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�سراع ال�سرعيات يفاقم الو�سع

  الطالبي احلر يترباأ
  مــــــن الـــــتـــــهجـــــم
على رئي�س حم�س

يف ا�ستطالع ليومية البيان الإماراتية

الت�افق �صمة املرحلة
املقبلة يف اجلزائر 

وزارة الدفاع الوطني

  حتــــديد ه�ية اإرهابي
مق�صي عليه يف دل�س

باتنة

اإ�صابة 18 طالبة 
 بت�صمم غذائي 

                       .         املركب�ن م�صطرون ملراجعة ح�صاباتهم 



الرم�ضاين   بامل�ضل�ضل  الفاروق  ف�ضيلة  اجلزائرية   الكاتبة  اأ�ضادت   
مانع  ال  اأنه  بالقول  موؤكدة  بالفاي�ضبوك   �ضفحتها  على  اأوالد احلالل« 
يتاأثروا  اأن  ع�ضى  الدرامي  العمل  هذا  مل�ضاهدة  اأوالدنا  ن�رشك  اأن 
ب�ضخ�ضية  »مرزاق »  الذي يحرتم بنات بالده ويحمي اأخاه ، �ضخ�ضية 
فيها جانب �ضلبي لكنه اأ�ضعف من كل االإيجابيات التي تزخر بها ، طبعا 
جناح عبد القادر جريو مل ياأت من فراغ وال من و�ضامته بل الأنه خريج 
معهد م�رشحي حقيقي، ولديه من الوعي ما يكفي حلمل ق�ضية اإن�ضانية 
ينا�ضل من اأجلها، وطنيته ال جدال فيها وفوق ذلك يتميز بكاريزما قوية 

لتختتم قولها بـما اأروع �ضباب بالدي .

باتنة

 اإ�سابة 18 طالبة بت�سمم غذائي 

اأ�ضيبت 18 طالبة ترتاوح اأعمارهن بني 19 و28 �ضنة باالإقامة 

اجلامعية 2000 �رشير اإناث بحملة 1 مبدينة باتنة بت�ضمم 

غذائي جماعي ليلة اأم�س ال�ضبت اإىل االأحد نقلن اإثره اإىل 

املوؤ�ض�ضة العمومية اال�ضت�ضفائية بعا�ضمة الوالية ح�ضبما 

ا�ضتفيد اأم�س االأحد من خليتي االإعالم و االت�ضال ملديريتي 

ال�ضحة وال�ضكان واحلماية املدنية حمليا. اأو�ضحت املكلفة 

باالإعالم مبديرية ال�ضحة وال�ضكان يا�ضمني عجرود اأن 

»16 طالبة غادرن امل�ضت�ضفى بعدما تلقني العالج الالزم 

فيما تبقى اثنتان حاليا حتت املراقبة الطبية« مردفة باأن 

»التحقيق الوبائي ما يزال جاريا ملعرفة االأ�ضباب احلقيقية 
وراء هذا الت�ضمم«.

ترقية اللغة الأمازيغية

اأول قامو�س باملتغري املحلي »تا�سلحيث« بورقلة

ف�سيلة الفاروق ت�سيد بدور عبد القادر جريو 

خبر في 
صورة

وزارة الدفاع الوطني

حتديد هوية اإرهابي مق�سي عليه يف دل�س

العبو اخل�سر ي�سيعون ركالت اجلزاء
�ضجل اأول اأم�س يوما خا�ضا بالن�ضبة لالعبني الدوليني اجلزائريني النا�ضطني 
يف اأندية خارج الوطن والذي متّيز بتفنن املعنيني بت�ضييع ركالت اجلزاء التي 
منحت لهم للت�ضديد، ويف هذا ال�ضدد فقد �ضيع كل من يو�ضف باليلي الركلة 
مع نايه الرتجي التون�ضي خالل خو�ضه مباراة كاأ�س تون�س، بينما فّوت مواطنه 
اأمري  كاأ�س  مناف�ضة  ال�ضد خالل  فريقه  مباراة  ركلة جزاء يف  بوجناح  بغداد 

قطر، يف
املقابل حذا الدويل االآخر يو�ضف عطال حذو زميليه و�ضيع ركلة جزاء مع 

فريقه ني�س خالل مقابلة يف الدوري الفرن�ضي.

عبد الالوي حا�سر ببولوغني
عمر  ملعب  اإىل  اأم�س  اأول  �ضهرة  ح�ضوره  الالوي  عبد  اأيوب  الالعب  �ضجل 
حمادي ببولوغني، اأين كانت الفر�ضة مواتية بالن�ضبة له من اجل ت�ضجيع فريقه 
ال�ضابق احتاد العا�ضمة الذي خا�س مباراة م�ضريية اأمام اأوملبيي املدية يف 
رفقة  املحرتف  الالعب  �ضاند  حيث  الوطنية،  البطولة  بلقب  التتويج  �ضباق 
اأجل حتقيق اللقب الثامن يف تاريخ  ال�ضوي�رشي زمالئه ال�ضابقني من  �ضيون 

الناديالعا�ضمي.

خالل الثالثي الأول من 2019 

انخفا�س يف عدد الوفيات 
باأكرث من 6 باملئة 

�ضجل خالل الثالثي االأول من 2019 انخفا�س يف عدد الوفيات 
جراء حوادث املرور بن�ضبة 23 ر06 % مقارنة مع نف�س الفرتة من 
2018 - ح�ضب ما اأورده اأم�س االأحد بيان مل�ضالح الدرك الوطني 

التي اأطلقت حملة حت�ضي�ضية خالل �ضهر رم�ضان.
و انخف�س عدد احلوادث بن�ضبة 77 ر14 % »يف حني تراجع عدد 
اجلرحى بن�ضبة   66 ر15 %، ح�ضب ذات امل�ضدر الذي اأكد باأنه 
» اليزال العن�رش الب�رشي يت�ضدر االأ�ضباب الرئي�ضية يف ارتكاب 

حوادث املرور بن�ضبة تعادل 53 ر91  %« .
ويف اإطار تعزيز العمل اجلواري ال�ضيما يف �ضهر رم�ضان الكرمي 

�رشعت قيادة الدرك الوطني يف تنظيم حملة حت�ضي�ضية وطنية ما 
بني 10 اإىل غاية  30 مايو2019 لفائدة م�ضتعملي الطريق حتت �ضعار 
» يف رم�ضان خماطرتك قد تف�ضد فرحة عائلتك«  ملجابهة ظاهرة 

الالاأمن املروري �ضمن اإقليم االخت�ضا�س.

اللغة  لتعلم  لغوي  قامو�س  �ضدر   
املحلي  باملتغري  االأمازيغية 
بها  يتحدث  التي  »تا�ضلحيت« 
بتقرت  ريغ  وادي  منطقة  �ضكان 
�ضاأنه  من  والذي  ورقلة   بوالية 

ر�ضيد  اإثراء  يف  ي�ضاهم  اأن 
من  مببادرة  االأمازيغية،  الثقافة 
ويعد   . غطا�س  يو�ضف  املوؤلف 
يف  ن�رش  الذي  االإ�ضدار  هذا 
عنوان  ويحمل  االأخرية  االآونة 

»اإيل�ضنا »)ل�ضاننا( االأول من نوعه 
»تا�ضلحيت«  املحلي  باملتغري 
 58( ال�ضغري  القطع  من  وهو   ،
 ، مب�ضطة  لغة  ويعتمد  �ضفحة(، 
وهو موجه لكافة املهتمني بتعلم 

تا�ضلحيت«   « االأمازيغية  اللغة 
بقواعد  تتعلق  كلمة   700 بعدد 
تعلم وقراءة هذه اللغة االأمازيغية 
الالتيني،  وبالنطق  العربية  باللغة 

وحروف التيفناغ .

يف اإطار مكافحة االإرهاب وتبعا 
مفرزة  نفذتها  التي  للعملية 
يوم  ال�ضعبي،  الوطني  للجي�س 
اأم�س 11 ماي 2019 قرب بلدية 
دل�س، والية بومردا�س/ن.ع.1، 
على  الق�ضاء  من  مّكنت  والتي 
خطريين،   )02( اإرهابيني 
ر�ضا�س  م�ضد�س  وا�ضرتجاع 
وكمية  كال�ضنكوف  نوع  من 
من الذخرية وقنبلة يدوية، مّت 
التعرف على هوية اأحد هذين 
االأمر  يتعلق  اإذ  املجرمني، 
ر�ضيد«  »م�رشور  بامل�ضمى 
التحق  الّذي  املكنى »خطاب« 
�ضنة  االإرهابية  باجلماعات 
تزال عملية  2008، يف حني ال 
االإرهابي  هوية  على  التعرف 

الثاين جارية.
وموا�ضلة  مت�ضل  �ضياق  ويف 
والتم�ضيط  البحث  لعملية 
والية  الق�ضب،  واد  مبنطقة 
ك�ضفت  الدفلى/ن.ع.1،  عني 
ودمرت مفرزة للجي�س الوطني 
خمابئ   )07( �ضبعة  ال�ضعبي 
ل�ضناعة  وور�ضة  لالإرهابيني 
تقليدية  وقنبلة  املتفجرات 
ال�ضنع ومعدات تفجري ونظارة 
املواد  من  وكمية  ميدان 
واأغرا�س  واالأدوية  الغذائية 

اأخرى.
التهريب  مكافحة  اإطار  ويف   
اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية 
مفارز للجي�س الوطني ال�ضعبي، 
بكل من مترنا�ضت وبرج باجي 

منقبني   )08( خمتار/ن.ع.6، 
معدات  بحوزتهم  الذهب  عن 
حني  يف  الذهب،  عن  للتنقيب 
اأوقفت مفرزة اأخرى وعنا�رش 
البواقي/ باأم  الوطني  الدرك 

بط لديهما  ن.ع.5، �ضخ�ضني �ضُ
 1500( الذخرية  من  كمية 

خرطو�ضة(.
من جهة اأخرى، اأحبط حرا�س 
بوهران/ن.ع.2،  ال�ضواحل، 
لـ  �رشعية  غري  هجرة  حماولة 
منت  على  كانوا  �ضخ�ضا   )18(
فيما  ال�ضنع،  تقليدي  قارب 
غري  مهاجرا   )63( توقيف  مت 
خمتلفة  جن�ضيات  من  �رشعي 
اآخر  مهاجرا  و)14(  بتلم�ضان 

بتمرنا�ضت.

يف ا�ستطالع ليومية البيان الإماراتية

التوافق �سمة املرحلة املقبلة يف اجلزائر
اأجرتها  ا�ضتطالعات  ثالثة  اأظهرت 
موقعها  على  االإماراتية  »البيان« 
في�ضبوك،  يف  وح�ضابيها  االإلكرتوين، 
احلراك  �ضيوؤدي  »هل  حول  وتويرت، 

يف اجلزائر اإىل التوافق اأو الت�ضعيد؟« 
توجه  على  ن�ضبي  اإجماع  وجود 
من  احلل  اإىل  اجلزائر  يف  االأو�ضاع 
م�ضرتكة  �ضيغة  على  التوافق  خالل 

بني احلراك وموؤ�ض�ضات الدولة الإجراء 
االنتخابات الرئا�ضية.

امل�ضاركني  من  املائة  يف   59 واأظهر 
على موقع »البيان«، و75% على تويرت، 

املرحلة  �ضمة  �ضيكون  التوافق  اأن 
 55 قال  فيما  اجلزائر،  يف  املقبلة 
الو�ضع  اإن  الفي�ضبوك  على  املائة  يف 

�ضبابي.
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املحلل ال�سيا�سي لزهر ماروك ...«للو�سط«:

التوقيفات الأخرية نتيجة تبني العدالة ملطالب احلراك
.      ال�سعب ملتف حول املوؤ�س�سة الع�سكرية رغم وجود بع�ض االأ�سوات ال�ساذة         .    الظرف ال�سيا�سي ال ي�سمح بالذهاب اإىل انتخابات رئا�سية بتاريخ 4 جويلية

.       بع�ض االأطراف تريد تاأليب ال�سعب �سد املوؤ�س�سة الع�سكرية

حاورته: اإميان لوا�ض  

ما تعليقك على 
التوقيفات االأخرية 
والتي طالت اأ�سماء 
ثقيلة وكان اأخرها 

اإيداع لويزة حنون رهن 
احلب�ض املوؤقت؟

القيود،  جميع  من  العدالة  حرر  احلراك 
الق�شاة خرجوا بقوة يف احلراك ال�شعبي 
ورفع  الق�شاء  با�شتقاللية  وطالبوا 
ويجدر  الق�شائي،  اجلهاز  عن  القيود 
تعترب  العدالة  ا�شتقاللية  باأن  الإ�شارة 
تقوم  فهي  احلراك  مكا�شب  من  مك�شب 
مبرافقة احلراك من خالل تبني مطالبه 
ق�شايا  حماربة  غرار  على  امل�رشوعة 

الف�شاد.
 

هل تظن باأن الو�سع 
ال�سيا�سي ي�سمح للذهاب 

اإىل انتخابات رئا�سية 
حتت اإ�سراف �سخ�سية 

مرفو�سة �سعبيا؟

ميكن  ل  باأنه  توؤكد  الراهنة  املعطيات 
 4 بتاريخ  رئا�شية  انتخابات  تنظيم 
الغري  ال�شيا�شي  الظرف  هذا  يف  جويلية 
من  امل�شاركة  ن�شبة  يف  �شواء  منا�شب، 
قبل ال�شعب اأو الرئي�س الذي �شيخرج من 
ال�شعبية  لديه  تكون  لن  النتخابات  هذه 
لن  النتخابات  نتائج  وامل�شداقية، حتى 
كون اإيجابية ولن تخرج البالد من الأزمة 
التي تعي�شها منذ ما يقارب 3  ال�شيا�شية 

اأ�شهر.

 ما تعليقك على املواقف 
التي اتخذتها املوؤ�س�سة 
الع�سكرية منذ بداية 

احلراك ال�سعبي؟

املوؤ�ش�شة الع�شكرية لعبت دور تاريخي يف 
مرافقة احلراك وتبني مطالبه وحمايته، 
ال�شعب  بني  وطيدة  عالقة  فهناك 
ملتف  فال�شعب  الع�شكرية،  واملوؤ�ش�شة 
باعتبارها  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  حول 
رغم  اجلزائرية  للدولة  الفقري  العمود 
التي تريد  ال�شاذة  الأ�شوات  وجود بع�س 
باأن  الإ�شارة  ويجدر  اجلي�س،  يف  الطعن 
يدخل  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  به  قامت  ما 

تتمثل  التي  الد�شتورية  مهمتها  طار  يف 
من  والأكرث  القومي،  الأمن  حماية  يف 
اأعطت  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  فاإن  ذلك 
در�شا يف الدميقراطية من خالل مت�شكه 
باحلل الد�شتوري ،فلول اجلي�س ملا حقق 
احلراك مطالبه خا�شة بعد املخططات 
التي كانت حتاك �شد اجلزائر من خالل 
الطوارئ  حالة  واإعالن  انتقالية  مرحلة 
للدخول يف مواجهة مع ال�شعب، وهذا ما 
تفطنت له املوؤ�ش�شة الع�شكرية من خالل 
تفعيلها للمادة 102 من الد�شتور و حتقيق 
ويجد  الرئي�س،  با�شتقالة  ال�شعب  مطلب 
من  احلراك  منحى  تغيري  من  نحذر  اأن 
بع�س الأطراف التي تريد تاأليب ال�شعب 

�شد املوؤ�ش�شة الع�شكرية.

املعار�سة اتهمت بالف�سل 
يف بلورة روؤى وا�سحة 

الإيجاد حل للأزمة 
ال�سيا�سية؟  

منذ  حتركت  املعار�شة  باأن  �شحيح 
اجتماعاتها  خالل  من  احلراك  انطالق 
العديد  باإ�شدار  قامت  حيث  املتكررة، 
من البيانات لكن هذا ل يكفي، فالعديد 
هذه  يف  اإ�رشاكها  يتم  مل  الأطراف  من 
بان  الإ�شارة  ويجدر  الجتماعات، 

يف  دور  تلعب  اأن  �شاأنها  من  املعار�شة 
بلورة روؤية حلل لالأزمة ال�شيا�شية.

 يف نظرك، ماهي 
احللول للخروج من 

االزمة ال�سيا�سية 
احلالية؟

واملبادرات  الروؤى  من  العديد  هناك 
فكل  ال�شيا�شية،  ال�شاحة  يف  املطروحة 
من  الع�رشات  فاأ�شبحت  خطة،  لديه 
باأن  اأظن  لكن  والت�شورات،  املبادرات 
حل الزمة يكون بفتح حوار وطني �شامل 
ت�رشف عليه جلنة حتت قيادة �شخ�شيات 
بالقبول  حتظى  م�شداقية  ذات  وطنية 
هذه  تقوم  ال�شعب،  قبل  من  والحرتام 
اللجنة بفتح احلوار مع خمتلف الأطراف 
مدين  وجمتمع  اأحزاب  من  ال�شيا�شية 
ونقابات ونخب، وخمتلف الفئات للتو�شل 
من  الأدنى  احلد  ورقة طريق حتقق  اإىل 
الإجماع الوطني لت�شكل القا�شم امل�شرتك 
و  الأحزاب  فيها  مبا  الأطراف  جلميع 
ال�شلطة و رموز احلراك، وعلى �شوء هذه 
جت�شيدها  اإىل  نذهب  الطريق  اخلارطة 
يف امليدان ولكن يف ظرف زمني ق�شري 
تكون  رئا�شية  انتخابات  باإجراء  ينتهي 
ت�شارك  و  ال�شيا�شية،  لالأزمة  نهائي  حل 

قدر  باأكرب  تتمتع  الأطراف  جميع  فيها 
عليها  وت�رشف  ال�شفافية  و  النزاهة  من 
جلنة م�شتقلة ملراقبة النتخابات تخرج 
ما  ال�رشعية  من  ميتلك  منتخب  برئي�س 
احلراك،  طريق  ورقة  بتنفيذ  له  ي�شمح 
بالإ�شالحات  يتعلق  فيما  خا�شة 
الإجتماعية،  و  ال�شيا�شية  و  القت�شادية 

اإجراء  ورمبا  الد�شتور  تعديل  فيها  مبا 
اإىل  م�شبقة  ت�رشيعية  و  انتخابات حملية 
بناء  اإعادة  يف  �شخمة  ور�شة  فتح  جانب 
اقت�شاد  من  والنتقال  وطني  اقت�شاد 
قائم على تبعية املحروقات اإىل اقت�شاد 
يف  مكانتها  للجزائر  يعطي  للرثوة  منتج 

القت�شاد العاملي.

اخلطوة تنهي بو�سارب على راأ�ض االأفلن

الداخلية متنح �شهادة 
املطابقة جلميعي

»هاجم« التم�سك بالد�ستور

 �شعدي ينفي خرب ا�شتدعائه 
من طرف املحكمة الع�شكرية

وزارة  اأن  الوطني  التحرير  جبهة   اأكدت 
على  مطابقة  �شهادة  منحت  الداخلية 
حلزب  املركزية  اللجنة  اجتماع  نتائج 
جبهة التحرير التحرير، التي انتخب فيها 

حممد جميعي اأمينا عاما للحزب.
اأم�س،  التحرير،  جبهة  بيان حلزب  ك�شف 
النتائج  على  �شادقت  الداخلية  وزارة  اأن 
للجنة  ال�شتثنائية  الدورة  عن  املنبثقة 
الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب  املركزية 
التي متخ�س عنها انتخاب حممد جميعي، 
كاأمني عام للحزب. واأو�شح بيان الأفالن : 
القانون  من   37 املادة  لأحكام  »طبًقا 

الع�شوي لالأحزاب مت اإيداع ملف املطابقة 
الداخلية  بوزارة  املخت�شة  امل�شالح  لدى 
العمرانية،  والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
وعليه متت امل�شادقة على النتائج، حتت 
واأو�شحت  ماي«.   11 بتاريخ   03949 رقم 
قراءات اأن منح الرتخي�س بانعقاد اجتماع 
دون  اأع�شاء  ملجموعة  املركزية  اللجنة 
هيئة التن�شيق، يعترب خطوة جديدة لنهاية 
بو�شارب،  معاذ  يراأ�شها  كان  التي  الهيئة 
جميعي  مبحمد  العرتاف  اأن  يعني  مما 
بو�شارب  نهاية  هو  لالأفالن،  عاما  اأمينا 

يف الأفالن.

اأجل  من  للتجمع  ال�شابق  الرئي�س  نفى 
�شعدي،  �شعيد  والدميقراطية  الثقافة 
للمحكمة  امل�شتدعني  �شمن  ا�شمه  ورود 
تعدو  ل  اأنها  قائال  بالبليدة،  الع�شكرية 
يف  جاءت  اأنها  معتربا  اإ�شاعات،  كونها 
الأخرية  الفتتاحية  بعد  التاأويالت  اإطار 
لحقا  تاأويله  مت  اجلي�س، يف حني  ملجلة 
قريبة  اأنها  قال  اإعالم  و�شائل  طرف  من 
ا�شمه  ذكر  ومت  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  من 
بها. كما انتقد الرئي�س ال�شابق لالأر�شيدي، 
التوا�شل  موقع  عرب  �شفحته  خالل  من 
يف  ال�شتمرار  »فاي�شبوك«،  الجتماعي 
اأنها  معتربا  جويلية،   4 انتخابات  دعم 
ت�شرتط  منطقية  �رشوط  على  تتوفر  ل 
واأنها  خا�شة  مربمج،  هو  كما  تنظيمها 
معتربا  اإنخراط،  اأو  جتاوب  اأية  تلقى  مل 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  مت�شك  ا�شتمرار  اأن 
تاأجيل  يتم  اأن  مقرتحا  املربر،  بغري  بها 
“اإذ  ال�شياق:  هذا  يف  قائال  الإنتخابات، 

يجب يف هاته احلالة خرق الد�شتور الذي 
اأرادوا  كلما  الراهن  الأمر  دعاة  يرفعه 
الذي  الدميقراطي  الإنتقال  رف�س  تربير 

يطالب به ال�شعب منذ ثالثة اأ�شهر”.
الأمينة  مع  ت�شامنه  جدد  ثانية  جهة  من 
العامة حلزب العمال لويزة حنون التي مت 
اإيداعها احلب�س املوؤقت بقرار من قا�شي 

التحقيق الع�شكري يوم اخلمي�س.
من  للكثري  تعر�س  اأنه  اأ�شاف  كما 
اأ�شماهم  من  طرف  من  امل�شايقات 
الرتويج  من  بداية  اللكرتوين«،  بـّالذباب 
لر�شائل تهديد  بتعر�شه لالعتقال و�شول 
غ�شون  يف  �شجنكم  تقرر  لقد  بينها  من 
اأيام، معتربا اأنها تاأتي من خمابر خا�شة، 
يف   ، مافياوّية  نزعة  ذات  ر�شائل  بث  يف 
حني اأ�شاف اأنها »لي�شت هي املّرة الأوىل 
منا�شلني  �شّد  اأو  �شدي  تُ�شتعمل  التي 

اآخرين«.
�ض.ب

 �سراع ال�سرعيات يفاقم الو�سع

الطالبي احلر يترباأ من التهجم على رئي�س حم�س

حاولت ا�ستغلل احلراك ال�سعبي

حتالفات مريبة ت�شتهدف املوؤ�ش�شة الع�شكرية

ل�شان  على  احلر   الطالبي  قيادة  ترباأت 
اأمينها العام �شمري عن�شل من الت�رشيحات 
حركة  رئي�س  �شد  للتنظيم  املن�شوبة 
الذي  ال�شخ�س  اأن  قالت  و  ال�شلم  جمتمع 
بها  اأدلها  التي  النارية  بالت�رشيحات  اأدىل 
�شالح الدين دواجي الذي يقول اأنه الأمني 

العام ال�رشعي 
املمثل  هو  جناحهم  اأن  اأكد  عن�شل 
وهو  احلر،  الطالبي  لالحتاد  ال�رشعي 
الفارط،  جانفي  العدالة  فيه  ف�شلت  ما 
من  الر�شمي  الإعتماد  مبنحهم  بح�شبه 
اأن  موقفه  عن�شل  وبنى  الداخلية.  وزارة 
دواجي مل يعد طالبا، وبالتايل ل عالقة له 
بناء  اأنهم  بالتنظيم، م�شيفا  باجلامعة ول 
ق�شائيتني  ق�شيتني  عليه  رفعوا  ذلك  على 
تقدميه  عقب  ال�شفة«  »انتحال  تخ�س 
وا�شتغالل ختم  الحتاد  با�شم  ت�رشيحات 
لتهم  مواجهته  اإىل  بالإ�شافة  الإحتاد، 

جيجل  جامعة  تك�شري  بينها  من  ثقيلة 
وقذف وزير التعليم العايل اآنذاك الطاهر 

حجار بعدم حيازة �شهادة البكالوريا.
فقال  ملقري  املوجهة  للتهم  وبالعودة 
خلالفات  تعود  الأغلب  على  اأنه  حمدثنا 
مع احلزب، وجاءت ردا على رفع احلزب 
لدعوة ق�شائية بخ�شو�س تهم �شابقة لهم، 
ومثل اأمام العدالة بخ�شو�شها يف الـ8 من 
ال�شهر اجلاري، فجاء ت�شعيده عرب موقع 
حيث  »فاي�شبوك«،  الجتماعي  التوا�شل 
اأنه  للحزب، يف حني  التهم املوجهة  ن�رش 
بعيدة  النقابية  التنظيمات  ترك  ينبغي 
ل  كونها  تالعبات،  هكذا  عن  البعد  كل 
التهم  ثقل  اإىل  بالإ�شافة  الطالب،  تخدم 
كونها  الأمنية  اجلهات  بها  تتكفل  والتي 
ثقيلة  اإجراءات  وميكنها  الأدلة  من ميلك 

بهذا احلجم.
من جهته رئي�س كتلة حم�س على م�شتوى 

اأحمد �شادوق،  الوطني  ال�شعبي  املجل�س 
اأن هكذا تهم يرتتب عليها متابعة  اأو�شح 
واأحكامها  ثقيلة،  التهم  كون  ق�شائية، 
بالق�شية  املعني  عفا  اإن  عدا  ما  كبرية، 

وهو مقري.
هذا ودعا دواجي يف ت�رشيحات اإعالمية 
لفتح  املخت�شة   الأمنية  اجلهات  �شابقة، 
جمتمع  حركة  رئي�س  �شد  حتقيقات 
متعلقة  �شبهات،  بعدة  ملمحا  ال�شلم، 
اأ�شا�شا بتعامله مع القوى غري الد�شتورية، 
توعد  كما  “لوجال”،  ملف  ومقاي�شته 
الثقيلة   امللفات  عديد   بك�شف  دواجي، 
بالتعامل  متعلقة  مقري،  �شد  للعدالة، 
حتويل  وكذا  اأجنبية،  دول  مع  والتخابر 
م�شيفا  للخارج،  ال�شعبة  بالعملة  اأموال 
 22 يف  انطلق  الذي  ال�شعبي  احلراك  اأن 
اجلميع،  الوطن حرر  ربوع  كل  فيفري يف 
تورط  من  كل  حماكمة   يجب   وبالتايل 

يف ملفات الف�شاد  و�شاهم يف نهب املال 
العام.

اأوقات  اإىل  الطرفني  بني  اخلالفات  وتعد 
حم�س  اتهموا  واأن  �شبق  حيث  �شابقا، 
بالتدخل يف �شوؤون الإحتاد، باملقابل ردت 
احلركة بالنفي، مع تاأكيد عن�شل حيازتهم 
الو�شاية  طرف  من  الر�شمي  الإعتماد 
و�شل  ن�س  2019، حيث  جانفي   3 بتاريخ 
»الو�شط«  تلقت  الذي  التبليغ   ا�شتالم 
ردا  التنفيذية  الهيئة  بتغيري  منه،  ن�شخة 
املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�شتالم  على 
يف 2015/07/15 املتعلقة بتغيري ت�شكيلة 
الوطنية  للجمعية  التنفيذية  الهيئة 
احلر،  الطالبي  العام  الحتاد  امل�شماة: 
امل�شجلة حتت رقم:75 بتاريخ 19 �شبتمرب 
�شمري  طرف  من  برئا�شتها  ويقر   ،1992

عن�شل.
�ض.ب

اجلي�س  مواقف  اأن  الوا�شح  من  اأ�شبح 
اجلزائري الذي تخندق مع ال�شعب �شد ما 
اأ�شبح يعرف بالع�شابة اأ�شبح يزعج الكثري 
التهجم  يف  تتوان  مل  التي  الأطراف  من 
على املوؤ�ش�شة الع�شكرية و قائد الأركان 
يتناق�س متاما  ، مبا  �شالح  قايد  الفريق 
الذي  اجلزائري  ال�شعب  طموحات  مع 
وجد الأمل يف اجلي�س بعد اأن اأعرب عن 
دعمه للحراك ال�شعبي ، وتوافقت روؤاه مع 
روؤى ال�شعب يف التخل�س من الع�شابة التي 

نهبت اأموال اجلزائر . 
كل هذه املواقف جعلت الكثري من اأبواق 
احلزام  حتت  ال�رشب  يف  ت�رشع  الع�شابة 
و ا�شتهداف اجلي�س يف كل مرة ، بعد اأن 
كان اجلي�س من الداعني اىل حترير قطاع 
العدالة ، هاته القرارات التي من املوؤكد 

و  الع�شابة  م�شلحة  يف  ت�شب  مل  اأنها 
العديد من ممثلي رموز النظام ال�شابق .

و  املاأجورة  الأبواق  لهاته  العنان  فاأطلق 
طابو  كرمي  مع  وقع  ما  ،مثل  املتخندقة 
الذي مل يتوان يف التهجم على املوؤ�ش�شة 
قايد  الفريق  الأركان  وقائد  الع�شكرية 
اأي  �شالح ، ومل جتد هذه التهجمات من 
تف�شري ماعدا اأن كرمي طابو تخندق مع ما 
اأنه مت احلديث  ،خا�شة  بالع�شابة  يعرف 
عن �شفقة متت بينه وبني رجل الأعمال 
ي�شعد ربراب املتواجد يف اجل�شن ، حيث 
ال�شيء  اخلارج،  اإىل  �شفرياتهما  تكررت 
الذي ف�رشه العديد بخلفيات تهجم طابو 
من  فالكثري   ، الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  على 
و  مثال  يرون  ال�شيا�شي  لل�شاأن  املتتبعني 
مد�شو�شة  فئة  ي�شم  احلراك  اأن  يقتنعوا 

ا�شتهداف  فقط  ،هدفها  البداية  من 
اجلي�س و املوؤ�ش�شة الع�شكرية و بال�شبط 
الفريق اأحمد قايد �شالح ، حتى ولو كانت 
العديد  اأدركه  ما  وهو  م�رشفة،  مواقفه 
و�شط  تناق�س  هناك  اأن  املتتبعني  من 
اجلي�س  �شد  املرفوعة  ال�شعارات  بع�س 
كلها  كانت  اجلي�س  مواقف  اأن  بالرغم   ،
اإطار مطالب ال�شعب بداية من  ت�شب يف 
ت�شببوا  والذين  الع�شابة  تنحية من رجال 
و  اعتقالت  وبني   ، العام  املال  نهب  يف 
،ما  كبرية  ل�شخ�شيات  �شخمة  حماكمات 
اجلي�س  �شمانات  لول  حتدث  لو  كانت 
العديد  اقرتح  القومي  الأمن  با�شم  الذي 
العدالة  حتريك  و  ال�شيا�شية  احللول  من 
التفت  التي  الد�شتورية  الغري  القوى  �شد 
التي  القناعة   . ال�شعب  حقوق  على 

ماأجورين  هناك  اأن  هو  را�شخة  اأ�شبحت 
و  اجلي�س  مهاجمة  هو  الوحيد  هدفهم 
يقول  مثلما  حتى   ، �شالح  قايد  الفريق 
لكن   ،  « خ�رشاء  يده  اأخرج  »لو  املثل 
ا�شتهداف  يتم  من  وحل�شاب  من  ل�شالح 
الذي يف   ، �شالح  قايد  الفريق  و  اجلي�س 
الوقت التي تهاجمه فئة �شيا�شوية معينة 
و  اجلزائريني  من  الكبري  ال�شواد  يوجد   ،
حتى ال�شيا�شيني يدعمون مواقف اجلي�س 
اعتربوا  املتتبعني  من  الكثري  له،   و�شند 
نتيجة  هو  احلالية  ال�شاحة  يحدث يف  ما 
�شواء  الع�شابة  اأذرع  موقع  من  فعل  رد 
ال�شيا�شية اأو املالية اأو الإعالمية ، حيث 
تتخبط هذه الأذرع يف ما ي�شبه حالة من 
اله�شترييا ، ل�شيما بعد حتييد العديد من 

رموزها ال�شابقة
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اعترب املحلل ال�سيا�سي  لزهر ماروك يف حوار  خ�ض به »الو�سط« باأن  التوقيفات االأخرية والتي طالت اأ�سماء ثقيلة وكان اأخرها اإيداع لويزة حنون رهن احلب�ض املوؤقت جاءت  نتيجة تبني العدالة ملطالب 
احلراك امل�سروعة بخ�سو�ض حما�سبة كل املتورطني يف ق�سايا الف�ساد، يف حني ثمن الدور الذي لعبته املوؤ�س�سة الع�سكرية خلل االزمة الراهنة، موؤكدا باأن ال�سعب ملتف حول املوؤ�س�سة الع�سكرية باعتبارها 
العمود الفقري للدولة اجلزائرية رغم وجود بع�ض االأ�سوات ال�ساذة التي تريد الطعن يف اجلي�ض، م�ستبعدا تنظيم  انتخابات رئا�سية، الفتا باأن املعطيات الراهنة توؤكد باأنه ال ميكن تنظيم انتخابات رئا�سية 

بتاريخ 4 جويلية يف هذا الظرف ال�سيا�سي غري املنا�سب، �سواء يف ن�سبة امل�ساركة من قبل ال�سعب اأو الرئي�ض املنتخب الذي �سيكون بدون �سعبية و �سرعية .



اخلبري االقت�صادي 
حممد حداد

ا�صترياد ال�صيارات هو 
الرجوع من االأ�صوء اإىل 

ال�صيئ
 

قال اخلبري القت�سادي و الأ�ستاذ 
ات�سال  يف  حداد  اجلامعي حممد 
غياب  ،اأن  الو�سط  جريدة  مع  له 
اإ�سرتاتيجية وا�سحة لدى ال�سلطات 
يف اإطار �سناعة ال�سيارات وانعدام 
الرتفاع  اإىل  اأدى  الندماج  ن�سبة 
اجلنوين لل�سيارات املركبة ،وك�سف 
فاتورة  اأن  القت�سادي  اخلبري 
ا�سترياد ال�سيارات ارتفعت من 1.5 
مليار دولر اإىل 3 مليار دولر بعد 
عملية تركيب ال�سيارات، موؤكدا اأن 
بيجو  م�سنع  ب�رشاء  ي�سمح  املبلغ 
كامال و يف ذات ال�سياق اأكد حداد 
ا�سترياد  باب  فتح  اإىل  الرجوع  اأن 
باأنه   اقت�ساديا  يعرف  ال�سيارات 
ال�سيئ  اإىل  الأ�سواأ  من  الرجوع 
عربه  احل�سول  ميكن  اأنه  مربزا 
يبقى  لكنه  اليجابيات  بع�ض  على 
الإجراء  ايجابيات  وعن  ا�سترياد 
قال اخلبري القت�سادي �ستنخف�ض 
تراجع  نتيجة  ال�سترياد  فاتورة 
كما  املحلي  املنتج  عن  الطلب 
ال�سيارات  ا�سترياد  اأن  حداد  اأكد 
التي  و  �سنوات  ثالث  من  اقل 
املواطن  طرف  من  ممولة  تكون 
لي�ض  و  املوازي  القت�ساد  اأي 
تراجع  يوؤدي  الر�سمي  القت�ساد 
العجز على م�ستوى موازنة الدولة 
جزء  عل  احلفاظ  اإىل  يوؤدي  كما 
من احتياطي ال�رشف الذي متول 
كما  الإجراء  هذا  احلكومة  به 
زيادة  القت�سادي  اخلبري  توقع 
نتيجة  العمومية  اخلزينة  اإيرادات 
تفر�ض  التي  اجلمركية  ال�رشائب 
اخلبري  اأ�ساف  و  ال�سيارات  على 
القت�سادي انه من بني اليجابيات 
امل�ستوى  على  الأ�سعار  انخفا�ض 
القدرة  ارتفاع  بالتايل  و  املحلي 

ال�رشائية لدى املواطن اجلزائري 
و كذا ا�ستبدال ال�سيارات املوجهة 
بال�سيارات  الإفريقية  ال�سوق  اإىل 
بالتايل  و  لأوروبا  املوجهة 
جودة  ذات  �سيارة  على  احل�سول 
م�سانع  م�سري   وعن   . عالية  
ال�سيارات قال اخلبري القت�سادي، 
مهّددة  ال�سيارات  تركيب  م�سانع 
�سبط  عدم  حال  يف  بالزوال، 
ال�سيارات  اأن  باعتبار  ن�ساطها، 
من  بالرغم  اأوروبا  من  امل�ستوردة 
جودة  ذات  لكنها  م�ستعملة  اأنها 
اأف�سل  الدولية  املقايي�ض  وحترتم 
�سدد  و  حمليا  املركبة  تلك  من 
�رشورة  على  املتحدث  ذات 
الرتكيب  من  الإ�سرتاتيجية  اإعادة 
عليها  انه  ،مو�سحا  الت�سنيع   اإىل 
جد  عن  الت�سنيع  عملية  تاأخذ  اأن 
املحلية  العاملة  اليد  اإدخال  و 
هذه  يف  و  املحلية   املواد  كذا  و 
احلالة ميكن اأن تكون قيمة حملية 
م�سافة و قال اأنه يف البداية تكون 
له تذبذبات لكن نتائجه تظهر على 

امل�ستوى املتو�سط و البعيد

خبري جمال ال�صيارات 
يو�صف نبا�ش

م�صانع تركيب ال�صيارات 

�صتغلق قريبا

ال�سيارات  جمال  يف  اخلبري  ثمن 
ال�سيارات  وكالء  جمعية  ورئي�ض 
نبا�ض  يو�سف  العالمات  املتعددة 
الو�سط خطوة  يف حديثه جلريدة 
الوزارة فتح باب ال�سترياد و قال 
للمواطنني  الرتخي�ض  اإعادة  باأن 
الأوروبية  ال�سيارات  با�سترياد 
لكننا  اإيجابية  خطوة  امل�ستعملة 
خم�ض  من  اقل  ب�سيارات  نطالب 
اقل  �سيارات  اأن  اأو�سح  و  �سنوات 
من ثالث �سنوات اأ�سعارها مرتفعة 
مقارنة بالقدرة ال�رشائية للمواطن 
اجلزائري واأكد نبا�ض ا�سترياد هذه 
ال�سيارات، �سي�سمح بخف�ض اأ�سعار 
ال�سيارات املركبة باجلزائر حاليا، 
تفوق  خيالية  باأ�سعار  ت�سّوق  التي 
قيمتها احلقيقية عدة مرات، بعدما 
املوجود  الفراغ  اأ�سحابها  ا�ستغل 
املناف�سة  وغياب  ال�سوق  يف 
جهة  ال�رشيع،من  الربح  لتحقيق 
اأخرى ك�سف نبا�ض اأن ور�سات نفخ 
اأ�ساف  و  قريبا  �ستغلق  العجالت 
لديه  موؤكدة  معلومات  وفق  انه 
هنالك ق�سايا �سرتفع �سد م�سانع 
و�ستفتح �سدهم  ال�سيارات  تركيب 
عدم  عن  �ست�سفر  التي  حتقيقات 

ال�رشوط املتفق  لدفرت  احرتامهم 
ن�سبة  من  الرفع  جمال  يف  عليه 
باأ�سعار  منتوجات  وتوفري  الإدماج 
ال�رشائية  القدرة  مع  تتنا�سب 
بخلق  تلتزم  مل  كما  للمواطن 
لقطع  كم�سانع  مكّملة  �سناعات 
م�سّنعي  جلب  خالل  من  الغيار 
قطع الغيار لال�ستثمار باجلزائر.

 
  اخلبري االقت�صادي 
عبدالرحمن مبتول

خطوة لتجنب انفجار 
اأ�صعار ال�صيارات املركبة 

باجلزائر

اخلبري  قال  جانبه  من 
مبتول،  عبدالرحمن  القت�سادي 
با�ستئناف  احلكومة  قرار  اأن 
امل�ستعملة  ال�سيارات  ا�سترياد 
اأ�سعار  انفجار  لتجنب  »خطوة 
ال�سيارات املركبة باجلزائروقال 
الدولية  اجلزائر  لالإذاعة  مبتول 
للحد  يهدف  »قرار احلكومة  اإن 
من انفجار الأ�سعار على اعتبار 
م�سانع  اأ�سحاب  معظم  اأن 
اأمام  يوجدون  ال�سيارات  تركيب 
يف  يت�سبب  قد  ما  وهو  العدالة 
ومن  الرتكيب  عمليات  وقف 
خ�سو�سا  الأ�سعار  انفجار  ثم 
يرخ�ض  مل  ال�سيارات  وكالء  اأن 
لتغطية  بالإ�سترياد  بدورهم  لهم 
واأكد  وقوعه  حال  يف  العجز 
ال�سابقة  احلكومة  اأن  مبتول 
مبنع  فادحا  خطاأ  ارتكبت 
امل�ستعملة،  ال�سيارات  ا�سترياد 
وهو خطاأ كان ميكن تفاديه من 
ثالثة  اأو  لثنني  ال�سماح  خالل 
با�سترياد  ال�سيارات  وكالء  من 
بدفع  يقومون  حيث  ال�سيارات 
الر�سوم بينما ل يدفعها اأ�سحاب 
امل�سانع والذين ي�ستفيدون اأي�سا 

من امتيازات اأخرى.

خرباء يتحدثون للو�صط عن ا�صترياد ال�صيارات االأقل من ثالث �صنوات

 ف.ن�صرين

م�صانع الرتكيب احلالية مهّددة بالزوال
.             املركبون م�صطرون ملراجعة ح�صاباتهم

وزارة الدفاع

الق�صاء على اإرهابي 
بوالية تيزي وزو 

انفجار الغاز بفرتيال عنابة

توقف الن�صاط ل"ب�صعة اأيام" 
بوحدة االأمونياك

متكنت مفرزة للجي�ض الوطني 
من  الأحد،    اأم�ض  ال�سعبي، 
الق�ساء على اإرهابي مبنطقة 
يعكوران بولية تيزي وزو مع 
ر�سا�ض  م�سد�ض  ا�سرتجاع 
ح�سب  كال�سنكوف،  نوع  من 
ما افاد به بيان لوزارة الدفاع 

الـوطني.
انه  امل�سدر  ذات  او�سح  و 
الإرهاب  مكافحة  اإطار  »يف 
وبف�سل ا�ستغالل املعلومات، 
للجي�ض  مفرزة  متكنت 
 12 اليوم  ال�سعبي،  الوطني 
كمني  ن�سب  اإثر   ،2019 ماي 

مبنطقة الزرايب بالقرب من 
اإعكورن بعزازقة، ولية تيزي 
وزو/ن.ع.1، من الق�ساء على 
م�سد�ض  وا�سرتجاع  اإرهابي 
كال�سنكوف  نوع  من  ر�سا�ض 
وخمزين )02( ذخرية ونظارة 
البيان  ذات  ا�ساف  ميدان«و 
يف  تاأتي  العملية  »هذه  ان 
املتوا�سلة  العمليات  �سياق 
قواتنا  تخو�سها  التي 
من  بالدنا  لتطهري  امل�سلحة 
الأمن  وب�سط  الإرهاب  اآفة 
ربوع  كافة  عرب  وال�سكينة 

الوطن«.

تقرر توقيف الن�ساط ل »ب�سعة 
الأمونياك  اإنتاج  بوحدة  اأيام« 
خم�سبات  مركب  مب�سنع 
)اأ�سميدال  فرتيال  اجلزائر 
عقب  ذلك  و  عنابة  �سابقا( 
الذي  الغاز  انفجار  حادث 
ال�سبت  اأم�ض  حريق  عنه  جنم 
اأفاد  ما  ح�سب  الوحدة،  بهذه 
مل�سنع  بالنيابة  املدير  به 
الغني  عبد  »فرتيال-عنابة«، 
لوري�سي. و اأو�سح نف�ض امل�سدر 
اأن »هذا التوقف �سي�سمح بتقييم 
�سملت  التي  املادية  اخل�سائر 
بفعل  ت�رشرت  التي  الكوابل 
من  م�ستخل�سة  غازات  ت�رشب 
اإىل  م�سريا  الهيدروجني«  بينها 
اأن »فريقا للتحقيق ي�سم خرباء 
م�ستوى  على  تن�سيبه  مت  قد 

وحدة الأمونياك  لتعزيز 
نظام  �سمن  الأمني  اجلانب 
مناجمنت-نوعية-بيئة و نظافة 

املوؤ�س�سة«.
باأن  كذلك  لوري�سي  �رشح  و 
تتوفر  الأمونياك  »وحدة 
الآلية  للمراقبة  نظام  على 

قام  الذي  )الأوتوماتيكية( 
الإنتاج  ل�سل�سلة  الآيل  بالوقف 

فور وقوع النفجار«
من  يبلغ  عامل  كان  للتذكري 
اأ�سيب  قد  �سنة   36 العمر 
الثانية  الدرجة  من  بحروق 
ب�سبب  ت�رشرت جتهيزات  فيما 
ظهر  بعد  ن�سب  الذي  احلريق 
اأم�ض ال�سبت مبركب خم�سبات 
بفعل  بعنابة  فرتيال  اجلزائر 
ت�رشب غازات م�ستخل�سة و قد 
مت التحكم يف احلريق يف ظرف 
�ساعتني يف اإطار عملية اإ�سعاف 
�ساحنات   4 ت�سخري  لأجلها  مت 
�سيارات   5 و  للحرائق  م�سادة 
طبية  واحدة  بينها  من  اإ�سعاف 
املدنية  للحماية  عن�رشا   36 و 
حتت اإ�رشاف 5 �سباط و ت�سغل 
�رشكة فرتيال 500 عامل و ت�سم 
وحدة  بينها  من  وحدات  اأربع 

اإنتاج النيرتات 
يف  تنتج  التي  الأمونياك  و 
و  طن   960 بني  ما  املتو�سط 
1000 طن يوميا من الأمونياك، 

ح�سب ما متت الإ�سارة اإليه. 

اأثار قرار احلكومة ا�صترياد ال�صيارات بعدما اأو�صدته ملدة 14 �صنة جدال كبريا حول دوافع القرار و تطبيقه  و قالت  الوزارة يف بيانها ان 
اخلطوة من اأجل ت�صحيح اأ�صعار ال�صيارات املركبة حمليا ، بينما اعترب البع�ش اأن القرار جاء على خلفية توترات احلراك ال�صعبي و حماولة 

ملغازلة احلراك بينما اعترب اآخرون ان احلكومة ال ميكنها تطبيق القرار ب�صبب القانون الذي مت اإلغاوؤه مبوجب املادة 10 من قانون املالية 
التكميلي لعام 2005 ، الذي ين�ش على اأن “اأحكام املادة 49 من قانون املالية ل�صنة 2004 مت اإلغاوؤها وتن�ش املادة 49 من قانون املالية ل�صنة 

2004 على اأنه “يرخ�ش بجمركة ال�صيارات ال�صياحية امل�صتعملة التي ال يتجاوز عمرها ثالث �صنوات وي�صتوردها اخلوا�ش بالعملة ال�صعبة 
التي ميلكونها ق�صد و�صعها رهن اال�صتعمال مع اإعفائها من اإجراءات الرقابة على التجارة اخلارجية و لذا وجب وجود قانون مالية جديد 

لفتح امللف ،وحتدث خرباء يف املجال يف حديثهم مع جريدة الو�صط حول تداعيات القرار و اأ�صباب العودة اإليه .
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تيبازة

و�سع �سبع حموالت 
كهربائية حيز اخلدمة

مت تدعيم الطاقات الكهربائية بتيبازة بو�سع �سبع 
توزيع  مديرية  طرف  من  اخلدمة  حيز  حموالت 

الكهرباء و الغاز للوالية يف اإطار 
جت�سيد برنامج ال�رشكة بر�سم �سنة 2019 اإ�ستعداد 
االأحد  اأم�س  علم  ما  ح�سب  االإ�سطياف,  ملو�سم 
يف  اأنه  للموؤ�س�سة  بيان  يف  جاء  و  املوؤ�س�سة  لدى 
اخلا�س  االإ�ستعجايل  الربنامج  جت�سيد  اإطار 
بال�رشكة ل�سنة 2019, قامت مديرية التوزيع لتيبازة 
موؤخرا, بو�سع حيز اخلدمة 07 حموالت كهربائية 
الكهربائية  بالطاقة  التزويد  ظروف  لتح�سني 
الكهربائية  املحوالت  �ساأن  من  و  الوالية   ل�سكان 
التي دخلت اخلدمة اأن ت�ساهم يف »تخفيف ال�سغط 
على املحوالت الكهربائية التي تعرف ن�سب طلب 
االإنقطاعات  يف  عادة  يت�سبب  ما  عالية«  طاقوية 
خا�سة  الكهربائية  بالطاقة  التزود  يف  املتكررة 
الوالية  خ�سو�سية  تكمن  و  ال�سيف,  ف�سل  خالل 
يفوق  �ساحلي  ب�رشيط  باإمتياز  �سياحية  كونها  يف 
زائر  مليون  ال5  يفوق  توافد  ت�سهد  و  113كلم 
خالل ف�سل ال�سيف ما يجعل الطلب على الطاقة 
الكهربائية ي�سهد ارتفاعا قيا�سيا مقارنة بالف�سول 

االأخرى .
و كانت مديوية التوزيع لتيبازة قد ج�سدت اإ�ستعدادا 
اإطار املخطط االإ�ستعجايل 13  ل�سائفة 2017 يف 
مركز حتويل متو�سط و منخف�س و 3 مراكز هوائية 
بهدف تقوية �سبكات توزيع الكهرباء قبل ان جت�سد 
 5 املا�سي  االإ�سطياف  اإ�ستعدادا ملو�سم  و جتهز 
منخف�س  و  متو�سط  �سغط  ذات  حتويل  مراكز 
�سيانة  متخ�س�سة يف  فرقة  ا�ستحداث  اإىل جانب 
ال�سبكة الكهربائية دون قطع التيار الكهربائي على 
زبائنها املقدر عددهم ب173 األف زبون بالوالية.

املا�سية  ال�سنة  خالل  املوؤ�س�سة  متكنت  كما    
جديد  حمول  اإجناز  من  احلر  ملو�سم  اإ�ستعدادا 
و  اأمبري  ميغافولط   80 بطاقة  حجوط  مبدينة 
 20 بطاقة  الدامو�س  ثاين مبدينة  متحرك  حمول 
حموالت  ال�سبعة  دخول  مع  و   , اأمبري  ميغافولط 
جديدة اخلدمة يكون الربنامج االإ�ستعجايل بوالية 
و و�سع حيز اخلدمة 259  اإجناز  تيبازة قد �سجل 

حمول كهربائي منذ �سنة 2013  .
  و يف ال�سياق قامت مديرية التوزيع لتيبازة بتو�سيع 
ال�سبكة الكهربائية يف اإطار الربنامج امل�سطر ل�سنة 
للزبائن  املقدمة  اخلدمة  نوعية  لتح�سني   2019
حيث مت متديد ال�سبكة الكهربائية مبختلف اأنواع 
توتراتها بطول 66.27 كلم منها املتو�سطة التوتر 

و منها املنخف�سة التوتر.
و �سي�سمح هذا التمديد بتقوية ال�سبكة الكهربائية 
و حت�سينها باالإ�سافة اإىل ربط زبائن جدد بالطاقة 
التزويد  يف  اأريحية  اأكرث  �سمان  و  الكهربائية 
بالطاقة لكافة زبائنها ي�سيف بيان مديرية توزيع 

الطاقة و الكهرباء.

ال�شلف

توزيع 100 وحدة �سكنية 
يف �سيغة الرتقوي املدعم

توزيع مفاتيح 100 وحدة  بال�سلف  االأحد  اأم�س  مت 
امل�ستفيدين  املّدعم على  الرتقوي  ب�سيغة  �سكنية 
مفاتيح  توزيع  مرا�سم  وجرت  �سونة  بن  بحي 
الوالية,  وايل  بح�سور  اأ�سحابها  على  ال�سكنات 
املدنية  ال�سلطات  مبعية  �سادق,  م�سطفى 
والع�سكرية وكذا عائالت امل�ستفيدين و�سط اأجواء 
بهيجة خا�سة اأن هذه العملية جاءت تزامنا وبداية 

ال�سهر الف�سيل.
وك�سف امل�سوؤول االأول للوالية يف ت�رشيح لل�سحافة 
 5 يف  ال�سكنات  لتوزيع  كربى  لعملية  التح�سري  عن 
جويلية املقبل امل�سادف لعيد اال�ستقالل الفتا يف 
ذات الوقت اإىل �رشورة اأن تراعي الربامج ال�سكنية 
راحة  ت�سمن  التي  واملقايي�س  ال�رشوط  خمتلف 

املواطن .  

الوطني  ال�سندوق  عمال  اأبدى 
االجراء  للعمال  االجتماعية  للتاأمينات 
الكبري  ورقلة مت�سكهم  الوالئية  الوكالة 
مبا و�سفوه مبطلبهم امل�رشوع املتمثل 
من  وفوري  جاد  تدخل  �رشورة  يف 
من  لل�سندوق  العامة  املديرية  طرف 
اأجل اال�رشاع يف تنحية املدير الوالئي 
دخل  ,بعدما  االأحداث  جتاوزته  الذي 
يف �رشاعات مبا�رشة مع العمال الذين 
الثالث  لالأ�سبوع  احتجاجهم  يوا�سلون 
وتف�سيال  جملة  راف�سني  التوايل  على 
العمل مع هذا املدير الذي عمر طويال 

على راأ�س املوؤ�س�سة ملا يقارب 11 �سنة 
, حيث  املرجوة  النتائج  حتقيق  دون 
ال�سابقة  حمل املحتجني  يف وقفاتهم 
ال�سعارات لعل من ابرزها«نحي  عديد 
الظامل ,راه تعدى فوق الالزم », »ارحل 
ارحل يامدير ...قد حان وقت التغيري 
», »التبزني�س والرتافيك 11�سنة يا�رش 
عليك », ويف �سياق مت�سل اأكد املدير 
للتاأمينات  الوطني  لل�سندوق  الوالئي 
االجتماعية للعمال االجراء وكالة ورقلة  
ن�رش قديري , يف ت�رشيح �سحفي له 
امل�رشبني  اأن  »الو�سط«,  مع  يومية 
عن العمال املطالبني بتنحيته والذين 
و�سفهم باملعرقلني مت ترقيتهم موؤخرا 
اأق�سام ومكلفني بالدرا�سات ,  لروؤ�ساء 

احلوار  قنوات  لفتح  ا�ستعداده  موؤكدا 
وال�سعي  لال�ستماع الن�سغاالتهم  معهم 
خلف التكفل بها بتطبيق مبداأ ح�سب 

االأولويات واالمكانات املتاحة .
مواطني  اأبدى  فقد  ثانية  جهة  من 
ورقلة من خمتلف االأحياء و التجمعات 
غرار  على  الن�ساأة  احلديثة  ال�سكنية 
 , املخادمة   , اخلفجي   , بوعامر 
�سعيد  و  ثور  بني   , البي�ساء  عني 
املدير  رحيل  مبطلب  مت�سكهم  عتبة 
الوالئي للتوزيع للكهرباء والغاز و�سط 
بت�رشيحاته  و�سفوه  ما  ب�سبب  بورقلة 
املنطقة  �ساكنة  حق  يف  اال�ستفزازية 
عمال  رف�س  خلفية  على  وذلك   ,
املوؤ�س�سة بقطع الكهرباء عن الزبائن 

م�ستحقات  ت�سديد  عن  املتخلفني 
رفع  االأخرية  هذه  الكهرباء  ا�ستغالل 
املحتجني الفتات مكتوب عليها بالبند 
العري�س مطلب جمانيتها خالل ف�سل 
ال�سيف احلار الذي عادت ما تتجاوز 
فيه درجات احلرارة عتبة الـ 60 درجة 

مئوية حتت الظل .
 اىل جانب ذلك فقد اأوردت م�سادرنا 
اخلا�سة اأن املديرتني العامتني لكل من 
التاأمينات االجتماعية و �سونلغاز تتابع 
باهتمام الو�سع املحتقن باملوؤ�س�ستني 
وحافظا على �سريورتهما فقد تتوجه 
املرغوب  غري  باملديرين  لت�سحية 
املعلومات  ومهنيا ح�سب  فيها حمليا 

املتوفرة لدينا .

اأحمد باحلاج 

وال�رشاكة  التعاون  تعزيز  اإطار  يف 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  خمتلف  مع 
العامة  املديرية  اأبرمت  اجلزائرية, 
مع  تعاون  اتفاقية  الوطني  لالأمن 
للملكية  اجلزائري  الوطني  املعهد 
ال�سناعية, بهدف ترقية جماالت تبادل 
امللكية  بحقوق  املتعلقة  املعلومات 
العمل  جماالت  وتو�سيع  ال�سناعية 

�سيما  ال  املوؤ�س�ستني,  بني  امل�سرتك 
اجلرائم  كافة  مبحاربة  تعلق  ما  منها 
وباالإقت�ساد  باالأ�سخا�س  مت�س  التي 
االتفاق  اخل�سو�س.  على  الوطني 
املربم بني االأمن الوطني وذات املعهد 
للتكوين,يدعم  خا�س  برنامج  يت�سمن 
قدرات تدخل االأعوان يف جمال حماية 
التعرف  خالل  ال�سناعية,من  امللكية 

القانونية  االإجراءات  خمتلف  على 
واالإدارية املعمول بها يف هذا ال�ساأن, 
الكفاءات  من  الرفع  �ساأنها  من  والتي 
مما  االأداء,  يف  احرتافية  وحتقيق 
الوطني.  االقت�ساد  حماية  يف  ي�ساهم 
يف هذا االإطار, متكنت م�سالح ال�رشطة 
االأمن  اإخت�سا�س  اإقليم  كافة  عرب 
�سنوات  الثالث   )03( خالل  الوطني, 

االأخرية من معاجلة ما يزيد عن 223 
ق�سية تتعلق بامل�سا�س بحقوق امللكية 
م�ستبه   308 توقيف  مع  ال�سناعية, 
تقليد  املخالفات  �سملت  حيث  فيه, 
خمتلف املنتجات ال�سناعية )منتجات 
قطع  �سيدالنية,  مواد  كهرومنزلية, 
مواد  غذائية,  مواد  املركبات,  غيار 

التجميل والتنظيف...اإلخ(.

اأبرز وزير املوارد املائية علي حمام, 
امتالء  ن�سبة  اأن  بغليزان  االأحد  اأم�س 
ال�سدود على امل�ستوى الوطني تتجاوز 

77 باملئة.
�سحفي  ت�رشيح  يف  الوزير  واأو�سح 
الوالية  اىل  التفقدية  زيارته  خالل 
مما  ممتلئة  الوطن  �سدود  »اأغلب  اأن 
جمال  يف  مريحة  و�سعية  يف  يجعلها 
خمزون املياه«, م�سيفا اأنه »ال يوجد 
اأي عجز فيما تعلق مبخزون املياه ما 

امل�ستوى  على  ال�سدود  اأغلب  دامت 
الوطني 

املياه  توفر  اإىل  اإ�سافة  مملوءة 
�سي�سمح  ما  وهذا  االآبار  و  اجلوفية 

بق�ساء ف�سل �سيف ب�سكل مريح«.
الوزارية  دائرته  اأن  اإىل  حمام  واأ�سار 
اإجراءات  عدة  موؤخرا  اإتخدت  قد   «
اجلزائرية  م�سوؤويل  من خالل جتنيد 
للتطهري  الوطني  الديوان  و  للمياه 
بالواليات  املائية  املوارد  مدراء  و 

املواطنني  �سمان متوين  على  لل�سهر 
باملياه ال�ساحلة لل�رشب خالل ف�سل 

ال�سيف«.
للوالية  زيارته  اأن  الوزير  واأ�ساف 
اخلدمة  متابعة  اإطار  يف  تندرج 
الوقوف  ق�سد  للمواطنني  العمومية 
التموين  جمال  يف  التذبذب  على 
وكذا  الت�رشبات  واإ�سالح  باملياه 
»وهذا  اجلزافية  الفوترة  »م�سكل« 
اإ�سناد  من  االنتهاء  لنا  يت�سنى  حتى 

بلديات  جميع  مياه  �سبكات  ت�سيري 
للمياه  اجلزائرية  موؤ�س�سة  اىل  الوطن 
وزير  قام  2020«وقد  �سنة  اأفاق  مع 
بزيارة  حمام  علي  املائية  املوارد 
�سد »قرقار« بدائرة وادي ارهيو وكذا 
مكعب  مرت   10.000 ب�سعة   خزان 
م�ستغامن(  )والية  ب�سيادة  املتواجد 
لتموين والية غليزان مبياه  واملوجه  
عر�سني  تلقى  حيث  املحالة  البحر 

حولهما.

خارج  ال�سادرات  مداخيل  ت�ساعفت 
الثالثي  بوالية وهران خالل  املحروقات 
من  باأزيد  اجلارية  ال�سنة  من  االأول 
الفرتة  نف�س  مع  باملقارنة  مرات  ثالث 
لدى  علم  ح�سبما   , املا�سية  ال�سنة  من 
هذه  قيمة  بلغت  وقد  التجارة  مديرية 
اأزيد  املذكورة  الفرتة  خالل  ال�سادرات 
حوايل  و  اأمريكي  دوالر  مليون   115 من 

دوالر  مليون   31 مقابل  اأورو  مليون  5ر2 
نف�س  خالل  اأورو  مليون  3ر2  و  اأمريكي 
ذات  وفق  املا�سية,  ال�سنة  من  الفرتة 
مداخيل  ت�ساعف  ويرجع  امل�سدر 
اإرتفاع  اإىل  املحروقات  خارج  ال�سادرات 
حجم املواد امل�سدرة التي انتقلت من 7 
االأوىل  اأ�سهر  الثالثة  ر216 مليون طن يف 
طن  مليون   516 7ر  اإىل   2018 �سنة  من 

 , اجلارية  ال�سنة  من  الفرتة  نف�س  خالل 
اإ�ستنادا الإح�سائيات ذات الهيئة. و�سملت 
ميناء  عرب  متت  التي  ال�سادرات  هذه 
املجمد  وال�سمك  والتمور  ال�سكر  وهران 
والهياكل  البال�ستيك  وبقايا  الورق  وبقايا 
واملرغارين  واالأحما�س  احلديدية 
اليوريا  وحبيبات  الهليوم  وغاز  واجلب�س 
وال�سوف  والرخام  واجللود  واالأمونياك 

واأدوات منزلية وحديد  واأواين بال�ستيكية 
هذه  ت�سدير  مت  و  وغريها   اخلر�سانة 
ال�سلع اىل املنطقة العربية )تون�س ولبنان 
وموريتانيا وقطر ( ودول اأوروبية )فرن�سا 
و�سوي�رشا  واإيطاليا  واإ�سبانيا  واأملانيا 
والواليات  اإفريقية  دول  وكذا  وبولونيا( 
وكندا  واملك�سيك  االأمريكية  املتحدة 

واالأرجنتني وال�سني وتركيا. 

املديرية العامة للأمن الوطني

.        معاجلة 223 ق�شية تتعلق بامل�شا�س بامللكية ال�شناعية خلل 03 �شنوات 

على امل�شتوى الوطني

وهران يف الثلثي الأول من �شنة 2019 

اتفاقية تعاون مع املعهد الوطني اجلزائري للملكية ال�سناعية

ن�سبة امتالء ال�سدود تتجاوز 77 باملئة 

ت�ساعف مداخيل ال�سادرات خارج املحروقات 

 الأول مرفو�س من طرف العمال 

والثاين وقع يف املحظور

مديرا الكنا�ص بورقلة و�سونلغاز يف عني 

االإع�سار واملركزية تتابع الو�سع 
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تعي�س املوؤ�ش�شتني القت�شاديتني ال�شندوق الوطني 
للتاأمينات الجتماعية للعمال الجراء وكالة 
ورقلة ومديرية التوزيع للكهرباء والغاز و�شط 
بعا�شمة اجلنوب ال�شرقي على وقع �شفيح �شاخن 
، بعد تعايل الأ�شوات املطالبة براأ�شي املديرين 

بعدما جتاوزتهما الأحداث .

 .      »مطالب بتو�شيحات حول حتويل ورقلة 
كموؤ�ش�شة عقابية للم�شوؤولني الفا�شلني«



امل�صادر  نف�س  من  علم  وح�صبما 
فاإن التحقيقات الأمنية والق�صائية 
اجلزائرية  الدولة  م�صتوى  على 
القا�صية مبحا�صبة املف�صدين قد 
املرتبة  يف  ورقلة  ولية  اأدرجت 
 ، العا�صمة  اجلزائر  بعد  الثانية 
من ناحية حما�صبة رموز الف�صاد ، 
خا�صة بالقطاعات التي ت�صببت يف 
لهيب وقود احلركات الحتجاجية 
القطاعات  مقدمة  يف  ،وياأتي 
العقار  قطاع  بالتحقيق  املعنية 
 28 ت�صم  قائمة  اإعداد  ، حيث مت 
ومنتخبون  وحاليا  �صابقا  م�صوؤول 
باملجل�س ال�صعبي الوطني وجمل�س 
من  ال�صتفادة  يف  �صلة  لهم  الأمة 
تنازلت م�صبوهة وبالدينار الرمزي 
على عقارات عمومية كربى ، كانت 
لال�صتغالل  الأ�صل  يف  موجهة 
حيث   ، العامة  املنفعة  اإطار  يف 
جت�صيد  رهنت  الو�صعية  هذه  اأن 
لها  الكربى  امل�صاريع  من  جملة 
كال�صحة  املواطن  بيوميات  �صلة 

والريا�صة  ال�صباب   ، الرتبية   ،
يف  الو�صعية  هذه  حالت  كما   ،
ما  خا�صة  الولية  ح�صة  رهن 
الواحات  بعا�صمة  منها  تعلق 
مبختلف  ال�صكن  بخ�صو�س 
ال�صلطات  جلوء  ،وبدليل  �صييغه 
العمراين  الن�صيج  خارج  للتو�صع 
الأمناط  خمتلف  ل�صتحداث 
اليجاري  الجتماعي  كال�صكن 
العمومي ، قطع الأرا�صي و�صكنات 
عدل  وح�ص�س  املدعم   الرتقوي 
اجلهات  ذات  اأو�صحت  وح�صبما   .
اأي�صا  �صت�صمل  التحقيقات  فاإن 
حبي�صة  ظلت  وخروق  جتاوزات 
ال�صغل  بقطاع  �صلة  لها  الأدراج 
نافذين  م�صوؤولني  فيها  متورط 
النفطية  وبال�رشكات  بالولية 
تعليمات  على  الدو�س  بتهمة 
 680 من  اأكرث  بتوظيف  احلكومة 
بطرق  الولية  خارج  من  بطال 
املتاحة  املعلومات  وفق  ملتوية 
قررت  فقد  ذلك  جانب  اإىل   .
ملف  حتريك  املعنية  ال�صلطات 
تاأهيل  لإعادة  القرن  م�رشوع 
بولية  ال�صحي  ال�رشف  �صبكة 

 4000 من  اكرث  األتهم  الذي  ورقلة 
النتائج  حتقيق  دون  �صنتيم  مليار 
املرجوة وفق ما اأوردته م�صادرنا 
. اإىل جانب ذلك فقد اأ�رشت نف�س 
التحقيقات  ان  على  امل�صادر 
البنوك  و  الفالحة  �صت�صمل قطاع 
عقارية  اأوعية  مبنح  قامت  التي 
�صا�صعة لفائدة م�صتثمرين متكنوا 

من احل�صول على متويالت بنكية 
اأر�س  على  لها  اأثر  ل  مل�صاريع 
بالن�صبة  ال�صيء  نف�س   ، الواقع 
مل�رشوع احلزام الأخ�رش بالطريق 
على  وورقلة  تقرت  بني  الرابط 
م�صافة 150 كلم الذي التهم قرابة 
حتقيق  دون  �صنتيم  مليار   200

النتائج املرجوة .

من  بعدد  القاطنون  املواطنون  عرب 
اأحياء ورقلة ، عن ا�صتياءهم وتذمرهم 
ال�صديدين جراء التذبذب احلا�صل يف 
توفري  �صبكة املياه ال�صاحلة لل�رشب 
، حيث عجزت امل�صخات عن حلحلة 
حرم  الذي  الأمر   ، القائم  امل�صكل 
م�صاحلهم  ق�صاء  من  ال�صكان  هوؤلء 
ل    . الف�صيل   ال�صهر  خالل  خا�صة 
باأحياء  القاطنني  املواطنني  يزال 
324 ، 460و 700م�صكن ببلدية ورقلة  
يف  التذبذب  مع�صلة  من  ي�صتكون   ،
التزود ب�صبكة املياه ال�صاحلة لل�رشب 
اأبرقها  التي  ال�صكاوي  عديد  رغم   ،
املعنية  للجهات  املواطنني  هوؤلء 
للتكفل بان�صغالهم واحلد من املعاناة 
التي يعي�صونها منذ مدة طويلة ، وقد 
املواطنني  املطروح  امل�صكل  دفع 
اإىل  املذكورة   ال�صكنية  بالتجمعات  
املياه  �صهاريج  ب�صاحنات  ال�صتعانة 
غري   ، القائمة  املع�صلة  من  للتقليل 
زيادة  ظل  يف  كافية  تعد  مل  اأنها 
احليوية  املادة  هذه  على  الطلب 
الذي  الأمر   ، الف�صيل   ال�صهر  خالل 

كبرية جراء �رشاء  مالية  مبالغ  كلفهم 
اأثقل  مما   ، مرة  كل  يف  املادة  هذه 
اأ�صحاب  خا�صة  بامل�صاريف  كاهلهم 
الدخل ال�صعيف . ورغم تعهد مديرية 
بحلحلة   ، بورقلة  للمياه  اجلزائرية 
جذوره  من  ونزعه  القائم  امل�صكل 
ومناطق  اأحياء  كافة  ربط  خالل  من 
من  للتقليل  املاحلة   باملياه  الولية 
امل�صكل  اأن  غري   ، ال�صكان  معاناة 
يراوح مكانه حلد  يزال  املطروح  ل 
الذي  الوقت  يف  هذا  ياأتي   ، ال�صاعة 
لل�صلطات  املواطنني  فيه هوؤلء  وجه 
املعنية عديد املرا�صالت وال�صكاوي 
للتكفل بان�صغالهم واحتوائه . و عليه 
ال�صلطات  من  ال�صكان  هوؤلء  طالب 
والعمل  العاجل  بالتدخل  املحلية  
امل�صاريع  اجناز  وترية  ت�رشيع  على 
املخ�ص�صة يف هذا املجال ، خا�صة 
مائية  ثروة  على  حتتوي  الولية  واأن 
متطلبات  تلبية  �صاأنها  من  هامة، 

ال�صكان من هذه املادة الهامة.
�أحمد باحلاج

والأحياء  ال�صكنية  التجمعات  تعرف 
يف  حادة  ندرة  ورقلة   بولية  العتيقة 
مع  تزامنا  وذلك  البوتان،  بغاز  التزود 
اأين يكرث  حلول �صهر رم�صان املبارك 
 . الطاقوية  املادة  هذه  على  الطلب 
املواطنني  من  العديد  جعل  ما  وهو 
ال�صديدة  احلر  موجة  من  وبالرغم 
الـ 45 درجة مئوية  التي جتاوزت عتبة 
حتت الظل اأن ي�صطفوا اأمام حمطات 
التزود بالوقود اأو نقاط البيع الع�صوائية 
ببلدية  و�صكرة  العتيق  الق�رش  بحيي 
الروي�صات  للظفر بقارورة غاز البوتان 
اأن مل نقل  الكبري  النق�س  وذلك ب�صبب 
على  البوتان  غاز  ملادة  كلي  انعدام 
م�صتوى هذه البلديات يف عز اأيام هذا 

ال�صهر الف�صيل   . حيث ارجع ال�صكان 
الواحات  بعا�صمة  نفطال  م�صوؤولو  و 
اأ�صباب هذا النق�س اإىل �صوء يف التوزيع 
غياب  ب�صبب  اخلط  هذا  م�صتوى  على 
بع�س املوزعني الذين خرجوا يف عطلة 
املادة  هذه  يف  النق�س  جعل  ما  وهو 
ي�صجل على م�صتوى هذه املناطق التي 
ت�صتكي من غياب هذه املادة احليوية  
وبالتايل ينا�صد ال�صكان  باأحياء الن�رش ، 
بامنديل ، �صكرة وبوغفالة  من م�صوؤويل 
حل  لإيجاد  التدخل  ب�رشورة  نفطال 
غاز  مادة  توزيع   يف  التذبذب  لهذا 
البوتان ق�صد انهاء معاناة رحلة البحث 

عنها من مكان ملكان    .
�أحمد باحلاج

بتندوف  الرحمة  مطاعم  ت�صكل 
اجلمعيات  عليها  تتناف�س  ف�صاءات 
مبادرات  �صمن  واملح�صنني  املحلية 
الت�صامن  لقيم  تكري�صا  والإح�صان  الرب 
�صهر  خالل  الجتماعي  والتكافل 
رم�صان املعظم. وي�صجل انت�صار وا�صع 
فتحت  التي  ال�صائمني  اإفطار  ملطاعم 
خمتلف  عرب  الكرمي  ال�صهر  بداية  منذ 
الأحياء والتي ت�صتقطب اأعدادا متزايدة 
وكذا  ال�صبيل  وعابري  املحتاجني  من 
من اجلاليات الأجنبية امل�صلمة املقيمة 
الت�صامنية  الف�صاءات  وهي  بالولية، 
التي ت�صمن لل�صائمني خمتلف الأطعمة 
التي يحتاج اإليها ال�صائم. و ت�صهد موائد 

الإفطار قبيل موعد اآذان املغرب توافدا 
املعوزة  الفئات  من  لل�صائمني  كبريا 
جن�صيات  من  لعمال  اأجانب  ومقيمني 
رقما  ي�صكلون  الذين  متعددة  اإفريقية 
هاما يف معادلة اليد العاملة على م�صتوى 
ور�صات البناء و الأ�صغال العمومية بهذه 
املحلية  اجلمعيات  وعمدت  الولية. 
ف�صاءات  تخ�صي�س  على  بتندوف 
ل�صتقبال  الطلق  الهواء  يف  اأغلبها 
جموع ال�صائمني الذين تقدم لهم موائد 
اإفطار  ووجبات  واحلليب  التمر  لأطباق 
�صاخنة )�صوربة اأو حريرة( بالإ�صافة اإىل 

م�رشوبات وحلويات تقليدية و�رشقية .
�صالح ، ب

علمت يومية »�لو�صط« من م�صادر موؤكدة �أن جلنة حتقيق عالية �مل�صتوى مرتقبة بوالية ورقلة قبل 
نهاية �صهر ماي لتق�صي حقيقة �لتجاوز�ت و �خلروق يف ملفات �لف�صاد على م�صتوى قطاعات �ل�صغل ، 

�ل�صكن ، �لعقار و�لفالحة �لتي نخر ج�صدها �لف�صاد على مد�ر �لع�صر �صنو�ت �الأخرية .

�ل�صغل ، �ل�صكن ، �لعقار و�لفالحة قطاعات نخرها �لف�صاد يف �صمت 

�أحمد باحلاج 

جلان حتقيق عالية امل�ستوى 
مرتقبة بورقلة هذا ال�سهر 

ا�صتكى عدد من ال�صكان القاطنني 
والتجمعات  الأحياء  من  بعدد 
ببلديات  الن�صاأة  احلديثة  ال�صكنية 
ربط  عدم  مع�صلة  من   ، ورقلة 
ب�صبكة  ال�صكنية  جتمعاتهم 
الذي  الأمر   ، العمومية   الإنارة 
وا�صتياءهم  امتعا�صهم  اأثار 
املعنية  ال�صلطات  التزام  نتيجة  
املتعفن  املو�صوع  حيال  ال�صمت 
وجتاهلها ملطالبهم التي و�صفوها 
بامل�رشوعة ، رغم عديد ال�صكاوي 
التي وجهوها لل�صلطات املحلية  يف 
وقت �صابق .  و ما اأثار حفيظتهم 
ال�صلطات  تقيد  عدم  وا�صتياءهم 

املحلية  بتعليمات الوزارة الو�صية 
الأحياء  جميع  بربط  القا�صية 
بامنديل   ، املخادمة  فيها  مبا 
واخلفجي بالإنارة العمومية ، ياأتي 
خ�ص�صت  الذي  الوقت  يف  هذا 
فيه احلكومة  مبالغ مالية �صخمة 
لإعادة  ت�صليح  امل�صابيح و تثبيت 
ا�صتفاد  الذي  الوقت  يف   ، اأخرى 
والأحياء  املناطق  العملية  من 
من  جمموعة  طالب   . املجاورة 
من   ، املذكورة  بالأحياء  ال�صكان 
بالتدخل  املحلية   ال�صلطات 
دائرة  من  لإخراجهم  العاجل 
يتخبطون  الذي  الدام�س  الظالم 

الو�صعية  ب�صبب  �صنوات  منذ  فيه 
املهرتئة ل�صبكة الإنارة العمومية ، 
الأمر الذي بات ي�صكل خطرا على 
احل�رشات  تكاثر  جراء  �صالمتهم 
التي  العقارب  غرار  على  ال�صامة 
يف   الفارطة  ال�صائفة  يف  ت�صببت 
خا�صة  املواطنني  من  عدد  وفاة 
الأطفال الذين ميوتون يف الطريق 
امل�صت�صفى  اإىل  و�صولهم  قبل 
امل�صاد  بامل�صل  وحقنهم  للعالج 
تنقلهم  ب�صبب   ، العقربي  للت�صمم 
و   ، للعالج  املدينة  م�صت�صفى  اإىل 
ما زاد من حدة امل�صكل املطروح 
انعدام و�صائل النقل بذات املنطقة 

يف الفرتة الليلية   . و ح�صب ت�رشيح 
عدد من ال�صكان  لـ » الو�صط » فاإن 
خطرا  ت�صكل  اأ�صبحت  املع�صلة 
اجلهات  مطالبني   ، �صحتهم  على 
والعمل  العاجل  بالتدخل  املعنية 
الإنارة  �صبكة  ت�صليح  اإعادة  على 
بعدد  اأخرى  تثبيت  و  العمومية  
دائرة  من  لإخراجهم  الأحياء  من 
الظالم الدام�س املفرو�س عليهم 
و  الزمن  من  قرن  ربع  قرابة  منذ 
امل�صاريع  من  ر�صيدهم  منحهم 
احلكومة  اأقرتها  التي  التنموية 

للتقليل من معاناة املواطنني .
�أحمد باحلاج

الأخريين  اليومني  يف  متكنت   
بالقيادة  والتحري  البحث  م�صالح 
الوطني  للدرك   الرابعة  اجلهوية 
بولية ورقلة ،بالطريق الرابط بني 
مدينتي قمار والوادي على م�صافة 

النقطة  يف  وبالتحديد  كلم    14
توقيف  من   ،10 الكيلومرتية 
�صاحنة مغطاة واأثناء تفتي�صها عرث 
عن  زهائه  يزيد  ما  على  بداخلها 
انها غري  تبني  قارورة خمر   1246

املحجوزات  حتويل  ليتم  مفوترة 
بولية  الدولة  اأمالك  ملديرية 
�صاحب  تقدمي  مت  فيما  الوادي 
وكيل  اأمام  املذكورة  ال�صاحنة 
الوادي  حمكمة  لدى  اجلمهورية 

املعتقل  و�صع  بدوره  اأمر  الذي 
رهن احلب�س الحتياطي يف انتظار 
حماكمته بتهمة ترويج امل�رشوبات 

الكحولية بطريقة غري �رشعية .
�أحمد باحلاج 

لتفادي تكر�ر �صيناريو �رتفاع حاالت �لوفيات بالل�صع �لعقربي 

قمار بالو�دي 

�سكان اأحياء املخادمة ،اخلفجي و بامنديل يطالبون 
بالإنارة العمومية 

حجز 1246 قارورة خمر غري مرخ�سة 

ورقلة

نتيجة �صوء �لتوزيع وغياب نقاط بيع على طول �خلط 

ت�صتقطب عابري �ل�صبيل و �جلاليات �مل�صلمة 

اأزمة مياه خانقة ت�سرب اأحياء 
324،460و 700 م�سكن 

�سكان اأحياء ورقلة  يطالبون 
بتوفري قارورات الغاز خالل رم�سان 

مطاعم الرحمة بتندوف ...منوذجا 
لتكري�س قيم الت�سامن والتكافل 
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.    �إدر�ج ورقلة كثاين بوؤرة ف�صاد بعد �جلز�ئر �لعا�صمة 



مركز  رئي�س  عنبار،  و�أو�ضح 
�لإ�ضرت�تيجية  للدر��ضات  �لقد�س 
و�لأمنية، �أنه "رغم هذه �لتحديات 
�أنه  يبدو  �لزمن  فاإن  و�لتهديد�ت، 
�إجر�ء  �إ�رس�ئيل، لأن  ل�ضالح  يلعب 
مقارنة ملو�زين �لقوى بني �إ�رس�ئيل 
و�أعد�ئها، ومركبات �لقوة �خلا�ضة 
�لقت�ضاد،  حيث:  من  بالدولة 
�ل�ضيا�ضية،  و�ملنظومة  �ملجتمع، 
ي�ضري  �لدولية،  مكانتها  بجانب 
ز�لت حتتفظ  ما  �إ�رس�ئيل  �إن  �إىل 
يف  �لأقل  على  �لو��ضح،  بالتفوق 

�مل�ضتقبل �ملنظور".
�ل�ضابق  �ملوؤ�ض�س  عنبار،  و�أكد 
للأبحاث  بيغن-�ل�ضاد�ت  ملعهد 
�ضعيد  "على  �أنه  �لإ�ضرت�تيجية، 
�لقوى  ميز�ن  فاإن  �لقومي،  �لأمن 
بني �إ�رس�ئيل وجري�نها يعترب �أحد 
قدرة  يف  حرجا  �لأكرث  �ملكونات 
بيئة  د�خل  �لبقاء  على  �لدولة 
�ت�ضاع  ظل  يف  جد�،  لها  معادية 
و�لدول  �إ�رس�ئيل  بني  �لفجوة 
�لقدرة  مينحها  ما  لها،  �ملناف�ضة 
على �لتغلب على �لتحديات �لأمنية 

ب�ضورة �آمنة".

هيئة  ع�ضو  عنبار،  و�أ�ضاف 
بار-�إيلن،  بجامعات  �لتدري�س 
�أن  وبو�ضطن،  تاون،  وجورج 
منظومة  لنف�ضها  بنت  "�إ�رس�ئيل" 
من  كثري  على  تغلبت  قتالية 
�ضو�ء  �لع�ضكرية،  �لتهديد�ت 
ب�رسية  قو�ت  على  بالعتماد 
ومعد�ت  �أ�ضلحة  �أو  مدربة، 
�أعد�ءها  �أو�ضل  ما  متطورة، 
تدمري  ميكن  ل  باأنه  لقناعة 

�إ�رس�ئيل بالقوة �لع�ضكرية".
�لأوىل  لبنان  "حرب  �أن  �إىل  و�أ�ضار 
�لدول  من  عدد  و�نخر�ط   ،1982
�ل�ضلم، خف�س  �لعربية يف عملية 
�إ�رس�ئيل،  �لق�ضاء على  من فر�س 
تو�جهها  �لتي  �ملنظمات  لكن 
�للبناين  �هلل  حزب  مثل  �إ�رس�ئيل 
غزة  يف  �لفل�ضطينية  و�ملنظمات 
ع�ضابات،  حروب  معها  تخو�س 
�ضاروخية  تر�ضانة  من  وما حتوزه 
قدر�ت  لتوفري  �إ�رس�ئيل  تدفع 
تقدم  ل  لكنها  متطورة،  دفاعية 
على  باملئة  مئة  كاملة  حماية 

�جلبهة �لد�خلية".
�لتهديد�ت  "من  �أن  و�أو�ضح 
�إ�رس�ئيلية  قناعات  وجود  �لقائمة 
لن  �لفل�ضطينيني  مع  �ل�رس�ع  باأن 
�لفل�ضطينيني  و�أن  قريبا،  يحل 

�ل�ضرب طويل،  �لقدرة على  لديهم 
يذهبون  "�لإ�رس�ئيليني"  يجعل  ما 
باجتاه �إد�رة �ل�رس�ع معهم، ولي�س 

حله".
�أ�ضاف �أن "�لإ�رس�ئيليني ل يعربون 
عن قلقهم من �لو�ضول �إىل طريق 
خ�ضية  �لفل�ضطينيني،  مع  م�ضدود 
�أن يوؤثر ذلك على �لو�ضول �إىل حل 

�لدولة �لو�حدة".
�ل�ضعيد  "على  �أنه  بالقول  وختم 

عربية  دول  �ضعت  فقد  �لدويل، 
ونزع  �إ�رس�ئيل،  لعزل  عديدة 
علقاتها  �أن  حني  يف  �رسعيتها، 
ل  �لدويل  �ملجتمع  مع  �حلالية 
تعي�ضها،  عزلة  حالة  �إىل  ت�ضري 
كما �أن حملت �ملقاطعة �لدولية 
�لفل�ضطينيون  يديرها  �لتي   BDS
"�إ�رس�ئيل"،  و�ضعية  على  �أثرت 
لكن دون �أن مت�س مبكانتها ب�ضورة 

جوهرية.

قال الأكادميي "الإ�سرائيلي" اأفرامي عنبار يف مقاله على موقع ميدا، اأن "اإ�سرائيل تواجه 
تهديدات وجودية من قبل جريانها العرب، وتبدو دولة �سغرية من الناحية اجلغرافية، 
وبقاوؤها حمفوف بكثري من املخاطر، كما اأن اليهود ميتلكون ذاكرة تاريخية تنبههم دائما 

باأن دولتهم مت تخريبها مرتني يف التاريخ البعيد على يد اإمرباطوريات كبرية، وهو ما يجب 
عدم ال�سماح له جمددا باأن يحدث".

اأكادميي "اإ�سرائيلي"

ق.د

هذا ما يهدد "اإ�سرائيل" بعد 
71 عاًما على قيامها

االحتالل رواية  لدح�ض  رقمية  مقاومة  االإلكرتوين"..  الهبد  "فريق 

خبري "اإيراين" يتوقع �سن حرب 
على بالده.. هذه �سيناريوهاتها

ثالثة اأ�سرى يدخلون عامهم 
ال�سابع ع�سر يف �سجون االحتالل

امل�ستوطنون يوا�سلون تدني�ض 
امل�سجد االأق�سى يف �سهر رم�سان

توقع �خلبري �لإير�ين �لبارز، �ضادق 
�ملتحدة  �لوليات  �ضن  ملكي، 
ملكي  وقال  بلده،  على  حربا 
�لدر��ضات  مركز  ن�رسه  مقال  يف 
�ملقرب  �لإير�ين،  �لدبلوما�ضية 
حال  يف  �إنه  �خلارجية،  وز�رة  من 
�لإجر�ء�ت  بع�س  �تخاذ  يتم  مل 
فاإنها  �حلرب،  هذه  لإيقاف 
و�أ�ضاف  تاأكيد".  بكل  �ضتحدث 
للحرب  ملكي: هناك �ضيناريوهان 
هو  �لأول  �إير�ن؛  على  �لأمريكية 
خاطفة  غار�ت  �أمريكا  ت�ضن  �أن 
وتدمريها  ح�ضا�ضة،  مر�كز  على 
�لعمليات،  هذه  بالكامل"�ضتلحق 
وفق ملكي، �رسر� جوهريا بالبنية 
خمتلف  يف  �لإير�نية  �لتحتية 
�ملجالت، و�ضوف ي�ضتغرق بناوؤها 
من جديد �ضنو�ت طويلة، "و�لهدف 
-وفق هذ� �ل�ضيناريو- هو �إ�ضعاف 
�لنظام  �ضلوك  تغيري  بغية  �إير�ن؛ 
�لإير�ين باملنطقة". �أما �ل�ضيناريو 
ملكي،  وفق  �لأخطر  وهو  �لثاين، 
"وهنا  �ل�ضاملة،  باحلرب  فيتمثل 

�إىل  �ملتحدة  �لوليات  ت�ضعى  لن 
�لنظام �لإير�ين فح�ضب، بل  تغيري 
و�ضتدخل  �إير�ن،  لتق�ضيم  �ضت�ضعى 
�إىل  �لأمريكية  �لربية  �لقو�ت 
�أن  م�ضيفا  �لإير�نية"،  �لأر��ضي 
بدعم  "يتمتع  �ل�ضيناريو  هذ� 
خا�ضة  �إير�ن،  جري�ن  قبل  من 
�حلرب  ملكي:  وتابع  �ل�ضعودية". 
�أمريكا  �ضت�ضنها  �لتي  �ل�ضاملة 
�ضت�ضع �لنق�ضام �لإثني و�ملذهبي 
�إىل  بالإ�ضافة  ح�ضاباتها،  يف 
�ل�ضيا�ضية  �لنز�عات  من  جمموعة 
و�ل�ضطر�بات �لجتماعية، وعدم 
قبل  من  �لقت�ضاد  عن  �لر�ضى 
�خللفات  لكن  �لإير�ين،  �ل�ضارع 
�لعرقية و�ملذهبية �ضتكون من بني 
�أهم نقاط دخول �جلري�ن ملر�فقة 
�لوليات �ملتحدة يف �حلرب على 
قدرة  من  ملكي  وقلل  �إير�ن". 
�ضيناريوهات  مو�جهة  على  �إير�ن 
�لإير�نية  �لقوة  �أن  موؤكد�  �حلرب، 
مل يتم �ختبارها يف حرب حقيقية 

بعد.

�لقد�س  مهجة  موؤ�ض�ضة  �أفادت 
ثلثة  �أن   ، و�لأ�رسى  لل�ضهد�ء 
�أ�رسى من حركة �جلهاد �لإ�ضلمي 
�ملوؤبد  بال�ضجن  حمكومني 
�ل�ضابع  عامهم  �ليوم  يدخلون 
�ضجون  يف  �لتو�يل  على  ع�رس 
و�لأ�ضري�ن  �ل�ضهيوين؛  �لحتلل 
هما/ �لأ�ضري �ملجاهد �أن�س غالب 
وهو  عاماً(؛   38( جر�د�ت  ح�ضن 
ق�ضاء  �حلارثية  �ل�ضيلة  بلدة  من 
�لحتلل  قو�ت  و�عتقلته  جنني؛ 
و�أ�ضدرت  2003/05/11م؛  بتاريخ 
�ل�ضهيونية بحقه حكماً  �ملحكمة 
بال�ضجن �ملوؤبد 35 مرة و35 عاماً؛ 
حيث �تهمته بالوقوف ور�ء �لعديد 

من �لعمليات �ل�ضت�ضهادية؛ ويعد 
بني  حكم  �أعلى  �ضاحب  جر�د�ت 

�أ�رسى حركة �جلهاد �لإ�ضلمي.
ح�ضني  حممد  �ملجاهد  �لأ�ضري 
فايز جر�د�ت )37 عاماً(؛ وهو من 
بلدة �ل�ضيلة �حلارثية ق�ضاء جنني؛ 
2003/05/11م؛  بتاريخ  و�عتقل 
بال�ضجن  حكما  بحقه  و�ضدر 

�ملوؤبد.
�إبر�هيم  �إياد  �ملجاهد  �لأ�ضري 
وهو  عاماً(،   35( جر�د�ت  ح�ضن 
ق�ضاء  �حلارثية  �ضيلة  بلدة  من 
جنني �ضمال �ل�ضفة �ملحتلة، وهو 
�أعزب و�ضد بحقه حكما بال�ضجن 

�ملوؤبد بالإ�ضافة �إىل 50عاماً.

�ل�ضابع  �أم�س،  �ضباح  جددت 
جمموعات  رم�ضان،  �ضهر  من 
�مل�ضتوطنني و�ليهود �ملتطرفني 
�ل�ضتفز�زية  �قتحاماتهم 

للم�ضجد �لأق�ضى.
 و�أفاد �ضهود عيان �أن جمموعات 
من �مل�ضتوطنني �قتحمت باحات 
�ملغاربة  باب  من  �لأق�ضى 
ونفذت  كبرية،  �رسطية  بحر��ضة 
ب�ضبب  فيها  �رسيعة  جولت 
قبل  للم�ضلني،  �لكبري  �لتو�جد 
باب  من  �مل�ضجد  مغادرتهم 

�ل�ضل�ضلة.
وكانت قو�ت �لحتلل قد فتحت 
�لقتحام،  قبل  �ملغاربة  باب 
�مل�ضجد  باحات  يف  و�نت�رست 

�لأق�ضى �ملبارك متهيًد� لتاأمني 
�قتحامات  �ملتدينني �ل�ضهاينة له 
ومن �جلدير ذكره، �أن �لع�رس�ت 
من �مل�ضتوطنني نفذو� �قتحاما 
�خلمي�س  يوم  �لأق�ضى  للم�ضجد 
�أيام  لر�بع  �ملو�فق  �ملا�ضي 
ونفذو�  �ملبارك،  رم�ضان  �ضهر 

جولت ��ضتفز�زية بد�خله.
�قتحمت  �ل�ضياق،  ذ�ت  ويف   
�ملا�ضية  �لليلة  �لحتلل  قو�ت 
و�عتدت على  �لأق�ضى  �مل�ضجد 
فر�ضت  كما  فيه،  �ملعتكفني 
�لوقت  بالقوة، يف  �إخلءه  عليهم 
�لذي تو��ضل فيه منع �لعديد من 
من  و�ملقد�ضيات  �ملقد�ضيني 

دخول �مل�ضجد �لأق�ضى.

�ضد  �ملقاومة  �أ�ضكال  تتعدد 
ت�ضخري  يحاول  �لذي  �لحتلل 
�ل�ضعب  �إر�دة  لك�رس  كـافة  �لو�ضائل 
بال�ضاروخ  تارة  �لفل�ضطيني، 
بالقلم،  �أخرى  وتارة  و�لبندقية 
توجه  �لإعلم  و�ضائل  تطور  ومع 
حقوقهم  عن  للدفاع  �لفل�ضطينيون 
�لحتلل  جر�ء  معاناتهم  و�إبر�ز 
�لإعلم  و�ضائل  عرب  �لإ�رس�ئيلي 

�لجتماعي.
�ضبابية  وفرق  جمموعات  وت�ضكلت 
نظر  وجه  �ضحد  حتاول  عدة 
�لحتلل، و�إي�ضاح �ل�ضورة �حلقيقية 
للعامل، وو�ضع �جللد و�ل�ضحية كل 
ومن  �ملنا�ضب،  مكانه  يف  و�حد 
فريق  �ملجموعات  هذه  �ضمن 

"�لهبد" �لإلكرتوين.
وبح�ضب معجم �ملعاين فاإن م�ضطلح 
"هبد" يعني �رسبه بقوة �ضديدة، يف 
حني يُق�ضد بامل�ضطلح هو �لت�ضدي 

وتفنيد �لرو�يات �لكاذبة.
من  جمموعة  �لفريق  ويجمع 
د�خل  من  �ملثقفني  �لنا�ضطني 
من  يحاولون  وخارجها،  فل�ضطني 
خلل �أجهزة حو��ضيبهم وجو�لتهم 
�ل�ضخ�ضية عك�س �ل�ضورة �حلقيقية 

�ل�ضعب  ويعانيه  له  يتعر�س  ملا 
�لفل�ضطيني، وتفنيد رو�ية �لحتلل 
دور  لعب  يحاول  �لذي  �مل�ضللة 
ن�ضو�ن  حممود  يقول  كما  �ل�ضحية 

ع�ضو �لفريق.
ل�ضحيفة  حديثه  يف  ن�ضو�ن  و�أكد 
�أكرث  منذ  �لفريق  �أن  "فل�ضطني" 
من �ضهرين وجمموع �ل�ضباب يزد�د 
يف  �ملوؤمنني  عدد  ويزد�د  يوم  كل 
ز�د عدد �مل�ضاركني يف  �لفكرة، ما 
�مل�ضللة،  �ملن�ضور�ت  على  �لتعليق 

و�إي�ضال �ل�ضورة �حلقيقية.
جمموعة  هناك  �أن  و�أو�ضح 
جميع  تتابع  �لفريق  يف  متخ�ض�ضة 
�لق�ضية  تخ�س  �لتي  �ملن�ضور�ت 
�لفل�ضطينية وهو من ير�ضد ما يتم 
خلل  من  و"هبده"،  عليه  �لتعليق 
�إظهار �لرو�يات �ل�ضحيحة، وتعزيز 
ت�ضاند  �لتي  �لعاملية  �ل�ضفحات 
�لتي  �ملحلية  و�ل�ضفحات  �لق�ضية، 

ت�رّس بالق�ضية دون ق�ضد.
�لفريق  ع�ضو  قالت  جانبها  ومن 
�إميان حممد، �إن من بني �ل�ضفحات 
حملًيا  "بهبدها"  قامو�  �لتي 
�لأمم  مبعوث  �ضفحة  وعاملًيا، 
"نيكولي  �لأو�ضط  لل�رسق  �ملتحدة 

يطالب  كان  �لذي  ميلدينوف"، 
غزة،  من  �ل�ضو�ريخ  �إطلق  بوقف 
و�بنه،  �لرب�زيل  رئي�س  و�ضفحة 
�لأمريكي  �لرئي�س  بنت  و�إيفانكا 

دونالد تر�مب.
يف  �ملوظف  �ضفحة  �إىل  بالإ�ضافة 
نفتايل  �لحتلل  خارجية  وز�رة 
حنانيا، وهو يعد من �أكرب م�ضدري 
�لرو�يات �ملكذوبة ما دفعه حلذف 
حفل  و�ضفحة  كاذبني،  من�ضورين 
يف  �لفريق  جنح  وقد  �ليوروفيجن، 
حجوز�تهم  لإلغاء  �لكثريين  دفع 

وعدم �لذهاب حل�ضور �حلفل.
ا  �أي�ضً "هاجمنا  �إميان:  وتابعت 
�لعلم  و�ضعت  �لتي  جوجل،  �ضفحة 
قيام  "بذكرى  حمتفلة  �لإ�رس�ئيلي 
�لفريق  وجنح  �لحتلل"،  دولة 
باإجبارهم  و�حدة  �ضاعة  خلل 
�ل�ضفحات  ومن  �لعلم  �إز�لة  على 
�ضفحة  �لفريق،  لها  ت�ضدى  �لتي 
مندوب �لحتلل يف �لأمم �ملتحدة 
فوك�س  قناة  و�ضفحة  د�نون،  د�ين 
يديعوت  و�ضحيفة  �لأمريكية،  نيوز 
من  وعدد  �لعربية  �أحرونوت 
�إميان  و�أو�ضحت  �لأنباء.  وكالت 
بتفنيد  فقط  يكتِف  مل  فريقها  �أن 

رو�يات نُ�رست، لكنهم بادرو� بن�رس 
�ل�ضحفي  �ل�ضهيد  لو�لدة  ر�ضالة 
يا�رس مرجتى، على �ضفحة �ملغنية 
بعدم  تطالبها  مادونا  �لعاملية 
�لذهاب حلفل �ليوروفيجني �ملزمع 

عقده يف �لأر��ضي �ملحتلة.
ل�ضفحة  ا  �أي�ضً "توجهنا  وتابعت: 
د�نيال  �ملو�ضيقى  و�ملوزع  �ملغني 
غزة  يف  وجوده  تز�من  �لذي  د�رت 
من�ضوًر�  وكتب  فخرج  �لعدو�ن؛  مع 
�أهل  مع  ت�ضامنه  عن  فيه  يعرب 
هاري  �لأمري  و�ضفحة  �لقطاع، 
ونتمنى  �جلديد  مبولوده  لتهنئته 
�لعدو�ن  �ضو�ريخ  حتت  يعي�س  �أّل 

�لإ�رس�ئيلي كما �أطفال غزة".
وبّينت �لنا�ضطة �أن �لفريق يعمل على 
ذكرى  ليوم  للتجهيز  �ل�ضاعة  مد�ر 
مايو،  من   15 �لـ  يف  فل�ضطني  نكبة 
�ضوت  لإي�ضال  فيه  ي�ضعون  �لذي 
�لفل�ضطينيني للعامل، و�ملعاناة �لتي 

يعي�ضونها خلل 71 عاما م�ضت.
�ضيبقى  فريقها  �أن  على  و�ضددت 
يو��ضل  �لحتلل  د�م  ما  م�ضتمر� 
و��ضفًة  �لكاذبة،  رو�ياته  ت�ضدير 
ل  و�لفكرة   .. فكرة  "�لهبد  فريقها 

متوت".
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رم�ضان يف ال�ضودان

كيف ي�ضتقبل البغداديون �ضهر رم�ضان املبارك

رم�ضان يف باك�ضتان

الإفطار يف رم�ضان يف ال�ضودان غالبا ما يتم يف ال�ضوارع وال�ضاحات 
العامة ولي�س داخل املنازل اأو حتى امل�ضاجد, فما مظاهر رم�ضان 
يف ال�ضودان؟ رم�ضان يف ال�ضودان �ضراب املوية هي العبارة التي 

ُيطِلقها ال�ضودانيون على اإفطار رم�ضان الذي له طقو�س خا�ضة يف 
ال�ضودان, وهي التي تعطيه طابعه املمّيز املختلف عن بقية املجتمعات 

الإ�ضالمية.
والإفطار يف رم�سان يف ال�سودان 
ال�سوارع  يف  يتم  ما  غالبًا 
داخل  ولي�س  العامة  وال�ساحات 
املنازل اأو حتى امل�ساجد كما يف 
املجتمعات الإ�سالمية الأخرى، 
العار عدم امل�ساركة  ويعترب من 

يف حلقات الإفطار اجلماعي.
اجلماعي  الإفطار  وحلقات 
ت�سم يف العادة الرجال وال�سبية 
البيوت املتجاورة على  اأهل  من 
حلول  فقبيل  ال�سارع؛  جانبي 
ال�سباب  يقوم  رم�سان  �سهر 
كافية  الأر�س  من  م�ساحة  بردم 
اأهل  من  احل�سور  ل�ستيعاب 
لل�سيوف؛  الحتياط  مع  احلي 
من  قلياًل  اأعلى  ت�سبح  حتى 
الأحياء  ومن  ال�سارع  م�ستوى 
املي�سورين  من  اأهلها  يَُعّد  التي 
امل�سوب  بالرمل  تفر�س 
مد  على  ويحر�سون  بالبيا�س، 
ليقوم  القبلة  باجتاه  م�ستطيل 

مقام املحراب.

رم�سان  �سهر  حلول  وعند 
اأ�سيل  كل  عند  ال�سباب  يقوم 
وما  املذكورة  امل�ساحة  بر�س 
اجلو،  لتلطيف  باملاء  حولها 
من  تي�رس  مبا  يفر�سونها  ثم 
امل�ستوى  وفق  مفرو�سات 
من  وهناك  احلي،  لأهل  املايل 
يخرجها  ل  من  املفرو�سات 
رم�سان،  �سهر  يف  اإل  �ساحبها 
ويكت�سب يف املنزل ا�سم »فرا�س 
له  ت�سِوّل  من  كل  لنهي  رم�سان« 
نف�سه عن ا�ستعماله يف غري �سهر 
املغرب  اأذان  وقبيل  رم�سان. 
هذه  فوق  الرجال  يجل�س 
ال�سبان  ينهمك  بينما  املفار�س، 
يف اإح�سار ال�سواين الرحبة التي 
حتمل طعام الإفطار لو�سعها يف 

امل�ساحات غري املفرو�سة.
اإح�سار  عملية  اكتمال  وبعد 
اإىل  ال�سبان  يجل�س  ال�سواين 
جانب الكبار، ومع ارتفاع �سوت 
اأطباق  اإىل  الأيدي  املوؤذن متتد 

القتداء  �سبيل  على  اأولً  البلح 
تناول  ذلك  يعقب  ثم  نَّة،  بال�ُسّ
»احللو  واأهمها  امل�رسوبات 
والفواكه  الليمون  وع�سري  مر« 
اإىل جانب م�رسوبات  املختلفة، 
كاملديدة  �رسفة؛  حملية 
القوام  ثخني  م�رسوب  وهي 
اأو  القمح  اأو  الرفيعة  الذرة  من 
امل�سكر  اخلاثر  اللنب  اأو  الدخن 
وي�سمونه  باملاء،  املخلوط 
اإ�سافًة  ذلك،  وغري  »الغبا�سة« 
مثل  املجلوبة  امل�رسوبات  اإىل 
ذلك  وبعد  وغريها.  الدين  قمر 
املجموعه  كبري  �سوت  يرتفع 
يرحمكم  »ا�ستووا  اإمامها  اأو 
اهلل«، فيقف اجلميع لأداء �سالة 
بال�سبط  هي  وهذه  املغرب، 
م�ساريع  لتنفيذ  ال�سفر  �ساعة 
على  يهجمون  حيث  ال�سغار 
ال�سواين وهم على يقني تام باأن 
عدوانهم  باأمر  يهتم  لن  اأحًدا 
في�رسحون  على �سالته،  ا  حر�سً

بع�سهم  ويفاخرون  وميرحون 
اأكرث  بطنه  مالأ  باأيهم  البع�س 
يتجه  ال�سالة  وبعد  الآخر.  من 
الكبار اإىل تناول وجبة الإفطار، 
حتتوي  ال�سائدة  العادة  يف  وهي 
على طبق رئي�سي هو »الع�سيدة« 
الرفيعة  الذرة  من  املعمولة 
بدقيق  اأحياًنا  واملخلوطة 
»مالح«  فهو  الإدام  اأما  القمح. 
النعيمية،  اأو  الروب  اأو  التقلية 
ال�سودانية  التقلية  وتختلف 
اأن  يف  امل�رسية  نظريتها  عن 
القديد  اللحم  م�سحوق  قوامها 

الروب  مالح  اأما  املجفف. 
الب�سل  فيه  يختلط  طبيخ  فهو 
ال�سوداين  الفول  وزبدة  والزيت 
البامية  وم�سحوق  الرائب  واللنب 
املجففه )الويكة(. واأما النعيمية 
الروب نف�سه م�ساًفا  فهي مالح 
ومعجون  املفروم  اللحم  اإليه 
من  املو�رسين  ولدى  الطماطم، 
املالح  على  ت�سكب  املواطنني 
البلدي، ويف  ال�سمن  مقادير من 
هذه  فقدت  الأخرية  ال�سنني 
طقو�سيتها  الرم�سانية  الأطعمة 
ومل تُعْد فر�س عني. وبعد تناول 

الإفطار يحتدم جمل�س »الون�سة« 
اأو يف العربية الف�سحى »الأن�س«، 
اأهل  وخالل هذه الون�سة يت�سلى 
بالبليلة  املجل�س من حني لآخر 
وهي الذرة اأو اللوبيا باأنواعها اأو 
تكون  العادة  يف  وهي  احلم�س، 
امللح،  من  قليل  مع  م�سلوقة 
جمال�س  ويف  البلح،  اإىل  اإ�سافًه 
وغري  والزبيب  التني  املي�سورين 
اآنية  تاأتى  لآخر  اآٍن  ومن  ذلك، 
ال�ساي وقهوة النب، وقبيل موعد 
يذهب  والع�ساء  الرتاويح  �سالة 

كٌلّ اإىل حاله

ة، والبغداديون  ُعِرَف العراقيون عاَمّ
ل�سهر  ا�ستقبالهم  بح�سن  ة  خا�سَّ
ة  بلَذّ و�سعورهم  الكرمي،  رم�سان 
رم�سان  يف  والطاعة  العبادة 
امل�ساجُد  كانت  فقد  املبارك، 
متتلئ بُروادها، �ساأنها �ساأن م�ساجد 
ة  العامل الإ�سالمي والعربي، وخا�سَّ
يف �سالة الرتاويح يف �سهر رم�سان، 
عند  والعادات  التقاليد  من  ولهم 
به  يتميَّزون  ما  وال�سحور  الإفطار 
يُدُلّ  تقاليد غريهم، مما  ا عن  رمَبّ

على اعتزازهم بدينهم واإ�سالمهم، 
ويف الفرتة الأخرية وقبل الحتالل 
ل�سهر  وال�ستعداد  ال�ستقباُل  اأخذ 
بانت�ساِر  اآخر، متيز  طابًعا  رم�سان 
حيح من خالل  التعليم والَوعي ال�سَّ
واملحا�رسات،  الدرو�س  اإلقاء 
بني  القراآن  حتفيظ  دورات  وقيام 
اأ�سحت  حتى  والبنات،  البنني 
عموم  ويف  بغداد  يف  امل�ساجد 
القطر منارات هدى تُ�سيء للنا�س 
رم�سان،  �سهر  اأطَلّ  واإذا  طريقهم. 

اإىل  يت�سابقون  النا�س  اأهل  ترى 
ال�سالة يف امل�ساجد، ويف ال�ساعات 
ال�سهر  طوال  الليل  من  املتاأخرة 
اأبوابَها  امل�ساجد  وتفتح  الكرمي، 
اخلري  اأهل  وترى  اليوم،  طوال 
يف  يتناف�سون  والإح�سان  واملال 
اإطعام الُفقراء وال�سائمني، وموائد 
يجتمع  امل�ساجد  يف  الإفطار 
حولها ال�سائمون فرحني بفطرهم. 
مثخنة  بفرتة  العراقيون  ي�سب  مل 
باجلراحات والهموم والأحزان مثل 

تلك الفرتة - اللهم اإل يوم �سقوط 
 - 656هـ  عام  التتار  باأيدي  بغداد 
اأبوابها،  امل�ساجد  اأغلقت  فقد 
من  ظلم  من  وتَِئُنّ  تبكي  واأ�سبحت 
اأحرقها واأغلقها، واتَّ�سخت بال�سواد 
من نار احلرق والتدمري، وانت�رست 
لأ�سحاب  عن  والَطّ ال�سب  عبارات 
و�سلَّم  عليه  اهلل  �سلَّى   - اهلل  ر�سوِل 
- على جدرانها، اللهم اإل يف بع�س 
نة - وهي  املناطق التي يقطنها ال�ُسّ
ة يف  قليلة - ويكرثون فيها، وخا�سَّ

فيها  يوجد  التي  الكرخ  مناطق 
يف  لل�سالة  الأمل  من  ف�سحة 
اجلراءة  من  �سيء  مع  امل�ساجد، 
ال�سائمني  اأحواُل  ا  اأَمّ والتَّحدي. 
يف  حالً  اأح�سن  فلي�س  بيوتهم،  يف 
م�ساجدهم، فاأزمة الكهرباء يف ظل 
احلر ال�سديد طوال ال�سيف؛ حيُث 
يَجد ال�سائمون من امل�سقة والتعب 
و�سائل  يف مقاومة احلر مع غياب 
ا اإىل جانب  التكييف املفقودة، رمَبّ
ذلك اأزمة املياه ال�ساحلة لل�رسب، 

اأهايل  لن�سف  تاأتي  ل  ا  رمَبّ والتي 
بغداد، مع عدم �سالحيتها لل�رسب، 
مع اأزمة احل�سول على ما يكفي من 
الطعام والزاد يف بلد يُعُدّ من اأغنى 
النفطي،  خمزونه  يف  العامل  بالد 
ة، وكابو�س مرعب،  ُمَرّ اإنَّها حقيقة 
ذلك احلال الذي يعانيه ال�سائمون 
ي�سعر  ل  ا  رمَبّ اجلريح،  العراق  يف 
به اإلَّ اأهل الإ�سابة والوجع، ويلقي 
احلال  هذا  متى  اإىل  اأ�سئلة:  عدة 

املزري، والأمر املبكي؟!

�سهر  من  الأول  اليوم  دخول  مع 
رم�سان املبارك تكاد تتغري معامل 
رم�سان  واأجواء  بالكامل  باك�ستان 
الحتفال  مظاهر  فما  جلية  تبدو 
باك�ستان؟ رم�سان يف  برم�سان يف 

باك�ستان
�سهر  من  الأول  اليوم  دخول  مع 
رم�سان املبارك تكاد تتغري معامل 
والثقافية  الجتماعية  باك�ستان 
الذي  البلد  هذا  ال�سيا�سية،  وحتى 
  %  97 من  اأكرث  امل�سلمون  ي�سكل 

من �سكانه.
جلية  تبدو  العامة  رم�سان  اأجواء 
خالل  من  الباك�ستاين  ال�سارع  يف 
تختفي  حيث  واحلجاب  احل�سمة 
عادة  فمن  ال�سفور،  مظاهر 
تغطية  الباك�ستانيات  ال�سيدات 

حتى  الأذان  �سماع  عند  الراأ�س 
يف  متحجبة  غري  املراأة  كانت  لو 
هو  الراأ�س  غطاء  لي�سبح  العادة 

العادة يف �سهر رم�سان.

الإفطار اجلماعي:

ال�سلوك  مييز  ما  اأبرز  من 
برامج  ال�سهر  هذا  يف  الجتماعي 
والأ�رسية،  اجلماعية  الإفطار 
اإما  اجلماعي  الإفطار  فربامج 
خريية  موؤ�س�سة  برعاية  تكون  اأن 
الطعام  تقدمي  على  حتر�س 
طالب  وم�ساكن  للفقراء  املجاين 
الدينية  املدار�س  اأو  اجلامعات 
تقريبا  م�سجد  كل  مع  املنت�رسة 
الطبقة  من  تالميذها  ومعظم 

الأثرياء  اأحد  برعاية  اأو  الفقرية 
اإل اأن طابع الأخرية يختلف متاما 
اأن  املعتاد  فمن  الأوىل  طابع  عن 
اأمام  الفقراء  من  طابور  ي�ساهد 
الطعام  يقدم  الأغنياء  اأحد  منزل 
يحمله  �سغري  كي�س  يف  فرد  لكل 
عمله  مكان  اأو  منزله  اإىل  وينزوي 
وي�رسف  الكبرية  الأ�سواق  يف 
الرثي  ح�سم  الفطار  عملية  على 
فتقدم  اجلمعيات  اأما  وخدمه 
حيث  عادة  امل�ساجد  يف  الطعام 
ليتزود  الأذان  الطعام قبيل  يفر�س 
ل�سالة  امل�سجد  يوؤم  من  كل  منه 

املغرب.

مائدة الإفطار:

الباك�ستانيني  عند  الإفطار  مائدة 
بها  يتميز  مميزا  طابعا  تاأخذ 
تزدحم  حيث  الف�سيل  ال�سهر 
الإفطار  قبيل  احللويات  حمالت 
�ساخنة  »الإفطار«  وجبة  لتقدمي 
املنزل  يف  ت�سنع  ل  عادة  والتي 
من  خا�سة  جاهزة  ت�سرتى  واإمنا 
من  وتتكون  املي�سورة،  الأ�رس  قبل 
عبارة  وهي  والباكورة  ال�سمبو�سة 
وطحني  البطاطا  من  خليط  عن 
املقلية  التوابل  مع  احلم�س 
متعرجة  �سكريات  وهي  والزلبية 
�سلطة  ت�سنع  فيما  بالزيت  مقلية 
ع�سري  ويقدم  املنزل  يف  الفواكه 
»روح اأفزا« ال�سعبي بدل من املاء، 
وتكون هذه الت�سكيلة عمدة مائدة 

الإفطار.

�ضالة الرتاويح:

الإفطار  تناول  وقت  يتجاوز  ل 
لينطلق  دقائق  خم�س  من  اأكرث 
املغرب  �سالة  لأداء  الرجال 
وجبة  واأما  امل�سجد،  يف  جماعة 
العادة  فتكون يف  الرئي�سية  الع�ساء 
يذهب  حيث  الرتاويح  �سالة  بعد 
لأداء �سالة  اإىل امل�ساجد  الرجال 

الرتاويح.

ال�ضحور:

الرئي�سية،  الطعام  وجبة  ال�سحور 
وتكون وجبة الإفطار مع ب�ساطتها 
بالوئام  مفعمة  اجتماعية  منا�سبة 

ل  الأ�رس  بع�س  تكاد  والإميان 
جتتمع اإل عليها طوال العام ويدعى 
وتعترب  والأقارب  الأ�سدقاء  لها 
وجبة الع�ساء زيادة يف الإفطار من 
قبيل الإكرام حيث تقدم بعد �سالة 
القت�سار  الأغلب  لكن  املغرب 
الإفطار  وهو  الإفطاري  على 
الإفطار  اجلريان  ويتبادل  الأويل، 
حيث ت�ساهد ال�سحون مع الأطفال 
قبيل الفطار فيها حبات من التمر 
ليعود  املعتادة  الإفطار  وت�سكيلة 
باملثل  التايل  اليوم  يف  ال�سحن 
دوره  وللم�سحراتي  تكلف،  وبدون 
الطبلة  معه  يحمل  الجتماعي 
تقدمي  يف  احلي  �سكان  يتناوب 
من  اأجرته  ويتقا�سى  له  ال�سحور 

زكاة الفطر يف اآخر ال�سهر.
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تقرير: اإعالم الأ�سرى
 )51( الأ�رسى  اإعالم  ر�صد  حيث 
حالة اعتقال خالل ال�صهر املا�صي 
 )7( بينهم  اخلليل،  مدينة  من 
ذوي  من  واثنني  قا�رسين،  اأطفال 
واأو�صح  اخلا�صة.  الحتياجات 
اإعالم الأ�رسى باأن قوات الحتالل 
بلدات  يومي  �صبه  ب�صكل  اقتحمت 
واأجرت  اخلليل،  واأنحاء  وقرى 
واقتحام  وتفتي�ش  دهم  حمالت 
منها،  الكثري  وحتطيم  للمنازل 
بحق  العتقال  عمليات  ومار�صت 
�رسائحهم،  كافة  من  املواطنني 
م�صادرة  �صيا�صة  يف  وا�صتمرت 
بحجة  اخلا�صة  املواطنني  اأموال 

اأنها خم�ص�صة لدعم الإرهاب.
تقرير مكتب اإعالم الأ�رسى ر�صد 
اعتقال �صابني من ذوى الحتياجات 
وهما  اأبريل،  �صهر  خالل  اخلا�صة 
)21عاماً(  البكري  عامر  عمار 
حممود  ومهند  واأ�صم  اأبكم  وهو 
اأ�صم  اأي�صاً  جرادات)20عاماً( وهو 
باأن  الأ�رسى  اإعالم  وبنَينّ  واأبكم. 
�صلطات الحتالل وا�صلت اعتقال 
بحجج  اخلليل  يف  القا�رسين 
حالت  و�صلت  حيث  خمتلفة، 
العتقال بني القا�رسين خالل �صهر 
كان  اعتقال،  حالت  ل�صبع  اأبريل 
اأ�صغرهم الطفلني، زين الدين نافذ 
ح�صن  وحمادة  جرادات)15عاماً( 
جرادات)15عاماً( وجميع الأطفال 
الذين مت اعتقالهم اأفرج الحتالل 
نهاية  ومع  التحقيق.  بعد  عنهم 
من  اأ�صريان  يزال  ل  ني�صان  �صهر 
مفتوحاً  اإ�رساباً  يخو�صان  اخلليل 
عن الطعام لفرتات خمتلفة رف�صاً 
الأ�صري  الإداري، وهما  لعتقالهما 

العويوي)35عاماً(  حممد  ح�صن 
احلروب)32عاماً(  عودة  والأ�صري 
الثاين  منذ  اإ�رساباً  ويخو�صان 
احتجاجاً  املا�صي  ني�صان  من 
بحقهما،  الإداري  العتقال  على 
اأو�صاعهما  تراجع  من  ويعانيان 
ظل  يف  كبري،  حد  اإىل  ال�صحية 
بحياتهما  الحتالل  ا�صتهتار 
وعزلهم ايف ظروف قا�صية لل�صغط 
ورف�ش  اإ�رسابهما  لوقف  عليهما 
حتت  للبقاء  للم�صت�صفيات  نقلهما 
الأ�رسى  اإعالم  وقال  املتابعة. 
ال�صهيوين  الحتالل  �صلطات  باأن 
املا�صي  ال�صهر  خالل  اأقدمت 
�صكنية  بناية  �صقتني يف  هدم  على 
عرفات  الأ�صري  لعائلة  تعودان 
ارفاعية)29عاماً( يف منطقة وادي 
الهرية جنوب اخلليل، بعد حما�رسة 
الآليات، وكانت  املنطقة بع�رسات 

رف�صت  الع�صكرية  عوفر  حمكمة 
العائلة  اللتما�ش الذي تقدمت به 
الأ�صري  منزلهم.  هدم  قرار  �صد 
ارفاعيه اعتقل بعد حما�رسته يف 
اأمنية  عملية  اهلل خالل  رام  مدينة 
يومني  بعد   ،2019/2/9 بتاريخ 
من تنفيذ عملية طعن اأدت ملقتل 
على  رداً  القد�ش  يف  م�صتوطنة 
ووا�صلت  الحتالل.  اعتداءات 
�صهر  خالل  الحتالل  حماكم 
القرارات  اإ�صدار  املا�صي  اأبريل 
الإدارية بحق اأ�رسى اخلليل، حيث 
ر�صد مكتب اإعالم الأ�رسى اإ�صدار 
 )24( ال�صورية  الحتالل  حماكم 
اخلليل  اأ�رسى  بحق  اإدارياً  قراراً 
بينهم )22( اأ�صري جدد لهم الإداري 
اأ�صريين  بينما  خمتلفة،  لفرتات 
قرارات  بحقهم  اأ�صدرت  اآخرين 
اإدارية للمرة الأوىل، بينهم عدد من 

اعتقلوا  الذين  املحررين  الأ�رسى 
تراوحت  الحتالل،  لدى  �صابقاً 
�صهرين  بني  ملا  اعتقالهم  مدة 
الأ�رسى  بني  ومن  اأ�صهر.  �صتة  اإىل 
قرارات  بحقهم  �صدرت  الذين 
يف  النائب  ني�صان،  خالل  اإدارية 
الفل�صطيني  الت�رسيعي  املجل�ش 
الطل)51عاماً(  اإ�صماعيل  حممد 
حيث  الظاهرية،  بلدة  �صكان  من 
جددت له حمكمة الحتالل الأمر 
للمرة  اأ�صهر  اأربعة  مدة  الإداري 
عدة  اعتقل  الطل  الأ�صري  الثانية. 
يزيد  ما  خاللها  اأم�صى  مرات، 
عن 11 عاماً يف �صجون الحتالل، 
ن�صفها يف العتقال الإداري، وهو 
يعاين من ت�صخم يف جمرى املرارة 
وقرحة يف الثني ع�رس، اإ�صافة اإىل 
وال�صغط  ال�صكري  اإ�صابته مبر�ش 

املزمنني، وم�صاكل يف القلب.

اأكد مكتب اإعالم الأ�سرى باأن �سلطات الحتالل وا�سلت خالل �سهر ني�سان املا�سي حمالت 
العتقالت بحق املواطنني من مدينة اخلليل، والتي تعترب من اأكرث املدن الفل�سطينية التي 

تتعر�س لالعتقالت بعد مدينة القد�س.

51 حالة اعتقال من مدينة اخلليل خالل �صهر ني�صان املن�صرم

مفو�صية ال�صهداء واالأ�صرى واجلرحى تنعى االعالمى 
اجلزائرى عبد القادر بيه

ال�صهداء  مفو�صية  تقدمت 
ممثلة  واجلرحى  والأ�رسى 
الربدينى  تي�صري  العام  باملفو�ش 
والدائرة  املفو�صية  وطواقم 
واملوا�صاة  بالتعزية  العالمية 
ايل ال�صعب اجلزائري عامة وايل 

عائلة الفقيد 
وذويه  واأهله   " بيه  القادر  "عبد 
 ، اجلزائريني  ال�صحفيني  وعموم 
املوىل  داعني  له  املغفور  بوفاة 

الفقيد  يتغمد  اأن  وجل  عز 
ان  موؤكدين   ، رحمته  بوا�صع 
وال�صعب  العربية  والمة  اجلزائر 
ابرز  احد  فقد  قد  الفل�صطينى 
لق�صية  الوفياء  املت�صامنني 
الفل�صطينى  وال�صعب  ال�رسى 
من  بيه  القادر  عبد  كان  حيث 
املدافعني عن ق�صايا الأمة ،كما 
النعي  ببيان  املفو�صية  اكدت 
العالمية  الدائرة  قدمته  الذى 

الكبري  العالمى  ان  باملفو�صية 
الوعي  ن�رس  بيه  القادر  عبد 
الق�صية  اجتاه  جمتمعه  بني 
ق�صية  فيها  مبا  الفل�صطينية 
الأ�رسى ب�صكل كبري عرب ال�صحيفة 
التي يعمل فيها ،من خالل توثيق 
الحتالل  وانتهاكات  جرائم 
تتقدم   ، اجللل  امل�صاب  وبهذا 
املفو�صية بكافة طواقمها العاملة 
اللكرتونى  العالم  وطواقم 

واملرئي واملكتوب باحر التعازى 
واملوا�صاة لعائلة الفقيد ول�صفارة 
ولطواقم  باحلزائر  فل�صطني 
الأ�صري  �صوت  بجريدة  العاملني 
ملف  م�صوؤول  راأ�صهم  وعلي 
�صالح  خالد  ال�صتاذ  ال�رسى 
ان  القدير  العلي  اهلل  من  املني 
بوا�صع رحمته وان  الفقيد  يتغمد 

يلهم ذويه ال�صرب وال�صلوان.
انا هلل وانا اليه راجعون

�سهر رم�سان يف منازل الأ�سرى ...

حننٌي للِمّ ال�صمل واأجواٌء 
عائلية حزينة

يف  الرم�صانية  الأجواء  تختلف 
عن  الأ�رسى  عائالت  منازل 
فجرح  الأخرى،  العالئالت 
النفو�ش  يف  غائر  الأ�رس 
تالطمها  وامل�صاعر  والقلوب، 
من  والظلم  القهر  اأمواج 
ال�صجانني، يف �صورة �صادية مل 

يعرفها التاريخ من قبل.
تعي�ش  املنكوبة،  قلقيلية  يف 
اإ�صافية  نكبة  الأ�رسى  عائالت 
الإفطار  ومائدة  ال�صحور  عند 
الرتاويح  �صالة  اإىل  والذهاب 
العائلية،  بالزيارات  والقيام 
القلوب  ت�صعل  املحطات  فهذه 
حزناً وكمداً على غياب اأبنائهم 
يف غياهب ال�صجون، فينتظرون 

ف�صحة الأمل والإفراج.
اأحمد  الطفل  الأ�صري  عائلة 
املوقوف  �صربي  عي�صى 
�صجن  يف  الأطفال  ق�صم  يف 
اإعالم  ملكتب  تتحدث  جمدو، 
يت�صبب  معاناٍة  عن  الأ�رسى 
الزوجة  تقول  الحتالل،  بها 
طالب  اأحمد  ابني  اأحمد"  اأم 
وهو  ع�رس  احلادي  ال�صف  يف 
وكان  الأربعة،  اأولدي  البكر يف 
بدرا�صته  اعتقاله  قبل  منهمكاً 
اأن  اإل  ال�صناعي،  الفرع  يف 
�صهر  من  اأكرث  قبل  الحتالل 
داهم املنزل، واعتقله واأخ�صعه 
اإىل  نقله  وبعدها  للتحقيق، 

�صجن جمدو".
الحتالل  اأحمد"  اأم  واأ�صافت 
كان قد اأفرج عن الأ�صري اأحمد 
اأ�صهر  �صتة  ا�صتمر  اعتقاٍل  بعد 
املا�صي،  ثاين  ت�رسين  �صهر  يف 
وبعد اأ�صهر قليلة اأعاد اعتقاله، 
ويف رم�صان ل اأ�صعر باأي �صيء، 
جعل  اأحمد  ابني  فاعتقال 
حياتنا حمطة عذاب ل تطاق، 
اعتقاله  من  م�صدوم  الكل 
واإعادة حماكمته، فهو مل يفعل 

�صيئا حتى يعاد اعتقاله".
العائلة  عالقة  اأحمد  اأم  ت�صف 
ا�صتثماره يف  رم�صان يف  ب�صهر 
اإىل اهلل تعاىل،  بالدعاء  الإحلاح 
اأ�رسى  كعائالت  نحن  تقول" 
لأولدنا،  الدعاء  اإل  منلك  ل 
عنا  تغيب  برم�صان  والفرحة 
فهي ممزوجة بعذابات الأ�رس". 
قلقيلية،  �رسق  اماتني  قرية  يف 
اأن�صام  الأ�صرية  عائلة  تفتتح 
رم�صان  �صهر  �صواهنة  نا�رس 
بالدعاء والبكاء يف جوف الليل، 
الأبناء،  بني  من  الوحيدة  فهي 

بالن�صبة  احلياة  اأيقونة  وهي 
للعائلة.

�صواهنة  اأن�صام  الأ�صرية  والد 
املحكومة خم�ش �صنوات، نا�رس 
اإعالم  ملكتب  قال  �صواهنة 
وهي  اأن�صام  نتذكر  الأ�رسى" 
رم�صان،  �صهر  يف  البيت  تقود 
وكانت  عطاء  �صاحبة  فهي 
التجويد  اأحكام  بتعليم  تقوم 
مبجموعات  القرية  لبنات 
طالبة   120 عن  عددها  يزيد 
يف  متفوقة  وهي  امل�صجد،  يف 
ويف  العامة  الثانوية  امتحان 
اأن�صام  يذكر  والكل  اجلامعة، 
بعلمها وعطائها وحبها للجميع، 

وهي تركت فراغاً ل يو�صف".
املنزل  يف  �صواهنة"  ي�صيف 
ووالدتها  اإخوانها  يتذكرها 
كانت  حيث  رم�صان،  �صهر  يف 
تقوم على اإعداد وجبة ال�صحور 
والإفطار مع والدتها، وحتر�ش 
الطعام،  اجلميع  تناول  على 
يف  اإبداعاتها  اإظهار  وحتاول 
التجمع  وعند  الطعام،  �صناعة 
يتذكر  الإفطار  مائدة  حول 
داخل  اأن�صام  مكان  اجلميع 
عنهم،  البعيدة  وهي  ال�صجن، 
جميعاً  يعاقبنا  فالحتالل 
من  حرمها  وقد  باعتقالها، 
كانت  التي  التعليمية  حياتها 
الأوىل،  املرتبة  فيها  تت�صدر 
مع  يحرمها  رم�صان  �صهر  ويف 
الأ�صريات من العي�ش يف الأجواء 

الرم�صانية مع عائالتها".
ويف منزل اأقدم اأ�صري يف حمافظة 
حممد  الأ�صري  وهو  قلقيلية، 
غازي")58عاماً(  "اأبو  داوود 
داود  وائل  الأكرب  �صقيقه  يقول 
مل  عاماً   32 الأ�رسى"  لإعالم 
رم�صان  اأجواء  �صقيقي  ي�صهد 
وفارق  عائلته،  مع  اخلارج  يف 
اأن  والدَينّ احلياة وهما يتمنيان 
رم�صان  �صهر  يف  معنا  يكون 
العائلة  اأفراد  وجميع  والأعياد، 
على  رم�صان  �صهر  يف  يحزنون 
يف  احلياة  من  وحرمانه  فراقه 
الكل  داود"  ي�صيف  احلرية". 
يت�صاءل، األ تكفي مدة 32 عاماً 
األ تكفي  القهر واحلرمان،  من 
حممد  الأ�صري  �صقيقي  ليتن�صم 
حياته  بقية  مي�صي  كي  احلرية 
الأ�رس،  داخل  هرم  فقد  معنا، 
احلرية  اأمل  �صوى  يبق  ومل 

ليعو�صه عما فات".
تقرير : اإعالم الأ�سرى
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كباقي  لي�ست  اليوم  حكايتي 
احلكايات التي كتبتها �سابقا ، لأين 
احلديث  اأجتنب  وعربي  وك�رشقي 
يف هذه املوا�سيع ، لكن ما وجدته 
دفعني  اأي�سا  وع�سته  بل  وقراأته 
للكتابة ولو باخت�سار، لأننا عندما 
نكتب ونظهر هذه ال�سور احلقيقية 
نذكر  احلقيقية  الق�س�ص  وهذه 
اإن�سان ككل  الأ�سري هو  اأن  اجلميع 
اأحالمه  و  حياته  له  وان   ، الب�رش 
على  تعرفت  �سجني  يف  ودنياه. 
هذه  مقالتي  يف  الأوىل  ال�سخ�سية 
ب�سام  املري�ص  الأ�سري  وهو  اإل 
منى  زوجته  كانت  وقد   ، ال�سايح 
�سجون  يف  اأي�سا  معتقله  وقتها 
ب�سام  مر�ص  ورغم   ، الحتالل 
التي  ال�سعبة  ال�سحية  واحلالة 
الأول  همه  اأن  اإل  يعي�سها  كان 
ا�سد  انه يف  بل   ، كان زوجته منى 
وعندما  �سعوبة  املر�ص  حلظات 
كان  الغيبوبة  ملرحلة  ي�سل  كان 
 ، منى   : فقط  واحدا  ا�سما  يردد 
الأمل  بذور  كانت  هذه  اأن  واأظن 
وال�سرب التي تعني ب�سام على وجع 
قيدك  اهلل  فك   ، واملر�ص  القيد 
وجدت  حترري  وبعد  ب�سام.  اأخي 
ق�سة اأخرى جميله ، ق�سة جمعت 
يف  مقيمة  مبغربية  فل�سطيني 
، وخطوبة  األهام  و  باري�ص، حممد 
�سنوات  �ست  من  لأكرث  ا�ستمرت 
كل  حتديا  والهام  حممد  اأن  اإل   ،
وجههم  يف  و�سعت  التي  الظروف 
واأحالمهما  بحبهما  ومت�سكا 
فل�سطينيا  تكون  فان   ، وانت�رشا 
جميع  وجهك  يف  تقفل  ان  يعني 

احلدود وان ترف�ص الدول – حتى 
العربية – اأن ت�سمح لك باملرور اأو 
العوائق  احد  كان  وهذا   ، ال�سفر 
 . الهام  من  حممد  حرمت  التي 
حممد جنيب نزال �ساب فل�سطيني 
هاجر �سنة 2007 للدرا�سة والعمل 
بحجم  اأحزانا  ،تاركا  م�رش  يف 
التي  قباطية  بلدته  يف  ال�سماء 
القائد  اأخيه  ا�ست�سهاد  �سهدت 
بوفاة  اأ�سهر  بعد  ،ليفجع  حممود 
ول  جنازتها  يح�رش  فلم  والدته 
التفوق  من  �سنوات  بعد  دفنها. 
�سده  ،�سدر  القاهرة  جامعة  يف 
لأنه  اإل  �سبب  بال  امني  منع  حكم 
�سهادته  من  ،فحرم  فل�سطيني 
وعجز رغم املحاولت من الرجوع 
خالل  حممد  تعرف  جامعته.  اإىل 
�سنوات الغربة يف م�رش على زوجته 
،مغربية الأ�سل ومقيمة يف باري�ص 
عن  منع  ب�سيء  يحلم  اأ�سبح  ،ثم 
خياله ملدة �سنوات ،واعتزم احلب 
اخلطوبة  م�سوار  �سل   . واحلياة 
وال�سعي اإىل الزواج 6 �سنوات كاملة 
، حاول خاللها حممد تقدمي طلب 
عن  فعجز  القاهرة  من  التاأ�سرية 
الأردن  اإىل  ال�سفر  قرر  ثم  ذلك 
يح�سل  قد  الفل�سطيني  اأن  لعلمه 
اإىل  احلاجة  دون  تاأ�سرية  اأي  على 
اإقامة اأردنية ،خ�سو�سا فل�سطينيو 
حاول  "�سلطة"  بجواز  ال�سفة 
 2014 �سنة  خالل  ال�سفر  حممد 
تعود  وحياة  واأ�سحابه  �سغله  تاركا 
بحبه  ،موؤمنا   2007 منذ  عليها 
وقناعة انه يريد الزواج وبناء حلم 
راوده منذ �سنوات ،فا�سرتى تذاكر 
كتبه  تاركا  اأغرا�سه  ومللم  ال�سفر 
وبع�ص ما مل ي�ستطع حمله للزمالء 

،قبل اأن يعود اأدراجه مرتني : مرة 
من  واأخرى  القاهرة  مطار  من 

الإ�سكندرية .
بعد �سنوات من املحاولت وخيال 
الأمل ،قرر مع حبيبته اأن يطرح على 
الزواج بعمان  اإمتام  اإمكانية  اأهلها 
،فكانت  فرن�سا  اإىل  بها  اللحاق  ثم 
زوجته  اإليه  و�سافرت  املوافقة 
الزواج  ،ليتم   2015 من  �سهر  اآخر 
ال�رشعي فور و�سولها يف عمان يوم 
2015/12/18 ثم ان�رشف الزوجان 
يتمان معامالت الزواج الإداري يف 
بعدها  ليقيم  ال�رشعية  املحكمة 
بع�ص  ح�رشه  ب�سيط  زفاف  حفل 

يكن  مل  واأخوات  حممد  اأهل  من 
قد راآهن منذ ال�سغر ،فكان اللقاء 
�سافرت  جديدة،  حياة  يف  والأمل 
 21 بعد  فرن�سا  اإىل  عائدة  زوجته 
اأن  العهد  وكان  الزواج  من  يوما 
نف�سه  ليجد  اأيام  بعد  بها  يلحق 
باري�ص.  بدل  ع�سقالن  �سجن  يف 
 ، اخلطبة  �سنوات  �سرب  وعد  الآن 
ل  اأ�سبح   ، والبعاد  الغربة  وحتمل 
اأق�سى  وغربة  جديد  �سرب  من  بد 
ففي   ، الوطن  داخل  يف  غربه   ،
كان  الظروف  كل  ورغم  املا�سي 
الهام  بني  للتوا�سل  و�سائل  هناك 
مكان  فال  الآن  اأما   ، وحممد 

جدران  خلف  فمحمد   ، للتوا�سل 
جنني  حتمل  التي  والهام   ، �سجنه 
املغرب  بني  متنقلة  الأول  حممد 
زيارة  من  اأمنيا  وممنوعة  وفرن�سا 
حممد ول جمال لالت�سال الهاتفي 
، لكن عندما تتحد القلوب والأرواح 
يكون الت�سال الوجداين والروحي 
اأقوى واأ�سد. انقل هنا بع�ص كلمات 
لزوجته الهام كانت قد كتبتها لتعرب 
  : حنني  من  �سدرها  يف  ما  عن 
عدت  اأنني  عذرا  )ا�ست�سمحك 
اإىل �سابق عهدي ، اأدافع عن بقايا 
ابت�سامات  ..اأوزع  بالتظاهر  الروح 
الر�سى على ال�سكاكني ..وا�ست�سلم 

يو�سل  ال�سوق  نزيف  ..لعل  للذبح 
حبك  �سنوات  ق�سيت  ما  اإليك 

ت�ساألني عنه : 
رح ت�سلي حتبيني؟؟

احلب  ذاك  ..لي�ص  احبك  نعم 
التظاهر  ،ول  الأ�سطوري 
الرومان�سي ..اأنا اأحبك مبا حملته 
..مبا  حروب  من  عمري  �سنني 
وا�سرتجع  ا�ست�سلم  به  جعلتني 
بعد  يعرفها  التي ل  ..بتلك  نف�سي 

اهلل �سواك .
احلانية  الأم  حتمله  مبا  اأحبك 
قلبك  نب�ص  ..وا�سمع  لر�سيعها 
عن  ..توقف  اأميال  بعد  على 

ال�سجن قهر واأمل وظلم وحرمان، لكن تبقى بذور االأمل مغرو�سة يف �سدورنا وما اإن جتد الفر�سة املنا�سبة والبيئة املالئمة حتى تبداأ بالنمو واالزهار 
من جديد ، ولعل احلب هو اأجمل بذور االأمل ، واأف�سل وقود ي�سعل القلوب �سربا وحتمال الأوجاع القيد والبعاد.

بقلم : ثامر�سباعنه

حب يتحدى جدران ال�سجن

هيئة الأ�سرى تنعى والد الأ�سري ثائر حماد من رام اهلل
الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  نعت 
الأحد،  اليوم  واملحررين، 
حماد  قدورة  كايد  احلاج 
الأ�سري  والد  يا�رش(،  )اأبو 
�سلواد  قرية  من  حماد  ثائر 
وافته  والذي  اهلل،  رام  ق�ساء 
وتقدم  اليوم.  �سباح  املنية 
قدري  اللواء  الهيئة  رئي�ص 
م�ساعر  باأ�سدق  بكر،  ابو 
احلزن واملوا�ساة من الأ�سري 
والده  بوفاة  حماد وعائلته 
من  طويلة  �سنوات  بعد 

النتظار والفراق، متمنيا من 
يرحمه  اأن  القدير  العلي  اهلل 
اأهله  ويلهم  رحمته  بوا�سع 
وال�سلوان  ال�سرب  وعائلته 
ويح�رشه  جناته  يدخله  واأن 
وال�سهداء  الأنبياء  مع 
وال�سديقني. يذكر اأن الأ�سري 
)38عاماً(  حماد  قدورة  ثائر 
رام  �رشق  �سلواد،  بلدة  من 
عاما،   17 قبل  اعتقل  اهلل، 
املوؤبد  بال�سجن  عليه  وحكم 
جنديا   11 قتل  بعد  مرة،   11

اخرين   9 اإ�سابة  و  اإ�رشائيليا 
ببندقية M1 اأمريكية  قن�ساً 
العاملية  للحرب  تعود  ال�سنع 
الأوىل، بعتاد 70 ر�سا�سة مل 
يطلق منها �سوى 25 ر�سا�سة 
بندقيته  انفجرت  حيث 
بعملية  ذلك،  بعد  القدمية 
ا�سم  اإعالميا  عليها  اأطلق 
احلرمية"،  "عيون  عملية 
التفايف  الطريق  على  وذلك 
بني مدينتي رام اهلل ونابل�ص.
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عي�شة ق.

وقاد الالعب الليبي م�ؤيد الاليف 
بعد  الف�ز  حتقيق  اإىل  زمالئه 
قدمها  التي  الكبرية  املباراة 
بن  الروؤوف  عبد  زميله  رفقة 
�سجل  كان  واأنه  خا�سة  غيث 
هدفا ومنح متريرتني حا�سمتني، 
بينما �سجل بن غيث هدفا ومنح 
يعترب  حيث  حا�سمة،  متريرة 
اأوك�سجني  جرعة  الف�ز  هذا 
»�س��سطارة«  اأبناء  ت�سكيلة  اإىل 
البط�لة  بلقب  التت�يج  �سباق  يف 
ال�طنية الثامن يف تاريخ الفريق 
معانقة  يف  اآماله  اأحيى  والذي 

الثمني  الف�ز  من خالل  البط�لة 
الذي حققه اأمام اأوملبي املدية 
وه� الذي كان عجز على حتقيق 
االنت�سار يف اآخر خم�س ج�الت 
منها ثالث هزائم على الت�ايل يف 
م�ل�دية  بارادو،  نادي  داربيات 

اجلزائر و�سباب بل�زداد.
ومتّكن اأ�سبال املدرب ملني كبري 
من ا�ستغالل تعرث املالحقني من 
ال�سدارة  الفارق يف  تعميق  اأجل 
اأربع  خا�سة واأنه �سار على بعد 
نقاط عن نادي بارادو ال��سيف 
القبائل  �سبيبة  عن  نقاط  و�ست 
قد  اأين  الثالث،  املركز  يف 
امل��سم  مقابلة  يف  الف�ز  يك�ن 

جتري  التي  القبائل  �سبيبة  اأمام 
للج�لة  حت�سبا  املقبل  اخلمي�س 
اللقب  ح�سم  اأجل  من  كافيا   28
رفقاء  ان  االأفراح، رغم  واإعالن 
مزيان  الرحمان  عبد  الالعب 
اأمام فر�سة ح�سم التت�يج بالف�ز 
بالبط�لة واإعالن اأنف�سهم اأبطال 
اربع  حتقيق  خالل  من  اجلزائر 
املقبلتني  نقاط خالل اجل�لتني 
كافية حل�سم  تك�ن  �س�ف  والتي 
اجل�لة  لقاء  قبل  البط�لة  اأمر 
خاللها  يتنقل  والذي  اخلرية 
ملالقاة  اليار  خارج  الفريق 

�سباب ق�سنطينة.

احتاد العا�سمة ي�ستفيق ويقرتب من ح�سم اللقبت�شكيلة اأبناء �شو�شطارة على بعد 4 نقاط حل�شم التتويج ر�شميا
عاد الرائد احتاد العا�شمة اإىل �شكة االنت�شارات جمددا بعد خم�س تعرثات على 
التوايل، اأين اغتنم الفريق الفر�شة من خالل ا�شت�شافة اأوملبي املدية وانت�شروا 

بثالثة اأهداف لواحد يف مباراة جرت بوجهني خمتلفني بالن�شبة للنادي العا�شمي 
الذي ظهر بوجه �شاحب يف ال�شوط االأول خا�شة واأنه اأنهاه متاأخرا يف النتيجة بهدف 
دون رد قبل ان ينتف�س الالعبون مع دخولهم يف ال�شوط الثاين ومتكنوا من ت�شجيل 

ثالثة اأهداف كاملة قلبوا بها الطاولة على الزوار

بلخري ي�شاب بك�شر يف 
الكتف وينهي املو�شم

�سباب ق�سنطينة 
يح�سم اجلدل ويحقق 

البقاء ر�سميا
فريق  العب�  اأنهى 
اجلدل  ق�سنطينة  �سباب 
التي  االأخبار  بخ�س��س 
االأيام  خالل  ترويجها  مت 
التنازل  بخ�س��س  ال�سابقة 
اإىل  امل�اجهة  نقاط  عن 
القبائل  �سبيبة  املناف�س 
التت�يج  على  يناف�س  الذي 
ال�طنية،  البط�لة  بلقب 
ال�سباب  احرتم  حيث 
امل�عد  يف  وكان  املنطق 
مباراة  تقدمي  خالل  من 
اإثرها  على  جنح�ا  نظيفة 
الف�ز اأمام الفريق القبائلي 
واالإطاحة به بثنائية نظيفة 
ب�سمان  للفريق  �سمحت 
وتفادي  ر�سميا  البقاء 
ثالث  قبل  احل�سابات  لغة 
اإ�سدال  على  ج�الت 
من  تبقى  ما  عن  ال�ستار 
وكانت  ال�طنية،  البط�لة 
ت�سكيلة  لالعبي  الفر�سة 
تف�قهم  تاأكيد  »ال�سيا�سي« 
واأنهم  ال�سبيبة خا�سة  على 
االأ�س�د  ال�سبح  اأ�سح�ا 
وفازوا عليهم يف اآخر اأربع 
بالبط�لة  االأخرية  مباريات 
اأ�سبال  وقدم  ال�طنية، 
ديني�س  الفرن�سي  املدرب 
امل�ست�ى  يف  مباراة  الفان 
خاللها  من  تدارك�ا 
خالل  امل�سجلة  التعرثات 
واالإق�ساء  االأخرية  الفرتة 
من كاأ�س اجلمه�رية، حيث 
اأر�سية  على  االأف�سل  كان�ا 
امليدان وقدم�ا �س�طا اأول 
عدة  خالله  �سيع�ا  رائعا 
للت�سجيل  �سانحة  اأهداف 
خا�سة عرب الثنائي جعب�ط 
مينح  ان  قبل  وبلقا�سمي 

الثنائي عبيد وبن ع
عا�سمة  الأبناء  التف�ق  يادة 
ت�قيع  خالل  منت  �سريتا 
هدفني برهنا من خاللهما 
رف�س  الذي  الفريق  نزاهة 
التنازل  اأجل  من  الدع�ات 
عن نقاط امل�اجهة ل�سبيبة 

القبائل.
�سباب  انت�سار  عن  وبعيدا 
ال�سهرة  متر  مل  ق�سنطينة، 
االأنف�س  ت�ستهي  مثلما 
عقب تعر�س العب الفريق 
ك�رس  اإىل  بلخري  الن�ر  عبد 
الكتف خالل  م�ست�ى  على 
وهي  املقابلة  خ��سه 
تنهي  �س�ف  التي  االإ�سابة 
هذا  باكرا  الالعب  م�س�ار 
يف  ي�سارك  ولن  امل��سم، 
االأخرية  الثالث  املباريات 

من امل��سم احلايل.
عي�شة ق.

دوما عاقب �شاحلي بالبقاء يف االحتياط

الكناري يبتعد عن اللقب ويركز على الو�سافة

فر�سة  القبائل  �سبيبة  فريق  �سّيع 
التناف�س  م�ا�سلة  اأجل  من  كبرية 
البط�لة  بلقب  التت�يج  على 
من  ع�دته  عقب  وذلك  ال�طنية 
اأذيال  يجر  وه�  ق�سنطينة  مدينة 
الهزمية  اإىل  تعّر�س  حيث  اخليبة 
التي جعلته يبقى يف املركز الثالث 
عن  ويبتعد  الرتتيب،  جدول  يف 
املت�سدر احتاد العا�سمة مبجم�ع 
النادي  اأن  ورغم  نقاط،  �ست 
القبائلي الزال ح�سابيا قادرا على 
بلقب  التت�يج  اأجل  من  التناف�س 
املهمة  اأن  اإال  ال�طنية  البط�لة 
حظ�ظ  وتراجعت  �سعبة  اأ�سحت 
النادي يف ا�ستعادة فر�سة ال�سع�د 
االأداء  ظل  يف  التت�يج،  من�سة  اإىل 
»الكناري«  لت�سكيلة  م�فق  الغري 
التي  وهي  امليدان  اأر�سية  على 
الفر�سة  ا�ستغالل  يف  ف�سلت 

مدرجات  اأمام  اللقاء  بخ��س 
الفريق  معاقبة  ظل  يف  �ساغرة 
امل�سيف بلقاء دون جمه�ر، حيث 

اأ�ساع�ا الع�دة بنتيجة ايجابية.
�سجلها  التي  اخل�سارة  �سياق  ويف 
فاإن  دوما  باتريك  املدرب  اأ�سبال 
بالرتكيز  مطالبا  اأ�سحى  الفريق 
املركز  يف  امل��سم  اإنهاء  على 
الثاين الذي يعترب مطلب اجلمه�ر 
ت�سكيلة  واأن  خا�سة  القبائلي 
خيار  اأمام  اأ�سبحت  »الكناري« 
التي  ال��سافة  اأجل  من  التناف�س 
الع�دة  خاللها  من  اجلميع  ي�سعى 
يف  امل�ساركة  اإىل  املقبل  امل��سم 
رابطة  ولعب  القارية  املناف�سة 
فاإن  وبالتايل  اإفريقيا،  اأبطال 
اأجل  من  جمندا  �سيك�ن  اجلميع 
اخل�سارة  فخ  يف  ال�ق�ع  تفادي 
امل��سم  من  تبقى  فيما  جمددا 

الفريق،  هدف  لتحقيق  احلايل 
القمة  م�اجهة  من  بداية  وذلك 
املقبل  اخلمي�س  تنتظرهم  التي 
على  العا�سمة  احتاد  الرائد  اأمام 

ملعب اأول ن�فمرب بتيزي وزو.
يف �سياق مت�سل، �سهد لقاء �سبيبة 
غياب  ق�سنطينة  و�سباب  القبائل 
�ساحلي  القادر  عبد  احلار�س 
وه�  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  عن 
اكتفى باجلل��س على مقعد  الذي 
نقاط  اأهمية  رغم  االحتياط 
املدرب  اأقحم  اأين  امل�اجهة، 
ب�ط  بن  الثاين  حار�سه  الفرن�سي 
للحار�س �ساحلي  يف ظل معاقبته 
على  مير  اأن  ي�ستبعد  ال  الذي 
رف�سه  ب�سبب  التاأديبي  املجل�س 
خ��س املقابلة ال�دية التي خا�سها 

النادي اأمام فريق الرديف.
عي�شة ق.

�شوقار مينح الفريق فوزا غاليا

احتاد بلعبا�س يتم�سك باأمل البقاء

بلعبا�س  احتاد  فريق  ي�ا�سل 
التم�سك بحظ�ظه كاملة من اأجل 
ال�سق�ط  وتفادي  البقاء  حتقيق 
املحرتفة  الرابطة  غياهب  اإىل 
الثانية، وذلك عقب جناح الت�سكيلة 
على  الثالث  الف�ز  حتقيق  يف 
اال�ستفاقة  ي�ؤكد  والذي  الت�ايل 
ي�ا�سل�ن  والذين  لالعبني  الق�ية 
البقاء  حتقيق  يف  بثبات  طريقهم 
وهم الذين �سبق لهم حتقيق ف�زين 
ال�ساورة  �سبيبة  اأمام  الت�ايل  على 
ي�ا�سل�ن  حيث  تاجنانت،  ودفاع 
تفادي  اأجل  من  ثابتة  بخطى 
اأمام  الف�ز  واأن  خا�سة  ال�سق�ط 
جمعية عني مليلة �سهرة اأول اأم�س 
�سمح لت�سكيلة املدرب �سيد اأحمد 
الرتتيب  ذيل  مبغادرة  �سليماين 
واحدة  نقطة  بعد  على  واأ�سبحت 

من مغادرة منطقة اخلطر.
بلعبا�س  احتاد  جمه�ر  وعا�س 

على  مليلة  عني  جمعية  مباراة 
نقاط  اهمية  ظل  يف  االأع�ساب 
الف�ز  واأن  خا�سة  الثالث  اللقاء 
مل ياأت �س�ى يف الدقيقة ال�ساد�سة 
ق�ية  اإثارة  بعد  �سائع،  املحت�سب 
ظل  يف  امليدان  اأر�سية  على 
على  املحلي  الفريق  احتجاج 
احلكم حرمانهم من هدف �رسعي 
جزاء  ركلتي  عن  االإعالن  وعدم 
مينح  اأن  قبل  ح�سبهم،  �رسعيتني 
احلكم ركلة جزاء الأ�سحاب االأر�س 
�سددها  والتي  ال�سائع  ال�قت  يف 
الالعب حممد لقرع لكنه �سيعها، 
كان  �س�قار  الالعب حممد  اأن  اإال 
املتابعة ومنح فريقه وزمالئه  يف 
ثالث نقاط غالية يف �سباق حتقيق 
البقاء واأعلن فرحة ه�ستريية على 

مدرجات ملعب 24 فيفري.
ع.ق.

الت�شكيلة عادت بعادل ثمني من تنقل برج بوعريريج

�سباب بلوزداد على بعد فوز 
ل�سمان البقاء

بتعادل  بل�زداد  �سباب  عاد 
الذي  ال�سعب  التنقل  من  ثمني 
ب�عريريج  برج  مدينة  اإىل  قاده 
يف  املحلي،  االأهلي  ملالقاة 
يلعبان  فريقني  جمعت  مباراة 
النادي  جنح  حيث  البقاء،  على 
تعادل  اقتنا�س  يف  العا�سمي 
البقاء،  حتقيق  �سباق  يف  ثمني 
باعتبار اأن ال�سباب الزال ي�سارع 
اجل�لة  قبل  ح�سمه  اأجل  من 
نقطة  �سمحت  اأين  االأخرية، 
رفقاء  معن�يات  برفع  التعادل 
اأجل  من  تاريكات  بالل  الالعب 
امل��سم  من  تبقى  ما  م�ا�سلة 
احلايل بق�ة حتى يح�سم الفريق 

البقاء ب�سفة نهائية.
»العقيبة«  اأبناء  ت�سكيلة  وتبتعد 
البقاء  ح�سم  على  واحد  بف�ز 

احل�سابات  لغة  وتفادي  ر�سميا 
البط�لة  من  االأخري  املنعرج  يف 
اأ�سبال  �سيك�ن  اأين  ال�طنية، 
املدرب عبد القادر عمراين اأمام 
املقبل  لقاءهم  يف  الف�ز  مهمة 
عندما ي�ستقبل�ن �سبيبة ال�ساورة 
بالعا�سمة  اأوت   20 ملعب  على 
واملقررة اخلمي�س املقبل �سمن 
البط�لة ال�طنية،  اجل�لة 28 من 
كافيا  االنت�سار  �سيك�ن  حيث 
البل�زدادي  النادي  اأجل طي  من 
�سفحة حتقيق البقاء واالنطالق 
يف الرتكيز على التح�سري ملباراة 
التي  اجلمه�رية  كا�س  نهائي 
يف  بجاية  �سبيبة  اأمام  جتمعهم 
انتظار االإعالن عن تاريخ ومكان 

اإجراء املقابلة.
ع.ق.
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عي�شة ق.

ولهذ� �لغر�ض فاإن بلما�ضي �أعرب 
�لالعب  بخدمات  �هتمامه  عن 
كمال  �لعا�ضمة  الحتاد  �ل�ضاب 
بلعربي من خالل ح�ضوره ملبار�ة 
�ملدية  و�وملبي  �لعا�ضمة  �حتاد 
�لتي جرت يف ملعب عمر حمادي 
�ملعني  عاين  حيث  ببولوغني، 
ووقف  �لفريقني  من  �لالعبني 
لبلعربي  كبرية  �إمكانيات  على 
للكر�ت  م�ضرتجع  ين�ضط  و�لذي 
�ملقابلة  يف  �أ�ضا�ضيا  لعب  �أين 

�لفر�ضة  ��ضتغالل  يف  وجنح 
�إمكانياته  عن  �لك�ضف  �أجل  من 
وتقدمي مبار�ة يف �مل�ضتوى جعلته 
حمط �ال�ضادة من طرف من تابع 
مفكرة  دخوله  جانب  �إىل  �للقاء، 
يح�رض  و�لذي  �خل�رض  مدرب 
�لتي  �لنهائية  �لقائمة  الإعد�د 
ت�ضم 23 العبا �ملعنية بامل�ضاركة 
يف �لعر�ض �لكروي �لقاري، حيث 
�ضد�عا  �مليد�ن  و�ضط  يبقى 
�ضيق  ب�ضبب  بلما�ضي  ر�أ�ض  يف 
خا�ضة  �ل�ضدد  هذ�  �خليار�ت يف 
على  تو�لت  �لتي  �الإ�ضابات  بعد 

يف  �لنا�ضطني  �لدوليني  �لالعبني 
�ضيتة  �أ�ضامة  �ضورة  يف  �ملن�ضب 
جانب  �إىل  رحمة،  بن  و�ضعيد 
موؤخر�  تعافى  �لذي  عبيد  مهدي 
�إىل  حديثا  وعاد  �الإ�ضابة  من 
�لتدريبات، بينما ينتظر �أن ال يتم 
�لبعيد  طالب  بن  نبيل  ��ضتدعاء 
عن �ملناف�ضة مع ناديه �ضالكه04 
�الأملاين الأ�ضباب �ن�ضباطية �إ�ضافة 
باأد�ء  بلما�ضي  �قتناع  عدم  �إىل 
�أمباكت  رفقة  �ملحرتف  �لالعب 
تايدر.  �ضفري  �لكندي  مونرتيال 
�لقادم  �لالعب  و��ضل  حال  ويف 

�ملن�رضم  �ل�ضتوي  �ملركاتو  يف 
على  �للعب  �حلر��ض  �حتاد  من 
نف�ض �مل�ضتوى فاإنه �ضيكون �أمام 
�ضمان  �أجل  من  كبرية  فر�ضة 
�ملعنية  �لقائمة  �ضمن  �لتو�جد 
مفاجاأة  وي�ضكل  م�رض  ب�ضفرية 
�لفر�ضة  بلما�ضي �ملعروف مبنح 
�لذي  وهو  عاطفة،  دون  لالعبني 
�لالعب  عن  ��ضتف�ضار�ت  طالب 
تبقى  فيما  معاينته  مو��ضلة  قبل 
يف  و�حل�ضم  �حلايل  �ملو�ضم  من 
�خل�رض  ترب�ض  �إىل  ��ضتدعائه 

�ملقبل من عدمه.

الناخب الوطني طلب ا�شتف�شارات عنه

بلعربي يدخل مفكرة بلما�سي وم�ساركته بالكان غري م�ستبعدة
يوا�شل الناخب الوطني جمال بلما�شي البحث عن الالعبني الذين ي�شعى اإىل تدعيم الت�شكيلة الوطنية 

بخدماتهم وهو الذي ا�شتعاد تنقالته اإىل املالعب من اجل معاينة الأ�شماء القادرة على منح الإ�شافة 
للت�شكيلة الوطنية يف املنا�شب التي حتتاج اإىل الدعم حت�شبا لتح�شري كتيبة املنتخب الوطني للم�شاركة 

يف نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة يف ال�شائفة املقبلة مب�شر، خا�شة على م�شتوى من�شب و�شط امليدان 
الذي يبقى هاج�س امل�شوؤول الأول على راأ�س العار�شة الفنية الوطنية. 

مل يكن يف يومه وظهر بوجه �شاحب

عّطال ي�سيع ركلة جزاء 
ويفّوت الفوز على ني�س

لعبو جمعية وهران يهددون باللجوء اإىل 
جلنة املنازعات

الإدارة جتتاز اختبار 
اجلمعية العامة بنجاح

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  تعّر�ض 
الذعة  �نتقاد�ت  �إىل  عطال  يو�ضف 
ني�ض  �لذي �ضجله فريقه  �لتعرث  عقب 
د�خل �لقو�عد �أمام �ل�ضيف نانت �أينب 
�لفريقني  بني  بالتعادل  �للقاء  �نتهى 
هدف يف كل �ضبكة �ضمن �جلولة 36 من 
دوري �لدرجة �الأوىل �لفرن�ضية، حيث 
فّوت �لظهري �الأمين للمنتخب �لوطني 
فر�ضة منح �لفوز لفريقه بعدما �ضيع 
لفريقه  �حلكم  �أعلنها  كان  جز�ء  ركلة 
يف �لوقت �ل�ضائع لفائدة عطال �لذي 
كان تعر�ض �إىل �لعرقلة د�خل منطقة 
�لعمليات لكنه �ضددها بطريقة غريبة 
كان لها حار�ض نانت باملر�ضاد وفّوتت 

على ني�ض �خلروج بالز�د كامال.
بار�دو  �أكادميية  خريج  يظهر  ومل 
بامل�ضتوى �ملتعود عليه حيث مل يكن 
يف يومه عك�ض �الأد�ء �لذي كان يقدمه 
وبد� عليه  �ل�ضابقة  خالل �ملو�جهات 
�نعك�ض  �لذي  �ملر  و�لتعب  �لتاأثر 
�ضيع  و�لذي  فريقه  على  بال�ضلب 

نقطتني من ملعبه.

فيريا: عطال كان مرهقا وت�شييع 
ركلة اجلزاء خّيب اأملي

عن  فيري�  باتريك  ني�ض  مدرب  عّب 
تاأثره عقب �لتعرث �لذي �ضجله �أ�ضباله 
ثمينة  فر�ضة  وتفويت  ملعبهم  على 
�أمام  من  بانت�ضار  �خلروج  �أجل  من 
نقلها  ت�رضيحات  يف  وقال  �أن�ضارهم، 
ركلة  ت�ضييع  �أن  �لفرن�ضي  �الإعالم 
و�أنها  خا�ضة  �ملنعرج  كان  �جلز�ء 
�للقاء،  من  �ل�ضائع  �لوقت  يف  جاءت 
كبرية  �الأمل  خيبة  جعل  �لذي  �الأمر 
بالن�ضبة له، م�ضيفا �أن �أد�ء �أ�ضباله يف 
�ملقابلة مل يكن يف �مل�ضتوى و�لتعادل 
له،  بالن�ضبة  منطقية  نتيجة  يعتب 
�ل�ضابق  �لفرن�ضي  �لدويل  و��ضتطرد 
عن العبه �جلز�ئري �أن عطال مل يكن 
يف يومه خا�ضة بعد �لف�ضل يف ت�ضديد 
على  قادر�  كان  و�لتي  �جلز�ء  ركلة 
�أن  �أف�ضل مو�ضحا  ت�ضديدها بطريقة 

�لالعب كان مرهقا.

جنحت �إد�رة جمعية وهر�ن يف �جتياز 
رغم  �لعادية  �لعامة  �جلمعية  �ختبار 
�مل�ضو�ر �ل�ضلبي لفريقها �لذي �نتظر 
من  �الأخرية  قبل  ما  �جلولة  غاية  �إىل 
�لر�بطة  يف  بقائه  لرت�ضيم  �لبطولة 
�جلمعية  ومتيزت  �ملحرتفة،  �لثانية 
نهاية  يف  �أقيمت  �لتي  �لعادية  �لعامة 
�الأ�ضبوع �جلاري بعد تاأجيل موعدها 
�لن�ضاب،  �كتمال  عدم  ب�ضبب  �الأول 
حيث  الأع�ضائها  حمت�ضم  بح�ضور 
فقط  ع�ضو�   28 تو�جد  ت�ضجيل  مت 
�لتقريرين  على  باالإجماع  �ضوتو� 
�الأدبي و�ملايل لرئي�ض �لنادي �لهاوي 
مرو�ن بغور، �لذي ميتلك �أغلبية �أ�ضهم 

�ل�رضكة �لريا�ضية ذ�ت �الأ�ضهم.
�ملوعد  هذ�  وقائع  بذلك  وجاءت 
حميط  لتكهنات  متاما  مغايرة 
بخ�ضو�ض  �لكثري  قيل  حيث  �لنادي، 
�ملذكورين  �لتقريرين  رف�ض  �حتمال 
�ملكتب  من  �لثقة  �ضحب  وبالتايل 
ما  كل  �إىل  بالنظر  �حلايل  �مل�ضري 
على  �ملو�ضم  طو�ل  �لفريق  و�جهه 
وكانت  و�ملايل،  �لفني  �ل�ضعيدين 
�الأوىل  بالدرجة  م�ضدودة  �الأنظار 
�أع�ضاء  �لقد�مى  �لالعبني  نحو 
عنهم  �ملعروف  �لعامة  �جلمعية 
�الإد�رة  ل�ضيا�ضة  �ملعار�ض  خطهم 
باملنا�ضبة  تاألقو�  �أنهم  �إال  �حلالية 
�لعامة  �جلمعية  �أ�ضغال  عن  بغيابهم 
و��ضعا  �ملجال  فتح  ما  وهو  �لعادية 
الإد�رة �لرئي�ض بغور لتمرير ح�ضيلتيها 
�ال�ضتمر�ر  وبالتايل  و�ملالية،  �الأدبية 
لكن  �آخر.  ملو�ضم  �لنادي  قيادة  يف 
�جلديدة«  ><�ملدينة  فريق  م�ضريي 
وهو  �آخر  حتديا  حاليا  يو�جهون 
من  حمتملة  عقوبات  �لنادي  جتنيب 
�لتابعة  �لنز�عات  طرف غرفة ت�ضوية 
�لقدم،  لكرة  �جلز�ئري  لالحتادية 
وهي �لهيئة �لتي ي�ضتعد عدد كبري من 
ح�ضب  �إليها  �للجوء  �جلمعية  العبي 
ظل  يف  �ضيما  بع�ضهم،  من  علم  ما 
�أجور  ل�ضبعة  معظمهم  ��ضتالم  عدم 
�لديون �ملرتتبة  كاملة، وي�ضكل حجم 

�أكرث  �لالعبني  �أجور  ت�ضوية  عدم  عن 
معلومات  وفق  دينار  مليون   60 من 
ي�ضع  ما  �لنادي،  �إد�رة  من  م�ضتقاة 
هذه �الأخرية يف ورطة حقيقية بالنظر 
�ملتاأتية  �ملالية  مد�خيلها  �ضح  �إىل 
�إعانات  من  �خل�ضو�ض  وجه  على 

�ل�ضلطات �ملحلية.
وكالت

الإ�سابة تبعد 
براهيمي عن لقاء 

نا�سيونال ماديرا
يا�ضي  �لدويل  �لالعب  غاب 
بر�هيمي عن �ملبار�ة �لتي خا�ضها 
فريقه بورتو �أمام نا�ضيونال مادير� 
�ضمن  يندرج  �لذي  �للقاء  �ضمن 
جرت  �لتي  �لبتغايل  �لدوري 
�لبارحة، حيث غاب متو�ضط ميد�ن 
رفقة  �لتنقل  عن  �لوطني  �ملنتخب 
مادير�  مدينة  �إىل  �لفريق  وفد 
منعها  يعاين  �لتي  �الإ�ضابة  ب�ضبب 
جعله  ما  وهو  �لفخذ  م�ضتوى  على 
ال ي�ضارك يف �للقاء بعدما ��ضتبعده 
�لتعد�د  عن  كون�ضي�ضاو  �ملدرب 
تركه  �جل  من  بال�ضفرية  �ملعني 
يخلد �إىل �لر�حة ويتعافى جيد� من 
�الإ�ضابة �لتي يعاين منها قبل �لعودة 
ويق�ضي  �مليادين،  �إىل  جمدد� 
�لفرن�ضي  رين  ملعب  نادي  خريج 
قلعة  �ضفوف  يف  �الأخرية  �أ�ضامه 
يف  يتو�جد  �لذي  وهو  »�لدر�غاو« 
�ضوف  كبرية  وبن�ضبة  �لعقد  نهاية 
ينتقل �إىل فريق جديد يف �ل�ضائفة 
�ملقبلة خا�ضة بعدما رف�ض عر�ض 
�أجل �جللو�ض غلى  بورتو من  �إد�رة 
طاولة �ملفاو�ضات من �أجل جتديد 

�لعقد.
ع.ق.

كاأ�س دايكني للتن�س باأنطاليا

اإق�ساء اإيبو يف الدور 
ن�سف النهائي

 

من  �أم�ض  �أول  �إيبو   �إينا�ض  �جلز�ئرية  �لتن�ض  العبة  �أق�ضيت 

�لدورة �لدولية ><كاأ�ض د�يكني« �لتي جتري من 6 �ىل 12 ماي 

�إلينور�  �لنهائي �مام  باأنطاليا تركيا عقب خ�ضارتها يف ن�ضف 

�للقاء يبدو  مولينارو من لك�ضمبورغ بنتيجة  7-5، 7-5، وكان 

، حيث  �فريقيا 2015  لبطلة  بالن�ضبة  �الأوىل �ضعبا  �لوهلة  من 

كانت مطالبة بتحدي �ضاحبة �ملرتبة 496 عامليا و�ملر�ضحة 

رقم و�حد يف هذه �لدورة  �لتي تبلغ قيمة جو�ئزها  15 �ألف 

بد�عي  �أ�ضابيع   لعدة  �ملناف�ضة  عن  غابت  �إيبو  بينما  دوالر، 

�نطاليا  مبدينة  �ملتتالية  �لر�بعة  �لدورة  وهذه   �الإ�ضابة، 

�مل�ضاركات  خالل  �ق�ضيت  �لتي  �ضنة   20 �ضاحبة  للجز�ئرية 
�لثالث �ملا�ضية لها مبكر� .           

و �ضاركت �إيبو موؤخر� يف ثالث دور�ت كانت �الأوىل من 15 �إىل 

�لثالثة من  و  �أفريل  �إىل 28  �أفريل  و�لثانية  من 22  �أفريل   21

29 �أفريل �إىل 5 ماي على ميادين تر�بية ب�ضتار اليت ري�ضور، 

متقدمة  مر�تب  يحتلن  العبات  عدة  م�ضاركة  �لدورة  وتعرف 
ن�ضبيا يف �لرتتيب �لعاملي لل�ضيد�ت .

وكالت

�شجل هدفا رائعا و�شّيع ركلة جزاء

بوجناح يقود ال�سد اإىل 
نهائي كاأ�س اأمري قطر

على  �لتناف�ض  بوجناح  بغد�د  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �لكروي يو��ضل  �ملو�ضم  خالل  منها  عدد  باأكب  و�لتتويج  �الألقاب  كاأ�ض �إحر�ز  ملناف�ضة  �لنهائية  �ملبار�ة  �إىل  �لتاأهل  حقق  بعدما  �لريان �حلايل  �النت�ضار على ح�ضاب  �إىل  �ل�ضد  قياد فريقه  �إثر  نهائي �أمري قطر  ن�ضف  �ضمن  �أم�ض  �أول  �ضهرة  �لفريقني  جمعت  مبار�ة  �لتاأهل يف  �لوطنية يف  �لت�ضكيلة  و�ضاهم مهاجم  �الأمري،  كاأ�ض  �لنهائية، حيث وهو �لذي كان حا�ضما يف �ملو�جهة من خالل ت�ضجيل �أحد �لهدفني م�ضابقة  �ملبار�ة  �إىل  بف�ضلهما  وتاأهل  �ل�ضد  خالل �للذ�ن �ضجلهما  من  �لنهائي  بلوغ  تاأمينه  بف�ضل  لفريقه  �لتاأهل  تاأ�ضرية  �أين جاء ت�ضجيله بطريقة عاملية بعدما ر�وغ بوجناح ثالثة توقيع �لهدف �لثاين يف �للقاء و�لذي جاء قبل �ضت دقائق على نهاية منح  يف �للقاء،  جز�ء  ركلة  �ضيع  قد  بوجناح  وكان  �لكرة،  و�ضدد  للريان  �أم�ض �للقاء بعدما متكن حار�ض �لريان من �لت�ضدي للركلة مفوتا على �بن العبني  بوجناح  رفقاء  وتعرف  �للقاء.  ثنائية يف  توقيع  �لنهائي مدينة وهر�ن  �لنهائي من خالل خو�ض ن�ضف  �لالعب على مناف�ضهم يف مقابلة  �ضيكون  حيث  و�ل�ضيلية،  �لدحيل  فريقي  جمع  �لذي  على موعد مع �إحر�ز �لثنائية �ملحلية بعدما �ضبق له �لتتويج بلقب �لثاين 
�لدوري �لقطري.

ع.ق.

ريا�سةالإثنني 13 ماي  2019  املوافـق  ل08 رم�شان 1440هـ 13



نيمار يقود �لبي �أ�س جي للفوز و موناكو يف خطر
على  معنوي  فوز  �إىل  بطال  �ملتوج  جريمان  �سان  باري�س  فريقه  نيمار  �لرب�زيلي  �لنجم  قاد 
م�سيفه �أجنيه 2-1 يف �ملرحلة 36 من �لدوري �لفرن�سي �لتي �سهدت خ�سارة موناكو �مام نيم، 
و�سلته من  كرة عر�سية  �ل�سباك  بر�أ�سه يف  تابع  بعدما  لل�سيوف  �لأول  �لهدف  نيمار  و�سجل 
مو�طنه د�ين �ألفي�س، م�سجال هدفه 15 يف �لبطولة يف �ملركز �لر�بع لرتتيب �لهد�فني بفارق 15 
هدفا عن �ملت�سدر زميله �لفرن�سي كيليان مبابي، وكان �سان جريمان �سمن �لحتفاظ باللقب 
يف �ملرحلة 33 وبات �لهدف يف �ملر�حل �خلم�س �لأخرية �إ�سافة �أكرب عدد ممكن من �لنقاط 
�إىل ر�سيده �لذي �رتفع �ليوم �إىل 88 نقطة مقابل 45 للخا�رس يف �ملركز 12، ويف �ل�سوط �لثاين 
�أنخل  �لأرجنتيني  وتابعها  ركنية  ركلة  �لثاين عندما رفع كرة عالية من  نيمار يف �سنع  �ساهم 
�ملبار�ة  من  �لأخرية  �خلم�س  �لدقائق  �لعا�سمة  فريق  و�أكمل  �ملرمى،  يف  بر�أ�سه  ماريا  دي 
�رتكابه خطاأ �سد ويلفريد كانغا  �ثر  بع�رسة لعبني بعد طرد مد�فعه �لرب�زيلي ماركينيو�س 
فنال �حلمر�ء مرفقة بركلة جز�ء جاء منها هدف تقلي�س �لفارق يعد جناح فالفيان تايت يف 
�لتنفيذ. وت�ساعفت حمن موناكو وبات يف خطر حمدق بعد خ�سارته �أمام نيم بهدف دون رد، 
و�سجل هدف نيم �ملهاجم رونو ريبار، وهي �خل�سارة 17 لفريق �لمارة هذ� �ملو�سم �لذي بات 

على بعد هدف وحيد من منطقة �لهبوط �ىل دوري �لدرجة �لثانية.

زيد�ن يد�فع عن فالفريدي
د�فع �لفرن�سي زين �لدين زيد�ن مدرب ريال مدريد �لإ�سباين �ل�سبت عن �إرن�ستو فالفريدي، يف 
وجه �لنتقاد�ت �لتي تعر�س لها بعد �خلروج �ملخيب من ن�سف نهائي م�سابقة دوري �أبطال 
�إقالته من  �حتمال  و�لتقارير عن  فالفريدي  �لتي تطال  �لنتقاد�ت  زيد�ن على  �أوروبا، وعلق 
بطريقة  به  قام  �لآن،  بر�سلونة حتى  به مدرب  قام  ما  �إن  موؤمتر �سحايف  بالقول يف  من�سبه 
��ستثنائية، و�أ�ساف: »ل�ست يف موقع �لقول ما �ذ� كانت بحقه عادلة �أم غري عادلة، هو يدرك 
�أن ن�سع مو�سع �ل�سك كل �لعمل �لذي قام  كيف ت�سري �لأمور يف هذه �ملهنة. لكن ل ميكننا 
به«، ومتكن فالفريدي �لفريق من حتقيق �لثنائية �ملحلية يف �ملو�سم �ملا�سي، وهو يف موقع 
تكر�ر ذلك هذ� �ملو�سم، لكن �خليبتني على �مل�ستوى �لقاري قد تدفعان �إد�رة بر�سلونة �ىل 
�لتفكري ب�سكل �أكرب يف م�ستقبله مع �لفريق، علما باأن عقده �حلايل ميتد حتى 2020 مع خيار 
�لتمديد ملو�سم �إ�سايف. و�عترب زيد�ن �أن �ملباريات �ل�ساخبة �لتي �سهدها دوري �لأبطال هذ� 
بعد  �إيابا  بخ�سارتها  فرق  و�إق�ساء  �لنهائي،  ون�سف  �لنهائي  ربع  �لدورين  �ملو�سم ل�سيما يف 
�أف�سلية مريحة ذهابا، يظهر �سعوبة �مل�سابقة ويعزز ب�سكل �أكرب ما حققه فريقه فيها، ل�سيما 
�لتتويج بثالثة �ألقاب متتالية خالل �إد�رته له بني �لعامني 2016 و2018. ورد� على �سوؤ�ل عما 
�ذ� كانت هذه �لن�سخة �لأجمل من �مل�سابقة �لقارية بالن�سبة �إليه، �أقر �لنجم �لفرن�سي �ل�سابق 
�لذي �أحرز �للقب �لقاري �أربع مر�ت بالقول: »ل �أعرف ما �ذ� كانت هذه �لن�سخة من �لأجمل 
على مر �لتاريخ، يف �أي حال �سهدنا �لعديد من �لتبدلت، رمبا �أكرث من �لأعو�م �ملا�سية لكوين 
�ختربتها كالعب بد�ية ولحقا كمدرب، ميكنني �لقول �إنها �أجمل م�سابقة قائمة، مع �لكثري 

من �ل�سحر«.

بوغبا: مي�سي ورونالدو ور�ء �نتقادي با�ستمر�ر
�لآونة  يف  له  �ملوجهة  �لنتقاد�ت  كرثة  يونايتد  مان�س�سرت  لعب  بوغبا  بول  �لفرن�سي  �أرجع 
�لأخرية، �إىل �رتفاع �سقف طموحات متابعي �لكرة حول �لعامل ب�سبب ما يفعله �لثنائي كري�ستيانو 
رونالدو وليونيل مي�سي، وقدم بوغبا 26 عاًما مو�سًما �سعبًا وعانى من �نتقاد�ت لذعة، رغم 
�أن �لأمور حت�سنت معه ن�سبًيا على �ل�سعيد �لفردي منذ قدوم �ملدرب �لرنويجي �أويل جونار 
�سول�سكاير �إىل �أولد تر�فورد، ول يز�ل �لالعب �لفرن�سي ُعر�سة للنقد �لالذع، بعدما ف�سل يف 
�أوربا خالل �ملو�سم �ملقبل،  و�أملح بوغبا يف  �أبطال  قيادة فريقه للتاأهل �إىل م�سابقة دوري 
�أن �ل�سبب ور�ء �لهجوم �ل�رس�س عليه، يعود ملقارنته مع جنمي  مقابلة له مع جملة »�أيكون« 

�لكرة �لعاملية يف �ل�سنو�ت �لع�رس �لأخرية ليونيل مي�سي وكري�ستيانو رونالدو.
بيريو  ديل  مثل  �أبطاًل عظماء  �أ�ساهد  و�أنا  ترعرعت  كثرًي�،  تغريت  �لقدم  »كرة  بوغبا:  وقال 
يجتاز  �لعديد منهم رمبا مل  لكن  �لعامل،  �لأف�سل يف  �أبطال من  كلهم  و�آخرين،  وتوتي  وفيغو 
�لوحيد  �ملقيا�س  تبدو  و�لأرقام  »�لإح�سائيات  و�أ�ساف:  و�حد«،  مو�سم  يف  هدًفا   20 حاجز 
للحكم، هذ� من ناحية �أمر جيد، وهو جزء من تطور كرة �لقدم �حلديثة و�لرغبة يف لعب �لكرة 
�أكرث«، وتابع �لفرن�سي: »لكننا منيل �إىل ن�سيان كم هو �سعب �أن ت�سجل د�ئًما �أكرث من 20 هدًفا 
بني  �لفجوة  تقل�س  مع  �لأيام  هذه  �سعوبة  �أكرث  �لأمر  وي�سبح  �لكبار،  لالعبني  بالن�سبة  حتى 

�لفرق، خ�سو�سا يف �مل�سابقات �لكربى«.
و�أردف �لالعب �لفائز بكاأ�س �لعامل 2018 مع منتخب �لديوك: »مي�سي ورونالدو �أظهر� �أنهما 
قادر�ن على فعل ذلك يف �ل�سنو�ت �لأخرية، ويحافظان على هذه �لإح�سائيات، هذ� ��ستثناء 
ولي�س �أمًر� طبيعًيا«، ورف�س بوغبا تقبل �للوم على �أد�ئه �حلايل، قائاًل: »�إذ� �سجل مهاجم ما 
�أن يوؤخذ يف عني  �أن ذلك لي�س جيًد�، لكن عمل �لالعبني يجب  �أو 15 هدًفا، ف�سيقال له   10
�أن  �لذهبية دون  بالكرة  نيدفيد فاز  بافل  ا مثل  �أن �سخ�سً تتذكر  �أن  �لعتبار«، وختم: »يجب 
يح�سل فريقه على لقب دوري �أبطال �أوروبا، ودون �أن ي�سجل �لكثري من �لأهد�ف. لكنه كان 

�لبايرن ويوؤجل ح�سم �للقب �إىل �جلولة �لأخرية
م�سيفه  مع  ميونيخ  بايرن  تعادل 
و�أهدر  �أهد�ف  دون  من  ليبزيغ 
تو�لياً  �ل�سابع  باللقب  فوزه  فر�سة 
للمرحلة  �للقب  ح�سم  ليتاأجل 
�لأخرية بعد فوز بورو�سيا دورمتوند 
�أم�س  �أول   2-3 دو�سلدورف  على 
�مل�سابقة،  من   33 �ملرحلة  يف 
 6 �آخر  �للقب يف  بايرن حامل  ورفع 
�إىل 75 نقطة مقابل  مو��سم ر�سيده 
مركز  �سمن  �لذي  لدورمتوند   73
بايرن  ويلعب  �لأقل،  على  �لو�سافة 
�سيفه  مع  �لأخرية  �ملرحلة  يف 
يناف�س  �لذي  فر�نكفورت  �ينرت�خت 
�أبطال  دوري  �إىل  موؤهل  مقعد  على 
�سيفا  دورمتوند  يحل  فيما  �أوروبا، 
�لر�بع  مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  على 

ر�هناً بعد فوزه �لكبري على م�سيفه نورمربغ 4-0، ويحتاج �لفريق �لبافاري �إىل نقطة �لتعادل لي�سمن لقبه 29 نظر� لتقدمه 
�ملريح بفارق �لأهد�ف عن دورمتوند.

بينما خا�س بورو�سيا دورمتوند مبار�ة ع�سيبة لكنه جنح بالتغلب على �سيفه دو�سلدورف 3-2، ويقيت �آمال دورمتوند قائمة 
باإحر�ز �للقب �إذ �سيحرز �للقب بحال فوزه وخ�سارة بايرن، يف �ملبار�ة �لأخرية لكري�ستيان بولي�سيت�س على ملعبه �سيغنال �يدونا 
عادل  قريبة،  م�سافة  من  بر�أ�سية  لدورمتوند  �لت�سجيل  �لجنليزي  ت�سيل�سي  �إىل  �سينتقل  �لذي  �ل�ساب  �لأمريكي  �فتتح  بارك 
دو�سلدورف عرب �أوليفر فينك بر�أ�سية �أفلتها �حلار�س �ل�سوي�رسي مارفن هيت�س، بيد �ن ديالين �سجل هدفه �لثالث هذ� �ملو�سم 
بت�سديدة �رتدت من �لدفاع، و��ستد �ل�رس�ع يف �لوقت �ملحت�سب بدل من �سائع بهدف ماريو غوتزه �لثالث لدورمتوند بت�سديدة 

�أر�سية رد عليه �لبولندي �ل�ساب د�فيد كوفنات�سكي.
و�أ�سبح بورو�سيا مون�سنغالدباخ ر�بعا موؤقتا بفوزه �لكبري على م�سيفه نورمربغ 4-0 �سجلها �ل�سوي�رسي يو�سيب درميت�س، لوكا�س 
موهل خطاأ يف مرمى فريقه، �لبلجيكي تورغان هاز�ر و�ل�سوي�رسي ديني�س زكريا، وتعادل باير ليفركوزن مع �سيفه �سالكه 1-1، 
ويت�سارع مون�سنغالدباخ وليفركوزن و�ينرت�خت فر�نكفورت على �ملركز �لر�بع �ملوؤهل �إىل دوري �لأبطال، علما بان �لأخري 
لعب �أم�س مع �سيفه ماينت�س، وبفوز �ستوتغارت على �سيفه فولف�سبورغ �ل�سابع 3-0 هبط هانوفر ونورمربغ �ىل �لدرجة �لثانية، 

فيما يخو�س �لأول ملحقا مع ثالث �لدرجة �لثانية.

�إىل دوري  ناديه ميالن م�ساعيه بخطف مقعد موؤهل  و��سل 
�أوروبا بفوزه على م�سيفه فيورنتينا بهدف نظيف يف  �أبطال 
�ملرحلة 36 من �لدوري �لإيطايل، ويدين ميالن بفوزه لالعبه 
و�أبقى  �للقاء،  هدف  �ساحب  �أوغلو  ت�سالهان  هاكان  �لرتكي 
هذ� �لفوز على �آمال فريق جينارو غاتوزو بالعودة للم�سابقة 
�لأوروبية �لأم لالأندية �لغائب عنها منذ 2013-2014، ويحتل 
ميالن �ملركز �خلام�س بفارق نقطة و�حدة خلف �نرت ميالن 
�ملركز  روما  يحتل  فيما  كييفو،  مع  �ليوم  يلعب  �لذي  �لر�بع 

�ل�ساد�س ولعب �أم�س �أمام جوفنتو�س.
يدور  فيما  �لأبطال،  لدوري  �لتاأهل  ونابويل  »�ليويف«  و�سمن 
�تالنتا �ساحب  �لبطاقتني �لأخريني بني  بني  �ل�رس�ع �سديد�ً 
65 نقطة يف �ملركز �لثالث و�نرت ميالن وميالن وروما وحتى 
لزيو وتورينو، ويحتل لزيو �ملركز �ل�سابع بر�سيد 58 نقطة 
و�فتتح   ،1-2 �رسيدينا  يف  كالياري  على  �ل�سبت  فوزه  بعد 
�لأول  �ل�سوط  يف  لل�سيوف  �لت�سجيل  �ألربتو  لوي�س  �لإ�سباين 
�ثر كرة من �ملونتينيغري �آدم مارو�سيت�س، ويف �ل�سوط �لثاين، 

بعد هجمة معاك�سة قادها  �لثاين  بالهدف  عزز لزيو تقدمه 
يف  �نهاها  كوريا  خو�كني  �لأرجنتيني  �ىل  كرة  ومرر  �ألربتو 
�ل�سباك، ويف �لدقيقة من �لوقت بدل �ل�سائع، قل�س ليوناردو 
بافوليتي �لفارق من �رسبة ر�أ�س �ثر متريرة من �لأرجنتيني 

لوكا�س كا�سرتو م�سجال هدفه 14 هذ� �ملو�سم.

ميالن يبقي على حظوظه خلو�س دوري �لأبطال

بنتيجة 4-3 يف جمموع مبار�تي �أبدى بر�سلونة �لإ�سباين �هتمامه ب�سم لعب ليفربول �لإجنليزي وذلك عقب مبار�تي �لفريقني يف ن�سف نهائي دوري �أبطال بر�سلونة ي�سوب �لأنظار نحو روبرت�سون �لأوروبية بعدما تخطى بر�سلونة  �لنهائية من �مل�سابقة  للمبار�ة  ليفربول  عن ظهري �أي�رس يكون بدياًل جلوردي �ألبا، يف ظل بلوغ �لنجم �لإ�سباين 30 عاًما وعدم وجود بديل له على نف�س �مل�ستوى.ليفربول، و�نتقل روبرت�سون لليفربول مقابل 8 ماليني جنيه �إ�سرتليني قادًما من هال �سيتي يف عام 2017، ويبحث بر�سلونة مع ليفربول حتى عام 2024، ووفًقا للتقارير، فاإن بر�سلونة مطالب بدفع 160 مليون جنيه �إ�سرتليني �إذ� �أر�د خطف ظهري وذكرت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« �لإ�سبانية �أن روبرت�سون ميثل نوع �لالعب �لذي ي�ستهدفه بر�سلونة، رغم �متد�د تعاقده بالظهري �ل�سكتلندي �أندي روبرت�سون �لذي دخل يف م�ساجرة ب�سيطة مع مي�سي بلقاء �لإياب على ملعب �أنفيلد.�لذهاب و�لإياب، ووفًقا ل�سحيفة »مريور« �لإجنليزية فاإن �لتقارير يف �إ�سبانيا ت�سري �إىل �أن �إد�رة بر�سلونة من �أكرث �ملعجبني �أوروبا، وتاأهل 
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فل�سطني املحتلة

قانــون اقتطــاع خم�ص�صــات الأ�صرى قانــون عن�صــري و خمالــف للقانـون الدولــي 
يخالــف هــذا القانــون العن�ســري التزامــات اإ�ســرائيل باعتبارهــا »القــوة احلاجــزة« فيمــا يتعلــق مبخ�س�ســات الأ�سرى، واملن�ســو�ص عليهــا فــي 

املادتيــن 81 و98 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. وتقــوم اإ�ســرائيل بخرقهــا ب�ســكل فا�ســح.

ابراهيم مطر /الدائرة العالمية 
مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى

القـوة  علـى  اأنـه   81 املـادة  تنـ�ص   -
اأ�صـخا�صاً  تعتقـل  التـي  احلاجـزة، 
الرعايـة  وتوفيـر  اإعالتهـم،  حممييـن، 
الطبيـة؛ واأن ال يخ�صــم اأي �صــيء ل�صــداد 
خم�ص�صــات  مــن  امل�صاريــف  هــذه 
املعتقليــن اأو رواتبهــم اأو م�صــتحقاتهم.

تعيـل  اأن  احلاجـزة  الدولـة  علـى  اأنـه   -
االأ�صخا�ص الذيـن يعيلهـم املعتقلـون، اإذا 
لـم تكن لديهم و�صـائل معي�صـية كافيـة، اأو 

كانـوا غيـر قادريـن على الك�صـب.
- تنـ�ص املـادة 98 علـى اأنـه ينبغـي علـى 
خم�ص�صـات  توفـر  اأن  احلاجـزة  الدولـة 
مـن  جـزءاً  باعتبارهـا  للمعتقليـن؛ 
م�صـوؤوليتها جتاههـم. ويجـوز للمعتقليـن 
التـي يكونـون  الدولـة  اإعانـات مـن  تلقـي 
احلاميـة،  الـدول  مـن  اأو  رعاياهـا،  مـن 
وتوفـر  ت�صـاعدهم،  هيئـة  اأي  مـن  اأو 
الت�صهيالت  جميـع  احلاجـزة  الدولـة 
عائلتـه،  اإىل  اإعانـات  الإر�صال  للمعتقـل 
يعتمـدون  الذيـن  االأ�صخا�ص  واإلـى 
 :98 للمـادة  وفقـاً  اقت�صاديـاً.  عليـه 
جميـع  بت�صـليم  احلاجـزة  الدولـة  تقـوم 
خم�ص�صـات  وبانتظـام،  املعتقليـن، 
للتمكـن مـن �صـراء اأغذيــة وتبــغ وغريهــا 
خــرق  ويف  االأ�صا�صية.  احلاجيــات  مــن 
م�صلحــة  بــداأت  املــادة،  لهــذه  �صــارخ 
ال�صــجون عــام 2004 فــي اإدارة مــا يعــرف 
اإ�صــرائيلية  �صــركات  عبــر  »بالكانتيــن« 
دخــل  علــى  ح�صلــت  وقــد  خا�صــة، 
اأمريكـي  دوالر  مليـون   33 نحــو  قيمتــه 
ومـواد  الغذائيـة  املـواد  بيـع  مـن  �صـنوياً 
التنظيـف وغريهـا مـن املـواد االأ�صا�صية 
باأ�صـعار  الفل�صطينيني،  للمعتقليــن 
فـي  البيــع  معدالت  اأ�صعـاف  اإىل  ت�صـل 
باريــ�ص  التفاقية  •وفقــاً  ال�صـوق.  �صــعر 
االحتالل  دولــة  تلتــزم  االقت�صادية، 
نيابــة  الفل�صــطينية  االأموال  بجبايــة 
مــا  مقابــل  الفل�صــطينية؛  ال�صــلطة  عــن 

ن�صــبته %3 مــن عائــدات ال�رضائــب.

�سعب باأكمله يقع اأ�سرياً حتت 
قب�سة ال�ستعمار

حر�صــت �صــلطات االحتــالل االإ�رضائيلي 
الفل�صــطينية  لالأرا�صي  احتاللها  منــذ 
منظومــة  تكريــ�ص  علــى   1967 عــام 
مــن  متكاملــة  ا�صــتعمارية  ع�صــكرية 
العرقــي  والتطهيــر  واحلرمــان  القمــع 
�صمنهـا  مـن  اجلماعيـة،  والعقوبـات 
باعتبارهـا  واالعتقال،  االأ�رض  منظومـة 
متييزيـاً  وعن�رضيـاً  قمعيـاً  نظامـاً 
اأدوات  كاأحـد  االحتالل  قـوة  ت�صـتخدمه 
وك�صـر  والهيمنـة،  ال�صـيطرة  فـر�ص 
وتركيعه،  الفل�صـطيني  ال�صـعب  اإرادة 
البنية االجتماعية واالقت�صادية  وتدمري 
الفل�صـطينية  والنف�صـية  والتنموية 

بطريقــة ممنهجــة.
وت�صــديد  املنظومــة  هــذه  والإحكام 
الفل�صــطينيني؛  ال�صــكان  علــى  قب�صتهــا 
متـرر اإ�صـرائيل اأوامـر ع�صـكرية وقوانيـن 
مـع جهـاز  بتواطوؤ  وت�صـريعات عن�رضيـة 
الق�صـاء و�صـرطة وجيـ�ص االحتالل؛ مـن 
اأجـل احتجـاز اأبنـاء �صـعبنا، واإطالـة اأمـد 
لقواعـد  �صارخـة  مبخالفـة  اعتقالهـم 
الدولــي  والقانــون  الدولــي  القانــون 
االإن�صاين وقانــون حقــوق االإن�صان؛ حيــث 
التع�صـفي  االعتقال  منظومــة  طالــت 
اإفرازاتهـا كل عائلـة فل�صـطينية  وجميـع 
االحتالل  قـوات  اعتقلـت  اإذ  تقريبـاً؛ 

العـام  منـذ  فل�صـطيني    800.000 نحـو 
مـا  اأي  ع�صـكرية؛  اأوامـر  1967 مبوجـب 
الفل�صطينيني  ال�صــكان  مـن   20% ن�صـبته 
فيهــا  مبــا  املحتلــة،  االأر�ص  فــي 

القــد�ص.

مقاطعة املعتقلني الإداريني 
ملحاكم الحتالل: مواجهة 

�سرعية واإن�سانية

)ال�صـلطة  اإ�صـرائيل  موا�صلـة  اأمـام 
االعتقال  �صيا�صـة  باالحتالل(  القائمـة 
االإداري، واأمـام عجـز املجتمـع الدولـي 
علـى  وحما�صـبتها  اإ�صـرائيل  ردع  عـن 
القانـون  لقواعـد  املنظمـة  خروقاتهـا 
مـن  الرغـم  -علـى  االإن�صاين  الدولـي 
االنتقاد الدولــي احلــاد وال�رضيــح لهــذه 
خــو�ص  واأمــام  التع�صــفي-  االإجراء 
مــن  العديــد  االإداريني  املعتقليــن 
واالإ�رضابات  ال�صـلمية  االحتجاجات 
هـذه  الإنهاء  واجلماعيـة  الفرديـة 
يكـن  لـم  1967؛  العـام  منـذ  ال�صيا�صـة 
يتـم  لـم  اإداريـاً، ممن  معتقـاًل   450 اأمـام 
اإن�صافهـم اأو حتقيـق العدالـة بحقهـم اإال 
االإ�رضائيلية   االحتالل  حماكـم  مواجهـة 
لك�صــر  واملفتوحــة  الكليــة  باملقاطعــة 
منظومــة  واإظهــار  القانــون،  هــذا 
القمعيــة  حقيقتهــا  علــى  االحتالل 
الطبيعـي  حقهـم  وممار�صـة  الوح�صـية، 
التعامـل  وال�صـرعي واالإن�صاين فـي عـدم 
اأمـام  ومثولهـم  االحتالل،  ق�صـاء  مـع 
طابـع  ومنحهـا  الع�صـكرية  حماكمـه 

ال�صـرعية.

اأداة  الع�ســكرية  الحتالل  حماكــم 
وانتهــاك  الحتالل  اأدوات  مــن 

ج�ســيم للقانــون الدولــي الإن�ساين:

االإ�رضائيلية  االحتالل  �صـلطات  حولـت 
اتفاقيـة  مـن  الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة 
احلـرب  زمـن  فـي  املدنييـن  حلمايـة 
االحتالل  جنـود  حلمايـة  اتفاقيـة  اإىل 
جنيـف  اتفاقيـة  تنـ�ص  حيـث  واإدامتـه؛ 
وقـت  املدنييـن  حمايـة  ب�صـاأن  الرابعـة 
»يجـوز  اأنـه  علـى   1949 لعـام  احلـرب 
ت�صـريعات  اإ�صـدار  االحتالل  لدولـة 
االإقليم  فـي  ع�صـكرية  حماكـم  واإقامـة 
املحتـل، �صـرط اأن تلتـزم دولـة االحتالل 
هـذه  ومبـادئ  ومبعاييـر  بالتزاماتهـا 
لبنـود  انتقائـي  ب�صـكل   - االتفاقية«. 
 ،1949 لعـام  الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة 
خم�صـني  منذ  االحتالل  دولـة  و�صـََّعت 
الع�صـكرية  املحاكـم  �صالحيات  عامـاً 
اليوميـة  احليـاة  جوانـب  جميـع  لت�صـمل 
مبـا  املحتلـة  االأر�ص  فـي  الفل�صـطينية 
والتعليــم،  ال�صحــة،  قطاعات  فيها 
املنــازل،  وبنــاء  االأرا�صي،  وملكيــة 
وحريــة التنقــل، وحــق املواطنــة، وحــق 
اتفاقيـة  اأن  مـن  الرغـم  علـى  التجمــع، 
االحتالل  لدولـة  جتيـز  الرابعـة  جنيـف 
حماكـم  واإقامـة  ت�صـريعات  اإ�صـدار 
�صـرط  املحتـل،  االإقليم  فـي  ع�صـكرية 
بالتزاماتهـا  االحتالل  دولـة  تلتـزم  اأن 
ومـن  االتفاقية؛  هـذه  ومبـادئ  ومعاييـر 
فـي  العـام  النظـام  علـى  احلفـاظ  ثـم 
احلفـاظ  واأخيـراً  املحتلـة؛  االأر�ص 
علـى اأمـن دولـة االحتالل واأفـراد قوتهـا 
تفعـل  كمـا  العكـ�ص  وليـ�ص  وممتلكاتهـا 

اإ�صـرائيل.
وعملهـا  املحاكـم  هـذه  اإن�صـاء  تـم   -
االأ�صا�صية  املبـادئ  تنتهـك  بطريقـة 
املـادة  �صـيما  وال  الدولـي،  للقانـون 

التـي  الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة  مـن   )66(
الع�صـكرية  املحاكـم  تكـون  اأن  تتطلـب« 

ذات طبيعـة »غيـر �صيا�صـية«.
دوراً  الع�صـكري  الق�صـاء  يلعـب   -
االحتالل  خدمـة  فـي  ومتواطئـاً  فاعـاًل 
القانونيـة  وتوفيـر احلمايـة  واال�صتيطان 
االأر�ص  فـي  االحتالل  ل�صيا�صـات 
تنتهـك  التـي  املحتلـة  الفل�صـطينية 
حماكـم  خالل  مـن  الدولـي،  القانـون 
�صـكلياً  قانونيـاً  اإطـاراً  توفـر  �صوريـة 
للجيـ�ص االإ�رضائيلي حلبـ�ص اأبنـاء �صـعبنا 
حماكمـات  اإجـراء  مـن  متكينهـم  دون 
املعتقليـن  حماكمـة  تتـم  حيـث:  عادلـة، 
ب�صـورة  الع�صـكرية  املحكمـة  فـي 
العادلـة،  اأ�صـول املحاكمـات  بعيـدة عـن 
مكونــات  جميــع  توفــر  ظــل  فـي  حتـى 
ومدٍع  وحماٍم  قــا�ص،  مــن  املحكمــة 
باللغــة  االإجراءات  وتتــم  عــام ومعتقــل، 
العربيـة، وال تقـدم الئحـة اتهـام، ويقـدم 
عـن  الدفـاع  حمامـي  مينـع  �صـري  ملـف 
ـالع عليـه؛ ويبقـى بيـد  املعتقـل مـن االِطّ
اأمـر  متديـد  قـرار  يبقـى  كمـا  القا�صـي؛ 
اخت�صـا�ص  مـن  الغـاوؤه،  اأو  االعتقال 
املخابـرات، ويحظـر اجلمهـور اأو عائلـة 

االأ�صري مـن دخـول قاعـة املحكمـة.
فــي  االإدارية  االأوامر  ن�صــبةاإلغــاء   -
مــن  تقتــرب  االإ�رضائيلية  املحاكــم 
قــرارات  لن�صــبة  وهــي ممائلــة  ال�صفــر، 
ب�صـاأن  االإ�رضائيلية  العليـا  املحكمـة 
املعتقلـون  بـه  يتقـدم  التمـا�ص  كل 
الفل�صـطينيون لالعرتا�ص علـى قـرارات 
الق�صـاة   - الع�صــكرية.  املحاكــم 
املحاكـم  يرتاأ�صـون  الذيـن  الع�صـكريون 
الع�صـكرية، واملدعيـن العاميـن فيهـا غيـر 
مدربيـن وال ي�صـتوفون �صــروط الق�صــاة 
فــي  تعيينهــم  يتــم  الذيــن  واملدعيــن 
املحاكــم املدنيــة االإ�رضائيلية؛ وهكــذا 
الفل�صـطينيني  املعتقليـن  اآالف  ق�صــى 
تـم  التـي  املحاكـم  هـذه  اأمـام  حكمهـم 
االحتالل،  مـن �صبـاط وجنـود  ت�صـكيلها 
ق�صائيــ،ة  اأو  قانونيــة  خبــرة  اأيــة  دون 
املحاكمــات  ملبادئ  اعتبــار  اأي  ودون 

العادلــة.
ب�صفقـات  احلاالت  معظـم  تنتهـي   -
دون  االأحكام  وت�صـدر  تفـاو�ص، 
مـن  للمعتقـل  املوجهـة  التهـم  اإثبـات 
رفـ�ص  يتـم  مـا  وكثيـراً  االأدلة،  خـالل 
فــي  االإدانة  بلــغ معــدل  اال�صتئناف. -  
االإ�رضائيلية  الع�صــكرية  نظــام املحاكــم 
 4.7? بــ  يوؤخــذ  بينمــا  %74.99؛ 
يقدمهـا  التـي  ال�صـكاوى  مــن  فقــط 
امل�صـتوطنني  �صـد  الفل�صـطينيون 
االإدانة  حالـة  فـي  وحتـى  االإ�رضائيليني؛ 
امل�صــتوطنني  فــاإن  الكليــة  اأو  اجلزئيـة 
وجنــود االحتالل يفلتــون مــن العقــاب. 
واأفــادت منظمــة »بيت�صــيلم« االإ�رضائيلية 
باأنهــا اأحالــت اأكثــر مــن 740 �صــكوى اإىل 
ال�صــلطات الع�صــكرية منــذ العــام 2000، 
ربــع منهــا لــم يتــم التحقيــق فيـه مطلقـاً، 
اإغـالق امللـف دون  اإىل  انتهـى  ون�صفهـا 
تقديـم  تـم  حالـة  و25  اإجـراءات،  اتخـاذ 
الفتــرة  وخــالل  فيهـا،  اتهـام  لوائـح 
نف�صــها، اأ�صاعــت ال�صــلطات الع�صــكرية 
الدولـة  •اإ�صـرائيل  ملفــاً.   44 فعليــاً 
اأن�صـاأت نظـام  الوحيـدة فـي العالـم التـي 
املحاكـم الع�صـكرية ملقا�صـاة االأحداث 

مـن القا�رضيـن الفل�صطينيني.

العتقال الإداري: �سيا�سة 
ممنهجة ووا�سعة النطاق 

ومتوا�سلة

االعتقال  �صيا�صـة  اإ�صـرائيل  متـار�ص 

االإداري �صمـن منظومـة قمعيـة تع�صـفية 
املمنهجـة  ال�صيا�صـات  مـن  متكاملـة 
واملتوا�صلـة،  النطـاق  ووا�صـعة 
الو�صـع  فـي  حـرب  جرميـة  اإىل  وترقـى 
املعتقليـن  حتـرم  كونهـا  الفل�صـطيني؛ 
االإداريني مـن حقهـم فـي احل�صـول علـى 
حماكمـة عادلـة ونظاميـة ح�صـب ميثـاق 
�صيا�صـة  على  اإ�صـرائيل  وتُ�صفي  رومـا، 
مـن  القانونيـة  �صفـة  االإداري  االعتقال 
تقيمهـا  التـي  ال�صوريـة  املحاكـم  خـالل 
مـن  وتتبعهـا  الفل�صطينيني،  للمعتقليـن 
واحلـّط  �صـعبنا،  اأبنـاء  ابتـزاز  اأجـل 
حقوقـه  مـن  وحرمانهـم  كرامتهـم،  مـن 
القانـون  فـي  واملكفولـة  امل�صـروعة 

وال�صـرعية الدوليـة، اإذ:
)ال�صـلطة  اإ�صـرائيل  ا�صـتخدمت   -
االعتقال  �صيا�صـة  باالحتالل(  القائمـة 
االآالف  ع�صـرات  الحتجاز  االإداري 
مـن  الفل�صـطيني  ال�صـعب  اأبنـاء  مـن 
واملفكريـن  والن�صـاء  وال�صـباب  االأطفال 
والفنانيـن  واالأدباء  واالأكادمييني 
والن�صـطاء  وال�صحفييـن  والنقابييـن 
اأمـام املحاكـم  ال�صـلميني الذيـن ميثلـون 
اإىل  حماكمـة  اأو  تهمـة  دون  الع�صـكرية 

اأجـل غيـر م�صـمى.
مــن  االحتالل  �صــلطات  ت�صعــد   -
وتعديــل  االإداري  االعتقال  �صيا�صــة 
اقت�صــت  كلمــا  الع�صــكرية  االأوامر 
خلدمـة  وذلـك  االأمنية«؛  »احلاجــة 
ال�صـكان  وليـ�ص  االحتالل؛  م�صلحـة 
علـى  وذلـك  االحتالل؛  حتـت  الواقعيـن 
التـي  الفتـرات  خـالل  وا�صـع  نطـاق 
ب�صـبب  احتجاجـات  اأو  تطـورات  ت�صـهد 
االنتفا�صة  ال�صيا�صـية، كاندالع  االأو�صاع 
اعتقـال  تـم  حيـث  1987؛  عـام  االأوىل 
واجتيـاح  فل�صـطينياً،   10.000 حوالـي 
اعتقلـت  اذ  2002؛  فـي  الغربيـة  ال�صفـة 
والهبـة  فل�صـطيني؛    3000 يقـارب  مـا 
ال�صـعبية فـي 2015 التـي اتخـذت خاللها 
االإجراءات  نفـ�ص  االحتالل  �صـلطات 
اأطفـال  �صـد  عقـود  منـذ  مـرة  الأول 

فل�صـطينيني مـن القـد�ص.
- اأ�صـدرت �صـلطات االحتالل منـذ العـام 
1967 اأكثـر مـن )52( األـف قـرار اعتقـال 
وجتديـد  جديـد  قـرار  بيـن  مـا  اإداري، 

لالعتقال االإداري.
اإجمالـي  ارتفعـت   2000 العـام  منـذ   -
اأكثـر  اإىل  االإداري  االعتقال  قـرارات 
قـرار  بيـن  مـا  قـرار  األـف   )27( مـن 
جديـد وجتديـد، �صـملت الذكـور واالإناث 

واالأطفال.
- منـذ بدايـة العـام 2017 وحتـى نهايتـه، 

 )1060( االحتالل  �صـلطات  اأ�صـدرت 
اأمـر   )379( منهـا  اإداري،  اعتقـال  اأمـر 
اعتقـال جديـد، طالـت هـذه االعتقاالت 
طالب  مـن  وخا�صـة  ال�صـباب  فئـة 
ال  الذيـن  امل�صـتقلني  ومـن  اجلامعـات، 
�صيا�صـية.  واأحـزاب  لف�صائـل  ينتمـون 
اإىل 500  بيــن 450  مــا  يقبــع  يــزال  - ال 
االحتالل،  �صــجون  فــي  اإداري،  معتقــل 
منهــم ثالث ن�صــاء، وقا�رضان، وثمانيــة 

نــواب.
علــى  الفل�صــطينيون  االأ�رضى  خــا�ص   -
مــدار ن�صــف قــرن مــن زمــن االحتالل 
عديــدة  وجماعيــة  فرديــة  اإ�رضابــات 
مبــا  االأ�صا�صية،  حقوقهــم  النتــزاع 
االإداري،  اإنهــاء �صيا�صــة االعتقال  فيهــا 
جزئيــاً،  املحاكــم  مبقاطعــة  وقامــوا 
االأ�رضاب  وخـو�ص  الوجبـات،  واإرجـاع 
املفتـوح عـن الطعـام الـذي �صـارك فيـه 
خ�صــر  مثـل،  املنا�صلـون  االأ�رضى  قـاده 
وحممــد  العي�صــاوي،  و�صــامر  عدنــان، 
�صــراونة،  واأميــن  �صــلبي،  وهنــاء  عــان، 
وحممـد  البلبــول،  وحممــود  وحممــد 
وغريهـم  الليـل،  اأبـو  وجمـال  القيـق، 
�صـلطات  اأن  اإال  االأبطال.  االأ�رضى  مـن 
االحتالل �صعـدت من �صيا�صـية االعتقال 
الع�صـرات  اعتقـال  واأعـادت  االإداري، 

ممـن خا�صـوا اإ�رضابـات عـن الطعـام.
املعتقليـن  مـن  الع�صـرات  اأم�صـى   -
ع�صـر  خم�صـة  اإىل  و�صلـت  فتـرات 
ب�صـكل  االإداري  االعتقال  قيـد  عامـاً 
متقطـع، دون معرفتهـم �صـبب اعتقالهـم 
وا�صـتمرار احتجازهم. - تديـن الهيئـات 
االإداري،  االعتقال  �صيا�صـة  الدوليـة 
االأمم  فيهـا جلنـة  مبـا  باإنهائـه  وتطالـب 
املتحـدة ملناه�صـة التعذيــب وجمموعــة 
العمــل لتابعــة لالأمــم املتحــدة املعنيــة 
االأمــم  وجلنــة  التع�صــفي،  باالعتقال 
فـي  بالتحقيـق  املعنيـة  املتحــدة 
متـ�ص  التـي  االإ�رضائيلية  املمار�صـات 
الفل�صـطيني،  لل�صـعب  االإن�صان  حقـوق 
االإن�صان،  حلقــوق  ال�صــامية  واملفو�صـة 
املجتمــع  موؤ�ص�صــات  مــن  وغريهــا 
واحلقوقــي  القانونــي  والعربــي  الدولــي 
مثــل: منظمـة العفـو الدوليـة، و«موؤ�ص�صـة 

مراقبـة حقـوق االإن�صان« وغريهـا.

حالة النائبة خالدة جرار:

»ملـف  م�صـوؤولة  جـرار  خالـدة  •النائبـة 
الت�صـريعي  املجلـ�ص  فـي  االأ�رضى« 
الفل�صـطيني، ونا�صـطة �صيا�صـية مدافعـة 
�صـلطات  اعتقلـت  االإن�صان:  حقـوق  عـن 

من  الثانـي  فـي  جـرار  النائـب  االحتالل 
لالعتقال  حتويلها  وجـرى   ،2017 متـوز 
زالـت  وال  اأ�صهر،  �صـتة  ملـدة  االإداري 
التقريـر،  هـذا  اإعـداد  حتـى  معتقلـة 
اعتقلـت  االحتالل  �صـلطات  وكانـت 
وق�صـت   ،2015 عـام  فـي  �صـابقاً  جـرار 

نحـو )15( �صـهراً.

املوقف الر�سمي الفل�سطيني:

الر�صــمي  املوقــف  ويرفــ�ص  يديــن   -
ال�صيا�صــيات  جميــع  الفل�صــطيني 
االإ�رضائيلية  العن�رضيــة  اال�صتعمارية 
�صــد �صـعبنا الفل�صـطيني بـكل مكوناتـه، 
االعتقال  �صيا�صـة  �صمنهـا  ومـن 
فـوراً،  باإلغائها  ويطالـب  التع�صـفي؛ 
االأ�رضى  جميـع  عـن  الفـوري  واالأفراج 
الفل�صطينيني، دون قيـد اأو �صـرط؛ كونـه 
�صـرطاً رئي�صـياً لعمليـة �صيا�صـية حمتملـة 

وملتطلبـات ال�صـام العـادل.
- ال يعتــرف املوقــف الر�صــمي مبحاكــم 
مبنظومتــه  وال  الع�صــكرية  االحتالل 
نعتــرف  وال  امل�صــوهة،  الق�صائيــة 
اأرا�صـي  فـي  املحكمـة  ب�صالحيـة 
اإ�رضائيل  بحـق  وال  املحتلـة،  فل�صـطني 
مبمار�صـة هـذا النـوع مـن االعتقال؛ وهـو 
قواعـد  الأب�صط  �صـارخ  ب�صـكل  خمالـف 
الدولـي  والقانـون  الدولـي  القانـون 
االإن�صاين. - يدعـم املوقـف الر�صـمي حـق 
املعتقليـن االإداريني فـي مقاطعـة املحاكـم 
الع�صـكرية، وي�صـيد ببطولتهـم فـي مواجهـة 
الظلـم والقمـع؛ ويدعـو جميـع دول العالـم 
جمموعـة  فيهـا  مبـا  الدوليـة،  وموؤ�ص�صـاته 
املعنيــة  املتحــدة  لالأمــم  التابعـة  العمـل 
علــى  العمــل  اإىل  التع�صــفي-  باالعتقال 
ال�صغــط  فــي  االأ�رضى  ر�صــالة  حتقيــق 
هـذا  لوقـف  االحتالل  �صـلطات  علــى 

االعتقال االإجرامي بحقهـم.
فـي  الر�صـمي حراكـه  امل�صـتوى  يتابـع   -
الدوليـة،  واملوؤ�ص�صـات  املحافـل  جميـع 
وي�صـتثمر ان�صمامـه اإىل اتفاقيات جنيـف 
وميثـاق  التعذيـب  مناه�صـة  واتفاقيـة 
اجلنائيـة  للمحكمـة  املوؤ�صـ�ص  رومـا 
ق�صائيــا  االحتالل  ملالحقة  الدوليـة 
انتهاكاتــه  علــى  وم�صــاءلته  وجنائيــاً؛ 
�صــعبنا  بحــق  واملتوا�صلــة  املمنهجــة 
الدوليــة،  احلمايــة  وتاأميــن  واأ�صــرانا، 
جميــع  عــن  الكامــل  االإفراج  حتــى 
وجت�صــيد  االحتالل،  واإنهــاء  االأ�رضى، 
حــدود  علــى  فل�صــطني  دولــة  �صــيادة 
وعــودة  القــد�ص،  وعا�صمتهــا   1967
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وثيقة متكاملة عن حياة وملفات ريت�سارد �سورج

اجلا�سو�س املع�سوم.. �سرية عميل 
�ستالني ال�سري

»اجلي�ش الأحمر«... »احلزب ال�سيوعي العاملي!« و»احلزب ال�سيوعي ال�سوفييتي!«، تلك هي العبارات 
الأخري ة التي تفّوه بها ريت�سارد �سورج بلغة يابانية وا�سحة قبل تعليقه على حبل امل�سنقة.

وكالت

�أ�صبح  �لذي  �ل�صيئ  »�لرجل 
ماثيو  قرر  عظيماً«،  جا�صو�صاً 
حياة  �صرية  يكتب  �أن  �أوينز 
�ملع�صوم..  »�جلا�صو�س  بعنو�ن 
�صتالني  عميل  عن  م�صوقة  �صرية 
�ل�رسي«، علماً �أن كرث�ً �صبقوه دون 
�أي منهم �لأول، كما هي  �أن يكون 
حال �أوينز يف �لو�صول �إىل م�صادر 
�لحتاد  من  م�صتقاة  جديدة 
ومتغلغلة  �صابقاً  �ل�صوفييتي 
جلهاز  �لأر�صيفية  �مللفات  يف 
جي  »كي  �لرو�صية  �ل�صتخبار�ت 
ف�صول  حبك  عن  لتتمخ�س  بي« 
و�لت�صويق،  باحلياة  ناب�صة  رو�يٍة 

معّمقة �لأبحاث، متقنة �لإعد�د.

مرح وت�سلية

من  هائل  بقدر  ماثيوز  حظي 
�صورج،  بحياة  و�لت�صلية  �ملرح 
ميكن  بالكاد  باأحد�ث  �ملثقلة 

»كان  فيه:  كتب  وقد  ت�صديقها، 
�صيوعياً مثالياً وكاذباً متهكماً، �إنه 
�ملخاطرة  يدمن  متباهٍ  متحذلق، 
مثقفاً  كان  لقد  �لن�صباط،  عدمي 
�أو�صاطه  بالغ�صب،  مليئاً  مغرور�ً 
�لكازينوهات  بني  تتوزع  �ملعتادة 
و�لبيوت �مل�صبوهة وقاعات رق�س 
�صنغهاي وطوكيو ما قبل �حلرب«.

�صورج �ملولود يف باكو �لأذربيجانية 
حاول  �أملاين  و�أب  رو�صية  لأم 
�لعي�س و�لتاأقلم يف مو�صكو لربهة، 
حتى �أنه تزوج من كاتيا �ل�صوفييتية 
غيابه  ت�صكو  حياتها  �أم�صت  �لتي 
طموحات  ل�صورج  كانت  �لطويل. 
رغبته  �أن  �إل  �أكادميياً  ي�صبح  باأن 
بالت�صويق و�لإثارة ��صتحوذت عليه، 
قبل  من  جمند�ً  �لأمر  به  فانتهى 
�لكومنرتن ومر�صاًل �صمن بعثٍة �إىل 
�صنغهاي، �لتي كانت �آنذ�ك مدينة 
�صيطرة  حتت  باحلرية  حتظى 
وتكتظ  �ل�صتعمارية،  �لقوى 
بالأجانب من ذوي �ل�صمعة �ل�صيئة، 
هناك  �جلا�صو�صية.  مركز  وت�صكل 
جو��صي�س  �صبكة  �صورج  �أ�ص�س 

�ملعلومات  من  �صيل  عن  ك�صفت 
�ملرتبطة  �لقّيمة  �ل�صتخبارية 
باحلرب �ل�صينية �لأهلية و�صو�ها، 
وذلك قبل �أن ينقل �إىل �لبلد �لذي 

�صي�صنع ��صمه: �ليابان.
عن  ب�صدة  تختلف  طوكيو  وكانت 
�لأجانب  عدد  حيث  �صنغهاي، 
�لريبة،  �صديدة  و�حلكومة  �أقل 
يتطلب  �لتج�ص�صي  �لعمل  وحيث 
قدر�ً عالياً من �لحرت�فية. �صورج 
�لذي كان يعمل بعزم فاأ�ص�س �صبكًة 
�لإد�ر�ت  تخرتق  �أن  ��صتطاعت 
معلومات  على  ل  وحت�صّ �ليابانية 
�لبالد  بنو�يا  ل�صيقة  خطرية 
ومو�ردها وقدر�تها، وتغلغل د�خل 
�لن�صاء  مغوياً  �لياباين  �ملجتمع 
وموؤ�ص�صاً  �لرجال  م�صتدرجاً 
�لأكرث  �لأجنبي  �ملر�قب  ل�صمعة 

معرفًة بال�صيا�صة �ليابانية.

عميل نادر

�حلزب  يف  ع�صو�ً  �صورج  وكان 
و�حلزب  �ل�صوفييتي  �ل�صيوعي 

حيث  و�حد،  وقت  يف  �لنازي 
�خلا�س  �مل�صت�صار  من�صب  �صغل 
زوجته  وعا�صق  �لأملاين،  لل�صفري 
�لأكرث  �حلانات  رو�د  و�أحد 
�لنو�دي  �أقذر  يف  وفظاعًة  طي�صاً 
�ملزود  وكان  طوكيو،  يف  �لليلية 
لحتاد  �لأ�رس�ر  لأخطر  �لأكرب 

�جلا�صو�صية �ل�صوفييتي.
باأهمية  �صورج  �أ�رس�ر  و�ت�صمت 
�إنها  قيل  �لتي  �ملعلومات  ودقة 
غريت م�صار �لتاريخ �لعاملي حني 
�أدت لنت�صار �صتالني �ل�صاحق على 

قو�ت هتلر �لنازية.
�لنادر  �لعميل  �صورجي،  ريت�صارد 
قياد�ت  كبار  �أعماله  �أبهرت  �لذي 
�حلزب �ل�صيوعي �لذي و�صفه �إيان 
يف  �لأعظم  بـ»�جلا�صو�س  فليمينغ 
�أنه  لوكاريه  جون  ور�أى  �لتاريخ«، 
»مع�صوم من �خلطاأ«، لكن �ل�صوؤ�ل 
كذلك  كان  هل  يقول،  �حلقيقي 
تظهر  �لكربى  �ل�صورة  بالفعل؟ 
يف  ماثيوز  جنح  وقد  ف�صل.  �أنه 
�لعتقاد،  ذ�ك  ور�ء  �ل�صبب  �رسح 
فالأملان نفذو� �جتياحهم و�صقط 

�أكرث من 20 مليون رو�صي قتياًل يف 
�حلرب، �أما �صورج فعلى �لرغم من 
روعته وفطنته، مل ي�صتطع �حلوؤول 

دون وقوع �لكارثة.

مثاليات

�أوينز  كتاب  من  �لأخري  �لف�صل 
على  بدر�ماتيكية  �ل�صوء  ي�صلط 
�لعليا  �ملثاليات  بني  �لتناق�س 
�ل�صوفييتي  لالحتاد  �ملعلنة 
�لبائ�صة  للم�صائر  �إ�صافة  وو�قعه، 
للدولة  حياتهم  نذرو�  لأ�صخا�س 
�ل�صيوعية، ف�صتالني مل يكن ي�صتحق 

يف نظر �أوينز �صورج، وحتى �لن�صاء 
ي�صتاأهلن  كن  حتطمن  �للو�تي 
ياأتي  ذلك  ومع  �صورج،  من  �أف�صل 
كتاب »�جلا�صو�س �ملع�صوم، �صرية 
م�صوقة عن عميل �صتالني �ل�رسي« 
�لعميقة  و�لنظرة  بالفكاهة  ز�خر�ً 

لالأمور وخفة �أ�صيلة.
وعينيه  �ملم�صوقة  بقامته 
وعدم  �لبهّية  وطلته  �لزرقاوين 
كان  �أجله  بدنو  �لو��صح  تاأثره 
�أنه فيما يدخل ر�أ�صه  مدركاً رمبا 
�حلبكة  يف  ي�صهم  �مل�صنقة  حبل 
�أنها  حمقاً  �فرت�س  لرو�ية  �لفنية 

�أ�صطورة متو��صلة قيد �لت�صنيع. 

ُبني �سنة 300 ميالدية

»ح�سن بابليون«  وحماية ميناء القاهرة القدمية
�لفرعونية  �لأحجار  �صقوط  كان 
د�م  بعد ح�صار  بفتح م�رس  �إيذ�نا 
رم�صان  غرة  مع  بد�أ  �أ�صهر  �صبعة 

19 هجرية.
�إنه »ح�صن بابليون« �لذي يقع بحي 
�لقدمية  م�رس 

ويعد  �لقاهرة،  و�صط  �لتاريخي 
�لتي  �حل�صون  �أعظم  �أحد 
حمالتهم  خالل  �لرومان  �صّيدها 
�إن  ويقال  �لع�صكرية،  وتو�صعاتهم 
�لمرب�طور تر�جان هو من بناه يف 

�لقرن �لثاين قبل �مليالد.
حاميات  م�رس  يف  �لرومان  وبنى 
�لبالد  �أنحاء  ع�صكرية ن�رسوها يف 
�لإ�صكندرية  �رسق  حامية  منها 

وحامية بابليون وحامية �أ�صو�ن.
�لتاريخية  �مل�صادر  وت�صري 
�إىل �أن كثري� من �مل�رسيني 
بعد  دينهم  على  ظلو� 
�لإ�صالمي  �لفتح 
�أخذ  �إذ  لبالدهم، 
�ملجتمع  �عتناق 
لقيم  �مل�رسي 
م  �صال لإ �
ث  لتحد � و
بالعربية م�صار� 
وبطيئا  طوياًل 
منذ  �متد 
وحتى  �لفتح 
�لعبا�صيني  �أيام 

و�لفاطميني.

�سبعة اأ�سهر

�لباحث  ويقول 

�لإ�صالمي  �لتاريخ  يف  �مل�رسي 
ح�صار  �إن  بكر  �أبو  حممد 
��صتمر  بابليون  حل�صن  �مل�صلمني 
�صنة  1 رم�صان  بد�ية من  �أ�صهر   7
19 هجرية وحتى 18 ربيع �لثاين 20 

هجرية.
لإ�صقاط  �لرئي�صي  �لهدف  �أما 
بكر-  �أبو  -ح�صب  فتمثل  �حل�صن 
�لإ�صكندرية،  مدينة  ف�صل  يف 
�جل�صد  وقتها، عن  �لبالد  عا�صمة 
على  لل�صيطرة  متهيًد�  �مل�رسي، 

بقية �لأقاليم.
�مل�صلمني  دو�فع  متثلت  حني  يف 
�لإ�صالم،  ن�رس  يف  م�رس  لفتح 
للرومان  قا�صمة  �رسبة  وتوجيه 

�مل�صيطرين عليها.
�حل�صن  �صقوط  �آثار  من  وكان 
وله  -�لذي  �لعا�س  بن  بناء عمرو 
�خلليفة عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل 
عنه على م�رس- مدينة �لف�صطاط، 
عا�صمة  �حل�صن،  من  مقربة  على 
حمل  م�صجد  بناء  بجانب  للبالد، 
�مل�صاجد  �أ�صهر  من  يعد  ��صمه 

�مل�رسية و�أقدمها �أثًر�.
وبني يف موقع �حل�صن �لعديد من 
�ملعلقة،  �لكني�صة  منها  �لكنائ�س 
لأنها  �ل�صم  بذلك  �صميت  �لتي 
�لأبر�ج  من  برج  على  بنيت 
�لقدمية للح�صن �لروماين، و�صمت 

ر�هبات  ودير  كنائ�س  �ملنطقة 
ومعبد� يهوديا.

الطريق نحو بابليون

�ل�صام  �مل�صلمون  فتح  �أن  بعد 
وفل�صطني، عر�س عمرو بن �لعا�س 
فكرة فتح م�رس على �خلليفة عمر 
��صتقر�ر  لدو�عي  �خلطاب  بن 
�لفاحتة،  �جليو�س  وتاأمني  �لدولة 

�إ�صافة �إىل ن�رس �لإ�صالم.
خرج  حني  �ل�صفر،  �صاعة  ودقت 
ر�أ�س  على  �ل�صام  من  �لعا�س  �بن 
639 ميالدية، خمرتًقا  عام  جي�صه 
�رسق(  )�صمال  �صيناء  �صحر�ء 
وفاحًتا كل ما يقابله دون مقاومة، 
لي�صبح �لطريق ممهًد� نحو »ح�صن 

بابليون«.
من  عنيفة  �رسبات  �لروم  تلقى 
�مل�صلمني يف مو�قع عدة، تقهقهرو� 

على �إثرها خلف �حل�صن.
لنحو  »بابليون«  �مل�صلمون  حا�رس 
�صهر  من  �أقل  وبعد  �أ�صهر،  �صبعة 
م�رس  حاكم  طلب  �حل�صار،  على 
و�لتفاو�س،  �ل�صلح  »�ملقوق�س« 
�إمرب�طور  رف�س  مباحثات  وبعد 
وطالب  �لأمر  هرقل  �لروم 

با�صتمر�ر �لقتال.
��صتاأنف  �ل�صلح،  ف�صل  و�إثر 

من  و�صددو�  قتالهم  �مل�صلمون 
هرقل  وفاة  �أخبار  لتاأتي  �حل�صار، 

لتزيدهم تثبيًتا وتزيد �لروم ياأ�ًصا.
وقبيل �صقوط »بابليون« �رجت �جلمع 
بتكبري�ت �لقائد �مل�صلم �لزبري بن 
�لعو�م، �لتي تهز �صكون �لليل، بعد 
خلفه  ومن  �حل�صن  �إىل  ت�صلل  �أن 

جموع �مل�صلمني.
من  فتًكا  �أ�صد  �لتكبري�ت  وكانت 
�لرماح و�ل�صيوف يف �أفئدة �جلنود 
�أفريل  �لرومان، لت�رسق �صم�س 16 
641 م )18 ربيع �لأول 20 هجرية(، 
حني  �لإ�صالمية«  بـ«م�رس  �إيذ�ًنا 
�ل�صلح  �حل�صن  قائد  عر�س 

و�ملغادرة.
تهاوت بعد بابليون باقي �حل�صون 
و�صعيد  �لنيل  دلتا  يف  �لرومانية 
م�رس، حتى �أ�صقط �مل�صلمون �آخر 

معاقلهم بالإ�صكندرية.

بوابة الفتح الإ�سالمي

بـ«ق�رس  بابليون  ح�صن  يعرف 
بابليون«،  »قلعة  �أو  �ل�صموع« 
مربع،  كلم  ن�صف  نحو  وم�صاحته 
�أحجار  بنائه  يف  ��صتعملت  كما 
�أخذت من معابد فرعونية، و�أكمل 

بالطوب �لأحمر.
وتعددت �لرو�يات ب�صاأن تاريخ بناء 

�حل�صن و�صبب ت�صميته.
مبدخل  �لتاأ�صي�صي  �لن�س  �أن  غري 
�أنه  �إىل  ي�صري  حاليا  منه  تبقى  ما 
حلماية  ميالدية   300 �صنة  بُني 
�لذي كان  �لقدمية،  �لقاهرة  ميناء 
�لأحمر  بالبحر  �لنيل  نهر  يربط 

عرب قناة مائية.
�حل�صن  هذ�  �لرومان  و��صتخدم 
لدولتهم  �لأول  �لدفاع  خط  ليكون 
�ل�صمايل  �لوجهني  بني  لتو�صطه 
�لآثار  �أهم  ومن  و�جلنوبي مل�رس. 
ل  �صخمة  بو�بة  باحل�صن  �لباقية 
�أيام  كانت  كما  هيئتها  على  تز�ل 
هي  �إنها  ويقال  �لإ�صالمي،  �لفتح 
من  �خرتق  �لتي  نف�صها  �لبو�بة 
وهي  �حل�صن.  �مل�صلمون  خاللها 
بني  �لروماين  �لطر�ز  على  مقامة 
�حل�صن،  �أبر�ج  من  كبريين  برجني 
درجات حجرية،  �إليها عرب  ي�صعد 
ب�صورة  �نخف�صت  �أنها  غري 
يف  تعود  لأ�صباب  حاليا  ملحوظة 

�لغالب لرت�كم ر�صف �لطرق.
�لبو�بة،  تلك  من  مقربة  وعلى 
�أقامت م�رس على �أنقا�س �حل�صن 
ي�صم  �لذي  �لقبطي«،  »�ملتحف 
�آثار� قبطية تعود لع�صور خمتلفة، 
عدة  و�أديرة  لكنائ�س  �إ�صافة 
�أبرزها  من  خمتلفة  لع�صور  تعود 

»�لكني�صة �ملعلقة«.
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املمثل ح�ضان ك�ضا�ش: 

القاعدة اجلماهريية وراء جناح 
امل�شل�شل الرم�شاين »م�شاعر« 

اأكد املمثل ح�ضان ك�ضا�ش بطل  امل�ضل�ضل  الرم�ضاين »م�ضاعر« الذي يعر�ش  
يف هذا ال�ضهر الف�ضيل على قناة النهار اأنه �ضعيد بنجاح  هذا العمل  الذي 

لعب فيه دور �ضي«الطاهر يحي »يف هذا الإنتاج  امل�ضرتك بني اجلزائر 
وتون�ش ، م�ضريا اأن  التحدي الدائم لدى الفنان يتمثل يف تقدميه اأ�ضياء 

خمتلفة  يف الدراما والتي  ل ت�ضبه  اأدواره يف  الأعمال ال�ضابقة .

حكيم مالك 

.       امل�ضهد 
الدرامي 

اجلزائري يت�ضع 
للعديد من 
الإنتاجات

»�سي  �أو�سح   �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
هذ�  �أن     « يحي  �لطاهر 
�لعمل �لدر�مي �مل�سوق  عرف 
جز�ئريني  ممثلني  م�ساركة  
خمتلفة   بديكور�ت  وتون�سيني  
وبالتايل فاملقاربة �لتقنية ت�سبه  
�لإخر�ج  يف  �لرتكية  �لطريقة 
»م�ساعر«  خمرج  �أن   باعتبار 
حممد  �لرتكي    �ملخرج  هو  
�جلانب  قدم  و�لذي  جوك  
�ملنتجني   مع  بالتعامل  �لفني 
فهذه  وبالتاأكيد   ، و�ملمثلني 
�لأ�سياء قدمت �إ�سافة  حقيقية 
لهذ� �مل�سل�سل  �لذي هو �سمن 
فيها  �لتي  �لرم�سانية   �ل�سبكة 
�لعديد من �لإنتاجات  ، معرب� 
ك�سا�ش عن �سعادته ل�سدى هذ� 
�لعمل  �لذي ي�سلنا من  طرف 
�لعمل  فريق  وكل  �جلمهور 
�أن    �لنجاح ونتمنى  �سعد�ء بهذ� 
على  �ل�سوية  هذه  على  نحافظ 
ونقدم  �ل�سخ�سي   �مل�ستوى 
�أعمال ذ�ت  �سوية عالية لحقا 
لأن �مل�سهد �لدر�مي �جلز�ئري 
�لإنتاجات  من  للعديد  يت�سع  
�لتناف�ش  باب  �سيفتح  وهذ� 
و�ملخرجني  �ملنتجني  بالن�سبة 
فعند   ، �لأف�سل  د�ئما  ليقدمو� 
تقنيا  �ملنتج  �سوية  �رتفاع 
�لدر�مية   و�حلبكة  و�إنتاجيا 
هذ� �سي�ستفز �لآخر  ومن �ساأنه 
نحو  لالجتاه  حتديا  يرفع  �أن 
�أعمال ترقى �إىل �مل�ستوى �لذي 
ينتظره منا �جلمهور �جلز�ئري 

.

.         الإنتاج 
امل�ضرتك بني 

اجلزائر وتون�ش 
جتربة مثمرة 

بني  �مل�سرتكة  �لتجربة  وعن 
ك�سا�ش   قال  وتون�ش،   �جلز�ئر 
�إ�سافة  على عدة  �ستقدم  �أنها 
فنحن  للطرفني  م�ستويات 
نتحدث  عن فريقي عمل ي�سم 
�إنتاجي وجانب  ممثلني وجانب 
وتركي،  تون�سي  جز�ئري  تقني 
وبالتايل فم�سل�سل »م�ساعر«  يبث  
حاليا على 3 قنو�ت  وهذ� يعد  
وبالتايل  لنا  بالن�سبة  �إجناز  �أول 
فنحن منت�رشين  على �مل�ستوى 
�لأفقي بقناتني تون�سيتني وقناة 
وعلى  �جلز�ئرية  »�لنهار« 
نتعامل  �لتي  �لأر�سية  �مل�ستوى 
معها ك�سوق وجمهور م�ستقطب 
م�ساهد  مليون   12 لدينا  فنحن 
�لذين  للم�ساهدين  بالإ�سافة 
يتابعون هذ� �لعمل �لدر�مي من 
 ، �أخرى  وبلد�ن عربية  �ملغرب 
مع �مل�سي باجتاه  �رشيحة �أو�سع  
�لآخر  و�جلانب   ، جانب  هذ� 
يتمثل يف �لتعامل مع ممثلني من 
وتقنيات  تركي  و�إخر�ج  تون�ش 
جديدة و�لتعامل مع ح�سا�سيات 
خمتلفة  مد�ر�ش  من  ملمثلني 
وهذ� كله �سي�سكل �إ�سافة  على 
�مل�ستوى �ل�سخ�سي بالجتاهني 
، و��سفا هذه �لتجربة  باملثمرة 
ويبقى  �ليوم  موجود   و�لعمل 
و�جلمهور  للمخت�سني  �حلكم 
يف  �أ�سبنا  هل  يحددون  �لذين 
 ، ل  �أم  �جلديدة  �لتجربة  هذه 
معرب� عن تفاوؤله بردود �لأفعال 
يف  و�مل�سل�سل  �لإيجابية 
�ل�سد�رة موجها حتية للجمهور 
�لويف  و�ملغاربي   �جلز�ئري 

مل�سل�سل »م�ساعر ».

.      علينا 
الت�ضالح 

مع القراءة 
والكتاب 

�ملعروف   �لفني  �لوجه  ودعا    
دور  بتج�سيده  �جلز�ئريني  عند 
بولعيد  بن  م�سطفى  �ل�سهيد 
�إىل �رشورة �لت�سالح مع �لقر�ءة 
و�لكتاب  حيث �سيكون ت�سالح مع 
و�لثقافة  و�لتاريخ  �لفكر  حامل 

كلها  �لإن�سانية  �لق�سايا  وحامل 
وعليه  و�لجتماعية   �ل�سيا�سية 
مع  �لت�سالح   هذ�   �أن  فاأعتقد 
بنا  �سيوؤدي  و�لكتاب  �لقر�ءة  
�لتعبري  �أ�سكال  مع  �لتعامل  �إىل 
من خالل  �سو�ء  �لأخرى  �لفني 
و�لق�سيدة  و�مل�رشح  �ل�سينما 
هذه  فكل  �لق�سرية  و�لق�سة 
�لر�سيد  بهذ�  �ستاأتي  �لأمور 
�ملعريف و�لثقايف ، ونحن �ليوم 
يف خمارج �لإنتاجات �ل�سينمائية 
و�لتلفزيونية و�مل�رشحية  موؤكد� 
�مل�سوؤولية  يتحمل  �أن  لبد  �أنه 
كل و�حد  �لتي تعنيه من ممثل 
ومنتج  وخمرج  �سيناريو  وكاتب 
و�أحيانا  خمتلفة  مهن  فهي 
�أ�سئلة  �سمن  �ملخرج  يو�سع 
قادر  غري  وهو  بالإنتاج  تتعلق 
و�لإجابة  م�سوؤوليتها  حتمل 
�سمن  تدخل  ل  لأنها  عليها 

نطاقه وغري م�سوؤول عنها  .

.        لبد من 
اإعادة النظر يف 
قوانني العملية 

الإنتاجية
�جلز�ئر  �أن  ك�سا�ش  �أبرز  كما 
�أفالم  ننتج   طويلة  فرتة  منذ 
وما  وطموحنا  وم�سل�سالت 
ينتظره �جلمهور هو �سوية عالية  
�جلز�ئري   فد�ئما  �ملقارنة  مع 
�لتي  �إنتاجاته  يف  نف�سه  يرى 
حتاول  �لتي  و   عنه  تعرب 
�أقرب  وتكون  �لو�قع  تقليد 
�جلميع  نو�يا  �أن  ،م�سري�  �إليه 
 ، تقدمي عمل مميز  تتمثل يف  
وعليه فالبد من ت�سليط �ل�سوء  
على  ظروف �لعملية �لإنتاجية 
�لتي  قو�نني  جمموعة  وممكن 
تنظمها فيها بع�ش �لختاللت 
يف بع�ش �جلو�نب  لذ� يتوجب  
من  تنظيمها  باإعادة  لها  �لعودة 
�جلميع  �أن  مو�سحا   ، جديد 
ما  �أح�سن  يقدم  �أن  يحاول  
ي�سيب ويحقق  لديه ومنهم من 
�أقل لظروف  و�لبع�ش  جناحات 
ك�سا�ش  د�عيا ح�سان   ، �إنتاجية 
�إىل �رشورة �لتمييز بني �ل�سينما 
و�سناعة  �ل�سينما  و�سناعة 
فيها  ،فالدر�ما يدخل  �لدر�ما  

�لقطاع �خلا�ش و�ل�سنبو�سورينغ 
و�ل�ستثمار    ) �ملمولني   (
�لأ�سا�سي  وهدفه  �خلا�ش  
�ملردودية  و�سمان ربح �لأمو�ل 
ول ميكن تطبيق نف�ش �لقو�نني 
�لتي تطبق على �لإنتاج �لثقايف 
�لدولة   �سيا�سة  من  �ملدعوم 
و�ملجتمع  بالتاريخ  فالهتمام 
مهام   �سمن  تدخل  و�لثقافة 
،موؤكد�  �لثقافة   وز�رة  ميز�نية 
لديها  �لتلفزيونية  �لدر�ما  �أن 
�سمن  �سو�بط   و  م�سوؤوليات 
و�لقو�نني  �ل�سبط  �سلطة  �إطار 
�ملعمول بها ولكن تبقى �لعملية 
غايتها   ربحية  �إنتاجية  عملية 
حتقيق �لفائدة فهذ� هو �لو�قع  
تدخل  �لرتكيبة  هذه  �سمن  و 
�لتفا�سيل  من  �لعديد  فيها 
عندما  �لأخرية  �ل�سنو�ت  ففي 
و�ل�سينما  �لدر�ما  عن  نتحدث 
منذ   كبرية  �أ�سماء  مرت  فلقد 
�لأول  �جليل  من  �ل�ستقالل  
�ل�سينما  مهمة  حملت  �لتي 
 ، كبار  �أ�ساتذة  من  �جلز�ئرية  
�ل�سينمائي  باملخرج  م�سيد�  
�جلز�ئري �أحمد ر��سدي و�لذي 
كان يل �ل�رشف �لتعامل معه يف 

5  �أفالم �سينمائية.

.        اجليل 
اجلديد من 

املخرجني قدموا 
مقاربة �ضينمائية 

خمتلفة بروح 
جديدة

�مل�سل�سل   بطل   �أ�ساد   كما    
�لبطولة   « »�خلاوة  �لدر�مي 
ملخرجني  �جلديد   باجليل 
�لذين  �ل�سبان  �ل�سينمائيني 
يقدمون �ليوم مقاربة �سينمائية 
وهذ�  جديدة  بروح  خمتلفة 
يف  لحتكاكهم  نتيجة  جاء 
خالل  ومن  �ملهرجانات 
عند  �ملوجودة  �لهتمامات 
يف  يتعاملون  �لذين  �ل�سباب 
�لجتماعي   �لتو��سل  و�سائط 
و�لتقنيات و�سهولة �لو�سول �إىل 
تطبيقات  خالل   من  �ل�سورة 
على  و�لت�سوير   �لرتكيب 

�أ�سبح  حيث   ، �لذكية  �لهو�تف 
من �ل�سهل ت�سوير فيلم وتركيبه 
ولكن  ق�سري  فيلم  و�إخر�ج 
فخ  يف  �أوقعتنا  �ل�سهولة  هذه 
فاأعتقد  وبالتايل   ، �ل�ست�سهال 
�ملو�سوع  �إىل  �لعودة  يجب  �أنه 
و�لفكرة بال�ستغال عليها ب�سكل 
خالل  من  فقط  لي�ش  �أكرث  
�ل�سيناريو   كتابة  لأن  �لكتاب 
ففي  ور�سات   �أ�سبحت   �ليوم 
كتاب  هناك  �لدر�مي  �لعمل 
د�خل  و�خت�سا�سات  �سيناريو 
يف  �ملخت�ش  فهناك  �ل�سيناريو 
�لأ�سياء  من  وغريها   �حلو�ر 
�لأخرى  مع وجود بنية وبالتايل 
لذ�  تطورت   �لأمور  هذه  كل 
فنحن بحاجة �إىل �لتو��سل معها 
و�لتما�سي مع مقت�سيات �لع�رش 
وهذ� ل مينع من حتقيق �إنتاج يف 
�لدر�ما  و�ل�سينما  من �ساأنه �أن  
يحقق قفز�ت موجود على عدة 
فلقد  مهرجانات  يف  م�ستويات 
لنا �حلظ يف �مل�ساركة يف  كان 
فطموحنا   �لأعمال   من  �لكثري 
وكمنتجني  وكفنانني  كمخرجني 
وكجمهور  �سيناريو  وككتاب 
�جلز�ئري  �لعمل  منا  ينتظر 
�أول  يكون  �أو در�ما  �سو�ء فيلم 
يف �مل�ستوى �ملنتظر منه تقنيا 
�إخر�ج هذ�  وفنيا و�سيناريو مع 
�لثقافة  ل�سورة  وت�سويقه  �لعمل 
�أن  فنتمنى  وعليه  �جلز�ئرية  
�لأمور باجتاه ت�ساعدي  مت�سي 
من  لدينا  وما  متفائلني  فنحن 
وتقنية  فنية  ب�رشية  طاقات 
باجلز�ئر لي�ش موجود� يف مكان 
ومو��سيع  �لديكور�ت  يف  �آخر 
قادرة  من �إخر�ج �سيناريوهات 
تنوع  على  قادرة  وجغر�فية 
فالغنى  �لت�سوير   بالطو  يف 
منقطع  �جلز�ئر  يف  �ملوجود 
�لنظري وعليه فالبد من �مل�سي 
ب�سو�بط  حقيقية  ل�سناعة 
ومهنية  ناظمة  وب�سلطة 

لت�سبط �لأمور مع فتح �ملجال 
يف  �ملوجودة  �ل�سابة  للطاقات 
�لإبد�ع   على  و�لقادرة  �جلز�ئر 
حاليا  �ل�ساحة  على  و�ملوجودة 

يف مهرجانات كربى .

.        دراما 
اجتماعية 
رومان�ضية 
جزائرية – 

تون�ضية بخربات 
تركية 

 مع �لعلم �أن �مل�سل�سل �لدر�مي 
�لرتكي  للمخرج  »م�ساعر«  
يف  يبث  �لذي  جوك   حممد 
در�ما  هو    2019 رم�سان  �سهر 
جز�ئرية  رومان�سية  �جتماعية 
 Ninty �إنتاج  من  تون�سية   -
�سورت  و�لذي   vision  4
عرف   ، تون�ش  يف  �أحد�ثه 
�ملمثلني  من  نخبة  م�ساركة  
�جلز�ئريني و�لتون�سيني و�سارك 
�ملمثل  من  كل  �جلز�ئر  من 
ع�سلي  ونبيل   ك�سا�ش  ح�سان 
و�سارة لعالمة وعادل �سيخ ومن 
تون�ش مرمي بن �سعبان و�سامية 
ورمي  �لأندل�سي  و�أحمد  رحيم 
بن م�سعود وحممد مر�د ور�نيا 
�لتومي وبيكا وكنزة �سيحة ومثل 
�إبر�هيم  بن  ق�سي  �لطفل  دور 
�لقدير  للفنان  مميز  ظهور  مع 
�ل�سياري   وحممد  ر�ستم  ه�سام 
مفتاح  دليلة  �لقديرة  و�لفنان 
قريع  وحممد  هوي�سة  وخالد 
ومعز  �ملازين   �لعربي  وحممد 
�ل�رشف  �سيوف   ومن  تومي 
و�لفنان  �لنهدي  علي  حممد 
عبد  و  �لعايب  توفيق  �لقدير 
�لغني بن طارة  مب�ساركة فريق 
�لإ�ساءة  يف  متكامل  تركي 

و�لديكور  .



منظمة ال�صحة العاملية تقدم 
ن�صائحها حول رم�صان

قدمت منظمة ال�شحة العاملية٬ثمان ن�شائح  ملن  يخ�شون زيادة 
الوزن يف �شهر رم�شان الكرمي، ب�شبب تناول اأ�شناف متنوعة من 

الأطعمة وامل�رشوبات التي ت�شم �شعرات حرارية مرتفعة.
وقالت املنظمة يف اأحدث تقاريرها، اإن هذه الن�شائح ل متّكن من 

جتّنب زيادة الوزن وح�شب، بل توؤّمن اأي�شا خ�شارة الوزن الزائد.
وهي كالتايل:

وجبات ثالث   1-

اأذان  عند  باخلفيفة  تبداأ  وجبات،  ثالث  اإىل  الإفطار  تق�شيم 
املغرب، وهي مكونة من كوب واحد من املياه وثالث حبات متر 

وطبق من احل�شاء.
ت�شم  �شاعة،  بن�شف  الإفطار  بعد  رئي�شية  ثانية  وجبة  يتبعها  ثم 
واخل�رشاوات  الكربوهيدرات  مثل  متنوعة  غذائية  عنا�رش 

والربوتينات، ثم وجبة ثالثة بعد الع�شاء حتتوي على الفواكه.

�صحي متنوع..  متوازن..   3-

ومتنوع،  متوازن  غذاء  على  بالعتماد  ال�شائم  املنظمة  ن�شحت 
ويحتوي على كميات كبرية من اخل�رشاوات الغنية بالألياف، فهي 

ت�شاعد على ال�شعور بال�شبع والمتالء.
كما ن�شحت ب�رشورة حت�شري الأطعمة بطريقة �شحية، والبتعاد 
الن�شب املرتفعة من امللح والبهارات لأنها  عن املقليات، وذات 

تعيق خ�شارة الوزن.

الغازية امل�صروبات  عن  االبتعاد   3-

الغازية  وامل�رشوبات  ال�شناعية  الع�شائر  �رشب  عن  البتعاد 
ن�شب  على  حتتوي  لأنها  اأي�شا  مهم  وال�شحور  الإفطار  وجبة  يف 
بال�شمنة  الإ�شابة  وتزيد من خطر  والدهون،  ال�شكر  مرتفعة من 
وال�شكري، وا�شتبدالها باللجوء اإىل �رشب الع�شائر الطازجة دون 

اإ�شافة �شكر.

الريا�صة  4-

اإنقا�ص الوزن، �شددت املنظمة على  اأمرا حموريا يف  باعتبارها 
اأف�شل  اأن  اإىل  واأ�شارت  الريا�شية.  التمارين  ممار�شة  �رشورة 
للمعدة  فر�شة  لإعطاء  ب�شاعتني،  الإفطار  للتدريبات عقب  وقت 

لله�شم.
كما ن�شحت بالبتعاد عن ممار�شة الريا�شة خالل �شاعات النهار 
ال�شديد  للعط�ص  ال�شائم  تعر�ص  لأنها  ال�شيف،  ف�شل  وخا�شة 
واجلفاف، وهذا ينجم عنه م�شاكل �شحية نتيجة نق�ص ال�شوائل 

باجل�شم.

املاء �صرب   5-

الإفطار،  �شاعات  خالل  املياه  من  كاف  مقدار  �رشب  يجب 
حيث يحتاج اجل�شم 8-12 كوبا يوميا، وهذا يوازي حوايل لرتين 
الإفطار  وجبتي  بني  الكمية  هذه  توزيع  يف�شل  لكن  املياه،  من 

وال�شحور.

احللويات تناول  جتنب   6-

لحتوائها  احللويات  تناول  عن  بالبتعاد  اأي�شا  ن�شحت  املنظمة 
تزيد  التي  امل�شبعة  والدهون  ال�شكريات  من  مرتفعة  ن�شب  على 
الوزن، واإذا لزم الأمر فيكفي ال�شائم قطعة �شغرية من احللويات 

بعد الإفطار ب�شاعتني.

�صحي نوم   7-

املتوازن  النوم  لأن  اأمر حموري،  نوم �شحي  احلفاظ على منط 
ي�شاعد اجل�شم على حرق كميات كبرية من الدهون.

الكافيني تفادي   8-

ولنوم هادئ، ن�شحت املنظمة بعدم الإكثار من امل�رشوبات التي 
اأي  ممار�شة  وعدم  والقهوة،  ال�شاي  مثل  الكافيني  على  حتتوي 

ن�شاط بدين قبل �شاعة من النوم.
كما يف�شل جتنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون وال�شكريات على 

وجبة ال�شحور لأنها قد توؤدي اإىل الأرق.

ن�صائح يجب اتباعها من الآن ل�صيام دون تعب
لهذا  رم�شان  �شهر  قدوم  ي�شادف 
ما  ال�شيف،  ف�شل  خالل  العام 
احلرارة،  درجات  ارتفاع  يعني 
عدد  مراعاة  يتطلب  الذي  الأمر 
يخ�ص  فيما  الإر�شادات  من 
دون  وال�شحي  اجلّيد  ال�شيام 
وم�شكالت  للجفاف  التعر�ص 

ارتفاع احلرارة.
يقول ا�شت�شاري التغذية العالجية، 
قواعد  هناك  لل�شيام  بالن�شبة  اأنه 
اجل�شم  تدريب  يجب  واإر�شادات 

عليها من الآن، تتمثل مبا يلي:
الثقيلة  الع�شائر  تناول  عدم   -  
والكانتلوب  بالليمون  وا�شتبدالها 
تعو�ص  لأنها  بالكيوي  )ال�شمام( 

التعب طول يوم احلر.
امل�شوية  الأطعمة  تناول   -
تناول  عن  والمتناع  وامل�شلوقة 

الأطعمة املقلية.
املخلالت  تناول  عن  البتعاد   -

والأطعمة املاحلة.

اخل�رشاوات  تناول  عدم   -
»امل�شبكة« ل�شحة القولون و�شالمة 

املعدة.
- اتباع نظام معني يف تناول الطعام 
بعد  والع�شري  التمر  يكون  بحيث 
على  الربوتينات  ثم  ال�شلطة  ذلك 
�شبيل املثال اللحوم ثم الن�شويات، 
ل  حتى  والأرز  املكرونة  مثل 

حتدث تخمة.
حتى  اليوم  يف  وجبات   3 تناول   -
بتوفري  الرم�شاين  اليوم  خالل 
وجبتي  بني  فاكهة  �شلطة  طبق 
احلر�ص   - والإفطار.  ال�شحور 
على اأن ي�شم ال�شحور األيافا كثرية 
والقمح  والكنتالوب  البطيخ  مثل 

وال�شوفان والزبادى وال�شلطة.
والقطايف  ال�شكريات  جتنب   -
فقط،  منها  �شغرية  قطع  وتناول 
حتى ل يحدث اإم�شاك وارتفاع يف 
�شكر الدم و�شغط على البنكريا�ص 

وتخمة.

مفاهيم خاطئة عن �صرب الع�صائر يف �صهر رم�صان
خالل �شهر رم�شان الكرمي، تكاد ل تخلو موائد الإفطار من 

وجود الع�شائر وامل�رشوبات، وهنا ي�شتوجب علينا الإ�شارة 
اإىل اأن هناك بع�ص املفاهيم اخلاطئة عن الع�شائر، يجب 

ت�شحيحها لال�شتفادة منها،. - اإن بدء الإفطار بع�شائر مثلجة 
يعد خطًرا جًدا على اجلهاز اله�شمي، ويجب ا�شتبداله بتناول 

ثمرة واحدة من التمر ثم ال�شوربة الدافئة لتنبيه اجلهاز 
اله�شمي بعد �شيام حوايل 16 �شاعة لأن امل�رشوبات املثلجة 

ت�شيب اجلهاز اله�شمي باخلمول، فال ي�شتطيع التعامل مع 
ماأكولت الإفطار مما يوؤدي ل�شوء اله�شم والنتفاخات.

- ميكن تناول ع�شائر الفاكهة الطبيعية التي يتم حت�شريها يف 
املنزل بني وجبتي الإفطار وال�شحور، ويف�شل عدم ت�شفيتها 
لال�شتفادة من األياف الفاكهة التي ت�شاعد على تنظيم حركة 

الأمعاء ومنع حدوث الإم�شاك كما تنظم امت�شا�ص ال�شكريات.
- يف�شل عدم اإ�شافة ال�شكر للع�شائر الطبيعية والكتفاء ب�شكر 

الفركتوز املوجود بالفاكهة، لتجنب زيادة الوزن اأو الرتفاع 
املفاجئ يف ن�شبة ال�شكر بالدم خا�شة لدى مر�شى ال�شكر، 

وميكن اإ�شافة املوز لكل الع�شائر لتعوي�ص البوتا�شيوم املفقود 
اأثناء ال�شيام ويقينا من الإجهاد والتعب اأثناء فرتة ال�شيام، 

كما ميكن اإ�شافة ع�شري ن�شف ليمونة وملعقة قرفه على كل 5 
اأكواب من الع�شري اأثناء حت�شريه، لأن الليمون م�شدر لفيتامني 
�شي ويقوى مناعة اجل�شم اأثناء فرتات ال�شيام، كما اأن القرفة 

من�شطة للدورة الدموية، وتناولها مع الع�شائر بني الإفطار 
وال�شحور يقي اجل�شم من حدوث هبوط بالدوره الدموية اأثناء 

ال�شيام، كما اأن القرفة تطرد الغازات وتن�شط عملية اله�شم.
- يف�شل �رشب الع�شائر املح�رشة يف املنزل بدّل من بع�ص 

الع�شائر املعلبة، فرغم اأنها حتتوي على ن�شبة من الفاكهة 
اإل اأن فوائدها اأقل، كما اأنها حتتوي على ن�شبة عالية من 

ال�شكريات قد تكون �شببا يف زيادة الوزن.
- يجب عدم الإكثار من تناول الع�شائر البودرة والتي تلقى 

رواجا يف رم�شان، ل�رشعة و�شهولة اإعدادها، وذلك لأنها 
حتتوي فقط على مك�شبات طعم واألوان ونكهات ول يوجد بها 
اأي ن�شب من الع�شائر الطبيعية، ورغم اأن هذه املواد م�رشح 

بها ولكن الإكثار منها قد يوؤدي مل�شاكل �شحية عديدة، خا�شة 
على الأطفال وكبار ال�شن.

- يف�شل عدم العتماد على الع�شائر التي تباع على الطرقات 
لأنها عر�شة للتلوث ونقل امليكروبات، وقد تكون م�شدر 

للعدوى لكونها ل تتعر�ص لأي درجات حرارة، مما يجعلها 
م�شدرا للبكرتيا، كما اأن تواجدها طوال النهار فى ال�شارع 

وحتت اأ�شعة ال�شم�ص قد ي�شبب ف�شادها.
- ميكن ا�شتبدال ع�شائر الفاكهة بع�شائر اخل�رشاوات بدل 
من الفاكهة خا�شة ملن يرغبون باإنقا�ص اأوزانهم، ويتم ذلك 

ب�رشب البقدون�ص مع الربوكلي واجلزر مع اإ�شافة ثمرة كيوي 
وقطعتني من البطيخ اأو الكنتالوب »ال�شمام«، لإ�شافة طعم 

مميز واإ�شافة ن�شف ليمونة، وهذا الع�شري يحتوي على ن�شبة 
عالية جدا من الألياف التي متنح اإح�شا�شا بال�شبع، وتقلل 
امت�شا�ص الدهون وال�شكريات، كما حتتوي على تركيزات 

مثالية من املعادن والفيتامينات حتافظ على �شحة اجل�شم يف 
ال�شيام.
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مع �لقر�آن يف رم�سان

هذا القراآن العظيم هو ال�شفاء والهدى والربيع 
القراآن  هذا  ارتبط  والنور،  والروح  والب�رشى 
القراآن؛  اأُنزل  ففيه  غريه،  من  اأكرث  برم�شان 
اأُنِْزَل  الَِّذي  اَن  َرَم�شَ �َشْهُر  تعاىل:  اهلل  قال 
و�شف  وقد   ،]185 ]البقرة:   - الُْقْراآُن  ِفيِه 
اأن  وهو  عظيٍم،  بو�شف  له  التالني  تعاىل  اهلل 
خ�شارة،  اإليها  تتطرق  ال  القراآن  مع  جتارتهم 
ِ َواأََقاُموا  فقال تعاىل: اإَِنّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب اهلَلّ
َوَعَلِنيًَة  ا  �رِشًّ َرَزْقنَاُهْم  ا  ِمَّ َواأَنَْفُقوا  َلَة  ال�شَّ

اَرًة لَْن تَبُوَر - ]فاطر: 29[. يَْرُجوَن جِتَ
م�شمعك  على  اأطرح  الكرمي  االأخ  اأيها  ولعلي 
ينفعني  اأن  تعاىل  اهلل  اأ�شال  و�شايا  املبارك 
ع�رشين  اإىل  وت�شل  بها،  وامل�شلمني  واإياك 

و�شية، وهي على النحو التايل:

الو�ضية الأوىل

بالقراآن  اأن �شلحنا وهدايتنا مرتبطة  اعلَم   
املكانة،  بهذه  و�شيء  القراآن،  عليه  دَلّ  ومبا 
البالغ وجهدنا  اهتمامنا  نوليَه  اأن  علينا  يجب 
وتدبًرا؛  وتعلًما  وعمًل  وعلًما  قراءًة  الكبري 
القراآن  اإنزال  من  عظيمة  مقا�شد  هذه  الأن 

الكرمي.
تعاىل  اهلل  على  االإقبال  اإن  الثانية:  الو�شية 
من  واإن  ال�شاحلة،  واالأقوال  باالأعمال  يكون 

فكيف  القراآن،  قراءة  هو  واأف�شلها  اأعظمها 
اإذا كان ذلك يف �شهر رم�شان، فهنيًئا لك اأخي 
الكرمي اإقبالك واهتمامك وجهدك يف حت�شيل 
اخلري يف �شهر اخلري، فاأكرِث من قراءة القراآن 

بقدرها، تُعَط اجلزاء االأوفى.

الو�ضية الثالثة: 

يف  ينا�شبك  برنامج  و�شع  يف  رَت  فَكّ هل 
اأن  اأرجو  القراآن؟  قراءة  مع  رم�شان  �شهر 
ال�شدفة  ح�شب  القراءة  واأما  كذلك،  تكون 
ذلك  يكون  قد  برنامج،  غري  من  واملوافقة 
العظيمة  الفر�ص  من  الكثري  ت�شييع  يف  �شببًا 
مثًل  قراءتك  تربط  اأن  عليك  واأقرتح  لديك، 
باالأوقات اخلم�شة لل�شلوات، فكل وقت جتعل 
�شبيل  فعلى  ال�شفحات،  من  معيًنا  مقداًرا  له 
املثال، لو و�شعت اأربع �شفحات مع كل وقت 
وختمَت ختمة  اليوم،  لقراأَت جزًءا يف  �شلة، 
كل  مع  �شفحات  ثماين  قراأَت  ولو  ال�شهر،  يف 
وقت �شلة، لقراأَت جزاأين كل يوم، وختمتني 
يف ال�شهر، وهكذا كلما زدت اأربًعا زدَت جزًءا 
يف اليوم وختمًة يف ال�شهر، واعلَم اأن يف اخلتمة 
ح�شنة،  مليني  ثلثة  على  يربو  ما  الواحدة 
واهلل يُ�شاعف ملن ي�شاء، فاعَمل ما ت�شتطيعه 

من القراءة لتح�شيل تلك االأجور العظيمة.

َياِم: ّ ُل �ل�سِ َف�سْ
َقاَل ابُْن الَْقِيِّم ر�شي اهلل عنه:

نَي ِمْن بنَْيِ �َشاِئِر  ِبنَي، َوُهَو ِلَرِبّ الَْعامَلِ ُة ااْلأَبَْراِر َوامْلَُقَرّ اُم امْلُتَِّقنَي، َوُجنَُّة امْلَُحاِرِبنَي، َوِريَا�شَ »َفُهَو جِلَ
ْجِل َمْعبُوِدِه، َفُهَو تَْرُك  َا يرَْتُُك �َشْهَوتَُه َوَطَعاَمُه َو�رَشَابَُه ِمْن اأَ اِئَم اَل يَْفَعُل �َشيًْئا؛ َواإَِنّ ااْلأَْعَماِل؛ َفاإَِنّ ال�شَّ

ِلُع َعلَيِْه  اِتِه، َوُهَو �رِشٌّ بنَْيَ الَْعبِْد َوَرِبِّه؛ اَل يََطّ ِ َوَمْر�شَ َذاِتَها اإِيثَاًرا مِلََحبَِّة اهلَلّ بُوبَاِت النَّْف�ِص َوتَلَُذّ َمْ
ا َكْونُُه تََرَك َطَعاَمُه َو�رَشَابَُه  اِهَرِة، َواأََمّ َراِت الَظّ ِلُعوَن ِمنُْه َعلَى تَْرِك امْلَُفِطّ �ِشَواهُ، َوالِْعبَاُد َقْد يََطّ

ْوِم. ِلُع َعلَيِْه بَ�رَشٌ؛ َوَذِلَك َحِقيَقُة ال�شَّ َو�َشْهَوتَُه ِمْن اأَْجِل َمْعبُوِدِه، َفُهَو اأَْمٌر اَل يََطّ
اِلِب  اِهَرِة َوالُْقَوى الْبَاِطنَِة، َوِحْميَِتَها َعِن التَّْخِليِط اجْلَ َواِرِح الَظّ ْوِم تَاأِْثرٌي َعِجيٌب يِف ِحْفِظ اجْلَ َوِلل�شَّ
ِديئَِة امْلَاِنَعِة لََها ِمْن  لََها امْلََواَدّ الَْفا�ِشَدَة الَِّتي اإَِذا ا�ْشتَْولَْت َعلَيَْها اأَْف�َشَدتَْها، َوا�ْشِتْفَراِغ امْلََواِدّ الَرّ

لَيَْها َما ا�ْشتَلَبَتُْه ِمنَْها  تََها، َويُِعيُد اإِ َحّ َواِرِح �شِ ْوُم يَْحَفُظ َعلَى الَْقلِْب َواجْلَ ِتَها، َفال�شَّ َحّ �شِ
ْكَبِ الَْعْوِن َعلَى التَّْقَوى؛ َكَما َقاَل تََعاىَل: يَااأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا  َهَواِت، َفُهَو ِمْن اأَ اأَيِْدي ال�َشّ

يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن - ]البقرة: 183[،  ّ ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�شِ
ْوُم ُجنٌَّة«اهـ]8[. َوَقاَل النَِّبُيّ �شلى اهلل عليه و�شلم: »ال�شَّ

دعاء
اللهم اجَعلنا من يُح�شنون �شيام هذا ال�شهر وقياَمه، واجعلنا ِمن 

النار يا رَبّ العاملني، اإنك على ما ت�شاء ُعتقائك ِمن 
وباالإجابة جديٌر، واأنت يا ربَّنا نعم املوىل قديٌر، 

الن�شري.ونعم 
ليتناف�ص املتناف�شون، ويت�شابق 

املت�شابقون اإليها؛ من خلل االأعمال 
ال�شاحلة التي هي �شبٌب ِمن اأ�شباب 

دخول احلنة، ال حَرمنا اهلل 
واإياكم منها.

�سهر رم�سان �سهر مغفرة �لذنوب
ُكْم -  ُكْم - ]اآل عمران: 133[، ويقول يف اآية اأخرى: �َضاِبُقوا اإِىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َرِبّ يقول اهلل تبارك وتعاىل: َو�َضاِرُعوا اإِىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َرِبّ

]احلديد: 21[، ويف اآخر احلديث ال�ضابق: ))وهلل ُعتقاُء من النار، وذلك كَلّ ليلة((. ف�ضياُمك اأيها الإن�ضان بالنهار، وقيامك بالليل، 
واإعمارك للوقت بتالوة القراآن، وذكر اهلل عز وجل، كل هذه الأمور - وغريها كثرٌي - من اأ�ضباب غفران الذنوب يف هذا ال�ضهر 

ا: ))َمن  م من ذنبه((]3[، ويقول اأي�ضً الكرمي، يقول النبي عليه ال�ضالة وال�ضالم: ))َمن قام رم�ضان اإمياًنا واحت�ضاًبا، ُغِفر له ما تقَدّ
قام مع الإمام حتى ين�ضرَف، ُكِتَب له قياُم ليلٍة((]4[. يف وجِه الُع�ضاة؛ ليتوبوا ويرِجعوا اإليه، وَيبتعدوا عن طرِق اللهو والفجور؛ 

وا بذلك دخول النار والعياذ باهلل. مات مرة اأخرى، وي�ضتحُقّ حتى ل َيقعوا يف املحَرّ

َلّى  معرفة هدي �لنبي �سَ
َلّم يف �إفطاره  �هلُل َعَلْيِه َو�سَ

و�سحوره
بها،  التحلي  م�شلم  كل  على  ينبغي  التي  االآداب  ومن 
لَّى اهللُ َعلَيِْه َو�َشلََّم، واقتفاء اأثره يف  متابعة هدي النبي �شَ
َو�َشلََّم  َعلَيِْه  لَّى اهللُ  النبي �شَ كل حركة و�شكنة، ومن هدي 
ي اهللُ َعنُه اأََنّ َر�ُشوَل  تعجيل الفطر؛ فَعْن �َشْهِل بِْن �َشْعٍد َر�شِ
َما  ِبَخرْيٍ  النَّا�ُص  يََزاُل  »الَ  َقاَل:  َو�َشلََّم  َعلَيِْه  اهللُ  لَّى  �شَ  ِ اهلَلّ
لَّى  ِ �شَ لُوا الِْفْطَر«  َوَعْن اأَِبي ُهَريَْرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهلَلّ َعَجّ
النَّا�ُص  َل  َعَجّ َما  َظاِهًرا  يُن  الِدّ يََزاُل  »الَ  َو�َشلََّم:  َعلَيِْه   ُ اهلَلّ
ِبي َعِطيََّة،  اأَ َوَعْن  ُروَن«   يُوؤَِخّ اَرى  َوالنَّ�شَ الْيَُهوَد  الِْفْطَر الأََنّ 
َي اهللُ َعنَْها َفَقاَل  َقاَل: َدَخلْت اأَنَا َوَم�رْشُوٌق َعلَى َعاِئ�َشَة َر�شِ
َعلَيِْه   ُ اهلَلّ لَّى  �شَ  ِ اهلَلّ َر�ُشوِل  َحاِب  اأَ�شْ ِمْن  َرُجَلِن  َم�رْشُوٌق: 
َوااْلآَخُر  امْلَْغِرَب،  ُل  َويَُعِجّ ااْلإِْفَطاَر  ُل  يَُعِجّ اأََحُدُهَما  َو�َشلََّم 
ُل  يَُعِجّ الَِّذي  َمن  َقالَْت:  امْلَْغِرَب؟  ُر  َويُوؤَِخّ ْفَطاَر  ااْلإِ ُر  يُوؤَِخّ
»َهَكَذا  َقالَْت:   .ِ اهلَلّ َعبُْد  َقاَل:  امْلَْغِرَب؟  ُل  َويَُعِجّ ااْلإِْفَطاَر 
نَُع«. ملا ثبت َعْن  ُ َعلَيِْه َو�َشلََّم يَ�شْ لَّى اهلَلّ ِ �شَ َكاَن َر�ُشوُل اهلَلّ
لَّى اهللُ َعلَيِْه  ِ �شَ ي اهللُ َعنُه اأََنّ َر�ُشوَل اهلَلّ �َشْهِل بِْن �َشْعٍد َر�شِ

لُوا الِْفْطَر«. َو�َشلََّم َقاَل: »الَ يََزاُل النَّا�ُص ِبَخرْيٍ َما َعَجّ
َة  لُوا«، اأَْي: ُمَدّ َعلَيِْه َو�َشلََّم: »َما َعَجّ لَّى اهللُ  ومعنى قوله �شَ
ُروا َعْن  تَْعِجيِل َفَما َظْرِفيٌَّة َوامْلَُراد                 ُ َما َلْ يُوؤَِخّ

ِق الَْوْقِت ُقّ ِل َوْقِتِه بَْعَد حَتَ اأََوّ
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زينة عويطة تطرح 
ت�ستعد   Unorthodox

لإطالق �ألبومها قريبا
الفنانة الأمريكية ذات الأ�صول املغربية »زينة عويطة«  طرحت 
 Unorthodox جديدها الفني عرب تطبيق اأنغامي حمل، عنوان
ينتظر  ، حيث   Dre Adams واإنتاج  كلمات  من  اأغنية  وهي   ،
باللغة  اأغان   9 يت�صمن  الذي  املقبل،  األبومها  �صمن  تطرح  اأن 

الإجنليزية.
وكانت »زينة عويطة« قد �صاركت موؤخرا �صمن فعاليات مهرجان 
عليه  وي�رشف  فلوريدا،  بولية  ينظم  الذي  الدويل«  بيت�ش  »بامل 
الأغاين  من  جمموعة  اأدت  حيث  العرو�صي«،  »حممد  املغربي 
اأغنيتها  اإىل  اإ�صافة   Still Young و   Unorthodox �صمنها 
التي ح�رشت  تفاعل اجلالية املغربية  ال�صهرية »موروكو« و�صط 
بامل  مهرجان  فعاليات  �صمن  زينة«   « تاألق  وياأتي  املهرجان. 
الذي  الناجحة يف احلفل اخلريي  م�صاركتها  بعد  الدويل،  بيت�ش 
نظم ببلجيكا، اإىل جانب مغني الراي »ر�صيد برياح«، وهو احلفل 
الذي ينظم �صنويا يف بلجيكا ويعود ريعه لفائدة الأبحاث الطبية 

وحتديدا يف جمال حماربة داء ال�رشطان.
اجلامعات  باإحدى  درا�صتها  تتابع  عويطة«  »زينة  اأن  اإىل  ي�صار 
الأمريكية )�صعبة القانون التجاري(، بعد اأن ح�صلت على �صهادة 
على  حينها  ح�صلت  حيث  جدا،  ح�صن  متفوقة مبيزة  البكالوريا 

جائزة اأف�صل معدل على �صعيد ولية تك�صا�ش.

م�سل�سل »فتنة«..  ير�سد 
حياة �لبدو يف �ل�سحر�ء 

ك�صفت الأحداث الدرامية من م�صل�صل “فتنة”، الذي يعر�ش على 
قناة “روتانا دراما”.ق�صة من وحي طبيعة و�صيم وتعقيدات حياة 
والأطماع،  والغرية،  وامل�صالح،  التاريخ،  من  ال�صحراء،  يف  البدو 
للكاتبني  عمل  وهو  واملواهب،  املتناق�صة،  وامل�صاعر  واملكائد، 
الدبا�ش،  �صعالن  واإخراج  اإبراهيمي،  وح�صام  �صماقة،  اأبو  حممد 
اأمرية �صمري، ونارميان عبد الكرمي، ولونا ب�صارة، وعمر  وبطولة: 
املجايل،  وح�صن خماي�صة، وحممد  الإبراهيمي،  حلمي، وحممد 

وهاين اخلالدي.

عمرو �سعد يتعر�ض لهجوم ب�سبب »بركة«.. وهذ� رده!

»�سانع �لأحالم« يتفّرد يف رم�سان مع مك�سيم خليل و�أروى جودة

غ�ضب كبري اأ�ضاب الفنان امل�ضري عمرو �ضعد ب�ضبب هجوم البع�ض على م�ضل�ضله اجلديد »بركة« الذي يعر�ض خالل �ضهر رم�ضان.
امل�رشي  الفنان  وقابل 
بغ�صب  النتقادات  هذه 
ر�صالة  وجه  بعدما  �صديد، 
�صديدة اللهجة عرب �صفحته 
الر�صمية على موقع التوا�صل 

الجتماعي »في�صبوك«.
ر�صالته  يف  �صعد  وحتدث 
حقري  لكل  »�صكرا  قائاًل: 
لأنه  ماأجور..  اأو  تافه 
بب�صاطة و�صح حجم املحبة 
وكفاية  وال�صعبية  والحرتام 
عمرو  وتابع  ردكم«،  عليا 
»اتعودت  قائاًل  كالمه  �صعد 
عل�صان  واجتهد  ب�ش  ا�صتغل 
املكانة  م�صوؤولية  قد  اأف�صل 

اللي انتم و�صعتموين فيها«.
واأكد �صعد على كونه ي�صمت 
ثقته  ب�صبب  الإ�صاءة  علن 
�صخ�ش  يوجد  ل  اأنه  يف 
ي�صتطيع التعتيم على النجاح 
موجهاً  احلب،  ي�صرتي  اأو 
ب�صبب  ملتابعيه  التحية 
»اأنتم  لهم  قائاًل  له،  دعمهم 
احلقيقة والرد ودليل النجاح 

الكبري على الأر�ش«.
قام  التي  الأدوار  عدد  كما 
»اأنا  قائاًل:  بطولتها  بلعب 
العزيز  وعبد  وبركة  يون�ش 
الغريب  وح�صن  و�صحاتة 
وغريها كتري.. ول�صه اإن �صاء 

اهلل«، م�صرياً اإىل كونه �صيعلن 
امل�صاهدة  ن�صب  عن  قريباً 
للرد  مب�صل�صله  اخلا�صة 
تتم  ل  اإنه  يقول  من  على 
م�صاهدته، موؤكداً اأن النجاح 

مثل احلب ل يتم تزويره.
حديثه  نهاية  يف  واأعلن 
فيلمه  كون  عن  جلمهوره 
فرعون«  »حملة  اجلديد 
ويج�صد  ببطولته  يقوم  الذي 
من خالله �صخ�صية »فرعون« 
�صيطرح قريباً بدور العر�ش، 
هو  جمهوره  اأن  معترباً 
الإيجابية  الطاقة  م�صدر 

بالن�صبة اإليه.

عمرو دياب يت�سدر قائمة �لنجوم �لأعلى �أجر� يف �إعالنات رم�سان مب�سر

مع بداية �صهر رم�صان املبارك، 
)�صانع  م�صل�صل  عر�ش  انطلق 
عبد  حممد  للمخرج  الأحالم( 
عبا�ش  ب�صار  والكاتب  العزيز 
عرب قناة )اأبو ظبي(، وهو العمل 
مك�صيم  النجم  فيه  يقدم  الذي 
اأدواره،  واأ�صعب  اأغرب  خليل 

اأروى جودة، جي�صي  النجوم  مع 
جهاد  عي�صى،  طوين  عبدو، 
�صعد، اإيلي مرتي، مي �صليم، رنا 

ري�صة، �صادي مقر�ش وغريهم.
مب�صمونه  يتفّرد  الذي  العمل 
وطريقة تقدميه لق�صة الدكتور 
الذي  الفيزيائي �صامي عمران، 

اخرتاع  اكت�صاف  اإىل  يتو�صل 
يف  والتاأثري  الأحالم  ل�صناعة 
اأحالم الآخرين، وق�ص�ش احلب 
التي يطرحها، و�رشاعات املال 
�صيحتل  والنفوذ،  وال�صلطة 
حمّبي  لدى  به  خا�صة  م�صاحة 

الدراما املختلفة وامل�صوقة .

املنتجة  ال�رشكة  ك�صفت  وقد 
لـ  التابعة   Gold Touch
الرفاعي  مفيد  للمنتج   MR7
�صور  عن  لالإعالم(  ظبي  و)اأبو 
اأوىل من كوالي�ش ت�صوير العمل 
لهاين  رواية  من  امل�صتوحى 

النق�صبندي.

قائمة  دياب،  عمرو  امل�رشي  املغني  ت�صدر 
يف  �صاركوا  الذين  اأجرا،  الأعلى  النجوم 
�صهر  خالل  تبث  التي  التجارية  الإعالنات 

رم�صان 2019.
وح�صل عمرو دياب على مبلغ مليون و300 األف 
دولر، وفقا مل�صدر مطلع بقطاع الت�صالت 
امل�رشي، من خالل م�صاركته يف اإعالن �رشكة 

فودافون اإىل جانب 10 جنوم.
حممد  العرب  الفنانني  اأن  امل�صدر  واأ�صاف 
رم�صان وتامر ح�صني ونان�صي عجرم بالإ�صافة 
اإىل النجم الأمريكي جان كلود فان دام، الذي 
�صارك حممد رم�صان يف اإعالن »اأقوى كارت 
م�رش،  ات�صالت  ب�رشكة  اخلا�ش  م�رش«  يف 

جاءوا بعد عمرو دياب من حيث الأجور.

�سيماء �سيف تفقد �لوعي ب�سبب مقلب ر�مز جالل
تعر�صت الفنانة امل�رشية �صيماء 
روؤيتها  فور  اإغماء  حلالة  �صيف 
برنامج  يف  جالل،  رامز  لغوريال 
ال�صالل«،  يف  »رامز  املقالب 
رم�صان  �صهر  يف  يعر�ش  الذي 

احلايل.
لإنهاء  جالل  رامز  وا�صطر 
اإفاقة  اأجل  من  �رشيعاً  املقلب 

عليه  لتنهال  �صيف،  �صيماء 
روح  ت�صتعيد  اأن  قبل  بال�رشب، 
املمثلة  بها  تتميز  التي  املرح 

الكوميدية.
وتخطى فيديو حلظة فقد �صيماء 
يف  »رامز  بربنامج  للوعي  �صيف 
م�صاهدة،  األف   200 ال�صالل«، 
عرب  طرحه،  من  �صاعات  خالل 

مبوقع  م�رش«   mbc« �صفحة 
في�ش بوك.

�صيماء  امل�رشية  الفنانة  وحلت 
جالل  رامز  على  �صيفة  �صيف 
ال�صالل«،  يف  »رامز  بربناجمه 
 mbc« ف�صائية  على  املذاع 
برنامج  فكرة  وتدور  م�رش«. 
»رامز يف ال�صالل«، حول مفاجاأة 

جنوم  من  ل�صحاياه  جالل  رامز 
و�صط  والإعالم  والريا�صة  الفن 
الغابة متنكراً يف غوريال مفرت�صة، 
م�صرياً  يواجهون  بعدما  وذلك 
ليجدوه  ال�صالل  مياه  يف  مرعباً 
يف انتظارهم قبل اأن يك�صف لهم 
عن حقيقته، ما يجعلهم ينهالون 

عليه بال�رشب.

 يومية وطنية �صاملة
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�سيفروليه كمارو ا�س ا�س 2020 حت�سل على حتديثات ع�سرية
ح�سلت �سيفروليه كمارو SS على حتديث جديد مل�ديل 2020 م�ؤخراً لي�سفي عليها عدة مل�سات ع�رصية.

تاأتي مقدمة كمارو SS اجلديدة م�ست�حاة من كمارو SS Shock النم�ذجية التي د�سنت بالعام املا�سي خالل 
معر�ض �سيما، وه� ما يعني تغيري مكان �سعار �سيفروليه بال�سبك العل�ي مع اإ�سافة فا�سل بني ال�سبك 

العل�ي وال�سفلي بنف�ض ل�ن الهيكل، اإىل جانب ت�فري ل�ن اأخ�رص جديد مع جمم�عة جديدة من 
اخل�سائ�ض التي ت�سمح للعمالء بتخ�سي�ض �سياراتهم.

تت�سمن هذه اخل�سائ�ض جناح خلفي بفئات LS وLT مع م�سابيح 
 LT1و LT خلفية مظللة وعجالت 20 اإن�ض بفئات

وSS، بجانب مكاب�ض مكابح حمراء اأو 
برتقالية بفئات LT وLT1 وSS كما 

ميكن احل�س�ل على اأحزمة اأمان 
وواقيات للركب بالل�ن الأحمر 
لكافة الفئات، بجانب مقاعد 

RECARO عالية الأداء 
بفئة LT، عجلة قيادة وذراع 
ناقل مغطاة باملايكروفايرب 

املطرز بفئات LT وSS و�سعار 
�سيفروليه الأ�س�د مع �سارة كمارو 
بالرفارف بفئة LT، كما اأ�سبحت 
فئة 3LT تاأتي ب�سكل قيا�سي مع 

حمرك تريب� 2 لرت وحزم الراحة والإ�ساءة 
التي كانت اختيارية قباًل.

مت اأي�ساً اإطالق فئة جديدة با�سم LT1، والتي تدمج ما بني ت�سميم واأداء فئتي 
SS و1LT، لتاأتي مبحرك V8 ق�ته 455 ح�سان لتك�ن اأرخ�ض كمارو بهذا املحرك مع �سعر يبداأ من 35، )131،250 ريال( مت�فرة بن�سخ الك�بيه والك�سف مع ناقل 

يدوي قيا�سي 6 �رصعات اأو اآخر اختياري اأوت�ماتيكي 10 �رصعات، اإ�سافة لإمكانية اختيار وج�د غطاء حمرك ن�سخة SS املزود مبنفذ ه�اء وعجالت 20 اإن�ض 
SS مع حزمة تقنية اختيارية ت�سيف �سا�سة مل�سية 8 اإن�ض ونظام Bose ال�س�تي الفاخر.

هذا و�ستاأتي م�ديالت LT مبحرك V6 �سعة 3.6 لرت بناقل اأوت�ماتيكي 10 �رصعات م�ستند على ناقل ن�سخ كمارو SS و ZL1، و�س�ف تت�فر م�ديالت كمارو 
املحدثة 2020 اجلديدة للبيع بداية من خريف العام اجلاري، حيث �سيتم اإنتاجها مب�سنع جرنال م�ت�رز يف ولية ميت�سيغان الأمريكية.

روفر 2020 حت�سل على حمرك 6 �سلندر جديد
جاك�ار لند روفر ط�رت حمرك �ست �سلندرات م�ستقيمة جديد �سعة 3.0 لرت بتقنيات هجينة 

خفيفة، وقد د�سنته يف بداية العام يف روفر �سب�رت HST بق�ة 395 ح�سان وعزم دوران 
550 ني�تن.مرت، والآن نرى هذا املحرك يف روفر الأكرب حجماً لعام 2020.

ق�ة املحرك يف روفر هي 355 ح�سان للن�سخة الأ�سا�سية اأو 395 ح�سان لن�سخة 
HSE P400 الأعلى اأداًء، والتي تت�سارع اإىل 96 كم\�ض يف 

5.9 ثانية فح�سب، ب�رصعة ق�س�ى 209 كم\�ض، مع 
اعتماده على �ساحن خارق “�س�برت�سارجر” 

كهربائي لتح�سني ال�ستجابة واإق�ساء تاأخر 
ا�ستجابة التريب� املذم�مة.

كما تاأتي روفر اجلديدة بجن�ط 22 اإن�ض، 
ويبداأ �سعرها من 90،900 دولر  للن�سخة 

الأ�سا�سية و209،500 دولر )786،000 
 SVAutobiography ريال( لن�سخة

الأرقى.
ويقرتب اجليل احلايل من روفر من 

نهاية عمره عقب تد�سينه يف الن�سف 
الثاين من 2012، ومن املت�قع الك�سف 

عن جيل جديد كلياً يف 2020، ب�زن 
اأخف بكثري بف�سل العتماد على من�سة 
MLA اجلديدة، مع ت�فر ن�سخة كهربائية 

بالكامل لحقاً.

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دوالر يف لوت�س ملناف�سة بور�س وفرياري
منذ ثمانية اأع�ام، اأعلنت ل�ت�ض الربيطانية املعروفة ب�سياراتها الريا�سية الفاخرة عن 

ب�سبب  ذلك  يتحقق  مل  ولكن  م�ديالت جديدة،  ثمانية  لطرح  خطط 
�سعف م�ارد ال�رصكة اآنذاك، ولكن كل ذلك تغري مع �رصاء جيلي 

حل�سة متحكمة من ل�ت�ض يف ماي� 2017.
جيلي ال�سينية اأعلنت عن خطط ل�ستثمار 1.9 مليار دولر 

وحت�يلها  ال�رصكة  اإحياء  لإعادة  ل�ت�ض  يف  الأقل  على 
ب�ر�ض  ملناف�سة  الفخامة  عامل  يف  معروف  “ا�سم  اإىل 

وفرياري”، و�سيتم اإنفاق املال يف تعيني 200 مهند�ض 
جديد وبناء م�سنع ومركز ت�سميم وابتكار.

ف�لف�،  مع  الناجحة  التجربة  تكرار  ترغب يف  جيلي 
عقب ا�ستثمارها 11 مليار دولر يف ال�سانعة ال�س�يدية 
وحت�يلها ل�سم لمع يف جمالها مب�ديالت رائجة يف 

اأوروبا وح�ل العامل.
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والية اجلزائر 

مديرية التقنيني ، ال�شوؤون العامة و املنازعات 
م�شلحة ال�شوؤون العامة 

مكتب اجلمعيات
الرقم : 225/ م ت �ش ع م / م �ش ع/م ج /2018

رقم امللف :1123 ال�شنف : الريا�شة و الرتبية البدنية 

و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية
للجمعية الريا�شية

طبقا لأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 
الي�م  يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا  1433 امل�افق ل 12 
العامة  التعديالت ) حم�رض اجلمعية  اأوت 2018 ا�صتالم مذكرة   08
النتخابية امل�ؤرخة يف 2016/08/14( املتعلقة بتغيري ت�صكيلة الهيئة 

التنفيذية للجمعية الريا�صية امل�صماة : 
النادي الريا�صي الهاوي / م�ل�دية جنم ال�صاحل الدويرة

امل�صجلة حتت رقم : 138/ ب�لية تيبازة 
املقيمة ب : املركز الثقايف �صارع العزوين حممد الدويرة 

يرتاأ�صها ال�صيد : بن طاهر ف�صيل 
 : التالية  الريا�صات   تنمية  و  ترقية  على  العمل   : اجلمعية  اأهداف 
ال�صطرجن ، الكيك ب�ك�صينغ ، املالكمة التايالندية : اليكيدو ، األعاب 
الق�ى ، اجليدو ، كرة ال�صلة ، كرة الطائرة ، كرة اليد ، تن�س امليدان 
لفائدة   ، ك�نتاكت  ، ف�ل  الكراتي   ، الأج�صام  ، كمال  الأثقال  ، رفع 

اأع�صائه بدون هدف مربح .
يجب القيام باإجراءات الإ�صهار وفقا لأحكام املادة 18 الفقرة 02 من 

القان�ن ال�صالف الذكر  
مالحظة : هذا ال��صل ل يخ�ل للجمعية احلق يف ممار�صة اأي ن�صاط 

جتاري 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 

االأ�شتاذة/حا�شور الزهراء 
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي

اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء اجلزائر الكائن مكتبها ب 10 �شارع احمد �شاملي ح�شني داي اجلزائر 
حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر يف جريدة يومية

املادة 614-613 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية
املادة 412 فقرة 03 و ما يليها من ق. ا.م.ا

لفائدة: ال�رضكة ذات امل�ص�ؤولية املحدودة ف�رتي�س املمثلة مب�صريها
العن�ان : املركز التجاري زافري طريق دودو خمطار رقم 11 بن عكن�ن اجلزائر 

ب�ا�صطة الأ�صتاذة �رضيف ثلجة عقيلة املحامية 
بناءا على احكام امل�اد 322-313-336-405-406-407-416-319 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية .

الق�صية  رقم   2019/01/30 بتاريخ  التجاري  الغرفة  اجلزائر  ق�صاء  جمل�س  عن  ال�صادر  القرار  على  بناء 
18/04879 رقم الفهر�س 19/00701 و املمه�ر بال�صيغة التنفيذية بتاريخ 2019/02/11 حتت رقم 2019/367 و 
امل�ؤيد و املتمم للحكم عن حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2018/07/11 رقم اجلدول 18/01301 رقم الفهر�س 

.18/06042
بال�فاء املحررة من طرف  بال�فاء و حم�رض تكليف  تبليغ تكليف  التنفيذي و حم�رض  ال�صند  تبليغ  مب�جب حما�رض 

الأ�صتاذة حا�ص�ر الزهراء حم�رضة ق�صائية عن طريق التعليق الربيد بتاريخ 2019/03/13 حتت رقم 002753
مب�جب حما�رض تبليغ ال�صند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بال�فاء و حم�رض تكليف بال�فاء  املحررة من طرف نف�س 

املح�رضة الق�صائية -عن طريق التعليق بل�حة اإعالنات حمكمة �صيدي حممد   بتاريخ 2019/04/06 
مب�جب حما�رض تبليغ ال�صند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بال�فاء و حم�رض تكليف بال�فاء  املحررة من طرف نف�س 

املح�رض الق�صائي -عن طريق التعليق بل�حة اإعالنات بلدية احممد بل�زداد  بتاريخ 2019/04/09
ال�صيد رئي�س حمكمة �صيدي  ال�صادر عن  الر�صمي يف جريدة ي�مية وطنية  تبليغ  بناءا على اذن بن�رض م�صم�ن عقد 

حممد  بتاريخ 2019/05/02 حتت رقم 19/1962 
بلغنا اىل /ال�رضكة ذات امل�ص�ؤولية املحدودة و ذات ال�صخ�س ال�حيد امل�صماة اأو ار تي ا . .

العن�ان: 22 �صارع حممد العيا�صي حممد بل�زداد اجلزائر  
مبا ت�صمنه ال�صند التنفيذي املذك�ر اأعاله و ل �صيما الق�صاء ب: 

--)) دفع مبلغ 1.000.000 دج ) ملي�ن دينار جزائري (  تع�ي�س عن كافة الأ�رضار الالحقة بها + م�صاريف التنفيذ و 
احلق التنا�صبي للمح�رض الق�صائي عند الدفع طبقا للقان�ن.

نفذ  ال  و  الي�مية  تاريخ  ن�رض هذا املح�رض باجلريدة  لل�فاء ت�رضي من  ي�ما  له مهلة خم�صة ع�رض  نبهناه /بانه  و 
عليه جربا بكافة الطرق القان�نية 

واثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �صلمنا ن�صخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقان�ن . 

الو�شط:2019/05/13

الو�شط:2019/05/13الو�شط:2019/05/13

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني

لدى اخت�شا�ش حمكمة ال�شراقة، جمل�ش ق�شاء تيبازة
لالأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد

رقم 29 حي 60 م�شكنا، عي�شات  اإيدير، 
ال�شراقـة – واليـة اجلزائـر

هاتف فاك�ش : 46 33 36 023 – 01 10 98 0555

اإعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني
- املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ

اأنه تنفــيذا لالأمــر علــى عري�صــة بحجــز تنفيــذي علــى عقــار، ال�صــادر عــن حمكمــة ال�رضاقــة بتاريــخ 2014/07/09، الفهــر�س رقـــــــــــــم 2014/2504.
وبنـاء علـى قائمـة �صـروط البيـع العقـاري امل�ؤ�صـر عليهـا بتاريـخ 2017/01/02 حتت رقـم 17/03.

لفـائـدة  : بنـك اخلليـج  اجلزائـر »�رضكـة  م�صاهمـة« – ممثــل فــي �صخــ�س مديــــــره.
الكائن مقره : طريــق ال�رضاقــة، دالــي اإبراهــيم، وليــة اجلزائـــــــر.....................................حاجز.

القائم فـي حقـه واحلا�صـر عنـه وكيلـه الأ�صتــاذ/ ي�ن�صــي �صعيــد، املحامــي لــدى املجلـــ�س.
�صـــد  : ال�صيد/ بــن دحمــان حممــد بــن �صعيــد.

املقـــيم : م�صــارف بلديــة بــن �صــ�د، وليــة ب�مـــــــردا�س.............................حمج�ز عليه.
حاليـــا : رقمي 26، 28 جتزئة ال�صخـرة الكـربى، عـني البنيـان، وليـة اجلزائـر.

 تعلن ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�صتاذين/ حمدي با�صا اأحمد – حممدي مراد، املح�رضين الق�صائيني لدى اخت�صا�س حمكمة ال�رضاقة،
عـن انعقاد جل�صة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�صات رقم 02 مبقر حمكمة ال�رضاقة، ي�م 2019/06/02 على ال�صاعة التا�صعة )09.00( �صباحا، للعقار 

املت�صكل اأ�صا�صا من قطعتني اأر�صيتني والذي تعيينه كالتالـــــــي :  

 : االأولـى  القطعة   -/1
قطعة اأر�صية كائنة باإقليم بلدية عني البنيان، ال�اقعة باملكان امل�صمى جتزئة ال�صخرة الكربى، عني البنيان، اجلزائر، تقدر م�صاحتها مبائة و�صتة وخم�صني مرتا 

مربعا )156(م2(، مقتطعة من قطعة اأر�س اأكرب منها تقارب م�صاحتها )06هـ 80اآر 80�س(، حتمل رقم 28، من املخطط اخل�ص��صي للتجزئة، م�صيد علها بناية 
تتك�ن من :-------------------

- قبـــ� ذو م�صاحـة تقـدر مبائـة وخم�صـة اأمتـار مربعـة و�صتـة د�صيمتـر )105.56م2(.---------
- طابق اأول يت�صكل من اأربع غرف، مطبخ، حمام، ومرحا�س ذو م�صاحة تقدر مبائة وواحد ثالثني مرتا مربعا وع�رض د�صيمرت )131.10م2(.--------------

---------------------------------------------
- طابق ثان يت�صكل من اأربع غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س و�صطح تقدر م�صاحته تقدر م�صاحته مبائة وواحد ثالثني مرتا مربعا وع�رض د�صيمرت )131.10م2(.--

---------------------------------------------
وهي حمدودة كالتايل :--------------------------------------------------------

من ال�صمال : القطعة رقم 27  - من اجلن�ب : طريق  - من ال�رضق : القطعة رقم 29   - من الغرب : القطعة رقم 26 

: الثانيـة  القطعة   -/2
قطعة اأر�س عارية معدة للبناء كائنة باإقليم بلدية عني البنيان، باملكان امل�صمى جتزئة ال�صخرة الكربى، عني البنيان، اجلزائر، تقدر م�صاحتها مبائة وثمان�ن مرتا مربعا )180(م2(، مقتطعة 

من قطعة اأر�س اأكرب منها تقارب م�صاحتها )06هـ 80اآر 80�س(، حتمل رقم 26، من املخطط اخل�ص��صي للتجزئة، م�صيد عليها بناية تتك�ن من :-------------------
- قبـــ� ذي م�صاحة تقدر مبائة وثمانية واأربعني مرتا مربعا و72د�صيمرتا )148.72م2(.----------------

- طابق اأر�صي يت�صكل من ثالث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س ومراآب ذي م�صاحة تقارب )148.72م2(.-------
- طابق اأول يت�صكل من ثالث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س وخمزن ذي م�صاحة تقدر مبائة وخم�صة وخم�صني مرتا مربعا واثنني وع�رضين د�صيمرتا )155.22م2(.-----------------

----------------------------
- طابق ثان يت�صكل من ثالث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س وخمزن تقدر م�صاحته مبائة وخم�صة وخم�صني مرتا مربعا واثنني وع�رضين د�صيمرتا )155.22م2(.-------------------

------------------------------
وهي حمدودة كالتايل :--------------------------------------------------------

من ال�صمال : القطعة رقم 52   - من اجلن�ب : ممر    - من ال�رضق : القطعة رقم 28   - من الغرب : القطعة رقم 24 
وامل�صاحة الإجمالية للقطعتني الأر�صيتني هي ثالثمائة و�صتة وثالث�ن مرتا مربعا )336م2(.-------------------

ب�صعـر افتتاحـي مقـدر مببلـغ 126.900.000.00 دج )مائة و�صتة وع�رضين ملي�نا وت�صعمائة األفا دينار جزائري( بعد انق�صا الع�رض تنفيذا لأمر املحكمة، م�صاف له حق�ق الت�صجيل 
وم�صاريف التنفيذ واحلقـ�ق التنا�صبيـة للمح�صــــر.

وعليه فباإمكان  اجلمه�ر الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر، الإطالع على قائمة �رضوط البيع و�صحب ن�صخة منها من كتابة �صبط حمكمة ال�رضاقة، اأو من دي�ان ال�رضكة القائمة 
بالتنفيذ الكائنة بالعن�ان املذك�ر اأعــــــــــاله.

�رضوط البيع : زيادة على ال�رضوط املحددة بقائمة �رضوط البيع، فاإنه ي�صت�جب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�س 5/1 ال�صعر الفتتاحي وامل�صاريف والر�ص�م امل�صتحقة حال، 
ب�ا�صطة �صـك م�رضفـي حل�صـاب اأمانـة �صبـط املحكمـــة.

املح�شــــر الق�شائـــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
         

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�شريـن الق�شائيـني
لدى اخت�شا�ش حمكمة ال�شراقة، جمل�ش ق�شاء تيبازة

لالأ�شتاذين حمدي با�شا اأحمد –  حممدي مراد
رقم 29حي 60م�شكنا، عي�شات اإيدير

 ال�شراقة – والية اجلزائر
هاتف فاك�ش : 46 33 36 023(- 10 01 98 0555

اإعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني
- املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ

تنفيذا ملنط�ق القـرار املمه�ر بال�صيغـة التنفيذيـة، ال�صـادر عـن جملـ�س ق�صـاء البليـدة "غرفـة �ص�ؤون الأ�رضة" 
بتاريــخ 2014/06/16، الق�صيــة رقــم 14/1015، الفهــر�س رقـــــــــم 14/2179.

وبنـاء علـى قائمـة �صـروط البيـع العقـاري امل�ؤ�صـر عليهـا بتاريـخ 2018/05/07 حتت رقـم 18/08.
لفـائــدة : ال�صيدة/ بــن زيطـــة معي�فــــــة.

املقيمـــة : ال�صعيبـــة، دائــــرة اأولد جــــــالل، ب�صكــــــــــــــــرة.
�صـــد   : ورثة املرح�م حفرة رابح وهم : زوجته �صيبة  غنية، واأبناوؤه حفرة حممد، ليندة، فايزة، اأب� �صفيان، ه�صـام، 

                 زينــب، حمـــزة، �صيـــف الإ�صـــــالم، اأمينــــــــــــــــة.
املقيــمني  : جتزئة عزوز عبد اهلل، رقم 01، زرالدة، وليـة اجلزائــــــــــــــــــــر.

تعلن ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�صتاذين/ حمدي با�صا اأحمد – حممدي مراد، املح�رضين الق�صائيني لدى اخت�صا�س حمكمة ال�رضاقة،
عـن انعقاد جل�صة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�صات 02 مبقر حمكمة ال�رضاقة، ي�م 2019/06/02 على ال�صاعة التا�صعة )09.00( �صباحا، للعقار الآتي تعيينــــــــــــــــــــــــــــه :

قطعة اأر�صية م�صيد عليها م�صكن كائنة ببلدية زرالدة ولية اجلزائر، جتزئة عزوز عبد اهلل رقم 01 ذات م�صاحة تقدر بـ122.50م2، مف�ص�لة من قطعة اأر�س اأكرب منها ذات م�صاحة )05هـ، 25اآر( 
حتمل رقم 34، من خمطط التجزئة امل�صهر باملحافظة العقارية بتاريخ 1994/08/02 حجم 298 رقم 15، وهي حمدودة  كما يلــــــــــي :

- مـن ال�صمـال : القطعـة رقـم 65.      - مـن اجلنـ�ب : طريـــــــــــــــــــق.
- مـن ال�صـرق : القطعـة رقـم 35.       - مـن الغـرب : القطعة رقـــــــــــــــم 33.

 ب�صعر افتتاحي مقدر مببلغ 18.418.050.00دج )ثمانية ع�رض ملي�نا واأربعمائة وثمانية ع�رض األفا وخم�صني دينارا جزائريا(، بعد اإنقا�س الع�رض تنفيذا لأمر املحكمة، م�صاف له حق�ق الت�صجيل 
وال�صهر وم�صاريف التنفيذ واحلقـ�ق التنا�صبيـة للمح�صـــر.

وعليه فباإمكان  اجلمه�ر الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر، الإطالع على قائمة �رضوط البيع و�صحب ن�صخة منها من كتابة �صبط حمكمة ال�رضاقة، اأو من دي�ان ال�رضكة القائمة بالتنفيذ 
الكائنة بالعن�ان املذك�ر اأعــــــــــاله.

�رضوط البيع : زيادة على ال�رضوط املحددة بقائمة �رضوط البيع، فاإنه ي�صت�جب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�س 5/1 ال�صعر الفتتاحي وامل�صاريف والر�ص�م امل�صتحقة حال، ب�ا�صطة  
�صـك م�رضفـي حل�صـاب اأمانـة �صبـط املحكمـــة.

املح�شــــر الق�شائـــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب االأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق االأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�شر تبليغ اإعذار عن طريق الن�شر
املواد 329 و 336 و 412/4 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بتاريخ اخلام�س من �صهر ماي �صنة األفني وت�صعة ع�رض 2019/05/05
نحن الأ�صتاذ / ن�رض الدين تيغزة حم�رض ق�صائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعن�ان املذك�ر اأعاله و امل�قع اأ�صفله .

لفائدة : بنك التنمية املحلية وكالة عنب تاق�رايت رمز 121 ، املمثلة من قبل مديرها 
الكائن مقرها ب : عني تاق�رايت ، ولية تيبازة 

ب�ا�صطة القائمة يف حقه الأ�صتاذة / دلل طيباوي ، حمامية  
بعد الإطالع على املادة 12 من قان�ن تنظيم مهنة املح�رض الق�صائي  و امل�اد من 406 اإىل غاية املادة 416 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 

اعذار بالدفع قبل املتابعة الق�صائية ، من �صفحة واحدة مم�صي و حمرر من طرف الأ�صتاذة / دلل طيباوي ، حمامية القائمة يف حق بنك التنمية املحلية وكالة عني تاق�رايت رمز 121 ، الكائن 
مقره بالعن�ان املذك�ر اأعاله 

بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار ب�ا�صطة ر�صالة م�صمنة بتاريخ : 2019/04/03 حتت رقم : RR 206 152 001 42  مبكتب بريد  مدينة القليعة 
بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار عن طريق التعليق و امل�ؤ�رض عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�صبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2019/04/14

بناءا على حم�رض تبليغ اإعذار عن طريق التعليق و امل�ؤ�رض عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية خمي�صتي   بتاريخ : 2019/04/14 
و مب�جب الأمر ال�صادر عن ال�صيدة رئي�صة حمكمة القليعة  بتاريخ: 2019/04/18 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00482 و الذي يرخ�س للمح�رض الق�صائي بن�رض م�صم�ن عقد التبليغ الر�صمي على 

اإحدى اجلرائد الي�مية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ
بلغنا و�صلمنا اإىل

املدع� )ة( : بابا علي عبد الرحمان    ، ال�صاكن )ة( ب : جتزئة رقم 90 خمي�صتي   ، تيبازة ، اإعذار بالدفع قبل املتابعة الق�صائية للمبلغ املقدر ب : 3.288.042.15 دج ثالثة ماليني و مائتان و 
ثمانية و ثمان�ن الف و اثنان و اأربع�ن دينار و خم�صة ع�رض �صنتيم و الذي ه� مر�صح لالرتفاع عن كل تاأخري يف ت�صديد القر�س ال�صادر عن بنك التنمية املحلية وكالة عني تاق�رايت رمز 121  ، 

املحرر و املم�صي من طرف مدير البنك ، الكائن مقره بالعن�ان املذك�ر اأعاله 
اإثباتا لذلك و لكي ل يجهل ما تقدم

بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �صلمنا ن�صخة طبق الأ�صل من املح�رض احلايل مرفقة بالإعذار للمخاطب )ة(  و الكل طبقا للقان�ن .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب االأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق االأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�شر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد 412/4 و 612 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بتاريخ ال�صاد�س  من �صهر ماي �صنة الفني و ت�صعة ع�رض :2019/05/06
نحن الأ�صتاذ / ن�رض الدين تيغزة حم�رض ق�صائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعن�ان املذك�ر اأعاله و امل�قع اأ�صفله .

بطلب من : البنك ال�طني اجلزائري �رضكة ذات اأ�صهم ، املمثل يف �صخ�س مديرها ، الكائن مقره ب : �صارع قا�صي حممد بابا ح�صن ، اجلزائر ،  و املتخذ م�طنه املختار مبكتب الأ�صتاذ / ن�رض 
الدين تيغزة حم�رض ق�صائي مبحكمة القليعة �صد ال�صيدة )ة( : نذير خالف ، م�ؤ�ص�صة جنارة اخل�صب الإنتاج ال�صناعي ملجم�عات التاأثيث من اخل�صب لال�صتعمال املنزيل اأو الفندقي 

ال�صاكن )ة( ب : جتزئة )اأ( ت��صعة رقم 196 بابا ح�صن ، اجلزائر  بعد الإطالع على امل�اد 613.612 و 625  من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�رضاقة  ، الق�صم : التجاري / البحري ، بتاريخ 2009/06/01حتت رقم الفهر�س : 09/2568 ، رقم اجلدول 09/0122 و املمه�ر بال�صيغة التنفيذية امل�صلمة 

من طرف حمكمة ال�رضاقة  ، بتاريخ 2011/02/14 ، حتت رقم 11/237
بناءا على حما�رض تبليغ ال�صند التنفيذي ، تكليف بال�فاء ، ت�صليم التكليف بال�فاء  ب�ا�صطة ر�صالة م�صمنة  حتت رقم :                               RR 00371885542    مبكتب بريد  مدينة القليعة 

بتاريخ 2019/01/28
بناءا على حما�رض تبليغ ال�صند التنفيذي ، تكليف بال�فاء ، ت�صليم والتكليف بال�فاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/02/24
بناءا على حما�رض تبليغ ال�صند التنفيذي ، تكليف بال�فاء ، ت�صليم التكليف بال�فاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية بابا ح�صن  بتاريخ 2019/02/18

و مب�جب الأمر ال�صادر عن ال�صيدة رئي�صة حمكمة القليعة بتاريخ 2019/04/10 ، حتت رقم الرتتيب : 19/01588 و الذي يرخ�س للمح�رض الق�صائي بن�رض م�صم�ن حم�رض تكليف بال�فاء  على 
اإحدى اجلرائد الي�مية  ال�طنية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ

كلفنا ال�صيد )ة( : نذير خالد ، م�ؤ�ص�صة جنارة اخل�صب الإنتاج ال�صناعي ملجم�عات التاأثيث من اخل�صب لال�صتعمال املنزيل اأو الفندقي ال�صاكن )ة( ب : جتزئة )اأ( ت��صعة رقم 196 بابا ح�صن ، 
اجلزائر ،  بان ي�صدد بني اأيدينا مبلغ مل�نني و مائتان و واحد  و اأربع�ن الف و خم�صة مائة و �صبعة و ثمان�ن دينار جزائري و واحد و ثمان�ن �صنتيم 2.241.587.81 دج و الذي ميثل مبلغ مقابل 

الدين م�صاف اإليه اأتعاب التنفيذ و احلق التنا�صبي .
و نبهنا ال�صيد )ة( : نذير خالد ، م�ؤ�ص�صة جنارة اخل�صب الإنتاج ال�صناعي ملجم�عات التاأثيث من اخل�صب لال�صتعمال املنزيل اأو الفندقي ، باأن له اأجل خم�صة ع�رضة )15( ي�ما لل�فاء ي�رضي ابتداءا 

من تاريخ ن�رض م�صم�ن التكليف بال�فاء باجلريدة و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية .

االأ�شتاذ بوحالة جمال حم�شر ق�شائي لدى جمل�ش ق�شاء اجلزائر
023.17.06.21 هاتف:  اجلزائر  الوادي  باب  عنرتي  �شاحة م�شطفى   01

ن�شر م�شتخرج من قائمة �شروط البيع باملزاد العلني لعقار

)قطعة اأر�س منف�صلة عن قطعة اأكرب منها م�صيد عليها منزل فردي مبني بالأجر مغطى ب�صطح ممل�ك على ال�صي�ع ( 
املادة 748 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة ال�صيد : طنجاوي حممد
ال�صاكن ب / 02 �صارع ن�ر الدين حمري بلف�ر احلرا�س

�صد ال�صيدة طنجاوي خرية امل�ل�دة مرباح ارملة طنجاوي ب�عالم ، ال�صاكنة ب / 13 �صارع عبد الكرمي بن طرفاية ح�صني داي احلرا�س ، و ال�صيدة طنجاوي مهدية ابنة ب�عالم بن ال�نا�س و 
�صقيني فاطمة الزهرة ، ال�صاكنة ب : 304 نهج حميد فيال ج احلمامات اجلزائر 

و تنفيذا ل :  احلكم ال�صادر عن حمكمة احلرا�س ، الق�صم العقاري بتاريخ 2016/05/25 جدول رقم 16/01206 فهر�س رقم 16/05590 املمه�ر بال�صيغة التنفيذية بتاريخ 2016/10/27 حتت رقم 
16/3884  يعلن الأ�صتاذ / ب�حالة جمال املح�رض الق�صائي لدى اخت�صا�س جمل�س ق�صاء اجلزائر الكائن مكتبه ب / 01 �صاحة م�صطفى عنرتي باب ال�ادي اجلزائر باإيداع قائمة �رضوط بيع 
عقار باملزاد العلني ل�صالح اأعلى و اأخر مزايد مبلحقة حمكمة احلرا�س بقاعة اجلل�صات للبي�ع العقارية لعقار ) قطعة اأر�س منف�صلة عن قطعة اأكرب منها م�صيد عليها منزل فردي مبني بالأجر 
مغطى ب�صطح ممل�ك على ال�صي�ع ل�رثة املرح�م طنجاوي ب�عالم ابن ل�نا�س و يقع يف املكان امل�صمى ح�صن بادي ) بلف�ر �صابقا ( احلرا�س و حاليا 13 �صارع عبد الكرمي بن طرفاية  ح�صن بادي 
احلرا�س  التعيني  الأماكن قطعة اأر�س م�صاحتها 209 م2  منف�صلة عن قطعة اأكرب منها م�صاحتها اأربعمائة و ثمانية و ت�صع�ن مرت مربع )498 م2 ( م�صيد عليها منزل فردي مبني بالأجر مغطى 
ب�صطح ي�صمل طابق اأر�صي مق�صم اإىل ثالثة )03( غرف ، مطبخ ، حمام كائن باملكان امل�صمى ح�صن بادي )بلف�ر �صابقا(  احلرا�س حدوده : من ال�صمال / على ط�ل )09( ت�صعة اأمتارو )98( ثمانية 
و ت�صع�ن �صنتيمرت الزائد من هذه البناية ، من ال�رضق / على ط�ل )20( ع�رضون مرتا و )90( ت�صع�ن �صنتيمرتا بالقطعة 142 ، من اجلن�ب / على ط�ل )10( ع�رضة اأمتار بطريق ط�له )08( ثمانية 

اأمتار ، من الغرب / على ط�ل )20( ع�رضون مرتا و )92( اإثنني و ت�صع�ن �صنتيمرت بالزائد من البناية 
و�صف و قيا�س العقار : 

العقار حمل البيع يقع ب 13 �صارع عبد الكرمي بن طرفاية ح�صن بادي احلرا�س ي�صمل قطعة اأر�صية تبلغ م�صاحتها 209 م2 �صيد عليها بناية بطابق اأر�صي ب�صيط مغطى ب�صطح ، البناية تتك�ن 
من �صقة ت�صتمل على ثالث ) 03( غرف ، مطبخ ، غرفة احلمام ، مرحا�س و ل�احق املجم�ع مب�صاحة 110.55 م2  + غرفة خارجية م�صتقلة م�صاحتها 12.30 م2 باقي العقار عبارة عن فناء يف 
ال�اجهة و فناء يف اخللف و ذلك ح�صب تقرير اخلبري ب�عروة حممد امل�دع لدى اأمانة �صبط املحكمة بتاريخ 2016/01/14 حتت رقم 2016/42 و حم�رض معاينا املحرر بتاريخ 2019/04/11 من 

طرف الأ�صتاذ ب�حالة جمال حم�رض ق�صائي لدى اخت�صا�س جمل�س ق�صاء اجلزائر 
�رضوط البيع : تخ�صع عملية البيع باملزاد العلني للعقار املذك�ر اأعاله يف اجلل�صة التي �ص�ف تنعقد لحقا اإىل قائمة �رضوط البيع امل�دعة باأمانة �صبط حمكمة احلرا�س بتاريخ 2019/04/25 

حتت رقم 2019/09 
ت�صتقبل املزايدة على اأ�صا�س �صعر اإفتتاحي قدره 33.700.000.00 دج ثالثة و ثالث�ن ملي�ن و �صبعمائة األف دينار جزائري ح�صب احلكم ال�صادر عن حمكمة احلرا�س الق�صم العقاري بتاريخ 

2016/05/25 جدول رقم 16/01206 فهر�س رقم 16/05590 املمه�ر بال�صيغة التنفيذية بتاريخ 2016/10/27 حتت رقم 16/3884 و املعتمد لتقرير اخلبري الأ�صتاذ ب�عروة حممد
يلتزم امل�صتفيد من املزايدة بدفع ت�صبيق 5/1 من الثمن الرا�صي به املزاد حال ي�م ر�ص� املزاد و امل�صاريف و الر�ص�م امل�صتحقة و الباقي يف اأجل اأق�صاه ثمانية اأيام )08( من تاريخ املزايدة و 

يدفع الثمن نقدا بالعملة املتداولة اأو ب�صك م�صادق عليه حل�صاب اأمانة �صبط املحكمة 
يلتزم امل�صتفيد من املزايدة اإ�صافة اإىل الثمن الرا�صي به املزاد بدفع جميع حق�ق الت�صجيل و احلق�ق الأخرى الناجتة و املرتتبة عن عملية املزايدة 

و بناء على اأمر على عري�صة ال�صادر عن رئي�س ق�صم البي�ع العقارية ملحكمة احلرا�س بتاريخ 2019/05/08 فاإن العرتا�صات املحتملة تقدم اىل ال�صيد رئي�س حمكمة احلرا�س بثالثة )03( اأيام 
على الأقل قبل جل�صة العرتا�صات املحددة ي�م التا�صع و الع�رضون من �صهر ماي األفني و ت�صعة ع�رضة ) 2019/05/29( على ال�صاعة منت�صف النهار )12:00 �صا(

ميكن الإطالع على قائمة �رضوط البيع باأمانة �صبط ملحقة حمكمة احلرا�س اأو مبقر مكتبنا العم�مي الكائن بالعن�ان املذك�ر اأعاله .
املح�شر الق�شائي 
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تهنئة مبولودة 
مبنا�شبة ازديان فرا�ش ال�شديق العزيز ذويب �شالح 

مبولودة بهية الطلعة �شميت على بركة اهلل » جنى » يتقدم 
اال�شتاذ خل�شر بن يو�شف باحر التهاين واطيب االماين 
لعائلة ذويب وربي يجعلها من حفظة القراآن الكرمي 

وبال�شفاء العاجل لالأم .
األف األف مليون مربوك يا �شالح ترتبى يف عزك  



غوغل تطلق مزايا جديدة يف حمرك البحث مع حلول �ضهر رم�ضان
اأطلقت �رشكة غوغل لثالث مزايا جديدة 
�شهر  مبنا�شبة  لديها  البحث  خدمة  على 
عن  معلومات  �شتظهر  حيث  رم�شان 
عند  البحث  نتائج  �شمن  الف�شيل  ال�شهر 
�شلة  ذات  رئي�شية  كلمات  ا�شتخدام 
منتج  عن  غوغل  ك�شفت  كما  باملنا�شبة، 
االفرتا�شي  الواقع  بني  ما  يدمج  جديد 
فيه  ت�شتعد  الذي  الوقت  يف  اخلط،  وفن 
حللول  العامل  اأنحاء  جميع  يف  ال�شعوب 

ال�شهر املبارك.
غوغل  م�شتخدمي  باإمكان  واأ�شبح 
على  االّطالع  العامل  اأنحاء  جميع  من 
املعلومات اخلا�شة ب�شهر رم�شان مبا�رشة 
من �شفحة نتائج البحث، وفقط من خالل 
الف�شيل،  ال�شهر  عن  ا�شتف�شارهم  كتابة 
و�شتت�شمن نتائج البحث معلومات متعّددة 
ون�شائح  املحلية  ال�شالة  مواقيت  مثل 

رم�شانية  وو�شفات  برم�شان  خا�شة 
تطبيقي  جانب  اإىل  يوتيوب  على  رائجة 
عبارة  هو  قلم  تطبيق  وقلم.  الِقبلة  اجتاه 
عن تطبيق ويب جديد ميكن الو�شول اإليه 
االإلكرتونية  املت�شفحات  خمتلف  عرب 
االأبعاد  ثالثي  فنًيّا  عماًل   35 ويت�شّمن 
ب�شهولة  م�شاركتها  للم�شتخدمني  ميكن 
�شكل  على  العائلة  واأفراد  االأ�شدقاء  مع 
رم�شان  �شهر  بحلول  معايدة  ر�شائل 
الف�شيل وعيد الفطر املبارك هذه ال�شنة، 
وقد تعاونت غوغل مع ت�شعة من الفنانني 
البتكار  عاملًيا  امل�شهورين  واخلطاطني 
اأكرث من 35 عماًل فنًيّا يدمج ما بني الواقع 

االفرتا�شي وفن اخلط.
يف  اأعمالهم  الواردة  الفنانني  بني  ومن 
�شيد  اإل  دولًيا  امل�شهور  الفنان  التطبيق، 
العربي  اخلط  اأعماله  يف  يجمع  الذي 

العريق مع فن اجلرافيتي احلديث، وتولغا 
اخلط  فن  يتقن  الذي  تركيا  من  غريغني 
يُعترب  الذي  �شوكت  وو�شام  والطباعة، 
عاملياً،  العربي  اخلط  فن  رّواد  اأحد 
اأوائل  من  واحدة  تعّد  التي  �شيد  وثريا 
جنيب  وقال  باك�شتان.     يف  اخلّطاطات 
يف  غوغل  منتجات  ت�شويق  مدير  جرار 
“مع  اإفريقيا:  و�شمال  االأو�شط  ال�رشق 
حللول  �شخ�ص  مليار  من  اأكرث  ا�شتعداد 
يف  ا  اأي�شً نحن  املبارك،  رم�شان  �شهر 
نعمل على م�شاعدة امل�شتخدمني  غوغل 
على التاأقلم مع هذه املنا�شبة التي متتد 
طوال �شهر كامل، هذا العام، �شعينا جلمع 
خمتلف  عرب  اخلا�شة  التجارب  بع�ص 
االأ�شخا�ص  مل�شاعدة  ال�رشكة  تطبيقات 
من  ممكن  حّد  اأق�شى  اإىل  اال�شتفادة  يف 
املعلومات  اأكرث  كاإتاحة  املنا�شبة،  هذه 

طريقة  اأو  البحث،  نتائج  �شمن  مالءمًة 
بحلول  املعايدة  ر�شائل  جديدة مل�شاركة 
�شهر رم�شان املبارك التي مّت ا�شتحداثها 
الواقع االفرتا�شي، فمن  تقنية  من خالل 
التي  املعزز  الواقع  تكنولوجيا  خالل 
وتكنولوجيا  الِقبلة  اجتاه  خدمة  متّيز 
تطبيق  بها  اّت�شم  التي  االفرتا�شي  الواقع 
متناول  يف  ال�رشكة  ابتكارات  باتت  قلم، 
اليدين خالل �شهر رم�شان املبارك هذه 

ال�شنة”.
فيتيح  الثالث،  للتحديث  بالن�شبة  اأّما 
بدون  الِقبلة  اجتاه  تطبيق  ا�شتخدام 
من  ن�شخة  واإ�شافة  باالإنرتنت  االت�شال 
التطبيق على ال�شا�شة الرئي�شية،والتطبيق 
العام  يف  ال�رشكة  اأطلقته  اإلكرتوين  هو 
على  املعزز  الواقع  وي�شتخدم  املا�شي 

نظام اأندرويد لتحديد اجتاه القبلة.

 TSMC

اإنتاج �ضخم للرقاقات املميزة بدقة 
ت�ضنيع 5 نانومرت يف 2020

بداأت �رشكة TSMC يف اإنتاج رقاقات املعالج املميزة بدقة 
ت�شنيع 5 نانومرت موؤخراً، بينما قررت ال�رشكة لبدء االإنتاج 

ال�شخم يف الن�شف االأول من 2020.
تنتقل �رشكة TSMC للجيل اجلديد من رقاقات املعالج 
املميزة بدقة ت�شنيع 5 نانومرت حيث تبداأ االإنتاج ال�شخم 

للرقاقات خالل الن�شف االأول من العام املقبل، على اأن توفر 
هذه الرقاقات م�شاحة بن�شبة 45%، كما تاأتي باآداء اأف�شل 

بن�شبة 15% مقارنة بالرقاقات املميزة بدقة ت�شنيع 7 ناومرت.
ومن املقرر اأن تقدم TSMC هذا العام اجليل اجلديد من 
رقاقات املعالج املميزة بدقة ت�شنيع 7 نانومرت، والتي تاأتي 
مبيزة خف�ص اإ�شتهالك الطاقة من 6 اإىل 12%، كما ترتفع 
كثافة الرتانز�شتور بن�شبة 20% مقارنة باالإ�شدارات احلالية 

من رقاقات املعالج املميزة بدقة ت�شنيع 7 ناومرت.
يذكر اأن �رشكة TSMC تورد رقاقات املعالج املميزة بدقة 
ت�شنيع 7 ناومرت للكثري من العمالء، وياأتي على راأ�شهم �رشكة 
ابل بالتاأكيد، حيث تعد TSMC املورد الوحيد ل�رشكة ابل 
حتى عام 2020، اأي�شاً من املتوقع اأن يقع اإختيار كوالكوم 
على �رشكة TSMC لت�شنيع االإ�شدار القادم من رقاقات 
Snapdragons املميزة، والتي تتميز بدقة ت�شنيع 7 

 TSMC ناومرت. من جانب اأخر ت�شري الت�رشيبات اإىل اأن
بداأت بالفعل يف تطوير رقاقات 5 نانومرت بل�ص، حيث تبداأ 

اإنتاج هذه الرقاقات يف الربع االأول من 2020، بينما تنتقل اإىل 
االإنتاج ال�شخم يف 2021.

هواوي تقدم Android Q لإ�ضداراتها 
املميزة فور اإطالقه من جوجل

خططها  عن  هواوي  �رشكة  اأعلنت 
من  الثابت  االإ�شدار  لدفع 
Android Q الإ�شداراتها املميزة 
 Honorو هواوي  هواتف  من 
التي  ال�رشكات  ثاين  تكون  اأن  على 
اجلديد  االإ�شدار  على  حت�شل 
اإ�شدارات  بعد  الت�شغيل  نظام  من 
جوجل من هواتف Pixel. ن�رشت 
�رشكة هواوي اإعالن ت�شويقي على 
خالله  من  توؤكد  موؤخراً   Weibo
 Android لدفع  خططها  على 
Q الإ�شداراتها املميزة من هواتف 
تاأتي  اأن  على   ،Honorو هواوي 
 Pixel هواتف  بعد  اإ�شداراتها 
اأن  هواوي  اأكدت  ولقد  مبا�رشة. 
نظام  من  الثابت  االإ�شدار  دفع 

االإ�شدار  مع  �شياأتي  الت�شغيل 
كما   ،EMUI واجهة  من  اجلديد 
اجلديد  االإ�شدار  اأن  اإىل  اأ�شارت 
االأندوريد �شياأتي  من نظام ت�شغيل 
اإىل كاًل من �شل�شلة هواتف P30، و

 Honor ومن عالمة   ،20  Mate
لكاًل  التحديث  دفع  �شيتم  التجارية 
 Magic20، و Honor View من
من  القادم  االإ�شدار  اأن  يذكر   .2
يقدم   EMUI م�شتخدم  واجهة 
مع  جديدة  مبميزات  هواوي  من 
ت�شري  كما  التخ�شي�ص،  اإمكانية 
الواجهة اجلديدة  اأن  اإىل  التوقعات 
 Android شتتبنى بع�ص مميزات�
امل�شتخدمني  لدعم  القادم   Q

بتجربة اأف�شل.

ماليني النا�س �ضيحرمون من 
تطبيق وات�س اآب!

اململوكة  اآب  وات�ص  �رشكة  تتوقف 
ت�شغيل  اأنظمة  دعم  عن  لفي�شبوك 
اعتبارا  الذكية  الهواتف  ويندوز على 

من 31 دي�شمرب 2019.
امل�شتخدمني  ماليني  يتمكن  لن  كما 
من  العامل  يف  الذكية  للهواتف 
الأن  اآب  وات�ص  تطبيق  ا�شتخدام 

دعم  �شتخف�ص  اأنها  اأعلنت  ال�رشكة 
هواتف  من  عدد  على  خدماتها 
اآيفون واأندرويد القدمية بعد اأقل من 

�شنتني.
ال  الذين  امل�شتخدمني  و�شيحرم 
ذكية  اأجهزة هواتف  يزالون ميتلكون 
الأن  اآب،  وات�ص  ا�شتخدام  قدمية من 

ال�رشكة تقوم بتحديثات جديدة.
يف  اأنهت  قد  اآب«  »وات�ص  وكانت 
الهواتف  الأجهزة  دعمها  �شابق  وقت 
و  Nokia Symbian S60:الذكية
 operating  40  Nokia Series
و  BlackBerry OSو  system

.10 BlackBerry

»غوغل« تعدل مت�ضفحها الإلكرتوين

االأخري  موؤمترها  خالل  »غوغل«  اأعلنت 
من  العديد  اإدخال  نيتها  عن   »2019  I/O«
 »Chrome« مت�شفح  على  التعديالت 
املوؤمتر  خالل  اخلرباء  واأو�شح  ال�شهري. 
عملت  التي  ال�شناعي  الذكاء  تقنيات  اأن 
»غوغل« على تطويرها موؤخرا، �شت�شهل من 
و�شتزيد   ،»Chrome« يف  البحث  عمليات 
اأكرب  اإظهار  على  املت�شفح  هذا  قدرة  من 

اأو  بالكلمات  املتعلقة  االأخبار  من  عدد 
بحثه  اأثناء  يدخلها  التي  املفتاحية  اجلمل 
»غوغل«  �شتعمل  كما  معني  مو�شوع  عن 
ال�شوتية  واالأخبار  الن�رشات  فهر�شة  على 
الواقع  تقنيات  عليه  وتدخل  مت�شفحها،  يف 
للم�شتخدم  ال�شور  �شتظهر  التي  املعزز، 

باأ�شكال ثالثية االأبعاد.
 »Chrome« و�شتدعم الن�شخ امل�شتقبلية من

بلغتها  املكتوبة  الن�شو�ص  قراءة  اإمكانية 
االأ�شلية، وترجمتها اإىل اأكرث من 100 لغة.

اأدخلت على مت�شفحها  وكانت »غوغل« قد 
اجلديدة  امليزات  من  العديد  موؤخرا 
الليلي«،  »الو�شع  ميزة  منها  واملهمة، 
و«الت�شفح اخلفي« التي زادت من خ�شو�شية 
بيانات امل�شتخدم، ومنعت ظهور االإعالنات 

املزعجة اأثناء ا�شتخدام االإنرتنت.
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ال  احلجب  عمليات  باأن  قالت  اجلزائر  ات�صاالت 
الراأي  وتطمئن  ق�صائي  اإجراء  اإطار  يف  اإال  تتم 
اأية تدابري تقييدية واأنها مل  العام باأنها مل تتخذ 
تقم بحجب اأي حمتوى، م�صرية اإىل اأن كل معلومة 
فهي غري �صحيحة.   ال�صدد  تداولها يف هذا  يتم 
ب�صفة  القطاع  اأن  اإىل  اجلزائر  ات�صاالت  ت�صري 
عامة و موؤ�ص�صة اإت�صاالت اجلزائر اأنهما الطاملا 
تعر�صا  لهجمات ال�صهرية و رغم ذلك، اإال اأنها مل 
تلجاأ اأبدا احلجب  اأي حمتوى، اإذ اأن هذا القرار 

يبقى من اخت�صا�ص ال�صلطة الق�صائية ال غري. 
اأعمال احلجب  كل  اجلزائر من  ات�صاالت  ترباأت 
ترمي  التي  اأنف�صهم،  املواقع  الأ�صحاب  الذاتي  
اإىل اإعطاء حجم اأكرب لبع�ص املواقع االلكرتونية 
املمار�صات  من  النوع  هذا  ت�صجب  اأنها  كما 
اخلبيثة التي يبقى هدفها الوحيد اإثارة امل�صاعر 
من  قدر  اأكرب  اأخرى حتقيق  جهة  ومن  جهة  من 

الزيارات ملواقعهم االلكرتونية. 
اإتهام  بكل  يفرت�ص  اأنه  قالت   اجلزائر  اإت�صاالت 
اإيداع   حمل  يكون  اأن  االإلكرتوين  بالف�صاء  يتعلق 

بالف�صاء  يتعلق  اتهام  كل  يكون  اأن  يجب  اآخر، 
ال�صلطات  لدى  �صكوى  اإيداع  مو�صوع  االلكرتوين 
عرب  املتداولة  االإدعاءات  اأن  كما  املخت�صة؛ 
يتم  اأدلة  تعد  وال  ت�صهري  مبثابة  هي  االأنرتنت 
وذات  نزيهة  حتقيقات  الإجراء  عليها  االعتماد 
عدم  اأن  اإىل  االنتباه  لفتت  م�صداقية،ات�صاالت 

الق�صائية املخت�صة  ال�صلطات  لدى  اإبالغ  تقدمي 
من طرف اأ�صخا�ص يدعون امتالكهم لالأدلة يعترب 
االأمر  اأن  اأخرى  مرة  ويوؤكد  ذاته  جرمية يف حد 

يتعلق بعمل ت�صهريي.    
اإجراء متابعات  ات�صاالت اجلزائر بحق  و قالت  

ق�صائية يف حال تعر�صها الأية اأعمال ت�صهريية.

م٫�س

بعد اتهامات وجهت لها

ات�صاالت اجلزائر تنفي حجب مواقع الكرتونية
ذكر بيان الت�ساالت اجلزائر اأنه للت�سريحات الت�سهريية التي تعر�ست لها ات�ساالت اجلزائر من طرف م�سوؤويل بع�س املواقع االلكرتونية التي تدعي اأن 

حمتوياتها قد تعر�ست للحجب يف اجلزائر، ارتاأت ات�ساالت اجلزائر اإىل تنوير الراأي العام باأن هذه االتهامات ت�سهريية وال اأ�سا�س لها من ال�سحة : 

الوكالة الوطنية 
للدم بخ�سو�س 

رم�سان

 5 حافالت للتربع 
بالدم عرب م�صاجد 

العا�صمة 
خ�ص�صت الوكالة الوطنية للدم خم�صة 

)05( حافالت متنقلة للتربع بالدم 
موزعة عرب 26 م�صجد باجلزائر 

العا�صمة يف اإطار العمليات 
الت�صامنية اخلا�صة ب�صهر رم�صان 
الكرمي التي تنظمها على امل�صتوى 

الوطني ،ح�صبما اأفاد به مدير 
االت�صال بذات الهيئة ال�صحية الدكتور 

كري �صفيان. 
واأو�صح الدكتور كري اأم�ص االأحد اأن 

حملة التربع بالدم تندرج يف اإطار 
العملية الت�صامنية التي ترعاها وزارة 

ال�صحة بالتعاون مع وزارة ال�صوؤون 
الدينية واالأوقاف و�صت�صمل 26 

م�صجدا مبجموع 48 عملية بوالية 
اجلزائر. وت�صتمر العملية  اإىل غاية 
نهاية �صهر رم�صان حيث مت اي�صا 

تهيئة ف�صاءات بالقرب من امل�صاجد 
ها لت�صهيل عملية التربع مبا�رشة بعد 

اأداء ال�صالة ف�صال على تخ�صي�ص 
درو�ص للحث على اأهمية التربع بالدم 
للتح�صي�ص وترقية ثقافة التربع بالدم .

باب الزوار

ترحيل 11 عائلة اإىل �صقق جديدة بالدويرة وبراقي    

وزير الدفاع االأمريكي االأ�سبق روبرت غيت�س

 اأمريكا تفتقد ا�صرتاتيجية ملواجهة ال�صني!

اجللفة 

حجز قرابة 800 قنطار من مادة القمح اللني 

 تناق�صات احلراك تنتج
 اأفكارا جديدة

مع�سكر : 

وفاة اأكرب معمر مبدينة تيغنيف عن عمر 105 �صنة

 رفقة كل من  الريا�سي دوب فو�سيل وهواري بوخر�س  

التما�س عقوبة عام حب�س  نافذ 
وغرامة مالية للفنان كمال بوعكاز

فل�سطني املحتلة خالل ال�سهرين املا�سيني 

»اإ�صرائيل« اعتقلت نحو 900 فل�صطيني بينهم 133 طفال

 11 العا�صمة  باجلزائر  االأحد  اأم�ص  ا�صتفادت 
لل�صقوط  اآيلة  و  ه�صة  ب�صكنات  مقيمة  عائلة 
اإعادة  و  الرتحيل  من  الزوار  باب  ببلدية 

االإ�صكان 

تنفيذا  براقي  و  بالدويرة  جديدة  �صقق  نحو 
لربنامج ترحيل ا�صتعجايل يف اإطار العملية 25  

التي ت�رشف عليها والية اجلزائر. 
و انطلقت يف �صاعة مبكرة من نهار اليوم عملية 

ترحيل 11 عائلة من اأ�صل 14 عائلة تقيم بحي 
بو�صحاقي جتزئة )ب( مبنطقة اجلرف التابع 
والذي  العا�صمة(،  )�رشق  الزوار  باب  لبلدية 
البلدية  يف  ال�صكنية  التجمعات  اأقدم  من  يعد 

اإ�صكانهم  اإعادة  متت  حيث  ال�صبعينات(  )منذ 
وذلك  براقي  و  بالدويرة  اجلديدة  االأحياء  يف 
يف اإطار خمطط والية اجلزائر  للق�صاء على 

ال�صكنات اله�صة و البناء الفو�صوية.

روبرت  االأ�صبق  االأمريكي  الدفاع  وزير  اعترب 
مواجهتها  يف  مبيزة  تتمتع  ال�صني  اأن  غيت�ص 
وا�صنطن  الواليات املتحدة، الأن  التجارية مع 

مع  للتعامل  املدى  بعيدة  ا�صرتاتيجية  تفتقد 
بكني.

ونقلت قناة »�صي بي اإ�ص نيوز« االأمريكية عن 

غيت�ص قوله يف حوار معها اإن لل�صينيني هدف 
وا�صح هو حتقيق تفوق ال�رشكات ال�صينية يف 
قطاعي  ذلك  يف  مبا  العالية،  التقنيات  جمال 

�صناعة الروبوتات والذكاء اال�صطناعي بحلول 
عام 2025، اأما الواليات املتحدة فلي�ص لديها 

هدف بعيد املدى كهذا.

بوالية  الوطني  الدرك  م�صالح  متكنت 
من  قنطار   760 زهاء  حجز  من  اجللفة 
مكافحة  اإطار  يف  )الفرينة(  اللني  القمح 
لال�صتهالك  وجهتها  لغري  حتويلها  عملية 
من  االأحد  اأم�ص  علم  ما  الب�رشي، ح�صب 
امل�صدر  ذات  اأ�صاف  و  امل�صالح،  ذات 
اليومني  يف  متت  املحجوزة  الكمية  اأن 

م�صعد  بلديتي  م�صتوى  على  االأخريين 
حيث  للوالية(  اجلنوبية  )اجلهة  وقطارة 
�صاحنات مت  اأربع  كانت حمملة على منت 
توقيفها يف نقاط التفتي�ص يف اإطار عمل 
متوا�صل للحد من احلركية التجارية غري 
قانونية لهذه املادة التي ي�صتعملها البع�ص 

لتغذية االأنعام .

حلمالت  اإثارته  ال�صعبي  احلراك  يوا�صل 
بدت  واإن  التي  االآراء  فمن خالل حجم  الوعي، 
اأن  اأنها ميكن  اإال  الت�صارب  �صت�صل مرحلة  اأنها 

وليدة  فالفكرة  للحل،  ت�صل  اأفكارا  عنها  تخلق 
تالقح االأفكار، وهو ما ينبغي ا�صتغالله يف هذه 

املرحلة بدل توجيهه للخالفات والتناق�صات .

تويف احلاج عبد القادر بولنوار الذي يعد اأكرب 
معمر مبدينة تيغنيف )والية مع�صكر( عن عمر 
اأحد  لدى  االأحد  اأم�ص  �صنة ح�صبما علم   105

اأبنائه.
املولود  بولنوار  القادر  عبد  احلاج  تويف  و 
ال�صبت  اأم�ص   1914 �صنة  تيغنيف  مبدينة 
واأحفاده  اأبنائه  و�صط  العائلي  مب�صكنه 
الفرا�ص  األزمته  �صحية  وعكة  بعد  وجريانه 
اأداء �صالة  و منعته من  االأخرية  الفرتة  خالل 

حتى  عليه  اعتاد  مثلما  امل�صجد  الرتاويح يف 
ال�صنة املا�صية،. 

واأ�صار ذات املتحدث اىل اأن والده الذي ا�صتغل 
تيغنيف  ببلدية  الفالحية  التعاونيات  باإحدى 
حياته  كل  عا�ص  التقاعد  على  يحال  اأن  قبل 
توفيت  التي  زوجته  من  ورزق  راأ�صه  مب�صقط 
البنات  منذ قرابة 18 �صنة عدد من االأوالد و 
تويف بع�صهم و بقي منهم 3 اأوالد و بنتني بقوا 

مالزمني له حتى اأخر اأيامه.

لدى  اجلمهورية  وكيل  اأم�ص   قام   
باجلزائر  احممد  �صيدي  حمكمة 
و1  نافذ  حب�ص   عام  عقوبة  بالتما�ص 
مليون دينار غرامة مالية يف حق كل من 

بوعكاز  والعب  الفكاهي كمال  الفنان 
وهواري  فو�صيل  دوب   القدم   كرة 
التهديد  بتهم  ويتابع  هوؤالء  بوخر�ص  

بالت�صهري واالبتزاز  . 

اأم�ص  االإ�رشائيلية  ال�صجون  يف  الفل�صطينيني  االأ�رشى  �صوؤون  تتابع  فل�صطينية  موؤ�ص�صات  قالت 
االأحد اإن »اإ�رشائيل« اعتقلت نحو 900 فل�صطيني من ال�صفة الغربية املحتلة وقطاع غزة خالل 
�صوؤون  هيئة  ت�صم  التي  املوؤ�ص�صات  ،واأ�صافت  امراأة  و23  133 طفال  بينهم  املا�صيني  ال�صهرين 

االأ�رشى واملحررين ونادي االأ�صري الفل�صطيني وموؤ�ص�صة ال�صمري لرعاية االأ�صري وحقوق االإن�صان 
يف تقرير م�صرتك اأن ”عدد اأوامر االعتقال االإداري التي �صدرت خالل مار�ص واأفريل و�صلت 

اإىل 112 اأمرا، علما اأن عدد االأ�رشى االإداريني بلغ نحو 500 اأ�صري“.

حتت �سعار » تفطرو قاع 

�صباب ين�صبون اكرب 
خيمة اإفطار بالبويرة
تعي�ص والية البويرة هذه االأيام املباركة مع 
نفحات ال�صهر الف�صيل الذي ت�صاحبه ككل 

مو�صم اأ�صمى م�صاهد و�صور التكافل والرتاحم 
بني افراد املجتمع والتي تتجلى يف عديد 

املبادرات الت�صامنية وامل�صاعدات املقدمة 
اإىل الفئات املحتاجة والعائالت املعوزة ، 
على غرار ما ي�صنعه �صباب الهالل االأحمر 
اجلزائري ببلدية اجلباحية غرب عا�صمة 

الوالية من خالل تن�صيب اأكرب خيمة اإفطار 
على حافة الطريق ال�صيار �رشق غرب والتي 
داأبت على تقدمي اأزيد من 700 وجبة يوميا 
يف االأيام االأوىل من ال�صهر املبارك ، حيث 

ي�صعى القائمون على هذه املبادرة على و�صع 
امل�صافرين العابرين للطريق ال�صيار يف اأف�صل 
الظروف وجمعهم على مائدة االإفطار التي 
حتوي كافة اأنواع املاأكوالت ال�صهرية يف مثل 

هذه املنا�صبات والتي مل يبخل الكثري من 
املح�صنني من التربع ح�صب ت�رشيح احد 

االأع�صاء ليومية » الو�صط » والذي اأ�صار اإىل 
اأنه قبل حوايل �صاعة من االآذان ي�رشع الفريق 
يف اخلروج اإىل الطريق لالإحلاح على اأ�صحاب 
ال�صيارات من التوقف لتناول وجبة االإفطار 
يف هذا املكان ، هذا ولقيت هذه اخليمة 
التي حملت هذه ال�صنة �صعار » تفطرو قاع 
» لتزامنها مع احلراك ال�صعبي الذي ت�صهده 
البالد منذ 22 فيفري الفارط �صدى وا�صعا 

وا�صتح�صانا كبريا من طرف جميع املواطنني 
الذين ي�صجعون مثل هذه املبادرات التي 

تدل يف عمقها على متا�صك املجتمع بعاداته 
وتقاليده احلميدة .

اأح�سن مرزوق

طوال �سهر رم�سان و بالتعاون 
مع الهالل االأحمر

تفتح   Ooredoo
مطاعمها باجلزائر 

ووهران و ق�صنطينة 
توؤكد Ooredoo من جديد بُعدها املواطن 

خالل �صهر رم�صان الف�صيل وتُنّظم مع �رشيكها 
الهالل االأحمر اجلزائري، اإفطارا جماعيا يوميا 
يف مطاعمها لفائدة ال�صائمني وعابري ال�صبيل، 
واملعوزين والعمال واالأ�صخا�ص الذين يقطنون 

بعيًدا عن عائالتهم.
لل�صنة الثالثة على التوايل، تفتح Ooredoo طوال 
ال�صهر الكرمي مطاعمها بكل من مقراتها باجلزائر 

ووهران وق�صنطينة لتقدمي، كل يوم وجبات كاملة 
من قبل متطوعي الهالل االأحمر اجلزائري 

.Ooredoo وموظفي
بهذه املنا�صبة، �رشحت �صعيدة بن حبيل�ص، رئي�صة 
الهالل االأحمر اجلزائري: » اأود اأن اأ�صكر �رشيكنا 
Ooredoo على التزامه الدائم يف هذه املبادرة 

اخلريية يف هذا ال�صهر الف�صيل. ترتجم هذه 
املبادرة الت�صامنية لفائدة ال�صائمني قيم موؤ�ص�صة 
مواطنة وملتزمة كليا اإىل جانب اجلزائريني. منذ 
2008، �صمحت �رشاكتنا مع Ooredoo بتج�صيد 
برناجمنا عرب عدة م�صاريع جتاه خمتلف �رشائح 

املجتمع. ميثل �صهر رم�صان منا�صبة لتعزيز وحدة 
وت�صامن وتاآزر ال�صعب اجلزائري.«

 ،Ooredoo من جهته، �رشح املدير العام لـ
ال�صيد عبد اللطيف حمد دفع اهلل: »ي�رشنا جتديد 

مبادرة اإفطار ال�صائمني بال�رشاكة مع الهالل 
االأحمر اجلزائري يف �صهر التقوى والتقا�صم. 

كموؤ�ص�صة مواطنة، Ooredoo فخورة بفتح اأبواب 
مطاعمها جلميع ال�صائمني وتقدمي وجبات يف 
اأجواء ودية واأخوية. ميثل �صهر رم�صان فر�صة 

لـ Ooredoo لتاأكيد التزامها اإىل جانب الهالل 
االأحمر اجلزائري ومرافقته يف مهامه النبيلة التي 

تعود بالفائدة على املجتمع اجلزائري.«
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