2�ص

ومياه الينابيع  حليب املوا�شي  بفعل تناول

   والية غربية13 حالة تيفوئيد ب14 حالة بري�سلوز و540
رموز النظام مهددة بالتوقيف

 م�س�ؤوال60 حداد يجر
�إلــى �أروقـ ــة ال ـ ـع ــدال ــة
3�ص

تعيني زغماطي نائبا عاما
ملجل�س ق�ضاء العا�صمة

1999 �شفيقة العرباوي �سنة:�أ�س�ستها

.

4189:العدد
1 €  فرن�سا- دج10  اجلزائر: الثمن/ 4942:العدد

3�ص

www.elwassat.com

هـ1440  رم�ضان13 املوافـق ل2019  ماي18  ال�سبت17 اجلمعة

حراك اجلمعة الثانية من رم�ضان

حماوالت فا�شلة خللق الفتنة بني احلراك و اجلي�ش

 حجز �سيارة ما�سرت معب�أة ب�شعارات �ضد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
�إلغاء �أو ت�أجيل انتخابات الرابع
:جويلية و ال�شغور الد�ستوري

قيادة الأفالن تتخلى عنه ر�سميا

ب�شري عالوة/ت

بو�شارب يواجه �سيناريو بوحجة

4�ص

يف ظل الرتخي�ص جمددا للجمعيات الدينية بوهران

بومردا�س

تدمري خمب�أين للجماعات الإرهابية

EXPERIENCE

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

Formations multimédia,

communication digitale

Photoshop cs
Indesign
Illustrator cs
Powerpoint autocad

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

TRAVAIL

EMPLOI

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

FORMATION

PRATIQUE

REDACTION SUR LE WEB

MONTAGE VIDEO
MARKETING

RESULTAT

QUALIFICATION

FORMATION
DIPLOMANTE
QUALIFIANTE
A LA CARTE

E-LEARNING METIER
CONTACT
RESULTAT
DYNAMISME
FLEXIBILITÉ

INFOGRAPHIE

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

RÉVES

EXPERIENCE
RIGUEUR

EXPERIENCE

Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

Avenir

TUTORIEL DYNAMISME

world AVENIR

3�ص

تقارير �أمنية حتذر من عودة
4الطائفة الأحمدية �ص
digital

5�ص

وهران

EXPERIENCE

تفكيك ور�شة �سرية لت�صنيع الفر�ضية واحللول
«املايونيز» و مواد التتبيل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ــلي ـ ـ ــة
Ecole succès
INVESTPLUS
2�ص

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

Langues étrangères
tarifs spécial été

2

عني الو�سط

اجلمعة  17ال�سبت  18ماي  2019املوافـق ل 13رم�ضان 1440هـ

بفعل تناول  حليب املوا�شي  ومياه الينابيع

 540حالة بري�سلوز و 14حالة
تيفوئيد ب 13والية غربية  
با �رش ت    مد ير يا ت   ا ل�صحة
وال�سكان  والبيئة بواليات الغرب اجلزائري
حمالت  توعوية وا�سعة    للت�صدي لدائي
الربي�سيلوز  والتيفوئيد  الذي انت�رش بقوة
يف الأ�سبوع   الأول من �شهر م�ضان  بفعل
تناول  حليب املوا�شي  ومياه الينابيع الغري
مراقبة  ما �سجل�  أكرث من  540حالة  من
الربي�سيلوز  و 14حالة  م�ؤكدة من التيفوئيد
ب 13والية غربية  حيث مت اال�ستنجاد
ب�أئمة امل�ساجد بغية القيام بحملة توعوية
يف درو�سهم لوقف تنامي هذه االمرا�ض من
خالل مقاطعة �أ�سبابها.  
هذا وعن داء الربي�سيلوز الذي انت�رش بقوة
بكل  من البي�ض � ،سعيدة  ،تيارت  ،بلعبا�س
وغليزان والنعامة  وتلم�سان  بعدد اقل
بكل من متو�شنت و�شلف ومع�سكر  ،فان

اغلب امل�صابني من مربي املوا�شي والبدو
الرحل  حيث مت �إح�صاء  540حالة  ناجتة
ان تناول حليب موا�شي  غري مراقب تبني
انها م�صابة بداء الربي�سيلوز  ،حيث تظهر
حاالت الإعياء وارتفاع احلرارة يف كافة
�أنحاء اجل�سم  ،هذا وقد حدرت مديريات
ال�صحة عن طريق من�شورات وزعت
على�  أئمة امل�ساجد للم�ساهمة يف الت�صدي
للظاهرة ،من جانب �آخر �شهد داء التيفوئيد
انت�شارا يف  06واليات غربية وهي تلم�سان
 ،غليزان  ،تيارت � ،سعيدة � ،شلف وعني
متو�شنت  والتي �سجلت اغلبها  بفعل منابع
املياه التي مت �إح�صاء ما يزيد عن  23نبع
غري �صالح لل�رشب مبختلف الواليات يف
الوقت الذي يكرث الطلب على مياهها الباردة
الزالل من قبل املواطنني  من قبل املواطنني

اجلزائرية للمياه بامل�سيلة

طرق جديدة للرد على
ان�شغاالت املواطن

خا�صة يف الأرياف  ،كما تبني  ان �سوء تخزين
املياه يف بع�ض مناطق البدو خا�صة غليزان
و�سعيدة  وتيارت  وراء احلوادث  ،هذا وقد
�سجلت اخطر حالة بوالية تلم�سان  بفعل
�إ�صابة  طفل بالغ من العمر � 14سنة واملتواجد
على  م�ستوى م�صلحة الأمرا�ض املعدية
مب�ست�شفى  اجلامعي تيجاين دمرجي  يف
حالة غري م�ستقرة  بعدما تبني انه كان ي�رشب
من �إحدى احلنفيات العمومية  املتواجدة
بحي فدان ال�سبع  بو�سط تلم�سان  والتي
بينت التحاليل انها غري �صاحلة ليتم غلقها
وت�شميعها ،  هذا وقد �أوردت م�صالح
ال�صحة  23منبعا موزعا على  06واليات غري
�صالح لل�رشب  وطالبت ب�رضورة مقاطعة
مياهها  لتفادي داء التيفوئيد .

م.ب

خبر في
صورة

تيزي وزو

وفد و�أن�صار احتاد العا�صمة
يتعر�ض لالعتداء
ّ

اهتدت املكلفة بالإعالم على م�ستوى وحدة اجلزائرية للمياه « حنان
عوينة» خطة جديدة لعر�ض برنامج توزيع املياه على خمتلف �أحياء
الوالية من خالل عر�ض برنامج التوزيع كل يوم عرب �شبكة التوا�صل
االجتماعي .والتي القت رواجا وتفاعل كبريا بني املواطنني خا�صة
وان العملية القت �صدى وا�سعا يف الوالية وبات املواطن على اطالع
كامل على يوم تزوده باملاء ال�رشوب وحتى الرد على ان�شغاالته عرب
امل�سنجر والتدخل ب�رسعة لأجل ايفاد خمتلف الت�رسبات احلا�صلة يف
�شبكة التوزيع من قبل الفريق املخ�ص�ص لذلك ولو حتى يف �ساعات
متاخرة من الليل وما ميز عر�ض برنامج توزيع املياه هو ا�ستقبال
خمتلف ال�شكاوي وانقطاعات املاء يف حال ت�رسب املياه يف اي وقت
كان املواطنني بدورهم ثمنوا العملية ومتنوا �أن تعمم على جميع
الإدارات لي�صل �صوت املواطن �إىل امل�س�ؤل من دون �أي و�سيط كان.

تع ّر�ض وفد فريق احتاد العا�صمة �إىل االعتداء مبلعب
�أول نوفمرب بتيزي وزوحت�سبا للقاء الذي خا�ضوه �أمام
�شبيبة القبائل بالبطولة الوطنية ،حيث �أقدمت جماهري
النادي القبائلي بر�شق العبي االحتاد بالقارورات
واحلجارة حينما كانوا يهمون بالدخول �إىل غرف تغيري
املالب�س عقب نهاية ال�شوط الأول ،بينما كان �أن�صار �أبناء
«�سو�سطارة» عر�ضة بدورهم غلى االعتداء من طرف
بع�ض �أن�صار ال�شبيبة والذين قاموا برميهم باحلجارة
وتعر�ض البع�ض منهم �إىل ال�رضب قبل انطالق اللقاء
ما جعل عددا منهم ينقل �إىل امل�ست�شفى من �أجل تلقي
العالج.
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بومردا�س

تدمري خمب�أين للجماعات الإرهابية
يف �إطار مكافحة الإرهاب و�إثر
عملية بحث ومت�شيط ،ك�شفت
ودمرت مفرزة للجي�ش الوطني
ال�شعبي ،يوم  15ماي ،2019
خمب�أين ( )02للإرهابيني
ببومردا�س/ن.ع.1.

ويف �إطار حماربة التهريب
واجلرمية املنظمة� ،أوقفت
مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي
بتمرنا�ست/ن.ع ،6.ثمانية ()08
منقبني عن الذهب وحجزت
مولدا ( )01كهربائيا ومطرقة

(� )01ضغط ،فيما �ضبط حر�س
احلدود ( )2387علبة �سجائر
بتلم�سان/ن.ع.2.
من جهة �أخرى ويف �إطار
حماربة الهجرة غري ال�رشعية،
�أوقفت مفارز للجي�ش الوطني

ال�شعبي وعنا�رص الدرك
الوطني ( )58مهاجرا غري
�رشعي من جن�سيات خمتلفة،
وذلك ،خالل عمليات متفرقة
بكل من غرداية وتيارت وعني
قزام.

بني � 15إىل  16ماي 2019

�إرهاب الطريق يح�صد �أرواح � 12شخ�صا

خالل الفرتة املمتدة بني � 15إىل
 16ماي  2019و �إىل غاية �صبيحة
�أم�س على ال�ساعة الثامنة �صباحا
(�أي خالل � 24ساعة الأخرية)
�سجلت وحدات احلماية املدنية
 2277تدخل يف عــدة مناطق
خمتلفة من الوطن وهذا على

�إثر تلقي مكاملات اال�ستغـاثة من
طرف املواطنني ،هذه التدخالت
�شملت خمتلف جماالت �أن�شطة
احلماية املدنية �سواء املتعلقة
بحوادث املرور ،احلوادث
املنزلية ،الإجالء ال�صحي،
�إخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية

...الخ.
حيث تدخلت وحدات احلماية
املدنية على اثر عدة حوادث
مرور منها  12الأكرث دموية
ت�سببت يف وفاة � 09أ�شخا�ص و
�إ�صابة � 19أخرين بجروح� ،أين مت
�إ�سعافهم ثم نقلهم �إىل خمتلف

امل�ست�شفيات� ،أثقل ح�صيلة
�سجلت بوالية وهران بوفاة
� 01شخ�ص و �إ�صابة � 02أخرين
بجروح على �إثر �إنقالب �سيارة
على م�ستوى الطريق الوالئي رقم
 41ببلدية بوفاتي�س دائرة واد
تليالت .

كاراكاج عاملي لأن�صار �أهلي الربج
قام �أن�صار فريق �أهلي برج
بوعريريج بكاراكاج عاملي خالل
ح�ضورهم مقابلة وفاق �سطيف

مبلعب الثامن ماي� ،أين ا�شتعلت
املدرجات اخلا�صة ب�أن�صار
الربايجية بالألعاب النارية يف

�صورة رائعة قام بها جمهور
الفريق الزائروالذين �صنعوا
احلدث من ملعب �سطيف ،يف

�صورة ت�ؤكد وقوف الأن�صار �إىل
جانبفريقهم لتحقيق البقاء �ضمن
دوري الكبار.

عني الري�ش بامل�سيلة

ا�ستفادة �أكرث من 1500
عائلة بالغاز الطبيعي
�أع
طى وايل والية امل�سيلة «�إبراهيم او�شان « �إ�شارة
اال�ست
فادة
الر�سمية من �شبكة الغاز الطبيعي ل
0
 155عائلة ،ت�ستفيد من هذه املادة احليوية مبقر
ب
لدية
عني الري�ش الواقعة �أق�صى جنوب والية
امل
�سيلة �ضمن امل�شاريع الهادفة �إىل حت�سني الإطار
ا
ملعي�شي للمواطنني امل�رشوع من �ش�أنه التقليل
من
م
عاناة
�سكان هذه املنطقة املعروفة بربودتها
القا
ر�سة خالل ف�صل ال�شتاء،حيث عادة ما كان يتكبد
قاط
نوها معاناة كبرية جللب احلطب �أو قارورات غاز
البو
تان ،وقد �أعرب باملنا�سبة �سكان عني الري�ش عن
�سعا
دتهم بعد ا�ستفادتهم من هذه املادة احليوية؛
و
بامل
قابل
ي
�
أمل ال�سكان يف م�شاريع تنموية �أخرى
وبا
ملنا�سبة نوه وايل امل�سيلة باملجهودات الهامة
التي
بذلتها الدولة يف جمال ربط خمتلف بلديات
الوالية ب�شبكة الغاز الطبيعي حيث حققت ن�سبة
ربط
تقدر ب�أكرث من  62باملائة وتبقى هذه الن�سبة
مر�
شحة
لالر
تفاع م�ستقبال بالنظر �إىل عدد من
عمل
يات الربط اجلاري �إجنازها والتي �ستم�س خالل
ال
�سنة
اجلارية عدة بلديات .
ع.ب
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اجلمعة  17ال�سبت  18ماي  2019املوافـق ل 13رم�ضان 1440هـ

حراك اجلمعة الثانية من رم�ضان

حماوالت فا�شلة لت�أجيج الفتنة بني احلراك و اجلي�ش
.

حجز �سيارة ما�سرت معب�أة ب�شعارات �ضد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

ع�صام بوربيع
على عك�س ماكان يف ال�سابق يتعدى
الآالف يف العا�صمة ،حيث وقبيل
�صالة اجلمعة �شوهدت �شوارع
�أودان �شبه خالية،ماعدا بع�ض
املتظاهرين الذين جتمعوا �أمان
الربيد املركزي،بعد �أن قامت
م�صالح الأمن بغلق من�صة الربيد
املركزي �أو بهوها والتي لطاملا
احتكرها بع�ض املتظاهرين من
�أجل رفع �شعارات خا�صة هناك،

وقد �أرجع العديد من املتتبعني
تراجع احلراك �إىل بداية يف
انق�سام مطالب ال�شعب،وعدم
وجود مطالب موحدة�،إ�ضافة
�إىل حمل احلراك نوع من الطابع
الإيديولوجي الذي يبدو �أن
ال�سواد الأكرب من املتظاهرين
غري را�ضني عن العديد من
املذكورة،ولي�ست
ال�شعارات
�أولوية من �أولويات مطالبهم،
احلراك �أم�س كان �شاحبا،خا�صة
�أنه ح�سب العديد من املطالبات

بد�أت تخرج عن الطريق والهدف
املن�شود ،ماعدا عن بع�ض
املطالب التي تنادي برحيل
بدوي وبع�ض الأ�صوات الراف�ضة
لإجراء االنتخابات ،الكثري من
املتظاهرين باحلراك يجمعون
على �أن احلراك ت�سعى العديد
من الأطراف توجيهه خا�صة
�ضد الفريق �أحمد قايد �صالح
و اجلي�ش،هذا �إذا علمنا �أنه ليلة
اجلمعة حجزت م�صالح الدرك
على م�ستوى الرغاية �سيارة

ما�سرت معب�أة ب�شعارات �ضد
اجلي�ش ،و يبدو �أن �شهر رم�ضان
هو الآخر كان �سببا يف تراجع هذا
احلراك جراء التعب،حيث كانت
اجلمعة الأوىل من رم�ضان �أكرب
من جمعة �أم�س ،وعلى �أي حال
جتاوب املتظاهرون مع حملة
الف�ساد التي �أ�صابت العديد من
رموز ال�سلطة و الوزراء ،حيث
التقطنا �إحدى الأغاين التي كان
يرددها بع�ض ال�شباب «يالقا�ضي
دير �شوية كوراج وبعثلنا اويحيى

ت/ب�شري عالوة

ا�ستمر احلراك ال�شعبي يف جمعته الثالثة ع�شر ،حيث خرج �أم�س مئات من املتظاهرين �إىل �ساحة �أودان و الربيد املركزي مطالبني با�ستمرار عملية التغيري..
وقد لوحظ �أم�س تراجع كبري يف حجم احلراك ال�شعبي الذي انطلق يوم 22فيفري املا�ضي ،حيث مل يتعد امل�شاركون يف حراك �أم�س املئات ،

للحرا�ش» ،و هي الأغنية التي
تعرب عن االمتنان لعملية مكافحة
الف�ساد �ضد رموز ال�سلطة

ال�سابقة،فيما ا�ستمر املتظاهرون
يف رفع �شعارات اجلي�ش «خاوة
خاوة»

عرفت مدا وجزرا بعد غلق �سالمل الربيد املركزي

رموز النظام مهددة بالتوقيف

اجلمعة ال 13تعيد الزخم
وتفر�ض �صوت ال�شعب

حداد يجر  60م�س�ؤوال و�إطارا �ساميا �إىل �أروقة العدالة

جتددت م�سريات احلراك ال�شعبي للجمعة
13على التوايل ،متم�سكني مبطالب احلراك
ورف�ض �إ�رشاف بقايا وجوه نظام بوتفليقة على
تنظيم االنتخابات ،مقابل تزايد ال�ضغط على
رئي�س الأركان ،يف حني عرفت م�سرية العا�صمة
مدا وجزرا على حميط الربيد املركزي بعد
غلقها من طرف الأمن.
وواجه املتظاهرون بالعا�صمة الت�ضييق
مبنع املتظاهرين من اعتالء �سالمل الربيد
املركزي بعدما �أحيطت ب�شاحنات الأمن
من جهة وبعنا�رص الأمن من اجلهة املحاذية
لطريق ال�سيارات� ،صباحا ،عرب الهتاف «�سلمية
�سلمية» والهتاف �ضد احلكومة مع التم�سك
بهتافات احلراك <ديقاج ديقاج وال�شعب دار
الكوراج» ،قبل �أن يحاولوا ك�رس الطوق الأمني
حول الربيد املركزي �صباحا ،يف حني �شهدت
ا�ستعمال الغاز امل�سيل للدموع قرابة منت�صف
النهار وهو خلف �إغماءات ومت�رضرين عدة وهو
ما خلف احتقانا كبريا و�سط املتظاهرين ومع
ذلك مت االلتزام بال�سلمية وعدم التجاوز مع
ال�رشطة والهتاف ب»نحي الكا�سكيطة و�أرواح
معنا» خا�صة �أن الأمن مل يعاود ا�ستعمال
الغاز ،عدا بع�ض التدافع رغبة يف بلوغ الربيد
املركزي ب�صفته رمزا مل�سريات العا�صمة ،يف
حني ت�صاعد احل�ضور مع االجتاه �أكرث للربيد
املركزي و�إزالة احلواجز بعد اجلملة ،ما دفع
الأمن للمغادرة حوايل الثالثة زواال .
و�أكدت الهتافات على رف�ض تنظيم انتخابات
حتت �إ�رشاف الوجوه القائمة «ماكان�ش
انتخابات يا الع�صابات» ،مع ت�صعيد االحتقان
عقب الإقدام على غلق الربيد املركزي
والهتاف �ضد قايد �صالح ،الذي يعرف �ضغطا
كبريا من طرف امل�سريات م�ؤخرا ،بعدما
برزت التخوفات من فر�ض �سيا�سة الأمر الواقع
مقابل رف�ض املتظاهرين لتنظيم االنتخابات
من طرف وجوه النظام القدمي.
و�شهدت امل�سريات م�سارا فريدا عقب �أداء
�صالة اجلمعة حيث تدفق الآالف ب�صورة �أعادت
الزخم مل�سريات العا�صمة ،فعلى م�ستوى م�سجد
الرحمة ب�أعايل ديدو�ش مراد تدفق املتظاهرون
من امل�سجد هاتفني �ضد النظام ،م�ؤكدين على
دولة مدنية ،واحت�ضن ال�شارع موجات متتالية
من املتظاهرين هاتفني ب»مكان�ش انتخابات

يا الع�صابات» و»ال انتخابات الع�صابة وال حلكم
الدبابة» مع عودة �شعار «اجلي�ش �شعب خاوة
خاوة» و�شعارات « وحدة احلراك خط �أحمر»
مع «�أنا جزائري و�أفتخر ما يفرقنا حد»و»اهلل
�أكرب �سلطان ال�شعب» مع الفتات على غرار «نعم
حلل توافقي نابع من الإرادة ال�شعبية ال اعرتاف
ب�رشعية م�ؤ�س�سات الع�صابة».
الوالية تربر غلق الربيد املركزي

�أرجعت والية العا�صمة �إجراء غلق الربيد
املركزي �أمام املتظاهرين �إىل ت�رضر �سالمل
مبنى الربيد املركزي بت�سجيل بع�ض الت�شققات
على م�ستوى �سالمل املبنى.
وجاء يف بيان الوالية �أنه تبعا لإجراء خربة
تكفلت بها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية
للبنايات التي �أكدت  ،بعد الت�شخي�ص ،وجود
بع�ض الإهرتاءات و الت�شققات التي م�ست
ال�سالمل بفعل الوزن الزائد وبالنظر لقدم هذا
املبنى العتيق ا ُ
مل�صنف كمعلم �أثري وحفاظا
على �سالمة املواطنني من خطر االنهيار
الو�شيك� ،سيتم اتخاذ �إجراءات وقائية تق�ضي
مبنع ا�ستعمال هذه ال�سالمل وال�رشوع يف �أ�شغال
التهيئة والت�صليح مبرافقة مهند�سي الهيئة
الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات.
بادي :النظام يريد فر�ض الأمر الواقع
اعترب احلقوقي عبد الغني بادي عن �أ�سفه ملنع
املتظاهرين من بلوغ �سالمل الربيد املركزي،
قائال �أن ال�سلطة تثبت عدم تغيري نهجها
وعدم تغيري املمار�سات القمعية وتبيان �أنها ال
ت�ؤمن �سوى بفر�ض الأمر ،فمن غلق املداخل
�إىل الت�ضييق الذي م�س حتى برج بوعريريج
التي عرفت ب�أنها عا�صمة احلراك ،يف حني
املواطنون الزالوا بكل �إرادة رغم احلرارة
وال�صوم �أنهم �صامدون لغاية حتقيق التغيري
ال�سلمي واجلذري واالنتقال الدميقراطي
ال�سل�س ،عرب اجلمعة  ،13وهو ما ي�ستوجب من
ال�سلطة الإ�صغاء بدل املماطلة ،يف ظل حالة
اكتمال الوعي ال�سيا�سي الراف�ضة لأي حماولة
فر�ض �أي �أجندة.
�سارة بومعزة

 .تعيني زغماطي نائبا عاما ملجل�س ق�ضاء العا�صمة
 .نا�شطون �سيا�سيون «للو�سط»...احلراك حرر العدالة ووجوه   ثقيلة �ست�ستدعى قريبا
جر �أول �أم�س رئي�س منتدى ر�ؤ�ساء
امل�ؤ�س�سات ال�سابق علي حداد �إطارات
�سامية ووزراء �إىل �أروقة العدالة،
حيث ثم ا�ستدعاء �أكرث من  60م�س�ؤول
ملحكمة �سيدي �أحممد ،للتحقيق معهم
يف ق�ضايا تتعلق بالف�ساد ،تهما ثقيلة
تنوعت بني ا�ستغالل الوظائف ومنح
امتيازات غري مربرة وا�ستغالل النفوذ
ونهب املال العام وغريها.
�سيدي
  حمكمة
ا�ستدعت
�أحممد � أبرز رموز نظام رئي�س
اجلمهورية ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة،
يف ق�ضايا تتعلق بالف�ساد والتحقيق
يف ق�ضايا يتابع فيها رجل الأعمال
علي حداد الذي غادر الأم�س حمكمة
�سيدي حممد �إىل �سجن احلرا�ش بعد
التحقيق معه لفرتة طويلة ،و من �أبرز
هذه الوجوه رئي�سي احلكومة ال�سابقني
�أحمد �أويحيى ،وعبد املالك �سالل،
ورئي�س احلركة ال�شعبية اجلزائرية
عمارة بن يون�س ،ووزير النقل ال�سابق،
عمار تو ،وزير املالية ،كرمي جودي،
ووزير املوارد املائية ،ح�سني ن�سيب،
بالإ�ضافة �إىل عدة وزراء �آخرين ،ووايل
العا�صمة ،عبد القادر زوخ ،ووايل
البي�ض ،وقد مثلوا جميعا �أمام ف�صيلة
التحريات للدرك الوطني بباب جديد
يف وقت �سابق.

تعيني زغماطي نائبا
عاما ملجل�س ق�ضاء
العا�صمة
قام رئي�س الدولة عبد القادر بن �صالح
بتعيني بلقا�سم زغماطي نائبا عاما
ملجل�س ق�ضاء العا�صمة خلفا كثري بن
عي�سى ،و�شغل زغماطي من�صب نائب
عام ملجل�س ق�ضاء اجلزائر وعزل من
من�صبه يف �سبتمرب  2015بعد � 9سنوات
ق�ضاها يف املن�صب النوعي وارتبطت

تنحيته ب�صدور مذكرة قب�ض دولية يف
حق �شكيب خليل ،ليعود �سنة 2016
ويعني نائبا عاما باملحكمة العيا ،كما
�أنهى بن �صالح مهام الباي خالد ب�صفته
وكيال للجمهورية لدى حمكمة �سيدي
�أحممد وعني بن دعا�س في�صل خلفا
له.

تعيني خمتار خل�ضاري
على ر�أ�س الديوان
املركزي لقمع الف�ساد
كما �أنهى رئي�س الدولة عبد القادر بن
�صالح مهام ختار رحماين مديرا عاما
للديوان املركزي لقمع الف�ساد وعني
ال�سيد خمتار خل�ضاري خلفا له ،ح�سب
ما �أفاد به بيان لرئا�سة اجلمهورية.

لزهر ماروك :خطوة
العدالة با�ستدعاء
وجوه ثقيلة دليل
على رفع القيود عن
اجلهاز الق�ضائي
اعترب املحلل ال�سيا�سي لزهر ماروك
يف ت�رصيح «للو�سط» ب�أن قيام العدالة
با�ستدعاء وجوه ثقيلة هي �أكرب دليل
ب�أن احلراك حرر العدالة من جميع
القيود ،مو�ضحا بان الق�ضاة خرجوا
بقوة يف احلراك ال�شعبي وطالبوا
با�ستقاللية الق�ضاء ورفع القيود عن
اجلهاز الق�ضائي على حد قوله
و�أكد لزهر ماروك ب�أن ا�ستقاللية
العدالة تعترب مك�سب من مكا�سب
احلراك فهي تقوم مبرافقة احلراك
من خالل تبني مطالبه امل�رشوعة على
غرار حماربة ق�ضايا الف�ساد.

علي ربيج :يجب� أن
تعالج ملفات الف�ساد
ب�شفافية وبال�شكل
التي يطلبه احلراك
ثمن املحلل ال�سيا�سي علي ربيج خطوة
العدالة بتوقيف وجوه ثقيلة وا�ستدعاء
�إطارات �سامية ووزراء للتحقيق معهم
يف ق�ضايا الف�ساد ،م�شددا ب�أنه يجب
�أن تعالج امللفات ب�شفافية وبال�شكل
التي يطلبه احلراك من خالل ا�سرتجاع
الأموال امل�سلوبة ولي�س �أن يكون ذلك
عبارة عن ر�سائل تطمينية.
  

بن خالف :التوقيفات
الأخرية جاءت بناء
على مطلب ال�شعب

اعترب النائب الربملاين عن جبهة
والتنمية بن خالف ب�أن
العدالة
التوقيفات الأخرية وا�ستدعاء العديد
من الإطارات ال�سامية والوزراء للتحقيق
جاء بناءا على مطلب ال�شعب مبحا�سبة
كل املف�سدين وكل ر�ؤو�س الأفاعي من
�أذناب فرن�سا والذي �أدخلوا البالد يف
�أزمة خانقة على حد تعبريه.
ثمن بن خالف يف ت�رصيح خ�ص به
«الو�سط» خطوة العدالة فتح ق�ضايا
الف�ساد وحترير العدالة من كل القيود،
معتربا ب�أن حتراك العدالة مبحاربة
الف�ساد مطلب ال�شعب املطالب
ب�رضورة حما�سبة كل من �ساهم يف
حتطيم البالد ،قائال «هذه الوجوه
�ساهمت حتطيم البالد وجعلوها لعبة
يف �أيديهم
و�أ�ضاف املتحدث «خطوة توقيف
وجوه ثقيلة �سرتجع الثقة لل�شعب،
لكن البد من عدم �إغفال املطالب
ال�سيا�سية املتمثلة يف ا�ستقالة الباءات

الثالث وذهاب كل رموز النظام ،وتعيني
�شخ�صية توافقية لقيادة املرحلة
االنتقالية والذهاب �إىل جت�سيد املادة
7و  8مع توفري الأليات لتنظيم انتخابات
نزيهة ونظيفة «
و�أ�شاد املتحدث بالدور بدعوة
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مبحاربة ق�ضايا
الف�ساد وتقدمي �ضمانات لتحرير العدالة
من جميع القيود ،معتربا ذلك خطوة
كبرية من مطالب ال�شعب ،يف حني �شدد
على عدم �إغفال املطالب ال�سيا�سية
املتعلقة بتنحية رموز الع�صابة ورف�ض
ت�سيري املرحلة االنتقالية من قبل
�شخ�صيات مرفو�ضة �شعبيا ،م�ؤكدا
على �رضورة ذهاب الباءات الثالث
وتوفري الأليات القانونية للذهاب �إىل
رئا�سيات نزيهة ونظيفة.

الأمبيا يو�ضح
بخ�صو�ص ا�ستدعاء
حمكمة �سيدي حممد
لعمارة بن يون�س
�أو�ضحت احلركة ال�شعبية اجلزائرية
بخ�صو�ص ا�ستدعاء حمكمة �سيدي
حممد رئي�س احلركة عمارة بن يون�س،
م�شرية ب�أن ا�ستدعاء من طرف حمكمة
�سيدي حممد ب�صفته �شاهدا يف ق�ضية
قيد التحقيق تتعلق بوظيفته كوزير
�سابق.
وعرب رئي�س احلركة ال�شعبية اجلزائرية
من خالل بيان له على ا�ستعداده الدائم
للتعاون مع جهاز العدالة بالإدالء ب�أي
معلومة من �ش�أنها تقدمي �إفادة ،م�ؤكدا
ي�ضع كل ثقته يف عدالة بلده  ،م�ؤكدا
على ا�ستعداده الدائم للتعاون مع جهاز
العدالة بالإدالء ب�أي معلومة من �ش�أنها
تقدمي �إفادة.
من �إعداد� :إميان لوا�س

موازاة مع ت�سييج �سالمل الربيد املركزي

تطويق �أمني م�شدد على لعا�صمة
�شهدت �أم�س اجلمعة الثالثة ع�رش
للحراك ال�شعبي عدة �إجراءات �أمنية
كت�سييج مقر الربيد املركزي وغلق
مداخل العا�صمة ومنع املتظاهرين
بها  ،عرب ت�ضييق الطرقات بو�ضع
حواجز تفتي�شية �أمنية ما �أثار جدال لدى
املواطنني .
ولأول مرة منذ بدء احلراك ال�شعبي،
�أقدمت ال�سلطات على غلق �ساحة

الربيد املركزي وت�سييجها بحواجز
حديدية و�سيارات ال�رشطة وبالإ�ضافة
�إىل عنا�رص الأمن الذين �أحاطوا بها
ملنع املتظاهرين من الو�صول �إىل �سالمل
مقر الربيد املركزي و برر ديوان والية
اجلزائريف بيان له �أنه مت غلق الربيد
املركزي  لإجراءات وقائية حفاظا على
�سالمة املواطنني و وا�ضح امل�صدر
ب�أنه تبعا لت�سجيل بع�ض الت�شققات

على �سالمل مبنى الربيد املركزي ،مت
�إجراء خربة تكفلت بها الهيئة الوطنية
للمراقبة التقنية البنايات التي �أكدت ،
بعد الت�شخي�ص ،وجود بع�ض الإهرتاءات
و الت�شققات التي م�ست ال�سالمل بفعل
الوزن الزائد و بالنظر لقدم هذا املبنى
العتيق ا ُ
مل�صنف كمعلم �أثري و �أ�ضاف
البيان �أنه حفاظا على �سالمة املواطنني
من خطر االنهيار الو�شيك � ،سيتم اتخاذ

�إجراءات وقائية تق�ضي مبنع ا�ستعمال
هذه ال�سالمل وال�رشوع يف �أ�شغال التهيئة
والت�صليح مبرافقة مهند�سي الهيئة
الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات
من جهة �أخرى �أغلقت م�صالح الأمن
مداخل النفق اجلامعي للأ�سبوع
اخلام�س على التوايل ،ومن جهة �أخرى
ن�رشت ال�سلطات حواجز للدرك الوطني
عند منافذ العا�صمة ،ال �سيما ال�رشقية

منها  ،وعانى املواطنون من طوابري
طويلة على طول الطريق ال�سيار بني
منطقتي الأخ�رضية والعا�صمة ، ،ب�سبب
االزدحام الناجت عن حواجز الدرك
الوطني وانت�رشت حواجز �أي�ضاً يف
الطريق ال�سيار عند املدخل اجلنوبي
للعا�صمة �إ�ضافة �إىل تعزيز احلواجز
الأمنية يف املدخل ال�رشقي عند ج�رس
باب الزوار و كذلك املدخل الغربي

الذي يربط العا�صمة بوالية تيبازة.
و�أثارت الإجراءات الأمنية جدال وا�سعا
على مواقع التوا�صل االجتماعي وانتقد
نا�شطون الإجراءات  ،واعتربوها �إخالالً
وانتهاكاً حلق التنقل و ا�شتكى �آخرون
�أنهم ق�ضوا �ساعات يف مدخل العا�صمة
ب�سبب االزدحام الناجت عن حواجز
الدرك الوطني .
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يف ظل الرتخي�ص جمددا للجمعيات الدينية بوهران

تقارير �أمنية حتذر من
عودة الطائفة الأحمدية
 .حرب طاحنة بني مدير ال�ش�ؤون الدينية و ممثل �إحتاد اجلمعيات امل�سجدية
 .غلق فندق الأزهر ل�شهرين ب�سبب لقاء غري مرخ�ص من الوالية
قررت �أم�س ،م�صالح مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون القانونية بالتن�سيق امل�شرتك مع كل
من م�صالح الأمن و مديرية ال�ش�ؤون الدينية و الأوقاف ،غلق فندق الأزهر بحي �سيدي
الب�شري بوهران ال�شهري ب»بالطو» ب�سبب تنظيم ندوة �صحفية من قبل ما ي�سمى بالإحتاد
الوالئي للجمعيات الدينية و امل�سجدية قبل �أ�سابيع قليلة.
�أحمد بن عطية

الذي مت من دون رخ�صة اجلهات
الو�صية على ح�سب ما علمته
«الو�سط» من م�صدر �أمني
موثوق ،الذي �أو�ضح �أن الندوة
التي فتح فيها الإمام و الإطار
جمال قا�سمي النار على م�صالح
املديرية الو�صية و طالب بتدخل
عاجل لوزير ال�ش�ؤون الدينية و
الأوقاف يف احلكومة اجلديدة
ال�شيخ يو�سف بلمهدي بالتدخل و
تطبيق تعليمته الوزارية اخلا�صة
ب�إعادة جتديد االعتماد للجمعيات
الدينية و ذلك بعد مرور قرابة
�سنة من جتميدها من قبل الوزير
ال�سابق حممد عي�سى ،ناهيك عن
�شكوى العديد من امل�سو�ؤلني عن
هذه اجلمعيات من متاطل مديرية
التنظيم و ال�ش�ؤون القانونية لوالية
وهران يف جتديد االعتماد لأزيد
من  50جمعية ال زالت تنتظر حلد
كتابة هذه الأ�سطر  .و ت�ضيف
م�صادرنا �أن امل�صالح الأمنية
امل�شرتكة بعا�صمة غرب البالد،
قد رفعت تقارير حتذر فيها من
عودة ن�شاط بع�ض اجلمعيات
الدينية و امل�سجدية ملا ت�شكله
من خماطر حول متدد انت�شار
بع�ض املذاهب الدينية ال�شاذة،
عن املذهب و املرجعية الدينية
الو�سطية للجزائريني و املتمثلة
يف املذهب املالكي ال�سني و
ب�صفة ا�ستثنائية مبنطقة غرداية
املذهب الإبا�ضي املتوارث �أبا
عن جد منذ عدة قرون غابرة .
و تتوج�س امل�صالح الأمنية
ب�شكل حذر من عودة ن�شاط
هذه اجلمعيات امل�سجدية و
الدينية ،و التي قد ت�ضم �أ�شخا�صا
يقد�سون مذاهب دينية دخيلة
على اجلزائر يف مقدمتها
الطائفة الأحمدية التي �سبق و �أن
فككت امل�صالح الأمنية مبختلف
�أنواعها من �رشطة و درك و
الأمن الع�سكري ب�سنتي 2017
و  2018عدة خاليا كانت تن�شط
بعدة مناطق بوهران و متتد حتى
عني متو�شنت وواليات �أخرى عرب

الإقليم الوطني ،و هو ما يثري
النعرات الطائفية و يزرع الفتنة
داخل بيوت اهلل  ،و هو ما يف�رس
الإجراءات الأخرية التي �ضمت
الإجراءات الأخرية اخلا�صة
مبنح االعتماد �أو التجديد لهذه
اجلمعيات الدينية ،و التي ت�شرتط
موافقة الإمام �أو اخلطيب على
جتديد االعتماد �أو منحه لأي
جمعية حتمل طابعا دينيا ،مرورا
بالتحقيقات و التحريات الأمنية
عن �أع�ضائها و كيفية متويلها و
ن�شاطها مع الأخذ بعني االعتبار
ر�أي مدير ال�ش�ؤون الدينية يف كل
والية .جدير بالذكر �أن قطاع
ال�ش�ؤون الدينية و الأوقاف بوالية
وهران ،يعي�ش خالل الأ�شهر
القليلة املا�ضية� ،رصاعا حامي
الوطي�س بني مديره الوالئي
عمرو�ش م�سعود الذي ي�شتكي مر
ال�شكوى من امل�شاكل و الأزمات
التي يخلقها الإحتاد الوالئي
للجمعيات امل�سجدية ،يف حني
يرد هذا الأخري ب�شدة و يتهمه
ب�أن يهم�ش العنا�رص املنتمية له
و التي تهدف خلدمة بيوت اهلل و
مدار�س تعليم القران و حتفيظه،
مرورا با�ستنكار ممثل اجلمعيات
جمال قا�سمي من غلق املدر�سة
القر�آنية الب�شري الإبراهيمي بحي
�سيدي الب�شري التابع �إداريا لبلدية
بئر جري �رشقي الوالية.
يف حني يترب�أ مدير ال�ش�ؤون
الدينية من االتهامات التي

يكيلها له ممثلو الإحتاد الوالئي
للجمعيات الدينية ،و ي�شري �أن من
يدعي متثيلها والئيا ال تتوفر فيه
�رشوط عديدة من �ضمنها ال�صفة
كونه فقد ال�شخ�صية املعنوية
م�ؤخرا عندما مت �سحب الثقة
منه عرب حم�رض ق�ضائي ك�أمني
املالية بجمعية «املودة» الدينية
ببلدية بئر اجلري بنهج الألفية.
هذا يف الوقت الذي تعي�ش عدة
م�ساجد �سواء بوالية وهران �أو
بقية واليات الوطن حاالت من
ال�رصاع بني الأئمة و املتطوعني �أو
اجلمعيات الدينية ،بع�ضها حتولت
ل�ساحات معارك و االعتداء على
الأئمة و حرق �سياراتهم �أو
بكتابات حائطية حتمل تهديدات

�رصيحة بت�صفية الأئمة على
غرار ما وقع منذ عام و ن�صف
مع �إمام خطيب ب�أحد م�ساجد
حي النجمة ال�شهري ب»�شطيبو»
ببلدية �سيدي ال�شحمي ،و يتعلق
الأمر بالإمام م�صطفى قادوم و
الذي كان منخرطا و ع�ضو بارز
يف نقابة الأئمة و الذي ن�رش منذ
�أ�سابيع بيانا يندد فيه بقرار وزير
ال�ش�ؤون الدينية و الأوقاف احلايل
ال�شيخ يو�سف بلمهدي وا�صفا
قراره بعودة اجلمعيات امل�سجدية
بالقرار غري ال�رشعي ال�صادر من
وزير عينته الع�صابة و يف حكومة
منقو�صة ال�رشعية قانونا و �شعبيا
و هو ما �أثار غ�ضب و ا�ستياء
الوزير احلايل .

يف وقت يتحمل مدراء ال�شركات
النفطية جزء كبري من امل�س�ؤولية

�أحداث تيرنكوك ب�أدرار تك�شف
الفجوة بني املواطن والوايل
 .التحقيق يف ماليري التنمية
و  20الف من�صب �شغل باجلنوب �ضروري
�أعادت ق�ضية الأحداث العنيفة
التي �شهدتها دائرة تيرنكوك
بوالية �أدرار يف الأ�سبوع الأول
من ال�شهر الف�ضيل فتح باب
الت�سا�ؤل من جديد عن حجم
الفجوة الكبرية التي طفت
على ال�سطح بني والة اجلنوب
و املواطنني  ،ليبقى املطلب
ال�شعبي هو م�ساءلة الوالة عن
م�صري �أالف ماليري التنمية و
� 20ألف من�صب �شغل بال�رشكات
النفطية امل�ستحدثة لفائدة
�أبناء اجلنوب .
�أجمع متابعون للحراك ال�سلمي
بجنوب البالد الكبري � ،أن
�أحداث العنف امل�سجلة نهاية
�أم�سية الثالثاء من الأ�سبوع
املن�رصم بدائرة تيرنكوك
باملقاطعة االدارية تيميمون
بوالية �أدرار  ،كانت كفلية
بك�شف جتاوزات وخروقات
والة اجلمهورية بواليات ورقلة
 ،مترنا�ست  ،ايليزي  ،ادرار ،
ب�شار  ،تيندوف  ،االغواط ،
غرداية وب�سكرة التي تعي�ش
على وقع �صفيح �ساخن  ،يف ظل
غياب مربر حقيقي ملثل هكذا
حاالت احتقان حملي تزامن مع
املخا�ض الع�سري الذي متر به
البالد عامة للمطالبة با�سقاط
وحما�سبة رموز الف�ساد على
مدار ع�رشين �سنة فرتة حكم
الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة
قبل ا�ستقالته حتت �ضغط
ال�شارع  ،خا�صة اذا علمنا �أن
تلك الواليات تدعمت ب�أغلفة
مالية �ضخمة النت�شالها من
براثن التخلف التنموي يف �شتى
املجاالت على غرار ال�صحة
 ،الرتبية  ،ال�سكن  ،الفالحة ،
ال�شباب والريا �ضة  ،الثقافة
دون ن�سيان قطاع التعليم العايل
والبحث العلمي .
اىل جانب ذلك فقد تعالت

الأ�صوات املطالبة ب�رضورة
فتح حتقيق �أمني واداري
معمق يف التالعب الكبري من
طرف ر�ؤ�ساء الوكاالت الوالئية
للت�شغيل و م�س�ؤولني �سامني
بال�رشكات النفطية الكربى
على غرار خدمات الأبار ،
الأ�شغال يف الأبار  ،امل�ؤ�س�سة
الوطنية للتنقيب وامل�ؤ�س�سة
الوطنية للأ�شغال البرتولية
الكربى ا�ضافة للم�ؤ�س�سات
النفطية العاملة يف اطار
ال�رشاكة بني �سوناطراك
والأجانب  ،بخ�صو�ص التالعب
بـ � 20ألف من�صب عمل موجهة
لفائدة �أبناء اجلنوب لفائدة
عمال من واليات �أخرى � ،إىل
ذلك يظل م�شكل الت�شغيل
من امللفات التي ال تزال تثري
الكثري من الت�سا�ؤالت حول
طبيعة ت�رصيف عرو�ض العمل
الواردة من خمتلف ال�رشكات
البرتولية العاملة يف ال�صناعة
النفطية يف الواليات املذكورة ،
�إذ ي�شكك متابعون لهذا امللف
يف م�صداقية �أرقام التوظيف
ب�سبب ال�ضبابية امل�سجلة يف
الت�سيري على م�ستوى الوكالة
الوالئية للت�شغيل ،التي بد�أت
بع�ض الأطراف تنتقد �أدائها
ب�سبب ا�ستمرار م�س�ؤوليها يف
انتهاجهم �سيا�سة الهروب �إىل
الأمام ،وعدم حتمل م�س�ؤوليتهم
القانونية �إزاء طالبي العمل،
حيث يبدي الآالف من
البطالني ،و من بينهم خريجي
اجلامعات ،امتعا�ضهم ال�شديد
من عدم ا�ستفادتهم من منا�صب
ال�شغل التي تتيحها امل�ؤ�س�سات
النفطية ،وقال حمدثونا عن
ه�ؤالء ليومية»الو�سط «� ،أن
منا�صب ال�شغل باتت تخ�ضع
للمح�سوبية واملحاباة.
�أحمد باحلاج

تظم عنا�صر من وهران � ،شلف ،تلم�سان � ،سيدي يلعبا�س و�سعيدة

الإطاحة ب�شبكة لدعم داع�ش بالغرب اجلزائري

متكنت جهات �أمنية بالغرب
اجلزائري من تفكيك �شبكة لدعم
اجلماعات الإرهابية متكونة من
�أكرث من  15عن�رصا من عدة واليات
بالغرب اجلزائري على غرار
:وهران � ،شلف تلم�سان � ،سيدي
بلعبا�س ،و�سعيدة يقودها �إرهابي
�سابق م�ستفيد من �إجراءات العفو
ال�شامل بتلم�سان كانت ت�ستعد
لإقامة جناح م�سلح تابع لداع�ش
باجلزائر وحماولة ا�ستغالل احلراك
ال�شعبي للقيام ب�أعمال �إرهابية  ،كما
تكللت العملية بالعثور على خمازن

للأ�سلحة والألغام ب�شلف وبومردا�س
والتي تزامنت مع هذه العملية .
الق�ضية التي مت التحقيق فيها منذ
قرابة � 03أ�شهر والتي انتهت بتوقيف
اخر عنا�رصها نهاية الأ�سبوع جاءت
على خلفية اخرتاق ات�صاالت على
مواقع التوا�صل االجتماعي لعنا�رص
ال�شبكة التي �أغلبها كانت تن�شط
ب�أ�سماء م�ستعارة  ،حيث مكنت
عملية االخرتاق من حتديد مواقع
عنا�رص هذه ال�شبكة التي مت توقيف
�أوىل عنا�رصها بوهران والذين
يزيد عددهم عن  10عنا�رص لتتو�سع

الدائرة اىل عنا�رص من والية �شلف
 ،من �سيدي بلعبا�س لتبلغ النتائج
النهائية نهاية الأ�سبوع بتوقيف 05
عنا�رص نهاية الأ�سبوع املا�ضي
تنحدر من  03بلديات بتلم�سان وهي
ال�سواحلية وبني م�ستار  ،واحلناية
والتي كان يقودها �إرهابي تائب الذي
يعد الر�أ�س املدبر لل�شبكة  ،التي
كانت تتبادل الفيديوهات الداعمة
لداع�ش  ،وت�شيد بالأعمال الإرهابية
 ،وتدعو �إىل حماربة الدولة وتكفري
كافة رموزها يف حماولة ال�ستغالل
احلراك من اجل القيام ب�أعمال

�إرهابية وتخريبية �ضد �أمالك الدولة
 ،هذا والتزال التحقيقات جارية
مع املوقوفني للو�صول اىل حقائق
�أدق يف حني مل يت�رسب �إىل حد الآن
ان كانت هناك �أطراف خارجية
وراء العملية �أو بقايا اجلماعات
الإرهابية بالغرب التي اليزيد عدد
عنا�رصها عن ال 10والتي تتحرك
من �شلف �إىل احلدود الغربية مرورا
بكل من �سعيدة وجنوب بلعبا�س
بقيادة الإرهابي م�صطفي �صوابي
املنحدر من منطقة بني بو�سعيد .
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�إلغاء
�أو ت�أجيل انتخابات الرابع
ج
ويلية و ال�شغور الد�ستوري:

الفر�ضية واحللول العملية
متهيد:
طفا �إىل ال�سطح ت�سا�ؤالت وتوج�سات (خماوف) لدى
جانب كبري من الر�أي العام اجلزائري ،انعك�س يف
النقا�شات و�/أو تال�سنات �أحيانا كثرية يف ف�ضاءات
التوا�صل االجتماعي ،حول م�س�ألة �إلغاء �أو ت�أجيل
الإنتخابات الرئا�سية لــ  04جويلية  ،2019هل ي�ؤدي
�إىل الدخول يف حالة �شغور (فراغ) د�ستوري ،ب�أن ت�صبح
الدولة دون رئي�س ؟؛
بقلم الأ�ستاذ خالد �شبلي
باحث يف القانون الد�ستوري وال�ش�ؤون
الربملانية ع�ضو مبخرب القانون،
العمران واملحيط ( كلية احلقوق
–جامعة عنابة)
مما قد ينجر عنه �أخطار وحتديات
حقيقية على امل�ستوى الداخلي �أو
ال�ضغوطات (االبتزاز) اخلارجية،
كون �أن ر�أ�س الدولة ومركز �صناعة
القرار ي�صبح �شاغ ًرا ،وبذلك ندخل
يف مراحل �إنتقالية غري معلومة
الكيفيات وال حمددة الآجال يف
ظل الت�صحر البائن (يف ال�ساحة
ال�سيا�سية الوطنية ) ،وعدم وجود
خريطة طريق متوافق عليها �أو
ممثلني حقيقني للحراك ال�شعبي،
ب�سبب رف�ض احلراك تعيني
ممثلني مع �صعوبة القيام بذلك
عمل ًيا ،حال ًيا ،فهل �إلغاء �إنتخابات
الرابع جويلية ي�ؤدي بنا �إىل حالة
ال�شغور الد�ستوري ؟ وماهي
احللول املمكنة؟

�أوال :خلفيات وجتارب
البد من ا�ستح�ضارها:
«الأزمة الد�ستورية
املفتعلة يف بداية
الت�سعينات»

ت/ب�شري عالوة

�إن االجابة عن هذا الت�سا�ؤل

اجلوهري ي�ؤدي بنا �إىل �إ�ستح�ضار
التجارب ال�سابقة  ،ويف مقدمتها،
جتربة وقف امل�سار االنتخابي يف
بداية الت�سعينات ( ، )1992عندما
قام املتنفذين �آنذاك ممثلني
يف احللقة ال�ضيقة املعروفني
ب ــ»اجلانفيني»( ،وهم عبارة عن
جمموعة من ال�ضباط و�/أو
الكربانات الذين كانوا يعملون
باجلي�ش الفرن�سي والذين �إلتحقوا
م�ؤخرا بالثورة التحريرية ،
وو�صلوا �إىل �أعلى الرتب ومنا�صب
القيادة يف اجلي�ش الوطني �آنذاك)،
قاموا بوقف امل�سار االنتخابي
عندما فازت اجلبهة اال�سالمية
لالنقاذ باالنتخابات الت�رشيعية
يف دورها الأول ،وذلك عن طريق
« فربكة « و�إفتعال �أزمة د�ستورية
واهية �أدت بالبالد الدخول يف
مرحلة انتقالية ح�سا�سة �إفتقدت
لل�رشعية الد�ستورية �أو ال�شعبية،
متحورت هاته الأزمة الد�ستورية
يف دفع رئي�س اجلمهورية �آنذاك
« ال�شاديل بن جديد» �إىل تقدمي
ا�ستقالته(�إقالته) من قبل قيادة
اجلي�ش مع حل الربملان ،وبذلك
تزامن �شغور من�صبي الرجل الأول
والرجل الثاين يف الدولة ودخلت
البالد يف حالة �شغور د�ستوري
ملن�صب الرئي�س ،...تخللها موجة
من العنف غري امل�سبوق بالبالد،
عرفت بالع�رشية ال�سوداء «دموية»
خلفت حوايل ربع مليون �ضحية،

جعلت ال�شعب «ينفر» ويعتزل
العمل ال�سيا�سي لعقود فيما بعد
� ..إلخ.
لعل ،هاته امل�أ�ساة الوطنية
هي التي جعلت القيادة احلالية
للجي�ش ،وجانب كبري من �أ�ساتذة
القانون الد�ستوري يدعون �إىل
التم�سك باحلل الد�ستوري الوا�ضح
املعامل وينفرون من حلول
املراحل االنتقالية غري املعلومة،
ملا غر�سته يف الذهن و املخيال
ال�شعبي  ،تخو ًفا من تكرار
�سيناريوهات التجربة الأليمة.
ولكن ،هل هذه التوج�سات
واملخاوف تدفعنا �إىل التم�سك
بخيار اللجوء �إىل ال�صندوق
(االنتخابات) دون �ضمانات
فعلية� ،سيما منها ا�ستبدال
الباءات املرفو�ضة �شعب ًيا،ذاك �أن
مع�ضلة نظام احلكم يف اجلزائر
منذ اال�ستقالل تكمن يف �أزمة
ال�رشعية �أو ُقل �أزمة الثقة بني
احلاكم واملحكوم يف ظل �شبهة
تزوير الإرادة ال�شعبية يف العديد
من اال�ستحقاقات االنتخابية.

ثان ًيا :ال�شباب،
ومتطلبات املرحلة
النيابية �أو املراحل
االنتقالية:
كانت

ملدرجات

املالعب

وهتافات امل�شجعني ،كمنرب
من بني املنابر القليلة التي
جتتمع فيها وحولها احل�شود
من اجلماهري اجلزائرية للتعبري
عن طموحاتها و�آمالها ،ولإفراغ
�شحونات ال�ضغط والآالم التي
يح�س بها بل وت�سكنه ،يف بلد غني
بخرياته ،فقري مب�س�ؤوليه و�شعبه،
�شباب يعاين البطالة والب�ؤ�س وكل
�أ�شكال احلرمان والتهمي�ش يف
غالبيته ،يرى �أحالمه ت�ضيع منه
يو ًما بعد يوم ،يفكر يف «احلرقة»
كل يوم عرب قوارب املوت �إىل
احللم الأوروبي ،جيل جديد من
ال�شباب مل يع�ش معظمهم جتربة
الت�سعينات الأليمة ،رمبا رويت له
بع�ض ف�صولها ،ولكن يرى يف واقعه
�أ�شد �أ ً
ملا مما يروى له ،لذلك ف�إنه
ي�شارك بقوة يف احلراك ال�شعبي،
يراه م�رشوع ح�ضاري و�أمل
وطموح جيل و�أجيال متعاقبة ،يف
غد �أف�ضل ،هذا اجليل اجلديد من
ال�شباب الذي ي�ستلزم لنجاحه �أن
ي�سرت�شد بتجربة الأجيال ال�سابقة،
والتي ت�شاركه نف�س احللم يف بناء
«جزائر جديدة  ،قوية ومزدهرة
«؛ مبا حتمله كل كلمة من معنى،
يرى جانب منه ،ب�أن الذهاب �إىل
االنتخابات دون ذهاب رموز
الف�ساد ال�سيا�سي(التزوير) ،هي
م�ضيعة للوقت واجلهد واملال
بل هي ر�سكلة للنظام الفا�شل،
لذا ي�ستوجب �إقرار �ضمانات

فعلية وحقيقية قبل الذهاب �إىل
االنتخابات الرئا�سية املقررة
ليوم الرابع من جويلية القادم،
هذا الطرح الذي ي�ؤيده الواقع
وم�ستلزمات بناء دولة القانون
والعدالة ،ولكن هل احلل يف ت�أجيل
االنتخابات الرئا�سية �أم �إلغا�ؤها ؟
وهل نحتاج �إىل مرحلة نيابية �أو
مرحلة انتقالية؟

االنتخابات الرئا�سية وهكذا�.. ،إلخ،
ويف املجمل هنا ،ف�إن املراحل
االنتقالية من �أ�صعب املراحل التي
متر بالدول ولي�س الأنظمة فقط،
ل�صعوبة التوافق فيها� ،إذا �أنها قد
ت�ؤدي �إىل تغري �شكل وطبيعة الدولة
يف حد ذاتها ،...كما ت�ستغرق
وقت �أطول للو�صول �إىل توافقات
�سيا�سية حقيقية�.... ،إلخ.

ت�أجيل االنتخابات
الرئا�سية �أو �إلغا�ؤها؟

ثان ًيا � :أح�سن املخارج
املمكنة يف ظل الراهن
اجلزائري

�إن البحث عن املخارج الآمنة و
الآليات الكفيلة باالنتقال ال�سل�س
وال�سلمي لل�سلطة يف �سبيل و�ضع
�أ�س�س نظام جديد ،ي�ستوجب
الإقرار ب�أن و�ضع ال�ضمانات
الفعلية حلماية «�صوت الناخب «،
ومن ثم املرور نحو «االنتخابات
الرئا�سية « يف �أح�سن الظروف،
هي من �أجنع الطرق يف التحول
واالنتقال الدميقراطي يف ظل
الظروف احلالية باجلزائر ،ومنه
ف�إن «ت�أجيل االنتخابات» دون
�إلغائها يكون هو احلل الأن�سب.

مابني املرحلة النيابية
واملرحلة االنتقالية:
�أوالً  :يجب التفريق بني احلالتني
فاملرحلة النيابية هي و�ضعية
قانونية بن�ص الد�ستور  ،حمددة
الأحكام والآجال واملن�صو�ص
عليها �ضمن املادة  102من
الد�ستور احلايل حيث يكون رئي�س
الدولة بالنيابة� ،أما املرحلة
�أو املراحل الإنتقالية ،نخرج
مبقت�ضاها على حرفية الن�صو�ص
القانونية� ،أي و�ضعية غري حمددة
الأطر والأحكام ،وهي يف �أح�سن
�أحوالها عبارة عن اجتهاد و�/أو حل
�سيا�سي توافقي يف �إطار اعالن
د�ستوري م�ؤقت مكمل �أو معطل
للد�ستور ،و�ضمن الأطروحات
والأفكار املتداولة ،يطرح البع�ض
فكرة «جمل�س رئا�سي» ،والبع�ض
الآخر فكرة « �شخ�صية توافقية»
تر�أ�س الدولة م�ؤق ًتا ،تكون لها
�سلطات و�صالحيات تنفيذية،
والبع�ض يقرتح �أن تكون لها حتى
�سلطة و�صالحية الت�رشيع مع
حل كال من غرفتي الربملان،....
وفيما يقرتح توجه �آخر «جمل�س
ت�أ�سي�سي» ،والبع�ض الآخر يقرتح
�أن نعدل الد�ستور �أوالً ،ور�أي �آخر
يذهب �إىل �رضورة حل املجل�س
ال�شعبي الوطني و�إعادة انتخابه قبل

يف ظل امل�شهد ال�سيا�سي الراهن
والذي يت�سم بالهبة ال�شعبية
اجلماهريية الكبرية التي تن�شد
التغيري احلقيقي وال�سلمي يف
البالد ،عن طريق االحتكام �إىل
الإرادة ال�شعبية ،ف�إن املرحلة �أو
احلالة النيابية هي �أجنع الو�ضعيات
القانونية التي ميكن �أن ين�صح
بها للمرور الآمن نحو الإنفراج
واالنطالقة احلقيقية نحو و�ضع
لبنة نظام جديد �أكرث عدالً
و�إن�صا ًفا ،وذلك من خالل العمل
الآين على توفري الظروف واملناخ
املنا�سب للتحول الدميقراطي
 ،من خالل اال�ستجابة الفورية
ملطالب ال�شارع ال�سيا�سي
ب�إ�ستقالة رئي�س الدولة وتعوي�ضه
ب�شخ�صية توافقية تعني م�سبقا
مبجل�س الأمة (عن طريق الثلث
الرئا�سي) على غرار الدكتور
�أحمد طالب االبراهيمي ،لت�ؤول
�إليها رئا�سة الدولة فيما بعد،
ومن ثم تبد�أ الآجال الد�ستورية
من جديد  90يو ًما يتم خاللها
ا�ستدعاء الهيئة الناخبة من جديد،
وتدارك النقائ�ص يف مقدمتها:
ت�صفية الوعاء االنتخابي وتعيني
الهيئة العليا امل�ستقلة ملراقبة
االنتخابات (تعديل قانونها
الع�ضوي لإعطائها �صالحيات
حقيقية يف الرقابة والإ�رشاف)،
وتعيني حكومة جديدة من كفاءات
م�ستقلة وحمايدة ت�سهر على
العملية االنتخابية بكل �شفافية
ونزاهة .وجممل املبنى واملعنى،
موازن ًة بني املطالب ال�شعبية وروح
الد�ستور ،يجب ت�أجيل االنتخابات
الرئا�سية ولي�س �إلغائها ،ويكون
ذلك من خالل ا�ستبدال رئي�س
الدولة ليكون هناك امل�صوغ
الد�ستوري لذلك ،ولتمديد �آجال
رئا�سة الدولة بالنيابة ( )90يو ًما
�أخرى،تبد�أ من تاريخ هذا التن�صيب
اجلديد ،ولكي ال ندخل يف حالة
ال�شغور الد�ستوري و�أخطارها.
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بعد حتولت امل�ؤ�س�سة مللكية خا�صة و�صمت غري مربر للمركزية

الربيد املركزي بتمرنا�ست

�شبح التوظيف امللتوي لعنة تطارد
املديرية اجلهوية لبنك بدر بورقلة

تف�شي ظاهرة الطوابري
الالمتناهية خالل رم�ضان

تعالت الأ�صوات املطالبة ب�ضرورة تدخل جاد من طرف الرئي�س املدير العام لبنك الفالحة و
التنمية الريفية  ،لفتح حتقيق فيما و�صفوه بالتجاوزات واخلروق التي �صاحبت عملية التوظيف
يف منا�صب ح�سا�سة مبديرية بنك بدر اجلهوية بورقلة .
�أحمد باحلاج
حذرت عديد اجلهات املهتمة ب�سوق
ال�شغل بواليات ورقلة  ،مترنا�ست
و�إيليزي املح�سوبني على املديرية
اجلهوية لبنك الفالحة والتنمية
الريفية  ،من مغبة حتويل بنك بدر
باجلنوب ال�رشقي مللكية خا�صة
من خالل توظيف عمال لهم �صلة
مبا�رشة و غري مبا�رشة ب�إطارات
هذه امل�ؤ�س�سة امل�رصفية  ،وهو
ما �أثار حفيظة طالبي منا�صب
ال�شغل مبا فيهم خريجي اجلامعات
 ،املدار�س العليا ،املعاهد الكربى
ومرتب�صي مراكز التكوين املهني
والتمهني  ،وهو الأمر الذي يتنافى
مع تو�صيات وتعليمات احلكومة
الرامية لتقدمي عرو�ض العمل
للوكالة الوالئية للت�شغيل ومنح �أولوية
التوظيف لفائدة �أبناء املنطقة
بتطبيق مبد�أ ح�سب الأولويات
والإمكانات املتاحة .
�إىل جانب ذلك فقد طالب �أكرث
من متحدث يف املو�ضوع �أن على
املديرية العامة لبنك بدر التحرك
العاجل لفتح حتقيق يف مثل هكذا
جتاوزات وخروق ظل م�سكوت
عنها لأ�سباب واهية ومن ثم تقدمي

�أحمد باحلاج

فيما حتول انت�شالها من الظالم الدام�س ملطلب �شعبي
امل�س�ؤولني املت�سببني يف ذلك �أمام
امل�ساءالت القانونية  ،خا�صة �إذا
علمنا �أنها �ساهمت ب�شكل كبري يف
ت�أجيج احتقان املحلي  ،حيث مل
ت�ستبعد جمعيات حملية �إمكانية
انتقال عدوى لهيب احلراك
االجتماعي ال�سلمي لبنك بدر يف
حالة ما مل حترك الو�صايا �ساكنا
لك�شف امل�ستور الذي بد�أ تدريجيا
يظهر للعيان .

من جهة ثانية فقد �رسبت م�صادرنا
اخلا�صة ما �أ�سمته بامل�ضايقات
التي بات يتعر�ض لها �إطارات من
�أبناء اجلنوب يعمل بذات امل�ؤ�س�سة
البنكية من طرف جهات نافذة بذات
امل�ؤ�س�سة لتحقيق م�أرب خا�صة ،
مع العلم �أن ق�ضية انفراد يومية
«الو�سط» على ح�صول م�ستثمرين
اثنني من واليات ال�شمال على
موافقة متويل بنكي كال�سيكي بقيمة

 400مليار �سنتيم وبدون �ضمانات
كافية بدائرة حا�سي م�سعود بوالية
ورقلة قد �أثارت الكثري من احلرب و
�أدخلت املت�سرتين على مثل هكذا
حاالت يف �رصاع مع الزمن لت�سوية
ملفي امل�ستثمرين خوفا من �أن
يطال امل�ؤ�س�سة التحقيق املعمق
الذي با�رشته اجلهات الق�ضائية
لف�ضح املت�سببني يف الف�ساد الإداري
وتبديد املال العام .

طالبوا رئي�س البلدية بربجمة لهم زيارة ميدانية

�سكان قطع الواد بتمرنا�ست يطالبون بتهيئة الطرقات
ت�شهد طرقات حي قطع الواد
بتمرنا�ست  ،و�ضعية كارثية نتيجة
لعديد امل�شاكل كالت�شققات التي
ت�شهدها ما نتج عنها عدة عواقب
بيئية و�صحية  ،الأمر ولد حالة
من الغليان و ال�سخط ال�شديدين
يف الأو�ساط املحلية .
طالب �سكان حي قطع الواد الواقع
على بعد ب�ضع كيلومرتات عن مقر
الوالية بتمرنا�ست  ،ال�سلطات
املحلية ب�رضورة �إيجاد حل عاجل
للو�ضع الكارثي الذي ت�شهده
طرقات احلي نتيجة ت�شققها و
�إهرتاءها وحتطم �أطراف منها
علما �أنها �أجنزت منذ فرتة طويلة
دون �أن يتم �إعادة تهيئتها  ،هذا
ما ولد الي�أ�س يف نفو�س املواطنني
باحلي �سواء �أ�صحاب املركبات
الذين حتطمت مركباتهم نتيجة
احلفر املنت�رشة هنا وهناك ،مما
زاد من معاناتهم و الذين �رصحوا
بدورهم لـ «الو�سط « �أن معاناتهم
ال تزال قائمة ما مل تقم اجلهات
املعنية بالدور املنوط بها لإعادة
تهيئة كامل طرقات احلي �سالف
الذكر  ،حيث نتج عنها عواقب

يتخبط الربيد املركزي بتمرنا�ست يف
جملة من امل�شاكل التي �أرقت يوميات
زبائن بريد اجلزائر ال�ساخطني من
تدين اخلدمات مبرفق عمومي يعد
واجهة القطاع بوالية حدودية مع
دولتي مايل والنيجر .
ندد الع�رشات من زبائن بريد اجلزائر
املقيمني ب�أحياء قطع الواد  ،تهقارت
ال�رشقية  ،مالطا �سري�سوف � ،أنكوف
و �أم�شون ببلدية مترنا�ست يف ت�رصيح
لهم مع يومية «الو�سط « ،بالنقائ�ص
امل�سجلة على م�ستوى الربيد
املركزي بعا�صمة الأهقار  ،وذلك
بعد ظهور بوادر انفجار االحتقان
املحلي ،على خلفية تف�شي ظاهرة
الطوابري الب�رشية غري املتناهية �أمام
�أجهزة ال�سحب الآيل ،وهو ما يت�سبب
عادة يف وقوع مال�سنات �أو م�شادات
كالمية بني الزبائن حول الدور �أو مع
�أعوان الربيد ب�سبب تقاع�س البع�ض
منهم ،وعدم ال�سهر على التكفل
بان�شغاالت املواطنني ،الراغبني يف
ال�سحب والدفع وكذا االطالع على

�أر�صدتهم الربيدية .
وقد طالب الزبائن الغا�ضبون من
الو�ضعية املزرية للم�ؤ�س�سة الأم
بربيد اجلزائر يف ت�رصيحات متفرقة
لهم معنا ،من وزيرة القطاع ،هدى
�إميان فرعون ،ب�رضورة برجمة
زيارة ميدانية �إليهم ،للوقوف على
�أمهات امل�شاكل التي تنخر ج�سد
قطاع الربيد ،وقد حمل حمدثونا،
القائمني على القطاع م�س�ؤولية ما قد
ينجر عن تبعات النقائ�ص امل�سجلة
بالربيد املركزي .وعلى �صعيد �أخر،
�أبدى الزبائن ا�ستيائهم وتذمرهم
ال�شديدين ،من الندرة احلادة يف
توفري ال�صكوك امل�ؤقتة ،يف وقت
ا�ستغل �أ�صحاب الأك�شاك ومقاهي
االنرتنت الو�ضعية لبيع ال�صكوك بـ
 30دينارا جزائريا ،و�ضع بات ي�ستلزم
على اجلهات املعنية ،وعلى ر�أ�سها
م�صالح الأمن املتخ�ص�صة ،بالتدخل
لفتح حتقيق وك�شف مالب�سات احلادثة
�سالفة الذكر .

بيئية و�صحية وخيمة نتيجة الغبار
املت�صاعد من هذه الطرقات مما
خلف �أ�رضار �صحية باملواطنني
كانت�شار احل�سا�سية والربو �،إ�ضافة
�إىل ت�شويه الطابع اجلمايل للحي
�ضف �إىل ذالك ال�رضر الذي حلق
باملركبات وحتطمها حتى �أ�صبح
م�ستعملوها تذهب �أموالهم يف
قطع الغيار التي ت�رضرت منها
مركباتهم،كما �أن هذه الطرقات
–ح�سبهم – �أ�صبحت تعم باملياه
القدرة املتجمعة يف �شكل
م�ستنقعات يف خمتلف الأماكن يف
هذه الطرقات التي هي الأخرى
من احدي امل�شاكل التي تع�صف
باحلي ،كما �أن م�شكل اهرتاء
الطرقات وت�شققها لي�س مقت�رص
على هذا احلي و�إمنا هو م�شكل
عام تعاين منه خمتلف �أنحاء
البلدية والتي �أ�صبحت من �أحد
املظاهر املعروفة بها ،لذلك
طرحت عدة جهات خمت�صة يف
ال�ش�أن املحلي العديد من الأ�سئلة
حول واقع امل�شاريع التنموية يف
املنطقة منها جانب الطرقات
على وجه اخل�صو�ص  ،مع العلم

عائالت ب�سايل ب�أدرار تطالب
بحقها من التهيئة

جدد �سكان بلدية �سايل بدائرة
رقان بوالية �أدرار مطالبهم للجهات
الو�صية ب�رضورة التدخل لإنهاء
معاناتهم الدائمة مع عدة م�شاكل
جعلتهم يعي�شون حياة �شبه بدائية
رغم كل النداءات والوعود التي
كانوا يتلقونها من املنتخبني الذين
تعاقبوا على ت�سيري �ش�ؤون البلدية منذ
فرتة الت�سعينيات وحلد كتابة هاته
الأ�سطر .
الأمر الذي دفعهم اليوم �إىل منا�شدة
امل�س�ؤول الأول للهيئة التنفيذية
بالوالية حمو بكو�ش ،بغية نف�ض
الغبار عنهم من خالل دعمهم ب�شبكة
االنارة العمومية ،وما عاد الو�ضع
ي�سببه من قلق خا�صة مع �إ�ستفحال
ظاهرة الكالب ال�ضالة ،والتخوف من
عمليات ال�سطو و ال�رسقة التي عادة
ما تنفذ يف مثل هذه االوقات  ،كما
�أ�شار �سكان البلدية بكل مرارة �إىل

ت�أخر احل�صول على عقود امللكية
التي قالوا و�سط اندها�ش كبري «�إنه
ا�ستفاد منها البع�ض من دون الآخر
عن طريق املحاباة « ،وحرمانهم من
جهة �أخرى من الإعانات الريفية التي
تعينهم على ت�سديد ديونهم املرتاكمة
جراء ت�شييد ال�سكنات.
كما طالب ه�ؤالء بتعميم خمطط
التهيئة احل�رضية للبلدية عرب طرقات
�أحياء و�شوارع البلدية التي تفتقر
للرت�صيف والتبليط والإنارة العمومية
التي �شكل غيابها معاناة حقيقية،
حولت لياليهم �إىل جحيم ال يطاق.
اىل جانب ذلك فقد �أقدم م�ؤخرا
عدد من مواطني بلدية �سايل على
غلق مقر البلدية للمطالبة برحيل
املجل�س ورئي�سه ب�سبب عجزهم
الكبري يف التكفل بان�شغاالتهم التي
جتاوزها الزمن .

�أحمد باحلاج

�ضبط بحوزته 21.64غ من الكيف املعالج

�أمن مترنا�ست يطيح بع�شريني
بتهمة حيازة املخدرات

�أن الوالية ا�ستفادت من ميزانية
�ضخمة ر�صدت مل�شاريع عدة
بد�أت تظهر معاملها يف الآونة
الأخرية  ،لكن يبقى امل�شكل
املطروح هو املتعلق بحال

طرقات عا�صمة الأهقار الذي ظل
يعاين منها املواطنني ،ف�إىل متى
�ستبقى هذه الطرقات على هذا
احلال يت�ساءل حمدثونا .
�أحمد باحلاج

   قامت م�صالح ال�رشطة لأمن الوالية
ممثلة يف فرقة مكافحة املخدرات
و االجتار الغري �رشعي بها التابعة
للم�صلحة الوالئية لل�رشطة الق�ضائية
من توقيف �شخ�ص يبلغ من العمر(27
�سنة) متورط يف ق�ضية احليازة على
املخدرات ق�صد البيع  ،حمل �سالح
ابي�ض حمظور و الت�رصيح الكاذب يف
الهوية .
حيثيات الق�ضية تعود �إىل معلومات
م�ؤكدة عن وجود �شخ�ص يقوم
برتويج للمخدرات بحي �رس�سوف
الفرياي  ،وعليه و بعد اعداد خطة

�أمنية حمكمة و حتديد مكان تواجد
امل�شتبه فيه  ،هذا الأخري ولدى ر�ؤيته
لعنا�رص ال�رشطة قام برمي �سالح
�أبي�ض حمظور (�سكني )  ،ليتم توقيفه
و تلم�سه اجل�سدي القانوين ليتم العثور
على كمية من املخدرات (كيف معالج
) قدرت بـ  21.64غرام ليتم حتوي
له اىل مقر ال�رشطة ملوا�صلة التحقيق
  ،بعد �إ�ستكمال التحقيق يف الق�ضية
مت تقدميه �أمام اجلهات الق�ضائية
املخت�صة التي �أ�صدرت يف حقه �أمر
ايداع .

�أحمد باحلاج
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عني الرتك بوهران

"مافيا" العقار ت�ستويل على 13
خميما �صيفيا حتوله ل"فيالت"
 .جلنة حتقيق وزارية من الداخلية ت�صدم من هول التجاوزات
 .بيع خميم �إقامة الباهية م�ساحته � 19ألف مرت مربع مبليار و  800مليون �سنتيم
 .تواطوء منتخبني �سابقني و "املري" الأ�سبق يف ت�سوية رخ�ص البناء
تعر�ض خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية  13خميما �صيفيا من �أ�صل  16خميما منت�شرا عرب �إقليم بلدية عني الرتك ال�ساحلية
عا�صمة الكورني�ش الوهراين و التي تبعد  18كلمرت غربي وهران ،لالختفاء و اال�ستيالء عليه من قبل ما ت�سمى ب"مافيا
العقار" و التي قامت ب"البزن�سة" بهذه املخيمات التي حتولت بني ع�شية و �ضحاها �إىل �إقامات فاخرة خم�س جنوم و فنادق و
"فيالت" متلكها رجال �أعمال و مال نافذون و م�س�ؤولون من ق�ضاة وحتى والة �سابقون بتواط�ؤ م�سبق من قبل منتخبني �سابقني و
حتى �إطارات �سامية مب�صالح الوالية و مديرية �أمالك الدولة .
�أحمد بن عطية
الف�ضيحة املدوية التي ك�شفتها
�أول �أم�س ،جلنة حتقيق وزارية

من قبل وزارة الداخلية و
اجلماعات املحلية و تهيئة
الإقليم ،التي �ضمت  3مفت�شني
وزاريني الذين حلوا مبقر بلدية
عني الرتك �أين التقوا برئي�س

البلدية احلايل �سمارة عبد النور
و عددا من املنتخبني بذات
املجل�س البلدي ،و ا�ستنادا
مل�صدر مطلع ال يرقى له ال�شك
ك�شف ل"الو�سط" �أن املخيمات

ال�صيفية ال�سالف ذكرها تقع
بكل من الأحياء التالية بو�سط
مدينة عني الرتك و يتعلق الأمر
ب" �سان روك ،و تورفيل ،عني
ال�صافية و كاب فالكون" و هي

مدير وحدة بريد اجلزائر مب�ستغامن بن ذهيبة بن ع�صمان ل"الو�سط "

نراهن على ت�سليم مكاتب جديدة وع�صرنة اخلدمات

� أعلن مدير وحدة بريد اجلزائر
لوالية م�ستغامن "بن ذهيبة بن
ع�صمان " عن تدابري هامة لتوفري
ال�سيولة املالية خالل �شهر رم�ضان
الف�ضيل م�شريا �إىل �أن مكاتب
الربيد �ستن�شط عرب خمتلف
البلديات خالل ال�شهر الف�ضيل
وبوترية نوعية وبخ�صو�ص التغطية
قال امل�س�ؤول جلريدة "الو�سط
" ان تعداد مكاتب الربيد بوالية
م�ستغامن �سريتفع قبل نهاية العام
اجلاري لي�صل �إىل �ستة و�سبعون
مكتب بريد على امل�ستوى املحلي
م�شريا �إىل ت�سخري حافة نقل
جديدة �ستتنقل عرب خمتلف
الإدارات وامل�ؤ�س�سات ل�صب �أجور
املوظفني يف قطاعات خمتلفة هذا
و�أ�شار املتحدث �إىل تهيئة ع�رشين
مكتب بريد وبناء �أربع مكاتب بريد
جديدة على م�ستوى دائرة م�ستغامن
ويتعلق الأمر بكل من �أحياء "

جتديدت � ,صالمندر خروبة  ,حي
اخلام�س جويلية وقال امل�س�ؤول �أن
مكاتب الربيد خالل �شهر رم�ضان
الف�ضيل تن�شط بوترية عادية وال
يوجد �أي �إ�شكال مطروح اذ �شهدت
املكاتب يف احلقيقة �ضغطا خالل
الأيام الأوىل من �شهر رم�ضان
الف�ضيل ب�سبب �سب �أجور عدد
من املوظفني يف بع�ض القطاعات
و�سب منح الت�ضامن ل�شهر رم�ضان
كما �أننا حتكمنا واحلمد هلل يف
العملية وقمنا بت�سديد جميع
�أجور ومنح �شهر رم�ضان ونحن
مرتاحون الآن ويعمل �أعوان الربيد
بطريقة عادية لتوفري خدمات
�أح�سن للمواطنني وبالن�سبة لتعداد
مكاتب الربيد بوالية م�ستغامن
فهي مزودة بالو�سائل ال�رضورية
وقد قمنا بتهيئة قرابة ع�رشين
مكتب بريد بالوالية وجهزنا العديد
منها بالو�سائل والتجهيزات التقنية

ال�رضورية واملنا�سبة منها الآالت
ال�سحب الأتوماتكية التي تعمل
بوترية عادية و�أي عطب ي�سجل على
م�ستواها ف�إن املعلومة ت�صل الإدارة
واجلهة الو�صية وت�صل مدير وحدة
بريد اجلزائر مب�ستغامن �شخ�صيا
يف دقائق وبخ�صو�ص توفري ال�سيولة
املالية عرب مكاتب الربيد الن�شطة
بوالية م�ستغامن ف�أ�شار بن ذهيبة
بن ع�صمان �إىل �أن ال�سيولة متوفرة
الآن بكميات معتربة اذ يوفر بنك
اجلزائر كميات معتربة كما �أن
م�ؤ�س�سة بريد اجلزائر مب�ستغامن
قامت ب�إبرام اتفاقيات تعاون مع
م�ؤ�س�سة خا�صة يف نقل الأموال
ت�ضمن نقل الأموال ومن قبل �أعوان
م�سلحني كما اننا ن�ضع تقديرات
يف هذه العملية وخالل فرتات
ال�ضغط ونعمل على توفري الكميات
املعتربة من الأموال لت�سديد �أجور
املوظفني عرب خمتلف ال�شبابيك

اذ يبلغ تعداد ال�شبابيك املوجودة
بكل مكتب بريد بوالية م�ستغامن
ما بني �أربع وخم�س �شبابيك وهي
تن�شط بوترية عادية و�أكد جلريدة
الو�سط �أن مكاتب الربيد تعمل
على توفري ال�سيولة املالية يف �شهر
رم�ضان وحتى خالل �أيام عيد الفطر
املبارك دون ت�سجيل �أي اختالالت �أما
بالن�سبة للمواطنني الذين يعتمدون على
نظام ال�سحب ال�رسيع �أكرث من عملية
ال�سحب التقليدية فتعداد �آالت ال�سحب
ال�رسيعة فقد بلغ ثالث وع�رشين موزع
موزعة عرب ثماين ع�رش بلدية بالإ�ضافة
�إىل اثنني وثالثون موزع �سيتم توفريها
قريبا و�ستوزع عرب البلديات التي حتتاج
لها وهي تعمل ليل نهار وب�شكل عادي
كما �أن هناك هيئتان تتابعان ن�شاط
هذه الآالت وخدماتها �إحداهما هيئة
حملية والأخرى مركزية

م�.آمني

�أماكن متاخمة لل�شاطئ و بها
مناظر رائعة  ،هذه املخيمات
ال�صيفية التي كان مي�ضي فيها
�إطارات و عمال الواليات
اجلنوبية و الداخلية و اله�ضاب
العليا رفقة �أطفالهم العطلة
ال�صيفية ،التي حرموا منها بعد
حتويل هذه املخيمات التي
كانت تدر �أمواال على اخلزينة
العمومية جراء �إ�شرتاكات العمال
يف �سداد تكلفة الإيجار اخلا�صة
بهذه املخيمات .ليتفاجئ مفت�شو
الوزارة املركزيني باحلقيقة
ال�صادمة من خالل حتولها �إىل
"فيالت " فخمة بطوابق �أ�ضحت
ت�أجر �صيفا و �إقامات �سياحية و
فنادق فخمة ما بني  3و  5جنوم
وفق ت�صنيفات مديرية ال�سياحة
و ال�صناعات التقليدية و احلرف،
و با�رش املحققون حترياتهم
لك�شف الإجراءات و احليل

التي مكنت "مافيا العقار" من
ال�سيطرة عليها �سيما يف عهد
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
الأ�سبق املدعو " ط ق".
ومن �ضمن املخيمات ال�صيفية
املهمة التي مت ت�سجيل خروقات
ج�سيمية بخ�صو�صها  ،تلك التي
كانت تابعة لل�صندوق الوطني
للت�أمينات االجتماعية لغري
الأجراء الكائن بحي الباهية
ال�ساحلي يف عني الرتك ،و الذي
كان يرتبع على م�ساحة �إجمالية
قدرها � 19ألف مرت مربع هذا
الأخري الذي ا�ستفاد منه �أحد
اخلوا�ص الذي قام ب�رشائه من
قبل م�صالح مديرية �أمالك
الدولة لوالية وهران مببلغ
زهيد جدا مقارنة عن موقعه
و م�ساحته� ،أين مت بيعه مببلغ
مليار و  800مليون �سنتيم فقط
ال غري .

�أقاموا خيما وت�سببوا يف فو�ضى عارمة للنقل

�سكان احلناية يغلقون الطريق
الوطني رقم  22للمطالبة بال�سكن

عا�ش الطريق الوطني رقم  22الرابط
ما بني وهران وب�شار حالة طوارئ
ق�صوى بعدما �أقدم نهاية الأ�سبوع
�سكان بلدية احلناية على م�ستوى
مدخل املدينة اجلنوبي مت�سببني يف
حالة فو�ضى عارمة
هذا وقد قامت الع�رشات من العائالت
املقيمة بحي مقربة ال�شهداء مبخرج
مدينة احلناية  10كلم �شمال تلم�سان
على غلق الطريق الوطني رقم  22ما
بني ال�شمال واجلنوب فجر اخلمي�س
خالل املتاري�س والأحجار
من
احتجاجا على حرمانهم من حق
ال�سكن ،املحتجون الذين خرجوا
ن�ساء ورجاال �إىل الطريق التي تعرف
حركية كبرية خا�صة يوم اخلمي�س
لتزامنها مع ال�سوق الأ�سبوعي �أين
ان�صبوا خيما بالطريق ما خلق فو�ضى
عارمة على الطريق الذي يعرف
حركية كبرية بحكم انه يربط ما
بني وهران ومتو�شنت وتلم�سان وكذا
خمتلف دوائر ال�شمال مبقر الوالية
على غرار دوائر هنني  ،الرم�شي ،
فالو�سن  ،ندرومة ،الغزوات  ، ...هذا

ما جعل م�صالح الأمن حتول الطريق
نحو قرية عني احلجر و�سط ال�شوارع
يف طريق �صعب ما خلق فو�ضى عارمة
وم�شاكل قوية خا�صة يف ظل �ضيق
الطريق �أمام كرثة ال�سيارات  ،هذا
وطالب املحتجون بحقهم يف ال�سكن
الذي حرموا منه رغم ا�ستفادة مدينة
احلناية من الع�رشات من امل�شاريع ،
هذا وفور احلادث تدخل كل من رئي�سة
الدائرة ورئي�س البلدية يف حماولة حل
امل�شكل لكن املحتجون رف�ضوا �أي
نوع من احلوار لي�ستمر االحتجاج
والغلق �إىل غاية ع�رص اخلمي�س �أين
متكنت م�صالح الأمن فاح الطريق يف
وجه م�ستعملي الطريق و�إنهاء امل�شكل
الذي �أرهق ال�سائقني وم�ستعملي الطريق
خا�صة وانه يعترب �أحد �أهم الطرق التي
تربط ال�شمال واجلنوب وخا�صة كرثة
ال�شاحنات القادمة من ميناء الغزوات
�أو حمطة نفطال اجلهوية بالرم�شي،
بالإ�ضافة �إىل �شل حركة النقل ما بني
مقر الوالية والدوائر ال�شمالية ما عطل
�أمور املواطنني بها .

حممد بن ترار
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رم�ضان يف فلوريدا

ت�ستمر ثالثني يو ًما.
مهمة خا�صة
َم َع
ِ
بداية �شهر رم�ضان انطلق ُقرابة �سبعني �ألف م�سلم بجنوب والية فلوريدا ،يف َّ
ُّ
يف م�سجد الأن�صار بجنوب فلوريدا يجتمع ع�شرات من امل�سلمني الأمريكيني -ومعظمهم من الأفارقة -كل يوم جمعة
مقربة من الطريق ال�سريع يف ميامي يف حي ليربتي �سيتي.
يف وقت الإفطار ،وهو م�سجد مك َّون من طابقني على ُ
كما �أ َّن العاملني يف مكاتب و�سط املدينة ،من
بالتوجه �إىل قاعة ال�صالة,
احلي يقومون
�سكان
ُّ
ِّ
ثم يبد�أ م�ساعد �إمام امل�سجد فريد نور الدين
اً
قائل باللغة العربية« :ال �إله �إال اهلل� ,أيها
خطبته
امل�ؤمنون ،ا�سمحوا لنا �أن نكون �أكرث تركيزًا ،اهلل
�أكرب من كل �شيء� ،إنه هو امل�سئول عن اجلميع،
�سواء كنا نعرف ذلك �أم ال».
ويقول نور الدين  61عاما�« :إن ال�صوم يجعلك �أكرث
قر ًبا من اهلل ،تخ ّيَل معي فقط� ،أين �أعزم االمتناع
عن تناول الطعام وال�رشاب خالل �ساعات نهار
رم�ضان من �أجل ر�ضا اهلل؛ وكذلك ال يفرت�ض
بي �إقامة عالقات مع زوجتي خالل فرتة نهار
اً
قائل�« :إذا كنت �أ�ستطيع كبح
رم�ضان ,ثم يعقب
جماح نف�سي عن تلك الأ�شياء املباحة وهي لي�ست
حمرمة ،فمن الأحرى �أن يكون كبح جماح نف�سي
ريا ,من �أجل الفوز ب�أعظم
عن املحرمات �أ�سهل كث ً
ال ِنّعم خالل هذا ال�شهر الكرمي».
نور الدين ،وهو موظف مكتب بريد و�إمام متطوع،
وقد كان ي�ؤ ّ ُم النا�س يف م�سجد الأن�صار لأكرث من
خم�سة ع�رش عا ًما ،وهو من �أقدم امل�ساجد يف
جنوب فلوريدا.
واحدا من امل�ساجد من
ويعترب م�سجد الأن�صار
ً
بني �أكرث من ع�رشين مركزًا �إ�سالم ًّيا يف جنوب
فلوريدا ذات الغالبية من الأمريكيني الأفارقة،
ت �إن�شاءُ العديد من املراكز الإ�سالمية
ولقد مَ َّ
ولكن معظم
ويقوم املهاجرون بدعمها ومتويلها،
َّ
�أع�ضاء م�سجد الأن�صار ُولِدوا يف �أمريكا ثم
اعتنقوا الإ�سالم.
ويقول ميلتون م�صطفى ,م�ساعد �آخر للإمام
يف م�سجد الأن�صار« :مهما تختلف عرقياتنا
وخلفياتنا فنحن جمي ًعا م�سلمون».
وقد ترعرع م�صطفى 61 ،عا ًما ،يف َكن َِف �أ�رسةٍ
معمدانية ،ون�ش�أ يف ليربتي �سيتي ويعي�ش حال ًّيا يف
ميامي ،كما ي�شري م�صطفى �إىل �أن �شهر رم�ضان
هو الوقت املنا�سب للوحدة بني امل�سلمني:
«رم�ضان هو الوقت املنا�سب للكثري من الأ�شياء
اجليدة؛ حيث ميكننا �أن ندرك قيمة احلياة،
وهو فر�صة للتقرب �أكرث �إىل اهلل ،ونحن غالبًا
ما ن�شعر بال�س�أم وال�ضجر يف كثري من الأحيان
هذه الأيام من املو�سيقى ال�صاخبة ،وال�سلوكيات

البذيئة ،والأخبار الفا�سدة هنا وهناك ,وهذا
القتال واال�شتباكات وامل�شاحنات واخل�صومات
واملعارك ،لقد جاء رم�ضان حتى مينحنا جمي ًعا
الهدوء التا ّم والطم�أنينة».
ْ�ض َّم م�صطفى �إىل امل�سجد يف عام 1975
وقد ان َ
عندما �صار جز ًءا من منظمة «�أمة الإ�سالم»,
والتي جتمع بني امل�سلمني التقليديني وغريهم
ال�سود ال�سيا�سيني ،ويف �أواخر
من االنف�صاليني ّ ُ
ال�سبعينيات ،ت�ضاءلت �شعبية املنظمة ،وعاد قادة
م�سجد الأن�صار �إىل حظرية الإ�سالم.
ويقول م�صطفى« :لقد تع َّرفنا على �أمة الإ�سالم
بعد �أن وجدنا �أنها �أكرث ان�سجا ًما مع املنطق
ال�سليم ،ويتوفر فيها �أب�سط �شي ٍء ينبغي �أن يكون
موجو ًدا� ،أال وهو احرتام الب�رشية جمعاء ،لذلك
ب�سطنا �أيدينا �إىل الإ�سالم حتى نبلغ غاياته».
ويروي حمبوب الرحمن 42 ,عا ًما,م�ستورد
للمالب�س من بنجالدي�ش ويعي�ش يف ميديل ,ما

حدث يف زيارته الأوىل �إىل م�سجد الأن�صار ,حيث
قال« :لقد حان وقت ال�صالة ،وكنت يف احلي
املجاور مع بع�ض الزبائن ،وكان يقف بالقرب
مني امر�أة م�سلمة من جامايكا تقوم ببيع ال�سمك
املقلي وفطائر فول البحرية ,ورجل يبيع ال�صابون
الإفريقي الأ�سود والبخور وامل�سك امل�رصي،
وعادة ما كنت �أذهب �إىل م�سجد دار العلوم يف
بيمربوك باينز ،ولكن ميكنك القيام بال�صالة يف
�أي مكان».
ومن املق َّرر �أن يكون �شهر رم�ضان املبارك �أحد
املوا�ضيع الأوىل التي �سيقوم الطالب بدرا�ستها
عندما ت�ست�أنف الدرا�سة يوم االثنني يف مدر�سة
«م�سجد كالرا حممد» ،حيث قام فيه الع�رشات
من ال�ش ّبَان بدرا�سة اللغة العربية والإ�سالم �إىل
جانب الريا�ضيات والعلوم ،وفنون اللغة والتاريخ.
وتقول حنان علي ،املدير ال�سابق للمدر�سة« :نحن
نقوم بتعليمهم هذه العلوم ودرا�سة �شهر رم�ضان،

ولكنه عاد ًة ما ي�ص ُعب ذلك مع الأطفال حتت �سن
الثانية ع�رشة؛ لأنهم يف الغالب ال ي�صومون ،ولكنهم
يحاولون دائ ًما القيام بذلك ونحن ال مننعهم عندما
يفعلون ذلك ،وال نرغمهم على ال�صيام».
و�شهر رم�ضان املبارك -كما نعرف جمي ًعا -من
الأ�شهر القمرية يف التقومي الإ�سالمي ،ومن
املرجح �أن حت َّل نهاية ال�شهر يف � 20سبتمرب
َّ
ولكن قادة و�أئمة م�سجد الأن�صار والعديد
القادم،
َّ
من امل�ساجد الأخرى ينتظرون حتى يَ َروا الهالل
اجلديد لإعالن نهاية ال�شهر ،ث َّم االحتفال بعيد
الفطر ،و�إقامة الوالئم وتقدمي الهدايا.
ويقول الداعية �صابر ( 74عا ًما) مدر�س متط ِّوع
ويعي�ش يف هايتي ال�صغرى ،وكان يح�رض �إىل
م�سجد الأن�صار يف رم�ضان ملدة  33عا ًما� ،شهر
رم�ضان ال يراه امل�ؤمن هنا ك َّل يوم؛ لأن الأ�شخا�ص
يف الغالب يعملون �أثناء النهار» ثم ي�أتي العيد يف
نهاية هذا ال�شهر العظيم».

رم�ضان يف جزر القمر
ي�ستعد امل�سلمون يف جزر القمر ال�ستقبال �شهر
رم�ضان بدءا من بداية �شهر �شعبان ،ف�أين تقع
جزر القمر؟ وما مظاهر ا�ستقبال رم�ضان يف
جزر القمر؟ رم�ضان يف جزر القمر
جمهورية جزر القمر االحتادية الإ�سالمية،
�أرخبيل من اجلزر يقع بني قارة �إفريقيا
ج ُزر القمر على
ومدغ�شقر� ،أطلق العرب ت�سمية ُ
هذه اجلزر يف �أوائل القرن الثاين الهجري ،و�أرجع
البع�ض �سبب الت�سمية �إىل �أن
الرحالة العرب
َّ
العائدة �أ�صولهم �إىل م�سقط وعدن وح�رضموت
هبطوا على �ساحل اجلزر وكان القمر بد ًرا،
أ�سموها جزر القمر ،ويقول �آخرون� :إن �سبب
ف� َ
الت�سمية يعود �إىل �أن هذه اجلزر ت�شبه القمر يف
�شكلها .عدد �سكانها حوايل � 800ألف ن�سمة%86 ،
منهم م�سلمون ،و %14م�سيحيون ،لغتها الر�سمية
العربية ،والفرن�سية ،واللغة القمرية ،وهي خليط
من اللغة العربية وال�سواحلية ،عملتها الر�سمية
الفرنك القمري ،و�أهم مدنها :موروين العا�صمة،
وموت�سامودو ،وفومبوين ،و�أهم الأعراق يف جزر
القمر العرب  ،%35الأفارقة  ،%55وهناك �أ�صول
�آ�سيوية من املاليو و�إندوني�سيا وال�صني والهنود،
و�أ�صول �أوربية من فرن�سا والربتغال وهولندا.

�شعوب من العن�رص املاليزي ،تبعهم
ميا
�سكنها قد ً
ٌ
الآدوميون ال�ساميون ،وذلك على عهد �سيدنا
�سليمان بن داود عليهما ال�سالم ،وقدم �إليها
الزنوج من زجنبار يف القرن اخلام�س الهجري،
جاءها العرب يف القرن ال�سابع امليالدي حاملني
�إليها الدين الإ�سالمي ،وتوافدت بع�ض الهجرات
العربية من عمان وح�رضموت واليمن �إىل جزر
القمر ،وكان بع�ض ه�ؤالء
�صيَادين فا�ستقروا
ّ
وا�ستقر معهم الإ�سالم هناك ،و�صبغوا تلك اجلزر
َّ
بالطابع العربي واندجموا مع ال�سكان الأ�صليني،
قوي ،و�أ�صبحوا �سالطني
ومتتع احل�ضارمة بنفوذ
ٍّ
اجلزر ،غري �أن ال�رصاعات والتناف�س بني احلكام
املحليني �أ�ضعف �شوكتهم ،فاحتلها الربتغاليون
�سنة (908هـ1502 /م) ،ومل يجدوا فيها قوة
لكرثة ال�سلطنات وافرتاق الكلمة .ويف عام
1831م �سيطر املاجلا�ش على جزيرتَي موهيلي
واملايوت ،و�سيطرت فرن�سا على املايوت �سنة
قرر �سكان
1843م وحتى �سنة 1958م؛ حيث َّ
�ض َّم بال ِدهم لأرا�ضي ما وراء البحار
جزر القمر َ
الفرن�سية.
وقد ا�ستقلَّت جزر القمر عام 1975م ،وحتتفل
وان�ضمت
بالعيد الوطني يوم ال�ساد�س من يوليو،
َّ

�إىل جامعة الدول العربية يف عام 1993م.
ا�ستقبال رم�ضان:
امل�سلمون يف جزر القمر يف رم�ضانعلى �سواحل
اجلزر ي�سهرون حتى ال�صباح ،ي�ستع ّ ُد امل�سلمون
بدءا
يف جزر القمر ال�ستقبال �شهر رم�ضان،
ً
من بداية �شهر �شعبان؛ حيث يعدون امل�ساجد
ويعمرونها بال�صالة وقراءة
في�شعلون م�صابيحها
ِّ
القر�آن الكرمي ،خالل ال�شهر املبارك الذي تكثرُ
فيه حلقات الذكر وتالوة القر�آن الكرمي ،كما
تكثرُ فيه ال�صدقات و�أفعال اخلري.
ويف الليلة الأوىل من رم�ضان يخرج ال�سكان حاملني
امل�شاعل ويتجهون �إىل ال�سواحل؛ حيث ينعك�س
نور امل�شاعل على �صفحة املياه ،وي�رضبون
بالطبول �إعالنًا بقدوم رم�ضان ،ويظل ال�سهر
حتى وقت ال�سحور .ومن الأطعمة الرئي�سية على
مائدة الفطور يف جزر القمر «الرثيد»� ،إ�ضاف ًة �إىل
اللحم واملاجنو واحلم�ضيات ،وهناك م�رشوب
الأنانا�س والفواكه الأخرى؛ حيث يحتل الرثيد
مكان ًة خا�ص ًة لديهم بني بقية الأطعمة� ،سواءٌ كان
ذلك على الإفطار �أم على ال�سحور على املوائد

القمرية.
وال مانع من وجود اللحم واملاجنو و�أنواع
احلم�ضيات وع�صري الأنانا�س وغريه من الفواكه
اال�ستوائية ..تلك هي عادة داوم عليها �أهايل
جزر القمر وما زالوا (ال�ستقبال رم�ضان من
بداية �شعبان).
�أ�سرة واحدة
وتتحول اجلزر القمرية طوال �أيام ال�شهر �إىل
�أ�رسة واحدة ،يجمعها نداء الأذان بال�صالة،
ويجمعها احلب والت�آلف على م�أدبة الإفطار،
ومع �أذان املغرب يخرج �أبناء اجلزر من كل حدب
و�صوب ،يتجهون �إىل امل�ساجد لأداء ال�صالة التي
يحر�صون عليها ،وبعد العودة من �أداء ال�صالة
يبدءون بتناول الإفطار ،وعاد ًة ما يتكون من
وجبة خفيفة تختلف من منطقة ،وبعدها يذهبون
لأداء �صالة الع�شاء والرتاويح ،وعقب ال�صالة
يجتمع �أبناء القرية و�شبابها و�شيوخها يف حلقات
ي�ستمعون فيها �إىل بع�ض الدرو�س واملحا�رضات
الدينية التي -عادةً -ما تدور حول ف�ضائل ال�شهر
الكرمي و�آداب ال�صوم.

9

�إ�شهار

اجلمعة  17ال�سبت  18ماي  2019املوافـق ل 13رم�ضان 1440هـ

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

با�سم ال�شعب اجلزائري
حكم
جمل�س ق�ضاء تيبازة
حمكمة ال�رشاقة
الق�سم � :ش�ؤون الأ�رسة
باجلل�سة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة ال�رشاقة
بتاريخ التا�سع و الع�رشون من �شهر جانفي �سنة �ألفني و ت�سعة ع�رش
برئا�سة ال�سيد(ة)  :حيدو�س ليلية مرمي قا�ضي
و مب�ساعدة ال�سيد (ة)  :ماكد كرمية �أين �ضبط
و بح�ضور ال�سيد(ة)  :لواتي حممد وكيل اجلمهورية

�صدر احلكم االتي بيانه
بني
ال�سيد(ة) :
حا�رض
مدعي
 )01رباحي حميدالعنوان � 152 :شارع حممد بلوزداد اجلزائر
املبا�رش للخ�صام بوا�سطة الأ�ستاذ (ة)  :دينار حمند اوحلاج
 )02رباحي خالد
العنوان � 152 :شارع حممد بلوزداد اجلزائر
املبا�رش للخ�صام بوا�سطة الأ�ستاذ(ة) دينار حمند اوحلاج
�ضد /
غائب
مدعي عليه
-01رباحي وردية ارملة رباحي حمند �رشيف
العنوان  :ال�ساكنة ب�شارع  19ماي  1956فيال رقم  215باب �أح�سن والية اجلزائر
حا�رض
 )02رباحي فاطمة -جميلة �-صبيحة -مدين -عبد العزيز مدعي عليه
العنوان  :ال�ساكنة ب�شارع  19ماي  1956فيال رقم  215باب �أح�سن والية اجلزائر
املبا�رش للخ�صام بنف�سه
ولهده الأ�سباب
 حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا ح�ضوريا يف حق املدعي عليهما رباحي جميلة و �صبيحة  ،غيابيا يف حق املدعي عليها رباحي وردية و �إعتباريا ح�ضوريا يف حق باقياملدعيني عليهم يف �أول درجة.
يف ال�شكل  :قبول �إعادة ال�سري يف الدعوى �شكال.
يف املو�ضوع :
�إفراغ احلكم امل�ؤرخ يف  2018/06/21حتت رقم الفهر�س  18/5235و امل�صادقة على حم�رض التحقيق حمل الرتجيع امل�ؤرخ يف  2018/10/18و بالنتيجة �إيقاع احلجر على املدعى عليها يف االرجاع رباحي
وردية املولودة مفرت�ض عام  1932ببلدية عني احلمام لأبيها حمند امزيان و �أمها عالل جوهر و تعيني املدعي يف االرجاع رباحي حميد مقدما عليها لرعايتها و القيام ب�ش�ؤونها املالية و الإدارية  ،على
ان يلتزم با�ستئذان املحكمة يف حالة قيامه ب�أحد الت�رصفات الواردة يف ن�ص املادة  88من قانون الأ�رسة
مع �أمر �ضابط احلالة املدنية املخت�ص بالت�أ�شري بهذا احلجز على �شهادة ميالد املعني ب�سعي من النيابة العامة  ،و الأمر بن�رش هذا احلكم ب�أحد اجلرائد اليومية �أو الأ�سبوعية للإعالم على �أن يكون
ذلك ب�سعي من املدعيان يف االرجاع
حتميل املدعيان يف االرجاع امل�صاريف الق�ضائية
بذا �صدر احلكم االتي بيانه و نعلق به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور �أعاله و �أم�ضينا �أ�سفله نحن الرئي�سة و �أمينة ال�ضبط .
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الو�سط2019/05/18:
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با�سم ال�شعب اجلزائري
حكم
جمل�س ق�ضاء تيبازة
حمكمة ال�رشاقة
الق�سم � :ش�ؤون الأ�رسة
باجلل�سة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة ال�رشاقة
بتاريخ التا�سع و الع�رشون من �شهر جانفي �سنة �ألفني و ت�سعة ع�رش
برئا�سة ال�سيد(ة)  :حيدو�س ليلية مرمي قا�ضي
و مب�ساعدة ال�سيد (ة)  :ماكد كرمية �أين �ضبط
و بح�ضور ال�سيد(ة)  :رزيق جميلة وكيل اجلمهورية

�صدر احلكم االتي بيانه
بني
ال�سيد(ة) :
مدعي
 )01رباحي حميدالعنوان � 152 :شارع حممد بلوزداد اجلزائر
املبا�رش للخ�صام بوا�سطة الأ�ستاذ (ة)  :دينار حمند اوحلاج
 )02رباحي خالد
العنوان � 152 :شارع حممد بلوزداد اجلزائر
املبا�رش للخ�صومة بنف�سه
�ضد /
مدعي عليه
-01رباحي وردية ارملة رباحي حمند �رشيف
العنوان  :ال�ساكنة ب�شارع  19ماي  1956فيال رقم  215باب �أح�سن والية اجلزائر
غائب
مدعي عليه
 )02رباحي فاطمة -
العنوان  :ال�ساكنة ب�شارع  19ماي  1956فيال رقم  215باب �أح�سن والية اجلزائر
حا�رض
)03رباحي جميلة مدعي عليه
العنوان  :ال�ساكنة ب�شارع  19ماي  1956فيال رقم  215باب �أح�سن والية اجلزائر
املبا�رش للخ�صومة بنف�سه
حا�رض
مدعي عليه
)04رباحي �صبيحة
العنوان  :ال�ساكنة ب�شارع  19ماي  1956فيال رقم  215باب �أح�سن والية اجلزائر
املبا�رش للخ�صومة بنف�سه
حا�رض

غائب

 )05رباحي مدين مدعي عليه غائب
العنوان  :ال�ساكنة ب�شارع  19ماي  1956فيال رقم  215باب �أح�سن والية اجلزائر
 )06رباحي عبد العزيز مدعي عليه غائب
العنوان  :ال�ساكنة ب�شارع  19ماي  1956فيال رقم  215باب �أح�سن والية اجلزائر
حا�رض حا�رض
 )07ال�سيد وكيل اجلمهورية
ولهده الأ�سباب
 حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا ح�ضوريا يف حق املدعي عليهما رباحي جميلة و �صبيحة  ،غيابيا يف حق املدعي عليهم و يف �أول درجة :يف ال�شكل  :قبول الدعوى .
يف املو�ضوع  :ت�صحيح اخلط�أ املادي الوارد بديباجة احلكم امل�ؤرخ يف  2019/01/29حتت رقم فهر�س  ، 19/00898ال�صادر عن ق�سم �ش�ؤون الأ�رسة ملحكمة احلال وذلك ب�إ�ضافة وكيل اجلمهورية
كطرف يف اخل�صومة كمدعي عليه و الباقي دون تغيري
على �أن ي�ؤ�رش بحكم الت�صحيح هذا على هام�ش احلكم الأ�صلي امل�صحح و على الن�سخ امل�ستخرجة منه
و اال م�صاريف ق�ضائية يف دعوى احلال
بذا �صدر احلكم و اف�صح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور �أعاله و �أم�ضى الرئي�س و �أمني ال�ضبط .

الو�سط2019/05/18:

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ال�شراقة
حي  100م�سكن عمارة  05Eرقم  02ال�شراقة
ن�شر م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي
املادة  412من ق.ا.م وا
نحن اال�ستاذة /ق�شطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة
بالتبليغ و التنفيذ املذكور اعاله و املوقعة ادناه
لفائدة � :رشكة الرتقية العقارية علي عمار حمو املمثلة من طرف م�سريها علي عمار حمو
العنوان  :حي  910م�سكن عمارة  06حمل  C3Bتيجالبني  -بومردا�س
�ضد  :م�ؤ�س�سة �أ�شغال البناء و كل هياكل الدولة املمثلة من طرف م�سريها ترياكمات بلقا�سم
العنوان  :حي  80م�سكن عمارة  05حمل رقم � 07أوالد فايت �رشاقة – اجلزائر
تنفيذا لل�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة بودواو ق�سم  :التجاري  /البحري بتاريخ 2017/11/14 :
 ،فهر�س رقم  ، 17/02967جدول رقم  17/01747 :و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ 2018/09/06 :
بناءا على الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي بجريدة يومية وطنية ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة :
 2019/04/29رقم  ، 19/1832 :فهر�س رقم 2019/1563 :
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف التكليف بالوفاء مبوجب ال�سند التنفيذي املذكور اعاله
.
لفائدة � :رشكة الرتقية العقارية علي عمار حمو املمثلة من طرف م�سريها علي عمار حمو
�ضد  :م�ؤ�س�سة �أ�شغال البناء و كل هياكل الدولة املمثلة من طرف م�سريها ترياكمات بلقا�سم
و �إلزامها بدفع مبلغ اجمايل قدره  8.335.918,39 :دج
الذي ميثل مبلغ الدين  +م�صاريف اخلربة و م�صاريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية للمح�رض الق�ضائي
و نبهناه ب�أن له مهلة  15يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ الن�رش و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم  ،حررنا هذا املح�رض لن�رش ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الو�سط2019/05/18:

ANEP N°: 1916011294
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مركز �أ�سرى فل�سطني للدرا�سات

االحتالل يتعمد التنغي�ص على الأ�سرى يف رم�ضان ب�إجراءات قمعية
اتهم مركز �أ�سرى فل�سطني للدرا�سات �إدارة �سجون االحتالل بتعمد التنغي�ص والتنكيد
على اال�سرى يف �شهر رم�ضان املبارك وك�سر فرحتهم با�ستقبال هذا ال�شهر الف�ضيل ،بعدة
اجراءات وممار�سات قمعية تزيد من �أو�ضاعهم �صعوبة وق�ساوة.
الناطق الإعالمي للمركز الباحث
"ريا�ض الأ�شقر" قال ب�أن اال�رسى
كل عام ي�أملون مع قدوم �شهر
رم�ضان بان تكون الأو�ضاع اف�ضل
من ذي قبل وان ينعم اال�رسى
ب�أجواء اميانيه خا�صة ،يتفرغون
فيها �إىل العبادة وقراءة القران
وحفظه ،وال�صالة اجلماعية،
واالبتهال �إىل اهلل بالدعاء ،ولكن
االحتالل يبدد �آمالهم يف كل مرة
مبزيد من املمار�سات القمعية
والتع�سفية بحقهم خالل هذا
ال�شهر الكرمي.
و�أ�شار "اال�شقر" اىل �أن ادارة
ال�سجون تتعمد �إرباك الو�ضع
االعتقاىل ب�شكل م�ستمر حتى
ال ي�شعر الأ�رسى بخ�صو�صية
�شهر رم�ضان ،وذلك عرب عمليات
االقتحام والتفتي�ش واال�ستنفار
الدائمة حتت حجج وذرائع واهية،
والتي ت�ستمر احياناً منذ ال�صباح
وحتى موعد الإفطار� ،أو تبد�أ بعد
الإفطار وتنتهي بعد �أذان الفجر
بعدة �ساعات.
و�أو�ضح الأ�شقر �أن االحتالل
يتعمد يف رم�ضان تقدمي طعام
�سئ للأ�رسى كما ونوعا ،ويرفع

الأ�سعار يف كنتني ال�سجن ب�شكل
مبالغ فيه عن الأيام الأخرى
يف غري رم�ضان ،وذلك لإرهاق
وا�ستنفاذ
مالياً،
الأ�رسى
خم�ص�صاتهم املالية التي ت�صل
�إليهم من ذويهم ،وتفر�ض عليهم
كذلك �رشاء �أ�صناف حمددة قد
ال يرغب بها الأ�رسى �إ�ضافة �إىل
رف�ض �إدخال مبلغ كنتني �إ�ضايف
للأ�رسى يف �شهر رم�ضان من �أجل
متكينهم من �رشاء احتياجاتهم

الأ�سا�سية ،وذلك �إمعاناً يف
الت�ضييق عليهم .
وبني الأ�شقر بان من �أ�ساليب
التنكيد على الأ�رسى خالل
رم�ضان هي قيام الإدارة مب�صادرة
املراوح من غرف الأ�رسى،
وخا�صة يف ال�سجون التي تقع
يف الأجواء ال�صحراوية ،حيث
احلرارة والرطوبة مرتفعة وتزداد
�صعوبة مع ال�صوم ،مما يحول
الغرف �إىل �أفران حارة ،وكذلك

تنفيذ تنقالت بني الأق�سام
وال�سجون لعدد من الأ�رسى ،
وهذا يخلق حالة من الإرباك
والتوتر لدى الأ�سري ،الذي يحتاج
لعدة وقت حتى يتكيف مع الو�ضع
اجلديد� ،إ�ضافة �إىل م�ضاعفة
عمليات عر�ض الأ�رسي على
املحاكم يف رم�ضان ملا فيها من
معاناة وتعب و�سفر عرب البو�سطة
ل�ساعات طويلة ،وقد يرافقها
اعتداء على الأ�رسى  .وامعاناً
يف الت�ضييق على الأ�رسى تعطل
�إدارة م�صلحة ال�سجون �إدخال
الأغرا�ض اخلا�صة ب�شهر رم�ضان
كالتمور وزيت الزيتون واحلاجيات
التي ي�ستخدمها الأ�رسى ل�صناعة
احللويات ،والتي حت�رضها
امل�ؤ�س�سات املخت�صة �أو الأهل
خالل الزيارة .وطالب املركز
امل�ؤ�س�سات احلقوقية الدولية
ب�رضورة التدخل لوقف اعتداءات
االحتالل على الأ�رسى خالل هذا
ال�شهر الف�ضيل ،وتوفري اجواء
منا�سبه لهم ،لإقامة ال�شعائر
الدينية التي تخ�ص امل�سلمني يف
هذا ال�شهر ،وتوفري كل م�ستلزمات
احلياة لهم .

طا�سني الأ�سر
علي �شك�شك
هو لي�س جمرد ملف ,لكنه �أحد
مفردات الأبجدية الفل�سطينية
احلديثة ,وف�ص ٌل من القامو�س الذي
ي�شكل دليل التاريخ الكنعاين القادم
والطريق �إىل فهم اجلغرافية ال�سيا�سية
اجلارية ,ذلك هو طا�سني الأ�رس,
وهو �أحد التجليات للوجه ال�صهيوين
و�إجنازاته املعا�رصة ,وهو الذي
رجعي من كل طقو�س
ينتقم ب�أث ٍر
ٍ
الأ�رس يف التاريخ ,حمتكراً للمحرقة
ودور ال�ضحية وفن الإبادة ,ومرتبعاً
عل قمة الهرم يف التكنولوجياً وروائع
ال�شبْح واالغت�صاب يف ال�سجون,
ومتجاوِزاً للمتخ ّيَل يف �إنتاج �أ�شكال
العن�رصية وابتكار امل�صطلح ,فهذا
�سجني ملطخة يداه ,وهم الذين
تقطر �أيديهم و�أرواحهم ونواياهم
بال�سوء واجلرمية ودمنا ,وقد �رسقوا
ما مل ي�رسقه �إن�سان يف التاريخ منا؛
تاريخنا وانتماءنا و�أع�ضاءنا وراحتنا
وقرارنا وم�ستقبلنا ون�سيجنا وعاداتنا
ومياهنا ولبا�سنا ,وهم الذين تتلطخ
كل �أوقاتهم بحرماننا من �أوقاتنا
وطقو�س عبادتنا ويتنف�سون هواءنا

وحقولنا ,وهم الذين ي�سجنون ن�صف
�شعبنا �أمام �أ�سوار املنايف والن�صف
الآخر وراءها,
وهم الذين يعربدون يف الإن�سان
بعيداً عن ب�صرية احلق ورقابة
ال�ضمري ,ويبتزّون اجل ّثة وميحقون
معنى الب�رشية يف املعاجم,
ويُنتجون �صورة كئيب ًة للإن�سان
ت�ضيف بعداً جديداً �إىل تف�سري
"كونوا قرد ًة خا�سئني" ,وقد حتايلوا
على املنظمات الدولية وحقوق
الإن�سان والر�أي العام كما حتايلوا
على ال�سبت ,والتفوا على ال�رشائع
والقوانني والقرارات وتف�سري
الكلمات كما حرفوا دوما الكلم
عن موا�ضعه ,وا ّدعوا ما ال ميلكون
كما ا ّدعوا العهد ,وو�صفوا الأ�رسى
ري,
بالإرهابيني كما "قالوا �إنّ اهلل فق ٌ
وهو �أحد الو�صايا يف "عقيدة
امللك" ,فالذين ي�رشعون قتل
الأطفال لأنهم �سيكربون و�سي�شكلون
خطراً على اليهود كما ورد يف كتاب
احلاخام �إيت�سيك �شابريا بالتعاون
مع احلاخام يو�سي �أليت�سور ,ال يرون
يف �ضحاياهم الأ�رسى �إال �إرهابيني,
بينما الأطفال �إرهابيون قادمون,

ومن هنا عقيدة القتل املعنوي
للأ�سري ومن هنا �إحكام الأ�رس
و�إطباق كافة �أ�شكاله ,واعرتا�ض كل
قناة لتخفيف �آثاره,
وهي ت�سجن �شعباً ب�أكمله ,بطرق
خمتلفة ,جت ُد جتليها الكامل يف
ال�سجون التقليدية ,بينما تتنوع
باقي فنون ال�سجن واحل�صار ,يف
داخل اخلط الأخ�رض وعلى حواجز
ال�ضفة ,وما ح�صار غزة �إال �أحد هذه
�ض
التجليات املحكمة التي حت ّر ُ
عليها العامل وجتند دوالً و�أحالفاً
ع�سكرية لت�شديد اخلناق عليه
و�شد الوثاق ,وتتعر�ض حتى للغداء
ّ
وتظل تلب�س دور ال�ضحية,
والدواء,
وهو رغبة دفينة يف �أ�رس العامل كله
والهيمنة عليه� ,إعالمياً واقت�صاديا,
والتحكم مبزاج الأغيار وحتريك
مفا�صل الأر�ض كما حترك الدمى,
واملعتقلون �شاه ٌد حي على ما ينتظر
من يقف يف الطريق ,فهم عام ٌل
ردعي لفكرة املقاومة ,وتثبيت فكرة
العقاب التي ت�شكل ركيزة �أ�سا�سية يف
النهج ال�صهيوين ,وهي نف�سها الفكرة
رص على مالحقة املنا�ضلني
التي ت� ّ ُ
يف ف�ضاءات الأر�ض واغتيالهم ,وهي

نف�س الفكرة التي جتعلهم ي�صنفون
املعتقلني �إىل �أ�صناف ,ف َمن حم َل
ال�سالح وجاهد و�أ�صاب مِ ن الذين
قتلوا �أهله و�شعبه و�أخرجوهم من
ديارهم لي�س كالآخرين,
حتى �إذا ادله ّم الأمر وبلغت القلوب
احلناجر واختلطت املعايري
وكاد ينقلب النو ُر قطعاً من الليل,
وكادت ت�أفل النجوم ,يكون الأ�رسى
ب�أبعادهم املتجاوِزة هم ال�ضوء
وهم العالمة والدليل ,ففي قلب ك ٍّل
منهم حتققت احلري ُة كامل ًة وتكا َم َل
الوطن ,فغدوا بالإ�ضافة �إىل ما
�سبق ال�شاه َد وال�ضحية والبو�صلة
والرافعة ,و�أ�صبحوا الراية ,هم
وال�شهداء واجلرحى والرجال
والن�ساء والولدان املحا�صرَ ون ,هم
ال�شاهد على ظلم وظالم اجلاين,
وهم الدليل على مبدئه وم�ساره,
وال�رشعية وجوده ,و�سوء وجهِه,
وهم الوعد الآخِ ر بنهايته وهم
الذين �سيك�شفون �سوءاتهم ويَ�سو�ؤون
وجوههم يف العاملني ,عالمة على
َ
حتقق الوعد ,مقدم ًة لِ "ولِيدخلوا
امل�سجد كما دخلوه �أ ّول م ّر ٍة وليُتبرّ وا
ما َعلوا تتبريا".

�أدب الأ�سرى الفل�سطيني..
تاريخ ومراحل

يا�سر علي
�إعالمي و�شاعر فل�سطيني
�شبكة العودة الإخبارية

يف رحاب الأ�رسى ،ي�صعب تو�صيف �أو�ضاعهم ،بني اله ّمة وامله ّمة ،والأمل
والأمل ،واملوت واحلياة ..جند �أنف�سنا يف رحاب م�شاريع ال�شهادة التي
حني مل تكتمل -ا�ستطالت �إىل �شهادات عديدة يف املعتقالت والزنازينالإفرادية وامل�ؤبدات..
يتميز �أدب الأ�رسى الفل�سطيني مبيزتني �أ�سا�سيتني:
� - 1أنه عن �أدب الأ�رسى �أو �أدب املعتقالت ،ولي�ست عن �أدب ال�سجون،
فال�سجون ت�ض ّم �أنواعاً عديدة من املعتقلني (كامله ّربني واجلنائيني و
القتلة املجرمني)� .أما �أدب الأ�رسى فيت�ضمن مو�ضوعاً وطنياً �سامياً
وت�ضحية بالعمر من �أجل ق�ضية �إن�سانية.
� - 2أن �أدب الأ�رسى ال يكتبه الأ�رسى فقط ،فقد يكتبه الأحرار عن
الأ�رسى .باملقابل ف�إن نتاج �أعمال الأ�رسى قد ال يُ�صنّف كلّه يف مو�ضوع
الأ�رسى .مثل الأدب الفل�سطيني ،الذي ال ي�صنّف بح�سب اجلن�سية ،بل
امل�ضمون.
�سجل الأ�رسى الفل�سطينيون كثرياً من معارك ال�صمود والتحدي
لقد ّ
�ضد العدو ،منها �إ�رضابات الطعام ،ومنها عمليات الهروب الكبري ،ومنها
انتفا�ضات ال�سجون ..ومنها تهريب الكتب �أو الأوراق والر�سائل ،و�أخرياً
تهريب النطف..
وعملوا يف البدايات على تهريب �أدوات الكتابة من خالل زيارات الأهل؛
�أو عن طريق املحامني؛ كما ا�ستفادوا من موا�سري الأقالم التي كانت
توزع عليهم لكي يكتبوا ر�سائل لذويهم مرة يف ال�شهر؛ وكان ال بد من
�إخفاء �إحدى املوا�سري وحت ّمل تبعات ذلك من عقاب جماعي ،ومن ثم
ا�ستخدموا هذه املا�سورة يف كتابة ما يريدون؛ وبنف�س الطريقة متكنوا
من توفري الورق .كما ا�ستخدم املعتقلون مغلفات اللبنة والزبدة بعد
غ�سلها وجتفيفها للكتابة عليها..
وقد بد�أ �أدب الأ�رسى يتبلور بعد الإ�رضاب الكبري الذي خا�ضه الأ�رسى
يف عام  ،1970الذي كان من �ضمن مطالبه� ،إدخال الأوراق والأقالم
والكتب .وقد ا�ضطرت �سلطات ال�سجون �إىل ال�سماح ب�إدخال الكتب
وال�صحف والدفاتر والأقالم من خالل ال�صليب الأحمر؛ �إال �أنها و�ضعت
قيو ًدا على ذلك متثلت يف �إخ�ضاع املواد املكتوبة للرقابة والتدقيق
والفح�ص الأمني ،وحتديد نوعية الكتب امل�سموح ب�إدخالها ،وحتديد
كمية الأقالم والورق؛ و�أخريا فر�ضت على كل معتقل �أن ال يقتني �أكرث من
كتاب واحد..
جاءت التجربة الإبداعية للأ�رسى على فرتات ومراحل:
املرحلة الأوىل
وهي التي انطلقت يف ال�سبعينيات مع الإ�رضاب الكبري ..حيث
بد�أت املحاوالت ال�شعرية الأوىل داخل املعتقالت ،و�صدرت بع�ض
املجموعات ال�شعرية بخط اليد.
املرحلة الثانية
بعد دخول الكتب الأدبية للمعتقالت ،واعتقال عدد من الأكادمييني
واملثقفني �ساهموا يف توجيه الأ�رسى �إىل �آليات الكتابة وقواعد ال�شعر
والنرث.
وا�شتهرت املجالت الأدبية يف املعتقالت مثل (نفحة الثورة – ال�صمود
الأدبي – و�صدى نفحة) وبرز من املعتقلني يف تلك املرحلة الدكتور
فايز �أبو �ش ّمالة .و�صدرت جمموعة من الروايات وجدت طريقها من
خلف الق�ضبان �إىل دور الن�رش.
املرحلة الثالثة
بد�أت هذه املرحلة مع االنتفا�ضة الأوىل عام  ،1987حيث دخل
املعتقالت عدد كبري من الأ�رسى ،وارتقت احلالة الإبداعية �إىل �أعلى
م�ستوياتها لتواكب احلالة الثورية .وتعددت الإ�صدارات كماً ونوعاً.
املرحلة الرابعة
هي مرحلة �أو�سلو وال�سلطة ،التي بد�أت يف العام � ،1993أحدثت تراجعاً
يف الكتابة الأدبية الإبداعية ..وقد �صدرت عدة روايات خارج ال�سجون
لأ�رسى حمررين .مثل وليد الهوديل ومعاذ احلنفي.
املرحلة اخلام�سة
وهي الفرتة التي نعي�شها الآن ،حيث برزت عدة روايات �أ�صدرها الأ�سري
عبد اهلل الربغوثي ،منها � :أمري الظل – املاجدات  -املق�صلة .كذلك
الأ�سري عمار الزبن الذي كتب عدة روايات.
�إذاً� ،أدب الأ�رسى الفل�سطيني� ،أدب انتُزع من ال�سجان انتزاعاً ،وم ّر بعدة
مراحل مت�أثر بتطورات الق�ضية الفل�سطينية ،و�شكل ركناً مهماً من �أركان
الثقافة الفل�سطينية ،ومل تقت�رص م�ضامني هذا الأدب على الأ�رسى ،بل
تو�سع �إىل الأحرار الذين كتبوا عن الأ�رسى وق�ضاياهم وجمتمعاتهم داخل
ّ
ال�سجن وخارجه.
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واحد و�سبعون عام ًا من " النكبة " حق ي�أبى الن�سيان
مر الطغاة بنا هل تعرثت بهم؟ لقد ذهبوا ..
ما �أ�صدق القائل فينا يوما  :قل للذين جنوا على وطني ما بيننا الأيام واحلقب ..من قبلكم ّ
ع�صفت بهم نار مقد�سة فاذا بهم جلهنم حطب.

بقلم  :فرا�س الطرياوي
ع�ضو الأمانة العامة
لل�شبكة العربية للثقافة
والر�أي واالعالم � /شيكاغو
واح ٌد و�سبعون عاماً ومازال
االحتالل ال�صهيوين الغا�شم جاثماً
فوق ار�ضنا الفل�سطينية موا�ص ً
ال
عدوانه وحربه ال�شاملة �ضدنا قت ً
ال
وح�صاراً ،و�ضد الأر�ض م�صادرةً
وتكري�ساً لال�ستيطان العن�رصي
و�ضد املقد�سات عام ًة وامل�سجد
والقد�س
املبارك
الأق�صى
خا�صة تهويداً وخطفاً لتاريخها
وح�ضاراتها� .إن النكبة الفل�سطينية
لي�ست ذكرى مرت ،و�إمنا حق ي�أبى
الن�سيان ،و ذاكرة �شعب ،وذاكرة
وطن ال تقوى الأيام على �إطفاء
�شعلتها مهما ا�شتدت �أعا�صري
التحديات وطال الزمن ،ومل تكن
جرمية ا�ستهدفت الالجئني فح�سب،
فالنكبة هي �سيا�سة �إجرامية
وجرمية م�ستمرة منذ عقود ندفع
ثمنها كله �رضيبة االنتماء والهوية
دماً و�أ�شال ًء وت�رشيداً ومعانا ًة
و�أ�رساً .ومازال �شعبنا الفل�سطيني
الأبي حتى هذه اللحظة يعاين
الويالت والقهر والظلم ،والت�رشيد
والتهجري ،واملعاناة والآالم ،ومازال

اجلرح ينزف ولن يندمل اال بتحرير
الأر�ض والإن�سان  ،وعودة الالجئني
اىل مدنهم وقراهم التي هجروا
منها عنوة ،فهذا احللم حتماً
�سيتحقق يوماً ،الننا ا�صحاب
الأر�ض ال�رشعيني ،ولأن هذا الكيان
املارق الذي يدعى "�إ�رسائيل"ن�ش�أ
على �سلب ونهب حقوق وثروات
الآخرين بل وتربي على العن�رصية
والإرهاب والكذب واالفرتاء ،كيف
ال ؟ وهم �أ�صحاب العقيدة املحرفة
املزورة التي يزعمون فيها بان
ً
ملك لهم و�أنها
ار�ض فل�سطني
تعود لأجدادهم .فال يدرك ه�ؤالء
ال�سفهاء �أن فل�سطني �أر�ض عربية
كنعانية وكل �شرب فيها ملك للعرب..
م�سلمني وم�سيحيني ،وان الأرا�ضي
واملدن الفل�سطينية التي احتلوها
�سوف حترر وتعود لأ�صحابها حتما،
و�أن ال�شعب الفل�سطيني ي�ستمد ثقت ِه
و�صرب ِه واحت�سابه من الوعد الإلهي
للم�ست�ضعفني واملظلومني يف هذه
الأر�ض الطاهرة املقد�سة بالن�رص
والتمكني ولو بعد حني .ولن ي�ضيع
هذا احلق طاملا وراءه مطالب
 ..ورجال و�أبطال ا�ستطاعوا �أن
يق�ضوا على �أوهام هذا الكيان
املارق الذي راهن على �إنهاء ق�ضية
�شعب ب�أكمله مبجرد موت اجليل

رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين

االحتالل يتعمد التنغي�ص على
املعتقلني خالل �شهر ال�صيام
قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين ،اللواء قدري ابو بكر� ،أن
�إدارة �سجون االحتالل اال�رسائيلية
وقواتها القمعية تتعمد التنغي�ص على
الأ�رسى وتعكري عليهم روحانية الأجواء
الرم�ضانية داخل ال�سجون ومراكز
التوقيف والتحقيق .و�أكد �أبو بكر� ،أن
�إدارة ال�سجون تتعمد يف العديد من
االحيان ت�أخري ادخال االفطار للأ�رسى
القابعني يف مراكز التوقيف ل�ساعات
متاخرة من الليل ،وتقدم �أطعمة ووجبات
�سيئة الكمية واجلودة ،ومنع اال�رسى من
اداء �صالة الرتوايح يف الفورة ،وتوا�صل
�سيا�سات النقل والتفتي�شات والعزل بحق
املعتقلني ،وغريها من اجراءات تع�سفية.
وجاءت اقوال ابو بكر ،خالل زيارته ووفد
من الهيئة عدد من الأ�رسى املحررين يف
حمافظة اخلليل ،وهم كل من الأ�سري
ناجح طرايرة من بلدة بني نعيم بعد

ق�ضاءه  17عاما يف ال�سجون ،واال�سري
املحرر خليل ال�شوامرة بعد ق�ضاءه 19
عاما بالأ�رس ،واال�سرية املحررة ع�ضو
املجل�س البلدي يف اخلليل �سوزان
العويوي بعد اعتقال دام � 12شهرا .كما
زار ابو بكر والوفد املرافق ،كل من عائلة
الأ�سريان امل�رضبان عن الطعام منذ 47
يوما على التوايل �ضد اعتقالهما االداري،
عودة احلروب وح�سن العويوي ،واللذان
يعانيان من تفاقم �أو�ضاعهم ال�صحية
نتيجة اال�رضاب وعملية النقل املتوا�صلة
بحقهم بني ال�سجون لك�رس ا�رضابهم.
ولفتت الهيئة ،اىل �أن الأ�سري احلروب (32
عاماً) هو من بلدة دير �سامت ومعتقل
منذ �شهر كانون الأول  ،2018وهو �أب
لع�رشة �أطفال� .أما الأ�سري العويوي (35
عاماً) معتقل منذ  15كانون الثاين ،2019
وهو �أب لثالثة �أطفال ،وق�ضى �سابقاً
�سنوات يف معتقالت االحتالل.

الذي عا�رص النكبة ليفاج�أ ب�أجيال
�أكرث وعياً وت�شبثاً ب�أر�ضهم و�إ�رصارا
على ا�ستعادة احلقوق الوطنية لت�صبح
املخيمات التي �أرادها الإحتالل �أن
تكون مقابر للفل�سطينيني معاقل
ثورية خ َرجت قادة ومنا�ضلني،
فمنهم من ق�ضى نحبه ومنهم من
ينتظر وما بدلوا تبديال .ن�ستذكر
اليوم م�أ�ساة النكبة يف ظل حكومة
�صهيونية عن�رصية متطرفة تدير
دفة احلياة ال�سيا�سية يف كيان
االحتالل ،ومتعن يف �إنكارها للحقوق
الفل�سطينية امل�رشوعة وتوا�صل
تنكرها لقرارات ال�رشعية الدولية،
و يف ظل تقاع�س املجتمع الدويل
عن م�ساندة احلقوق الفل�سطينية
وت�صحيح اجلرمية التاريخية الكربى
بحق �شعبنا ،نظل بحاجة للعمل
والن�ضال امل�ستمر بكافة �أ�شكاله
النتزاع حقوقنا  ،ويف نف�س الوقت
واجب علينا بل فر�ض متتني جبهتنا
الداخلية و�إنهاء االنق�سام اللعني
الذي ينخر يف م�سريتنا الوطنية من
�أجل �إ�سقاط ما ي�سمى �صفقة القرن
وحتويلها اىل �صفعة يف وجه الكيان
ال�صهيوين املارق والإدارة الرتامبية
معا ،و�إ�سقاط كافة امل�شاريع
امل�شبوهة التي تريد ت�صفية ق�ضيتنا
الوطنية.

ختاما  :نقول للأرعن ترامب
وللمجرم نتنياهو ولكل من يدور يف
فلكهم ما قاله ال�سيد الرئي�س حممود
عبا�س رمز ال�رشعية الفل�سطينية،
اذا كان وعد بلفور قد مر يف غفلة
من الزمن ،فان �صفقة القرن لن
متر ،ولن نتنازل عن حقوقنا يف
دولة فل�سطينية كاملة ال�سيادة

على حدود الرابع من حزيران
وعا�صمتها القد�س” .ونقول لهم
�أي�ضا ما قاله �شاعرنا الفل�سطيني
" ح�سن البحريي " � :س�أرجع مهما
ترامى البعيد  ...ومهما توالت
دجى الأزمن  ...لأحمل �أر�ضك بني
ال�ضلوع  ...و�ألثم تربك بالأجفن ...
وان وقفت �شاخمات اجلبال  ...امام

رجوعي اىل موطني  ...فهمة روحي
لن تنثني  ...وهامة عزمي لن تنحني
 .املجد واخللود لل�شهداء
وال�شفاء للجرحى ،واحلرية كل
احلرية لأ�رسانا البوا�سل،وعا�شت
فل�سطني حرة عربية من البحر اىل
النهر،حتماً �سنعود والعوده حق
مقد�س.

النقب و اال�سرى بني تقريرين  ..فهل من متابع ؟
بقلم :نا�صر نا�صر
ن�رشت و�سائل االعالم اال�رسائيلية
�أم�س تقريرين هامني حول
االنتهاكات امل�ستمرة حلقوق
اال�رسى الفل�سطينيني يف ال�سجون
اال�رسائيلية  ،االول �صادر عن جمعية
املحامون العامون يف ا�رسائيل  ،و
يناق�ش او�ضاع اال�رسى ب�شكل عام  ،و
حتديدا اال�رسى اجلنائيني  ،و الثاين
هو عبارة عن ك�شف خا�ص لل�صحفي
اال�رسائيلي جو�ش برايرن يف ه�آرت�س
حول االعتداءات التي متت �ضد
�أ�رسى �سجن النقب يف 2019-3-24
 ،فهل �سي�ستخدم الفل�سطينيون
و م�ؤ�س�سات حقوق االن�سان هذه
التقارير لإدانة ا�رسائيل على كافة
امل�ستويات و الدفاع عن اال�رسى ؟
�أثبت تقرير املحامون العامون ما
كان يدعيه اال�رسى الفل�سطينيني يف
م�سائل كثرية جدا  ،و من �أهمها على
�سبيل املثال  :االهمال الطبي الذي
ادى يف الفرتة االخرية ال�ست�شهاد
فار�س بارود يف �سجن رامون  ،و

االزدحام و االكتظاظ امل�ستمر رغم
بع�ض �إجراءات م�صلحة ال�سجون
االخرية باجتاه التخفيف منه  ،و
ا�ستخدام الكلب�شات و القيود لفرتات
طويلة و مبالغ فيها � ،أما عن معاناة
البو�سطة " �سيارات نقل اال�رسى
الكريهة " فحدث وال حرج  ،وقد �أكد
التقرير انتهاكات التفتي�ش العاري (
للردع و ك�رس الروتني ) و الذي جنح
اال�رسى االمنيون يف الفرتة االخرية و
بعك�س اجلنائيون يف احلد منه ب�سبب
االحتجاجات و اال�رضابات املنظمة
�ضده .
مما ال �شك فيه ب�أن " يهودية " كثري
من اال�رسى اجلنائيني قد �أ�سهمت
ب�صورة كبرية جدا باهتمام م�ؤ�س�سات
ا�رسائيلية حقوقية يف متابعة
االنتهاكات �ضد اال�رسى و ن�رش هذا
التقرير الهام  ،فاجلهة امل�ستهدفة
بالدرجة االوىل هي اال�رسى اليهود
( وعلى الطريق ) �ضمت و �شملت
اال�رسى الفل�سطينيني االمنيني يف
�سجون االحتالل  ،حيث ال ي�ستطيع
التقرير جتاهله �أو ا�ستثنائهم رغم

عدم اال�شارة اليهم ب�شكل خا�ص .
يف مقابل هذا فقد ك�شفت �صحيفة
ه�آرت�س �أم�س و من خالل �إجراءها
مقابالت مع �شخ�صيات ا�رسائيلية
وازنة فيما ي�سمى جهاز فر�ض
القانون و �ضباط كبار يف م�صلحة
ال�سجون حجم االنتهاكات و
االعتداءات التي متت �ضد ا�رسى
�سجن النقب يف يومي 3\ 25-24
 ، 2019 ،و التي و�صفتها م�صادر
ه�آرت�س ( باالنتقامية ) على خلفية
طعن اثنني من �رشطة ال�سجن اللذين
نفذا �أوامر وزير االمن الداخلي
جلعاد اردان العقابية �ضد اال�رسى ،
و التي حاول دون جدوى قطع ات�صال
و توا�صل اال�رسى مع عائالتهم
بوا�سطة تركيب �أجهزة ت�شوي�ش
�ضارة بال�صحة و مبعدات اال�رسى
كالراديو التلفزيون .
من املهم اال�شارة اىل ما �أقر به
م�صدر كبري يف م�صلحة ال�سجون
وقد رف�ض الك�شف عن ا�سمه
ل�صحيفة ه�آرت�س من �أن ما �شاهده
على كامريات ال�سجن من اعتداءات

على اال�رسى كان وح�شيا و بدون
�أدنى مربر  ،و بعد ان متت ال�سيطرة
االمنية متاما على ال�سجناء  ،ي�شار
اىل ان االعتداءات �أدت لنقل 15
ا�سريا فل�سطينيا مل�ست�شفى �سوروكا
يف بئر ال�سبع  ،بع�ضهم عن طريق
طائرات �سالح اجلو اال�رسائيلي
خلطورة و�ضعهم ال�صحي  ،عرف
منهم على �سبيل املثال م�صعب ابو
و�سلمان م�ساملة و
�شخيدم
ا�سالم و�شاحي  .و االخطر من ذلك
هو ا�شارة ال�ضابط الكبري ملحاولة
القيادة الر�سمية العليا مل�صلحة
ال�سجون �إ�سكات التحقيق بهذا
ال�ش�أن  ،من خالل املماطلة والتباط�ؤ
و متييع االجراءات املطلوبة  ،علما
ان هذه الطريقة يف التعامل مع
ملفات االنتهاكات �ضد اال�رسى هو
�أ�سلوب ا�رسائيلي �شائع للتمل�ص
من ادنى م�ستويات العقاب  .هكذا
اذن �أكدت م�صادر كبرية من داخل
�سلطات االحتالل معظم اركان و
تفا�صيل رواية اال�رسى الفل�سطينيني
حول اعتداءات النقب .
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ريا�ضة
نهائي بطولة
اجلزائر لكرة ال�سلة

الالعبون قدموا �أحد �أح�سن
مبارياتهم هذا املو�سم

نادي ا�سطاوايل الكناري ي�ستعيدون الو�صافة
ويرت�صدون اللقب
ّ
يتحدى املجمع
البرتويل

ن االنتقادات

ن تلقى وابال م

برفا

حتفال �أمام احلمراوة

ف احتاد العا�صمة واال
ل

اللقب يرك�ض خ

الزال ميلك فريق احتاد العا�صمة كافة الفر�ص من �أجل ا�ستعادة لقب البطولة
الوطنية والتتويج بها وذلك رغم اخل�سارة التي عاد بها النادي العا�صمي من ملعب �أول
نوفمرب بتيزي وزو �أمام �شبيبة القبائل �ضمن اجلولة  28من الرابطة املحرتفة الأوىل
التي جرت �سهرة �أول �أم�س ،حيث ميلك االحتاد فر�صه كاملة من �أجل معانقة اللقب
الثامن للبطولة الوطنية يف تاريخه� ،أين ال يحتاج �سوى �إىل الفوز يف لقاءه املقبل
داخل القواعد �أمام مولودية وهران

عي�شة ق.
يتوا�صل ال�سو�سبان�س يف البطولة
الوطنية والتي ال تف�صلنا �سوى
جولتني على �إ�سدال ال�ستار
عن �أطوارها ،ويوا�صل احتاد
العا�صمة يف �صنع احلدث وهو
الذي ميلك حظوظ �إحراز لقب
البطولة وا�ستعادته بعد التتويج
به املو�سم ما قبل املا�ضي
 2017/2016رغم �سل�سلة النتائج
ال�سلبية يف اجلوالت الأخرية
خا�صة و�أن الفريق مل يفز �سوى
يف مقابلة واحدة ب�آخر �سبع
مباريات من املناف�سة� ،أين
يحتفظ الفريق ب�آماله كاملة يف
�إعالن الأفراح بالعا�صمة هذا
الثالثاء عندما يالقي مولودية
وهران والالعبون �أمام فر�صة
تدارك ما �ضيعوه من نقاط يف
املباريات ال�سابقة من خالل

الفوز يف اجلولة املقبلة والتتويج
ر�سميا بلقب البطولة الوطنية.
وتتم�سك ت�شكيلة «�سو�سطارة»
ّ
ب�إحراز اللقب خا�صة و�أنه
بني اقدام الالعبني من خالل
االكتفاء بانت�صار يف اجلولة
املقبلة دون النظر �إىل نتائج
املالحقني ،خا�صة و�أن جولة
�أول �أم�س خدمتها يف ظل
الهزمية املفاج�أة التي �سقط
فيها نادي بارادو والذي خ�رس
مواجهته �أمام احتاد بلعبا�س
�أفقدته حظوظه يف التناف�س
على اللقب من خالل ت�ضييق
اخلناق وتقلي�ص الفارق �إىل
نقطة واحدة عن ال�صدارة،
وهو الأمر الذي يجعل �أ�شبال
املدرب ملني كبري �أمام فر�صة
تعو�ض هذا الثالثاء لإعالن
ال ّ
�إحراز احتاد العا�صمة لقب
املو�سم احلايل.
�أظهر رفقاء الالعب الليبي م�ؤيد

الاليف م�سجل هدف االحتاد يف
اللقاء عن رغبة كبرية يف العودة
بنتيجة ايجابية لالقرتاب من
التتويج باللقب �إال �أن الأخطاء
الفادحة التي وقع فيها احلار�س
مراد برفان والدفاع كلف
الفريق اخل�سارة خا�صة يف ظل
امل�س�ؤولية التي يتحملها برفان
�ضده
يف الهدفني امل�سجلني
ّ
خا�صة هدف الالعب بلغربي،
وهو الأمر الذي جعل احلار�س
ال�سابق ل�شبيبة القبائل حمل
انتقادات الذعة من طرف �أن�صار
النادي العا�صمي والذين كانوا
حا�رضين بقوة يف ملعب �أول
نوفمرب من خالل التنقل بكثافة
حيث و�صل عددهم �إىل � 6آالف
منا�رص مل يتمكن عدد كبري منهم
من الدخول �إىل امللعب ومتابعة
اللقاء من املدرجات ب�سبب
امتالء املن�صة املخ�ص�صة لهم
من طرف �إدارة «الكناري».

اجلماهري البلوزدادية ت�ؤكد وفاءها للتقاليد

�أبناء العقيبة يفوتون �ضمان البقاء

ف ّوت فريق �شباب بلوزداد فر�صة
�ضمان حتقيق البقاء ر�سميا وذلك
بعد ت�ضييعه للفوز مبيدانه عندما
ا�ستقبل ال�ضيف �شبيبة ال�ساورة يف
اللقاء الذي جمع الناديني �سهرة
�أول �أم�س مبلعب � 20أوت يف
العا�صمة� ،أين رّ
تعث بعد ال�سقوط
يف فخ التعادل هدف يف كل �شبكة
والذي جعل الفريق يخ�رس نقطتني
يف �سباق �ضمان البقاء ،كانت كفيلة
للفريق العا�صمي من �أجل طي
ورقة البقاء نهائيا ،حيث مل ي�ستطع

�أ�شبال املدرب عبد القادر عمراين
من موا�صلة م�شوار االنت�صارات
على ملعبه ،والأكيد �أن ال�شباب ع ّقد
مهمته يف حتقيق البقاء خا�صة وانه
ينتظر �سيناريو ناري فيما تبقى
من اجلولتني الأخريتني للمو�سم
الكروي احلايل مبواجهتهم لأندية
تناف�س على البقاء� ،أين يتنقلون
�إىل عا�صمة احلماديني يف اجلولة
ما قبل الأخرية من اجل مواجهة
مولودية بجاية قبل ا�ستقبال احتاد
بلعبا�س يف اجلولة الأخرية.

وعرف لقاء �شباب بلوزداد و�شبيبة
ال�ساورة تنقال مكثفا لأن�صار
ت�شكيلة �أبناء «العقيبة» الذين غزوا
مدرجات ملعب � 20أوت بقوة من
�أجل الوقوف �إىل جانب رفقاء
احلار�س �سيديريك ،وقاموا بتيفو
كبري موا�صلني الربوز بقوة والذين
يعتربون �أحد �أح�سن اجلماهري
يف اجلزائر و�أثاروا االنتباه هذا
املو�سم بالوقوف مع فريقهم من
�أجل حتقيق البقاء.

عي�شة ق.

حتت�ضن القاعة البي�ضاوية
التابعة للمركب الأوملبي
«حممد بو�ضياف» �سهرة
اليوم املباراة النهائية للبطولة
الوطنية لكرة ال�سلة بني نادي
ا�سطاوايل واملجمع البرتويل
رجال من �أجل نيل لقب مو�سم
 2019-2018يف �سابقة هي
الأوىل من نوعها يف تاريخ
اللعبة بعد االعتماد على
�صيغة مناف�سة جديدة ،وكانت
االحتادية اجلزائرية لكرة
ال�سلة قد ج ّمدت مباريات
املرحلة الأوىل للبطولة
ب�سبب �إ�رضاب احلكام الذي
دام �شهرين كاملني لتعو�ضها
بدورة جمعت الأندية الأربعة
الأوىل يف الرتتيب عند توقف
املرحلة الأوىل يف جولتها ،17
بعد ان اعتربت ب�أن الوقت
ال يكفي لإمتام ما تبقى من
املرحلة الأوىل  13جولة ثم
لعب دورتي اللقب و البقاء التي
تهم كل الأندية  16للبطولة،
و�أمام رف�ض �أغلب الأندية
موا�صلة املناف�سة العتبارات
مالية ،قررت الهيئة االحتادية
�إ�رشاك الأندية الأربعة الأوىل
يف الرتتيب العام عند توقف
البطولة وهي على التوايل وداد
بوفاريك ،ن�رص ح�سني داي،
نادي ا�سطاوايل واملجمع
البرتويل .عقب الدور ن�صف
النهائي الذي جرى الأ�سبوع
املا�ضي ،ت�أهل كل من نادي
ا�سطاوايل واملجمع البرتويل
للمباراة النهائية بعد فوزهما
على التوايل على وداد
بوفاريك  62-64و ن�رص ح�سني
داي  ،61-63علما �أن اللقاء
الأول توقف قبل  17ثانية عن
نهايته ب�سبب رمي املقذوفات
على �أر�ضية امليدان ،مما
جعل جلنة االن�ضباط تر�سم
فوز ممثل ال�ضاحية الغربية
للعا�صمة الذي �أحلق �أول
هزمية بالوداد هذا املو�سم،
وي�سعى �أ�شبال املدرب
والدويل ال�سابق لوداد بوفاريك
حممد يحيى� ،إىل حتقيق اجناز
كبري ثان واملتمثل يف الإطاحة
بالعمالق البرتويل الذي فر�ض
�سيطرة مطلقة على كرة ال�سلة
اجلزائرية منذ عقدين.
من جهته ،يطمح املجمع
البرتويل �إىل �إثراء �سجله بلقب
جديد �سيكون  20و ال�ساد�س
على التوايل يف البطولة ،ومل
يكن �أ�شبال املدرب و الالعب
ال�سابق �سفيان بوحلية يف
�أح�سن �أحوالهم هذا املو�سم،
بعد ت�سجليهم  4هزائم قبل �أن
يتداركوا الأمور يف اجلوالت
الأخرية التي �سبقت توقف
املناف�سة.

وكاالت

ا�ستعاد فريق �شبيبة القبائل املركز
الثاين يف جدول الرتتيب بعد
االنت�صار الثمني الذي حققه �أول
�أم�س يف الكال�سيكو الذي جمعه
باحتاد العا�صمة بهدفني لواحد يف
مباراة �أعادت بعث حظوظ الفريق
القبائلي ب�ش�أن �إنهاء املو�سم يف
الو�صافة والتي ت�ضعها الإدارة
ن�صب �أعينها حيث �سطرتها هدف
املو�سم من �أجل �ضمان عودة
ال�شبيبة �إىل املناف�سة القارية من
بوابة امل�شاركة املو�سم املقبل
يف رابطة �أبطال �إفريقيا ،وخا�ض
�أ�شبال املدرب باتريك دوما
اللقاء برح قتالية �أظهروا خاللها
روحا كبري من �أجل الفوز والذي
حققوه يف نهاية املطاف بعد
ت�سجيل هدفني رائعني من طرف
الثنائي بلغربي وحمرون يف �شباك
احلار�س برفان ،وا�ستغلت ت�شكيلة
«الكناري» تعرث الو�صيف ال�سابق
نادي بارادو وهزميته مبعقله
واقتن�صت الو�صافة التي تبقى
هدف �إدارة الفريق القبائلي.
وتوا�صل �شبيبة القبائل التناف�س
بقوة على لقب البطولة الوطنية
وهي التي تلعب حظوظها �إىل
�آخر حلظة ،خا�صة بعد تقلي�ص
الفارق عن املت�صدر �إىل ثالث
نقاط فح�سب قبل جولتني على
نهاية املو�سم الكروي اجلاري،
�أين تتنقل يف اجلولة املقبلة
ملالقاة ن�رص ح�سني داي قبل �أن
ت�ستقبل يف اجلولة الأخرية من
املو�سم �أهلي برج بوعريريج،

وذلك يف ترقبها للخرجة املقبلة
الحتاد العا�صمة والتي متني
النف�س بتعرثه يف �آخر مقابلتني
من املو�سم لالنق�ضا�ض على لقب
البطولة الوطنية الذي يغيب عن
خزائنها منذ العام .2008
مالل :قدمنا مباراة كبرية
والأن�صار كانوا رائعني
ه ّن�أ رئي�س فريق �شبيبة القائل
العبيه بعد الفوز الثمني الذي
حققوه على ح�ساب املت�صدر
احتاد العا�صمة� ،أين �أو�ضح
انه قدموا مباراة كبرية وكانوا
عند موعد احلدث من خالل
الفوز باللقاء نتيجة و�أداء والذي
�أعادهم �إىل �سباق التتويج باللقب،
واعرتف مالل خالل تن�شيطه
ندوة �صحافية عقب نهاية اللقاء
ان اللقاء كان �صعبا لأ�شباله
خا�صة يف مواجهة مناف�س قوي
مثل احتاد العا�صمة ،وهو ما
يجعل الفوز لديه نكهة خا�صة
و�شدد املتحدث
�أمام املت�صدر،
ّ
ان الالعبني ملزمون بالرتكيز
على اجلولتني املتبقيتني من
�أجل لعب حظوظ الفريق �إىل
�آخر حلظة ق�صد التتويج بلقب
البطولة ،و�شكر مالل الأن�صار
على تنقلهم بقوة �إىل امللعب من
�أجل م�ساندة الفريق والوقوف
بجانبه يف هذا اللقاء والذي
�شهد فوزا ثمينا.
عي�شة ق.

كبري :البطولة تريد
االحتاد و�سوف نفرح
الأن�صار هذا الثالثاء
اعترب مدرب احتاد العا�صمة ملني
كبري �أن البطولة الوطنية تريد
فريقه وذلك من خالل �سيناريو
التعرثات التي ي�سجلونها و�آخرها
الهزمية التي تلقوها �أول �أم�س
�إال �أن اللقب الزال بني ايديهم
من خالل قدرتهم على ح�سمه
ل�صاحلهم دون انتظار نتائج
املالحقني يف بقية املو�سم ،و�أكد
كبري يف ت�رصيحاته �أم�س للإذاعة
الوطنية ان �أ�شباله �سجلوا نتائج
متذبذبة يف اجلوالت الأخرية
من املناف�سة ،و�أرجع ال�سبب �إىل
امل�شاكل التي مير بها النادي
والتي يعرفها اجلميع ،و�شدد �أن
الأهم الرتكيز خالل الفرتة املقبلة

على مقابلة مولودية وهران بحثا
عن الفوز واالحتفال باللقب
على ملعبهم و�أمام جمهورهم،
مو�ضحا �أن املهمة لن تكون �سهلة
�أمام مناف�س يلعب جميع �أوراقه
من اجل حتقيق البقاء وتفادي
ال�سقوط .و�أ�شاد كبري بجمهور
النادي العا�صمي والذين اعتربهم
الالعب رقم  12على امليدان� ،أين
�أو�ضح �أنه ينتظر تنقال قويا �إىل
امللعب هذا الثالثاء من �أجل دعم
الالعبني ،ووعد �أن يكون �أ�شباله
عند املوعد ويهدون لهم اللقب
الذي ينتظرونه منذ انطالق
املو�سم اجلاري.

ع.ق.
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ريا�ضة
االعتماد على التكنولوجيات
احلديثة ملحاربة ظاهرة
العنف يف املالعب

الأن�صار �أحدثوا ثورة عقب نهاية مقابلة املوب

العبو العميد غادروا امليدان حتت الر�شق
عب �أن�صار فريق مولودية اجلزائر عن �سخطهم من التعرث الذي حققه الالعبون عقب اكتفائهم بالتعادل ال�سلبي �أمام
رّ
ال�ضيف مولودية بجاية يف مواجهة مل يظهر خاللها العبو النادي العا�صمي �شيئا ،وهم الذين كانوا خارج النطاق حتت
�أنظار املدرب اجلديد القدمي برنارد كازوين الذي كان حا�ضرا ملتابعة اللقاء من املن�صة ال�شرفية ،حيث كان اللعب �سلبيا
و�سجلوا رابع مباراة على التوايل دون فوز
ومل يبذل الالعبون جهدا من �أجل اخلروج باالنت�صار
ّ

عي�شة ق.
وهو الأمر الذي جعل املولودية
تفوت فر�صة ثمينة من �أجل
التم�سك بحظوظها يف التناف�س
على لعب البوديوم وتقلي�ص الفارق
�إىل ثالث نقاط عن املركز الثالث،
حيث �ض ّيعت املولودية نهائيا
اللعب من �أجل �إنقاذ مو�سمها
و�ضمان م�شاركة قارية املو�سم
املقبل.
وثار جمهور النادي العا�صمي الذي
كان حا�رضا يف مدرجات ملعب
 5جويلية الأوملبي على رفقاء
الالعب عبد الرحمان بوردمي �أين
�أحدثوا ثورة يف امللعب وقاموا
بر�شقهم عند �إعالن احلكم نهاية
اللقاء موجهني لهم خمتلف �أنواع

ال�صفات وهو ما جعلهم يجدون
�صعوبات يف االلتحاق بالنفق
امل�ؤدي �إىل غرف تغيري املالب�س.

كازوين� :سوف �إعادة
بناء الفريق و�أطراف
ك�سرت ديناميكية
ّ
الفريق
�أبدى املدرب الفرن�سي برنارد
كازوين ثقة كبرية يف �إعادة
مولودية اجلزائر �إىل الطريق
ال�صحيح وا�ستعادة مكانة
النادي يف التناف�س على التتويج
بالألقاب والعودة �إىل من�صات
التتويج جمددا ،حيث �أو�ضح يف
ت�رصيحاته للإذاعة الوطنية �أنه

�سوف يغري العديد من الأمور
مقارنة مبا حدث له يف التجربة
الأوىل مع املولودية ،ويف هذا
ال�صدد �أ�شار �أنه هو من �سيقوم
باختيار �أع�ضاء الطاقم الفني
الذي �سوف يعمل معه املو�سم
املقبل عك�س ما حدث معه يف
التجربة ال�سابقة عندما مت فر�ض
امل�ساعدين عليه من طرف
�إدارة النادي ،و�أو�ضح يف هذا
ال�صدد �أن الطاقم الفني احلايل
�سوف يتغري ولن يحتفظ �سوى
مبدرب احلرا�س بينما �سوف
ي�ستقدم م�ساعدين جدد معه،
وفيما يتعلق بالتعداد �أو�ضح �أنه
�سوف يقوم بعدة تغيريات على
الت�شكيلة وذلك من خالل �إبعاد
عدة �أ�سماء وا�ستقدام العبني

جدد يف املركاتو ال�صيفي من
�أجل �إعادة بناء الفريق جمددا
حت�سبا للمو�سم اجلديد.
وعاد املدرب الفرن�سي �إىل
الأ�سباب التي دفعته �إىل الرحيل
عن الطاقم الفني و�أو�ضح �أنه مل
ي�ستطع التحمل يف ظل امل�شاكل
التي وقعت له مع بع�ض �أع�ضاء
الطاقم الفني �إىل جانب ف�شل
املدير الريا�ضي ال�سابق للنادي
كمال قا�سي ال�سعيد يف ال�صمود
�أمام كرثة االنتقادات التي
وجهت له والتي تزامنت حينها
مع ت�سجيل الت�شكيلة �سل�سلة
النتائج ال�سلبية ،م�ضيفا ان عدة
�أطراف �أرادت تك�سري ال�سري
الإيجابي الذي كان يحققه
الفريق.

�سجل العودة �إىل امليادين بعد
الغياب �شهرين

�أكد امتالكه التجربة مل�ساعدة اخل�ضر

تايدر :نريد التتويج باللقب القاري
وبلما�ضي جلب اجلديد

مبوحلي ي�سقط
باخلما�سية ويقلق
بلما�ضي

لدويل اجلزائري �سفري تايدر �سقف الطموحات والهدف من
رفع الالعب ا
الوطني يف نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقرر برجمتها يف
م�شاركة املنتخب
�سجل
يف م�رص ،حيث قال يف حوار �أجراه مع موقع «غول» العاملي
ّ احلار�س الدويل اجلزائري راي�س وهاب
ال�صائفة املقبلة
مبو
حلي
لعودة
عودة
وا
اللقب
غري
ب
مو
تتويج
فقة
ال
�
هدف
إىل
ب
قارية
املي
ال
ادين
اف�سة
بعد
املن
الغ
تلعب
ياب
�أن اجلزائر �سوف
عنها ملدة
حمملني بالتاج القاري ،وا�ستطرد الالعب املحرتف رفقة
�شهرين ب�سبب الإ�صابة التي كان يعاين
�إىل �أر�ض الوطن
منها،
الكندي �أن ت�سطري التتويج باللقب القاري هدفا يتطلب
حيث عاد حار�س عرين اخل�رض �إىل املناف�سة
�أمباكت مونرتيال
و�سجل
ربهنة عليه من خالل اللعب وتطبيق التعليمات على �أر�ضية
م�شاركته يف املباراة التي خا�ضها ناديه
العمل بجدية وال
االت
فاق
�
تتويج
أمام
حينها ال ميكن لأحد حرمان املنتخب الوطني من حلم ال
�أهلي جدة يف اجلولة  30والأخرية من
امليدان و
الدوري ا
باللقب القاري ح�سبه.
ل�سعودي والتي �شهدت خ�سارة قا�سية لرفقاء
مبوحلي ب
ميدان الت�شكيلة الوطنية �أنه جاهز ملنح الإ�ضافة �إىل
خما�سية تلقتها �شباك الأخري يف مواجهة
واعرب متو�سط
مل
يكن
خ
صفوف
اللها
ب�
مبو
حاقه
الت
حلي
منذ
يف
ي
ميلكها
ومه
التي
وهو
ا
خلربة
ا
لذي
ظل
ال
الت�شكيلة الوطنية وذلك يف
يتحمل
م�س�ؤولتها
على الألوان الوطنية ،وا�ستطرد �أنه خا�ض  50مباراة
كاملة خا�صة و�أن خط الدفاع لناديه مل يكن
اخل�رض والدفاع
يف يومه
وميلك التجربة التي ي�ستطيع من خاللها قيادة املنتخب
وخا�ض مباراة �سيئة� ،إىل جانب �أن احلار�س
بالقمي�ص الوطني
املغرتب �أ
املرجوة منه ،و�أو�ضح �أن البحث عن التتويج باللقب يتطلب
ظهر نق�صا وا�ضحا من ناحية االمكانيات
�إىل حتقيق النتائج
ال
فنية
والب
مليدان وتقدمي �أف�ضل ما لديهم حتى يكونوا عند ح�سن الثقة.
دنية خا�صة وانه يخو�ض املقابلة الأوىل
الربهنة على ا
بعد االب
يركز يف الوقت الراهن مع ناديه وي�ضاعف العمل يف �صفوفه
تعاد عن املناف�سة خالل الأ�سابيع ال�سابقة
وقال تايدر �أنه
ويحتاج �
ناخب الوطني جمال بلما�ضي ،و�أ�شار �أن وال العب �ضمن
إىل الوقت من �أجل ا�سرتجاع امكانياته.
حتى ينال ثقة ال
وا
ل
أكيد
�
أن
ملقبلة،
�
�ضمن القائمة النهائية املعنية بامل�شاركة يف الدورة القارية ا
أداء مبوحلي �أول �أم�س �سوف ي�شكل
التواجد
�ضمن التواجد بينها وهو الذي يرغب يف لعب دورة �صداعا
لكنه يعمل بجهد حتى ي
للناخب الوطني جمال بلما�ضي حت�سبا
العب ال�سابق لأنتري ميالن وبولونيا االيطاليان الثناء �إىل لتح�ضريه
قائمة الالعبني النهائية التي ت�ضم  23العبا
«الكان» ،ووجه ال
دومه �إىل العار�ضة الفنية الوطنية ق ّدم الإ�ضافة وامل
عنية
با
مل�ش
اركة
يف
ك
�
أ�س
�
إفري
قيا،
خ
بق
الناخب الوطني و�أ�شار �أن
ا�صة ظل
مو�ضحا �أنه قريب من الالعبني وي�رشح لهم يف كل بحثه عن
وجاء باجلديد معه،
احلار�س الأول الذي ي�ضع فيه الثقة حت�سبا
طريقة اللعب �إىل جانب تركيزه على االن�ضباط يف �صفوف حلرا�سة ع
رين اخل�رض يف الدورة القارية املقررة
مرة ر�ؤيته حول
ال�صائفة املقبلة يف م�رص.
املنتخب.

عي�شة ق.

عي�شة ق.

قررت ال�سلطات اجلزائرية اللجوء �إىل
التكنولوجيات احلديثة ُ
ملكافحة ظاهرة
العنف يف املالعب والتي �أخذت �أبعادا
خطرية على املجتمع والو�سط الريا�ضي،
وبحثت احلكومة يف اجتماعها الأخري
ظاهرة العنف يف مالعب كرة القدم
وال�سبل الكفيلة ملكافحتها وفق بيان
ُ
مل�صالح الوزير الأول ،ومت خالل اجتماع
احلكومة برئا�سة الوزير الأول نور
الدين بدوي اال�ستماع ودرا�سة عر�ضني
قدمهما كل من وزير ال�شباب والريا�ضة
ر�ؤوف �سليم برناوي ،و وزير الداخلية
واجلماعات املحلية �صالح الدين
دحمون يف �سبيل ُمكافحة هذه الآفة التي
تف�شت يف الأو�ساط الريا�ضية ُ
وال�شبانية،
و�أ�سدى الوزير الأول توجيهات بخ�صو�ص
ال�رشوع التدريجي يف تنفيذ الإجراءات
التي اقرتحها وزيري الداخلية وال�شباب
والريا�ضية� ،ضمن ا�سرتاتيجية مدرو�سة،
حتظى مبتابعة وتقييم دوريني تُ�رشف
عليها هيئة وطنية ملكافحة العنف يف
الو�سط الريا�ضي.
و�ستعمل الهيئة الوطنية ملكافحة
العنف يف الو�سط الريا�ضي ب�إ�رشاك
كل الفاعلني يف احلقل الريا�ضي من
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم
ونظرياتها والرابطات اجلهوية والوالئية
والنوادي واجلمعيات الريا�ضية وكذا
و�سائل الإعالم التي تُعنى بها التخ�ص�ص
وغريهم ح�سب نف�س امل�صدر ،ومن �أجل
حماربة ظاهرة العنف يتعني اللجوء
�إىل ا�ستعمال التكنولوجيات احلديثة،
ال�سيما بو�ضع حيز اخلدمة قاعدة
البيانات للأ�شخا�ص املمنوعني من
دخول املالعب ،وتزويد هذه الأخرية
بكامريات مراقبة كما هو معمول به
يف باقي دول العامل ،والتي من �ش�أنها
تذليل مهمة م�صالح الأمن لل�سيطرة
على الأو�ضاع �أثناء �إجراء املباريات
والتظاهرات الريا�ضية ،ح�سب نف�س
امل�صدر.
ومت التطرق لو�ضع كامريات املراقبة
يف املالعب �ضمن قرار  1جويلية 2010
املت�ضمن دفرت ال�رشوط املحرتفني
الذي يحدد هيكلة الأندية املحرتفة،
فح�سب ر�ضا عبدو�ش ع�ضو جلنة متابعة
ندوة جتديد كرة القدم اجلزائرية،
التي نظمتها االحتادية يومي  11و 12
دي�سمرب « :2017مل يطبق �أي ناد من
الق�سمني املحرتفني الأول والثاين هذه
الهيكلة ب�صفة كاملة التي تقت�ضي تعيني
م�س�ؤول للأمن و م�س�ؤول للإعالم وفيديو
املراقبة باملالعب ،وقد ق ّرر املكتب
الفيديرايل �إلزام الأندية بهذه الإجراءات
اعتبارا من املو�سم القادم والتي فر�ضتها
علينا الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم
واالحتاد الدويل للعبة ،و�سوف لن ي�ؤهل
�أي ملعب للمناف�سات الدولية �إن مل يتوفر
على ال�رشوط املطلوبة».
ارتفعت معدالت العنف يف املالعب
واملحيط الدائر باملن�ش�آت الريا�ضية
ب�صفة حم�سو�سة �سنة  ،2018لتنخر ج�سد
كرة القدم وباقي الريا�ضات اجلماعية

كذلك ،حيث ن�صبت �أعمال العنف نف�سها
كظاهرة عجزت على معاجلتها كل
الآليات التي مت ا�ستعمالها.يف كرة القدم،
ال�سنوات مت�ضي وتت�شابه بخ�صو�ص هذا
ال�شغب املتكرر يف خمتلف املالعب
والذي �أ�ضحى طريقة تعبري للم�شجع
يف ظل عدم تو�صله لو�سائل �أخرى
تثبت وجوده كطرف هام يف احلدث،
�إال بوا�سطة هذه الأفعال امل�شينة التي
ال متت ب�صلة للجانب الريا�ضي .فعقب
فرتة هدوء ن�سبية ،متيزت �سنة 2018
بعودة هذه الآفة �إىل مالعب الكرة
امل�ستديرة بت�سجيل  53حالة عنف عرب
الرتاب الوطني (� 385شخ�ص م�صاب من
ينهم � 105رشطي و  66مركبة خمربة،
 53منها تابعة مل�صالح الأمن الوطني)،
وفق �أرقام املديرية العامة للأمن
الوطني املعتمدة بتاريخ  17نوفمرب
الفارط.فخالل مو�سم ،2019-2018
�سجلنا �أعمال �شغب خطرية داخل
وخارج املالعب يف ثالث مباريات من
بطولة الرابطة املحرتفة الأوىل وهي
�أهلي برج بوعريريج  -مولودية اجلزائر،
مولودية اجلزائر  -احتاد بلعبا�س و
احتاد اجلزائر � -شباب ق�سنطينة ،حيث
عرفت خ�سائر مادية وعدة جتاوزات
واعتداءات �أدت �إىل جروح بليغة راح
�ضحيتها العبون ،منا�رصون وعنا�رص
من الأمن الوطني� ،سيما عند تنقل
«العميد» ملواجهة «الربايجية».وو�صفت
الهيئة الفيدرالية الكروية هذه الأفعال
ب «غري احل�ضارية» ،والتزمت مبواجهة
هذا الأعمال «املروعة» و «الفظيعة»
باالعتماد على �إجراءات �رضورية
واملنا�سبة و�أن ت�رضب يد من حديد �إن
تطلب الأمر ذلك».
وجتاوزت �آفة العنف ،حميط اللعبة
الأكرث �شعبية يف العامل ،لتم�س
الريا�ضات اجلماعية الأخرى ،خ�صو�صا
كرة ال�سلة ،ف�آخر حادثة تعود �إىل يوم
ال�سبت الفارط عندما ا�ضطر حمافظ
اللقاء ،خالد ما�ضي ،توقيف ن�صف
نهائي بطولة اجلزائر الذي جمع بني
وداد بوفاريك و نادي ا�سطاوايل قبل
 17ثانية من �صافرة النهاية عقب الرمي
باملقذوفات من املدرجات وهو ما
�شكل خطرا على الالعبني فوق امليدان.
وملواجهة هذه الآفة اخلطرية ،اجتمع
وزير ال�شباب والريا�ضة الأ�سبق ،حممد
حطاب ،مطلع �شهر دي�سمرب احلايل
مع ر�ؤ�ساء احتاديات كرة القدم ،كرة
ال�سلة ،كرة اليد والكرة الطائرة ،بح�ضور
رئي�س و�أع�ضاء اللجنة الوطنية التنفيذية
للتوعية وحماربة العنف يف املن�ش�آت
الريا�ضية.خالل هذا اللقاء ،قدم الوزير،
الذي �سبق و�أن تكلم عن «�أجواء حرب»
يف املالعب اجلزائرية ،تعليمات �إىل
�أع�ضاء هذه اللجنة التي مت تن�صيبها
�شهر دي�سمرب  ،2017ب�رضورة تنظيم
اجتماعات دورية مع جميع الفيدراليات
الريا�ضية والرابطات اجلهوية ،من
�أجل ال�سعي للق�ضاء على هذه الأعمال
الهمجية.

�ض ّيع الالعب الدويل اجلزائري بغداد
بوجناح فر�صة التتويج بالثنائية املحلية
يف قطر بعد خ�سارة فريقه ال�سد نهائي
ك�أ�س �أمري قطر �أمام غرميه الدحيل
و�سقط بالهزمية رباعية لهدف ،يف
مواجهة �شهدت طرد مهاجم املنتخب
الوطني فيما بني ال�شوطني بعد االعتداء
على احد العبي املناف�س وهو كما جعل
فريقه اليد يلعب �شوطا كمال وهو منقو�ص

عدديا بع�رشة العبني الأمر الذي �أثر عليه
بال�سلب وجعل ال�سد ي�ضيع فر�صة التتويج
باللقب الثاين حمليا هذا املو�سم عقب
�إحراز لقب الدوري القطري قبل �أ�سابيع
لكن الفرحة مل تكتمل لرفقاء بوجناح الذي
�أ�ضاع فر�صة �إنهاء املو�سم ب�شكل مثايل،
وهو الذي يوا�صل التناف�س على لعب دوري
�أبطال �آ�سيا.

بوجناح يطرد ويخ�سر لقب
ك�أ�س �أمري قطر

ع.ق.
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�أر�سنال م�ستاء من ا�ست�ضافة باكو نهائي اليوروبا ليغ
عب نادي �أر�سنال االجنليزي لكرة
رّ
القدم عن ا�ستيائه من ا�ست�ضافة
العا�صمة االذربيجانية باكو لنهائي
م�سابقة الدوري الأوروبي الذي
يجمعه مع جاره ت�شيل�سي ،وا�صفا
القرار ب�أنه غري مقبول حيث
يعاين امل�شجعون من اخلدمات
اللوج�ستيكية وارتفاع تكلفة ح�ضور
املباراة النهائية التي تقام يف 29
ماي احلال ،وخ�ص�ص االحتاد
الأوروبي لكرة القدم لكل من
الناديني اللندنيني � 6آالف تذكرة
يف امللعباالوملبي الذي يت�سع �إىل
 70068متفرج ويبعد �أكرث من 5004
كم عن العا�صمة االجنليزية ،وحتجج «اليويفا» ب�سعة مطار باكو املحدودة ك�سبب لعدم تخ�صي�ص املزيد من التذاكر للجماهري.
وقال �أر�سنال يف بيان �شديد اللهجة« :ن�شعر بخيبة �أمل �شديدة من واقع انه ب�سبب قيود النقل ال ميكن لليويفا توفري �سوى 6
�آالف تذكرة كحد �أق�صى يف ملعب ب�سعة تفوق  60الفا» ،وتابع« :الوقت �سيحدد ما اذا كان من املمكن حتى �إىل � 6آالف م�شجع
من ح�ضور املباراة ،بالنظر �إىل مدى �صعوبة حتديات ال�سفر» ،وعلى غرار ما يح�صل يف م�سابقة اليوروبا ليغ ا�شتكت جماهري
ليفربول وتوتنهام من العدد املحدود من التذاكر املخ�ص�صة لكال من الناديني االجنليزيني لنهائي م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا
يف مدريد يف الأول جوان املقبل .ودعا �أر�سنال االحتاد الأوروبي لأخذ اهتمامات اجلماهري �أكرث باالعتبار عند اتخاذ قرار
اختيار املالعب التي ت�ست�ضيف املباريات النهائية للم�سابقات الأوروبية ،و�أ�ضاف �أر�سنال يف بيانه« :نيابة عن جماهرينا ،نود
�أن نفهم املعايري التي يتم من خاللها اختيار املالعب للمباريات النهائية ،وكذلك كيف يتم اخذ متطلبات اجلماهري يف االعتبار
كجزء منه» ،وتابع« :للم�ضي قدما ،نحث اليويفا على الت�أكد �أن اخلدمات اللوج�ستيكية واملتطلبات هي مفتاح �أ�سا�س �أي
قرارات م�ستقبلية ملالعب املباريات النهائية الن ما ح�صل هذا املو�سم غري مقبول ،وال ميكن تكراره» ،قبل �أن يختم�« :سنكون
�سعداء لالن�ضمام �إىل اي مناق�شات يف امل�ستقبل من �أجل جتنب تكرار حدوث مثل هذا املوقف مرة جديدة».

لينكر ير�شح ليفربول للقب �أبطال �أوروبا
قال غاري لينيكر مهاجم منتخب �إجنلرتا ال�سابق �إن ليفربول
هو املر�شح الأوفر َ
حظا للفوز بلقب دوري �أبطال �أوروبا
عندما يواجه توتنهام هوت�سبري يف النهائي يف مدريد يف الفاحت
جوان املقبل ،وق�ضى لينيكر ثالثة موا�سم مع توتنهام بني
 1989و 1992و�أ�شار �إىل الفارق الكبري الذي بلغ  26نقطة يف
ترتيب الدوري الإجنليزي املمتاز بني ليفربول و�صيف البطل
وتوتنهام �صاحب املركز الرابع كدليل على الهوة الكبرية بني
الفريقني ،و�أبلغ لينيكر الذي يعمل حاليا بالتحليل التلفزيوين
�صحيفة التاميز�« :إجماال �إذا قارنا حظوظ كل طرف ف�إن
ليفربول ميلك الت�شكيلة الأف�ضل من الالعبني� ،أنهى ليفربول
املو�سم متفوقا ب�أكرث من  20نقطة على توتنهام هذا املو�سم
وبالتايل يكون من ال�صعب القول �إن توتنهام هو الأوفر حظا»،
وتابع« :لكن كما نعلم جميعا يف كرة القدم ال ينت�رص الفريق
الأف�ضل دائما».
وكال لينيكر  58عاما املديح ملدرب ليفربول يورغن كلوب
لنجاحه يف بناء فريق يحمل �سماته ال�شخ�صية ،م�شريا �أن
توتنهام يحتاج �إىل مزيد من اال�ستثمار لالرتقاء مل�ستوى
طموحات املدرب ماوري�سيو بوكيتينو ،وقال لينيكر« :كلوب
مدرب مفعم باحلما�س والإخال�ص لناديه ،ت�شكيلة ليفربول
احلالية تعك�س كثريا �شخ�صية هذا املدرب ،فهي ت�شكيلة
مفعمة بالطاقة واحليوية� ،إنه مدرب ذكي للغاية يع�شق كرة
القدم» ،وتابع« :بوكيتينو على اجلانب الآخر واحد من �أف�ضل
املدربني يف العامل لكن توتنهام يحتاج �إىل اال�ستثمار� ،أبلغني

بذلك �شخ�صيا ،يحتاج �إىل دعم �صفوفه و�أعتقد �أن النادي لو
مل يقم بهذه اخلطوة ف�إنه �سيكون من ال�صعب الإبقاء على
هذا املدرب».
ومل يتعاقد توتنهام مع �أي العب يف �آخر فرتتي انتقال،
حيث �أجربت خطط االنتقال �إىل ملعب جديد النادي على
تقليل الإنفاق ،و�أملح بوكيتينو �إىل احتمال رحيله عن النادي
�إذا مل ي�ستطع توتنهام املناف�سة على الألقاب الكبرية ب�سبب
قلة الإنفاق وهو ما قد ي�شكل �رضبة قوية لفريق قاده لإنهاء
املو�سم �ضمن املربع الذهبي �أربع مرات متتالية ،و�أ�ضاف
لينيكر» «�إنها حلظة مهمة جدا لتوتنهام وعليه �أن يحدد
وجهته ،هل �سينتقل �إىل اخلطوة التالية ويناف�س على بلوغ
نهائي دوري �أبطال �أوروبا مرة �أخرى �أم �سيكتفي بهذه املرة،
�سننتظر لرنى ما �سيحدث».

�أنباء عن تعاقد الريال مع يوفيت�ش

ت�ش مهاجم �أينرتاخت فرانكفورت
مدريد تعاقد مع ال�رصبي لوكا يوفي
كاي الأملانية التلفزيونية �إن ريال
بالغ  21عاما ع�رشة �أهداف للفريق
قالت حمطة �س
 60مليون يورو ،و�سجل يوفيت�ش ال
ري الدرجة الأوىل الأملاين مقابل
زي بركالت الرتجيح بينما �أحرز 17
دو
املناف�س يف
قبل خروجه �أمام ت�شيل�سي الإجنلي
واره نحو قبل نهائي الدوري الأوروبي
ر�سميا الأ�سبوع املقبل عقب نهاية
الأملاين يف م�ش
انية �إن ريال مدريد �سيعلن ال�صفقة
املحلي ،وقالت �صحيفة �آ�س الإ�سب
مميزين �سين�ضمون �إىل ريال مدريد
هدفا يف الدوري
ويل ال�رصبي الأول بني عدة العبني
لأملاين ،ومن املتو ّقع �أن ي�صبح الد
مباريات الدوري ا
املخيب للآمال على كافة الأ�صعدة.
طال �أوروبا وال�ساعي لتعوي�ض مو�سمه
حامل لقب دوري �أب

ريا�ضة دولية

بنزمية :مو�سمي احلايل الأف�ضل يف ريال مدريد
حتدث الفرن�سي كرمي بنزمية مهاجم ريال مدريد عن العالقة اجليدة التي تربطه مبواطنه
زين الدين زيدان مدرب الفريق امللكي ،وقال بنزميا ،يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة «ماركا»
الإ�سبانية« :عالقتي مع زيدان قوية وخا�صة جدًا ،و�أنا �أحتم�س ملا يقوله عني دائ ًما» ،و�أ�ضاف
مهاجم ريال مدريد�« :أرتبط مع زيدان بعالقة جيدة منذ فرتة طويلة قبل �أن ي�صبح مدر ًبا،
ولذلك ف�إن الأمر �أكرث من جمرد �صداقة ،ف�أنا �أراه جزءاً من عائلتي ،ولكن هذا ال يعني �أنه ال
ريا» ،وتابع�« :أف�ضل ذكرياتي اللقب الأول يل يف
يوبخني� ،إنه �أخ كبري يل و�سبق �أن �ساعدين كث ً
دوري �أبطال �أوروبا ،وبعد ذلك الألقاب الثالثة املتتالية فهذا �أمر من ال�صعب �أن ين�سى �أو يتم
حتقيقه» ،ووا�صل« :مو�سمي الأف�ضل ،رمبا يكون املو�سم احلايل حيث �شعرت �أنني �أمر بحالة
جيدة رغم الو�ضع ال�صعب الذي عا�شه الفريق ،ب�سبب عدم التتويج بالألقاب» ،و�أمت بنزمية:
«رحيل كري�ستيانو رونالدو� ،إنه العب رائع� ،أنا القائد الآن ،رمبا ن�ستطيع قول هذا ولكن الأهم
�أن نكون جمي ًعا فريق عمل».

مماطلة دي خيا تدفع املان يونايتد للجوء �إىل بر�شلونة
�أكد تقرير �صحفي �إ�سباين �أـم�س �أن نادي مان�ش�سرت يونايتد يخطط للجوء �إىل بر�شلونة ،يف
ظل مماطلة الإ�سباين ديفيد دي خيا حار�س ال�شياطني احلمر يف جتديد عقده ،ووف ًقا ل�صحيفة
«موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية ،ف�إن مان�ش�سرت يونايتد يرى �أن الهولندي يا�سرب �سيلي�سن حار�س
بر�شلونة قد يكون بديلاً لدي خيا الذي ينتهي عقده يف املو�سم املقبل ،ومياطل دي خيا �إدارة
اليونايتد من �أجل جتديد عقده ،ال�سيما �أنه يطلب احل�صول على راتب �أ�سبوعي ي�صل �إىل 500
�ألف �إ�سرتليني ،وال تنوي �إدارة ال�شياطني احلمر دفع هذا الرقم ،وقد يتم اال�ستغناء عن دي
خيا يف ال�صيف املقبل نظري مقابل مادي يرتاوح بني  25و 30مليون يورو �أو يرحل احلار�س
جما ًنا يف املو�سم التايل ،خا�صة �أنه يحظى باهتمام �أندية كبرية مثل جوفنتو�س وباري�س �سان
جريمان ،ويطمح �سيلي�سن يف االنتقال �إىل نا ٍد �آخر خالل ال�صيف ،للهروب من ظل حار�س
بر�شلونة الأ�سا�سي الأملاين تري �شتيغن ،نظ ًرا لرغبة الالعب الهولندي يف احل�صول على فر�صة
�أكرب للم�شاركة.

بارتوميو :فالفريدي املدرب الذي نريد
�أكد رئي�س نادي بر�شلونة بطل الدوري الإ�سباين جو�سيب ماريا بارتوميو �أن مدرب الفريق
احلايل ارن�ستو فالفريدي هو ال�شخ�ص الذي نريد نافيا ال�شائعات التي حتدثت عن �إمكانية
تغيريه بعد اخلروج املذل من ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا على يد ليفربول االجنليزي،
وقال بارتوميو« :يحظى فالفريدي بدعم رئي�س النادي وجمل�س الإدارة ،انه املدرب الذي
نريد» ،و�أ�ضاف« :انه م�رشوع على املدى املتو�سط والبعيد ،ميلك ارن�ستو عقدا ونحن �سعداء
به» ،وكانت فالفريدي تعر�ض النتقادات حادة من ال�صحف املحلية بعد �أن تقدم ذهابا على
ليفربول مبلعب كامب نو بثالثية نظيفة قبل �أن يخ�رس برباعية نظيفة �إيابا على ملعب انفيلد
ويخرج من الباب ال�ضيق .وكان فالفريدي املح �إىل بقائه يف من�صبه و�رصح ال�سبت املا�ضي يف
م�ؤمتر �صحايف �سبق مباراة فريقه �ضد خيتايف يف الدوري املحلي« :لقد حتدثت اىل الرئي�س
و�شعرت باين مدعوم من قبل النادي» ،كما �أكد فالفريدي حينها �أنه مل يفكر باال�ستقالة من
من�صبه �إطالقا بعد خروج فريقه من امل�سابقة القارية ،وجنح املدرب يف قيادة فريقه اىل
اللقب املحلي وب�إمكانه ا�ضافة لقب ك�أ�س ا�سبانيا �رشط فوزه على فالن�سيا يف املباراة النهائية
املقررة يف  25ماي احلايل.

كني ي�ستدعى �ضمن الت�شكيلة الأولية الجنلرتا
ت�ضمنت الت�شكيلة الأولية ملنتخب �إجنلرتا امل�شارك يف الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية
املقرر يف الربتغال من  5اىل  9جوان املقبل ،ا�سم قائد الأ�سود الثالثة ومهاجمه هاري
كاين الذي يتعافى من �إ�صابة يف �أربطة الكاحل ،ومل يخ�ض كاين �أي مباراة منذ �إ�صابته �ضد
مان�ش�سرت �سيتي يف ذهاب الدور ربع النهائي من دوري �أبطال �أوروبا يف  9افريل املا�ضي،
لكنه ي�أمل يف �إن يكون جاهزا بدنيا خلو�ض نهائي امل�سابقة القارية مع فريقه توتنهام �ضد
ليفربول يف الأول جوان املقبل ،وك�شف مدرب اجنلرتا غاريث �ساوثغايت الذي قاد فريقه �إىل
املركز الرابع يف مونديال رو�سيا « :2018انه يعمل من اجل �أن يكون جاهزا خلو�ض النهائي مع
توتنهام� ،سرنى كيف �ستتطور الأمور» ،وتابع «من الوا�ضح ب�أنه العب نريد �أن مننحه كل فر�صة
ال �سيما ب�أنه ميلك �سجال تهديفيا عاليا وهو قائد للفريق ،نرتك هذا الباب مفتوحا و�سنتابع
كيفية تطور الأمور» .وتلعب اجنلرتا مع هولندا يف ن�صف نهائي دوري الأمم يف غيماراي�ش يف 6
جوان املقبل ،ويواجه �ساوثغايت م�شكلة كبرية يف التح�ضري لدوري الأمم الأوروبية كون اربعة
فرق انكليزية تخو�ض املباراة النهائية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي� ،أما ابرز الوجوه
اجلديدة يف �صفوف ت�شكيلة اجنلرتا فهو جناح �ساوثمبتون ناثان ريدموند يف حني يغيب ظهري
�أي�رس مان�ش�سرت يونايتد لوك �شو.
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م�شاهدات رم�ضانية جزائرية

م�سل�سل «�أوالد احلالل» ...و�أ�ضواء على املجتمع الهام�شي
ا�ستطاع م�سل�سل «�أوالد احلالل» الذي يبث على قناة «ال�شروق « �أن ي�ستقطب انتباه العائالت اجلزائرية ب�أحداثه وق�صته،
بف�ضل جودة ال�سيناريو و قدرة الفنانني �أ�صحاب اخلربة يف العمل امل�سرحي والتلفزي ،وقدم العمل م�شاهد �شعبية من مدينة
وهران ،ونقل الواقع االجتماعي ال�صعب يف الأزقة و احلارات ،وخمتلف ال�سلوكات املنحرفة لل�شباب و�صراعاتهم لأجل املال
و�ضمان احلياة الرغدة،وكذلك �سعي الفقراء لك�سب القوت ،بتقنية ت�صوير عالية اجلودة.
د-وليد بوعديلة /كلية ون�ساءل هنا :هل تت�ضمن
الآداب جامعة �سكيكدة احللقات املتبقية من
امل�سل�سل م�شاهد للرتاث
الثقايف ال�شعبي للمنطقة
الوهرانية؟ و هل
تنقل لنا الرتاث املادي
للمدينة؟
والالمادي
وهل �ستح�ضر ال�صور
ال�سياحية اجلملية التي
ت�سوق للمكان؟...الأكيد
�أن كل عمل فني دراخمي
او هزيل هو حماولة
ال�سياحي
للت�سويق
والثقايف � ،إىل جانب
للخ�صو�صيات
ك�شفه
االجتماعية والعاطفية
للنا�س
و ال�سيا�سية
مع
وتفاعالتهم
ملمثلني مثل عبد القادر نوال ،يو�سف �سحريي ...،املتلقي لأجواء الق�صة
الأمكنة....
و�صراعاتها وحتوالتها يف
وكان للح�ضور الدرامي جريو� ،سهيلة معلم� ،إميان الدور البارز يف جذب
الأمكنة و الأزمنة،علما
�أن املخرج هو ن�صر الدين
وال�سيناريو
ال�سهيلي
لرفيقة بوجدي...
�إن امل�سل�سل يرحل يف عامل
�شعبي معقد ،تت�صارع
فيه العواطف والأفكار
وامل�صالح ،وينقل �صورة
عن املجتمعات الهام�شية
يف جزائر اال�ستقالل،
وهو ما يتطلب االطالع
على خ�صو�صيات هذه
املجتعات قبل جت�سيدها
الفني ،ونرى ب�أن كاتب
الن�ص قد اطلع كثريا
على املالمح ال�شعبية
للمجتمعات الهام�شية،

كما يكون قد زارها
وتفاعل مع �أهلها،
وهو �ش�أن امل�شاركني يف
الأدوار التمثيلية،فجاء
العمل متميزا و بعيدا
عن �أعمال هزلية
ب�سيطة ،تنقل التهريج
ولي�س الفن احلقيقي.
ولعل �أهم ما يف العمل
هو ال�سيناريو ،وقد منح
الت�شويق يف ت�سل�سل
الأحداث ،كما �أن احلوار
حا�ضر ،وال توجد وقفات
ت�صورية
مو�سيقية
وهي التي
كثرية،
ي�ستعني بها بع�ض كتاب
للتغطية
ال�سيناريو
على العجز يف الكتابة
الفنية.
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يف �إعادة افتتاح قاعة املعار�ض «حاج عمر»

هند زيور تعر�ض �إبداعاتها الفنية
« �شكون �أنا» بامل�سرح الوطني
يف �سهرة رم�ضانية مميزة مت �أول �أم�س �إعادة افتتاح قاعة املعار�ض «حاج عمر» مببنى امل�سرح الوطني
اجلزائري حمي الدين ب�شطارزي باجلزائر العا�صمة حيث ا�ستهلت ن�شاطها مبعر�ض للفنانة الت�شكيلية»
هند زيور» حتت عنوان « �شكون �أنا « و الذي �سي�ستمر �إىل غاية  29جوان  2019طارحة من خالله هذه
املبدعة هذا ال�س�ؤال العميق واملعقد رغم ب�ساطة تركيبه حول ع�شرية كاملة من م�سريتها احلياتية
 ،ولقد �ضم هذا الف�ضاء على  31لوحة فنية منجزة با�ستعمال خمتلف التقنيات واخلامات على غرار
الألوان الزيتية واملائية والبا�ستيل وبتقنية ال�سكني والل�صق  collageوال�شيء الالفت هو الإقبال الوا�سع
من طرف للجمهور اجلزائري الذي كان وفيا لإبداعات الري�شة والألوان املعربة واللوحات الفنية التي
تخفي وراءها حكاية بجمالية فنية منقطعة النظري  ،ولقد متكنت هذه الفنانة اجلزائرية من ترجمة
�أفكارها وتعبرياتها الإبداعية �إىل �أعمال فنية تالم�س الواقع وجتذب اجلمهور من الوهلة الأوىل.

حكيم مالك
االحتفاء ب�سلطة الأم
الأمازيغية و املوروث
العربي والإفريقي
ويتمثل �أ�سلوب هند زيور نقطة
التقاء بني جمموعة من الت�أثريات
كالفن الت�شكيلي احلديث من ن�سق
ال «  »popبدون �أية حواجز
�أو نزاعات « مثل جان مي�شال
با�سيكا» ،ومن التيار التجريدي
 ،وتوظف هند �ألوانا ب�سيطة
ذات ال�صلة الوثيقة باملجتمع
،فتتباين لتكون م�صدرا لتناق�ضات
عديدة تعرب عن ال�رسور والبهجة
 ،العنف والإ�شعاع كما �أن هذه
الفنانة الراقية حتتفي من خالل

�أعمالها ب�سلطة الأم الأمازيغية
خا�صة وباملر�أة ب�شكل عام ،والتي
تعترب م�صدر �إلهامها يف �شجاعتها
�،صمتها ،بطولتها ،حمبتها،
حريتها حماورة هواج�سها حينا
وحماولة تخليدها وتكرميها يف
لوحاتها حينا �آخر كما �أن زيور
تكرم من خالل �أعمالها الفنية
الثقافة الأمازيغية املمتدة عرب
�آالف ال�سنني دون ن�سيان جزء من
املوروث العربي والإفريقي فلقد
ت�أثرت هذه الفنانة الت�شكيلية
الفريدة من نوعها بعدد من
املبدعني �أمثال الر�سامة «باية
حمي الدين و الر�سام والنحات
اجلزائري حممد خدة.

«�سليمان اللك « يحظى
ب�إعجاب جمهور بيت
ب�شطارزي

م�ساءلة الهوية

ولقد ا�ستمتع اجلمهور اجلزائري

اجلزائرية
ولقد �صنفت احلركة الفنية
التي تنتمي لها الفنانة الت�شكيلية
هند زيور مبا ي�صطلح عليها
ب» الو�شومية « والتي بزغت
بعد اال�ستقالل � ،ضمن التعابري
الت�شكيلية الفنية التي ت�ساءل
الهوية اجلزائرية من خالل
العالمة والرمز موظفة بذلك
املوروث ال�شعبي يف �صيغ جمالية
على خطى « دوين مارتيناز» .

العا�شق للفن الرابع بالعر�ض
امل�رسحي «�سليمان اللك» ،للمخرج
عبد الكرمي بريرب ،املقتب�س ن�صه
عن «مري�ض الوهم» ملوليي
و�ستتوا�صل عر�ض م�رسحية
«�سليمان اللك» �إىل غاية اليوم
ال�سبت  18ماي  2019بامل�رسح
الوطني اجلزائري حمي الدين
ب�شطارزي ويدخل هذا العر�ض
�ضمن برنامج ثري مت ت�سطريه
لالحتفاء بال�شهر الف�ضيل تنوع
بني العرو�ض امل�رسحية ،احلفالت
املو�سيقية ،واللقاءات وال�سهرات
التكرميية ،ولقد برمج امل�رسح
الوطني اجلزائري خالل �شهر
العديد من
رم�ضان الف�ضيل
العرو�ض امل�رسحية ،واملتمثلة يف
«�أرلوكان خادم ال�سيدين»« ،حزام

الغولة»« ،يا ليل»« ،معرو�ض للهوى»،
ن�سلكو�ش»،
«مان�سلكو�ش..ما
�إىل جانب العرو�ض الفكاهية
« « made in Algeriaللفنان
كمال عبداتDzair-Up « ،
� ،« Comédieإ�ضافة �إىل عر�ض
فرقة «  »Renouveauالكندية
احلامل عنوان « Taddak n
 ،« nna faوالعر�ض الكوريغرايف
« »le rêve d’une ballerine
� ،إ�ضافة لربجمة العديد من
ال�سهرات الفنية املميزة التي
�سيحييها �أملع الفنانني اجلزائريني
�أمثال ليلى بور�صايل وبعزيز،
وكذا حفالت فنية للمو�سيقى
ال�سيمفونية ،والأغنية الإيطالية،
مع تنظيم «�أيام �أغنية ال�شعبي»
من طرف الوكالة اجلزائرية

للإ�شعاع الثقايف وبالتايل فبعد
تكرمي الفنانة نرج�س بالتن�سيق
مع الديوان الوطني حلقوق امل�ؤلف
واحلقوق املجاورة وجمعية الألفية
الثالثة وعليه ف�سيتم تكرمي العديد
من جنوم الفن اجلزائري على
غرار الفنانة املبدعة بهجة رحال
والفنان عبا�س ريغي ابنة مدينة
اجل�سور املعلقة ق�سنطينة والفنان
القدير م�صطفى عياد واملمثل
الكبري عبد احلميد رابية ،والوزير
ال�سابق كمال بو�شامة.
وللإ�شارة فلقد انطلق برنامج
امل�رسح الوطني اجلزائري اخلا�ص
ب�شهر رم�ضان  2019ـ يف  09ماي
و�سي�ستمر �إىل غاية  03جوان
املقبل ،ابتداء من ال�ساعة الـ22:30
�سا يوميا.

دبي :معر�ض «ملهمة بيكا�سو» باية حمي الدين� ..أيقونة فن �شمال �إفريقيا
ا�ست�ضاف «غالريي املر�سى»،
يف ال�رسكال �أفنيو ،يف دبي،
�أخرياً ،معر�ضاً فنياً الفتاً للفنانة
اجلزائرية الراحلة باية حمي
الدين� ،أحد �أبرز فنانات �شمال
�إفريقيا.
ولأعمال الفنانة ال�شهرية فريدا
كاللو ،ت�أثري على الطابع ال�رسيايل
املفعم بالألوان ،يف ما قدمته
باية من لوحات �شهرية ،ب�أ�سلوب
حامل معب�أ بالرمزية.
وهذا هو املعر�ض الثاين لأعمال
الفنانة التي رحلت  9نوفمرب
 ،1998والذي ت�ست�ضيفه �صالة

العر�ض ،وهو يهدف �إىل �إبراز
الت�أثري الذي �أحدثه فنها على
فن �شمال �إفريقيا يف القرن
الع�رشين.
وولدت باية ،يف  12دي�سمرب يف
برج الكيفان ب�ضواحي العا�صمة
اجلزائر ،يتيمة الأبوين منذ
الوالدة ربتها جدتها لت�ساعدها
فيما بعد ملا كربت يف الفالحة،
وكانت جدتها تعمل وتقيم عند
م�ستعمرين فرن�سيني.
ويف مرحلة املراهقة ،تبنتها
مارغريت بنهورا ،وهي مثقفة
فرن�سية ثرية كانت متزوجة من

قا�ض جزائري ،وذلك بعد �أن
لفت نظرها النزعة الفنية لدى
ال�صغرية باية.
وظهرت هذه النزعة لدى الطفلة
من خالل ت�شكيل التماثيل
ال�صغرية حليوانات و�شخ�صيات
من خيالها ،ف�أمدتها بنهورا
ب�أدوات الر�سم ،وبد�أت باية
تر�سم وهي يف الثالثة ع�رش من
عمرها.
ويف عام  ،1947عندما كانت
باية يف ال�سابعة ع�رش من العمر،
اكت�شفها تاجر فن فرن�سي ،يُدعى
�إميي ميغث ،ورائد ال�رسيالية،

�أندريه بريتون ،الذي عر�ض
ر�سومات باية يف معر�ض «ميغث»
للفن ال�رسيايل يف باري�س.
وعلى الفور ،لفت �إنتاجها
انتباه الفنانني الكبريين بيكا�سو
وماتي�س ب�سبب مكونات ر�سوماتها
«الطفولية» ،وكذلك «النقاء»
ب�ألوانها وعفويتها وت�سليطها
ال�ضوء على الطبيعة مبا فيها من
زهور وطيور و�أ�سماك و�إبرازها
ب�ألوان زاهية.
وقد قال عنها الر�سام الفرن�سي
جان دوبويف �إن �أعمالها متثل
«املادة اخلام للفن» .وبني عامي

 1948و ،1952عملت باية �إىل
جانب بيكا�سو ،وتناولت الك�سك�س
معه ،وقال عنها بيكا�سو �إنها كانت
م�صدر �إلهام �سل�سلة ر�سوماته
عام  1954التي حملت ا�سم «ن�ساء
اجلزائر» .وقد نالت لوحتها التي
حتمل ا�سم «امر�أة وع�صفور يف
القف�ص» �شهرة وا�سعة.
وبعد � 6سنوات من هذه البداية
القوية ،عادت باية �إىل اجلزائر
املو�سيقار
من
وتزوجت
اجلزائري ،احلاج حمفوظ
حمي الدين ،وبعدها ا�صاب
فنها اجلمود ،لكنها ويف عام

 ،1963ا�شرتى املتحف الوطني
اجلزائري �أعمالها ال�سابقة،
وحتت الإحلاح الكبري ملديرة
املتحف ،عادت باية حميى
الدين �إىل الر�سم ،ومل تتوقف
حتى النهاية ،ومت عر�ض �أعمالها
يف خمتلف �أنحاء العامل ،والكثري
من �أعمالها حمفوظ يف لوزان
ب�سوي�رسا.
ويف العام املا�ضي عر�ض متحف
غراي للفن بنيويورك لوحات من
�إنتاجها ،وتبقى باية �أيقونة فنية
ملنطقة �شمال �إفريقيا ككل.
وكاالت

يف مو�سمه الثاين على قناة اليوتبوب

�إطالق مهرجان للمو�سيقى الإلكرتونية يف اجلزائر «نبالكاوتي»
حكيم مالك

�أنهى فريق عمل بالكاوت� :أول
مهرجان للمو�سيقى الإلكرتونية
يف اجلزائر ،من ت�صوير برنامج
الويب «نبالكاوتي» يف مو�سمه
الثاين والذي �سيبث على قناة
اليوتيوب اخلا�صة باملهرجان
(. )Blackout.tv
ويف ذات ال�سياق فلقد عرف

املو�سم الأول �أكرث من
 1.300.0000م�شاهدة على
قناة بالكاوت على اليوتيوب،
وقد حازت �إينا�س عبد اللي على
املرتبة الأوىل بعدد م�شاهدات
فاق  220.000م�شاهدة ،وي�ضم
فريق العمل كل من املنتج هاين
مازوين واملخرج :ح�سان معري�ش
والإدارة الفنية :زكريا حاجـي ،
ت�صوير ح�سان معري�ش ،ن�سيم بن

�سليمان �صوت نور الدين قالل ،
تركيب �صالح جحي�ش ،وماكياج
�سارة مالباين �إعداد وحترير
�آمال حاجـي،م�س�ؤول البالطو
�صهيب عربي�ش.
ويعرف املو�سم الثاين من هذا
املهرجان م�شاركة العديد من
الوجوه املعروفة على ال�ساحة
اجلزائرية يف خمتلف املجاالت
على غرار الفنان الفكاهي كمال

بوعكاز ،يون�س �صابر �رشيف،
املو�سطا�ش ،الداي ،نوميديا
لزول ...وغريهم ،حيث �سيتمكن
امل�شاهد اجلزائري من التعرف
على هذه ال�شخ�صيات على
الطريقة البالكاوتية ،من خالل
طرح جمموعة من الأ�سئلة التي
تخ�ص �شخ�صيتهم ،جمالهم،
و�أ�سئلة عامة ..ليجيبوا عنها �إما
بالإثبات «نبالكاوتي» �أو النفي

«ما نبالكاوتي�ش».
وقد اجتهد فريق «نبالكاوتي»
ال�شاب على حت�سني املو�سم
الثاين من حيث الديكور،
تقنيات الت�صوير والرتكيب،
لتقدمي عمل مميز يليق مب�ستوى
امل�شاهد الذي مت تلبية طلباته
املتكررة يف ا�ست�ضافة ال�ضيوف
البطاقة
املحبوبني لديه.
التقنية للوم�ضة لنبالكاوتي يف

مو�سمه الثاين والتي ت�أتي على
�شكل كب�سولة فيديو ،وم�ضة
ويب ،برنامج ق�صري ترتاوح
مدته ما بني  04و 06دقائق ويبث
يوميا على قناة Blackout.tv
على اليوتيوب وتبلغ عدد حلقاته
 26حلقة و�ساعة البث � 19ساعة
حيث يتم ا�ست�ضافة فنانني،
مغنيني ،ممثلني� ،صحفيني،
ريا�ضيني .
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ال�صادر عن الهيئة ال�سورية العامة للكتاب

«ورق �أيلول» حكايات واقعية اجتماعية
�ساخرة للدكتور جرج�س حوراين
عندما ي�صبح الطبيب قا�صا يعالج املجتمع بقلمه كما مبب�ضعه ويج�س �آالم النا�س
بخياله كما يج�س وجع الفرد ب�سماعة الطبيب يكون طبيبا بحكايته كما ب�أدواته
وهكذا يبدو الدكتور جرج�س حوراين يف جمموعته الق�ص�صية (ورق �أيلول).
وكاالت
الهم االجتماعي
والعاطفي والوجداين
�أكرث من �ستني ق�صة ق�صرية يف
املجموعة يتناول فيها الهم
االجتماعي والعاطفي والوجداين
ب�أ�سلوب �سهل قريب من النا�س
مطعما تلك الق�ص�ص ب�صور
�ساخرة �أ�سهمت يف اقرتاب الق�صة

من الواقع اليومي كما يف (�أكرث
الكائنات وفاء) حيث يبد�ؤها بـ
“�أبو الزولف ..لي�س �أغنية ل�صباح
�أو مواال لوديع ال�صايف � ..إنه
حالق حارتنا وهو لي�س حالقا
عاديا بل حالق من نغمة �سيكا
..ويبد�أ املق�ص بعزف املقطوعة
املو�سيقية املميزة ثالث �رضبات
فارغة و�رضبة يف ال�شعر”.

ق�ص�ص من الرتاث
املو�سيقي لبالد ال�شام

والنيل
وي�ستعري حوراين عناوين بع�ض
ق�ص�صه من الرتاث املو�سيقي
لبالد ال�شام والنيل و�أغاين �أم كلثوم
وعبد احلليم وفريوز كما يف ق�صة
(كيفك انت) كما يقارن حوراين
بني مفردات املا�ضي واحلا�رض
ب�صوت مل�ؤه احلنني �إىل تلك الأيام
اجلميلة من خالل تعلقه باملكان
وما يعنيه له من ذاكرة وتاريخ
وثقافة كما يف (مقهى ال�ضجر).

البعد عن القيم املادية
للإن�سان املتمدن
وت�شغل الطبيعة حيزا وا�سعا من
ق�ص�ص حوراين مبا فيها من بعد
عن �صخب املدينة اخلارجي
ومالم�سة للروح والبعد عن القيم
املادية التي ت�شغل االن�سان
املتمدن �إ�ضافة �إىل احليز الذي
ي�شغله الهم الوجداين كما يف
ق�ص�ص �صانع احلب واحلب

بالأمرا�ض القلبية وكاتب ق�صة
ق�صرية ين�رش يف الدوريات املحلية
وله ثالث جمموعات ق�ص�صية هي
(اخليول امل�سافرة واليوم الأخري
وم�صعد ال�ساعة الرابعة.

الثالث .يقع الكتاب ال�صادر عن
الهيئة ال�سورية العامة للكتاب يف
� 216صفحة من القطع املتو�سط
ويذكر ان الدكتور حوراين من
مواليد حم�ص طبيب خمت�ص

معر�ض يك�شف انتقال «ب�صمة العرب احلمراء» �إىل العامل اجلديد
انتقلت الب�صمة التي تركها العرب
على العمارة الإ�سبانية خا�صة يف
الأندل�س� ،أي�ضا �إىل ما يعرف
بالعامل اجلديد ،خا�صة �أمريكا
الالتينية وتنعك�س يف (ق�صور
احلمراء) ال�صغرية املبنية يف
املنطقة ،وهو الأمر الذي يزيح
عنه ال�ستار معر�ض انطلقت
فعالياته يف برازيليا.
وتبد�أ الرحلة من غرناطة
وحتديداً يف ق�رص احلمراء،
بلقطات بانورامية للق�رص الأثري
ال�شهري وم�شاهد لباحة الأ�سود،
الذي بني يف الفرتة بني 1362
و 1391حتت �إ�رشاف ال�سلطان
حممد اخلام�س.

ثم يعرب املعر�ض بالزائر
املحيط الأطل�سي و�صوالً �إىل
�سانتياجو دي كوبا ،وي�أخذه يف
جولة بباحة غرناطة يف متحف
بونثي للفن يف بويرتوريكو و(بيت
املدجنني) يف جواتيماال ،و(قاعة
بيالر ديل باال�سيو بورتالي�س) يف
كوت�شابامبا بفنزويال� ،أو (القو�س
املوري�سكي) يف ليما.
وظهرت فكرة املعر�ض بعد
درا�سة �أجراها خرباء من جامعة
غرناطة الإ�سبانية بالتعاون مع
امل�سئولني عن ق�رص احلمراء،
الذين ك�شفوا عن الإرث الأندل�سي
يف �أمريكا الالتينية والتي تظهر
بكل و�ضوح يف �أ�سلوب العمارة

ومظاهر ثقافية �أخرى يف هذا
الإقليم.
ويقول �سفري �إ�سبانيا لدى الربازيل
فرناندو جار�سيا كا�سا�س «الأدلة
حا�رضة يف الق�صور والفن والأدب
وحتى املطبخ».
وي�ستدل جار�سيا كا�سا�س على
�صحة حديثه بالقهوة «التي
�أدخلها العرب �إىل �أوروبا»
وو�صلت �إىل �أمريكا الالتينية،
لت�صبح املنطقة �أهم منتج بال
منازع خا�صة دول مثل كولومبيا
والربازيل.
�أدب و�صور
لكن هذا الت�أثري ينعك�س �أي�ضاً يف
الأدب مثل �شخ�صية نا�رص �أ�شقر

�سعد املهاجر العربي الذي
يغرم بح�سناء �سمراء يف رواية
جابرييال كالفو وكانيال ،للكاتب
الربازيلي جورجي �أمادو ،ح�سبما
ك�شف ال�سفري الإ�سباين.
باملثل ،ميكن مالحظة هذا
الإرث يف �صورة حلبات م�صارعة
الثريان املوجودة ب�شكل �أو�ضح
يف دول �أمريكا اجلنوبية ،و�أبرزها
حلبة �سيزار جريون يف مدينة
ماراكاي الفنزويلية ،الذي بني
عام  1933بقرار من الدكتاتور
خوان في�سنتي جوميز الذي كان
يحب هذه العرو�ض ب�شدة.
وكان املعر�ض قد قدم بالفعل يف
�إ�سبانيا ،لكنها املرة الأوىل التي

بعنوان «الأم�س للغد»

امل�صممة فايزة عنرتي بوزار تكرم ما�ضي اللبا�س
التقليدي اجلزائري يف ت�شكيلتها اجلديدة
قدمت م�صممة الأزياء فايزة
عنرتي بوزار �سهرة اخلمي�س �إىل
اجلمعة بفندق �سوفيتال باجلزائر
العا�صمة ت�شكيلتها اجلديدة لعام
 2019من الأزياء الن�سوية اخلا�صة
بال�سهرة حتت عنوان «الأم�س
للغد» وهو مبثابة التفاتة تكرميية
للما�ضي العريق للبا�س اجلزائري
الن�سوي.
وجمعت امل�صممة املبدعة
مبنا�سبة الذكرى ال 10لت�أ�سي�س
دار الأزياء اخلا�صة بها (فاب)
يف هذه الت�شكيلة اجلديدة (30
ف�ستانا) بني الأ�صالة و الع�رصنة
�شكلت ف�سيف�ساء جميلة �أثارت
�إعجاب احل�ضور بتنا�سق و ثراء
�ألوانها و بح�س االبتكار والتميز
الذي �أبدته امل�صممة الذي
ا�شتغلت كثريا على الرتاث.
ومتيزت املوديالت املعرو�ضة
حرفية امل�صممة التي تعاملت مع
الرتاث بكثري من احلنني ال�سيما
جتاه تلك الأزياء الأ�صيلة التي
حاكتها �أنامل جزائرية وحافظت

عليها �أجيال من امل�صممني و
اخلياطني.
و�أ�ضفت مل�سة احلداثة التي
ا�ضافتها فايزة على تلك النماذج
التقليدية رونقا وبريقا �أعطتها
بعدا ي�ساير توجهات �أخر
�صيحات املو�ضة.
وقدم هذا العر�ض الذي تطلب
من �صاحبته «وقتا وجهدا كبريين»
ح�سب الفنانة حتفا تنم عن بحث
عميق يف �أدق تفا�صيل التقنيات
امل�ستعملة و نوعية الأقم�شة
التي ا�شتغلت عليها مثل القما�ش
املخطط يف بع�ض النماذج.
وجمع هذا العر�ض الذي ح�رضه
ع�شاق املو�ضة وحرفيون و
عار�ضات �أزياء وجتار خمت�صني
يف القما�ش خمتلف مناطق
اجلزائر من خالل الأزياء
املتنوعة التي ا�ستلهمتها الفنانة
من الزي التقليدي اجلزائري
يتقدمها الكاراكو العا�صمي.
وكانت الفنانة فايزة قد �أكدت
�أن ع�شقها لهذا الزي الذي مل

يعد يحظى باهتمام يف الو�سط
العا�صمي هو الذي دفعها الختيار
هذا املجال الإبداعي .
وقامت فايزة بتطوير ت�صميم
الكاراكو من ناحية ال�شكل و
الألوان و �أي�ضا اخلامة امل�ستعملة
كما �أكدته النماذج املعرو�ضة.
ومتيزت هذه الأخرية ب�سرتات
مت�ألقة من ناحية الت�صميم
والطرز �إ�ضافة اىل اجلر�أة يف
�إدراج بعد الألوان التي مل تكن
معتادة .
وجنحت امل�صممة �أي�ضا يف
�إعادة االعتبار اىل «البدرون»
الذي �أدخلت عليه تغريات جعلته
ي�ساير املو�ضة و ف�ساتني ال�سهرة
.
ومل تغيب اجلبة الق�سنطينية
و البلوزة و امللحفة و اللبا�س
القبائلي عن العر�ض.
وا�ستلهمت امل�صممة منها مناذج
ع�رصية بروح �أ�صيلة ينبعث منها
عبق املدن احل�ضارية التي ما

تزال �شاهدا على �أ�صالة وثراء
الرتاث اجلزائري مثل الق�صبة و
تيبازة و ال�سويقة يف ق�سنطينة و
غريها .
و�شملت الباقة الأوىل من العر�ض
 15ف�ستانا حملت عار�ضاتها
جمموعة جديدة مبتكرة من
احللي الذهبية و الف�ضية من
ت�صميم ال�سيدة فايزة نف�سها.
بينما كانت الباقة الثانية املكونة
�أي�ضا من  15موديال مرفوقة
بت�شكيلة من احللي من ذهب و
ف�ضة من ت�صميم �أخيها.
و�شاركت امل�صممة فايزة عنرتي
بوزار احلا�صلة على �شهادة عليا
يف التجارة من فرن�سا يف معار�ض
خارج اجلزائر منها «رم�ضانيات
بريوت « يف  2016ومعر�ض يف
الكويت و �أي�ضا يف «فا�شن ويك
فيالدلفيا» بالواليات املتحدة
الأمريكية يف �سبتمرب . 2016
كما نظمت عدة عرو�ض للأزياء
يف اجلزائر.
وكاالت

يظهر فيها للمرة الأوىل بالربازيل
و�أمريكا الالتينية ،املنطقة التي
و�صل فيها طابع العمارة العربية
اجلديدة �إىل ذروته يف الفرتة بني
�أوا�سط القرن الـ 19ومنت�صف
القرن الـ .20وميكن مل�س ذلك يف
ال�صور اخلا�صة بق�رص احلمراء
يف العا�صمة الت�شيلية �سانتياجو
الذي افتتح عام � 1862أو �ساحة
�إجنا�سيو زاراجوزا املركزية يف
والية بويبال باملك�سيك والتي
تعود لعام .1883
دليل حي
ومن بني املباين الأحدث ،تربز
حديقة اجلمعية الت�رشيعية
يف �سان خو�سيه بكو�ستاريكا

عام  ، 1943و�ساحة غرناطة
امللحقة مبتحف الفن يف بون�سي
ببويرتوريكو الذي �شيد عام
.1964
ورغم �أن كل هذه املباين ال
تقرتب ب�أي درجة من روعة ق�رص
احلمراء الأ�صلي� ،إال �أن ع�رشات
الق�صور ذات الطابع العربي التي
ت�ست�ضيف م�ؤ�س�سات ر�سمية �أو
جهات خا�صة تعد «دلي ً
ال حياً»
على الأوا�رص الثقافية املمتدة
ملئات الأعوام بني الأندل�س
ودول �أمريكا الالتينية ،بح�سب
رافائيل لوبيز جوزمان ،وهو �أحد
امل�سئولني عن املعر�ض.
وكاالت

وفاة �أ�شهر امل�صممني
املعماريني للقرن 20
عن � 102سنة!
تويف املهند�س املعماري
ال�شهري �آي �إم بي �أكرث
املعماريني �شهرة وعطاء
يف القرن الع�رشين عن عمر
ناهز � 102سنة.
و�أكد جنل املعماري ت�شني
ت�شوجن بي ل�صحيفة نيويورك
تاميز �أن �إيوه مينغ بي تويف
ليلة اخلمي�س .ومن �أهم
�أعمال املعماري ال�شهري
ترميم وجتديد متحف اللوفر
يف باري�س وال�صالة الفخرية
مل�شاهري مو�سيقى الروك �آند
رول يف كليفالند.
وهاجر �إيوه مينغ بي ،وهو ابن
م�رصيف بارز يف ال�صني ،من
وطنه عام  1935وانتقل �إىل
الواليات املتحدة الأمريكية
الهند�سة
فيها
ودر�س
املعمارية.
وعمل بداية يف التدري�س ثم
يف احلكومة الأمريكية وانتقل
للعمل ل�صالح �أحد املطورين
العقاريني يف نيويورك قبل

�أن ي�ؤ�س�س �رشكته اخلا�صة
عام  .1955عرث علماء
الآثار الرو�س �أثناء حفريات
�أجروها يف دير «�سبا�سو -
�أندرونيكوف» يف مو�سكو على
قطع نقدية تعود �إىل القرنني
اخلام�س ع�رش وال�ساد�س
ع�رش امليالديني.
ومتيزت ت�صاميم املعماري
ال�شهري بدقة هند�سية فائقة
وح�س فني جتريدي يراعي
ال�ضوء يف كل التفا�صيل.
كما �أنه جمع يف �أعماله بني
احلجارة وال�صلب والزجاج
كما فعل يف متحف اللوفر.
وا�شتهر �إيوه مينغ بي يف
�إدخال ودمج �أهرامات
زجاجية يف جمموعة كبرية
من م�شاريعه .وح�صل على
اجلن�سية الأمريكية عام 1955
وتزوج من �إيلني لو يف عام
 1942وقد وافاها الأجل عام
 2014وله منها �أربعة �أبناء.
وكاالت
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�إن اخللل برتكيز اجللوكوز بال�صوم
 خلل يف الغلوكوز بال�صوم ()IFGهو �إحدى احلالتني امل�صنفتني
على �أنهما �أو�ضاع ت�سبق مر�ض
ال�سكري :خلل يف اجللوكوز بال�صوم
( ,)IFGونق�ص حتمل اجللوكوز
(.)IGT
�إن احلالة الأوىل ,هي و�ضع الذي
تكون فيه ن�سبة الغلوكوز بال�صوم،
بني املجال ال�سليم وبني املجال
التابع ملر�ض ال�سكري .مت م�ؤخ ًرا
�إقرار �إن املجال الواقع بني 6.1
و  7.0ميلمول /لرت (126-110
مليجرام /دي�سلرت)ُ ،ع ِّرف هذا
الو�ضع من �أجل �أن ي�ؤكد على
�أهمية االرتفاع ,حتى الطفيف منه،
يف ن�سبة اجللوكوز بال�صوم ,ك�أحد
عوامل اخلطر حلدوث مر�ض
ال�سكري املت�أخر من نوع .2
توجد يف مر�ض ال�سكري من نوع 2
�أدلة على �أن هنالك خل ً
ال يف �إفراز
الأن�سولني من البنكريا�س ،ويف
املقاومة للأن�سولني.
�أ�سباب وعوامل خطر خل ٌل يف

ٌ
خلل يف الغلوكوز بال�صوم

اجللوكوز بال�صوم
يوجد احتمال �أكرب ،يف خلل برتكيز
الغلوكوز ويف خلل حتمل اجللوكوز،
لتطور مبكر حلالة ت�صلب ال�رشايني،
وكذلك داء ال�سكري .لقد تبني يف
الأبحاث التي �أجريت م�ؤخ ًرا ب�أنه
يوجد مقاومة �أكرث للأن�سولني يف

حالة خلل تركيز الغلوكوز �أثناء
ال�صوم� ،أكرث من حاالت اخللل
بتحمل الغلوكوز ،بالرغم من �أنه يف
حاالت اخللل باحتمال اجللوكوز
يظهر خلل �أكرث ب�إفراز الأن�سولني
من البنكريا�س .الوقاية من خل ٌل
يف الغلوكوز بال�صوم

ال�صيام ومر�ضى القلب
ي�ستفيد مر�ضى القلب من ال�صيام لأن امتناع ال�صائم عن الطعام
ما يقارب � 14ساعة يوميا يعمل على خف�ض املجهود الذي يقوم
به القلب يف �ضخ الدم �إىل املعدة كما تقل ن�سبة الدهون يف
الدم فيتح�سن عمل القلب .ولكن يجب احلر�ص على عدم تناول
كميات كبرية من الطعام عند الإفطار حتى ال يتم �إجهاد القلب.
ب�شكل عام ف�إن مر�ضى ال�رشايني التاجية وال�صمامات وارتفاع
�ضغط الدم الذين ال يعانون من �أية م�ضاعفات ميكنهم ال�صيام
بعد ا�ست�شارة الطبيب املخت�ص وين�صح �أن تكون وجباتهم بعد
الإفطار خفيفة وموزعة على �أكرث من وجبتني متفرقة حتى ال
متتلئ املعدة ويجهد القلب .كما يجب االبتعاد عن الأغذية
املاحلة والغنية بالدهون امل�شبعة والكولي�سرتول.
املر�ضى امل�صابون بالذبحة ال�صدرية ي�ستطيعون ال�صيام �إذا
كانت حالتهم م�ستقرة بتناول العالج حيث توجد �أدوية ميكن
تناولها مرة واحدة �أو مرتني يف اليوم.

�إن االكت�شاف والإدراك املبكر
للخلل بن�سبة الغلوكوز بال�صوم,
التغيري من نظام احلياة ,زيادة
الفعاليات اجل�سمانية وخف�ض
الوزن ،مهمة حتى يتوقف االنتقال
لل�سكري وحتى ميكن �أن متنع
ظهورها بامل�ستقبل.

تطهري اجل�سم والبثور

�إنتفاخات البطن يف رم�ضان
لأن امتناع ال�صائم عن الأكل وال�رشب فرتة ال�صيام يعطي فر�صة
لع�ضالت و�أغ�شية اجلهاز اله�ضمي ب�أن تتقوى ويزيد عملها
وحيويتها .ويجب على املر�ضى االبتعاد عن الأطعمة الد�سمة
واحللويات والبهارات واملخلالت عند تناول الطعام.

اال�ضطرابات املزمنة
للأمعاء و ال�صوم
كما يفيد ال�صيام يف عالج اال�ضطرابات املزمنة للأمعاء
وامل�صحوبة بتخمر املواد الن�شوية والربوتينية حيث يح�صل
اجلهاز اله�ضمي على الراحة خالل فرتة ال�صيام وهذا يعطي
الأمعاء فر�صة للتخل�ص من الف�ضالت املرتاكمة فيها.

اذا كانت ب�رشتك معر�ضة للبثور
�أو حتى ملجرد عيب عابر ،فمن
املمكن جدا �أنك �أثناء ال�صيام
�سوف تواجه موجة من حب
ال�شباب يف اليوم الثالث من �صومك
�أو يف �أثنائه.
وذلك ب�سبب �أن ج�سمك ي�صبح
قادرا على الرتكيز على تطهري
نظامك الف�سيولوجي بدال من
ه�ضم وحتليل الغذاء .ذلك هو
�أقرب �إىل حملة ربيعية لتنظيف
ج�سمك.
يف حني يقوم ج�سمك بتطهري
نف�سه من ال�سموم ،ف�إن بع�ض هذه
ال�سموم يغادر اجل�سم من خالل
اجللد ،ويخلق بع�ض العيوب على
ال�سطح .ولكنك �رسعان ما تالحظ
فوائد ال�صيام للب�رشة بعد �أن تنتهي
مرحلة التطهري.

القرحة و ال�صوم
مر�ضى القرحة احلادة :ال�صيام غري منا�سب بالن�سبة لهم لأنهم
يجب �أال يرتكوا املعدة فارغة لفرتة طويلة فالقرحة تزداد �شدة
بزيادة حمو�ضة املعدة لذلك ين�صح بتناول من  6 – 4وجبات
�صغرية يوميا من �أجل تعديل حمو�ضة املعدة.
مر�ضى القرحة الغري حادة :فيمكنهم ال�صيام بحر�ص على �أن
يتم تناول الأدوية كل � 12ساعة ومن املمكن حتديد املواعيد
دون حدوث ت�ضارب مع ال�صيام.

الريا�ضة يف رم�ضان

ال�صوم وعالج الأمرا�ض اجللدية
هذا وقد مت بحث عالقة
ال�صيام بالأمرا�ض اجللدية
مثل التهاب اجللد ،ال�رشية
وال�صدفية باهتمام كبري من
قبل الأخ�صائيني الطبيني.
ففي درا�سة �أجرتها مدر�سة
الطب يف جامعة هامامات�سو
يف �شيزوكا ،اليابان ،تبني �أن
اتباع نظام ال�صوم لعالج مثل
هذه الأمرا�ض اجللدية على
�أ�سا�س �شهري قد يح�سن من
حالة اجللد .حيث ت�ضاءلت
االلتهابات ونوبات املر�ض،
ف�ضال عن ت�ضا�ؤل �شدة
حاالت الطفح عندما قام
املر�ضى �ضمن البحث باتباع
نظام ال�صيام .ال ميكن �أن
ي�شكل ال�صوم �شكال جاريا من
العالج وعلى مدار العام ،ولكن
عندما يقرتن الأمر باتباع

نظام غذائي نباتي معقول،
فقد ثبت �أن فرتات من ال�صيام
كل �شهر ت�ساهم يف حت�سن
كبري يف حالة جلد املري�ض.
ومع ذلك ،فمن املهم الت�شاور
مع الطبيب املعالج �أو طبيب
الأمرا�ض اجللدية قبل البدء
يف �أي عالج جديد وقبل وقف
�أي من العالجات احلالية.
ويف ذات ال�سياق حتدثنا مع
الزميلة الدكتورة رباح النجادة
من الكويت عن فوائد ال�صيام
للب�رشة وقالت:
«بع�ض �أمرا�ض احل�سا�سية
تزداد بتناول �أنواع معينة من
الأطعمة مثل ال�سمك ،البي�ض،
احلليب ،املوز وغريها .و�أثناء
ال�صيام يرتاح اجل�سم من
هذه الأطعمة وتتح�سن حالة
املري�ض».

لل�شهر الكرمي ميزات خمتلفة متيزه عن باقي �أيام ال�سنة،
�سواء من حيث وترية احلياة ،الأن�شطة املختلفة ،الأغذية
املتنوعة والكمية الكبرية يف نف�س الوجبة.
وال �شك �أن العالقات العائلية واالجتماعية املميزة يف �شهر
رم�ضان ،حيث تكرث ال�سهرات واجلل�سات امل�سائية حول
موائد الطعام ،ت�ؤثر على �أ�سلوب احلياة العادي وخا�صة
على اال�شخا�ص الذين ميار�سون الريا�ضة ب�شكل منتظم.
فكثري من الأ�شخا�ص ميتنعون عن ممار�سة الريا�ضة يف
رم�ضان.
ال �شك �أن ملمار�سة الريا�ضة خالل ال�صوم املتوا�صل
خطورة معينة ،لأنه عند ال�صوم ين�ش�أ نق�ص يف الطاقة
وال�سوائل يف اجل�سم ،مما ي�ؤدي �إىل اجلفاف يدخل اجل�سم
�إىل �ضغط قد ي�ؤدي �إىل انهيار وتلف خاليا اجل�سم التي يتم
بنا�ؤها من خالل الريا�ضة.
خالل ال�صوم ملدة � 10 – 8ساعات ،تقل كمية اجللوكوجني
يف الكبد وتقل كميته يف الع�ضل بنحو  ،%50دون �أية عالقة
بالن�شاط اجل�سماين .هذا االنخفا�ض يف كمية اجللوكوجني
ي�ؤدي �إىل حتول احلوام�ض الأمينية �إىل �سكر.
�أما ممار�سة الريا�ضة يف رم�ضان على معدة فارغة وبعد
�صوم � 10- 8ساعات فهي تزيد من ا�ستهالك الدهن
كم�صدر للطاقة ،لكن هنالك ت�أثري �أي�ضا على الربوتني يف
اجل�سم �إذ يتم ا�ستهالكه كطاقة.
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رم�ضان حمطة �سفر �إىل اجلنة

امل�سافر ال بد له من ا�ستعداد ل�سفره،
واال�ستعداد لل�سفر يختلف باختالف
اجلهة التي يراد ال�سفر �إليها.
فقد تكون جهة ال�سفر قريبة من دار
امل�سافر ،وبيئتها م�شابهة لبيئة بلده ،من
حيث اجلو والعادات والطعام واللبا�س،
وغري ذلك من �أنواع ال�شبه ،وقد تكون بعيدة،
وعادات �أهلها وطعامهم ،عن
خمتل ًفا ج ّ ُوها
ُ
عادات بلده ،ولقرب البلد وبعدها ،و�شدة
�شبهها لبالد امل�سافر �أو �شدة خمالفتها،
ت�أثري يف ا�ستعداده لل�سفر...من حيث الزاد
والراحلة ،اللبا�س وغريها ...وقد يكون
ال�سفر �إىل ديار تختلف اختالفا �شديدا
عن داره ،كرحالت رواد الف�ضاء �إىل الف�ضاء
اخلارجي ،وقد يبقى يف الف�ضاء �شهورا �أو
�أكرث ،بل قد يكون �سفره �إىل �أحد كواكب
ال�سماء ،كالقمر ،وهو يف �سفره �إىل هذه
الديار ،يحتاج �إىل ا�ستعداد غري عادي،
فيحتاج �إىل تدريبات قا�سية م�شابهة �شبها
كبريا للحالة التي �سيكون عليها يف املركبة
الف�ضائية ،ويف جو �شبيه بنف�س اجلو الذي
�سيكون عليه ،يف تلك الرحلة.
كما يحتاج �إىل مالب�س تختلف عن مالب�س
الأر�ض العادية ،بل يحتاج �إىل حمل الهواء
«الأك�سجني» من الأر�ض ،ليبقى هناك على

قيد احلياة ،ويحتاج �إىل طعام ينا�سب تلك
الأجواء التي �سينتقل �إليها ،كما يحتاج �إىل
نفقات باهظة ،وراحلة غالية  ...وهذا ما
نرى �أمثلة له له�ؤالء امل�سافرين وله�ؤالء
امل�سافرين حمطات معينة� ،أعدت �إعدادا
خا�صا لتدريبهم ،و�إعدادهم �إعدادا
عظيما ،للقيام بهذا ال�سفر العجيب.
ونحن نتمنى �أن يكون عندنا �صناعة لهذه
الأ�سفار ،الكت�شاف الف�ضاء واال�ستفادة
من طاقاته ومنافعه ،لكن مع ملء الأر�ض
بال�صالح ،ومنح �أهلها الطعام وال�رشاب
واللبا�س ،وال�سعادة والعدل والأمان.
هذه الأ�سفار كلها مرتبطة بدار واحدة،
�سواء كانت يف الأر�ض �أو يف ال�سماء،
ت�سمى «دار الدنيا»
�إنه ال�سفر �إىل دار ت�سمى «الدار الآخرة»
�سفر غاية �أهله القرار يف رحاب اهلل
«اجلنة» التي فيها ما ال عني ر�أت وال
�أذن �سمعت ،وال خطر على قلب ب�رش،
�سفر زم ُن اال�ستعدا ِد له العم ُر كله ،وزاده
ال�سعي املتوا�صل �إىل ر�ضا اهلل تعاىل
وتقواه ،بعمارة الأر�ض عمارة حتفظها
من ال َف�سادَينِ  :الف�سا ِد املادي والف�سا ِد
املعنوي ،عمارة جتلب للإن�سان فيها حيا َة
�سعاد ٍة و�أم ٍن ورخاء.

«م�صاحبة القر�آن يف «�شهر القر�آن»
ثالث �آيات يف ثالث �سور ،تبني �أن القر�آن الكرمي ،نزل يف ليلة واحدة من هذا ال�شهر الكرمي «رم�ضان» وهي ليلة القدر :الآية الأوىل :هي قوله تعاىل يف�(( :شهر رم�ضان الذي �أنزل فيه
القر�آن هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان فمن �شهد منكم ال�شهر فلي�صمه ومن كان مري�ضا �أو على �سفر فعدة من �أيام �أخر يريد اهلل بكم الي�رس وال يريد بكم الع�رس ولتكملوا العدة
ولتكربوا اهلل على ما هداكم ولعلكم ت�شكرون)) [البقرة ( )185فهي �رصيحة يف �أنه تعاىل �أنزله يف �شهر رم�ضان ،وهو �شامل لأيامه ولياليه من �أوله �إىل �آخره .الآية الثانية :هي الآية الثالثة
من �سورة الدخان ،يف قوله تعاىل(( :حم( )1والكتاب املبني (� )2إنا �أنزلناه يف ليلة مباركة �إنا كنا منذرين( )3فيها يفرق كل �أمر حكيم (� )4أمرا من عندنا �إنا كنا مر�سلني ( )5رحمة من
ربك �إنه هو ال�سميع العليم ([ )6الدخان وينبغي حمل هذه الليلة املباركة ،على �أنها �إحدى ليايل �شهر رم�ضان ،الذي ن�صت �آية البقرة على �أن القر�آن نزل فيه ،ولكنها تبقى مبهمة يجوز
�أن تكون �أي ليلة من لياليه ،بدون حتديد .الآية الثالثة :هي الآية الأوىل يف �سورة القدر يف قوله تعاىل�(( :إنا �أنزلناه يف ليلة القدر()1وما �أدراك ما ليلة القدر( )2ليلة القدر خري من �ألف
�شهر( )3تنزل املالئكة والروح فيها ب�إذن ربهم من كل �أمر(� )4سالم هي حتى مطلع الفجر)) ([ )5القدر

يا من عزم على التوبة

مفتاح توبة املذنبني

احذر من الت�سويف ف�إنه �أكرب جنود �إبلي�س ,و�أكرث �صياح �أهل النار من الت�سويف ,وامل�سوف يبني الأمر
على ما لي�س �إليه ,وهو البقاء ,فلعله ال يبقى ,و�إن بقى فرمبا مل يقدر على الرتك غداً كما يقدر عليه
اليوم ,والإن�سان كلما طال عمره زاد �ضعفه ,فمن عجز عن مقاومة الذنوب مع قوته ,كيف يطمع يف
ذلك مع تقدم عمره ,و�ضعف حاله؟! ثم �إنك بت�سويف التوبة �آثرت املع�صية على الطاعة فتعجلت
الإثم ,وفاتك عز التقوى ولذة الطاعة ,واعلم �أن ت�أخري التوبة يف حال ال�شباب قبيح ,ويف حال
امل�شيب �أقب ُح و�أقبح ,ف�صاحب ال�شيب ال ينتظر غري املوت ,فقبيح منه الإ�رصار على الذنب حينئذٍ,
�أيقظنا اهلل و�إياكم من رقدة الغفلة.

ا�ست�شعار عظمة من ع�صيناه ,فمن كان عاملاً باهلل وعظمته
وكربيائه وجالله ,ف�إنه يهاب ُه ويخ�شاه ,فال يقع منه مع
ا�ستح�ضار ذلك ع�صيانه ,كما قال بع�ضهم« :لو تفكر النا�س
يف عظمة اهلل ,ما ع�صوه» فعقابه �أليم ,وبط�شه �شديد ,قال
اهلل تعاىل� { :إن بط�ش ربك ل�شديد } [الربوج ]12:وقال
عز وجل  { :و�أن عذابي هو العذاب الأليم } [احلجر]50:
واخلوف من اهلل �أ�صل كل خري ,وما فارق اخلوف قلباً �إال
خرب ,فهو �رساج القلب الذي يب�رص به اخلري من ال�رش ,والنفع
رض ,وهو النار املحرق لل�شهوات ,و�إذا حل اخلوف من
من ال� ِّ
اهلل اجلليل يف قلب العبد ال�ضعيف ف�سوف يتخل�ص بتوفيق
اهلل له من �أ�رس ال�شهوة ,التي ملكت عليه نف�سه و�أبعدته عن
ربه ,و�سي�ستيقظ من غفلته التي جعلته غري م�ستعد لآخرته,
و�سيخرج من ظلمات املعا�صي �إىل نور الطاعة.

ا�ستحباب تعويد الأطفال على ال�صيام:
�صلَّى هَّ
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املغفرة ملن �صام رم�ضان
�إميا ًن ًا واحت�سا ًبا:
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الإنابة الإنابة
قبل غلق باب الإجابة .والغنيمة الغنيمة ,بانتهاز الفر�صة
يف هذه الأيام العظيمة ,فما منها عو�ض وال لها قيمة ,فمن
�أ�صبح �أو �أم�سى وهو على غري توبةٍ ,فهو على خطر ,قال
�سبحانه وتعاىل { :ومن مل يتب ف�أولئك هم الظاملون }
[احلجرات]11:
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يو�سف �شعبان :ملاذا ين�شرون خرب موتي؟!
انت�شرت يف الآونة الأخرية جمموعة من الأخبار ال�صادمة من نوع الإ�شاعات املجحفة بحق امل�شاهري من الفنانني،
وطالت هذه املرة الفنان اجلماهريي املحبوب يو�سف �شعبان وخرب وفاته.

وت�صدر خرب وفاة املمثل يو�سف
�شعبان مواقع التوا�صل االجتماع
wي ،حيث كتب عن وفاته بعد
�رصاع مع املر�ض .وكانت الردود
الفورية قد جاءت من زمالء
الفنان وحمبيه عرب تعليقات
وكلمات تنفي هذا النب�أ.
و�أعرب �شعبان عن ا�ستيائه
ال�شديد حيال هذه الأخبار التي
انت�رشت عن وفاته .وقال الفنان
الكبري ل�صحيفة م�رصية «ال
�أعرف ما الذي فعلته للنا�س كي
ين�رشوا خرب وفاتي عرب املواقع
الإلكرتونية؟
و�أ�ضاف �شعبان �أنه «كان دائما

ي�ضيف البهجة والفرحة للنا�س
فلماذا يريدون تعكري حياتي
وحياة �أ�رستي واملقربني مني،
فهل هكذا يكون رد اجلميل يل».
و�أ�شار الفنان �إىل �أن «هذه �شائعة
�سخيفة ،رمبا علمت من خاللها
من �سي�س�أل عني ،ولكن يف النهاية
هناك �أ�رسة ت�أثرت بهذا اخلرب
فحياة النا�س ال مزاح فيه وكل
�إن�سان لديه �ساعة �سيذهب فيها
خلالقه».
وي�شارك املمثل يو�سف �شعبان
يف م�سل�سل «باحلب هنعدي»
املقرر عر�ضه يف �شهر رم�ضان
.2020

هاين رمزي ي�ستبعد جمدي �شطة من مقلبه

�ألغت �إدارة �شبكة قنوات
«احلياة» امل�رصية حلقة
املغني ال�شعبي جمدي �شطة
من برنامج املقالب «هاين يف
الأدغال» ،الذي يقدمه هاين

رمزي يف رم�ضان احلايل.
وقال م�صدر من داخل الربنامج،
�إن القرار مرده اعتبارات
�أخالقية ،م�ضيفاً �أن الإدارة
تدر�س �إلغاء حلقتني �أخريني يف

اليومني املقبلني ،ولكنها تتكتم
على ا�سم �ضيفيها حتى هذه
اللحظة ،ح�سب قوله .يذكر �أن
هاين رمزي ا�ستعان بالإعالمية
بو�سي �شلبي ،مل�شاركته فكرة

برناجمه ،التي تعتمد علي دعوة
ال�ضيوف الفتتاح منطقة �أثرية
يف الواحات مب�رص ،وهناك
يبد�أ املقلب يف ظل وجود �ألغام
مفخخة باملكان.

النجم عامر زيان يف املرتبة الأوىل ب�أغنية «ال�سنة �سنتي»
�أعلنت قائمة  OLTالتوب  20ال�شهرية ر�صد بور�صة الأغاين اللبنانية
والعاملية عن احتالل اغنية «ال�سنة �سنتي» للنجم عامر زيان املرتبة الأوىل
لهذا الأ�سبوع  ،بعدما متكنت الأ�سبوع الفائت من دخول املناف�سة باملرتبة
الثالثة لتتقدم �رسيعاً اىل املرتبة االوىل بفعل االنت�شار الوا�سع الذي �شهدته
خالل البث على الإذاعات اللبنانية والعربية.
وقد تقدمت  OLT20بالتهنئة لزيان عرب ح�سابها الر�سمي يف مواقع
التوا�صل االجتماعي  « :مربوك �أغنية « ال�سنة �سنتي « يف املرتبة االوىل من
االح�صاءات اللبنانية الر�سمية» .وتعتمد االح�صاءات عرب �رشكة IPSOS
ال�شهرية.
�أغنية «ال�سنتي �سنتي» حتقق جناحاً لي�س فقط على ال�صعيد اللبناين بل
عرب الإذاعات العربية كافة وقد �أجرى زيان جملة مقابالت لدول الكويت
والإمارات وتون�س واجلزائر و�سوريا للحديث عن هذا العمل اجلديد الذي
عاد به للتعاون مع �رشكة روتانا لل�صوتيات واملرئيات.
وكان زيان قد �أطلق االغنية عرب القناة الر�سمية لروتانا وتطبيق ديزر وهي
بعنوان “ال�سنة �سنتي” من كلمات عادل رفول واحلان و�سيم ب�ستاين وتوزيع
جيمي حداد ومن انتاج وتوزيع �رشكة روتانا وعرب املتاجر الرقمية حول
العامل وتبث االغنية عرب االذاعات اللبنانية والعربية كافة وبعدها �سيعمد
زيان اىل ت�صويرها على طريقة الفيديو كليب خالل ال�شهر املقبل.

مليون م�شاهدة ملقتل �شقيقة �أحمد ال�سقا يف «ولد الغالبة»
تخطى م�شهد مقتل قمر� ،أحمد ال�سقا
يف م�سل�سل «ولد الغالبة» ،مليون
م�شاهدة ،بعد طرحه عرب القناة
الر�سمية لف�ضائية « mbcم�رص» على
يوتيوب .ويقتل حمزة ،والذي ي�ؤدي
دوره كرمي عفيفي� ،شقيقته قمر ،والتي
جت�سدها رمي �سامي ،ب�سبب معرفته
بزواجها دون علم �أهلها ،من �ضاحي،
الذي ي�ؤديه حممد ممدوح ،وتقب�ض
عليه ال�رشطة و�سط بكاء عي�سى ،الذي
يج�سد �شخ�صيته �أحمد ال�سقا ،وجميع

�أهايل املنطقة .وتدور �أحداث م�سل�سل
«ولد الغالبة» ،يف �صعيد م�رص ،وتعتمد
�أحداثه على الإثارة والت�شويق ،وهو
نوع جديد يقدمه ال�سقا يف الدراما
التلفزيونية لأول مرة.
«ولد الغالبة» بطولة �أحمد ال�سقا،
حممد ممدوح ،مي عمر� ،إجني املقدم،
هبة جمدي� ،إدوارد ،كرمي عفيفي،
�صفاء الطوخي ،وهادي اجليار ،ومن
ت�أليف �أمين �سالمة ،و�إخراج حممد
�سامي.

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

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

مهرجان «كان» مينع دخول طفل
خمرجة م�شاركة بفيلمها دون
ت�صريح للر�ضيع
منع منظمو مهرجان كان ال�سينمائي خمرجة بريطانية من
الدخول برفقة طفلها الر�ضيع �إىل ق�سم «�سوق الأفالم»
حيث يعر�ض فيلمها امل�شارك ،ما �أثار موجة انتقادات
الذعة للمهرجان يف �أول �أيامه.
ومل تتمكن املخرجة غريتا بيالما�سينا ،التي ت�شارك بفيلم
« ،»Hurt By Paradiseمن الو�صول �إىل الق�رص الذي
ي�شهد فعاليات املهرجان ،مع طفلها البالغ من العمر 4
�أ�شهر ،ب�سبب عدم امتالك الأخري ت�رصيح دخول.
وقالت املخرجة التي �أتت مل�شاهدة عر�ض فيلمها �ضمن
فئة «�سوق الأفالم» (« :)Marché du Filmلقد ذهلت
من �سخافة هذا املوقف الرجعي» ،و�أ�ضافت« :كما لو �أن
�صانعات الأفالم يف حاجة للمزيد من العقبات يف عملهن».
وذكرت �صحيفة بريطانية �أنه وفقا لبيالما�سينا ف�إن
منظمي املهرجان منعوا طفلها يف البداية من الدخول �إىل
الق�رص حني و�صلت ب�صحبته م�ساء الأربعاء  15ماي.
�سمح لها بالدخول ب�صحبة طفلها �إىل
وبعد مناق�شة حادةُ ،
منطقة ت�سجيل الو�صول �إىل املوقع ،وعلى الرغم من �أنه
قد قيل لها �إنه يجب �إر�سال عربة الطفل التي جترها �إىل
مدخل مخُ تلف ،قالت بيالما�سينا �إن املوظفني �أخربوها
الحقا �أنه يجب احل�صول على ت�رصيح دخول لطفلها بقيمة
 300يورو.
وبعد موافقة املخرجة بالإكراه على دفع املبلغ الباهظ
بالن�سبة للأطفال ،قيل لها �إن طلبها �سي�ستغرق � 48ساعة،
وبالتايل ُ
طلب منها مغادرة املبنى.
وللمفارقة قالت بيالما�سينا �إن الأمر مثري لل�سخرية حقا
ففيلمها «يروي ق�صة �أم وحيدة حتاول حتقيق التوازن يف
حياتها ككاتبة ،وتعامل با�ستعالء يف بع�ض امل�شاهد .لكنها
مل تعامل بهذه الدرجة من الوقاحة التي تعر�ضت لها اليوم
ك�أم يف املهرجان».
وت�أتي هذه الإجراءات املفرطة لأجهزة الأمن يف الوقت
الذي �أعلنت فيه �إدارة املهرجان ،منذ �أبريل املا�ضي عن
اتخاذها �سيا�سة ترحيب �أكرث فاعلية بالأمهات الالتي
ي�أتني �إىل مهرجان «كان» برفقة �أطفالهن ال�صغار ،حيث يتم
توفري مربيات بالإ�ضافة �إىل غرفة متري�ض ومكان خا�ص
بالأطفال ،كما ي�ضمن �سهولة و�صول ال�سيارات التي تقل
الأطفال ال�صغار �إىل �أقرب مكان للدخول.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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"فولك�س فاغن" تطلق �سيارة كهربائية غاية يف الأناقة
تتح�ضر �شركة "فولك�س فاغن" لإطالق �سيارة " ،"3.IDاملتوقع �أن
ت�صبح �أقوى مناف�س يف �سوق املركبات الكهربائية ال�صغرية.
وتتميز هذه املركبة بهيكل هات�شباك غاية يف الأناقة ،مزود
مب�صابيح  ،LEDوكامريات مراقبة وح�سا�سات حركة من
جميع اجلهات لت�أمني بيانات دقيقة لنظام الأمان ومنع
احلوادث� .أما مقاب�ض الأبواب ،ف�أتت مدجمة داخل
الهيكل كما يف �سيارات رينج روفر وت�سال احلديثة.
�أما قمرة ال�سيارة فزودت بواجهة قيادة مبقود
يخرج باجتاه ال�سائق عند احلركة فقط ،من
ثم يعود ليختفي �ضمن الواجهة ،و�أدجمت
فيه �أزرار تعمل باللم�س للتحكم بتقنيات
املركبة ،و�أمام ال�سائق �شا�شة متطورة
تعمل باللم�س �أي�ضا .ومن املفرت�ض
�أن تطرح هذه املركبة بـ  3ن�سخ،
جميعها مزودة مبحرك كهربائي
بعزم  170ح�صانا ،وبطاريات
تكفيها لتقطع �أكرث
من  400كلم بال�شحنة
الواحدة� ،أما �سعرها
ف�سيقل عن � 40ألف
دوالر.

كيا وهيونداي تتعاونان مع رمياك لإطالق �سيارة ريا�ضية كهربائية

تود كل من كيا وهيونداي �أن
يقدما �شئ خمتلف وجذاب يظهر
ا�سم حتالفهما يف �سوق ال�سيارات
الكهربائية ،ولذا �أعلنت ال�رشكتني
اليوم عن ا�ستثمار  72مليون
دوالر ( 270مليون ريال) من قبل
هيونداي و 18مليون دوالر من
كيا يف �رشكة رمياك الكرواتية
كي ت�ساعدهما على حتقيق ذلك
الهدف.
نتيجة لهذا التعاون� ،ستعمل
ال�رشكات الثالثة معاً لتطوير
�سيارات جديدة ،حيث �ستكون

واحدة منهم �أ�سفل عالمة N
اخلا�صة ب�سيارات هيونداي
الريا�ضية ،والتي �سيتم ا�ستعرا�ض
ن�سخة منوذجية منها �أوالً ،بجانب
�سيارة �أخرى عالية الأداء بتقنية
خاليا الوقود حيث �سيتم �إطالق
كالهما يف وقت الحق.
�أكدت كل من رمياك وهيونداي
على �سعادتهما بالعمل معاً نظراً
لنظرة ال�صانعة الكورية امل�ستقبلية
واملثرية للإعجاب ،بجانب و�ضع
رمياك كموردة من الطراز الأول
للمكونات الكهربائية.

تنوي هيونداي �أن تكون �سيارتها
اجلديدة القادمة مبحرك و�سطي،
وهو ما ي�أتي بعد تد�شني منوذج
فيلو�سرت  RMاالختباري يف
 2014التي حدثت بعدها بنموذج
 RM15ذات قوة  269ح�صان
وعزم  382نيوتن.مرت بقدرة على
الت�سارع من � 0إىل  100كم�/س
خالل  4.7ثانية مع اختبار
النموذج على حلبة نوربورجرينج
يف .2016
هذا وتعد رمياك على اجلانب
الآخر م�س�ؤولة عن �صنع اثنني

من ال�سيارات النموذجية اخلارقة
الكهربائية ،وهما Concept
 Oneو ،C_Twoبجانب
تعاونها مع بينيفارينا وا�ستون
مارتن ل�صنع طرازات باتي�ستا
وفالكريي ،كما �ستعمل رمياك
على م�ساعدة بور�ش يف تطوير
م�ستقبل �سياراتها ب�سوق ال�سيارات
الكهربائية بعد �رشاء ال�صانعة
الأملانية  %10من �أ�سهم رمياك
بال�صيف املا�ضي ،وهو ما يعطينا
نبذة كافية عن مدى قدرة ال�رشكة
الكرواتية.

" "Citroenتك�شف عن �سيارة كهربائية مذهلة!
ا�ستعر�ضت �رشكة ""Citroen
الفرن�سية م�ؤخرا� ،سيارة كهربائية
�شبيهة مبركبات �أفالم اخليال
العلمي ،وزودت هذه ال�سيارة
بعجالت ريا�ضية خا�صة من نوع
" ،"GoodYearمبقا�س "30/255

 ،"R30و�أبواب بت�صميم فريد ،تفتح
�إىل الأمام واخللف لت�ؤمن �أكرب
قدر من الراحة و�سهولة احلركة
للركاب �أثناء الدخول واخلروج من
املركبة.
�أما قمرة ""19_19 Citroen

ف�صنعت من �أحدث املواد التي
يتداخل فيها املعدن مع البال�ستيك
و�ألياف الكربون ،وزودت مبقاعد
مريحة تت�سع لأربعة ركاب ،و�شا�شات
�إلكرتونية كبرية تعمل باللم�س
للتحكم بتقنيات ال�سيارة و�أنظمتها،

بالإ�ضافة �إىل م�ساعد �إلكرتوين ذكي
ي�ستجيب للأوامر ال�صوتية لل�سائق
 ،لريد على املكاملات الهاتفية
ويتحكم ب�أنظمة املولتيميديا
و�أنظمة ال�صوت ونظامي القيادة
وحتديد املواقع.

الندروفر ديفندر 2020
اجلديدة تظهر ب�شكلها املتوقع

ت�ستعد الندروفر
لإطالق ديفندر
اجلديدة كلي ًا يف
 ،2020وهو ما دفع
م�صممي موقع IAB
�إىل ت�صميم �صورة
تخيلية ت�ستعر�ض
اجليل القادم من الـ
 SUVالفاخرة.
حتافظ الندروفر ديفندر 2020
على ال�شكل ال�صندوقي ولكن مع
عدة تغيريات تخيلية ملحوظة
تبد�أ مع غطاء املحرك املرتفع
امل�سطح ،ال�شبك الأمامي ال�صغري
الذي حتيط به م�صابيح �أمامية
م�ستطيلة مع �أ�ضواء نهارية
بالإ�ضافة �إىل رفارف ب�سيطة
و�ألواح حماية �سفلية ،فيما نرى
باجلوانب خطوط م�ستقيمة مع
نوافذ �شبه مربعة و�أبواب تقليدية
لإبراز هوية الـ SUVاملعروفة،
فيما نرى جوانب الرفارف
املنبعجة قلي ً
ال تعطي مزيد من

الهيبة والع�ضلية.
نرى باخللف باب حقيبة �أمتعة
يفتح �إىل اجلانب مع عجلة
احتياطية مثبتة به ،يف حني يتوقع
�أن جند بالداخل لوحة قيادة معاد
ت�صميمها بجانب �شا�شة نظام
ترفيه معلوماتي كبرية وعدادات
رقمية مع مقود كبري متعدد املهام
�إىل جانب العديد من خ�صائ�ص
الراحة والرتفيه التي تنا�سب
العائالت.
�سوف ت�ستند الندروفر ديفندر على
من�صة  D7uامل�ستخدمة بطراز
دي�سكفري ورجن روفر �سبورت ورجن
روفر ،يف حني �ستت�ضمن خيارات
املحركات  2لرت � 4سلندر و 3لرت
� 6سلندر مع خيار ملحرك هايربد
بنظام كهربائي  48فولت.
هذا و�سوف يبد�أ �إنتاج الندروفر
ديفندر اجلديدة كلياً مب�صنع
ال�رشكة يف �سلوفاكيا مطلع عام
 ،2020حيث مت اختبار املوديل
يف ظروف قا�سية للغاية وبدرجات
حرارة  40-درجة مئوية وحتى 48
درجة مئوية للت�أكد من مالئمته
لكافة الظروف على الطرق
الوعرة.
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ن�سخة جتريبية من تطبيق
وات�س �آب ت�أتي بالو�ضع
ملظلم على كامل التطبيق
ا ُ
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�أعلنت في�س بوك �أنها
�ستقيد ميزة البث املبا�رش
بالفيديو وحتجبها عن بع�ض
م�ستخدميها وذلك على خلفية
�أحداث نيوزيلندا الأخرية.
ومبوجب �سيا�سة جديدة ف�إنه
�إذا انتهك �أحد امل�ستخدمني
وبنود
املجتمع
معايري
ا�ستخدام اخلدمة ملرة واحدة

فقط ،ف�إن في�س بوك �ستحظره
من ا�ستخدام خا�صية البث
املبا�رش ملدة حمدودة من
الزمن مل تك�شف عنها.
وي�شمل هذا االنتهاك �أي �شكل
من املحتوى ولي�س فقط عن
طريق بث مبا�رش بالفيديو.
مبعنى لو ن�رش امل�ستخدم
من�شورات �أو روابط �أو �صور

�أو �أي �شيء �آخر مت الإبالغ
عنه و�إقراره �أنه ينتهك معايري
املجتمع ،ف�إن في�س بوك
�ستمنعه من البث املبا�رش
لفرتة م�ؤقتة .تهدف في�س بوك
من هذا التقييد تقليل خطر
�إ�ساءة ا�ستخدام البث املبا�رش
بالفيديو ك�أداة للتعبري عن
الر�أي .ت�أتي هذه الإجراءات

العقابية امل�شددة من في�س
بوك على خلفية �أحداث م�سجد
مدينة  Christchurchيف
نيوزيلندا حيث قام الإرهابي
بعر�ض جرميته ب�شكل حي
ومبا�رش عن طريق في�س
بوك التي عانت كثرياً حلذف
املقاطع املن�سوخة واملنت�رشة
ب�رسعة.

مايكرو�سوفت تتعاون مع �سوين
يف الألعاب ال�سحابية
�أعلنت �رشكتا مايكرو�سوفت و�سوين – املتناف�ستني يف
جمال الألعاب منذ فرتة طويلة – عن �رشاكة غري عادية،
مما ي�سمح للخ�صمني بالعمل �سو ًيا لتح�سني منتجات
بع�ضهما البع�ض يف جمال الألعاب القائمة على ال�سحابة.
و�ست�ستك�شف ال�رشكتان التطوير امل�شرتك للحلول
ال�سحابية امل�ستقبلية يف خدمة �أزور  Azureال�سحابية
لدعم �ألعابهما وبث املحتوى ،كما �ستعمل خدمة
مايكرو�سوفت ال�سحابية �أزور على ت�شغيل خدمات
الألعاب وبث املحتوى احلالية من �سوين يف امل�ستقبل.
وتتعلق ال�رشاكة ب�إن�شاء تقنيات �سحابية وذكاء ا�صطناعي
جديدة من خالل ا�ستخدام نظام احلو�سبة ال�سحابية
�أزور ،و�ستعمل ال�رشكتان على تطوير حلول �سحابية
جديدة تُفيد خدمات الألعاب والرتفيه.
أي�ضا
وتو�ضح مايكرو�سوفت �أن هذه اجلهود �ستت�ضمن � ً
�إن�شاء من�صات تطوير �أف�ضل ملجتمع �صناع املحتوى،
وتخطط كل من �سوين ومايكرو�سوفت لإقامة �رشاكة يف
اخلدمات امل�ستقبلية التي ت�ستهدف املبدعني وجمتمع
الألعاب .وتقول ال�رشكتان� :إنهما �ست�شاركان معلومات
�إ�ضافية عند توفرها ،لكن ال�رشاكة تعني �أن مايكرو�سوفت
و�سوين �ستتعاونان يف الألعاب ال�سحابية.
جدا ملايكرو�سوفت
ويُعد هذا التعاون �صفقة كبرية ً
و�سوين ،وخ�سارة كبرية ملناف�س مايكرو�سوفت ال�سحابي
الرئي�سي� ،أمازون ،كما يعني �أن غوغل ،مناف�س الألعاب
اجلديد ملايكرو�سوفت و�سوين� ،ستفقد ا�ست�ضافة خدمات
�سوين ال�سحابية.

جميع امل�ستخدمني ،وخا�ص ًة
م�ستخدمي �أندرويد متحم�سون
لتجربة الو�ضع ا ُ
ملظلم على
م�ستوى النظام يف �إ�صدار �أندرويد
القادم “�أندرويد  ،”Qوهذه الأيام
�أ�صبحت ال�سمة ا ُ
ملظلمة مطلب
يُنادي بها جميع امل�ستخدمني على
التطبيقات ،وخا�ص ًة يف التطبيقات
ال�شعبية ،عمو ًما يف مو�ضوع بحد
ذاته ،ظهرت ن�سخة جتريبية جديدة
من تطبيق الرتا�سل وات�س �آب تدعم
نظام ت�شغيل �أندرويد ،وفيها مت
جلب الو�ضع ا ُ
ملظلم على التطبيق
ب�شكل كامل.

حيث يف الوقت احلايل وكما هو
معروف ،مت �إعطاء �إعدادات
التطبيق ال�سمة ا ُ
ملظلمة فقط،
وم�ؤخ ًرا مت جتديد هذه الإعدادات
نف�سها ،على الأرجح ا�ستعدادًا لأن
تكون متوافقة مع نظام الألوان
الأفتح والأغمق ،وعند احلديث
عن الألوان ،ال ي�ستخدم الو�ضع
ا ُ
ملظلم هنا لو ًنا �أ�سود مطل ًقا،
ولكنه ي�ستخدم اللون الرمادي
الغامق جدًا ،وهذا يجعله �صدي ًقا
ل�شا�شات  OLEDمع عدم تعب
العينني بدرجة عالية من التباين
بني الأ�سود والأبي�ض.

�إن�ستاجرام تغلق
تطبيقها امل�ستقل
للرتا�سل Direct

تتجه من�صة �إن�ستاغرام �إىل �إغالق تطبيقها
امل�ستقل للرتا�سل امل�سمى Instagram
 Directقبل �أن تتاح لبع�ض الأ�شخا�ص
فر�صة ا�ستخدامه ،وذلك وف ًقا ملات نافارا
 ،Matt Navarraمعلق و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،الذي ر�صد – �إىل جانب
العديد من امل�ستخدمني – ر�سالة جديدة
يف التطبيق تُ�شري �إىل الإغالق يف ال�شهر
املقبل.

وكانت هذه املرة الأوىل التي يكت�شف فيها
بع�ض الأ�شخا�ص وجود التطبيق ،وذلك
لأن �إن�ستاجرام مل تطلقه ب�شكل عاملي،
بل �أطلقته يف �شهر دي�سمرب من عام 2017
�ضمن عدد حمدد من الدول ،وهي ت�شيلي،
و�إ�رسائيل ،و�إيطاليا ،والربتغال ،وتركيا،
و�أوروغواي ،كتطبيق كامريا.
و�أ�شار متحدث با�سم ال�رشكة يف ذلك الوقت
�إىل �أن ميزة الرتا�سل املبا�رش داخل تطبيق
�إن�ستاجرام كانت تنمو ،و�أن ال�رشكة �شعرت
بقدرتها على جعلها �أف�ضل �إذا ح�صلت
امليزة على تطبيقها امل�ستقل ،ويبدو
�أنها اتبعت م�سار ال�رشكة الأم – في�سبوك
– نف�سه فيما يتعلق بتطبيقها للرتا�سل
امل�ستقل ،ما�سنجر .Messenger

وكانت طريقة عمل التطبيق م�شابهة
لطريقة عمل تطبيق �سناب �شات
� – Snapchatإذ ميكن للم�ستخدمني
م�شاركة �صورهم وفيديوهاتهم� ،أو كتابة
الر�سائل ب�سهولة ،ويختفي �صندوق بريد
الر�سائل اخلا�صة �ضمن تطبيق �إن�ستاجرام
الأ�سا�سي مبجرد تثبيت التطبيق ،وال ميكن
الو�صول �إىل �أي ر�سائل �إال عرب تطبيق
.Direct
ومل تو�ضح �إن�ستاغرام �سبب �إغالقها
لتطبيق  ،Directلكن القرار ي�أتي يف
الوقت الذي ت�ستعد فيه في�سبوك لدمج
من�صاتها املختلفة للرتا�سل ،وات�ساب،
ور�سائل �إن�ستاغرام ،وما�سنجر ،مما يجعل
املنتجات �أقرب �إىل بع�ضها البع�ض.

�أمازون تبد�أ بناء مطارها
البالغة قيمته  1.5مليار دوالر
افتتح جيف بيزو�س ،Jeff Bezos
امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�رشكة
�أمازون لتجارة التجزئة ،العمل يف
تطوير مطارها البالغة قيمته 1.5
مليار دوالر يف �شمال والية كنتاكي،
والذي من املتوقع �أن يُفتتح بحلول
عام 2021
وي�سمح هذا املركز اجلوي لأمازون
بالتحكم يف عملياتها لل�شحن ،وتقليل
اعتمادها على خدمات  ،UPSو

 ،FedExوخدمة الربيد الأمريكية،
الأمر الذي يخف�ض التكاليف ،وي�رسع
�أوقات التو�صيل.
وكانت �أمازون قد �أعلنت عن مركز
اخلدمات اجلوية يف مطار �سين�سيناتي
 – Cincinnatiمطار �شمال كنتاكي
الدويل  – CVGيف عام .2017
و�ستعمل �ضمن املركز  50طائرة من
طائرات ال�رشكة ،مع الإ�شارة �إىل �أنه
اً
أ�سطول ي�ضم �أكرث من 100
يدعم �

طائرة �شحن  ،Prime Airوقالت
ال�رشكة يف العام املا�ضي� :إنها
�ست�ست�أجر  40طائرة بوينج  ،767وقد
دخلت  16طائرة اخلدمة حال ًيا.
وح�صلت ال�رشكة على عقد �إيجار مدته
 50عا ًما ،لأكرث من  900فدان من ملكية
مطار �سين�سيناتي ،وتُعد هذه امل�ساحة
مكافئة تقريبًا حلجم املراكز العاملية
ل�رشكات الطريان الرائدة يف جمال
ال�شحن ،مثل  ،FedExو .UPS
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وهران

يف �إفطارات رم�ضانية
بق�سنطينة و وهران

Ooredoo
ُتقا�سم �أجواء
رم�ضان مع عُ مالها
تغتنم  Ooredooمنا�سبة حلول �شهر
رم�ضان املعظم ملقا�سمة �أجواء هذا
ال�شهر الف�ضيل مع عمالها يف �إفطارات
رم�ضانية و�سهرات ودية.
ّ
وفا ًء لهذا التقليد احلميد ،نظمت
 ،Ooredooهذه ال�سنة �إفطارا رم�ضانيا
على �رشف �إطاراتها وعمالها ملنطقة
ال�رشق يوم  13ماي يف ق�سنطينة وبوهران
يوم  14ماي بالن�سبة لعمال منطقة الغرب
وذلك بح�ضور املدير العام ،ال�سيد عبد
اللطيف حمد دفع اهلل والطاقم ا ُ
مل�سري
للم�ؤ�س�سة كانت هذه اللقاءات فر�صة
للمدير العام للم�ؤ�س�سة لتقدمي تهانيه
بحلول �شهر رم�ضان املعظم وجتديد
ت�شكراته للعمال لتفانيهم والتزامهم
والتي م ّكنت  Ooredooمن احلفاظ
على مكانتها يف ال�سوق اجلزائرية للهاتف
النقال.

�سعيدة

�إفطار جماعي
يف �ساحة الأمري
عبد القادر
نظم �أول �أم�س جمموعة من
ال�شباب ال�سعيدي ب�ساحة الأمري
عبد القادر و�سط مدينة �سعيدة
�إفطارا جماعيا �ضم خمتلف
فئات املجتمع حيث �أعطى
ه�ؤالء �صورة رائعة للحراك
ال�سعيدي �أين كانت رمزية
املكان و الزمان عاملني �أ�سا�سني
يف خلق هذا اجلو العائلي
الت�ضامني بني �أبناء مدينة املياه
املعدنية كما �أثنى املفطرون
على �أ�صحاب الفكرة و اعتربوها
نوعا من �أنواع احلراك ال�سلمي
الذي عرفته �سعيدة منذ 22
فيفري املن�رصم مما �أ�صبح
يعك�س �صورة جميلة لتالحم و
وحدة ال�سعيديني و ت�ضامنهم كما
�أثنوا �أي�ضا على املح�سنون الذين
�شارك كل واحد منهم بطريقته
و خا�صة املوائد التي �أقيم عليها
الإفطار و هي لقاعة حفالت
�أعرا�س مما �أعطى احلدث
نظرة رائعة و لأول مرة حيث
ظهر و ك�أنه عر�س من الأعرا�س
اجلماعية للمدينة كما ا�ستح�سن
املنظمون الفكرة و �رضبوا لها
موعدا يف �أيام ال�شهر الف�ضيل
املقبلة.
خلدون.ع

تفكيك ور�شة �سرية لت�صنيع «املايونيز» و مواد التتبيل
متكنت �أم�س ،عنا�صر ف�صيلة الأبحاث و التحري التابعة للدرك الوطني باملجموعة الوالئية بوهران ،من تفكيك ور�شة �سرية خمت�صة يف �إنتاج مادة
«املايونيز» بطريقة غري قانونية بعيدا عن �شروط احلفظ و ال�سالمة ال�صحية للم�ستهلك.

�أحمد بن عطية
ومت تفتي�ش الور�شة �أين مت �ضبط منتوج
جاهز وموجه للإ�ستهالك متمثل يف 1580
قارورة ليمون 1356 ،خردل «�إيجون»،
 756قارورة «»مايونيز زجاجية1224 ،
قارورة «مايوناز «بال�ستيكية 620 ،قارورة
«كيت�شوب» 120 ،قارورة �صل�صة هري�سة»،
 486حليب مركز حملي «كرمال»1836 ،
قارورة �صل�صة �سلطة �إىل جانب مواد
�أولية متمثلة يف  208قارورة زيت» �إليو»
�سعة  05لرتات 75 ،كي�سا من مادة امللح
بوزن  1كلغ 100 ،كي�س بال�ستيكي ملادة
ال�سكر بوزن  1كلغ30 ،علبة طماطم وزن
 2كلغ10 ،كلغ مادة �أولية نوع «�إيلرتا»13 ،
كلغ من مادة �أولية نوع «تتبيلة هدان»25 ،
كلغ مادة �أولية نوع قالق�سيون 10 ،كلغ
مادة �أولية نوع «قالفيد «و 25كلغ مادة
�أولية حليب «حلظة» بالإ�ضافة �إىل علب
تعبئة متمثلة يف  700قارورة زجاجية

خا�صة بتعبئة مادة امليوناز250 ،
قارورة بال�ستيكية خا�صة بتعبئة مادة
امليوناز 200 ،قارورة خا�صة بتعبئة
مادة كيت�شوب 500 ،قارورة بال�ستيكية
خا�صة بتعبئة مادة �صل�صة ال�سلطة،
 936وعاء زجاجي خا�ص بتعبئة مادة
خردل �إيجون 205 ،علبة ورقية فارغة
خم�ص�صة لتعبئة مواد الكيت�شوب،

املايوناز� ،صل�صة ال�سلطة وخردل
�إيجون 17500 ،ال�صقة خا�صة بالعالمة
التجارية ونوع املادة و 24وحدة
�رشيط خا�ص بالعالمة التجارية فيما
مت العثور �أي�ضا على � 16آلة م�ستعملة
يف �صناعة املواد ال�سالفة الذكر ليتم
حترير حما�رض بعد رفع خمالفات �ضد
مالك الور�شة و م�سريها .
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حممد بن ترار

وايل والية اجلزائر
عبد اخلالق �صيودة

غرداية

فرتيال عنابة

� 50ألف عائلة
ت�ستفيد من منحة
ال6000دج

توقيف �أ�شخا�ص
وفاة العامل امل�صاب بحروق يف وحدة الأمونياك
�سكنات للمقيمني
بحوزتهم �أ�سلحة حربية

تويف مت�أثرا بجراحه ليلة �أم�س اخلمي�س �إىل
اجلمعة العامل بوحدة �إنتاج الأمونياك مب�صنع
مركب خم�صبات اجلزائر فرتيال عنابة الذي
تعر�ض حلروق من الدرجة الثانية ال�سبت املن�رصم
خالل االنفجار الذي تاله حريق وقع بهذه الوحدة,
ح�سب ما علم اليوم اجلمعة من املكلف باالت�صال
مب�ؤ�س�سة فرتيال.

و �أو�ضح يا�سني �ساحلي ب�أنه قد مت ا�ستقبال ال�ضحية
البالغ من العمر � 36سنة يف مرحلة �أوىل مب�ست�شفى
احلروق الكربى ابن �سينا باملركز اال�ست�شفائي
اجلامعي لعنابة قبل �أن يتم �إجال�ؤه يوم الأربعاء
املن�رصم نحو م�ست�شفى مبدريد (�إ�سبانيا) م�شريا
�إىل �أن الراحل �أب لثالثة �أطفال و ينحدر من مدينة
عني �ش�شار ب�سكيكدة.

امل�سيلة

مق�صيون من منحة رم�ضان يحتجون
ويطالبون بفتح حتقيق

احتج الع�رشات من املق�صيني من اال�ستفادة من
�إعانة رم�ضان ببلدية ولتام جنوب والية امل�سيلة
�أمام مقر البلدية احتجاجا على حرمانهم من
اال�ستفادة من منحة قفة رم�ضان واملقدرة هذا
العام ب� 6أالف دينار جزائري رغم توفر فيهم كافة
ال�رشوط ورفع املحتجون �شعارات تطالب وايل

الوالية بالتحقيق يف قوائم امل�ستفيدين التي �شملت
ح�سبهم ا�ستفادة عدة �أ�شخا�ص �أكرث من مرة كما
وزعت بطريقة غري قانونية على غري م�ستحقيها
بعيدا عن ال�شفافية والنزاهة يف �ضبط قائمة
املعوزين امل�ستفيدين من اعانة رم�ضان .
عبدالبا�سط بديار

�إحياء حفل تكرميا للمطربة فريوز

املطربة فرح ريغال يف اجلزائر اخلريف القادم
�ستتنقل املطربة الفرنكو-مغربية فرح ريغال
خالل اخلريف القادم اىل اجلزائر من �أجل
�إحياء حفل تكرميا للمطربة العربية فريوز
ح�سبما علم اليوم اجلمعة لدى منتجها برينار
نيكويل .و يف ت�رصيح �أكد املنتج �أن «املغنية
التي �ستحيي حفالت بع�رش مدن جزائرية

اثنني منها بالعا�صمة �ستخ�ص�ص حفال
ا�ستثنائيا و وحيدا لتكرمي املطربة اللبنانية
فريوز»و �ستزور فرح ريغال « قريبا جدا»
اجلزائر لإجراء لقاء مع و�سائل الإعالم حول
حفلها الذي �سيعيد جمد �سنوات الإ�شعاع
الثقايف املو�سيقي للبنان على العامل العربي.

احتجاجات «ال�سرتات ال�صفراء» بفرن�سا

ت�سجيل �إ�صابة � 54صحفيا بجروح

�أفادت منظمة «�صحافيون بال حدود» ب�أن 54
�صحفيا على الأقل �أ�صيبوا بجروح خمتلفة
�أثناء احتجاجات «ال�سرتات ال�صفراء»
التي ت�شهدها فرن�سا خالل الأ�شهر ال�ستة
الأخرية.
وجاء يف بيان �صدر عن املنظمة �أن ال�صحفيني
تعر�ضوا لـ» الإذالل والإهانة والتهديدات
وال�رضب بالهراوات و�إطالق النار بالر�صا�ص

املطاطي الذي يت�سبب يف �إ�صابات حقيقية».
وتو�صلت منظمة «�صحافيون بالد حدود»
بعد مرور � 6أ�شهر من بداية احتجاجات
«ال�سرتات ال�صفراء» �إىل ا�ستنتاج يثري قلقا
حول احلوادث مب�شاركة ال�رشطة وتدعو
الدولة الفرن�سية �إىل اتخاذ �إجراءات �رسيعة
و�أ�شار البيان �إىل �أن احلديث يدور عن «�أرقام
متهيدية ،لكن ال �سابق لها».

�أوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�شعبي
بالتن�سيق مع عنا�رص الدرك الوطني وم�صالح
اجلمارك اجلزائرية ،يف عمليتني منف�صلتني
بغرداية /ن.ع 4.يوم  16ماي  ،2019ثالثة
(� )03أ�شخا�ص بحوزتهم م�سد�سني ر�شا�شني
( )02من نوع كال�شنكوف و�أربعة ( )04خمازن
وكمية من الذخرية ،وحجزت �سيارتني ()02
رباعتي الدفع و�أجهزة ات�صال ،فيما �ضبط
عنا�رص الدرك الوطني بالبليدة/ن.ع،1.
�شخ�صا ( )01بحوزته م�سد�س �آيل وكمية من
الذخرية.

تيزي وزو

وفاة عامل ب�صعقة كهربائية
تويف �أم�س عامل ي�شتغل مب�ؤ�س�سة �سونلغاز
ببلدية بوغني يف والية تيزي وزو اثرى �صعقة
كهربائية عون ال�صيانة البالغ من العمر 45
�سنة وافته املنية عندما كان يقوم ب�إ�صالح
ب�أحد الأعطاب وذلك النعدام �رشوط الوقاية
وال�سالمة وقد مت نقل ال�ضحية على منت
�سيارة الإ�سعاف �إىل م�صلحة اال�ستعجاالت
مب�ست�شفى بوغني.

ح-كرمي

برج بوعريريج

هزة ار�ضية
ب�شدة  4درجات
ُ�سجلت �أم�س اجلمعة يف حدود ال�ساعة
الواحدة و الع�رشين دقيقة زواال (�13سا20د)
هزة �أر�ضية بوالية برج بوعريريج ,بلغت
�شدتها  4درجات على �سلم ري�شرت املفتوح,
ح�سبما �أفاد به بيان ملركز البحث يف علم
الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء و حدد
مركز الهزة ب 2كلم غرب بن داود بوالية برج
بوعريريج ,ح�سب ما �أو�ضحه ذات امل�صدر.

مبراكز �إيواء امل�سنني
و الطفولة امل�سعفة

�شف وايل والية اجلزائر عبد اخلالق
ك
�صيودة عن تخ�صي�ص ح�ص�ص �سكنية
اجتماعية للعائالت املقيمة على
ستوى بع�ض مراكز الإيواء �أال�ستعجايل
م�
ؤ�س�سات ا�ستقبال الأ�شخا�ص امل�سنني
وم�
والأطفال امل�سعفني وذلك بعد درا�سة
امللفات ب�صفة دقيقة يف �إطار التكفل
بان�شغاالت هذه الفئة اله�شة.
�ضح ذات امل�س�ؤول خالل جولة ميدانية
و�أو
عديد من مراكز ا�ستقبال الأ�شخا�ص
تفقد ل
امل�سنني والطفولة امل�سعفة اخلمي�س
بالعا�صمة �أن هدف الزيارة هو الوقوف
عند م�ستوى اخلدمات التي تقدم لنزالء
هذه املراكز وظروف الإطعام م�ؤكدا �أن
م�ستوى اخلدمات « مقبولة « من حيث
الوجبات املقدمة وجتهيزات الغرف
والتكفل ال�صحي للمر�ضى

ف.ن�سرين

خدمات «تلغرام»
تعود للعمل من
جديد

القائمون على تطبيق «تلغرام» عن
�أعلن
بع�ض خدمات التطبيق للعمل بعد
عودة
قفت يوم اخلمي�س  16ماي اجلاري
�أن تو
ضحوا �أن امل�شكالت التي واجهت بع�ض
و�أو�
�ستخدمني يف �إر�سال وا�ستقبال الر�سائل
امل
معاجلتها ،وبات ب�إمكان امل�ستخدمني
متت
�سلة جهات االت�صال اخلا�صة بهم من
مرا
ون�رشت «تلغرام» يف �صفحتها على
جديد.
اعتذارها للم�ستخدمني قالت فيه
«تويرت»
�شيء يف عمل التطبيق �سيعود �إىل
«�إن كل
ال�سابق ،ومن املحتمل �أن تواجه
و�ضعه
�ستخدمني بع�ض امل�شكالت يف حتميل
امل
را�سالت لبع�ض الوقت ،لكن هذه
امل
امل�شكلة �ستعالج قريبا».

