
االأخطار  من  للتوعية  وحت�صي�صية 
العقارب  ل�صعات  عن  الناجمة 
ح�صب ما علم من مديريات ال�صحة 

و ال�صكان �صاحبة املبادرة.
انطلقت  التي  العملية  وتت�صمن 
عرب  اجلاري  مايو  �صهر  بداية 
اجلوارية  ال�صحة  موؤ�ص�صات 
واالأ�صواق  العالج  قاعات  و 
االأ�صبوعية وجتمعات البدو الرحل 
التي  باملناطق  للقاطنني  توعية 
خا�صة  للعقارب  انت�صارا  تعرف 
واليات  بلديات  وقرى  ب�صواحي 
ورقلة، النعامة ، مترنا�صت ، ايليزي 
باأخطار  وتيندوف   ب�صار  ادرار   ،
االإ�صابة  تفادي  كيفية  و  العقارب 

بالت�صممات الناجمة عنها.
التي  احلملة  هذه  خالل  وتوزع 
تقام اإىل غاية نهاية ف�صل ال�صيف 
املدنية  احلماية  مع  بالتن�صيق 
باالإ�صعافات  للتعريف  مطويات 
بل�صعة  االإ�صابة  حالة  يف  االأولية 
تقدمي  اإىل  اإ�صافة  العقرب 
للتكفل  امل�صابني  بنقل  اإر�صادات 
بهم مبراكز العالج وتفادي الطرق 
التقليدية يف معاجلة هذه احلاالت 
ي�صجل  التي  املناطق  عرب  �صيما 
احلرارة  درجات  يف  ارتفاع  بها 
�صهري  خالل  للعقارب  وانت�صار 

جويلية و اأوت
�صكان  طالب  ثانية  جهة  من 
خا�صة  املذكورة  الواليات  ذات 
 ، واحلدودية   النائية  البلديات 
التدخل  املعنية    ال�صلطات  من 
القائمة  املع�صلة  الحتواء  العاجل 

يف  الفادح  نق�ص  يف  املتمثلة 
�صبكة االإنارة العمومية التي اأثارت 
احل�رشات  انت�صار  من  تخوفهم 
ال�صامة منها العقارب التي ت�صببت 
يف وفاة عددا من ال�صحايا ، حيث 
االأماكن  احل�رشات  هذه  تف�صل 
حركة  وتر�صد  للتكاثر  املظلمة 
م�صالح  �صجلت  وقد   ، �صحاياها 
ال�صحة بالواليات املذكورة خالل 
من  اأكرث  اإ�صابة  الفارطة   ال�صنة 
العقربي  بالت�صمم  �صخ�ص   6500
 ، �صخ�صا   19 م�رشع  خلف  مما 
فاإن  االإح�صائيات  اأخر  وح�صب 
بال�صنة  مقارنة  تراجعت  الن�صبة 

املا�صية .
ال�صخمة  املالية  املبالغ  ورغم 
الإعادة  احلكومة  ر�صدتها  التي 
العمومية  االإنارة  �صبكة  تهيئة 
االأعطاب  من  امل�صابيح  واإ�صالح 
اأغلب  اأن  غري   ، ت�صيبها  التي 
الواليات   تلك  ببلديات  االأحياء 
تقبع يف الظالم الدام�ص قرابة ربع 
قرن من الزمن ،  يف الوقت الذي 
من  املت�رشرين  ال�صكان  فيه  رفع 
امل�صكل املطروح عديد ال�صكاوي 
للجهات املعنية للتكفل بان�صغالهم 
العقربي  الت�صمم   من  وحمايتهم 

الذي يواجههم .
وعليه طالب هوؤالء املواطنني من 
اجلهات املعنية التدخل الإخراجهم 
من الظالم الذي يتخبطون فيه، و  
الذي حرمهم من التنقل ليال خوفا 
العقربي،  بالت�صمم  االإ�صابة  من 
وهي احل�رشة التي تتكاثر يف ف�ص 
ال�صيف نتيجة تراكم اأكوام القمامة 

اأمام البيوت  .   
�أحمد باحلاج 

يف �إطار �ملجهود�ت �لتي تبذلها م�شالح �ل�شرطة باأمن والية ورقلة، من �أجل مكافحة �جلر�ئم 
�حل�شرية ب�شتى �أنو�عها ، �ملحافظة على �الأ�شخا�ص و�ملمتلكات و �ملال �لعام  متكنت م�شالح �ل�شرطة 

�لق�شائية خالل �شهر �أفريل �ملن�شرم من معاجلة 120 ق�شية . 

تتعلق باجلنايات و�جلنح �شد �ل�شيء �لعمومي ، �ملمتلكات و �ملخدر�ت 

�أحمد باحلاج 

�أمن ورقلة يعالج 120 ق�ضية خالل 
�ضهر �أفريل �ملن�ضرم 

جرمية  مكافحة  اإطار   يف 
التي  واالإحتيال،  الن�صب 
اأ�صبحت نوع جديد من االإجرام 
الفرقة  عنا�رش  متكن  املنظم، 
التابعني  واالإقت�صادية  املالية 
لل�رشطة  الوالئية  للم�صلحة 
االأيام  خالل  بورقلة  الق�صائية 
لن�صاط  حد  و�صع  من  االأخرية 
�صتة  من  تتكون  اإجرامية  �صبكة 
قاموا  اإمراأتني  بينهم  من  اأفراد 
طريق  عن  االإحتيال  و  بالن�صب 
باإ�صتعمال  اجلمهور  اإىل  اللجوء 
االأنرتنت(   ( العنكبوتية  ال�صبكة 

م�صتغلني بذلك التعامل ب�صفتهم 
اإلكرتوين  ملوقع  تابعني  اأع�صاء 
غري معتمد قاموا باإن�صائه ق�صد 
االإجرامي  ن�صاطهم  ممار�صة 
الذي راح �صحيته اأزيد من ثمانية 
اأ�صخا�ص من بينهم خم�صة ن�صـوة 

.
عقب  متت  العملية،  تفا�صيل 
�صكوى  ال�رشطة  عنا�رش  تلقي 
من طرف اأحد املواطنني مفاده 
من  واالإحتيال  للن�صب  تعر�صه 
االأنرتنت  عرب  اأ�صخا�ص  طرف 
معتربة  مبالغ  تقدميهم  بعد 

واأدوات  حاجيات  الإقتناء 
التوا�صل  مواقع  عرب  معرو�صة 
لتبا�رش  االإجتماعي وفق الطلب، 
ال�رشطة  عنا�رش  ذلك  فور 
اأين  والتحري،  البحث  عمليات 
امل�صتبه  هوية  بتحديد  توجت 
للموقع  اإ�صتغالل  حمل  فيهم 
جتار   03 بـ  االأمر  ويتعلق 
و  باملتو�صط  واأ�صتاذ  ومتقاعد 
بالبيت،  ماكثة  متزوجة  �صيدة 
من  معمق  حتقيق  عملية  وبعد 
طرف م�صالح االأمن، مت حتديد 
حمل  االأ�صخا�ص  تواجد  مكان 

عليهم  القب�ص  اإلقاء  ليتم  �صبهة، 
مقر  اإىل  مبا�رشة  وحتويلهم 
لل�رشطة  الوالئية  امل�صلحة 
التحقيق  ومبا�رشة  الق�صائية 
معهم، وعقب اإ�صتكمال اإجراءات 
عنا�رش  طرف  من  التحقيق 
مت  واالإقت�صادية  املالية  الفرقة 
جزائية  ق�صائية  ملفات  اإجناز 
اجلهات  اأمام  وتقدميهم  �صدهم 
لتورطهم  املخت�صة  الق�صائية 
الن�صب واالإحتيال عن  يف جنحة 

طريق اللجوء اإىل اجلمهور . 
�أحمد باحلاج 

�ل�شرطة �لق�شائية بورقلة 

�الإطاحة بع�ضابة �حرتفت �لن�ضب و�الحتيال عن 
طريق �النرتنت

لتفادي �الرتفاع �ملقلق حلاالت �لوفيات و 
�الإ�شابة بالت�شمم �لعقربي 

حمالت وقائية وحت�ضي�ضية 
بواليات �جلنوب ل�ضمان �ضيف �أمن 
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بدائرة  �صايل  بلدية  �صكان  جدد 
اأدرار  مطالبهم  بوالية  رقان 
التدخل  ب�رشورة  الو�صية  للجهات 
عدة  مع  الدائمة  معاناتهم  الإنهاء 
م�صاكل جعلتهم يعي�صون حياة �صبه 
والوعود  النداءات  بدائية رغم كل 
التي كانوا يتلقونها من املنتخبني 
�صوؤون  ت�صيري  على  تعاقبوا  الذين 
الت�صعينيات   فرتة  منذ  البلدية 

وحلد كتابة هاته االأ�صطر .
اإىل  اليوم  دفعهم  الذي  االأمر   
للهيئة  االأول  امل�صوؤول  منا�صدة 
بكو�ص   حمو  بالوالية  التنفيذية 
،بغية نف�ص الغبار عنهم من خالل 
العمومية  االنارة  ب�صبكة  دعمهم 
قلق  من  ي�صببه  الو�صع  عاد  ،وما 
ظاهرة  اإ�صتفحال  مع  خا�صة 
من  ،والتخوف  ال�صالة  الكالب 
التي  ال�رشقة  و  ال�صطو  عمليات 
عادة ما تنفذ يف مثل هذه االوقات 
بكل  البلدية   �صكان  اأ�صار  كما   ،

على  احل�صول  تاأخر  اإىل  مرارة 
و�صط  قالوا  التي  امللكية  عقود 
منها  ا�صتفاد  »اإنه  كبري  اندها�ص 
االآخر عن طريق  البع�ص من دون 
جهة  من  وحرمانهم   ،« املحاباة 
الريفية  االإعانات  من  اأخرى 
ديونهم  ت�صديد  على  تعينهم  التي 
املرتاكمة جراء ت�صييد ال�صكنات. 

خمطط  بتعميم  هوؤالء  طالب  كما 
عرب  للبلدية  احل�رشية  التهيئة 
البلدية   و�صوارع  اأحياء   طرقات 
والتبليط  للرت�صيف  تفتقر  التي 
�صكل  التي  العمومية  واالإنارة 
حولت  حقيقية،  معاناة  غيابها 

لياليهم اإىل جحيم ال يطاق.
اأقدم موؤخرا  اىل جانب ذلك فقد 
عدد من مواطني  بلدية �صايل على 
غلق مقر البلدية للمطالبة برحيل 
عجزهم  ب�صبب  ورئي�صه  املجل�ص 
الكبري يف التكفل بان�صغاالتهم التي 

جتاوزها الزمن .

فيما حتول  �نت�شالها من �لظالم �لد�م�ص ملطلب �شعبي 

عائالت ب�ضايل باأدر�ر   تطالب 
بحقها من �لتهيئة

�أحمد باحلاج  
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ترامب  ل�صفقة  اأولية  بوادر 
الفل�صطينية  الق�صية  لت�صفية 
تنطلق من البحرين هذا ما اأعلنه 
البيت االبي�ض، م�صريا اإىل تنظيم 
موؤمتر يف املنامة يومي 25 و26 
من ال�صهر املقبل بهدف مناق�صة 
ال�صفقة  من  االقت�صادي  اجلانب 
ترامب،  اإدارة  لها  تروج  التي 
باإيجاد  الرتغيب  عنوان  حتت 
للفل�صطينيني  مزدهر  م�صتقبل 
البيت  عن  �صادر  بيان  واأ�صاف 
مع  �صتنظم  الور�صة  اأن  االأبي�ض 
العديد  وقادة  املنامة  �صلطات 

من احلكومات .
و�صهر  الرئا�صي  امل�صت�صار 
كو�صرن  جريارد  ترامب  الرئي�ض 
ال�صفقة  بالك�صف عن  الذي وعد 
املبارك،  رم�صان  �صهر  بعد 

ال�صت�صافتها  البحرين  على  اثنى 
املوؤمتر  ان  زاعما  املوؤمتر، 
فر�ض  خللق  اأفكارا  �صيقدم 
املنطقة،  يف  اكرب  اقت�صادية 
احللول  اأن  قال  قد  كو�صرن  وكان 
التو�صل  يف  ف�صلت  قد  التقليدية 
احلديث  حتى  راف�صا  التفاق، 
اعترب  بدورها  الدولتني،  عن حل 
�صتيفن  االأمريكي  اخلزانة  وزير 
املنامة  موؤمتر  اأّن  منوت�صني 
اأنحاء  كّل  يف  القادة  �صيدفع 
النمو  تعزيز  اإىل  االأو�صط  ال�رشق 

االقت�صادي.
على  االأمريكي  الثناء  مقابل 
اخلطوة  ال�صت�صافة  البحرين 
ت�صفية  �صفقة  من  التطبيقية 
رف�صت  الفل�صطينة،  الق�صية 
املوؤمتر،  البحرينية  املعار�صة 
واعلنت جمعية الوفاق البحرينية 
ان ما و�صفته ب�صفقة بيع القد�ض 
موؤكدة  خيانة عظمى  وفل�صطني، 

ميلك  ال  البحريني  النظام  اأن 
با�صم  التحرك  يف  �رشعية  اأدنى 
للجمعية  بيان  ورف�ض  البحرين. 
اال�صتيطانية  االإرهابية  امل�صاريع 
وت�رشيد  القد�ض  على  لال�صتيالء 

الكيان  ل�صالح  عربية  �صعوب 
�صعي  اأن  معتربا  "االإ�رشائيلي" 
نظام البحرين ال�صت�صافة ال�صفقة 
هو خروج عن كل الثوابت الوطنية 

واالإ�صالمية واالإن�صانية.

و�شفت جمعية الوفاق البحرينية �شفقة بيع القد�س وفل�شطني باخليانة العظمى، واأكدت 
اأن نظام املنامة ل ميلك اأدنى �شرعية يف التحرك با�شم البحرين. وكان البيت الأبي�س قد 

ك�شف عن عقد ور�شة عمل اقت�شادية اأواخر ال�شهر املقبل يف البحرين كجزء من خطة 
ترامب لت�شفية الق�شية الفل�شطينية التي يعتزم طرحها قريبا.

م٫�س

بوادر "�صفقة ترامب" 
تنطلق من البحرين

 ل اأريد احلرب ولن اأ�صمح لإيران بامتالك 
اأ�صلحة نووية

 جملة "نا�شيونال انرت�شت"

�صالح �صرّي انتحاري ت�صتخدمه "اإ�صرائيل" يف �صوريا

ترامب

حمطة تلفزيونية

تركيا تاأمر باعتقال 249 من 
موظفي وزارة اخلارجية

ليبيا

جمموعة م�صلحة تقطع مياه النهر 
ال�صناعي عن العا�صمة ومدن جماورة!

ال�شلطة الفل�شطينية

موؤمتر البحرين عقيم

التلفزيونية  )اإن.تي.يف(  حمطة  قالت 
ال�صلطات  اإن  االثنني  اأم�ض  الرتكية 
من   249 باعتقال  اأمرت  الرتكية 
لال�صتباه يف  وزارة اخلارجية  موظفي 
لرجل  تابعة  ب�صبكة  �صالت  لهم  اأن 
دين تركي مقيم يف الواليات املتحدة 
انقالب  بتدبري حماولة  اأنقرة  وتتهمه 

يف 2016.
منتظمة  عمليات  ال�صلطات  ونفذت 
اهلل  فتح  اأتباع  اأنهم  تعتقد  من  �صد 
كولن، الذي يعي�ض يف منفى اختياري 
منذ   ،1999 عام  منذ  بن�صلفانيا  يف 
ليلة  يف  الفا�صل  االنقالب  حماولة 
اخلام�ض ع�رش من يوليو متوز 2016. 
وراء  وقوفه  مزاعم  كولن  وينفي 

حماولة االنقالب.
اأن  التلفزيونية  املحطة  وذكرت 
قال  اأنقرة  يف  االدعاء  رئي�ض  مكتب 
اإنه اأمر باعتقال 249 من اأفراد وزارة 
اخلارجية بعد اأن تو�صلت التحقيقات 

اختبارات  يف  خمالفات  ارتكابهم  اإىل 
القبول للوزارة.

 78 اعتقلت  ال�رشطة  اأن  واأ�صافت 
م�صتبها به حتى االآن يف عمليات متت 
الباقني  تتعقب  بينما  اإقليما   43 يف 
من  اأكرث  الرتكية  ال�صلطات  واعتقلت 
األف �صخ�ض و�صجنتهم يف انتظار   77
األفا   150 نحو  اأقالت  فيما  حماكمتهم 
من املوظفني واأفراد اجلي�ض واآخرين 
اإطار  يف  العمل  عن  اأوقفتهم  اأو 
وعربت  االنقالب  تلت  تطهري  حملة 
حقوق  عن  بالدفاع  معنية  جماعات 
عن  لرتكيا  غربيون  وحلفاء  االإن�صان 
قلقهم ب�صبب احلملة االأمنية وقالوا اإن 
ا�صتغل  اأردوغان  طيب  رجب  الرئي�ض 
للق�صاء  كذريعة  االنقالب  حماولة 
احلكومة  وتقول  املعار�صة  على 
االأمنية  االإجراءات  تلك  اإن  الرتكية 
التهديدات  خطورة  ب�صبب  �رشورية 

التي تواجهها البالد.

النهر  منظومة  اإدارة  جهاز  اأعلن 
ال�صناعي يف ليبيا اأن �صخ املياه توقف 
م�صلحة  جمموعة  اأفراد  قام  اأن  بعد 
واأجربوا  "ال�صويرف"  موقع  باقتحام 
�صمامات  كافة  غلق  على  العاملني 
التحكم، واأفاد اجلهاز باأن هذا االأمر 
"�صيرتب عنه انقطاع املياه عن مدينة 
طرابل�ض وبع�ض مدن املنطقة الغربية 
اإعادة  وتوقف  �صباحاً  والو�صطى غداً 
�صخ املياه ملدينة غريان وبع�ض مدن 
له  مربجما  كان  الذي  الغربي  اجلبل 

�صمن خطة الت�صغيل".
اإدارة  على  امل�رشف  اجلهاز  و�صدد 
على  ال�صناعي  النهر  اأنابيب  منظومة 
ناأيه "عن كافة اخلالفات وال�رشاعات، 
واأنه جهة خدمية تقدم خدمة االإمداد 
وتطالب  املواطنني،  لكافة  املائي 
بالدولة  والع�صكرية  االأمنية  اجلهات 
بتحمل م�صوؤوليتها حلماية حقول اآبار 
وم�صارات  التحكم  وحمطات  املياه 

اأنابيب املياه باملنظومة".
م�صلحة  قبلية  جمموعة  اأفراد  وكان 
يقودها، خليفة حني�ض املقرحي، قد 
اأجربوا العاملني يف وحدة حتكم واقعة 
"ال�صويرف"، جنوب �رشق  منطقة  يف 
طرابل�ض، على اإغالق �صمامات املياه 
ووقف ت�صغيل االآبار، وطالبوا باإطالق 
املغربي،  حني�ض  املربوك  �رشاح، 
امل�صلحة،  املجموعة  قائد  �صقق 
طرابل�ض  �صجون  اأحد  يف  املحتجز 
منذ عام 2017، بتهمة حماولة اإدخال 
ور�صفانة،  منطقة  اإىل  م�صلحة  قوة 

الواقعة جنوب غرب طرابل�ض.
حكومة  خارجية  وزارة  واتهمت  هذا، 
م�صلحة  جماعات  الوطني  الوفاق 
موالية لقائد "اجلي�ض الوطني الليبي" 
امل�صري خليفة حفرت باإغالق �صمامات 
ال�صناعي  النهر  منظومة  يف  التحكم 
التي تنقل املياه اإىل العا�صمة وبع�ض 

مدن املنطقة الو�صطى.

عن  الفل�صطينية،  ال�صلطة  اأعربت 
ت�صاوؤمها العميق اإزاء خطة عقد موؤمتر 
يف البحرين، للت�صجيع على اال�صتثمار 
يف االأرا�صي الفل�صطينية، كاأول خطوة 
معتربة  االأمريكية،  القرن"  لـ"�صفقة 
رئي�ض  نائب  "عقيمة"،واأعلن  اإياها 
احلكومة  يف  االإعالم  وزير  الوزراء، 
الفل�صطينية نبيل اأبو ردينة، يف حديث 
اإن" االأمريكية، تعليقا  اإن  "�صي  �صبكة 
دار  التي  العمل"  "ور�صة  مبادرة  على 
االأحد  اأم�ض  م�صاء  عنها  احلديث 
الواليات  اأ�صدرته  م�صرتك  بيان  يف 
خطة  "اأي  اأن  والبحرين،  املتحدة 
اقت�صادية بال اآفاق �صيا�صية لن تف�صي 

اإىل �صيء".
و�صدد اأبو ردينة على اأن الفل�صطينيني 
قيام  دون  اقرتاحات  باأي  يقبلوا  لن 
القد�ض  عا�صمتها  فل�صطينية  دولة 

ال�رشقية.

كان  اإذا  عما  �صوؤال  على  ردا  وذكر، 
املوؤمتر  ح�صور  ينوون  الفل�صطينيون 
اإىل  يعود  القرار  هذا  اأن  املقبل، 
الرئي�ض حممود عبا�ض، م�صريا اإىل اأن 
ال�صلطة الفل�صطينية �صبق اأن اختارت 
يف  عقد  مماثل  اجتماع  ح�صور  عدم 
وا�صنطن خالل �صهر مار�ض عام 2018 
االقت�صادية  االأو�صاع  "حت�صني  بهدف 
االأبي�ض  البيت  غزة"واأعلن  الأهايل 
م�صاء اأم�ض عن مبادرة املوؤمتر الذي 
يونيو  �صهر  املنامة خالل  �صيعقد يف 
عدة  مالية  وزراء  مب�صاركة  املقبل، 
من  وعدد  االأو�صط،  ال�رشق  يف  دول 
املنطقة  يف  البارزين  االأعمال  رجال 
اأهم  عن  بعد  وا�صنطن  تك�صف  ومل 
املتعلقة  القرن"  "�صفقة  يف  النقاط 
واالأمن،  والقد�ض  احلدود  مب�صائل 
وما اإذا كان الفل�صطينيون �صي�صمح لهم 

باإقامة دولة خا�صة بهم.

دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  قال 
يريد حربا مع  اإنه ال  ترامب،  
اإيران، م�صريا اإىل اأنه لن ي�صمح 
نووية  اأ�صلحة  بامتالك  لها 
مع  مقابلة  يف  ترامب  واأو�صح 
اأريد  "ال  نيوز(:  )فوك�ض  �صبكة 
اأو�صاع  اأمامكم  لكن  احلرب. 
اأن  ميكننا  فال  اإيران،  مثل 
نووية،  اأ�صلحة  متتلك  ندعها 

ال ميكننا ال�صماح بحدوث ذلك 
اأبدا".

عما  �صوؤال  على  رده  ويف 
ليند�صي  ال�صناتور  يق�صده 
اإن  غراهام عندما قال موؤخرا 
ترامب يريد "غزوات خمتلفة" 
"اإذا كان هناك غزو فهو  قال: 
اأن  اإىل  اقت�صادي"،واأ�صار  غزو 
كامل  لدمار  "تعر�صت  اإيران 

من الناحية االقت�صادية".
اإيران  ترامب،  حذر  واالأحد، 
احلرب  اأرادت  "اإذا  باأنها 
ف�صتكون نهايتها ر�صميا"،وكتب 
ترامب، عرب ح�صابه على موقع 
اأرادت  "اإذا  االأحد،  "تويرت"، 
تلك  ف�صتكون  احلرب  اإيران 
تهددوا  ال  ر�صميا..  نهايتها 
جمددا".وموؤخرا،  اأمريكا 

اأعلنت وزارة الدفاع االأمريكية 
الطائرات  حاملة  اإر�صال 
وطائرات  لنكولن"  "اأبراهام 
االأو�صط،  ال�رشق  اإىل  قاذفة 
معلومات  وجود  بزعم 
ا�صتخباراتية ب�صاأن ا�صتعدادات 
حمتملة من قبل طهران لتنفيذ 
اأو  القوات  �صد  هجمات 

امل�صالح االأمريكية.

�رشت جملة "نا�صيونال انرت�صت" 
مقاالً حتّدثت فيه عن الطائرات 
التي  االنتحارية،  طيار  بدون 
ال�رشّي  "اإ�رشائيل"  �صالح  تعّد 
يف  الدفاع  اأنظمة  ملواجهة 
االأنباء  اأعقاب  يف  وذلك  �صوريا، 
اجلوية  الدفاعات  ت�صّدي  عن 
ملقذوفات  موؤخًرا  ال�صورية 

واأج�صام غريبة من "اإ�رشائيل".
من  اأّنه  اإىل  املجلّة  واأ�صارت 
الطائرات  تكون  اأن  املحتمل 
االأخرية  الهجمات  نفذت  التي 
"هاربي  طراز  من  �صوريا  يف 

"اإ�رشائيل"،  يف  تُ�صنع  وهي   ،"2
اأو  بُعد،  عن  توجيهها  ومُيكن 
احلد  ويبلغ  تلقائًيا،  �صبطها 
مياًل   115 ل�رشعتها  االأق�صى 
البقاء  وميكنها  ال�صاعة،  يف 
�صت  ملدة  املعركة  �صاحة  فوق 

�صاعات.
الغارات  اأّن  اإىل  املجلّة  ولفتت 
لدى  حت�ّصًنا  اأظهرت  االأخرية 
ويعود  ال�صوري،  اجلوي  الدفاع 
اإىل  بذلك  الرئي�صي  ال�صبب 
اإال  امل�صتمر،  الرو�صي  التدريب 
بهجومها  ت�صتمّر  اإ�رشائيل  اأّن 

ا�صتخدام  خالل  من  املفاجئ 
طائرات بدون طيار انتحارية.

باأّن  املجلّة  ذّكرت  توازًيا، 
اأن�صاأ  االإيراين  الثوري  احلر�ض 
على  القواعد  من  وا�صعة  �صبكة 
ملمار�صة  ال�صورية  االأرا�صي 
ال�صغط الع�صكري على اإ�رشائيل 
وتقدمي امل�صاعدة لـ"حزب اهلل"، 
قبل  ح�صل  ذلك  اأّن  اإىل  م�صريًة 
يف  الرو�صي  الع�صكري  التدخل 
�صنت  ذلك،  على  ورداً  �صوريا، 
الطائرات احلربية "االإ�رشائيلية" 
اأهداف  على  ال�رشبات  مئات 

اإىل  �صعت من خاللها  �صوريا  يف 
تعطيل عمليات نقل االأ�صلحة اإىل 
"حزب اهلل" وتزايد نفوذ القوات 
اأّنه يف  االإيرانية وك�صفت املجلّة 
العام 2018 وحده، �رشب اجلي�ض 
�صوريا  يف  اأهداًفا  "االإ�رشائيلي" 

باأكرث من 2000 �صاروخ.
واأ�صارت املجلّة اإىل اأّن منظومة 
الرو�صية   "2 اأ�ض  "بان�صتري 
ا اإثر ا�صتهدافها من  ت�رشرت اأي�صً
"االإ�رشائيلي"،  اجلو  �صالح  قبل 
املنظومة  هذه  اأّن  واأو�صحت 

بداأت بالعمل يف العام 2015.
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القطاع ال�سياحي يحتاج اأوال اإىل حترير الذهنيات

�سياحة 

حاورته: �شارة يوبي

·    نلتم لقب ملك ال�شياحة 
الدكتوراه  درجة  و 
اأكادميية  من  الفخرية 

م�شر املحرو�شة؟

عملها  على  الو�سط  اأ�سكر  اأوال 
لل�سياحة  الرتويج  يف  اجلبار 
اإىل  نقف  و  نثمنه  الثقافية 
بني  حت�سلنا  اهلل  بف�سل  جانبه، 
ملك    2019 اإىل   1988 �سنة  
ال�سياحة يف م�رص ،و هو اإجناز 
نوعي، واأي�سا كنا  حا�رصين  يف  
املوؤمتر الدويل لرجال االأعمال 
و امل�ستثمرين يف العامل العربي 
اأين  املا�سي  اأفريل  تون�س  يف 
ال�سياحة  �سفري  بلقب  توجنا  
 420 من  اأكرث  بني  من  العربية 
الدول،  كل  من  اأعمال  رجل 
اأ�سكر  ،و  بالتكرمي  �سعدت 
اأخ�س  و  التون�سية  ال�سلطات 
رئي�سة  وجيهة  ال�سيدة  بالذكر 

املنتدى.

يجي  تتو
ه  ا ر كتو لد با
من  الفخرية 
كان  م�رص 
لنا  بالن�سبة 
متيز  باعتبار 
مرة  اأول  اأن  

يتح�سل 
على  عربي  �سخ�س  فيها 
التقدير  و  االحتفاء   هذا 
هذه  جهود  اأثمن  اأين   كما 
الكثري  ين�سط  اأين  االأكادميية،  
ال�سعيد  على  املتعاملني  من  

الدويل من اجلل ترقية ال�سياحة 
مبفاهيم ع�رصية  تعود  بالنفع 

لكثري على املنطقة  العربية .

ما  على  ركزت  كنت  وقد  
و  الت�سامنية  ال�سياحة  ي�سمى 
املدخول  اأ�سحاب  تعني  التي 
لهم  وهم  املحدد  و  ال�سعيف 
اكت�ساف  و  ال�سفر  يف  احلق 
ال�سياحية  الوجهات  خمتلف 
حيث بداأ جممع ن�سيب لل�سياحة 
منذ  النمط  لهذا  الرتويج  يف 
البداية  كانت  حيث   2003 �سنة 

بالوجهة التون�سية.

·    ماذا ينق�شنا يف اجلزائر 
�شياحي  مو�شم  المتالك 

ناجح؟

الإجناح  االإرادة  وجود  رغم 
اأننا   غري  ال�سياحي  املو�سم 
نفتقد خلريطة طريق  حمددة 
املعامل و نفتقد ملنهج معني قد  
ال�سياحة  يف  اإمكاناتنا   ير�سد  
من  كثري  ي�سطدم  حيث   ،

العراقيل  ببع�س  امل�ستثمرين 
الوالة   بع�س  عدم جتاوب  منها 
ال  واأنا  االإرادة   فعالية  وعدم 

اأعمم .

بان   بقوة  ونوؤمن   نعتقد  نحن 
حقيقي  بديل  هي  ال�سياحة 
بها  االعتناء  ب�رصط  للبرتول، 
،نحن منلك ال�سياحة احلموية و 
اجلبلية و الطبية ،هناك حاجة 
برنامج  على  للوقوف  ما�سة 
وطني  كفيل بتغيري جذري  لكل 
اأمتنى  و  القطاع  يف  املفاهيم 
من  احلكومة اأن تعيد النظر يف 
قاطرة  الأنه  النقل  خمططات 
ال�سياحة لو كانت و�سائل النقل 
لتدفقت  كاف  ب�سكل  متوفرة 
خمتلف  على  اال�ستثمارات 
ذكرنا يف  وللإ�سارة   املناطق، 
فائدة  ال  بانه  منا�سبات   عدة 
الفنادق  من  كم  متركز  من 
اأربعة  اأو  بخم�سة  امل�سنفة 
لنت�ساءل  جنوم   ثلثة  حتى  اأو 
باقي  يف  املواطن  حق  عن  
نطرح  وهنا  الوطن،  مناطق 
،و  الت�سامنية  ال�سياحة  خيار 
يكمن يف حترير  اأرى احلل  اأنا 
فيه   اال�ستثمار  و  النقل  قطاع 
التحديات  ح�سب  تكييفه  و 
مع  متما�سيا  جعله  و  احلالية 
�سناعة  يف  رغبتنا 
يلبي  �سياحي  منتج 

االحتياجات.

التي  امل�شاريع  · اأهم 
جممع  عليها  يتوفر 

ن�شيب لل�شياحة ؟

لديه  لل�سياحة  ن�سيب  جممع 
م�رصوع كبري يف ب�سكرة يعتمد 
لكننا  بالرمال  التداوي  على 
نواجه عدة م�ساكل مع االإدارة 
احللية،  كثري من امل�ستثمرين 

التعامل  يواجهون �سعوبات يف 
يتمتعون  باتوا  الذين  الوالة  مع 
حد  ت�سل  مطلقة  ب�سلحيات 
رف�س اأي م�رصوع  ،هناك والة 
�ساعدونا خا�سة وايل م�ستغامن 
جيجل  و  غرداية  و  ورقلة  و 
تيبازة   يف   م�رصوعنا  بينما 

معطل منذ 2009.

فندق  اأول    1988 �سنة  بداأنا 
منا  و   1990 �سنة  ب�سكرة  يف 
و  وكاالت  جممع  اإىل  املجمع 
م�رصوعنا  اإىل  و�سوال  خدمات 
اأكرب  هو  و  االأرهاط  غابة  يف 
ا�ستوردنا  حيث  �سياحية  قرية 
الو�سط  تلئم  خ�سبية  بيوتا 
فندف  اإىل  الغابي،واإ�سافة 
تنقلنا  و  بتيبازة  بيت�س«  »بامل 
مركب  اأكرب  ثم   ، �رص�سال  اإىل 
يف  بالرمال  للتداوي  �سياحي 
وهو  ب�سكرة  الزيبان  عرو�س 
واحد من اكرب م�ساريع املجمع 
و  فندق  هناك  م�ستغامن  ويف 
قرية  اأي�سا  ،و  �سياحية  قرية 

�سياحية يف مدينة جانت .

مكامن  هي  اأين      ·
النق�ص؟

تكوينية  موؤ�س�سات  اإىل  نحتاج 
للتكوين  مدر�سة  اأكرب  ،لدينا 
اأن  ،البد  ال�سياحي  املجال  يف 
اجلريان  جتربة  من  ن�ستفيد 
،م�سكلتنا  املغرب  و  تون�س  يف 
اأن  يجب  التي  الذهنيات  يف 
اأن  تتحرر ،هناك من ال يتقبل 
ال  الوزير   ، حرا  ال�سائح  يكون 

ي�سنع  اأن  ميكنه 
لوحده  �سيئا 
منظومة  فهي 
حتتاج  متكاملة 
جعة  ا للمر
ت  �س�سا ملوؤ ا ،
قية  لفند ا
تكون  اأن  حتتاج 

مربوطة بقواعد حياة كما هو 
الزبون   ، اخلارج  يف  موجود 
اإىل  يحتاج  مثل  االأجنبي 
،يف  نفتقدها  نوعية  خدمات 
املطار مثل يحتاج  اأحيانا اإىل 

خم�سة

�ساعات للح�سول على حقائبه، 

يف  نواجهها  ال�سعوبات  نف�س 
اإجراءات احل�سول على الفيزا، 
ويف  باكرا  تغلق  املتاحف 
ميكننا  فكيف  االأ�سبوع،  نهاية 
و  االأجنبي  ال�سائح  ا�ستدراج 
باأي خدمة  اإقناعه  و  املحلي  
منلك  ال   ، �سياحية  وجهة  اأو 
احلايل  الوزير  موؤهلة،  اإدارة 
يقوم بعمل نوعي لكن ال�سيا�سة 
ال�سياحية ال بد اأن تتغري ب�سكل 
متفائل  اأنا  ،�سخ�سيا  اإجمايل 
اأن  احلاليني  للم�سوؤولني  ..البد 
ين�سحبوا ل�سالح االأطر ال�سابة.

·     م�شاركاتكم يف املحافل 
الدولية املتخ�ش�شة؟

جعل  يف   كبري  اأملنا  اإن 
اأهم   من  اجلزائر  يف  ال�سياحة 
وميكنها  االقت�سادية   املوارد 

العقليات    تغريت  اإذا   ذلك  
ل�سالح  خدمة  متميزة لل�سائح  
املحلي واالأجنبي  الأن  كما هو 
معروف الدعاية التي   يتبادلها 
ال�سواح عن البلد الذي يزورونه 
املزيد  جلب   يف  جدا   مهمة 

من الزبائن.

كما اأن جممع  ن�سيب جعل  اأهم 
ي�ساهم  اأن   اليوم  هو  رهاناته 
ال�سور   اأجمل   ت�سكيل  يف  
اجلزائر  يقدم   اأن   و  لبلدنا 
واأف�سلها  الوجهات  كاأجمل 
العربي   الوطن  يف   االأقل  على 
طريق   عن  وذلك  واإفريقيا 
املحافل  اأغلب  يف  م�ساركاتنا 
الدولية و منذ2003 نعمل على 
الرتويج لل�سياحة الت�سامنية  و 
ال  ،هذا  اخلا�سة  باأموالنا  هذا 
مل�ساعدة  التطلع  من  مينعنا 

ال�سلطات املخت�سة.
تنقيته  يجب  عام  مناخ  هناك 
اإىل  يحتاج  االأمر  تهيئته  و 
الفعل  لتحرير  �سيا�سي  قرار 
على  نراهن  لكننا  ال�سياحي، 
،وفل�سفتنا  املتو�سطة  الفئة 
على  املراهنة  على  تقوم 
من  عليه  نتوفر  ما  بكل  ذلك 
و�سائل  و  اأدوات 
منذ  فيفري  2018  
اإىل   القطاع  تعر�س 
واأزمات  عراقيل 
اعتقدنا  كبرية  
تق�سي  قد  اأنها 
امل�ساريع  كل  على 
 ، واال�ستثمارات 
�سف اإىل ذلك  الو�سع ال�سيا�سي 
ب�سكل  اأثرا  احلايل  واحلراك  
لكن   ال�سياحة   يف   فعلي 
طموحاتنا كبرية  واإرادتنا اكرب  
على   دائما  ونعمل  ننهزم   ومل 
اأدنى اخلدمات   احلفاظ  على 
كلفنا  واإن   ب�سكل نوعي  حتى 

االأمر ت�سحيات  ج�سام.

حتدث ال�شيد جمال ن�شيب باإ�شهاب عن روؤيته التي ترتكز على ا�شرتاتيجية ربحية بعيدة املدى تقوم على فكرة ال�شياحة الت�شامنية ،حيث 
اأن جممع ن�شيب لل�شياحة بكل فروعه يعتربها روحا وفل�شفة عمل الهدف منها خدمة ال�شياحة الوطنية وترقيتها وجعل اجلزائر قبلة 

�شياحية بامتياز بالنظر اإىل املوؤهالت  التي تزخر بها، لكن االأ�شعار املعتمدة والتي يرى ال�شيد ن�شيب اأنها ال تخ�شع لدرا�شة عقالنية غالبا 
ما كانت عائقا اأمام اجلزائر لتبوء املكانة التي تليق بها لذلك اعتمد  املدير العام ملجمع ن�شيب لل�شياحة  على ا�شرتاتيحية مغايرة لكنها 

تت�شم بالنجاعة  وبعد النظر تقوم على فكرة ال�شياحة الت�شامنية وذلك يف �شل املناف�شة القوية للجارتني تون�ص واملغرب اللتني جنحتا  يف 
ا�شتقطاب ال�شائح العربي واالأجنبي، لذلك ي�شعى جممع ن�شيب لل�شياحة وعلى راأ�شه  ال�شيد ن�شيب جمال اإىل جت�شيد العمل بفكرة ال�شياحة  

الت�شامنية كورقة طريق وفل�شفة عمل يراهن عليها املجمع الإعادة اجلزائر اىل �شدارة امل�شهد ال�شياحي العربي ومل ال العاملي.

رغم وجود االإرادة الإجناح املو�شم 
ال�شياحي غري اأننا  نفتقد خلريطة طريق  

حمددة املعامل و نفتقد ملنهج معني

البد اأن ن�شتفيد من جتربة اجلريان يف 
تون�ص و املغرب ،م�شكلتنا يف الذهنيات 

التي يجب اأن تتحرر ،هناك من ال يتقبل 
اأن يكون ال�شائح حرا
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جمل�س ق�ساء ورقلة
حمكمة ورقلة
مكتب الرئي�س

رقم الرتتيب : 744 /19
اذن بالن�سر

نحن �سقال عبد الكرمي   رئي�س املحكمة   ورقلة
بعد االطالع على طلب ال�سيد)ة( : رحمان فطيمة الزهرة ال�ساكنة بحي 272 م�سكن عمارة ب 29 رقم 211 حا�سي م�سعود 

املودع بتاريخ :  06/ 05/ 2019
املت�سمن : ا�ست�سدار امر االذن بالن�سر

211 حا�سي م�سعود و املودع لدى  29 رقم  272 م�سكن عمارة ب  بعد االطالع على طلب املقدم من طرف العار�س رحمان فطيمة ال�ساكن حي 
اأمانة �سبط حمكمة ورقلة بتاريخ : 06 /05/ 2019 و املت�سمن طلب االإذن بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية .

- بعد االإطالع على ن�سخة من احلكم رقم الفهر�س : 00406/19 املوؤرخ يف : 31 /03/ 2019 ال�سادر عن حمكمة حا�سي م�سعود
- بعد االإطالع على ن�سخة تعليق لوحة االإعالنات البلدية رقم الفهر�س : 1086/19 املوؤرخ يف 21 /04/ 2019 ال�سادر عن مكتب ال�سركة املدنية 

املهنية للمح�سرين الق�سائية بورقلة 
عزوزي  م�سريها  طرف  من  املمثلة   SARL ALCOSEاملحدودة امل�سوؤولية  ذات  لل�سركة  غيابي  حكم  تبليغ  حم�سر  ن�سخة  على  االإطالع  -بعد 
حممد مقرها االجتماعي حي ال�سرفة ورقلة املوؤرخ يف 16 /04/ 2019 فهر�س رقم 1056/19 ال�سادر عن ال�سركة املهنية للمح�سرين الق�سائيني 

بورقلة.
-بعد االطالع على املادة 4 /412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

-حيث اأن قيمة االلتزام يتجاوز املبلغ املقرر قانونا مما يتعني ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي له يف جريدة يومية وطنية 
-حيث اأن طلب العار�سة موؤ�س�س قانونا مما يتعني على املحكمة اال�ستجابة له

لهده االأ�سباب
تاأذن املحكمة للطالبة رحمان فطيمة الزهرة بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي للحكم التجاري ال�سادر عن حمكمة حا�سي م�سعود حتت رقم 

الفهر�س 00406/19 املوؤرخ يف 31 /03/ 2019 يف جريدة يومية على نفقة الطالب مع حتميل / الطالب بامل�ساريف الق�سائية 
ورقلة يف 09 /05/ 2019

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اجللفة
دائرة اجللفة

بلدية اجللفة

اإعالن

ينهي رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية اجللفة 
خا�س  �سجل  فتح  عن  املواطنني  كافة  علم  اإىل 
م�سنفة  موؤ�س�سة  حول  عمومي  حتقيق  باإجراء 
)مقهى( الكائنة بحي امل�سجد اجلديد ) الطابق االأول 
ببلدية   330 ملكية  جمموعة   162 للق�سم  ينتمي   )

اجللفة لفائدة ال�سيد : عراج جنم الدين 
و على كل �سخ�س لع اعرتا�س اأو مالحظة االت�سال 
من  يوم  كل   ) املركزية  البلدية   ( التقنني  مب�سلحة 
اىل16:30    13:00 من  و   12:00 اإىل   08:00 ال�ساعة 
ماعدا  اأيام العطل الر�سمية و ذلك ملدة )15( خم�سة 
ع�سر يوما ابتداء من ن�سر هذا االإعالن يف ال�سحف 

اليومية

اجللفة يف 19 ماي 2019
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 

�سركة اأروقة االأمل للجنوب
�سركة ذات اأ�سهم را�س مالها 15.310.000 دج

�ساحة جي�س التحرير الوطني /ورقلة
�س.ت رقم : 07ب 0123950

اإعالن

تت�سرف �سركة اأروقة االأمل للجنوب "�س.م" بورقلة بدعوة 
انعقادها  املقرر  العامة  اجلمعية  حل�سور  م�ساهميها  جميع 
مبقر  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  على   2019 جوان   20 بتاريخ 
ال�سركة الكائن ب�ساحة جي�س التحرير الوطني وذلك للنظر 

يف جدول االأعمال التايل : 
01(امل�سادقة على احل�سابات االجتماعية ال�سنوية لل�سركة 

لل�سنة املالية 2019 
خمتلفة 02(نقاط 

االأمانة  مكتب  م�ستوى  على  ال�سركة  اإدارة  ت�سع   : مالحظة 
املن�سو�س  القانونية  الوثائق  امل�ساهمني جميع  حتت ت�سرف 

عليها يف املادة 678 من القانون التجاري و هذا لالإطالع 
ح�سور اجلميع �سروري و اأكيد

رئي�س جمل�س االإدارة 
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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بقلم/عبد النا�صر عوين فروانة
ع�صو املجل�س الوطني 

الفل�صطيني
 

يحفظ  الفل�سطيني  التاريخ  كان  واإذا 
ما  وهذا  وعزة،  بفخر  التاريخ  ذاك 
فاإن  املوؤرخون،  يوؤرخه  اأن  يجب 
ب�سعادة  حتفظه  ال�سخ�سية  الذاكرة 
اأبي حترر  لي�س لأن  النظري.  منقطعة 
لأنني  اأو  فقط.  اليوم  هذا  مثل  يف 
الأوىل  وللمرة  احت�سانه  من  متكنت 
يف حياتي دون قيود ومراقبة ال�سجان 
دون حتديد  مفتوح  لقاء  واجلنود، يف 
وفراق  اعتقال  بعد  والزمن،  للوقت 
امتد ملا يزيد عن خم�سة ع�رش عاما. 
الأقارب  من  كبرية  جمموعة  لأن  اأو 
ذاك  يف  عنها  اأفرج  قد  والأ�سدقاء 
اليوم  ذاك  لأن  وامنا  فح�سب،  اليوم 
�سهد انت�ساراً باهراً للإرادة والعزمية 
ال�سجان  عنجهية  على  الفل�سطينية 
�ساعاته  خلل  وُك�رشت  و�سلفه، 
عن  يزيد  ما  فيه  وحترر  القيود 
التبادل  �سفقة  اإطار  يف  اأ�سري  الألف 
ال�سهرية والتي لعلها من اأروع �سفقات 
الفل�سطينية  الثورة  تاريخ  يف  التبادل 
املعا�رشة. انها عملية "اجلليل" التي 
متت ما بني اجلبهة ال�سعبية -القيادة 
اأيها  الحتلل.  فيا  وحكومة  العامة 
التاريخ  هذا  الفل�سطينيون اأحفظوا 
�سجلت  يف  واحفروه  ذاكرتكم،  يف 
مقاومتكم.  وم�سرية  ثورتكم  تاريخ 
ع�سق  من  ولكل  لكم  مفخرة  فهو 

املقاومة.
العربي- ال�رشاع  تاريخ  �سهد  لقد 
عمليات  من  الع�رشات  الإ�رشائيلي 
الدول  بني  فيما  الأ�رشى،  تبادل 

العربية  املقاومة  وف�سائل  العربية 
و�سلطات  جهة،  من  والفل�سطينية 
الحتلل الإ�رشائيلي من جهة ثانية. 
نتحدث  التي  العملية  تلك  تكن  ومل 
الأوىل  هي  اليوم  ذكراها  ويف  عنها 
من بني تلك العمليات - حيث �سبقها 
اإذ   – عديدة  تبادل  عمليات  وتلها 
وثلثني  ت�سعة  اإىل  جمموعها  و�سل 
جمهورية  وكانت  تبادل،  عملية 
فرباير  يف  بداأتها  قد  العربية  م�رش 
الثورة  �سعيد  على  فيما   ،1949 عام 
ال�سعبية  للجبهة  فان  الفل�سطينية 
تفخر  باأن  احلق  فل�سطني  لتحرير 
باأنها اأول من بداأتها فل�سطينيا وذلك 
يف متوز/يوليو عام 1968. واأن حركة 
اأكرث من مرة  حققت مثيلتها  "فتح" 
الأ�رشى،  من  الأكرب  العدد  وحررت 
تلك  اآخر  اأجنزت  "حما�س"  وحركة 
ال�سفقات يف اأكتوبر عام 2011 والتي 

تُعرف ب�سفقة "�ساليط" اأو كما يُطلق 
"وفاء  ب�سفقة  الفل�سطينيون  عليها 

الأحرار".
لكن تلك العملية التي نحتفي بذكراها 
من  والأروع  الأبرز  هي  كانت  اليوم 
والأكرث  التبادل،  عمليات  بني جمموع 
زخماً. تلك العملية التي اكت�سبت بُعداً 
ف�سملت  وعاملياً،  وقومياً  فل�سطينياً 
األف ومائة وخم�سني اأ�سرياً من بينهم 
وفل�سطينيي  وعرب  اأجانب  اأ�رشى 
اأ�رشى  اإىل  بالإ�سافة  والقد�س،   48
غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من 
ذوي  من  وجميعهم  اأحٌد،  يُ�ستَثَن  ومل 
  وُخرِيرّ واملوؤبدات،  العالية  الأحكام 
اجلهة  حتديد  يف  املحررون  هوؤلء 
التي يرغبون التوجه لها بعد حتررهم. 
يف  الفل�سطينيون  اأطلق  وباملقابل 
ال�سعبية-القيادة  اجلبهة  منظمة 
اإ�رشائيليني  العامة �رشاح ثلثة جنود 

اأ�رش  حازيي�ساي(،  اأول  )الرقيب  هم: 
خلل معركة ال�سلطان يعقوب، بتاريخ 
11حزيران1982، خلل قيادته واحدة 
اأما  الإ�رشائيلية.  الدبابات  رتل  من 
)يو�سف  فهما  الآخران  اجلنديان 
قد  كانا  �ساليم(،  و)ن�سيم  عزون( 
 4 بتاريخ  بلبنان  "بحمدون"  يف  اأ�رشا 
اآخرين،  جنود  �ستة  مع  اأيلول1982، 
واأطلق  فتح،  حركة  بحوزة  كانوا 
�سابقة  تبادل  عملية  �سمن  �رشاحهم 

عام 1983.
"�سفقة" مميزة بكل حيثياتها، و�سكلت 
يف  تاريخيا  وانت�ساراً  نوعياً  حدثاً 
الفل�سطيني،  الوطني  الن�سال  م�سرية 
كما  نتائجها.  كافة  ثورية يف  و�سابقة 
بكل  للحتلل  قوية  �سفعة  لت  و�سكرّ
واعتربت  اأركانه،  واأذلت  مكوناته، 
الأكرث وجعاً لأجهزته الأمنية وقيادته 
عقب  لت�رشيحاتهم  وفقاً  ال�سيا�سية 

العملية.
لي�س  وبالأم�س،  اليوم  بها  وا�سادتي 
املحررين  �سمن  من  كان  والدي  لأن 
ممن  الكثري  اأعرف  لأنني  اأو  فيها، 
عدد  كون  اأو  مبوجبها،  حترروا 
املحررين يف اطارها يزيد عن الألف 
ا�سعال  لهم دور لفت يف  والذين كان 
 ،1987 عام  انتفا�سة احلجارة  وقيادة 
وعلى  لتفا�سيلها  متابع  لأنني  وامنا 
الوقائع  كافة  واأن  بحيثياتها،  دراية 
�سك  ودون  توؤكد  والنتائج  وال�سهادات 
بكل  غريها  من  الأف�سل  كانت  اأنها 

املقايي�س.
لهذا وبغ�س النظر عن تباين املواقف 
العامة  ال�سعبية-القيادة  اجلبهة  من 
التي اأجنزت تلك العملية، اأو حتى عن 
اأنف�سهم  باملحررين  العلقة  طبيعة 

الواجب  فان  احلزبية،  وانتماءاتهم 
بتلك  الإ�سادة  علينا  يحتم  الوطني 
العملية ومبا حققته من انت�سار باهر. 
زلنا  وما  لحقا  ا�سدنا  كما  بال�سبط 
ن�سيد جميعا ب�سفقة "�ساليط" بغ�س 
وم�ستوى  مواقفنا  طبيعة  عن  النظر 
اأن  اإذ  "حما�س".  بحركة  علقاتنا 
مع  التعاون  تتطلب  الأ�رشى  حرية 
كل من ميكن اأن ي�ساهم يف انتزاعها، 
وت�ستدعي ال�سادة بكل من ينجح يف 
موقفنا  عن  النظر  بغ�س  حتقيقها، 
منه وطبيعة علقتنا به وما ميكن اأن 

يُ�سجل من حتفظات على �سلوكه.
وحتل علينا الذكرى الرابعة والثلثون 
الآلف  وهناك  اجلليل"،  "عملية  لـ 
�سجون  يف  يقبعون  الفل�سطينيني  من 
من  اأكرث  واأن  الإ�رشائيلي،  الحتلل 
خم�سمائة اأ�سري منهم يق�سون اأحكاما 
ملرات  اأو  ملرة  املوؤبد  بال�سجن 
اأولئك  الع�رشات من بني  عديدة. واأن 
من  اأكرث  اعتقالهم  على  م�سى  قد 
وما  عاما  ثلثني  بل  عاما،  ع�رشين 
لن  منهم  الكثريين  حرية  واأن  يزيد. 
تتحقق اإل يف اإطار "�سفقات التبادل" 
اأن  يجب  التي  املرة  احلقيقة  وهذه 
ندركها جميعا ونعمل على ا�سا�سها.  
وحيث ان الواجب الفل�سطيني يتطلب 
املمكنة  الو�سائل  كل  عن  البحث 
�رشاح  اطلق  اأجل  من  وامل�رشوعة 
وعدم  حريتهم،  و�سمان  الأ�رشى 
يف  طويلة  وعقود  ل�سنوات  ابقائهم 
الإ�رشائيلي. فالكل  الحتلل  �سجون 
بكل  بالعمل  مطالب  الفل�سطيني 
�سمان  اأجل  من  امل�رشوعة  الو�سائل 
ذلك، ويف ظل ان�سداد الأفق ال�سيا�سي 
لدى  ما  على  اآمالً  يعلق  الكل  فان 

اأوراق  من  غزة  يف  "حما�س"  حركة 
ميكنرّها من امتام �سفقة تبادل جديدة 
�رشاح  وتطلق  بع�سهم  معاناة  تنهي 

املئات منهم.
اأن  على  التاأكيد  من  لبد  وهنا 
يف  املتعنت  الإ�رشائيلي  ال�سلوك 
وتهربها  الأ�رشى،  ق�سية  مع  التعامل 
ال�سلمية"،  "العملية  ا�ستحقاقات  من 
لع�رشات  الأ�رشى  احتجاز  وا�ستمرار 
بع�س  يدفع  من  هو  ال�سنني، 
القوة  اللجوء خليار  اىل  الفل�سطينيني 
لأ�رش  املحاولت  من  املزيد  وبذل 
هوؤلء،  لتحرير  الإ�رشائيليني  اجلنود 
تتحمل  من  هي  الحتلل  دولة  واأن 

امل�سوؤولية عن ذلك.
متم�سك  الفل�سطيني  ال�سعب  اإن 
اأ�سا�سياً  �رشطاً  الأ�رشى،  بحرية 
ل  حيث  ال�سلمية،  العملية  ل�ستمرار 
اأن حتقق  ت�سوية  اأو  اتفاق  لأي  ميكن 
الحتلل  اإنهاء  دون  العادل  ال�سلم 
جميعا. ومن  الأ�رشى  �رشاح  واإطلق 
احلية  وقواه  الفل�سطيني  ال�سعب  حق 
كافة  ا�ستخدام  اىل  اللجوء  والفاعلة 
اأجل �سمان حرية  الكفاح من  اأ�سكال 
اأ�رشاه ودحر الحتلل والعي�س بحرية 

وكرامة فوق تراب فل�سطني.
فكل الحرتام والتقدير لكل من جعل 
من ذاك اليوم تاريخا تتوارثه الأجيال 
يف  بارزة  وعلمة  الأل�سن،  وتردده 
الفل�سطيني ومقاومته  ال�سعب  م�سرية 
من  حترر  من  لكل  والتحية  البا�سلة. 
الأ�رشى يف اطار تلك ال�سفقة الرائعة 
ال�ستثنائي  اليوم  ذاك  يف  متت  التي 
الذي �سيبقى حمفورا يف ذاكرة �سعب 

ما زال حي ويقاوم.

يوم الثنني املوافق 20 ماي من عام األف وت�صعمائة وخم�صة وثمانني، مل يكن يوما عاديا، وهو لي�س كباقي الأيام يف م�صرية �صعب يقاوم من اأجل انتزاع حريته. 
يوما ا�صتثنائيا يف تاريخ الثورة الفل�صطينية املعا�صرة واحلركة الوطنية الأ�صرية. يومًا حمفوراً عميقًا يف الذاكرة الفل�صطينية وع�صي على الن�صيان.

الع�سرون من ماي ع�سي على الن�سيان

املحررة �صوزان العويوي :

الحتالل يحاول طم�س اأي مالمح للحياة لدى الأ�سريات
اإعالم الأ�صرى 

قالت الأ�سرية املحررة �سوزان العويوي 
من اخلليل باأن اإدارة �سجون الحتلل 
ملمح  كل  واإلغاء  طم�س  حتاول 
ال�سجون  يف  الأ�سريات  لدى  احلياة 
والإجرامية  القمعية  باملمار�سات 
بحقهن، واأ�سافت يف حديٍث ملرا�سل 
اأو�ساع  باأن  الأ�رشى  اإعلم  مكتب 
الأ�سريات يف �سجن الدامون ماأ�ساوية، 
وهناك حالة ا�ستقواء من الإدارة على 
الأ�سريات، ملحاولة �سحب الجنازات 
وكتم الفرحة عنهن، وفر�س اإجراءات 
يف  عليها  متعارف  غري  �سارمة 

ال�سجون.
قدوم  ومع  اأنه  اإىل  العويوي  ونوهت 
عدم  مع  املعاناة،  تزداد  رم�سان 

لإعداد  للأ�سريات  عام  مطبخ  وجود 
البلطة  على  والقت�سار  الإفطار، 
وهي بطيئة جداً وحتتاج وقت طويل 
رفع  اإىل  يوؤدي  مما  الطعام،  لإن�ساج 
حرارة الغرفة ب�سكل كبري، ومع ارتفاع 
تزداد  الغرف  واإغلق  الرطوبة  ن�سبة 

الأو�ساع �سوءاً.
ومع  باأنه  اأو�سحت  العويوي  املحررة 
وجود حمامات الأ�سريات خارج غرف 
ال�سجن، يتم ا�ستخدامها وقت الفورة 
يتم  يومياً،  �ساعات  اأربع  مدتها  التي 
والغ�سيل  والطبخ  ال�ستحمام  خللها 
وكل ما حتتاجه الأ�سريات من جوانب 
احتاجت  اإذا  اليوم  وباقي  احلياة، 
اأن  يجب  للحمام  للخروج  الأ�سريات 
تقدم طلب للإدارة تتم املوافقة عليه 

اأو الرف�س.

واأ�سافت باأن الحتلل ل يزال يرف�س 
غرفة  اأو  للأ�سريات،  مكتبة  توفري 
خا�سة للدرا�سة، كما متنع الفطارات 
والتنقل  الرتاويح،  و�سلة  اجلماعية، 
الأ�سريات  زيارة  لتلبية  الغرف  بني 
الأ�سريات  كما متنع  البع�س،  بع�سهن 
من عمل حلقات عامة، والتجمع واإن 
لف�سها،  الإدارة  تتدخل  ذلك  ح�سل 
�سلة  على  الإدارة  وافقت  وموؤخراً 
الفورة،  �ساحة  يف  جماعة  الرتاويح 
حتت  تكون  اأن  ا�سرتطت  ولكن 
وقد  كامريات  وجود  مع  املراقبة 
وف�سلن  القرتاح  الأ�سريات  رف�ست 

ال�سلة داخل الغرف.
املحررة العويوي اأ�سارت اإىل اأن عدد 
الأ�سريات و�سل اإىل 43 اأ�سرية يقبعن 
اأ�سرية   21 منهن  الدامون،  �سجن  يف 

اإهمال  من  يعانني  جريحات   7 اأم، 
طبي كبري، وبع�س الأ�سريات ما زالت 
اأج�سادهن،  يف  م�ستقرة  الر�سا�سات 
لهن،  العلج  تقدمي  ترف�س  والإدارة 
من  تعاين  طقاطقة  اأمل  فالأ�سرية 
والإدارة  ج�سدها،  يف  �سظايا  بقايا 
الأمل  �سدة  فمن  اإخراجها،  ترف�س 

تقوم ب�سحب ال�سظايا بنف�سها.
يتعمدن  العويوي  بو�سف  ال�سجانات 
اإىل  م�ستمر  ب�سكل  اإهانات  توجيه 
وهي  مهداوي،  وفاء  البطلة  الأ�سرية 
والدة ال�سهيد اأ�رشف نعالوة، ويتعاملن 
معها ب�سكل مهني بهدف النتقام ملا 
فعله ابنها، وقد تعر�ست لل�رشب عدة 
عليها  دعوى  تُرفع  كانت  ثم  مرات، 
باأنها هي املعتدية، كما اأنها تعاين من 
العلج  تقدمي  يتم  ول  اأمرا�س،  عدة 

لها.
ملرا�سل  حديثها  يف  العويوي  وقالت 
الأ�سريات  اأن  الأ�رشى  اإعلم  مكتب 
ال�سجون  اإدارة  مع  يومية  معركة  يف 
اأو  اإجناز  اأو  اأي فرحة  التي ت�ستهدف 
وحتاول  الأ�سريات،  عند  اأمل  بادرة 
للحياة  اأي ملمح  الطرق طم�س  بكل 
على  كئيب  واقع  وتفر�س  لديهن، 
ال�سجان  يواجهن  لكنهن  الأ�سريات، 
املكا�سب،  لتحقيق  بتوحدهن 
وحياًة  الل�سيء،  من  فرحة  ولي�سنعن 

داخل ال�سجن واأ�سواره.
حال  العويوي  املحررة  وو�سفت 
يعانني  باأنهن  الأمهات  الأ�سريات 
ففي  لأبنائهن،  �سديد  فقد  حالة  من 
ويفتقدن  ال�سوق،  يزداد  منا�سبة  كل 
وي�ستذكرن  حلظة  كل  يف  اأبنائهن 

�سهر  واأجواء  العائلية  اجلل�سات 
الأ�سريات  عن  نقلت  وقد  رم�سان، 
الت�سامن  زيادة  ب�رشورة  مطلبهن 
ال�سعبي مع ق�سيتهن واإ�سماع �سوتهن 

ومعاناتهن للعامل.
الحتلل  �سلطات  اأن  بالذكر  جدير 
جمل�س  ع�سو  عن  اأفرجت  كانت 
الكرمي  عبد  �سوزان  اخلليل  بلدية 
العويوي)40عاماً( وهي اأم لأربعة اأبناء، 
وذلك بعد اأن اأم�ست عاماً يف �سجون 
الحتلل، حيث اعتقلت يف �سهر يونيو 
من العام املا�سي، وتعر�ست لتحقيٍق 
وحتقيق  توقيف  مركز  يف  قا�ٍس 
اعتقالها  متديد  وجرى  ع�سقلن، 
نهائي  حكم  اإ�سدار  قبل  مرات  عدة 
�رشاحها  واإطلق  عام  مدته  بحقها 

يوم الثنني املا�سي.
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بعد 71 عاماً على النكبة الفل�سطينية

 "اإ�رشائيل" تطارد اأبناء ال�سهيد ناجي العلي يف خميم الدهي�سة
بقلم/ عي�سى قراقع

مل حت�سم اإ�رشائيل حرب النكبة عام 1948 حتى الآن برغم ما ارتكبته من تهجري وتطهري عرقي واإخفاء النا�س واملكان بالقوة واملجزرة واملنفى، فهي ل تزال تقاتل وحتارب يف �سوارع خميم 
الدهي�سة للجئني، تلحق وتطارد اأبناء ال�سهيد الفنان ناجي العلي، تلحق اجليل ال�سابع �سغارا وكبارا �سبانا ون�ساء وذكريات.

هذه الدولة الإ�رشائيلية ل زالت قلقة، كل حروبها التي تلت النكبة مل حت�سم الوعي الفل�سطيني الذي بقي �ساحيا متمردا متوالدا متجددا ل يفنى ول ين�سى، كل احلروب واملعارك والبط�س 
عادت با�رشائيل اإىل عام 1948 اإىل نف�س البداية، مل تنفع احلرب، مل تنفع اإزاحة اخلط الأخ�رش وخلق زمنني متباعدين ولغتني خمتلفتني، مل ينفع قانون القومية واملطالبة بالعرتاف بالدولة 
اليهودية النقية، مل تنفع الجتياحات واملذابح لخفاء وجه املخيم يف �سربا و�ساتيل وعني احللوة وخميم جنني والدهي�سة واجللزون وبلطة وقلنديا وخميم الفوار وخميمات ال�ساطئ والربيج 
والريموك وعايدة وغريها، مل تتحول وجوه اللجئني اإىل ظلل بعيدة، لقد ظل حنظلة الفل�سطيني �ساهداً، ظل ذاكرة ت�ستعل مباء الكربيت وحجارة الفقراء، مل يندثر اللجئون يف ال�ستات، كل 

النتفا�سات انطلقت من املخيمات.
بعد 71 عاما على النكبة الفل�سطينية اأعلن الناطق الع�سكري الإ�رشائيلي اأن اإ�رشائيل مل تنت�رش حتى الآن على املخيم، وان ما عجز عنه ال�سلح يجب اأن حتققه �سفقة القرن الأمريكية، تفكيك 
وكالة الغوث و�سطب حق العودة ودفن جروح اللجئني حتت اأ�سنان اجلرافات وال�رشلة وامل�ستوطنات والأمر الواقع، هذه املفاتيح تزعجنا، قال الناطق الع�سكري ال�رشائيلي، هذه املفاتيح 

لها ج�سد وم�ساعر واإقدام وقلب وعقل، هذه املفاتيح �سارت بنادق.
اجلي�س ال�رشائيلي وقادته اأطلقوا �سافرة النذار واعلنوا حالة الطوارئ بعد 71 عاماً على النكبة، ل زال اأبناء ال�سهيد الفنان ناجي العلي اأحياء طلقاء يف �سوارع املخيم: حنظلة وفاطمة 
وامل�سيح، ولهذا يربر الناطق با�سم اجلي�س اأ�سباب تكثيف املداهمات والإعدامات والعتقالت يف املخيم ليل نهار، هناك مطلوبني، هناك اأبناء ناجي العلي، اأنهم كتيبة لجئني، يلقون علينا 
احلجارة وقناين املولوتوف، مل ن�ستطع حترير �سارع اأو حارة يف املخيم، حنظلة يقود كل عمليات املقاومة، نراه يف كل مكان، يحمل اخليمة واملفاتيح والقيود، يحر�س ويوؤذن للثورة وا�سرتداد 

احلقوق امل�سلوبة.
حنظلة اأ�ساء �سعلة العودة ليلة 2019/5/15 اأمام بوابة خميم الدهي�سة، وغنى ن�سيد موطني ، واأهدى اأغنيته اإىل حيفا، ال�ساحة امتلأت بالنا�س القادمني من كل الأوقات والأمكنة، اأجيال متداخلة، 
حناجر واأنا�سيد واحدة، ت�ساءل الإ�رشائيليون كيف و�سل خميم الدهي�سة اىل مدينة حيفا؟ كيف و�سلت ام �سعد؟ وجتمع النا�س والأماكن الأحياء والأموات والأمواج واكتمل البيت والعائلة، حنظلة 
معه �سجرة كل العائلت وال�سللت ومفاتيح البيوت وجمرات الرماد، �سار املخيم بقيادة حنظلة مع�سكر �سامخ، اأدار ظهره للمحتلني وكان وجهه نحو القد�س، تربز من راأ�سه اأ�سواك الأر�س، 

وجهه حاد كال�سكني، طافح بالغ�سب، هو ل ميلك الطائرات واملجنزرات وال�سواريخ، اإمنا يحمل ري�سة وكوفية واألوان ب�سيطة وقطعة من ورق، اأدوات ب�سيطة ولكنها �سارت قنبلة.
اجلي�س الإ�رشائيلي اأعلن ان حنظلة لي�س فردا، بل هو تنظيم �سيا�سي قائم بحد ذاته، له ذاكرة جماعية ونبوءة وقدرة على التحري�س والتح�سيد وتهييج البحر، وان حنظلة يظهر يف املخيم يف كل 
حارة وزقة وعلى كل ر�سيف، انه �سوت الفقراء واملقهورين واملعذبني، يبني متاري�س حجارة، يقدم وردة جلريح اأو لأم �سهيد، يظهر مع عائلت الأ�رشى واملعتقلني يف خيام الت�سامن، حنظلة 

يقود املظاهرة اإىل حاجز قرب راحيل، حنظلة حايف القدمني جاء من قعر املخيم، مرقع الثياب، مليء بال�سمت البليغ، القلب العنيد، حنظلة كل هذا الن�سيد.
حكومة اإ�رشائيل تطارد حنظلة، وتقول انه لي�س طفل كما يظهر، انه طفل كبري، انه كل طفل قادم، كل طفل ن�ساأ على وعي بق�سيته الكربى منذ الطفولة، هو كل طفل يبحث عن احلب والعدالة 
وال�سلم، حنظلة هو خريطة فل�سطني التي حتولت اإىل بندقية، حنظلة ابن الع�رش �سنوات يرف�س اأن يكرب حتى يعود اإىل قريته التي طرد منها وهو يف �سن العا�رشة، حنظلة اخطر طفل يهدد دولة 
اإ�رشائيل، ا�ستثنائي ل ميوت ول يزول، حنظلة يعترب العودة هي احلياة، من العودة يكرب فيه الطفل، تكرب فيه �سجرة الزيتون والحلم املباركات والأغ�سان، وينزل الأولد عن اللوحات وجدران 

البيوت يف املخيمات، حنظلة يظهر ك�سوكة النبات الربي الفل�سطيني، يوجع الحتلل، ال�ساهد احلي على املاأ�ساة.
والعرو�سة  البندقية واملغنية  الأ�سرية اجلريحة، فاطمة  ال�سهيدة  ليل املخيم، فاطمة  العلي يف �سوارع املخيم، فاطمة اجلميلة تظهر كقمر فوق  ابنة ناجي  اإ�رشائيل تطارد فاطمة  حكومة 

واحلبيبة، هي اأخت الرجال كما قال عنها ال�سهيد ناجي، ت�ساوي األف زملة، فاطمة التي ل تزال تعلق على رقبتها مفتاح البيت كرمز حلق العودة.
ف�سل جي�س الحتلل يف اعتقال فاطمة، ظهرت مرة بثوب فل�سطيني يف مظاهرة، ظهرت يف م�سريات العودة مع رزان النجار يف غزة ت�سعف اجلرحى، ظهرت يف خميم المعري يف خيمة عائلة 
اأبو حميد بعد ان هدموا البيت، ظهرت يف روح البحر املتو�سط الذي حمل دلل املغربي اإىل �ساحل فل�سطني، ظهرت فاطمة مع ليلى خالد وهي تبني جمهورية فل�سطني امل�ستقلة يف ال�سماء، 
فاطمة هي اآيات الأخر�س واإ�رشاء جعابي�س وربيحة ذياب وعهد التميمي هي ام مهيوب خن�ساء خميم بلطة وهي ام زكريا زبيدي يف خميم جنني، فاطمة كل الن�ساء وكل البنات، على راأ�سها 

كوفية، فاطمة هي فل�سطني، هي كل املدن يف العامل، فاطمة رغيف اخلبز يف املخيم، هي اأمك، هي احلليب واملدر�سة واملعجزة.
قوات الحتلل ال�رشائيلي تطارد ابناء ناجي العلي يف خميم الدهي�سة، تطارد امل�سيح، امل�سيح ل زال حيا، نزل عن �سليبه، امل�سيح اللجئ املقهور اجلريح الأ�سري ال�سهيد املهجر املقاوم 
الفقري، جي�س الحتلل يرى يف كل لجيء م�رشوع م�سيح منتظر، يحمل الب�سارة والر�سالة واحلجارة، اللجئون هم امل�سيحيون الذين مي�سون يف درب األمهم وي�رشون على الو�سول اىل احلياة 
واعلن القيامة، امل�سيح يف خميم الدهي�سة، خرج من املوت خرج من ال�سجن، اتكاأ على روحه وجروحه، امل�سيح يف املخيم ي�سيء �سجرة امليلد، يولد مرة اأخرى، ينزع امل�سامري من يديه 

ويهبط عن حبل امل�سنقة م�سحونا بالنبوءة واحلياة وال�سلة.
حكومة اإ�رشائيل تطارد ناجي العلي واأولده يف خميم الدهي�سة لنها تخاف من قوة الذاكرة، تخ�سى هذه اجلدة العجوز مع املفتاح و�سورة البيت املهدوم يف لوحات ناجي العلي وتراها اكرث 
تهديدا من مليون �ساروخ وطائرة، اأولد ناجي العلي خرجوا من اللوحات ومن الزمن وا�ستعادوا ذاكرتهم امل�سحوقة واملهددة واملطاردة وابرزوا ق�سة النكبة بهذا ال�سمود وبتلك احلجارة التي 

�سكلت تهديداً لدولة عن�رشية اأقامت ا�ستقللها فوق اأنقا�س �سعب بارتكاب املذبحة تلو املذبحة والكارثة.
اإ�رشائيل تلحق وتطارد ناجي العلي واولده يف خميم الدهي�سة، ف�سوت احلرية لزال عاليا يف زمن خميمات اللجوء، �سوت ناجي العلي، لهذا لي�س �سدفة ان يكون يوم 22-7-1987 حيث اطلق 
الر�سا�س على ناجي العلي لخماد �سوته وقتل ابناءه ي�سادف قتل واغتيال الأ�سري علي اجلعفري ابن خميم الدهي�سة يوم 22-7-1980 يف �سجن نفحة خلل الإ�رشاب عن الطعام، �سبع �سنوات 
وناجي العلي يفت�س عن اجلعفري يف �سوارع املخيم وبني اأ�سلكه ال�سائكة، املوت هو �سوت احلرية وقد اختار ناجي العلي املوت من اجل النعتاق من ال�ستعباد والغياب كما اختار علي 

اجلعفري املوت من اجل الكرامة واحلرية والعودة.
اأبناء ال�سهيد الفنان ناجي العلي ينزلون عن ر�سوماته يف خميم الدهي�سة:

امل�سيح مي�سي م�سلوبا يف ال�سوارع يتدىل من رقبته مفتاح العودة يفت�س عن الأطفال املهجرين والغائبني، فاطمة تهتف: عائدون، وتقول: فل�سطني بلدنا م�س ب�س ال�سفة وغزة، فلت�سقط كل 
ال�سجون، يزنود ال�سعب اهتزي، حنظلة ي�رشخ يف وجه اجلنود: لن نرفع العلم البي�ساء، مل نرفع �سوى العلم الفل�سطيني حلماية املخيمات.

بعد 71 عاما على النكبة حكومة اإ�رشائيل تعلن انها مل حترر خميم الدهي�سة، مل تنت�رش يف حرب 1948، ل زال اأبناء ال�سهيد ناجي العلي اأحياء، حنظلة وفاطمة وامل�سيح، املخيم كني�سة، املخيم 
جامع، املخيم خندق، املخيم ذاكرة، املخيم فاطمة وخما�س الولدة، املخيم يت�سدى للدبابة، املخيم ينه�س من كابو�س الت�رشد والإبادة.

///////////////////////////////////////
قبل اأن ميوت اجللد

حكاية وطن حتاكي التجربة العتقالية يف �سجون الحتلل الإ�رشائيلي
كتب :-  ثائر اأبو عطيوي

قبل اأن ميوت اجللد حكاية وطن حتاكي التجربة العتقالية يف �سجون الحتلل الإ�رشائيلي من البدايات وحتى النهايات. 
وقبل اأن ميوت اجللد هو ماأخوذ عن كتاب متت طباعته منت�سف هذا العام للروائي الفل�سطيني الأ�سري املحرر حممد حممد اأبو �ساوي�س ذو ال�ستني عاماً. 

فالروائي اأبو �ساوي�س عا�س طفولته داخل اأزقة خميمات ال�ستات واللجوء بقطاع غزة وترعرع �سبابه وهو ينظر للحرية وال�ستقلل وهو داخل اأقبية �سجون الحتلل الإ�رشائيلي. 



هذه الدولة االإ�رسائيلية ال زالت قلقة، 
كل حروبها التي تلت النكبة مل حت�سم 
�ساحيا  بقي  الذي  الفل�سطيني  الوعي 
وال  يفنى  ال  متجددا  متوالدا  متمردا 
ين�سى، كل احلروب واملعارك والبط�ش 
اإىل   1948 عام  اإىل  با�رسائيل  عادت 
مل  احلرب،  تنفع  مل  البداية،  نف�ش 
وخلق  االأخ�رس  اخلط  اإزاحة  تنفع 
خمتلفتني،  ولغتني  متباعدين  زمنني 
واملطالبة  القومية  قانون  ينفع  مل 
النقية،  اليهودية  بالدولة  باالعرتاف 
مل تنفع االجتياحات واملذابح الخفاء 
وجه املخيم يف �سربا و�ساتيال وعني 
والدهي�سة  جنني  وخميم  احللوة 
وخميم  وقلنديا  وبالطة  واجللزون 
والربيج  ال�ساطئ  وخميمات  الفوار 
والريموك وعايدة وغريها، مل تتحول 
وجوه الالجئني اإىل ظالل بعيدة، لقد 
ظل  �ساهداً،  الفل�سطيني  حنظلة  ظل 
وحجارة  الكربيت  مباء  ت�ستعل  ذاكرة 
يف  الالجئون  يندثر  مل  الفقراء، 
ال�ستات، كل االنتفا�سات انطلقت من 

املخيمات.
الفل�سطينية  النكبة  بعد 71 عاما على 
االإ�رسائيلي  الع�سكري  الناطق  اأعلن 
اأن اإ�رسائيل مل تنت�رس حتى االآن على 
املخيم، وان ما عجز عنه ال�سالح يجب 
االأمريكية،  القرن  �سفقة  حتققه  اأن 
تفكيك وكالة الغوث و�سطب حق العودة 
اأ�سنان  حتت  الالجئني  جروح  ودفن 
وامل�ستوطنات  واال�رسلة  اجلرافات 
واالأمر الواقع، هذه املفاتيح تزعجنا، 
اال�رسائيلي،  الع�سكري  الناطق  قال 
وم�ساعر  ج�سد  لها  املفاتيح  هذه 
املفاتيح  هذه  وعقل،  وقلب  واإقدام 

�سارت بنادق.
اأطلقوا  وقادته  اال�رسائيلي  اجلي�ش 

�سافرة االنذار واعلنوا حالة الطوارئ 
زال  ال  النكبة،  على  عاماً   71 بعد 
العلي  ناجي  الفنان  ال�سهيد  اأبناء 
املخيم:  �سوارع  يف  طلقاء  اأحياء 
حنظلة وفاطمة وامل�سيح، ولهذا يربر 
تكثيف  اأ�سباب  اجلي�ش  با�سم  الناطق 
املداهمات واالإعدامات واالعتقاالت 
يف املخيم ليل نهار، هناك مطلوبني، 
كتيبة  اأنهم  العلي،  ناجي  اأبناء  هناك 
وقناين  احلجارة  علينا  يلقون  الجئني، 
�سارع  حترير  ن�ستطع  مل  املولوتوف، 
يقود كل  اأو حارة يف املخيم، حنظلة 
عمليات املقاومة، نراه يف كل مكان، 
والقيود،  واملفاتيح  اخليمة  يحمل 
وا�سرتداد  للثورة  ويوؤذن  يحر�ش 

احلقوق امل�سلوبة.
ليلة  العودة  �سعلة  اأ�ساء  حنظلة 
خميم  بوابة  اأمام   2019/5/15
 ، موطني  ن�سيد  وغنى  الدهي�سة، 
ال�ساحة  حيفا،  اإىل  اأغنيته  واأهدى 
كل  من  القادمني  بالنا�ش  امتالأت 
متداخلة،  اأجيال  واالأمكنة،  االأوقات 
ت�ساءل  واحدة،  واأنا�سيد  حناجر 
خميم  و�سل  كيف  االإ�رسائيليون 
الدهي�سة اىل مدينة حيفا؟ كيف و�سلت 
واالأماكن  النا�ش  وجتمع  �سعد؟  ام 
واكتمل  واالأمواج  واالأموات  االأحياء 
البيت والعائلة، حنظلة معه �سجرة كل 
البيوت  ومفاتيح  وال�سالالت  العائالت 
وجمرات الرماد، �سار املخيم بقيادة 
ظهره  اأدار  �سامخ،  مع�سكر  حنظلة 
القد�ش،  نحو  وجهه  وكان  للمحتلني 
تربز من راأ�سه اأ�سواك االأر�ش، وجهه 
هو  بالغ�سب،  طافح  كال�سكني،  حاد 
واملجنزرات  الطائرات  ميلك  ال 
اإمنا يحمل ري�سة وكوفية  وال�سواريخ، 
واألوان ب�سيطة وقطعة من ورق، اأدوات 

ب�سيطة ولكنها �سارت قنبلة.
حنظلة  ان  اأعلن  االإ�رسائيلي  اجلي�ش 

�سيا�سي  تنظيم  هو  بل  فردا،  لي�ش 
جماعية  ذاكرة  له  ذاته،  بحد  قائم 
التحري�ش  على  وقدرة  ونبوءة 
البحر، وان حنظلة  والتح�سيد وتهييج 
وزقة  حارة  كل  يف  املخيم  يف  يظهر 
الفقراء  �سوت  انه  ر�سيف،  كل  وعلى 
واملقهورين واملعذبني، يبني متاري�ش 
الأم  اأو  جلريح  وردة  يقدم  حجارة، 
االأ�رسى  عائالت  مع  يظهر  �سهيد، 
واملعتقلني يف خيام الت�سامن، حنظلة 
يقود املظاهرة اإىل حاجز قرب راحيل، 
قعر  من  جاء  القدمني  حايف  حنظلة 
املخيم، مرقع الثياب، مليء بال�سمت 
كل هذا  العنيد، حنظلة  القلب  البليغ، 

الن�سيد.
حنظلة،  تطارد  اإ�رسائيل  حكومة 
يظهر،  كما  طفال  لي�ش  انه  وتقول 
قادم،  طفل  كل  انه  كبري،  طفل  انه 
بق�سيته  وعي  على  ن�ساأ  طفل  كل 
طفل  كل  هو  الطفولة،  منذ  الكربى 
وال�سالم،  والعدالة  احلب  عن  يبحث 
التي  فل�سطني  خريطة  هو  حنظلة 
حتولت اإىل بندقية، حنظلة ابن الع�رس 
�سنوات يرف�ش اأن يكرب حتى يعود اإىل 
�سن  يف  وهو  منها  طرد  التي  قريته 

يهدد  طفل  اخطر  حنظلة  العا�رسة، 
دولة اإ�رسائيل، ا�ستثنائي ال ميوت وال 
يزول، حنظلة يعترب العودة هي احلياة، 
من العودة يكرب فيه الطفل، تكرب فيه 
املباركات  واالحالم  الزيتون  �سجرة 
واالأغ�سان، وينزل االأوالد عن اللوحات 
املخيمات،  يف  البيوت  وجدران 
الربي  النبات  ك�سوكة  يظهر  حنظلة 
الفل�سطيني، يوجع االحتالل، ال�ساهد 

احلي على املاأ�ساة.
ابنة  فاطمة  تطارد  اإ�رسائيل  حكومة 
ناجي العلي يف �سوارع املخيم، فاطمة 
اجلميلة تظهر كقمر فوق ليل املخيم، 
اجلريحة،  االأ�سرية  ال�سهيدة  فاطمة 
والعرو�سة  واملغنية  البندقية  فاطمة 
قال  كما  الرجال  اأخت  هي  واحلبيبة، 
عنها ال�سهيد ناجي، ت�ساوي األف زملة، 
فاطمة التي ال تزال تعلق على رقبتها 

مفتاح البيت كرمز حلق العودة.
اعتقال  يف  االحتالل  جي�ش  ف�سل 
فل�سطيني  بثوب  مرة  ظهرت  فاطمة، 
م�سريات  يف  ظهرت  مظاهرة،  يف 
العودة مع رزان النجار يف غزة ت�سعف 
االمعري  خميم  يف  ظهرت  اجلرحى، 
ان  بعد  حميد  اأبو  عائلة  خيمة  يف 

البحر  روح  يف  ظهرت  البيت،  هدموا 
املغربي  دالل  حمل  الذي  املتو�سط 
فاطمة  ظهرت  فل�سطني،  �ساحل  اإىل 
جمهورية  تبني  وهي  خالد  ليلى  مع 
فل�سطني امل�ستقلة يف ال�سماء، فاطمة 
جعابي�ش  واإ�رساء  االأخر�ش  اآيات  هي 
ام  هي  التميمي  وعهد  ذياب  وربيحة 
ام  وهي  بالطة  خن�ساء خميم  مهيوب 
زكريا زبيدي يف خميم جنني، فاطمة 
راأ�سها  على  البنات،  وكل  الن�ساء  كل 
كل  فل�سطني، هي  فاطمة هي  كوفية، 
املدن يف العامل، فاطمة رغيف اخلبز 
احلليب  هي  اأمك،  هي  املخيم،  يف 

واملدر�سة واملعجزة.
تطارد  اال�رسائيلي  االحتالل  قوات 
ابناء ناجي العلي يف خميم الدهي�سة، 
حيا،  زال  ال  امل�سيح  امل�سيح،  تطارد 
الالجئ  امل�سيح  �سليبه،  عن  نزل 
ال�سهيد  االأ�سري  اجلريح  املقهور 
جي�ش  الفقري،  املقاوم  املهجر 
م�رسوع  الجيء  كل  يف  يرى  االحتالل 
الب�سارة  يحمل  منتظر،  م�سيح 
هم  الالجئون  واحلجارة،  والر�سالة 
درب  يف  مي�سون  الذين  امل�سيحيون 
اىل  الو�سول  على  وي�رسون  اأالمهم 
يف  امل�سيح  القيامة،  واعالن  احلياة 
املوت  من  خرج  الدهي�سة،  خميم 
روحه  على  اتكاأ  ال�سجن،  من  خرج 
ي�سيء  املخيم  يف  امل�سيح  وجروحه، 
�سجرة امليالد، يولد مرة اأخرى، ينزع 
حبل  عن  ويهبط  يديه  من  امل�سامري 
واحلياة  بالنبوءة  م�سحونا  امل�سنقة 

وال�سالة.
العلي  ناجي  تطارد  اإ�رسائيل  حكومة 
النها  الدهي�سة  خميم  يف  واأوالده 
هذه  تخ�سى  الذاكرة،  قوة  من  تخاف 
و�سورة  املفتاح  مع  العجوز  اجلدة 
البيت املهدوم يف لوحات ناجي العلي 
وتراها اكرث تهديدا من مليون �ساروخ 

خرجوا  العلي  ناجي  اأوالد  وطائرة، 
وا�ستعادوا  الزمن  ومن  اللوحات  من 
واملهددة  امل�سحوقة  ذاكرتهم 
النكبة  ق�سة  وابرزوا  واملطاردة 
التي  احلجارة  وبتلك  ال�سمود  بهذا 
اأقامت  لدولة عن�رسية  �سكلت تهديداً 
ا�ستقاللها فوق اأنقا�ش �سعب بارتكاب 

املذبحة تلو املذبحة والكارثة.
العلي  ناجي  وتطارد  تالحق  اإ�رسائيل 
ف�سوت  الدهي�سة،  خميم  يف  واوالده 
عاليا يف زمن خميمات  احلرية الزال 
اللجوء، �سوت ناجي العلي، لهذا لي�ش 
�سدفة ان يكون يوم 22-7-1987 حيث 
العلي  ناجي  على  الر�سا�ش  اطلق 
ي�سادف  ابناءه  وقتل  �سوته  الخماد 
اجلعفري  علي  االأ�سري  واغتيال  قتل 
 1980-7-22 يوم  الدهي�سة  ابن خميم 
عن  االإ�رساب  خالل  نفحة  �سجن  يف 
العلي  وناجي  �سنوات  �سبع  الطعام، 
يفت�ش عن اجلعفري يف �سوارع املخيم 
هو  املوت  ال�سائكة،  اأ�سالكه  وبني 
�سوت احلرية وقد اختار ناجي العلي 
املوت من اجل االنعتاق من اال�ستعباد 
اجلعفري  علي  اختار  كما  والغياب 
واحلرية  الكرامة  اجل  من  املوت 

والعودة.
اأبناء ال�سهيد الفنان ناجي العلي ينزلون 

عن ر�سوماته يف خميم الدهي�سة:
ال�سوارع  يف  م�سلوبا  مي�سي  امل�سيح 
يفت�ش  العودة  مفتاح  رقبته  من  يتدىل 
والغائبني،  املهجرين  االأطفال  عن 
وتقول:  عائدون،  تهتف:  فاطمة 
ال�سفة  ب�ش  م�ش  بالدنا  فل�سطني 
يزنود  ال�سجون،  كل  فلت�سقط  وغزة، 
ال�سعب اهتزي، حنظلة ي�رسخ يف وجه 
اجلنود: لن نرفع االعالم البي�ساء، مل 
حلماية  الفل�سطيني  العلم  �سوى  نرفع 

املخيمات.

مل حت�سم اإ�سرائيل حرب النكبة عام 1948 حتى االآن برغم ما ارتكبته من تهجري وتطهري عرقي واإخفاء النا�س واملكان بالقوة واملجزرة واملنفى، فهي ال تزال تقاتل 
وحتارب يف �سوارع خميم الدهي�سة لالجئني، تالحق وتطارد اأبناء ال�سهيد الفنان ناجي العلي، تالحق اجليل ال�سابع �سغارا وكبارا �سبانا ون�ساء وذكريات.

بقلم : عي�سى قراقع

بعد 71 عامًا على النكبة الفل�سطينية
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قبل اأن ميوت اجلالد

حكاية وطن حتاكي التجربة العتقالية يف �شجون الحتالل الإ�شرائيلي
كتب :-  ثائر اأبو عطيوي

وطن  حكاية  اجلالد  ميوت  اأن  قبل 
�سجون  يف  االعتقالية  التجربة  حتاكي 
البدايات  من  االإ�رسائيلي  االحتالل 

وحتى النهايات. 
ماأخوذ عن  هو  اأن ميوت اجلالد  وقبل 
كتاب متت طباعته منت�سف هذا العام 
املحرر  االأ�سري  الفل�سطيني  للروائي 
ال�ستني  ذو  �ساوي�ش  اأبو  حممد  حممد 

عاماً. 
طفولته  عا�ش  �ساوي�ش  اأبو  فالروائي 
واللجوء  ال�ستات  خميمات  اأزقة  داخل 
ينظر  وهو  �سبابه  وترعرع  غزة  بقطاع 

اأقبية  داخل  وهو  واال�ستقالل  للحرية 
�سجون االحتالل االإ�رسائيلي. 

فقد عا�ش كاتب قبل اأن ميوت اجلالد 
جتربته  كل   فجر  ان�سطارية  حالة 
�سدور  وحتى  املهد  من  احلياتية 
الكتاب يف بوتقة واحدة كاملة متكاملة 
�رسده  خالل  من  االأطراف  مرتابطة 
عا�سها  التي  الذاتية  ل�سريته  املف�سل 
وتناول  بعد هزمية حزيران عام 1967 
وانعكا�ساتها  واملخيم  اللجوء  طفولة 

على حياته يف ريعان ال�سباب. 
وقام بت�سليط ال�سوء على عوامل اللجوء 
فقر  من  معا  رافقهما  وما  واالحتالل 

اأحالم  التي حتطمت  وحرمان  وماأ�ساة 
والتمني  الرجاء  عتبة  على  طفولته 
والعودة للديار وا�سل احلكاية واملكان.
و كما قدم الروائي ابو �ساوي�ش يف قبل 
اأن ميوت اجلالد حالته ال�سبابية وكيف 
الآخر  مكان  من  املحتل  مقارعة  كانت 
اأو  احلزين  الوطن  بركان  بهداأ  اأن  دون 

ي�ستكني.
جيل  بعد  جياًل  القادمة  االأجيال  ليعلم 
الثائرة  االأيام  رحى  به  حطت  اأن  اإىل 
و�سدر  الزنازين  واأقبية  املعتقل  لعتمة 
بحق روائي قبل اأن ميوت اجلالد حكماً 
اأعوام  ع�رس  عن  تزيد  ملدة  بال�سجن 

عملية  تنفيذه  اإثر  الثمانينات  بداية  يف 
اأعدم   الذي  دربه  ورفاق  هو  فدائية 
بع�سهم على يد قوات االحتالل يف ذلك 

الوقت. 
وهنا تبذاأ حكاية الرواية �سمن ال�سرية 
واالعتقال  االأ�رس  لتجربة  املختلفة 
العامل  من  التفا�سيل  اأدق  وت�ستعر�ش 
االأخر على �سخ�ش الكاتب من اأ�سطورة 
االأ�سرية  احلركة  وثبات  و�سمود 
مراحلها  خمتلف  على  الفل�سطينية 
الن�سالية من خالل ا�ستخدام االحتالل 
يف  والتعذيب  الق�سوة  و�سائل  اأب�سع 
عتمة االأقبية والزنازين و�سوالً ملرحلة 

انتهاء  بعد  واالأ�رس  القيد  من  التحرر 
كامل حمكوميته.

فالكتاب ذات البعد الروائي يتحدث عن 
فل�سطينية  �سيا�سية  جمتمعية  �رسيحة 
�سمودهم  وكيفية  املعتقلني  لالأ�رسى 
باملعتقالت  املعا�ش  للواقع  املتوا�سل 

االإ�رسائيلية 
وعذاباتهم  االأ�رسى  �سوت  عن  ويعرب 
عن  امل�ستميت  ودفاعهم  املتوا�سلة 
واملعادلة  الفل�سطينية  الق�سية  جوهر 
و  امل�ستمر  ال�رساع  لدائرة  التكوينية 
دميومة روح العمل الوطني املفاوم يف 

وجه املحتل الغا�سب.

االأ�رس  وذل  االأوجاع  كل  برغم  وذلك 
بكل  الكاتب  تطرق  واحلرمان   والعزل 
مو�سوعية و�سفافية مطلقة عن احلالة 
واالن�سان  الفكرة  لعامل  االإنعتاقية 
واملرير  الكئيب  الواقع  بعيون  احلامل 
للغد االأجمل نحو عامل احلرية و�سوالً 

بها اإىل اأهازيج الن�رس للوطن القادم. 
نوعية  باإ�سافة  الروائي   قام  وهنا  
عرب  املحتل  بالوطن  االأ�سرية  للحركة 
روايته التي حر�ش باأن تنجز �سفحاتها 
وطول  اللجوء  و  العدالة  غياب  يف 
الرتحال و�سهادة املحتل �سمن الو�سف 

التحليلي يف قبل اأن ميوت اجلالد.



لالحتادية  الطعون  جلنة  رف�ضت 
ملف  القدم  لكرة  اجلزائرية 
اإدارة  به  تقّدمت  الذي  الطعن 
املباراة  بخ�ضو�ص  تلم�ضان  وداد 
ال�ضلف  بجمعية  جمعتها  التي 
من  اخلتامية  اجلولة  �ضمن 
حيث  الثانية،  املحرتفة  الرابطة 
قرارها  الطعون  جلنة  اأ�ضدرت 
»اأ�ضود  ت�ضكيلة  �ضعود  بتثبيت 
الرابطة  اإىل  ر�ضميا  الون�رشي�ص« 
اإحتاد  ومرافقة  الأوىل  املحرتفة 

ب�ضكرة وجنم مقرة.
قدم  تلم�ضان  وداد  اإدارة  وكانت 
الفاف  لدى  بالطعن  تقدمت 
بعد اإقرار �ضعود جمعية ال�ضلف 
يت�ضمن  ملف  و�ضع  خالل  من 
فيما  القوانني  بتطبيق  املطالبة 
يتعلق باإيقاف املباراة قبل نهاية 
اجتياح  ب�ضبب  الأ�ضلي  وقتها 
الن�ضار للميدان وهو ما حدث يف 
املقابلة املذكورة اآنفا من خالل 
اأر�ضية  اجلمعية  اأن�ضار  اجتياح 

بومرزاق  ال�ضهيد  ملعب  ميدان 
بعد  بال�ضعود  لالأفراح  اإعالنا 
الفريقني  بني  املواجهة  نهاية 
بالتعادل هدف يف كل �ضبكة، لكن 
احلكم عوينة الذي اأدار املقابلة 
املواجهة  نهاية  عن  يعلن  مل 
اإدارة  عليه  اعتمدت  ما  وهو 
وهو  »الزيانيني«  اأبناء  ت�ضكيلة 
الأمر الذي يعاقب عليه القانون 
اللقاء  املحلي  الفريق  بخ�ضارة 
الذي  الأمر  وهو  الب�ضاط  على 

للنادي  ال�ضعود  كان �ضوف مينح 
نقطة  خ�ضم  حال  يف  التلم�ضاين 
اأنهى  بعدما  من ر�ضيد اجلمعية 
يف  منا�ضفة  املو�ضم  الفريقان 
الرتتيب  بجدول  الثالث  املركز 
�ضمري  املدرب  اأ�ضبال  وعودة 
زاوي اإىل دوري الأ�ضواء جمددا 
املبا�رشين  اللقاءين  بف�ضل 
بينهما وفوز اجلمعية يف تلم�ضان 

خالل مقابلة الذهاب.
ع.ق.

العا�ضمة  احتاد  فريق  يلعب 
ي�ضت�ضيف  عندما  املو�ضم  مباراة 
يف  وهران  مولودية  اليوم  �ضهرة 
اأر�ضية  على  بالكثري  تعد  مقابلة 
تكون  �ضوف  التي  وهي  امليدان، 
م�ضريية للنادي العا�ضمي، خا�ضة 
الثالث  بالنقاط  الفوز  يكفيه  واأنه 
باللقب  تتويجه  عن  لالإعالن 
بني  الأفراح  وانطالق  ر�ضميا 
الثامن  اللقب  اإحراز  الأن�ضار عرب 
للبطولة الوطنية يف تاريخ الفريق، 
هذه املقابلة �ضوف تكون اأهميتها 
برفع  املطالبني  لالعبني  كبرية 
التحدي والعمل على اإحراز الفوز 
ل غري من اأجل تفادي اأي مفاجاأة 
ظل  يف  لحق  وقت  يف  �ضارة  غري 
يجدها  التي  ال�ضديدة  املالحقة 
من الو�ضيف �ضبيبة القبائل، حيث 
لقاء  نقاط  اأهمية  اجلميع  يدرك 
من  غري  ل  الفوز  و�رشورة  اليوم 
الثامن  اللقب  الفريق  اإهداء  اأجل 

للبطولة الوطنية يف تاريخه.
مواتية  الفر�ضة  تكون  و�ضوف 
الأفراح  اإعالن  اأجل  من  لالعبني 

اللقب  واإحراز  جمهورهم  اأمام 
يلعبون  واأنهم  خا�ضة  ملعبهم،  من 
القواعد هذا  داخل  الأخري  اللقاء 
يعمل  الذي  الأمر  وهو  املو�ضم، 
الرحمان  عبد  الالعب  رفقاء 
اجل  من  ا�ضتغالله  على  مزيان 
التتويج  فرحة  الأن�ضار  م�ضاركة 
يوا�ضل  الغر�ص  ولهذا  باللقب، 
الطاقم الفني بقيادة املدرب ملني 
كافة  من  الالعبني  حت�ضري  كبري 
يومهم  يف  يكونوا  حتى  اجلوانب 
اأن�ضارهم  اإىل  اجلميل  ويردون 
اأوفياء للفريق ووقفوا  الذين كانوا 
اإىل جانبهم يف اأحلك الظروف طيلة 
املو�ضم اجلاري، وعرفت تدريبات 
عودة  »�ضو�ضطارة«  اأبناء  ت�ضكيلة 
رفع  بعد  حامية  اأمني  املهاجم 
العقوبة عنه واإعادته لالندماج مع 

زمالئه.
مهمة  تكون  لن  املقابل،  يف 
عند  �ضهلة  الأر�ص  اأ�ضحاب 
وهران،  مولودية  الزوار  مواجهة 
بحثا  العا�ضمة  اإىل  يتنقلون  الذي 
ايجابية  بنتيجة  للديار  العودة  عن 

يف  املعقدة  و�ضعيتهم  ظل  يف 
حتقيق  على  و�رشاعهم  الرتتيب 
البقاء وهم الذين ل يف�ضلهم �ضوى 
نقطة واحدة عن منطقة اخلطر، 
املدرب  اأ�ضبال  يجعل  الأمر  هذا 
اللقاء  يخو�ضون  لكناوي  نذير 
اأجل  من  قويتني  واإرادة  بعزمية 
»احلمراوة«  اإنقاذ  يف  امل�ضاهمة 
التعرث  اأن  باعتبار  ال�ضقوط،  من 
اأمام خطر  املولودية  يجعل  اليوم 

ال�ضقوط.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

يف املقابل ي�ضعى مولودية وهران 
بنتيجة  العا�ضمة  من  العودة  اإىل 
ايجابية من اجل موا�ضلة ال�رشاع 
على حتقيق البقاء خا�ضة واأن تعرث 
اجلزائري  الغرب  عا�ضمة  نادي 
بعد  على  وهو  بال�ضقوط  يهدده 
يف  اخلطر،  منطقة  عن  نقطة 
�ضبيبة  الو�ضيف  يرتقب  املقابل، 
والنق�ضا�ص  الرائد  تعرث  القبائل 
املهمة  رغم  ال�ضدارة،  على 
»الكناري«  تنتظر  التي  ال�ضعبة 
ح�ضني  ن�رش  اأمام  القواعد  خارج 
داي الذي لزال يبحث عن �ضمان 
البقاء قبل جولة واحدة على نهاية 

املو�ضم.
اأوجه  على  ال�رشاع  �ضيكون  بينما 
بني اأندية املوؤخرة يف ظل تواجد 

البقاء،  على  ت�ضارع  اأندية  ت�ضع 
بعا�ضمة  القمة  تكون  و�ضوف 
برج  اأهلي  العليا وجتمع  اله�ضاب 
اأين  املدية،  واأوملبي  بوعريريج 
الفوز  فر�ضة  املحليون  ميلك 
ل  بينما  ر�ضميا  البقاء  و�ضمان 
»التيطري«  اأبناء  ت�ضكيلة  متلك 
ايجابية  نتيجة  �ضوى  خيارا 
يعد  جهته  من  ال�ضقوط،  تقيهم 
بالإثارة  املغاربية  الوحدة  ملعب 
مولودية  يجمع  الذي  اللقاء  يف 
اللذان  بلوزداد  و�ضباب  بجاية 
البقاء،  على  بدورهما  ي�ضارعان 
واحتاد  تاجنانت  دفاع  وميلك 
لتحقيق  ثمينة  فر�ضة  بلعبا�ص 
البقاء بالن�ضبة لالأخري الذي يكفيه 
اجلزائر  مولودية  اأمام  الفوز 
جهته  من  ال�ضقوط،  من  للنجاة 
ل خيار اأمام دفاع تاجنانت �ضوى 

�ضباب  ا�ضتقبال  فر�ضة  ا�ضتغالل 
البقاء،  بحبال  للتم�ضك  ق�ضنطينة 
مليلة  عني  جمعية  �ضيكون  بينما 
بدوره اأمام فر�ضة تدعيم الر�ضيد 
بالنقاط الثالث عندما ي�ضت�ضيف 

بارادو للتم�ضك بالبقاء،

برنامج املباريات
 

بارادو  نادي  جمعية عني مليلة / 
ابتداء من 16:00

احتاد العا�ضمة / مولودية وهران
دفاع تاجنانت / �ضباب ق�ضنطينة
ن�رش ح�ضني داي / �ضبيبة القبائل

اأوملبي   / بوعريريج  برج  اأهلي 
املدية

�ضبيبة ال�ضاورة / وفاق �ضطيف
مولودية بجاية / �ضباب بلوزداد

اإحتاد بلعبا�ص / مولودية اجلزائر

 حمتدم مبراكز املوؤخرةاحتاد العا�صمة على بعد فوز من اللقب و�صراعاجلولة 29 للرابطة املحرتفة الأوىل
تتوا�شل مباريات الرابطة املحرتفة الأوىل، اأين جتري �شهرة اليوم لقاءات اجلولة 29 

وما قبل الأخرية من املناف�شة املحلية والتي يت�شدرها مباراة القّمة التي يحت�شنها 
ملعب عمر حمادي ببولوغني وجتمع الرائد احتاد العا�شمة وال�شيف مولودية وهران 
اأين جتري باأهداف متباينة بني اأ�شحاب الأر�ض الذين يحتاجون اإىل الفوز من اأجل 

التتويج ر�شميا بلقب البطولة الوطنية للمو�شم احلايل واإعالن الأفراح

كاأ�ض دايكن للتن�ض 
برتكيا

انهزام اإيبو يف 
املباراة النهائية

 
التن�ص اجلزائرية  مل تتمكن لعبة 
بلقب  التتويج  من  اإيبو  اإينا�ص 
الدورة الدولية كاأ�ص دايكن �ضرييز 
بعد انهزامها اأمام  اللوك�ضمبورغية 
اإيلينورا مولينارو ب�ضوطني نظيفني 
2-6 و4-6 يف املباراة النهائية التي 
ام�ص  مبدينة  اأول  بينهما  جمعت 
احت�ضنت  التي  الرتكية  اأنطاليا 
ماي،   19 اىل   13 من  املناف�ضة 
البالء  اجلزائرية  الالعبة  واأبلت 
احل�ضن اأمام مناف�ضة م�ضنفة 480 
يف ت�ضنيف الالعبات املحرتفات، 
حيث دام اللقاء �ضاعة و 30 دقيقة، 
املحطة  بلغت  قد  اإيبو  وكانت 
النهائية للدورة عقب فوزها ال�ضبت 
املن�رشم على الالعبة ال�ضوي�رشية 

غرمي �ضيارة ب�ضوطني نظيفني.
ح�ضن  اجلزائرية  الالعبة  واأكدت 
الأخرية  املدة  يف  ا�ضتعدادها 
حيث ما فتئت تبلغ اأدوارا متقدمة 
فيها  �ضاركت  التي  املناف�ضات  يف 
بعدة  تتقدم  اأن  املنتظر  ومن 
الأ�ضبوعي  الت�ضنيف  يف  مراتب 
ال�ضادر،  للتن�ص  الدويل  لالحتاد 
من  اخلام�ضة  الدورة  هذه  وتعد 
ت�ضارك  التي  دايكن  كاأ�ص  �ضل�ضلة 
اأق�ضيت  والتي  باأنطاليا  ايبو  فيها 
الثالث  يف  مبكر  ب�ضكل  فيها 
الأوىل، قبل ان تتمكن من حت�ضني 
ن�ضف  الدور  ببلوغ  ن�ضبيا  نتيجتها 
التي  الرابعة  الن�ضخة  يف  النهائي 
�ضكلت فر�ضة �ضانحة لها من اأجل 
ا�ضتئناف املناف�ضة ب�ضكل ايجابي 
اأ�ضابيع جراء  عدة  دام  غياب  بعد 
الدورات  غرار  وعلى  ال�ضابة، 
مباريات  اأقيمت  الأوىل،  الأربع 
دايكن  لكاأ�ص  اخلام�ضة  الن�ضخة 
مالية  جوائز  لها  ر�ضدت  التي 
على  دولر  األف   15 بقيمة  مقدرة 

ميادين ترابية.
وكالت

احتاد العا�شمة / مولودية وهران

اللقب الثامن ينادي اأبناء �صو�صطارة 
اأقّرت �شعود جمعية ال�شلف اإىل الرابطة الأوىل

جلنة الطعون ترف�ض ملف
 وداد تلم�صان

مولودية بجاية / �شباب بلوزداد

املوب اأمام فر�صة قلب 
الطاولة وال�صياربي للتدارك

املغاربية«  »الوحدة  ملعب  ي�ضهد 
مباراة قوية جتمع فريقي مولودية 
اللذان  بلوزداد  و�ضباب  بجاية 
البقاء،  اأجل حتقيق  ي�ضارعان من 
حيث يدخل لعبو »املوب« ملعبهم 
بحثا عن الفوز باللقاء ل غري من 
اأجل قلب الطاولة والتم�ضك باأملهم 
غياهب  اإىل  ال�ضقوط  تفادي  يف 
رغم  الثانية،  املحرتفة  الرابطة 
للمحليني  بالن�ضبة  املهمة  �ضعوبة 
الرتتيب  جدول  يتذيلون  الذين 
يف  كامال  الزاد  اإىل  ويحتاجون 
من  يتمكنوا  حتى  اليوم،  مباراة 
البقاء  حتقيق  م�ضوار  موا�ضلة 
بني  القوي  ال�رشاع  ظل  يف 
ت�ضارع  والتي  املوؤخرة  اأندية 
و�ضيكون  ال�ضقوط،  تفادي  على 
اآلن  الفرن�ضي  املدرب  اأ�ضبال 
تعّو�ص  ل  فر�ضة  اأمام  مي�ضال 
من اأجل ا�ضتغالل عاملي الأر�ص 
واجلمهور من اأجل الت�ضبث بحبل 
اإىل  �رشيعا  العودة  وتفادي  البقاء 

واحد  مو�ضم  بعد  الأدنى  الق�ضم 
من ال�ضعود اإىل دوري الأ�ضواء.

بلوزداد  �ضباب  يبحث  جهته،  من 
اجلولة  قبل  البقاء  تاأمني  على 
الأخرية من البطولة الوطنية، من 
بنتيجة  العودة  على  العمل  خالل 
يقوده  الذي  التنقل  من  ايجابية 
اإىل عا�ضمة احلماديني وا�ضتغالل 
الو�ضع ال�ضعب الذي مير به الفريق 
املحلي من اأجل تاأمني بقاءه عرب 
بجاية  مبلعب  الهزمية  تفادي 
ال�ضابقة  اجلولة  تعرث  وتدارك 
�ضيع  والتي  ال�ضاورة  �ضبيبة  اأمام 
خاللها النادي العا�ضمي نقطتني 
على ملعبه، وفر�ضته ثمينة اليوم 
من اأجل تاأمني البقاء قبل اجلولة 
يعرف  و�ضوف  مبلعبه،  الأخرية 
لقاء »املوب« عودة الالعب �ضتال 
بعدما عفا عنه املدرب عمراين 
ب�ضب  ب�ضو  زميله  يغيب  بينما 

الإ�ضابة.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

قرر  بلما�ضي  فاإن  الغر�ض  ولهذا 
اإىل  غوالم  فوزي  الالعب  اإعادة 
�ضفوف املنتخب الوطني جمددا 
الغياب الذي امتد الأكرث من  بعد 
عام ب�ضبب االإ�ضابة اخلطرية التي 
الركبة  م�ضتوى  على  تلقاها  كان 
امليادين  عن  ى  طويال  وابعدته 
اإىل  ويعود  موؤخرا  ي�ضفى  ان  قبل 
من  االأخرية  اجلوالت  يف  اللعب 
ناديه  رفقة  االإيطايل  الدوري 
ان  يبدو  حيث  االيطايل،  نابويل 
على  االعتماد  يف  يعول  بلما�ضي 
ميلكها  التي  واخلربة  التجربة 
الوطنية  للت�ضكيلة  الي�رس  الظهري 
خو�ض  له  �ضبق  الذي  وهو 
طبعاتها  يف  القارية  املناف�ضة 

ال�ضابقة.
واإىل جانب غوالم فقد اأعلن نادي 
موقعه  عرب  االإيطايل  اجلنوب 
جانب  اإىل  ا�ضتالمه  االلكرتوين 
مواطنه  ب�ضاأن  الدعوة  غوالم 
وزميله يف الفريق اآدم اأونا�ض الذي 
�ضيكون معنيا بدوره بامل�ضاركة يف 
الدورة املقبلة من الكان« خا�ضة 
واأنه ترك بالءا ح�ضنا من خالل 
املا�ضي  الرتب�ض  يف  م�ضاركته 
برجمه  والذي  الوطني  للمنتخب 
بلما�ضي  جمال  الوطني  الناخب 
اأن  وينتظر  الفارط  مار�ض  �ضهر 
يعتمد عليه ركيزة اأ�ضا�ضية، وذلك 
يعاين  التي  املناف�ضة  نق�ض  رغم 
منها اأونا�ض ب�ضبب تواجده خارج 
بقيادة  الفني  الطاقم  ح�ضابات 
والذي  اأنت�ضيلوتي  كارلو  املدرب 

املواجهات  يف  عليه  يعتمد  مل 
االأخرية من الدوري االيطايل.

م�ضادر  ك�ضفت  اخرى،  جهة  من 
مقربة من بلما�ضي اأنه ال ي�ضتبعد 
اأن يوجه االأخري الدعوة اإىل وجه 
الوطني  القمي�ض  يحمل  جديد 
بالعب  االأمر  ويتعلق  مرة  الأول 
نادي بري�ضت هاري�ض بلقبلة الذي 
اختياره  ومت  كبريا  مو�ضما  قدم 
لدوري  املثالية  الت�ضكيلة  �ضمن 
املو�ضم،  هذا  الثانية  الدرجة 
مفاجاأة  بلقبلة  يكون  قد  حيث 
على  االأول  امل�ضوؤول  قائمة 
خا�ضة  الوطنية  الفنية  العار�ضة 
تواجهه  التي  االأزمة  ظل  يف 
بعد  ميدان  و�ضط  من�ضب  يف 
لالعبي  املتالحقة  االإ�ضابات 
املن�ضب على غرار اأ�ضامة �ضيتة، 

فريد بوالية ومهدي عبيد وابتعاد 
نبيل بن طالب عن م�ضتواه.

بلما�شي يلتحق اليوم
 باأر�ض الوطن لتح�شري 

ترب�ض اخل�شر

ان  ينتظر  منف�ضل،  �ضياق  ويف 
قد  بلما�ضي  املدرب  يكون 
الوطن  باأر�ض  البارحة  التحق 
بعد  تقدير  اق�ضى  على  اليوم  اأو 
و�ضط  نالها  التي  الراحة  فرتة 
�ضي�رسع يف  اأين  ال�ضغرية،  عائلته 
االأمور اجلدية للتح�ضري النطالق 
عنه  يف�ضلنا  الذي  الرتب�ض 
االأخري  املنعرج  اأجل  من  اأ�ضبوع 
الكروي  العر�ض  للتح�ضريات 

القاري.

بلقبلة قد يكون مفاجاأة الناخب الوطني يف قائمة »الكان«

بلما�ضي يعيد غولم اإىل اخل�ضر بعد الغياب لأزيد من عام
�شرعت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم يف اإر�شال الدعوات اخلا�شة بالالعبني املعنيني بامل�شاركة يف نهائيات كاأ�ض 

اإفريقيا لالأمم املقررة خالل ال�شائفة املقبلة يف م�شر، اأين ي�شتعد الناخب الوطني الإعالن القائمة النهائية التي ت�شم 23 
العبا املعني بامل�شاركة يف املناف�شة القارية بعد اقل من اأ�شبوع خا�شة واأن الرتب�ض االأول للمنتخب الوطني متت برجمته 

بتاريخ 27 ماي املقبل يف مركز حت�شري املنتخبات الوطنية ب�شيدي مو�شى

احتفل رفقة زمالئه مرتديا العلم الوطني

فيغويل يقود غالتا�ضراي لالحتفاظ 
بالدوري الرتكي مبق�ضية

مل تتو�شل اإىل اتفاق مع كامباال �شيتي حول 
قيمة ال�شفقة

د التعاقد  اإدارة العميد ترت�ضّ
مع الأوغندي كادو

اجلزائري  الدويل  الالعب  اأنهى 
باأف�ضل  املو�ضم  فيغويل  �ضفيان 
يف  الثنائية  اأحرز  بعدما  طريقة 
غاالتا�رساي  ناديه  رفقة  تركيا 
وذلك عقب تتويجه بالدوري الرتكي 
القمة  مقابلة  يف  ح�ضمه  والذي 
بالو�ضيف  اأم�ض  اأول  جمعته  التي 
اإ�ضطنبول با�ضاك �ضهري، اأين حقق 
كافية  كانت  لواحد  بهدفني  الفوز 
بلقب  وزمالئه  فيغويل  الحتفاظ 
الدوري الرتكي للمو�ضم الثاين على 
االنفراد  ا�ضتعادوا  بعدما  التوايل 
نقاط  ثالث  بعد  على  بال�ضدارة 
واحدة  جولة  وقبل  املالحق  عن 
فارق  بف�ضل  املو�ضم  نهاية  على 

االأهداف ال�ضا�ضع بني الفريقني.
املنتخب  ميدان  متو�ضط  و�ضاهم 
الذي  الثمني  االنت�ضار  الوطني يف 
حققه فريقه بعد الهدف العاملي 
ال�ضيف  �ضباك  يف  وّقعه  الذي 
اإ�ضطنبول با�ضاك �ضهري جنح على 
اإثره يف توقيع التعادل واأعاد الثقة 
اإىل زمالئه الذين كانوا متاأخرين يف 
النتيجة على ملعبهم قبل اأن يعادل 
�ضجله  رائع  بهدف  الكفة  فيغويل 
اأحد  ركنية  م�ضتغال  مق�ضية  عرب 
�ضددها  كرة  منحه  والذي  زمالئه 

بداية براأ�ضية �ضدها احلار�ض قبل 
والتي  جمددا  الكرة  اإليه  تعود  اأن 
ال�ضباك،  �ضكنت  مبق�ضية  اأعادها 
اإىل  اأونيكورو  زميله  يعود  اأن  قبل 
لغاالتا�رساي  والفوز  التقدم  منح 
ثمينة  نقاط  ثالث  منح  والذي 
اأهدت التتويج  باللقب اإىل الفريق 

واالحتفاظ باللقب.
غرونوبل  نادي  خريج  وكان 
الفرن�ضي قد توج قبل خم�ضة اأيام 
بلقب كاأ�ض تركيا و�ضاهم يف اإحراز 
اللقب من خالل ت�ضجيله هدفا يف 
ناديه  جمعت  التي  النهائي  مباراة 
االأمر  وهو  �ضبور،  اأكهي�ضار  بفريق 
يف  العب  اأف�ضل  يجعله  الذي 
املو�ضم بالن�ضبة لغالتا�رساي خا�ضة 
بعد عودته القوية يف ال�ضطر الثاين 
من املو�ضم والتي كانت فعالة ويف 
من�ضة  اإىل  واأعاده  فريقه  �ضالح 
االألقاب  على  مهيمنا  التتويجات 

املحلية يف تركيا.
جنونية  بطريقة  فيغويل  واحتفل 
نهاية  عقب  زمالئه  رفقة 
العلم  يرتدي  وكان  املواجهة 
وفخره  اعتزازه  موؤكدا  الوطني 

باأ�ضوله اجلزائرية.
عي�شة ق.

مولودية  فريق  اإدارة  انطلقت 
لالعبني  قائمة  و�ضع  يف  اجلزائر 
املعنيني باال�ضتقدامات وااللتحاق 
ال�ضيفي  للمركاتو  حت�ضبا  بالفريق 
املقبل وحت�ضريا للمو�ضم الكروي 
اجلديد، حيث تعتزم اإدارة الفريق 
التح�ضري  يف  االنطالق  العا�ضمي 
مع  التفاو�ض  خالل  من  باكرا 
ترت�ضدهم  الذين  الالعبني 
حمل  اأجل  من  اإقناعهم  وتبحث 
اأندية  دخول  قبل  املولودية  األوان 
�ضوق  يف  قيمتهم  ورفع  اخلط  يف 
فقد  الغر�ض  ولهذا  التحويالت، 
بيت  داخل  من  م�ضادر  ك�ضفت 
للنادي  العام  املدير  ان  املولودية 
نحو  اأنظاره  �ضّوب  غريب  عمر 
خالل  من  االإفريقية  ال�ضوق 
كامباال  نادي  اإدارة  مع  تفاو�ضه 
ت�رسيح  اجل  من  االأوغندي  �ضيتي 
واحل�ضول  كادو  باتريك  العبها 
على خدماته، حيث تتواجد اإدارة 
املولودية يف مرحلة التفاو�ض مع 
االأوغندية يف ظل بحثها  نظريتها 
قيمة  بخ�ضو�ض  معها  اتفاق  عن 
ا�ضرتطت  بعدما  وذلك  ال�ضفقة، 

اإدارة كامباال �ضيتي احل�ضول على 
مبلغ 100 األف اأورو وهو ما يعادل 
مليارين و200 مليون �ضنتيم، بينما 
 60 قيمة  املولودية  اإدارة  عر�ضت 
مليار  قيمة  تعادل  ما  اأورو  األف 
و400 مليون �ضنتيم، حيث ال يزال 
يف  التفاو�ض  مرحلة  يف  الفريقان 
قيمة  على  بعد  االتفاق  عدم  ظل 
اإىل  كادو  الالعب  حتويل  �ضفقة 
وهو  العا�ضمي  النادي  ت�ضكيلة 
التعاقد  على  غريب  ي�رس  الذي 
معه باعتبار اأنه ين�ضط يف من�ضب 
مهاجم و�ضوف ي�ضارك مع منتخب 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ض  يف  بالده 

املقبلة.
اإىل جانب ذلك، فاإن اإدارة مولودية 
مع  اتفاق  اإىل  تو�ضلت  اجلزائر 
الذين منحوها  الالعبني  عدد من 
قمي�ض  ارتداء  على  املوافقة 
الفريق املو�ضم املقبل يف انتظار 
تر�ضيم التحاقهم عرب توقيع العقود 
املو�ضم  نهاية  عقب  االإدارة  مع 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  اجلاري 
فاروق �ضافعي، عبد القادر بدران 

ووليد عالتي.

م�ضر تك�ضف �ضعار كاأ�س 
اإفريقيا لالأمم

اأعلنت اللجنة املنظمة لبطولة اأمم اأفريقيا 2019 عن متيمة 
و�ضعار البطولة القارية التي ت�ضت�ضيفها م�رس يف الفرتة بني 
21 جوان اإىل 19 جويلية املقبل، وظهرت التميمة على �ضكل 
�ضخ�ض يرتدي غطاء راأ�ض فرعوين كما ارتدى طاقم منتخب 
م�رس الكامل، بالقمي�ض االأحمر وال�ضورت االأبي�ض واجلورب 
االأ�ضود، وظهرت خريطة قارة اأفريقيا على قمي�ض التميمة، 
واأعلنت اللجنة املنظمة عرب مقطع فيديو عن التميمة و�ضعار 
ت�رسيحات  بح�ضب  اأوروبا،  يف  ت�ضميمه  مت  والذي  البطولة 
حممد ف�ضل مدير اللجنة املنظمة، وكان هذا ال�ضعار قد مت 
البطولة  اأن حممد ف�ضل مدير  اإال  ت�رسيبه لو�ضائل االإعالم 
املنظمة  اللجنة  وواجهت  االأمر،  هذا  على  التعليق  رف�ض 
متيمة  عن  االإعالن  تاأخر  ب�ضبب  الذعة  انتقادات  للبطولة 

البطولة القارية.
على اجلانب االآخر، اأطلقت اللجنة املنظمة للبطولة تطبيق 
االأفريقية،  االأمم  بطولة  تذاكر  حجز  يف  للبدء  »تذكرتي« 
حجز  اأن  اللجنة  واأعلنت  امل�ضجعني،  بطاقة  وا�ضتخراج 
»تذكرتي«  موقع  على  الدخول  عرب  حالًيا،  متاح  التذاكر 
ليدخل  امل�ضجع  بطاقة  على  للح�ضول  الت�ضجيل  واختيار 
امل�ضتخدم جميع بياناته ال�ضخ�ضية املطلوبة ويح�ضل على 

موافقة بعد مراجعة تلك البيانات.
وكاالت

حل�شاب ذهاب نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا

ايت�ضعلي �ضمن طاقم حتكيم لقاء 
الوداد البي�ضاوي والرتجي

احلق  عبد  امل�ضاعد  احلكم  القدم  لكرة  االإفريقي  االحتاد  �ضمن والرتجي التون�ضي بتاريخ 24 ماي املقبل على ملعب االأمري موالي رابطة اأبطال اإفريقيا الذي يجمع فريقي الوداد البي�ضاوي املغربي اإيت�ضعلي �ضمن طاقم التحكيم املعني باإدارة مواجهة ذهاب نهائي اختار  اإيت�ضعلي  تواجد  جاء  حيث  الرباط،  بالعا�ضمة  اهلل  الذي عبد  جري�ضة  جهاد  امل�رسي  الرئي�ضي  للحكم  امل�ضاعد  اإدارة مقابلة الطاقم  اأحمد مت تعيينه من طرف الهيئة الكروية القارية من اأجل  وليد  ال�ضوداين  الثاين  م�ضاعده  يكون  �ضوف  والذي  من مواجهة االأهلي امل�رسي والرتجي التون�ضي والتي �ضهدت ا�ضتعمال نهائي العام املا�ضي رفقة احلكم الدويل مهدي عبيد �ضارف الإدارة احلكم امل�ضاعد اجلزائري بعدما �ضبق له التواجد يف مباراة ذهاب علي، ويعترب هذا الثنائي الثاين على التوايل الذي ي�ضارك يف اإدارته النهائي  فادحة  اأخطاء  و�ضهدت  »الفار«،  الفيديو  اإىل  االحتكام  طرف احلكم عبيد �ضارف دفع ثمنها غاليا بت�ضليط العقوبة عليه تقنية 
من طرف جلنة التحكيم للكاف.
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مبابي يفتح باب الرحيل عن البي ا�س جي
اأ�سعل كيليان مبابي مهاجم باري�س �سان جريمان اجلدل املثار حول اإمكانية رحيله عن النادي 
الفرن�سي خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية املقبلة، وقال مبابي فور ت�سلمه جائزتي اأف�سل العب 
واأف�سل العب �ساب بالدوري الفرن�سي: »اإنها حلظة مهمة بالن�سبة يل، ونقطة حتول كبرية يف 
م�سريتي، لقد اكت�سبت املزيد من اخلربات هنا، وحان الوقت لتحمل م�سوؤولية اأكرب«، واأملح 
املهاجم الواعد: »رمبا يحدث ذلك يف بي اإ�س جي و�ساأكون �سعيدا بالطبع، اأو يف مكان اآخر 

وم�رشوع جديد«.
من جانبها اأ�سارت �سحيفة لو باريزيان الفرن�سية اإىل اأن كيليان مبابي كرر ت�رشيحات م�سابهة 
يف منطقة االإعالميني عقب حفل اجلوائز، ليمهد الطريق لالأندية الراغبة يف �سمه، وب�سوؤاله 
عن رغبته يف الرحيل عن النادي الباري�سي، رد مبابي: »لقد قلت ما اأريده فور ت�سلم اجلائزة، 
هذا هو الهدف من احلفل، عندما يكون الالعب على املن�سة فاإنه ينقل الر�سالة التي يريدها، 
واإذا حتدثت يف نف�س االأمر جمددا �سي�سبح مكررا، اإنها اللحظة املنا�سبة لهذه الر�سالة فاأنا 

اأ�رشح دائما مبا اأ�سعر به«.
واأ�سافت اأن �سم مبابي مقابل 200 مليون يورو على االأقل بخالف حتمل راتبه، لن يقدر عليه 
�سوى اأندية ريال مدريد، بر�سلونة ومان�س�سرت �سيتي، ولفتت اأن مبابي ال ي�سعر بنجوميته داخل 
جدران النادي الباري�سي يف ظل �سطوة جنوم الربازيل خا�سة تياغو �سيلفا قائد الفريق ونيمار 
جونيور الذي يتقا�سى تقريبا �سعف راتب كيليان، وذكرت اأن م�سوؤويل بي اإ�س جي �سيكونون 
ملزمني باإر�ساء كيليان مبابي ورفع راتبه ليزيد عن نيمار اأو يت�ساوى معه على االأقل، وقالت 
بينهما يف  العالقة  اأن  اإال  امللعب،  ومبابي يف  نيمار  التفاهم اجليد بني  اإنه رغم  باريزيان  لو 
الكوالي�س ال تبدو قوية فالثنائي ال جتمعهما �سداقة، بل اإن نيمار يرتبط اأكرث بعالقات �سداقة 

مع العبني فرن�سيني بالفريق مثل األفون�س اأريوال وبر�سنيل كيمبيمبي واأدريان رابيو.

اأتلتيكو مدريد ي�ستهدف خي�سو�س خلالفة 
غريزمان

قال تقرير �سحفي اإجنليزي ام�س اإن اأتلتيكو مدريد يحاول �سد الفراغ الذي �سيرتكه الفرن�سي 
اأنطوان غريزمان مهاجم الفريق بعدما اأعلن رحيله عن الروخيبالنكو�س عقب نهاية املو�سم، 
واأ�سافت �سحيفة »مريور« الربيطانية، اأن اأتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع الربازيلي غابرييل 
خي�سو�س مهاجم مان�س�سرت �سيتي، لكي يكون خليفة غريزمان يف الروخيبالنكو�س، واأو�سحت 
اأن مان�س�سرت �سيتي، قد ي�سطر اإىل بيع خي�سو�س من اأجل متويل �سفقة التعاقد مع رودريغو 
مدرب  غوارديوال  لبيب  اأ�سا�سًيا  هدًفا  يعد  الذي  اأتلتيكو،  و�سط  العب  »رودري«  هرينانديز 

ال�سيتي.
ويخطط النادي االإجنليزي ل�سم العب و�سط اأتلتيكو لي�سبح بدياًل لفريناندينيو، وكان اإنريكي 
اإمكانية رحيل رودري يف املريكاتو ال�سيفي املقبل،  اإىل  اأملح  اأتلتيكو مدريد  �سرييزو رئي�س 
حيث ميلك الالعب يف عقده �رشًطا جزائًيا بقيمة 70 مليون يورو، ويعد رودري هدفا الأكرث من 

عمالق اأوروبي على غرار بايرن ميونخ وبر�سلونة.

ريال مدريد ميدد عقد كرو�س
توين  االأملاين  عقد  متديد  اأم�س  �سباح  االإ�سباين  مدريد  ريال  نادي  اأعلن 

كرو�س العب و�سط الفريق، وذكر ريال مدريد عرب موقعه الر�سمي على 
ليظل  توين كرو�س على متديد عقده،  اتفق مع  النادي  اأن  االإنرتنت، 
بقمي�س النادي امللكي حتى 30 جوان 2023، ومن املقرر اأن يظهر 
�سحفي  موؤمتر  يف  اأم�س  ظهر  برينابيو  �سانتياغو  ملعب  يف  كرو�س 
اأمام و�سائل االإعالم. و�سارك كرو�س يف 43 مباراة مع الفريق االأبي�س 

خالل املو�سم احلايل، متكن خاللها من ت�سجيل هدف واحد و�سناعة 6 
اأهداف، وتوج العب الو�سط االأملاين مع ريال مدريد بلقب الدوري االإ�سباين 

مرة واحدة، ودوري اأبطال اأوروبا 3 مرات، كاأ�س ال�سوبر االإ�سباين مرة، كاأ�س العامل لالأندية 4 
مرات وكاأ�س ال�سوبر االأوروبي 3مرات.

غوندوغان ير�سح ليفربول للقب دوري الأبطال
ك�سف االأملاين اإيلكاي غوندوغان العب مان�س�سرت �سيتي، بطل الدوري االإجنليزي لكرة القدم 
عن مر�سحه للتتويج بلقب دوري اأبطال اأوروبا، ويلتقي ليفربول مع مواطنه توتنهام يف نهائي 
دوري اأبطال اأوروبا يف الفاحت جوان املقبل، وقال غوندوغان يف ت�رشيحات ل�سحيفة »كيكر« 
االأملانية: »اأكن كل االحرتام لروح فريق توتنهام، ولكن اأفرت�س اأن ليفربول بقيادة مدربه يورغن 
كلوب لن يفرط يف اللقب«.واأ�ساف: »لكن النهائي مباراة متتد 90 دقيقة واأي �سيء قد يحدث«. 
وكان توتنهام قد اأطاح مبان�س�سرت �سيتي من ربع نهائي الن�سخة احلالية للبطولة قبل اأن يوا�سل 
مغامرته باإق�ساء اأجاك�س اأم�سرتدام الهولندي من ن�سف النهائي، اأما ليفربول فتاأهل للنهائي 

بعد رميونتادا رائعة بالفوز على بر�سلونة 4 ـ0، عقب اخل�سارة ذهابا بثالثية نظيفة.

اأتالنتا يتقا�سم نقاط اليويف وخ�سارة مذلة لالإنرت
للغاية  مهمة  نقطة  اأتاالنتا  خطف 
دوري  يف  للعب  �سعيه  اإطار  يف 
اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل حني 
مناف�سه  اأر�س  من  بالتعادل  عاد 
جوفنتو�س  االإيطايل  الدوري  بطل 
االأخرية،  1-1 يف املرحلة 37 قبل 
وبعد �سل�سلة من الفر�س للفريقني، 
يف  متخلفاً  نف�سه  جوفنتو�س  وجد 
اأتاالنتا  ح�سل  عندما   33 الدقيقة 
اليمنى  اجلهة  يف  ركنية  ركلة  على 
اأندريا ما�سييلو  اإىل  الكرة  فو�سلت 
الذي حولها اإىل ال�سلوفيني يو�سيب 
يف  فتابعها  مرتب�ساً،  اإيلي�سيت�س 
فويت�سخ  البولندي  احلار�س  �سباك 
 100 فريقه هدفه  مانحاً  ت�سي�سني 

هذا املو�سم يف جميع امل�سابقات وهو رقم مل ي�سل له اأي فريق حتى جوفنتو�س، وانتهى ال�سوط االأول على هذه النتيجة 
وبقي الو�سع على حاله رغم حماوالت جوفنتو�س الذي ودعه بارزايل يف الدقيقة 60 بالدموع والعناق ال�سيما مع األيغري، 
تاركاً مكانه للمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيت�س الذي غري جمرى االأمور واأهدى »ال�سيدة العجوز« التعادل بهدف رائع 
بعدما انق�س على الكرة اثر عر�سية من الكولومبي خوان كواردادو وحولها بحنكة من زاوية �سعبة بني �ساقي احلار�س 

بيارلويجي غوليني واإىل ال�سباك.
ورغم ف�سله يف حتقيق الفوز ملرحلة رابعة على التوايل، جتنب جوفنتو�س اأقله اأن يحتفل بلقبه الثامن توالياً بني جمهوره 
اأتاالنتا بني يديه يف ما يخ�س م�ساركته االأوىل يف دوري االأبطال، بل اأنه �سعد اإىل  بهزمية، وبهذا التعادل، بقي م�سري 
املركز الثالث بر�سيد 66 نقطة وبفارق املواجهتني املبا�رشتني عن اإنرت ميالن بعد اخل�سارة املذلة التي تلقاها االأخري 

على يد م�سيفه نابويل 1-4.
عزز ميالن حظوظه بالعودة اإىل م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم الأول مرة منذ مو�سم 2013-2014، بفوزه الثالث 
توالياً الذي جاء على ح�ساب �سيفه فروزينوين الهابط اإىل الدرجة الثانية 2-0، ويدين فريق املدرب جينارو غاتوزو بفوزه 
اإىل حار�سه جانلويجي دوناروما الذي حرم ال�سيوف من افتتاح الت�سجيل ب�سده ركلة جزاء يف الدقيقة 50  اأوالً  الثمني 
لكاميلو ت�سيانو، ثم اإىل البولندي كري�ستوف بيونتيك واالإ�سباين �سو�سو اللذين اأراحا اأع�ساب 60 األف م�سجع يف ملعب »�سان 
�سريو«، بعدما �سجل االأول هدف االفتتاح اثر متابعته ت�سديدة غري موفقة من زميله فابيو بورينو  لريفع ر�سيده اىل 22 
هدفا هذا املو�سم، والثاين هدف االطمئنان من ركلة حرة رائعة، ورفع ميالن ر�سيده اىل 65 نقطة يف املركز اخلام�س.

ويختتم ميالن املو�سم خارج ملعبه �سد �سبال، فيما يلعب اأتاالنتا بني جماهريه اأمام �سا�سوولو، علماً باأن روما اأي�ساً ما 
زال يف دائرة ال�رشاع كونه يتخلف بفارق نقطتني عن ميالن واأتاالنتا خالفاً لتورينو الذي تبخر حلمه بامل�ساركة يف دوري 

االأبطال بخ�سارته القا�سية اأمام م�سيفه اإمبويل 4-1.

والرابعة يف  تواليا  الثانية  للمرة  بطال  املتوج  بر�سلونة  اأنهى 
خارج  بتعادل  االإ�سباين  الدوري  االأخرية  اخلم�سة  املوا�سم 
واالأخرية من  ام�س يف املرحلة 38  اأول  اإيبار 2-2  ملعبه مع 
الدوري، و�سجل النجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي هديف النادي 
الثالثة  للمرة  الهداف  لقب  بنيل  جدارته  موؤكدا  الكاتالوين، 
بهدفيه  مي�سي  ورفع  الرائعة،  م�سريته  يف  وال�ساد�سة  تواليا 
اللذين �سجلهما ر�سيده اىل 36 هدفا يف الدوري و50 يف جميع 
اإيبار  اىل  املعار  بر�سلونة  العب  افتتح  اأن  بعد  امل�سابقات، 
االآخر  االأرجنتيني  زميله  عادل  ثم  الت�سجيل  كوكوريا  مارك 
االأول  ال�سوط  من  االأخرية  الدقيقة  يف  بال�سي�س  دي  بابلو 
بف�سل خطاأين من حار�س النادي الكاتالوين الهولندي يا�سرب 

�سيلي�سن.
البطوالت  الأف�سل هدايف  الذهبي  لنيل احلذاء  مي�سي  ويتجه 
االأوروبية املحلية، والتهديد الوحيد قادم من مهاجم باري�س 
�سان جرمان الفرن�سي بطل العامل كيليان مبابي الذي تبقى له 
مباراة واحدة ملحاولة تعوي�س فارق االأهداف االأربعة الذي 
وباإمكان  مرات،  خم�س  العامل  يف  العب  اأف�سل  عن  يف�سله 
مهمة  الأن  املو�سم  لهذا  االإجمايل  �سجله  يعزز  اأن  مي�سي 
االأوىل  للمرة  جنح  الذي  اإيبار  مباراة  عند  تنته  مل  بر�سلونة 
يف جتنب الهزمية، اإذ اأنه مدعو ورفاقه اىل مواجهة فالن�سيا 
ال�سبت املقبل يف نهائي م�سابقة الكاأ�س التي احتكرها النادي 

الكاتالوين يف املوا�سم االأربعة املا�سية.

م�سيفه  اأمام  بخ�سارة  مو�سمه  مدريد  ريال  اأنهى  جهته،  من 
 ،1999-1998 منذ  له  مو�سم  اأ�سواأ  ليحقق   2-0 بيتي�س  ريال 
ال�سابق خي�سي رودريغيز  ريال  لورنزو مورون والعب  و�سجل 
هديف بيتي�س الذي تقدم للمركز العا�رش، فيما جتمد ر�سيد 
على  الثانية  اخل�سارة  وهي  الثالث،  املركز  68 يف  عند  ريال 
التوايل والثالثة لريال يف مبارياته االأربع االأخرية يف »الليغا«، 
بعد �سقوطه اأمام رايو فايكانو وريال �سو�سييداد رافعاً �سجله 
-1998 مو�سم  منذ  يح�سل  اأمر مل  وهو   ،12 اإىل  الهزائم  من 
1999 حني ُمني بنف�س العدد من الهزائم، وخرج العبو الريال 
حتت �سافرات ا�ستهجان جماهري ملعب »�سانتياغو برنابيو« 
هذا  اأر�سه  على  للفريق  اخلام�سة  اخل�سارة  ت�ست�سغ  مل  التي 

املو�سم.

بر�سلونة ينهي الليغا بتعادل وامللكي ينهزم
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ذكرى �غتيال �لأيقونة �ل�سود�ء مالكوم �إك�س

الرجل الذي عّطل الهرم ال�سيا�سي واالجتماعي يف بالده
م.�س/وكالت

يتغري  و�ضحاها،  ع�ضية  بني 
م�ضار  يقلب  ب�ضكل  الفرد  م�ضار 
حياته راأ�ًضا على عقب يف اجتاه 
كانت  واإن  طيبة،  خامتته  تكون 
تر�ضمها  الأوىل  احلياة  مالمح 
فالأعمال  ال�ضقاء..  خطى 
بالفعل  حدث  ما  باخلواتيم،هذا 
مع الأمريكي، »مالكوم اإك�س«، اأو 
»احلاج مالك ال�ضّباز« الذي �ضار 
ذلك هو لقبه بعد اأن اهتدى اإىل 
بني  ق�ضاها  حياة  بعد  الإ�ضالم 

اجلرمية وال�ضجون. 
غادرة  ر�ضا�ضة  تغتاله  اأن  فقبل 
كانت   ،1965 عام  فرباير   21 يف 
الأمريكية  الإعالم  و�ضائل 
اأنه  على  اإك�س«  »مالكوم  ت�ضّور 
ول�س  للكوكايني  ومدمن  »قّواد 
مالكومل  عن  ودهمائي«،وا�ضتهر 
يف  قالها  التي  عبارته  اإك�س، 
من  اأ�ضابيع  قبل  �ضحفية  مقابلة 
عن  �ضوؤاًل  تلقى  حني  اغتياله، 
يتلقاها  التي  بالقتل،  التهديدات 
العن�رصية،  اجلهات  خمتلف  من 
�ضواء من البي�س اأو ال�ضود، فقال: 

»اإن ثمن احلرية هو املوت«. 
ذلك،  من  عاًما   53 بعد  لكن 
حتولت الآراء والجتاهات ب�ضاأنه 
لي�ضبح  درجة،   180 مبقدار 
ورمًزا  املدنية،  للحقوق  اأيقونة 
العاملي،  امل�ضتوى  على  للتنوير 
الهرم  عّطل  الذي  فالرجل 
ال�ضيا�ضي والجتماعي يف بالده، 
ومب�ضتوى تعليمي متوا�ضع للغاية، 
اأ�ضبح الآن يحظى بقبول عاملي 
بالن�ضبة  للفخر  م�ضدًرا  ويعترب 
لل�ضود والبي�س وامل�ضلمني وغري 

امل�ضلمني على حد �ضواء. 
الأ�ضول  ذو  اإك�س«  م«الكوم  ولد 
ولية  يف   1925 عام  الأفريقية، 
الأمريكية يف وقٍت كان  نربا�ضكا 
فيه التمييز �ضّد ال�ضود يف اأمريكا 
وا�ضتهر  اأوجه،  ويف  بل  قائًما 
بدفاعه عن حقوق ال�ضود ونا�ضل 
حقوقهم،  اأجل  من  حياته  طوال 
املحا�رصات  من  العديد  وله 

واللقاءات والأقوال ال�ضهرية. 
اإك�س«  »مالكوم  قدرة  تزال  ول 
على تغيري م�ضار حياته وظروفه، 

يف  جاذبية  الأكرث  اجلانب  هي 
�ضريته لأولئك الذين يقتدون به. 
عبد  الأمريكي،  هوؤلء  واأحد 
مبثال  احتذى  الذي  عثمان،  اهلل 
م�ضار  لتغيري  اإك�س«،  »مالكوم 
حياته من جمرٍم مداٍن اإىل �ضخ�س 
يُظهر لالآخرين، كيف  اأن  يحاول 
ال�ضعوبات  ا�ضتغالل  ميكن  اأنه 
كو�ضيلة  ال�ضخ�ضية  والعراقيل 
وال�ضتقالل  الذات  لتغيري  دفع 

اقت�ضادًيا. 
وقال عثمان: »اأحب يف �ضريته اأنه 
ومن  خمدرات  تاجر  من  حتّول 
اإىل  للكحول،  �ضارب  ومن  قّواد 
حياته«واأ�ضاف:  اأ�ضلح  �ضخ�س 
م�ضابه  حياة  منط  ع�ضت  »لقد 
مررت  اأن  �ضبق  لأنني  لذلك، 
بتجربة ال�ضجن، لذلك داأبت على 
الطالع عنه حتى غريت حياتي 

نحو الأف�ضل«. 
وتابع: »الآن اأحاول تعليم النا�س 
بدًل  للعي�س؛  اأخرى  طريقة 
هذا  من  والأ�ضياء  ال�رصقة  من 
القبيل، فباإمكانك ال�ضعي والعمل 
حياة  لتوفر  الك�ضب  حتاول  واأن 
من  وحت�ضن  لنف�ضك،  كرمية 
و�ضعك وو�ضع جمتمعك، وتتغري 

وترية العامل بهذه الطريقة«. 
اإك�س«،  »مالكوم  غرار  وعلى 
نف�ضه  تثقيف  »عثمان«  حاول 
لكي  اأخرى  لغات  مبفردات 
ي�ضتطيع التوا�ضل مع الأ�ضخا�س 

الذين ل يتحدثون بل�ضانه. 

رحلته مع �لإ�سالم 

  يف بداية حياته، مل يكن »مالكوم« 
وقد  م�ضيحًيا،  كان  بل  م�ضلًما 
املمنوعات  اأنواع  جميع  جّرب 
من جتارة املخدرات و�ضوًل اإىل 
م�ضلحة  �ضطو  بعمليات  القيام 
على  �ضجن  الِبِي�س  منازل  على 

اإثرها لأكرث من �ضبع �ضنوات. 
لحًقا، واأثناء فرتة �ضجنه، اأ�ضلم 
اإخوته وعّرفوه على دين الإ�ضالم 
الكتب،  من  العديد  له  واأر�ضلوا 
وهو  لحًقا  لالإ�ضالم  اهتدى  ثم 
من  خروجه  ال�ضجن،وبعد  يف 
اإك�س«  »مالكوم  ان�ضم  ال�ضجن، 
التي  الإ�ضالم«،  »اأّمة  حلركة 

اأن�ضاأها ال�ضود يف اأمريكا واأ�ض�ضها 
»اإليجاه حممد«، والتي تبّنت كًما 
الإ�ضالمية  املفاهيم  من  هائاًل 
املحّرفة والبعيدة عن منهج اأهل 

ال�ضّنة واجلماعة. 
تفوق  اإىل  احلركة  هذه  ودعت 
الأبي�س  على  الأ�ضود  اجلن�س 
بينهما،  والعدل  امل�ضاواة  ولي�س 
وعملت على ت�ضوير الِبِي�س على 
هم  ال�ضود  واأّن  �ضياطني  اأّنهم 
مالئكة، بالإ�ضافة اإىل الكثري من 

الأفكار اخلاطئة. 
على  داأب  اإك�س«،  »مالكوم  لكن 
ت�ضحيح تلك املفاهيم وت�ضحيح 
يف  الإ�ضالمية  امل�ضرية  حركة 
واكت�ضب  املتحدة،  الوليات 
وا�ضعة،وخا�س  �ضهرة  حينها 
اإىل  طويلة  رحلٍة  اإك�س«  »مالكوم 
خاللها  التقى  العربية،  الدول 
امللك  وقتها  ال�ضعودي  بالعاهل 
في�ضل، وعدٍد من الزعماء العرب 
والقادة، ويف طريقه قام بفري�ضة 
هي  الرحلة  هذه  وكانت  احلج، 
فقد  له  اجلديدة  الولدة  نقطة 
ومعتقداته  اأفكاره  كل  تغريت 
رحلة  بعد  جذري  ب�ضكٍل  واآرائه 
اإ�ضالمه  اأعلن  اأنه  كما  احلج، 
اأهل  اأخرى، واعتنق مذهب  مرًة 

ال�ضنة واجلماعة. 

تاأثريه على �أتباعه 

�ضوميكر،  نيل  يقول  جانبه،  من   
وهو اأحد مواطني »هارمل« )اأحد 
ومركز  نيويورك  مدينة  اأحياء 
اأفريقي(،  اأ�ضل  من  الأمريكيني 
بجولت  ويقوم  الإ�ضالم  واعتنق 
يف  قدميه  على  �ضرًيا  دعوية 
اإن   ،1998 عام  منذ  مانهاتن 
اإك�س«  »مالكوم  اإىل  يعود  الف�ضل 
الأ�ضخا�س  الكثري من  يف هداية 

اإىل الإ�ضالم. 
الأ�ضخا�س  هوؤلء  اأن  واأ�ضاف 
حياة  تغيري  ا�ضتطاعوا  ا  اأي�ضً
النبي  تعاليم  من خالل  الكثريين 
حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم،وقال 
اإك�س«  »مالكوم  اإن  �ضوميكر، 
ال�ضيا�ضة  على  يوؤثر  يزال  ل 
الأمريكية حتى بعد وفاته،واأ�ضار 
اإىل اأن فيلًما وثائقًيا مدته �ضاعة 

عن حياة »مالكوم اإك�س« �ضيعر�س 
بعد  الأمريكية  التلفزيونات  على 
وفاته،واأ�ضاف:  ذكرى  من  يوم 
اإىل  يرجع  هذا  اأن  »اأعتقد 
للمطالبة  جمددة  دعوات  وجود 

باحلقوق املدنية حالًيا«. 
بتوجيه  يقوم  »مالكوم«  وكان 
وتثقيف  كيفية متكني  اإىل  ال�ضود 
اأنف�ضهم وكبح جماحها وتعليمهم 
وقد  جمتمعاتهم  يحبون  كيف 
اأثرت ر�ضالته اأي�ضا على »عائ�ضة 
اأعجبت  اأن  منذ  ماكربايد«، 
واأفكاره  باأ�ضلوبه  الأوىل  للمرة 
�ضن  اأواخر  يف  كانت  عندما 
املراهقة حني جاءت اإىل مدينة 
»لقد  عائ�ضة:  نيويورك،وتقول 
م�ضلًما،  كان  لأنه  به،  اأعجبت 
املزيد  اأكت�ضف  جعلني  واأ�ضلوبه 

عنه«. 
عن  خربتها  »ماكربايد«  ونقلت 
ال�ضغرية،  اإك�س« لبنتها  »مالكوم 
ق�ضة  من  ال�ضتفادة  اأجل  من 
على  التغلب  بكيفية  حياته 
�ضيء  اإىل  وحتويلها  ال�ضعوبات 

جيد. 
حالة  من  خرج  »لقد  وقالت: 
الوعي  من  اأخرى  اإىل  ظالمية 
تلك  منذ  حياته  وازدهرت 
اللحظة، كم كنت اأمتنى اأن يطول 
عمره لأنه كان �ضيُحدث تغيريات 

عظيمة يف العامل«. 

ماذ� لو كان حا�سر�؟

كيف  نتوقع  اأن  امل�ضتحيل  من   
اإك�س«،  »مالكوم  �ضيت�رصف  كان 
ي�ضهد  حني  العمر  به  طال  اإذا 
مر  واإذا  احلالية  ال�ضيا�ضة  اأجواء 
امل�ضطربة،  ال�ضتينيات  باأحداث 
واأعمال ال�ضغب التي طالت عموم 
وفرتات  العقد  ذلك  يف  البالد 
واحلرب  القت�ضادي،  النكما�س 
الف�ضل  نظام  و�ضقوط  الباردة، 
اجلنوبية،  اأمريكا  يف  العن�رصي 
اخلارجية،  احلروب  وتو�ضع 
الأمريكي  )الرئي�س  وانتخاب 
ال�ضابق( باراك اأوباما، و)الرئي�س 

احلايل( دونالد ترامب.
وتردد اأنه اعرتف، للكاتب ال�ضهري 
�ضريته  كتب  الذي  هيلي،  األيك�س 
الذاتية قائاًل: »اأنا رجل يكفي اأن 
اأ�ضتطيع و�ضع  اإنني ل  لكم  اأقول 
فل�ضفتي  تقدمه  ما  على  اأ�ضبعي 
الآن بال�ضبط، ولكني مرن«، وقد 
ثالثة  قبل  الكلمات  بتلك  نطق 

اأيام من اغتياله. 
امل�ضار  عن  النظر  وبغ�س 
ال�ضنوات  يف  �ضيتخذه  كان  الذي 
التالية، لو اأنه جنا من ذلك اليوم 
فاإنه   ،1965 عام  يف  امل�ضوؤوم 
اأن  نت�ضور  اأن  ال�ضعب  من  لي�س 
»مالكوم اإك�س« كان �ضيظل قوة ل 

ي�ضتهان بها. 
اليوم  املثارة  الق�ضايا  فبع�س 
كان  التي  الق�ضايا،  نف�ضها  هي 
اخلم�ضينيات  يف  لها  يت�ضدى 

التمييز  وهي  األ  وال�ضتينيات 
ال�رصطة  ووح�ضية  العن�رصي، 
وحقوق الإن�ضان الأ�ضا�ضية، وغري 

ذلك. 
الباعة  اأحد  فولر،  نوفا  ويقول 
)مالكوم  كان  »لقد  »هارمل«:  يف 
ما  نووية يف  قنبلة  اإك�س( مبثابة 
بها  التي �رصب  بالطريقة  يتعلق 
اأمريكا بفكره. اإنه مل يق�س يوًما 
املحا�رصات  قاعات  يف  واحًدا 
تلك  هي  كليته  وكانت  بالكليات. 
وقًتا  فيها  ق�ضى  التي  ال�ضجون 

هنا يف الوليات املتحدة«. 
واأ�ضاف: »لدي �ضور له وهو يلقي 
درو�ًضا يف امل�ضجد عن الرجولة 
والأطفال  بالأ�رصة  والعتناء 
والزوجة.. تلك املبادئ وحدها، 
واإن تبدو ب�ضيطة ولكن على وجه 
اخل�ضو�س، نحتاج اإليها حتى يف 
بحاجة  ونحن  احلا�رص،  الوقت 

اإىل �ضماع ذلك ب�ضكل اأكرث«. 
اغتيال  بعد  اأنه  اإىل  وي�ضار 
الرئي�س  اأقّر  اإك�س«،  »مالكوم 
جون�ضون  ليندون  الأمريكي 
بامل�ضاركة  لل�ضود  ي�ضمح  قانوًنا 
والت�ضويت،  النتخابات  يف 
ال�ضتخدام  اإنهاء  مت  اأنه  كما 
التي   ،»Nigro« لكلمة  الر�ضمي 
يتم  كان  والتي  »زجني«  تعني 

ا�ضتخدامها كاإهانة لل�ضود. 
وترك الكثري من اأتباع حركة »اأمة 
وو�ضلوا  احلركة  تلك  الإ�ضالم« 

اإىل الدين احلّق.
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اغتيل الداعية الإ�ضالمي، املدافع 
عن حقوق الإن�ضان، الأمريكي من 
يف  اإك�س،  مالكوم  اأفريقي،  اأ�ضل 
اليوم من عام 1965 يف  مثل هذا 

مدينة نيويورك.
ليتل،  مالكوم  احلقيقي  ا�ضمه 
مالكوم  ا�ضم  لنف�ضه  اختار  ولكنه 
احلاج  با�ضم  اأي�ضا  ويعرف  اإك�س، 
اأ�ضهر  من  يعد  ال�ضباز،  مالك 
الوليات  يف  ال�ضود  املنا�ضلني 
م�ضرية  �ضحح  الذي  املتحدة، 

التي انحرفت  احلركة الإ�ضالمية 
ودعا  اأمريكا،  احلق يف  بقوة عن 

للعقيدة ال�ضحيحة.
مالكوم  حياة  يف  الأحداث  بداأت 
من  جمموعة  قامت  اأن  بعد 
والده  ب�رصب  البي�س  العن�رصيني 
حتت  واإلقائه  مربحا  �رصبا 
ده�ضا،  ليموت  القطار  عجالت 
ال�ضدمة  هول  ومن  اإثرها  على 
م�ضحة  اإىل  والدته  دخلت 
لالأمرا�س العقلية بينما تفرق هو 

واأخوته يف دور الرعاية.
اأن  بعد  املدر�ضة  مالكوم  ترك 
اأخته  اإىل  وتوجه  معلمه،  اأحبطه 
بو�ضطن،  »اإيال« يف  ال�ضقيقة  غري 
لالأحذية،  ما�ضحا  عمل  حيث 
بالإ�ضافة اإىل العديد من الأعمال 
نيويورك  اإىل  انتقل  ثم  الب�ضيطة، 
حيث عمل يف ال�ضكك احلديدية، 
حيث  الإجرامية  حياته  بداأت  ثم 
املخدرات  وجتارة  بال�رصقة  قام 
ب�ضجنه  انتهت  حيث  وغريها، 

ملدة ع�رصة �ضنوات.
ب�ضكل  حياته  تغريت  ال�ضجن  يف 
كبري اإذ اعتنق الإ�ضالم واأقبل على 
قراءة الكتب الإ�ضالمية، وا�ضتفاد 
كبرية،  ا�ضتفادة  �ضجنه  فرتة  من 
الإ�ضالم«  »اأمة  اإىل حركة  وان�ضم 

حتت زعامة »اإليجا حممد«.
 1952 يف  �رصاحه  اأُطلق  وعندما 
ذاع �ضيته، وا�ضتهر ب�رصعة، حتى 
احلركة،  قادة  من  واحدا  �ضار 
�ضار  تقريبا،  �ضنني  ع�رص  وبعد 

لهذه  الإعالمى  املتحدث 
احلركة.

منهجي  خالف  وقوع  وب�ضبب 
وفكري بينه وبني رئي�س احلركة، 
و�ضافر   1964 مار�س  يف  تركها 
وال�رصق  لأفريقيا  رحلة  يف 
احلج،  منا�ضك  واأدى  الأو�ضط، 
وعاد اإىل اأمريكا، واأن�ضاأ امل�ضجد 
الوحدة  ومنظمة  الإ�ضالمي 

الأفريقية الأمريكية.
قاعة  يف   1965 فرباير   21  

نيويورك  مدينة  يف  املوؤمترات 
يلقي  مالكوم  كان  وعندما 
يف  �ضغب  اأعمال  حدثت  خطابا 
احلرا�س  حاول  وعندما  القاعة. 
ال�ضيطرة  ملالكوم  ال�ضخ�ضيون 
على الو�ضع، قام توما�س هاجان 
بالقرتاب من املن�ضة واأطلق النار 
�ضدره،  يف  واأ�ضابه  مالكوم  على 
نحو  اآخران  رجالن  تقدم  بعدها 
بوابل  مالكوم  واأمطروا  املن�ضة 

من النريان فاأردوه قتيال.

يف ذكرى �غتياله

تعرف على الداعية االإ�سالمي االأمريكي مالكوم اإك�س 



للكاتبة الكورية يو مريي ترجمه اإىل االجنليزية:مورغان

حديقة »�أوينو«... ق�ص�ص خفية حول 
م�صرية �زدهار �ليابان

تراكم حديقة »اأوينو« يف طوكيو، اليابان، الذكريات من جيل اإىل اآخر، وحتيلها اإىل التاريخ، كانت �شاهداً على مفارقات 
ع�شر باأكمله، ُدفنت حتت اأزقتها اخلالبة املزدانة باأ�شجار الكرز بقايا ب�شرية خالل احلرب العاملية، واحت�شنت فوق 

اأر�شها الرحبة �شكان مذعورين يف اأوقات الزالزل، ولي�س بعيداً عن بواباتها تقع خميمات امل�شردين الذين بنت املدينة 
على اأكتافهم ازدهارها االقت�شادي ما بعد احلرب، تلك املخيمات التي تتعمق الكاتبة الكورية يو مريي يف درا�شة 
اأو�شاعهم يف روايتها املرتجمة اإىل االجنليزية بعنوان »حمطة اأوينو طوكيو«، اأخرياً، مظهرة الفقر املخباأ يف تلك 

احلديقة املرتامية االأطراف و�شط اأ�شجار الكرز الوارفة ومتاحف اليابان املبعرثة.

 وكاالت

كان عدد كبري من اأولئك امل�رشدين 
قد جاء املدينة من والية فوكو�شيما 
االقت�شادي  النمو  فرتات  خالل 
من  لالأ�رشة،  املال  وحتويل  للعمل 
املولود  كازو  الرواية  بطل  بينهم 
ال�شنة  يف   1933 عام  فوكو�شيما  يف 
اليابان،  امرباطور  لوالدة  نف�شها 
الذي ترك زوجته واأطفاله للعمل يف 
قطاع البناء خالل االألعاب االأوملبية 

عام 1964.
عن  بحثاً  متنقاًل طوال حياته  بقي 
عمل، ثم فقد يف �شنوات الثمانينيات 
باالكتئاب  فاأ�شيب  وابنه،  زوجته 
حيث  اأوينو،  حديقة  خيم  وق�شد 
حياتهم  اأنفقوا  مثله  عماالً  التقى 
وامل�شت�شفيات  الطرق  بناء  يف 

واملدار�س يف البالد.
تاميز«  »جابان  �شحيفة  تخربنا 
بوابة  تاريخياً  كانت  املحطة  باأن 
من  ال�شباب  اإليها  »ي�شل  ال�شمال 
توهوكو اىل العا�شمة، واأن ق�ش�شهم 
الرواية،  يف  احلوار  يف  غالباً  تظهر 
على  الت�رشيد  من  مت�شلة  ك�شل�شلة 
زلزال  اىل  و�شوالً  االأجيال،  مر 

وت�شونامي فوكو�شيما عام 2011.

املا�شي  بني  ما  الكاتبة  تتاأرجح 
م�شتمرة  حوارات  عرب  واحلا�رش 
واأو�شاف �شاعرية، فيما يهيم �شبح 
اإقامته  مكان  يف  املتوفى  كازو 
االأخري يراقب احلياة يف املدينة من 
اأق�شى  يف  �شبابه  م�شتذكراً  حوله، 
متجوالً  حياته  واأ�شلوب  ال�شمال 
اللحظة  اإىل  باحثاً عن عمل موؤقت 
التي يجد نف�شه يف حديقة »اوينو«، 
التي ا�شمها الر�شمي »حديقة الهبة 
�شدفة  وهي  اأوينو«،  االإمرباطورية 
كازو  حياة  تربط  �شدف  عدة  من 

بالعائلة االإمرباطورية.
مريي  يو  الروائية  اإىل  بالن�شبة 
املولودة يف اليابان لوالدين كوريني، 
املف�شل  مو�شوعها  االنتماء  كان 
ق�ش�شها  يف  عنه  حتدثت  وقد 
باإطاللة من اخلارج، فازت بجائزة 
روايتها  على  املرموقة  »اكوتاغوا« 
تلقت  لكنها  عائلية«  »�شينما 
اأي�شاً من بع�س القوميني  تهديدات 
اليابانيني الذين ينظرون اإليها باأنها 

ت�شوه �شمعة بالدهم.
على  »التهافت  االأوىل  روايتها 

�شوريالية  ق�شة  عن  عبارة  الذهب« 
و�شط  �شائعني  اأطفال  عن  عنيفة 
تنظر  نف�شيه  رواية  خمتلة،  اأ�رش 
جمتمع  ظل  يف  ال�شباب  اأو�شاع  يف 
طوكيو«  اوينو  »حمطة  لكن  عنيف، 
خمتلفة متاماً واأقل تعقيداً. تذهب 
عديدة  اأماكن  اإىل  اليابان  عرب  بنا 
ي�شتذكر  قا�شية.  فرتات  وتزور 
احلرب  �شببتها  التي  االآالم  بطلها 
البناء  يف  وعمله   ،1933 عام  يف 
االأوملبية عام 1964  االألعاب  خالل 

وانفجار الفقاعة االقت�شادية.

انعكا�س

كانت احلديقة نف�شها �شاهدة على 
حيث   1945 عام  طوكيو  ق�شف 
اأر�شها،  حتت  جثة  اآالف   8 دفنت 
 ،1923 عام  العظيم  كانتو  وزلزال 
حيث توافد النا�س اإليها، فاحلديقة 
ب�شبب  حترتق  »مل  الكاتبة:  تخربنا 
توفر املياه يف بركة �شنوبازو. لكن 
ُدمر  مقابلها  »مات�شوزاكايا«  متجر 

بالكامل.
اإىل  املحليون  ال�شكان  تدفق  وقد 
نوهوبا�شي  من  و�شوالً  احلديقة 

من  ماأوى  عن  بحثاً  وكيوبا�شي 
احلرائق. بع�شهم جلب معه كل ما 
باأمل  باليد  ُتر  عربات  يف  ميلك 
الريف.  يف  عائالتهم  اإىل  العودة 
اأن  حد  اإىل  كبرية  اأعدادهم  وكانت 
الطرقات حول املحطة وامل�شارات 

انقطعت وتوقف القطار.
لتاريخ  انعكا�شاً  ت�شكل  كازو  حياة 
بيديه  حفر  قد  كان  اليابان، 
االأوملبياد،  مالعب  اأ�شا�شات 
م�شيداً ال�شمك ومتجوالً يف االأر�س 
فقرياً  ظل  لكنه  وظيفة،  عن  بحثاً 

معظم حياته.
مرتدياً  اأم�شاها  �شبابه  �شنوات 
باليد  م�شنوعة  �شوفية  �شرتات 
اخل�شار  يزرع  وكان  الثمن  رخي�شة 
وحده  لي�س  لكنه  عائلته،  الإطعام 
مكانه  اوينو  حديقة  وجد  الذي 
الرمزية  التماثيل  فعدا  املنا�شب، 
ينتهي  حيث  اأرا�شيها،  يف  املبعرثة 
اأعداء وحلفاء االمرباطور خملدين 
يف احلجر، هناك اجلرح املفتوح يف 

قلب املدينة.

اأ�شرار

»من  ل�شانهم:  على  املوؤلفة  تكتب 

كانت  عائالت.  لدينا  كانت  قبل 
حياته  يبداأ  اأحد  ال  بيوت،  لدينا 
املقوى  الورق  من  م�شنوع  كوخ  يف 
واالأقم�شة، وال اأحد ي�شبح بال ماأوى 
الأنه يريد ذلك. �شيء واحد يحدث 
ثم اآخر«. يدرك كازو انه فيما كان 
ي�شاعد يف �شعود اليابان االقت�شادي 

�شاع منه تاريخ اأ�رشته اخلا�س.
من  طوكيو«  اوينو  »حمطة  رواية 
اإف�شاء  اأي�شاً  لكنها  الرثاء،  نوع 
هوؤالء  معاملة  عن  خمباأة  الأ�رشار 
»الهبة«  حتولت  وكيف  امل�رشدين، 

اإىل اأر�س تكبلهم.
مع ذلك، ال وجود لغ�شب يف الرواية 
امللجومة،  الهادئة  النغمة  تلك  بل 
وتلك االأحاديث اليومية يف اخللفية 
الو�شطى  الطبقة  من  الن�شاء  كتلك 

بوجوههن  احلديقة  يعربن  اللواتي 
ال�شعيدة التي تخرب اأكرث من جانب 

للق�شة.
�شوء  كق�شة  الرواية  البع�س  يرى 
طالع، وقد اأخذ بطل الرواية ن�شيبه 
منه فيما يتعلق باأحزان اأ�رشته، فهل 
كانت حياته �شتاأخذ درباً اآخر؟ يقول 
الظالم.  يف  وحيداً  »وقفت  كازو: 
�شيئاً،  ينري  ال  علّي  امل�شلط  ال�شوء 

يبحث عن اأ�شياء لينريها.
واأنا مل يجدين ال�شوء يوماً، بل قدري 
الظالم«.  يف  اأكون  اأن  دائماً  كان 
وقفة  الرواية  باأن  يعتقد  من  هناك 
يف  االأوملبية  االألعاب  �شد  احتجاج 
عميق  ت�شوير  عرب   2020 طوكيو 
وح�شا�س حلياة الفئات االأ�شعف يف 

اليابان.

�لأوىل عربيا.. جائزة �لدوحة للكتابة �لدر�مية تبد�أ �مل�صو�ر
يف  اإعالنها  على  قليلة  اأ�شهر  بعد 
وزارة  و�شعت  االإعالم،  و�شائل 
الثقافة يف قطر اللبنة العملية االأوىل 
للكتابة  الدوحة  جائزة  تفعيل  يف 
نوعها  من  االأوىل  وهي  الدرامية، 
 300 قيمتها  جمموع  ويبلغ  عربيا 
ا�شتقبال  بداأت يف  دوالر، حيث  األف 
الرت�شيحات للدورة االأوىل، وذلك بعد 
و�رشوط  قانونها  اإعالن  من  اأ�شابيع 

الرت�شح لها.
و�شيكون اآخر موعد للرت�شح للجائزة 
مللتقى  تتويجا  ا�شتحداثها  مت  التي 
احت�شنته  الذي  الدراما  كتاب 
موؤخرا،  الدوحة  القطرية  العا�شمة 
املقبل،  �شبتمرب  �شهر  نهاية  هو 
�شهر  خالل  النتائج  اإعالن  و�شيتم 
الدورة  واإعالن  املقبل  نوفمرب 

اجلديدة يف حفل توزيع اجلوائز.
ثالثة  ت�شمل  التي  اجلائزة  وتهدف 

امل�رشحي  الن�س  هي  جماالت 
وال�شيناريو  التلفزيوين  وال�شيناريو 
الدراما  كتاب  لت�شجيع  ال�شينمائي، 
القطريني  من  املتميز  العطاء  ذوي 
اأعمال  وتاأليف  اإنتاج  على  وغريهم 
درامية من �شاأنها ترقية الذوق العام، 
يعزز  مبا  الدرامية  ال�شاحة  واإثراء 
ويزيد  املجتمع،  يف  الدراما  قيمة 
التكاتف املجتمعي، ويوؤكد على  من 

حوار الثقافات واحل�شارات.
وتبلغ قيمة جائزة كل جمال 100 األف 
امل�رشفون  ويقول  اأمريكي،  دوالر 
لرتقية  كم�شعى  تاأتي  اإنها  عليها 
تاأليف  طريق  عن  العام  الذوق 
وفقا  وقيميا،  فنيا  مت�شقة  ن�شو�س 
لروؤية تعترب الكتابة الدرامية م�شدرا 
هاما يف تزويد املجتمعات باأهدافها 
نظرتها  وحت�شني  وتطلعاتها، 
واالآخر  اأفرادها  تاه  االإيجابية 

وتاأكيد  املجتمعي  التكاتف  بزيادة 
ومد  واحل�شارات،  الثقافات  حوار 

ج�شور التفاهم بني اجلميع.
وجاء يف تفا�شيل ال�رشوط العامة اأن 
يكون املتقدم للجائزة من القطريني 
باللغة  الناطقني  من  غريهم  اأو 
املر�شح  االإنتاج  يكون  واأن  العربية، 
يف جمال واحد فقط من املجاالت 
امل�رشحي،  الن�س  التالية:  الثالثة 
وال�شيناريو  التلفزيوين،  وال�شيناريو 
م�شاركات  وتقبل  ال�شينمائي، 
الف�شحى،  العربية  باللغة  املبدعني 
وميكن اأن تكون لغة احلوار باللهجات 
املفردات  تذيل  اأن  على  املحلية، 
املوغلة يف املحلية بال�رشح ت�شهيال 

على جلنة التحكيم.
يكون  اأن  املنظمون  ي�شرتط  كما 
اأو  ينتج  ومل  اأ�شليا،  املر�شح  الن�س 
تكون  واأال  اأخرى،  م�شابقة  يف  يفز 

اجلهات،  من  جهة  الأي  حقوق  عليه 
للقواعد  الن�س  ي�شتجيب  واأن 
االأ�شا�شية للكتابة الدرامية، ويتجنب 

املبا�رشة واالأ�شلوب الوعظي.
اأن  املر�شح  الن�س  يف  ي�شرتط  كما 
يعرّب عن ق�شايا املجتمع ويبتعد عن 
اإىل  فيتطّرق  املاألوفة،  املو�شوعات 
اأثر  لها  التي  العميقة  املو�شوعات 
لفئات  والنف�شية  الذهنّية  البنية  على 
املجتمع املختلفة، واأن يلتزم بالقيم 
تقارب  اإىل  تدعو  التي  االإن�شانية 
وتعزيز  ثقافاتها  واحرتام  ال�شعوب 

هويتها.
هذه  عن  االإعالن  اأن  اإىل  وي�شار 
»ملتقى  تنظيم  بعد  جاء  اجلائزة 
ندوة  خالل  بقطر  الدراما«  كتاب 
التغيري  واآفاق  العربية  »الدراما  عن 
وفنانني  نقاد  مب�شاركة  احل�شاري« 
و�شلطنة  والكويت  قطر  من  وكتاب 

ولبنان  وفل�شطني  واالأردن  عمان 
واملغرب  وال�شودان  والعراق 

واجلزائر وتون�س وتركيا.
اجلائزة  على  امل�رشفون  وياأمل 
الدراما«  كتاب  »ملتقى  ي�شبح  اأن 
على  يعقد  ثابتا  �شنويا  موعدا 

اجلائزة  نتائج  االإعالن عن  هام�س 
خمتلف  بني  للنقا�س  ومنا�شبة 
االأطراف املعنية بذلك القطاع من 

خمتلف اأنحاء العامل العربي.
وكاالت 
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�شعرية  جمموعة  احلنني”  “�رشفات 
فرحات  قا�شم  لل�شاعر  موؤخراً  �شدرت 
وايقاع  التفعيلة  �شعر  على  فيها  اقت�رش 

مت�شابه خالل ن�شج عباراته ال�شعرية.
على  يغلب  واحلزن  الوجداين  الهم 
جمموعة فرحات ف�شاًل عن لهفة الوداع 
واالإح�شا�س بالظلم جراء معاناة الالجئني 

بفعل  بالدهم  تركوا  الذين  الفل�شطينيني 
يف  كقوله  ال�شهيوين  االحتالل  جرائم 

ق�شيدة )العائد(
 .. االأ�شواق  متكئا على عكازة  “اأ�رشعت 
ميالأ اأفق عينيك الوفاء..اأب�رشت اأر�شك 
فارمتيت.. ت�شتم رائحة البالد .. وتلم�س 
اجلميلة  عباءتها  غطى  الذي  املجد 

واالإباء”.
ال�شاعر  وطن  املحتلة  فل�شطني  وت�شكل 
لتحمل  دائماً  يدفعه  كبرياً  اأرقاً  فرحات 
يف  يقول  والذكرى  وال�شوق  البوح  اأعباء 

ق�شيدة )�رشفات احلنني(.
.. و�شارت  “ولدت على �رشفات احلنني 
البوح..ين�شاب  �شفة  على  كالما  بالدي 

كل حني .. وجنمة �شبح متد عباءتها يف 
الدروب.. لرت�شد قافلة التائهني”.

فازت  التي  احلنني  �رشفات  جمموعة 
قباين  نزار  م�شابقة  يف  الثاين  باملركز 
الهيئة  عن  �شدرت   2017 لعام  ال�شعرية 
العامة ال�شورية للكتاب يف 93 �شفحة من 
القطع املتو�شط تعرب عن موقف وطني 

�شادق  حب  وعن  والظلم  االحتالل  �شد 
ب�شتى حاالته.

احتاد  ع�شو  فرحات  قا�شم  وال�شاعر 
ومن  الفل�شطينيني  وال�شحفيني  الكتاب 
جمموعة  وهي  “اختيار”  موؤلفاته 

�شعرية.

لل�شاعر قا�شم فرحات

�لهم �لوجد�ين و�لوطني ي�صكن ق�صائد جمموعة �صرفات �حلنني

 وكاالت
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من بطولة النجم اجلزائري �شمريعبدون

خا�صة  بنكهة  جزائرية  كوميديا  زاكي"...  "د�صرة 

حكيم مالك

 اإ�شباع امل�شاهد 
اجلزائري كوميديا 

ال�سيتكوم  هذا  متكن   ولقد 
واإقناع  اإ�سباع   من  اجلزائري    
ما  وهذا  اجلزائري  امل�ساهد 
للرهان  ك�سبه   باإمكانية   يوحي 
للأعمال  الرم�ساين  ال�سباق   يف 
من  متكن  لأنه  الكوميدية  
اجلزائرية  الكوميديا  اإعادة  
املفقودة  والإ�رشاقة  الهادفة  
تعر�سه   ما  عك�س  الواجهة   اإىل 
الكوميدية  امل�سل�سلت   باقي 
التي تبث على القنوات اجلزائرية 
  ، الف�سيل  ال�سهر  يف   اخلا�سة 
بعدما عرفت   نفورا  من طرف 
كان  الذي  اجلزائري    امل�ساهد 
يعول عليها  كثريا يف هذا  �سهر 
البهجة     لت�سفي  الكرمي  رم�سان 
امل�سل�سل  الأعمال  بني هذه  ومن 
قور�سو«   الراي�س  الكوميدي« 
اجلزائريني   اآمال  خيب   الذي 
واملخرجني  النقاد  راأي  ح�سب 
راأ�سهم  على  املمثلني   وحتى 
البطولة  دور  ج�سد  الذي  الفنان 
ت�رشيحاته  يف  اأوقروت  �سالح 
ال�سابقة لو�سائل الإعلم  ، فلقد 
اجلميع  خيب  اأنه  النقاد   اأكد 

وال�سبب الرئي�سي  وراء  عدم اإقناع 
اجلزائريني  لأذواق  العمل  هذا 
يعود اإىل رداءة  ال�سيناريو وغياب  
الت�سويق واحلوار الفعال  والهادف  
كبريا يف  فراغا  �سكل  ما   وهذا  
كوميدي  م�سل�سل  اأ�سخم  هذا  
فيه  مت  فلقد  وعليه  له  روج  كما 
الديكور  على  الكلي  العتماد  
تام  غياب  يف  فقط   والبهرجة 
من  املنتظر   الب�رشي  للإمتاع 
طرف اجلمهور  الذي يحتاج  اإىل 

اإ�سباع .

م�شاركة كوكبة من اأملع 
جنوم الفن يف اجلزائر 

عرف  فلقد   ال�سياق  ذات  ويف 
نخبة  م�ساركة  ال�سيتكوم  هذا 
القدمي  اجليل  من  املمثلني   من 
الفنانة  من  كل  اجلديد  واجليل 
القديرة   زينب عرا�س  و وفوزي 
الو�سط  يف  املعروف  �ساي�سي 
�سجل   كما  »رميمز«    بـ  الفني 
رزوق   اإبراهيم  القدير  املمثل 
ح�سوره يف  هذا العمل الكوميدي 
العايل  ابن �سطيف  ، مع م�ساركة 
رويكم العيا�سي   واملمثلة مولوج 
زهية  وزاكي خان  وريان بومغودة   
الزبريي   ومرمي  حليم   وبولكراز 
و�سليم  حممد   ي�سعد  و�سهيناز 

ال�سيء  و  بو�سلوخ   ومونية  بودن  
املميزة   امل�ساركة  هو  اللفت 
�سلوم  الأ�سم  الأورا�س  لبن 
اإ�سحاق  الذي يعد اأقدم  زكرياء 
يف  ال�سبانية  الطبقة  يف  ممثل 
م�سريته  بداأ  والذي  باتنة  ولية 
املخرج  مع   2002 عام  الفنية 
»ملحمة  يف  بلغما�س  ح�سني 
ال�سهداء يعودون غدا«  فهو  بطل 
م�سل�سل »�ساأن�سى و اأعود« ، ولقد 
وجائزة  الذهبية   النجمة  نال 
اأح�سن اأداء رجايل يف املهرجان 
الوطني للم�رشح املحرتف ولقد 
عام  ال�سينمائي   م�سواره  بداأ  
اأحمد  الكبري  املخرج  مع   2007
معه  �سارك  الذي  را�سدي  
التاريخية  الأعمال   اأ�سخم  يف  
التي �سارك فيها هي   »حتى ل 
باجلزائر  عر�س  الذي  نن�سى« 
تقم�س  اأنه  كما  العا�سمة    
اأعمال  عدة  عديدة  يف  اأدوارا  
اجلهوي  امل�رشح  مع  م�رشحية 

لباتنة و جمعيات.
   

ت�شكيل وحدة 
متنا�شقة بني ال�شيناريو 

مع الإخراج

لهذا  املتابعون   اأ�ساد  ولقد   

الرم�ساين  الكوميدي  العمل 
الذي  ال�سيتكوم  هذا  بال�سيناريو 
كتبه  اجلزائري » �سفيان العي�سي«  
واأخرجه  حكيم رحيم ، مب�ساعدة  
ي�سمينة جقام   وت�سكلت  »د�رشة 
�سكل  تقني  فريق  من    « زكي 
ومرتا�سة   متجان�سة  وحدة 
�سمت مهند�س ال�سوت  ال�سعيد 
قنيفي ،و اأنفوغرافيا وجينرييك 
بن عمارة عبد الرحمان،  ومدير 
النتاج يزيد بازي وامل�سري العام  
الت�سوير   ومدير  هيلل  فديلة 
العربي حلب�س  وم�سوؤول الرتكيب 

كو�سيلة قولعو�س .

املمثل �شمري عبدون يف 
�شطور ....

ويعد املمثل �سمري عبدون ممثل 
اجلامعة  من  متخرج  جزائري 
يف  لي�سان�س  �سهادة  على  حا�سل 
م�سواره  بداأ  القت�سادية    العلوم 
بعدها  ليقتحم  اأزياء   كعار�س 
مع    1994 �سنة  التمثيل  عامل 
مو�سى  الكبري  اجلزائري  املخرج 
يف  دور  اأو  له  اقرتح  الذي  حداد 
ال�سينما  يف فيلم »ماد اإن » لتكون 
هي بدايته الأوىل مع التمثيل فلقد 

الأعمال  من  العديد  يف  �سارك 
م�سل�سل  اأبرزها   التلفزيونية 
الراحل  املخرج  مع  »اللعب« 
الذي مت عر�سه يف  فزاز   جمال 
و�سارك يف 2005  رم�سان 2004  
»الربيع  الدرامي   امل�سل�سل  يف 
الوهاب   عبد  للمخرج    « الأ�سود 
ب�رشى  رفقة  مثل  الذي  �سايفي 
و�سعاد  عياد   وم�سطفى  عقبي 
 « احلقيقة  و«�سم�س   ، �سبكي   
وال�سل�سلة الكوميدية   التلفزيونية  
اجلزائرية »نا�س ملح �سيتي »مع 
املخرج جعفر قا�سم  وغريها من 

الأعمال الأخرى .

يعي�ش امل�شاهد اجلزائري على قناة دازير تي يف ، يف  �شهر رم�شان الكرمي  حلظات مليئة بالكوميديا وال�شحك عرب  �شيتكوم »د�شرة زكي« الذي جمع كوكبة من اأملع  
جنوم الفن يف اجلزائر على راأ�شهم  جنم ال�شا�شة ال�شغرية �شمري عبدون  الذي عرف لدى امل�شاهد اجلزائري  بالكف الأ�شطوري يف تاريخ  ال�شينما اجلزائرية يف  فيلم 
»MADE IN«  ولقد لقي هذا العمل الكوميدي التلفزيوين  اإعجاب العائالت اجلزائرية  التي تتابعه  يوميا ب�شغف كبري  ليثبت هذا ال�شيتكوم  وجوده على ال�شاحة 

الفنية   مما يوؤكد جناحه يف ال�شباق الرم�شاين لالأعمال الكوميدية اجلزائرية التي  عرفت تراجعا كبريا يف هذه ال�شنة.

تاأليف الدكتور غ�شان مراد

 »التوا�صل والذكاء اال�صطناعي« ..دهاء وخبايا

�سبكات  »دهاء  كتاب  يثريه  ما  اأول 
التوا�سل الجتماعي وخبايا الذكاء 
الدكتور  ملوؤلفه  ال�سطناعي«، 
غ�سان مراد، الباحث يف الل�سانيات 
الرقمي  والإعلم  احلا�سوبية 
تلك  هو  اللبنانية،  اجلامعة  يف 
جوانب  مبختلف  النادرة  الإحاطة 
مرتبة  يف  ي�سعه  ما  مو�سوعه، 
خا�سة يف قائمة املوؤلفات العربية 
الكلم  �سيل  و�سط  ففي  املماثلة، 
التكنولوجية،  الطفرة  حول  الكثري 
فجاأة  نعرث  املتعددة،  باأوجهها 
نظرة  على  واحد،  كتاب  دفتي  بني 
بالأفكار  مليئة  �سل�سة،  �ساملة، 
منها  يجعل  التي  واملعلومات، 

واحد جديدة  موؤلف  اجتماعها يف 
كلية ومتاماً.

رحلة  و�سط  الكتاب  قارئ  يفطن 
د.  فيها  يقوده  التي  املعرفة، 
التوا�سل  و�سائل  اأن  مراد،  غ�سان 
اليومي  الوجه  هي  الجتماعي، 
التعقيد  هائلة  لطفرة  و»ال�سعبي« 
باملحاذير  مليئة  التكنولوجيا،  يف 
واعدة  هي  كما  متاماً  والألغام، 
باأوجهها  الطفرة،  فهذه  ومب�رشة، 
اأمام تغريات  الب�رشية  الكلية، ت�سع 
مل  �سلبة  مفاهيم  تطال  جذرية، 
قبل،  من  اأن جرت خلخلتها  ي�سبق 
ول �سبق اأن و�سعت اأمام احتمالت 
وعلى  الرتكيب،  واإعادة  التفكيك 
مفهوم  املفاهيم،  هذه  راأ�س 
»الإن�سان« و»املجتمع« و»املعرفة« 

و»احلرية«.. 
عند  املرتقب  التاأثري  يتوقف  ول 
اإعادة  ي�سمل  بل  فقط،  احلد  هذا 
الوجود  لعنا�رش  ال�ساملة  ال�سياغة 
مثل  ببع�س،  بع�سها  الإن�ساين 
وعلقة  بالإن�سان،  الإن�سان  علقة 
وعلقتهما  باملجتمع،  الإن�سان 
وجه  تغيري  جانب  اإىل  بالدولة. 
والتعاملت  والقت�ساد  ال�سيا�سة 

احليوية اليومية والأخلق العامة.

قارئ  يكت�سف  ذاته،  ال�سياق  ويف 
الكتاب، اأن حالة النبهار والنكباب 
التوا�سل  و�سائل  على  العام 
عامة  ومينع  يحجب  الجتماعي، 
اجلوانب  مع  التعامل  من  اجلمهور 
الطفرة  لهذه  والأعمق  ال�ساملة 
التكنولوجية، حيث الغرق يف الوجه 
»التوا�سل«،  عن�رش  من  املكون 
والوظيفة الجتماعية لهذه الو�سائل، 
ميكنه اأن يغرق الب�رشية يف اجلهل، 
باملعلومات،  الإغراق  طريق  عن 
لرتويج  وم�سارات  م�سارب  وفتح 
بو�سعه  كما  والأ�ساليل،  الأكاذيب 
اأن يوقف تفاعل العامة مع الطفرة 
ال�ستخدام  عند  التكنولوجية 

امل�سلي لهذه الو�سائل.
الو�سائل،  هذه  تبيعها  كثرية  اأوهام 
باحلرية،  الزائف  ال�سعور  من  بدءاً 
اإىل  الو�سول  على  والقدرة 
املعرفة،  وتكوين  املعلومات، 
ال�سمولية  ال�سيطرة  وفر�س 

بالو�سائل الفرتا�سية.
اإن الرواج الهائل لو�سائل التوا�سل، 
موقعاً  الأمر  حقيقة  يف  يعك�س  ل 
الطفرة  قيادة  يف  لها  حقيقياً 
التكنولوجية، فهي ل تزال الهام�س 
يت�سيد  الذي  التجاري،  ال�سعبوي 

يحجب  اإمنا  انتقالية،  مرحلة  يف 
التحديات التي تن�ساأ بفعل الطفرة 
بدوره  ينتج  ما  وهو  التكنولوجية، 
التي  التلقائي،  النبهار  من  حالة 
الوعي، ومتنعه  اأن ت�سل  من �ساأنها 
والتحديات  التعقيدات  تب�رش  من 
يثريه  عما  ناهيك  احلقيقية. 
التوا�سل«، و»الذكاء  »دهاء �سبكات 
ل  تعقيدات  من  ال�سطناعي«، 
اأو  متاماً،  تعيها  الب�رشية  اأن  يبدو 

م�ستعدة لها مبا يكفي.
طائفة  ويناق�س  الكتاب  يطرح 
من  والق�سايا،  الأ�سئلة  من  وا�سعة 
بنا  تفعل  »ماذا  البارزة:  عناوينها 
و»هل  بها؟«  نفعل  وماذا  التقنّيات، 
من  جزءاً  الرقمّية  التقنية  ت�سبح 
و»هل  املواطنة؟«،  على  الرتبية 
يف  الرقمّية  التقنّيات  جنحت 
والكراهية؟«،  التطّرف  مواجهة 
املعرفّية  الفجوة  تُْرَدم  و»هل 
باخلطابات وحدها؟«، و»من يواجه 
نعلّم  و»هل  »في�سبوك؟«،  الـ  وح�س 
الثالث؟«،  العامل  حقائق  اأطفالنا 
اإىل  الإن�سانّية...  بعد  ما  و»حركة 
اأين؟«، و»هل ن�ستطيع يوماً اأن نفهم 

ما يجول يف دماغ الإن�سان؟«.
 وكالت

تي�صم�صيلت: ال�صيخ امليلود 
الفياالري ميتع العائالت 

باأغاين بدوية اأ�صيلة
البدوية  الأغنية  عميد  اأمتع 
الفيالري  امليلود  ال�سيخ 
باأغاين  التي�سم�سيلتية  العائلت 
خلل  وذلك  اأ�سيلة  بدوية 
الثقافة  بدار  اأقيم  الذي  احلفل 
بلقا�سم«  نايت  قا�سم  »مولود 
فعاليات  ختام  يف  لتي�سم�سيلت 
والرتاث  الديني  الإن�ساد  اأيام 

ال�سعبي.
حممد  الفنان  ا�ستطاع  وقد 
بال�سيخ  املعروف  بوكنني 
اأول  �سهرة  الفيالري  امليلود 
اأم�س ا�ستقطاب عددا كبريا من 
العائلت لأزيد من �ساعة حيث 
قدم خللها اأغاين بدوية اأ�سيلة 
الفنية  بها طيلة م�سريته  ا�ستهر 
�سنة   50 من  لأزيد  متتد  التي 
حبيبنا  على  »ن�سلي  غرار  على 
يوم  بدر  و«غزوة  امل�سطفى« 
انت�رش الإ�سلم« و«يا رم�سان يا 

�سهر القراآن« وغريها.
الغنائي  احلفل  هذا  وتخلل 
الق�سيدة  يف  �سعرية  القاءات 
ال�ساعرين  قبل  من  اللحونة 

القادر  وعبد  �سيخاوي  قا�سم 
با�سا اللذان تغنا بعادات وتقاليد 
�سهر  خلل  الون�رشي�س  منطقة 

رم�سان املعظم.
لهذه  اخلتامي  احلفل  ومتيز 
بتكرمي  اأي�سا  التظاهرة 
الفنية  والوجوه  اجلمعيات 
هذه  يف  امل�ساركة  وال�سعرية 

الطبعة الأوىل.
التظاهرة  هذه  عرفت  للإ�سارة 
اأيام  خم�سة  طيلة  املنظمة 
الثقافة  دار  من  مببادرة 
بلقا�سم«  نايت  قا�سم  »مولود 
الربنامج  اإطار  يف  لتي�سم�سيلت 
ليايل  لإحياء  والفني  الثقايف 
جمعيات  اأربع  م�ساركة  رم�سان 
للإن�ساد  »نهوند«  هي  اإن�سادية 
�سيدي  و«اأولد  خمي�ستي  لبلدية 
الون�رشي�س«  و«بلبل  الهواري« 
البدوي  والفلكلور  لتي�سم�سيلت 
اإىل  اإ�سافة  العيون  لبلدية 
الثقافية  الولئية  اجلمعية 

للرتاث ال�سعبي »ودعة«.
وكالت 



فائدة  ال�صيام  يف  اأن  �صك  ال 
القلب،  لكثري من مر�صى  عظيمة 
ال  قد  معينة  حاالت  هناك  ولكن 

ت�صتطيع ال�صيام. 

اأ( ارتفاع �ضغط الدم: 

ارتفاع  عالج  يف  ال�صيام  يفيد 
�صغط الدم، فاإنقا�ص الوزن الذي 
يرافق ال�صيام يخف�ص �صغط الدم 
ب�صورة ملحوظة، كما اأن الريا�صة 
تراويح وتهجد  البدنية من �صالة 
�صغط  خف�ص  يف  تفيد  وغريها 

الدم املرتفع. 
م�صيطراً  الدم  �صغط  كان  واإذا 
للمري�ص  اأمكن  بالدواء  عليه 
اأدويته  يتناول  اأن  ال�صيام �رشيطة 
اأدوية  حالياً  فهناك  بانتظام، 
مرة  تعطى  الدم  �صغط  الرتفاع 

واحدة اأو اثنتان يف اليوم. 

)ق�ضور  القلب  ف�ضل  ب( 
القلب(: 

القلب  ف�صل  نوعان:  القلب  ف�صل 
االأي�رش وف�صل القلب االأمين، وي�صكو 
النف�ص  �صيق  من  عادة  املري�ص 
يحدث  وقد  باجلهد،  القيام  عند 
اأثناء الراحة، وين�صح  �صيق النف�ص 
بعدم  احلاد  القلب  بف�صل  امل�صاب 
ات  ال�صيام، حيث يحتاج لتناول مدَرّ
لع�صلة  مقوية  اأخرى  واأدوية  بولية 
عالج  اإىل  يحتاج  ما  وكثرياً  القلب 

يف امل�صت�صفى. 
وا�صتقر  حالته  حت�صنت  اإذا  اأما 
�صوى  يتناول  ال  وكان  و�صعه، 
املدرات  من  �صغرية  جرعات 

البولية فقد ميكنه ال�صيام. 
القلب  طبيب  ا�صت�صارة  وينبغي 
امل�صلم فهو الذي يقرر ما اإذا كان 
ال،  اأم  ال�صوم  على  قادراً  املري�ص 
اإذ يعتمد على �صدة املر�ص وكمية 
املدرات البولية التي يحتاج اإليها. 

ج( الذبحة ال�ضدرية: 
عادة  ال�صدرية  الذبحة  تنجم 
التاجية  ال�رشايني  يف  ت�صييق  عن 

املغّذية لع�صلة القلب. 
املري�ص  اأعرا�ص  كانت  واإذا 
ي�صكو  وال  العالج،  بتناول  م�صتقرة 
اأمكنه  �صدري  اأمل  من  املري�ص 
اأن  بعد  رم�صان،  �صهر  يف  ال�صيام 
اإمكانية  من  للتاأكد  طبيبه  يراجع 

تغيري مواعيد تعاطي الدواء.

مري�ض اجلهاز اله�صمي يف �صهر ال�صيام
�صهر  بحق،  رم�صان  �صهر  يعترب 
ولكن  اله�صمي،  للجهاز  اإجازة 
اأن يتخم الكثري منا  املوؤ�صف حقاً 
فنون  ب�صتى  االإفطار  عند  نف�صه 
�صعادة  فيحِوّل  وال�رشاب،  الطعام 
املعدة واالأمعاء اإىل تخمة وعناء، 
و�صن�صتعر�ص اأهم اأمرا�ص اجلهاز 

اله�صمي ذات العالقة بال�صيام. 
اأ( قرحة املعدة اأو االإثني ع�رش: 

احلادة  بالقرحة  امل�صاب  ي�صكو 
من اآالم يف املعدة عند اجلوع، اأو 
اأمل  ويخف  النوم،  من  يوقظه  اأمل 
قرحة االإثني ع�رش بتناول الطعام، 
ولكن كثرياً ما يعود االأمل بعد عدة 

�صاعات. 
القرحة  مري�ص  على  وينبغي 
التالية  احلاالت  باإحدى  امل�صاب 

لالإفطار: 
ي�صكو  وذلك حني  القرحة احلادة: 
القرحة.  اأعرا�ص  من  املري�ص 
يوقظه  اأمل  اأو  اجلوع،  عند  كاالأمل 

من النوم. 
انتكا�صة حادة يف  يف حال حدوث 
القرحة املزمنة: وينطبق يف تلك 
القرحة  على  ينطبق  ما  احلالة 

احلادة. 
ت�صتمر  الذين  عند  االأمر  وكذلك 
رغم  القرحة  اأعرا�ص  عندهم 

تناول العالج بانتظام. 
القرحة،  م�صاعفات  حدوث  عند 
عدم  عند  اأو  اله�صمي،  كالنزيف 

اال�صتمرار  رغم  القرحة  التئام 
بالعالج الدوائي. 
ب( ع�رش اله�صم: 

عدداً  ت�صمل  �صائعة  كلمة  وهي 
تناول  تعقب  التي  االأعرا�ص  من 
البطني  االأمل  وت�صمل  الطعام، 

وغازات البطن والتج�صوؤ والغثيان، 
اأعلى  يف  االرتياح  عدم  وح�ص 
البطن، وخا�صة عقب تناول وجبة 
اأو  ب�رشعة،  تناولها  بعد  اأو  كبرية، 
اأو  بالد�صم  غني  طعام  تناول  بعد 

البهارات.
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مري�ض ال�صكري يف �صهر ال�صيام

نع من  يق�صم مر�صى ال�صكر اإىل فئتني، فئة ت�صتطيع ال�صوم واأخرى تمُ
ال�صوم. 

اأ( مري�ص ال�صكري الذي ي�صتطيع ال�صوم: 
باحلمية  يعالج  الذي  الن�صوج(  )�صكري  الكهلي  ال�صكري  مري�ص 

الغذائية فقط. 
واالأقرا�ص  الغذائية  باحلمية  يعالج  الذي  الكهلي  ال�صكري  مري�ص 

اخلاف�صة ل�صكر الدم: وهذه الفئة تق�صم بدورها اإىل ق�صمني: 
1(. املري�ص الذي يتناول حبة واحدة يومياً: ي�صتطيع ال�صيام عادة، 
على اأن يفطر بعد اأذان املغرب مبا�رشة على ترتني اأو ثالث ترات 
مع كاأ�ص من املاء، وبعد �صالة املغرب يتناول وجبة الدواء ثم يبداأ 

بالوجبة الرئي�صية لالإفطار. 

2(. الذي يتناول حبتني يومياً: ي�صتطيع ال�صوم عادة، على اأن يتناول 
احلبة  من  بدالً  ال�صحور  قبل  حبة  ون�صف  االإفطار  قبل  واحدة  حبة 
الكاملة التي كان يتناولها قبل �صهر رم�صان، وهكذا الأكرث من حبتني 
يومياً، بحيث يكون املبداأ اإنقا�ص جرعة ما قبل ال�صحور اإىل الن�صف 

بناء على تو�صية طبيبه املعالج. 

ب( مري�ص ال�صكري الذي ال ي�صتطيع ال�صوم: 
1. مري�ص ال�صكري ال�صبابي )املري�ص الذي ي�صاب مبر�ص ال�صكري 

دون الثالثني عاماً من العمر(. 
2. مري�ص ال�صكري الذي يحقن بكمية كبرية من االإن�صولني )اأكرث من 

40 وحدة دولية يومياً(، اأو الذي يتعاطون االإن�صولني مرتني يومياً. 
3. املري�ص امل�صاب بال�صكري غري امل�صتقر. 

4. املري�صة احلامل امل�صابة بال�صكري. 
5. املري�ص امل�صّن امل�صاب بال�صكري ل�صنني طويلة، ويف الوقت نف�صه 

يعاين من م�صاعفات مر�ص ال�صكر املتقدمة. 
�صهر رم�صان  قبل  ال�صكر  ارتفاع  اأ�صيب بحما�ص  الذي  املري�ص   .6

باأيام اأو يف بدايته. 

مري�ض ال�صدر يف �صهر ال�صيام
كثرياً ما تاأتي اأمرا�ص ال�صدر فجاأة على �صكل التهاب يف الق�صبات اأو 

التهاب يف الرئة. 

اأ( التهاب الق�صبات احلاد: 
اإذا كانت حالة التهاب الق�صبات احلاد ب�صيطة، فاإن املري�ص ي�صتطيع 
تناول عالجه ما بني االإفطار وال�صحور، اأما اإذا احتاج االأمر مل�صادات 
حيوية تعطى كل 6 – 8 �صاعات، اأو اإذا كانت احلالة �صديدة فين�صح 

باالإفطار حتى ي�صفى من االلتهاب.

ب( التهاب الق�صبات املزمن: 
وفيه ي�صكو املري�ص من �صعال مرتافق ببلغم يومياً وملدة ثالثة اأ�صهر 

متتابعة ول�صنتني متتابعتني على االأقل. 

واإذا كانت حالة املري�ص م�صتقرة ا�صتطاع ال�صيام دون م�صقة تذكر، 
اأما يف احلاالت احلادة التي حتتاج اإىل م�صادات حيوية اأو مو�صعات 
فيقّدر  للق�صبات  مواد مو�صعة  البخاخات احلاوية على  اأو  الق�صبات 

الطبيب املخت�ص ما اإذا كان املري�ص ي�صتطيع ال�صوم اأم ال. 

ج( الربو الق�صبي: 
قد تكون نوبات الربو خفيفة ال حتتاج اإىل تناول اأدوية عن طريق الفم، 
االإفطار  عند  التاأثري  املديدة  االأقرا�ص  املري�ص  اإعطاء  ميكن  كما 
اأو  بختني  تناول  اإىل  يحتاج  من  الربو  مر�صى  من  وكثري  وال�صحور، 
اأكرث من بخاخ الربو عند االإح�صا�ص ب�صيق يف ال�صدر، ويعود بعدها 
املري�ص اإىل ممار�صة حياته اليومية ب�صكل طبيعي، وال ينبغي للمري�ص 
عند حدوث االأزمة متابعة ال�صيام، بل عليه تناول البخاخ فوراً، ومن 

العلماء االأفا�صل من اأفتى باأن هذه البخاخات ال تفطر.

مري�ض القلب يف �صهر ال�صيام:

مري�ض الكلى يف �صهر ال�صيام
تقوم الكليتان بوظائف عديدة منها تنقية الدم من الف�صالت االآزوتية، ومراقبة توازن 
املاء وال�صوارد يف الدم، واحلفاظ على توازن قلوي حام�صي ثابت يف اجل�صم، واإذا 
كانت الكليتان �صليمتني فال�صوم لهما راحة وعافية، اأما عندما ت�صبح الكلى مري�صة، 
ال�صامة  املواد  من  والتخل�ص  البول  لرتكيز  املطلوبة  بالكفاءة  القيام  ت�صتطيع  فال 

كالبولة الدموية وغريها. 
ومن هنا ي�صبح ال�صيام عبئاً على املري�ص امل�صاب بالف�صل الكلوي، وخ�صو�صاً يف 
املناطق احلارة، مما قد يوؤدي اإىل ارتفاع ن�صبة البولة الدموية والكرياتنني يف الدم، 
وينبغي على اأي مري�ص م�صاب مبر�ص كلوي ا�صت�صارة طبيبه قبل البد بال�صيام، فاإذا 

مل يتناول مري�ص الكلى كمية كافية من املاء فقد ي�صاب بالف�صل الكلوي.

اأ( احلاالت احلادة من اأمرا�ض الكلى: 
العالج هناك، ويف  ي  قد يحتاج امل�صاب مبر�ص كلوي حاد دخول امل�صت�صفى وتلِقّ

هذه احلالة ينبغي عدم ال�صوم.
ومن هذه احلاالت التهاب احلوي�صة والكلية احلاد، والتهاب املثانة احلاد والقولنج 

الكلوي، والتهاب الكبب والكلية احلاد. 

ب( احل�ضيات الكلوية: 
اإذا مل يكن لدى املرء ح�صيات كلوية من قبل فال داعي للقلق يف �صهر رم�صان، اأما 
تزداد  فقد  الكلى،  تكرر حدوث ح�صيات يف  ق�صة  اأو  كلوية،  لديهم ح�صيات  الذين 

حالتهم �صوءاً باجلفاف اإذا مل ي�رشب املري�ص ال�صوائل بكميات كافية.
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�سهر رم�سان �سهر �جلود ومد�ر�سة �لقر�آن 
عن ابن عبا�س ، قال : » كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم اأجود النا�س ، وكان اأجود ما يكون يف رم�صان 
حني يلقاه جربيل ، وكان يلقاه يف كل ليلة من رم�صان 
فيدار�صه القراآن ، فلر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

اأجود باخلري من الريح املر�صلة »
قال الإمام ابن رجب رحمه اهلل:

�صهر  و�صلم  يف  عليه  اهلل  �صلى  ت�صاعف جوده   ويف 
رم�صان بخ�صو�صه فوائد كثرية:

 منها: �رشف الزمان وم�صاعفة اأجر العمل فيه، ويف 
ال�صدقة �صدقة  )اأف�صل  اأن�س مرفوعا:  الرتمذي عن 

رم�صان(.
على  والذاكرين  والقائمني  ال�صائمني  اإعانة  ومنها:   

طاعتهم، في�صتوجب املعني لهم مثل اأجرهم، كما اأن 
اأهله فقط  ومن خلفه يف  من جهز غازيا فقد غزا، 
غزا، ويف حديث زيد بن خالد عن النبي   �صلى اهلل 
عليه و�صلم قال: )من فطر �صائما فله مثل اأجره من 

غري اأن ينق�س من اأجر ال�صائم �صيء(
على  فيه  اهلل  يجود  �صهر  رم�صان  �صهر  اأن  ومنها:    
�صيما  ل  النار،  من  والعتق  واملغفرة  بالرحمة  عباده 
الرحماء  عباده  من  يرحم  تعاىل  واهلل  القدر،  ليلة  يف 
كما قال  �صلى اهلل عليه و�صلم : )اإمنا يرحم اهلل من 

عباده الرحماء(
بالعطاء  عليه  اهلل  اهلل جاد  عباد  فمن جاد على       

والف�صل، واجلزاء من جن�س العمل.

من �أحو�ل �ل�سيام:
اِئِم الأكل وال�رشب واجلماع، ومن حني ينام اأو ي�صلى الع�صاء الآخرة، فاأيهما وجد  ُم َعلَى ال�صَّ كان الإ�صالم يَُحَرّ

اأولً ح�صل به التحرمي، ثم نُ�ِصخ ذلك َواأُبيح اجلميع اإىل طلوع الفجر، �صواء نام اأم ل.
اِئًما َفَح�رَشَ  ُجُل �صَ ُ َعلَيِْه َو�َصلََّم - اإَِذا َكاَن الَرّ لَّى اهلَلّ ٍد - �صَ َمّ َحاُب ُمَ ُ َعنُْه َقاَل: َكاَن اأَ�صْ َي اهلَلّ فَعْن الرَْبَاِء َر�صِ
اِرَيّ َكاَن  اْلأَنْ�صَ َواإَِنّ َقيْ�َس بَْن �رِشَْمَة  لَيْلَتَُه َوَل يَْوَمُه َحتَّى ُيْ�ِصَي،  يَاأُْكْل  اأَْن يُْفِطَر؛ َلْ  َقبَْل  َفنَاَم  اْلإِْفَطاُر 
ْطلُُب لََك،  ْفَطاُر اأَتَى اْمَراأَتَُه َفَقاَل لََها: اأَِعنَْدِك َطَعاٌم؟ َقالَْت: َل، َولَِكْن اأَنَْطِلُق َفاأَ ا َح�رَشَ اْلإِ اِئًما، َفلََمّ �صَ
َف النََّهاُر ُغ�ِصَي  ا انْتَ�صَ َفلََمّ َراأَتُْه َقالَْت: َخيْبًَة لََك،  ا  َفلََمّ َفَغلَبَتُْه َعيْنَاهُ، َفَجاَءتُْه اْمَراأَتُُه  َوَكاَن يَْوَمُه يَْعَمُل 
ىَل  َفُث اإِ يَاِم الَرّ ّ ُ َعلَيِْه َو�َصلََّم - َفنََزلَْت َهِذِه اْلآيَُة ﴿ اأُِحَلّ لَُكْم لَيْلََة ال�صِ لَّى اهلَلّ َعلَيِْه، َفُذِكَر َذِلَك ِللنَِّبِيّ - �صَ
ِمْن  اْلأَبْيَ�ُس  يُْط  اخْلَ لَُكْم   َ يَتَبنََيّ َحتَّى  َوا�رْشَبُوا  َوُكلُوا   ﴿ َونََزلَْت  �َصِديًدا  َفَرًحا  ِبَها  َفَفِرُحوا   ﴿ ِن�َصاِئُكْم 

يِْط اْلأَ�ْصَوِد ﴿ اخْلَ

�سيام رم�سان من �أعمال �لإميان باهلل وحده: 
ةٌ  َعْن اأَِبي َجْمَرَة َقاَل: ُكنُْت اأُتَْرِجُم بنَْيَ يََدْي ابِْن َعبَّا�ٍس َوبنَْيَ النَّا�ِس َفاأَتَتُْه اْمَراأَ
لَّى  ِ - �صَ ، َفَقاَل: »اإَِنّ َوْفَد َعبِْد الَْقيْ�ِس اأَتَْوا َر�ُصوَل اهلَلّ ِرّ لُُه َعْن نَِبيِذ اجْلَ تَ�ْصاأَ
ُ َعلَيِْه َو�َصلََّم -: »َمْن الَْوْفُد  لَّى اهلَلّ ِ - �صَ ُ َعلَيِْه َو�َصلََّم -، َفَقاَل َر�ُصوُل اهلَلّ اهلَلّ
اأَْو َمْن الَْقْوُم؟ َقالُوا: َرِبيَعُة، َقاَل:« َمْرَحبًا ِبالَْقْوِم اأَْو ِبالَْوْفِد َغرْيَ َخَزايَا َوَل 

َقاَل:«  ٍة بَِعيَدٍة، النََّداَمى،  ِ اإِنَّا نَاأِْتيَك ِمْن �ُصَقّ َفَقالُوا: يَا َر�ُصوَل اهلَلّ
اِر ُم�رَشَ، َواإِنَّا َل نَ�ْصتَِطيُع اأَْن َواإَِنّ بَيْنَنَا َوبَيْنََك  َيّ ِمْن ُكَفّ َهَذا اْلَ
اإَِلّ  نُْخرِبْ نَاأِْتيََك  ٍل  َف�صْ ِباأَْمٍر  َفُمْرنَا  َراِم،  اْلَ �َصْهِر  يِف 

نََّة، َقاَل َفاأََمَرُهْم  ِبِه َمْن َوَراَءنَا نَْدُخُل ِبِه اجْلَ
اأََمَرُهْم  َقاَل:«  اأَْربٍَع،  َعْن  َونََهاُهْم  ِباأَْربٍَع، 
»َهْل  َوَقاَل:  َوْحَدهُ،   ِ ِباهلَلّ ِباْلإَِياِن 
َقالُوا:  ِ؟  ِباهلَلّ اْلإَِياُن  َما  تَْدُروَن 
َقاَل:«  اأَْعلَُم،  َوَر�ُصولُُه   ُ اهلَلّ
 ،ُ اهلَلّ َلّ  اإِ اإِلََه  َل  اأَْن  �َصَهاَدةُ 
َر�ُصوُل  ًدا  َمّ ُمَ َواأََنّ 
اَلِة،  ال�صَّ َواإَِقاُم   ،ِ اهلَلّ
َكاِة،  الَزّ َواإِيتَاءُ 
اَن،  َرَم�صَ ْوُم  َو�صَ
ُخُم�ًصا  وا  تُوؤَُدّ َواأَْن 
امْلَْغنَِم،  ِمْن 
َعْن  َونََهاُهْم 
نْتَِم،  َواْلَ بَّاِء،  الُدّ

ِت«. َوامْلَُزَفّ

�أدعية 
بْني فيِه اإىل َمْر�صاِتَك َوَجّنبْني  ياَم ال�صاِئمنَي، َوِقيامي فيِه ِقياَم القاِئمنَي، ونَِبّْهني فيِه َعْن نَْوَمِة الْغاِفلنَي، اَللُّهَمّ َقِرّ ان �صِ يامي يف َرَم�صَ -   اَللُّهَمّ اْجَعْل �صِ

ْقني فيِه ِلِقراآءِة اآياِتَك. �َصَخِطَك َونِقمِتَك، َوَوِفّ
-    اَللُّهَمّ واْجَعل يل نَ�صيباً ِمْن ُكِلّ َخرْيٍ تُنِْزُل فيِه، ِبُجودَك يا اأْجَوَد اْلأَْجَوديَن واأِذْقني فيِه َحالَوَة ِذْكِرَك، واأَداآِء �ُصْكِرَك َواْحَفْظني فيِه ِبِحْفِظَك يا اأْرَحَم 

الّراِحمنَي.
بنَي. النَي القانتني امُل�ْصتَْغِفريَن امْلَُقَرّ -   اَللُّهَمّ اْجَعلْني فيِه ِمَن عباِدَك ال�صّ

ياِمه وِقياِمِه ِبتَْوفيِقَك  بنَي َاإليك، وَزْحِزْحني فيِه عْن ُموِجباِت �َصَخِطَك. اَللُّهَمّ اأِعّني على �صِ لنَي َعلَيَْك الفاِئزيَن لََديَْك امْلَُقَرّ -   اَللُّهَمّ اْجَعلْني فيِه ِمَن امْلُتََوِكّ
ْحبََة الِْكراِم. الِم ، َو�صُ عاِم ، َواإْف�صاَء ال�َصّ بْني اإليك بَرْحَمَة الأَيْتاِم ، واإْطعاَم الَطّ لنَّي. وَقِرّ يا هاِدَي امُل�صِ

َخَطك َوالّنرياَن ِبَعْوِنَك يا ِغياَث امْلُ�ْصتَغيثنَي. ْم َعلََيّ �َصّ ياَن، َوَحِرّ هْ اإيَلَّ الُْف�ُصَوق َوالِْع�صْ -   اَللُّهَمّ َحِبّْب اإيَلَّ الإْح�صاَن، َوَكِرّ
رِت َوالَعفاِف، َواْحِملْني فيِه على العدِل والإن�صاف،  ين فيِه َعلى كاِئناِت الأَقْداِر، وَزِيّنّي َوا�صرُتْين فيِه ِبال�ِصّ نَ�ِس َوالأَْقذاِر، َو�صرِبّ ْرين فيِه ِمَن الَدّ -   اَللُّهَمّ َطِهّ

َمَة اخْلاِئفنَي. َمِتَك يا ِع�صْ واآمّني فيِه من كّل ما اأخاف، ِبِع�صْ

لي�س �ل�سيام مرتبة و�حدة
واأن  واحدة،  مرتبة  على  لي�س  اأنه  يدرك  ملتاأمله  ال�صيام 
لنف�صه،  وظال  مقت�صد  فمنهم  فيه،  متفاوتون  النا�س 
و�صابق باخلريات، فثمة اأنا�س اأخل�صوا فيه ووعوا اأ�رشاره، 
اإل  يهمها  ل  واُخرى  فقط،  فيه  جِتّد  رم�صانية  وطائفة 
ما  وهو  �صلوكيا،  �صاءت  ما  وتقارف  الإم�صاك،  جمرد 

ي�رشحه الإمام الغزايل رحمه اهلل يف كتابه ) الإحياء (: 

درجات �ل�سوم
العموم،  �صوم  درجات:  ثالث  ال�صوم  اأن  اعلم   (  •
اخل�صو�س.  خ�صو�س  و�صوم  اخل�صو�س،  و�صوم 
اأما �صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن ق�صاء 

ال�صهوة. 
والب�رش  ال�صمع  كف  فهو  اخل�صو�س:  �صوم  واأما   •

والل�صان واليد والرجل، و�صائر اجلوارح عن الآثام. 
• واأما �صوم خ�صو�س اخل�صو�س ، ف�صوم القلب عن 
ال�صفات الدنية، والأفكار الدنيوية، وكّفه عما �صوى 
اهلل عز وجل بالكلية، ويح�صل الفطر يف هذا ال�صوم 

الآخر، بالفكر فيما �صوى اهلل عز  واليوم  وجل 
فاإن وبالفكر يف الدنيا اإل دنيا  للدين،  تراد 
الآخرة،  زاد  من  ولي�س من الدنيا .ذلك 

�سحيفتك يف رم�سان
الأبدان،  له  تق�صعر  عجيب  منظر  اإنه 
ل�صتقبال  نف�َصها  الأر�س  َزينت  وقد 
عن  الهالل  اأعلن  وقد  جميل،  ُعر�س 
اخلري  اأبواب  وُفتحت  الو�صول،  فرحة 
واأُغلقت  الدخول،  اأراد  ملن  واجلنة 
عن  البعد  اأراد  ملن  والنار  ال�رش  اأبواب 

اخلري  باغي  فيا  والذنوب،  املعا�صي 
اأق�رِش، فرم�صان  ال�رش  باغي  ويا  اأقِبل، 
هو كفة ميزانك الرابحة اإن اأثقلتها مبا 

تريد!
اأنت من خط  اإن �صحيفتك يف رم�صان 
لنف�س دفعت املهر  فهنيًئا  العمل،  فيها 

على  طائعًة  را�صية  واأقبلت  وا�صرتت، 
اغتنام اخلري، م�صتقبلة �صيوَف الرحمن 

اأعظم واأجمل ا�صتقبال!
عجبًا ملن كانت نف�صه يف رم�صان على 
اأن ترتوي من في�س نفحات اهلل  اأعتاب 
ملن  عجبًا  عط�صى!  وباتت  الربانية، 

ُكتب له الرحمة واملغفرة والعفو والعتق، 
اإليه  اأتى  ملن  عجبًا  عنها!  واأعر�س 
�صيف عزيز، فرتكه بال ا�صت�صافة، وقد 
اأتى له مماًل بكل اأنواع العطايا! عجبًا 
ملن اأتت له فر�صة التغيري والإ�صالح من 

نف�صه، واأعر�س عنها!

�صهر  وليكن  هنا،  من  تبداأ  بدايتك  اإن 
اهلل،  طريق  اإىل  عودتك  بداية  رم�صان 
وليكن بداية جديدة، ومولًدا جديًدا ملن 
ِفيِه  نِْزَل  اأُ الَِّذي  اَن  َرَم�صَ �َصْهُر   ﴿ اأراد؛ 
الُْهَدى  ِمَن  َوبَِيّنَاٍت  ِللنَّا�ِس  ُهًدى  الُْقْراآُن 

َوالُْفْرَقاِن ﴿ ]البقرة: 185[.
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تكرمي �ملمثل �لفرن�سي �أالن ديلون يف 
مهرجان كان �ل�سينمائي

ت�سلم املمثل الفرن�سي اأالن ديلون اأول  اأم�س جائزة ال�سعفة الذهبية 
الفنية التي امتدت ل�ستني عاما �رشفية يف  الفخرية تقديرا مل�سريته 
مهرجان كان ال�سينمائي الدويل بعد جتاهل انتقادات جنمت عن اآرائه 

يف الن�ساء .
واأدت و�سامة ديلون واأدواره يف االأفالم الرئي�سية يف ال�سينما طول فرتة 
ال�ستينات وال�سبعينات اإىل جعله رمزا يف فرن�سا وقد ا�ستقبل بحفاوة 

كبرية من قبل اجلمهور خالل احتفال خا�س يف مهرجان كان.
�سيما  وال  جداال  عاما   83 العمر  من  البالغ  ديلون  تكرمي  قرار  واأثار 
خارج فرن�سا ونُ�رش التما�س على االنرتنت يف الواليات املتحدة جمع 

اأكرث من 25500 توقيع.
اأنا  واحد  �سيء  كان هناك  »اإذا  املهرجان  اأمام  كلمة  ديلون يف  وقال 
 . املهنية  م�سريتي  الوحيد هو  ال�سيء  فهذا  ب�سكل حقيقي  به  فخور 
وهذه ال�سعفة الذهبية منحت يل من اأجل م�سريتي ولي�س ل�سيء اآخر 

وهذا هو �سبب �سعادتي و�رشوري ور�سائي«.
ببطولة  ديلون  وقام  ديلون.  اأنو�سكا  ابنته  من  اجلائزة  ديلون  وت�سلم 
الذي  في�سكونتي  لوت�سينو  للمخرج  )ليوبارد(  »الفهد«  بينها  من  اأفالم 

فاز باجلائزة الكربى يف مهرجان كان عام 1963
و�سغل ديلون الراأي العام على مدى م�سريته مثلما حدث عندما اأعلن 
لوبان  ماري  جان  املتطرف  اليميني  الفرن�سي  لل�سيا�سي  �سداقته 

واعرتف ب�سفعه ن�ساء.
دو  جورنال  )لو  �سحيفة  مع  مقابلة  يف  اآرائه  ببع�س  ديلون  ومت�سك 
دميان�س( وقال اإن بع�س الت�رشيحات التي ن�سبت له ُحرفت ، وقال : 
»هل قلت اإين �سفعت امراأة؟ نعم.. لكن كان علي اأن اأ�سيف اأنني تلقيت 
�سفعات اأكرث مما اأعطيت بكثري. مل اأحتر�س باأي امراأة يف حياتي. اأما 

هن فقد حتر�سن بي كثريا«.

�سار�ت �مل�سل�سالت �لرم�سانية ودورها يف �نت�سار �الأعمال �لدر�مية
ت�شهم �شارات امل�شل�شالت يف بع�ض االأحيان بانت�شار االأعمال الدرامية وقد توازي �شهرتها العمل ذاته وال �شيما اأن كبار جنوم 

الغناء العرب يوؤدونها باأ�شواتهم مع كلمات معربة وحلن حيوي يلت�شق بذاكرة املتابع للدراما.
الدرامية  االأعمال  �سارات  وتاأتي 
�سمن اخلطة الت�سويقية لل�رشكات 
�ساعة  تقرتب  اأن  فما  املنتجة 
احل�سم معلنة بدء ال�سباق الرم�ساين 
امل�سل�سالت  �سارات  تبداأ  حتى 
ومواقع  العربية  ال�سا�سات  بغزو 
التوا�سل االجتماعي م�سكلة هوية 
ونافذة  للعمل  و�سمعية  ب�رشية 
عن  اأولية  فكرة  امل�ساهد  متنح 
اأنها  �سيما  وال  واالأبطال  الق�سة 
الكلمات  حيث  من  متناغمة  تاأتي 
لكي  العمل  م�سمون  مع  واالحلان 
واحدة  بروح  اجلمهور  اإىل  يخرج 
متوافقة حتى �سارت هذه ال�سارات 
ت�سور منفردة على طريقة الفيديو 

كليب وتذاع كاأغنية.
الدرامية  االأعمال  �سارات  ومن 
ح�سدت  والتي  احلايل  للمو�سم 
انت�سارا للمو�سم الثالث على التوايل 
�سارة م�سل�سل الهيبة بعنوان جمبور 
التي كتب كلماتها ال�ساعر اللبناين 
املو�سيقي  وحلنها  املوىل  علي 
واأ�سيف  �سليمان  ف�سل  ال�سوري 
ختام  يف  الثالث  اجلزء  على 
ثقة  اأزمة  اأغنية جديدة  امل�سل�سل 
اأداها املطرب نا�سيف زيتون ومن 
ناحية االأداء متيزت �سارة م�سل�سل 
النجم  اأداها  التي  ا�سفر  هوا 

من  وهي  بو�سناق  لطفي  العربي 
من�سور  موري�س  الدكتور  كلمات 
مامللي  طاهر  املو�سيقي  واأحلان 
بالكثري من امل�ساعر واالأحا�سي�س 

والكلمات املعربة.
اخلا�سة  ال�سارة  اأغنية  وجاءت 
من  واجلوى  الهوى  عن  مب�سل�سل 
كلمات الفنان كفاح اخلو�س وغناء 
وروجيه  دروي�س  �سارة  ال�سابني 
اإىل  جديدة  روحا  لت�سفي  حلام 

العمل وحتقق له التميز.
ومرينا  حنا  اإياد  من  كل  واأدى 
�سوارع  م�سل�سل  �سارة  �سكيف 
ال�سام العتيقة وهي من كتابة كفاح 
حيث  رزق  خالد  واأحلان  اخلو�س 
والقدرات  االأغنية مبوالها  متيزت 

ال�سوتية العالية عند حنا.
�سارة م�سل�سل غفوة القلوب اأداها 
ب�سوته  حناوي  خلدون  املطرب 
واإح�سا�سه املرهفني وكان التاأليف 
املو�سيقي وكلمات ال�سارة الإيهاب 
املرادين كما كانت �سارة م�سل�سل 
اأثر الفرا�سة ب�سوت املغنية نريمني 
�سوقي وهي من كلمات زهري اأحمد 
قنوع والتاأليف والتوزيع املو�سيقي 

الري جان.

تتبع  التي  الدرامية  االأعمال 

غريت  ما  منها  االأجزاء  اأ�سلوب 
والتي  احلارة  باب  مثل  �سارتها 
ال�سعود  اأ�سامة  ال�ساعر  كتبها 
وحلنها املو�سيقي �سعد احل�سيني 
حني  على  احلالق  عدنان  وغناها 
احتفظ م�سل�سل عطر �سام ب�سارته 
وهي  التوايل  على  الرابع  للمو�سم 
وغناء  ال�سعود  اأ�سامة  كلمات  من 
�سعد  واأحلان  الرزاق املنجد  عبد 

احل�سيني اأي�سا.
ملعظم  املو�سيقية  الدرا�سة  وبعد 
بني  احلايل  املو�سم  �سارات 
يف  مدر�س  اأ�سعد  نزيه  املاي�سرتو 
وقائد  للمو�سيقا  العايل  املعهد 
يف  املو�سيقية  الفرق  من  للعديد 
يف  تفاوت  وجود  �سانا  لـ  ت�رشيح 
الفتا  واآخر  عمل  بني  امل�ستوى 
يختار  عندما  املخرج  اأن  اإىل 
لي�ستعر�سها  مل�سل�سله  لقطات 
بال�سارة يكون حري�سا على تو�سيح 
عن  مبدئية  فكرة  تعطي  حماور 

ال�سخ�سيات واالأحداث.
وي�سري املاي�سرتو اأ�سعد يف الوقت 
جيدة  حماوالت  وجود  اإىل  ذاته 
يف  ال�سارات  من  الهدف  عك�ست 
اأعمال هذا املو�سم اإ�سافة لوجود 
مب�ستواه  عمل  لكل  خ�سو�سية 
وب�سارتي  والب�رشي  ال�سمعي 

البداية والنهاية.
وتختزل بع�س االأعمال براأي اأ�سعد 
�سبه  ب�سكل  امل�سل�سل  م�سمون 
ا�ستعرا�سية  وا�سح واالأخرى تبدو 
االأحيان  بع�س  يف  وتبتعد  عادية 
املكتوب  والكالم  املو�سيقا  عن 
ا�سافة  امل�سل�سل  فكرة  الإي�ساح 
اىل وجود تفاوت وا�سح بامل�ستوى 
بني الكلمة واللحن معتربا ان هذا 
اخلربات  اختالف  �سببه  التفاوت 
والتلحني  بالكتابة  قامت  التي 

ال�سوتي  باملك�ساج  حتى  والتوزيع 
واملو�سيقي.

ذكر  املو�سيقا  �سعيد  وعلى 
يلحظ  “مل  اأنه  اأ�سعد  املاي�سرتو 
من  تطور  اأو  جديد  خط  وجود 
حيث البنية املو�سيقية اأو الكلمة” 
اأغلب  يف  مو�سيقي  تنفيذ  واإمنا 
املو�سيقا  على  يعتمد  االأحيان 
لالآالت  احلي  واالأداء  االلكرتونية 
نواح  ويف  والكال�سيكية  ال�رشقية 
اأخرى املوؤثرات ال�سوتية احلديثة 

للمو�سيقيني  بالن�سبة  املعروفة 
يف  والعاملني  ال�سوت  ومهند�سي 

املك�ساج.
ال�سارة  اأن  اأ�سعد  املاي�سرتو  واأكد 
تكون  اأن  يجب  موؤثرة  تكون  حتى 
ي�سمعها  من  اإح�سا�س  من  قريبة 
االأحداث  تنوع  من  تكت�سبه  وتنوع 
ال�سارة  اأهمية  اإىل  الفتا  العمل  يف 
باإي�سال العمل الدرامي اإىل القمة 
الدرامية  ال�سوية  النظر عن  بغ�س 

التي يتمتع بها.

يا�سمني �سربي تتاألق يف م�سل�سل » حكايتي »

امل�سل�سل   يف   البطولة  دور  تلعب 
بـ   املو�سوم  امل�رشي  الدرامي 
»حكايتي« املمثلة امل�رشية يا�سمني 
�سربي   والتي جت�سد دور  فتاة تدعى 
كبرية  عائلة  من  »-القادمة  »داليدا 

والتي تدر�س ت�سميم اأزياء- حياتها 
لظروف  تعر�سها  بعد  ال�سفر  من 
قا�سية وهربها اإىل االإ�سكندرية ليلة 
زفافها، لت�سبح خادمة يف بيت اأزياء 
الظروف  كل  تتحدى   حيث   كبري 
لتحقيق حلمها.. وي�سارك  يف  هذا 
اأحمد  املمثل  الرم�ساين  العمل 

�سالح ح�سني.
ولدت  �سربي   فيا�سمني  وعليه 
تخرجت    ،1987 عام  باالإ�سكندرية 
�سحافة  ق�سم  االإعالم  كلية  يف 
يا�سمني  وعملت  عامة،  وعالقات 

كموديل يف االإعالنات اإىل اأن التقت 
للعمل  ر�سحتها  خمرج  مب�ساعدة 
ال�سيطان( مع  )خطوات  برنامج  يف 
لعامل  اأن تنطلق  )معز م�سعود( قبل 
م�سل�سل جبل  بدورها يف  النجومية 
الراحل حممود عبد  للنجم  احلالل 
)�سايف(  ب�سخ�سية  وقيامها  العزيز 
التي  ال�سخ�سية  ا�سم  هو  وهذا 
جناًحا.  اأدائها  والقى  ج�سدتها 
فرتة  منذ  متزوجة  �سربي  يا�سمني 
تفاجاأ  فقد  يعرف،  اأحدا  يكن  ومل 
اإنها  اخلرب،  بهذا  كثريا  جمهورها 

يف  ال�سبب  فهي  كثريا  الطبخ  حتب 
ممار�سة  حتب  زوجها،  وزن  زيادة 
موجودة  فهي  با�ستمرار،  الريا�سة 
واأنواع  ال�سباحة  ومتار�س  باجليم 
كثرية من الريا�سة من اأبرز اأعمالها 
يف  جحيم  االأ�سود-  احل�سان   –
�سطرجن   – االأ�سطورة   -2– الهند 
احلالل  جبل   –– طريقي   – ج2 
لتتواىل  ال�سيطان  خطوات   –
الدرامية  االأعمال  بعدها  عليها 
وال�سينمائية لتخو�س رم�سان 2019 

مب�سل�سل حكايتي .

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
�لعنو�ن
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ح�سن �لرد�د: �ملقارنة بني م�سل�سلي وفيلم »�لزوجة 13« منطقية
   

قال الفنان ح�سن الرداد، اإن مقارنة اجلمهور بني م�سل�سله »الزوجة 18« وفيلم »الزوجة 13« بطولة ر�سدي اأباظة و�سادية منطقية، بح�سب قوله. 
واأ�ساف الرداد، اأن ت�سابه ا�سمي العملني �سبب هذه املقارنة، اإ�سافة اإىل كون البطلني هنا وهناك متعدداً الزيجات، متابعاً »تظل طبيعة االأحداث هي الفي�سل واحلكم يف هذه 

امل�ساألة، وبالتايل لن اأعلق على فكرة وجود ت�سابه من عدمه، و�ساأترك احلكم للجمهور مع انطالق عر�س احللقة االأوىل، اليوم االأحد، على املحطات امل�رشية والعربية«. وي�سارك 
يف بطولة »الزوجة 18« ناهد ال�سباعي وهيدي كرم و�سيماء �سيف وحممود الليثي واإينا�س كامل وكوكي، من اإخراج م�سطفي فكري.

�أنغام تطرح »30 يوم فرحة« مبنا�سبة رم�سان
طرحت اأنغام اأحدث اأغانيها ط30 يوم فرحة«، مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك، عرب قناتها الر�سمية على يوتيوب.

اأغنية »30 يوم فرحة« من كلمات ال�ساعر اأمري طعيمة، ومن اأحلان وتوزيع خالد عز. وتخطت اأغنية »30 يوم فرحة« 10 اآالف م�ساهدة، بعد 
�ساعات من طرحها. وتقدم اأنغام يف �سهر رم�سان 2019 جرنيك م�سل�سل »حدوتة مرة« بطولة غادة عبد الرازق، من كلمات اأمين بهجت قمر، 

واأحلان وليد �سعد، وتوزيع اأحمد اإبراهيم.
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جم�س �سيريا 1500 2020 
حت�سل على تقنيات مميزة

ن�سخة مميزة من �سيارة 
"Focus" ال�سهرية

جم�س  ت�صميم  �إعادة  مت  �أن  بعد 
مت  �ملا�صي،  بالعام   1500 �صيري� 
بعدة   2020 موديل  عن  �لك�صف 

حتديثات جتعلها �أكرث جاذبية.
تقنيات  �لتحديثات مع عدة  تبد�أ 
مقطور�ت  �صحب  نظام  تت�صمن 
 ProGrade Trailering
System �ملحدث و�لذي يدعم 
ما ي�صل �إىل 15 كامري� يتم تثبيت 
�خللفية،  �ملقطورة  على  بع�صها 
وهو ما يوؤدي لإمكانية تفعيل تقنية 
ي�صمح  �ل�صفافة”، ما  “�ملقطورة 
خلفيه  �لطريق  بروؤية  لل�صائق 
غري  وكاأنها  �ملقطورة  من خالل 
موجودة عرب �ثنني من �لكامري�ت 
ميكن  كما  خا�صة،  برجميات  و 
�صنع ملفات خا�صة باملقطور�ت 
عرب تطبيق myGMC كي ميكن 
�صيانة  مبو�عيد  �ملالك  تنبيه 
�لكيلومرت�ت  ومعدل  مقطور�تهم 

�لتي مت قطعها بها حتى �لآن.
مثبت  �لأخرى  �لتقنيات  تت�صمن 

�رسعة متكيف مت�صل بالكامري�ت 
كي  تلقائياً  �ل�رسعة  يعدل  ما 
�حلركة  �صري  كيفية  مع  تتالئم 
�مل�صاعدة  بجانب  �ملرورية 
فيما  متاماً،  �ملقطور  وقف  يف 
�ملحركات  خيار�ت  تت�صمن 
بناقل  مت�صل  لرت   5.3 �صعة   V8
�أوتوماتيكي 10 �رسعات، وهو ما 
 AT4 بفئات قيا�صي  ب�صكل  يتاح 
بفئات  �ختياري  ولكنه  ودينايل، 
بدفع  تاأتي  �لتي  و�أعلى   SLE

رباعي.
هذ� ونظر�ً لأن موديل 2019 من 
�لبيك �ب كان جديد كلياً، ف�صوف 
جند �أن �لتحديثات كانت حمدودة 
يف هذ� �ملوديل، ولكن مت تقدمي 
�إ�صد�ر كربوين خا�س با�صم �صيري� 
وهو   ،CarbonPro  AT4
كرومي  �أمامي  �صبك  ي�صيف  ما 
�صار�ت معدلة  �لأ�صود مع  باللون 
بجانب  �صود�ء  عادم  و�أنابيب 
مر�يا خا�صة للمقطورة �خللفية.

منوذج  "فورد"  �رسكة  �أطلقت 
�صيار�ت  من  �جلديد   "ST  "
�لتي تعترب و�حدة من   ،"Focus"
�أف�صل �ل�صيار�ت �لعائلية، و�أكرثها 

رو�جا يف �لعامل.
 "ST" من  �لأخري  �لنموذج  وجاء 
مزود  �أنيق،  هات�صباك  بهيكل 
وفتحات   ،LED مب�صابيح 
�ل�صيارة روح  هو�ئية كبرية، تعطي 

�ملركبات �لريا�صية.
فزودت  �ل�صيارة  هذه  قمرة  �أما 
مبقاعد "Recaro" مريحة تت�صع 
مميز،  ريا�صي  ومقود  ركاب،   5 لـ 
و�أحدث �أنظمة �ملولتيميديا، �لتي 
ميكن �لتحكم بها عرب �أزر�ر و�جهة 
�ملتطورة  �ل�صا�صة  �أو  �لقيادة، 
يف  �ملثبتة  باللم�س  تعمل  �لتي 

منت�صفها.

ترامب يهدد تويوتا.. و�سانعة ال�سيارات اليابانية ترد

�ل�صد  عمليات  من  �لكثري  بعد 
�لأمريكى  �لرئي�س  بني  و�جلذب 
دونالد تر�مب و�ل�رسكات �لأوروبية 
و�ليابانية على مد�ر �ل�صهور �ل�صابقة 
حول فر�س ر�صوم جمركية، �نتقدت 
�صانعة �ل�صيار�ت �ليابانية �لعمالقة 
�ل�صيار�ت  �أن  تر�مب  �إعالن  تويوتا 
�لقومي  �لأمن  تهدد  �مل�صتوردة 
�لأمريكي، وهو ما ي�صري �إىل �قرت�ب 
�لطرفني  بني  حادة  خالفات  وقوع 

يف �لفرتة �ملقبلة، لكون تويوتا �أحد 
للوليات  �لتجاريني  �ل�رسكاء  �أبرز 

�ملتحدة.
فاإن  بلومربج،  �أنباء  لوكالة  ووفقاً 
كرثة  من  ذرعاً  �صاقت  قد  تويوتا 
تهديد�ت تر�مب يف �لفرتة �لأخرية 
�لو�رد�ت  على  �جلمارك  زيادة  من 
من �ل�صيار�ت �لأجنبية وقطع �لغيار، 
وقام �لعمالق �لياباين على �أثر ذلك 
بتوجية بيان �صديد �للهجة على غري 

�لعادة، قال فيه:” �إن �إعالن تر�مب 
�إىل  حتتاج  �ملتحدة  �لوليات  باأن 
�ل�صيار�ت  �صد  نف�صها  عن  �لدفاع 
ر�صالة  ير�صل  ومكوناتها  �لأجنبية 
لي�صت  ��صتثمار�تنا  �أن  تويوتا  �إىل 
�أنها  و�أ�صافت  ترحيب”،  مو�صع 
دولر  مليار   60 من  �أكرث  �أنفقت 
بينها  �أمريكا، من  لبناء عمليات يف 

10 م�صانع.
�لتجارة  وز�رة  فاإن  بالذكر  �جلدير 

�لأمريكية، كانت قد �أجرت حتقيقا 
غيار  وقطع  �ل�صيار�ت  و�رد�ت  يف 
ت�رس  �أنها  ووجدت  �ل�صيار�ت 
حيث  �لأمريكي،  �لقومي  بالأمن 
�حل�صة  تر�جع  يف  ت�صببت  قد  �أنها 
�ل�صوقية ل�رسكات �صناعة �ل�صيار�ت 
�لقرن  ثمانينيات  منذ  �لأمريكية 

�ملا�صي.
�صابق  وقت  يف  تر�مب  �تفق  ولقد 
يوم �جلمعة �ملا�صي مع ��صتنتاجات 
وز�رة �لتجارة �لأمريكية، كما حدد 
 180 ملدة  مهلة  �لأبي�س  �لبيت 
�ليابان  مع  لإجر�ء مفاو�صات  يوما 
من  وغريهما  �لأوروبي  و�لحتاد 
�أدي  ما  وهو  �ل�صيار�ت،  م�صدري 

�إىل ��صتعال �لأزمة بني �لطرفني.
بتهديد  تويوتا  قامت  وبدورها 
 ” بقولها:  �لأمريكي،  �جلانب 
من  �لنتهاء  يف  تاأمل  تز�ل  ل  �إنها 
حتذر  لكنها  �رسيعا  �ملحادثات 
�صيجرب  �لو�رد�ت  وقف  �أن  من 
دفع  على  �لأمريكيني  �مل�صتهلكني 
�أمو�ل �أكرث كما �صيوؤثر بال�صلب على 

�لوظائف و�لقت�صاد”.

ال�سيارات ع�ساق  "McLaren" تفرح 
 الريا�سية مبركبة جديدة

��صتعر�صت �رسكة "McLaren" �صيارة "GT" �جلديدة، �لتي 
�صنفت كو�حدة من �أف�صل �ل�صيار�ت �لريا�صية �لفارهة يف �لعامل.

و�أتت �ل�صيارة بهيكل غاية يف �لن�صيابية بوزن طن ون�صف 
�لطن تقريبا، م�صنوع وفق �أحدث معايري ديناميكية �لهو�ء، 
ومزود ب�صقف بانور�مي، وفتحات هو�ئية كبرية، وعجالت 

ريا�صية مبقا�س 20 �إن�س.
�أما قمرة �ل�صيارة فزودت مبقاعد مريحة، مك�صوة 

بجلد �لنابا �لفاخر، ونظام مولتيميديا متطور، و�صا�صة 
�إلكرتونية تعمل باللم�س مبقا�س 7 بو�صات، ونظام 

�صوتيات "Bowers&Wilkins"، يعتمد على 12 مكرب 
�صوت عايل �لأد�ء.

وزودت هذه �ل�صيارة مبحرك بـ 8 �أ�صطو�نات، و�صعة 4 لرت، وعزم 
620 ح�صانا، قادر على زيادة ت�صارعها من 0 �إىل 100 كلم/�صاعة 

يف غ�صون 3.2 ثانية فقط، و�لو�صول بها �إىل �رسعة 326 كلم/
�صاعة.

رئي�س ميت�سوبي�سي الذي اأوقف باجريو والن�سر يعلن ا�ستقالته ر�سميًا
�ملدير  ما�صوكو،  �أو�صامو  �أعلن 
�لتنفيذي �حلايل يف ميت�صوبي�صي، 
عن  لتنحيه  ��صتعد�ده  عن 
�ل�رسكة خالل  يف  �حلايل  من�صبه 
 21 يوم  �ل�صنوي  �لعام  �جتماعها 

يونيو �ملقبل.
عقد  ما�صوكو  �أو�صامو  ينوي 
كيتو،  تاكاو  مع  �صحفي  موؤمتر 
يف  �حلايل  ميت�صوبي�صي  رئي�س 
خاللها  �صيتم  حيث  �ندوني�صيا، 
من�صب  �إىل  تاكاو  ترقية  مناق�صة 
�لعاملية  ميت�صوبي�صي  مدير 
�أو�صامو  �صي�صبح  فيما  �لتنفيذي، 
رئي�س جمل�س �لإد�رة عقب تنحيه 

من من�صبه �حلايل.
�إىل  �ن�صم  تاكاو كان قد  �أن  يذكر 
ميت�صوبي�صي يف 1984 ليت�صلم عدة 
�أدو�ر �إد�رية عليا مب�صنع �ل�رسكة 

وقد  �ليابانية،  ناجويا  مبدينة 
قبل  رو�صيا  يف  �أعو�م   4 �أم�صى 
ليت�صلم   ،2014 يف  لليابان  �لعود 
�ندوني�صيا  ميت�صوبي�صي  رئا�صة 
مع  �أو�صامو   كان  فيما   ،2015 يف 
 1972 عام  منذ  ميت�صوبي�صي 
 2007 يف  رئي�صها  ي�صبح  �أن  قبل 

ومديرها �لتنفيذي يف 2014.
�أو�صامو  رئا�صة  فرتة  وخالل 
مت  ميت�صوبي�صي،  يف  ما�صوكو 
�ل�رسكة  مو�رد  تركيز  على  �لعمل 
�صوق  نحو  بالتطوير  �ملحدودة 
و�صيار�ت  �وفر  �لكرو�س  �صيار�ت 
�لأ�صو�ق �لنا�صئة �لقت�صادية، وهو 
ما �أدى لوقف خط �إنتاج �صيار�ت 
حول  �ملعروفة  لن�رس  �صيد�ن 
بجانب  باجريو،  وموؤخر�ً  �لعامل 
كرو�س  �كليب�س  طر�ز  �إطالق 

بجانب  فان   ميني  و�ك�صباندر 
�لوحيد  �ل�رسكة  م�صنع  �إغالق 
لت�صرتيه  �ملتحدة  بالوليات 
لل�صيار�ت  �لنا�صئة  ريفيان  �رسكة 
تلك  �صاهمت  حيث  �لكهربائية، 
�خلطو�ت يف عودة قدرة �ل�رسكة 
على حتقيق �لأرباح بعد �خل�صائر 
على  وذلك  �أعو�م،  لعدة  �ملتتالية 
�ل�رسكة  �عرت�ف  ف�صيحة  رغم 
كفاءة  معدلت  يف  بتالعبها 
 2016 يف  �ليابانية  �صيارتها  وقود 
�صمح  ب�صكل  عاماً   25 مد�ر  على 
ب�رس�ء 34% من  ني�صان  ل�رسيكتها 

�أ�صهمها.
على  ني�صان  �صيطرة  ومع  هذ� 
ميت�صوبي�صي بهذه �لدرجة �لكبرية، 
متت �إعادة ت�صميتها حتالف رينو-
تكون  كي  ني�صان-ميت�صوبي�صي، 

�حلا�صلة  �ملجموعة  من  جزء 
مبيعاً  �لأكرث  �ل�رسكة  لقب  على 
لل�صيار�ت يف 2018، متفوقة بذلك 

فاغن،  فولك�س  جمموعة  على 
منذ  بالقلق  �ل�صعور  رغم  وذلك 
�عتقال كارلو�س غ�صن يف 2018، 

رينو  مدير  حينها  كان  و�لذي 
�لتنفيذي ورئي�س جمل�س �إد�رة كل 

من ني�صان وميت�صوبي�صي.
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ذكرت م�اقع مهتمة ب�ش�ؤون التقنية 
اأن �رشكة »�شام�ش�نغ« عملت على 
ظهرت  التي  امل�شكالت  اإزالة 
 ،»Galaxy Fold« ه�اتف  يف 
ا�شتعدادا لطرح هذه الأجهزة يف 

الأ�ش�اق قريبا.
فاإن  املت�فرة  للمعل�مات  وتبعا 
»�شام�ش�نغ« قامت باإخفاء ح�اف 
ال�شا�شة  بحماية  اخلا�شة  الطبقة 
اجلانبية،  الهيكل  اإطارات  حتت 

باإزالة  امل�شتخدم  يفكر  ل  كي 
ال�شا�شة  ويعر�ض  الطبقة،  هذه 

للعطب.
تك�ن  اأن  املفرت�ض  ومن 
بع�ض  اأدخلت  قد  »�شام�ش�نغ« 
التعديالت على ال�شا�شات وهيكل 
اجلزء  جلعل  اأي�شا،  الهاتف 
املك�ش�ف من حافة ال�شا�شة عند 
املفا�شل يف اأعلى واأ�شفل اجلهاز 
حتت  الغبار  لت�رشب  منعا  اأ�شغر، 

ال�شا�شة.
اإدخال  »�شام�ش�نغ«  وقررت 
ه�اتف  على  التعديالت  هذه 
اأن  بعد   »Galaxy Fold«
عقب  الأ�ش�اق  يف  طرحها  اأجلت 
الف�شائح التي طالتها من نقد عدد 
من ال�شحفيني الذين ا�شتخدم�ها 
�شا�شتها  اأن  واأكدوا  ملدة ق�شرية، 
اأقل  بعد  جدية  مل�شاكل  تعر�شت 

من ي�مني من ال�شتخدام.

كانت  »�شام�ش�نغ«  اأن  ويذكر 
اله�اتف  هذه  لطرح  تخطط 
لتناف�ض  مدة،  منذ  الأ�ش�اق  يف 
القابلة  اله�اتف  اأف�شل  فيها 
الأ�ش�اق،  يف  امل�ج�دة  للطي 
بهذه  حلقت  التي  الف�شائح  لكن 
ال�رشكة  اآمال  حطمت  الأجهزة، 
لالأجهزة  جديدة  �ش�ق  باكت�شاح 

الذكية.
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»�صام�صونغ« ت�صلح هاتفها القابل للطي وتطرحه قريبا

»في�صبوك« تقيد ا�صتخدام خدمة 
البث املبا�صر

قرارها  »في�شب�ك«  �رشكة  اأعلنت 
بخدمة  املتعلقة  الق�اعد  ت�شديد 
الفيدي�  ملقاطع  املبا�رش  البث 
عقب  الإنرتنت  على  العنف  لكبح 

مذبحة ني�زيلندا.
ي�م  بيانا  »في�شب�ك«  ون�رشت 
اإنها  فيه  قالت  املا�شي،  الثالثاء 
�شتطرح �شيا�شة ل�شتخدام خدمة 
ب�شكل  حتظر  ليف«،  »في�شب�ك 
م�ؤقت على من ي�اجه�ن اإجراءات 
ق�اعد  اأهم  ملخالفة  �شارمة 
م�قعها  على  مكان  باأي  ال�رشكة 

الإلكرتوين.
واأ�شافت ال�رشكة اأن املخالفني لأول مرة �شيُمنع�ن من ا�شتخدام اخلدمة 
تعر�ض  التي  املخالفات  نطاق  من  ال�رشكة  �شتزيد  كما  حمددة،  لفرتات 

مرتكبها لتعليق الدخ�ل.
وعلقت رئي�شة وزراء ني�زيلندا جا�شيندا اأرديرن، على هذا البيان يف ر�شالة 
عرب الربيد الإلكرتوين من املتحدث با�شمها، قائلة: »قرار في�شب�ك و�شع 
قي�د على البث احلي خط�ة اأوىل جيدة للحد من ا�شتخدام التطبيق كاأداة يف 
يد الإرهابيني ويظهر اأنه يجري الت�رشف بناء على دع�ة كراي�شت�شري�ض«، 
وهذه الدع�ة هي مبادرة تق�دها اأرديرن ملنع انت�شار املحت�ى العنيف على 

الإنرتنت.
ل�شيا�شتها  �شاحبها  تعر�ض  التي  املخالفات  طبيعة  »في�شب�ك«  حتدد  ومل 
اجلديدة ول مدة تعليق اخلدمة، لكن متحدثة با�شم ال�رشكة قالت اإن مطلق 
النار مل يكن لي�شتطيع ا�شتخدام خدمة ليف على ح�شابه مب�جب الق�اعد 

اجلديدة.
واأكدت ال�رشكة اأنها تعتزم ت��شيع نطاق القي�د خالل الأ�شابيع املقبلة بدءا 

مبنع الأ�شخا�ض ذاتهم من و�شع اإعالنات على »في�شب�ك«.

»Direct« اإن�صتغرام« يوقف تطبيق«

ب�ش�ؤون  مهتمة  م�اقع  ذكرت 
القائمني على من�شات  اأن  التقنية 
وقف  على  عازم�ن  »اإن�شتغرام« 
 »Direct« تطبيق  خدمات 

املخ�ش�ض للمرا�شلة.
اأن  اإىل  امل�اقع  واأ�شارت 
بع�ض  يف  »اإن�شتغرام«  م�شتخدمي 
بلدان العامل تلق�ا ر�شائل ت�ؤكد اأن 
 Instagram« تطبيق  خدمات 
اعتبارا  �شتت�قف   »Direct
جميع  واأن  القادم،  ال�شهر  من 
على  ت�جد  التي  مرا�شالتهم 
اإىل  تلقائيا  �شتنتقل  التطبيق  هذا 

تطبيق »اإن�شتغرام« الأ�شا�شي.
خدمات  ت�قيف  اأن  خرباء  ويرى 

هذا التطبيق تاأتي يف اإطار احلملة 
املالكة  »في�شب�ك«  تتبعها  التي 
جميع  لت�حيد  »اإن�شتغرام«  لـ 
املخ�ش�شة  الإلكرتونية  من�شاتها 
الجتماعي،  والت�ا�شل  للمرا�شلة 
بهدف زيادة اخل�ش��شية، وحماية 

البيانات اخلا�شة بامل�شتخدمني.
 »Direct« وجتدر الإ�شارة اإىل اأن
ه� تطبيق تابع لتطبيق »اإن�شتغرام« 
تطبيق  عمله  يف  وي�شبه  ال�شهري، 
وكان  ما،  حد  اإىل  �شات«  »�شناب 
عدد  يف  للم�شتخدمني  متاحا 
ت�شيلي  مثل  فقط،  الدول  من 
والربتغال  واإيطاليا  واإ�رشائيل 

وتركيا واأوروغ�اي.

املعل�مات  واأمن  التقنية  خرباء  ين�شح 
الذكية  واله�اتف  احل�ا�شب  م�شتخدمي 
باتباع بع�ض اخلط�ات التي ت�شاعد على 
الخرتاق  خطر  من  اأجهزتهم  حماية 

والتج�ش�ض.
على  يجب  التي  الأم�ر  اأهم  ومن 
حلماية  عليها  الرتكيز  امل�شتخدمني 
اأجهزتهم، عدم فتح الروابط الإلكرتونية 
لهم،  تر�شل  قد  التي  امل�شدر،  جمه�لة 
الإنرتنت،  �شفحات  على  ي�شادف�ها  اأو 
فالعديد منها قد تك�ن عبارة عن روابط 
لخرتاق  خبيثة  برجميات  حت�ي  وهمية 

احل�شابات الإلكرتونية والأجهزة.
كما يف�شل اخلرباء عدم ا�شتعمال �شبكات 
املقاهي  يف  امل�ج�دة   Wi-Fi الـ 
ي�شتغل  ما  فغالبا  العامة،  والأماكن 
اأجهزة  لخرتاق  ال�شبكات  تلك  الهاكرز 

م�شتخدميها.
ومن الأم�ر الهامة اأي�شا حلماية الأجهزة 
برامج  الإلكرتونية من الخرتاق، حتميل 
مكافحة الفريو�شات الإلكرتونية، والتحقق 

من حتديث تلك الربامج با�شتمرار.
الإلكرتونية  الأجهزة  �رشاء  دوما  ويف�شل 

ال�رشكات  تنتجها  التي 
واملعروفة،  الكبرية 
ت�شتخدم  ال�رشكات  فتلك 
و�رشائح  معاجلات 
مدرو�شة  اإلكرتونية 
اجلهاز  حلماية  تقنيا 
ولديها  الخرتاق،  من 
يف  متمر�ش�ن  خمت�ش�ن 
حماية الأجهزة، واكت�شاف 
الثغرات الربجمية والتقنية 

التي قد ي�شتغلها الهاكرز.
كلمات  با�شتعمال  اخلرباء  ين�شح  كما 
الأ�شابع،  ب�شمات  ما�شح  اأو  املرور، 
الذكي  الهاتف  اأو  الكمبي�تر  حلماية 
املتطفلني،  من  الأجهزة  هذه  وبيانات 
حتميل  اإىل  يلجاأون  قد  الذين  اأولئك  اأو 
الأجهزة  يف  والفريو�شات  الربجميات 

ليق�م�ا باخرتاقها.
ا�شتخدام  �رشورة  على  اأي�شا  وي�شددون 
كلمات مرور معقدة ن�عا ما للدخ�ل اإىل 
فيها  ت�شتخدم  الإلكرتونية،  احل�شابات 
العتماد  وعدم  معا،  والأرقام  احلروف 
ال�شهلة  اأو  كلمات املرور املنطقية  على 

على  ت�شهل  والتي  مثال،   )123456( كـ 
ما  الإلكرتوين،  احل�شاب  اخرتاق  الهاكرز 
الذي  اجلهاز  اإىل  ال��ش�ل  من  ميكنهم 
ي�شتعمله امل�شتخدم، والتحكم به و�رشقة 

بياناته.
وللتحقق مما اإذا كانت كلمة املرور اآمنة 
كفاية، ين�شح خرباء الإنرتنت بال�شتعانة 
ببع�ض امل�اقع الإلكرتونية اخلا�شة، كم�قع 
howsecureismypassword. (
خا�ض  حقل  فيه  ي�جد  الذي   ،)net
التي  املرور  كلمة  امل�شتخدم  فيه  يدخل 
له امل�قع مدى  ليبني  ا�شتخدامها،  يريد 
اأمان تلك الكلمة، وال�قت التقريبي الذي 

يحتاجه الهاكرز لفك رم�زها امل�شفرة.

»اآ�صو�ض« ت�صتعر�ض جهازا يغري مفاهيم 
الت�صوير عرب الهواتف!

م�ؤخرا  »اآ�ش��ض«  �رشكة  ا�شتعر�شت 
هاتفها اجلديد »Zenfone 6«، املزود 
ت�شهدها  مل  باآلية  تعمل  بكامريات 
اله�اتف من قبل واملميز يف هذا الهاتف 
مزدوجة  خلفية  بكامريا  مزود  اأنه  ه� 
مثبتة  ميغابيك�شل،   )13+24( بدقة 
اللتفاف  من  ميكنها  دوار،  حم�ر  على 

اإىل  للتح�ل  درجة   180 بزاوية 
التقاط  اأمامية قادرة على  كامريا 
زود  كما  ال�شيلفي  �ش�ر  اأف�شل 
للماء  مقاوم  بهيكل  الهاتف  هذا 
والغبار ب�زن 190 غراما، و�شماكة 
مبقا�ض  �شا�شة  عليه  مثبت  ملم،   9.2
عر�ض)1080/2340(  بدقة  ب��شة،   6.4

بيك�شل، واأبعاد 19.5:9.
معالج  املمتاز  اأداءه  وي�شمن 
بني  من  الأق�ى   ،855  snapdragon
معاجلات اله�اتف حاليا، وذاكرة و�ش�ل 

ع�ش�ائي 8/6 غيغابايت، وذاكرة تخزين 
داخلية 256 غيغابايت، قابلة للت��شيع.

لي�مني  يعمل  اأن  الهاتف  لهذا  وميكن 
امل�شتخدم  اأجرى  حال  يف  مت�ا�شلني، 
وا�شتخدمه  الت�شالت،  من  العديد 
مل�شاهدة الفيدي�هات وت�شفح الإنرتنت، 
 5000 ب�شعة  اأتت  التي  بطاريته  بف�شل 
ال�شحن  مبيزة  املزودة  اأمبري،  ميلي 
هذا  يطرح  اأن  املفرت�ض  ومن  ال�رشيع 
الأ�ش�اق يف 23 ماي�  الهاتف ر�شميا يف 

اجلاري، ب�شعر 499 دولرا تقريبا.

كيف حتمي اأجهزتك االإلكرتونية من االخرتاق؟



بالقرب  املزدوج  الإجتنابي  الطريق  يعي�ش 
القادر بحي فالو�سن  الأمري عبد  من م�سجد 
و  �سحية  كارثة  وقع  على  �سابقا،  »الربكي« 
اإنفجار  على  اأ�سبوعني  من  اأزيد  منذ  بيئية 
قنوات ال�رصف ال�سحي التي حولت املنطقة 
النتنة  بالروائح  حمملة  عائمة  بحريات  اإىل 
اهلل  بيت  زوار  و  ال�سكان  اأنوف  تزكم  التي 
لأداء  بالآلف  يتهاطلون  الذين  امل�سلني  من 
الذروة  �ساعات  ال�سالة و حتديدا يف  فري�سة 
ب�سالة الرتاويح و اجلمعة، يف ظل متاطل ما 
و�سفها املت�رصرون يف ت�رصيحهم ل«الو�سط« 
توزيع  و  التطهري  موؤ�س�سة  م�سالح  بتماطل 
املياه »�سيور« التي مل تكلف نف�سها عناء التنقل 
و ت�سليح القناة املتفجرة منذ اأ�سابيع و مل يتم 
اإيجاد حل جذري �سيما اأن الطريق يوؤدي اإىل 
بلديات �سيدي ال�سحمي  الربية و متر به يوميا 
ع�رصات احلافالت خلطوط النقل احل�رصي و 
لقرب  نظرا  الوليات  بني  ما  امل�سافرين  نقل 

حمطة الباهية »بوملزاير« من هناك.
و مل ي�سلم حتى الأطفال و لعبو كرة القدم من 
الأذى الذي ت�سببت فيه ت�رصبات قناة ال�رصف 
التابع  اجلواري  امللعب  لقرب  نظرا  ال�سحي، 
ب�سكل  الأر�سفة  ت�رصرت  اأين  وهران،  لبلدية 
املياه  من  لربكة  املنطقة  حتول  جراء  بليغ 

جراء قوة تدفق املياه.
من جهته الإمام اخلطيب مل�سجد الأمري عبد 
له،  ت�رصيح  يف  و  ب�سري  بحري  ال�سيخ  القادر 

اإ�ستكى من الت�رصبات املائية للقناة الرئي�سية 
و التي مل تكلف م�سالح موؤ�س�سة »�سيور« نف�سها 
عناء التنقل و اإ�سالحها حيث م�ست مدة تفوق 
اأ�سابيع تقريبا من الت�سال مب�ساحلها لكن   3
ازدادت  بل  حالها  على  لقمان  دار  زالت  ل 
الت�رصب  م�ستوى  لإت�ساع  نظرا  �سوء  الو�سعية 
الذي ي�سيء للمنطقة و حتديدا اأحد بيوت اهلل 
الذي ي�ستقطب يوميا األف امل�سلني من داخل 

و خارج ولية وهران . 

�أحمد بن عطية

�لربك م�ست �لطريق �الجتنابي و �مللعب �جلو�ري

انفجار قناة �سرف للمياه تغرق م�سجد 
الأمري عبد القادر بوهران

�لبويرة

اأغنياء يزاحمون الفقراء 
يف مطاعم الرحمة

البويرة  بولية  املواطنني  عديد  عرب 
عن �سخطهم ال�سديد من ظاهرة طاملا 
وهي   ، الف�سيل  ال�سهر  حل  كلما  تتكرر 
احلال  ومي�سوري  الأغنياء  فئة  مزاحمة 
للفئات املعدومة من الفقراء وامل�ساكني 
مطاعم  م�ستوى  على  الإفطار  على 

الرحمة املنت�رصة 
عرب عا�سمة الولية وبلدياتها املختلفة 
، حيث ي�سكلون معهم طوابري كبرية قبل 
دقائق من اذان املغرب بل هناك منهم 
وجبة  اأخذ  يف  حرج  اأدنى  يجد  ل  من 
فئة  هناك  كما   ، منزله  اإىل  الإفطار 
الإفطار  اجل  من  اأطفالها  معها  جتلب 
خ�س�ستها  التي  املطاعم  هذه  يف 
املح�سنني  وكذا  الت�سامن  مديرية 
احلد  بها  و�سل  التي  الفقرية   للفئات 
ذلك  كل  ولكن  القمامات  من  لالقتتات 
مل مينع بع�ش املي�سورين الذين و�سفهم 
ليومية  حتدثوا  الذين  املواطنون 
اأجل  من  ال�سفات  باأقبح   « »الو�سط 
مطاعم  يف  الإفطار  على  مزاحمتهم 
الرحمة يف م�ساهد لي�ش لها �سلة بروح 
ال�سعب  متيز  التي  والتكافل  الت�سامن 

اجلزائري ح�سب حمدثينا.

�أح�سن مرزوق
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�ل�سيادلة يحتجون �أمام 
وز�رة �لعدل

مطالب بن�سر اجلداول 
امل�سنفة للموؤثرات 

العقلية كاملة
اأمام مقر  ال�سيادلة اخلوا�ش  اأم�ش  احتج 
اجلداول  بن�رص  مطالبني  العدل  وزارة 
يف  كاملة  العقلية  للموؤثرات  امل�سنفة 
اأي  متابعة  تتم  واأل  الر�سمية،  اجلريدة 
�سيديل ق�سائيا يف اأي ق�سية تتعلق مبواد 
اأداء  اإ�سافة اإىل  غري مدرجة يف اجلدول. 
للمواد  الر�سمي  للت�سنيف  قانونية  خربة 

املتابع عليها.

�سهري البابلي يف 
العناية املركزة!

عمر  امل�رصي  والإعالمي  املخرج  اأعلن 
البابلي  �سهري  القديرة  املمثلة  اأن  زهران 
واأن زيارتها ممنوعة وفقا  يف امل�ست�سفى 
امل�رصية  الفنانة  وتعر�ست  لالأطباء، 
�سحية  مل�ساكل  البابلي  �سهري  ال�سهرية 
اإثرها  على  اأدخلت  رم�سان  �سهر  يف 
يف  امل�ست�سفيات  باأحد  امل�سددة  العناية 
تعليقه  يف  كتب  قد  زهران  م�رص،وكان 
على ال�سور التي ن�رصها له برفقة البابلي 
: »كل الدعوات من قلبي ل�سيدة امل�رصح.. 
�سهري  دوما..  الرائعة  الفن  واأيقونة 

البابلي«.

�سالح اأوقروت
 يوؤدي العمرة 

�سالح  الكبري  الفكاهي  املمثل  ن�رص 
اأوقروت على ح�سابه ال�سخ�سي ان�ستغرام  
باململكة  املكرمة   مكة  يف   له  �سورة  
منا�سك  يوؤدي  وهو  ال�سعودية  العربية 
العمرة  يف اخلم�ش اأيام من الن�سف  الثاين 
من �سهر رم�سان الكرمي ، معلقا بالدعاء 
منها  ظهر  ما  الفنت  بالدي  جنب  اللهم   «

وما بطن.
ح.م

يف ذكرى زلز�ل بومرد��س 

اإعادة اإ�سكان حوايل 
1040 عائلة 

تعي�ش بلدية بودواو �سمال بومردا�ش، هذه 
التح�سريات  ا�ستكمال  وقع  على  الأيام 
اأجل  من  الطعون  يف  الف�سل  و  درا�سة  و 
عائلة   1040 نحو  اإ�سكان  اإعادة  و  ترحيل 
بعد عيد الفطر املبارك يف اإطار توا�سل 
عملية �ساملة لهدم و تفكيك كل ال�سكنات 
اجلاهزة )ال�ساليهات( عرب الولية، ح�سبما 
اأفاد به اأم�ش الثنني رئي�ش دائرة بودواو.

اأو�سح رئي�ش الدائرة يو�سف �سي ب�سري  و 
اأن عملية الرتحيل املربجمة  يف ت�رصيح  
التي �سبقتها عملية اأوىل متت �سابقا عرب 
اأحياء »حالميية« و »بن مرزوقة« و »مركز 
�ستم�ش  عائلة،   262 �سملت  املدينة« 
العائالت التي ت�سغل 11 موقعا لل�ساليهات 
غداة  تن�سيبها  مت  البلدية  عرب  منت�رصة 

زلزال 21 ماي 2003 .
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مببادرة جمعية �لرب �خلريية 

ختان جماعي ل 30 طفال من مر�سى 
ال�سرطان بامل�سيلة 

تيزي وزو

وفاة �سخ�ص يف حادث مرور بعزازقة

�لطارف 

حجز 4842 قر�ص مهلو�ص باملعرب 
احلدودى اأم الطبول 

املر�سى  لرعاية  اخلريية  الرب  جمعية  بادرت 
عملية  تنظيم  ايل  امل�سيلة،  بولية  وامل�ساكني 
مر�سى  من  طفال   30 لفائدة  جماعي  ختان 
الن�ساطات  من  العديد  تنظيم  تخلله  ال�رصطان، 
ا�ستمتع  كما  وعرو�ش،  والرتفيهية  الرتبوية 
احلفالت  قاعة  بهم  امتالت  الذين  الطفال 
اع�ساء  وبح�سور  حمكمة  تنظمية  اجواء  يف   ،
من  امل�ستفيدين  الطفال  واأولياء  املكتب 

تكفلت  والت�سامنية،وقد  اخلريية  العملية  هذه 
اجلمعية مب�ساريف عملية اخلتان، بال�سافة اىل 
الألب�سة اخلا�سة بالأطفال، حتت ا�رصاف طاقم 
هذه  خالل  من  امل�سطرة  الهداف  وعن  طبي، 
املبادرة، فان اجلمعية ت�سعي من خالل جل هذه 
العمال ايل تنمية العمل اخلريي والتطوعي يف 
اخلري،التي  وجوه  على  الب�سمة  ور�سم  املجتمع 

ت�ستحق العمل اخلريي. 

مرور  حادث  اإثر  حتفه،  �سخ�ش  ام�ش  لقي 
مميت، بعد انقالب �ساحنته بالطريق الوطني 
رقم 12 بقرية امالل ببلدية عزازقة يف ولية 

حيث  املدنية،  احلماية  وتدخلت  وزو  تيزي 
اإىل م�سلحة  �سنة”،   40“ ال�سحية  حولت جثة 

حفظ اجلثث مب�س�ستفى عزازقة

على  العاملني  اجلمارك   اأعوان  متكن 
اأثناء  الطبول  اأم  احلدودى  املركز  م�ستوى 
الوطني  الرتاب  اإيل  الدخول  اإجراءات  اإمتام 
نوع  �سياحية  �سيارة  على منت  كانا  مل�سافرين 
الأقرا�ش  من  معتربة  كمية  حجز  من  رونو 

كانت خمباأة  املهلو�سة قدرت ب4842 قر�ش 
لل�سيارة  خمتلفة  جتاويف  داخل  باإحكام 
وعليه مت حجز الكمية املعتربة من الأقرا�ش 
املهلو�سة وحترير ملف قدم مبوجبه للجهات 

الف�سائية املخت�سة.

  مركب  �حلليب »�سيدي 
من�سور«  تي�سم�سيلت 

رفع الإنتاج اإىل 30 األف 
لرت يف اليوم 

رفع مركب اإنتاج احلليب وم�ستقاته املتواجد مبنطقة 
من  خمي�ستي)تي�سم�سيلت(  ببلدية  من�سور  �سيدي 
اإنتاجه متا�سيا مع ارتفاع الطلب خالل �سهر رم�سان 
حيث انتقل حجم الإنتاج من 15.500 لرت يوميا اإىل 30 

األف لرت يوميا ، ح�سبما اأفادت به مديرية التجارة.
املركب  هذا  اإنتاج  زيادة  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
ا�ستفاد  التي  ال�ستثنائية  احل�سة  اإىل  يرجع  اخلا�ش 
منها من م�سحوق احلليب املمنوحة من قبل الديوان 
الوطني املهني للحليب واملقدرة حاليا باأكرث من 50 
طن يوميا وذلك ملواجهة الطلب املتزايد على هذه 
الكمية  وت�سمح  رم�سان  �سهر  خالل  الغذائية  املادة 
الوحدة  لهذه  املب�سرت  احلليب  مادة  من  املنتجة 
املادة  هذه  الولية  احتياجات  تغطية  من  الإنتاجية 
 30 تقارب  بن�سبة  الوا�سع  ال�ستهالك  ذات  الغذائية 

باملائة .

�ملديرية �لعامة للأمن �لوطني 

حملة حت�سي�سية حول 
ال�سريط الإ�ستعجايل

 
مرور«،  حوادث  بدون  لرم�سان  معاً  �سعار«  حتت 
امل�سطر  اجلواري  الت�سايل  للمخطط  وجت�سيدا 
املديرية  اأطلقت   ،2019 ل�سنة  رم�سان  �سهر  خالل 
كامل  عرب  حت�سي�سية  حملة  الوطني،  لالأمن  العامة 
الرتاب الوطني، لتوعية �سائقي املركبات حول خماطر 
الإ�ستعجايل  الطريق  على  وال�سري  والتوقف  الوقوف 

دون �رصورة.
غاية  اإىل   20 من  متتد  التي  التح�سي�سية  احلملة  هذه 
مبختلف  املركبات  �سائقي  ت�ستهدف   ،2019 ماي   27
واإر�سادات  ن�سائح  تقدمي  تت�سمن  حيث  الأ�سناف، 
مرورية حول ال�سياقة خالل �سهر رم�سان، وكذا التنبيه 
ال�رصيط  على  وال�سري  والتوقف  الوقوف  مبخاطر 
بالإ�سافة  حوادث،  من  عنهما  ينجم  وما  الإ�ستعجايل 
لتفادي  الوقائية  الإجراءات  خمتلف  على  التاأكيد  اإىل 
تر�سيخ  بغر�ش  وذلك  ال�سلوكات،  هذه  مثل  ارتكاب 
ثقافة مرورية اأمنة حفاظا على �سالمة واأمن م�ستعملي 

الطريق العام.

متكن من �لهروب من 
�إقامته �جلربية

الأمن الفرن�سي يفت�ص 
عن »متطرف جزائري »

منذ  الفرن�سية  الأمن  قوات  مدان �رصعت  جزائري  مواطن  عن  متكنه �سهرين  بعد  بالإرهاب،  »الإ�سادة«  من الهروب من اإقامته اجلربية وانقطاع بتهمة 
اأن جميع الأخبار عنه. اأم�ش  بلو«  »فران�ش  موقع  يف واأورد  يعي�ش  الذي  اجلزائري  »مقلقا« املواطن  �سجال  ميلك  »فالن�ش«  وملي�سيات، مدينة  اأ�سلحة  ل�سور  م�ساركته  مواد لداع�ش«، كما اعرتف بتوا�سله مع جهات اإىل جانب من�سورات يدعو فيها بـ »الن�رص بعد  على  »حتتوي  ت�سليم طرود  بغر�ش 

اأ�سدرت خطرية«. قد  الفرن�سية  ال�سلطات  املن�رصم وكانت  مار�ش  من   18 الـ  يف  �سنة حكما  ملدة  اجلزائري  املتهم  لـ ب�سجن  الفرن�سي  الرتاب  دخول  من  منعه  الق�سائية مع  ال�سلطات  اأن  اإل  �سنوات،  الطعن باحلكم، وتخفيفه 10  يف قبلت طلبه يف  املتهم  ا�ستغلها  جربية  اإقامة  اإىل 
الهروب.

الفنان ها�سمي عامر 
يقيم معر�سا مبدريد

عامر  ها�سمي  الت�سكيلي  الفنان  بعنوان ين�سط  حديثة  فنية  للوحات  فرديا  جوان »غرقى يف البحر الأبي�ش املتو�سط« خالل معر�سا  و7  ماي   30 بني  ما  املمتدة  القادم بالعا�سمة ال�سبانية مدريد ، ح�سبما الفرتة 
اأفاد بذلك 

هذا ذات الفنان. مبدريد  العربي«  »البيت  40 و�سيحت�سن  زهاء  على  �سيحتوي  الذي  على املعر�ش  الأكريليك  بتقنية  ت�سكيلية  �سنوات لوحة  اأربع  الفنان خالل  اأجنزها  الت�سكيلي وم�ستوحاة من موا�سيع ال�ساعة والتي ت�سغل القما�ش  بالفن  التعريف  وكذا  العام  الراأي 
اجلزائري حول العامل.

لقي �سخ�سان حتفهما واأ�سيب اآخر بجروح يف 
حادثي مرور وقعا اأم�ش الثنني ببلديتي عقاز 
لدى  علم  ح�سبما  مع�سكر،  بولية  ماو�سة  و 

م�سالح احلماية املدنية.
احلماية  مبديرية  بالإعالم  املكلف  واأو�سح  
مهني  الطاهر  الأول  املالزم  للولية  املدنية 
اأن احلادث الأول وقع بالطريق ال�سيار �رصق-

غرب يف �سطره العابر لبلدية عقاز وجنم عن 
و�سيارة  مقطورة  ذات  �ساحنة  بني  ا�سطدام 
و  بجروح  ال�سيارة  �سائق  اأ�سيب  وقد  نفعية 
لقيت امراأة مرافقة له حتفها متاأثرة بجروح 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  حتويلها  ومت 
ملدينة  ال�ست�سفائية  العمومية  باملوؤ�س�سة 

�سيق.

رزق �هلل �سريف 

 ح- كرمي

مع�سكر

قتيالن وجريح يف حادثي مرور

عبد�لبا�سط بديار
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