
يف ظل  الرتخي�ص جمددا للجمعيات الدينية بوهران

 تقارير �أمنية حتذر من عودة 
�لطائفة �لأحمدية

بفعل تناول  حليب املوا�شي  ومياه الينابيع

540 حالة بري�سلوز و14 حالة تيفوئيد ب13 ولية غربية  
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رموز النظام مهددة بالتوقيف
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
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www.investplus-dz.com
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اإلغاء اأو تاأجيل انتخابات الرابع 
جويلية و ال�شغور الد�شتوري: 

�لفر�سية و�حللول 
�لــــــعــــــمـــــــليـــــــة

قيادة الأفالن تتخلى عنه ر�شميا

بو�سارب يو�جه �سيناريو بوحجة
بومردا�ص

تدمري خمباأين للجماعات �لإرهابية
وهران

تفكيك ور�سة �سرية لت�سنيع 
»�ملايونيز« و مو�د �لتتبيل 

.      حجز �سيارة ما�سرت معباأة ب�سعار�ت �سد �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية

 .        تعيني زغماطي نائبا عاما 
ملجل�ص ق�شاء العا�شمة

�ص4

حراك اجلمعة الثانية من رم�شان

حماولت فا�سلة خللق �لفتنة بني �حلر�ك و �جلي�ش
�ص3

ت/ب�شري عالوة



يف �إطار مكافحة �لإرهاب و�إثر 
عملية بحث ومت�شيط، ك�شفت 
ودمرت مفرزة للجي�ش �لوطني 
 ،2019 ماي   15 يوم  �ل�شعبي، 
للإرهابيني   )02( خمباأين 

ببومرد��ش/ن.ع.1.

�لتهريب  حماربة  �إطار  ويف 
�أوقفت  �ملنظمة،  و�جلرمية 
مفرزة للجي�ش �لوطني �ل�شعبي 
بتمرن��شت/ن.ع.6، ثمانية )08( 
وحجزت  �لذهب  عن  منقبني 
ومطرقة  كهربائيا   )01( مولد� 

)01( �شغط، فيما �شبط حر�ش 
�شجائر  علبة   )2387( �حلدود 

بتلم�شان/ن.ع.2.
�إطار  ويف  �أخرى  جهة  من 
حماربة �لهجرة غري �ل�رشعية، 
�لوطني  للجي�ش  مفارز  �أوقفت 

�لدرك  وعنا�رش  �ل�شعبي 
غري  مهاجر�   )58( �لوطني 
خمتلفة،  جن�شيات  من  �رشعي 
متفرقة  عمليات  خلل  وذلك، 
وتيارت وعني  بكل من غرد�ية 

قز�م.

عني الري�ش بامل�سيلة 

��ستفادة �أكرث من 1500 
عائلة بالغاز �لطبيعي

�أعطى و�يل ولية �مل�شيلة »�إبر�هيم �و�شان » �إ�شارة 
�ل�شتفادة �لر�شمية من �شبكة �لغاز �لطبيعي ل 

1550 عائلة، ت�شتفيد من هذه �ملادة �حليوية مبقر 
بلدية عني �لري�ش �لو�قعة �أق�شى جنوب ولية 

�مل�شيلة �شمن �مل�شاريع �لهادفة �إىل حت�شني �لإطار 
�ملعي�شي  للمو�طنني �مل�رشوع من �شاأنه �لتقليل 

من معاناة �شكان هذه �ملنطقة �ملعروفة بربودتها 

�لقار�شة خلل ف�شل �ل�شتاء،حيث عادة ما كان يتكبد 

قاطنوها معاناة كبرية جللب �حلطب �أو قارور�ت غاز 

�لبوتان، وقد �أعرب باملنا�شبة �شكان عني �لري�ش عن 
�شعادتهم بعد ��شتفادتهم من هذه �ملادة �حليوية؛ 
وباملقابل ياأمل �ل�شكان يف م�شاريع تنموية �أخرى 
وباملنا�شبة نوه و�يل �مل�شيلة باملجهود�ت �لهامة 
�لتي بذلتها �لدولة يف جمال ربط خمتلف بلديات 

�لولية ب�شبكة �لغاز �لطبيعي حيث حققت ن�شبة 

ربط تقدر باأكرث من 62 باملائة وتبقى هذه �لن�شبة 
مر�شحة للرتفاع م�شتقبل بالنظر �إىل عدد من 

عمليات �لربط �جلاري �إجنازها و�لتي �شتم�ش خلل 
�ل�شنة �جلارية عدة بلديات .

ع.ب

بني 15 اإىل 16 ماي 2019

�إرهاب �لطريق يح�سد �أرو�ح 12 �سخ�سا

بومردا�ش

تدمري خمباأين للجماعات �لإرهابية

خبر في 
صورة

بفعل تناول  حليب املوا�سي  ومياه الينابيع

540 حالة بري�سلوز و14 حالة 
تيفوئيد ب13 ولية غربية  

اجلزائرية للمياه بامل�سيلة

طرق جديدة للرد على 
�ن�سغالت �ملو�طن 

�هتدت �ملكلفة بالإعلم على م�شتوى وحدة �جلز�ئرية للمياه » حنان 
عوينة« خطة جديدة لعر�ش برنامج توزيع �ملياه على خمتلف �أحياء 
�لتو��شل  �لتوزيع كل يوم عرب �شبكة  برنامج  �لولية من خلل عر�ش 
�ملو�طنني خا�شة  بني  كبري�  وتفاعل  رو�جا  و�لتي لقت  �لجتماعي. 
و�ن �لعملية لقت �شدى و��شعا يف �لولية وبات �ملو�طن على �طلع 
كامل على يوم تزوده باملاء �ل�رشوب وحتى �لرد على �ن�شغالته عرب 
�مل�شنجر و�لتدخل ب�رشعة لأجل �يفاد خمتلف �لت�رشبات �حلا�شلة يف 
�لتوزيع من قبل �لفريق �ملخ�ش�ش لذلك ولو حتى يف �شاعات  �شبكة 
��شتقبال  هو  �ملياه  توزيع  برنامج  عر�ش  ميز  وما  �لليل  من  متاخرة 
خمتلف �ل�شكاوي و�نقطاعات �ملاء يف حال ت�رشب �ملياه يف �ي وقت 
جميع  على  تعمم  �أن  ومتنو�  �لعملية  ثمنو�  بدورهم  �ملو�طنني  كان 

�لإد�ر�ت لي�شل �شوت �ملو�طن �إىل �مل�شوؤل من دون �أي و�شيط كان. 
ع ب

تيزي وزو

وفد و�أن�سار �حتاد �لعا�سمة 
يتعّر�ض لالعتد�ء 

تعّر�ش وفد فريق �حتاد �لعا�شمة �إىل �لعتد�ء مبلعب 
�أول نوفمرب بتيزي وزوحت�شبا للقاء �لذي خا�شوه �أمام 

�شبيبة �لقبائل بالبطولة �لوطنية، حيث �أقدمت جماهري 
�لنادي �لقبائلي بر�شق لعبي �لحتاد بالقارور�ت 

و�حلجارة حينما كانو� يهمون بالدخول �إىل غرف تغيري 
�مللب�ش عقب نهاية �ل�شوط �لأول، بينما كان �أن�شار �أبناء 

»�شو�شطارة« عر�شة بدورهم غلى �لعتد�ء من طرف 
بع�ش �أن�شار �ل�شبيبة و�لذين قامو� برميهم باحلجارة 
وتعر�ش �لبع�ش منهم �إىل �ل�رشب قبل �نطلق �للقاء 

ما جعل عدد� منهم ينقل �إىل �مل�شت�شفى من �أجل تلقي 
�لعلج.

�إىل   15 �ملمتدة بني  �لفرتة  خلل 
16 ماي 2019 و �إىل غاية �شبيحة 
�أم�ش على �ل�شاعة �لثامنة �شباحا 
�لأخرية(  �شاعة   24 خلل  )�أي 
�ملدنية  �حلماية  وحد�ت  �شجلت 
مناطق  عــدة  يف  تدخل   2277
على  وهذ�  �لوطن  من  خمتلفة 

�إثر تلقي مكاملات �ل�شتغـاثة من  
طرف �ملو�طنني، هذه �لتدخلت 
�أن�شطة  جمالت  خمتلف  �شملت 
�ملتعلقة  �شو�ء  �ملدنية  �حلماية 
�حلو�دث  �ملرور،  بحو�دث 
�ل�شحي،  �لإجلء  �ملنزلية، 
�إخمــاد �حلر�ئق و �لأجهزة �لأمنية 

...�لخ.
�حلماية  وحد�ت  تدخلت  حيث 
حو�دث  عدة  �ثر  على  �ملدنية 
دموية  �لأكرث   12 منها  مرور 
و  �أ�شخا�ش   09 وفاة  يف  ت�شببت 
�أين مت  �إ�شابة 19 �أخرين بجروح، 
خمتلف  �إىل  نقلهم  ثم  �إ�شعافهم 

ح�شيلة  �أثقل  �مل�شت�شفيات، 
بوفاة  وهر�ن   بولية  �شجلت 
�أخرين   02 �إ�شابة  و  �شخ�ش   01
�شيارة  �إنقلب  �إثر  على  بجروح 
على م�شتوى �لطريق �لولئي رقم 
و�د  د�ئرة  بوفاتي�ش  ببلدية   41

تليلت .

ل�شحة  � ت   يا ير مد ت   �رش با  
�جلز�ئري  �لغرب  بوليات  و�ل�شكان  و�لبيئة 
لد�ئي  و��شعة    للت�شدي  حملت  توعوية 
بقوة  �نت�رش  �لربي�شيلوز  و�لتيفوئيد  �لذي 
م�شان  بفعل  �شهر  من  �لأ�شبوع   �لأول  يف 
�لغري  �لينابيع  �ملو��شي  ومياه  تناول  حليب 
حالة  من   540 من  �شجل  �أكرث  مر�قبة  ما 
�لتيفوئيد  من  حالة  موؤكدة  �لربي�شيلوز  و14 
�ل�شتنجاد  مت  غربية  حيث  ولية  ب13 
توعوية  بحملة  �لقيام  بغية  �مل�شاجد  باأئمة 
يف درو�شهم لوقف تنامي هذه �لمر��ش من 

خلل مقاطعة �أ�شبابها  .
بقوة  �نت�رش  �لذي  �لربي�شيلوز  د�ء  وعن  هذ� 
بلعبا�ش   ، تيارت   ، ، �شعيدة  �لبي�ش  بكل  من 
�قل  و�لنعامة  وتلم�شان  بعدد  وغليز�ن 
فان   ، ومع�شكر  و�شلف  متو�شنت  من  بكل 

و�لبدو  �ملو��شي  مربي  من  �مل�شابني  �غلب 
حالة  ناجتة   540 �إح�شاء  مت  �لرحل  حيث 
تبني  مر�قب  مو��شي  غري  تناول حليب  �ن 
تظهر  حيث   ، �لربي�شيلوز  بد�ء  م�شابة  �نها 
كافة  يف  �حلر�رة  و�رتفاع  �لإعياء  حالت 
مديريات  حدرت  وقد  هذ�   ، �جل�شم  �أنحاء 
وزعت  من�شور�ت  طريق  عن  �ل�شحة 
�لت�شدي  للم�شاهمة يف  �مل�شاجد  على  �أئمة 
للظاهرة، من جانب �آخر �شهد د�ء �لتيفوئيد 
تلم�شان  وهي  غربية  وليات   06 يف  �نت�شار� 
وعني  �شلف   ، �شعيدة   ، تيارت   ، غليز�ن   ،
منابع  �غلبها  بفعل  �شجلت  متو�شنت  و�لتي 
نبع   23 عن  يزيد  ما  �إح�شاء  مت  �لتي  �ملياه 
يف  �لوليات  مبختلف  لل�رشب  �شالح  غري 
�لوقت �لذي يكرث �لطلب على مياهها �لباردة 
�لزلل من قبل �ملو�طنني  من قبل �ملو�طنني 

خا�شة يف �لأرياف ، كما تبني  �ن �شوء تخزين 
�ملياه يف بع�ش مناطق �لبدو خا�شة غليز�ن 
وقد  هذ�   ، �حلو�دث  و�شعيدة  وتيارت  ور�ء 
تلم�شان  بفعل  بولية  حالة  �خطر  �شجلت 
�إ�شابة  طفل بالغ من �لعمر 14 �شنة و�ملتو�جد 
�ملعدية  �لأمر��ش  م�شلحة  على  م�شتوى 
دمرجي  يف  تيجاين  مب�شت�شفى  �جلامعي 
حالة غري م�شتقرة  بعدما تبني �نه كان ي�رشب 
�لعمومية  �ملتو�جدة  �حلنفيات  �إحدى  من 
تلم�شان  و�لتي  �ل�شبع  بو�شط  فد�ن  بحي 
غلقها  ليتم  �شاحلة  غري  �نها  �لتحاليل  بينت 
م�شالح  �أوردت  وقد  هذ�  وت�شميعها  ، 
�ل�شحة 23 منبعا موزعا على 06 وليات غري 
مقاطعة  ب�رشورة  لل�رشب  وطالبت  �شالح 

مياهها  لتفادي د�ء �لتيفوئيد .
م.ب

كار�كاج عاملي لأن�سار �أهلي �لربج
برج  �أهلي  فريق  �أن�شار  قام 
خلل  عاملي  بكار�كاج  بوعريريج 
�شطيف  وفاق  مقابلة  ح�شورهم 

��شتعلت  �أين  ماي،  �لثامن  مبلعب 
باأن�شار  �خلا�شة  �ملدرجات 
يف  �لنارية  بالألعاب  �لرب�يجية 

جمهور  بها  قام  ر�ئعة  �شورة 
�شنعو�  �لز�ئرو�لذين  �لفريق 
يف  �شطيف،  ملعب  من  �حلدث 

�إىل  �لأن�شار  وقوف  توؤكد  �شورة 
�لبقاء �شمن  لتحقيق  جانبفريقهم 

دوري �لكبار.
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حراك اجلمعة الثانية من رم�ضان

حم�والت ف��شلة لت�أجيج الفتنة بني احلراك و اجلي�ش
.          حجز �ضيارة ما�ضرت معباأة ب�ضعارات �ضد امل�ؤ�ض�ضة الع�ضكرية

ا�ضتمر احلراك ال�ضعبي يف جمعته الثالثة ع�ضر، حيث خرج اأم�س مئات من املتظاهرين اإىل �ضاحة اأودان و الربيد املركزي مطالبني با�ضتمرار عملية التغيري..
وقد ل�حظ اأم�س تراجع كبري يف حجم احلراك ال�ضعبي الذي انطلق ي�م 22فيفري املا�ضي، حيث مل يتعد امل�ضارك�ن يف حراك اأم�س املئات ،

ع�ضام ب�ربيع

على عك�س ماكان يف ال�سابق يتعدى 
االآالف يف العا�سمة، حيث وقبيل 
�سوارع  �سوهدت  اجلمعة  �سالة 
بع�س  خالية،ماعدا  �سبه  اأودان 
اأمان  الذين جتمعوا  املتظاهرين 
قامت  اأن  املركزي،بعد  الربيد 
م�سالح االأمن بغلق من�سة الربيد 
لطاملا  والتي  بهوها  اأو  املركزي 
من  املتظاهرين  بع�س  احتكرها 
اأجل رفع �سعارات خا�سة هناك، 

املتتبعني  من  العديد  اأرجع  وقد 
يف  بداية  اإىل  احلراك  تراجع 
ال�سعب،وعدم  مطالب  انق�سام 
موحدة،اإ�سافة  مطالب  وجود 
اإىل حمل احلراك نوع من الطابع 
اأن  يبدو  الذي  االإيديولوجي 
املتظاهرين  من  االأكرب  ال�سواد 
من  العديد  عن  را�سني  غري 
املذكورة،ولي�ست  ال�سعارات 
مطالبهم،  اأولويات  من  اأولوية 
احلراك اأم�س كان �ساحبا،خا�سة 
اأنه ح�سب العديد من املطالبات 

بداأت تخرج عن الطريق والهدف 
بع�س  عن  ،ماعدا  املن�سود 
برحيل  تنادي  التي  املطالب 
الراف�سة  االأ�سوات  وبع�س  بدوي 
من  الكثري  االنتخابات،  الإجراء 
يجمعون  باحلراك  املتظاهرين 
العديد  ت�سعى  احلراك  اأن  على 
خا�سة  توجيهه  االأطراف  من 
�سالح  قايد  اأحمد  الفريق  �سد 
ليلة  اأنه  اإذا علمنا  و اجلي�س،هذا 
الدرك  م�سالح  حجزت  اجلمعة 
�سيارة  الرغاية  م�ستوى  على 

�سد  ب�سعارات  معباأة  ما�سرت 
اأن �سهر رم�سان  يبدو  و  اجلي�س، 
هو االآخر كان �سببا يف تراجع هذا 
كانت  التعب،حيث  جراء  احلراك 
اأكرب  رم�سان  من  االأوىل  اجلمعة 
حال  اأي  وعلى  اأم�س،  جمعة  من 
حملة  مع  املتظاهرون  جتاوب 
من  العديد  اأ�سابت  التي  الف�ساد 
،حيث  الوزراء  و  ال�سلطة  رموز 
كان  التي  االأغاين  اإحدى  التقطنا 
»يالقا�سي  ال�سباب  بع�س  يرددها 
اويحيى  وبعثلنا  كوراج  �سوية  دير 

التي  االأغنية  هي  ،و  للحرا�س« 
تعرب عن االمتنان لعملية مكافحة 
ال�سلطة  رموز  �سد  الف�ساد 

ال�سابقة،فيما ا�ستمر املتظاهرون 
»خاوة  اجلي�س  �سعارات  رفع  يف 

خاوة«

عرفت مدا وجزرا بعد غلق �ضالمل الربيد املركزي

اجلمعة ال13 تعيد الزخم 
وتفر�ش �شوت ال�شعب

للجمعة  ال�سعبي  احلراك  م�سريات  جتددت 
احلراك  مبطالب  متم�سكني  التوايل،  13على 
ورف�س اإ�رشاف بقايا وجوه نظام بوتفليقة على 
على  ال�سغط  تزايد  مقابل  االنتخابات،  تنظيم 
رئي�س االأركان، يف حني عرفت م�سرية العا�سمة 
بعد  املركزي  الربيد  حميط  على  وجزرا  مدا 

غلقها من طرف االأمن.
الت�سييق  بالعا�سمة  املتظاهرون  وواجه 
الربيد  �سالمل  اعتالء  من  املتظاهرين  مبنع 
االأمن  ب�ساحنات  اأحيطت  بعدما  املركزي 
املحاذية  اجلهة  من  االأمن  وبعنا�رش  جهة  من 
لطريق ال�سيارات، �سباحا، عرب الهتاف »�سلمية 
التم�سك  مع  احلكومة  �سد  والهتاف  �سلمية« 
دار  وال�سعب  ديقاج  >ديقاج  احلراك  بهتافات 
االأمني  الطوق  ك�رش  يحاولوا  اأن  قبل  الكوراج«، 
الربيد املركزي �سباحا، يف حني �سهدت  حول 
منت�سف  قرابة  للدموع  امل�سيل  الغاز  ا�ستعمال 
النهار وهو خلف اإغماءات ومت�رشرين عدة وهو 
ما خلف احتقانا كبريا و�سط املتظاهرين ومع 
مع  التجاوز  وعدم  بال�سلمية  االلتزام  مت  ذلك 
واأرواح  الكا�سكيطة  ب«نحي  والهتاف  ال�رشطة 
ا�ستعمال  يعاود  مل  االأمن  اأن  خا�سة  معنا« 
الربيد  بلوغ  التدافع رغبة يف  بع�س  الغاز، عدا 
يف  العا�سمة،  مل�سريات  رمزا  ب�سفته  املركزي 
للربيد  اأكرث  االجتاه  مع  احل�سور  ت�ساعد  حني 
دفع  ما  بعد اجلملة،  واإزالة احلواجز  املركزي 

االأمن للمغادرة حوايل الثالثة زواال .
انتخابات  تنظيم  رف�س  على  الهتافات  واأكدت 
»ماكان�س  القائمة  الوجوه  اإ�رشاف  حتت 
االحتقان  ت�سعيد  مع  الع�سابات«،  يا  انتخابات 
املركزي  الربيد  غلق  على  االإقدام  عقب 
يعرف �سغطا  الذي  قايد �سالح،  والهتاف �سد 
بعدما  موؤخرا،  امل�سريات  طرف  من  كبريا 
برزت التخوفات من فر�س �سيا�سة االأمر الواقع 
االنتخابات  لتنظيم  املتظاهرين  رف�س  مقابل 

من طرف وجوه النظام القدمي.
اأداء  عقب  فريدا  م�سارا  امل�سريات  و�سهدت 
�سالة اجلمعة حيث تدفق االآالف ب�سورة اأعادت 
الزخم مل�سريات العا�سمة، فعلى م�ستوى م�سجد 
الرحمة باأعايل ديدو�س مراد تدفق املتظاهرون 
من امل�سجد هاتفني �سد النظام، موؤكدين على 
متتالية  موجات  ال�سارع  واحت�سن  مدنية،  دولة 
انتخابات  ب«مكان�س  هاتفني  املتظاهرين  من 

يا الع�سابات« و«ال انتخابات الع�سابة وال حلكم 
خاوة  �سعب  »اجلي�س  �سعار  عودة   مع  الدبابة« 
اأحمر«  احلراك خط  وحدة   « و�سعارات  خاوة« 
حد«و«اهلل  يفرقنا  ما  واأفتخر  جزائري  »اأنا  مع 
اأكرب �سلطان ال�سعب« مع الفتات على غرار »نعم 
حلل توافقي نابع من االإرادة ال�سعبية ال اعرتاف 

ب�رشعية موؤ�س�سات الع�سابة«.

ال�الية تربر غلق الربيد املركزي 

الربيد  غلق  اإجراء  العا�سمة  والية  اأرجعت 
�سالمل  ت�رشر  اإىل  املتظاهرين  اأمام  املركزي 
مبنى الربيد املركزي بت�سجيل بع�س الت�سققات 

على م�ستوى �سالمل  املبنى.
خربة  الإجراء  تبعا  اأنه  الوالية  بيان  يف  وجاء 
التقنية  للمراقبة  الوطنية  الهيئة  بها  تكفلت 
وجود  الت�سخي�س،  بعد   ، اأكدت  التي  للبنايات 
م�ست  التي  الت�سققات  و  االإهرتاءات  بع�س 
ال�سالمل بفعل الوزن الزائد وبالنظر لقدم هذا 
وحفاظا  اأثري  كمعلم  امُل�سنف  العتيق  املبنى 
االنهيار  خطر  من  املواطنني  �سالمة  على 
تق�سي  وقائية  اإجراءات  اتخاذ  �سيتم  الو�سيك، 
مبنع ا�ستعمال هذه ال�سالمل وال�رشوع يف اأ�سغال 
الهيئة  مهند�سي  مبرافقة  والت�سليح  التهيئة 

الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات.

بادي: النظام يريد فر�س االأمر ال�اقع

اعترب احلقوقي عبد الغني بادي عن اأ�سفه ملنع 
املركزي،  الربيد  �سالمل  بلوغ  من  املتظاهرين 
نهجها  تغيري  عدم  تثبت  ال�سلطة  اأن  قائال 
وعدم تغيري املمار�سات القمعية وتبيان اأنها ال 
املداخل  غلق  فمن  االأمر،  بفر�س  �سوى  توؤمن 
بوعريريج  برج  حتى  م�س  الذي  الت�سييق  اإىل 
حني  يف  احلراك،  عا�سمة  باأنها  عرفت  التي 
احلرارة  رغم  اإرادة  بكل  الزالوا  املواطنون 
التغيري  حتقيق  لغاية  �سامدون  اأنهم  وال�سوم 
الدميقراطي  واالنتقال  واجلذري  ال�سلمي 
ال�سل�س، عرب اجلمعة 13، وهو ما ي�ستوجب من 
حالة  ظل  يف  املماطلة،  بدل  االإ�سغاء  ال�سلطة 
حماولة  الأي  الراف�سة  ال�سيا�سي  الوعي  اكتمال 

فر�س اأي اأجندة.
�ضارة ب�معزة 

رم�ز النظام مهددة بالت�قيف

حداد يجر 60 م�شوؤوال واإط�را �ش�مي� اإىل اأروقة العدالة
.      تعيني زغماطي نائبا عاما ملجل�س ق�ضاء العا�ضمة

.       نا�ضط�ن �ضيا�ضي�ن »لل��ضط«...احلراك حرر العدالة ووج�ه   ثقيلة �ضت�ضتدعى قريبا

روؤ�ساء  منتدى  رئي�س  اأم�س  اأول  جر 
املوؤ�س�سات ال�سابق علي حداد اإطارات 
العدالة،  اأروقة  اإىل  ووزراء  �سامية 
حيث ثم ا�ستدعاء اأكرث من 60 م�سوؤول 
ملحكمة �سيدي اأحممد، للتحقيق معهم 
ثقيلة  تهما  بالف�ساد،  تتعلق  ق�سايا  يف 
ومنح  الوظائف  ا�ستغالل  بني  تنوعت 
النفوذ  وا�ستغالل  مربرة  غري  امتيازات 

ونهب املال العام وغريها.
�سيدي  ا�ستدعت   حمكمة 
رئي�س  نظام  اأحممد  اأبرز  رموز 
اجلمهورية ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة، 
والتحقيق  بالف�ساد  تتعلق  ق�سايا  يف 
االأعمال  رجل  فيها  يتابع  ق�سايا  يف 
االأم�س حمكمة  الذي غادر  علي حداد 
بعد  احلرا�س  �سجن  اإىل  �سيدي حممد 
التحقيق معه لفرتة طويلة،  و من اأبرز 
هذه الوجوه رئي�سي احلكومة ال�سابقني 
�سالل،  املالك  وعبد  اأويحيى،  اأحمد 
اجلزائرية  ال�سعبية  احلركة  ورئي�س 
عمارة بن يون�س، ووزير النقل ال�سابق، 
جودي،  كرمي  املالية،  وزير  تو،  عمار 
ن�سيب،   املائية، ح�سني  املوارد  ووزير 
باالإ�سافة اإىل عدة وزراء اآخرين، ووايل 
ووايل  زوخ،  القادر  عبد  العا�سمة، 
اأمام ف�سيلة  البي�س، وقد مثلوا جميعا 
جديد  بباب  الوطني  للدرك  التحريات 

يف وقت �سابق.
 

تعيني زغماطي نائبا 
عاما ملجل�س ق�ضاء 

العا�ضمة
قام رئي�س الدولة عبد القادر بن �سالح 
عاما  نائبا  زغماطي  بلقا�سم  بتعيني 
بن  خلفا كثري  العا�سمة  ق�ساء  ملجل�س 
نائب  من�سب  زغماطي  و�سغل  عي�سى، 
عام ملجل�س ق�ساء اجلزائر وعزل من 
من�سبه يف �سبتمرب 2015 بعد 9 �سنوات 
وارتبطت  النوعي  املن�سب  يف  ق�ساها 

دولية يف  قب�س  ب�سدور مذكرة  تنحيته 
 2016 �سنة  ليعود  خليل،  �سكيب  حق 
كما  العيا،  باملحكمة  عاما  نائبا  ويعني 
اأنهى بن �سالح مهام الباي خالد ب�سفته 
�سيدي  حمكمة  لدى  للجمهورية  وكيال 
خلفا  في�سل  دعا�س  بن  وعني  اأحممد 

له.
 

تعيني خمتار خل�ضاري 
على راأ�س الدي�ان 

املركزي لقمع الف�ضاد
 

القادر بن  الدولة عبد  اأنهى رئي�س  كما 
�سالح مهام ختار رحماين مديرا عاما 
وعني  الف�ساد  لقمع  املركزي  للديوان 
ال�سيد خمتار خل�ساري خلفا له، ح�سب 

ما اأفاد به بيان لرئا�سة اجلمهورية.
 

لزهر ماروك: خط�ة 
العدالة با�ضتدعاء 
وج�ه ثقيلة دليل 

على رفع القي�د عن 
اجلهاز الق�ضائي

ماروك  لزهر  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
العدالة  قيام  باأن  »للو�سط«  ت�رشيح  يف 
دليل  اأكرب  هي  ثقيلة  وجوه  با�ستدعاء 
جميع  من  العدالة  حرر  احلراك  باأن 
خرجوا  الق�ساة  بان  مو�سحا  القيود، 
وطالبوا  ال�سعبي  احلراك  يف  بقوة 
عن  القيود  ورفع  الق�ساء  با�ستقاللية 

اجلهاز الق�سائي على حد قوله  
ا�ستقاللية  باأن  ماروك  لزهر  واأكد 
مكا�سب  من  مك�سب  تعترب  العدالة 
احلراك  مبرافقة  تقوم  فهي  احلراك 
من خالل تبني مطالبه امل�رشوعة على 

غرار حماربة ق�سايا الف�ساد.
 

علي ربيج: يجب اأن 
تعالج ملفات الف�ضاد 
ب�ضفافية وبال�ضكل 
التي يطلبه احلراك

ثمن املحلل ال�سيا�سي علي ربيج خطوة 
العدالة بتوقيف وجوه ثقيلة وا�ستدعاء 
معهم  للتحقيق  ووزراء  �سامية  اإطارات 
يجب  باأنه  الف�ساد، م�سددا  ق�سايا  يف 
وبال�سكل  ب�سفافية  امللفات  تعالج  اأن 
التي يطلبه احلراك من خالل ا�سرتجاع 
ذلك  يكون  اأن  ولي�س  امل�سلوبة  االأموال 

عبارة عن ر�سائل تطمينية.
  

بن خالف: الت�قيفات 
االأخرية جاءت بناء 

على مطلب ال�ضعب
جبهة  عن  الربملاين  النائب  اعترب 
والتنمية بن خالف باأن  العدالة 
العديد  وا�ستدعاء  االأخرية  التوقيفات 
من االإطارات ال�سامية والوزراء للتحقيق 
جاء بناءا على مطلب ال�سعب مبحا�سبة 
كل املف�سدين وكل روؤو�س االأفاعي من 
يف  البالد  اأدخلوا  والذي  فرن�سا  اأذناب 

اأزمة خانقة على حد تعبريه.
به  خ�س  ت�رشيح  ثمن بن خالف يف 
ق�سايا  فتح  العدالة  خطوة  »الو�سط« 
الف�ساد وحترير العدالة من كل القيود، 
مبحاربة  العدالة  حتراك  باأن  معتربا 
املطالب  ال�سعب  مطلب  الف�ساد 
يف  �ساهم  من  كل  حما�سبة  ب�رشورة 
الوجوه  »هذه  قائال  البالد،  حتطيم 
لعبة  وجعلوها  البالد  حتطيم  �ساهمت 

يف اأيديهم
توقيف  »خطوة  املتحدث  واأ�ساف 
لل�سعب،  الثقة  �سرتجع  ثقيلة  وجوه 
املطالب  اإغفال  عدم  من  البد  لكن 
ال�سيا�سية املتمثلة يف ا�ستقالة الباءات 

الثالث وذهاب كل رموز النظام، وتعيني 
املرحلة  لقيادة  توافقية  �سخ�سية 
املادة  اإىل جت�سيد  والذهاب  االنتقالية 
7و 8 مع توفري االأليات لتنظيم انتخابات 

نزيهة ونظيفة  »
بدعوة  بالدور  املتحدث  واأ�ساد 
ق�سايا  مبحاربة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
الف�ساد وتقدمي �سمانات لتحرير العدالة 
خطوة  ذلك  معتربا  القيود،  جميع  من 
كبرية من مطالب ال�سعب، يف حني �سدد 
ال�سيا�سية  املطالب  اإغفال  عدم  على 
املتعلقة بتنحية رموز الع�سابة ورف�س 
قبل  من  االنتقالية  املرحلة  ت�سيري 
موؤكدا  �سعبيا،  مرفو�سة  �سخ�سيات 
الثالث  الباءات  ذهاب  �رشورة  على 
اإىل  للذهاب  القانونية  االأليات  وتوفري 

رئا�سيات نزيهة ونظيفة.
 

االأمبيا ي��ضح 
بخ�ض��س ا�ضتدعاء 

حمكمة �ضيدي حممد 
لعمارة بن ي�ن�س

اجلزائرية  ال�سعبية  اأو�سحت احلركة 
�سيدي  حمكمة  ا�ستدعاء  بخ�سو�س 
حممد رئي�س احلركة عمارة بن يون�س، 
م�سرية باأن ا�ستدعاء من طرف حمكمة 
�سيدي حممد ب�سفته �ساهدا يف ق�سية 
كوزير  بوظيفته  تتعلق  التحقيق  قيد 

�سابق.
وعرب رئي�س احلركة ال�سعبية اجلزائرية 
من خالل بيان له على ا�ستعداده الدائم 
باأي  باالإدالء  العدالة  جهاز  مع  للتعاون 
معلومة من �ساأنها تقدمي اإفادة، موؤكدا 
موؤكدا   ، بلده  عدالة  يف  ثقته  كل  ي�سع 
على ا�ستعداده الدائم للتعاون مع جهاز 
العدالة باالإدالء باأي معلومة من �ساأنها 

تقدمي اإفادة.
من اإعداد: اإميان ل�ا�س
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م�ازاة مع ت�ضييج �ضالمل الربيد املركزي

تطويق اأمني  م�شدد على لع��شمة 
ع�رش  الثالثة  اجلمعة  اأم�س  �سهدت 
اأمنية  اإجراءات  عدة  ال�سعبي  للحراك 
املركزي وغلق  الربيد  مقر  كت�سييج 
املتظاهرين  ومنع  العا�سمة  مداخل 
بو�سع  الطرقات  ت�سييق  عرب   ، بها 
حواجز تفتي�سية اأمنية ما اأثار جدال لدى 

املواطنني .
ال�سعبي،  احلراك  بدء  منذ  مرة  والأول 
�ساحة  غلق  على  ال�سلطات  اأقدمت 

بحواجز  وت�سييجها  املركزي  الربيد 
وباالإ�سافة  ال�رشطة  و�سيارات  حديدية 
بها  اأحاطوا  الذين  االأمن  عنا�رش  اإىل 
ملنع املتظاهرين من الو�سول اإىل �سالمل 
مقر الربيد املركزي و برر ديوان والية 
الربيد  غلق  مت  اأنه  له  بيان  اجلزائريف 
املركزي  الإجراءات وقائية حفاظا على 
امل�سدر  وا�سح  و  املواطنني  �سالمة 
الت�سققات  بع�س  لت�سجيل  تبعا  باأنه 

،مت  املركزي  الربيد  مبنى  �سالمل  على 
الوطنية  الهيئة  بها  تكفلت  خربة  اإجراء 
 ، اأكدت  التي  البنايات  التقنية  للمراقبة 
بعد الت�سخي�س، وجود بع�س االإهرتاءات 
بفعل  ال�سالمل  م�ست  التي  الت�سققات  و 
الوزن الزائد و بالنظر لقدم هذا املبنى 
اأ�ساف  و  اأثري  كمعلم  امُل�سنف  العتيق 
البيان  اأنه حفاظا على �سالمة املواطنني 
من خطر االنهيار الو�سيك ، �سيتم اتخاذ 

ا�ستعمال  مبنع  تق�سي  وقائية  اإجراءات 
هذه ال�سالمل وال�رشوع يف اأ�سغال التهيئة 
الهيئة  مهند�سي  مبرافقة  والت�سليح 

الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات
االأمن  م�سالح  اأغلقت  اأخرى  جهة  من 
لالأ�سبوع  اجلامعي  النفق  مداخل 
اأخرى  التوايل، ومن جهة  اخلام�س على 
ن�رشت ال�سلطات حواجز للدرك الوطني 
عند منافذ العا�سمة، ال �سيما ال�رشقية 

طوابري  من  املواطنون  وعانى   ، منها 
بني  ال�سيار  الطريق  طول  على  طويلة 
منطقتي االأخ�رشية والعا�سمة، ، ب�سبب 
الدرك  حواجز  عن  الناجت  االزدحام 
يف  اأي�ساً  حواجز  الوطني وانت�رشت 
اجلنوبي  املدخل  عند  ال�سيار  الطريق 
احلواجز  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  للعا�سمة 
االأمنية يف املدخل ال�رشقي عند ج�رش 
الغربي  املدخل  كذلك  و  الزوار  باب 

الذي يربط العا�سمة بوالية تيبازة.
االأمنية جدال وا�سعا  واأثارت االإجراءات 
على مواقع التوا�سل االجتماعي وانتقد 
نا�سطون االإجراءات ، واعتربوها اإخالالً 
اآخرون  ا�ستكى  و  التنقل  حلق  وانتهاكاً 
اأنهم ق�سوا  �ساعات يف مدخل العا�سمة 
حواجز  عن  الناجت  االزدحام  ب�سبب 

الدرك الوطني .
ف.ن�ضرين 

ت/ب�ضري عالوة



الذي مت من دون رخ�صة اجلهات 
علمته  ما  ح�صب  على  الو�صية 
اأمني  م�صدر  من  »الو�صط« 
الندوة  اأن  اأو�صح  الذي  موثوق، 
الإطار  و  الإمام  فيها  فتح  التي 
النار على م�صالح  قا�صمي  جمال 
املديرية الو�صية و طالب بتدخل 
و  الدينية  ال�صوؤون  لوزير  عاجل 
اجلديدة  احلكومة  يف  الأوقاف 
ال�صيخ يو�صف بلمهدي بالتدخل و 
اخلا�صة  الوزارية  تعليمته  تطبيق 
باإعادة جتديد العتماد للجمعيات 
قرابة  مرور  بعد  ذلك  و  الدينية 
�صنة من جتميدها من قبل الوزير 
ال�صابق حممد عي�صى، ناهيك عن 
�صكوى العديد من امل�صووؤلني عن 
هذه اجلمعيات من متاطل مديرية 
التنظيم و ال�صوؤون القانونية لولية 
وهران يف جتديد العتماد لأزيد 
من 50 جمعية ل زالت تنتظر حلد 
ت�صيف  و   . الأ�صطر  هذه  كتابة 
الأمنية  امل�صالح  اأن  م�صادرنا 
البالد،  غرب  بعا�صمة  امل�صرتكة 
قد رفعت تقارير حتذر فيها من 
اجلمعيات  بع�ض  ن�صاط  عودة 
ت�صكله  ملا  امل�صجدية  و  الدينية 
انت�صار  متدد  حول  خماطر  من 
ال�صاذة،  الدينية  املذاهب  بع�ض 
عن املذهب و املرجعية الدينية 
املتمثلة  و  للجزائريني  الو�صطية 
و  ال�صني  املالكي  املذهب  يف 
ب�صفة ا�صتثنائية مبنطقة غرداية 
اأبا  املتوارث  الإبا�صي  املذهب 

عن جد منذ عدة قرون غابرة .
الأمنية  امل�صالح  تتوج�ض  و 
ن�صاط  عودة  من  حذر  ب�صكل 
و  امل�صجدية  اجلمعيات  هذه 
الدينية، و التي قد ت�صم اأ�صخا�صا 
دخيلة  دينية  مذاهب  يقد�صون 
مقدمتها  يف  اجلزائر  على 
الطائفة الأحمدية التي �صبق و اأن 
فككت امل�صالح الأمنية مبختلف 
و  درك  و  �رشطة  من  اأنواعها 
 2017 ب�صنتي  الع�صكري   الأمن 
تن�صط  كانت  2018 عدة خاليا  و 
بعدة مناطق بوهران و متتد حتى 
عني متو�صنت ووليات اأخرى عرب 

يثري  ما  هو  و  الوطني،  الإقليم 
الفتنة  يزرع  و  الطائفية  النعرات 
، و هو ما يف�رش  داخل بيوت اهلل 
�صمت  التي  الأخرية  الإجراءات 
اخلا�صة  الأخرية  الإجراءات 
لهذه  التجديد  اأو  العتماد  مبنح 
اجلمعيات الدينية، و التي ت�صرتط 
على  اخلطيب  اأو  الإمام  موافقة 
لأي  منحه  اأو  العتماد  جتديد 
جمعية حتمل طابعا دينيا، مرورا 
الأمنية  التحريات  و  بالتحقيقات 
و  متويلها  كيفية  و  اأع�صائها  عن 
العتبار  بعني  الأخذ  ن�صاطها مع 
راأي مدير ال�صوؤون الدينية يف كل 
قطاع  اأن  بالذكر  جدير  ولية. 
ال�صوؤون الدينية و الأوقاف بولية 
الأ�صهر  خالل  يعي�ض  وهران، 
حامي  �رشاعا  املا�صية،  القليلة 
الولئي  مديره  بني  الوطي�ض 
عمرو�ض م�صعود الذي ي�صتكي مر 
الأزمات  و  ال�صكوى من امل�صاكل 
الولئي  الإحتاد  يخلقها  التي 
حني  يف  امل�صجدية،  للجمعيات 
يتهمه  و  ب�صدة  الأخري  هذا  يرد 
له  املنتمية  العنا�رش  يهم�ض  باأن 
و التي تهدف خلدمة بيوت اهلل و 
مدار�ض تعليم القران و حتفيظه، 
مرورا با�صتنكار ممثل اجلمعيات 
جمال قا�صمي من غلق املدر�صة 
القراآنية الب�صري الإبراهيمي بحي 
�صيدي الب�صري التابع اإداريا لبلدية 

بئر جري �رشقي الولية.
ال�صوؤون  مدير  يترباأ  حني  يف 
التي  التهامات  من  الدينية 

الولئي  الإحتاد  ممثلو  له  يكيلها 
للجمعيات الدينية، و ي�صري اأن من 
يدعي متثيلها ولئيا ل تتوفر فيه 
�رشوط عديدة من �صمنها ال�صفة 
املعنوية  ال�صخ�صية  فقد  كونه 
الثقة  �صحب  مت  عندما  موؤخرا 
كاأمني  ق�صائي  حم�رش  عرب  منه 
الدينية  »املودة«  بجمعية  املالية 

ببلدية بئر اجلري بنهج الألفية.
عدة  تعي�ض  الذي  الوقت  يف  هذا 
اأو  وهران  بولية  �صواء  م�صاجد 
من  حالت  الوطن  وليات  بقية 
ال�رشاع بني الأئمة و املتطوعني اأو 
اجلمعيات الدينية، بع�صها حتولت 
ل�صاحات معارك و العتداء على 
اأو  �صياراتهم  حرق  و  الأئمة 
بكتابات حائطية حتمل تهديدات 

على  الأئمة  بت�صفية  �رشيحة 
ن�صف  و  عام  منذ  وقع  ما  غرار 
م�صاجد  باأحد  خطيب  اإمام  مع 
ب«�صطيبو«  ال�صهري  النجمة  حي 
يتعلق  و  ال�صحمي،  �صيدي  ببلدية 
و  قادوم  م�صطفى  بالإمام  الأمر 
بارز  ع�صو  و  منخرطا  كان  الذي 
يف نقابة الأئمة  و الذي ن�رش منذ 
اأ�صابيع بيانا يندد فيه بقرار وزير 
ال�صوؤون الدينية و الأوقاف احلايل 
وا�صفا  بلمهدي  يو�صف  ال�صيخ 
قراره بعودة اجلمعيات امل�صجدية 
بالقرار غري ال�رشعي ال�صادر من 
وزير عينته الع�صابة و يف حكومة 
منقو�صة ال�رشعية قانونا و �صعبيا 
ا�صتياء  و  غ�صب  اأثار  ما  هو  و 

الوزير احلايل . 

يف ظل  الرتخي�ص جمددا للجمعيات الدينية بوهران

 اأحمد بن عطية

تقارير �أمنية حتذر من 
عودة �لطائفة �لأحمدية

.         حرب طاحنة بني مدير �ل�سوؤون �لدينية و ممثل �إحتاد �جلمعيات �مل�سجدية
.         غلق فندق �لأزهر ل�سهرين ب�سبب لقاء غري مرخ�ص من �لولية

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

�أحد�ث تيرنكوك باأدر�ر تك�سف 
�لفجوة بني �ملو�طن و�لو�يل

 .         التحقيق يف  ماليري التنمية
  و 20 الف  من�شب �شغل باجلنوب �شروري

اأعادت ق�صية الأحداث العنيفة 
تيرنكوك  دائرة  �صهدتها  التي 
الأول  الأ�صبوع  اأدرار يف  بولية 
باب  فتح  الف�صيل  ال�صهر  من 
حجم  عن  جديد  من  الت�صاوؤل 
طفت  التي  الكبرية  الفجوة 
اجلنوب  ولة  بني  ال�صطح  على 
املطلب  ليبقى   ، املواطنني  و 
عن  الولة  م�صاءلة  هو  ال�صعبي 
و  التنمية  ماليري  األف  م�صري 
20 األف من�صب �صغل بال�رشكات 
لفائدة  امل�صتحدثة  النفطية 

اأبناء اجلنوب .
اأجمع متابعون للحراك ال�صلمي 
اأن   ، الكبري  البالد  بجنوب 
نهاية  امل�صجلة  العنف  اأحداث 
الأ�صبوع  من  الثالثاء  اأم�صية 
تيرنكوك  بدائرة  املن�رشم 
تيميمون  الدارية  باملقاطعة 
كفلية  كانت   ، اأدرار  بولية 
وخروقات  جتاوزات  بك�صف 
ولة اجلمهورية بوليات ورقلة 
 ، ادرار   ، ايليزي   ، ، مترنا�صت 
 ، الغواط   ، تيندوف   ، ب�صار 
تعي�ض  التي  وب�صكرة  غرداية 
على وقع �صفيح �صاخن ، يف ظل 
غياب مربر حقيقي ملثل هكذا 
حالت احتقان حملي تزامن مع 
املخا�ض الع�صري الذي متر به 
البالد عامة للمطالبة با�صقاط 
على  الف�صاد  رموز  وحما�صبة 
حكم  فرتة  �صنة  ع�رشين  مدار 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�ض 
�صغط  حتت  ا�صتقالته  قبل 
اأن  علمنا  اذا  خا�صة   ، ال�صارع 
باأغلفة  تدعمت  الوليات  تلك 
من  لنت�صالها  �صخمة  مالية 
براثن التخلف التنموي يف �صتى 
ال�صحة  غرار   على  املجالت 
 ، الفالحة   ، ال�صكن   ، الرتبية   ،
الثقافة   ، �صة  والريا  ال�صباب 
دون ن�صيان قطاع التعليم العايل 

والبحث العلمي .
تعالت  فقد  ذلك  جانب   اىل 

ب�رشورة  املطالبة  الأ�صوات 
واداري  اأمني  حتقيق  فتح 
من  الكبري  التالعب  يف  معمق 
طرف روؤ�صاء الوكالت الولئية 
�صامني  م�صوؤولني  و  للت�صغيل 
الكربى  النفطية  بال�رشكات 
 ، الأبار  خدمات  غرار  على 
املوؤ�ص�صة   ، الأبار  يف  الأ�صغال 
واملوؤ�ص�صة  للتنقيب  الوطنية 
البرتولية  لالأ�صغال  الوطنية 
للموؤ�ص�صات  ا�صافة  الكربى 
اطار  يف  العاملة  النفطية 
�صوناطراك  بني  ال�رشاكة 
والأجانب ، بخ�صو�ض التالعب 
بـ 20 األف من�صب عمل موجهة 
لفائدة  اجلنوب  اأبناء  لفائدة 
، اإىل  اأخرى  وليات  من  عمال 
الت�صغيل  م�صكل  يظل  ذلك 
تثري  تزال  ل  التي  امللفات  من 
حول  الت�صاوؤلت  من  الكثري 
العمل  ت�رشيف عرو�ض  طبيعة 
ال�رشكات  خمتلف  من  الواردة 
ال�صناعة  يف  العاملة  البرتولية 
النفطية يف الوليات املذكورة ، 
اإذ ي�صكك متابعون لهذا امللف 
التوظيف  اأرقام  م�صداقية  يف 
يف  امل�صجلة  ال�صبابية  ب�صبب 
الوكالة  م�صتوى  على  الت�صيري 
بداأت  التي  للت�صغيل،  الولئية 
اأدائها   تنتقد  الأطراف  بع�ض 
يف  م�صوؤوليها  ا�صتمرار  ب�صبب 
اإىل  الهروب  �صيا�صة  انتهاجهم 
الأمام، وعدم حتمل م�صوؤوليتهم 
العمل،  طالبي  اإزاء  القانونية 
الآلف  من  يبدي  حيث 
بينهم خريجي  البطالني، و من 
ال�صديد  امتعا�صهم  اجلامعات، 
من عدم ا�صتفادتهم من منا�صب 
ال�صغل التي تتيحها املوؤ�ص�صات 
عن  حمدثونا  وقال  النفطية، 
اأن   ،« ليومية«الو�صط  هوؤلء 
تخ�صع  باتت  ال�صغل  منا�صب 

للمح�صوبية واملحاباة.
اأحمد باحلاج 

قررت اأم�ص، م�شالح مديرية التنظيم و ال�شوؤون القانونية بالتن�شيق امل�شرتك مع كل 
من م�شالح الأمن و مديرية ال�شوؤون الدينية  و الأوقاف،  غلق فندق الأزهر بحي �شيدي 
الب�شري بوهران ال�شهري ب«بالطو« ب�شبب تنظيم ندوة �شحفية من قبل ما ي�شمى بالإحتاد 

الولئي للجمعيات الدينية و امل�شجدية قبل اأ�شابيع قليلة.
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تظم عنا�شر من وهران ، �شلف ،تلم�شان ، �شيدي يلعبا�ص و�شعيدة

�لإطاحة ب�سبكة لدعم د�ع�ص  بالغرب �جلز�ئري 
بالغرب  اأمنية  جهات  متكنت 
لدعم   �صبكة   تفكيك  من  اجلزائري 
من   متكونة  الإرهابية  اجلماعات  
اأكرث من 15 عن�رشا من عدة وليات 
غرار  على  اجلزائري   بالغرب 
�صيدي   ، تلم�صان  �صلف   ، :وهران 
اإرهابي  يقودها  ،و�صعيدة   بلعبا�ض 
العفو  اإجراءات  �صابق  م�صتفيد من  
ت�صتعد  كانت  بتلم�صان   ال�صامل 
لداع�ض  تابع   م�صلح  جناح  لإقامة  
باجلزائر  وحماولة  ا�صتغالل احلراك 
ال�صعبي  للقيام باأعمال  اإرهابية ، كما 
على خمازن  بالعثور  العملية   تكللت 

لالأ�صلحة والألغام ب�صلف وبومردا�ض 
 . العملية  هذه  مع  تزامنت   والتي 
التحقيق فيها منذ  التي  مت  الق�صية 
قرابة 03 اأ�صهر  والتي انتهت بتوقيف 
اخر عنا�رشها نهاية الأ�صبوع جاءت 
على  خلفية  اخرتاق  ات�صالت على 
لعنا�رش  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
تن�صط  كانت  اأغلبها  التي  ال�صبكة 
مكنت  حيث   ، م�صتعارة  باأ�صماء 
مواقع  حتديد  من  الخرتاق  عملية 
عنا�رش هذه ال�صبكة  التي مت توقيف 
والذين  بوهران  عنا�رشها   اأوىل 
يزيد عددهم عن 10 عنا�رش لتتو�صع 

الدائرة اىل  عنا�رش من ولية �صلف 
النتائج  لتبلغ  بلعبا�ض   �صيدي  من    ،
 05 بتوقيف  الأ�صبوع  نهاية  النهائية 
املا�صي   الأ�صبوع  نهاية  عنا�رش 
تنحدر من 03 بلديات  بتلم�صان وهي 
واحلناية   ، م�صتار  وبني  ال�صواحلية 
والتي كان يقودها اإرهابي تائب  الذي  
التي   ، لل�صبكة  املدبر  الراأ�ض  يعد 
الداعمة   الفيديوهات  تتبادل  كانت 
لداع�ض ، وت�صيد بالأعمال الإرهابية 
، وتدعو اإىل حماربة الدولة  وتكفري 
ل�صتغالل  حماولة  يف  رموزها  كافة 
باأعمال   القيام  اجل   من  احلراك 

اإرهابية وتخريبية �صد اأمالك الدولة 
جارية  التحقيقات  ولتزال  هذا   ،
حقائق  اىل  للو�صول  املوقوفني   مع 
اأدق يف حني مل يت�رشب اإىل حد الآن 
خارجية  اأطراف  هناك   كانت  ان 
اجلماعات  بقايا   اأو  العملية  وراء 
عدد  ليزيد  التي  بالغرب  الإرهابية 
تتحرك  والتي  ال10  عن  عنا�رشها 
من �صلف اإىل احلدود الغربية مرورا 
بلعبا�ض   وجنوب  �صعيدة  من  بكل 
�صوابي   م�صطفي   الإرهابي  بقيادة 

املنحدر من  منطقة بني بو�صعيد .
 حممد بن ترار



مما قد ينجر عنه �أخطار وحتديات 
حقيقية على �مل�ستوى �لد�خلي �أو 
�خلارجية،  )�البتز�ز(  �ل�سغوطات 
كون �أن ر�أ�س �لدولة ومركز �سناعة 
�لقر�ر ي�سبح �ساغًر�، وبذلك ندخل 
معلومة  غري  �إنتقالية  مر�حل  يف 
يف  �الآجال  حمددة  وال  �لكيفيات 
�ل�ساحة  )يف  �لبائن  �لت�سحر  ظل 
(، وعدم وجود  �لوطنية  �ل�سيا�سية 
�أو  عليها  متو�فق  طريق  خريطة 
�ل�سعبي،  للحر�ك  ممثلني حقيقني 
تعيني  �حلر�ك  رف�س  ب�سبب 
بذلك  �لقيام  �سعوبة  مع  ممثلني 
عملًيا، حالًيا، فهل �إلغاء �إنتخابات 
حالة  �إىل  بنا  يوؤدي  جويلية  �لر�بع 
وماهي  ؟  �لد�ستوري  �ل�سغور 

�حللول �ملمكنة؟

�أوال: خلفيات وجتارب 
البد من ��ضتح�ضارها: 
»�الأزمة �لد�ضتورية 

�ملفتعلة يف بد�ية 
�لت�ضعينات«

�لت�ساوؤل  هذ�  عن  �الجابة  �إن 

�جلوهري يوؤدي بنا �إىل �إ�ستح�سار 
�لتجارب �ل�سابقة ، ويف مقدمتها، 
جتربة وقف �مل�سار �النتخابي يف 
بد�ية �لت�سعينات )1992( ، عندما 
ممثلني  �آنذ�ك  �ملتنفذين  قام 
�ملعروفني  �ل�سيقة  �حللقة  يف 
عن  عبارة  )وهم  بـــ«�جلانفيني«، 
و/�أو  �ل�سباط  من  جمموعة 
يعملون  كانو�  �لذين  �لكرب�نات 
باجلي�س �لفرن�سي و�لذين �إلتحقو� 
 ، �لتحريرية  بالثورة  موؤخر� 
وو�سلو� �إىل �أعلى �لرتب ومنا�سب 
�لقيادة يف �جلي�س �لوطني �آنذ�ك(، 
�النتخابي  �مل�سار  بوقف  قامو� 
�ال�سالمية  �جلبهة  فازت  عندما 
�لت�رشيعية  باالنتخابات  لالنقاذ 
يف دورها �الأول، وذلك عن طريق 
د�ستورية  �أزمة  و�إفتعال   « » فربكة 
يف  �لدخول  بالبالد  �أدت  و�هية 
�إفتقدت  ح�سا�سة  �نتقالية  مرحلة 
�ل�سعبية،  �أو  �لد�ستورية  لل�رشعية 
�لد�ستورية  �الأزمة  هاته  متحورت 
�آنذ�ك  �جلمهورية  رئي�س  دفع  يف 
تقدمي  �إىل  جديد«  بن  �ل�ساديل   «
قيادة  قبل  من  ��ستقالته)�إقالته( 
وبذلك  �لربملان،  حل  مع  �جلي�س 
تز�من �سغور من�سبي �لرجل �الأول 
ودخلت  �لدولة  يف  �لثاين  و�لرجل 
د�ستوري  �سغور  حالة  يف  �لبالد 
ملن�سب �لرئي�س...، تخللها موجة 
بالبالد،  �مل�سبوق  غري  �لعنف  من 
عرفت بالع�رشية �ل�سود�ء »دموية« 
�سحية،  مليون  ربع  حو�يل  خلفت 

ويعتزل  »ينفر«  �ل�سعب  جعلت 
بعد  فيما  لعقود  �ل�سيا�سي  �لعمل 

.. �إلخ.
�لوطنية  �ملاأ�ساة  هاته  لعل، 
�حلالية  �لقيادة  جعلت  �لتي  هي 
�أ�ساتذة  من  كبري  وجانب  للجي�س، 
�إىل  يدعون  �لد�ستوري  �لقانون 
�لتم�سك باحلل �لد�ستوري �لو��سح 
حلول  من  وينفرون  �ملعامل 
�ملر�حل �النتقالية غري �ملعلومة، 
�ملخيال  و  �لذهن  يف  غر�سته  ملا 
تكر�ر  من  تخوًفا   ، �ل�سعبي 

�سيناريوهات �لتجربة �الأليمة.
�لتوج�سات  هذه  هل  ولكن، 
�لتم�سك  �إىل  تدفعنا  و�ملخاوف 
�ل�سندوق  �إىل  �للجوء  بخيار 
�سمانات  دون  )�النتخابات( 
��ستبد�ل  منها  �سيما  فعلية، 
�لباء�ت �ملرفو�سة �سعبًيا،ذ�ك �أن 
�جلز�ئر  يف  �حلكم  نظام  مع�سلة 
�أزمة  يف  تكمن  �ال�ستقالل  منذ 
بني  �لثقة  �أزمة  ُقل  �أو  �ل�رشعية 
�سبهة  ظل  يف  و�ملحكوم  �حلاكم 
�لعديد  يف  �ل�سعبية  �الإر�دة  تزوير 

من �ال�ستحقاقات �النتخابية.

ثانًيا: �ل�ضباب، 
ومتطلبات �ملرحلة 
�لنيابية �أو �ملر�حل 

�النتقالية:

�ملالعب  ملدرجات  كانت 

كمنرب  �مل�سجعني،  وهتافات 
�لتي  �لقليلة  �ملنابر  بني  من 
�حل�سود  وحولها  فيها  جتتمع 
للتعبري  �جلز�ئرية  �جلماهري  من 
والإفر�غ  و�آمالها،  طموحاتها  عن 
�لتي  و�الآالم  �ل�سغط  �سحونات 
يح�س بها بل وت�سكنه، يف بلد غني 
و�سعبه،  مب�سوؤوليه  فقري  بخري�ته، 
وكل  و�لبوؤ�س  �لبطالة  يعاين  �سباب 
يف  و�لتهمي�س  �حلرمان  �أ�سكال 
منه  ت�سيع  �أحالمه  يرى  غالبيته، 
»�حلرقة«  يفكر يف  يوم،  بعد  يوًما 
�إىل  �ملوت  قو�رب  عرب  يوم  كل 
من  جديد  جيل  �الأوروبي،  �حللم 
معظمهم جتربة  يع�س  �ل�سباب مل 
له  رويت  �الأليمة، رمبا  �لت�سعينات 
بع�س ف�سولها، ولكن يرى يف و�قعه 
�أ�سد �أمًلا مما يروى له، لذلك فاإنه 
ي�سارك بقوة يف  �حلر�ك �ل�سعبي، 
و�أمل  ح�ساري  م�رشوع  ير�ه 
متعاقبة، يف  و�أجيال  وطموح جيل 
غد �أف�سل، هذ� �جليل �جلديد من 
�أن  لنجاحه  ي�ستلزم  �لذي  �ل�سباب 
ي�سرت�سد بتجربة �الأجيال �ل�سابقة، 
و�لتي ت�ساركه نف�س �حللم يف بناء 
ومزدهرة  قوية   ، جديدة  »جز�ئر 
كلمة من معنى،  »؛ مبا حتمله كل 
�إىل  �لذهاب  باأن  منه،  جانب  يرى 
رموز  ذهاب  دون  �النتخابات 
هي  �ل�سيا�سي)�لتزوير(،  �لف�ساد 
و�ملال  و�جلهد  للوقت  م�سيعة 
�لفا�سل،  للنظام  ر�سكلة  هي  بل 
�سمانات  �إقر�ر  ي�ستوجب  لذ� 

�إىل  �لذهاب  قبل  وحقيقية  فعلية 
�ملقررة  �لرئا�سية  �النتخابات 
�لقادم،  جويلية  من  �لر�بع  ليوم 
�لو�قع  يوؤيده  �لذي  �لطرح  هذ� 
�لقانون  دولة  بناء  وم�ستلزمات 
و�لعد�لة، ولكن هل �حلل يف تاأجيل 
�النتخابات �لرئا�سية �أم �إلغاوؤها ؟ 
�أو  نيابية  مرحلة  �إىل  نحتاج  وهل 

مرحلة �نتقالية؟

تاأجيل �النتخابات 
�لرئا�ضية �أو �إلغاوؤها؟

و  �الآمنة  �ملخارج  عن  �لبحث  �إن 
�ل�سل�س  باالنتقال  �لكفيلة  �الآليات 
و�سع  �سبيل  يف  لل�سلطة  و�ل�سلمي 
ي�ستوجب  جديد،  نظام  �أ�س�س 
�ل�سمانات  و�سع  باأن  �الإقر�ر 
 ،« �لناخب  �لفعلية حلماية »�سوت 
»�النتخابات  نحو  �ملرور  ثم  ومن 
�لظروف،  �أح�سن  يف   « �لرئا�سية 
�لتحول  يف  �لطرق  �أجنع  من  هي 
ظل  يف  �لدميقر�طي  و�النتقال 
ومنه  باجلز�ئر،  �حلالية  �لظروف 
دون  �النتخابات«  »تاأجيل  فاإن 

�إلغائها يكون هو �حلل �الأن�سب.

 مابني �ملرحلة �لنيابية 
و�ملرحلة �النتقالية:

�حلالتني  بني  �لتفريق  يجب   : �أوالً 
و�سعية  هي  �لنيابية  فاملرحلة 
حمددة   ، �لد�ستور  بن�س  قانونية 
و�ملن�سو�س  و�الآجال  �الأحكام 
من   102 �ملادة  �سمن  عليها 
�لد�ستور �حلايل حيث يكون رئي�س 
�ملرحلة  �أما  بالنيابة،  �لدولة 
نخرج  �الإنتقالية،  �ملر�حل  �أو 
�لن�سو�س  حرفية  على  مبقت�ساها 
حمددة  غري  و�سعية  �أي  �لقانونية، 
�أح�سن  يف  وهي  و�الأحكام،  �الأطر 
�أحو�لها عبارة عن �جتهاد و/�أو حل 
�عالن  �إطار  يف  تو�فقي  �سيا�سي 
معطل  �أو  مكمل  موؤقت  د�ستوري 
�الأطروحات  و�سمن  للد�ستور، 
�لبع�س  يطرح  �ملتد�ولة،  و�الأفكار 
و�لبع�س  رئا�سي«،  »جمل�س  فكرة 
تو�فقية«  �سخ�سية   « فكرة  �الآخر 
لها  تكون  موؤقًتا،  �لدولة  تر�أ�س 
تنفيذية،  و�سالحيات  �سلطات 
حتى  لها  تكون  �أن  يقرتح  و�لبع�س 
مع  �لت�رشيع  و�سالحية  �سلطة 
�لربملان....،  غرفتي  من  كال  حل 
»جمل�س  �آخر  توجه  يقرتح  وفيما 
يقرتح  �الآخر  و�لبع�س  تاأ�سي�سي«، 
�آخر  ور�أي  �أوالً،  �لد�ستور  نعدل  �أن 
�ملجل�س  حل  �رشورة  �إىل  يذهب 
�ل�سعبي �لوطني و�إعادة �نتخابه قبل 

�النتخابات �لرئا�سية وهكذ�، ..�إلخ، 
�ملر�حل  فاإن  هنا،  �ملجمل  ويف 
�النتقالية من �أ�سعب �ملر�حل �لتي 
فقط،  �الأنظمة  ولي�س  بالدول  متر 
�أنها قد  �إذ�  �لتو�فق فيها،  ل�سعوبة 
توؤدي �إىل تغري �سكل وطبيعة �لدولة 
ت�ستغرق  كما  ذ�تها...،  حد  يف 
تو�فقات  �إىل  للو�سول  �أطول  وقت 

�سيا�سية حقيقية، ....�إلخ.

ثانًيا : �أح�ضن �ملخارج 
�ملمكنة يف ظل �لر�هن 

�جلز�ئري

�لر�هن  �ل�سيا�سي  يف ظل �مل�سهد 
�ل�سعبية  بالهبة  يت�سم  و�لذي 
تن�سد  �لتي  �لكبرية  �جلماهريية 
يف  و�ل�سلمي  �حلقيقي  �لتغيري 
�إىل  �الحتكام  طريق  عن  �لبالد، 
�أو  �ملرحلة  فاإن  �ل�سعبية،  �الإر�دة 
�حلالة �لنيابية هي �أجنع �لو�سعيات 
ين�سح  �أن  ميكن  �لتي  �لقانونية 
�الإنفر�ج  نحو  �الآمن  للمرور  بها 
و�سع  نحو  �حلقيقية  و�النطالقة 
عدالً  �أكرث  جديد  نظام  لبنة 
�لعمل  خالل  من  وذلك  و�إن�ساًفا، 
�الآين على توفري �لظروف و�ملناخ 
�لدميقر�طي  للتحول  �ملنا�سب 
�لفورية  �ال�ستجابة  خالل  من   ،
�ل�سيا�سي  �ل�سارع  ملطالب 
وتعوي�سه  �لدولة  رئي�س  باإ�ستقالة 
م�سبقا  تعني  تو�فقية  ب�سخ�سية 
�لثلث  طريق  )عن  �الأمة  مبجل�س 
�لدكتور  غر�ر  على  �لرئا�سي( 
لتوؤول  �البر�هيمي،  طالب  �أحمد 
بعد،  فيما  �لدولة  رئا�سة  �إليها 
�لد�ستورية  �الآجال  تبد�أ  ثم  ومن 
خاللها  يتم  يوًما   90 جديد  من 
��ستدعاء �لهيئة �لناخبة من جديد، 
مقدمتها:  يف  �لنقائ�س  وتد�رك 
وتعيني  �النتخابي  �لوعاء  ت�سفية 
ملر�قبة  �مل�ستقلة  �لعليا  �لهيئة 
قانونها  )تعديل  �النتخابات 
�سالحيات  الإعطائها  �لع�سوي 
و�الإ�رش�ف(،  �لرقابة  يف  حقيقية 
وتعيني حكومة جديدة من كفاء�ت 
على  ت�سهر  وحمايدة  م�ستقلة 
�سفافية  بكل  �النتخابية  �لعملية 
ونز�هة.  وجممل �ملبنى و�ملعنى، 
مو�زنًة بني �ملطالب �ل�سعبية وروح 
�لد�ستور، يجب تاأجيل �النتخابات 
ويكون  �إلغائها،  ولي�س  �لرئا�سية 
رئي�س  ��ستبد�ل  خالل  من  ذلك 
�مل�سوغ  هناك  ليكون  �لدولة 
�آجال  ولتمديد  لذلك،  �لد�ستوري 
يوًما   )90( بالنيابة  �لدولة  رئا�سة 
�أخرى،تبد�أ من تاريخ هذ� �لتن�سيب 
حالة  يف  ندخل  ال  ولكي  �جلديد، 

�ل�سغور �لد�ستوري و�أخطارها.

بقلم �الأ�ضتاذ خالد �ضبلي
باحث يف �لقانون �لد�ضتوري و�ل�ضوؤون 

�لربملانية ع�ضو مبخرب �لقانون، 
�لعمر�ن و�ملحيط ) كلية �حلقوق 

عنابة( –جامعة 

 �إلغاء �أو تاأجيل �نتخابات �لر�بع 

جويلية و �ل�ضغور �لد�ضتوري: 

الفر�ضية واحللول العملية
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متهيد:
طفا �إىل �ل�ضطح ت�ضاوؤالت وتوج�ضات )خماوف( لدى 

جانب كبري من �لر�أي �لعام �جلز�ئري، �نعك�س يف 
�لنقا�ضات و/�أو تال�ضنات �أحيانا كثرية يف ف�ضاء�ت 
�لتو��ضل �الجتماعي، حول م�ضاألة �إلغاء �أو تاأجيل 

�الإنتخابات �لرئا�ضية لــ 04 جويلية 2019، هل يوؤدي 
�إىل �لدخول يف حالة �ضغور )فر�غ( د�ضتوري، باأن ت�ضبح 

�لدولة دون رئي�س ؟؛

ت/ب�ضري عالوة



حذرت عديد اجلهات املهتمة ب�سوق 
مترنا�ست   ، ورقلة  بواليات  ال�سغل 
املديرية  على  املح�سوبني  واإيليزي 
والتنمية  الفالحة  لبنك  اجلهوية 
، من مغبة حتويل بنك بدر  الريفية 
خا�سة  مللكية  ال�رشقي  باجلنوب 
�سلة  لهم  عمال  توظيف  خالل  من 
باإطارات  مبا�رشة  غري  و  مبا�رشة 
وهو   ، امل�رشفية  املوؤ�س�سة  هذه 
منا�سب  طالبي  حفيظة  اأثار  ما 
ال�سغل مبا فيهم خريجي اجلامعات 
الكربى  ،املعاهد  العليا  املدار�س   ،
املهني  التكوين  مراكز  ومرتب�سي 
يتنافى  الذي  االأمر  وهو   ، والتمهني 
احلكومة  وتعليمات  تو�سيات  مع 
العمل  عرو�س  لتقدمي  الرامية 
للوكالة الوالئية للت�سغيل ومنح اأولوية 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  التوظيف 
االأولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق 

واالإمكانات املتاحة .
اأكرث  طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
على  اأن  املو�سوع  يف  متحدث  من 
التحرك  بدر  لبنك  العامة  املديرية 
هكذا  مثل  يف  حتقيق  لفتح  العاجل 
م�سكوت  ظل  وخروق  جتاوزات 
عنها الأ�سباب واهية ومن ثم تقدمي 

اأمام  ذلك  املت�سببني يف  امل�سوؤولني 
اإذا  خا�سة   ، القانونية   امل�ساءالت 
يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت  اأنها  علمنا 
مل  حيث   ، املحلي  احتقان   تاأجيج 
اإمكانية  حملية  جمعيات  ت�ستبعد 
احلراك  لهيب  عدوى  انتقال 
يف  بدر  لبنك  ال�سلمي  االجتماعي 
�ساكنا  الو�سايا  حترك  مل  ما  حالة 
تدريجيا  بداأ  الذي  امل�ستور  لك�سف 

يظهر للعيان .

من جهة ثانية فقد �رشبت م�سادرنا 
بامل�سايقات  اأ�سمته  ما  اخلا�سة 
من  اإطارات  لها  يتعر�س  بات  التي 
اأبناء اجلنوب يعمل بذات املوؤ�س�سة 
البنكية  من طرف جهات نافذة بذات 
 ، خا�سة  ماأرب  لتحقيق  املوؤ�س�سة 
يومية  انفراد  ق�سية  اأن  العلم  مع 
م�ستثمرين  ح�سول  على  »الو�سط« 
على  ال�سمال  واليات  من  اثنني 
موافقة متويل بنكي كال�سيكي بقيمة 

�سمانات  وبدون  �سنتيم  مليار   400
بوالية  بدائرة حا�سي م�سعود  كافية 
ورقلة قد اأثارت الكثري من احلرب و 
هكذا  مثل  على  املت�سرتين  اأدخلت 
لت�سوية  الزمن  حاالت يف �رشاع مع 
اأن  من  خوفا  امل�ستثمرين  ملفي 
املعمق  التحقيق  املوؤ�س�سة  يطال 
الق�سائية  اجلهات  با�رشته  الذي 
لف�سح املت�سببني يف الف�ساد االإداري 

وتبديد املال العام .

 يتخبط الربيد املركزي بتمرنا�ست  يف 
جملة من امل�ساكل التي اأرقت يوميات 
من  ال�ساخطني  اجلزائر  بريد  زبائن 
يعد  عمومي  مبرفق  اخلدمات  تدين 
مع  حدودية  بوالية  القطاع  واجهة 

دولتي مايل والنيجر .
ندد الع�رشات من زبائن بريد اجلزائر 
املقيمني باأحياء قطع الواد ، تهقارت 
ال�رشقية ، مالطا �سري�سوف ، اأنكوف 
و اأم�سون ببلدية مترنا�ست يف ت�رشيح 
بالنقائ�س   ،« »الو�سط  يومية  مع  لهم 
الربيد  م�ستوى  على  امل�سجلة 
وذلك   ، االأهقار  بعا�سمة  املركزي 
االحتقان  انفجار  بوادر  ظهور  بعد 
ظاهرة  تف�سي  خلفية  على  املحلي، 
الطوابري الب�رشية غري املتناهية  اأمام 
اأجهزة ال�سحب االآيل، وهو ما يت�سبب 
م�سادات  اأو  وقوع مال�سنات  عادة يف 
كالمية بني الزبائن حول الدور اأو مع 
البع�س  تقاع�س  ب�سبب  الربيد  اأعوان 
التكفل  على  ال�سهر  وعدم  منهم، 
يف  الراغبني  املواطنني،  بان�سغاالت 
على  االطالع  وكذا  والدفع  ال�سحب 

اأر�سدتهم الربيدية .
من  الغا�سبون  الزبائن  طالب  وقد 
االأم  للموؤ�س�سة  املزرية   الو�سعية 
بربيد اجلزائر يف ت�رشيحات متفرقة 
هدى  القطاع،  وزيرة  من  معنا،  لهم 
برجمة  ب�رشورة  فرعون،  اإميان 
على  للوقوف  اإليهم،  ميدانية  زيارة 
ج�سد   تنخر  التي  امل�ساكل  اأمهات 
حمدثونا،  حمل  وقد  الربيد،  قطاع 
القائمني على القطاع م�سوؤولية ما قد 
امل�سجلة  النقائ�س  تبعات  عن  ينجر 
اأخر،  بالربيد املركزي. وعلى �سعيد 
وتذمرهم  ا�ستيائهم  الزبائن  اأبدى 
يف  احلادة  الندرة  من   ال�سديدين، 
وقت  يف  املوؤقتة،  ال�سكوك  توفري 
ومقاهي  االأك�ساك  اأ�سحاب  ا�ستغل 
بـ  ال�سكوك  لبيع  الو�سعية  االنرتنت 
30 دينارا جزائريا، و�سع بات ي�ستلزم 
راأ�سها  وعلى  املعنية،  اجلهات  على 
بالتدخل  املتخ�س�سة،  االأمن  م�سالح 
لفتح حتقيق وك�سف مالب�سات احلادثة 

�سالفة الذكر  .
�أحمد باحلاج 

بدائرة  �سايل  بلدية  �سكان  جدد 
للجهات  اأدرار  مطالبهم  بوالية  رقان 
الإنهاء  التدخل  ب�رشورة  الو�سية 
م�ساكل  عدة  مع  الدائمة  معاناتهم 
بدائية  �سبه  حياة  يعي�سون  جعلتهم 
التي  والوعود  النداءات  كل  رغم 
الذين  املنتخبني  من  يتلقونها  كانوا 
تعاقبوا على ت�سيري �سوؤون البلدية منذ 
هاته  كتابة  وحلد  الت�سعينيات   فرتة 

االأ�سطر .
 االأمر الذي دفعهم اليوم اإىل منا�سدة 
التنفيذية  للهيئة  االأول  امل�سوؤول 
نف�س  ،بغية  بكو�س   حمو  بالوالية 
الغبار عنهم من خالل دعمهم ب�سبكة 
الو�سع  عاد  ،وما  العمومية  االنارة 
اإ�ستفحال  مع  خا�سة  قلق  من  ي�سببه 
ظاهرة الكالب ال�سالة ،والتخوف من 
التي عادة  ال�رشقة  و  ال�سطو  عمليات 
كما   ، االوقات  هذه  مثل  تنفذ يف  ما 
اإىل  مرارة  بكل  البلدية   �سكان  اأ�سار 

امللكية  عقود  على  احل�سول  تاأخر 
»اإنه  كبري  اندها�س  و�سط  قالوا  التي 
االآخر  دون  من  البع�س  منها  ا�ستفاد 
عن طريق املحاباة »، وحرمانهم من 
جهة اأخرى من االإعانات الريفية التي 
تعينهم على ت�سديد ديونهم املرتاكمة 

جراء ت�سييد ال�سكنات. 
خمطط  بتعميم  هوؤالء  طالب  كما 
التهيئة احل�رشية للبلدية عرب طرقات 
تفتقر  التي  البلدية   و�سوارع  اأحياء  
للرت�سيف والتبليط واالإنارة العمومية 
حقيقية،  معاناة  غيابها  �سكل  التي 

حولت لياليهم اإىل جحيم ال يطاق.
موؤخرا  اأقدم  فقد  ذلك  جانب  اىل 
على  �سايل  بلدية  مواطني   من  عدد 
برحيل  للمطالبة  البلدية  مقر  غلق 
عجزهم  ب�سبب  ورئي�سه  املجل�س 
التي  بان�سغاالتهم  التكفل  يف  الكبري 

جتاوزها الزمن .
�أحمد باحلاج  

   قامت م�سالح ال�رشطة الأمن الوالية 
املخدرات  مكافحة  فرقة  يف  ممثلة 
التابعة  بها  �رشعي  الغري  االجتار  و 
الق�سائية  لل�رشطة  الوالئية  للم�سلحة 
من توقيف �سخ�س يبلغ من العمر)27 
على  احليازة  ق�سية  يف  �سنة( متورط 
�سالح  ، حمل  البيع  ق�سد  املخدرات 
ابي�س حمظور و الت�رشيح الكاذب يف 

الهوية .
اإىل معلومات  الق�سية تعود    حيثيات 
يقوم  �سخ�س  وجود  عن  موؤكدة 
�رش�سوف  بحي  للمخدرات   برتويج 
خطة  اعداد  بعد  و  وعليه   ، الفرياي 

تواجد  اأمنية حمكمة و حتديد مكان 
امل�ستبه فيه ، هذا االأخري ولدى روؤيته 
�سالح  برمي  قام  ال�رشطة  لعنا�رش 
اأبي�س حمظور )�سكني ( ، ليتم توقيفه 
و تلم�سه اجل�سدي القانوين ليتم العثور 
على كمية من املخدرات )كيف معالج 
ليتم حتوي  غرام    21.64 بـ  قدرت   )
له اىل مقر ال�رشطة ملوا�سلة التحقيق 
الق�سية  التحقيق يف  اإ�ستكمال  ،  بعد 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  تقدميه  مت 
اأمر  اأ�سدرت يف حقه  التي  املخت�سة 

ايداع  .
�أحمد باحلاج  

تعالت �لأ�ضو�ت �ملطالبة ب�ضرورة تدخل جاد من طرف �لرئي�س �ملدير �لعام  لبنك �لفالحة و 
�لتنمية �لريفية  ، لفتح حتقيق فيما و�ضفوه بالتجاوز�ت و�خلروق �لتي �ضاحبت عملية  �لتوظيف 

يف منا�ضب ح�ضا�ضة مبديرية بنك بدر �جلهوية بورقلة .

بعد حتولت �ملوؤ�ض�ضة مللكية خا�ضة و�ضمت غري مربر للمركزية 

�أحمد باحلاج 

�شبح التوظيف امللتوي لعنة تطارد 
املديرية اجلهوية لبنك بدر بورقلة 

الواد  قطع  حي  طرقات  ت�سهد 
بتمرنا�ست ، و�سعية كارثية نتيجة 
التي  كالت�سققات  امل�ساكل  لعديد 
ت�سهدها  ما نتج عنها عدة عواقب 
حالة  ولد  االأمر    ، و�سحية  بيئية 
ال�سديدين  ال�سخط  و  الغليان  من 

يف االأو�ساط املحلية .
طالب  �سكان  حي قطع الواد  الواقع 
على بعد ب�سع كيلومرتات عن مقر 
ال�سلطات   ، بتمرنا�ست  الوالية 
املحلية ب�رشورة اإيجاد حل عاجل 
ت�سهده  الذي  الكارثي  للو�سع 
و  ت�سققها  نتيجة  احلي  طرقات 
منها  اأطراف  وحتطم  اإهرتاءها 
علما اأنها اأجنزت منذ فرتة طويلة 
، هذا  تهيئتها   اإعادة  يتم  اأن  دون 
ما ولد الياأ�س يف نفو�س املواطنني 
املركبات   اأ�سحاب  �سواء  باحلي 
نتيجة  مركباتهم  حتطمت  الذين 
احلفر املنت�رشة هنا وهناك ،مما 
زاد من معاناتهم و الذين �رشحوا 
بدورهم لـ »الو�سط » اأن معاناتهم 
ال تزال قائمة ما مل تقم اجلهات 
املعنية بالدور املنوط بها الإعادة 
�سالف  احلي  طرقات  كامل  تهيئة 
عواقب  عنها  نتج  حيث   ، الذكر 

بيئية و�سحية وخيمة نتيجة الغبار 
املت�ساعد من هذه الطرقات مما 
باملواطنني  �سحية  اأ�رشار  خلف 
كانت�سار احل�سا�سية والربو ،اإ�سافة 
للحي  اجلمايل  الطابع  ت�سويه  اإىل 
�سف اإىل ذالك  ال�رشر الذي حلق 
اأ�سبح  حتى  وحتطمها  باملركبات 
يف  اأموالهم  تذهب  م�ستعملوها 
منها  ت�رشرت  التي  الغيار  قطع 
الطرقات  هذه  اأن  مركباتهم،كما 
باملياه  تعم  اأ�سبحت   – –ح�سبهم 
�سكل  يف  املتجمعة  القدرة 
م�ستنقعات يف خمتلف االأماكن يف 
االأخرى  هي  التي  الطرقات  هذه 
تع�سف  التي  امل�ساكل  احدي  من 
اهرتاء  م�سكل  اأن  كما  باحلي، 
مقت�رش  لي�س  وت�سققها  الطرقات 
م�سكل  هو  واإمنا  احلي  هذا  على 
اأنحاء  خمتلف  منه  تعاين  عام 
اأحد  من  اأ�سبحت  والتي  البلدية 
،لذلك  بها  املعروفة  املظاهر 
يف  خمت�سة  جهات  عدة  طرحت 
ال�ساأن املحلي العديد من االأ�سئلة 
يف  التنموية  امل�ساريع  واقع  حول 
الطرقات  جانب  منها  املنطقة 
على  وجه  اخل�سو�س ، مع العلم 

ميزانية  من  ا�ستفادت  الوالية  اأن 
عدة  مل�ساريع  ر�سدت  �سخمة 
االآونة  يف  معاملها  تظهر  بداأت 
امل�سكل  يبقى  لكن   ، االأخرية 
بحال  املتعلق  هو  املطروح  

طرقات عا�سمة االأهقار الذي ظل 
متى  ،فاإىل  املواطنني  منها  يعاين 
هذا  على  الطرقات  هذه  �ستبقى 

احلال يت�ساءل حمدثونا . 
�أحمد باحلاج 

طالبو� رئي�س �لبلدية بربجمة لهم زيارة ميد�نية 

�شكان قطع الواد بتمرنا�شت  يطالبون بتهيئة الطرقات 

�لربيد �ملركزي بتمرن��ضت

فيما حتول  �نت�ضالها من �لظالم �لد�م�س ملطلب �ضعبي 

�ضبط بحوزته21.64 غ من �لكيف �ملعالج 

تف�شي ظاهرة الطوابري 
الالمتناهية خالل رم�شان 

عائالت ب�شايل باأدرار   تطالب 
بحقها من التهيئة

اأمن مترنا�شت يطيح بع�شريني 
بتهمة حيازة املخدرات 
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ك�شفتها  التي  املدوية  الف�شيحة 

وزارية  حتقيق  جلنة  اأم�س،  اأول 

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

النور  البلدية احلايل �شمارة عبد 
بذات  املنتخبني  من  عددا  و 
ا�شتنادا  و  البلدي،  املجل�س 
ال�شك  له  مل�شدر مطلع ل يرقى 
املخيمات  اأن  ل"الو�شط"  ك�شف 

تقع  ذكرها  ال�شالف  ال�شيفية 
بو�شط  التالية  الأحياء  من  بكل 
مدينة عني الرتك و يتعلق الأمر 
عني  تورفيل،  و  روك،  �شان  ب" 
هي  و  فالكون"  كاب  و  بها ال�شافية  و  لل�شاطئ  متاخمة  اأماكن 

املخيمات  هذه   ، رائعة  مناظر 
فيها  مي�شي  كان  التي  ال�شيفية 
الوليات  عمال  و  اإطارات 
اله�شاب  و  الداخلية  و  اجلنوبية 
العطلة  اأطفالهم  رفقة  العليا 
بعد  منها  حرموا  التي  ال�شيفية، 
التي  املخيمات  هذه  حتويل 
اخلزينة  على  اأموال  تدر  كانت 
العمومية جراء اإ�شرتاكات العمال 
يف �شداد تكلفة الإيجار اخلا�شة 
بهذه املخيمات. ليتفاجئ مفت�شو 
باحلقيقة  املركزيني  الوزارة 
اإىل  حتولها  خالل  من  ال�شادمة 
"فيالت " فخمة بطوابق اأ�شحت 
تاأجر �شيفا و اإقامات �شياحية و 
فنادق فخمة ما بني 3 و 5 جنوم 
ال�شياحة  مديرية  ت�شنيفات  وفق 
و ال�شناعات التقليدية و احلرف، 
حترياتهم  املحققون  با�رش  و 
احليل  و  الإجراءات  لك�شف 

من  العقار"  "مافيا  مكنت  التي 
عهد  يف  �شيما  عليها  ال�شيطرة 
البلدي  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س 

الأ�شبق املدعو " ط ق".
ال�شيفية  املخيمات  �شمن  ومن 
املهمة التي مت ت�شجيل خروقات 
التي  تلك   ، بخ�شو�شها  ج�شيمية 
الوطني  لل�شندوق  تابعة  كانت 
لغري  الجتماعية  للتاأمينات 
الباهية  بحي  الكائن  الأجراء 
ال�شاحلي يف عني الرتك، و الذي 
اإجمالية  م�شاحة  على  يرتبع  كان 
هذا  مربع  مرت  األف   19 قدرها 
اأحد  منه  ا�شتفاد  الذي  الأخري 
من  ب�رشائه  قام  الذي  اخلوا�س 
اأمالك  مديرية  م�شالح  قبل 
مببلغ  وهران  لولية  الدولة 
موقعه  عن  مقارنة  جدا  زهيد 
مببلغ  بيعه  مت  اأين  م�شاحته،  و 
فقط  �شنتيم  مليون   800 و  مليار 

ل غري .

تعر�ض خالل ال�سنوات القليلة املا�سية 13 خميما �سيفيا من اأ�سل 16 خميما منت�سرا عرب اإقليم بلدية عني الرتك ال�ساحلية 
عا�سمة الكورني�ض الوهراين و التي تبعد 18 كلمرت 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�سية و �سحاها اإىل اإقامات فاخرة خم�ض جنوم و فنادق و 
"فيالت" متلكها رجال اأعمال و مال نافذون و م�سوؤولون من ق�ساة وحتى والة �سابقون بتواطوؤ م�سبق من قبل منتخبني �سابقني و 

حتى اإطارات �سامية مب�سالح الوالية و مديرية اأمالك الدولة .

عني الرتك بوهران

     .      جلنة حتقيق وزارية من الداخلية ت�سدم من هول التجاوزات

     .      بيع خميم اإقامة الباهية م�ساحته 19 األف مرت مربع مبليار و 800 مليون �سنتيم

    .      تواطوء منتخبني �سابقني و "املري" االأ�سبق يف ت�سوية رخ�ض البناء

اأحمد بن عطية

 13 على  ت�ستويل  "مافيا" العقار 
خميما �سيفيا  حتوله ل"فيالت" 

اأقاموا خيما  وت�سببوا يف فو�سى عارمة  للنقلمدير وحدة بريد اجلزائر مب�ستغامن  بن ذهيبة بن ع�سمان ل"الو�سط "

�سكان احلناية  يغلقون الطريق نراهن على ت�سليم مكاتب جديدة وع�سرنة اخلدمات
الوطني رقم 22  للمطالبة بال�سكن اجلزائر  بريد  وحدة  مدير   اأعلن 

بن  ذهيبة  "بن  م�شتغامن  لولية 
لتوفري  تدابري هامة  عن   " ع�شمان 
ال�شيولة املالية خالل �شهر رم�شان 
مكاتب  اأن  اإىل  م�شريا  الف�شيل 
خمتلف  عرب  �شتن�شط  الربيد 
الف�شيل  ال�شهر  خالل  البلديات 
وبوترية نوعية  وبخ�شو�س التغطية 
"الو�شط  جلريدة  امل�شوؤول  قال 
بولية  الربيد  مكاتب  تعداد  ان   "
العام  نهاية  قبل  �شريتفع  م�شتغامن 
و�شبعون  �شتة  اإىل  لي�شل  اجلاري 
امل�شتوى املحلي  بريد على  مكتب 
نقل  حافة  ت�شخري  اإىل  م�شريا 
خمتلف  عرب  �شتتنقل  جديدة 
اأجور  ل�شب  واملوؤ�ش�شات  الإدارات 
املوظفني يف قطاعات خمتلفة هذا 
اإىل تهيئة ع�رشين  واأ�شار املتحدث 
مكتب بريد وبناء اأربع مكاتب بريد 
جديدة على م�شتوى دائرة م�شتغامن 
 " اأحياء  من  بكل  الأمر  ويتعلق 

جتديدت ، �شالمندر خروبة ، حي 
اخلام�س جويلية وقال امل�شوؤول اأن 
رم�شان  �شهر  خالل  الربيد  مكاتب 
ول  عادية  بوترية  تن�شط  الف�شيل 
يوجد اأي اإ�شكال مطروح اذ �شهدت 
احلقيقة �شغطا خالل  املكاتب يف 
رم�شان  �شهر  من  الأوىل  الأيام 
عدد  اأجور  �شب  ب�شبب  الف�شيل 
القطاعات  بع�س  املوظفني يف  من 
رم�شان  ل�شهر  الت�شامن  منح  و�شب 
يف  هلل  واحلمد  حتكمنا  اأننا  كما 
جميع  بت�شديد  وقمنا  العملية 
ونحن  رم�شان  �شهر  ومنح  اأجور 
مرتاحون الآن ويعمل اأعوان الربيد 
خدمات  لتوفري  عادية  بطريقة 
لتعداد  وبالن�شبة  للمواطنني  اأح�شن 
م�شتغامن  بولية  الربيد  مكاتب 
ال�رشورية  بالو�شائل  مزودة  فهي 
ع�رشين  قرابة  بتهيئة  قمنا  وقد 
مكتب بريد بالولية وجهزنا العديد 
التقنية  والتجهيزات  بالو�شائل  منها 

الآلت  منها  واملنا�شبة  ال�رشورية 
تعمل  التي  الأتوماتكية  ال�شحب 
بوترية عادية واأي عطب ي�شجل على 
م�شتواها فاإن املعلومة ت�شل الإدارة 
وت�شل مدير وحدة  الو�شية  واجلهة 
�شخ�شيا  مب�شتغامن  اجلزائر  بريد 
يف دقائق وبخ�شو�س توفري ال�شيولة 
الن�شطة  الربيد  مكاتب  املالية عرب 
ذهيبة  بن  فاأ�شار  م�شتغامن  بولية 
اأن ال�شيولة متوفرة  بن ع�شمان اإىل 
بنك  يوفر  اذ  معتربة  بكميات  الآن 
اأن  كما  معتربة  كميات  اجلزائر 
مب�شتغامن  اجلزائر  بريد  موؤ�ش�شة 
مع  تعاون  اتفاقيات  باإبرام  قامت 
الأموال  نقل  يف  خا�شة  موؤ�ش�شة 
ت�شمن نقل الأموال ومن قبل اأعوان 
تقديرات  ن�شع  اننا  كما  م�شلحني 
فرتات  وخالل  العملية  هذه  يف 
ال�شغط ونعمل على توفري الكميات 
اأجور  املعتربة من الأموال لت�شديد 
ال�شبابيك  خمتلف  عرب  املوظفني 

املوجودة  ال�شبابيك  تعداد  يبلغ  اذ 
م�شتغامن  بولية  بريد  مكتب  بكل 
وهي  �شبابيك  وخم�س  اأربع  بني  ما 
جلريدة  واأكد  عادية  بوترية  تن�شط 
تعمل  الربيد  مكاتب  اأن  الو�شط 
�شهر  يف  املالية  ال�شيولة  توفري  على 
الفطر  عيد  اأيام  خالل  وحتى  رم�شان 
املبارك دون ت�شجيل اأي اختاللت اأما 
بالن�شبة للمواطنني الذين يعتمدون على 
عملية  من  اأكرث  ال�رشيع  ال�شحب  نظام 
ال�شحب التقليدية فتعداد اآلت ال�شحب 
ال�رشيعة فقد بلغ ثالث وع�رشين موزع 
موزعة عرب ثماين ع�رش بلدية بالإ�شافة 
اإىل اثنني وثالثون موزع �شيتم توفريها 
قريبا و�شتوزع عرب البلديات التي حتتاج 
ليل نهار وب�شكل عادي  لها وهي تعمل 
ن�شاط  تتابعان  هيئتان  هناك  اأن  كما 
هيئة  اإحداهما  وخدماتها  الآلت  هذه 

حملية والأخرى مركزية

 م.اآمني 

عا�س الطريق الوطني رقم 22  الرابط 
طوارئ   حالة  وب�شار  وهران  بني  ما 
الأ�شبوع  نهاية  اأقدم  بعدما  ق�شوى 
م�شتوى  على   احلناية  بلدية  �شكان 
يف  مت�شببني  اجلنوبي  املدينة  مدخل 

حالة فو�شى عارمة
هذا وقد قامت الع�رشات من العائالت 
ال�شهداء مبخرج  مقربة  بحي  املقيمة 
تلم�شان  �شمال  كلم   10 احلناية  مدينة 
على  غلق الطريق الوطني رقم 22 ما 
بني  ال�شمال واجلنوب  فجر اخلمي�س 
والأحجار  املتاري�س  خالل  من  
حق  من  حرمانهم  على  احتجاجا 
خرجوا   الذين  ،املحتجون  ال�شكن 
ن�شاء  ورجال  اإىل الطريق التي تعرف 
اخلمي�س  يوم  خا�شة  كبرية  حركية 
اأين   الأ�شبوعي   ال�شوق  مع  لتزامنها 
ان�شبوا خيما بالطريق ما خلق فو�شى 
يعرف  الذي  الطريق  على  عارمة  
ما  يربط  انه  بحكم  كبرية  حركية 
وكذا  وتلم�شان  بني  وهران ومتو�شنت 
الولية   مبقر  ال�شمال  دوائر  خمتلف 
 ، الرم�شي   ، هنني  دوائر  غرار  على 
فالو�شن ، ندرومة ،الغزوات ...  ، هذا  

الطريق   الأمن حتول  م�شالح  جعل  ما 
ال�شوارع  نحو قرية عني احلجر و�شط 
يف طريق �شعب ما خلق فو�شى  عارمة 
�شيق  ظل   يف  خا�شة  قوية  وم�شاكل 
هذا   ، ال�شيارات   كرثة  اأمام  الطريق 
ال�شكن   يف  بحقهم  املحتجون  وطالب 
الذي حرموا منه رغم ا�شتفادة مدينة 
احلناية من  الع�رشات من امل�شاريع ، 
هذا وفور احلادث تدخل كل  من رئي�شة 
الدائرة ورئي�س البلدية يف حماولة حل 
اأي  رف�شوا  املحتجون  لكن  امل�شكل 
الحتجاج  لي�شتمر   احلوار  من  نوع 
اأين  اخلمي�س  ع�رش  غاية   اإىل  والغلق 
الطريق يف  فاح  الأمن  متكنت م�شالح 
وجه م�شتعملي الطريق  واإنهاء امل�شكل  
الذي اأرهق ال�شائقني وم�شتعملي الطريق  
خا�شة وانه يعترب اأحد اأهم الطرق التي 
كرثة  وخا�شة  واجلنوب  ال�شمال  تربط  
الغزوات  ميناء  من  القادمة  ال�شاحنات 
بالرم�شي،  اجلهوية  نفطال  حمطة  اأو 
بني  ما  النقل  حركة  �شل  اإىل  بالإ�شافة 
مقر الولية والدوائر ال�شمالية  ما عطل 

اأمور املواطنني بها  .
 حممد بن ترار
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رم�ضان يف فلوريدا
ة خا�ضة ت�ضتمُرّ ثالثني يوًما. َمَع بدايِة �ضهر رم�ضان انطلق ُقرابة �ضبعني األف م�ضلم بجنوب والية فلوريدا، يف مهَمّ

يف م�ضجد االأن�ضار بجنوب فلوريدا يجتمع ع�ضرات من امل�ضلمني االأمريكيني -ومعظمهم من االأفارقة- كل يوم جمعة 
ن من طابقني على مقُربة من الطريق ال�ضريع يف ميامي يف حي ليربتي �ضيتي. يف وقت االإفطار، وهو م�ضجد مكَوّ

من  املدينة،  و�سط  مكاتب  يف  العاملني  اأَنّ  كما 
ال�سالة،  قاعة  اإىل  ه  بالتوُجّ يقومون  احلِيّ  �سكان 
الدين  نور  فريد  امل�سجد  اإمام  م�ساعد  يبداأ  ثم 
اأيها  اهلل،  اإال  اإله  العربية: »ال  باللغة  خطبته قائالاً 
ا، اهلل  اأكرث تركيزاً اأن نكون  لنا  املوؤمنون، ا�سمحوا 
اإنه هو امل�سئول عن اجلميع،  اأكرب من كل �سيء، 

�سواء كنا نعرف ذلك اأم ال«.
ويقول نور الدين 61 عاما: »اإن ال�سوم يجعلك اأكرث 
قرباًا من اهلل، تخيَّل معي فقط، اأين اأعزم االمتناع 
نهار  �ساعات  خالل  وال�رشاب  الطعام  تناول  عن 
يفرت�ض  ال  وكذلك  اهلل؛  ر�سا  اأجل  من  رم�سان 
نهار  فرتة  خالل  زوجتي  مع  عالقات  اإقامة  بي 
كبح  اأ�ستطيع  كنت  »اإذا   : قائالاً يعقب  ثم  رم�سان، 
جماح نف�سي عن تلك االأ�سياء املباحة وهي لي�ست 
حمرمة، فمن االأحرى اأن يكون كبح جماح نف�سي 
عن املحرمات اأ�سهل كثرياًا، من اأجل الفوز باأعظم 

الِنّعم خالل هذا ال�سهر الكرمي«.
نور الدين، وهو موظف مكتب بريد واإمام متطوع، 
وقد كان يوؤُمّ النا�ض يف م�سجد االأن�سار الأكرث من 
يف  امل�ساجد  اأقدم  من  وهو  ا،  عاماً ع�رش  خم�سة 

جنوب فلوريدا.
امل�ساجد من  من  ا  واحداً االأن�سار  م�سجد  ويعترب 
جنوب  يف  اإ�سالمياًّا  ا  مركزاً ع�رشين  من  اأكرث  بني 
االأفارقة،  االأمريكيني  من  الغالبية  ذات  فلوريدا 
االإ�سالمية  املراكز  من  العديد  اإن�ساءُ  َتَّ  ولقد 
ويقوم املهاجرون بدعمها ومتويلها، ولكَنّ معظم 
ثم  اأمريكا  يف  ُوِلدوا  االأن�سار  م�سجد  اأع�ساء 

اعتنقوا االإ�سالم.
لالإمام  اآخر  م�ساعد  م�سطفى،  ميلتون  ويقول 
عرقياتنا  تختلف  »مهما  االأن�سار:  م�سجد  يف 

ا م�سلمون«. وخلفياتنا فنحن جميعاً
اأ�رشٍة  َكنَِف  يف  ا،  عاماً  61 م�سطفى،  ترعرع  وقد 
معمدانية، ون�ساأ يف ليربتي �سيتي ويعي�ض حالياًّا يف 
اأن �سهر رم�سان  اإىل  ميامي، كما ي�سري م�سطفى 
امل�سلمني:  بني  للوحدة  املنا�سب  الوقت  هو 
االأ�سياء  من  للكثري  املنا�سب  الوقت  هو  »رم�سان 
احلياة،  قيمة  ندرك  اأن  ميكننا  حيث  اجليدة؛ 
غالباًا  ونحن  اهلل،  اإىل  اأكرث  للتقرب  فر�سة  وهو 
االأحيان  من  كثري  يف  وال�سجر  بال�ساأم  ن�سعر  ما 
ال�ساخبة، وال�سلوكيات  االأيام من املو�سيقى  هذه 

وهذا  وهناك،  هنا  الفا�سدة  واالأخبار  البذيئة، 
واخل�سومات  وامل�ساحنات  واال�ستباكات  القتال 
ا  واملعارك، لقد جاء رم�سان حتى مينحنا جميعاً

الهدوء التاّم والطماأنينة«.
 1975 عام  امل�سجد يف  اإىل  م�سطفى  َمّ  انْ�سَ وقد 
االإ�سالم«،  »اأمة  منظمة  من  جزءاًا  �سار  عندما 
وغريهم  التقليديني  امل�سلمني  بني  جتمع  والتي 
اأواخر  ويف  ال�سيا�سيني،  ود  ال�ُسّ االنف�ساليني  من 
ال�سبعينيات، ت�ساءلت �سعبية املنظمة، وعاد قادة 

م�سجد االأن�سار اإىل حظرية االإ�سالم.
االإ�سالم  اأمة  على  فنا  تعَرّ »لقد  م�سطفى:  ويقول 
املنطق  مع  ا  ان�سجاماً اأكرث  اأنها  وجدنا  اأن  بعد 
اأن يكون  اأب�سط �سيٍء ينبغي  ال�سليم، ويتوفر فيها 
لذلك  جمعاء،  الب�رشية  احرتام  وهو  اأال  ا،  موجوداً

ب�سطنا اأيدينا اإىل االإ�سالم حتى نبلغ غاياته«.
ا،م�ستورد  عاماً  42 الرحمن،  حمبوب  ويروي 
ما  ميديل،  يف  ويعي�ض  بنجالدي�ض  من  للمالب�ض 

حدث يف زيارته االأوىل اإىل م�سجد االأن�سار، حيث 
احلي  يف  وكنت  ال�سالة،  وقت  حان  »لقد  قال: 
بالقرب  يقف  وكان  الزبائن،  بع�ض  مع  املجاور 
مني امراأة م�سلمة من جامايكا تقوم ببيع ال�سمك 
املقلي وفطائر فول البحرية، ورجل يبيع ال�سابون 
امل�رشي،  وامل�سك  والبخور  االأ�سود  االإفريقي 
يف  العلوم  دار  م�سجد  اإىل  اأذهب  كنت  ما  وعادة 
يف  بال�سالة  القيام  ميكنك  ولكن  باينز،  بيمربوك 

اأي مكان«.
ر اأن يكون �سهر رم�سان املبارك اأحد  ومن املقَرّ
بدرا�ستها  الطالب  �سيقوم  التي  االأوىل  املوا�سيع 
مدر�سة  يف  االثنني  يوم  الدرا�سة  ت�ستاأنف  عندما 
الع�رشات  فيه  قام  حيث  حممد«،  كالرا  »م�سجد 
اإىل  واالإ�سالم  العربية  اللغة  بدرا�سة  ال�سبَّان  من 

جانب الريا�سيات والعلوم، وفنون اللغة والتاريخ.
وتقول حنان علي، املدير ال�سابق للمدر�سة: »نحن 
نقوم بتعليمهم هذه العلوم ودرا�سة �سهر رم�سان، 

ولكنه عادةاً ما ي�سُعب ذلك مع االأطفال حتت �سن 
الثانية ع�رشة؛ الأنهم يف الغالب ال ي�سومون، ولكنهم 
ا القيام بذلك ونحن ال مننعهم عندما  يحاولون دائماً

يفعلون ذلك، وال نرغمهم على ال�سيام«.
ا- من  و�سهر رم�سان املبارك -كما نعرف جميعاً
ومن  االإ�سالمي،  التقومي  يف  القمرية  االأ�سهر 
�سبتمرب   20 يف  ال�سهر  نهاية  حتَلّ  اأن  ح  املرَجّ
القادم، ولكَنّ قادة واأئمة م�سجد االأن�سار والعديد 
من امل�ساجد االأخرى ينتظرون حتى يََروا الهالل 
بعيد  االحتفال  ثَمّ  ال�سهر،  نهاية  الإعالن  اجلديد 

الفطر، واإقامة الوالئم وتقدمي الهدايا.
ع  متطِوّ مدر�ض  ا(  عاماً  74( �سابر  الداعية  ويقول 
اإىل  يح�رش  وكان  ال�سغرى،  هايتي  يف  ويعي�ض 
ا، �سهر  م�سجد االأن�سار يف رم�سان ملدة 33 عاماً
رم�سان ال يراه املوؤمن هنا كَلّ يوم؛ الأن االأ�سخا�ض 
العيد يف  ياأتي  النهار« ثم  اأثناء  الغالب يعملون  يف 

نهاية هذا ال�سهر العظيم«.

رم�ضان يف جزر القمر
ي�ستعد امل�سلمون يف جزر القمر ال�ستقبال �سهر 
تقع  فاأين  �سعبان،  �سهر  بداية  من  بدءا  رم�سان 
يف  رم�سان  ا�ستقبال  مظاهر  وما  القمر؟  جزر 

جزر القمر؟ رم�سان يف جزر القمر
االإ�سالمية،  االحتادية  القمر  جزر  جمهورية 
اإفريقيا  قارة  بني  يقع  اجلزر  من  اأرخبيل 
ومدغ�سقر، اأطلق العرب ت�سمية ُجُزر القمر على 
هذه اجلزر يف اأوائل القرن الثاين الهجري، واأرجع 
العرب  الة  الرَحّ اأن  اإىل  الت�سمية  �سبب  البع�ض 
اإىل م�سقط وعدن وح�رشموت  اأ�سولهم  العائدة 
ا،  بدراً القمر  وكان  اجلزر  �ساحل  على  هبطوا 
�سبب  اإن  اآخرون:  ويقول  القمر،  جزر  فاأ�سَموها 
الت�سمية يعود اإىل اأن هذه اجلزر ت�سبه القمر يف 
�سكلها. عدد �سكانها  حوايل 800 األف ن�سمة، %86 
منهم م�سلمون، و14% م�سيحيون، لغتها الر�سمية 
العربية، والفرن�سية، واللغة القمرية، وهي خليط 
الر�سمية  عملتها  وال�سواحلية،  العربية  اللغة  من 
الفرنك القمري، واأهم مدنها: موروين العا�سمة، 
وموت�سامودو، وفومبوين، واأهم االأعراق يف جزر 
القمر العرب 35%، االأفارقة 55%، وهناك اأ�سول 
اآ�سيوية من املاليو واإندوني�سيا وال�سني والهنود، 

واأ�سول اأوربية من فرن�سا والربتغال وهولندا.

ا �سعوٌب من العن�رش املاليزي، تبعهم  �سكنها قدمياً
�سيدنا  عهد  على  وذلك  ال�ساميون،  االآدوميون 
اإليها  وقدم  ال�سالم،  عليهما  داود  بن  �سليمان 
الهجري،  اخلام�ض  القرن  الزنوج من زجنبار يف 
جاءها العرب يف القرن ال�سابع امليالدي حاملني 
اإليها الدين االإ�سالمي، وتوافدت بع�ض الهجرات 
جزر  اإىل  واليمن  وح�رشموت  عمان  من  العربية 
فا�ستقروا  �سيَّادين  هوؤالء  بع�ض  وكان  القمر، 
وا�ستقَرّ معهم االإ�سالم هناك، و�سبغوا تلك اجلزر 
بالطابع العربي واندجموا مع ال�سكان االأ�سليني، 
، واأ�سبحوا �سالطني  ومتتع احل�سارمة بنفوذ قوٍيّ
اجلزر، غري اأن ال�رشاعات والتناف�ض بني احلكام 
الربتغاليون  فاحتلها  �سوكتهم،  اأ�سعف  املحليني 
قوة  فيها  يجدوا  ومل  1502م(،  )908هـ/  �سنة 
عام  ويف  الكلمة.  وافرتاق  ال�سلطنات  لكرثة 
1831م �سيطر املاجلا�ض على جزيرتَي موهيلي 
�سنة  املايوت  على  فرن�سا  و�سيطرت  واملايوت، 
�سكان  ر  قَرّ حيث  1958م؛  �سنة  وحتى  1843م 
َمّ بالِدهم الأرا�سي ما وراء البحار  جزر القمر �سَ

الفرن�سية.
وحتتفل  1975م،  عام  القمر  جزر  ا�ستقلَّت  وقد 
ت  بالعيد الوطني يوم ال�ساد�ض من يوليو، وان�سَمّ

اإىل جامعة الدول العربية يف عام 1993م.

ا�ضتقبال رم�ضان:

امل�سلمون يف جزر القمر يف رم�سانعلى �سواحل 
ي�ستعُدّ امل�سلمون  ال�سباح،  ي�سهرون حتى  اجلزر 
بدءاًا  رم�سان،  �سهر  ال�ستقبال  القمر  جزر  يف 
امل�ساجد  يعدون  حيث  �سعبان؛  �سهر  بداية  من 
رونها بال�سالة وقراءة  في�سعلون م�سابيحها ويعِمّ
القراآن الكرمي، خالل ال�سهر املبارك الذي تكرُث 
كما  الكرمي،  القراآن  وتالوة  الذكر  حلقات  فيه 

تكرُث فيه ال�سدقات واأفعال اخلري.
ويف الليلة االأوىل من رم�سان يخرج ال�سكان حاملني 
ينعك�ض  ال�سواحل؛ حيث  اإىل  ويتجهون  امل�ساعل 
وي�رشبون  املياه،  �سفحة  على  امل�ساعل  نور 
ال�سهر  ويظل  رم�سان،  بقدوم  اإعالناًا  بالطبول 
حتى وقت ال�سحور. ومن االأطعمة الرئي�سية على 
مائدة الفطور يف جزر القمر »الرثيد«، اإ�سافةاً اإىل 
م�رشوب  وهناك  واحلم�سيات،  واملاجنو  اللحم 
الرثيد  يحتل  حيث  االأخرى؛  والفواكه  االأنانا�ض 
مكانةاً خا�سةاً لديهم بني بقية االأطعمة، �سواءٌ كان 
ذلك على االإفطار اأم على ال�سحور على املوائد 

القمرية.
واأنواع  واملاجنو  اللحم  وجود  من  مانع  وال 
احلم�سيات وع�سري االأنانا�ض وغريه من الفواكه 
اأهايل  عليها  داوم  عادة  هي  تلك  اال�ستوائية.. 
من  رم�سان  )ال�ستقبال  زالوا  وما  القمر  جزر 

بداية �سعبان(.

اأ�ضرة واحدة

اإىل  ال�سهر  اأيام  طوال  القمرية  اجلزر  وتتحول 
بال�سالة،  االأذان  نداء  يجمعها  واحدة،  اأ�رشة 
االإفطار،  ماأدبة  على  والتاآلف  احلب  ويجمعها 
ومع اأذان املغرب يخرج اأبناء اجلزر من كل حدب 
و�سوب، يتجهون اإىل امل�ساجد الأداء ال�سالة التي 
ال�سالة  اأداء  من  العودة  وبعد  عليها،  يحر�سون 
من  يتكون  ما  وعادةاً  االإفطار،  بتناول  يبدءون 
وجبة خفيفة تختلف من منطقة، وبعدها يذهبون 
ال�سالة  وعقب  والرتاويح،  الع�ساء  �سالة  الأداء 
يجتمع اأبناء القرية و�سبابها و�سيوخها يف حلقات 
ي�ستمعون فيها اإىل بع�ض الدرو�ض واملحا�رشات 
الدينية التي -عادةاً- ما تدور حول ف�سائل ال�سهر 

الكرمي واآداب ال�سوم.    
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الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
اال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة
ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي

املادة 412 من ق.ا.م وا

القائمة  ال�رشاقة  حمكمة  لدى  املعتمدة  و  تيبازة  ق�ضاء  مبجل�س  ق�ضائية  حم�رشة  نعيمة  ق�ضطويل  اال�ضتاذة/  نحن 
بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة : �رشكة الرتقية العقارية علي عمار حمو املمثلة من طرف م�ضريها علي عمار حمو
العنوان : حي 910 م�ضكن عمارة 06 حمل C3B تيجالبني - بومردا�س 

�ضد : موؤ�ض�ضة اأ�ضغال البناء و كل هياكل الدولة املمثلة من طرف م�ضريها ترياكمات بلقا�ضم 
العنوان : حي 80 م�ضكن عمارة 05 حمل رقم 07 اأوالد فايت �رشاقة – اجلزائر 

تنفيذا لل�ضند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن حمكمة بودواو ق�ضم : التجاري / البحري بتاريخ : 2017/11/14 
، فهر�س رقم 17/02967 ، جدول رقم : 17/01747 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2018/09/06

 : ال�رشاقة  رئي�س حمكمة  ال�ضادر  عن  وطنية  يومية  بجريدة  الر�ضمي  التبليغ  بن�رش م�ضمون عقد  االإذن  على   بناءا 
2019/04/29 رقم : 19/1832 ، فهر�س رقم : 2019/1563

وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف  التكليف بالوفاء مبوجب ال�ضند التنفيذي  املذكور اعاله  
.

لفائدة : �رشكة الرتقية العقارية علي عمار حمو املمثلة من طرف م�ضريها علي عمار حمو
�ضد : موؤ�ض�ضة اأ�ضغال البناء و كل هياكل الدولة املمثلة من طرف م�ضريها ترياكمات بلقا�ضم

و اإلزامها بدفع مبلغ اجمايل قدره : 8.335.918،39 دج
الذي ميثل مبلغ الدين + م�ضاريف اخلربة و م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي 

و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
با�ضم ال�ضعب اجلزائري

حكم
جمل�س ق�ضاء تيبازة

حمكمة ال�رشاقة 
الق�ضم  : �ضوؤون االأ�رشة 

باجلل�ضة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة ال�رشاقة
بتاريخ التا�ضع و الع�رشون من �ضهر جانفي �ضنة األفني و ت�ضعة ع�رش 

برئا�ضة ال�ضيد)ة( : حيدو�س ليلية  مرمي   قا�ضي 
و مب�ضاعدة ال�ضيد )ة( : ماكد كرمية   اأين �ضبط

و بح�ضور ال�ضيد)ة( : رزيق جميلة    وكيل اجلمهورية 
                        

�ضدر احلكم االتي بيانه
بني 

ال�ضيد)ة( :
- 01(رباحي حميد                                 مدعي             حا�رش

العنوان : 152 �ضارع حممد بلوزداد اجلزائر 
املبا�رش للخ�ضام بوا�ضطة االأ�ضتاذ )ة( : دينار حمند اوحلاج 

02( رباحي خالد
العنوان : 152 �ضارع حممد بلوزداد اجلزائر

املبا�رش للخ�ضومة بنف�ضه 
�ضد /

01-رباحي وردية ارملة رباحي حمند �رشيف                                     مدعي عليه                 غائب
العنوان : ال�ضاكنة ب�ضارع 19 ماي 1956 فيال رقم 215 باب اأح�ضن والية اجلزائر 

02( رباحي فاطمة -      مدعي عليه        غائب  
العنوان : ال�ضاكنة ب�ضارع 19 ماي 1956 فيال رقم 215 باب اأح�ضن والية اجلزائر 

03(رباحي جميلة    مدعي عليه         حا�رش
العنوان : ال�ضاكنة ب�ضارع 19 ماي 1956 فيال رقم 215 باب اأح�ضن والية اجلزائر

املبا�رش للخ�ضومة بنف�ضه 
04(رباحي �ضبيحة      مدعي عليه       حا�رش 

العنوان : ال�ضاكنة ب�ضارع 19 ماي 1956 فيال رقم 215 باب اأح�ضن والية اجلزائر 
املبا�رش للخ�ضومة بنف�ضه 

05( رباحي مدين   مدعي عليه    غائب
العنوان : ال�ضاكنة ب�ضارع 19 ماي 1956 فيال رقم 215 باب اأح�ضن والية اجلزائر

06( رباحي عبد العزيز    مدعي عليه   غائب 
العنوان : ال�ضاكنة ب�ضارع 19 ماي 1956 فيال رقم 215 باب اأح�ضن والية اجلزائر

07( ال�ضيد وكيل اجلمهورية       حا�رش     حا�رش 

ولهده االأ�ضباب
- حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون االأ�رشة علنيا ح�ضوريا يف حق املدعي عليهما رباحي جميلة و �ضبيحة ، غيابيا يف حق املدعي عليهم و يف اأول درجة : 

يف ال�ضكل : قبول الدعوى .
يف املو�ضوع : ت�ضحيح اخلطاأ املادي الوارد بديباجة احلكم املوؤرخ يف 2019/01/29 حتت رقم فهر�س 19/00898 ، ال�ضادر عن ق�ضم �ضوؤون االأ�رشة ملحكمة احلال وذلك باإ�ضافة وكيل اجلمهورية 

كطرف يف اخل�ضومة كمدعي عليه و الباقي دون تغيري 
على اأن يوؤ�رش بحكم الت�ضحيح هذا على هام�س احلكم االأ�ضلي امل�ضحح و على الن�ضخ امل�ضتخرجة منه

و اال م�ضاريف ق�ضائية يف دعوى احلال 
بذا �ضدر احلكم و اف�ضح به  جهارا باجلل�ضة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله و اأم�ضى الرئي�س و اأمني ال�ضبط .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
با�ضم ال�ضعب اجلزائري

حكم
جمل�س ق�ضاء تيبازة

حمكمة ال�رشاقة 
الق�ضم  : �ضوؤون االأ�رشة 

باجلل�ضة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة ال�رشاقة
بتاريخ التا�ضع و الع�رشون من �ضهر جانفي �ضنة األفني و ت�ضعة ع�رش 

برئا�ضة ال�ضيد)ة( : حيدو�س ليلية  مرمي   قا�ضي 
و مب�ضاعدة ال�ضيد )ة( : ماكد كرمية   اأين �ضبط

و بح�ضور ال�ضيد)ة( : لواتي حممد    وكيل اجلمهورية 
                        

�ضدر احلكم االتي بيانه
بني 

ال�ضيد)ة( :
- 01(رباحي حميد                                 مدعي             حا�رش

العنوان : 152 �ضارع حممد بلوزداد اجلزائر 
املبا�رش للخ�ضام بوا�ضطة االأ�ضتاذ )ة( : دينار حمند اوحلاج 

02( رباحي خالد
العنوان : 152 �ضارع حممد بلوزداد اجلزائر 

املبا�رش للخ�ضام بوا�ضطة االأ�ضتاذ)ة( دينار حمند اوحلاج
�ضد /

01-رباحي وردية ارملة رباحي حمند �رشيف                                     مدعي عليه                 غائب
العنوان : ال�ضاكنة ب�ضارع 19 ماي 1956 فيال رقم 215 باب اأح�ضن والية اجلزائر 

02( رباحي فاطمة -جميلة -�ضبيحة -مدين- عبد العزيز      مدعي عليه        حا�رش  
العنوان : ال�ضاكنة ب�ضارع 19 ماي 1956 فيال رقم 215 باب اأح�ضن والية اجلزائر 

املبا�رش للخ�ضام بنف�ضه 
ولهده االأ�ضباب

- حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون االأ�رشة علنيا ح�ضوريا يف حق املدعي عليهما رباحي جميلة و �ضبيحة ، غيابيا يف حق املدعي عليها رباحي وردية و اإعتباريا ح�ضوريا يف حق باقي 
املدعيني عليهم يف اأول درجة.

يف ال�ضكل : قبول اإعادة ال�ضري يف الدعوى �ضكال.
يف املو�ضوع : 

اإفراغ احلكم املوؤرخ يف 2018/06/21 حتت رقم الفهر�س 18/5235 و امل�ضادقة على حم�رش التحقيق حمل الرتجيع املوؤرخ يف 2018/10/18 و بالنتيجة اإيقاع احلجر على املدعى عليها يف االرجاع رباحي 
وردية املولودة مفرت�س عام 1932 ببلدية عني احلمام الأبيها حمند امزيان و اأمها عالل جوهر و تعيني املدعي يف االرجاع رباحي حميد مقدما عليها لرعايتها و القيام ب�ضوؤونها املالية و االإدارية ، على 

ان يلتزم با�ضتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رشفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون االأ�رشة
مع اأمر �ضابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�ضري بهذا احلجز على �ضهادة ميالد املعني ب�ضعي من النيابة العامة ، و االأمر بن�رش هذا احلكم باأحد اجلرائد اليومية اأو االأ�ضبوعية لالإعالم على اأن يكون 

ذلك ب�ضعي من املدعيان يف االرجاع
حتميل املدعيان يف االرجاع امل�ضاريف الق�ضائية

بذا �ضدر احلكم االتي بيانه و نعلق به جهارا باجلل�ضة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله و اأم�ضينا اأ�ضفله نحن الرئي�ضة و اأمينة ال�ضبط .

الو�سط:2019/05/18

الو�سط:2019/05/18

الو�سط:2019/05/18
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  الناطق الإعالمي للمركز الباحث 
"ريا�ض الأ�شقر" قال باأن ال�رسى 
�شهر  قدوم  مع  ياأملون  عام  كل 
رم�شان بان تكون الأو�شاع اف�شل 
ال�رسى  ينعم  وان  قبل  ذي  من 
يتفرغون  خا�شة،  اميانيه  باأجواء 
القران  وقراءة  العبادة  اإىل  فيها 
اجلماعية،  وال�شالة  وحفظه، 
ولكن  بالدعاء،  اهلل  اإىل  والبتهال 
الحتالل يبدد اآمالهم يف كل مرة 
القمعية  املمار�شات  من  مبزيد 
هذا  خالل  بحقهم  والتع�شفية 

ال�شهر الكرمي.
ادارة  اأن  اىل  "ال�شقر"  واأ�شار 
الو�شع  اإرباك  تتعمد  ال�شجون 
حتى  م�شتمر  ب�شكل  العتقاىل  
بخ�شو�شية  الأ�رسى  ي�شعر  ل 
�شهر رم�شان، وذلك عرب عمليات 
وال�شتنفار  والتفتي�ض  القتحام 
الدائمة حتت حجج وذرائع واهية، 
ال�شباح  منذ  احياناً  ت�شتمر  والتي 
وحتى موعد الإفطار، اأو تبداأ بعد 
الفجر  اأذان  بعد  وتنتهي  الإفطار 

بعدة �شاعات.
الحتالل  اأن  الأ�شقر  واأو�شح 
طعام  تقدمي  رم�شان  يف  يتعمد 
ويرفع   ونوعا،  كما  لالأ�رسى  �شئ 

ب�شكل  ال�شجن  كنتني  يف  الأ�شعار 
الأخرى  الأيام  عن  فيه  مبالغ 
لإرهاق  وذلك  رم�شان،  غري  يف 
وا�شتنفاذ  مالياً،  الأ�رسى 
ت�شل  التي  املالية  خم�ش�شاتهم 
عليهم  وتفر�ض  ذويهم،  من  اإليهم 
قد  حمددة  اأ�شناف  �رساء  كذلك 
اإىل  اإ�شافة  الأ�رسى  بها  يرغب  ل 
اإ�شايف  كنتني  مبلغ  اإدخال  رف�ض 
لالأ�رسى يف �شهر رم�شان من اأجل 
احتياجاتهم  �رساء  من  متكينهم 

يف  اإمعاناً  وذلك  الأ�شا�شية،  
الت�شييق عليهم .

اأ�شاليب  من  بان  الأ�شقر  وبني 
خالل  الأ�رسى  على  التنكيد 
رم�شان هي قيام الإدارة مب�شادرة 
الأ�رسى،  غرف  من  املراوح 
تقع  التي  ال�شجون  يف  وخا�شة 
حيث  ال�شحراوية،  الأجواء  يف 
احلرارة والرطوبة مرتفعة وتزداد 
يحول  مما  ال�شوم،  مع  �شعوبة 
وكذلك  حارة،  اأفران  اإىل  الغرف 

الأق�شام  بني  تنقالت  تنفيذ 
 ، الأ�رسى  من  لعدد  وال�شجون 
الإرباك  من  حالة  يخلق  وهذا 
والتوتر لدى الأ�شري، الذي يحتاج 
لعدة وقت حتى يتكيف مع الو�شع 
م�شاعفة  اإىل  اإ�شافة  اجلديد، 
على  الأ�رسي  عر�ض  عمليات 
املحاكم يف رم�شان ملا فيها من 
معاناة وتعب و�شفر عرب البو�شطة 
يرافقها  وقد  طويلة،  ل�شاعات 
وامعاناً   . الأ�رسى  على  اعتداء 
تعطل  الأ�رسى  على  الت�شييق  يف 
اإدخال  ال�شجون  م�شلحة  اإدارة 
الأغرا�ض اخلا�شة ب�شهر رم�شان 
كالتمور وزيت الزيتون واحلاجيات 
التي ي�شتخدمها الأ�رسى ل�شناعة 
حت�رسها  والتي  احللويات، 
الأهل  اأو  املخت�شة  املوؤ�ش�شات 
املركز  وطالب  الزيارة.  خالل 
الدولية  احلقوقية  املوؤ�ش�شات 
ب�رسورة التدخل لوقف اعتداءات 
الحتالل على الأ�رسى خالل هذا 
اجواء  وتوفري  الف�شيل،  ال�شهر 
ال�شعائر  لإقامة   لهم،  منا�شبه 
امل�شلمني يف  تخ�ض  التي  الدينية 
هذا ال�شهر، وتوفري كل م�شتلزمات 

احلياة لهم .

اتهم مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات اإدارة �سجون االحتالل بتعمد  التنغي�ص والتنكيد 
على اال�سرى يف �سهر رم�سان املبارك وك�سر فرحتهم با�ستقبال هذا ال�سهر الف�سيل، بعدة 

اجراءات وممار�سات قمعية تزيد من اأو�ساعهم �سعوبة وق�ساوة.

مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات

الحتالل يتعمد التنغي�ص على الأ�ضرى يف رم�ض�ن ب�إجراءات قمعية

ط��ضني الأ�ضر
علي �سك�سك 

اأحد  لكنه  ملف،  جمرد  لي�ض  هو 
الفل�شطينية  الأبجدية  مفردات 
الذي  القامو�ض  من  وف�شٌل  احلديثة، 
القادم  الكنعاين  التاريخ  دليل  ي�شكل 
والطريق اإىل فهم اجلغرافية ال�شيا�شية 

اجلارية، ذلك هو طا�شني الأ�رس، 
وهو اأحد التجليات للوجه ال�شهيوين 
الذي  وهو  املعا�رسة،  واإجنازاته 
طقو�ض  كل  من  رجعٍي  باأثٍر  ينتقم 
الأ�رس يف التاريخ، حمتكراً للمحرقة 
ودور ال�شحية وفن الإبادة، ومرتبعاً 
عل قمة الهرم يف التكنولوجياً وروائع 
ال�شجون،  يف  والغت�شاب  ال�شبْح 
اأ�شكال  اإنتاج  للمتخيَّل يف  ومتجاِوزاً 
فهذا  امل�شطلح،  وابتكار  العن�رسية 
الذين  وهم  يداه،  ملطخة  �شجني 
ونواياهم  واأرواحهم  اأيديهم  تقطر 
بال�شوء واجلرمية ودمنا، وقد �رسقوا 
ما مل ي�رسقه اإن�شان يف التاريخ منا؛ 
تاريخنا وانتماءنا واأع�شاءنا وراحتنا 
وقرارنا وم�شتقبلنا ون�شيجنا وعاداتنا 
ومياهنا ولبا�شنا، وهم الذين تتلطخ 
اأوقاتنا  من  بحرماننا  اأوقاتهم  كل 
هواءنا  ويتنف�شون  عبادتنا  وطقو�ض 

وحقولنا، وهم الذين ي�شجنون ن�شف 
والن�شف  اأ�شوار املنايف  اأمام  �شعبنا 

الآخر وراءها، 
الإن�شان  يف  يعربدون  الذين  وهم 
ورقابة  احلق  ب�شرية  عن  بعيداً 
وميحقون  اجلّثة  ويبتّزون  ال�شمري، 
املعاجم،  يف  الب�رسية  معنى 
لالإن�شان  كئيبًة  �شورة  ويُنتجون 
تف�شري  اإىل  جديداً  بعداً  ت�شيف 
"كونوا قردًة خا�شئني"، وقد حتايلوا 
وحقوق  الدولية  املنظمات  على 
حتايلوا  كما  العام  والراأي  الإن�شان 
ال�رسائع  على  والتفوا  ال�شبت،  على 
وتف�شري  والقرارات  والقوانني 
الكلم  دوما  حرفوا  كما  الكلمات 
ما ل ميلكون  واّدعوا  موا�شعه،  عن 
الأ�رسى  وو�شفوا  العهد،  اّدعوا  كما 
بالإرهابيني كما "قالوا اإّن اهلل فقرٌي، 
"عقيدة  يف  الو�شايا  اأحد  وهو 
قتل  ي�رسعون  فالذين  امللك"، 
الأطفال لأنهم �شيكربون و�شي�شكلون 
خطراً على اليهود كما ورد يف كتاب 
بالتعاون  �شابريا  اإيت�شيك  احلاخام 
مع احلاخام يو�شي األيت�شور، ل يرون 
يف �شحاياهم الأ�رسى اإل اإرهابيني، 
قادمون،  اإرهابيون  الأطفال  بينما 

املعنوي  القتل  عقيدة  هنا  ومن 
الأ�رس  اإحكام  هنا  ومن  لالأ�شري 
واإطباق كافة اأ�شكاله، واعرتا�ض كل 

قناة لتخفيف اآثاره، 
بطرق  باأكمله،  �شعباً  ت�شجن  وهي 
يف  الكامل  جتليها  جتُد  خمتلفة، 
تتنوع  بينما  التقليدية،  ال�شجون 
يف  واحل�شار،  ال�شجن  فنون  باقي 
داخل اخلط الأخ�رس وعلى حواجز 
ال�شفة، وما ح�شار غزة اإل اأحد هذه 
حتّر�ُض  التي  املحكمة  التجليات 
واأحالفاً  دولً  وجتند  العامل  عليها 
عليه  اخلناق  لت�شديد  ع�شكرية 
للغداء  حتى  وتتعر�ض  الوثاق،  و�شد 
والدواء، وتظّل تلب�ض دور ال�شحية، 

اأ�رس العامل كله  وهو رغبة دفينة يف 
واقت�شاديا،  اإعالمياً  والهيمنة عليه، 
وحتريك  الأغيار  مبزاج  والتحكم 
مفا�شل الأر�ض كما حترك الدمى، 

واملعتقلون �شاهٌد حي على ما ينتظر 
عامٌل  فهم  الطريق،  يف  يقف  من 
ردعي لفكرة املقاومة، وتثبيت فكرة 
العقاب التي ت�شكل ركيزة اأ�شا�شية يف 
النهج ال�شهيوين، وهي نف�شها الفكرة 
املنا�شلني  ت�رُسّ على مالحقة  التي 
يف ف�شاءات الأر�ض واغتيالهم، وهي 

ي�شنفون  جتعلهم  التي  الفكرة  نف�ض 
حمَل  فَمن  اأ�شناف،  اإىل  املعتقلني 
الذين  ِمن  واأ�شاب  وجاهد  ال�شالح 
من  واأخرجوهم  و�شعبه  اأهله  قتلوا 

ديارهم لي�ض كالآخرين، 
حتى اإذا ادلهّم الأمر وبلغت القلوب 
املعايري  واختلطت  احلناجر 
الليل،  من  قطعاً  النوُر  ينقلب  وكاد 
الأ�رسى  يكون  النجوم،  تاأفل  وكادت 
ال�شوء  هم  املتجاِوزة  باأبعادهم 
وهم العالمة والدليل، ففي قلب كٍلّ 
منهم حتققت احلريُة كاملًة وتكاَمَل 
ما  اإىل  بالإ�شافة  فغدوا  الوطن، 
والبو�شلة  وال�شحية  ال�شاهَد  �شبق 
هم  الراية،  واأ�شبحوا  والرافعة، 
والرجال  واجلرحى  وال�شهداء 
هم  املحا�رَسون،  والولدان  والن�شاء 
اجلاين،  وظالم  ظلم  على  ال�شاهد 
وم�شاره،  مبدئه  على  الدليل  وهم 
وجِهه،  و�شوء  وجوده،  ول�رسعية 
وهم  بنهايته  الآِخر  الوعد  وهم 
الذين �شيك�شفون �شوءاتهم ويَ�شووؤون 
على  عالمة  العاملني،  يف  وجوَههم 
"وِليدخلوا  ِل  مقدمًة  الوعد،  حتقق 
امل�شجد كما دخلوه اأّول مّرٍة وليُترّبوا 

ما َعلوا تتبريا".
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اأدب الأ�ضرى الفل�ضطيني.. 
ت�ريخ ومراحل

يا�سر علي
اإعالمي و�ساعر فل�سطيني

�سبكة العودة االإخبارية

يف رحاب الأ�رسى، ي�شعب تو�شيف اأو�شاعهم، بني الهّمة واملهّمة، والأمل 
والأمل، واملوت واحلياة.. جند اأنف�شنا يف رحاب م�شاريع ال�شهادة التي 

-حني مل تكتمل- ا�شتطالت اإىل �شهادات عديدة يف املعتقالت والزنازين 
الإفرادية واملوؤبدات..

يتميز اأدب الأ�رسى الفل�شطيني مبيزتني اأ�شا�شيتني:
1 - اأنه عن اأدب الأ�رسى اأو اأدب املعتقالت، ولي�شت عن اأدب ال�شجون، 

فال�شجون ت�شّم اأنواعاً عديدة من املعتقلني )كاملهّربني واجلنائيني و 
القتلة املجرمني(. اأما اأدب الأ�رسى فيت�شمن مو�شوعاً وطنياً �شامياً 

وت�شحية بالعمر من اأجل ق�شية اإن�شانية.
2 - اأن اأدب الأ�رسى ل يكتبه الأ�رسى فقط، فقد يكتبه الأحرار عن 

الأ�رسى. باملقابل فاإن نتاج اأعمال الأ�رسى قد ل يُ�شّنف كلّه يف مو�شوع 
الأ�رسى. مثل الأدب الفل�شطيني، الذي ل ي�شّنف بح�شب اجلن�شية، بل 

امل�شمون.
لقد �شّجل الأ�رسى الفل�شطينيون كثرياً من معارك ال�شمود والتحدي 

�شد العدو، منها اإ�رسابات الطعام، ومنها عمليات الهروب الكبري، ومنها 
انتفا�شات ال�شجون.. ومنها تهريب الكتب اأو الأوراق والر�شائل، واأخرياً 

تهريب النطف..
وعملوا يف البدايات على تهريب اأدوات الكتابة من خالل زيارات الأهل؛ 

اأو عن طريق املحامني؛ كما ا�شتفادوا من موا�شري الأقالم التي كانت 
توزع عليهم لكي يكتبوا ر�شائل لذويهم مرة يف ال�شهر؛ وكان ل بد من 

اإخفاء اإحدى املوا�شري وحتّمل تبعات ذلك من عقاب جماعي، ومن ثم 
ا�شتخدموا هذه املا�شورة يف كتابة ما يريدون؛ وبنف�ض الطريقة متكنوا 

من توفري الورق. كما ا�شتخدم املعتقلون مغلفات اللبنة والزبدة بعد 
غ�شلها وجتفيفها للكتابة عليها..

وقد بداأ اأدب الأ�رسى يتبلور بعد الإ�رساب الكبري الذي خا�شه الأ�رسى 
يف عام 1970، الذي كان من �شمن مطالبه، اإدخال الأوراق والأقالم 
والكتب. وقد ا�شطرت �شلطات ال�شجون اإىل ال�شماح باإدخال الكتب 

وال�شحف والدفاتر والأقالم من خالل ال�شليب الأحمر؛ اإل اأنها و�شعت 
قيوًدا على ذلك متثلت يف اإخ�شاع املواد املكتوبة للرقابة والتدقيق 

والفح�ض الأمني، وحتديد نوعية الكتب امل�شموح باإدخالها، وحتديد 
كمية الأقالم والورق؛ واأخريا فر�شت على كل معتقل اأن ل يقتني اأكرث من 

كتاب واحد..
جاءت التجربة الإبداعية لالأ�رسى على فرتات ومراحل:

املرحلة الأوىل
وهي التي انطلقت يف ال�شبعينيات مع الإ�رساب الكبري.. حيث 

بداأت املحاولت ال�شعرية الأوىل داخل املعتقالت، و�شدرت بع�ض 
املجموعات ال�شعرية بخط اليد.

املرحلة الثانية
بعد دخول الكتب الأدبية للمعتقالت، واعتقال عدد من الأكادمييني 

واملثقفني �شاهموا يف توجيه الأ�رسى اإىل اآليات الكتابة وقواعد ال�شعر 
والنرث.

وا�شتهرت املجالت الأدبية يف املعتقالت مثل )نفحة الثورة – ال�شمود 
الأدبي – و�شدى نفحة( وبرز من املعتقلني يف تلك املرحلة الدكتور 
فايز اأبو �شّمالة. و�شدرت جمموعة من الروايات وجدت طريقها من 

خلف الق�شبان اإىل دور الن�رس.
املرحلة الثالثة

بداأت هذه املرحلة مع النتفا�شة الأوىل عام 1987، حيث دخل 
املعتقالت عدد كبري من الأ�رسى، وارتقت احلالة الإبداعية اإىل اأعلى 

م�شتوياتها لتواكب احلالة الثورية. وتعددت الإ�شدارات كماً ونوعاً.
املرحلة الرابعة

هي مرحلة اأو�شلو وال�شلطة، التي بداأت يف العام 1993، اأحدثت تراجعاً 
يف الكتابة الأدبية الإبداعية.. وقد �شدرت عدة روايات خارج ال�شجون 

لأ�رسى حمررين. مثل وليد الهوديل ومعاذ احلنفي.
املرحلة اخلام�شة

وهي الفرتة التي نعي�شها الآن، حيث برزت عدة روايات اأ�شدرها الأ�شري 
عبد اهلل الربغوثي، منها : اأمري الظل – املاجدات - املق�شلة. كذلك 

الأ�شري عمار الزبن الذي كتب عدة روايات.
اإذاً، اأدب الأ�رسى الفل�شطيني، اأدب انتُزع من ال�شجان انتزاعاً، ومّر بعدة 
مراحل متاأثر بتطورات الق�شية الفل�شطينية، و�شكل ركناً مهماً من اأركان 

الثقافة الفل�شطينية، ومل تقت�رس م�شامني هذا الأدب على الأ�رسى، بل 
تو�ّشع اإىل الأحرار الذين كتبوا عن الأ�رسى وق�شاياهم وجمتمعاتهم داخل 

ال�شجن وخارجه.



بقلم : فرا�س الطرياوي 
ع�ضو الأمانة العامة 

لل�ضبكة العربية للثقافة 
والراأي والعالم / �ضيكاغو  

ومازال  عاماً  و�سبعون  واحٌد 
الغا�سم جاثماً  ال�سهيوين  االحتالل  
موا�ساًل  الفل�سطينية  ار�سنا  فوق 
ال�ساملة �سدنا قتاًل  عدوانه وحربه 
م�سادرًة  االأر�ض  و�سد  وح�ساراً، 
العن�رصي  لال�ستيطان  وتكري�ساً 
وامل�سجد  عامًة  املقد�سات  و�سد 
والقد�ض  املبارك  االأق�سى 
لتاريخها  وخطفاً  تهويداً  خا�سة 
الفل�سطينية   النكبة  اإن  وح�ساراتها. 
ياأبى  واإمنا حق  مرت،  ذكرى  لي�ست 
وذاكرة  �سعب،  ذاكرة  و  الن�سيان، 
اإطفاء  على  االأيام  تقوى  ال  وطن 
اأعا�سري  ا�ستدت   مهما  �سعلتها 
تكن  ،ومل  الزمن  وطال  التحديات 
جرمية ا�ستهدفت الالجئني فح�سب، 
اإجرامية  �سيا�سة  هي  فالنكبة 
ندفع  عقود  منذ  م�ستمرة  وجرمية 
والهوية  االنتماء   كله �رصيبة  ثمنها 
ومعاناًة  وت�رصيداً  واأ�سالًء  دماً 
الفل�سطيني  �سعبنا  ومازال  واأ�رصاً. 
يعاين  اللحظة  هذه  حتى  االأبي 
والت�رصيد  والظلم،  والقهر  الويالت 
والتهجري، واملعاناة واالآالم، ومازال 

اجلرح ينزف ولن يندمل اال بتحرير 
االأر�ض واالإن�سان ، وعودة الالجئني 
هجروا  التي  وقراهم  مدنهم  اىل 
حتماً  احللم  فهذا  عنوة،  منها 
ا�سحاب  الننا  يوماً،   �سيتحقق 
االأر�ض ال�رصعيني، والأن هذا الكيان 
"اإ�رصائيل"ن�ساأ  يدعى  الذي  املارق 
وثروات  حقوق  ونهب  �سلب  على 
العن�رصية  على  وتربي  بل  االآخرين 
كيف  واالفرتاء،  والكذب  واالإرهاب 
ال ؟ وهم اأ�سحاب العقيدة املحرفة 
بان  فيها  يزعمون  التي  املزورة 
واأنها  لهم  ملًك  فل�سطني  ار�ض 
هوؤالء  يدرك  .فال  الأجدادهم  تعود 
عربية  اأر�ض  فل�سطني  اأن  ال�سفهاء 
كنعانية وكل �سرب فيها ملك للعرب.. 
االأرا�سي  وان  وم�سيحيني،  م�سلمني 
احتلوها  التي  الفل�سطينية  واملدن 
�سوف حترر وتعود الأ�سحابها حتما، 
واأن ال�سعب الفل�سطيني ي�ستمد ثقتِه 
و�سربِه واحت�سابه من الوعد االإلهي 
هذه  يف  واملظلومني  للم�ست�سعفني 
بالن�رص  املقد�سة  الطاهرة  االأر�ض 
ي�سيع  ولن  حني.  بعد  ولو  والتمكني 
مطالب  وراءه  طاملا  احلق  هذا 
اأن  ا�ستطاعوا   واأبطال  ورجال   ..
الكيان  هذا  اأوهام  على  يق�سوا  
املارق الذي راهن على اإنهاء ق�سية 
اجليل  موت  مبجرد  باأكمله  �سعب 

باأجيال  ليفاجاأ  النكبة  عا�رص  الذي 
اأكرث وعياً وت�سبثاً باأر�سهم واإ�رصارا 
على ا�ستعادة احلقوق الوطنية لت�سبح 
املخيمات التي اأرادها االإحتالل اأن 
معاقل  للفل�سطينيني  مقابر  تكون 
ومنا�سلني،  قادة  خَرجت  ثورية 
من  ومنهم  نحبه  ق�سى  من  فمنهم 
ن�ستذكر  تبديال.   بدلوا  وما  ينتظر 
حكومة  ظل  يف  النكبة  ماأ�ساة  اليوم 
تدير  متطرفة  عن�رصية  �سهيونية 
كيان  يف  ال�سيا�سية  احلياة  دفة 
االحتالل، ومتعن يف اإنكارها للحقوق 
وتوا�سل  امل�رصوعة  الفل�سطينية 
الدولية،  ال�رصعية  لقرارات  تنكرها 
الدويل  املجتمع  تقاع�ض  ظل  يف  و 
الفل�سطينية  احلقوق  م�ساندة  عن 
وت�سحيح اجلرمية التاريخية الكربى 
للعمل  بحاجة  نظل  �سعبنا،  بحق 
اأ�سكاله  بكافة  امل�ستمر  والن�سال 
الوقت  نف�ض  ويف   ، حقوقنا  النتزاع 
واجب علينا بل فر�ض متتني جبهتنا 
اللعني  االنق�سام  واإنهاء  الداخلية 
الذي ينخر يف م�سريتنا الوطنية من 
اأجل اإ�سقاط ما ي�سمى �سفقة القرن 
وحتويلها اىل �سفعة يف  وجه الكيان 
ال�سهيوين املارق واالإدارة الرتامبية 
امل�ساريع  كافة  واإ�سقاط   معا، 
امل�سبوهة التي تريد ت�سفية ق�سيتنا 

الوطنية.   

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

حزيران  من  الرابع  حدود  على 
لهم  ونقول  القد�ض”.  وعا�سمتها 
الفل�سطيني   �ساعرنا  قاله  ما  اأي�سا 
�ساأرجع مهما   :  " البحريي  ح�سن   "
توالت  ومهما   ... البعيد  ترامى 
دجى االأزمن ... الأحمل اأر�سك بني 
ال�سلوع ... واألثم تربك باالأجفن ... 
وان وقفت �ساخمات اجلبال ... امام 

رجوعي اىل موطني ... فهمة روحي 
لن تنثني ... وهامة عزمي لن تنحني 

. املجد واخللود لل�سهداء
كل  واحلرية  للجرحى،  وال�سفاء 
البوا�سل،وعا�ست  الأ�رصانا  احلرية 
فل�سطني حرة عربية من البحر اىل 
حق  والعوده  �سنعود  النهر،حتماً 

مقد�ض.

ما اأ�ضدق القائل فينا يوما : قل للذين جنوا على وطني ما بيننا الأيام واحلقب.. من قبلكم مّر الطغاة بنا هل تعرثت بهم؟ لقد ذهبوا .. 
ع�ضفت بهم نار مقد�ضة فاذا بهم جلهنم حطب. 

واحٌد و�سبعون عامًا من " النكبة " حق ياأبى الن�سيان

النقب و اال�سرى بني تقريرين .. فهل من متابع ؟
بقلم: نا�ضر نا�ضر  

اال�رصائيلية  االعالم  و�سائل  ن�رصت 
حول  هامني  تقريرين  اأم�ض 
حلقوق  امل�ستمرة  االنتهاكات 
ال�سجون  يف  الفل�سطينيني  اال�رصى 
اال�رصائيلية ، االول �سادر عن جمعية 
و   ، ا�رصائيل  يف  العامون  املحامون 
يناق�ض او�ساع اال�رصى ب�سكل عام ، و 
حتديدا اال�رصى اجلنائيني ، و الثاين 
هو عبارة عن ك�سف خا�ض لل�سحفي 
اال�رصائيلي جو�ض برايرن يف هاآرت�ض 
�سد  متت  التي  االعتداءات  حول 
النقب يف 2019-3-24  اأ�رصى �سجن 
الفل�سطينيون  �سي�ستخدم  فهل   ،
هذه  االن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  و 
كافة  على  ا�رصائيل  الإدانة  التقارير 

امل�ستويات و الدفاع عن اال�رصى ؟ 
ما  العامون  املحامون  تقرير  اأثبت 
كان يدعيه اال�رصى الفل�سطينيني يف 
م�سائل كثرية جدا ، و من اأهمها على 
�سبيل املثال : االهمال الطبي الذي 
ال�ست�سهاد  االخرية  الفرتة  يف  ادى 
و   ، رامون  �سجن  يف  بارود  فار�ض 

االزدحام و االكتظاظ امل�ستمر رغم 
ال�سجون  م�سلحة  اإجراءات  بع�ض 
و   ، منه  التخفيف  باجتاه  االخرية 
ا�ستخدام الكلب�سات و القيود لفرتات 
طويلة و مبالغ فيها ، اأما عن معاناة 
اال�رصى  نقل  �سيارات   " البو�سطة 
الكريهة " فحدث وال حرج ، وقد اأكد 
 ( العاري  التفتي�ض  انتهاكات  التقرير 
للردع و ك�رص الروتني ( و الذي جنح 
اال�رصى االمنيون يف الفرتة االخرية و 
بعك�ض اجلنائيون يف احلد منه ب�سبب 
االحتجاجات و اال�رصابات املنظمة 

�سده .
مما ال �سك فيه باأن " يهودية " كثري 
اأ�سهمت  قد  اجلنائيني  اال�رصى  من 
ب�سورة كبرية جدا باهتمام موؤ�س�سات 
متابعة  يف  حقوقية  ا�رصائيلية 
االنتهاكات �سد اال�رصى و ن�رص هذا 
امل�ستهدفة  فاجلهة   ، الهام  التقرير 
اليهود  اال�رصى  هي  االوىل  بالدرجة 
�سملت  و  �سمت   ) الطريق  وعلى   (
يف  االمنيني  الفل�سطينيني  اال�رصى 
�سجون االحتالل  ، حيث ال ي�ستطيع 
رغم  ا�ستثنائهم  اأو  جتاهله  التقرير 

عدم اال�سارة اليهم ب�سكل خا�ض . 
ك�سفت �سحيفة  فقد  مقابل هذا  يف 
اإجراءها  من خالل  و  اأم�ض  هاآرت�ض 
ا�رصائيلية  �سخ�سيات  مع  مقابالت 
فر�ض  جهاز  ي�سمى  فيما  وازنة 
م�سلحة  يف  كبار  �سباط  و  القانون 
و  االنتهاكات  حجم  ال�سجون 
ا�رصى  �سد  متت  التي  االعتداءات 
 3\  25-24 يومي  يف  النقب  �سجن 
م�سادر  و�سفتها  التي  و   ،  2019  ،
خلفية  على   ) باالنتقامية   ( هاآرت�ض 
طعن اثنني من �رصطة ال�سجن اللذين 
الداخلي  االمن  وزير  اأوامر  نفذا 
جلعاد اردان العقابية �سد اال�رصى ، 
و التي حاول دون جدوى قطع ات�سال 
عائالتهم  مع  اال�رصى  توا�سل  و 
ت�سوي�ض  اأجهزة  تركيب  بوا�سطة 
اال�رصى  مبعدات  و  بال�سحة  �سارة 

كالراديو التلفزيون . 
به  اأقر  ما  اىل  اال�سارة  املهم  من 
ال�سجون  م�سلحة  يف  كبري  م�سدر 
ا�سمه  عن  الك�سف  رف�ض  وقد 
�ساهده  ما  اأن  من  هاآرت�ض  ل�سحيفة 
على كامريات ال�سجن من اعتداءات 

بدون  و  وح�سيا  كان  اال�رصى  على 
اأدنى مربر ، و بعد ان متت ال�سيطرة 
ي�سار   ، ال�سجناء  على  متاما  االمنية 
 15 لنقل  اأدت  االعتداءات  ان  اىل 
�سوروكا  فل�سطينيا مل�ست�سفى  ا�سريا 
طريق  عن  بع�سهم   ، ال�سبع  بئر  يف 
اال�رصائيلي  اجلو  �سالح  طائرات 
عرف   ، ال�سحي  و�سعهم  خلطورة 
ابو  م�سعب  املثال  �سبيل  على  منهم 
و  م�ساملة  و�سلمان  �سخيدم        
ا�سالم و�ساحي .  و االخطر من ذلك 
ملحاولة  الكبري  ال�سابط  ا�سارة  هو 
مل�سلحة  العليا  الر�سمية  القيادة 
بهذا  التحقيق  اإ�سكات  ال�سجون 
ال�ساأن ، من خالل املماطلة والتباطوؤ 
و متييع االجراءات املطلوبة ، علما 
مع  التعامل  يف  الطريقة  هذه  ان 
هو  اال�رصى  �سد  االنتهاكات  ملفات 
للتمل�ض  �سائع  ا�رصائيلي  اأ�سلوب 
هكذا   . العقاب  م�ستويات  ادنى  من 
داخل  من  كبرية  م�سادر  اأكدت  اذن 
و  اركان  معظم  االحتالل  �سلطات 
تفا�سيل رواية  اال�رصى الفل�سطينيني 

حول اعتداءات النقب .   

رئي�س هيئة �ضوؤون الأ�ضرى واملحررين

االحتالل يتعمد التنغي�ص على 
املعتقلني خالل �سهر ال�سيام

االأ�رصى  �سوؤون  هيئة  رئي�ض  قال 
اأن  بكر،  ابو  قدري  اللواء  واملحررين، 
اال�رصائيلية  االحتالل  �سجون  اإدارة 
على  التنغي�ض  تتعمد  القمعية  وقواتها 
االأجواء  روحانية  عليهم  وتعكري  االأ�رصى 
ومراكز  ال�سجون  داخل  الرم�سانية 
اأن  بكر،  اأبو  واأكد  والتحقيق.  التوقيف 
من  العديد  يف  تتعمد  ال�سجون  اإدارة 
لالأ�رصى  االفطار  ادخال  تاأخري  االحيان 
ل�ساعات  التوقيف  مراكز  يف  القابعني 
متاخرة من الليل، وتقدم اأطعمة ووجبات 
�سيئة الكمية واجلودة، ومنع اال�رصى من 
وتوا�سل  الفورة،  يف  الرتوايح  �سالة  اداء 
�سيا�سات النقل والتفتي�سات والعزل بحق 
املعتقلني، وغريها من اجراءات تع�سفية. 
وجاءت اقوال ابو بكر، خالل زيارته ووفد 
من الهيئة عدد من االأ�رصى املحررين يف 
االأ�سري  من  كل  وهم  اخلليل،  حمافظة 
بعد  نعيم  بني  بلدة  من  طرايرة  ناجح 

واال�سري  ال�سجون،  يف  عاما   17 ق�ساءه 
 19 ق�ساءه  بعد  ال�سوامرة  خليل  املحرر 
ع�سو  املحررة  واال�سرية  باالأ�رص،  عاما 
�سوزان  اخلليل  يف  البلدي  املجل�ض 
كما  �سهرا.   12 دام  اعتقال  بعد  العويوي 
زار ابو بكر والوفد املرافق، كل من عائلة 
االأ�سريان امل�رصبان عن الطعام منذ 47 
يوما على التوايل �سد اعتقالهما االداري، 
واللذان  العويوي،  وح�سن  احلروب  عودة 
ال�سحية  اأو�ساعهم  تفاقم  من  يعانيان 
نتيجة اال�رصاب وعملية النقل املتوا�سلة 

بحقهم بني ال�سجون لك�رص ا�رصابهم.
ولفتت الهيئة، اىل اأن االأ�سري احلروب )32 
ومعتقل  �سامت  دير  بلدة  من  هو  عاماً( 
اأب  وهو   ،2018 االأول  كانون  �سهر  منذ 
 35( العويوي  االأ�سري  اأما  اأطفال.  لع�رصة 
عاماً( معتقل منذ 15 كانون الثاين 2019، 
�سابقاً  وق�سى  اأطفال،  لثالثة  اأب  وهو 

�سنوات يف معتقالت االحتالل.
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عي�شة ق.

يتوا�سل ال�سو�سبان�س يف البطولة 
�سوى  تف�سلنا  ال  والتي  الوطنية 
ال�ستار  اإ�سدال  على  جولتني 
احتاد  ويوا�سل  اأطوارها،  عن 
وهو  احلدث  �سنع  يف  العا�سمة 
الذي ميلك حظوظ اإحراز لقب 
التتويج  بعد  وا�ستعادته  البطولة 
املا�سي  قبل  ما  املو�سم  به 
2017/2016 رغم �سل�سلة النتائج 
االأخرية  اجلوالت  يف  ال�سلبية 
خا�سة واأن الفريق مل يفز �سوى 
�سبع  باآخر  واحدة  مقابلة  يف 
اأين  املناف�سة،  من  مباريات 
يحتفظ الفريق باآماله كاملة يف 
هذا  بالعا�سمة  االأفراح  اإعالن 
مولودية  يالقي  عندما  الثالثاء 
فر�سة  اأمام  والالعبون  وهران 
نقاط يف  �سيعوه من  ما  تدارك 
خالل  من  ال�سابقة  املباريات 

الفوز يف اجلولة املقبلة والتتويج 
ر�سميا بلقب البطولة الوطنية.

»�سو�سطارة«  ت�سكيلة  وتتم�ّسك 
واأنه  خا�سة  اللقب  باإحراز 
خالل  من  الالعبني  اقدام  بني 
اجلولة  يف  بانت�سار  االكتفاء 
نتائج  اإىل  النظر  دون  املقبلة 
جولة  واأن  خا�سة  املالحقني، 
ظل  يف  خدمتها  اأم�س  اأول 
�سقط  التي  املفاجاأة  الهزمية 
خ�رس  والذي  بارادو  نادي  فيها 
بلعبا�س  احتاد  اأمام  مواجهته 
التناف�س  يف  حظوظه  اأفقدته 
ت�سييق  خالل  من  اللقب  على 
اإىل  الفارق  وتقلي�س  اخلناق 
ال�سدارة،  عن  واحدة  نقطة 
اأ�سبال  يجعل  الذي  االأمر  وهو 
فر�سة  اأمام  كبري  ملني  املدرب 
الإعالن  الثالثاء  هذا  تعّو�س  ال 
لقب  العا�سمة  احتاد  اإحراز 

املو�سم احلايل.
اأظهر رفقاء الالعب الليبي موؤيد 

الاليف م�سجل هدف االحتاد يف 
اللقاء عن رغبة كبرية يف العودة 
من  لالقرتاب  ايجابية  بنتيجة 
االأخطاء  اأن  اإال  باللقب  التتويج 
الفادحة التي وقع فيها احلار�س 
كلف  والدفاع  برفان  مراد 
خا�سة يف ظل  اخل�سارة  الفريق 
برفان  يتحملها  التي  امل�سوؤولية 
�سّده  امل�سجلني  الهدفني  يف 
بلغربي،  الالعب  هدف  خا�سة 
احلار�س  جعل  الذي  االأمر  وهو 
حمل  القبائل  ل�سبيبة  ال�سابق 
انتقادات الذعة من طرف اأن�سار 
كانوا  والذين  العا�سمي  النادي 
اأول  ملعب  يف  بقوة  حا�رسين 
نوفمرب من خالل التنقل بكثافة 
حيث و�سل عددهم اإىل 6 اآالف 
منا�رس مل يتمكن عدد كبري منهم 
من الدخول اإىل امللعب ومتابعة 
ب�سبب  املدرجات  من  اللقاء 
لهم  املخ�س�سة  املن�سة  امتالء 

من طرف اإدارة »الكناري«.

اللقب يرك�ض خلف احتاد العا�صمة واالحتفال اأمام احلمراوةبرفان تلقى وابال من االنتقادات
الزال ميلك فريق احتاد العا�شمة كافة الفر�ص من اأجل ا�شتعادة لقب البطولة 

الوطنية والتتويج بها وذلك رغم اخل�شارة التي عاد بها النادي العا�شمي من ملعب اأول 
نوفمرب بتيزي وزو اأمام �شبيبة القبائل �شمن اجلولة 28 من الرابطة املحرتفة االأوىل 
التي جرت �شهرة اأول اأم�ص، حيث ميلك االحتاد فر�شه كاملة من اأجل معانقة اللقب 

الثامن للبطولة الوطنية يف تاريخه، اأين ال يحتاج �شوى اإىل الفوز يف لقاءه املقبل 
داخل القواعد اأمام مولودية وهران

نهائي بطولة 
اجلزائر لكرة ال�شلة

نادي ا�صطاوايل 
يتحدى املجمع 

البرتويل
 

البي�ساوية  القاعة  حتت�سن 
االأوملبي  للمركب  التابعة 
�سهرة  بو�سياف«  »حممد 
اليوم املباراة النهائية للبطولة 
نادي  بني  ال�سلة  لكرة  الوطنية 
البرتويل  واملجمع  ا�سطاوايل 
رجال من اأجل نيل لقب مو�سم 
هي  �سابقة  يف   2019-2018
تاريخ  يف  نوعها  من  االأوىل 
على  االعتماد  بعد  اللعبة 
�سيغة مناف�سة جديدة، وكانت 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
مباريات  جّمدت  قد  ال�سلة 
للبطولة  االأوىل  املرحلة 
الذي  احلكام  اإ�رساب  ب�سبب 
لتعو�سها  كاملني  �سهرين  دام 
االأربعة  االأندية  جمعت  بدورة 
توقف  عند  الرتتيب  االأوىل يف 
املرحلة االأوىل يف جولتها 17، 
الوقت  باأن  اعتربت  ان  بعد 
من  تبقى  ما  الإمتام  يكفي  ال 
ثم  جولة   13 االأوىل  املرحلة 
لعب دورتي اللقب و البقاء التي 
للبطولة،   16 االأندية  كل  تهم 
االأندية  اأغلب  رف�س  واأمام 
العتبارات  املناف�سة  موا�سلة 
االحتادية  الهيئة  قررت  مالية، 
اإ�رساك االأندية االأربعة االأوىل 
توقف  عند  العام  الرتتيب  يف 
البطولة وهي على التوايل وداد 
داي،  ح�سني  ن�رس  بوفاريك، 
واملجمع  ا�سطاوايل  نادي 
ن�سف  الدور  عقب  البرتويل. 
االأ�سبوع  جرى  الذي  النهائي 
نادي  من  كل  تاأهل  املا�سي، 
البرتويل  واملجمع  ا�سطاوايل 
فوزهما  بعد  النهائية  للمباراة 
وداد  على  التوايل  على 
بوفاريك 64-62 و ن�رس ح�سني 
اللقاء  اأن  علما   ،61-63 داي 
االأول توقف قبل 17 ثانية عن 
نهايته ب�سبب رمي املقذوفات 
مما  امليدان،  اأر�سية  على 
تر�سم  االن�سباط  جلنة  جعل 
الغربية  ال�ساحية  ممثل  فوز 
اأول  اأحلق  الذي  للعا�سمة 
املو�سم،  هذا  بالوداد  هزمية 
املدرب  اأ�سبال  وي�سعى 
والدويل ال�سابق لوداد بوفاريك 
حممد يحيى، اإىل حتقيق اجناز 
كبري ثان واملتمثل يف االإطاحة 
بالعمالق البرتويل الذي فر�س 
�سيطرة مطلقة على كرة ال�سلة 

اجلزائرية منذ عقدين.
املجمع  يطمح  جهته،  من 
البرتويل اإىل اإثراء �سجله بلقب 
ال�ساد�س  و   20 �سيكون  جديد 
ومل  البطولة،  يف  التوايل  على 
يكن اأ�سبال املدرب و الالعب 
يف  بوحلية  �سفيان  ال�سابق 
املو�سم،  هذا  اأحوالهم  اأح�سن 
بعد ت�سجليهم 4 هزائم قبل اأن 
اجلوالت  يف  االأمور  يتداركوا 
توقف  �سبقت  التي  االأخرية 

املناف�سة.
وكاالت

اجلماهري البلوزدادية توؤكد وفاءها للتقاليد

اأبناء العقيبة يفوتون �صمان البقاء

فر�سة  بلوزداد  �سباب  فريق  فّوت 
وذلك  ر�سميا  البقاء  حتقيق  �سمان 
عندما  مبيدانه  للفوز  ت�سييعه  بعد 
ال�ساورة يف  �سبيبة  ال�سيف  ا�ستقبل 
�سهرة  الناديني  جمع  الذي  اللقاء 
يف  اأوت   20 مبلعب  اأم�س  اأول 
ال�سقوط  بعد  تعّث  اأين  العا�سمة، 
التعادل هدف يف كل �سبكة  يف فخ 
والذي جعل الفريق يخ�رس نقطتني 
يف �سباق �سمان البقاء، كانت كفيلة 
طي  اأجل  من  العا�سمي  للفريق 
ورقة البقاء نهائيا، حيث مل ي�ستطع 

اأ�سبال املدرب عبد القادر عمراين 
االنت�سارات  م�سوار  موا�سلة  من 
على ملعبه، واالأكيد اأن ال�سباب عّقد 
مهمته يف حتقيق البقاء خا�سة وانه 
تبقى  فيما  ناري  �سيناريو  ينتظر 
للمو�سم  االأخريتني  اجلولتني  من 
الأندية  مبواجهتهم  احلايل  الكروي 
يتنقلون  اأين  البقاء،  على  تناف�س 
اجلولة  يف  احلماديني  عا�سمة  اإىل 
مواجهة  اجل  من  االأخرية  قبل  ما 
مولودية بجاية قبل ا�ستقبال احتاد 

بلعبا�س يف اجلولة االأخرية.

و�سبيبة  بلوزداد  �سباب  لقاء  وعرف 
الأن�سار  مكثفا  تنقال  ال�ساورة 
اأبناء »العقيبة« الذين غزوا  ت�سكيلة 
من  بقوة  اأوت   20 ملعب  مدرجات 
رفقاء  جانب  اإىل  الوقوف  اأجل 
بتيفو  وقاموا  �سيديريك،  احلار�س 
والذين  بقوة  الربوز  موا�سلني  كبري 
اجلماهري  اأح�سن  اأحد  يعتربون 
هذا  االنتباه  واأثاروا  اجلزائر  يف 
من  فريقهم  مع  بالوقوف  املو�سم 

اأجل حتقيق البقاء.
عي�شة ق.

كبري: البطولة تريد 
االحتاد و�صوف نفرح 
االأن�صار هذا الثالثاء

اعترب مدرب احتاد العا�سمة ملني 
تريد  الوطنية  البطولة  اأن  كبري 
�سيناريو  خالل  من  وذلك  فريقه 
واآخرها  ي�سجلونها  التي  التعثات 
اأم�س  اأول  تلقوها  التي  الهزمية 
ايديهم  بني  الزال  اللقب  اأن  اإال 
ح�سمه  على  قدرتهم  خالل  من 
نتائج  انتظار  دون  ل�ساحلهم 
املالحقني يف بقية املو�سم، واأكد 
كبري يف ت�رسيحاته اأم�س لالإذاعة 
نتائج  �سجلوا  اأ�سباله  ان  الوطنية 
االأخرية  اجلوالت  يف  متذبذبة 
اإىل  ال�سبب  واأرجع  املناف�سة،  من 
النادي  بها  مير  التي  امل�ساكل 
اأن  و�سدد  اجلميع،  يعرفها  والتي 
االأهم الرتكيز خالل الفرتة املقبلة 

بحثا  على مقابلة مولودية وهران 
باللقب  واالحتفال  الفوز  عن 
جمهورهم،  واأمام  ملعبهم  على 
مو�سحا اأن املهمة لن تكون �سهلة 
اأوراقه  جميع  يلعب  مناف�س  اأمام 
وتفادي  البقاء  حتقيق  اجل  من 
بجمهور  كبري  واأ�ساد  ال�سقوط. 
النادي العا�سمي والذين اعتربهم 
الالعب رقم 12 على امليدان، اأين 
اإىل  قويا  تنقال  ينتظر  اأنه  اأو�سح 
امللعب هذا الثالثاء من اأجل دعم 
اأ�سباله  يكون  اأن  ووعد  الالعبني، 
اللقب  لهم  ويهدون  املوعد  عند 
انطالق  منذ  ينتظرونه  الذي 

املو�سم اجلاري.
ع.ق.

 الالعبون قدموا اأحد اأح�شن
 مبارياتهم هذا املو�شم

الكناري ي�صتعيدون الو�صافة 
دون اللقب ويرت�صّ

ا�ستعاد فريق �سبيبة القبائل املركز 
بعد  الرتتيب  جدول  يف  الثاين 
اأول  حققه  الذي  الثمني  االنت�سار 
جمعه  الذي  الكال�سيكو  يف  اأم�س 
باحتاد العا�سمة بهدفني لواحد يف 
مباراة اأعادت بعث حظوظ الفريق 
يف  املو�سم  اإنهاء  ب�ساأن  القبائلي 
االإدارة  ت�سعها  والتي  الو�سافة 
ن�سب اأعينها حيث �سطرتها هدف 
عودة  �سمان  اأجل  من  املو�سم 
القارية من  اإىل املناف�سة  ال�سبيبة 
املقبل  املو�سم  امل�ساركة  بوابة 
يف رابطة اأبطال اإفريقيا، وخا�س 
دوما  باتريك  املدرب  اأ�سبال 
خاللها  اأظهروا  قتالية  برح  اللقاء 
والذي  الفوز  اأجل  من  كبري  روحا 
بعد  املطاف  نهاية  يف  حققوه 
من طرف  رائعني  ت�سجيل هدفني 
الثنائي بلغربي وحمرون يف �سباك 
احلار�س برفان، وا�ستغلت ت�سكيلة 
ال�سابق  الو�سيف  تعث  »الكناري« 
مبعقله  وهزميته  بارادو  نادي 
تبقى  التي  الو�سافة  واقتن�ست 

هدف اإدارة الفريق القبائلي.
التناف�س  القبائل  �سبيبة  وتوا�سل 
الوطنية  البطولة  لقب  على  بقوة 
اإىل  حظوظها  تلعب  التي  وهي 
تقلي�س  بعد  خا�سة  حلظة،  اآخر 
ثالث  اإىل  املت�سدر  عن  الفارق 
على  جولتني  قبل  فح�سب  نقاط 
اجلاري،  الكروي  املو�سم  نهاية 
املقبلة  اجلولة  يف  تتنقل  اأين 
اأن  قبل  داي  ن�رس ح�سني  ملالقاة 
من  االأخرية  اجلولة  يف  ت�ستقبل 
بوعريريج،  برج  اأهلي  املو�سم 

املقبلة  للخرجة  ترقبها  يف  وذلك 
متني  والتي  العا�سمة  الحتاد 
مقابلتني  اآخر  يف  بتعثه  النف�س 
من املو�سم لالنق�سا�س على لقب 
عن  يغيب  الذي  الوطنية  البطولة 

خزائنها منذ العام 2008.

مالل: قدمنا مباراة كبرية 
واالأن�شار كانوا رائعني

القائل  �سبيبة  فريق  رئي�س  هّناأ 
الذي  الثمني  الفوز  بعد  العبيه 
املت�سدر  ح�ساب  على  حققوه 
اأو�سح  اأين  العا�سمة،  احتاد 
وكانوا  كبرية  مباراة  قدموا  انه 
خالل  من  احلدث  موعد  عند 
واأداء والذي  باللقاء نتيجة  الفوز 
اأعادهم اإىل �سباق التتويج باللقب، 
تن�سيطه  خالل  مالل  واعرتف 
ندوة �سحافية عقب نهاية اللقاء 
الأ�سباله  �سعبا  كان  اللقاء  ان 
خا�سة يف مواجهة مناف�س قوي 
ما  وهو  العا�سمة،  احتاد  مثل 
خا�سة  نكهة  لديه  الفوز  يجعل 
اأمام املت�سدر، و�سّدد املتحدث 
بالرتكيز  ملزمون  الالعبني  ان 
من  املتبقيتني  اجلولتني  على 
اإىل  الفريق  حظوظ  لعب  اأجل 
بلقب  التتويج  ق�سد  حلظة  اآخر 
االأن�سار  مالل  و�سكر  البطولة، 
على تنقلهم بقوة اإىل امللعب من 
والوقوف  الفريق  م�ساندة  اأجل 
والذي  اللقاء  هذا  يف  بجانبه 

�سهد فوزا ثمينا.
عي�شة ق. 
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عي�شة ق.

املولودية  جعل  الذي  الأمر  وهو 
اأجل  من  ثمينة  فر�صة  تفوت 
التناف�س  يف  بحظوظها  التم�صك 
على لعب البوديوم وتقلي�س الفارق 
اإىل ثالث نقاط عن املركز الثالث، 
نهائيا  املولودية  �صّيعت  حيث 
مو�صمها  اإنقاذ  اأجل  من  اللعب 
املو�صم  قارية  م�صاركة  و�صمان 

املقبل.
وثار جمهور النادي العا�صمي الذي 
ملعب  مدرجات  يف  حا�رضا  كان 
رفقاء  على  الأوملبي  جويلية   5
الالعب عبد الرحمان بوردمي اأين 
وقاموا  امللعب  يف  ثورة  اأحدثوا 
نهاية  اإعالن احلكم  بر�صقهم عند 
اأنواع  لهم خمتلف  موجهني  اللقاء 

يجدون  جعلهم  ما  وهو  ال�صفات 
بالنفق  اللتحاق  يف  �صعوبات 
املوؤدي اإىل غرف تغيري املالب�س.

 كازوين: �شوف �إعادة 
بناء �لفريق و�أطر�ف 

ك�ّشرت ديناميكية 
�لفريق

برنارد  الفرن�صي  املدرب  اأبدى 
اإعادة  يف  كبرية  ثقة  كازوين 
الطريق  اإىل  اجلزائر  مولودية 
مكانة  وا�صتعادة  ال�صحيح 
النادي يف التناف�س على التتويج 
من�صات  اإىل  والعودة  بالألقاب 
التتويج جمددا، حيث اأو�صح يف 
ت�رضيحاته لالإذاعة الوطنية اأنه 

الأمور  من  العديد  يغري  �صوف 
مقارنة مبا حدث له يف التجربة 
هذا  ويف  املولودية،  مع  الأوىل 
ال�صدد اأ�صار اأنه هو من �صيقوم 
الفني  الطاقم  اأع�صاء  باختيار 
املو�صم  معه  يعمل  �صوف  الذي 
املقبل عك�س ما حدث معه يف 
التجربة ال�صابقة عندما مت فر�س 
طرف  من  عليه  امل�صاعدين 
هذا  يف  واأو�صح  النادي،  اإدارة 
ال�صدد اأن الطاقم الفني احلايل 
�صوى  يحتفظ  ولن  يتغري  �صوف 
�صوف  بينما  احلرا�س  مبدرب 
معه،  جدد  م�صاعدين  ي�صتقدم 
وفيما يتعلق بالتعداد اأو�صح اأنه 
على  تغيريات  بعدة  يقوم  �صوف 
اإبعاد  الت�صكيلة وذلك من خالل 
لعبني  وا�صتقدام  اأ�صماء  عدة 

من  ال�صيفي  املركاتو  يف  جدد 
جمددا  الفريق  بناء  اإعادة  اأجل 

حت�صبا للمو�صم اجلديد.
اإىل  الفرن�صي  املدرب  وعاد 
الأ�صباب التي دفعته اإىل الرحيل 
عن الطاقم الفني واأو�صح اأنه مل 
ي�صتطع التحمل يف ظل امل�صاكل 
التي وقعت له مع بع�س اأع�صاء 
ف�صل  جانب  اإىل  الفني  الطاقم 
املدير الريا�صي ال�صابق للنادي 
كمال قا�صي ال�صعيد يف ال�صمود 
التي  النتقادات  كرثة  اأمام 
حينها  تزامنت  والتي  له  وجهت 
�صل�صلة  الت�صكيلة  ت�صجيل  مع 
النتائج ال�صلبية، م�صيفا ان عدة 
ال�صري  تك�صري  اأرادت  اأطراف 
يحققه  كان  الذي  الإيجابي 

الفريق.

�لأن�شار �أحدثو� ثورة عقب نهاية مقابلة �ملوب

العبو العميد غادروا امليدان حتت الر�شق
عّب �أن�شار فريق مولودية �جلز�ئر عن �شخطهم من �لتعرث �لذي حققه �لالعبون عقب �كتفائهم بالتعادل �ل�شلبي �أمام 
�ل�شيف مولودية بجاية يف مو�جهة مل يظهر خاللها لعبو �لنادي �لعا�شمي �شيئا، وهم �لذين كانو� خارج �لنطاق حتت 

�أنظار �ملدرب �جلديد �لقدمي برنارد كازوين �لذي كان حا�شر� ملتابعة �للقاء من �ملن�شة �ل�شرفية، حيث كان �للعب �شلبيا 
ومل يبذل �لالعبون جهد� من �أجل �خلروج بالنت�شار و�شّجلو� ر�بع مبار�ة على �لتو�يل دون فوز 

االعتماد على التكنولوجيات 
احلديثة ملحاربة ظاهرة 

العنف يف املالعب

بوجناح يطرد ويخ�شر لقب 
كاأ�س اأمري قطر

اإىل  اللجوء  اجلزائرية  ال�صلطات  قررت 
التكنولوجيات احلديثة مُلكافحة ظاهرة 
اأبعادا  اأخذت  العنف يف املالعب والتي 
خطرية على املجتمع والو�صط الريا�صي، 
الأخري  اجتماعها  يف  احلكومة  وبحثت 
القدم  كرة  مالعب  يف  العنف  ظاهرة 
بيان  وفق  ملكافحتها  الكفيلة  وال�ُصبل 
مل�صالح الوزير الأول، ومت خالل اجتماع  
نور  الأول  الوزير  برئا�صة  احلكومة 
عر�صني  ودرا�صة  ال�صتماع  بدوي  الدين 
قدمهما كل من وزير ال�صباب والريا�صة 
الداخلية  وزير  و  برناوي،  �صليم  روؤوف 
الدين  �صالح  املحلية  واجلماعات 
دحمون يف �صبيل ُمكافحة هذه الآفة التي 
تف�صت يف الأو�صاط الريا�صية وال�ُصبانية، 
واأ�صدى الوزير الأول توجيهات بخ�صو�س 
الإجراءات  تنفيذ  التدريجي يف  ال�رضوع 
التي اقرتحها وزيري الداخلية وال�صباب 
والريا�صية، �صمن ا�صرتاتيجية مدرو�صة، 
تُ�رضف  دوريني  وتقييم  مبتابعة  حتظى 
يف  العنف  ملكافحة  وطنية  هيئة  عليها 

الو�صط الريا�صي.
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  و�صتعمل 
باإ�رضاك  الريا�صي  الو�صط  يف  العنف 
من  الريا�صي  احلقل  يف  الفاعلني  كل 
القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
ونظرياتها والرابطات اجلهوية والولئية 
وكذا  الريا�صية  واجلمعيات  والنوادي 
و�صائل الإعالم التي تُعنى بها التخ�ص�س 
وغريهم ح�صب نف�س امل�صدر، ومن اأجل 
اللجوء  يتعني  العنف  ظاهرة  حماربة 
احلديثة،  التكنولوجيات  ا�صتعمال  اإىل 
قاعدة  اخلدمة  حيز  بو�صع  ل�صيما 
من  املمنوعني  لالأ�صخا�س  البيانات 
الأخرية  هذه  وتزويد  املالعب،  دخول 
به  معمول  هو  كما  مراقبة  بكامريات 
�صاأنها  من  والتي  العامل،  دول  باقي  يف 
لل�صيطرة  الأمن  م�صالح  مهمة  تذليل 
املباريات  اإجراء  اأثناء  الأو�صاع  على 
نف�س  ح�صب  الريا�صية،  والتظاهرات 

امل�صدر.
املراقبة  كامريات  لو�صع  التطرق  ومت 
يف املالعب �صمن قرار 1 جويلية 2010 
املحرتفني  ال�رضوط  دفرت  املت�صمن 
املحرتفة،  الأندية  هيكلة  يحدد  الذي 
فح�صب ر�صا عبدو�س ع�صو جلنة متابعة 
اجلزائرية،  القدم  كرة  جتديد  ندوة 
 12 و   11 يومي  الحتادية  نظمتها  التي 
من  ناد  اأي  يطبق  »مل   :2017 دي�صمرب 
هذه  والثاين  الأول  املحرتفني  الق�صمني 
الهيكلة ب�صفة كاملة التي تقت�صي تعيني 
م�صوؤول لالأمن و م�صوؤول لالإعالم وفيديو 
املكتب  قّرر  وقد  باملالعب،  املراقبة 
الفيديرايل اإلزام الأندية بهذه الإجراءات 
اعتبارا من املو�صم القادم والتي فر�صتها 
علينا الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 
والحتاد الدويل للعبة، و�صوف لن يوؤهل 
اأي ملعب للمناف�صات الدولية اإن مل يتوفر 

على ال�رضوط املطلوبة«.
املالعب  يف  العنف  معدلت  ارتفعت   
الريا�صية  باملن�صاآت  الدائر  واملحيط 
ب�صفة حم�صو�صة �صنة 2018، لتنخر ج�صد 
اجلماعية  الريا�صات  وباقي  القدم  كرة 

كذلك، حيث ن�صبت اأعمال العنف نف�صها 
كل  معاجلتها  على  عجزت  كظاهرة 
الآليات التي مت ا�صتعمالها.يف كرة القدم، 
ال�صنوات مت�صي وتت�صابه بخ�صو�س هذا 
املالعب  خمتلف  يف  املتكرر  ال�صغب 
للم�صجع  تعبري  طريقة  اأ�صحى  والذي 
اأخرى  لو�صائل  تو�صله  عدم  ظل  يف 
احلدث،  يف  هام  كطرف  وجوده  تثبت 
التي  امل�صينة  الأفعال  هذه  بوا�صطة  اإل 
الريا�صي. فعقب  للجانب  ب�صلة  ل متت 
 2018 �صنة  متيزت  ن�صبية،  هدوء  فرتة 
الكرة  مالعب  اإىل  الآفة  هذه  بعودة 
امل�صتديرة بت�صجيل 53 حالة عنف عرب 
الرتاب الوطني )385 �صخ�س م�صاب من 
خمربة،  مركبة   66 و  �رضطي   105 ينهم 
53 منها تابعة  مل�صالح الأمن الوطني(، 
لالأمن  العامة  املديرية  اأرقام  وفق 
نوفمرب   17 بتاريخ  املعتمدة  الوطني 
 ،2019-2018 مو�صم  الفارط.فخالل 
داخل  خطرية  �صغب  اأعمال  �صجلنا 
من  مباريات  ثالث  املالعب يف  وخارج 
وهي  الأوىل  املحرتفة  الرابطة  بطولة 
اأهلي برج بوعريريج - مولودية اجلزائر، 
و  بلعبا�س  احتاد   - اجلزائر  مولودية 
احتاد اجلزائر - �صباب ق�صنطينة، حيث 
جتاوزات  وعدة  مادية  خ�صائر  عرفت 
راح  بليغة  جروح  اإىل  اأدت  واعتداءات 
وعنا�رض  منا�رضون  لعبون،  �صحيتها 
تنقل  عند  �صيما  الوطني،  الأمن  من 
»الربايجية«.وو�صفت  »العميد« ملواجهة 
الأفعال  هذه  الكروية  الفيدرالية  الهيئة 
ب »غري احل�صارية«، والتزمت مبواجهة 
»الفظيعة«  و  »املروعة«  الأعمال  هذا 
�رضورية  اإجراءات  على  بالعتماد 
اإن  واملنا�صبة واأن ت�رضب يد من حديد 

تطلب الأمر ذلك«.
اللعبة  حميط  العنف،  اآفة  وجتاوزت 
لتم�س  العامل،  يف  �صعبية  الأكرث 
الأخرى، خ�صو�صا  الريا�صات اجلماعية 
يوم  اإىل  تعود  حادثة  فاآخر  ال�صلة،  كرة 
حمافظ  ا�صطر  عندما  الفارط  ال�صبت 
ن�صف  توقيف  ما�صي،  خالد  اللقاء، 
بني  جمع  الذي  اجلزائر  بطولة  نهائي 
قبل  ا�صطاوايل  نادي  و  بوفاريك  وداد 
17 ثانية من �صافرة النهاية عقب الرمي 
ما  وهو  املدرجات  من  باملقذوفات 
�صكل خطرا على الالعبني فوق امليدان.
اجتمع  اخلطرية،  الآفة  هذه  وملواجهة 
الأ�صبق، حممد  والريا�صة  ال�صباب  وزير 
احلايل  دي�صمرب  �صهر  مطلع  حطاب، 
كرة  القدم،  كرة  احتاديات  روؤ�صاء  مع 
ال�صلة، كرة اليد والكرة الطائرة، بح�صور 
رئي�س واأع�صاء اللجنة الوطنية التنفيذية 
املن�صاآت  يف  العنف  وحماربة  للتوعية 
الريا�صية.خالل هذا اللقاء، قدم الوزير، 
»اأجواء حرب«  واأن تكلم عن  الذي �صبق 
اإىل  تعليمات  اجلزائرية،  املالعب  يف 
تن�صيبها  مت  التي  اللجنة  هذه  اأع�صاء 
تنظيم  ب�رضورة   ،2017 دي�صمرب  �صهر 
اجتماعات دورية مع جميع الفيدراليات 
من  اجلهوية،  والرابطات  الريا�صية 
الأعمال  هذه  على  للق�صاء  ال�صعي  اأجل 

الهمجية.

بغداد  اجلزائري  الدويل  الالعب  �صّيع 
املحلية  بالثنائية  التتويج  فر�صة  بوجناح 
نهائي  ال�صد  فريقه  خ�صارة  بعد  قطر  يف 
الدحيل  غرميه  اأمام  قطر  اأمري  كاأ�س 
يف  لهدف،  رباعية  بالهزمية  و�صقط 
املنتخب  مهاجم  طرد  �صهدت  مواجهة 
العتداء  بعد  ال�صوطني  بني  فيما  الوطني 
على احد لعبي املناف�س وهو كما جعل 
فريقه اليد يلعب �صوطا كمال وهو منقو�س 

عدديا بع�رضة لعبني الأمر الذي اأثر عليه 
بال�صلب وجعل ال�صد ي�صيع فر�صة التتويج 
عقب  املو�صم  هذا  حمليا  الثاين  باللقب 
اأ�صابيع  قبل  القطري  الدوري  لقب  اإحراز 
لكن الفرحة مل تكتمل لرفقاء بوجناح الذي 
مثايل،  ب�صكل  املو�صم  اإنهاء  فر�صة  اأ�صاع 
وهو الذي يوا�صل التناف�س على لعب دوري 

اأبطال اآ�صيا.
ع.ق.

�شجل �لعودة �إىل �مليادين بعد 
�لغياب �شهرين

مبوحلي ي�شقط 
باخلما�شية ويقلق 

بلما�شي
وهاب  راي�س  اجلزائري  الدويل  احلار�س  �صّجل 

الغياب  بعد  اإىل امليادين  مبوحلي عودة غري موفقة 

يعاين  كان  التي  الإ�صابة  ب�صبب  �صهرين  ملدة  عنها 

منها، حيث عاد حار�س عرين اخل�رض اإىل املناف�صة 

ناديه  خا�صها  التي  املباراة  يف  م�صاركته  و�صجل 

اأهلي جدة يف اجلولة 30 والأخرية من  اأمام  التفاق 

الدوري ال�صعودي والتي �صهدت خ�صارة قا�صية لرفقاء 

الأخري يف مواجهة  تلقتها �صباك  مبوحلي بخما�صية 

مل يكن خاللها مبوحلي يف يومه وهو الذي ل يتحمل 

م�صوؤولتها كاملة خا�صة واأن خط الدفاع لناديه مل يكن 

يف يومه وخا�س مباراة �صيئة، اإىل جانب اأن احلار�س 

اأظهر نق�صا وا�صحا من ناحية المكانيات  املغرتب 

الأوىل  املقابلة  يخو�س  وانه  والبدنية خا�صة  الفنية 

ال�صابقة  الأ�صابيع  املناف�صة خالل  عن  البتعاد  بعد 

امكانياته.  ا�صرتجاع  اأجل  من  الوقت  اإىل  ويحتاج 

ي�صكل  �صوف  اأم�س  اأول  مبوحلي  اأداء  اأن  والأكيد 

حت�صبا  بلما�صي  جمال  الوطني  للناخب  �صداعا 

لتح�صريه قائمة الالعبني النهائية التي ت�صم 23 لعبا 

ظل  خا�صة  اإفريقيا،  كاأ�س  يف  بامل�صاركة  واملعنية 

بحثه عن احلار�س الأول الذي ي�صع فيه الثقة حت�صبا 

املقررة  القارية  الدورة  يف  اخل�رض  عرين  حلرا�صة 
ال�صائفة املقبلة يف م�رض.

عي�شة ق.

�أكد �متالكه �لتجربة مل�شاعدة �خل�شر

تايدر: نريد التتويج باللقب القاري 
وبلما�شي جلب اجلديد

من  والهدف  الطموحات  �صقف  تايدر  �صفري  اجلزائري  الدويل  الالعب  والعودة ال�صائفة املقبلة يف م�رض، حيث قال يف حوار اأجراه مع موقع »غول« العاملي م�صاركة املنتخب الوطني يف نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقرر برجمتها يف رفع  باللقب  التتويج  بهدف  القارية  املناف�صة  تلعب  �صوف  اجلزائر  اأر�س الوطن حمملني بالتاج القاري، وا�صتطرد الالعب املحرتف رفقة اأن  يتطلب اإىل  هدفا  القاري  باللقب  التتويج  ت�صطري  اأن  الكندي  مونرتيال  التتويج العمل بجدية والربهنة عليه من خالل اللعب وتطبيق التعليمات على اأر�صية اأمباكت  حلم  من  الوطني  املنتخب  حرمان  لأحد  ميكن  ل  وحينها  امليدان 
اإىل باللقب القاري ح�صبه. الإ�صافة  ملنح  جاهز  اأنه  الوطنية  الت�صكيلة  ميدان  متو�صط  ب�صفوف واعرب  التحاقه  منذ  ميلكها  التي  اخلربة  ظل  يف  وذلك  الوطنية  مباراة الت�صكيلة   50 خا�س  اأنه  وا�صتطرد  الوطنية،  الألوان  على  والدفاع  �صمن وقال تايدر اأنه يركز يف الوقت الراهن مع ناديه وي�صاعف العمل يف �صفوفه الربهنة على امليدان وتقدمي اأف�صل ما لديهم حتى يكونوا عند ح�صن الثقة.اإىل حتقيق النتائج املرجوة منه، واأو�صح اأن البحث عن التتويج باللقب يتطلب بالقمي�س الوطني وميلك التجربة التي ي�صتطيع من خاللها قيادة املنتخب اخل�رض  لعب  ول  اأن  واأ�صار  بلما�صي،  جمال  الوطني  الناخب  ثقة  ينال  اإىل لكنه يعمل بجهد حتى ي�صمن التواجد بينها وهو الذي يرغب يف لعب دورة التواجد �صمن القائمة النهائية املعنية بامل�صاركة يف الدورة القارية املقبلة، حتى  الثناء  اليطاليان  وبولونيا  ميالن  لأنتري  ال�صابق  الالعب  ووجه  كل الناخب الوطني واأ�صار اأن بقدومه اإىل العار�صة الفنية الوطنية قّدم الإ�صافة »الكان«،  يف  لهم  وي�رضح  الالعبني  من  قريب  اأنه  مو�صحا  معه،  باجلديد  اإىل جانب تركيزه على الن�صباط يف �صفوف وجاء  مرة روؤيته حول طريقة اللعب 

عي�شة ق.املنتخب.
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بنزمية: مو�ضمي 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 اأبرزتها �سحيفة »ماركا« 
الإ�سبانية: »عالقتي مع زيدان قوية وخا�سة جًدا، واأنا اأحتم�س ملا يقوله عني دائًما«، واأ�ساف 
مهاجم ريال مدريد: »اأرتبط مع زيدان بعالقة جيدة منذ فرتة طويلة قبل اأن ي�سبح مدرًبا، 
ولذلك فاإن الأمر اأكرث من جمرد �سداقة، فاأنا اأراه جزءاً من عائلتي، ولكن هذا ل يعني اأنه ل 
يوبخني، اإنه اأخ كبري يل و�سبق اأن �ساعدين كثرًيا«، وتابع: »اأف�سل ذكرياتي اللقب الأول يل يف 
دوري اأبطال اأوروبا، وبعد ذلك الألقاب الثالثة املتتالية فهذا اأمر من ال�سعب اأن ين�سى اأو يتم 
حتقيقه«، ووا�سل: »مو�سمي الأف�سل، رمبا يكون املو�سم احلايل حيث �سعرت اأنني اأمر بحالة 
التتويج بالألقاب«، واأمت بنزمية:  جيدة رغم الو�سع ال�سعب الذي عا�سه الفريق، ب�سبب عدم 
»رحيل كري�ستيانو رونالدو، اإنه لعب رائع، اأنا القائد الآن، رمبا ن�ستطيع قول هذا ولكن الأهم 

اأن نكون جميًعا فريق عمل«.

مماطلة دي خيا تدفع املان يونايتد للجوء اإىل بر�ضلونة
اأن نادي مان�س�سرت يونايتد يخطط للجوء اإىل بر�سلونة، يف  اأـم�س  اإ�سباين  اأكد تقرير �سحفي 
ظل مماطلة الإ�سباين ديفيد دي خيا حار�س ال�سياطني احلمر يف جتديد عقده، ووفًقا ل�سحيفة 
»موندو ديبورتيفو« الإ�سبانية، فاإن مان�س�سرت يونايتد يرى اأن الهولندي يا�سرب �سيلي�سن حار�س 
بر�سلونة قد يكون بدياًل لدي خيا الذي ينتهي عقده يف املو�سم املقبل، ومياطل دي خيا اإدارة 
اليونايتد من اأجل جتديد عقده، ل�سيما اأنه يطلب احل�سول على راتب اأ�سبوعي ي�سل اإىل 500 
اإدارة ال�سياطني احلمر دفع هذا الرقم، وقد يتم ال�ستغناء عن دي  األف اإ�سرتليني، ول تنوي 
خيا يف ال�سيف املقبل نظري مقابل مادي يرتاوح بني 25 و30 مليون يورو اأو يرحل احلار�س 
جماًنا يف املو�سم التايل، خا�سة اأنه يحظى باهتمام اأندية كبرية مثل جوفنتو�س وباري�س �سان 
للهروب من ظل حار�س  ال�سيف،  اآخر خالل  ناٍد  اإىل  النتقال  �سيلي�سن يف  ويطمح  جريمان، 
بر�سلونة الأ�سا�سي الأملاين تري �ستيغن، نظًرا لرغبة الالعب الهولندي يف احل�سول على فر�سة 

اأكرب للم�ساركة.

بارتوميو: فالفريدي املدرب الذي نريد
الفريق  مدرب  اأن  بارتوميو  ماريا  الإ�سباين جو�سيب  الدوري  بطل  بر�سلونة  نادي  رئي�س  اأكد 
اإمكانية  التي حتدثت عن  ال�سائعات  نافيا  الذي نريد  ال�سخ�س  ارن�ستو فالفريدي هو  احلايل 
تغيريه بعد اخلروج املذل من ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا على يد ليفربول الجنليزي، 
الذي  املدرب  انه  الإدارة،  وجمل�س  النادي  رئي�س  بدعم  فالفريدي  »يحظى  بارتوميو:  وقال 
نريد«، واأ�ساف: »انه م�رصوع على املدى املتو�سط والبعيد، ميلك ارن�ستو  عقدا ونحن �سعداء 
به«، وكانت فالفريدي تعر�س لنتقادات حادة من ال�سحف املحلية بعد اأن تقدم ذهابا على 
ليفربول مبلعب كامب نو بثالثية نظيفة قبل اأن يخ�رص برباعية نظيفة اإيابا على ملعب انفيلد 
ويخرج من الباب ال�سيق. وكان فالفريدي املح اإىل بقائه يف من�سبه و�رصح ال�سبت املا�سي يف 
موؤمتر �سحايف �سبق مباراة فريقه �سد خيتايف يف الدوري املحلي: »لقد حتدثت اىل الرئي�س 
اأنه مل يفكر بال�ستقالة من  اأكد فالفريدي حينها  و�سعرت باين مدعوم من قبل النادي«، كما 
القارية، وجنح املدرب يف قيادة فريقه اىل  اإطالقا بعد خروج فريقه من امل�سابقة  من�سبه 
اللقب املحلي وباإمكانه ا�سافة لقب كاأ�س ا�سبانيا �رصط فوزه على فالن�سيا يف املباراة النهائية 

املقررة يف 25 ماي احلايل.

كني ي�ضتدعى �ضمن الت�ضكيلة الأولية لجنلرتا
ت�سمنت الت�سكيلة الأولية ملنتخب اإجنلرتا امل�سارك يف الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية 
هاري  ومهاجمه  الثالثة  الأ�سود  قائد  ا�سم  املقبل،  جوان   9 اىل   5 من  الربتغال  يف  املقرر 
كاين الذي يتعافى من اإ�سابة يف اأربطة الكاحل، ومل يخ�س كاين اأي مباراة منذ اإ�سابته �سد 
افريل املا�سي،   9 اأوروبا يف  اأبطال  النهائي من دوري  ربع  الدور  �سيتي يف ذهاب  مان�س�سرت 
اإن يكون جاهزا بدنيا خلو�س نهائي امل�سابقة القارية مع فريقه توتنهام �سد  لكنه ياأمل يف 
ليفربول يف الأول جوان املقبل، وك�سف مدرب اجنلرتا غاريث �ساوثغايت الذي قاد فريقه اإىل 
املركز الرابع يف مونديال رو�سيا 2018: »انه يعمل من اجل اأن يكون جاهزا خلو�س النهائي مع 
توتنهام، �سرنى كيف �ستتطور الأمور«، وتابع »من الوا�سح باأنه لعب نريد اأن مننحه كل فر�سة 
ل �سيما باأنه ميلك �سجال تهديفيا عاليا وهو قائد للفريق، نرتك هذا الباب مفتوحا و�سنتابع 
كيفية تطور الأمور«. وتلعب اجنلرتا مع هولندا يف ن�سف نهائي دوري الأمم يف غيماراي�س يف 6 
جوان املقبل، ويواجه �ساوثغايت م�سكلة كبرية يف التح�سري لدوري الأمم الأوروبية كون اربعة 
الوجوه  ابرز  اأما  الأوروبي،  والدوري  الأبطال  لدوري  النهائية  املباراة  تخو�س  انكليزية  فرق 
اجلديدة يف �سفوف ت�سكيلة اجنلرتا فهو جناح �ساوثمبتون ناثان ريدموند يف حني يغيب ظهري 

اأي�رص مان�س�سرت يونايتد لوك �سو.

اأر�ضنال م�ضتاء من ا�ضت�ضافة باكو نهائي اليوروبا ليغ
لكرة  الجنليزي  اأر�سنال  نادي  عربرّ 
ا�ست�سافة  من  ا�ستيائه  عن  القدم 
لنهائي  باكو  الذربيجانية  العا�سمة 
الذي  الأوروبي  الدوري  م�سابقة 
وا�سفا  ت�سيل�سي،  جاره  مع  يجمعه 
حيث  مقبول  غري  باأنه  القرار 
اخلدمات  من  امل�سجعون  يعاين 
ح�سور  تكلفة  وارتفاع  اللوج�ستيكية 
 29 يف  تقام  التي  النهائية  املباراة 
الحتاد  وخ�س�س  احلال،  ماي 
من  لكل  القدم  لكرة  الأوروبي 
تذكرة  اآلف   6 اللندنيني  الناديني 
اإىل  يت�سع  الذي  امللعبالوملبي  يف 
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كم عن العا�سمة الجنليزية، وحتجج »اليويفا« ب�سعة مطار باكو املحدودة ك�سبب لعدم تخ�سي�س املزيد من التذاكر للجماهري. 
وقال اأر�سنال يف بيان �سديد اللهجة: »ن�سعر بخيبة اأمل �سديدة من واقع انه ب�سبب قيود النقل ل ميكن لليويفا توفري �سوى 6 
اآلف تذكرة كحد اأق�سى يف ملعب ب�سعة تفوق 60 الفا«، وتابع: »الوقت �سيحدد ما اذا كان من املمكن حتى اإىل 6 اآلف م�سجع 
من ح�سور املباراة، بالنظر اإىل مدى �سعوبة حتديات ال�سفر«، وعلى غرار ما يح�سل يف م�سابقة اليوروبا ليغ ا�ستكت جماهري 
ليفربول وتوتنهام من العدد املحدود من التذاكر املخ�س�سة لكال من الناديني الجنليزيني لنهائي م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا 
يف مدريد يف الأول جوان املقبل. ودعا اأر�سنال الحتاد الأوروبي لأخذ اهتمامات اجلماهري اأكرث بالعتبار عند اتخاذ قرار 
اختيار املالعب التي ت�ست�سيف املباريات النهائية للم�سابقات الأوروبية، واأ�ساف اأر�سنال يف بيانه: »نيابة عن جماهرينا، نود 
اأن نفهم املعايري التي يتم من خاللها اختيار املالعب للمباريات النهائية، وكذلك كيف يتم اخذ متطلبات اجلماهري يف العتبار 
اأي  اأ�سا�س  مفتاح  هي  واملتطلبات  اللوج�ستيكية  اخلدمات  اأن  التاأكد  على  اليويفا  نحث  قدما،  »للم�سي  وتابع:  منه«،  كجزء 
قرارات م�ستقبلية ملالعب املباريات النهائية لن ما ح�سل هذا املو�سم غري مقبول، ول ميكن تكراره«، قبل اأن يختم: »�سنكون 

�سعداء لالن�سمام اإىل اي مناق�سات يف امل�ستقبل من اأجل جتنب تكرار حدوث مثل هذا املوقف مرة جديدة«.

قال غاري لينيكر مهاجم منتخب اإجنلرتا ال�سابق اإن ليفربول 
اأوروبا  اأبطال  دوري  بلقب  للفوز  حَظا  الأوفر  املر�سح  هو 
عندما يواجه توتنهام هوت�سبري يف النهائي يف مدريد يف الفاحت 
بني  توتنهام  مع  موا�سم  ثالثة  لينيكر  وق�سى  املقبل،  جوان 
1989 و1992 واأ�سار اإىل الفارق الكبري الذي بلغ 26 نقطة يف 
ترتيب الدوري الإجنليزي املمتاز بني ليفربول و�سيف البطل 
وتوتنهام �ساحب املركز الرابع كدليل على الهوة الكبرية بني 
الفريقني، واأبلغ لينيكر الذي يعمل حاليا بالتحليل التلفزيوين 
فاإن  طرف  كل  حظوظ  قارنا  اإذا  »اإجمال  التاميز:  �سحيفة 
ليفربول ميلك الت�سكيلة الأف�سل من الالعبني، اأنهى ليفربول 
املو�سم متفوقا باأكرث من 20 نقطة على توتنهام هذا املو�سم 
وبالتايل يكون من ال�سعب القول اإن توتنهام هو الأوفر حظا«، 
وتابع: »لكن كما نعلم جميعا يف كرة القدم ل ينت�رص الفريق 

الأف�سل دائما«.
كلوب  يورغن  ليفربول  املديح ملدرب  عاما   58 لينيكر  وكال 
اأن  م�سريا  ال�سخ�سية،  �سماته  يحمل  فريق  بناء  يف  لنجاحه 
مل�ستوى  لالرتقاء  ال�ستثمار  من  مزيد  اإىل  يحتاج  توتنهام 
»كلوب  لينيكر:  وقال  بوكيتينو،  ماوري�سيو  املدرب  طموحات 
ليفربول  ت�سكيلة  لناديه،  والإخال�س  باحلما�س  مفعم  مدرب 
ت�سكيلة  فهي  املدرب،  هذا  �سخ�سية  كثريا  تعك�س  احلالية 
كرة  يع�سق  للغاية  ذكي  اإنه مدرب  واحليوية،  بالطاقة  مفعمة 
القدم«، وتابع: »بوكيتينو على اجلانب الآخر واحد من اأف�سل 
املدربني يف العامل لكن توتنهام يحتاج اإىل ال�ستثمار، اأبلغني 

بذلك �سخ�سيا، يحتاج اإىل دعم �سفوفه واأعتقد اأن النادي لو 
على  الإبقاء  ال�سعب  من  �سيكون  فاإنه  اخلطوة  بهذه  يقم  مل 

هذا املدرب«.
انتقال،  فرتتي  اآخر  يف  لعب  اأي  مع  توتنهام  يتعاقد  ومل 
على  النادي  جديد  ملعب  اإىل  النتقال  خطط  اأجربت  حيث 
تقليل الإنفاق، واأملح بوكيتينو اإىل احتمال رحيله عن النادي 
اإذا مل ي�ستطع توتنهام املناف�سة على الألقاب الكبرية ب�سبب 
قلة الإنفاق وهو ما قد ي�سكل �رصبة قوية لفريق قاده لإنهاء 
واأ�ساف  متتالية،  مرات  اأربع  الذهبي  املربع  �سمن  املو�سم 
يحدد  اأن  وعليه  لتوتنهام  جدا  مهمة  حلظة  »اإنها  لينيكر« 
بلوغ  على  ويناف�س  التالية  اخلطوة  اإىل  �سينتقل  هل  وجهته، 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا مرة اأخرى اأم �سيكتفي بهذه املرة، 

�سننتظر لرنى ما �سيحدث«.

لينكر ير�ضح ليفربول للقب اأبطال اأوروبا

اأينرتاخت فرانكفورت اأنباء عن تعاقد الريال مع يوفيت�ش اإن ريال مدريد تعاقد مع ال�رصبي لوكا يوفيت�س مهاجم  ع اأن ي�سبح الدويل ال�رصبي الأول بني عدة لعبني مميزين �سين�سمون اإىل ريال مدريد هدفا يف الدوري املحلي، وقالت �سحيفة اآ�س الإ�سبانية اإن ريال مدريد �سيعلن ال�سفقة ر�سميا الأ�سبوع املقبل عقب نهاية الأملاين يف م�سواره نحو قبل نهائي الدوري الأوروبي قبل خروجه اأمام ت�سيل�سي الإجنليزي بركالت الرتجيح بينما اأحرز 17 املناف�س يف دوري الدرجة الأوىل الأملاين مقابل 60 مليون يورو، و�سجل يوفيت�س البالغ 21 عاما ع�رصة اأهداف للفريق قالت حمطة �سكاي الأملانية التلفزيونية  حامل لقب دوري اأبطال اأوروبا وال�ساعي لتعوي�س مو�سمه املخيب لالآمال على كافة الأ�سعدة.مباريات الدوري الأملاين، ومن املتوقرّ
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م�ضاهدات رم�ضانية  جزائرية

م�شل�شل »اأوالد احلالل«... واأ�شواء على املجتمع الهام�شي
ا�ضتطاع م�ضل�ضل »اأوالد احلالل« الذي يبث على قناة »ال�ضروق » اأن ي�ضتقطب انتباه العائالت اجلزائرية باأحداثه وق�ضته، 

بف�ضل جودة ال�ضيناريو و قدرة الفنانني اأ�ضحاب اخلربة يف العمل امل�ضرحي والتلفزي، وقدم العمل م�ضاهد �ضعبية من مدينة 
وهران، ونقل الواقع االجتماعي ال�ضعب يف االأزقة و احلارات، وخمتلف ال�ضلوكات املنحرفة لل�ضباب و�ضراعاتهم الأجل املال 

و�ضمان احلياة الرغدة،وكذلك �ضعي الفقراء لك�ضب القوت، بتقنية ت�ضوير عالية اجلودة.

د-وليد بوعديلة /كلية 
االآداب جامعة �ضكيكدة

ون�ضاءل هنا :هل تت�ضمن 
من  املتبقية  احللقات 
للرتاث  م�ضاهد  امل�ضل�ضل 
للمنطقة  ال�ضعبي  الثقايف 
هل  و  الوهرانية؟ 
املادي  الرتاث  لنا  تنقل 
للمدينة؟  والالمادي 
ال�ضور  �ضتح�ضر  وهل 
التي  اجلملية  ال�ضياحية 
للمكان؟...االأكيد  ت�ضوق 
اأن كل عمل فني دراخمي 
حماولة  هو  هزيل  او 
ال�ضياحي  للت�ضويق 
جانب  اإىل   ، والثقايف 
للخ�ضو�ضيات  ك�ضفه 
والعاطفية  االجتماعية 
للنا�س  ال�ضيا�ضية   و 
مع  وتفاعالتهم 

االأمكنة....
الدرامي  للح�ضور  وكان 

القادر  عبد  مثل  ملمثلني 

جريو، �ضهيلة معلم، اإميان 

نوال، يو�ضف �ضحريي،... 

جذب  يف  البارز  الدور 

الق�ضة  الأجواء  املتلقي 
يف  وحتوالتها  و�ضراعاتها 
االأزمنة،علما  و  االأمكنة 
اأن املخرج هو ن�ضر الدين 
وال�ضيناريو  ال�ضهيلي 

لرفيقة بوجدي...
اإن امل�ضل�ضل يرحل يف عامل 
تت�ضارع  معقد،  �ضعبي 
واالأفكار  العواطف  فيه 
وامل�ضالح، وينقل �ضورة 
عن املجتمعات الهام�ضية 
اال�ضتقالل،  جزائر  يف 
وهو ما يتطلب االطالع 
هذه  خ�ضو�ضيات  على 
املجتعات قبل جت�ضيدها 
كاتب  باأن  ونرى  الفني، 
كثريا  اطلع  قد  الن�س 
ال�ضعبية  املالمح  على 
الهام�ضية،  للمجتمعات 

زارها  قد  يكون  كما 
اأهلها،  مع  وتفاعل 
يف  امل�ضاركني  �ضاأن  وهو 
التمثيلية،فجاء  االأدوار 
بعيدا  و  متميزا  العمل 
هزلية  اأعمال  عن 
التهريج  تنقل  ب�ضيطة، 
احلقيقي.  الفن  ولي�س 
العمل  يف  ما  اأهم  ولعل 
ال�ضيناريو، وقد منح  هو 
ت�ضل�ضل  يف  الت�ضويق 
االأحداث، كما اأن احلوار 
حا�ضر، وال توجد وقفات 
ت�ضورية  مو�ضيقية 
التي  وهي  كثرية،  
كتاب  بع�س  بها  ي�ضتعني 
للتغطية  ال�ضيناريو 
الكتابة  يف  العجز  على 

الفنية.  
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يف اإعادة افتتاح قاعة املعار�ض »حاج عمر« 

هند زيور تعر�ض اإبداعاتها الفنية 
» �سكون اأنا« بامل�سرح الوطني

يف �سهرة رم�سانية مميزة مت اأول اأم�ض  اإعادة افتتاح  قاعة املعار�ض »حاج عمر« مببنى امل�سرح الوطني 
اجلزائري حمي الدين ب�سطارزي باجلزائر العا�سمة حيث ا�ستهلت ن�ساطها مبعر�ض للفنانة الت�سكيلية« 
هند زيور« حتت عنوان » �سكون اأنا » و الذي �سي�ستمر  اإىل غاية 29 جوان 2019 طارحة  من خالله هذه 
املبدعة  هذا ال�سوؤال العميق واملعقد رغم ب�ساطة تركيبه   حول ع�سرية كاملة من م�سريتها احلياتية 
، ولقد  �سم هذا الف�ساء على 31 لوحة فنية منجزة با�ستعمال خمتلف التقنيات واخلامات على غرار 

الألوان الزيتية واملائية والبا�ستيل وبتقنية ال�سكني والل�سق collage  وال�سيء الالفت هو  الإقبال الوا�سع 
من طرف للجمهور اجلزائري  الذي كان  وفيا  لإبداعات الري�سة والألوان املعربة واللوحات  الفنية التي 
تخفي  وراءها حكاية بجمالية فنية منقطعة النظري ، ولقد متكنت هذه الفنانة اجلزائرية  من ترجمة 

اأفكارها وتعبرياتها  الإبداعية اإىل اأعمال فنية تالم�ض الواقع وجتذب اجلمهور من الوهلة الأوىل.

حكيم مالك

الحتفاء ب�سلطة الأم 
الأمازيغية و املوروث 

العربي والإفريقي
 

نقطة  زيور  هند  �أ�سلوب  ويتمثل 
�لتق�ء بني جمموعة من �لت�أثري�ت 
ك�لفن �لت�سكيلي �حلديث من ن�سق 
حو�جز  �أية  بدون   »pop  « �ل 
مي�س�ل  ج�ن  مثل   « نز�ع�ت  �أو 
�لتجريدي  �لتي�ر  ومن  ب��سيك�«، 
ب�سيطة  �ألو�ن�  هند   وتوظف    ،
ب�ملجتمع  �لوثيقة  �ل�سلة  ذ�ت 
،فتتب�ين لتكون م�سدر� لتن�ق�س�ت 
و�لبهجة  �ل�رسور  عن  تعرب  عديدة 
هذه  �أن  كم�  و�لإ�سع�ع  �لعنف   ،
�لفن�نة  �لر�قية حتتفي من خالل 

�لأم�زيغية  �لأم  ب�سلطة  �أعم�له� 
خ��سة وب�ملر�أة ب�سكل ع�م ،و�لتي 
تعترب م�سدر �إله�مه� يف �سج�عته� 
،حمبته�،  ،بطولته�  ،�سمته� 
حين�  هو�ج�سه�  حم�ورة  حريته� 
يف  وتكرميه�  تخليده�  وحم�ولة 
زيور   �أن  كم�  �آخر   حين�  لوح�ته� 
�لفنية  �أعم�له�  خالل  من  تكرم 
عرب  �ملمتدة  �لأم�زيغية  �لثق�فة 
�آلف �ل�سنني دون ن�سي�ن جزء من 
�ملوروث �لعربي و�لإفريقي  فلقد 
�لت�سكيلية  �لفن�نة  هذه  ت�أثرت 
من  بعدد  نوعه�  من  �لفريدة 
»ب�ية  �لر�س�مة   �أمث�ل  �ملبدعني 
و�لنح�ت  �لر�س�م  و  �لدين   حمي 

�جلز�ئري حممد خدة.

 م�ساءلة الهوية 

اجلزائرية

�لفنية  �حلركة  �سنفت  ولقد    
�لت�سكيلية  �لفن�نة  له�  تنتمي  �لتي 
عليه�  ي�سطلح  مب�  زيور  هند 
بزغت  و�لتي   « �لو�سومية  ب« 
�لتع�بري  �سمن   ، �ل�ستقالل  بعد 
ت�س�ءل  �لتي  �لفنية  �لت�سكيلية 
خالل  من  �جلز�ئرية  �لهوية 
بذلك  موظفة  و�لرمز  �لعالمة 
�ملوروث �ل�سعبي يف �سيغ جم�لية 

على خطى » دوين م�رتين�ز« .

»�سليمان اللك » يحظى 
باإعجاب جمهور بيت 

ب�سطارزي 

�جلز�ئري  �جلمهور  ��ستمتع  ولقد 

ب�لعر�ض  �لر�بع  للفن  �لع��سق 
�مل�رسحي »�سليم�ن �للك«، للمخرج 
ن�سه  �ملقتب�ض  بريرب،  �لكرمي  عبد 
ملوليي   �لوهم«  »مري�ض  عن 
م�رسحية  عر�ض  و�ستتو��سل 
�ليوم  غ�ية   �إىل  �للك«   »�سليم�ن 
ب�مل�رسح   2019 م�ي   18 �ل�سبت 
�لدين  حمي  �جلز�ئري  �لوطني 
�لعر�ض   هذ�  ويدخل  ب�سط�رزي 
ت�سطريه  مت  ثري  برن�مج  �سمن 
تنوع  �لف�سيل  ب�ل�سهر  لالحتف�ء 
بني �لعرو�ض �مل�رسحية، �حلفالت 
و�ل�سهر�ت  و�للق�ء�ت  �ملو�سيقية، 
�مل�رسح  برمج   ولقد  �لتكرميية، 
�سهر  خالل  �جلز�ئري  �لوطني 
من  �لعديد  �لف�سيل    رم�س�ن 
�لعرو�ض �مل�رسحية،  و�ملتمثلة يف 
»حز�م  �ل�سيدين«،  خ�دم  »�أرلوك�ن 

�لغولة«، »ي� ليل«، »معرو�ض للهوى«،  
ن�سلكو�ض«،  »م�ن�سلكو�ض..م� 
�لفك�هية  �لعرو�ض  ج�نب  �إىل 
للفن�ن   «  made in Algeria«
 Dzair-Up  « عبد�ت،  كم�ل 
Comédie  »، �إ�س�فة �إىل عر�ض 
�لكندية    »Renouveau  « فرقة 
 Taddak n  « عنو�ن  �حل�مل 
�لكوريغر�يف  و�لعر�ض   ،«  nna fa
 »le rêve d’une ballerine  «
من  �لعديد  لربجمة  �إ�س�فة   ،
�لتي  �ملميزة    �لفنية  �ل�سهر�ت  
�سيحييه�  �أملع �لفن�نني �جلز�ئريني 
وبعزيز،  بور�س�يل  ليلى  �أمث�ل 
للمو�سيقى  فنية  حفالت  وكذ� 
�لإيط�لية،   و�لأغنية  �ل�سيمفونية، 
�ل�سعبي«   �أغنية  »�أي�م  تنظيم  مع 
�جلز�ئرية  �لوك�لة  طرف  من 

فبعد  وب�لت�يل   �لثق�يف  لالإ�سع�ع 
ب�لتن�سيق  نرج�ض  �لفن�نة  تكرمي 
مع �لديو�ن �لوطني حلقوق �ملوؤلف 
و�حلقوق �ملج�ورة وجمعية �لألفية 
�لث�لثة   وعليه ف�سيتم تكرمي �لعديد 
على  �جلز�ئري  �لفن  جنوم  من 
غر�ر  �لفن�نة  �ملبدعة بهجة رح�ل 
مدينة  �بنة  ريغي  عب��ض  و�لفن�ن 
�جل�سور �ملعلقة ق�سنطينة  و�لفن�ن 
و�ملمثل  عي�د  م�سطفى  �لقدير  
و�لوزير  ر�بية،  �حلميد  عبد  �لكبري 

�ل�س�بق كم�ل بو�س�مة.  
برن�مج  �نطلق  فلقد  ولالإ�س�رة   
�مل�رسح �لوطني �جلز�ئري �خل��ض 
ـ  يف 09 م�ي   ب�سهر رم�س�ن 2019 
جو�ن   03 غ�ية  �إىل   و�سي�ستمر 
�ملقبل، �بتد�ء من �ل�س�عة �لـ22:30 

�س� يومي�.

يف مو�سمه الثاين على قناة اليوتبوب

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

�أول  بالك�وت:  عمل  فريق  �أنهى 
�لإلكرتونية  للمو�سيقى  مهرج�ن 
يف �جلز�ئر، من ت�سوير  برن�مج 
مو�سمه  يف  »نبالك�وتي«  �لويب 
قن�ة  على  �سيبث  و�لذي  �لث�ين 
ب�ملهرج�ن  �خل��سة  �ليوتيوب 

. )Blackout.tv(
عرف  فلقد  �ل�سي�ق  ذ�ت  ويف 

من  �أكرث  �لأول  �ملو�سم 
على  م�س�هدة   1.300.0000
�ليوتيوب،  على  بالك�وت  قن�ة 
وقد ح�زت �إين��ض عبد �للي على 
م�س�هد�ت  بعدد  �لأوىل  �ملرتبة 
وي�سم  م�س�هدة،   220.000 ف�ق 
فريق �لعمل كل من �ملنتج ه�ين 
م�زوين و�ملخرج: ح�س�ن معري�ض 
 ، ح�جـي  زكري�  �لفنية:  و�لإد�رة 
ت�سوير ح�س�ن معري�ض، ن�سيم بن 

�سليم�ن �سوت نور �لدين قالل ، 
،وم�كي�ج  جحي�ض  �س�لح  تركيب 
وحترير  �إعد�د  م�لب�ين  �س�رة 
�لبالطو  ح�جـي،م�سوؤول  �آم�ل 

�سهيب عربي�ض.
 ويعرف �ملو�سم �لث�ين من هذ� 
من  �لعديد  م�س�ركة  �ملهرج�ن 
�ل�س�حة  على  �ملعروفة  �لوجوه 
�جلز�ئرية يف خمتلف �ملج�لت 
على غر�ر �لفن�ن �لفك�هي  كم�ل 

�رسيف،  �س�بر  يون�ض  بوعك�ز، 
نوميدي�  �لد�ي،  �ملو�سط��ض، 
لزول... وغريهم،  حيث �سيتمكن 
�مل�س�هد  �جلز�ئري من �لتعرف 
على  �ل�سخ�سي�ت  هذه  على 
من خالل  �لبالك�وتية،  �لطريقة 
طرح جمموعة من �لأ�سئلة �لتي 
جم�لهم،  �سخ�سيتهم،  تخ�ض 
و�أ�سئلة ع�مة.. ليجيبو� عنه� �إم� 
�لنفي  �أو  »نبالك�وتي«  ب�لإثب�ت 

»م� نبالك�وتي�ض«. 
»نبالك�وتي«  فريق  �جتهد  وقد 
�ملو�سم  حت�سني  على  �ل�س�ب 
�لديكور،  حيث  من  �لث�ين 
و�لرتكيب،  �لت�سوير  تقني�ت 
لتقدمي عمل مميز يليق مب�ستوى 
طلب�ته  تلبية  �لذي مت  �مل�س�هد 
�ملتكررة يف ��ست�س�فة �ل�سيوف 
�لبط�قة  لديه.   �ملحبوبني 
يف  لنبالك�وتي  للوم�سة  �لتقنية 

ت�أتي على  و�لتي  �لث�ين   مو�سمه 
وم�سة  فيديو،  كب�سولة  �سكل 
ترت�وح  ق�سري   برن�مج  ويب، 
مدته م� بني 04 و06 دق�ئق ويبث 
 Blackout.tv يومي�  على قن�ة
على �ليوتيوب وتبلغ عدد حلق�ته 
26 حلقة  و�س�عة �لبث 19 �س�عة 
فن�نني،  ��ست�س�فة  يتم  حيث 
�سحفيني،  ممثلني،  مغنيني، 

ري��سيني . 
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دبي: معر�ض »ملهمة بيكا�سو« باية حمي الدين.. اأيقونة فن �سمال اإفريقيا
�ملر�سى«،  »غ�لريي  ��ست�س�ف 
دبي،  يف  �أفنيو،  �ل�رسك�ل  يف 
للفن�نة  �أخري�ً، معر�س�ً فني�ً لفت�ً 
حمي  ب�ية  �لر�حلة  �جلز�ئرية 
�سم�ل  فن�ن�ت  �أبرز  �أحد  �لدين، 

�إفريقي�.
فريد�  �ل�سهرية  �لفن�نة  ولأعم�ل 
ك�للو، ت�أثري على �لط�بع �ل�رسي�يل 
قدمته  م�  يف  ب�لألو�ن،  �ملفعم 
ب�أ�سلوب  ب�ية من لوح�ت �سهرية، 

ح�مل معب�أ ب�لرمزية.
وهذ� هو �ملعر�ض �لث�ين لأعم�ل 
نوفمرب   9 رحلت  �لتي  �لفن�نة 
�س�لة  ت�ست�سيفه  و�لذي   ،1998

�إبر�ز  �إىل  يهدف  وهو  �لعر�ض، 
على  فنه�  �أحدثه  �لذي  �لت�أثري 
�لقرن  يف  �إفريقي�  �سم�ل  فن 

�لع�رسين.
يف  دي�سمرب   12 يف  ب�ية،  وولدت 
�لع��سمة  ب�سو�حي  �لكيف�ن  برج 
منذ  �لأبوين  يتيمة  �جلز�ئر، 
لت�س�عده�  جدته�  ربته�  �لولدة 
�لفالحة،  فيم� بعد مل� كربت يف 
عند  وتقيم  تعمل  جدته�  وك�نت 

م�ستعمرين فرن�سيني.
تبنته�  �ملر�هقة،  مرحلة  ويف 
مثقفة  وهي  بنهور�،  م�رغريت 
من  متزوجة  ك�نت  ثرية  فرن�سية 

�أن  بعد  وذلك  جز�ئري،  ق��ض 
لدى  �لفنية  �لنزعة  نظره�  لفت 

�ل�سغرية ب�ية.
وظهرت هذه �لنزعة لدى �لطفلة 
�لتم�ثيل  ت�سكيل  خالل  من 
و�سخ�سي�ت  حليو�ن�ت  �ل�سغرية 
بنهور�  ف�أمدته�  خي�له�،  من 
ب�ية  وبد�أت  �لر�سم،  ب�أدو�ت 
من  ع�رس  �لث�لثة  يف  وهي  تر�سم 

عمره�.
ك�نت  عندم�   ،1947 ع�م  ويف 
ب�ية يف �ل�س�بعة ع�رس من �لعمر، 
�كت�سفه� ت�جر فن فرن�سي، يُدعى 
�ل�رسي�لية،  ور�ئد  ميغث،  �إميي 

عر�ض  �لذي  بريتون،  �أندريه 
ر�سوم�ت ب�ية يف معر�ض »ميغث« 

للفن �ل�رسي�يل يف ب�ري�ض.
�إنت�جه�  لفت  �لفور،  وعلى 
بيك��سو  �لكبريين  �لفن�نني  �نتب�ه 
وم�تي�ض ب�سبب مكون�ت ر�سوم�ته� 
»�لنق�ء«  وكذلك  »�لطفولية«، 
وت�سليطه�  وعفويته�  ب�ألو�نه� 
�ل�سوء على �لطبيعة مب� فيه� من 
و�إبر�زه�  و�أ�سم�ك  وطيور  زهور 

ب�ألو�ن ز�هية.
�لفرن�سي  �لر�س�م  عنه�  ق�ل  وقد 
متثل  �أعم�له�  �إن  دوبويف  ج�ن 
»�مل�دة �خل�م للفن«. وبني ع�مي 

�إىل  ب�ية  عملت  و1952،   1948
ج�نب بيك��سو، وتن�ولت �لك�سك�ض 
معه، وق�ل عنه� بيك��سو �إنه� ك�نت 
ر�سوم�ته  �سل�سلة  �إله�م  م�سدر 
ع�م 1954 �لتي حملت ��سم »ن�س�ء 
�جلز�ئر«. وقد ن�لت لوحته� �لتي 
يف  وع�سفور  »�مر�أة  ��سم  حتمل 

�لقف�ض« �سهرة و��سعة.
�لبد�ية  هذه  من  �سنو�ت   6 وبعد 
�جلز�ئر  �إىل  ب�ية  ع�دت  �لقوية، 
�ملو�سيق�ر  من  وتزوجت 
حمفوظ  �حل�ج  �جلز�ئري، 
��س�ب  وبعده�  �لدين،  حمي 
ع�م  ويف  لكنه�  �جلمود،  فنه� 

�لوطني  �ملتحف  ��سرتى   ،1963
�ل�س�بقة،  �أعم�له�  �جلز�ئري 
ملديرة  �لكبري  �لإحل�ح  وحتت 
حميى  ب�ية  ع�دت  �ملتحف، 
تتوقف  ومل  �لر�سم،  �إىل  �لدين 
حتى �لنه�ية، ومت عر�ض �أعم�له� 
يف خمتلف �أنح�ء �لع�مل، و�لكثري 
لوز�ن  يف  حمفوظ  �أعم�له�  من 

ب�سوي�رس�.
ويف �لع�م �مل��سي عر�ض متحف 
غر�ي للفن بنيويورك لوح�ت من 
فنية  �أيقونة  ب�ية  وتبقى  �إنت�جه�، 

ملنطقة �سم�ل �إفريقي� ككل.
وك�لت 
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ال�ضادر عن الهيئة ال�ضورية العامة للكتاب

»ورق اأيلول« حكايات واقعية اجتماعية 
�ساخرة للدكتور جرج�س حوراين

عندما ي�ضبح الطبيب قا�ضا يعالج املجتمع بقلمه كما مبب�ضعه ويج�س اآالم النا�س 
بخياله كما يج�س وجع الفرد ب�ضماعة الطبيب يكون طبيبا بحكايته كما باأدواته 

وهكذا يبدو الدكتور جرج�س حوراين يف جمموعته الق�ض�ضية )ورق اأيلول(.

وكاالت 

الهم االجتماعي 
والعاطفي والوجداين

يف  ق�صرية  ق�صة  �صتني  من  �أكرث 
�لهم  فيها  يتناول  �ملجموعة 
و�لوجد�ين  و�لعاطفي  �الجتماعي 
�لنا�س  من  قريب  �صهل  باأ�صلوب 
ب�صور  �لق�ص�س  تلك  مطعما 
�صاخرة �أ�صهمت يف �قرت�ب �لق�صة 

)�أكرث  يف  كما  �ليومي  �لو�قع  من 
بـ  يبدوؤها  حيث  وفاء(  �لكائنات 
ل�صباح  �أغنية  لي�س  �لزولف..  “�أبو 
�إنه   .. �ل�صايف  لوديع  مو�ال  �أو 
حالقا  لي�س  وهو  حارتنا  حالق 
�صيكا  نغمة  من  حالق  بل  عاديا 
..ويبد�أ �ملق�س بعزف �ملقطوعة 
�ملو�صيقية �ملميزة ثالث �رضبات 

فارغة و�رضبة يف �ل�صعر”.

ق�ض�س من الرتاث 
املو�ضيقي لبالد ال�ضام 

والنيل

بع�س  عناوين  حور�ين  وي�صتعري 
�ملو�صيقي  �لرت�ث  من  ق�ص�صه 
لبالد �ل�صام و�لنيل و�أغاين �أم كلثوم 
وعبد �حلليم وفريوز كما يف ق�صة 
حور�ين  يقارن  كما  �نت(  )كيفك 
و�حلا�رض  �ملا�صي  مفرد�ت  بني 
ب�صوت ملوؤه �حلنني �إىل تلك �الأيام 
باملكان  تعلقه  من خالل  �جلميلة 
وتاريخ  ذ�كرة  من  له  يعنيه  وما 

وثقافة كما يف )مقهى �ل�صجر(.

البعد عن القيم املادية 
لالإن�ضان املتمدن

من  و��صعا  حيز�  �لطبيعة  وت�صغل 
بعد  من  فيها  ق�ص�س حور�ين مبا 
�خلارجي  �ملدينة  �صخب  عن 
�لقيم  عن  و�لبعد  للروح  ومالم�صة 
�الن�صان  ت�صغل  �لتي  �ملادية 
�لذي  �حليز  �إىل  �إ�صافة  �ملتمدن 
يف  كما  �لوجد�ين  �لهم  ي�صغله 
و�حلب  �حلب  �صانع  ق�ص�س 

عن  �ل�صادر  �لكتاب  يقع  �لثالث. 
يف  للكتاب  �لعامة  �ل�صورية  �لهيئة 
�لقطع �ملتو�صط  216 �صفحة من 
من  حور�ين  �لدكتور  �ن  ويذكر 
خمت�س  طبيب  حم�س  مو�ليد 

ق�صة  وكاتب  �لقلبية  باالأمر��س 
ق�صرية ين�رض يف �لدوريات �ملحلية 
وله ثالث جمموعات ق�ص�صية هي 
�الأخري  و�ليوم  �مل�صافرة  )�خليول 

وم�صعد �ل�صاعة �لر�بعة.

معر�س يك�سف انتقال »ب�سمة العرب احلمراء« اإىل العامل اجلديد
�نتقلت �لب�صمة �لتي تركها �لعرب 
على �لعمارة �الإ�صبانية خا�صة يف 
يعرف  ما  �إىل  �أي�صا  �الأندل�س، 
�أمريكا  خا�صة  �جلديد،  بالعامل 
)ق�صور  يف  وتنعك�س  �لالتينية 
يف  �ملبنية  �ل�صغرية  �حلمر�ء( 
يزيح  �لذي  �الأمر  وهو  �ملنطقة، 
�نطلقت  معر�س  �ل�صتار  عنه 

فعالياته يف بر�زيليا.
غرناطة  من  �لرحلة  وتبد�أ 
�حلمر�ء،  ق�رض  يف  وحتديد�ً 
بلقطات بانور�مية للق�رض �الأثري 
�الأ�صود،  لباحة  وم�صاهد  �ل�صهري 
 1362 بني  �لفرتة  يف  بني  �لذي 
�ل�صلطان  �إ�رض�ف  حتت  و1391 

حممد �خلام�س.

بالز�ئر  �ملعر�س  يعرب  ثم 
�إىل  و�صوالً  �الأطل�صي  �ملحيط 
يف  وياأخذه  كوبا،  دي  �صانتياجو 
متحف  يف  غرناطة  بباحة  جولة 
بونثي للفن يف بويرتوريكو و)بيت 
�ملدجنني( يف جو�تيماال، و)قاعة 
بيالر ديل باال�صيو بورتالي�س( يف 
كوت�صابامبا بفنزويال، �أو )�لقو�س 

�ملوري�صكي( يف ليما.
بعد  �ملعر�س  فكرة  وظهرت 
در��صة �أجر�ها خرب�ء من جامعة 
مع  بالتعاون  �الإ�صبانية  غرناطة 
�حلمر�ء،  ق�رض  عن  �مل�صئولني 
�لذين ك�صفو� عن �الإرث �الأندل�صي 
تظهر  و�لتي  �لالتينية  �أمريكا  يف 
�لعمارة  �أ�صلوب  يف  و�صوح  بكل 

هذ�  يف  �أخرى  ثقافية  ومظاهر 
�الإقليم.

ويقول �صفري �إ�صبانيا لدى �لرب�زيل 
فرناندو جار�صيا كا�صا�س »�الأدلة 
حا�رضة يف �لق�صور و�لفن و�الأدب 

وحتى �ملطبخ«.
على  كا�صا�س  جار�صيا  وي�صتدل 
»�لتي  بالقهوة  حديثه  �صحة 
�أوروبا«  �إىل  �لعرب  �أدخلها 
�لالتينية،  �أمريكا  �إىل  وو�صلت 
بال  منتج  �أهم  �ملنطقة  لت�صبح 
كولومبيا  مثل  دول  خا�صة  منازع 

و�لرب�زيل.
�أدب و�صور

لكن هذ� �لتاأثري ينعك�س �أي�صاً يف 
�الأدب مثل �صخ�صية نا�رض �أ�صقر 

�لذي  �لعربي  �ملهاجر  �صعد 
رو�ية  يف  �صمر�ء  بح�صناء  يغرم 
للكاتب  وكانيال،  كالفو  جابرييال 
�لرب�زيلي جورجي �أمادو، ح�صبما 

ك�صف �ل�صفري �الإ�صباين.
هذ�  مالحظة  ميكن  باملثل، 
�الإرث يف �صورة حلبات م�صارعة 
�أو�صح  ب�صكل  �ملوجودة  �لثري�ن 
يف دول �أمريكا �جلنوبية، و�أبرزها 
مدينة  يف  جريون  �صيز�ر  حلبة 
بني  �لذي  �لفنزويلية،  مار�كاي 
�لدكتاتور  من  بقر�ر   1933 عام 
كان  �لذي  في�صنتي جوميز  خو�ن 

يحب هذه �لعرو�س ب�صدة.
وكان �ملعر�س قد قدم بالفعل يف 
�لتي  �الأوىل  لكنها �ملرة  �إ�صبانيا، 

يظهر فيها للمرة �الأوىل بالرب�زيل 
و�أمريكا �لالتينية، �ملنطقة �لتي 
�لعربية  �لعمارة  و�صل فيها طابع 
�جلديدة �إىل ذروته يف �لفرتة بني 
ومنت�صف  �لـ19  �لقرن  �أو��صط 
�لقرن �لـ20. وميكن مل�س ذلك يف 
�حلمر�ء  بق�رض  �خلا�صة  �ل�صور 
�صانتياجو  �لت�صيلية  �لعا�صمة  يف 
�صاحة  �أو   1862 عام  �فتتح  �لذي 
يف  �ملركزية  ز�ر�جوز�  �إجنا�صيو 
و�لتي  باملك�صيك  بويبال  والية 

تعود لعام 1883.
دليل حي

تربز  �الأحدث،  �ملباين  بني  ومن 
�لت�رضيعية  �جلمعية  حديقة 
بكو�صتاريكا  خو�صيه  �صان  يف 

غرناطة  و�صاحة   ،  1943 عام 
�مللحقة مبتحف �لفن يف بون�صي 
عام  �صيد  �لذي  ببويرتوريكو 

.1964
ال  �ملباين  هذه  كل  �أن  ورغم 
تقرتب باأي درجة من روعة ق�رض 
�حلمر�ء �الأ�صلي، �إال �أن ع�رض�ت 
�لق�صور ذ�ت �لطابع �لعربي �لتي 
�أو  ر�صمية  موؤ�ص�صات  ت�صت�صيف 
حياً«  »دلياًل  تعد  خا�صة  جهات 
�ملمتدة  �لثقافية  �الأو��رض  على 
�الأندل�س  بني  �الأعو�م  ملئات 
بح�صب  �لالتينية،  �أمريكا  ودول 
ر�فائيل لوبيز جوزمان، وهو �أحد 

�مل�صئولني عن �ملعر�س.
 وكاالت

بعنوان »االأم�س للغد«

امل�سممة فايزة عنرتي بوزار تكرم ما�سي اللبا�س 
التقليدي اجلزائري يف ت�سكيلتها اجلديدة

فايزة  �الأزياء  م�صممة  قدمت 
عنرتي بوز�ر �صهرة �خلمي�س �إىل 
�جلمعة بفندق �صوفيتال باجلز�ئر 
�لعا�صمة ت�صكيلتها �جلديدة لعام 
2019 من �الأزياء �لن�صوية �خلا�صة 
»�الأم�س  عنو�ن  حتت  بال�صهرة 
للغد« وهو مبثابة �لتفاتة تكرميية 
للما�صي �لعريق للبا�س �جلز�ئري 

�لن�صوي.
�ملبدعة  �مل�صممة  وجمعت 
لتاأ�صي�س  �ل10  �لذكرى  مبنا�صبة 
)فاب(  بها  �خلا�صة  �الأزياء  د�ر 
 30( �جلديدة  �لت�صكيلة  هذه  يف 
�لع�رضنة  و  �الأ�صالة  بني  ف�صتانا( 
�أثارت  جميلة  ف�صيف�صاء  �صكلت 
ثر�ء  و  بتنا�صق  �حل�صور  �إعجاب 
و�لتميز  �البتكار  بح�س  و  �ألو�نها 
�لذي  �مل�صممة  �أبدته  �لذي 

��صتغلت كثري� على �لرت�ث.
�ملعرو�صة  �ملوديالت  ومتيزت 
حرفية �مل�صممة �لتي تعاملت مع 
ال�صيما  �حلنني  من  بكثري  �لرت�ث 
�لتي  �الأ�صيلة  �الأزياء  تلك  جتاه 
حاكتها �أنامل جز�ئرية وحافظت 

و  �مل�صممني  من  �أجيال  عليها 
�خلياطني.

�لتي  �حلد�ثة  مل�صة  و�أ�صفت 
��صافتها فايزة على تلك �لنماذج 
�أعطتها  وبريقا  رونقا  �لتقليدية 
�أخر  توجهات  ي�صاير  بعد� 

�صيحات �ملو�صة.
تطلب  �لذي  �لعر�س  هذ�  وقدم 
من �صاحبته »وقتا وجهد� كبريين« 
ح�صب �لفنانة حتفا تنم عن بحث 
�لتقنيات  تفا�صيل  �أدق  يف  عميق 
�الأقم�صة  نوعية  و  �مل�صتعملة 
�لتي ��صتغلت عليها مثل �لقما�س 

�ملخطط يف بع�س �لنماذج.
وجمع هذ� �لعر�س �لذي ح�رضه 
و  وحرفيون  �ملو�صة  ع�صاق 
خمت�صني  وجتار  �أزياء  عار�صات 
مناطق  خمتلف  �لقما�س  يف 
�الأزياء  خالل  من  �جلز�ئر 
�لفنانة  ��صتلهمتها  �لتي  �ملتنوعة 
�جلز�ئري  �لتقليدي  �لزي  من 

يتقدمها �لكار�كو �لعا�صمي.
�أكدت  قد  فايزة  �لفنانة  وكانت 
مل  �لذي  �لزي  لهذ�  ع�صقها  �أن 

�لو�صط  يف  باهتمام  يحظى  يعد 
�لعا�صمي هو �لذي دفعها الختيار 

هذ� �ملجال �الإبد�عي .
ت�صميم  بتطوير  فايزة  وقامت 
و  �ل�صكل  ناحية  من  �لكار�كو 
�الألو�ن و �أي�صا �خلامة �مل�صتعملة 
�ملعرو�صة.  �لنماذج  �أكدته  كما 
ب�صرت�ت  �الأخرية  هذه  ومتيزت 
�لت�صميم  ناحية  من  متاألقة 
يف  �جلر�أة  �ىل  �إ�صافة  و�لطرز 
تكن  مل  �لتي  �الألو�ن  بعد  �إدر�ج 

معتادة .
يف  �أي�صا  �مل�صممة  وجنحت 
»�لبدرون«  �ىل  �العتبار  �إعادة 
�لذي �أدخلت عليه تغري�ت جعلته 
ي�صاير �ملو�صة و ف�صاتني �ل�صهرة 

.

�لق�صنطينية  �جلبة  تغيب  ومل 
�للبا�س  و  �مللحفة  و  �لبلوزة  و 

�لقبائلي عن �لعر�س.
و��صتلهمت �مل�صممة منها مناذج 
ع�رضية بروح �أ�صيلة ينبعث منها 
ما  �لتي  �حل�صارية  �ملدن  عبق 

وثر�ء  �أ�صالة  على  �صاهد�  تز�ل 
و  �لق�صبة  �لرت�ث �جلز�ئري مثل 
و  �ل�صويقة يف ق�صنطينة  و  تيبازة 

غريها .
و�صملت �لباقة �الأوىل من �لعر�س 
عار�صاتها  حملت  ف�صتانا   15
من  مبتكرة  جديدة  جمموعة 
من  �لف�صية  و  �لذهبية  �حللي 
نف�صها.  فايزة  �ل�صيدة  ت�صميم 
بينما كانت �لباقة �لثانية �ملكونة 
مرفوقة  موديال   15 من  �أي�صا 
و  ذهب  من  �حللي  من  بت�صكيلة 

ف�صة من ت�صميم �أخيها.
و�صاركت �مل�صممة فايزة عنرتي 
عليا  �صهادة  بوز�ر �حلا�صلة على 
يف �لتجارة من فرن�صا يف معار�س 
»رم�صانيات  منها  �جلز�ئر  خارج 
يف  ومعر�س   2016 يف   « بريوت 
ويك  »فا�صن  يف  �أي�صا  و  �لكويت 
�ملتحدة  بالواليات  فيالدلفيا« 

�الأمريكية يف �صبتمرب 2016 .
لالأزياء  نظمت عدة عرو�س  كما 

يف �جلز�ئر.
  وكاالت 

وفاة اأ�سهر امل�سممني 
املعماريني للقرن 20 

عن 102 �سنة!
�ملعماري  �ملهند�س  تويف  
�أكرث  بي  �إم  �آي  �ل�صهري 
وعطاء  �صهرة  �ملعماريني 
عمر  عن  �لع�رضين  �لقرن  يف 

ناهز 102 �صنة.
ت�صني  �ملعماري  جنل  و�أكد 
نيويورك  ل�صحيفة  بي  ت�صوجن 
تويف  بي  مينغ  �إيوه  �أن  تاميز 
�أهم  ومن  �خلمي�س.  ليلة 
�ل�صهري  �ملعماري  �أعمال 
ترميم وجتديد متحف �للوفر 
�لفخرية  و�ل�صالة  باري�س  يف 
مل�صاهري مو�صيقى �لروك �آند 

رول يف كليفالند.
وهاجر �إيوه مينغ بي، وهو �بن 
من  �ل�صني،  يف  بارز  م�رضيف 
�إىل  و�نتقل   1935 عام  وطنه 
�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات 
�لهند�صة  فيها  ودر�س 

�ملعمارية.
ثم  �لتدري�س  يف  بد�ية  وعمل 
يف �حلكومة �الأمريكية و�نتقل 
�أحد �ملطورين  للعمل ل�صالح 
قبل  نيويورك  يف  �لعقاريني 

�خلا�صة  �رضكته  يوؤ�ص�س  �أن 
علماء  عرث   .1955 عام 
حفريات  �أثناء  �لرو�س  �الآثار 
 - »�صبا�صو  دير  يف  �أجروها 
�أندرونيكوف« يف مو�صكو على 
قطع نقدية تعود �إىل �لقرنني 
و�ل�صاد�س  ع�رض  �خلام�س 

ع�رض �مليالديني.
�ملعماري  ت�صاميم  ومتيزت 
فائقة  هند�صية  بدقة  �ل�صهري 
ير�عي  جتريدي  فني  وح�س 
�لتفا�صيل.  كل  يف  �ل�صوء 
بني  �أعماله  يف  جمع  �أنه  كما 
و�لزجاج  و�ل�صلب  �حلجارة 

كما فعل يف متحف �للوفر.
يف  بي  مينغ  �إيوه  و��صتهر 
�أهر�مات  ودمج  �إدخال 
كبرية  جمموعة  يف  زجاجية 
على  وح�صل  م�صاريعه.  من 
�جلن�صية �الأمريكية عام 1955 
عام  يف  لو  �إيلني  من  وتزوج 
1942 وقد و�فاها �الأجل عام 

2014 وله منها �أربعة �أبناء.
 وكاالت 



ال�ضيام ومر�ضى القلب
ي�صتفيد مر�صى القلب من ال�صيام لأن امتناع ال�صائم عن الطعام 
ما يقارب 14 �صاعة يوميا يعمل على خف�ض املجهود الذي يقوم 

به القلب يف �صخ الدم اإىل املعدة كما تقل ن�صبة الدهون يف 
الدم فيتح�صن عمل القلب. ولكن يجب احلر�ض على عدم تناول 
كميات كبرية من الطعام عند الإفطار حتى ل يتم اإجهاد القلب.
ب�صكل عام فاإن مر�صى ال�رشايني التاجية وال�صمامات وارتفاع  
�صغط الدم الذين ل يعانون من اأية م�صاعفات ميكنهم ال�صيام 
بعد ا�صت�صارة الطبيب املخت�ض وين�صح اأن تكون وجباتهم بعد 
الإفطار خفيفة وموزعة على اأكرث من وجبتني متفرقة حتى ل 

متتلئ املعدة ويجهد القلب. كما يجب البتعاد عن الأغذية 
املاحلة والغنية بالدهون امل�صبعة والكولي�صرتول.

املر�صى امل�صابون بالذبحة ال�صدرية ي�صتطيعون ال�صيام اإذا 
كانت حالتهم م�صتقرة بتناول العالج حيث توجد اأدوية ميكن 

تناولها مرة واحدة اأو مرتني يف اليوم.

اإنتفاخات البطن يف رم�ضان
لأن امتناع ال�صائم عن الأكل وال�رشب فرتة ال�صيام يعطي فر�صة 

لع�صالت واأغ�صية اجلهاز اله�صمي باأن تتقوى ويزيد عملها 
وحيويتها. ويجب على املر�صى البتعاد عن الأطعمة الد�صمة 

واحللويات والبهارات واملخلالت عند تناول الطعام.

 اال�ضطرابات املزمنة 
للأمعاء و ال�ضوم

كما يفيد ال�صيام يف عالج ال�صطرابات املزمنة لالأمعاء 
وامل�صحوبة بتخمر املواد الن�صوية والربوتينية حيث يح�صل 

اجلهاز اله�صمي على الراحة خالل فرتة ال�صيام وهذا يعطي 
الأمعاء فر�صة للتخل�ض من الف�صالت املرتاكمة فيها.

القرحة و ال�ضوم
مر�صى القرحة احلادة: ال�صيام غري منا�صب بالن�صبة لهم لأنهم 

يجب األ يرتكوا املعدة فارغة لفرتة طويلة فالقرحة تزداد �صدة 
بزيادة حمو�صة املعدة لذلك ين�صح بتناول من 4 – 6 وجبات 

�صغرية يوميا من اأجل تعديل حمو�صة املعدة.
مر�صى القرحة الغري حادة:  فيمكنهم ال�صيام بحر�ض على اأن 
يتم تناول الأدوية كل 12 �صاعة ومن املمكن حتديد املواعيد 

دون حدوث ت�صارب مع ال�صيام.

الريا�ضة يف رم�ضان
لل�صهر الكرمي ميزات خمتلفة متيزه عن باقي اأيام ال�صنة، 
�صواء من حيث وترية احلياة، الأن�صطة املختلفة، الأغذية 

املتنوعة والكمية الكبرية يف نف�ض الوجبة.
ول �صك اأن العالقات العائلية والجتماعية املميزة يف �صهر 

رم�صان، حيث تكرث ال�صهرات واجلل�صات امل�صائية حول 
موائد الطعام، توؤثر على اأ�صلوب احلياة العادي وخا�صة 

على ال�صخا�ض الذين ميار�صون الريا�صة ب�صكل منتظم. 
فكثري من الأ�صخا�ض ميتنعون عن ممار�صة الريا�صة يف 

رم�صان.
ل �صك اأن ملمار�صة الريا�صة خالل ال�صوم املتوا�صل 

خطورة معينة، لأنه عند ال�صوم ين�صاأ نق�ض يف الطاقة 
وال�صوائل يف اجل�صم، مما يوؤدي اإىل اجلفاف يدخل اجل�صم 

اإىل �صغط قد يوؤدي اإىل انهيار وتلف خاليا اجل�صم التي يتم 
بناوؤها من خالل الريا�صة.

خالل ال�صوم ملدة 8 – 10 �صاعات، تقل كمية اجللوكوجني 
يف الكبد وتقل كميته يف الع�صل بنحو 50%، دون اأية عالقة 
بالن�صاط اجل�صماين. هذا النخفا�ض يف كمية اجللوكوجني 

يوؤدي اإىل حتول احلوام�ض الأمينية اإىل �صكر. 
اأما ممار�صة الريا�صة يف رم�صان على معدة فارغة وبعد 

�صوم 8 -10 �صاعات فهي تزيد من ا�صتهالك الدهن 
كم�صدر للطاقة، لكن هنالك تاأثري اأي�صا على الربوتني يف 

اجل�صم اإذ يتم ا�صتهالكه كطاقة.

خلٌل يف الغلوكوز بال�ضوم
اإن اخللل برتكيز اجللوكوز بال�صوم 
 )IFG( خلل يف الغلوكوز بال�صوم -
امل�صنفتني  احلالتني  اإحدى  هو 
مر�ض  ت�صبق  اأو�صاع  اأنهما  على 
ال�صكري: خلل يف اجللوكوز بال�صوم 
اجللوكوز  حتمل  ونق�ض   ،)IFG(

.)IGT(
الذي  و�صع  هي  الأوىل،  احلالة  اإن 
بال�صوم،  الغلوكوز  ن�صبة  فيه  تكون 
املجال  وبني  ال�صليم  املجال  بني 
ال�صكري. مت موؤخًرا  التابع ملر�ض 
 6.1 بني  الواقع  املجال  اإن  اإقرار 
 126-110( لرت  ميلمول/   7.0 و 
هذا  ُعِرّف  دي�صلرت(،  مليجرام/ 
على  يوؤكد  اأن  اأجل  من  الو�صع 
اأهمية الرتفاع، حتى الطفيف منه، 
كاأحد  بال�صوم،  اجللوكوز  ن�صبة  يف 
مر�ض  حلدوث  اخلطر  عوامل 

ال�صكري املتاأخر من نوع 2.
توجد يف مر�ض ال�صكري من نوع 2 
اأدلة على اأن هنالك خلاًل يف اإفراز 
ويف  البنكريا�ض،  من  الأن�صولني 

املقاومة لالأن�صولني.
يف  خلٌل  خطر  وعوامل  اأ�صباب 

اجللوكوز بال�صوم
يوجد احتمال اأكرب، يف خلل برتكيز 
الغلوكوز ويف خلل حتمل اجللوكوز، 
لتطور مبكر حلالة ت�صلب ال�رشايني، 
تبني يف  لقد  ال�صكري.  داء  وكذلك 
باأنه  موؤخًرا  اأجريت  التي  الأبحاث 
يف  لالأن�صولني  اأكرث  مقاومة  يوجد 

اأثناء  الغلوكوز  تركيز  خلل  حالة 
اخللل  حالت  من  اأكرث  ال�صوم، 
بتحمل الغلوكوز، بالرغم من اأنه يف 
اجللوكوز  باحتمال  اخللل  حالت 
الأن�صولني  باإفراز  اأكرث  خلل  يظهر 
خلٌل  من  الوقاية  البنكريا�ض.   من 

يف الغلوكوز بال�صوم

املبكر  والإدراك  الكت�صاف  اإن 
بال�صوم،  الغلوكوز  بن�صبة  للخلل 
زيادة  احلياة،  نظام  من  التغيري 
وخف�ض  اجل�صمانية  الفعاليات 
الوزن، مهمة حتى يتوقف النتقال 
متنع  اأن  ميكن  وحتى  لل�صكري 

ظهورها بامل�صتقبل.

ال�ضوم وعلج االأمرا�ض اجللدية

تطهري اجل�ضم والبثور

عالقة  بحث  مت  وقد  هذا 
اجللدية  بالأمرا�ض  ال�صيام 
ال�رشية  اجللد،  التهاب  مثل 
من  كبري  باهتمام  وال�صدفية 

قبل الأخ�صائيني الطبيني.
مدر�صة  اأجرتها  درا�صة  ففي 
هامامات�صو  جامعة  يف  الطب 
اأن  تبني  اليابان،  �صيزوكا،  يف 
مثل  لعالج  ال�صوم  نظام  اتباع 
على  اجللدية  الأمرا�ض  هذه 
اأ�صا�ض �صهري قد يح�صن من 
ت�صاءلت  حيث  اجللد.  حالة 
املر�ض،  ونوبات  اللتهابات 
�صدة  ت�صاوؤل  عن  ف�صال 
قام  عندما  الطفح  حالت 
باتباع  البحث  �صمن  املر�صى 
اأن  ميكن  ل  ال�صيام.  نظام 
ي�صكل ال�صوم �صكال جاريا من 
العالج وعلى مدار العام، ولكن 
باتباع  الأمر  يقرتن  عندما 

معقول،  نباتي  غذائي  نظام 
فقد ثبت اأن فرتات من ال�صيام 
حت�صن  يف  ت�صاهم  �صهر  كل 
املري�ض.  جلد  حالة  يف  كبري 
ومع ذلك، فمن املهم الت�صاور 
اأو طبيب  املعالج  الطبيب  مع 
البدء  قبل  اجللدية  الأمرا�ض 
يف اأي عالج جديد وقبل وقف 
احلالية.  العالجات  من  اأي 
مع  حتدثنا  ال�صياق  ذات  ويف 
الزميلة الدكتورة رباح النجادة 
من الكويت عن فوائد ال�صيام 

للب�رشة وقالت:
احل�صا�صية  اأمرا�ض  »بع�ض 
من  معينة  اأنواع  بتناول  تزداد 
الأطعمة مثل ال�صمك، البي�ض، 
احلليب، املوز وغريها. واأثناء 
من  اجل�صم  يرتاح  ال�صيام 
حالة  وتتح�صن  الأطعمة  هذه 

املري�ض«.

للبثور  معر�صة  ب�رشتك  كانت  اذا 
فمن  عابر،  عيب  ملجرد  حتى  اأو 
ال�صيام  اأثناء  اأنك  جدا  املمكن 
حب  من  موجة  تواجه  �صوف 
ال�صباب يف اليوم الثالث من �صومك 

اأو يف اأثنائه.
ي�صبح  ج�صمك  اأن  ب�صبب  وذلك 
تطهري  على  الرتكيز  على  قادرا 
من  بدل  الف�صيولوجي  نظامك 
هو  ذلك  الغذاء.  وحتليل  ه�صم 
لتنظيف  ربيعية  حملة  اإىل  اأقرب 

ج�صمك.
بتطهري  ج�صمك  يقوم  حني  يف 
نف�صه من ال�صموم، فاإن بع�ض هذه 
خالل  من  اجل�صم  يغادر  ال�صموم 
على  العيوب  بع�ض  ويخلق  اجللد، 
ال�صطح. ولكنك �رشعان ما تالحظ 
فوائد ال�صيام للب�رشة بعد اأن تنتهي 

مرحلة التطهري.
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رم�سان حمطة �سفر �إىل �جلنة 

ل�سفره،  ا�ستعداد  من  له  بد  ال  امل�سافر 
باختالف  يختلف  لل�سفر  واال�ستعداد 

اجلهة التي يراد ال�سفر اإليها.
دار  من  قريبة  ال�سفر  جهة  تكون  فقد 
بلده، من  لبيئة  م�سابهة  وبيئتها  امل�سافر، 
واللبا�س،  والطعام  والعادات  اجلو  حيث 
وغري ذلك من اأنواع ال�سبه، وقد تكون بعيدة، 
خمتلًفا جُوّها وعاداُت اأهلها وطعامهم، عن 
عادات بلده، ولقرب البلد وبعدها، و�سدة 
�سدة خمالفتها،  اأو  امل�سافر  لبالد  �سبهها 
تاأثري يف ا�ستعداده لل�سفر...من حيث الزاد 
يكون  وقد  وغريها...  اللبا�س  والراحلة، 
�سديدا  اختالفا  تختلف  ديار  اإىل  ال�سفر 
عن داره، كرحالت رواد الف�ساء اإىل الف�ساء 
اخلارجي، وقد يبقى يف الف�ساء �سهورا اأو 
كواكب  اأحد  اإىل  �سفره  يكون  بل قد  اأكرث، 
هذه  اإىل  �سفره  يف  وهو  كالقمر،  ال�سماء، 
عادي،  غري  ا�ستعداد  اإىل  يحتاج  الديار، 
فيحتاج اإىل تدريبات قا�سية م�سابهة �سبها 
كبريا للحالة التي �سيكون عليها يف املركبة 
الف�سائية، ويف جو �سبيه بنف�س اجلو الذي 

�سيكون عليه، يف تلك الرحلة.
كما يحتاج اإىل مالب�س تختلف عن مالب�س 
االأر�س العادية، بل يحتاج اإىل حمل الهواء 
»االأك�سجني« من االأر�س، ليبقى هناك على 

قيد احلياة، ويحتاج اإىل طعام ينا�سب تلك 
االأجواء التي �سينتقل اإليها، كما يحتاج اإىل 
نفقات باهظة، وراحلة غالية ... وهذا ما 
ولهوؤالء  امل�سافرين  لهوؤالء  له  اأمثلة  نرى 
امل�سافرين حمطات معينة، اأعدت اإعدادا 
اإعدادا  واإعدادهم  لتدريبهم،  خا�سا 

عظيما، للقيام بهذا ال�سفر العجيب.
ونحن نتمنى اأن يكون عندنا �سناعة لهذه 
واال�ستفادة  الف�ساء  الكت�ساف  االأ�سفار، 
من طاقاته ومنافعه، لكن مع ملء االأر�س 
وال�رشاب  الطعام  اأهلها  ومنح  بال�سالح، 

واللبا�س، وال�سعادة والعدل واالأمان.
واحدة،  بدار  مرتبطة  كلها  االأ�سفار  هذه 
ال�سماء،  يف  اأو  االأر�س  يف  كانت  �سواء 

ت�سمى »دار الدنيا« 
االآخرة«  »الدار  ت�سمى  دار  اإىل  ال�سفر  اإنه 
اهلل  رحاب  يف  القرار  اأهله  غاية  �سفر 
وال  راأت  عني  ال  ما  فيها  التي  »اجلنة« 
ب�رش،  قلب  على  خطر  وال  �سمعت،  اأذن 
كله، وزاده  العمُر  له  �سفر زمُن اال�ستعداِد 
تعاىل  اهلل  ر�سا  اإىل  املتوا�سل  ال�سعي 
حتفظها  عمارة  االأر�س  بعمارة  وتقواه، 
والف�ساِد  املادي  الف�ساِد  الَف�ساَديِن:  من 
املعنوي، عمارة جتلب لالإن�سان فيها حياَة 

�سعادٍة واأمٍن ورخاء.

يا من عزم على �لتوبة 
احذر من الت�سويف فاإنه اأكرب جنود اإبلي�س، واأكرث �سياح اأهل النار من الت�سويف، وامل�سوف يبني االأمر 

على ما لي�س اإليه، وهو البقاء، فلعله ال يبقى، واإن بقى فرمبا مل يقدر على الرتك غداً كما يقدر عليه 
اليوم، واالإن�سان كلما طال عمره زاد �سعفه، فمن عجز عن مقاومة الذنوب مع قوته، كيف يطمع يف 
ذلك مع تقدم عمره، و�سعف حاله؟! ثم اإنك بت�سويف التوبة اآثرت املع�سية على الطاعة فتعجلت 

االإثم، وفاتك عز التقوى ولذة الطاعة، واعلم اأن تاأخري التوبة يف حال ال�سباب قبيح، ويف حال 
امل�سيب اأقبُح واأقبح، ف�ساحب ال�سيب ال ينتظر غري املوت، فقبيح منه االإ�رشار على الذنب حينئٍذ، 

اأيقظنا اهلل واإياكم من رقدة الغفلة.

��ستحباب تعويد �لأطفال على �ل�سيام:
ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم - َغَداَة  لَّى اهلَلّ ٍذ َقالَْت: اأَْر�َسَل النَِّبُيّ - �سَ بَِيِّع ِبنِْت ُمَعِوّ َعْن الُرّ

بََح  �سْ بََح ُمْفِطًرا َفلْيُِتَمّ بَِقيََّة يَْوِمِه، َوَمْن اأَ �سْ اِر: »َمْن اأَ نْ�سَ َعا�ُسوَراَء اإِىَل ُقَرى ااْلأَ
َعُل لَُهْم اللُّْعبََة  بْيَانَنَا، َوَنْ ُم �سِ ِوّ اِئًما َفليَ�ُسْم« َقالَْت: َفُكنَّا نَ�ُسوُمُه بَْعُد َونُ�سَ �سَ

ْعَطيْنَاهُ َذاَك، َحتَّى يَُكوَن ِعنَْد  َعاِم اأَ ِمْن الِْعْهِن، َفاإَِذا بََكى اأََحُدُهْم َعلَى الَطّ
ااْلإِْفَطاِر

�ملغفرة ملن �سام رم�سان 
�إمياًنًا و�حت�ساًبا: 

 - ِ َعْن اأَِبي ُهَريَْرَة َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلَلّ
اَم  ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم -: »َمْن �سَ لَّى اهلَلّ �سَ
اَن اإِمَياًنا َواْحِت�َساًبا، ُغِفَر  َرَم�سَ
َم ِمْن َذنِْبِه«]10[. لَُه َما تََقَدّ
َوَعنُْه، اأََنّ َر�ُسوَل اهللِ - �سلى 

اهلل عليه و�سلم - َكاَن 
ْم�ُس،  لََواُت اخْلَ يَُقوُل: »ال�سَّ

ُمَعِة،  ُمَعُة اإِىَل اجْلُ َواجْلُ
اَن،  اُن اإِىَل َرَم�سَ َوَرَم�سَ
، َما  َراٌت َما بَيْنَُهَنّ ُمَكِفّ

اْجتُِنبَِت الَْكبَاِئُر«

»م�ساحبة �لقر�آن يف »�سهر �لقر�آن«
ثالث اآيات يف ثالث �سور، تبني اأن القراآن الكرمي، نزل يف ليلة واحدة من هذا ال�سهر الكرمي »رم�سان« وهي ليلة القدر:  االآية االأوىل: هي قوله تعاىل يف: ))�سهر رم�سان الذي اأنزل فيه 

القراآن هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان فمن �سهد منكم ال�سهر فلي�سمه ومن كان مري�سا اأو على �سفر فعدة من اأيام اأخر يريد اهلل بكم الي�رش وال يريد بكم الع�رش ولتكملوا العدة 
ولتكربوا اهلل على ما هداكم ولعلكم ت�سكرون(( ]البقرة )185( فهي �رشيحة يف اأنه تعاىل اأنزله يف �سهر رم�سان، وهو �سامل الأيامه ولياليه من اأوله اإىل اآخره. االآية الثانية: هي االآية الثالثة 

من �سورة الدخان، يف قوله تعاىل: ))حم)1( والكتاب املبني )2( اإنا اأنزلناه يف ليلة مباركة اإنا كنا منذرين)3( فيها يفرق كل اأمر حكيم )4( اأمرا من عندنا اإنا كنا مر�سلني )5( رحمة من 
ربك اإنه هو ال�سميع العليم )6( ]الدخان وينبغي حمل هذه الليلة املباركة، على اأنها اإحدى ليايل �سهر رم�سان، الذي ن�ست اآية البقرة على اأن القراآن نزل فيه، ولكنها تبقى مبهمة يجوز 
اأن تكون اأي ليلة من لياليه، بدون حتديد. االآية الثالثة: هي االآية االأوىل يف �سورة القدر يف قوله تعاىل: ))اإنا اأنزلناه يف ليلة القدر)1(وما اأدراك ما ليلة القدر)2( ليلة القدر خري من األف 

�سهر)3( تنزل املالئكة والروح فيها باإذن ربهم من كل اأمر)4( �سالم هي حتى مطلع الفجر(( )5( ]القدر

مفتاح توبة �ملذنبني
ا�ست�سعار عظمة من ع�سيناه، فمن كان عاملاً باهلل وعظمته 

وكربيائه وجالله، فاإنه يهابُه ويخ�ساه، فال يقع منه مع 
ا�ستح�سار ذلك ع�سيانه، كما قال بع�سهم: »لو تفكر النا�س 
يف عظمة اهلل، ما ع�سوه« فعقابه األيم، وبط�سه �سديد، قال 

اهلل تعاىل: } اإن بط�س ربك ل�سديد { ]الربوج:12[ وقال 
عز وجل : } واأن عذابي هو العذاب االأليم { ]احلجر:50[ 

واخلوف من اهلل اأ�سل كل خري، وما فارق اخلوف قلباً اإال 
خرب، فهو �رشاج القلب الذي يب�رش به اخلري من ال�رش، والنفع 

، وهو النار املحرق لل�سهوات، واإذا حل اخلوف من  من ال�رِشّ
اهلل اجلليل يف قلب العبد ال�سعيف ف�سوف يتخل�س بتوفيق 

اهلل له من اأ�رش ال�سهوة، التي ملكت عليه نف�سه واأبعدته عن 
ربه، و�سي�ستيقظ من غفلته التي جعلته غري م�ستعد الآخرته، 

و�سيخرج من ظلمات املعا�سي اإىل نور الطاعة.

�لإنابة �لإنابة
 قبل غلق باب االإجابة. والغنيمة الغنيمة، بانتهاز الفر�سة 

يف هذه االأيام العظيمة، فما منها عو�س وال لها قيمة، فمن 
اأ�سبح اأو اأم�سى وهو على غري توبٍة، فهو على خطر، قال 
�سبحانه وتعاىل: } ومن مل يتب فاأولئك هم الظاملون { 

]احلجرات:11[
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مهرجان »كان« مينع دخول طفل 
خمرجة م�شاركة بفيلمها دون 

ت�شريح للر�شيع
منع منظمو مهرجان كان ال�سينمائي خمرجة بريطانية من 

الدخول برفقة طفلها الر�سيع اإىل ق�سم »�سوق الأفالم« 
حيث يعر�ض فيلمها امل�سارك، ما اأثار موجة انتقادات 

لذعة للمهرجان يف اأول اأيامه.
ومل تتمكن املخرجة غريتا بيالما�سينا، التي ت�سارك بفيلم 

»Hurt By Paradise«، من الو�سول اإىل الق�رص الذي 
ي�سهد فعاليات املهرجان، مع طفلها البالغ من العمر 4 

اأ�سهر، ب�سبب عدم امتالك الأخري ت�رصيح دخول.
وقالت املخرجة التي اأتت مل�ساهدة عر�ض فيلمها �سمن 
فئة »�سوق الأفالم« )Marché du Film(: »لقد ذهلت 
من �سخافة هذا املوقف الرجعي«، واأ�سافت: »كما لو اأن 

�سانعات الأفالم يف حاجة للمزيد من العقبات يف عملهن«.
وذكرت �سحيفة بريطانية اأنه وفقا لبيالما�سينا فاإن 

منظمي املهرجان منعوا طفلها يف البداية من الدخول اإىل 
الق�رص حني و�سلت ب�سحبته م�ساء الأربعاء 15 ماي.

وبعد مناق�سة حادة، �ُسمح لها بالدخول ب�سحبة طفلها اإىل 
منطقة ت�سجيل الو�سول اإىل املوقع، وعلى الرغم من اأنه 
قد قيل لها اإنه يجب اإر�سال عربة الطفل التي جترها اإىل 
مدخل خُمتلف، قالت بيالما�سينا اإن املوظفني اأخربوها 

لحقا اأنه يجب احل�سول على ت�رصيح دخول لطفلها بقيمة 
300 يورو.

وبعد موافقة املخرجة بالإكراه على دفع املبلغ الباهظ 
بالن�سبة لالأطفال، قيل لها اإن طلبها �سي�ستغرق 48 �ساعة، 

وبالتايل ُطلب منها مغادرة املبنى.
وللمفارقة قالت بيالما�سينا اإن الأمر مثري لل�سخرية حقا 
ففيلمها »يروي ق�سة اأم وحيدة حتاول حتقيق التوازن يف 

حياتها ككاتبة، وتعامل با�ستعالء يف بع�ض امل�ساهد. لكنها 
مل تعامل بهذه الدرجة من الوقاحة التي تعر�ست لها اليوم 

كاأم يف املهرجان«.
وتاأتي هذه الإجراءات املفرطة لأجهزة الأمن يف الوقت 

الذي اأعلنت فيه اإدارة املهرجان، منذ اأبريل املا�سي عن 
اتخاذها �سيا�سة ترحيب اأكرث فاعلية بالأمهات الالتي 

ياأتني اإىل مهرجان »كان« برفقة اأطفالهن ال�سغار، حيث يتم 
توفري مربيات بالإ�سافة اإىل غرفة متري�ض ومكان خا�ض 

بالأطفال، كما ي�سمن �سهولة و�سول ال�سيارات التي تقل 
الأطفال ال�سغار اإىل اأقرب مكان للدخول.

يو�شف �شعبان: ملاذا ين�شرون خرب موتي؟!

مليون م�شاهدة ملقتل �شقيقة اأحمد ال�شقا يف »ولد الغالبة«

انت�ضرت يف الآونة الأخرية جمموعة من الأخبار ال�ضادمة من نوع الإ�ضاعات املجحفة بحق امل�ضاهري من الفنانني، 
وطالت هذه املرة الفنان اجلماهريي املحبوب يو�ضف �ضعبان وخرب وفاته.

وت�سدر خرب وفاة املمثل يو�سف 
التوا�سل الجتماع �سعبان مواقع 
بعد  وفاته  عن  كتب  حيث  wي، 
�رصاع مع املر�ض. وكانت الردود 
زمالء  من  جاءت  قد  الفورية 
تعليقات  عرب  وحمبيه  الفنان 

وكلمات تنفي هذا النباأ.
ا�ستيائه  عن  �سعبان  واأعرب 
التي  الأخبار  هذه  حيال  ال�سديد 
الفنان  انت�رصت عن وفاته. وقال 
»ل  م�رصية  ل�سحيفة   الكبري 
للنا�ض كي  اأعرف ما الذي فعلته 
املواقع  وفاتي عرب  ين�رصوا خرب 

الإلكرتونية؟
دائما  »كان  اأنه  �سعبان  واأ�ساف 

للنا�ض  والفرحة  البهجة  ي�سيف 
حياتي  تعكري  يريدون  فلماذا 
مني،  واملقربني  اأ�رصتي  وحياة 
فهل هكذا يكون رد اجلميل يل«.

واأ�سار الفنان اإىل اأن »هذه �سائعة 
�سخيفة، رمبا علمت من خاللها 
من �سي�ساأل عني، ولكن يف النهاية 
اخلرب  بهذا  تاأثرت  اأ�رصة  هناك 
وكل  فيه  مزاح  ل  النا�ض  فحياة 
اإن�سان لديه �ساعة �سيذهب فيها 

خلالقه«.
�سعبان  يو�سف  املمثل  وي�سارك 
هنعدي«  »باحلب  م�سل�سل  يف 
رم�سان  �سهر  يف  عر�سه  املقرر 

.2020

النجم عامر زيان يف املرتبة الأوىل باأغنية »ال�شنة �شنتي«

تخطى م�سهد مقتل قمر، اأحمد ال�سقا 
مليون  الغالبة«،  »ولد  م�سل�سل  يف 
القناة  عرب  طرحه  بعد  م�ساهدة، 
على  م�رص«   mbc« لف�سائية  الر�سمية 
يوؤدي  والذي  حمزة،  ويقتل  يوتيوب. 
دوره كرمي عفيفي، �سقيقته قمر، والتي 
معرفته  ب�سبب  �سامي،  رمي  جت�سدها 
�ساحي،  من  اأهلها،  علم  دون  بزواجها 
وتقب�ض  ممدوح،  حممد  يوؤديه  الذي 
عليه ال�رصطة و�سط بكاء عي�سى، الذي 
وجميع  ال�سقا،  اأحمد  �سخ�سيته  يج�سد 

اأهايل املنطقة. وتدور اأحداث م�سل�سل 
»ولد الغالبة«، يف �سعيد م�رص، وتعتمد 
وهو  والت�سويق،  الإثارة  على  اأحداثه 
الدراما  يف  ال�سقا  يقدمه  جديد  نوع 

التلفزيونية لأول مرة.
ال�سقا،  اأحمد  بطولة  الغالبة«  »ولد 
حممد ممدوح، مي عمر، اإجني املقدم، 
عفيفي،  كرمي  اإدوارد،  جمدي،  هبة 
ومن  اجليار،  وهادي  الطوخي،  �سفاء 
حممد  واإخراج  �سالمة،  اأمين  تاأليف 

�سامي.

اأعلنت قائمة OLT التوب 20 ال�سهرية ر�سد بور�سة 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 �رصيعاً اىل املرتبة الوىل بفعل النت�سار الوا�سع الذي �سهدته 

خالل البث على الإذاعات اللبنانية والعربية.
وقد تقدمت OLT20 بالتهنئة لزيان عرب ح�سابها الر�سمي يف مواقع 

التوا�سل الجتماعي : » مربوك اأغنية » ال�سنة �سنتي » يف املرتبة الوىل من 
 IPSOS الح�ساءات اللبنانية الر�سمية«. وتعتمد الح�ساءات عرب �رصكة

ال�سهرية. 
اأغنية »ال�سنتي �سنتي« حتقق جناحاً لي�ض فقط على ال�سعيد اللبناين بل 

عرب الإذاعات العربية كافة وقد اأجرى زيان جملة مقابالت لدول الكويت 
والإمارات وتون�ض واجلزائر و�سوريا للحديث عن هذا العمل اجلديد الذي 

عاد به للتعاون مع �رصكة روتانا لل�سوتيات واملرئيات. 
وكان زيان قد اأطلق الغنية 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 �رصكة روتانا وعرب املتاجر الرقمية حول 
العامل وتبث الغنية عرب الذاعات اللبنانية والعربية كافة وبعدها �سيعمد 

زيان اىل ت�سويرها على طريقة الفيديو كليب خالل ال�سهر املقبل.

هاين رمزي ي�شتبعد جمدي �شطة من مقلبه
قنوات  �سبكة  اإدارة  األغت 
حلقة  امل�رصية  »احلياة« 
�سطة  جمدي  ال�سعبي  املغني 
يف  »هاين  املقالب  برنامج  من 
هاين  يقدمه  الذي  الأدغال«، 

رمزي يف رم�سان احلايل.
وقال م�سدر من داخل الربنامج، 
اعتبارات  مرده  القرار  اإن 
الإدارة  اأن  م�سيفاً  اأخالقية، 
تدر�ض اإلغاء  حلقتني اأخريني يف 

اليومني املقبلني، ولكنها تتكتم 
هذه  حتى  �سيفيها  ا�سم  على 
اأن  اللحظة، ح�سب قوله. يذكر 
هاين رمزي ا�ستعان بالإعالمية 
فكرة  مل�ساركته  �سلبي،  بو�سي 

برناجمه، التي تعتمد علي دعوة 
اأثرية  منطقة  لفتتاح  ال�سيوف 
وهناك  مب�رص،  الواحات  يف 
يبداأ املقلب يف ظل وجود األغام 

مفخخة باملكان.
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الندروفر ديفندر 2020 
اجلديدة تظهر ب�شكلها املتوقع

ت�ستعد الندروفر 
الإطالق ديفندر 
اجلديدة كليًا يف 

2020، وهو ما دفع 
 IAB م�سممي موقع

اإىل ت�سميم �سورة 
تخيلية ت�ستعر�ض 
اجليل القادم من الـ

الفاخرة.  SUV
 2020 ديفندر  الندروفر  حتافظ 
مع  ولكن  ال�صندوقي  ال�صكل  على 
ملحوظة  تخيلية  تغيريات  عدة 
املرتفع  املحرك  غطاء  مع  تبداأ 
امل�صطح، ال�صبك االأمامي ال�صغري 
اأمامية  م�صابيح  به  حتيط  الذي 
نهارية  اأ�صواء  مع  م�صتطيلة 
ب�صيطة  رفارف  اإىل  باالإ�صافة 
نرى  فيما  �صفلية،  حماية  واألواح 
مع  م�صتقيمة  خطوط  باجلوانب 
نوافذ �صبه مربعة واأبواب تقليدية 
املعروفة،   SUVالـ هوية  الإبراز 
الرفارف  جوانب  نرى  فيما 
من  مزيد  تعطي  قلياًل  املنبعجة 

الهيبة والع�صلية.
اأمتعة  حقيبة  باب  باخللف  نرى 
عجلة  مع  اجلانب  اإىل  يفتح 
احتياطية مثبتة به، يف حني يتوقع 
اأن جند بالداخل لوحة قيادة معاد 
نظام  �صا�صة  بجانب  ت�صميمها 
وعدادات  كبرية  معلوماتي  ترفيه 
رقمية مع مقود كبري متعدد املهام 
خ�صائ�ص  من  العديد  جانب  اإىل 
تنا�صب  التي  والرتفيه  الراحة 

العائالت.
�صوف ت�صتند الندروفر ديفندر على 
بطراز  امل�صتخدمة   D7u من�صة 
دي�صكفري ورجن روفر �صبورت ورجن 
خيارات  �صتت�صمن  روفر، يف حني 
املحركات 2 لرت 4 �صلندر و3 لرت 
6 �صلندر مع خيار ملحرك هايربد 

بنظام كهربائي 48 فولت.
الندروفر  اإنتاج  يبداأ  و�صوف  هذا 
مب�صنع  كلياً  اجلديدة  ديفندر 
عام  مطلع  �صلوفاكيا  يف  ال�رشكة 
املوديل  اختبار  مت  حيث   ،2020
يف ظروف قا�صية للغاية وبدرجات 
حرارة -40 درجة مئوية وحتى 48 
مالئمته  من  للتاأكد  مئوية  درجة 
الطرق  على  الظروف  لكافة 

الوعرة.

كيا وهيونداي تتعاونان مع رمياك الإطالق �شيارة ريا�شية كهربائية

اأن  وهيونداي  كيا  من  كل  تود 
يقدما �صئ خمتلف وجذاب يظهر 
ا�صم حتالفهما يف �صوق ال�صيارات 
الكهربائية، ولذا اأعلنت ال�رشكتني 
مليون   72 ا�صتثمار  عن  اليوم 
قبل  من  ريال(  مليون   270( دوالر 
من  دوالر   مليون  و18  هيونداي 
الكرواتية  رمياك  �رشكة  يف  كيا 
ذلك  حتقيق  على  ت�صاعدهما  كي 

الهدف.
�صتعمل  التعاون،  لهذا  نتيجة 
لتطوير  معاً  الثالثة  ال�رشكات 
�صتكون  حيث  جديدة،  �صيارات 

 N عالمة  اأ�صفل  منهم  واحدة 
هيونداي  ب�صيارات  اخلا�صة 
الريا�صية، والتي �صيتم ا�صتعرا�ص 
ن�صخة منوذجية منها اأوالً، بجانب 
بتقنية  االأداء  عالية  اأخرى  �صيارة 
اإطالق  �صيتم  حيث  الوقود  خاليا 

كالهما يف وقت الحق.
وهيونداي  رمياك  من  كل  اأكدت 
نظراً  معاً  بالعمل  �صعادتهما  على 
لنظرة ال�صانعة الكورية امل�صتقبلية 
و�صع  بجانب  لالإعجاب،  واملثرية 
االأول  الطراز  من  كموردة  رمياك 

للمكونات الكهربائية.

�صيارتها  تكون  اأن  هيونداي  تنوي 
اجلديدة القادمة مبحرك و�صطي، 
منوذج  تد�صني  بعد  ياأتي  ما  وهو 
يف  االختباري   RM فيلو�صرت 
بنموذج  بعدها  التي حدثت   2014
ح�صان   269 قوة  ذات   RM15
وعزم 382 نيوتن.مرت بقدرة على 
كم/�ص   100 اإىل   0 من  الت�صارع 
اختبار  مع  ثانية   4.7 خالل 
نوربورجرينج  حلبة  على  النموذج 

يف 2016.
اجلانب  على  رمياك  وتعد  هذا 
اثنني  �صنع  عن  م�صوؤولة  االآخر 

من ال�صيارات النموذجية اخلارقة 
 Concept وهما  الكهربائية، 
بجانب   ،C_Twoو  One
وا�صتون  بينيفارينا  مع  تعاونها 
باتي�صتا  طرازات  ل�صنع  مارتن 
رمياك  �صتعمل  كما  وفالكريي، 
تطوير  يف  بور�ص  م�صاعدة  على 
م�صتقبل �صياراتها ب�صوق ال�صيارات 
ال�صانعة  �رشاء  بعد  الكهربائية 
رمياك  اأ�صهم  من   %10 االأملانية 
بال�صيف املا�صي، وهو ما يعطينا 
نبذة كافية عن مدى قدرة ال�رشكة 

الكرواتية.   

مذهلة! كهربائية  �شيارة  عن  "Citroen" تك�شف 
 "Citroen" �رشكة  ا�صتعر�صت 
كهربائية  �صيارة  موؤخرا،  الفرن�صية 
اخليال  اأفالم  مبركبات  �صبيهة 
ال�صيارة  هذه  وزودت  العلمي، 
نوع  من  خا�صة  ريا�صية  بعجالت 
"GoodYear"، مبقا�ص "30/255 

R30"، واأبواب بت�صميم فريد، تفتح 
اأكرب  لتوؤمن  واخللف  االأمام  اإىل 
احلركة  و�صهولة  الراحة  من  قدر 
من  واخلروج  الدخول  اأثناء  للركاب 

املركبة.
 "19_19  Citroen" قمرة  اأما 

التي  املواد  اأحدث  من  ف�صنعت 
يتداخل فيها املعدن مع البال�صتيك 
مبقاعد  وزودت  الكربون،  واألياف 
مريحة تت�صع الأربعة ركاب، و�صا�صات 
باللم�ص  تعمل  كبرية  اإلكرتونية 
للتحكم بتقنيات ال�صيارة واأنظمتها، 

باالإ�صافة اإىل م�صاعد اإلكرتوين ذكي 
لل�صائق  ال�صوتية  لالأوامر  ي�صتجيب 
الهاتفية  املكاملات  على  لريد   ،
املولتيميديا  باأنظمة  ويتحكم 
القيادة  ونظامي  ال�صوت  واأنظمة 

وحتديد املواقع.

�شياراتاجلمعة  17 ال�سبت  18  ماي  2019  املوافـق  ل13 رم�سان 1440هـ 21
االأناقة يف  غاية  كهربائية  �شيارة  فاغن" تطلق  "فولك�س 

تتح�سر �سركة "فولك�ض فاغن" الإطالق �سيارة "ID.3"، املتوقع اأن 
ت�سبح اأقوى مناف�ض يف �سوق املركبات الكهربائية ال�سغرية.

وتتميز هذه املركبة بهيكل هات�سباك غاية يف االأناقة، مزود 
مب�سابيح LED، وكامريات مراقبة وح�سا�سات حركة من 

جميع اجلهات لتاأمني بيانات دقيقة لنظام االأمان ومنع 
احلوادث. اأما مقاب�ض االأبواب، فاأتت مدجمة داخل 

الهيكل كما يف �سيارات رينج روفر وت�سال احلديثة.
اأما قمرة ال�سيارة فزودت بواجهة قيادة مبقود 
يخرج باجتاه ال�سائق عند احلركة فقط، من 

ثم يعود ليختفي �سمن الواجهة، واأدجمت 
فيه اأزرار تعمل باللم�ض للتحكم بتقنيات 

املركبة، واأمام ال�سائق �سا�سة متطورة 
تعمل باللم�ض اأي�سا. ومن املفرت�ض 
اأن تطرح هذه املركبة بـ 3 ن�سخ، 

جميعها مزودة مبحرك كهربائي 
بعزم 170 ح�سانا، وبطاريات 

تكفيها لتقطع اأكرث 
من 400 كلم بال�سحنة 

الواحدة، اأما �سعرها 
ف�سيقل عن 40 األف 

دوالر.
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في�س بوك �شتمنع البث املبا�شر 

عن امل�شتخدمني املعاقبني
�أنها  بوك  في�س  �أعلنت 
�ملبا�رش  �لبث  ميزة  �ستقيد 
بع�س  عن  وحتجبها  بالفيديو 
م�ستخدميها وذلك على خلفية 

�أحد�ث نيوزيلند� �لأخرية.
فاإنه  جديدة  �سيا�سة  ومبوجب 
�مل�ستخدمني  �أحد  �نتهك  �إذ� 
وبنود  �ملجتمع  معايري 
و�حدة  ��ستخد�م �خلدمة ملرة 

فقط، فاإن في�س بوك �ستحظره 
�لبث  خا�سية  ��ستخد�م  من 
من  حمدودة  ملدة  �ملبا�رش 

�لزمن مل تك�سف عنها.
وي�سمل هذ� �لنتهاك �أي �سكل 
عن  فقط  ولي�س  �ملحتوى  من 
بالفيديو.  مبا�رش  بث  طريق 
�مل�ستخدم  ن�رش  لو  مبعنى 
�سور  �أو  رو�بط  �أو  من�سور�ت 

�لإبالغ  مت  �آخر  �سيء  �أي  �أو 
ينتهك معايري  �أنه  و�إقر�ره  عنه 
بوك  في�س  فاإن  �ملجتمع، 
�ملبا�رش  �لبث  من  �ستمنعه 
لفرتة موؤقتة. تهدف في�س بوك 
خطر  تقليل  �لتقييد  هذ�  من 
�ملبا�رش  �لبث  ��ستخد�م  �إ�ساءة 
عن  للتعبري  كاأد�ة  بالفيديو 
�لإجر�ء�ت  هذه  تاأتي  �لر�أي. 

في�س  من  �مل�سددة  �لعقابية 
بوك على خلفية �أحد�ث م�سجد 
يف   Christchurch مدينة 
�لإرهابي  قام  حيث  نيوزيلند� 
حي  ب�سكل  جرميته  بعر�س 
في�س  طريق  عن  ومبا�رش 
حلذف  كثري�ً  عانت  �لتي  بوك 
�ملقاطع �ملن�سوخة و�ملنت�رشة 

ب�رشعة.

مايكرو�شوفت تتعاون مع �شوين 
يف الألعاب ال�شحابية

�أعلنت �رشكتا مايكرو�سوفت و�سوين – �ملتناف�ستني يف 
جمال �لألعاب منذ فرتة طويلة – عن �رش�كة غري عادية، 

مما ي�سمح للخ�سمني بالعمل �سوًيا لتح�سني منتجات 
بع�سهما �لبع�س يف جمال �لألعاب �لقائمة على �ل�سحابة.

و�ست�ستك�سف �ل�رشكتان �لتطوير �مل�سرتك للحلول 
�ل�سحابية �مل�ستقبلية يف خدمة �أزور Azure �ل�سحابية 

لدعم �ألعابهما وبث �ملحتوى، كما �ستعمل خدمة 
مايكرو�سوفت �ل�سحابية �أزور على ت�سغيل خدمات 

�لألعاب وبث �ملحتوى �حلالية من �سوين يف �مل�ستقبل.
وتتعلق �ل�رش�كة باإن�ساء تقنيات �سحابية وذكاء ��سطناعي 

جديدة من خالل ��ستخد�م نظام �حلو�سبة �ل�سحابية 
�أزور، و�ستعمل �ل�رشكتان على تطوير حلول �سحابية 

جديدة تُفيد خدمات �لألعاب و�لرتفيه.
ا  وتو�سح مايكرو�سوفت �أن هذه �جلهود �ستت�سمن �أي�سً
�إن�ساء من�سات تطوير �أف�سل ملجتمع �سناع �ملحتوى، 

وتخطط كل من �سوين ومايكرو�سوفت لإقامة �رش�كة يف 
�خلدمات �مل�ستقبلية �لتي ت�ستهدف �ملبدعني وجمتمع 
�لألعاب. وتقول �ل�رشكتان: �إنهما �ست�ساركان معلومات 

�إ�سافية عند توفرها، لكن �ل�رش�كة تعني �أن مايكرو�سوفت 
و�سوين �ستتعاونان يف �لألعاب �ل�سحابية.

ويُعد هذ� �لتعاون �سفقة كبرية جًد� ملايكرو�سوفت 
و�سوين، وخ�سارة كبرية ملناف�س مايكرو�سوفت �ل�سحابي 
�لرئي�سي، �أمازون، كما يعني �أن غوغل، مناف�س �لألعاب 

�جلديد ملايكرو�سوفت و�سوين، �ستفقد ��ست�سافة خدمات 
�سوين �ل�سحابية.

ن�شخة جتريبية من تطبيق 
وات�س اآب تاأتي بالو�شع 

امُلظلم على كامل التطبيق

وخا�سًة  �مل�ستخدمني،  جميع 
متحم�سون  �أندرويد  م�ستخدمي 
على  �مُلظلم  �لو�سع  لتجربة 
�أندرويد  م�ستوى �لنظام يف �إ�سد�ر 
�لقادم “�أندرويد Q”، وهذه �لأيام 
مطلب  �مُلظلمة  �ل�سمة  �أ�سبحت 
يُنادي بها جميع �مل�ستخدمني على 
�لتطبيقات، وخا�سًة يف �لتطبيقات 
بحد  مو�سوع  يف  عموًما  �ل�سعبية، 
ذ�ته، ظهرت ن�سخة جتريبية جديدة 
من تطبيق �لرت��سل و�ت�س �آب تدعم 
مت  وفيها  �أندرويد،  ت�سغيل  نظام 
�لتطبيق  �مُلظلم على  �لو�سع  جلب 

ب�سكل كامل.

هو  وكما  �حلايل  �لوقت  يف  حيث 
�إعد�د�ت  �إعطاء  مت  معروف، 
فقط،  �مُلظلمة  �ل�سمة  �لتطبيق 
وموؤخًر� مت جتديد هذه �لإعد�د�ت 
نف�سها، على �لأرجح ��ستعد�ًد� لأن 
�لألو�ن  نظام  مع  متو�فقة  تكون 
�حلديث  وعند  و�لأغمق،  �لأفتح 
�لو�سع  ي�ستخدم  ل  �لألو�ن،  عن 
مطلًقا،  �أ�سود  لوًنا  هنا  �مُلظلم 
�لرمادي  �للون  ي�ستخدم  ولكنه 
�سديًقا  يجعله  وهذ�  جًد�،  �لغامق 
تعب  عدم  مع   OLED ل�سا�سات 
�لتباين  من  عالية  بدرجة  �لعينني 

بني �لأ�سود و�لأبي�س.

اإن�شتاجرام تغلق 
تطبيقها امل�شتقل 

 Direct للرتا�شل

تتجه من�سة �إن�ستاغر�م �إىل �إغالق تطبيقها 
 Instagram للرت��سل �مل�سمى  �مل�ستقل 
�لأ�سخا�س  لبع�س  تتاح  �أن  قبل   Direct
فر�سة ��ستخد�مه، وذلك وفًقا ملات نافار� 
Matt Navarra، معلق و�سائل �لتو��سل 
جانب  �إىل   – ر�سد  �لذي  �لجتماعي، 
�لعديد من �مل�ستخدمني – ر�سالة جديدة 
�ل�سهر  يف  �لإغالق  �إىل  تُ�سري  �لتطبيق  يف 

�ملقبل.

وكانت هذه �ملرة �لأوىل �لتي يكت�سف فيها 
وذلك  �لتطبيق،  وجود  �لأ�سخا�س  بع�س 
عاملي،  ب�سكل  تطلقه  مل  �إن�ستاجر�م  لأن 
بل �أطلقته يف �سهر دي�سمرب من عام 2017 
�سمن عدد حمدد من �لدول، وهي ت�سيلي، 
وتركيا،  و�لربتغال،  و�إيطاليا،  و�إ�رش�ئيل، 

و�أوروغو�ي، كتطبيق كامري�.
و�أ�سار متحدث با�سم �ل�رشكة يف ذلك �لوقت 
�إىل �أن ميزة �لرت��سل �ملبا�رش د�خل تطبيق 
�إن�ستاجر�م كانت تنمو، و�أن �ل�رشكة �سعرت 
ح�سلت  �إذ�  �أف�سل  جعلها  على  بقدرتها 
ويبدو  �مل�ستقل،  تطبيقها  على  �مليزة 
�أنها �تبعت م�سار �ل�رشكة �لأم – في�سبوك 
للرت��سل  بتطبيقها  يتعلق  فيما  نف�سه   –

.Messenger مل�ستقل، ما�سنجر�

م�سابهة  �لتطبيق  عمل  طريقة  وكانت 
�سات  �سناب  تطبيق  عمل  لطريقة 
للم�ستخدمني  ميكن  �إذ   –  Snapchat
كتابة  �أو  وفيديوهاتهم،  �سورهم  م�ساركة 
بريد  �سندوق  ويختفي  ب�سهولة،  �لر�سائل 
�لر�سائل �خلا�سة �سمن تطبيق �إن�ستاجر�م 
�لأ�سا�سي مبجرد تثبيت �لتطبيق، ول ميكن 
تطبيق  عرب  �إل  ر�سائل  �أي  �إىل  �لو�سول 

.Direct
�إغالقها  �سبب  �إن�ستاغر�م  تو�سح  ومل 
يف  ياأتي  �لقر�ر  لكن   ،Direct لتطبيق 
لدمج  في�سبوك  فيه  ت�ستعد  �لذي  �لوقت 
و�ت�ساب،  للرت��سل،  �ملختلفة  من�ساتها 
ور�سائل �إن�ستاغر�م، وما�سنجر، مما يجعل 

�ملنتجات �أقرب �إىل بع�سها �لبع�س.

اأمازون تبداأ بناء مطارها 
البالغة قيمته 1.5 مليار دولر

 ،Jeff Bezos بيزو�س  جيف  �فتتح 
ل�رشكة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�س�س 
يف  �لعمل  �لتجزئة،  لتجارة  �أمازون 
 1.5 قيمته  �لبالغة  مطارها  تطوير 
كنتاكي،  ولية  �سمال  يف  دولر  مليار 
بحلول  يُفتتح  �أن  �ملتوقع  من  و�لذي 

عام 2021
لأمازون  �جلوي  �ملركز  هذ�  وي�سمح 
وتقليل  لل�سحن،  عملياتها  يف  بالتحكم 
و   ،UPS خدمات  على  �عتمادها 

�لأمريكية،  �لربيد  وخدمة   ،FedEx
وي�رشع  �لتكاليف،  يخف�س  �لذي  �لأمر 

�أوقات �لتو�سيل.
مركز  عن  �أعلنت  قد  �أمازون  وكانت 
�خلدمات �جلوية يف مطار �سين�سيناتي 
Cincinnati – مطار �سمال كنتاكي 

�لدويل CVG – يف عام 2017.
من  طائرة   50 �ملركز  �سمن  و�ستعمل 
�أنه  �إىل  �لإ�سارة  مع  �ل�رشكة،  طائر�ت 
 100 من  �أكرث  ي�سم  �أ�سطوًل  يدعم 

وقالت   ،Prime Air �سحن  طائرة 
�إنها  �ملا�سي:  �لعام  يف  �ل�رشكة 
وقد   ،767 بوينج  40 طائرة  �ست�ستاأجر 

دخلت 16 طائرة �خلدمة حالًيا.
وح�سلت �ل�رشكة على عقد �إيجار مدته 
50 عاًما، لأكرث من 900 فد�ن من ملكية 
مطار �سين�سيناتي، وتُعد هذه �مل�ساحة 
مكافئة تقريبًا حلجم �ملر�كز �لعاملية 
جمال  يف  �لر�ئدة  �لطري�ن  ل�رشكات 

.UPS و ،FedEx ل�سحن، مثل�
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ومت تفتي�ش �لور�ضة �أين مت �ضبط منتوج 
جاهز وموجه لالإ�ضتهالك متمثل يف 1580 
»�إيجون«،  خردل   1356 ليمون،  قارورة 
 1224 زجاجية،  »«مايونيز  قارورة   756
قارورة »مايوناز »بال�ضتيكية، 620 قارورة 
»كيت�ضوب«، 120 قارورة �ضل�ضة هري�ضة«، 
486 حليب مركز حملي »كرمال«، 1836 
مو�د  جانب  �إىل  �ضلطة  �ضل�ضة  قارورة 
�أولية متمثلة يف 208 قارورة زيت« �إليو« 
�ضعة 05 لرت�ت، 75 كي�ضا من مادة �مللح 
بوزن 1 كلغ، 100 كي�ش بال�ضتيكي ملادة 
�ل�ضكر بوزن 1 كلغ، 30علبة طماطم وزن 
2 كلغ، 10كلغ مادة �أولية نوع »�إيلرت�«، 13 
كلغ من مادة �أولية نوع »تتبيلة هد�ن«، 25 
كلغ   10 قالق�ضيون،  نوع  �أولية  مادة  كلغ 
مادة  كلغ  »و25  »قالفيد  نوع  �أولية  مادة 
�أولية حليب »حلظة« بالإ�ضافة �إىل علب 
زجاجية  قارورة   700 يف  متمثلة  تعبئة 

 250 �مليوناز،  مادة  بتعبئة  خا�ضة 
مادة  بتعبئة  خا�ضة  بال�ضتيكية  قارورة 
بتعبئة  خا�ضة  قارورة   200 �مليوناز، 
بال�ضتيكية  قارورة   500 كيت�ضوب،  مادة 
�ل�ضلطة،  �ضل�ضة  مادة  بتعبئة  خا�ضة 
مادة  بتعبئة  خا�ش  زجاجي  وعاء   936
�إيجون، 205 علبة ورقية فارغة  خردل 
�لكيت�ضوب،  مو�د  لتعبئة  خم�ض�ضة 

وخردل  �ل�ضلطة  �ضل�ضة  �ملايوناز، 
�إيجون، 17500 ل�ضقة خا�ضة بالعالمة 
وحدة  و24  �ملادة  ونوع  �لتجارية 
فيما  �لتجارية  بالعالمة  �رشيط خا�ش 
م�ضتعملة  �آلة   16 على  �أي�ضا  �لعثور  مت 
ليتم  �لذكر  �ل�ضالفة  �ملو�د  �ضناعة  يف 
حترير حما�رش بعد رفع خمالفات �ضد 

مالك �لور�ضة و م�ضريها .

�أحمد بن عطية

وهر�ن

تفكيك ور�صة �صرية لت�صنيع »املايونيز« و مواد التتبيل 
متكنت �أم�س، عنا�صر ف�صيلة �الأبحاث و �لتحري �لتابعة للدرك �لوطني باملجموعة �لوالئية بوهر�ن، من تفكيك ور�صة �صرية خمت�صة يف �إنتاج مادة 

»�ملايونيز« بطريقة غري قانونية بعيد� عن �صروط �حلفظ و �ل�صالمة �ل�صحية للم�صتهلك.

خالل رم�صان 
�ملعظم  بتلم�صان

50 األف عائلة  
ت�صتفيد من منحة 

ال6000دج  
�ل�ضيد  تلم�ضان  ولية  و�يل  ك�ضف 
�فتتاح  هام�ش  على  يعي�ش  بن  علي 
�لولئي  للمجل�ش  �لأوىل   �لدورة 
�أن  �ملا�ضي  �خلمي�ش  �ضبيحة 
م�ضالح �لدولة  قد تكفلت مبا يزيد 
عن 50 �ألف عائلة معوزة خالل �ضهر 
منحة   طريق  عن  �ملعظم   رم�ضان 
على  توزيعها   مت  �لتي  �ل6000دج 
بلديات �لولية �ل53 با�ضتثناء بلدية 
�لرم�ضي �لتي �ضيتم توزيعها  �ضبيحة 
عرفتها  �لتي  �مل�ضاكل  بفعل  �ل�ضبت 
غلق  نتيجة  �لأ�ضبوع  طيلة  �لبلدية 
�لبلدية ومنع �ملوظفني من �لدخول 
و�أكد  هذ�   ، �لعملية    عرقل   ما 
و�يل �لولية �أن م�ضاحله  ومن �جل  
ب03  يقدر  مايل  غالف  خ�ض�ضت 
�قتطاعه  مت  �لعملية   لهذه  ماليري 
�ضنتيم   و111  مليار   13 مبلغ   من 
ميز�نية  من  تخ�ضي�ضه  مت  �لذي 
بحاجيات  �لتكفل  �جل  �لدولة   من 
 ، �جتماعيا    �لتلم�ضاين  �ملو�طن 
مت  �لطلبات  كافة  حتقيق  ول�ضمان 
خلق مو�زنات ما بني �لبلديات ذ�ت 
�ل�ضغرية  و�لبلديات  �لكبرية  �لكثافة 
باأغلب  �لتكفل  �لذي مكن من  �لأمر 

�لطلبات يف ظروف ح�ضنة  .

حممد بن تر�ر

فرتيال عنابة 

وفاة العامل امل�صاب بحروق يف وحدة الأمونياك

�إحياء حفل تكرميا للمطربة فريوز

املطربة فرح ريغال يف اجلزائر اخلريف القادم  

�مل�صيلة 

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

�حتجاجات »�ل�صرت�ت �ل�صفر�ء« بفرن�صا

ت�صجيل اإ�صابة 54 �صحفيا بجروح 

�إىل  �خلمي�ش  �أم�ش  ليلة  بجر�حه  متاأثر�  تويف 
مب�ضنع  �لأمونياك  �إنتاج  بوحدة  �لعامل  �جلمعة 
�لذي  عنابة  فرتيال  �جلز�ئر  خم�ضبات  مركب 
تعر�ش حلروق من �لدرجة �لثانية �ل�ضبت �ملن�رشم 
خالل �لنفجار �لذي تاله حريق وقع بهذه �لوحدة، 
ح�ضب ما علم �ليوم �جلمعة من �ملكلف بالت�ضال 

مبوؤ�ض�ضة فرتيال. 

و �أو�ضح يا�ضني �ضاحلي باأنه قد مت ��ضتقبال �ل�ضحية 
�لبالغ من �لعمر 36 �ضنة يف مرحلة �أوىل مب�ضت�ضفى 
�ل�ضت�ضفائي  باملركز  �ضينا  �بن  �لكربى  �حلروق 
�لأربعاء  يوم  �إجالوؤه  يتم  �أن  قبل  لعنابة  �جلامعي 
)�إ�ضبانيا( م�ضري�  �ملن�رشم نحو م�ضت�ضفى مبدريد 
�إىل �أن �لر�حل �أب لثالثة �أطفال و ينحدر من مدينة 

عني �ض�ضار ب�ضكيكدة.  

�ضتتنقل �ملطربة �لفرنكو-مغربية فرح ريغال 
�أجل  من  �جلز�ئر  �ىل  �لقادم  �خلريف  خالل 
فريوز  �لعربية  للمطربة  تكرميا  حفل  �إحياء 
ح�ضبما علم �ليوم �جلمعة لدى منتجها برينار 
�أن »�ملغنية  �أكد �ملنتج  نيكويل. و يف ت�رشيح 
جز�ئرية  مدن  بع�رش  حفالت  �ضتحيي  �لتي 

حفال  �ضتخ�ض�ش  بالعا�ضمة  منها  �ثنني 
�للبنانية  �ملطربة  لتكرمي  وحيد�  و  ��ضتثنائيا 
جد�«  قريبا   « ريغال  فرح  �ضتزور  فريوز«و 
�جلز�ئر لإجر�ء لقاء مع و�ضائل �لإعالم حول 
�لإ�ضعاع  �ضنو�ت  جمد  �ضيعيد  �لذي  حفلها 

�لثقايف �ملو�ضيقي للبنان على �لعامل �لعربي.

من  �ل�ضتفادة  من  �ملق�ضيني  من  �لع�رش�ت  �حتج 
�مل�ضيلة  ولية  جنوب  ولتام  ببلدية  رم�ضان  �إعانة 
من  حرمانهم  على  �حتجاجا  �لبلدية  مقر  �أمام 
هذ�  و�ملقدرة  رم�ضان  قفة  منحة  من  �ل�ضتفادة 
�لعام ب6 �ألف دينار جز�ئري رغم توفر فيهم كافة 
و�يل  تطالب  �ضعار�ت  �ملحتجون  ورفع  �ل�رشوط  

�لولية بالتحقيق يف قو�ئم �مل�ضتفيدين �لتي �ضملت 
كما  مرة  من  �أكرث  �أ�ضخا�ش  عدة  ��ضتفادة  ح�ضبهم 
م�ضتحقيها  غري  على  قانونية  غري  بطريقة  وزعت 
قائمة  �ضبط  يف  و�لنز�هة  �ل�ضفافية  عن  بعيد� 

�ملعوزين �مل�ضتفيدين من �عانة رم�ضان .
عبد�لبا�صط بديار

�أفادت منظمة »�ضحافيون بال حدود« باأن 54 
خمتلفة  بجروح  �أ�ضيبو�  �لأقل  على  �ضحفيا 
�ل�ضفر�ء«  »�ل�ضرت�ت  �حتجاجات  �أثناء 
�ل�ضتة  �لأ�ضهر  خالل  فرن�ضا  ت�ضهدها  �لتي 

�لأخرية.
وجاء يف بيان �ضدر عن �ملنظمة �أن �ل�ضحفيني 
و�لتهديد�ت  و�لإهانة  �لإذلل  لـ«  تعر�ضو� 
و�ل�رشب بالهر�و�ت و�إطالق �لنار بالر�ضا�ش 

�ملطاطي �لذي يت�ضبب يف �إ�ضابات حقيقية«. 
حدود«  بالد  »�ضحافيون  منظمة  وتو�ضلت 
�حتجاجات  بد�ية  من  �أ�ضهر   6 مرور  بعد 
قلقا  يثري  ��ضتنتاج  �إىل  �ل�ضفر�ء«  »�ل�ضرت�ت 
وتدعو  �ل�رشطة  مب�ضاركة  �حلو�دث  حول 
�إجر�ء�ت �رشيعة  �إىل �تخاذ  �لدولة �لفرن�ضية 
و�أ�ضار �لبيان �إىل �أن �حلديث يدور عن »�أرقام 

متهيدية، لكن ل �ضابق لها«.
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�صعيدة

 اإفطار جماعي
 يف �صاحة الأمري 

عبد القادر 
نظم �أول �أم�ش جمموعة من 

�ل�ضباب �ل�ضعيدي ب�ضاحة �لأمري 
عبد �لقادر و�ضط مدينة �ضعيدة 

�إفطار� جماعيا �ضم خمتلف 
فئات �ملجتمع حيث �أعطى 
هوؤلء �ضورة ر�ئعة للحر�ك 
�ل�ضعيدي �أين كانت رمزية 

�ملكان و �لزمان عاملني �أ�ضا�ضني 
يف خلق هذ� �جلو �لعائلي 

�لت�ضامني بني �أبناء مدينة �ملياه 
�ملعدنية كما �أثنى �ملفطرون 

على �أ�ضحاب �لفكرة و �عتربوها 
نوعا من �أنو�ع �حلر�ك �ل�ضلمي 

�لذي عرفته �ضعيدة منذ 22 
فيفري �ملن�رشم مما �أ�ضبح 

يعك�ش �ضورة جميلة لتالحم و 
وحدة  �ل�ضعيديني و ت�ضامنهم كما 
�أثنو� �أي�ضا على �ملح�ضنون �لذين 
�ضارك كل و�حد منهم بطريقته 

و خا�ضة �ملو�ئد �لتي �أقيم عليها 
�لإفطار و هي لقاعة حفالت 
�أعر��ش مما �أعطى �حلدث 

نظرة ر�ئعة و لأول مرة حيث 
ظهر و كاأنه عر�ش من �لأعر��ش 
�جلماعية للمدينة كما ��ضتح�ضن 
�ملنظمون �لفكرة و �رشبو� لها 
موعد� يف �أيام �ل�ضهر �لف�ضيل 

�ملقبلة.
خلدون.ع

يف �إفطار�ت رم�صانية 
بق�صنطينة و وهر�ن 

 Ooredoo
ُتقا�صم اأجواء 

رم�صان مع ُعمالها 
�ضهر  حلول  منا�ضبة   Ooredoo تغتنم 
هذ�  �أجو�ء  ملقا�ضمة  �ملعظم  رم�ضان 
�إفطار�ت  يف  عمالها  مع  �لف�ضيل  �ل�ضهر 

رم�ضانية و�ضهر�ت ودية.
نّظمت  �حلميد،  �لتقليد  لهذ�  وفاًء 
Ooredoo، هذه �ل�ضنة �إفطار� رم�ضانيا 
ملنطقة  وعمالها  �إطار�تها  �رشف  على 
�ل�رشق يوم 13 ماي يف ق�ضنطينة وبوهر�ن 
يوم 14 ماي بالن�ضبة لعمال منطقة �لغرب 
عبد  �ل�ضيد  �لعام،  �ملدير  بح�ضور  وذلك 
�مُل�ضري  و�لطاقم  �هلل  دفع  حمد  �للطيف 
فر�ضة  �للقاء�ت  هذه  كانت  للموؤ�ض�ضة 
تهانيه  لتقدمي  للموؤ�ض�ضة  �لعام  للمدير 
وجتديد  �ملعظم  رم�ضان  �ضهر  بحلول 
و�لتز�مهم  لتفانيهم  للعمال  ت�ضكر�ته 
�حلفاظ  من   Ooredoo مّكنت  و�لتي 
على مكانتها يف �ل�ضوق �جلز�ئرية للهاتف 

�لنقال.

غرد�ية

توقيف اأ�صخا�ص 
بحوزتهم اأ�صلحة حربية

�ل�ضعبي  �لوطني  للجي�ش  مفرزة  �أوقفت 
بالتن�ضيق مع عنا�رش �لدرك �لوطني وم�ضالح 
�جلمارك �جلز�ئرية، يف عمليتني منف�ضلتني 
ثالثة   ،2019 ماي   16 يوم  /ن.ع.4  بغرد�ية 
)03( �أ�ضخا�ش بحوزتهم م�ضد�ضني ر�ضا�ضني 
)02( من نوع كال�ضنكوف و�أربعة )04( خمازن 
وكمية من �لذخرية، وحجزت �ضيارتني )02( 
�ضبط  فيما  �ت�ضال،  و�أجهزة  �لدفع  رباعتي 
بالبليدة/ن.ع.1،  �لوطني  �لدرك  عنا�رش 
�ضخ�ضا )01( بحوزته م�ضد�ش �آيل وكمية من 

�لذخرية.

تيزي وزو

وفاة عامل ب�صعقة كهربائية 
�ضونلغاز  ي�ضتغل مبوؤ�ض�ضة  �أم�ش عامل  تويف 
ببلدية بوغني يف ولية تيزي وزو �ثرى �ضعقة 
 45 �لعمر  من  �لبالغ  �ل�ضيانة  عون  كهربائية 
�ضنة و�فته �ملنية عندما كان يقوم باإ�ضالح 
باأحد �لأعطاب وذلك لنعد�م �رشوط �لوقاية 
منت  على  �ل�ضحية  نقل  مت  وقد  و�ل�ضالمة 
�ل�ضتعجالت  م�ضلحة  �إىل  �لإ�ضعاف  �ضيارة 

مب�ضت�ضفى بوغني.
ح-كرمي

برج بوعريريج  

هزة ار�صية 
ب�صدة 4 درجات 
�ل�ضاعة  حدود  يف  �جلمعة  �أم�ش  �ُضجلت 
�لو�حدة و �لع�رشين دقيقة زو�ل )13�ضا20د(  
بلغت  بوعريريج،  برج  بولية  �أر�ضية  هزة 
�ضدتها 4 درجات على �ضلم ري�ضرت �ملفتوح، 
علم  �لبحث يف  بيان ملركز  به  �أفاد  ح�ضبما 
�لفلك و�لفيزياء �لفلكية و�جليوفيزياء و حدد 
مركز �لهزة ب2 كلم غرب بن د�ود بولية برج 
بوعريريج، ح�ضب ما �أو�ضحه ذ�ت �مل�ضدر.

و�يل والية �جلز�ئر 
عبد �خلالق �صيودة

�صكنات للمقيمني 
مبراكز اإيواء امل�صنني 

و الطفولة امل�صعفة 
�ضيودة  عن تخ�ضي�ش ح�ض�ش �ضكنية ك�ضف و�يل ولية �جلز�ئر عبد �خلالق 

�مللفات ب�ضفة دقيقة يف �إطار �لتكفل و�لأطفال �مل�ضعفني وذلك بعد در��ضة وموؤ�ض�ضات ��ضتقبال �لأ�ضخا�ش �مل�ضنني م�ضتوى بع�ش مر�كز �لإيو�ء �أل�ضتعجايل �جتماعية للعائالت �ملقيمة على 
م�ضتوى �خلدمات » مقبولة » من حيث هذه �ملر�كز وظروف �لإطعام موؤكد� �أن عند م�ضتوى �خلدمات �لتي تقدم لنزلء  بالعا�ضمة �أن هدف �لزيارة هو �لوقوف �مل�ضنني و�لطفولة �مل�ضعفة �خلمي�ش تفقد لعديد من مر�كز ��ضتقبال �لأ�ضخا�ش و�أو�ضح ذ�ت �مل�ضوؤول خالل جولة ميد�نية بان�ضغالت هذه �لفئة �له�ضة.

�لوجبات �ملقدمة وجتهيز�ت �لغرف 
و�لتكفل �ل�ضحي للمر�ضى 

ف.ن�صرين  

 خدمات »تلغرام« 
تعود للعمل من 

جديد
عن  »تلغر�م«  تطبيق  على  �لقائمون  بعد �أعلن  للعمل  �لتطبيق  خدمات  بع�ش  �جلاري عودة  ماي   16 �خلمي�ش  يوم  توقفت  من متت معاجلتها، وبات باإمكان �مل�ضتخدمني �مل�ضتخدمني يف �إر�ضال و��ضتقبال �لر�ضائل و�أو�ضحو� �أن �مل�ضكالت �لتي و�جهت بع�ش �أن  بهم  �خلا�ضة  �لت�ضال  جهات  فيه جديد. ون�رشت »تلغر�م« يف �ضفحتها على مر��ضلة  قالت  للم�ضتخدمني  �عتذ�رها  �إىل »تويرت«  �ضيعود  �لتطبيق  عمل  �ضيء يف  كل  تو�جه »�إن  �أن  �ملحتمل  ومن  �ل�ضابق،  حتميل و�ضعه  يف  �مل�ضكالت  بع�ش  هذه �مل�ضتخدمني  لكن  �لوقت،  لبع�ش  �ملر��ضالت 

�مل�ضكلة �ضتعالج قريبا«.
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