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 نقابة ال�ضيادلة  

اإ�سراب للمطالبة باحلماية من  �سبكات 
املتاجرة باملهلو�سات

 .       �ضجن 22 منهم ومتابعة 150اآخرين والعتداء على 520 
 .      �ضرقة 86 �ضيدلية عرب الوطن

لل�صيادلة  الوطنية  النقابة  اأعلنت   
غد  وطني  اإ�رضاب   يف  الدخول 
منت�صف  اإىل  �صباحا  الثامنة  من 
التعامل  على  احتجاجا  النهار 
زج  الذين  ال�صيادلة   مع  القانوين 
املوؤقت   احلب�س  رهن  منهم  ب22 
والتي  العقلية  املوؤثرات  ب�صبب 
، وهو خمري  ببيعها  ال�صيديل  يلزم 
حالة  يف  التاأديبية  العقوبات   بني 
رف�س بيعها  والتي ت�صل اإىل الغلق 
رخ�صة  و�صحب  لل�صيدلية  النهائي 
اال�صتغالل ، اأو العقوبات اجلزائية 
احلاالت  اأغلب  يف  ت�صنف  التي 

�صمن اجلنايات .
مكتب  اأع�صاء  احد  واأ�صار  هذا 
ان  لل�صيادلة  الوطنية  النقابة 
ال�صيديل �صار عر�صة لالعتداءات 
وال�رضقة  املجرمني   قبل  من 
ما  اإح�صاء  مت  انه  موؤكدا  والقتل 
لها  تعر�س  اعتداء   520 عن  يزيد 
اإىل   2018 بداية  مند  ال�صيادلة  
�رضقة   86 على  زيادة  هذا  يومنا 
عن  ناهيك  ال�صيدليات   م�صت 
متابعة اأكرث من 150 �صيديل منهم 
25 مت حرمانهم من  مزاولة املهنة  
يف  ال�صيادلة  جعل   الذي  االأمر   ،

املتابعة  خطر   ، حدين  ذو  خطر 
اإىل  يوؤدي   قد  الذي  الق�صائية 
ال�صجن مثلما حدث مع 22 �صيدليا 
ميلة  والية  من  �صيدلية   اأخرهم 
بال�رضب  لالعتداءات  معر�صني  اأو 
والقتل والتهديد من قبل املجرمني 
، اأو مهددين بالعقوبات التاأديبية ، 
ال�صيادلة  نقابة  طالبت  وقد  هذا 
لل�صيديل  احلماية  توفري  ب�رضورة 
الأنه من يبيع ال�صفاء  من جهة وكذا 
اخلطرية  اخلانات  يف  تدخل  مواد 

على غرار املهلو�صات .
م.ب

املنا�سل احلقوقي كمال الدين فخار يف ذمة اهلل 

خبر في 
صورة

برناوي ينفي دعم احتاد 
العا�سمة للتتويج بالبطولة

عبد  والريا�صة  ال�صباب  وزير  نفى 
التي  الت�رضيحات  برناوي  الروؤوف 
مت تداولها على ل�صانه بتف�صيله تتويج 
البطولة  بلقب  العا�صمة  احتاد  فريق 
الوطنية يف �صباق التتويج الذي كانت 
حاميا رفقة املالحق �صبيبة القبائل، 
حيث ن�رضت وزارة ال�صباب والريا�صة 
بيانا يكذب ما مت تداوله حول دعمه احتاد العا�صمة الإحراز البطولة، 
و�صدد البيان على واجب التحفظ للوزير وتفادي الدخول يف مثل هاته 

املتاهات.

رجال الإعالم الريا�سي 
يتربعون بالدم

�صورة  بالدم يف  التربع  بحملة  الريا�صي  االإعالم  رجال  من  عدد  قام 
اإن�صانية اأقدمت على تنظيمها املنظمة الوطنية لل�صحافيني الريا�صيني 
ال�صعبة  املهمة  رجال  اأقدم  حيث  تازير،  يو�صف  برئا�صة  اجلزائريني 
�صهرة اأول اأم�س على التوجه نحو ريا�س الفتح وااللتقاء بهدف تقدمي 

الدم من اأجل حتويله اإىل امل�صت�صفياتوال�صماح باإنقاذ املر�صى.

بلدية الكرمة بوهران

اإيداع الأمني العام بالنيابة 
احلب�س 

ال�صانيا غرب وهران  لدى حمكمة  وكيل اجلمهورية  اأم�س  اأ�صدر 
العام  االأمني  ي�صغل من�صب  الذي  و  رئي�س م�صلحة امل�صتخدمني 
االإ�صتيالء على  بتهمة  ر«  ن  اإ   « املدعو  و  البلدية،  لذات  بالنيابة 
عتاد هام من قطاع غيار ال�صيارات و املركبات ال�صناعية بالتواطوؤ 
ب�صماع  الوطني  الدرك  م�صالح  قامت  و  احلظرية،  حار�س  مع 
رئي�س البلدية مو�صى بن ميينة باعتباره امل�صوؤول االأول عن ت�صيري 

املجل�س البلدي.
و قد اأودع امل�صوؤول ذاته رهن احلب�س املوؤقت يف انتظار تقدميه 

للمحاكمة، اأين مت و�صعه حتت توقيفه حتت النظر .
اأ.ب

تكرمي بهجة رحال 

كرم الديوان الوطني حلقوق املوؤلف و احلقوق املجاورة �صهرة 
بهجة  االأندل�صية  املطربة  العا�صمة،  باجلزائر  االثنني  اأم�س 

رحال على م�صريتها الفنية احلافلة باالإبداعات.
و بداأ حفل التكرمي الذي اأقيم بامل�رضح الوطني »حمي الدين 
ب�صطرزي« بعر�س فيلم وثائقي ق�صري تطرق اإىل اأهم املحطات 
الفنية للفنانة من خالل جمموعة من �صورها يف خمتلف مراحل 

م�صريتها.

مترنا�ضت 
التكفل بنقل 28 من طلبة املركز 

اجلامعي مو�سى اآخاموك
مو�صى  احلاج  اجلامعي  املركز  طلبة  من   28 بنقل  التكفل  مت 
جنوب  باأق�صى  احلدودية  زواتني  بتني  منطقتهم  اإىل  اآخاموك 

مترنا�صت ، ح�صب ما علم  اأم�صالثالثاء من م�صالح الوالية.
وتهدف هذه املبادرة التي تاأتي تزامنا مع نهاية ال�صنة اجلامعية 
اإىل ت�صجيع الطلبة القاطنني بهذه املنطقة احلدودية املعزولة 
، من خالل التكفل بنقلهم اإىل منازلهم ، حيث مت يف هذا ال�صدد 
االإت�صال  كما ذكرت خلية   ، تنقلهم  ل�صمان  �صيارات   9 ت�صخري 

بالوالية . 

احلقوقي  املنا�صل  تويف 
اأم�س  فخار  الدين  كمال 
الثالثاء مب�صت�صفى فران�س 
بالبليدة  اجلامعي  فانون 
�صنة،   54 ناهز  عمر  عن 
م�صادر  اأكدته  ح�صبما 

متطابقة.
الدين  كمال  تويف  وقد 
على  نقله  بعد  فخار  
والية  من  ال�رضعة  جناح 
االثنني  اأم�س  ليلة  غرداية 

اإنعا�س  م�صلحة  اىل 
تدهور حالته  اإثر  خمت�صة 
يف  دخوله  نتيجة  ال�صحية 
وفقا  الطعام  عن  اإ�رضاب 
الأحد اأقاربه واأفاد م�صدر 
اال�صتعجاالت  مب�صلحة 
باأن  البليدة  مل�صت�صفى 
الفقيد كان يف حالة غيبوبة 
اأنفا�صه االأخرية يف  ليلفظ 
ال�صاد�صة  ال�صاعة  حدود 
للتذكري  اأم�س   �صباح  من 

الدين  كمال  �صجن  فقد 
العقابي  باجلناح  فخار 
يوم  غرداية  مب�صت�صفى 
حتويله  قبل  اأفريل   26
الثلاثاء  اإىل  االإثنني  ليلة 
االإ�صت�صفائي  املركز  اإىل 

اجلامعي بالبليدة .
ويعد فخار ) طبيب عام( 
القدامى  املنا�صلني  من 
جبهة  فيدرالية  ب�صفوف 
 ، االإ�صرتاكية  القوى 

ومنا�صال حلقوق االإن�صان 
مرات  لعدة  �صجن  وقد   ،

ق�صايا  يف  متابعته  بعد 
خمتلفة .

واأ�صيب  حتفهم  �صخ�صا   39 لقي 
 1343 يف  بجروح  اآخرون   1610
مناطق  عدة  يف  مرور  حادث 
الفرتة  يف  الوطن  من  ح�صرية 
ماي   25 اىل   19 من  املمتدة 

اأم�س  اأورده  ما  ح�صب  اجلاري، 
العامة  للمديرية  بيان  الثالثاء 
للحماية املدنية ومت ت�صجيل اأثقل 
ب�صار  والية  م�صتوى  على  ح�صيلة 
 17 جرح  و  اأ�صخا�س   05 بوفاة 

اآخرين مت اإ�صعافهم وحتويلهم اإىل 
قامت  ،كما  االإ�صت�صفـائية  املراكز 
 1458 بـ  املدنية  احلماية  وحدات 
باإخماد 1103 حريق  تدخال �صمح 
وحرائق  �صناعية  منزلية  منها 

خمتلفـة اأما فيما يخ�س العمليات 
املختلفة فقامت وحدات احلماية 
نف�س  فـي  تدخل   4466 بـ  املدنية 
الفرتة لتغطية 3920 عملية اإ�صعاف 

و اإنقاذ االأ�صخا�س يف خطر.

من 19 اإىل 25 ماي اجلاري

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 39 �سخ�سا
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الطلبة يتحدون ال�صيام و يقررون 

برجمة م�صرية الثالثاء املقبل و تنديد ببقايا الع�صابة
.       تفاعل اإيجابي مع توجه العدالة مبحا�صبة الف�صاد

جدد الطلبة يف الأ�صبوع الرابع لرم�صان م�صريتهم ال�صلمية  التي با�صروها من اأمام حمطة امليرتو بتافورة  اإىل �صاحة ال�صهداء الراف�صة  لكل النظام ووجوهه و 
املطالبة برحيل كل بقايا العهد البوتفليقي، يف حني عرب الطلبة عن اأ�صفهم من �صيا�صية ال�صمت والتجاهل التي متار�صها ال�صلطة اأمام مطالب احلراك  امل�صروعة. 

اإميان لوا�س 

حتدى الطلبة الأم�س يف م�سرية �سلمية 
رم�سان  �سهر  يف  الرابع  للأ�سبوع 
ال�سلمية  م�سريتهم  ووا�سلو  ال�سيام 
الراف�سة لتنظيم ا�ستحقاقات رئا�سية 
املرفو�س  �سالح  بن  قيادة   حتت 
رموز  كل  برحيل  املطالبة  و  �سعبيا 
و  الثلث  الباءات  تنحية  و  النظام 

حما�سبة الفا�سدين .
بالن�سيد  م�سريتهم    الطلبة  با�رش  
من  العديد  الطلبة  ردد  كما  الوطني، 

الأنا�سيد الوطنية .
با�ستمرار  العديد   الطلبة  وهدد 
م�سريتهم حتى يف اأيام العيد   »كل يوم 
حتى   »... حاب�سني«  مانا�س  م�سرية 

فالعيد خارجني« ، موؤكدين 
الداعمة  خرجاتهم  يف  موا�سلتهم 
برحيل  املطالب  ال�سعبي  للحراك 
باقي وجوه النظام، ومعلنني خروجهم 

يف م�سرية الثلثاء القادمة املتزامنة 
عن  اأعربوا  كما  الفطر،  عيد  مع 
ال�سعب  مراد  يتحقق  اأن  يف  اأملهم  
زينو   « هاتفني  املنا�سبة  هذه  خلل 

نهار اليوم ...يتنحاو قاع«.

الأمن مينع الطلبة من 
الو�صول اإىل �صاحة ال�صهداء

منعت قوات الأمن ومكافحة ال�سغب 
الطلبة الذين انطلقوا من تافورة من 
بعد  ال�سهداء،  �ساحة  اإىل  الو�سول 
ميناء  اأمام  اأمنيا  جدارا  اأقاموا  اأن 
ال�سري نحو  الطلبة من  اجلزائر ملنع 
الطلبة  وجتمهر  ال�سهداء،  �ساحة 
لقرابة ال�ساعة من الزمن اأمام ميناء 
متجهني  بعدها  ليعودوا  اجلزائر، 
نحو الربيد املركزي و�سط تعزيزات 
قوات  اأغلقت  بحيث  م�سددة،  اأمنية 
مبنى  اإىل  املوؤدية  الطرق  كل  الأمن 
ح�سني  ع�سلة  و�سارع  الربملان 

من  الطلبة  ملنع  �سوفيا  وحديقة 
حني  يف   ، الربملان  قبة  اإىل  التوجه 
لقوات  موجهة  كبرية  لفتات  حملو 
ب�سلمية  للتعامل  تدعوهم  ال�رشطة 

قوة  الطالب   « الطلبة  م�سرية  مع 
اأخي  تعنفه  فل  الوطن  بناء  يف  حية 

ال�رشطي«.

مت�صك ملطالب رحيل بقايا 
نظام العهد البوتفليقي

احلراك  ملطالب  الطلبة  مت�سك 
املرفوعة و املطالبة برحيل كل رموز 
على  موؤكدين    ، البوتفليقي  النظام 
حتقيق  غاية  اىل  التظاهر  موا�سلة 
منذ  املرفوعة  احلراك  مطالب  كل 
ويف  املن�رشم  فيفري   22 جمعة 
مقدمتها كل الباءات وكل بقايا ورموز 
النظام ال�سابق،  حيث ثم رفع العديد 
للنظام  واعون  »طلبة  ال�سعارات  من 
ديقاج«...«بن  ...«بدوي  راف�سون« 

�سالح ارحل« .

  �صعارات تعرب عن رف�س 
تق�صيم احلراك 

العديد  اأم�س  م�سرية  يف  الطلبة  رفع 
من ال�سعارات مكذبني من خللها  كل 

تهدف  التي  والت�رشيحات  الأقاويل 
اإىل تق�سيم احلراك و�رشبه، ومن بني 
اللفتات التي رفعها الطلبة »اإنه  لي�س 
حراك �سد العرب �سد القبائل ولي�س 
 ، العلمانيني  �سد  الإ�سلميني  حراك 

بل حراك �سعب �سد نظام فا�سد ».

الطلبة يثمنون خطوة 
العدالة مبحا�صبة الوزراء 

ثمن الطلبة خطوة  العدالة ملحا�سبة 
وعلى  ال�سابقني  الوزراء  من  عدد 
اأويحيى  اأحمد  الأول  الوزير  راأ�سهم 
�سور  رافعني    ، �سلل  املالك  وعبد 
للمعنيني مرفوقة بعدد من التعليقات   
» مبحا�سبتكم ال�سعب ي�سبح فرحان«.
التحرك  اإىل  العدالة  الطلبة  دعا  كما 
ق�سايا  يف  املتورطني  كل  حما�سبة 
العام،   املال  وتبديد  ونهب  الف�ساد 

مطالبني بعدالة م�ستقلة ل اإنتقائية.
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يف خطاب للفريق قايد �صالح ركز فيه على احلوار  

اجلي�ش يتم�صك باحلوار كحل وحيد
البويرة

م�صرية حا�صدة للطلبة واملحامني
املوؤ�س�سة  تثبث  اأخرى  مرة 
على  منفتحة  اأنها  الع�سكرية 
خمتلف  على  ومنفتحة  احلوار 
وجهات النظر ، و اأن املوؤ�س�سة 
املوؤ�س�سة  تبقى  مل  الع�سكرية 
مازال  التي  النمطية  بالنظرة 
ينظر بها البع�س ، ومن مازالت 
التي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
ل�سقة يف  الت�سعينات  يف  كانت 

اأذهانهم .
وعرب  الع�سكرية  فاملوؤ�س�سة 
قايد  احمد  الفريق  خطابات 
�سالح تثبث كل يوم اأنها موؤ�س�سة 
عادية مهمتها حفظ اأمن الوطن 
باقي  عن  بعيدا   ، املواطن  و 
اأو بعيدا عن �سفة   ، احل�سابات 
الدكتاتورية التي كانت يف �سنني 
باأذهان  ل�سقت  والتي   ، م�ست 
الكثريون ، ممن راحوا ي�ستغلون 
يروجون  وراحوا  املراحل  هذه 
لفكرة مدنية ولي�س ع�سكرية ، و 
اأن الع�سكر هو من كان يحكم يف 

ال�سنوات املا�سية ، ونحن نعلم 
و�سقيقه  بوتفليقة  عمله  مالذي 
يف الع�سكر بعد اأنه حيد تقريبا 
متاما هذه املوؤ�س�سة ، التي هي 
موؤ�س�سة �سعبية بالدرجة الأوىل 

.
فكانت دعوة الفريق اأحمد قايد 
اإىل  مترنا�ست  من  اليوم  �سالح 
حوار جاد وواقعي ، وحوار هو 
ي�سارك   ، للأزمة  الوحيد  احلل 
 ، ال�سخ�سيات  و  النخب  فيه 
خطاب  يف  اأي�سا  الأهم  لكن 
هو  �سالح  قايد  احمد  الفريق 
ين�سى  مل  ال�سعب  اأنى  قوله 
فرتة الت�سعينات ، وغري م�ستعد 
بعد   ، املرحلة  اإىل هذه  للعودة 
ل�سماع  م�ستعدون  اأنهم  قال  اأن 

اجلميع بكل روية و هدوء .
اأن خطاب الفريق  الكثري اعترب 
اليوم مغايرا  احمد قايد �سالح 
اخلطابات  من  انفتاحا  اأكرث  و 
ارتكز  اأنه  و  خا�سة   ، ال�سابقة 

كحل  للحوار  النداء  على 
للجزائر  تعي�سها  التي  للأزمة 
اأن  يوؤكد  الذي  ال�سيء  وهو   ،
هذا  كانت  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
مند البداية هو منهجها ، اإل اأن 
حاولوا  املرتب�سني  من  الكثري 
اجلي�س  عمل  على  الت�سوي�س 
لقطع الطريق اأمام اخلروج من 
�سيء  اأدل  ولعل   ، الأزمة  هذه 
اجلي�س  تعهد  هو  هذا  على 
كان  ما  وهو   ، احلراك  بحماية 

فعل .
وا�سحة  ال�سورة  اأ�سبحت  وقد 
اأكد  الذي  اجلي�س  اأن  هو 
 ، النتقالية  احلركة  مرافقة 
اأنه  �سوى  بد  من  له  يكن  مل 
وجد نف�سه اأمام اأمر واقع ، يف 
رئي�س مقعد ، و�سقيق له يحاول 
و�سعب   ، البلد  على  ال�ستيلء 
بعد  ال�سوارع  اإىل  خرج  حمتقن 
 ، امل�ساكل  عليه  تراكمت  اأن 
لعب  اإل  اجلي�س  من  كان  فما 

العامل ، يف  دوره كباقي جيو�س 
 ، الد�ستور  على  احلفاظ  ظل 
الكثري  بذلك  اجلي�س  اأعطى  و 
طموحات  ل  اأن  الر�سائل  من 
اأ�سحاب  اأن  .اإل  له  �سيا�سية 
النوايا ال�سيئة لطاملا لعبت على 
�سعب  بني  التلحم  هذا  اإف�ساد 

و جي�سه .
�سالح  قايد  اأحمد  الفريق  قول 
اإىل  العودة  ليريد  ال�سعب  اأن 
مل  اأنه  و   ، الت�سعينات  �سنوات 
يحمل  ال�سنوات  تلك  ين�سى 
اأن  هو  الدللت  من  العديد 
اأ�سبح  منه  ال�سواد  و  ال�سعب 
من  ميكنه  ما  الوعي  من  لديه 
فهم حقائق اأعماق الأمور ، اأما 
الدللة الثانية هي دعوة وا�سحة 
للتب�رش و اليقظة من اأجل عدم 
الفر�س  وترتك  الأ�سباب  اإعادة 
ملن يريد زرع الفو�سى يف هذا 

البلد.

الفريق اأحمد قايد �صالح من مترنا�صت

احلل يف احلوار و تقدمي تنازالت  متبادلة
جامعات  طلبة  اأم�س  نهار  خرج 
الثلثاء  يف  اجلزائري  الغرب 
�سعار  حملت  التي  اخلام�سة 
للمطالبة   « التاأكيد   »ثلثاء 
انتخابات   ورف�س  النظام  بتغيري 
الطلبة   ، املقبل  جويلية  الرابع 
هذه  خلل  دعمهم  الذين 
اجلامعني  الأ�ساتذة  امل�سرية 
الرتبية  عمال  اإىل  بالإ�سافة 
ال�سانتيو  نقابات  اإىل  املنظمون 
غرار  على  الوليات  بع�س  يف 
الطلبة  وقد حمل  تلم�سان، هذا 
تطالب  �سيا�سية  �سعارات 
لهم  وال�سماح  النتخابات  باإلغاء 
يف  بامل�ساركة  مثقفة  كطبقة 
اأ�سا�سها  جديدة  جمهورية  بناء 
عادل  وتوزيع  للجميع  اجلزائر 
اجلزائر  لأن  والتنمية  للرثوة  
هي  ما  بقدر  رجال  اإىل  بحاجة 

يف حاجة اإىل اأموال  .
ففي مع�سكر خرج  طلبة جامعة 
اإ�سطنبويل اإىل ال�سارع يف م�سرية 
جابت �ساحة الأمري عبد القادر 
ف�سوارع املدينة و�سول اإىل مقر 
بلعبا�س خرج  ، وب�سيدي  الولية 
اجليليل  جامعة  من  الطلبة 
ما  الولية  مقر  �سوب  الياب�س 
الرتمواي  حركة  �سل  اإىل  اأدى 
الأو�ساع  ، ونف�س  ملدة �ساعتان 
خرج  اأين  �سلف  مدينة  �سهدتها 
من    بوعلي   بن  ح�سيبة  طلبة 
البقعة �سوب الولية  ، وبتيارت 
خلدون  ابن  جامعة  طلبة   خرج 
باإقالة   للمطالبة  الآخرون  هم 
ورف�س  النظام   رموز  بقايا 
املقبل  جويلية  الرابع  انتخابات 
طلبة   خرج  م�ستغامن  ويف   ،
اجلامعة  نحو �ساحة الولية يف 

م�سرية حا�سدة للمطالبة بالتغيري 
، وبتلم�سان خرج الطلبة من كلية 
الولية  نحو  ميلود  بثكنة  الطب 
مدعومني  وهران  بباب  مرورا 
اىل  الرتبية  قطاع  من  بنقثابني 
غاية باب الولية ، نف�س الأو�ساع 
وكذا  �سعيدة   ولية  �سهدتها 
مبع�سكر  زبانة  اأحمد  ملحقات 
هذا   ، ملحقة  عني متو�سنت  و 
ومتيزت امل�سريات بالتنظيم مع 
التطويق الأمني الكبري  لعنا�رش 
الطلبة  اأن   تبني  كما   ، الأمر 
مو�سم  يف   اأنهم  رغم  خرجو 
وجود  تبني   كما  المتحانات   
�سعارات �سيا�سية تطالب باإدخال 
اجلامعة  يف ال�سيا�سة  وال�سماح 
التغيري  يف  بامل�ساركة   للطلبة 

ب�سفتهم من النخبة .
حممد بن ترار

خرجوا يف م�صريات حا�صدة للمطالبة ب�صقوط النظام

طلبة الغرب يطالبون باإ�صراكهم يف 
تاأ�صي�ش اجلمهورية الثانية

طلبة  اآلف  ام�س  �سبيحة  خرج 
واملحامون  البويرة  جامعة 
يف  القطاعات  عديد  وعمال 
ال�سوارع  جابت  حا�سدة  م�سرية 
الرئي�سية للمدينة رافعني مطلب 
رموز  جلميع  الفوري  الرحيل 
النظام البوتفليقي وكذا الرف�س 
جويلية   4 لإنتخابات  املطلق 
التي تريد احلكومة غري ا�رشعية 
ال�سعب  على  عنوة  فر�سها 
ال�سيام  ورغم   . اجلزائري 
والرتفاع ال�سديد لدرجة احلرارة 
املتظاهرين  حما�س  ان  اإل 
�سعارات  برتديدهم  كبريا  كان 
مناهظة لو�ساع البلد على غرار 
» اجلي�س معانا والقايد خاننا » 
الع�سابة  ينحو  وطلبة  » عمال  و 
ال�رشاقني  يا  البلد  كليتو   « و   «
مانا�س  �ساميني  فاطرين   « و   «

حاب�سني » ، هذا ا�ستغل اجلميع 
املنا�سل  على  للرتحم  الفر�سة 
فخار  الدين  كمال   « الراحل 
اخذوا  الذين  اغلب  نند  اين   «
التي  املجرمة  بال�سلطة  الكلمة 
على  ال�سنوات  مر  على  اعتادت 
قتل كل �سوت يعلو فوق �سوتها 

الن�سال  ، م�رشين على موا�سلة 
واخلروج اىل ال�سارع ب�سفة دورية 
حتى تتحقق مطالب ال�سعب التي 
رفعها منذ انطلق ثورة احلرية 

22 فيفري الفارط .
اأح�صن مرزوق

�سدد الفريق اأحمد قايد �سالح، 
نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اأركان 
على  بتمرنا�ست،  الثلثاء  اأم�س 
الأزمة  حلل  الوحيد  ال�سبيل  اأن 
تبني  هو  اجلزائر  تعي�سها  التي 
و  الواقعي  و  »اجلاد  احلوار 
العتبار  اإىل  داعيا   ، ال�سادق« 
عنها  »غاب  �سابقة  جتارب  من 
العقل، كان فيها الوطن اخلا�رش 

الوحيد«.
الدفاع  لوزارة  بيان  يف  جاء  و 
�سالح  قايد  الفريق  اأن  الوطني 
اأكد يف ثاين يوم من زيارة العمل 
التي يقوم بها للناحية الع�سكرية 
اأن  على  بتمرنا�ست  ال�ساد�سة 
الأزمة  حلل  الوحيد  »ال�سبيل 
يف  يكمن  بلدنا،  تعي�سها  التي 
تبني نهج احلوار اجلاد واجلدي 
والواقعي والبناء واملتب�رش الذي 

ي�سع اجلزائر فوق كل اعتبار«.
اأكد الفريق يف كلمة له خلل  و 
اإطارات  ح�رشه  توجيهي  لقاء 
اأفراد  تابعها  و  القطاع  واأفراد 
جميع وحدات الناحية عرب تقنية 
التحا�رش املرئي عن بعد، على 
اأن »�سيادة احلوار تعني ا�ستعداد 
اجلميع اإىل ال�ستماع بل الإ�سغاء 
وهدوء  روية  بكل  اجلميع  اإىل 
نحو  خمل�س  وتطلع  والتزام 
احللول  اإيجاد  وحتمية  �رشورة 

املنا�سبة دون تاأخري«.
كما لفت يف ذات ال�سدد اإىل اأن 
املخل�س  اجلزائري  »ال�سعب 
لوطنه واملدرك لأهمية الإ�رشاع 
لهذه  امللئمة  احللول  بلوغ  يف 
جتارب  تكرار  يريد  ل  الأزمة، 
كابد  قد  كان  �سابقة  مريرة 
اأ�سد  اآثارها  من  وعانى  ويلتها 
يريد  ول  ين�سى  ل  اإنه  املعاناة، 

اأن ين�سى تلك الفرتة ال�سعبة التي 
مر بها خلل الت�سعينيات«.

و تابع يقول: »علينا كجزائريني 
�سبق من  العربة مما  ناأخذ  اأن 
اأحداث  من  �سبق  وما  جتارب 
العقل  عنها  غاب  ماأ�ساوية 
من  الوحيد،  اخلا�رش  وكان 
الوطن،  هو  ذلك،  كل  جراء 
الإحلاح  ن�سدد  فاإننا  لهذا 
كافة  �سعور  �رشورة  على 
واأن  بامل�سوؤولية  الأطراف 
جتعل من احلوار طوق النجاة 

للوطن<<.
هذا  اأن  الفريق  اأو�سح  و 
ت�سارك  اأن  »يتعني  احلوار 
وطنية  ونخب  �سخ�سيات  فيه 
ومل�سلحته  للوطن  وفية  تكون 
باأن  العليا املقد�سة«، لي�سيف 
واملو�سوعي  »ال�سادق  احلوار 
تقدير  خلله  يتم  الذي 

الظروف التي متر بها البلد، 
ويتم عربه التنازل املتبادل من 
»الطريقة  يعد  الوطن«  اأجل 
حمو  خللها(  )من  يتم  التي 
املختلفة  الآراء  بني  الفوارق 
اأو على الأقل تقلي�س امل�سافة 
املتباينة  النظر  وجهات  يف 

واملتباعدة«.
اإىل  الإطار  هذا  يف  خل�س  و 
اأن »ل �سيء يعلو  التاأكيد على 
وكل  اجلزائر  م�سلحة  على 
�سيء يهون يف �سبيلها«، ليذكر 
باأن اجلزائر حتوز يف تاريخها 
العرب  من  الكثري  على  الوطني 
مرورها  نتيجة  والدرو�س، 
بالكثري من املحن وال�سدائد، 

و باأن و�سول �سعبها اإىل 
روح  »بف�سل  كان  الأمان  بر 
التي  اجلماعية  امل�سوؤولية 

يعرف بها«.
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 حذر الع�رشات من عمال امل�ؤ�س�سة 
البرتولية  للأ�سغال  ال�طنية 
مع  لهم  ت�رشيح  الكربى«GTP« يف 
و�سف�ه  ما  من   ،« »ال��سط  ي�مية 
�س�اء  امل�رشوعة  مطالبهم  بتجاهل 
اأو االجتماعية  باملهنية  االأمر  تعلق 
تطبيق  مقدمتها  يف  والتي  تاأتي 
االأم  بال�رشكة  االأج�ر  جدول 
املتفق  الزيادة  مع   ، �س�ناطراك 
عليها للمجمع البرتويل20 باملائة ، 
الكبري مبطلب  التم�سك  عن  ناهيك 
به  »4/4«املعم�ل  العطل  نظام 
اإ�سافة   ، القطاع  �رشكات  جل  يف 
خربة  لديهم  الذين  العمال  لرت�سيم 
تف�ق 04 �سن�ات ، وكذا اإعادة اإدماج 
واإعفاء العمال الذين لديهم عق�بات 
مع   ، تع�سفية  بقرارات  اإنذارات  و 
فما  �سنة  من  العق�د  مدة  زيادة 
وحت�سني   ، الرتقية  حق   ، ف�ق 
خدمات ال�سمان االجتماعي للعمال 

ككامل  الطبية  والتغطية  كالتقاعد 
�رشكات املجمع البرتولية.

من جهة ثانية فقد �سدد عمال ذات 
ال�رشكة على �رشورة التج�سيد الفعلي 
كمنحة  االأ�سا�سية  املطالب  جلملة 
املن�س��ص  والتع�ي�سات  التقاعد 
البرتويل  املجمع  قرارات  عليها يف 

بتطبيق منحة 60 �سهرا ، مع احلق 
pri-»للعامل يف اال�ستفادة من منح
prc«بن�سب جيدة وحمرتمة واإ�سافة 

منحة اخلطر .
العمال  اأبدى  فقد  ذلك  جانب   اإىل 
التام  رف�سهم  املذك�رة  بال�رشكة 
ملا جاء يف حمت�ى البيان امل�سرتك 

لـ gtp و  العام  املدير  الرئي�ص  بني 
ال�رشيك االجتماعي، اأين مت التاأكيد 
من  هام  لعدد  اال�ستجابة  على 
تطبيق  اأبرزها  من  لعل  املطالب 
بعد  باملائة   20 بن�سبة  الزيادة 
حيث  مت  العمال،  ممثلي  من  طلب 
 20 زيادة  تع�ي�ص  على  امل�افقة 
االأجر  يف  دج   7000 بزيادة  باملائة 
من  ابتداء  العمال  لكل  القاعدي 
اجلارية  ال�سنة  الفاحت جانفي خلل 
الق�سائية  املتابعة  اإ�سقاط  مع   ،
اأي عامل الأي  تعري�ص  اأو  واالإدارية 
مع  احلايل  النزاع  نتيجة  عق�بة 
املرف�عة  الق�سائية  الدع�ة  �سحب 
من طرف االإدارة �سد جمم�عة من 
وافق  ما  حالة  يف  مبا�رشة  العمال 
العمال ا�ستاأنف العمل بداية من ي�م 
اأم�ص ، وبخ�س��ص نظام العطل 4/4 
، فقد متت امل�افقة املبدئية على 
تن�سيب جلنة على اأن ت�سدر نتائجها 

قبل نهاية �سهر �سبتمرب 2019.

رغم املوافقة على الزيادة بـ 20 باملائة وتثبيت العمال يف منا�صبهم  

اأحمد باحلاج 

حماوالت يائ�سة مل�ؤ�س�سة GTP لاللتفاف 
على مطالب العمال

.        العمل باأجور �صوناطراك، الرتقية وحت�صني الظروف االجتماعية اأبرز املطالب

وزارة املالية 

اإلغاء رخ�ص التنقل ل22 بلدية 
حدودية بالنطاق اجلمركي الغربي

عملية  يف  املالية   وزارة  با�رشت 
�سي�سدر  جديد  مر�س�م  درا�سة  
التنقل   رخ�سة  الإلغاء   قريبا 
ب�الية  الغربي  بالنطاق اجلمركي  
تلم�سان بعد 13 �سنة من تر�سيمها 
حلماية  املالية  قان�ن  بن�د  �سمن 
اإىل  التهريب  من  املدعمة  امل�اد 
االقت�ساد  على  حفاظا  املغرب 

ال�طني .
هذا ويف هذا امل��س�ع اأ�سار  وايل 
اإلغاء   اإن  يعي�ص   بن  علي  تلم�سان 
بالنطاق  لل�سلع   التنقل  رخ�ص 
بغرب  بلدية   22 يف  اجلمركي 
ب�سبب  و�سيكا  اأ�سبح  ال�الية 
نتيجة جناح  بقائه  غياب م�سببات 
انطلق  الذي  مغنية  الأال  خمطط 
يف تطبيقه باأمر من وزير الداخلية  
يف 2016/01/25 يف جتفيف منابع 
الذي  املدعمة   للم�اد  التهريب 
النطاق  ا�ستحداث  يف  �سببا  كان 
يف  املراقبة  ومركز  اجلمركي 

النقطة  35 بالرم�سي.
قرار  اإن  ال�الية  وايل  واأ�سار  هذا 
م�ست�ى  على   مطروح  االإلغاء 
يف  �سيك�ن  الذي  املالية   وزارة 
�سكل مر�س�م جديد يلغي مر�س�م 
نقل  برخ�سة  العمل  ا�ستحداث  
برخ�سة  يعرف   ما  اأي  ال�سلع؛ 
اأو  احلدودي  ال�رشيط  للتنقل عرب 
�سّنه  مت  الذي  اجلمركي   النطاق 
2006؛  �سنة  احلك�مة  من  بقرار 
خمتلط   مركز  اإن�ساء  خلل  من 
بالنقطة 35 ملراقبة  حركية امل�اد 
التي  املدعمة   الغذائية  التجارية 
تعرب من واإىل مدن وقرى ال�رشيط 
وذلك   للبلد،  الغربي  احلدودي 
التي  التهريب  ظاهرة  من  للحّد 
التّجار  جميع  اإلزامية  ي�ؤّكد  كانت 
بنقل  يق�م�ن  الذين  واخل�ا�ص 

داخل  واإىل  من  املدعمة   ال�سلع 
النقطة  خلف  اجلمركي  النطاق 
حم�ر  يف   35 رقم  الكلي�مرتية 
امل�ؤدية   35،98 ال�طنية  الطرق 
الغزوات،  مغنية  مدن  �س�ب 
مبركز  للتاأ�سرية  �سلعهم  باإخ�ساع 
مع  متا�سيا  املختلط  املراقبة 
اخلا�سعة  الب�سائع  قائمة  حتيني 
قرار  مب�جب  التنقل،  لرخ�سة 
م�ؤخرا  نُ�رش  م�سرتك  وزاري 
لل�ق�ع  الر�سمية؛ تفاديا  باجلريدة 
تدخل  قان�نية  غري  خمالفات  يف 
ال�رشعي  غري  الت�سدير  اإطار  يف 
الّتنقل  للب�سائع اخلا�سعة لرخ�سة 
�سملها  التي  امل�اد  اأهّم  ومن   ،
الغذائية  امل�اد  احلك�مي  القرار 
البق�ل  مقّدمتها  ويف  والفلحية، 
وزي�ت  والبي�ص  والب�سل  اجلافة 
والعجائن  وال�سكر  املائدة 
الغذائية واملياه املعدنية والغازية 
امل�سّنعة،  امل�اد  وكذا  والع�سري، 
املطاطية  االإطارات  منها 
اجلديدة واأجهزة الطبخ والتكييف، 
اإ�سافة اإىل االأجهزة الكهرومنزلية  
لقي  وقد  اال�ستقبال.  واأجهزة 
كبريا  وا�ستياء  رف�سا  القرار  هذا 
املناطق  هذه  جتار  طرف  من 
بعد  خا�سة  و�ساكنيها،  احلدودية 
امل�اد  والتهاب  االأ�سعار  ارتفاع 
يف  ال�ا�سع  اال�ستهلك  ذات 
مقدمتها امل�اد الغذائية كاحلليب 
والعجائن  ما اأدى اإىل عدة حركات 
طالب�   الذين  لل�سكان  احتجاجية  
الرقابة  بت�سديد  ال��سية  اجلهات 
كل  معاقبة  وعدم  احلدود،  على 
كما  التهريب  ب�سبهة  امل�اطنني 
قدم�ا عدة طلبات اإىل وايل ال�الية 
الذي بدوره  بالتعاون يف اإلغاء هذه 

التاأ�سرية .

و�صف عمال املوؤ�ص�صة الوطنية للأ�صغال البرتولية الكربى املعروفة بـ GTP  املحتجني املطالب التي 
قررت املديرية العامة اال�صتجابة الفورية لها باملحاوالت اليائ�صة من االإدارة للإلتفاف على ما و�صفوه 

مبطالبهم امل�صروعة التي جتاوزها الزمن .
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مديرية االأمن الوطني

16564  اإخطار عنف �سد اأطفال يف الثالثي
 االأول من2019 

303حالة عنف مدر�صي 
 

اله�سة  الفئات  مكتب  رئي�سة  اأكدت 
حمافظة ال�رشطة يا�سمني خ�ا�ص ، 
اأن م�سالح االأمن �سجلت خلل �سنة 
2018 والثلثي االأول من ل�سنة 2019 
303 �سحية عنف مدر�سي متثلت يف 
كما  وج�سدي  لفظي  جن�سي  عنف 
تلقي  عن  امل�س�ؤولة  ذات  �رشحت 
16564 مكاملة على الرقم االأخ�رش 
يف الثلثي االأول ل2019 و اأو�سحت 
اأن 987 منهم ذك�ر و608 اإناث فيما 
  66194 ح�ايل    2018 �سنة  �سجلت 
اأبرزت ذات املتحدث اأن  مكاملة و 
كانت  للمت�سلني  العمرية  ال�رشيحة 
ما  عن  للتبليغ  االأطفال  من  اأغلبها 
ه� جرم واعتربته مك�سب للم�ؤ�س�سة 
اأن  يفهم  الطفل  باعتبار  االأمنية 

على  ت�سهر  اأمنية  م�ؤ�س�سة  هناك 
اأمنه و ك�سفت 292 مكاملة مت تلقيها 
اأقل من 10 �سن�ات  اأطفال  من قبل 
ت�سافر  ت�ستدعي  اأرقام  هي  و 
اأجل حماية هذه  جميع اجله�د من 
التي  الهامة من املجتمع  ال�رشيحة 
والعناية  الرعاية اخلا�سة  ت�ست�جب 

الكربى له�سا�ستها و�سعفها
العاّمة  املديرية  ا�ستعر�ست  كما 
تعزيز  يف  جتربتها  ال�طني  للأمن 
الطفل،  حق�ق  وحفظ  وحماية 
االّت�سال  اإدارة  تنظيم  خلل  من 
للمديرية  العاّمة  والعلقات 
من  للعديد  ال�طني  للأمن  العاّمة 
احلملت الت�ع�ية والتح�سي�سية مت 
احلق�ق  اأهم  اإبراز  خلله  من 
الطفل  بها  يتمتع  التي  واحلريات 
املتعلقة  باالآفات  والتح�سي�ص 

االأحداث وقالت ممثلة  بجن�ح 
ت�ؤكد  املديرية  اأن  ال�طني  االأمن 
للأطفال  النف�سية  على  املرافقة 
قالت  الن�ساطات  عدد  عن  و 
2018و  �سنة  اإذاعي  ن�ساط   1836
زيارة   704 تلفزي�ين  ن�ساط   181
بيداغ�جية اإ�سافة اإىل 175 مرافقة 

نف�سية 

 580 اخطار يتعلق بامل�صا�س 
بحقوق طفل

حلماية  ال�طنية  الهيئة  ممثل  اأكد 
بني  ال�رشاكة  على  الطف�لة  وترقية 
ال�طني  االأمن  مديرية  و  الهيئة 
بينهما  الفعال  التن�سيق  على  م�ؤكدا 
و قال اأن هنالك تن�سيق على م�ست�ى 
تعيني  طريق  عن  املركزي  ال�طني 
الهيئة  يف  ال�طني  االأمن  من  ممثل 

اآخر  و  الطف�لة  حلماية  ال�طنية 
فرق  مع  املحلي  امل�ست�ى  على 
تبليغهم  يتم  اله�سة  الفئات  حماية 
و ثمن جمه�داتهم  االإخطارات  عن 
حماية  يف  تدخلت  الفعالة  و 
احلكيم  عبد  طالب  دعا  و  الطف�لة 
اأولياء التلميذ اإىل مرافقة اأبناءهم 
ق�سايا  تفادي  يف  م�ساعدتهم  و 

عنف
ت�ؤدي اإىل ت�سكيل خطر على اأبنائنا 
كما ك�سف ممثل الهيئة عن ت�سجيل 
يتعلق  اإخطار   580 اأم�ص  غاية  اإىل 
طفل اإهمال  بحق�ق  بامل�سا�ص 
االأطفال نق�ص يف الرعاية امل�سا�ص 
عن  ك�سف  كما  حق�قهم  مبختلف 
مكاملة   5000 اإىل   2000 من  تلقي 

من طرف امل�اطنني.
ف.ن�صرين 

قررت التاأ�ص�س كطرف مدين

الفيدرالية ال�طنية للغابات  
تبارك متابعة ال�زير ب�عزقي  

قررت الفيدرالية ال�طنية للغابات  
كطرف  التاأ�س�ص  والنم�   الطبيعة 
ير  وز  متابعة   ق�سية  يف  مدين 
القادر  عبد  ال�سابق  الفلحة 
بال�ق�ف  اإياه  متهمة  ب�عزقي 
الغابات  وراء عملية  ت�سجيع نهب 
عن  النباتي  الغطاء  على  والق�ساء 
الع�س�ائي   اال�ستثمار  فتح  طريق 

يف قطاع الغابات .
هذا واأ�سار الناطق الر�سمي با�سم 
خ�اتري  الدين  ن�ر  الفيدرالية 
ال�زير  وان حذروا  لهم  �سبق  اأنهم 
القطاع  يف  اال�ستثمار  فتح  من 
 ، دقيق  �رشوط  دفرت  دون  الغابي 
خمت�سة  �رشيكة  كنقابة  وب�سفته 
الرثوة   على  املحافظة  مهمتها 
ال�طنية واملال العام  طالب� ال�زير 
مل  اأنه  اإال  ـ  القرار  عن  بالرتاجع 
ياأخذ راأيهم بعني االعتبار ما اأدى 
اإىل نهب املئات من الهكتارات من 
اأج�د االأرا�سي الغابية حتت غطاء 
بارونات  دخله  الذي  اال�ستثمار 
احلطابني  من  واخل�سب   العقار 
جعل  الذي  االأمر   ، والفحامني 

اأع�ان الغابات عاجزين عن الدفاع 
البارونات  ه�ؤالء  من   الغابة  عن 
ب�عزقي  وزارة  منحتهم  التي 
من  املئات  تربي�ص  يف  ال�رشعية 
من  ثرواتها  ونهب  الهكتارات 
حتى   ، واحلطب  والفلني  اخل�سب 
اأن بع�سهم من اأعاد بيع االأر�سية اأو 
كرائها يف ا�ستفزاز وا�سح مل�سالح 
كفيدرالية  اأنهم  م�ؤكدا   ، الغابات 
بتهمة  ب�عزقي  متابعة   يبارك�ن  
العليا  املحكمة  ويطالب�ن  الف�ساد 
بفتح ملفات نهب االأرا�سي الغابية 
ت�ساف  وهمية  ا�ستثمارات  يف 
 ، الفلحني  االأرا�سي  نهب  اىل 
الفيدرالية  ا�ستعداد  عن  معربين 
الأع�ان  الر�سمي  املمثل  ب�سفتها 
مدين   كطرف  للتاأ�س�ص  الغابات  
عهده  يف  الن  بالتع�ي�ص  وتطالب 
للغابات  العامة  املديرية  فقدت  
�رشاع  يف  تب�سة  يف  اأع�انها  اأحد 
تعر�ص  كما  الغابات  بارونات  مع 
العديد االآخر اإىل حماولة  االعتداء 
املتابعات  وحتى  والقذف  وال�سب 

الق�سائية .

حممد .ب

والتنمية  الفلحة  وزارة  اأوفدت  
مراكز  اإىل  حتقيق  جلان  الريفية 
التابعة ل�اليات  التخزين  والتفريغ  
ح�ادث  كرثة  خلفية  على  الغرب 
املهربة  املدعمة  احلب�ب  حجز 
لبيعها  اجلن�بية   املناطق  نح�  
الذي   ال�قت  يف  للم�ا�سي  كاأعلف 
قامت الدولة مبناق�سة دولية ل�رشاء 
اأوربا  األف طن من  احلب�ب من   50

.
و�سط  هلعا   اأحدث  الذي  التحقيق 
والبق�ل  احلب�ب  دواوين  مدراء 

بغية   با�رشوا  حملة   الذين  اجلافة 
خا�سة  احلب�ب   حركيات  �سبط  
مهربة   هامة  كميات  اكت�ساف  بعد 
ب�حجر  بحمام  قنطار   101 منها 
قنطار  و190  مت��سنت   بعني 
هذا   ، بتيارت  فرندة  مبنطقة  
وي�ستبه ان االإطراف التي  تقف وراء 
ت�سغل  احلب�ب   هذه  تهريب  عملية 
اإطارات ب�حدات  التفريع والتخزين 
والبق�ل  احلب�ب  لدي�ان  التابعة 
�رشكات  مع  تت�اطاأ  التي  اجلافة  
تربطها علقة   التي  اخلا�سة  النقل 

جتارية تخ�ص نقل وحركية احلب�ب  
امل�ج�دة  واملفارغ  املخازن  من 
الثلث  امل�انئ  م�ست�ى  على 
بالغرب اجلزائري )الغزوات ،وهران 
، م�ستغامن (، هذا ومن �ساأن اللجان 
اأن تقف على  احلقيقة  الدقيقة يف 
يف  كاأعلف  وبيعها  احلب�ب  �رشقة 
ال�قت الذي هي م�جهة فيه  لدعم 
اخلبز  ل�سناعة  واملخابز  املطاحن 
بن�عيه)ال�سلب  القمح  اأن  بحكم 
واللني(  مدعم من قبل الدولة التي 
ل�سمان  الدوالرات  مليري  تدفع 

 ، اخلبز  اأ�سعار  على  املحافظة  
تعيد  ان  التحقيقات  �ساأن  من  كما 
الت�سرت  مت  التي  القدمية  الق�سايا 
على  نافذة  اأطراف  قبل  من  عليها 
راأ�سها ق�سية نهب احلب�ب من مركز 
التفريغ  بالغزوات  والتي �سبط فيها 
ابن وزير ومت االإفراج عنه فيما بعد 
، وكذا ق�سية نهب 13 األف طن من 
والتي  مغنية  خمازن  من  احلب�ب 
اتهم فيها رئي�ص املركز دون متابعة  
، يف حني من �ساأن  اللجنة اأن تقف 

على و�سع .

بعد �صبط كميات هامة من احلبوب املدعمة  مهربة 

جلان حتقيق اإىل دواوين احلب�ب 

م.ب
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�أحمد بن عطية

ما زاد من �شدة وطاأة الإنفجارات 
التي تدوي يف كل �شاعة و ت�شببت 
و  للأتربة  رهيب  انت�شار  يف 
مادة  كميات  عن  الناجتة  الأدخنة 
ال�شامة  الكربوين  الديناميت«   «
التفجري  عمليات  يف  امل�شتعملة 
و  الرتاب  و  احل�شى  ل�شتخراج 
خا�شة  ل�رشكات  لبيعها  الرمال 
يف  تن�شط  عمومية  و  اأجنبية  و 
قطاع الطرقات و البناء و الأ�شغال 
 20 نحو  ح�شاب  على   ، العمومية 
العن�رش  ببلدية  تقطن  ن�شمة  األف 
نا�شد  التي  و  بامتياز  ال�شياحية 
عرب  ممثلهم  ل�شان  على  �شكانها 
ال�شلطات  »الو�شط«  جريدة  منرب 
التي  للظاهرة  حد  بو�شع  املعنية 

مل يعد يطاق التعاي�ش معها .
الرئي�شي  املدخل  لزائر  يخال 
يف  اأنه  العن�رش  لبلدية  ال�رشقي 
من  جوي  ق�شف  اأو  حرب  خ�شم 
طائرات حربية، ب�شبب الإنفجارات 
بني  املنطقة  تهز  التي  املدوية 
ما  اأمام  و  الأخرى،  و  الفينة 
يحدث من اآثار �شلبية اأثرت ب�شكل 

مقدمتها  يف  ال�شاكنة  على  بليغ 
املنازل،  من  كبري  لعدد  ت�شدعات 
النباتي  الغطاء  على  الق�شاء  و 
بامتياز، و  الفلحية  للمنطقة 
معترب  عدد  اإنقرا�ش  اإىل  اأدت 
النادرة  والطيور  من  احليوانات 
وتهديد غابة اجلهة ال�شمالية لغابة 
حممية  هي  التي  بالزوال  م�شيلة 

طبيعية، اإ�شافة  للق�شاء على املياه 
اجلوفية وت�شقق يف املنازل ب�شبب 
التي  والرتدادات  التفجريات  قوة 
الأمرا�ش  اإىل  بالإ�شافة  تخلفها 
واحل�شا�شية  وال�شدرية  التنف�شية 
ب�شبب الغبار املتطاير منها والذي 
واملنازل  املدينة  �شماء  يغمر 
التي هي  و  وامل�شاجد  واملدار�ش 

ا�شتمرار  دام  ما  م�شتمر  تزايد  يف 
ن�شاطها اإىل يومنا هذا .

واحتجاج  ال�شكاوي  بالرغم  من 
ما  وهذا  ن�شاطها  على  ال�شكان 
اأدى اإىل �شجن عدد منهم يف �شنة 
بينهم ممثلي  2009  غالبيتهم  من 
عن املجتمع املدين طالبوا فقط 

بالعي�ش يف بيئة نظيفة ل غري .

ملحكمة  اجلمهورية  نيابة  اأفادت 
ق�شاء  )جمل�ش  اأحممد  �شيدي 
بيان  يف  الثلثاء  اأم�ش  اجلزائر(، 
لها، باأنه مت تقدمي امل�شتبه فيهما 
يف حادثة دفع و رمي عون �رشطة 
من �شطح �شاحنة �رشطة بالربيد 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  املركزي، 
ق�شائي،  حتقيق  بفتح  اأمر  الذي 
ال�شخ�شني  اأن  البيان  يف  جاء  و 
�شنة   38  ( ز  »هـ.  فيهما  امل�شتبه 
مت   ،») �شنة   28  ( اإ  ي.  �ش.  و   )
ماي   27 و   26 بتاريخ  تقدميهما 
2019 اأمام وكيل اجلمهورية الذي 
بعد  ق�شائي  حتقيق  بفتح  اأمر 
توجيه تهمتي جناية حماولة القتل 

العمد و جنحة العتداء 
بالعنف على رجال القوة العمومية 
، ليتم الأمر بو�شعهما رهن احلب�ش 
من  اأقوالهما  �شماع  بعد  املوؤقت 

طرف قا�شي التحقيق.
و كانت م�شالح ال�شبطية الق�شائية 
الق�شائية  ال�رشطة  لفرقة  التابعة 
ل�شيدي  الإدارية  املقاطعة  باأمن 
حتديد  من  متكنت  قد   ، اأحممد 
فيهما،  امل�شتبه  ال�شخ�شني  هوية 
اللذين قاما بهذا العتداء و ذلك 
»عمل باأحكام املادة 11 فقرة 3 
اجلزائية  الإجراءات  قانون  من 
املعدل و املتمم و بعد م�شاهدة 
ما مت تداوله على خمتلف مواقع 
بع�ش  و  الجتماعي  التوا�شل 
بخ�شو�ش  الإعلمية  القنوات 
تعدي �شخ�شني على عون  حادثة 
ال�رشطة بدفعه عمدا و رميه من 
�شطح �شاحنة ال�رشطة التي كانت 
املتمركز  املادي  احلاجز  �شمن 
بجوار الربيد املركزي بتاريخ 17 

ماي 2019«.

بلدية العن�ضر بوهران

حماجر جممع علي حداد تهدد
 حياة املواطنني

خرج ليلة �أول �أم�س، �لع�شر�ت من �شكان بلدية �لعن�شر غرب والية وهر�ن ، لل�شارع تعبري� منهم 
عن غ�شبهم �ل�شديد جر�ء �الإنفجار�ت �ملدوية و �ملتو��شلة للمحاجر �ملجاورة للجبال �ملحيطة 

باملنطقة �لر�بطة بني �لعن�شر و غابة �مل�شيلة، و �لتي حولت يوميات �ل�شكان جلحيم ال يطاق منذ 
عدة �شنو�ت و �زد�دت حدتها خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية، �شيما عقب تو�شعة جمال ن�شاط هذه 

�ملحاجر �لتي ��شتفاد منها جممع �لبناء و �الأ�شغال �لعمومية لرجل �الأعمال رئي�س منتدى روؤ�شاء 
�ملوؤ�ش�شات �ل�شابق �مل�شجون حاليا ب�شجن �حلر��س علي حد�د

عمال  الثلثاء  اأم�ش  نفذ 
هيدروكنال وحدة وادي اهيو يف 
بقطع  تهديدهم  غليزان  ولية 
الرابط  الوطني رقم 90  الطريق 
عند  ارهيو  ووادي  مازونة  بني 
ال�شيار  الطريق  حمول  نقطة 
احلجارة  بوا�شطة  غرب  �رشق 
عن  منهم  للتعبري  حماولة  يف 
اآلت  مما  وا�شتيائهم  تذمرهم 
اأو�شاعهم الجتماعية بفعل  اإليه 
�شب  يف  الوحدة  م�شالح  تاأخر 
العيد  ومنحة  ال�شهرية  مرتباتهم 
العيد  ك�شوة  اقتناء  من  لتمكينهم 

املبارك  الفطر  لعيد  حت�شبا 
ا�شتمرار  حال  ويف  انه  وح�شبهم 
الأو�شاع على ماهي عليه فاإنهم 
م�شاركة  من  حتما  �شيحرمون 
فرحة  والعمال  املواطنني  بقية 
بوا�شطة  الطريق  قطع  العيد 
حركة  �شل  يف  ت�شبب  احلجارة 
بني  م�شادات  عنه  وجنم  املرور 
وم�شتعملي  جهة  منم  املحتجني 
ولول  اأخرى  جهة  من  الطريق 
حلدث  ال�رشطة  عنا�رش  تدخل 

ما ليحمد عقباه .
�س  �أ

غليز�ن

عمال هيدروكنال يقطعون الطريق 
الوطني رقم 90 

تعطل �الإ�شار�ت �ل�شوئية و تذبذب �الإنارة �لعمومية 

انت�شار البنايات الفو�شوية ب�شواطئ عني الرتك بوهران
يكاد يخيل لزائر بلدية عني الرتك 
عنها  يعرف  والتي  وهران،  غرب 
الوهراين  الكورني�ش  عرو�ش  اأنها 
الأبي�ش املتو�شط،  البحر  ولوؤلوؤة 
لت�شبح  الت�شمية تغريت  لكن هذه 
والفيلت  الق�شدير  عا�شمة 
الفو�شوية الفخمة، وتعدي كل من 
هب ودب على م�شاحات �شا�شعة 
لأملك  التابعة  الأرا�شي  من 
فلحية  اأرا�شي  وكذلك  الدولة 
جممعات  و  اأحياء  وبناء  خ�شبة، 
خميف،  ب�شكل  فو�شوية  �شكنية 
عاجل  تدخل  ي�شتدعي  ما 
يف  الو�شية  اجلهات  طرف  من 
الدائرة و رئي�ش  مقدمتها رئي�ش 

البلدية.
بالبلدية  التجاوزات  تقت�رش   ومل 
عند هذا احلد بل تعدته لتحويل 
م�شاحات خ�رشاء ملناطق لبيوت 
الدعارة والف�شق واملجون، حيث 
العمومية  املراحي�ش  حتولت 
والت�شيب  الرقابة  غياب  اأمام 
ناهيك  الغر�ش،  لهذا  موجهة 
العمومية  الإنارة  غياب  عن 
بالكاد عن غالبية مناطق البلدية 
احلالك،  الظلم  يف  تغرق  التي 

عنده  وقفت  الذي  الو�شع  وهو 
فالإنارة  اأم�ش،  ليلة  »الو�شط«  
مقر  اأمام  فقط  وبكرثة  متوفرة 
والطريق  الدائرة  رئي�ش  اإقامة 
الرئي�شي املوؤدي لكربى امللهي 
حني  يف  باملنطقة،  املعروفة 
الظلم  يف  املناطق  بقية  تغرق 
للقلق هو عدم  الدام�ش، واملثري 
اإنارة الطريق بالكورني�ش اجلديد 
الذي مت ت�شييده وتزويده مب�رشوع 
للإنارة العمومية، يف عهد الوايل 
 5 جتاوزت  مالية  بقيمة  ال�شابق 
 17 بنهج  وذلك  �شنتيم،  مليري 
يف  املكان  يغرق  حيث  اأكتوبر، 
الظلم احلالك بالرغم من قرب 
موعد مو�شم الإ�شطياف، مرورا 
على  نافذة  جهات  باإ�شتيلء 
الرتك  بو�شط مدينة عني  �شينما 
ذو  �شخ�ش  طرف  من  وحتويلها 
نفوذ ملحل لبيع الأثاث واخل�شب، 
حظرية  على  بالإ�شتيلء  مرورا 
القدمي  وحم�رشها  البلدية 
بنيت  اأر�شية  لقطع  وحتويله 

فوقها �شكنات فو�شوية.
طرقات  حواف  تعرف   كما 
الرئي�شية  منها  وحتى  اإجتنابية 

مدة  منذ  الرتك،  عني  ببلدية 
نتيجة  خطريا،  بيئيا  تدهورا 
حتولها اإىل اأماكن لرمي النفايات 
البناء،  خملفات  وبقايا  املنزلية 
خا�شة ونحن على اأبواب ا�شتقبال 
مو�شم الإ�شطياف، و�شارت هذه 
الأحياء  وجوه  ت�شوه  الأخرية 
ال�شياحية ب�شفة عامة،  واملدينة 
املفارغ  �شبغة  اإكت�شت  والتي 
بحي  احلال  هو  كما  الفو�شوية، 
،الذي  الإجتماعي  م�شكن   250
ي�شمئز زائره من الروائح الكريهة 
اأ�رشاب  املنبعثة منه، ف�شل عن 
�شماءه،  تعالت  التي  احل�رشات 
فحدث  ال�شالة  احليوانات  اأما 
تناف�ش  اأ�شحت  فقد  حرج،  ل  و 
العمومية  بامل�شاحات  الأطفال 
مغتنمة  ال�شكان،  حياة  وتهدد 
اإنعدام الإنارة العمومية ليل، هذه 
اإىل غاية طريق  اإمتدت  الظاهرة 
تنت�رش  بحيث   ،02 �شمري  بن  حي 
حافتي  على  املنزلية  الأو�شاخ 
اأثارت  ع�شوائي  ب�شكل  الطريق 
اإ�شتكوا  الذين  ال�شكان  تذمر 
وانت�شار  الكريهة  الروائح  من 
ال�شامة  واحل�رشات  الزواحف 

�شيفا، حيث اأكد اأحدهم اأن هذه 
تف�شي  على  ت�شاعد  الظاهرة 
راأ�شها  وعلى  املعدية،  الأمرا�ش 
الو�شع  اأن  معربا  »الكولريا«، 
وي�شتدعي  للإرتياح،  يدعو  ل 
املعنية مب�شاركة  اجلهات  تدخل 
حد  وو�شع  لتطهريه  املواطنني 
لظاهرة الغزو امل�شتمر للنفايات 
على  احلفاظ  بهدف  املنزلية، 
واإعادة  ال�شكان  و�شلمة  �شحة 

الإعتبار للمدينة التاريخية.
التي  املزرية  الأو�شاع  �شكلت   و 
اجلواري  امللعب  فيها  يتخبط 
مبحاذاة  فراج،  العقيد  بحي 
الطريق الوطني رقم 02، هاج�ش 
الريا�شية،  واجلمعيات  ال�شباب 
ب�شبب ما اآلت اإليه هاته امللعب 
واملتابعة  املراقبة  عدم  نتيجة 
من طرف ال�شلطات املعنية، التي 
�شخرت لها ميزانيات معتربة، لكنه 
اليوم اليوم غري �شالح، خا�شة بعد 
اأن قامت جهات جمهولة بتحويله 
اإىل مراأب معتمد لل�شيارات جتني 
من خلل اأموال طائلة وجمهولة 
املركبات  عدد  بفعل  الوجهة 
التي تركنه يوميا، والتي تفوق ال 

هذا  عن  ترتب  كما  �شيارة،   150
والأعمدة  لل�شياج  نهب  الإهمال 
ح�شيب  دون  داخلها  املتواجدة 
معاينتنا  وذلك ح�شب  رقيب،  ول 

اأم�ش، لهذا امللعب البلدي.
نا�شد  التجاوزات،  هذه  واأمام 
�شكان احلي ويف مقدمتهم الفئات 
املحلية  ال�شلطات  ال�شبانية، 
عن  والتحري  بالتحرك  والأمنية 
باملافيا  اأ�شموه  ما  لردع  كثب 
الليلة التي اأ�شحت تفر�ش قانون 

الغاِب على املواطنني.
و يف �شياق مت�شل لزالت م�شابيح 
لل�شري  الثلثية املنظمة  الأ�شواء 
طرق  ملتقيات  بعدة  معطلة 
الرتك،  لعني  اجلديدة  باملدينة 
ت�شكل  التي  باملواقع  خا�شة 
لل�شائقني  بالن�شبة  �شوداء  نقطا 
والراجلني على حد �شواء، والتي 
كانت �شببا يف وقوع حوادث مرور 
اأهمية  من  الرغم  على  باملدينة 
يف  املرورية  ال�شوئية  الإ�شارات 
�شري املركبات، والتي تلعب دورا 
املرور  حركة  تنظيم  يف  اأ�شا�شيا 
راأ�شها  على  و  املدن  بطرقات 
ال�شياحية،  الرتك  عني  مدينة 

ملختلف  تدفقا  تعرف  التي 
ملا  ظلت  فقد  النقل،  و�شائل 
اأ�شهر معطلة ومل  يزيد عن عدة 
ب�شبب  اليوم  اإىل  اإ�شلحها  يتم 
طرف  من  طالها  الذي  الإهمال 
حل  حيث  املعنية،  امل�شالح 
من  للتدخل  الأمن  رجال  حملها 
النقط  بهذه  املرور  تنظيم  اأجل 

ال�شوداء.
تعطل  م�شكلة  ت�شببت   وقد  
الثلثية،  الأ�شواء  م�شابيح 
الفرتة  خلل  تعطلها  مدة  طيلة 
اأحيانا  تنتهي  فو�شى  املا�شية، 
ببع�ش  ال�شري  حركة  بعرقلة 
لأبواق  العنان  واإطلق  ال�شوارع 
الأمر  يتطور  بل  ال�شيارات، 
م�شادات  اإىل  كثرية  اأحيان  يف 
املرور  اأ�شبقية  اأجل  من  كلمية 
وتبادل ال�شب وال�شتم ومواجهات 
يطالبون  الذين  ال�شائقني،  بني 
تقوم  اأن  البلدية  امل�شالح  من 
اإ�شلح  يف  املتمثل  بواجبها 
و�شيانة اأعطاب الأ�شواء الثلثية 
حوادث  لتفادي  بها  والهتمام 

�شري موؤملة. 
�أحمد بن عطية

جمل�س ق�شاء �جلز�ئر

حتقيق ق�شائي يف حق املعتديني على 
عون �شرطة اأمام الربيد املركزي  



اأكد رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل 
يف   ، الداوي  فار�س  ورقلة  بوالية 
يومية  به  خ�س  �شحفي  ت�رصيح  
من  جاهدا  يعمل  انه   ،« »الو�شط 
الوطنية  ال�رصكات  اإلزام  اجل 
باقليم  النا�شطة  الكربى  النفطية 
�رصكات  و  م�شعود  حا�شي  دائرة 
واالأجانب  اجلزائر  بني  ال�رصاكة 
عن  االإفراج  بهدف  وذلك   ،
خمطط التوظيف اخلا�س بال�شنة 
بعد  مبا�رصة  وبال�شبط  اجلارية 
بذلك  وعدته  مثلما  الفطر  عيد 
ويف   ، النفطية  املوؤ�ش�شات  نف�س 
الداوي  اأكد  فقد  مت�شل  �شياق 
اإلزام  يف  بعيد  حلد  جنح  اأنه   ،
بتدارك  النفطية  املوؤ�ش�شات 
القوائم  ن�رص  يف  الكبري  التاأخر 
املعنيني  العمل  لطالبي  اال�شمية 
املهنية  الفحو�شات  باإجراء 
النفطية  ال�رصكات  م�شتوى   على 
االأبار  خدمات  غرار  على  الكربى 
املوؤ�ش�شة   ، االأبار  يف  االأ�شغال   ،

واملوؤ�ش�شة  للتنقيب  الوطنية 
الوطنية للأ�شغال البرتولية الكربى 
، املتعلقة بعرو�س العمل اخلا�شة 

ب�شنة 2018 املنق�شية .
فار�س  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
معنا  حديثه  خ�شم  يف  الداوي 
خلل  جبارة  جمهودات  بذل  اأنه 
التو�شل  اأجل  من  االأخرية  الفرتة 
املوؤ�ش�شات  مع  ر�شمي  التفاق 

الوطنية النفطية اأو تلك املعروفة 
واالأجانب  اجلزائر  بني  بال�رصاكة 
،وذلك بغية   االإفراج على عرو�س 
الفطر  عيد  بعد  مبا�رصة  العمل 
التي  التطلعات  وهي   ، املبارك 
كبرية  اأماال  حمدثنا   عليها  يعلق 
املتزايد  الطلب  من  للإمت�شا�س 

على ال�رصكات النفطية .
 ومعلوم اأن رئي�س الوكالة الوالئية 

الداوي  فار�س  بورقلة  للت�شغيل 
االأ�شبوع  مطلع  وجه  قد  كان   ،
اإىل  م�شلحية  تعليمة  اجلاري 
للت�شغيل  املحلية  الوكاالت  روؤ�شاء 
، كانت قد ت�شلمت يومية »الو�شط 
من  �شدد  اأين  منها،  ن�شخة   ،«
خللها على وجوب  احرتام روؤ�شاء 
ملا  للت�شغيل  املحلية  الوكاالت 
عرو�س  معاجلة  كيفية  عن  تقرر 
املوؤ�ش�شات  من  الواردة  العمل 
الوطنية ، حيث تاأتي يف مقدمتها 
�رصورة احرتام العدد امل�شند اإليه 
يف التق�شيم الوالئي لعرو�س العمل 
لتفادي  املعطاة  باحل�شة  والتقيد 
العار�شة  املوؤ�ش�شات  رف�س 
و  املوجهني  من  الهائل  للعدد 
العلقة  وطيدة  م�شداقية  اإحياء 
اإىل  اإ�شافة   ، ال�شغل  طالبي  مع 
الوكاالت  روؤ�شاء  احرتام  اإلزامية 
اإيداع  وتواريخ  ملواعيد  املحلية 
تفاديا   ، التوجيه  وبيانات  القوائم 
الأي تاأخري وتاأجيل ال يخدم طالبي 
واملوؤ�ش�شات  جهة  من  ال�شغل 

االقت�شادية من جهة اأخرى .

تفتقرالعيادة الطبية ببلدية العالية 
بدائرة احلجرية 100 كلم عن مقر 
خمت�شني،  اأطباء  اإىل  ورقلة  والية 
القطاع  على  اأبقى  الذي  االأمر 
منذ  متعفن  و�شع  يف  ال�شحي 
من  الع�رصات  تاركة  طويلة  مدة 
املر�شى الذين يرتددون يوميا على 
ذلك املركز ال�شحي و املوؤ�ش�شات 
بالوالية  املتواجدة  االإ�شت�شفائية 
ظروف  و  معانات  يف  يتخبطون 
معاناتهم  اإىل  ت�شاف  قا�شية 

ال�شديدة مع االأمل .
الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث   
املحلني  امل�شوؤولني  فيه  يلعب 
ال�شحة  قطاع  على  والقائمني 
على  االأول  امل�شوؤول  من  بداية 
بالوالية  التنفيذي  اجلهاز  راأ�س 
عموما و كذا امل�شوؤول االأول على 
راأ�س القطاع بوالية ورقلة ، ممثلة 
جانب  اإىل   ، ال�شحة  مديرية  يف 
املتفرج  دور  الفاعلة  االأطراف 
التي   املحلية   للجمعيات  اإ�شافة 
الو�شع  اأ�شباب  من  جزء   تتحمل 
بقبولهم  ذلك  و  العالق  املرتدي 
باالأمر الواقع دون بدل جهود للفت 
اأنظار ال�شلطات لت�شوية امل�شكل و 
كتابية  مرا�شلت  خلل  من  ذلك 
بعدة  متبوعة  املعنية  للجهات 

�شكاويهم  لعر�س  معهم  مقابلت 
من  للخروج  اإقرتاحاتهم  تقدمي  و 

الو�شع .
اأفاد  فقد   ، مت�شل  �شياق  يف  و 
بالبلدية  املواطنني  من  الع�رصات 
كذلك  املر�شى  و  املذكورة  
عن  الوحيد  املت�رصر  ب�شفتهم 
حجم معاناتهم يف �شبيل احل�شول 
اخت�شا�شات  عدة  يف  اأطباء  على 
قطع  على  اأجربوا  الذين  هوؤالء   ،
عن  بحثا  كلم    100 تفوق  م�شافة 
و  امل�شت�شفيات  باأحد  العلج  
بعا�شمة  الكائنة  الطبية  املرافق 
اإحدى   اإىل  التنقل  اإىل  اأو   ، الوالية 
الواليات االأخرى طلبا للعلج ، ما 
باهظة  العلج  فاتورة  من  يجعل 

جدا ت�شاف اإليها تكلفة التنقل .
التاأخر  اأثار  فقد  ثانية  جهة  من 
م�شت�شفى  دخول  املفهوم يف  غري 
60 �رصير بدائرة احلجرية بورقلة 
ال�شاكنة  حفيظة   ، اخلدمة  حيز 
القرار  �شناع  حملوا  الذين 
التي قد  العواقب  تبعات  م�شوؤولية 
يخلفها متاطل اجلهات املعنية يف 
اإخراج قطاع ال�شحة ببلدية العالية 

من عنق الزجاجة .
�أحمد باحلاج 

 ك�ضف رئي�ض �لوكالة �لولئية للت�ضغيل بورقلة فار�ض �لد�وي ، �أنه تلقى �ضمانات بهدف �لإفر�ج عن  عرو�ض �لعمل 
بال�ضركات �لوطنية �لنفطية و�ضركات �ل�ضر�كة �جلز�ئرية مع �لأجانب مبا�ضرة بعد عيد �لفطر �ملبارك .

رئي�ض �لوكالة �لولئية للت�ضغيل فار�ض �لد�وي يك�ضف للو�ضط : 

�أحمد باحلاج 

الإفراج عن عرو�ض العمل بال�شركات الوطنية 
و �شركات ال�شراكة بعد العيد

هدفنا حما�ضرة مطالب طالبي �لعمل بلغة �ل�ضر�حة 

�لإد�رة عاجزة عن و�ضع  جت�ضيد خمطط لإعادة �لعتبار  

�أمن مترن��ضت 

 �شبكة طرقات ولئية مهرتئة واأخرى فرعية 
اأ�شبه مب�شالك فالحية بالوادي 

توقيف �شخ�ض يف ق�شية ال�شرقة بالت�شلق  من داخل م�شكن 

تاأخر غري �ملربر يف دخول م�ضت�ضفى 
�حلجرية حيز �خلدمة 

العيادة الطبية ببلدية العالية 
بورقلة ...هيكل دون روح 
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�أمن مترن��ضت

�شبط 207.84 غ من املخدرات 
و 87 كب�شولة من املهلو�شات 

ب�شتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
املتعلقة  الق�شايا  خا�شة  اأنواعها 
و  املخدرات  ترويج  بجرائم 
املوؤثرات العقلية ، متكنت م�شالح 
يف  ممثلة  مترنا�شت  والية  اأمن 
االأمن احل�رصي الثاين من توقيف 
اأعمارهم  ترتاوح  اأ�شخا�س  اأربعة 
من  )26 اىل 38 �شنة ( املتورطني 
يف ق�شية حيازة املخدرات )كيف 
معالج + اأقرا�س مهلو�شة ( ق�شد 
اإجرامية  جماعة  �شمن  املتاجرة 

منظمة  .
اإىل  تعود  الق�شية   حيثيات 
�شخ�شني  وجود  عن  معلومات 
جتاري  حمل  با�شتغلل  يقومان 
كائن بحي مالطا من اأجل الرتويج 
للمعلومات  ا�شتغلال   ، للمخدرات 
املتح�شل عليها مت ا�شت�شدار اإذن 
الق�شائية  اجلهات  من  بالتفتي�س 
حمكمة  اأمنية  خطة  اعداد  وبعد 

توقيف  ليتم   ، مت مداهمة املكان 
كمية  وحجز  اأ�شخا�س  اأربعة 
بـ  قدرت  التي  و  املخدرات  من 
207.84 غرام ) كيف معالج ( و 87 
املهلو�شة  االأقرا�س  من  كب�شولة 
مايل  مبلغ  و  بريقابالني  نوع  من 
عائدات  من  دج   30000 بـ  قدر 
الرتويج باالإ�شافة اىل حجز مركبة 
و  نقل  يف  ت�شتعمل  كانت  �شياحية 
ليتم حتويلهم   ، املخدرات  ترويج 
التحقيق  و  ال�رصطة  مقر  اىل 
االإجراءات  اإ�شتكمال  ، بعد  معهم 
تقدميهم  الق�شية مت  القانونية يف 
املخت�شة  الق�شائية  اأمام اجلهات 
التي اأ�شدرت يف حق امل�شتبه فيه 
الرئي�شي اأمر اإيداع فيما مت توجيه 
اإ�شتدعاء مبا�رص لكل من امل�شتبه 
ا�شتفاد  فيما  الثالث  و  الثاين  فيه 

امل�شتبه فيه الرابع من االإفراج .
�أحمد باحلاج 

ال�رصطة  م�شالح  قامت 
االأمن  يف  ممثلة  الوالية  الأمن 
توقيف  من  الثاين  احل�رصي 
�شخ�س يبلغ  من العمر )36 �شنة 
ال�رصقة  ق�شية  يف  ( متورط  
 ، م�شكن  داخل  من  بالت�شلق 
الت�رصيح الكاذب و انتحال هوية 

الغري .

 حيثيات الق�شية تعود اإىل ات�شال 
الرقم  على  املواطنني  اأحد 
فيه  يطلب   15-48 االأخ�رص 
التدخل على م�شتوى حي �شورو 
الفوليتيف ، فور تلقي هذا النداء 
لعني  ال�رصطة  عنا�رص  توجهت 
يتعلق  االمر  وجدوا  اين  املكان 
لفعل  املواطنني  اأحد  بتعر�س 

ال�رصقة من داخل م�شكنه العائلي 
و  ال�شحية  مب�شاعدة  و  ليتم   ،
فيه  امل�شتبه  توقيف  املواطنني 
ال�رصطة  مقر  اىل  حتويله  ،ليتم 
املن�شوبة  بالتهم  اعرتف  اين 
نظام  على  متريره  بعد  و  اليه 
الب�شمات  على  االيل  التعرف 
، بعد  بهويتني  معروف  انه  تبني 

ا�شتكمال التحقيق يف الق�شية مت 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  تقدميه 
يف  اأ�شدرت  التي  املخت�شة 
حقه حكم بـ )05( �شنوات حب�س 
وغرامة  االإيداع  مع  نافذة 
دينار  األف  مائتي  قدرها  مالية 

جزائري  )200.000 دج(.

باإلزامية  الوادي  والية  �شكان  �شدد 
و�شع خمطط تقني مدرو�س الإعادة 
ب�شنفيها  الطرقات  ل�شبكة  االعتبار 
مزريا  اإهرتاءا  تعرف  التي  الوالئية 
اأ�شبه  اإىل  حتولت  التي  والفرعية 
مب�شالك فلحية يف قرى نائية ومل 
املزرية   الو�شعية  هذه  من  ت�شلم 
مبقر  املتواجدة  الطرق  حتى 

عا�شمة الوالية  .  
والبلديات  االأحياء   �شكان  ت�شاءل   
املت�رصرة بوالية الوادي عن عزوف 
االن�شغال  بهذا  التكفل  عن  االإدارة 
اآليات عملية من  من خلل ت�شطري 
برامج  جت�شيد  يف  التعجيل  �شاأنها 
م�شالح  عجز  اأمام  االعتبار  اإعادة 
جت�شيد  يف  ال�رصوع  عن  البلديات 

برنامج التهيئة والرتميم.
ت�رصيحات  يف  منهم  عدد    وعرب 
ال�شديد  تذمرهم  عن  لـ«الو�شط« 
للطرقات  الكارثية  الو�شعية  من 
التي تعرف ترديا فظيعا جراء كرثة 
احلفر و املطبات واالنك�شارات يف 
مناطق عدة بالوالية و على م�شافات 
اأثر  ما  وهو  بالكيلومرتات  تقدر 
اإ�شتمرارية  على   – - ح�شبهم  �شلبا 
على  تعتمد  التي  اليومية  اأن�شطتهم 
يف  منهم  العاملني  ال�شيما  التنقل 
للم�شافرين  العمومي  النقل  قطاع 
و�شيارات  احلافلت  اأ�شحاب  من 
الذين  احل�رصي  والنقل  االأجرة 
املهرتئة  الو�شعية  هذه  كبدتهم 
مادية  خ�شائر  الطرقات  ل�شبكة 

ج�شيمة مبركباتهم .
الع�شوائي  التواجد  انتقدوا    و 
التي  الفرعية  الطرق  للممهلت يف 
ال ت�شتند عملية اإجنازها اإىل معايري 
ناحية  من  �شواء  مدرو�شة  تقنية 
اأ�شبه  اأ�شبحت  التي  جم�شماتها 
ارتفاعها  اإ�شمنتية  يفوق  بحواجز 
التباعد  م�شافة  اأو  �شم   20 اأحيانا 
بني املمهل واالآخر املقدرة بب�شعة 
اأمتار لدرجة اأن بع�شها اأ�شبح معلما 
لتحديد اإحداثيات جغرافية معينة ، 
مت�شائلني عن جدوى اإقامة ممهلت 
بطرق فرعية غري اآهلة بال�شكان .  

بع�س  بقاء  منهم  عدد  يه�شم  ومل 
مهرتئة  بلديات  بعدة  الطرق 
كالطريق الرابط بني و�شط املدينة 

وبلدية الرباح واملمتد على م�شافة 
ح�شا�س  اأنه طريق  ورغم  كلم   15
بخم�س  الوالية  عا�شمة  يربط 
بلديات كاملة اإال اأنه ال تزال معظم 
 10 من  اأزيد  منذ  مهرتئة  اأجزائه 
�شنوات وكاأنه م�شلك فلحي يربط 
باال�شافة  هذا  فلحية  م�شتثمرات 
بني  الرابط  البلدي  الطريق  اإىل 
و�شط املدينة وحي �شيدي م�شتور 
واملمتد على م�شافة 03 كلم تقريبا 
وهو الذي ظل طيلة 05 �شنوات يعرف 
و�شعا كارثيا اإ�شافة اإىل العديد من 
وانتزاع  فاحلفر  الفرعية  الطرقات 
هي  واالنك�شارات  الزفتية  الطبقة 

ميزة هذه امل�شالك.
�ضالح ،ب

�أحمد باحلاج 
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الأ�سري  اأن  الأ�رسى  اإعالم  واأو�سح 
عن  اإ�رساباً  يخو�ض  العويوي 
ني�سان  من  الثاين  منذ  الطعام 
جتديد  على  احتجاجاً  املا�سي؛ 
دون  بحقه  الإداري  العتقال 
حد  اإىل  �سحته  وتراجعت  تهمة، 
مل�ست�سفى  الحتالل  ونقله  كبري، 
حياته  تتعر�ض  حني  يف  الرملة 
ا�ستمرار  نتيجة  ال�سديد،  للخطر 
الحتالل  مماطلة  مع  الإ�رساب 
العادلة  ملطالبه  ال�ستجابة  يف 

بتحديد �سقف لعتقاله الإداري.
اإدارة  اأن  الأ�رسى  اإعالم  واأفاد 
متاطل  تزال  ل  الحتالل  �سجون 
الأ�سري  ملطالب  ال�ستماع  يف 
لإنهاء  معه  التوا�سل  اأو  العويوي 
لل�سغط عليه،  معاناته يف حماولة 
ليوقف  نف�سيته  على  والتاأثري 
وخا�سة  نف�سه،  تلقاء  من  اإ�رسابه 
تلك  على  ورداً  رم�سان،  �سهر  يف 
العويوي  الأ�سري  يهدد  املماطلة، 
عن  والتوقف  اإ�رسابه  بت�سعيد 

�رسب املاء وامللح.
اأن  الأ�رسى  اإعالم  مكتب  وبنينّ 
متنع  ال�سجون  م�سلحة  اإدارة 

زيارة  من  العويوي  ح�سن  الأ�سري 
اخلا�ض  املحامي  روؤية  اأو  ذويه 
وذلك  الإ�رساب،  ة  مدنّ طوال  به 
لعدم معرفة و�سعه ال�سحي، وهو 
املدعمات،  تناول  عن  متوقف 
ويعاين من تعب واإرهاق �سديدين، 
على  الوقوف  على  يقوى  ول 
ما  وزنه  من  نق�ض  وقد  قدميه، 

يزيد عن 20 كيلوجراما.
اإعالم  مكتب  حمل  بدوره 
الأ�رسى �سلطات الحتالل واإدارة 
الكاملة  امل�سوؤولية  ال�سجون 
وعن  العويوي،  الأ�سري  حياة  عن 
على  تطراأ  �سلبية  تداعيات  اأي 

�سحته لأنها متاطل يف ال�ستجابة 
ملطلبه ال�رسعي والعادل، ويدعو 
جميع املوؤ�س�سات الدولية للتدخل 
قبل  الأ�سري  حياة  لإنقاذ  العاجل 

فوات الأوان.
يذكر اأن الأ�سري ح�سن العويوي اأب 
�سابق  اأ�سري  وهو  اأطفال،  لثالثة 
يناير  يف  اعتقاله  الحتالل  اأعاد 
عليه  وفر�ض  اجلاري،  العام  من 
اأ�سهر،  اأربعة  الإداري  العتقال 
الثانية،  للمرة  اعتقاله  اأمر  د  وجدنّ
عن  اإ�رساب  خلو�ض  دفعه  ما 
جتديد  على  احتجاجاً  الطعام؛ 

الأمر الإداري له دون تهمة.

اأفاد مكتب اإعالم الأ�ضرى اأن الأ�ضري ح�ضن حممد العويوي )35 
عامًا( من �ضكان مدينة اخلليل، يوا�ضل اإ�ضرابه املفتوح عن الطعام 

لليوم 56 توالًيا، وقد اأ�ضبحت حالته ال�ضحية �ضعبة للغاية، ويهدد 
بالإ�ضراب عن املاء وامللح.

م٫�س

منذ 56 يوًما 

تدهور خطري ب�سحة الأ�سري 
امل�سرب ح�سن العويوي

موقف

حلُف بغداَد املقيُت يعوُد يف ثوٍب جديٍد

ا �سد  130 انتهاًكا اإ�سرائيلًيّ
املقد�سيني خالل اأفريل

4 اأ�سرى يوا�سلون اإ�سرابهم املفتوح 
عن الطعام يف �سجون الحتالل

الأورومتو�سطي  املر�سد  قال 
من  اأكرث  اإن  الإن�سان،:  حلقوق 
ال�سلطات  ارتكبتها  انتهاكاً   130
�سد  وامل�ستوطنون  الإ�رسائيلية 
خالل  القد�ض  يف  الفل�سطينيني 

اأفريل.
حقوقًينّا  تقريًرا  املر�سد  واأ�سدر 
ال�سيا�سات  فيه  تناول  اًل  مف�سنّ
بحق  املجحفة  الإ�رسائيلية 
العتقال  وانتهاكات  الفل�سطينيني 
والهدم ومداهمة املنازل والت�سييق 
وتقييد احلريات والتنكيل بالقد�ض 
 ،2019 اأفريا  مدار  على  املحتلة 
واأ�سار يف تقريره اإىل اأن ال�سلطات 
خالل  هدمت  الإ�رسائيلية 
�سكنية  من�ساأة   29 من  اأكرث  اأفريل 
الحتالل  �سلطات  واأخطرت 
ع�رسات املن�ساآت واملنازل بالهدم 

من �سمنها مدر�سٌة.
جميع  اأن  اإىل  التقرير  وخل�ض 
يف  الإ�رسائيلية  ال�سيا�سات 
جتاه  بالعن�رسية  متتاز  القد�ض 
انتهاًكا  وتنتهك  الفل�سطينيني، 
الأ�سا�سية  حقوقهم  �سارًخا 
وبح�سب  احتالل،  حتت  ك�سكان 
الحتالل  �سيا�سة  فاإن  التقرير؛ 
ب�سيا�سات  تهجريهم  اإىل  تهدف 
اأرا�سيهم  على  وال�ستيالء  الهدم 
املر�سد  ودعا  البناء  من  ومنعهم 
التحرك  �رسورة  اإىل  العامل  دول 
من  الفل�سطينيني  حلماية 
�سدهم،  املمنهجة  املمار�سات 
وقال  دولية  م�سوؤولية  باعتبارها 
الذي  تقريره  يف  الأورومتو�سطي 
حمل عنوان "ممنوعون من احلياة"، 
يف  الفل�سطينيني  حلالة  اإ�سارة  يف 

القد�ض: اإن ال�سيا�سات الإ�رسائيلية 
التاأييد  بعد  وكيفاً  كماً  ازدادت 
الأمريكي باعتبار القد�ض عا�سمة 

لـ"اإ�رسائيل".
ميار�ض  الحتالل  اأن  اإىل  ولفت 
�سد  املفتوح  اجلماعي  عقابه 
قانونية،  ذريعٍة  دون  الفل�سطينيني 
�سيما يف حالت العتقال الإداري 
ال�سلطات  ت�ستخدمها  التي 

الإ�رسائيلية يف حالٍت كثرية.
احلالت  ع�رسات  التقرير  واأورد 
غالبيتها  الإدارية  العتقالت  من 
وا�سحة،  تهٌم  لهم  توجه  ل�سبان مل 
عدنان  ال�ساب  �سمنهم  ومن 
اعتقل  الذي  عاماً(   26( الرجبي 
 6 زواجه  من  اأ�سابيع  بعد  اإدارياً 
تهم  ثبوت  اأو  توجيه  دون  اأ�سهر 

وا�سحة عليه.

قال نادي الأ�سري: اإن اأربعة اأ�رسى يوا�سلون الإ�رساب 
املفتوح عن الطعام يف �سجون الحتالل الإ�رسائيلي، 
اخلليل،  حمافظة  من  العويوي  ح�سن  الأ�سري  اأقدمهم 

وامل�رسب عن الطعام منذ )56( يوماً.
ولفت نادي الأ�سري اإىل اأن الأ�سري العويوي يواجه ظروفاً 
تلبية  الحتالل  �سلطات  رف�ض  اء  جرنّ خطرية  �سحيًة 
مطلبه املتمثل باإنهاء اعتقاله الإداري، ومنذ اأن �رسع 
نقله  الحتالل  معتقالت  اإدارة  تعمدت  الإ�رساب  يف 
املتكرر من معتقل اإىل اآخر وكذلك اإىل امل�ست�سفيات 
نُقل  "كابالن"؛ حيث  م�ست�سفى  اآخرها  وكان  املدنية، 
اإليها اأم�ض بعد تدهور جديد طراأ على و�سعه ال�سحي. 
وذكر نادي الأ�سري اأن الأ�سري العويوي )35 عاماً( معتقل 
اأطفال، وق�سى  اأب لثالثة  منذ 15 جانفي 2019، وهو 

�سابقاً �سنوات يف معتقالت الحتالل.

كما التحق بالإ�رساب عن الطعام الأ�سري ثائر بدر )43 
عاماً( من بلدة بيت لقيا يف حمافظة رام اهلل منذ 18 
اأ�سدرت  حيث  الإداري،  لعتقاله  رف�ساً  2019؛   ماي 
اليوم  يف  بحقه  اإداري  اعتقال  اأمر  الحتالل  �سلطات 
ع�رس  الرابع  يف  عنه  يفرج  اأن  املقرر  من  كان  الذي 
من ماي، بعد ق�ساء حمكوميته، وهو متزوج وله اأربعة 

اأبناء، وق�سى �سابقاً �سنوات يف �سجون الحتالل.
اأبو عكر من خميم عايدة  كذلك يوا�سل الأ�سري ب�سام 
اإ�رسابه عن الطعام منذ 21 ماي 2019؛  يف بيت حلم 
رف�ساً لعتقاله الإداري املتوا�سل منذ عامني توالًيا، 
اأبو عكر -وهو من  الأ�سري  اأن  اإىل  الأ�سري  نادي  ولفت 
قيادات الأ�رسى- ق�سى ما جمموعه يف العتقال )24( 
اإداري، وهو معتقل  اأحكاٍم واعتقال  ون�سًفا، بني  عاماً 

منذ 27.7.2017، ومتزوج وله �سبعة من الأبناء.

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

ال�سيئ  القدمي  احللف  نف�ض  اإنه 
اأن�ساأته  الذي  وال�سيت،  ال�سمعة 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
يف  العظمى  بريطانيا  ورعته 
الذي  القرن املا�سي،  خم�سينيات 
�سم اإىل جانب العراق الذي حملت 
عا�سمته ا�سمه، فكان حلف بغداد، 
كاًل من بريطانيا وباك�ستان وتركيا 
حينها  يف  وا�ستهدف  واإيران، 
الحتاد ال�سوفيتي والدول العربية 
يف  تدور  كانت  التي  والإ�سالمية 
فلكه، وتلك التي كان يطمع اأن ميتد 
نفوذه اإليها، اإل اأن حقيقة اأهدافه 
ا�ستعمار  موا�سلة  يف  تتمثل  كانت 
والإ�سالمية،  العربية  البالد 
لل�سيا�سة  خ�سوعها  واإ�ستمرار 
على  ال�سيطرة  و�سمان  الغربية، 
التي  الغنية،  العربية  النفط  منابع 
الكت�ساف  يف  اآخذًة  اآبارها  كانت 

والتزايد.
من  الأمريكي  ال�سيد  يعود  اليوم 
جانب  اإىل  بريطانيا  ومعه  جديد 

غدا  الذي  ال�سهيوين،  الكيان 
العربية  الأنظمة  لبع�ض  بالن�سبة 
م�ستاأن�ساً،  وجاراً  وديعاً،  حماًل 
ول  منه  خوف  ل  �سادقاً،  وحليفاً 
غادر  اإذ  جانبه،  من  متوقٌع  �رس 
ودخل  العداء  مع�سكر  بزعمهم 
يعد  ومل  الأ�سدقاء،  دائرة  معهم 
قاتاًل،  حمتاًل غا�سباً، ول جمرماً 
وكاأنه ل يحتل القد�ض ول يغت�سب 
الفل�سطينيني  يطرد  ول  الأق�سى، 
يعتدي  ول  بيوتهم،  يهدم  ول 
�سدهم،  احلروب  ي�سن  ول  عليهم 
ظنهم  ح�سب  لَه  اأَهنّ الذي  الأمر 
القدمي  احللف  معهم  ي�سكل  لأن 
وتال�ست  املوانع  زالت  اإذ  نف�سه، 
احلواجز، واأ�سبح ماأمون اجلانب، 
قوة  لهم  ي�سكل  الكلمة،  موثوق 
ورفعة، ورهبة ومنعة، وي�سد عنهم 
العدوان، وميدهم بالقوة وال�سالح، 

ويرد عنهم التغول والأطماع.
اليوم يعود ثالثي ال�رس واملوؤامرة، 
لي�سكل احللف ال�رسطاين اخلبيث، 
خمتلفٍة،  و�سعاراٍت  جديٍد  بثوٍب 
ولأهداٍف  غريبٍة  اأ�س�ٍض  وعلى 

دولً  فيه  اأحلق  وقد  متعددة، 
ذيولً  تكون  اأن  ارت�ست  واأنظمًة، 
تابعًة واأدواٍت للخدمة، وقبلت على 
احللف  هذا  يف  تلعب  اأن  نف�سها 
تنفذ  واأن  و�سيعة،  اأدواراً  التعي�ض 
مقابل  تدفع  واأن  قذرًة،  مهاماً 
متول  واأن  طائلًة،  اأموالً  اخلدمة 
يريدون  مبا  املخططني  الأ�سياد 
وما ياأمرون، واأن ترهن لهم خريات 
بالدهم وم�ستقبل اأوطانهم، مقابل 
وتعهٍد  بالبقاء،  لهم  مكذوٍب  وعٍد 
عليهم  باحلفاظ  جتاههم  خمادٍع 
ير�سم  من  وكاأنهم  عنهم،  والدفاع 
ويكتب  العهود،  ويحفظ  الأقدار 
وي�سمن  امل�سائر  ويحدد  الآجال 

النتائج.
اجلديد  احللف  هذا  اأهداف  اأما 
ت�سفية  فهو  القدمي،  البائد  وريث 
وتفكيكها،  الفل�سطينية  الق�سية 
والق�ساء  لها  نهائي  حٍد  وو�سٍع 
ومتزيق  �سعبها  وت�ستيت  عليها، 
باأحقيته  للعدو  والت�سليم  اأهلها، 
فوق  كيانه  وباأ�سالة  اأر�سها،  يف 
ترابها، والقبول بالتنازل احلر عن 

ومبقا�سمته  له،  عا�سمًة  القد�ض 
حتت  وو�سعها  املقد�سة  الأماكن 
يف  الر�سمية  واملبا�رسة  رعايته، 
معه،  العربية  العالقات  تطبيع 
�سماء  يف  الزرقاء  اأعالمه  ورفع 
�سفارته  اأوكار  وفتح  بالدنا، 
وتبادل  بلداننا،  عوا�سم  يف 
وال�سعبية  الدبلوما�سية  العالقات 
التقانة  ل�رساء  وال�ستعداد  معه، 
من  وال�ستفادة  منه،  وال�سالح 
والتكنولوجية،  العلمية  خرباته 
واآفاق  والزراعة  ال�سناعة  يف 
مقابل  واحلو�سبة،  الكمبيوتر 
العربية  الدولرات  من  ملياراٍت 
اأو  ومنحًة،  هبًة  بنوكه،  يف  تودع 

م�ساعدًة ووديعًة.
هذا  اأطراف  �ستتعهد  وباملقابل 
كلهم،  املريد  ال�سيطاين  احللف 
املقاومة  مبحاربة  وغرباً،  عرباً 
عليها،  والت�سييق  الفل�سطينية، 
ومالحقة  منابعها،  وجتفيف 
ن�سطائها،  واعتقال  رجالها، 
الكيان  مع  الأمني  والتن�سيق 
عليه  لي�سهل  ب�ساأنها،  ال�سهيوين 

ال�سيطرة عليها واإحباط عملياتها، 
ولعلها  خمططاتها،  واإف�سال 
متتلك الكثري مما قد تقدمه للعدو 
تخ�ض  وبياناٍت  معلوماٍت  من 
واملقاومة  عموماً  الفل�سطينيني 
خ�سو�ساً، اإذ ل نقلل من حجم ما 
متلكه اأجهزتها الأمنية وموؤ�س�ساتها 
فاإننا  ولهذا  معلوماٍت،  العامة 
هذا  من  ال�سديد  باخلطر  ن�سعر 

احللف ونخ�سى من اأهدافه.
اجلديد  احللف  هذا  يكتفي  لن 
املقاومة  على  احلرب  باإعالن 
اأ�سا�ض  هي  التي  الفل�سطينية 
الأزمة  ولب  املنطقة،  ال�رساع يف 
التاريخية امل�ستع�سية، بل �سيو�سع 
املقاومة  �سد  اخلبيثة  اأهدافه 
حمور  و�سد  عموماً،  العربية 
فيه  املقدمة  ويف  كله،  املقاومة 
اإيران،  يف  الإ�سالمية  اجلمهورية 
اإذ  لبنان،  يف  اهلل  حزب  و�سد 
للمقاومة  حليفان  اأنهما  يعتقدون 
اأهم  اأحد  واأنهما  الفل�سطينية، 
واأنهما  وثباتها،  �سمودها  اأ�سباب 
والتدريب،  باخلربة  يردفانها 

وال�سالح،  باملال  ويزودانها 
توجيهها  يف  كثرياً  وي�ساهمان 

وتقدمي الن�سح لها.
اأن  اجلديد  احللف  لهذا  لبد 
قبل  كلياً  وينهار  ب�رسعة،  ي�سقط 
اأن ي�ستد عوده ويقوى، فا�ستمراره 
منطقتنا  يهدد  وبقاوؤه  خطر، 
ويهدد  والإ�سالمية،  العربية 
خرياتها  وينهب  �سعوبها  م�ستقبل 
عليه  وال�سمت  اأموالها،  وي�رسق 
يدعمه  عنه  وال�سكوت  جرمية، 
ل  لذا  ويغريه،  وي�سجعه  ويقويه، 
بد بعد الوحدة الفل�سطينية واتفاق 
ومعار�ستها  �سلطتها  اأطرافها، 
من  له،  والت�سدي  اإ�سقاطه  على 
حراٍك عربٍي �سعبٍي وطنٍي �سامٍل، 
عن  يغيب  ول  عا�سمًة  ي�ستثني  ل 
على  واحلكام  القادة  لنجرب  دولٍة، 
عنه،  والرتاجع  منه  الن�سحاب 
حلف  اأ�سالفنا  اأ�سقط  كما  متاماً 
التاآمري  الدور  واأفقدوه  بغداد، 
الذي قام من اأجله، وفككوا قواعد 
بالدنا  من  واأخرجوهم  رعاته، 

مطرودين ملعونني.
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حياة امل�ضلمني الرم�ضانية 
يف بع�ض  الدول الأوروبية

م�ضاهمة 

من اأق�ضى �ضمال الكرة الأر�ضية ت�ضرق �ضم�س الإ�ضالم رغم برودة الطق�س 
التي ت�ضل اإىل حد التجمد، فيزداد التواجد الإ�ضالمي وترتفع معدلت 

انت�ضار الإ�ضالم حتى اأ�ضبح الديانة الثانية يف بالد مل يكن له فيها اأثر قبل 
ربع قرن من الزمان.

 تلك هي دولة ال�ضويد 

الدول  اإحدى  ال�سويد  تعد 
من  الرغم  وعلى  اال�سكندنافية 
حداثة عهد امل�سلمني بها مقارنة 
ببع�ض الدول الغربية التى هاجر 
اإليها العرب وامل�سلمون قبل مائة 
, فاإن االإ�سالم  �سنة كفرن�سا مثالاً
فى  الثانية  املرتبة  فى  اأ�سبح 
وتقر  امل�سيحية,  بعد  ال�سويد 
باأحقية  ال�سويدية  القوانني 
منا�سكهم  اأداء  فى  امل�سلمني 
نقي�سة.  دون  من  و�سعائرهم 
بني  بالتاأكيد  كبري  فارق  هناك 
الدول االإ�سكندنافية وبقية اأنحاء 
اأوروبا فيما يتعلق ب�سهر رم�سان 
اإن  اإذ  باالإ�سالم؛  يت�سل  ما  وكل 
الوجود االإ�سالمي يف هذه الدول 
ببقية  قورن  ما  اإذا  ا  جداًّ حديث 
الدول االأوروبية, كما اأنه �سعيف 
ما  اأول  فاإن  لذلك  ا؛  اأي�ساً ن�سبياًّا 
نالحظه اأن احلال يف هذه الدول 
ال يتغري كثرياًا يف رم�سان عنه يف 
لقلة  ا  نظراً ال�سنة؛  �سهور  بقية 
ما  ا  ودائماً بها.  امل�سلمني  عدد 
املعتاد حول  اجلدل  تيار  يظهر 
ال�سوم؛  وبداية  الهالل  ثبوت 
التجمعات  الختالف  ا  نظراً
اإثبات  منهج  حول  االإ�سالمية 
التي  الدول  واختالف  الروؤية, 
ال�سهور  بداية  يف  يتبعونها 
االإم�ساك  توقيت  ويف  العربية 
يحدث  مما  اأحياناًا,  واالإفطار 
ثبوت  حتى  ي�ستمر  ا�سطراباًا 
عدم  ظل  يف  خا�سة  الهالل, 
اإ�سالمية ميكنها  موؤ�س�سة  وجود 
امل�سلمني.  بني  الروؤية  توحيد 
االإ�سالمية  املراكز  وحتى 
اأ�سهرها  من  والتي  املوجودة 
االإ�سالمي  االإعالمي  املركز 
اإبالغ  على  القدرة  لديها  لي�ض 

الهالل  بثبوت  البلد  م�سلمي  كل 
و�سائل  جتاهل  ظل  يف  خا�سة 
هذه  ملثل  ال�سويدية  االإعالم 
وغالباًا  قريب,  وقت  اإىل  االأمور 
بني  اخلالف  هذا  يح�سم  ما 
املكرمة  مكة  باإتباع  امل�سلمني 
وقد  العربية  ال�سهور  اأهلة  يف 
بداية  وقبيل  ذلك.  ي�ستقر  بداأ 
ذلك  عن  تعلن  رم�سان  �سهر 
اجلمعيات االإ�سالمية التى تبادر 
االإم�ساك  مواقيت  بتوزيع  ا  اأي�ساً
فتح  عن  وتعلن  واالإفطار, 
الرتاويح  �سالة  الأداء  امل�ساجد 
لالأدعية  اجلماعى  االأداء  اأو 
واالأذكار كما يفعل امل�سلمون فى 
بالدهم. اأما املطاعم واملحالت 
والرتكية  والفار�سية  العربية 
ما  بيع  فى  تتفنن  فاإنها  وغريها 
تعود عليه امل�سلمون فى بالدهم 
وكل  وحلويات  غذائية  مواد  من 
�سهر  فى  بالعادات  �سلة  ماله 
الروؤية  اإعالن  رم�سان. ومبجرد 
يتجه امل�سلمون من اأنحاء البالد 
اإىل اأقرب امل�ساجد اإليهم, وهي 
»م�سليات«  الدقيق  باملعنى 
الأداء  امل�سلمون  ي�ستاأجرها 
املختلفة,  وال�سعائر  ال�سلوات 
طيلة  رم�سان  يف  اأبوابها  وتفتح 
اليوم؛ حيث حتيى اأول ليلة ب�سالة 
وقراءة  الذكر  وحلقات  الرتاويح 
القراآن ويتبادل امل�سلمون التهاين 
ا  والتعارف. ويفد امل�سلمون اأي�ساً
املركزي  �ستوكهومل  م�سجد  اإىل 
الرتاويح,وعادة  �سالة  الأداء 
تقدمي  الرتاويح  �سالة  ي�سبق 
ال�سيام  �سهر  ف�سل  موعظة عن 
القراآن  اآيات  من  اآية  �رشح  اأو 
للم�سلمني  ن�سيحة  اأو  الكرمي 
فى اأن�سب الطرق لرتبية اأبنائهم 

وبناتهم. 

من ال�ضويد اإىل اأملانيا

يف  امل�سلمة  اجلالية  حتتفل   
العامل  بلدان  كغالبية  اأملانيا 
رم�سان- ب�سهر  االإ�سالمي 
اأربعة  بنحو  اجلالية  هذه  وتقدر 
اأبناء  �سخ�ض-ويقوم  ماليني 
واإن  ال�سهر  لهذا  باال�ستعداد 
خمتلف  ب�سكل  يتم  ذلك  كان 
االأ�سلية,اإال  البلدان  عن  متاما 
االأملانية  املدن  اأغلب  يف  اأنه 
اال�ستعداد  مظاهر  توجد  ال 
وغالباًا  ال�سهر.  هذا  ال�ستقبال 
الأبناء  العمل  ظروف  ت�سمح  ال 
رم�سان  �سهر  خالل  اجلالية 
باالإفطار جماعة, ما يجعل �سهر 
عن  كثرياًا  يختلف  ال  رم�سان 
االأيام العادية يف اأملانيا. ويعترب 
اأملانيا  يف  املقيمني  من  كثري 
املهجر  بلد  يف  رم�سان  �سهر 
دون  فقط  الطعام  عن  ا  اإم�ساكاً
الروحاين  باجلو  االإح�سا�ض 
�سعوبة  توجد  كما  ال�سهر,  لهذا 
ال�سيام الأنه  اأيام  اأول  يف حتديد 
واإذا  القرار.  يف  وحدة  توجد  ال 
رم�سان  �سهر  هالل  روؤية  كانت 
تخلق م�سكلة بالن�سبة للم�سلمني 
التي  الطقو�ض  فغياب  باأملانيا, 
اأ�سعب �سيء  يعترب  ال�سهر  تطبع 
ل�سهر  واال�ستعدادات  يواجههم. 
لدى  خمتلفة  تكون  رم�سان 
جن�سياتهم,  بح�سب  املقيمني 
املواد  باقتناء  ذلك  وتكون 
الإعداد  ال�رشورية  وال�سلع 
املميزة  املنزلية  املاأكوالت 
�سهر  ويتزامن  البيوت.  وتطييب 
ف�سل  مع  ال�سنة  هذه  رم�سان 
العديد  جعل  ما  ال�سيف,وهذا 
يف  ق�ساءه  يف�سلون  العرب  من 
ال�سهر  هذا  يعترب  بلدانهم,حيث 
والزيارات  للتوا�سل  منا�سبة 
طابعا  عليه  ي�سفي  ما  العائلية, 

اجتماعيا لدى امل�سلمني.

 اإيطاليا يف رم�ضان

�سهر  حلول  امل�سلمون  ينتهز   
تنميِة  اأجل  من  الكرمي  رم�سان 
وممار�سة  الدينية  م�ساعرهم 
خالل  االإ�سالمية  العبادات 
يحر�ض  حيث  الف�سيل؛  ال�سهر 
االأطعمِة  تناوِل  على  امل�سلمون 
البالد  يف  االأ�رش  تعدها  التي 
احللويات  جانب  اإىل  امل�سلمة, 
املطابخ  ت�ستهر  التي  ال�رشقية 
العربية  وخا�سةاً  االإ�سالمية 
منها بتقدميها يف �سهر ال�سيام. 
ح�سوِر  على  االإقبال  وهناك 
ينظمها  التي  الدينية  الدرو�ض 
امل�ساجد  يف  االإ�سالمي  املركز 
ا�ستقبال  جانب  اإىل  االإيطالية, 
البالد  تقوم  الذين  الدين  رجال 
باإر�سالهم  تون�ض-  العربية- مثل 
يف  االإ�سالمية  غري  الدول  اإىل 
بالن�سبة  وعامةاً  رم�سان.  �سهر 
امل�سلم  اأو  االإيطايل  للم�سلم 
املقيم يف هذا البلد فاإَنّ ال�سهر 
عظيمةاً  منا�سبةاً  يعترب  الكرمي 
امل�سلمني  بني  الروابط  لتقويِة 
اأبناء  البالد وبني  عامة يف هذا 
االأ�رشة الواحدة؛ حيث اإَنّ اإفطار 
يتيح  واحد  وقٍت  يف  اجلميع 
العائلية  االإفطار  موائد  اإقامة 
االأ�سدقاء  ت�سم  قد  والتي 
تنت�رش  اخلا�سية  وهذه  ا,  اأي�ساً
يف املجتمع االإيطايل املعروف 
اأفراد  بني  الروابط  بقوة  اأ�سالاً 
فاجلاليات  الواحدة.  العائلة 
امل�سجد  يف  جتتمع  امل�سلمة 
الن�ساء  الكبري يف روما وحت�رش 
الرم�سانية  االأطباق  معها 
واحللوى لتبدي مالمح رم�سان 
االإفطار  تناول  عند  الب�سيطة 
امل�سجد  �ساحات  يف  وينت�رش 
وامل�رشوبات  املاأكوالت  بائعو 
عليها  يقبل  التي  ال�رشقية 
ا. ويف املتاجر  االإيطاليون اأي�ساً
تباع  بامل�سجد  حتيط  التي 
الرم�سانية  واحللوى  التمور 
والباخور,  باأنواعها  العربية 
واخلبز  التقليدية  واالأطعمة 
ي�سفي هذا اجلو على  العربي, 
رواد امل�سجد واأ�رشهم البهجة 
والفرحة وال�سعور باحلميمة بني 
عن  النظر  ب�رشف  امل�سلمني 
يفرح  هنا  فامل�سلم  اجلن�سية, 
ال�سوم  ي�ساركه  الذي  بامل�سلم 
وال�سحور  االإفطار  وموعد 
التقاليد  وال�سالة,وبع�ض 
امل�سلمني  من  كثري  ويحر�ض 

وتالوة  الرتاويح  �سالة  على 
القراآن الكرمي وح�سور الدرو�ض 
واخلطب التي تقام قبل املغرب 
ثمة  ولكن  الع�ساء.  �سالة  وبعد 
ي�سعر  وم�سايقات  �سعوبات 
اأيام  ايطاليا  يف  امل�سلمون  بها 
ال�سنوات  فى  خا�سة  رم�سان 
االأخرية - وهي ت�سدد ال�سلطات 
وابتعاد امل�سجد  التجمع,  جتاه 
من  كثري  اإقامة  مناطق  عن 
امل�سلمني مما ي�سعب و�سولهم 
تعرتف  مل  ايطاليا  واأن  اإليه, 
بباقي  اأ�سوة  االإ�سالمي  بالدين 
االأديان حتى االآن رغم اأنه ثاين 
اأكرب ديانة بعد الكاثوليكية لهذا 
عقبات  يالقون  امل�سلمني  فاإن 
و�سعوبات  واإدارية  �سيا�سية 

كثرية يف ممار�سة �سعائرهم. 

يف بلغراد 

�رشبيا  بجمهورية  بلغراد  يف 
فرم�سان يف بلجراد كان يتميز 
ال�سيام  و�ساعات  البارد  باجلو 
يزيد  االإفطار  فميعاد  الطويلة 
بحوايل  العربية  املنطقة  على 
تناول  ميكن  ال  وغالباًا  �ساعتني 
اجلو  برودة  ب�سبب  ال�سحور 
الذي ال ي�سجع على اال�ستيقاظ 
الرنويج  يف  اأما  ال�سحور.  وقت 
يف  امل�سلمون  يواجه  ما  دائما 
الرنويج ما يواجهه نظرائهم يف 
يف  م�سكالٍت  من  املهجر  دول 
حتديد موعد بدء ال�سهر الكرمي 
الطق�ض  �سعوبة  اإىل  بالنظر 
وت�ساقط  ال�سباب  وانت�سار 
اجلليد طوال العام, فيتم اللجوء 
الف�سيل  ال�سهر  بدء  ملوعد 
وبعد  العامل.  يف  بلد  اأي  يف 
على  املوعد  تعميم  يتم  ذلك 
الرنويج,  يف  امل�ساجد  جميع 
يف  امل�سلمني  اأن  جند  وبذلك 
ما  وهو  ا,  معاً ي�سومون  الرنويج 
ال يتوافر يف اأي بلد غربي اآخر 
امل�سلمون  يواجه  كما  تقريباًا, 
ال�سيف,  اأيام  اأخرى يف  م�سكلةاً 
النهار يف هذه  وهي طول فرتة 

البالد؛ حيث �سيطول النهار اإىل 
ال�سيام  فيها  ي�سل  قد  فرتات 
ب�سبب  وذلك   , �ساعةاً  20 اإىل 
للرنويج.  اجلغرايف  املوقع 
ب�سهر  امل�سلمون  ويحتفل 
االأوىل  طريقتني:  على  رم�سان 
هي  والثانية  العبادات,  هي 
االجتماعية وحت�سري  املظاهر 
االأوىل  الناحية  من  املاأكوالت, 
البالد  هذه  يف  امل�سلمني  جند 
وامل�سايخ  االأئمة  ي�ستقدمون 
من الدول االإ�سالمية, وبخا�سة 
ال�رشيف,  االأزهر  بلد  م�رش 
تهيئة  على  يعملون  وجندهم 
ت�ستوعب  بحيث  امل�ساجد 
امل�سلني  من  الكبرية  االأعداد 
الذين ياأتون من اأجل اأداء �سالة 
درو�ض  تتخللها  التي  الرتاويح 
�ساأن  ويف  رم�سانية.  ومواعظ 
مواعيد العمل يتم تنظيم العمل؛ 
من  اأقَلّ  املرء  يعمل  بحيث 
املعتاد يف ال�سهر الكرمي, على 
اأن يعِوّ�سه بعد ذلك بعد انتهاء 
املتعنتني  بع�ض  اأن  اإال  ال�سهر, 
ذلك  يرف�سون  االإ�سالم  �سد 
ا يف �سهر رم�سان  التن�سيق. اأي�ساً
اخلريية؛  اخلدمات  تنت�رش 
موائد  امل�ساجد  تنظم  حيث 
امل�ساعر  تنمية  الأجل  الرحمن 
نفو�ض  يف  الراقية  الدينية 
اجليل  وبخا�سٍة  امل�سلمني, 
االأطعمة  ناحية  ويف  الثاين. 
ينقلون  امل�سلمني  اأن  جند 
توارثوها  التي  عاداتهم  معهم 
االأ�سلية,وهكذا  يف جمتمعاتهم 
ميتلكها  التي  املتاجر  حتر�ض 
م�سلمون على تقدمي احتياجات 
الغذائية  املواد  من  ال�سائمني 
الذي  الكرمي,  ال�سهر  طوال 
للتقرب  فر�سةاً  تعاىل  اهلل  جعله 
له وللعمل على اإحياء امل�ساعر 
اإىل  ونقلها  الراقية  االإ�سالمية 
غري امل�سلمني يف بالد املهجر. 
اإخوتي اأخواتي نكتفي بتجوالنا 
يف  جديد  بلقاء  وعد  مع  اليوم 

حلقة قامة اإن �ساء اهلل. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية مترنا�شت

دائرة اإينغر
بلدية اإينغر

م�شلحة : التنظيم ال�شوؤون العامة 
مكتب : االنتخابات و اجلمعيات 

الرقم 001 /م �ش ب / 2019

و�شل ا�شتالم التبليغ بتعديل ا�شم النادي 

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �شفر 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 

التعديالت  مذكرة  ا�شتالم    2019/02/27 االأربعاء   : اليوم  هذا  مت 
املوؤرخة يف : حم�رض اجتماع اجلمعية العامة بتاريخ : 2019/02/02  
املتعلقة بتعديل ا�شن النادي الريا�شي الهاوي افاق امل�شتقبل اينغر 

اىل النادي الريا�شي الهاوي افاق  م�شتقبل اينغر 
امل�شجل حتت رقم : 2009/06 بتاريخ : 2009/04/15 

املقيم ب : املركب الريا�شي املجاور اجلديد بلدية اينغر 
يرتاأ�شها : ال�شيد / فراجي عبد الرزاق  

رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي 
التايل يجب القيام باإجراءات االإ�شهار وفق الأحكام املادة )18( الفقرة 

)02( من القانون ال�شالف الذكر 

و لهذه االأ�شباب 
ابتدائيا  علنيا  االأ�رضة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 

ح�شوريا : يف ال�شكل قبول دعوى  اإعادة ال�شري يف الق�شية.
بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  ال�شادر   للحكم  اإفراغا   : املو�شوع  يف 
املحكمة  ق�شت   2018/02825 الفهر�ش  رقم  حتت    2018/10/10
بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري  املودعة لدى 
اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 2018/12/09 حتت رقم اإيداع 18/326 و 

بالنتيجة االأمر ب : 
اأوال : احلجر على املرجع �شدها رابحي اأحالم �شعدية املولودة بتاريخ 
1999/12/05 ببلدية اجللفة الأبيها بن قيدة بن حممد و الأمها بن العربي 

اأم ال�شعود بنت اأحمد 
و  لرعايتها  عليه  كمقدم  ال�شعود  اأم  العربي  بن  املرجعة  تعيني   : ثانيا 
اأن تلتزم با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد  ت�شيري �شوؤونها على 

الت�رضفات الواردة يف ن�ش املادة 88 من قانون االأ�رضة 
من  ب�شعي  ذلك  يكون  اأن  على  لالإعالم  احلكم  بن�رض هذا  االأمر   : ثالثا 

املرجعة 
رابعا : حتميل املرجعة امل�شاريف الق�شائية . 

- بذا ا�شدر و اف�شح به جهارا و علنيا بالتاريخ  املذكور اأعاله و ل�شحته 
ام�شيناه مع اأمني ال�شبط .
رقم اجلدول : 18/04324
رقم الفهر�ش : 19/00734
تاريخ احلكم : 19/02/13

حكم باحلجر
و لهذه االأ�شباب

ابتدائيا  علنيا  االأ�رضة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
ح�شوريا : 

يف ال�شكل قبول دعوى اإعادة ال�شري يف الق�شية 
يف املو�شوع : اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ 2018/10/18 
تقرير  على  بامل�شادقة  املحكمة  ق�شت   18/02957 الفهر�ش  رقم  حتت 
اخلربة املعدة من طرف اخلبري املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 

2018/12/19 حتت رقم اإيداع 18/344 و بالنتيجة االأمر ب : 
اأوال : احلجر على املرجع �شدها براكة اأم هاين املولودة بتاريخ مفرت�ش يف 

1965 ببلدية دار ال�شيوخ والية اجللفة الأبيها ملبارك و الأمها �شبع عي�شة 
ثانيا : تعيني املرجعة براكة رحمة كمقدم عليها لرعايتها و ت�شيري �شوؤونها 
على اأن يلتزم با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامها باأحد الت�رضفات الواردة 

يف ن�ش املادة 88 من قانون االأ�رضة .
من  ب�شعي  ذلك  يكون  اأن  على  لالإعالم  احلكم  هذا  بن�رض  االأمر   : ثالثا 

املرجعة
رابعا : اأمر �شابط احلالة املدنية املخت�ش بالتاأ�شري بذلك على هام�ش عقد 

ميالد املحجوز عليها 
خام�شا : حتميل املرجعة امل�شاريف الق�شائية 

بذا �شدر احلكم و اأف�شح به جهرا و علنيا بالتاريخ املذكور اأعاله ، و بح�شبه 
اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط 
رقم اجلدول : 19/00414
رقم الفهر�ش : 19/01209
تاريخ احلكم : 19/03/13

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية مترنا�شت

املقاطعة االإدارية بعني �شالح
دائرة اإينغر
بلدية اإينغر

م�شلحة : التنظيم
مكتب : اجلمعيات و التعليم

الرقم 03 م �ش ب / 2018
و�شل اإ�شتالم التبليغ باملطابقة القانونية مع القانون 06-12
)تعديل القانون االأ�شا�شي للنادي الريا�شي الهاوي 74/15(

طبقا الأحكام املادة 70 من القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق ل 12 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 

مبقت�شى القانون رقم 13-05 املوؤرخ يف 14 رم�شان عام 1434 املوافق ل : 23 يوليو �شنة 
2013 و املتعلق بتنظيم االأن�شطة البدنية و الريا�شية و تطويرها ال�شيما املادة 76 منه 

مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 74/15 املوؤرخ يف 26 ربيع الثاين عام 1436 املوافق ل 
: 26 فرباير �شنة 2015 الذي يحدد االأحكام و القانون االأ�شا�شي النموذجي املطبق على 

النادي الريا�شي الهاوي .
يف  املوؤرخة  القانونية  املطابقة  مذكرة  اإ�شتالم   2018/12/31 الثالثاء  اليوم  هذا  مت 
حم�رض اجتماع اجلمعية العامة بتاريخ 2018/12/13 حتت رقم 2018/04 و التي اأدخلت 

على القانون االأ�شا�شي للجمعية البلدية امل�شماة : 
اجلمعية : النادي الريا�شي الهاوي ال�شويطر

امل�شجلة : حتت رقم 80/16 بتاريخ 80/04/01
املقيمة : ببلدية اإينغر 

يرتاأ�شها : ال�شيد / فندي حممد 
رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي 

التايل يجب القيام باإجراءات االإ�شهار وفق الأحكام املادة )28( الفقرة )02( من القانون 
ال�شالف الذكر 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية مترنا�شت

املقاطعة االإدارية بعني �شالح
دائرة اإينغر
بلدية اإينغر

م�شلحة : التنظيم
مكتب : اجلمعيات و التعليم

الرقم 05 م �ش ب / 2018
و�شل اإ�شتالم التبليغ باملطابقة القانونية مع القانون 06-12
)تعديل القانون االأ�شا�شي للنادي الريا�شي الهاوي 74/15(

طبقا الأحكام املادة 70 من القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق ل 12 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 

مبقت�شى القانون رقم 13-05 املوؤرخ يف 14 رم�شان عام 1434 املوافق ل : 23 يوليو �شنة 
2013 و املتعلق بتنظيم االأن�شطة البدنية و الريا�شية و تطويرها ال�شيما املادة 76 منه 

مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 74/15 املوؤرخ يف 26 ربيع الثاين عام 1436 املوافق ل 
: 26 فرباير �شنة 2015 الذي يحدد االأحكام و القانون االأ�شا�شي النموذجي املطبق على 

النادي الريا�شي الهاوي .
يف  املوؤرخة  القانونية  املطابقة  مذكرة  اإ�شتالم   2018/12/31 الثالثاء  اليوم  هذا  مت 
حم�رض اجتماع اجلمعية العامة بتاريخ 2018/10/20 حتت رقم 2018/07 و التي اأدخلت 

على القانون االأ�شا�شي للجمعية البلدية امل�شماة : 
اجلمعية : النادي الريا�شي الهاوي اأفاق امل�شتقبل 

امل�شجلة : حتت رقم 2009/06 بتاريخ 2009/04/15
املقيمة : باملركب الريا�شي املجاور اجلديد بلدية اإينغر 

يرتاأ�شها : ال�شيد / فراجي عبد الرزاق  
رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي 

التايل يجب القيام باإجراءات االإ�شهار وفق الأحكام املادة )28( الفقرة )02( من القانون 
ال�شالف الذكر 
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بقلم الأ�سري املحرر والباحث  
الدكتور راأفت حمدونة مدير 

مركز الأ�سرى للدرا�سات

وغري  املمكنة  الو�سائل  بكّل  و�سعت 
اإىل  واإن�سانياً  قانونياً  امل�رشوعة 
خالل  من  لهم،  مقابر  ال�سجون  جعل 
كممار�سة  ال�سيا�سات،  من  جمموعٍة 
والعزل  واجل�سدي،  النف�سي  التعذيب 
الأ�ساليب  وا�ستخدام  النفـرادي، 
الإن�سانية  غري  واملعاملة  الردعية 
الثقـايف،  واحل�سار  الأخالقية،  وغري 
العتقال  لبدايات  بالعودة  والتهديد 
الفكري،  والت�سوي�ش  الأوىل، 
والتفتي�سات  الليلية  والقتحامات 
العارية، وم�سادرة املمتلكات، والقتل 
وت�ساعد  الزيارات،  ومنع  املبا�رش، 
التعليم  ومنع  الإدارية،  العتقالت 
واإدخال  العامة  والثانوية  اجلامعي 
ونوًعا،  كًما  الطعام  و�سوء  الكتب، 
الطبي وغري ذلك  و�سيا�سة ال�ستهتار 

من انتهاكات.
الوطنية  احلركة  ت�ست�سلم  مل 
ملخططات  الأ�سرية  الفل�سطينية 
على   الأقدر  فكانت  ال�سجون،  اإدارة 
قراءة الواقع من حيث حاجة الأ�رشى 
للمطالب واحلقوق، ودرا�سة اأو�ساعهم 
ودرا�سة  وال�سعف،  القوة  حيث  من 
الإمكانيات  وفق  البدائل  جميع 
و�سيلة  اختيار  والأهم  املتاحة، 
تكلفًة  واأقل  تاأثرًيا  الأكرث  الن�سال 
ال�سجان،  مواجهة  يف  مالئمًة  واأكرث 
واأخرى  التكتيكية  باخلطوات  تارًة 
ال�سلمية  وبالو�سائل  بال�سرتاتيجية، 
والإ�رشابات  وباحلوارات  والعنيفة، 
واملواجهة وترجيع الوجبات، واحلرب 

النف�سية.
انتقلت  الت�سحيات  من  وبالكثري 
التجربة  �سعف  من  الأ�سرية  احلركة 
اإىل  العجز  ومن  والقيادة،  اخلربة  اإىل 
ال�ستهداف  ومن  والريادة،  الإعداد 
غياب  ومن  والأمن،  احلماية  اإىل 
الكادر اإىل اإعداد القادة، ومت النتقال 
العفوية  من  اأف�سل،  اإىل  مرحلة  من 
وفقدان التزان، اإىل مرحلة بناء الذات 
والتجربة واخلطاأ، اإىل مرحلة التكوين 
التنظيمية،  البنى  وماأ�س�سة  التنظيمي 
ال�سلطة  و�سيادة  البناء  مرحلة  اإىل 
التنظيمية، اإىل مرحلة الن�سال ال�سامل 
والعزة  والنت�سار  والن�سج واملخا�ش 
مع  الرعب  معادلة  وحتقيق  والكرامة 
ومن  ال�سجون،  م�سلحة  اإدارة  طواقم 
من  حقيقية  حالٍة  اإىل  الو�سول  ثم 
الإبداع على كل امل�ستويات التنظيمية 
والأمنية  واملالية  والثقافية  والإدارية 

واخلارجية.
ال�سجان  ومواجهة  العتقال  واأثناء 
هما  متناق�ستان  ثقافتان  برزت 
ثقافة ال�سجان التي متثل حالة احلقد 
الإن�سانية  القيمة  وحتطيم  والكراهية 
والت�ساوؤم  والأمية  التجهيل  �سيا�سة  و 

اأجواء  وزرع  والإحباط  والتيئي�ش 
متثلت  التي  والقيد  والقتامة  احلزن 
باأهداف اإدارة ال�سجون، مقابل ثقافة 
الإن�سان املعتقل الهادف للحرية وحق 

تقرير امل�سري.
باجلل�سات  اأوقاتهم  الأ�رشى  وا�ستغل 
التنظيمية  الهياكل  وبناء  الثقافية 
والتعمق يف العلوم واملعارف ودرا�سة 
العاملية،  التحرر  حركات  جتارب 
الفل�سطينية  اجلامعات  يف  والتعلم 
وح�سلوا  والدولية،  والعربية  والعربية 
بالثقافة  واهتموا  ال�سهادات،  على 
احلياة  معامل  اأهم  من  كانت  التي 
احلركة  �ساغتها  التي  العتقالية، 
حاجة  وبرزت  ن�ساأتها،  منذ  الأ�سرية 
الأ�رشى لبلورة جٍو ثقايف منذ بدايات 
ت�سكل نواة احلركة الأ�سرية، من خالل 
اعتقالهم  عن  الناجم  الفراغ  ملء 
يف  والإبداع  الوقت،  من  وال�ستفادة 
الوقت  نقل  حماولة  هو  اجلانب  هذا 
اإىل  ال�سجان  �سيطرة  نطاق  من 
هي  وكثرية  الأ�سري،  �سيطرة  نطاق 
ولعل  ال�سجون،  يف  الإبداع  مظاهر 
املتمتعني  القادة،  تخريج  اأهمها 
ال�ست�سالم  وعدم  الوا�سع،  باخليال 
للم�سكالت، والتحلي بال�سرب للو�سول 
واأقل  التكلفة  باأقل  احللول  اإىل 
الإمكانيات، قادة يتمتعون بالن�سباط 
الذاتي، و مييلون لال�ست�سارة يف اتخاذ 
القرار، ومتقبلون للنقد الذاتي والبناء 
مت�سفون  الأف�سل،  اإىل  للو�سول  عليه 
باملرونة  والتحلي  املفتوح،  بالعقل 
املطلوبة  باحل�سا�سية  والت�ساف 
توليد  على  والقدرة  امل�سكالت،  نحو 
والقدرة  واحلزم  اجلديدة،  الأفكار 
والإ�رشاف،  والتوجيه  ال�سيطرة  على 
امل�سوؤولية،  باملثابرة وحتمل  والتميز 
م�سلحة  لإدارة  ال�ست�سالم  وعدم 
وخمططاتها  الإ�رشائيلية  ال�سجون 
العن�رشية،  و�سيا�ساتها  القمعية 
املحيط  مع  التكيف  على  والقدرة 
وكرثة  التنقالت  رغم  والتقلبات 
تفاوؤلية  بنظرة  والتطلع  املتغريات، 
للم�ستقبل، والقراءة اجليدة للما�سي، 
ال�سابقة،  التجارب  من  العربة  واأخذ 
وا�ست�رشاف  للواقع،  واعية  وقراءة 
للم�ستقبل مع اليقني بالن�رش واحلرية، 
لل�سخ�سية  موا�سفات  وجميعها 
الإبداع  مظاهر  اأبرز  ولعل  املبدعة، 
ال�سجون  يف  الفل�سطينيني  لالأ�رشى 

الإ�رشائيلية:

التنظيمية  الهياكل  بناء     -
والإدارية:

احلركة  اإجنازات  اأهم  من  اإن 
الهياكل  بلورة  الأ�سرية  الفل�سطينية 
الظروف  كل  هيئت  التي  التنظيمية، 
والأجواء لنطالق كافة اأ�سكال الإبداع 
للحركة الأ�سرية، والتي حكمت جميع 
وقوانني،  بلوائح  و�سبطتها  العالقات 
و�سبطت الأ�رشى والأ�سريات لاللتزام 

باحلياة اجلماعية املنظمة، والرقابة 
ال�سوابط  واأوجدت  �سلوكهم،  على 
التنظيمي  باإطاره  الأ�سري  حتكم  التي 
والتي  وواجباته،  حقوقه  وبتحديد 

حتكم الأ�سري بالكل العتقايل.
اللوائح  الأ�سرية  احلركة  واأوجدت 
واملواثيق التي حتكم عمل املوؤ�س�سات 
وجرمت  الف�سائل،  بني  العتقالية 
املنظمة  غري  الفردية  الأعمال 
الأطر  من  �سمنياً  ولو  املغطاة  وغري 
العتقالية،  واملوؤ�س�سات  التنظيمية 
بالقرارات  اللتزام  على  واأكدت 

العتقالية العامة.

-  الثقافة والتعليم  :

بعد  الأ�سري  بندقية  القلم   �سكل 
العتقال، والورقة هي �ساحة املعركة 
وقام  اجلبهات،  كل  على  العتقالية 
بالت�سحيات  والأ�سريات  الأ�رشى 
للح�سول  ال�سهداء  ع�رشات  ودفعوا 
على القلم والقرطا�سية واإدخال الكتب 
ودر�ش  والتلفاز،  واملذياع  وال�سحف 
يف  التخ�س�سات  من  الكثري  الأ�رشى 
الجتماع  علم  "يف  املجالت  �ستى 
الإن�سانية،  والعلوم  النف�ش،  وعلم 
وال�سيا�سية،  الإدارية،  والعلوم 
والدينية"،  والقت�سادية،  والع�سكرية، 
للجامعات  وانت�سبوا  اللغات  وتعلموا 
وح�سلوا على ال�سهادات ومنها العليا، 
واإمكانياتهم  و�سمودهم  وب�سربهم 
يحولوا  اأن  ا�ستطاعوا  الب�سيطة، 
وحلقات  درا�سية،  ل�سفوف  زنازينهم 
تعليمية، ودورات ثقافية، وحما�رشات 
كتبت  والظلمة  الوح�سة  ويف  جامعية، 
الق�سائد ال�سعرية، والروايات الأدبية، 
الأمنية،  والتجارب  الفكرية،  والكتب 
والتوجيهات التنظيمية والطالع على 

الثقافات واملعارف واحل�سارات.

-  اأدب ال�سجون :
اأدب  �سمن   ال�سجون  اأدب  ينطوي 
املقاومة، وهو جزءٌ من الأدب العربي 
املعا�رش يف فل�سطني، والأدب الوطني 
والعاملي  العربي  والأدب  والقومي، 
مميزات  من  يحمل  ملا  احلديث، 
وعاطفي،  اإن�ساين  وح�ٍش  وخ�سائ�ش، 

ورقة م�ساعر واأحا�سي�ش وم�سداقية، 
كل  والتاأثري، وهو  التعبري  وقدرة على 
ما كتبه الأ�رشى داخل العتقال ولي�ش 
اأجنا�ش  اأن يكون من  خارجه، ب�رشط 
الأدب كالرواية والق�سة وال�سعر والنرث 

واخلاطرة وامل�رشحية والر�سالة.
الكبري  انعكا�سه  ال�سجون  لأدب  وكان 
والإيجابي على نف�سية الأ�سري والواقع 
ذواتهم  عن  يعرب  كونه  العتقايل، 
ال�سخ�سية  وطموحاتهم  واآمالهم 
�سغوط  من  ويخرجهم  والوطنية، 
اإىل  والقيد  الكبت  واأجواء  العتقال 
لأدب  وكان  الرحب،  اخليال  عامل 
على  التاأثري  من  الكثري  ال�سجون 
وجد  الذي  الفل�سطيني  املجتمع 
والبعد  امل�ساعر،  يف  ال�سدق  فيه 
اإىل  ال�سخ�سية  وامل�سلحة  الذات  عن 
الوطنية،  وامل�سلحة  العام  ال�سيء 
الرمزية  من  الكثري  للقارىء  واأو�سل 
وحتذير  العتقالية  والتجارب 
النواحي  من  الكثري  يف  املقاومني 
التنظيمية  واخلروقات  الأمنية 
التحقيق  واأ�ساليب  وت�سويبها وو�سائل 
والنتماء  فيها،  للغام�ش  والتنبيه 
حتقيق  حتى  الن�سال  يف  والتوا�سل 

احلرية.

- النطف املهربة :

النطف  اأطفال  احلرية،  �سفراء 
املهربة، الإجناب من داخل ال�سجون، 
اأحدث  على  تدل  م�سمياٌت  جميعها 
ل�سناعة  م�ستجدة  اإن�سانية  معركة 
وانتهت  بفكرة،  بداأت  حكاية  احلياة، 
الحتالل،  قيود  كل  رغم  بحقيقة 
الأدمغة  حرب  على  اعتمدت  معركة 
بني الأ�رشى وال�سجان، قوامها التطلع 
اأنا�ش  واأبطالها  متفائلة،  بعنٍي  للحياة 
ل امتلكوا �سالح الإرادة  مظلومني عَزّ
وال�سمود والأمل بامل�ستقبل، يفكرون 
يف  ويبدعون،  ويبتكرون  ويخططون 
تاألقت يف �سناعة  اإدارة ظالمية  وجه 
املوت، ورغم كل املمار�سات والقيود 
ك�رش  يف  اأخفقت  الأمنية  والو�سائل 
اإرادة الأ�رشى وحرمانهم من حقوقهم 
غريزة  وحتقيق  بالإجناب  الأ�سا�سية 

الأبوة مثل باقي الب�رش.

يف  برزت  النطف  تهريب  ظاهرة 
الفل�سطينيني  الأ�رشى  اأو�ساط 
فرتات  اأم�سوا  ومن  املتزوجني، 
العالية،  الأحكام  ذوي  ومن  طويلة، 
واإجناب  اأ�رش  تكوين  حرموا  ممن 
ال�سهيوين  قيام الحتالل  ب�سبب  ذرية 
باختطافهم واعتقالهم من بني اأهلهم 
احلق  ولأنه  وزوجاتهم،  وذويهم 
ال�سجان  لهذا  والتحدي  الفل�سطيني 
قرر عدد من الأ�رشى القيام بتهريب 
طرق  عرب  ال�سجن  خارج  نطفهم 
ب�رش،  بال  على  تخطر  ل  واأ�ساليب 
من اأجل احل�سول على ذرية، وتكوين 
الغياب  رغم  عائلية  حياة  وبناء  اأ�رش 
الق�رشي عن املجتمع، وبهذه الو�سيلة 
حتطمت �سوكة الأحكام املوؤبدة نحو 
قطار احلياة بالأمل والإرادة يف معركة 

البقاء والوجود.

-   وثيقة الأ�سرى :

الفل�سطيني  بالنق�سام  الأ�رشى  تنباأ 
وتداعياته قبل حدوثه، وقدموا وثيقة 
من  2006م،  اأيار  مايو/  يف  الأ�رشى 
قاعدة  على  �سامل  حوار  اإجناح  اأجل 
وعكف  امل�سرتك،  الوطني  الربنامج 
التاريخ  لديهم  قادةٌ  �سياغتها  على 
على  والقدرة  الن�سالية،  والتجربة 
وتركيبته  الفل�سطيني  الواقع  تفهم 
وقد ح�سلت  وال�سيا�سية،  الجتماعية 
الوطني  الإجماع  على  الوثيقة 
على  حتافظ  زالت  ول  والإ�سالمي، 
الأ�رشى  اإرادة  ت�سكل  كونها  بريقها، 
يحملون  مبا  وخارجها،  ال�سجون  يف 
من قيم واأخالق وعطاءات وت�سحيات 
واأمل  املوقف،  خلطورة  وقراءة 
كاأ�س�ٍش  الوحدة  يف  عاٍل  وطموح 
اإطار  الوطني يف  ل�ستكمال امل�رشوع 
واحلرية  وال�سيادة  التحرير  معركة 

وال�ستقالل.

-  الدميقرطية :
عن  احلديث  الغرابة  من  يكون  قد 
بني  لالأ�رشى  دميقراطية  جتربة 
وممار�سات  مغلقة،  �سجون  جدران 
قبل  من  معقولة  غري  قهرية  قمعية 
امل�سرية  ولكن  الحتالل،  �سلطات 
ال�سجون  يف  تطورت  الدميقراطية 
لالأ�رشى  الداخلية  الأو�ساع  مع تطور 

مرحلًة بعد اأخرى.
ال�سجون جمتمًعا  الأ�رشى يف  فاأ�س�ش 
واإجراء  ال�سلطة،  تدوال  على  قائًما 
النتخابات لختيار القيادة التي تدير 
�سوؤون جمتمع الأ�رشى يف املعتقالت، 
كمبداأ  الأ�سا�سية  احلقوق  واحرتام 
عن  التعبري  كحق  واحلقوق  امل�ساواة 
الراأي، وحق الفرد يف حماية املجتمع 
له من العتداء على �سخ�سه اأو كرامته 
الإن�سانية، ووجود القوانني التي حتكم 
الفرد  عالقة  وتنظم  اليومية،  احلياة 
وف�سل  باملجتمع،  والفرد  بالفرد، 
ال�سلطات، ووجود عقد اجتماعي يتم 

التنازل من خالله عن جزء من احلرية 
الأ�رشى،  بها  يتمتع  التي  الن�سبية 
وتفوي�ش جهة منتخبة لهذه ال�سلطات 
لكي ت�رشف �سوؤونهم با�سم املجموع.

ولقد برزت الدميقراطية يف ال�سجون 
على  الأوىل:  مركبات،  ثالثة  يف 
وال�سلوك  بالثقافة  الفردي  امل�ستوى 
�سعيد  على  والثانية:  واملمار�سة، 
وجلانه  وهياكله  الواحد  التنظيم  بنية 
والثالثة: جتلت  القرارات فيه،  و�سكل 
العالقة  �سعيد  على  وا�سع  ب�سكٍل 
واملوؤ�س�سات  الف�سائل  حتكم  التي 
العامة يف كل �سجن، وبني  العتقالية 
القرارات  اتخاذ  حلظة  ال�سجون 

اجلماعية ال�سرتاتيجية العامة.
-ال�سرابات املفتوحة عن 

الطعام :

اعتمد الأ�رشى الفل�سطينيون  طريقة 
ال�سرتاتيجى  ال�سلمي  الن�سال 
عن  املفتوح  بالإ�رشاب  املتمثل 
" كاأحد  " الفردي واجلماعي  الطعام 
الو�سيلة  هذه  املوؤثر،  الن�سال  و�سائل 
اأ�سكال  لأحد  امتداداً  تعد  التي 
هذه  اأثبتت  ولقد  العاملي،  الن�سال 
الو�سيلة جناعتها وقدرتها على التاأثري 

وحت�سيل احلقوق.
الطعام  عن  املفتوح  والإ�رشاب 
اخليار  هو  بل  ذاته،  بحد  لي�ش هدفاً 
الأ�رشى،  لدى  املف�سل  غري  الأخري، 
بعد  الأ�سرية  احلركة  اإليه  وتلجاأ 
الن�سالية  اخلطوات  كافة  ا�ستنفاذ 
وم�سميات  اأهداف  وهناك  التكتيكية، 
الطعام  عن  املفتوحة  لالإ�رشابات 
الحتجاجية،  الإ�رشابات   " منها: 
وال�سيا�سية،  واملطلبية،  والت�سامنية، 
ومنها  والفردية،  اجلماعية  ومنها 
واأخرى  فقط،  وامللح  املاء  على 
املحاليل  من  املدعمات  تناول  مع 
ت�سكل  فالإ�رشابات  والفيتامينات"،  
الحتالل  على  �سغط  حالة  اأو�سع 
الفل�سطينية  اجلماهري  حترك  نتيجة 
والعربية والدولية، وتدخل املوؤ�س�سات 

احلقوقية والدولية.
خمططات  كل  اأن  اأعتقد  النهاية  يف 
يف  ف�سلت  ال�سجون  م�سلحة  اإدارة 
اإىل عبٍء  والأ�سريات  الأ�رشى  حتويل 
حتررهم،  بعد  املجتمع  كاهل  يثقل 
قادًة  خرجوا  اإبداعاتهم  ونتيجة 
حقيقة  فهموا  وع�سكريني  �سيا�سيني 
ودراية  وحكمة  وعي  باأكرث  عدوهم 
جمتمعاتهم  يف  و�ساركوا  وعمق، 
واأدباء  وكتاب  وخمت�سني،  كخرباء 
و�سحفيني، وانخرطوا يف املوؤ�س�سات 
الر�سمية والأهلية والف�سائل الوطنية، 
لتنظيماتهم  واأمناء  ومفكرين،  قادة 
ووزراء  وطني  جمل�ش  واأع�ساء 

حكوميني.

اأُِعّدت اإدارة م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية كموؤ�س�سٍة تنفيذية خمت�سة بال�سجون، مبعية خرباء يف الهند�سة الب�سرية و الطواقم ذات النظم والهياكل املعقدة 
واملتخ�س�سة واملدربة، بهدف حتطيم الروح الن�سالية والوطنية واملعنوية للأ�سرى والأ�سريات الفل�سطينيات يف ال�سجون بعد العتقال.

اإبداعات فل�سطينية للأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون "الإ�سرائيلية"
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فقد  لإفاداتهم،  ووفقاً 
علي  الطفل  الأ�سري  تعر�ض 
من  عاماً(   17( �سفية  اأبو 
مبحافظة  �سريا  بيت  بلدة 
رام اهلل، لتحقيق قا�ض خالل 
توقيف  مركز  يف  ا�ستجوابه 
حقق  حيث  "امل�سكوبية"، 
وهو  طويلة  ل�ساعات  معه 
على  والقدمني  اليدين  مقيد 
اأحد  قام  كما  �سغري،  كر�سي 
عليه  بالعتداء  ال�سجانني 
و�سفعه وال�سغط على رجله 
ما  اإىل  بالإ�سافة  امل�سابة، 
تعر�ض له من تهديد واإهانة 
يد  على  متوا�سل  و�رصاخ 
املحققني،  احتجز الفتى اأبو 
زنازين  يف  يوماً   16 لـ  �سفية 
نُقل  ثم  ومن  "امل�سكوبية"، 

اإىل "عوفر".

بينما اعتدى جي�ض الحتالل 
البا�سطي  قي�ض  الفتى  على 
)17 عاماً( خالل اعتقاله من 
الأق�سى،  امل�سجد  باحات 
من  عدد  هاجمه  اأن  بعد 
وقاموا  الحتالل  جنود 

بطرحه اأر�ساً و�رصبه ب�سكل 
واأرجلهم،  باأيديهم  عنيف 
ال�سباط  اأحد  عليه  واعتدى 
تواجده  خالل  بقوة  و�سفعه 
"الق�سلة"،  �رصطة  مركز  يف 
ومن ثم نقل اإىل مركز توقيف 

ل�ستجوابه  "امل�سكوبية" 
وبعدها اإىل معتقل "الدامون" 

حيث يقبع الآن.
يف حني نكلت قوات الحتالل 
 27  ( الزيات  عامر  بالأ�سري 
من  اعتقاله  عقب  عاماً( 
اخلليل  حمافظة  يف  منزله 
حيث  متاأخرة،  �ساعات  يف 
وتقييد  عينيه  تع�سيب  جرى 
اجليب  داخل  وزجه  يديه 
جنود  ليقوم  الع�سكري، 
ب�سكل  ب�رصبه  الحتالل 
اأنحاء  خمتلف  على  تع�سفي 
اإىل  بعدها  نُقل  ج�سده، 
عيليت"  "بيتار  م�ستوطنة 
القد�ض  مدينة  جنوب 
ثم  ومن  هناك،  ل�ستجوابه 
اإىل مركز توقيف "عت�سيون" 

حيث يقبع الآن.  

اأي�ساً  الهيئة  تقرير  ور�سد 
الحتالل  جنود  اعتداء 
بال�رصب املربح على كل من 
املعتقلني: حممد �رصيتح من 
مبحافظة  الغربية  املزرعة 
الدين  و�سالح  اهلل،  رام 
من  عاماً(    17  ( ال�رصباتي 
مدينة اخلليل، وعبد الرحمن 
اأبو عادي )15 عاماً( من قرية 
كفر نعمة مبحافظة رام اهلل، 
عاماً(   18( خليل  اأبو  وثائر 
مبحافظة  حزما  بلدة  من 
عليا  ابو  وحممود  القد�ض، 
املغري  قرية  من  عاماً(   18(
وذلك  اهلل،  رام  مبحافظة 

خالل عملية اعتقالهم.
الأ�رصى  هوؤلء  باأن  يذكر 
معتقل  يف  حالياً   يقبعون 

"عوفر".

هيئة الأ�سرى توثق �سهادات قا�سية لأ�سرى 
واأطفال ُنكل بهم خالل عملية اعتقالهم

وثق تقرير �ضادر عن هيئة �ضوؤون الأ�ضرى واملحررين، �ضهادات قا�ضية لأ�ضرى واأطفال، ي�ضفون من خاللها 
تفا�ضيل التنكيل بهم وما تعر�ضوا له من تعذيب، واأذى ج�ضدي ونف�ضي خالل عملية اعتقالهم وا�ضتجوابهم.

تقرير: اأنني القيد – طوبا�ض

اأن  "حريات"  مركز  اأفاد 
لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع 
معت�سم  م�سطفى  املري�ض 
دراغمة، من طوبا�ض، يرتاجع 
من  يعاين  حيث  با�ستمرار، 

ورف�ض  ال�سكري  مر�ض 
اعتقاله  بداية  يف  الحتالل 

تقدمي العالج الالزم له.
قوات  اأن  والده  وبني 
م�سطفى  اعتقلت  الحتالل 
قبل  منزله،  اقتحام  عقب 
اأنه  اأبلغهم  حيث  �سهور، 

ال�سكري  مر�ض  من  يعاين 
منتظم  غري  ال�سكري  وباأن 
اأمامهم وكانت  وقام بفح�سه 
وهي   450 الفح�ض  نتيجة 

ن�سبة عالية جداً.
خطورة  ورغم  واأ�ساف: 
و�سعه ال�سحي اعتقلوه حيث 

"جمدو"،  ملعتقل  حتويله  مت 
�سهرين  ملدة  هناك  ومكث 
مل يت�سنى لعائلته روؤيته لأنهم 
حني  يف  الزيارة،  من  منعوا 
للحظه  روؤيته  والده  ا�ستطاع 
ولعدم  املحكمة،  يف  واحده 
ال�سيطرة على و�سعه ال�سحي 

والرتاجع  جمدو  �سجن  يف 
الطبيب  قرر  فيه  امل�ستمر 
معتقل  "عيادة  اإىل  ار�ساله 

الرملة".
الرملة"  معتقل  "عيادة  ويف 
اإىل  ال�سكر  ن�سبة  ارتفعت 
اأثرها  وعلى  م�ستوى  اأعلى 

يف  تام  كلوي  بف�سل  اأ�سيب 
حني  يف  الكليتني  احدى 
بن�سبة  وتعمل  الثانية  اأ�سيبت 
الكلى  يغ�سل  واأ�سبح   ،%20
عدة مرات يف الأ�سبوع وملدة 
اأربع  اإىل  �ساعة  من  ترتاوح 

�ساعات.

طالب يف  م�سطفى  اأن  يذكر 
املفتوحة،  القد�ض  جامعة 
ال�سحية،  الإدارة  يدر�ض 
ال�سكري،  مبر�ض  م�ساب 
يف  تام  عطل  من  ويعاين 
على  ويعي�ض  البنكريا�ض 

الأن�سولني.

كليتا الأ�سري م�سطفى دراغمة تتعطالن جراء الإهمال الطبي

اإن  اليوم  الأ�سري  نادي  قال 
الإ�رصاب  يوا�سلون  اأربعة 
الطعام  عن  املفتوح 
الحتالل  معتقالت  يف 
الإ�رصائيلي، اأقدمهم الأ�سري 
ح�سن العويوي من حمافظة 
عن  وامل�رصب  اخلليل، 

الطعام منذ )58( يوماً.
اإىل  الأ�سري  نادي  ولفت 
يواجه  العويوي  الأ�سري  اأن 
ظروفاً �سحيًة خطرية جّراء 
الحتالل  �سلطات  رف�ض 
باإنهاء  املتمثل  مطلبه  تلبية 
ومنذ  الإداري،  اعتقاله 

الإ�رصاب  يف  �رصع  اأن 
معتقالت  اإدارة  تعمدت 
من  املتكرر  نقله  الحتالل 
اإىل  وكذلك  اآخر  اإىل  معتقل 
امل�ست�سفيات املدنية، وكان 
"كابالن"  م�ست�سفى  اآخرها 
بعد  اأم�ض  اإليها  نُقل  حيث 
على  طراأ  جديد  تدهور 

و�سعه ال�سحي.
وذكر نادي الأ�سري اأن الأ�سري 
معتقل  عاماً(   35( العويوي 
يناير  الثاين/  كانون   15 منذ 
2019، وهو اأب لثالثة اأطفال، 
يف  �سنوات  �سابقاً  وق�سى 

معتقالت الحتالل.
عن  بالإ�رصاب  التحق  كما 
الطعام الأ�سري ثائر بدر )43 
لقيا يف  بيت  بلدة  عاماً( من 
 18 منذ  اهلل  رام  حمافظة 
وذلك    ،2019 مايو   اأيار/ 
الإداري،  لعتقاله  رف�ساً 
�سلطات  اأ�سدرت  حيث 
الحتالل اأمر اعتقال اإداري 
بحقه يف اليوم الذي كان من 
عنه  الإفراج  يتم  اأن  املقرر 
اأيار/  من  ع�رص  الرابع  يف 
مدة  ق�ساء  بعد  وذلك  مايو، 
متزوج  الأ�سري  حمكوميته. 

وق�سى  اأبناء،  اأربعة  وله 
معتقالت  يف  �سنوات  �سابقاً 

الحتالل.
ب�سام  الأ�سري  يوا�سل  كذلك 
عايدة  خميم  من  عكر  اأبو 
عن  اإ�رصابه  حلم  بيت  يف 
 21 تاريخ  منذ  الطعام 
رف�ساً    ،2019 مايو  اأيار/ 
املتوا�سل  الإداري  لعتقاله 
التوايل،  على  عامني  منذ 
اأن  اإىل  الأ�سري  نادي  ولفت 
من  وهو  عكر  ابو  الأ�سري 
ما  ق�سى  الأ�رصى  قيادات 
 )24( العتقال  يف  جمموعه 

اأحكاٍم  بني  ون�سف،  عاماً 
اأن  علماً  اإداري.  واعتقال 
اأبو عكر معتقل منذ  الأ�سري 
27.7.2017 وهو متزوج وله 

�سبعة من الأبناء.
يُ�ساف اإىل امل�رصبني الأ�سري 
عاماً(   30( احلروب  اأحمد 
اخلليل،  يف  دوار  مدينة  من 
والذي �رصع يف اإ�رصابه منذ 
وهو   2019 مايو  اأيار/   21
وذلك  احلايل  اعتقاله  تاريخ 
اأنه  علماً  لعتقاله،  رف�ساً 
اأ�سري �سابق ق�سى �سنوات يف 

معتقالت الحتالل. 

جمعية نادي الأ�ضري الفل�ضطيني

اأربعة اأ�سرى يوا�سلون الإ�سراب املفتوح عن الطعام
اأقدمهم الأ�ضري العويوي.. م�ضرب منذ )58( يومًا

تقرير : اإعالم الأ�ضرى 

فجر  الحتالل  قوات  �سنت 
اليوم حملة اعتقالت وا�سعة 
فل�سطينيا  مواطنا   22 طالت 
بينهم  املحتلة  ال�سفة  من 
وطلبة  حمررون  اأ�رصى 

جامعيون.
اإعالم  مكتب  مرا�سل  وقال 
الحتالل  قوات  اإن  الأ�رصى 
املحررين  الأ�رصى  اعتقلت 
واأحمد  ال�سخ�سري  عوين 
العامودي  وح�سني  دروي�ض 
بعد  نابل�ض  مدينة  من 
مت  كما  منازلهم،  اقتحام 
حممود  ال�سقيقني  اعتقال 
بعد  �رصاغمة  جنم  واأن�ض 
بلدة  يف  منزليهما  اقتحام 
فيما  جنوبا،  ال�رصقي  اللني 
الأ�سري  منزل  اجلنود  فت�ض 
عوريف  بلدة  يف  �سحادة 
اعتقل  اأنه  علما  املجاورة 

الأ�سبوع املا�سي.
ويف قرية دير الغ�سون �سمال 
مدينة طولكرم اعتقل اجلنود 
الأ�سري املحرر اإبراهيم اأيوب 
�سلهوب، كما اعتقلوا الأ�سري 
املحرر ال�سيخ حممد روؤوف 
م�سطفى  وال�ساب  حمدان 
بلدة  من  العار�سة  اأحمد 
عرابة جنوب جنني، واعتقلوا 

ال�ساب اأحمد نافع �سقور من 
�سلفيت،  غرب  الزاوية  بلدة 
املحرر  املحرر  والأ�سري 
بلدة  زكي ربحي ر�سوان من 

عزون �رصق قلقيلية.
ويف بلدة حزما �رصق القد�ض 
حملة  اجلنود  �سن  املحتلة 
طالت  وا�سعة  اعتقالت 
ثمانية �سبان هم �سقر �سالح 
رم�سان  وحممد  الدين 
اأجمد �سبيح  واأحمد  خطيب 
واأحمد  �سبيح  مالك  وليث 
مطاوع  ونور  خطيب  فواد 
وحممد �سالم �سبيح ومهدي 

ح�سن �سالح الدين.
داهم  اخلليل  مدينة  ويف 
املواطنني  منازل  اجلنود 
اأمني  ال�ساب  واعتقلوا 
مركبته،  و�سادروا  الرجبي 
فيما اعتقلوا ال�سابني عاطف 
اأحمد العالمي من بلدة بيت 
الهريني  واأ�سيد  �سمال  اأمر 
كذلك  ومت  جنوباً،  يطا  من 
اعتقال ال�ساب مو�سى حممد 
قرية  يف  منزله  من  ال�سيخ 

الوجلة غرب بيت حلم.
قوات  زعمت  بدورها 
�سالح  على  العثور  الحتالل 
وعلى  اخلليل  مدينة  يف 
مبلغ من املال جنوب مدينة 

نابل�ض.

الحتالل يعتقل 22 مواطنا 
من ال�سفة املحتلة

الأ�رصى  �سوؤون  هيئة  نظمت 
املحافظات  يف  واملحررين 
زيارة  الثنني  اليوم  اجلنوبية 
املري�ض  املحرر  لالأ�سري 
يعاين  الذى  النباهني  اأ�رصف 
يف  ال�رصطان  مر�ض  من 
�سلطات  ومنعته  الدماغ 
الحتالل من ال�سفر ، ويرقد 
املوت  فرا�ض  على  الآن 
ي�سارع املر�ض يف م�ست�سفى 
بعد  الرنتي�سي  العزيز  عبد 

وو�سعة  غيبوبة  يف  دخل  ان 
ال�سحي حرج للغاية .

الدكتور  الهيئة  وكرمت  كما 
املدير  املجدلوي  راأفت 
جلان  لحتاد  التنفيذي 
جهوده  على  ال�سحي  العمل 
اإجناح  يف  الحتاد   وجهود  
الذي  املجاين  الطبي  اليوم 
�سابقاً  ال�رصى  هيئة  نفذته 
اأ�رصى  اأهاىل  به  وا�ستهدفت 

قطاع غزة .

هيئة الأ�سرى تزور الأ�سري 
املحرر املري�ض النباهني



اجلزائرية  االكادميية  تعترب 
املجال  يف  الف�ساد  ملكافحة 
اإحدى  الن�ساأة  احلديثة  الريا�سي 
اجلديدة  واالآليات  القنوات 
الف�ساد  ملعاجلة  �ست�سعى  التي 
يف  اجلزائرية  الريا�سة  يف 
ومبادئ  مثل  على  اخلروج  ظل 
املبنية  الريا�سية  املمار�سة 
ولي�س  ال�رشيفة  املناف�سة  على 
الت�سارع، االكادميية التي حت�سلت 
 19 يوم  الر�سمي  اعتمادها  على 
كلهم  اأع�ساء   9 من  تت�سكل  ماي 
اال�سالك  خمتلف  يف  اإطارات 
ت�سم  والت�سيري  والريا�سة  الق�ساء 
م�سوؤولني  �سيكونون  اأع�ساء  �سبعة 
املدرجة يف  اللجان  على خمتلف 
القانون اال�سا�سي لالأكادميية. »يف 
واملبادئ  املثل  على  اخلروج  ظل 
للممار�سة  العاملية  االإن�سانية 
امليثاق  مفهوم  وفق  الريا�سية 
االوملبي الذي يجعل من االن�سانية 
اإن�ساء  مت  تت�سارع،  وال  تتناف�س 
ملكافحة  اجلزائرية  االكادميية 
الف�ساد يف املجال الريا�سي«، كما 
اجلزائرية  االأنباء  لوكالة  �رشحه 
رئي�س االكادميية، اأحمد بن عمار 
على هام�س اجلل�سة التي خ�س�سها 
له وزير ال�سباب والريا�سة، روؤوف 
االثنني مبقر  اليوم  برناوي،  �سليم 
املولود  ت�سجيع  اأجل  من  وزارته 

اجلديد.  
ان�سائها  فكرة  تعود  ان  و  وحتى 
اإىل �سهر اأكتوبر 2016 بتنظيم اأول 

موؤمتر تاأ�سي�سي لها، فاإن االكادميية 
الف�ساد  ملكافحة  اجلزائرية 
انطلقت  الريا�سي  املجال  يف 
ق�سد  حمت�سم  ب�سكل  عملها  يف 
والتعريف  وجودها  عن  االعالن 
والو�سائل  واحتياجاتها  باأهدافها 
�سبيال  منها  تتخذ  التي  واالآليات 
م�ستوى  على  وجودها  لفر�س 
ب�سفة  الوطنية  الريا�سية  احلركة 
اأو�سح  املو�سوع،  عامة.وحول 
االكادميية  اأن  عمار  بن  ال�سيد 
�سطرت لنف�سها عدة اأهداف ت�سب 
اإطار  يف  الو�سع  معاجلة  يف  كلها 
خدمة  واجتماعي  قانوين  علمي، 
»�ستعمل  و  اجلزائرية  للريا�سة 
االيجابي  الدور  لها  يكون  اأن  على 
الفعالة  وامل�ساهمة  بها  املنوط 
والريا�سيني  الريا�سة  خدمة  يف 

باأ�سلوب احرتايف«.
»هدف االكادميية ال�سامي �سيكون 
من  الريا�سي  الو�سط  تنقية 
الالاأخالقية  املمار�سات  جميع 
الريا�سة  �سمعة  �سوهت  التي 
جميع  ويف  ودوليا  حمليا  الوطنية 
االخت�سا�سات. ولن يتاأتى ذلك اإال 
بدعوة اجلميع و ا�رشاكهم يف ن�رش 
والقيم  والت�سامن  الت�سامح  قيم 
العليا لالأخالق الريا�سية انطالقا 
األح  كما  املكت�سبات«،  حماية  من 
ملحا  االكادميية،  رئي�س  عليه 
الدائم  على �رشورة تعزيز احلوار 
املوؤ�س�سات  داخل  واملتوا�سل 
الفاعلني  كل  اإ�رشاك  و  الريا�سية 
واإطارات  وم�سريين  ريا�سيني  من 
الو�سائل  جميع  مناق�سة  يف 
اجلزائرية،  الريا�سة  تهم  التي 

وم�ستقبلها،  حا�رشها  ما�سيها، 
التوا�سل  اإقامة  عن  ناهيك 
بني  العالقات  لتوثيق  الدائم 
العلمية  واملوؤ�س�سات  االكادميية 
اجلزائر  يف  والريا�سية  والثقافية 
الوطنية  الريا�سة  خدمة  اأجل  من 

وامل�ساهمة يف تطويرها.
ريا�سة  اأجل  »من  �سعار  وتبنيا 
جزائرية واحرتافية«، متنى رئي�س 
ملكافحة  اجلزائرية  االكادميية 
من  الريا�سي  املجال  يف  الف�ساد 
تقدميها  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
الذي  اجلديد  للمولود  الدعم 
وزارة  رعاية خا�سة من  »�سيحتاج 
رحبت  التي  والريا�سة  ال�سباب 
بالفكرة وكانت وراء تعجيل اعتماد 
الف�سل  كل  االكادميية«.«الف�سل 
والريا�سة  ال�سباب  وزير  اإىل  يعود 
االكادميية  ميالد  تر�سيم  يف 
يف  الف�ساد  ملكافحة  اجلزائرية 
املجال الريا�سي. وهو اأمر نثمنه 
يف  كبريا  دعما  و�سيعطينا  كثريا 
واثقون  وكلنا  عملنا  يف  املبا�رش 
من ال�سند املطلق للوزارة الو�سية 
التي تعي جيدا مدى اأهمية تواجد 
يف  الريا�سية  الهيئات  هذه  مثل 
اأن  ال�رشوري  من  والتي  امليدان 
يف  وناجعا  فعاال  دورا  لها  يكون 
يف  الريا�سي  الف�ساد  مكافحة 
االو�ساع  تتفاقم  اأن  قبل  اجلزائر 
كما  اليوم«،  عليها  هي  مما  اأكرث 

ختم اأحمد بن عمار يقول.

مل ي�ستبعد املدير الريا�سي �سعيد 
�سفوف  عن  رحيله  اإمكانية  عليق 
انتهاء  بعد  بلوزداد  �سباب  فريق 
النادي  وجناح  اجلاري  املو�سم 
�سمن  البقاء  حتقيق  يف  العا�سمي 
يف  اأو�سح  حيث  الكبار،  حظرية 
نهاية  عقب  اإعالمية  ت�رشيحات 
واحتاد  بلوزداد  �سباب  مواجهة 
م�ستقبله  يف  احل�سم  اأن  بلعبا�س 
اإىل  اجللو�س  يتطلب  الفريق  مع 
�رشكة  م�سوؤويل  رفقة  الطاولة 
يف  االأ�سهم  الأغلبية  املالك  مادار 

املو�سوع،  يف  الف�سل  قبل  الفريق 
منحه  �رشورة  على  عليق  واأ�رّش 
وامل�سوؤولية من  ال�سالحيات  كافة 
خالل تويل من�سب املدير العام يف 
النادي ولي�س االكتفاء بدور املدير 
م�سرّي،  ن�سف  واالعتبار  الريا�سي 
اأنه لن ير�سى مبوا�سلة  حيث قال 
العمل يف نف�س الدور الذي قام به 
يف املو�سم املنق�سي و�سوف يكون 
له حديث مع م�سوؤويل �رشكة مادار 
�سباب  مع  م�ستقبله  تقرير  قبل 

بلوزداد.

عي�شة ق.

يح�رش  لن  انه  �رشار  وك�سف 
حفل ت�سليم درع البطولة الوطنية 
الذي جرى �سهرة البارحة مبلعب 
تعداد  جميع  بح�سور  بولوغني 
املور  اأن  اأ�سار  حيث  الفريق، 
االحتاد  مع  النهاية  اإىل  و�سلت 
خا�سة وانه مّر بوقت �سعب وهو 
�سحية  وعكة  يعاين  كان  الذي 

ما  ملدة  الفريق  عن  وغاب 
تزامنت  وعودته  اأ�سبوع  يقارب 
وهران  مولودية  مقابلتي  مع 
اأو�سح  حيث  ق�سنطينة،  و�سباب 
اإحدى  يف  �سيفا  نزوله  لدى 
القنوات التلفزيونية اخلا�سة اأنه 
غري  �سخ�سا  ا�سحى  باأنه  �سعر 
الذي  االأمر  وهو  فيه  مرغوب 
خا�سة  املغادرة  يف�سل  يجعله 
واأنه مل يجد اأحدا يقف معه يف 

ظل الغ�سب اجلماهريي عليه ما 
عدا امل�سري عبد الالوي، وجدد 
�رشار ان�سحابه نهائيا من ت�سيري 
ان  موؤكدا  فيه  والعمل  النادي 
مقابلة »ال�سيا�سي« كانت االأخرية 

له مع الفريق العا�سمي.
توا�سلت  اأخرى،  جهة  من 
اأن�سار االحتاد بتتويج  اإحتفاالت 
الوطنية  البطولة  لقب  فريقهم 
حيث  النادي،  تاريخ  يف  الثامنة 

االأحمر  اللونني  ع�ساق  خرج 
واالأ�سود اأول اأم�س مبا�رشة عقب 
معقلهم  نحو  وتوجهوا  االإفطار 
تتنقل  اأن  قبل  �سو�سطارة،  بحي 
والراجلني  ال�سيارات  مواكب 
اأين كان  نحو حي راي�س حميدو 
وقاموا  االأن�سار  جميع  ملتقى 
خاللها بكاراكاج كبري من خالل 
من  كبري  عدد  باإ�سعال  القيام 

االألعاب النارية.

جماهري احتاد العا�شمة توا�شل االحتفاالت بلقب البطولة الوطنية
�ضر�ر: ��ضتقالتي ال رجعة فيها ولن �أح�ضر

 حفل ت�ضليم درع �لبطولة
عّب املدير الريا�شي امل�شتقيل من �شفوف احتاد العا�شمة عبد احلكيم �شرار عن غ�شبه وتاأثره بعد املرحلة ال�شعبة التي مّر 
بها مع النادي خالل الفرتة االأخرية اأين تعّر�ض ح�شبه اإىل احلقرة عقب التعرث الذي �شقط فيه النادي العا�شمي يف مقابلة 
مولودية وهران ووجد نف�شه وحيدا خالل الهجوم الكبري الذي تعر�ض له يف ملعب عمر حمادي ببولوغني، اأين مت اإخفاوؤه 

بدورات املياه ملدة �شاعتني ون�شف هربا من غ�شب اأن�شار النادي العا�شمي 

ملّح اإىل رحيله عن �شباب بلوزداد

عليق: م�ضتقبلي مرهون 
باالجتماع رفقة م�ضوؤويل ماد�ر

اإيف �شاي يعود اإىل �شبيبة القبائل
 من بوابة االأكادميية

برناوي يلّمح �إىل ت�ضليط 
عقوبات على مالل

والريا�سة  ال�سباب  وزير  طالب 
الروؤوف برناوي �رشورة فتح  عبد 
القبائل  �سبيبة  رئي�س  �سد  حتقيق 
الت�رشيحات  عقب  مالل  �رشيف 
االأخري  اأطلقها  التي  االإعالمية 
منحة  اقرتاح  على  اإقدامه  ب�ساأن 
�سباب  العبي  لفائدة  حتفيزية 
على  الفوز  اأجل  من  ق�سنطينة 
احتاد العا�سمة والتي قّدر قيمتها 
لالعب  �سنتيم  مليون   20 مببلغ 
االأول  امل�سوؤول  ومّلح  الواحد، 
بالدنا  يف  الريا�سة  قطاع  على 
على  قا�سية  عقوبات  ت�سليط  اإىل 
منحة  مبنح  اعرتافه  بعد  مالل 
لالعبي فريق اآخر ق�سد االنت�سار 
على  االأول  مناف�سه  ح�ساب  على 
الوطنية،  البطولة  لقب  اإحراز 
املعني  اعتربه  الذي  املر  وهو 
م�سوؤول  طرف  من  احرتايف  غري 
وا�سفا  اجلزائرية،  القدم  كرة  يف 
يف  احرتايف  وغري  منحط  باأنه 
امل�سوؤول  واأ�ساف  الت�سيري،  جمال 
اأن  الو�سية  الوزارة  على  االأول 
مثل  خطرية  بت�رشيحات  االإدالء 
التي اأطلقها رئي�س ال�سبيبة يتطلّب 
اجل  من  واالأدلّة  الرباهني  وجود 
و�رشامة  بحزم  لل�رشب  تقدميها 

مع مثل هذه االأمور.
الفريق  اإدارة  اأقدمت  يف املقابل، 
رفقة  التعاقد  على  القبائلي 
املدرب الفرن�سي جون اإيف �ساي 
النادي  اإىل  عودته  ي�سجل  الذي 
الذي �سبق له تدريبه يف وقت �سابق 
وتوج معه بلقب كاأ�س الكاف مطلع 
جون  وتعاقد  اجلديدة،  االألفية 
�رشيف  الرئي�س  رفقة  �ساي  اإيف 
فني  م�ست�سار  من�سب  يف  مالل 

يف جمال التكوين واالإ�رشاف على 
الكناري«،  لت�سكيلة  ال�سابة  الفئات 
اأكادميية  اإىل  ينظم  �سوف  اأين 
ال�سبيبة التي يتم التح�سري لها من 
بناء  م�رشوع  يف  االنطالق  خالل 
وزو،  تيزي  مبدينة  التكوين  مركز 
حيث اتفق كل من التقني الفرن�سي 
ومالل على عودة االأول اإىل الفريق 
واال�ستفادة من جتربته الطويلة يف 
يعرف  واأنه  خا�سة  التدريب  عامل 
الفريق جيدا وميلك ذكريات رائعة 
معه ورفقة االأن�سار، حيث تواجد 
تيزي  مدينة  يف  �ساي  اإيف  جون 
وزو بدعوة من الرئي�س مالل ومت 
االتفاق بني الرجلني وتوقيع العقد 

ملدة �ستة اأ�سهر قابلة للتجديد.

توقف اأ�شغال ملعب 
تيزي وزو ب�شبب االأموال

يف �سياق منف�سل، توّقفت االأ�سغال 
اجلديد  امللعب  م�ستوى  على 
يتواجد  والذي  وزو  تيزي  ملدينة 
اجل  من  مت�سارعة  وترية  يف 
اأ�سغال بناءه وت�سليمه  االنتهاء من 
اإىل ال�سلطات خالل العام اجلاري 
مثلما هو متفق عليه، لكن االأ�سغال 
املا�سية  االأيام  خالل  توقفت 
ب�سبب غياب االأموال وعدم اإقدام 
للوالية  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 
املايل  ال�سطر  منح  بتجميد 
 »ERTHB« �رشكة  وم�ستحقات 
االأعمال علي حداد  ملالكها رجل 
الع�سب  و�سع  بعملية  واملكلّفة 
الكامريات  وتركيب  الطبيعي 
مدرجات  عرب  الكرا�سي  وو�سع 

امللعب.
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وهو �لأمر �لذي مل يحدث رغم �أن 
�لدويل  �لحتاد  منحها  مهلة  �آخر 
�لأحد  �نق�ضى  �لفريق  لإد�رة 
جولت  �آخر  مبنا�ضبة  �ملن�رصم 
�ملو�ضم  من  �لوطنية  �لبطولة 
على  �مل�ضوؤولني  �أن  �إل  �لكروي 
�لرئي�س  ر�أ�ضهم  وعلى  �لفريق 
ح�ضان حمار مل يتحركو� من �جل 
غياب  ظل  يف  وذلك  �لأمر  ت�ضوية 

�لأمو�ل، وهو ما يهدد �لفريق باأن 
يدفع ثمنه غاليا خا�ضة و�أن �ماد� 
�ملحامي  �أن  مقربيه  غلى  ك�ضف 
قد  �مللف  مبتابعة  كلّفه  �لذي 
من  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  با�رص 
ما  وهو  �أمو�له،  حت�ضيل  �أجل 
مهدد�  �ل�ضطايفي  �لفريق  يجعل 
�لر�ضيد  من  نقاط  ت�ضع  بخ�ضم 
ك�ضفها  مت  �لتي  �لعقوبات  ح�ضب 

يف وقت �ضابق.
ول تتوقف �لأمور عند هذ� �حلد، 

بال�ضغط  �لالعبون  �رصع  �ين 
منحهم  �جل  من  �لإد�رة  على 
يدينون  �لتي  �ملالية  �مل�ضتحقات 
�ل�ضهرية  �لأجور  بها و�ملتمثلة يف 
برج  �أهلي  مبار�تي  ومنحتي 
حيث  بجاية،  ومولودية  بوعريريج 
ربيعي  ميلود  �لالعب  رفقاء  و�ضع 
كبري  �ضغط  حتت  حمار  �لرئي�س 
�أن  رغم  �أمو�لهم  ت�ضوية  �أجل  من 
يف  ياأملون  مثلما  يكون  لن  �لأمر 
�لتي  �لكبرية  �ملالية  �لأزمة  ظل 

ت�رصب �لنادي و��ضتقر�ره، خا�ضة 
من  لعدد  �لعقد  �نتهاء  علمنا  �إذ� 
�أخرى  �أ�ضماء  وتو�جد  �لالعبني 

تبقى لها مو�ضم و�حد.
ويف مو�ضوع منف�ضل، ت�ضم قائمة 
لت�ضكيلة  �ملبدئية  �مل�رصحني 
لعبني  �ضبعة  �لأ�ضود«  »�لن�رص 
�حلار�س  من  بكل  �لأمر  ويتعلق 
ذبيح،  بانوح،  �إيفياين،  بولطيف، 

لعو�يف، �ضيدهم و�ضاعد.

الالعبون ي�شغطون على حمار ق�شد ت�شوية امل�شتحقات املالية

اأمادا ي�سرع بالإجراءات القانونية �سد وفاق �سطيف
مير فريق وفاق �شطيف بو�شعية مالية معقدة تهدد الفريق الذي يتواجد على اأبواب ت�شليط عقوبات 

قا�شية عليه من طرف االحتاد الدويل لكرة القدم ب�شبب ق�شية الالعب امللغا�شي اإبراهيم اأمادا الذي كان 
توّجه اإىل الهيئة الكروية الدولية من اأجل املطالبة بامل�شتحقات املالية التي الزال يدين بها للفريق ومل 

ي�شتلمها خالل الفرتة التي حمل خاللها األوان الفريق، حيث ف�شلت الفيفا ل�شالح الالعب امللغا�شي، واألزمت 
اإدارة الوفاق بدفع قيمة 2.8 مليار �شنتيم لالعب 

خلدون املبارك: حمرز 
الالعب الذي كنا نبحث عنه

لفريق  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  عّب 
�لجنليزي  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
من  �رتياحه  عن  �ملبارك  خلدون 
�لأد�ء �لذي قدمه �لالعب �لدويل 
طيلة  حمرز  ريا�س  �جلز�ئري 
مع  خا�ضه  �لذي  �لأول  �ملو�ضم 
�ضفوفه  �إىل  �ن�ضم  �لذي  �لفريق 
خالل �ملركاتو �ل�ضيفي �ملن�رصم، 
يف  �ضيتي  �ملان  رئي�س  قال  حيث 
�ملوقع  مع  �أجر�ها  ت�رصيحات 
�أن  �لجنليزي  للنادي  �للكرتوين 
�إد�رته تقدم عادة على �لتعاقد مع 
�إمكانيات  وميلكون  �ضبان  لعبني 
بهم  لالحتفاظ  حت�ضبا  كبرية 
حدث  ما  وهو  �أخرى،  مو��ضم 
عند ��ضتقد�م حمرز �لذي �عتبه 
�لنادي  �أفادت  ناجحة  �ضفقة 

كانت  �لتي  �لإ�ضافة  ومنحت 
ت�ضكيلة  �أن  م�ضيفا  منها،  مرجوة 
غو�رديول  بيب  �ل�ضباين  �ملدرب 
كانت بحاجة �إىل �لإمكانيات �لتي 
قّدمها،  �لتي  و�لإ�ضافة  يحوزها 
يف  »�ل�ضبريز«  ت�ضكيلة  �أين جنحت 
كانت  �لذي  �لالعب  على  �لعثور 
متو�ضط  مع  تعاقدها  يف  تفتقده 

ميد�ن �ملنتخب �لوطني.
عي�شة ق.
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�لفرن�ضي  ني�س  فريق  �إد�رة  تفّكر 
لعبها  مع  �لعقد  متديد  يف 
عطال  يو�ضف  �جلز�ئري  �لدويل 
وقدم  لفتة  ب�ضورة  يتاألق  �لذي 
�ملو�ضم  طيلة  ر�ئعا  م�ضتوى 
ينتهي  حيث  �ملنق�ضي،  �لكروي 
عقد عطال يف �ضائفة �لعام 2021 
�لفرن�ضي  �لنادي  م�ضوؤويل  �إن  �إل 
معه  �لتمديد  �إمكانية  يبحثون 
منحه  خالل  من  �لعقد  وحت�ضني 
من  �ل�ضنوي  �لر�تب  يف  زيادة 
مع  �للعب  مبو��ضلة  �إقناعه  �أجل 
�لفريق �ملو�ضم �ملقبل، �إىل جانب 
�جلز�ئي  �ل�رصط  برفع  �لقيام 
مع  �لتفاو�س  �أجل  من  لالعب 

�لأندية يف موقع قوة، وكانت �إد�رة 
�لفرق  على   ��ضرتطت  قد  ني�س 
�ملد�فع  مع  �لتعاقد  يف  �لر�غبة 
دفع  �لوطني  للمنتخب  �لأمين 
�لعقد  يف  �جلز�ئي  �ل�رصط  قيمة 
مليون   70 مببلغ  قيمته  و�ملقدرة 

�أورو. 
�لأندية  تو��ضل  �ملقابل،  يف 
عن  �لإعر�ب  يف  �لأوروبية 
�هتمامها باحل�ضول على خدمات 
موناكو  فريق  �ن�ضّم  عطال، حيث 
ت�ضتهدف  �لتي  �لفرق  قائمة  �إىل 
�ملركاتو  يف  �لالعب  مع  �لتعاقد 
جملة  وك�ضفت  �ملقبل،  �ل�ضيفي 
�هتمام  عن  فوتبول«  »فر�ن�س 

�ملدرب ليوناردو جاردمي بتو�جد 
�ملو�ضم  ناديه  كتيبة  �ضمن  عطال 
لعب  ير�ه  و�أنه  خا�ضة  �ملقبل، 

�مل�ضتقبل و�أ�رص على �إد�رة موناكو 
�لتعاقد معه.

ع.ق.

جاردمي ي�شر على موناكو التعاقد معه

اإدارة ني�س تدر�س متديد العقد مع عطال

�أعلن نادي �ل�ضد بطل دوري جنوم 
تعيني  �م�س  �لقدم  لكرة  قطر 
بر�ضلونة  قائد  هرينانديز  ت�ضايف 
بد�ية  مع  �لفريق  لتدريب  �ل�ضابق، 
�ل�ضد  وقال  �ملقبل،  �ملو�ضم 
موقع  على  �لر�ضمي  ح�ضابه  يف 
�إن  »تويرت«  �لجتماعي  �لتو��ضل 
ت�ضابي �لذي كان يلعب يف �ضفوف 
�لنادي �لقطري منذ 2015 ويحمل 
ا �ضارة �لقيادة، �ضيتوىل مهمة  �أي�ضً
�ل�ضد:  و�أ�ضاف  �لفريق،  تدريب 
مع�ضكره  �لفريق  »�ضيخو�س 
وحتديد�  بر�ضلونة  يف  �لإعد�دي 
يف جريونا �لتي تبعد 100 كيلومرت 
عنها يف �لفرتة من 14 جو�ن حتى 
كل  مب�ضاركة  �ل�ضهر  نف�س  من   29
�لفني  �جلهاز  و�ضي�ضم  �لالعبني«، 
�لنجم  �آخرين ملعاونة  �أ�ضخا�س   8
يف  �لفريق  يقود  �لذي  �لإ�ضباين 
و�ضيتوىل  له،  فنية  جتربة  �أول 
�ل�ضد خلًفا  قيادة  39 عاًما  ت�ضابي 
ملدربه �لبتغايل جيزو�لدو فريير� 
�لذي �أعلن منذ فرتة رحيله بنهاية 
خطوته  يو�ضح  �أن  دون  �ملو�ضم 

�آخر  فريق  بتدريب  �ضو�ء  �ملقبلة 
�أو بالعتز�ل.

 وكانت خطوة تعيني ت�ضابي، �لذي 
مع   2010 �لعامل  كاأ�س  لقب  �أحرز 
من  �لعديد  �إىل  �إ�ضافة  �إ�ضبانيا 
�لألقاب مع بر�ضلونة، متوقعة ب�ضكل 
�لدوري  لقب  �ل�ضد  و�أحرز  كبري، 
بالعديد  �ملو�ضم  هذ�  �لقطري 
خ�رص  بينما  �لقيا�ضية  �لأرقام  من 
غرميه  �أمام  �لأمري  كاأ�س  نهائي 
�ملو�ضم  �ل�ضد  و�أنهى  �لدحيل، 
�لنهائي  ثمن  �لدور  �إىل  بالو�ضول 
يبد�أ  ورمبا  �آ�ضيا  �أبطال  دوري  يف 
�لدحيل  مبو�جهة  م�ضريته  ت�ضايف 
يف لقاء �لذهاب يف 6 �أوت قبل �أن 
يلعب �لإياب بعدها باأ�ضبوع و�حد. 
ويحمل ت�ضابي �ضجاًل ر�ئًعا كالعب 
حيث  بر�ضلونة  يف  تاريخه  وكتب 
مر�ت   8 �لدوري  لقب  معه  �أحرز 
 4 �أوروبا  �أبطال  بدوري  توج  كما 
مع  �لتتويج  جانب  و�إىل  مر�ت، 
ت�ضابي  �أحرز  �لعامل  بكاأ�س  بالده 
مرتني  �أوروبا  بطولة  لقب  �أي�ضا 

متتاليتني يف 2008 و2012.

ت�سايف يي�سرع بالتدريب  من اخلليج

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  يتو�جد 
�هتمام  حمال  �ضبعيني  بن  ر�مي 
و�للذ�ن  ��ضبانيان  من  فريقان 
خالل  معه  �لتعاقد  �إىل  ي�ضعيان 
ويف  �ملقبل،  �ل�ضيفي  �ملركاتو 
موقع  ك�ضف  فقد  �ل�ضدد  هذ� 
�أن  �لفرن�ضي  مريكاتو«  »فوت 
�ضفوف  يف  �ملحرتف  �لالعب 

�لعمالقان  �هتمام  ملعب رين دخل 
بيتي�س  وريال  �إ�ضبيلية  �لأندل�ضيان 
��ضتقد�مه  على  يتناف�ضان  �للذ�ن 
�لكبري  �لأد�ء  بعد  �ضفوفهما  �إىل 
مد�ر  على  ناديه  مع  قدمه  �لذي 
ويف  �ملنق�ضي،  �لكروي  �ملو�ضم 
�ملنتخب  مد�فع  فاإن  �ل�ضدد  هذ� 
من  كبرية  فر�ضة  ميلك  �لوطني 

�إىل  و�لنتقال  �لأجو�ء  تغيري  �أجل 
�ل�ضيفي  �ملركاتو  يف  جديد  فريق 
بتعدد �ملنا�ضب  و�أنه ميتاز  خا�ضة 
�لقيام  وي�ضتطيع  �خللفي  �خلط  يف 
وهو  �لدفاعية،  �لأدو�ر  مبختلف 
�ملر �لذي جعل منه ركيزة �أ�ضا�ضية 
رفقة رين خالل �ملو��ضم �لتي لعبها 

يف �ضفوف �لفريق.

بار�دو  �أكادميية  خريج  �أن  ورغم 
لز�ل مرتبطا بعقد مع غد�رة ناديه 
منحه  �لفريق  رئي�س  �أن  �إل  رين، 
�لرحيل  �أجل  من  �لأخ�رص  �ل�ضوء 
يقف  لن  �نه  و�أكد  �ملركاتو  هذ� 
بتجربة  للقيام  رحيله  يف  حاجز� 
تكون  �أن  ينتظر  جديدة  �حرت�فية 

خارج �لدوري �لفرن�ضي.

اإ�سبيلية وريال بيتي�س يتناف�سان على التعاقد مع بن �سبعيني

يتواجد يف مفاو�شات رفقة كري�شتال باال�س

عبيد يقرر الرحيل عن ديجون 
ويقرتب من العودة لجنلرتا

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  قّرر 
ديجون  ناديه  مغادرة  عبيد  مهدي 
�حرت�فية  �لفرن�ضي وخو�س جتربة 
تقارير  ك�ضفت  حيث  جديدة، 
يتوجه  عبيد  �أن  فرن�ضية  �إعالمية 
�لفرن�ضي  �لدوري  �لرحيل عن  نحو 
يتو�جد  �لذي  وهو  خارجه  و�للعب 
كري�ضتال  نادي  مع  �ت�ضالت  يف 
يف  يرغب  �لذي  �لجنليزي  بال�س 
�ضفوفه  �إىل  و�ضمه  معه  �لتعاقد 
�ملقبل،  �ل�ضيفي  �ملركاتو  خالل 
عبيد  يلعب  �أن  ي�ضتبعد  ل  �أين 
�لكروي  �ملو�ضم  يف  باجنلرت� 
وخو�س جتربة جديدة يف  �جلديد 

�إحدى �أكب �لدوريات �لأوروبية.
ويتو�جد عبيد يف �أف�ضلية من �أجل 
ديجون  ناديه  �ضفوف  عن  �لرحيل 
نهاية  يف  يتو�جد  و�أنه  خا�ضة 
�إلتز�م  �أي  من  حر�  و�ضيكون  �لعقد 
لن  وبالتايل  �ل�ضيفي  �ملركاتو  هذ� 
�لرحيل  طريق  يف  عر�قيل  يجد 

مفاو�ضاته  و�ضتكون  �لنادي،  عن 
�لتعاقد  يف  �لر�غبة  �لأندية  مع 
تعقيد�ت  �أي  لتفادي  �أ�ضهل  معه 
�إد�رية خا�ضة فيما يتعلق بال�رصوط 
عبيد  جتربة  تكون  ولن  �ملالية، 
تو�ضل  حال  يف  �جنلرت�  يف  �لأوىل 
كري�ضتال  م�ضوؤويل  مع  �لتفاق  �إىل 
بال�س وهو �لذي يعرف �لأجو�ء يف 
�ملالعب �لجنليزية بعدما �ضبق له 
نيوكا�ضل على  نادي  �رتد�ء قمي�س 
مد�ر �أربعة �أعو�م ما بني 2011 �إىل 

.2015

ع.ق.

عي�شة ق.



هازارد ي�سعى لإهداء ت�سيل�سي 
اليوروبا ليغ قبل الرحيل

على  الأوروبي  الدوري  لقب  اإحراز  اإن  هازارد  اإيدن  قال 
ح�ساب اأر�سنال يوم الأربعاء �سيمثل م�سك اخلتام مل�سريته 
مع ت�سيل�سي، و�سيدخل الالعب البلجيكي املر�سح لالنتقال 
ت�سيل�سي  مع  تعاقده  يف  الأخري  العام  مدريد  ريال  اإىل 
اأن النادي  املو�سم املقبل ورف�ض متديد التعاقد ما يعني 
العام،  هذا  بيعه  يقرر  مل  اإذا  مقابل  دون  �سيفقده  اللندين 
واأبلغ هازارد ال�سحفيني: »هذا �سيكون جيداً و�سيمثل لقباً 
اأن  فاأمتنى  الأخرية  مباراتي  هذه  كانت  اإذا  جيداً،  اأخرياً 
اأجلب اللقب، هذا لقب اأوروبي لذا يحظى باأهمية بالن�سبة 
يل وللنادي وللمدرب وللم�سجعني، عندما تخو�ض النهائي ل 

يهم اإن كان ذلك يف دوري اأبطال اأوروبا اأو الدوري الأوروبي 
اأو كاأ�ض الرابطة فاأنت تريد فقط الفوز وتريد جلب اللقب والحتفال بذلك«.

وفاز هازارد بلقب الدوري الإجنليزي مرتني وبكاأ�ض الحتاد الإجنليزي مرة واحدة وبكاأ�ض 
 16 هازارد  واأحرز   ،2012 ليل يف  من  قادماً  ت�سيل�سي  اإىل  النتقال  منذ  واحدة  مرة  الرابطة 
هدفاً و�سنع 15 هدفاً يف الدوري الإجنليزي هذا املو�سم ليحتل ت�سيل�سي املركز الثالث يف 
امل�سابقة، وقال الالعب البلجيكي اإن تركيزه ين�سب على النهائي رغم التكهنات حول م�ستقبله، 
اأي �سيء، الأمر يتعلق  اأقول  اأن  اأي �سيء لذا ل ميكن  واأ�ساف: »يف الوقت احلايل مل يحدث 
بالنادي، لكن بعيدا عن ذلك فقد اأديت مو�سما جيداً، لذا فاإن تفكريي ين�سب على كرة القدم. 

بعد النهائي �سرنى ما �سيحدث«.

م�ساركة دوناروما مع ايطاليا 
حمل �سك

اأعلن نادي ميالن الإيطايل لكرة القدم اأن حار�ض مرماه الدويل جانلويجي دوناروما تعر�ض 
مباراتيه �سد  بالده يف  منتخب  مع  م�ساركته  ال�سكوك حول  يثري  ما  الركبة  اأوتار  لإ�سابة يف 
اليونان والبو�سنة ال�سهر املقبل �سمن ت�سفيات كاأ�ض اأوروبا 2020، وتعر�ض احلار�ض البالغ 20 
عاما والذي دافع عن قمي�ض بالده 12 مرة لالإ�سابة بعد 20 دقيقة من انطالق مباراة فريقه 
اأمام �سبال يف املرحلة الأخرية من الدوري الإيطايل، ون�رش النادي اللومباردي بيانا جاء فيه: 
»خ�سع دوناروما لفحو�سات طبية للتحقق من حجم الإ�سابة، ما اأظهر تلفا يف ع�سلة الركبة 

اليمنى حلار�ض املرمى«.
يطرح  ما  ال�سهر،  حوايل  الإ�سابة  هذه  من  دوناروما  عالج  فرتة  ت�ستغرق  اأن  املرجح  ومن 
البو�سنة يف تورينو  اليونان يف 6 جوان واأمام  اأمام  ال�سكوك حول م�ساركته مع منتخب بالده 
يف 11 منه �سمن الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�ض اأوروبا 2020، وف�سل نادي ميالن يف حجز بطاقة 
موؤهلة مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل باحتالله للمركز اخلام�ض يف »ال�سريي اأ«، 

و�سيكتفي للمو�سم الثالث تواليا بخو�ض م�سابقة الدوري الأوروبي. 

احتاد برلني ي�سعد للبوند�سليغا
 على ح�ساب �ستوتغارت

�سد  امللحق  تخطي  ف�سل يف  بعدما  الثانية  الدرجة  اإىل  ونورمربغ  بهانوفر  �ستوتغارت  حلق 
اإياباً،  احتاد برلني ثالث الدرجة الثانية بتعادله �سلبا معه 
الأملانية  الأوىل  الدرجة  اإىل  برلني �سعوده  و�سمن احتاد 
بف�سل ت�سجيله خارج قواعده بعدما تعادل الفريقان 2-2 
املدافع  وكاد  املا�سي،  اخلمي�ض  ذهاباً  �ستوتغارت  يف 
ل�ستوتغارت  الفوز  مينح  بافار  بنجامان  الفرن�سي  الدويل 
يف الدقيقة 89 بت�سديدة قوية �سبيهة بالتي هز بها �سباك 
ملونديال  النهائي  ثمن  الدور  يف  الأرجنتيني  املنتخب 
لها،  ت�سدى  برلني  يونيون  مرمى  حار�ض  اأن  بيد  رو�سيا، 
وخا�ض بافار مباراته الأخرية مع �ستوتغارت حيث �سين�سم 
اإىل �سفوف بايرن ميونيخ بعدما تعاقد معه الأخري اأواخر 

العام املا�سي مقابل 35 مليون يورو.
واأنهى �ستوتغارت مو�سمه يف البوند�سليغا يف املركز 16 الذي يخول �ساحبه خو�ض دور فا�سل 
اإىل  الأوىل  للمرة  برلني  يونيون  و�سعد  الأوىل،  يف  البقاء  اأجل  من  الثانية  الدرجة  ثالث  اأمام 
العا�سمة  من  فريق  خام�ض  برلني  يونيون  و�سيكون  وبادربورن،  بكولن  وحلق  الأوىل  الدرجة 
الأملانية ي�سارك يف البوند�سليغا منذ اإحداثها عام 1963، كما �ستكون العا�سمة برلني املدينة 

الوحيدة املمثلة بفريقني يف الدرجة الأوىل املو�سم املقبل اإىل جانب هرتا برلني.

برييز: خامي�س �سريحل ومل نتحدث مع نيمار ومبابي
نادي ريال مدريد عن  حتدث فلورنتينو برييز رئي�ض 
دوري  ملناف�سات  بر�سلونة  التقليدي  الغرمي  توديع 
اأبطال اأوروبا، م�سرًيا اإىل اأن هذا الأمر كان يف �سالح 
الفريق امللكي، وخرج بر�سلونة من ن�سف نهائي دوري 
برباعية  خ�رش  بعدما  ليفربول  اأمام  اأوروبا  اأبطال 
ملعبه  على  ذهاًبا  فوزه  رغم  الإياب،  لقاء  يف  نظيفة 
الكامب نو بثالثية دون رد، وقال برييز يف ت�رشيحات 
لإذاعة كادينا �سري: »خروج بر�سلونة من دوري اأبطال 
اأوروبا، خفف من م�ستوى �سوء مو�سم ريال مدريد«، 
واأو�سح »ل�ست �سعيًدا بالطبع، فال ميكن اأن ن�سعد يف 
حزن الآخرين، لكن خروج بر�سلونة اأظهر قيمة كبرية 

ملا قمنا به على مدار املوا�سم الثالثة املا�سية«.
اأكد فلورنتينو برييز اأن الكولومبي خامي�ض رودريعيز 

�سيعود اإىل ريال مدريد مبجرد انتهاء اإعارته اإىل بايرن ميونخ يف جوان املقبل، م�سيًفا: »لكن هذا لي�ض معناه اإنه �سي�ستمر 
لكن  واأو�سح برييز »عودة زيدان رمبا تكون �سببًا يف رحيل خامي�ض رودريجيز عن ريال مدريد، مل نح�سم م�ستقبله،  معنا«، 
الأقرب اأنه �سريحل«، ونّوه »اأعلم اأن اجلهاز الفني يرف�ض جماملة اأي لعب على ح�ساب ريال مدريد، وهذا اأمر جيد بالن�سبة 
يل«، وترددت العديد من ال�سائعات حول اتفاق الريال مع البلجيكي اإيدين هازارد جنم ت�سيل�سي، ل�سمه يف ال�سيف املقبل لكن 
فلورنتينو برييز مل يوؤكد هذا الأمر، وقال رئي�ض املرينغي: »كيف نتفاو�ض مع فريق ينتظر خو�ض نهائي الدوري الأوروبي«، 
واأ�ساف »لقد حاولنا منذ عدة �سنوات �سم هازارد اإىل �سفوف ريال مدريد، لكننا مل ننجح يف ذلك«.واأكد برييز »اأود حًقا اأن 

ياأتي اإيدين هازارد اإىل ريال مدريد اإنه اأحد اأف�سل لعبي كرة القدم«. 
ونفى برييز، وجود ات�سالت ب�ساأن �سم نيمار جونيور وكيليان مبابي ثنائي باري�ض �سان جريمان الفرن�سي، وقال: »مل اأحتدث 
مع املدرب زيدان حول مبابي اأو نيمار«، م�سدًدا: »مل ولن نتحدث مع مبابي«، وتابع رئي�ض الريال »يف العام املا�سي قلنا اأننا 
ل نريدهم، ومل نغري موقفنا هذا العام«.ونوه »اإذا كنا نريد اأي لعب، �سنتحدث اإىل ناديه ب�سكل مبا�رش«، واأكد برييز اأن ريال 

ا توديع كيلور نافا�ض لأنه ميتلك عقًدا �سارًيا مع امللكي. مدريد مل يتلق اأي عر�ض ل�رشاء الويلزي غاريث بيل، راف�سً

خ�رش النجم نيمار �سارة قيادة 
بطولة  يف  الربازيل  منتخب 
كوبا اأمريكا التي تنطلق ال�سهر 
و�سيحل  بالده،  يف  املقبل 
األفي�ض  داين  الظهري  منه  بدلً 
الحتاد  ذكر  ما  بح�سب 
الحتاد  واأ�سار  للعبة،  املحلي 
يف بيان له: »اأُبلغ نيمار بالقرار 
عرب )تيتي ال�سبت، ويوم الأحد 
داين  اإىل  املدرب  حتدث 
وكان  قراره«،  لإبالغه  األفي�ض 
العامل  يف  لعب  اأغلى  نيمار 

222 مليون يورو تعر�ض لعقوبة 
مع  مباريات  لثالث  الإيقاف 
جريمان  �سان  باري�ض  فريقه 
م�سادة  خلفية  على  الفرن�سي 
بعد  رين  م�سجعي  اأحد  مع 
فرن�سا  كاأ�ض  م�سابقة  نهائي 
مطلع  فريقه  خ�رشه  الذي 
خلفية  على  اجلاري،  ال�سهر 
ذلك ويوم اإعالن ت�سكيلته قبل 
ع�رشة اأيام، اعترب املدرب تيتي 
اأن نيمار ارتكب خطاأ ل�ستباكه 
مع م�سجع رين، ومل يكن قدوم 
اإىل  املن�رشم  ال�سبت  نيمار 
مركز تدريب منتخب الربازيل 
يف  كوماري  غراجنا  يف  عادياً 
ريو  من  بالقرب  تري�سيبولي�ض 
دي جانريو، اإذ هبط مبروحية 
الأوىل  الأحرف  �سوداء حملت 
على  يتعنّي  وكان  ا�سمه،  من 
بالعبي  الثالثاء  اللحاق  نيمار 
اأنه و�سل قبلها  املنتخب، بيد 
اخلمي�ض  وغاب  اأيام  بثالثة 
فريقه  تدريبات  عن  املا�سي 
مدربه  اأكد  فيما  الباري�سي 

مل  اأنه  توخل  توما�ض  الأملاين 
ي�سمح له بذلك.

مع  القائد  �سارة  و�ستبقى 
�سان  باري�ض  يف  اآخر  لعب 
جريمان هو الظهري املخ�رشم 
خو�ساً  الأكرث  األفي�ض،  داين 
لقاء   138 الدولية  للمباريات 
بح�سب  احلالية  الت�سكيلة  يف 
الربازيلي،  الحتاد  بيان 
لقب  عاماً   36 األفي�ض  واأحرز 
وكاأ�ض   2007 يف  اأمريكا  كوبا 
و2013،   2009 يف  القارات 
ال�سيل�ساو  منتخب  و�سيلعب 
وديتني �سد قطر يف  مباراتني 
وهندورا�ض  بربازيليا  جوان   5
بورتو  يف  منه  التا�سع  يف 
اليغري، قبل اأن تلتقي الربازيل 
حاملة اللقب 8 مرات، بوليفيا 
دور  يف  والبريو  وفنزويال 
التي  البطولة  املجموعات من 
تنطلق يف 14 جوان، ومل حترز 
الربازيل لقبها منذ عام 2007، 
�سارة  حمل  قد  األفي�ض  وكان 
منا�سبات،  اأربع  يف  القائد 

�سيا�سة  اإىل  تيتي  عمد  عندما 
ومونديال   2016 بني  املداورة 
نيمار  كان  املقابل،  2018، يف 
مع  »�سيلي�ساو«  ملنتخب  قائداً 
بني  دونغا  ال�سابق  املدرب 

2014 و2016.
�رشح غو�ستافو هوفمان معلق 
قناة »اي ا�ض بي ان« الربازيل 
ا�ستبعاد نيمار: »هو قائد فني، 
لكن لي�ض قائداً مثالياً اأو قائداً 
يف  اأف�سل لعب  هو  بطبيعته، 
يحمل  عندما  لكن  الربازيل، 
الأمر  هذا  ي�ساعده  ل  ال�سارة 
وعا�ض  �سيلي�ساو«،  ي�ساعد  ول 
عكرته  �سعباً  مو�سماً  نيمار 
اإ�سابة يف م�سط قدمه اأبعدته 
املالعب،  عن  �سهرين  نحو 
و�ساهد من املدرجات اإق�ساء 
دوري  نهائي  ثمن  من  فريقه 
مان�س�سرت  اأمام  اأوروبا  اأبطال 
العام  ويف  الإجنليزي،  يونايتد 
اإ�سابة  اأجربته  املا�سي، 
مماثلة على البتعاد حتى فرتة 

ما قبل املونديال.

نيمار يخ�سر �سارة القائد ل�سالح األفي�س
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اأ�سعر بحالة جيدة، املدرب �سيقوم بتقييم م�ستواي واتخاذ قرار بخ�سو�ض ما اإذا كنت الآن«، واأو�سح قائد املنتخب الجنليزي: »طيلة الأ�سبوع، ويتعني علّي الآن العمل ل�ستعاد قمة م�ستواي«، م�سيفا »وبعد ذلك، الجنليزي يف 9 اأفريل املا�سي: »بداأت اأ�سعر باأنني بحالة جيدة مع الفريق نهاية الأ�سبوع املا�سي، لي�ض هناك اأي م�سكلة حتى مدريد، بعد غيابه منذ اأ�سابيع ب�سبب الإ�سابة، وقال كاين الذي مل يلعب منذ ذهاب الدور ربع النهائي �سد مان�س�سرت �سيتي اأكد هداف توتنهام الإجنليزي هاري كاين اأنه جاهز خلو�ض نهائي دوري اأبطال اأوروبا �سد مواطنه ليفربول ال�سبت املقبل يف كاين يوؤكد جاهزيته خلو�س النهائي اأنا  القرار يعود للمدرب، مثلما قلت 
له«، م�سيفا: »�سننتظر ونرى كيف �سيتطور مع اإ�سابته«.دوري الأبطال، وقال بوكيتينو: »بداأ هاري كاين الأ�سبوع املا�سي بالنخراط مع املجموعة، وهو و�سع اإيجابي للغاية بالن�سبة وكان مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو اأبدى يف وقت �سابق اليوم تفاوؤله ب�ساأن جاهزية مهاجمه كاين خلو�ض نهائي جاهزا للذهاب من عدمه«.



ر�ؤى

احلراك ال�سعبي ال�سلمي وخطوات النجاح 
د-�ليد بوعديلة جامعة 

�سكيكدة

�إبعاد  �إن  للجز�ئريني  تاأكد  لقد 
جذوره  ر�ّسخ  ديكتاتوري  نظام 
يف �أر�ض �لف�ساد لن يكون �سهال، 
وعلى  �حلر�ك �ل�سعبي �ل�سلمي 
�أن يجدد �أفكاره ويبادر بحلوله، 
وهو ما جت�سد موؤخر� مببادر�ت 
حتقيق  هدف  يف  ت�سب  كثرية، 

�لتحول �ل�سيا�سي �ل�سلمي.

�سوت« ال�سرف 
الوطني«..للتغيري

ي�ساهدو�  �أن  �جلز�ئريون  يريد 
�ل�رشف  و  �لأخالقية  �لنز�هة 
�لوطني يف كل من يبادر باحللول، 
ول يريد �سباب �حلر�ك �ل�سلمي 
�سفينة  ركب يف  ي�ستمع ملن  �أن 
�سفن  وترك  �ل�سعبي،  �حلر�ك 
و�لقر�سنة  �لف�ساد  و  �لنهب 
�أحز�ب  �لفكرية،يف  �ل�سيا�سية و 
يف  �مل�ساندة  جلان  و  �لتطبيل 

�لعهد �لبوتفليقي؟؟ 
يانا�ض...�إن �جلز�ئريني يعرفون 
من  لكل  �ل�سيا�سي  �مل�سار 
م�ساندة  بيانات  ويكتب  يتحدث 
م�ساندة  بعد  �ليوم  �جلي�ض 
�ل�سلطة �لفا�سدة بالأم�ض؟؟بحثا 
ملفات  وجتديد  �لتموقع  عن 
�لعودة للم�سهد �لوطنني لتحقيق 

�ملزيد من �ملكا�سب؟؟
يريد  �ل�سعبي  �حلر�ك  �أن  كما 
�لرجال �ل�رشفاء ولي�ض �خلونة، 
و�جه  من  �سوت  �سماع  ويريد 
وكان  ل�سنو�ت  �مل�ستبد  �لنظام 
�لأمر مع  من �سحاياه، كما هو 

�لدكتور طالب �لإبر�هيمي.
طالب  �لدكتور  قدم  وقد 
مو�سوعية  نظرة  �لإبر�هيمي 
و  �جلز�ئري  لل�ساأن  وعقالنية 
لل�سعب  ر�سالته  يف  جتاذباته، 
د�عيا  ماي،   22 يف  �جلز�ئري 
�ملال  و  �ل�سلطة  بني  للف�سل 
بلغ  وقال:«لقد  �لفا�سد، 
عاليا  م�ستوى  �ل�سعبي  �حلر�ك 
ما  رغم  و�لوعي  �لن�سج  من 
طبيعية،  �نق�سامات  من  يعرتيه 

و�ملخاوف،  �ملخاطر  كل  وغم 
لغة  �لأ�سف  مع  فيها  مبا 
�لقياد�ت  بع�ض  جتاه  �لتخوين 
�ل�سيا�سية، �أوجهات من �لوطن، 
�ملوؤ�س�سة  قيادة  �إىل  �لإ�ساءة  �أو 
و�سكر  وبارك  �لع�سكرية،..«  
�لإبر�هيمي  طال  �لدكتور 
حفظ  على  �لأمن  �أ�سالك 
من   طلب  لكنه  �مل�سري�ت، 
�لإ�سغاء  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة 
و�لعقالء  �لنخبة  لقرت�حات 
م�ساندة  بعدم  ون�سحها   ،
بالر�سى  حتظى  ل  موؤ�س�سات 
�أن  يجب  ل  وقال:«  �ل�سعبي، 
تكون م�رشوعية تدخل �ملوؤ�س�سة 
�ل�رشعية  عن  بديال   �لع�سكرية 
تكون  �أن  عليها  بل  �ل�سعبية، 
قناة لتحقيق هذه �ل�رشعية عرب 
للمطالب  �لو��سحة  �ل�ستجابة 

�ل�سعبية.«
تغليب  �رشورة  عن  حتدث  كما 
على  �ملو�سوعية  �مل�رشوعية 
لأن  �ل�سكلية،  �مل�رشوعية 
ول  �لب�رش  و�سع  من  �لد�ستور 
عن  متخلفا  يكون  �أن  يجب 
حلركة  معوقا  �أو  �لو�قع  حركة 

�مل�ستقبل.

ال�سعب:ال لرموز 
اال�ستبداد � الف�ساد

ورقة  حماور  �أهم  هي  تلك 
للحر�ك  وبالن�سبة  �لبر�هيمي، 
�حلو�ر  رف�ض  �ل�سعبي،فيظل 
مع رموز �لقوى غري �لد�ستورية 
يف  حتمل  لأنها  متو��سال، 
و�لإق�ساء  �لف�ساد  فكر  فكرها 
لالأمور،علما  �لبولي�سية  و�لروؤية 
يف  متغلغلة  �لقوى  هذه  �أن 
�مليادين،من  و  �ملجالت  كل 
لقطاعات  للربملان  �حلكومة 
�لقت�ساد  و  �لعالم  و  �لعد�لة 
�لأحز�ب  دو�ليب  يف  ،وكذلك 
وكلها  �لنقابات،  و  و�جلمعيات 
وجوعته  �ل�سعب  حا�رشت 
و�سارت بالدولة و �لأمة لالنهيار 
و  �لقت�سادي  و  �لجتماعي 

�لف�ساد �ل�سيا�سي؟؟
ون�ساند كل �لقوى �لوطنية �لتي 

ماز�ل  من  مع  �لتعامل  ترف�ض 
وفيا للعهد �لبوتتفليقي يف فكره 
و ممار�ساته، من دون تقدمي �أي 
�إجر�ء للنز�هة و �لنظافة، وكيف 
�سلطات  على  �لر�سى  يكون 
وتعرقلها  �مل�سري�ت  تقمع 
وتخنق �لعا�سمة يف كل جمعة؟؟ 
وقفو�  وزر�ء  مع  نتفاعل  وكيف 
�لفا�سد  �ملال  حكم  جلانب 
وكانو�  �ل�ستبد�دية  و�لروؤية 
طردهم  وزر�ء  عند  موظفني 
وكيف  �ل�سعبية؟؟  �لوطنية  �لهبة 
�سلطة  رجال  يف  �لثقة  تكون 
ق�سايا  يف  متهمني  م�ساريع  هم 
ورمبا  �لقت�سادي  �لف�ساد 
مع  �لتاآمر  و  �لعظمة  �خليانة 
كيف  نا�ض  ..يا  �أجنبية؟  جهات 
حا�رشه  من  يف  �ل�سعب  يثق 
و  وجّوعه  وقمعه   ل�سنو�ت 

�أغرقه يف �ملخدر�ت؟؟
�جلماعة  مقرتحات  تكون  و   
�لوطنية باملزج بني �ملقت�سيات 
�ل�سيا�سية  و�حللول  �لد�ستورية 
هذه  كل  �جلذري  �ملخرج  هي 
�ل�سيا�سي،  �ملاأزق  �أو  �لأزمة 
�أور�ق  يف  �لنظر مبرونة  مبعنى 
خادما  يكون  لكي  �لد�ستور، 
حلر�كه  معّوقا  ولي�ض  لل�سعب 
و�آماله يف �لتغيري و �لتطور،لذلك 
يف  بالنظر  �ل�سعب  طالب 
من  �لثامنة  و  �ل�سابعة  �ملادتني 
�لد�ستور �جلز�ئري،  وهي �لتي 

تعيد �ل�سلطة لل�سعب .
ومن ثمة فال منا�ض من �إيجاد 
�ل�سيا�سية  �حللول  وتطبيق 
كل  لتجنب  �لتو�فقية، 
�لو�سع  تزيد  �لتي  �لحتمالت 
يرت�جع  لن  فال�سعب  تعقيد�، 
�جلذري  �لتغيري  مطالب  عن 
و�أبو�ب �لعد�لة �لنزيهة �ل�سفافة 
�ستفتح، و�سيكون �ل�سجن م�سري 
و�ملف�سدين،لأن  �لناهبني  كل 
�ل�سهد�ء قد عادو� ليباركو� هذ� 
تاريخهم  و  ب�سورهم  �حلر�ك 
وهم  �لزكية،  دمائهم  وعطر 
ولن  و�سمريه،  �حلر�ك  قوة 
�سلميا  �لثائر  �ل�سباب  يرت�جع 
�مل�رشوق،  ي�سرتجع وطنه  حتى 
وحتى يوقف قو�فل �لهجرة غري 
جز�ئر  يبنى  وحتى  �ل�رشعية، 

�مل�ستقبل و�لنهو�ض �لوطني.

احللول �موقف 
اجلي�ش....

�لأركان  قائد  خلطاب  وبالعودة 
نحدد  �أن  ميكن  20ماي،  ليوم 
يف  عنها  حتدث  �لتي  �لأفكار 
�لإ�رش�ع  �أهمها  كثرية،  نقاط 
�لهيئة  وتن�سيب  ت�سكيل  يف 
و�لإ�رش�ف  للتنظيم  �مل�ستقلة 
ودور  �لنتخابات،   على 
�لرئا�سية يف تفادي  �لنتخابات 
يحدد  �لد�ستوري)مل  �لفر�غ 

زمنها( ...
�لع�سكرية  �لقيادة  �عتربت  و 
جهود  �سد  يقف  من  �أن  للبالد 
م�سلحة  �سد  هو  �جلي�ض 
�أ�سحاب  عن  وحتدث  �جلز�ئر، 
منا�سب عليا ��ستغلو� وظائفهم 
يعني  قد  �سخ�سية)  لأغر��ض 
قياد�ت مدنية و ع�سكرية ت�سببت 
و�رشقت  وخانت  �لفتنة   يف 
يف  و�لأهم  �لبالد،و...؟؟؟(، 
خطاب قائد �لأركان هو تاأكيده 
لكل  مر�فقا  ظل  �جلي�ض  �أن 

�حللول �لتي تر�سي �ل�سعب.
ومبا �أن �لفريق قايد �سالح-يف 
�أكد  قد  22ماي-  يوم  خطابه 
باأنه ل ميلك طموحات �سيا�سية 
�سوى خدمة �لبالد طبق للمهام 

لتج�سيد  فلي�سعى  �لد�ستورية، 
حر�كه  يف  �ل�سعبي  �ملوقف 
�حلر�ك  ولري�فق  �مل�ستمر، 
�لوطن  �أبناء  بني  �حلو�ر  وليفتح 
�لو�حد، ولي�سهم فعليا يف حتقيق 

�لتحول �ل�سيا�سي �ل�سلمي.
بانتباه  قر�أنا  لأننا   ، هذ�  نقول 
عن  �لع�سكرية  �لقيادة  ت�رشيح 
متييع  �لع�سابة  �أبو�ق  حماولت 
�لف�ساد   مللفات  �لعد�لة  فتح 
�ملف�سدين،  من  �لبالد  وتطهري 
�لع�سابة  روؤو�ض  »تتمكن  لكي 
و  �لتمل�ض  من  و�رشكاوؤها 
�لعد�لة«،  قب�سة  من  �لإفالت 
وكانت  جهود �لقيادة �لنوفمربية 

للجي�ض باملر�ساد لها.
.....

تو��سل  ملاذ�  ندري  ول�سنا 
حلولها  جت�سيد  يف  �ل�سلطة 
مبادر�ت  تقدمي  عرب  �ملوؤقتة، 
يف  ترى  ل  �سيقة؟؟  �جتماعية 
�لبطني  �جلانب  �إل  �جلز�ئريني 
يف  �أبدعو�  �أنهم  رغم  منهم؟؟، 
�جلانب �لعقلي بروؤى وت�سور�ت 
�مل�سري�ت  كل  يف  وممار�سات 
�ل�سلمية �لتي �أذهلت �لعلم لكله، 
بحكومتها  متم�سكة  و�ل�سلطة 
ومبمار�سات  وزر�ئها،  وبرب�مج 
ولتها، يف ظل قيود تفر�ض على 
�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية عدم �لربوز 
كل  تتجنب  كي  �مل�سهد،  يف 
قر�ءة  دولية خاطئة( �لنقالب 

�لع�سكري(.
�حلر�ك  من  �لرد  جاء  وهنا 
�سعار�ت  رفع  �لذي  �ل�سعبي 
�مللكية  لي�ض  و  �ملدنية  �لدولة 
�أو �لع�سكرية، كما طالب برحيل 
وعرب  �لفا�سد،  �لنظام  بقايا 
مدنية  دولة  بناء  يف  �أر�دته  عن 
جي�سه  برعاية  �سعبية  ب�سيادة 
�لإر�دة  �ل�سعبي،وكانت  �لوطني 
رم�سان  �سهر  يف  حتى  كبرية، 
كانت  �ل�سيام،لكن  ومعاناة 

دعو�ت �إ�سقاط بقايا �لنظام .

يف اخلتام
حر�كهم  عرب  �جلز�ئريون  يريد 
�لقانون  لدولة  �لو�سول  �ل�سلمي 
وت�سمن  �حلريات  حترتم  �لتي 
�لعد�لة �لجتماعية، كما يردون 
ثو�بتهم  حتفظ  �لتي  �لدولة 
وهويتهم، ومتنحهم �لقدرة على 
�قليميا  �لتنموي  �لتحدي  رفع 
من  �لكثري  هناك  و  وعامليا،  
�ملقرتحات �لفردية و �جلماعية 
حلل �لأزمة، وحتتاج فقط ملن 
لها  وي�ستمع  ويفّعلها،  ي�ساندها 
بينها  يقّرب  ملن  حتتاج  ،كما 

للم�سلحة �لعليا للوطن...
و�أهلها  �جلز�ئر  �حفظ  �للهم  و 
وقّوي  و�لأمن،  �ل�سلم  و�حفظ   ،
عالقة �جلي�ض ب�سعبه، ووفق كل 
�جلز�ئريني يف حر�كهم �ل�سلمي 
خاوة  و�ل�سعب  »�جلي�ض  ب�سعار 
لل�ساعر  ب�سعر  ونختم  خاوة«، 
�لعيد  حممد  �لوطني  �جلز�ئر 

�آل خليقة:
�أل �أيها �ل�سعب �لذي بجهاده

يقفوهم  �ل�سحب  جهاد  �أعاد 
�أثر�

لقد ثرت يف �لتاريخ �أعظم ثورة
ل  �ل�سحائف  يف  ترب�  ت�سّجل 

حرب�
�أر�ك بلغت �ليوم ما كنت ر�غبا

 ونلت مز�يا ل تطيق لها ح�رش�
�لتنازع  �أ�سباب  عنك  ودع 

و�عت�سم
مبيثاقك �لثوري و��سدد به �أزر�

�إىل  �ل�سابقني  ف�سل  تن�ض  ول 
�لفدى

من �ل�سهد�ء �لطيبني بها ذكر�
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تاأليف القا�ص الإيراين حممد مريكياين وترجمة ندى ح�سون

" خمتارات  ال�سعادة  " اأ�سطورة 
من الأدب الفار�سي املعا�سر

اأ�سطورة ال�سعادة خمتارات من الأدب الفار�سي املعا�سر للقا�ص الإيراين حممد مريكياين ترجمتها اإىل العربية الدكتورة ندى ح�سون باأ�سلوب 
�سيق ولغة �سهلة عميقة قريبة من القارئ العربي.

 وكالت

الق�ص�صية  املجموعة  تت�صمن 
ال�صادرة عن الهيئة العامة ال�صورية 
متو�صطة  ق�ص�ص  ثماين  للكتاب 
من  �صفحة   139 يف  تقع  الطول 
“اإبريق  منها  املتو�صط  القطع 
اجلدارية  وال�صاعة  اخلزيف  ال�صاي 
وال�صكوى وقطار ال�صاعة الثامنة”.
ويبداأ القا�ص مريكياين املجموعة 
بق�صة اأ�صطورة ال�صعادة التي ميزج 
احلكائية  الأ�صطورة  بني  فيها 
التي  ر�صالته  فيها  ليقول  والواقع 
وهي  القارئ  اإىل  اإي�صالها  يريد 
الجنرار  وعدم  بالأر�ص  التم�صك 
حكاية  عرب  الزائف  الطموح  وراء 

رجل يذهب على ظهر تنني خلطبة 
بنت امرباطور الرومان فيفاجاأ اأن 
ال�صبان  دماء  ت�صفية  اأراد  الأخري 
لت�صيري  ابنته  خطبة  ينوون  الذين 

مركبته التي تعمل بدماء ال�صباب.
فهي  اخلم�صة  الأحجار  ق�صة  اأما 
بهدف  و�صهل  اأ�صلوب طريف  ذات 
ال�صياع  من  الرتاث  على  احلفاظ 
اجلميلة  الألعاب  تلك  واإبقاء 
فيه  ت�صيطر  زمن  يف  والب�صيطة 
والألعاب  املتطورة  الألعاب 

اللكرتونية.
واقع  حتكي  عام  ب�صكل  الق�ص�ص 
ا�صتهرت  التي  ال�رشقية  البالد 
للتعبري  والق�ص�ص  باحلكايات 
اأراد  ور�صائل  واأفكار  مواجع  عن 

الكتاب اإي�صالها ب�صكل غري مبا�رش 
وعرب مغزى ميكن التو�صل اإليه من 

قراءة الق�صة.
يعمل  مريكياين  القا�ص  اأن  يذكر 
واليافعني  الأطفال  لق�صم  مديراً 
الإيراين  والتلفزيون  الإذاعة  يف 
منها  ق�ص�صية  جمموعات  عدة  له 
كمال  وحكاية  والإجازة  النافذة 
تلفزيونية  اأعمال  عدة  اإىل  اإ�صافة 
ح�صون  الدكتورة  املرتجمة  اأما 
فتحمل دكتوراه يف الأدب الفار�صي 
دم�صق  جامعة  يف  اأ�صتاذة  وتعمل 
من اأعمالها املرتجمة تاريخ الأدب 
واأ�صطورة  املعا�رش  الفار�صي 

الع�صق و�صاعي الربيد وغريه.
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والثقافة  ال�صياحة  دائرة  اأقامت   
ثقافية  جل�صة  اأم�ص  اأبوظبي،  
عزف  ي�صاحبها  �صعرية  واأم�صية 
»مقاب�صات  فعالية  يف  العود، 

رم�صان«، يف املجمع الثقايف..
الكاتب  الفعالية  وا�صت�صافت 
الإماراتي نا�رش الظاهري، وحتاوره 
رئي�صة حترير زهرة اخلليج، ب�صاير 

املطريي.
و«مقاب�صات رم�صان«، عنوان �صهري 
ملجموعة مقالت كتبها الظاهري 
على  الثامن«،  »العمود  عموده  يف 

مدى ال�صنوات املا�صية.
يف  اأخرياً  كذلك  الظاهري  ون�رش 
للكتاب  الدويل  اأبوظبي  معر�ص 
يف  نف�صه  بالعنوان  اإ�صداره   ،2019

جزئني.
حتمل  التي  الكتاب  مقدمة  ويف 
يقول  رم�صان«  هالل  »قبل  عنوان 
ال�صهر  هو  »رم�صان  الظاهري: 

ا�صتئذان،  بال  القلب  يدخل  الذي 
ون�صمح لأيامه اأن تعد من اأعمارنا، 
اإميانية  بعد رحلة  يغ�صلنا، يطهرنا 
النا�ص  فتجد  جّوه،  يفر�صها 
�صاحكة،  ووجوههم  م�صتب�رشين 

ها�صة با�صة«.
املقدمة  يف  الظاهري  ويو�صح 
�صبب كتابته لهذه املقاب�صات طيلة 
ال�صنوات  مدى  على  رم�صان  �صهر 
عادي،  غري  �صهر  »ولأنه  املا�صية 
كل  عمود  يكون  اأن  ارتاأيت  لقد 
خمتلفاً  رم�صان،  اأيام  من  يوم 
لأن  الأخرى،  الأيام  عن  ومغايراً 
بالتلفزيون  قيا�صاً  ال�صحف  حظ 
املكتظة،  الد�صمة  وم�صل�صالته 
يبدو  عليها اجلميع،  يت�صابق  والتي 
قراءات  من  لكم  �صاأقدم  كئيباً، 
ما  مكتبتي،  خزينة  ومن  �صابقة، 
اأرى اأنه يحمل فكرة وفائدة ودلياًل 
على �صيء عميق يف احلياة، �صيكون 

ل  املقالة،  فن  اإىل  اأقرب  العمود 
يحمل فكرة واحدة بل فيها التنوع، 
واإ�صارات لأ�صياء قد ت�صتدلون عليها 
باأنف�صكم، وتبحثون عنها مبفردكم، 
�صيكون مبثابة رحلة معرفية، هناك 
اأو  �صعوب  حكمة  اأو  ماأثور  قول 
جتارب اأمم، قد يكون هناك كتاب 
اأثري على النف�ص اأو هناك �صخ�صية 
لعبت دوًرا جلياًل يف تاريخ الإن�صانية 
التي  ب�صماتها  وتركت  وح�صارتها، 
ل تن�صى، هناك اأ�صل الأ�صياء كيف 
كربت  ثم  �صغرية،  كفكرة  جاءت 
ومع  معه،  وتطورت  الإن�صان،  مع 
هناك  تكون  قد  اليومية،  و�صائله 
لكنها  يومية  لأحداث  كبرية  فكرة 
�صتكون  ون�صف،  بكلمة  خمت�رشة 
العامية  واملفردة  اللغة  هناك 
ال�صعرية  الأبيات  وتلك  املن�صية، 
ومن  القلب،  على  الباردة  النبطية 

حمفوظات ال�صدر«.

يف جل�سة �سعرية واأم�سية ثقافية يف اأبوظبي

»مقاب�سات رم�سان« ت�ست�سيف 
الكاتب الإماراتي نا�سر الظاهري

يف  امل�رشق  دار  عن  حديثاً  �صدر 
بريوت، كتاب »احلديث والت�صوف«: 
يل  الأرفه  بالل  وحتقيق  درا�صة 

وفران�ص�صكو كيابوتي.
جديًدا  طرًحا  الكتيب  هذا  يقّدم 
النبوي  احلديث  بني  للعالقة 
درا�صة  من خالل  وذلك  والت�صوف، 
خمطوط  وهو  جديد،  م�صدر 

ليبزغ  جامعة  مكتبة  يف  موجود 
فيه  جزء  عنوان:  حتت  اأملانيا  يف 
ذي  مع  حمزة  بن  العبا�ص  ق�صة 
عليه.  اهلل  رحمة  امل�رشي  النون 
العنوان،  خالل  من  يظهر  وكما 
اأبي  زيارَة  املخطوط  ير�صد 
الف�صل العبا�ص بن حمزة بن اأ�صو�ص 
لذي   )901/288 )ت  الّني�صابوري 

النون امل�رشّي )ت نحو 859/245( 
هذه  وتبنّيُ  امل�صهور.  املت�صّوف 
الق�صة الفرَق بني الطريقة ال�صائدة 
ما  روايِة  وبني  احلديث  رواية  يف 
يُ�صّمى »حديث الرقاق«، الأمر الذي 
التي  الإتهامات  دح�ص  يف  يُ�صاهم 
ت�صعف من رواية الزهاد واملت�صوفة 

للحديث النبوي.

درا�سة وحتقيق بالل الأرفه يل وفران�س�سكو كيابوتي.

�سدور »احلديث والت�سوف« ق�سة العبا�س
 بن حمزة مع ذي النون امل�سري

“فتاة  با�صم  ق�صائدها  وقعت 
غ�صان” فكانت بحجم ذلك اللقب 
�صليمان  العالمة  فوالدها  واأكرث.. 
اجلبل  بدوي  و�صقيقها  الأحمد 
فاطمة  الكبرية  ال�صاعرة  وهي 

�صليمان الأحمد.
“فتاة غ�صان” الكتاب ال�صادر عن 
يف  للكتاب  ال�صورية  العامة  الهيئة 
الكبري  القطع  من  �صفحة   111
ال�صاعرة  هذه  �صرية  يت�صمن 
ودرا�صات عن ق�صائدها وعالقتها 
�صعرها  من  ومقتطفات  بالبيئة 
واملجالت  ال�صحف  من  جمعت 

التي ن�رشت فيها.
قا�صم  اهلل  عبد  حممد  الدكتور 
من  الأول  الباب  يف  ا�صتعر�ص 

بعنوان  بحث  خالل  من  الكتاب 
نظرات يف �صعر فتاة غ�صان �صرية 
 1908 عام  املولودة  ال�صاعرة 
وطفولتها   1985 عام  والراحلة 
اللقب  ذلك  ودللت  ولقبها 
اأبيها  بيت  يف  العلم  وحت�صيلها 

حمجة العلم اآنذاك.
حفيد  ديب  اأ�صامة  الباحث 
ال�صاعرة ا�صتعر�ص يف بحث البيئة 
التي ن�صاأت فيها فتاة غ�صان كونها 
جمعت الأدب والعلم وتاأثريها على 
درا�صة  جاءت  كما  واأدبها  �صعرها 
بكفلوين  جهاد  الدكتور  الباحث 
بعنوان فتاة غ�صان �صاعرة �صبقت 
يت�صم  �صعرها  اأن  مبينا  ع�رشها 
باجلزالة خالف الركاكة هي �صهلة 

والعذوبة  املتانة  وجمعت  ممتنعة 
يف وقت واحد.

للدكتور  حمور  الكتاب  ويف 
مع  عالقته  عن  مروة  ا�صماعيل 
اأ�رشة ال�صاعرة من حيث هو باحث 
منبع  والأ�رشة  وال�صعر  الأدب  يف 
الدرا�صة  وكانت  وال�صعراء  لالأدباء 
بعنوان عالقتي مع اأ�رشة العلم اآل 

الأحمد.
الكتاب مبختارات من �صعر  وختم 
غ�صان”  “فتاة  الأحمد  فاطمة 
من  ر�صول  اأحمد  خلود  اختارتها 
الأول  الن�صف  وجمالت  �صحف 
من القرن الع�رشين مثل “منريفا” 

و”العرفان” و”المايل”.
 وكالت

ال�سادر عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب

�سهادات ودرا�سات يف كتاب ال�ساعرة فتاة غ�سان

�صدر حديثاً عن دار اخليال يف 
 : الظالم  »خارج  كتاب  بريوت 
التحول«  اإىل  ال�صطراب  من 
�صتيف  الب�رشية  التنمية  خلبري 
العربية  اإىل  نقله  تايلور 
ومنال  احل�صكي  يا�رش  حممد 

اخلطيب.
املوؤلف  تايلور  �صتيف  ي�رشد 
ق�ص�ص  كتابه،  يف  مبيعاً  الأكرث 
ما يزيد عن ثالثني �صخ�صاً ممن 
مروا بيقظة روحية دائمة بعد 
�صديدين  وا�صطراب  �صدمة 
ال�صابة  عن  اقراأ  حياتهم.  يف 
بعد  جديد  من  ولدت  التي 
مريعة  اإ�صابات  من  عانت  اأن 
لندن،  يف   7/7 تفجريات  يف 
ال�صتنارة  وجد  الذي  الرجل 

اإثر  م�صلولً  اأ�صبح  اأن  بعد 
خا�ص  الذي  الرجل  �صقوطه، 
النتحار،  حماولة  بعد  حتولً 
املتعايف  املخدرات  مدمن 
الذي انتقل اإىل حالة دائمة من 
اإىل  »الو�صول  بعد  ال�صتنارة 
احل�صي�ص« وخ�صارة كل �صيء.

اأجرى �صتيف اأي�صاً مقابالت مع 
الروحيني  املعلمني  من  الكثري 
بعد  يقظتهم  حدثت  الذين 
ومن  حاد،  نف�صي  ا�صطراب 

بينهم اإيكارت تول.
ق�ص�ص  �رشد  اإىل  بالإ�صافة 
كتاب  يُف�رش  النا�ص،  هوؤلء 
يتمتع  ملاذا  الظالم«  »خارج 
التاأثري  بهذا  ال�صطراب 
عن  اأمثلة  ويعطي  التحويل 

املتناهية  غري  الب�رش  قدرة 
تقريباً على جتاوز املعاناة. اإّنه 
يبني مدى عفوية وقرب اليقظة 

منا جميع.

نقله اإىل العربية حممد يا�سر احل�سكي ومنال اخلطيب

»خارج الظالم : من ال�سطراب اإىل التحول« ل�ستيف تايلور
 وكالت 

وكالت وكالت 
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دراما " اأوالد احلالل "...
 عندما تتكلم ال�صورة بروعة االإبداع

حكيم مالك    

الدراما اجلزائرية و�ضعت 
اأ�ضا�ضها اجلريء 

�أن  ديدة  بن  �أكد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف   
و�سعت   قد  �جلز�ئرية   �لدر�ما 
�ملتحقق  �جلريء  �أ�سا�سها  �ليوم 
خطوتها  تخطو  فنية،  عبقرية  يف 
�مل�ستويات  ُعليا  ي�ساهي  �أفق  نحو 
�لدر�مية �لرتكية وغريها، و�أنا حني 
جز�ئري،  در�مي  عمل  �أنه  �أقول 
باأن  �لوقت  نف�س  يف  مدرك  فاأنا 
�أمين  حممد  للمنتج  �ل�سيناريو 
جد�د  �أبو  ورفيق  �لتون�سي  جو�دي، 
�ل�سهيلي  �لدين  لن�رص  و�لإخر�ج 
�لتقني  �لفريق  و  �أي�سا  �لتون�سي 
عموما؛  تون�سي  �ملنتج  تون�سي.. 
�أكرث �قرت�با من  ، هوؤلء  َمْهلاً ولكن 
بخربتهم  �جلز�ئري،  �لإح�سا�س 
�خلا�سة  �لتوليفة  عن  �لبحث  يف 
�أن  ميكن  وما  �جلز�ئري،  للإن�سان 
�لإن�سان  لنوع  و�قع  �أي  مع  يتاآلف 

�ملغاربي عموما. 

»عبد القادر جريو« جنح 
يف مالم�ضة اأعماق الروح 

الوهرانية

 ولقد �أ�ساد  �حممد بن ديدة بعبقرية 
�ملعاجلة �لدر�مية لل�سيناريو، وهي 
�إبد�ع  من  �لوهر�ين،  �لأثر  عميقة 
و�لفنان  �مل�رصحي  �ملخرج  �لر�ئع 
يعرف  �لذي   « جريو  �لقادر  عبد   «
خا�سة  �لوهر�نية،  �لبيئة  دقائق 
�لإح�سا�س،  ُمعاي�سة  عملية  يف 
يف  �لوهر�نية  �لروح  تقم�س  و�سفة 
�لأنرثوبولوجية  و�أبعادها  تقاليدها 
لهذ�  كان  ما  و�إل  و�لجتماعية، 
�مل�سل�سل �أن يوؤثر كل هذ� �لتاأثري لول 
�لوهر�نية  �لروح  �أعماق  لم�س  �أنه 
يف  للأو�ساع  �جلز�ئرية  و�حلقيقة 
�سميمها �حلي، و�لتي لطاملا ظلت 
عنه،  �مل�سكوت  د�ئرة  يف  مكبوتة 

كتابة  عملية  مار�سو�  �لذين  ولعل 
�ملعاجلة  وتفعيل  �ل�سيناريوهات 
�ملعرفة  حق  يعرفون  �لدر�مية.. 
ما فعله عبد �لقادر جريو، وما بذله 
من جهد يف ُموؤ�لفة هذ� �ل�سيناريو 
و�لجتماعية  �لنف�سية  �لو�قعة  مع 
 ،) �لوهر�ين   ( �جلز�ئري  للإن�سان 
�لبحث  �رصورة  �قت�سته  ما  وكذلك 
تفعل  �لتي  و�لعبار�ت  �لكلمات  عن 
�لكيان  تفجري  يف  �لعميقة  فعلتها 
وتلك  �لد�خل  من  للإن�سان  �حلي 
هي تخ�س�سات كتاب �حلو�ر �لذين 
��ستطاعو� تطويع �لكلمة يف بُعدها 
من  �أذكر  �لوهر�ين  و�إح�سا�سها 
�ملتخ�س�س  �مُلبدع  �ل�سديق  بينهم 
 « �لدر�مية  �لفنون  يف  �لأكادميي 
ميكن  حيث  هنالك   ،« كايف  فتحي 
للباحث يف حقل �حلو�ر �ل�سينمائي 
يف  �ملطلوبة  �لكلمات  ميح�س  �أن 
�لتمثيلية  للبيئة  تعطي  �لتي  دقتها 
حقيقتها من دون ت�سنع، كي تنطق 
يف  �آد�وؤها  �ملطلوب  بامل�ساعر 
بالإح�سا�س  يُعرف  ما  وهو  �لدور، 
قائم  تخ�س�س  هو  �لذي  باللغة، 
وتقنيات  �لدر�مية  �لفنون  بذ�ته يف 

�لإلقاء !.

 احرتافية يف تقم�ص 
ال�ضخ�ضيات واأداء لغوي ناجح 

للهجة الوهرانية 

يف  �مل�ساركة  �لوجوه  وعن    
»�أولد �حللل » قال عنها   م�سل�سل 
�سبابي  خطاب   �أح�سن  �ساحب  
 2009 �سنة  �لوطني   �مل�ستوى  على 
، �أنها �أّدت �لتمثيل وبدون ��ستثناء، 
بقدرة  �لكا�ستينغ  جناح  يثبت  مما 
على  قادرة  فهي  كبرية  وثقة  عالية 
م�ستوياتها  �أبعد  يف  �لإثارة  خلق 
بكل تفا�سيل ��ستخد�مات �لقدر�ت 
�لفنية للممثل، من �أد�ء لغوي للهجة 
�ل�سخ�سيات  وتقم�س  �لوهر�نية، 
وجميع  ومبدع،  حمرتف  ب�سكل 
�جل�سدية  �لتعابري  م�ستخدمات 

ونظر�ت  �لوجه  وتقا�سيم  و�لإمياء 
�رصب  �لذي  و�لعمق  �لعيون 
�ل�سخ�سية حد �مَللكة �لتي ل يوجد 
فيها �أي �رتباك �أو تكلـّف.. بل دقائق 
ل ير�ها �إل خمرج ��ستطاع �أن يبث 
فجعل  �لتفا�سيل  �أب�سط  يف  �لروح 
ر�سم  كذلك   ، �مل�ساهد  �أقوى  منها 
�لألو�ن  مبعاجلة  �لليلية  �مل�ساهد 
وتقنيات �لإ�ساءة، يف كل �حللقات.. 
�أثره  �لليلي  للم�سهد  كان  �أنه  �أي 
�لنف�سية  على  و�مل�ستحوذ  �ل�ساحر 
قر�ر�ت  �إىل  �لدخول  حد  قويا 
للُم�ساهد  �لل�سعورية  �حلياة 
في�ستنطق كو�منه �لد�خلية ويحرك 
ليتفاعل  �ملكبوتة،  و�أ�رص�ره  �آلمه 
كل  �أمام  وحقيقي  م�سوؤول  ب�سكل 
وبني  لآخر،  حني  من  تثريه  لقطة 
�سغرية..  فو��سل  و�لإثارة  �لإثارة 
مما يجعل �ملتلقي م�سدود �لنتباه 
ل  بحيث  �حللقة  تفا�سيل  كل  �إىل 
ثانية.. ولعل �مل�ساهدين  �أي  تفوته 
لهذ� �مل�سل�سل، يتفرجون �حللقة ثم 
�ليوتيوب  على  ثانية  مرة  يُعيدونها 

.!

»ن�ضر الدين ال�ضهيلي » فجر يف 
كل ممثل قدرات و�ضلت اإىل 

حد جنون الإبداع
  ويرجع �لف�سل  بنجاح هذ� �لعمل 
ح�سب   ، و�ملثري  �ملوؤثر  �لدر�مي  
�حممد بن ديدة �إىل مهارة وعبقرية 
�ل�سهيلي  �لدين  ن�رص   « �ملخرج  
كل  يفجر يف  �أن  ��ستطاع  �لذي    ،«
ممثل قدر�ت و�سلت �إىل حد جنون 
من  هنالك  �أن  و�أعتقد  �لإبد�ع، 
�ملمثلني من مل يكن قد �كت�سف من 
قبل بع�س �لقدر�ت لديه، حتى وقع 
ن�رص  يدي  بني  و�لقدر  �لق�ساء  به 
كان  ما  فانفجر  �ل�سهيلي،  �لدين 
مكنونا، وهذ� دليل على �أن �ملخرج 
باملاألوف يف  ول  بالقليل  ير�سى  ل 
�سنع  ولعله  �لإبد�عية،  م�سريته 
�مل�ستحيل يف » �أولد �حللل » فاأنا 

حني �ساهدُت يف كل �حللقات رو�ئع 
لنفجار �لقدر�ت لدى كل �ملمثلني 
�أن  ت�ستطيع  ل  بحيث  و�ملمثلت، 
�أ�سا�سي،  دور  عن  ثانويا  دور�  متّيز 
ولعل  �ملتفاعلة..  �لبطولة  �إنها 
�لذي  منوذجا هزين حد �لرجتاف 
دقائق  يف  �لأع�ساب  كل  متلك 
فعله  ما  ج�سدي،  يف  �لق�سعريرة 
�لفنان �لر�ئع  بن عبد �هلل جلب ) 
فرج (، وهو �ساحب قدرة فنية عالية 
كان  حني  ـ،    20 �حللقة  يف  �لليلة  ـ 
ملرز�ق  يربر  �خلوف  �نفعال  حتت 
وبالأخ�س  خائنة  تكن  مل  �أمه  باأن 
حني  على  �للقطة  فاجاأتنا  حني 
غفلة غري منتظرة، ر�أيُت �مل�ستحيل 
�إنها  وموؤثر   نادر  �إبد�ع  يف  بحق 
�جلز�ئرية  �لدر�ما  يف  نادرة  �سورة 
يف  �لأقوى  �للقطة  �أر�سحها  و�أنا  
باب نظرة �سخ�سية  �مل�سل�سل، من 
عبد  بني  ما  يعرفون  ل  و�للذين 
جلب  �هلل  عبد  وبن  جريو  �لقادر 
من عمق يف �لتجارب �لفنية مبحبة 
قلبا  كانا  لو  كما  معا  �لقلبني  جتمع 
لأجله،  وينا�سل  �لفن  يع�سق  و�حد� 
جمعت  �لتي  �خلا�سة  �لروح  تلك 
باأن غري هاذين  بينهما.. �سيدركون 
�أن  �إن �لتقيا  �ل�سخ�سني ل ميكنهما 

ي�سنعا ذلك �مل�سهد بال�سبط !!  .

�ضيناريو » اأولد احلالل »... 
ق�ضة افرتا�ضية يف ُبعد واقعي

�لذي  �لنقد  على   ، ديدة   بن  ورد   
وجه  ل�سيناريو« �أولد �حللل »، باأن 
�جلز�ئرية  بالأخلق  م�سا�س  فيه 
من  �ملبتذل  �لكلم  وتكري�س 
مب�ساهد  ممتلئ  باأنه  �لنوع،  هذ� 
�لقيل  من  ذلك  وغري  �لعنف.. 
و�لقال مقدما فيها ذ�ت �ملتحدث 
�إجابة �أكادميية، عن هذ� �مل�سل�سل 
�لعمل  باأن  ،م�سري�  جد�  ر�ئع  باأنه 
يُعالج  �أن  بال�رصورة  لي�س  �لفني 
�لجتماعية  �لق�سايا  كالطبيب 
معاجلة �ملوعظة و�لن�سح و�لإر�ساد 

ينقل  �أن  �لفني  �لعمل  يف  يكفي  بل 
�إليك �إح�سا�سا يثري بد�خلك حقيقة 
ما، قد تكون مرت بحياتك �أو �أنك 
�ستلقاها م�ستقبل  ،لذلك  �أن �لق�سة  
�أولد   « �ل�سيناريو  �ملكتوبة يف هذ� 
�حللل » هي ق�سة �فرت��سية يف بُعد 
و�قعي، قد مت�س �أي �إن�سان  يف �أي 
بقعة من �لعامل، لكن يف �إ�سقاطاتها 
لها  كانت  �جلز�ئرية  �لوهر�نية 

خ�سو�سية ت�ستنطق �مل�ستحيل !.

الفن الدرامي لبد له من 
معرفة عميقة

  ولقد �أو�سح »  �ملتوج بجائزة �أح�سن 
ن�س م�رصحي  عن ن�سه  �ملو�سوم بـ  
�حلادية  �لدورة  يف  »مو�سو�سار�ما« 
للم�رصح  �لوطني  للمهرجان  ع�رص  
 ، �لعا�سمة   باجلز�ئر  �ملحرتف 
مع  متفاعل  لكل  �لأو�ن  �آن   �آنه 
�أن يُغري فل�سفته  �لدر�ما �جلز�ئرية 
و�مل�سل�سلت،  �لأفلم  متابعة  يف 
من  له  بد  ل  �لدر�مي  �لفن  وباأن 
معانيه  تَ�رَصُّب  يف  عميقة  معرفة 
�مل�سبقة  بالأحكام  �لأخذ  وعدم 
قد   .! �ملندفعة  �سذ�جتها  يف 
بالأب،  ت�ستهني  �لق�سة  قائل،  يقول 
جمرم  فت�سوره  خا�سة  وبالرجل 
و�سخ�سية  �لأدو�ر  كل  يف  تقريبا 
غري �أخلقية، �أو �أنها تكر�س نظرية 
�سيغموند فرويد يف قتل �لأب رمز�، 
منظور  من  �أوديب  عقدة  تكري�س 
جديد، كره �لأب �ملفرط.. و�مليول 
�لأنثى  وتقدي�س  �لأم  عامل  �إىل 
�ملر�أة  حتكمه  عامل  عن  و�لبحث 
هذه  �أن  �لمتحدث  ذ�ت  ويرى   ،
�لفل�سفي  للفهم  �لإكر�هية  �لروؤية 
ول  نا�سجة  غري  �ل�سيناريو  لفكرة 
تعدو كونها، حكم ُمبتذل، لأن هذ� 
جاءت  ق�سة  هو  �لدر�مي  �لعمل 
و�أم  �أيتام  �أحد�ث عن  ،فيها  هكذ� 
وبارونات  ظلما،  �غتيلت  متهمة 
من  ينتهي  ل  وليل  خمدر�ت 
�جلرمية، وغري ذلك من �سخو�سها 

جنرب  فل  و�أحد�ثها..  وحبكتها 
على  ق�سة  يكتب  �أن  على  �ملوؤلف 
،لهاماته  مبتذلة  �أذو�ق  مقا�سات 
فاأبدع  خياله  على  ��ستحوذت 
�أفرغها يف  ق�سته تلك.. و�ملخرج 

قالب در�مي فّعال .
حتقيق التكامل الفني الدقيق

»عبث  رو�ية  �ساحب  ودعا  
�جلمجمة » يف كتاب ل يقر�أ �إل يف 
�لظلم ،  �إىل  �رصورة  تعلم كيفية  
تذوق �لبعد �لفني للم�سهد �لدر�مي 
و�ملوؤثر�ت  �لأحد�ث  وحبكة 
يف  �حللقات  م�سار  يف  �ملتفاعلة 
�أي م�سل�سل در�مي قوي.. من دون 
و�سو��س  �إىل  �سيء  كل  نحول  �أن 
وعليه   �لكربى  �ملوؤ�مرة  كنظرية 
جنح   �حللل«  �أولد  فم�سل�سل« 
دقيق  فني  تكامل  فعل يف حتقيق 
و�أغنيته  �جلينرييك  ت�سميم  من 
�لت�سويرية،  و�ملو�سيقى  �لر�ئعة 
و�لنهايات  �حللقات  تقطيع  �إىل 
وكل  مثري  ب�سكل  �ملحبوكة 
فيه  �مل�ستخدمة  �لفنية  �لتقنيات 
كانت  بتدقيقه  �لعناية  �أن  يبدو  و 

متعبة جد�. 

ناأمل اأن تنفجر �ضيناريوهات 
عبقرية يف الأعمال 

اجلزائرية القادمة

ويف �لأخري وجه  �لكاتب �مل�رصحي 
خا�سة  ،حتية  تيارت   مدينة  �بن 
�لفن  يع�سق  قلب  من  وخال�سة 
يف  �لعمل  طاقم  كل  �إىل  �لدر�مي 
م�سل�سل » �أولد �حللل » و�إىل كل 
�ملمثلني و�ملمثلت  �لذين  �سنعو� 
�ملخرج  و�إىل  بحق  �ملعجز�ت 
�لعبقري نور �لدين �سهيلي بتون�س 
�أمل  على  �ملحبة  وكل  �ل�سقيقة 
عبقرية  �سيناريوهات  تنفجر  �أن 
�جلز�ئرية  �لقادمة  �لأعمال  يف 
فالعبقرية  جز�ئريني  وملخرجني 

�إك�سري ل ينفذ.

 قدم الروائي والكاتب امل�ضرحي احممد بن ديدة   يف ت�ضريح ليومية »الو�ضط » روؤيته  اخلا�ضة حول  م�ضل�ضل  » اأولد احلالل »  الذي لون ف�ضاءات الواقع 
اجلزائري برهبة  التاأثري وحقيقة البحث عن الذوق اجلديد للدراما املبدعة ، وا�ضفا  هذا العمل  بقنبلة الدراما اجلزائرية يف رم�ضان 2019 و عبقرية 

العمل املتكامل، الذي ل يرتك يف تفا�ضيل ما يقت�ضيه امل�ضهد التمثيلي التلفزيوين اأي هفوة لناقد اأو متجرئ على الكالم بهذر يّدعي عدم الإعجاب،  
كما اأن هذا امل�ضل�ضل ل يرتك اإح�ضا�ضا ولو لدقيقة اأن مير باردا، فكله نار مبدعة واإبداع ناري، ي�ضتحوذ على املُتلقي يف كل جزئياته كاجلاذبية 

ال�ضاحرة التي لن تفلت العني متابعتها ول القلب من تاأثره بها  ول العقل من حتليله لُعقدها، بكل ما ي�ضعر به املُ�ضاهد من توليفة احلقائق الجتماعية 
وجت�ضيدها يف البعد الفني يف هذا امل�ضل�ضل هو روعة ل تنتهي، في�ضري بذلك ملت�ضقا بكل ثانية متر يف �ضا�ضة هذا امل�ضل�ضل الرهيب » اأولد احلالل ».. 

ويكفي اأن تكون هذه ال�ضفة مقيا�ص جناح لهذا الإبداع ال�ضخم.



ن�سيجه،  برهافة  ال�سفاه  جلد  يت�سم 
�سواء  ب�رسعة  ويت�رسر  يتاأثر   لذلك 
اأم داخلي، ومن  كان  بعامل خارجي 
بني هذه الأ�رسار التي ت�سيب وتوؤدي 
يعاين  والذي  »الت�سقق«،  هو  ال�سفاه 
ذكورا  الأ�سخا�ص  من  الكثري  منه 
وطرق  حدوثه  �سبب  جاهلني  واإناثا، 
�سعت  العدد  هذا  يف  منه.  الوقاية 
تو�سيح  اإىل   اأول«  »ال�سحة  جملتكم 
و�سبل  ال�سفاه  ت�سقق  حدوث  اأ�سباب 

الوقاية منه وكذا طرق عالجه.     
ما هو ت�شقق ال�شفاه؟

هو عبارة عن �سقوق اأو �رسوخ ت�سيب 
ال�سفاه خا�سة ال�سفى ال�سفلى، وعادة 
لدم  نزيف  الت�سقق  ي�ساحب هذا  ما 
ب�سيط مبجرد البت�سام اأو الكالم اأو 

الأكل، ويت�سم ب�سعور بالأمل �سديد .

ما هي اأ�شباب ت�شقق ال�شفاه؟

 ميكن  تق�سيم اأ�سباب ت�سقق ال�سفاه 
يتمثل  وداخلي؛  خارجي  �سببني،  اإىل 
ال�سفاه  احتواء  يف  اخلارجي  العامل 
تغيري  لأي  يتاأثر  رفيع  جلد  على 
خالل  خا�سة  املناخ،  اأو  اجلو  يف 
اأو  ال�سديدة،  ال�ستاء  ف�سل  برودة 
لأن  املرتفعة؛  ال�سيف  ف�سل  حرارة 
التق�سري  لل�سفاه  ي�سبب  الإجتفاف 

وت�سقق.
يف  فتكمن  الداخلية،  العوامل  اأما 
اجليد،  للرتطيب  اجل�سم  افتقار 
اجل�سم   داخل  املاء  ن�سبة  اأن  مبعنى 
الإجتفاف،  اإىل  يوؤدي  مما  �سعيفة 
ويوؤدي النق�ص يف بع�ص الفيتامينات، 
دورا  يلعب  الذي   « »ب2  كفيتامني 
وي�ساعد  اخلاليا،  منو  يف  مهما 

احلديد  مادة  امت�سا�ص  على 
ت�سقق  اإىل  اجل�سم  داخل  ومتثيلها 
نق�سه  ي�سبب  اأن  وميكن  ال�سفتني، 
يف  وانخفا�سا  النمو  يف  توقفا  اأي�سا 
الوزن  واأ�رسارا يف اجللد املخاطي 
والتهاب يف الل�سان واللثة والتقرحات 

اجللدية.
اإىل  الأدوية  بع�ص  تناول  يوؤدي  كما   
نن�سى  ل  ال�سفاه،  بت�سقق  الإ�سابة 
التي  ال�سيئة  العادات  بع�ص  اأي�سا 
كع�ص  الأ�سخا�ص،  بع�ص  بها  يقوم 
تق�سريها  اأو  م�سها  اأو  مثال  ال�سفاه 
بع�ص معاجني  وا�ستخدام  بالأ�سنان، 
كليا عن  اأثارها  اإزالة  الأ�سنان وعدم 
املتواجد  الفليور  ي�سبب  اإذ  ال�سفاه، 
فيها اإىل جفاف الفم، مع الإ�سارة اإىل 
اأن التدخني  وتناول بع�ص املاأكولت 
احلارة اأو املاحلة يوؤدي ال�سفاه،  كما 
ال�سفاه  لأحمر  الن�ساء  ا�ستعمال  اأن 
�سلبا  يوؤثر  الرخي�سة  املاركات  من 

على ال�سفاه.

بكرثة  املاء  ب�رسب  البداية،  يف  ين�سح 
من اأجل ترطيب اجللد وتفادي الوقوع 
يو�سى  كما  الإجتفاف،  م�سكل  يف 
اأو  املرطبة  بالزيوت  ال�سفاه  برتطيب 
امل�ستح�سن  ومن  املغذية  بكرميات 
ل�سمان  ال�سيدليات   من  اقتناءها 
تكون  ما  وغالبا  وجودتها،  مفعولها 
حمرة  قلم  �سكل  على  املرطبات  هذه 
على  �سناعته  يف  ويعتمد  ال�سفاه، 
املركبات  بع�ص  من  اأو  الكاكاو،  زبدة 
مع  اخلاليا،  على جتديد  ت�ساعد  التي 
الإ�سارة اإىل اأن بع�ص اأنواع اأقالم حمرة 
لل�سم�ص،  واقي  على  حتتوي  ال�سفاه 
اأح�ست  مرة  كل  يف  با�ستعماله  وين�سح 

فيها املراأة باأنه جف عن �سفاهها.

ومن  املعلوم اأن اأف�سل العالجات، هي 
التي تبداأ من داخل اجل�سم، لذا ت�ساهم 
وخا�سة  بالفيتامينات  الغنية  الأطعمة 
اجلفاف  من  الوقاية  يف  بـ2  الفيتامني 
م�سادرها  اأهم  ومن  ال�سفاه،  وت�سقق 
واملوز  واجلزر  اخل�ص   الطبيعية، 
اأما  الذرة،  وحبوب  وامل�سم�ص  واخلوخ 
م�سادرها احليوانية، فتتمثل يف اجلنب 
وال�سمك  واللحم  واحلليب  والأبي�ص 

والكبد والكلي.
الإ�سابة  مدة  طالت  ما  حالة  يف  اأما   
الطبيب  زيارة  فاإن  ال�سفاه،  بت�سقق 
املر�ص  يتطور  قد  لأنه  �رسورية  تعد 

وميكن اأن يتحول اإىل �رسطان.

منتجات منزلية يومية ب�سيطة تهدد حياة الأطفال
يعد احلفاظ على �سالمة الأطفال 
اأولوية ق�سوى لدى الآباء، لذا من 
الإجراءات  اتخاذ  جدا  ال�رسوري 
ي�سكل  قد  عما  لإبعادهم  الالزمة 

خطرا عليهم.
املنزلية  الأدوات  بع�ص  وهناك 
لكنها  �سارة،  غري  تبدو  قد  التي 
يف الواقع ت�سكل خطرا كبريا على 
الأطفال، فال يكفي اأن تكون على 
دراية بهذه املنتجات امل�ستخدمة 
يوميا يف منزلك فقط، بل يجب اأن 

تعرف كيف تتفاعل معها.
املبللة: -1املناديل 

امل�ستخدمة  الأنواع  اأن  حني  يف 
تعقيم  اأو  احلفا�سات  لتغيري 
الأنواع  فاإن  �سارة،  غري  الوجه 
اأو  احلمام  لتنظيف  امل�ستخدمة 
املطبخ حتتوي على مواد كيميائية 
بالربو واحل�سا�سية،  ترتبط  موؤذية 

وفقا لتقارير الوليات املتحدة.
وت�سري التقارير اإىل اأن هذه املواد 
اجللد  تهيج  ت�سبب  الكيميائية 
اأن  الأف�سل  من  لذلك  والعني، 
عقب  الأنظار  عن  بعيدة  تبقيها 

ا�ستخدامها.
املنزلية: -2النباتات 

املنزلية  النباتات  ت�سيف  بينما 

الداخلي،  الت�سميم  على  جمال 
اأ�سنافها  بع�ص  ت�سبب  اأن  ميكن 
لذلك  لالأطفال،  �ساما  تهديدا 
يجدر التحقق منها قبل جلبها اإىل 

املنزل.
الديفينبات�سيا  وتعد 
و�سجرة   )Dieffenbachia(
من   )Philodendron( احلب 
التي  ال�سائعة  املنزلية  النباتات 
)عبارة  الأك�سالت  على  حتتوي 
حم�ص  واإ�سرتات  اأمالح  عن 
املجهرية،  البلورات  الأك�ساليك( 
ت�سبب  الأطفال  مي�سغها  وعندما 

الأمل ال�سديد واللتهابات.

البال�شتيكية: -3الأكيا�س 

بالأكيا�ص  املنازل  تكتظ 
البال�ستيكية نظرا ل�ستخدامها يف 
تعبئة الب�سائع من املتاجر، لكنها 
يف الواقع ت�سكل خطرا كبريا على 
باختناقهم  يت�سبب  قد  الأطفال 
من  فاإنه  لذا  بها،  اللعب  حال  يف 
بعيدا  الأكيا�ص  اإبقاء  ال�رسوري 

عن متناول الأطفال.
-4الأدوية:

ال�سحة  خدمات  هيئة  ك�سفت 
اأن  املتحدة،  اململكة  يف  الوطنية 

من   %70 من  اأكرث  ت�سبب  الأدوية 
جراء  امل�ست�سفى  دخول  حالت 
�سن  دون  الأطفال  لدى  الت�سمم 

اخلام�سة.
مبعزل  الأدوية  اإبقاء  يجب  ولهذا 
يف  و�سعها  وعدم  الأطفال  عن 

حاويات �سهلة الفتح.
ال�شتائر: -5حبال 

التي  احلالت  من  العديد  هناك 
مع  مت�سابكا  الطفل  فيها  يكون 
حبال ال�ستائر ما يوؤدي اإىل الوفاة، 
لذا فاإن من ال�رسوري اإبقاء حبال 
ال�ستائر بعيدة عن اأ�رّسة الأطفال.
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ما هي طرق وقاية وعالج ت�سقق ال�سفاه؟

دلـيلـك لتجـنب ت�سقق ال�سفاه

منظمة ال�سحة العاملية ت�سنف 
الإعياء مر�سا

من  ع�رس  احلادي  الإ�سدار  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  وافقت 
الت�سنيف الدويل لالأمرا�ص، على اعتبار الإعياء مر�سا.

اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  و�سفت  اجلديد،  لالإ�سدار  ووفقا 
باأنها  القمار،  على  والإدمان  التعب  مثل  النف�سية  ال�سطرابات 
»متالزمة الإعياء« التي تعرب عن »الإرهاق اجل�سدي والنف�سي الناجت 

عن الإجهاد املزمن املرتبط بالعمل«.
ومن اأجل العرتاف بالإفراط يف ا�ستخدام اأجهزة الكمبيوتر واألعاب 
الفيديو كمر�ص، يجب اأن تالحظ على املري�ص عالمات ال�سطرابات 
التي توؤثر بدورها �سلبا يف حياة الأ�رسة واملجتمع والتعليم وجمالت 

احلياة الأخرى«.
�سهر  من  الأول  من  اعتبارا  املفعول  �ساري  الإ�سدار  هذا  �سي�سبح 

يناير عام 2022.

التغريات ال�سحية امل�سببة 
لت�ساقط ال�سعر

اأنه  بيد  اجلن�سني،  من  �سخ�ص  اأي  لدى  قلقا  ال�سعر  ت�ساقط  ي�سبب 
يزعج الن�ساء اأكرث. وقد حدد خرباء من اأملانيا التغريات ال�سحية التي 

ميكن اأن ت�رسع يف ت�ساقط ال�سعر.
وهذه التغريات ال�سحية احلا�سلة يف ج�سم املراأة هي:-

بدوره  وهذا  الإجهاد  م�ستوى  يزداد  احلمل  فرتة  اأثناء  يف  احلمل- 
ينعك�ص على حالة ال�سعر. ولكن حل�سن احلظ بعد ولدة الطفل، تعود 

حالة ال�سعر اإىل �سابق عهدها.
انخفا�ص ن�ساط الغدة الدرقية- عندما ينخف�ص ن�ساط الغدة الدرقية، 

ي�سبب انخفا�ص م�ستوى الهرمون، ما يوؤدي اإىل ت�ساقطه.
منظومة  خاليا  تبداأ  ب�سببه  ذاتي،  مناعي  مر�ص  احلمراء-  الذئبة 
داخليا،  التهابا  م�سببة  ال�سليمة،  اجل�سم  خاليا  مهاجمة  يف  املناعة 

الذي بدوره قد ي�سبب ت�ساقط  ال�سعر.
التوتر النف�سي احلاد- يواجه الإن�سان بعد كل حادث موؤمل و انفعال 

�سديد انخفا�ص معدل منو ال�سعر ب�سورة طبيعية.
الهرمونات  تفرز  الدرقية  الغدة  اأن  اأي  الدرقية-  الغدة  ن�ساط  فرط 
الدورة  وا�سطراب  الوزن،  زيادة  اإىل  يوؤدي  ما  املطلوب،  من  اأكرث 

ال�سهرية وت�ساقط ال�سعر.

ملاذا يجب غ�سل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�سعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�سف عن خماطر هذه العادة.
الطبي  املركز  يف  اجللدية  الأمرا�ص  اأ�ستاذ  بيل�سيتو،  دونالد  وقال 
ميكن  غ�سلها،  دون  اجلديدة  املالب�ص  ارتداء  اإن  كولومبيا،  جلامعة 
اأن يوؤدي اإىل تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�سابة بالفطريات 
واأو�سح بيل�سيتو، اأن الثياب التي ن�سرتيها من املتجر معر�سة للكثري 
من التلوث، نتيجة ارتدائها وجتريبها من قبل �سخ�ص اآخر رمبا اأراد 
القمل.  اأو  يكون م�سابا باجلرب  اأن  �سابق، وميكن  �رساءها يف وقت 
وتقول طبيبة الأمرا�ص اجللدية، ليند�سي بوردون، من املركز الطبي 
اأمر  ارتدائها،  اإن غ�سل املالب�ص اجلديدة قبل  يف جامعة كولومبيا، 
بالغ الأهمية وميكن للمتاجر اأن ت�ست�سيف جمموعة متنوعة من املواد 

الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

طريقة جديدة للك�سف 
املبكر عن ف�سل القلب

اقرتح باحثون من جامعة �ستانفورد يف كاليفورنيا اإ�سافة عامل جديد 
ميكن من خالله التنبوؤ املبكر باحتمال ف�سل القلب، وهو قيا�ص مدى 
�سهولة مرور املوجات الكهربائية الب�سيطة يف اأن�سجة دهون ال�ساق. 
وتو�سف حالة ف�سل القلب باأنها ا�ستمرار القلب يف اخلفقان دون اأن 
يقدر على �سخ ما يكفي من الدم اإىل اأجزاء اجل�سم. كرثة اجللو�ص وقلة 
احلركة توؤخر اكت�ساف ف�سل القلب ونُ�رست نتائج الأبحاث اجلديدة 
يف دورية جمعية القلب الأمريكية، ويتم قيا�ص مقاومة دهون اجل�سم 
ال�ساق،  يف  ب�سيطة  موجات  مترير  طريق  عن  الكهربائية  للموجات 
الكهربي  التيار  مرور  كان  كلما  ال�ساق  يف  وال�سوائل  املاء  زاد  وكلما 
�سهاًل، وعند زيادة الدهون ي�سعف مرور املوجات الكهربائية، ومن 

خالل ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال ف�سل القلب.
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ع�سر و�سايا للفوز بليلة �لقدر ...
الليلة  هذه  ف�ضل  ا�ضتح�ضار   -1
 ، �ضاعاتها  من  �ضاعة  كل  وقدر 
، جليلة  القدر  ليلة عظيمة  فهي 
ال�ضاأن ، كثرية اخلري ، وال يُحرم 

خريها اإال حمروم .
واالإخال�ص  االإميان  راقب   -  2
احلديث  ففي   ، الليلة  هذه  يف 
اإمياًنا  القدر  ليلة  قام  من   «  :
واحت�ضاًبا ...« واالإخال�ص اأعظم 
�ضبب لالإكثار من العبادة ؛ فتوجه 
بقلبك للرب العظيم الكرمي فقط 

.
3- حتديث النف�ص عند كل حلظة 
باأن ت�ضتغل هذه الليلة ، وتذكريها 
 ، القدر  ليلة  يف  االأجر  بعظم 
؛  العمر  وق�رص  الفوات  و�رصعة 

لرتتدع عن غفلتها وتنتهي .
باأجر  تفوز  اأن  �ضهلة  هي  فهل 

قيام اأكرث من )83( �ضنة بقيامك 
�ضويعات قليلة يف ليلة؟!

ا يف دعائك  4- كن �ضادًقا خمل�ضً
 ، قيامها  حل�ضن  اهلل  يوفقك  باأن 
وجميل   ، القبول  ح�ضن  وا�ضاأله 
لنيل  �ضبب  فاأعظم   ، العطاء 

اخلري هو ال�ضدق يف الدعاء .
فهي  ؛  الذنوب  عن  البعد   -5
بف�ضل  الفوز  عن  كبري  حجاب 
مذنب  من  وكم   ، الليلة  هذه 
حمروم وهو ال يدري اأّنه قد حيل 

بينه وبني الرحمة ب�ضبب ذنبه .
6- تذّكر حال النبي عليه ال�ضالة 
من  ال�ضالح  وال�ضلف  وال�ضالم 
�ضديدي  كانوا  وكيف   ، بعده 
 ، بف�ضلها  الفوز  على  احلر�ص 
فر�ضول اهلل عليه ال�ضالة وال�ضالم 
االأواخر  بالع�رص  يحتفي  كان 

�ضلى  ورمبا   ، عظيًما  احتفاًء 
بع�ص الليايل اإىل الفجر .

ال  قد  باأنَّها  النف�ص  تذكري   -7
هي  وكم   ، اأخرى  مرة  تدركها 
يف  القدر  ليلة  فاتته  من  خ�ضارة 

اآخر رم�ضان ي�ضومه !!
االعتكاف  على  احلر�ص   -8
 ، بع�ضها  اأو  الع�رص  ليايل  كل   ،
ينتفع  خلوة  نوع  فيه  فاالعتكاف 

بها �ضاحبُها .
واالأ�ضحاب  النف�ص  مع  اجِلُدّ   -9
�ضيء  فكل   ، التوا�ضل  وو�ضائل 
ع�ضى اأن تعّو�ضه اإن فات اإال ليلة 

القدر فلي�ص منها عو�ص .
10- التنويع بني العبادات ، ما بني 
واإن   ، ودعاء  وذكر  وتالوة  �ضالة 
قلياًل  للراحة  النف�ص  احتاجت 

فاب�ضط لها ولكن دون اإكثار .

�هلل تعاىل �أغنى و�أكرم
مهما �ضاأل العبد فاهلل يعطيه اأكرث ، عن اأبي �ضعيد ر�ضي اهلل عنه اأن النبي عليه ال�ضالة وال�ضالم قال : )) ما 
من م�ضلم يدعو اهلل بدعوة لي�ص فيها اإثم وال قطيعة رحم اإال اأعطاه اهلل بها اإحدى ثالث : اإما اأن تعجل 
له دعوته ، واإما اأن يدخرها له يف االآخرة ، واإما اأن ي�رصف عنه من ال�ضوء مثلها . قالوا : اإذاً نكرث ، 

قال : اهلل اأكرث ((] رواه اأحمد 18/3[. 
والدعاء يرد الق�ضاء كما قال النبي عليه ال�ضالة وال�ضالم )) ال يرد الق�ضاء اإال الدعاء ، وال يزيد 
يف العمر اإال الرب (( ] رواه الرتمذي وح�ضنه 2139 واحلاكم و�ضححه 493/1[ . ويف حديث 
اآخر قال عليه ال�ضالة وال�ضالم : )) الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل فعليكم عباد اهلل 
بالدعاء (( ] رواه اأحمد 234/5 واحلاكم 493/1[ فاهلل تعاىل اأكرث اإجابة ، واأكرث عطاًء .

�أيها �لد�عي : ال تعجل
اإن من اخلطاأ اأن يرتك املرء الدعاء ؛ الأنه يرى اأنه مل ي�ضتجب له ور�ضول اهلل �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم يقول : )) ي�ضتجاب الأحدكم ما مل يعجل فيقول : قد دعوت فلم 

ي�ضتجب يل (( ] رواه البخاري 6340 وم�ضلم 2735[ . 
اهلل  �ضاألت  ولقد   ، قط  غ�ضباً  امتالأت  ما   ((  : العجلي  ٌق  ُموِرّ قال 
حاجة منذ ع�رصين �ضنة فما �ضفعني فيها وما �ضئمت من الدعاء (( 

] نزهة الف�ضالء �ص 398[ . 
ال�ضلف  )) وكان   : مالك  قال  الدعاء  يف  االإطالة  يحبون 
ان�رصف  العتمة رمبا  من  الزبري  بن  اهلل  عبد  بن  عامر 
�ص  له الدعاء فال يزال يدعو اإىل الفجر ((] فيعر

نزهة الف�ضالء 484[ . ودخل مو�ضى 
ر�ضول  م�ضجد  حممد  بن  جعفر  بن 
ف�ضجد  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل 
ف�ضمع  الليل  اأول  يف  �ضجدة 
�ضجوده  يف  يقول  وهو 
الذنُب  عظُم   ((  :
فليح�ضن  عندي 
يا  عندك  العفو 
ويا  التقوى  اأهل 
 ، املغفرة  اأهل 
فما زال يرددها 
حتى اأ�ضبح (( ] 
الف�ضالء  نزهة 

. ]538

من ف�سائل ليلة �لقدر 
- اأن اهلل اأنزل فيها القراآن .
- اأنها خري من األف �ضهر .

بَاَرَكٍة ((. -اأن اهلل �ضبحانه وتعاىل و�ضفها باأنها بركة قال تعاىل : )) اإِنَّااأَنَزلْنَاهُ يِف لَيْلٍَة ُمّ
- اأن املالئكة تتنزل فيها وهم ال ينزلون اإالَّ باخلري والربكة والرحمة .

اأنها �ضالم لكرثة ال�ضالمة فيها من العقاب والعذاب مبا يقوم به العبد من طاعة اهلل عز   -
وجل .

- اأن اهلل اأنزل يف ف�ضلها �ضورة كاملة تتلى اإىل يوم القيامة .
- اأن من قام ليلة القدر اإمياناً واحت�ضاباً غفر له ما تقدم من ذنبه .

�لعالقة بني �ل�سيام و�لدعاء
�َضاأَلََك  َواإَِذا  الدعاء }  ذكُر  عقبها  جاء  ال�ضيام  اآيات 
َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدّ َدْعَوَة  اأُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي 
َفلْيَ�ْضتَِجيبُواْ يِل َولْيُوؤِْمنُواْ ِبي لََعلَُّهْم يَْر�ُضُدوَن{] البقرة : 
186[ قال بع�ص املف�رصين : )) ويف هذه االآية اإمياءٌ 
اأن �ضهر رم�ضان  ، واإىل  اأن ال�ضائم مرجو االإجابة  اإىل 
انتهاء  عند  الدعاء  م�رصوعية  واإىل   ، دعواته  مرجوة 
والتنوير 179/2[  ] التحرير   )) كل يوم من رم�ضان 
واهلل تعاىل يغ�ضب اإذا مل ي�ضاأل قال النبي عليه ال�ضالة 
وال�ضالم )) من مل ي�ضاأل اهلل يغ�ضب عليه (( ] رواه اأحمد 

442/2 والرتمذي 3373 [ .

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

فاإن  ؛  به  ظنه  قدر  على  عبده  يعطي  تعاىل  واهلل 
ظن اأن ربه غني كرمي جواد ، واأيقن باأنه تعاىل ال 
يخيب من دعاه ورجاه ، مع التزامه باآداب الدعاء 
ظن  ومن   ، وزيادة  �ضاأل  ما  كل  تعاىل  اهلل  اأعطاء 
باهلل غري ذلك فبئ�ص ما ظن ، يقول اهلل تعاىل يف 
احلديث القد�ضي : )) اأنا عند ظن عبدي بي واأنا 

 [  )) دعان  اإذا  رواه البخاري 7505 معه 
وم�ضلم 2675[ .

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

نفحة من ليلة!
هلل ِمنن يف الّزمان واملكان واحلال، لينقلب املوّفق من ف�ضل اإىل ف�ضل، 
وال يكاد ينقطع املح�ضن عن فر�ضة يزداد فيها تعّبًدا ملواله، فاأّي فوز 
اأعظم، واأّي منزلة اأ�ضنى، من حّب اهلل والّر�ضى عنه؛ ع�ضى اأن ننال حمبته 

ور�ضوانه وواليته.
ومن جملة نعم اهلل الّزمانّية علينا اأن جعل ليلة من ليايل اأف�ضل ال�ّضهور 
املتنزلني  ال�ّضماء  مالئكة  كرثة  من  االأر�ص  ت�ضيق  ومكانة،  قدر  ذات 
اإليها باأمر رّبهم، وتُكتب فيها االأقدار، فال�ّضعيد من اهتبل بركاتها، ومن 
البالء واال�ضتدراج تفريغ جوهرها بال�ّضعارات، واالن�ضغال عن حقيقتها 
باالحتفاالت التي ال تقّدم وال توؤخر، ولي�ص فيها تعظيم اأو توقري هلل رّب 

العاملني.
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ناجي الأ�سطا خارج ال�سباق 
الرم�ساين لهذه الأ�سباب!

اللبناين  النجم  اأعلن  اأن  بعد 
ناجي الأ�سطا ، عن غنائه اأغنية 
م�سل�سل )موجة غ�سب( لرم�سان 
2019، وبعد اإطالقه ملقطع من 
على  ح�ساباته  على  الأغنية 

مواقع التوا�سل
ناجي  فوجئ  الجتماعي،   
للمنتج  الإنتاج  �رشكة  بتاأجيل 

وذلك  املبارك،  رم�سان  �سهر  بعد  ما  اإىل  العمل  عر�ض  معلوف  اإيلي 
لتاأخرهم يف عملية الت�سوير وت�سليم احللقات ل�سالح قناة )اجلديد(.

تزامناً  الأغنية،  تاأجيل طرح  عن  الأ�سطا،  ناجي  مكتب  يعلن  وبالتايل، 
مع تاأجيل عر�ض امل�سل�سل، ليطلقها يف حينه مع عر�سه على �سا�سات 

التلفزيون، ما يعني خروجه من �سباق تيرتات امل�سل�سالت.

»عالء الدين« يت�سدر 
اإيرادات ال�سينما الأمريكية

   
اإيرادات  الدين«  »عالء  والكوميديا  والفانتازيا  املغامرة  فيلم  ت�سدر 
ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية هذا الأ�سبوع، ح�سب تقديرات ا�ستوديوهات 

ال�سينما .
م�سعود،  ومينا  �سميث،  ويل  بطولته  يف  ي�سارك  الذي  الفيلم،  وحقق 

وناعومي �سكوت، اإيرادات بلغت 86.1 مليون دولر.
وتراجع للمركز الثاين اجلزء الثالث من �سل�سلة اأفالم الإثارة واجلرمية 
»جون ويك«، بعنوان »جون ويك :3 بارابيلوم« الذي ي�سارك يف بطولته 
كيانو ريفز، وهايل بريي، وهريويوكي �ساناد،ا ولورن�ض في�سبورن، حمققاً 

24.35 مليون دولر.
املغامرات  اأفالم  �سل�سلة  من  الرابع  اجلزء  الثالث  املركز  يف  وجاء 
اللعبة،  نهاية  املنتقمون:  اأو  غيم«  »اأفنجرز:اإند  بعنوان  »اأفنجرز«، 
الذي ي�سارك يف بطولته روبرت داوين جونيور، وبنديكت كومرببات�ض، 

و�سكارليت جوهان�سون، ومارك روفالو، حمققاً 16.84 مليون دولر.
بيكات�سو«،  ديتكتيف  »بوكيمون:  الفانتازيا  فيلم  الرابع  املركز  يف  وحل 
الذي ي�سارك يف بطولته رايان رينولدز، و�سوكي ووترهاو�ض، وجي�ستيث 

�سميث، حمققاً 13.3 مليون دولر.
يف  ي�سارك  والذي  »برايتبرين«،  الرعب  فيلم  اخلام�ض  املركز  واحتل 
حمققاً  دان،  اآي  وجاك�سون  دينمان،  وديفيد  بانك�ض،  اإليزابيث  بطولته 

7.53 ماليني دولر.

املخرج اإيليا �سليمان يف�سر مغزى الكوميديا ال�سامتة يف فيلمه
فاز املخرج الفل�ضطيني اإيليا �ضليمان بجائزة النقاد لأف�ضل فيلم يف مهرجان كان ال�ضينمائي يف دورته التي اختتمت م�ضاء ال�ضبت املا�ضي.

فيلمه  يف  �سليمان  اإيليا  يقدم 
»لبد اأن تكون هي اجلنة«، عماًل 
ر�سد حتولت  فيه  ي�ستكمل  فنياً 
يف  الفل�سطينية  الهوية  وتغريات 
ومن  الإ�رشائيلي،  الحتالل  ظل 
وحياتية  �سخ�سية  جتارب  خالل 
من  درامي  قالب  يف  خا�سة 
الكوميديا ال�سوداء ال�سامتة التي 

متيز اأعماله.
فيلمه  يف  �سليمان  اإيليا  يعتمد 
على  النقاد،  جائزة  على  احلائز 
والإمياءات  واحلركة  الإ�سارة 
باأعمال  يقارن  باأ�سلوب  الهزلية، 
جانب  اإىل  تاتي،  جاك  الفرن�سي 
توظيف كوميديا املوقف التي برع 

فيها متثياًل وتاأليفاً واإخراجاً.
للمخرج  مب�ساهد  الفيلم  يبداأ 
يف  روايته،  وبطل  �سليمان  اإيليا 

راأ�سه،  م�سقط  حيث  النا�رشة 
الثمار  اجلريان  ي�رشق  فهناك 
م�ساهد  مع  الليمون  اأ�سجار  من 
بينما  اإ�رشائيليني،  لطالب  اأخرى 
املجتمع  لفئات  ب�سمت  ينظر 
بالذهول  ت�سيبه  التي  املختلفة، 
لبد  اجلنة  اأن  لالعتقاد  فتدفعه 
يف  اأخرى  اأماكن  يف  تكون  اأن 
ونيويورك،  باري�ض،  مثل  اخلارج، 

التي ي�سطر لل�سفر اإليها.

جماليات ت�ضويرية

جمتمعاً  يرى  باري�ض،  اأحياء  ويف 
النظافة  عمال  يكون  قا�سياً 
ال�سود،  املهاجرين  من  فيه 
بينما  ال�سوارع  يف  وامل�رشدين 
متار�ض ال�رشطة الكثري من القوة 

وال�سيطرة.

وعن جتنب املخرج اإيليا �سليمان 
اأن  رغم  اإ�رشائيل،  اإىل  الإ�سارة 
ال�رشاع  وقائع  تنقل  اأفالمه 
قال:  الإ�رشائيلي،  الفل�سطيني 
ليقوله عن  الكثري  »مل يعد هناك 
كل  فيه  قيل  الذي  املكان  هذا 

�سيء تقريباً«.
وتابع »اأعتقد اأن جتاهلي هو بيان 
كاأمنا  فهو  ذاته،  بحد  وموقف 
للتوقف  الوقت  حان  لقد  تقول 
عن  التحدث  اأو  التفاو�ض  عن 

مكان اأ�سبح كل ما فيه �رشير«.
باري�ض  �سوارع  يف  ت�سويره  وعن 
خالية من �سكانها، اأو�سح �سليمان 
اأن الهدف اإبراز الأ�سياء والأفراد 
كما الواقع، واإظهار امل�سطهدين 
الذين يعي�سون يف باري�ض، والعرب 

الذين تطاردهم ال�رشطة.

مرح ديوب.. ح�سور متنوع يف دراما رم�سان

اأحد  ديوب  مرح  ال�سابة  الفنانة 
الدراما  يف  اجلديدة  الوجوه 
�سخ�سيات  اأدت  والتي  ال�سورية 
مو�سم  م�سل�سالت  يف  متنوعة 
عربها  م�سجلة   2019 رم�سان 
اأداء  على  قادرة  كفنانة  ح�سورها 
اأمناط فنية متباينة دون اأن تتاأطر 

يف قالب حمدد.
املو�سم  لهذا  م�ساركتها  وحول 

العام  هذا  “�ساركت   : مرح  قالت 
اجلزء  ال�سام  عطر  مب�سل�سل 
رجب  زهري  حممد  للمخرج   4
ب�سخ�سية ماجدة وهي فتاة حتاول 
اخلروج من واقعها ال�سعب واإثبات 
دورا  قدمت  حني  على  وجودها 
التاريخي  امل�سل�سل  يف  خمتلفا 
اأحمد  تاأليف  اجلواري  �رشاع 
عرب  علي  علي  واإخراج  مغربي 

ذات  الفتاة هيالنة وهي  �سخ�سية 
حميط  على  وموؤثر  قوي  ح�سور 

املت�سوف احلالج بطل العمل”.
و�سجلت مرح ح�سورا يف كوميديا 
اجلمهور  تابعها  حيث  العام  هذا 
وخمتلفة  عديدة  ب�سخ�سيات 
تاأليف  “بب�ساطة”  م�سل�سل  يف 
جمموعة من الكتاب واإخراج �سيف 
الدين �سبيعي وينتمي اإىل كوميديا 

اللوحات املنف�سلة.
العايل  املعهد  خريجة  وتعترب 
الدراما  اأن  امل�رشحية  للفنون 
نه�سة  العام حققت  لهذا  ال�سورية 
والنوع  الكم  �سعيد  على  ملمو�سة 
ا�ستحواذها  يف  جتلى  والذي 
بث  �ساعات  من  مهم  ن�سيب  على 
القنوات العربية عرب تقدمي اأعمال 
مهمة ومتكاملة من حيث الإخراج 

والن�ض واملمثلني.
ريحانة  �سخ�سية  �ساحبة  ومتيز 
الدراما  بني  املهلب  م�سل�سل  يف 
الإرهابية  احلرب  قبل  ال�سورية 
يف  م�سل�سالتنا  كانت  اإذ  وبعدها 
بحتة  �سورية  هوية  حتمل  ال�سابق 
الأعمال  اإىل  حاليا  نحت  بينما 
امل�سرتكة يف حماولة من املنتجني 

لاللتفاف على ظروف احلرب.
الدراما  تطوير  اأن  الفنانة  وتوؤكد 
امل�سمون  �سعيد  على  ال�سورية 
لأن  حقيقيني  كتاب  وجود  يتطلب 
اأحد عوامل جناح العمل هو الن�ض 

القوي الكفيل باإجناح اأي عمل.
اأن  حديثها  ختام  يف  مرح  ومتنت 
تعك�ض  اأدوارا  امل�ستقبل  يف  تقدم 
ب�سكل  الفنية  ومقدرتها  موهبتها 

اأكرب وتتجاوز اأدوارها ال�سابقة.
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حداد  ديانا  الفنانة  ت�ستعد 
العربي«  الغناء  »برن�سي�سة 
املبارك  الفطر  بعيد  لالحتفال 
مع جمهور وزّوار جزر املالديف، 
وذلك يوم 6 يونيو 2019 املقبل، 
 Velaa »يف »فيال برايفيت اآيالند
Private Island، وذلك برفقة 

فرقتها املو�سيقية.
�ست�سارك  اأنها  ديانا  واأو�سحت 
عيد  بحلول  الفرحة  اجلمهور 
الفطر بطريقة خمتلفة هذا العام، 
من خالل حفل يف جزر املالديف 
اأعّدت له برناجماً غنائياً متنّوعاً 
اأغنياتها  من  بع�ساً  �سيت�سّمن 
اللبنانية  �سواء  الألوان  املتعّددة 
اأو امل�رشية اأو اخلليجية اأو حتى 

املغربية، موؤكدة اأنها �سعيدة لأنها 
تتقن هذه اللهجات وجنحت فيها 
اخلليجي  اجلمهور  لدى  جميعاً 

خ�سو�ساً والعربي عموماً. 
حلّت  اأخرى،  جهة  ومن 
يحب  كما  »الربن�سي�سة« 

�سيفًة  يلقبها،  اأن  جمهورها 
مع  رم�سانية  اإذاعية  �سهرة  على 
يف  جنم  علي  الكويتي  الإعالمي 
الكويت،  يف   fm مارينا  اإذاعة 
جمموعة  عن  خاللها  حتدثت 
التحدث  ي�سبق  مل  متعّددة  اأمور 

�سعادتها  موؤكدة  �سابقاً،  عنها 
بح�سورها امل�ستمر بني اجلمهور 
احللقة  مع  تفاعل  الذي  الكويتي 
كثرياً عرب جميع و�سائل التوا�سل 

الجتماعي لدى الإذاعة.
لطرح  حداد  ديانا  ت�ستعد  كما 
خالل  جديدة  منفردة  اأغنية 
الفطر  عيد  بعد  املقبلة  الفرتة 
جانب  اإىل  قليلة،  باأيام  املبارك 
غنائّي  حفل  لإحياء  ا�ستعدادها 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 
ومكانه  موعده  عن  �سيُك�سف 
جتهيزها  جانب  اإىل  قريباً، 
يف  �ستجمعها  جديدة  لأغنيات 
�رشكة  اإنتاج  من  غنائي  األبوم 

روتانا لل�سوتّيات واملرئّيات.

ديانا حداد حتتفل بعيد الفطر مع زّوار جزر املالديف



�رشكة  جمموعة  �أعلنت 
هيوند�ي موتور و �رشكة رمياك 
عن   )Rimac( �وتوموبيل 
�إىل  تهدف  �إ�سرت�تيجية  �رش�كة 
لقيادة  �ملجموعة  جهود  تعزيز 
�سوق �ل�سيار�ت �لكهربائية عالية 
ك�رشكة  مكانتها  وتعزيز  �لأد�ء 
�ل�سيار�ت  جمال  يف  ر�ئدة 

�ل�سديقة للبيئة �لنظيفة
�ل�رش�كة  مبوجب  �أنه  حيث 
من  كل  �ست�ستثمر  �جلديدة، 
و�رشكة  موتور  هيوند�ي  �رشكة 
رمياك  �رشكة  يف  موتورز  كيا 
مببلغ 64 مليون يورو و16 مليون 
يورو، على �لتو�يل، باإجمايل مبلغ 

يورو،  مليون   80
�ستعمل  كما 

ت  كا ل�رش �

عن كثب مًعا لتطوير مناذج �أولية 
�ل�سيارة  من  كهربائية  لن�سخة 
�حلجم  متو�سطة  �لريا�سية 
و�سيارة  موتور  هيوند�ي  ماركة 
تعمل  �لأد�ء  عالية  كهربائية 
طرحها  بهدف  �لوقود  بخاليا 

يف �ل�سوق يف وقت لحق.
نائب  ت�سنغ،  �أيو�سنغ  وقال 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
“�إن  موتور:  هيوند�ي  �رشكة 
�رشكة  هي  رمياك  �رشكة 
متميزة  بقدر�ت  تتمتع  مبتكرة 
عالية  �لكهربائية  �ل�سيار�ت  يف 
�لأد�ء. كما �إن ن�ساأتها �لر��سخة 
وجتربتها �لو��سعة يف �لتعاون مع 

ت  كا �رش

جانب  �إىل  �ل�سيار�ت  �سناعة 
من  جتعل  �لتكنولوجية  �لرب�عة 
�ملثايل  �ل�رشيك  رمياك  �رشكة 

لنا، وبالتايل فاإننا 

�رشكة  مع  �لتعاون  �إىل  نتطلع 
رمياك يف طريقنا �لطموح نحو 
للبيئة  �ل�سديقة  �ل�سيار�ت  �إنتاج 
و�لعالية  �لنظيفة 

�لأد�ء. ”
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رو�ضيا

اإعادة اإحياء م�سروع 
اخلارقة "مارو�سيا" لل�سيارات 

جامعة  من  خرب�ء  �أعلن 
�لتقنية  نوفو�سيبري�سك 
�سناعة  نيتهم  عن  �حلكومية 
�إىل  ��ستناد�  كهربائية  �سيارة 
�لريا�سية  �ل�سيارة  هيكل 
�ل�سنع،  حملية  �خلارقة، 

"مارو�سيا".
�جلديد  �مل�رشوع  وينفذ 
�لت�سميم  مكتب  مع  بالتعاون 
نوفو�سيبري�سك،  يف 
وزير  �أيد  حيث  "�سبيكرت"، 
منطقة  يف  و�لتجارة  �ل�سناعة 
�مل�رشوع  نوفو�سيبري�سك، 

�لتقني �مل�سرتك. 
وتهدف �لتفاقية �مل�سرتكة بني 
�إىل  "�سبيكرت"  ومركز  �جلامعة 
�لتي  "مارو�سيا"،  �إحياء  �إعادة 
 27 �ليوم،  توقيعها  �ملقرر  من 
�أوىل  تنتج  بينما  �جلاري،  مايو 
�خلارقة  �لكهربائية  �ل�سيار�ت 

يف غ�سون �سنة ون�سف �ل�سنة.
�لتقني  �مل�رشوع  ين�س  كما 

"حمرك  من  �لتخل�س  على 
يف  �لتقليدي  �لحرت�ق" 
ل�سالح  "مارو�سيا"،  �سيار�ت 
وموفر  قوي،  كهربائي  حمرك 
تولد بدورها من  �لتي  للطاقة، 

بطاريات "�لليثيوم �أيون".
يف  ر�سمي  م�سدر  و�أكد 
"جامعة نوفو�سيبري�سك �لتقنية 
�لأخرية متتلك  �أن  �حلكومية"، 
�لكافيتني  و�خلربة  �لتقنية 
جديد،  تقني  �خرت�ق  لتحقيق 
لتطوير  من�سة  وت�سكيل 
�مل�سنعة  �لكهربائية  �ل�سيار�ت 
�ملو��سفات  ذ�ت  حمليا، 

�لتقنية �لعالية.
"مارو�سيا"  م�رشوع  وكان 
�خلارقة  �ل�سيار�ت  ل�سناعة 
قد �أفل�س عام 2014، بعد �سبع 
يد،  على  تاأ�سي�سه  من  �سنو�ت 
�مل�رشوع  فومينكو،  نيقولي 
يف  نوعه  من  �لأول  يعد  �لذي 

رو�سيا.

بي ام دبليو الفئة الأوىل 2020 
اجلديدة كليًا تك�سف نف�سها ر�سميًا

و�سف  ��ستخد�م  حتب  �ل�سيار�ت  �سانعات 
ر�سمي  تد�سني  كل  مع  كلياً”  “�جلديدة 
بع�س  يف  ت�سرتك  �ل�سيارة  وغالباً  ل�سيارة، 
و�أجيال  موديالت  مع  ومكوناتها  مو��سفاتها 
�سابقة، ولكن هذه �ملرة �لو�سف دقيق متاماً، 
�جليل �لثالث من بي �م دبليو �لفئة �لأوىل مت 
بناوؤه من �ل�سفر وميثل مفارقة تامة للموديل 

�ل�سابق.
�لأوىل  �لفئة 

ة  يد جلد �

�لتقليدية  �خللفي  �لدفع  تهيئة  عن  تخلت 
ل�سالح من�سة دفع �أمامي خمتلفة متاماً، وتاأتي 
�ل�سيارة ب�سبكة تهوية كبرية مع �لتقاء �لكليتني 
�لأيقونيتني يف �ملنت�سف بدل �نف�سالهم كما 

هو �حلال مع �لأجيال �ل�سابقة.
بدل من �ل�ستمر�ر يف �لتوجه �ل�سائع بزيادة 
جيل،  كل  مع  �جلديدة  �ل�سيار�ت  حجم 
�سبحت  �أ

�لفئة �لأوىل �جلديدة �أق�رش يف �لو�قع بـ 0.2 
�إن�س، وبالعودة للخارجية فرنى �أن �مل�سابيح 
من  وع�رشية  �أناقة  �أكرث  �جلديدة  �لأمامية 
للجنوط  قيا�سات  عدة  توفر  مع  �ل�سابق، 
ترت�وح بني 16 و19 �إن�س، مع �إمكانية �ختيار 
�سقف بانور�مي عمالق ي�سمح بدخول �ل�سوء 

للد�خلية و�إعطائها �سعور�ً منع�ساً.
يعني  لأمامي  خلفي  دفع  من�سة  من  �لتحول 
�خللفيني،  للر�كب  �ملتوفرة  �مل�ساحة  زيادة 
كما �زد�دت �مل�ساحة �لتخزينية كذلك بـ 20 

لرت �إىل 380 لرت.

هيونداي وكيا تك�سفان تفا�سيل التعاون مع 
رمياك لإطالق �سيارة كهربائية

�سركات ال�سيارات ت�سّرح 38 األف موظف.. ما ال�سبب؟
�ل�سيار�ت  �سناعة  �رشكات  تو�جه 
ركود  موجة  �أكرب  �لعامل  يف 
�ملا�سية،  �لعقود  باملبيعات خالل 
�ملبيعات  تر�جع  وملو�جهة 
و�خل�سائر �لناجتة عنها مع �رتفاع 
�ل�سيار�ت  تقنيات  تطوير  تكلفة 
�لكهربائية و�لقيادة �لذ�تية، قامت 
عدد  بتقلي�س  �ل�سيار�ت  �رشكات 
حيث  كبرية،  ب�سورة  بها  �لعاملني 
�أعلنت �سانعات �ل�سيار�ت �لعاملية 
يف �ل�سني و�ململكة �ملتحدة وكند� 
ما  �سطب  عن  �ملتحدة  و�لوليات 
خالل  وظيفة  �ألف   38 عن  يقل  ل 

�لأ�سهر �ل�ستة �ملا�سية.
بلومربغ  وكالة  �إح�سائية  وك�سفت 
�لعمال  �أعد�د  عن  لالأنباء 
�ل�رشكات  بع�س  يف  �ملف�سولني 
�لعاملية، ومنها تخفي�س “د�ميلر” 
وظيفة  �آلف   10 مري�سد�س  مالكة 

�أبريل/ني�سان   8 يف  �أملانيا  يف 
“فورد”  �أن  حني  يف  �ملا�سي، 
�لوظائف  عدد  قل�ستا  و”ني�سان” 
لديهما حول �لعامل مبقد�ر 7 �آلف، 
مايو/ني�سان  وظيفة يف  �ألف  و4.5 

�جلاري.
قامت  فاإنها  موتورز”  “جرن�ل  �أما 
حول  وظيفة  �ألف   14 بتخفي�س 
�أعلنت  “تي�سال”  بينما  �لعامل، 
يف  وظيفة  �آلف   3 تخفي�س 
يناير/كانون  يف  �ملتحدة  �لوليات 

�لثاين �ملا�سي.
�لأزمة  حدة  من  يزيد  قد  ومما 
�ل�سيار�ت،  مبيعات  لركود  �لعاملية 
�ملتحدة  �لوليات  زيادة  هو 
�لتعريفات �جلمركية على �لو�رد�ت 
�ليابان و�لحتاد  �ل�سيار�ت من  من 
�أجلته  �لذي  �لقر�ر  وهو  �لأوروبي، 
يف �لأ�سبوع �ملا�سي ملدة 6 �أ�سهر.

ووفق �إح�سائيات بلومربغ ملبيعات 
�لأ�سهر  خالل  فاإنه  �ل�سيار�ت، 
�جلاري،  �لعام  من  �لأوىل  �لأربعة 
ت�سجيل  معدلت  �نخف�ست 
 2.9 بن�سبة  �أوروبا  يف  �ل�سيار�ت 
�سيارة،  مليون   5.01 �إىل  باملئة 
يف  �إ�سبانيا  و  �إيطاليا  وجاءت 
�سد�رة �لدول �لتي �سهدت تر�جعا 
من بني �لأ�سو�ق �خلم�سة �لرئي�سية 
بلغت  حيث  �أوروبا،  يف  لل�سيار�ت 
 4.6 �لدولتني  يف  �لرت�جع  ن�سبة 

باملئة 4.5 باملئة على �لرتتيب.
�ل�سيار�ت  مبيعات  �نخف�ست  كما 
�لعام �ملا�سي، وهي  �ل�سني يف  يف 
�لعامل،  يف  لل�سيار�ت  �سوق  �أكرب 
بنحو  �لطلب  حجم  �نخف�س  حيث 
6% لت�سل �إىل 22.7 مليون �سيارة، 
ليعزز �أ�سو�أ موجة تر�جع للمبيعات 

ت�سهدها �لبالد خالل جيل كامل.

منذ ثمانية �أعو�م، �أعلنت لوت�س 
�لربيطانية �ملعروفة ب�سيار�تها 
خطط  عن  �لفاخرة  �لريا�سية 
لطرح ثمانية موديالت جديدة، 
ب�سبب  ذلك  يتحقق  مل  ولكن 
�آنذ�ك،  �ل�رشكة  مو�رد  �سعف 
�رش�ء  مع  تغري  ذلك  كل  ولكن 
من  متحكمة  حل�سة  جيلي 

لوت�س يف مايو 2017.
جيلي �ل�سينية �أعلنت عن خطط 
ل�ستثمار 1.9 مليار دولر على 
�إحياء  لإعادة  لوت�س  يف  �لأقل 
“��سم  �إىل  وحتويلها  �ل�رشكة 
�لفخامة  عامل  يف  معروف 
وفري�ري”،  بور�س  ملناف�سة 

تعيني  يف  �ملال  �إنفاق  و�سيتم 
وبناء  جديد  مهند�س   200

م�سنع ومركز ت�سميم و�بتكار.
جيلي ترغب يف تكر�ر �لتجربة 
عقب  فولفو،  مع  �لناجحة 
يف  دولر  مليار   11 ��ستثمارها 
وحتويلها  �ل�سويدية  �ل�سانعة 
ل�سم لمع يف جمالها مبوديالت 

ر�ئجة يف �أوروبا وحول �لعامل.
ملوديالت  روؤيتنا  �ملتوقع  من 
�لعامني  يف  لوت�س  من  جديدة 
بع�س  �إ�سارة  مع  �لقادمني، 
�سيارتي  لتطوير  �لتقارير 
كرو�س �أوفر جديدتني ملناف�سة 

.X6و X4 بي �إم دبليو

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دولر 
يف لوت�ش ملناف�سة بور�ش وفرياري
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 »AMD« �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
 »Computex« معر�ض  خالل 
اجلديد  جيلها  للتقنية،  الأخري 
املخ�ض�ضة  املعاجلات  من 

للحوا�ضب.
كان  املعاجلات  هذه  اأبرز  ومن 
الذي   ،»3900x  9  Ryzen«
�ضيكون املناف�ض الأول ملعاجلات 
العالية    »9920X  Core i9«
اإذ  »اإنتل«،  طورتها  التي  الأداء 
ميتاز هذا املعالج باأنه ي�ضم 12 
على  عالية  قدرة  له  توفر  نواة، 

معاجلة البيانات ب�رشعة كبرية.
عن  املعالج  هذا  يتميز  كما 
�ضعره  باأن  »اإنتل«  من  مناف�ضه 

لن يتجاوز الـ 500 دولر، مقارنة 
 Core i9« ثمن  دولرا   1189 بـ 
9920X«، كما اأنه ي�ضتهلك طاقة 
اأن  املفرت�ض  30%،ومن  بـ  اأقل 
ثمانية  ن�ضخة   »AMD« تطرح 
ب�ضعر  املعالج  هذا  من  النوى 
�ضدا�ضية  ون�ضخة  دولرا،   329

النوى ب�ضعر 199 دولرا.
ا�ضتعر�ضت  املعر�ض  وخالل 
معالج  اأي�ضا   »AMD«
 ،»Navi« الر�ضوميات 
ليناف�ض  طورته  الذي 
معاجلات«Nvidia«، والذي من 
املفرت�ض اأن يطرح يف الأ�ضواق 

خالل جويلية القادم.

اأن  »في�ضبوك«  �رشكة  ك�ضفت 
تطبيق  يف  �ضتظهر  الإعالنات 
»وات�ض  عامليا  الأ�ضهر  املرا�ضلة 
رغم   ،2020 عام  من  بدءا  اآب« 
واملطالبات  ال�ضديدة  النتقادات 

بعدم تنفيذ التغيريات.
نوع  هو  ما  الوا�ضح  غري  ومن 
يف  �ضتُ�ضتخدم  التي  البيانات، 
احلالة  حتديثات  ق�ضم  اإعالنات 
على »وات�ض اآب«، ولكن النقاد قالوا 
اإن عر�ضها قد يقو�ض اخل�ضو�ضية 

والأمان.
وك�ضفت »في�ضبوك« عن كيفية ظهور 
الدرد�ضة،  تطبيق  يف  الإعالنات 
»في�ضبوك«  عرب  الت�ضويق  قمة  يف 

ال�ضنوية، يف روتردام بهولندا.
بني  �ضتظهر  الإعالنات  اأن  ويبدو 
تظهر  مثلما  اآب«،  »وات�ض  ق�ض�ض 
»اإن�ضتغرام«واأ�ضافت  تطبيق  يف 
اأو  احلالة  ميزة  اآب«  »وات�ض 
العام  يف  اخلا�ضة  الق�ض�ض 
للم�ضتخدمني  �ضمح  ما  املا�ضي، 

كو�ضيلة  موؤقتة  م�ضاركات  باإن�ضاء 
مل�ضاركة اآخر التطورات يف حياتهم 
وجيزة،  فرتة  وبعد  اأ�ضدقائهم  مع 
لإعالنات  خطط  و�ضع  عن  اأُعلن 
كبريا  جدل  اأثار  ما  اآب«،  »وات�ض 

وانتقادات عاملية.
را�ضمو�ض  قال  ال�ضدد،  وبهذا 
الإيرادات  موظفي  كبري  هوي�ضت، 
»اإن   :»Wire« من�ضة  يف 
اإىل  بالت�ضلل  لالإعالنات  ال�ضماح 
تقو�ض  ل  امل�ضتخدمني  ر�ضائل 

تعّر�ض  بل  فح�ضب،  خ�ضو�ضيتهم 
وهذا  للخطر،  احل�ضا�ضة  البيانات 
لي�ض م�ضفرا من  التطبيق  اأن  يعني 
البيانات  لأن  النهاية،  اإىل  البداية 
ترُتك حتت رحمة املعلنني، الذين 
العميل  معلومات  ي�ضتخدمون 

لتحقيق الربح«.
اأن  اإىل  »في�ضبوك«  واأ�ضارت 
نظام  بوا�ضطة  �ضتُ�ضغل  الإعالنات 
عمالق  على  الأ�ضلي  الإعالنات 

املواقع الجتماعية.
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»AMD« تغيرّ عامل 

احلوا�سب مبعاجلات جيدة!

قابل للطي .. هاتف فاخر 
من »�سراع العرو�ش«!

قدمت العالمة التجارية الرو�ضية العريقة 
الهياكل  بت�ضميم  املخت�ضة  »كافيار«، 
والك�ض�ضوارات الفاخرة للهواتف الذكية، 
ابتكاراتها لع�ضاق �ضل�ضلة »�رشاع  اأحدث 

العرو�ض«.
ت�ضميمها  »كافيار«  �رشكة  وكر�ضت 

لهاتف  الأخري 
القابل  »�ضام�ضونغ« 
 Samsung« للطي
جاء  الذي   ،»Fold
كتاب  �ضكل  على 
ال�ضتاء«  رواية »رياح 
جورج  روايات  �ضل�ضلة  من  الهام  اجلزء 
مل�ضل�ضل  اأ�ضا�ضا  �ضكلت  التي  مارتن، 

»لعبة العرو�ض«.
ب�ضور  واخللفي  الأمامي  اجلانبان  وُزين 
بح�ضب  ال�ضبع  املمالك  من  ملنازل 

الرواية، بالإ�ضافة اإىل زخارف على �ضكل 
تنانني واأبراج ق�رش عالية من الذهب.

من  لوحة  اخللفي  اجلانب  غطى  كما 
العقيق الأ�ضود وقد حفرت عليها خارطة 

مدينة في�ضتريو�ض.
ويت�ضمن هذا الإ�ضدار من اأغلقة الهواتف 
اإهداء  ال�رشكة  ن�ضخ فقط. وقررت  �ضبع 
الن�ضخة الأوىل جلورج مارتن لأنها تعتقد 
اأن هذا الت�ضميم �ضيلهم الكاتب ملوا�ضلة 
العمل على �ضل�ضلة »اأغنية الثلج واللهب« 

يف اأقرب وقت ممكن.

»اآبل« تطلق جيال جديدا من 
»MacBook« حوا�سب

 MacBook« حوا�ضب  من  جديدة  جمموعة  لطرح  »اآبل«  �رشكة  ت�ضتعد 
Pro«، �ضتتميز مبعاجلات متطورة، و�رشعة كبرية يف الأداء.

 15 ب�ضا�ضات  مزودة  كبرية  مناذج  مناذج،  بعدة  احلوا�ضب  هذه  و�ضتطرح 
بو�ضة، ومعاجلات »Intel Core« ثمانية النوى من اجليل التا�ضع، برتدد 
 Intel« ومعاجلات   ،»Turbo Boost« مع  غيغاهريتز،   4.8 اإىل  ي�ضل 

Core i7« �ضدا�ضية النوى، برتدد 4.5 غيغاهريتز.
ودون  ب�رشعة  البيانات  معاجلة  على  عالية  قدرة  احلوا�ضب  هذه  و�ضتوفر 
ا�ضتعمالها  املثال  �ضبيل  على  امل�ضتخدم  باإمكان  �ضيكون  حيث  م�ضاكل، 

.»Final Cut Pro X« 4« عربK« ملعاجلة 11 ملف فيديو بدقة
اأما اأجهزة »MacBook Pro« ال�ضغرية اجلديدة، ف�ضتزود ب�ضا�ضات عالية 
باللم�ض  يعمل   »Touch Bar« ل�رشيط  اإ�ضافة  بو�ضة،   13 بقيا�ض  الدقة 
 256 ب�ضعة   »SSD« داخلية  تخزين  واأقرا�ض  املفاتيح،  لوحة  على  مثبت 

غيغابايت، وذاكرة و�ضول ع�ضوائي 8 غيغابايت.
خ�ضي�ضا  »اآبل«  عدلتها  مفاتيح  بلوحات  �ضتزود  ال�ضابقة  الأجهزة  وجميع 
لتكون اأزرارها اأكرث متانة، واأقل اإ�ضدارا لل�ضجيج اأثناء الطباعة، وحممية 

بطبقات خا�ضة متنع ت�رشب الغبار وال�ضوائل اإىل اأ�ضفلها.

عام يف�سلنا عن اإطالق امليزة الأكرث 
اإزعاجا يف »وات�ش اآب«!

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

»مايكرو�ضوفت« املطالبات  انتقد مدير �رشكة 
الأخرية الداعية اإىل وقف بيع تقنيات »التعرف 

على الوجوه« جلميع احلكومات العاملية.
اأن  اإىل  �ضميث،  براد  ال�رشكة،  مدير  واأ�ضار 
�رشكات  جلاأت  ما  اإذا  »قا�ضيا«،  �ضيكون  القرار 
التقنية ملنع احلكومات من احل�ضول على تقنية 
الأخرية  منع  بهدف  الوجوه«،  على  »التعرف 
كل  يف  واأفعالها  النا�ض  حتركات  مراقبة  من 
دافو�ض  منتدى  خالل  ت�رشيحاته  ويف  مكان 
اأفهم  »ل  قائال:  �ضميث  حتدث  القت�ضادي، 
احلجة التي تطالب جميع ال�رشكات بوقف منح 

التقنية لكافة احلكومات ولأي �ضبب كان«واأتت 
منظمة   85 مطالبة  بعد  �ضميث  ت�رشيحات 
ال�ضابقة  التقنية  بيع  بوقف  حقوقية  وجماعة 
املنظمات  هذه  وجهت  حني  يف  للحكومات، 
و«اأمازون«  »مايكرو�ضوفت«  من  لكل  ر�ضالتها 
احلقوقية  املنظمات  بررت  و«غوغل«كما 
لتقنية  احلكومات  ا�ضتخدام  مطلبها، مبخاوف 
وتهديد«  »مراقبة  يف  الوجوه«  على  »التعرف 
وغريهم  والالجئني  احلقوقني  النا�ضطني 
التقنية  اأن  �ضميث  اأ�ضاف  نف�ضه،  ال�ضياق  ويف 
املعقدة،  الق�ضايا  من  عديد  حل  يف  ت�ضاعد 

حني  يف  املفقودين«،  الأطفال  على  »كالعثور 
التي  القرارات  اأن  احلقوقيون  النا�ضطون  اأكد 
كانت  اإذا  فيما  اليوم، حتدد  ال�رشكات  تتخذها 
الأجيال القادمة �ضتعي�ض يف »خوف من التعقب 
�ضد  مبظاهرة  ا�ضرتاكها  حال  يف  واملالحقة 
يف  حتى  اأو  عبادة،  لدور  ق�ضدها  اأو  احلكومة 

حال عي�ضها حياة طبيعية«.
�ضميث  املدير  اأن  هو  اأي�ضا،  للجدل  واملثري 
نف�ضه، اأعلن يف املا�ضي عن خماوف ا�ضتخدام 
بالتمييز  متعلقة  مل�ضاكل  ال�ضابقة،  التقنية 

العن�رشي واخل�ضو�ضية وحقوق الإن�ضان. 

برنامج �سهي »جت�س�ش« على حوا�سبنا 
لأكرث من 18 �سنة!

 Check Point« من  خرباء  حّذر 
باأمن  املتخ�ض�ضة   »Research
برنامج  يف  ثغرة  من  املعلومات 
اأنها  املمكن  من  ال�ضهري،   »WinRAR«
منذ  احلوا�ضب  لخرتاق  ت�ضتغل  كانت 

�ضنوات.

يف  موجودة  الثغرة  اإن  اخلرباء  وقال 
برجميات »WinRAR« منذ العام 2000، 
واخلطري فيها اأنها قد تكون قد �ضاهمت 
يف اخرتاق الكثري من احلوا�ضب منذ ذلك 
يدعمها  التي   »ACE« فملفات  الوقت، 
هذا الربنامج ت�ضاعد على تفعيل فريو�ض 

اإلكرتوين خطري قد ي�ضتخدم ل�رشقة بيانات 
احلوا�ضب من جانبهم، اأّكد القائمون على 
اأ�ضلحوا  اأنهم   »WinRAR« برنامج 
واأ�ضدروا  تطبيقهم،  يف  الربجمية  الثغرة 
 5.70  WinRAR« منه  جديدة  ن�ضخة 

.»ACE« ل تدعم ملفات ،»beta



مو�سى  التابعة  اوالد  �سكان  قرية  اأ�ستيقظ 
جنوب  كلم   35 �سنو�س  بني  لبلدية  اإقليميا 
ب�سعة  قتل  جرمية  وقع  تلم�سان  على  غرب 
االأربعينات  من  معلمة  يف  �سحيتها  راحت 
العمر  والتي عليها جثة هامدة م�سنوقة ب�سلك 

معدين  ومرمية بوادي اخلمي�س .
االأمية مت  بق�سم حمو  والتي  تدر�س   املعلمة 
قبل  من  االإفطار  قبل  دقائق  جثثها  اكت�ساف 
مبعيية  عنها  للبحث  جتندوا  الذين  مواطنني 
ذويها  من  بالغا  خلفية  على  االأمن  م�سالح 

الذين اكدو اأنها غادرت م�سقط راأ�سها بقرية 
اإىل مقر عملها  البلدية   باأعايل   اأوالد مو�سى 
امل�ساء  تعد  يف  مل  كالعادة   لكنها  �سباحا 
جثة  العثور عليها  قبل  البحث  تعميم  ليتم   ،
يف  ومرمية  معدين   ب�سلك  خمنوقة  هامدة  
اىل  اجلثة  حتويل  مت  حيث   ، اخلمي�س  وادي 
يف  �سبدو   مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
االأمن حتقيقات يف  فتحت م�سالح  حني حني 

املو�سوع 
حممد بن ترار

اأحمد بن عطية

حت�سريا الألعاب البحر املتو�سط ل�سنة 2021، 
وهران  والية  تعليمات  وايل  تنفيذ  اإطار  ويف 
بال�رشوع يف عملية  املتعلقة  مولود �رشيفي،و 
تهيئة وتزيني واجهات العمارات واملباين على 
الرئي�سية  وال�سوارع  الكربى  االأحياء  م�ستوى 
االإيرادات  اإطار  يف  وذلك  املدينة،  و�سط 

املالية املح�سلة عن الر�سم على ال�سكن.
العمليات  من  العديد  وبعد  االإطار  هذا  يف 
القدمية  العمارات  التي م�ست بع�س واجهات 
دار  عمارات  غرار  على  املدينة،  بو�سط 
والتي  املدينة   و�سط  »لي�سكري«  وحي  احلياة 
مت ال�رشوع يف تهيئتها، والتي �ستتوا�سل ب�سفة 
عملية  من  الكلي  االإنتهاء  غاية  اإىل  تدريجية 
تهيئة  اأي�سا  �سملت  والتي  والتهيئة،  التزيني 

وجتديد امل�ساعد.
 و�سعت مديرية ال�سكن للوالية برناجما خا�سا 
التحرير  جي�س  نهج  عمارات  واجهات  بتزيني 
اإيرادات  من  ميول  البحر(،  )واجهة  الوطني 

ناجت الر�سم على ال�سكن، وي�سمل عملية تهيئة 
14 مبنى وعمارة )من 7 اإىل 14 طابقا(، بهذا 

ال�سارع الذي ي�سكل قلب املدينة.
حيث مت تن�سيب 09 مقاوالت مكلفة باأعمال 
اأجال  يف  منها  لالإنتهاء  �سيتم  التي  التهيئة 

ترتاوح بني �سهرين اإىل 05 اأ�سهر.
التنفيذي  امل�سوؤول  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 

املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  قام  بوهران  االأول 
التي  امل�ساريع،  بهذه  االأ�سغال  �سري  بتفقد 
من  للمدينة  خا�سا  جماليا  طابعا  �ست�سفي 
االأ�سكال  كل  على  الق�ساء  خالل  من  جهة، 
القدمية،  واملباين  للعمارات  امل�سوهة 

وحت�سني اإطار عي�س املواطنني . 

حت�سريا لألعاب البحر الأبي�ض املتو�سط

عملية تهيئة ل 14 عمارة بواجهة البحر 
بنهج جي�ش التحرير بوهران 

.      تن�سيب 9 مقاولت للعملية

وزير اخلارجية 
الفرن�سي جان اإيف لو دريان

ال�سعودية  و الإمارات 
تقومان بحرب قذرة 

يف اليمن

جان  الفرن�سي  اخلارجية  وزير  جدد 
و�سف  الثالثاء،  اأم�س  دريان،  لو  اإيف 
احلرب الدائرة يف اليمن باأنها »حرب 
واالإمارات  ال�سعودية  مطالبا  قذرة«، 
اإعالم  و�سائل  وك�سفت  باإنهائها 
املا�سي،  ال�سهر  النقاب،  فرن�سية 
لال�ستخبارات  �رشي  تقرير  عن 
�سبتمرب  كتب يف  الفرن�سية،  الع�سكرية 
ال�سعودية  ا�ستخدام  اإىل  ي�سري   ،2018
اأ�سلحة فرن�سية يف احلرب  واالإمارات 

اليمنية.
اطلعت  الذي  التقرير،  وبح�سب 
ال�سعودية  احلكومة على حمتواه، فاإن 
ا�ستخدمت اأ�سلحة من �سناعة فرن�سية 
يف هجومها على مدن مينية ما اأدى لـ 
مدنيني«،وعلقت  �سحايا  »�سقوط 
فلوران�س  الفرن�سية  الدفاع  وزيرة 
باريل، حينها على التقارير بالقول اإن 
»كل اجلهود الفرن�سية وجهود املجتمع 
الدويل ت�سعى الإيقاف احلرب يف اليمن 
واإيجاد حل �سيا�سي«، وا�سفة احلرب 

يف اليمن بـ«احلرب القذرة«.
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اأمن ولية اجلزائر 
ي�سارك الك�سافة 

احتفالتها
 

اليوم  اجلزائر،  والية  اأمن  م�سالح  اأحيت 
الوطني للك�ّساف امل�سادف لـ27 ماي من 
ن�ساطات  عّدة  خالل  من  وذلك  �سنة  كل 
كانت  وتظاهرات  توعوية  حت�سي�سية 
والن�ساط  اال�سغاء  خاليا  بني  بالتن�سيق 
الـ13  االإدارية  املقاطعات  الأمن  الوقائي 

واأفواج الك�سافة االإ�سالمية.

البي�ض
توزيع 2.800 م�سكن 

قبل نهاية العام 
اإيجاري  يرتقب توزيع 2.878 م�سكن عمومي 
اجلارية،  ال�سنة  نهاية  قبل  البي�س  بوالية 
لدى مدير  الثالثاء  اأم�س  اأ�ستفيد  ح�سبما 

ديوان الرتقية والت�سيري العقاري.
م�ساحله  اأن  الفتاح  عبد  ق�سول  اأو�سح  و 
من  عدد  يف  »هاما«  تقدما  �سجلت 
امل�ساريع ال�سكنية املتعلقة ب�سيغة ال�سكن 
العمومي االإيجاري عرب تراب الوالية منها 
اجلديدة  باملدينة  �سكن   1.500 ح�سة 
ن�سبة  بها  فاقت  والتي  البي�س  ببلدية 

االإجناز 85 باملائة.
ق�سنطينة 

فتح 3 اأن�ساف 
داخليات و 4 مطاعم 

مدر�سية جديدة 
�سيتم بحلول الدخول املدر�سي 2020-2019 
اأن�ساف   3 فتح  و  ا�ستالم  ق�سنطينة  بوالية 
اإىل  باالإ�سافة  ثانويات  ثالث  عرب  داخليات 
وجبات  لتقدمي  جديدة  مدر�سية  مطاعم   4
�ساخنة لفائدة التالميذ،  ح�سب ما علم اأم�س 

الثالثاء من مديرية الرتبية.
املتابعة  و  الربجمة  م�سلحة  رئي�س  اأو�سح  و 
االأمر  اأن   �سيوان،  الرتبية، خملوف  مبديرية 
يتعلق يف هذا ال�سياق بن�سف داخلية بثانوية 
 2 و  »ما�سيني�سا«  احل�رشي  بالقطب  تقع 
اأخريني مبدينة »علي منجلي« ببلدية اخلروب 
جمهزة بكل العتاد الالزم م�سريا اإىل اأن اإجناز 
تخ�سي�س  تطلب  اجلديدة  املكا�سب  هذه 

غالف مايل اإجمايل قدره 75 مليون دج.

مراهق يخرتق 
»اآبل« للح�سول 

على وظيفة!
من  عاما،   17 العمر  من  يبلغ  طالب  جلاأ 
اأ�سرتاليا،  جنوب  والية  عا�سمة  اأدياليد، 
معرتفا  بذنبه  واالإقرار  اآبل  اخرتاق  اإىل 
ح�سوله  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  ياأمل  باأنه 
عقب  العمالقة،  ال�رشكة  يف  وظيفة  على 
اأوروبي  �ساب  اأخبارا عن ح�سول  �سماعه 
فعل ال�سيء نف�سه، على وظيفة يف ال�رشكة 

املنتجة لهواتف اآيفون.
الوظيفة  اأن  االأ�سرتايل  الطالب  وافرت�س 
�ستكون يف انتظاره عقب اكت�ساف ال�رشكة 
له، لكن من الوا�سح اأن اآبل لديها خططا 

اأخرى ب�ساأنه.
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تيزي وزو

توزيع اأزيد من 20 األف وجبة �ساخنة 

واد  ببني �سنو�ض جنوب تلم�سان 
العثور على معلمة م�سنوقة ب�سلك معدين 

اجلرمية تعد الرابعة بالولية منذ بداية رم�سان 

رحيل املديرة ، معاقبة امل�ساغبني

 اأ�ساتذة متو�سطة اأبي ذر الغفاري 
بورقلة يحتجون

اأ�رشفت جلان تابعة للهالل االأحمر اجلزائري 
رم�سان  �سهر  بداية  منذ  وزو،  تيزي  جلنة 
�ساخنة،  وجبة   20000 توزيع  على  املعظم، 
حيث متكنت هذه اللجان من اإي�سال الوجبات 
تناولها  مت  والتي  منها  املحمولة  الغذائية 
العائالت  لفائدة  يوميا  الرحمة  مبطاعم 
التي  البلديات  عرب  واملعوزة،  املحرومة 
تتواجد بها جلان الهالل وح�سب ما ك�سف عنه 
بوعزيز  �سمري  وزو  تيزي  فرع  الهالل  رئي�س 

من  االأول  االأ�سبوع  خالل  توزيع  مت  فاإنه 
رم�سان 10000 وجبة مبعدل 600 وجبة يوميا 
لريتفع العدد اىل 12000 وجبة �ساخنة وي�سيف 
املقدمة  الوجبات  اأن  قائال،  امل�سوؤول  ذات 
ال�سلطة  ال�سوربة،  اأ�سا�سا على اخلبز،  حتتوي 
وزو  تيزي  والية  اأن  املتحدث  واأكد  والفاكهة 
القفف  عدد  يف  تراجعا  ال�سنة  هذه  عرفت 
م�ساركة  تراجع  اإىل  ذلك  مرجعا  املوزعة، 

بع�س اخلوا�س يف عمليات التربع

اأ�ساتذة   ، الثالثاء  اأم�س  يوم  �سبيحة  جتمهر 
مديرية  مقر  اأمام  الغفاري  ذر  اأبي  متو�سطة 
الفوري  بالتجاوب  للمطالبة   ، بورقلة  الرتبية 
بامل�رشوعة  و�سفوها  التي  ان�سغاالتهم  مع 
الو�سايا  التزام  حالة  يف  بالت�سعيد  مهددين 

لل�سمت .
الغفاري  ذر  اأبي  متو�سطة  اأ�ساتذة  نا�سد  
يومية  مع  لهم  ت�رشيح  يف  املحتجني  بورقلة 
التدخل  ب�رشورة  الرتبية  »  ،مدير  »الو�سط 
تاأتي  التي  بان�سغاالتهم  للتكفل  العاجل 
،مع  لهم  االإعتبار  رد  �رشورة  مقدمتها  يف 

التالميذ امل�ساغبني  التم�سك مبطلب معاقبة 
 ، االأ�ساتذة  على  احلجارة  رمي  املت�سببني يف 
كما �سدد ذات املتحدثني على �رشورة رحيل 
املتوا�سل  غيابها  ب�سبب  باملوؤ�س�سة  املديرة 

عن مكتبها الأ�سباب واهية .
ويف انتظار تدخل جاد من طرف الو�سايا  تبقى 
الواحات  بعا�سمة  الغفاري  ذر  اأبي  متو�سطة 
تزامنا  وذلك  �ساخن  �سفيح  وقع  على  تعي�س 
مع بدء العد التنازيل الإجراء اإمتحانات �سهادة 

التعليم املتو�سط .
اأحمد باحلاج  

احتاد بلعبا�ض 

الرئي�ش الهناين 
ي�ستقيل 

الغني  عبد  بلعبا�س  احتاد  رئي�س  اأعلن 
متكن  بعدما  من�سبه  من  ا�ستقالته  الهناين 
فريقه ب�سق االأنف�س من احلفاظ على مكانه 
القدم،  لكرة  املحرتفة  االأوىل  الرابطة  يف 
يف الوقت الذي تلوح فيه يف االأفق تغيريات 
ما  ح�سب  امل�ستويات،  كافة  على  كثرية 

ا�ستفيد اليوم الثالثاء من هذا النادي.
وهذه لي�ست املرة االأوىل التي ي�ستقيل فيها 
الرئي�س الهناين الذي كان قد خلف عكا�سة 
مل  ولكنه  املو�سم،  بداية  يف  ح�سناوي 
يتم�سك يف كل مرة بقراره، ولو اأن الو�سعية 
نف�س امل�سدر، م�سيفا  تختلف حاليا، وفق 
اأن التغيري اأ�سحى ال بد منه من عدة جوانب 
بالنظر اإىل اال�سطرابات الكثرية التي عرفها 
النادي طوال املو�سم املنق�سي والتي كادت 

اأن ترمي به اإىل الرابطة الثانية.

عن عمر ناهز 96 عاما

وفاة موؤ�س�ش منظمة 
»هيومن رايت�ش ووت�ش« 
موؤ�س�س  برن�ستاين  روبرت  االأمريكي  توفى 
وذلك عن  ووت�س«  رايت�س  »هيومن  منظمة 
عمر ناهز 96 عاما داخل اأحد م�ست�سفيات 
مدينة »نيويورك« االأمريكية ووفقا ل�سحيفة 
»نيويورك تاميز« االأمريكية، فقد اأكد اأبناء 
،وقام  الثالثاء   اأم�س  وفاته،  برن�ستاين 
الدولية«  »العفو  منظمة  بتاأ�سي�س  الراحل 

خالل احلرب الباردة.
ثالث  برن�ستاين  اأ�س�س   ،1978 عام  ويف 
جمموعات حلقوق االإن�سان، مت دجمها بعد 
10 �سنوات يف منظمة واحدة هي »هيومن 
اأ�س�س   ،  2011 عام  ووت�س«ويف  رايت�س 
برن�ستاين منظمة اأخرى حلقوق االإن�سان - 

النهو�س بحقوق االإن�سان.

مبادرة ت�سامنية بال�سراكة 
مع الهالل الأحمر اجلزائر
  Ooredoo ممثلو

يقا�سمون اإفطارا رم�سانيا 
مع ال�سائمني 

من  اأطلق  الذي  الت�سامني  الربنامج  اإطار  االأحمر يف  الهالل  �رشيكها  و   Ooredoo ثلو قبل  ال�سائمني مبطعم مقر Ooredoo املتواجد االثنني، اليوم 22 من ال�سهر الكرمي، اإفطارا مع Ooredoo و الهالل االأحمر اجلزائري هذا اجلزائري خالل �سهر رم�سان، تقا�سم ممُ
�ساركت باأوالد فايت، باجلزائر العا�سمة. ت�سامنهم،  و  دعمهم  عن  الهالل للتعبري  رئي�سة  حبيل�س،  بن  �سعيدة  Ooredooال�سيدة  اإطارات   و  اجلزائري  اإفطارا رم�سانيا اأين تبادلوا اأطراف احلديث االأحمر 

مع ال�سائمني يف جو اأخوي و حميمي.
من هو اجلزائري امل�ستبه 

به يف تفجري ليون؟
كري�ستوف  الفرن�سي،  الداخلية  وزير  يف اأكد  �سك«  اأدنى  يوجد  »ال  اأنه  م، كا�ستانري،  ه�سام  حممد  اجلزائري،  ال�ساب  يوم كون  الفرن�سي  االأمن  قبل  من  امل�ستبه االثنني، »م�سوؤوال« عن تفجري ليون. ورف�س املوقوف  كون  على  التعليق  الفرن�سي  حقيقة الوزير  يغري  ال  »هذا  اأن  موؤكدا  املعني جزائريا،  اأن  م�سيفا  �سخ�سا«،   13 اإقامة ق�سرية، وبعدها اإ�سابة  تاأ�سرية  طالب »ح�سل على  تاأ�سرية  على  للح�سول  بطلب  الفرن�سية، تقدم  املوؤ�س�سات  اإحدى  يف  وك�سف عمدة للدرا�سة  بالرف�س«.  قوبل  اأن طلبه  املعلومات مدينة ليون، جريار كولومب، اأن امل�ستبه به اإال  تكنولوجيا  اخت�سا�س  يف  رف�س اأن الطالب يدر�س فيها اأو�سحت اأن املعني واحلوا�سيب، غري اأن املوؤ�س�سة التي يفرت�س طالب  بعد  �سنتني،  قبل  ت�سجيله«  »األغي 

ه�سام ت�سليم تاأ�سرية دخول له. اأن »حممد  لوباريزيان  موقع  البداية، واأو�سح  يف  الطب  بدرا�سة  مهتما  كان  املعلوماتية«، م.  اإىل  اهتمامه  يتحول  اأن  اإحدى قبل  يف  تربوي  مراقب  من�سب  �سغل  كما 
ثانويات ليون.

ح- كرمي
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